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  توطئة

بــه فــي دراســات موســعة عــن العدالــة االجتماعیــة،  أشــارككتبــت هــذه الدراســة بتكلیــف 

عنهــا تجــارب البشــر فــي  أفصــحتوالمؤشــرات كمــا  أن أكتــب عــن المفــاهیم وكــان علــيّ 

ــــك مهمــــة شــــاقة ،األفكــــار والممارســــات عدالــــة  إقامــــةجــــل أفتجــــارب البشــــر مــــن  ،وتل

 ،واألجیـال األعمـارغزیـرة تنقضـي دونهـا  أدبیاتاجتماعیة تعددت بال حصر، ورفدتها 

اء مــن الجــم دون انتقــاء، وال یمكــن تبرئــة هــذا االنتقــ األدبوال یمكــن التعــاطي مــع هــذا 

    ، ویشیر لتلك تجافیًا وبعدًا.ورود المیل الذي یشیر لهذه حبًا وتجلةً 

د یبقــى لألمــة التــي ال تجتمــع علــى ضــاللة، حیــث رِّ كــم المتجــاء الحقــن الفصــل فــي انتإ

درك أیــن مــا كانــت المصــلحة یــي حصــة باختیــار الجمــع المســتفیض، والــذالمصــلحة مم

مـن الِحكـم واألقـوال  يءیض االهتداء بالمضفثم وجه اهللا، وٕاذ یصح لهذا الجمع المستف

ن أبـاعتراف  األخطـاء،والتي منها أن تاریخ العلم هـو ذاتـه تـاریخ  ،والمأثورات الحاكمة

ه مــن خــارج منتجــه (العقــل كمالــ يأي منجــز علمــي عبــارة عــن إدراك نــاقص، یســتدع

ــــارات البشــــري)  علمــــًا وازددت علمــــًا إالَّ  ازددتمــــا ( :الشــــافعي اإلمــــامومــــا أجمــــل عب

بمعنــى مــن المعــاني،  األخطــاء، ومــن ثــم فــإن الــدین هــو تــاریخ تصــحیح هــذه بجهلــي)

وعلــى هــذه القاعــدة ســرنا مــع العدالــة االجتماعیــة فــي مراحلهــا التاریخیــة ســیرًا مقتضــبًا، 

هدف الدراسـة التقاطـًا یفـي بـالغرض، وقفنـا مـع الممارسـات  ةیلتقط مركز الفكرة الموحی

لتجربـــة اللیبرالیـــة القدیمـــة، حتـــى صـــیغت فـــي كلیاتهـــا فـــي التـــي ســـبقت التنظیـــر فـــي ا

ى الفكـــر مســـب فكـــري واحـــد یفلســـفات ودراســـات وبحـــوث تجمـــع هـــذه التجـــارب فـــي ثـــو 

اللیبرالي، ثم طّوفنا على الفكـر االشـتراكي الـذي بـدأ تنظیـرًا متمـردًا علـى اللیبرالیـة التـي 

بغـــالالت ال  قعـــدت عـــن أهـــدافها فـــي منتصـــف الطریـــق، ثـــم حاولـــت تحـــدیث مظهرهـــا

عــن مضــمون ال  وأفصــحتتغطــي عّوارهــا القــدیم، فشــاهت الصــورة القدیمــة والجدیــدة، 

یقــل تشــّوهًا دعــا نقادهــا مــن داخــل حرمهــا أو مــن خارجــه، یطلقــون علیهــا (الرأســمالیة 

ـــاریخي،  ـــاول الت ـــذلك بالتن ـــاه مـــن تجـــارب البشـــریة، توســـلنا ل المتوحشـــة)، هـــذا مـــا انتقین

ي كتمهیـــــد لوصـــــف قیمـــــي علـــــى هـــــذه لـــــیس اختیـــــارًا منـــــ يریخواالرتهــــان للتنـــــاول التـــــا

 وأخواتهـاطروحات بقدر مـا هـو حكـم الواقـع التـاریخي اآلنـي الـذي ذهـب بالماركسـیة األ

مرقدًا متحفیـًا بعـد احتضـار طـال بشـهادة ذویهـا، بـل  للبرالیةإلى حكم التاریخي، ویمهد 



 ٣

ــة ثــم حاو ، تــوفرت لهــا الكتابــات الناعیــة (ككتــاب فــخ العولمــة) لنــا تلمــس مفــاهیم العدال

ـــع  ـــى قـــوة المـــورد والمنب ـــى شـــواهد تـــدل عل االجتماعیـــة فـــي اإلســـالم، لیقـــف القـــارئ عل

ـــر التنـــاول ال تـــاریخي، وغشـــي هـــذا التنـــاول بعـــض وحیویـــة الســـریان الزمنـــي، لـــذلك تغّی

دلجة، لیس انجذابًا لعهود راشدة، فـاالنغالق علـى النمـاذج الماضـیة اجتـراح َمَرضـي األ

اصرة، (فالمعاصرة ذاتها شاهدة على نجاعة النموذج اإلسالمي علـى صـعید على المع

ر العدل االجتماعي) ولكن ألن الطـرح االجتمـاعي فـي النمـوذج اإلسـالمي محـاط بإطـا

  یة، ومشروطة بمنطلق توحیدي.أخالقي، ومشید على قواعد تعّبد

ذوي الوجهــة  لقــد كانــت العدالــة االجتماعیــة محــل اهتمــام معاصــر مــن أربــاب القلــم مــن

الـــــدكتور المرحـــــوم  األســـــتاذاإلســـــالمیة، كتـــــب عنهـــــا علـــــى ســـــبیل المثـــــال ال الحصـــــر 

الشـــهید ســـید  واألســـتاذ ،شـــریعتي يالشـــهید الـــدكتور علـــ واألســـتاذ ،الســـباعي ىمصـــطف

وكتـب  ،نا)اقتصـادالشهید محمد باقر الصدر فـي ثنایـا دراسـته القیمـة ( واألستاذ ،قطب

وعبـد الحلـیم  ،وحبیـب اهللا بایـدار ،ومحمـد الغزالـي ،زهـرة وأبو ،عنها الدكتور القرضاوي

    .نو وآخر ... وعبد الحمید الغزالي ،عویس

وال ركنـــت  ،لـــم تكتـــب دراســـات طللیـــة، ولـــم تمـــارس ترفـــًا فكریـــاً  اإلســـالمیةهـــذه النخـــب 

مسـكوا واقعـًا خربـًا تـروم إصـالحه، لقـد أ خاطبـت إصـالحیةللماضي، لكنها كانت نخبًا 

، رغــــم أنهــــم كــــانوا علــــى قارعــــة الفعــــل بحكــــم التضــــییق األبدیــــةبمفصــــل حــــاز شــــرف 

ارتــوى مــن و كاتــب هــذه الدراســة،  ى بهــاالســلطاني، مــع ذلــك بقیــت كلمــاتهم هادیــة اهتــد

فیض معانیهم برحیق جم، حلو المذاق طیب الرائحة، وال نّدعي من بعد طـروق دربهـم 

 ،دنا تصــنیفًا ال تألیفــاً الالحــب تطــابق الجهــد، وال وقــع الحــافر علــى الحــافر، لیبقــى جهــ

ــــب  ــــد ترتی ــــل مصــــنفًا، یعی ــــًا، ب ــــه مؤلف ــــم ال یســــمى مكتوب ــــرغ الوســــع ث تشــــبهًا بســــلف یف

المقـــوالت، إلعـــادة القـــراءة، ثـــم إعـــادة الفعـــل، ألن العدالـــة االجتماعیـــة موضـــوع عـــابر 

 اإللحـاحویمشي معهم فـي صـیرورة زمانیـة، ومـا  ،لألجیال واألزمان ویمس حیاة الناس

  والطرق غبار السنین. اإللحاحالمعتق النقي منه إالَّ جدیدًا أزال عنه  على القدیم
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 بــین اللغـات، إذ ال تكــاد تخلـو منــه أيّ  ) العـدل لفــظ یعتبـر مــن أعـدل الكلمــات قسـمةً ١

ر عـن ضـرورات من اللغات الحیة الیوم، واللغـة معطـى اجتمـاعي متواضـع علیهـا، تعّبـ

لغة العرب قـول ابـن اإلعرابـي فـي لسـان تواصل، أو تلبي حاجات تواصل ملحة، وفي 

، وهــو تعریــف جــامع، ١لمفهــوم فعّبــر عــن العــدل باالســتقامةإلــي االعــرب إشــارة عمیقــة 

، وبـالكم یتحقـق العـدل ٢شتقاقها، ( االعتدال: توسط بین حالتین فـي كـم أو كیـفاومن 

ـــــ  ائل الكیـــــفرامة الحســـــابیة، وبـــــالكیف یتحقـــــق بالحساســـــیة التقدیریـــــة، وفـــــي مســـــبالصَّ

حاطة فـي تعریـف ابـن األعرابـي للعـدل باالسـتقامة، وفـي سـیاق التقدیریة ندرك مدى اإل

مفهـــوم مـــن ، ویرتحـــل الاالجتمـــاعغـــة إلـــى عریـــف مـــن اللّ الحـــدیث عـــن العدالـــة یمتـــد التَّ 

شــــــكالیة االجتماعیــــــة" حیــــــث تتبــــــاین الفلســــــفات والحركــــــات المشــــــكل اللغــــــوى "إلــــــى اإل

والتطبیقــــــــات، تباینــــــــًا كبیــــــــرًا، فقــــــــد أنكــــــــر االجتماعیــــــــة فــــــــي التقــــــــدیرات والتصــــــــورات 

بیعـة عنـدهم سـیالن متصـل السوفسـطائیون مبـادئ الحـق والعـدل والصـدق جمیعـًا، فالطَّ 

 ،٣بیعـة والوجـود، وبالتـالي فلیسـت هنـاك حقـائق ثابتـةهر، والكل غیـر ثابـت فـي الطَّ كالنَّ 

ى قویــــاء علــــائیین مــــن وجــــه آخــــر لــــیس ســــوى حكــــم األوالعــــدل عنــــد أولئــــك السوفســــط

ولئـــك الضـــعفاء بالعدالـــة إال تعبیـــر عـــن عجـــزهم واستضـــعافهم أالضـــعفاء، ومـــا منـــاداة 

وعدم مقـدرتهم الـدفاع عـن أنفسـهم، ولـو صـار أولئـك الضـعفاء إلـى القـوة بعـد الضـعف 

، وقــد عــارض ســقراط مــن بعــدهم ٤لفعلـوا مثــل مــا فعــل األقویــاء المتســلطون علــیهم اآلن

تعریفـــًا واضـــحًا لمفهـــوم العـــدل، ولـــم یخـــرج  هـــذا المفهـــوم، دون أن یحـــدد بشـــكل قـــاطع

عریفـات التفصـیلیة التـي تـدور فـي فالسفة الیونان بعد سقراط من عباءتـه إال بـبعض التَّ 

   عریفات السقراطیة.مجملها حول التَّ 

المحـــاوالت البـــاكرة لتكـــوین طبقـــة  ىا إحـــدأوروبـــفـــي  ٥بقـــة الوســـطى) كـــان نشـــوء الطَّ ٢

رقـــاء قطـــاعیین مـــن جهـــة، وطبقـــة األاء والنـــبالء واإلة بـــین طبقـــة األمـــر جتماعیـــة جدیـــدا

                                                           
  .رمطبعة صاد ،٤٣٤، ص ١١ابن منظور، ج -لسان العرب ١
  .٤٣٣، ص ١١ج  -ذ، ، م، س ٢
  .٢٠٠٣ األردن -روائع مجدالوي عمان -١٧ص  – إمامزكریا بشیر  -مفهوم العدالة ٣
  .١٨ص  -م، س، ذ ٤

العهــد المعاصــر، تــاریخ حضــارات العــالم، بحثــًا عــن حضــارة جدیــده، بإشــراف  :نظــرعــن نشــوء الطبقــة الوســطى ا ٥

نقلــة إلــى العربیــة یوســف أســعد داغــر، وفریــد م داغــر، المجلــد  -مــوریس كروزیــة، مفــتش المعــارف العــام فــي فرنســا



 ٥

تقریبـًا، وتعـاني  ءتسـتحوذ علـى كـل شـي ىوالفقراء من جهة أخـرى، كانـت الطبقـة األولـ

ـاألخرى الحرمان بكل صوره وأشكاله، ولقد شـدَّ  لیبیة انتبـاه المحـرومین ت الحـروب الصَّ

لـــــوك وســـــبي أوضـــــاعهم المذریـــــة، وكشـــــفت إمكانیـــــة إســـــقاط العـــــروش وأســـــر الم ىإلـــــ

    .األمیرات، وتحریك أوضاع اجتماعیة كان تحریكها في السابق من المحرمات

وقد ساعد تحریك األوضاع االجتماعیة في تغییر فـي المفـاهیم، حتـى وضـعت الحـرب 

ا، فتحـــررت أوروبـــعفاء) وســـاد األمـــن لـــدى هـــؤالء الّضـــ اً ( ولیســـت كلهـــا أوزار  ..أوزارهـــا

الـة فـي فظهـرت طبقـة التجـار، وهـم الجوّ  ،إلى حد ما ونهضت العزائم ،األفكار شیئًا ما

فــأطلق علــیهم  ،واب أو علــى أكتــافهممــان، یحملــون بضــاعتهم علــى الــدَّ عــرف ذلــك الزَّ 

 ىر، فحصـلوا علـالمعفرة أقدامهم" وكانت حریة االنتقال هي معضلتهم بادئ األملقب "

صـول علـى مواقـع عتـداء، ثـم كـافحوا للحستقرار وتحمیهم مـن االصكوك تعفیهم من اال

فحصـــلوا  وزیـــع فـــي أطـــراف المـــدن،آمنـــة یحفظـــون فیهـــا بضـــاعتهم، وتصـــبح مراكـــز للتَّ 

 ،لبرجوازیــــة المعــــروف)بــــراج التجاریــــة (ومنهــــا أخــــذوا اســــم اعلــــى تــــراخیص بإنشــــاء األَ 

   .ناعات الصغیرةبراج جماعات الحرفیین من كل فن فازدهرت الصّ وجذبت تلك األَ 

ـــول هـــذه األدما زاد عـــدد المقیمـــین حـــوعنـــ قطاعیـــات مـــن ع الفالحـــون فـــي اإلبـــراج، وسَّ

ناعة مـن أجــل صــبحت الزراعـة والّصــفأَ الجدیـدة، رقعـتهم الزراعـة، لتلبیــة حاجـة الطبقــة 

شـــــاط مـــــن هـــــذا النَّ  اإلقطـــــاعمـــــراء أالتجـــــارة والبیـــــع أســـــوة بـــــالمعفرة أقـــــدامهم، فاســـــتفاد 

                                                                                                                                                                      

 الخالصــات م. :نظــر كــذلكبعــدها، ا ومــا ١٨٩ص  ،م١٩٧٠الطبعــة األولــى  -الســابع منشــورات عویــدات بیــروت

  وما بعدها. ٨٣٥ص  ،المجلد السابع ،ت

م، تعریــف ١٩٩٨العربــي  لبدار المســتق - القــاهرة - ، (وداعــًا للطبقــة الوســطى: الــدكتور رمــزي زكــيانظــر كــذلك

ساســـي علـــى المرتبـــات رائح االجتماعیـــة التـــي تعـــیش بشـــكل أمختلـــف الشـــ( الوســـطى بأنهـــا الـــدكتور رمـــزي للطبقـــة

تضم أیضـًا مـن یعملـون  االمكتسبة في الحكومة والقطاع العام وفي قطاع الخدمات والمهن الحرة الخاصة، أي أنه

ص  ،ر عصــمت ســیف الدولــة الدیمقراطیــة والتمثیــل النیــابيالــدكتو  :نظــر كــذلك. ا٨٥ -٨٤ص  ،لحســاب أنفســهم)

مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة بیـــروت، بحـــث الـــدكتور  –ي بـــومـــا بعـــدها، أزمـــة الدیمقراطیـــة فـــي الـــوطن العر  ٤٢

مختلــــف الشــــرائح ى یقــــول الــــدكتور رمــــزي زكــــي بأنَّهــــا (ومــــن تعریفــــات الطبقــــة الوســــط ...عصــــمت ســــیف الدولــــة

بشــكل أساســي علــى المرتبــات المكتســبة فــي الحكومــة والقطــاع العــام وفــي قطــاع الخــدمات االجتماعیـة التــي تعــیش 

مــن كتــاب وداعــًا  ٨٥ -٨٤والمهــن الحــرة الخاصــة، بمعنــى أنهــا تضــم أیضــًا مــن یعملــون لحســاب أنفســهم) ص 

یس محكـوم وهو تعریف ال یتسق مع تاریخ هذه الطبقة، فهـذا التعریـف وغیـره ممـا ورد فـي القـوام ..للطبقة الوسطى

 .لطبقة الوسطىإلى ا خصیة ومنها ما یعرف الطبقة الوسطى بأن كل صاحب دخل متوسط ینتميبالمنطلقات الشَّ 
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ى المزیـــد مـــن بنـــاء ذلك شـــجعوا علـــي المتنـــوع، فشـــجعوا علـــى المزیـــد منـــه، كـــقتصـــاداال

جـــار مقابــــل ذلــــك علــــى حــــق اســــتغالل قطاعیــــاتهم، فحصــــل التُّ إبـــراج التجاریــــة فــــي األَ 

ثــم تطـورت حاجــة التجـار إلــى صـفقات ســریعة  ،یةقتصـادالمراكـز بعیــدًا عـن التبعیــة اال

أرقـى، فغـدت  قـود كوسـیطبـادل السـلعي، فتوسـع اسـتعمال النُّ متنوعة تحـررًا مـن قیـود التَّ 

ســاس، وســاعدت كثیــرًا علــى تحدیــد القیمــة الحقیقیــة للســلعة، ثــم ول واألَ هــي الوســیط األ

أصـــبحت التجـــارة فـــي حاجـــة ماســـة إلـــى قواعـــد تعامـــل ثابتـــة وواضـــحة، ولـــوائح تقنـــین 

فظهــر رجــال قــانون  ،عتــداءخــتالس أو االدلیس أو االأساســیة، وقواعــد تحــول دون التَّــ

ســـتعانة بــــبعض الت، فتمـــت االن فـــي البیـــوع والمبـــادیصـــوغون العقـــود ویكتبـــون الـــدیو 

ومن ثم نشأت الجامعات والمحاكم، وأصـبح رجـال القـانون  ،نصوص القانون الروماني

قطاعــة القدیمــة مــن ا كــان الفرســان هــم حمــاة الطبقــة اإلهــم حمــاة الطبقــة الجدیــدة، بینمــ

  .یف، وحلت العدالة محل القوةالقانون محل السَّ  األمراء، فحلَّ 

ــــة ال ــــت الطبق ــــًا ونظاوهكــــذا تكون ــــر ترتیب ــــبالء وســــطى األكث ــــة الن ــــة مــــن طبق مــــًا وجاذبی

وٕالیها یعود الفضـل فـي تكـوین الكیـان السیاسـي الـذي  ،قطاعیین، وتوسعت قاعدتهاواإل

قطــاعیین والكنیســة بقــة مــع اإلِ الطَّ  هیعــرف الیــوم باســم (الدولــة). وكانــت أهــم معــارك هــذ

وهـــو محـــرم  ،قطـــاعیینلســـریع لإلنجـــع وســـائل الـــربح اأَ والبـــابوات حـــول الربـــا، باعتبـــاره 

باحتــــه بحیلــــة مــــاكرة مــــن البابــــا إبقــــة فتــــوى فانتزعــــت هــــذه الطَّ  ،بــــالقطع فــــي المســــیحیة

سـتهالك الشخصـي أم مـن قـراض بفائـدة مـن أجـل االالذي میَّـز بـین اإل ،ابعنوسنت الرَّ إ

وق، فحــرَّم األول وأبـــاح أجــل تمویـــل عملیــات تجاریـــة أو صــناعیة مربحـــة لتحریــك السُّـــ

فنشــأت فئــة جدیــدة تحتــرف التجــارة فــي  ،، فتحــول ملــوك التجــارة إلــى ملــوك مــالانيثَّــال

وتنصــرف عــن التجـــوال والتجــارة فـــي  ،وتنشــئ المصـــارف ،النقــود، وتســتقر فـــي المــدن

ظـــام فنشـــأ النِّ  ،مقابلـــة الكلفـــة المالیـــة إلدارة المـــدن وحمایتهـــا الســـلع، وكـــان علـــى هـــؤالء

  .تدریجیًا على حساب البابا واألمیرریبي، وأصبح سلطانهم یتمدد الضَّ 

ت التـي بقة أن تكـافح طـویًال لحمایـة نفسـها مـن المصـادراورغم ذلك كان على هذه الطَّ 

قطـاعیین والنـبالء والبـابوات والملـوك دونمـا سـبب وجیـه، كانت تتعرض لها مـن قبـل اإل

ـــــرائب التَّ  ء الفـــــرض علـــــى هـــــوى النـــــبعســـــفیة التـــــي كانـــــت تُ وحمایـــــة أمـــــوالهم مـــــن الضَّ

ف بهـم كـدافعي ضـرائب لهـم الحـق فـي عتـرالال قطاعیین والملوك، فاسـتمر نضـالهمواإل
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ــقــدیرات بــداء رأیهــم فــي التَّ إ  No)، فبــرز مبــدأ ال ضــریبة بــدون تمثیــل نیــابي ةریبیالضَّ

taxation without representation)  أي ال یحــق للملــك فــرض ضــرائب جدیــدة أو

قة من ینوب عنهم، وهكـذا صـار لهـم رأي، وتحولـوا زیادتها دون موافقة دافعیها أو مواف

وقـــد كـــان هـــذا تمهیـــدًا لظهـــور  (taxpayers)مـــن خـــراف ضـــالة إلـــى دافعـــي ضـــرائب 

ى إلـــى طـــور قـــد أدَّ ، ویشـــیر أحـــد البـــاحثین إلـــى أنَّ هـــذا التَّ (citizen)مصـــطلح مـــواطن 

  . ١بروز فكرة البرلمان

ونشـدان قـدر  ،مـن أجـل حیـاة أرفـع وقد كان هذا الكفاح الطویل للطبقة الوسطى كفاحـاً 

الح تتكـون لحمتهـا وسـداها مـن وسـط بـین طبقـة قـاهرة متشـابكة العالقـات والمصـمن التَّ 

اســعة وحمــاتهم الحیــازات الواســعة واألراضــي الشَّ  أصــحاببــاطرة والنــبالء و الملــوك واألَ 

رقـاء لیـروس البـابوي والكنسـي، وطبقـة األَ كورعاتهم مـن رجـال اإل ،شداء من الفرساناأل

إضـافة  ،نیابقة الدّ غفیرة من الطَّ  عدادٍ أبقة الجدیدة من نت الطَّ قنان والعبید، وقد تكوّ واألَ 

إرث مــالي ظــالم یقصــر شــراف یــتم انتقــالهم بســبب نظــام بنــاء األأَ عــداد مقــدرة مــن أَ إلــى 

بقـــة العلیـــا هـــرب مـــن جحـــیم نَّ قطاعـــًا مقـــدرًا مـــن الطَّ إكبـــر، أي األَ  االبـــنرث علـــى اإل

  تماعي. جدیدة وعدلها اإلوجورها إلى نعیم الطَّبقة الج حیفها

دیـدة ججتماعیـة البقـة اإلویل، وبفضـل هـذه الطَّ اریخي الطَّ طور التَّ عن هذا التَّ  انبثقوقد 

مبــادئ الفكــري اللیبرالـــي أو مــذهب الحریــة. الـــذي أرســى فــي أول أمـــره مبــادئ توســـیع 

أســــاس إلرســـاء قواعــــد العدالــــة خل دائـــرة الحقــــوق، والمســـاواة فــــي فــــرص الحیـــاة، كمــــد

متیـــاز بنبالـــة المولـــد، القـــدیم القـــائم علـــى وصـــل اال ظـــامجتماعیـــة وتقـــویض أســـس النِّ اال

 ىنجبـــت هـــذه المســـیرة التاریخیـــة للطَّبقـــة الوســـطأَ وأنـــاط الحقـــوق بحیـــازة األرض، ولقـــد 

ك التَّیــــار، بــــدءًا بجــــان جــــا افالســــفتها، الــــذین صــــاغوا المبــــادئ الفلســــفیة والفكریــــة لهــــذ

روسو، المفكر المتشرد الذي صاغ مذهب الحریة فـي طبعاتـه األولـى، ودعـا إلـى عقـد 

الذي یلخص هذه المسیرة الفكریة مـرورًا بجـون  ٢اجتماعي جدید، وانتهاًء بجیرمي بنثام

                                                           
، طبعــة بیــروت ١٠٨، ص عبــد اهللاصــبري  إســماعیلمركــز دراســات الوحــدة العربیــة،  -فــي الــوطن العربــي اإلنســانالدیمقراطیــة وحقــوق  ١

  الثانیة . ، الطبعةم١٩٨٦
ــاما -المــذهب عــن أصــول هــذا ٢ مــذهب  :نظــر كــذلكاومــا بعــدها،  ١٧ص، ١ج ،ترجمــة أحمــد فتحــي زغلــول -نظــر أصــول الشــرائع لبنث

ومـا  ٩٩ص  ،حمـد فتحـي زغلـولأترجمـة  ،وما بعدها، وروح االجتماع لفغوستاف لوبون ١٤٢المنفعة العامة للدكتور توفیق الطویل، ص 

  .٣٣٣ -٣٣٢ص  ،٥ط - مصر - دار المعارف - د یوسف كرم - فلسفیةتاریخ الفلسفة الحدیثة مكتبة الدراسات ال - بعدها
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للمجتمــع،  ىالهــدف اَألســم لتحقیـقلـوك وحتــى جــیمس مــل، داعـین إلــى تعظــیم المنــافع 

سـتهالك والتَّمتـع، غبة في االعي لالمتالك وٕاشباع الرَّ سَّ وأنَّ جوهر السلوك الرشید هو ال

ــ نســان فــي نســان، أي أنَّ اإلســتهالك تتحقــق إنســانیة اإلمــتالك واالعي فــي االوبهــذا السَّ

  تعریفات مذهب الحریة هو المستهلك والمالك فحسب.  ىحدإ

 لطبقـــةٍ  جدیـــدةٍ  فكریـــةٍ  هـــدافها فـــي صـــیاغةٍ أَ اریخیـــة بعـــض ولقـــد حققـــت هـــذه المســـیرة التَّ 

كــان لهــا أثرهــا الكبیــر فــي التَّــاریخ اإلنســاني، تركــت بصــماتها السیاســیة الفاعلــة  جدیــدةٍ 

إلـى المجـال  قتصـادمفاهیم حریة المسـتهلك مـن مجـال االحتى الیوم في العالم، ونقلت 

لدت الدیمقراطیة من رحم اللیبرالیة، ونظـرت إلـى عـالم السیاسـة كنظرتهـا وُ ، ف١السیاسي

صـارت اللیبرالیـة  ثـمّ  ،بقـي االجتمـاعيمـن خـالل ذات المنظـار الطَّ  قتصـادإلى عالم اال

الفكـر الغربـي المعاصـر،  ، والدیمقراطیـة فـي عـالم السیاسـة دعـامتيقتصـادفي عالم اال

 نظیـر، فالحریـة تحتـوي علـى جـانبینهـذه الفلسـفة مـن مالحـة علـى مسـتوى التَّ  لُ خولم ت

نــب اإلرادة الــذي انین والدَّســاتیر، وجاجانــب الحقــوق المنصــوص علیهــا فــي القــو  :همــا

   .، وأسلوب توزیع الموارداالجتماعیةتتیحه الظروف 

یة حـادة وسـالبة اقتصـادأمَّا على مستوى الممارسة، فلقـد مـرَّت هـذه الفلسـفة بمنعطفـات 

نافس لتحقیق إنسـانیته كشفت ُعوار هذا الفكر، فالمجتمع اللیبرالي (الذي استعر فیه الت

ملك) لم یكن حریصًا أبـدًا علـى إنشـاء معطیـات مادیـة تسـمح ستهالك والتَّ من خالل اال

فنشـــأت ردود أفعـــال فكریـــة واجتماعیـــة بحثـــًا عـــن  ..بتحقیـــق الحریـــات التـــي یـــؤمن بهـــا

وَّار تطبیقاتها، لقد ذهبت بعض المراجعات إلـى جـان طریق یصوَّب المسیرة ویغطي عُ 

ورة إحـداث اسـتقرار بتقریـب الحـدود جاك روسو وعقده االجتماعي، الذي دعا إلى ضـر 

الفـــــاحش والفقـــــر المـــــدقع، فهـــــذان وضـــــعان ال  ىالقصـــــوى بقـــــدر اإلمكـــــان إلزالـــــة الغنـــــ

حـدهما یـؤدي أَ ینفصالن عـن بعضـهما الـبعض، ومضـران بـالخیر العـام، مـن حیـث أنَّ 

 ىشــتر مــا بینهمــا تُ  ویــؤدي اآلخــر إلــى وجــود أعــوان الطغــاة، وفــي ،إلــى وجــود الطغــاة

    .اعالحریة وتب
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إنَّ جــدران المــدن  قیــة التــي رســمها روســو بقولــه:جتماعیــة الطبَّ لخریطــة االلقــد كانــت ا

نقـاض أَ سره یتحول إلـى أَ رى بعین الخیال بلدًا بني ألَ إ طالل منازل القرى، و أَ تتكون من 

جتماعیـة هـي لعاصمة) لقد كانت هـذه الخریطـة االد في اشیَّ كل ما رأیت قصرًا جدیدًا یُ 

هر ولــم یــنجح العطــارون فــي إصــالح فســاد الــدَّ  ..ي الحــدیثوروبــع األخریطــة المجتمــ

اریخي إلــــى حیــــازات واحتكــــارات وزحــــف عســــكري جربــــة فــــي تطورهــــا التَّــــفلقــــد آلــــت التَّ 

یة حــادة كمــا حــدث فــي األعــوام مــا اقتصــاداخــتالالت  ثــمَّ  ،ســتعماري بحثــًا عــن المــواردا

ت قطاعیـــة شـــملت عـــددًا مـــن ثـــم انتفاضـــا ،م ومـــا بعـــد الحـــربین الكـــونیتین١٩٣٠ بعـــد

الب، وعنـد العـودة باب والطُّـفي انتفاضات الشَّـ ١٩٦٨بیة كما حدث عام و الدول األور 

قدیــة للحركــة إلــى تــاریخ متقــدم علــى هــذه األحــداث للبحــث عــن الصــیاغات الفكریــة النَّ 

مصـــطلح  م) الـــذي صـــكَّ ١٨٢٥ -١٧٦٠ائـــد لســـان ســـیمون (ور الرَّ اللیبرالیـــة یبـــرز الـــدَّ 

اریخ، وصـناعة بقـات ودورهـا فـي حركـة التـَّأو صـراع الطَّ  ،جتماعیةمصالح االصراع ال

   .ورة الفرنسیةحداث، كتمهید فكري للثَّ األَ 

وجسـتان أتتابع من بعدها، بتالمیـذه أمثـال ولم ینته هذا المد الفكري باندالع الثورة، بل 

مـــــــة ار لنظـــــــام الكومـــــــون، أي الحكو ) أحـــــــد المنظـــــــرین الكبـــــــ١٨٥٦ -١٧٩٥ري (یـــــــتی

ورة، كـــأول تجربـــة غربیـــة فـــي شـــتراكیة التـــي قامـــت فـــي العاصـــمة الفرنســـیة أثنـــاء الثَّـــاال

بقــة العاملــة مــن شــتراكیة متطرفــة، فكتــب أوجســتان عــن الطَّ اتنظــیم الحكــم علــى أســس 

ســــاس أَ  - فــــي نظــــره - الثــــة، التــــي هــــياس أو الطبقــــة الثَّ خــــالل دراســــته لجمهــــور النَّــــ

ــنتــاج ومصــدر الثـَّـاإلِ  بطــال وعظمــاء مــن صــنع األَ اریخ الــرأي القائــل بــأنَّ التـَّـ دروة، وفنَّ

مــا، أو  نشــأ مؤسســةً أحة مــن الــذي أتریــدون أن تعلمــوا علــى وجــه الّصــالرجــال، بقولــه: "

عــن الــذین احتــاجوا إلیــه بالفعــل،  مــن الــذي وضــع خطــة مشــروع عظــیم، إذن فــابحثوا

صحاب الفضل األكبـر أوهم  ،ولئك هم أصحاب فكرته األولى، وٕارادة العمل من أجلهأ

بطـال نجلتـرا، وٕانمـا األَ و النورمانـدي إلوبذا ال یكون ولیام الفـاتح بطـل الغـز  ،في تحقیقه

الـذین دفعـتهم حـاجتهم إلـى  ،الحقیقیون هم الزراع النورماندیون الفقراء في شـمال فرنسـا

وهنـــا تصـــدى ولیـــام  ،نجلتـــرا بحثـــًا عـــن مجـــال حیـــوي فســـیحإحـــف نحـــو األرض إلـــى الزَّ 

    .)..ادتهملقی
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رب الفكري صـحافي ثـوري مناضـل هـو فرانسـوا ولقد رافق أوجستان تییري على هذا الدَّ 

تـرى فـي الثـَّورة نتیجـًة حتمیـة  ،شـتراكیة محضـةاورة الفرنسیة بعیون الذي أرَّخ للثَّ  ،مینیه

بقـــة العلیـــا المســـتفیدة مـــن جهـــود بقـــات، صـــراعًا بـــین جمهـــور الشـــغیلة والطَّ لصـــراع الطَّ 

ـــعُ وعـــرق ال التـــي قادهـــا رجـــال  ١٧٨٩یولیـــو  ١٤ورة التـــي انـــدلعت فـــي ال، وكانـــت الثَّـــمَّ

بـع رجـال هـذه الطَّبقـة علـى قمـة  ىبقة الوسطالطَّ  بمثابة امتحان حقیقي لمبادئهم، فقد ترَّ

ــ لهم وامتیــازات طبقــتهم، تقنینــًا م لتــأمین أمــوا١٧٩١لطة، وأصــدروا دســتورًا فــي عــام السُّ

ّ شـــاعة الظُّ إل لتقضـــي  ،ةبطاحـــت بهـــم جمـــاهیر بـــاریس الغاضـــأَ حتـــى  ،اسلـــم بـــین الـــّن

أغســطس  ١٠شــتراكي متطــرف فــي اوأسَّســت ألول نظــام  ،علــى البرجوازیــة المتحكمــة

  .١ىا التقط ماركس بذور أفكاره األول. ومن هنم١٧٩١وألغت دستور  م١٧٩٢

م) عنــدما نشــر رســالة صــغیرة فــي ١٨٨٣ -١٨١٨( ٢بــزغ نجــم كــارل هــاینریخ مــاركس

ردًا علـــى رســـالة بعنـــوان فلســـفة البـــوس  ،بعنـــوان بـــؤس الفلســـفة م١٨٤٧عـــام بروكســـل 

) نشر مـاركس فـي ١٨٤٨وبعدها بعام واحد ( ،كتبها برودون كبیر فالسفة ذلك الزمان

بروكســــل البیــــان الشــــیوعي باالشــــتراك مــــع صــــدیقة إنجلــــز، وهــــو عبــــارة عــــن منشــــور 

الثـورة وانتـزاع السـلطة عنـوة  أیدیولوجي تحریضـي یـدعو العمـال والفقـراء فـي العـالم إلـى

كتمهیـد إلرســاء قواعـد العــدل االجتمـاعي، ثــم أصـدر عــددًا مـن المؤلفــات ذات األهمیــة 

                                                           
-١٧٧٢) وفورییـة (١٨٢٥-١٧٦٠األفكـار االشـتراكیة الطوباویـة لسـان سـیمون ( هت إلى دورالماركسیة التي نوّ  األدبیاتهذا باعتراف  ١

) فـــي التمهیـــد لظهـــور الفلســـفة الماركســـیة، وخاصـــة المادریـــة التاریخیـــة، حیـــث تعـــود قیمـــة هـــذه ١٨٥٨-١٧٧١)، وروبـــرت أویـــن (١٨٣٧

أعمـال سـان سـیمون وفورییـة واویـن عـن سـائر  األفكار إلى أنها كانت وثیقـة الصـلة بالجانـب االقتصـادي مـن تطـور المجتمـع، وقـد تمیـزت

محـــاوالت االشـــتراكیین الطوبـــاویین الســـابقین بـــأنهم طرحـــوا فـــي حقیقـــة األمـــر مســـألة التطـــور الصـــاعد للمجتمـــع مـــن خـــالل الـــربط الوثیـــق 

كتـب دراسـیة فـي  -لدیالكتیكیـةصول الفلسـفة الماركسـیة اللینینیـة، المادیـة اأ :نظرا - العالقات االقتصادیة واالجتماعیة بأشكاللالشتراكیة 

  .٢٥م، ص١٩٨٥–الترجمة إلى العربیة  -دار التقدم موسكو -شراف فیودور بورالتسكيإِ ب -العلوم االجتماعیة
البروتســتانتي وأنشــأ أوالده علــى هــذا المــذهب، غیــر أن  اإلصــالحيكــارل مــاركس ألمــاني مــن أصــل یهــودي، تنصــر والــده علــى المــذهب  ٢

درس الفلسفة والتاریخ في جامعتي بون حصل على الدكتوراه مـن جامعـة ییقـا، ولـم ینـدرج فـي سـلك  اإللحاد،ه عریق منذ یفاعت أماركس بد

وتـرأس تحریـر جریـدة الـراین فـي كولونیـا، عـاش فقیـرًا إلـى حـد العـوز والمتربـة، ولـوال كفالـة صـدیقه  ،التدریس الجامعي، بل عمل بالصحافة

ــه الماركســیون مالمــح مفكــر حــر یــؤمن بالحریــة  ،ا بــزغ لــه نجــمعلیــه لمــ وٕانفاقــهنجلــز لــه إفریــدریخ  إذ شــاركه فــي المــال والفكــرة. وروج ل

 -صـریةیروسـیا الق بإضـعافمبـررًا ذلـك  -الجزء المعتم من تاریخه خاصـة دعوتـه للتوسـع االسـتعماري البریطـاني إخفاءوحاولوا  ،والتسامح

داهنــة النجلتــرا إذ كانــت مــوئال آمنــا للیهــود وســندهم المرتجــى فــي إقامــة وطــنهم والصــحیح أن تأییــد مــاركس لالســتعمار البریطــاني كــان م

الیهودیـة، وهـو األصـل الـذي  الدولة :المأمول، وهو ما حدث بالفعل بعد الوعد البلفوري المعروف، ولماركس مؤلف ال یذكر إال نادرًا اسمه

ویـن أعـن مصـادره الفكریـة فقـد أخـذ عـن هیجـل وسـان سـیمون وفورییـه و  أمـا -ف كتابًا یحمـل ذات العنـواناستلهمه تیودور هبتزل عندما ألّ 

علـــى فكـــر  ح) أثرهـــا الواضـــ١٨٧٢-١٨٠٤كمـــا كـــان لفلســـفة لودفیـــغ فوربـــاخ ( ،م٨٢٣-١٧٧٢وریكـــاردو  ١٧٩٠ -١٧٢٣وآدم ســـمیث 

ـــأثر مـــاركس بكـــل هـــؤالء، .. )١٨٤١خاصـــة كتابـــه جـــوهر المســـیحیة ( ،مـــاركس ـــدون عـــن ت أصـــول الفلســـفة  :نظـــراواســـتفاد مـــن ابـــن خل

  الماركسیة، مرجع سابق.



 ١١

 -١٨٤٨ات فـــــي فرنســـــا (ككتـــــاب صـــــراع الطبقـــــ م١٨٥٩ -١٨٥٠فیمـــــا بـــــین عـــــامي 

أصـدر موسـوعته الملحمیـة (رأس المـال)  مّ ثُـ ١٨٥٩السیاسي  قتصاداال) ونقد م١٨٥٠

الــث) بعــد ونشــرت االجــزاء األخــرى (الثــاني والثّ  ١٨٦٧ل عــام هــا األو أالتــي صــدر جز 

    .موته

 ت روزا لوكسـمبورجمتكاملـة األركـان، وقـد تولّـ وفي هذه المؤلفات صاغ ماركس نظریةً 

هـــم (تـــراكم رأس مظریـــة الماركســـیة فـــي عملهـــا الكبیـــر وال) شـــرح النَّ م١٩١٩ -١٨٧٠(

ثَّلــت الجیــل الوســط، حیــث لــم تأخــذ ادة الــذهن، مالمــال)، وهــي ســیده بولندیــة یهودیــة وقّــ

عــن مــاركس كفاحــًا، وٕانَّمــا عبــر كبــار تالمیــذه المباشــرین مــن الــروس أمثــال بلینمــانوف 

نسـب إلـى سـتاتذة لینـین المباشـرین، ویُ أود وفیـرا تسـازولنج، وهـم كـذلك مـن وباقل اكسلر 

افات ضـــفســـیریة، وینســـب إلـــى لینـــین بعـــض اإلظریـــة والتَّ روزا كثیـــر مـــن اإلضـــافات النَّ 

ى ســمیت .. حتـَّم١٩١٧كتــوبر أشــیًا مـع الواقــع الروسـي بعــد ثـورة مـة التــي رآهـا تماهمال

    .اللینینیة -الماركسیة من بعد لینین بالماركسیة 

كســیة، ظریــة المار قضــیة العدالــة االجتماعیــة موقــع المركــز الفكــري فــي النَّ  احتلــتولقــد 

ـــخامة بحیـــث یوهـــي نظریـــة مـــن التَّشـــعب واال یجازهـــا، إِ صـــعب حصـــرها أو تســـاع والضَّ

 ،ن، كـــذلك كـــان بلخـــانوف وروزا لوكســـمبورج ولینـــین وســـتالیفمـــاركس مؤلـــف موســـوعي

ـــمـــن كتـــب عشـــرات المجلـــدات وعشـــرات اآلوغیـــرهم م اریخ فحات عـــن التَّـــالف مـــن الصَّ

قافـــة والمجتمـــع، لقـــد بـــذل كـــل ذلـــك نســـان والسیاســـة والثَّ بیعیـــة واإلوالفلســـفة والعلـــوم الطَّ 

  ولنأخذ بعض المقتطفات التي تعنینا. ،جل العدالة االجتماعیةأَ من  الجهد الجبار

في لـب دعواهـا إلـى أنَّ أوضـاع اإلنتـاج وعالقاتـه وأدواتـه هـي التـي  ١تذهب الماركسیة

ســاس ن النــاس فــي أي مجتمــع، أي أنَّ األتحــدد جمیــع العالقــات األخــرى التــي تقــوم بــی

ـــذي یحـــدد تصـــورناهـــو  االمـــادي للعالقـــات ووضـــعه ن كانـــت ذات إلهـــذه العالقـــات  ال

غیــر مادیــة، ومــن هــذه المقولــة تتحــدد أوضــاع الملكیــة فــي صـــورتها  مثمــرات مادیــة أ

ــــةً  ــــار أو المــــال أو المنقــــوالت والحیــــازات وجمیــــع أنــــواع لــــألَ  العامــــة، ملكی رض أو العق

فإذا تمكن المنتج (العامل) مثًال من الحصـول علـى أكبـر جانـب مـن ثمـرة  ...الملكیات

بینمــا یحــدث  ...كــدس الثــروة واألمــوال فــي یــد الــبعضه، لــم تكــن هنــاك وســیلة لتإنتاجــ
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نتـاج، فتبـرز الملكیـات األقویـاء والوسـطاء علـى ثمـرات اإلِ  طبقة يالتكدس عندما تستول

    .كانت أم صغیرةً  كبیرةً 

ه ال یادین مثًال یتقاسم الصیادون لحم الفریسـة التـي صـادوها معـًا، فإنَّـففي مجتمع الصَّ 

ـــة فـــائض مـــن نصـــیب ىقـــیب ـــه مـــع الـــزَّ  هلـــرئیس القبیل من إلـــى ملكیـــة، وفـــي یمكـــن تحویل

ــــرة أو صــــغیرة ألنصــــارها، وهــــذه  المجتمعــــات الزراعیــــة تعطــــي الســــلطات حیــــازات كبی

الحیـــازات ال قیمـــة لهـــا إال إذا وجـــدت الفـــالح الـــذي یفلحهـــا، واألرض هنـــا ال قیمـــة لهـــا 

ة إلــى األرض فیضــطر إلــى مفاوضــة دون الفــالح، كــذلك فــإنَّ الفــالح فــي حاجــة ماســ

وباإلذعــــان یحصــــل علــــى النصــــیب  ،صــــاحب األرض ویقبــــل بشــــروط المالــــك مــــذعناً 

صیب األكبر بـین المالـك والوسـیط، فتـزداد مسـاحات الحیـازات ع النَّ بعد أن یتوزَّ  ىاألدن

، وُتســـن القـــوانین لتقنـــین هـــذه العالقـــة، علـــى ةً وّ وثمراتهـــا وتـــزداد ثـــروة المالـــك فیـــزداد ُقـــ

    .شروط ورغبات القوى

ــ ــانع فــي صــناعتهابق علــى الصــناعة، فــوینطبــق المثــل السَّ ــوتم ،إذا نجــح الصَّ ن مــن كَّ

فـرد الـذي یفـرض شـروطه علـى العامـل ال ،صـناعتهتمكنه من توسـیع نطـاق  جمع ثروةٍ 

ــالفال ــیــدخل فــي خدمتــه، كمــا اســتفرد صــاحب األرض ب ن المنــتج وازن بــیح، فینعــدم الت

ذه المرحلـــــة إال بـــــأن یتفـــــاهم إذن ال ســـــبیل إلـــــى تجـــــاوز هـــــ ..نتـــــاجاإلوالمتمتـــــع بثمـــــرة 

وكان هـذا هـو مضـمون البیـان  ،حون والعمال معًا مع أصحاب األرض والمصانعالفال

وصــدر أول مــا صــدر فــي الــبالد  م،١٨٤٨نجلــز عــام إِ الشــیوعي الــذي نشــره مــاركس و 

ـــالصـــناعیة وتصـــدَّ  وضــــعت أداة  ، ثـــمَّ تحـــدوااال العــــالم ره عنـــوان صــــار شـــعارًا: یـــا عمَّ

المنجـــل) كشـــعار راســـخ للفكـــر الماركســـي، ومـــن ثـــمَّ العامـــل (المطرقـــة) وأداة الفـــالح (

  األحزاب الشیوعیة من بعدها التي تبنت ذلك الفكر. 

نتــــاج والملكیــــة بأســــباب الثــــورات حلیــــل الماركســــي إلــــى ربــــط عالقــــات اإلثــــم ینــــدفع التَّ 

ـــوة أي نظـــام ـــم یفســـر ق ـــي أو ضـــع واالنقالبـــات السیاســـیة، ث ـــاج داخل فه، بعالقـــات اإلنت

ت هـي مـن أي أنَّ األوضاع المادیـة للمجتمعـا ،یةقتصادحواله المادیة أو االالنَّاظمة أل

وهــــذا هــــو التفَّســــیر المــــادي للتَّــــاریخ. وبمــــا أنَّ  ،ســــتقرارأكبــــر أســــباب الحــــروب أو اال

فــإنَّ هــذه بعیــدة عــن المثالیــة،  ةعالقــات اإلنتــاج هــذه قائمــة علــى مصــالح مادیــة بحتــ

بقــات، بــل ِإنَّ األصــوات الدوغمائیــة فـــي المصــالح مؤسســة علــى صــراع بــین هــذه الطَّ 
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الفكر الماركسي ال ترى مصالح البتة بین هذه الطبقات، ألنَّ كل مذهب یعـود تنظیمـه 

  بقة التي أسسته. االجتماعي إلى الطَّ 

نظـــام الرأســـمالي قطـــاعي، والبالء النظــام اإلیمثــل األشـــراف والنُّـــ ،فحســب قـــول مـــاركس

ومــن ثــمَّ ال توجــد  ،یمثلــه العمــال االشــتراكيظــام یمثلــه رجــال األعمــال والمقــاولون، والنّ 

ا حتمــي، ولــن یتوقــف حتــى تقضــي بقــات، فالصــراع بینهــمصــالح مشــتركة بــین هــذه الطَّ 

ـــى القدیمـــة، وحتَّـــالطَّ  أن یأخـــذ  هى یكـــون القضـــاء حاســـمًا ومبرمـــًا فعلیـــبقـــة الجدیـــدة عل

وریـــة المناســـبة بـــال دیمقراطیـــة وبـــال رحمـــة، ألنَّ قواعـــد الدیمقراطیـــة تتطلـــب ورة الثَّ الّصـــ

ـــؤخر  ـــه ربمـــا ی ـــه، ألنَّ احتـــرام الـــرأي اآلخـــر، واآلخـــر فـــي عـــرف الماركســـیة ال احتـــرام ل

توریــة البرولیتاریــا، التــي طبقــت اس دكتاســیطرة الطبقــة العاملــة، وهكــذا خرجــت إلــى النَّــ

    .مانة وحرفیة تامة في عهد لینینأب

األخـــرى درجـــة مــــن  االشـــتراكیةارب جـــوالتَّ  ،جربـــة الروســـیة مـــن ناحیــــةٍ ولقـــد حققـــت التَّ 

بولهـا، مـع اشـتداد حـدة بقـات، ربمـا ألنَّ الظـروف كانـت أكثـر مواتـاة لقالتَّقریب بـین الطَّ 

یة العالمیـــة، وكانـــت الرأســـمالیة تعـــیش أزمتهـــا الكبیـــرة الممتـــدة منـــذ قتصـــاداألزمـــات اال

ات القــرن الماضــي، غیــر أنَّ الماركســیة نفســها لــم یــحتــى آخــر ثالثینالحــرب العالمیــة و 

تـب عنهـا ولـم تتحقـق العدالـة االجتماعیـة التـي كُ  ،أ بـه مـاركسنتشار الذي تنّبـاالتحقق 

ــــ ــــالكثیــــر، وفــــرت مــــن نیــــر الفكــــرة المفروضــــة بقســــوة السُّ لطان مواهــــب كثیــــرة لطة والسُّ

ـــلمیكانیكیـــة الواة اوطمـــرت قرائحهـــا تحـــت حـــد المســـا إبـــداعاتهانجـــدلت ا ارمة، التـــي صَّ

    .خاضت بحرًا من الدماء حتى رست في موسكو

ماعیـة، ولـدى وفي محاولة لرسم صورة زاهیة وردیة للجانب المشـرق مـن المسـألة االجت

ـــنجـــاح ثـــورة أكتـــوبر اال عایـــة الحكومیـــة، وبـــدأت عب للرِّ شـــتراكیة، تأسســـت مفوضـــیة الشَّ

ي مفوضــة الشـعب للرعایــة ة، كتبــت كولونتـاالمفوضـیة عملهـا فــي ظـروف صــعبة للغایـ

عب لطة في أیدي السـوفیات. مجلـس مفـوض الشَّـكان ذلك زمنًا غریبًا. السُّ الحكومیة: "

ـا المؤسســات فهـي كعربـات القطــار التـي انقلبـت وراحــت تنزلـق بسـرعة علــى  بلشـفي، أمَّ

  سكة الحكومة المؤقتة". 

تجربتها، وهو الذي شارك في ثـورة مریكي جون رید على م عقَّب الكاتب الصحفي األث

لهــذه  ىعــن الخطــوات األولــ )ت العــالمأكتــوبر وكتــب عنهــا فــي كتابــه (عشــرة أیــام هــزَّ 



 ١٤

للضــمان  ضــةً نــوفمبر مفوَّ  ١٣نــت فــي لكســاندرا كولونتــاي التــي عیّ إالمفوضــیة قــائًال: " 

، وتـرك ربعون مسـتخدماً أَ ال إوام ولم یحضر الدَّ  ،ضراب في الوزارةإِ جتماعي قوبلت باال

وعلــى المقیمــین فــي المیــاتم  ،ذلــك أثــرًا ســلبیًا للغایــة علــى كــل الفقــراء فــي المــدن الكبیــرة

ــــة، كلهــــم وقعــــوا فــــي مــــأزق، و والمؤسســــات الخیر  ــــى اأشــــدت تحای ــــود مــــام مبن ــــوزارة وف ل

ــالمعــوقین الجیــاع واأل  ،وبكــت كولونتــاي عنــد رؤیــتهم ،احبةیتــام، بوجــوههم النحیلــة الشَّ

بعـد أن تسـلمت مـنهم مفـاتیح مكتبهـا  ولـم تطلـق سـراحهم إالَّ  ،خـربینوأمرت باعتقال الم

سـابقتها الكونیسـة بانینـا اختفـت  تضـح أنَّ اوالخزانة، ولكن عندما استلمت هذه المفاتیح 

    .١مع كل األموال)

منـــي والزّ  ىوعوبعـــد ســـبعین عامـــًا مـــن هـــذا التـــاریخ تكدســـت أعـــداد مضـــاعفة مـــن الجـــ

صـًال لتسـرقها یانینـا أخـرى، ولـم یجـدوا دمـوع أن هناك أمـوال ، فلم تكواألیتاموالمعوقین 

حـــاد الســـوفیتي تالتفتـــوا إلـــى الـــوراء لـــم یجـــدوا اال كولونتـــاي، فقـــد جفَّـــت الـــدموع، وعنـــدما

  على خارطة الكرة األرضیة.نفسه 

  االشتراكیة اللیبرالیة (الدیمقراطیة)

س واضــحًا، إذ صــبَّ مــارك ا تحدیــدًا والعــالم عمومــًا أثــراً أوروبــكــان أثــر الماركســیة فــي 

. وقـــد لمســـت اأوروبـــفـــي  یةقتصـــادواالجتماعیـــة جـــام غضـــبه وأدبـــه علـــى األوضـــاع اال

ولـدت  اشـتراكیةشغاف القلوب هنالك، صحیح أنَّ كلمة  االجتماعیةدعوته إلى العدالة 

لوقــائع  اســتجابةً م ١٨٤٠ - ١٨٣٠ا فــي كــل مــن فرنســا وانجلتــرا بــین عــامي أوروبــفــي 

 أول مـــــن أعطـــــى الكلمـــــة ظـــــالالً  -ســـــیمون تبـــــاع ســـــان أَ مـــــن  -یرتـــــوجدیـــــدة وكـــــان بی

تجاهــًا فكریــًا متطرفــًا ومضــادًا للمــذهب الفــردي الــذي عاشــت تحــت ا، وكــان جتماعیــةا

وكانت أفكار مـاركس مـن  ،ى العصر الحدیثمان الوسیط حتَّ ا قرونًا من الزَّ أوروبظله 

ل الـــویالت مـــن وحشـــة بعـــد ســـان ســـیمون وتالمیـــذه محـــل ترحیـــب، بعـــد أن ذاق العمـــا

ــالنِّ  بخس س المــال، ویــأمــن قیمــة األرض، واآللــة، ور  يظــام الرأســمالي، الــذي كــان ُیعل

ـــتَّ قیمـــة العمـــل المحـــرك األ حفظ الجـــوهري لالشـــتراكیین ساســـي لتلـــك األشـــیاء، وكـــان ال

طبیـق االشـتراكي مـن المنظـور الماركسـي وریـة الدیكتاتوریـة للتَّ عوة الثَّ یین هو الدَّ وروباأل

، ولكنهــا شــتراكیةعوة االدَّ الــ ىإلــا فــي حاجــة ماســة أوروبــف ،ي دیكتاتوریــة البرولیتاریــا)(أ
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ال تستطیع أن تتجـاوز المكتسـبات اللیبرالیـة العظیمـة التـي كانـت نتـاج تضـحیات كبیـرة 

   .عبر القرون

حیــث  ،١)١٨٩٠الــدیمقراطي، منـذ العــام ( االشـتراكيوهكـذا بــدأت تظهـر مالمــح الفكــر 

حــزاب االشــتراكیة الدیمقراطیــة ذات االتجــاه الماركســي، بدایــة تكــوین األا أوروبــشــهدت 

یطالیا والمجـر إِ من ألمانیا وبریطانیا وبلجیكا والنمسا وروسیا وهولندا ورومانیا و  في كلٍّ 

انیـــــة، وهـــــي ولیـــــة األولـــــى والثَّ مـــــؤتمرات الدَّ الجـــــاءت  ثـــــمَّ  ،ســـــبانیا والبرتغـــــال وبلغاریـــــاأَ و 

ان الغـرض منهـا ترتیـب أوضـاع العمـال وٕایجـاد تعـاون مثمـر مؤتمرات سیاسیة فكریة ك

بــین تنظیمــاتهم، وبلــورة كیانــات سیاســیة فاعلــة تحقــق أهــدافهم فــي إطــار حــوار خــالق 

وري لتحقیـق األهـداف والتـدرج اإلصـالحي الـدیمقراطي االشـتراكي، مـن بین المطلب الثَّ 

ــــأَ قابیــــة، وبلــــورة خــــالل تنظیمــــاتهم النَّ  ضــــراب عــــن وجــــودهم كاإلِ ز غط تبــــر ســــالیب للضَّ

ســـــتیالء المـــــدني علـــــى الســــــلطة حـــــام المعتـــــرك السیاســـــي إلـــــى درجـــــة االالعمـــــل، واقت

    .(دیمقراطیًا) باالنتخابات

یـــار موي األول، فقـــد تصـــدى لقیـــادة التَّ وري الـــدَّ ریـــق الثَّـــوٕاذا كـــان الـــروس قـــد ســـلكوا الطَّ 

، وبرنـارد شـو ،ولـد السـكيوهار  ،مثـال سـیدني ویـبأَ  ،٢اني مفكـرو الفابیـة االشـتراكیةالثَّ 

دب الفــابي خصوصــًا، وقــد واألَ  ،عمومــاً  االشــتراكيدب دور بــارز فــي نشــر األ )شوـ(ولــ

ــــ زادت ـــدًا منهـــا ٢٤مؤلفاتـــه علـــى ال ـــه عـــن االشـــتراكیة والفقـــر،  ،مجل إلـــى جانـــب كتابات

فرًا منهـا حـول اجانب المسرحیات التي خصص قدرًا و والدین، والعدل االجتماعي، إلى 

 الفابیـــة مـــن أفضـــل مـــا شـــتراكیةأنَّ كتاباتـــه عـــن اال وكـــان یعتبـــر ،ات أعـــالهالموضـــوع

قـدم والفقـر)، طالعه المبكر على كتـاب هنـري جـورج عـن (التَّ اتب، ساعده على ذلك كُ 

ــــ  )شــــو(خم (رأس المــــال) أكثــــر مــــن مــــره، لــــذلك كــــان وقــــرأ مؤلــــف كــــارل مــــاركس الضَّ

لفــابیین، وهــو مــن أفضــل مــن إلــى ایة التــي ُنســبت قتصــادصــاحب معظــم النظریــات اال
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  ا.موما بعده ١٩

  الدیمقراطیة االشتراكیة في أوربا. رب تجا ،القسم الثاني :نظر كذلكا

جون كنیت غالبریت وستانسـالف مینسـیكوف الرأسـمالیة واالشـتراكیة والتعـایش السـلمي، هاشـم متـولي، مركـز دراسـات الوحـدة  :نظر كذلكا

 وما بعدها. ١٠٠، ص ١٩٩٠العربیة، بیروت 
 وما بعدها، م س ذ. ٥٩ص  ،د. محمد سلماوي لدیمقراطیة،في تطویر االشتراكیة ادور الفابیة  :نظرعن الفابیة االشتراكیة ا ٢
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دم نقــدًا بنــاًء لنظریــة مــاركس الخاصــة بفــائض القیمــة، لــذلك یختلــف المؤرخــون حــول قــ

 شـتراكي الفـابيإلى أنَّ الفكـر اال ١نسبة الفكر الفابي االشتراكي حیث یذهب فریق منهم

حیــث یعتمـد فــي بعـض مرجعیاتــه  ،سـمالي اللیبرالـيأمـا هـو إال تطــور طبیعـي للفكــر الر 

    .له إلى مقوالت جون ستیوارت میلوأصو 

شــتراكي اویـذهب فریـق آخـر إلــى أنَّ الفكـر االشـتراكي الفـابي مــا هـو إال فكـر ماركسـي 

الحـرة فـي بریطانیـا، ویرجـع ذلـك ملطف بنزعه لیبرالیة حرة مستمدة مـن البیئـة اللیبرالیـة 

أ جــون معیــة برنــارد شــو، الــذي كــان یقــر جخــتالف إلــى تعــدد مشــارب وثقافــة منظــر الاال

ویستفید منه وینتقد، وقـد عمَّـق هـذا  همٍ ستیوارت میل ویأخذ عنه ویدع، ویقرأ ماركس بنَ 

اهضـــة، بقولـــه فـــي الخـــالف بـــین المـــؤرخین تعلیقـــات لینـــین الالذعـــة للحركـــة الفابیـــة النَّ 

    .الیة العالمیةوصفهم بالفقاعات القذرة على سطح الحركة العمَّ 

الــــدیمقراطي، المتمثــــل فــــي تــــأمیم  االشــــتراكيكــــر برنــــامج الفــــابیین خالصــــة الف ویعتبــــر

قــــل العــــام المرافــــق العامــــة كالســــكة حدیــــد، ومنــــاجم الفحــــم وخــــدمات المیــــاه والغــــاز والنَّ 

ـــى العمـــوم، ومعالجـــة مشـــكلة البطالـــة  ـــرام"، أي تحویـــل ملكیتهـــا مـــن الخصـــوص إل "الت

یم العــالي لرفــع علــساســي، وتقــدیم تســهیالت فــي التَّ مزمنـة، وضــرورة مجانیــة التعلــیم األَ ال

ــبقــات الــدنیا، وتقنــین التَّ مســتوى وفــرص الطَّ  بقــات، ریبي لتقریــب مســتوى الطَّ فــاوت الضَّ

جتهــــدت الحركــــات االشــــتراكیة لتــــوفیر الغطــــاء السیاســــي الخــــاص والمنفــــذ لهــــذا اوقــــد 

حـزاب الثقـافي، فكانـت األَ  هیولوجي ومعینـیـدج االجتماعي بعـد أن تـوفر جـذره األالبرنام

ــ شــتراكیةاال اغط لتحقیــق مثــل هــذه المطالــب، مــن هــي المعبــر السیاســي الــدعائي الضَّ

  بین هذا النقاش الفكري.

  :وقضایا العدالة االجتماعیة ا االشتراكیة في العالم الثالثشظای

بزغــت إلــى الوجــود نهضــة أكادیمیــة تنظیریــة نشــطة لمــن یهمهــم األمــر مــن بــین مثقفــي 

ي جتمــاعخلــف االوبرمضــاء التَّ  ،تعمار مــن جهــةالــث الــذین اكتــووا بنــار االســالعــالم الثَّ 

 االشــتراكيیــدیولوجیًا بمظلــة الفكــر أَ ي فــي بالدهــم مــن جهــة أخــرى، فــاحتموا قتصــادواال

الیساري، وترعرع بعضهم في كنف األحزاب الماركسیة، وقد وقاهم توقدهم الفكري مـن 

لـــى بعـــد خطـــوات التَّبنـــي الكلـــي لمقـــوالت الماركســـیة وأطروحاتهـــا، ووقفـــوا باجتهـــادهم ع
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لقضیة العدالة االجتماعیـة فـي بعـدها  ساسیة، ونظَّروارة من المقوالت الماركسیة األَ مقدَّ 

نهـــــب ثــــروات األمــــم عبــــر الهیمنـــــة  العــــالمي مــــن خــــالل المظـــــالم التــــي ترتبــــت علــــى

ــاال یــة، ففــي الحــروب وروبعوب األســتعماریة، حیــث كانــت الحــروب جــزءًا مــن حیــاة الشُّ

الجـــزء  قـــاطنوالكســـاء والســـالح، والضـــحایا فـــي المقـــام األول هـــم ســـوق رائجـــة للغـــذاء و 

الجنوبي من الكرة األرضـیة، حیـث یقـع التَّصـنیف اآلخـر سیاسـیًا وحضـاریًا لشـعوب ال 

    .خضاعالح باإلبادة واإلِ فتدور علیها دوائر المكر والسَّ  ،تستحق العیش الكریم

شـــهیر هـــو راؤول  أرجنتینـــيي اقتصـــادومـــن هـــذا المنـــاخ الملبـــد بـــدخان البـــارود، خـــرج 

وتــــتلخص  ،أو القلــــب والتخـــوم ،بنظریـــة المركــــز واألطـــراف (Raul Prebisch)ش ببـــری

سـمالیة أَ في أنَّ التَّخلـف نـاتج أسـاس مـن ممارسـة دول المركـز (الـدول الر یبش نظریة بر 

وكان بـرییش یـدعو  .ش)برجنتین (وطن بریه دول العالم الثالث بما فیها األالكبیرة) تجا

، االجتماعیــــةنمیــــة تتــــوفر مقومــــات العدالــــة ســــباب التَّنمیــــة، وبتحقیــــق التَّ أاألخــــذ ب إلــــى

عـــدیالت علـــى ش بعـــض التَّ بمـــال بكثیـــر، وقـــد أجــرى بعـــدها بـــریتـــائج دون اآلوكانــت النَّ 

ـــدَّ  ـــه، وق ـــاد م هـــذه التَّ فكرت (مـــؤتمر  (UNCTAD)عـــدیالت إلـــى المـــؤتمر التأسیســـي لالنكت

ش نفسه، وصـار أمینـه العـام بوهو مؤتمر دعا إلیه بری میة)،والتَّناألمم المتحدة للتجارة 

    .م١٩٦٤

ا أوروبـــلنظریتـــه التـــي ذاعـــت فـــي آســـیا وأفریقیـــا و  شببـــریج مـــن خـــالل هـــذا المـــؤتمر روَّ 

نمیـة والعدالـة خوم كي تـنهض وتحقـق شـیئًا مـن التَّ أیضًا، وكان المؤتمر تحدیًا لدول التُّ 

علـى  االجتماعیـةنمیـة والعدالـة شـاعة قـیم التَّ االجتماعیة، وهي أول محاولة مؤسسـیة إل

ظـر إلـى ش النَّ یبجتهـادات بـر اولقـد لفتـت  ،مستوى تجدید المفاهیم وتطبیقها علـى الواقـع

الـذي أخـذ بـه طیـف مـن أهـل وزیـع، نمیة، هـو مبـدأ عدالـة التَّ عنصر مهم في عملیة التَّ 

َأدخلـــوه فــي أدبیـــات البنـــك  نمیــة فـــي العــالم الرأســـمالي، حتـــى أنَّهــموخبـــراء التَّ  قتصــاداال

  .ولي، وظل حاضرًا في كل مسح إعماري یقوم به البنكالدَّ 

الـدول النامیـة  نوات هـي أنَّ نجـاح سیاسـات التَّنمیـة فـيوكانت المفارقة بعد تجارب السَّ 

ي، مما وضع معیـار النجـاح نفسـه موضـع تسـاؤل، فاسـتدعوا جتماعلم تحقق بعدها اال

عادة الفحص والتَّرتیب، واجتهدوا في الممارسـة لیصـیر المفهـوم وزیع إلمفهوم عدالة التَّ 

كـــل ذلـــك فـــي عجلـــة مـــن األمـــر، ألنَّ الشـــعار المرفـــوع كـــان ینـــادي  واقعـــًا معاشـــًا، وتـــمَّ 
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بصــورة تلقائیـــة،  وزیـــع العــادل مــن ثـــمَّ بالتَّنمیــة كضــرورة حیاتیـــه ملحاحــة، وســیتحقق التَّ 

أســمالي اع واســع مــن دهاقنــة التنظیــر الرَّ فاســتقرار المفهــوم كــان فــاترًا فــي قناعــات قطــ

وزیـــع فـــي حصـــر عدالـــة التَّ  فلقـــد تـــمَّ  ..(أصـــحاب النفعیـــة المطلقـــة والفردیـــة المتطرفـــة)

مــن  وافٍ  وبــوافر خبراتــه فــي تــوفیر قــدرٍ  محــیط القطــاع الحــدیث، العامــل بجــد واجتهــاد

فاه ألصحاب الشركات العمالقة، والدُّ  لقطـاع األشـد فقـرًا ول الكبیرة في القلب، فظل االرَّ

  .رغ المفهوم من محتواه تماماً ففأُ  ،واألضیق فرصًا في الحیاة خارج اهتمامهم

 ،فــي الســلع واألمــوال ئبــادل غیــر المتكــافویبــدو هــذا الخــواء المفــاهیمي واضــحًا فــي التَّ 

بتــزاز واالســتغالل، أو المــنح ال یخلــو محتواهــا مــن اال صــورة مــن صــور المعونــة ةفأیــ

ستغالل، شـرط إعطائهـا بتوجیههـا إلـى البلـد المعـین أو المـانح هذا االرز صور من أبو 

لشــراء المعــدات واآللیــات واســتجالب الخبــراء برواتــب عالیــة، وذلــك لمــن شــملهم الرضــا 

السَّــامي، ولمـــن كـــانوا دون ذلـــك فلهـــم القـــروض المثقلـــة بالفوائـــد الباهظـــة، التـــي تتبعهـــا 

بــــادل غیــــر ین، ومــــن خـــالل هــــذا التَّ كلفـــة سیاســــیة أغلــــى ثمنــــًا، تـــنفس غضــــب المــــانح

والتـي توسـلت بمـاركس لیقیهـا هجیـر  ،مریكـا الالتینیـةأبعیـة بالمتكافئ نشـأت مدرسـة التَّ 

ـــاب نقـــد  ـــه المنشـــورة فـــي كت ـــه خاصـــة آرائ ـــذات كلمات ـــیهم ب الرأســـمالیة الالفـــح، لتـــرد عل

  .١السیاسي قتصاداال

ین فـي غایـة األهمیـة، األولـى نمـوي عـالج مسـألتات حـاول الفكـر التَّ یبعینفي مطلع السَّـ

خل ومحاربـــة ظـــاهرة الفقـــر، والثَّانیـــة تتعلـــق بتـــأمین الحاجـــات تتعلـــق بعدالـــة توزیـــع الـــدَّ 

ــ  .الـــخ) ..علــیم، اإلســكان، البیئــةحة، التَّ األساســیة ألفــراد المجتمــع كافــة، (الغــذاء، الصَّ

البنــك  - عتیــدةولقــد وجــدت هاتــان المســألتان دعمــًا ورواجــًا داخــل األروقــة الرأســمالیة ال

ولقـــــد شـــــهد رئـــــیس البنـــــك الـــــدولي ماكنمـــــارا بفشـــــل فكـــــرة األثـــــر التســـــاقطي  - الـــــدولي

(TRICKLING DOWN EFFECT)
تــراكم رأس المــال المســتمر القائلــة بــأنَّ مــن شــأن  ٢

یجابــًا علــى مختلــف الفئــات االجتماعیــة عــاجًال أو آجــًال: قــائًال ( إن إهمــال إســینعكس 
                                                           

التفاوت الكبیر في ملكیة األصـول یفضـي إلـى تفـاوت  بما یعني أنَّ  اإلنتاجاعتبر ماركس أن عالقات التوزیع هي الوجه اآلخر لعالقات  ١

  .وما بعدها ٢١٠ص  ،١٩٦٨دار النهضة  ،القاهرة -جمة راشد البراويتر  –نقد االقتصاد السیاسي لماركس  :نظراكبیر في الدخول (
تمثـل الهنــد نموذجــًا بــارزًا لفشــل سیاســة األثــر التســاقطي لــرأس المــال، فالهنــد ومنــذ ســنوات طویلــة ظلــت تحقــق قفــزات فــي النمــو وطفــرات  ٢

ة فـي إنتـاج برمجیـات الكمبیـوتر، واقتربـت مـن اقتصـادیات الـدول ولة الثانیة في العالم بعد الوالیات المتحـدالیوم الدَّ  وهي اإلنتاج،عالیة في 

تقریـر األمـم المتحـدة  -یـار تحـت خـط الفقـرل% مـن سـكان الهنـد والـذین تجـاوزا الم٤٠ورغـم ذلـك یعـیش قرابـة  ،G8األكثر غنى في العـام 

  م.١٩٩٩عن التنمیة 
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ـــع توقعـــًا ألجانـــب التَّ  ـــر التســـاقطي وزی  TRICKLING DOWN EFFECTن یلعـــب األث

  .وغ التَّنمیة المنشودة)نتاج والدخل دوره قد حّد من بلللزیادة في اإل

ـــات األساســـیة ألفـــراد المجتمـــع كافـــًة، ولـــدى ورود عبـــارة تلبیـــة الحاجـــات ا لتقطـــت أدبی

ــــة إضــــافات مهمــــة حــــول التَّ  ــــة البشــــریة جــــرى الحــــدیث عنهــــا ســــابقًا مدَّ التَّنمی  عمــــةً نمی

طبیقة التي أفرزت نتائج مذهلة حول أثر تحسین قـدرات البشـر فـي النُّمـو بالدراسات التَّ 

% من ذلك النمو في الدول الصناعیة كان مرجعـه تحسـین ٩٠ بحیث أنَّ  ،يقتصاداال

 قدرات اإلنسان ومهاراته والمعرفة واإلدارة، ورغم اإلیجابیـة البادیـة فـي كلمـات ماكنمـارا

ــ - مــن أداروا البنــك الــدوليوهــو مــن أنجــح  - عیفة، إال وانحیازهــا الواضــح للفئــات الضَّ

ـــاتم فیهـــا هـــو وضـــع الهـــدف االأنَّ الج ـــى الهـــدف قتصـــادانـــب الق ي التَّنمـــوي مقـــدمًا عل

 ،رتیـب الـذي وضـعه ماكنمـاراولقد اكتشف الفكر التنموي بعد عقود خطل التَّ  .اإلنساني

وبنظـرة قاتمـة أخـرى  ،یجب أن یكونـوا هـم هـدفهاو  ،نمیةمعتبرًا أنَّ البشر هم صانعو التَّ 

  واحي الروحیة والثقافیة في اإلنسان. ال تتطرق إلى النَّ 

ات القــــرن یحتــــى حلــــت مــــا بعــــد ســــبعین ،ظــــل نــــداء ماكنمــــار یتــــردد مــــن غیــــر صــــدى

ـــة أَ ف ،الماضـــي نكســـات كبیـــرة، وهـــي مرحلـــة مـــا بعـــد  االجتماعیـــةصـــابت قضـــیة العدال

رة رت ثــــو نقالبــــًا هــــائًال فــــي حیــــاة البشــــر، وغیَّــــات التقانیــــة طــــوراالكینزیــــة، وأحــــدثت التَّ 

 قتصــادنتــاج، وفــي عالقــات العمــل والمــال وٕادارة االالمعلومــات مــن مفــاهیم وســائل اإل

، وأصــبحت الــدعوات الرامیــة إلــى إعــادة توزیــع الــدخل لصــالح ١وٕادارة األعمــال والبشــر

    .نمیةالفقراء هي بمثابة دعوات إلى إعاقة التَّ 

ولي لزمــت ظــاهرة اســتمرار الفقــر فــي العــالم، وتزایــد عــدد الفقــراء بانتظــام البنــك الــدَّ لقــد أ

مفعـــول التســـاقط  ىوهـــو مـــا یســـم ،بـــأن یتخلـــى عـــن واحـــدة مـــن أهـــم مســـلمات اللیبرالیـــة

Trickling down effect  َّــاً  يتزایــد ثــراء األغنیــاء سیصــف ومقتضــاه أن وتــدریجیًا  تلقائی

متصـــاعدة مـــن  أعـــدادســـتثمار وخلـــق متزایـــد یعنـــي تزایــد االالالغنـــى  ألنَّ  ،ظــاهرة الفقـــر

  ر البطالة.سبحیث تنح ،فرص العمل

                                                           
سیستمز جون جیج أحد أباطرة عالم الكمبیـوتر، وذلـك عنـدما طـورت میكرو  األمریكیةر عن تغیر هذه العالقة مدیر شركة الكمبیوتر عبّ  ١

صـحیح أننـا ال ( :یقـول جـون جـیج .مما أدى إلـى تحطـیم األرقـام القیاسـیة فـي الـوول سـتریت (JAFA)شركته لغة الحاسوب الجدیدة جافا 

إننـا نتعاقـد  ،لم تعد لهـا أهمیـة فـي عـالم العمـلفالحكومات ولوائحها  األجانب،نحتاج إلى الحصول على تأشیرات السفر للعاملین لدینا من 

  .٢٤مع العاملین لدینا بواسطة الكمبیوتر، وهم یعملون لدینا بالكمبیوتر ونطردهم من العمل بواسطة الكمبیوتر أیضًا). فخ العولمة، ص 
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  العدالة االجتماعیة والعولمة:

فكر االشـتراكي أسمالیة لنظرائهم أصحاب الفي الدول الرَّ  قتصادنمیة واالنظرة خبراء التَّ 

نظیــر ال فــي التَّ  باعتبــارهم كائنــات طیبــة القلــب مــع ســذاجة ،ســتهزاءمفعمــة بالرثــاء واال

خاصـــة بعـــد أن أظلهـــم زمـــان  ،یناالشـــتراكیندیـــد بالرأســـمالیون فـــي التَّ  ىتحتمـــل، وتمـــاد

الریغانیـــة والتاتشـــریة الـــذي بلـــغ مبلغـــًا بعیـــدًا فـــي تحریـــر التجـــارة والســـوق، ونشـــط هـــذا 

تحـاد فـي العـالم، ومـن خـالل اسـتنزاف اال شـتراكیةجسیدي لالمز التَّ الحلف في محو الرَّ 

وقطـف بـوش األب  ،تي عبر برنامج حرب النجوم، فسقط الدب الجامد فـي الفـخالسوفی

عـددة حـادي القطـب، وعـال صـوت الشـركات المتأُ وأعلن عن نظام عالمي جدید  ،مرةالثَّ 

رتفـــع او  ،البشـــر والسیاســـة واإلعـــالم ومـــن ثـــمَّ  قتصـــادالجنســـیات التـــي هیمنـــت علـــى اال

رًا، فـي یقـة، وٕانمـا المهـم هـو أن تبـدو خّیـرًا فـي الحقلیس من المهـم أن تكـون خّیـشعار "

دولــة الرفــاه  ، ولكــن القمــاءة بادیــة، ألنَّ يءمحاولــة لوضــع المســاحیق علــى الوجــه القمــ

شــــیئًا مــــن ( وأنَّ  ،میــــع قــــد غــــدت تهدیــــدًا لحریــــة الســــوق والتجــــارةجالتــــي یتمتــــع فیهــــا ال

ت مندفعــة ار ، فالرأســمالیة صــ١الالمســاواة االجتماعیــة قــد أضــحى أمــرًا ال منــاص منــه)

ولـة سـاس الـذي یضـمن وجودهـا، أي الدَّ فاثة، وهـي فـي طریقهـا لهـدم األمثل الطائرة النَّ 

ــ االجتماعیــةالســتقرار الــدیمقراطي، والفئــات المتماســكة وا جــراء هــذا و عیفة والهشــة، الضَّ

قســـم العـــالم إلـــى فئتـــین مـــن النـــاس، عـــالم صـــاخب بمـــدن شـــاهقة وشـــركات اناالنـــدفاع 

یــئن تحــت البــؤس والفاقــة فــي هــذه المــدن  هلكیــة، وعــالم آخــر یقابلــعمالقــة ورســامیل ف

ملیار من سـكان  ٢.٥ملیاردیرًا یمتلكون ثروة تضاهي ما یملكه  ٣٥٨یغطي  ،اهقةالشَّ 

وفي هـذه المـدن الشـاهقة تمتلـك الشـركات الكبیـرة ، ٢الكرة األرضیة، أي نصف السكان

    .% من الناتج العالمي٢٥رسامیل هائلة تساوى 

ــــولت بیــــر كینیــــث جالبرایــــت ي األمریكــــي الكقتصــــادورة وتجســــیدها یطــــرح االقریــــب الصُّ

ووال  ،مبیعـات خمـس شـركات أمریكیـة هـي جنـرال موتـورز أنَّ  :فیذكر همجموعة أرقام

دولـة فـي  ١٨٢اتج القومي لـوأكسون موبیل، وفورد، ودیملر كرایسلر تتجاوز النَّ  ،مارث

دخــل  نَّ أَ ، و ةً یفــوق دخــل دول األوبــك مجتمعــالعــالم، وأن دخــل شــركة أكســون للبتــرول 
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دخــل دیملــر كرایســلر أكبــر مــن  وأنَّ  ،شــركة جنــرال موتــورز أكبــر مــن دخــل الــدنمارك

 سـبانیا (مـع مالحظـة أنَّ أكة بكتیل للمقاوالت أكبر من دخـل دخل شر  دخل بولندا، وأنَّ 

دخـل شـركة  وأنَّ  .سبانیا یساوي دخل جمیع الدول العربیة أربع مـرات)خل القومي ألالدَّ 

  .١ویال البترولیةز شل أكبر من دخل دولة فن

یة قائمـة بــذاتها، مـن حیـث احتقانهـا فــي اقتصـادقـدي یشــكل أزمـة كتـل النَّ أصـبح هـذا التَّ 

ورة لمبـــــالغ هائلـــــة ال تجـــــد متنفســـــًا فـــــي الـــــدَّ  واالختنـــــاقیق فـــــي الّضـــــ دورة مالیـــــة غایـــــةً 

الرسـامیل بفضـل الفـاكس ة انتقـال هـذه یة العالمیة، ومما زاد األمـر سـوءًا حریـقتصاداال

ــــ ،لكترونــــيوالبریــــد اإل حجــــم المبــــادالت المالیــــة فــــي ا أدى إلــــى نمــــو غیــــر مســــبوق ممَّ

األمـــوال تنتقـــل لـــدفع ثمـــن للمشـــتریات مـــن ســـلع وخـــدمات وأوراق مالیـــة،  (فاألصـــل أنَّ 

ر معظــم المعــامالت مضــاربات مالیــة ال تعّبــ ولكــن مــا یمیــز األوضــاع الحالیــة هــي أنَّ 

داة أعملیـات المالیـة حّولـت العملـة مـن هـذه ال عن أي شيء مـادي، وزاد الطـین بلـة أنَّ 

دفــــع إلــــى ســــلعة یضــــارب المــــالیون علــــى تقلبــــات أســــعارها دون تجــــارة مادیــــة، وهكــــذا 

یتجــاوز حجــم المعــامالت المالیــة فــي أهــم بورصــات العــالم التریلیــون دوالر یومیــًا، فــي 

  .٢تریلیون في العام كله ١٠ال یتجاوز  حین أن حجم التجارة الدولیة كلها

عــادل حســین هــذه المضــاربات المالیــة بـــكازینوهات القمــار، یــتم التالعــب  األســتاذه شــبَّ 

ـــاألموال بالمضـــاربة فـــي األســـهم والســـندات والعمـــالت بالتـَّــ حیـــث ینفصـــل هـــذا  ،داولب

ائرة المالیـة لـدَّ اریخ، فتتضـخم االتداول المالي عن السلع في أول بادرة من نوعها في التَّ 

ى قت هــذه العملیــات الخنــاق حتَّــلــب، وقــد ضــیَّ بعیــدًا عــن قــوانین الســوق والعــرض والطَّ 

الســابق بریطانیــا رئــیس وزراء ، حكومــات المحــافظین أمثــال جــون میجــرعلــى رؤســاء ال

وســلیل التاتشـــریة، فـــأعلن صـــراحة أنـــه ال یجـــوز تـــرك العملیـــات فـــي أســـواق المـــال تـــتم 

بحیــث لــم تعــد تخضــع لرقابــة الحكومــات أو المؤسســات الدولیــة، بســرعة وبحجــم كبیــر 

ي القطـــاع وشــاطره فـــي تخوفــه الـــرئیس الفرنســـي جــاك شـــیراك الــذي یـــرى أن مـــا یــتم فـــ
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 قتصـادوبـاء اإلیـدز فـي اال"بــالمضـاربین فیـه  ىسـتنكار، وسـمَّ المالي بأجمعه مـدعاة لال

دة حتــى الســتقرار حكومــات دفاثــة المتوحشــة مهــ، فقــد أصــبحت الرأســمالیة النَّ ١"العــالمي

   .قدامراسخة األ

اس والرؤســـاء، أمســـك الرأســـمالیون المضـــاربون فـــي ســـوق المـــال العـــالمي بمصـــائر النَّـــ

، بوعـد لناخبیـه فـي ١٩٩٢ویضرب المثل بدخول بیل كلینتون البیت األبیض فـي عـام 

ــــة صــــالحات واســــعة إِ إجــــراء  للمــــواطن  االجتماعیــــةالنطــــاق ترمــــي إلــــى تحســــین الحال

مریكــي البســیط بتجدیــد المــدارس الحكومیــة الخربــة وتحویلهــا إلــى نظــام تعلیمــي یفــي األ

ضـد المـرض، ولـن یـتم  اً وأن یمنح كل مـواطن أمریكـي بسـیط الحـال تأمینـ ،بالمتطلبات

موافقـة دهاقنـة المـال  نفـاق حكـومي متزایـد، ممـا یعنـيإِ ب من هذه الوعـود إالَّ  الوفاء بأيٍ 

كــن أن تحســن الصــورة االجتماعیــة للوالیــات المتحــدة، صــالحات التــي یمعلــى هــذه اإل

االنتخابـات مباشـرة العمـل مـن خـالل آلیـات السـوق فـي ولذا كان رد فعلهم بمجرد فـوزه 

الخاطفــة لخفــض أســعار ســندات الــدین الحكــومي، تنفیــذًا لوعــد ســابق للمرشــح كلینتــون 

 نَّ إ، بـل اوٕاسقاطهصالحات، صنادیق االستثمار بمعارضة هذه اإلصدر من مصرفي 

 ثــمَّ  ،كلینتــون فقــد األكثریــة فــي الكــونغرس بعــد شــهور قلیلــة مــن دخولــه البیــت األبــیض

ي قبــــل نهایــــة والیتــــه األولــــى، ویعلــــق جــــیمس كارفیــــل جتمــــاعاختفــــى هــــذا البرنــــامج اال

نفسـي وأقـول، لــو  يمنــابق أُ فـي السَّـ تُ ْنــكُ حبـاط "إِ مستشـار كلینتـون علـى هــذا الحـدیث ب

ــــن ُولــــدت فســــأود أن أكــــو  أكــــون ســــوق مــــال: إذ  اآلن فــــإني ًأود أن ارئیســــًا أو بابــــا، أمَّ

  سیكون بإمكاني أن ُأهدد من أشاء).

  نهیار الطبقة الوسطى:ا

بقـــة الوســـطى فـــي العـــالم األول بعـــد أن زلـــزل وبـــدأ هـــذا الـــوحش الرأســـمالي یفتـــرس الطَّ 

كیســـون إِ ، وتمثـــل الســـیدة دول الكبیـــرة وهـــدد وجـــودهم الســـلطويعمـــاء فـــي الـــصـــدقیة الزُّ 

ستشــاري افــي القــانون وكریمــة الســید جلــین داونــنج كبیــر  هالحــائزة علــى شــهادة الــدكتورا

المتعلمـة التـي تتهـاوى طموحاتهـا  ىبقـة الوسـطفتـاة الطَّ لالمشروعات بنیویورك، نموذجًا 

حصـیل نفقت صباها فـي التَّ أوهي التي  ،الكبیرة في عالم لم یوفر لها ضروریات الحیاة

بیه بمســـتقبل أبیهـــا، الـــذي ال یكـــف عـــن ي تواجـــه مســـتقبلها البـــائس الشَّــهـــ العــالي، وهـــا
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ــ اتج ضــخم النَّــیین الــذین یتعمــدون إخفــاء األرقــام الحقیقیــة للتَّ قتصــادخریة بهــؤالء االالسُّ

 العـب بــاألموال فــي البورصــة، ممــا یــوفر قــدرةً نــامي فــي أســعار الســلع نتیجــة التَّ عـن التَّ 

بنتــه الــدكتورة ألیســون، ادرة الشــرائیة مــن أمثــال جلــین و القــشــرائیة ألقلیــة أو یحــرم ذات 

أمـــام هـــذا العجـــز وقفـــت ألیســـون تعـــزي زوجهـــا جوســـتن فـــوكس (المحـــرر فـــي المجلـــة 

، ن نعــیش المســتوى الــذي عاشــه آباؤنــالــیس فــي مقــدورنا أ :قائلــةً  fortune)یة قتصــاداال

ة وجیـزة مـن والدتـي (قبـل ار التـي اشـتراها أبـي بعـد فتـر وٕانَّ هذا أمر ال سـبیل إلیـه، فالـدَّ 

عمائـة َألـف دوالر، َأي أنَّـه سـیقى بالنسـبة لنـا بثالثین عامًا) تكلف اآلن ما یقرب مـن أر 

    .أمرًا صعب المنال

وبینما كانت ألیسون تناجي زوجها بهذه الكلمات كان جوستن، یعد تقریرًا عـن إیـرادات 

% مـن ٤٣أي مـا یعـادل  ،اً تریلیـون دوالر  ١٢.٧بعض الشركات األمریكیـة التـي بلغـت 

كونهـا ى إلـمجموع النَّاتج القومي اإلجمالي لكل دول العالم. وتدل هـذه الحادثـة إضـافة 

حساســـًا إِ الفقـــر یمكـــن أن یصـــیر  تعنـــي أنَّ  يبقـــة الوســـطى فهـــعالمـــة علـــى تآكـــل الطَّ 

إضـافة إلـى الشـعور العمیــق  ،عمیقـًا بانعـدام الحاجـات األساسـیة (والتـي منهـا المسـكن)

  .اعقي الزَّ جتماعفاوت االبالتَّ  والحاد

وفــــي هــــذا الواقــــع الماثــــل الــــذي هــــیمن علــــى العــــالم الیــــوم، مــــات شــــعار حتمیــــة الحــــل 

بـر، وغـدا شــعار حتمیـة الحـل الرأسـمالي مجــرد صـورة عتیقـة فـي معــرض االشـتراكي وقُ 

طور التقاني، والمحزن أن یقف وراء هذا الحیـف لكتروني ضخم یرفع شعار حتمیة التَّ إ

ولي حملــة أقــالم علــى مســتوى عــال مــن الــذیوع واالنتشــار أمثــال مــاعي والظلــم الــدَّ االجت

وهـــي مـــن أهـــم المجـــالت  ،یكونومســـت البریطانیـــةة اإلبیـــل إیمـــوت رئـــیس تحریـــر مجلـــ

 Vision.. Twentieth 21: 20)یة فــي العــالم، وذلــك عبــر كتــاب لــه بعنــوان قتصــاداال

century lessons for the twenty first century) ) الـدروس المسـتفادة  ٢٠/٢١رؤیة ...

یریــد المؤلــف فــي هــذا الكتــاب أن یجیــب عــن ســؤالین  )،مــن القــرن الحــادي والعشــرین

ظـام الرأسـمالي النَّ  ستشـف مـن تجربـة القـرن العشـرین أنَّ هـل یُ  السؤال األول: ،أساسیین

والسـؤال  .ه سیصمد ویبقى في القـرن الحـادي والعشـریننَّ إأم  ؟في حالة ضعف وانهیار

وقبــل أن یجیــب المؤلــف  ؟هــذا النظــامهــل ســتظل الوالیــات المتحــدة هــي قائــدة  :انيالثَّــ
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لــه بمســتقبل الرأســمالیة، وال یــرى فــي األفــق المنظــور أي دلیــل علــى قــرب ؤ یعتــرف بتفا

  أفول النظام الرأسمالي. 

ــ الوالیــات المتحــدة  ص لــدحض أي ظــن بــأنَّ والكتــاب ینقســم إلــى قســمین، األول مخصَّ

 ىإلـهـة نتقـادات الموجَّ د علـى االصـص للـرَّ اني مخَّ دارة في العالم، والثـَّتفقد مركز الصَّ س

ن المؤلــف یعتــرف بــأهم عثــرات النظــام الرأســمالي وهــي الخلــل البــیِّ و لنظــام الرأســمالي، ا

رتفــاع ا، فبعــد عقــدین أو ثالثــة مــن فــي الــبالد األكثــر ثــراءً  خاصــةً و  ،خلفــي توزیــع الــدَّ 

خول فـاوت بـین الـدُّ فـي أعقـاب الحـرب العالمیـة الثانیـة، بـدأت درجـة التَّ درجة المسـاواة، 

ـــداًء مـــن ســـنة  ،خاصـــة فـــي الوالیـــات المتحـــدةو  ،تزیـــد ـــذ  ،م١٩٧٠ابت وفـــي بریطانیـــا من

    .لمانیاأقبل توحید شطري بعینیات، وفي ألمانیا منذ الثمانینیات و واخر السَّ أَ 

ـــ االعتـــرافوهـــذا  ـــة االجتماب ـــل للحال ـــة فـــي الواقع الماث ـــعی ـــًا ا وأمریكـــأوروب ا ال یمثـــل قلق

واة. وتخفــیض الفجــوة االعــام هــو قطعــًا نحــو المســ االتجــاه أنَّ  :للمؤلــف، ألســباب منهــا

نحـو قمـة  يلسـعا ىإلـالحراك االجتماعي بدأ یدفع قاعـدة الهـرم  بین الدخول، ومنها أنَّ 

 ،للصـعود إلـى أعلــىمــاهیر جریــق مفتـوح أمـام الالطَّ  عور العـام بـأنَّ الهـرم بعـد تـوفر الّشــ

ـــإِ  ـــ واالســـتحقاق،دارة جـــا عـــن طریـــق المَّ عید!!! وال ینســـى أن یـــدعم أو لمجـــرد الحـــظ السَّ

المؤلـف دعـواه باألرقـام واإلحصــائیات والنسـب، حاصـرًا قضــیة العدالـة االجتماعیـة فــي 

بقـات یظـل ثابتـًا، فتـوفیر الحـد فـاوت بـین الطَّ التَّ  بعدها المادي فقط، وینسى المؤلـف أنَّ 

غیرة وسد الحاجات األساسیة للحیاة، یقابله تنافس هائـل فـي ثـروات لكافي للفئات الصَّ ا

فــاوت قائمــًا، أو یظــل التفــاوت قائمــًا وبصــورة فســي بالتَّ الطبقــة العلیــا، فیظــل الشــعور النَّ 

ـــ اس هنـــاك عیفة، فیضـــعف رد فعلهـــا، فـــإدراك النَّـــأوســـع دون أن تشـــعر بـــه الفئـــات الضَّ

نتشـار اا اآلن فیكفـي أن یلعـب لحدة وطأته علیهم في الماضي، أمَّـ تفاوت كان نتیجةً لل

فــــــاوت عور بالتَّ التعلــــــیم وزیــــــادة الــــــوعي وتعــــــدد وســــــائط اإلعــــــالم دورًا كبیــــــرًا فــــــي الّشــــــ

رویج االســـتهالكي للرأســـمالیة التَّـــ خاصـــة وأنَّ  ،يوروبـــي الحـــاد فـــي العـــالم األجتمـــاعاال

  ن تغطیتها اإلعالمیة.صار جزءًا من ثقافتها، وأخذ حیزًا كبیرًا م

  :موجهات العدالة االجتماعیة في اإلسالم

فــي اإلســالم منوطــة بمجمــل القــیم التــي جــاء بهــا اإلســالم، وال  االجتماعیــة/ العدالــة ١

 ،فــي مــا یتعلــق منهــا بالعــدل والمســاواة خاصــةً و  ،ینظــر اإلســالم إلــى القــیم االجتماعیــة
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نیا مــــع شــــتات أمــــر اإلنســــان فــــي الــــدُّ بمعــــزل عــــن القیمــــة الروحیــــة التَّوحیدیــــة التــــي تج

ي، وأنَّ الحیــــاة اجتمــــاعأو بوجــــوده داخــــل كیــــان  ،المتعلــــق منهــــا بذاتــــه كفــــرد ،واآلخــــرة

األولــى هــي مســرح الفعــل اإلنســاني ومادتــه ووســیلته إلــى الغایــات القصــوى واألهــداف 

ي العلیــا التــي تتجـــاوز فــي مــداها الحیـــاة الــدنیا إلـــى اآلخــرة، ومــن هـــذا المنطلــق، یراعـــ

اإلســـالم األبعـــاد الروحیـــة والمادیـــة فـــي اإلنســـان، فـــال یغفـــل عـــن ذلـــك الحـــب الفطـــري 

وجیــه والتَّشــریع، وال لكنــه یعــالج ذلــك الشــح بالتَّ  ،للــذات، الــذي یتبعــه شــح فطــري عمیــق

ماعـة الموصــولة جماعـة ومصــالحها وغایـات الحیـاة العلیـا فــي الفـرد والجیغفـل حاجـة ال

لـذلك تبـدو العدالـة وفقـًا لهـذه النَّظـرة الكلیـة و ، ١وجـلَّ م عـزَّ بیوم یلتقي الناس فیه بخـالقه

ي فقــط، قتصــادعدالــة شــاملة لكــل جوانــب الحیــاة اإلنســانیة، ال تنحصــر فــي جانبهــا اال

  سلوك ووجدان.تفكیر و بل تتناول جمیع مظاهر الحیاة، من 

ها إن بعـــض مـــا یـــرد فـــي مفهـــوم العدالـــة االجتماعیـــة هـــي المكانـــة التـــي وضـــع / ثـــمَّ ٢

{َوَلَقـْد  :اإلسالم لإلنسان كأفضل مخلوقات اهللا ونال بـذلك تكریمـًا لـم ینلـه مخلـوق سـواه

ـْلَناُهْم َعلَـى َكثِ  ـَن الطَّیَِّبـاِت َوَفضَّ ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَنـاُهم مِّ  یـرٍ َكرَّ

، وجـاء التفضـیل ألن لإلنسـان نسـبًا سـماویًا كمـا یقـول ٧٠اإلسـراء }مِّمَّْن َخَلْقَنـا َتْفِضـیالً 

وِحـهِ  :آلیة الكریمةا ىإلالشیخ محمد الغزالي في إشارة  َوَجَعـَل  {ثُمَّ َسوَّاُه َوَنَفَخ ِفیِه ِمـن رُّ

ــْمَع َواألَ  ، ولهــذه الــروح المبثوثــة فیــه أمــر اهللا مالئكتــه ٩الســجدة }ْبَصــاَر َواَألْفِئــَدةَ َلُكــُم السَّ

َبَر َوَكـاَن ِمـَن {َوإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِلیَس َأَبى َواْسـَتكْ  :لهبالسجود 

   .٣٤البقرة }اْلَكاِفِرینَ 

ناس في آیـة وبعد تأكید هذه المكانة العلیة لإلنسان، یقرر القرآن الكریم المساواة بین ال

َهـا النَّـاُس ِإنَّـا َخَلْقَنـاُكم مِّـن َذَكـٍر َوُأنثَـى َوَجَعْلَنـاُكْم ُشـُعوبًا {َیـا َأیُّ  واضحة هـي قولـه تعـالى:

فـــي ، وســـیاق اآلیـــة یـــورد النَّ ١٣الحجـــرات }ُكْم ِعنـــَد اللَّـــِه َأْتَقـــاُكمْ َوَقَباِئـــَل ِلَتَعـــاَرُفوا ِإنَّ َأْكـــَرمَ 

علیــه وســلم اهللا  ىبــي صــلعتبــر النَّ اقــوى، ولقــد المطلــق ألي تفــاوت أو تفاضــل غیــر التَّ 

ونیــة التــي تفــرق بــین إنســان وآخــر مــن أعیبــة الجاهلیــة بقیــة أو اللَّ ظــرة العرقیــة أو الطَّ النَّ 

اهللا علیــه وســلم لتأكیــد معنــى اآلیــات الــوارد فــي تقریــر  ىوتكبرهــا، وجــاءت أحادیثــه صــل

                                                           
معهــد البحــوث والدراســات  ،د. التجــاني عبــد القــادر حامــد ،مقــدمات فــي أصــول االقتصــاد السیاســي فــي اإلســالم ،مشــكلة الفقــر :نظــرا ١

  .٢٧م، ص ١٩٩٥دار الشروق  ،االجتماعیة في اإلسالمالعدالة  ،سید قطب :، كذلك١١، ص ١٩٩٤االجتماعیة، 
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 ِإنَّ الَیـا َأیَُّهـا النَّـاُس أَ ( :صـلى اهللا علیـه وسـلمقولـه   لمساواة التامة بـین النـاس ومنهـا:ا

ِلَعَجِمــيٍّ َعَلــى َعَرِبــيٍّ  َعَرِبــيٍّ َعَلــى َأْعَجِمــيٍّ َوال ال َفْضــَل لِ َوإِنَّ َأَبــاُكْم َواِحــٌد َأال َربَُّكــْم َواِحــدٌ 

  ).َوال َألْحَمَر َعَلى َأْسَوَد َوال َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر ِإال ِبالتَّْقَوى

كــریم . ویفضــي هــذا التَّ )نان المشــطاس سواســیة كأســالنَّــ( وقولــه صــلى اهللا علیــه وســلم:

اس فـي تكـافؤ فـرص الحیـاة ر المساواة والعدالة بـین جمیـع النَّـلهي لإلنسان، الذي أقَّ اإلِ 

بأن ال یترتب على أي تفـاوت فـي حیـاة اإلنسـان مثـل المولـد فـي طبقـة معینـة أو عـرق 

یــاة مــن الح همعــین، أو ســاللة معینــة أو جــنس معــین أي تفــاوت فــي المعاملــة فــي حظــ

الكریمــة مــن عــیش كــریم وصــحة وســكن وتعلــیم وعمــل وبیئــة نظیفــة وفــرص فــي الحیــاة 

عریفــات العتیقــة وهنــا یتســامى اإلســالم بشــكل مطلــق عــن المفــاهیم القدیمــة والتَّ  ،العامــة

الرقیـــق الـــذین كـــانوا  للمســـاواة، فالیونـــانیون القـــدامى كـــانوا یســـتبعدون هـــذا المفهـــوم عـــن

فال ینطبق علـیهم مـا ینطبـق علـى بقیـة اآلدمیـین مـن فكـرة  ،األدوات الحیة"یصفونهم بـ"

الــــث عشــــر كــــان یــــدعو إلــــى العــــدل كــــویني فــــي القــــرن الثَّ وتومــــاس اإل .لــــم والعــــدلالظّ 

ــــذهب هــــذا العــــدل و واإل ــــى حــــد اال حســــاناإلحســــان شــــریطة أال ی ــــاع بالعامــــل أو إل رتف

ــ ولــم یتطــور هــذا لم االجتمــاعي الصــانع البســیط إلــى أعلــى ممــا یقتضــیه مركــزه فــي السُّ

  یة الحدیثة.وروبالمفهوم بالقدر الكافي بعد النهضة األ

القیمیـــة الروحیـــة التـــي ذكرنـــا ال تصـــطدم  اإلنســـانیةبعادهـــا أهـــذه العدالـــة ب / كمـــا أنَّ ٣

، وتقمـع ةبالفطرة اإلنسانیة، فتصـادر المواهـب الخاصـة، وتعـادل بـین الملكـات المتفاوتـ

ــیهم أصــحاب القــدرات الفــذه مــن االنتفــاع ب قــة، ســتعداداتهم الخالَّ امــواهبهم، وتحجــر عل

ـــویشـــیر األ ـــنَّ ســـتاذ ســـید قطـــب إلـــى االســـتعداد الفطـــري لـــبعض النَّ قص اس للمـــرض وال

، فـال سـبیل إذن إلـى ١كتمال واالحتمـالحة واالعف، واستعداد البعض اآلخر للصَّ والضّ 

  تسویة جمیع هذه االستعدادات المتفاوته في قالب واحد.

سـتعدادات والملكـات والمواهـب، تتفـاوت المكاسـب بـین فاوت الكبیر في اال/ ولهذا التَّ ٤

میـع) ممــا قــد جســتعدادات (بعــد إقـرار مبــدأ تكـافؤ الفــرص أمــام الاس بقــدر تفـاوت االالنَّـ

الفطـــرة  اس فـــي مراتـــب متباعـــدة، وبمـــا أنَّ ي كبیـــر یضـــع النَّـــاجتمـــاعینشــأ عنـــه تفـــاوت 

قــول اهللا ی ،فــاوتعتــرف اإلســالم بهــذا التَّ اد أودعــت هــذا التفــاوت فــي طبــائع النــاس فلقــ

                                                           
  .٢٨م س ذ، ص  ،سید قطب ١
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ْزقِ تعــالى  ــَل َبْعَضــُكْم َعَلــى َبْعــٍض ِفــي اْلــرِّ ــُه َفضَّ ــَرآدِّي ِرْزِقِهــْم  ١{َوالّل ــُلوْا ِب َفَمــا الَّــِذیَن ُفضِّ

ل فیهــا وقــد قــا ٧١النحــل }َفِبِنْعَمــِة الّلــِه َیْجَحــُدونَ َعَلــى َمــا َمَلَكــْت َأْیَمــاُنُهْم َفهُــْم ِفیــِه َســَواء أَ 

الزمخشــري رضــي اهللا عنــه (أي جعلكــم متفــاوتین فــي الــرزق، فــرزقكم أفضــل ممــا رزق 

رزقتمـوه علـیهم حتـى  وهم بشر مثلكم وٕاخوانكم، فكان ینبغي أن تردوا كل ما ،ممالیككم

فكـــان هـــذا مـــنكم مـــن جملـــة جحـــود  ،ا فـــي الملـــبس والمطعـــم، ولكـــنكم ال تفعلـــونو تتســـاو 

    .٢النعمة)

 ،االجتماعیــــةبقیــــة ســــالم بالطَّ ا التَّفــــاوت علــــى المجتمــــع اعتــــرف اإلواعترافــــًا بــــأثر هــــذ

ي یظنـون أنَّهـا جـاءت وبخالف ما یعتقد الكثیرون من الوفود الحدیث لكلمة "طبقیة" الت

والماركسي، فإنَّ كلمة "طبقیة" وردت في أدبیات اإلسـالم األولـى،  االشتراكيمع الفكر 

ــ : "إنَّ ٣وجهــه حیــث یقــول فــي نهــج البالغــةم اهللا كــرّ  يفقــد وردت فــي نــص لإلمــام عل

فمنهـــا  ،الرَّعیـــة طبقـــات ال یصـــلح بعضـــها إال بـــبعض، وال غنـــى ببعضـــها عـــن بعـــض

ال اِإلنصـاف اب العامـة والخاصـة، ومنهـا قضـاة العـدل، ومنهـا عمَّـتَّ جنود اهللا، ومنها كُ 

لطَّبقــة ومنهــا ا ،ناعاتومنهــا التجــار وأهــل الّصــ ،ومنهــا أهــل الجزیــة والخــراج ،والرفــق

قـــد ســـمى اهللا ســـهمه، ووضـــع علـــى حـــده  مـــن ذوي الحاجـــات والمســـكنة، وكـــالً  الســـفلى

وفــي حــدیث  .علــى الــوالي حــق بقــدر مــا یصــلحه" ســعة، ولكــلٍّ  فریضــته، وفــي اهللا لكــلٍّ 

خالصــة آلخــر مـــا اســتقر علیــه حــال المجتمـــع الــذي بنــاه اإلســالم، وهـــو  ياإلمــام علــ

وال ینــدرج  ،ســتعداد لــهحالــة الكســب واال ي فــيقتصــادالتصــنیف یقتصــر علــى الحــال ا

عیـاد وات واألالعامة في الصل ففي مظاهر الحیاة ،على كل حال یتمظهر في المجتمع

  فراح والمآتم ال تكاد تتبین هذه الفروقات بشكل بائن.واألَ 

الملكیــة، فالملكیــة  بقیــة فــي مجتمــع اإلســالم ابتــداًء بتحدیــدختــراق هــذه الطَّ ا / وقــد تــمَّ ٥

نتفــاع اســتخالف" و"منفعــة" أي ملكیــة لالرها فــي اإلســالم ملكیــة "تســخیر" و"بكــل صــو 

                                                           
لإلنسـان لـذلك ال  اإللهیـةفرق ابن خلـدون بـین الـرزق والكسـب، فـاعتبر الكسـب جهـد اإلنسـان فـي تحصـیل المعـاش، والـرزق هـو القسـمة  ١

 . نـذرًا یسـیرًا، وقـد یسـعى فـي كسـب ضـئیل ثـم یجنـي رزقـًا وفیـراً الكسب مـع الـرزق، ببـذل اإلنسـان جهـدًا جبـارًا ثـم ال یأتیـه رزقـه إال ىیتساو 

البــاب الخــامس مـن األبــواب الســتة فــي مقدمتــه مبحـث (فــي المعــاش ووجوهــه مــن  ،بـاب الصــنائع والمكاســب ،بــن خلــدونة المــالمقد :نظـرا

  .البشریة وأن الكسب قیمة اَألعمال ،ماهوركز في هذا الباب حقیقة الرزق والكسب وشرح ،الكسب الضائع
  تفسیر الكشاف للزمخشري. ٢
. دكتــور محمـد عمــارة، اإلســالم والثـورة، المؤسســة العربیــة للدراســات ٣٣٧م، ص ١٩٥٩طبعــة القــاهرة  ،٢شـتر" جالغــة "عهــد األبج النهـ ٣

  .١٦٧ -١٦٦م الطبعة الثانیة، ص ١٩٨٠والنشر، سبتمبر 



 ٢٨

مـا ي لیست ملكیة مطلقـة، وٕانَّ أصولیین، ت ملكیة رقبة بالتعبیر الفصیح لألَ العام، ولیس

نـــا فـــي ملكیـــة االســـتخالف وجـــاء التفضـــیل ه ،عبیـــر"إن جـــاز التَّ ملكیـــة متعدیـــة للغیـــر "

 كیة محصـورةً عي األرقى، وهي ملللجهد األوفر والسَّ  وتحفیزاً  ،ستعداد األعلىمكافأة لال

فـرة للغیـر فیهـا، ممـا یلطـف مـن وثاقهـا ا، ومحاصـرة بحقـوق و بشـروط الكسـب المعروفـة

وربطهــا بأعیــان مالكیهــا، ویــأتي هــذا التَّلطیــف إلــى أنَّ اإلســالم ینظــر إلــى الحقــوق مــن 

ـــف ب ـــب بهـــا حفـــزًا للغ دائهـــا ال مـــنأَ زاویـــة المكل ـــزاویـــة المطال ـــا ةیری ، ولهـــذا ١ونبـــذًا لألن

لحقـــوق داء اأوجیهـــات التـــي تـــأمر بـــوامـــره فـــي هـــذا الشـــأن مجموعـــة مـــن التَّ أفتعالیمـــه و 

ــــــومٌ  :صــــــحابها) ومــــــن ذلــــــك(أل ْعُل ــــــي َأْمــــــَواِلِهْم َحــــــقٌّ مَّ ــــــاِئِل َواْلَمْحــــــُرومِ  .{َوالَّــــــِذیَن ِف  }لِّلسَّ

ــــــة فــــــي  ،٢٥ -٢٤المعــــــارج ــــــَواِلِهْم َحــــــقٌّ (الحــــــظ المقابل ــــــي َأْم ــــــاِئِل َواْلمَ  {َوِف  }ْحــــــُرومِ لِّلسَّ

ـــــذاریات ـــــا ١٩ال ـــــین صـــــاحب المـــــال والســـــائل مشـــــترك  - قحـــــ - (أي أنَّ المـــــال هن ب

وِف َحّقــًا {َوِلْلُمَطلََّقــاِت َمتَــاٌع ِبــاْلَمْعرُ  .١٤١األنعــام }آتُــوْا َحقَّــُه َیــْوَم َحَصــاِدهِ {وَ  .)والمحــروم

   .٢٤١البقرة }َعَلى اْلُمتَِّقینَ 

واألوامــر قیمــة إنســانیة واجتماعیــة كبــرى، فهنــا سیتســابق النــاس إلــى ولهــذه التعلیمــات 

 ،أداء الحقوق، بدًال من تسابق المحرومین إلى أخذها، ممـا ینشـر روح المـودة واإلیثـار

 {َوالَ فیــه ترغیــب كبیــر  ، ویزیــد عــن ذلــك بــأمرٍ دافع الضــاربــدًال مــن روح المنافســة والتَّــ

   .٢٣٧قرةالب }َتنَسُوْا اْلَفْضَل َبْیَنُكمْ 

وبینما كان اإلسالم وفقـًا لهـذه األوامـر یـدعو أتباعـه األغنیـاء إلـى فعـل الخیـر واإلنفـاق 

الماركسـیة تحـرض الفقـراء والفالحـین  شـتراكیةفقـوا)، كانـت الـدعوة االأناألمة  ء(یا أثریا

 األنظمـــــةر یـــــورات وتغیبإشـــــعال الثَّـــــ والعمـــــال إلـــــى تحقیـــــق العدالـــــة االجتماعیـــــة عنـــــوةً 

 ،عمـال العـالم وقد كان البیـان الشـیوعي فـي ذلـك واضـحًا (یـا ،على السلطة ءباالستیال

كي اذعـة كـل اشـتر نجلـز بسـخریتهما الالَّ إ لقـد أشـبع مـاركس و  .أو یا فقراء العالم اتحدوا)

 مـــن الممكـــن أن یتحقـــق أي تحســـن ذي قیمـــة فـــي حـــال ســـمح لنفســـه بـــأن یتصـــور أنَّ 

متیــــازاتهم انــــازل عــــن بعــــض أســــمالیین بالتَّ قنــــاع الر إالطبقــــات الفقیــــرة باالعتمــــاد علــــى 

                                                           
الــدكتور أحمــد كمــال أبــو المجــد، المســتقبل العربــي، مركــز دراســات  ،للدولــة: وصــل التــراث بالعصــر والنظــام السیاســي المســألة السیاســیة ١

  .٤٦ -٤٥، ص م١٩٨٥یر ینا ،٧١الوحدة العربیة، العدد 
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االشـتراكیة الخیالیـة عوة "دَّ سـمیا هـذه الـأَ عور بـالعطف لـدیهم، و على إثارة الشّ  للفقراء، أو

    .١علمیة"أو الطوباویة أو غیر ال

نجلـــز) لـــم یطلعـــا علـــى نصـــوص اإلســـالم أو علـــى إِ مـــاركس و ویبـــدو أن كـــال الـــرجلین (

الم نشـأت أضـخم مؤسسـات شـعبیة طوعیـة لـم یشـهد كثیر من تاریخه، ففي تاریخ اإلس

 ،وعمـــت فیوضـــها غیـــر المســـلمین ،نشـــطة االجتماعیـــةغطـــت كافـــة األ ،اریخ مثلهـــاالتَّـــ

لنـداء ترغیـب مـن النبـي  سـتجابةً اجمیـع مخلوقـات اهللا،  ىإلـوتجاوزت حتـى بنـي البشـر 

  ة لالشتراكیة.مثالیصلى اهللا علیه وسلم، وتحققت بذلك صورة 

ــــجِّ وَ الخطــــاب مُ / وكمــــا كــــان ٦ ــــة لألغنیــــاء، ومحــــددًا صــــورة هــــا وموضِّ حًا أمــــر الملكی

رفــع عــن عفف والتَّ صــحاب الحاجـات بــالتَّ رى ألصـرف فیهــا، فقــد جـاءت توجیهــات أخــالتَّ 

ـــ امـــا فـــي أیـــدي الغیـــر والرضـــ ولـــو كـــان  ،اتج عـــن العمـــل والكســـببنصـــیب الـــرزق النَّ

ــ ولتطبعــت علــى ذلــك  ،فــس لألخــذنه لــوال الــوازع اإلیمــاني لتلهفــت كــل ضــئیًال، ذلــك أنَّ

حســاس بالحاجــة حتــى ولــو بلغــت مــن نــوال الغیــر حــد شــباع، دافعهــا دائمــًا اإلحتــى اإلِ 

الكفاف، إذ قـد تنحصـر حاجـة اإلنسـان بمجـرد شـعوره بالحاجـة لمـا یتمتـع بـه غیـره مـن 

 ةً ثابتــ االجتماعیــةقــي، لــذلك لــم تكــن فكــرة العدالــة ي أو أخالاقتصــادرفــاه، دون مبــرر 

حســاس بــالظلم ال ینطلــق مــر العصــور، بــل أخــذت منــاحي وصــور متعــددة، فاإلعلــى 

حســاس نفســي إِ أحیانـًا مــن تفـاوت مــادي منظــور وال توزیـع دخــل مختـل، بــل هــو أحیانـًا 

هــد، والقناعــة، بتفــاوت نســبي ضــئیل بــین فئــة وأخــرى، لــذلك تــرد فــي اإلســالم معــاني الزّ 

ــ مــام مالــك فــر، وقــد أورد اإلِ امــن رزق و  الغیــر ظــر إلــى مــا فــي أیــديوعــدم النَّ  ،بروالصَّ

رضــي اهللا عنــه قصــة عمــر بــن الخطــاب مــع حكــیم بــن حــزام، فقــد كــان لحكــیم عطــاء 

ركــت علــى عهــد عنــد ابــن الخطــاب، فكــان یــدعوه ألخــذه، فیــأبى ذلــك حكــیم ویقــول قــد تُ 

                                                           
جــاه نقــدي داخــل االشــتراكیة الماركســیة، قــاده الــدكتور أوجــین دوهرینــغ األســتاذ المحاضــر فــي جامعــة بــرلین، وقــد نــال بســهام نقــده اتبــرز  ١

نجلــز ناقــدًا وســاخرًا فــي (المثــالي) لالشــتراكیة، فتصــدى لــه إأیمــا نیــل، وقــد مثلــت أفكــار دوهرینــغ الطــابع الطوبــاي  أعمــال مــاركس وأفكــاره

بــدون تــاریخ. ، دار التقــدم موســكو، شــاهین، طبــع فــي االتحــاد الســوفیتي إلیــاسترجمــة  ،كتابــه (االشــتراكیة الطوباویــة واالشــتراكیة العلمیــة)

هیم في بحثه (عن المسألة االجتماعیـة بـین التـراث وتحـدیات العصـر) أن یتمثـل المـنهج الماركسـي فـي نقـده یحاول الدكتور سعد الدین إبرا

للطرح اإلسالمي المعاصر (المتمثل في منهج األخـوان المسـلمین وتحدیـدًا فـي فكـر األسـتاذ سـید قطـب علیـه رحمـة اهللا، ومعظـم الحركـات 

رح بـالمنهج الطوبـاوي، مغـرق فـي مثالیتـه وفـي تجریـده ، ویتجاهـل وقـائع التـاریخ، وینكـر السیاسیة اإلسالمیة المعاصرة) إذ یصف هـذا الطـ

حقــائق االجتمــاع، ویفــرض االســتفادة مــن غنــى وتنــوع التجــارب اإلنســانیة لغیــر المســلمین)، المســتقبل العربــي، المســألة االجتماعیــة بـــین 

  ، مصدر سابق ذكره.٦٤التراث وتحدیات العصر، ص 
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اهللا علیـه وسـلم، فیقـول عمـر: إنـي أشـهدكم علیـه،  ىمن هو خیر منك، یرید النبي صل

قـال أبـو القاسـم وسـمعت مالـك  - القاسـم فلـم یجبـر عمـر هـذا علـى أخـذ المـال قال أبو

اهللا علیــه وســلم، الحـــدیث  ىمــا تركــه حكــیم لحــدیث ســمعه مــن رســول اهللا صــلیقــول إنَّ 

یـا رسـول اهللا؟  خیـر ألحـدكم أال یأخـذ مـن أحـد شـیئا، قـالوا وال منـك هالذي جاء فیه، أنـ

  قال وال مني.

هذا اإلنسان نهبًا لمصیر غیره في تقریـر كسـبه وعطائـه أو / وحتى ال یترك اإلسالم ٧

ه یحفزه إلى تحریك إمكاناته لتحقیق ما یصبو إلیـه مـن قـیم معنویـة ومادیـة فإنَّ  ،حرمانه

هللا وتقربـًا إلیـه،  لتشكل المرتكز الرئیس لتهیئة هذا اإلنسان للقیام بأعباء الخالفة عبـادةً 

أیضــــًا مــــراد العبــــادة والخالفــــة، ولقــــد تاهــــت  تحقــــق مــــن خاللهــــایهــــذه التهیئــــة  نَّ إبــــل 

اإلنسان كمجرد وسـیلة مـن وسـائل تحقیـق هذا  ىإلظر ظریات الوضعیة كثیرًا في النَّ النَّ 

ـــة، وعنـــدما اقتربـــت مـــن النضـــج واال نمیـــة، نســـان غایـــة التَّ ســـتواء جعلـــت هـــذا اإلالتنمی

فـــل بعـــده ینظـــر إلـــى اإلنســـان فـــي بعـــده المـــادي فحســـب ویغ ١حـــادي قاصـــرأُ وبمنظـــور 

یة منهـا قتصـادنمیة في عمومهـا االظلت التَّ فقد لذلك و نمیة، المعنوي الموجه الرئیس للتَّ 

والسیاسیة واالجتماعیة معضلة ما انفكت تلتبس طالسـمها علـى أهـل الحـل والعقـد فـي 

  الغرب. 

نمــــوذج عــــدل أم ماركســــیة، لــــم یتحقــــق أوكمــــا رصــــدنا فــــي التجــــارب الغربیــــة لیبرالیــــة 

ســلیم رغــم  ويمجــرد تحقیــق نمــوذج تنمــ نَّ إِ خــرون مثــاًال، بــل اجتمــاعي ســلیم یتخــذه اآل

ي قتصـادمـو االالنّ  ي كان بعید المنال، وهـذا یعنـي أنَّ قتصادالمعدالت العالیة للنمو اال

جتماعیـة التـي هـي درجـة مـن درجـات التنمیـة ال یكفـي لتحقیـق العدالـة اال هالمادي وحد

تهیئة اإلنسان روحیًا فـي  ىإلتجه اإلسالم ابتداًء المادیة والروحیة، ولذلك بعادها افي أ

حــد هــو اهللا ســبحانه وتعــالى ال شــریك لــه وال الــه و ه إلِ دّ ل ترشــید حیاتــه وقوامهــا بتعبــســبی

                                                           
الخرطـوم  ،تصـدر عـن هیئـة األعمـال الفكریـة ، الثقافة والتنمیة، مجلة أفكار جدیدة،أمین حسن عمر :نظرللتنمیة ا ألحادیةحول النظرة ا ١

  .وما بعدها  ٢٩م، ص ١٩٩٧فبرایر  –العدد األول، دیسمبر السودان، المجلد األول،  -

، ٩/٢٠٠٢، ٢٨٣، العـدد مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة العربـي،لمفهـوم والقیـاس، المسـتقبل ، التنمیة اإلنسانیة اانظر كذلك: نادر فرجاني

  .٦٦ص 
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حرر التَّ بــســتاذ ســید قطــب یســمیه األ مــامســیطر علــى زمــام أمــر اإلنســان غیــره، وهــو 

  .  ١الوجداني

إلــى تحریــره مــن  ٢(والسیاســي)ن مــن خــالل التحــرر الوجــداني ثــم یمضــي بهــذا اإلنســا

العصبیات والقبلیات والجهویات، لیس بنفیهـا ألنهـا مـن األمـور الجعلیـة، لكـن بتلطیفهـا 

دریة بنفي الجهل تمامًا والتسـامي فـوق المحدودیـة أوتوظیفها، وتحریره من الجهل والال 

ــه فــدعاالتــي تغــل قدراتــه وســیطرته علــى الطبیعــة التــي ســخره إلــى النظــر مــن  ها اهللا ل

صـغاء والتأمـل فـي الكـون مـن والسمع والفؤاد من أجل النظر واإلعمال البصر إ حوله و 

حولـــه، فـــأمره بـــالعلم، بالســـعي فـــي طلبـــه والعكـــوف لـــه والســـیاحة مـــن أجلـــه والمالزمـــة 

طلبــوا افاســتغرق العمــر كلــه ( ،والمصــابرة الطویلــة فــي الحصــول علیــه وٕان طــال الــزمن

ي طلبوا العلم ولو فـات المسافة إلى أقاصي الدنیا (حد) وٕان بعدُ من المهد إلى اللَّ  العلم

طلق مقولتـه الخالـدة ألیـل أحمـد بـن حنبـل فـجمـام الوهـو اسـتغراق اسـتوعبة اإلِ  ،الصین)

علــــیم المســــتهدف هنــــا ال یقتصــــر علــــى فتــــرة عمریــــة والتَّ  ،مــــع المحبــــرة حتــــى المقبــــرة)(

 ألنَّ  ،علـیممدرس) كما یشیع في الفهم الجزئـي للتَّ (هو التَّ  بحال محدد وال مقیدمحدودة، 

ســـــمي، لیمتـــــد إلـــــى العمـــــل والممارســـــة قلیـــــدي الرَّ التَّ  ىمكانـــــه یتجـــــاوز المدرســـــة بـــــالمعن

سـره عبـارة عـن أَ عد المجتمـع بیاسیة، وٕالى الكثیر من مناحي الحیاة الیومیة، ولهذا یُ السِّ 

علــیم رابــط ملحمــي بــالمجتمع، التَّ  علــیم، ألنَّ مــارس مــن خاللهــا خبــرات التَّ مدرســة كبیــرة تُ 

ربیــة إلــى التماثــل القــائم بــین المجتمــع قدیــة فــي علــم اجتمــاع التَّ وقــد أشــارت المدرســة النَّ 

    .وكما یكون التعلیم بكون المجتمع)والتعلیم بمقولة (كما یكون المجتمع یكون التعلیم 

عبئــة البشــریة مــن القــدرة الدائبــة علــى التَّ دریب المســتدام فــي علــیم أو التَّــوتبــدو أهمیــة التَّ 

وبخاصــــة للـــذین یفتقـــدون بعــــض المهـــارات والقــــدرات  ،اسأجـــل الخیـــر العــــام لكـــل النَّـــ

بجعلهم یتعلمـون  ،والمعارف، وذلك من أجل توفیر الشروط الالزمة في مشروع التنمیة

                                                           
  العدالة االجتماعیة في اإلسالم. ١
نمیـة اإلنسـانیة، فأخـذ یـدرجها تباعـًا فـي تقـاریر التنمیـة قضـیة الحریـة كمفصـل أسـاس مـن مفاصـل التَّ لأخیر انتبه الفكـر التنمـوي الحـدیث  ٢

 United Nations Development Program (UNDP) Human Development)،البشــریة الدوریــة

Report 1990, New York- Oxford University Pressm1990 
القـي الـالزم وقد أفـاض فـي شـرح التَّ  ،نمیة اإلنسانیة والتي هي بدورها عملیة توسیع خیارات البشربل جعل الحریة هي المعیار النهائي للتَّ  

: أمارتیــا ســن عــن نظــر كتــاب، ا١٩٩٨ئزة نوبــل فــي االقتصــاد عــام الــذي فــاز بجــا ،دي أمارتیــا ســنبــین التنمیــة والحریــة االقتصــادیة الهنــ

  .٣٠٣رقم عدد  ،م٢٠٠٤مایو  ،الكویت ،سلسلة عالم المعرفة ،التنمیة حریة) مؤسسات حرة وٕانسان متحرر من الجهل والمرض والفقر(
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نظر إلیــه ویعملــون وهـم یتعلمــون، وهـو تعلـیم یتجــاوز المفهـوم القاصــد بـال ،وهـم یعملـون

من خالل المعارف والخبرات والقدرات، بـل هـو  ١وسوق العمل قتصادكخادم لقطاع اال

 ،خصیة اإلنسانیة ومساعدتها في تجسید إرادتها وحركتهـا وٕابـداعهامفهوم في تنمیة الشَّ 

وهــي خصــال تكتســب بتعلــیم نــوعي، وهــو تعلــیم یعــین اإلنســان علــى اإلمســاك بأســباب 

الي ر مــــن أجلــــه، وبالتَّــــمــــن حولــــه المســــخَّ  يشــــیلواقــــع المعالتســــخیر األهلــــي لخیــــرات ا

مــا زادت قدراتـــه  یســتطیع باقتــدار اقتنــاص فـــرص الحیــاة وتوســیعها بــل وتعظیمهـــا كــل

حیـــاء مـــن حولــه، وبمـــا أنـــه حركـــة األشــیاء واأل إلــىقـــت نظرتـــه مــا تعمَّ  وكـــل ،ومهاراتــه

ـــتعلـــیم مســـتدام یرافـــق المســـیرة الحیاتیـــة لهـــذا اإلنســـان، فهـــو ال ی رورة مـــع تعـــارض بالضَّ

    .یقاع حیاة اإلنسانم إلرتیب المنظَّ عي في كسب المعاش، بل یجري على التَّ السَّ 

أو  ،ربویــة الغربیــة المعاصــرة حكمــة التعلــیم المســتدامعلیمیــة التَّ جربــة التَّ ولقــد أدركــت التَّ 

لم التعلیمــــي بكي عوضــــًا عــــن الّســــنــــت نظــــام التعلــــیم الشَّــــطلــــب العلــــم المســــتمر، وقنّ 

وهكــذا. إذ لــیس  ،علــیمالتَّ  مَّ ثُــ ،وظیــفالتَّ  مَّ ثُــ ،علــیمالمعــروف، فــالعلم عنــدها دائــر بــین التَّ 

جربــــة وبخبــــرة التَّ  ،للمعــــارف نهایــــات وآیــــات اهللا تتجلــــى علــــى الكــــون كــــل یــــوم بجدیــــة

نقطاعـًا للعلـم وینصـرف آخـرون ااإلسالمیة العریقة من الهدى الراشـد لـم یعتكـف أنـاس 

عي فـي طلبـه، واالجتهـاد ترافق كسب العیش مع تلقي العلم والسَّ  كسب العیش، بل ىإل

  في تحصیله.

ن ألن العمـل یعـزز مركـز اإلنسـا/ كذلك أعطى اإلسالم قیمة كبیـرة للعمـل والكسـب، ٨

ورفــع مــن قــدر اإلنســان  ٢مهنــة أو صــنعة یؤكــد هویــة اإلنســان ىإلــ واالنتســابدبــي األ

ـــل ا ـــى، ب ـــادة وقرب ـــك عب ـــادة الخالصـــة مـــن دون كســـب القـــوت ال نَّ إلعامـــل وجعـــل ذل عب

واالعتماد على النفس ال تنیل مؤدیها أجر العابد الحـق، (فلـیس مـن العبـادة أن تصـف 

                                                           
قــع العمــل فــي وظیفــة حكومیــة، وعــدم اعتبــار ذلــك حقــًا مــن حقــوقهم عنــد تــدعو اســتراتیجیة التعلــیم الحــدیث إلــى إعــداد الطــالب لعــدم تو  ١

ولیتهم فــي ئمرحلــة دراسـیة، بــل البــد أن یســتقر فـي وجــدان وعقــول الطــالب أن الحصـول علــى عمــل منــتج ومجـز هــو مســ ةاالنتهـاء مــن أیــ

لحصــول علــى وظیفــة حكومیــة مــن ناحیــة وا ،المقــام األول، ویعنــي ذلــك فــك االرتبــاط بــین الحصــول علــى شــهادة دراســیة رســمیة مــن ناحیــة

قـاء تخصصـه، وأن یتهیـأ دائمـًا للعــودة تأخـرى، وعلـى الطالـب أن یكـون أكثـر دأبــًا وحرصـًا علـى متابعـة سـوق العمـل، وأن یحــرص علـى ان

مـا یسـمى بالتـدریب  أو ،إلى مقاعد الدراسة إلعادة التأهیل والتدریب على األعمال والمهن والمهارات التي یحتاجها سوق العمل واالقتصـاد

مسودة التقریـر التخلیصـي لمشـروع مسـتقبل التعلـیم فـي الـوطن  ،م١٩٩٠عمان  ،تعلیم األمة العربیة في القرن الحادي والعشرین ،التحویلي

  .٦٣العربي (الكارثة أو األمل) تحریر د. سعد الدین إبراهیم، ص 
  . م١٩٩٧العدد األول،  ،المجلد األول، دكتور أمین حسن عمر ة،ل الفكریة، الثَّقافة والتَّنمیهیئة األعما أفكار جدیدة، ٢



 ٣٣

ینــادي  ةویــوم القیامــ ..تعبــد مَّ بــدأ برغیفــك فاحرزهمــا ثُــاقــدمیك وغیــرك یقــوت لــك، ولكــن 

فــز ، ویترافــق مــع هــذا الح١ال المســاجدیــن بغضــاء اهللا فــي أرضــه، فیقــوم ســؤ منــادي: أ

 َعــْن َأَنــِس ْبــِن َماِلــكٍ نن المتشـدد للعمــل تــوفیر فرصــة للعــاطلین، وقــد روى أصـحاب الّســ

 ،َأنَّ َرُجــال ِمــَن اَألْنَصــاِر َأتَــى النَِّبــيَّ َصــلَّى اللَّــه َعَلْیــِه َوَســلََّم َیْســَأُلهُ  -رضــي اهللا عنــه  -

یوضــع علــى ظهــر الدابــة) َنْلــَبُس (كســاء  ِحْلــٌس  ،َبَلــى :َقــالَ  ؟َأَمــا ِفــي َبْیِتــَك َشــْيءٌ  :َفَقــالَ 

ــا ،َبْعَضــُه َوَنْبُســُط َبْعَضــهُ  ــاءِ ءَوَقْعــٌب (إن ــا :قَــالَ  .) َنْشــَرُب ِفیــِه ِمــَن اْلَم ــي ِبِهَم  :قَــالَ  ،اْئِتِن

 ؟ْینِ َمـْن َیْشـَتِري َهـذَ  :َفَأَخـَذُهَما َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـه َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِبَیـِدِه َوَقـالَ  ،َفَأَتاُه ِبِهَمـا

َتْیِن َأْو َثالثًــا ؟َمــْن َیِزیــُد َعَلــى ِدْرَهــمٍ  :َقــالَ  ،َأَنــا آُخــُذُهَما ِبــِدْرَهمٍ  :َقــاَل َرُجــلٌ   :َقــاَل َرُجــلٌ  ،َمــرَّ

 :َوَقـــالَ  ،َوَأَخـــَذ الـــدِّْرَهَمْیِن َوَأْعَطاُهَمـــا اَألْنَصـــاِريَّ  ،َفَأْعَطاُهَمـــا ِإیَّـــاهُ  ،َأَنـــا آُخـــُذُهَما ِبـــِدْرَهَمْینِ 

َفَشـدَّ  ،َفَأتَـاُه ِبـهِ  ،َواْشـَتِر بِـاآلَخِر َقـُدوًما فَـْأِتِني ِبـهِ  ،ِبَأَحِدِهَما َطَعاًما َفاْنِبْذُه ِإَلى َأْهِلكَ  اْشَترِ 

َوال  ،اْذَهـْب َفاْحَتِطـْب َوِبـعْ  :ثُـمَّ َقـاَل َلـهُ  ،ِفیِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّه َعَلْیِه َوَسلََّم ُعوًدا ِبَیـِدهِ 

 ،َفَجاَء َوَقْد َأَصاَب َعْشَرَة َدَراِهـمَ  ،َفَذَهَب الرَُّجُل َیْحَتِطُب َوَیِبیعُ  .َخْمَسَة َعَشَر َیْوًماَأَرَینََّك 

َهـَذا  :َفَقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ  ،َوِبَبْعِضـَها َطَعاًمـا ،َفاْشَتَرى ِبَبْعِضَها َثْوًبا

ِإنَّ اْلَمْسـَأَلَة ال َتْصـُلُح ِإال  ،َء اْلَمْسَأَلُة ُنْكتَـًة ِفـي َوْجِهـَك َیـْوَم اْلِقَیاَمـةِ َخْیٌر َلَك ِمْن َأْن َتِجي

یـة قیـل)، َأْو ِلـِذي َدٍم ُموِجـٍع ( الدَّ ین الثَّ (الـدَّ  َأْو ِلـِذي ُغـْرٍم ُمْفِظـعٍ  ،ِلِذي َفْقٍر ُمْدِقعٍ  :ِلَثالَثةٍ 

    .ین)ذات الب وٕاصالحالباهظة، أو حمالة حقن الدماء 

ي حقــــًا فــــي الزكــــاة رغــــم فقــــره نصــــار اهللا علیــــه وســــلم لهــــذا األَ  ىبــــي صــــلز النَّ فلــــم یجــــوّ 

ر له فرصة عمل كریم وبصورة عاجلة شـارك فیهـا أصـحابه رضـي اهللا ، بل وفَّ حالواض

ـــى الحـــدیث مجمـــوعمـــام النـــووي فـــي ق اإلِ ولقـــد علَّـــ ،عـــنهم حاصـــرًا  ،شـــرح المهـــذب عل

بــه  مــارسمــا ی يعطــن كــان صــاحب حرفــة، أُ إفــ ،لحــدیثالثــة الــذین ذكــرهم االســؤال للثَّ 

ارًا أو ازًا أو عطَّـــن كــان تــاجرًا أو خبَّــإفــ ،رتت قیمتهــا أم كثُــت حرفتــه قلّــالآحرفتــه أو 

د الفقهاء الـدفع للمسـتحق إال ابًا، ومن هذا الحدیث قیَّ ارًا أو قصَّ ارًا أو قصَّ یاطًا أو نجَّ خَّ 

ــ عطــاء إال یجیــزون فــیس لالســتهالك، ولــذلك بمقــدار مــا یتــوفر لــه كرأســمال للعمــل ول

ــ كــاة للقــادر علــى العمــل الــذي لدیــه صــنعة أو مهنــة یســتطیع أن یكســب دقة أو الزَّ الصَّ

                                                           
  .٦٥، ص٢علوم الدین، ج إحیاء ١
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ن عـ اهـرة، وبـدالً ولذلك نشط العمـل الیـدوي والحرفـي فـي أیـام اإلسـالم الزَّ  ،١بها معیشته

ـــة والحـــرف المهاریـــةطبـــع األ ـــة المهـــن الیدوی ـــ، ٢عـــراب المترفـــع عـــن مزاول ـــى عمَّ ت حت

وكــان  ،یبیــع الثیــاب)ازًا (زَّ بــفكــان أبــو حنیفــة  ،الممارســة نخبــة المجتمــع وقادتــه الفكــریین

ـــ یـــاب وكـــان الكرابیســـي (بـــائع الثِّ  ،افًا (یخصـــف النعـــال)أحمـــد بـــن عمـــر بـــن مهیـــد خصَّ

مـام القفـال یصـنع األقفـال حتـى بـدت آثـار مهنتـه واإلِ  ،خام) یعیش على بیع الكرابیسال

ـ ،قطلوبفـا یعمــل خیاطــاً  ابــنان وكــ ،علـى كفــه ص جــاص یمــتهن صــناعة الوكــان الجصَّ

 ،بـائع العطـور)والصـیدالني ( ،نـي)افار (بـائع األو وآخرون منهم الصَّ  ،وهو حجة زمانه

  قاق والصابوني والبقالي والقدوري والغزالي والقرافي.والحلواني والدَّ 

اس فحسـب، بـل یمثـل نَّـنصاري إلـى ضـرورة توسـیع فـرص الحیـاة للوال یشیر حدیث األ

 خاصــةً و غطیــة االجتماعیــة نظــرًا مختلفــًا لمشــكلة ظلــت تــؤرق القــائمین علــى مشــاریع التَّ 

الحكومـات ، فقـد صـممت تلـك ٣تحدیـداً  یةافنسـكندول اإلدُّ الـي و وروبـمال األفي بالد الّشـ

، ظــرينفــاق متقــدم یحقــق قــدرًا عالیــًا مــن العدالــة االجتماعیــة علــى المســتوى النَّ إبرنــامج 

نتــاج). كانــت القــوى لحــافز العمــل واإل حضــورلــى المســتوى العملــي (فــي حــال العو بــل 

یة واالجتماعیة لـذلك البرنـامج المتقـدم، حیـث قتصادكلفة العالیة االتلك المشكلة هي التَّ 

ــ نَّ إ ي كــان مرغوبــًا فیهــا لتحقیــق العدالــة االجتماعیــة، جتمــاعمان االزیــادة إعانــات الضَّ

                                                           
  .السلطانیة األحكامأبو یعال ،  ١
ویشــیر إلــى قصــة المــولى الــذي شــتم  الحــرف نظــرة ال تخلــو مــن اســتهانة، إن القبائــل العربیــة تنظــر إلــى الفالحــة وٕالــى( :یـذكر د. الــدوري ٢

ابنـا) الجـذور التاریخیـة كـون ثیكسـحون طرقنـا، ویخـرزون خفافنـا، ویحهـم ی بـن عـامر فلـم یكتـرث العربـي وقـال: یـر عبـد اهللاعربیًا أمـام األم

  .١٧، ص ١٩٨٦ الطبعة الرابعة ،بیروت –دار الطلیعة  ،د. عبد العزیز الدوري للشعوبیة،

یـــًا فـــي مســـار التنمیــة وفـــي إرســـاء دولـــة الرفـــاه فــي الســـوید مـــثًال التـــي عرفــت بإعطـــاء القطـــاع الحكـــومي دورًا حاســمًا وقیاد ٣

اتخـاذ جملـة مـن  ىم إلـ١٩٩٠ضطرت بدایة من سنة اما یشبه التآخي النموذجي بین الرأسمالیة واالشتراكیة)  النموذجیة (في

ت اإلجراءات تهدف إلى الضغط والتقلیص من نسبة المیزانیة المخصصة لبعض البرامج االجتماعیة (كالمنح الخاصة بإجازا

وأصبحت السوید تئن من ثقـل القطـاع العـام، حیـث أن نسـبة النفقـات العامـة لهـذا القطـاع ال یعـرف لهـا مثیـل  ،المرض مثًال)

، كثقـل البیروقراطیـة والترهـل قات المعهودة في مثل هذه الحـاالتوصاحب ذلك بروز العدید من المعو  ،بین دول العالم األول

ردودیــة العمــل، وتنــداح كــل هــذه المعوقــات بتأثیرهــا الســلبي علــى القطــاع الخــاص الــوظیفي وقلــة نجاعــة الخــدمات وهبــوط م

والحركــة االقتصــادیة والــدخل القــومي. كــذلك فطنــت اإلدارات الحاكمــة فــي الســوید إلــى انعكاســات نظــام الضــمان االجتمــاعي 

ثــم  ،إلنتاجیــة المتدنیــة للعامــلكمـنح تعــویض المرضــى المعمــول بهــا والمطبقـة دون قیــود وأثرهــا علــى مردودیــة العمـل ونســبة ا

أسرعت للحد مـن ظـاهرة التقاعـد فـي سـن مبكـرة، وقـد لجـأت لالسـتعانة بالقطـاع الخـاص لمعاضـدة جهـد الدولـة المضـني فـي 

مل وقیمته اإلنسانیة واالقتصادیة، التنمیة البشریة فـي الـوطن العربـي، نـدوة ثم شرعت في نشر ثقافة الع ،التغطیة االجتماعیة

  .١٧٢م، ص ١٩٩٥ات الوحدة العربیة، بیروت، فبرایر مركز دراس
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قاعـــــد المبكــــر، وٕالـــــى دات المضــــطردة أدت إلـــــى تزایــــد رغبــــات التَّ هــــذه الزیـــــا غیــــر أنَّ 

فـــزاد عـــدد  ،ى ظـــل حـــافز العمـــل یضـــعف فـــي تلـــك الـــبالدحتَّـــ ،انخفـــاض حـــافز العمـــل

زمـات نفسـیة أالتغطیة االجتماعیـة ممـا أدى إلـى العاطلین عن العمل والمعتمدین على 

ة والقطـــــاع العـــــام، الدولـــــنتحـــــار وتضـــــخم بیروقراطیـــــة زیـــــادة معـــــدالت اإلِ واجتماعیـــــة ب

ــــادة الضــــرائب، بینمــــا یشــــترك وتضــــاؤل اإل ــــاج وزی أهــــل الشــــرق عمومــــًا فــــي مكــــون نت

ساســي هــو حــب العمــل وتقـــدیره. وأهــل حضــارات الشــرق یــرون فــي العمـــل أحضــاري 

رفـــي جـــانبي ال ظجـــر العائـــد مـــن ذلـــك العمـــل مجـــرد عائـــد واأل ،تحقیـــق الـــذاتل وســـیلةً 

 عتمــــاد علــــى هــــذا البعــــدداء العمــــل نفســــه، واالأَ یــــوازي العائــــد النفســــي والمعنــــوي مــــن 

ناســل وقدســیة كــاثر والتَّ ي ومــا إلیــه مــن التَّ جتمــاعالمعنــوي ســبب مــن أســباب الحــراك اال

حـــد أســـباب اســـتفادة الصـــین مـــثًال وكوریـــا والیابـــان مـــن أالعائلـــة، وهـــذا البعـــد المعنـــوي 

ي جتمـاعي واالقتصـادالفي هذه البالد واضطراد نموها ا اقات البشریة الهائلة العددالطَّ 

  .یةقتصادواال االجتماعیةنزالقات وندرة الهزات واإلِ 

فقـه أولـي األمـر  "یـةعفإن بعض ما یـرد فـي "توطیـد أركـان العدالـة االجتما ،أخیراً / ١٠

صــوص وتكییفهــا علــى األحــوال ام والعلمــاء والمصــلحین، فــي فهــم النُّ مــن األمــراء والحكَّــ

ــــة و  ــــدیر حــــاالت االضــــطراواألزمــــان واألوضــــاع االجتماعی رخص والطــــوارئ، والتَّــــ رتق

رائع وتقـدیر األولویـات ودرء المفاسـد التـي قـد تجلبهـا دائد وفـتح بـاب الـذَّ الشَّـ داس عنـللنَّ 

ـــ  ،رر األخــــف اضــــطرارًا تیســــیرًا علــــى األمــــةأخـــذ النــــاس بغــــزائم األمــــور، واألخــــذ بالضَّ

 فهـماآلثـار والسـنن والتـاریخ، ومما یرد في هذه المعاني مـن ، كلیف یتم بقدر الوسعفالتَّ 

{َیْسـَأُلوَنَك َمـاَذا ُأِحـلَّ َلهُـْم ُقـْل اهللا علیه وسلم آلیة سورة المائدة، قـال تعـالى  صلىبي النَّ 

ـا َعلََّمُكـُم اللّـُه َفكُ  ـا  لُـواْ ُأِحلَّ َلُكُم الطَّیَِّباُت َوَما َعلَّْمُتم مَِّن اْلَجَواِرِح ُمَكلِِّبیَن ُتَعلُِّمـوَنُهنَّ ِممَّ ِممَّ

ــُروْا اْســَم اللّــِه َعَلْیــِه} ــْیُكْم َواْذُك د بــالجوارح الصــیَّ  . ومعنــى اآلیــة، أنَّ ٤المائــدة َأْمَســْكَن َعَل

ــوالكــالب المعلَّ  ید جــائز، بشــرط أن تمســك الفریســة وال تأكــل منهــا شــیئًا، مــة علــى الصَّ

اتم كلـــب وكـــان لعـــدي بـــن حـــ فـــإذا أكلـــت مـــن الفریســـة شـــیئًا فـــال تؤكـــل الفریســـة حینئـــٍذ.

اهللا علیــه وســلم عــن كلبــه المعلــم علــى الصــید، وقــد أكــل مــن  صــلىفســأل النبــي  ،صــید

دیث الــذي أخرجــه مســلم فــي اهللا علیــه وســلم فــي الحــ صــلىالفریســة، فأجابــه رســول اهللا 

اهللا علیــه  صــلىمــا أمســك علــى نفســه"، فنهــاه النبــي وٕاذا أكــل فــال تأكــل فإنَّ صــحیحه: "
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اهللا علیـه وسـلم فـي هـذه الفتــوى  صـلىفســار النبـي  ،سـةوسـلم عـن األكـل مـن هـذه الفری

بمقتضــى اآلیــة. ثــم جــاء صــحابي آخــر هــو أبــو ثعلبــة الخشــني، وكــان قــد أرســل كلبــه 

ــعلَّــالمُ  ث الــذي اهللا علیــه وســلم فــي الحــدی صــلىرســول اهللا لــه ید فقــال م فأكــل مــن الصَّ

 إنَّ ره معقبــًا: "فــي تفســی ي. قــال القرطبــأخرجــه أبــو داود فــي ســننه "كــل وأن أكــل منــه"

اهللا علیه وسلم بالكف، وأبا ثعلبه كـان  صلىبي عًا علیه غنیًا، فأفتاه النَّ عدي كان موسَّ 

    .١واز)جمحتاجًا فأفتاه بال

رقة فـي عـام اشد عمر بن الخطاب في أمر حد السَّـومما یرد في األثر نظر الخلیفة الرَّ 

ات المصـلحین المسـلمین فـي شار إي في سهم المؤلفة قلوبهم، ومما یرد ف هالرمادة، وأمر 

ضـــفاء الحیویـــة علـــى إِ راحم والبـــذل كشـــرط فـــي ضـــطراب والضـــیق، یـــأتي التَّـــعهـــود اإلِ 

مام الغزالي یوجه سهام النقد فـي كتابـه حیاء علوم الدین، فاإلِ أتي كشرط إلِ المجتمع، وت

یحجـون نفاق المال فـي الحـج فإِ ثریاء الذین (یحرصون على حیاء علوم الدین على األَ إِ 

بن مسعود رضي اهللا عنـه: فـي امرة بعد أخرى وربما تركوا جیرانهم جیاعًا، ولذلك قال 

زق ویرجعـون فر ویبسط لهم في الـرِّ مان یكثر الحج بال سبب، یهون علیهم السَّ آخر الزَّ 

حدهم بعیره بین الرمال والقفار وجاره مأسور إلـى جنبـه ال أَ ب يمحرومین مسلوبین، یهو 

  .  ٢یواسیه)

قـــرب هللا شـــیر الغزالـــي وأصـــحابه مـــن أهـــل العلـــم إلـــى خطـــل توجـــه األثریـــاء فـــي التَّ وی

ن هم تعبدوا اهللا بأموالهم فهـم (بحكـم إِ فع والحسنى بالعبادات البدنیة، وهم أقرب إلى النَّ 

هـار وقیـام اللیـل البخل یشتغلون بالعبادات البدنیة التي یحتاج فیها إلى نفقـة كصـیام النَّ 

شــتغال لــتخلص مــن البخــل أفضــل مــن االا ىإلــمثــال هــؤالء یحتــاجون وخــتم القــرآن، وأ

ـــ ـــبنوافـــل الصَّ ـــ یام. ولـــذلك قیـــل لبشـــر: إنَّ الة والصِّ ـــفالنـــًا الغنـــي كثیـــر الصَّ الة! وم والصَّ

طعـام الطعـام للجیـاع إِ مـا حـال هـذا المسكین ترك حاله ودخل في حـال غیـره: وٕانَّ  فقال:

مــن تجویعــه نفســه، ومــن صــالته لنفســه مــع نفــاق علــى المســاكین، فهــذا أفضــل لــه واإلِ 

وربمـا یكـون فـي جـواره أو بلـده فقـراء، وصـرف المـال إلـیهم ، نیا ومنعه للفقـراءجمعه للدُّ 

                                                           
  .٧٠، ص٦تفسیر القرطبي، ج ،أبو عبد اهللا محمد بن أحمد ١
  بال تاریخ. ،، المكتبة التجاریة٣٧٩، ص ٣علوم الدین، ج إحیاء ٢
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ذلـك  ىعلـ ، ویـورد الغزالـي مثـاالً ١بناء المساجد وزینتها) عليرف أهم وأفضل من الصَّ 

لـى الحـج، فطلـب أیضًا من فقه بشر بن الحارث، الذي أتاه رجـل مـن األغنیـاء راحـًال إ

  إلى بشر أن یوصیه. فقال له بشر كم أعددت للنفقة؟

  .فقال الرجل: ألفي درهم

مرضــاة  ءالبیــت أو ابتغــا ىاشــتیاقًا إلــ مفــأي شــيء تبتغــي بحجتــك؟ تزهــدًا أ :فقــال بشــر

  اهللا؟

  بتغاء مرضاة اهللا.اقال الرجل: 

وتكون علـى یقـین لفي درهم أَ قال بشر: فإن أصبت مرضاة اهللا وأنت في منزلك وتنفق 

  من مرضاة اهللا أتفعل ذلك؟

  جل: نعم قال الرَّ 

ذهـب فأعطهـا عشـرة أنفـس: مـدیون یقضـي دینـه، وفقیـر یلـم شـعثه، ومعیـل اِ قال بشر: 

دخالـك إِ  فعـل. فـإنَّ اف اً حـداتعطیهـا و أن ن قـوى قلبـك إِ یغني عیاله، ومربي یتیم یفرحـه، و 

  .٢من مائة حجة بعد حجة اإلسالمرور على قلب المسلم وٕاغاثة اللهفان أفضل السُّ 

ـــ ىوعلـــ الـــذي  ٣یخ عبـــد القـــادر الجیالنـــيدرب الغزالـــي فـــي اإلصـــالح ذهـــب االمـــام الشَّ

هتمــام جعــل اال هتمــام بشــؤون الفقــراء وطبقــة العامــة مــن شــروط اإلیمــان، ثــمَّ جعــل اال

جــاة المســلم مــن نصــوف أو بــالفقیر والعنایــة بــه مــن شــروط تقــدم المریــد فــي مقامــات التَّ 

                                                           
  نفس المرجع السابق. ١
  بال تاریخ. ،، المكتبة التجاریة٣١٧، ٣علوم الدین ج إحیاء  ٢
 ،مــن خیــرة مشــائخ جــیالن يوأمــه أمــة الخیــر بنــت الصــومع ،بــن أبــي طالــب كــرم اهللا وجهــهي ینتهــي نســبة إلــى علــي النــعبــد القــادر الجی ٣

لــه عــدة مؤلفــات منهــا مختصــره فــي الفقــه و لــذلك یلقــب الشــیخ عبــد القــادر الجیالنــي بلقــب كــریم الجــدین،  ،وكــان لهــا قــدم صــدق فــي الزهــد

  .الحنبلي (الفتیة)

یــات االقتصــادي والتنمیــة والعدالــة كانــت محــل نقــاش وحضــور فــي وعــي المثقفــین والشــعراء (أعــالم ذلــك الزمــان) الجــدیر بالــذكر أن أولو و 

نفــق علیــه أمــواًال طائلــة، كــان مــن ضــمن المشــروع حفــر قنــاة ضــخمة للــري أالعــراق مشــروعًا ضــخمًا للــري  والــيفعنــدما نفــذ خالــد القســري 

  ى له الفرزدق هاجیًا:تصد(أشبه بالنهر الصناعي) عرفت بالنهر المبارك، 

  على نهرك المشئوم غیر المبارك....  وأنفقت مال اهللا في غیر حلِّه 

  ....  ومنعًا لحق المرمالت الضرائر أإنفاق مال اهللا في غیر كنهه

ن خاصــة كاوالســلطان یضــع مشــاریع التنمیــة قبــل حاجــة الســ ،والفــرزدق هنــاك یضــع إشــباع حاجــات الســكان أولویــة علــى مشــاریع التنمیــة

  .( من شدة الفقر والعوز) الضعاف كاألرامل الضرائر
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ویقــول فــي أثــر آخــر: فتشــت األعمــال كلهــا فمــا وجــدت فیهــا أفضــل مــن . ١قــاب اهللاع

  .طعمها لجائعأُ أود لو كانت الدنیا بیدي  ،لق الحسنعام وال أشرف من الخُ طعام الطَّ إِ 

فـــي ســـبیل تحقیـــق العدالـــة االجتماعیـــة فـــي المنظـــور اإلســـالمي (المحظـــورات / ١

    :الكبرى)

   / تحریم الربا:١

أموال النـاس  ه حیلة فادحة الظلم في أكل، ألنَّ حرمات الغلیظة في اإلسالممن الم الربا

{َیـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آَمُنـوْا َال تَـْأُكُلوْا َأْمـَواَلُكْم َبْیـَنُكْم ِباْلَباِطـِل ِإالَّ َأن َتُكـوَن  :ىبالباطل قـال تعـال

سـورة تحذیریة آلیـة  ابقة مقدمةً كانت اآلیة السَّ  ولقد ،٢٩النساء ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم}

ــْؤِمِنینَ {َیــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوْا اتَّقُـوْا الّلــَه َوَذُروْا َمــا َبِقــَي ِمــَن االبقـرة  َبـا ِإن ُكنــُتم مُّ َفــِإن لَّــْم . لرِّ

ـــَن اللّـــِه َوَرُســـوِلِه َوإِن تُْبـــُتْم َفَلُكـــْم ُرُؤوُس َأْمـــوَ  اِلُكْم َال َتْظِلُمــــوَن َوَال َتْفَعلُـــوْا َفـــْأَذُنوْا ِبَحـــْرٍب مِّ

ــــوَن} ــــرة ُتْظَلُم ــــین األدیــــان  .٢٧٩ -٢٧٨ البق ــــا مــــن األصــــول المشــــتركة ب وتحــــریم الرب

إذا افتقــر سـالم، فقـد جـاء فــي العهـد القـدیم "الثـة الیهودیـة، والمســیحیة، واإلماویة الثَّ السَّـ

نجیــل لوقــا: إ، وفــي المســیحیة ورد فــي ٢أخــوك فاحملــه، ال تطلــب منــه ربحــًا وال منفعــة"

    .٣"یكون ثوابكم جزیالً  ائدتهافقرضوا غیر منتظرین أفعلوا الخیرات، و ا"

ــــ انحـــرفولقـــد  ابقة فحصـــروها فــــي الیهـــودي فحســــب، الیهــــود بتأویـــل كلمــــة أخـــوك السَّ

بــا الر  ابــع كمــا ذكرنــا فــي فقــرات ســابقة، أنَّ نوســنت الرَّ إِ صــرانیة بتحایــل البابــا وانزلقــت النَّ 

من، ي واالجتمـــاعي علـــى مـــر الـــزَّ قتصـــادخـــتالل االم أوجـــه االكـــان ومـــا یـــزال أحـــد أهـــ

    :ازي في تفسیره تحریم الربا بعلتینویعلل اإلمام الرَّ 

، ومــال اإلنســان متعلــق الربــا یقتضــي أخــذ مــال اإلنســان مــن غیــر عــوضٍ  (أنَّ  :ألولــىا

ریف "حرمـــة مـــال اإلنســـان كحرمـــة بحاجتـــه، ولـــه حرمـــة عظیمـــة كمـــا فـــي الحـــدیث الشَّـــ

  رمًا. فوجب أن یكون أخذ ماله من غیر عوض محَّ  ،٤)"دمه

 اس عــــن االشــــتغال بالمكاســــب، وذلــــك أنَّ علــــى الربــــا یمنــــع النَّــــ االعتمــــاد أنَّ  :الثانیــــة

ــ د نقــدًا أو كــان ائــن بواســطة عقــد الربــا مــن تحصــیل الــدرهم الز صــاحب الــدرهم إذا تمكَّ

                                                           
  .١٩٦٨، القاهرة، البابي الحلبي، ٦٥الفتح الرباني، ص  -عبد القادر الجیالني ١
  .سفر الخروج ،٢٢فصل  ،٢٤آیة  ٢
  .)٦فصل ، ٢٥ - ٢٤أنجیل لوقا ( ٣
  .٧ج ،الرازي اإلمامتفسیر  ٤



 ٣٩

 َ الكســـب والتجـــارة  كتســـاب وجـــه المعیشـــة، فـــال یكـــاد یتحمـــل مشـــقةاعلیـــه  نســـیئة خـــفَّ

مصـالح  وذلك یفضي إلى انقطاع منـافع الخلـق، ومـن المعلـوم أنَّ  ،اقةناعات الشَّ والصَّ 

    .)..ناعات والعماراتالعالم ال تنظم إال بالتجارات والحرف والصَّ 

فــالقول بتجــویز عقــد الربــا تمكــین  ،قــرض یكــون غنیــًا والمســتقرض یكــون فقیــراً مال نَّ إِ  ثــمَّ 

ــ للغنــي مــن أن یأخــذ وكــالم اإلمــام  .١عیف مــاًال زائــدًا وذلــك غیــر جــائزمــن الفقیــر الضَّ

ارة للربـا، في بحث اآلثار الفردیة والمجتمعیة الضَّ  ازي تأتي قیمته العالیة من توسعةٍ الرَّ 

إلــى فوائــده مــن غیــر عــوض، والمقتــرض معســر  فــالمقترض یســدد أصــل المــال إضــافةً 

المرابــي القــارض یحــبس أصــل المــال فــي  ومحتــاج ویــزداد عســرًا وحاجــة بالربــا، ثــم إنَّ 

  میع.جستثماره في المنافع العامة التي تعود بالفائدة على الادوران مغلق دون 

   / تحریم الكنز:٢

{َیـا َأیَُّهـا قیل في تعریف الكنز المال المدفون، وقد جاء تحریم الكنز في اآلیة الكریمة: 

ْحَباِر َوالرُّْهَباِن َلَیْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطـِل َوَیُصـدُّوَن َعـن الَِّذیَن آَمُنوْا ِإنَّ َكِثیرًا مَِّن األَ 

ــ ــِه َفَبشِّ ــَة َوَال ُینِفُقوَنَهــا ِفــي َســِبیِل الّل ْرُهم ِبَعــَذاٍب َســِبیِل الّلــِه َوالَّــِذیَن َیْكِنــُزوَن الــذََّهَب َواْلِفضَّ

ــیمٍ  ــثــارت هــذه اآلیــة الكریأَ ولقــد  .٣٤التوبــة }َأِل حابة والمفســرین مــة جــدًال كثیــرًا بــین الصَّ

حریم هو المال الـذي لـم تـدفع الكنز المقصود بالتَّ  رضي اهللا عنهم. ففریق منهم فهم أنَّ 

أي األول عمــــر بــــن ناصــــر الــــرَّ  .ه مــــا زاد عــــن حاجــــة الكــــانزواآلخــــر فهــــم أنَّــــ ،زكاتــــه

 يأي الثـاني علـوناصـر الـر  .الخطاب وجابر األنصاري وأبو هریرة وعبد اهللا بـن عبـاس

 وفـــي روایـــة توفیقیـــة لعبـــد اهللا بـــن عمـــر أنَّ  ،طالـــب وثوبـــان وأبـــو ذر الغفـــاري أبـــيبـــن 

كـاة التـي سخ بعد ذلـك بآیـة الزَّ نُ  ائد عن الحاجة، ثمَّ رم كان أوًال هو المال الزَّ الكنز المحَّ 

ـــــي ســـــورة التَّ  ـــــة نفســـــها وردت ف ـــــَواِلِهْم َصـــــَدَقًة تُ وب ـــــْن َأْم ـــــْذ ِم ـــــُرُهمْ {ُخ ـــــا َطهِّ ـــــَزكِّیِهم ِبَه  }َوُت

بعـیض، ر (من) الذي یفید التَّ جوینتزع المفسرون إشارة النسخ من حرف ال ،١٠٣التوبة

   .المطلوب جزء من المال بما یعني أنَّ 

 ،كـاةنسخ بآیة الزَّ  ثمَّ  ،دخار كان ممنوعًا أول اإلسالماال إلى أنَّ  يذهب اإلمام السیوط

بــن حجــر بــین اتســـاع االقــرآن الكــریم، وقــد ربـــط مســتدًال بأحكــام المواریــث الــواردة فـــي 

یـــد األمـــوال، الكنـــز المحـــرم هنـــا فـــي تقـــدیري هـــو تجم إنَّ  .الفتوحـــات ونســـخ آیـــة الكنـــز

                                                           
  الرحمن محمد. ، طبعة عبد٤، ص ٧تفسیر الفخر الرازي، ج ١



 ٤٠

وزیـــادة األیـــدي العاملـــة  قتصـــادســـتثمار المفضـــي إلـــى تفعیـــل االوحبســـها بعیـــدًا عـــن اال

فــي عــدم تحریــر مــاء، وقــد یبــدو النــزاع حــول مســألة الكنــز طــور والنَّ والمســاهمة فــي التَّ 

المصــطلح، وبهــذا الفهــم یكــون الكنــز محرمــًا والثــروة مباحــة، ویقــود النــزاع إلــى تحریــر 

 ،اف فـي تفسـیر اآلیـةمفهوم الملكیة نفسه في اإلسالم، وٕالـى هـذا یـذهب صـاحب الكشَّـ

قتنـاء ااهللا أعـدل مـن أن یبـیح لإلنسـان أن یعمـل ویتملـك ثـم یحـرم علیـه  نَّ إِ  :حیـث قـال

فرقــة تســاقًا مــع مفهــوم التَّ اســخ ازي نفســه یــذهب إلــى عــدم النَّ والــرَّ  .لكیتــهثمــار عملــه وم

علـى تحـریم  هففـي تعقیبـ ،اري"جـروة "المـال الد" والثـَّجمَّـروریة بـین الكنـز "المـال المُ الضَّ 

ل بها اإلنسـان وسل بها لدفع الحاجات، فإذا حصَّ اهللا خلق األموال للتَّ  نَّ إِ ( الكنز یقول:

بینمـا یكـون  ،إذا كنزهاائدة فهو ال ینتفع بها جمع األموال الزَّ  مَّ حاجته ثُ  قدر ما یدفع به

قـدام غیـر المحتـاج علـى منـع إِ ، و مقد منعها من الغیر الذین یمكـن أن یـدفع بهـا حـاجته

    .)...منع منهالمال عن المحتاج یناسب أن یُ 

  كراهة الحجر على المرافق العامة:/ ٣

ــ :نــاس شــركاء فــي ثــالث( ال..حــدیث  بــي ورد عــن النَّ  وهــذه  ،ار والكــأل)المــاء والنَّ

، وقـد أطلـق علیهـا األسـتاذ سـید ة األساسـیة فـي عـالم األمـس والیـومنمیـهي مصـادر التَّ 

ماعـة كلهـا علـى وجـه الشـیوع والمشـاركة جنتفـاع بهـا للقطب مفهوم المرافق العامـة. لال

 ،بیئــةل بیئــةٍ  مــنتختلــف ماعــة جالشــروق) والضــروریات لحیــاة ال ٩٤ - العدالــة(العامــة 

 مَّ ِمــولــة تمنــع خصخصــة الِحمــى (بكســر الحــاء) وقــد عُ عصــر. وكانــت الدَّ ل ومــن عصــرٍ 

ومــــا  ،اســــعة(ال حمــــى إال هللا ورســــوله) وهــــي المراعــــي الشَّ  الحمــــى بحــــدیث النبــــي 

 ،خصـــص منهـــا إال مـــا خصصـــه عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اهللا عنـــه لمواشـــي الفقـــراء

كمـــا خصـــص بعـــض  ،لـــذین یتیســـر لهـــم شـــراء األعـــالفومنـــع منهـــا أنعـــام األغنیـــاء ا

مــنهم أن یــدخل البســتان ویأكــل منــه مــا یشــاء شــریطة  البســاتین للفقــراء حیــث جــاز أليٍ 

    .١أال یحمل منه شیئاً 

                                                           
المحافظة على البیئة الطبیعة كجزء من المرافق العامة من أراضي صالحة للزراعة أو موارد ضـخمة للمیـاه سـطحیة كانـت  ١

كـأن تنشـأ  ،فاإلسراف فـي اسـتخدام هـذه المـوارد العامـة أو اسـتغاللها فـي أغـراض أخـرى قـد یضـر بالبیئـة ،أو جوفیه ومراعي

ضي صالحة للزراعـة أو إزالـة أخشـاب الغابـات ألغـراض تعمـل عوامـل التعریـة التـي تتعـرض حدائق عامة أو مصانع في أرا

وقــد انعكــس اســتنزاف هــذه المــوارد علــى البیئــات  ،لهــا البیئــة جــراء عملیــات اإلزالــة، ممــا قــد یضــر بمصــالح األجیــال الالحقــة

  المناخیة لكثیر من الدول.



 ٤١

  آلیات تحقیق العدالة االجتماعیة: :ج

   كاة:/ الزَّ ١

خـرج مـن ی - جحـوداً  -من أركان اإلسالم الخمسة، والقـادر علیهـا الممتنـع عـن أدائهـا 

صـلى اهللا علیـه بـي بقت كجبایة رسـمیة واجبـة علـى األغنیـاء منـذ عهـد النَّ الملة، وقد طُ 

جتهــد اولــة لتعــدل بــین مواطنیهــا، وقــد أهــم مــوارد الدَّ  ىوالخلفــاء مــن بعــده كإحــد وســلم

مـدنیًا خالصـًا،  ولة منهـا وجعلهـا شـأناً الث عثمان بن عفان بإخالء طرف الدَّ الخلیفة الثَّ 

اهللا وجهــه) تالفیــه بقــدر  مابــع (كــرَّ ثــاره التــي حــاول الخلیفــة الرَّ آجتهــاد هــذا االوقــد كــان ل

، وقــد بلغــت بــالمجتمع اإلســالمي فــي عهــد عمــر بــن عبــد العزیــز حــد الكفایــة اإلمكــان

في جبایتهـا، وكـان كـذلك صـارمًا فـي توزیعهـا علـى مصـارفها الـواردة مته ار راء، لصوالثَّ 

  ه المصارف على ثماني فئات هم:هذ وتنحصر ..في اآلیة القرآنیة

 :لت قـدرتهم، ، أو مـن ُشـقت علـیهم فـرص الحیـاة بـرغم قـدرتهموهـم مـن ضـا الفقراء

  وهم عند الفقهاء من یملكون أدنى من حد الكفاف. ،في الحصول على العیش الكریم

 :ـــة، مـــن تنتفـــي  ون ذو و هـــم المعـــوز  المســـاكین ـــي الحیل ـــر المـــدقع المتـــربین قلیل الفق

  عن اكتساب العیش. ةقدرتهم البت

 العاجزون عن سداد دیونهم. وهم المدنیون ن:والغارم  

 :احلــة. وقــد اد أو الرَّ وهــو فــي تعریــف الفقهــاء المســافر المنقطــع بــه الــزَّ  ابــن الســبیل

وكـل  ،ب العلـمالَّ وطُ  ،المهاجرین في سبیل اهللاو  ، والنازحین،ینئتشمل هذه الفئة، الالج

  اد.احلة أو الزَّ عت به الرَّ انقط من خرج یبتغي وجه اهللا ثمَّ 

 هارِ قدَ ر بِ دَّ قَ تُ  يالمصالح العامة، التبه قصد ربما تُ  :في سبیل اهللا.  

 ابقةجتهاد في توزیعها على الفئات السَّ في جبایتها واالن علیها والعامل.  

فع المســتمر آكــل بالــدَّ لهــا مــن التَّ  ســتثمار، حمایــةً /تحفــز الزكــاة إلــى دفــع األمــوال لال١

ــ ر اهللا علیــه وســلم حــذَّ  صــلىالنبــي  مــن أصــل المــال البــالغ النصــاب، حتــى أنَّ نوي السَّ

ـــ ســـلم اهللا علیـــه و  صـــلىدقة، وأشـــار مـــن تـــرك المـــال جامـــدًا حتـــى ال تقضـــي علیـــه الصَّ

  .دقةفیه خوفًا علیه من أن تأكله الصَّ  واالتجارستثمار تحدیدًا إلى كافل الیتیم باال

ستثمار وفتح فـرص عمـل ألكبـر عـدد ال إلى االِ كاة توجیه األمو / ینتج عن فرض الزَّ ٢

  آلیات تحقیق العدالة االجتماعیة. إحدىاألیدي و ممكن للعقول واألیدي العاملة، 



 ٤٢

وتــؤدي الزكــاة  ،اسكــاة مــن تــراكم رأس المــال لــدى فئــة محــدودة مــن النَّــص الزَّ / تقّلــ٣

  خل.وزیع الدَّ دنى درجة ممكنة بإعادة تأَ  ىإلبذلك دورًا في تحجیم البؤس اإلنساني 

 ،لـب علـى السـلعسوء توزیع الـدخل أدى إلـى نقـص الطَّ  الحدیث أنَّ  قتصاد/ أثبت اال٤

ي، وال یـتم تفـادي اقتصـادإلى كسـاد  ومن ثمَّ  ،مما قد یؤدي إلى وقف العملیة اإلنتاجیة

عــــادة توزیــــع الــــدخل إشــــغیل وال یــــتم ذلــــك إال بلــــب الفعلــــي ألجــــل التَّ ذلــــك إال برفــــع الطَّ 

تحــریم الربــا یعــود إلــى إعــالء قیمــة  ســالمیین أنَّ دد مــن المفكــرین اإلِ ویــرى عــالقــومي، 

صحاب قوة العمـل أَ العمل إلى جانب قیمة المال، والبدیل اإلسالمي هو المشاركة بین 

نتاجیــة والخدمیــة، فالكســب شــركة بینهمــا رة وأصــحاب المــال فــي المشــروعات اإلِ والخبــ

وهــذا یمنــع تواكــل صــاحب المــال  ،حالــة الفشــلوالخســارة كــذلك فــي  ،جــاحفــي حالــة النَّ 

حاصــل علــى  َأنَّــه ىلــحــوال إمتابعــة مشــروعه مطمئنــًا فــي كــل األ بـنفض یــده تمامــًا مــن

  .١عائد ثابت من تشغیل أمواله

یضــًا أنصــبتها یشــكل أ/ إن الموقــف الفقهــي مــن كیفیــة توزیــع مــداخیل الزكــاة وتوزیــع ٥

المسـتهدفین مـن التوزیـع الزكـوي. فعلمـاء لقطـاع  واالجتمـاعيي قتصـادفهمًا للوضع اال

ختلفـــوا حـــول الطریقـــة التـــي تـــوزع بهـــا أمـــوال الزكـــاة علـــى فئـــات المســـتحقین، االشـــریعة 

، وفریـق آخـر یـرى تـوفیر نقدیة مباشرة للفقـراء والمسـاكین ففریق منهم یؤید دفع إعانات

الـرأیین وكـل مـن  ،الخدمات المطلوبة لهم من خالل مؤسسات تـدعمها صـنادیق الزكـاة

نـًا عـن نفسهم، إن كانوا هم فقـراء عـاجزین عجـزًا َبیّ یمشي بنا أبعد من تصنیف الفقراء أ

م فقــراء لنقــدي المباشــر لتصــریف شــئونهم أوهــم الــذین یحتــاجون إلــى العــون ا ،الكســب

الء یمكـــــن تــــوفیر الخـــــدمات الضـــــروریة ؤ عــــاملون یعیشـــــون تحــــت مســـــتوى الفقـــــر، وهــــ

، أو بتحــدیث أدوات إنتــاجهم، مــا بالتــدریب والتعلــیمتهم إلمطلوبــة لهــم بغیــة رفــع إنتــاجیا

ه جـذب ، غیر إن المحصلة النهائیة لهذا الزمن الطویل ینتج عنـوقد یستغرق ذلك زمناً 

المعنى الحقیقي اآلخر لكلمـة وهنا یتجلى  ،الكلي قتصادلال الفقراء إلى المجرى الرئیس

بـل هـي  ،طهـره) أو طهـر المزَّكـى المـال (أي، التي ال یقف معناها فقط عند زكاة زكاة

، وهنـا تقـبض الزكـاة بـالمعنى األصـیل لكلمـة قتصـادلنماء الحقیقي للمال واإلنسان واالا

لتنمیــة اآخــر التعریفــات الشــاملة لمفهــوم  إنبــل  ه،تنمیــة (أو تطــویر) فــي آخــر تعریفاتــ

                                                           
  .٧٧١المشروع النهضوي العربي ، ص  ١



 ٤٣

 هاجز كرامتـیظل قاصرًا عن البعـد اإلنسـاني الـذي تعنیـة الزكـاة بمـا أنهـا تـرد للفقیـر العـ

اإلنسانیة غیر منقوصة بنسبة مصدریة الزكاة كعطاء رباني خالص یمثل فیـه اإلنسـان 

  المزكي وسیط عابر مأمور.

یة والمالیـة قتصـادإذًا فإن الزكاة بأخذها من رؤوس األموال تكشف لراسمي السیاسة اال

 ي مكــــــان عــــــن حجــــــم األصــــــول والمرافــــــق والنَّــــــد القابــــــل للتــــــداول فــــــي الــــــدوراتأفــــــي 

یة، ممــا یعــین علــى تحدیــد األســعار ونســب التوزیــع وتــوفیر الخــدمات وتقــدیر قتصــاداال

وهـذا مـا  ،یة والمالیـةقتصـادحجم الوفرة والندرة وقیاس المؤشـرات المسـتقبلیة للمسـیرة اال

  .ه على أرباح األعمال السنویة فقطئبي القاصر بجبایتاال یوفره النظام الضر 

  والخراج والركاز:/ العشور والصوافي والقیعان ٢

  (الضرائب والجمارك، وعوائد المالك والمزارع)

 ،دولة في صدر اإلسالم، والعشور أشبه بالجمـارك الیـومكانت مصادر دخل متنوعة للَّ 

ـــى نـــوع المُ ١٠وتفـــرض بنســـبة  ـــى  ،ســـتورد% بتفـــاوت عل ـــدحرج حت % باعتبـــارات ٥وتت

ــ تفـــاق زراعیـــة یـــتم اإلِ  راضٍ أَ  وافي والقیعـــانتقدیریــة بـــین الضـــروریات والكمالیـــات، والصَّ

ك األراضــــي، والخــــراج ضــــرائب الَّ ولــــة والمــــزارعین أو ُمــــحولهــــا بنســــب معینــــة بــــین الدَّ 

ـأَ  ،المحاصیل خمـاس مـا یسـتخرج ملكـًا أالمعـادن الباطنـة، فعلیهـا أربعـة  ا الركـاز فهـيمَّ

والكحل  اهرة كالملح والكبریتوال تشمل المعادن الظَّ  ،ولةوالخمس للدَّ  ،لصاحب الركاز

ـــ ..والیـــاقوت والحجـــارة ـــذهب والمـــاء فـــي أقـــوال أخـــرى، أمَّ ا المعـــادن الباطنـــة فتشـــمل ال

ـــد  .والفضـــة، وهـــذه ال تـــدخل فـــي بـــاب الضـــروریات المشـــاعة كـــالبترول والفحـــم والحدی

ویمیل المالكیة وفقهاء العصـر الحـدیث إلـى اعتبـار البتـرول والفحـم والحـدیث فـي حكـم 

عمر بن الخطاب رضـي اهللا عنـه  ىستثناار والكأل، وقد النَّ الملكیات المشاعة كالماء و 

ـ ءأراد مـن خاللهـا تخفیـف العـب ،عددًا من الغالل مـن الجبایـات ریبي علـى غـالل الضَّ

  خیل والعسل والقصب والتبن والحطب.أخرى مثل النَّ 

  / األوقاف:٢

ِإَذا َمـاَت (لم: اهللا علیـه وسـ صـلىمتثـاًال لقولـه ااریـة جدقة القام الوقف على مفهوم الصَّ 

َأْو  ،َأْو ِعْلــٍم ُیْنَتَفــُع ِبــهِ  ، ِمــْن َصــَدَقٍة َجاِرَیــةٍ ِإال :ثَــةٍ اْنَقَطــَع َعْنــُه َعَمُلــُه ِإال ِمــْن َثال ْنَســانُ اإلِ 



 ٤٤

نقطـاع بعـد قت به أشواق الواصلین خوفًا مـن اال، وهو حدیث تعلَّ ١)َوَلٍد َصاِلٍح َیْدُعو َلهُ 

ة الح بكل همة إلـى العمـل بـه فـي مناحیـة الـواردة، تربیـلف الصَّ الممات، لذلك أقبل السَّ 

حلــة عمــال، والعكــوف علــى العلــم وقطــف ثمراتــه والرِّ لألبنــاء واألجیــال علــى فضــائل األَ 

ویلــــة فــــي طلبــــه، وٕانشــــاء (أعظــــم مؤسســــة طوعیــــة تشــــهدها البشــــریة حتــــى الیــــوم) الطَّ 

ـــة التـــي ظلـــت شـــاهدة علـــى عالمؤسســـات الطَّ  م فـــي تطبیـــق ظمـــة اإلســـالوعیـــة الخدمی

، وال تقــف المؤسســة الوقفیــة كشــاهد علــى مجتمــع متكافــل متضــامن االجتماعیــةالعدالــة 

فسـیة، بإنفاقـه ق قـدرًا عالیـًا مـن العافیـة النَّ فحسب، لكنهـا تقـف كشـاهد علـى مجتمـع حقَّـ

ــاُلوْا اْلِبــرَّ َحتَّــ :ًال لقولــه تعــالىافضــل مــا یملكــه، امتثــألَ  ــا تُ {َلــن َتَن آل  }ِحبُّــونَ ى تُنِفُقــوْا ِممَّ

أبا طلحة لما سـمع هـذه  هذه اآلیة تشمل الوقف، بداللة أنَّ  قال العلماء إنَّ  .٩٢عمران

ــِه َوَســلَّمَ  لنَِّبــيّ ل اآلیــة قــال ــا َرُســوَل اللَّــِه ِإنَّ اللَّــَه َیُقــوُل  :َصــلَّى اللَّــه َعَلْی ــرَّ (َی ــاُلوا اْلِب ــْن َتَن َل

(وهو اسم مال وموضع بالمدینـة نَّ َأَحبَّ َأْمَواِلي ِإَليَّ َبْیُرَحاَء ) َوإِ ى تُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّونَ َحتَّ 

َوإِنََّهـا َصـَدَقٌة ِللَّـِه َأْرُجـو  رة كان یعـرف بقصـر بنـي جدیلـة وكـان عبـارة عـن بسـتان)المنوَّ 

َوإِنِّـي َأَرى َأْن  ،اٌل َرابِـحٌ َبْخ َذِلـَك َمـ :َفَقالَ  ،ِبرََّها َوُذْخَرَها ِعْنَد اللَِّه َفَضْعَها َحْیُث َأَراَك اللَّهُ 

َفَقَسـَمَها َأُبـو َطْلَحـَة ِفـي  ،َأْفَعـُل َذِلـَك َیـا َرُسـوَل اللَّـهِ  :َقاَل َأُبو َطْلَحةَ  ،ْقَرِبینَ األَ  َتْجَعَلَها ِفي

ــهِ  اهللا  صــلىصــحاب رســول اهللا أَ ، وتبــع أبــا طلحــة المســتطیع مــن ٢َأَقاِرِبــِه َوِفــي َبِنــي َعمِّ

 ،وقــد وقــف اهللا علیــه وســلم ذا مقــدرة إالَّ  صــلىصـحابه أكــن أحــد مــن فلــم ی ،علیـه وســلم

ــ نصــار تصــدقوا بصــدقات محرمــات مــن األ ثمــانین صــحابیاً  افعي: بلغنــي أنَّ وقــال الشَّ

  (أي موقوفة).

صـــدق والتَّ  ،والوقـــف فـــي تعریـــف الفقهـــاء هـــو حـــبس العـــین علـــى حكـــم ملـــك اهللا تعـــالى

صـرف فـي مـرة، أو قطـع التَّ ألصـول وتسـبیل الثَّ فعة حاًال أو مـآًال، أو هـو تحبـیس ابالمن

. نفعــة لجهــة مــن جهــات الخیــر ابتــداءً رقبــة العــین التــي یــدوم االنتفــاع بهــا وصــرف الم

ـــوأتـــت هـــذه التَّ  ال یحـــرم أاریـــة الـــذي ال ینقطـــع بشـــرط جدقة العریفـــات وفقـــًا لمفهـــوم الصَّ

ـــــف مـــــع الزَّ   قتصـــــادي االكـــــاة كـــــأهم دعـــــامتین فـــــحـــــالًال وال یحـــــل حرامـــــًا، ویقـــــف الوق

ي فــي اإلســالم، بــل یتمیــز الوقــف عــن الزكــاة بقبولــه للحــد األدنــى مــن مــال جتمــاعاال

                                                           
  .١٣ص ، ٢یح مسلم، جورد في صح ١
  الحدیث وارد في البخاري. ٢



 ٤٥

علـــى حـــد ممكـــن مـــن ثـــروة الواقـــف، دون انتظـــار لحـــول یحـــول أ ىإلـــالواقـــف، وتجـــاوزه 

    .علیه

كــــذلك تعــــددت مصــــارف الوقــــف حتــــى غطــــت جمیــــع منــــاحي الحیــــاة، وكافــــة شــــرائح 

ى غطت مصـارف الوقـف وأعمالـه ذلـك الفضـاء حتَّ كاة، المجتمع بما فیها مصارف الزَّ 

سرة، وهنا یقترب دور الوقف من بعض وظـائف ولة وفوق الفرد واألُ الممتد ما تحت الدَّ 

ى مسـمى (المجتمـع وعي أو غیر الحكومي أو بعض مـا ینـدرج حتـَّمنظمات العمل الطَّ 

ظــیم عملــه نشــاء الــوقفي ولــوائح تنوهریــة مثــل دافــع اإلجالمــدني) مــع بعــض الفــروق ال

وعالقاتـــه، فـــالوقف عبـــارة عـــن تصـــرف تخـــرج بـــه العـــین الموقوفـــة مـــن ملكیـــة الواقـــف، 

بــل  ،ًا كـان أو جماعــة أو جهـة اعتباریـةولكنهـا ال تـدخل فــي ملكیـة الموقـوف علیــه فـرد

ــتكــون علــى حكــم اهللا تعــالى وعلــى وجــه تعــود منفعتــه  ، فأصــله ال یبــاع وال العبــاد ىإل

وحیـة للواقـف، بینمـا المنبـع وافع الرَّ جاریـة أنشـأتها الـدَّ  دقةً یوهب وال یـورث، باعتبـاره صـ

طوعي عبارة عن فكرة مادیـة دنیویـة تسـتهدف المصـلحة أو المنفعـة ساسي للعمل التَّ األَ 

ـ وعیـة فمـا تعطیـه المؤسسـة الطَّ  ،ریبيالتي یتمثل حدها األدنى في سیاسـة اإلعفـاء الضَّ

    .مالبالیمین تسلبه بالشّ 

وعي یطـــرح العمـــل الطَّـــ وعي هـــو أنَّ خـــر بـــین العمـــل الـــوقفي والطَّـــاآل وهريجـــوالفـــرق ال

بتـــوفیره لمجموعـــة األعمـــال  ،نفســـه مـــن خـــالل نمـــوذج تـــدافعي بـــین الدولـــة والمجتمـــع

بحیــث تكــون ضــمانًا للمجتمــع مــن  ،مــن األمــان االجتمــاعي الطوعیــة التــي تــوفر شــبكةً 

لء المجــــال المشــــترك بــــین ولــــة وســــطوتها، بینمــــا یقــــوم النمــــوذج الــــوقفي بمــــعســــف الدَّ 

مـــن المجتمـــع  ولـــة فـــي تنـــاغم وتنســـیق یعكـــس روح الوجهـــة الواحـــدة لكـــلٍّ المجتمـــع والدَّ 

والدولة في السیاق اإلسالمي، ولهذا لم یشهد المجتمـع اإلسـالمي طـوال تاریخـه الممتـد 

ــ بعــض  نَّ إِ لطة والمجتمــع خاصــة فــي منــاحي الخیــر والنفــع العــام، بــل صــراعًا بــین السُّ

اء والوزراء المشاهیر فـي تـاریخ اإلسـالم رفـدوا المؤسسـة الوقفیـة بمـالهم وعقـاراتهم مر األ

ــ لجوقي الــذي وأراضــیهم، كــان مــن أشــهرهم بعــد العهــود األولــى الــوزیر نظــام الملــك السُّ

س المــدارس النظامیــة وهــي ) الــذي أسَّــ٤٨٥ واخــر القــرن الخــامس الهجــري (تأَ عــاش 



 ٤٦

 ،مـام الحـرمینإِ مـام الجـویني كبار األئمـة أمثـال اإلِ  تدریس فیهاالمدارس التي اشتغل بال

  .١وحجة اإلسالم اإلمام الغزالي رضي اهللا عنهم

ـ ،ساسیةوینات االجتماعیة األولیة واألكالوقف بالتَّ  ارتبط  ،غیرة والكبیـرةمثـل األسـرة الصَّ

ة المدنیـــــة وهـــــي یـــــماعـــــات المهنجوائـــــف المهنیـــــة والحرفیـــــة والطـــــرق الصـــــوفیة والوالطَّ 

ي ووحداتــه الجغرافیــة فــي الحــارة والقریــة جتمــاعحــدات األساســیة فــي بنیــة النظــام االالو 

وقــد سـاعد هــذا  ،والبلـدة، وقـد ســاعد ذلـك فــي دعـم وتوثیــق شـبكة العالقــات االجتماعیـة

بقیــة للمجتمــع، وتحدیــد الفئــات األكثــر فقــرًا وثیــق واالرتبــاط فــي كشــف الخریطــة الطَّ التَّ 

نفاقـه، حیـث لـم إِ وقـف إنشـاء المسـاجد فـي سـلم اهتماماتـه و واألشد عوزًا، لـذلك وضـع ال

ـــ هحــادي الوظیفـــة، بــل تعــددت وظائفـــیلعــب المســجد حینـــذاك دورًا أُ  لوات مــن أداء للصَّ

ـــال بالمناســـبات اإلســـالمیة إلـــى إقامـــة حلقـــا ت العلـــم وٕایـــواء مـــن ال مـــأوى لهـــم واالحتف

فة ن المســجد ألهــل الّصــص طرفــًا مــاهللا علیــه وســلم الــذي خّصــ صــلىبي بــالنَّ  اقتــداءً (

امعـــات والمستشـــفیات للعـــالج جعلـــیم والثـــم أقـــام الوقـــف المـــدارس ومعاهـــد التَّ  ،الفقـــراء)

وشــــید مالجــــئ للغربــــاء واســــتراحات  ،واء بــــال مقابــــلالمجــــاني وصــــیدلیات لتقــــدیم الــــدَّ 

المســـافرین وتكایـــا لمـــن ال عائـــل لهـــم بطعامهـــا وشـــرابها وكســـوتها وعالجهـــا وتعلیمهـــا، 

ــ واســتراحات وازدهــرت أوقــاف اللقطــاء  ،بیل ومســاقي المیــاه للنــاس والماشــیةعــابري السَّ

شـمل و  ،بابیـامى والشَّـقف تـزویج األوشمل الو  ،والعجزة والمقعدین والمعوقین والعمیان

د الوقـف طفـال الفقـراء ومسـاقي الكـالب والطیـور، وشـیَّ كذلك میازیب السكر والحلیب أل

، وزّود المجاهـــدین بالســـالح لألغـــراض األمنیـــة لحصـــون حـــول المـــدنالقـــالع العالیـــة وا

 االجتماعیـةغطیـة وعمـت التَّ  ،ر مـؤن الحجـیجحور، ووفّـوالزاد والصائمین بالفطور والسَّـ

عیــاد ذات بالمناســبات العامــة والمواســم واأل حتفــالك باالرفیــه وذلــلألوقــاف مجــاالت التَّ 

وشــــمل ذلــــك جمــــع  ،ئــــيهتمــــام البیي، وحــــافظ علــــى النظافــــة العامــــة باالالطــــابع الــــدین

سع الوقف حتى شمل اتالة، و األوساخ والحیوانات الهائمة المضرة بالبیئة والكالب الضَّ 

طفــال والصــبیة بــأدوات واألَ أوقــاف جبــر الخــواطر (وقــف كــان یقــوم بتعــویض الشــغیلة 

ـــى ال یتعرضـــوا أَ وانـــي شـــبیهة بـــالتي أو  ـــاء أمـــورهم حت ـــاء قضـــاء حاجـــات أولی تلفوهـــا أثن

                                                           
  .١٨٥ - ٤٢، ص ١٩٧٣ناجي معروف، علماء النظامیات ومدارس المشرق اإلسالمي، بغداد، مطبعة اإلرشاد،  ١



 ٤٧

ســـالمیة، فمـــا وجـــد فحـــافظ بـــذلك علـــى كثیـــر مـــن القـــیم اإل)، یـــع أو اللـــومللعقـــاب والتقر 

  وحافظ علیها. الوقف قیمة إسالمیة إالَّ 

ي، جتمـــاعاال قتصـــادباال ه الخـــاص، هـــو مـــا یمكـــن تســـمیتهاقتصـــادكـــذلك كـــان للوقـــف 

وق الرأســــمالي فــــي المجتمــــع الّســــ اقتصــــادوكــــان لألخیــــر دوره الحاســــم فــــي الحــــد مــــن 

یة فـي دائـرة الوقـف كـان یعنـي خروجهـا قتصـادخول بعض المـوارد االد اإلسالمي، ألنَّ 

قطــاع  خاصــةً و وق فــي ذات الوقــت، وعــدم خضــوعها آللیاتــه المعروفــة، مــن نظــام الّســ

سـعار أن الوقـف هـو توفیرهـا مجانـًا، أو بم ئیسالسلع والخدمات، حیث كان الهدف الرَّ 

ـــ إنشـــاء وتمویـــل مؤسســـات  عیفة فـــي المجتمـــع مـــن خـــاللرمزیـــة للفئـــات الوســـیطة والضَّ

رفیهیـة واألمنیـة، حیة والتَّ علیمیة والّصـومرافق عامة تقدم أنواعًا مختلفة من الخدمات التَّ 

وكان كلما تضخمت رسامیل األفراد والشركات وعظمـت مـواردهم، تضـخمت المؤسسـة 

وازن نشطتها وسط الفئـات المحتاجـة ممـا خلـق حالـة مـن التـَّأَ الوقفیة وعظمت مواردها و 

 ،راءبیــر) علــى قــدر كبیــر مــن الثَّــإن جــاز التعَّ ســمالیون (أَ ولــذلك ظهــر أثریــاء ر  ،العــدلو 

وقـد حیـرت . ١لكن لم تظهر الرأسمالیة كنسق أو نظام یشار إلیه في العالم اإلسـالميو 

یم رودنســــون الــــذي رصــــد فــــي كتابــــه هــــذه المفارقــــة المستشــــرق الفرنســــي الكبیــــر مكســــ

زدهــار التجــارة اثــورة الزراعیــة ظهــور الثــروات الكبیــرة و ســالم والرأســمالیة وتطــورات الاإل

ممـا أفـرز نظـام  ،ي فـي مرحلـة شـبیهةوروبـاأل قتصادبعیدة المدى في مقارنة بتطور اال

، ولـم یقــف رودنســون ٢ا ولــم یفـرز ذات النظــام فــي العـالم اإلســالميأوروبـرأسـمالي فــي 

ا كـان لـه أن یفعـل بقراءتـه مـو الرأسـمالي، ومـعند المؤسسة الوقفیـة ودورهـا فـي كـبح النّ 

حادیة التي أغلقت علیه اآلفاق الماورائیة التي جعلت العـدل القراءة األَ اریخ، المادیة للتَّ 

  اریخ اإلسالمي یتحقق من خالل توجیه مختصر جامع مانع.في التَّ 

  الضمان االجتماعي:

اإلنســـان فقـــد تــالزم مبــدأ (اإلنســـان وحاجتــه) مـــع مبــدأ ( االجتماعیــةفــي بــاب التغطیـــة 

وللمتــزوج  ،اهللا علیــه وســلم لألعــزب حظــًا مــن الغنــائم صــلىبــي وبــالؤه) فقــد فــرض النَّ 

                                                           
الـبعض یشیر د. عبد العزیز الدوري إلى ذلك النشاط التجاري بقوله: تكونت طبقة من التجـار تمتلـك األمـوال الطائلـة، وقـد بلغـت ثـروات  ١

المالیین، وظهرت فئة رأسـمالیة نشـطة وكونـوا أنواعـًا مـن الشـركات مثـل شـركة الضـمان (شـركة مسـاهمة عامـة) وشـركة المقاوضـة (حیـث 

  ".تدور األموال مستقلة مثل المصارف) وشركة الوجودة، وتوزعت االختصاصات بین التجار من المجهز "الذي یستتعى
  .٢٨ - ٢٠، ص ١٩٨٢لیة، ترجمة الحكیم، بیروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر، مكسیم رودنسون، اإلسالم والرأسما ٢



 ٤٨

فجهـد المتـزوج فـي  ،كالجهـد للعطـاء ةالحاجة مبـرر  ولهذا الفرض داللته في أنَّ  .حظین

الحاجــة وحــدها و الحــرب كجهــد األعــزب، لكــن حاجتــه مضــاعفة، فضــوعف لــه حظــه، 

  یمته في الضمان االجتماعي.مبرر للتملك في اإلسالم ولهذا ق

فإذا ترعرع بلـغ  ،اً رضي اهللا عنه للمولود مائة درهم شهریبن الخطاب وقد فرض عمر 

مــن بیــت المــال،  اً شــهری اً ولكافلــه راتبــ ،مــائتین، وٕاذا بلــغ زاد، ویفــرض للقــیط مائــة درهــم

ره وتـذكر سـیرته العطـرة كـذلك مـرو . وعندما یكبر یتساوى مـع بقیـة الغلمـان فـي العطـاء

ك اه یهودي فقال لـه: مـا ألجـیومًا على شیخ ضریر یسأل على باب فسأل عنه فعلم أنَّ 

أخـــذ عمـــر بیـــده وذهـــب بـــه إلـــى منزلـــه قـــال: الجزیـــة والحاجـــة والســـن، ف ؟إلـــى مـــا أرى

فواهللا مـا  ،ءهنظر هذا وضربااتها، وأرسل إلى خازن بیت المال: عطاه ما یكفیه ساعفأ

ـنخذله عنـد الهـرم. إنمَّـته ثم یببكلنا شأن إنصفناه أَ  دقات للفقـراء والمسـاكین، وهـذا ا الصَّ

فــأمر أن  ىصــار ومین مــن النَّ ل الكتــاب، وفــي الشــام مــر بــأرض مجــذمــن مســاكین أهــ

  دقات وأن یجري علیهم القوت.یعطوا من الصَّ 

جتماعیـة اطـة الرؤیـة اإلسـالمیة للعدالـة االابق إحلقد تبین لنا مـن العـرض المـوجز السَّـ

رؤى الوضـــعیة واحیهـــا بتـــوازن قصـــرت عنـــه الـــرؤى الوضـــعیة، ذلـــك ألن الـــمـــن شـــتى ن

فــي بعـــدها المــادي الوضــعي، ولـــم تنظــر إلــى بعـــدها  االجتماعیــةنظــرت إلــى المســـألة 

وحــي واألخالقــي الــذي یوجــه ویرشــد ویـــنظم األبعــاد األخــرى، وهنــا تتجلــى نصـــاعة الرُّ 

االسـتقامة، وتمشـیًا ب ةلعدالـف ابـن منظـور حیـث عـرَّ اعرابـي الـذي أورده بن األاتعریف 

االســتقامة  يفــي اإلســالم تعنــ االجتماعیــةن العدالــة إعریــف یمكــن أن نقــول مــع هــذا الت

فــي عــالم  جــارٍ م دور الفــرد حتــى یتالشــى المجتمــع كمــا هــو االجتماعیـة، والتــي ال تعّظــ

تنظر إلـى  فلسفةاس هناك، وهي أیضًا امعة ألشتات النَّ جحیث تنتفي العرى ال ،الغرب

ي ظــر إلـــى وحداتـــه الصــغرى المكونـــة لـــه، وخاصــة الفـــرد الـــذعـــن النَّ  ىالمجتمــع وتعمـــ

حصاء السكاني یفضي حاصل جمع أفراده آلیًا إلـى یتحول إلى مجرد رقم جامد في اإلِ 

ـــنهم، و هـــذا الخضـــم مـــن النَّـــ ـــدت الـــرؤى تلتقـــي  لـــئناس دون تفاعـــل روحـــي یجمـــع بی ب

الرؤیــة اإلســالمیة تتمیــز عــن غیرهــا بهــذا  وتفتــرق فــي قضــایا العدالــة االجتماعیــة، فــإنَّ 

لتحامـًا عضـویًا بـارز اِ  االجتماعیةوحید بالمسألة االستئناف الذي تلتحم فیه العقدیة والتَّ 

ـــى قـــوي المبنـــى، یتســـاوق مـــع التَّ  ـــدَّ مرحـــل التَّـــالمعن ـــداًء مـــن اِ عوة اإلســـالمیة اریخي لل بت



 ٤٩

بحیـث تـأتي قضـایا  ،صـول العقیـدةوحیـد وأدعـوة التَّ مرحلتها المكیة الداعیـة لكـل النـاس 

ـ هلـبقضـایا اإلیمـان باإل المسألة االجتماعیة ملتحمةً  مد، كمـا یـرد ذلـك الواحـد الفـرد الصَّ

الـــخ مـــن آیـــات القـــرآن المكـــي،  ..فـــي آیـــات ســـورة المـــاعون وســـورة الفجـــر وســـورة البلـــد

 ، أو أنَّ مــا الــدعوة التوحیدیــة تســتبطن فــي ثنایــا توجیههــا قضــایا العــدل االجتمــاعيفكأنَّ 

قضــایا العــدل االجتمــاعي تمثــل المســوغات الوجدانیــة فــي درب التوحیــد، ویمضــي هــذا 

شریع واألخـالق عوة اإلسالمیة فتتخلل قضایا التَّ االلتحام العضوي الوثیق في مسیرة الدَّ 

وفضــائل األعمــال ویكتمــل الهــدى والرشــاد فــي جــوابر األعمــال الناقصــة أو المبتــورة أو 

ـــــوات غیـــــر المُ المنســـــیة، أو بار  ـــــام واألخطـــــاء والهف ـــــتكـــــاب اآلث ـــــدة، فتُ تعمَّ  يدْ جبـــــر بالَه

 ..وینصرف كل ذلك إلى العدل االجتمـاعي ،حسان والدیة وزكاة األعمالدقة واإلِ والصَّ 

ـــــإنَّ  ـــــر مـــــن أن تحتویهـــــا  وباختصـــــار ف ـــــي اإلســـــالم أوســـــع وأكب ـــــة ف ـــــة االجتماعی العدال

  .والمؤشرات ابقة التي تقف عند بعض المفاهیمفحات السَّ الصَّ 



 ٥٠

  المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم .١

  .بوالق الدكور، لولغترجمة أحمد فتحي ز  ،بنثام  ،الشرائع أصول .٢

كتــب دراســیة فــي العلــوم  ،المادیــة الدیالكتیكیــة ،أصــول الفلســفة الماركســیة اللینینیــة .٣

 الترجمــة إلــى العربیــة ،دار التقــدم موســكو ،بإشــراف فیــودور بــودالتكي ،االجتماعیــة

  م.١٩٨٥

م، ١٩٩٨دار الشـــروق  ،د. إبـــراهیم البیـــومي غـــانم ،األوقـــاف والسیاســـة فـــي مصـــر .٤

  الطبعة األولى.

دار المعــــارف  ،یوســــف كــــرم ،تــــاریخ الفلســــفة الحدیثــــة، مكتبــــة الدراســــات الفلســــفیة .٥

  .٥ ط ،مصر

مســودة التقریــر  ،م١٩٩٠عمــان  ،مــة العربیــة فــي القــرن الحــادي والعشــرینتعلــیم األ .٦

تحریـر  ،مسـتقبل التعلـیم فـي الـوطن العربـي (الكارثـة أو األمـل)التلخیصي لمشروع 

  د. سعد الدین إبراهیم.

  تفسیر القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي. .٧

  تفسیر الكشاف للزمخشري. .٨

بیـروت، الطبعـة  ،مركز دراسات الوحـدة العربیـة ،التنمیة البشریة في الوطن العربي .٩

  م.١٩٩٥فبرایر  ،األولى

مركز دراسـات الوحـدة العربیـة،  ،اطیة وحقوق اإلنسان في الوطن العربيالدیمقر  .١٠

  .١٩٨١الطبعة الثانیة  ،بیروت

  .مطبعة الشعب ،ترجمة أحمد فتحي زغلول ،غوستاف لوبون، روح االجتماع .١١

  م.١٩٩٥دار الشروق،  ،سید قطب ،العدالة االجتماعیة في اإلسالم .١٢

ــاً  .١٣ عــن حضــارة جدیــدة، بإشــراف  العهــد المعاصــر، تــاریخ حضــارات العــالم، بحث

موریس كروزیة، مفتش المعارف العام بفرنسا نقله إلـى العربیـة یوسـف أسـعد داغـر 

وفریـــــد م داغـــــر، المجلـــــد الســـــابع، منشـــــورات عویـــــدات، بیـــــروت، الطبعـــــة األولـــــى 

  م.١٩٧٠



 ٥١

، هانس بیتر وهارالد شومان، ترجمة عـدنان عبـاس، مراجعـة وتقـدیم فخ العولمة .١٤

  عالم المعرفة، الكویت. د. رمزي زكي، سلسلة

ـــــو  ،الســـــنة الخامســـــة ،٥٤العـــــدد  ،دوریـــــة شـــــهریة ،الكتـــــب وجهـــــات نظـــــر .١٥ یولی

  .م٢٠٠٣

  .يالزمخشر  ،الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التنزیل .١٦

  .ابن منظور ،لسان العرب، دار صادر بیروت .١٧

  .١٩٧١دار الفكر العربي  ،القاهرة ،محمد أبو زهرة ،محاضرات في الوقف .١٨
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د. التجــاني عبــد القــادر ، معهــد البحــوث والدراســات االجتماعیــة ،مشــكلة الفقــر .٢٠

  م.١٩٩٥ ،١ط ،حامد

 .٢٠٠٣مفهوم العدالة، زكریا بشیر إمام، روائع مجدالوي، عمان، األردن  .٢١

  دار البیان.، مقدمة ابن خلدون .٢٢

  ).١٩٩٩بیروت: دار الطلیعة ي العربي (قتصادریخ االمقدمة في التا .٢٣

بحوث ومناقشات مركـز دراسـات الوحـدة  ،نحو مشروع حضاري نهضوي عربي .٢٤

  بیروت. ،٢٠٠١الطبعة األولى  ،العربیة، مجموعة أوراق

  دار التقدم موسكو. ،نظام وخبرة الضمان االجتماعي في االتحاد السوفیتي .٢٥

مركز دراسات الوحـدة  ،الوطن العربي (ندوة)نظام الوقف والمجتمع المدني في  .٢٦

  الطبعة األولى. ،م٢٠٠٣العربیة، مایو 

دار  ،القــــاهرة ،ترجمــــة راشـــد البــــراوي ،كـــارل مــــاركس ،نقـــد االقتصــــاد السیاســــي .٢٧

  النهضة.
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