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مقدمة:

اأن  التي يجب  املو�ضوعات  الَهوّية من  الُهوية ولي�س  اأن مو�ضوع  فيه  مما ل �ضك 

حتظى باهتمام العلماء واملواثيق الدولية، وذلك كمو�ضوع متفرد وم�ضتقل وذلك:

لأهميته: العلمية والعملية والرتبوية، وتزداد هذه الأهمية يف ع�رس العوملة وتزاحم 

الثقافات وغياب املنهج ال�ضامل الهادي اإىل ال�ضواب والر�ضاد، وحتقيق قيم ثلث هي : 

احلب واخلري وال�ضلم.

ومما ل �صك اأي�صًا: ومبعيار ا�ضتقراء التاريخ، واملو�ضوعية والتجرد، والعقل فاإن: 

»الُهوية الإ�ضلمية« يف حقيقتها املنهجية هي املر�ضحة لتحمل هذه امل�ضوؤولية يف الهداية 

والر�ضاد وحتقيق القيم.

اإذا وعى اأهلها حقيقة دورهم، واأعدوا لذلك عدته.

وعاملية الإ�صالم بُهويته املتميزة، والإقرار بها ولها يف املحافل الدولية املعتربة، 

يظل العتزاز بها م�صدر اإلهام وهداية للنا�س اأجمعني، وهذه العاملية هي جوهر:

1– الُهوية الإ�ضلمية، ومن ثم كذلك هي اجلوهر يف تر�ضيخ مفهوم »احلق يف اخل�ضو�ضية« 
– والإميان ب�رسورة: 

اأ – توفري احلماية اللزمة لذلك احلق.

ب – اإبراز قواعد و�ضمانات واآليات هذه احلماية.

جـ – منع العتداءات على احلق يف اخل�ضو�ضية يف �ضورها كافة.

د – مواجهة التحديات امل�ضتجدة للحق يف اخل�ضو�ضية. وذلك كله طبقًا خل�ضو�ضية 

الُهوية الإ�ضلمية وحقيقتها وثوابتها وخ�ضائ�ضها اجلوهرية.

ومما يوؤكد هذا الجتاه وحقّيتة اأننا جند:

– تطابقًا يف معنى كٍل من الُهوية، واخل�ضو�ضية، واحلق فيها، على نحو ما هو مب�ضوط 
وقائمة  الُهوية  من  امل�ضتمدة  اخل�ضو�ضية  يف  احلق  اإىل  اخللو�س  ثم  ومن  البحث  يف 

عليها. 
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فاحلق مع اخل�ضو�ضية، وكلهما مع الُهوية، يوؤكد هذا التطابق يف املعنى اللغوي.

»ُهَو« ولهذا كان  اإىل  ن�ضبًة  بها  الكلمة ِجيء  : لأن هذه  ُهويته  اأ�صاع فالن  فيقال 

ة من َهَوى. ة: ولي�س َهويَّ ال�ضواب اأن يقال ُهويَّ

اأو ال�ضخ�س التي متيزه عن غريه، وتربز خ�ضو�ضيته  حقيقية ال�ضيء  فالُهوية: 

وما يخت�س وينفرد به ومييزه عن غريه من الأ�ضخا�س اأو الأ�ضياء.

اأو  ل �ضاحبه دون غريه م�ضلحة ما  فاإنه اخت�ضا�س حاجز، يخوِّ وكذلك احلق: 

منافع.

اأي  الأغيار،  عن  املتميز  الت�ضخي�س  على  تقوم  ة  الُهويَّ اأن  عندنا:  واخلال�صة 

اأو  اجلوهرية  وخ�ضائ�ضها  حقائقها،  ة  ُهويَّ فلكل  ثم  ومن  فيها،  واحلق  اخل�ضو�ضية 

خ�ضو�ضيتها �ضواء بالن�ضبة للفرد اأو للجماعة.

وقدمنا الأدلة العلمية على ذلك.

ثقايف  تراث  اأو  معني،  اجتماعي  و�ضع  مع  وتوحده  لذاته،  الفرد  اإدراك  ة  فالُهويَّ

ة اجلماعة مبعنى الإدراك امل�ضرتك بني جماعة من  معني، ومن ثم ميكن احلديث عن ُهويَّ

ة على خا�ضية ثابتة وم�ضتمرة للفرد اأو اجلماعة،  النا�س، وهكذا ينطوي مفهوم الُهويَّ

مع  وتوحدها  الذات،  اإدراك  على  ت�ضاعد  التي  امل�ضرتكة  ال�ضاملة  احلقيقة  وت�ضخي�س 

اأو�ضاع معينة تربز حقائقها وخ�ضائ�ضها اجلوهرية. 

والهوية الإ�صالمية مبكوناتها الثالثة جمتمعة من:

واملتنوعة  املتعددة  نظمه  )اأي  غريه،  عن  متيزه  التي  و�رسيعته  الإ�ضلم  – حقيقة   1  

واملتكاملة واملرتابطة يف العبادات واملعاملت والآداب والأخلق(.

للم�ضلمني. اجلوهرية  ال�رسعية  واخل�ضائ�س  – ال�ضفات   2

على ما يقرر الفقهاء: كابن عابدين وابن ر�ضد وغريهما ويقول ابن القيم رحمه 

اهلل: »وقاعدة ال�رسعية التي ل يجوز هدمها اأن املقا�ضد والعتقادات معتربة يف التقربات 

والعبادات فالق�ضد والنية والعتقاد يجعل ال�ضيء حلًل اأو حرامًا، �ضحيحًا اأو فا�ضدًا«.
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الإ�ضلمي  املنهج  ربط  كيف  لينظر  الو�ضعي  القانون  يتوقف  اأن  يجب  وهنا 

وفقهاوؤه )ربطًا حمكمًا دقيقًا يف عبقرية فّذة اإ�ضلحية( بني ال�ضلوك اخلارجي والق�ضد 

والنية: ال�ضلوك اخلارجي املتمثل يف الت�رسفات والعادات والتقربات والعبادات، وبني 

الق�ضد والنية واأن الأخرية معتربة يف الأوىل اعتبارًا مو�ضوعيًا يجعلها اأي )الت�رسفات 

والعادات( �ضحيحة اأو فا�ضدة، ومن ثم حلًل اأو حرامًا طاعة اأو مع�ضية.

والواقع  ح�ضارتهم  عرب  التاريخي  الواقع  مع  تفاعلهم  يف  وامل�ضلمون  الإ�ضلم   –  3
املعا�رس وتعاي�ضهم معه بخ�ضائ�ضهم و�ضفاتهم ال�رسعية اجلوهرية واندماجهم 

الثلث:  الركائز  هذه  على  وتاأ�ضي�ضًا  وهكذا  يعي�ضونه،  الذي  الع�رس  مواكبة  يف 

من  حقوقًا  ت�ضكل  والأمة  والدولة  الأفراد  يتبناها  اإذ  الإ�ضلمية  ة  الُهويَّ اأن  يت�ضح 

اخل�ضو�ضية، تتفاعل يف تكامل ويف تناغم تام، ومن ثم �ضعور بالعتزاز والتميز.

وهنا تربز حقيقة الربط  بني اخل�ضو�ضية الفردية واجلماعية، فما جاء به حممد¤ 

بل  والحرتام  باحلماية  جديرة  خل�ضو�ضيتها،  دة  موؤكِّ لأمته،  ة  ُهويَّ هو  اأعطيه  وما 

ة خل�ضو�ضيته. والتقدير، وهذا هو من جواهر الُهويَّ

اخل�صو�صية الفردية واخل�صو�صية اجلماعية:

ة هنا مبعنى اخل�ضو�ضية: ل�ضيقة بال�ضخ�س، تكون  وعلى هذا فكما تكون الُهويَّ

كذلك ل�ضيقة باملجموع، وهو ما عرّب عنه علماء الأ�ضول مبثله فيما ي�ضمونه » بالواجب 

الكفائي« و »الواجب العيني«، والواجب الكفائي هو ما طلبه ال�ضارع من جمموع املكلفني 

على  »مطلوب  بقوله:  واأروعه  تعبري  اأبلغ  ال�ضافعي  الإمام  عنه  وعرّب  جميعهم،  من  ل 

العموم ومراد به وجه اخل�ضو�س«.

قيام  الفر�س  بذلك  القيام  »اإن  فقال:  نفي�س  بكلم  ال�ضاطبي  الإمام  عنه  عرّب  كما 

ها على اجلملة«. مب�ضلحة عامة مطالبون ب�ضدِّ

ثابتة  خا�ضية  على  ينطوي  ة  الُهويَّ مفهوم  فاإن  عليه  وتاأ�ضي�ضًا  ذلك  على  وترتيبًا 

وم�ضتمرة للفرد واجلماعة، ومن ثم فاإن حقوق الأفراد ت�ضتخل�س من ُهوياتهم، وهكذا 

ن�ضتطيع القول باأنه:
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التي  هوياتهم  د  نحدِّ مل  ما  للأفراد  اخل�ضو�ضية  يف  احلق  عن  احلديث  ميكن  ل   –  1
اأن:  اأي  وغريها  الجتماعية  املختلفة  وثقافاتهم  وقواعدها  بنظمها  اإليها  ينتمون 

حقوق الأفراد ت�ضتخل�س من ُهوياتهم بنظمها و�رسائعها.

ة الإ�ضلمية ا�ضتطاعت ومتكنت من �ضياغة منظومة فريدة »متتزج فيها  2 – اأن الُهويَّ
اخل�ضو�ضية الفردية مع اخل�ضو�ضية اجلماعية« يف تكامل وتناغم غري م�ضبوقني 

حتى الآن، فبدت قادرة على حتقيق »امل�ضلحة اأو امل�ضالح امل�ضرتكة« لكليهما معًا: 

» اخل�ضو�ضية الفردية واخل�ضو�ضية اجلماعية » على اأ�ضا�س نظام حُمكم ودقيق 

ومن�ضبط ب�ضوابط وقواعد الإ�ضلم ب�رسيعته وفقهها. 

وهذه املنظومة اأ�ض�ضت حل�ضارة بي�ضاء بالن�ضبة لغريها، �ضادت اأكرث من ن�ضف 

والأمم  الأفراد،  جميع  حقوق  وحمت  كفلت  عامًا،  خم�ضني  من  اأقل  يف  الأر�س  كرة 

وال�ضعوب التي ان�ضوت حتت ُهويتها، وحفظت وحافظت على خ�ضو�ضياتهم كذلك. 

اأبناءنا يف هذه الكلية، لأننا ندرك بعمق باأننا  ولعّل هذا هو ما يجب اأن نربي عليه 

بحاجة ما�ضة وقوية اإىل تخريج جيل جديد يحرتم حق املواطنة، وحق احلفاظ واحلفظ 

مل�ضلحة املجموع ويحافظ عليها بكل ما تدل عليه من معنى.

وهذا هو املدخل ال�ضحيح وال�رسيع للإ�ضلح املن�ضود على مر الع�ضور والعهود. 

وتاأ�ضي�ضًا على ذلك لقد كدت اأ�ضل اإىل تاأ�ضي�س فكرة »احلق يف اخل�ضو�ضية« على 

ة«، اإذ اخل�ضو�ضية كما تكون ل�ضيقة بالفرد تكون ل�ضيقة باجلماعة، وهو  »نظرية الُهويَّ

ة، وذلك باملقارنة واملقاربة مع الواجب الكفائي عند علماء الأ�ضول. ما يعرّب عنه بالُهويَّ

وبذلك �ضبق علماء الإ�ضلم ما قاله فل�ضفة الفل�ضفة املثالية على الأخ�س »توما�س 

واحلرية  واملجتمع  للفرد  بالن�ضبة  قاله  وما  ال�ضيا�ضية،  الفل�ضفة  فيل�ضوف  غرين« 

واحلقوق: »اأنه بدون املجتمع ل اأفراد وبنف�س القدر من ال�ضحة فاإنه بدون الأفراد .. 

للحقوق مبعزل عن  واأنه ل وجود  الذي نعرفه،  املجتمع  اأن يكون هناك هذا  ل ميكن 

املجتمع ويقول يف ذلك :«ل ميكن اأن يكون هناك حق بدون وعي اأع�ضاء املجتمع بوجود 

م�ضلحة م�ضرتكة«
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وهذا مما �ضبق اإليه على نحو اأعم واأ�ضمل واأعمق علماء الإ�ضلم على نحو ما �ضبق.

تكامل  يف  والأمة  والدولة  بالأفراد  تلت�ضق  الإ�ضلمية  ة  الُهويَّ اأن  يت�ضح  وهكذا 

وتناغم تام، و�ضعور بالعتزاز والتميز، مما يعزز الرتابط والوحدة بني اأبناء الإ�ضلم 

وت�ضوية  اخللفات  حّل  طرق  من  كبري  حد  اإىل  هل  ي�ضِّ ومما  الأر�س.  من  مكان  كل  يف 

النزاعات بينهم بل يوجب ذلك.

فهل نحن فاعلون ؟؟؟!!!    اللهم اأمني

ة وال�صعوبات من الإ�صكاليات والتحديات  – الثوابت واملتغريات يف الُهويَّ
والتهديدات على ال�صواء:

اأوًل- الأ�ص�س والدعائم: 

من  ة  الُهويَّ خ�ضو�ضية  تواجه  التي  وال�ضعوبات  ة  الُهويَّ يف  واملتغريات  الثوابت 

اإ�ضكاليات وحتدّيات بل وتهديدات على ال�ضواء:

ة الإ�ضلمية يقوم على جمموعة من  مما ل �ضك فيه اأن احلق يف خ�ضو�ضية الُهويَّ

واإن�ضانية  حياتية  و�رسورة  كفري�ضة  العدل  اأهمها:  من  والدعائم  والأ�ض�س  الثوابت 

وقيمة اإ�ضلمية عليا حمايدة، اأي بغ�س النظر عن اجلن�س اأو اللون اأو اللغة اأو اجلن�ضية 

اأو النتماء اأو الثقافة ..... اإلخ، وكالتكافل من الت�ضامن والرعاية، وعلقة التكافل تقيم 

اهلل  اأمر  حيث  ينفقها  والرثوات  الأموال  يف  ا�ضتخلف  َعْهُد  فالأموال  املجتمع،  ن�ضيج 

.
�ضبحانه وتعاىل لقوله تعاىل: زب  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ رب)1(

اإىل  اإ�ضافته  وعند  الإن�ضان:  واإىل  اهلل  اإىل  القراآن  يف  املال  م�ضطلح  اأ�ضيف  لذلك   

الإن�ضان كانت الإ�ضافة اإىل �ضمري اجلمع يف اأكرث اآيات القراآن الكرمي، مما ا�ضتوقف 

نظر الإمام حممد عبده متاأمًل دللتها فقال: »اإن اهلل �ضبحانه قد اأراد اأن ينبه بذلك 

»اإن مال كل واحد منكم هو  على تكافل الأمة يف حقوقها وم�ضاحلها فكاأنه يقول: 

مال اأمتكم«.

)1( �ضورة احلديد /7.
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والإنفاق يف الإ�ضلم ل يعني ال�ضدقة وحدها، بل مطلق توظيف املال وا�ضتثماره، 

يف ميادين النفع والتكافل العام.

ور التكافل الجتماعي على اأر�س الواقع  وعمر بن عبد العزيز ر�ضي اهلل عنه �ضّ

اأجمل �ضورة واأزهى تطبيق، حتى كانت ال�ضدقات ل جتد من ياأخذها، ويف ذلك حديث 

دّرة يف حبني الزمان، حيث قال: »بعثني عمر بن عبد العزيز 
ُ
يحيى بن �ضعيد الأن�ضاري 

)ر�ضي اهلل عنه( على �ضدقات اأفريقيا فاقت�ضيتها، وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم جند، 

ومل جند من ياأخذها مني«. )�ضرية عمر بن عبد العزيز لبن عبد احلكم ولبن اجلوزي(.

ذلك:  يف  القرطبي  قال  وقد  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  والأمر  الأمة،  و�ضطية 

»اأجمع امل�ضلمون فيما ذكره ابن عبد الرب اأن املنكر واجب تغيريه على كل من قدر عليه«.

وامل�ضاواة يف تكافوؤ الفر�س املتاحة يف خمتلف امليادين: حتى يكون التفاوت ثمرة 

للجهد والطاقة والتقوى كمعيار للتفا�ضل والتمايز، وهي معنى جامع لعمل املعروف 

وجتنب املنكر.

وتغري  كالجتهاد  الإ�ضلمية،  ة  الُهويَّ ودعائم  اأ�ض�س  يف  املتغريات  عن  ف�ضًل  هذا 

الفتوى: والجتهاد كاجلهاد من َجهد وبذل متام الطاقة يف حت�ضيل احلكم ال�رسعي من 

م�ضادره، ويلزم يف الجتهاد مراعاة واقع البلد والعباد وم�ضاحلهم، ويف ذلك دعوة 

للجتهاد اجلماعي �ضبه املفتقد.

ة مينحها القدرة على ا�ضتيعاب املتغريات. وو�ضوح الثوابت لدى الُهويَّ

ثانيًا- الإ�صكاليات والتحديات: 

ة، وهو ما تناولناه  على الرغم من كل ذلك فهناك �ضعوبات تواجه خ�ضو�ضية الُهويَّ

حتت عنوان  اإ�ضكاليات وحتديات وتهديدات تواجه خ�ضو�ضية ومن اأهمها: 

لتحقيق  اليوم،  عامل  يف  نوفرها  اأن  ن�ضتطيع  التي  والأدوات  الو�ضائل  اإ�ضكاليات   –
ة ومواجهة التخلف بجميع اأ�ضكاله التقنية واملعلوماتية والت�ضالية،  وتر�ضيخ الُهويَّ

واإ�ضكالية �ضعف العامل الرتبوي الإ�ضلمي.
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بني  الختلف  ومراعاة  ومتطلباته،  وفنونه  الإ�ضلمي  اخلطاب  عاملية  اإ�ضكالية   –
النا�س، و�رسورة التدرج يف معاملتهم والرفق يف البلغ .

مثل:  حلوًل  الإ�ضلمية  ة  الُهويَّ لها  وجدت  التي  الإ�ضكالت  من  الرغم  على  وذلك 

علقة امل�ضلم بغري امل�ضلم عمومًا، وداخل الوطن الواحد خ�ضو�ضًا، واملعاهدات الدولية 

مع غري امل�ضلمني.

فمن  ة  الُهويَّ حتديات   ناحية  من  اأما  ة.  الُهويَّ اإ�ضكاليات  من  مناذج  ناحية  من  هذا 

تاأخذ  ل  الإ�ضلمية  ة  الُهويَّ عن  الغربية  ال�ضورة  اأن  عن  ف�ضًل  ال�ضت�رساق،  اأهمها: 

مرجعيتها الأ�ضا�ضية اإل من خلل ال�ضت�رساق.

ومن اأهم التحديات كذلك:

- الأو�ضاع القت�ضادية والجتماعية يف البلدان الإ�ضلمية.

- الأخذ مببداأ التقنني والتو�ضع فيه.

- التو�ضع يف الدرا�ضات الفقهية املقارنة.

- منهجية التعامل مع الختلفات الفقهية.

.
)1(

- القانون الإ�ضلمي بكل فنونه وجمالته ونطاق تطبيقه

- واأخريًا يجب العمل بحر�س �ضديد، وداأب م�ضتمر، على تطهري ثقافتنا من كل دخيل 

ومكذوب.

ة الإ�ضلمية، ومن ثم وجوب انطلق تيار  بل اإنني اأقول: اإن هناك تهديدات للُهويَّ

التجديد دون اإبطاء.

املذهبي وفتنة احلداثة، والتفكك، والتنازع،  التع�ضب  التهديدات كذلك:  اأهم  ومن 

ة وموؤثرة  للُهويَّ اآثار مدمرة  لكل ذلك من  الثقافية، وما  والوطنية والإقليمية والتبعية 

ات�ضال  اأن  اإىل  التنبيه  مع  الهوية،  هذه  يف  فيها  واحلق  اخل�ضو�ضية  على  تاأثري  اأبلغ 

الثقافات لي�س تبعية، والإعلم والثقافة باعتبارهما وجهني ل�ضيء واحد.

)1( وقد اأ�ضبح يدر�س يف كليتنا كمادة اأ�ضا�ضية يف الدرا�ضات العليا.
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ة الإ�صالمية: ثالثًا- انبعاث تيار التجديد يف مالمح الُهويَّ

وكل هذه الإ�ضكاليات والتحديات والتهديدات من اأهم عوامل انبعاث تيار التجديد 

ة الإ�ضلمية وحتقيق الأمن الجتماعي وال�ضلم اجلماعي: يف ملمح الُهويَّ

الأمن الجتماعي بكل �ضوره واأ�ضكاله: القت�ضادي والثقايف والفكري والأخلقي، 

و�ضلم الإن�ضان مع نف�ضه ومع غريه، من عدم العتداء بكل اأ�ضكاله على النف�س واملال 

الآخرين واحلكمة واملوعظة احل�ضنة  املعاملة مع  والعر�س والدين، واللتزام بح�ضن 

.
)1(

واملجادلة بالتي هي اأح�ضن

اجلماعي  والأمن  الداخلي،  الجتماعي  الأمن  بني  الوثيق  الرتباط  ثم  ومن 

اإيجابيًا على  الدويل، والقدرة على التعاي�س مع الآخرين، بل واإ�ضعادهم، مما ينعك�س 

ماأزق  نطاق  يف  تعي�س  التي  ال�ضاملة  التنمية  م�ضكلت  علج  يف  ة  الُهويَّ خ�ضو�ضيات 

النظام الراأ�ضمايل وتناق�ضاته: من الت�ضخم الركودي، واأن دعاة حترير ال�ضوق اأنف�ضهم 

ال�ضوق  من  اإليه  يدعون  ما  ي�ضّوهون  بذلك  وهم  لتجارتهم،  حمائية  قيودًا  يفر�ضون 

ة اأن هذه الأو�ضاع القت�ضادية ال�ضعبة تفر�س نف�ضها ق�ضاًء على  احلرة، واحلقيقة املرَّ

اأي�ضًا،  والتبعية  الدولية  القت�ضادية  الأو�ضاع  ت�ضابك  نتيجة  والعربية  النامية  الدول 

واأن كل فرد يدرك اأن ذلك هو احلا�ضل فعًل، لكن اأحدًا ل يريد اأن يواجه هذه احلقيقة.

رابعًا- �رشورة التنادي لالقت�صاد الإ�صالمي:

كل ذلك مما �ضبق �رسده يجعل التنادي للقت�ضاد الإ�ضلمي، واملوؤ�ض�ضات املالية 

الإ�ضلمية �رسورة ل مفر منها، والدور املن�ضود وبرامج الإ�ضلح القت�ضادي فيه، 

وذلك يف ظل و�ضياق جمموعة من الأطر ال�رسورية وهي:

الرتكيز على تقوية احتمالت البقاء، قبل التفكري يف حلم النماء، )فاإن  اإطار  – ففي   1
الدول التي انهارت كانت اأف�ضل حاًل مما نحن عليه الآن(. 

 اأَْح�َضُن«. )النحل/125(
َ

ِتي ِهي  َوَجاِدْلُهْم ِبالَّ
ۖ
�َضَنِة  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ )1( يقول تعاىل : »اْدُع اإِىَل �َضِبيِل َربِّ
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: »اإن امللكية اخلا�ضة لي�ضت الأكفاأ، وامللكية العامة الأقل 
)1(

اإطار مقولة مريدال – ويف   2
كفاءة«، فاإن الكفاءة تتوقف على البيئة القت�ضادية والجتماعية وما ي�ضودها من 

ال�ضوق واحلرية القت�ضادية  ال�ضوق واقت�ضاد  اآليات  اأن  قيم حاكمة ومعنى ذلك: 

النماء  تزايد  على  وتعمل  الرواج،  اإىل  الركود  من  ال�ضوق  تخرج  التي  هي  لي�ضت 

القت�ضادي واإعادة هيكلة القت�ضاد.

واإمنا – كما ي�ضري قول مريدال اإىل اأن – اآليات ال�ضوق احلرة  جتعل التقدم يوؤدي اإىل 

مزيد من التقدم، كما جتعل التخلف يوؤدي اإىل املزيد من التخلف.

مقبول  هو  فيما  بل  اقت�ضاديًا  ممكن  هو  فيما  لي�ضت  احلقيقة:  امل�ضكلة  ت�ضبح   –  3
فالتدهور  اقت�ضاديًا.  ثم  ومن  واأخلقيًا  واجتماعيًا  و�ضلوكيًا  اعتقاديًا  وم�رسوع 

التدهور  اأ�ضا�س  الأ�رسي  والتفكك  واملخدرات  اجلرمية  يف  املتمثل  الأخلقي 

القت�ضادي.

اأجمعني، وما هو تغريب  واإ�ضلح للنا�س  حتديث  هو  ما  بني  الف�ضل  اإطار  ويف   –  4
وتبعية: يف �ضياق كل هذه الأطر يعمل القت�ضاد الإ�ضلمي وموؤ�ض�ضاته، ومن ثم 

يكون التنادي له �رسورة ل مفر منها. 

)1( مريدال عامل القت�ضاد ال�ضويدي ال�ضهري احلا�ضل على جائزة نوبل يف القت�ضاد.
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تقرير البحث

واخلالئ�س املت�صمنة فيه وتو�صياته

اأوًل: ركائز برنامج الإ�صالح يف القت�صاد الإ�صالمي: 

واأقوال  فيها،  ل  بها  جر 
َّ
يتـ اأموال  روؤو�س  النقود  اإن  اإذ  النقود:  وظيفة  ت�ضحيح   –  1

الفقهاء يف ذلك ومن اأهمها: »اإذا كانت النقود اأثمانًا فيكف يعاير الثمن نف�ضه«، وكان 

بل  متَّجرا،  النقود  جعل  من  ومينع  النقود،  اإف�ضاد  من  مينع  عنه  اهلل  ر�ضي  عمر 

الواجب: »اأن تكون النقود روؤو�س اأموال يّتجر بها ول يتجر فيها.. واأن ذلك يق�ضد 

الجتار يف النقود يدخل على النا�س من الف�ضاد ما ل يعلمه اإل اهلل«.

امل�ضدر  »مفاعلة«.  وزن  على  م�ضاركة  جمع  وامل�ضاركات  املال:  راأ�س  �رساكة   –  2
�ضارك �رسكا وم�ضاركة، وكل ما فيه معنى ال�ضرتاك وامل�ضاركة، ونظام امل�ضاركات 

التوزيع،  يعمل على تعظيم الإنتاج وال�ضتثمار وتنوعه، وتقليل املخاطر، وعدالة 

تكاد  وكلها  املدخرات،  وجذب  اخلا�س،  والقطاع  ال�ضعبية  امل�ضاركة  وت�ضجيع 

تكون مفتقده يف النظام الراأ�ضمايل، ويف واقع الدول النامية والتي ت�ضعى اإىل التنمية 

امل�ضتدامة وال�ضاملة.

ال�ضيا�ضات الجتماعية  تتكلَّفه  الجتماعي يف مقابل ما  والتكافل  ال�ضمان  نظام   –  3
من اأموال طائلة، خ�ضو�ضًا يف اأوروبا ملواجهة ارتفاع معدلت البطالة، ول �ضك اأن 

القت�ضاد الإ�ضلمي بتبنيه لربنامج ال�ضمان الجتماعي القائم على فري�ضة الزكاة 

ـل نظامًا دقيقًا وفاعًل لدعم الن�ضاط القت�ضادي  اأ�ضا�ضًا وال�ضدقات عمومًا،  ي�ضكِّ

الإ�ضلمي.

اأنواع يف النظام القت�ضادي الإ�ضلمي، بل  اإىل �ضبعة  امللكية وتنوعها  – تعدد قاعدة   4
وتفرده باأنواع من امللك مثل:

فيه. وامل�ضلحة  الزكاة  يف  – التمليك 

اأي�ضًا. امللكية  اأ�ضكال  كاأحد  – الوقف 
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الدينية،  ال�ضبغة  ذات  الإ�ضلمي  القت�ضاد  يف  اجلوهرية  القيم  عن  ف�ضًل  هذا   –  5
وَمْن اأْح�َضن من اهلل �ضبغة لقوم يعقلون.

تتلألأ  الو�ضعية،  القت�ضادية  النظم  ي�ضود  الذي  املنهجي  ال�ضطراب  واأمام 

خ�ضو�ضية الُهوية الإ�ضلمية يف انبعاث النظام الإ�ضلمي للقت�ضاد، والتنادي له، وقد 

بات العامل كله ينادي بالإ�ضلح واإعادة الهيكلة والتنظيم.

كثرية  الو�ضعية  القت�ضادية  النظم  ي�ضود  الذي  املنهجي  ال�ضطراب  ومظاهر 

وخطرية منها: 

اأنه . 1 وثبت  بـحرية،  وم�ضيئة  اإرادته  وفق  يعمل  الذي  القت�ضادي  بالإن�ضان  قالوا 

يكذب حتى على نف�ضه.

قالوا بـحرية ال�ضوق، واليوم يتدخلون فيها ب�ضكل �ضافر، اإل اأن يرتكوها جل�ضع . 2

الراأ�ضماليني واملرابني.

قالوا ب�ضيادة امل�ضتهلك، واليوم ل يـجد هذا امل�ضتهلك ما ينفقه، بل يطلب الإعانات: . 3

اإعانة بطالة، واإعانة �ضحية واجتماعية .....

البنوك . 4 الدولة  تتملك  واليوم  القت�ضادي،  الن�ضاط  يف  الدولة  تدخل  بعدم  قالوا 

وال�رسكات العملقة، تقدم وبرامج الإنقاذ، ثم التحفيز، ثم اإعادة الهيكلة والتنظيم.

قالوا بالعوملة، واليوم ي�ضتغيثون  من احلمائية، ويـحذرون من انت�ضارها.. 5

قالوا بتعظيم الرثوة، وا�ضتولوا على ثروات الآخرين.. 6

قالوا باأن موؤ�ض�ضات التمويل الدولية لإ�ضلح النظم القت�ضادية وبالذات البلدان . 7

اإىل متويل واإ�ضلح هيكلي  النامية، ودول العامل الثالث، فاأ�ضبحت هي يف حاجة 

الفقر  مرحلتي  يف  ودخلوا  فقرًا،  والفقراء  ثراًء،  الأثرياء  ازداد  وبذلك  وتنظيمي. 

املدقع ثم اجلوع اليوم. فمن مل يكن جائعًا فهو يف فقر مدقع، وبات زعماء العامل 

الئتمانية  الأزمة  وزادوهم  ومهينة«،  مذلة  »اأ�ضبحت  الفقر  م�ضكلة  باأن  ون  يقرُّ

واملالية والقت�ضادية العاملية الراهنة والطاحنة.
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   واإذا بالنا�س يتنادون اإىل النظام القت�صادي يف الإ�صالم :

   فماذا ُيقّدم لهم هذا النظام: يقدم لهم اأخ�س خ�ضو�ضيات ُهويته وهو �ضاحب 

احلق فيها:

1- يقول لهم هذا النظام بُهويته معادلتكم لعلج امل�ضكلة القت�ضادية معكو�ضة متامًا:

-  تقولون هناك ندرة يف املوارد.

-  ويقول لكم هناك وفرة .

لقوله تعاىل: 

زبڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋرب ) ف�ضلت : 10 ( .
تقولون: هناك حاجات ل نهائية:

ويقول لكم:

هناك كفالة للحاجات الأ�ضا�ضية املباحة:

زب ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گرب )طه: 188 - 199(.
ْح، وحظر الإ�رساف والتبذير والرتف: واأن هناك منعًا للتقتري وال�ضُّ

يقول اهلل تعاىل:

زب ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبرب ) احل�رس  : 9 ( .
زب ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی    یرب ) الإ�رساء : 26 - 27 ( .

ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   زبوئ  
یرب ) الإ�رساء  : 16 ( .

2- يقول لهم النظام القت�ضادي يف الإ�ضلم معادلتكم يف حرية ال�ضوق معكو�ضة متامًا. 

بل  يعمل  دعوه  اأي  مير(،  دعه  يعمل  )دعه  ال�ضوق:  يف  �ضميث  بقانون  وتقولون 

تدخل، وكاأنكم تت�ضرتون على املف�ضدين يف ال�ضوق .
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عليه  ي�رسبن  ول  ينتق�ضن  ل  �ضوقكم  :»هذا   ¤ اهلل  ر�ضول  قاله  ما  لكم  ويقول 

)1(
خراج« . 

وكل ما من �ضاأنه تعكري �ضفو ال�ضوق انتقا�س له.

الن�ضاط  امل�ضتهلك يف  الإ�ضلم مبدوؤكم يف �ضيادة  القت�ضادي يف  النظام  لهم  َيقول   -3
القت�ضادي حقق نقي�ضه متامًا، فاأ�ضبح امل�ضتهلك ل يجد ما ينفقه.

ويقول لكم ما قاله اهلل تعاىل: زبڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ  ھ   ے    ےرب  ) الفرقان  : 67 (  . 
فعّلم هذا النظام القت�ضادي يف الإ�ضلم امل�ضتهلك �ضيا�ضة الر�ضد والقوام يف الإنفاق 

يف كل اأنواع الإنفاق.

4- يقول لهم اآليتكم يف تثمري الأموال وتنميتها تـحقق النقي�س متامًا:

تقولون باآلية »�ضعر الفائدة لتنمية الأموال وتثمريها«، واإذا بكم تهبطون بها اإىل ما 

يقرب من ال�ضفر، وهذا يـح�ضب عليكم، ولكنه ل يحل امل�ضكلة.

ويقول لكم: زبھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇرب  ِ ) الروم  : 39 (.

ويقول لكم ما قاله اهلل تعاىل: زبۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے   ۓ             ۓرب) البقرة: 278(.
وما قاله �ضبحانه: زبڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ     ک      کرب ) البقرة  : 276 ( .

فاإن  واملر�ضود،  املق�ضود  تـحقق  ل  الجتماعي  لل�ضمان  براجمكم  اإن  لهم:  يقول   -5
غطت ناحية انك�ضفت يف اأخرى.

ويقول لهم النظام القت�ضادي يف الإ�ضلم: اإن منظومة التكافل الإ�ضلمي متكاملة، 

اأهدافًا  اأركان النظام الإ�ضلمي تـحقق  وعلى راأ�ضها تاأتي الزكاة كفري�ضة، وركن من 

املنذر بن اأ�َضْيد ال�ضاعدي – كتاب التاجرات باب الأ�ضواق ودخولها رقم  بن  الزبري  عن  �ضننه  يف  ماجه  بن  اأخرجه   )1(

ح4/76. الأ�ضواق  يف  جاء  ما  باب  البيوع  كتاب  للهيثمي  الزوائد  – جممع  ح2/751   2233
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�ضتى: على راأ�ضها النظام القت�ضادي والجتماعي كتواأمني ل ينف�ضلن، وذلك كنظام 

فريد معجز.

فالزكاة تـحرك اأ�رشف خم�صة اأنواع من الرثوات هي:

- الرثوة النقدية.

- الرثوة التجارية.

- الرثوة الزراعية.

- الرثوة احليوانية.

- الرثوة الباطنية يف الرب والبحر.

اأن تكون  الزكاة  َتـحقق عندنا يف  النا�س. وبذلك  والزكاة تغطي ثمانية �رسائح من 

الأ�ضا�س الأول، والأ�ضا�ضي والبتدائي لنظام اقت�ضادي واجتماعي �ضليم، ول يتوافر 

�ضيء من ذلك لنظام اآخر عرفته النظم الو�ضعية.

على حني يتمتع النظام الإ�ضلمي للقت�ضاد مبجموعة من املبادئ واخل�ضائ�س 

التي متيز ُهويته وبخا�ضة يف نظامه امل�رسيف، ومن هذه القيم ما ياأتي: 

َنِظرُة املي�رسة واجبة. . 1

غرامة التاأخري ممنوعة. . 2

اخل�ضارة على قدر راأ�س املال اإجماعًا. . 3

موؤ�رس الربـحية بديل موؤ�رس �ضعر الفائدة. . 4

القت�ضاد . 5 يف  ال�ضتثماري  املايل  النظام  عليها  يدور  فقهية  قاعدة  بالُغنم،  الُغرم 

الإ�ضلمي. 

اخلراج بال�ضمان. قاعدة فقهية يدور عليها النظام املايل ال�ضتثماري يف القت�ضاد . 6

الإ�ضلمي. 

ـجار املبا�رس اأ�ضا�س امل�رسفية. . 7 ممار�ضة التِّ
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ملكية اأ�ضول لغايات ا�ضتثمارية اأ�ضا�س امل�رسفية. . 8

�ضلة العقود امل�ضتقة من معانيها، واملتكاملة فيما بينها. . 9

ثانيًا- �صبل الإ�صالح يف النظام الإ�صالمي القت�صاد:

    يقال يف علم القت�ضاد: »اإن الفر�س تاأتي مع الأزمات«، من الوا�ضح الآن ثبوت 

عجز اإن مل يكن ف�ضل النظام الراأ�ضمايل للقت�ضاد يف حل وعلج »امل�ضكلة القت�ضادية« 

نـجح  وقد  املوارد.  ندرة  مع  اللنهائية  الإن�ضانية  احلاجات  باإ�ضباع  تقول  التي  وهي 

النظام الإ�ضلمي للقت�ضاد يف الق�ضاء على م�ضكلة الفقر على راأ�س املائة �ضنة الأوىل 

من ا�ضتكمال التطبيق. يف ع�رس اخلليفة الرا�ضد عمر بن عبد العزيز.

 ملاذا ينجح النظام الإ�صالمي لالقت�صاد؟

الأ�ض�س  وهذه  ُهويته،  يف  النقي�س  على  يكن  مل  اإن  خمتلفة  اأ�ض�س  على  يقوم  لأنه   

حتدد خ�ضو�ضية هذه الُهوية واحلق فيها اأي�ضًا، وهي:  

احلاجات  تكون  الراأ�ضمايل–  النظام  يف  اللنهائية  الإن�ضانية  احلاجات  اأمام  اأوًل: 

الإن�ضانية املن�ضبطة التي ل تتعدى حد ال�رسف والرتف والتبذير يف النظام الإ�ضلمي، 

ول تهبط اإىل ال�ضح والبخل والكتناز. 

النظام  اأمام رغد املوارد يف  – نكون  الراأ�ضمايل  النظام  اأمام ندرة املوارد يف  ثانيًا: 

ل عليه هو العمل والك�ضب ب�ضوابطه ال�رسعية. الإ�ضلمي، ويكون املعوَّ

زبڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ   يقول اهلل تعاىل: 

ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئرب ) عب�س : 24 - 32 ( . 

ڦ          ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ       ٹ   ٹ   زبٹ   تعاىل:    اهلل  ويقول 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ  ڇ         
ڑ   ژ   ژ   ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ        ڌ       ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گرب ) احلجر : 19 - 22 (.
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اخلامتة:

�ضبًل  يقت�ضيان  بها  والنهو�س  الإ�ضلمية  الُهوية  خ�ضو�ضية  اإّن  اأقول:  وختامًا 

هذه  مبقومات  اللتزام  على  واحلر�س  لها،  املكونة  العنا�رس  وعلى  عليها،  للمحافظة 

الُهوية، وت�ضمني مراحل التن�ضئة دعائم وركائز الُهوية الإ�ضلمية، وفق برامج الوقاية 

والرعاية: يقوله تعاىل: زب ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ رب )التحرمي/6(.
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املراجع:

- �ضورة احلديد /7.

- وقد اأ�ضبح يدر�س يف كليتنا كمادة اأ�ضا�ضية يف الدرا�ضات العليا

- يقول تعاىل : زبہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  

ۓ  ۓ رب )النحل/125(.
مريدال عامل القت�ضاد ال�ضويدي ال�ضهري احلا�ضل على جائزة نوبل يف القت�ضاد.   -

-  اأخرجه ابن ماجه يف �ضننه عن الزبري بن املنذر بن اأُ�َضْيد ال�ضاعدي – كتاب التاجرات 

كتاب  للهيثمي  الزوائد  جممع   – ح2/751   2233 رقم  ودخولها  الأ�ضواق  باب 

البيوع باب ما جاء يف الأ�ضواق ح4/76.
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ال�صفحةاملــو�صــوع

21مقدمة
23اخل�ضو�ضية الفردية واخل�ضو�ضية اجلماعية

والتحديات  الإ�ضكاليات  من  وال�ضعوبات  ة  الُهويَّ يف  واملتغريات  الثوابت 

والتهديدات على ال�ضواء...
25

25اأوًل- الأ�ض�س والدعائم
26ثانيًا- الإ�ضكاليات والتحديات

ة الإ�ضلمية 28ثالثًا- انبعاث تيار التجديد يف ملمح الُهويَّ
28رابعًا- �رسورة التنادي للقت�ضاد الإ�ضلمي

30تقرير البحث واخللئ�س املت�ضمنة فيه وتو�ضياته
30اأول: ركائز برنامج الإ�ضلح يف القت�ضاد الإ�ضلمي
36ثانيًا- �ضبل الإ�ضلح يف النظام الإ�ضلمي القت�ضاد

36اخلامتة


