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 لص  امل

أصبحت قضاااا الشا ن االقاداادي لشايز ًياباا كاب اا مام اهاجملاماات اواجملعاات  واصابحت           

الظاافوا االقاداااداة ولتاا لؤااا لاا مف بشاا ز مبااااف و  اا  مبااااف الااا مساا   ًيالؤااا السياسااية   

واالجاجملااية. وقد اؤد العامل يف الترت  األخ   العدااد مام األاماات واالااافابات االقادااداة  وقتات       

م االقاداداة الواعية ااجبت أمامؤا  يف الوقت الذي ظؤفت فيه قدر  النظاام االقادااد االسا م     النظ

بوصته نظاماا اقادادااا ففاداا ااسم خبدائص إميانياة  الا إجياد احللول املناسبة هلذه األامات و  ها  

مم األً ام واملبادئ  وأخ قية وسلوكية ال لوجد يف أي نظام اقادادي واع   كجملا أنه انضبط مبججملواة

الشفاية املسانباة مم مدادر الشفاعة االس مية  وأنه صاحل للاابيق يف كز اماان وم اان. اا و  الاا     

ذلك بفات يف اآلونة األخ   افورات اجاجملااية واقاداداة وسياسية جداد  حتام الا الدول االس مية 

 الس م .  االسفاع بالاحول يف منؤجؤا االقادادي مم الواع  إىل ا

 

Abstract 

             Has become a matter of economic issues occupy a great 

deal of the concerns of the communities , and has become the 

economic conditions and their interactions affect directly and 

indirectly on the progress of political and social life. The world 

in the recent period has seen many crises and economic turmoil , 

stood economic systems status Aadzt in front of her , at a time 

when popping ability of the system of Islamic economics to find 

appropriate solutions to these crises , etc., as an economic 

system unique is the characteristics of faith and moral behavior 

do not exist in any system economic modes , It also regimented 

set of provisions and principles derived from legitimate sources 

of Islamic law , it fit for the application in every time and place . 
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Moreover recently emerged social imperatives and new 

economic and political imperative for Islamic countries 

accelerate the shift in the economic approach of positive to the 

Muslim . 

 

 

 

 : املقدمة

بفا يف العدف احلداث االقاداد االس م  كنظام له أصوله ومبادئه وقوااده وم سساله اليت        

  وأدوالؤا املالية اليت لاوافق مع أً ام الشفاعة االساثجملاراةمتيبت ام   ها بتلستاؤا وأساليبؤا 

نوااؤا حملياا وإقليجملياا االس مية السجملحة، إىل جانب النجملو املاسارع ألاداد امل سسات املالية االس مية ب 

 وااملياا.

صعد  السياسية ؤا دول املناقة والعامل الا كافة األلاليت اؤد اماتواأل ال ب   ويف ظز الاي ات      

ظا حتامل سسات املالية االس مية وس م   أصبح االقاداد اال واالقاداداة واالجاجملااية والثقافية 

صبحت أامات املاوالية اليت االقاداد الواع  اجبه ام معاجلة هذه األمبت أباهاجملام العامل كله  بعدما 

 منؤا واساقفارها.أو الدوللؤدد مساقبز 

 كاب اا  لشايز ًياباا   هصبحت قضاااا أذ إ  اجملوماا ياالقادادالش ن هجملية أىل إهجملية البحث ألفجع 

 ز مباااف و  ا  مباااف    اصبحت الظفوا االقاداداة ولتاا لؤا لا مف بشا    وواجملعاتا اهاجملاماتمم 

اماات  مام األ  خا   العدااد  األ لتارت  يف ا العاامل  قاد ااؤد  و .واالجاجملااياة  السياسية لؤااًيالا مس   

 ظؤفت فياه   يف الوقت الذي ااجبت أمامؤاالنظم االقاداداة الواعية  وقتت  واالاافابات االقاداداة

بوصاته نظامااا    و  هاا   اماات املناسابة هلاذه األ  جيااد احللاول   إالاا   سا م  قدر  النظام االقادااد اال 

كجملاا    اقادادااا ففاداا ااسم خبدائص إميانية وأخ قية وسلوكية ال لوجد يف أي نظاام اقاداادي وااع    

وأنه صااحل    أنه انضبط مبججملواة مم األً ام واملبادئ الشفاية املسانباة مم مدادر الشفاعة االس مية

اجاجملااياة واقادااداة    خا   اافورات  األ اآلوناة  بفات يف لا ذلكاا و   للاابيق يف كز امان وم ان.

 ىلإمام الوااع     االقاداادي  الاحول يف منؤجؤاا ب االسفاعس مية االحتام الا الدول جداد  وسياسية 

   س م .اال

 سئلة الفئيسة الاالية:جابة ام األاؤدا البحث اىل اال       

 ؟.ً امهأوماه    س م هو متؤوم االقاداد اال ما -1

 س م ؟.اال االقادادي هداا النظامأهم أماه   -2
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 نظجملة االقاداداة الواعية؟.س م  ام األمباذا ميااا النظام االقادادي اال -3

ىل االقاداد إة الاحول س ميهم الضفورات السياسية اليت لتفض الا الدول العفبية واالأماه   -4

    س م ؟.اال

 يف ظز املاي ات ال ب   حمليااس مية والدول اال أن ) :ففاية متادهامم البحث انالق           

أو  اارتاك  "وجوب الاحول مم االقاداد الواع  نية واملساقبليةاآل السياسية لتفض مداحلؤا ودولياا

    . (س م ىل االقاداد االإ "رأمسال 

 ياالقاداد النظام لوصف  الاحليل  الوصت  منؤجااجملد البحث أ قدف :البحث منؤجيةأما          

ليؤا وجتعز إاليت اساند  األً ام واملبادئ الشفايةىل معففة إومم مم القيام باحليله للوصول   س م اال

 ناجحاا لألنظجملة االقاداداة الواعية.   منه بدا ا

ااناول األول منؤا  :ولاحقيق أهداا البحث وإمبات ففاياه مت لقسيجمله الا م مة حماور         

س م . أما احملور الثالث فقد هداا االقاداد االأل  والثان  هم ركائبهأس م  وماهية االقاداد اال

ماضجملنة أهم   قاداد االس م . وجاءت اخلامتةخدص لبحث الضفورات السياسية للاحول ل

 اليت خفج بؤا البحث.    االسانااجات

 : ركائزههم أسالمي واالقتصاد اإلماهية  ــــ احملور األول

 :سالمياالقتصاد اإل مفهوم -أواًل

يف اللية: اساقامة الافاق والعدل، والقدد يف الش ء خ ا االففاط؛ وهو ما بني االقاداد         

. أما مدالح االقاداد االس م  فؤو : " األً ام والقوااد الشفاية اليت لنظم (1)االسفاا والاقا 

"ابار  ام جؤد منظم ابذله  :أو هو يف لعفاف مان    " (2) وإنتاقه وأوجه لنجملياه كسب املال

ىل املش لة بفماؤا مبا يف ذلك اجلوانب املنؤجية مم الم إجز نظف  جداد  أاالقاداداون املسلجملون مم 

س م  ويف لعفاف مالث االقاداد اال  (3)االقاداد بيفض طفح ًلول للجملش  ت القدمية واملساعدية" 

 االنسان لسد ًاجات التفد واواجملع الدنيواة طبقاا ملنؤٍج افاٍ  حمدد" اساخدام" الُم وسائِز هو: 
(4) . 

ً ام وقوااد أالدار  الش ن االقادادي وفق س م  هو منؤج ن االقاداد االأ نتؤم مما لقدم       

  (5) :نوانيً ام الا وهذه األ  مسانباة مم مدادر الشفاعة االس ميةافاية 

ه  ما كانت ماباة ب دلة قاعية  أو راجعة إىل أصز قاع  يف ال ااب  أو   :األحكام الثابتة -األوىل

ًَفَََّم الفَِّبا( ًَزََّ اللََُّه اْلَبْيَع َو ، (6)السنة  أو االمجاع  كحفمة الفبا، وًز البيع، كجملا يف قوله لعاىل: ) َوَأ

ًَظَِّ األْنَثَيْيِم(وكون الفجز له مثز ًظ األنثيني مم  ، وًفمة (7)امل اث  كجملا يف قوله لعاىل :) ِللذَََّكِف ِمْثُز 
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  إىل   ها مم )(8) ..)فإن اهلل ًفم الي م دماءكم وأموال م وأافاا م :لقول الفسول دم ومال املسلم  

الثاباة ب نؤا ال ومتااا هذه األً ام  .وجوب الواجبات، وحتفام احملفمات، وأً ام احلدود واملقدرات

مؤجملا لي ت األامنة واألم نة، كجملا أنؤا لادف بدتة العجملوم واملفونة؛ لاابق الا مجيع الناس   لاي 

  مم    اسف وال مشقة، فؤ  ًاكجملة لادففات الناس ال حم ومة بؤم.

  :الثانية ـــ األحكام املتغرية

وه  الثاباة باألدلة الظنية يف سندها  أو يف داللاؤا  واملاي   لبعاا ملقاضيات املدلحة. وهذه       

األً ام قد لاي  أً امؤا باخا ا أًوال النظف فيؤا  فؤ  خاااعة الجااؤاد العلجملاء ولي ها 

ألمف اواؤد أو حبسب املدلحة  وختالف أًيانا حبسب األاخاص واألامان واألم نة، فيجوا لول  ا

العلجملاء اواؤدام أن خيااروا مم األً ام ما افونه مناسباا ملساجدات احليا  وفق مقاصد الشفاعة 

 املعارب  .

 سالمي:اإل االقتصادركائز  -ثانيًا

إىل  اسانادااساسية، واعؤا الشارع احل يم، أافل ب االقاداد االس م  الا أربع ركائب     

اقدمة، أي أن املالك احلقيق  هو اهلل لعاىل، وأنه هو املادفا احلقيق  يف كز القااد  األساسية امل

والاوااع  وفيجملا ال  لوايح   ه : االنسان، ووسائز االنااج، واالنااج املوجودات، وهذه الفكائب 

 خمادف هلذه الفكائب:

 : اإلنسان -1

نسان الفكيب  األساسية يف االقاداد االس م ، فؤو اليااة واهلدا مم النظفاة اش ز اال    

االقاداداة يف جمجمللؤا، وهلذا واع االس م مدلحة كز مم التفد واجلجملااة االنسانية الا ًد سواء، 

، واجملز اواجؤافعجملز الا حتدني التفد ومحاااه مم مجيع العوامز السلبية واألامات اليت مي م أن 

ومم ناًية   اع احللول املناسبة هلا، واليت مي م أن خيفج التفد منؤا، هذا مم ناًيةالا و

أخفى، ًفص الا مدلحة اجلجملااة االنسانية، مم خ ل إص ح واع األففاد الذي اسالبم ص ح 

اجلجملااة كلؤا، حبيث لاحقق اخل فة االهلية الا هذه األرض، وااحقق مم خ هلا إاجملار ال ون 

َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلجمَل ِئَ ِة (  اخلالق يف خلقه، الا ما لعايه آاة اخل فة  قال لعاىل قدر ؤف بفماه، واظ

 ِبَحجمْلِد ََ ِإنِّ  َجاِاٌز ِف  اْلَ ْرِض َخِليَتةا َقاُلوا َأَلْجَعُز ِفيَؤا َمْم ُاْتِسُد ِفيَؤا َوَاْسِتُك الدَِّماَء َوَنْحُم ُنَسبُِّح

َل ِإنِّ  َأْاَلُم َما ال َلْعَلجمُلوَنَوُنَقدُِّس َلَك َقا
َاا َداُوُد ِإنَّا َجَعْلَنا ََ َخِليَتةا ِف  اْلَ ْرِض )  وقوله لعاىل:  )(9)

ًُْ ْم َبْيَم النَّاِس ِباْلَحقِّ َوال َلاَِّبِع اْلَؤَوى َفُيِضلََّك َاْم َسِبيِز اللَِّه  .(10)(َفا
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 اخا االا جمجملواة مم اليفائب والقوى، فإن ذلك سي دي إىل  ااوملا كان االنسان متاور    

اليفائب بني الناس قو  واعتاا، وانا قاا ولقييًدا، مما اقاض  وجوب العجملز الا احملافظة الا 

ال يان االنسان  العام، مم خ ل دفعؤا إىل االاادال، وم ًظة مدلحة اجلجملااة بفماؤا، وهنا لظؤف 

والدولة االس مية يف لسي  هذه القوى املانافف  بني الناس، مبا حيتظ ًقوق  أهجملية احلاكم االس م 

اجلجمليع. ول م كز ذلك مفهون بعجملز االنسان نتسه، فبجملقدار ما اعجملز وَاجدَّ فإنه حيدز يف املقابز 

ن ذلك ال اعين ادم أالا أجف واااء، ولذلك ال حمز لل ساىل يف النظام االقادادي االس م .    

العجب  والقدَّف مبا يف ذلك املعيلون، الذام ال اقدر إنااجؤم الا كتااة اوائلؤم، وذوي مشول 

، بز أن ه الء مشجملولون بالفاااة الاامة مم النظام االس م ، واالهاجملاماحلاجات اخلاصة بالفاااة 

 .(11)وهلم ًدة يف النالج العام

)االارتاكية  ام املنظوماني االقاداداانيويف هذا اوال اابدَّى متؤوم آخف يف االس م، مييَّبه    

يف نظفله إىل االنسان، وهو البعد االنسان  املعنوي فيه، فقد ًفص االس م الا إاباع  والفأمسالية(

هذا اجلانب لاسجملو احلالة الفوًية لدى هذا ال ائم، فإنه مع اجملانه ل مني ًاجات الناس، مم 

الناس أنتسؤم مبسااد  التقفاء واملساكني مم للقاء  الا أن اقومكذلك  خ ل النظام احلاكم، أكد

أنتسؤم، ًيث جعز هلذه التئة مم الناس ًقاا مابًاا يف اؤد  اآلخفام، هم ملبمون ب دائه إليؤم، 

ًَقٌّ َمْعُلوٌم * ِللسَّاِئِز )  وامانااؤم ام أدائه مبثابة اليدب والسفقة، قال لعاىل: َوالَِّذاَم ِف  َأْمَواِلِؤْم 

نسان مم خ ل ًثَّه الا قيام ب داء هذه احلقوق، سواء . وهذا ا مَّم ُبعًدا معنوًاا يف اال(12)(َواْلجمَلْحُفوِم

 .(13) وجد النظام أم مل ٌاوَجد، وهذا ما لتاقده كز مم املنظوماني األخفاني

 : وسائل اإلنتاج -2

املال، وقد ًفص القفآن إن األساس الذي لدور ًوله املذاهب االقاداداة ب افة أطفها هو     

، فقد أكدت هذه (14)(اْلجمَلاُل َواْلَبُنوَن ِااَنُة اْلَحَياِ  الدُّْنَيا) ال فام الا بيان أهجملياه، ًيث قال لعاىل:

س م له وظيتة اآلاة ال فمية أن املال هو أًد اندفي الاججملَّز والاباَّم يف هذه احليا . واملال يف اال

ولنجملية اواجملع. ولفل ب وظيتة املال يف  األرضساسية يف اجملار  العناصف األًيواة يف االقاداد ك ًد 

س م الا دوره يف اجمللية الانجملية االقاداداة  ويف حتقيق العدالة االجاجملااية  وحتسني مساوى اال

 .(15)املعيشة للجملجاجملع املسلم  وصففه يف خدمة العباد ومداحلؤم
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ول م مل ية االنسان للجملال ومجعه يف املنظور االس م  ال لعين اساق له فيه، أمنا املالك      

فجملل ية االنسان للجملال إمنا  .(16)(َوآُلوُهْم ِمْم َماِل اللَِّه الَِّذي آَلاُكْم) احلقيق  للجملال هو اهلل لعاىل، فقال:

بالادفا وفق ما افاده املَوكَِّز  ه  مل ية لوكيز واساخ ا، والوكيز املساخَلف )بالتاح( ملبم

واملساخِلف )بال سف(، وهذا اعين أن الا صاًب املال أن ابني الشفوط اليت الا الوكيز أن ااحف َ 

الا أساسؤا، وهلذا جند التقؤاء قد بيَّنوا لتاصيز األً ام اليت أقفَّلؤا الشفاعة االس مية يف خمالف 

 .(17)ًدا إىل الندوص الدانيةجماالت الاجار  والعقود واملعام ت، اسانا

الا ًب الاجمللك كيفاب  ما صلة فيه، كان البد مم لنظيم هذه  وملا كان االنسان متاوراا    

اليفاب  يف الندوص االس مية، وألن االس م دام التاف ، كان للبعد األخ ق  موقع خاص ومؤم يف 

م دون األسس األخ قية، ال مي نؤا أن ًفكة االقاداد االس م ، ألن الناًية القانونية وًدها، وم

حت م ًفكة االنسان يف خمالف اواالت، ذلك أن االنسان مي نه أن ااؤفَّب مم املش  ت القانونية 

اليت لواجؤه، مم خ ل الاحااز اليؤا، والاخّلص مم متاايلؤا. وهذا خب ا القوااد األخ قية 

َّد بني القوااد اليت لنبع مم صجمليم الذات، وختضع حملاكجملة الضجمل  ، وبؤذا اساااع االس م أن او

القانونية والقوااد األخ قية يف البعد االقادادي  كجملا يف   ه مم أبعاد احليا  االنسانية، ف انت 

ام املنظوماني يف هذه الفكيب  الفقابة داخلية وخارجية. وبؤذا ختالف الفؤاة االس مية ل قاداد 

مم هذا املنالق ل خذ اناوام األمانة  والددق، وادم اليش،  .(18)والفأمساليةالواعياني، االارتاكية 

والنديحة، والابام العؤود، والدرب يف ًال العسف، ومشفواية وسائز االنااج، والعدل  و   ذلك مم 

د العناوام اليت لفلبط حبفكة االقاداد، واقًعا اجمللًيا، وًدانة ذالية، يف املنظومة االس مية ل قادا

 .(19)دون املنظومات األخفى 

 : اإلنتاج -3

فاخالف نظف  االس م إليه أاًضا ام االارتاكية والفأمسالية، ًيث إن االارتاكية  االنااجأما   

حتدف اناصف االنااج يف العجملز مؤجملا كان نواه اقلًيا أم ادوًاا، مبعنا أنه ليس للعامز سوى أجفه 

لترتض أن اناصف االنااج م مة: العجملز، ورأس املال، الذي ااقاااه الا اجملله. والفأمسالية 

االس م فإنه افى أن االنسان هو األساس يف ًفكة االنااج ل م ال بذاله، بز مم خ ل أما  والابيعة.

العجملز الذي ا داه، سواء كان العجملز ادوًاا أم اقلًيا، واعود إليه وًده نايجة جؤده واجملله. ولقد وّفف 

النسان  كثً ا مم املوارد الابيعية، واليت اشرت َ فيؤا مجيع أففاد األمة، مبعنا اهلل لعاىل لل ائم ا

 .(20)أن منتعاؤا لعود إىل اجلجمليع
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س م، فليست له أاة إنااجية يف وأما رأس املال، مبعبل ام العجملز واجلؤد الذي ميجده اال    

أي  الا االنااج مم دون جؤد واجملز،نظف االس م، فإن املال ال الد ماالا، وهلذا ادد االس م الن   

الَِّذاَم َاْ ُكُلوَن الفِّبا ال َاُقوُموَن ِإلَّا َكجمَلا َاُقوُم الَِّذي َاَاَخبَُّاُه ) ، قال لعاىل:(21)الا املعام ت الفََّبِواَّة

 . (22)(الشَّْيَااُن ِمَم اْلجمَلسِّ

أبعاده وا ونه، وأن احلاكم فيه  االس م إىل االنسان كوًد  ما املة يف مجيع  نظف توملا كان    

هو طااة اهلل لعاىل والابام أوامفه ونواهيه، وادَّد الا االهاجملام باجلانب املعنوي لإلنسان الذي لاحقق 

به هوااه االنسانية، كان للبعد األخ ق  املنالق مم ا قة االنسان بفبه ًالة مؤجملة يف املس لة 

أكد الا ًضور اهلل لعاىل يف كز معاملة، بز يف كز ًفكة االقاداداة يف املنظور االس م ، وهلذا 

. وكز ذلك (23)(َوُقِز اْاجمَلُلوا َفَسَيَفى اللَُّه َاجمَلَلُ ْم َوَرُسوُلُه َواْلجمُلْ ِمُنوَن)  ااحفكؤا هذا ال ائم، قال لعاىل:

 ألن املس لة االقاداداة يف املنظور االس م ، جمفد وسيلة لاحقيق اجملار 

 

األرض، اليت ه   ااة اخللق، واالرلباط باهلل لعاىل. والا ذلك فإن االقاداد يف االس م ليس  

  ااة حبد ذاله، وإمنا هو وسيلة للفق  باالنسان يف مدارج ال جملال.

   التوزيع:-4

فيه الفؤاة نه ماتفًاا مم االنااج، ولابًعا لنحو املل ية، فجملم املناق  أن لاتاوت أمبا  أما الاوااع        

االس مية ام كز مم املنظوماني الفأمسالية واالارتاكية  فت  ًني أكدت الفأمسالية الا املل ية 

التفداة، وجعلاؤا األساس الوًيد يف العجمللية االقاداداة، حبيث أدَّت إىل إط ق اد التفد مم دون 

ت اواجملع املخالتة، ًدود وال قيود، انع س ذلك الا الاوااع، فاناشف التقف والعوا بني فئا

واسا مفت فئة قليلة باألموال والثفوات، ما دام ال سب هو امليبان  واملل ية التفداة املالقة العنان ه  

اليت ًفصت الا إلياء املل ية اخلاصة، ونظفت إىل العجملز ك ساس َأوَّل   االارتاكية. وأما (24)األساس

للدخز، الذي لؤيجملم اليه الدولة بش ز كامز، فقد أدَّت إىل ًفمان األففاد مم ال ث  مم الدخز 

الذي مي م أن حيدلوه لو لوجؤوا إليه فع ا، كجملا أدى إىل  ياب الضجملانات اليت جتعز مم الدخز 

ناشار ال سز وادم االندفاع إىل العجملز يف أ، وهذا ما أدى إىل (25) اواجملع فع االعام اائًدا إىل

 .(26) اااواجملعات االارتاكية، وهو ما أدى يف النؤااة إىل انؤيارها مب ف

بينجملا نفى أن النظام االقادادي يف االس م مل اقادف الا حنو واًد مم َنحَوي املل ية، بز      

ملقاضيات التاف  واملدلحة  اساجابةوواع أسساا واوابط حلجملاااؤجملا، وذلك  اجملز الا لشفاعؤجملا معاا

االنسانية العامة واخلاصة، وانالق مم احلاجة يف لوااع الثفوات، وجعلؤا األساس يف االقاداد، 
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مبعنا أن ل ز ففد مم أففاد اواجملع احلق ال امز يف ل مني افورات ًياله، ال حيق ألًد ًفمانه 

ًَقٌّ ِللسَّاِئِز َواْلجمَلْحُفوِم()ىل:منه، قال لعا ًَقَُّه  ، وقال لعاىل:( 27)َوِف  َأْمَواِلِؤْم  ) َوآِت َذا اْلُقْفَبا 

وقوانني ما املة لضجملان هذا احلق وإاداله إىل  ااوقد واع االس م ُنظجمل. (28)(َواْلجمِلْسِ نَي َواْبَم السَِّبيِز

فإذا ل مَّنت احلاجة األولية   أصحابه، مم األمخاس والبكوات وال تارات والددقات ومفوات األرض

جلجمليع األففاد بدأت دور  العجملز وال سب  وحتديز املل ية املااًة للججمليع أاًضا، األمف الذي اضجملم 

وابط والشفوط الشفاية، اليت ال ل مف سلًبا الا ًفكة اواجملع للججمليع ًق املنافسة والعجملز اجملم الض

 .(29)واألففاد الا ًد سواء

 احملور الثاني ـــ أهداف االقتصاد اإلسالمي :

س ميني اىل حتقيق جمجملواة مم س م  كجملا افى ال ث  مم االقاداداني االاسعا االقاداد اال        

املعيشة ل ز ففد )الضجملان االجاجملاا (  وحتقيق من  دناأًد  األهداا ال ربى ا ل  يف مقدماؤا  كتالة

القو  والعب  االقاداداة )الانجملية املاواانة الشاملة(  وختتيف الاتاوت يف الدخز بني الناس)الاواان 

خفى مشاقة مم هذه األهداا كالاوظيف ال امز  وم افحة الاضخم  أاالجاجملاا (. وهنا َ أهداا 

ادي  و  ها.  ومبا ان حتقيق األهداا الفئيسية ااضجملم حتقيق   ها مم وحتقيق االساقفار االقاد

 لذلك سوا لقادف دراسانا الا لوايح املقدود باألهداا الفئيسية  كجملا ال :  ’األهداا بالابعية

  

متام ''ُاعد الضجملان االجاجملاا ، أو  دنى من املعيشة لكل فرد )الضمان االجتماعي(:أحد  كفالة -واًلأ

 ''الضجملان''كجملا ادته بعض التقؤاء، مم أولواات املذهب االقادادي يف االس م، والا هذا  ''ال تااة

ل اد لقوم اليه خمالف أً ام املذهب ولابيقاله. فجملشفواية املل ية يف االس م، والانجملية االقاداداة 

، قال لعاىل: ) (30)لإلنسان، كحق إهل  مقدس ''ًد ال تااة''واالجاجملااية، إمنا لؤدا إىل لوف  

، ف تالة (31)َأَرَأْاَت الَِّذي ُاَ ذُِّب ِبالدِّاِم، َفَذِلَك الَِّذي َاُدعُّ اْلَيِايَم، َوَلا َاُحضُّ َاَلا َطَعاِم اْلجمِلْسِ نِي(

القوانني ''احملااج، الذي ال ا ء له اقوم ب وده وكتاااه واجب  ال أن ُارت َ االنسان ملا مساه اليفب 

 . (32)''الابيعية

يف اواجملعات اليفبية، كقفار سياس ، نايجة  اساقفتوإذا كانت ف ف  الضجملان االجاجملاا  قد        

لضيوط اجاجملااية  ا لت لؤداداا ألمم واساقفار للك اواجملعات، اليت أقفله بش ز رمس  اام 

نظام اؤدا إىل إاالة األاخاص  ''، الا أنه: ''املوسواة السياسية''  وُاعفَّا، كجملا يف (33)1941
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رامز ااام واألالعاجبام ام ل مني ايشؤم، ألسباب صحية واائلية واجاجملااية، خارج إرادلؤم  مثز األ

فب يف ، فإن االس م، سبق الي(34) ''واملدابني بعجب اقعدهم ام العجملز أو الباليني سم الشيخوخة 

، املقدود منه ''الضجملان''إقامة اجملان اجاجملاا  اتفاه الدام، ولنظجمله الدولة، م كداا الا قدسية هذا 

ًَقٌّ  احلق الثابت للتقفاء يف أموال األ نياء، وإلبام الدولة باحقيقه، قال لعاىل: )َوالَِّذاَم ِف  َأْمَواِلِؤْم 

ُلعدَّ البكا ، أول م سسة للضجملان االجاجملاا  اففؤا الااراخ،  . لذلك،(35)َمْعُلوٌم، ِللسَّاِئِز َواْلجمَلْحُفوِم(

 اااؤا، حتقيق ال تااة ل ز حمااج: يف املاعم وامللبس، واملس م، وسائف ًاجات احليا ، وليس ذلك 

 .(36)خاصاا باملسلم فقط، بز اشجملز مم اعيش يف ظز الدولة االس مية مم اليؤود والندارى

، يف االس م، لعب  ام ًق أففاد اواجملع يف موارد ''ًد ال تااة''، أو إنَّ الضجملان االجاجملاا         

، ودوره يف اواجملع، بوصته ''الت ء''جماجملعؤم، وهذا ما ُلبيَّنه اآلاة ال فمية، اليت ُلحدَّد وظيتة 

ِه َوِللفَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْفَبا ، قال لعاىل: )َما َأَفاَء اللَُّه َاَلا َرُسوِلِه ِمْم َأْهِز اْلُقَفى، َفِللَّ''قااااا ااماا''

، أي ان ال ا ون املال (37)َواْلَيَااَما َواْلجمَلَساِكنِي َواْبِم السَِّبيِز، َكْ  َلا َاُ وَن ُدوَلةا َبْيَم اْلَ ْ ِنَياِء ِمْنُ ْم(

 بني األ نياء فقط دون باق  أففاد اواجملع.  وماناق ا ماداوالا

ذها املذهب االقادادي يف االس م، لاجمل ني الدولة مم القيام باحقيق أما الافاقة اليت اخت        

، ''موارد املل ية العامة''الضجملان االجاجملاا ، ل جملم يف افور  إجياد القاااات العامة، اليت لا ون مم 

ل   ل ون، إىل جانب البكا ، اجملاناا حلق احملااجني مم أففاد اواجملع، ورصيداا للدولة، بوصتؤا 

اجملااية، ميدها بالنتقات ال امة لاحقيق الضجملان االجاجملاا ، ومنح كز ففد ًقه يف احليا  رااية اج

 . (38)ال فمية، أو ما اعرب انه اليفب باملعيشة ال ئقة

ويف ًال ااقت املوارد ام حتقيق الضجملان االجاجملاا ، فإن اواجملع ااوجه إىل الا افز           

) أن ااضامم أبناء  :ًق املااون  ًق الضيافة  واملقدود بهو ما اسجملا ًق القفابة  أاالجاجملاا   

ًُ َّاماا أو حم ومني الا اختاذ مواقف  اواجملع وااساندوا فيجملا بينؤم سواء أكانوا أففاداا أو مجااات، 

إجيابية كفاااة األااام، ونشف العلم... و   ذلك، بدافع مم اعور وجدان  اجمليق انبع مم أصز العقيد  

ليعيش التفد يف كتالة اجلجملااة، ولعيش اجلجملااة مب اار  التفد، ًيث ااعاون اجلجمليع  االس مية،

  (39)أففاده( وااضامنون الجياد اواجملع األفضز، وَدْفع الضفر ام

 

. ووصية رسول ( 41)، أي ما فضز ام احلاجة مم املال(40)قال لعاىل: )َوَاْسَ ُلوَنَك َماَذا ُاْنِتُقوَن ُقِز اْلَعْتَو( 

، ب نه: الا أول  األمف فقهاء املسلمني. وا كد (42))اْلجمُلْسِلجمُلوَن َاٌد َاَلا َمْم ِسَواُهْم َوَلَاَ اَفُ  ِدَماُؤُهْم( : اهلل
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أن اتفاوا يف أموال األ نياء مم الا اليف املالية ما ا ت  ملعونة التقفاء، وات  حباجاؤم األصلية، ال أن 

 .(43)ل ون وظيتة الدولة كجملا يف االقاداد اليفب  احلف، محااة األ نياء مم التقفاء 

بالنظف  الشجملولية اليت وااجمليب الا افز االجاجملاا  يف االس م ام بقية األنظجملة الا افلية الواعية         

ال لقادف الا النواً  املاداة يف اواجملع؛ بز لشجملز سائف املناً  األدبية والفوًية مم ًب ولعاطف 

، واشجملز اجملان الدولة ملساوى معيش  الئق ل ز أففادها (44)ولعاون  وأمف باملعفوا ونؤ  ام املن ف

)الضجملان االجاجملاا (، وكتالة اواجملع )أففاًدا وم سسات( للجملحااجني منه، ولذا ن ًظ يف ال اابات 

املعاصف  اساخدام كٍز مم املدالحني )الا افز، الضجملان( يف معنا اجملان اواجملع والدولة مساوى معيش  

 مدالح ًد ال تااة لاحداد مقدار هذا املساوى املعيش .  اساعجملالام الئق لألففاد، وااد ا ا

وإن كان الضجملان االجاجملاا  موجوًدا يف األنظجملة االقاداداة الواعية، فإنَّ الا افز يف االقاداد        

 :(45)منؤا  االس م  ااجمليب بعدد مم امليبات

جني، فؤو اشجملز األجيال بسبقه البمين، ومشوله البمان  وامل ان  ول ز أصناا احملاا -1

 املخالتة. بلداناملخالتة، كجملا اشجملز ال

بدرجة االلبام به، فالبكا  ك دا  رئيسة مم أدوات الا افز، ه  قبز ذلك ففاضٌة وركٌم مم  -2

 أركان االس م.

 لعدي املسئولية انه مم مساوى التفد واألسف  إىل اواجملع باخا ا دوائفه والدولة. -3

، للجملعيشة ال ئقة، وان كان خيالف باخا ا البلدان، ''متام ال تااة''، أو ''تااةًد ال ''إن           

كجملا خيالف حبسب ظفوا كز جماجملع ولاوره، وكذلك يف حتول ال ث  مم ال جملاليات إىل افوراات. إالَّ 

يف  أنَّ، الضجملان االجاجملاا ، ابقا، مس ولية افاية ماباة الا الدولة، وأولواة يف املذهب االقادادي

يف  أساسياا واام ا  االس م، وابقا الفكيب  األوىل لدون اواجملعات مم اهلبات واالحنفافات والتنت

 .(46) االساقفار والااور والانجملية

 حتقيق القوة والعزة االقتصادية )التنمية املتوازنة الشاملة(: -ثانيًا

إن حتقيق الانجملية الشاملة واملاواانة ه  اليااة مم إنبال ال اب وإرسال الفسز، فاهلل لعاىل أنبل        

هداااه لااحقق للناس سعاد  الدنيا واآلخف  ، وااحقق هلم اخل  كله والفمحة كلؤا، وأن الشعائف 

ألداء رسالاه الا األرض  نسان ًاا ا ون صاحلاا الاعبداة كلؤا لاحقيق العبوداة هلل لعاىل  والص ح اال

لذلك كله فإن الانجملية الشاملة واملاواانة، وًاا     وه  االساخ ا والاعجمل  والعجملار  واحلضار .  

س مية مدادر القو  والعب   إاّل الانجملية االقاداداة ففاضة افاية، وافور  ادفاة، فلم ل ون ألمانا اال
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 اآلخف يف قولؤا وصناااؤا وأسلحاؤا، ناهيك ام أن إذا كانت أمة واًد  قواة  نية    حمااجة إىل

 هنا َ مئات امل اني مم املسلجملني اعانون العوا واحلفمان، واتاقدون للحيا  ال فمية.

ومعنا أن ل ون الانجملية ااملة وماواانة  أي أن لاضجملم الانجملية كافة االًاياجات البشفاة مم        

ولففيه وًق العجملز وًفاة الاعب  وممارسة الشعائف الدانية. م كز وملبس ومس م ونقز ولعليم وصحة 

حبيث ال لقادف الانجملية الا إاباع بعض الضفوراات أو احلاجيات دون األخفى. وماواانة  لعين أنؤا 

ال لساؤدا ال تااة فحسب أي اااد  االنااج  وإمنا لساؤدا أساساا العدل أي ادالة الاوااع بقوله 

كان موقعؤم أو م انؤم يف    حبيث اعم اخل  مجيع البشف أااا(47)(َو َأْقَفُب ِللاََّْقَوىاْاِدُلوا ُه) :لعاىل

أي   اواجملع  ذلك أن هدا االس م مم الانجملية االقاداداة، أن ااوافف ل ز ففد ًد ال تااة ال ال تاا

اساشعف نعم  املساوى ال ئق للجملعيشة حبسب امانه وم انه  ال جمفد املساوى األدنا للجملعيشة، حبيث

 فقط .  واالماناناهلل فياجه حلجملده وا فه بالعجملز ال بالقول 

س م  هو االنا ق مم خ ل قيجملة ومم أهم افوط الانجملية الشاملة واملاواانة وفق املنؤج اال       

 نسان نتسه  ًيث اعاربه مفكب الاوجيه والرتكيب، والناهض بالانجملية إن أادَّ هلا إاداداا جيداا، وهواال

 السبب يف جناح أو فشز الانجملية.  

س م إاّل باالنسان وإاداده االاداد لذلك ف ي لنجملية، وأي لقدم، أو ًضار  لم لاحقق يف نظف اال        

ف لجملة " . (48)اجليد، قال لعاىل:)َوَلَقْد َكَاْبَنا ِف  البَُّبوِر ِمم َبْعِد الذِّْكِف َأنَّ اأَلْرَض َاِفُمَؤا ِاَباِدَي الدَّاِلُحوَن(

بادي" لش  إىل مجيع العقائد الدحيحة والقيم واألاجملال الداحلات  وكلجملة " الداحلون" لش  إىل ا

والعلجمل  والاقين ًاا ا ونوا صاحلني حلجملز األمانة، وحتقيق العدل، ولعجمل   االميان اداد اجليد اال

 .(49)األرض والشؤاد  الا الناس بقسط وًق

س م: ) امللك ال اام ابه إاّل بالشفاعة، كيتية حتقيق الانجملية يف نظف االام  خلدون ابناقول         

والقيام هلل بااااه، والادفا حتت أمفه ونؤيه، وال قوام للشفاعة إاّل بامللك، وال ابَّ للجمللك إاّل 

لعدل ، بالفجال، وال قوام للفجال إاّل باملال، وال سبيز للجملال إاّل بالعجملار  ، وال سبيز للعجملار  إاّل با

والعدل امليبان املندوب بني اخلليقة، ندبه الفبَّ ، وجعز له قيجملاا، وهو امللك ... فؤذه مثان كلجملات 

ً يجملة ... ارلبط بعضؤا ببعض، وارلدت أاجااها إىل صدورها، والدلت يف دائف  ال ااعني طفقالؤا 

نجملية الشاملة مم وجؤة نظف   فؤذه احللقات الثجملان  ه  اليت لساايع ان متأل التفاغ، وحتقق الا(50)(

 س م.اال

 ختفيف التفاوت يف الدخل بني الناس) التوازن االجتماعي(: -ثالثًا



 القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشرمجلة جامعة األنبار للعلوم 

 

343 
 

434 434 

ن باحقيق أذ إميثز حتقيق الاواان االجاجملاا  هدا جوهفي مم أهداا االقاداد االس م           

احقق القيم االجاجملااية العادلة، واوجد املثز االس م  للعدالة لالا افز والاواان مبتؤومؤجملا االس م  

نسان  جياد اواجملع االإس م يف سبيز ن اخلاوات اليت خااها االأاالجاجملااية، واعارب ال ااب 

فضز ارب جتفباه الاارخيية وااحة وصفحية يف اهاجملامه بؤذا الفكم الفئيس  مم اقاداده. وقد األ

وىل اليت باافها يف يف أاجملاله السياسية األ الفسولوح يف الاجفبة اليت قادها هاجملام بوانع س هذا االأ

دولاه اجلداد ، ًيث بدأ اجملله السياس  بامل اخا  بني املؤاجفام واألندار، ولابيق مبدأ الا افز 

 .(51)بينؤم، بيية حتقيق العدالة االجاجملااية

 االم انياتاضاا باوف  أل تز   وًدد متؤومهس م مبدأ الاواان االجاجملاا  وكجملا واع اال        

للدولة، ل   متارس لابيقؤا للجملبدأ يف ًدود للك االم انيات، وذلك مم خ ل ففض الدولة  ال امة

جياد قاااات ملل ية الدولة، إافائب ماباة ل خذ بدور  مبااف ، وانتق منؤا لفاااة الاواان العام  و

 قاااات.ىل اساثجملار للك الإولوجيه الدولة 

 

ملعاجلة التقف واالرلتاع   خفى  كالددقات وال تارات والنذورأدوات أومي م واع )البكا ( اجملم         

، واورد ال ااب (52)بالتق  اىل مساوى معيشة اال نياء حتقيقاا للاواان االجاجملاا  وإاالة الاتاوت ال ب 

اليت ل مف بإاااء البكا   وما اليؤا  واالًاداثس ميني جمجملواة مم الندوص والفوااات والباًثني اال

ولية والثانواة  وكلؤا لساؤدا  فااا واًداا، وهو و الاباع ًاجاله األأ  ن الحق التفد الناسأجز أمم 

س م ، واجياد الاواان والاجملاسك يف اواجملع، والا ذلك حيدد الجملاء لعجمليم الينا مبتؤومه اال

مم مل اظؤف مبساوى : س م بش ز اام، وادبح التق  هو ند االاملسلجملني متؤوم اليين والتق  ا

اضاا، بالقدر اليت لسجملح به ًدود أالضفوراة وًاجاله ال جملالية  هاباع ًاجالااملعيشة، ومي نه مم 

 .(53)الثفو  املوجود  يف الب د

 :سالميىل االقتصاد اإلإاحملور الثالث ــ الضرورات السياسية للتحول 

س م   واألهداا اليت اسعا يف سبيز ىل ما سبق ذكفه مم ركائب االقاداد االإ باالساناد         

خ    ة األونحتقيقؤا يف اواجملع  ويف اوء الاي ات ال ب   اليت ًدمت حملياا وااملياا السيجملا يف اآل

 االسفاعب افورات اجاجملااية واقاداداة وسياسية لتفض الا بلداننا العفبية واالس مية وجو بفات

 ىل االقاداد االس م .إبالاحول مم االقاداد الواع ) رأمسال   أو اارتك ( 
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االسفاع س مية ن هذه الضفورات اليت لتفض ولوجب الا بلداننا العفبية واالإومي ننا القول         

لذي لعيشه خذت بالاتااز واالااداد مع اساجملفار الواقع املاخلف اأس م   الاحول حنو االقاداد االب

ذ مالبال اعوبؤا لعان  العوا إهذه البلدان ر م االم انيات االقاداداة اهلائلة اليت لاجملاع بؤا  

امات االقاداداة والسياسية اليت اخذت صعد . وكذلك مع لوال  األالا كافة األ والاخلف واحلفمان

اليت مل ل م هذه البلدان يف من ى  ومالع القفن احلال  اا جتااح العامل السيجملا مع نؤااات القفن امل

لشك ام ادم امبت مبا ال اقبز أ ادت اىل ادم االساقفار السياس  واالقادادي واالجاجملاا  و  انؤا

 امات. جياد احللول املناسبة هلذه األإقدر  االقاداد الواع  الا 

 ها  ذلك حب م كثف واوًاا ام  أمم بني هذه الضفورات لربا الضفورات السياسية بش ز         

الع قة الوميقة والرتابط ما بني السياسة واالقاداد مم جؤة  وكون القفار السياس  هو الذي خياار 

ال لعب  ام التلستة إاملنؤج االقادادي الذي اس  مبوجبه اواجملع  فاقاداد جماجملع ما  ما هو 

 السياسية لنظام احل م يف ذلك اواجملع .

  وففات الا البلدان االس مية والعفبية األخ  اسية اليت بفات يف اآلونة ن الضفورات السيإ       

 وجوب االسفاع بالاحول مم االقاداد الواع  اىل االقاداد االس م   مي ننا حتداد أهجملؤا مباال :  

 حتقيق االستقرار السياسي: -أواًل 

هف ايوااا وخاور  الا اواجملعات ن ادم االساقفار السياس  هو مم أكثف الظواأ بدااة نقول:       

فؤو قد اضيق ليقادف الا ادم  ااكافة  وهذا املتؤوم اعد مم أكثف املتاهيم السياسية  جملوااا ولعقيد

مبعنا اقادف الا الاي ات السفاعة املااابعة يف اناصف السلاة احلاكجملة  وقد   االساقفار احل وم 

طار امل سس  للدولة مم ا ز نا الاحوالت السفاعة يف االاضاا ادم االساقفار امل سس  مبعأااسع ليشجملز 

لساااا ليشجملز الدور املخالتة للعنف السياس  مم أاجملال ايب ومظاهفات أاىل نقيضه  وقد ابداد املتؤوم 

 . (54)هلية وانتداليةأوااافابات وًفوب 

ادم االساقفار السياس  خفى مم ألعان  بدرجة أو  يف مقدماؤا والعفبية  -إن بلداننا االس مية      

مم أاجملال ايب ولظاهفات   سواء كان ذلك مبعنا ادم االساقفار احل وم  أو انف سياس 

والسبب الفئيس  وراء كز ذلك هو اقادادي بالدرجة   هلية وًفكات انتداليةأب ووااافابات وًف

دار  للجملوارد وسوء إوالاخلف ساس  إذ ما لبال لعان  معظم اعوب هذه البلدان مم احلفمان األ

 االقاداداة.
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فعلا الف م مم كز امل افات اجليد  ام االم انيات االقاداداة اهلائلة اليت لاجملاع بؤا هذه         

العدالة   يابحمفومة  ولعان  العوا االقادادي  وسوء اخلدمات  ومالبال  ؤان اعوبأال إالبلدان 

 نياء والتقفاء  املواطنني  والاتاوت ال ب  بني األادم ادالة لوااع الثفو  الا  النالج ام  االجاجملااية

والباالة  ولبداد التائض االقادادي مم قبز الدولة يف مشفواات    جمداة  فض ا ام التساد املال  

 داري.واال

الذي  للعب دوراا حموراَا يف لتس  ظاهف  ادم االساقفار السياس  السالتة الذكف إن العوامز        

مار اقاداداة واجاجملااية وسياسية اخجملة متس كز ابنية أواليت لناج انؤا  هذه البلدان   لعان  منه

 -اواجملع. وما ا كد ذلك أن انا ق ما اسجملا بثورات الفبيع العفب  يف العداد مم البلدان العفبية

كان الدافع الفئيس  ورائؤا هو العامز االقادادي   -ومفاحة للحدوث يف بلدان إس مية اخفى

فالتجوات االقاداداة بني املناطق داخز البلد الواًد  واسائثار فئة قليلة مم الشعب مبوارد الدولة  

 .(55)ناج للك الثورات اليت مالبال بعضؤا قائم ًد اللحظةأواناشار االفقار  والباالة  كز ذلك 

إن فقدان الاوصز للسياسات االقاداداة التاالة مم خ ل اااجملاد منؤج االقاداد الواع  خ ل        

سياس   لذا فإن  اساقفارادم  ادى ب  اك اىل لتاقم كز هذه املشاكز  مما لفلب اليؤأالترت  املااية 

يف لوااع الثفو   ن حيقق العدالة أاحلز ا ون مم خ ل الاحول اىل االقاداد االس م  الذي مم ا نه 

جياد إوالضجملان االجاجملاا  للتئات احملااجة  فض ا ام لوف  ففص اجملز للعاطلني  وكز ذلك مم ا نه 

 اواجملع املساقف اجاجملااياا واقادادااا  وبالاال  سياسياا.

 :صالح السياسيحتقيق اإل -ثانيًا

  لإلص ح  بعد اقادادي وبعد سياس لتاق بني الباًثني وال ااب الا أن هنا َ بعدام أ اوجد        

ن الدول العفبية أأًدهجملا مبعبل ام اآلخف  ومبا  وان هذام البعدام مرتاباان، وانه ال مي م الاعامز مع

ىل االص ح السياس   الذي بات ميثز اليوم أهم الاحداات الداخلية اليت إس مية  يف ًاجة ماسة واال

فحسب  بز افور  للدولة واالساقفار السياس  واالجاجملاا   اعبياا لواجه هذه الدول  فؤو مل اعد مالباا

فيؤا  إذ ال مي م مل سسة الدولة أن لواجه حتداات الداخز وايوطات اخلارج بدون االخنفاط يف 

مشفوع االص ح أو الايي  السياس   والاعامز مع قضاااه واجندله بعقلية جداد  لاجه حنو إاالة كز 

اليت لضف ب مم ووًد  الوطم. كجملا ال مي م ان لاوفف يف التضاء االجاجملاا   الاولفات والدفااات

 والوطين ألي دولة اناصف القو  والقدر  واحليواة بدون االص ح أو الاجداد السياس   الذي اعيد 
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اىل ًقائق اواجملع والعدف  واتسح اوال ل ز القوى واألطياا للجملشاركة يف الش ن العام الا  االاابار

. لذا فإن حتقيق (56)أسس الدميقفاطية  واًرتام ًقوق االنسان  ولوسيع القااد  االجاجملااية للسلاة

ص ح السياس  املنشود  االص ح االقادادي وفق املنؤج االس م  سوا ا دي ب  اك اىل حتقيق اال

ن وجود اقاداد مبدهف  قائم الا أساس ادالة لوااع الثفوات الوطنية الا املواطنني كافة  وجعز أذلك 

ىل إن ميؤد الافاق أففص الاوظيف مااًة أمامؤم  ا و  الا وجود الضجملان االجاجملاا   مم ا نه 

 .ص ح السياس اال

 حتقيق التنمية السياسية: -ثالثَا

ه  اجملار  الب د مم خ ل حتقيق الاقدم االقادادي، ولوف   ن الانجملية وفق الفؤاة االس ميةأمبا        

ذلك يف الوصول باملساواات االنااجية والاوااعية إىل حتقيق مساوى ال تااة ل ز  ادالة الاوااع، وااجملثز

االنسان ولفلبط ب ز    لذا فؤ  لعد اجمللية مالقة لادز ب ز أفعال(57)اضجمله اواجملع االس م  ففد

 ل ز جوانب ًياله، وه  بذلك جبء مم اجمللية االساخ ا حيدد أبعادها لدففاله، فؤ  ااملة

املتؤوم  ومضامينؤا، وا طف ًفكاؤا، ولا امز يف ظله مع باق  املتاهيم االس مية األخفى. وايدو

ولذلك لعفا الانجملية  .(58)له بعةاملفكبي هو االاجملار، وباق  م ونات الانجملية االقاداداة واالجاجملااية لا

الاقدم االقادادي، ولوف  ادالة الاوااع، وااجملثز ذلك  يف االس م ب نؤا: اجملار  الب د مم خ ل حتقيق

 االنااجية والاوااعية إىل حتقيق مساوى ال تااة ل ز ففد اضجمله اواجملع يف الوصول باملساواات

 .(59)االس م 

 الا امز فيؤ الانجملية مم هذا املنظور ماعدد  اجلوانب ال ختاص جبانب دون آخف، بز         

األصز يف الانجملية أنؤا وسيلة لعجملار   السياسية واالجاجملااية واالقاداداة واألخ قية. وإذا كان اجلوانب

هذه  ؛ فإن كز ما اعود الا(60)االنسان وإص ًؤا األرض، واألخذ مب ارم الشفاعة، وحتسني أًوال

معه لبدل يف اهلياكز االقاداداة واالجاجملااية؛ ألن هذا معيار  املعان  باالباال ال اعارب لنجملية ولو ًدز

 ليس إال ماوسااا ًسابياا ال اظؤف التوارق احلقيقية، وإمنا اذابؤا نظفااا -مث - مضلز، فجملاوسط الدخز

باحقيق النجملو  الثفو   ومع ذلك فقد ُاقف، فقد ال ل ون ادالة الا مساوى لوااع (61)وجودها واقعيا ر م

 .(62)مادام "النجملو  ااة كجملية يف االنااج واالساؤ  َ"

ومبا ان البلدان االس مية مالبال ماخلتة مم الناًية السياسية فإن األخذ باالقاداد االس م          

ن أالسياسية مم ا نؤا الانجملية  ن حيقق اىل جانب الانجملية االقاداداة لنجملية سياسية. وهذهأمم ا نه 
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ىل بناء النظام إختلق الظفوا والشفوط امل ئجملة للااور الدميقفاط ، فالانجملية السياسية لؤدا يف النؤااة 

. ومم أجز الاابيق السياس ، وإجفاء اجملليات الاحداث اليه ليدبح نظاماا ادفااا ومااوراا ودميقفاطياا

الانجملية السياسية، مم خ ل احلداث ام املشاركة التعل  للدميقفاطية جيب الرتكيب الا مقومات 

 .نسانومحااة واًرتام ًقوق اال  السياسية والاعدداة السياسية  ومم خ ل الاداول السلجمل  الا السلاة

 

 

  

 مواجهة األزمات االقتصادية: -رابعًا

عاملية أصابت اعوب مم املعفوا أن األامات االقاداداة اليت لاعفََّض هلا ًاليًَّا االقادادات ال       

الا السواء بالقلق واالاافاب، وأمارت العداد مم ا مات االساتؤام ًول مساقبز  وً ومات العامل

مم  السوفييت يف أوائز الاسعينيات االحتاد انؤيارالفأمسال  الفبوي الذي ساد العامل اقب  االقاداد

 كجملا أن األامة احلالية اليت  .القفن املاا 

الواجؤة مم جداد احلداث ام النظام االقادادي  لضفب النظفاة الفأمسالية الفبواة  أاادت إىل 

  اا.وأماًنا واساقفار االس م  كبداٍز؛ ل ونه أكثف مثاليةا

االارتاك ؛ ألنه اقوم  وكان الجملاء االقاداد الواع  قد لنبئوا مم قبز بانؤيار النظام االقادادي        

ومبادئ لاعارض مع فاف  االنسان وسجياه، كجملا لنبََّ  العداد مم رواد النظام االقادادي الا متاهيم 

بانؤياره الفأمسال 
(63)

 ومع القيم  ؛ ألنه اقوم الا متاهيم ومبادئ لاعارض مع سنم اهلل سبحانه ولعاىل

ن(، واليت افونؤا واالئاجملا واألخ ق، كجملا أنه اقوم الا االًا ار والتوائد الفبواة )نظام فوائد القفوض

أصحاب القفوض )املقفاون( الا  أاد الشفور الا وجه األرض، ولقود إىل اباد  املال وسياف 

  .اجاجملااية واقاداداة خا  اا آمار املقرتاني، ولسلب ًفاالؤم وأاجملاهلم، ولسبَِّب

األامة املالية العاملية  لقد أكد اخلرباء وأصحاب املعففة مم الجملاء االقاداد الواع  أن مم أسباب        

اقاداداة ًقيقية، بز ه  وسيلة مم وسائز  املعاصف  هو نظام املشاقات املالية؛ ألنؤا ال لسبَّب لنجملية

السفاع  االنؤياراألسعار، كجملا لقود إىل سوء األخ ق، وُلسبَِّب  خلق النقود اليت ُلسبَِّب الاضخم وارلتاع

امة هو قيام بعض افكات سباب هذه األأن مم أكجملا  .ا النظاماملالية اليت لاعامز مبثز هذ يف امل سسات

كجملا اوجد سبب مالث متثز باوقَُّف  .األامة اااعالالوساطة املالية بالاجار  يف الداون؛ مما أدى إىل 

  (64) .أالا املدام ام السداد، وقيام الدائم بففع سعف التائد  أو لدواف القفض بتائد 
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 امة إىل النظام الفبوي املابع يف االقاداد العامل  سباب األأالس م  ف جعون الجملاء االقاداد اأما       

سعف التائد  معدوماا،  وافون أنه ال حيقق الانجملية احلقيقية واالساخدام الفايد لعوامز االنااج إال إذا كان

فنظام التائد  اقود  حيقق االساقفار واألمم  وافون أن البداز هو نظام املشاركة يف الفبح واخلسار  ؛ ألنه

 . (65)أن لسياف الا الثفو   إىل لفكب األموال يف اد فئة قليلة مي م

وم سساله املالية حتفَِّم كز هذه النظم اليت كانت  االس م  ومبا أن متاهيم وركائب واالقادادي        

 االس مية واملقاصد الشفاية  فلقد ًفََّمت الشفاعةمع فاف  االنسان  يف وجود األامات ولاعارض سبباا

القائجملة الا املشاركة  ظم الاجملواز واالساثجملارنظام التائد  الفبواة الا القفوض واالئاجملان، وأًلََّت ن

كافة صور اليفر  االس مية كجملا ًفََّمت الشفاعة .ولتااز رأس املال والعجملز يف إطار قااد  الينم باليفم

وأكز أموال الناس بالباطز،  واجلؤالة، والادليس واملقامف ، واليش وال ذب، واالاااات واالساي ل،

س م  هو ال تيز اال االقادادخذ مبنؤج لذا فإن األ .بالددق واألمانة والشتافية االلاباموأكدت 

 ار ًدومؤا.مبواجؤة األامات االقاداداة ومنع ل ف

 

 

 

 : مواجهة خماطر العوملة –خامسًا 

هدا العوملة السياسية واالقاداداة ااجملثز أهجملؤا باحواز دول العامل الثالث  ويف أمم املعفوا ان   

إىل ُلبَّع للفأمسالية العاملية حتت ٍإْمِف  أمفا ا، وهاذا ماا االاق الياه       س ميةمقدماؤا الدول العفبية واال

، وبذلك اسيافون حتت مظلة العوملة الا مقدرالؤم االقادااداة والسياساية   (66)متؤوم " رمسلة العامل " 

مساخدمني يف ذلك املنظجملاات االقادااداة العاملياة مثاز : صاندوق النقاد الادول   والبناك           واالجاجملااية

 دول  لإلنشاء والاعجمل   واملنظجملة العاملية للاجار .ال

ومم أساليب ذلك الشفكات العاملية املاعدد  اجلنسيات  والا ا ت االقاداداة الدولية واالقليجملياة    

 . (67)واليت لعجملز بس ح اال فاق واالًا ار للسياف  واالساي ل

ودول أوروبا السياف  الا املنظجملاات العاملياة السياساية     األمفا يةلقد اساااات الوالاات املاحد   

لاسخفها يف خدمة العوملة االقاداداة. وبالف م مم الاحاذافات مام بعاض االقادااداني العاامليني لادول       

ن بعض الدول العفبية واالس مية سقات يف فخ العوملة  وبدأت أ، إال (68)العامل الثالث مم خماطف العوملة

خااطف الايت   املمشاكز اجاجملااية واقادااداة وسياساية ادااد . ومي نناا حتدااد أهام       اعوبؤا لعانا مم 

 : (69)مبا الا  لواجه الدول العفبية واالس مية مم العوملة

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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  ساسية للجملواطنني  والسيجملا بعد إلياء سياسة الادام  ورفاع كافاة القياود    أسعار احلاجات األ ارلتاع - 1

 قاداداات القواة. وهذا حيقق مآرب الدول الينية ذات اال

  مم الفسوم اجلجملفكية الا الواردات، وهذا اسبب خلا ا يف ميبانياة    ًديلة الدول التق اخنتاض - 2

 الدولة  مما اضافها إىل رفع أسعار الضفائب  أو ففض افائب جداد  الا مواطنيؤا.

ًد  الباالة يف هذه الدول ًيث اام منع اناقاال العجملاال منؤاا إىل الادول الينياة، كجملاا أن        اادااد -  3

املنافسة    العادلة بني الدنااة احمللية والدنااة األجنبية لقود إىل لوقف العداد مام املداانع   

 ولسفاح العاملني.  

دول املاقدمة باالف م مام ارلتااع    اخنتاض أجور العاملني يف هذه الدول بالنسبة ألجور نظفائؤم يف ال - 4

 أرباح الشفكات العاملية  وهذا يف ًد ذاله اساي ل للعندف البشفى يف الدول التق   .  

نشف الثقافات التاسد  الايت لؤادد قايم وأخا ق ومعاقادات وااادات الادول العفبياة واالسا مية            - 5

 كوسيلة لنشف التساد الداين واألخ ق  والسلوك .

نشف سلوكيات جداد  الا املساؤلك يف هذه الدول ما كان اعففؤا وال ا لتؤا مماا أرهاق ميبانياات     -6

 املواطنني.  

االسا مية بتقادان    الادول العفبياة و  مم املاوقع أن ل دي العوملة إىل لعجمليق الاخلف االقادادي يف  -7

 الرتابط بني قاااات االقاداد الوطين.

قادااداة  والايت لاعاارض ماع قايم وأخا ق وسالوكيات اواجملاع         هذه بعض خماطف العوملة اال   

ن الدام االس م  اداو إىل الاعاون الا الرب والاقوى، وانؤا ام الاعاون الاا االمام   االس م ، ذلك أل

ا َاَلاا ااِلْماِم   َوَلَعاَوُنوا َاَلا اْلِبفِّ َوالاَّْقَوى َوال َلَعاَوُنو والعدوان، ودليز ذلك مم القفآن ال فام قوله لعاىل: )

، واعارب الع قات االقاداداة بني الدول االس مية و   االس مية القائجملة الا العادل مام   (70)(َواْلُعْدَواِن

مناذج الاعاون الا الرب والاقوى. كجملا مل حتفم الشفاعة االس مية الاعامز مع    املسلجملني يف أي م اان  

  مم العامل، وفقاا ملبدأ ااملية االس م.

 

ىل االقاداد االس م  الذي اقوم الاا الاعااون وفقااا للضاوابط     إهجملية وافور  الاحول أمم هنا ل ل  

ماار املادمف    االًا ار والسياف  واالساي ل  وهو ماا مام اا نه الوقاوا بوجاه األ      االس مية  وانؤ  ام

ن العوملة أس مية  ال سيجملا مم الناًية السياسية. ذلك للعوملة الا اعوب وجماجملعات الدول العفبية واال

ال لا ون طفاقاا للعوملاة السياساية ا اون اهلادا منؤاا هاو الاادخز يف الشا ون          إاالقاداداة ما جاءت 

الداخلية للدول  وحماولة ففض اهليجملنة اليؤا والادخز يف ا ونؤا السياسية الاا ارااايؤا ومقادرالؤا.    
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خاف الضاعيف  وسالبه ًفاااه     ساؤز للساياف  الاا األ   واوملاه هاو الافااق األ  فاالقاداد واهليجملنة اليه 

وام ء وجؤات النظاف والقافارات الايت      وقدرله الا اختاذ القفار  بز الادخز يف نظام احل م القائم فيه

خف القوي. وما حيدث اليوم يف املناقة العفبية واالس مية مم داوات لنشاف الدميقفاطياة    اف ب فيؤا األ

نظجملاة الساائد  فيؤاا     نساان  ولياي  القاوانني واأل   ارسة الضيوط الا هذه الادول الًارتام ًقاوق اال   ومم

ن العوملاة السياساية ها     أنظجملة احل م    املوالية للنظام العامل  اجلداد  هو خ  دليز الاا  أولقواض 

 . (71)ففض اهليجملنة  ونشف املتاهيم بعيداا ام اًرتام خدوصية األمم والشعوب

 حتقيق الوحدة والتكامل: -سادسَا

وذلاك للتائاد  املابادلاة باني الادول        ن العامل اليوم اسا  حناو الا اا ت الدولياة    أمم املعفوا     

األاضاء سواء الا اجلانب االقادادي أو اجلانب السياس  أو االجاجملاا   مباا ااوففه هاذا الا ااز مام      

العادوان جبجملياع أاا اله ومحاااة املدااحل الداخلياة       الاقوي باآلخفام الا جمابؤة األًداث، ومقاومة 

 والاجار  اخلارجية.

وإذا كان ادفنا ادف الا ا ت العجمل قة اليت ال م ان فيؤا للضعتاء  فإن العدب األساس يف   

ن ًفص الدول العجمل قة الا الا از ولظافف ال وام هذه الا ا ت بعد هواة األمة هو االقاداد. و

ة الا الاعاون، إذ مل اعد مم اودي ألاة دولة س ميا بينؤا ألكرب ًافب للدول االجؤودها للاعاون فيجمل

ام   ها مم الدول، وخباصة بعد أن ظؤفت الا ا ت ال ربى يف اامل السياسة  االنتفاد

 .(73) اها واهجملياؤا  ولنا يف االحتاد األورب  خ  مثالجدو االجنااات، ومبات ًجم (72)واالقاداد

واتقاد متيابه احلضااري      وأمام هذا الواقع إذا مل اادار َ العامل االس م  أمفه فقد لضيع هواااه     

هوااه ف  أقز مم أن لاعفض إىل الاؤجمليش أمام هذا الاياار العاومل     اوالثقايف واالقادادي، وإن مل لا ا

  وإمنا اعارض العوملة مبتؤومؤاا  القوي، الجملاا أن االس م )كجملا ذكفنا( ال اعارض العوملة مبتؤومؤا السجملح

قاماة الوًاد  والا اماز    إفاإن  لاذا   االناؤااي  والذي افما  إىل اسااي ل اآلخافام واالفسااد يف األرض.    

هجملياة  ملاا هلاذه    س م  اعاد مالاب سياسا  يف  اااة األ    مبنؤج االقاداد اال األخذالقادادي مم خ ل 

جملثز يف حتقيق ماا حيلام باه العافب واملسالجملون مام       وهذا الا امز مم فوائد وم اسب سياسية لا  الوًد 

ااام ا مؤجملااا مام اواماز      هذه الوًاد  اعد قيام كجملا  .(74) فض ا ام الوًد  االقاداداة –وًد  سياسية 

القو  واالساق ل الاام يف ظز ًفاة اناقال رؤوس األموال االس مية ولشجيع الاجاار  البينياة، وخاصاة    

 ساس ومباادئ االقادااد   أالا  املشرتكةس مية االأن االساعجملار احلال  اساعجملار اقادادي، وقيام السوق 

 الايؤم وب الايت لاساابق لتافض نتوذهاا     ني الشاع اعيد للجملسلجملني مقلؤم الدول ، وم ااناؤم با   االس م 

 .مواسانباا خ الؤ
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 اخلامتة

نه وصز اىل مساوى الاجملوح يف لناوله ملواوع الضفورات السياسية أال ابام هذا البحث            

ن أب كرب قدر مم اجلداة س م  يف ظز املاي ات احمللية والدولية  ل نه ًاول ىل االقاداد االإللاحول 

اليت لعيشؤا  الدعبة وااعيف ظز األ  مم الناًية السياسيةالاحول  هذا ية ألسبابمناق رؤاةاقدم 

ىل االساي ل وففض اهليجملنة ومدادر إخف الذي اسعا مم قبز اآل وما ادبف وافاد هلا  الس ميةاالشعوب 

 .الوطنية االراد 

البلدان االس مية اليت لعان  اعوبؤا احلفمان والتقف والباالة والاخلف نايجة ً ومات إن        

ا خذ لاألوان ألن هلا آن و  فب   أللسياسات االقاداداة املعاجملد  الا مناهج االقاداد الواع  افق  

أرادت هذه   إذا ما الا االقؤا لابيق االقاداد االس م  والد فة االس مية ب دوالؤا وصييؤا اجلداد 

، وإذا ما أرادت اليت لقيد ارادلؤا السياسية القفوض والتوائد الدولية عضلةاحل ومات الاخلص مم م

ن اصبحت أبعد  السيجملا  الداخلية االجاجملااية واالقاداداة والسياسية ؤاًقيقة الاخلص مم مش  ل

م  مناشف  يف معظم دول العامل امل سسات املالية االس مية  ومفاكب االقاداد االس م  والاجملواز االس 

 . دار  العجمللية االقاداداةإوحتقق النجاح يف االس م  واليفب ، 

لنا ان مس لة لبين ً ومات الدول االس مية ل قاداد االس م  ه    كدل يةاملساقبل النظف إن       

، فاملساقبز لإلس م ب افة أنظجملاه أم آج ا مس لة وقت، فؤ  قضية اقداة ًاجملية ال بد منؤا ااج ا

مم قبز املنظجملات االقاداداة  املابااد الا ايد ذلك هو وما ا كدومنؤا النظام االقادادي االس م   

مم قبز اخلرباء والعلجملاء ساجملف  امل واالااد الدولية آلليات االقاداد االس م  والد فة االس مية، 

فإن لبين ً ومات الدول االس مية ل قاداد االس م   الذ  االس م االقاداداني الدوليني باالقاداد 

ل ز ما فيه اااد  اخل   وم اداا ل قاداد الدول  بز سي ون دااجملاا أو مدادماا  فاباا لم ا ون أمفاا

 والد ح وال تاء  والعدالة والانجملية والاقدم للبشفاة مجعاء.

 اهلوامش

                                                           
 .354(  ص  2005الجمل  للجملابواات   )ب وت: م سسة األ3مجال الدام حمجملد بم م فم ابم منظور  لسان العفب ج -1
 .2(  ص 2003مستف بم ال  القحاان   النظام االقادادي يف االس م  )- 2
 .28(  ص 2004دار الت ف   :حمجملد اجملف اابفا  مساقبز الم االقاداد مم منظور اس م   لفمجة: رفيق اونس املدفي  )دمشق  -3

االحتاد  :، اولد األول  )القاهف 5االس مية، األصول الشفاية واألاجملال املدففية يف االس م،جاملوسواة العلجملية والعجمللية يف البنو َ  -4

 .82(، ، ص1982الدول  للبنو َ االس مية واملعؤد الدول  للبنو َ واالقاداد االس م  
 .3-2مستف بم ال  القحاان   مددر سبق ذكفه  ص ص  - 5
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