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تمهيد
يشلك ادلين إحدى القوى الفاعلة داخل املجتمعات اإلنسانية املتقدمة وانلامية ىلع حدٍّ سواء. 
اإلنسانية -  للمجتمعات  اتلعريفات األخالقية  تقديم  لدلين  الكربى  الغايات   وإذا اكن من بني 
من خالل نرش املعايري والقيم واألدوار املجتمعية املتفق عليها - فإن ادلين يقدم هذه اتلعريفات 

يف لك املجاالت، ومن بينها املجال االقتصادي.

فتُشلك العالقة بني النسق ادليين - متمثلة يف املؤسسات ادلينية، وعلماء ادلين - واملجال 
النسق  داخل عنارص  ادليين  احلضور  ذلك يف  ويربز  االجتمايع.  ابلناء  أحد مالمح  االقتصادي 
وانلدرة  والرثوة،  اإلنتاج  أبرزها  من  اقتصادية؛  قضايا  لعدة  ادلين  تناول  االقتصادي من خالل 

االقتصادية، واألزمات االقتصادية.

ويهدف هذا ابلحث إىل تناول دور املؤسسات ادلينية يف املجال االقتصادي داخل املجتمع 
املرصي من خالل استعراض مالمح تلك املؤسسات ادلينية - اليت تمثلت يف مؤسسة األزهر، 
املجال  يف  ودورها   - األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  وكذلك  اإلفتاء،  ودار  األوقاف،  ووزارة 
 - ابلورصة  يف  األسهم  تداول   - اإلسالمية  )الصكوك  والرشاء  ابليع  مثل عمليات  االقتصادي؛ 
اتلالعب يف أسعار العمالت انلقدية األجنبية - ارتفاع أسعار السلع(، ومجع اتلرباعت )صندوق 
االقتصادي(،  )املؤتمر  االقتصادية  واألنشطة  الطبيعية(،  والكوارث  األزمات   - مرص  حتيا 

واملرشواعت القومية )قناة السويس اجلديدة(.

وسوف يعتمد هذا ابلحث ىلع استخدام أسلوب إاعدة اتلحليل لدلراسات وابلحوث السابقة 
وابليانات  والوثائق،  إىل حتليل اتلرصحيات اإلعالمية،  باإلضافة  ادلراسة؛  بموضوع  الصلة  ذات 
الفتاوى ادلينية اليت تصدر من علماء ادلين،  الرسمية الصادرة عن املؤسسات ادلينية، وكذلك 

ـُنرش عرب املواقع اإللكرتونية للتنظيمات ادلينية. واليت ت
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املبحث األول: اإلطار انلظري للبحث
أوالً: ادلين واملجال العام.. رؤى معارصة ومواقف متباينة

تطور مفهوم املجال العام Public Sphere من خالل الفيلسوف االجتمايع األملاين يورجان 
فرانكفورت.   ملدرسة  انلقدية  للنظرية  اثلاين  اجليل  رواد  أبرز  Jurgen Habermas؛  هابرماس 
اجتمايع  فضاء  خالهل  من  يتشلك  االجتمايع  الفعل  من  مستوى  وجود  املفهوم  هذا  ويعكس 
إيله  ذهب  ملا  ا  ووفقاً املدين.  واملجتمع  ادلولة  بني  اتصال  حيدث  ثم  ومن  األفراد؛  فيه  يتفاعل 
كما  املتعلمة،  الوسطى  الطبقات  إىل  ينتمون  احلديث  العام  املجال  الفاعليني يف  فإن  هابرماس 
أن املجال العام يعرب عن املصالح واالهتمامات الاكمنة عرب منتديات مجاعية تتمثل يف حلقات 
انلقاش داخل املقايه، وانلوادي، والصالونات األدبية. ويتجسد دور املجال العام يف إضفاء قدر 
من االتساق ىلع املشاعر املتفرقة، وإضفاء قوة مجعية ىلع االداعءات املتناثرة، وكذلك يرسل رسالة 
إىل احلاكم تتعلق باإلرادة اجلمعية للفاعليني االجتماعيني املستقلني؛ فاملجال العام يقدم اآليلة 

املركزية للتنظيم اذلايت ادليمقرايط للمجتمع اإلنساين)1(.

الاكمن لألداء  ابلنية اتلحتية اخلطابية واملعيار  يمثل  أنه  العام  للمجال  السابق  العرض  يبني 
الوظييف الفعال للمجتمع املدين. ولكن يف املقابل ظهرت مناقشات موازية تناولت دور احلراكت 
املجال  يف  ا  أيضاً بل   - فحسب  للتحديث  االجتماعية  العمليات  يف  ليس   - ادلينية  واخلطابات 
ادلين  دور  حول  األكاديمية  املناقشات  يف  جديدة  مداخل  املعارص  الواقع  يشهد  حيث  العام)2(. 
هذا  يفرتض  Post-secularism؛ حيث  العلمانية  بعد  ما  بينها مدخل  ومن  املعارص،  املجتمع  يف 
املدخل أن ادلين أصبح هل وجود وتأثري مزتايد ىلع املجال العام داخل املجتمعات احلديثة بما يف 
ذلك أوروبا. ويشلك هذا املدخل سمة لعرص جديد بدأ يلوح يف األفق؛ بل وربما يعد بمثابة نموذج 
حديث يتعلق باالهتمام بادلين داخل اعلم احلياة ايلومية. ويذهب أنصار هذا املدخل اجلديد إىل 
أن نظرية اتلحول حنو العلمانية Secularization Theory قد جانبها الصواب؛ فادلين لم خيتف أو 

)1( أرماندو سالفاتوري، املجال العام: احلداثة الليربايلة والاكثويلكية واإلسالم، ترمجة أمحد زايد )القاهرة: املركز القويم للرتمجة، 2012(: 19.
)2( املرجع السابق.
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ا باحلياة كما اكن يف املايض. ويمكن  يُعاِن من تراجع يف ظل احلداثة Modernity، بل ال يزال نابضاً
القول إن املجتمعات األوروبية – واليت اكنت يف املايض مثاالاً أصيالاً نلظرية العلمانية - أصبحت 
ا هلذا املدخل تتضح استمرارية وتزايد تواجد  تعيش اآلن مرحلة عودة ظهور ادلين. من هنا ووفقاً
ا داخل املجتمعات اإلنسانية؛ وباتلايل  ا جديداً ادلين يف احلياة العامة. فادلين ايلوم يمثل دوراًا اعمًّ
يمكن القول بأن املجتمعات اإلنسانية، ومن بينها املجتمعات األوروبية أصبحت تعيش مرحلة 

عمومية ادلين أي حضور ادلين يف املجال العام)3(.

إذا اكن هناك ظهور  تناقش ما  السوسيولوجية احلديثة أن  كما حاولت ابلحوث وادلراسات 
عرفت  حيث  واإلساليم؛  العريب  العالم  يف  اإلنسانية  املجتمعات  تلطور  مصاحب  اعم  ملجال 
املجتمعات اإلسالمية جماالت اعمة. وتشهد اآلن وجود هذه املجاالت؛ حيث شلكلَّ فقهاء ادلين 
ا من هذا املجال كما شلكت املؤسسات اليت عملوا بها - مثل املسجد  من انلاحية اتلقليدية جزءاً

ا من هذا املجال)4(. واملدرسة، أو حىت الطرق الصوفية - جزءاً

فلقد اكنت أطروحة اتلحول حنو العلمانية Secularization Thesis من أكرث األطروحات قبوالاً 
بال منازع ضمن ادلراسات وابلحوث اليت تناولت ادلين؛ حيث سيطرت ىلع املناقشات األكاديمية 
عن ادلين حىت السبعينيات من القرن املايض. يف سياق انلقاش حول اتلحول حنو العلمانية يعد 
لكٌّ من بيرت ل. بريجر Peter L. Berger، وتوماس لوكمان Thomas Luckmann من أبرز ابلاحثني 
Privatization of Religious Belief؛  ادليين  املعتقد  مفهوم خصخصة  الضوء ىلع  اذلين سلطوا 
أن   Berger بريجر  يفرتض  حيث  للفرد؛  اخلاص  املجال  داخل  واحنساره  ادلين  وجود  به  يقصد 
اتلنمية االجتماعية واالقتصادية سوف يرتتب عليها إبعاد ادلين عن املجال العام. أما بالنسبة 
للمجال اخلاص Private Sphere فسيظل بمثابة املجال األخري املتاح للممارسات ادلينية، فادلين 
ا. أما توماس لوكمان T. Luckmann فقد أكد ىلع أن ادلين سوف يصبح  عندئذ سيصبح شأناًا خاصًّ
ا اكمناًا بدالاً من تأكيده الحنسار دوره يف املجتمع، ويشري إىل أن ادلين أصبح ذا طابع خاص  أمراً

وفردي، أي أن ارتباطه - ىلع حد قوهل - بالفرد وليس باملجتمع)5(.

 Jens Köhrsen, “How Religious Is the Public Sphere? A Critical Stance on the Debate about Public Religion )3(
and Post-Secularity”, Acta Sociologica 55, no. 3 (September 2012): 273.

)4( سالفاتوري، املجال العام: 17.
Köhrsen, “How Religious Is the Public Sphere?”: 274-275. )5(
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ا ىلع املجال  ا داخل املجال العام، ومقترصاً ا للرؤى السابقة سيصبح ادلين حمظوراًا أو مقيداً ووفقاً
شخيص،  اختيار  مسألة  ادلينية  املمارسات  تصبح  كما سوف  خفيًّا،  يعد  واذلي  لألفراد  اخلاص 
العام. وربما جيسد ذلك  ومن ثم تفقد تلك املمارسات ادلينية القدرة ىلع أي تأثري ىلع املجال 
جسدت  واليت   ،Privatization of Religion Thesis ادلين  خصخصة  أطروحة  عليه  طلق 

ُ
أ ما 

أطروحة اتلحول حنو العلمانية وأصبحت بمثابة مدخل أو اجتاه سائد يف دراسة ادلين يف العديد 
من املجتمعات الغربية)6(.

ولقد قام جوزيه اكزانوفا Jose Casanove بتقسيم أطروحة اتلحول حنو العلمانية إىل ثالث 
فرضيات أساسية؛ يه)7(:

اتلمايز الوظييف للمجاالت العلمانية عن ادلين.أ- 

تراجع دور املمارسات واملعتقدات ادلينية داخل املجال العام.ب- 

خصخصة ادلين Privatization of Religion )احنسار ادلين داخل املجال اخلاص بالفرد(.ج- 

: الرؤى املعارصة حول ادلين واملجال العام
ً

أوال
ابلينية؛ حيث  األكاديمية  اتلخصصات  أبرز  من  ادلين  ايلوم حول  األكادييم  اخلطاب  يعد 
ادلينية، وعلم  والعلوم  السياسية،  والعلوم  االجتماع،  مثل علم  متعددة؛  فيه ختصصات  تشرتك 
الالهوت، والفلسفة. وىلع الرغم من أن اإلسهامات يف هذا املجال قد تستند إىل خلفيات أكاديمية 
وختصصات علمية خمتلفة، فإن مجيعها يشرتك يف أمر واحد، أال وهو اإلمجاع ىلع حضور ادلين 
يف املجال العام للمجتمعات احلديثة. ومن ثم يمكن توحيد مجيع اإلسهامات حتت مظلة واحدة 
االفرتاضات أن  العلم  مع   Public Religion Approaches العام  ادلين  مداخل  عليها   أطلق 

ا للنظرية املطروحة.  اليت تدور حول ادلين العام قد ختتلف وفقاً

Köhrsen, “How Religious Is the Public Sphere?”: 275. )6(
)7( املرجع السابق.



املؤسسات ادلينية واحلياة االقتصادية يف املجتمع املرصي

11

ومن ثم يمكن حتديد االفرتاضات املشرتكة ىلع انلحو اتلايل)8(:

يمكن مالحظة وجود ادلين إمبرييقيًّا )عمليًّا( يف املجال العام للمجتمعات الغربية.أ- 

احلضور املزتايد لدلين يف املجال العام للمجتمعات احلديثة.ب- 

اتلأثري الكبري والفعال لدلين ىلع املناقشات السياسية العامة.ج- 

ويمكننا تصنيف مداخل ادلين العام إىل ثالثة اجتاهات، وذلك ىلع انلحو اتلايل:

االجتاه األول: يتمثل يف اتلأكيد ىلع وجود ادلين يف املجال العام؛ ويمثل هذا االجتاه الفيلسوف 
ا قد بدأ هو عرص  ا جديداً األملاين يورجان هابرماس Jurgen Habermas؛ حيث يذهب إىل أن عرصاً
ما بعد العلمانية، أو كما أطلق عليه جمتمع ما بعد العلمانية Post-secular Society. إذ إنه من 
ا يف املناقشات العامة ذات الصلة بهذه املجتمعات.  ا هامًّ ا؛ سوف يشلك ادلين رشيكاً اآلن فصاعداً
توضيح  العام، من خالل رضورة  ادلين  أطروحة معيارية عن  يقدم هابرماس  وعالوة ىلع ذلك 
للفكر ادليين  العام؛ حيث يمكن  املجال  ادلينية يف  للمساهمات  العلمانية  بعد  ما  املجتمعات 
 املساهمة يف املناقشات العامة حول القيم األخالقية يف املجتمعات املعارصة واملستقبلية. ومن ثم 
يعتقد هابرماس أن املجتمعات احلديثة قد جتد بعض اإلجابات عن أسئلة ذات صلة بانلوايح 
األخالقية يف العرص احلايل من خالل االستماع لرأي رجال ادلين يف املناقشات السياسية العامة)9(.

السليم اتلعايش  أن  هابرماس  يبني  العلمانية  بعد  ما  عرص  سياق  يف  إنه  القول  ويمكن 
 Religious واملواطنني ادلينيني ،Secular Citizens بني املواطنني العلمانيني Peaceful Coexistence

Citizens يف دولة ديمقراطية ودستورية حيتاج من خالل منظور ما بعد العلمانية إىل أن تؤخذ 

اإلسهامات ادلينية يف القضايا السياسية - حمل خالف - بصورة عقالنية وإتاحة احلوار العقالين 
يف املجال العام بني العلمانيني واملتدينني ىلع أساس أنه ال فرق فيما بينهم. ولقد أوجد هابرماس 
قاعدة مشرتكة بني أنصار املذهب االستبعادي؛ واذلي يمثله روبرت أودي Robert Audi وأنصار 
املذهب االندمايج؛ واذلي جيسده نيكوالس فولرتستورف Nicholas Wolterstorff. وهذه القاعدة 

Köhrsen, “How Religious Is the Public Sphere?”: 275. )8(
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املشرتكة أطلق عليها هابرماس رشط الرتمجة املؤسسية Institutional Translation Proviso. وهذا 
الرشط معناه أن الفكر ادليين يمكن طرحه يف املناقشة اخلاصة باملجال العام برشط أن يرتجم 
األهمية  تفرقة. ومن  بدون  للجميع  فهمه  إىل فكر علماين يمكن  املناقشة  أثناء  ادليين  الفكر 
إكمال هذه العملية قبل انلقاش يف املؤسسات الرسمية ادليمقراطية صاحبة القرار؛ مثل الربملان 
القرارات  ألن  وذلك  والقرارات؛  املناقشات  تنقيح  ىلع  الرشط  هذا  يعمل  وبذلك  احلكومة.  أو 
السياسية اليت يطلق عليها صفة الرشعية جيب أن تصدر ىلع أساس اتفاق بني مجيع املواطنني؛ 
أن  يؤكد  هابرماس  أن  كما  االتفاق.  هذا  مثل  تعوق  قد  ادليين  الفكر  خصوصية  ألن  وذلك 
القرارات السياسية تصطبغ بالصبغة الرشعية فقط يف حالة ما إذا اكنت ىلع أساس اتفاق منطيق 
بني األفراد، ويف حالة غياب مثل هذا االتفاق تصبح القرارات السياسية ذات طابع قرسي وغري 

رشعية ىلع األقل بالنسبة بلعض اجلمااعت داخل املجتمع)10(.

ا بقدرته  هكذا نظرت احلداثة الغربية إىل أن استخدام ادلين يف املجال العام يكون مرشوطاً
ىلع حل اخلالف، وإضفاء الطابع الرويح األخاليق ىلع احلياة العامة. كما أن السلطات ادلينية 
واملؤسسات ادلينية تكون مرتبطة باإلطار العام للقيم األخالقية السائدة يف املجتمعات؛ حيث 

إن اجلميع يعيش حتت مظلة ادلولة الوطنية احلديثة)11(.

ا مماثالاً ملوقف  ويتخذ لكٌّ من يللكريك Leclerc، واعلم االجتماع الفرنيس ويليام Willaime موقفاً
 Secularized هابرماس؛ حيث يشري ويليام إىل أن املجاالت العامة والسياسية ذات الطابع العلماين
ا ىلع ادلين، كما ستثري االجتاهات املزتايدة  ا أكرث انفتاحاً قد أصبحت تتخذ يف الوقت احلايل اجتاهاً
فادلين  لدلين،   Restructuration ابلنايئ  التشكيل  إاعدة  فرنسا  يف   Hyper Secularity للعلمانية 
ا للمناقشات العامة، ويشارك يف عملية بناء اهلوية Identity لألفراد يمكن أن يشلك مصدراًا هامًّ

 

واجلمااعت. وجممل القول إن مساهمات أصحاب هذا االجتاه تؤكد ىلع ادلور اإلجيايب لدلين يف 
املناقشات العامة السياسية ملجتمعات ما بعد العلمانية وذلك ىلع حنو منطيق)12(.

Köhrsen, “How Religious Is the Public Sphere?”: 276. )10(
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االجتاه اثلاين: يتمثل يف اآلراء اليت تقوم بوصف احلضور اجلديد لدلين دون افرتاض موقف 
ويعد  العام(.  املجال  داخل  لدلين  املحدد  أو  املنوط  ادلور  بذلك عدم حتديد  )ويقصد  معياري 
ادلين  خصخصة  أطروحة  سيطرة  واجهت  حيث  االجتاه؛  هذا  أنصار  من   Casanova اكزانوفا 
الصادر  احلديث«  العالم  يف  العامة  »األديان  كتابه  يف   Casanova اكزانوفا  جانب  من  ا   اعرتاضاً

اعم 1994م. ويشري اكزانوفا إىل أن ادلين يف املجتمعات احلديثة ال يزال حيتل ماكنة يف املجال العام؛ 
ادلين  عمومية  عليها  أطلق  اليت  أطروحته  املقابل  يف  ويطرح  ادلين  خصخصة  يرفض  ثم  ومن 
Deprivatization of Religions أي حضور ادلين يف املجال العام، وُيقَصد بها أن اتلقايلد ادلينية 

Religious Traditions يف مجيع أحناء العالم ترفض قبول فرضيات نظريات احلداثة واتلحول حنو 

العلمانية، كما تؤكد تهميش دور ادلين واحنساره داخل املجال اخلاص بالفرد)13(.

وىلع ضوء ما سبق صاغ اكزانوفا يف كتابه سابق اذلكر مفهوم ادلين العام Public Religion؛ 
تسهم  أصبحت  قد   Religious Organizations ادلينية  املؤسسات  أو  ادلين  أن  إىل  يشري  حيث 
للمنظمات واجلمااعت واألفراد  العام داخل املجتمعات احلديثة. يمكن  املجال  بشلك فعال يف 
ذوي الصلة بادلين أن ينخرطوا يف املجال العام بأسايلب خمتلفة. فعىل سبيل املثال يمكن ملمثيل 
املنظمات ادلينية املشاركة بشلك مبارش يف املجال العام من خالل االشرتاك يف الربامج احلوارية 
واملواقع  واملجالت  الكتب  يف  آرائهم  نرش  بإماكنهم  أن  كما  اإلذاعة،  برامج  أو  اتلليفزيونية، 
اإللكرتونية. كما يعد نرش اتلرصحيات الصحفية أحد أهم طرق االتصال العام للفاعلني ادلينيني 
Religious Actors. ويشري اكزانوفا  إىل أن أهمية مفهوم ادلين العام قد ازدادت ضمن املناقشات 

العلمية، كما أصبح للمفهوم دور كبري يف بزوغ خطاب جديد عن ادلين يف املجتمعات احلديثة. 
ا ىلع ادلور الفعال لدلين يف املجال السيايس، وإذا  ويمكن القول إن اكزانوفا أصبح أكرث انفتاحاً
اكن اكزانوفا قد حرص من قبل ىلع حرص األديان العامة - يف مؤلفاته السابقة - يف نطاق املجتمع 
املدين، فإنه أشار يف مؤلفاته األحدث إىل أن تواجد أو حضور ادلين Presence of Religion يف احلياة 
السياسية العامة، أو داخل ادلولة لن يتعارض بالرضورة مع متطلبات السياسات ادليمقراطية)14(.

 Stefan Rummens, “Patrick Loobuyck, De seculiere samenleving. Over religie, atheïsme en democratie”, )13(
Netherlands Journal of Legal Philosophy 1 (2014): 91-94, online e-article, https://www.bjutijdschriften.nl/
 tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2014/1/NJLP_2213-0713_2014_043_001_009.pdf.

)14( سالفاتوري، املجال العام: 60.
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يتعلق بدعم  فيما   Peter Berger بيرت بريجر  تأكيد من جانب  وباإلضافة إىل ما سبق هناك 
العامة؛  والشئون  السياسة  يف  ادلين  دور  وبعث  إحياء  حول  السوسيولوجية  واتلصورات  الرؤى 
حيث أشار يف كتابه اتلحول عن علمانية العالم Desecularization of the World، إىل أن »العالم 
ا يف املايض، بل ويف بعض األماكن  ايلوم يتمتع بنفس القدر من التشدد ادليين اذلي اكن سائداً
يكون أكرث مما سبق«. ومن ثم يمكن القول إن األطروحات السابقة للباحثني تربز ظهور نموذج 
جديد يتمثل يف نهاية نظرية اتلحول حنو العلمانية، ويؤكد تزايد أهمية ادلين يف احلياة العامة يف 

.)15( Late Modernity عرص احلداثة املتأخرة

هذا، وقد أوضحت جريس دييف Grace Davie - اليت تعّد من أبرز علماء االجتماع ادليين - 
أن هجرة األفراد من مناطق خمتلفة من العالم جعلت انلموذج األورويب للتحول حنو العلمانية 
موضع تساؤل، فيف الوقت اذلي يروج فيه انلموذج األورويب خلصخصة ادلين يوجد دلى العديد 
من الوافدين اجلدد أفاكر خمتلفة فيما يتعلق باملاكنة املناسبة لدلين يف املجتمع. ونتيجة ذللك فإن 
ا أصبح  ا حول ادلور العام لدلين، ولكن ادلين أيضاً األوروبيني ال يملكون إال أن يطلقوا نقاشاً
ا ىلع حنو مزتايد يف شعوب أوروبا. وتستطرد دييف قائلة: »سوف خيرتق ادلين املجال العام  حارضاً

ا مدفواعاً حبضور اإلسالم يف أحناء خمتلفة من أوروبا«)16(. بصورة مزتايدة، وهو ما يعد اجتاهاً

ا ىلع هذا االجتاه؛ حيث يقول  كما تعد أعمال لكٍّ من كوينج Koeing وإيدر Eder من األمثلة أيضاً
ا أن عملية  كوينج إن ادلين اكتسب حضوراًا وقوة دلى الشعوب يف إطار الوحدة األوروبية، مضيفاً
اتلاكمل األورويب أسفرت عن دور جديد وممزي لدلين عند شعوب أوروبا. كما يفرتض كالوس إيدر 
Klous Eder - اتساقاًا مع هابرماس - وجود عملية ما بعد اتلحول حنو العلمانية واليت تشري - ىلع 

ا بشلك مزتايد يف الوقت اذلي أصبح فيه أقل خصوصية.  ا اعمًّ حد قوهل - إىل أن ادلين ايلوم أصبح أمراً
وىلع الرغم من أن أنصار هذا االجتاه يتبنون منظوراًا وصفيًّا Descriptive Perspective، فإنهم يميلون
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)16( املرجع السابق: 277.
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يف بعض األحيان إىل اآلراء املشابهة لالجتاه األول من خالل اإلشارة إىل اإلماكنات اإلجيابية لدلين 
داخل املجال العام)17(.

االجتاه اثلالث: يؤكد احلضور ادليين يف املجال العام من منظور نقدي، ومن أنصار هذا االجتاه 
توماس ماير Thomas Mayer اذلي يفرتض تزايد مشاركة ادلين يف املجال السيايس والعام. وىلع 
من  تتمثل  بل  إجيابية؛  العملية  هذه  توماس  يعد  ال  ويللكريك  وويليام،  هابرماس،  من  انلقيض 
ا حمتمالاً لألسس العلمانية لدلولة احلديثة. وبالرغم من ذلك فال  وجهة نظره يف أن هناك ثمة تهديداً
يعكس منظور ماير املوقف الشائع يف مداخل ادلين العام. وإمجاالاً فإن ابلاحثني يرحبون بالوجود 

املفرتض لدلين يف املجاالت العامة داخل املجتمع األورويب)18(.

ا  بدءاً وذلك  العام؛  ادلين  مداخل  تيارات جتسد  ثالثة  هناك  أن  ما سبق  نلا يف ضوء  ويتبني 
من اتلأكيد ىلع احلضور ادليين داخل املجال العام من خالل طرح تصورات عقالنية حول هذا 
احلضور واليت تمثلت يف »رشط الرتمجة املؤسسية« ىلع حد قول هابرماس، ومروراًا باتلصورات 
اليت طرحت حول اتلأكيد ىلع احلضور ادليين داخل املجال العام من خالل آراء اكزانوفا وآخرين 
ادلين  تؤكد حضور  اليت  واتلصورات  بالرؤى  وانتهاءاً  احلضور،  هذا  ملالمح  دون حتديد  ولكن 
ا إىل زعم رئييس مؤداه أن هذا احلضور سوف  داخل املجال العام، ولكن بصورة نقدية استناداً

ا لألسس العلمانية لدلولة املعارصة. يشلك تهديداً

ثانًيا: ادلولة وادلين.. مواقف متباينة
العام،  املجال  يف  ادليين  احلضور  أبرزت  اليت  اثلالثة  لالجتاهات  السابق  العرض  ضوء  يف 
بتوضيح  العام، ومروراًا  املجال  فاعليته داخل  ادلين وزيادة  اتلأكيد ىلع حضور  ا من  بدءاً وذلك 
هذا احلضور ادليين دون اإلشارة إىل املالمح املتوقعة هلذا احلضور وحدوده داخل املجال العام، 
ا للعلمانية داخل بعض املجتمعات وانتهاءاً باإلشارة إىل أن احلضور ادليين وتواجده يشلك تهديداً
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اإلنسانية. يمكن القول إن هناك ثمة مواقف متباينة من جانب انلظام السيايس جتاه احلضور 
ادليين داخل املجال العام؛ حيث يمكن تناول تلك املواقف ىلع انلحو اتلايل)19(:

إقصاء ادلين أو حرصه يف حدود الضمري الفردي، وظهر هذا املوقف من خالل انلظر إىل أ- 
اتلناقض بني السلطتني ادلينية والسياسية. رأى بعض املفكرين أنه ليك تكون ادلولة 
ديمقراطية فإنها من الرضوري أن تصبح علمانية، إال أن ادلولة العلمانية الليربايلة أو 
ادليمقراطية ال حتتاج إىل االستئصال الاكمل لدلين بل حرصه وقرص فاعليته ىلع جمال 
 ،Rawls احلياة اخلاصة. وىلع هذا انلحو اشرتك فالسفة السياسة الليربايلون - ومنهم راولز
وأودي Audi، وأكرامان Ackerman يف اتلأكيد ىلع ارتباط العلمانية بادليمقراطية. وهو 
ما يعين فصل ادلين عن السياسة، واستبعاد أية فاعلية هل يف املجال العام، وكذلك استبعاد 

املعتقدات واحلجج ادلينية من املجال السيايس.

القبول املحدود لدلين كعنرص فاعل يف احلياة العامة، وبالرغم من أن هذا املوقف علماين ب- 
يف طبيعته، فإنه يشري إىل إماكنية أن يكون لدلين دور يف احلياة السياسية، وأن ادلين ال 

يؤدى يف مجيع احلاالت إىل زعزعة استقرار ادلولة العلمانية.

لقبول ج-  املدنية  السلطة  استعداد  املوقف  ذلك  وجيسد  والسياسة،  ادلين  بني  املصاحلة 
مشاركة اجلمااعت ادلينية واألشخاص املتدينني يف العملية ادليمقراطية.

ادلولة ذات املرجعية ادلينية؛ حيث جند أن املعاين ادلينية هلا دور أسايس يف توجيه أداء د- 
ادلولة وسلوكياتها، وقد تكون تللك املعاين دور يف إحداث تغيريات داخل املجتمع.

األذهان   يثار يف  وادلين  ادلولة  العالقة بني  املتباينة حول  للمواقف  السابق  الطرح  يف ضوء 
تساؤل مؤداه: هل هناك جمال اعم داخل املجتمعات اإلسالمية؟ إن اإلجابة عن هذا التساؤل تكون 
 »نعم« من خالل اتلأكيد ىلع أنه يف لك املجتمعات اإلسالمية يلىق علماء ادلين والفقهاء االحرتام

)19( عيل يللة، »رأس املال ادليين والقيمة املضافة للفعل اإلنساين«، جملة ادليمقراطية، العدد 26 )2007(: 47-45.
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واتلعبري عنها)20(، وهكذا يمكن  قيم جمتمعاتهم  تشكيل  مؤثر يف  واالهتمام، ويكون هلم دور 
ا من املجال العام داخل املجتمع)21(.  القول إن رجال ادلين واملؤسسات ادلينية الرسمية أصبحوا جزءاً

ا من املجال العام داخل املجتمعات اإلنسانية  إذا اكن هناك تأكيد ىلع أن ادلين أصبح جزءاً
ا بقدرته ىلع حل اخلالف، وإضفاء  املعارصة، فإن استخدام ادلين يف املجال العام يكون مرشوطاً
الفاعل  العالقة بني  العامة، وكذلك إضفاء االستقرار ىلع  احلياة  الرويح واألخاليق ىلع  الطابع 

والعالم، ومن ثم فإنه يعمل ىلع غرس هذا الفاعل يف اعلم احلياة ايلومية)22(.

تتمثل أهمية ادلين يف اعلم احلياة ايلومية من خالل انلظر إيله ىلع أنه يشلك الرتاث اإلليه. 
تملكه  ما  هو  الرتاث  أن  احلارض، كما  قوي يف  تأثري  هل  املايض  وهذا  املايض،  توجه حنو  فالرتاث 
املجتمعات  أن  كما  الرأسمايلة،  أحدثتها  اليت  باتلحوالت  تتأثر  أن  قبل  اإلنسانية  املجتمعات 
اتلقليدية ما زالت ختضع لدلين. ويمكن القول إنه من األمور األساسية يف الرتاث أن املايض 
استجابة  ويعد  املايض،  خلفية  ىلع  هامش  إال  هو  ما  احلارض  وأن  إغفاهل،  يمكن  شيئاًا  ليس 
ا ليك  للمايض. كما أن تعديل هذا املايض وتصحيح مساره قد يتيح الفرصة جلعل احلارض مفتوحاً
يعاد تصحيحه وجتاوزه بأفاكر أفضل وأكرث كفاءة. فالرتاث جدل مستمر عرب الزمن تتحقق فيه 
بعض صور االتفاق من خالل املناقشات اليت تعرب عن املعىن، اذلي يمكن من خالهل ضمان 
االستمرار يف الوجود. فإذا اكن الرتاث يمكن أن يتوقف عن اتلقدم، أو عن تويلد أفاكر جديدة، 
فإنه يف املقابل قد حتدث حالة من اتلقدم من خالل إضافة عنارص جديدة إىل الرتاث، فليس لك 

يشء موجود يف احلارض يمكن أن خيتيف يف املستقبل)23(.

جممل القول أن الرتاث عبارة عن نتاج تراكم اخلربات اتلارخيية اليت اكتسبها املجتمع يف 
خمتلف جماالت احلياة اإلنسانية، وهناك تراث مكتوب وآخر غري مكتوب )شفيه(. وألن الرتاث 

)20( عثمان بكر، »طريق مالزييا حنو اتلحديث وإرساء ادليمقراطية«، يف اتلحديث وادليمقراطية واإلسالم، حترير شريين ت. هنرت، 
وهوما مالك، ترمجة أيمن حامد )القاهرة: نهضة مرص، 2009(: 239.

)21( سالفاتوري، املجال العام: 17.
)22( املرجع السابق: 60.

)23( املرجع السابق: 40، 41، 75، 76، 173.
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نتاج املجتمع اإلنساين، فإنه حيمل نبض ذلك املجتمع اذلي انبثق منه ويعرب عن تناقضاته. وقد 
ا ملا تمزي به الفكر اإلساليم من املرونة والقدرة  يكون ذلك أوضح بالنسبة للرتاث اإلساليم؛ نظراً
ىلع اتلكيف مع اتلحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية واثلقافية، وىلع تقديم إجابات 
للمشكالت املجتمعية املتجددة. وىلع هذا فالرتاث أمر متطور وحيتوي ىلع آثار اتلغريات اليت 
طرأت ىلع املجتمع ومشكالته، فيف لك مرحلة اكن يضاف إيله ويطرح منه، واكنت قاعدة إمجاع 
املجتهدين يف لك مرحلة أو فرتة زمنية حول قضية أو إصدار حكم معناه إماكن اتلكيف مع 

الواقع املجتميع املتغري؛ وباتلايل إماكن إضافة اجلديد وطرح بعض القديم جانباًا)24(.

ثانًيا: العالقة بني النسق السيايس والنسق ادليين
إن املتأمل للعالقة بني النسق السيايس )ادلولة كمؤسسة حديثة( والنسق ادليين )املؤسسات 
ثنائيات  فيها  تظهر  أنها عالقة ال  يلحظ  أن  احلديث يمكن  العرص  ادلين( يف  ادلينية، ورجال 
العلماين واملقدس، أو اتلقليد واحلداثة، ولكن تظهر فيها مالمح عالقة هلا طابع خاص تقوم 
ىلع مظاهر اتلكيف واتلعايش املتبادل من ناحية، والرفض والرصاع من ناحية أخرى. فاخلطاب 
ادليين - اذلي يشلك أحد خمرجات املؤسسات ادلينية ورجال ادلين يتعايش مع احلداثة عندما 
حياول أن يقدم أدلة رشعية ىلع السياسات احلديثة لدلولة، وعندما حياول أن جيد للصيغ احلديثة 
ادليين ىلع  الطابع  إضفاء  إىل  ا  ادليين جاهداً اخلطاب  يسىع  ما  فكثرياًا  ادليين،  الفكر  يف  جذوراًا 
العديد من خمرجات احلداثة وخاصة يف املجاالت السياسية واالقتصادية. ويظهر ذلك يف السيع 
األيديولوجيات  ملختلف  ادلينية  األصول  عن  ابلحث  حنو  ادليين  اخلطاب  جانب  من  ادلءوب 
واملساواة،  )احلرية،  احلداثية  املفاهيم  وملختلف  والقومية(،  والليربايلة،  )االشرتاكية،  احلديثة 
كما  واإلنتاج(.  واالستثمار،  )االدخار،  احلداثية  االقتصادية  انلظم  وملختلف  وادليمقراطية(، 
يتأسس موقف اخلطاب ادليين إما ىلع موقف دفايع عندما يميل اخلطاب ادليين حنو خلق مقابلة 
بني ما هو ديين وما هو حدايث، وإما ىلع موقف الرفض اذلي ينكر ىلع احلضارة العربية ملكيتها 

هلذه املخرجات احلداثية)25(.

)24( أمحد صادق سعد، »بني اتلنمية والرتاث«، يف ادلين واالقتصاد )القاهرة: سينا، 1990(: 118، 119.
)25( أمحد زايد، تناقضات احلداثة يف مرص )القاهرة: عني لدلراسات وابلحوث اإلنسانية واالجتماعية، 2005(: 101-76.
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املجتمعات  داخل  ادلينية  املؤسسات  دور  اتلفصيل  من  بيشء  نتناول  أن  حاونلا  ما  وإذا 
اإلنسانية، يمكن القول إن مجيع املؤسسات ادلينية قد تتعرض الختبار صعب ال يمكن اجتنابه 
ا للعقيدة ادلينية أو املبادئ األخالقية. وأعين  وىه يف سبيلها لتشكيل السلوك اإلنساين استناداً
بذلك أنه ليك تؤثر هذه املؤسسات ادلينية يف املجتمع اإلنساين عليها أن تزيد من طاقة تأثريها من 
خالل جذب بعض األشخاص ذوي املاكنة والقوة يف املجتمع. ومن ناحية ثانية ثمة إشاكيلة تتعلق 
باألهداف األخالقية للتنظيمات ادلينية واليت اعدةاً ما تكون غري متالزمة مع األهداف املتفق 
عليها للمجتمع وأنظمته املختلفة، وبمعىن آخر قد يكون هناك رصاع أسايس قائم بني االهتمامات 
ادلينية واملجتمع ادلنيوي، وذللك قد تستطيع تلك املؤسسات أن تواجه هذا املوقف من خالل 
 طريقني؛ أوهلما أنها حتاول ختليص أعضائها من العالم امليلء بالرشور عن طريق االنسحاب منه 
قدر اإلماكن، وقد يؤدي هذا االنسحاب إىل ضعف اتلأثري اذلي قد تمارسه ىلع املجتمع، وثانيهما 

يتمثل يف االنشغال يف معركة حقيقية مع اعلم احلياة ايلومية من أجل اتلغيري)26(.

ويرى ينجر Yinger أن املؤسسات ادلينية قد تبلغ ذروتها يف اتلأثري يف األفراد واملجتمع، ويف 
الوقت نفسه حتافظ ىلع املثل ادلينية واألخالقية، فاملؤسسات ادلينية تعد بمثابة القوى املستقرة يف 
املجتمع، ومصدر األمن ألعضائه، ويف املقابل فإن معظم املؤسسات ادلينية اليت تمزيت باالستقرار 
قد تعرضت للتغري، إال أن ذلك ال يعين أنها غري اكملة أو ليست دائمة، ولكن ما نقصده هو 
أن املؤسسات ادلينية مرتبطة بالنشاط اإلنساين ومن ثم فإنها ختضع للتغري االجتمايع. ويدرك 
اعلم االجتماع أن أي تنظيم سواء أكان دينيًّا أم غري ذلك ال يعمل بمفرده يف املجتمع، كما أن 
إحدى السمات املمزية للتنظيم ادليين يه جتديد نفسه من ادلاخل، فاالجتاه املحافظ والراديكايل 

وادلنيوي والرويح بمثابة اجتاهات تعرب عن احليوية اليت يتمزي بها اتلنظيم ادليين)27(.

ويف املقابل يسىع رجال ادلين إىل جعل تنظيماتهم مناسبة للعرص احلديث وذلك من خالل 
املؤسسات  يف  ديمقراطية  يتطلب  وهذا  جمتمعاتهم،  داخل  امللحة  املشكالت  حل  يف  اشرتاكهم 
ادلينية. وكذلك ال نتوقع من املؤسسات ادلينية ذات املصادر املحدودة من الفكر اتلقديم أن تقوم 

)26( حممد أمحد بيويم، علم االجتماع ادليين ومشكالت العالم اإلساليم )اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، 2004(: 270-268.
)27( املرجع السابق: 271، 272.
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بما فشل املجتمع يف القيام به، ويف أحيان أخرى قد تكون املؤسسات ادلينية أقل تقدمية من 
املجتمع العلماين)28(.

ثاثلًا: وظائف ادلين يف املجال االقتصادي.. قراءة سوسيولوجية
أو  تباديلة،  بطريقة  ا  بعضاً بعضها  داعمة  أي جمتمع  يف  واالقتصاد  ادلين  عنارص  قد تكون 
 منهما يكشف ىلع املدى الطويل 

ًّ
ا بطريقة تباديلة، وذلك ىلع الرغم من أن كال معارضة هلا أيضاً

عن ميل واضح حنو االتساق واالنسجام. وقد تتمايز اجلوانب االقتصادية للمجتمع عن اجلوانب 
ا)29(. ا، وقد تمزتج مع بعضها بعضاً ا حادًّ ادلينية تمايزاً

وإذا اكن من بني الغايات الكربى لدلين تقديم تعريفات أخالقية للمجتمع، فإن ادلين بالطبع 
يقدم هذه اتلعريفات يف املجال االقتصادي. وألن كثرياًا من أنماط األنشطة االقتصادية رضورية 
بلقاء املجتمع، فليس من املستغرب أن تؤكد لك املجتمعات اإلنسانية ىلع أهمية احلياة االقتصادية 
وأن تقدم تعريفات دينية تدعمها يف حاالت كثرية. فعىل سبيل املثال إذا اكن جمال ادلين هو السلوك 
ا باملعتقدات اليت حتدد أهداف واجتاه هذا ادلين، وانتهاءاً بتفاصيل هذا السلوك،  اإلنساين اعمة بدءاً
السلع واخلدمات،  وتوزيع  واستهالك،  إنتاج،  اإلنسان؛ من حيث  بسلوك  ينشغل  االقتصاد  فإن 
 ويعين ذلك أن االقتصاد يعالج أحد جوانب ادلين، وهلذا يتعني أن تكون لدلين رؤيته بالنسبة 

للنشاط االقتصادي)30(.

وىلع ضوء ما سبق نطرح تساؤالاً رئيسيًّا مؤداه: هل ثمة وظائف لدلين يف املجال االقتصادي؟ 
التساؤل ىلع مستويني؛ أما األول فيرتكز حول وظائف ادلين يف  وربما تتضح اإلجابة عن هذا 

املجال االقتصادي.

)28( حممد أمحد بيويم، علم االجتماع ادليين ومشكالت العالم اإلساليم )اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، 2004(: 284.
)29( السيد عبد العايط السيد، علم االجتماع ادليين: قراءات خمتارة، مج. 1 )ابلحرية: مطبعة ابلحرية، 2014(: 176.

)30( عبد اهلادي عيل انلجار، »اإلسالم وانلظم االقتصادية املعارصة«، يف ادلين واالقتصاد: 62، 63.
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يمكن أن نوجز وظائف ادلين يف املجال االقتصادي ىلع انلحو اآليت)31(:

1- مستويات اإلنتاجية
ا  إن اتلعريفات ادلينية اليت تؤيد أو توافق ىلع عمل األطفال واإلناث خارج املزنل أثرت كثرياً
العمالة،  من  األنماط  هذه  تستهجن  اليت  اتلعريفات  بطريقة خمتلفة عن  اإلنتاجية  مستوى  يف 
قد  ما  جمتمع  يف  إنساين  استغالل  أنه  ىلع  حيدد  ما  أن  كما  أخالقية،  غري  بوصفها  إيلها  وتنظر 
يعرف ىلع أنه مؤيد ومقبول دينيًّا، وكذلك فإن ادلين قد يؤثر يف تأكيد املجتمع ىلع أن اإلنتاجية 

القصوى تمثل هدفاًا مرغوباًا يف حد ذاته.

2- تراكم الرثوة
يعد استخدام انلقود وتراكم الرثوة من املظاهر اهلامة ألي نظام اقتصادي قد تُفرض عليه 
باعتباره  أو  رش«،  لك  »أصل  باعتباره  إما  بطريقتني  الرثوة  تراكم  ويعرف  أخالقية.  تعريفات 
»ماكفأة إهلية«، للسيع الصحيح واملستقيم. كما قد يُنظر إىل تراكم الرثوة يف املجتمعات اإلنسانية 
ا أخالقيًّا لألنشطة االقتصادية، فعىل  املختلفة بطرق ودرجات متباينة، وذللك كثرياًا ما جند تربيراً
تراكم  تعرف  والعلماين«  »املقدس  املتصل  من  بالقرب  تقع  اليت  املجتمعات  فإن  املثال  سبيل 
اتلقايلد  مع  تتفق  انلاجحة  االقتصادية  املمارسات  أن  طاملا  أو طيب،  أمر حسن  أنه  الرثوة ىلع 
ادلينية السائدة. يف املقابل فإن اجلهود اليت تسىع إىل تكديس وتراكم الرثوة بكميات كبرية 
عرفت بأنها غري أخالقية؛ ألنها ال تتفق مع اتلقايلد األخالقية؛ ومنها ىلع سبيل املثال الربا أو 

احلصول ىلع أرباح غري اعدلة.

3- انلدرة االقتصادية
فعندما  تأثرياتها،  يف  اقتصادي حبت  طابع  ذات  والطلب  العرض  عمليات  ما تكون  نادراًا 
أو  مشاراكاً  ادلين  يكون  عمل،  ىلع  احلصول  يصعب  عندما  أو  نادرة  األغراض  بعض  تكون 
ادلعم  يكون  الغذاء،  فائض  فيها  يتناقص  اليت  املجتمعات  فيف  املشكالت؛  هذه  يف  متضمناًا 
ا باثلقافة، فيف مثل  واإلمداد ادليين للجهود العلمية اليت تبذل لضمان توفري الغذاء أكرث ارتباطاً
تلك الظروف يوفر ادلين للجمااعت اآليلات الالزمة للترضع للقوى اإلهلية لطلب مساعدتها 

يف ضمان حمصول، أو صيد ناجح.

)31( السيد، علم االجتماع ادليين: 189-182.
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4 - األزمات واإلحباطات االقتصادية
تظهر أحياناًا مواقف متأزمة يف احلياة االقتصادية للمجتمع؛ فأي ظرف حيول دون أن حيقق 
اإلنسان ما يعتربه معيشة مالئمة هو يف احلقيقة إحباط، كما أن اتلغري االقتصادي اهلائل اذلي 
يَُواَجه اإلنسان باحتياجات ذات طابع  يهدد طريقته يف احلياة يعّد أزمة. يف هذا الصدد عندما 
اإلحباطات  هذه  مواجهة  اإلنسان ىلع  يساعد  فادلين  ادلين تلحقيقها،  يستديع  فإنه  اقتصادي 
األزمات  يف  البرش  احتياجات  ملواجهة  تبذل  اليت  اجلهود  تتمثل  املثال  سبيل  فعىل  واألزمات. 
االقتصادية يف تأسيس ودعم مرشواعت اإلحسان، واألعمال اخلريية، ومجع اتلرباعت، كما يف ذلك 
نشاطات رفع ادلخل بصورة أو بأخرى، وباإلضافة إىل ذلك يقدم ادلين وسائل توافقية تلصحيح 
اتلفكري  هو  االقتصادي  للنجاح  األعظم  فاملقوم  االقتصادية،  واألزمات  اإلحباطات  أسباب 

اإلجيايب واالعتماد ىلع اهلل.

حاونلا  ما  إذا  يتضح  فإنما  االقتصادي  املجال  يف  ادلين  وظائف  حول  اثلاين  املستوى  أما 
االعتماد ىلع اتلفكري االستنبايط Deductive أي حماولة تطبيق القانون العام ىلع اجلزئيات، أي 
االنتقال من العام إىل اخلاص وذلك يف دراسة دور ادلين يف االقتصاد، وأقصد بذلك اتلعرف ىلع 
 الرؤى السوسيولوجية اليت طرحت حول دراسة العالقة بني ادلين واالقتصاد من خالل أطروحة

 اعلم االجتماع األملاين ماكس فيرب Max Weber واليت ترتكز حول دراسة العالقة بني الرأسمايلة 
واألخالقيات الربوتستانتية.

واألخالقيات  الرأسمايلة  بني  للعالقة  فيرب«  »ماكس  دراسة  إرهاصات  إن  القول  ويمكن 
الربوتستانتية قد تمثلت يف تقديم ماكس فيرب ثلالث أطروحات؛ حيث يشري يف أطروحته األوىل 
إىل حقيقة أساسية مؤداها أن رجال األعمال، وأصحاب رءوس األموال، والعمال املهرة يعتنقون 
ا حقيقة  املذهب الربوتستانيت. ويؤكد ماكس فيرب أن تلك احلقيقة ليست معارصة، بل يه أيضاً
تارخيية، ويدلل ىلع ذلك بأنه إذا عدنا بهذه الظاهرة إىل الوراء يمكن إثبات أن بعض املراكز 
األوىل للنمو الرأسمايل يف بدايات القرن السادس عرش اكنت بروتستانتية. واتلفسري األويل ذللك 
 تمثل يف أن اتلخيل عن املذهب االقتصادي اتلقليدي اذلي حدث يف هذه املراكز أنتج حترراًا من
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القول إن  القديم بصورة خاصة. ويمكن  املؤسسات ادلينية بشلكها  اتلقليد بصورة اعمة ومن 
ا من االسرتخاء والكسل)32(. ا حازماً املذهب الربوتستانيت قد تبىن موقفاً

إطار  يف  تظهر  لم  املعارصة  الرأسمايلة  أن  إىل  اثلانية  أطروحته  يف  فيرب  ماكس  أشار  كما 
الرثوات الضخمة، وتراكم اذلهب، والفضة اليت توافرت لألوروبيني، بل أنشأتها تطورات الروح 
تأكيد  اثلاثلة  أطروحته  يف  فيرب  ماكس  ويربز  الرأسمايلة.  العقالنية  أو  األوروبية،  الرأسمايلة 
الربوتستانتية ىلع مفهوم العمل واالجتهاد من جانب األفراد. ويف هذا الصدد يشري ماكس فيرب يف 
مؤلفه »األخالق الربوتستانتية وروح الرأسمايلة« إىل أنه »ليس املذهب األخاليق يف دين معني؛ 
أسلوب حياة عقالين ساعد ىلع  بلورة  يسهم يف  ادلين«  السلوك األخاليق اذلي جيسده هذا  بل 

تهيئة السياق العام أمام روح الرأسمايلة احلديثة)33(.

ظاهرة  بوصفه  لدلين  املختلفة  اجلوانب  يعالج  لم  فيرب  ماكس  أن  باذلكر  جدير  هو  ومما 
اجتماعية، بل اهتم بدراسة األخالقيات االقتصادية لدلين، ونقطة ابلدء يف دراسة فيرب حتديد 
ماهية الرأسمايلة؛ حيث أشار إىل أنه ليس ثمة رأسمايلة واحدة، وإنما هناك نظم رأسمايلة عديدة 
ختتلف باختالف املجتمعات؛ حيث أشار إىل أن الرأسمايلة الغربية احلديثة تمثل ظاهرة فريدة 
ا  تنحرص خصائصها األساسية يف املرشوع االقتصادي القائم ىلع اتلنظيم العقيل اذلي يدار وفقاً
وكذلك  وللجماهري وعن طريقهم،  السوق  أجل  واإلنتاج من  اخلاصة،  والرثوات  ملبادئ علمية، 
اإلنتاج من أجل الربح، واحلماس املزتايد، والروح املعنوية العايلة والكفاءة يف العمل اليت حتتاج 
إىل تفرغ اكمل من جانب الفرد يلمارس عمله وينظر إيله ىلع أنه هدف رئييس؛ حيث ال ينظر 
من  اإلنسان  يعيش  هدف  ولكنه  ثانوي،  أو  عريض  يشء  أنه  ىلع  الرأسمايل  املجتمع  يف  للعمل 
أجله. وهذه األخالقيات املهنية Vocational Ethics تعد إحدى السمات ابلارزة لروح الرأسمايلة 
احلديثة، فالرأسمايلة تثري القدرة ىلع االخرتاع واالبتاكر، وترفض الزنعة اتلقليدية أو الال عقلية. 
فاتلنظيم الرأسمايل ال يتحقق يف جمتمع يتسم أفراده بالكسل، ويتمسكون بمعتقدات خرافية، أو 

الرأسمايلة وانلظرية االجتماعية احلديثة: حتليل كتابات ماركس ودركهايم وماكس فيرب، ترمجة أديب يوسف  )32( أنطوين جدنز، 
شيش )دمشق، سوريا: اهليئة العامة السورية للكتاب، 2008(: 203.

)33( ماكس فيرب، األخالق الربوتستانتية وروح الرأسمايلة، ترمجة حممد عيل مقدل، مرشوع مطاع صفدي للينابيع 3 )بريوت: مركز 
اإلنماء القويم، د.ت.(: 184.
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 Benjamin Franklin يتمزيون بعدم الكفاءة. ولقد ذهب فيرب إىل القول إن بنيامني فرانكلني
قد عرب أصدق تعبري عن السمات السيكولوجية الالزمة لوجود انلظام الرأسمايل واليت تتمثل يف 
السلوك املنظم واملثابرة، والكفاءة، والصدق، واإلخالص، ويه لكها سمات رضورية للنجاح يف أي 

ميدان، وباألخص يف جمال العمل)34(.

وىلع ضوء ما سبق يثار تساؤل رئيس هو: ما القوى اليت اكنت وراء ظهور انلظام الرأسمايل؟ 
العقيدة  خالل  من  نشأت  الرأسمايلة  أن  فيرب  رؤية  يف  تتمثل  التساؤل  هذا  عن  اإلجابة  إن 
الربوتستانيت  املذهب  روح  نفسها  يه  الرأسمايلة  فروح  االقتصادية،  وأخالقياتها  الربوتستانتية 
بما تتضمنه من سلوكيات وأخالقيات عملية، ولقد وُجدت »األخالقيات االقتصادية« يف نطاق 
ادليانة الربوتستانتية، فروح الرأسمايلة ظهرت قبل أن تظهر الرأسمايلة ذاتها. ولقد توصل فيرب 
تبدو يف  الربوتستانتية كما  لوثر واكلفن، فروح  إىل هذه انلتيجة من خالل حتليل دقيق تلعايلم 
الرأسمايلة احلديثة، وذلك  الواقع روح  تطابق يف  ايلومية  نطاق احلياة  العملية داخل  أخالقياتها 
كما  أخالقية،  قيمة  املهنة  وتمنح  عقلية  تنشئة  الفرد  بتنشئة  تهتم  الربوتستانتية  العقيدة  أن 
أنها تقدس العمل وتنظر إىل تأدية العمل بأمانة ومحاس ىلع أنه واجب مقدس، وأن مجع املال 
ا ذكيًّا. كما سىع فيرب إىل تأييد استنتاجه من خالل حتليل  بصورة أخالقية ومرشوعة يعد نشاطاً
املجال االقتصادي اكنت  الرائدة يف  الربوتستانتية؛ حيث أشار إىل أن ادلول  تاريخ بعض ادلول 
املتحدة  والواليات  الربوتستانتية - مثل هونلدا، وإجنلرتا،  العقيدة  فيها  تنترش  اليت  ادلول  تلك 
ا. ولقد فرس فيرب ذلك بأن روح العقيدة  األمريكية - يف حني ظلت ادلول الاكثويلكية أقل تقدماً
الربوتستانتية يف تلك ادلول اكنت تدعم أشاكل النشاط االقتصادي اليت تعترب رضورية إلقامة 

وإدارة املرشواعت الرأسمايلة احلديثة)35(.

كما تربز مظاهر أخرى للعالقة بني ادلين واالقتصاد، وباألخص ادلين اإلساليم من خالل ما 
يطلق عليه »الوقف«، فالوقف هبة يقدرها أي شخص مؤمن قادر عليها. ولكمة »الوقف« اختصار 
توافر  أي  اجلارية«،  »الصدقة  مفهوم  إىل  أقرب  يشء  إىل  يشري  ما  وهو  املوقوفة،  الصدقة  ملفهوم 

)34( حممد عيل حممد، تاريخ الفكر االجتمايع: الرواد واالجتاهات املعارصة )اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، 1993(: 326، 327.
)35( املرجع السابق: 328.
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مصدر دائم يف فعل اخلري من أجل اتلقرب إىل اهلل، وإن اكن الواقع يكشف عن أن اذلي يقدمها 
هم احلاكم، وأعضاء انلخب االقتصادية، وابلريوقراطية والسياسية. وقد اكن الوقف أكرب مصدر 
تلمويل اخلدمات العامة، وهكذا يمكن القول إن الوقف يمثل ابلنية اتلحتية املايلة اليت تؤمن 
حتقيق الصالح العام. فالوقف مؤسسة مستقلة بذاتها، ومن ثم فقد حافظت ىلع قدر كبري من 
انلمو، واملرونة يف استخدام املوارد تلحقيق اغياتها انلظامية. وىلع الرغم من أن الوقف لم يستطع 
أن يوفر ضمانات حلماية سوء استخدام املوارد واحنرافها عن حتقيق أهدافها انلظامية، فإن تنظيم 

الوقف عرب القانون املدين قد ضمن مستوى من املرونة)36(.

)36( سالفاتوري، املجال العام: 268-266.
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املبحث اثلاين: املؤسسات ادلينية واملجال االقتصادي
 يف املجتمع املرصي

: املؤسسات ادلينية الرسمية يف املجتمع املرصي.. مالمح أويلة
ً

أوال
ودار  األوقاف،  ووزارة  األزهر،  مؤسسة  املرصي  املجتمع  داخل  ادلينية  املؤسسات  تتضمن 
ا رجال ادلين.  اإلفتاء، واملجمع املقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية واليت يعمل بداخلها مجيعاً

وسوف نتناول تلك املؤسسات بصورة موجزة وذلك ىلع انلحو اآليت:

1- مؤسسة األزهر
نشئ اعم )361ه/ 972م(. 

ُ
يعد األزهر من أقدم املؤسسات ادلينية يف املجتمع املرصي؛ حيث أ

ادلولة  أصدرتها  قوانني  خالل  من  منظمة  أعماهل  فإن  دينية،  كمؤسسة  األزهر  استقالل  ورغم 
منذ اعم 1882م حىت صدور قانون تطوير األزهر اعم 1961م. ويضم األزهر مؤسسات فرعية؛ من 

أبرزها املجلس األىلع لألزهر، وجممع ابلحوث اإلسالمية، وجامعة األزهر.

2- وزارة األوقاف
نِشئت اعم 1835م، كما 

ُ
أ الوزارات يف املجتمع املرصي؛ حيث  تعد وزارة األوقاف من أقدم 

أنها ترشف ىلع املساجد املنترشة يف أحناء اجلمهورية، باإلضافة إىل إرشافها ىلع املجلس األىلع 
للشئون اإلسالمية، اذلي خيتص بادلعوة إىل اإلسالم، وتعريف شعوب العالم بأصوهل ومبادئه.

3- دار اإلفتاء
نِشئت دار اإلفتاء يف مرص احلديثة يف اعم 1895م، واكنت تابعة ملؤسسة األزهر ثم انفصلت 

ُ
أ

ا دينيًّا تقرتب ماكنته من ماكنة شيخ األزهر.  عنها، ويرأسها مفيت ادليار املرصية، اذلي يعد رمزاً
ومن أبرز مهامها اإلجابة عن األسئلة الرشعية، وتوضيح حكم الرشع فيها، كما أن هلا دوراًا يف 
تدريب املبعوثني من ادلول اإلسالمية ىلع اإلفتاء، واتلصديق ىلع أحاكم اإلعدام، كما برز دور 
اإلفتاء يف السنوات األخرية تلضمينها عدداًا من القضايا االجتماعية والسياسية، وإبداء الرأي فيها.
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4 - املجمع املقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية
يعد املجمع املقدس اهليئة العليا داخل الكنيسة القبطية األرثوذكسية، ويرأسه بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية، وجيتمع اعدة مرتني لك سنة ملدة أسبوع؛ من أجل مناقشة األوضاع 
الترشيعية، والكهنوتية، والالهوتية. ويقوم أحياناًا بأدوار ذات طابع اجتمايع، أو سيايس، وجيتمع 
بدعوة من باب الكنيسة أثناء األزمات. كما أنه يضع القواعد العامة املتعلقة بقضايا الكنيسة 

وشئون األقباط داخل املجتمع املرصي.

ثانًيا: املؤسسات ادلينية يف املجال االقتصادي بني استداعء انلظام السيايس ومبادرات 
علماء ادلين

إن العالقة بني املؤسسات ادلينية واملجال االقتصادي داخل املجتمع املرصي هلا بعد تارييخ 
املثال سىع  فعىل سبيل  االقتصادي؛  النشاط  داخل  لدلين  السيايس  انلظام  استخدام  من خالل 
ضباط جملس قيادة ثورة 23 يويلو 1952م إىل حشد العاطفة ادلينية الشعبية، وحماولة إاعدة إنتاج 
رشعية دينية من خالل توجيه اخلطب ادلينية، وتوظيف الشخصيات ادلينية للتأكيد ىلع االتساق 
بني اإلسالم والسياسات االشرتاكية اليت تتبناها ادلولة يف ذلك احلني)37(. وبعد ثورة 1952م حاول 
الشيخ  أفىت  حيث  السائدة؛  السياسات  خلدمة  ادلين  رأي  تطويع  األزهر  مؤسسة  شيوخ  أغلب 
سار  كما  اإلسالم«.  مع  تتعارض  ال  االشرتاكية  »القوانني  بأن  1963م(   -  1959( شلتوت  حممود 
الشيخ حسن مأمون )1964 - 1969م( ىلع ادلرب نفسه، واكن من أبرز املدافعني عن القوانني 

االشرتاكية)38(.

كما أكد الرئيس الراحل مجال عبد انلارص ىلع أن اإلسالم دين اتلقدم االجتمايع واحلرية بل 
واالشرتاكية، وهاجم بعض القيم اتلقليدية؛ مثل الصرب، وعمل ىلع تعبئة املؤسسات اليت اكنت تقود 
ا ملوقفه السيايس واالجتمايع. ونرى ىلع سبيل املثال الشيخ إبراهيم  ادلولة تلقديم احلجج تأييداً

)37( سكوت دبليو هيبارد، ادلين ووظائفه السياسية: مرص- اهلند - أمريكا، ترمجة فاطمة نرص، إصدارات سطور )القاهرة: سطور 
اجلديدة، 2012(: 840.

)38( عمار عيل حسن، اإلصالح السيايس يف األزهر واإلخوان املسلمني قبل اثلورة وبعدها: )الفريضة الواجبة(، ط. 3 )القاهرة: هال، 
.109-105 :)2013
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اللبان - عضو جممع ابلحوث اإلسالمية باألزهر -  يقدم يف مؤتمر معهد أحباث األزهر اعم 1964م 
 دراسة بعنوان »حق الفقراء يف أموال األغنياء«؛ حيث اعد إىل رأي ابن حزم القائل إنه إذا لم تكف
أقام  يأخذ من األغنياء ما هو رضوري ذللك. كما  أن  للحاكم  الفقراء، حق  الزاكة احتياجات 
ا للشئون ادلينية تلنظيم محالت عن اإلسالم واالشرتاكية)39(. االحتاد االشرتايك آنذاك مكتباًا خاصًّ

وىلع انلقيض مما سبق قام أنصار الرئيس األسبق حممد أنور السادات بإطالق محلة ضد اليسار، 
الشيوعية  اليت ساوت بني  ادلينية  الفتاوى  فيها علماء ادلين اذلين أصدروا سلسلة من  اشرتك 
والفسوق، واتهمت الشيوعيني بأنهم كفرة)40(، فعىل سبيل املثال قام ادلكتور حممد الفحام اذلي 
ما  بمقتىض  االشرتاكية  ىلع  باالنقضاض  1973م(   -  1969( من  الفرتة  يف  األزهر  مشيخة  توىل 
أسماها السادات ثورة اتلصحيح اعم 1971م بوصفها »خطوة تأيت من أجل كفالة احلريات للوطن 
واملواطنني، وسيادة القانون وبناء دولة جديدة«. كما أيد شيخ األزهر ادلكتور عبد احلليم حممود 
)1973 - 1978م( موقف السادات من القوى اليسارية بعد أحداث 17 و18 يناير 1977م، ووصف 

الشيوعيني بأنهم »ملحدون ال ينتمون إىل مجاعة املسلمني«)41(.

وباإلضافة إىل ما سبق ذكره حول استداعء انلظام السيايس للتنظيمات ادلينية داخل املجال 
االقتصادي، نستطيع أن نربز كذلك دور رجال ادلين داخل هذا املجال االقتصادي، فعىل سبيل 
املثال يف أوائل القرن العرشين اكن الشيخ حممد عبده يدعو إىل اقتصار املهام االقتصادية لدلولة 
ا بصعود  ىلع نطاق ضيق، وحث األغنياء ىلع العمل يف األنشطة االقتصادية، ولقد اكن موقفه نذيراً
جمموعة »طلعت حرب« إىل األعمال املرصفية والصناعية. كما وافق ابن تيمية ىلع فرض التسعري 
إباحة لكٍّ من األفغاين وحممد عبده، ورشيد رضا، احلصول ىلع فوائد  يف األسواق، باإلضافة إىل 
اكنت  سبق  ما  إىل  وباإلضافة  املرصفية.  واتلعامالت  االدخار،  حسابات  يف  األموال  إيداع  من 
 هناك مواقف متباينة من جانب مؤسسة األزهر جتاه الفوائد املرصفية، فعىل سبيل املثال اعرض 

)39( سعد، »بني اتلنمية والرتاث«: 116.
)40( هيبارد، ادلين ووظائفه السياسية: 98.

)41( حسن، اإلصالح السيايس يف األزهر: 109-106.
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شيخ األزهر جاد احلق عيل جاد احلق )1982- 1996م( الفوائد املرصفية، وىلع انلقيض اكن الشيخ 
ا ملوقف احلكومة من الفوائد املرصفية)42(. حممد سيد طنطاوي شيخ األزهر )1996- 2010م( داعماً

يف  اتلأكيد  2011م(  يونية  1432 ـه-  )رجب  مرص  مستقبل  حول  األزهر  وثيقة  تضمنت  كما 
املبدأ اثلامن ىلع أهمية »إعمال فقه األولويات يف حتقيق اتلنمية والعدالة االجتماعية، والقضاء 
ىلع ابلطالة، وبما يفجر طاقات املجتمع وإبدااعته يف اجلوانب االقتصادية والربامج االجتماعية«. 
داخل  االقتصادي  واملجال  الرسمية  ادلينية  املؤسسات  بني  للعالقة  ا  تأكيداً ذلك  يشلك  وربما 

املجتمع املرصي.

ثاثلًا: املؤسسات ادلينية واملجال االقتصادي خالل األلفية اجلديدة.. نماذج خمتارة
ىلع  الضوء  نليق  أن  تتطلب  االقتصادي  واملجال  ادلينية  املؤسسات  بني  العالقة  دراسة  إن 
نماذج خمتارة وحمددة حىت يتسىن دراسة مالمح تلك العالقة. وألغراض ادلراسة واتلحليل سوف 
نركز ىلع عدد من العمليات االقتصادية داخل املجال االقتصادي، ومن أبرزها: ابليع والرشاء، 

ومجع اتلرباعت، واألنشطة االقتصادية، واملرشواعت القومية. 

وسوف خيصص هذا املحور إللقاء الضوء ىلع عالقة املؤسسات ادلينية بالعمليات االقتصادية 
السابق ذكرها، وذلك ىلع انلحو اآليت:

1- ابليع والرشاء
تتضمن عمليات ابليع والرشاء الصكوك اإلسالمية، وتداول األسهم يف ابلورصة، واتلالعب 
بأسعار العمالت انلقدية األجنبية، وكذلك ارتفاع أسعار السلع واخلدمات. وسوف نتناول آراء 
واجتاهات املؤسسات ادلينية الرسمية من خالل آراء واجتاهات ومواقف علماء ادلين داخل  تلك 

العمليات، وذلك ىلع انلحو اتلايل:

أ - الصكوك اإلسالمية

إن الصكوك اإلسالمية أو ما يطلق عليها »األوراق اإلسالمية« عبارة عن إصدار وثائق رسمية 
ا من املال،  ا أم مبلغاً وشهادات مايلة تساوي قيمة حصة شائعة يف ملكية ما سواء أكانت منفعة أم حقًّ

)42( هيبارد، ادلين ووظائفه السياسية: 148.
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كما قد تكون هذه امللكية قائمة بالفعل أو يف مرحلة اإلنشاء، وتُصدر من خالل عقد رشيع يُلزتم 
بأحاكمه. كما أن الصكوك اإلسالمية تقوم ىلع املشاركة يف تمويل مرشوع، أو استثمار ما طويل أو 
قصري األمد حسب القاعدة الرشعية اليت تنص ىلع املشاركة يف الربح واخلسارة، ويه مساوية ملا 
يُعرف اعمليًّا يف اتلجارة واملال بنظام األسهم. وذللك يُنظر إىل الصكوك ىلع أنها بمثابة أسهم بنظام 
 إساليم من خالل طرح الصكوك لالكتتاب العام، ويشرتيها األفراد حبسب سعرها الرسيم يف سوق 
األوراق املايلة. كما أنه حلامل الصك حق املشاركة يف اإلدارة، ورأس املال، واتلداول يف سوق األوراق 

املايلة من خالل عمليات ابليع والرشاء، ولك املعامالت املايلة يف إطار األحاكم املعمول بها)43(.

جملس  إىل  به  للتقدم  ا  تمهيداً اإلسالمية  للصكوك  قانون  مرشوع  املايلة  وزارة  أعدت  وقد 
الشورى - إبان فرتة حكم الرئيس املعزول حممد مريس - ملناقشته وإقراره ىلع اعتبار أنه وسيلة 
تمويلها  أجل  من  االقرتاض  ىلع  قادرة  ادلولة  تعد  لم  اليت  اتلنموية  املرشواعت  تلمويل  جديدة 
أن  بعد  ابلنوك  عن  ا  بعيداً األموال  تلوظيف  وسيلة  تعد  أنها  كما  اخلارج،  أو  ادلاخل  من  سواء 
كمدخرات  األموال  وضع  مقابل  يف  الفرد  عليها  حيصل  اليت  الفوائد  ربوية  يف  ابلعض  شكك 
الصكوك  قانون  مرشوع  باإلمجاع  اإلسالمية  ابلحوث  جممع  رفض  ولقد  ابلنوك.  هذه  يف 
األكرب  اإلمام  برئاسة  2013م  يناير   1 بتاريخ  املجمع يف جلسة طارئة  وأكد  السيادية.   اإلسالمية 
ادلكتور أمحد الطيب أن املرشوع يتضمن خماطر كثرية تهدد سيادة الوطن؛ ألنه يعطي األجانب حق 
اتلملك يف األرايض املرصية، وأن لك يشء قابل للبيع مشرياًا إىل أن لكمة »سيادية« يف القانون تعين 
أنه ال جيوز االعرتاض عليها، كما أوضح أن أصول ادلولة وأراضيها ليست ملاكاً هلذا اجليل فقط. 
ويف الوقت نفسه أحال شيخ األزهر املرشوع إىل جلنة من كبار العلماء حلسم اجلدل الفقيه حول 
مرشوع القانون بناءاً ىلع طلب من وزارة املايلة اليت أاعدت املرشوع إىل شيخ األزهر. كما أشار 
وزير املايلة - آنذاك - ادلكتور املريس السيد حجازي إىل أن الوزارة لن توافق ىلع مرشوع الصكوك 
لضمان الرشيف عليه  باألزهر  اإلسالمية  ابلحوث  اتلامة من جممع  املوافقة  بعد  إال   اإلسالمية 

)43( »صك إساليم«، ويكيبيديا: املوسوعة احلرة، 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%83_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A  
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 اتفاقه بشلك تام مع الرشيعة اإلسالمية، وأوضح وزير املايلة أنه ناقش مع شيخ األزهر مالحظات 
جممع ابلحوث اإلسالمية ىلع مرشوع الصكوك اإلسالمية)44(.

ب - تداول األسهم يف ابلورصة

اهتمام  األسهم  تللك  والرشاء  ابليع  خالل  من  ابلورصة  يف  األسهم  تداول  عمليات  شلكت 
املؤسسات ادلينية، فعىل سبيل املثال أبرزت إحدى بيانات األزهر أن املضاربة يف ابلورصة أمر 
وذلك يف  لألسهم،  والرشاء  ابليع  بعمليات  القيام  أي  اتلجارة،  هو  اهلدف  طاملا اكن  جائز رشاعاً 
مقابل عمليات ابليع والرشاء بلعض األسهم بهدف إرضار الغري. كما أضاف األزهر أنه يشرتط 
ثابتة  وأوراق  أصول  هلا  يكون  وأن  ا،  مباحاً الرشكة  نشاط  يكون  أن  ابلورصة  يف  للمضاربة 

ومعلومة للجميع)45(. 

كما أشارت وزارة األوقاف - من خالل موقعها الرسيم ىلع شبكة اإلنرتنت - أن األصل يف 
ابليع والرشاء يف ابلورصة »اجلواز«؛ ألن سوق ابلورصة كغريه من األسواق اتلجارية جيوز اتلعامل 
ا خلصوصية هذا السوق وتعقده، فإنه ينبيغ ملن يرغب يف العمل به أن يتعرف ىلع  فيها، إال أنه نظراً
األسهم اليت يرغب يف بيعها أو رشائها، وذلك يلتجنب املحرم منها. ويقصد بذلك أن هناك من 
الرشاكت القائمة ىلع بيع املحرم، وهذا انلوع من الرشاكت ال جيوز تداول أسهمه، وتشري وزارة 

األوقاف إىل أنه يمكن معرفة ذلك من خالل القوائم املايلة تللك الرشاكت)46(. 

وباإلضافة إىل ما سبق أجازت دار اإلفتاء اتلعامل يف ابلورصة سواء بابليع أو الرشاء رشط أن 
 يكون هذا اتلعامل بقصد املشاركة يف اتلجارة أو الصناعة. كما حددت دار اإلفتاء السبب اذلي 

)44( »املايلة: موافقة جممع ابلحوث اإلسالمية رشط إلقرار قانون الصكوك«، أراب فاينانس،
 https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=245689&lang=ar&repcat=egne  

)45( يوسف حمفوظ، »األزهر: املضاربة يف ابلورصة جائزة يف حالة واحدة«، مبتدا،
http://www.mobtada.com/news_details.php?ID=517297  

)46( »الضوابط الرشعية جلواز اتلعامل بابلورصة«، إسالم ويب،
 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=7668   
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، وهو أن يكون اتلعامل بابليع والرشاء بقصد املضاربة؛ حيث  ا رشاعاً جيعل هذا اتلعامل حراماً
أكدت أنه ال جيوز رشاع)47(. 

 ـج- اتلالعب بأسعار العمالت انلقدية األجنبية

اجلنيه  مقابل  األمريكي  ادلوالر  سعر  ارتفاع  حول  رسميًّا  بياناًا  الرشيف  األزهر  أصدر 
من  يعد  ادلوالر  مقابل  املرصي  اجلنيه  بسعر  األفراد  بعض  تالعب  أن  فيه  ا  موضحاً املرصي 
أكل أموال انلاس بابلاطل، وأن هذا انلوع من األعمال يعد خمالفة لرشع اهلل، ويؤثر سلباًا ىلع 
أن  والوطين  الرشيع  واجبه  من  الرشيف  األزهر  أن  إىل  ابليان  وأشار  الوطين.  االقتصاد  سالمة 
تقوم ىلع  اليت  األعمال  هذه  إىل حرمة  النشاط  هذا  يعملون يف  اذلين  واألفراد  املؤسسات  ينبه 
ا، ولن يبارك اهلل فيه يف ادلنيا،   سحتاًا وحراماً

اً
االستغالل؛ وذلك ألن »الربح املتحصل منها يعد ماال

ولن ينفعه يف اآلخرة«)48(. 

اإلجراءات  إىل  باإلضافة  رشعية،  إجراءات  اختاذ  رضورة  ىلع  األوقاف  وزارة  أكدت  كما 
والسياسات االقتصادية واتلنظيمية حلل مشلكة ارتفاع سعر ادلوالر)49(. 

د - ارتفاع أسعار السلع واخلدمات

اتلجار  وجشع  واخلدمات،  للسلع  األسعار  ارتفاع  الرشيف  األزهر  علماء  استنكر 
أن  ىلع  املسلم  حث  اإلسالم  أن  ىلع  اإلسالمية  ابلحوث  جممع  أكد  كما  للسلع.  واحتاكرهم 
باآليات  ذلك  ىلع  واستشهد  احلرام،  املكسب  من  وحذر  الطيب،  احلالل  من  كسبه  يكون 

القرآنية واألحاديث انلبوية)50(.

)47( »اإلفتاء: سبب واحد جيعل اتلعامل يف ابلورصة حرام«، مرصاوي،
  http://www.masrawy.com/islameyat/Fatawa-Mo3amlat_Togaria/details/2015/5/26/588427/

اإلفتاء-سبب-واحد-جيعل-اتلعامل-يف-ابلورصة-حرام
)48( »اعجل: بيان األزهر الرشيف حول أزمه ارتفاع ادلوالر.. فتوى حتريم ما حيدث من جتار السوق السوداء«، ثقفين،  

 www.thaqfny.com/68268/اعجل-بيان-األزهر-الرشيف-حول-ارمه-ارتفا
)49( »وكيل األوقاف يطال بإجراءات رشعية حلل أزمة ادلوالر«، بوابة الوفد اإللكرتونية،

زياد السوييف، »حكم ادلين يف اتلاجر اجلشع وغالء األسعار«، الوطن،  )50(
http://www.elwatannews.com/news/details/727008
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تمثل يف حث ادلاعة ىلع  األول  املوقف  األوقاف من خالل موقفني؛  لقد جتسد دور وزارة 
تناول قضايا االحتاكر، واالستغالل، والغش للسلع واخلدمات واحلاجات األساسية ألفراد املجتمع 
يف خطب اجلمعة من خالل اتلأكيد ىلع أن الرشيعة اإلسالمية حرمت اكفة األنشطة اليت تؤدي 
أن  كما  املجتمع.  أفراد  بني  للعالقة  إفساد  من  عليه  يرتتب  ملا  األفراد؛  حباجات  اتلالعب  إىل 
ادلين اإلساليم نىه عن الغش واالحتاكر وغالء األسعار، وداع إىل أهمية تكاتف اجلهود للعمل 
ىلع وضع آيلات ملواجهة االحتاكر؛ حيث إن منهج اإلسالم يف حتريم االحتاكر يساعد ىلع منع 
االستئثار بالرثوة)51(. أما املوقف اثلاين لوزارة األوقاف ملواجهة ارتفاع األسعار فتمثل يف تنظيم 
محالت تلوزيع السكر ىلع األرس املرصية من خالل اتلعاون مع رجال األعمال؛ وذلك للتغلب 

ىلع جشع اتلجار)52(.

كما أعلنت دار اإلفتاء املرصية أن احتاكر السلع ورفع أسعارها من كبائر اذلنوب، وأضافت 
ا،  يف فتوى نرشت ىلع موقعها اإللكرتوين أن استغالل حاجة انلاس يعد رشاعاً خيانة لألمانة، وإثماً
ا للحقوق، وإجحافاًا باملحتاجني وحمدودي ادلخل. وطابلت دار وبغياًا، وإفساداًا يف األرض وتضييعاً

 

السلع اليت حيتاجها  بيع   اإلفتاء ابلائعني وأصحاب املحال اتلجارية تقوى اهلل، واالمتناع عن 
املواطن بأىلغ من سعرها الرسيم)53(. 

الوطن، اإلسالم«،  حرمها  قاتلة  أدوات  والغش  االحتاكر  خبطبة  ا  غداً األسعار  غالء  حتارب  »األوقاف  فايز،   )51( وائل 
http://www.elwatannews.com/news/details/845973

ثقفين، مرصية«،  أعمال  ورجال  األوقاف  وزارة  فيها  تشارك  املرصية  األرس  ىلع  السكر  تلوزيع  كربى  »محلة  حممود،   )52( سلىم 
 http://wp.me/p6R7te-mQ0

«، بوابة الوفد اإللكرتونية، )53( نسمة أمني، »اإلفتاء: املغاالة يف تقدير ربح اتلاجر من ابليع أمر حمرم رشاعاً
 https://alwafd.org//دنيا-ودين/-1573405»اإلفتاء«-املغاالة-يف-تقدير-ربح-اتلاجر-من-ابليع-أمر-حمرم-رشاع
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2- مجع اتلرباعت
شلك مجع اتلرباعت أحد العمليات االقتصادية اليت برز فيها دور املؤسسات ادلينية الرسمية 
من خالل صندوق حتيا مرص، وإسهام تلك املؤسسات أثناء حدوث األزمات والكوارث الطبيعية، 

وذلك ىلع انلحو اتلايل:

أ- صندوق حتيا مرص

االقتصاد  دلعم  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  مبادرة  ضمن  مرص  حتيا  صندوق  عن  علن 
ُ
أ

املرصي، واتلغلب ىلع األزمات االقتصادية، ولضمان حتقيق العدالة االجتماعية داخل املجتمع 
املرصي. ويف األول من شهر يويلو 2014م أعلنت رئاسة اجلمهورية عن تدشني صندوق حتيا مرص 
تلليق مساهمات املرصيني يف ادلاخل واخلارج جبميع ابلنوك املرصية حلساب الصندوق. كما أن 
 قانون إنشاء صندوق حتيا مرص ينص ىلع تشكيل جملس أمناء يتوىل وضع السياسة  العامة للصندوق 
برئاسة رئيس جملس الوزراء، وعضوية فضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر، وقداسة بابا اإلسكندرية 

بطريرك الكرازة املرقسية، والعديد من الوزراء)54(. 

كما أشار علماء األزهر إىل أن صندوق حتيا مرص وافق مقاصد الرشيعة، وأن الساخرين من 
صندوق حتيا مرص ال يفهمون صحيح اإلسالم، وأن دعوة الرئيس السييس للتربع توافق الرشع، 
وإعالن اتلربع »ال يعد رياءاً وشهرة، وأن ما يُدفع للصندوق صدقة وليس زاكة«)55(. ويف املقابل 
أشار ادلكتور عبد اهلل انلجار - عضو جممع ابلحوث اإلسالمية - إىل »أنه جيوز دفع زاكة الفطر 
باالقتصاد  انلهوض  يف  للمساعدة  مرص؛  حتيا  لصندوق  رمضان  شهر  يف  املسلمون  يدفعها  اليت 
ا أن توجيه الزاكة إىل الصندوق هو »من أكرب الواجبات؛ ألنه يضبط توزيع الزاكة  املرصي«، مؤكداً

ىلع الفقراء«)56(.

)54( »ننرش نص قرار السييس بإنشاء صندوق حتيا مرص«، مرصاوي،
 www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2014/11/12/387298/ننرش-نص-قرار-السييس-بإنشاء-صندوق

بالزاكة فيه جائزة.. وتهكم  الرحيم، »علماء باألزهر: صندوق حتيا مرص وافق مقاصد الرشيعة.. واملساهمة  )55( حممد صربي عبد 
 http://www.masress.com/elbalad/1017881،املعارضني عليه جهل باإلسالم«، مرصس

)56( مسعود صربي، »نظرة: إخراج الزاكة لصندوق حتيا مرص«، جملة املجتمع،
 http://www.mugtama.com/ntellectual/item/7058-نظرة-إخراج-الزاكة-لصندوق-حتيا-مرص.html#.WcdxsesBThM.link
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وطالب وزير األوقاف - ادلكتور حممد خمتار مجعة - رجال األعمال بمساندة مرص وعدم اتلأخر 
يف ذلك، مطابلاًا برضورة تربع اجلميع لصندوق حتيا مرص اذلي يهدف باألساس إلاعدة بناء مرص، 
وحتسني األوضاع املعيشية، وأشار إىل أن »مساندة مرص واتلربع هلا إىل جانب أنه واجب قويم 
ووطين وديين، فإن قوة مرص حتيم رجال األعمال واستثماراتهم، وتضمن هلم مستقبالاً أفضل«)57(.

أموال  دفع  وكذلك   ، رشاعاً جائز  مرص  حتيا  لصندوق  اتلربع  أن  ىلع  اإلفتاء  دار  أكدت  كما 
الزاكة والصدقات، وأوضحت دار اإلفتاء موقفها من حكم اتلربع لصندوق حتيا مرص من خالل 
أوقات  يف  وباألخص  وشعبه،  الوطن،  لصالح  تكون  الزاكة  دلفع  طريقة  أفضل  أن  ىلع  اتلأكيد 

األزمات واملحن)58(.

كما أشار ابلابا توارضوس إىل أن »فكرة صندوق حتيا مرص طيبة«، وأنه يتابع أخبار الصندوق 
عرب وسائل اإلعالم، وأوضح أنه سيكون هناك مساهمات مادية من الكنائس يف هذا الصندوق)59(.

ولقد برز ادلعم املادي لصندوق حتيا مرص من خالل العديد من املؤسسات ادلينية؛ ومنها ىلع 
سبيل املثال، ختصيص ثالثة ماليني جنيه من مشيخة األزهر دلعم الصندوق)60(، كما قرر جملس 
جامعة األزهر تربع أعضاء هيئة اتلدريس واهليئة املعاونة براتب يوم لك شهر ملدة اعم لصالح 
ا لالقتصاد املرصي)61(. وأشار القس بولس حليم املتحدث الرسيم باسم  صندوق حتيا مرص؛ دعماً
الكنيسة القبطية األرثوذكسية إىل أن الكنيسة لن تقيم موائد إفطار الوحدة الوطنية خالل شهر 

رمضان للتربع بتلك انلفقات املخصصة للموائد لصالح صندوق حتيا مرص)62(.

)57( رايم املرصي، »األوقاف: صندوق حتيا مرص واعء للزاكة، ونناشد املواطنني اتلربع يف رمضان«، ايلوم السابع،
 http://www.youm7.com/story/2016/6/1/2744450/األوقاف-صندوق-حتيا-مرص-واعء-للزاكة-ونناشد-املواطنني-اتلربع-ىف

)58( سعيد حجازي، وعبد الوهاب عيىس، »اإلفتاء: جيوز إنفاق أموال الزاكة لصندوق حتيا مرص«، الوطن،
http://www.elwatannews.com/news/details/1355596  

)59( »بالفيديو.. ابلابا توارضوس: فكرة صندوق حتيا مرص طيبة.. وأفكر يف إجراء جراحة بظهري«، اجلورنال،
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=4933927  

)60( »3 ماليني جنيه من مشيخة األزهر دلعم صندوق »حتيا مرص««، األهرام ايلويم،
 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/354996.aspx  

)61( »رئيس جامعة األزهر وجملس اجلامعة يتربعون لصندوق حتيا مرص، بوابة الرشوق،
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17072014&id=d3da6190-46c0-4e48-a18d-0f898532a0ca  

)62( أمرية هشام، »الكنيسة: لن نقيم موائد إفطار هذا العام، وسنوجه نفقاتها لصندوق حتيا مرص«، بوابة األهرام، 
 http://gate.ahram.org.eg/News/684606.aspx  
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ب - األزمات والكوارث الطبيعية

برز دور املؤسسات ادلينية يف املجال االقتصادي من خالل مجع اتلرباعت وتوزيع املساعدات 
املادية أثناء األزمات والكوارث الطبيعية؛ ومنها ىلع سبيل املثال أزمة السيول. ويف هذا الصدد 
حمافظيت  يف  السيول  من  ترضرت  اليت  املحافظات  دلعم  قافلتني  بإرسال  الرشيف  األزهر   قام 
ابلحر األمحر وسوهاج، باإلضافة إىل رصف املساعدات املادية لألرس املترضرة؛ حيث رصد األزهر 
 ، الرشيف 14 مليون جنيه تلعويض املترضرين من خالل رصف مبلغ 20 ألف جنيه ألرسة املتوفلَّ

و15 ألف جنيه للمصاب، و10 آالف جنيه ألصحاب املنازل اليت تعرضت ألرضار)63(. 

كما قامت وزارة األوقاف بتقديم املساعدات املادية والعينية لألرس املترضرة من خالل قيام 
وزير األوقاف بالزيارات امليدانية للمدن اليت تعرضت للسيول يف حمافظة ابلحر األمحر)64(. 

وباإلضافة إىل ما سبق أصدرت دار اإلفتاء فتوى مؤداها أن دفع أموال الزاكة إلصالح شباكت 
ا ملن وسع من مفهوم اإلنفاق يف  ، تقليداً الرصف اليت تعمل ىلع ترصيف مياه األمطار جائز رشاعاً

سبيل اهلل، وجعله شامالاً جلميع األفراد وكذلك للمترضرين من السيول)65(.

كما جتسد دور الكنيسة األرثوذكسية من خالل اإلعالن عن انطالق قافلتني ملساعدة األرس 
املترضرة من السيول يف منطقيت رأس اغرب، وحمافظة ابلحر األمحر، وأمخيم يف حمافظة سوهاج.

3- األنشطة االقتصادية )مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد املرصي(
شلكلَّ مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد املرصي أبرز األنشطة االقتصادية داخل املجتمع املرصي؛ 
حيث أقيم مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد املرصي حتت شعار مرص املستقبل. وقد داع إيله امللك 
الراحل عبد اهلل بن عبد العزيز خادم احلرمني الرشيفني ملساعدة مرص يف جتاوز أزمتها االقتصادية 

ا ملترضري السيول«، الوطن، )63( إهلام زيدان، »بالفيديو.. عباس شومان: مشيخة األزهر تعتمد 14 مليون جنيه تعويضاً
http://www.elwatannews.com/news/details/1549688   

)64( سعيد حجازي، وعبد الوهاب عيىس، »وزير األوقاف وحمافظ ابلحر األمحر يتفقدان املناطق املترضرة من السيول«، الوطن،
http://www.elwatannews.com/news/details/1563662   

)65( لؤي عيل، »اإلفتاء: جيوز دفع أموال الزاكة للمترضرين يف أحداث السيول األخرية«، ايلوم السابع، 
www.youm7.com/story/2016/10/31/2946466/اإلفتاء-جيوز-دفع-أموال-الزاكة-للمترضرين-يف-أحداث-السيول-األخرية
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عقب ثوريت 25 يناير و30 يونية. وأقيم هذا املؤتمر خالل الفرتة من 13 - 15 مارس 2015م يف مدينة 
املؤتمر عن عدة مرشواعت تنموية، وطرح فرص استثمارية يف جماالت  علن يف 

ُ
الشيخ، وأ رشم 

الطاقة، وانلقل، والشحن، والعقارات. كما قدمت بعض ادلول؛ مثل اململكة العربية السعودية، 
 واإلمارات العربية املتحدة، والكويت مساعدات مايلة مبارشة ملرص بلغت ما يقرب من أربعة

 مليارات دوالر. كما أعلنت سلطنة عمان عن تقديمها مبلغ مخسمائة مليون دوالر)66( باإلضافة 
إىل دعم العديد من ابلدلان العربية واألجنبية.

ولقد أكد املجلس األىلع لألزهر عقب اجتماعه برئاسة شيخ األزهر أن املؤتمر االقتصادي 
وزير  أكد  كما  العرب)67(.  األشقاء  دعم  خالل  من  االقتصادي  مرص  مستقبل  رسم  يف  يسهم 
األوقاف أن املؤتمر االقتصادي هدفه الرئيس املواطن املرصي، وزيادة اإلنتاج ودعم االقتصاد، 

وتوفري فرص عمل بما يسهم يف حتسني األوضاع املعيشية ألبناء الشعب املرصي)68(.

وأوضحت دار اإلفتاء أن انلجاح الكبري للمؤتمر االقتصادي يف رشم الشيخ يعد انطالقة قوية 
ملرص، وقفزة كبرية حنو االستقرار، كما أكدت ىلع رضورة نرش ثقافة اتلفاؤل وابلناء، وحث األفراد 

ىلع العمل واإلنتاج)69(.

كما جتسد دور الكنيسة يف مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد املرصي من خالل عدة آيلات؛ وذلك 
ا من إرسال ابلابا توارضوس برقية تهنئة إىل الرئيس عبد الفتاح السييس بمناسبة جناح املؤتمر  بدءاً
االقتصادي)70(، باإلضافة إىل دعوة ادلكتور القس أندريه زىك؛ رئيس الطائفة اإلجنيلية يف مرص إىل 

)66( »مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد املرصي«، ويكيبيديا: املوسوعة احلرة، 
https://ar.wikipedia.org/wiki/مؤتمر _دعم_وتنمية_االقتصاد_املرصي  

)67( محودة اكمل، »املجلس األىلع لألزهر: املؤتمر االقتصادي جسد اتلفاف الشعب وقيادته حول املصالح العليا«، أخبار مرص، 
www.egynews.net/197783/املجلس-األىلع-لألزهر-املؤتمر-االقتصا

)68( »وزير األوقاف: املؤتمر االقتصادي هدفه زيادة اإلنتاج وتوفري فرص عمل«، جريدة شباب مرص، 
http://www.shbabmisr.com/t~110854  

)69( »اإلفتاء: هذه يه الرسالة اليت وجهها املؤتمر االقتصادي لإلرهاب«، MBC مرص: حيدث يف مرص،
www.mbc.net/ar/programs/yahdoth-fe-masr/articles/-اإلفتاء--هذه-يه-الرسالة-اليت-وجهها-املؤتمر

html.-االقتصادي-لإلرهاب

)70( »ابلابا توارضوس يهنئ السييس بنجاح املؤتمر االقتصادي«، املرصي ايلوم،
http://www.almasryalyoum.com/news/details/681481   
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 تفعيل العديد من املرشواعت اليت اتفق عليها مع العديد من الرشاكت خالل املؤتمر االقتصادي)71(.
كما أشار القس سامح موريس - راىع الكنيسة اإلجنيلية - إىل »أن الكنيسة أقامت الصالة من أجل 

جناح املؤتمر االقتصادي، وجناح االستثمارات ليك يعم السالم ىلع مرص وأهلها«)72(. 

4 - املرشواعت القومية )قناة السويس اجلديدة(
الكيلو  إىل   61 الكيلو  من  السويس  لقناة  جديدة  تفريعة  بمثابة  اجلديدة  السويس  قناة  إن 
95، ولقد افتتحت يف 6 أغسطس 2015م، بطول 35 كم، باإلضافة إىل توسيع وتعميق تفريعات 
توقف  أبرزها  ومن  السويس؛  لقناة  القديمة  املشكالت  تاليف  إىل  املرشوع  ويهدف  ابلحريات. 
قافلة الشمال ملدة تزيد عن 11 ساعة يف منطقة ابلحريات املرة، كما يسمح هذا املرشوع باستيعاب 

السفن العمالقة مما يسهم يف زيادة دخل القناة)73(.

املرشواعت  أبرز  يعد  أنه  ىلع  اجلديدة  السويس  قناة  مرشوع  إىل  ينظر  أصبح  فلقد  وهكذا 
السويس  قناة  ومرشوع  ادلينية  املؤسسات  بني  العالقة  جتسدت  حيث  القومية؛  االقتصادية 
اجلديدة من خالل اإلشادة بأهمية هذا املرشوع ورضورة دعمه، فعىل سبيل املثال داع شيخ األزهر 
مجيع املرصيني دلعم قناة السويس اجلديدة بكل صور ادلعم، وأكد - عقب زيارته للقناة - ىلع 
أن هذا املرشوع يشلك حتدياًا يثبت قوة، وإرادة، وصمود املرصيني، مشرياًا إىل دعم مؤسسة األزهر 
إدارة صندوق تنميته)74(. ويف هذا اإلطار قرر جملس  الوطين وحرصه ىلع   الاكمل هلذا املرشوع 

)71( مايكل فارس، »خالل تكريم الكنيسة الربيطانية هل، رئيس الطائفة اإلجنيلية يطالب الكنائس العربية باخلارج بدعم الرئيس 
السييس«، ايلوم السابع،

http://www.youm7.com/story/2015/6/8/-رئيس-الطائفة-اإلجنيلية-يطالب-الكنائس-العربية-باخلارج-دعم-الرئيس
2215930/السييس

)72( مايكل اعدل، »كنيسة قرص ادلوبارة تصيل من أجل جناح املؤتمر االقتصادي«، ابلوابة نيوز، 
http://www.albawabhnews.com/1168717#.WaLTgXTqcyk.link  

)73( »قناة السويس اجلديدة«، ويكيبيديا: املوسوعة احلرة،
  https://ar.wikipedia.org/wiki/قناة_السويس_اجلديدة

)74( »الطيب يدعو املرصيني دلعم مرشوع قناة السويس اجلديدة«، بوابة أخبار ايلوم اإللكرتونية،
akhbarelyom.com/news/newdetails/172328/1/الطيب-يدعو-املرصيني-دلعم-مرشوع-قناة-السويس-اجلديدة.html
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 تكافل العاملني باألزهر االستثمار بمبلغ 250 مليون جنيه من خالل رأس مال الصندوق يف 
مرشوع قناة السويس)75(.

كما أكد وزير األوقاف أن إطالق الرئيس عبد الفتاح السييس إشارة ابلدء يف مرشوع القناة 
خطوة كبرية ىلع طريق استقالل اإلرادة الوطنية وحتررها من أية تبعية للرشق أو الغرب، وانطالقة 
حنو عرص املرشواعت الكربى. وقد أشار وزير األوقاف بقوهل: »إن تلك املرشواعت الكربى تعيد 
العبور  إىل  العايل،  السد  بناء  إىل  األهرامات  بناء  من  بدايةاً  وأجماده  املايض  عبق  من  شيئاًا  إيلنا 
 األول لقناة السويس اعم 1973م، ثم إىل هذا العبور اثلاين، واألهم هلذه القناة هو عبور اتلنمية، 
قرار برشاء شهادات  اختاذ  املادي عن طريق  ادلعم  الوطنية«. وجتسد  اإلرادة  واستقالل  وابلناء 
استثمار بمبلغ أربعمائة مليون جنيه من خالل أحد الصناديق اتلابعة للعاملني بوزارة األوقاف)76(.

اجلديدة  السويس  قناة  إنشاء  »أن  إىل   - اجلمهورية  مفيت   - عالم  شويق  ادلكتور  أشار  كما 
ا أيام الرسول عليه الصالة والسالم«)77(.  مرشوع حضاري مهم مثلما اكن حفر اخلندق حدثاًا مهمًّ
كما أكد املفيت أن قناة السويس اجلديدة ستكون نقطة انطالق وحتول يف حياة املرصيني باعتبارها 
مرشواعاً قوميًّا سيوفر كثرياًا من فرص العمل لشباب مرص، ويزيد من معدالت االستثمار داخل 
املجتمع املرصي. كما قرر مفيت اجلمهورية تكليف القائمني ىلع صندوق نقابة العاملني بدار 

اإلفتاء برشاء شهادات استثمار قناة السويس بمبلغ  مليوين جنيه)78(.

ويشري ابلابا توارضوس إىل قناة السويس اجلديدة بقوهل: »إجناز عظيم يصل إىل حد اإلعجاز«، 
وأشار إىل أن القناة أول مرشوع تنموي عمالق يفتتحه الرئيس السييس، وأن هذا املرشوع اعتمد 

 )75( شيماء عبد اهلادي، »بالصور.. شيخ األزهر يدعو دلعم مرشوع قناة السويس، ويعتربه حتدياًا يثبت إرادة املرصيني«، بوابة األهرام،
http://gate.ahram.org.eg/News/526453.aspx 

)76( إسماعيل رفعت، »وزير األوقاف: قناة السويس مرشوع جيل وشعب ووطن ورؤية قائد حكيم«، ايلوم السابع،
www.youm7.com/story/2015/7/24/2276273/وزير-األوقاف-قناة-السويس-مرشوع-جيل-وشعب-ووطن-ورؤية-قائد

)77( وائل فايز، »اإلفتاء ردًّا ىلع املشككني: فوائد قناة السويس حالل وليست ربا«، الوطن،
http://www.elwatannews.com/news/details/783578   

)78( »ابلابا توارضوس: قناة السويس اجلديدة إجناز عظيم يصل إىل حد اإلعجاز«، أخبار مرص،
 www.egynews.net/607396/ابلابا-توارضوسقناة-السويس-اجلديدة-إن/amp//
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ىلع تمويل الشعب املرصي. كما وصف ابلابا توارضوس زيارته لقناة السويس بأنه »يوم مشهود« 
 .)79( واملتابعة وااللزتام مفتاح انلجاح يف أي مرشوع  أن اتلخطيط واألداء واتلنفيذ  إىل   وأشار 
كما أعلن ابلابا توارضوس عن مساهمة الكنيسة بمبلغ مليون جنيه يف مرشوع قناة السويس 

انطالقاًا من مسئويلتها الوطنية)80(.

ا برز دور املؤسسات ادلينية يف دعم مرشوع قناة السويس من خالل إصدار فتاوى دينية  وأيضاً
للتأكيد ىلع رشعية رشاء شهادات االستثمار تلمويل املرشوع واحلصول ىلع العائد، فعىل سبيل 
املثال أشار وزير األوقاف إىل أن زيارة شيخ األزهر ملرشوع قناة السويس تؤكد اإلمجاع الوطين 
ا رشعيًّا. وأوضح أن دعوة شيخ األزهر جلميع املرصيني إىل اإلسهام  ىلع املرشوع، وتضيف عليه بعداً
بقوة يف هذا املرشوع ورشاء شهادات االستثمار املخصصة هل يقطع اجلدل، وحيسم اخلالف حول 
رشعية هذه الشهادات. كما أكد الشيخ عيل أبو احلسن - رئيس جلنة الفتوى - باألزهر أن اعئد 

شهادات االستثمار املعلنة تلمويل قناة السويس حالل، ويعد مضاربة رشعية)81(.

2014م ىلع رشعية رشاء  سبتمرب   7 بتاريخ  هل  بيان رسيم صدر  يف  األوقاف  وزير  أكد  كما 
شهادات استثمار مرشوع قناة السويس باعتباره عمالاً وطنيًّا وقوميًّا. ويف هذا اإلطار أكد كذلك 
الشيخ صربي عبادة - وكيل وزارة األوقاف - أن شهادات استثمار قناة السويس وفوائدها »حالل 
رشاعاً وال تعترب ِرباًا«. وأكد مفيت اجلمهورية ىلع أن رشاء املرصيني لشهادات االستثمار تلمويل 

مرشوع قناة السويس اجلديدة جائز رشاع)82(.

)79( »الكنيسة املرصية تساهم بمليون جنيه يف مرشوع قناة السويس اجلديدة«، جريدة املصدر،
http://www.almasdar.com/20632   

)80( حممد صربي عبد الرحيم، ومازن عبد الرمحن، »باإلمجاع.. األزهر واألوقاف واإلفتاء: شهادات استثمار قناة السويس اجلديدة 
.. وتدعو املرصيني إىل املشاركة«، صدى ابلدل، حالل رشاعاً

 http://www.elbalad.news/1107497  

)81( حممود حممد عيل، »وكيل وزارة األوقاف: فوائد شهادات استثمار قناة السويس حالل وال تعترب رباًا، بوابة الرشوق،
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10082015&id=6ed8a264-a3fc-4fa5-8338-   

d70340737e26

.. وتدعو  )82( عبد الرحيم، وعبد الرمحن، »باإلمجاع.. األزهر واألوقاف واإلفتاء: شهادات استثمار قناة السويس اجلديدة حالل رشاعاً
املرصيني إىل املشاركة«.
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استنتاجات
إن العالقة بني النسق ادليين - من خالل املؤسسات ادلينية - واملجال االقتصادي هلا  أوالاً: 
السياسات  دعم  أجل  من  ادلينية؛  باملؤسسات  السيايس  انلظام  استعانة  من خالل  تارييخ  بعد 

االقتصادية واتلنموية داخل املجتمع املرصي.

املرصي؛  املجتمع  يف  االقتصادي  املجال  داخل  دينيًّا  حضوراًا  ثمة  أن  ادلراسة  أبرزت  ثانياًا: 
حيث جتسد هذا احلضور يف عدة أشاكل وذلك ىلع انلحو اآليت:

إن احلضور املؤسيس اكن من خالل استداعء املؤسسات ادلينية ورجال ادلين من أجل - 1
باإلضافة  اإلسالمية،  الصكوك  قانون  احلال يف مرشوع  هو  كما  ادلينية،  الفتوى  طلب 
إىل إصدار فتاوى دينية بشأن اتلربع لصندوق حتيا مرص، وتداول األسهم يف ابلورصة، 
وكذلك رشاء  واخلدمات،  السلع  أسعار  وارتفاع  انلقدية،  العمالت  بأسعار  واتلالعب 

شهادات استثمار قناة السويس، واحلصول ىلع العائد من تلك الشهادات.

وابلابا - 2 األزهر،  شيخ  عضوية  خالل  من  ظهر  قد  ادليين  للنسق  الرمزي  احلضور  إن 
توارضوس يف جملس أمناء صندوق حتيا مرص.

إن هناك حضوراًا تعبويًّا للنسق ادليين داخل املجال االقتصادي من خالل اإلسهام يف - 3
إىل  باإلضافة  الطبيعية،  والكوارث  األزمات  وأثناء  لصندوق حتيا مرص،  اتلرباعت  مجع 

رشاء شهادات استثمار قناة السويس.
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