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هٌَُ أَنِشَأَكُمِ مِنَ األَرِضِ ًَاسِتَعِمَرَكُمِ فَِِوَا فَاسِتَغِفِرًُِيُ ﴿

﴾   ثُمَّ تٌُِبٌُِا إِلََِىِ إِنَّ رَبُِِّ قَرٍِِبٌ مُجَِِبٌ  

.61 هود، اآلي،،  

،﴾ًَالَ تَوِنٌُا ًَالَ تَحِزَنٌُا ًَأَنتُمُ األَعِلٌَِنَ إِن كُنتُم مُُّؤِمِنِنيَ﴿،  
.139 آ، عم اد، اآلي،،  



 شكر 

 الصكس  ّاحلند ّاملي٘ ّالفضل هلل  أّال ّآخسا، علٙ جصٓل ىعنُ ّعطآاِ ّتْفٔكُ لٕ  يف اجناش ٍرا العنل، ّأضألُ

 ضبحاىُ أٌ ٓتكبلُ  مين  ّٓتجاّش لٕ عً اخلطأ فُٔ  ّجيصٓين عً صْابُ
 :ّألٌ مً ال ٓصكس الياس ال ٓصكس اهلل، أتكدو بالصكس  الكبري 

لألضتاذ الدكتْز صاحل صاحلٕ، أّال علٙ تْجَٕٔ هلرا املْضْع الرٖ ما اشددت  بُ إال  إمياىا  بعظن٘  ٍرا 

الدًٓ، ثاىٔا علٙ قبْلُ اإلشساف علٙ ٍرا العنل البحجٕ، ّثالجا  علٙ كل ما قدمُ ليا حنً طلب٘ مدزض٘  الدكتْزاِ  

ّعلٙ حتنلُ  ليا زغه مطؤّلٔاتُ، ّزابعا علٙ كل ما برلُ  ّٓبرلُ مً جَد يف خدم٘ العله ٓطتحل كل التصجٔع 

 ّالدعه، فجصاِ اهلل عين كل اخلري؛

ّالصكس اجلصٓل مْصْل إىل أضاترتٕ الكساو  أعضاء اللجي٘  املْقسٗ علٙ قبلٍْه  مياقص٘  ٍرا البحح، ّاإلطالع علُٔ  

 ّحتدٓد مكامً اخللل فُٔ الرٖ ّقعت فُٔ لتْاضع علنٕ  ّقلُ خربتٕ، ّاكتصفِْ  حبيكتَه ّعلنَه ّخربتَه؛

الدكتْز  الفاضل عبد احللٔه غسبٕ علٙ تْجَٔاتُ الكٔن٘ :  كنا أتكدو بالصكس  اجلصٓل ّالتكدٓس  اخلالص  إىل

 .لٕ، ّاألضتاذ الدكتْز   عبد اجلباز الطبَاىٕ  علٙ مطاعداتُ  لٕ

 .ّيف اخلتاو شكسا لكل مً ضاعدىٕ يف ٍرا العنل  ّ يف مصْازٖ الدزاضٕ  املتْاضع

 .جصاكه اهلل عين كل اخلري: إىل كل ٍؤالء شكسا ّعسفاىا باجلنٔل ّاعرتافا بالفضل، أقْل 

 فضٔل٘



 

 

 املقـــــــــــــــــــــــــدمة 
 

 



 

 

  أ
 

 مقدمة 

تمهيـــد
أعدتو اللجنة العادلية يعترب مفهوم التنمية ادلستدامة، والذي ظهر ألول مرة كمصطلح يف التقرير الذي 

، من أكثر ادلفاىيم اليت القت تأييدا ودعما كبريا من "مستقبلناالمشترك"  ادلعنون بـ1987للبيئة والتنمية سنة 
قبل  الباحثني واخلرباء على اختالف رلاالت ختصصهم واديولوجياهتم ومذاىبهم، وكذا من قبل صناع القرار 
: والشعوب على ادلستوى العادلي، إذ رأوا فيها ادلالذ األخري لتغيري األوضاع احلالية ادلتأزمة، على رتيع األصعدة

استنزاف للموارد  )والبيئية (..بطالة، جوع، فقر، )، واالجتماعية(أزمات  واضطرابات اقتصادية متكررة)االقتصادية
...( صراعات ونزاعات وحروب،) ، والسياسية(...وتبديد للطاقات، تلوث، التغري ادلناخي واحرتار كوكب األرض،

 .خاصة يف دول العامل الثالث، واليت تعترب دولنا اإلسالمية والعربية جزء منو
 منيت فيها كل اجلهود  تعاين من مظاىر التخلف يف رتيع رلاالت احلياة، بعد أنىذه األخرية اليت

وقد أرجع الكثري من . والتجارب التنموية السابقة اليت كانت هتدف للخروج من ىذه احلالة حنو التنمية بالفشل
تعرب بالدرجة األوىل عن اديولوجيات ادلختصني ىذه النتائج ادلتعثرة إىل اعتماد ىذه الدول على نظريات تنموية 

ادلنظرين ذلا وأىدافهم ومصاحلهم يف ادلنطقة، فتبنت معظم ىذه الدول بعد خروج ادلستعمر األجنيب من أراضيها 
ادلذىب االقتصادي االشرتاكي، غري أن النتائج السلبية اليت دتخضت عن ىذه التجربة جعلتها تتحول إىل تطبيق 

 .ادلذىب الرأمسايل، لكن الوضع مل يتغري كثريا عن سابقو
ونعين بادلذىب رلموعة األسس وادلعارف واألفكار واآلراء اليت تعكس ثقافة وعقيدة أصحاهبا، واليت 

ختتلف دتاما عن ما ىو موجود يف العامل اإلسالمي، شلا جعلو يقع يف دوامة من التناقضات واالختالالت 
والتشوىات، باسم التحديث تارة وباسم التنمية تارة أخرى، وىي يف حقيقة األمر مل تكن سوى زلاوالت حثيثة 
لتغريبو ودرلو يف نظام العودلة اليت اخرتعت أساسا دلواجهة عادلية اإلسالم وكبديل لو، ىذا األخري الذي وجد فيو 

 .1الغرب قوة فسعى إىل إبعادىا عن ادلسلمني الضعفاء
لذلك فالضرورة ملحة العتماد مذىب يراعي خصوصيات ىذه الدول ومقومات شعوهبا، ونظام يستمد 

ويف ىذا اإلطار انطلقت العديد من اجلهود واحملاوالت البحثية يف رلال االقتصاد . مبادئو وأصولو من ىذا ادلذىب
ومكوناتو كنظام  (أصولو، مبادئو، ضوابطو، موقفو من سلتلف ادلستجدات)اإلسالمي، إلبراز معادلو كمذىب

 .، وإلقناع خاصة أصحاب القرار بكفاءتو وقدرتو على تغيري أوضاع التخلف وحتقيق التنمية(مؤسساتو وسياساتو)
وعلى ضوء األعمال البحثية السابقة، فسنحاول يف ىذه الدراسة الوقوف عند سلتلف ىذه العناصر، واختبار مدى 

 .قدرة ادلنهج التنموي اإلسالمي على حتقيق التنمية الشاملة ادلستدامة
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 .15، ص2004، 2دار ادلسرية للنشر والتوزيع، ط: ، األردنالمنهجيةوالتطبيقوالقواعد:اإلدارةفياإلسالمفهمي خليفة الفهداوي،  
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 مقدمة 

 إشكالياتالبحث .1

 : التاليةة يف ىذا البحث اإلجابة على اإلشكالية الرئيسي
ماهياألسسالمبدئيةوالمنظومةالمؤسسيةواإلجرائيةللتنميةالشاملةالمستدامةفي     

االقتصادياإلسالمي؟
:حتت ىذا التساؤل الرئيسي رتلة التساؤالت الفرعية التاليةويندرج 

 و ىل ىناك فرق يف االصطالح ؟ماذا نقصد بالتنمية الشاملة ادلستدامة حسب ادلنظور اإلسالمي -
 وادلفهوم بني الفكر اإلسالمي وبني ادلفهوم احلديث للتنمية ادلستدامة؟

 ؟ما ىي األسس ادلبدئية اليت تقوم عليها التنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد اإلسالمي -

 وما ىي أىم أدوراىا ؟ما ىي ادلنظومة ادلؤسسية  للتنمية الشاملة ادلستدامة ادلنهج التنموي اإلسالمي -
 ووظائفها التنموية؟

 ما ىي ادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد اإلسالمي؟ -

 فرضياتالبحث .2

 :وسننطلق لإلجابة على التساؤالت السابقة من الفرضية الرئيسية التالية
تساهماألسسالمبدئيةوالمنظومةالمؤسسيةواإلجرائيةللتنميةالشاملةفياالقتصاداإلسالمي

.فيتحقيقالتنميةالشاملةالمستدامة
 :وتتفرع ىذه الفرضية بدورىا إىل الفرضيات اجلزئية التالية

ىناك اختالف من حيث ادلفهوم واألىداف بني التنمية ادلستدامة يف االقتصاد اإلسالمي وادلفهوم الذي  -
 وصل لو الفكر التنموي ادلعاصر خبصوص استدامة التنمية؟ 

 األسس ادلبدئية للتنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد اإلسالمي تضمن مشولية واستدامة العملية التنموية؛ -

ادلنظومة ادلؤسسية اليت يعتمد عليها ادلنهج  اإلسالمي للتنمية تربز خصوصيتو، وقادرة يف ظل االلتزام  -
 باألسس ادلبدئية ذلذا ادلنهج على حتقيق تنمية شاملة مستدامة؛

 ادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد اإلسالمي ذلا من الكفاءة ما جيعلها قادرة حتقيق  -
 .أىداف التنمية الشاملة ادلستدامة
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 أهميــةالبحث .3

تكمن أمهية ادلوضوع يف الضرورة ادللحة إلخراج العامل اإلسالمي من وضعو احلايل من خالل البحث عن 
تو، خاصة وحنن نعلم أن العملية التنموية ترتبط بعالقة متينة مع عقائد احلول ألسباب ختلفو تراعي خصوصي

. بالسلوكيات األخالقية السائدة فيواوثقافة اجملتمع، وتتأثر تأثرا بالغ
براز القدرات الكامنة يف الفكر االقتصادي اإلسالمي وما يتيحو من آفاق عمل كمحاولة إل وجاء ىذا ال

( االقتصادية واالجتماعية والسياسية و البيئية)جلميع اجملاالت احلياتية  شاملةواسعة للتطور وفرص ذتينة لتنمية 
. واجلوانب الروحية، ومستدامة لألجيال القادمة

أهدافالبحث .4

 : زلاولة من وراء البحث يف ىذا ادلوضوع إىل   هندف

 ؛إبراز طبيعة ادلنهج التنموي اإلسالمي ودوره يف حتقيق التنمية الشاملة ادلستدامة -

  على مستوى ادلبادئ واألسس وادلؤسسات والسياسات؛اإلسالمي ادلنهج التنموي ائصتوضيح خص -

تبيان مدى كفاءة وقدرة ادلنهج التنموي اإلسالمي على حتقيق التنمية الشاملة ادلستدامة، وبالتايل تربير  -
 .الدعوات ادلنادية بضرورة تطبيقو خاصة يف دول العامل اإلسالمي

المنهجالمتبعفيالبحث .5

سنعتمد يف معاجلة ىذا ادلوضوع واإلجابة على اإلشكاليات ادلطروحة، على ادلنهج الوصفي التحليلي 
بالدرجة األوىل، من خالل رتع ادلعلومات وأحيانا بيانات وإحصائيات من سلتلف ادلراجع ادلرتبطة بادلوضوع أو 

كما سنعتمد يف بعض النقاط على ادلنهج ادلقارن .أحد أجزائو، مث حتليلها بالشكل الذي خيدم إشكاليات البحث
 .بني ما ىو موجود يف الفكر الوضعي وما يطرحو الفكر اإلسالمي، هبدف إبراز خصوصيتو وتفوقو

 الدراساتالسابقة .6

 إىل إبراز معامل البديل التنموي اإلسالمي، كما سبق وأشرنا ىناك العديد من اجلهود البحثية  اذلادفة
فحقيقة عرف اإلنتاج العلمي يف رلال االقتصاد اإلسالمي تطورا ملحوظا، حيث زاد عدد ىذه البحوث وتنوعت 

 . مواضيعها واتسعت لتشمل  تقريبا كافة أسسو ومبادئو كمذىب وكل مكوناتو كنظام
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نظام ادللكية، احلرية االقتصادية، السياسة  )غري أن أغلب الدراسات تناولت جزءا من جزئيات ىذا البديل
، مع وجود بعض الدراسات اليت (...ادلالية والنقدية، سياسة التوزيع، التنمية االقتصادية، البنوك اإلسالمية،

:حاولت تسليط الضوء على موضوع التنمية يف ادلنهج اإلسالمي، واليت من بينها على سبيل الذكر ال احلصر
، 1989السعودية،الطبعةاألولى،:اإلسالموالتنميةاالجتماعية،دارالمنارةللنشروالتوزيعكتاب  -

، أكد فيو أن ىدف التنمية ىو اإلنسان جبانبيو ادلادي والروحي، وأن محسنعبدالحميدللـدكتور
التجارب الغربية استطاعت أن حتقق لو تنمية اجلانب ادلادي ويف نفس الوقت سببت لو أزمات نفسية 

وروحية وأخالقية، فحاول من خالل طرح النموذج اإلسالمي إبراز قدرتو على تعديل ىذه األخطاء 
 . واالحنرافات

المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشر، مفاهيممناهجوتطبيقات:التنميةفياإلسالمكتاب  -
، تعّرض فيو الباحث إىل توضيح إبراهيمالعسل، للدكتور1996لبنان،الطبعةاألولى،:والتوزيع

مفهوم التنمية يف اإلسالم، ومشكالت التنمية يف العامل اإلسالمي،كما تطرق إىل بيان بعض األسس اليت 
 .يتضمنها ادلنهج اإلسالمي للتنمية

دراسةللمفاهيمواألهدافواألولويات:المنهجالتنمويالبديلفياالقتصاداإلسالميكتاب   -
مصر،الطبعةاألولى،:وتحليللألركانوالسياساتوالمؤسسات،دارالفجرللنشروالتوزيع

، حيث انطلق فيو الباحث من تفسري ظاىرة التخلف يف العامل صالحصالحي، دلؤلفو الدكتور 2006
اإلسالمي، مث انتقل إىل حتديد مفهوم التنمية وأبعاده وخصائصو وأىدافها مبينا أهنا ختتلف كلية عن 

عمليات التغيري األخرى، مث انتقل إىل تبيان معامل ادلنهج اإلسالمي والتأكيد على فعاليتو وكفاءتو وضرورة 
تطبيقو لتغيري أوضاع التخلف اليت يعاين منها العامل اإلسالمي، وىذا من خالل عرض مفّصل ألركانو 

 .وسياساتو ومؤسساتو

 : كما توجد بعض الدراسات اليت تناولت اإلسالم والتنمية ادلستدامة، وتتمثل ىذه الدراسات يف
دراسةعنالتنميةالمستدامةمن"أعدهتا  ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة بعنواناليت دراسة ال -

جزء كبري منها دلوضوع البيئة وكيفية يف ، تُطُرِق "منظورالقيماإلسالميةوخصوصياتالعالماإلسالمي
 ؛زتايتها من وجهة نظر اإلسالم

وتعّرضت كذلك "العالماإلسالميوتحدياتالتنميةالمستدامة"دراسة لنفس اذليئة حتت عنوان -
 .دلوضوع البيئة، مفهوم التنمية ادلستدامة، ومعوقات التنمية ادلستدامة يف  العامل اإلسالمي
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غري أننا يف ىذا ادلوضوع سنحاول توضيح العالقة بني سلتلف مكونات ادلنهج التنموي اإلسالمي 
مبفهوم التنمية الشاملة ادلستدامة، وكيف يستطيع ىذا ادلنهج أن جيسدىا على  (، السياساتتاألسس، ادلؤسسا)

 .أرض الواقع
 محاورالبحث .7

 :من أجل اإلجابة على اإلشكاليات ادلطروحة واختبار الفرضيات ادلقرتحة، قسم البحث إىل
وأمهيتو واذلدف والدافع من  إلعطاء نظرة شاملة وتوضيح اإلطار العام للموضوع وخلفياتو، مقدمةعامة

 .لبحث فيووراء ا

يتعرض األول لرصد أىم ادلراحل اليت مر هبا : كمدخل للموضوع، وقسم بدوره إىل مبحثنيفصلأول
مفهوم التنمية واليت كان مفهوم التنمية ادلستدامة آخر ما توصل إليو الفكر التنموي، كما يتعرض ادلبحث الثاين إىل 

األزمة االقتصادية  )أىم التحديات اليت تقف أمام جتسيد ىذا ادلفهوم يف الواقع، وتتمثل يف الثالث أزمات الكربى
وىذا . ، باإلضافة إىل توضيح ارتباط ىذه األزمات باالقتصاد الرأمسايل(احلالية، أزمة الفقر واجلوع، األزمة البيئية

لتربير اجتاىنا حنو طرح بدليل دلذىب مليء بالتناقضات واالحنرافات ونظام كان السبب األول يف إحداث 
 .األزمات

 سنوضح فيو مفهوم وأبعاد وأىداف التنمية يف ادلنهج اإلسالمي، وعالقتها بادلفهوم الفصلالثانيأما
احلديث للتنمية ادلستدامة، كما سنبدأ بطرح البديل من خالل توضيح أىم األسس اليت يقوم عليها، لتحقيق تنمية 

 .اقتصادية واستدامة بيئية وعدالة اجتماعية

 سنحاول إبراز أىم وظائف وأدوار ادلؤسسات ادلكلفة بالقيام بالعمل التنموي وفقا الفصلالثالثويف
سيتناول ادلبحث األول كل : للمنهج اإلسالمي واليت تربز خصوصية ىذا ادلنهج، حيث قسمناه إىل ثالث مباحث

من الدولة، مؤسسة احلسبة ومؤسسة الزكاة، يف حني يتعرض ادلبحث الثاين إىل مؤسسات أخرى شريكة للدولة 
ومكلمة ألدوارىا ووظائفها، ويتعلق األمر بالقطاع اخلاص والقطاع الثالث وعلى رأسو مؤسسة الوقف، كما 

سيخصص ادلبحث األخري دلؤسسات أخرى ذات دور رئيسي يف عملية التنمية الشاملة ادلستدامة، وىي 
وادلؤسسات التعليمية والبحثية وادلؤسسات اإلعالمية وأخريا  (مصارف، شركات تأمني)ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية 

 .ادلؤسسة ادلسجدية

 للبحث يف ادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد الفصلالرابعيف حني سيخصص
اإلسالمي، سنتطرق فيو إىل أىم أجزاء ىذه ادلنظومة، وادلتمثلة يف السياسة النقدية وادلالية، حيث سنحاول توضيح 

سلتلف اإلجراءات واألدوات اليت ميكن استخدامها يف إطار ىاتني السياستني لتحقيق أىداف التنمية الشاملة 
 .ادلستدامة، وادلتوافقة مع مبادئ وأصول وضوابط ادلذىب االقتصادي اإلسالمي

  . لعرض أىم النتائج اليت سنتوصل إليها من خالل ىذا العمل البحثيالخــاتمةويف األخري



 

 الفصل األول
املفهوم، : التنمية املستدامة" 

 "األبعاد، التحديات
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 تمهيـــد
 

يعترب مفهوم التنمية ادلستدامة آخر ما توصل لو الفكر التنموي، بعد أن مر مفهوم التنمية بعدة مراحل، 
تبُت بعد االنتقال إىل كل مرحلة عجز وقصور على ادلستوى ادلفاىيمي عن ادلرحلة اليت سبقتها، وىذا ما انعكس 

 .بدوره على ادلستوى التطبيقي والعملي يف شكل جتارب تنموية فاشلة

مل غلد بعد طريقو للتطبيق على مستوى كل دول العامل، ما عدى زلاوالت لتبٍت  غَت أن ادلفهوم األخَت
بعض من أبعاده دون الوصول إىل ادلستوى ادلطلوب من حيث التنسيق والتكامل، ورغم ىذا يبقى مفهوم التنمية 
ادلستدامة من أكثر ادلفاىيم اليت القت تأييدا كبَتا من قبل الباحثُت واخلرباء وادلختصُت يف شىت اجملاالت، وكذا 
صناع القرار يف كل دول العامل، ورمبا يرجع ىذا األمر إىل أن ىذا ادلفهوم عَكس وانطلق من الواقع ادلعاش على 

 .مستوى كل دول العامل
... ةاالقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسي: ىذا األخَت الذي يتخبط يف العديد من ادلشاكل ادلتأزمة

والشيء ادلالحظ أن ىذه األزمات إما أهنا ارتبطت بتطبيق وعودلة الفكر الوضعي الرأمسايل أو زادت حدة وتفاقما 
يف ظلو، وىذا األمر عرضو للعديد من االنتقادات حول مدى  سالمتو كمذىب  وكفاءتو كنظام، شلا يستدعي 

 .ضرورة التغيَت وإغلاد بدليل لو
ويف ىذا الفصل سنحاول التطرق بشيء من التفصيل لألفكار اليت جاءت يف ىذا التمهيد، وارتأينا 

 :معاجلتها يف ادلبحثُت التاليُت
 
  

  
 

 

 

 
 
 
 
 

 تطور مفهوم التنمية وأبعاد التنمية الشاملة المستدامة: المبحث األول 
 أىم التحديات الحالية للتنمية الشاملة المستدامة: المبحث الثاني 
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 تطور مفهوم التنمية وأبعاد التنمية الشاملة المستدامة: المبحث األول
 

تعترب قضية التنمية من القضايا ادلهمة اليت تشغل حيزا كبَتا، على ادلستوى التطبيقي والعملي من قبل 
صناع القرار ورامسي السياسات وواضعي الربامج واخلطط التنموية، وقبل ىذا على ادلستوى الفكري من قبل 

ىذا األخَت الذي يرصد سلتلف ادلراحل اليت مر هبا مفهوم التنمية، واليت . الباحثُت وادلختصُت يف كل اجملاالت
 .يعترب مفهوم التنمية ادلستدامة آخر ما توصل لو ىذا الفكر

ويف ىذا ادلبحث سنتطرق إىل التطور التارؼلي ذلذا ادلفهوم، وسنعاجل بشكل من التفصيل آخر ما توصل 
. ، كما سنوضح دلاذا اعتمدنا مفهوم التنمية الشاملة ادلستدامة؟(مفهوم التنمية ادلستدامة )لو الفكر التنموي 

 :وسيكون ىذا يف ادلطلبُت التاليُت
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تطور مفهوم التنمية: المطلب األول 

 أبعاد التنمية الشاملة المستدامة: المطلب الثاني 
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 تطور مفهوم التنمية: المطلب األول
لقد أعلنت دول العامل الثالث احلرب ضد التخلف فور انتهاء معظمها من احلرب ضد االستعمار،             

لكن ادلتتبع جملريات ىذه احلرب غلد أن أغلبية ىذه الدول قد فشلت يف ىذا ادلسعى، أومل تتمكن من حتقيق 
التنمية، نظرا للفهم اخلاطئ والقاصر ذلذه العملية وااكي للغرب، إذ مل تكتفي ىذه الشعوب من استَتاد 

التكنولوجيا والغـــــــــذاء  بل حىت الربامج واألفكار وادلفاىيم، وعلى رأسها مفهوم التنمية، ىذا األخَت الذي اختلفت 
 ادلنظرين لو وبتعدد ادلراحل اليت مّر هبا، وؽلكن اختصار ادلراحل الكربى تمضامينو وأبعاده باختالف إيديولوجيا

 .اليت مّر هبا ىذا ادلفهوم وفقا دلا يلي
 سيادة النظرة االقتصادية على المفهوم: أوال

يف ىذه ادلرحلة ساد االعتقاد أنو إذا ما حدث تطور يف اجلانب االقتصادي فقد توصلنا إىل التنمية، على 
اعتبار أن حتسن الوضع االقتصادي ينعكس إغلابا على الوضع االجتماعي والسياسي والعكس، وىذه ادلرحلة 

 :بدورىا ؽلكن تقسيمها إىل مرحلتُت
 اعتبار التنمية اقتصادية بحتة .1

 :ومن بُت الدالة على ىذا ادلفهوم التعريفُت التاليُت
 التعريف األول .1.1

عملية استخدام ادلوارد االقتصادية ادلتاحة للمجتمع يف حتقيق زيادة مستمرة يف "  التنمية االقتصادية ىي
الدخل القومي تفوق معدالت النمو السكاين مبا يؤدي إىل زيادات حقيقية يف متوسط نصيب الفرد من 

 .1"الدخل
 التعريف الثاني .1.2

تنشيط االقتصاد الوطٍت وحتويلو من حالة الركود والثبات إىل حالة احلركة والديناميكيــــة عن "  التنمية ىي
طريق زيادة مقدرة االقتصاد الوطٍت لتحقيق زيادة سنوية وملموسة يف إرتايل الناتج الوطٍت، مع تغيَت يف ىيكــــــل 
اإلنتاج ووسائلو، ومستوى العمالة، وتزايد االعتماد على القطاع الصناعي واحلريف، يقابلو اطلفاض يف األنشطة 

    .2"التقليدية
وىذا . رغم أن التعريف الثاين أكثر مشوال من األول إال أن كالعلا ركزا على اجلانب االقتصادي فقط

 :ادلفهوم الضيق للعملية التنموية أكده واقع البلدان ادلتخلفة إذ
                                                 

1
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : ، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي 

 .88،ص1،2006، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة، طوالمؤسسات
 .38،ص1996، 1، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت، طمفاىيم مناىج وتطبيقات: التنمية في اإلسالمإبراىيم العسل،  2
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 ىناك العديد من الدول متوسط نصيب الفرد فيها عاٍل ورغم ذلك فهي مل حتقق التنمية؛ -

 ىنـاك العديد من الدول حاولت زلاكاة النموذج الغريب فيما ؼلص بنية ىيكلها االقتصادي بالًتكيز على -
       القطاع الصناعي كقوة دافعة لالقتصاد الوطٍت، إال أهنا مل تنجح يف حتقيق التنمية؛

ليس من ادلنطقي أن ػلدث تقدم يف اجلانب االقتصادي يف ظل ختلف سياسي واجتماعي وإداري، كما ال  -
فكل واحد من ىذه اجلوانب ..."ؽلكن أن يتعايش ختلف اقتصادي مع تقدم سياسي وثقايف واجتماعي

والتخلف يف واحد من ىذه اجلوانب مؤشر خلل وفساد يف . مقدمة ونتيجة لغَته يف وقت واحد يكون
1."اجلوانب األخرى

 

 التوجو نحو الشمول مع استمرار سيطرة الجانب االقتصادي .2

يف ىذه ادلرحلة بدأ ادلفهوم يتسم بالشمول مع استمرار السيطرة االقتصادية، ومن بُت التعاريف اليت تعرب 
 :عن ىذا ادلفهوم، نذكر ما يلي

 التعريف األول . 1.2

رلموعة اإلجراءات والتدابَت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، هتدف إىل حتقيق تغيَت ىيكلي يف الكيان "
االقتصادي لبناء آلية اقتصادية ذاتية تضمن حتقيق زيادة حقيقية يف الناتج اإلرتايل ورفعا مستمرا لدخل الفرد 

 .  2"احلقيقي، كما هتدف إىل توزيع عادل ذلذا الناتج بُت طبقات الشعب ادلختلفة اليت تساىم يف حتقيقو
 التعريف الثاني. 2.2

العملية اليت ػلدث من خالذلا تغيَت شامل ومتواصل مصحوب بزيادة يف متوسط الدخل احلقيقي "ىي 
 .3"وحتسن يف توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقَتة وحتسن يف نوعية احلياة وتغَت ىيكلي يف اإلنتاج

فادلالحظ من خالل ىذين التعريفُت أنو رغم اإلشارة للجوانب غَت االقتصادية يف عملية التنمية، إال أن 
تغيَت ىيكلي يف الكيان االقتصادي، زيادة حقيقية يف الناتج اإلرتايل،  )أىدافها بقيت اقتصادية يف ادلقام األول

 .(...زيادة يف متوسط الدخل احلقيقي
 التنمية باعتبارىا عملية حضارية شاملة: ثانيا

إن فشل اجلهود التنموية ادلنطلقة من ادلفاىيم الناقصة واجلزئية للتنمية  قد أدى إىل إدراك مكامن اخللل، 
وبالتايل إعادة النظر يف ىذا ادلفهوم، وظهرت مفاىيم تعترب التنمية عملية حضارية شاملة  لكل اجلوانب 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، ويشارك فيها اجلميع، وىذه بعض من التعاريف اليت تصب يف ىذا 
 : ادلفهوم 

                                                 
1

 .13إبراىيم العسل، مرجع سبق ذكره، ص 
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان : المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي، مرجع سبق ذكره،  2

 .91 صوالسياسات والمؤسسات
 .17، ص2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اتجاىات حديثة في التنميةعبد القادر زلمد عبد القادر عطية،  3
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 التعريف األول .1

عملية حضارية شاملة دلختلف أوجو النشاطات يف اجملتمع مبا ػلقق رفاىية اإلنسان وكرامتو  والتنمية  "
 ىي أيضا بناء لإلنسان وحترير لو وتطوير لكفاءاتو وإطالق لقدراتو للعمل والبناء، والتنمية ىي كذلك اكتشاف

 1"دلوارد اجملتمع وتنميتها واالستخدام األمثل ذلا من أجل بناء الطاقة اإلنتاجية  القادرة على العطاء ادلستمر
 التعريف الثاني .2

ىي العملية اليت تبذل بقصد ووفق سياسة عامة  إلحداث تطور وتنظيم اجتماعي واقتصادي للناس " 
 على اجملهودات احلكومية واألىلية دوبيئاهتم، سواء كانوا يف رلتمعات زللية أو إقليمية أو قومية باالعتما

2..."ادلنسقة
 

 التعريف الثالث .3

عملية رلتمعية تراكمية، تتم يف إطار نسيج من الروابط، بالغ التعقيد، بسبب تفاعل متبادل بُت العديد " 
3"من العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية، اإلنسان ىدفها النهائي وسيلتها الرئيسية

 

 :         من التعاريف السابقة ؽلكن استخالص ما دتيز بو مفهوم التنمية يف ىذه ادلرحلة
اجملهودات "التنمية عملية رلتمعية مبعٌت حتدث مبشاركة كل فئات اجملتمع ومؤسساتو، فهي تعتمد على -

 ؛"احلكومية واألىلية
 ؛4"حصيلة نسيج التفاعالت ادلتبادلة بينها"أهنا عملية شاملة لكل جوانب احلياة البشرية، وىي  -

 أهنا تتحقق باإلنسان ومن أجل اإلنسان؛ -

ليست عملية عشوائية، وإظلا عملية زلددة الغايات، ذات "  مدروسة فهيتتتم وفق خطط وسياسا -
  ،5"إسًتاتيجية طويلة ادلدى، وأىداف مرحلية وخطط وبرامج

أهنا عملية تراكمية مبعٌت أن كل شوط يف مسَتة التنمية يأيت الستكمال ادلسَتة من خالل تقوًن األخطاء  -
 .وتعزيز نقاط القوة، أي أن التنمية عملية مستمرة عرب الزمن

 
 

                                                 
، كلية العلوم التجارية واالقتصادية "التنمية ادلستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة" ، يف ادللتقى الدويلمن النمو إلى  االستدامةفايل نبيلة،  1

 .07ص ،2007وعلوم التسيَت جامعة فرحات عباس، سطيف،
2

 .60إبراىيم العسل، مرجع سبق ذكره، ص 

3
 .نفس ادلرجع 
 .نفس ادلرجع 4
، التنمية العربية الواقع الراىن وادلستقبل، مركز دراسات الوحدة نحو فهم أفضل للعملية التنموية، باعتبارىا عملية حضاريةعلي خليفة الكواري،  5

 .71، ص1984العربية، بَتوت،
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 التنمية باعتبارىا عملية متواصلة ومستدامة: ثالثا
 تصحر،  )إن ما تشهده الكرة األرضية اليوم من مشاكل بيئية مست كل أرجائها دون استثناء، برّا

 تلوث ادلياه، هتديد مستقبل األحياء ادلائية ) ، حبرا(استخدام غَت عقالين بل استنزاف دلواردىا دون أي ضابط
 ، بسبب ...(التلوث اجلوي، اتساع ثقب األوزون وما صلم عنو من ظاىرة االحتباس احلراري)وجّوا  (...والبحرية

انتهاج ظلاذج للتنمية ال تراعي سوى ادلصاحل ادلادية واآلنية لفئة قليلة للبشر، شلا دفع اجملتمع الدويل شلثال مبنظماتو 
 إىل 

دق ناقوس اخلطر الناجم عن ىذه النماذج، داعيا يف ادلقابل إىل ضرورة تبٍت ظلوذج آخر جديد للتنمية آال 
ويعترب ىذا  ادلفهوم آخر ما توصل لو الفكر يف رلال التنمية، ولقد القى قبول من قبل ". التنمية ادلستدامة"وىو

الباحثُت والعاملُت يف ىذا اجملال على اختالف إيديولوجياهتم وتوجهاهتم، نظرا ألعليتو على ادلستوى الفكري وعلى 
 .مستوى الواقع التطبيقي

الصادر عن اجمللس العادلي للبيئة " مستقبلنا المشترك" ىو التعريف الوارد يف تقرير اومن أشهر تعريفاتو
، الذي ُسجل فيو أول ظهور للتنمية ادلستدامة كمصطلح  وليس 1987والتنمية التابع لألمم ادلتحدة سنة 

 أن ادلصطلح قد يكون :"  عندما قال(Doglas moschit) دوجالس موسشيتكمفهوم، وىذا ما أكده 

 ، وىذا ما سنؤكده كذلك عند احلديث عن 1"جديدا، إال أن التنمية ادلستدامة ال دتثل ظاىرة أو اىتماما جديدا 
 .ىذا ادلفهوم يف الفكر اإلسالمي

التنمية اليت تأخذ بعُت االعتبار حاجات اجملتمع :" وقد نص ىذا التعريف على أن التنمية ادلستدامة ىي 
  .2"الراىنة دون ادلساس بقدرة األجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتو
 :وقد ركز ىذا ادلفهوم على نقطتُت أساسيتُت ومتكاملتُت

 إذ يعترب تلبيتها أمر ضروري للجيل احلايل؛: مفهوم احلاجات -

 .ادلوازنة بُت األجيال ادلتعاقبة يف ىذه احلاجات -

كطبيعة " ورغم ىذا الفهم ادلتبصر واالغلايب لعملية التنمية، إال أنو غامض ويطرح العديد من اإلشكاليات
ونوعية احلاجات ومستوياهتا لكل جيل واآلليات الالزمة لضمان العدالة بُت األجيال وادلسؤوليات ادلتعددة عن 

، وىذا الغموض يف ادلفهوم فتح اجملال للعديد من 3"االستدامة جبوانبها االقتصادية والبيئية واالجتماعية

                                                 
 .13، ص1،2000، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، طمبادئ التنمية المستدامة دوجالس موسشيت، تررتة هباء شاىُت ،  1
مؤتمر القمة )مشروعات تحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي في ظل تحديات العولمة من خالل المؤتمرات اإلسالميةزلمد غريب،  2

 .138، ص2006، رسالة دكتوراه غَت منشورة، جامعة اجلزائر، (ببوتراجيا اإلسالمية العاشرة
التنمية ادلستدامة والكفاءة " يف ادلؤدتر الدويلالتنمية الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائر،  صاحل صاحلي، 3

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت والعلوم التجارية، سطيف، منشورات سلرب الشراكة واالستثمار يف ادلؤسسات الصغَتة "االستخدامية للموارد ادلتاحة
 .870، ص2008اجلزائر، : وادلتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اذلدى للطباعة والنشر
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لطرح مفاىيم متعددة ظهر فيها تأثر كل طرف  (دول وحكومات، منظمات، خرباء وسلتصُت وباحثُت)األطراف
 .مبجال ختصصو، فغابت صفة الشمولية والًتابط عن ىذه ادلفاىيم اليت تتحدث عن التنمية ادلستدامة

فظهر ما يعرف بالبيئيُت الذين اعتربوا أن ادلفهوم جاء لينقذ البيئة ال غَت وأعللوا باقي اجلوانب، يف حُت 
رأى فيو ادلختصون يف اجملال االجتماعي فرصة لتحقيق العدالة االجتماعية الغائبة، أما االقتصاديون فقد رأى فيو 

 وقد بادر تقرير .البعض زلاولة لتقييد االقتصاد لكن الكثَت اعتربه ضرورة قصوى واحلل الوحيد الستدامة االقتصاد
 تعريفا قدمت ذلذا ادلفهوم، صنفها وفقا 20 الصادر عن معهد ادلوارد العادلية إىل حصر1992ادلوارد العادلية لسنة 

 :1دلا يلي
ووفقا ذلذه التعاريف، تعٍت التنمية ادلستدامة للدول ادلتقدمة : تعاريف ركزت على الجانب االقتصادي .1

إجراء خفض عميق ومتواصل يف استهالك ىذه الدول من الطاقة وادلوارد الطبيعية الصناعية العمل على 
 .وإحداث حتوالت جذرية يف األظلاط احلياتية السائدة

توظيف ادلوارد من أجل رفع ادلستوى ادلعيشي للسكان األكثر فقراً يف كما تعٍت بالنسبة للدول النامية 
. اجلنوب

تسعى إىل حتقيق االستقرار العملية اليت التنمية ادلستدامة تعترب : تعاريف ركزت على الجانب االجتماعي .2
يف النمو السكاين، ووقف تدفق األفراد إىل ادلدن، وذلك من خالل تطوير مستوى اخلدمات الصحية 

 .والتعليمية يف األرياف وحتقيق أكرب قدر من ادلشاركة الشعبية يف التخطيط للتنمية

 الزراعية يضاالتنمية ادلستدامة ىي االستخدام األمثل لألرترى أن : تعاريف ركزت على الجانب البيئي .3
 . وادلوارد ادلائية يف العامل، مبا يؤدي إىل مضاعفة ادلساحة اخلضراء على سطح الكرة األرضية

التنمية ادلستدامة ىي التنمية اليت تنقل اجملتمع إىل عصر : تعاريف ركزت على الجانب التقني واإلداري .4
الصناعات والتقنيات النظيفة اليت تستخدم أقل قدر شلكن من الطاقة وادلوارد، وتنتج احلد األدىن من 

 . األوزونطبقة الغازات وادللوثات اليت ال تؤدي إىل رفع درجة حرارة سطح األرض والضارة ب

شلا سبق  يتأكد ما أشرنا إليو من أن أغلب التعاريف ادلقدمة دلفهوم التنمية ادلستدامة تعطي أعلية كربى 
جلانب على حساب بقية اجلوانب اليت تراىا أقل أعلية، شلا يرفع احتمال العودة مرة أخرى للمفاىيم القاصرة 

 . والضيقة، وبالتايل سينعكس ىذا بشكل سليب على ادلستوى التطبيقي
كمصطلح وكمفهوم يؤكد أن العملية " التنمية الشاملة ادلستدامة "وىذا ما جعلنا يف ىذا العمل نستعمل 

، وشاملة (...أفراد، مؤسسات، حكومات،)تنمية شاملة من حيث األطراف ادلشاركة فيها : التنموية احلقيقية ىي

                                                 
1

  :يف ادلوقع اإللكًتوينالعالم اإلسالمي وتحديات التنمية المستدامة، ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة،  
http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm  

 

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm
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من حيث أبعادىا االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، البيئية والسياسية، بشكل مًتابط ومتناسق ومتكامل يضمن 
 .استدامتها وتواصلها عرب األجيال ادلتعاقبة

وحىت ضلقق ىذا الشمول البد أن نفهم ماذا ؽلثل كل بعد من ىذه األبعاد؟ وضلدد رلال ترابطها 
 .وتداخلها
 

 أبعاد التنمية الشاملة المستدامة: المطلب الثاني
 إىل أىم النقاط األساسية اليت يتضمنها كل بعد من أبعاد التنمية الشاملة سنتطرق يف ىذا ادلطلب

ادلستدامة اليت تتميز بطبيعتها بالتداخل لكن حتتاج إىل إطار يعمل على حتقيق التنسيق والتكامل بُت سلتلف ىذه 
 . األبعاد لضمان حتقق تنمية شاملة مستدامة

 البعد االقتصادي :أوال
زيادة معدالت االستثمار ومعدالت النمو "  انصب الًتكيز يف فًتات سابقة يف ىذا اجملال على

 االقتصادي 
أما يف ظل . دون أي قيد أو شرط1"العام السنوية وزيادة مستويات االستهالك من منتجات الصناعة احلديثة

إىل "ادلفهوم اجلديد للتنمية فقد تغَت مفهوم الكفاءة االقتصادية من احلصول على أكرب ربح شخصي بأقل تكلفة 
احلصول على احلد األقصى من منافع التنمية االقتصادية بشرط اافظة على خدمات ادلوارد الطبيعية 

 :3من خالل2"ونوعيتها
 إيقاف تبديد ادلوارد الطبيعية بالتخفيض ادلستمر دلستويات االستهالك ادلبددة للطاقة وادلوارد الطبيعية؛ -

استخدام تكنولوجيات أنظف يف ادلرافق الصناعية تسمح باالستخدام األمثل للموارد و تقلص من  -
 مستويات التلوث؛

 . االعتماد على مصادر طاقة متجددة بشرط مراعاة معدالت جتددىا -

    البعد االجتماعي والثقافي: ثانيا
 : باعتبار أن اإلنسان ىو ىدف ووسيلة التنمية الشاملة ادلستدامة، ىذا يضمن لو حق

 التمتع حبياة مديدة وصحية؛ -

 اكتساب ادلعرفة؛ -

                                                 
 . 3، ص1997، األمم ادلتحدة، نيويورك،(حالة الوطن العربي )التنمية البشرية المستدامة واالقتصاد الكليجورج قرم، 1
التنمية ادلستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد : ، يف ادللتقى الدويلمقاربة اقتصادية في إشكالية المفاىيم- التنمية المستدامةبوعشة مبارك،  2

 .03، ص2007ادلتاحة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة فرحات عباس، سطيف،
3

التنمية ادلستدامة والكفاءة االستخدامية : ، يف ادللتقى الدويلمساىمة التنمية البشرية في تحقيق التنمية المستدامةرؽلة خلوطة وسلمى قطاف،  
 .7-6، ص2007للموارد ادلتاحة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة فرحات عباس، سطيف،
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  للعيش الالئق؛ ةاحلصول على ادلوارد الالزم -

 احلرية السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛ -

 1التمتع بفرص اإلبداع واإلنتاج؛ -

 .2احًتام قيمو وعادتو وتقاليده كأحد أىم متطلبات التنمية -

 البعـد البيئـي: ثالثا
تؤدي التنمية الشاملة ادلستدامة يف ىذا اجملال إىل زتاية النظام البيئي وضمان استدامتو، وال يكون ىذا إال 

 :3من خالل
 احلفاظ على استقرار قاعدة ادلوارد؛ -

 جتنب اإلفراط يف استغالل ادلوارد ادلتجددة؛ -

 جتنب استنزاف ادلوارد غَت ادلوارد ادلتجددة؛ -

 .صيانة التنوع البيولوجي واالستقرار يف الغالف اجلوي -

 البعد السياسي: رابعا
ىذا البعد الذي بدأ االىتمام بو متأخرا مقارنة باألبعاد الثالث السابقة، رغم أعليتو الكبَتة يف حتقيق 

أن الثورة السياسية ىي اليت فتحت الطريق أمام الثورة "  بول بوريلإذ يقول التنمية الشاملة وضمان استدامتها،
 الصناعية 

إن التنمية بوصفها مشروعا شامال لتغيَت الواقع االجتماعي  "الدكتور فيصل سعد و يقول . 4"يف البلدان ادلتقدمة
 ، ولكي يتحقق ىذا ادلشروع الشامل ال بد من حكم سياسي صاحل،  5..."تغيَتا نوعيا ذلا بعد سياسي بالضرورة

 :6 على ثالث عناصرالدكتور حسن كريمىذا األخَت ينطوي حسب 
يقوم على حكم القانون وادلساواة يف ادلشاركة والفرص وعلى ادلساءلة؛  سياسي دتثيلي - 
 تقٍت يتعلق بالكفاءة والفاعلية؛- 

                                                 
التنمية ادلستدامة والكفاءة : ، يف ادللتقى الدويل(مدخل استراتيجي إلدماج الجزائر في اقتصاد المعرفة )التنمية اإلنسانية المستدامةرتال سادلي،  1

 .07، ص2007االستخدامية للموارد ادلتاحة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة فرحات عباس، سطيف،
، 1،2007، دار الصفاء، عمان، ط(فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها )التنمية المستديمةعثمان زلمد غنيم وماجدة أزتد أبو زنط،  2

 .28ص
3
 Jonathan M. Harris, Basic Principles of Sustainable Development, Global Development 

and Enveironment Instutute, Tufts University, 2000, p 06 : http://ase.tufts.edu. 
4

 .150، ص2003، 472، رللة ادلعرفة تصدرىا وزارة الثقافة، سوريا، ع األبعاد السياسية للتنميةفيصل سعد،   
 .149 نفس ادلرجع، ص 5
6

 :: وقع االلكًتوين للمنظمة العربية دلكافحة الفساد، يف املالفساد والحكم الصالح في البالد العربيةحسن كرًن،  

www.arabanticorruption.org 
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اقتصادي اجتماعي يتعلق بتحويل النمو االقتصادي إىل تنمية بشرية مستدامة لصاحل األجيال الراىنة - 
  .والالحقة

 ىو البوتقة اليت تضم باقي أبعاد التنمية، فهو الذي يدير ويشرف وينظم عملية ي  ىذا يعٍت أن البعد السياس
 :من خالل الشكل التايلالدكتور صالح صالحي وىذا ما يؤكده . التنمية وػلقق مشوليتها واستدامتها

 أبعاد التنمية المستدامة: 01الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المصدر
 .872، مرجع سبق ذكره، صالتنمية الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائرصاحل صاحلي، 

 
بيئة صحية تزود االقتصاد مبوارد " ورغم تطرقنا إىل ىذه األبعاد بشكل منفصل، إال أهنا تتميز بالتكامل والًتابط فــــــــ

..." طبيعية أساسية، وبدوره يسمح اقتصاد مزدىر باالستثمار يف زتاية بيئية وجتنب حدوث ادلظامل كالفقر ادلدقع
يضمن حتقيق العدالة بدعم حرية الفرص وادلشاركة السياسية، إدارة جيدة للموارد الطبيعية وتوزيعا عادال "و

 .1"للمكاسب االقتصادية
تقرير مستقبلنا ادلشًتك سنة  ) سنة عن ظهور مصطلح التنمية ادلستدامة23لكن وبعد مرور ما يقارب 

 وىي سنة عقد اتفاقية استوكهومل اليت تؤكد أغلب الدراسات أهنا 1972أما إذا أخذنا يف احلسبان سنة  (1987
 سنة يأيت 33 سنة، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى فادلعلوم أنو كل 38بدايات ظهور ادلصطلح، فيكون قد مر 

 . إىل يومنا ىذا ينتمون إىل جيل آخر2005جيل جديد وبالتايل ادلواليد من سنة 

                                                 
مدخل جديد إىل  )، مقال يف سلسلة أوراق القضايا الراىنة بعنوان التنمية ادلستدامة مقارنة نقدية عربيةاستعادة التنمية المستدامة ديفيد ج فيكتور،1

 ،2006ديسمرب  ،33عصام الزعيم ،ع : إعداد ، ادلركز العريب للدراسات اإلسًتاتيجية،(حق التنمية وزلاولة اسًتداد للتنمية ادلستدامة ادلضيعة
 .107ص

 
 

 

 

 

التنمية 

 المستدامة

 البعد السياسي
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 أىم التحديات الحالية للتنمية الشاملة المستدامة : المبحث الثاني
بعد مرور أكثر من نصف قرن على ظهور مصطلح التنمية ادلستدامة، تكون التساؤالت التالية منطقية 

أين ىو االقتصاد ادلزدىر؟ وأين ىو التوزيع العادل للثروات؟ وأين ىي البيئة الصحية؟ وباختصار أين ىي : الطرح
ذلك أن العامل اليوم أبعد ما يكون عن ىذا النموذج اإلنساين األخالقي  للتنمية، إذ تقف . التنمية ادلستدامة؟

رغم التطور اذلائل يف مستوى التقانة وأساليب العيش الذي حدث يف  دون جتسده العديد من العوائق والتحديات
ظل ما يعرف بالنظام الرأمسايل، ىذا األخَت أريد لو أن يعمم على اجلميع حتت ما يسمى بالعودلة، فحدثت بالفعل 

 .عودلة لكن عودلة لألزمات ال غَت
ىي موقف يضم درجة عالية من التهديد لألحداث أو ىي ادلشكلة اليت بقيت : وبتعريف مبسط لألزمة
يف ظل نظام - ، ومن بُت أعقد وأىم  األزمات اليت هتدد العامل يف وقتنا الراىن 1دون حسم أو حل لفًتة طويلة

 .األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية الراىنة، أزمة اجلوع والفقر، واألزمة البيئة: ىي- عادلي تقوده الرأمسالية 
 :وىذا ما ستناولو يف ىذا ادلبحث من خالل ادلطالب الثالثة التالية

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
" األزمة ادلالية العادلية وانعكاساهتا على اقتصاديات الدول"، يف ادلؤدتر العلمي الثالث األزمة المالية بين مبدأ اإلفصاح والشفافيةسامل زلمد عبود، 1

: ، يف ادلوقع االلكًتوين05، ص2009 ، التحديات واآلفاق ادلستقبلية، كلية العلوم اإلدارية وادلالية، جامعة اإلسراء اخلاصة، عمان، األردن
http://www.jps-dir.com 

 األزمة المالية واالقتصادية الحالية: المطلب األول 

 أزمة الجوع والفقر: المطلب الثاني 

 األزمة البيئية: المطلب الثالث 
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 األزمة المالية واالقتصادية العالمية الحالية: المطلب األول

يعيش العامل يف ىذه الفًتة أزمة مالية حادة حتولت مع مرور الوقت إىل أزمة اقتصادية أدخلت االقتصاد 
وسنحاول يف ىذه النقطة اإلشارة إىل األسباب اليت أدت إىل حدوثها وسلتلف اآلثار اليت . العادلي يف حالة ركود

 .صلمت عنها
 لمحة عن األزمات المالية واالقتصادية السابقة: أوال

تعّرف األزمة االقتصادية بأهنا تذبذب يف الناتج القومي والدخل والعمالة لفًتة تًتاوح بُت سنتُت إىل عشر 
،كما تعّرف بأهنا اختالل التوازن االقتصادي يف بلد أو عدة بلدان وتطلق خاصة على االختالل احلاصل 1سنوات

 .2بُت اإلنتاج واالستهالك
، رغم Crise للداللة على ىذه احلالة بدل أزمة  Cycleويستعمل الكثَت من االقتصاديُت مصطلح دورة

االختالف بُت ادلصطلحُت فاألزمة تدل على االختالل واالضطراب يف حُت أن الدورة تدل على االنتظام 
 .3والتعاقب الذي ختضع لو الظواىر الطبيعية

  احلائز جوزيف ستيغليتزوتعترب ىذه األزمات من الظواىر اللصيقة بالنظام الرأمسايل، فحسب االقتصادي 
 3مبعدل  ) أزمة100 شهد العامل حدوث 2003 إىل 1968 سنة من 35 أنو خالل 2001على جائزة نوبل 

 .4(أزمات يف كل عام
 :5 ومن أكثر ىذه األزمات حدة

  حدثت بسبب تعرض البنوك االصلليزية لإلفالس؛1866أزمة - 
 وكان من مظاىرىا اطلفاض حاد يف االستهالك واإلنتاج وارتفاع معدالت البطالة 1929أزمة الكساد األعظم - 

 ؛1932وصلت إىل حوايل ثلث قوة العمل األمريكية يف 

                                                 
1

: ، يف ادلوقع االلكًتوين2009، 9، رللة تضامن، عاألزمات االقتصادية...مفاىيم اقتصاديةمكي زلمد ردام،  
http://www.marafea.org 

2
، يف ادللتقى الدويل حول األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية األزمة المالية العالمية، األسباب، اآلثار، الحلول المقترحة لمعالجتهابورغدة حسُت،  

 .03، ص2009واحلوكمة العادلية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت ، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
 .نفس ادلرجع 3
:  ، يف ادلوقع االلكًتوين03؛01، ص2008 مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي، جدة، أم أزمة نظام؟،.. أزمة عقار زلمد مهدي بلوايف،  4

http://islamiccenter.kau.edu.sa/arabic/Hewar_Arbeaa/abs/PDF-Hiwar4/Belwafi01.pdf 
5

، يف ادللتقى الدويل حول التنبؤ باألزمة، فرص االستثمار المتاحة في ظلها والحلول الممكنة لمواجهتها: األزمة المالية العالميةفريد كورتل،  
-03، ص2009األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة فرحات عباس، سطيف،

04. 
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أزمة الديون العادلية مع بداية الثمانينات يف القرن العشرين، كانت بسبب عجز حكومات دول العامل الثالث - 
عن الوفاء بأعباء وخدمات الديون للدول الدائنة الرأمسالية، وكان من آثارىا خضوع معظم الدول ادلدينة لربامج 

 اإلصالح والتكييف اذليكلي؛
 اليت مست الدول اآلسيوية، بدأت باهنيار عملة تايالند بعد قرار تعوؽلها وأثّر ذلك على 1997أزمة عام - 

دول أسيوية أخرى كالفلبُت واندونيسيا وكوريا اجلنوبية، وكعادهتا سارعت ادلؤسسات ادلالية الدولية وفرضت برامج 
 معينة لإلصالح االقتصادي واذليكلي واليت خضعت لو معظم الدول ما عدى ماليزيا؛

 يف أواخر القرن العشرين ومطلع األلفية الثالثة، حيث أدرجت ىذه" فقاعات شركات االنًتنيت"أزمة - 
 الشركات أسهمها يف السوق ادلالية يف الواليات ادلتحدة األمريكية، ارتفعت أسعار ىذه األسهم يف البداية بشكل

 ؛2000كبَت يف حُت أن عدد قليل منها حققت أرباحا حقيقية، شلا أدى إىل انفجار الفقاعة يف سنة 
 .1929وأخَتا األزمة ادلالية الراىنة، واليت اعتربت بأهنا األعنف منذ أزمة - 

 أسباب وآثار األزمة المالية الحالية: ثانيا
يتسم  البحث يف أسباب وآثار األزمة ادلالية احلالية بالكثَت من التعقيد والصعوبة يف الفهم حىت للخرباء 

قلة : "وادلختصُت بسبب تسارع األحداث وكذا الطبيعة ادلعقدة للنظام ادلايل العادلي والذي كما وصفو البعض بأن
 .1"قليلة تفهم األمر وختطط لو، وكثرة كاثرة يُتالعب هبا ومبقدراهتا ومكتسباهتا يف كل أزمة أو اضطراب

 .  وضلن يف ىذا الصدد سنتطرق باختصار إىل أبرز ىذه األسباب واآلثار

 األسباب  .1

رغم كثرهتا واختالفها يف درجة تأثَتىا وتسببها يف حدوث ىذه األزمة، إال أن العديد من االقتصاديُت 
وكان من أىم األسباب اليت تناولتها . حىت الغربيُت منهم أكدوا أن السبب احلقيقي يعود إىل طبيعة النظام الرأمسايل

 :العديد من الدراسات ذلذه األزمة ما يلي
التوسع اجملنون يف إصدار األصول ادلالية اليت دتثل ادلديونية خاصة يف رلال العقارات، ففي أمريكا يعترب ىذا  -

اجملال أكرب مصدر لالقًتاض واإلقراض، وبدأت األزمة فيما يعرف بالرىون العقارية األقل جودة 
(Subprime ) واليت يقصد هبا القروض العقارية ذات أسعار فائدة متغَتة، ىذا يعٍت قابليتها لالرتفاع أو

فعند ارتفاع أسعار الفائدة وجدت البنوك نفسها غَت قادرة على السداد شلا جعل . االطلفاض يف أي وقت
البنوك تواجو مشكلة سيولة خاصة مع إقبال ادلودعُت على سحب ودائعهم، وىذا ما عمق مشكلة 

السيولة لدى البنوك، وشلا زاد األمر تأزما جلوء البنوك لبيع جزء من ديوهنا على شكل سندات إىل 
، حيث يقوم البنك بإصدار موجة ثانية من األصول قمؤسسات استثمارية يف إطار ما يطلق عليو بالتوري

ادلالية اليت دتثل ادلديونية بضمان ىذه الرىون العقارية ويقدم زلفظة من الرىونات العقارية كضمان 

                                                 
 .12زلمد مهدي بلوايف، مرجع سبق ذكره، ص 1
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لالقًتاض اجلديد عن طريق إصدار سندات وأوراق مالية مضمونة بافظة العقارية، وتستمر ىذه العملية 
   وارن بوفات، واليت وصفها االقتصادي 1"ادلشتقات ادلالية"الواحدة بعد األخرى، وىذا ما يعرف ب

(weapons of mass destrution) : Warren Buffet  أي أسلحة دمار شامل، فقد بلغت 
 ؛20082 مليار دوالر أمريكي يف هناية 600قيمتها التقديرية بـ 

نقص أو انعدام الرقابة الكافية على ادلؤسسات ادلالية الوسيطة، خاصة بنوك االستثمار ومساسرة الرىون  -
العقارية والرقابة على ادلنتجات اجلديدة كادلشتقات ادلالية والرقابة على اذليئات ادلالية اليت تصدر شهادات 

 ؛3اجلدارة االئتمانية

الدوالر األمريكي الذي كان أحد األسباب يف انتقال ىذه األزمة وأزمات سابقة من أمريكا إىل بقية دول  -
، أعطيت للدول يف النظام النقدي اجلديد حرية تثبيت 1970العامل، فمنذ انتهاء نظام برتن وودز عام 

 أو سلة من العمالت الرئيسية، فلجأت العديد من الدول النامية خاصة ةعملتها مقابل عملة دولية رئيسي
كما  )إىل تثبيت أسعار صرفها عملتها مع الدوالر األمريكي، وبالتايل أي تراجع لقيمة الدوالر األمريكي

يعٍت خسارة نقدية لالستثمارات بالدوالر سواء يف الواليات ادلتحدة أو خارجها  (ىو احلال يف ىذه األزمة 
وسواء تعود ملكيتها دلستثمرين أمريكيُت أم أجانب، ويعٍت كذلك تأثر الدول اليت ثّبتت قيم عمالهتا الية 

الدكتور أشرف ، وبالتايل أي دولة ترتبط بالدوالر لن تسلم من عدوى األزمة، وىذا ما يؤكده 4مع الدوالر
 ؛5(ىجر الدوالر ؽلنع االنتقال...) من خالل عنوان مقالتودوابة

اختالل التوازن بُت االقتصاد احلقيقي واالقتصاد ادلايل أو كما يسميو البعض االقتصاد الورقي ، إذ ال ؽلثل  -
 مليار دوالر من رلموع 44800 من التبادالت العادلية بقيمة ℅2.2االقتصاد احلقيقي سوى 

  مليار دوالر؛2.069.300

هتافت األفراد وادلؤسسات على حتصيل الثروة بأي طريقة كانت وبغض النظر عن مشروعيتها وآثارىا   -
ادلستقبلية، أدى إىل انتشار الفساد األخالقي بكافة مظاىره يف احلياة االقتصادية من استغالل وكذب 

  6...وغش وتدليس واحتكار ومعامالت وعلية

                                                 
، يف ادلؤدتر الدويل حول األزمة العادلية وكيفية معاجلتها من منظور أسبابها وابعادىا وخصائصها: األزمة المالية العالميةزايري بلقاسم وميلود مهدي،  1

 .12،11،9،8،5،4، ص2009النظام االقتصادي الغريب واإلسالمي، جامعة اجلنان، لبنان، 
2 Ignacio de la terro,The role of drivatives in the crisis, Al Baraka 30

th
 Symposium on the 

Islamic Economics, Al Baraka Banking Group, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, 2009, p45-46 
3
 .06-05زايري بلقاسم وميلود مهدي، مرجع سبق ذكره، ص 
يف ادللتقى الدويل حول األزمة ادلالية ، ، التعامل بالمشتقات المالية كأحد عوامل ظهور األزمة المالية الحاليةبوعافية مسَت و فريد مصطفى 4

 . 05، ص2009واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة فرحات عباس، سطيف،
 www.saaid.net:ىجر الدوالر يمنع االنتقال...عدوى األزمة أشرف زلمد دوابو،  5
رسالة السالم يف "، يف ادلؤدتر الدويل ووسائل معالجتها في االقتصاد اإلسالمي أثر األزمة المالية العالمية في الفقر والبطالة، صاحل العلي 6

: 07، ص2009، وزارة األوقاف السورية و السفارة الربيطانبة، دمشق،"اإلسالم
www.syrianawkkaf.org/articles/File/alslam/3-2.doc 

http://www.albaraka.com/default.asp?action=article&id=355
http://www.albaraka.com/default.asp?action=article&id=355
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ىذا باختصار أىم األسباب اليت أوقعت ىذه األزمة وأدت إىل انتشارىا وليست كلها، واليت دتثل يف 
 .(الرأمسالية)حقيقتها آثارا جانبية للداء وليس الداء ذاتو

 ارــــــــــــــــــــــــــــــاآلثــ .2

إذا كان القطاع ادلايل الذي ىو جزء من االقتصاد ىو ادلتسبب يف ىذه األزمة، فإن أثارىا الوخيمة 
 جتاوزت ىذا القطاع لتشمل االقتصاد ككل بل حىت اجلوانب االجتماعية حلياة األفراد، والشكل التايل يبُت بعض

 :اآلثار  ىذه
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 اآلثار المترتبة عن األزمة المالية الحالية: 02الشكل رقم 

 
 
 

    
      

    
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالبة: المصدر

 
 
 

 انخفاض الطلب على المواد األولية  خاصة البترول
 

 تقلص مستوى االستهالك

 تخفيض األجور 
 

 تقليص عدد الوظائف

 أزمة الرىن العقاري وما صاحبها من أزمة سيولة حادة

 انتقال األزمة إلى االقتصاد الحقيقي

انهيار العديد من البنوك والبورصات ومؤسسات التأمين في 
 الواليات المتحدة األمريكية ثم بقية العالم

 انخفاض أسعاره   ارتفاع معدالت البطالة  

التأثير السلبي على الدول 
المصدرة للبترول ومسار التنمية 

 في الدول النامية

تدني وىبوط في اإلنتاج واألرباح للمؤسسات 
 اإلنتاجية وإفالس أخرى
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وقد شبو توسع آثار وتداعيات ىذه األزمة  بتدحرج كرة ثلجية أو تساقط أحجار الدومينو، فقد انتقلت 
 من االقتصاد ادلايل إىل االقتصاد احلقيقي، ومن الواليات ادلتحدة األمريكية إىل بقية دول العامل  خالفا للتوقعات 

 األولية اليت أظهرت أن األزمة ستقتصر على البلدان األكثر اندماجا يف االقتصاد العادلي، أما اآلن وبتوفر عدة
 .1قنوات لالنتقال فمن ادلسلم بو أن البلدان النامية تضررت بشدة من األزمة وتباطؤ االقتصاد العادلي الذي أعقبها

                           :وفيما يلي سنوضح كيفية توسع آثار ىذه األزمة         
إعالن العديد من البنوك ومؤسسات التأمُت اإلفالس نتيجة تعرضها  لنقص حاد يف السيولة ، فقد بلغ  -

، والبنوك اليت مل 2 بنك307 حىت اآلن 2007إرتايل عدد البنوك األمريكية اليت أعلنت إفالسها منذ 
تعلن إفالسها تعاين ىي األخرى من أزمة السيولة وبالتايل ضّعف قدرهتا على دتويل أو إقراض الشركات 

 ؛3واألفراد، ما يعٍت اطلفاض كل من اإلنفاق االستثماري واالستهالكي، وىذا ما يهدد حبدوث الكساد

نتيجة اطلفاض الطلب على إنتاجها بسبب اطلفاض االستهالك، تعرضت العديد من الشركات اليت تنشط  -
 ورلال  ورلال البناء (General Motors, Ford)يف االقتصاد احلقيقي كمجال صناعة السيارات 

الطاقة إىل أزمات أدت هبا إما إىل ختفيض األجور أو تسريح العمال أو االندماج مع شركات أخرى أو 
 إشهار إفالسها؛

نتيجة حاالت التسريح للعمال وإفالس مؤسسات وشركات يف سلتلف القطاعات، ارتفعت نسب البطالة  -
  يف ℅7.8، ℅ 9.8حيث وصلت يف أكرب اقتصاديات العامل كالواليات ادلتحدة األمريكية  إىل 

  يف الثالثي األخَت من ℅5.1، اليابان ℅ 8.2، ايطاليا ℅ 10.7ادلملكة ادلتحدة، فرنسا 
4سنة

 ؛2010

اطلفاض كل من االستثمار واالستهالك أدى إىل وقوع االقتصاد العادلي يف حالة ركود عميق، فحسب  -
 إىل 2008يف سنة  ℅ 3.4توقعات صندوق النقد الدويل فإن الناتج الي اإلرتايل العادلي اطلفض من 

، 2009يف - ℅ 2 إىل 2008يف  ℅ 1، حبيث اطلفض يف البلدان ادلتقدمة من 2009 يف ℅ 0.5
2009يف ℅ 3.3إىل  ℅ 6.3ويف البلدان النامية من  

 ؛5

                                                 
1
 Millennium Development Goals — Impact of the Financial Crisis on Developing 

countries. Document prepared by the Commssion of the  European Communities, p12 : 

COMM_NATIVE_SEC_2009_0445_4_MDGS_EN.pdf 
2

 :، يف ادلوقع االلكًتوين31/10/2010،  بنكا139عدد البنوك األمريكية المفلسة يرتفع إلى  ،زلمد إبراىيم السقا 
http://alphabeta.argaam.com/?p=22641 

األزمة ادلالية "دلؤدتر العلمي الثالث حول يف ا ،االقتصاد اإلسالمي في مواجهة األزمة  العالمية بين النظرية والتطبيق ،وليد الصايف وبشار ادلطارنة 3
، جامعة اإلسراء اخلاصة وباالشًتاك مع كلية بغداد للعلوم االقتصادية -"التحديات واألفاق ادلستقبلية–العادلية وانعكاساهتا على اقتصاديات الدول 

 .11،ص2009اجلامعة ،
4
 List of countries by unemployment rate :

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_unemployment_rate 
5
 Global Economic Slump Challenges Policies, Wold economic outlook update.January 

28,2009, IMF, p 06 : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/pdf/0109.pdf 

http://alphabeta.argaam.com/?author=12311
http://alphabeta.argaam.com/?author=12311
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_unemployment_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_unemployment_rate
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 أما عن انتقال األزمة  إىل البلدان النامية واليت ترتكز اقتصادياهتا إما على السياحة أو حتويالت العاملُت  -

 وبفعل وقوع   خاصة الطاقوية،1باخلارج أو ادلساعدات اخلارجية أو االستثمار األجنيب ادلباشر أو الصادرات

فإن  (إفالسات، أزمة بطالة أزمة سيولة، اطلفاض االستهالك واالستثمار،)االقتصاد العادلي يف حالة ركود 
رتيع ىذه ادلرتكزات ستعرف تراجعا، شلا يؤثر سلبا على ادلوازنات العامة ذلذه الدول ومستويات اإلنفاق 

 .بل على مسار التنمية فيها بشكل عام 2ومعدالت النمو

 أزمة الجوع والفقر: المطلب الثاني
يعترب الفقر ظاىرة اجتماعية واقتصادية تعرب عن حالة من احلرمان والعجز عن احلصول على أبسط حقوق 
اإلنسان، وىي موجودة منذ القدم تالزم وجودىا مع وجود الظلم وغياب العدالة التوزيعية للموارد والثروات، والواقع 

احلاضر وادلاضي يثبت وجود عالقة عكسية بُت الفقر والعدالة، فكلما كانت ىناك عدالة توزيعية قل الفقر بل 
، والعكس كلما غابت العدالة التوزيعية (ما حدث يف التاريخ اإلسالمي يف عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز)انعدم 

وىناك ظاىرة أخرى شديدة االرتباط بظاىرة الفقر وأكثر خطورة منها  .ازداد عدد الفقراء وازداد مستوى فقرىم
 .وىي اجلوع، ألن اجلوعى ىم دائما من الفقراء وادلعدومُت  الذين تدىورت حالتهم ووصلت إىل مرحلة اجلوع

وسنحاول يف ىذه ادلطلب الوقوف على شدة تفاقم أزمة اجلوع والفقر، من خالل عرض بعض 
 .اإلحصائيات

  مستويات الفقر في العالم: أوال
من غَت ادلعقول أن يتم قياس ظاىرة وتشخيص أسباهبا مث إغلاد اإلجراءات ادلناسبة جتاه ىذه الظاىرة، 

دون أن يتم أوال حتديد مفهومها، ويف ىذا اإلطار وفيما ؼلص حتديد مفهوم للفقر، فقد قدمت عدة مفاىيم ذلذه 
 :الظاىرة منها

 التعريف األول .1

احلالة االقتصادية اليت يفتقد فيها الفرد إىل الدخل الكايف للحصول على ادلستويات الدنيا من الرعاية " ىو
 . 3"الصحية والغذاء وادللبس والتعليم وكل ما يعد من االحتياجات الضرورية لتأمُت مستوى الئق يف احلياة

 
 
 

                                                 
1

 :2009تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا حول حتضَت البلدان العربية للمؤدتر الوزاري التاسع دلنظمة التجارة العربية، 
www.escwa.un.org/information/publications/edit/.../edgd-09-6-R-a.pdf 

، يف ادللتقى الدويل حول األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة األسباب، اآلثار وسياسات مواجهتها: األزمة المالية العالميةناصر مراد،  2
 . 07، ص2009كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، رتاعة فرحات عباس، سطيف، العادلية،

3
 .79، ص2003، 1األردن، ط: ، األىلية للنشر والتوزيعالعولمة ومستقبل األرضباتر زلمد على وردم،  
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 التعريف الثاني .2

 

الفقر ىو اجلوع، االفتقار إىل ادلأوى، ادلرض وليس للمريض القدرة على ادلعاجلة؛ الفقر ىو األمية وليس " 
لو القدرة على الذىاب للتعلم، وعدم القدرة على التكلم كما ينبغي؛ الفقر ىو عدم امتالك العمل، 

 واخلوف من ادلستقبل، والعيش ليومو؛ الفقر ىو موت األطفال لعدم توافر ادلياه النظيفة، كما ؽلثل العجز 

 .1"واالفتقار للتمثيل واحلرية

بادلقارنة بُت التعريفُت، يظهر أن التعريف األول اعترب الفقر عدم كفاية ادلوارد ادلالية للفرد شلا يؤدي إىل 
فقد قدم توصيف - وىو أمشل من التعريف األول- تدين قدرتو على تلبية حاجاتو األساسية، أما التعريف الثاين

وىناك  (وىي أدىن مستويات الفقر وأعنفها)للفقر ودلظاىره على اختالف درجاتو، فهناك الفقر ادلؤدي للجوع
 االفتقار للتمثيل واحلرية

 وتكمن أعلية قياس مستويات الفقر يف التعرف على الفقراء ومعرفة أماكن تواجدىم ونسبتهم من حجم 
السكان هبدف إغلاد احللول ادلناسبة دلساعدهتم، وقد وضعت عدة مؤشرات وأساليب لقياس ىذه الظاىرة أشهرىا 

 ادلعتمد من قبل البنك الدويل الذي يتبٌت ادلفهوم النقدي للفقر، فرغم االنتقادات ادلوجهة ذلذا أسلوب خط الفقر
تعتمد منهجيتو على تقسيم  ".األسلوب إال أنو يبقى من األساليب األكثر استخداما لقياس مستوى ىذه الظاىرة

فقراء وغَت فقراء وذلك بتحديد خط الفقر الذي يعرف بأنو إرتايل تكلفة السلع ادلطلوبة لسد : اجملتمع إىل فئتُت 
 دوالر حسب تعادل القوة 1.25وقد حدد من قبل نفس اذليئة ب ،2"األساسيةاالحتياجات االستهالكية 

 . 2005الشرائية لسنة
 :ػلوي تقديرات البنك الدويل دلستوى ىذه الظاىرة  واجلدول التايل 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

، مركز دراسات الوحدة السياسات االقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربيسامل توفيق النجفي وأزتد فتحي عبد اجمليد،  
 .41، ص2008، 1العربية، لبنان، ط

، يف ادللتقى دراسة تحليلية لمستوى الفقر البشري في الجزائر والمنطقة العربية:التحليل الكمي للفقر اإلنسانيالعريب عطية وإلياس بن ساسي،  2
 .04، ص2004دراسة تقوؽلية لتجارب مؤسسة الزكاة ودورىا يف مكافحة ظاىرة الفقر،)الدويل دلؤسسات الزكاة يف الوطن العريب 
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 إحصائيات البنك الدولي حول السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر: 01الجدول رقم 

 (℅)نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر
 عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر

 بالماليين ($ في اليوم1.25)
      السنوات

 
 

 المنـاطق
2005 2002 1999 1996 1993 2005 2002 1999 1996 1993 

16.8 27.6 35.5 36.0 50.8 316 507 635 622 845 
شرق أسيا 

 والمحيط الهادي

 الصيــــــــن 633 443 447 363 208 53.7 36.4 35.6 28.4 15.9

3.7 4.6 5.1 4.6 4.3 17 22 24 22 20 
أوروبا وآسيا 

 الوسطى

8.2 10.7 10.9 10.9 10.1 45 57 55 53 47 

أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

 الكاريبي

3.6 3.6 4.2 4.1 4.1 11 10 12 11 10 
الشرق األوسط 

 وشمال إفريقيا

 جنوب آسيا 559 594 589 616 596 46.9 47.1 44.1 43.8 40.3

 الهنــد 444 442 447 460 456 46.9 47.1 44.1 43.9 41.6

50.9 

 
55.0 58.4 58.8 56.9 388 390 383 356 317 

إفريقيا جنوب 
 الصحراء

 المجموع 1.799 1.658 1.698 1.601 1.374 39.2 34.5 33.7 30.5 25.2

 :المصدر
The World Bank, World Development Indicators 2008, Poverty data, p11: 

http://siteresources.worldbank.org 

تظهر ىذه اإلحصائيات أن الفقر منتشر يف كل أضلاء العامل رغم التباين النسيب يف حدة  الظاىرة من 
أكثر من نصف سكاهنا يعيشون يف منطقة إىل أخرى، إذ ينب اجلدول أن إفريقيا جنوب الصحراء أفقر دول العامل ف

، والنسبة 2005فقر مدقع دون أن يطرأ أي حتسن ملحوظ منذ فًتة التسعينات من القرن ادلاضي حىت سنة 
أما باقي مناطق العامل النامي مازال يعاين سكاهنا ، ℅ 40مرتفعة أيضا يف كل من اذلند وجنوب أسيا إذ تفوق 

وعموما فإن أكثر من ربع سكان العامل يعيشون على أقل من ، 2005من الفقر رغم اطلفاض عددىم حىت 
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دوالر يف اليوم، وىذا يعٍت أهنم غَت قادرين على توفَت أبسط متطلبات احلياة البشرية حىت األكل شلا غلعلهم عرضة 
، وما زاد يف تفاقم واتساع الفقر ىو األزمة االقتصادية احلالية، فحسب صندوق النقد الدويل فإن للموت جوعا

   .1 مليون شخص سيضافون إىل تعداد الفقراء50حوايل 
 أزمة الجوع في العالم: ثانيا

، وىو احلد  سعرة حرارية  يف اليوم1800 اجلوع بأنو العيش على أقل من  األغذية والزراعة تعّرف منظمة
، وقد عكفت ىذه ادلنظمة على إصدار تقاريرىا 2األدىن من الطاقة الالزمة  للحفاظ على حياة اإلنسان وصحتو

 . حول أعداد اجلياع ومستوى اجلوع يف العامل
 ادلعدين من قبل ىذه اذليئة يقدمان بيانات حول تطور ىذه األزمة وتوزيعها على 04،03والشكلُت رقم

 :ادلستوى العادلي
 (2010-1962الفترة ما بين  )اتجاىات الجوع في العالم: 03الشكل رقم 

 
 

 :المصدر
Food and Agriculture Organization of the United Nations, The State of  Food Insecurity 

in the World :  http://typo3.fao.org 

 
 

 

 

                                                 
1

، يف ادللتقى الدويل حول األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية، كلية العلوم آثار األزمة المالية العالمية على التشغيلعلواين عمار،  
 . 05،ص2009االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، سطيف،

2
International Food Policy Research Institute and others. Global hunger index The 

challenge of hunger: focus on the crisis of child undernutrition,2010, p09: 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi10.pdf   
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 (2010إحصائيات )توزيع المعانون من نقص التغذية في العالم حسب المناطق : 04الشكل رقم

 
 :المصدر

Food and Agriculture Organization of the United Nations : 

http://www.fao.org/hunger/hunger-home/en 
أن الظاىرة عرفت منحى خطَت منذ هناية التسعينات من القرن  03يتضح من خالل الشكل رقم 

 مليون جائع 900ادلاضي، إذ عرف عدد اجلياع يف العامل ارتفاعا سليفا منذ تلك الفًتة حىت وصل إىل أكثر من 
 مليون جائع،  925 اطلفض إىل حوايل 2010 ويف 2009 وأكثر من مليار جائع يف2008يف العامل يف سنة 

ورغم ذلك فاألرقام كبَتة وسليفة، وىو ما يدل أن األزمة االقتصادية العادلية اليت شهدىا العامل يف ىاتُت السنتُت 
األخَتتُت أثر بشكل كبَت جّدا على أزمة اجلوع وزادت من تفاقمها، وىذا ما يؤكد أن األزمة ادلالية أنزلت حقيقة 

، ( من رلموع جياع العامل% 59)والعدد األكرب من ىؤالء يتواجد بدول أسيا وايط اذلادي  .الدمار جبياع العامل
 .%30ويف الدرجة الثانية جنوب الصحراء األفريقية بنسبة 

 وكثَتا ما تُرجع معاناة الفقراء واجلياع إىل أزمة غالء أسعار ادلواد الغذائية واالضطرابات اليت تشهدىا 
" أسواق الغذاء أو إىل تزايد عددىم أو إىل نقص الغذاء، إال أن ىناك من االقتصاديُت من يرجعها إىل سوء التوزيع

فلو أحسن توزيع ما ينتج من ادلواد الغذائية أي مت توزيعها بعدالة ألمكن التغلب على معضلة نقص الغذاء ألن ما 
.  1"ينتج كاف جلميع سكان العامل على الرغم من تزايدىم

 

                                                 
 .236، ص2006، 1مصر، ط: ، دار األمُتاالقتصاد البيئي والتنميةزلمد عبد البديع،  1
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وبعد سرد ىذه األرقام والبيانات من الطبيعي التساؤل عن األسباب اليت أوصلت إىل ىذه الوضعية 
ألإلنسانية، ورغم تعدد ىذه األسباب وتعدد األطراف اليت تقف وراءىا، فإنو ؽلكن أن طلتصرىا يف سبب أساسي 

  سواء كانوا دوال أو مؤسسات أو أفراد، اليت تدفعهم من أجل زتاية مصاحلهم وزيادة أرباحهم       ءىو أنانية األغنيا
  1.إىل الزج مباليُت الناس يف دوامة الفقر

وبالنظر ذلذه األرقام اليت تدل على وجود أزمة إنسانية حقيقية، ويف ظل ادلعطيات العادلية الراىنة، فمن 
الصعوبة التحدث عن تنمية مستدامة وحق األجيال القادمة يف حُت يوجد يف حاضرنا من يعاين الفقر واحلرمان بل 

فاحش، ووجود من غلوع  ومن ؽلوت جوعا، وادلفارقة يف ىذا احلاضر ىي وجود فقر مدقع جنبا إىل جنب مع ثراء
 .حىت ادلوت مع من يشبع حىت التخمة

  األزمة البيئية العالمية: المطلب الثالث
إضافة إىل األزمتُت السابقتُت يعيش العامل على وقع أزمة أكثر خطورة من أزمة اجلوع وأزمة ادلال 

واالقتصاد، ألهنا أزمة تعصف بالكوكب الذي يعيش فيو اإلنسان وهتدد بصفة مباشرة وجوده على ىذا الكوكب، 
 .ىذا األخَت الذي يشهد اضطرابات كبَتة أدت إىل اختالل األنظمة البيئية

أي عجزىا عن العمل "وحسب ادلختصُت يف ىذا اجملال فإن اضطراب واختالل توازن األنظمة البيئية 
 يرجع إىل عوامل طبيعية، وإىل 2" طبقا ألنساقها الطبيعية وكذا عجزىا عن استعادة توازهنا التلقائي يف زمن مناسب

ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البِّرِ وَ البَحِرِ بِمَا كَسَبَتِ أَيِدِي  ﴿:النشاط اجلائر لإلنسان وىذا ما يؤكده قولو

تفاقم ىذا االختالل وحتولو إىل اضطراب مزمن يتمثل يف " ، ىذا النشاط أدى إىل  [41الروم، ]﴾...النَّاسِ
 ، 3"استنزاف ادلوارد الطبيعية، تلوث البيئة، تغَت معادلها: رلموعة من ادلشكالت احلادة اليت تعرضت ذلا البيئة منها

الذي يًتتب عليو ىالك احلرث والنسل أي ىالك البيئة ومن "وىذه ادلشكالت الثالث دتثل أبرز مظاىر اإلفساد
. 4"فيها

 
 
 
 
 

                                                 
1

 85باتر زلمد على وردم، مرجع سبق ذكره، ص 

2
 .41نفس ادلرجع ،ص 
 .45زلمد عبد البديع، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .199، ص2001، 1مصر، ط: ، دار الشروقرعاية البيئة في الشريعة اإلسالميةيوسف القرضاوي،  4
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 استنزاف الموارد الطبيعية: أوال 
 وسنتعرف يف ىذا العنصر على ادلقصود باستنزاف ادلوارد الطبيعية وعواقب ىذا االستنزاف على التوازن 

 .البيئي

 مفهوم استنزاف الموارد الطبيعية .1

 ادلوارد الطبيعية ىي كل معطيات البيئة من ادلوارد اليت يستهلكها اإلنسان أو يستخدمها يف إنتاج سلع 
 ىي مكونات البيئة القادرة على التجدد باستمرار وتنقسم بدورىا إىل (وخدمات، وتنقسم إىل موارد متجددة 

كائنات حية قادرة على النمو والتكاثر كاحليوانات والنباتات، وكائنات غَت حية تتجدد بفعل عوامل فيزيائية 
 مثل البًتول، الغاز الطبيعي، ( وموارد غَت متجددة أو مستنفذة )... كالًتبة، ادلاء ،اذلواء، أشعة الشمس،ةوكيميائي

   1.)...الفحم، ادلعادن،
 ، ويعٍت "2استهالكها مبعدالت تفوق معدالت جتددىا أو إغلاد بدائل ذلا" واستنزاف ىذه ادلوارد يعٍت 

ختصيص غَت أمثل ذلا ألسباب أعلها توافر بعض ىذه ادلوارد بغَت ذتن وإتاحة البعض األخر بأسعار ال "أيضا 
، و يكون كذلك يف استخدام ىذه ادلوارد يف غَت ما خلقت لو أو يف معصية من "3تعكس الندرة النسبية ذلا

 من خالل إساءة استعماذلا وإهناكها واإلسراف وجتاوز احلد يف استهالكها، كما يشمل مفهوم )ا تعاىل(خلقها
 . 4االستنزاف أيضا إعلال ىذه ادلوارد وإضاعتها حىت يصيبها التلف والعطب

وتشَت اإلحصائيات أن استهالك البشر للموارد الطبيعية سنويا أكثر من قدرة الكوكب، حيث يشكل 
، مع العلم أن سكاهنا يشكلون ما من ىذه ادلوارد %56، إذ تستهلك الدول الغنية حوايل%20ىذا ادلعدل 

 من سكان ادلعمورة فقط، وتستهلك الواليات ادلتحدة األمريكية وحدىا ربع موارد العامل وىي اليت %15يقارب
 حوايل %40 من سكان العامل، يف حُت تستهلك الدول الفقَتة واليت يشكل سكاهنا %5يشكل سكاهنا 

5. من ادلوارد العادلية11%
 

 مظاىر ومضار استنزاف الموارد الطبيعية .2

 :6أخذت ىذه األزمة عدة مظاىر، نذكر منها

استنزاف الًتبة الزراعية ألسباب أعلها الزراعة وحيدة اصول، اإلفراط يف استخدام األمسدة الكيمائية  -
 ، الزحف العمراين شلا )إزالة الطبقة السطحية للًتبة  لصناعة الطوب األزتر(وادلبيدات احلشرية، التجريف 

                                                 
1

 51زلمد عبد البديع، مرجع سبق ذكره،ص 

 .نفس ادلرجع2
 .نفس ادلرجع 3
 .199، مرجع سبق ذكره،صرعاية البيئة في الشريعة اإلسالميةيوسف القرضاوي،  4
5

 .35باتر زلمد على وردم، مرجع سبق ذكره، ص 
     www.alifas.jeeran.com:يف ادلوقع االلكًتوين 6
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 يؤدي إىل تقلص مساحتها؛

 الرعي اجلائر الذي يؤدي إىل تدىور النبات الطبيعي يتبعو تدىور الًتبة وتصحرىا وتدىور ادلناخ؛ -

 

 مليون ىكتار سنويا بُت فًتة التسعينات حىت 8.1القطع اجلائر لألشجار أدى إىل تقلصها مبعدل  -
2005

، شلا يؤدي إىل تعرض ادلناطق ايطة بالغابات لالصلراف بالسيول وإفقار الًتبة وتشرد احليوانات، 1
بل أكثر من ذلك زيادة مستويات ثاين أكسيد الكربون يف اجلّو وما ذلا من تأثَتات على طبقة األزون، 

 ظاىرة التصحر؛

 ؛) من مياه األرض℅1دتثل ادلياه العذبة (اإلسراف يف استخدام ادلياه رغم العلم بندرهتا -

 الصيد اجلائر للحيوانات أدى إىل اختفاء وانقراض العديد من أنواعها، شلا أثر على التوازن االيكولوجي؛ -

 استنزاف ادلعادن اليت تعترب من ادلوارد غَت ادلتجددة؛ -

خاصة البًتول دلا يتمتع بو من شليزات جعلتو أفضل )فحم، غاز طبيعي، بًتول(استنزاف الوقود احلفري -
- 2001وحسب إحصائيات - مصدر للطاقة، ورغم أن الوقود احلفري من ادلوارد غَت ادلتجددة صلد أنو

 مقارنة مع ادلصادر األخرى للطاقة، ℅79.5ػلتل ادلرتبة األوىل يف االستهالك العادلي للطاقة بنسبة 
، ويف ℅2.2، الطاقة الكهرومائية ℅6.9، مث الطاقة النووية بـ℅10.4كالكتلة احليوية الصلبة بـ 

℅0.7ادلرتبة األخَتة تأيت سلتلف مصادر الطاقة ادلتجددة بنسبة جّد ضئيلة 
، وىذه النسب تعكس 2

 .بصورة واضحة حقيقة استنزاف ىذا ادلورد

وباختصار فإنو إذا استمر ىذا االستعمال واالستغالل هبذه الوتائر العالية والطرق البشعة، فسيؤدي حتما 
ادلوارد غَت ادلتجددة للنضوب والكائنات احلية لالنقراض وباقي ادلوارد ادلتجددة لفقدان القدرة على " إىل تعرض

 .، وىذا يعٍت حرمان األجيال القادمة من االستفادة منها يف حتقيق حاجاهتا3"التجدد
 تلوث البيئـة: ثانيا

ال تعترب مشكلة التلوث مشكلة جديدة يف ىذا العصر، وإظلا اجلديد ىو زيادة شدهتا كما وكيفا يف وقتنا 
 .احلايل وزيادة تأثَتاتو ادلضرة لإلنسان وادلدمرة لبيئتو

عملية تراكم لبعض العناصر وادلركبات يف البيئة بشكل يؤدي إىل اإلضرار هبذه " ويعرف التلوث على أنو
، وػلدث التلوث بسبب عوامل طبيعية "4البيئة والعناصر احلية ادلختلفة ادلرتبطة هبا مثل اإلنسان واحليوان والنبات

 مثل غازات احلمم الربكانية ادلندفعة وبسبب أفعال اإلنسان، إال أن مصادر التلوث ادلسئول عنها اإلنسان تفوق 

                                                 
1 World Resources Institute, World Resources2008 : Roots of  Resilience (Growing the Wealth 

of the Poor),2008,p8: http://pdf.wri.org/world_resources_2008_roots_of_resilience.pdf 
2 World Resources institute, World Resources 2005: The Wealth of the Poor(Managing 

ecosystems to fight poverty),  2005 ,p200: http://pdf.wri.org/wrr05_lores.pdf 
 .51، مرجع سبق ذكره،صاالقتصاد البيئي والتنميةزلمد عبد البديع،  3
 .54،ص2000مصر،:، دار ادلعرفة اجلامعيةاقتصاديات الموارد والبيئةزلمد عبد الكرًن علي عبدربو و زلمد عزت زلمد إبراىيم غزالن،  4

http://www.wri.org/publication/world-resources-2005-wealth-poor-managing-ecosystems-fight-poverty
http://www.wri.org/publication/world-resources-2005-wealth-poor-managing-ecosystems-fight-poverty
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 . 1بكثَت يف تأثَتىا ادلصادر الطبيعية
وقد تسبب اإلنسان بفعل نشاطاتو االجتماعية واالقتصادية وبدرجة أكرب نشاطو الصناعي، بتلويث البيئة 

وفيما يلي أىم . مبختلف مكوناهتا وعناصرىا، فكان تلوث ادلاء واذلواء والًتبة، باإلضافة إىل التلوث الضوضائي
 .أنواع التلوث نظرا التساع انتشارىا ولضخامة آثارىا

 تلوث المــاء .1

 بأن يطرأ عليها )، السدود، ادلياه اجلوفيةتادلوجودة يف البحار وايطات،األهنار، البحَتا(تتلوث ادلياه 
تغيَت يف تركيب عناصرىا أو يف خصائصها كنتيجة مباشرة لنشاط اإلنســــان حبيث تصبح أقل صالحيـــة لكـــــل أو 

بعض االستعماالت الطبيعية ادلخصصة ذلا كالشرب واالستعمال ادلنزيل والزراعي والصناعي، ووسط لعيش العديد 
، وبفعل ادللوثات يطرأ عليها تغيَت يف اخلصائص الفيزيائية أو ) األمساك، نباتات(من الكائنات احلية ادلائية 

 .ألجلهاالكيميائية أو احليوية شلا غلعل ىذه ادلياه غَت صاحلة ألداء الوظائف اليت خلقها ا 
 الصرف الصناعي، الصرف البشري، حوادث ناقالت البًتول، ذوبان : ومن أبرز مصادر تلويث ادلياه

الغازات ادللوثة للهواء ايط بادلسطحات ادلائية، األمطار احلمضية، التلوث باإلشعاع الذري، ادلبيدات واألمسدة 
 ... 2الكيمائية

 فأنو علينا حتديد دوره وأعليتو يف حياة البشر، وىنا يقول  ومن أجل أن ضلدد اآلثار النارتة عن تلوث ادلاء

وادلاء ادلقصود يف اآلية الكرؽلة ىو ادلاء الصاحل ، [30األنبياء، ]﴾...وَجَعَلِنَا مِنَ الِمَاء كُلَّ شَيِءٍ حَيٍّ... ﴿ :تعاىل
 3:وليس ادلاء الفاسد ادللوث، فإذا كان ادلاء الصاحل ػليي كل شيء فادلاء الفاسد ؽليت كل شيء

أمراض شليتة لإلنسان نتيجة االستهالك ادلباشر للمياه ادللوثة أو استهالك مصدر نبايت أو حيواين تغذى  -
 ؛...، التفوئيد، االلتهاب الكبدي، الوبائي، حاالت التسمماادلال ري: بادلياه ادللوثة، من ىذه األمراض

 .موت وانقراض  العديد من أنواع النباتات الربية والطحالب البحرية واألمساك -

 .ومنو فتلوث ىذا ادلورد يزيد من تعقيد أزمة نقص ادلياه يف العامل بصفة خاصة و األزمة البيئية بصفة عامة

 تلوث التربة  .2

ىو الفساد الذي يصيب الًتبة الزراعية فيغَت من  صفاهتا وخواصها الطبيعية أو الكيمائية أو احليوية 
. بشكل غلعلها تؤثر سلبا بصورة مباشرة أو غَت مباشرة على من يعيش فوق سطحها من إنسان وحيوان ونبات

                                                 
، ادلكتبة 2007،بين الواقع والتحدي والنظرة المستقبلية:أضواء على التلوث البيئيأزتد عبد الفتاح زلمود عبد اجمليد و إسالم إبراىيم أزتد أبو السعود،  1

 .23اإلسكندرية، ص: ادلصرية
 .64-60،مرجع سبق ذكره، صأزتد عبد الفتاح زلمود عبد اجمليد و إسالم إبراىيم أزتد أبو السعود 2
 www.almyah.net:  ، يف ادلوقع اإللكًتوين والحيواناإلنسانثر تلوث المياه على أرللة ادلياه االلكًتونية،  3
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وػلدث تلوث الًتبة بسبب اإلفراط يف استخدام األمسدة وادلبيدات الكيمائية، الصرف الصناعي، الصرف 
 ... ،1الصحي، الري غَت ادلرّشد مبياه تقليدية أو غَت تقليدية، األمطار احلمضية

 :وينجم عن تلوث الًتبة عدة آثار
تستعمل األمسدة هبدف رفع إنتاجية الًتبة  غَت أن اإلسراف يف استعماذلا ػُلدث العكس دتاما، إذ يؤدي  -

 فيؤثر على ظلوىا وبالتايل اطلفاض تإىل تكوين طبقة غَت مسامية دتنع وصول ادلياه إىل جذور النباتا
إنتاجية الًتبة، وىو نفس التأثَت الذي حتدثو األمطار احلمضية، شلا يؤدي إىل نقص كمية ادلنتوج الزراعي، 

 األمر الذي يساىم يف زيادة حدة أزمة الغذاء؛

 انتقال السموم اليت حتملها الًتبة نتيجة تلوثها إىل باقي السلسة الغذائية من حيوان وإنسان، األمر الذي  -

 ...، 2يعرض ىذا األخَت إىل العديد من األمراض مثل فقر الدم، سرطان البلعوم وادلثانة، حاالت تسمم

 تلوث الهــواء   .3

يعرف التلوث اذلوائي على أنو حتميل اذلواء مبواد صلبة أو سائلة أو غازية أو تغيَت واضح يف نسب 
الغازات ادلكونة للهواء، شلا يؤدي إىل إحداث أضرار مباشرة أو غَت مباشرة بالكائنات احلية ادلوجودة يف النظام 

 ويعترب ىذا النوع من التلوث من . ، فيصاب ىذا األخَت بعدم الكفاءة وحبدوث خلل يف مكوناتو ووظائفويالبيئ
 .أكثر أشكال التلوث انتشارا لسهولة انتقالو من منطقة إىل منطقة يف فًتة وجيزة

ويتلوث اذلواء بسبب ملوثات طبيعية كحبوب اللقاح والغبار الناتج عن حركة الرياح ونشاط الرباكُت، إال 
 الصادر )...فحم، بًتول،( احًتاق الوقودةأن تأثَتىا يبقى زلدود بادلقارنة مع ما يسببو اإلنسان من تلوث نتيج

من مداخن ادلصانع ووسائل النقل الربية والبحرية واجلوية، التجارب والتفجَتات النووية، سللفات الصناعات 
أكسيد الكربون، أكسيد الكربيت، أكسيد : الكيمائية وصناعة األمسدة الفسفورية، وأبرز ملوثات اذلواء ىي

  .3النًتوجُت، كربيت النًتوجُت، الرصاص ومشتقاتو

 اذلوائي يؤدي ثأما عن اآلثار النارتة عن تلوث اذلواء فتعد أخطر من التلوث ادلائي والًتبة،  بل إن التلو
 :إىل تلوث كل من الًتبة وادلاء، وأبرز ىذه اآلثار

سلاطر على صحة اإلنسان من خالل أصابتو باالختناق واحلساسية، التهاب الشعب اذلوائية واحلنجرة،  -
 ؛...سرطان الرئة، التهاب األعُت،

 عايل احلموضة بسبب النسبة العالية )مطر، ثلوج، برد(نزول ما يعرف باألمطار احلمضية وىي كل ىطول  -
لثاين أكسيد الكربيت يف اذلواء، والذي يتفاعل مع  األكسجُت بوجود األشعة الفوق بنفسجية فينزل ادلطر 

                                                 
78-77أزتد عبد الفتاح زلمود عبد اجمليد و إسالم إبراىيم أزتد أبو السعود، مرجع سبق ذكره،ص 1

 

 .141زلمد عبد البديع، مرجع سبق ذكره،ص. بتصرف 2
3

  .39-33أزتد عبد الفتاح زلمود عبد اجمليد و إسالم إبراىيم أزتد أبو السعود، مرجع سبق ذكره،ص 
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وصفو أحد علماء البيئة بأنو  كارثة تسَت ببطء وتدمر بإصرار النباتات احلمضي ذي اآلثار ادلدمرة، فقد 
 ؛1وااصيل الزراعية والبحَتات واألهنار وما حتتويو من خَتات

 تنتج ىذه (بسبب غاز أكسيد النًتوجُت  ومركبات الكلورو فلوروكربون  اتساع ثقب طبقة األوزون -
 ادلدمرة لغاز األوزون )الغازات بصفة خاصة من التفجَتات الذرية، الطائرات النفاثة، األمسدة اآلزوتيــــــة 

 ادلوجهة لألرض  ىذا األخَت الذي يعمل على تصفية جزء من األشعة فوق البنفسجية ،2ادلكون للطبقة
وغلعلها مقبولة جللد اإلنسان، لكن بنقص كمية األوزون يف الطبقة بسبب تدمَته من قبل الغازات ادللوثة 

 إىل األرض، إذ يؤدي اطلفاض  Bيتسع الثقب فيسمح مبرور كمية كبَتة من األشعة فوق البنفسجية فئة
  يف األرض،  B يف كمية األشعة فوق البنفسجية فئة℅1.3 من   تركيز األوزون إىل زيادة  بـــــــ ℅1بـــــ 

ذلذه الزيادة أثار خطَتة جّدا على اجلهاز ادلناعي اإلنسان فتجعلو أكثر عرضة لألمراض الفَتوسية واإلصابة 
 1000000حالة سرطان جلدي و300000 يؤدي إىل ℅10بالسرطان ، فتقلص ىذه الطبقة ب

كما تؤدي ىذه األشعة أيضا إىل إصابة احليوانات وإتالف ااصيل الزراعية والقضاء على  ،3حالة عمى
 .الكائنات احلية الدقيقة، ويف اإلرتال حتدث دمار بيولوجي وبالتايل اإلخالل بالتوازن البيئي

 .ظاىرة االحتباس احلراري وما صلم عنها من تغَتات مناخية حادة -

مائي، ىوائي، ) يلخص أىم ادلصادر اليت أدت إىل حدوث التلوث البيئي بكل أنواعو (06)والشكل رقم 
. (تربوي، ضوضائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 http://greenline.com.kw: ظاىرة األمطار احلمضية يف العامل الصناعي وآثارىا البيئية، يف ادلوقع االلكًتوين  1

2
 .57-56أزتد عبد الفتاح زلمود عبد اجمليد و إسالم إبراىيم أزتد أبو السعود، مرجع سبق ذكره،ص 

3 Philipe Arqués. La pollution de l’air :(causes, conséquences, solutions).France :Edisud, 

1998,p92. 
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 مصـــادر ومسببات التلوث: 05الشكل رقم 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اعتمادا على: المصدر
دراسة تحليلية ألراء عينة من : األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا المستهلكفؤاد زلمد حسُت احلمدي،

، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، جامعة المدرين والمستهلكين وفي عينة من المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في الجمهورية اليمنية
 . 67،ص2003ادلستنصرة، العراق، 

وباختصار فإن كانت األرباح اآلنية اليت صلم عنها تلويث البيئة كبَتة فإن آثارىا وتكاليفها احلالية 
وادلستقبلية أكرب بكثَت على صحة البشر وسالمة بيئتهم خاصة الضعفاء والفقراء منهم، وإن كان استنزاف ادلوارد 

ينقص من حظوظ وحقوق األجيال القادمة فإن التلوث وإن استمر هبذا الشكل سوف لن يسمح بقدومهم 
 .أصال
 تغير معــالم البيئة: ثالثا

لقد أدى االستنزاف اخلطَت دلوارد البيئة خاصة ادلياه والغابات والتلوث ادلدمر الذي أضر بكل عناصرىا 
ويف ىذه النقطة سنبحث . إىل حدوث تغَتات كبَتة يف معامل ىذه البيئة، أبرزىا على اإلطالق التغَتات ادلناخية

. بشيء من االختصار عن أسباهبا وآثارىا
 

 

 

النفايات غير 
 العضوية

الملوثات غير 
 المادية

الفيروسات 
 والبكتيريا

مصادر 
 التلوث

 الفضالت الحيوانية

 فضالت التغليف

النفايات 
 العضوية

 المعادن
 بقايا األفران

أول أكسيد 
 الكربون

ثاني أكسيد 
 الكبريت

 الجسيمات العالقة

 أكاسيد النيتروجين

أصوات وسائل 
 النقل والمواصالت

 ضجيج المصانع

 تلوث التربة

 تلوث الهواء تلوث المـاء

 التلوث الضوضائي
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 أسباب حدوث التغير في المناخ العالمي .1

تعترب األرض الكوكب الوحيد الذي يصلح حلياة البشر لتوفره على رلموعة من األوضاع ادلالئمة لعيش 
اإلنسان أوذلا ادلناخ الذي تتمتع بو الكرة األرضية، لكن ومنذ الثورة الصناعية أخذ ىذا ادلناخ يف التغَت السليب 

وبشكل غَت طبيعي، وأبرز ىذه التغَتات ارتفاع درجة حرارة الكوكب واليت نتج عنها زيادة عدد حدوث الكوارث 
وحسب ادلختصُت فإن السبب يف التغَت ادلناخي ىو . الطبيعية كالعواصف ادلدمرة والفيضانات وحاالت اجلفاف

ارتفاع درجة حرارة األرض أو ما يعرف بظاىرة االحتباس احلراري، واليت ىي نتيجة حتمية لنشاط اإلنسان خاصة 
 .استعمال الوقود األحفوري وأظلاط استخدام األراضي الزراعية وإزالة الغابات"

وحتدث ىذه الظاىرة اليت ىي احتباس احلرارة يف األرض وعدم خروجها، بسبب الزيادة ادلستمرة يف 
كميات الغازات الدفيئة وعلى األخص غاز ثاين أكسيد الكربون نتيجة زيادة إطالقو يف اجلو بسبب احًتاق الوقود 
الناتج من مداخن ادلصانع، زلطات توليد الكهرباء، زلركات السيارات وحرق األخشاب والغابات، دون أن يقابل 
ذلك زيادة شلاثلة يف استهالكو بل حدث العكس دتاما حيث قابلو نقص نتيجة التخلص من مساحات كبَتة من 
أشجار الغابات اليت دتتص ىذا الغاز باإلضافة على تصحر األراضي، شلا أدى إىل تراكمو وارتفاع نسبتو يف اجلو 

ويتميز ىذا الغاز بقدرتو على امتصاص أشعة الشمس وحتويلها إىل حرارة تدفئ سطح األرض، . مبرور الوقت
  .1وبالتايل كلما زادت كمية ىذا الغاز يف اجلو كلما زادت احلرارة يف األرض وىذا ىو االحتباس احلراري

 30 إىل 1990 مليار طن مًتي يف سنة21.9وقد ارتفعت كمية غاز ثاين أكسيد الكربون يف اجلو من 
 بلغ حيث األعلى، ىو ادلتقدمة الدول يف االنبعاث من الفرد نصيب معدل يزال وال، 2007مليار طن مًتي يف 

 الدول يف الواحد للفرد مًتية أطنان 3 مبتوسط ، مقارنة 2007 عام الواحد يف  للشخص مًتياً  طناً  12 حوايل
مليون 957 مليارات و5، وتتصدر الواليات ادلتحدة األمريكية قائمة الدول يف إطالق ىذا الغاز بقيمة 2النامية

3طن مًتي يف سنة 
2005. 

ارتفاع   ويؤدي ارتفاع درجة حرارة األرض إىل ذوبان اجلليد بكميات كبَتة يف ادلناطق الباردة والقطبُت،        
. منسوب ادلياه يف البحار وايطات، اإلخالل بالتوازنات البيئية ادلستقرة والكثَت من اآلثار اخلطَتة

 
 
 

                                                 
1

 .40-39أزتد عبد الفتاح زلمود عبد اجمليد و إسالم إبراىيم أزتد أبو السعود، مرجع سبق ذكره،ص 
2

 :، يف ادلوقع االلكًتوين51ص ،2010تقرير األىداف اإلظلائية لأللفية ، منظمة األمم ادلتحدة،  
http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/2010Report.pdf 

3 World Bank, Development and Climate Change :A Strategic Framework for the World Bank  

Group),2008,p61: http://siteresources.worldbank.org/EXTCC/Resources/407863-

1219339233881/DCCSFTechnicalReport.pdf 

http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/2010Report.pdf
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 ياآلثار الناجمة عن التغير المناخ .2

رغم أن ادلسئول األول عن ىذا التغَت ىي الدول ادلتقدمة إىل أن البلدان النامية ىي األكثر تضررا من 
 ℅36 مقابل ℅64 ب1850جراءه، فقد قدرت نسبة انبعاث ثاين أكسيد الكربون للدول ادلتقدمة منذ 

 ودتكن 1 للدول ادلتقدمة،℅20 للدول النامية و℅80 ب 2100للدول النامية، يف حُت قدرت األضرار حىت 
 :ىذه اآلثار يف

كوارث طبيعية متفرقة كالفيضانات يف جهات من العامل وجفاف يف مناطق أخرى، إذ يؤدي ارتفاع درجات -
احلرارة إىل الزيادة يف تبخر ادلياه األمر الذي ػلدث اجلفاف خاصة يف ادلناطق اليت تتميز أصال بقلة ادلياه وارتفاع 

 درجات احلرارة كادلناطق الصحراوية، يف حُت قد يؤدي ىذا التبخر يف ادلناطق الباردة إىل حدوث فيضانات؛
ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة ذوبان اجلليد من جهة ودتدد مياه ايطات بفعل ارتفاع درجة احلرارة ما - 

 يهدد بزوال ادلدن الساحلية حُت تغمرىا ادلياه؛
تفاقم أزمة الغذاء  نتيجة إتالف ااصيل الزراعية بفعل موجات احلر والفيضانات أو اجلفاف، وىو ما يؤثر - 

 ؛  2بشكل كبَت على اجلوعى والفقراء يف العامل النامي
التأثَت على النظام البيئي بإضرار احلرارة على الشعب ادلرجانية وارتفاع يف عدد األنواع احليوانية اليت تواجو خطر - 

 ؛3االنقراض كلما ارتفعت درجة حرارة األرض
التأثَت على صحة البشر خاصة ادلتواجدون يف البلدان الفقَتة والذين يفتقدون أصال للرعاية الصحية، فقد - 

تسبب موجات احلر اإلصابة بضيق التنفس أو حىت الوفاة، كما تؤدي الفيضانات إىل نقل األمراض ادلعدية خاصة 
 .4 وداء البلهارسياتاادلال ري

وعموما تعترب ىذه أىم اآلثار ادلتعلقة بالتغَت ادلناخي، األمر الذي يؤكد بالفعل أنو أىم حتدي يواجهو  
 اجملتمع الدويل يف الوقت الراىن، وأنو بالفعل عائق أمام حتقيق التنمية يف الدول الفقَتة اليت تعاين أصال من العديد 

 .من ادلشكالت، وبالتايل إذا أرادنا االستدامة ذلذا العامل  فعلى كل طرف أن يتحمل مسئوليتو

                                                 
1 Kirk Hamilton&Marianne Fay ,Climate finance can provide the resources developing 

countries need to mitigate and adapt, Journal of Finance and Development issued by the 

International Monetary Fund,volume46,number4,december 2009.p10. 
، ورقة عمل التغيرات المناخية وأثرىا على نقص الغذاء والمياه والطاقة ودور المواصفات في التخفيف من ىذا األثرفاطمة احلسن الطاىر،  2

، يف ادلوقع 3-2، ص 2008مقدمة إىل ادلؤدتر الوطٍت حول دور ادلواصفات يف مواجهة التحديات ادلناخية و نقص الغذاء وادلياه والطاقة، القاىرة، 
 /http://www.eos.org.eg/NR/rdonlyres/C4142E4A-9A06-4540-8011BA4614A842F1 /1195: االلكًتوين

Sudan .pdf  
3 DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE( A Strategic Framework for the World Bank 

Group),op.cit ,p2. 
يف ، 18، ص 2004التأثر والتكيف، عمان،:التغير المناخي والصحة البشرية ادلكتب اإلقليمي للشرق األوسط التابع دلنظمة الصحة العادلية،  4

 www.emro.who.int/.../HumanHealth_Climate.pdf: ادلوقع االلكًتوين

http://www.eos.org.eg/NR/rdonlyres/C4142E4A-9A06-4540-8011BA4614A842F1%20/1195/%20Sudan%20.pdf
http://www.eos.org.eg/NR/rdonlyres/C4142E4A-9A06-4540-8011BA4614A842F1%20/1195/%20Sudan%20.pdf
http://www.eos.org.eg/NR/rdonlyres/C4142E4A-9A06-4540-8011BA4614A842F1%20/1195/%20Sudan%20.pdf
http://www.eos.org.eg/NR/rdonlyres/C4142E4A-9A06-4540-8011BA4614A842F1%20/1195/%20Sudan%20.pdf
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 ويتبُت من العرض السابق حول أكرب األزمات اليت يواجهها العامل يف الوقت احلايل، أن اإلنسان من 
خالل شلارسة نشاطاتو خاصة االقتصادية منها وسعيو احلثيث لتحقيق مصلحتو اخلاصة ال غَت، كان السبب 

 .الرئيسي يف سلتلف ىذه األزمات
وادلعروف أن تقديس ادلصلحة اخلاصة ىي أحد األسس الرئيسية اليت يقوم عليها النظام الرأمسايل، ىذا 

  .األخَت الذي تتعايش يف ظلو ىذه األزمات دون أن ينجح يف إغلاد حلول ذلا، بل وساىم يف تفاقمها
 التنمية الشاملة المستدامة في ظل النظام الرأسمالي: رابعا

 ومبدى ممبا أن كفاءة أي نظام اقتصادي تقاس مبا قدرتو على إشباع حاجات الناس ورفع مستوى رفاىيتو
- ويف ظل ىذه األزمات، تتأكد عدم كفاءة االقتصاد الرأمسايل. قدرتو على حل ادلشاكل اليت تعاين منها البشرية

،  وضلن وإن زتلنا -)رلموع السياسات وادلؤسسات( وكنظام )رلموع األفكار وادلبادئ اليت يقوم عليها(كمذىب
 يف إغلاد ىذه ادلشاكل واألزمات دون غَته من األنظمة، فهذا ألن بعض ىذه ادلشاكل ةالنظام الرأمسايل ادلسؤويل

تطبيق وعودلة ىذا - ومنذ هناية احلرب الباردة-ازدادت تفاقما وبعضها ظهر ألول مرة يف الوقت الذي ساد فيو 
 . النظام فقط ال غَت، دون أن ننفي الوجود التارؼلي لبعض ىذه ادلشاكل كاجلوع والفقر ولكن ليس هبذه احلّدة
وتتحدد مسؤولية النظام الرأمسايل يف خلقو للمآسي اليت تتخبط فيها اجملتمعات اإلنسانية من خالل 

 :1رلموع ادلبادئ والقيم اليت يقوم عليها
 الفردية اليت تضحي مبصلحة اجملتمع؛ -

 ادلدعومة بادلنفعة الشخصية وىدف تعظيم الربح، فتفنن كل من آمن )دعو يعمل دعو ؽلر(احلرية ادلطلقة -
 هبذه العقيدة أفرادا ومؤسسات ودول يف استغالل اآلخرين وإفساد البيئة وسوء استغالذلا؛

االعتقاد اخلاطئ بعدم تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة اجملتمع، أفرز إختالالت كبَتة جّدا يف توزيع  -
 الثروة والدخل، األمر الذي جعل الفقر ادلدقع يتعايش مع الثراء الفاحش؛

 .هتميش دور اجملتمع ادلتمثل يف الدولة واجملتمع ادلدين -

وبالتايل فاإلؽلان بقيم ىذا النظام جتسدت يف شلارسات خطَتة أفرزت تلك األزمات وادلآسي، األمر الذي 
االنتقادات توجو " ما جعل . يؤكد أن العامل اليوم يف ظل ىذا النظام أبعد ما يكون عن التنمية الشاملة ادلستدامة

إىل ىذا النظام من دول النظام نفسها، مث برزت ضمنيا زلاوالت إلغلاد بديل لو، ألنو مل يعد من ادلنطق ومع 
 ".2الضروريات التارؼلية ترك مقدرات الشعوب تسيَت وفق فكر أثبتت السنُت والتجارب التارؼلية فشلو

                                                 
1

، رللة جامعة ادللك رؤية إستراتيجية للبحث في االقتصاد اإلسالمي )االقتصاد اإلسالمي اإلنسانيعبد الرحيم عبد احلميد الساعايت، بتصرف  
 .119،ص2008، 2، ع21االقتصاد اإلسالمي، اجمللد رقم: عبد العزيز

2
األزمة  "دلؤدتر العلمي الثالث حول ا يف ،المأزق الفكري للنظام الرأسمالي واألزمة االقتصادية العالمية ،حسُت عجالن حسن وزلمد طاقة 

، جامعة اإلسراء اخلاصة وباالشًتاك مع كلية بغداد للعلوم االقتصادية -"التحديات واألفاق ادلستقبلية–ادلالية العادلية وانعكاساهتا على اقتصاديات الدول 
 http://www.jps-dir.com/Forum/uploads/1364/Isra31.pdf: ، يف ادلوقع االلكًتوين03، ص2009اجلامعة ،
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أحلقت بالغ األثر بشعوب العامل - وترجع األسباب احلقيقة إىل بقاء ىذا النظام رغم ما عرفو من أزمات ومشاكل
 :1طيلة مراحل تطوره إىل- خاصة ادلتخلفة والنامية

سيادة فكر دؽلقراطي يف أمريكا وأوروبا يساعد على مناقشة األخطاء ومن مث تصحيحها مبا ؼلدم  -
 ومع التغَت 2) رلموعة الدوافع والبواعث اليت حترك الفعاليات االقتصادية(مصاحلها دون ادلساس باجلوىر

، وىذه القدرة على 3) شكل ادللكية ونظام العمل ودور الدولة يف احلياة االقتصادية للمجتمع(يف الشكل
دلن راىنوا على اهنيار ىذا النظام بعد األزمة - تصحيح األخطاء جعلت العديد من ادلختصُت يؤكدون 

 قدرتو على االستمرار واخلروج من ىذه األزمة؛–االقتصادية احلالية 

االستعمار ادلباشر، الشركات  )قدرتو على استغالل وسلب خَتات الشعوب بأشكال وأدوات متعددة -
 ؛(...ادلتعددة اجلنسيات، العودلة،

 .عدم وجود بديل قوي وواقعي ومتكامل قادر على ختليص البشرية من أزماهتا وحتقيق التنمية ادلنشودة -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .92،ص2006 ،1لبنان،ط: ، دار البشائر اإلسالميةقدمة في المال واالقتصاد والملكية والعقدمالبتصرف علي زلي الدين قرة داغي،  1
 www.fikr.com: على موقع. اجمللد الرابع، العلوم القانونية واالقتصادية، االقتصاد، األنظمة االقتصادية. ادلوسوعة العربية االلكًتونية 2
 .نفس ادلرجع 3

http://www.fikr.com/#_blank
http://www.fikr.com/#_blank
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 خـــــالصة الفصل األول 

يعترب وصول الفكر التنموي إىل طرح مفهوم التنمية ادلستدامة اصلاز كبَت يف حد ذاتو، يدل على أنو 
استفاد من التجارب التنموية الفاشلة وادلشوىة، وبلغ درجة كبَت من الوعي مبا يطرحو الواقع من أزمات وحتديات، 

 . وكذا درجة إدراكو خلطورة االستمرار على نفس النهج على مستقبل األجيال القادمة
لكن ردود الفعل األوىل على ىذا ادلفهوم وزلاوالت إغلاد األدوات االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
والسياسة لتطبيقو يف الواقع ادلعاصر، وكذا زلاوالت اإلجابة على اإلشكاليات الكربى ادلرتبطة هبذا ادلفهوم، 

 .أظهرت بعضا من القصور والتحيز جلانب على حساب اجلوانب األخرى
العملية التنموية احلقيقية لذلك ارتأينا اعتماد مصطلح التنمية الشاملة ادلستدامة، والذي يعٍت أن 

، وشاملة من حيث (...أفراد، مؤسسات، حكومات،)تنمية شاملة من حيث األطراف ادلشاركة فيها :"ىي
أبعادىا االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، البيئية والسياسية، بشكل مًتابط ومتناسق ومتكامل يضمن استدامتها 

 يف جانب دون باقي اجلوانب، ألن ادلفاىيم موىذا لتجنب أي حصر للمفهو". وتواصلها عرب األجيال ادلتعاقبة
 .القاصرة والضيقة أوصلت كل شعوب العامل خاصة النامية منها إىل وضعيات على درجة كبَتة من التأزم

وىذه األزمات كما بينا سابقا كان االقتصاد الرأمسايل كمذىب وكنظام وراءىا أو وراء تزايد حدهتا، ورغم 
بديل قوي وواقعي ومتكامل قادر على ختليص البشرية من ذلك ما زال الكثَت يراىن عليو، ويرجع ىذا لعدم وجود 

 .أزماهتا وحتقيق التنمية الشاملة ادلستدامة
 

لذلك سنعمل فيما يأيت من ورقات ىذا البحث على عرض ىذا البديل، الذي نعتقد أنو قادر على حل 
ىذه األزمات وحتقيق تنمية شاملة مستدامة، من خالل ما يتميز بو من مبادئ وما يعتمد عليو من مؤسسات وما 

 .وسنعمل على تأكيد اعتقادنا باحلجج والرباىُت العلمية. ؼلتص بو من سياسات وإجراءات تكفل لو حتقيق ذلك



 

 الفصل الثاني
مفهوم وأهداف وأسس " 

التنمية الشاملة املستدامة يف 

 "املنهج اإلسالمي 
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 تمهيـــــد
 

يتخبط العامل اإلسبلمي كغَته من دكؿ العامل الثالث يف مشاكل كأزمات كأكضاع زبلف على صبيع 
األصعدة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية، رغم توفر اإلمكانيات ادلادية كالبشرية كرغم اجلهود ادلبذكلة 

لتغيَت ىذا الواقع كربقيق التنمية ادلنشودة، حيث استندت ىذه اجلهود تارة على ادلنهج الشرقي االشًتاكي كتارة 
كىذا يرجع حسب الكثَت من الباحثُت كادلختصُت لسبنب رئيسيُت، األكؿ أف . أخرل على ادلنهج الغريب الرأمسايل

ىذين ادلنهجُت مل ينجحا أصبل يف ربقيق التنمية الشاملة ادلستدامة جملتمعاهتم اليت انطلقوا منها، بل ساىم كل 
كاحد منهما بنصيب يف خلق أزمات تعاين منها صبيع شعوب العامل ادلتقدمة كادلتخلفة، باإلضافة إىل أف عملية 

ىي عملية حضارية تستند على ادلقومات اجملتمعية، كما حدث يف دكلنا اإلسبلمية أف -   كما ذكر سابقا–التنمية
ادلبادئ كاألسس اليت قاـ عليها كل من ادلنهجُت السابقُت اختلفت بل تعارضت يف كثَت من األحياف مع مقومات 

األمة اإلسبلمية، لذلك كاف البد على ىذه األمة أف تبحث عن منهج يستند على مقوماهتا ليوظفها يف العمل 
 .التنموم

ككنا قد انتهينا يف الفصل السابق عند طرح ىذا ادلنهج البديل كادلتمثل يف ادلنهج التنموم اإلسبلمي، 
ككبداية ضركرية لتقدًن ىذا الطرح كاف ال بد من توضيح مفهـو التنمية كفقا ذلذا ادلنهج كعبلقتها دبفهـو التنمية 

الشاملة ادلستدامة، مث التطرؽ إىل ربديد األىداؼ الكربل اليت يسعى ىذا ادلنهج لتحقيقها من خبلؿ العملية 
 :كىذا من خبلؿ اخلطة التالية. بعدىا نشرع يف بياف األسس كادلبادئ اليت يقـو عليها. التنموية

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المفهوم : التنمية الشاملة المستدامة من منظور إسالمي: المبحث األول
 واألىداف

 األسس المبدئية الستخدام الموارد ولعملية التوزيع في إطار : المبحث الثاني
 االقتصاد  اإلسالمي 

 الحرية االقتصادية المنضبطة كأساس لتحقيق التنمية الشاملة :  المبحث الثالث
   االقتصاد اإلسالمي          المستدامة في
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 المفهوم  : التنمية الشاملة المستدامة من منظور إسالمي : المبحث األول
   واألىداف

 
سنركز يف ىذا اجلزء من البحث على توضيح مفهـو العملية التنموية من ادلنظور اإلسبلمي، من خبلؿ 

، مث سنتطرؽ إىل "التنمية الشاملة ادلستدامة" عرض أىم خصائصها كأبعادىا كمقارنتها مع ادلفهـو احلديثة للتنمية
كسيكوف ىذا يف ادلطلبُت . األىداؼ اليت يسعى إىل ربقيقها كاليت تعرب بدرجة كبَتة عن خصوصية كسبيز ىذا ادلنهج

 :   التاليُت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهوم التنمية من منظور إسالمي: المطلب األول 

 أىداف التنمية الشاملة المستدامة في المنهج اإلسالمي: المطلب الثاني 
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 مفهوم التنمية من منظور إسالمي: المطلب األول
من اجلدير القوؿ أف مصطلح التنمية مل يرد ذكره يف التاريخ اإلسبلمي، إال أف العلماء كالباحثُت           

ادلسلمُت أشاركا إىل أف ىناؾ بعض األلفاظ اليت كردت يف القرآف الكرًن تدؿ على العملية التنموية كاليت منها 

أِذف  أم  [61ىود، ]﴾...َُِٕ أٌََِشَأََكُيِ ؤََ األَزِضِ َٔاضِتَعِىَسَكُيِ فَّٔٗا... ﴿:  لقولو تعاىلالعمارة أو التعمير

﴾  ...اضِتَعِىَسَكُيِ ...﴿لكم يف عمارهتا كاستخراج قوتكم منها، كجعلكم عمارىا، كعّمر عليو أم أغناه، ك 
 . 1أم أذلمكم عمارهتا من احلرث كالغرس كحفر األهنار

           كعمارة األرض تستدعي النهوض بكل نواحي حياة اإلنساف ادلادية كادلعنوية، ىذا يعٍت أف التنمية يف 
اإلسبلـ تنمية شاملة، باإلضافة إىل كوف اإلنساف ىو ادلخلوؽ ادلكلف من قبل  ا سبحانو كتعاىل بالتعمَت من 

خبلؿ القياـ بكل نشاط من شأنو أف يؤدم إىل عمارة األرض كتنميتها من جهة، كعدـ القياـ بكل فعل من شأنو 
زبريبها كإفسادىا من جهة أخرل، كىذا من أجل أف يعيش ىذا اإلنساف احلياة الطيبة الكرؽلة، كبالتايل فالتنمية يف 

 كل األجياؿ، فإذا تقاعس أحد األجياؿ عن ةاإلسبلـ تقـو باإلنساف كتتم ألجلو، كما أف فريضة التعمَت مسؤكيل
القياـ هبذه الفريضة حّل اخلراب كالفساد، كبالتايل فمن أجل بقاء العمارة كاستدامتها البد من استمرار جهود 

 .التعمَت كتواصلها
 .كيف ما يلي سنوضح ماىية التنمية يف اإلسبلـ من خبلؿ التطرؽ إىل خصائص كأبعاد ىذه العملية

 شاملة ومتوازنة ومتكاملة: أوال
إذا كاف مفهـو التنمية يف الفكر الوضعي قطع أشواطا حىت توصل إىل حقيقة أف التنمية ليست فقط          

إما حبصرىا يف مؤشر اقتصادم كإعلاؿ البقية أك تركيزىا على قطاع دكف األخرل، كما نتج عن -تنمية اقتصادية
 بل تنمية شاملة متوازنة كمتكاملة، فإف الباحثُت يف الفكر –تطبيق ىذه ادلفاىيم القاصرة من سلبيات كأزمات 

التنموم اإلسبلمي أسسوا ذلذا ادلفهـو منذ البداية، مستمدين مشولية التنمية من مشولية الدين اإلسبلمي جلميع 
، كتوازهنا من [38األنعاـ، ]﴾...وَا فَسَط ٍَِا فٔ٘ اللٔتَابٔ ؤَِ شَِ٘ٞ ...  ﴿:نواحي احلياة ادلادية كالركحية لقولو تعاىل

كسطية ىذا الدين كاعتدالو بُت متطلبات الركح ادلعنوية كحاجات اجلسد ادلادية كبُت العمل للدنيا كاآلخرة كبُت 
اجلماعة كالفرد، كاستمدكا تكاملها من الًتابط الشديد  الذم ال يعرؼ الفصل بُت ما ىو مادم كركحي  كما ىو 

فكل نشاط مادم أك دنيوم يباشره اإلنساف، ىو يف نظر اإلسبلـ عمل ركحي أك أخركم طادلا "دنيوم كأخركم 
 .    2"كاف مشركعا ككاف يتجو بو إىل ا تعاىل

 

                                                 
لبناف،الطبعة : ، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيعاألسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي:الزكاة نعمت عبد اللطيف مشهور،  1

 .108، ص1993األكىل،
 .50،ص1993مصر، :، مطابع األىراـ التجاريةذاتية السياسة االقتصادية اإلسالمية وأىمية االقتصاد اإلسالميزلمد شوقي الفنجرم،  2
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 :كفيما يلي سنورد بعض التعاريف الدالة على ىذا ادلفهـو
 : التعريف األول .1

التنمية يف اإلسبلـ ىي إحداث تطور حضارم شامل من خبلؿ تفاعل متوازف بُت العوامل "...
االقتصادية كاالجتماعية كالعقادية، يؤدم إىل رفع مستول حد الكفاية لكل أفراد اجملتمع بشكل تراكمي 

  .1"كمتوازف
 : التعريف الثاني .2

فهي تتناكؿ اجلوانب االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية، ادلادية كادلعنوية، حبيث ال تقتصر على " 
. جانب كاحد، بل إف عملية التغيَت سبس صبيع تلك اجلوانب؛ ذلك ألهنا مًتابطة متكاملة يؤثر بعضها على بعض

فمن غَت ادلعقوؿ أف ضلدث تغيَتا يف اجلانب االقتصادم دكف أف ضلدث تأثَتات قبلية كبعدية على اجلوانب 
 .2"األخرل
 :التعريف الثالث .3

أما مشولية مفهـو التنمية يف النموذج اإلسبلمي، فإف ذلك يعود إىل تكامل احلياة اإلنسانية جبميع  " 
أبعادىا النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية، كتكامل نظرة ادلسلم للحياة الدنيا كاحلياة اآلخرة على اعتبار أف احلياة 

  3"الدنيا مزرعة للحياة اآلخرة، كاف احلصاد األعظم يكوف يف احلياة الباقية

 :التعريف الرابع .4

الشموؿ يف التنمية اإلسبلمية يقتضي  ربقيق احلاجيات البشرية كافة من مأكل، كملبس، كمسكن،  " ...
 4. "كنقل، كتعليم، كتطبيب، كترفيو، كحق العمل، كحرية التعبَت، كشلارسة الشعائر الدينية كغَتىا

 :        من ىذه التعاريف نستنتج أف
 (...اقتصادية، اجتماعية، سياسية،)التنمية يف ادلفهـو اإلسبلمي شاملة لكل نواحي احلياة ادلادية -

 دكف إعلاؿ أم جانب، متوازنة بُت كل النواحي دكف تغليب أك (...الركحية، اإلؽلانية، اخللقية، )كادلعنوية

 كإذا غاب ىذا ادلفهـو القائم . تفضيل جانب على آخر، متكاملة كمًتابطة دكف فصل جلانب عن آخر
 .  على الشمولية كالتكامل كالتوازف عن التطبيق فبل ؽلكن أف تنسب التنمية إىل ادلنهج اإلسبلمي

                                                 
1

 .114، مرجع سبق ذكره، صزلمد شوقي الفنجرم 
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي،  2

 .110 مرجع سبق ذكره،صوالمؤسسات،
: ، على ادلوقع  اإللكًتكين08، ص 2004، 2، ع17، يف رللة االقتصاد اإلسبلمي، ـالزكاة والتنمية في البيئة اإلسالميةمرسي السيد حجازم،  3

www.kau.edu.sa 
 .72إبراىيم العسل، مرجع سبق ذكره،ص 4
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فاإلسبلـ ال يقبل تنمية رأمسالية تضمن حرية التعبَت كال تضمن لقمة العيش، كما ال يقبل تنمية اشًتاكية   -
 ؛1تضمن الرغيف كتلغي حرية الفكر

كال يقبل أف توجو موارد األمة إىل النواحي االقتصادية دكف االجتماعية كالثقافية، أك أف تستأثر الصناعة  -
، كألف مثل ىذه التطبيقات مل تؤدم إىل التنمية كباءت 2دكف الزراعة، أك تنفرد ادلدف بالتنمية دكف القرل

كلها بالفشل فإف الفكر التنموم الوضعي أيقن جزاءا من ىذه احلقيقة فأصبح يدعو على تنمية شاملة 
جلوانب احلياة ادلادية، كىذا يعترب اعًتاؼ ضمٍت جبزء من التصور اإلسبلمي للتنمية، حيث أنو مازاؿ حلد 

اآلف يهمل النواحي الركحية كاخللقية يف التنمية مغفبل عّما ذلذه النواحي من تأثَتات اغلابية يف مسَتة 
 التنمية؛

، فهي عبادة يتقرب هبا ادلسلم لربو، كىي يف نفس  - كإذا أخذنا الزكاة  كمثاؿ توضيحي على ىذا ادلفهـو
الوقت جزء أساسي دلنظومة التنمية يف االقتصاد اإلسبلمي فتعترب نظاـ اقتصادم اجتماعي يعمل على 
ترقية الفرد ركحيا كماديا كمعنويا، كما ربقق للمجتمع يف ذات الوقت أعلى درجات التكامل كالًتاحم 

 .، كىذا ما سنوضحو فيما سيأيت من ىذا البحث3كالتكافل

 تقوم باإلنسان وألجلو: ثانيا

 يًتكز مفهـو التنمية يف اإلسبلـ على مبدأ أساسي مفاده أف اإلنساف ىو جوىر كزلور العملية التنموية، 
كسنوضح ىذه الفكرة من خبلؿ التطرؽ إىل . فهو ارؾ الذم تقـو بو كىو يف نفس الوقت اذلدؼ كالغاية

 :النقطتُت التاليتُت
 اإلنسان وسيلة تحقيق التنمية في اإلسالم .1

أما عن كوف اإلنساف ادلسلم ىو زلرؾ التنمية، فقد ارتقى اإلسبلـ بالعمل التنموم إىل مرتبة العبادة، 
الطلب كالطلب ادلطلق من ا ﴾ ...اْسَتْعَمَرُكْم ...﴿فحسب علماء التفسَت تفيد السُت كالتاء يف قولو تعاىل 

كحىت يكوف ىذا اإلنساف قادر على أداء ىذه العبادة كالفريضة على أكمل كجو، فقد زكده ا . 4دليل الوجوب
 .سبحانو كتعاىل بعقيدة سليمة ربرؾ إرادتو للعمل الصاحل التنموم

 كالعقيدة الدينية ىي كل ما يؤمن بو الفرد من مبادئ كقيم، كالدين ىو كل إلو يدين لو باالمتثاؿ 
كالتسليم، كذلذه العقيدة أعمق األثر يف حياة اإلنساف كتصرفات األفراد فهي ارؾ كادلوجو العميق للنشاط 

اصلرت عنها  [43الفرقاف، ]﴾...وََ اتٖخَرَ إِلََُّْ ََِٕآِ أَزَأَِٖتَ، فإذا كانت ىذه العقيدة غَت سليمة  ﴿ 5اإلنساين
                                                 

1
 .72ابراىيم العسل، مرجع سبق ذكره،ص 
 .73نفس ادلرجع،ص 2
 .09 مرجع سبق ذكره، ص،مرسي السيد حجازم 3
 .108 مرجع سبق ذكره، صاألسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي،: الزكاةنعمت عبد اللطيف مشهور،  4
 .128نفس ادلرجع، ص 5
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أفعاؿ كسلوكيات مدمرة كالعكس صحيح، فالعقيدة السليمة تولد لدل الفرد الرغبة يف التقدـ كالتنمية، كمن ركائز 
 :االعتقاد السليم يف اإلسبلـ

اعتقاد اإلنساف ادلسلم أنو مستخلف يف األرض غلعلو يقـو بكل عمل صاحل تقتضيو ىذه اخلبلفة، ككذا  -
 االبتعاد عن كل عمل فاسد من شأنو أف يضيع ىذه األمانة كبالتايل يعرقل التنمية؛

، [18ؽ، ]﴾ وٖا َٖمِفٔظُ ؤَِ قَِٕهٍ إِالَّ لَدَِْٖٔ زَقٔٗبْ عَتٔٗدْ اعتقاد ادلسلم أف كل أعمالو مراقبة من ا عز كجل﴿ -
ذبعلو يستشعر ىذه الرقابة اإلذلية اليت تعترب أقل تكلفة، كأبعد مدل، كأمشل نفعا، كأقول ضمانا لسبلمة 

كبالتايل فهذا االعتقاد حبق أضمن الطرؽ لتحقيق التنمية . السلوؾ اإلنساين كشرعية النشاط االقتصادم
 ؛1ادلنشودة

عقاب عن العمل الطاحل )اعتقاد ادلسلم أف كما ألعمالو مقابل دنيوم ذلا أيضا مقابل كجزاء أخركم  -
ىو الباقي كالدائم، غلعلو أيضا ػلرص على كل عمل صاحل ػلقق التنمية ليفوز  (كثواب عن العمل الصاحل

لذلك طالب أحد ادلفكرين ادلسلمُت بضركرة ربط . بالثواب، كيبتعد عن كل عمل فاسد يعرضو للعقاب
 .  حىت تتفجر الطاقات ادلختزنة كتتحقق التنمية (الذم جائزتو اجلنة )التنمية بفكرة اجلهاد ادلقدس

كعند تأصل ىذه العقيدة الصحيحة يف كجداف اإلنساف ادلسلم كإؽلانو بضركرة االضطبلع بأعباء 
ككاجبات اخلبلفة، زبلق يف نفسو اإلرادة القوية كالعزؽلة العالية للقياـ بالتعمَت كالتنمية باستمرار مهما كانت 

 .2صعوبتها
كلئلرادة اإلنسانية الدكر احلاسم يف ربقيق التنمية، فمهما توفرت إمكانيات كمقومات التنمية ادلالية كادلادية مع 

إُِٖ المََّْ ال ُٖغَِّٗسُ وَا ... ﴿:غياب إرادة التغيَت من التخلف إىل التنمية فلن تتحقق ىذه التنمية مصداقا لقولو تعاىل

 .[11الرعد، ]﴾...بٔقًٍَِٕ حَتٖٜ ُٖغَِّٗسُٔا وَا بٔأٌَِفُطِّٔيِ
كيكفل اإلسبلـ لئلرادة اإلنسانية مقومات التغيَت ىذه من خبلؿ ما يغرسو يف نفس ادلسلم من اإلؽلاف " 

بضركرة  الوصوؿ بأحواؿ اجملتمع اإلسبلمي إىل مرحلة اإلحساف، كمن خبلؿ ما يفرضو على ادلسلم من ضركرة 
التعلم، كإتباع أحدث األساليب العلمية لتحقيق أفضل ادلعدالت مع االقتصاد يف ادلوارد كاجلهد كالطاقة 

 .3"ادلستخدمة، كمن خبلؿ ما تعتاد عليو النفس ادلسلمة من عادات كتقاليد موافقة للتنمية
     كاإلرادة القوية لتحقيق التنمية تًتجم يف شكل أفعاؿ كأعماؿ ملموسة، كالعمل الذم يدعو لو اإلسبلـ 

مهما كانت طبيعتو فكرم أك عضلي كالذم ػلقق التنمية الشاملة ىو العمل الصاحل النافع ادلتقن ال غَت، فقد  

                                                 
1
 .137،136 مرجع سبق ذكره ، صاألسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي،: الزكاةنعمت عبد اللطيف مشهور،  
 .131نفس ادلرجع، ص 2
 .133نفس ادلرجع، ص 3
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وََِ عَىٔنَ صَالٔحّا ؤَِ ذَكَسٍ أَِٔ أٌُِثَٜ ََُِٕٔ وُؤِؤَْ فَمٍَُحٍَُِْٖٗٔٗ حََٗاّٚ طَِّٗبَّٛ   ﴿جعلو فرضا على كل فرد أيا كاف جنسو كمركزه 

 [.97النحل، ]﴾َٔلٍََجِصٍَُِّٖٖيِ أَجِسَُِيِ بٔأَحِطََِ وَا كَإٌُا َٖعِىَمَُُٕ
طللص من خبلؿ ما سبق أف اإلسبلـ قبل أف يوكل لئلنساف أمانة االستخبلؼ كربقيق التنمية، زكده 

 فينتج بذلك أعماؿ ربقق التنمية، ) اإلرادة(بطاقة قوية تتمثل يف العقيدة السليمة كالقوية اليت تضمن تشغيل ارؾ
 ببعضها البعض فأم خلل أك ضعف يف عنصر يؤدم إىل افالعقيدة كاإلرادة كالعمل مرتبطة باإلنساف بقدر ارتباطو

خلل كضعف يف العناصر التابعة كبالتايل التأثَت السليب يف مسار التنمية، كحاؿ األمة اإلسبلمية اليـو أكرب دليل 
على ىذا الزعم، فضعف اعتقاد ادلسلم بالركائز السالفة الذكر أدل إىل ضعف إرادتو لتحسُت أكضاعو كأدل 

إىل انعداـ العمل يف كثَت من األحياف، كىذا كلو أدل إىل  كذلك إىل فساد أعمالو، كما أف ضعف اإلرادة أدل
 .حالة التخلف اليت يعيش فيها العامل اإلسبلمي

 اإلنسان ىدف وغاية التنمية في اإلسالم    .2

غايتها إنسانية اإلنساف ليكوف زلررا مكرما يعمر الدنيا كػلييها بالعمل الصاحل ...التنمية اإلسبلمية" إف 

وََِ عَىٔنَ صَالٔحّا ؤَِ ذَكَسٍ أَِٔ أٌُِثَٜ ََُِٕٔ وُؤِؤَْ فَمٍَُحٍَُِْٖٗٔٗ حََٗاّٚ  ﴿:، إذ يقوؿ تعاىل"1فيكوف حبق خليفة ا يف األرض

أم أف غاية العمل التنموم يف اإلسبلـ كىدفو ىو ربقيق احلياة الطيبة الكرؽلة ذلذا  [97النحل، ]﴾  ...طَِّٗبَّٛ
 :اإلنساف، كمن أىم  مظاىر احلياة الطيبة الكرؽلة اليت ربفظ لئلنساف إنسانيتو

سبتع اإلنساف باحلرية كزبلصو من كل أساليب كصور الظلم كاالستعباد  احًتاما لذاتيتو كتكرؽلا ألداميتو - 
من جهة، كمن أجل أف يكوف قادرا فعبل على القياـ بعبء التنمية باعتباره كسيلتها من جهة أخرل، ألف 

 ؛ 2اإلنساف ادلظلـو ادلقهور ال يقدر على شيء
توفَت حد الكفاية كضباية اإلنساف من الفقر كاجلوع احًتاما لذاتو كتكرؽلا ألداميتو من جهة، كلعلم - 

 اإلسبلـ من جهة أخرل باستحالة انتظار النفع من الفقَت كاجلائع ىذا إف مل يضرا؛
تنمية قدرات اإلنساف العقلية كادلعرفية كاحلفاظ على صحتو ألجل اإلنساف كإنساف كمن أجل أف يكوف - 

 .قادرا على اإلضبلع بأعباء التنمية

من خبلؿ تنمية  (مادة كركح)كمن خبلؿ ما سبق يتبُت أف التنمية يف اإلسبلـ تنطلق من اإلنساف ككل
 قدراتو كتقـو بو باعتباره كسيلتها كتتم ألجلو لكونو غايتها، كىذا ما توصلت إليو النظريات التنموية الوضعية بعد 
 مسَتة من اإلخفاقات علشت خبلذلا ىذا العنصر اذلاـ يف التنمية، إما من خبلؿ إعلاذلا لدكره اجلوىرم يف عملية 
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 .77إبراىيم العسل، مرجع سبق ذكره،ص 
 .61، ص1989، 1مصر،ط: ، دار الوفاءحول المنهج اإلسالمي في التنمية االقتصاديةعبد احلميد الغزايل،  2
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 ، أك 1التنمية مقابل تركيزىا على رأس ادلاؿ كعامل أساسي يف التنمية أك تركيزىا على تنمية زليطو دكف تنميتو أكال
 .كإعلاذلا للجوانب الركحية (رفع مستول الدخل مثبل)اىتمامها بتنمية  اجلوانب ادلادية من حياتو 

 متواصلة ومستدامة: ثالثا
إذا كاف الفكر التنموم الوضعي قد توصل إىل مفهـو استدامة العملية التنموية مؤخرا فإف الفكر 

 سنة ، حيث تعترب خاصية التواصلية كاالستدامة أىم ميزة يتميز هبا 1400اإلسبلمي أسس ذلا منذ أكثر من 
 :مفهـو التنمية يف اإلسبلـ باعتبار أف

التنمية يف اإلسبلـ تعٍت العمارة أك التعمَت كعملية التعمَت تتميز بالتواصلية كاالستمرارية كأم توقف يف ىذه - 
 اجلهود يعٍت اخلراب كالدمار؛

التنمية يف اإلسبلـ عبادة كفريضة على كل إنساف مسلم منذ أف خلق ا سبحانو كتعاىل األرض إىل أف يرثها، - 

َٔوَا خَمَقِتُ الِجَٖٔ َٔالِإٌِِظَ إِلَّا ﴿كالعبادة كما ىو معلـو عمل متواصل ال ينقطع للحظة فهي غاية خلق ا لئلنساف 

، فهي تتصف باالستمرارية ادلستمدة من استمرارية اإلنساف يف عبادة اخلالق تبارؾ [56الذريات، ]﴾لَٔٗعِبُدُُِٔ
  كإف حدث أف توقف اإلنساف عن العبادة كعصى خالقو حّل اخلراب كانتكست التنمية؛2كتعاىل

اإلنساف ىو غايتها ككسيلتها، ىذا يعٍت أف التنمية يف اإلسبلـ مرتبطة بوجود ىذا اإلنساف أيا كاف ادلكاف الذم - 
 يوجد فيو أك الزماف كاجليل الذم ينتمي إليو، فهي متواصلة كمتعاقبة بتعاقب أجياؿ بٍت البشر؛

األىداؼ الكربل كالسامية اليت كضعت ذلا من حفظ للدين كالنفس كالعقل كالنسل كادلاؿ أكرب دليل على - 
 . استدامتها، كىذا ما سنوضحو يف العنصر البلحق من البحث

 أىداف التنمية الشاملة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي: المطلب الثاني
من اجلدير ذكر أنو أثناء حبثنا عن فحول األىداؼ ادلسطرة كادلرجوة من عملية التنمية الشاملة ادلستدامة 

فاألىداؼ اليت تسعى -كجدنا تغَتا كاختبلفا كبَتا يف ربديد ىذه األىداؼ حسب ظركؼ كخصوصيات كل دكلة 
، ككذا حسب ادلرحلة التارؼلية ففي ادلاضي كاف الًتكيز -لتحقيقها دكلة متخلفة ليست نفسها يف الدكلة ادلتقدمة

على األىداؼ االقتصادية للعملية التنموية أما يف الوقت الراىن اتسع رلاذلا ليشمل صبيع النواحي، كما كجدنا 
اختبلفا يف ىذه القائمة من باحث آلخر حسب اإليديولوجية اليت يؤمن هبا كحسب ادلنطقة أك البلد الذم ينتمي 

 .إليو
 أما عن األىداؼ اليت رأينا  حسب كجهة نظرنا أهنا تعرب حبق عن ظلوذج التنمية الشاملة ادلستدامة يف 

حفظ الدين؛ حفظ النفس؛ حفظ العقل؛ حفظ النسل كحفظ  : االقتصاد اإلسبلمي كعن سبيزه كخصوصيتو فهي

                                                 
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : ، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي 1

 .111، مرجع سبق ذكره، صوالمؤسسات

 .63عبد احلميد الغزايل، مرجع سبق ذكره،ص 2
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 :ادلاؿ، كأما حجج ىذا االختيار فتتمثل يف أف
ىذه العناصر حسب استنباط كاجتهاد علماء األمة اإلسبلمية سبثل غايات كمقاصد الشارع سبحانو  -

كتعاىل من التشريع، كدلا كاف القياـ بواجب العمارة أك التنمية الشاملة ادلستدامة جزء مهم من ىذا 
 التشريع فإف غاياهتا كأىدافها ال زبرج عن غايات التشريع ككل؛

كل األىداؼ اليت مت كضعها من قبل احلكومات كالدكؿ أك اذليئات كادلنظمات الدكلية أك الباحثُت يف  -
رلاؿ التنمية، ال تعدك أف تكوف أىداؼ مرحلية أك جزئية مرتبطة دبنطقة معينة أك رلاؿ معُت أك حقبة 
زمنية زلددة مهما طالت، أم أهنا أىداؼ مقبولة كمشركعة دلنطقة معينة أكيف فًتة زلددة، أما العناصر 

سالفة الذكر فهي ثابتة ال تتغَت بتغَت الزماف كادلكاف، شاملة لكل جوانب احلياة اإلنسانية، كبالتايل فهي 
 .تأكيد قاطع على أف التنمية يف اإلسبلـ ىي تنمية شاملة مستدامة

 .كسنحاكؿ يف ىذا ادلطلب توضيح ادلقصود من كل ىدؼ كأعليتو يف التنمية الشاملة ادلستدامة
 مضمون أىداف التنمية الشاملة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي : أوال

كما كضحنا سابقا فإف أىداؼ التنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد اإلسبلمي تتمثل يف ادلقاصد العامة 
ادلعاين كاحلكم كالكليات اليت راعاىا الشارع احلكيم يف التشريع عموما " كتعرؼ ادلقاصد بػ . للتشريع اإلسبلمي

ادلعاين كاحلكم ادللحوظة للشارع يف صبيع أحواؿ " ، كما تعرؼ بأهنا1"كخصوصا من أجل ربقيق مصاحل العباد
التشريع أك يف معظمها، حبيث ال تكوف يف نوع خاص فقط من أحكاـ الشريعة، كتدخل فيها أكصاؼ الشريعة 

 ".كغاياهتا العامة كادلعاين الكلية اليت ال ؼللو التشريع عن مبلحظتها
كىي قسماف مقاصد الشرع العامة كمقاصد الناس اخلاصة من تصرفاهتم، أما الثانية فهي ادلعاين كالغايات 

اليت ألجلها تعاقد الناس أك تعاطوا أك تغارموا أك تقاضوا أك تصاحلوا، كأما األكىل فهي احِلكم ادلقصودة للشارع 
لتحقيق مصاحل الناس اخلاصة النافعة، أك حفظ مصاحلهم العامة يف تصرفاهتم اخلاصة حىت ال يعود سعيهم يف 

ما أسس ذلم من ربصيل مصاحلهم - إما عن غفلة أك عن ىول كشهوة-مصاحلهم اخلاصة بإبطاؿ أك نقض
 .2العامة

حفظ الدين؛ حفظ النفس؛ حفظ العقل؛ حفظ : كادلقاصد العامة حسب اتفاؽ أغلب فقهاء كعلماء األمة ىي
 .3دبا يقيم كػلقق كجودىا؛ كدبا يدفع عنها االختبلؿ كالفساد: كيكوف ىذا احلفظ من بأمرين. النسل كحفظ ادلاؿ

                                                 
1

: ، يف ادلوقع االلكًتكينمقومات الشخصية المسلمةعبد ا بن زلسن بن عبد ا احلضرمي،  
dawacenter.net/download/momlema.pdf 

2
، يف حلوار األربعاء يف مركز أحباث االقتصاد اإلسبلمي، جامعة مقاصد الشريعة والمعامالت االقتصادية والماليةعبد اللطيف الشيخ توفيق الصباغ،  

 .05 ىجرم، ص1430ادللك عبد العزيز، 

3
 .06صمرجع سابق، ، عبد اللطيف الشيخ توفيق الصباغ 
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  حفظ الدين .1
 ﴾ إُِّٖ الدََٖٔ عٍِٔدَ المَّْٔ اإلضِالًَكالدين الذم قصدت الشريعة اإلسبلمية الغراء حفظو ىو الدين اإلسبلمي﴿        

، بأصولو االعتقادية السليمة كأحكامو التشريعية العادلة الذم بعث بو سيدنا زلمد [19آؿ عمراف، ]
 . 1كاحلكيمة كتكاليفو العبادية الصحيحة كتعاليمو اخللقية الفاضلة كالكرؽلة

كقد كضع يف ادلرتبة األكىل يف قائمة األىداؼ كاألكلويات ادلراد ربقيقها دلا لو من أعلية يف حياة الفرد 
ادلسلم من عصمة لدمو كعرضو كمالو  كاستقرار كطمأنينة لنفسيتو، كحياة اجلماعة ادلسلمة من خبلؿ ما يوفره ذلا 

، 2من أسباب العزة كالكرامة كالرقي كاحلضارة كالعدالة كالتفضيل عن سائر ادلخلوقات كالتميز عن سائر األمم
 :كيكوف ىذا من ناحيتُت

من ناحية الوجود أم العمل على ربققو يف اجملتمع كتنمية دكره كأثره، كىذا من خبلؿ العمل دبا جاء بو ىذا - 
 الدين كتطبيق أحكامو، كالدعوة إليو كنشر تعاليمو كاجلهاد من أجلو؛

من ناحية العدـ كذلك برد كزلاربة كل األباطيل كاألفكار الفاسدة كادلنحرفة كادلذاىب اذلدامة اليت تتسرب إىل - 
عقوؿ ادلسلمُت، شلا يهدد ضياع ذلذا الدين، فتنشأ أجياؿ ال تعرؼ إال ذلك الدين ادلنحرؼ الذم اختلط فيو احلق 

 .3بالباطل
كمن أجل حفظو من ىذين اجلانبُت البد من زبصيص اجلزء الكايف من إمكانيات كموارد اجملتمع ادلادية 
 . كالبشرية كادلعنوية لتوفَت السلع كاخلدمات الضركرية كاحلاجية كحىت التحسينية إف أمكن اليت من شأهنا حفظ الدين

  حفظ النفس .2

للنفس اإلنسانية أعلية بالغة يف ادلنهج اإلسبلمي للتنمية فهي ىدفها ككسيلتها، كىذه األعلية نابعة من 
حرمتها كقداستها يف التشريع اإلسبلمي، لذلك أكجب الشارع احلكيم حفظها من خبلؿ توفَت سلتلف السلع 

كازباذ كل اإلجراءات يف إطار تعاليم الشريعة اليت  (الضركرية كاحلاجية كالتحسينية)كاخلدمات ادلادية كادلعنوية
كجود ىذه النفس كاستمرارىا كصوف كرامتها، كضبايتها كرعايتها من كل ما من شأنو تعريضها للخطر ك : تضمن
 .اذلبلؾ

 
 

                                                 
السعودية، :  منشورات ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي، الدار العادلية للنشرالمقاصد العامة للشريعة اإلسالمية،يوسف زلمد العامل، . بتصرؼ 1
 .212، ص2،1994ط
، رسالة ماجستَت غَت دراسة مقارنة مع القانون الوضعي:في الفقو اإلسالمي (دفع الصائل)الدفاع الشرعي الخاص زيداف ضبداف زلمود ساخن،  2

 .11،ص2008منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
 .113-112، ص2006، 1لبناف، ط: ، دار الكتب العلميةسياسة التصنيع في ضوء مقاصد الشريعةباسم اجلميلي،  3
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 حفظ العقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .3

 اىتمت الشريعة حبفظ العقل ألنو مناط التكليف، كال ؽلكن ألم أمة أف تتقدـ كربقق التنمية الشاملة 
 ادلستدامة إال إذا كانت عقوؿ أبنائها قادرة على التفكَت كالتدبَت كاإلبداع كسليمة من كل آفة، لذلك كاف العقل 

أحد مقاصد الشريعة اإلسبلمية اليت عنت حبفظو  ضمنيا من خبلؿ اعتناءىا حبفظ النفس باعتبار العقل جزء من 
 :، كحفظو بصفة خاصة من ناحيتُت1النفس كمنفعتو من منافعها

من ناحية الوجود من خبلؿ التعليم باعتباره كسيلة لتنمية القدرات العقلية كتفجَت طاقاتو اخلبلقة، ككذا  -
 التكوين كاإلعداد؛

من ناحية العدـ كذلك عن طريق منع إنتاج كل السلع كاخلدمات كزلاربة كل السلوكيات اليت تؤدم إىل  -
 .   2اختبلؿ العقل كتعطيلو عن تأدية كظيفتو

 حفظ النسل .4

عنت الشريعة بالنسل ألنو من الركائز األساسية يف احلياة كسببا من أسباب عمارة األرض كفيو تكمن قوة 
، كيكوف حفظو من خبلؿ توفَت كل ما يضمن بقائو كاستمراره كتكثَته، (ادلوارد البشرية)األمة باعتباره أىم مورداىا

كيف ىذا اإلطار من الضركرم اإلشارة إىل التناقض الذم كقع فيو ادلنظرين . 3كمنع كل ما يهدد بقطعو أك إفساده
بالنموذج الوضعي للتنمية ادلستدامة، حيث يركزكف على حق األجياؿ القادمة يف تلبية حاجاهتا من جهة، كمن 

الضغط على موارد  )عائق من عوائق التنمية ادلستدامة (تزايد عدد السكاف)جهة أخرل يعتربكف تزايد النسل ككثرتو
إذ ينادكف بالعمل على حرماف ىذه األجياؿ من القدـك أصبل ، يف حُت أف  (البيئية كزيادة مستويات التلوث

ادلنهج اإلسبلمي للتنمية الشاملة ادلستدامة يضع حق ىذه األجياؿ يف الوجود كاالستمرار ضمن أىم أىدافو 
 .كمقاصده

 حفظ المال .5

كادلاؿ ىو كل ما ؽلكن حيازتو لبلنتفاع بو شرعا سواء كاف متاعا أك نقدا أك غَته، كاحلاجة إىل ادلاؿ ماسة 
، فبدكف ادلاؿ ال ؽلكن حفظ الدين كالنفس كالعقل 4يف حق الفرد كاجلماعة يف قياـ مصاحلهم الدينية كالدنيوية

كالنسل، ككضعو يف ادلرتبة األخَتة ليس ألنو أقل أعلية، بل ألف حفظ ادلقاصد السابقة لو يساعد على حفظو 
بالشكل الذم يرتضيو ادلشرع احلكيم، فالدين مثبل ىو الذم يساعد على حقن االنضباط كادلعٌت يف كسب ادلاؿ  

                                                 
 يف ادلؤسبر الثاين كالعشرين بعنواف مقاصد الشريعة اإلسبلمية كقضايا العصر، الضروريات والحاجيات والتحسينات،زلمد عبد العاطي زلمد علي،  1

: ، يف ادلوقع االلكًتكين05، ص2010اجمللس األعلى للشؤكف اإلسبلمية، القاىرة، 
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/w324.pdf 

 .116-115، مرجع سبق ذكره،صسياسة التصنيع في ضوء مقاصد الشريعةباسم اجلميلي،  2
 .117نفس ادلرجع،ص 3
 .118نفس ادلرجع،ص 4
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 .1كإنفاقو كمن مث ؽلكنو من خدمة غرضو بصورة أكرب فعالية
 كيكوف حفظو من حيث الوجود كالعدـ باحلث على كسبو بالطرؽ ادلشركعة كإنفاقو يف أكجو اإلنفاؽ 

 ادلشركعة، كإدارتو كتنميتو بادلشاريع النافعة، كأداء احلقوؽ فيو كالزكاة كالديوف، كضبايتو من اإلسراؼ كالتبذير
2...كمنعو على السفهاء، كالدفاع عنو

 

  مقاصد الشريعة في مسار التنمية الشاملة المستدامة أثر تحقق: ثانيا
شلا سبق فإنو يتوجب على مؤسسات التنمية الشاملة ادلستدامة العمل على تطبيق سلتلف السياسات 

كاإلجراءات كتسخَت كل إمكانيات كموارد األمة من أجل  ربقيق ىذه األىداؼ كادلقاصد الشاملة كادلستدامة، 
ىذا لكوف ىذه ادلقاصد ىدفا لذاهتا من جهة، كدلا ذلا من آثار اغلابية على مسار ىذه التنمية من حيث الرفع من 

 .كفاءاهتا كضماف استدامتها من جهة أخرل، كىذا ما سنوضحو يف ىذا العنصر
 أثر حفظ الدين .1

لقد كضحنا فيما تقدـ من البحث حوؿ مفهـو التنمية اآلثار االغلابية للعقيدة الصحيحة يف دفع اإلرادة 
كيف ىذا . اإلنسانية ضلو التغيَت كربقيق التنمية العمراف، ككذا توجيهها لطاقات اإلنساف ضلو العمل الصاحل التنموم

سلوكو، : يقدـ الرؤية العادلية اليت تؤثر على رلمل شخصية اإلنساف...الدين" :محمد عمر شابرايقوؿ الدكتور 
إنو يؤثر جوىريا يف طبيعة . كأسلوب حياتو، كأذكاقو كتفصيبلتو، كموقفو من الناس اآلخرين، كمن ادلوارد، كمن البيئة

إنو ػلاكؿ إقامة ميزاف بُت احلوافز . حاجاتو ادلادية كالنفسية، ككميتها، كنوعيتها، كما يؤثر كذلك يف طريقة إشباعها
ادلادية كالركحية للذات اإلنسانية، كيعزز سبلـ العقل يف الفرد كالتضامن العائلي كاالجتماعي، كؽلنع تزايد االضلبلؿ، 

. كيقدـ ادلصفاة األخبلقية اليت ربقن معٌت كىدفا يف استخداـ ادلوارد، ككذلك آلية احلفز البلزمة لعملها الفعلي
كهتدؼ ادلصفاة األخبلقية إىل حفظ ادلصلحة اخلاصة ضمن حدكد ادلصلحة االجتماعية، كذلك بتغيَت التفضيبلت 

كىذا ما قد يساعد على تعزيز االنسجاـ بُت ادلصلحة اخلاصة كادلصلحة . الفردية طبقا لؤلكلويات االجتماعية
كبالتايل فالدين الصحيح كالسليم يزكد التنمية بًتسانة من القيم السليمة كالفاضلة، ىذه القيم  ".3االجتماعية

 .تضمن انطبلؽ العمل التنموم كتواصلو ككذا عدـ اضلرافو عن مساره
    أثر حفظ النفس .2

لئلنساف أك رأس ادلاؿ البشرم األعلية الكربل يف النهوض بعملية العمارة كالتنمية فهو كما أشرنا سابقا 
 بلد أف 192اور الذم تدكر حولو ىذه العملية كالعنصر ارؾ ذلا، إذ خلصت إحدل الدراسات اليت مشلت 

                                                 
 . 165، ص2005، 2سوريا، ط: ، دار الفكرمستقبل علم االقتصاد من منظور إسالميزلمد عمر شابرا؛ ترصبة رفيق يونس ادلصرم،  1
2

 رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة ،(دراسة فقهية مقارنة)الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي اإلسالميعبلء الدين إبراىيم زلمود الشريف،  
 .23-22، ص2008النجاح الوطنية، نابلس، 

 .162 ، مرجع سبق ذكره، صمستقبل علم االقتصاد من منظور إسالميعمر شابرا؛ ترصبة رفيق يونس ادلصرم،  3
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 لرأس ادلاؿ %20 لرأس ادلاؿ ادلادم ك%16 مقابل %64نسبة مساعلة رأس ادلاؿ البشرم يف التنمية ال تقل عن 
 .1الطبيعي

 كإدراكا منها هبذا الدكر اعتنت الشريعة اإلسبلمية حبفظ اإلنساف من كل ما من شأنو أف يفتك حبياتو أك 
يعطل طاقاتو كيقلل من قدرتو على ادلشاركة يف عملية البناء كالتنمية، كما اعتنت بصوف كرامتو كحريتو، ألف التنمية 
لن تقـو إال بسواعد إنساف حر متعلم مثقف، ال يلوكو ادلرض كال يسيطر عليو اجلهل، كال يأكلو الفقر، كال يفتك 

كبتواجد ىذا اإلنساف يتوفر للتنمية الطاقات القادرة كالفّعالة البلزمة لرفع مستول التنمية كضماف . 2حبريتو الظلم
 .استمراريتها

 أثر حفظ العقل .3

إف حلفظ العقوؿ بتنميتها كتعليمها كإعدادىا كتكوينها األثر البالغ على مسار التنمية كنوعيتها كمستواىا، 
شلا يؤدم إىل  كأساليب علمية متطورة، طرؽ ككمبادئ كمعلومات دبعارؼ اإلنساف مدّ فهي العملية ادلسئولة على 

ربريك كصقل كصياغة كتنمية القدرات كالكفاءات البشرية يف جوانبها العلمية كالعملية كالفنية كالسلوكية، كبالتايل 
 . 3الزيادة من طاقاهتا على العمل كاألداء كاإلنتاج

        ككلما كثرت الطاقات الفكرية ادلؤىلة كالواعية استطاعت األمة تغطية كل أنشطة كفركع التنمية، كىذا ما 
غلعلها تستفيد من تكاليف جلب كفاءات أك تكوين أخرل يف اخلارج، كبالتايل زبلصها من التبعية العلمية كما 

 .4اصلر عنها من تبعية اجتماعية كاقتصادية
 أثر حفظ النسل .4

إذا كاف ىناؾ اتفاؽ بُت الفكر التنموم الوضعي ادلعاصر كاإلسبلمي على ضركرة حفظ العقل كالنفس، 
،  إذا تعترب بعض الدراسات بل فإف ىناؾ اختبلفا بينهما حوؿ حفظ النسل  أك حفظ حق األجياؿ يف القدـك

أغلب الدراسات احلديثة زيادة السكاف العائق األكؿ أماـ ربقق التنمية مستندين يف دراساهتم على نظرية السكاف 
التشاؤمية،  كاليت اعتقد فيها أف األعداد البشرية تزيد دبتتالية ىندسية يف حُت Robert Malthus ركبرت مالتس

، أم حدكث أزمة 5أف الغذاء يزيد دبتتالية حسابية شلا يتسبب حسبو يف حدكث اختبلؿ مؤكد بُت السكاف كالغذاء

                                                 

، كلية العلـو "كاقع التنمية البشرية يف اقتصاديات البلداف اإلسبلمية" ، يف ادللتقى الدكيل، التنمية البشرية من منظور إسالميأشرؼ زلمد دكابو 1
 /http://drdawaba.com :، يف ادلوقع االلكًتكين01، ص2007االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر، 

drdawaba/LinkClick.aspx?fileticket=Eoj03YCWxd4%3D&tabid=56&mid=395 
2

 .نفس ادلرجع 
، على 2010، 44، رللة العلـو اإلنسانية، عاألىمية التنموية لرأس المال البشري في الوطن العربي ودور التربية والتعليم فيونافز أيوب زلمد،  3

 WWW.ULUM.NL: ادلوقع 
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : ، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي 4

 .244، مرجع سبق ذكره،صوالمؤسسات
 .157، ص1988مصر،: ، دار اجلامعات ادلصريةدراسات في علم االقتصاد اإلسالميعبد الرضبن يسرم أضبد،  5



 

60  

 

 مفهوم وأهداف وأسس التهنية يف املههج اإلسالمي                                                              الفصل الثاني

غَت أف للمشرع احلكيم األدرل بشؤكف . غذاء كما ينجر عنها من آثار سلبية على التنمية كالبشرية بشكل عاـ 
 .عباده ككونو دبا فيو من موارد نظرة أخرل إذ جعل حفظ النسل من ادلقاصد الكربل  ذلذا الدين

  نظر إىل ىؤالء األعداد من البشر على أهنا أفواه تأكل كمل ينظر إليها على أهنا سواعد تعمل، مالتسفػ
  ادلوارد من حجم أم مع يتفاعل كفعالة نشطة كحضارية اقتصادية لقوة مصدرنا يكوف قد ما لبلدفالكم البشرم 

فيو، كما ال ؽلكن إنكار  مرغوبا الكم ىذا يكوف تزايد مث كمن االقتصادية، الرفاىية من مزيد لتحقيق الطبيعية
كمن . 1فيو يعيش الذم االجتماعي كاالقتصادم ايط يف يؤثر ال خامل بشرم كم أنو قد يتحوؿ إىل رلرد

أجل تفادم ىذه النتيجة السلبية سبق حفظ النسل يف اإلسبلـ حبفظ الدين كالعقل دلا ذلما من آثار اغلابية على 
. التنمية سبق اإلشارة إليها، كلضماف توجيو ىذا النسل الوجهة الصحيحة ذات اآلثار االغلابية على مسار التنمية

 تعمل اقتصادية  يف مقدمتو قوةابن خلدونفبزيادتو ضماف الستمرار احلياة كالنوع اإلنساين، كما اعتربه العبلمة 
 .2ادلعيشة كضمانا لؤلمن السياسي كالعسكرم للدكلة مستويات ربسُت على

زيادة إغلابية، فاعلة، مؤثرة، منتجة، نافعة للمجتمع، " كباختصار فالزيادة السكانية يف اإلسبلـ ىي
 "3تستطيع مواصلة ادلسَتة، كتتسلم زماـ اإلنتاج كاحلياة االقتصادية من األجياؿ السابقة بفاعلية ككفاءة

     أثر حفظ المال .5

ال ؼلتلف اثناف على أعلية ادلاؿ لؤلفراد كاجلماعة، فإذا فقد ادلاؿ أك قّل أصبحت احلياة مهددة بالفقر، 
كإذا انتشر الفقر يف األمة فإهنا تتحطم كتضعف، فيتسلط  عليها أعدائها كيطمعوف فيها، كينشركف من مذاىب 

كأفكار ىدامة زبدـ مقاصدىم، لتسقط باسم قركض البنك الدكيل تارة، كادلساعدات الدكلية أك جلاف اإلغاثة 
 .فادلاؿ جزء أساسي ال غٌت عنو يف حفظ الدين كالنفس كالعقل كالنسل. 4العادلية الصليبية تارة أخرل

لذلك اىتمت الشريعة حبفظو، باحلث على ركاج األمواؿ كتداكذلا، كمنعت احتكارىا كاكتنازىا، كأمرت 
فإذا حصل ىذا سبكنت . كىذا يعٍت صيانة موارد األمة من جهة، كتنميتها من جهة أخرل. 5بالعدؿ يف توزيعها

األمة من القضاء على الفقر بل كربقيق حد الكفاية لكل أفرادىا، كبالتايل قويت شوكتها كازدادت قوهتا، كيف ىذا 
 كحفظو ادلاؿ توفَت كسائل إىل يتوجو أف األمة أمواؿ نظاـ يف النظر يقتضيو ما أىم" العالمة ابن عاشوريقوؿ 

  من ضرب احلاجة ألف حاجتها، عن غَتىا من اإلسعاؼ طلب عن غٌت يف األمة لتكوف باالقتصاد،
 :كتلخيصا دلا سبق كزيادة يف إثراءه ندرج الشكل التايل .6"العبودية

                                                 
: ، يف ادلوقع االلكًتكين11، صخصائص الدول األقل نموا: ، التنمية والتخطيطعبلة عبد احلميد خبارم 1

www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/ED2.pdf 
 .09نفس ادلرجع، ص 2
 .231، ص1998، 36، رللة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، الكويت، العددالسكان والتنمية من منظور إسالميكماؿ توفيق احلطاب،  3
 .118باسم اجلميلي، مرجع سبق ذكره، ص 4
 .عبد اللطيف الشيخ توفيق الصباغ، مرجع سبق ذكره 5
 .463، ص2007، 2ع ،15ـ ،(اإلسبلمية الدراسات سلسلة)اإلسبلمية  اجلامعة  رللة،المجتمعات تنمية في وأثره المالي التشريع ركائز ،زلمد ضباد يونس 6
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أىداف التنمية الشاملة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي وآثارىا االيجابية على مسار : 06الشكل رقم 
 التنمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :المصدر

دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات :  المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي ،صاحل صاحلي
 .247،245،243،240صوالمؤسسات، مرجع سبق ذكره، 

 
القيم العملية 

 االيجابية

    

اإلرادة الحضارية 
الفردية والجماعية 

 لتحقيق التنمية

السلوك االيجابي 
والعمل الحضاري 
 الفردي والجماعي

توظيف واستخدام 
اإلمكانيات المتاحة 

 استخداما رشيدا

كفاءة قصوى في 
استخدام الموارد 
المتاحة وخاصة 

 البشرية

تزايد اإلنتاجية 
 القومية

 الجهد الفعال

المناخ المالئم 
للسعي والبذل 

 والحركة

تزايد العقول  المجتمع السليم
والكفاءات الالزمة 

 لعملية النهوض

تغطية الحاجة من -
 الكفاءات؛

كفاءة قصوى في - 
استغالل الموارد 

 المتاحة؛
ظهور جيل التميز -

 واالنتماء الحضاري
 

القضاء على التبعية 
العلمية واالقتصادية 

 واالجتماعية

استمرار الحياة 
 البشرية

جيل التميز 
 الحضاري

كفاءة قصوى في 
استغالل خيرات 
 الكون وعمارتو

 استقالل حضاري
 
 
 
 

 

القضاء على أشكال - 
السرف والتبذير لموارد 

األمة؛                      
التوزيع العادل للثروة -  

بين الجيل الواحد 
 واألجيال المتعاقبة

 االستقالل الحضاري

القضاء على التبعية 
 االقتصادية والسياسية

القضاء على الفقر -
وتحقيق حد الكفاية 

لكل أفراد األمة؛                
ظهور الدولة كقوة -

 اقتصادية
 

سهر مؤسسات التنمية الشاملة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي على تفعيل 
تطبيق مختلف السياسات واإلجراءات المؤدية إلى تحقيق مقاصد وأىداف 

 ىذه التنمية  

 حفظ مقاصد الشريعة اإلسالمية من حيث الوجود والعدم

 حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسل حفظ المال حفظ الدين

 التنمية الشاملة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي
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نستنتج شلا سبق أف التنمية من ادلنظور اإلسبلمي ىي تنمية شاملة لكل جوانب احلياة اإلنسانية ادلادية 
كادلعنوية، بشكل متوازف كمتكامل، ىدفها ربقيق احلياة الطيبة كالكرؽلة لئلنساف كتنمية قدراهتا كزليطو لكي يكوف 

قادرا على القياـ بعبء ىذه العملية، كاليت ترتقي يف اإلسبلـ إىل مرتبة العمل التعبدم، كىي يف نفس الوقت تنمية 
متواصلة مستدامة تواصل الوجود اإلنساين يف ىذا الكوف كتواصل كاجب عبادة اإلنساف لربو سبحانو كتعاىل، كىذا 

حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل،  )ادلفهـو تأكد يف األىداؼ النهائية اليت تسعى لتحقيقها
 .اليت تتميز كذلك بالشموؿ كالتكامل كاالستدامة (حفظ ادلاؿ

كىذا يعٍت أف ادلفهـو اإلسبلمي للتنمية الشاملة ادلستدامة أمشل من ادلفهـو ادلعاصر ذلا، كما أنو أسبق يف 
 . التنظَت ألبعاده كيف التجسيد دلضمونو من ادلفهـو ادلعاصر
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األسس المبدئية الستخدام الموارد ولعملية التوزيع في : المبحث الثاني

االقتصاد  اإلسالمي 
 

إف مشوؿ التنمية لكل جوانب احلياة البشرية ككذا استدامتها يف االقتصاد اإلسبلمي، اقتضى قيامها على  
فإعطاء مطلق . صبلة من األسس كادلبادئ اليت غلب على اإلنساف أف يراعيها كينضبط هبا يف كل أفعالو كتصرفاتو

 .احلرية لئلنساف يف التصرؼ دكف أم ضابط اصلر عنو العديد من الكوارث كاألزمات
        كيف ىذا ادلبحث سنتطرؽ إىل رلموع األسس ادلتعلقة بعملية استخداـ ادلوارد الطبيعية كالذم يؤدم إىل 
ربقيق االستدامة البيئية، كيف اجلزء الثاين من ىذا ادلبحث نتناكؿ األسس اليت تضمن العدالة التوزيعية باعتبارىا 

 .اجلزء األىم يف مفهـو العدالة االجتماعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستخدام المستدام للموارد الطبيعية في : المطلب األول
 االقتصاد اإلسالمي

 العدالة التوزيعية في االقتصاد اإلسالمي: المطلب الثاني 
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 االستخدام المستدام للموارد الطبيعية: المطلب األول

من أجل أف يقـو اإلنساف بأمانة االستخبلؼ كدبهمة التعمَت كالتنمية، سخر ا لو باقي سللوقاتو كأكدع 

إبراىيم، ]﴾  لَظَمًُْٕ كَفَّازْاإلٌطأَُإُِِ تَعُدٗٔا ٌٔعِىَتَ المَّْٔ لَا تُحِصَُِٕا إُِٖ  ...﴿بُت يديو نعم ال تعدك كال ربصى
فأباح لو االستفادة من ىذه ادلوارد حلفظ حياتو . كمن بُت ىذه النعم الطبيعة بكل مكوناهتا كبكل مواردىا ،[34

كلتنمية نفسو كزليطو، كألزمو يف الوقت ذاتو باحلفاظ عليها كحسن استخدامها كحرـّ عليو ىدرىا كإفسادىا 
كالتعدم عليها أثناء شلارستو دلختلف نشاطاتو احلياتية اقتصادية كانت أـ اجتماعية، استهبلكية أـ إنتاجية، دينية 

دلا ذلذا الفعل من شكر لنعم ا . أـ دنيوية، حىت يف حاالت احلرب فادلسلم مطالب بااللتزاـ برعاية ىذه ادلوارد
 .كضماف الستمرار كاستدامة االنتفاع هبا لكل األجياؿ

كمن ىذا ادلنطلق تعترب رعاية ادلوارد ادلتاحة من خبلؿ حسن استخدامها مبدأ أساسي تقـو عليو التنمية 
 . ادلستدامة يف االقتصاد اإلسبلمي

 مفهوم االستخدام المستدام للموارد الطبيعية: أوال
 إلنتاج النادرة االقتصادية ادلوارد كاستغبلؿ إدارة كيفية يف يبحث الذم العلم" يعرؼ علم االقتصاد بأنو

 بالوفرة تتسم اليت ادلادية متطلباهتا من اإلنسانية احلاجات إلشباع كاخلدمات السلع من إنتاجو ؽلكن ما أمثل
، إذف فعلم االقتصاد يبحث يف "1للمجتمع احلضارية كالتطلعات كالتقاليد القيم من معُت إطار ظل يف كالتنوع

حل ما يعرؼ بادلشكلة االقتصادية اليت تعتقد النظم االقتصادية الوضعية اعتقادا جازما أهنا تكمن يف ندرة ادلوارد 
 .االقتصادية مقابل أك بالنسبة لتعدد احلاجات اإلنسانية 

كقبل أف نوضح مفهـو االستخداـ ادلستداـ للموارد الطبيعية، سنتطرؽ إىل إشكالية ندرهتا يف االقتصاد 
 .اإلسبلمي
  إشكالية الندرة النسبية للموارد في االقتصاد اإلسالمي .1

 :2يقسم االقتصاديوف ادلوارد إىل
 كتتمثل يف الطاقات البشرية البدنية كالذىنية ؛: موارد بشرية -
كتنقسم إىل موارد حرة مثل اذلواء كالشمس ككل ادلوارد اليت أكجدىا ا كيستفيد اإلنساف : موارد طبيعية -

منها دكف مشقة، موارد طبيعية غَت حرة مثل ادلعادف كالغابات كىي ربتاج إىل جهد الستخراجها 
 كإعدادىا لبلستفادة منها؛

                                                 
 .03، ص1،2009مصر، ط: ، مركز تطوير الدراسات العليا كالبحوثأساسيات االقتصاد اإلداريسيد كاسب ك زلمد فهمي على،  1
، 13، ـ "سلسلة العلـو اإلنسانية كاالجتماعية" ، يف رللة أحباث الَتموؾاالستخدام األمثل للموارد االقتصادية من منظور إسالميكماؿ حطاب،  2
68، ص1997، 3ع
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 كىي نتيجة تضافر ادلوارد البشرية مع ادلوارد الطبيعية، مثل اآلالت كادلعدات، : (مادية)موارد حضارية  -

 ...    ادلوارد ادلالية
بادلقارنة  )كقد شاع االعتقاد أف ادلوارد االقتصادية خاصة ادلوارد الطبيعية غَت احلرة تتصف بالندرة النسبية

 ، فما موقف االقتصاد اإلسبلمي من ىذا االعتقاد؟  (مع احلاجات
 :1لقد انقسمت أراء  الباحثُت يف االقتصاد اإلسبلمي حوؿ ىذا ادلوضوع إىل

 الرأي األول .1.1

الذم يرفض فكرة كجود ندرة يف ادلوارد كيرجع ادلشكلة االقتصادية إىل ظلم اإلنساف كسوء استخدامو 
َٔإُِِ تَعُدٗٔا ٌٔعِىَتَ المَّْٔ لَا تُحِصَُِٕا ...﴿  :كتوزيعو ذلذه ادلوارد كإىل تعطيلو كإعلالو ذلا، كاستدلوا على ذلك بقولو تعاىل

 [.34إبراىيم، ]﴾  لَظَمًُْٕ كَفَّازْاإلٌطاُإُِٖ 

 الرأي الثاني.2.1
 :الذم يعًتؼ بوجود ندرة نسبية كيستدؿ دبا يلي

أنو لو سلمنا أف ادلوارد ال تتصف بالندرة النسبية فما الفرؽ بُت اجلنة كاألرض، ففي اجلنة يستطيع اإلنساف - 
احلصوؿ على ما يريد بالكمية كالوقت الذم يريد دكف بذؿ أم جهد كلو طلب أىل اجلنة صبيعا شيئا كاحدا يف 

نفس الوقت فإهنم سيحصلوف عليو دكف أف ينقص من موارد اجلنة شيء، أما األرض فاحلصوؿ على سلعة يتطلب 
 جهدا كحصوؿ شخص عليها يعٍت حرماف آخرين منها فليست كل السلع كاذلواء؛

قدِ جعن اهلل للنِّ شٕ٘ٞ ﴿ :كقولو أيضا [49القمر، ]﴾إٌِٖا كنٖ شٕ٘ٞ خَمَقٍَِآُ بٔقَدَز  ﴿:استدلوا بقولو تعاىل- 

 ؛[03الطبلؽ،  ]﴾قَدزاّ
حث الشريعة على االقتصاد كالنهي على اإلسراؼ كالتبذير إقرار دبحدكدية ادلوارد، إذ لو كانت غَت زلدكدة دلا - 

 برزت احلاجة دلثل ىذا السلوؾ؛
مفهـو الربكة يف اإلسبلـ يؤكد زلدكدية ادلوارد، فالربكة ليست سنة كونية بل ىي منحة ربانية ؽلن ا هبا على - 

 .2من يشاء من عباده فيجعل القليل كثَتا، فلو كانت ادلوارد كافرة فبل معٌت دلفهـو الربكة
كإذا تأملنا يف الرأيُت صلدعلا على صواب ألف كل فريق انطلق من مفهـو للندرة سلالف دلفهـو األخر، 

 :دبعٌت

                                                 
-101، ص2002، 03، ع17، رللة مؤتة للبحوث كالدراسات، ـنظرات جديدة في المشكلة االقتصادية من منظور إسالميكماؿ حطاب،  1

103. 
: ، كتاب منشور على ادلوقع27ىجرم، ص1428، مبادئ االقتصاد اإلسالميسعد بن ضبداف الليحاين،  2

eref.uqu.edu.sa/files/eref2/folder6/1%20(15).pdf 
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الرأم األكؿ تناكؿ الندرة من حيث العدد أم عدد ادلوارد ادلتاحة إلشباع احلاجات، فالنقل  -

، ﴾... َٔإُِِ تَعُدٗٔا ٌٔعِىَتَ المَّْٔ لَا تُحِصَُِٕا...﴿  :يثبت ذلك، فبالنسبة للنقل قولو تعاىل(العلم)كالعقل
كبالنسبة للعقل فكل مرة يكتشف اإلنساف موارد يستطيع أف يستخدمها يف إشباع حاجاتو مل يستعملها 

من قبل كالطاقات ادلتجددة مثبل، كىكذا كلما بذؿ اإلنساف جهدا عقليا أك بدنيا نبهو ا دلوارد مل ينتبو 
 ذلا من قبل؛

الرأم الثاين تناكؿ الندرة من حيث الكم أم أف كمية تواجدىا يف الطبيعة زلدكد، كىذا ما يثبتو أيضا  -

﴾، كبالنسبة للعقل فقد أتبت إٌِٖا كنٖ شٕ٘ٞ خَمَقٍَِآُ بٔقَدَز ﴿ :العقل كالنقل، بالنسبة للنقل قولو تعاىل
 .العلم قابلية بعض ادلوارد للنفاذ

ككخبلصة دلا سبق نقوؿ أف ادلوارد نادرة كزلدكدة نسبيا، لكن ليست النسبية اليت يقوؿ هبا االقتصاد 
الوضعي أم بالنسبة لكثرة البشر ككثرة حاجاهتم لدرجة أهنا ال تكفيهم، بل بالنسبة دكدية قدرات اإلنساف 

 :1الذىنية كالبدنية، فهي نادرة ليس بسبب الطبيعة كما يف االقتصاد الوضعي بل بسبب اإلنساف، بسبب
 زلدكدية علمو هبا ككمثاؿ قضية ادلوارد الطاقوية ادلتجددة كالرياح كالشمس؛ -
 زلدكدية عملو، فالكثَت من ادلوارد معطلو كغَت مستغلة؛ -
 .(سوء استخداـ كسوء توزيع)معصيتو للخالق بظلمو كإفساده -
  مفهوم االستخدام المستدام للموارد .2

لقد أردنا طرح  كجهة نظر االقتصاد اإلسبلمي يف قضية ندرة ادلوارد ألف فيو من الباحثُت يف االقتصاد 
اإلسبلمي من يرفض  مفهـو التنمية ادلستدامة، ألف ىذا ادلفهـو حسب ىؤالء يتعارض مع اعتقاد ادلسلم أف الرزؽ 
يكفلو ا، فهذا ادلفهـو جاء ليحذر من احتماؿ عدـ قدرة األجياؿ القادمة على تلبية حاجاهتا لعدـ توفر ادلوارد 

 .بسبب تبديد األجياؿ اليت سبقتها ذلا
كلتوضيح ىذه الفكرة نقوؿ أف مفهـو التنمية ادلستدامة مفهـو متأصل يف نظامنا اإلسبلمي، حيث أف 

من جهة،  (تكاسلو عن العلم كالعمل، ظلمو بسوء استخدامو للموارد كسوء توزيعو ذلا)ادلوارد نادرة بسبب اإلنساف
 :من جهة أخرل فقد ربط ا سبحانو كتعاىل الرزؽ بػ

﴾ الَّرٔٙ جَعَنَ لَلُيِ األَزِضَ ذَلُٕالّ فَاوِشُٕا فٔ٘ وٍََاكٔبَّٔا َٔكُمُٕا ؤَِ زِشِقْٔٔ َٔإِلَِْٗٔ الٍٗشُٕزُ َُِٕ﴿السعي  -
 كادلشي يف ادلناكب أك السعي ىو االجتهاد يف العلم كالعمل؛  [15ادللك، ]

 

                                                 
 .409،ص2004مصر، : ، دار غريب االقتصاد اإلسالمي بين البحث والنظرية والتطبيقزينب صاحل األشوح، 1
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 ،[74األعراؼ،  ]﴾  وُفِطٔدََٖٔاألزضفَاذِكُسُٔا آالََٞ اهللٔ َٔالَ تَعِثَِٕا فٔ٘  عدـ ادلعصية كعدـ الظلم ﴿ -
 .، كشكر النعم يكوف حبسن استخدامها كتوزيعها-فبالشكر تستزاد النعم كتستداـ- بشكر النعم

أدل ىذا إىل زكاذلا كبالتايل كقوع - كما يف حاضرنا–فكلما زاد ظلم اإلنساف كعدـ شكره للنعم 
األزمات كالكوارث، كىذا بالتحديد ما ػلذر منو كما يقصد بادلفهـو اإلسبلمي للتنمية ادلستدامة، لذلك كاف إزالة 

 . أساساف مبدئياف لتحقيق التنمية الشاملة ادلستدامة)*(الظلم أم حسن استخداـ ادلوارد كحسن توزيعها
أما حسن استخداـ ادلوارد فيعٍت االستخداـ ادلستداـ ذلا، ىذا األخَت الذم يقصد بو كفق االقتصاد 

 :1االستخداـ  الذماإلسبلمي 
 يزيد حجم اإلنتاج من الطيبات كادلنافع؛ -
 يقلل الفاقد إىل أدىن حد، كيراعي اإلتقاف كاجلودة؛ -
 يراعي أكلويات األمة، بإشباع حاجاهتا الضركرية أكال؛ -
 ػلفظ لئلنساف كرامتو؛ -
 ال يبدد موارد األمة يف إنتاج ما ال ينفع؛ -
 ال يسمح بتلويث البيئة كإفسادىا، كانقراض احليوانات كاستنفاذ ادلعادف كالطاقات؛ -
 ال يؤدم إىل تبديد ادلوارد كحرماف األجياؿ القادمة منها؛ -
 .يراعي عدالة التوزيع كال يؤدم إىل الظلم -

 القواعد الفقهية التي تحكم استخدام الموارد الطبيعية:ثانيا
تعيش اإلنسانية يف كقتنا الراىن على كطأة أزمات بيئية خطَتة هتدد االستدامة البيئية ، كيعد االستخداـ 

كمن أجل توقيف ىذا الفساد كالظلم للبيئة . اجلائر كادلستنزؼ للموارد من أبرز مظاىر كأسباب ىذه األزمة
كمواردىا، يقدـ ادلنهج اإلسبلمي للتنمية الشاملة ادلستدامة رلموعة من األسس ادلبدئية اليت تربز خصوصيتو كتأكد 

أسبقيتو، كاليت كإف مت أخذىا بعُت االعتبار من قَػْبل َلتجنب العامل مثل ىذه األزمات، كَلَتمَّ االستفادة من 
لكن نعتقد أف تفعيل مثل . التكاليف اليت تصرؼ حللها يف رلاالت أخرل ترفع من رفاىية اإلنساف كربفظ كرامتو

 .ىذه األسس يف كاقع األمة من شأنو أف يقلل من حدة ىذه األزمات حىت يتم حلها هنائيا
 فحول ىذه األسس فتتمثل يف قواعد فقهية عامة استنبطها علماء األمة من دساتَت اإلسبلـ فكأما ع

كؽلكن . ، من أجل رفع الضرر بكل صوره كإشكالو دبا فيو الضرر على البيئة(القرآف الكرًن كالسنة النبوية ادلطهرة)
اعتبارىا يف كاقع األمر قوانُت كضوابط ربكم تصرفات كسلوكيات اجلميع أفرادا كمؤسسات كدكؿ حىت يتم ذبنب 

الضرر الذم يلحق بالبيئة دبكوناهتا كمواردىا قدر اإلمكاف ، كبالتايل استخداـ ىذه ادلوارد استخداما يضمن  

                                                 
 .سنتطرؽ لو يف الفرع الثاين من ىذا ادلطلب)*(

 .70-69، مرجع سبق ذكره، صاالستخدام األمثل للموارد االقتصادية من منظور إسالميكماؿ حطاب،  1
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 :2كتتمثل بعض ىذه القواعد يف .1استدامتها
 قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .1

فإذا كاف استغبلؿ موارد البيئة لتحقيق منفعة ذاتية كمؤقتة يتسبب يف استنزافها، فبل يسمح هبا، إذ أف منع 
 .الضرر كالفساد غلب أف يقدـ على أم منفعة عند استغبلؿ البيئة كمواردىا

 قاعدة الضرر ال يزال بضرر مثلو .2

 حالة كاقعية ؽلكن من خبلؿ تفعيل ىذه الدكتور البشير على محمد الترابيكيف ىذا الصدد يعطينا 
القاعدة إيقاؼ العديد من ادلفاسد كاألضرار، تتمثل يف قضية قبوؿ بعض الدكؿ الفقَتة نقل النفايات النوكية 

اخلاصة بالدكؿ الغنية مقابل حفنة من الدكالرات دلقاكمة الفقر، فلو افًتضنا أف تلك الدكالرات ذىبت فعبل لعبلج 
، فإف تواجد ىذه النفايات يف الدكؿ الفقَتة يًتتب ضرر (إزالة ضرر حسب حكومات ىذه الدكؿ )مشكلة الفقر

ليس فقط مثلو بل أعظم منو، إذ ذلا آثار كارثية على موارد البيئة كتلوث ادلياه اجلوفية ككذا على صحة اإلنساف 
 ...من أمراض سرطانية كفشل كلوم كالتهاب كبدم

 .3   لذلك يرفض ادلنهج اإلسبلمي للتنمية الشاملة ادلستدامة إزالة أم ضرر بضرر مثلو فما بالك باألكرب منو
 قاعدة الضرر األشد يزال باألخف .3

 :كتتفرع على ىذه القاعدة
فنطاؽ الضرر اخلاص زلدكد بادلقارنة مع الضرر العاـ، فاألكؿ : قاعدة يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العاـ- 

يصيب فرد أك رلموعة زلدكدة يف حُت الضرر العاـ أكسع نطاقا، لذلك فهو أشد أثرا، كىذا يستدعي ربمل الضرر 
، ككمثاؿ على تطبيق ىذه القاعدة يف رلاؿ ضباية البيئة (األشد )مقابل إزالة الضرر العاـ (األخف )اخلاص

كمواردىا ضركرة غلق مصنع بسبب إطبلقو دللوثات تفوؽ قدرة البيئة على االستيعاب أك استنزافو دلوارد البيئة، كىذا 
 ، بادلقابل ضباية البيئة كصحة عامة الناس؛-صاحب ادلصنع كعمالو-الفعل يلحق ضررا خاصا 

كؽلكن استعماؿ نفس ادلثاؿ السابق لشرح ىذه القاعدة، فغلق : قاعدة ؼلتار أىوف الشرين أك أخف الضررين- 
 ادلصنع من جهة كتلويث البيئة كاستنزاؼ مواردىا أضرار،لكن عند ادلوازنة بُت الضررين صلد أف األضرار ادلًتتبة 

 .على غلق ادلصنع أخف كأقل شرا من ىدر كإفساد البيئة، لذلك ؼلتار التضحية بادلصنع منعا دلفاسد أكرب كأعظم

                                                 
 : ، يف ادلوقع االلكًتكين04، صفي السنة النبوية وحماية البيئة  ركائز التنمية المستدامة ،زلمد عبد القادر الفقي. بتصرؼ 1

www.nabialrahma.com 
 .42-40نفس ادلرجع، ص.بتصرؼ  2
 :، يف ادلوقع االلكًتكين20-19ص ،قضية تلوث البيئة من منظور إسالمي ،البشَت على ضبد الًتايب 3

http://www.4shared.com/get/LmuGBJ7W/_____.html;jsessionid=F6CF7C83E69A7D293975

5EB9DCC8AB75.dc278 

http://www.nabialrahma.com/
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 قاعدة الموازنة بين المصالح .4

كتعٍت ىذه القاعدة أنو إذا تعددت ادلصاحل كتعارضت فإنو يعمل بالًتجيح بينها كتغليب األىم منها على 
 :ما دكهنا، كمثاؿ على ذلك

 ،استخداـ موارد األمة يف تلبية الضركريات أكال مث احلاجيات فالتحسينات، إذ كل من ىذه احلاجات مصلحة- 
 لكن كعمبل هبذه القاعدة فإف الضركريات أكثر إحلاحا فاألكىل استخداـ ادلوارد يف تلبيتها أكال حىت ال هتدر؛

شراء ادلنتجات الصديقة للبيئة على غَتىا من ادلنتجات الضارة هبا، فادلصلحة كادلنفعة متحققة يف احلالتُت لكن -
 .ادلصلحة األرجح تكوف يف األكىل

فاالستعانة هبذه القواعد يف ازباذ القرارات الصائبة ادلتعلقة بالتعامل مع البيئة كمواردىا بالًتجيح بُت 
احلد األدىن من التلوث كاستنزاؼ ادلوارد -سلتلف ادلصاحل ككذا ادلفاسد، يضمن لنا ارتكاب أقل األضرار بالبيئة 

 .ككذا أكرب قدر من ادلصاحل للبشرية - الكفيل باستدامتها
 العدالة التوزيعية في االقتصاد اإلسالمي: المطلب الثاني

لقد أكد أغلب االقتصاديُت أف مشكلة الفقر كاجملاعة ليست بسبب قلة ادلوارد كال كثرة الناس، بل سببها 
 .احلقيقي سوء التوزيع أك غياب العدالة التوزيعية

كالنظاـ االقتصادم اإلسبلمي احلريص على إقامة العدالة االجتماعية، ال يقر التفاكت الشديد بُت أفراد 
وٓا أَفَاَٞ الم ُْ عَمٜ زَضٕلْٔٔ ؤَِ أَِِنِ  ﴿اجملتمع كبتسلط األقلية على موارد كثركات األمة كما يف االقتصاد الرأمسايل 

 ال َٖلَُُٕ دُٔلََٛ بَنيَ األَغٍَِٔٗاٞٔ ٙ ابَِِ الطبٔٗنِ ك  الِىَطلٔنيِ َٔ وَٜ َٔا َٔ الَِٗتَ  الِقُسِبٜٙ لٔرٔ َٔ لٔمسٓضٕهِ  َٔ  الِقُسَٝ فَمم ْٔ 

َٔالمَُّْ  ، كما ال يقر إزالة الفوارؽ كإقامة العدالة ادلطلقة كما يف االقتصاد االشًتاكي﴿ [07احلشر،  ]﴾...ؤٍلُيِ

أَفَبٍٔٔعِىَٛٔ المَّْٔ  فَُّيِ فْٔٗٔ ضََٕاْٞ فَىَا الَّرََٖٔ فُضِّمُٕا بٔسَادِّٙ زِشِقِّٔيِ عَمَٜ وَا وَمَلَتِ أَِٖىَاٌُُّيِ  فَضٖنَ بَعِضَلُيِ عَمَٜ بَعِضٍ فٔ٘ السِّشِقِ

، إظلا يقر كػلًـت التباين كالتفاكت تبعا الختبلؼ ادلواىب كالقدرات، مع تقريب [71النحل،  ]﴾ َٖجِحَدَُُٔ
الفوارؽ بُت أفراد اجملتمع دبا ػلقق التعاكف كالتكامل ال السيطرة كاالستغبلؿ، ككذا من أجل ربفيز أفراده على العمل 

 .1كزيادة اجلهد
كمن أجل ربقيق العدالة التوزيعية بادلفهـو اإلسبلمي، شرعت رلموعة من األسس اليت تضمن ىذه العدالة 

 .ليس بُت أفراد اجليل الواحد فقط بل حىت بُت األجياؿ ادلتعاقبة
 

                                                 
 ، 1دمشق، ط:  اليمامة للطباعة كالنشر،(دراسة مقارنة)عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرةصاحل ضبيد العلي،  1

 .74، ص2000



 

70  

 

 مفهوم وأهداف وأسس التهنية يف املههج اإلسالمي                                                              الفصل الثاني

 مفهوم العملية التوزيعية: أوال
 :ربمل لفظة التوزيع يف التحليل االقتصادم معٌت التجزئة كالتفريق لعدة أمور

 تفريق السلع كتوزيعها على مواطن تسويقها؛- 
 تفريق ادلوارد ادلالية بُت الصناعات ادلختلفة؛-
 .تفريق الثركة كالدخل-

كقد شاع بُت االقتصاديُت أنو عند ذكر لفظ التوزيع رلردا من أم تابع فيقصد بو ادلعٌت األخَت أم توزيع 
 .1الثركة كالدخل

 :2كقد قسم الباحثوف يف االقتصاد اإلسبلمي عملية التوزيع إىل ثبلث مراحل متتابعة كمًتابطة
 (توزيع مصادر الثروة، القاعدي)مرحلة التوزيع االبتدائي .1

كقد أقر اإلسبلـ العمل . كيقصد بو نشأت حق التملك أك االختصاص بادلوارد، كاألسس اليت ربكم ذلك
مثل العمل على إحياء األرض ادلوات كاستمرار توظيفها يف دكرة النشاط االقتصادم كإال  )كأىم أسباب التملك

 .باإلضافة إىل البيع كاذلبة كاإلرث كأسباب ناقلة للملكية، كبالتايل التوزيع األكيل للثركة (تنزع منو
كذبدر اإلشارة ىنا أف ىناؾ بعض الثركات كادلوارد ملك للجميع ألف نفعها عاـ، فإذا استأثر هبا أحد حلق 

 .3الضرر باجلميع، كقد فصل فقهاء اإلسبلـ األحكاـ ادلتعلقة هبا
 (توزيع عوائد عوامل اإلنتاج)مرحلة التوزيع الوظيفي .2

. (كظيفتو)كيقصد هبا عملية قسمة الناتج اقق بُت ادلساعلُت يف العملية اإلنتاجية كل حسب إسهامو
) حسب طبيعة العقد ادلرـب بينهما ()*(العمل كرأس ادلاؿ )كزبتلف ربديد مكافأة كل عامل من عوامل اإلنتاج

(. )**(...مضاربة، مزارعة، مساقات، إجارة
 

                                                 
، 2001 ، 1سوريا، ط: ، اليمامة للطباعة كالنشرتوزيع الدخل في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرةصاحل ضبيد العلي،  1

 .126-125ص
 http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany :، يف ادلوقع االلكًتكينالتوزيع: االقتصاد اإلسالميعبد اجلبار السبهاين،  2
 .130، مرجع سبق ذكره، صتوزيع الدخل في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرةصاحل ضبيد العلي،  3

؛ يف الفكر (العمل،رأس ادلاؿ، التنظيم، األرض)فالفكر االقتصادم التقليدم يعتمد التقسيم الرباعي: ىناؾ اختبلؼ يف تقسيم عوامل اإلنتاج)*(
كىو  (العمل، رأس ادلاؿ)كبُت من يعتمد التقسيم الثنائي (األرض، العمل، رأس ادلاؿ)االقتصادم  اإلسبلمي  اختبلؼ بُت من يعتمد التقسيم الثبلثي

كىذا التقسيم حسب الدكتور صاحل صاحلي . نفس التقسيم يف الفكر االقتصادم الوضعي احلديث كىذا بدمج التنظيم يف العمل كالطبيعة يف رأس ادلاؿ
مهم ألنو يدخل كل موارد الطبيعة يف دائرة ادلوارد االقتصادية كليس األرض فقط كبالتايل إيقاؼ كل أشكاؿ اإلسراؼ التلويث من جهة، من جهة 

دراسة للمفاىيم واألىداف : المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي  أنظر صاحل صاحلي،. أخرل كّحد النظرة للعمل بكل أنواعو
 .448ص،واألولويات وتحليل لألركان والسياسات والمؤسسات

 سيتم التطرؽ ذلا يف ادلبحث التايل)**(
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 (إعادة التوزيع)مرحلة التوزيع التوازني .3
كىي عملية سحب جزء من الدخوؿ ادلوزعة كظيفيا كإعادة دفعها إىل مستحقُت آخرين حسب اعتبارات 

 .(كالوقف)أك طوعية (كالزكاة)كتكوف إما إجبارية. غَت كظيفية، بل اجتماعية كإنسانية
: كشلا سبق يتضح أف احلصوؿ على جزء من الثركة كالدخل يف االقتصاد اإلسبلمي يكوف على أساس

 :العمل؛ ادللكية؛ احلاجة،إذ أنو
العمل، : أيّا كاف سبب التملك- كل ػلصل على جزء من الثركة حسب ما ؽللك: من ادلرحلة األكىل للتوزيع- 

 ؛...-اإلرث
 .ادللكية لرأس ادلاؿ، كالعمل: ىناؾ أساساف للحصوؿ على الدخل: من ادلرحلة الثانية- 
فئة قادرة كمستطيعة : أساس احلصوؿ على الدخل ىو احلاجة، ففي أم رلتمع الناس ثبلث: من ادلرحلة الثالثة- 

ربصل على رزقها إما جبهدىا العضلي أك الفكرم أك اعتمادا على ما سبلك من رأس ماؿ، كفئة ليست بقادرة كال 
مستطيعة لعجز أمل هبا أك مرض أصاهبا، كفئة قادرة كليست مستطيعة ألسباب أحدىا قصور كسائلها عن بلوغ 

 .فالفئتُت األخَتتُت فقدت الصلة بالناتج على أساس العمل أك ادللكية. 1مطالبها ادلعيشية
كمهما كانت ىذه األسس فإف ىدؼ االقتصاد اإلسبلمي من كضعها ىو ربقيق العدالة التوزيعية، 

كنقصد بعدالة التوزيع يف االقتصاد اإلسبلمي أف كل أفراد . كخطوة أكىل كأساسية لتحقيق العدالة االجتماعية
اجملتمع يعيشوف إما عند حد الكفاية أك فوقو، بعبارة أخرل العدالة التوزيعية يف االقتصاد اإلسبلمي تلغي كجود 

، فاذلدؼ من كضع ىذه األسس ىو ربقيق 2متوسطة كغنية: طبقة فقَتة معدكمة كذبعل اجملتمع مكوف من طبقتُت
 .حد الكفاية أك حد الغٌت جلميع أفراد اجملتمع

ذلك احلد الذم " كقد اختلف علماء األمة يف بياف ىذا احلد بُت مضيق كموسع، لكن ؽلكن القوؿ أنو
يكفي مؤكنة الفرد كعيالو من احلاجات األساسية كاحلاجية كالتحسينية، دكف إسراؼ أك تقتَت، مع مراعاة الظركؼ 

،كما 3"اليت يعيشها اجملتمع على ادلستول العاـ، رخاء كضيقا، كاحلاجات اليت درج أفراد اجملتمع على االحتياج إليها
احلد الذم يكفيو ذؿ السؤاؿ كضيق كمشقة )ؽلكن القوؿ كذلك أنو احلد الكفيل بتحقيق احلياة الكرؽلة للفرد 

 .(العيش
كنظرا لعلم الشارع احلكيم بصدكر بعض األفعاؿ اليت من شأهنا أف زبل بعدالة التوزيع، فإنو مل يكتفي 
بوضع أسس لعملية التوزيع بكل مراحلها، بل حرـّ ارتكاب بعض األفعاؿ كالربا، الغش، التدليس، االحتكار، 

 )*(...السرقة، الرشوة
 :كفق مرحلتُت- سواء كانت ابتدائية أك كظيفية أك توازنية–كيف ىذا البحث سنتناكؿ العملية التوزيعية 

                                                 
1

 .54، ص2002مصر، : ، دار الوفاءمنحى التقليد والتجديد في الفكر التنموي العربيعبد الزىرة فيصل يونس،  
 .148، مرجع سبق ذكره، ص توزيع الدخل في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرةصاحل ضبيد العلي، 2
 .352 مرجع سبق ذكره، صاألسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي،: الزكاةنعمت عبد اللطيف مشهور،  3

 .ؽسنتطرؽ ذلا يف ادلبحث البلح)*(
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 التوزيع بُت أفراد اجليل الواحد؛ -
 .التوزيع بُت األجياؿ ادلتعاقبة -

 كقد اخًتنا ىذا التقسيم لكونو ؼلدـ موضوع كإشكالية البحث، كسنبُت أىم اآلليات اليت يقدمها ادلنهج 
 .اإلسبلمي للتنمية الشاملة ادلستدامة لتحقيق العدالة التوزيعية يف ادلرحلتُت

 العدالة التوزيعية بين أفراد الجيل الواحد: ثانيا
كنقصد هبا اآلليات كاألسس اليت يقدمها االقتصاد اإلسبلمي الكفيلة بتحقيق عدالة التوزيع بُت أفراد 

 :اجليل الواحد، أعلها
 العمل .1

- كمهما كانت بساطتو (عضلي أك ذىٍت)مهما كاف نوعو- مل سبر على اإلنسانية شريعة قدست العمل
كاحًتمت العامل كشريعة اإلسبلـ، إذ جعلت العمل الصاحل ادلشركع ادلتقن حق ككاجب لكل فرد قادر يف 

 . ، فبل يوجد يف اجملتمع اإلسبلمي فئة عمالية بل كل اجملتمع عماؿ1اجملتمع
ضمن ا الرزؽ جلميع عباده، بل لكل كائن حي يدب "  : الدكتور يوسف القرضاويكيف ىذا يقوؿ

كلكن اقتضت سنة ا يف اخللق أف ىذه األرزاؽ اليت ضمنها كاألقوات اليت قدرىا كادلعايش ...على ىذه األرض
اليت يسرىا، ال تناؿ إال جبهد يبذؿ كعمل يؤدل، كذلذا رتب ا سبحانو األكل من رزقو على ادلشي يف مناكب 

 فمن مشى أكل كمن كاف قادرا على ادلشي كمل ؽلش ﴾ فَاوِشُٕا فٔ٘ وٍََاكٔبَّٔا َٔكُمُٕا ؤَِ زِشِقْٔٔ ﴿أرضو، فقاؿ
إف ىذا العمل سيدر على صاحبو غلة أك رحبا أك أجرا، ؽلكنو من إشباع حاجاتو ...كاف جديرا أف ال يأكل

ففي ظل ىذا النظاـ ال ...ماداـ النظاـ اإلسبلمي ىو الذم ػلكم احلياة-األساسية، كربقيق كفايتو ككفاية أسرتو
كيعطى أجره ادلناسب جلهده ككفايتو بادلعركؼ، ببل ككس كال شطط، ألنو إذا ...ػلـر عامل جزاء عملو كشبرة جهده

كال ػلـر حق التملك إذا توافر معو من النقود ما يشًتم بو عقارا أك منقوال يدر ...أعطي أقل شلا يستحق فقد ظلم
 ". 2عليو دخبل

تتمثل ىذه ادلكافئة يف حصولو ك رلتهد برزؽ قدر جهده، إذف يف ظل اقتصاد إسبلمي يكافئ كل عامل
بالقدر الذم ػلقق لو كدلن  يعوذلم حد  (ربح، أجر)كسبلكو جلزء من الثركة أك جزء من ناتج العملية اإلنتاجية

S.M.i.G األدىن لؤلجور أك ما ؽلكن التعبَت عنو حديثا باحلد)الكفاية على األقل 
)*( . ) 

كىذا عكس النظاـ الرأمسايل الذم ػلـر الكادحُت من شبرة كفاحهم كيرتكب ادلظامل ربت شعار احلرية 
االقتصادية ادلزعومة، فبسماحو بالربا يفتك جزءا من حقوؽ العماؿ كيعطيو للقاعدين ادلرابُت، ككذا األمر يف النظاـ 

                                                 
 .              53؛50؛49، ص 1السعودية، ط: ، دار طويق للنشر كالتوزيعمقاصد الشريعة في الكسبزيد بن زلمد الرماين،  1
 .            42؛ 40؛39، ص 1985لبناف،: ، مؤسسة الرسالةمشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالميوسف القرضاكم،  2

)*(
Salaire minimum interprofessionnel garanti. 
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االشًتاكي الذم ػلـر الفرد من شبرة عملو ككفاحو فبل يسمح لو بادللكية الفردية لوسائل اإلنتاج كمصادر الثركة، 
 كيف كلتا احلالتُت اختل التوزيع كاصلر على ىذا االختبلؿ آثار سلبية أبرزىا . 1فيقتل فيو ركح العمل كاإلبداع

 . كذلذا يفرض يف ظل االقتصاد اإلسبلمي إعطاء لكل ذم حق حقو. انتشار الفقر
 الزكاة .2

سبثل الزكاة الركن الثالث من أركاف الدين اإلسبلمي، كىي فريضة مالية فصل الفقهاء يف شركط كل من 
دافعيها كمستحقيها، كتؤدم الزكاة يف اجملتمع اإلسبلمي أدكار اقتصادية ىامة أحدىا ادلساعلة يف ربقيق العدالة 

 :2التوزيعية من خبلؿ زبفيف التفاكت بُت األغنياء كالفقراء كتضييق الفجوة بينهما حيث
أف الزكاة تأخذ من األغنياء فقط عند بلوغ أمواذلم النصاب، كبالتايل فهذه الفئة من اجملتمع ادليسورة ىي  -

عكس الضريبة اليت يدفعها كل من لو - دكف أف ذبردىم من كفايتهم-الوحيدة اليت تتحمل عبء الزكاة 
 دخل؛

كليس لغٍت حظ -  أغلب األصناؼ تأخذ الزكاة ربت طائلة احلاجة كالفقر–أف الزكاة ترد إىل الفقراء  -
تعاين - من اجملتمع إىل أطراؼ أخرل - قوية كميسورة-فيها، كبالتايل ربويل جزء من ادلاؿ من أطراؼ

 ؛-من احلاجة
كذلك "األصل يف الزكاة ىي ربقيق حد الكفاية دلستحقيها كاغنائهم بقدر ما تسمح بو حصيلتها،  -

توسيع "كبالتايل ..." بتمليك كل زلتاج ما يناسبو كيغنيو كأف سبلك التاجر متجرا كما يلزمو كما يتبعو
 ؛3..."قاعدة التملك، كتكثَت عدد ادلبلؾ، كربويل أكرب عدد مستطاع من الفقراء كادلعوزين إىل أغنياء

ذبب يف رأس ادلاؿ القابل )فهذه أىم األىداؼ اليت تسعى الزكاة لتحقيقها باعتبارىا أداة لتوزيع الثركة
كل ما يتعلق بدافعي الزكاة، كدلن ذبب كدلن ال ذبب كالزكجة )كإعادة توزيع الدخل، كادلطلع على فقو الزكاة (للنماء

كاليت ال يتسع اجملاؿ (...كالفركع كاألصوؿ، األمواؿ اليت ذبب فيها، مقدار الزكاة يف كل نوع من أنواع األمواؿ
للتفصيل فيها، يتضح كضوحا تاما كيف ذلذه اآللية أف ربقق أىدافها التوزيعية، بل كيف حققت التوزيع العادؿ 

 الخليفة عمر بن عبد عندما طبقت التطبيق األمُت لدرجة أنو مل يوجد كال فقَت يف اجملتمع اإلسبلمي يف عهد
. 4العزيز

 
 

                                                 
 www.wasmia.com/download/usa/6.pdf: ، يف ادلوقع االلكًتكينحق العمل في الشريعة اإلسالميةحسُت حامد حساف،  1

2
-87، ص2007السعودية، : ، مطابع جامعة ادللك عبد العزيزأىم مستتبعات التطبيق اإللزامي للزكاة على الكفاءةصلاح عبد احلليم أبو الفتوح،  

94. 
 .49، ص2001، 1مصر، ط: ، دار الشركؽدور الزكاة في عالج المشكالت االقتصادية وشروط نجاحهايوسف القرضاكم،  3
 .381-380نعمت عبد اللطيف مشهور، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 الكفارات والنذور .3

 العتق، )تعترب كل من الكّفارة كالنذر إلزاما سواء كاف إلزاما ماليا أك غَت مايل، غَت أف األكىل ىي إلزاـ مايل
 أما النذر فهو ما ألـز ،  أم يدخل يف إطار العقوبة1كجب بًتؾ التزاـ شرعي( صياـ)أك بدين (اإلطعاـ، الكسوة
 ككبل العبادتُت تظهراف سبيز النظاـ اإلسبلمي كمسوه، حيث من خبلذلما . (2تطوع إرادم ملـز)ادلسلم بو نفسو

 .يوجب اإلسبلـ كيضمن ربويل جزء من الثركة كالدخل مهما كانت قيمتو لصاحل الفئة الفقَتة يف اجملتمع
 صدقات التطوع .4

كىي ما يدفعو الناس من تربعات دلن ػلتاجها، كالفرؽ بينها كبُت الكفارات كالنذكر أهنا ليست إلزامية، 
 كالوقف أحد أنواع ىذه الصدقات كاليت تساىم يف ربقيق 3غَت أف اإلسبلـ رّغب فيها، تعترب كل من اذلبة كالعطية

 .عدالة التوزيع بُت أفراد اجليل الواحد كتساىم يف زبفيف عبء احلياة على اتاجُت يف اجملتمع
 العدالة التوزيعية بين األجيال المتعاقبة: ثالثا

اليت شرعت يف إطار النظاـ االقتصادم اإلسبلمي، كاليت ربقق توزيع عادؿ كنقصد بذلك آليات التوزيع 
 :للثركات كادلوارد بُت األجياؿ إىل يـو الدين، كمن أىم ىذه اآلليات

 تحريم اإلسراف والتبذير .1

إف من أىم األسس اليت تقـو عليها التنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد اإلسبلمي كادلستمدة من 
صميم شريعة اإلسبلـ الغراء ىي ربرًن اإلفساد الذم يقع على البيئة بكل أشكالو من تلويث كىدر لنعم ا من 

خبلؿ سلوكيات اإلسراؼ كالتبذير ارمة شرعا، كالفرؽ بُت اإلسراؼ كالتبذير كوف األكؿ ىو ذباكز احلد يف 
، ككبل الفعلُت فيو تبديد 4استهبلؾ احلبلؿ أما الثاين فهو استعماؿ كاستخداـ ادلوارد كإف بكمية قليلة يف احلراـ

 . للموارد فيما ال ينفع
كربرًن اإلسبلـ دلثل ىذه السلوكيات ادلستنزفة للموارد لو بالغ األثر على عملية توزيعها بُت األجياؿ 

رزؽ أجياؿ يف "ادلتعاقبة، فإذا حدث كجاء جيل كعبث دبوارد البشرية يعٍت ىذا حرماف األجياؿ البلحقة منها كأكل
كبالتايل اختبلؿ عملية التوزيع، ذلذا حرـّ اإلسبلـ ابتداءا كل أشكاؿ اذلدر  كالفساد سواء يف عملية " 5جيل كاحد

  .اإلنتاج أك االستهبلؾ
حيث استهلكوه يف الزينة كادلتاع كالتوسع يف  "غَت أف ما يفعلو اجليل احلايل يف ببلد النفط عكس ىذا

                                                 
 .49، ص2009، 02،ع17، ـ(سلسلة الدراسات اإلسبلمية)، رللة اجلامعة اإلسبلميةاإلعجاز التشريعي في الكفاراتمازف إمساعيل ىنية،  1

2
 .371، مرجع سبق ذكره، صتوزيع الدخل في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرةصاحل ضبيد العلي،  
 .368 -367نفس ادلرجع،ص 3
 .203، مرجع سبق ذكره، صرعاية البيئة في الشريعة اإلسالميةيوسف القرضاكم،  4
 .397، ص1،1995مصر، ط: ، مكتبة كىبة، دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمييوسف القرضاكم 5
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االستهبلؾ، كأسرفوا يف استخراجو، حىت كثر يف سوؽ العرض، فباعوه بأرخص األسعار، كلو نظركا إىل حق 
غلب " يف الوقت الذم كاف"األجياؿ ادلستقبلية القتصدكا كعّفوا، كاعتدلوا كمل يسرفوا، فإف ا ال ػلب ادلسرفُت

 على اجليل احلاضر أف ػلسب حساب اجليل ادلقبل، بل األجياؿ ادلقبلة، كأف يصنع صنيع األب الرحيم البصَت، 
 الذم ػلرص أف غلعل ذريتو يف حالة اكتفاء كاستغناء، كأف يقتصد يف إنفاقو كاستهبلكو، حىت يًتؾ ذلم شيئا 

  .1(("إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرىم عالة يتكففون الناس ))ينفعهم، كقد قاؿ 
 الوقف بإرادة الشارع .2

يوجد يف ىذا الكوف بعض ادلوارد كالنعم اليت إذا أتيحت للملك اخلاص، قد يستأثر هبا كيشق على 
 :اآلخرين االنتفاع هبا، لذلك شاءت حكمة اخلالق أف توقف للجميع كؽلنع االختصاص الفردم فيها، منها

 كقف ادلسجد احلراـ كمسجد قباء كمسجد النيب صلى ا عليو كسلم؛-
 ؛((والنار   والكالء الماء: المسلمون شركاء في ثالث ))كقف أصوؿ ادلنافع العامة لقولو -
 .2كقف الثركات ادلعدنية الظاىرة بإصباع علماء األمة، كعمـو الثركات على الراجح-

ككل ىذه األكقاؼ كما يدخل يف حكمها ىي ملك لكل األجياؿ كلكل األجياؿ حق متساكم فيها إىل 
 .أف يرث ا األرض كمن عليها

 الوقف بإرادة السياسة الشرعية .3

إذ ؽلكن للدكلة باعتبارىا الراعي دلصاحل األمة، أف توقف بعض ادلوارد كاألعياف  كسبنع االختصاص الفردم 
 عنر بو اخلطابفيها إذا رأت أف مصلحة ادلسلمُت مهما كاف مكاهنم كزماهنم تقتضي ذلك، كىذا ما فعلو سيدنا 

ماذا " عندما رفض توزيع أرض الفتوح على اجملاىدين كدّلل على ذلك بقولو- بصفتو خليفة ادلسلمُت-
يعٍت الذين ال عائل : ، ماذا يكوف للذرية كاألرامل...يعٍت هبا ادلدف احلدكدية ادلواجهة لؤلعداء: تسد بو الثغور

 معاذ رضي اهلل عنو، كقد أخذ دبشورة سيدنا "يعٍت أجياؿ ادلسلمُت البلحقة: ماذا يكوف دلن يأيت بعدىم...ذلم،
 .3"فانظر أمرا يسع أكذلم كآخرىم"...الذم راعى كذلك حقوؽ األجياؿ البلحقة

   الوقف بإرادة منفردة .4

 عينية أمواؿ حبس " بأنو الوقف  ىذايعرؼو ،كيكوف ادلاؿ ادلوقوؼ ىنا ملك خاص ألحد أفراد اجملتمع
 مصارؼ على كاالستثمار االستغبلؿ عوائد كصرؼ استثمارىا، كأ كاستغبلذلا تعاىل ا ملك حكم على نقدية أك

 ،كيكوف"يستهلكها ضلو على فيها التصرؼ كعدـ النقدية أك العينية األمواؿ ىذه أصل بقاء مع شرعا، مباحة
                                                 

 .         399-397يوسف القرضاكم، مرجع سبق ذكره،ص   1
 .33-32، ص2010،44، رللة الشريعة كالقانوف، األمارات العربية ادلتحدة، عدور الوقف في التنمية المستدامةعبد اجلبار السبهاين،  2
 .37-35نفس ادلرجع، ص 3
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 _الواقف_صاحبها يريد كادلستمرة، اجلارية التطوع صدقة قبيل من  يف ىذه احلالةاألمواؿ _حبس_ زبصيص
سواء  أمواؿ كقف يف التاريخ عرب ادلسلموف تفنن كقد.اخلَت كجوه كافة يف اإلنفاؽ طريق عن الثواب استدامة
  .مهمة كاجتماعية اقتصادية أدكار للعب ادلؤسسة ىذه أىل  امم ،1(منقوالت أك عقارات)عينية أك نقدية كانت

 :2نوعاف االقتصادية الناحية من كىو
 ىو ادلقصود لكن لذاهتا، مقصودة ليست خدمية أك ذبارية أك زراعية أك صناعية استثمارات على موقوفة أمواؿ-

 الوقف؛ أغراض ىلا عصرفو يتم فيها االستثمار عملية عن الناتج العائد
 نفسها،فهي الوقفية األمواؿ ألعياف الفعلية ادلنافع أك الفعلي اإلنتاج سبثل مباشرة منافع تقدـ اليت ادلباشرة األكقاؼ-

 .ادلقبلة لؤلجياؿ منافع يقدـ دائم إنتاجي ماؿ رأس
 دكف التحقق ذلا تضمن لن الصفة ىذه- الوقف دبفهـو لصيقة صفة ىي االستدامة صفة أف كباعتبار    

 ضمنا قد نكوف-كصيانتو كرعايتو استثماره حسن خبلؿ من ادلكسب ىذا إدارة ربسن كأمينة ةءكف جهة كجود
 شركط فيها توفرت اليت فالفئة الدين، يـو إىل -كزلتاجُت فقراء يكونوف ما عادة-ذلم للموقوؼ كثركة دخل توفر

 .الوقف من االستفادة  حقها من جيل كل داخل الوقف
 جزء بتحويل الواقف قبل من معينة حلظة يف للمستقبل قرار ازباذ ىو الوقف أف القوؿ ؽلكن سبق شلا ك          

 قياـ إىل الوقف تاريخ من تبدأ ما عادة-فيو توجد الذم الزمن كاف أيا اجملتمع يف فئة لصاحل مقابل دكف أموالو من
ق، كهبذا يساىم الوقف ؿ البلحق أك السابق اجليل عن الوقف منافع من جيل كل استفادة تقل ال حبيث ،-الساعة

 . يف عملية التوزيع بُت األجياؿ
 اإلرث والوصية .5

 يتميز نظاـ ادلواريث يف اإلسبلـ عن غَته من األنظمة بالكثَت من ادليزات جعلتو حبق أداة مهمة يف توزيع 
الثركات ادلتضخمة كتقسيمها على توايل األجياؿ، فادللكية الواحدة تنتقل إىل عدد من الذرية كاألقارب حاؿ كفاة 

ادلالك فتتحوؿ ىذه الثركة إىل ثركات متوسطة كصغَتة، عكس النظاـ اإلنكليزم مثبل الذم غلعل الًتكة ملك لبلبن 
 .األكرب

كحىت ال ينحصر التوزيع يف يد الورثة فقط فقد شرعت ما يسمى بالوصية، اليت ىي سبليك مضاؼ إىل ما 
 .3بعد ادلوت على كجو التربع

 
 

                                                 
، رسالة دكتوراه منشورة، األمانة نموذج األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت:دور الوقف في تنمية المجتمع المدنيإبراىيم زلمود عبد الباقي،  1

 ..       29-28، ص2006 ،1الكويت،ط:العامة لؤلكقاؼ

2
، يف ندكة  الدور االقتصادي لنظام الوقف اإلسالمي في تنمية المجتمع المدني مع نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسطمنذر القحف، 

 .06، ص2001حوؿ نظاـ الوقف كاجملتمع ادلدين يف الوطن العريب، بَتكت،
 .369،365، مرجع سبق ذكره، صتوزيع الدخل في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرةصاحل ضبيد العلي،  3
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 حرية النشاط االقتصادي المنضبطة في االقتصاد اإلسالمي: المبحث الثالث
 

كنقصد بالنشاط االقتصادم كل عمل ؽلارس من قبل األفراد كادلؤسسات تكوف نتيجتو تقدًن خدمة أك 
 .إنتاج سلعة لتلبية احتياجات األفراد، مهما كاف نوع ىذا النشاط فبلحي أك صناعي أك خدمايت

 كمن أجل ضماف أف ػلقق ىذا النشاط ادلقاصد كاألىداؼ اليت ُشرّع من أجلها كمن أجل ضماف عدـ اضلرافو 
كبالتايل عدـ حدكث مشاكل كأزمات اقتصادية أك اجتماعية كبيئية، فقد كضعت يف إطار ىذا النظاـ صبلة من 

 .الضوابط كاحلدكد على شلارسة ىذا النشاط
كذبدر اإلشارة ىنا إىل أف الضوابط اليت كضعت على احلرية االقتصادية مل يتم كضعها نتيجة األخطاء أك 

إظلا كضعت - كما ىو احلاؿ يف االقتصاد الرأمسايل- العيوب اليت أسفرت عنها التجربة ككشف عنها الواقع العملي
 .1ىذه الضوابط يف نفس الوقت الذم أقرت فيو احلرية، كىذا ما يؤكد مسو النظاـ االقتصادم اإلسبلمي كربانيتو

 :كسيتم تناكؿ ىذه الضوابط من زاكيتُت
  
 
 
 
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .88 مرجع سبق ذكره،ص،(دراسة مقارنة)عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرةصاحل ضبيد العلي،  

 في ظل الضوابط التي تضمن االختيار السليم للنشاط االقتصادي :المطلب األول 
 االقتصاد اإلسالمي

 في للنشاط االقتصادي الضوابط التي تضمن الممارسة السليمة :المطلب الثاني 
 ظل االقتصاد اإلسالمي
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 الضوابط التي تضمن االختيار السليم للنشاط االقتصادي: المطلب األول

ماذا ننتج؟ فإف : إذا كاف النظاـ االشًتاكي اعتمد على أسلوب التخطيط ادلركزم لئلجابة على السؤاؿ
: النظاـ الرأمسايل أككل ادلهمة للسوؽ بعد أف حررىا من كل القيود، كيف كلتا احلالتُت ظهرت العديد من السلبيات
فاألكؿ مل ينجح يف ربقيق رفاىية اجملتمع كونو اعتمد على أراء  كأىواء فئة قليلة ، كالثاين صلم عن حريتو التامة 

 .العديد من ادلشاكل منها الفقر كاجلوع كاألزمات االقتصادية
أما األساس الذم يعتمده النظاـ االقتصادم اإلسبلمي لئلجابة على ىذا السؤاؿ فهو نظاـ السوؽ 

كذلك، لكن بعد ضبط ىذه اآللية ببعض الضوابط الكفيلة بتحقيق رفاىية اجملتمع كبالتايل ربقيق التنمية الشاملة 
 .كفيما يلي سنتطرؽ إىل بعض من ىذه الضوابط. ادلستدامة

 اختيار النشاطات المباحة شرعا:أوال
دبعٌت استخداـ  ادلوارد ادلتاحة كزبصيصها كتوجيهها ضلو األنشطة ادلباحة شرعا ألف فيها منافع أخركية 

تتمثل يف مرضاة ا سبحانو كتعاىل، كمنافع دنيوية إذ يؤمن ادلسلم إؽلانا قاطعا أف كل ما حرمو ا مل يكن ليحرمو 
 . إال دلضار فيو كأف كل ما أباحو مل يكن ليبيحو إال دلنافع فيو

كلزيادة فرص االختيار فإف رلاؿ ادلباحات أكسع بكثَت من رلاؿ ارمات فمثبل من بُت كل ادلشركبات 
ُحـر اخلمر فقط، ىذا األخَت ؽلثل أحد األنواع األساسية من أنواع ادلسكرات كادلخدرات باإلضافة إىل العقاقَت 

 .كالتبغ اليت زادت كميات زراعتها كإنتاجها كاالذبار فيها كاستهبلكها (...الكوكايُت، اذلركين،)ادلخدرة
كإخراج ىذه اخلبائث من دائرة النشاط االقتصادم يف إطار منهج االقتصاد اإلسبلمي للتنمية مل يكن 

 :عبثا نظرا دلا ربدثو من آثار كارثية على متعاطي ىذه ادلواد كعلى اجملتمع ككل، كمن بُت ىذه اآلثار
مليوف شخص يف القرف 100خسائر بشرية حيث كحسب منظمة الصحة العادلية أف التبغ تسبب يف كفاة -

ادلاضي كأنو إذا استمر الوضع على ما ىو عليو فسَتتفع العدد إىل مليار شخص يف ىذا القرف، كاعترب حسب 
، باإلضافة إىل 1 مبليُت شخص5ادلنظمة السبب الرئيسي يف الوفاة كاالعتبلؿ كالفقر حيث يقتل سنويا أكثر من 

مرض السرطاف كااليدز،  االنتحار، حوادث  )ادلشاكل كاألمراض النفسية كالبدنية الناصبة عن إدماف ىذه السمـو
 ؛(...ادلركر كاحلرائق، ضعف اإلنتاجية،

تكاليف عبلج )كدليزانية الدكلة (تكاليف شراء ىذه ادلواد، تكاليف العبلج )خسائر مالية للفرد ادلتعاطي كأسرتو-  
، إذ يشَت أحد البحوث (...ادلدمنُت، تكاليف احلوادث الناصبة عن اإلدماف، نفقات البحوث الوقائية كادلكافحة 

  بليوف دكالر على ادلواد ادلخدرة؛150يف ىذا اجملاؿ أف الدكؿ العربية كاإلسبلمية تنفق سنويا يف حدكد 
، باإلضافة إىل -  اخلسائر يف ادلوارد الطبيعية ادلتمثلة يف األراضي اخلصبة الطيبة اليت تستغل يف زراعة ىذه السمـو

                                                 
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/ar/index.htm :كقع االلكًتكين دلنظمة الصحة العادليةامل 1
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 ، فحسب التقرير الصادر عن مكتب األمم ادلتحدة دلكافحة 1ادلوارد ادلائية كالبحرية يف زراعة كتسويق ادلخدرات
عقاقَت -  مساحة األراضي اليت استعملت لزراعة الكوكا كاألفيوف2009ادلخدرات كاجلرؽلة فإنو بلغت يف سنة 

 .2 ىكتار على التوايل180000 كما يفوؽ 158800- سلدرة
كبالتايل كل ىذه اخلسائر البشرية كادلالية كالطبيعية تعترب فرص ضائعة أماـ ربقيق التنمية كخطوات ضلو 

لتجنب اجملتمع اآلثار  (زيادة إنتاج الطيبات كخلق فرص عمل)التخلف، فلو استغلت ىذه ادلوارد فيما خلقت لو
السلبية الناذبة عن تبديد ادلوارد يف ارمات كلتحقق االستخداـ األمثل ذلا، كىنا تكمن أعلية االلتزاـ هبذا الضابط 

عند عملية اختيار كازباذ القرار حوؿ طبيعة النشاط ادلراد شلارستو يف ظل ادلنهج اإلسبلمي للتنمية الشاملة 
 .ادلستدامة

 هبذا الضابط ىو الوازع الديٍت ك ـكخبصوص الضامن الذم يقدمو االقتصاد اإلسبلمي الكفيل بااللتزا
 .األخبلقي لدل االقتصادم ادلسلم أكال مث رقابة الدكلة اإلسبلمية كقوة سلطتها

 مراعاة حاجات المجتمع عند اختيار النشاط: ثانيا
يعترب تلبية حاجات األمة أفرادا كصباعات أمر ضركرم ككاجب شرعي غلب أف يأخذ بعُت االعتبار عند 
اختيار طبيعة النشاط االقتصادم كنوع السلع كاخلدمات ادلطلوب توفَتىا، فحاجات اجملتمع ىي األساس الثاين 

كليس الطلب الفعاؿ كما يف االقتصاد الرأمسايل كال -الذم يأخذ بعُت االعتبار عند ربديد كادلفاضلة بُت األنشطة 
 :3كنقصد هبذا الضابط. يف حدكد إمكانيات اجملتمع- أىواء احلكاـ كما يف االقتصاد االشًتاكي

كيقصد بالضركريات احلد الذم البد منو لقياـ مصاحل الدين كالدنيا حبيث إذا : توفير الضروريات أوال .1
فقد ال ذبرم مصاحلها إال على فساد كفوضى، كذلذا كاف من الواجب زبصيص كتوجيو ادلوارد لتلبيتها 

 أكال؛
كىي احلاجات اليت تطلب بقصد رفع احلرج كالضيق عن الناس كزبفيف أعباء احلياة : ثم الحاجيات .2

عليهم، كإذا كانت الضركريات ال تتغَت بتغَت الزماف كادلكاف فإف احلاجيات زبتلف يف تقديرىا من زمن 
 .كمن رلتمع إىل رلتمع- حاجيات اإلنساف البدائي زبتلف عن حاجات إنساف اليـو- لزمن

كىي احلاجات اليت ترفع مستول ادلعيشة كإذا فقدت ال ؼلتل نظاـ احلياة كحد الضركرة : فالتحسينات .3
كال يصيب الناس مشقة كحرج كحد احلاجيات، لذلك جاءت يف آخر سلم األكلويات من حيث درجة 

 .اإلحلاح يف تلبيتها كتوفَتىا

                                                 
 : يف ادلوقع االلكًتكين10؛ 8؛ 7؛ 5ص ، منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة اإلدمانحسُت شحاتو،  1

http://www.darelmashora.com 
2  UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, WORLD DRUG REPORT 
2010,2010,p16 ;137 : www. unodc.org 

   .96-95ص ،1،1994مصر، ط: ، مؤسسة دار التعاكفالتنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالميفرىاد زلمد علي األىدف،  3
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-اليت أصبحت منبهرة بالتقدـ ادلادم الذم بلغو الغرب- غَت أف الواقع خاصة يف رلتمعاتنا اإلسبلمية 
يظهر كجود اضطراب خطَت يف ربديد األكلويات، حيث مت إىدار موارد األمة يف رلاالت تفاخرية كميادين مظهرية 

 ذات أغراض آنية على حساب توفَت ضركرياهتا كحاجاهتا األساسية كأىدافها ادلستقبلية، فتصرفت مئات ادلليارات
لتزيُت ادلدف كذبميلها يف الوقت نفسو هتمل رلاالت الغذاء األساسي لؤلمة كالدكاء العبلجي ذلا كادلياه الصحية 
دلواطنيها، كتقاـ ادلركبات السياحية الكربل كهتمش ادلشاريع الزراعية كالصناعية اذلامة، كتقاـ اجملمعات الرياضية  

 . 1العظمى يف الوقت الذم تفتك األمراض الفكرية الوافدة كالنفسية بادلئات بل بادلبليُت
كليس ىذا االضطراب يف العامل اإلسبلمي فقط بل يف كل العامل بدرجات متفاكتة إذ نلحظ كيف ظل 

احلرية ادلنفلتة ادلدفوعة بادلصلحة الفردية لفئة قليلة شلن يستحوذكف على ملكية ادلوارد، كالباحثُت على الربح السريع 
يوجهوف ىذه ادلوارد ضلو األنشطة اليت ربقق أىدافهم دكف مباالة حباجات األغلبية الساحقة، ما أدل إىل انتشار 

غَت أف عودة األمة كالعامل  إىل منهج .  الفقر كاجملاعة كالبطالة كاألمراض الفتاكة كاجلرائم كالفساد بكل أنواعو
اإلسبلـ بالتزامها هبذا الضابط سيؤدم بالضركرة إىل زبصيص أمثل للموارد كعدـ تبذيرىا كتبديدىا يف سفاسف 

 .األمور، كبالتايل زبلصها من التبعية ادلهينة للغرب كربقيق التنمية الشاملة ادلستدامة كفق ادلنهج الرباين
 تكقد يطرح سؤاؿ حوؿ كيفية تطبيق ىذا ادلبدأ يف الواقع العملي يف ظل كجود عدد كبَت من ادلؤسسا

الدكلة تتخذ من اإلجراءات :" اخلاصة كادلؤسسات التابعة للدكلة؟، كيف ىذا يقوؿ الدكتور صاحل صاحلي أف
ادلوضوعية كمن الوسائل التطبيقية اليت توجو هبا النشاط االقتصادم العاـ كاخلاص كتشجعو على إنتاج ضركريات 

 ".2 كالتحسينيةةاجملتمع، كسبنع بواسطتو تسرب ادلوارد كاإلمكانيات إىل اجملاالت احلاجي
كألف دائرة ادلباحات أكسع إذ تشمل الضركريات كاحلاجيات كالتحسينات، كاف من الضركرم تطبيق 

 .الضابطُت معا كتباعا، كىذا من أجل الوصوؿ الختيار سليم لؤلنشطة االقتصادية الواجب شلارستها
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : ، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي . صاحل صاحلي 
      .235-234، مرجع سبق ذكره،صوالمؤسسات

 .416نفس ادلرجع،ص 2
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ضوابط اختيار النشاط االقتصادي في إطار منهج التنمية الشاملة المستدامة في : 07الشكل رقم

 االقتصاد اإلسالمي
 

 
       

 : المصدر
   .96-95ص ، مرجع سبق ذكره،التنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالميفرىاد زلمد علي األىدف،  (1)

كرىانات ..االقتصاد اإلسبلمي، الواقع"، يف ادللتقى الدكىل األكؿ، ضوابط االستقرار المالي في االقتصاد اإلسالميميلود زيد اخلَت (2)
 .08، ص2011،كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، ادلركز اجلامعي غرداية،"ادلستقبل

 
 الضوابط التي تضمن الممارسة السليمة للنشاط االقتصادي: المطلب الثاني

ليحقق النشاط االقتصادم يف ظل النظاـ االقتصادم اإلسبلمي األىداؼ ادلنوطة بو يف مسَتة التنمية 
 سليم إذا مل يردؼ دبمارسة سليمة أم ادلمارسة اليت ال ينتج عنها رالشاملة ادلستدامة، ال يكفي أف يكوف االختيا

أية إختبلالت أك أزمات من جهة، كمن جهة أخرل تؤدم إىل تنشيط احلركية االقتصادية كربقيق العدالة 
االجتماعية، كحىت نصل إىل ىذه األخَتة فقد كضع يف ظل ىذا النظاـ صبلة من الضوابط، تتعلق أساسا بضركرة 

اعتماد صيغ استثمار كسبويل مستمدة من فقو ادلعامبلت ادلالية اإلسبلمية، ككذا ضركرة اجتناب بعض األفعاؿ 
كاعتربت أف منعها ىو تقييد - كادلمارسات ارمة شرعا، كاليت أثبت الواقع أف النظم االقتصادية اليت أباحتها

 .مل تسلم من األزمات االقتصادية ادلتكررة كادلتتالية كما صاحبها من أزمات اجتماعية كبيئية- للحرية االقتصادية
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 التعامل بصيغ االستثمار والتمويل اإلسالمية وأىميتها في تحقيق االستدامة االقتصادية: أوال  

 تنفرد كتتميز صيغ االستثمار كأساليب التمويل اإلسبلمية عن نظَتهتا يف النظاـ الوضعي خبلوىا من 
معدالت النمو االقتصادم يف االقتصاديات اليت تستعمل  آثار جّد اغلابية على  كذلذه ادليزة ادلعامبلت الربوية، 

 تكاليف التمويل شلا يشجع على االستثمار كبالتايل زيادة معدالت اإلنتاج كالتشغيل ضىذه الصيغ نظرا الطلفا
كاطلفاض البطالة، باإلضافة إىل ارتباط ىذه الصيغ باالقتصاد احلقيقي شلا غلعلها يف منأل من االضطرابات 

 كاألزمات 
ادلالية، كأماـ ادلستثمر مهما كاف النشاط الذم ؽلارسو صناعي أك فبلحي أك ذبارم الصيغة ادلتوافقة مع الشرع  

 :كادلناسبة لطبيعة نشاطو، كمن أشهر ىذه الصيغ
 التعامل بصيغ االستثمار والتمويل اإلسالمية .1

 صيغ صالحة ألي نشاط اقتصادي .1.1

كاليت ؽلكن دلن يريد االستثمار دبالو أك جهده كخربتو يف أم نوع من األنشطة االقتصادية زراعية أك 
صناعية أك خدمية أف يعتمد على أحد الصيغ التالية يف سبويل مشركعو، كىذا من خبلؿ ادلفاضلة بينها كاختيار 

 :األنسب للمشركع
 المضاربة   .1.1.1

مع رأس ادلاؿ، حيث يدفع أحد الطرفُت كيسمى  (العمل )كتسمى قراضا كىي اليت يشًتؾ فيها البدف
أمُت كأجَت ككيل كشريك، " صاحب ادلاؿ مالو إىل آخر كيسمى مضاربا يتجر لو فيو، ىذا األخَت الذم يعترب

 1"فأمُت إذا قبض ادلاؿ، كككيل إذا تصرؼ فيو، كأجَت فيما يباشر من العمل بنفسو، كشريك إذا ظهر فيو الربح
الذم يوزع بُت الطرفُت حبسب ما اتفق علية غَت أف اخلسارة يتحملها صاحب ادلاؿ يف حالة عدـ تقصَت ادلضارب 

 .2كعدـ إخبللو بشركط ادلضاربة ادلتفق عليها أك ادلتعارؼ عليها
مطلقة كمقيدة، أما األكىل فهي اليت ال تتقيد دبكاف كال زماف كال نوع ذبارة : كتنقسم ادلضاربة إىل قسمُت

 .كال تعيُت من يعاملو ادلضارب كال بأم قيد كاف، أما ادلقيدة فهي من تقيدت بقيد من القيود السابقة أك أكثر
كقد أبيحت ادلضاربة للتيسَت على الناس، فقد يوجد صاحب ادلاؿ العاجز، كما يوجد من ال ػلسن 

التصرؼ يف مالو، يف ادلقابل يوجد من يعرؼ التسيَت كالتدبَت كيتقن العمل كلكن ال ؽللك ادلاؿ، كهبذا األسلوب 

                                                 
1

 .172؛170، ص1979مصر، :  دار الفكر العريب،(دراسة مقارنة)تمويل المشروعات في ظل اإلسالمعلي سعيد عبد الوىاب مكي،  
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : ، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي  2

 .402مرجع سبق ذكره، صوالمؤسسات، 
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التمويلي اخلايل من الربا تتاح فرص استثمار األمواؿ ألصحاهبا بدال من اكتنازىا، كما تفتح فرص تشغيل دلن 
 . 1ؽللكوف ادلهارة كالكفاءة الستثمار طاقاهتم كسبويل مشركعاهتم دكف أم ربرج شرعي كبتكلفة منخفضة

 المشاركة .2.1.1

 ، عادة ما يكوف ادلصرؼ اإلسبلمي 2كىي عقد بُت شخصُت أك أكثر على االشًتاؾ يف رأس ادلاؿ كالربح
 أحد األطراؼ حيث يقـو ىذا األخَت بتقدًن جزء من التمويل بينما يقـو العميل بتغطية اجلزء الباقي من التمويل 

 . ألم مشركع على أف يشًتكا يف العائد ادلتوقع، إف كاف رحبا أـ خسارة بنسب متفق عليها بُت الطرفُتـالبلز
        كقد حددت ادلوسوعة العلمية كالعملية للبنوؾ اإلسبلمية سلتلف أشكاؿ ادلشاركة حسب اذلدؼ من 

 :التقسيم
 مشاركة جارية كمشاركة استثمارية؛: كفقا لطبيعة األصوؿ ادلمولة إىل -
 مشاركة مستمرة كمشاركة منتهية؛:  كفقا السًتداد التمويل إىل -
 مشاركة ثابتة كمشاركة متناقصة؛: كفقا الستمرار ملكية البنك إىل -
 .3(...مشاركة يف االستَتاد، مشاركة يف التصدير، مشاركة يف التجارة الية،)كفقا لغرض رلاؿ التمويل -

 اإلجارة .3.1.1

، يقضي بأف ؽلنح مالك العُت ما lesseeكطرؼ ثاين يسمى ،  lesser عقد بُت مالك العُت" كىي
ؽللكو للمستأجر دلدة معينة من الزمن مقابل مبلغ من ادلاؿ يدفع سنويا أك كل ثبلث أشهر أك شهر كأم مدة 

 :كازبذت ىذه الصيغة صورتُت يف الواقع ادلصريف  ادلعاصر". معينة حسب االتفاؽ
شراء ادلصرؼ ادلعدات الكبَتة كادلباين كغَتىا من األصوؿ الثابتة : (اإلجارة التشغيلية)التأجَت التمويلي -

كيعمل على تأجَتىا للعمبلء كالشركات نظَت أقساط شهرية أك نصف سنوية، كتصلح ىذه الصورة 
لكافة النشاطات الصناعية كاخلدمية كالزراعية كالتجارية اليت ربتاج إىل استئجار أدكات إنتاج دكف سبلكها 

 مستقببل؛

يقـو ادلصرؼ يف ىذه احلالة بشراء األصوؿ كتأجَتىا للعمبلء مع الوعد بنقل : اإلجارة ادلنتهية بالتمليك -
  4.األجرةملكية األصوؿ ذلم  بعقد جديد بعد سداد كل األقساط اليت تتضمن شبن األصل ادلستأجر زائد 

                                                 
 .171علي سعيد عبد الوىاب مكي، مرجع سبق ذكره،ص.بتصرؼ 1
من تنظيم البنك اإلسبلمي " صيغ سبويل التنمية يف اإلسبلـ" يف ندكة ، صيغ االستثمار الزراعي في النظام المصرفي السودانيأضبد علي عبد ا،  2

 .111،ص2002، 2، ط1994للتنمية يف السوداف 

، البنك اإلسبلمي للتنمية، "صيغ سبويل التنمية يف اإلسبلـ"يف ندكة ، التمويل اإلسالمي للنشاط الخدمي والتجاريبنك التضامن اإلسبلمي،  3
 .141؛140؛ 137، ص2002، 2، ط1994السوداف 

، ص 2007رسالة دكتوراه، جامعة الَتموؾ، ، (دراسة حالة األردن)تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف اإلسالميةإلياس عبد ا أبو اذليجاء،  4
36-38  . 
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 المرابحة .4.1.1

يعرؼ :" ، كيصورىا ابن جزم بقولو-باإلضافة إىل الوضيعة كالتولية- ادلراحبة ىي أحد بيوع األمانة
اشًتيها بعشرة كترحبٍت دينارا : صاحب السلعة ادلشًتم بكم اشًتاىا، كيأخذ منو رحبا إما على اجلملة مثل أف يقوؿ

 أك دينارين، 
 :كؽلكن تقسيمها إىل". ترحبٍت درعلا لكل دينار: كإما على التفصيل، أف يقوؿ

 كىي ادلراحبة كما عرفها الفقهاء، أم حسب التعريف السابق، كؽلتهنها التجار حيث : مراحبة بسيطة -
 .يشًتم السلع دكف أم كعد مسبق مث يعيد بيعها مراحبة بالثمن األكؿ زائد مبلغ مشركع متفق عليو

مقًتنة بوجود كسيط عادة ما : (ادلقًتنة بالوعد، بيع ادلواصفة، بيع ادلراحبة لآلمر بالشراء)ادلراحبة ادلركبة  -
على أف يشًتم األكؿ للثاين بضاعة أك عقار أك  (اآلمر بالشراء)يكوف البنك، حيث يتفق مع عميلو

غَته، حيث يلتـز الثاين بشرائها منو بعد ذلك كما يلتـز األكؿ ببيعها لو، كذلك بسعر عاجل أك آجل، 
 1.مسبقا (نسبة الزيادة على شبن الشراء)مع ربديد نسبة ربح ادلصرؼ

 السلم .5.1.1

السلم أك السلف كىو نوع من البيوع، عكس البيع ادلؤجل، إذ يتقدـ فيو الثمن مع تأجيل ادلبيع، فهو بيع 
 .2كيتأخر فيو ادلبيع كيسلم فيو (ادلسلم إليو)مقدما للبائع (رأس ماؿ السلم)الثمن (رب السلم)يدفع فيو ادلسلم 

كىذه الصيغة صاحلة لتمويل عمليات اإلنتاج الصناعي كالزراعي، حيث يقـو ادلصرؼ  مسبقا بتقدًن شبن 
البضاعة ادلتعاقد على شرائها للعميل الذم يتعهد ببيع البضاعة للمصرؼ بعد إنتاجها، كىذا ما يسمح بتشجيع 

 . 3ادلنتجُت من خبلؿ توفَت سيولة مسبقة ذلم ككذا ضماف بيع جزء من منتوجاهتم
 االستصناع. 6.1.1 

. 4يشبو بيع االستصناع بيع السلم غَت أف األكؿ مرتبط دبواد مصنوعة فقط كال يشًتط فيو الدفع ادلسبق
كدبا أف عقد االستصناع عقد بيع ففيو طرفُت مشًتم كبائع، غَت أنو يف الواقع ادلصريف ادلعاصر يدخل البنك 

 :كوسيط، كتتم العملية كفق اخلطوات التالية
فصاح العميل عن رغبتو للبنك يف شراء شيء ػلتاج أف ُيصنع أك يُبٌت أك يُركَّب، دبواصفات معينة، كشبن إ -

 ؛زلدد
 يرـب البنك مع العميل عقد استصناع يلتـز دبوجبو بصناعة ادلطلوب كتسليمو للعميل خبلؿ مدة زمنية  -

                                                 
 .   32-31إلياس أبو اذليجاء ، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .116أضبد علي عبد ا، مرجع سبق ذكره،ص 2
 .35 مرجع سبق ذكره، ص،إلياس عبد ا أبو اذليجاء 3
 .36نفس ادلرجع،ص 4
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 ؛زلددة، مقابل شبن زلدد يسدد حاالن أك على أقساط متعددة أك بدفعة كاحدة مؤجلة
 .لصناعة ما طلبو العميل (مع طرٍؼ ثالثٍ )يقـو البنك بعد ذلك بتوقيع عقد استصناع مواٍز  -

 ، أما يف عقد (ادلستصنع)كالعميل ىو ادلشًتم (الصانع)حيث ؽلثل البنك يف العقد األكؿ الطرؼ البائع
 1.(ما قاـ من أجلو العقد)االستصناع ادلوازم فالبنك ؽلثل ادلستصنع الذم يطلب من الصانع الفعلي اصلاز ادلصنوع

 كدبا أننا نتحدث عن صيغ التمويل الصاحلة لكل النشاطات فإف العقد األكؿ ىو الذم يندرج يف ىذا 
 أك  (يطلب صنع بضاعة ليتاجر هبا) ، حيث يقـو البنك بتمويل ادلشًتم الذم قد يكوف تاجرا)*(العنصر
أك حىت  (...يطلب صنع آالت كمعدات فبلحية أك حفر بئر)اأك فبلح (يطلب صنع آالت دلصنعو)صانعا

 . مستهلك
كاالستصناع يف ىذه احلالة ىو الشكل الشرعي كاالقتصادم لتمويل ادلشاريع احلكومية كاخلاصة اليت ربقق 

مشاريع البٌت التحتية كالطرقات كزلطات الكهرباء كبناء ادلدارس كادلستشفيات، صناعة الطائرات )منافع للمجتمع
كاليت تتطلب تصنيعا حسب الطلب كاحلاجة ككذا سبويل ضخم الصلازىا، لذلك يعد عقد االستصناع  (...كالسفن

 .2البديل ادلبلئم أماـ ادلستصنع للحصوؿ عليها كتنفيذ مثل ىذه ادلشاريع
 التمويل التكافلي.  7.1.1

يعترب التمويل التكافلي أىم ما ؽليز التمويل اإلسبلمي عن غَته يف النظم الوضعية، فهدؼ مانح التمويل 
، كمن أىم (زيادة رصيد حسناتو)بل غايتو السامية االستثمار األخركم (ظلاء كزيادة مالو)ليس ىدؼ دنيوم

 :أشكاؿ ىذا التمويل
القرض ادلعطى من كحدات الفوائض ادلالية أك التمويل بصفر فائدة، كيقصد بو : التمويل بالقرض احلسن -

ببل فائدة كال عائد إىل كحدات العجوزات ادلالية على سبيل اإلحساف كالتربع أك التعاكف أك التحفيز 
، كبالتايل فهو يصلح لتمويل ادلؤسسات ادلصغرة كالصغَتة اليت 3للتعامل البنكي أك التفاعل االقتصادم

، كىذا ما غلعل ىذا (فقراء)عادة ما يكوف أصحاهبا من ذكم احلرؼ كادلهن كذكم الدخوؿ ادلنخفضة
 ادلصدر من التمويل أداة مهمة يف إعادة توزيع الثركة كتنشيط احلركة االقتصادية كتقليص البطالة كالفقر؛

 التمويل باذلبة كالوصية؛ -
   .التمويل ادلقدـ من قبل مؤسسات الوقف كالزكاة -

 

                                                 
 :يف ادلوقع االلكًتكين. تمويل االستصناع و االستصناع الموازيبنك الببلد،  1

http://www.bankalbilad.com/ar/corpser04.asp?TabId=2&ItemId=23 
 .عقد االستصناع ادلوازم سنتطرؽ إليو يف الصيغ الصاحلة للنشاط الصناعي)*(

 .                                          نفس ادلرجع 2
3

 www.almasifiha.com: ، يف ادلوقع اإللكًتكينالقرض الحسن والتمويل اإلسالمييوسف عبد ا الزامل،    

http://www.almasifiha/
http://www.almasifiha/
http://www.almasifiha/
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 صيغ صالحة للنشاط الصناعي  .2.1
الذم أشرنا إليو سابقا صاحل لتمويل أم نشاط فإف عقد االستصناع  (األكؿ)إذا كاف عقد االستصناع

سيقـو فعبل باصلاز أك تصنيع  (الصانع)ادلوازم يصلح لتمويل قطاع الصناعة كادلقاكالت فقط، لكوف البائع
كإذا قاـ ادلستصنع كالذم عادة ما يكوف البنك بدفع شبن ادلصنوع للصانع . (ادلصنوع)الشيء ادلتعاقد عليو

مسبقا فقد زكده بتمويل شلا يسهل القياـ بعملية التصنيع، فهذا العقد يوفر سيولة مسبقة للصانع كما 
ادلسلم فيو يف ىذه احلالة شيء –يضمن لو بيع جزء من مصنوعاتو، كىي نفس ميزات عقد السلم 

 -.يصنع
 صيغ صالحة لالستثمار الفالحي .3.1

 يلعب القطاع الفبلحي دكر مهم يف ربقيق التنمية الشاملة ادلستدامة يف إطار االقتصاد اإلسبلمي، فوجود 
 قطاع فبلحي قوم ػلقق األمن الغذائي يعٍت انعداـ كزكاؿ أخطر أسباب تبعية األمة على اإلطبلؽ، فاألمة اليت 

 . تأكل شلا ال تنتج تفقد سيادهتا كحريتها، كىذا ىو كاقع األمة اإلسبلمية اليت أطعمت أكركبا يف زمن مضى
كنظرا ذلذه األعلية البالغة للنشاط الفبلحي يف كاقع األمة، فقد أفرد لتنميتو كتشجيع العمل بو  عدة صيغ 

 :سبويلية، باإلضافة إىل الصيغ السابقة، كأىم ىذه الصيغ
 المزارعة .1.3.1

نظرا الحتماؿ كجود من ؽللك األرض كلكن ال يعرؼ أك ال يستطيع زرعها من جهة ، كمن جهة أخرل 
يوجد من ال ؽللك األرض ك لكن لديو اخلربة كالدراية دبجاؿ الزراعة،  فقد أجيز شرعا عقد يسمى عقد ادلزارعة، 
كاليت ىي دفع األرض دلن  يزرعها كيعمل عليها فتتحقق بذالك مصلحة الطرفُت مالك األرض كالعماؿ، حبيث 

 :يأخذ ىذا العقد يف الغالب أحد الصيغتُت التاليتُت
إذا كاف البذر كاألرض من ادلالك كالعمل كاآللة من العامل، يكوف ادلعقود عليو عمل ادلزارع، كيصَت  -

 ؛(البذر كاألرض)ادلالك مستأجرا للعامل ببعض اخلارج 
إذا كانت البذكر كالعمل من العامل، كاألرض كاآللة من ادلالك، يكوف ادلعقود عليو منفعة األرض،  -

 .(البذر)كيصبح العامل مستأجرا األرض ببعض اخلارج
على أف يوزع اخلارج يف الصورتُت بُت الطرفُت حبسب ادلتفق عليو، كيف حالة ما مل زبرج األرض شيئا  
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 1.ؼلسر ادلزارع عملو كتضيع منفعة األرض على صاحبها

كعموما تعد  ادلزارعة أداة سبويلية كاستثمارية مهمة، دلا تقدمو من منفعة للطرفُت ادلتعاقدين كللمجتمع 
 . ككل من خبلؿ زيادة ناتج األرض كربقيق األمن الغذائي، كاالستفادة من األراضي الزراعية غَت ادلستغلة

 المغارسة .2.3.1

، -تقسيم الناتج مشاطرة- ك ادلشاطرة- الشجَتة الغرسة تسمى نصبا أك منصوبا-كتسمى كذلك ادلناصبة
كىي دفع األرض دلن يغرسها باألشجار ادلثمرة، إذ قد يوجد من ؽللك أرض تصلح لغرس أحد أنواع األشجار 

ادلثمرة لكن صاحبها ال ؽللك اخلربة البلزمة يف ادلقابل يوجد من لو ىذه اخلربة، فتكوف ىذه الصيغة كسيلة لدمج 
إمكانيات الطرفُت لتحقيق مصلحة خاصة كعامة للمجتمع ككل، تتمثل األكىل يف اقتساـ الشجر كالثمر عند 

نضجو بُت الطرفُت عند صبهور الفقهاء كأضاؼ ادلالكية سبلك جزء من األرض بشركط، كتتمثل الثانية أساسا  يف 
 .2استغبلؿ األراضي الزراعية ادلناسبة لغرس أحد أنواع األشجار ادلثمرة كبالتايل زيادة اصوؿ

 المساقاة  .3.3.1

كىي نوع من الشركات يقـو على أساس بذؿ اجلهد من العامل يف رعاية األشجار ادلثمرة كتعهدىا 
 .3بالسقي كالرعاية، على أف يوزع الناتج من الثمار حسب االتفاؽ ادلرـب بينهما

 صيغة االستثمار في اإلنتاج الحيواني .4.3.1

كىي أيضا مزج بُت عاملي اإلنتاج ادلاؿ كالعمل، حيث يتمثل ادلاؿ يف ىذه الصيغة يف الثركة احليوانية، 
حيث يقدـ صاحب الثركة احليوانية ثركتو إىل العامل الذم يقـو بتعهدىا كتنميتها على أف يكوف الربح الناتج عن 

 .4التكاثر كالدر بينهما
 أىمية صيغ التمويل اإلسالمي.2

فبعد عرض سلتلف ىذه الصيغ، يبقى السؤاؿ كيف تتحقق ادلمارسة السليمة للنشاط االقتصادم من 
خبلؿ التعامل هبذه الصيغ؟ ، لئلجابة على ىذا السؤاؿ سوؼ نعرض شليزات كخصائص التمويل اإلسبلمي اليت 

 :أىلتو لتحقيق ىذا اذلدؼ، كأىم ىذه ادليزات

                                                 
1

 .        454-453، ص 3،2006سوريا، ط: ، دار الفكر ادلعاصرالمعامالت المالية المعاصرةكىبة الزحيلي،  
ربديات قطاع الزراعة يف " ، يف  ادللتقى العلمي حوؿ المغارسة صيغة مثلى ألعمار األراضي البور في البلدان العربية واإلسالميةسليماف ناصر، 2

 .05-03، ص2011، اجلمعية الوطنية لبلقتصاديُت اجلزائريُت، اجلزائر،"الدكؿ العربية كاإلسبلمية كسبل مواجهتها
3

 .10فس ادلرجع،صف 
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : ، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي 4

 .406، مرجع سبق ذكره، صوالمؤسسات
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سبويلو للمشركعات ادلباحة شرعا كغَت الضارة باإلنساف كالبيئة كادلراعية ألكلويات األمة من حيث درجة  -
ضركريتها، فمن ادلستحيل أف يتم سبويل مشركعات زلرمة شرعا كاليت ينتج عنها مفاسد كبَتة على سبلمة 

اجملتمع، كما أنو من غَت ادلنطقي كذلك أف يتم يف ظل التمويل اإلسبلمي عدـ مراعاة سلم احلاجات 
سيؤدم حتما  (ادلصارؼ اإلسبلمية)كفق أكلويتها، كمراعاة ىذين األمرين من قبل اجلهات ادلاضلة للتمويل

 إىل زبصيص أمثل للموارد؛ 
فمحل كل عقود التمويل ىي السلع كاخلدمات، : ارتباط كل صيغ التمويل اإلسبلمي بالسلع كاخلدمات -

سواءا من خبلؿ إنتاجها كما كل عقود التمويل الفبلحي أـ تداكذلا كما يف اإلغلار كادلراحبة، أك إنتاجها 
 :كتداكذلا كما يف السلم كاالستصناع، كىذا ما يسمح بػ

 كبالتايل زيادة الناتج احلقيقي  (سلع كخدمات)زيادة القدرة اإلنتاجية حيث يسهم يف اإلنتاج احلقيقي
 القومي، أفضل من التمويل التقليدم، كوف ىذا األخَت غَت مرتبط بالضركرة باإلنتاج كالتداكؿ إذ قد 

 يوجو التمويل دلشركع إنتاجي أك استهبلكي أك لسداد ديوف سابقة أك للمقامرة؛
   عدـ تداكؿ الديوف أك أم أصوؿ نقدية، كتداعيات األزمة ادلالية احلالية اليت نتجت عن التمويل

  1التقليدم الذم يسمح بتداكؿ الديوف ليست ببعيدة عنا؛
  بقاء الصلة كثيقة بُت االقتصاد احلقيقي كاالقتصاد ادلايل، فبل رلاؿ يف التمويل اإلسبلمي حلدكث 

 أم حركة للنقود يف االقتصاد ادلايل تقابلها حركة يف فانفصاؿ أك اختبلؿ التوازف بينهما، باعتبار أ
 السلع كاخلدمات يف االقتصاد احلقيقي؛

 :2خلو التمويل اإلسبلمي من الفوائد الربوية، اليت تؤدم إىل- 
  ارتفاع تكاليف اإلنتاج ما يؤدم إىل ارتفاع أسعار السلع كاخلدمات، كىي ظاىرة غَت صحية يف اقتصاد

البلد، عكس التمويل اإلسبلمي الذم خبلوه من الربا يكوف أقل تكلفة من التمويل التقليدم، فيعطي 
الفرصة لؤلنشطة كادلشركعات ادلَمولة بو بادلنافسة عن طريق التكلفة،كما ؽلكن ادلستهلك من احلصوؿ 

 على حاجاتو بأسعار معقولة؛
  عدـ التشجيع على االستثمار نظرا الرتفاع التكاليف اليت ستؤثر على ىامش الربح، عكس التمويل 

كل نقص يف سعر "اإلسبلمي اخلايل من الربا فهو يشجع على االستثمار، فإذا كاف ككما قاؿ كينز 
فما بالك إذا كاف سعر الفائدة صفر، كما أف زيادة االستثمار يعٍت " الفائدة يؤدم إىل زيادة باالستثمار
 زيادة فرص العمل كزيادة اإلنتاج؛

 

                                                 
 إلياس عبد ا أبو اذليجاء، مرجع سبق ذكره،ص .بتصرؼ1

26-27. 
 .05، مرجع سبق ذكره، ص، ضوابط االستقرار المالي في االقتصاد اإلسالميميلود زيد اخلَت 2
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  تركز الثركة يف يد فئة قليلة من اجملتمع كىي فئة ادلرابُت أك الفئة اليت تربح دائما عكس فئة ادلقًتضُت 
 ادلعرضة للربح كاخلسارة؛

مراعاة النتيجة الفعلية كاحلقيقية للعملية االستثمارية عند تقاسم األرباح بُت أطراؼ ىذه العملية حيث يتم  -
تقامسها كفق ما مت التعاقد عليو، كيف حالة اخلسارة فيتحملها صاحب رأس ادلاؿ إذا ثبت عدـ تقصَت ادلمَوؿ أك 

 :2، كىذه ادليزة تسمح بػ 1توزيعها حسب احلصص يف حالة ادلشاركة
  التوزيع العادؿ للمخاطر على صبيع األطراؼ، عكس النظاـ الربوم الذم ػلتاط للممِوؿ ألقصى

أم " ال خراج ببل ضماف"حد كيلقي كل ادلخاطرة على ادلمَوؿ، لكن يف إطار التمويل اإلسبلمي ؼ
من غَت ادلمكن احلصوؿ على ربح دكف ربمل ادلخاطرة، كربميل ادلخاطر للجميع يؤدم حرص 

- ألنو سيتحمل اخلسارة–ادلمَوؿ على إصلاح ادلشركع من جهة كإىل تقليل درجة اجملازفة لدل ادلمِوؿ 
 كاليت راجت يف االقتصاد الرأمسايل كأدت إىل كقوعو يف أزمتو األخَتة؛

 عدـ تركز الثركة يف يد فئة قليلة من اجملتمع تسيطر كتسَت االقتصاد حسب مصاحلها؛ 
  ذبنيد كل اإلمكانيات لدراسة اجلدكل االقتصادية للمشركعات ما يسمح بدرجة كبَتة بتوجيو

 ادلتوافقة بالطبع مع الشريعة اإلسبلمية كادللتزمة بضابط -التمويل ضلو ادلشاريع األفضل كاألكثر رحبية 
 -األكلويات

كهبذا يضمن التمويل اإلسبلمي شلارسة سليمة للنشاط االقتصادم، أقل عرضة للمخاطرة كاألزمات كأكثر 
 .  كفاءة يف زبصيص ادلوارد كذك جدكل اقتصادية كاجتماعية كبيئية

 ضوابط أخرى على ممارسة النشاط االقتصادي:ثانيا
لقد ناد يف العقود األخَتة عقبلء الغرب كمناصرم التنمية ادلستدامة بضركرة كضع ضوابط على احلرية 

اليت أثبت الواقع إحداثها  ألضرار - أثناء شلارسة األنشطة االقتصادية-االقتصادية  من خبلؿ ذبنب بعض األفعاؿ
 :كخيمة على استدامة التنمية، غَت أف التشريع اإلسبلمي كاف سباقا يف كضع ىذه الضوابط كاليت منها

 عدم اإلضرار بالبيئة .1

لقد سخر ا الكوف بكل ما فيو لئلنساف لتوفَت حاجاتو كرغباتو ادلشركعة، لكن بادلقابل ألزمو بعدـ 
كاليت ال تعٍت فقط ضبايتها من كل ما يعود عليها من ضرر كفساد بل العناية هبا -إفساده، فإذا كانت رعاية البيئة 

كاجب شرعي على كل مسلم يف ديننا احلنيف فإف األكىل هبذا األخَت أف ال يكوف ىو - 3كتنميتها كالرقي هبا
 .السبب يف إفسادىا أثناء شلارستو لنشاطاتو احلياتية، كاليت يعترب النشاط االقتصادم جزءا منها

                                                 
 .26إلياس عبد ا أبو اذليجاء، مرجع سبق ذكره،ص 1
 .07مرجع سبق ذكره، ص ميلود زيد اخلَت،.بتصرؼ 2

 .08، مرجع سبق ذكره، صرعاية البيئة في الشريعة اإلسالميةيوسف القرضاكم،  3



 

90  

 

 مفهوم وأهداف وأسس التهنية يف املههج اإلسالمي                                                              الفصل الثاني

استنزاؼ ادلوارد، االنبعاثات )لذلك من الواجب دراسة كتتبع تأثَتات سلتلف األنشطة االقتصادية الصناعية
على البيئة، كمن مث ...( الرعي اجلائر، االستعماؿ ادلفرط للمبيدات الكيمائية)كالفبلحية (...الغازية، تلويث ادلياه

إجبارية توقيفها كتصحيح األخطاء، بل من الواجب دراسة تأثَت ىذه النشاطات على البيئة كمواردىا قبل البدء يف 
عملية دراسة التأثَت ادلتبادؿ بُت "ادلشركعات، كىو ما يعرؼ بدراسة اجلدكل البيئية للمشركعات كاليت تعٍت

مشركعات برامج التنمية كالبيئة هبدؼ تقليص أك منع التأثَتات السلبية كتعظيم التأثَتات االغلابية بشكل ػلقق  
 ". 1أىداؼ التنمية كال يضر بالبيئة كصحة اإلنساف

 منع االحتكار .2

 طبيعة )لقد اختلف الفقهاء ادلسلمُت يف ربديد مفهـو االحتكار بناءا على القيود اليت كضعها كل مذىب
 لكنهم اتفقوا على أف االحتكار  يتضمن حبس السلع كاخلدمات  إىل  (...كأعلية السلعة اتَكرة، مدة االحتكار،

 الغبلء، فاتكر يتحكم يف الكمية ادلعركضة من ناحية كػلبسها من ناحية أخرل حلُت الغبلء، كقد أدخل بعضهم 
 حبس القدرة على اإلنتاج عن اإلنتاج الفعلي بقصد اإلغبلء، كبالتايل فاالحتكار عند فقهائنا ىو ذلك السلوؾ 

 .السليب للبائع أك ادلنتج كالذم يلحق الضرر كاحلرج بالناس لذلك فهو حراـ
أما الباحث عن مفهـو االحتكار يف االقتصاد الرأمسايل، غلده متعلق بًتكيبة السوؽ، كاليت تأخذ حسب 

 :ىذا االقتصاد أربعة أشكاؿ ثبلث منها مرتبطة دبفهـو االحتكار
سوؽ ادلنافسة التامة، الفرضية األساسية اليت تقـو عليها ىي كجود عدد كبَت من البائعُت كادلشًتين لسلعة  -

 متجانسة؛
سوؽ ادلنافسة االحتكارية، يوجد فيها عدد كبَت من ادلؤسسات ادلنتجة لكن أقل من سوؽ ادلنافسة  -

 التامة؛
احتكار القلة، كيكوف عدد ادلؤسسات يف السوؽ قليل حبيث سلوؾ أم مؤسسة يؤثر على البقية، كقد  -

 فيصبح السوؽ أقرب إىل االحتكار التاـ؛" الكارتل"تتحد ىذه ادلؤسسات ربت ما يسمى 
 سوؽ االحتكار التاـ، أين يوجد منتج كاحد فقط مسئوؿ عن إنتاج سلعة أك تقدًن خدمة معينة؛ -

 (متجانسة، أـ ال)كبالتايل فاالحتكار يف االقتصاد الرأمسايل مرتبط بعدد الباعة كنوعية السلعة أك اخلدمة
ادلعركضة يف ىذه السوؽ، كرغم أف اإلسبلـ ال يرفض كجود منتج أك بائع لسلعة معينة أك رلموعة زلدكدة من 

، إال أنو يف حالة إحلاؽ - يعرب عن القيمة احلقيقية للسلعة-2الباعة للسلعة نفسها إذا كاف ىناؾ سعر معتدؿ 
غابة  "الضرر بادلشًتين عن طريق التحكم يف السعر أك إحلاؽ الضرر بادلنتجُت الذين تتحوؿ السوؽ أمامهم إىل 

                                                 
، رللة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، جامعة حسيبة بن دراسة الجدوى البيئية للمشاريع االستثماريةمنور ك بن حاج جيبليل مغراكة فتحية،  أسرير 1

 .338،ص2009، 7، ع-اجلزائر- بوعلي، شلف

، 14، رللة كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية قطر، عمفهوم االحتكار بين الفقو اإلسالمي واالقتصاد الرأسماليقاسم احلمودم ك رياض ادلومٍت،  2
 .   298-297-294؛ 286-282، ص 1996
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مصغرة أك مطورة، يفًتس القوم فيها الضعيف، كيدكس الكبَت فيها الصغَت، البقاء فيها لؤلقول كاألقتل، ال 
مىت كاف الضرر "، فهذا العمل غَت األخبلقي يرفضو اإلسبلـ كػلاربو ألنو يلحق الضرر بالغَت ك"1األصلح كاألمثل

 ".2كقع ادلنع
 :كمن بُت األضرار اليت يلحقها االحتكار على سبلمة النشاط االقتصادم، كاليت أكجبت ادلنع

ادلغاالة يف األسعار لتحقيق أرباح احتكارية عالية تزيد من قدرة اتكر يف السيطرة على سوؽ السلعة زلل  -
 االحتكار؛

 ربديد اإلنتاج إذ يعمد اتكر إىل إيقاؼ إنتاجو للمحافظة على مستول مرتفع من األسعار؛ -
 حدكث أزمة اقتصادية نتيجة اختبلؿ العرض كالطلب بسبب االحتكار؛ -
 اطلفاض الناتج القومي نتيجة اطلفاض اإلنتاج؛ -
 3اطلفاض رفاىية اجملتمع بسبب عدـ القدرة على توفَت احتياجاهتم الضركرية؛ -
 كالتوزيع؛ (رداءة جودتو)قلة ادلنافسة اليت ينتج عنها عدـ كفاءة اإلنتاج  -
 .خلق صراعات قوية بُت ادلنتجُت خاصة اتكرين منهم كربويل السوؽ إىل غابة -

كبعد عرض ىذه النتائج السلبية لسلوؾ االحتكار يتبُت أنو عائق أما ربقيق تنمية اقتصادية مستدامة 
كبالتايل التأثَت السليب على التنمية الشاملة ادلستدامة، كندرؾ دلاذا حرمو ادلشرع اإلسبلمي، كدلاذا كاف أحد 

 . الضوابط األساسية على النشاط االقتصادم يف إطار النظاـ االقتصادم اإلسبلمي
 منع الغش والتدليس .3

أظهر لو خبلؼ ما أضمره، كزين لو غَت ادلصلحة، كما تأيت دبعٌت :الغش لغة من الفعل غش، كغشنا غَته
كالتدليس ىو اخليانة كاخلديعة، كدلّْس البائع كتم عيب السلعة عن ادلشًتم، كيعٍت . 4التزكير كاالحتياؿ، كاخليانة

 .5أيضا تعمد اخلطأ كاخللط فيو
 أبو هريرةالذم ركاه  الرسولكلقد حرمت الشريعة اإلسبلمية ىذين السلوكُت بنص حديث 

ما ىذا يا   )): مّر على ُصبػَْرة طعاـ، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعو بلبل، فقاؿ، أف الرسوؿ 
أف ال جعلتو فوق الطعام كي يراه الناس، :)) قاؿ! ، فقاؿ أصابتو السماء يا رسوؿ ا((؟صاحب الطعام

                                                 
 .293-292، مرجع سبق ذكره،صدور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمييوسف القرضاكم،  1
 .288، مرجع سبق ذكره، صمفهوم االحتكار بين الفقو اإلسالمي واالقتصاد الرأسماليقاسم احلمودم كرياض ادلومٍت،  2
 .246باسم اجلميلي، مرجع سبق ذكره،ص 3
4

 .730، ص1984، 5تونس، ط: ، الشركة التونسية للتوزيعالقاموس الجديد للطالبعلي بن ىادية كآخركف،  
 .345-344نفس ادلرجع، ص 5
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، لذلك فمنع ىذين السلوكُت يعترب ضابط غلب االلتزاـ بو يف ادلعامبلت االقتصادية، 1((من غشى ف ليس مني
كالدكلة باعتبارىا مؤسسة من مؤسسات التنمية الشاملة ادلستدامة يف ادلنهج اإلسبلمي ىي ادلسئولة من خبلؿ 

كقد أخذت مثل ىذه األفعاؿ .مؤسساهتا الرقابية كالعقابية عن إلزاـ تطبيق ىذا الضابط دلن ضعف كازعهم الديٍت
 :عدة مظاىر كصور يف سلتلف أكجو النشاط االقتصادم سواء ذباريا أك إنتاجيا

 الغش كالتطفيف يف ادليزاف؛ -
 الغش بكتم عيوب السلعة كإخفاءىا على ادلشًتم؛ -
 الغش بالًتكيج للسلعة بالدعاية الكاذبة؛ -
 2تزكير كتقليد العبلمات التجارية؛ -
 إخفاء الثمن احلقيقي؛ -
 .عدـ االلتزاـ أثناء إنتاج ادلنتجات بالواصفات ادلطلوبة كادلعّدة مسبقا كعدـ احًتاـ مقاييس كمعايَت اجلودة -

كدلثل ىذه السلوكيات ادلنافية لؤلخبلؽ كاليت تعد من قبيل أكل أمواؿ الناس بالباطل كخداع ذلم كإحلاؽ 
 :الضرر هبم أضرارا، كمن األضرار االقتصادية كاالجتماعية للغش كالتدليس نذكر على سبيل ادلثاؿ

إحلاؽ الضرر بصحة كحياة اإلنساف اليت يعترب حفظها مقصد من مقاصد الشرع كىدؼ من األىداؼ  -
الكربل للتنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد اإلسبلمي، نتيجة الستهبلؾ مواد غذائية أك طبية مغشوشة 

 الصنع أك فاسدة أك انتهت مدة صبلحيتها؛
 ؛...إحلاؽ الضرر بادلنتجُت بسبب سلوكيات التقليد دلنتجاهتم كتزكير عبلماهتم التجارية -
الليعان  الليار ما لم يتفرر ان ف  ن صصر ا و ينا  ورر ليما في  :)) زلق الربكة لقولو  -

 ؛3(( يعيما، وإن كذ ا وكتما محقت  ركة  يعيما
سيادة أجواء عدـ الثقة يف األسواؽ كيف االقتصاد بصفة عامة نظرا خلوؼ ادلشًتين من تعرضهم للغش يف  -

 ؛4أم كقت، شلا يؤدم إىل ضعف طلبهم على السلع كبالتايل كسادىا، ما يعٍت ىدر كإتبلؼ دلوارد األمة
 ؛5أكل ألمواؿ الناس بالباطل ألف ادلشًتم يدفع أكثر شلا غلب كالبائع يقبض أكثر شلا غلب -
اطلفاض اجلودة كرداءة اإلنتاج، شلا يعٍت عدـ قدرتو على ادلنافسة زلليا كدكليا نتيجة للسمعة السيئة  -

  .لئلنتاج الوطٍت
                                                 

، 2006، 1، ط01الرياض، اجمللد: ، درا طيبةصحيح مسلماحلافظ أبو احلسُت مسلم بن احلجاج القشَتم؛ ربقيق أبو قتيبة نظر زلمد الفاريايب،  1
 .58،ص101احلديث رقم 

 .65-64، ص2001، رسالة ماجسَت، جامعة الَتموؾ،آثار الجرائم االقتصادية وعالجها من منظور االقتصاد اإلسالميأؽلن علي خشاشنة،  2

 .713،ص1532حلديث رقم، امرجع سبق ذكره ، احلافظ أبو احلسُت مسلم بن احلجاج القشَتم 3
 .69، مرجع سبق ذكره، ص أؽلن علي خشاشنة، .بتصرؼ 4
 .70نفس ادلرجع، ص 5
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 منع الرشوة .4

تعترب الرشوة من أبشع اجلرائم االقتصادية كوهنا تلحق الظلم كالضرر الكبَت باجملتمع أفرادا كصباعة، لذلك 
حاربتها كل النظم كالديانات، كاإلسبلـ كدين جعلها من الكبائر اليت  توجب اللعنة لكل من يشارؾ فيها ككنظاـ 

أك بالكسب غَت  (تسلم كقبض الرشوة)اقتصادم حـر على أتباعو كسب أمواذلم بالرشوة سواء بالكسب ادلباشر
 .(...دفع الرشوة للحصوؿ على كظيفة أك مناقصة)ادلباشر 

كقد أخذت الرشوة  يف النشاط االقتصادم العديد من الصور  منها ما يدفع من قبل ادلمارس للنشاط 
 :1االقتصادم لتسهيل احلصوؿ على

 ؛... توريد قطع غيار آلالت كمعدات مؤسستو مواد خاصة بالزراعة -
 قرض من أحدل البنوؾ؛ -
 مناقصة أك رسو مزاد؛ -
 .على موافقة ادلسؤكؿ عن تّسلم بناءات غَت ادلطابقة للمواصفات، رغم أهنا ليست كذلك -

كالكثَت من صور الرشوة ادلعركؼ بعضها كاخلفي أكثرىا، كلكن آثارىا السلبية االقتصادية كاالجتماعية 
 . كاألخبلقية ال زبفى

       كيف هناية ىذا اجلزء من البحث ادلتعلق بضوابط احلرية االقتصادية يف إطار االقتصاد اإلسبلمي، نكوف 
فيمكن " ال ضرر كال ضرار" قد تطرقنا إىل أىم ىذه الضوابط كليس كلها، كعموما فبالرجوع للقاعدة الفقهية

كل فعل كسلوؾ يًتتب عليو إحداث ضرر باجملتمع - غلب االلتزاـ بعدـ القياـ بو-يعترب ضابطا : القوؿ أنو
 .أفرادا أك صباعات أك بالبيئة أك بأحد عناصرىا كمكوناهتا حاضرا أك مستقببل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .     62-61، ص2009مصر، : ، دار اجلامعة اجلديدة للنشرالفساد االقتصادي وأثره على المجتمعأسامة السيد عبد السميع،  1
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 خـــــالصة الفصل الثاني
من خبلؿ العرض السابق كالذم احتول على إبراز أىم خصائص كأبعاد مفهـو التنمية من منظور 

 :إسبلمي كأىدافها ككذا األسس اليت تنطلق منها كتنضبط هبا، اتضح أف
 :  ىيالتنمية كفق ىذا ادلنهج  -

 تنمية شاملة لكل جوانب احلياة اإلنسانية ادلادية كادلعنوية، بشكل متوازف كمتكامل؛ 

  ىدفها ربقيق احلياة الطيبة كالكرؽلة لئلنساف كتنمية قدراهتا كزليطو لكي يكوف قادرا على القياـ
 بعبء ىذه العملية، كاليت ترتقي يف اإلسبلـ إىل مرتبة العمل التعبدم؛

  كىي يف نفس الوقت تنمية متواصلة مستدامة تواصل الوجود اإلنساين يف ىذا الكوف كتواصل 
 .كاجب عبادة اإلنساف لربو سبحانو كتعاىل

، كأنو -رغم حداثة ادلصطلح- كىذا يدؿ على أف التنمية الشاملة ادلستدامة ليست بادلفهـو احلديث
لو ُرجع للفكر اإلسبلمي منذ البداية الخُتصر الوقت كاجلهد كادلوارد اليت أىدرت يف التطبيق الواقعي 

 . دلفاىيم قاصرة أكرثت ماضي من التجارب الفاشلة ك حاضرا من األزمات احلادة
كما يدؿ ذلك على مشولية ادلفهـو اإلسبلمي عن نظَته ادلعاصر، ىذا األخَت الذم مازاؿ يركز على 

 اجلوانب ادلادية كيهمل اجلوانب الركحية كما ذلا من أعلية يف العمل التنموم؛ 

حفظ الدين؛ حفظ النفس؛ حفظ العقل؛ حفظ : أىداؼ التنمية كفق ىذا ادلنهج كادلتمثلة يف ىدؼ -
النسل؛ حفظ ادلاؿ، ىي أىداؼ تعكس حقيقة أف التنمية يف ادلنهج اإلسبلمي ىي تنمية شاملة 

مستدامة، ككل األىداؼ األخرل ال تتعدل كوهنا أىداؼ جزئية تتعلق بظركؼ كأكضاع معينة، أك بفًتة 
 .كربقق ضركرم للوصوؿ إىل األىداؼ األساسية. زمنية زلددة، أك جبانب معُت

 :أسس التنمية الشاملة ادلستدامة يف ادلنهج اإلسبلمي ادلتعلقة بػ -
  استخداـ ادلوارد الطبيعية، حيث أكجد التشريع اإلسبلمي رلموع من األسس كالقواعد اليت

 ربكم استخداـ ىذه ادلوارد لضماف سبلمتها كظلائها كاستدامتها؛  
  التوزيع العادؿ للثركات كالدخوؿ بُت مكونات اجليل الواحد ككذا األجياؿ البلحقة، من خبلؿ

 رلموع األسس كضعها كاألدكات اليت أكجدىا، كاليت تربز خصوصيتو كسبيزه؛     
  النشاط االقتصادم من خبلؿ رلموع الضوابط اليت تضع احلرية االقتصادية يف إطارىا

الصحيح، كاليت أثبت الواقع أف اخلركج عن ىذا اإلطار أكصل إىل عامل هتزه األزمات 
 . االقتصادية

إف االعتماد على ىذه األسس كادلبادئ كااللتزاـ هبذه الضوابط من قبل األفراد كادلؤسسات عند شلارسة 
سلتلف أنشطتهم كعند رسم كتطبيق سلتلف السياسات، ستضمن ربقيق االستدامة البيئية كالتنمية 

 .  االقتصادية كالعدالة االجتماعية



 

 الفصل الثالث
املنظومة املؤسسية للتنمية " 

الشاملة املستدامة يف االقتصاد 

 "اإلسالمي 
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 تمهيـــد

 
يقصد بادلنظومة ادلؤسسية للتنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد اإلسبلمي، رلموع ادلؤسسات ادلسئولة 

على ىذه العملية ، من حيث إدارهتا والتخطيط ذلا ورسم سياساهتا ووضع برارلها وتوجيو جهودىا ضلو ٖتقيق 
 وغَت ادلادي البلـز لتجسيدىا، وكذا ادلؤسسات ادلسئولة على تنفيذ  أىدافها، وتوفَت الدعم ادلادي وادلايل

اإلدارة  )سياساهتا وبرارلها، باإلضافة إىل ادلؤسسات ادلكلفة بالرقابة على كل النشاطات واجلهود ادلتعلقة هبا 
بأقل ) لضماف مسار صحيح ذلذه اجلهود، وضماف فعاليتها وٖتقيق أىدافها بأكرب كفاءة شلكنة (والتخطيط، التنفيذ

 .(التكاليف

ْتيث تلتـز ىذه ادلؤسسات على اختبلؼ مهامها وأدوارىا ووظائفها بأسس وضوابط التنمية الشاملة 
 : وؽلكن التمييز بُت نوعُت من ادلؤسسات. ادلستدامة يف االقتصاد اإلسبلمي

مؤسسة الزكاة، مؤسسة الوقف، مؤسسة : مؤسسات ارتبط وجودىا بالنظاـ االقتصادي اإلسبلمي، أعلها -
 ؛...احلسبة،

الدولة، مؤسسات القطاع اخلاص ٔتختلف : مؤسسات ارتبط وجودىا بتطور احلياة اإلنسانية، وأعلها -
 ...، (الصناعية، التجارية، الفبلحية، ادلصرفية وادلالية )أنشطتو االقتصادية

وفيما يلي سنتطرؽ إىل أىم ىذه ادلؤسسات من حيث بياف وظائفها وأدوارىا وادلهاـ ادللقاة على عاتقها، 
 :لتحقيق التنمية الشاملة ادلستدامة وفقا للمنهج اإلسبلمي، من خبلؿ ادلباحث التالية

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الدولة والمؤسسات التابعة لها: المبحث األول 

 مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الخيري :المبحث الثاني 

 المالية، التعليمية والبحثية، : دور المؤسسات: المبحث الثالث
اإلعالمية، المسجدية في التنمية الشاملة المستدامة في االقتصاد                                                         

 اإلسالمي
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 الدولة والمؤسسات التابعة لها: المبحث األول

 
يف ىذا ادلبحث سنتطرؽ إىل أىم  األدوار التنموية اليت ؽلكن للدولة أف تقـو هبا  لتحقيق التنمية الشاملة 
ادلستدامة، كما سنتطرؽ كذلك إىل دور كل من مؤسسة احلسبة ومؤسسة الزكاة كأبرز ادلؤسسات التابعة للدولة يف 

 :ظل نظاـ ذو مرجعية إسبلمية، وىذا من خبلؿ ادلطالب التالية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدور التنموي للدولة في االقتصاد اإلسالمي: المطلب األول 

 دور مؤسسة الحسبة في ضمان مسار صحيح للتنمية الشاملة :  المطلب الثاني
 المستدامة

 الدور التنموي لمؤسسة الزكاة :المطلب الثالث 
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 الدور التنموي للدولة في االقتصاد اإلسالمي: المطلب األول 

إف إخفاؽ اجلهود التنموية يف البلداف اليت تبنت النموذج االشًتاكي القائم على إعطاء الدولة كل 
الصبلحيات فيما ؼلص التخطيط واإلشراؼ والتنفيذ لعملية التنمية، وكذا اإلخفاؽ الذي منيت بو ىذه اجلهود يف 

البلداف النامية اليت تبنت الفلسفة الرأمسالية حوؿ دور الدولة احليادي يف عملية التنمية، باإلضافة إىل األزمات 
ادلتكررة اليت شهدهتا وتشهدىا البلداف ادلتقدمة معقل الفكر الليربايل ادلعاصر الذي يرفض أي تدخل للدولة يف 

اخلليفة خاصة يف عهد - احلياة االقتصادية، يف ادلقابل النجاح التارؼلي الذي حققتو الدولة اإلسبلمية يف زمن ما

، غلعلنا نتساءؿ حوؿ طبيعة الدور الذي لعبتو الدولة يف التجربة اإلسبلمية، والذي - عنر بن اخلطاب
 .مكنها من قيادة عملية التنمية بنجاح، مث نطرحو بعد ذلك كبديل للنماذج الوضعية ادلضطربة

 :ويكوف ىذا يف النقطتُت التاليُت
 طبيعة الدور التنموي للدولة يف االقتصاد اإلسبلمي؛: أوال -
 .وظائف وأدوار الدولة يف النموذج اإلسبلمي للتنمية الشاملة ادلستدامة: ثانيا -

 طبيعة الدور التنموي للدولة : أوال

سنعاجل ىذا العنصر من خبلؿ ٖتديد ماىية الدولة اإلسبلمية أوال، مث نتطرؽ إىل طبيعة دورىا يف ٖتقيق 
التنمية، أي معرفة رلاالت وحدود ومربرات تدخلها يف احلياة االقتصادية باعتبار أف مدى تدخلها يف اجلوانب 

 .احلياتية األخرى  متوقف ومرتبط ٔتدى تدخلها يف احلياة االقتصادية
  ماىية الدولة اإلسالمية .1

كاف ضروريا قبل البحث حوؿ دور الدولة اإلسبلمية يف ٖتقيق التنمية الشاملة ادلستدامة معرفة أوال من 
ىي الدولة اإلسبلمية؟ وىل الدولة اليت ٖتمل يف وقتنا ىذا االسم ىي دوؿ إسبلمية؟، وبالتايل ما ىي أىم العناصر 

 اليت غلب أف تتوفر يف دولة ما حىت نقوؿ أهنا إسبلمية؟
 :من بُت التعاريف اليت قدمت للدولة اإلسبلمية، نذكر ما يلي    

 التعريف األول  .1.1

رلموعة من األفراد ْتسب الغالب من ادلسلمُت يقيموف يف دار اإلسبلـ ويلتزموف التزاما حتميا وقاطعا "
بالقواعد والضوابط اإلذلية يف نظاـ العقيدة والتشريع وؼلضعوف لسلطة سياسية تلتـز باالمتثاؿ ألحكاـ الشريعة 

ومن مث فإف دار اإلسبلـ لكي توصف بأهنا إسبلمية البد أف " مث يضيف" اإلسبلمية وكفالة ٖتقيق ما أمرت بو
 عن ذلك يسود فيها حكم ا عقيدة وشريعة  تتحقق فيها عناصر الدولة ادلعاصرة من شعب وإقليم وسلطة، فضبلً 
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 :، نستنتج أف الدولة اإلسبلمية ىي الدولة اليت1"ْتيث يكوف اجلميع خاضعا ومطيعا ألحكاـ رب العادلُت

 أغلب شعبها من ادلسلمُت عقيدة وادللتزمُت بقواعد وضوابط التشريع اإلسبلمي يف كل رلاالت احلياة؛ -

 الرقعة أو اإلقليم اجلغرايف؛ -

 .سلطة سياسية ملتزمة بتطبيق ما أمرت بو من شرع ا ووفق شرع ا -

 من ادلكونات الثبلث وبالتايل ال ؽلكن القوؿ عن دولة أهنا إسبلمية يف حاؿ اختبلؿ أي شرط أو مكوف
إما بفقد السيطرة يف السيادة على اإلقليم بسبب االستعمار ادلباشر وغَت ادلباشر، أو حياد الراعي أو الرعية أو 

االقتصادية، االجتماعية : االثنُت معا عن االلتزاـ بتطبيق التشريع اإلسبلمي يف كافة اجملاالت دوف استثناء
 ...والسياسية،

 :التعريف الثاني .2.1

ذلك اجلهاز ادلؤسسي الذي يضطلع بإدارة شؤوف اجملتمع وفق مشروع حضاري اسًتاتيجي، يف "  ىي
إقليم جغرايف زلدد ويف زليط جيواسًتاتيجي حيوي، لتحقيق التنمية الشاملة اليت يف إطارىا ترتفع ادلقدرة االصلازية 

 ".2اجملتمعية ٔتا يضمن بلوغ أىداؼ اجملتمع وتعظيم مصاحلو ومواجهة ٖتدياتو احلالية وادلستقبلية
- أو كما وصفها بدولة التنمية- رغم أف الكاتب يف ىذه السطور  قدـ تعريفا دلفهـو الدولة بصفة عامة

مشروع ) ذلذا التعريف بُت أف ما يقصده بعبارة ةوليس مفهوما للدولة اإلسبلمية، غَت أنو يف السطور البلحق
" الذي يربز سيادهتا وخصوصيتها واستقبلليتها وأعليتها احلضارية"للدولة ىو ذلك ادلشروع (حضاري اسًتاتيجي

 ،3"الذي غلسد ىوية اجملتمع ويربز خصوصيتو ويؤكد مساعلتو احلضارية على ادلستوى العادلي"وىو ادلشروع 
 :واستنادا إىل ىذا التعريف ؽلكن القوؿ أف الدولة اإلسبلمية ىي تلك ادلؤسسة اليت

 ؛(اجلهاز ادلؤسسي)وإقليم وسلطة (رلتمع)تتوفر على أركاف الدولة ادلتعارؼ عليها من شعب -

تضطلع بإدارة شؤوف اجملتمع لتحقيق التنمية الشاملة بالشكل الذي يسمح بادلشاركة الفعالة واالغلابية لكل  -
 أفراد ومؤسسات اجملتمع؛

تضطلع بإدارة شؤوف اجملتمع لتحقيق التنمية الشاملة وفق مشروع حضاري يربز خصوصيتها احلضارية،  -
ويستمد أركانو وأسسو ومؤسساتو من ىويتو وجذوره اإلسبلمية مع إمكانية التعاوف والتكامل واألخذ من 

 .اآلخر يف حدود ما ػلقق مصاحلها وال غلعلها عرضة لتجارب تنموية غريبة عنها قد تفقدىا سيادهتا

 من (العمارة)وشلا سبق ؽلكن القوؿ أف الدولة اإلسبلمية ىي ادلؤسسة ادلسئولة عن القياـ بواجبها التنموي

                                                 
1
، ادلعهد 1990سنة " اإلدارة يف اإلسبلـ" بعنواف 31، يف الندوة بعض المفاىيم اإلدارية والسياسية من منظور إسالميفؤاد زلمد النادي،  

 .80-79، ص2001، 2اإلسبلمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسبلمي التنمية، ط
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات :  المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي ،صاحل صاحلي 2

 .540، مرجع سبق ذكره، صوالمؤسسات
541نفس ادلرجع، ص 3

،
540. 
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  خبلؿ إدارة عملية التنمية الشاملة ادلستدامة، باالعتماد على مؤسسات تربز خصوصية ادلنهج اإلسبلمي وتلتـز 

بأسسو وضوابطو، وبتطبيق سياسات مستمدة من التشريع اإلسبلمي، مع إمكانية االستفادة واألخذ من ٕتارب 
احلضارات األخرى بشرط أف ال تتعارض مع أساسيات ادلنهج اإلسبلمي ما قد يؤدي إىل فقداف سيادهتا 

 -.وىذا ما أثبتو الواقع- االقتصادية وحىت السياسية
 طبيعة العالقة بين الدولة والحياة االقتصادية في ظل االقتصاد اإلسالمي .2

مل يكن من ادلمكن احلديث عن األدوار التنموية للدولة يف ظل ادلنهج التنموي اإلسبلمي دوف توضيح 
 .طبيعة العبلقة بُت الدولة اإلسبلمية واحلياة االقتصادية

إف الباحث يف تاريخ الدولة اإلسبلمية غلد أف ىذه األخَتة قامت منذ بدايات تأسيسها يف عهد الرسوؿ 
ملكية الدولة : صلى ا عليو وسلم على التدخل يف احلياة االقتصادية، وأخذ ىذا التدخل عدة أشكاؿ منها

، ويف نفس الوقت مسحت ىذه األخَتة ....لبعض ادلرافق وادلوارد، تنظيم ومراقبة السوؽ، مجع الزكاة والفيء 
، وىذا ما 1"بتسليط الناس على أمواذلم وعدـ إمكاف تقييد ىذه السلطة  إال ٔتا قيدىا بو ا سبحانو وتعاىل"

 .غلعلنا نتساءؿ حوؿ طبيعة وحدود العبلقة بُت الدولة واحلياة االقتصادية؟ ىل ىي متدخلة أـ حيادية؟
يف رعاية مقصد الشريعة يف " من ادلعروؼ أف الدور األساسي أو الوظيفة العامة للدولة اإلسبلمية يتمثل

األمة، فادلقصد العاـ من التشريع ىو ٖتقيق مصاحل العباد يف العاجل واآلجل معا، ّتلب النفع ذلم ودفع الفساد 
شلا يعٍت أف مصاحل " 2.عنهم أي ٖتقيق النفع األخروي والدنيوي ألفراد األمة، ْتفظ ادلوجود وٖتصيل غَت ادلوجود

لتحقيق -  قمة ىـر الدولة- العباد أفرادا ومجاعات ىي ارؾ الرئيسي للدولة اإلسبلمية، إذ أف تدخل والة األمور
أمر مقرر يف الشريعة اإلسبلمية بل ىو واجبهم األصلي، وحدود ىذا التدخل "ادلصاحل العامة ودرء ادلفاسد

مضبوطة يف السياسة الشرعية، بادلقاصد العامة للتشريع اإلسبلمي، وبادلصاحل احلقيقية ادلشروعة، ادلنوط هبم 
، وبالتايل فتحقيق ىذه "3"تصرؼ اإلماـ على الرعية منوط ومرتبط بادلصلحة"ٖتقيقها، إذ القاعدة الكلية ىي

 .ادلصلحة ادلتطابقة مع الشريعة اإلسبلمية ىو الدافع وراء التدخل يف احلياة االقتصادية
حرية األفراد يف مزاولة النشاط االقتصادي "ذلك أف النظاـ االقتصادي اإلسبلمي يقر ادللكية اخلاصة و

واٗتاذ كافة القرارات االقتصادية ادلرتبطة ٔتجاالت التملك والتصرؼ واالستثمار واالنتفاع والتوزيع وغَتىا، إال أنو 
 فإذا ضعف الوازع الديٍت لدى األفراد وتراخى بالتايل االلتزاـ"، "ؼلضع كل ذلك إىل الضوابط الشرعية

                                                 
1
 .154، ص2000، 1سوريا، ط: ، دار الفكراالقتصاد اإلسالمي علم أو وىمغساف زلمود إبراىيم ومنذر القحف،  
: ، ْتوث ادلعهد اإلسبلمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسبلمي للتنميةالموازنة العامة في االقتصاد اإلسالميسعد بن محداف اللحياين،  2

 .201، ص1997، 1السعودية، ط
 .107،ص2001مصر، : ، دار الشروؽرؤية الدين اإلسالمي في الحفاظ على البيئةعبد ا شحاتة،  3
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  لتصحيح األوضاع 1"التطوعي بالضوابط الشرعية يف السلوؾ االقتصادي واالجتماعي، وجب على الدولة التدخل
 . وإعادة التوازف واالنسجاـ بُت ادلصلحة اخلاصة و ادلصلحة العامة للمجتمع

 :2إذف فدور الدولة االقتصادي يتمثل
 إعانة القطاع اخلاص وتيسَت الظروؼ لو لينهض بدوره على الوجو األمثل؛- 
 تقوؽلو وإجباره على سلوؾ اجلادة وااللتزاـ بالضوابط واحليلولة بينو وبُت إحلاؽ الضرر؛- 

أما شلارسة الدولة لؤلنشطة االقتصادية ومزامحتها للقطاع اخلاص، فاألصل أنو أمر مرفوض يف االقتصاد -  
 الذين كانوا روادا حقيقيُت للفكر الدمشقيوابن خلدون  والماوردياإلسبلمي، وىذا ما أكده كل من 

االقتصادي ادلعاصر الذي ينادي بكف الدولة يدىا عن شلارسة النشاط االقتصادي دلا غللبو من مضار على 
، لذلك فممارستها للنشاط االقتصادي يكوف يف حاالت استثنائية )*(القطاع اخلاص وعلى االقتصاد بصفة عامة

 .)**(فقط
يوصف دور الدولة يف االقتصاد اإلسبلمي بأنو دور اغلايب، باعتباره التزاـ أخبلقي "ذلذه األسباب

توفَت " و" 3بادلساعدة على ٖتقيق رفاىية اجملتمع من خبلؿ ضماف التوازف بُت ادلصلحتُت اخلاصة واالجتماعية
اإلطار ادلناسب لتفاعل موارد اجملتمع وقيمو ومؤسساتو، من أجل ٖتقيق الفعالية االقتصادية يف ٗتصيص ادلوارد، 

 .4"والعدالة االجتماعية يف توزيع الدخل والثروة
 وظائف وأدوار الدولة في النموذج اإلسالمي للتنمية الشاملة المستدامة: ثانيا 

نظرا لكوف التنمية يف االقتصاد اإلسبلمي ىي تنمية شاملة لكل جوانب احلياة ادلادية منها وادلعنوية، 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية ، من جهة، ونظرا لكوف الدولة ىي ادلسئولة عن إدارة العملية التنموية 

                                                 
1
، يف ادلؤ٘تر العلمي السابع للجمعية موقف الفكر االقتصادي اإلسالمي من انعكاسات ظاىرة العولمة على دور الدولة في االقتصادمجاؿ لعمارة،  
 .05-04، ص2005، القاىرة، "علم االقتصاد والتنمية العربية" العربية للبحوث االقتصادية بعنواف 
2
، يف ادلؤ٘تر العادلي الثالث لبلقتصاد اإلسبلمي ، كلية الشريعة موقف االقتصاد اإلسالمي :الخصخصة وتقليص دور القطاع العامشوقي دنيا،  

 :يف ادلوقع االلكًتوين، 17-15ص، 2003ّتامعة أـ القرى، مكة ادلكرمة، 
www.kantakji.com/fiqh/.../Economics/16223.doc  

)*(
أال يعارض صنفاٌ من الرعايا يف مطلبو وأال يشاركو يف مكسبو، ورٔتا كاف للسلطاف رأى االستئثار من أحد - يعٌت السلطاف-وعليو": يقوؿ ادلاوردي 

األصناؼ فيتمثل إليو من مل يألفو، فيختل النظاـ هبم فيما نقلوا إليو، ألف ٘تيزىم بإذلاـ الطابع أعدؿ يف ائتبلفهم من التصنع ذلا، ورٔتا ضن السلطاف 
أحدعلا أنو : ٔتكاسبهم فتعرض ذلم وشاركهم فيها، فتاجر مع التجار وزرع مع الزراع، وىذا وىن يف حقوؽ السياسة وقدح يف شروط الرياسة من جهتُت 

 ]أذا تعرض ألمر قصرت فيو يد من عداه فإف تورؾ عليو مل ينهض بو وإف شورؾ فيو ضاؽ على أىلو، وفد روى عن النيب صلى ا عليو وسلم أنو قاؿ 
، والثاين أف ادللوؾ أشرؼ الناس منصبا، فخصوا ٔتواد السلطنة ألهنا أشرؼ ادلواد مكسبا فإف زامحوا العامة يف إدراؾ مكاسبهم [ما عدؿ وإٔتر يف رعيتو

، "[إذا إتر الراعي ىلكت الرعية ]: أوىنوا الرعايا ودنسوا ادلمالك، فاختل نظامها وأعتل مرادىا، وقد روى عن النيب صلى ا عليو وسلم أنو قاؿ 
 .راجع ادلرجع السابق:للمزيد
 .105-104الوظيفة االقتصادية للدولة يف االقتصاد اإلسبلمي، ص: راجع)**(

 .04، مرجع سبق ذكره، ص، موقف الفكر االقتصادي اإلسالمي من انعكاسات ظاىرة العولمة على دور الدولة في االقتصادمجاؿ لعمارة 3

4
 .68، ص2000، 1مصر، ط: ، مركز اإلعبلـ العريب(نحو طريق ثالث )اقتصاد المشاركة نظام اقتصادي بديل القتصاد السوقمجاؿ لعمارة،  
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بكل جوانبها  بالشكل الذي ػلقق استدامتها، من جهة أخرى، فإف ىذا ػلتم على الدولة القياـ ّتملة من 
الوظائف واألدوار اليت تسمح ذلا بتحقيق أىداؼ التنمية الشاملة ادلستدامة وادلتمثلة يف مقاصد الشريعة اإلسبلمية، 

 .وفيما يلي سنتطرؽ ألىم ىذه الوظائف واألدوار

 

 الوظيفة الشرعية .1

إهنا موضوعة خلبلفة النبوة يف حراسة الدين، :"(أمانة الراعي للدولة عن الرعية)يقوؿ ادلاوردي عن األمانة 
، إذف فأحد الوظائف ادلهمة للدولة اإلسبلمية ىي الوظيفة الشرعية وادلتمثلة يف حراسة الدين، "1وسياسة الدنيا

فادلقصود الواجب بالواليات إصبلح دين اخللق الذي مىت فاهتم خسروا خسرانا :"وىذا ما يؤكده كذلك ابن تيمية
 ".2مبينا، ومل ينفعهم ما نعموا بو يف الدنيا، وإصبلح ما ال يقـو الدين إال بو من أمر دنياىم

اجلهاد يف سبيل ا، والدفاع عن ديار اإلسبلـ، والدعوة إىل ا، وكشف الشبو :" وادلقصود ْتراسة الدين
وإرساء القيم واألخبلؽ اليت جاء هبا ىذا الدين وٖتويلها إىل قوانُت من شأهنا نقل ادلثاليات " 3وقمع البدع

أف تعمل على إقامة الفرائض والواجبات، وأف ٘تنع وقوع ارمات، :"األخبلقية إىل شلارسات واقعية، فمهمة الدولة 
وأف تنشئ من ادلؤسسات واألجهزة ما يقـو ""وٓتاصة الكبائر منها، مثل الربا والغصب والسرقة وظلم األقوياء

 .4"ٔتهمة احلراسة والتنمية والتطوير ذلذا كلو
وقياـ الدولة ْتراسة الدين يعٍت مباشرهتا يف ٖتقيق أوؿ أىداؼ التنمية الشاملة ادلستدامة من جهة، ومن 

 .جهة أخرى تزويد العملية التنموية بالقوة واإلرادة والقيم اليت تضمن انطبلقها وتواصليتها وعدـ اضلرافها

 
 الوظيفة القانونية والتشريعية .2

وَيُحِلُّ لََُهُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَسِّوُ  ...﴿:ادلالك حلق التشريع يف النظاـ اإلسبلمي ىو ا سبحانو وتعاىل القائل

، غَت أف ىذا ال يعٍت عدـ وجود سلطة تشريعية يف الدولة اإلسبلمية، [157األعراؼ،  ]﴾...الِخَبَآئِثَ عَلَيَِِهُ
ذلك أف األحكاـ الشريعة اإلسبلمية جاءت رلملة من غَت تفصيل لتًتؾ للمجتهدين يف كل زماف ومكاف ٖتديد 

 .5األحكاـ حسب ما ػلتاجو الناس وتبعا للمصلحة، فحيثما تكوف ادلصلحة فثم شرع ا

                                                 
 .201، مرجع سبق ذكره، صالموازنة العامة في االقتصاد اإلسالميسعد بن محداف اللحياين،  1
 .202ص نفس ادلرجع، 2
 .نفس ادلرجع 3
 .419، 418، مرجع سبق ذكره، صدور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي ،يوسف القرضاوي 4

 .147، 144، 142، ص2009، 1العراؽ، ط: ، مركز الدراسات اإلسبلميةأصول التشريع الدستوري في اإلسالمإبراىيم النعمة،  5

http://www.hdrmut.net/vb/t143878.html
http://www.hdrmut.net/vb/t143878.html
http://www.hdrmut.net/vb/t143878.html
http://www.hdrmut.net/vb/t143878.html
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لذلك كاف من وظائف الدولة وبالتحديد السلطة التشريعية فيها أف ٕتتهد لسن القوانُت الضابطة 
ٔتا  (...االقتصادية واالجتماعية والسياسية)لتصرفات أفراد اجملتمع وادلنظمة حلياهتم يف مجيع جوانبها دوف استثناء 

 ووفقا لشرع ا، وىذا يعٍت أف تكوف مجيع - مقاصد الشريعة وأىداؼ التنمية الشاملة ادلستدامة- ػلقق ادلصلحة
 القوانُت خاضعة ذلذه القاعدة فليس من ادلعقوؿ االلتزاـ بالشريعة اإلسبلمية يف وضع قانوف األسرة مثبل ويف الوقت 

 .ذاتو ال يتم االلتزاـ هبا يف تنظيم احلياة االقتصادية أو السياسية

 

 الوظيفة االجتماعية .3

  جساـ ٕتاه اجملتمع، فهي ادلسئوؿ تيقع على عاتق الدولة يف إطار النظاـ االقتصادي اإلسبلمي مسؤوليا
 :األوؿ عن ٖتقيق رفاىو من خبلؿ ٖتقيق العدالة االجتماعية بُت مجيع أفراده، ىذه األخَتة ٕتعل الدولة ملزمة بػ

 ٖتقيق العدالة يف توزيع الدخوؿ الثروات، وكذا العدالة يف توزيع السلع واخلدمات؛ -

 من خبلؿ مساعدة 1فرض أداء العمل لكل قادر عليو وتوفَت فرص متكافئة يف احلصوؿ على ىذا العمل، -
 ؛2األفراد على اإلنتاج و٘تكينهم من االستمرار يف ٖتسُت أوضاعهم االقتصادية ورفاىهم ادلادي

ضماف توفَت حد الكفاية لكل أفراد اجملتمع، من خبلؿ توفَت فرص عمل لكل قادر من جهة والتكفل التاـ  -
بالعاجزين عن العمل من جهة أخرى، وىذا ما يعرؼ بالضماف االجتماعي الذي ىو حق للعاجز على كل 

 .3رلتمعو وعلى الدولة بالدرجة األوىل

إقامة بعض اخلدمات االجتماعية الضرورية كالتعليم واخلدمات الصحية، وىذا يف حالة عجز القطاع اخلاص  -
 .أو عزوفو وكذا عدـ كفاية موارد القطاع الثالث لتغطية مثل ىذه اخلدمات

 الوظيفة األمنية .4

اطمئناف اإلنساف على دينو ونفسو وعقلو وأىلو ومالو وسائر حقوقو، وعدـ اخلوؼ يف الوقت " األمن ىو
، وىو حاجة أساسية من حاجات البشر "احلايل أو يف الزمن اآليت، يف داخل ببلده وخارجها، من العدو ومن غَته

، (الطعاـ والشراب)ٖتتل ادلرتبة الثانية من حاجاتو وتتلو مباشرة يف أعليتها إشباع الفرد حلاجاتو الفسيولوجية

 فَلِيَعِبُدُوا زَبَّ ٍَرَا الِبَيِتِ  ...﴿: لقولو تعاىل4واإلحساس بفقده أو نقصو يؤثر سلبا على كياف اجملتمع واستقراره

                                                 
 .415-414، ص1،2008األردف، ط:  عامل الكتب احلديث،(الرأسمالية، االشتراكية، اإلسالم)النظم االقتصاديةفليح حسن خلف،  1
 .155، مرجع سبق ذكره،صاالقتصاد اإلسالمي علم أو وىمغساف زلمود إبراىيم و  منذر القحف،  2
 .415 مرجع سبق ذكره، ص،(الرأسمالية، االشتراكية، اإلسالم)النظم االقتصاديةفليح حسن خلف،  3
 .14-13، ص1،2011السعودية، ط:  جامعة نايف العربية للعلـو األمنيةاألمن والتنمية،زلمد بن العجمي بن عيسى،  4
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 آلحاد األمة ةوإذا كاف ىذا ىو مفهـو األمن بالنسب ،[4-3قريش، ]﴾الَّرِي أَطِعَنََُه مًِّ جُوعٍ وَآمَيََُه مًِِّ خَوِفٍ
فاألمن بالنسبة لكل األمة ىو محاية ادلصاحل احليوية للببلد وىو أيضا تأمُت ادلقاومة ضد االعتداءات اخلارجية، 

 .1وىو كذلك غياب التهديدات وادلخاطر

 :وال شك أف الوظيفة األمنية ىي أحد الوظائف األساسية للدولة يف النظاـ اإلسبلمي، فهي ادلسئولة عن

 ؛2محاية أمن الناس وصيانة حقوقهم وحرياهتم وبث الطمأنينة يف نفوسهم -

احلفاظ على السيادة الوطنية من زلاوالت التدخل اخلارجي، وال يكوف ىذا إال بالتخلص من التبعية بكل  -
 صورىا وأشكاذلا؛

 .االقتصادية والسياسية للببلد على ادلستوى اإلقليمي والدويل: محاية ادلصاحل اإلسًتاتيجية  -

وصلاح الدولة يف ٖتقيق األمن هبذا ادلفهـو يعٍت التقدـ ٓتطوة كبَتة ضلو ٖتقيق التنمية، ذلك أف لؤلمن 
األمن :" حوؿ العبلقة بينهما عبد العزيز بن عبد اهلل الخضيريالدكتور عبلقة وطيدة بالعملية التنموية إذ يقوؿ 

والتنمية عنصراف متبلزماف، أي خلل يف أحدعلا ينعكس سلبا على اآلخر، وأي استقرار أو تطور فيهما ينعكس 
 . 3..."ال تنمية ببل أمن وال أمن ببل تنمية ...إغلابا عليهما

ضعف األمن واختبللو يؤدي إىل االعتداء على األمواؿ واألنفس وهبذا تبدأ :"  فبل تنمية ببل أمن ألف
ال تصفو نعمة على :" ، وىذا ما يؤكده أيضا اجلويٍت4..."األمواؿ يف اذلجرة خارج مناطق االختبلؿ األمٍت

األقذاء، ما مل  يأمن أىل اإلقامة واألسفار من األخطار واألغرار، فإذا اضطربت الطرؽ وانقطعت الرفاؽ، واضلصر 
الناس يف الببلد، وظهرت دواعي الفساد، ترتبت عليو غبلء األسعار وخراب الديار وىواجس اخلطوب الكبار، 

، فباألمن تكوف التنمية إذ أف إحساس اإلنساف 5"فاألمن، والعافية قاعدتا النعم كلها، وال يهنأ بشيء بدوهنا
باألمن على نفسو وعرضو ومالو يكوف دافع لو للعطاء والتنمية، وبالتايل فاألمن ىو ارؾ احلقيقي للتنمية والداعم  

 .ذلا وادلؤكد على استقرارىا وازدىارىا ودؽلومتها

                                                 
 .16نفس ادلرجع، ص 1
 :  ، يف ادلوقع االلكًتوينحق المسكن واألمن في الشريعة اإلسالميةحسُت حامد حساف،  2

http://www.hussein-hamed.com/pagedetails.aspx?id=82 
: يف ادلوقع االلكًتوين، نظرة نحو المستقبل.. األمن والتنمية ،عبد العزيز بن عبد ا اخلضَتي 3

http://www.aleqt.com/2009/04/06/article_212427.html        
 .نفس ادلرجع 4
، ادلعهد اإلسبلمي للبحوث والتدريب التابع للبنك السياسة الشرعية وعالقتها بالتنمية االقتصادية وتطبيقاتها المعاصرةفؤاد عبد ادلنعم أمحد،  5

 .75، ص2001، 1جدة، ط: اإلسبلمي للتنمية

http://www.hussein-hamed.com/pagedetails.aspx?id=82
http://www.aleqt.com/2009/04/06/article_212427.html
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ضعف التنمية واطلفاض أو انعداـ دخل الفرد يؤدي إىل ضعف األمن وىذا :" وال أمن ببل تنمية ألف
 يهدد بانتشار سلتلف اجلرائم والسرقات اليت تبدأ بسيطة لسد احلاجات الضرورية مث تتطور مع الوقت حيث يتحوؿ

 1...".األمر إىل جرائم تقف خلفها مؤسسات إجرامية 

 الوظيفة البيئية .5

تقتضي الوظيفة األمنية للدولة ضماف أمن البيئة ومحايتها من سلاطر تلويث مكوناهتا واستنزاؼ مواردىا، 
وىذا ما ػليلنا للحديث عن وظيفة أخرى للدولة آال وىي الوظيفة البيئية، واليت يقصد هبا دور الدولة يف رعاية 

 :3وىذه الوظيفة ٖتتم على الدولة. 2البيئة أي اافظة عليها ومحايتها وعبلج مشاكلها وتنميتها وٖتسينها

منع "اٗتاذ مجيع التدابَت واإلجراءات الوقائية دلنع اإلضرار بالبيئة قبل حدوثو أو تقليلو، بناءا على قاعدة  -
 ، فلها احلق يف ٖتديد نطاؽ التصرؼ ومكانو وزمانو ونوعيتو ٔتا يؤدي إىل منع الضرر أو تقليلو أو"الضرر

 حصره يف مكاف معُت أو زماف سلصوص؛

 اٗتاذ مجيع اإلجراءات ادلتعلقة بإزالة الضرر احلادث ومعاجلة آثاره والتعويض عنو؛ -

 ادلشروعة وادلضرة بالبيئة؛ النامجة عن االستعماالت غَت بتكاليف إزالة األضرارإلزاـ األفراد وادلؤسسات والشركات  -

 .تعزير ومعاقبة األفراد وادلؤسسات ادلخالفُت للقوانُت ادلتعلقة ْتماية البيئة واافظة على مواردىا -

 للًتجيح بُت )*(وترجع الدولة يف النظاـ اإلسبلمي إىل رلموع القواعد الفقهية اليت تطرقنا إليها سابقا
سلتلف اإلشكاليات اليت تصادفها عند القياـ هبذه الوظيفة، وىذا من أجل ضماف محاية بيئية بأقل أضرار شلكنة 

 .على بقية األطراؼ

 الوظيفة االقتصادية .6

لقد بينا سابقا أف الدولة يف ظل االقتصاد اإلسبلمي ىي دولة متدخلة يف حدود ادلصلحة، وىذا ما ػلتم 
عليها القياـ ببعض األدوار يف ىذا اجملاؿ واليت من شأهنا تفعيل احلركية االقتصادية وتنظيم وتوجيو احلياة االقتصادية 

 :4ٔتا يضمن ٖتقيق تنمية شاملة ومستدامة، وأىم ىذه األدوار

                                                 
 .، مرجع سبق ذكرهعبد العزيز بن عبد ا اخلضَتي 1
 .234، مرجع سبق ذكره،صرعاية البيئة في الشريعة اإلسالميةيوسف القرضاوي،  2
 .115،114، ص1،2004مصر، ط: مركز الكتاب.  قضايا البيئة من منظور إسالميأمحد عبد الرحيم السايح و أمحد عبده عوض، 3
  من البحث68-66راجع الصفحات )*(

، مرجع دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات والمؤسسات:  المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي ،صاحل صاحلي 4
 .562-555سبق ذكره، ص
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إرساء البنية القانونية وادلنظومة ادلؤسسية وفق ادلنهج االقتصادي اإلسبلمي وإقامة البنية األساسية ادلادية، إذ  -
تعترب الدولة اجلهة الوحيدة ادلسئولة عن وضع القوانُت ادلنظمة للحياة االقتصادية وفق ادلنهج االقتصادي 

، باإلضافة إىل مسؤوليتها عن إقامة (أو االقتصاد البلربوي كما يوصف عند أغلب الباحثُت)اإلسبلمي
 سلتلف ادلؤسسات اليت من شأهنا ادلساعلة القوية يف عملية التنمية؛

إقامة البنية األساسية ادلادية، إذ على الدولة توفَت األساس الذي تستند عليو النشاطات االقتصادية، واليت  -
بتوفرىا يتوفر احلافز والدافع للقياـ بالنشاطات االقتصادية والتوسع فيها، ومكونات ىذه البنية تزداد تعددا 

وتنوعا مع زيادة درجة تطور اجملتمع، ومن بُت مكونات ىذه البنية الطرؽ واجلسور والسدود وخدمات ادلاء 
 ؛ ...1والكهرباء والبنية التحتية لبلتصاالت

تعبئة ادلوارد االقتصادية وترشيد عمليات استخدامها، إذ تعمل الدولة من خبلؿ سلتلف اإلجراءات والتدابَت  -
وباالعتماد على الوسائل ادلساعدة كالتخطيط والتوجيو  (...سياسة نقدية، مالية، ٕتارية،)االقتصادية

مث توجيهها ضلو ٖتقيق  (ادلالية، ادلادية، البشرية، ادلعنوية)والتحفيز والًتشيد، على تعبئة كل ادلوارد اجملتمعية
حاجات اجملتمع حسب درجة أولويتها، ْتيث ٖتقق التخصيص الكفء واالستخداـ الرشيد ذلا، ٔتعٌت تبليف 
أي قصور أو عجز خاصة يف االستخداـ ادلتعلق بادلوارد البشرية وادلعنوية وكذا منع حصوؿ أي ىدر وتبذير 

 ؛2ذلا

تنظيم عملية توزيع الثروات والدخوؿ والتكاليف بُت األفراد واألجياؿ وادلناطق من خبلؿ اعتماد سلتلف  -
 آليات التوزيع ادلستمدة من النظاـ اإلسبلمي وعلى رأسها مؤسسيت الوقف والزكاة؛

 احلماية اإلسًتاتيجية لبلقتصاد الوطٍت وادلشاركة االغلابية يف العبلقات الدولية؛ -

إقامة بعض ادلشروعات العامة الضرورية واليت قد ػلجم عنها القطاع اخلاص إما لضخامة تكاليفها أو عدـ  -
خربتو هبا أو لقلة عائدىا ، ويدخل يف ىذه ادلشاريع تلك ادلشاريع اذلامة اليت غلب استمرارىا وينجر عن 

انقطاعها سلاطر كبَتة، وكذا األنشطة اليت تتطلب ادلصلحة قياـ الدولة هبا دوف األفراد مثل ادلشاريع ادلتعلقة 
عدـ مزامحة ، غَت أنو ٕتدر اإلشارة إىل أف األصل يف النظاـ االقتصادي اإلسبلمي ...بصناعة األسلحة

الدولة لؤلفراد يف نشاطاهتم ألنو قد يًتتب عليو يف الغالب ضرر على األفراد، وما قيامها ببعض ىذه 
 .3ادلشروعات إال استثناءا كما يف احلاالت السابقة

 

 

                                                 
 .415-414 مرجع سبق ذكره،ص،(الرأسمالية، االشتراكية، اإلسالم)النظم االقتصاديةفليح حسن خلف،  1
 .409-408نفس ادلرجع، ص 2
3
 .206؛203، مرجع سبق ذكره، صالموازنة العامة في االقتصاد اإلسالميسعد بن محداف اللحياين، . بتصرؼ 
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 الوظيفة الرقابية .7

يف ظل النظاـ اإلسبلمي الذي يقر بتدخل الدولة يف احلياة العامة كلما اقتضت ادلصلحة، فإنو ؤتوجب 
ٖتقيق ىذه ادلصلحة يعطي احلق للدولة دلمارسة دور رقايب على تصرفات األفراد وادلؤسسات ادلكونة للمجتمع، 

وتشمل اجملاالت الرقابية للدولة  .ومن مث القياـ بالتصحيحات والتصويبات البلزمة، دفعا للفساد وجلبا للمصاحل
 :1كل مناحي احلياة واليت من بينها

احلياة االقتصادية من خبلؿ مراقبة كل األنشطة االقتصادية ادلمارسة من قبل القطاع اخلاص أو العاـ  أو  -
 التكافلي؛

 احلياة االجتماعية من خبلؿ مراقبة اآلداب العامة وااللتزاـ باألخبلؽ اإلسبلمية؛ -

 ....احلياة السياسية من خبلؿ مراقبة والة األمور وكل موظفي الدولة -

وإذا كاف  .(الدين، النفس، العقل، النسل، ادلاؿ )وىذا من أجل ضماف حفظ مقاصد الشريعة اإلسبلمية
ىذا الدور يف ظل الدولة العصرية موكل للعديد من األجهزة ادلمثلة للدولة، فإف النظاـ اإلسبلمي أوجد مؤسسة 

 ".مؤسسة احلسبة"قائمة بذاهتا أوكل ذلا ىذا الدور آال وىي 

       ومن خبلؿ ما سبق فإف للدولة اإلسبلمية اليت ىي دولة متدخلة يف حدود ما تقتضيو ادلصلحة العامة الدور 
 ادلستدامة وفق ادلنهج اإلسبلمي وٖتقيق أىدافها، من خبلؿ رلموع ةالريادي يف النهوض ٔتشروع التنمية الشامل

الوظائف واألدوار اليت تقع على عاتقها، ومن خبلؿ رلموع السياسات واألدوات والوسائل اليت ٖتت تصرفها، 
 ....   )*(ومن خبلؿ قبل كل ىذا رلموع ادلؤسسات التابعة ذلا كمؤسسة احلسبة والزكاة والبنك ادلركزي

 

دور مؤسسة الحسبة في ضمان مسار صحيح للتنمية الشاملة : المطلب الثاني 
 المستدامة

تعترب مؤسسة احلسبة أحد أىم ادلؤسسات الضاربة جذورىا يف احلضارة اإلسبلمية، وبالتايل فهي أحد أىم 
ادلؤسسات ضمن ادلنظومة ادلؤسسة اليت تربز اخلصوصية اإلسبلمية يف القياـ بأعباء التنمية الشاملة ادلستدامة، وقد 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية )لعبت دورا رائدا يف الرقابة على سلتلف جوانب احلياة لؤلفراد وادلؤسسات
 .(...والسياسية

                                                 
منشورات ادلنظمة العربية ، (فقهية في الرقابة على الجودة الشاملة- دراسة تاريخية)الحسبة في الحضارة اإلسالميةىاشم ػلِت ادلبلح، . بتصرؼ 1

 .71، ص2007مصر، : للتنمية اإلدارية

 سنتطرؽ لو يف الفصل الرابع )*(
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وإف الدعوة اليـو إىل إحياءىا يف الوقت اليت تواجو فيو سلتلف دوؿ العامل اإلسبلمي حرهبا ضد التخلف 
والتوجو لتحقيق التنمية الشاملة ادلستدامة، ىو دعوة لضماف عدـ ضياع ىذه اجلهود كما ضاعت سابقاهتا منذ مت 

عن خدمات ىذه ادلؤسسة، ذلك أف ذلذه األخَتة دورا مهما يف - إف دوف إرادهتا أو بإرادهتا- ٗتلي ىذه الدوؿ
ضماف عدـ حياد التنمية الشاملة ادلستدامة عن مسارىا، من خبلؿ  عملها الرقايب واإلشرايف على سلتلف األنشطة 

التنموية ومن مث تصحيح االختبلالت يف وقتها وزلاسبة ادلسئولُت عنها، وكل ىذا من شأنو ضماف قياـ كل 
 .األطراؼ ادلشاركة يف جهود التنمية ألدوارىم بكفاءة عالية

 :وسنعاجل ىذا ادلطلب من خبلؿ التطرؽ إىل
 مفهـو احلسبة وتطورىا التارؼلي؛: أوال -

 .اجملاالت الرقابية دلؤسسة احلسبة: ثانيا -

 مفهوم وتطور الحسبة : أوال
من ادلنطقي قبل البحث يف تاريخ احلسبة والتعرؼ على أىم ادلراحل اليت مرت هبا أف نتطرؽ أوال إىل 

 .مفهـو احلسبة
 مفهوم الحسبة .1

عند ْتثنا يف ماىية احلسبة وجدنا أف أكثر التعاريف سواء ادلقدمة من  فقهاء اإلسبلـ وعلماءه القدامى 
، وىي " األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر" أو ادلقدمة من الباحثُت ادلسلمُت ادلعاصرين تعرؼ احلسبة على أهنا 
، يف قولو تعاىل وَلِتَكًُِ مِيِكُهِ أُمَّةْ يَدِعُوٌَ إِلَى الِخَيِسِ وَيَأِمُسُوٌَ  ﴿: بذلك تستعمل اللفظ القرآين للتعبَت عن ىذا ادلفهـو

وادلعروؼ ىو كل فعل أو قوؿ حسنو  ،[104آؿ عمراف، ]َ﴾بِالِنَعِسُوفِ وَيَيََِوٌَِ عًَِ الِنُيِكَسِ وَأُولَئِكَ ٍُهُ الِنُفِلِحُوٌ
 .الشرع ودعا إليو وادلنكر نقيضو أي كل فعل أو قوؿ استنكره الشرع

وىذا ال يعٍت أف مجيع ىذه التعاريف متشاهبة ادلضموف إذ ىناؾ اختبلفا حوؿ اجلهة ادلسئولة عن تطبيق 
 ةوظيفة االحتساب، إذ ظليز على ىذا األساس بُت رلموعتُت من التعاريف، أحدىا ترى أف احلسبة ىي مسؤويل

 :كل اجملتمع راعيا ورعية، واألخرى ترى أف احلسبة ىي مسؤولية الدولة
 التعاريف التي تدل أن الحسبة ىي عمل تطوعي ورسمي  .1.1

 :ومن بُت ىذه التعاريف نذكر
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 التعريف األول .1.1.1

 .1"ىي أمر بادلعروؼ إذا ظهر تركو، وهني عن ادلنكر إذا ظهر فعلو:"  ألبي الحسن الماوردي 
رغم أف ىذا التعريف مل يُشر صراحة إىل أف احلسبة عمل تطوعي ورمسي إال أف ترؾ األمر دوف ٖتديد 

األحكام "وحصر يفهم منو ضمنيا أنو يشمل الطرفُت األفراد والدولة، وما يؤكد ىذا االستنتاج ما جاء يف كتابو 
 من ذكره لتسعة فروؽ بُت اتسب ادلكلف من قبل الدولة وادلتطوع وحدود " السلطانية والواليات الدينية

 .2وطريقة عمل كل جهة

 التعريف الثاني .1.1.2

..." احلسبة اليت ىي عبارة شاملة لؤلمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر:" ...لإلمام أبو حامد الغزالي
 ولو شروط وىو أف يكوف مكلفا مسلما قادرا فيخرج منو اجملنوف والصيب والكافر " ويضيف يف شروط اتسب

 .3..."والعاجز ويدخل فيو آحاد الرعايا وإف مل يكونوا مأذونُت ويدخل فيو الفاسق والرقيق وادلرأة

فهذا التعريف يشَت بوضوح إلمكانية أف يقـو بأعماؿ احلسبة باإلضافة إىل ادلكلفُت من قبل الدولة، أفراد 
 .من قبلها- غَت مأذونُت- غَت ادلكلفُت

 التعريف الثالث .1.1.3

، "ىي فاعلية اجملتمع يف األمر بادلعروؼ إذا ظهر تركو والنهي عن ادلنكر إذا ظهر فعلو تطبيقا لشرع ا" 
نعتقد أف جوىر احلسبة يتحقق يف اعتبارىا وظيفة دينية، ووالية شرعية وىذه ىي حقيقة : ويقوؿ يف موضع آخر

 .4"فليست احلسبة رلرد علم أو نظاـ  ولكنها أحد الواجبات الشرعية احلسبة اليت ينبغي إبرازىا،

والدولة واألفراد ىم عناصر " فاعلية اجملتمع" والكاتب يف ىذا التعريف ينسب احلسبة للمجتمع يف قولو
ادلكونة للمجتمع، وما يوضح ىذا ادلعٌت اعتباره للحسبة وظيفة دينية يؤديها األفراد ووالية شرعية تقـو هبا الدولة، 

 . وليست رلرد نظاـ تابع للدولة

 

 

 

 

 
                                                 

1
 .06مرجع سبق ذكره، ص، (فقهية في الرقابة على الجودة الشاملة- دراسة تاريخية)الحسبة في الحضارة اإلسالميةىاشم ػلِت ادلبلح،  
 .66-64ىاشم ػلِت ادلبلح، مرجع سبق ذكره، ص:  لئلطبلع على ىذه الفروؽ راجع 2
                                    :يف الوقع االلكًتوين، 308أندونيسيا، اجلزء الثاين، ص: ، مطبعة كرياط فوتراإحياء علوم الدينأبو حامد الغزايل، 3

    http://s203841464.onlinehome.us/waqfeya/books/17/1645.rar  
 .16، ص1986، 1مصر، ط:  دار اذلدايةدراسة تأصيلية مقارنة،:أصول الحسبة في اإلسالمزلمد كماؿ الدين إماـ،  4

http://s203841464.onlinehome.us/waqfe
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 التعاريف التي تعتبر الحسبة نظام رقابي تابع للدولة .2.1

 :ندرج منها
 التعريف األول .1.2.1

أما احلسبة فهي وظيفة دينية من باب األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر الذي :"  للعالمة ابن خلدون
ىو فرضو على القائم بأمور ادلسلمُت، يعُت لذلك من يراه أىبل لو، فيتعُت فرضو عليو، ويتخذ األعواف على ذلك، 

 .1..."ويبحث عن ادلنكرات، ويعزر ويؤدب على قدرىا، وػلمل الناس على ادلصاحل العامة
اليت ذلا احلق يف تعيُت ادلسئوؿ - شلثلة برئيسها-والتعريف واضح بأنو ػلصر عمل احلسبة على الدولة 

األوؿ على جهاز احلسبة شلن تراه أىبل وأقدر على تأدية ىذا العمل، والذي بدوره لو احلق يف تعيُت باقي أعضاء 
 اجلهاز؛

 

 التعريف الثاني .2.2.1

 رقابة إدارية تقـو هبا الدولة عن طريق موظفُت خاصُت، لتوجيو نشاط األفراد يف رلاؿ الدين " 
 واألخبلؽ واالقتصاد، أي يف اجملاؿ االجتماعي عامة، ٖتقيقا للعدؿ والفضيلة ، ؤتا يتفق وادلبادئ ادلقررة شرعا، 

 .2"واألعراؼ ادلألوفة يف كل بيئة وزماف

 التعريف الثالث  .3.2.1
األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر اللذين يتجسداف يف العمل الرقايب التوجيهي الًتشيدي للنشاط " 

اجملتمعي العاـ واخلاص يف اجملتمع اإلسبلمي لينسجم مع األصوؿ ادلذىبية والقيم األخبلقية وادلعايَت ادلوضوعية من 
أجل رفع كفاءة األداء الذي يف إطاره يتحقق السلوؾ الرشيد الذي يعظم ادلصلحة اجملتمعية الفردية واجلماعية، 

احلالية وادلستقبلية، الدنيوية واآلخروية، وىي مكملة لؤلعماؿ األمنية والقضائية وحلقة من احللقات الرمسية للتنظيم 
  "اجملتمعي

، وهبذا فاحلسبة عند 3..."ومؤسسة احلسبة ىي ذلك اجلهاز ادلؤسسي الرقايب احلديث:" ويضيف الكاتب
وىي مكملة لؤلعماؿ األمنية والقضائية وحلقة :" الكاتب ىي مؤسسة من مؤسسات الدولة ويفهم ىذا من قولو

كما أنو يقًتح يف الصفحات البلحقة من كتابو ىيكل تنظيمي ذلذه " من احللقات الرمسية للتنظيم اجملتمعي

                                                 
1
 .06 مرجع سبق ذكره، صفقهية في الرقابة على الجودة الشاملة،- دراسة تاريخية:الحسبة في الحضارة اإلسالمية ىاشم ػلِت ادلبلح،  
، 1األردف، ط: الدين للنشر والتوزيعد ،عماسياسة تدخل الدولة في سوق السلع والخدمات في االقتصاد اإلسالميحسن حسُت أمحد البشايرة،  2

 .312، ص2010
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات :  المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي ،صاحل صاحلي 3

 .567، مرجع سبق ذكره، صوالمؤسسات
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ادلؤسسة كأحد الوزارات ضمن جهاز احلكومة للدولة اإلسبلمية، دورىا رقايب على سلتلف األنشطة اجملتمعية 
 ...جلعلها منضبطة بالتوجيهات اإلسبلمية

وبناءا على ما سبق ؽلكن القوؿ أف احلسبة ىي مؤسسة من مؤسسات الدولة وظيفتها الرقابة على كل 
أفرادا ومجاعات، -األنشطة ادلمارسة من قبل األفراد وادلؤسسات ادلكونة للمجتمع، وىدفها ضماف التزاـ الكل 

بادلعروؼ الذي ىو كل ما يراه الشرع اإلسبلمي معروفا وكل ما من شأنو ٖتقيق - عامة وخاصة، حكاما وزلكومُت
ادلصلحة اجملتمعية ْتسب كل زماف ومكاف، وكذا ضماف عدـ قيامهم بادلنكر الذي ىو كل ما يراه الشرع منكرا 

 .وكل ما من شأنو تعطيل أو اإلضرار بادلصاحل اجملتمعية ادلتغَتة ْتسب الزماف وادلكاف
غَت أف إقرارنا بأف العمل االحتسايب ىو مهمة الدولة بالدرجة األوىل، اليعٍت إنكارنا حلق وواجب األفراد 

باألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر لكن يف حدود ما أمر بو الشرع، ىذا األخَت الذي كلف الدولة بتحقيق 
ادلصلحة العامة لؤلمة واليت ال ؽلكنها ٖتقيقها إال من خبلؿ القياـ باالحتساب، باإلضافة إىل ذلك فإف الدولة 

 .  باعتبارىا مالكة حق الردع والعقاب للجميع مهما كاف نفوذىم ىي األقدر على شلارسة االحتساب

 تطور الحسبة .2

 بوصفو صاحب الوالية العامة على شؤوف الدولة والرعية تشَت كتب التاريخ واحلديث أف الرسوؿ 

قد مارس أعماؿ احلسبة ٔتفهومها الواسع ومل يقتصر على مراقبة السوؽ، فكاف بذلك أوؿ من أمر بادلعروؼ وهنى 
عن ادلنكر، ومل ؼلتلف األمر كثَتا يف عهد اخللفاء الراشدين الذين كانوا يقوموف ىم كذلك بالقياـ بأعماؿ احلسبة 
بأنفسهم أو بتكليف من ينوب عنهم نظرا التساع رقعة الدولة اإلسبلمية بعد الفتوحات وزيادة درجة تعقيد احلياة 

كما أف ادلصطلح الذي كاف مستعمبل يف عصر اخللفاء الراشدين . وتشعبها عما كانت عليو يف عهده 
وقد استمر ىذا ادلصطلح حىت هناية " العامل على السوؽ" رضواف ا عليهم للتعبَت عن بعض أعماؿ احلسبة ىو 

 .القرف األوؿ للهجرة
 وبسبب توسع األسواؽ يف العصر األموي وتنوع مشاكلها مت تطوير وظيفة العامل على السوؽ من أجل 
مواجهة ىذه ادلستجدات، ومل تعد ىذه الوظيفة مقتصرة على مراقبة السوؽ فقط بل امتدت لتشمل صك العملة 

 1.ومراقبة التعامل هبا يف السوؽ
 وعهد اخللفاء ورغم أف أسس احلسبة وقواعدىا وشلارسة كثَتا من أعماذلا كاف يف عهد الرسوؿ 

الراشدين من بعده وعهد بٍت أمية، غَت احلسبة كمصطلح وكوظيفة إدارية مل تستعمل إال يف العهد اخلليفة ادلهدي 
 .2( للهجرة159-158)العباسي 

                                                 
1
 .48-28 مرجع سبق ذكره، ص،(فقهية في الرقابة على الجودة الشاملة- دراسة تاريخية)الحسبة في الحضارة اإلسالميةىاشم ػلِت ادلبلح،  
 .325، مرجع سبق ذكره،صسياسة تدخل الدولة في سوق السلع والخدمات في االقتصاد اإلسالميحسن حسُت أمحد البشايرة،  2
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غَت أف ىناؾ بعض الباحثُت خاصة ادلستشرقُت منهم من يدعي أف أصل احلسبة ليس إسبلمي، بل ذات 
 :1أصل يوناين أو بيزنطي، ومن بُت احلجج اليت قدمها ىؤالء

ٔتنصب مفتش السوؽ " العامل على السوؽ" ارتباط ادلصطلح األوؿ الذي استعمل للداللة على احلسبة أي - 
(Agoranomos) ، مث قاـ ادلسلموف بإعطائها الطابع اإلسبلمي بأف عهدوا دلن توىل إدارة جهاز احلسبة بإقامة

" وأطلقوا عليها امسا إسبلميا (تطبيقا دلبدأ األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر)احلدود العامة اليت وردت يف القرآف 
 ؛"احلسبة

أف ادلسلمُت عندما فتحوا أقاليم الدولتُت البيزنطية والفارسية وجدوا فيها أنواعا من ادلدنيات والنظم اإلدارية - 
واليت كانت احلسبة من بينها، فأبقوىا على ما ىي عليو وأدخلوا عليها بعض التعديبلت اليت تثبت سيادهتم 

 .وتتمشى مع دينهم

 :2 على ىذه احلججالدكتور ىاشم يحيى المالح   وقد رّد 
فلو أف ادلسلمُت قد أخذوا فعبل وظيفة احلسبة عن اليوناف لذكروا ذلك يف كتبهم كما فعلوا بالنسبة دلا كتبوه - " 

، وفيما ؼلص رده على "عن أخبار استحداث الديواف، والوزارة، وغَتىا من التنظيمات، إال أف ذلك مل ػلصل
عند " صاحب السوؽ" أو " مفتش السوؽ" عند ادلسلمُت و" العامل على السوؽ"التشابو اللفظي بُت وظيفة 

ليس ىناؾ ما ؽلنع وجود ظروؼ متشاهبة كوجود األسواؽ وضرورة وجود من يتوىل الرقابة عليها، :" اليوناف فَتد أف
 ؛."وىي حاجة حضارية واقتصادية عامة كانت موجودة عند العرب واليوناف وغَتىم

أف فكرة الرقابة على السوؽ قد نشأت يف عصر الرسالة استجابة لدعوة القرآف الكرمي للمسلمُت لؤلمر  " -
 ...".بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر، والسعي لتحقيق العدؿ واإلحساف والصدؽ يف التعامل بُت الناس،

 وهبذا فإف احلسبة إسبلمية النشأة واألصل، ارتبطت بعقيدة اإلسبلـ وتشريعاتو وغاياتو، وىذا ال يعٍت نفي 
 العمل الرقايب واألجهزة ادلسئولة عنو عن األمم األخرى، ذلك أف احلاجة يف أي رلتمع وأي أمة تقتضي وجود ىذا 

 .  3اجلهاز ولكن ضمن أطر فكرية تغاير ما يقـو عليو جهاز احلسبة اإلسبلمي
ومواصلة لتقصي سلتلف التطورات والظروؼ اليت مرت هبا احلسبة، فإنو بعد ظهور مصطلح احلسبة يف 
العصر العباسي أصبحت وظيفة احلسبة وظيفة دائمة وذات معامل واضحة ػلرص اخللفاء على تعيُت من يتوىل 

، وازداد دورىا (...العراؽ، مصر ، ببلد ادلغرب واألندلس )أمرىا، وأخذت تظهر يف كل ربوع الببلد اإلسبلمية
وأعليتها يف احلياة العامة للمسلمُت، وما يدؿ على عظم دورىا ىو إبقاء ملوؾ األسباف عليها وعلى من يتوالىا 

     4. بعد أف استولوا على األقاليم التابعة للدولة اإلسبلمية

                                                 
 .55؛53 مرجع سبق ذكره، ص،(فقهية في الرقابة على الجودة الشاملة- دراسة تاريخية)الحسبة في الحضارة اإلسالميةىاشم ػلِت ادلبلح،  1
2
 .57-55نفس ادلرجع، ص 
 .342، مرجع سبق ذكره، صسياسة تدخل الدولة في سوق السلع والخدمات في االقتصاد اإلسالميحسن حسُت أمحد البشايرة،  3
 .50 مرجع سبق ذكره، ص،(فقهية في الرقابة على الجودة الشاملة- دراسة تاريخية)الحسبة في الحضارة اإلسالميةىاشم ػلِت ادلبلح،  4
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غَت أف الضعف الذي حلق بالدولة اإلسبلمية بسبب االضلرافات والفساد الذي أصاب وظائفها وأىدافها 
 وىو أحد مؤرخي المقريزي، ويعرب -بل من ادلنطقي أنو بدأ منها وحدث بسبب فسادىا- مّس مؤسسة احلسبة

والية اخلطط السلطانية وادلناصب الدينية بالرشوة :" عن ىذه احلالة ويرجع أصل الفساد إىل (ىـ)القرف التاسع 
 .1..."كالوزارة والقضاء ونيابة األقاليم ووالية احلسبة وسائر األعماؿ،

وعلى الرغم من الضعف الكبَت الذي أصاب ىذا اجلهاز فإنو واصل عملو يف مجيع حقب التاريخ 
اإلسبلمي ومل يدخل يف مرحلة األفوؿ والتبلشي إال يف القرف التاسع عشر ميبلدي، أين أخذت الدولة العثمانية 

 م1826بإجراء تغيَتات جذرية يف القوانُت والتنظيمات القائمة، واليت كاف من بينها نظاـ احلسبة الذي ألغي سنة 
، وهبذا تبلشى نظاـ احلسبة م 1854مث ألغيت هنائيا سنة " نظاـ االحتساب" واستبدؿ بإدارة حكومية مسيت

كنظاـ رقابة شاملة ومتكاملة، ووزعت ادلهاـ اليت كاف يقـو هبا على العديد من اإلدارات احلكومية والوزارات 
 2.ادلختلفة، وما بقي منو يف بعض األقطار اإلسبلمية إال االسم

وجاءت حركة االستعمار الغريب وقضت على ما بقي من آثار ىذا النظاـ، وبعد استقبلؿ معظم الدوؿ 
 اإلسبلمية اليت جلأت إىل اقتباس وزلاكاة إما النظم الشرقية أو الغربية يف تنظيم احلياة االقتصادية واالجتماعية 

 .3، فغيب ىذه ادلؤسسة عن الواقع ادلعاصر يف معظم ىذه الدوؿ...والسياسية
 المجاالت الرقابية لمؤسسة الحسبة:ثانيا

لقد توقفنا يف حديثنا عن التطور التارؼلي للحسبة عند حقيقة مفادىا أنو قد مت التخلي عن العمل الرقايب 
وفق ىذا اجلهاز ومل يعد موجودا يف الكثَت من الدوؿ اإلسبلمية، ونظرا لكوف أنو ال ؽلكن ألي رلتمع أو دولة 
التخلي عن العمل الرقايب على سلتلف األنشطة اجملتمعية، فقد جلأت الدوؿ اإلسبلمية يف الوقت احلاضر إىل 
" تشتيت مهاـ الرقابة على العديد من ادلؤسسات وىيئات تعمل يف غياب التنسيق فيما بينها، فأدى ذلك إىل
تفكك العمل الرقايب وعدـ تكاملو األمر الذي كرس االزدواجية الرقابية يف تغطية بعض األنشطة، والتعددية 

لبعضها اآلخر واإلغفاؿ أحيانا عن بعض ادليادين، فكاف التضارب وعدـ الفعالية والفراغ الرقايب مظاىر بائنة يف 
 تنامي األنشطة االضلرافية  

 .4"القتصاديات الفساد والسلوكيات السلبية ادلرتبطة هبا واليت أصبحت تكاليفها عبئا متزايدا يتحملو اجملتمع
غَت أنو يف حاؿ العودة إىل االستفادة من خدمات مؤسسة احلسبة سيتم ٕتميع كل ىذه ادلؤسسات 

واذليئات ٖتت إدارة واحدة ىي مؤسسة احلسبة، كخطوة أوىل ضلو عمل رقايب فعاؿ وكفاء، حيث سيتم يف إطار 

                                                 
1
 .249-248نفس ادلرجع، ص 
 .    277؛276؛274نفس ادلرجع،ص 2
 دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي ، صاحل صاحلي.بتصرؼ 3

 .569، مرجع سبق ذكره، صوالمؤسسات

4
 .589نفس ادلرجع، ص 
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العمل ٖتت ىذه اإلدارة إزالة االزدواجية أو التعددية الرقابية على بعض اجملاالت وتغطية اجملاالت اليت كانت بعيدة 
 .عن الرقابة

 شلا يعٍت ضماف تغطية كل اجملاالت، اليت تشمل كافة السلوكيات واألنشطة اجملتمعية فردية كانت أـ 
 :1، وؽلكن حصر ىذه اجملاالت يف النقاط التالية.....مجاعية، اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية

 مراقبة مدى االلتزاـ ٔتقاييس اجلودة واإلتقاف ومواصفات السبلمة العامة؛ -

 مراقبة كفاءة القياـ بادلهن وضوابط أداء احلرؼ اجملتمعية ادلتنوعة؛ -

أسواؽ السلع واخلدمات، األسواؽ النقدية وادلالية، سوؽ )مراقبة وتنظيم األسواؽ وادلعامبلت ادلرتبطة هبا -
 ؛(العمل

 مراقبة عمليات ٖتصيل وإنفاؽ ادلوارد ادلالية العامة والية؛ -

 مراقبة عمليات إقامة القاعدة اذليكلية وتنمية البنية األساسية ادلؤسسية والقانونية؛ -

 . توجيو السلوؾ اإلنساين وضبط اآلداب العامة ورعاية احلقوؽ األساسية للمجتمع -

 :ويف حالة صلاح مؤسسة احلسبة يف تغطية مجيع ىذه اجملاالت بكفاءة عالية فهذا يعٍت أهنا ساعلت يف
 توفر خدمات ومنتجات ذات جودة قادرة على إشباع احلاجات اجملتمعية بكفاءة عالية، وكذا القدرة على  -

 ادلنافسة الية والعادلية ودلا ذلذه اخلاصية من آثار اغلابية على االقتصاد الوطٍت؛

محاية االقتصاد الوطٍت من كافة االضطرابات الناشئة عن فوضى األسواؽ وعدـ التزامها بضوابط العمل  -
 داخل ىذه األسواؽ، والذي يؤدي كذلك إىل عدـ فعالية السياسات ادلالية والنقدية واالقتصادية ادلنتهجة؛

 محاية ادلوارد ادلالية وادلادية والطبيعية لؤلمة من كل أشكاؿ التبذير والتبديد والتعطيل والنهب، شلا يعٍت  -
 التخصيص الكفء ذلا، وبالتايل ضماف كفايتها لتلبية حاجات اجليل احلاضر واألجياؿ ادلتعاقبة؛

 إغلاد البنية األساسية ادلادية وادلؤسسية والقانونية النطبلؽ العمل التنموي وضماف استمراريتو؛ -

 .إغلاد البنية األساسية ادلعنوية النطبلؽ العمل التنموي وضماف استمراريتو -

 وباختصار ادلساعلة الفعالة يف التنمية الشاملة ادلستدامة، لذلك كاف من الضروري ادلطالبة بإحياء ىذه 
  .ادلؤسسة يف شكل حديث يتناسب مع تطورات العصر

 الدور التنموي لمؤسسة الزكاة: المطلب الثالث
الزكاة ىي الركن الثالث من أركاف الدين اإلسبلمي، وىي أحد أىم ادلؤسسات ادلميزة واخلاصة بنظامو 

االقتصادي، واليت كاف ذلا الدور البارز يف واقع اجملتمع اإلسبلمي ويف قياـ حضارتو منذ بدأ التطبيق الفعلي ذلا يف 
 ، غَت أهنا مل تنجو ىي األخرى من زلاوالت الطمس والتغريب لكل ما ىو إسبلمي، فغابت أو عهده 

                                                 
1
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل : المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي ، صاحل صاحلي: راجع للمزيد من اإلطبلع 

 .588-572 ، ص، مرجع سبق ذكرهلألركان والسياسات والمؤسسات
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غيبت عن الواقع ادلعاصر للمجتمعات اإلسبلمية، وحرمت بذلك ىذه الشعوب من اخلدمات اجلليلة واألدوار 
 .العظيمة اليت كانت تؤديها

 : وىذا ما سنحاوؿ ْتثو يف ىذا العنصر من خبلؿ التطرؽ إىل
مدخل للتعريف بالزكاة كفريضة مالية إسبلمية وكمؤسسة من مؤسسات الدولة يف ظل النظاـ االقتصادي :   أوال

 اإلسبلمي؛                                             
 الدور االقتصادي دلؤسسة الزكاة؛:  ثانيا
 .أدوار تنموية أخرى دلؤسسة الزكاة:  ثالثا
 مدخل للتعريف بالزكاة: أوال

الزكاة قبل كل شيء فريضة مالية إسبلمية فرضت على كل مسلم يف مالو الذي تتوفر فيو شروطها، وقد 
كلف ادلوىل عز وجل الدولة اإلسبلمية بادلباشرة والوقوؼ على قياـ الرعية بأداء ىذه الفريضة ويكوف ىذا ضمن 

 .إطار مؤسسي منظم ومنسق وسلطط حىت تؤدي األدوار ادلخصصة ذلا بالكفاءة والفعالية ادلطلوبة

 
 الزكاة فريضة مالية إسالمية .1

وَمَآ أُمِسُواِ إِالَّ لِيَعِبُدُواِ اللََُّ مُخِلِصِنيَ لَُُ الدِّيًَ حُيَفَآءَ وَيُكِينُواِ الصَّالَةَ وَيُؤِتُواِ  ﴿ :يف كتابو العزيزيقوؿ ادلوىل 

، فهي أمر وفرض من ا عز وجل وليست صدقة من أعماؿ الرب [08البينة، ]﴾ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيًُ الكَيِّنَةِ
اسم لقدر سلصوص من ماؿ سلصوص غلب : " واإلحساف ؽلكن التهاوف أو التخَت يف أدائها، وتعرؼ الزكاة بأهنا

 1"صرفو إىل أصناؼ سلصوصة
 وشروطو (أوعية الزكاة)المال المخصوص .1.1

لقد حدد الفقهاء مجلة من الشروط اليت غلب توفرىا يف ادلاؿ حىت يكوف وعاءا للزكاة، وىذه الشروط 
 :2ىي

 ادللك التاـ والسبلمة من الدين؛ -

 أو قاببل للنماء؛ (كالثروة احليوانية بالتوالد والتكاثر)أي أف يكوف ادلاؿ ناميا حقيقة: النماء -

 بلوغ النصاب والفضل على احلوائج األصلية؛ -

 .السنوية لبعض األوعية كالنقد وعروض التجارة وادلومسية لبعض األوعية كالزروع والثمار: حوالف احلوؿ -

                                                 
 .11، ص2010 رسالة ماجستَت، جامعة النجاح الوطنية، نابس فلسطُت، دور الزكاة في التنمية االقتصادية،ختاـ عارؼ حسن عماوي،  1
 .     38-34، مرجع سبق ذكره، صاألسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي: الزكاة ، نعمت عبد اللطيف مشهور2
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وإف مل يرد نص شرعي صريح )*(وعلى ىذا األساس فإف كل ماؿ توفرت فيو ىذه الشروط ىو وعاء للزكاة
حولو، فبإعماؿ االجتهاد والقياس ؽلكن للفقهاء وادلختصُت ٖتديد أوعية الزكاة يف كل عصر، وتتمثل ىذه األوعية 

 :يف عصرنا يف
 الذىب والفضة والنقود وعروض التجارة؛ -

 الثروة احليوانية؛ -

 الزروع والثمار؛ -

 ادلعادف؛ -

 1دخوؿ ادلصانع وادلعامل وأصحاب ادلهن وإغلارات العقارات؛ -

 ....2األسهم والسندات والصكوؾ والوثائق واحلصص يف الشركات وسائر األوراؽ ادلالية -

 القدر المخصوص .2.1

 وىو مقدار ادلاؿ الذي غلب إخراجو للزكاة، وقد فصلت كتب الفقو يف ٖتديده، وىو ؼلتلف باختبلؼ 
 .وعاء الزكاة وكذا باختبلؼ ظروؼ احلصوؿ على ذلك ادلاؿ

 الطائفة المخصوصة .3.1

إِىَّنَا  ﴿ : يدع ا عز وجل ألحد أف يتصرؼ يف أمواؿ الزكاة بل وزعها وفق إرادتو سبحانو وتعاىلمل

 ۖ  الصَّدَقَاتُ لِلِفُكَسَاءِ وَالِنَشَاكِنيِ وَالِعَامِلِنيَ عَلَيََِا وَالِنُؤَلَّفَةِ قُلُوبَُُهِ وَفِي السِّقَابِ وَالِػَازِمِنيَ وَفِي سَبِيلِ اللَُِّ وَابًِِ الشَّبِيلِ 

 [.60التوبة،  ]﴾ وَاللَُُّ عَلِيهْ حَكِيهْ ۗ  فَسِيضَةّ مًَِ اللَُِّ 
  الزكاة مؤسسة من مؤسسات الدولة اإلسالمية .2

إذا كانت الصبلة اليت ىي فريضة إسبلمية تركت لؤلفراد يؤديها من كاف ؼلاؼ ا ويرجو جنتو، ويًتكها 
مل يًتؾ شأهنا لؤلفراد - 3 مرة مقًتنتُت26ذكرت الفريضتُت يف القرآف الكرمي  - من ضعف إؽلانو فإف الزكاة

 بل كلف الدولة اإلسبلمية باإلشراؼ عليها يف إطار جهاز مؤسسي وتعيُت من يقـو بشأهنا  (طائعُت وعاصُت)

                                                 
، وىو مصطلح استعمل عند الفقهاء ادثُت ومل يكن معروفا مصدر الزكاة اليت تؤخذ منو وُٕتمع، وتُػَتحصَّل، وىو ادلراد باألمواؿ اليت ٕتب فيها الزكاة)*(

 :، يف ادلوقع االلكًتوينمفهوم وعاء الزكاة وما جّد فيوعبد ا الزبَت عبد الرمحاف،  : قدؽلا، انظر
 http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/5/5035/content 

 .    364-363، ص2011 ، 1األردف،ط: ، دار دجلةاالقتصاد اإلسالميسعيد علي العبيدي،  1
يف ندوة حوؿ مناقشة مشروعي قانوف الضرائب والزكاة، مركز صاحل كامل لبلقتصاد اإلسبلمي،  ،بمشروع قانون الزكاة مقترح، زلمد عبد احلليم عمر 2

 http://iefpedia.com/arab/?p=20784: ، يف ادلوقع االلكًتوين2001جامعة األزىر، 

 .23 مرجع سبق ذكره، ص، نعمت عبد اللطيف مشهور3
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 .جباية وتوزيعا
ورغم أف األصل ىو إشراؼ الدولة على شؤوف الزكاة إال أف ىناؾ من يف عصرنا من يعارض ويرفض بل 
وػلذر من ٘تكُت الدوؿ ادلعاصرة من مؤسسة الزكاة أو وضع يدىا عليها دلا يف ذلك من سلاطر الضياع والتشتت 

والفساد واإلفساد والعبث بأحد أركاف اإلسبلـ، قياسا عن الواقع ادللموس يف معظم األوقاؼ اإلسبلمية اليت عبثت 
الدكتور فؤاد عبد اهلل ، إذ يقوؿ 1هبا وضيعتها وشوىت صورهتا وأساءت يف تدبَت شؤوهنا واإلشراؼ عليها

بسبب ...ومع ىذا فسيظل الشك ىو سيد ادلوقف يف تعامل اجلمهور مع صناديق الزكاة احلكومية:" ...العمر
، غَت أف األدلة وادلربرات على تويل الدولة شؤوف 2..."عدـ الثقة يف احلكومات وصرفها الزكاة يف مصارفها الشرعية

 :الزكاة كثَتة ٕتعلنا نرجح ونساند من يقوؿ ويدافع على ىذا الرأي، فمن األدلة
] ﴾ ...خُرِ مًِِ أَمِوَالَِِهِ صَدَقَةّ تُطََِّسٍُُهِ وَتُزَكِّيَِهِ بََِا وَصَلِّ عَلَيَِِهِ إٌَِّ صَلَاتَكَ سَكًَْ لََُهِ ﴿ :قولو تعاىل: من القرآف -

فاخلطاب يف ىذه اآلية موجو للنيب صلى ا عليو وسلم ولكل من يلي أمر ادلسلمُت من  ،[103التوبة، 
 ؛3بعده

 واخللفاء الراشدين من بعده عندما كانوا يبعثوف السعاة جلمع حصيلة من السنة القولية والفعلية للنيب  -
 ؛)*(الزكاة من األقطار التابعة للدولة اإلسبلمية يف كل عصر

وادفعو  صدق اتك  إل  م  وال  )):ابن عنر، نذكر منها ما أفىت بو من فتاوى صحابتو  -
 قزعة مولى زياد بن أبيو أن ابن عمر وعن، ((وهلل أ ركك، دمم بّر دقلنفسه،   م أثك دفليه 

 ؛4" ادفعوىا لهم وإن شربوا بها الخمر:" قاؿ

 :من فتاوى فقهاء وعلماء ىذا العصر وآراء ادلختصُت، نذكر -

  إف ىناؾ من فرائض اإلسبلـ وواجباتو الدينية حدودا البد       :" الدكتور محمد عمارةما قالو
 ؛5"لقيامها وإقامتها من الوالية والدولة والسلطاف، مثل مجع الزكاة ووضعها يف مصارفها

                                                 
، 02، ع04، ْتث يف رللة جامعة الشارقة للعلـو الشرعية واإلنسانية، ـسلبيات- ايجابيات: تقويم التطبيقات المعاصرة للزكاةزلمد الزحيلي،  1

 .29، ص2007
مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب دراسة تقوؽلية : ، يف ادللتقي الدويلىل الزكاة ضريبة أم ال؟ وكيفية مواجهتها للعولمة االقتصاديةمنصور بن عمارة،  2

 .10، ص2004دلؤسسات الزكاة ودورىا يف مكافحة ظاىرة الفقر، جامعة البليدة، 
، 1973، 2لبناف، اجلزء األوؿ، ط: ، مؤسسة الرسالةدراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة: فقو الزكاةيوسف القرضاوي،  3

 .348ص
 .354-348ادلرجع السابق، ص: لئلطبلع على ىذه األدلة، راجع)*(

 .755نفس ادلرجع، ص 4
 .33،ص1989، 1مصر، ط: ، دار الوفاءالضمان االجتماعي اإلسالمي: الزكاةعثماف حسُت عبد ا،  5
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 وأما بقايا احلكومات اإلسبلمية اليت يدين أئمتها ورؤسائها باإلسبلـ، وال :" الشيخ رشيد رضا
سلطاف عليهم لؤلجانب يف بيت ماؿ ادلسلمُت فهي اليت غلب أداء الزكاة الظاىرة ألئمتها، وكذا 

 ؛1"الباطنة كالنقدين إذا طلبوىا، وإف كانوا جائرين يف بعض أحكامهم كما قاؿ الفقهاء

 أما ىل يدفع إىل الظامل أو ال؟ فإين أختار الدفع إليو إذا كاف :" ...الدكتور يوسف القرضاوي
فإف كاف . يوصلها إىل مستحقيها، ويصرفها يف مصارفها الشرعية، وإف جار يف بعض األمور األخرى

، ٔتعٌت أنو إف 2..."ال يضعها يف مواضعها فبل يدفعها إليو إال إف طالب هبا، فبل يسعو االمتناع
بالزكاة فبل بد من دفع الزكاة - والفساد والعبث بأمواؿ الزكاة ىو عُت الظلم- طالبت الدولة الظادلة

إليها، وادلطالبة بالزكاة يعٍت وجود مؤسسة وقانوف يلـز من ٕتب عليو الزكاة بأف يسلمها دلؤسسة 
 .الزكاة التابعة للدولة كما ىو الشأف يف مصلحة الضرائب ومؤسسة الضرائب إف صح التشبيو

وأما حسب رأيي فإنو بدال من التحجج ومعارضة دفع الزكاة للحكومة الفاسدة، غلب البحث عن حلوؿ - 
ناجعة وآليات رقابية للمحافظة على ىذه األمواؿ وضماف إيصاذلا إىل مستحقيها حىت تؤدي دورىا يف 

على مؤسسة الزكاة : ٖتقيق تنمية شاملة مستدامة، بل غلب إغلاد حلوؿ الستئصاؿ الفساد بصفة عامة
 ومصلحة الضرائب، ادلستشري يف الراعي وادلستشري يف الرعية، ادلوجود يف اجملاؿ االقتصادي وادلوجودة يف 

 .اجملاؿ السياسي واالجتماعي والثقايف واألخبلقي
 :       واإلصرار على الرجوع إىل األصل وىو تويل الدولة شؤوف الزكاة لو مربراتو

 أف كثَتا من األفراد قد ٘توت ضمائرىم أو يضعف إؽلاهنم فبل ضماف للفقَت إذا ترؾ حقو دلثل ىؤالء؛ -

 يف أخذ الفقَت حقو من احلكومة ال من الشخص الغٍت حفظ لكرامتو وصيانة ماء وجهو من السؤاؿ؛ -

إف ترؾ ىذا األمر لؤلفراد ؼللق الفوضى، فقد ينتبو أكثر من غٍت إلعطاء فقَت واحد على حُت قد يغفل عن  -
 آخر رٔتا يكوف أشد فقرا؛

صرؼ الزكاة ليس مقصورا على األفراد من الفقراء وادلساكُت وأبناء السبيل، فمن اجلهات اليت تصرؼ فيها  -
 الزكاة 

مصاحل عامة للمسلمُت ال يقدرىا األفراد وإظلا يقدرىا أولوا األمر وأىل الشورى كادلؤلفة قلوهبم واإلعداد 
 3للجهاد وٕتهيز الدعاة؛

إما جحودا ذلذه - الدولة وبقوة الشرع والقانوف ىي اجلهة الوحيدة ادلخوؿ ذلا متابعة ومعاقبة مانعي الزكاة -
، حىت ال يقع عبئها على فئة وتعفى فئة أخرى منها، وبذلك تنقص حصيلتها -العبادة أو ٓتبل وحبا للماؿ

 وال يتحقق أحد الوظائف األساسية ذلا وىي إعادة توزيع الدخوؿ، باإلضافة إىل ضعف دورىا االجتماعي؛

                                                 
 .34نفس ادلرجع، ص 1
 .789، مرجع سبق ذكره، صدراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة: فقو الزكاةالقرضاوي،  يوسف2
3
 .   757-756نفس ادلرجع، ص 
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ليس للزكاة دور اجتماعي فقط وإظلا ذلا أعلية بالغة يف اجلانب االقتصادي كما سنرى فيما بعد، إذ تعترب أداة  -
مهمة من أدوات  السياسة النقدية وادلالية، وبالتايل إف مل تكن الزكاة ٖتت إشراؼ الدولة فبل ؽلكن ذلا 

 .استعماذلا كأداة ذلاتُت السياسيتُت، ما يًتتب عليو تعطيل ألىم الوظائف ادلعوؿ عليها أدائها

ورغم أف أمواؿ الزكاة ٘تثل موردا ىاما من موارد الدولة اإلسبلمية، إال أف ىذه ادلوارد ال ٗتتلط بإرادات 
الدولة من ادلصادر األخرى، إذ ؼلصص ذلا موازنة مستقلة وإدارة تعٌت بشؤوهنا حىت ٖتقق األدوار التنموية ادلنتظرة 

ىي موازنة مؤسسة أو مصلحة ذات طابع عاـ تتمتع بالشخصية االعتبارية وتظهر يف :" منها، وادلوازنة ادلستقلة
، وعلى ىذا األساس فإف مؤسسة الزكاة تكوف تابعة 1"وثائق خاصة هبا بشكل منفصل عن ادلوازنة العامة للدولة

 الدكتور فؤاد عبد اهلل العمرلوزارة ادلالية وليس لوزارة األوقاؼ أو الشؤوف الدينية بصفة عامة، وىذا ما يؤكده 
ويبدو أف األغلب أنو إذا كانت الزكاة ٕتمع بقوة -:"وىو ادلفروض أف يكوف- عندما ٕتمع الزكاة بقوة القانوف

 القانوف فإف مؤسسة الزكاة تكوف صلتها التنظيمية بوزارة ادلالية، باعتبار أف الزكاة أحد ادلوارد ادلالية للدولة، كما
 وأعطى االىتماـ الكايف ٔتجاالت ...أف الوزارة سيكوف ذلا من القدرة والسلطة التنفيذية ما ػلقق كفاءة مجع الزكاة

 .2."ةالتوزيع وتوفر ذلا االستقبللية اإلدارية البلـز
ورغم أف الزكاة كمؤسسة غابت عن معظم اجملتمعات اإلسبلمية لفًتة طويلة، إال أف فريضة الزكاة مل تغب 
يوما عن واقع ىذه اجملتمعات، وإف كاف حضورىا بشكل بسيط وليس لو تأثَت ملحوظ وبارز بسبب ٗتلي الدولة 
عن حقها يف ادلطالبة بالزكاة واقتصر األمر على األداء الفردي والعمل التطوعي يف إطار اجلمعيات اخلَتية، ىذه 

األخَتة ويف حالة تويل الدولة شؤوف الزكاة سيكوف ذلا دور فعاؿ ومساعد للدولة يف إصلاح التطبيق ادلعاصر للزكاة، 
 :حيث أف مشاركتها ؽلكن أف ٖتقق

يف األحياء ويف -رفع حصيلة الزكاة حيث أف االستعانة بادلتطوعُت ادلطلعُت عن كثب عن أحواؿ رلتمعاهتم -
 يساعد اجلباة على حسن تقدير الزكاة الواجبة؛- القرى

 التعرؼ عن كثب على ادلستحقُت وحسن إيصاؿ ادلساعدة ذلم؛ -

 ٖتقق الثقة يف ادلؤسسة؛ -

 3نشر الوعي بفريضة الزكاة؛ -

كما أف االستعانة بادلتطوعُت الذين يعملوف لوجو ا من شأنو أف يوفر رقابة داخلية فعالة، باإلضافة إىل  -
فهذا الصنف الذي "اطلفاض سهم العاملُت عليها وبالتايل ٖتويلو إىل بقية ادلصارؼ خاصة الفقراء وادلساكُت 

                                                 
مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب دراسة تقوؽلية دلؤسسات :  يف ادللتقي الدويل،"في سبيل اهلل"موازنة الزكاة في ضوء مصرف مجاؿ لعمارة وآخروف،  1

 .13ص، 2004الزكاة ودورىا يف مكافحة ظاىرة الفقر، جامعة البليدة، 

2
: ذات السبلسل. دراسة تحليلية مقارنة مع بيت الزكاة في دولة الكويت: إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمعات المعاصرةفؤاد عبد ا العمر،  

 الكويت، 
 .27، ص1996

 .33نفس ادلرجع، ص3
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يقدـ جهوده سللصا  تعاىل، وال يريد جزاء وال شكورا، يُػَعّد صماـ أماف للمؤسسة اليت يعمل هبا، من 
مع احلذر . فضبل عن أنو ال يكلف ادلؤسسة شيئا. ناحية، وقوة زلركة دافعة حلسن إنتاجها من ناحية أخرى

 1."من الغبلة وادلتنطعُت الذين قد يفسدوف أكثر شلا يصلحوف

وقد ظهرت يف العقود األخَتة العديد من اخلطوات االغلابية إلعادة إحياء ىذه ادلؤسسة، كانت يف البداية 
مث تبنتها فيما بعد الكثَت من حكومات الدوؿ  (مجعيات خَتية )مبادرات تطوعية فردية ومجاعية يف إطار غَت رمسي

بيت الزكاة؛ صندوؽ الزكاة؛ مؤسسة الزكاة؛ ديواف : اإلسبلمية، فظهرت ىذه ادلؤسسة حاليا ٖتت مسميات سلتلفة
الزكاة، غَت أف االختبلؼ بُت دولة وأخرى ال يقف فقط عند التسمية بل ؽلتد إىل اإلطار القانوين لعمل ىذه 

، وىو ما (خاصة إلزاـ دافعي الزكاة بالتعامل مع مؤسسة الزكاة)ادلؤسسة وبالتحديد إلزامية التعامل معها من عدمو
يعكس مدى إؽلاف اجلهات الرمسية احلكومية بالدور الذي ؽلكن أف تلعبو مؤسسة الزكاة يف تغيَت واقع اجملتمعات 

اإلسبلمية، أو ٔتعٌت أدؽ مدى إؽلاف ىذه اجلهات بالدور الذي ؽلكن أف تلعبو مؤسسة الزكاة يف ٖتقيق تنمية 
 .شاملة مستدامة للشعوب اليت تتوىل شؤوهنا، وىذا ما سنتعرض لو يف العنصر ادلوايل

 الدور االقتصادي لمؤسسة الزكاة: ثانيا
تلعب مؤسسة الزكاة من خبلؿ وظيفتيها األساسيتُت ادلتمثلتُت يف مجع وتوزيع حصيلة الزكاة أدوارا كبَتة 

 :على ادلستوى االقتصادي، نذكر أعلهما فيما يلي
  محاربة االكتناز .1

االكتناز يعٍت حجب كمية من األمواؿ عن رلاؿ التداوؿ والدوراف، شلا غلعلها قدرة مالية مشلولة ألهنا 
بعيدة عن اجملاؿ االستثماري واالستهبلكي، وألف الزكاة مفروضة على ادلاؿ النامي وادلاؿ القابل للنماء حىت وإف مل 

 فيكوف عرضة للنقصاف إذا مل يدفع بو إىل رلاؿ اإلظلاء لتخرج زكاتو من اإليرادات اليت يدورىا، - عاطل- ينمو

 ، وبالتايل فاخلوؼ2ولذلك أوصى صلى ا عليو وسلم باستثمار أمواؿ العاجزين حىت ال تأكلها أو تنقصها الزكاة
 من أف تأكل الزكاة األمواؿ ادلكتنزة غلعل مالكيها يدفعوف هبا إىل عجلة االستثمار، وهبذا أوجد اإلسبلـ وسيلة 

 .فعالة اربة االكتناز وٕتنب آثاره السلبية على االقتصاد
 الحث على االستهالك .2

 تؤدي مصارؼ الزكاة بصفة عامة إىل زيادة اإلنفاؽ الكلي على استهبلؾ السلع واخلدمات ٔتا ٘تد بو 

 عدؽلي وزلدودي الدخل من الفقراء وادلساكُت بدخوؿ يف صورة ماؿ سائل يستخدمونو لئلنفاؽ على االستهبلؾ
 أو يف صورة عينية بتقدمي تلك السلع واخلدمات إليهم مباشر، ونفس األمر بالنسبة البن السبيل فميلو احلدي 

                                                 
 .79، مرجع سبق ذكره، صدور الزكاة في عالج المشكالت االقتصادية وشروط نجاحهايوسف القرضاوي،  1

 .100، ص2008مصر، : ، دار الفجراإلستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصاديةالطيب داودي، .بتصرؼ 2
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 .1لبلستهبلؾ مرتفع كذلك
 التأثير االيجابي على النشاط االستثماري .3

 :وٖتدث الزكاة ىذا األثر من خبلؿ 
أف ػلفز رأس ادلاؿ للبحث " اخلوؼ من أف ينقص ادلاؿ غَت ادلستثمر بسبب دفع الزكاة منو سنويا، من شأنو -

عن رلاالت استثمار رلزية، حىت يستطيع ادلموؿ أف يدفعها من رأس ادلاؿ نفسو، شلا ػلمي الرصيد النقدي 
من التناقص ادلستمر ويساعد على سرعة دوراف رأس ادلاؿ، وىذا يعٍت أف فريضة الزكاة تشجع ادلدخرين على 

 ؛2"استثمار مدخراهتم شلا يؤدي إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية

ٖتوؿ جزء من دخوؿ األغنياء إىل الفقراء يؤدي إىل زيادة استهبلؾ ىؤالء، ٔتعٌت زيادة الطلب الذي يؤدي  -
 إىل زيادة العرض، ما يعٍت زيادة ادلشاريع االستثمارية لتغطية ىذا الطلب؛

توفَت التمويل البلـز وادلنعدـ التكلفة للمشاريع االستثمارية اليت تعود ملكيتها للفقراء وادلساكُت من ذوي  -

وما أفىت بو علماء األمة  اإلمكانيات العقلية أو اليدوية كأصحاب احلرؼ مثبل، بناءا على فعل
فليست وظيفتها :"  متحدثا عن الزكاةالدكتور يوسف القرضاويومشاؼلها القدامى وادثُت، إذ يقوؿ 

تكفي اإلنساف أياما أو أسابيع، مث تعود حاجتو كما كانت وتظل يده ...إعطاء دراىم معدودة من النقود
إظلا وظيفتها الصحيحة ٘تكُت الفقَت من إغناء نفسو بنفسو، ْتيث يكوف لو مصدر . شلدودة بطلب ادلعونة

فمن كاف من أىل االحًتاؼ أو االٕتار، أعطى من ...دخل ثابت يغنيو عن طلب ادلساعدة من غَته،
 صندوؽ الزكاة ما ؽلكنو من 

 . 3..."مزاولة مهنتو أو ٕتارتو

 وهبذا تزداد ادلشاريع االستثمارية ادلمولة من مؤسسة الزكاة لصاحل ىذه الفئة؛
سداد ديوف الغارمُت الذين منهم ادلستثمر الصناعي أو الزراعي أو التجاري الذي يقدـ إنتاجا نافعا جملتمعو،  -

 استداف لتكوين أو توسيع مشروع استثماري لكن ولسبب ؼلرج عن إرادتو وتوقعو عجز عن السداد، فإف 

 .4مؤسسة الزكاة تقدـ لو الدعم الذي ػلفزه على معاودة االستثمار مرة أخرى

 
 

  

                                                 
 .     298-297 مرجع سبق ذكره،صاألسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي،: الزكاة ، نعمت عبد اللطيف مشهور1
، يف رللة العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف، وظائف السياسة المالية في االقتصاد اإلسالميودالؿ بن طيب،  الطيب داودي 2

 .33، ص2008
 .11، مرجع سبق ذكره، صدور الزكاة في عالج المشكالت االقتصادية وشروط نجاحهايوسف القرضاوي،  3

 .33؛31، مرجع سبق ذكره، صوظائف السياسة المالية في االقتصاد اإلسالميالطيب داودي ودالؿ بن طيب،  4
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 أداة إلعادة توزيع الدخل والثروة والقضاء على الفقر .4

 فالزكاة أداة مباشرة يف " انفرد تشريع الزكاة بإلزاـ الغٍت بأداء جزء من مالو للفقَت يف شكل زكاة ، 
 عملية إعادة توزيع الدخل والثروة، ألنو سيتم انتقاؿ تدرغلي من فئة الفقراء إىل فئة األغنياء خبلؿ الزمن، وسيكوف 

  لذلك أثراف يدعماف عملية توزيع الدخوؿ بُت األفراد ، األوؿ أف عدد األفراد الذين كانوا فقراء وأغنتهم الزكاة
أصبحوا من فاعلي الزكاة، وىذا ما سيدعم حصيلة الزكاة يف اجملتمع، الثاين أف عدد أفراد فئة الفقراء سوؼ 

ينخفض وغلعل نصيب ما تبقى من الفقراء من حصيلة الزكاة أكرب، وبالتايل تعمل الزكاة يف فًتة وجيزة من الزمن 
 على إهناء 

 .1"حالة الفقر وتعمل تدرغليا على تضييق الفوارؽ بُت مستويات الدخوؿ
 دور الزكاة في زيادة مناصب الشغل وتخفيف البطالة والفقر .5

من أكرب األزمات اليت تعاين منها -  كما رأينا يف الفصل األوؿ من ىذا البحث– يعترب الفقر
اإلنسانية،كما تعترب البطالة أحد األسباب الرئيسية للفقر، ومن بُت احللوؿ اليت يقدمها االقتصاد اإلسبلمي لعبلج 

 :ىذه األزمة ىو تطبيق الزكاة، وػلدث ىذا من خبلؿ
توجيو األغنياء جزء من مدخراهتم ضلو االستثمار خوفا من تناقصها بسبب إخراج الزكاة سنويا يؤدي إىل زيادة - 

ادلشاريع االستثمارية، باإلضافة إىل زيادة ىذه األخَتة بفعل زيادة االستهبلؾ الذي أحدثتو الزكاة، وىذه 
الزيادة يف عدد وحجم ادلشاريع تؤدي إىل زيادة الطلب على اليد العاملة، ما يعٍت زيادة مستويات التوظيف 

 واطلفاض معدالت البطالة تدرغليا؛
توفَت متطلبات  )توفَت ادلقدرة على العمل، حيث أف الزكاة تسهم يف احلفاظ على ادلقدرة البدنية على العمل- 

، كما تسهم يف تعزيز ادلقدرة على (احلصوؿ على احلاجات األساسية من ملبس ومسكن ورعاية صحية
، وأخَتا فإف (ٗتصيص جزء من أمواؿ الزكاة لتعليم وتدريب الفئة ادلستحقة من الفقراء وادلساكُت)العمل 

الزكاة ٕتعل العمل أمرا واقعيا عندما ٘تد القادر على العمل بآلة حرفة أو رأس ماؿ ٕتارة وغَتعلا من أدوات 
 ؛2وعناصر اإلنتاج ادلختلفة

، وىو عدد ال 3من عاملُت وموظفُت وخرباء (العاملُت عليها )عدد ادلناصب البلزمة لقياـ وعمل مؤسسة الزكاة- 
وبأدوارىا بكفاءة لقوة عاملة متخصصة  (اجلباية والتوزيع)يستهاف بو، إذ ٖتتاج ادلؤسسة حىت تقـو ٔتهامها

 ، ضف إىل ذلك أف ذلذه ادلؤسسة فروع على مستوى كامل تراب الدولة...من مسَتين وزلاسبُت ومراقبُت

                                                 
 .26نفس ادلرجع، ص 1
 .68، مرجع سبق ذكره، صأىم مستتبعات التطبيق اإللزامي للزكاة على الكفاءة،صلاح عبد احلليم أبو الفتوح 2

3
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي،  

 .629، مرجع سبق ذكره،صوالمؤسسات
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وحىت باخلارج، وىذا ما يؤكد احلجم ادلعترب  (رعلى ادلستوى  ادلركزي وكل ادلدف واألحياء والقرى وادلداش)
 للمناصب اليت توفرىا؛ 

التمويل اجملاين ألصحاب احلرؼ واألفكار من فئة الفقراء وادلساكُت، ما يعٍت توفَت مناصب شغل ذلم إف - 
 كانت مشاريعهم مصغرة وتوفَت عدد أكرب من ادلناصب إف كانت مشاريعهم صغَتة ومتوسطة، حيث أف 

 ٘تكُت الفقَت من إغناء نفسو بنفسو، ْتيث يكوف لو مصدر دخل ثابت :" ... الوظيفة احلقيقة للزكاة ىي
  ؛ 1..."يغنيو عن طلب ادلساعدة من غَته

، وبالتايل 2صرؼ الزكاة يف سهم الغارمُت، إذ يؤدي ىذا إىل اافظة على استمرارية االستثمارات ادلوجودة- 
 عدـ فقداف مناصب شغل كانت قائمة من قبل؛

عدـ أحقية الزكاة لؤلقوياء القادرين على العمل وؽلتنعوف عنو برغبتهم يعٍت زلاربة الزكاة للبطالة االختيارية، -  
ٔتا ٘تنحو من إعانات تشجع -  خاصة االختيارية–وىذا عكس ما يعتقده البعض أف الزكاة تسبب البطالة 

 .3آخذىا على التكاسل
 .والتخفيف من ظاىرة البطالة إىل حد القضاء عليها يعٍت التخفيف من ظاىرة الفقر

 
 دور الزكاة في عالج التضخم .6

يعرب التضخم عن حالة ال استقرار يف النظاـ النقدي والنظاـ االقتصادي لدولة ما شلا يؤثر سلبا على 
جهود التنمية الشاملة ادلستدامة، لذلك عكف الباحثوف وعلماء االقتصاد على البحث يف أسباب ىذه الظاىرة 

زيادة :" وإغلاد احللوؿ ذلا، وقبل ىذا ٖتديد مفهومها، ومن أكثر مفاىيم ىذا ادلصطلح شيوعا ىو أف التضخم
الطلب الكلي عن العرض الكلي، حيث يكوف تيار النقد ادلتاح داخل اجملتمع أكرب من قيمة السلع ادلعروضة، شلا 

كما ترتفع األجور ويرتفع الدخل - زيادة يف نصيب وحدة اإلنتاج من كمية النقود ادلتداولة- يدفع األسعار للزيادة
 .4"النقدي دوف الزيادة يف الناتج ادلادي

 :والتشريع الزكايت بطبيعتو ؼلفف من حدة التضخم من خبلؿ
 (...الفقراء، ادلساكُت، ابن السبيل، )إذ أف سبب استحقاؽ الزكاة لبعض ادلصارؼ: ضبط الطلب الكلي -

ىو عدـ وصوذلا حلد الكفاية، فتعمل الزكاة على إحلاؽ ىؤالء إىل حد الكفاية دوف االرتفاع إىل مستويات 
 االستهبلؾ الكمايل؛

                                                 
1
11، مرجع سبق ذكره، ص، دور الزكاة في عالج المشكالت االقتصادية وشروط نجاحهايوسف القرضاوي 

.
 

 .311مرجع سبق ذكره، صاألسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي، : الزكاة،  نعمت عبد اللطيف مشهور2
 .312-311نفس ادلرجع، ص 3
 www.insanonline.net: ، يف ادلوقع االلكًتوينالزكاة والتضخم النقدينعمت عبد اللطيف مشهور،  4
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 ؛)*( 1زيادة العرض -

والذي يعترب تضخميا، ويكوف ىذا من خبلؿ ٘تويل الرعاية : ترشيد اإلنفاؽ العاـ ادلوجو للرعاية االجتماعية -
االجتماعية واالقتصادية للفقراء من أمواؿ األغنياء، شلا سيخفف من اآلثار التضخمية ذلذا النوع من 

، باإلضافة إىل استخداـ ىذه ادلوارد يف ٘تويل التنمية أو يف التخفيف من 2النفقات إىل حدود بعيدة جّدا
 .3حدة ادلديونية العامة الداخلية أو اخلارجية

  )كما أف التشريع الزكايت من خبلؿ بعض األحكاـ الفقهية ادلتعلقة بطرؽ ٖتصيل وتوزيع موارد الزكاة 
يقدـ  (...اجلمع أو التوزيع النقدي فقط أو العيٍت فقط، اجلمع ادلسبق، تأخَت اجلمع، تأخَت التوزيع،: إجازة 

 )*(حلوال ذلذه الظاىرة
 دور الزكاة في عالج االنكماش  .7

ويعرب االنكماش كذلك عن حالة عدـ استقرار يف الوضع االقتصادي السائد، وىو ىبوط مفاجئ يف 
األسعار أو زيادة مفاجئة يف قيمة العملة، وىذه احلالة تؤدي إىل اطلفاض مستوى النشاط االقتصادي الذي يقًتف 

 .4بو عادة زيادة مستوى البطالة وتدين مستوى اإلنتاج وضعف الرغبة يف الشراء واالستهبلؾ
ويف ىذه احلالة تقـو السلطات النقدية بتأخَت موعد جباية الزكاة أو نسبة منها بصورة عينية، إبقاء للكمية 

كما ؽلكنها أف تقـو بتوزيع ما مجعتو بصورة . البلزمة من ادلعروض النقدي يف التداوؿ وٖتريكا للنشاط االقتصادي
نقدية، شلا يعٍت إضافة كمية من النقود إىل التداوؿ، فيزيد حجم الطلب الفعلي وترتفع األسعار فيحدث االنتعاش 

  5.االقتصادي ادلرغوب

 أدوار تنموية أخرى لمؤسسة الزكاة: ثالثا
دلّا كانت مؤسسة الزكاة ىي أحد مؤسسات التنمية الشاملة ادلستدامة يف النظاـ اإلسبلمي، فإف أدوراىا 

 :كذلك شاملة 

 

 

 
                                                 

   نفس ادلرجع1
 .119راجع التأثَت االغلايب للزكاة على النشاط االستثماري، ص)*(

: ، يف ادلوقع االلكًتوين75-74، ص، دور السياسات المالية وضوابطها في إطار االقتصاد اإلسالمي منذر قحف2
www.monser.kahf.com 

3
 .84، مرجع سبق ذكره، ص(نحو طريق ثالث )، اقتصاد المشاركة نظام اقتصادي بديل القتصاد السوقمجاؿ لعمارة 
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 سنطرؽ ذلا يف الفصل الرابع  
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5
 .245، ص2007، 1اجلزائر،ط: ، دار اخللدونيةدراسة مقارنة: السياسة النقدية في النظامين اإلسالمي والوضعيمجاؿ بن دعاس،  
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 الدور االجتماعي   .1

 :تؤدي الزكاة دورا بارزا يف تنمية اجملتمع وترقيتو واستقراره، من خبلؿ مساعلتها يف
التنمية البشرية ألعضائو، ىذه األخَتة اليت ذلا داللة عميقة عمق العقيدة اإلسبلمية، فهي التنشئة الكلية  -

، والزكاة كأحد مؤسسات التنمية يف االقتصاد اإلسبلمي 1الشاملة جلوانب اإلنساف البدنية والروحية والعقلية
 :تساىم يف تنمية كل جانب من ىذه اجلوانب من خبلؿ

  فيقضي هبا الفقَت حاجاتو ادلادية، كادلأكل وادلشرب، وادللبس " ٖتقيق الكفاية للفقراء وادلساكُت
وادلسكن، وحاجاتو النفسية احليوية،كالزواج الذي قرر العلماء أنو من ٘تاـ كفايتو، وحاجاتو ادلعنوية 

، وعلى ىذا األساس فقد أجاز الفقهاء باإلضافة إىل صرؼ 2"الفكرية،ككتب العلم دلن كاف من أىلو
حفظا حلياهتم )أمواؿ الزكاة يف توفَت األمن الغذائي للفقراء وادلساكُت واستئصاذلم من براثن الفقر

إىل صرفها يف تعليم وتدريب وتأىيل أبناءىم وإعدادىم للمشاركة  ()*(وعقيدهتم واستقرار رلتمعاهتم
الفعالة يف العملية التنموية، وكذا يف تزويج غَت القادرين، وهبذا تسهم الزكاة يف ٖتقيق أىداؼ التنمية 

 الشاملة 

 ؛(حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ ادلاؿ)ادلستدامة 

  صرؼ الزكاة لسهم الرقاب يعٍت ٗتصيص جزء من أمواؿ الزكاة لتحرير اإلنساف، وىذا دليل على مدى
عناية اإلسبلـ ْتريتو، دلا ذلذه احلرية من أعلية لئلنساف نفسو و جملتمعو من خبلؿ ٖترير طاقاتو 

ورغم أف عصر العبيد قد وىل فإف ىذا ال يعٍت إسقاط ىذا السهم، ذلك . اإلبداعية وقدراتو اإلنتاجية
 أف ٖترير 

 . 3الشعوب من اذليمنة والتبعية االقتصادية واإليديولوجية ال يقل أعلية عن ٖترير الرقاب

ترسيخ مبدأي العدالة والتكافل االجتماعيُت، من خبلؿ مساعلتها يف إعادة توزيع الدخوؿ والثروات وتضييق  -
الفجوة بُت األغنياء والفقراء، فتقضي بذلك على مشكلة الفوارؽ االجتماعية والضغائن النفسية والكراىية 

اليت ػلملها الفقَت للغٍت ومشاعر االحتقار اليت ػلملها الغٍت للفقَت، فيحل زللها مشاعر وسلوكيات التكافل 

                                                 
، 2009، 01، ع22، مج(تجربة صندوق الزكاة األردني أنموذجا )توظيف الزكاة في تنمية الموارد البشريةعبد ا زلمد سعيد ربابعة،  1

 .50ص
 .20، مرجع سبق ذكره، صدور الزكاة في عالج المشكالت االقتصادية وشروط نجاحهايوسف القرضاوي،  2

دور الزكاة في عالج يوسف القرضاوي، : راجع. إذ يشكل الفقر خطر كبَت على العقيدة واألخبلؽ وسبلمة التفكَت، وأمن األسرة واجملتمع،)*(
  . 19-18، مرجع سبق ذكره،صالمشكالت االقتصادية وشروط نجاحها

3
 .100، مرجع سبق ذكره، صاإلستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصاديةالطيب داودي،  
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، وسيادة مثل ىذه ادلبادئ من شأنو أف يساىم يف 1والتضامن بُت مجيع أفراد اجملتمع  غنيهم وفقَتىم
 .استقرار وانسجاـ اجملتمع، وىذا االستقرار ىو أحد أىم مقومات انطبلؽ التنمية واستدامتها

  الدور األمني والسياسي لمؤسسة الزكاة .2

تساىم الزكاة يف إغلاد األمن الداخلي واخلارجي وبالتايل هتيئة ادلناخ ادلبلئم للتنمية من خبلؿ ٗتصيص 
 :نصيب من أمواؿ الزكاة

دلصريف الفقراء وادلساكُت، إذ يعترب الفقر أحد األسباب الرئيسية النتشار ظواىر كالتمرد والعصياف واجلرائم  -
من سرقة وقتل واعتداءات وتزوير واطلفاض ادلستويات التعليمية واألخبلقية وضعف الوازع الديٍت وتفكك 

، والزكاة ٔتحاربتها للفقر تكوف قد خففت من انتشار مثل ىذه ادلظاىر السلبية 2الروابط األسرية واجملتمعية
 واجلرائم اليت تزعزع األمن الداخلي للوطن؛ 

، الذي يعٍت رلاالت عدة غَت أف الدفاع عن الوطن واألمة يأيت بالدرجة األوىل، "يف سبيل ا" دلصرؼ -
األمر الذي يستدعي ٘تويل الصناعات احلربية وتدعيم البحوث اليت هتتم هبذا اجملاؿ، وذلك هبدؼ إغلاد أمة 
ذلا قدرات حربية متطورة تستطيع بواسطتها حفظ كرامتها وسيادهتا وأمنها ووحدهتا وإرىاب العدو، وكل ىذا 

 من شأنو أف ؼللق مناخ مبلئم للتنمية؛

، وىم غَت ادلسلمُت الذين يرجى من ورائهم خدمة اإلسبلـ باتقاء شر ومكائد "ادلؤلفة قلوهبم" دلصرؼ  -
 أعداء 

األمة، األمر الذي يعزز أمنها وقوهتا، وىذا ما ذىبت إليو أقوى الدوؿ ادلعاصرة حيث استطاعت أف تؤلف 
ما حدث يف احلرب البادرة بُت الواليات ادلتحدة األمريكية واالٖتاد - ذلا رلموعات من الدوؿ تسَت يف أفقها

السوفييت سابقا، أين كانت كل دولة تعمل من أجل زيادة قوهتا على جذب أكرب عدد شلكن من الدوؿ 
 )*(ما تفعلو إسرائيل إلغلاد لويب- أو رلموعة من األشخاص والشخصيات الفاعلة خلدمة مصاحلها- لصفها

 ؛-ذلا يف بعض البلداف القوية خاصة الواليات ادلتحدة األمريكية

دلصرؼ الغارمُت، يزيح ثقبل كبَتا على األفراد والشعوب يف الوقت احلاضر، نتيجة التكالب الربوي الذي  -
آلت زلاوالت حلولو إىل أبواب مسدودة، والزكاة من خبلؿ ىذا ادلصرؼ تقضي على مضاعفة الديوف 

                                                 
 101نفس ادلرجع، ص 1
2
 تجربة البنك اإلسالمي للتنمية في تعزيز مؤسسات الزكاة واألوقاف في الدول )دور الزكاة و األوقاف في التنمية البشرية بوعبلـ بن جيبليل،  

 .211ص، 2004، يف ادللتقى الدويل حوؿ التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد ادلعرفة والكفاءات البشرية، جامعة ورقلة، (األعضاء

)*(
، وتستخدـ ىذه الكلمة يف السياسة للداللة على اجلماعات وادلنظمات كلمة انجليزية تعني الرواق والردىة األمامية في فندق(: lobby)اللويب 

اليت ػلاوؿ أعضائها التأثَت على صناع القرار والري العاـ، ومن أشهر ىذه اللوبيات اللويب الصهيوين ادلوجود يف الواليات ادلتحدة األمريكية والذي ؽلارس 
 http://ar.wikipedia.org: راجع. ضغوط على رللس الشيوخ النواب األمريكيُت لتأييد إسرائيل
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وفوائدىا وكذا ظاىرة اإلفبلس وإفرازاهتا، ما يساعد على سيادة جو األمن والطمأنينة على ادلستوى 
 1.االقتصادي واالجتماعي

وشلا سبق يتضح جليا األدوار التنموية اليت أدهتا وؽلكن أف تؤديها مؤسسة الزكاة يف ٖتقيق أىداؼ التنمية 
الشاملة ادلستدامة يف ظل النظاـ االقتصادي اإلسبلمي والقدرة على حل أبرز األزمات االقتصادية واالجتماعية، 

خاصة يف ظل األوضاع ادلتخلفة اليت تعاين منها الشعوب اإلسبلمية، ولن يكوف ىذا إال من خبلؿ إحياءىا 
االستفادة الرمسية من أمواؿ الزكاة على "ودرلها ضمن ادلنظومة ادلؤسسية للدولة، بل أف التفكَت مل يقتصر على 

" ضد العودلة الغربية" استفادة كل دولة على حدة ولكن تعدى األمر للتفكَت يف ٖتالف مؤسسات الزكاة
 .2"ومواجهةآثارىا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                 
 .100-99، مرجع سبق ذكره، صاإلستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصاديةالطيب داودي،  1

2
 .09، مرجع سبق ذكره، صىل الزكاة ضريبة أم ال؟ وكيفية مواجهتها للعولمة االقتصاديةمنصور بن عمارة،  
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 مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الثالث: المبحث الثاني
 

لقد بينا يف ادلبحث السابق أف للدولة بكل مؤسساهتا دورا رياديا يف ٖتقيق التنمية الشاملة ادلستدامة، غَت 
عبء القياـ هبذه التنمية، - باإلضافة للدولة-أف مشولية التنمية يف االقتصاد اإلسبلمي تقتضي ٖتمل عدة أطراؼ 

ومن ىذه األطراؼ مؤسسات . ولكل طرؼ من ىذه األطراؼ أدوارا أساسية مكملة ومدعمة للطرؼ اآلخر
 .القطاع اخلاص ومؤسسات القطاع الثالث

ويف ىذا اجلزء من البحث سنتطرؽ بشيء من التفصيل لطبيعة األدوار اليت يقـو هبا كل طرؼ ومدى 
 .مساعلتو يف ٖتقيق التنمية الشاملة ادلستدامة وفق ادلذىب االقتصادي اإلسبلمي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 مؤسسات القطاع الخاص كشريك في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة: المطلب األول 

 مؤسسة األوقاف كأبرز مؤسسات القطاع الثالث ودورىا في تحقيق : : المطلب الثاني
 التنمية الشاملة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي



 

 

129  

 

 املنظومة املؤسسية للتننية الشاملة املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي                                    الفصل الثالث
 

 
مؤسسات القطاع الخاص كشريك في تحقيق التنمية الشاملة : المطلب األول

 المستدامة 
الفبلحية -   لقد وضحنا سابقا أف األصل يف االقتصاد اإلسبلمي عدـ شلارسة الدولة لؤلنشطة االقتصادية

، ىذا يعٍت أف وجود ما يسمى بقطاع األعماؿ العاـ يف )*(إال يف حاالت استثنائية- والصناعية واخلدمية والتجارية 
االقتصاد اإلسبلمي يكوف يف أضيق احلدود، شلا يعٍت كذلك عدـ قدرة ىذا القطاع على ٖتقيق التنمية االقتصادية 

 .وحده، األمر الذي يستلـز وجود شريك لو وادلتمثل يف القطاع اخلاص يتحمل معو ىذا العبء
 : ويف ىذا ادلطلب سنبحث

 مكانة القطاع اخلاص يف االقتصاد اإلسبلمي، واليت على أساسها تتحدد أعليتو يف ٖتقيق التنمية؛: أوال
 دور القطاع اخلاص يف ٖتقيق التنمية االقتصادية، باعتبارىا الوظيفة الرئيسية لو؛: ثانيا
 وكوظيفة حتمية تقتضيها ة ضمنية داخل الوظيفة الرئيسيةالقطاع اخلاص وادلسؤولية االجتماعية كوظيف: ثالثا

 .العقيدة اإلسبلمية أوال وتعرب عن الدور االجتماعي للمؤسسات التابعة ذلذا القطاع
 مكانة القطاع الخاص في االقتصاد اإلسالمي: أوال

إف فطرة اإلنساف مهما كاف دينو أو عقيدتو أو مذىبو رلبولة على حب التملك، ىذا األخَت يعترب أحد 
الدوافع دلمارسة اإلنساف لنشاطو االقتصادي، غَت أف قوة ىذا الدافع وأعليتو ٗتتلف من مذىب اقتصادي آلخر، 

- ومنها من علشو إىل أبعد احلدود أو ألغاه- كما يف االقتصاد الرأمسايل- فمنها من جعلو الدافع األوحد والوحيد
كما يف - ومنها ما أعطاه حقو من األعلية والقوة ضمن توليفة الدوافع- كما يف ادلذىب االشًتاكي والشيوعي

 -.(الرباين)االقتصاد اإلسبلمي
 .وعلى ىذا األساس اختلفت مكانة القطاع اخلاص من مذىب اقتصادي آلخر

 مكانة القطاع الخاص في االقتصاد الوضعي .1

 وأفكار إنسانية ال غَت ، فإهنا تنظرا ألف ادلرجعية اليت تستند وتنطلق منها ىذه ادلذاىب ىي إيديولوجيا
أدام واليت من روادىا - أحد ادلدارس يف الفكر الرأمسايل-عرضة للتقلبات والتغَتات، ففي ادلدرسة الكبلسيكية

ترى أف النشاط االقتصادي غلب أف يتم عن طريق القطاع اخلاص، وأف الدور الرئيسي  (.1776Smith)سميث
، وؽلارس األفراد النشاط "الدولة احلارسة" للدولة يقتصر على األمن والعدالة والدفاع، وىو ما عرّب عنو ٔتصطلح

 .1"اليد اخلفية"االقتصادي بدافع ادلصلحة الذاتية، ويف سعيهم وراء ذلك سوؼ تتحقق ادلصلحة العامة عن طريق 

                                                 
 .105الوظيفة االقتصادية للدولة ص: راجع)*(

1
 ، يف 2000-1960: اختبار إسهام القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي االجمالي في مصر: النمو غير المنتظمزلمد سلطاف أبو علي،  

 =: ، يف ادلوقع االلكًتوين04ص. 2009تقييم واستشراؼ، ادلعهد العريب للتخطيط، لبناف، : مؤ٘تر القطاع اخلاص يف التنمية
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  إىل أما ادلذىب االشًتاكي والذي يعترب الفيلسوؼ كارؿ ماركس ادلؤسس األوؿ لو، فيدعو
 .1التدخل الشامل للدولة يف مجيع رلاالت احلياة االقتصادية للمجتمع، وليس للقطاع اخلاص أي دور يذكر

ويف ادلدرسة الكبلسيكية احلديثة فقد انصب اىتمامها على االقتصاد الوحدوي، ومن مث مل يهتموا كثَتا 
 فثبت خطأ افًتاضات 1932-1923ٔتوضوع التنمية ودرجة النشاط االقتصادي، إىل أف حدث الكساد الكبَت 

 ليقدـ حلوال ذلذه األزمة عن طريق زيادة الطلب (Keynes.1936)كينز، وجاء االقتصادي )*(الكبلسيكية
الفعاؿ وذلك بزيادة النفقات العامة واالستثمار يف مشروعات البنية األساسية الكربى دوف ادلساس اجلوىري 

 .باعتماد النظاـ الرأمسايل على القطاع اخلاص يف أداء النشاط االقتصادي ادلباشر
ومع حصوؿ العديد من الدوؿ النامية يف إفريقيا وآسيا على استقبلذلا السياسي ورغبتها يف ٖتقيق التنمية 

بصورة سريعة، تبنت إىل حد كبَت النظاـ االقتصادي االشًتاكي، فزادت حركات التأميم وارتفعت نسبة القطاع 
 .العاـ يف النشاط االقتصادي يف كثَت من ىذه الدوؿ

ويف الربع األخَت من القرف العشرين تبنت الدوؿ ادلتقدمة وعلى رأسها الواليات ادلتحدة األمريكية نظاـ 
 Ronald Wilson)ريجانالسوؽ احلر الذي يعتمد على ادللكية اخلاصة، استجابة لدعوة الرئيس األمريكي 

Reagan.1981-1989) وتزامن ىذا مع فشل اجلهود التنموية يف معظم الدوؿ النامية وانتشار ظاىرة العودلة ،
بقيادة الواليات ادلتحدة األمريكية، فاكتسحت ىذه الدوؿ موجة اخلصخصة ٖتت مربرات ودوافع عديدة كاف 

ومصاحل - تعميم النظاـ الرأمسايل على العامل- ظاىرىا زيادة كفاءة النظاـ االقتصادي وباطنها دوافع إيديولوجية
 .2كربى الشركات العادلية

سيطر على الفكر والتطبيق مصطلح اخلصخصة، كما سيطر من قبل مصطلح التأميم، وساد "وىكذا
، فهيمن القطاع "جهاز السوؽ كما ساد من قبل جهاز التخطيط، واألياـ دوؿ حىت بُت األنظمة وادلصطلحات

 .3اخلاص واضلسر دور القطاع العاـ
غَت أف األزمة ادلالية العادلية األخَتة دفعت العديد من الدوؿ وعلى رأسها الواليات ادلتحدة األمريكية إىل 

التدخل ادلباشر وتأميم بعض الشركات والبنوؾ، وبذلك تلقت األصوات ادلعارضة لبلعتماد ادلتزايد على قوى 
السوؽ والقطاع اخلاص دوف أي ضابط دعما كبَتا، فقويت الدعوة إىل ضرورة الرقابة القوية وعدـ ترؾ األمور 

 .4لقوى السوؽ وحدىا

                                                                                                                                                         

= http://www.arab-api.org/conf_0309/p41.pdf 
 .23-22، ص2004، 1مصر، ط: ، مكتبة مدبويل، الخصخصة وأثرىا على التنمية بالدول الناميةعبده زلمد فاضل الربيعي 1
 .من ىذه االفًتاضات أف النظاـ االقتصادي يعمل بكامل طاقتو وأف اإلفراط أو التفريط يف اإلنتاج ما ىو إال حدث طارئ سرعاف ما يزوؿ)*(

2
 .05زلمد سلطاف أبو علي، مرجع سبق ذكره، ص 

3
 .09شوقي دنيا، مرجع سبق ذكره، ص 

4
 .06زلمد سلطاف أبو علي، مرجع سبق ذكره، ص 
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يف االقتصاد - ومن مث القطاع العاـ- وبعد ىذا العرض يتضح جليا أف مكانة وقوة وحجم القطاع اخلاص
وإف كاف ىذا ىو احلاؿ يف االقتصاد . الوضعي متغَتة من نظاـ آلخر بل متغَتة داخل نفس النظاـ من زماف لزماف

 الوضعي، فهل األمر نفسو بالنسبة لبلقتصاد اإلسبلمي؟ 
  مكانة القطاع الخاص في االقتصاد اإلسالمي .2

إذا كانت مكانة ودور القطاع اخلاص يف االقتصاد الوضعي متغَتة من نظاـ آلخر ومن زماف آلخر، فإنو 
دورا أساسيا وليس ثانويا، دائما وليس ظرفيا أو مؤقتا، يف اجملاالت اليت ترتفع فيها " يف االقتصاد اإلسبلمي يلعب

كفاءتو الفنية وخربتو االقتصادية وتتناسب مع قدراتو ادلادية وادلالية، وليس لو حدود ٘تنعو من شلارسة كافة األنشطة 
اليت تتحقق فيها مصلحتو اخلاصة يف إطار االلتزاـ بالضوابط ادلوضوعية والتقيد بادلبادئ ادلذىبية اليت تعظم مصلحة 

 .1"اجملتمع
وىذا يعٍت أف القطاع اخلاص يف االقتصاد اإلسبلمي ىو فاعل رئيسي على مستوى االقتصاد، والدولة 

، من )*( عن ٖتقيق ىذه الفاعلية من جهة والضامنة دلدى التزامو بالضوابطةوفق ىذا النظاـ ىي اجلهة ادلسئوؿ
 .خبلؿ قيامها باإلشراؼ عليو وتنظيم نشاطو وهتيئة ادلناخ لو والرقابة عليو ودعمو وتقوؽلو

وبالتايل فالعبلقة بُت الدولة والقطاع اخلاص يف االقتصاد اإلسبلمي ىي عبلقة تكامل وتشارؾ وليست 
 :تنافس
تكامل، ألف الدولة القوية مطلب أساسي لوجود قطاع خاص قوي وفعاؿ ورشيد، ووجود ىذا القطاع القوي  -

، وىذا ما حدث بالفعل، فالدوؿ القائدة للعامل اليـو 2ىو ركيزة أساسية من ركائز وجود الدولة القوية
استمدت قوهتا من قوة القطاع اخلاص التابع ذلا وبفضل قوهتا استطاعت أف هتيئ لو الظروؼ ليس فقط 

فكربى الشركات العادلية تنشط - على مستوى اقتصادىا الوطٍت بل على مستوى االقتصاد العادلي ككل
، وادلعادلة تبقى صحيحة بالنسبة للدوؿ النامية اليت بقيت ضعيفة -وٖتصد أرباح يف كل دوؿ العامل تقريبا

 (القطاع اخلاص الوطٍت وليس األجنيب الذي ينشط على مستوى اقتصادياهتا )لضعف دور قطاعها اخلاص
كما أنو وبسبب ضعفها مل تستطع حىت محاية القطاع اخلاص الوطٍت من ادلنافسة القوية للمستثمرين 

 األجانب؛

شراكة، فالطرفُت شريكُت يف ٖتقيق أىداؼ ادلشروع التنموي الشامل وادلستداـ وفق ادلنهج اإلسبلمي، ألف  -
الوظائف التنموية للدولة ذات طابع اجتماعي وسياسي أكثر منو اقتصادي، تاركة اجملاؿ دلؤسسات القطاع 

 .اخلاص لتقـو بالدور االقتصادي بالكفاءة ادلطلوبة

                                                 
1
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي،  

 .381، مرجع سبق ذكره، صوالمؤسسات

)*(
 .92-76ص: تطرقنا يف الفصل األوؿ لبعض ىذه الضوابط، راجع 

2
 .26 ص،شوقي دنيا، مرجع سبق ذكره 
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 دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية االقتصادية: ثانيا
 إف ادلكانة ادلتميزة اليت ٖتتلها مؤسسات القطاع ضمن ادلنظومة ادلؤسسية للتنمية الشاملة ادلستدامة يف 
االقتصاد اإلسبلمي، مل تكن لتمنح ذلا إال ألعلية األدوار اليت بإمكاهنا أف تلعبها، واليت يعترب الدور االقتصادي 

ىدؼ ٖتقيق - الدور الرئيسي ذلا كونو يتناسب مع اذلدؼ الرئيسي من مزاولة ىذه ادلؤسسات للنشاط االقتصادي
 -.عوائد وأرباح مشروعة

حيث أف فسح اجملاؿ للقطاع اخلاص يؤدي إىل مساعلتو االغلابية وبكفاءة عالية يف ٖتقيق التنمية 
األمن واالستقرار السياسي، التسهيبلت القانونية، ادلنافسة  )االقتصادية، حيث ويف حالة توفر البيئة ادلناسبة أوال

، والتزامو أو إلزامو ٔتجموع الضوابط ادلنظمة لنشاطو ثانيا، وتوفر (...احلرة، مصادر ٘تويل خالية من الظلم والربا، 
 :التوجيو السليم واإلشراؼ والرقابة الفعالة للدولة ثالثا، ؽلكن لو ٖتقيق

 وتوجيهها ضلو االستثمارات، وبالتايل االستغناء ولو على تعبئة الموارد المادية والمدخرات المحلية .1
جزء من الدين اخلارجي ودلا ذلذا األخَت من تبيعات وآثار سلبية على جهود التنمية وحىت على السيادة 

الوطنية، وأزمة الديوف اليت مازالت تتخبط فيها معظم الدوؿ النامية اليت ضيقت على القطاع اخلاص 
 وعلشت دوره لفًتة معتربة من مسَتهتا التنموية دليل على أعلية ىذا القطاع يف ىذا اجملاؿ؛

، إذ تشكل ادلشروعات اخلاص مصدرا مهما من مصادر استغبلؿ الطاقات تعبئة الموارد البشرية .2
البشرية ادلعطلة بأكرب كفاءة شلكنة، عكس ما حدث يف مؤسسات القطاع العاـ اليت أصبحت مأوى 

 واليت كانت أحد األسباب الرئيسة يف فشلها وإفبلس بعضها وتدين مستويات أداء 1للبطالة ادلقنعة
البعض اآلخر، وكمثاؿ عن أعلية القطاع اخلاص يف التشغيل ندرج اجلدوؿ التايل الذي ػلمل بيانات 

 وال يزاؿ بعيدا عن مستوى األداء مساعلة القطاع اخلاص يف اجلزائر الذي يعترب حديث النشأةحوؿ 
ادلطلوب، ورغم ىذا وحسب األرقاـ الواردة يف اجلدوؿ أدناه فإف نسبة التشغيل يف ادلؤسسات ادلملوكة 

 .للقطاع اخلاص دائما أعلى من القطاع العاـ

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .شوقي دنيا، مرجع سبق ذكره 
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 مساىمة القطاع الخاص في تعبئة الموارد البشرية في الجزائر في الفترة ما بين: 02الجدول رقم 
2003-2010  )*()%( 

         السنة
 القطاع

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 

2009 
 

2010 

 36.8 34.4 39.7 القطاع العام

ات
بيان

وفرة 
ر مت

غي
 

ات
بيان

وفرة 
ر مت

غي
 

34.4 34.1 34.4 

القطاع 
 الخاص

60.3 65.6 63.2 63.6 65.9 65.6 

 100 100 100 100 100 100 المجموع

القطاع +  تمثل نسبة اليد العاملة في القطاع الخاص2008،2009،2010النسب الواردة في خانة القطاع الخاص للسنوات : (*)
 .المختلط

 :المصدر
دراسة - موالي خلضر عبد الرزاؽ وبونوة شعيب، دور القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية بالدوؿ النامية:2005-2003السنوات : (1)

 .149، ص2010-2009، 07، رللة الباحث، جامعة ورقلة، ع-حالة اجلزائر
 :2010-2008السنوات : (2)

Office national des statistiques, statistiques sociales, emploi et chômage , les differents 

tableaux ,emploi et chômage, 2008 ;2009 ;2010 : http://www.ons.dz  

   

ٔتكانة ريادية، وىو االقتصاد - خاصة األجنيب- وكمثاؿ آخر على اقتصاد حر يتمتع فيو القطاع اخلاص
السعودي فإف القطاع اخلاص يلعب دورا كبَتا يف تشغيل اليد العاملة الية وكذا اخلارجية، واجلدوؿ التايل يوضح 

 :ذلك
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ons.dz/-Statistiques-Sociales-.html
http://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-.html
http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html
http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html
http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html
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مساىمة القطاع الخاص في تعبئة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية : 03الجدول رقم 
 2009-2001في الفترة ما بين 

         
 السنة

 القطاع
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 14.9 14.7 14.5 13.6 13.9 14.1 14.8 15.1 15.54 العام

 85.1 85.3 85.5 86.4 86.1 85.9 85.2 84.9 84.46 الخاص

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 :المصدر

 http://www.mep.gov.sa :، في الموقع االلكتروني لوزارة االقتصاد والتخطيط للمملكة2010مؤشرات االقتصاد السعودي 

 
 بكفاءة أحسن من القطاع العاـ، وؽلكن احلكم على القدرة على تغطية جميع القطاعات االقتصادية .3

ىذه الكفاءة من خبلؿ بعض ادلؤشرات كادلساعلة يف الناتج الي اإلمجايل أو تكوين القيمة 
 :، وكمثاؿ على ىذه ادلساعلة ندرج حالة كل من اجلزائر وادلملكة العربية السعودية)*(ادلضافة

 
 
 
 
 
 

                                                 
البلزمة للعملية اإلنتاجية، وٖتسب على ادلستوى تعرؼ القيمة ادلضافة بالفرؽ ما بُت اإليرادات الكلية اإلمجالية وبُت إمجايل ما دفع من مستلزمات اإلنتاج )*(

. (االستهبلؾ الوسيطي ادلستخدـ يف االنتاج خبلؿ فًتة زمنية معينة- الناتج الي اخلاـ)أضافتو الوحدة االقتصادية إىل الدخل القوميالكلي على أساس ما 
زلمد فوزي شبيطو، ادلضموف ادلعلومايت اإلضايف للقيمة : راجع. و٘تثل القيمة ادلضافة الثروة اليت تنشأ للوحدة االقتصادية من جهدىا وجهد العاملُت فيها

اقتصاد ادلعرفة والتنمية "، يف ادلؤ٘تر العلمي الدويل اخلامس -دراسة تطبيقية على بورصة عماف-ادلضافة فيما يتعلق بادلخاطرة النظامية للسهم
يف ، (دراسة تطبيقية)معّدل االستثمار الخاص بالجزائرشييب عبد الرحيم وشكوري زلمد، : ؛ وراجع2005،جامعة الزيتونة، األردف، "االقتصادية

 : يف ادلوقع االلكًتوين. 08، ص2009تقييم واستشراؼ، ادلعهد العريب للتخطيط، لبناف، : مؤ٘تر القطاع اخلاص يف التنمية
http://www.arab-api.org/conf_0309/p23.pdf 

 

 

http://www.mep.gov.sa/inetforms/article/Download.jsp;jsessionid=859C07BF9EBB1BB57779D0E3D89BD78F.beta?Download.ObjectID=181
http://www.arab-api.org/conf_0309/p23.pdf
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المساىمة النسبية للقطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة حسب قطاع النشاط في : 04الجدول رقم 
  في الجزائر2009-2005الفترة ما بين 

 قطاع النشاط
 
 
 

 السنة

حة
فال

ال
ات 

روق
مح

ال
 

ومية
لعم

ية ا
رول

البت
ال 

شغ
األ

 

ات
روق

مح
ج ال

خار
عة 

صنا
ال

 

ومية
لعم

ل ا
شغا

واأل
اء 

البن
 

الت
صا

االت
ل و

النق
 

ات
خدم

 وال
جارة

الت
 

الي
جم

اإل
 

ت 
روقا

مح
ج ال

خار
لي 

جما
اإل

ولية
لبتر

ية ا
موم

 الع
غال

ألش
وا

 

 0.5 عام 2005
90.5 100 59.2 20.2 27.9 6.9 57.3 17.9 

 99.5 خاص
9.5 00.0 40.8 79.8 72.1 93.1 42.7 82.1 

 0.4 عام 2006
90.8 100 57.3 19.8 22.0 6.9 57.2 19.6 

 99.6 خاص
9.2 00.0 42.7 80.2 78.0 93.1 42.8 80.4 

 0.5 عام 2007
93.9 100 56.0 19.1 19.7 7.5 57.2 17.1 

 99.5 خاص
6.1 0 44.0 80.9 80.3 92.5 42.8 82.9 

 0.5 عام 2008
94.4 100 55.7 13.3 18.9 7.9 58.7 19.9 

 99.5 خاص
5.6 00.0 44.3 86.7 81.1 92.1 41.3 80.1 

 0.2 عام 2009
91.6 100 54.4 12.9 18.6 7.5 45.3 14.8 

 99.8 خاص
8.4 00.0 45.6 87.1 81.4 92.5 54.3 85.2 

 :المصدر
Office national des statistiques, statistiques économiques, comptes économiques, statistiques 

de 2000 à 2009, production de la nation selon  l’activité  et le  secteur juridique en Millions de 

DA: http://www.ons.dz 

يتضح من اجلدوؿ، وباستثناء قطاع اروقات واألشغاؿ العمومية البًتولية اللذين تسيطر عليهما الدولة 
 :سيطرة تكاد تكوف مطلقة

مساعلة القطاع اخلاص يف اجلزائر يف تكوين القيمة ادلضافة أكرب دائما من القطاع العاـ، وقد سجل أكرب  -
 ؛%85.2، حيث بلغت النسبة 2009مساعلة لو يف سنة 

 أكرب من القطاع 2009-2005رغم أف مساعلة القطاع العاـ يف اجملاؿ الصناعي خبلؿ الفًتة ادلدروسة  -
لتفضيل ىذا األخَت االستثمار يف رلاالت أخرى كالبناء واألشغاؿ العمومية والنقل والتجارة  )اخلاص

http://www.ons.dz/-Statistiques-Economique-.html
http://www.ons.dz/-Comptes-economiques-.html
http://www.ons.dz/-Statistiques-de-2001-a-2007-.html
http://www.ons.dz/-Statistiques-de-2001-a-2007-.html
http://www.ons.dz/-Statistiques-de-2001-a-2007-.html
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( %45.6 و40.8ادلًتاوحة ما بُت ) ، إال أف النسب ادلوضحة يف اجلدوؿ أعبله(1واخلدمات بصفة عامة
ىي نسب مهمة، كما أف ىذه ادلساعلة يف ٖتسن وارتفاع من سنة إىل سنة، وىذا راجع لعدة أسباب أعلها 

باإلضافة إىل الصناعات - ٖتسن بيئة االستثمار القانونية والتنظيمية يف البلد وولوج القطاع اخلاص صناعات
كالصناعات الغذائية وصناعة اجللود واألحذية ورلاالت أخرى مل تكن من اختصاصو كفروع - النسيجية

 ؛2الكيمياء والببلستيك

فيساىم القطاع اخلاص بشكل كبَت وبنسب عالية يف تكوين القيمة  (...فبلحة،)أما يف باقي القطاعات -
 .ادلضافة

المساىمة النسبية في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية حسب : 05الجدول رقم 
 .2009-2001 في الفترة مابين 1999القطاعات التنظيمية باألسعار الثابتة لعام 

              السنة
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 القطاع

 27.75 29.93 29.95 31.7 32.95 32.74 32.29 29.68 32.11 القطاع النفطي

 القطاع
غير 

 النفطي

 23.1 22.27 22.38 22.16 22.17 22.5 22.98 24.01 23.36 عام

 47.98 46.65 46.51 44.98 43.73 43.31 43.58 45.14 43.41 خاص

 71.08 68.92 68.88 67.14 64.9 66.11 66.56 69.15 66.77 المجموع

 1.17 1.15 1.17 1.16 1.15 1.15 1.14 1.17 1.12 رسوم االستيراد

الناتج المحلي 
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 اإلجمالي

 :المصدر
 http://www.cdsi.gov.sa: مصلحة اإلحصاءات العامة وادلعلومات، ادلملكة العربية السعودية، يف ادلوقع االلكًتوين

 ؛الرفع من جودة المنتجات ومستوى تقديم الخدمات نظرا لتوفر مناخ المنافسة .4
ما ال يتم الواجب إال :" إذ تنص القاعدة الفقهية على أنو: المساىمة في إنشاء البنية التحتية المادية .5

 (...إقامة اجلسور، الطرقات، السدود، دور العلم، مستشفيات )، وإنشاء البنية التحتية"بو فهو واجب
التنمية البشرية وإعداد وتنمية ادلوارد )ىي من الواجب الذي يًتتب على وجوده ٘تاـ واجبات عديدة

                                                 
1
تقييم واستشراؼ، ادلعهد : يف مؤ٘تر القطاع اخلاص يف التنمية ،(دراسة تطبيقية)معّدل االستثمار الخاص بالجزائرشييب عبد الرحيم وشكوري زلمد،  

 : يف ادلوقع االلكًتوين. 10، ص2009العريب للتخطيط، لبناف، 
http://www.arab-api.org/conf_0309/p23.pdf 

 11نفس ادلرجع، ص 2

http://www.cdsi.gov.sa/echonomy/layouts/cat_view/40---/28--/59--/202------------1999100
http://www.cdsi.gov.sa/echonomy/layouts/cat_view/40---/28--/59--/202------------1999100
http://www.arab-api.org/conf_0309/p23.pdf
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، لذلك كاف تشييدىا من واجبات وأولويات األمة بكل (...البشرية، تنشيط احلركية االقتصادية،
، فصحيح أف الدولة ىي ادلسئوؿ األوؿ على توفَت البنية التحتية، 1مؤسساهتا ٔتا فيها القطاع اخلاص

لكن ىذا ال يعٍت أف تقـو عن طريق القطاع التابع ذلا بتشييد ىذه البنية، ذلك أف التجارب السابقة 
عدـ كفاءة التشغيل، الصيانة غَت الكافية، االعتماد  )لتدخل الدولة يف ىذا اجملاؿ تثبت عدـ كفاءهتا

ادلفرط على ادلوارد ادلالية، االفتقار إىل االستجابة الحتياجات ادلستخدمُت، ادلنافع ادودة اليت تعود 
، لذلك كاف البد من إشراؾ أطراؼ أخرى أقدر وأكفأ  (على الفقراء، وادلسؤولية البيئية غَت الكافية

على القياـ بعمليات اإلصلاز والتشغيل والصيانة كالقطاع اخلاص، ويبقى للدولة دور اإلشراؼ على 
 .2عمليات اإلصلاز وتنظيم عمليات االنتفاع

 مؤسسات القطاع الخاص والمسؤولية االجتماعية: ثالثا 
تزامنا مع " ادلسؤولية االجتماعية للشركات" نتيجة لعدة أسباب سيأيت احلديث عنها الحقا ظهر مصطلح 

ظهور مصطلح التنمية ادلستدامة، وىو مصطلح جديد يف الفكر االقتصادي واإلداري الوضعي يعرب عن الدور 
االجتماعي الذي من ادلفروض أف تؤديو مؤسسات القطاع اخلاص ٕتاه سلتلف األطراؼ ذات ادلصلحة فيها، 

 .باخلصوص العاملُت يف ىذه ادلؤسسات واجملتمع ككل
وسنحاوؿ يف ىذا اإلطار التعرؼ على ادلفهـو الذي محلو ىذا ادلصطلح وظروؼ ظهوره يف الفكر 

 .االقتصادي واإلداري الوضعي، مث ضلاوؿ دراسة ىذا ادلفهـو من منظور إسبلمي
 المسؤولية االجتماعية لشركات القطاع الخاص في الفكر الوضعي المعاصر .1

لقد ساعلت عدة أسباب يف ظهور مصطلح ادلسؤولية االجتماعية للشركات خاصة ادلملوكة للقطاع  
 ذلك أف الشركات ادلملوكة للقطاع العاـ أو القطاع الثالث ذلا يف األصل دور اجتماعي، رغم اختبلؼ - اخلاص

وسنتطرؽ باختصار إىل بعض التعاريف .، كما تعددت التعاريف ادلقدمة لو- حجم ىذا الدور يف كبل القطاعُت
ادلقدمة ذلذا ادلصطلح والتعرؼ على األسباب اليت كانت وراء ظهوره يف االقتصاديات الوضعية ادلعاصرة، وأخَتا 

 .أىم اجملاالت التطبيقية ادلعاصرة ذلذا ادلفهـو
 
 
 
 

                                                 
1
، "BOT "اإلعادة ثم والتشغيل البناء بأسلوب التحتية البنية مشاريع لخصخصة اقتصادية شرعية دراسة ،احلسٍت أمحد بن حسن بن أمحد  
 www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/1064.doc: ، يف ادلوقع اإللكًتوين10-09ص

2
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي،  

 .556، مرجع سبق ذكره، صوالمؤسسات
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 مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات   .1.1

 ذلذا ادلصطلح من قبل العديد من الباحتُت واذليئات وادلنظمات الدولية، ورغم ؼلقد قدمت عدة تعاري
ىذا التعدد يف التعاريف فإهنا تصب يف مفهـو واحد للمسؤولية االجتماعية مع وجود بعض االختبلفات البارزة، 

 :ومن ىذه التعاريف نذكر
 التعريف األول .1.1.1

االلتزاـ ادلستمر "وادلقدـ من رللس األعماؿ العادلي للتنمية ادلستدامة، حيث عرؼ ادلسؤولية االجتماعية بأهنا 
من قبل شركات األعماؿ بالتصرؼ أخبلقيا وادلساعلة يف ٖتقيق التنمية االقتصادية والعمل على ٖتسُت 

 .1"الظروؼ ادلعيشية للعماؿ وعائبلهتم واجملتمع ككل

 حسب ىذا التعريف فادلسؤولية االجتماعية للشركات ىي التزاـ أخبلقي ٕتاه اجملتمع للمساعلة يف ٖتقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، وقد خص ىذا التعريف بالذكر بعض األطراؼ كالعماؿ وعائبلهتم واجملتمع الي 

واجملتمع ككل، كما غاب على ىذا التعريف ٖتميل ادلؤسسات مسؤوليتها عن اآلثار  (مكاف تواجد ادلؤسسة )
 .البيئية اليت تتسبب يف إحداثها

 التعريف الثاني .2.1.1

ىي مسؤولية ادلنظمة عن اآلثار ادلًتتبة على قراراهتا وأنشطتها على اجملتمع والبيئة من خبلؿ السلوؾ " 
األخبلقي والشفافية اليت تنسجم مع التنمية ادلستدامة ورفاىية اجملتمع، واألخذ بعُت االعتبار لتوقعات أصحاب 

 .2"ادلصلحة يف االمتثاؿ للقوانُت ادلعموؿ هبا ومعايَت السلوؾ الدولية

حسب ىذا التعريف فادلسؤولية االجتماعية للشركات ىي التزاـ ادلؤسسة بالسلوؾ األخبلقي والشفافية وتطبيق 
القوانُت، ومعاجلة  اآلثار اليت كانت سببا يف إحداثها على اجملتمع والبيئة، ومحاية مصاحل كل األطراؼ ذات 

وأكثر مشوال من  ( تبيعات قراراهتاةألنو ػلمل ادلؤسس)وهبذا ؽلكن القوؿ أف ىذا التعريف أكثر جرأة . ادلصلحة فيها
 . التعريف األوؿ
 التعريف الثالث .3.1.1

وسيلة لدمج الشركات للقضايا االجتماعية والبيئية واالقتصادية يف قيمها وثقافتها، ووضع قراراهتا " 
 واسًتاتيجياهتا وعملياهتا بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، وبالتايل إقامة أفضل 

                                                 
1
مؤ٘تر ادلسؤولية االجتماعية لشركات ومؤسسات األعماؿ،  ، يف إطار المسؤولية االجتماعية للشركات بين الفقو والقانونعبد ادلؤمن شجاع الدين،  

  www.iefpedia.com:  ، يف ادلوقع االلكًتوين03، ص2008اليمنية، وزارة الصناعة والتجارة و  سات ْتوث السوؽ وادلستهلكامركز در
2
 Paul Hohnen, Corporate Social Responsibility An Implementation Guide for Business, 

edit : Jason Potts, International Institute for Sustainable Development, Canada, 2007, p04: 
                                                        http://www.iisd.org. 

http://www.iefpedia.com/
http://www.iefpedia.com/
http://www.iefpedia.com/
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 .1"ادلمارسات داخل الشركة ادلؤدية إىل خلق الثروة وٖتسُت رفاىية اجملتمع

وحسب ىذا التعريف فادلسؤولية االجتماعية للشركات تؤدي ٖتقيق الربح وٖتسُت ظروؼ اجملتمع، وىذا 
والفرؽ بُت ىذا التعريف والتعريف الثاين، أف ىذا األخَت اعترب ادلسؤولية االجتماعية . يقتضي ادلوازنة بُت األمرين

للشركات أداة عبلجية، أما التعريف الثالث فهو وقائي حيث يركز على دمج القضايا االقتصادية واالجتماعية 
 .وحىت يف قيمها- كتطبيق مبادئ اإلدارة البيئية- والبيئية من البداية يف قرارات واسًتاتيجيات وعمليات ادلؤسسة

غَت أف ىذه التعاريف الثبلث وكل التعاريف ادلقدمة  حلد اآلف يف الفكر االقتصادي واإلداري ادلعاصر، 
 االجتماعية، األمر الذي يعٍت أنو ال توجد ةتشًتؾ يف كوهنا تركز على الشكل التطوعي االختياري لتحمل ادلسؤويل

 إىل اقًتاح الدكتور عبد المؤمن شجاعوىذا األمر دفع . قوة إلزاـ قانونية وطنية أو دولية على تطبيق ىذا ادلفهـو
ألف ادلصطلح " المشاركة االجتماعية للشركات" إىل مصطلح"  االجتماعية للشركاتةالمسؤولي" تغيَت مصطلح

تعٍت أنو غلب على الشركات " ةادلسؤويل" األوؿ حسب رأيو غَت مناسب من الناحية القانونية، ذلك أف كلمة 
 حتما وإلزاما القياـ باألعباء االجتماعية لصاحل اجملتمع والفئات ادلستهدفة ويُعّرض ادلؤسسة للمسائلة 

 . 2القضائية يف حالة عدـ التزامها
 التطور التاريخي لظهور مصطلح المسؤولية االجتماعية .2.1

إف ادلطلع على البحوث اليت تطرقت للتطور التارؼلي لظهور ىذا ادلصطلح، وكذا األسباب اليت أدت إىل 
 :ظهوره، غلد تعدد يف األسباب، فمنهم من يرجع ظهوره إىل

الصراع بُت االشًتاكية والرأمسالية، حيث فشلت الرأمسالية يف ٖتقيق العدالة االجتماعية، وكاف ىذا الفشل  -
واليت تتميز بالقدرة على التصحيح - ىو األساس الذي قاـ عليو النظاـ االشًتاكي، ولكي تأكد الرأمسالية

انتصارىا على االشًتاكية - الذايت وىو أحد أسباب بقائها رغم سلسلة األزمات اليت تعرضت وتتعرض ذلا
 برز االىتماـ بادلسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص، وبالتايل فادلسؤولية االجتماعية يف النظم الوضعية جاءت 

 3.إما دلعاجلة سلبيات كما يف االشًتاكية أو لرد انتقادات وتصحيح أخطاء مثل ما قامت عليو الرأمسالية
تفاقم ادلشكبلت االجتماعية واالقتصادية والبيئية يف العامل، واليت كانت ادلمارسات البلمسئولة دلؤسسات  -

قطاع األعماؿ السبب الرئيسي يف حدوثها وتفاقمها، ونتيجة للضغوطات الكبَتة ادلمارسة على ىذه األخَتة 
 لتصحيح أخطائها وٖتمل مسؤولياهتا وآثار شلارساهتا، ومن ىنا بدأت تتبلور ثقافة ادلسؤولية االجتماعية 

  4.للشركات

                                                 
1
 Ibid. 

2
 04عبد ادلؤمن شجاع الدين، مرجع سبق ذكره، ص 

3
االقتصاد : ، يف ادللتقى الدويلدور االقتصاد اإلسالمي في تعزيز مبادئ المسؤولية االجتماعية للشركاتبوزيد سايح،  موالي خلضر عبد الرزاؽ و 

 .14، ص2011ورىانات ادلستقبل، ادلركز اجلامعي لغرداية، ..اإلسبلمي، الواقع

4
ورىانات ادلستقبل، ادلركز اجلامعي ..االقتصاد اإلسبلمي، الواقع: يف ادللتقى الدويل ، المسؤولية االجتماعية للشركات من منظور االقتصاد اإلسالميوىيبة مقدـ،  

 .01، ص2011لغرداية، 
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ومنهم من يرجع ظهور ىذا ادلصطلح إىل ستينات القرف ادلاضي، وزاد االىتماـ بو خاصة يف الواليات  -
،  حيث شجعت عدة شركات كبَتة من تقدمي الدعم 2001 سبتمرب11ادلتحدة األمريكية بعد أحداث 

 ,Enronمثل  )ادلادي وادلعنوي للمتضررين، باإلضافة إىل الفضائح ادلالية لعدد من الشركات العادلية

Arthur Andersen  ) وتفشي الفساد هبا، ومن ىنا ظهرت دعوات بالعودة إىل ادلمارسات األخبلقية
 1.وتبٍت ادلسؤولية االجتماعية

ومن خبلؿ ما سبق يظهر جليا أف موضوع ادلسؤولية للشركات دخيل يف الفكر الوضعي ادلعاصر  
 .وبالتحديد يف الفكر الرأمسايل

 مجاالت المسؤولية االجتماعية في الفكر المعاصر. 3.1

إف الدور التقليدي للشركات وادلتمثل يف اإلنتاج واالبتكار من أجل الربح وتوفَت الوظائف وسداد 
،  لذلك ظهرت رلاالت وزلاور أخرى 2الضرائب مل يعد كافيا كإسهاـ وحيد يقدمو القطاع اخلاص للمجتمع

تعددت واختلفت ْتسب طبيعة البيئة ايطة واإلمكانيات ادلادية والبشرية لكل شركة، وبالتايل فهذه اجملاالت 
ليست جامدة وتتصف بالتغَت ادلستمر ْتسب مصاحل الشركة وْتسب ادلتغَتات االقتصادية والسياسية 

 :4- وىي غَت إلزامية- ومن بُت ىذه اجملاالت وفق رللس العماؿ العادلي للتنمية ادلستدامة .3واالجتماعية

 وحوكمة الشركات؛ االلتزاـ بأخبلقيات األعماؿ  -

 رعاية البيئة؛   -

 ظروؼ العمل ٔتا يف ذلك الصحة والسبلمة ادلهنية وساعات العمل واألجور؛  -

 عبلقات العمل؛  -

 حقوؽ اإلنساف ٔتا يف ذلك حقوؽ العماؿ؛  -

 إرضاء العمبلء وااللتزاـ ٔتبادئ ادلنافسة؛  -

 مكافحة الرشوة وكل شلارسات الفساد؛ادلساءلة والشفافية؛    -

 العبلقات مع ادلوردين؛   -

  العمل اخلَتي للشركات؛ -

                                                 
1
 .04موالي خلضر عبد الرزاؽ وبوزيد سايح، مرجع سبق ذكره، ص 

2
يف مؤ٘تر ، (حالة تطبيقية على المملكة العربية السعودية)المسؤولية االجتماعية ودورىا في مشاركة القطاع الخاص في التنميةصاحل السحيباين،  

 : ، يف ادلوقع االلكًتوين10ص. 2009تقييم واستشراؼ، ادلعهد العريب للتخطيط، لبناف، : القطاع اخلاص يف التنمية
http://www.arab-api.org/conf_0309/p28.pdf 

3
 .05عبد ادلؤمن شجاع الدين، مرجع سبق ذكره، ص 

4
 Paul Hohnen, Op.Cit,p05  

http://www.arab-api.org/conf_0309/p28.pdf
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 .   احًتاـ سلتلف الثقافات والشعوب ارومة -

العماؿ وادلوظفُت؛   :كما ؽلكن ٖتديد ىذه اجملاالت على أساس األطراؼ ذات ادلصلحة إىل مسؤولية ٕتاه
 .اجملتمع ككل  أصحاب األسهم؛ ادلوردين وادلمولُت؛  العمبلء وادلستهلكُت النهائيُت؛ الدولة؛

 :وشلا سبق، نستنتج النقطتُت التاليتُت حوؿ موضوع ادلسؤولية للشركات يف الفكر الوضعي

تفرض -  قانونية أو غَت قانونية- مفهـو ادلسؤولية االجتماعية للشركات طوعي اختياري، وال يوجد أي قوة -
االلتزاـ بو، رغم أف ادلبلحظ للقائمة ادلقًتحة من قبل رللس األعماؿ العادلي للتنمية ادلستدامة غلد أف لبعض 

حقوؽ العماؿ، ٖتديد ساعات العمل، األجور، السبلمة )ىذه اجملاالت يف العديد من الدوؿ قوانُت إلزامية
 ؛(...ادلهنية،

 .ادلسؤولية االجتماعية للشركات دخيلة على الفكر الرأمسايل وليست أصبل فيو -

  المسؤولية االجتماعية للشركات في االقتصادي اإلسالمي.2

إذا كاف التشريع اإلسبلمي كلف الفرد ادلسلم ّتملة من ادلسؤوليات ٕتاه ربو ونفسو وكل من 
لَا يُكَلِّفُ اللَُُّ  وٕتاه رلتمعو كل حسب طاقاتو وإمكانياتو﴿ ((كلتك روٍع  كلتك  سئعل عم رعيته))يعوذلم

 فإف ادلسؤوليات اليت كلف هبا اجلماعة ادلسلمة ٕتاه رلتمعها أكرب،سواء  ،[286البقرة،  ]﴾ ...ىَفِشّا إِلَّا وُسِعَََا
 .كانت ىذه اجلماعة احلكومة أو باقي ادلؤسسات ٔتا فيها مؤسسات القطاع اخلاص

لذلك من اجملحف القوؿ أف مفهـو ادلسؤولية االجتماعية لشركات القطاع اخلاص مفهـو حديث ارتبط 
، ذلك أف ىذا ادلفهـو متأصل يف الفكر والنظاـ )*(بالفكر الوضعي، وىذا ليس إدعاءا وال ىضما حلقوؽ الغَت

 .االقتصادي اإلسبلمي

 بُت ادلسؤولية االجتماعية للشركات تويف النقاط التالية سنطرؽ إىل التدليل ىذا القوؿ وإىل أىم الفروقا
 : الوضعي واإلسبلمي، حيث أففيف الفكري

ملكية ادلاؿ من ادلنظور " األصل أف للملكية اخلاصة يف االقتصاد اإلسبلمي وظيفة اجتماعية، ذلك أف -
اإلسبلمي  عز وجل، استخلف اإلنساف فيو، وبالتايل فإف  سبحانو وتعاىل حقا يف ادلاؿ، وحق ا يف 

                                                 
التنمية، التنمية  )رغم أنو غلب من باب ادلوضوعية العلمية االعًتاؼ أف الفكر الرأمسايل أجاد التسويق ذلذا ادلصطلح والكثَت من ادلصطلحات غَته )*(

 .إىل درجة إهبار حىت من تعترب ىذه ادلصطلحات مفاىيم أصيلة يف فكرىم (...ادلستدامة، الدؽلقراطية،
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، لذلك شرع 1"[33النور،]﴾ ...وَآتُوٍُه مً مالِ اللَُِّ الَّرِي آتَاكُهِ التصور اإلسبلمي ىو حق اجملتمع﴿
أو  (...الزكاة، الضرائب يف حاالت الضرورة، الكفارات والنذور، )ا سبحانو وتعاىل عدة أحكاـ إلزامية

 . 2(...الوقف، باقي صدقات التطوع كاذلبة والوصية، )اختيارية

وعليو فإف التزاـ ادلؤسسات يف ظل النظاـ االقتصادي اإلسبلمي ٔتسؤولياهتا ٕتاه اجملتمع يأيت من قبيل 
 أداء فريضة االستخبلؼ، طلبا للثواب وسلافة العقاب؛

كل اجملاالت اليت يشملها مفهـو ادلسؤولية االجتماعية يف الفكر الوضعي واليت توصل ذلا بعد إخفاقات  -
وسلبيات عديدة وبعد نضاؿ من قبل سلتلف األطراؼ ذات ادلصلحة، ذلا ما يقابلها يف  االقتصاد اإلسبلمي 

 سنة، إذ أف احلديث 1400منذ أكثر من - واليت منها مبادئ ادلسؤولية االجتماعية- الذي وضعت أسسو
 :مثبل عن

 ؛3محاية حقوؽ ادلساعلُت يدخل يف إطار مفهـو حفظ األمانة ورعايتها 

 الذي - محاية حقوؽ العماؿ وادلوظفُت من األمور اليت نالت قسطا وافرا يف التشريع اإلسبلمي
عدـ ٓتسو يف األجرة ادلناسبة : 4،  ومن ىذه احلقوؽ-يعترب ادلرجعية الوحيدة لبلقتصاد اإلسبلمي

لعملو، التعجيل يف دفع ىذه األجرة، احلق يف إبداء الرأي وادلشاركة يف اٗتاذ القرارات داخل الشركة 
يف إطار مبدأ الشورى، كفالة حق العامل عن العجز والبطالة، عدـ إرىاؽ العامل، إعطاء احلق يف 

 ؛... أداء بعض العبادات كالصبلة ادلفروضة،ادلساواة يف احلقوؽ بُت الرجل وادلرأة العاملة، 

 دفع : ٖتمل ادلسؤولية ٕتاه اجملتمع، ومن أبرز مظاىر ٖتمل ىذه ادلسؤولية يف االقتصاد اإلسبلمي
الزكاة والضرائب، فتح مناصب شغل، سلتلف التربعات والصدقات ادلوجو لتنمية اجملتمع اجتماعيا 

بل يذىب تطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف االقتصاد اإلسبلمي إىل أبعد من ذلك، ... وثقافيا،
دفعا لضرر - كالتضحية ٔتبالغ من أرباحها- لدرجة أف تتحمل الشركات ضمن مسؤولياهتا الضرر

ٖتمل الضرر اخلاص لدفع الضرر : ضمن القاعدة الفقهية )ؽلكن أف يقع على اجملتمع ككل
 ؛5(العاـ

                                                 
1
 .21وىيبة مقدـ، مرجع سبق ذكره، ص 

2
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي،  

 .372،371، مرجع سبق ذكره، صوالمؤسسات

3
 .16وىيبة مقدـ، مرجع سبق ذكره، ص 

 .16-17نفس ادلرجع، ص 4

5
 .12عبد ادلؤمن شجاع الدين، مرجع سبق ذكره، ص 
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  االلتزاـ بأخبلقيات األعماؿ ٕتاه كل األطراؼ ذات ادلصلحة من منافسُت وعمبلء ومستهلكُت
الذي يلحق الضرر بادلنافسُت  )والدولة وادلوردين، وىذا ما نستشفو من ٖترمي اإلسبلـ لبلحتكار

، والغش والغنب والغرر والتطفيف يف الكيل وادليزاف، التهرب من (وادلستهلكُت واالقتصاد ككل
إخراج الزكاة والضرائب عند احلاجة، واإللزاـ بإبراـ عقود مكتوبة ٕتاه كل ادلتعاملُت خاصة ادلوردين 

 ؛...والعمبلء،

  االلتزاـ برعاية البيئة من خبلؿ النهي عن إحلاؽ الضرر هبا واستنزاؼ مواردىا، وكذا ادلشاركة يف
  1تنميتها وٕتميلها؛

رلاالت ادلسؤولية االجتماعية للشركات يف االقتصاد اإلسبلمي أمشل وأوسع منها يف االقتصاد الوضعي، إذ  -
كإنتاج وتبادؿ اخلمور وادلخدرات، إنتاج أشرطة )أف ىناؾ العديد من شلارسات الشركات اليت ػلرمها اإلسبلـ

األفبلـ واألغاين اذلادمة ألخبلقيات اجملتمع، األسلحة ادلدمرة، وكل ما يساىم يف ٖتلل اجملتمع وعدـ 
، واليت أثبت الواقع ...(توفَت الضروريات أوال مث احلاجيات فالتحسينات،)أو يلزمها التقيد هبا (استقراره

أضرارىا على االقتصاد واجملتمع والبيئة، ورغم ىذا فإف مفهـو ادلسؤولية االجتماعية للشركات يف االقتصاد 
 .الرأمسايل مل يشملها

 :وشلا سبق يتضح ما يلي

أف االقتصاد اإلسبلمي سبق االقتصاد الوضعي يف التأصيل والتنظَت والتطبيق دلفهـو ادلسؤولية لشركات  -
 القطاع اخلاص؛

أف مفهـو ادلسؤولية االجتماعية للشركات يف االقتصاد اإلسبلمي أمشل من ادلفهـو ادلقدـ يف االقتصاد  -
 الوضعي؛

أف للمسؤولية االجتماعية للشركات يف االقتصاد اإلسبلمي قوة إلزامية ىي قوة الشرع، فااللتزاـ بادلسؤولية  -
االجتماعية يف ظل ىذا االقتصاد دليل على صحة العقيدة وقوة اإلؽلاف، ذلك أف الدافع وراء ىذا األمر، ىو 

طلب مرضاة ا واخلوؼ من العقاب الدنيوي واألخروي، باإلضافة إىل قوة القانوف حيث أف مصدر 
، وما -وىذا ىو األصل وما غلب أف يكوف- القوانُت يف ظل الدولة اإلسبلمية ىي الشريعة اإلسبلمية

"  يف اقًتاحو دلصطلحالدكتور عبد المؤمن شجاعألزمتو الشريعة يلزمو القانوف بالضرورة، لذلك فنحن نوافق 
ىو ادلصطلح ادلناسب " ادلسؤولية" ضمن االقتصاد الوضعي، لكن مصطلح " ادلشاركة االجتماعية للشركات

 .يف ظل النظاـ االقتصاد اإلسبلمي الشامل

                                                 
1
 .18،-20وىيبة مقدـ، مرجع سبق ذكره، ص 
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مؤسسة األوقاف كأبرز مؤسسات القطاع الثالث ودورىا في تحقيق : المطلب الثاني
 التنمية الشاملة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي

إف خاصية الشمولية يف ادلفهـو اإلسبلمي للتنمية تعطي حق ادلشاركة يف ٕتسيدىا جلميع األطراؼ ادلكونة 
للمجتمع، إذ يضطلع كل طرؼ ّتملة من الوظائف واألدوار، فإذا كانت األدوار األساسية للدولة ٔتختلف 
مؤسساهتا ىي األدوار الرقابية والتخطيطية والتوجيهية لعملية التنمية الشاملة ادلستدامة، وإذا كانت الوظائف 

الرئيسية للقطاع اخلاص بكل مؤسساتو ىي ٖتقيق التنمية االقتصادية، فإف ىناؾ قطاع ثالث لو مؤسساتو كذلك 
 يف االقتصاد اإلسبلمي أبرز مؤسسات ىذا )*(وتعترب مؤسسة األوقاؼ. ولو أدوار اجتماعية بالدرجة األوىل

 :وسنتطرؽ يف ىذا ادلطلب إىل.القطاع
 واقع وأعلية القطاع الثالث يف العامل غَت اإلسبلمي؛: أوال -

 .القطاع الثالث يف العامل اإلسبلمي ومؤسسة األوقاؼ: ثانيا -
 أىمية وواقع القطاع الثالث في العالم غير اإلسالمي: أوال

 إنو من الضروري قبل التطرؽ إىل بياف واقع وأعلية القطاع الثالث يف اقتصاديات العاؿ غَت اإلسبلمي، أف   
 .ضلدد يف البداية ادلقصود بالقطاع الثالث

  مفهوم القطاع الثالث .1

القطاع الثالث ىي تسمية اعتمدت يف البداية من قبل منظمة األمم ادلتحدة، وأطلقتها على كل 
 )ادلؤسسات غَت احلكومية وغَت الرْتية، وبشكل أدؽ على كل ادلؤسسات ادلستقلة إداريا عن القطاع األوؿ

، مث راج استعماؿ ىذا ادلصطلح خاصة يف اآلونة األخَتة، وأصبح بديبل 1(اخلاص) والقطاع الثاين (احلكومي
 :وشامبل للكثَت من ادلصطلحات اليت ٖتمل مفهومو أو تشكل جزءا منو

 ؛The independent sectorالقطاع ادلستقل  -

 2؛Non-governmental organizationsادلنظمات غَت احلكومية  -

 ؛Charitable sector  القطاع اخلَتي -

 ؛Non-for-profit sectorالقطاع غَت الرْتي أو غَت اذلادؼ للربح  -

                                                 
)*(
 .(وليست األوقاؼ بإرادة الشارع أو بإرادة السياسة الشرعية أي جهاز الدولة  )األوقاؼ اليت سيتم ْتثها يف ىذا ادلطلب ىي األوقاؼ بإرادة منفرة 

1
" القطاع الثالث والفرص الساضلة" ، من كتاب القطاع الثالث رؤية مستقبلية..  االقتصادية العادلية األنظمةيعترب رافداً ىاماً يف جريدة الببلد السعودية،  

: لػ زلمد عبد ا السلومي، يف ادلوقع االلكًتوين للجريدة
http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id=80245 

2
 .نفس ادلرجع 



 

 

145  

 

 املنظومة املؤسسية للتننية الشاملة املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي                                    الفصل الثالث
 

 ؛Voluntary sectorالقطاع التطوعي  -

.Civil societyاجملتمع ادلدين  -
1 

بكل أصولو -واستعماؿ مصطلح القطاع الثالث دليل على األعلية والوزف الكبَت الذي ػلتلو ىذا القطاع 
 .2ضمن ىيكل اقتصاد أي دولة، إذ يعد شريكا أساسيا يف مجيع عمليات التنمية-  وموارده، ونشاطاتو وأدواره

 :وشلا سبق ؽلكن القوؿ أف القطاع الثالث يتميز بكونو
 مستقل إداريا وتنظيميا عن الدولة والقطاع اخلاص، إذ ؽلثل اجملتمع ادلدين؛ -

 (تربع مايل، تربع باجلهد أو الفكر أو الوقت )تطوعي، ٔتعٌت عدـ وجود أي قوة ملزمة دلمارسة أي نشاط -
 ضمن ىذا القطاع؛

 خَتي، ويفهم أف األىداؼ اليت يُسعى لتحقيقها ضمن ىذا القطاع ىي أىداؼ خَتية باألساس، أي عدـ  -

 .)*(أو غَت مايل (غَت رْتي)وجود أي ىدؼ أو مقابل مايل

يعمل على إذ احلكومي،  قوة مساندة للقطاعوتكمن أعليتو ضمن ادلنظومة ادلؤسسية ألي دولة يف كونو 
دعم السلطات الثبلث يف الدولة،  وبو قوة اقتصادية وسياسية، ،اكسإ نفوذه، وةقويت تقصَته، وةعاجلـسد ثغراتو، و

 .3كما أنو يكبح مجاح وجشع القطاع التجاري، ويهذب سلوكو. وٗتفيف األعباء عنها

: مجلة من اخلدمات يف شىت اجملاالت-  أو مساعلتو يف تقدمي- وىو يؤدي ىذه األدوار من خبلؿ تقدؽلو
الصحة، التعليم، البحث العلمي، التمويل، الثقافة واحلفاظ على اذلوية الوطنية، البيئة، التوعية ٔتختلف القضايا 

 -.على ادلستوى الي والوطٍت والدويل- احليوية وادلستجدات

وهبذا فهو شريك حقيقي يف ٖتقيق التنمية الشاملة ادلستدامة، خاصة إذا ىيئت لو احلكومات الظروؼ 
 وعملت على إزالة كل العراقيل اليت من ادلمكن أف تعيق نشاطو (...القانونية والتشريعية، التحفيزية، )ادلناسبة

 ".4شريكتو يف الغنم دوف الغـر "(احلكومة )وتضعف من دوره وٖتد من فاعليتو، فهي

 

 
                                                 

1
 Jennifer Buttery, Leadership in the Charity Sector – challenges and opportunities , 

Copyright The Leadership Trust 2009, p 01, in : Leadership.org.uk.  
2
لػ زلمد عبد ا السلومي، يف ادلوقع " القطاع الثالث والفرص السانحة" ، قراءة يف كتاب -سلتص بالعمل اخلَتي- ادلركز الدويل لؤلْتاث والدراسات 

 http://medadcenter.com: االلكًتوين
 . بالرغم من إمكانية وجود بعض األعماؿ ظاىريا خَتية لكن ذلا أىداؼ أخرى غَت معلنة )*(

3
 .نفس ادلرجع 

 .نفس ادلرجع 4
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  القطاع الثالث في العالم غير اإلسالمي .2

لقد بينت الكثَت من الدراسات والبحوث والتقارير أف القطاع الثالث يف العامل غَت اإلسبلمي يستحق 
 . ىذا القطاع يف اقتصادياهتا وكذا األدوار اليت يؤديهاحتلوىذه التسمية ّتدارة، نتيجة للحجم الذي إ

مؤشر يسمى   (Charities Aid Foundation)ويف ىذا اإلطار فقد أصدرت مؤسسة ادلعونة اخلَتية 
التربع بادلاؿ دلنظمة : مؤشر العطاء العادلي، وعند حساب ىذا ادلؤشر يُأخذ يف االعتبار ثبلث سلوكيات خَتية

، مساعدة شخص أجنيب، ويطبق ىذا ادلؤشر على (العمل التطوعي داخل منظمة خَتية)خَتية، التطوع بالوقت
 .1 دولة يف العامل153

تتقاسم ادلرتبة األوىل أسًتاليا وزيبلندا )وحسب ترتيب ىذا ادلؤشر فإف الدوؿ غَت اإلسبلمية تتصدر القائمة
،وتأيت  (...36 فسويسرا ويف ادلرتبة اخلامسة الواليات ادلتحدة األمريكية، إسرائيل ااجلديدة، تليهما كندا مث ايرلند

، 100، مصر86، السعودية25، الكويت16قطر ) وىي تركمانستاف14أوؿ دولة إسبلمية يف ادلرتبة 
 .2(...،134، تركيا106اجلزائر

ونظرا ألف اجملاؿ ال يسمح بدراسة مستفيضة ذلذا القطاع يف كل الدوؿ غَت اإلسبلمية، فسنحاوؿ أخذ 
كندا والواليات ادلتحدة األمريكية كمثالُت عن العامل غَت اإلسبلمي، لسبنب ألوعلا أف ٕتربة الدولتُت يف القطاع 

، والسبب الثاين أهنما يعترباف من ضمن -بدليل ترتيبهما ادلتقدـ يف ادلؤشر- الثالث تعترب من التجارب الرائدة عادليا
 . أكرب االقتصاديات عادليا، وسنركز أكثر على الواليات ادلتحدة األمريكية

 كندا .1.2

يعترب القطاع الثالث يف ىذا البلد من أكرب القطاعات ظلوا، إذ حقق ىذا القطاع ظلوا فاؽ النمو الذي 
 حقق القطاع غَت الرْتي نسبة ظلو تراكمي قدرت 2007-1997حققو الناتج الي اإلمجايل، ففي الفًتة ما بُت 

 بل إنو وحسب ،%75.64وىي تفوؽ ما سجلو الناتج الي اإلمجايل يف نفس الفًتة % 84.64ب
فاؽ ىذا النمو ما حققتو الكثَت من القطاعات اإلسًتاتيجية كالتعدين واستخراج النفط والغاز  2006إحصائيات 

 .3...وصناعة السياراتوالزراعة والتجارة 

                                                 
1
 The World Giving Index 2010, Charities Aid Foundation, p08 : 

https://www.cafonline.org/pdf/WorldGivingIndex28092010Print.pdf 
2
Ibid.p33-36. 

3
Statistics Canada, Canada’s non-profit sector in macro-economic terms, Description for 

Figure 02 and 03 : http://www.statcan.gc.ca/pub/13-015-x/2009000/sect05-eng.htm 

http://www.statcan.gc.ca/pub/13-015-x/2009000/sect05-eng.htm
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 الواليات المتحدة األمريكية .2.2

 :ػلتل القطاع الثالث مكانة معتربة يف ىذه الدولة، حيث

2009 إحصائيات منظمة غَت رْتية حسب 155477سجل وجود  -
 198، أي منظمة لكل 1

 ، وىذا دليل على االنتشار الواسع ذلذه ادلنظمات على مستوى ىذا البلد؛)*(أمريكي

 %9.9 أي ما نسبتو تقريبا 2 شخص12921652 وظف 2005وذلذا القطاع دور يف التوظيف، ففي  -
، وتًتكز أغلب العمالة العاملة يف ىذا القطاع يف رلاؿ الصحة (**)من حجم العمالة األمريكية يف ىذه السنة

، وقد ارتفع حجم توظيف (3من حجم اليد العاملة يف القطاع الثالث%  54.16 )بأكثر من النصف 
 ؛4 من رلموع القوة العاملة يف ىذه السنة%10 مليوف عامل أي 135 إىل 2009ىذا القطاع يف 

، ومن باب ادلقارنة والتوضيح 5 مليوف دوالر303750 بػ 2009قدرت قيمة العطاء اخلَتي األمريكي يف  -
من الناتج الي % 17.18، و )***(من الناتج الي للبلد لنفس السنة% 2.16فإف ىذه القيمة تعادؿ 

 ، وأكثر من ضعف الناتج الي اإلمجايل لدولة كاجلزائر، وىذا ما )****(اإلمجايل للدوؿ العربية رلتمعة
 .)*****(يدؿ أعلية ىذا الرقم

                                                 
1
 Molly F. Sherlock et Jane G. Gravelle, An Overview of the Nonprofit and Charitable 

Sector, report for Congressional Research Service, USA, 2009,p03 : 

www.fas.org/sgp/crs/misc/R40919.pdf 
)*(
 : مليوف نسمة، راجع307حيث يف ىذه السنة بلغ عدد سكاف الواليات ادلتحدة األمريكية ب  

2009World Population Data Sheet, Population Reference Bureau : http://www.prb.org 
2
 Molly F. Sherlock et Jane G. Gravelle,Op.Cit,p04. 

:                                                                                            عامل، راجع130,307,840   حيث بلغ عدد العمالة األمريكية يف ىذه السنة (**)
May 2005 Occupational Employment and Wage Estimates, Occupational Employment 

Statistics Bureau of Labol  Statistics, United States Department of Labol : 

ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/oes/oesm05nat.zip 
3
 Molly F. Sherlock et Jane G. Gravelle, Op.Cit ,p05 . 

4
 The Sector's Economic Impact, Independent Sector  a vital voice  for US all : 

http://independentsector.org/economic_role 
5
 Giving USA 2010, The Annual Report on Philanthropy for the Year 2009, Giving USA, The Centre 

on Philanthropy at Indiana University,p10 : 
www.cfbroward.org/.../media/.../GivingUSA_2010_ExecSummary_Print.p... 

 :، راجع مليوف دوالر14043900حيث بلغ الناتج الي اإلمجايل للبلد يف ىذه السنة )***(
GDP 2009 in the World : 
http://databanksearch.worldbank.org/DataSearch/LoadReport.aspx?db=2&cntrycode=&sercode=NY.

GDP.MKTP.CD&yrcode=YR2009 
 :306، اجلداوؿ اإلحصائية، ص2010التقرير العريب ادلوحد :  مليوف دوالر، راجع1699957حيث قدر إمجايل الناتج الي للدوؿ العربية يف ىذه السنة )****(

http://www.arabmonetaryfund.org 
 : دوالر، راجع509,70 526 576 140حيث بلغ الناتج الي للجزائر ىذه السنة )*****(

GDP 2009 in the World : http://databanksearch.worldbank.org  

http://databanksearch.worldbank.org/DataSearch/LoadReport.aspx?db=2&cntrycode=&sercode=NY.GDP.MKTP.CD&yrcode=YR2009
http://databanksearch.worldbank.org/DataSearch/LoadReport.aspx?db=2&cntrycode=&sercode=NY.GDP.MKTP.CD&yrcode=YR2009
http://databanksearch.worldbank.org/DataSearch/LoadReport.aspx?db=2&cntrycode=&sercode=NY.GDP.MKTP.CD&yrcode=YR2009
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 من أمجايل ادلنح، تليها يف ادلرتبة %75حيث ادلصدر الرئيسي ذلذا العطاء ىو تربعات األفراد بنسبة 
ومت توزيع ىذه القيمة على .  الباقية تربعات الشركات%4 وصايا، و%8 ،%13الثانية ادلؤسسات بنسبة 

، واستحوذ اإلنفاؽ (...الدينية، التعليمية، الصحية، الثقافة والفنوف، البيئة واحليواف، )العديد من اجملاالت
، وإف دّؿ ىذا 1  من القيمة اإلمجالية للعطاء%33ادلخصص للجانب الديٍت على النسبة األعلى واليت قدرت بػ 

دلا ذلذا - على شيء إظلا يدؿ اىتماـ ىذا القطاع باجلانب الديٍت، كما يدؿ على مساعلتو يف احلفاظ على اذلوية 
ونشر معتقده وديانتو؛                                                                                                                  - األمر من أعلية يف عملية التنمية

ادلمارسُت لعمل  ) بلغ متوسط عدد ادلتطوعُت2009-2008وبالنسبة للعمل التطوعي فإنو يف الفًتة ما بُت- 
الدين بػ  )موزعُت على العديد من اجملاالت  متطوع موزعُت على مجيع الفئات العمرية، 884000 (تطوعي

 .(...،%14، خدمات اجتماعية  %26.7 من رلموع ادلتطوعُت، التعليم 35%
 مليوف ساعة، ما قيمتو 8100بػ 2010احلجم الساعي للعمل التطوعي يف منظمات خَتية يف وقدر 

، حيث  )*(من الناتج الي اإلمجايل% 1.2، وبعبارة أدؽ ٗتفيض التكاليف ٔتا نسبتو 2 مليوف دوالر173000
دوالر، وقد عرؼ ىذا ادلعدؿ ٖتسن كبَت كما ىو موضح يف  21.35قيمة الساعة الواحدة من ىذا العمل 

 :اجلدوؿ التايل
 

تطور قيمة الساعة الواحدة من العمل التطوعي في الواليات المتحدة األمريكية : 06الجدول رقم 
 (سنوات مختارة) 2010-1980في الفترة من

2010 2009 2008 2007 2000 1995 1985 1980 السنة
)**( 

 21.35 20.85 20.25 19.51 15.86 13.05 9.6 7.46 (دوالر)قيمة

 :المصدر
Value of Volunteer Time, Independent Sector  a vital voice  for US all : 

http://independentsector.org/economic_role 
 .أعبله ُحسب انطبلقا من البيانات الواردة)**( 

                                                 
1
 Giving USA 2010, Op.Cit,p10 ;12  

2
 Volunteering In America, Corporation for National & community Service : 

http://www.volunteeringinamerica.gov 
                                                    : مليوف دوالر، راجع14582400 بػػ 2010حيث قدر الناتج الي االمجايل للبلد يف )*(

Gross domestic product 2010, World Development Indicators database, World Bank, 1 July 

2011 : siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf 

http://independentsector.org/economic_role
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مساعلة مهمة يف تقدمي بعض اخلدمات الرئيسية كالصحة والتعليم، ففي قطاع كما أف ذلذا القطاع يف أمريكا -  
 من إمجايل عدد ادلستشفيات يف %58 ما نسبتو 2003الصحة شكل عدد ادلستشفيات غَت الرْتية يف سنة

 :، والشكل التايل يبُت بوضوح ادلساعلة الكبَتة ذلذا القطاع يف رلاؿ الصحة1( خواص18 حكومية، %24)البلد

تطور توزيع عدد أِسرّْة المستشفيات بين القطاعات الثالث في الواليات المتحدة : 08الشكل رقم 
 (باآلالف) 2000-1928األمريكية للفترة بين 

 
 :المصدر

Yu-Chu Shen & others, Hospital  ownership and  financial  performance : A 

quantitative research review, National  Bureau OF Economic Research, Cambridge, 

2005, p 38 : http://www.nber.org/papers/w11662 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Nonprofit Hospitals and the Provision of Community Benefits, CONGRESSIONAL 

BUDGET OFFICE, USA, 2006, p12 : www.cbo.gov/doc.cfm?index=7695 

http://www.cbo.gov/doc.cfm?index=7695
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مساىمة القطاعات الثالث في التعليم ما بعد الثانوي المانح للدرجات العلمية في : 07الجدول رقم 
 .2009-2008العام الدراسي

 

 اإلجمالي الثالث الخاص العام

المؤسسات 
 التعليمة

 4409 1629 1104 1676 (1)العدد

 100 37 25 38 النسبة

 الطلبة

 19102814 3661519 1469142 13972153 (2)العدد

 100 19 8 73 النسبة

عدد الطلبة في المؤسسة 
 (2/1)الواحدة

8337 1331 2248 4333 

 طاقم التدريس

 3723419 1073417 207926 2442076 (3)(*)العدد

 100 29 6 66 النسبة

عدد الطلبة لكل شخص من طاقم 
 05 03 07 06 (2/3)التدريس

 النفقات

 (باأللف دوالر)

 420743890 141349229 16364360 273030301 (4)القيمة

 100 33 4 63 النسبة

 
 22.02 38.6 11.38 19.54 (4/2)ما ينفق على الطالب الواحد

درجات 
 الدكتوراه

 67716 25169 2636 39911 (5)العدد

 100 37 4 59 النسبة

عدد الدرجات الممنوحة من 
 15 15 2 24 (5/1)المؤسسة الواحدة

  .2010-2009 متعلق ببداية العاـ الدراسي (*)

 :المصدر

U.S. Department of Education ,NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS, 

Digest of Education Statistics 2010,  Tables and Figures : http://nces.ed.gov                                                                                     

 البند القطاع

http://www.ed.gov/
http://ies.ed.gov/
http://nces.ed.gov/programs/digest/2010menu_tables.asp
http://nces.ed.gov/
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من خبلؿ اجلدوؿ السابق يتبُت أف للقطاع الثالث يف أمريكا دور مهم وبارز يف رلاؿ التعليم خاصة يف 
-Postsecondry education : Degreeما بعد الثانوي ادلانح للدرجات العلمية )مراحلو ادلتقدمة

Grantingتفوؽ يف كثَت من األحياف على القطاع العاـ  ( ويدخل ضمن ىذا التصنيف التعليم اجلامعي والعايل
 :واخلاص، ليس من حيث الكم فقط بل من حيث النوعية واجلودة

عدد الطلبة وعدد ادلؤسسات التعليمة يف القطاع الثالث يفوؽ ما ىو علية القطاع اخلاص، ورٔتا يرجع : الكم -
ىذا إىل أف قطاع التعليم بصفة عامة يعترب من القطاعات غَت افزة لبلستثمار من قبل القطاع اخلاص، 

وبالتايل كاف للقطاع الثالث يف ىذه احلالة دور مهم وفرصة ساضلة لتعويض القطاع اخلاص من جهة، 
 .ومساعدة الدولة على النهوض هبذا القطاع االسًتاتيجي وادلهم يف عملية التقدـ

حيث أف نسبة االكتظاظ يف ادلؤسسة الواحدة، وكذا عدد الطلبة لكل موظف، وكذلك ما ينفق : النوعية -
كمثاؿ )على الطالب الواحد، باإلضافة إىل مدى مساعلة كل مؤسسة يف ٖتسُت والرفع من مستوى التعليم

، كلها مؤشرات كمية تعرب عن النوعية، فكلما سجلت ىذه ادلؤشرات قيم اغلابية (عدد درجات الدكتوراه
دّؿ ىذا على أف ظروؼ التعليم جيدة وىذا ما سينعكس اغلابيا على جودة التعليم، وبالتايل على كفاءة 

ومن اجلدوؿ نبلحظ تسجيل القطاع الثالث األمريكي لقيم اغلابية تفوؽ حىت القطاعُت اخلاص . سلرجاتو
مل يكن شكلي بل حضور - وىو من أبرز اجملاالت التنموية- والعاـ، وىذا ما يؤكد أف حضوره يف ىذا اجملاؿ

 .اغلايب وفاعل
ىذا باختصار عن الواقع واألعلية الكبَتة للقطاع الثالث والتطور الكبَت الذي وصل لو يف اجملتمعات غَت 

، ومل يكن ىذا القطاع ليصل إىل ىذا ادلستوى لوال توفر الظروؼ (الواليات ادلتحدة األمريكية ظلوذجا )اإلسبلمية
ادلساعدة وافزة، ومن بُت ىذه الظروؼ الدعم احلكومي، فالواليات ادلتحدة األمريكية كمثاؿ تعفي ادلؤسسات 

التابعة ذلذا القطاع من دفع الضرائب، بل ذلا احلق يف احلصوؿ على نسبة كبَتة من الضرائب ادلستحقة على 
الشركات واألفراد، كما يسمح القانوف األمريكي دلنظماتو اخلَتية العمل خارج الببلد يف كل مناطق الصراعات 

 .  من ىذه ادلناطق%80والنزاعات يف العامل واليت تشكل الببلد اإلسبلمية واألقليات ادلسلمة 
حىت - وىنا ٕتدر اإلشارة أف ىناؾ العديد من الشكوؾ واالهتامات اليت وجهت للمنظمات اخلَتية الدولية

اليت تعمل يف ىذه ادلناطق، ولعل أبرزىا استغبلؿ اإلغاثة لتغيَت الدين والثقافة، توزيع - من داخل ىذه ادلنظمات
األيدي البيضاء دائما " ، وباختصار مل تكن ...األطعمة الفاسدة، الفساد ادلايل واإلداري، اجلنس مقابل الغذاء

 .1"بريئة
 
 

                                                 
 :  يف ادلوقع202؛201؛185 دراسات وأْتاث القطاع اخلَتي،صسلسلة  ،القطاع الثالث ودعاوى اإلرىابزلمد بن عبد ا السلومي،  1

http://www.3rdsector.org/book1.zip 

http://www.3rdsector.org/book1.zip
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 القطاع الثالث في العالم اإلسالمي ومؤسسة األوقاف: ثانيا 

  لقد رصد لنا التاريخ أف احلضارة اإلسبلمية هنضت وازدىرت بفضل عطاء ىذا القطاع، إذ مل يكن
 أكثر اتساعا من القطاع العاـ واخلاص، إذ كاف كافقطاعا ثالثا بل كاف وبكل موضوعية القطاع األوؿ، فقد 

موارده ادلالية والبشرية الكبَتة وادلستدامة ومن من خبلؿ  يف معظم حقب التاريخ األمةمستوعباً دلعظم احتياجات 
  1. وبفضل تشريعاتو ادلتعددة يف رلاالت التطوع والتربعحيث خدماتو وحجمها وقيمتو النوعية والرقمية

وىذا ألف التطوع والتربع يعترباف جزءاف أساسياف من التشريع اإلسبلمي، فكما أف ادلسلم مطالب بالركوع 
َا الَّرِيًَ آمَيُوا ازِكَعُوا وَاسِجُدُوا وَاعِبُدُوا زَبَّكُهِ  ﴿:والسجود فهو مطالب أيضا بفعل اخلَت لقولو تعاىل يَا أَيَُّ

فاإلسبلـ دين خَتية، وما يدؿ على ىذا العدد الكبَت لآليات  ،[77احلج، ]﴾وَافِعَلُوا الِخَيِسَ لَعَلَّكُهِ تُفِلِحُوٌَ
، وبكل الوسائل (مايل، مادي، عضلي، فكري، قويل)القرآنية والسنة النبوية اليت ٖتث على فعل اخلَت بكل أنواعو

ويشهد لو . (حىت غَت ادلسلمُت، النباتات، احليوانات)، وٕتاه كل ادلخلوقات(حىت االبتسامة)مهما كانت بساطتها
 .Helmut K و Lester M. Salamonهبذا حىت من ىم أعداه أو ليسوا من أتباعو، ومن بُت ىؤالء 

Anheier  حاوال " العامل الثالث والقطاع الثالث من منظور مقارف" ، ففي ورقة عمل من إعدادعلا ٖتمل عنواف
على القطاع الثالث صنفا الدين اإلسبلمي من بُت الديانات اليت - كعنصر من عناصر الدراسة- دراسة تأثَت الدين

الصدقات بكل أنواعها من : ولقد أخذت اخلَتية يف ىذا الدين العديد من الصور منها. 2ترتفع فيها درجة اخلَتية
  ....،3ىبة ووصية وغَتىا، أعماؿ احلسبة التطوعية، الوقف

  )وىذا التعدد يدؿ على تنوع مصادر موارد القطاع الثالث يف االقتصاد اإلسبلمي، وإىل تنوع أشكالو

، وىذا (األوقاؼ، كل ادلؤسسات اخلَتية على اختبلؼ نشاطاهتا وٗتصصاهتا)، وتعدد مؤسساتو(فردي، مؤسسايت
ما أدى إىل اتساع دائرة الوظائف واألدوار اليت يؤديها ، شلا جعلو شريكا أساسيا يف ٖتقيق التنمية االقتصادية 

 .   ، ويف احلفاظ على ىوية وثقافة األمة وسيادهتاوالبيئية،  واالجتماعية
وسنركز يف ىذا اإلطار على مؤسسة األوقاؼ، نظرا لقدرهتا الكبَتة يف اجلمع بُت كل األدوار اليت أشرنا 
إليها آنفا رغم تعددىا، ولربوزىا الواضح يف تاريخ احلضارة اإلسبلمية، واألىم لتميزىا عن باقي مؤسسات ىذا 

 .القطاع ٓتاصية أساسية ىي خاصة االستدامة

 

                                                 
1
 جريدة الببلد السعودية، مرجع سبق ذكره 

2
 Lester M. Salamon &Helmut K. Anheier, THE THIRD WORLD'S THIRD SECTOR IN 

COMPARATIVE PERSPECTIVE, The Johns Hopkins University Institute for Policy Studies , 

USA, 1997, p07 : www.ccss.jhu.edu/pdfs/Publications/thirdwor.pdf 
3
 .جريدة الببلد السعودية، مرجع سبق ذكره. بتصرؼ 
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 الوقف وعنصري الشمولية واالستدامة في مفهوم التنمية .1

ىو ٖتبيس األصل وتسبيل :" من أشهر تعريفات الوقف التعريف الفقهي الذي ينص على أف الوقف
إخراج جلزء من الثروة اإلنتاجية يف اجملتمع من دائرة ادلنفعة الشخصية ومن دائرة :" ،  كما يعرؼ بأنو1"ادلنفعة

 وٗتصيصا لذلك اجلزء ألنشطة اخلدمة االجتماعية العامة، برا باألمة، وإحساناً ألجياذلا القرار احلكومي معا،
 . 2"القادمة

وعن أصل ظهور األوقاؼ تارؼليا، يؤكد البعض على األصل اإلسبلمي للوقف، ذلك أف الوقف يف 
اإلسبلـ بدأ يف زمن النبوة أي يف القرف السادس ميبلدي يف حُت أف أوؿ إشارة للوقف يف النظم الغربية كاف يف 

، كما أف ىناؾ من يؤكد أف اجملتمعات 3(قروف10أكثر من )التشريع االصلليزي يف القرف السابع عشر ميبلدي
الوقف على أماكن العبادة من بيع ومعابد، والوقف على  )السابقة لظهور اإلسبلـ عرفت أشكاال أولية للوقف

الفقراء وادلساكُت لكن دائما من خبلؿ دور العبادة والكهاف، كما وجد شكل من الوقف على ادلكتبات عند 
، غَت أهنم يؤكدوف كذلك أف امتداد فكرة الوقف من ادلؤسسة الدينية إىل الرب العاـ الذي (متأخري اليوناف والروماف

 4.يطوؿ اخلدمات االجتماعية وتقدمي ادلنافع والسلع العامة ىو ابتكار إسبلمي زلض
 الوقف وشمولية التنمية .1.1

التاسع )لقد بينا أف الوقف بادلفهـو ادلتعارؼ عليو اآلف ىو ابتكار إسبلمي، فبمضي القرف الثالث ىجري
ظهر يف اجملتمع اإلسبلمي توسعا منقطع النظَت يف األغراض الوقفية إىل درجة التفنن، حىت مل تبق  (ميبلدي

، من 5مصلحة اجتماعية أو منفعة إال وذلا أوقاؼ تنفق عليها وتعمل على رعاية تقدؽلها للناس وصوهنا ومحايتها
 ...، بيئية،6تعليمية، دعوية، صحية، أوقاؼ للرعاية االجتماعية، القاعدة اذليكلية:  أوقاؼ

 وىذا الشموؿ والتنوع يف األغراض يدؿ على تنوع الفئات ادلستهدفة أو ادلستفيدة من منافع الوقف، 

يستفيد منو األقارب والذرية، والوقف اخلَتي عاـ لكل األمة أو تستفيد منو فئات زلددة  (الذري)فالوقف األىلي
 . 7، والوقف ادلشًتؾ بُت الوقف الذري واخلَتي...من اجملتمع كالفقراء وادلساكُت واأليتاـ واألرامل

                                                 
 .58، ص2006، 2سوريا، ط: ، دار الفكرالوقف اإلسالمي تطوره، إدارتو، تنميتومنذر قحف،  1

2
، مرجع سبق الدور االقتصادي لنظام الوقف اإلسالمي في تنمية المجتمع المدني مع نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسطمنذر القحف،  

 .14ذكره،ص

3
لػ " رؤية مستقبلية..القطاع الثالث والفرص السانحة"، قراءة يف كتاب القطاع الثالث بعد دعاوى اإلرىاب والضحايا البريئةعيسى القدومي،  

 .34،ص2010، الكويت،613زلمد بن عبد ا السلومي، يف رللة الفرقاف، مجعية إحياء الًتاث اإلسبلمي، ع
4
 .23؛09، مرجع سبق ذكره، صالوقف اإلسالمي تطوره، إدارتو، تنميتومنذر قحف،  

5
 .10نفس ادلرجع، ص 

6
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي،  

 .641، مرجع سبق ذكره، صوالمؤسسات

7
 .639نفس ادلرجع، ص 
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-األمواؿ ادلوقوفة - 1"األوعية ادلالية ادلكونة للمحفظة الوقفية"كما يدؿ كذلك على الشموؿ والتنوع يف 
عقارات كاألراضي  )، فالوقف نوع من الصدقة اليت تصح يف كل أنواع األمواؿ ادلعمرة والقابلة للتأبيد واالستدامة

وادلباين، األمواؿ ادلنقولة، النقود واألسهم والسندات، احلقوؽ من حقوؽ ملكية فكرية وبراءات االخًتاع والعبلمات 
 (.2...التجارية،

كما رأينا يف الفصل - ىذا من جهة، ومن جهة أخرى يقصد بشمولية التنمية يف االقتصاد اإلسبلمي
وّتانبيها ادلادي  (..االقتصادية، االجتماعية، السياسية، الثقافية،)ضرورة مشوذلا جلميع اجملاالت احلياتية- األوؿ

- دوف استثناء أو إقصاء ألي طرؼ- والروحي، كما يقصد هبا أيضا ضرورة مشوذلا لكل فئات اجملتمع وشرائحو
باعتبارىم وسائل لتحقيقها وأىداؼ ذلا، ويقصد بو كذلك مشوذلا لكل موارد األمة مادية كانت أـ بشرية فبل ؽلكن 

 .أف نتصور قياـ تنمية بإعلاؿ مورد من ىذه ادلوارد
وانطبلقا من ىذا، يتضح أف الوقف من خبلؿ أغراضو وأىدافو واجلهات ادلستفيدة من منافعو وتنوع 

 .موارده، إىل درجة الشمولية، ٕتسد فيو مفهـو التنمية الشاملة، ما جعلو جزء مهم يف ىذه العملية
 الوقف واستدامة التنمية واستمراريتها .2.1

من القضايا اليت عليها خبلؼ، ويف " التأبيد"تعترب قضية استدامة الوقف أو ما يعرب عنو الفقهاء ٔتصطلح 
 بعض التوضيحات فيما ؼلص ىذه القضية، حيث اعترب أف مسألة التأبيد الدكتور منذر قحفىذا اإلطار قدـ 

 .)*((إرادة الواقف، ادلاؿ ادلوقوؼ، أغراض الوقف)متعلقة بثبلث أمور
وسننطلق يف توضيحنا للعبلقة بُت الوقف والتنمية ادلستدامة من افًتاض أف الوقف مؤبد ومستداـ يف كل 

من أغراضو وإرادة الواقف، وإف اعتربنا أف ىذا افًتاضا إال أف يف الواقع ىو األمر الشائع والغالب على األوقاؼ 
 . اإلسبلمية منذ بداية العمل هبا، إىل درجة أنو أصبح عند الكثَت من العامة أصبل يف الوقف

 :وسنوضح ىذه العبلقة من خبلؿ اإلشارات التالية
إذ لو نظرنا إىل األوعية ادلالية يف افظة الوقفية صلدىا مرتبطة ارتباطا وثيقا : استدامة المال الموقوف -

 :3ٔتفهـو االستدامة

  إما أف تكوف االستدامة أصل وطبيعة يف ادلاؿ، كاألرض مثبل فهي باقية إىل قياـ الساعة؛ 

 كاالستثمار للنقود، وٗتصيص احتياطات -: وإما أف تتحقق االستدامة من خبلؿ بعض التدابَت
وبعض العقارات  (..آالت ، أجهزة طبية أو غَتىا،  )وسلصصات لبلىتبلؾ كما يف األمواؿ ادلنقولة

                                                 
1
، جامعة "الصيغ التنموية والرؤى ادلستقبلية" ، يف ادلؤ٘تر الثاين لؤلوقاؼ حوؿمجاالت وقفية مقترحة غير تقليدية لتنمية مستدامةأمحد زلمد ىليل،  

 .07ص، 2006، أـ القرى

2
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي،  

 640 ، ص، مرجع سبق ذكرهوالمؤسسات

)*(
 .105-102، مرجع سبق ذكره،صالوقف اإلسالمي تطوره، إدارتو، تنميتومنذر قحف،  :دلزيد من التوضيح، راجع  

3
 .103-102، مرجع سبق ذكره،صالوقف اإلسالمي تطوره، إدارتو، تنميتومنذر قحف، .بتصرؼ 
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، وىذه اإلجراءات اذلادفة إىل استدامة األوقاؼ ىي إجراءات قابلة للزيادة والتطور عرب ...كادلباين
مثبل ظهور تقنية التصوير الضوئي للكتب ادلوقوفة أمر مستحدث غلعل ىذا النوع من - الزمن

 -. األوقاؼ باؽ مادامت السموات واألرض

أقرىا الفقهاء للحفاظ - على اختبلؼ طبيعتها وخصائصها- كما أف ىناؾ أحكاـ متعلقة بكل األوقاؼ
منع بيع الوقف واستهبلؾ قيمتو، منع تعطيلو، وجوب صيانتو، حرمة : على ىذه األوقاؼ واستدامتها منها

 ...،2، تعيُت ناظر عليو يديره، رقابة القضاء عليو1االنتقاص أو االستيبلء أو التعدي عليو
وٕتدر اإلشارة أف أمواؿ الوقف ال تتميز باالستدامة فقط بل بالًتاكمية والزيادة، ذلك أنو باإلضافة إىل 

تضاؼ إليها أوقاؼ جديدة ينشئها  (بطبيعتها أو بتدخل بشري )األوقاؼ اليت أنشأهتا األجياؿ السابقة وادلستدامة
 ؛3كل جيل يأيت

 وىو نتيجة طبيعية الستدامة الوقف يف حد ذاتو، وىذا األمر على :استدامة المنافع الموقوف ألجلها -
درجة كبَتة من األعلية، إذ يعترب اذلدؼ األساس من وراء إنشاء أوقاؼ مستدامة والعمل بكل الوسائل على 

ادلنافع  )استدامتها، ألف ىذا يعٍت توفر مصادر دائمة ومستمرة ومتزايدة لتغطية العديد من اجملاالت التنموية
، كما يعٍت بعبارة أدؽ اقتطاع األجياؿ السابقة جلزء من دخوذلم وثرواهتم هبدؼ توفَت فيض (ادلوقوؼ ألجلها

، وهبذا فالوقف صورة واضحة عن التضامن بُت اجليل الواحد واألجياؿ 4من ادلنافع لؤلجياؿ البلحقة
 .البلحقة

وَالَّرِيًَ جَاءُوا مًِِ   يعد التضامن بُت األجياؿ أمر متأصل يف اإلسبلـ﴿:الوقف واستدامة األجر والثواب -

بَعِدٍِِهِ يَكُولُوٌَ زَبَّيَا اغِفِسِ لَيَا وَلِإِخِوَاىِيَا الَّرِيًَ سَبَكُوىَا بِالِإِميَاٌِ وَلَا تَجِعَلِ فِي قُلُوبِيَا غِلًّا لِلَّرِيًَ آَمَيُوا زَبَّيَا إِىَّكَ زَءُوفْ 

فإذا كاف تضامن أحد األجياؿ مع األجياؿ السابقة ذلا بالدعاء، فإف الوقف صور  ،[09احلشر، ]﴾زَحِيهْ
من صور تضامن األجياؿ السابقة مع األجياؿ البلحقة ذلا، ذلك أف الوقف يعترب يف الدين اإلسبلمي نوع 

من أنواع الصدقات اليت يرجو فاعلها من وراءىا األجر والثواب، لكنو ؼلتلف عن بقية الصدقات كوف 
الواقف وراء عملو ىذا يرجو استدامة األجر والثواب يف حياتو وحىت بعد شلاتو، وقد اتفق الفقهاء على أف 

  .5 ىي الوقف، ومعٌت اجلارية غلري نفعها فيدـو أجرىا الرسولادلقصود بالصدقة اجلارية يف حديث 

                                                 
1
 .68نفس ادلرجع، ص 

2
، "اقتصاد،وإدارة، وبناء حضارة: الوقف اإلسبلمي"، يف ادلؤ٘تر الثالث لؤلوقاؼ بادلملكة العربية السعوديةالمقاصد الشرعية للوقفأمحد زلمد السعد،  

   .48، ص2009، 4اجلامعة اإلسبلمية،اور

3
 69نفس ادلرجع، ص 

4
 .105؛34نفس ادلرجع، ص 

5
 .659، ص1999 يف ندوة ادلكتبات الوقفية يف ادلملكة العربية السعودية،الوقف مفهومو ومقاصده، عبد الوىاب إبراىيم أبو سليماف،  
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ويتضح شلا سبق أف للوقف عبلقة وثيقة باالستدامة، ودور كبَت يف ٕتسيد استدامة العملية التنموية من 
، ومن خبلؿ ضماف مصادر ٘تويل مستدامة ذلذه (استدامة األجر)خبلؿ الباعث األساس من وراء إنشاء األوقاؼ

 .العملية، األمر الذي غلعلو مساىم أساسي تغطية احتياجات األجياؿ البلحقة
وطللص من ىذا العرض أف الوقف اإلسبلمي من خبلؿ ٘تيزه بالشمولية واالستدامة، جزء أساسي من 

ادلنظومة ادلؤسسية للتنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد اإلسبلمي، وىذا ما سنوضحو أكثر عند احلديث عن 
 . أدواره التنموية

 األدوار التنموية لألوقاف .2

من )لقد كانت دلؤسسة األوقاؼ يف اجملتمع اإلسبلمي دورا رئيسيا يف حفظ الدين وغرس العقيدة السليمة 
خبلؿ الوقف على ادلدارس وإنشائها وتأسيس ادلدارس الدينية والقرآنية، الوقف على طلبة العلـو الشرعية وعلى 

، ...(الوقف على مياه الشرب، وقف صنع الطعاـ، وقف ادلساكن،)، وحفظ النفس(...األئمة واخلطباء والدعاة،
الوقف لدور العلم وإنشاءىا، وقف ادلكتبات، وقف خاصة لتهيئة ظروؼ العلم للطلبة من )وكذا حفظ العقل

الوقف على الذرية، )، وحفظ النسل(...مسكن وغَتىا، دعم البحث العلمي من خبلؿ الوقف على العلماء،
إذ )، وحفظ ادلاؿ(...رعاية األيتاـ، الوقف ادلخصص لتيسر الزواج للشباب والفتيات، الوقف للنساء ادلرضعات،

 . 1(يعترب الوقف يف حد ذاتو حفظ للماؿ، باإلضافة إىل مشولو لبعض األحكاـ اليت من شأهنا حفظو واستدامتو
مساعلة بارزة يف ٖتقيق أىداؼ التنمية الشاملة ادلستدامة من - وال زاؿ بإمكاهنا-وهبذا كاف ذلذه ادلؤسسة

 .  األدوار اليت تضطلع هبا خبلؿ
 دورىا االجتماعي والثقافي .1.2

إف من الصعوبة زلاولة حصر دور مؤسسة الوقف يف اجملاؿ االجتماعي والثقايف، ذلك أف األوقاؼ 
 :مشلت كل جزئيات ودقائق احلياة االجتماعية للمجتمع اإلسبلمي، وىذه جوانب فقط من ىذا الدور اإلسبلمية

 يساعد الوقف ويكمل دور مؤسسة الزكاة وباقي ادلؤسسات اليت تعمل على ٖتقيق حد الكفاية ألفراد  -

 اجملتمع، من خبلؿ مساعلتو يف تقدمي العديد من اخلدمات اليت تدخل يف ٘تاـ الكفاية كالتعليم، التطبيب، 

 ؛...وتوفَت فرص عمل

 يساىم الوقف يف ٖتقيق التنمية البشرية، عن طريق إنشاء و٘تويل مؤسسات دورىا إعداد الفرد بتعليمو  -
وتكوينو ورفع قدراتو ومهاراتو، وزيادة وعيو وثقافتو، واحلفاظ على صحتو، ومن ىذه ادلؤسسات دور العلم 

 ؛...وياهتا وادلسجد وادلؤسسات االستشفائية،تعلى اختبلؼ مس

يساعد الوقف يف ٖتقيق االستقرار االجتماعي عن طريق تعزيز اجلانب األخبلقي  والقضاء على سلتلف   -
 إذ يعترب الفقر أحد األسباب ادلؤدية- مصادر االضلراؼ وأسبابو، من خبلؿ ٗتصيصو أوقافا للفقراء

                                                 
1
 .48-37أمحد زلمد السعد، مرجع سبق ذكره، ص 
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 1واأليتاـ  واألرامل حفظا ذلم من التشرد؛- لبلضلراؼ
يعزز روح االنتماء اجملتمعي، ويظهر ىذا من خبلؿ تفاعل ادلسلم مع علـو رلتمعو، إذ يًتجم ىذا احلس  -

 2الًتامحي يف شكل فعل تضامٍت وتكافلي ىو الوقف؛

يقوي الًتابط األسري والتكافل العائلي، فالوقف الذري يساعد على استمرار األسرة وترابطها، واحلفاظ على  -
 3ثروهتا من خبلؿ التقليل من تفتت ىذه الثروة بفعل التوريث الدائم؛

الوقف صورة من صور التضامن االجتماعي وأداة من أدوات ٖتقيق العدالة االجتماعية ليس بُت أفراد اجليل  -
الواحد فحسب بل بُت األجياؿ ادلتعاقبة، فتخصيص أوقاؼ لفئات العجز يف اجملتمع يعترب شكل من 
أشكاؿ التضامن ويساىم يف ٖتقيق العدالة االجتماعية، وبالتايل صوف اجملتمع من كل مظاىر األنانية 

 .ومصادر الصراع بُت سلتلف فئاتو
 الدور االقتصادي .2.2

فمؤسسة األوقاؼ ليست مؤسسة اجتماعية فقط، بل مؤسسة اقتصادية، تقدـ مساعلة بقدر ما ٘تلكو 
 :من موارد مالية قابلة للزيادة باستمرار، ويف ىذا اجملاؿ

يساىم الوقف يف إعادة توزيع الدخوؿ والثروات لصاحل فئات العجز يف اجملتمع، كما يساىم كذلك يف  -
 عملية التوزيع بُت األجياؿ؛

يساىم يف تنشيط الطلب الكلي، ٖتوؿ تيار من الدخوؿ من فئات الفائض يف اجملتمع إىل فئات العجز واليت  -
 ؛4تتميز ٔتيل حدي لبلستهبلؾ مرتفع، شلا يعٍت زيادة الطلب الفعاؿ

  ىذه الزيادة يف الطلب تؤدي إىل زيادة العرض، كما ؽلكن ذلذه ادلؤسسة إحداث زيادة يف ىذا األخَت عن  -

طريق ٘تويل مشاريع استثمارية من مواردىا، وعن طريق كذلك سلتلف الصيغ االستثمارية؛ اليت ؽلكن ذلذه 
 ادلؤسسة من خبلذلا إحداث زيادة تراكمية يف مواردىا ومدا خيلها، واليت تؤدي إىل زيادة كم ونوعية 

 اخلدمات اليت تقدمها؛

ادلساعلة يف التخفيف من حدة البطالة والفقر، حيث تساىم يف حصوؿ ىذه الفئات على الشغل، فتعليم  -
 (القرض احلسن)ىؤالء وتكوينهم يسهم يف إعدادىم لعامل الشغل، باإلضافة إىل إتاحة ٘تويل منعدـ التكلفة

 دلشاريعهم؛

                                                 
1
اقتصاد،وإدارة، : الوقف اإلسبلمي"، يف ادلؤ٘تر الثالث لؤلوقاؼ بادلملكة العربية السعوديةدور الوقف في التنمية المستدامةأمحد إبراىيم مبلوي،  

 .14، ص2009، اجلامعة اإلسبلمية، "وبناء حضارة

2
 .13نفس ادلرجع، ص 

3
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي،  

 .652، مرجع سبق ذكره، صوالمؤسسات

4
 12أمحد إبراىيم مبلوي، مرجع سبق ذكره، ص 
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 ؛1...ادلساعلة يف إنشاء وصيانة البنية التحية لبلقتصاد مثل إنشاء الطرؽ وبناء اجلسور وحفر اآلبار -
 شلا ٗتفيف العبء على ميزانية الدولة عن طريق تكفل مؤسسة األوقاؼ بادلساعلة يف تقدمي بعض اخلدمات، -

   .سيخفف من اآلثار التضخمية ذلذا النوع من النفقات
 الدور السياسي  .3.2

شكل الوقف عرب التاريخ اإلسبلمي عن طريق ما يتمتع بو من موارد ومن خبلؿ تواجده يف سلتلف 
رلاالت احلياة خطا دفاعيا أما أي خطر خارجي يهدد األمة يف ىويتها وسيادهتا، كما شكل على ادلستوى 

سياجا دلقاومة الظلم واجلور يف عهود اضلراؼ الدولة، وسبيبل حلماية الثروات واألمواؿ من تعسف احلكاـ " الداخلي
 . 2"ومصادراهتم

إذ ساىم يف إغلاد رلتمع حضاري يتمتع أفراده ٔتستوى عايل من التعليم و الثقافة والوعي والتمسك 
باذلوية والثوابت، وتنعم كل فئاتو ْتيز واسع من احلرية، فتخصيص أوقاؼ للعناية هبذه اجلوانب، من إنشاء دور 

 وغَتىم من ادلسئولُت على مراكز 3العلم و٘تويل أعماؿ البحث العلمي وتوفَت العيش الكرمي للعلماء والباحثُت
حيوية يف اجملتمع كالقضاة، غلعل ىؤالء مستقلُت عن السلطة غَت خاضعُت لتقلباهتا، شلا يهيأ ذلم حرية العمل 

بكفاءة وإخبلص واستقبللية مادية وفكرية ، والوقوؼ مع احلق وضد كل جور أو أغراض شخصية قد تكوف دلن 
 . 4يتولوف رعاية مصاحل ىذه األمة

 الدور البيئي .4.2

مل يقتصر دور األوقاؼ يف اجملتمع اإلسبلمي على االىتماـ باإلنساف وتوفَت حاجاتو ضرورية كانت أـ 
 ، فوجدت أوقاؼ (ادلائية واحليوانية والنباتية )حاجية وحىت ٖتسينية، بل تعداه لرعاية البيئة الطبيعية بكل مكوناهتا

 حىت أنو أنشئت أوقاؼ للكبلب الضالة 5لصيانة الًتع واألهنار وأوقاؼ إلطعاـ ورعاية احليوانات كالطيور والقطط
 ...7، وأوقاؼ لئلقامة احلدائق العامة وحفر اآلبار6اليت ال مالك ذلا

 ومع تطور احلياة اإلنسانية ؽلكن تطوير النظرة للوقف البيئي كتوقيف أرض ألغراض البحث الزراعي، أو 
 

                                                 
 .11نفس ادلرجع، ص1

2
 .109إبراىيم زلمود عبد الباقي، مرجع سبق ذكره، ص 

3
 .16أمحد إبراىيم مبلوي، مرجع سبق ذكره، ص 

4
يف ندوة الوقف يف الشريعة اإلسبلمية ورلاالتو، وزارة الشؤوف اإلسبلمية واألوقاؼ  ،الوقف الخيري وتميزه عن الوقف األىليزلمد بن أمحد الصاحل،  

 .931-930، ص2002والدعوة واإلرشاد، ادلملكة السعودية، 

5
 .39، مرجع سبق ذكره،صالوقف اإلسالمي تطوره، إدارتو، تنميتومنذر قحف،  

6
 .244، مرجع سبق ذكره، صرعاية البيئة في الشريعة اإلسالميةيوسف القرضاوي،  

7
 16أمحد إبراىيم مبلوي، مرجع سبق ذكره، ص 
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التخلص من التلوث والتقليل منو، احلفاظ   )ٗتصيص أمواؿ لؤلْتاث العلمية يف التخصصات ادلتعلقة ٔتجاؿ البيئة
 . 1(...على ادلوارد،

ومن خبلؿ ما سبق تظهر األعلية الكبَتة ذلذه ادلؤسسة ضمن ادلنظومة ادلؤسسية للتنمية الشاملة ادلستدامة 
يف ادلنهج اإلسبلمي التنموي، غَت أف الواقع ادلعاصر للمجتمعات اإلسبلمية يدؿ على ضعف وتراجع كبَت يف 

أدوار ىذه ادلؤسسة، نتيجة لعدة أسباب كاف أحدىا تعرض الببلد اإلسبلمية حلركات االستعمار وما أحلقو ىذا 
 سنة 89- وإتبلؼ لؤلوقاؼ، ورغم خروج االستعمار من أغلب البلداف اإلسبلميةءاألخَت من هنب واستيبل

 .إال أف ىذه ادلؤسسة مل تعد إىل مكانتها، ومازاؿ دورىا يعًتيو الكثَت من الضعف- لبعض الدوؿ
ويرجع الباحثُت ىذا األمر لعدة أسباب أعلها على اإلطبلؽ عدـ وضوح احلدود وتداخل العبلقات بُت 

 .  ىذه ادلؤسسة وباقي شركائها يف ادلشروع التنموي احلضاري لؤلمة
 عالقات ومجاالت التعاون بين مؤسسة األوقاف وباقي مؤسسات التنمية الشاملة المستدامة .3

يعترب توضيح طبيعة العبلقة اليت تربط مؤسسة األوقاؼ كأىم مؤسسات القطاع الثالث من جهة مع كل 
من جهة ثانية أمر  (الدولة، القطاع اخلاص، اجملتمع ادلدين )مؤسسة من ادلؤسسات الشريكة ذلا يف العملية التنموية

 .على درجة من األعلية، ذلك أنو ؽلهد السًتجاع دورىا التنموي واحلضاري
والباحث يف ىذا ادلوضوع غلد أف العبلقة بُت الوقف من جهة وكل من القطاع اخلاص وبقية مكونات 
، غَت أف البحث يف العبلقة مع  اجملتمع ادلدين واضحة مل يطرأ عليها تعقيد عرب تاريخ اجملتمع اإلسبلمي إىل اليـو

 .  الدولة على درجة كبَتة من التعقيد إىل درجة صعوبة اخلروج ْتكم واضح
 العالقة بين مؤسسة األوقاف والدولة .1.3

  بداية قبل التطرؽ إىل طبيعة العبلقة بُت كل من مؤسسة األوقاؼ والدولة يف ظل النظاـ اإلسبلمي 
ورلاالت التعاوف بينهما، البد من التطرؽ أوال على حدود ىذه العبلقة، إذ أف وجود األوقاؼ يف معظم الدوؿ 
اإلسبلمية يف الوقت الراىن كوزارة من بُت وزارات اجلهاز احلكومي أو ٖتت وصاية وزارة من ىذه الوزارات يدؿ 

وىي - ادلستقل عن الدولة-على وجود تناقض، إذ كيف ؽلكن اعتبارىا مؤسسة من مؤسسات القطاع الثالث 
 جزء من جهاز الدولة؟

 :ولتوضيح ىذا األمر ندرج النقطتُت التالية

احلنفية –اتفق أصحاب ادلذاىب األربعة "فقد- الوالية على الوقف-بالرجوع إىل أقواؿ الفقهاء يف ىذا األمر -
حق  (الناظر العاـ)على أنو مىت وجد للوقف ناظر خاص فليس للحاكم- وادلالكية، والشافعية، واحلنابلة

وىذا احلكم استمده الفقهاء من  .معيَّناً من ِقَبل احلاكم التصرؼ يف الوقف، حىت ولوكاف الناظر اخلاص
ليس  "اإلمام ابن تيمية، كما يقوؿ ""الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة: "القاعدة الفقهية العامة

                                                 
1
 .، ، مرجع سبق ذكره، العالم اإلسالمي وتحديات التنمية المستدامةمنظمة اإلسبلمية للًتبية والعلـو والثقافة. بتصرؼ 
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 للحاكم أف يويل، وال يتصرؼ يف الوقف بدوف أمر الناظر الشرعي اخلاص، إال أف يكوف الناظر الشرعي قد 

1؛"تعدى فيما يفعلو
 

وبالرجوع إىل التاريخ، فقد ارتبط الوقف اإلسبلمي منذ نشأتو باإلرادة احلرة لؤلفراد، ما جعلو منتميا من  -
البداية للدائرة االجتماعية األىلية، وارتبط باألمة سواء من حيث موارده أو إدارتو أو اجلهات ادلستفيدة منو، 

 .مستقبل بذلك إداريا وماليا عن الدولة

 ومع تطور الدولة اإلسبلمية واستفادهتا من احلضارات األخرى، اعتمدت نظاـ الدواوين لتنظيم شؤوهنا 
، أما شؤوف األوقاؼ رغم اتساع نشاطها وكثرة خدماهتا روعيت (ديواف الزكاة، اخلراج )اإلدارية خاصة ادلالية منها

فلسفة الوقف األىلية فيها، فحرص علماء األمة وفقهائها على ضماف ىذه االستقبللية من خبلؿ جعل مؤسسة 
القضاء جهة مرجعية للحسم يف قضايا النظارة، على أساس أف مؤسسة القضاء تتمتع باستقبللية عن السلطتُت 

  2.التنفيذية والتشريعية وبكفاءة يف الرقابة وحسم ادلشاكل الفقهية واإلدارية وادلالية للوقف
 :وانطبلؽ من ىذه التوضيحات فإف العبلقة بُت كل من الدولة والوقف، تتحدد فيما يلي

تساىم الدولة يف إعادة االعتبار للوقف يف اجملتمع اإلسبلمي ادلعاصر من خبلؿ دورىا اإلشرايف والتوجيهي،  -
سن تشريعات من شأهنا تنظيم عملية إدارة الوقف وٖتفيز  : 3والذي يتفرع إىل دور تشريعي وٖتفيزي ورقايب

األشخاص على زيادة موارد وأصوؿ ادلؤسسة الوقفية، وكذا إرجاع الثقة للمستفيدين من خدمات ىذه 
 )كما ؽلكن للدولة عن طريق التوعية توجيو عملية اإليقاؼ توجيها يوافق أولويات األمة. ادلؤسسة

 ؛(الضروريات أوال، فاحلاجيات، مث التحسينات

حسب إمكانيات - يساىم الوقف يف ٗتفيف العبء على ميزانية الدولة، عن طريق تكفلو اجلزئي أو الكلي -
 ...الصحة، التعليم، البحث العلمي،: بتقدمي بعض اخلدمات األساسية- ىذه ادلؤسسة ومواردىا

 العالقة بين مؤسسة األوقاف والمجتمع المدني .2.3

 :والعبلقة ىنا يف االٕتاىُت
تستفيد مؤسسة الوقف من سلتلف مكونات ىذا اجملتمع، وبعض من أوجو ىذه االستفادة والتعاوف تتمثل  -

 :يف

                                                 
1
وزارة الشؤوف  ، يف ندوة الوقف يف الشريعة اإلسبلمية ورلاالتو،الوالية على الوقف وأثرىا في المحافظة عليوعبد العزيز زلمد بن عجيبلف،  

 .683-680ص 2002اإلسبلمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد، ادلملكة السعودية، 

2
، يف مؤ٘تر ديب الدويل لبلستثمارات الوقفية، الدولة والقطاع الوقفي في القرن الحادي والعشرين من الوصاية علية إلى الشراكة معوطارؽ عبد ا،  

 .326-323، ص2008مؤسسة األوقاؼ وشؤوف القّصر،
3
 .345-342نفس ادلرجع، ص 



 

 

161  

 

 املنظومة املؤسسية للتننية الشاملة املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي                                    الفصل الثالث
 

  1؛(مدخرات، موارد وأصوؿ، ثروات)ٖتويبلت القطاع العائلي 

 من خبلؿ -كطرؼ شاركها ويشاهبها األدوار واألىداؼ- االستفادة من اجلمعيات اخلَتية ،
 تزويدىا ٔتعلومات متكاملة حوؿ حاجات سلتلف شرائح اجملتمع، التنسيق معها يف وضع اخلطط،

 ؛2...حشد وتوعية ادلتطوعُت بأعلية الوقف،

 (متطوعُت، ومستفيدين من خدماهتا)االستفادة من سلتلف ادلؤسسات اإلعبلمية يف توعية اجلمهور 
 يف حاجة ماسة إىل خدمة اإلعبلـ من أجل األوقاؼ سةمؤسبأعلية الوقف الدنيوية واألخروية، ؼ

دعوة الناس إىل ادلساعلة يف أصوذلا بغية و ،وادلنتجات اليت تنتجها تسويق اخلدمات اليت تقدمها
، األمر الذي يزيد من حضورىا يف اجملتمع الوصوؿ إىل مردود أكرب، وزيادة يف األصوؿ واألرباح

 ؛3ويفّعل دورىا

  تزودىا ادلؤسسات التعليمية والبحثية بالكفاءات اإلدارية واخلرباء، وكذا إغلاد حلوؿ لبعض ادلسائل
 .اليت تعًتض عملها

 .تستفيد سلتلف مكونات اجملتمع ادلدين من اخلدمات ادلتنوعة ادلقدمة من قبل ىذه ادلؤسسة -

 العالقة بين مؤسسة األوقاف والقطاع الخاص .3.3

 :وكذلك العبلقة يف إتاىُت
 ذلذه 4رلموع ٖتويبلتو الوقفية: يساىم القطاع اخلاص يف تنمية موارد ومداخيل ادلؤسسة الوقفية من خبلؿ -

 ادلؤسسة، وكذا تسيَته جلزء من افظة االستثمارية ذلذه ادلؤسسة؛

 .كما تساىم مؤسسة األوقاؼ يف ٘تويل مشاريع استثمارية تابع للقطاع اخلاص -

طللص من ىذا العرض أف للقطاع الثالث مكانة مهمة ودور أساسي يف ٖتقيق التنمية الشاملة ادلستدامة 
ال تقل أعلية عن باقي القطاعات، وقد استطاع ىذا األخَت أف يفرض وجوده وػلتل مكانتو ويؤدي دوره يف 

 اجملتمعات الغربية واألرقاـ اليت أوردنا تعرب عن جزء من ىذا الدور ادلتنامي عرب الزمن إف على ادلستوى الي، أو 
 .الدويل من خبلؿ ادلنظمات اخلَتية الدولية، اليت اهتمت يف كثَت من األحياف ٓتدمة مصاحل دوذلا ال غَت

                                                 
1
، مرجع دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات والمؤسسات: المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي،  

 .639سبق ذكره، ص

2
الصيغ " ، يف ادلؤ٘تر الثاين لؤلوقاؼصيغ جديدة للتكامل وعرض نماذج واقعية: الوقف والمنظمات األىليةسهَت عبد العزيز زلمد يوسف عويضة،  

 .07، ص2006، جامعة أـ القرى، ادلملكة السعودية، "التنموية والرؤى ادلستقبلية

3
" يف ندوة، دراسة لمشروعية الوقف على وسائل اإلعالم وحاجة المشروعات الوقفية لخدمة اإلعالم: الوقف واإلعالمخالد بن زلمد القاسم،  

 .102ىػ، ص1420وزارة الشؤوف اإلسبلمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد، ادلملكة السعودية، ، "مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية

4
دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي،  

 .639، مرجع سبق ذكره، صوالمؤسسات
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 الغربية قد عرؼ تطورا اغلابيا وتصاعديا على مر الزمن، فإف ما حدث توإف كاف ىذا القطاع يف اجملتمعا
لو يف اجملتمعات اإلسبلمية كاف العكس، إذ نقل لنا التاريخ أف ىذا القطاع بصفة عامة وادلؤسسة الوقفية بصفة 

خاصة، كانت ذلا الدور األوؿ يف النهوض احلضاري باألمة ، فقد ساعلت يف ٖتقيق تنمية شاملة مستدامة بأعلى 
كفاءة شلكنة، وىذا بفضل ارتكازىا على منظومة من القيم األخبلقية النبيلة النابعة من الدين اإلسبلمي، األمر 

فإف كاف ىذا األخَت قد تفوؽ ّتانبو . الذي أعطاىا قوة وخصوصية ميزهتا عن غَتىا من ٕتارب العمل اخلَتي
الرقمي يف الغرب يف الوقت الراىن فإف العمل اخلَتي اإلسبلمي يتفوؽ دائما يف جانبو القّيمي وتفوؽ يف ادلاضي يف 

 .1القّيمية والنوعية واألخبلقية والرقمية: جوانبو 
 ومازاؿ ؽلكن ذلذا العمل أف ػلقق التفوؽ مرة أخرى، ويساىم ٔتختلف مؤسساتو وعلى رأسها مؤسسة 

 . الوقف يف تنمية شاملة مستدامة، إف مت إغلاد شبكة العبلقات الصحيحة وهتيئة الظروؼ ادلناسبة لو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
لػ زلمد عبد ا السلومي، " القطاع الثالث والفرص السانحة" ، قراءة يف كتاب -سلتص بالعمل اخلَتي- ادلركز الدويل لؤلْتاث والدراسات. بتصرؼ 1

 .مرجع سبق ذكره
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المالية، التعليمية والبحثية، اإلعالمية، : دور المؤسسات: المبحث الثالث
         المسجدية في التنمية الشاملة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي

 
لقد خصص ىذا ادلبحث للتطرؽ إىل بعض ادلؤسسات اليت ذلا دور جوىري يف ٖتقيق التنمية الشاملة 

. ادلستدامة يف ظل النظاـ اإلسبلمي، إذ ال ؽلكن ْتاؿ من األحواؿ تصور قيامها دوف وجود ىذه ادلؤسسات
والدليل على ىذا أف ضعفها أو تراجع أدائها أو هتميش وإعلاؿ دورىا أو اضلرؼ منهجها كما ىو احلاؿ يف الوقت 

 .  حلالة التخلف اليت تعيشها الدوؿ اإلسبلميةةالراىن، كاف أحد األسباب الرئيسي
ادلؤسسات ادلالية، ادلؤسسات التعليمية والبحثية، ادلؤسسة ادلسجدية، : وتتمثل ىذه ادلؤسسات يف

 .ادلؤسسات اإلعبلمية، ويف ما يلي سنتعرض باختصار إىل أدوار ىذه ادلؤسسات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 للمؤسسات المالية في ظل االقتصاد اإلسالميالدور التنموي  :المطلب األول 

 المؤسسات التعليمة و البحثية، المؤسسة المسجدية، : طبيعة دور: المطلب الثاني
 .المؤسسات اإلعالمية في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة
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 للمؤسسات المالية في ظل االقتصاد اإلسالميالدور التنموي  :المطلب األول

 
تعترب ادلؤسسات ادلالية جزء أساسي من النظاـ ادلايل ألي دولة، ذلا دور بارز يف تعبئة ادلوارد ادلالية 

وىناؾ ثبلث أنواع من ىذه ادلؤسسات يف األنظمة . وادلساعلة يف التخصيص الكفء ٔتا ؼلدـ األىداؼ التنموية
ادلالية ادلعاصرة ٗتتص كل واحدة منها ٔتجموعة من الوظائف ٘تيزىا عن غَتىا من ادلؤسسات ادلالية، وىذه األنواع 

 .مؤسسات مصرفية، مؤسسات تداوؿ، مؤسسات التأمُت: 1ىي
وىذه ادلؤسسات موجودة كذلك يف النظاـ ادلايل اإلسبلمي، غَت أف طبيعة وخصوصية ىذا النظاـ من 
حيث خضوعو ألسس وضوابط ادلذىب االقتصادي اإلسبلمي، جعل طبيعة عمل ادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية 

 .ؼلتلف عن مثيبلهتا يف النظاـ ادلايل ادلعاصر، األمر الذي جعل دورىا شليز يف ٖتقيق التنمية الشاملة ادلستدامة
وسنتطرؽ يف ىذا ادلطلب باختصار إىل دور نوعُت من ادلؤسسات ادلالية يف النظاـ االقتصادي اإلسبلمي 

 :يف ٖتقيق التنمية الشاملة ادلستدامة
 ادلصارؼ اإلسبلمية؛: أوال -

 .مؤسسات التأمُت التعاوين: ثانيا -

 المصـارف اإلسالمية: أوال
تعترب ٕتربة ادلصارؼ اإلسبلمية ٕتربة حديثة جّدا إذا ما قورنت بتجربة ادلصارؼ التقليدية، فعمر ىذه 

 )*(2األخَتة يعد بالقروف يف حُت أف عمر ادلصرفية اإلسبلمية أقل من نصف قرف
مؤسسة مالية نقدية تقـو باألعماؿ واخلدمات ادلالية ادلصرفية وجذب :" ويعرؼ ادلصرؼ اإلسبلمي بأنو

ادلوارد النقدية وتوظيفها توظيفا فعاال يكفل ظلوىا وٖتقيق أكرب عائد منها ٔتا ػلقق أىداؼ التنمية االقتصادية 
 .3"واالجتماعية يف إطار أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

إذف فادلصرؼ اإلسبلمي ال ؼلتلف من حيث الوظائف اليت يؤديها عن ادلصرؼ التقليدي، غَت أف 
ادلصرؼ اإلسبلمي مقيد أثناء تأدية سلتلف وظائفو بضوابط العمل ادلصريف اإلسبلمي، واليت يعترب عدـ تعاملو 

                                                 
1
يف مؤ٘تر ديب الدويل لبلستثمارات الوقفية، مؤسسة األوقاؼ وشؤوف ، التكامل بين االقتصاد اإلسالمي والمؤسسات الوقفيةحسُت برشتك،  

 .43، ص2008القّصر،
2
، ْتث يف كلية العلـو االقتصادية واإلدارية، جامعة  دور المصارف اإلسالمية في دفع عجلة التنمية في البلدان اإلسالميةعبد الرمحن يسرى أمحد،   

 .04، ص2010اإلماـ زلمد بن سعود اإلسبلمية، السعودية ،
)*(
راجع .  بفضل صندوؽ وإدارة احلج ادلاليزي، الذي يعترب أوؿ مصرؼ إسبلمي1962يعترب الكثَت أف نشأت ادلصرفية اإلسبلمية احلديثة كانت يف  

 .186-180، مرجع سبق ذكره،صعلم أم وىم: االقتصاد اإلسالميغساف زلمود إبراىيم، منذر قحف، 
3
 .296سعيد علي العبيدي، مرجع سبق ذكره، ص 
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وىذا ما جعل طبيعة عملو وعبلقاتو ٔتختلف ادلتعاملُت . بالفوائد الربوية أوذلا، فهو باألساس بنك مشاركة واستثمار
ٗتتلف كلية عن ما ىو موجود يف بنك تقليدي، كما جعل  (البنك ادلركزي، مؤسسات، بنوؾ أخرى، أفراد )معو

دوره ؼلتلف عن دور ىذا ادلصرؼ من حيث درجة الكفاءة يف ٖتقيق أىداؼ التنمية الشاملة ادلستدامة خاصة 
 .وفيما يلي سنقدـ بعض األدلة على ىذا احلكم. ىدؼ حفظ ادلاؿ

 توجيو التمويل نحو المشاريع ذات الكفاءة االقتصادية العالية .1

ادلصرؼ اإلسبلمي من خبلؿ اعتماده على قاعدة ادلشاركة يف الربح واخلسارة، يعمد إىل منح التمويل 
كبَتة، متوسطة،  )وادلشاركة يف االستثمار يف ادلشاريع األكثر كفاءة واألكرب عائد مهما كاف حجم ىذه ادلشاريع 

، -كواحد من الدوافع ادلشروعة اليت ٖتكم تصرفاتو وقراراتو- ، ألف ىذا سيؤدي إىل رفع عائداتو وأرباحو (صغَتة
كما سيؤدي كذلك على ادلستوى الكلي إىل االستخداـ األمثل للموارد ادلالية والنقدية والتخصيص الكفء ذلا، ما 

 .يعٍت منع ترسبها إىل مشروعات ذات جدوى اقتصادية منخفضة
وىذا عكس ادلصرؼ الربوي الذي يعتمد على نظاـ الفائدة، فهو ؽلنح التمويل وفقا دلعيار ادلبلءة ادلالية، 

ألف ىذا يتيح ذلا ضماف اسًتداد أصل القرض ودفع الفوائد، فبل يهمها إف حققت ىذه ادلشاريع عائد أكرب أو 
 .1أقل أو حىت حققت خسائر، ألهنا ضمنت منذ البداية اسًتداد أمواذلا وٖتقيق عائد من الفائدة الربوية

 المساىمة في تحقيق العدالة التوزيعية للدخل الوطني .2

ىم من  (األغنياء )إف اعتماد ادلصرؼ الربوي على معيار ادلبلءة ادلالية، غلعل الفئات القادرة اليت التسديد 
ػلصلوف على القروض دائما وػلـر منها البقية حىت وإف كانت مشاريعهم ذات كفاءة، وىذا يعٍت إتاحة الفرصة 

، وىذا سيحدث تأثَت سليب كبَت على -وعلى ادلدى الطويل زيادة ثرواهتم- لزيادة دخوؿ فئة دوف الفئات األخرى
عملية التوزيع، عكس ادلصرؼ اإلسبلمي، الذي ؽلنح التمويل بناء على توقعات الربح الصايف للمشروع وكفاءة 

وأمانة القائمُت عليو، وىذا ما يشجع من ؽللك ىذه ادلعطيات على ادلشاركة يف النشاط االستثماري ما داـ ىناؾ 
إلعطائو فرصة ٕتسيد - من خبلؿ سلتلف صيغ التمويل واالستثمار-مستعد  (ادلصرؼ اإلسبلمي )طرؼ

 2.مشروعو، وبالتايل فرصة لزيادة دخوذلم، وىذا يعٍت توزيع أفضل للدخل القومي
، عند توزيعو لؤلرباح ةباإلضافة إىل اعتماد ادلصرؼ اإلسبلمي على النتائج الفعلية للعملية االستثماري

اققة أو ٖتميلو للخسائر، وىذا ما يؤدي كذلك للتوزيع العادؿ للدخوؿ، عكس اعتماد الفائدة الربوية اليت تتيح 
 .لطرؼ الربح دائما على حساب بقية األطراؼ

 
 

                                                 
1
 .20-18عبد الرمحن يسرى أمحد، مرجع سبق ذكره، ص. بتصرؼ 

2
  .25-24نفس ادلرجع، ص 
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 ضمان االرتباط المستدام بين االقتصاد الحقيقي واالقتصاد المالي .3

كاف أحد أسباب األزمة ادلالية احلالية ىو انفصاؿ االقتصادي احلقيقي عن االقتصاد ادلايل، واليت كانت 
 البنوؾ اليت تتعامل بالفائدة الربوية السبب الرئيسي وراء حدوث ىذا االنفصاؿ، عكس ادلصرؼ اإلسبلمي الذي 

، ىذه األخَتة ٕتعل التمويل دائما مرتبط بإنتاج أو تداوؿ السلع )*( الشرعيةريعمل بصيغ التمويل واالستثما
 .واخلدمات، فكل حركة للنقود يف االقتصاد ادلايل تقابلها حركة للسلع واخلدمات يف االقتصاد احلقيقي

وىذا ما يضمن االرتباط ادلستداـ بُت االقتصادين، وبالتايل احتماؿ حدوث األزمات ادلالية يقل يف النظاـ 
 .االقتصادي اإلسبلمي، وذلذا األمر أثر بالغ األعلية على مسار التنمية الشاملة ادلستدامة

 المساىمة في التخصيص األمثل للموارد المجتمعية  .4

ال تقل دراسة اجلدوى االجتماعية أعلية عن دراسة اجلدوى االقتصادية يف ادلصريف اإلسبلمي، فطابع 
وىذا األمر يضمن منح التمويل إىل . يعٍت بالضرورة التزامو بصفة طوعية بضوابط االقتصاد اإلسبلمي" اإلسبلمي"

فقط، وكذا ادلشاريع اليت تليب احتياجات  (غَت مضرة بالفرد واجملتمع والبيئة الطبيعية)ادلشروعات ادلباحة شرعا
اجملتمع الضرورية أوال، فبل يسمح بانسياب األمواؿ ضلو ما يضر باجملتمع وبأفراده وبيئتو، كما ال يسمح بانسياهبا 

 .وىذا ما ػلقق التخصيص األمثل ذلا. إىل ادلشاريع األقل أولوية
وىناؾ عاملُت آخرين يضماف التزاـ ادلصرؼ اإلسبلمي هبذين الضابطُت، أحدىا اإلشراؼ والتوجيو 

، والثاين (من خبلؿ سلتلف أدوات السياسة النقدية يف إطار االقتصاد اإلسبلمي )ادلمارس من قبل البنك ادلركزي
 .وجود الرقابة الشرعية وىي خصوصية تتميز هبا ادلصارؼ اإلسبلمية

من خبلؿ التزامو بكل أسس وضوابط )ومن خبلؿ ىذا العرض ادلختصر يتبُت كفاءة ادلصرؼ اإلسبلمي 
 .بادلقارنة مع نظَته التقليدي يف ٖتقيق أىداؼ التنمية الشاملة ادلستدامة (االقتصاد اإلسبلمي

 مؤسسات التأمين التعاوني اإلسالمي: ثانيا
وسيلة للوصوؿ إىل غاية وىي ٖتقيق األمن، ويرتكز على ادخار جزء من ادلاؿ "يعترب التأمُت 

دلواجهة احلوادث واحلاجات ادلستقبلية، سواء مت ذلك على ادلستوى الشخص الفردي أو مت على 
 ، وىذا يعٍت أنو أداة مهمة لتحقيق التنمية الشاملة ادلستدامة، باعتباره نوع من حجز جزء 1"ادلستوى اجلماعي

من الدخل عن االستهبلؾ اآلين، فهو ػلافظ على ادلوارد من التبديد لغرض تلبية حاجات مستقبلية قد تكوف 
 .على ادلدى القصَت أو على ادلدى البعيد

                                                 
 86-81راجع، الفصل الثاين، ص)*(

1
 :زلمد عبد احلليم عمر، عقود التأمُت خارج ديار اإلسبلـ يف ظل احلاجة إليو، ْتث يف ادلوقع االلكًتوين 

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/10013.doc 
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وقد أصبح التأمُت يف الوقت احلايل جزء مهم يف القطاع ادلايل ال يقل أعلية عن القطاع ادلصريف، فهو 
ضرورة ال ؽلكن ألي رلتمع االستغناء عنها، دلا ذلا من أعلية للفرد ولبلقتصاد وللتنمية الشاملة ادلستدامة، حيث أنو 

 :يساىم يف
 من خبلؿ تأمينو على أموالو، شلتلكاتو، التأمُت  )ٖتقيق جانب من األمن واالستقرار النفسي للفرد وألسرتو  -

، وىي حاجة فطرية لكل فرد، تساعده على االنطبلؽ يف شلارسة سلتلف نشاطاتو بأكثر (...الصحي،
 ارتياحية 

 وطمأنينة، وعلى رأسها األنشطة االقتصادية واالستثمارية؛

صناعي، )توفَت التغطية التأمينية على كل ادلخاطر واحلوادث ادلتعلقة بكل نوع من أنواع النشاط االقتصادي  -
 ، شلا يشجع على التوسع يف ىذه األنشطة للوصوؿ إىل احلجم األمثل ادلتوافق مع كل (فبلحي، ٕتاري، مايل

، شلا يزيد من احلركية االقتصادية وػلدث انتعاش اقتصادي ضروري لتحقيق التنمية 1نوع من ىذه األنشطة 
 الشاملة ادلستدامة؛  

ألنو مت االحتياط ذلا - تقليل وقوع اخلسائر  ادلًتتبة عن حدوث اخلطر موضوع التأمُت، وتقليل ووقعها -
 ؛2، شلا يعٍت احلفاظ على الثروة الوطنية وضماف استمراريتها يف اإلنتاج-مسبقا عن طريق أقساط التأمُت

 تعد شركات التأمُت من أكثر ادلؤسسات قدرة على مجع وتعبئة ادلدخرات، واليت توجو إىل اجملاؿ  -

 والتنموي، وما ذلذا األخَت من آثار اغلابية على الناتج الوطٍت ومستوى التشغيل وٖتسن 3االستثماري
 األوضاع االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة؛

- قسط التأمُت- يعترب التأمُت وسيلة من وسائل التخفيف من التضخم، من خبلؿ حجز جزء من الدخل -
عن االستهبلؾ، وبالتايل التقليص من ادلعروض النقدي بقيمة أقساط التأمُت، الذي تقـو شركات التأمُت 

 ؛4بتوجيهو لزيادة ادلعروض السلعي

رسـو أقساط  )يوفر التأمُت إيراد دليزانية الدولة، عن طريق سلتلف الرسـو اليت تدفعها شركات التأمُت للدولة -
 ، وبالتايل ؽلكن (...،)*(التأمُت، رسـو اإلشراؼ والرقابة على التأمُت اليت تُدفع إىل ىيئة الرقابة على التأمُت

                                                 
1
مخطط  المؤسسات المالية : توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية  اإلسالميةبنك السوداف ادلركزي،  .بتصرؼ 

 23، ص2006، 1السوداف، ط: ، بنك السودافالمساعدة للجهاز المصرفي

 . نفس ادلرجع2
 http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/CoInsu.htm: ، على ادلوقع االلكًتوينالتأمين التعاونيزلمد القري،  3

4
مخطط  المؤسسات المالية المساعدة : توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية  اإلسالميةبنك السوداف ادلركزي،  

 .23، مرجع سبق ذكره، صللجهاز المصرفي

)*(
حامد حسن : وىي ىيئة حكومية وظيفتها الرقابة واإلشراؼ على نشاط شركات التأمُت، وقد تكوف ىيئة مستقلة أو تابعة للبنك ادلركزي، راجع 

، " اإلسبلمية منوأبعاده وآفاقو وموقف الشريعة: التأمُت التعاوين"اآلفاؽ وادلعوقات وادلشاكل، يف مؤ٘تر : زلمد، الدور التنموي لشركات التأمُت التعاوين اإلسبلمي
 . 49، ص2010اجلامعة األردنية، رلمع الفقو اإلسبلمي الدويل، ادلنظمة اإلسبلمية للًتبية والعلـو والثقافة، ادلعهد اإلسبلمي للبحوث والتدريب، 
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 .  1للدولة أو ادلؤسسات ادلمثلة ذلا أف تستخدـ ىذه الرسـو كأداة من أدوات السياسة النقدية وادلالية

ونظرا ذلذه األعلية وذلذه الغايات ادلشروعة، وجب إغلاد وسيلة مشروعة لتحقيقها، وىذه الوسيلة تتمثل يف 
التأمُت التعاوين اإلسبلمي، حيث إتو أغلب الفقهاء والباحثُت إىل عدـ جواز التأمُت التجاري، واقًتحوا استعماؿ 

 حامد الدكتور التأمُت التعاوين، ومن بُت التعاريف اليت قدمت ذلذا األخَت اخًتنا التعريف ادلقدـ من قبل 
عقد تربع وفق أحكاـ الشريعة :" وىو تعريف مفصل وشامل لكل أبعاد التأمُت التعاوين اإلسبلميحسن محمد، 

ادلؤمَّن لو بصفتو : تكافلية، دلصلحة مشروعة، بُت طرفُت/ اإلسبلمية، يبٌت على ادلقاصة، لتقدمي خدمة تأمينية
مشًتكا والذي قبل دفع قسط االشًتاؾ، وادلؤمِّن بصفتو عامبل وكيبل عن ادلشًتكُت والذي قبل تسلم قسط 

التعويض ادلثلي، أو : االشًتاؾ وتعهد ٔتقتضى ذلك أف يدفع للمشًتؾ، أو للمستفيد مبلغا من ادلاؿ على سبيل
ورلموع ادلؤمن ذلم وىم ادلشًتكوف . اإليراد الدوري، أو الدفع الرأمسايل، إذا ٖتقق اخلطر ادلغطى دلوضوع التأمُت

 .2"يغنموف الفائض إف وجد، ويغرموف اخلسارة الزائدة إف ٖتققت، ويشاركوف يف اإلدارة
وأىم النقاط اليت وردت يف ىذا التعريف واليت تعترب فروؽ أساسية بُت التأمُت التجاري والتعاوين 

 :3اإلسبلمي
عقد التأمُت التعاوين عقد تربع، اذلدؼ منو التعاوف والتكافل دلواجهة األخطار واألضرار اليت قد تصيب أحد  -

ادلؤمَّنُت،  ويدخل يف باب التعاوف على الرب والتقوى الذي دعا اإلسبلـ لو وحث عليو، وليس عقد شراء 
 للخدمة كما يف التأمُت التجاري الذي يهدؼ إىل ٖتقيق الربح للشركة على حساب ادلؤَّمنُت؛

الغرر واجلهالة، الربا، استعماالت مشروعة للمبالغ  )خلو التأمُت التعاوين من كل التعامبلت ارمة شرعا  -
 ؛(ادلتربع هبا

يف التأمُت التعاوين اإلسبلمي ادلؤمَّن جزء من الشركة وليس طرؼ خارجي عنها وشريك للمساعلُت، وىذا  -
 يعطيو حق ادلشاركة يف اٗتاذ القرار

وعموما يعترب التأمُت التعاوين اإلسبلمي وسيلة مشروعة لتحقيق أىداؼ اقتصادية واجتماعية ٗتدـ التنمية 
 .الشاملة ادلستدامة

غَت أف اجلانب التطبيقي لكل من ٕتربة ادلصارؼ اإلسبلمية ومؤسسات التأمُت التعاوين اإلسبلمي، أظهر 
وىي مهمة  )وجود الكثَت من التحديات والعقبات استدعت إغلاد حلوؿ ذلا، على ادلستوى التطبيقي والنظري

 .(ادلؤسسات البحثية
                                                 

1
أبعاده وآفاقو : التأمُت التعاوين"، يف مؤ٘تر اآلفاق والمعوقات والمشاكل: الدور التنموي لشركات التأمين التعاوني اإلسالميحامد حسن زلمد،  

، اجلامعة األردنية، رلمع الفقو اإلسبلمي الدويل، ادلنظمة اإلسبلمية للًتبية والعلـو والثقافة، ادلعهد اإلسبلمي للبحوث (وموقف الشريعة اإلسبلمية منو
 . 49، ص2010والتدريب، 

2
 .09نفس ادلرجع، ص 

3
االقتصاد اإلسبلمي ، " ، يف ادللتقى الدويل التحديات التي تواجو التأمين التكافلي اإلسالميبريش عبد القادر و زلمد معمري، . بتصرؼ 

 .8-6، ادلركز اجلامعي بغرداية، ص"ورىانات ادلستقبل..الواقع
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 المؤسسات التعليمة والبحثية، المؤسسة المسجدية،                                   : طبيعة دور: المطلب الثاني

               المؤسسات اإلعالمية في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة 
ال ؽلكن بأي حاؿ من األحواؿ تصور قياـ تنمية شاملة مستدامة يف ظل نظاـ اقتصادي إسبلمي يف 

ويف . غياب أو هتميش دور كل من ادلؤسسات التعليمية والبحثية، ادلؤسسة ادلسجدية، ادلؤسسات اإلعبلمية
 .سنطرؽ إىل دور كل واحدة من ىذه ادلؤسسات يف عملية التنمية الشاملة ادلستدامة

 
 دور المؤسسات التعليمية والبحثية:أوال

يعترب العلم من أساسيات وأولويات التشريع اإلسبلمي، فقد جعلو حق من حقوؽ ادلسلم وواجب من 
 واجباتو يف نفس الوقت، والعلم ىو أداة رئيسية لتحقيق كل أىداؼ التنمية الشاملة ادلستدامة وعلى رأسها حفظ 

وأبرز ادلؤسسات ادلسئولة عن ٖتقيق أىداؼ التنمية الشاملة ادلستدامة ىي ادلؤسسات التعليمية والتكوينية . العقل
 :وادلؤسسات البحثية، من خبلؿ

تنمية ادلورد البشري الذي يعترب ىدؼ التنمية الشاملة ادلستدامة من خبلؿ تزويده بادلعارؼ اليت ترفع من  -
مستوى الوعي لديو شلا غلعلو يدرؾ حقوقو وطرؽ ادلطالبة هبا، وكذا تزويده بادلهارات اليت تساعده على رفع 

 مستوى معيشتو وٖتسُت فرص احلياة لديو؛

باعتباره وسيلة التنمية من خبلؿ تزويده بادلعارؼ وادلهارات البلزمة  (رأس ادلاؿ البشري )تنمية ادلورد البشري -
لقياـ العملية التنموية يف رلاؿ القيادة والتنفيذ، وجعلو مصدر تغيَت وإبداع يف شىت الفروع التنموية 

، وىذا يعتمد على نوعية التعليم ومستوى (...االقتصاد، واالجتماع، والسياسة، والبيئة، والتكنولوجيا،)
 جودتو، فكلما كانت اجلودة عالية كلما كاف سلرجات التعليم يف خدمة التنمية وليست عبء عليها؛

تزويد العملية التنموية باحللوؿ البلزمة لئلشكاليات وادلشاكل اليت تصادفها، من خبلؿ اجلهود البحثية اليت  -
 تستفيد من ادلاضي حلل مشاكل احلاضر واستشراؼ ادلستقبل؛

 غَت أف الكثَت من الدراسات تأكد أف الدور التنموي ذلذه ادلؤسسات يف العادلُت اإلسبلمي والعريب يعًتيو 
- الضعف، خاصة إذا قورنت ٔتا ىو موجود يف الدوؿ األخرى، ويكفي إلصدار ىذا احلكم أف نعلم عدد األميُت

 مليوف أمي     97.2يف الوطن العريب-  باعتبار إلغاء األمية ؽلثل أوؿ ىدؼ تسعى ىذه ادلؤسسات لتحقيقو
(27.9%)1 . 

                                                 
1
  ،  :، يف ادلوقع2011 سبتمبر 8بيان في اليوم العالمي لمحو االمية ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة والًتبية والعلـو

http://www.alecso.org.tn/images/stories/AKHBAR/7-09-2011.pdf 
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كما ٕتدر اإلشارة يف ىذا الصدد إىل البحث العلمي يف االقتصاد اإلسبلمي ، باعتباره العلم ادلعوؿ عليو 
إلغلاد آليات تطبيق ىذا النظاـ على أرض الواقع من أجل ٖتقيق التنمية الشاملة ادلستدامة وفقا للمنهج 

اإلسبلمي، وكذا احللوؿ الفورية للمشاكل اليت تعًتض عملية التطبيق، ورغم اجلهود ادلبذولة إال أف الباحثُت يف ىذا 
جدية البحث أو  )اجملاؿ يشَتوف إىل العديد من نقاط الضعف والنقص على مستوى كمية ونوعية البحوث 

وعلى  (1أسلوب التناوؿ أو ادلنهجية أو استنباط حلوؿ جديدة للمشكبلت ادلعاصرة ادلتعلقة باالقتصاد اإلسبلمي
 مستوى نوعية وعدد 

رسالة  عدد قليل وخاصة الباحثُت اجلادين وادلتمكنُت الذين ػلملوف  )الكوادر والكفاءات البحثية
 ( 2يقبلوف التضحية ببعض ادلغريات لنيل شرؼ ادلساعلة يف تأسيس ىذا العلم اجلديد االقتصاد اإلسبلميوسامية 

 دور المؤسسات اإلعالمية:ثانيا

لئلعبلـ اليـو ٔتختلف وسائلو ووسائطو التقليدية ادلكتوبة وادلسموعة وادلرئية  واحلديثة ادلتمثلة يف شبكة 
دور على درجة كبَتة من األعلية ، ( Face Book, Twitter, Youtubeخاصة  )االنًتنيت ٔتختلف مواقعها

واخلطورة، فهو يشكل ْتق السلطة الرابعة يف الدوؿ ادلعاصرة بل يف كثَت من األحياف زاحم السلطة األوىل، دلا 
أصبح لو من تأثَت رىيب على سلوكيات وأفكار وقناعات وحىت معتقدات ادلتلقُت للرسالة اإلعبلمية على اختبلؼ 

 .مستويات تعليمهم ودرجات وعيهم
وضلن اليـو إف أردنا ٖتقيق تنمية شاملة مستدامة وفقا للمنهج اإلسبلمي، من اخلطأ الكبَت التقليل من 

دور ىذه ادلؤسسات أو هتميشها أو عدـ االستفادة من دعمها للجهود التنموية، والبقاء متوقعيُت على أنفسنا يف 
خصائصو وخصوصياتو، أعليتو خاصة يف  )اجلامعات ومراكز البحث دوف التوجو لكافة األمة والًتويج ذلذا ادلنهج

 :، فيمكن ذلذه ادلؤسسات(...ىذه ادلرحلة، 
 ادلساعلة يف التنشئة الصحيحة لؤلجياؿ؛ -

وضرورة  (...االقتصادية، االجتماعية والثقافية، السياسية، البيئية،  )رفع وعي األمة ٔتختلف قضايا التنمية -
 مشاركتها فيها؛

تقدمي الدعم اإلعبلمي البلـز ألسس وسياسات ومؤسسات التنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد  -
، من خبلؿ التعريف (...مؤسسة الزكاة، الوقف، ادلصارؼ اإلسبلمية، شركات التأمُت التعاوين، )اإلسبلمي

 . بأدوارىا ووظائفها وخدماهتا ومنتجاهتا، فتدرؾ األمة أعليتها، ويزادا بالتايل االلتفاؼ حوذلا والتعامل معها

                                                 
1
االقتصاد " ، يف ادللتقى الدويل  األوؿ حوؿنحو ترشيد منتجات البحث العلمي في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي وعبد احلليم غريب، : راجع 

 13، ص2011، ادلركز اجلامعي بغرداية، "ورىانات ادلستقبل..اإلسبلمي، الواقع

2
، نقبل عن مدير مركز أْتاث االقتصاد اإلسبلمي ّتامعة ادللك االقتصاد اإلسالمي يواجو نقصا في إعداد الكوادر البحثيةصحيفة ادلدينة، : راجع 

 http://www.al-madina.com/node/293177: عبد العزيز، يف ادلوقع اإللكًتوين
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رصده ادلستمر دلدى صلاح اخلطط وصلاعة  )تقدمي الدعم دلؤسسة احلسبة من خبلؿ دور اإلعبلـ الرقايب -
 .(السياسات ادلتبعة

يعترب من أكرب العوائق والعقبات - مع بعض االستثناءات- غَت أف واقع اإلعبلـ العريب واإلسبلمي اليـو
اليت تقف أماـ ٖتقيق التنمية، بسبب طبيعة وطريقة نقلو لؤلخبار، جودة ونوعية الربامج وادلواد والرسائل اإلعبلمية 

أمراض اجتماعية، اضلراؼ أخبلقي، أظلاط استهبلكية ) ، شلا جعل تأثَتىا على ادلتلقي سلبيا(اليت ينشرىا
 (.1...غربية،

 مراجعة " لذلك ومن أجل جعل ىذه ادلؤسسات تقـو بدورىا التنموي بالشكل وادلستوى ادلطلوب، غلب
وواقع األمة وأىداؼ " 2وتوجيهها للتماشي مع القواعد العامة لئلسبلـ...اذلياكل اإلعبلمية من بشرية وفكرية 

 .التنمية الشاملة ادلستدامة

 دور المؤسسة المسجدية: ثالثا

 للمؤسسة ادلسجدية دور مهم يف عملية التنمية الشاملة ادلستدامة، فهي ليست مكاف إلقامة العبادة 
كما يف األدياف األخرى، بل لعب ادلسجد منذ أوؿ تأسيس لو دور الريادة يف انطبلؽ وبناء احلضارة اإلسبلمية، 
ومازاؿ بإمكانو حاليا ومستقببل أف يساىم يف إعادة بناء ىذه احلضارة، من خبلؿ ادلساعلة يف ٖتقيق أحد أىم 

أىداؼ التنمية وىو ىدؼ حفظ الدين ببناء اجلانب الروحي والقّيمي وإرساء العقيدة الصحيحة  البلزمة النطبلؽ 
 .)*(التنمية الشاملة ادلستدامة وضماف مسار صحيح ذلا

لكن يف ظل تراجع ملحوظ لدور ادلسجد يف رلاؿ التوعية ورفع الوازع الديٍت وبناء الفرد ادلسلم االغلايب، 
فساد مايل، رشوة،  )صار اجملتمع عرضة دلختلف أشكاؿ الغزو والتغريب، وانتشرت صور االضلراؼ االقتصادي

) ، والسياسي...(سلدرات، أظلاط استهبلؾ غربية، اضلبلؿ أخبلقي،) ، واالضلراؼ االجتماعي والثقايف(...ربا،
استنزاؼ الثروات ) ، والبيئي (...استبدا احلكاـ، تطبيق نظم شرقية وغربية يف مجيع اجملاالت االقتصادية والتشريعية،

 .(...وىدر وتبذير ادلوارد، تدين مستويات النظافة وانتشار الثلوث،
 اليت أدت إىل تراجع دوره، ومن مث القضاء عليها، إلعادة ةوىذا يستدعي البحث عن األسباب الرئيسي

 .تفعيل دوره كأحد أىم مؤسسات التنمية الشاملة ادلستدامة يف النظاـ اإلسبلمي
  
    

 

                                                 
1
 .47، مرجع سبق ذكره، صاإلستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصاديةالطيب داودي،  
2
 .نفس ادلرجع 

 .52-50 راجع، الفصل الثاين ، ص )*(
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 خالصـــة الفصل الثالث 
حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل،  )يعتمد تطبيق أىداؼ التنمية الشاملة من منظور إسبلمي

على ضرورة وجود منظومة من ادلؤسسات متكاملة يف األدوار والوظائف، وعلى رأس ىذه ادلنظومة  (حفظ ادلاؿ
 :الدولة اليت تتبٌت اإلسبلـ دينا ومنهجا ونظاما اقتصاديا، وتتمثل ىذه ادلؤسسات يف

 جهاز الدولة ، حيث ٘تثل األدوار اإلشرافية والتخطيطية والتوجيهية والرقابية والتصحيحية إف استدعى األمر  -
أىم األدوار الرئيسية اليت تقع على عاتقها، و٘تارس الدولة ىذه األدوار عن طريق رلموعة من ادلؤسسات، 

 :من ىذه ادلؤسسات ما ىو متعلق بطبيعة وخصوصية النظاـ اإلسبلمي، أبرزىا

  مؤسسة احلسبة الرقابية ذات الدور ادلهم يف ضماف عدـ حياد التنمية الشاملة ادلستدامة عن
مسارىا، من خبلؿ  عملها الرقايب واإلشرايف على سلتلف األنشطة التنموية ومن مث تصحيح 
االختبلالت يف وقتها وزلاسبة ادلسئولُت عنها، وكل ىذا من شأنو ضماف قياـ كل األطراؼ 

كما تكمن خصوصية العمل الرقايب ادلمارس من . ادلشاركة يف جهود التنمية ألدوارىم بكفاءة عالية
قبل ىذه ادلؤسسة يف إزالة االزدواجية أو التعددية الرقابية على بعض اجملاالت وتغطية اجملاالت اليت 

كافة السلوكيات واألنشطة اجملتمعية )كانت بعيدة عن الرقابة، وبالتايل  ضماف تغطية كل اجملاالت
 ؛(فردية كانت أـ مجاعية، اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية واحلفاظ على البيئة الطبيعية

  مؤسسة الزكاة ذات األدوار االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ضلو ٖتقيق أىداؼ التنمية الشاملة
ادلستدامة، والقدرة على حل أبرز األزمات االقتصادية واالجتماعية، خاصة يف ظل األوضاع 

ادلتخلفة اليت تعاين منها الشعوب اإلسبلمية، ولن يكوف ىذا إال من خبلؿ إحياءىا ودرلها ضمن 
 .ادلنظومة ادلؤسسية للدولة

مؤسسات القطاع اخلاص كشريك أساسي يف ٖتقيق التنمية الشاملة ادلستدامة، من خبلؿ دورىا  -
االقتصادي، واالجتماعي، ىذا األخَت الذي يعرب عنو يف الفكر اإلداري واالقتصادي ادلعاصر بادلسؤولية 
االجتماعية دلؤسسات القطاع اخلاص، اليت بينا أف االقتصاد اإلسبلمي سبق الفكر الوضعي يف التأصيل 

والتنظَت دلفهومها والتطبيق لو، كما أف ىذا ادلفهـو أمشل شلا يدعو لو الفكر الوضعي ادلعاصر، وأف ادلصطلح 
، عكس الفكر اإلسبلمي الذي "ادلشاركة االجتماعية" األدؽ للتعبَت عن ىذا ادلفهـو يف ىذا الفكر ىو 

باإلضافة إىل قوة  (اخلوؼ من العقاب ورجاء الثواب األخروي )تلتـز فيو ادلؤسسات بتطبيقها بقوة الشرع
 القانوف؛

مؤسسة الوقف اإلسبلمية اليت كاف ذلا تارؼليا دور أوؿ ورئيسي يف ٖتقيق أىداؼ التنمية الشاملة ادلستدامة،  -
حيث بيّنا عبلقة ىذه األخَتة ٔتفهـو مشولية التنمية من خبلؿ تغطية األوقاؼ اإلسبلمية كافة اجملاالت، كما 
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استدامة األمواؿ ادلوقوفة،  )وضحنا كذلك ارتباط الوقف ٔتفهـو االستدامة وخلصناىا يف ثبلث عناصر
 .(استدامة ادلنافع ادلوقوؼ ألجبلىا، استدامة األجر والثواب

 وتندرج ىذه ادلؤسسة وفق التقسيم القطاعي احلديث ضمن مؤسسات القطاع الثالث، وىو قطاع ال 
يقل أعلية عن القطاع األوؿ والثاين بفضل األدوار اليت يلعبها يف مساعدة الدولة على ٖتمل أعبائها وتغطية 
قصور القطاع اخلاص، خاصة يف اجملتمعات الغربية، اليت تفوقت رقميا يف الوقت احلايل عن مؤسسة الوقف 
اإلسبلمية، لكن ىذه األخَتة وبفضل ارتكازىا على منظومة القيم األخبلقية النابعة من الدين اإلسبلمي، 
استطاعت أف تتفوؽ رقميا وقيّميا ونوعيا يف ادلاضي، وما زاؿ بإمكاهنا إذا توفرت ذلا الظروؼ ادلناسبة أف 

 ٖتقق ىذا التفوؽ؛

ادلصارؼ وشركات التأمُت اإلسبلمية كجزء أساسي من ىذه ادلنظومة، والقادرة بفضل التزامها ٔتبادئ  -
وضوابط االقتصاد اإلسبلمي على تقدمي الدعم ادلايل البلـز للعملية التنموية بكفاءة عالية، وبأقل اضطرابات 

 شلكنة؛

ادلؤسسات التعليمية والبحثية ، ويتمثل دورىا األساسي يف تزويد التنمية بالكفاءات البشرية ادلؤىلة البلزمة  -
االقتصادية، )للعمل التنموي، وإغلاد احللوؿ للمشاكل اليت تعًتض ٕتسيد التنمية الشاملة ادلستدامة

 ، من خبلؿ اجلهود البحثية اليت تقاـ على مستواىا؛  (...االجتماعية، البيئية،

 ادلؤسسات اإلعبلمية واليت أصبح ذلا دور على درجة كبَتة من األعلية، يف التأثَت اإلغلايب على سلوكيات  -
 أفراد اجملتمع وتوجهاهتم، وتوعيتو بقضايا التنمية وأعلية مشاركتو ودعمو دلؤسساهتا وسياساهتا؛

 ادلؤسسة ادلسجدية ادلطلوب منها يف ظل األوضاع احلالية أف تساىم يف بناء وتوعية الفرد ادلسلم وغرس  -
 .العقيدة السليمة واألخبلؽ الفاضلة فيو، لضماف مسار صحيح وسليم للتنمية الشاملة ادلستدامة



 

 الفصل الرابع
املنظومة اإلجرائية للتنمية " 

الشاملة املستدامة يف االقتصاد 

 "اإلسالمي 
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 تمهيـــد 
لقد بينا أنفا أن التنمية الشاملة ادلستدامة يف ادلنهج اإلسالمي تقوم من خالل تضافر جهود وأداء منظومة 

 بُت ىذه قمن ادلؤسسات، والدولة باعتبارىا صاحبة الدور القيادي واإلشرايف تعمل على تكامل ىذا األداء والتنسي
 .اجلهود باذباه ربقيق أىداف التنمية الشاملة ادلستدامة من ادلنظور اإلسالمي

 والتكامل كان البد ذلا من ازباذ رلموعة من التدابَت واإلجراءات، ىذه قولكي ربقق الدولة ىذا التنسي
، وىي ما "ادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة ادلستدامة" األخَتة اليت اصطلح على تسميتها يف ىذا البحث بـ

، وينبثق عن السياسة العامة أو "السياسة الشرعية" ، وعند مفكري وعلماء اإلسالم بـ"السياسة العامة"يسمى بـ
حراسة )الشرعية اليت هتدف إىل ربقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية، سياسات فرعية يف كافة رلاالت احلياة الدينية 

، ىذه األخَتة اليت تتفرع بدورىا إىل رلموعة من السياسات يف اجلانب االقتصادي (سياسة الدنيا) والدنيوية (الدين
 .واالجتماعي والثقايف والبيئي

وسنحصر دراستنا يف ىذا اجلزء من البحث على أىم السياسات ادلتعلقة باجلانب االقتصادي، ذلك أنو 
من الصعوبة اإلدلام جبميع ىذه السياسات من جهة، ومن جهة أخرى فإن رلال حبثنا ىو االقتصاد اإلسالمي فمن 

 . الطبيعي أن نتطرق إىل ادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد اإلسالمي
 :وقد مت تقسيم ىذا الفصل على ادلباحث التالية

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مدخل للتعريف بالمنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة : المبحث األول
 المستدامة في االقتصاد اإلسالمي

 مجموع اإلجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية في إطار : المبحث الثاني
 االقتصاد اإلسالمي

 مجموع اإلجراءات المتعلقة بالسياسة المالية في إطار :  المبحث الثالث
 االقتصاد اإلسالمي
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مدخل للتعريف بالمنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة : المبحث األول

 المستدامة  في االقتصاد اإلسالمي                                                                                                                                     
 
 

كان البد قبل اخلوض يف تفصيل رلموع اإلجراءات والتدابَت ادلتعلقة بالسياسة االقتصادية يف االقتصاد 
. اإلسالمي، أن نوضح أوال مفهومها، مث نتطرق إىل مكانتها ودورىا ومساعلتها يف ربقيق التنمية الشاملة ادلستدامة

 :وسنوضح ىذا يف ادلطلبُت التاليُت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهوم وأهداف المنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة المستدامة في : المطلب األول
 االقتصاد اإلسالمي

 مكانة وأهمية السياسة االقتصادية ضمن المنظومة اإلجرائية للتنمية : المطلب الثاني
 الشاملة المستدامة
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 مفهوم وأهداف المنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة المستدامة في : المطلب األول

                                 االقتصاد اإلسالمي 
 :سنحاول يف ىذا ادلطلب اإلجابة على األسئلة التالية

 ما ىو ادلقصود بادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد اإلسالمي؟  -

 ىل ىناك فرق من حيث ادلفهوم بينها وبُت السياسة االقتصادية يف النظم الوضعية؟ -

 وما ىي أىم أىدافها؟ -
 مفهوم المنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة المستدامة: أوال

ادلنظومة اإلجرائية يف االقتصاد اإلسالمي ىي جزء من النظام االقتصادي اإلسالمي ادلستمد أصولو 
وأسسو وضوابطو من ادلذىبية االقتصادية اإلسالمية، وىي تشمل رلموع اإلجراءات والتدابَت واآلليات والوسائل 

  1.اليت تتضمنها السياسات االقتصادية واليت تتخذىا الدولة من أجل تنظيم وتأطَت وتوجيو احلياة االقتصادية
السياسة ادلالية، الساسية النقدية، : وتشمل السياسات االقتصادية بدورىا عدد من السياسات الرئيسية

سياسة التجارة اخلارجية،كما سبتد إىل عدد من اجملاالت األخرى كسياسات تنظيم قطاع األعمال، السياسة 
الزراعية، السياسة الصناعية، سياسة صيانة ادلوارد الطبيعية، سياسة الرفاه االجتماعي، سياسة األجور، سياسة 

 2...األسعار
ومن التعريف السابق يظهر أن الفرق األساسي بُت السياسة االقتصادية يف النظام االقتصاد اإلسالمي 

وغَتىا يف األنظمة األخرى، ىو اتصاذلا بادلذىب االقتصادي اإلسالمي وانضباطها دببادئو وأصولو، وىذا ما 
 .ينعكس على أدوات وآليات ىذه السياسة واألىداف اليت تسعى لتحقيقها

 أهداف المنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة المستدامة: ثانيا

   كون ادلنظومة اإلجرائية لالقتصاد اإلسالمي جزء من ادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة ادلستدامة يف 
ادلنهج اإلسالمي، فإن األىداف اليت زبدمها ىي ذاهتا األىداف اليت تسعى عملية التنمية الشاملة ادلستدامة إىل 

ربقيقها، لكنها تعترب أىداف عامة بالنسبة للسياسات االقتصادية، ذلك أن ىناك أىداف خاصة تسعى ىذه 
 :3السياسات لتحقيقها ضمن األىداف العامة للتنمية الشاملة ادلستدامة، ومنها

 ربقيق مستوى عايل من الرفاىية االقتصادية واالجتماعية؛ -

                                                 
1

 .5؛4؛2، مرجع سبق ذكره ، صنحو ترشيد منتجات البحث العلمي في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي وعبد احلليم غريب،  

2
 ، 1991، يف ندورة السياسة االقتصادية يف إطار النظام اإلسالمي ادلنعقدة بسطيفمفاهيم ومصطلحات: االقتصاد اإلسالميأنور عبد الكرًن،  

 .32، ص2001، 2ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ، ط
 .20-19،ص2003، 2، يف رللة الباحث، جامعة ورقلة، عاإلطار العام والمقومات: سياسة التنمية االقتصادية في اإلسالمزلمد فرحي،  3



 

 

178  

 

 املنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة املشتدامة يف االقتصاد اإلسالمي                                      الفصل الرابع
 

ال  )، التوازن يف اإلنفاق (ال إفراط وال تفريط )التوازن يف االستهالك:ربقيق توازن اقتصادي يف وجوىو ادلتعددة -
ال حرية مطلقة وال تدخل حكومي ) ، التوازن بُت احلرية االقتصادية والتدخل احلكومي(تقتَت وال تبذير

 ؛...، التوازن يف ميزان ادلدفوعات،(مفرط
 زيادة معدل ظلو الناتج الوطٍت؛ -

 ربقيق العمالة الكاملة و القضاء على البطالة؛ -

 إحالل اإلنتاج الي زلل الواردات؛ -

 العمل على استقرار األسعار؛ -

 العمل على زيادة اإلنتاج؛ -

 العمل على تشجيع ادلنافسة؛ -

 زبفيف التلوث واافظة على البيئة؛ -

 ربسُت التوزيع اجلغرايف للنشاط االقتصادي بُت مناطق البلد؛ -

 .ربسُت الًتكيب اذليكلي للصادرات بتخفيف االعتماد على سلعة واحدة أو على تصدير ادلواد اخلام -

 مكانه وأهمية السياسة االقتصادية ضمن المنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة                                   : المطلب الثاني
                                                  المستدامة       

تستمد السياسة االقتصادية أعليتها ومكانتها ضمن ادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة ادلستدامة من 
مكانة وأعلية االقتصاد يف اجملتمع، فالنشاط االقتصادي يعترب أكرب النشاطات شلارسة يف أي رلتمع مهما كانت 

، ورغم ىذا فهو ال يتعدى كونو وسيلة وأداة -حىت يف اجملتمعات األوىل على درجة بساطتها- درجة تطوره وتقدمو
 .لتحقيق مهمة االستخالف، وليس ىدفا يف حد ذاتو

وبالتايل فاألىداف اليت تسعى السياسة االقتصادية دبختلف أدواهتا لتحقيقها ليست مقصودة لذاهتا بل 
مقصودة للنتائج ادلًتتبة عن ربققها، وانعكاس ذلك على رفاه اإلنسان الذي ؽلثل اذلدف الرئيسي للتنمية الشاملة 

 .ادلستدامة
بضوابط تضمن - فا سبحانو وتعاىل سخر البيئة بكل مكوناهتا خلدمة اإلنسان لكي يستغلها

للَّىُ الَّرِِ سَخَّسَ لَكُمِ الِبَحِسَ لِتَجِسَِِ الِفُلِكُ فَِىِ ا يف نشاطاتو احلياتية واليت يعترب االقتصاد أكثرىا﴿- استدامتها

ًَسَخَّسَ لَكُمِ مَا فُِ السَّمٌََاتِ ًَمَا فُِ األَزِضِ جَمَِعاّ مِنِىُ إِنَّ فُِ ذَلِكَ   َ  بِأَمِسِيِ ًَلِتَبِتَغٌُا مِنِ فَضِلِىِ ًَلَعَلَّكُمِ تَصِكُسًُن

 ، وىذا من أجل أن يعيش ىذا اإلنسان بالكرامة اليت أرادىا ا لو﴿[13-12اجلاثية،  ]﴾ آلٍَاتٍ لِقٌَِمٍ ٍَتَفَكَّسًُنَ

مِمَّنِ خَلَقِنَا  الطََِّّبَاتِ ًَفَضَّلِنَاهُمِ عَلَى كَثرِيٍ ًَزَشَقِنَاهُمِ مِنِ    ًَلَقَدِ كَسَّمِنَا بَنُِ آدَمَ ًَحَمَلِنَاهُمِ فُِ الِبَسِّ ًَالِبَحِسِ



 

 

179  

 

 املنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة املشتدامة يف االقتصاد اإلسالمي                                      الفصل الرابع
 

وىذا يعٍت أن العمل على ربقيق تنمية اقتصادية أو احلفاظ على البيئة ليس لشيء سوى  ،[70اإلسراء،]﴾تَفِضَِل
 .لتمكُت األجيال احلاضرة والقادمة من تلبية حاجاهتا

وىذا األمر ىو الذي توصلت لو الدراسات اليوم عند ربديد العالقة بُت كل من البعد االقتصادي 
 :واالجتماعي والبيئي، وبالتايل ربديد ادلكانة احلقيقة لالقتصاد، والشكل التايل يوضح ىذه العالقة

 العالقة بين أبعاد التنمية الشاملة المستدامة: 09الشكل رقم 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :المصدر

Depending on the : Sustainable Development Policy and Guide, The EEA Financial 

Mechanism &The Norwegian Financial Mechanism,2006 ,p03 : 

www.eeagrants.org/asset/341/1/341_1.pdf 

 
الرقي باجلانب  )وتنطلق منو لتحقيق اذلدف (االقتصاد )فالبيئة سبثل األساس الذي تستعملو األداة

عكس ما كان سائدا من قبل أن االقتصاد ىو اذلدف والبيئة ال تتعدى كوهنا أداة لتحقيق ىذا - (االجتماعي
ومن ىنا برزت احلاجة باإلضافة إىل توجيو ىذه األداة لتحقيق اذلدف إىل توجيهها أيضا للحفاظ على -. اذلدف

تدىور  )، ألنو يف حالة ما إذا مل يراعى ىذا األمر فسيختل األساس(ربقيق استدامة البيئة وتنميتها)األساس
 .فتصبح األداة غَت قادرة على ربقيق اذلدف (الوضعية البيئية

وانطالقا شلا سبق ؽلكننا أن نستنتج أن السياسة االقتصادية ىي أداة لتحقيق تنمية اقتصادية واستدامة 
 .بيئية من أجل تنمية اجتماعية
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التوعية  )وانطالقا من معرفتنا أن كل من السياسة االجتماعية والبيئية تتضمن أدوات غَت اقتصادية
 الضمان االجتماعي، الضرائب والرسوم) باإلضافة إىل األدوات االقتصادية (...واإلعالم، توسيع رلاالت احلرية،

، فإن ىذا يعٍت أن جزء من السياسة االجتماعية وكذا السياسة البيئية يدخل ضمن السياسة (...البيئية،
 .االقتصادية

 :)*(والشكل ادلوايل يلخص ما ورد يف ىذا العنصر
 

 مكانة السياسة االقتصادية ضمن المنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة المستدامة: 10الشكل رقم 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المصدر
 من إعداد الطالبة

وسنتناول فيما تبقى من البحث كل من السياسة النقدية وادلالية باعتبار أن ىاتُت السياستُت أىم أدوات 
ذبارية، زراعية،  )السياسة االقتصادية، ذلك أن ذلما تأثَت على كل السياسات األخرى ادلكونة للسياسة االقتصادية

 .(...صناعية، السياسة التوزيعية، سياسة زبصيص ادلوارد،
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
)*(

 .أدرجنا السياسة البيئية ضمن السياسة االجتماعية ألن احلفاظ على البيئة ىو جزء من ربقيق اذلدف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 السياسة االقتصادية
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مجموع اإلجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية في االقتصاد : المبحث الثاني

 اإلسالمي
 

 
ربتل النقود أعلية كبَتة يف أي اقتصاد نظرا للوظائف اليت تؤديها، من كوهنا وسيلة للتبادل التجاري وعقد 

وحىت تودي ىذه الوظائف بالكفاءة ادلطلوبة كان البد من ازباذ . الصفقات اآلنية واآلجلة ومقياس وسلزن للقيمة
صبلة من اإلجراءات والتدابَت وإعمال بعض اآلليات من قبل جهة عالية ىي الدولة، وقد اصطلح على تسمية 

 ".السياسة النقدية" رلموع ىذه اإلجراءات والتدابَت واآلليات والوسائل بـ
ىذه األخَتة ويف ظل النظام االقتصادي اإلسالمي مرتبطة ارتباطا وثيقا بادلذىبية االقتصادية اإلسالمية، 

 .من حيث االلتزام دببادئها وأصوذلا وضوابطها، وىذا غلعلها متميزة عن مثيلتها يف غَتىا من األنظمة االقتصادية
 :وضلن يف ىذا ادلبحث سنعاجل ىذه ادلسألة من خالل التطرق للمطالب التالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المفهوم، األهداف: السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي: المطلب األول 
 األدوات الكمية للسياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي: المطلب الثاني 
 األدوات غير الكمية للسياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي: المطلب الثالث 
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 المفهوم واألهداف: السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي: المطلب األول

نتطرق يف ىذا ادلطلب إىل ربديد مفهوم السياسة النقدية يف االقتصاد اإلسالمي، مث إىل األىداف 
ادلطلوب منها ربقيقها واليت تعترب أىداف فرعية تسعى ادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد 

 .اإلسالمي إىل ربقيقها
 مفهوم السياسة النقدية: أوال

يف ىذا اإلطار نورد بعض التعاريف ادلقدمة دلفهوم السياسة النقدية، وضلاول يف األخَت استنتاج تعريف 
 .شامل ذلا يف االقتصاد اإلسالمي

 التعريف األول .1

التدخل ادلعتمد من طرف السلطة النقدية هبدف التأثَت على الفعاليات االقتصادية، عن طريق تغيَت " ىي
 .1"عرض النقود وتوجيو االئتمان باستخدام وسائل الرقابة على النشاط االئتماين للبنوك التجارية

 التعريف الثاني .2

 .2"إدارة التوسع واالنكماش يف حجم النقد لغرض احلصول على أىداف معينة"

 التعريف الثالث .3

صبيع القرارات واإلجراءات النقدية بصرف النظر عن ما إذا كانت أىدافها نقدية أو غَت نقدية، وكذلك  "
 .3"صبيع اإلجراءات غَت النقدية اليت هتدف إىل التأثَت يف النظام النقدي

 التعريف الثالث .4

كل ما تعملو السلطة النقدية من أجل ربقيق استقرار النقد وأداء وظائفو االقتصادية واالجتماعية "ىي 
 .4"كاملة غَت منقوصة وبصورة متزنة

 التعريف الخامس .5

                                                 
1

 .53، ص2005، 2اجلزائر، ط: ، ديوان ادلطبوعات اجلامعيةدراسة تحليلية تقييمية: المدخل إلى السياسات االقتصادية الكليةعبد اجمليد قدي،  

2
 .86، ص2007، 1اجلزائر،ط: ، دار اخللدونيةدراسة مقارنة: السياسة النقدية في النظامين اإلسالمي والوضعيصبال بن دعاس،  

3
 .نفس ادلرجع 

4
، 1مصر، ط: ، دار الفكر اجلامعياآلثار االقتصادية للتمويل بالعجز من منظور الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعيإبراىيم متويل حسن ادلغريب،  

 .93، ص2010
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رلموعة القواعد والقرارات واإلجراءات والتدابَت اليت تتخذىا السلطات االقتصادية والنقدية بغرض التأثَت "
والتحكم يف حجم الكتلة النقدية، هبدف ربقيق األىداف االقتصادية واالجتماعية للمجتمع، دبا يتفق مع 

 .1"األحكام وادلبادئ الواردة يف القرآن الكرًن و سنة النيب زلمد صلى ا عليو وسلم وإصباع علماء ادلسلمُت

 التعريف السادس .6

رلموعة اإلجراءات والتدابَت اليت تتخذىا الدولة عن طريق سلطاهتا النقدية وادلستمدة من أصول " 
ومبادئ ادلذىب االقتصادي للمجتمع من أجل إدارة كل من النقد واالئتمان وتنظيم السيولة الالزمة لالقتصاد 

 .2"الوطٍت

 رلموعة: وشلا سبق ؽلكن أن نستنتج التعريف اإلجرائي التايل للسياسة النقدية يف االقتصاد اإلسالمي

 اإلجراءات والتدابَت والقرارات اليت تتخذىا الدولة عن طريق سلطاهتا االقتصادية والنقدية ، وسواء أكانت ىذه
اإلجراءات مستمدة من أصول ومبادئ ادلذىب االقتصادي اإلسالمي أو متوافقة مع ىذه ادلبادئ واألصول، من 

اقتصادية واجتماعية )أجل إدارة النقد واالئتمان وتنظيم السيولة لالقتصاد الوطٍت، هبدف ربقيق أىداف معينة 
 .زبدم ادلصلحة العامة لألمة (وسياسية وبيئية

 :ولتوضيح ىذا التعريف نورد النقاط التالية
تكون رلموع اإلجراءات ادلندرجة ربت السياسة النقدية يف االقتصاد اإلسالمي إما مستمدة من أصول  -

ومبادئ ادلذىب االقتصادي اإلسالمي أو إجراءات معمول هبا يف ادلذاىب األخرى بشرط أن تكون متوافقة 
 أصال مع ىذه ادلبادئ واألصول أو يتم تكييفها مع ىذه األخَتة؛

ادلراد من ازباذ ىذه اإلجراءات ىو التأثَت يف حجم النقد واالئتمان والسيولة ادلتوفرة على مستوى االقتصاد  -
  تدعم مسار التنمية الشاملة ادلستدامة؛  الوطٍت هبدف ربقيق أىداف معينة

اصلر عنو تأثَت يف  (...البنك ادلركزي، مؤسسة الزكاة، )وبالتايل فأي إجراء متخذ من قبل مؤسسات الدولة -
حجم كل من النقد واالئتمان والسيولة يدخل يف إطار السياسة النقدية، وليس فقط البنك ادلركزي، ىذا 

 .األخَت الذي ؽلثل السلطة النقدية يف البالد

 المصرف المركزي في االقتصاد اإلسالمي: ثانيا
ؽلثل ادلصرف ادلركزي أول مؤسسة مسئولة عن تنفيذ السياسة النقدية للدولة يف النظام االقتصادي 

وتتمثل مهمتو . اإلسالمي، إذ يستخدم كل األدوات والطرق الضرورية غَت ادلتعارضة مع تعاليم الشريعة اإلسالمية
األساسية يف تثبيت القيمة الفعلية للنقود ربقيقا لسالمة االقتصاد اإلسالمي وظلوه الثابت وادلستدًن وتأمُت العدالة 

                                                 
1

 .308سعيد علي العبيدي، مرجع سبق ذكره، ص 

  .17، ص2001، 1مصر، ط: ، دار الوفاءالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالمي  صاحل صاحلي، 2
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االقتصادية واالجتماعية و ربقيق استقرار يف سعر صرف العملة، باإلضافة إىل احلفاظ على صحة النظام ادلصريف 
 1.وتنميتو، وكذا احلفاظ على سالمة ادلودعُت

 :ويف إطار النظام االقتصادي اإلسالمي يسند إىل البنك ادلركزي الوظائف التالية
فهو اذليئة الوحيدة ادلخول ذلا إصدار العملة يف أي بلد، وىذا ما يتيح لو التحكم يف جزء : إصدار العملة -

 ؛2كبَت من النقود ادلتداولة وضبط ظلوىا حسبا لنمو النشاط االقتصادي وتطوره

إذ يطلق عليو بنك احلكومة، فهو مستودع ألمواذلا وأموال ادلؤسسات : توفير الخدمات األساسية للحكومة -
 ؛ 3واذليئات ، كما أنو مسئول عن توفَت االحتياطي األساسي للدولة من العمالت األجنبية

 :فاعتباره بنك البنوك يعمل على: مساعدة البنوك األخرى واإلشراف على نشاطها وتوجيهه -

 إعادة سبويل ىذه البنوك واالحتفاظ بودائعها وأرصدهتا وتسوية احلسابات فيما بينها؛ 

 ضبط حدود التوسع االئتماين؛ 

 4.توجيو االئتمان إىل اجملاالت اذلامة لالقتصاد الوطٍت  

فبإعتبار : ضمان التحول اآلمن من النظام المصرفي القائم على الربا إلى النظام المصرفي الالربوي -
ادلصرف ادلركزي ؽلثل قمة ىرم النظام ادلصريف يف الدولة، فلو الدور الريادي يف عملية أسلمة النظام ادلصريف، 

أن أن يلعب دور ادلبتكر ودور ادلستشار بالنسبة للحكومة وادلؤسسات ادلالية أيضا، ودور ادلعلم بالنسبة "فعليو
وعليو ازباذ الًتتيبات اخلاصة بتدريب ادلوظفُت وغَتىم من العاملُت يف ادلصارف على أىداف . للمجتمع

 5".النظام اجلديد ووسائل عملو

وال ؽلكن للمصرف ادلركزي أن يقوم بأداء ىذه الوظائف بالكفاءة الالزمة ما مل يتمتع باالستقاللية 
من تقاضيو لرسوم اخلدمات ادلقدمة للحكومة وادلصارف التجارية وسائر  )الكافية، ويعترب توفر دخل مستقل

ادلؤسسات ادلالية، استثمار نسبة معينة من االحتياطات القانونية للبنوك التجارية، العوائد اققة من عمليات إعادة 
، شلا يسمح لو وبالتنسيق مع باقي اذليئات من 6ضمانا لتحقق ىذه االستقاللية (التمويل عن طريق نسب ادلشاركة

 .أجل تطبيق سياسة نقدية ربقق األىداف ادلرجوة منها
 

                                                 

، 1992، 3األردن، ط: ، دار البشَتدراسة للنقود والمصارف و السياسة النقدية في ضوء اإلسالم: نحو نظام نقدي عادلزلمد عمر شابرا،  1
 .132ص

2
 .75-74، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  

3
 .75نفس ادلرجع، ص 
 .نفس ادلرجع 4

5
 .136، مرجع سبق ذكره، صدراسة للنقود والمصارف و السياسة النقدية في ضوء اإلسالم: نحو نظام نقدي عادلزلمد عمر شابرا،  

6
  و137، مرجع سبق ذكره، صدراسة للنقود والمصارف و السياسة النقدية في ضوء اإلسالم: نحو نظام نقدي عادلزلمد عمر شابرا،  :راجع 

 .75، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي، 
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 أهداف السياسة النقدية: ثالثا
لقد بينا سابقا أن السياسة النقدية تعٌت بإدارة كل من النقد واالئتمان والسيولة بغية ربقيق أىداف معينة، 
وزبتلف ىذه األىداف من حيث مضموهنا ودرجة أولويتها من دولة ألخرى ومن فًتة ألخرى يف نفس الدولة     

، 1"تبعا حلالتها االقتصادية ولنظامها االقتصادي واالجتماعي وما سبر بو من ظروف وما تتطلبو من احتياجات" 
 :ومن ىذه األىداف، نذكر

 العمل على استقرار القيمة المحلية للعملة .1

 يعد استقرار قيمة النقود ىدف على درجة كبَتة من األعلية يف ظل النظام االقتصادي اإلسالمي،
 ذلك أن عدم استقرار قيمة النقود خاصة يف حال اطلفاض قيمتها يعد ظلما وخبس دلا يف أيدي الناس لقولو

 ال تَبِخَسٌُا النَّاسَ أَشََِاءَهُمِ ًال تُفِسِدًُا فُِ األَزِضِ بَعِدَ إصِالحِوَا ذَلِكُمِ خََِسٌ لَّكُمِ إن كُنتُم مُّؤِمِنِنيَ ...﴿:تعاىل

، لذلك كان من واجب الدولة اإلسالمية العمل بكل األدوات والوسائل على استقرار قيمة [85األعراف، ]﴾
 .النقود

 إن الدراىم والدنانَت:" عن ىذا األمر بقولواإلمام ابن القيم الجوزي ويعرب أحد علماء اإلسالم وىو 
 أشبان ادلبيعات والثمن ىو ادلعيار الذي بو يعرف تقوًن األموال فيجب أن يكون زلددا مضبوطا ال يرتفع (النقود) 

إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع مل يكن لنا شبن نعترب بو ادلبيعات بل اجلميع سلع وحاجة . وال ينخفض
الناس إىل الثمن يعتربون بو ادلبيعات حاجة ضرورية وعامة وذلك ال ؽلكن إال بثمن تعرف بو القيمة وذلك ال 

يكون إال بثمن تقوم بو األشياء وتستمر على حالة واحدة ويقوم ىو بغَته إذ يصَت سلعة يرتفع وينخفض فتفسد 
 : ، ومن بُت الضرر الناتج عن عدم استقرار قيمة النقود2"معامالت الناس ويقع اخللف ويشتد الضرر

عدم صالحية النقود ألداء دورىا كوحدة حساب عادلة وأمينة وأداة ظادلة للمدفوعات اآلجلة وسلزنا غَت  -
 موثوق بو للقيمة؛

 زيادة االستهالك على حساب االدخار طادلا أن االدخار يعٍت فقد جزء من القيمة احلقيقية للرصيد النقدي؛ -

عدم اليقُت يف ازباذ القرارات االقتصادية، ذلك أن ادلستثمر غلهل تكلفة مشروعو يف ادلستقبل، وىذا بدوره  -
 يؤدي إىل تقليل حجم النشاط اإلنتاجي؛

سوء توزيع الدخول، حيث يتأثر أصحاب الدخول الثابتة والدائنون باطلفاض قيمة النقود، شلا يعٍت ظلما كبَتا  -
 3لفئة واسعة من اجملتمع؛

                                                 
 :، مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع(دراسة تحليلية مقارنة )السياسة المالية والنقدية في ظل االقتصاد اإلسالميعوف زلمود الكفراوي، 1

 .161، ص1997، 1مصر، ط

2
 .193، صعوف زلمود الكفراوي، مرجع سبق ذكره 
3

 91-90صبال بن دعاس، مرجع سبق ذكره، ص 
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ارتفاع ادلستوى العام ألسعار السلع واخلدمات يف حال اطلفاض قيمة النقود، وما ذلذا األمر من أثار سلبية  -
 . على ادلستوى االقتصادي واالجتماعي

وكل ىذا يعرقل ربقيق التنمية الشاملة ادلستدامة، لذلك كان ىدف ربقيق استقرار قيمة النقود ىدف 
 .رئيسي للسياسة النقدية يف النظام االقتصادي اإلسالمي

 العمل على استقرار القيمة الخارجية للعملة الوطنية .2

 فاستقرار العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية أي سعر صرف العملة الوطنية، لو أعلية كبَتة يف تعزيز 
 الثقة الدولية يف العملة الوطنية وتسهيل عملية التجارة الدولية مع العامل اخلارجي، ويتحقق ىذا من خالل تنفيذ 

 1...سياسات أسعار صرف تنسجم مع األوضاع االقتصادية واالجتماعية للدولة 
 تحقيق االستقالل النقدي .3

وضعية "  وىو ىدف تسعى السياسة النقدية بالدول النامية إىل ربقيقو، ذلك أن ىذه األخَتة تعيش
اقتصادية فقدت فيها معامل سيادهتا النقدية، وأصبحت تعاين من ازدواجية السوق النقدية، فهناك السوق الرمسية 

اليت تتم تغطية معظم معامالهتا بالنقود الوطنية، وىناك السوق ادلوازية اليت تقيم فيها معظم الصفقات ادلهمة 
، وىو ىدف من أوىل أولويات السياسة النقدية هبذه الدول ألنو مرتبطة بشكل كبَت بسيادهتا 2"بالعمالت األجنبية

 .الوطنية
 تحقيق توازن في ميزان المدفوعات .4

 إذ ؽلكن استعمال السياسة النقدية دلعاجلة االختالل احلاصل يف ميزان ادلدفوعات، ففي حالة تسجيل 
عجز يف ىذا األخَت يتطلب األمر إتباع سياسة انكماشية من قبل السلطات النقدية واالقتصادية، أي سحب جزء 

يف -من ادلعروض النقدي، وبالتايل اطلفاض مستوى أسعار السلع الية، ما يعٍت الرفع من قدرهتا التنافسية 
على أساس األسعار بادلقارنة مع السلع األجنبية، شلا يؤدي إىل ارتفاع الصادرات من - األسواق الداخلية واخلارجية

 . ، ونفس الشيء بالنسبة للخدمات3جهة واطلفاض واردات ىذه السلع
 تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو التنمية .5

 إذ تعمل السلطات النقدية من خالل إجراءات السياسة النقدية على تعبئة ادلدخرات الية بواسطة 
ادلؤسسات ادلالية وادلصرفية ادلوجودة يف الدولة، شلا يوفر السيولة الالزمة لتمويل ادلشاريع االستثمارية التنموية، وكذا 

                                                 
1

، بنك مخطط إدارة السياسة النقدية والتمويلية: توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالميةبنك السودان،  
 .31؛21، ص2006، 1السودان، ط: السودان

2
 .20، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  

3
 .94صبال بن دعاس، مرجع سبق ذكره، ص. بتصرف 
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توجيو ىذه ادلدخرات ضلو القطاعات اذلامة لالقتصادي الوطٍت، وىذا من شأنو رفع نسبيت كل من االدخار 
 خاصة يف حالة 1واالستثمار إىل إصبايل الدخل الوطٍت شلا يؤدي إىل دعم اجلهاز اإلنتاجي ورفع مستوى العمالة

 .   االنكماش والكساد
 تطوير الجهاز المصرفي .6

 وىذا من خالل تنظيمو ورفع كفائتة، لضمان سالمة النظام ادلايل والنقدي، وتطوير وتنمية األسواق 
 وادلؤسسات ادلالية والنقدية وادلصرفية ورفع كفاءهتا يف الوساطة ادلالية، ذلك أن فعالية السياسات النقدية ال تتحقق 
 إال يف ظل نظام مصريف سليم قادر على حشد وجذب ادلوارد النقدية وادلالية اليت حبوزة اجلمهور إىل داخل القطاع 

 2ادلصريف، ومن مث استغالذلا يف النشاطات االستثمارية وتوظيفها بالشكل الذي ػلافظ على االستقرار االقتصادي
 .وربقيق التنمية الشاملة ادلستدامة

  األدوات الكمية للسياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي: المطلب الثاني

وىي رلموع اإلجراءات واألدوات الكمية اليت بإمكان السلطات النقدية واالقتصادية يف ظل النظام 
االقتصادي اإلسالمي استخدامها لتحقيق أىداف السياسة النقدية، ومسيت بالكمية ألن ىذه السلطات 

تستعملها للتحكم يف كمية النقود وحجم السيولة واالئتمان دبا يتوافق مع ظروف االقتصادي الوطٍت واألىداف 
 :وقد مت تبويبها ربت العناوين اجلزئية التالية. التنموية ادلسطرة لكل فًتة

 إجراءات وأدوات معاصرة تتوافق مع ادلذىبية االقتصادية اإلسالمية؛:   أوال
 إجراءات وأدوات مستمدة من مبادئ وأصول ادلذىب االقتصادي اإلسالمي؛:   ثانيا
 .إجراءات وأدوات معاصرة معدلة لتتناسب مع خصوصية العمل ادلصريف يف النظام اإلسالمي:   ثالثا
 اإلجراءات واألدوات الكمية المعاصرة المتوافقة مع المذهبية االقتصادية اإلسالمية: أوال

وىذه األدوات معمول هبا يف االقتصاديات ادلعاصرة وأكد العلماء والباحثُت يف النظام االقتصادي 
اإلسالمي عدم تعارضها مع مبادئ ادلذىب االقتصادي اإلسالمي، وبالتايل أمكن تطبيقها يف ظل ىذا النظام،  

 :وتتمثل يف 
 تغيير نسبة السيولة .1

وىو ما  يفرض ادلصرف ادلركزي على البنوك االحتفاظ بنسبة معينة من أصوذلا يف شكل أموال سائلة،
يطلق عليو بنسبة السيولة، وىذا من أجل سبكن ادلصرف ادلركزي من مراقبة ادلصارف بصفة دورية للتأكد من أن 

                                                 
1

، رسالة دكتوراه غَت منشورة، جامعة 2004-1990حالة الجزائر : السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصاديدراوسي مسعود،  
 .  241-240، ص2005اجلزائر، 

2
 ، مرجع مخطط إدارة السياسة النقدية والتمويلية: توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالميةبنك السودان،  

 .40؛21سبق ذكره، ص
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الكيفية اليت تستخدم هبا أمواذلا تتواءم مع طبيعة مصادر األموال ادلتاحة لديها تفاديا لتعرضها ألزمات نقص يف 
كما حدث للعديد من البنوك يف الواليات ادلتحدة - السيولة وعدم القدرة على السداد ومن مث تعرضها لالهنيار

، باإلضافة إىل سعي السلطات النقدية للتحكم يف حجم -األمريكية ويف دول أخرى يف األزمة ادلالية األخَتة
التمويل الذي تقوم بو ىذه البنوك وموائمتو مع الوضعية العامة لالقتصاد، ففي حالة الرواج يشًتط ادلصرف ادلركزي 
نسبة عالية، فتتأثر بذلك قدرة ىذه ادلصارف على التمويل باالطلفاض وبالتايل ػلدث نقص يف ادلعروض النقدي، 

، للتشجيع على عملييت 1والعكس يف حالة الكساد حيث يتم خفض ىذه النسبة وبالتايل زيادة ادلعروض النقدي
  . االستهالك واالستثمار

 

 الحد األعلى إلجمالي التمويل .2

 وتكون رلدية خاصة يف حاالت التضخم، فقد ال يكون رفع نسبة السيولة فعال، إذ قد يظل التوسع 
 مثل الدول النامية واليت منها- النقدي زائدا على احلد ادلرغوب خاصة يف الدول ذات األسواق ادلالية غَت ادلتطورة

 2.أين ال ؽلكن أن ربدد كمية األموال ادلتدفقة إىل اجلهاز ادلصريف بدقة- الدول اإلسالمية
فتلجأ السلطة النقدية أحيانا إىل إلزام ادلصارف حبد أعلى إلصبايل التمويل الذي تقدمو للقطاع اخلاص 

 3.حىت يكون التوسع االئتماين جبميع ادلصارف عند مستوى احلد ادلطلوب على مستوى االقتصاد الوطٍت
 إجراءات وأدوات مستمدة من مبادئ وأصول المذهب االقتصادي اإلسالمي: ثانيا

تربز رلموع ىذه اإلجراءات خصوصية ادلذىب االقتصادي اإلسالمي، ذلك أهنا جزء من التشريع 
اإلسالمي، اجتهد علماء وفقهاء اإلسالم وباحثي االقتصاد اإلسالمي على إغلاد صيغ لالستفادة منو يف ربقيق 

 :أىداف السياسة النقدية، وتتمثل ىذه األدوات يف
 الزكــاة .1

تعترب الزكاة مورد ىام من موارد الدولة اإلسالمية، وأداة من أدوات السياسة ادلالية ، كما أن التشريع 
اجلمع أو التوزيع : إجازة ) )*(الزكايت من خالل بعض األحكام الفقهية ادلتعلقة بطرق ربصيل وتوزيع موارد الزكاة

                                                 
1

 ، ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب   أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسالميحسن كامل فهمي، .بتصرف 

 .55-54، ص2006السعودية، : التابع للبنك اإلسالمي للتنمية

2
 .177-176، مرجع سبق ذكره، صدراسة للنقود والمصارف و السياسة النقدية في ضوء اإلسالم: نحو نظام نقدي عادلزلمد عمر شابرا،  

3
 .53، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  

 من الدخل القومي يف الدول اليت ال سبلك موارد %07حيث سبثل حصيلة ىذه ادلوارد نسبة على درجة من األعلية، إذ تصل يف بعض التقديرات إىل )*(
حصيلة عامُت  ( يف الدول اليت سبلك موارد معدنية وطاقوية كبَتة، كما ؽلكن رفع ىذه النسبة إذا كان اجلمع مسبق%14 إىل 10معدنية، وما بُت 

 .102، ص2001، 1مصر، ط: صاحل صاحلي، السياسة النقدية وادلالية يف إطار نظام ادلشاركة يف االقتصاد اإلسالمي، دار الوفاء: راجع. (مثال
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يعترب أداة فعالة من أدوات  ()*(...النقدي فقط أو العيٍت فقط، اجلمع ادلسبق، تأخَت اجلمع، تأخَت التوزيع،
 :السياسة النقدية، ففي

يتم صبع الزكاة نقدا من أجل التقليل من الكتلة النقدية ادلتداولة وصوال لتحقيق ادلصلحة : حالة التضخم -
احلقيقة ادلًتتبة عن زبفيض حدة التضخم والتقليل من انعكاساتو السلبية دبقدار األثر الذي ؽلكن أن ربدثو 

وقد يكون اجلمع النقدي جلميع األموال الزكوية أو لنسبة زلددة حبسب طبيعة الوضع . الزكاة يف ىذا ادليدان
التضخمي السائد، وقد يكون ىذا اجلمع مسبقا من أجل امتصاص كتلة نقدية أكرب بقدر احلاجة إىل 

 .1زبفيض معدل التضخم ، من جهة، وبقدر قدرة مالكي األنصبة من جهة أخرى

 :وؽلكن أن يرافق إجراء اجلمع النقدي بأحد اإلجراءات التالية
 وىذا "ولإلمام تأخَت إخراج الزكاة إذا أداه اجتهاده إليو:" المازري إذ يقول : تأخَت التوزيع ،

، 2تفاديا دلا قد ينجم عن التوزيع الفوري للزكاة من زيادة معدالت التضخم بسبب زيادة االستهالك
فاجلمع النقدي مع التوزيع الفوري يعٍت .إذ ما الفائدة من اجلمع النقدي إذا ترافق مع توزيع فوري

سحب كتلة نقدية من فئة ذات ميل حدي لالستهالك ضعيف ومنحها إىل فئة ذات ميل حدي 
 ارتفاع األسعار  وبالتايل ةلالستهالك مرتفع، ما يؤدي إىل زيادة الطلب الذي يؤدي بدوره إىل زياد

 .زيادة معدالت التضخم

السيما وأنو " غَت أنو من الضروري ادلوازنة بُت ادلصاحل وادلفاسد ادلًتتبة عن تأخَت إخراج الزكاة 
يف الظروف التضخمية ترتفع األسعار فيؤدي ذلك إىل ارتفاع تكاليف ادلعيشة، فتتسع شرػلة الفقراء 

وادلساكُت يف اجملتمع شلا قد يستدعي ضرورة ادلبادرة إىل إخراج زكاة األموال لسّد احلاجات ادلًتتبة 
ولصعوبة ادلوازنة فإنو يقًتح مرافقة اجلمع النقدي بإجراء آخر يتمثل يف . 3"على التضخم النقدي

 .التوزيع العيٍت
 وشلا يذكر أن اختيار التحصيل النقدي أو العيٍت أمر :" الدكتور منذر قحفإذ يقول : التوزيع العيٍت

يتعلق بالسياسة النقدية للحكومة، أكثر شلا يتعلق بسياستها ادلالية، ألنو يؤثر على حجم كمية النقود 

                                                 
)*(

خاصة إن كانت احلكومة ىي ادلسئولة عن -ذبدر اإلشارة إىل أنو ليس ىناك إصباع على جواز ىذه اإلجراءات، وضلن نؤيد الرأي القائل جبوازىا  
نظرا لألدلة ادلقدمة من قبلهم، واجملال ال يتسع لسرد صبيع حجج الطرفُت، ومن أدلة اجلواز أن الشريعة مبناىا على ربصيل ادلصاحل - اجلمع والتوزيع

وتعطيل مفسدة   (زبفيف التضخم)وتكميلها وتعطيل ادلفاسد وتقليلها حبسب اإلمكان، فإن كان مثال اجلمع النقدي للزكاة يًتتب عليو ربصيل مصلحة
-341خالد بن عبد ا ادلصلح، التضخم النقدي يف الفقو اإلسالمي، ص: لإلطالع أكثر على ىذه األدلة راجع. فقد أجازه الفقهاء (زيادة حدتو)

 www.almosleh.com: ، يف ادلوقع االلكًتوين.356
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يف االقتصاد، وىو يؤثر تأثَتا مباشرا يف اذباه زلاربة التضخم، إذا رأت احلكومة أن ربصيل الزكاة نقدا 
 .1"مث توزع قيمة ما ربّصلو سلعا عينية من ربصيالت سابقة وزعت مقابلها يف ادلاضي نقدا

 ذلك أن التوزيع العيٍت يف حالة التضخم من شأنو أن ؽلنع الضرر الذي قد يصيب الفقراء 
وادلساكُت نتيجة تأخَت إخراج الزكاة، من جهة ، ومن جهة أخرى سيساعد على احلد من سرعة 
تداول النقود يف اجملتمع ألن الفقراء وادلساكُت يف الغالب سوف يستهلكون ما يوزع عليهم من 
أنصبة عينية إلشباع حاجاهتم الضرورية وال ػلولون ىذه األنصبة إىل نقود سائلة، خاصة يف ظل 

، ويف حالة ما إذا كانت األموال العينية يف شكل ذبهيزات 2اطلفاض القوة الشرائية وغالء األسعار
ووسائل عمل كاآلالت مثال فقد يؤدي ىذا إىل زيادة العرض وبالتايل اطلفاض األسعار واطلفاض 

 معدل التضخم؛
  التوزيع النقدي لصنف واحد أو أكثر من األصناف الثمانية شلا ال يتسبب عن صرف الزكاة ذلا زيادة 

 ، فإعطاء الزكاة 3يف اإلنفاق االستهالكي الذي يضفي إىل ارتفاع معدل التضخم كمصرف الغارمُت

ذلذا ادلصرف من شأنو أن ؼلفض من اإلنفاق االستهالكي من جهة، ويزيد من العرض من جهة 
 . أخرى

غَت أن ىذا اإلجراء من شأنو كذلك إحلاق الضرر بالفقراء وادلساكُت خاصة على ادلدى القصَت، 
 لذلك نقًتح اإلجراء التايل؛

 فالتوزيع العيٍت لصنفي الفقراء وادلساكُت  : التوزيع العيٍت ألصناف والتوزيع النقدي ألصناف أخرى
سيؤدي إىل توفَت احلاجات األساسية ذلذه الفئات دون الزيادة يف اإلنفاق النقدي االستهالكي، كما 

ان توزيع وسائل عمل سيؤدي على زيادة العرض، والتوزيع النقدي للغارمُت من شأنو كما ذكرنا سابقا 
 .أن يزيد العرض

سيتم تقليل كمية النقود ادلتداولة،  (اجلمع النقدي مع التوزيع العيٍت والنقدي )وهبذا اإلجراء األخَت
باإلضافة إىل احلفاظ على مستويات الطلب دون ارتفاع من جهة وزيادة العرض من جهة أخرى، ويف اصلة 

 .التخفيف من حدة التضخم
كي ال " وؽلكن إعمال الزكاة للخروج من ىذه احلالة من خالل اجلمع العيٍت حلصيلة الزكاة: حالة االنكماش -

يؤثر كثَتا يف الكتلة النقدية باالطلفاض دبقدار حصيلة الزكاة، وحبسب الوضع السائد ودرجتو االنكماشية 

                                                 

.48 ، مرجع سبق ذكره، صدور السياسات المالية وضوابطها في إطار االقتصاد اإلسالميمنذر قحف،   1
 

2
 .186عوف زلمود الكفراوي، مرجع سبق ذكره، ص 

3
 .356خالد بن عبد ا ادلصلح، ص  
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، ولزيادة صلاعة ىذا اإلجراء ؽلكن إرفاقو بأحد اإلجرائُت 1"تكون نسبة اجلمع العيٍت إىل إصبايل احلصيلة
 :التاليُت

 ربصيالت نقدية سابقة وزعت مقابلها يف ادلاضي )التوزيع النقدي من احلصيلة ادلتوفرة يف مؤسسة الزكاة
 ، هبدف زيادة حجم الكتلة النقدية وبالتايل إنعاش حركية االقتصاد؛(عينا

  التوزيع النقدي لألصناف اليت ينتج عن صرف الزكاة ذلا زيادة يف اإلنفاق االستهالكي، كسهم الفقراء
 . وادلساكُت وابن السبيل والعاملُت عليها، شلا يرفع من مستويات الطلب وؼلفف من حالة االنكماش

 .2باإلضافة إىل سهم الغارمُت من أجل مساعدهتم على استعادت نشاطهم اإلنتاجي ومنحهم الثقة

 معدل المشاركة في الربح والخسارة .2

 وتعترب بديل لسياسة سعر إعادة اخلصم ادلعمول هبا يف االقتصاد الوضعي، إذ تقوم ىذه األداة على ربكم 
 البنك ادلركزي من خالل تعاملو مع البنوك التجارية يف سعر الفائدة بالزيادة أو النقصان تبعا للظروف االقتصادية
 بغية التأثَت يف حجم االئتمان ادلتاح، حيث تلجأ البنوك التجارية إىل البنك ادلركزي للحصول على موارد نقدية 

إما باالقًتاض ادلباشر أو من خالل خصم األوراق التجارية - باعتباره ادلقرض النهائي ذلا-إضافية لتمويل عملياهتا 
 .3اليت لديها، فيفرض عليهم سعر الفائدة الذي يراه مناسبا، والذي ربّملو بدورىا لعمالئها

على كل من البنوك التجارية  (أو اخلصم ) ففي حالة التضخم يرفع ىذا السعر فتزيد تكلفة االقًتاض
وادلقًتضُت منها، شلا ػلد من حجم االئتمان من جهة ويشجع على االدخار لدى ىذه البنوك من جهة ثانية، 

فينقص بذلك حجم الكتلة النقدية ادلتداولة، والعكس يف حالة االنكماش أين ؼلفض البنك ادلركزي ىذا السعر 
من البنك ادلركزي  (أو إعادة اخلصم )فتنقص تبعا لذلك تكلفة االقًتاض، شلا يشجع البنوك التجارية على االقًتاض

من جهة، ويزيد من قدرهتا على منح االئتمان من جهة ثانية، و يشجع ادلتعاملُت مع ىذه البنوك على االقًتاض 
من جهة رابعة،  (أو تفضيل خصم األوراق التجارية)منها من جهة ثالثة، كما ػلد من حجم اإليداع واالدخار 

 . ويف اصلة يزيد حجم التداول النقدي
ودلا كان التعامل بالفائدة الربوية يعارض مبادئ وأصول ادلذىب االقتصادي اإلسالمي، قدم باحثو 

االقتصاد اإلسالمي بديل ذلذه األداة مستمد من ىذه ادلبادئ واألصول، وادلتمثل يف معدل ادلشاركة يف الربح 
 .واخلسارة

                                                 
1

 .104، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  
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ووفق ىذه األداة يلجأ البنك ادلركزي بغرض التحكم يف حجم االئتمان ودرجة التوسع ادلطلوبة إىل ربديد 
لنسبة ادلشاركة يف ىذه األرباح ويًتك  (حد أدىن وحد أعلى)نسب ادلشاركة يف الربح واخلسارة، أو ربديد رلال

،  1 للمصارف ىامش للحرية واحلركة يف ىذا اجملال، وبالتأثَت يف ىذين احلدين ؽلكن التحكم يف حجم االئتمان
 : ويتم استخدام ىذه األداة وفقا حلالة االقتصاد كما يلي

أين الطلب على السلع واخلدمات يفوق العرض، وبالتايل غلب العمل على تشجيع : في حالة التضخم -
االستثمار وزيادتو، يف ىذه احلالة يتم خفض نسبة مشاركة ادلصرف ادلركزي للمصارف اإلسالمية يف الربح 

واخلسارة يف إطار إعادة سبويلها، أي رفع ىامش ربح ادلصرف اإلسالمي، ىذا بُت ادلصرف وادلصرف 
ادلركزي، أما بُت ادلصرف وادلستثمرين فيتم رفع النسبة لصاحل ىؤالء تشجيعا ذلم على االستثمار، ونفس 
الشيء بُت ادلصرف وادلودعُت وادلدخرين أي رفع نسبة ادلشاركة يف الربح لصاحلهم شلا يؤدي إىل جذب 

 ، وىذا يعٍت ربويال ذلا عن االستهالك؛2للمزيد من ادلوارد ادلالية لصاحل االدخار ادلوجو لالستثمار
أين العرض يفوق الطلب، وبالتايل غلب العمل على تشجيع االستهالك ، : في حالة االنكماش والركود -

فيتم رفع نسبة ادلشاركة يف الربح بُت ادلصرف ادلركزي وادلصرف اإلسالمي لصاحل ادلصرف ادلركزي، ورفعها 
لصاحل ادلصرف اإلسالمي بُت كل من ىذا األخَت وادلودعُت تشجيعا ذلم على االستهالك وعدم ادخار 

 .أمواذلم، واألمر ذاتو بُت ادلصرف اإلسالمي وادلستثمرين 

 
 نسبة توزيع األرباح .3

واعتربت أيضا بديل آخر لسعر إعادة اخلصم أو سعر الفائدة من حيث ادلساعلة يف التحكم يف حجم 
الكتلة النقدية ادلتداولة، فيمكن للسلطات النقدية التدخل يف ربديد نسبة األرباح ادلوزعة بُت الشركاء إذا كانت 

 .   ىناك مصلحة للمجتمع يف ذلك
حيث ؽلكن التأثَت يف نسبة األرباح ادلوزعة على ادلساعلُت وادلودعُت زيادة ونقصانا حسب ما تقتضيو 
حالة االقتصادي الوطٍت، فإذا كانت ادلصلحة يف زيادة حجم وسائل الدفع ترفع نسبة العائد ادلوزع  للمدخرين 
وادلودعُت وادلساعلُت، أما يف حالة الرغبة يف تقليص حجم الكتلة النقدية ادلتداولة فتخفض ىذه النسبة على أن 

  3.يتم توزيع ىذه األرباح يف حالة زوال الظروف اليت استدعت احتجازىا
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إجراءات وأدوات معاصرة معدلة لتتناسب مع خصوصية العمل المصرفي في النظام : ثالثا
 اإلسالمي

ىي أدوات تستخدم من قبل السلطات النقدية للتحكم يف حجم السيولة واالئتمان يف ظل األنظمة 
ادلصرفية الربوية، وؽلكن كذلك استخدامها والعمل هبا يف ظل نظام اقتصادي ال ربوي لكن ليس بنفس الكيفية 

اليت تستخدم هبا يف النظام الربوي، فوجب إجراء تعديالت عليها قبل استخدامها نظرا لتعارضها يف بعض 
أساسياهتا مع مبادئ وأصول ادلذىب االقتصادي اإلسالمي، أو ألن خصوصية العمل ادلصريف اإلسالمي تتطلب 

 :وتتمثل ىذه األدوات باألساس يف. ذلك 
 االحتياطي النقدي القانوين؛ -

 .سياسة السوق ادلفتوحة -

 االحتياطي النقدي القانوني .1

يتم العمل هبذه األداة يف األنظمة ادلعاصرة من خالل مطالبة السلطات النقدية للبنوك التجارية باالحتفاظ 
 بقدر من النقود احلاضرة لدى البنك ادلركزي دون مقابل، ويتحدد ىذا القدر بنسبة معينة من إصبايل أرصدة 

الودائع ربت الطلب وقد يتسع ىذا القدر ليشمل نسبة معينة من احلسابات اجلارية والودائع ألجل لدى ىذه 
 : واذلدف من ىذا االحتياطي ىو1.البنوك
استخدام ىذا االحتياطي من قبل البنك ادلركزي يف النشاط االقتصادي ؽلكنو من احلصول على دخل  -

 2يساعده على ضمان استقالليتو؛

 ؛3سبكُت البنك ادلركزي من مراقبة أنشطة البنوك التجارية و منعها من اإلسراف يف خلق االئتمان -

، وبالتايل التأثَت على ادلتغَتات -زيادة وتقليصا- سبكنو من إدارة السياسة النقدية وتغيَت ادلعروض النقدي -
، وتتشابو يف 4لتتالءم مع األىداف والظروف االقتصادية (االستثمار واالدخار واألسعار )االقتصادية الكلية

ذلك مع أداة نسبة السيولة غَت أن ىذا االحتياطي كما ذكرنا يكون لدى ادلصرف ادلركزي، وىذا ما يقودنا 
 إىل احلديث عن ىدف آخر من وراء فرض احتياطي نقدي؛

وىو ضرورة توفَت مصدر دائم من األموال يف يد السلطات النقدية لتنظيم حجم السيولة يف السوق  -
 ؛5النقدي

                                                 
1

 .17حسن كامل فهمي، ص 

2
 .242صبال بن دعاس، مرجع سبق ذكره، ص 

3
 .41حسن كامل فهمي، مرجع سبق ذكره، ص 
4

 .نفس ادلرجع 

5
 .نفس ادلرجع 
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توفَت احلد األدىن من الضمان ألصحاب الودائع لدى ادلصرف ادلركزي، ضباية ألمواذلم من تصرفات البنوك  -
التجارية واليت قد تؤدي إىل إفالس ىذه األخَتة، وبالتايل ضياع حقوق ادلودعُت، وىو اذلدف األول الذي 

  1.أنشأت من أجلو ىذه األداة، مث أصبحت بعد ذلك أداة فنية للتحكم يف حجم االئتمان

ويستعمل البنك ادلركزي ىذه األداة يف التحكم يف حجم كل من االئتمان والسيولة دبا يتناسب مع 
األوضاع االقتصادية السائدة، ففي حالة التضخم يرفع البنك ادلركزي نسبة االحتياطي شلا يؤدي إىل زيادة األرصدة 

النقدية للبنوك التجارية لديو بصورة تقلل من قدرة ىذه البنوك على التوسع الكبَت يف منح االئتمان، يف حُت 
ؼلفض ىذه النسبة يف حاالت الركود والكساد، األمر الذي يشجع البنوك التجارية على زيادة حجم االقًتاض 

واالئتمان ادلمنوح بشكل ػلدث انتعاشا نتيجة زيادة وسائل الدفع وزيادة الطلب الكلي على السلع االستهالكية 
 2.واالستثمارية

ونظرا ألن البنوك اإلسالمية ىي بنوك استثمار باألصل على خالف ادلصارف الربوية اليت ربصل على 
  العملية االستثمارية، وجب فرض احتياطي قانوين على الودائعةفائدة ثابتة يف صبيع احلاالت مهما كانت نتيج

 3. األخرىتربت الطلب واستبعاد ودائع ادلضاربة واالستثمارا
 :و من األسباب الداعية إىل استبعاد ودائع ادلضاربة

-أن طبيعة الودائع االستثمارية يف ادلصارف اإلسالمية ليست مضمونة، فهي تشارك يف الربح واخلسارة،  -
،كما أن ادلودعُت بودائعهم يدخلون -عكس الودائع يف ادلصارف التقليدية اليت تعترب قروضا مضمونة

كأصحاب رأس مال يف ادلشروعات،  فال ػلق ذلم سحب أمواذلم قبل االنتهاء من ىذه ادلشاريع، ومن مث 
فإن فرض احتياطي قانوين دلواجهة حاالت السحب اتملة أمر غَت وارد يف ادلصارف اإلسالمية فيما ؼلص 

 الودائع االستثمارية؛

 ادلصارف اإلسالمية ملزمة باستثمار أمواذلا، وإال سيحرم ادلودعون من بعض األرباح اليت كان من ادلمكن أن  -

 من حساب %3ػلصلوا عليها، وللتوضيح فإذا ألزم ادلصرف ادلركزي ادلصرف اإلسالمي باالحتفاظ بـ
 الباقية من ىذا احلساب، سيعامل على أنو %97االستثمار كاحتياطي لدى األول، فإن الربح اقق عن 

 4ربح ؼلص الودائع كلها؛

 دلا كانت استثمارات ادلصارف التجارية اإلسالمية ذلا طبيعة رأس ادلال فإنو قد يتعُت عليها أن ربتفظ بقدر  -

 
 

                                                 
1

الواليات ادلتحدة األمريكية، : ، ادلعهد العادلي للفكر اإلسالميالسياسة النقدية بين الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعيوليد مصطفى شاويش،  
 .274، ص2011، 1ط

2
 .43، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  

3
 .52نفس ادلرجع، ص 

4
 .307؛303وليد مصطفى شاويش، مرجع سبق ذكره، ص 
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 1.أكرب نسبيا من النقد السائل يف خزائنها ومن االحتياطات

وبالتايل فمطالبة باحثي وخرباء االقتصاد اإلسالمي بإعفاء ادلصارف اإلسالمية من االحتياطي النقدي 
على حسابات االستثمار لو مربراتو ادلنطقية، وليس جملرد إعطاء األفضلية ذلذه ادلصارف، بدليل أن بعض الباحثُت 

أن يقتصر دور ادلصارف اإلسالمية على قبول "من دعا إىل فرض احتياطي كامل فيما ؼلص الودائع احلالة، و
الودائع احلاّلة، مث ربويلها إىل ادلصرف ادلركزي، مع اإلذن من صاحب الوديعة للمصرف ادلركزي باستثمار الوديعة، 

وىذا ما . 2"على أن تكون من ضمان ادلصرف ادلركزي، ويتصرف فيها دبعرفتو، ويردىا إىل صاحبها عند الطلب
يسمح للسلطات احلكومية باإلنفاق منها على مشاريع ومصاحل اجتماعية، وبديال ذلا عن فرض ضرائب على 

 .  3األفراد وكذا االقًتاض بفوائد ربوية من اجلمهور، فهذا االحتياطي يعترب دبثابة قروض حسنة للبنك ادلركزي
 أداة السوق المفتوحة .2

تعترب أداة االحتياطي النقدي أقل مرونة على ادلدى الزمٍت القصَت، ذلك أن البنك ادلركزي ال يستطيع 
تعديل ىذه النسبة على ادلستوى القصَت، ويف ىذه احلالة تستعمل أداة أخرى أكثر مرونة  سبكن البنك ادلركزي 

 .استخدامها بشكل يومي، ىذه األداة ىي عمليات السوق ادلفتوحة
على عمليات البيع والشراء ادلباشرة اليت يقوم البنك ادلركزي لألسهم واألوراق ادلالية "وتطلق ىذه األخَتة 
 وأحيانا ...وللسندات واألوراق التجارية واألذونات يف السوق النقدية. بصفة عامة يف السوق ادلالية
 : ، وذلذه األداة صبلة من األىداف4..."الذىب والعمالت األجنبية

التحكم يف حجم السيولة ادلوجودة لدى األفراد وادلؤسسات من أجل التحكم يف حجم النقود ادلتداولة  -
 5والتأثَت من خالذلا على حركية النشاط االقتصادي؛

 التأثَت على حجم االحتياطات النقدية الفائضة واحلرة لدى البنوك التجارية زيادة ونقصانا، دبا يؤثر يف كل  -

 من حجم االئتمان وحجم ادلعروض النقدي والطلب على االستثمار، بالشكل الذي يتوافق مع األىداف 
 االقتصادية للدولة؛

يف حجم - ذلك أنو ؽلكن استخدامها يوميا- التغلب على أية تقلبات مومسية أو عرضية قصَتة األجل -
 ادلعروض النقدي والناذبة عن عوامل السوق؛

 سبويل مشاريع تنموية يصعب على القطاع اخلاص القيام هبا؛ -

 سبويل النفقات الطارئة للدولة؛ -

                                                 
1

  .144، مرجع سبق ذكره، صدراسة للنقود والمصارف و السياسة النقدية في ضوء اإلسالم: نحو نظام نقدي عادلزلمد عمر شابرا،  

2
 .281وليد مصطفى شاويش، مرجع سبق ذكره، ص 

3
 .320نفس ادلرجع، ص 

4
 .42، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  

5
 .نفس ادلرجع 
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التأثَت يف أسعار الفائدة، فحُت يتدخل البنك ادلركزي مشًتيا للسندات واألوراق ادلالية، ترتفع أسعار ىذه  -
، ...األخَتة شلا يعٍت اطلفاض سعر الفائدة ذلذه األوراق وينخفض بذلك سعر الفائدة السائد يف السوق

 1. والعكس يف حالة بيعها أين تنخفض أسعار السندات واألوراق ادلالية ويرتفع بذلك سعر الفائدة

 : 2ويتم العمل هبذه اآللية وفقا حلالة االقتصاد، كما يلي
اليت تتميز بالتوسع الكبَت يف حجم النشاط االقتصادي، يقوم البنك ادلركزي بعمليات : في حالة التضخم -

 بيع لألسهم والسندات واألذونات واألوراق التجارية وأحيانا الذىب والعمالت األجنبية األخرى، فتنخفض 

كمية األموال ادلتداولة، وتنخفض األرصدة النقدية لدى البنوك التجارية، وتقل بذلك قدرة ىذه البنوك 
وادلؤسسات ادلالية على منح االئتمان دبقدار قيمة عمليات البيع، فيقل االئتمان، وتنكمش االذباىات 

 التوسعية يف النشاط االقتصادي إىل ادلستوى ادلراد الوصول إليو؛

اليت تتميز بتباطؤ وتَتة النشاط االقتصادي وموجات الركود ادلتتالية، يقوم البنك : في حالة االنكماش -
ادلركزي بعمليات شراء لألسهم والسندات واألذونات واألوراق التجارية وأحيانا الذىب والفضة والعمالت 
األجنبية، فتزيد السيولة لدى األفراد، وترتفع األرصدة النقدية لدى البنوك وادلؤسسات فتزداد قدرهتا على 
منح االئتمان، وىذا األمر يساعد على توسع حركية النشاط االقتصادي إىل ادلستوى الذي تزول عنده 

 ...             مظاىر الكساد واالنكماش
 :3ومنها يتضح أن آلية عمل السوق ادلفتوحة معاكسة آللية عمل سعر اخلصم حيث أن

 (زيادة أو نقصانا)من قبل البنك ادلركزي        التأثَت (زيادة أو نقصانا)تغيَت سعر الفائدة : يف سعر اخلصم -
 على ادلعروض النقدي؛  (زيادة أو نقصانا )على قدرة ادلصارف التجارية على منح االئتمان        التأثَت

على  (زيادة أو نقصانا )على ادلعروض النقدي        التأثَت  (زيادة أو نقصانا)التأثَت : يف السوق ادلفتوحة -
 .على سعر الفائدة (زيادة أو نقصانا)قدرة ادلصارف التجارية على منح االئتمان        التأثَت

ونظرا ألن عمليات السوق ادلفتوحة يف االقتصاديات ادلعاصرة تتم على األسهم والسندات واألوراق 
الربوية، فإنو من الضروري حىت ؽلكن القيام هبا يف ظل النظام االقتصادي اإلسالمي أن يتم إغلاد بدائل ذلذه 

 .4األوراق الربوية
  كما أنو من الضروري لنجاح ىذه العمليات أن تتوفر لدى البنك ادلركزي أوراق مالية متنوعة ومتوفرة 

                                                 
 .374؛373؛ 368وليد مصطفى شاويش، مرجع سبق ذكره، ص 1
2

 .42، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  

3
 .371وليد مصطفى شاويش، مرجع سبق ذكره، ص. بتصرف 

4
 .43، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  
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غَت أن البعض من الباحثُت يف االقتصاد اإلسالمي من رأى أن ىذا األمر غَت شلكن التحقق يف .1بكميات كافية
ويف ظل نظام اقتصادي إسالمي ال ؽلكن استخدام ىذه :" ظل نظام اقتصادي إسالمي، إذ يقول أحد الباحثُت

األداة إال من خالل استبعاد كل األوراق ادلالية الربوية، شلا غلعل زلفظة األوراق ادلالية تصبح أضيق شلا ىي عليو يف 
 .2..."االقتصاد الوضعي

 :لكن الواقع اليوم وخاصة بعد األزمة ادلالية العادلية األخَتة أثبت العكس
 تعتمد على ادلال  ملفريدا يف منتجاهتا حبيثتنوعا "  قدمت)*(فاذلندسة ادلالية اإلسالمية: من حيث التنوع  -

األرباح لكل األطراف ادلشًتكة يف  فحسب بل خلطت ادلال باجلهد واخلربات ادلهنية للحصول على
 .3"ؽللكون األصول العمليات االستثمارية اليت سبوذلا ادلصارف اإلسالمية، شلا قدم فرصا استثمارية دلن ال

صكوك اإلجارة، : ومن ىذه األدوات ما ىو قائم على ادللكية شلثلة يف األسهم والسندات، واليت من أنواعها
سندات البيع، : ، ومنها ما ىو قائم على ادلديونية...أسهم ادلشاركة، أسهم ادلضاربة، أسهم اإلنتاج،

 ؛4...سندات االستصناع، سندات السلم، سندات اإلجارة،

من حيث عدد ادلؤسسات واليت  سريعا وضخما الصناعة ادلالية اإلسالمية ظلواً  "تشهدف: من حيث الكميات -
  مليار دوالر822 أصوذلاحجم يبلغ ، و دولة حول العامل75 تعمل يف  مؤسسة430وصلت إىل حوايل 

 مليار دوالر يف 100وحجم إصدار الصكوك اإلسالمية بلغ  ،سنوياً % 15ظلو سنوي بلغ حوايل دبعدل 
، كما بلغ إصبايل حجم الصناديق االستثمارية اإلسالمية يف هناية الربع الثالث من عام 2009هناية العام 

 5"  مليار دوالر28   2009

وشلا سبق يتضح أنو ال مربر للحكم على عدم فعالية ىذه األداة ضمن نظام مايل إسالمي، ذلك أن عدم 
فعاليتها ال يرجع إىل زلدودية األدوات ادلالية اإلسالمية، فالصناعة ادلالية اإلسالمية تقدم منتجات عديدة منها ما 

وجود أسواق نقدية ومالية كفؤة وعلى "..ىو مستمد من الًتاث اإلسالمي ومنها ما ىو مبتكر، بل إىل عدم 
                                                 

1
 421وليد مصطفى شاويش، مرجع سبق ذكره، ص 

2
  .311سعيد على العبيدي، مرجع سبق ذكره، ص 

)*(
 رلموعة األنشطة اليت تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل األدوات والعمليات ادلالية ادلبتكرة، :" تعرف اذلندسة ادلالية اإلسالمية 

الهندسة المالية عبد الكرًن قندوز، : راجع". باإلضافة إىل صياغة حلول إبداعية دلشاكل التمويل وكل ذلك يف إطار موجهات الشرع احلنيف
 .42-41، ص2007، 2، ع20االقتصاد اإلسالمي، م: ، يف رللة جامعة ادللك عبد العزيزاإلسالمية

3
-http://www.badlah.com/page: ، يف موقعةأشكال تقديم المنتجات المالية اإلسالمي، الرحيم إبراىيم بدر الدين عبد 

366.html 
4

 .64-63، مرجع سبق ذكره،صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي، : راجع 

5
 نادي ،"وربديات ادلستقبل..الواقع " ة ادلقام ربت عنوان يمؤسبر ادلصارف اإلسالمية اليمن، يف نحو منتجات مالية إسالمية مبتكرة ،زلمد عمر جاسر 

: 04، ص2010، اليمنية  العربيةاجلمهورية، رجال األعمال اليمنيُت
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/N506.doc 
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 ، باإلضافة إىل 1..."درجة عالية من التنظيم والتقدم، ومن ادلعلوم بأن البلدان النامية تفتقد دلثل ىذه األسواق
عمل ىذه البلدان دبا فيها الدول اإلسالمية يف تعامالهتا ادلالية دببادئ االقتصاد الوضعي، مع ضرورة اإلشارة إىل 

أن ىذا األمر بدأ يف التغَت خاصة بعد األزمة ادلالية العادلية األخَتة، فقد توجهت العديد من البلدان إىل استخدام 
البلدان ، ودول غَت إسالمية كماليزيا وتركيا والبحرين وقطر واألردن: أدوات التمويل اإلسالمية، منها دول إسالمية

األوربية مثل ادلملكة ادلتحدة وأدلانيا وغَتىا يف إطار البحث عن أدوات استثمارية إسالمية لتحل زلل األدوات 
2وسبويل التنمية بشكل أكثر كفاءة التقليدية وتكون دبثابة وسيلة حلشد وتعبة ادلدخرات وسبويل ادلشروعات

.     
 األدوات غير الكمية للسياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي: المطلب الثالث

 النقدية، وىي ةىي أدوات غَت كمية تستخدمها السلطات النقدية واالقتصادية لتحقيق أىداف السياسي
أدوات مكملة لألدوات الكمية، تستخدمها للتحكم يف كمية السيولة واالئتمان على مستوى االقتصاد الوطٍت 

ومن األمثلة .  أو اجتماعية أو ثقافية أو بيئية ةوكذا لتوجيو ىذه السيولة واالئتمان لتحقيق أىداف بعينها اقتصادي
 :على بعض ىذه األىداف

 زبصيص ادلوارد ادلالية للضروريات أوال مث احلاجيات فالتحسينات؛ -

توفَت السيولة والتمويل لقطاع من القطاعات االقتصادية ادلهملة من قبل القطاع اخلاص، حىت يتم تغطية  -
 كافة القطاعات؛

  التوزيع العادل للموارد ادلالية على مناطق القطر الوطٍت، لتحقيق تنمية شاملة متوازنة؛ -

التوظيف، سبويل بعض ادلشاريع  )تشجيع ادلؤسسات االقتصادية على ربسُت أدائها االجتماعي -
 ؛(..االجتماعية،

 إنتاج منتجات صديقة للبيئة، اقتناء تكنولوجيات  )تشجيع ادلؤسسات االقتصادية على ربسُت أدائها البيئي -

 .(...نظيفة، تطبيق أساليب اإلدارة البيئية،

 :وقد قسمنا ىذا ادلطلب إىل
 التمييز يف األدوات الكمية؛: أوال
 .أدوات وإجراءات التدخل ادلباشر: ثانيا

 التمييز في األدوات الكمية:أوال

وتسمى ىذه األدوات باألدوات الكيفية للسياسة النقدية، وىي تستعمل لتوجيو السيولة واالئتمان 
وبالنسبة ذلذه األدوات يف . لتحقيق األىداف االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية واليت ذكرنا بعضا منها سابقا

ظل النظام االقتصادي اإلسالمي، ىي كل األدوات الكمية السالفة الذكر لكن مع توجيهها ضلو اذلدف اليت 
                                                 

1
 .57، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  

2
 http://alphabeta.argaam.com/?p=28212: ، يفصكوك التمويل اإلسالمية والحاجة على أسواق ثانويةزلمد الشبشَتي،  



 

 

199  

 

 املنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة املشتدامة يف االقتصاد اإلسالمي                                      الفصل الرابع
 

تسعى السلطات النقدية واالقتصادية إىل ربقيقو يف فًتة زمنية معينة، وفيما يلي سنتطرق إىل آلية عمل بعض ىذه 
 .األدوات

 التمييز في نقدية الزكاة .1

والتمييز يف نقدية الزكاة يكون من ناحية جبايتها نقدا أو عينا، أو تقدًن أو تأخَت موعد جبايتها من قبل 
 .مؤسسة الزكاة

فإذا كان اذلدف مثال زيادة حجم نشاط بعض القطاعات اليت تعرف انكماشا، فيكون التمييز يف نقدية 
الزكاة لصاحل ىذه القطاعات، إما بتأخَت صبع الزكاة فيها، أو صبعها عينا إذا حان موعد جبايتها ادلؤجل، وهبذا 

يف حُت أن القطاعات اليت . تستفيد ىذه القطاعات من توفر قدر من ادلوارد النقدية تستغلها لتوسيع نشاطها
 1...تعرف تضخما أوال ترغب الدولة يف زيادة نشاطها، فتقدم موعد اجلباية

 التمييز في معدل المشاركة في الربح والخسارة .2

 :ويتم التمييز يف ىذه األداة وفقا دلا يلي
وادلتعلق بنسبة ادلشاركة بُت البنك ادلركزي وادلصارف األخرى يف إطار عملية إعادة سبويل : المستوى األول -

ىذه األخَتة، حيث ترتفع نسبة ادلشاركة لصاحلها على حساب البنك ادلركزي كلما كان التمويل موجها إىل 
أو  )، وتنخفض تدرغليا كلما قلت أعلية النشاط ادلمول(أو األىداف ادلراد ربقيقها )اجملاالت ادلطلوبة

أو ) ، وىذا ما يشجع ادلصارف على توجيو التمويل إىل ىذه األنشطة (ابتعدت عن األىداف ادلراد ربقيقها
 ؛2...، وربجم عن التوسع يف اللجوء إىل ادلصرف ادلركزي لتمويل باقي األنشطة(إىل ربقيق األىداف ادلرجوة

 وادلتعلق بادلشاركة بُت ادلصارف التجارية وكل من ادلودعُت وطاليب التمويل، حيث يرفع : المستوى الثاني -

 لصاحل ادلودعُت لتشجيعهم على اإليداع هبدف توفَت التمويل الالزم، وكذا رفعو لصاحل ادلستثمرين 
 ادلطلوب تنميتها وىذا لتوجيو -  نظرا ألولويتها أو لعزوف ادلستثمرين عنها- بالقطاعات ادلستهدفة

االستثمارات ضلوىا، أو ضلو ربقيق أىداف أخرى كتخفيض ىامش ربح ادلصرف يف بيوع ادلراحبات أو 
االستصناع يف حالة ما إذا كانت البضاعة أو ادلستصَنع يف تكنولوجيا نظيفة وىذا تشجيعا للمؤسسات على 

 .(وىو ىدف بيئي)استعمال ىذه التكنولوجيات 

 والبنك مضطر للتعامل هبذه النسب، ألنو مرتبط بنفس ىذه النسب مع البنك ادلركزي عند جلوءه 
  .لطلب إعادة التمويل منو
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 التمييز في التعامل في السوق المفتوحة  .3

حيث يقوم البنك ادلركزي يف حال كان ىدفو مثال توجيو االستثمار إىل النشاطات ذات األولوية، بشراء 
األوراق ادلالية اخلاصة هبذه النشاطات وىذا لزيادة ادلوارد ادلالية ادلخصصة ذلا، وبالتايل زيادة إقبال ادلستثمرين 

وتقل عمليات شراءه لألوراق ادلالية لنشاط ما كلما قلت درجة أولوية ىذا النشاط، باإلضافة إىل زيادة . عليها
، شلا غلعل ادلعروض من األوراق ادلالية ذلذه 1عمليات بيعو لألوراق ادلالية اليت حبوزتو واخلاصة بالنشاط األقل أعلية

 .النشاطات يزيد، وبالتايل ينخفض سعرىا، وىذا ما غلعل ادلستثمرين ػلجمون عنها
 التمييز في نسبة االحتياطي النقدي .4

إذ يقوم البنك ادلركزي بالتمييز يف نسب االحتياطي النقدي حسب نوع النشاط ادلمول، دبعٌت أنو ربدد 
ادلخصص للنشاط الذي - من حساب الودائع اجلارية- نسب منخفضة لالحتياطي النقدي على إصبايل االئتمان

ؼلدم اذلدف أو األىداف ادلسطرة من قبل السلطات يف فًتة معينة، وترتفع ىذه النسب على النشاطات اليت ال 
 .زبدم اذلدف

فإذا كانت ادلصلحة تقتضي توجيو االئتمان قطاعيا أو مكانيا أو زمانيا دبا يتناسب مع الوضع االقتصادي 
السائد، فإنو يتم صياغة خطة تتضمن ربط مكونات االحتياطي النقدي  على الودائع احلالة بأنواع ورلاالت 

االئتمان ادلقدم من قبل ادلصرف، حبيث ترتفع نسبة ادلكونات غَت ادلرغوب فيها قطاعيا أو زمانيا أو مكانيا، وهبذا 
 :وللتوضيح نسوق ادلثال التايل2.يتجو االئتمان على االستخدامات ادلطلوبة

يعترب ىدف ربقيق تنمية شاملة باجلزائر ىدف ملّح، وىذا اذلدف يقتضي من الدولة ربقيق :مثال توضيحي -
تنمية باجلنوب اجلزائري، وعلى أساس ىذا اذلدف مت ربديد النسب التالية لالحتياطي النقدي ضمن اخلطة 

 :ادلعدة من قبل البنك ادلركزي

 1% :ادلخصصة من قبل ادلصرف دلناطق اجلنوب؛- من حساب الودائع احلالة- من نسبة التمويل 

 5% :ادلخصصة من قبل ادلصرف دلناطق الوسط؛- من حساب الودائع احلالة- من نسبة التمويل 

 20% :ادلخصصة من قبل ادلصرف دلناطق - من حساب الودائع احلالة- من نسبة التمويل
 .الشمال

، فأمام البنك صبلة من (ن.و)100بـ (س) فإذا قدرت قيمة حساب الودائع احلالة يف ادلصرف اإلسالمي
 :اخليارات، ولنأخذ خيارين
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االئتمان   

 (%)المخصص
 (ن.و)االئتمان (ن.و) االحتياطي النقدي

القرار األول
 

 59.4 0.6 60 اجلنوب
 28.5 1.5 30 الوسط
 08 02 10 الشمال

 95.9 4.1 100 المجموع

القرار الثاني
 

 69.3 0.7 70 اجلنوب
 19 01 20 الوسط
 08 02 10 الشمال

 96.3 3.7 100 المجموع
  

أفضل للبنك - الذي خصص فيو نسبة ائتمان أكرب دلناطق اجلنوب-من اجلدول يتضح أن القرار الثاين 
ومصلحة  (اإلبقاء على سيولة أكرب لدى البنك )من القرار األول وؼلدم اذلدف ادلسطر، فهو ػلقق مصلحة خاصة

 .(ادلساعلة يف إغلاد تنمية شاملة مكانيا )عامة
 أدوات وإجراءات التدخل المباشر: ثانيا

وىي أدوات تعزز وتقوي كل من األدوات الكمية والكيفية، فهي مكملة ومساعدة ذلا يف ربقيق أىداف 
 .السياسة النقدية، وفيما يلي سنتطرق إىل ىذه األدوات

 اإلقنـــاع األدبي .1

ووفق ىذه األداة يقوم البنك ادلركزي بصفتو بنك البنوك، دبجرد تقدًن تعليمات وإرشادات للمصارف التجارية 
 :أدبيا، ويكون ىذا

  إما عن طريق االجتماع دبديري ادلصارف للتباحث واحلديث وادلناقشة حول أوضاع االقتصاد الوطٍت،  -

اولة إقناعهم بتطبيق إجراءات السياسة النقدية ادلتخذة من قبل السلطات النقدية واالقتصادية، خدمة 
 وحفاظا على مصلحة االقتصاد الوطٍت؛

أو عن طريق إطالع تلك ادلصارف دوريا بواسطة النشرات، عن حالة االقتصاد وسوق النقود واإلجراءات  -
 .اليت غلب ازباذىا
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   وتعترب ىذه األداة من األدوات ادلفيدة ضمن السياسة النقدية يف االقتصاد اإلسالمي، خاصة  يف 
 1.أوقات األزمات، أين تكون روح التضامن عالية، شلا يسمح بالتعاون مع السلطات النقدية لتجاوز األزمة

 األوامر والتعليمات الملزمة .2

أحيانا تلجأ السلطات النقدية يف حالة ما إذا مل تنجح أداة اإلقناع األديب إىل توجيو أوامر وتعليمات 
ملزمة إىل بنك معُت ، أو إىل كافة البنوك رلتمعة لضبط التمويل واذباىاتو،كأن ربدد سقوفا وحصصا قطاعية 

 .2...للتمويل ادلصريف ادلمنوح بواسطة ادلصارف وفقا ألولوية تلك القطاعات االقتصادية بالنسبة للمجتمع
 الرقابة المباشــــــــــــــــــرة .3

يف ظل النظام االقتصادي اإلسالمي ؽلكن للبنك ادلركزي شلارسة الرقابة ادلباشرة على البنوك، من أجل 
، وللوقوف على مدى التزامها بالقوانُت 3التأكد من كفاءة القائمُت على إدارهتا يف تقدًن اخلدمات ادلصرفية

وىذا حىت تتمكن . والتعليمات الصادرة من البنك ادلركزي، وكذا مدى التزامها بضوابط العمل ادلصريف اإلسالمي
 .يف الوقت ادلناسب  (اغلابية أو سلبية)من ازباذ التدابَت الالزمة

 الجـــــــــــــــــــــــــــــزاءات   .4

يف حالة تأكد البنك ادلركزي من التزام أو عدم التزام أحد البنوك دبجموع الضوابط والقوانُت والتعليمات، 
 :من حق البنك ادلركزي ازباذ صبلة من اجلزاءات يف شكل

 جزاءات اغلابية ربفيزية للبنك ادللتزم لتشجيعو ومكافأتو وكذا ربفيز بقية البنوك على االلتزام مثلو، ومن  -
 ؛...األمثلة على ىذه اجلزاءات تقدًن تسهيالت حلصول ىذا البنك على التمويل

 أو سلبية يف حق ادلصارف ادلتهاونة أو اليت مل تتقيد بتنفيذ التوجيهات ادللزمة لردعها ومعاقبتها على سلالفاهتا  -

وكذا توجيو إنذار غَت مباشر لبقية البنوك، ومن أمثلة ىذه اجلزاءات فرض غرامات مالية للمخالفات ادلتنوعة  
 حسبا لطبيعتها وجسامتها، إيقاف نشاط البنك أو ذبميده بشكل مؤقت أو بصورة دائمة حسبا لطبيعة 

 4.ادلخالفة ادلرتكبة من قبلو

وذلذه اجلزاءات دور مهم يف فرض سيطرة السلطات النقدية على اجلهاز ادلصريف وتوجيهو، دلا ذلا من آثار 
 مباشرة وفورية على نشاط وسلوك صبيع ادلصارف العاملة يف اجملال ادلصريف، وينعكس ىذا على كمية ونوعية 
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 .319-318سعيد علي العبيدي، مرجع سبق ذكره، ص 
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، مخطط إدارة السياسة النقدية والتمويلية: توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، بنك السودان ادلركزي،  
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 1.التمويل ادلمنوح من قبل ىذه ادلصارف للقطاعات والوحدات االقتصادية ادلختلفة

ويف ختام ىذا اجلزء من البحث نكون قد تطرقنا إىل جزء مهم من ادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة 
ادلستدامة يف االقتصاد اإلسالمي، واليت ذلا دور رئيسي يف إغلاد األرضية الصلبة لبداية العمل التنموي وضمان 

استمراريتو واستدامتو، من خالل استعمال سلتلف أدواهتا سواء ادلستمدة من التشريع اإلسالمي يف رلال ادلعامالت 
االقتصادية ،أو األدوات ادلعمول هبا يف النظم األخرى واليت ال تتعارض مع مبادئ وأصول ادلذىب االقتصادي 
اإلسالمي و مل تكن سببا يف إحداث األزمات ادلالية واالقتصادية، وسواء الكمية أو غَت الكمية بشكل متناسق 

دون حدوث  (...استقرا اقتصادي، توفَت التمويل الالزم للتنمية، )ومتكامل، حىت ُيضمن ربقيق سلتلف أىدافها
 .اضطرابات تأثر سلبا على مسار التنمية الشاملة ادلستدامة

وىذا التكامل واالنسجام ضروري ليس فقط بُت سلتلف أدوات السياسة النقدية وكذا بُت ادلؤسسات 
ادلسئولة عن وضعها وتنفيذىا، بل بُت سلتلف أجزاء ادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد 

، وىذا ما سنتطرق إليو فيما بقي من ىذا ...اإلسالمي، أي بُت سلتلف السياسات االقتصادية النقدية وادلالية
 .البحث
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مجموع اإلجراءات المتعلقة بالسياسة المالية في إطار :  المبحث الثالث
 االقتصاد  اإلسالمي

        
 

أشرنا سابقا أن معظم أدوات السياسة النقدية تتطلب وجود نظام مصريف ومايل سليم ومتطور لكي تكون 
فعالة، وىذا ما ىو غائب عن الواقع ادلايل واالقتصادي للكثَت من الدول النامية دبا فيها الدول اإلسالمية، األمر 

 .1الذي ػلد من دور السياسة النقدية، وعندئذ يربز دور السياسة ادلالية رديفا أكثر أعلية لدعم السياسة ادلالية
ىذه األخَتة ىي موضوع حبثنا يف ىذا العنصر، لكن يف إطار النظام االقتصادي اإلسالمي، وىذا من 

 :خالل ادلطالب التالية
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .163وليد مصطفى شاويش، مرجع سبق ذكره، ص 

 مدخل للتعريف بالسياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي: المطلب األول 
 إجراءات وأدوات السياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي: المطلب الثاني 
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 مدخل للتعريف بالسياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي: المطلب األول
 

تعترب السياسة ادلالية كمصطلح حديثة الظهور، ارتبطت بظهور الفكر الكنزي الذي دعا إىل تدخل الدولة 
يف النشاط االقتصادي بازباذىا صبلة من اإلجراءات االقتصادية، اصطلح على تسميتها بأدوات السياسة 

 :لذلك سنحاول يف ىذا ادلطلب ربديد. لكن السؤال ادلطروح ىل حداثة ادلصطلح تعٍت حداثة ادلفهوم؟.ادلالية
 مفهوم السياسة ادلالية يف االقتصاد اإلسالمي؛: أوال -

 أىداف السياسة ادلالية يف االقتصاد اإلسالمي؛: ثانيا -

 .السياسة ادلالية والسياسة النقدية يف االقتصاد اإلسالمي: ثالثا -

 مفهوم السياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي: أوال
 :ويف ىذا اإلطار نقدم بعض من ىذه التعاريف

 التعريف األول .1

السياسة ادلالية ما ىي إال إجراءات ينصب اىتمامها على دراسة النشاط ادلايل للدولة وما يتبع ىذا " 
النشاط من آثار بالنسبة دلختلف قطاعات االقتصاد، وتتضمن تكييفا كميا حلجم اإلنفاق واإليراد ونوعيا لوجو 

اإلنفاق ومصادر اإليرادات من أجل ربقيق أىداف زلددة أبرزىا تنمية االقتصاد القومي، وربقيق االستقرار 
 1".والعدالة يف التوزيع

 التعريف الثاني .2

مضافا  )السياسة ادلالية ىي رلموع اإلجراءات اليت تتخذىا احلكومة من خالل ادليزانية العامة للدولة" 
 2".إليها ادليزانيات ادلستقلة لبعض األجهزة واجلهات احلكومية ادلستقلة

 التعريف الثالث .3

 ونفقاهتا دبا ػلقق أىدافها االقتصادية واالجتماعية انعٍت بالسياسة ادلالية استخدام الدولة إليراداتو" 
والسياسة يف ظل ما تعتنقو من عقائد ويف حدود إمكانياهتا ادلتاحة مع األخذ يف االعتبار درجة تقدمها وظلوىا 

  3".االقتصادي
                                                 

1
، يف رللة جامعة األنبار للعلوم اإلدارية تطبيق الزكاة الشرط الكافي إلصالح السياسة المالية في العراقصبحي فندي خضر الكبيسي،  

 .8-7، ص2010، 4، ع2واالقتصادية، العراق، م
2

 48 ، مرجع سبق ذكره، صدور السياسات المالية وضوابطها في إطار االقتصاد اإلسالميمنذر قحف،  

3
 .144عوف زلمود الكفراوي، مرجع سبق ذكره، ص 
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 التعريف الرابع .4

السياسة ادلالية كربنامج زبططو وتنفذه الدولة عن عمد مستخدمة فيو مصادرىا االيرادية وبرارلها " 
االنفاقية إلحداث آثار مرغوبة وذبنب آثار غَت مرغوبة على كافة متغَتات النشاط االقتصادي االجتماعي 

1".والسياسي ربقيقا ألىداف اجملتمع
 

 التعريف الخامس .5

رلموع القرارات واإلجراءات اليت تتخذىا الدولة اإلسالمية يف إيراداهتا ونفقاهتا، هبدف ربقيق ادلقاصد الشرعية " 
2".اخلمسة، ادلتمثلة يف الدين والنفس والعقل والنسل وادلال

 

 

 التعريف السادس .6

رلموعة اإلجراءات والتدابَت ادلالية اليت تتخذىا الدولة انطالقا من مبادئ ادلذىب االقتصادي ادلتبع، " 
ويف إطار النظام االقتصادي ادلطبق، ويف مرحلة معينة من مراحل التطور اجملتمعي اليت تعكس أوضاعا داخلية 

وظروفا دولية، من أجل ضبط وربصيل وتنمية مواردىا ادلالية بكفاءة وحسن زبصيصها يف رلاالت اإلنفاق 
3".وثقافية- أحيانا- ادلتعددة، اليت ربقق أىدافا اقتصادية واجتماعية وسياسية

 

 

وبناء على التعاريف السابقة وبعد دراسة مضموهنا خرجنا بالتعريف اإلجرائي التايل للسياسة ادلالية يف 
رلموع اإلجراءات والقرارات والتدابَت ادلالية ادلتخذة من قبل الدولة، وادلتوافقة مع مبادئ : " االقتصاد اإلسالمي

وأصول ادلذىب االقتصادي اإلسالمي، خبصوص كم ونوع إيرادات ونفقات الدولة حسبا ألوضاعها الداخلية 
وظروفها الدولية، من أجل ربقيق أىداف اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية لصاحل كل األمة، واليت تعترب 
أىداف مرحلية وجزئية ضلو ربقيق أىداف هنائية متمثلة يف أىداف التنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد 

 :حيث ركزنا يف ىذا التعريف على النقاط التالية".اإلسالمي
، دبا فيها - اإليرادات والنفقات- موضوع إجراءات وقرارات السياسة ادلالية ىو ميزانية الدولة جبانبيها -

مؤسسة الزكاة، البنك ادلركزي، مؤسسة القضاء،  )ميزانيات ادلؤسسات واذليئات احلكومية ادلستقلة
 ؛(...اجلامعات،

                                                 
1

 144عوف زلمود الكفراوي، مرجع سبق ذكره، ص 

2
األزمة االقتصادية العادلية من منظور االقتصاد " ، يف ادلؤسبر الدويل الرابعالسياسات المالية من منظور االقتصاد اإلسالميالرشيد على أضبد،  

 .03، ص2010، مركز اذباىات اقتصادية عادلية، كلية العلوم اإلدارية، جامعة الكويت، "اإلسالمي

3
 .90، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  
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 ال ؽلكن تطبيق سياسة مالية يف االقتصاد اإلسالمي إذا مل تكن منضبطة دببادئ وأصول وضوابط مذىبو؛ -

 اإلجراءات والقرارات ادلتعلقة هبذه السياسة تتغَت وتتكيف وفقا للمرحلة اليت ؽلر هبا اجملتمع، ودبا تتميز بو  -

 الظروف الداخلية واخلارجية للدولة؛

كما - األىداف النهائية للسياسة ادلالية ىي ربقيق أىداف التنمية الشاملة ادلستدامة من منظور اإلسالمي -
ىي األىداف النهائية للسياسة النقدية والسياسة االقتصادية بصفة عامة وأىداف ادلنظومة اإلجرائية للتنمية 

، كما ذلا أىداف جزئية، فهي تسعى - الشاملة ادلستدامة بصفة أعم وأىداف التشريع اإلسالمي ككل
إلحداث تأثَتات إغلابية يف الواقع االقتصادي واالجتماعي والبيئي والسياسي لصاحل كل أفراد اجملتمع بكل 

 -.وليس خلدمة مصاحل فئة دون البقية- فئاتو ومكوناتو

 أهداف السياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي : ثانيا
لقد أشرنا سابقا أن للسياسة ادلالية أىداف جزئية زبدم األىداف الكلية، ومن بُت األىداف اليت تسعى 

 :السياسة ادلالية لتحقيقها
 التخصيص األمثل للموارد االقتصادية .1

توزيع ىذه ادلوارد بُت  (البشرية، الطبيعية، ادلادية، مالية)ويقصد بتخصيص ادلوارد االقتصادية
، ونقصد بالتخصيص األمثل للموارد االقتصادية يف إطار اقتصاد 1االستخدامات ادلختلفة إلشباع احلاجات العامة

توزيع ىذه ادلوارد بُت االستخدامات ادلختلفة : يلتزم بضوابط ومبادئ التشريع اإلسالمي يف جانبو االقتصادي
احلالية وادلستقبلية، بأكرب - ادلادية والروحية- إلشباع احلاجات العامة ادلشروعة الضرورية مث احلاجية فالتحسينية

، وبال إسراف وال تقتَت وال تعطيل، بالشكل الذي (ربقيق الرفاىية االقتصادية واالجتماعية)كفاءة وقدر شلكن
 .يضمن استدامتها

والدولة يف ظل االقتصاد اإلسالمي تسعى إىل الوصول إىل ىذا اذلدف، من خالل أحقيتها وصالحياهتا  
 .بازباذ رلموعة من اإلجراءات والقرارات ادلتعلقة بالسياسة ادلالية

 تحقيق االستقرار االقتصادي  .2

 :2ينضوي ربت ىدف ربقيق االستقرار االقتصادي ىدفُت فرعيُت
زلاولة الوصول للتشغيل الكامل، أي القضاء التدرغلي على ظاىرة البطالة والوصول هبا إىل مستويات  -

 منخفضة جدا، وذلك من خالل هتيئة الفرص الوظيفية ادلنتجة لكل األفراد القادرين على العمل؛

 ربقيق استقرار يف ادلستوى العام لألسعار، دبعٌت عدم حدوث اذباه ملحوظ وحاد لتحركات قصَتة األجل يف  -

                                                 
1

 .04الرشيد على أضبد، مرجع سبق ذكره، ص. بتصرف 

2
 .78-77دراوسي مسعود، مرجع سبق ذكره، ص 
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ذلك أن حدوث تغَتات نسبية يف األسعار ال يتعارض مع استقرار ادلستوى العام - ادلستوى العام لألسعار
 -.لألسعار

وتسعى الدولة من خالل أدوت وإجراءات السياسة ادلالية للوصول إىل ىذا اذلدف، دلا ذلذا األخَت من آثار 
 .اقتصادية واجتماعية اغلابية، تضمن مسار سليم لتحقيق تنمية شاملة مستدامة

 تحقيق العدالة التوزيعية  .3

سبثل العدالة التوزيعية أساس مبدئي لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، ذلك أن ىذا األمر يعترب حجر 
والواقع ادلعاش الذي . األساس لتحقيق تنمية اجتماعية، ودلا لو كذلك من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية اغلابية

تغيب فيو ىذه العدالة أكرب دليل على أعليتها، ىذا األخَت الذي يعرف الكثَت من األزمات وادلشاكل كان غياب 
أزمات اقتصادية، فقر، بطالة، جوع، صراعات )عدالة التوزيع أحد أىم أسباهبا وآثارىا يف نفس الوقت 

 .(...وحروب،
ولقد تطرقنا يف موضع سابق من ىذا البحث إىل أىم األدوات واآلليات اققة ذلذه العدالة يف النظام 

، ووجدنا أن بعضاً منها ىي أدوات بيد الدولة تتصرف فيها بالكيفية اليت ربقق ادلصلحة )*(االقتصادي اإلسالمي
 .   وبعضها اآلخر ربت إشرافها، وىي جزء من رلموع اإلجراءات ادلتعلقة بالسياسة ادلالية

 السياسة المالية والسياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي: ثالثا

 

لقد دار جدل كبَت يف الفكر االقتصادي الوضعي احلديث وبالتحديد الفكر الرأمسايل، حول أي من 
السياستُت ادلالية أو النقدية األقدر على ربقيق أىداف السياسة االقتصادية وحل األزمات اليت ؽلر هبا االقتصاد، 

 ودعاة السياسة ادلالية بزعامة Milton Friedman االقتصادي  فظهر ما يسمى بدعاة السياسة النقدية بزعامة
Walter Heller

وكأن السياستُت متعارضتُت، غَت أن التجارب العملية بينت أنو عندما سادت حالة الكساد  1
يف فًتة السبعينيات يف الدول الصناعية الكربى جلأت السلطات االقتصادية الستخدام كل من السياستُت معا 

 األمريكية يف زلاولتها للخروج من ة، وىو ما فعلتو ىذه الدول وعلى رأسها الواليات ادلتحد2للخروج من األزمة
إذ مت زبفيض معدالت الفائدة  )-التوسعي-األزمة ادلالية األخَتة حيث سلكت كل من السياستُت نفس االذباه

 إىل غاية 2008 منذ هناية 0.25، وىي مقاربة للصفر 2008 يف منتصف 2 إىل 2007 يف هناية 4.5من 
 (.4 مليار دوالر للطبقة الوسطى والشركات100، كما بلغت قيمة اإلعفاءات الضريبية حوايل 3 2011جوان 

                                                 
 .75-71الفصل الثاين، ادلبحث الثاين، ادلطلب الثاين، ص:  راجع )*(

1
 .268دراوسي مسعود، مرجع سبق ذكره، ص 

2
 .165وليد مصطفى شاويش، مرجع سبق ذكره، ص 

3
 United States Interest Rate: http:// www.tradingeconomics.com/united-states/interest-rate  

 .89، ص2008، 1سوريا،ط: ، دار النهضةضوابط االقتصاد اإلسالمي في معالجة األزمات المالية العالميةسامر مظهر قنطقجي،  4
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ليتأكد دعاة كل من السياستُت أن النظام االقتصادي ال ؽلكن أن يقوم على تبٍت سياسة واحدة وإلغاء 
األخرى، بل األصل أن كالعلا مهمتُت ومتكاملتُت وتدعم إحداعلا األخرى لتحقيق أىداف السياسة االقتصادية 

  بُت السلطات ادلسئولة عن تطبيق السياستُت يف كيفية إعمال أدوات كال من السياستُت حىت يتم قإذا ما مت التنسي
 .إحداث آثار يف نفس االذباه

 أين أشرنا إىل أهنا اإلجراءات )*(وىذا ما أردنا تأكيده من خالل التعريف الذي قدمناه للسياسة النقدية
كأداة من - اليت تعترب أداة مالية- ادلتخذة من السلطات النقدية واالقتصادية، وأيضا من خالل إدراجنا للزكاة

على اعتبار أن ما ؼلدم السياسة النقدية يعترب سياسة نقدية ولو مل يكن أداة نقدية " ...أدوات السياسة النقدية،
 .1..."حبتة

وفيما يلي نتطرق إىل بعض من نقاط االختالف والتشارك بُت السياستُت للتأكد من ضرورة التكامل 
 : بينهماقوالتنسي
 نقاط االختالف .1

 :ىذه النقاط ىي نقاط اختالف للتمييز بُت السياستُت وليست نقاط تعارض، ومن ىذه النقاط
وؽلكن التعبَت عنو أيضا دبعيار السوق، فإجراءات وعمليات السياسة النقدية ىو القطاع : موضوع السياسة -

، وىذا يعٍت أن إجراءات 2 ادلصريف وادلايل بينما اإلجراءات ادلالية واسعة النطاق من حيث حجمها ومداىا
 السياسة ادلالية تؤثر على ادلعروض النقدي كذلك؛

قد يكون - فالسياسة النقدية سريعة ومرنة إذ ؽلكن تغيَتىا يف وقت قصَت جدا: درجة السرعة والمرونة -
، لكن السياسة ادلالية بطيئة وغَت مرنة بادلقارنة مع -التغيَت يومي إذا مت استخدام عمليات السوق ادلفتوحة

 وىذا يعٍت أنو يف حال وقوع اضطرابات وأزمات ؽلكن إعمال السياسة 3السياسة النقدية ألسباب قانونية،
النقدية اولة االحتواء الفوري لألزمة، ريثما يتم ازباذ إجراءات يف إطار السياسة ادلالية اليت تأيت داعمة 

 .ومكملة لسابقتها

 
 
 
 

 

                                                 
 .180الفصل الرابع، ادلبحث الثاين، ص: راجع )*(

1
  .69صبال بن دعاس، مرجع سبق ذكره، ص 

2
 .164وليد مصطفى شاويش، مرجع سبق ذكره، ص 

3
 .نفس ادلرجع 



 

 

210  

 

 املنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة املشتدامة يف االقتصاد اإلسالمي                                      الفصل الرابع
 

 نقاط االلتقاء .2

ىناك نقاط التقاء عدة بُت السياستُت تدل على وجود عالقة تكامل بينهما ومن األمثلة على ىذه 
 :1النقاط
حيث يتم ربديد حجم اإلصدار النقدي وتوقيتو وكيفية صرفو يف : تمويل عجز الميزانية باإلصدار النقدي -

 إطار السياسة ادلالية، أما ربديد العناصر ادلقابلة لإلصدار فيتم ضمن السياسة النقدية؛

يتم ربديد حجمو وتوقيتو وكيفية صرفو يف السياسة ادلالية، ويتحدد شكلو يف إطار السياسة : الدين العام -
 .النقدية

وشلا سبق يتضح أنو ال ؽلكن تصور ربقيق أىداف السياسة االقتصادية باستخدام سياسة وإلغاء األخرى، 
ىذا األخَت الذي يرى أحد الباحثُت أنو ػلدث تلقائيا يف ظل اقتصاد . وىذا يتطلب ضرورة ربقيق انسجام بينهما

إسالمي ال يُتعامل يف إطاره بالفائدة الربوية، ذلك أن النقود يف ظل ىذا االقتصاد مرتبطة بعملية اإلنتاج، أي 
بالسلع واخلدمات، عكس االقتصاد الربوي الذي ػلتاج إىل صنع توازن بُت النقود والسلع نتيجة االنفصال بُت 

 وىذا ما 2اإلنتاج والتمويل، فأغلب ما يتم ضخو من النقود يذىب إىل اجملازفات يف السوق ادلايل ال إىل اإلنتاج،
 .كان أحد أسباب األزمة ادلالية األخَتة

 أدوات السياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي: المطلب الثاني

تسعى الدولة من خالل سياستها ادلالية إىل ازباذ رلموعة من اإلجراءات تتعلق أساسا حبجم ومصدر 
. إيراداهتا وكذا بقدر ومصارف نفقاهتا، يف مرحلة معينة، لتحقيق أىداف اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية

 .وبالتايل فكل من اإليرادات والنفقات ؽلثالن أدوات الساسية ادلالية
ويف ىذا ادلطلب سنتعرف على ماىية ىذه األدوات يف النظام االقتصادي اإلسالمي، وكيف تساىم يف  

 :وقد مت تقسيمها إىل. ربقيق أىداف السياسة ادلالية، ومن مث التنمية الشاملة ادلستدامة
 إجراءات السياسة ادلالية يف االقتصاد اإلسالمي ادلتعلقة باإليرادات؛: أوال -

 .إجراءات السياسة ادلالية يف االقتصاد اإلسالمي ادلتعلقة باإلنفاق: ثانيا -

 إجراءات السياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي المتعلقة باإليرادات: أوال

تتعلق سياسة اإليرادات العامة لدولة تتبٌت ادلذىب االقتصادي اإلسالمي وتطبق نظامو دبصادر إيرادات 
 :ىذه الدولة، وتتمثل أىم ىذه اإليرادات يف

 الزكاة؛ -

                                                 
1

 . 167-166نفس ادلرجع،  

2
 .166نفس ادلرجع، ص 
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 اإليرادات ادلتأتية من استغالل األمالك العامة للدولة؛ -

 اإليرادات ادلتأتية من االنتفاع باخلدمات ادلقدمة من قبل الدولة؛ -

 القرض العام؛ -

 الضرائب؛ -

 .الغرامات والتعويضات -

وسنتناول فيما يلي كل مصدر من ىذه ادلصادر من حيث كونو أداة من أدوات السياسة ادلالية يف اقتصاد 
 .إسالمي، وكيفية إعماذلا لتحقيق أىداف ىذه السياسة

 الزكاة .1

 تعرب الزكاة كأداة من األدوات اإليرادية للسياسة للسياسة ادلالية يف االقتصاد اإلسالمي عن أحد 
جوانب اخلصوصية ذلذه السياسة، حيث شكلت أىم مورد من موارد بيت مال ادلسلمُت منذ عهد الدولة 

 اإلسالمية 
 ، وتتميز عن غَتىا من (1اليت يتكرر ربصيلها يف مواعيد منتظمة )وىي من ادلوارد الدوريةاألوىل بقيادتو 

 . بتحديد رلاالت وأوجو إنفاقها سلفا من قبل ادلشرع األولتاإليرادا
وأما عن دور ىذه األداة يف ربقيق أىداف السياسة ادلالية فقد أشرنا إىل ىذا يف مواضع سابقة من 

 :، حيث بينا أن ذلا دور كبَت يف)*(البحث
ربقيق االستقرار النقدي من خالل رلموع اإلجراءات ادلتعلقة بطريقة ومواعيد التحصيل واجلباية وفق  -

الظروف اليت ؽلر هبا االقتصاد، أو ربقيق أىداف اقتصادية أخرى من خالل التمييز يف نسبة نقدية أو عينية 
 حصيلتها؛

ربريك عجلة االستهالك واالستثمار، ومساعلتها يف الوصول إىل ىدف التشغيل الكامل والتخفيف من  -
 البطالة؛

 ربقيق العدالة التوزيعية للثروات وادلداخيل؛ -

 توفَت التمويل لعملية التنمية؛ -

يف القضاء على الفقر وربقيق حد الكفاية، ربقيق : ادلساعلة )باإلضافة إىل أدوارىا االجتماعية والسياسية -
، وبالتايل فهي تساىم يف ربقيق أىداف السياسة  (...االستقرار يف اجملتمع، ربقيق مبدأ التضامن والتكافل،

 .ادلالية ادلتعلقة هبذين اجلانبُت

                                                 
1

 .93، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  
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 .187-185 والفصل الرابع، ادلبحث الثاين، ادلطلب الثاين، ص124-118الفصل الثالث، ادلبحث األول، ادلطلب الثالث، ص: راجع 
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ونظرا ذلذه األدوار ادلهمة، يعترب من اخلطأ الفادح االستمرار واإلصرار  على هتميش الزكاة وتقزًن وتصغَت 
أدوارىا كأداة نقدية ومالية ومؤسسة اقتصادية واجتماعية، فهي جزء أساسي من ادلنظومة اإلجرائية وكذا ادلؤسسية 

 .للتنمية الشاملة ادلستدامة
 اإلجراءات المتعلقة باإليرادات الناتجة عن استغالل األمالك العامة للدولة .2

تنقسم ادللكية يف النظام اإلسالمي حسب اجلهة ادلالكة إىل ملكية خاصة وملكية عامة، ىذه األخَتة اليت 
حيث . 2... كأراضي اخلراج، ادلعادن، ادلباين ادلملوكة1تنقسم بدورىا إىل ملكية عامة صباعية وملكية عامة للدولة

 .ينتج عن االستغالل العقالين والكفء ذلذه األمالك إيرادات معتربة للخزينة العامة للدولة
 ويف ىذا اإلطار ىناك أدوات عديدة أمام الدولة يف ظل النظام االقتصادي اإلسالمي لالستغالل الكفء 

 ذلذه األمالك كادلزارعة والتأجَت للقطاع اخلاص األقدر على استغالذلا، فهذه األدوات إن مت استعماذلا بالطريقة 
 :الصحيحة والسليمة تسمح بتحقيق العديد من ادلكاسب االقتصادية واالجتماعية

عدم تعطيل ىذه األمالك والثروات، ذلك أن ترك ىذه األمالك دون استغالل يعترب سوء زبصيص للموارد  -
اليت بيد الدولة، إذ على سبيل ادلثال تقدر مساحة األراضي الصاحلة للزراعة يف الوطن العريب حسب 

ويستغل منها  ( من ادلساحة اإلصبالية%5.06 ) ألف ىكتار71180.17 بـ 2008إحصائيات 
  ألف 53491.97

 ، والنسبة الباقية غَت مستغلة؛3%75.17ىكتار أي 

إزاحة أعباء وتكاليف استغالذلا وصيانتها عن كاىل ادليزانية العامة للدولة، بل ينتج عن استغالذلا وفقا ذلذه  -
األدوات توفَت دخل دائم دليزانية الدولة، ؽلكن استغاللو يف تغطية نفقات أخرى بعد زبصيص جزء إلعادة 

 ؛(كزيادة مساحة األراضي الزراعية عن طرق االستصالح)وتنميتها4تدويره يف رلال احلفاظ عليها وصيانتها

، ومن مزايا ىذا األسلوب (خوصصة اإلدارة واالستغالل دون ادللكية)يعترب أسلوب من أساليب اخلوصصة  -
أنو يسمح باستغالل ىذه األمالك من قبل ذوي اخلربة واالختصاص وكذا ذوى اإلمكانيات ادلالية وادلادية، 

األمر الذي يضمن االستغالل الكفء ذلا، عكس التسيَت من قبل القطاع العام الذي يتميز يف الغالب بعدم 
 باإلضافة إىل أ، ىذا األسلوب يسمح باإلبقاء على ىذه األمالك لكل األمة بتعاقب أجياذلا؛. الكفاءة

 كاالستغالل والتخصيص األمثل للموارد - إضافة إىل اإليراد العام- كما ربقق ىذه األدوات منافع أخرى -

 البشرية، وبالتايل توفَت فرص للشغل، ادلساعلة يف توفَت األمن الغذائي خاصة إذا تعلق األمر باستغالل 

                                                 
1

دراسة للمفاهيم واألهداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات : ، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي: راجع 
 .341-335مرجع سبق ذكره، صوالمؤسسات، 

2
 .49 ، مرجع سبق ذكره، صدور السياسات المالية وضوابطها في إطار االقتصاد اإلسالميمنذر قحف،  

3
 .8،10، ص2009، 29، مالكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربيةادلنظمة العربية للتنمية الزراعية،  

4
 .131، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  
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 ؛...األراضي الزراعية،

كما ؽلكن استعمال ىذه األدوات يف إطار السياسة ادلالية للدولة دائما، يف رلال ربقيق االستقرار  -
يف زلاربة التضخم والتخفيف من عجز " االقتصادي إما يف تنشيط وإنعاش االقتصاد يف حاالت الركود أو

، من خالل الزيادة أو اإلنقاص أو التعجيل أو التأخَت يف اإليرادات ادلتأتية من استعمال ىذه 1"ادليزانية
 . 2األدوات

 اإليرادات الناتجة عن مقابل االستفادة من الخدمات والمنافع المقدمة من قبل الدولة .3

 مصدرىا األفراد وادلؤسسات، من خالل إجبارىم على دفع مال مقابل االستفادة من توىذه اإليرادا
 :تمنفعة أو خدمة مقدمة من قبل الدولة، وبالتايل فهي مرتبطة بشرط االنتفاع، ومن ىذه اإليرادا

 الرسوم اجلمركية؛ -

 اجلزية؛ -

 .الرسوم األخرى غَت اجلزية والعشور -

 الرسوم الجمركية .1.3

عند شلارسة  (...طرق، جسور، مطارات، موانئ، ) وتدفع مقابل االستفادة من خدمات ومرافق الدولة
...  ؽلكن من خالل استعماذلا ربقيق أىداف اقتصادية واجتماعية وبيئيةةوىي أداة مالية مهم. 3 نشاط التجارة

واعترب أغلب الباحثُت يف االقتصاد اإلسالمي أن العشور يف النظام ادلايل اإلسالمي ىو األداة ادلقابلة للرسوم 
 .اجلمركية يف النظم ادلالية ادلعاصرة

يدفعو كل من ؽلارس نشاط  اخلليفة الراشد عمر بن اخلطابوقد بدأ تطبيق نظام العشور يف عهد 
 ) وذبار احلرب%5 من أموال ذبارهتم ومن الذميُت %2.5التجارة اخلارجية، حيث تأخذ من ادلسلمُت بـ نسبة 

 %10 (بُت بالدىم والدولة اإلسالمية حرب
4
، وىذه النسب ليست ثابتة إذ تقل أو تنقص أو تنعدم حسب  

 ...أىداف الدولة وظروفها االقتصادية واالجتماعية والسياسية
 :ويكمن تلخيص دورىا كأداة من أدوات السياسة ادلالية فيما يلي

ؽلكن استخدامها كأداة لتحقيق االستقرار االقتصادي يف حاالت التضخم واالنكماش، ففي حاالت  -
باعتبارىا ضريبة غَت مباشرة ربّمل على  )التضخم اليت تتميز بارتفاع األسعار تعمد الدولة خلفض قيمتها

                                                 
1

 .50 ، مرجع سبق ذكره، صدور السياسات المالية وضوابطها في إطار االقتصاد اإلسالميمنذر قحف،  

2
 .نفس ادلرجع 

3
، رسالة ماجستَت غَت "دراسة تحليلية مقارنة"النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي اإلسالميمسر عبد الرضبن زلمد الدحلة،  

 .83، ص2004منشورة، جامعة النجاح،فلسطُت، 

4
 .81نفس ادلرجع، ص 
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للحد من ىذا االرتفاع، كما ؽلكن يف ىذه احلالة كذلك صبعها عينا أو زبفيض نسبة  (أسعار السلع
نقديتها، وكال اإلجراءين سيؤدي إىل اطلفاض إيرادات الدولة من ىذا البند، ما قد سيؤثر على مستوى 

 .إنفاقها التضخمي

أما يف حاالت االنكماش والكساد الذي يتميز بارتفاع العرض السلعي ؽلكن للدولة رفع قيمة ىذا 
شلا يؤدي إىل اطلفاض الواردات، باإلضافة إىل زيادة إيرادات الدولة فيما ؼلص  (يف احلدود ادلقبولة )الرسم

الرسوم اجلمركية، وبالتايل زيادة إنفاقها الذي لو أعلية كبَتة يف حاالت الكساد يف إعادة االقتصاد إىل حالة 
 االستقرار؛

ضباية اإلنتاج الوطٍت من سياسات اإلغراق، وضباية ادلنتوج الوطٍت تعٍت ضباية االقتصاد الوطٍت، ذلك أن عدم  -
يف أسواقو الداخلية، يؤدي إىل اطلفاض مبيعات - خاصة السعرية- قدرة ادلنتوج الوطٍت على ادلنافسة

ادلؤسسات الوطنية كما قد يؤدي حىت إىل إفالس ىذه األخَتة، وما ينجر عنها من تسرػلات للعمال وآثار 
 اقتصادية واجتماعية أخرى؛

 :ربقيق أىداف أخرى، نذكر منها على سبيل ادلثال -

  توجيو نشاط التجارة اخلارجية وفقا لألولويات اجملتمعية ضلو الضروريات فاحلاجيات مث
التحسينات، من خالل زبفيض الرسوم على السلع الضرورية، ورفعها تدرغليا كلما كانت السلعة 

يأخذ "  عندما كان عمر بن اخلطابأقل ضرورة واذبهت أن تكون كمالية، وىذا ما فعلو 
وكان ... ،ألهنا سلع ضرورية، وحىت يكثر من التجارة هبا ويشجع عليها%5على احلنطة والزيت 
 ؛1"%10يأخذ من القطنية 

  ضباية اجملتمع شلا قد يؤدي إىل إضعافو أو إفساده أو إحلاق الضرر بو، من خالل رفع الرسوم على
دلا تلحقو من أضرار - الذميُت وأىل احلرب على ذبارهتم بالسلع ارمة يف الدين اإلسالمي

 عندما رفعها على الذميُت على ذبارهتم باخلمر  عمر بن اخلطابباجملتمع، وىذا ما فعلو 
 ؛2-واخلنزير

  ضباية البيئة من خالل زبفيض الرسوم إذا كانت السلعة ادلستوردة من التكنولوجيات النظيفة أو آلة
 ...تستعملها ادلؤسسات للتخفيف أو التخلص من ادللوثات الناذبة عن نشاطها،

 الجزية .2.3

 وتدفع مقابل استفادة غَت ادلسلمُت من خدمات األمن، وأحد أىدافها الرئيسية ىو ربقيق مبدأ العدالة 
والدليل على . يف توزيع الدخول والثروات، الذي إذا اختفى من أي رلتمع ظهر استئثار فئة من اجملتمع بالثروات

                                                 
1

 .82نفس ادلرجع، ص 

2
 .83نفس ادلرجع، ص 
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ىذا اختصاص ادلسلمُت بدفع الزكاة واختصاص غَت ادلسلمُت باجلزية، حىت يكون اجلميع متساو يف الفرائض ادلالية 
 . 1ذباه الدولة، باإلضافة إىل مراعاة مقدرة ادلكلف على الدفع فإن عجز خفف عنو أو أسقطت عنو كلية

أما يف الوقت احلاضر فال وجود ذلذه األداة ذلك أن الدول اإلسالمية كما زبلت عن مسؤوليتها وحقها 
اليت يدفعها  (التوظيف )يف نفس الوقت يف جباية الزكاة زبلت كذلك عن جباية اجلزية، واعتمدت نظام الضرائب

 .اجلميع مسلمُت وغَت مسلمُت
غَت أنو يف حال العودة إىل تطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي أين تتوىل الدولة جباية الزكاة ويكون 

، يف ىذه احلالة تكون الضرورة ملحة للعودة لتطبيق -كما سنرى الحقا- العمل بنظام التوظيف يف أضيق حدوده
ويف ىذا اإلطار اقًتحت أحد الباحثات فرض ضريبة على دخل الذميُت على . اجلزية ربقيقا للعدالة التوزيعية
 .  2(كما ىو معمول بو اآلن يف ادلملكة السعودية )أمواذلم ادلنقولة وغَت ادلنقولة

 الرسوم األخرى غير الجزية والرسوم الجمركية .3.3

، ويدفعها كل ...اقتصادية واجتماعية:  واليت تدفع مقابل االستفادة من منافع وخدمات تقدمها الدولة
وعند ربديد . يف كل مرة انتفعوا من ادلنفعة أو حصلوا على اخلدمة (مسلمُت أو غَت مسلمُت)ادلقيمُت يف الدولة 

 :قيمة الرسم يأخذ بعُت االعتبار عدة متغَتات
 تكلفة تقدًن اخلدمة أو ادلنفعة؛ -

، إذ ؽلكن يف حاالت االنكماش زبفيض الرسم، كما (استقرار، تضخم، انكماش )حالة االقتصاد الوطٍت -
ؽلكن رفع قيمتو يف حاالت التضخم يف حدود تراعي تكلفة اخلدمة من جهة وعدم ربميل ادلواطن ما ال 

 يطيق من جهة أخرى؛

استعماذلا لتحقيق أىداف اقتصادية أخرى من خالل التمييز يف قيمة الرسم حسب أعلية وأولوية ادلنفعة  -
 واخلدمة؛

استخدامها لتحقيق أىداف بيئية، من خالل ما يسمى رسوما بيئية غايتها مساعلة األفراد يف احلفاظ على  -
سالمة ونظافة البيئة، وىذا من خالل فرض ىذا النوع من الرسوم مقابل االستفادة من خدمات ذلا عالقة 

 .  3(رسم التطهَت أو النظافة )بالبيئة
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2
 . 80مسر عبد الرضبن زلمد الدحلة، مرجع سبق ذكره،  
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 الدين العـــــــــــــــــــــــــام .4

قبل التفصيل يف ىذا العنصر غلدر التذكَت بأن الدين قد ينشأ إما عن القرض أو البيع أو غَتعلا من 
وتلجأ الدولة إىل الدين العام ربت ظروف معينة أو من أجل .  اليت سبثل مديونية يف ذمة ادلدين1العقود الشرعية

 :ربقيق أىداف زلددة، ومن بُت األسباب اليت ذبعل الدولة تلجأ إىل مثل ىذا اإلجراء
 ؛(نفقات مل تتوفر ذلا مبالغ من ادلصادر العادية ادلذكورة سابقا )توفَت مصادر لتمويل عجز ميزانيتها -

التضخم اجلامح أو  )استخدامو كأداة مالية ربقق االستقرار االقتصادي خاصة يف حاالت األزمات احلادة -
من خالل الرفع من قيمتو امتصاص الفائض النقدي يف حالة التضخم، وخفض قيمتو يف حاالت  (الكساد

 .الركود والكساد

 :ومن األدوات ادلالية ادلتاحة للدولة يف ظل االقتصاد اإلسالمي لتمويل ىذا الدين
 تسلم سلع وخدمات؛/ أدوات مالية قائمة على ادلديونية مرتبطة بإلزامية تسليم -

 .أدوات مالية قائمة على ادلديونية غَت مرتبطة بإلزامية تقدًن سلعة أو خدمة -

 تسلم سلع وخدمات/ أدوات مالية قائمة على المديونية مرتبطة بإلزامية تسليم .1.4

 وؽلكن التمييز يف ىذه يف ىذه األدوات أحد الطرفُت ملزم بتسليم سلعة أو تقدًن خدمة للطرف األخر،
 :اإلطار بُت حالتُت

وتتمثل ىذه األدوات يف سندات السلم  واالستصناع واإلجارة، وىنا : حالة دين عيني في ذمة الدولة -
تكون الدولة  ىي ادللزمة بتقدًن السلعة أو اخلدمة حلامل السند يف تاريخ مستقبلي زلدد، وتكون قد 

ومن مزايا ىذا األسلوب ضباية أسعار ىذه السلعة . حصلت منو على قيمة اخلدمة أو السلعة مقدما
 ، كما ؽلكن إصدار ىذه السندات يف حاالت التضخم؛2واخلدمات من االرتفاع 

، ويف ىذه 3وتتمثل ىذه األدوات يف سندات ادلراحبة وسندات االستصناع: حالة دين نقدي في ذمة الدولة -
احلالة الدولة تتسلم السلعة أو ربصل على اخلدمة مسبقا من ضبال السند، على أن يبقى شبنها دينا على 

 . اخلزينة العامة للدولة

 
 

 

                                                 
1

 .107 ، مرجع سبق ذكره، صدور السياسات المالية وضوابطها في إطار االقتصاد اإلسالميمنذر قحف،  

2
 .110نفس ادلرجع، ص 
 .108نفس ادلرجع، ص 3
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 أدوات مالية قائمة على المديونية غير مرتبطة بإلزامية تقديم سلع وخدمات .2.4

، ولكن ؽلكن 1تنحصر ىذه األدوات يف القرض احلسن، فهي سبثل يف األصل دين نقدي يف ذمة الدولة
للحكومة أن تصدر " (مصلحة اجملتمع ككل )وادلصلحة العامة (مصلحة الدائن )من خالل مراعاة ادلصلحة اخلاصة

سندات قرض حسن وتتعهد إما برده نقدا أو تقدًن سلعة أو خدمة يطلبها حامل السند يف أي وقت قبل حلول 
 .2"أجل الدين

ورغم اتفاق الفقهاء حول جواز جلوء الدولة لالقًتاض إال أهنم اختلفوا حول احلاالت والظروف اليت تلجأ 
االستقراض يف :" أجازه يف احلاالت اليت تضمنتها ىذه العبارةإمام الشاطبي إليها الدولة دلثل ىذه األداة، فال

وأما إذا مل ينتظر شيء، وضعفت وجوه الدخل . األزمات إظلا يكون حيث يرجى لبيت ادلال دخل ينتظر، أو يرذبى
ومن الباحثُت ادلعاصرين من رأى إمكانية . 3"حبيث ال يغٍت كبَت شيء، فال بد من جريان التوظيف، أي الضرائب

بداية فإن االقًتاض يكون حينما توجد ضرورة يقدرىا : " اللجوء إليو يف حاالت العجز ادلوازنايت ادلومسي أو الكلي
 احلرب أو بشكل عام كما جاء يف قول ي هوحالة الضرورة كما فعل الرسول ، وىل األمر ادلوكول إليو التصرف

 والعجز الكلى حسب ادلومسيوبالتايل ؽلكن أن يكون من الفساد العجز " إن خاف الفساد" السابق يادلاورد
 .4"األحوال

وعموما يف حالة جلوء الدولة دلثل ىذه األداة فأهنا تقوم بإصدار سندات القرض احلسن وطرحها على 
البنوك لالكتتاب فيها بنسبة من رصيد الودائع اجلارية لديها، أو للمؤسسات بنسبة من صايف أرباحها، أو 

 كما يعتمد صلاح ىذه األداة بالدرجة األوىل على مصداقية الدولة وتزايد الشعور الوطٍت وظلو الوازع . 5للجمهور
 .6الديٍت

 التوظيف .5

أىم وأول إيراد دليزانيات الدول ادلعاصرة، فهو ؽلثل آخر مورد ؽلكن  (الضرائب )يف حُت ؽلثل التوظيف
 لدولة تتبٌت ادلنهج االقتصادي اإلسالمي لتمويل نفقاهتا، ومن بُت التعاريف اليت قدمت للتوظيف يف ظل اقتصاد 

 

                                                 
 .نفس ادلرجع 1

2
، يف ندوة الصناعة ادلالية اإلسالمية، ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع األدوات المالية اإلسالمية للتمويل الحكوميزلمد عبد احلليم عمر،  

 .26، ص2000للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة، اإلسكندرية، 
3

 .15الرشيد على أضبد، مرجع سبق ذكره، ص 

4
 .24، مرجع سبق ذكره، صاألدوات المالية اإلسالمية للتمويل الحكوميزلمد عبد احلليم عمر،  

5
 .25نفس ادلرجع، ص 
6

 144، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  
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وتتمثل . 1"قدر من ادلال يفرضو ويل األمر على ادلوسرين، لسد حاجة عامة  شرعية بشروط خاصة:" إسالمي
 :2ىذه الشروط يف

 عدم كفاية ادلوارد ادلوجودة وادلتوقع ورودىا، لتغطية نفقات الدولة الواجبة؛ -

 أن تكون ىناك حاجة ضرورية لألموال، وإن مل يتم فرض ضرائب اختل أمر الدين والدنيا؛ -

 أن تفرض الضرائب بقدر احلاجة وتزول بزواذلا؛ -

 أن تفرض على األغنياء فقط؛ -

 .أن تتسم سياسة إنفاق الدولة بالرشد وعدم التبذير واإلسراف -

 على ىذا ادلورد يكون يف أضيق احلدود، وىذا منعا من يويتضح شلا سبق أن اعتماد الدولة يف ظل اقتصاد إسالم
كما ػلدث يف النظام الضرييب ادلعاصر الذي يلحق الضرر بفئة - (األغنياء )إحلاق الضرر على فئة من فئات اجملتمع

وعلى االقتصاد ككل، كما نستنج أن إمكانية استعمال التوظيف كأداة من أدوات - الفقراء، وكال األمرين ظلم
تكون ضعيفة إن مل - خصوصا للرجوع إىل حالة االستقرار يف حاالت التضخم أو االنكماش- السياسة ادلالية
 .تكن معدومة

 الغرامات والتعويضات .6

وىي من اإليرادات غَت ادلنتظمة، ذلك أهنا تفرض على الشخص الطبيعي أو ادلعنوي عند ارتكابو سلالفة، 
وؽلكن من خالل التحديد اجليد والربط ادلدروس بُت نوع ادلخالفة ومقدار الغرامة، ربقيق العديد من األىداف 

 :االقتصادية واالجتماعية والبيئية
 عدم االلتزام بالضوابط والقوانُت ادلتعلقة بادلعامالت يف أسواق  )غرامات على ارتكاب سلالفات اقتصادية -

 السلع واخلدمات واألسواق ادلالية والنقدية، غرامات على النشاطات االقتصادية اليت ال تتقيد بشروط 

 ؛(..ادلنافسة،

 غرامات حلماية اجملتمع واحلفاظ على النظام العام؛ -

 غرامات حلماية البيئة، فإذا مل يُتمكن من منع الضرر على البيئة أو إزالتو بعد وقوعو، يلجأ إىل التعويض،  -

، والدفع ادلتوايل ذلذه الغرامة خاصة من قبل 3(إذا تعذر األصل يصار إىل البدل )عمال بالقاعدة الفقهية
- أقل تكلفة بالنسبة ذلا- ادلؤسسات االقتصادية ذات النشاطات ادللوثة للبيئة غلعلها تبحث على طرق 

 . لعدم إحداث الضرر بالبيئة
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 إجراءات السياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي المتعلقة باإلنفاق: ثانيا
 ال تقل سياسة اإلنفاق العام أعلية عن سياسة اإليرادات العامة يف ربقيق أىداف السياسة ادلالية، ويف 

 .ىذا العنصر توضيح ألىم النقاط ادلتعلقة هبذه السياسة يف ظل نظام اقتصادي إسالمي
 مفهوم وتقسيمات النفقات العامة في اقتصاد إسالمي .1

من بُت التعريفات اليت قدمت ذلذا ادلفهوم واليت تتميز وتعرب عن حقيقة النفقة العامة الصادرة من دولة 
 .1"إنفاق عام مايل نقدي أو عيٍت من أجل إشباع حاجة عامة حقيقية" تتبٌت النظام االقتصادي اإلسالمي أهنا

 :وحسب ىذا التعريف فالنفقة العامة يف اقتصاد إسالمي 
 ؛-كما يف الزكاة- ليست مبلغ نقدي فقط، فقد تكون مبلغ عيٍت -

 تصدر عن شخص معنوي عام؛ -

  .2"وعلية أو سياسوية تبذيرية" الغرض منها إشباع حاجة عامة حقيقية وليست -

 .وفيما ؼلص تقسيمات النفقة العامة، فقد وضعت عدة معايَت لتقسمها، نشَت إىل بعض منها فيما يلي
 تقسيمات استخدمت في االقتصاد الوضعي . 1 .1

 :وقد اعتمدت عدة تقسيمات وفقا لعدة معايَت، نذكر منها
ويعد أحدث التقسيمات للنفقات العامة، وىو صاحل ألغراض ادلقارنات بُت : المعيار الوظيفي .1.1.1

اإلدارات )نفقات إدارية : الدول، ويعتمد على تقسيم النفقة حسب الوظائف اليت تؤديها الدولة
التعليم، الصحة، ) ، نفقات اجتماعية(...العامة، الدفاع، األمن، العدالة، التمثيل الدبلوماسي،

اإلنفاق على إنشاء البنية التحية، النفقات )، نفقات اقتصادية(...معاشات ادلسنُت، إعانات 
اإلنفاق على هتيئة البيئة، إعانات مقدمة ) نفقات بيئية3، (...ادلتعلقة بالقطاع العام،

 ... للمؤسسات لتطبيق نظم إدارة بيئية واقتناء تكنولوجيات نظيفة،

 )وتقسم النفقة على أساس ىذا ادلعيار إىل نفقات عادية تتكرر بانتظام: معيار التكرار والدورية .2.1.1
اإلنفاق )، وغَت عادية ال تتكرر بانتظام أو استثنائية(...األجور والرواتب، وكل النفقات اإلدارية،

 .4(...على بناء مستشفى أو أي مرفق عام، النفقات يف حاالت الكوارث،
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استخدام الدولة ذلذه  )وتقسم النفقات على أساسو إىل نفقات حقيقية: معيار طبيعة اإلنفاق .2.1.2
النفقات للحصول على سلع وخدمات سلتلفة إلقامة مشاريع تشبع حاجة عامة، وتؤدي إىل 

ال تؤدي إىل زيادة الناتج الوطٍت بل إىل إعادة توزيعو، ) ، نفقات ربويلية (زيادة الناتج الوطٍت
  .1(وتنقسم بدورىا إىل نفقات اقتصادية واجتماعية

 تقسيمات يمكن استخدمها  في االقتصاد اإلسالمي .2.1

 :2باإلضافة للتقسيمات السابقة، ىناك تقسيمات مرتبطة خبصوصية ادلنهج االقتصادي اإلسالمي
وتقسم النفقات على أساسو إىل :معيار تخصيص المصدر المالي لمجاالت إنفاق محددة .1.2.1

ربديد رلاالت وأوجو إنفاقها مثل حصيلة الزكاة، املوىل عز وجل نفقات ذلا موارد سلصصة توىل 
ونفقات ليست ذلا موارد سلصصة وتشمل معظم نفقات التسيَت والتجهيز اليت ال تشملها موارد 

 .الزكاة، وىذه النفقات ليست ذلا موارد زلددة

وتقسم النفقات وفقو إىل نفقات ضرورية إلشباع حاجات ضرورية : معيار أهمية مجال اإلنفاق .2.2.1
تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية وإن مل تشبع اختلت وفسدت حياهتم، ونفقات حاجية 

إلشباع حاجات أقل ضرورة من سابقتها وإن مل تشبع وقع الناس يف احلرج وادلشقة، نفقات ربسينية 
 . إلشباع حاجات كمالية، وىي تأيت يف ادلرتبة األخَتة من حيث درجة األعلية

 ضوابط اإلنفاق العام في االقتصاد اإلسالمي .2

، كان (...اقتصادية، اجتماعية، بيئية،)حىت ػلقق اإلنفاق العام األىداف ادلرجوة من وراءه سواء أكانت 
التنسيق بُت السياسة ادلالية من جانب والسياسات االقتصادية األخرى، وكافة أجزاء ومكونات " ال بد من ضرورة 

. السياسة العامة يف اجملتمع، وعلى التنسيق يف داخل السياسة ادلالية بُت سلتلف األساليب والوسائل ادلالية ادلتبعة
 ، كما كان البد من 3"كما يعتمد من جانب آخر على حجم ونوع وتوقيت اإلنفاق ومكان وطريقة إنفاقو

 :إخضاعو جملموعة من الضوابط منها ما ىو متعلق بالنظام االقتصادي اإلسالمي، نشَت إىل بعض منها فيما يلي
ويعٍت أنو يف إطار دولة تتبٌت ادلنهج اإلسالمي، عدم توجيو نفقة :  تحقيق مصلحة مباحة حقيقة عامة  -

، كما يعٍت 5، وتوجيها لتحقيق مصلحة راجحة وليست وعلية أو سياسوية تبذيرية4عامة يف ارمات
                                                 

1
 .165-164نفس ادلرجع، ص 

2
 .100-98، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  
3

 .423زلمد عبد ادلنعم عفر، مرجع سبق ذكره، ص 

4
 .66 ، مرجع سبق ذكره، صدور السياسات المالية وضوابطها في إطار االقتصاد اإلسالميمنذر قحف،  

5
 .96، مرجع سبق ذكره، صالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  
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 املنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة املشتدامة يف االقتصاد اإلسالمي                                      الفصل الرابع
 

خاصة إذا كانت موجو لتحقيق  )زبصيص اإلنفاق لتحقيق مصلحة عامة لكل األمة وليس لفئة معينة
 ؛1(مصاحل فئة األغنياء أو الفئة احلاكمة

أي توجيو اإلنفاق العام لتحقيق أقصى إشباع للحاجات : توجيه اإلنفاق العام وفقا ألولويات األمة  -
الضرورية ويسمى بالنفقات الواجبة اليت غلب على الدولة السعي بكل الطرق ادلتاحة أمامها إلغلاد إيرادات 

، (...الدفاع، األمن، القضاء على اجلوع والفقر، )- اللجوء للدين العام أو حىت فرض ضرائب- تغطيها
 ،2فاحلاجية مث التحسينية وىي اليت تتحمل الدولة اإلنفاق عليها إذا توفر ذلا مصادر مالية عادية

ربقيق أكرب نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة ىذا اإلنفاق إىل أعلى " ويقصد بو: ترشيد اإلنفاق العام -
درجة شلكنة والقضاء على أوجو اإلسراف والتبذير وزلاولة ربقيق التوازن بُت النفقات العامة وأقصى ما ؽلكن 

 3"تدبَته من ادلوارد العادية للدولة

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .66-65 ، مرجع سبق ذكره، صدور السياسات المالية وضوابطها في إطار االقتصاد اإلسالميمنذر قحف، .بتصرف 

2
 .98-97نفس ادلرجع، ص 
3

 .171مسعود دراوسي، مرجع سبق ذكره، ص 
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 املنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة املشتدامة يف االقتصاد اإلسالمي                                      الفصل الرابع
 

 

 خالصـــة الفصل الرابع
تشكل ادلنظومة اإلجرائية ادلتعلقة باألدوات االقتصادية جزء رئيسي من ادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة 

وإن تطبيق ىذه . ادلستدامة، فهي أدوات لتحقيق تنمية اقتصادية واستدامة بيئية من أجل تنمية اجتماعية
اإلجراءات ضمن اقتصاد يقوم على ادلذىبية االقتصادية اإلسالمية، يستدعي توافقها مع مبادئو وأصولو والتزامها 

 :بضوابطو، ومن أىم األدوات واإلجراءات االقتصادية ما تعلق بكل من 
السياسة النقدية واليت سبثل رلموع اإلجراءات والتدابَت والقرارات اليت تتخذىا الدولة عن طريق سلطاهتا  -

االقتصادية والنقدية، وسواء أكانت ىذه اإلجراءات مستمدة من أصول ومبادئ ادلذىب االقتصادي 
اإلسالمي أو ادلتوافقة مع ىذه ادلبادئ واألصول، من أجل إدارة النقد واالئتمان وتنظيم السيولة على 

زبدم ادلصلحة  (اقتصادية، اجتماعية، سياسية، بيئية)مستوى االقتصاد الوطٍت، هبدف ربقيق أىداف معينة 
 : وتتمثل ىذه اإلجراءات يف. العامة لألمة

 األدوات ادلعاصرة سواء كانت متوافقة أصال مع ادلذىبية االقتصادية : إجراءات وأدوات كمية ىي
أو ادلعّدلة لتتوافق وتتناسب مع  (تغيَت نسبة السيولة، احلد األعلى اإلصبايل للتمويل )اإلسالمية

 (االحتياطي النقدي القانوين، أداة السوق ادلفتوحة )خصوصية العمل ادلصريف يف النظام اإلسالمي
الزكاة، معدل ادلشاركة يف الربح  )واألدوات مستمدة من مبادئ وأصول ادلذىب االقتصاد اإلسالمي

 ؛(واخلسارة، نسبة توزيع األرباح

  ،إجراءات وأدوات غَت كمية، وتتخذ من أجل ربقيق أىداف مرتبطة بفًتة معينة أو بظرف خاص
اإلقناع األديب للقائمُت على  )عن طريق التمييز يف نسب األدوات الكمية، التدخل ادلباشر

 ؛(ادلصارف، األوامر والتعليمات ادللزمة ذلم، الرقابة ادلباشرة، اجلزاءات

السياسة ادلالية واليت سبثل رلموع اإلجراءات والقرارات والتدابَت ادلالية ادلتخذة من قبل الدولة، وادلتوافقة مع  -
مبادئ وأصول ادلذىب االقتصادي اإلسالمي، خبصوص كم ونوع إيرادات ونفقات الدولة، حسبا 

ألوضاعها الداخلية وظروفها الدولية، من أجل ربقيق أىداف اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية لصاحل 
كل األمة، واليت تعترب أىداف مرحلية وجزئية ضلو ربقيق أىداف هنائية متمثلة يف أىداف التنمية الشاملة 

وقد مت تقسيم ىذه اإلجراءات إىل اإلجراءات ادلتعلقة بسياسة اإليرادات . ادلستدامة من منظور إسالمي
الزكاة، اإليرادات الناذبة عن استغالل أمالك الدولة، اإليرادات الناذبة عن مقابل االستفادة من  )العامة

، وإجراءات متعلقة (اخلدمات وادلنافع ادلقدمة من قبل الدولة، الدين العام، التوظيف، الغرامات والتعويضات
 .بسياسة النفقات العامة ادلقيدة ببعض الضوابط اليت تزيد من فعاليتها وكفاءهتا

  

  



 

 

 اخلـــــــــــــــــامتة 
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 اخلامتة
 

 
دير العامل اليوم بأوضاع وأزمات على مجيع األصعدة االقتصادية واإلنسانية واالجتماعية والبيئة والسياسية، 
تؤكد بأن مجيع الدول دبا فيها الدول اإلسالمية أبعد ما يكون عن منوذج التنمية الشاملة ادلستدامة، يف ظل اعتماد 

معظمها على مناىج تنموية كانت بفعل ما تستند إليو من مذاىب وأنظمة تعكس بدرجة كبرية اديولوجيات 
 .واضعيها ومدفوعة بتحقيق مصاحلهم، السبب الرئيسي وراء ىذه األزمات

لذلك حاولنا يف ىذا البحث تسليط الضوء على ادلنهج التنموي اإلسالمي، والتأكيد قدرة ىذا ادلنهج 
على محاية األمة من كل أشكال االستعمار والتغريب والتشويو وادلسخ، وكفاءتو يف ربقيق التنمية الشاملة 

ادلستدامة، من خالل ما يستند عليو من أسس ومبادئ وما يعتمد عليو من مؤسسات وما يتخذ يف إطاره من 
 .إجراءات

وفيما يلي وإجابة على التساؤالت والفرضيات اليت طرحت يف مقدمة ىذا البحث، نلخص أىم النتائج 
 .اليت توصلنا إليها

 نتائج الدراسة .1

التنمية يف الفكر اإلسالمي ىي تنمية شاملة لكل جوانب احلياة اإلنسانية ادلادية وادلعنوية، بشكل متوازن  .1
ومتكامل، ىدفها ربقيق احلياة الطيبة والكردية لإلنسان وتنمية قدراتو وزليطو لكي يكون قادرا على القيام 

بعبء ىذه العملية، واليت ترتقي يف اإلسالم إىل مرتبة العمل التعبدي، وىي يف نفس الوقت تنمية متواصلة 
مستدامة تواصل الوجود اإلنساين يف ىذا الكون وتواصل واجب عبادة اإلنسان لربو سبحانو وتعاىل، وىذا 

حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ  )ادلفهوم تأكد يف األىداف النهائية اليت تسعى لتحقيقها
 . اليت تتميز كذلك بالشمول والتكامل واالستدامة (النسل، حفظ ادلال

وبالتايل ادلفهوم اإلسالمي للتنمية الشاملة ادلستدامة أمشل من ادلفهوم ادلعاصر ذلا، كما أنو أسبق يف التنظري 
 . ألبعادىا ويف التجسيد دلضمونو من ادلفهوم ادلعاصر

األسس وادلبادئ والضوابط اليت تقوم عليها التنمية الشاملة ادلستدامة يف ادلنهج اإلسالمي، وادلتعلقة باستخدام  .2
ادلوارد ادلتاحة وعملية توزيع الثروات والدخول بني أفراد اجليل الواحد واألجيال ادلتعاقبة وكذا الضوابط ادلفروضة 

من قبل األفراد وادلؤسسات عند شلارسة سلتلف أنشطتهم على األنشطة االقتصادية، واليت إن مت االلتزام هبا 
وعند رسم وتطبيق سلتلف السياسات، ستضمن ربقيق االستدامة البيئية والتنمية االقتصادية والعدالة 

 . االجتماعية
يعتمد ادلنهج اإلسالمي التنموي يف ربقيقو للتنمية الشاملة ادلستدامة، على منظومة من ادلؤسسات ادلتكاملة  .3

 : جزء كبري من ىذه ادلنظومة يربز خصوصية ادلنهج اإلسالمي، وتتمثل ىذه ادلؤسسات يف. األدوار والوظائف
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 وظائفها يف الوظيفة الشرعية أو الدينية،  الدولة واليت تعترب قائدة العمل التنموي، حيث تتمثل أىم -
الوظيفة التشريعية والقانونية، الوظيفة االجتماعية، الوظيفة األمنية، الوظيفة البيئية، الوظيفة الرقابية، 
والوظيفة االقتصادية، وتعرب ىذه األخرية على التدخل اإلجيايب للدولة يف احلياة االقتصادية يف ظل 

االقتصاد اإلسالمي، ما جعل أدوارىا إشرافية وزبطيطية وتوجيهية ورقابية وتصحيحية إن استدعى الوضع 
 :سبارس الدولة ىذه األدوار والوظائف عن طريق رلموعة من ادلؤسسات، أبرزىاو. ذلك

  مؤسسة احلسبة الرقابية ذات الدور ادلهم يف ضمان عدم حياد عملية التنمية الشاملة ادلستدامة
عن مسارىا، من خالل  عملها الرقايب واإلشرايف على سلتلف األنشطة التنموية ومن مث 

تصحيح االختالالت يف وقتها وزلاسبة ادلسئولني عنها، وكل ىذا من شأنو ضمان قيام كل 
كما تكمن خصوصية العمل . األطراف ادلشاركة يف جهود التنمية ألدوارىم بكفاءة عالية

الرقايب ادلمارس من قبل ىذه ادلؤسسة يف إزالة االزدواجية أو التعددية الرقابية على بعض 
كافة )اجملاالت وتغطية اجملاالت اليت كانت بعيدة عن الرقابة، وبالتايل ضمان تغطية كل اجملاالت
السلوكيات واألنشطة اجملتمعية فردية كانت أم مجاعية، اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية 

 ؛(واحلفاظ على البيئة الطبيعية
  مؤسسة الزكاة واليت وضحنا يف طّيات ىذا البحث أدوارىا التنموية يف كافة اجملاالت االقتصادية

واالجتماعية والسياسية اليت أدهتا وديكن أن تؤديها  لتحقيق أىداف التنمية الشاملة ادلستدامة 
يف ظل النظام االقتصادي اإلسالمي والقدرة على حل أبرز األزمات االقتصادية واالجتماعية، 

 خاصة يف ظل األوضاع ادلتخلفة اليت تعاين منها الشعوب اإلسالمية؛
مؤسسات القطاع اخلاص كشريك أساسي يف ربقيق التنمية الشاملة ادلستدامة، من خالل دوره  -

االقتصادي واالجتماعي، ىذا األخري الذي يعرب عنو يف الفكر اإلداري واالقتصادي ادلعاصر بادلسؤولية 
االجتماعية دلؤسسات القطاع اخلاص، اليت بينا أن االقتصاد اإلسالمي سبق الفكر الوضعي يف التأصيل 

والتنظري دلفهومها والتطبيق لو، كما أن ىذا ادلفهوم أمشل شلا يدعو لو الفكر الوضعي ادلعاصر، وأن 
، عكس الفكر "ادلشاركة االجتماعية" ادلصطلح األدق للتعبري عن ىذا ادلفهوم يف ىذا الفكر ىو 
 (اخلوف من العقاب ورجاء الثواب األخروي )اإلسالمي الذي تلتزم ادلؤسسات بتطبيقها فيو بقوة الشرع 

 باإلضافة إىل قوة القانون؛

مؤسسة الوقف اإلسالمية اليت كان ذلا تارخييا دور أول ورئيسي يف ربقيق أىداف التنمية الشاملة ادلستدامة،  -
حيث بيّنا عالقة ىذه األخرية دبفهوم مشولية التنمية من خالل تغطية األوقاف اإلسالمية كافة اجملاالت، كما 

استدامة األموال ادلوقوفة،  )وضحنا كذلك ارتباط الوقف دبفهوم االستدامة وخلصناىا يف ثالث عناصر
 .(استدامة ادلنافع ادلوقوف ألجالىا، استدامة األجر والثواب
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وتندرج ىذه ادلؤسسة وفق التقسيم القطاعي احلديث ضمن مؤسسات القطاع الثالث، وىو قطاع ال 
يقل أمهية عن القطاع األول والثاين بفضل األدوار اليت يلعبها يف مساعدة الدولة على ربمل أعبائها وتغطية 
قصور القطاع اخلاص، خاصة يف اجملتمعات الغربية، اليت تفوقت رقميا يف الوقت احلايل عن مؤسسة الوقف 
اإلسالمية، لكن ىذه األخرية وبفضل ارتكازىا على منظومة القيم األخالقية النابعة من الدين اإلسالمي، 
استطاعت أن تتفوق رقميا وقيّميا ونوعيا يف ادلاضي، وما زال بإمكاهنا إذا توفرت ذلا الظروف ادلناسبة أن 

 ربقق ىذا التفوق؛

ادلصارف وشركات التأمني اإلسالمية كجزء أساسي من ىذه ادلنظومة، والقادرة بفضل التزامها دببادئ  -
وضوابط االقتصاد اإلسالمي على تقدمي الدعم ادلايل الالزم للعملية التنموية بكفاءة عالية، وبأقل 

 اضطرابات شلكنة؛

ادلؤسسات التعليمية والبحثية ، ويتمثل دورىا األساسي يف تزويد التنمية بالكفاءات البشرية ادلؤىلة الالزمة  -
االقتصادية، )للعمل التنموي، وإجياد احللول للمشاكل اليت تعرتض ذبسيد التنمية الشاملة ادلستدامة

 ، من خالل اجلهود البحثية اليت تقام على مستواىا؛  (...االجتماعية، البيئية،

ادلؤسسات اإلعالمية واليت أصبح ذلا دور على درجة كبرية من األمهية، يف التأثري اإلجيايب على سلوكيات  -
 أفراد اجملتمع وتوُجهاهتم، وتوعيتو بقضايا التنمية وأمهية مشاركتو ودعمو دلؤسساهتا وسياساهتا؛

ادلؤسسة ادلسجدية ادلطلوب منها يف ظل األوضاع احلالية أن تساىم يف بناء وتوعية الفرد ادلسلم وغرس  -
 .العقيدة السليمة واألخالق الفاضلة فيو، لضمان مسار صحيح وسليم للتنمية الشاملة ادلستدامة

تشكل ادلنظومة اإلجرائية ادلتعلقة باألدوات االقتصادية جزء رئيسي من ادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة  .4
وإن تطبيق ىذه . ادلستدامة، فهي أدوات لتحقيق تنمية اقتصادية واستدامة بيئية من أجل تنمية اجتماعية

اإلجراءات ضمن اقتصاد يقوم على ادلذىبية االقتصادية اإلسالمية، يستدعي توافقها مع مبادئو وأصولو 
 :والتزامها بضوابطو، ومن أىم األدوات واإلجراءات االقتصادية ما تعلق بكل من 

السياسة النقدية واليت سبثل رلموع اإلجراءات والتدابري والقرارات اليت تتخذىا الدولة عن طريق سلطاهتا  -
االقتصادية والنقدية، سواء أكانت ىذه اإلجراءات مستمدة من أصول ومبادئ ادلذىب االقتصادي 
اإلسالمي أو ادلتوافقة مع ىذه ادلبادئ واألصول، من أجل إدارة النقد واالئتمان وتنظيم السيولة على 

زبدم ادلصلحة  (اقتصادية، اجتماعية، سياسية، بيئية)مستوى االقتصاد الوطين، هبدف ربقيق أىداف معينة 
 : وتتمثل ىذه اإلجراءات يف. العامة لألمة

 األدوات ادلعاصرة سواء كانت متوافقة أصال مع ادلذىبية االقتصادية : إجراءات وأدوات كمية ىي
أو ادلعدلة لتتوافق وتتناسب مع  (تغيري نسبة السيولة، احلد األعلى اإلمجايل للتمويل )اإلسالمية

االحتياطي النقدي القانوين، عمليات السوق  )خصوصية العمل ادلصريف يف النظام اإلسالمي
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 اخلامتة
 

الزكاة، معدل ) واألدوات ادلستمدة من مبادئ وأصول ادلذىب االقتصاد اإلسالمي (ادلفتوحة
 ؛(ادلشاركة يف الربح واخلسارة، نسبة توزيع األرباح

   إجراءات وأدوات غري كمية، وتتخذ من أجل ربقيق أىداف مرتبطة بفرتة معينة أو بظرف خاص
التمييز يف نقدية الزكاة، التمييز يف نسب ادلشاركة يف  )عن طريق التمييز يف نسب األدوات الكمية 

اإلقناع األديب ) ، التدخل ادلباشر من قبل البنك ادلركزي (...الربح، التمييز يف االحتياطي النقدي، 
 ؛(للقائمني على ادلصارف، األوامر والتعليمات ادللزمة ذلم، الرقابة ادلباشرة، اجلزاءات

السياسة ادلالية واليت سبثل رلموع اإلجراءات والقرارات والتدابري ادلالية ادلتخذة من قبل الدولة، وادلتوافقة مع  -
مبادئ وأصول ادلذىب االقتصادي اإلسالمي، خبصوص كم ونوع إيرادات ونفقات الدولة، حسبا 

ألوضاعها الداخلية وظروفها الدولية، من أجل ربقيق أىداف اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية لصاحل 
كل األمة، واليت تعترب أىداف مرحلية وجزئية ضلو ربقيق أىداف هنائية متمثلة يف أىداف التنمية الشاملة 

وقد مت تقسيم ىذه اإلجراءات إىل اإلجراءات ادلتعلقة بسياسة اإليرادات . ادلستدامة من منظور إسالمي
الزكاة، اإليرادات الناذبة عن استغالل أمالك الدولة، اإليرادات الناذبة عن مقابل االستفادة من  )العامة

، وإجراءات متعلقة (اخلدمات وادلنافع ادلقدمة من قبل الدولة، الدين العام، التوظيف، الغرامات والتعويضات
 .بسياسة النفقات العامة  ادلقيدة ببعض الضوابط اليت تزيد من فعاليتها وكفاءهتا

 اقتراحــــــــــــــــــــــــــــــــات .2

يف ظل الواقع ادلتخلف الذي يتخبط فيو العامل اإلسالمي، وبناءا على النتائج اليت توصلنا إليها من خالل 
 :ىذه الدراسة، ارتأينا تقدمي بعض االقرتاحات، صلملها فيما يلي

ضرورة تطبيق األسس وادلبادئ والضوابط اليت ربكم النشاط اإلنساين وخاصة النشاط االقتصادي لضمان  -
 :ربقيق التنمية الشاملة ادلستدامة، وذلك عن طريق

  تكثيف اجلهود التوعوية من قبل ادلختصني والباحثني يف رلال االقتصاد اإلسالمي بأمهية ىذه
، وال يقتصر األمر على البحوث -ألهنم األدرى واألعرف- األسس وخطورة عدم االلتزام هبا

وادلؤسبرات والندوات واجملالت العلمية ادلتخصصة رغم ضرورهتا، لكن احلاجة ملّحة للتوجو بكثافة 
ضلو اإلعالم ادلرئي وادلسموع وادلكتوب واحلديث لتوعية وحشد أفراد األمة قبل أصحاب القرار، 
ألنو حسب رأينا الوعي اجلماىريي يصري مع مرور الوقت مطلب عام حيتم على أصحاب القرار 

 يف دولنا اإلسالمية االستجابة لو؛
  ومع وجود - ضرورة أخذ ىذه األسس والضوابط بعني االعتبار عند صياغة القوانني والتشريعات

، وأخذىا بعني االعتبار عند صياغة -وعي بضروريتها تنقص احتماالت التهرب من االلتزام هبا
 سلتلف السياسات؛
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 اخلامتة
 

ذبميع العمل الرقايب ربت إدارة مؤسسة واحدة، ىي مؤسسة احلسبة كخطوة أوىل ضلو عمل رقايب فعال  -
 وكفء؛

 دمج مؤسسات الزكاة القائمة اليوم يف معظم إن مل نقل كل الدول اإلسالمية ضمن ادلنظومة ادلؤسسية  -
للدولة كمؤسسة ذات استقاللية تامة، شلا يضفي عليها طابع الرمسية ويزيل عنها صفة التطوعية، وذلذا األمر 
أمهية يف تفعيل أدوارىا وأدائها لوظائفها ادلالية والنقدية واالستثمارية واالجتماعية والسياسية بكفاءة عالية، 

 وبالتايل ضمان مشاركتها االجيابية يف إحداث تنمية شاملة مستدامة يف ىذه الدول؛ 
إعطاء األولوية للقطاع اخلاص يف إطار من احلرية االقتصادية ادلنضبطة، وتشجيعو وهتيئة الظروف ادلادية  -

 والتشريعية لو ليضطلع بدوره كشريك حقيقي للدولة ولقطاعها العام؛
إعطاء الفرصة للقطاع الثالث بصفة عامة، ومؤسسة األوقاف بصفة خاصة، كمؤسسة سبثل اجملتمع ادلدين   -

 وليست تابعة للدولة ، وىذا من خالل هتيئة الظروف القانونية ذلا بالدرجة األوىل؛
التوجو ضلو قطاع مصريف ومايل يتكون أساسا من البنوك وشركات التأمني اإلسالمية، أو على األقل وكخطوة  -

 أوىل مراعاة خصوصياهتا وطبيعة عملها من قبل اذليئات ادلشرفة؛
العمل بأدوات السياسة النقدية وادلالية ادلقرتحة يف إطار النظام االقتصاد اإلسالمي، كمطلب ضروري  -

 للخروج من األزمات واالختالالت اليت يعاين منها القطاع ادلايل واالقتصاد ككل يف الدول اإلسالمية؛
 .تكثيف اجلهود البحثية ادلتعلقة بالتنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد اإلسالمي -
 آفاق البحث .3

أثناء حبثنا يف ىذا ادلوضوع واجهتنا بعض اإلشكاليات والتساؤالت وادلالحظات والصعوبات، اليت ديكن 
 :أن تعاجل يف إطار حبوث مستقبلية، تكملة للنقص ادلوجود يف البحث و زيادة يف إثراءه

األسس وادلبادئ والضوابط، ادلؤسسات،  )توضيح عالقة الرتابط الوطيدة بني االقتصاد اإلسالمي -
وبني قضايا البيئة واستدامتها، ألنو حسب رأينا أغلب البحوث اليت تناولت البيئة من منظور  (السياسات

 إسالمي يغلب عليها طابع العمومية والوعظ؛
ىذا العمل البحثي غلب عليو بنسبة كبرية جّدا جانيب الوصف والتحليل، لذلك ديكن إثراءه من خالل  -

الزكاة، الوقف، البنوك اإلسالمية، مدى : بعض البحوث والدراسات التطبيقية اليت تتناول جانب من جوانبو
 ... االلتزام بأسس وضوابط االقتصاد اإلسالمي،

 .فإن أسأنا فمن أنفشنا والشيطان، وإن أحشنا فمن اهلل العزيز املنان

 "واحلمد هلل ربي العاملني"
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 .1،1994ط

:  عامل الكتب احلديثالرأسمالية، االشتراكية، اإلسالم،: النظم االقتصاديةفليح حسن خلف،  .45
 .1،2008األردف، ط
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دار ادلسرية للنشر : ، األردفالمنهجية والتطبيق والقواعد: اإلدارة في اإلسالمفهمي خليفة الفهداوي،  .46
 .2004، 2والتوزيع، ط

دراسة تحليلية مقارنة مع بيت : إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمعات المعاصرةفؤاد عبد اهلل العمر،  .47
 .1996الكويت، : ، ذات السالسلالزكاة في دولة الكويت

، ادلعهد السياسة الشرعية وعالقتها بالتنمية االقتصادية وتطبيقاتها المعاصرةفؤاد عبد ادلنعم أمحد،  .48
 .2001، 1جدة، ط: اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية

السعودية، : ، جامعة نايف العربية للعلـو األمنيةاألمن والتنميةزلمد بن العجمي بن عيسى،  .49
 .1،2011ط

 دراسات وأحباث القطاع سلسلة  ،القطاع الثالث ودعاوى اإلرىابزلمد بن عبد اهلل السلومي،  .50
 http://www.3rdsector.org/book1.zip: اخلريي، يف ادلوقع

، مطابع (وأىمية االقتصاد اإلسالمي)ذاتية السياسة االقتصادية اإلسالميةزلمد شوقي الفنجري،  .51
 .1993مصر، : األىراـ التجارية

 .2006، 1مصر، ط: ، دار األمنياالقتصاد البيئي والتنميةزلمد عبد البديع،  .52

، دار اقتصاديات الموارد والبيئةزلمد عبد الكرمي علي عبد ربو وزلمد عزت زلمد إبراىيم غزالف،  .53
 .2000مصر،: ادلعرفة اجلامعية

، معهد البحوث السياسة االقتصادية في إطار مقاصد الشريعة اإلسالميةزلمد عبد ادلنعم عفر،  .54
 . ىػ1415العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، مركز حبوث الدراسات اإلسالمية، السعودية، 

دراسة للنقود والمصارف و السياسة النقدية في ضوء : نحو نظام نقدي عادلزلمد عمر شابرا،  .55
 .1992، 3األردف، ط: ، دار البشرياإلسالم

: ، دار الفكرمستقبل علم االقتصاد من منظور إسالميزلمد عمر شابرا؛ ترمجة رفيق يونس ادلصري،  .56
 .2،2005سوريا، ط

، 1مصر، ط:  دار اذلدايةدراسة تأصيلية مقارنة،: أصول الحسبة في اإلسالمزلمد كماؿ الدين إماـ،  .57
1986. 

 .2006، 2سوريا، ط: ، دار الفكرالوقف اإلسالمي تطوره، إدارتو، تنميتومنذر قحف،  .58

: ، يف ادلوقع االلكرتويندور السياسات المالية وضوابطها في إطار االقتصاد اإلسالميمنذر قحف،  .59
www.monser.kahf.com  

، مطابع جامعة أىم مستتبعات التطبيق اإللزامي للزكاة على الكفاءةجناح عبد احلليم أبو الفتوح،  .60
 .2007السعودية، : ادللك عبد العزيز

http://www.3rdsector.org/book1.zip
http://www.3rdsector.org/book1.zip
http://www.monser.kahf.com/
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، ادلؤسسة اجلامعية األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي:الزكاة نعمت عبد اللطيف مشهور،  .61
 .1،1993لبناف،ط: للدراسات والنشر والتوزيع

فقهية في الرقابة على الجودة - دراسة تاريخية:الحسبة في الحضارة اإلسالميةىاشم حيىي ادلالح،  .62
 .2007مصر، : منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلداريةالشاملة، 

، ادلعهد العادلي للفكر السياسة النقدية بين الفقو اإلسالمي واالقتصاد الوضعيوليد مصطفى شاويش،  .63
 .2011، 1الواليات ادلتحدة األمريكية، ط: اإلسالمي

 .2،2006سوريا، ط: ، دار الفكر ادلعاصرالمعامالت المالية المعاصرةوىبة الزحيلي،  .64

: ، دار الشروؽدور الزكاة في عالج المشكالت االقتصادية وشروط نجاحهايوسف القرضاوي،  .65
 .2001، 1مصر، ط

 .1،1995مصر، ط: ، مكتبة وىبةدور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمييوسف القرضاوي،  .66

 .2001، 1مصر، ط: ، دار الشروؽرعاية البيئة في الشريعة اإلسالميةيوسف القرضاوي،  .67

، مؤسسة دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة: فقو الزكاةيوسف القرضاوي،  .68
 .1973، 2لبناف، اجلزء األوؿ، ط: الرسالة

 .1985لبناف،: ، مؤسسة الرسالةمشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالميوسف القرضاوي،  .69

، منشورات ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي، المقاصد العامة للشريعة اإلسالميةيوسف زلمد العامل،  .70
 .2،1994السعودية، ط: الدار العادلية للنشر

 امللتقيات والنذوات  . ت
، يف ادلؤمتر الثالث لألوقاؼ بادلملكة العربية دور الوقف في التنمية المستدامةأمحد إبراىيم مالوي،  .1

 .2009، اجلامعة اإلسالمية، "اقتصاد،وإدارة، وبناء حضارة: الوقف اإلسالمي"السعودية

صيغ "  يف ندوة بعنواف،صيغ االستثمار الزراعي في النظام المصرفي السودانيأمحد علي عبد اهلل،  .2
 .2002، 2، ط1994، البنك اإلسالمي للتنمية، السوداف، "متويل التنمية يف اإلسالـ

الوقف "، يف ادلؤمتر الثالث لألوقاؼ بادلملكة العربية السعودية، المقاصد الشرعية للوقفأمحد زلمد السعد .3
 .2009، اجلامعة اإلسالمية، "اقتصاد،وإدارة، وبناء حضارة: اإلسالمي

" ، يف ادلؤمتر الثاين لألوقاؼ حوؿمجاالت وقفية مقترحة غير تقليدية لتنمية مستدامةأمحد زلمد ىليل،  .4
 .2006، جامعة أـ القرى، "الصيغ التنموية والرؤى ادلستقبلية

واقع التنمية البشرية يف " ، يف ادللتقى الدويل، التنمية البشرية من منظور إسالميأشرؼ زلمد دوابو .5
 .2007، جامعة اجلزائر، "اقتصاديات البلداف اإلسالمية
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، يف ندوة السياسة االقتصادية يف إطار النظاـ مفاىيم ومصطلحات: االقتصاد اإلسالميأنور عبد الكرمي،  .6
 ، ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ، 1991اإلسالمي، جامعة سطيف

 .2001، 2ط

، يف ادللتقى الدويل التحديات التي تواجو التأمين التكافلي اإلسالميبريش عبد القادر و زلمد معمري،  .7
، معهد العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيري،ادلركز "ورىانات ادلستقبل..االقتصاد اإلسالمي ، الواقع" 

 .2011اجلامعي بغرداية، 

يف  ،االقتصاد اإلسالمي في مواجهة األزمة  العالمية بين النظرية والتطبيق ،وليد الصايف وبشار ادلطارنة .8
التحديات واألفاؽ –األزمة ادلالية العادلية وانعكاساهتا على اقتصاديات الدوؿ "دلؤمتر العلمي الثالث حوؿ 

 .2009، جامعة اإلسراء اخلاصة وباالشرتاؾ مع كلية بغداد للعلـو االقتصادية اجلامعة ،-" ادلستقبلية

صيغ متويل " ، يف ندوة بعنوافالتمويل اإلسالمي للنشاط الخدمي والتجاريبنك التضامن اإلسالمي،  .9
 .2002، 2، ط1994، البنك اإلسالمي للتنمية ، السوداف "التنمية يف اإلسالـ

، يف ادللتقى األزمة المالية العالمية، األسباب، اآلثار، الحلول المقترحة لمعالجتهابورغدة حسني،  .10
الدويل حوؿ األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو 

 .2009التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف،

 ،التعامل بالمشتقات المالية كأحد عوامل ظهور األزمة المالية الحاليةبوعافية مسري وفريد مصطفى،  .11
يف ادللتقى الدويل حوؿ األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية، كلية العلـو االقتصادية والتجارية 

 .2009وعلـو التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف،

التنمية : ، يف ادللتقى الدويلمقاربة اقتصادية في إشكالية المفاىيم- التنمية المستدامةبوعشة مبارؾ،  .12
ادلستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيري، جامعة 

 .2007فرحات عباس، سطيف،

تجربة البنك اإلسالمي للتنمية في )دور الزكاة و األوقاف في التنمية البشرية بوعالـ بن جياليل،  .13
، يف ادللتقى الدويل حوؿ التنمية البشرية وفرص (تعزيز مؤسسات الزكاة واألوقاف في الدول األعضاء

 .2004االندماج يف اقتصاد ادلعرفة والكفاءات البشرية، جامعة ورقلة، 

،  (مدخل استراتيجي إلدماج الجزائر في اقتصاد المعرفة )التنمية اإلنسانية المستدامةمجاؿ سادلي،  .14
التنمية ادلستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو : يف الدويل

 .2007التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف،

يف ادللتقي ، "في سبيل اهلل"موازنة الزكاة في ضوء مصرف مجاؿ لعمارة ومرغاد خلضر ورايس حدة،  .15
مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب دراسة تقوميية دلؤسسات الزكاة ودورىا يف مكافحة ظاىرة الفقر، : الدويل

 .2004جامعة البليدة، 
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موقف الفكر االقتصادي اإلسالمي من انعكاسات ظاىرة العولمة على دور الدولة في مجاؿ لعمارة،  .16
علم االقتصاد والتنمية " ، يف ادلؤمتر العلمي السابع للجمعية العربية للبحوث االقتصادية بعنوافاالقتصاد

 .2005، القاىرة، "العربية

اآلفاق والمعوقات : الدور التنموي لشركات التأمين التعاوني اإلسالميحامد حسن زلمد،  .17
، اجلامعة األردنية، (أبعاده وآفاقو وموقف الشريعة اإلسالمية منو: التأمني التعاوين"، يف مؤمتر والمشاكل

رلمع الفقو اإلسالمي الدويل، ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلـو والثقافة، ادلعهد اإلسالمي للبحوث 
 .2010والتدريب، 

، أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسالميحسن كامل فهمي،  .18
 .2006السعودية، : ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية

يف مؤمتر ديب الدويل ، التكامل بين االقتصاد اإلسالمي والمؤسسات الوقفيةحسني برشتك،  .19
 .2008لالستثمارات الوقفية، مؤسسة األوقاؼ وشؤوف القّصر،

دراسة لمشروعية الوقف على وسائل اإلعالم وحاجة : الوقف واإلعالمخالد بن زلمد القاسم،  .20
، وزارة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد، ادلملكة المشروعات الوقفية لخدمة اإلعالم

 .ىػ1420السعودية، 

" ، يف ادلؤمتر اجتاىات الدويل الرابعالسياسات المالية من منظور االقتصاد اإلسالميالرشيد على أمحد،  .21
، مركز اجتاىات اقتصادية عادلية، كلية العلـو "األزمة االقتصادية العادلية من منظور االقتصاد اإلسالمي

 .2010اإلدارية، جامعة الكويت، 

: ، يف ادللتقى الدويلمساىمة التنمية البشرية في تحقيق التنمية المستدامةرمية خلوطة وسلمى قطاؼ،  .22
التنمية ادلستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيري، 

 .2009،2007جامعة فرحات عباس، سطيف،

يف ادلؤمتر الدويل . أسبابها وأبعادىا وخصائصها: األزمة المالية العالميةزايري بلقاسم  وميلود مهدي،  .23
حوؿ األزمة العادلية وكيفية معاجلتها من منظور النظاـ االقتصادي الغريب واإلسالمي، جامعة اجلناف، 

 .2009لبناف،

األزمة ادلالية "يف ادلؤمتر العلمي الثالث  . األزمة المالية بين مبدأ اإلفصاح والشفافيةسامل زلمد عبود،  .24
التحديات واآلفاؽ ادلستقبلية، كلية العلـو اإلدارية وادلالية، " العادلية وانعكاساهتا على اقتصاديات الدوؿ

:                                                                                2009 ، جامعة اإلسراء اخلاصة، عماف، األردف
http://www.jps-dir.com/Forum/uploads/1364/Isra35.pdf          
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، يف   المغارسة صيغة مثلى ألعمار األراضي البور في البلدان العربية واإلسالميةسليماف ناصر، .25
، اجلمعية الوطنية "حتديات قطاع الزراعة يف الدوؿ العربية واإلسالمية وسبل مواجهتها" ادللتقى العلمي حوؿ

 .2011لالقتصاديني اجلزائريني، اجلزائر،

صيغ جديدة للتكامل وعرض : الوقف والمنظمات األىليةسهري عبد العزيز زلمد يوسف عويضة،  .26
، جامعة أـ القرى، ادلملكة "الصيغ التنموية والرؤى ادلستقبلية" ، يف ادلؤمتر الثاين لألوقاؼنماذج واقعية

 .2006السعودية، 

 ، يف ادلؤمتر العادلي (موقف االقتصاد اإلسالمي )الخصخصة وتقليص دور القطاع العامشوقي دنيا،  .27
: يف ادلوقع االلكرتوين، 2003الثالث لالقتصاد اإلسالمي ، كلية الشريعة جبامعة أـ القرى، مكة ادلكرمة، 

www.kantakji.com/fiqh/.../Economics/16223.doc  
يف مؤمتر القطاع ، (دراسة تطبيقية)معّدل االستثمار الخاص بالجزائرشييب عبد الرحيم وشكوري زلمد،  .28

: يف ادلوقع االلكرتوين. 2009تقييم واستشراؼ، ادلعهد العريب للتخطيط، لبناف، : اخلاص يف التنمية
http://www.arab-api.org/conf_0309/p23.pdf 

حالة تطبيقية )المسؤولية االجتماعية ودورىا في مشاركة القطاع الخاص في التنميةصاحل السحيباين،  .29
تقييم واستشراؼ، ادلعهد العريب : يف مؤمتر القطاع اخلاص يف التنمية، (على المملكة العربية السعودية

-http://www.arab: يف ادلوقع االلكرتوين. 2009للتخطيط، لبناف، 

api.org/conf_0309/p28.pdf 
، ووسائل معالجتها في االقتصاد اإلسالمي أثر األزمة المالية العالمية في الفقر والبطالة، صاحل العلي .30

: 2009، وزارة األوقاؼ السورية و السفارة الربيطانبة، دمشق،"رسالة السالـ يف اإلسالـ"يف ادلؤمتر الدويل 

www.syrianawkkaf.org/articles/File/alslam/3-2.doc 
، يف نحو ترشيد منتجات البحث العلمي في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي وعبد احلليم غريب،  .31

، معهد العلـو االقتصادية "ورىانات ادلستقبل..االقتصاد اإلسالمي، الواقع" ادللتقى الدويل  األوؿ حوؿ
 .2011علـو التسيري، ادلركز اجلامعي بغرداية، 

يف التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائر، صاحل صاحلي،  .32
، كلية العلـو االقتصادية وعلـو "التنمية ادلستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة" ادلؤمتر الدويل

التسيري والعلـو التجارية، سطيف، منشورات سلرب الشراكة واالستثمار يف ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف 
 2008اجلزائر، : الفضاء األورومغاريب، دار اذلدى للطباعة والنشر

الدولة والقطاع الوقفي في القرن الحادي والعشرين من الوصاية عليو إلى الشراكة طارؽ عبد اهلل،  .33
 .2008، يف مؤمتر ديب الدويل لالستثمارات الوقفية، مؤسسة األوقاؼ وشؤوف القّصر،معو

http://www.arab-api.org/conf_0309/p23.pdf
http://www.arab-api.org/conf_0309/p28.pdf
http://www.arab-api.org/conf_0309/p28.pdf
http://www.arab-api.org/conf_0309/p28.pdf
http://www.arab-api.org/conf_0309/p28.pdf
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، يف ندوة الوقف يف الوالية على الوقف وأثرىا في المحافظة عليوعبد العزيز زلمد بن عجيالف،  .34
وزارة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد، ادلملكة السعودية،  الشريعة اإلسالمية ورلاالتو،

2002 . 

، حلوار األربعاء يف مقاصد الشريعة والمعامالت االقتصادية والماليةعبد اللطيف الشيخ توفيق الصباغ،  .35
 . ىجري1430مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي، جامعة ادللك عبد العزيز، 

مؤمتر ادلسؤولية ، يف المسؤولية االجتماعية للشركات بين الفقو والقانونعبد ادلؤمن شجاع الدين،  .36
وزارة الصناعة و  سات حبوث السوؽ وادلستهلكامركز دراالجتماعية لشركات ومؤسسات األعماؿ،  

 www.iefpedia.com:  ، يف ادلوقع االلكرتوين2008اليمنية، والتجارة 

دراسة تحليلية لمستوى الفقر :التحليل الكمي للفقر االنسانيالعريب عطية وإلياس بن ساسي،  .37
دراسة تقوميية )، يف ادللتقى الدويل دلؤسسات الزكاة يف الوطن العريبالبشري في الجزائر والمنطقة العربية

 .2004لتجارب مؤسسة الزكاة ودورىا يف مكافحة ظاىرة الفقر،

، يف ادللتقى الدويل حوؿ األزمة ادلالية آثار األزمة المالية العالمية على التشغيلعلواين عمار،  .38
واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيري، جامعة فرحات 

 .2009عباس، سطيف،

 بعنواف 31، يف الندوة بعض المفاىيم اإلدارية والسياسية من منظور إسالميفؤاد زلمد النادي،  .39
، ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي التنمية، 1990سنة " اإلدارة يف اإلسالـ"

 .2001الطبعة الثانية،

التغيرات المناخية وأثرىا على نقص الغذاء والمياه والطاقة ودور المواصفات فاطمة احلسن الطاىر،  .40
، يف ادلؤمتر الوطين حوؿ دور ادلواصفات يف مواجهة التحديات ادلناخية ونقص في التخفيف من ىذا األثر

 http://www.eos.org.eg: ، يف ادلوقع اإللكرتوين2008الغذاء وادلياه والطاقة، القاىرة، 

التنمية ادلستدامة والكفاءة " يف ادللتقى الدويل. من النمو إلى  االستدامة:التنمية فايل نبيلة،  .41
، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيري، جامعة فرحات عباس، "االستخدامية للموارد ادلتاحة

 .2007سطيف،

التنبؤ باألزمة، فرص االستثمار المتاحة في ظلها والحلول : األزمة المالية العالميةفريد كورتل،  .42
، يف ادللتقى الدويل حوؿ األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية، كلية العلـو الممكنة لمواجهتها

 .2009االقتصادية والتجارية وعلـو التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف ،

، يف ندوة الوقف يف الشريعة الوقف الخيري وتميزه عن الوقف األىليزلمد بن أمحد الصاحل،  .43
 .2002اإلسالمية ورلاالتو، وزارة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد، ادلملكة السعودية، 

http://www.iefpedia.com/
http://www.iefpedia.com/
http://www.eos.org.eg/NR/rdonlyres/C4142E4A-9A06-4540-8011BA4614A842F1%20/1195/%20Sudan%20.pdf
http://www.eos.org.eg/NR/rdonlyres/C4142E4A-9A06-4540-8011BA4614A842F1%20/1195/%20Sudan%20.pdf


 

 

239  

 

 قائمة املراجع

اختبار إسهام القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي : النمو غير المنتظمزلمد سلطاف أبو علي،  .44
تقييم واستشراؼ، ادلعهد : ، يف مؤمتر القطاع اخلاص يف التنمية 2000-1960: االجمالي في مصر

: يف ادلوقع االلكرتوين. 2009العريب للتخطيط، لبناف، 
http://www.arabapi.org/conf_0309/p41.pdf 

 ،المأزق الفكري للنظام الرأسمالي واألزمة االقتصادية العالمية ،حسني عجالف حسن وزلمد طاقة .45
التحديات –األزمة ادلالية العادلية وانعكاساهتا على اقتصاديات الدوؿ "دلؤمتر العلمي الثالث حوؿ يف ا

، جامعة اإلسراء اخلاصة وباالشرتاؾ مع كلية بغداد للعلـو االقتصادية اجلامعة -" واألفاؽ ادلستقبلية
                                                                                                 :يف ادلوقع االلكرتوين، 2009،

http://www.jps-dir.com/Forum/uploads/1364/Isra31.pdf 
مناقشة مشروعي قانوف الضرائب " ندوة ، يفبمشروع قانون الزكاة مقترح ،زلمد عبد احلليم عمر .46

 :، يف ادلوقع االلكرتوينجامعة األزىر، ، مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي2001 ،"والزكاة

http://iefpedia.com/arab/?p=20784  
، يف ندوة الصناعة ادلالية األدوات المالية اإلسالمية للتمويل الحكوميزلمد عبد احلليم عمر،  .47

اإلسالمية، ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة، اإلسكندرية، 
2000. 

 يف ادلؤمتر الثاين والعشرين بعنواف الضروريات والحاجيات والتحسينات،زلمد عبد العاطي زلمد علي،  .48
، يف ادلوقع 2010مقاصد الشريعة اإلسالمية وقضايا العصر، اجمللس األعلى للشؤوف اإلسالمية، القاىرة، 

 http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/w324.pdf: االلكرتوين

المضمون المعلوماتي اإلضافي للقيمة المضافة فيما يتعلق بالمخاطرة النظامية زلمد فوزي شبيطو،  .49
اقتصاد ادلعرفة والتنمية "، يف ادلؤمتر العلمي الدويل اخلامس -دراسة تطبيقية على بورصة عمان-للسهم

 .2005، جامعة الزيتونة، األردف، "االقتصادية

الدور االقتصادي لنظام الوقف اإلسالمي في تنمية المجتمع المدني مع نظرة خاصة منذر القحف،  .50
، يف ندوة حوؿ نظاـ الوقف واجملتمع ادلدين يف الوطن العريب، للدول العربية شرق المتوسط

 .2001بريوت،

، يف إطار ادللتقي ىل الزكاة ضريبة أم ال؟ وكيفية مواجهتها للعولمة االقتصادية منصور بن عمارة،  .51
، "مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب دراسة تقوميية دلؤسسات الزكاة ودورىا يف مكافحة ظاىرة الفقر" الدويل

 .2004جامعة البليدة، 

دور االقتصاد اإلسالمي في تعزيز مبادئ المسؤولية موالي خلضر عبد الرزاؽ وبوزيد سايح،  .52
ورىانات ادلستقبل، ادلركز اجلامعي ..االقتصاد اإلسالمي، الواقع: ، يف ادللتقى الدويلاالجتماعية للشركات

 .2011لغرداية، 

http://www.arabapi.org/conf_0309/p41.pdf
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االقتصاد "، يف ادللتقى الدويل األوؿضوابط االستقرار المالي في االقتصاد اإلسالميميلود زيد اخلري،  .53
 .2011، غرداية،"ورىانات ادلستقبل..اإلسالمي، الواقع

، يف ادللتقى الدويل حوؿ األسباب، اآلثار وسياسات مواجهتها: األزمة المالية العالميةناصر مراد،  .54
األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيري، جامعة 

 . 2009فرحات عباس، سطيف،

االقتصاد اإلسالمي، : يف ادللتقى الدويل، المسؤولية االجتماعية في االقتصاد اإلسالميوىيبة مقدـ،  .55
  .2011ورىانات ادلستقبل، معهد العلـو االقتصادية وعلـو التسيري، ادلركز اجلامعي لغرداية، ..الواقع

 الذراسات والبحوث . ث

: توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالميةبنك السوداف ادلركزي،  .1
 .2006، 1السوداف، ط: ، بنك السودافمخطط  المؤسسات المالية المساعدة للجهاز المصرفي

مخطط : توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالميةبنك السوداف،  .2
 .2006، 1السوداف، ط: ، بنك السودافإدارة السياسة النقدية والتمويلية

، حبث دور المصارف اإلسالمية في دفع عجلة التنمية في البلدان اإلسالميةعبد الرمحن يسرى أمحد،  .3
 .2010يف كلية العلـو االقتصادية واإلدارية، جامعة  اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية، السعودية ،

التأثر :التغير المناخي والصحة البشرية التابع منظمة الصحة العادلية،  ادلكتب اإلقليمي للشرؽ الوسط .4
: ، يف ادلوقع االلكرتوين 2004، عماف، والتكيف

www.emro.who.int/.../HumanHealth_Climate.pdf 

 اجملالت والذوريات . ج
، رللة دراسة الجدوى البيئية للمشاريع االستثماريةأسرير منور وبن حاج جياليل مغراوة فتحية،  .1

 .2009، 7اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف،ع

، سلسلة أوراؽ القضايا الراىنة بعنواف التنمية ادلستدامة استعادة التنمية المستدامةديفيد ج فيكتور،  .2
، ادلركز العريب (مدخل جديد إىل حق التنمية وزلاولة اسرتداد للتنمية ادلستدامة ادلضيعة )مقارنة نقدية عربية

 .2006، ديسمرب 33للدراسات اإلسرتاتيجية، إعداد عصاـ الزعيم ، العدد 

، يف تطبيق الزكاة الشرط الكافي إلصالح السياسة المالية في العراقصبحي فندي خضر الكبيسي،  .3
 .2010، 4، ع2رللة جامعة األنبار للعلـو اإلدارية واالقتصادية، العراؽ، ـ
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، يف رللة العلـو وظائف السياسة المالية في االقتصاد اإلسالميالطيب داودي ودالؿ بن طيب،  .4
 .2008، 08االقتصادية وعلـو التسيري، جامعة سطيف، العدد

، رللة الشريعة والقانوف، األمارات العربية ادلتحدة، دور الوقف في التنمية المستدامةعبد اجلبار السبهاين،  .5
 .44،2010العدد

رؤية إستراتيجية للبحث في االقتصاد : االقتصاد اإلسالمي اإلنسانيعبد الرحيم عبد احلميد الساعايت،  .6
 .2008، 2، العدد21االقتصاد اإلسالمي، اجمللد رقم: ، رللة جامعة ادللك عبد العزيزاإلسالمي

االقتصاد اإلسالمي، : ، يف رللة جامعة ادللك عبد العزيزالهندسة المالية اإلسالميةعبد الكرمي قندوز،  .7
 .2007، 2، ع20ـ

تجربة صندوق الزكاة األردني : توظيف الزكاة في تنمية الموارد البشريةعبد اهلل زلمد سعيد ربابعة،  .8
 .2009، 01، ع22رللة ادللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، ـأنموذجا، 

القطاع الثالث "، قراءة يف كتاب القطاع الثالث بعد دعاوى اإلرىاب والضحايا البريئةعيسى القدومي،  .9
لػ زلمد بن عبد اهلل السلومي، يف رللة الفرقاف، مجعية إحياء الثراث " رؤية مستقبلية..والفرص السانحة

 .2010، الكويت،613اإلسالمي، ع

، يف رللة الباحث، أىمية تدخل الدولة في حماية البيئة من خالل الجباية البيئيةفارس مسدور،  .10
 .2009، 07جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ع

 .2003، 472، رللة ادلعرفة ، وزارة الثقافة السورية،ع األبعاد السياسية للتنميةفيصل سعد،  .11

،  يف رللة مفهوم االحتكار بين الفقو اإلسالمي واالقتصاد الرأسماليقاسم احلمودي ورياض ادلومين،  .12
 .1996، 14كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قطر، العدد

، يف رللة الشريعة والدراسات اإلسالمية، السكان والتنمية من منظور إسالميكماؿ توفيق احلطاب،  .13
 .1998، 36جامعة الكويت، ع 

، يف رللة أحباث االستخدام األمثل للموارد االقتصادية من منظور إسالميكماؿ توفيق حطاب،  .14
 .1997، 3، ع 13، جامعة الريموؾ، ـ "سلسلة العلـو االنسانية واالجتماعية" الريموؾ

، يف رللة مؤتة نظرات جديدة في المشكلة االقتصادية من منظور إسالميكماؿ توفيق حطاب،  .15
 .2002، 03، ع 17للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، ـ 

سلسلة الدراسات )، يف رللة اجلامعة اإلسالميةاإلعجاز التشريعي في الكفاراتمازف إمساعيل ىنية،  .16
 .2009، 02، ع 17، اجلامعة اإلسالمية، غزة، ـ  (اإلسالمية

، يف رللة جامعة الشارقة للعلـو سلبيات- ايجابيات: تقويم التطبيقات المعاصرة للزكاةزلمد الزحيلي،  .17
 .02،2007، ـ04الشرعية واإلنسانية، ـ
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اإلسالمية  اجلامعة رللةيف  ،المجتمعات تنمية في وأثره المالي التشريع ركائز ،زلمد محاد يونس .18
 .2007، 02ع ،15ـ ،اجلامعة اإلسالمية، غزة،(اإلسالمية الدراسات سلسلة)

، يف رللة الباحث، اإلطار العام والمقومات: سياسة التنمية االقتصادية في اإلسالمزلمد فرحي،  .19
 .2003، 2جامعة ورقلة، ع

- دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية بالدول الناميةموالي خلضر عبد الرزاؽ وبونوة شعيب،  .20
 .2010-2009، 07، يف رللة الباحث، جامعة ورقلة، ع-دراسة حالة الجزائر

، األىمية التنموية لرأس المال البشري في الوطن العربي ودور التربية والتعليم فيونافز أيوب زلمد،  .21
 .2010، 44يف رللة العلـو اإلنسانية، ع 

 الرسائل اجلامعية  . ح
دراسة حالة : تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف اإلسالميةإلياس عبد اهلل أبو اذليجاء،  .1

 .2007 رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة الريموؾ اجلزائر، األردن، 

رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة . دور الزكاة في التنمية االقتصاديةختاـ عارؼ حسن عماوي،  .2
 .2010النجاح الوطنية، نابس فلسطني، 

-1990حالة الجزائر : السياسة المالية ودورىا في تحقيق التوازن االقتصاديدراوسي مسعود،  .3
 .2005، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر، 2004

دراسة مقارنة : في الفقو اإلسالمي (دفع الصائل)الدفاع الشرعي الخاصزيداف محداف زلمود ساخن،  .4
 .2008 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، مع القانون الوضعي،

النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي مسر عبد الرمحن زلمد الدحلة،  .5
 .2004، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح،فلسطني، "دراسة تحليلية مقارنة"اإلسالمي

دراسة فقهية )الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي اإلسالميعالء الدين إبراىيم زلمود الشريف،  .6
 .2008، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، (مقارنة

، رسالة ماجستري غري آثار الجرائم االقتصادية وعالجها من منظور االقتصاد اإلسالميعلي خشاشنة،  .7
 .2001منشورة، جامعة الريموؾ،

األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا فؤاد زلمد حسني احلمدي،  .8
دراسة تحليلية ألراء عينة من المدرين والمستهلكين وفي عينة من المنظمات المصنعة : المستهلك

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة ادلستنصرة، العراؽ، للمنتجات الغذائية في الجمهورية اليمنية
2003. 
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مشروعات تحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي في ظل تحديات العولمة من زلمد غريب،  .9
، رسالة دكتوراه غري منشورة، (مؤتمر القمة اإلسالمية العاشرة ببوتراجيا)خالل المؤتمرات اإلسالمية

 .2006جامعة اجلزائر،

 املعاجم واملوسوعات . خ

 .1984، 5تونس، ط: ، الشركة التونسية للتوزيعالقاموس الجديد للطالبعلي بن ىادية وآخروف،  .1

 التقارير  . د

 

: ، اجلداوؿ اإلحصائية2010، التقرير االقتصادي العربي الموحد صندوؽ النقد العريب .1
http://www.arabmonetaryfund.org 

تقرير حول تحضير البلدان العربية للمؤتمر الوزاري اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،   .2
 :2009،التاسع لمنظمة التجارة العربية

www.escwa.un.org/information/publications/edit/.../edgd-09-6-R-a.pdf 

 :2010 ، تقرير األىداف اإلنمائيةمنظمة األمم ادلتحدة،  .3
http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/2010Report.pdf 

 مواقع االنرتنات. خ

دراسة شرعية اقتصادية لخصخصة مشاريع البنية التحتية بأسلوب  ،أمحد بن حسن بن أمحد احلسين .1
: ، يف ادلوقع اإللكرتوين"BOT"البناء والتشغيل ثم اإلعادة 

www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/1064.doc 
: ، يف ادلوقع اإللكرتوينىجر الدوالر يمنع االنتقال...عدوى األزمة أشرؼ زلمد دوابو،  .2

www.saaid.net: 
: يف ادلوقع اإللكرتوين، ة، أشكال تقديم المنتجات المالية اإلسالميالرحيم إبراىيم بدر الدين عبد .3

http://www.badlah.com/page-366.html 

 :يف ادلوقع االلكرتوين ،قضية تلوث البيئة من منظور إسالمي ،البشري على زلمد الرتايب .4
http://www.4shared.com/get/LmuGBJ7W/_____.html;jsessionid=F6CF7

C83E69A7D2939755EB9DCC8AB75.dc278 

 :، يف ادلوقع اإللكرتوينتمويل االستصناع واالستصناع الموازيبنك البالد ،  .5
http://www.bankalbilad.com/ar/corpser04.asp?TabId=2&ItemId=23 

http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/2010Report.pdf
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/1064.doc
http://www.saaid.net/
http://www.badlah.com/page-366.html
http://www.4shared.com/get/LmuGBJ7W/_____.html;jsessionid=F6CF7C83E69A7D2939755EB9DCC8AB75.dc278
http://www.4shared.com/get/LmuGBJ7W/_____.html;jsessionid=F6CF7C83E69A7D2939755EB9DCC8AB75.dc278
http://www.bankalbilad.com/ar/corpser04.asp?TabId=2&ItemId=23


 

 

244  

 

 قائمة املراجع

القطاع الثالث رؤية ..  االقتصادية العالمية األنظمةيعتبر رافدًا ىامًا في جريدة البالد السعودية،  .4
لػ زلمد عبد اهلل السلومي، يف ادلوقع االلكرتوين " القطاع الثالث والفرص الساحنة" ، من كتاب مستقبلية
 http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id=80245: للجريدة

وقع االلكرتوين للمنظمة العربية دلكافحة ، يف املالفساد والحكم الصالح في البالد العربيةحسن كرمي،   .5
 www.arabanticorruption.org :الفساد

: ، يف ادلوقع االلكرتوينحق العمل في الشريعة اإلسالميةحسني حامد حساف،  .6
www.wasmia.com/download/usa/6.pdf 

: ، يف ادلوقع االلكرتوينحق المسكن واألمن في الشريعة اإلسالميةحسني حامد حساف،  .6
http://www.hussein-hamed.com/pagedetails.aspx?id=82   

 :، يف ادلوقع االلكرتوينمنهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة اإلدمانحسني شحاتو،  .7
http://www.darelmashora.com 

 http://www.ons.dz :الديواف الوطين لإلحصاء .8

، نقال عن مدير مركز االقتصاد اإلسالمي يواجو نقصا في إعداد الكوادر البحثيةصحيفة ادلدينة،  .9
-http://www.al: أحباث االقتصاد اإلسالمي جبامعة ادللك عبد العزيز، يف ادلوقع اإللكرتوين

madina.com/node/293177 

: يف ادلوقع االلكرتوين.ظاىرة األمطار احلمضية يف العامل الصناعي وآثارىا البيئية .10
http://greenline.com.kw 

 :يف ادلوقع االلكرتوين. التوزيع: االقتصاد اإلسالميعبد اجلبار السبهاين،  .11
http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany 

:        االلكرتوينوقعامل يف  ، نظرة نحو المستقبل.. األمن والتنمية ، عبد العزيز بن عبد اهلل اخلضريي .12
http://www.aleqt.com/2009/04/06/article_212427.html 

 :االلكرتوين ادلوقع يف ،مفهوم وعاء الزكاة وما جّد فيو ،عبد اهلل الزبري عبد الرمحاف .13
 http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/5/5035/content 

: ، يف ادلوقع اإللكرتوينمقومات الشخصية المسلمةعبد اهلل بن زلسن بن عبد اهلل احلضرمي،  .14
dawacenter.net/download/momlema.pdf 

: ، يف ادلوقع االلكرتوينخصائص الدول األقل نموا: التنمية والتخطيطعبلة عبد احلميد خباري،  .15
www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/ED2.pdf 

:  ، يف ادلوقع االلكرتوين والحيواناإلنسانثر تلوث المياه على أرللة ادلياه االلكرتونية ،  .16
www.almyah.net 

، يف 31/10/2010،  بنكا139عدد البنوك األمريكية المفلسة يرتفع إلى  ،زلمد إبراىيم السقا .17
 http://alphabeta.argaam.com/?p=22641 :ادلوقع االلكرتوين

http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id=80245
http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id=80245
http://www.arabanticorruption.org/
http://www.wasmia.com/download/usa/6.pdf
http://www.hussein-hamed.com/pagedetails.aspx?id=82
http://www.darelmashora.com/
http://www.ons.dz/
http://www.al-madina.com/node/293177
http://www.al-madina.com/node/293177
http://www.al-madina.com/node/293177
http://www.al-madina.com/node/293177
http://greenline.com.kw/
http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany
http://www.aleqt.com/2009/04/06/article_212427.html
http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/5/5035/content
http://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/ED2.pdf
http://www.almyah.net/
http://alphabeta.argaam.com/?author=12311
http://alphabeta.argaam.com/?author=12311
http://alphabeta.argaam.com/?p=22641


 

 

245  

 

 قائمة املراجع

: ، يف ادلوقع االلكرتوينصكوك التمويل اإلسالمية والحاجة على أسواق ثانويةزلمد الشبشريي،  .18
http://alphabeta.argaam.com/?p=28212 

: ، يف ادلوقع االلكرتوينالتأمين التعاونيزلمد القري،  .19
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/CoInsu.htm 

: ، يف ادلوقع االلكرتوينعقود التأمين خارج ديار اإلسالم في ظل الحاجة إليوزلمد عبد احلليم عمر،  .20
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/10013.doc 

: ، يف ادلوقع االلكرتوينفي السنة النبوية وحماية البيئة  ركائز التنمية المستدامة ،زلمد عبد القادر الفقي .21
www.nabialrahma.com 

 :2008 مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي، جدة، أم أزمة نظام؟،.. أزمة عقار زلمد مهدي بلوايف،  .22
http://islamiccenter.kau.edu.sa 

، 2، ع17،  يف رللة االقتصاد اإلسالمي، ـ الزكاة والتنمية في البيئة اإلسالميةمرسي السيد حجازي،  .23
 www.kau.edu.sa: ، يف ادلوقع االلكرتوين2004

القطاع الثالث والفرص " ، قراءة يف كتاب -سلتص بالعمل اخلريي-  ادلركز الدويل لألحباث والدراسات .24
 http://medadcenter.com: لػ زلمد عبد اهلل السلومي، يف ادلوقع االلكرتوين" السانحة

، يف ادلوقع 2009، 9، ع، رللة تضامناألزمات االقتصادية...مفاىيم اقتصادية مكي زلمد رداـ،  .25
 http://www.marafea.org: االلكرتوين

26.  ، ، يف 2011 سبتمبر 8بيان في اليوم العالمي لمحو االمية  ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والرتبية والعلـو
 http://www.alecso.org.tn/images/stories/AKHBAR/7-09-2011.pdf: ادلوقع

، اجمللد الرابع، العلـو القانونية واالقتصادية، االقتصاد، يف األنظمة االقتصاديةادلوسوعة العربية االلكرتونية،  .27
 www.fikr.com: ادلوقع االلكرتوين

 :موقع منظمة الصحة العادلية .28
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/ar/index.htm 

: ، يف ادلوقع االلكرتوينالزكاة والتضخم النقدينعمت عبد اللطيف مشهور،  .29
www.insanonline.net 

يف   ،2010مؤشرات االقتصاد السعودي ،  العربية السعوديةوزارة االقتصاد والتخطيط للمملكة   .30
 http://www.mep.gov.sa :ادلوقع

 :يف ادلوقع االلكرتوين. القرض الحسن والتمويل اإلسالمي، اهلل الزامل يوسف عبد .31
www.almasrifiah.com 

 

 

 

http://alphabeta.argaam.com/?p=28212
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/CoInsu.htm
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/10013.doc
http://www.nabialrahma.com11/
http://islamiccenter.kau.edu.sa/arabic/Hewar_Arbeaa/abs/PDF-Hiwar4/Belwafi01.pdf
http://www.kau.edu.sa/
http://www.kau.edu.sa/
http://medadcenter.com/
http://medadcenter.com/
http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=23157
http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=23157
http://www.alecso.org.tn/images/stories/AKHBAR/7-09-2011.pdf
http://www.alecso.org.tn/images/stories/AKHBAR/7-09-2011.pdf
http://www.fikr.com/#_blank
http://www.fikr.com/#_blank
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/ar/index.htm
http://www.insanonline.net/
http://www.mep.gov.sa/inetforms/article/Download.jsp;jsessionid=859C07BF9EBB1BB57779D0E3D89BD78F.beta?Download.ObjectID=181
http://www.mep.gov.sa/inetforms/article/Download.jsp;jsessionid=859C07BF9EBB1BB57779D0E3D89BD78F.beta?Download.ObjectID=181
http://www.almasrifiah.com/


 

 

246  

 

 قائمة املراجع

 باللغة األجنبية: ثانيا

 

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations, The State of  

Food Insecurity in the World :  

http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/publications/ppt/SOFI_Presentati

on2010_en.ppt 

2. GDP 2009 in the World : 

http://databanksearch.worldbank.org/DataSearch/LoadReport.aspx?db=2

&cntrycode=&sercode=NY.GDP.MKTP.CD&yrcode=YR2009 

3. Giving USA 2010, The Annual Report on Philanthropy for the Year 

2009, Giving USA, The Centre on Philanthropy at Indiana University : 

www.cfbroward.org/.../media/.../GivingUSA_2010_ExecSummary_Print.  

4. Global Economic Slump Challenges Policies, Wold economic outlook 

update.January 28,2009, IMF: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/pdf/0109.pdf 

5. Gross domestic product 2010, World Development Indicators database, 

World Bank, 1 July 2011 : 

siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf 

6. Ignacio de la terro,The role of drivatives in the crisis, Al Baraka 30
th

 

Symposium on the Islamic Economics, Al Baraka Banking Group, 

Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, 2009, p 45-46. 

7. International Food Policy Research Institute and others. Global hunger 

index The challenge of hunger: focus on the crisis of child 

undernutrition,2010: 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi10.pdf   

8. Jennifer Buttery, Leadership in the Charity Sector – challenges and 

opportunities , Copyright The Leadership Trust 2009, p 01, in : 

Leadership.org.uk. 

9. Jonathan M. Harris, Basic Principles of Sustainable Development, 

Global Development and Enveironment Instutute, Tufts University, 2000 

: http://ase.tufts.edu. 

10. Kirk Hamilton ; Marianne Fay.Climate finance can provide the resources 

developing countries need to mitigate and adapt. Journal of Finance and 

Development issued by the International Monetary 

Fund.volume46,number4.december 2009. 

11. Lester M. Salamon  &Helmut K. Anheier, THE THIRD WORLD'S 

THIRD SECTOR IN COMPARATIVE PERSPECTIVE, The Johns 

http://databanksearch.worldbank.org/DataSearch/LoadReport.aspx?db=2&cntrycode=&sercode=NY.GDP.MKTP.CD&yrcode=YR2009
http://databanksearch.worldbank.org/DataSearch/LoadReport.aspx?db=2&cntrycode=&sercode=NY.GDP.MKTP.CD&yrcode=YR2009
http://www.cfbroward.org/.../media/.../GivingUSA_2010_ExecSummary_Print.p
http://www.albaraka.com/default.asp?action=article&id=355
http://www.albaraka.com/default.asp?action=article&id=355


 

 

247  

 

 قائمة املراجع
Hopkins University Institute for Policy Studies , USA, 1997: 

www.ccss.jhu.edu/pdfs/Publications/thirdwor.pdf 

12. List of countries by unemployment rate 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_unemployment_rate 

13. Millennium Development Goals, Impact of the Financial Crisis on 

Developing countries. Document prepared by Commssion of the  

European Communities : 

COMM_NATIVE_SEC_2009_0445_4_MDGS_EN.pdf 

14. Molly F. Sherlock et Jane G. Gravelle, An Overview of the Nonprofit 

and Charitable Sector, report for Congressional Research Service, USA, 

2009 : www.fas.org/sgp/crs/misc/R40919.pdf. 

15. Nonprofit Hospitals and the Provision of Community Benefits, 

CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE, USA, 2006, p12 : 

www.cbo.gov/doc.cfm?index=7695 

16. Occupational Employment and Wage Estimates, 11-May 2005 , 

Occupational Employment Statistics, Bureau of Labol  Statistics, United 

States Department of Labol : 

ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/oes/oesm05nat.zip 

17. Office national des statistiques, statistiques économiques, comptes 

économiques, statistiques de 2000 à 2009, production de la nation selon  

l’activité  et le  secteur juridique en Millions de DA: 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/Production_de_la_Nation_selon_lactivet_le_

sj2000-2009.pdf 

18. Office national des statistiques, statistiques sociales, emploi et chômage , 

les differents tableaux ,emploi et chômage, 2008 ;2009 ;2010 : 

http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html 

19. Paul Hohnen, Corporate Social Responsibility An Implementation 

Guide for Business, edit : Jason Potts, International Institute for 

Sustainable Development, Canada : http://www.iisd.org 

20. Philipe Arqués. La pollution de l’air :causes, conséquences, solutions, 

France :Edisud, 1998. 

21. Statistics Canada, Canada’s non-profit sector in macro-economic terms, 

Description for Figure 02 and 03 : http://www.statcan.gc.ca/pub/13-015-

x/2009000/sect05-eng.htm  

22. Sustainable Development Policy and Guide, The EEA Financial 

Mechanism &The Norwegian Financial Mechanism,2006 : 

www.eeagrants.org/asset/341/1/341_1.pdf 

http://www.ccss.jhu.edu/pdfs/Publications/thirdwor.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_unemployment_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_unemployment_rate
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40919.pdf
http://www.cbo.gov/doc.cfm?index=7695
ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/oes/oesm05nat.zip
http://www.ons.dz/-Statistiques-Economique-.html
http://www.ons.dz/-Comptes-economiques-.html
http://www.ons.dz/-Comptes-economiques-.html
http://www.ons.dz/-Comptes-economiques-.html
http://www.ons.dz/-Statistiques-de-2001-a-2007-.html
http://www.ons.dz/IMG/pdf/Production_de_la_Nation_selon_lactivet_le_sj2000-2009.pdf
http://www.ons.dz/IMG/pdf/Production_de_la_Nation_selon_lactivet_le_sj2000-2009.pdf
http://www.ons.dz/-Statistiques-Sociales-.html
http://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-.html
http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html
http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html
http://www.iisd.org/
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-015-x/2009000/sect05-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-015-x/2009000/sect05-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-015-x/2009000/sect05-eng.htm
http://www.eeagrants.org/asset/341/1/341_1.pdf


 

 

248  

 

 قائمة املراجع
23. The Sector's Economic Impact, Independent Sector  a vital voice  for 

US all : http://independentsector.org/economic_role-Volunteering In 

America, Corporation for National & community 

Service :http://www.volunteeringinamerica.gov 

24. The World Bank, World Development Indicators 2008, Poverty data, 

p11: http://siteresources.worldbank.org 

25. The World Giving Index 2010, Charities Aid Foundation, p08 : 

https://www.cafonline.org/pdf/WorldGivingIndex28092010Print.pdf 

26. U.S. Department of  Education ,NATIONAL CENTER FOR 

EDUCATION STATISTICS, Digest of Education Statistics 2010,  

Tables and Figures : http://nces.ed.gov 

27.  UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME,  WORLD  

DRUG REPORT 2010,2010: www. unodc.org 

28. United States Interest Rate : http://www.tradingeconomics.com/united-

states/interest-rate 

29. Value of Volunteer Time, Independent Sector  a vital voice  for US all : 

http://independentsector.org/economic_role 

30. World Bank, Development and Climate Change :A Strategic Framework 

for the World Bank Group),2008: 

http://siteresources.worldbank.org/EXTCC/Resources/407863-

1219339233881/DCCSFTechnicalReport.pdf 

31. World Population Data Sheet, 2009, Population Reference Bureau : 

http://www.prb.org 

32. World Resources Institute, World Resources2008 : Roots of  Resilience 

(Growing the Wealth of the Poor),2008: 

http://pdf.wri.org/world_resources_2008_roots_of_resilience.pdf 

33. World Resources Institute,World Resources 2005: The Wealth of the 

Poor) Managing ecosystems to fight poverty),  2005 : 

http://pdf.wri.org/wrr05_lores.pdf 

34. Yu-Chu Shen & others, Hospital  ownership and  financial  

performance : A quantitative research review, National  Bureau OF 

Economic Research, Cambridge, 2005, p 38: http://www.nber.org 

http://www.volunteeringinamerica.gov/
http://siteresources.worldbank.org/
https://www.cafonline.org/pdf/WorldGivingIndex28092010Print.pdf
http://www.ed.gov/
http://ies.ed.gov/
http://nces.ed.gov/programs/digest/2010menu_tables.asp
http://nces.ed.gov/programs/digest/2010menu_tables.asp
http://nces.ed.gov/programs/digest/2010menu_tables.asp
http://nces.ed.gov/
http://independentsector.org/economic_role
http://www.prb.org/
http://www.wri.org/publication/world-resources-2005-wealth-poor-managing-ecosystems-fight-poverty
http://www.wri.org/publication/world-resources-2005-wealth-poor-managing-ecosystems-fight-poverty
http://www.wri.org/publication/world-resources-2005-wealth-poor-managing-ecosystems-fight-poverty
http://www.nber.org/papers/w11662


 

 

 الفهارس
 



 

 

250  

 

 الفهارس

 

 فهرس اجلداول: أوال

 الرقم العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصفحة

 01 إحصائيات البنك الدويل حول السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر 31

 مسامهة القطاع اخلاص يف تعبئة املوارد البشرية يف اجلزائر يف الفرتة ما بني 133
2003-2010  )%( 

02 

مسامهة القطاع اخلاص يف تعبئة املوارد البشرية يف اململكة العربية السعودية يف الفرتة ما بني  134
2001-2009 

03 

املسامهة النسبية للقطاع اخلاص يف تكوين القيمة املضافة حسب قطاع النشاط يف الفرتة ما  135
  يف اجلزائر2009-2005بني 

04 

املسامهة النسبية يف الناتج احمللي اإلمجايل للمملكة العربية السعودية حسب القطاعات  136
 2009-2001 يف الفرتة مابني 1999التنظيمية باألسعار الثابتة لعام 

05 

تطور قيمة الساعة الواحدة من العمل التطوعي يف الواليات املتحدة األمريكية يف الفرتة  148
 (سنوات خمتارة) 2010-1980من

06 

مسامهة القطاعات الثالث يف التعليم ما بعد الثانوي املانح للدرجات العلمية يف العام  150
 2009-2008الدراسي

07 

 



 

 

251  

  

 الفهارس

 

 فهرس األشكال: ثانيا

 الرقم العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصفحة

 01 أبعاد التنمية املستدامة 21
 02 اآلثار املرتتبة عن األزمة املالية احلالية 27
 03 (2010-1962الفرتة ما بني  )اجتاهات اجلوع يف العامل 32
 04 (2010إحصائيات )توزيع املعانون من نقص التغذية يف العامل حسب املناطق  33
 05 مصـــادر ومسببات التلوث 40
أهداف التنمية الشاملة املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي وآثارها االجيابية على مسار  61

 التنمية
06 

ضوابط اختيار النشاط االقتصادي يف إطار منهج التنمية الشاملة املستدامة يف  81
 االقتصاد اإلسالمي

07 

تطور توزيع عدد أِسر ّْة املستشفيات بني القطاعات الثالث يف الواليات املتحدة  149
 (باآلالف) 2000-1928األمريكية للفرتة بني 

08 

 09 .العالقة بني أبعاد التنمية الشاملة املستدامة 179
 10 مكانة السياسة االقتصادية ضمن املنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة املستدامة 180

 



 

 

252  

 

 الفهارس

 فهرس احملتويات: ثالجا

   المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هـ-أ
 المفهوم، األبعاد، التحديات: التنمية المستدامة: الفصل األول 12-45

 تطور مفهوم التنمية وأبعاد التنمية الشاملة المستدامة:    المبحث األول 13

 تطور مفهوم التنمية:     المطلب األول 14

 سيادة النظرة االقتصادية على ادلفهوم:            أوال 14

 التنمية باعتبارها عملية حضارية شاملة:            ثانيا 15

 التنمية باعتبارها عملية متواصلة ومستدامة:            ثالثا 17

 أبعاد التنمية الشاملة المستدامة:      المطلب الثاني 19
 البعد االقتصادي:            أوال 19
 البعد االجتماعي والثقايف:            ثانيا 19
 البعد البيئي:            ثالثا  20
 البعد السياسي:           رابعا 20
 أهم التحديات الحالية للتنمية الشاملة المستدامة:    المبحث الثاني 22

 األزمة المالية واالقتصادية الحالية:      المطلب األول 23
 حملة عن األزمات ادلالية واالقتصادية السابقة:            أوال 23
 أسباب وآثار األزمة ادلالية احلالية:            ثانيا 24
 أزمة الجوع والفقر:      المطلب الثاني 29
 مستويات الفقر يف العامل:            أوال 29
 أزمة اجلوع يف العامل:            ثانيا 32
 األزمة البيئية العالمية:      المطلب الثالث 34
 استنزاف ادلوارد الطبيعية:            أوال 35
 تلوث البيئة:            ثانيا 36
 تغري معامل البيئة:            ثالثا 40
 التنمية الشاملة ادلستدامة يف ظل النظام الرأمسايل:           رابعا 43
 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصة الفصل األول 45



 

 

253  

 

 الفهارس

 مفهوم وأهداف وأسس التنمية في المنهج اإلسالمي: الفصل الثاني 47-94
 :  التنمية الشاملة المستدامة من منظور إسالمي :    المبحث األول 48

                                   المفهوم واألهداف
 مفهوم التنمية من منظور إسالمي:      المطلب األول 49
 شاملة ومتوازنة ومتكاملة:            أوال 49
 تقوم باإلنسان وألجله:            ثانيا 51
 متواصلة ومستدامة:            ثالثا 54
 أهداف التنمية الشاملة المستدامة في االقتصاد :      المطلب الثاني 54

                                     اإلسالمي
 مضمون أهداف التنمية الشاملة ادلستدامة يف االقتصاد اإلسالمي : أوال            55
  مقاصد الشريعة يف مسار التنمية الشاملة ادلستدامة أثر حتقق: ثانيا 58

 األسس المبدئية الستخدام الموارد ولعملية التوزيع :    المبحث الثاني 63
                                    في االقتصاد  اإلسالمي

 االستخدام المستدام للموارد الطبيعية:      المطلب األول 64

 مفهوم االستخدام ادلستدام للموارد الطبيعية:            أوال 64
 القواعد الفقهية اليت حتكم استخدام ادلوارد الطبيعية:ثانيا 67
 العدالة التوزيعية في االقتصاد اإلسالمي:      المطلب الثاني 69

 مفهوم العملية التوزيعية:            أوال 70

 العدالة التوزيعية بني أفراد اجليل الواحد:            ثانيا 72

 العدالة التوزيعية بني األجيال ادلتعاقبة:            ثالثا 74

 حرية النشاط االقتصادي المنضبطة في االقتصاد :    المبحث الثالث 77
                                        اإلسالمي  

 الضوابط التي تضمن االختيار السليم للنشاط : لمطلب األول     ا 78
                                        االقتصادي

 اختيار النشاطات ادلباحة شرعا:           أوال 78



 

 

254  

 

 الفهارس

 مراعاة حاجات اجملتمع عند اختيار النشاط:            ثانيا 79

 الضوابط التي تضمن الممارسة السليمة للنشاط :      المطلب الثاني 81
                                    االقتصادي

 التعامل بصيغ االستثمار والتمويل اإلسالمية وأمهيتها يف حتقيق االستدامة :            أوال 82
                                   االقتصادية

 ضوابط أخرى على ممارسة النشاط االقتصادي:ثانيا 89

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصـــة الفصل الثاني 94

المنظومة المؤسسية للتنمية الشاملة المستدامة في : الفصل الثالث 96-173
 االقتصاد اإلسالمي

 الدولة والمؤسسات التابعة لها:    المبحث األول 97

 الدور التنموي للدولة في االقتصاد اإلسالمي:      المطلب األول 98

 طبيعة الدور التنموي للدولة :            أوال 98

 وظائف وأدوار الدولة يف النموذج اإلسالمي للتنمية الشاملة ادلستدامة:            ثانيا 101

 دور مؤسسة الحسبة في ضمان مسار صحيح للتنمية :      المطلب الثاني 107
                                            الشاملة المستدامة

 مفهوم وتطور احلسبة :            أوال 108

 اجملاالت الرقابية دلؤسسة احلسبة:           ثانيا 113

 الدور التنموي لمؤسسة الزكاة:      المطلب الثالث 114

 مدخل للتعريف بالزكاة:            أوال 115

 الدور االقتصادي دلؤسسة الزكاة:           ثانيا 120

 أدوار تنموية أخرى دلؤسسة الزكاة:           ثالثا 124

 مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الثالث:    المبحث الثاني 128
 مؤسسات القطاع الخاص كشريك في تحقيق التنمية :      المطلب األول 129

                                        الشاملة المستدامة  

 مكانة القطاع اخلاص يف االقتصاد اإلسالمي:            أوال 129



 

 

255  

 

 الفهارس

 دور القطاع اخلاص يف حتقيق التنمية االقتصادية:            ثانيا 132

 مؤسسات القطاع اخلاص وادلسؤولية االجتماعية:            ثالثا 137

 مؤسسة األوقاف كأبرز مؤسسات القطاع الثالث :      المطلب الثاني 144
         ودورها في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي

 أمهية وواقع القطاع الثالث يف العامل غري اإلسالمي:            أوال 144

 القطاع الثالث يف العامل اإلسالمي ومؤسسة األوقاف:            ثانيا 152

 المالية، التعليمية والبحثية، : دور المؤسسات :   المبحث الثالث 163
                                                   اإلعالمية، المسجدية في التنمية الشاملة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي

 الدور التنموي  للمؤسسات المالية في ظل االقتصاد :      المطلب األول 164
                                     اإلسالمي

 ادلصـارف اإلسالمية:            أوال 164

 مؤسسات التأمني التعاوين اإلسالمي:            ثانيا 166

 المؤسسات التعليمة والبحثية، المؤسسة  : طبيعة دور:      المطلب الثاني 169
      المسجدية، المؤسسات اإلعالمية في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة

 دور ادلؤسسات التعليمية والبحثية:أوال 169

 دور ادلؤسسات اإلعالمية:ثانيا 170

 دور ادلؤسسة ادلسجدية: ثالثا 171

 خالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفصل الثالث 172

175-

222 
المنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة المستدامة في : الفصل الرابع

 االقتصاد اإلسالمي

 مدخل للتعريف بالمنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة:    المبحث األول 176
                                المستدامة في االقتصاد اإلسالمي                                                                                                                                                      

 مفهوم وأهداف المنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة :      المطلب األول 177
                                المستدامة في االقتصاد اإلسالمي

 



 

 

256  

 

 الفهارس

 مفهوم ادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة ادلستدامة:            أوال 177

 أهداف ادلنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة ادلستدامة: ثانيا 177

 مكانه وأهمية السياسة االقتصادية ضمن المنظومة :      المطلب الثاني 178
                        اإلجرائية للتنمية الشاملة المستدامة     

 مجموع اإلجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية في :    المبحث الثاني 181
                               االقتصاد اإلسالمي

 المفهوم : السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي:      المطلب األول 182
                                       واألهداف  

 مفهوم السياسة النقدية:            أوال 182

 ادلصرف ادلركزي يف االقتصاد اإلسالم:            ثانيا 183

 أهداف السياسة النقدية:            ثالثا 185

 األدوات الكمية للسياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي:      المطلب الثاني 187

 اإلجراءات واألدوات الكمية ادلعاصرة ادلتوافقة مع ادلذهبية االقتصادية :            أوال 187
                                        اإلسالمية

 إجراءات وأدوات مستمدة من مبادئ وأصول ادلذهب االقتصادي :            ثانيا 188
                                       اإلسالمي

 إجراءات وأدوات معاصرة معدلة لتتناسب مع خصوصية العمل ادلصريف :            ثالثا 193
                                                يف النظام اإلسالمي

األدوات غير الكمية للسياسة النقدية في االقتصاد :      المطلب الثالث 198
 اإلسالمي

 التمييز يف األدوات الكمية:           أوال 198

 أدوات وإجراءات التدخل ادلباشر:            ثانيا 201

 مجموع اإلجراءات المتعلقة بالسياسة المالية في:     المبحث الثالث 204
    إطار االقتصاد  اإلسالمي                                 

 مدخل للتعريف بالسياسة المالية في االقتصاد :      المطلب األول 205
                                  اإلسالمي  



 

 

257  

 

 الفهارس

 

 مفهوم السياسة ادلالية يف االقتصاد اإلسالمي:            أوال 205

 أهداف السياسة ادلالية يف االقتصاد اإلسالمي :            ثانيا 207

 السياسة ادلالية والسياسة النقدية يف االقتصاد اإلسالمي:            ثالثا 208

 أدوات السياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي:      المطلب الثاني 210

 إجراءات السياسة ادلالية يف االقتصاد اإلسالمي ادلتعلقة باإليرادات:            أوال 210
 إجراءات السياسة ادلالية يف االقتصاد اإلسالمي ادلتعلقة باإلنفاق:            ثانيا 219

 خالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفصل الرابع 222

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة  224

 قائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة المراجع 230

205-

257 
 الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس

       فهرس الجداول 250

      فهرس األشكال 251

     فهرس المحتويات 252



 ملخص البحث 

تتسم األوضاع احلالية على املستوى الدويل واإلقليمي واحمللي، بالتأزم على مجيع األصعدة االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
والبيئية، األمر الذي يدل أن العامل مبا فيو اجلزائر وكل الدول اإلسالمية أبعد ما يكون عن منوذج التنمية املستدامة، يف ظل اعتماد معظم 

ىذه الدول على مناىج تنموية كانت بفعل ما تقوم عليو من مذاىب وأنظمة تعكس بدرجة كبرية اديولوجيات واضعيها ومدفوعة بتحقيق 
األسس املبدئية واملنظومة املؤسسية " لذلك حاولنا يف ىذا البحث املعنون بــ.مصاحلهم، السبب الرئيسي وراء ىذه األزمات

حيث عملنا تسليط الضوء على املنهج التنموي اإلسالمي،  " واإلجرائية للتنمية الشاملة املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي
من خاللو على التأكيد على قدرة ىذا املنهج على محاية األمة من كل أشكال االستعمار والتغريب والتشويو واملسخ، وكفاءتو يف حتقيق 

التنمية الشاملة املستدامة، من خالل ما يستند عليو من أسس ومبادئ وما يعتمد عليو من مؤسسات وما يتخذ يف إطاره من 
 :وقد مت تقسيم ىذا البحث إىل أربعة حماور رئيسية.إجراءات

تطرقنا فيو إىل أبرز املراحل اليت مر هبا مفهوم التنمية، وإىل أىم التحديات اليت تواجو عملية التنمية الشاملة : الفصل األول.1
 املستدامة؛ 

تعرضنا من خاللو ملفهوم وأىداف التنمية الشاملة املستدامة واألسس اليت تقوم عليها من منظور االقتصاد : الفصل الثاين.2 
 اإلسالمي؛ 

 وخصص لعرض أىم املؤسسات املسئولة عن تطبيق التنمية الشاملة املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي؛           : الفصل الثالث.3

.                                                                       تناول املنظومة اإلجرائية للتنمية الشاملة يف االقتصاد اإلسالمي: الفصل الرابع.4
 التنمية الشاملة املستدامة، االقتصاد اإلسالمي، األسس واملبادئ، املؤسسات، اإلجراءات: الكلمات المفتاحية

 

Abstact 

Contemporary Conditions are characterized at the international, regional and local levels 

by crises  , at the economic, social, political and environmental  levels, which indicates that the 

world, including our Islamic countries is far from a model of sustainable development, in light of 

the adoption of developmental methods which was depended on the doctrines and systems which 

 reflect  the ideologies of their thinkers and that is the main reason behind this crisis. 

in this research, entitled "Initial foundations,institutions and the procedure system for 

overall sustainable development in the Islamic economy" to introduce  of the Islamic 

development method, where we  emphasis on the ability of this approach to protect the nation 

from all forms of colonialism and westernization, mutilated, and  its efficiency in overall 

sustainable development  , through its  foundations , principles and institutions . 

in this research We dealt with basic themes which are  stages of evolution of the concept of 

development, and to the most important challenges facing the process of overall sustainable 

development; in addition to the concept and objectives of the comprehensive sustainable  

development and foundations from the perspective of Islamic economics; the most important 

institutions responsible for implementation of overall sustainable development in the Islamic 

economy; Finally, the procedural system for the comprehensive development in the Islamic 

economy. 

 Key words: overall and Sustainable Development, Islamic economy, the foundations and 

principles, institutions, procedures. 
 



 




