االقتصاد اإلسالمي
مفهومه  ،نشأته ،أهميته  ،أركانه
مقدمة :
تعاين معظم النظم االقتصادية املعاصرة الوضعية من العديد من املشكالت العملية ،ومل تفلح يف حتقيق اإلشباع
الروحي واملعنوي وكذلك املادي للشعوب ،ولقد اهنار النظام االقتصادي االشرتاكي والشيوعي ،كما يعاين النظام
االقتصادي الرأمسايل من سكرات املوت  ....وبدأ االجتاه حنو العوملة واجلات وحنو ذلك .
ولقد ختبطت الدول العربية اإلسالمية يف جمال التطبيق بني النظم االقتصادية الوضعية ،وتعاين العديد من
املشكالت مثل  :التخلف والتضخم والغالء والتبعية الغذائية واملديونيات والفوائد الربوية ،اخللل النقدي والبطالة  ...وكل
صور الفساد املايل واالقتصادي وبدأت تسأل عن النظام االقتصادي املناسب الذي يعاجل تلك املشكالت ،ومعها النظام
االقتصادي اإلسالمي ولكن ال تطبقه إما جتاهال وإما جهال .
إن تطبيق احللول املستوردة من الشرق أو الغرب مل يسفر إال عن مزيد من التخلف ألهنا تتعارض مع عقيدة ومثل
وأخالق وسلوكيات املسلمني ،لذلك جيب أن تطبق مفاهيم وأسس ونظام االقتصاد اإلسالمي وهذا هو املقصود من هذه
الدراسة املتواضعة ،ولقد صدق هللا العظيم القائل يف كتابه الكرمي  ":يأتِي نَّ ُكم ِم ِِّن ُه ًدى فَم ِن اتَّبع ُه َداي فَالَ ي ِ
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ينصلح حال هذه األمة إلِ مبا انصلح به أوهلا  ،فشريعة اإلسالم هي أساس إصالح حالنا". ،
ومبا أن املال هو عصب احلياة على األرض وأساس استعمارها وتسخريها إلعانة اإلنسان على العبادة ،فقد
تضمنت الشريعة اإلسالمية القواعد الكلية اليت حتكم نظم النشاط االقتصادي مثل سائر األنشطة األخرى ،كما دعت إىل
االجتهاد يف تطبيق هذه القواعد ،مما يتفق مع ظروف الزمان واملكان واإلنسان ،وبذلك جيمع االقتصاد اإلسالمي بني ثبات
القواعد الكلية ومرونة التطبيق من حيث اإلجراءات واألساليب واألدوات .
والنظام االقتصادي اإلسالمي  :يستهدف إشباع حاجات اإلنسان األصلية وذلك يف إطار من القيم
واألخالق اإلسالمية ،والسلوكيات احل سنة واليت تتفاعل مع بعضها البعض فتولد توازان دائما بني الفرد واجملتمع من حيث
مصاحل كل منهما ونشاطه ،والنتيجة هي إشباع حاجات اإلنسان املادية والروحية أبفضل شكل ممكن ،وحتقيق رقى اإلنسان
يف كافة ميادين احلياة واحملافظة على ذاتيته وكرامته .

ويهدف النظام االقتصادي اإلسالمي إيل تنظيم املعامالت بشكل يستطيع معها الوصول إيل مستوى
معيشي كرمي ألفراد اجملتمع ،يتصف ابلنمو املطرد واملستقر وذلك من خالل التوظيف الكامل للموارد البشرية والطبيعية
والعدالة يف توزيع الدخل والثروات مبا حيقق للفرد احلياة الكرمية الرغدة يف الدنيا والفوز برضاء هللا يف اآلخرة .
 أول  :مفهوم القتصاد اإلسالمي:القتصاد يف اللغة  :مأخوذ من القصد وهو استقامة الطريق والعدل ،والقصد يف الشيء خالف اإلفراط ؛ وهو ما

بني اإلسراف والتقتري .

أما يف الصطالح  :فهو " األحكام والقواعد الشرعية اليت تنظم كسب املال وإنفاقه وأوجه استثماره وتنميته
وحتصيل مقاصده املنوطة به "
اثنيا  -أحكام اإلقتصاد اإلسالمي :
متتاز أحكام االقتصاد اإلسالمي أبن منها أحكام اثبتة وأخرى متغرية  .فهي إذاً على نوعني:

 -1األحكام الثابتة:

وهي األحكام ال ثابتة أبدلة قطعية أو راجعة إىل أصل قطعي يف الكتاب أو السنة أو اإلمجاع كحرمة الراب والغرر

الفاحش والقمار والغش والتدليس والغنب واالحتكار وغري ذلك من األحكام املالية املنهي عنها هني حترمي أو كراهة ،وكحل
اَّللُ الأبَ أي َع َو َح َّرَم ِِ
َح َّل َّ
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املرياث لقوله تعاىل { لِ َّ
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لذ َك ِر ِمثأ ُل َح ِِ
وحرمة دم ومال املسلم للحديث ( :إن هللا قد حرم دماءكم وأموالكم)( .)2إىل غريها من وجوب الواجبات ،
وحترمي احملرمات  ،وأحكام احلدود واملقدرات.

ومتتاز هذه األحكام أبهنا :ال تتغري وال تتبدل مهما تغريت األزمنة واألمكنة  ،كما أهنا تتصف بصفة العموم واملرونة
؛ لتطبق على مجيع الناس من غري عسر وال مشقة ،فهي حاكمة لتصرفات الناس ال حمكومة هبم.
 - 2األحكام املتغرية:

وهي الثابتة ابألدلة الظنية يف سندها أو يف داللتها واملتغرية تبعاً ملقتضيات املصلحة  .وهذه األحكام قد تتغري

أحكامها ابختالف أحوال النظر فيها  .فهي خاضعة الجتهاد العلماء وتغريها حبسب املصلحة خيتلف أحياان حبسب
اإلنسان و الزمان واملكان  ،فيجوز لويل األمر اجملتهد أو العلماء اجملتهدين أن خيتاروا من األحكام ما يرونه مناسباً
ملستجدات احلياة وفق مقاصد الشريعة املعتربة .
ومن أمثلتها:
أ -تضمْي األجري املشرتك -كما فعل علي بن أىب طالب -ما مل تقم بيّنة على أنه مل يتعد وقد كان احلكم قبل ذلك بعدم
ضمنهم الختالف أحوال
تضمينهم ؛ ألن يدهم يد أمانة ويد األمان غري ضامنة فلما جاء عهد علي -رضي هللا عنه ّ -
الناس وضياع األمانة بينهم  ،وقال  " :ال يصلح للناس إالّ ذلك".

ب -إيقاف عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه صرف سهم املؤلفة قلوهبم من الزكاة معلالً ذلك أبن النيب -صلى هللا

أقره
عليه وسلم -إمنا كان يعطيهم ليتألف قلوهبم و اإلسالم ضعيف ،أما وقد ّ
أعز هللا دينه فال حاجة لتأليفهم  ،وقد ّ
الصحابة على ذلك فكان إمجاعاً. .
 -اثلثا  :نشأة علم القتصاد اإلسالمي:

من املقرر أن اإلسالم نظم حياة األفراد مبا حيقق هلم مهمة االستخالف ،وعبودية هللا عز وجل يف األرض ومل يدع

وبني ما حيتاجه اإلنسان من أحكام وتصورات حتقق الكثري من املصاحل الدنيوية واألخروية.
جماالً من جماالت احلياة إال ّ
ومن ذلك تنظيم احتياج الناس لكسب املال وتوفري االحتياجات احلياتية اخلاصه هبم .وقد كانت حياة النيب -صلى
هللا عليه وسلم -هي األمنوذج األمثل لتطبيق هذا التشريع االقتصادي وكذلك حياة اخللفاء الراشدين .إال أن احلياة
واملشكالت االقتصادية يف الصدر األول كانت حمدودة ألمرين :
 -1فقر البيئة وتواضع األنشطة القتصادية( كالرعي والتجارة احملدودة  -والزراعة القليلة).
 -2قوة الوازع الديّن يف النفوس فال جتد غشاً وال تدليساً وال غبناً وال احتكاراً  ..ولكن مع توسع املعامالت بني

الناس وازدهار التجارة والصناعة ،وانفتاح اجملتمعات والدول على بعضها البعض  ،وضعف الوازع الديين واإلميان

ابهلل،وظهور احليل واخلديعة يف معامالت الناس  ،استجدت قضااي اقتصادية ختتلف متاماً عما عاشه سلف األمة،
كالشركات احلديثة وبيوع األسهم والبورصات واملعامالت املصرفية وغريها ،إضافة إىل احلاجة لضبط معامالت الناس
وعقودهم لكي ال تفضي إىل النزاع واخلالف  ،مما أدى إىل اهتمام العلماء بدراسة هذا العلم وحبث قضاايه ومعاجلة
مشكالته .
ويف بداية القرن العشرين ظهرت مذاهب اقتصادية تبنتها دول عظمى تريد الثروة واستعمار خريات الشعوب أشهرها
النظام االشرتاكي والنظام الرأمسايل .
 أما النظام اإلسالمي فقد تضعضع بسبب هيمنة الدول األجنبية على بالد املسلمني ،وإقصائهم للشريعة اإلسالمية منالتطبيق والتحكيم يف شؤون احلياة .
 وأما النظام الشرتاكي فقد تالشى نفوذه وانتهى إىل غري رجعة ألنه كان حيمل عوامل فنائه يف داخله وما زال النظامالرأمسايل حيتل السيطرة على اقتصاد أكثر دول العامل يف الفرتة الراهنة وقد ال تطول هذه الفرتة بسبب هتديد األزمات

االقتصادية املتفجرة من حني آلخر .
من خالل ما سبق ذكره من تطور وتغري كبري يف حياة األفراد و اجملتمعات جند احلاجة للنظام االقتصادي
اإلسالمي يف عصران احلاضر أكرب وأشد من أي عصر آخر لألمور اآلتيه:
 - 1أنه يعاجل ابطن اإلنسان وكيانه الداخلي ،ويطّهر نفسه ابملراقبة املستمرة هلل عز وجل ويربطه ابإلميان ابهلل واليوم

اآلخر  .يظهر ذلك من خالل صور اإلنفاق لألقربني واحملتاجني ،وأداء الزكاة ،و التكافل والرب ابأليتام احملتاجني  ،وعدم

الغش وأكل أموال الناس ابلباطل واخلوف من اإلضرار ابآلخرين.
 - 2حتقيق العدالة والتوازن بْي حاجات الفرد واجملتمع ومصلحة الفرد واجلماعة .
 - 3دوره الكبري يف عالج األزمة املعاصرة اليت بدأت يف السبعينات من خالل املظاهر التالية:
أ ) فقدان آلية األسعار لفعاليتها يف مواجهة األزمات فاألسعار فيما مضى تتجه حنو االخنفاض يف وقت األزمة أما اآلن

فتتجه حنو االرتفاع وهو ما يسمى ابلتضخم الركودي.

ب) أزمة الديون اخلارجية اليت حتكم أكثر الدول يف العامل ففي عام 1971م كانت ديون الدول الفقرية  86مليار دوالر
فقزت إىل  814مليار دوالر عام 1984م ويشري التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية لعام 1999م أن مقدار
الديون اخلارجية على العامل اإلسالمي فقط تصل اىل  632مليار دوالر فلم يعد ابستطاعتها تسديد فوائد القروض فضالً
عن االجتاه حنو التنمية واإلنتاج املثمر.

ج) النهب املستمر للدول الفقرية من خالل استنزاف الفائض االقتصادي فيها ويقدر بعض االقتصاديني أمنا مت هنبه منها
يف اخلمسينات والستينات من قبل الدول الرأمسالية يبلغ حنو  2مليار دوالر سنوايً  .ومل جتد الدول الغربية ما يكفيها من

أموال وخريات هذه الدول إالمن خالل إغراقها ابملنتجات االستهالكية والرتويج هلا من خالل وسائل اإلعالم ،وتسويق
تقنيات عالية الكلفة معقدة التشغيل جتعل احلاجة للمنتِج مستمرة ال تنقطع()1
أما يف عصران احلاضر فإن النظام الرأمسايل بدأ حيكم قبضته على أكثر اقتصادايت دول العامل  ،ويسيطر عليها

يروج على أنه املخرج من الواقع املظلم الذي تعيشه كثري من األمم ليخرجها
حتت غطاء ( العوملة ) والذي بدأ يُنادى به و ّ

من احنطاطها إىل مدارج النهضة.
ومن اإلجراءات اليت اتبعها الفكر الرأمسايل لعوملة االقتصاد أتسيسه ملنظمة التجارة العاملية واليت تعترب امتداداً التفاقية
( اجلات ) وهي  :االتفاقية العامة على الرسوم اجلمركية والتجارة.

وهتدف إىل حترير جتارة السلع الزراعية والصناعية واملنسوجات واخلدمات ،وحترير التبادالت التجارية والتدفقات املالية
الناجتة عن العقود احلكومية الضخمة  .وملا أخفقت ( اجلات ) يف حتقيق ما أرادته الدول الرأمسالية ،وذلك أن االتفاقيات
والتوصيات اليت تقوم هبا ( اجلات ) ال تعترب ملزمة لألعضاء  ،فاستعاضت عنها بـ ( منظمة التجارة العاملية ) اليت رأت النور
يف مراكش عام 1994م وبدأ العمل هبا 1995م.
ومن املزاَي اإلجيابية ملنظمة التجارة الدولية : -1إاتحة الفرصة أمام الدول لزايدة صادراهتا نتيجة لفتح األسواق العاملية وسهولة النفاذ إليها.
 - 2احلرص على حتسني اإلنتاج وجودة النوعية نتيجة لرفع الدعم احلكومي للتمكن من املنافسة العاملية.
 - 3محاية احلقوق التجارية وامللكية الفكرية  ،للشركات الكربى ومعاقبة االعتداء على ذلك.

هذا وال بد من اإلشارة إىل أن الدول الكربى وشركاهتا النافذة هي اليت ستحظى هبذه اإلجيابيات أما ابقي الدول فقد يكون
من النادر حصوهلا على أي آاثر إجيابية وابألخص الدول النامية  .ومن هنا كانت احلاجة إلبراز بعض السلبيات ؛ فمنها

على سبيل املثال:
أ -إن فتح األسواق وحرية التجارة ستؤدي إىل غلبة االستثمار األجنيب وسيطرة الشركات املتعددة اجلنسية اليت تنتج أكثر
من  %87من واردات العامل و %94من صادراته وابلتايل سيضعف اإلنتاج احلكومي
ويعاين من الركود لعدم قدرته على املنافسة مما سيشل اقتصاد كثري من الدول النامية.
ب  -سيؤدي الدخول يف منطقة التجارة العاملية إىل توقف الدعم احلكومي للمنتج الوطين وابلتايل إىل ارتفاع أسعار تلك
املنتجات وابألخص الزراعية فينعكس على زايدة االسترياد والشراء من املنتجات العاملية األرخص فتضعف ابلتايل املنتجات
الوطنية وختسر شركاهتا.
ج  -زايدة معدل البطالة والتضخم يف كثري من الدول نتيجة ارتفاع األسعار املتوقع.
د  -اتساع اهلوة بني الفقراء واألغنياء ألن العوملة االقتصادية تؤكد مبدأ املصلحة الفردية فقط ،كذلك ستصاب الشعوب

حبمى االستهالك والشراء نتيجة إغراق األسواق ابملنتجات الكمالية وطغيان الدعاية واإلعالن على عقول الناس مما حيقق
ثراءً أكرب لألغنياء وفقراً للبقية من األفراد  .فعلى سبيل املثال  :تؤكد بعض التقارير أن ثروة مؤسس شركة ميكروسوفت
للكمبيوتر تعادل ثروات  106ماليني مواطن أمريكي.

ومن هنا كان من املهم بيان الدور الذي ميكن أن يقوم به االقتصاد اإلسالمي حلل مشكالت العامل االقتصادية
،وكيف حيقق لألفراد النماء واالستقرار والكفاية دون الوقوع يف منزلق احلاجة والعوز .ولعلنا من خالل الصفحات القادمة
أن نسل ط الضوء على أهم أركان االقتصاد اإلسالمي واليت يتضح من خالهلا سعي اإلسالم لرفاء الناس وسد حاجاهتم
وإسعادهم يف الدنيا واآلخرة.

 -رابعا  :أركان القتصاد اإلسالمي :

يقوم االقتصاد اإلسالمي على ثالثة أركان (:)9

الركن األول  :امللكية املزدوجة:

ونقصد هبا:امللكية اخلاصة اليت خيتص الفرد بتملكها دون غريه،وامللكية العامة هي امللك املشاع ألفراد
اجملتمع.واالقتصاد اإلسالمي يقوم على تلك امللكيتني يف آن واحد.وحيقق التوازن بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة

ويعرتف هباتني املصلحتني طاملا مل يكن مثة تعارض بينهما؛وكان التوفيق بينهما ممكناً.أما لو حصل التعارض فإن اإلسالم

يقدم مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد.ومن األدلة على ذلك:-

 - 1قوله صلى هللا عليه وسلم (ال يبيع حاضر لباد) ( )10يعين أن يكون له مسساراً فريفع السعر على الناس أبعلى مما لو
ابع البادي بنفسه.

 - 2قوله صلى هللا عليه وسلم  (( :ال تلقوا الركبان ) ) (11فاملتلقي سيشرتي بسعر أقل وسيبيع الناس بسعر أعلى
،وهو فرد قد حرم الناس من الشراء من الركبان أنفسهم بسعر أقل.

 - 3أجاز بعض الفقهاء إخراج الطعام من يد حمتكره قهراً وبيعه على الناس(12) .
وسنبني جماالت كل نوع وأمهيته فيما يلي: -

 -أولً  :امللكية اجلماعية :

جمالت امللكية اجلماعية ومصادرها :

 - 1األوقاف اخلريية :
والوقف معناه  ":حتبيس األصل وتسبيل املنفعة " ( . )13وهذه املنفعة ال خيتص فرد مبلكيتها بل هي عامة لكل
من يستحق الوقف  .واشرتط الفقهاء أن يكون على فعل معروف كبناء املساجد ورعاية العلم وأهله،وعمل املستشفيات
،والنفقة على احملتاجني وما ينفع الناس.
 - 2احلمى :
وهو  :أن حيمي اإلمام جزءاً من األرض املوات املباحة ملصلحة املسلمني دون أن ختتص بفرد معني منهم (.)14
فاحلمى ينقل األرض املوات ألن تكون ملكاً للمسلمني ختدم مصاحلهم  .ودليله  :محى النيب -صلى هللا عليه وسلم -أرض
النقيع يف املدينة وجعلها خليل املسلمني (). 15

ومن األدلة أيضا  :أن أاب بكر محى أرض الربذة وكذا عمر() . 16
 - 3احلاجات األساسية :
ويف مقدمتها املأكل واملشرب والنار  .فهذه األمور مملوكة جلميع الناس ال جيوز لفرد أن ميتلكها دوهنم  .ألهنا
حاجات ضرورية وجدت دون جمهود يقدمه الفرد الستخراجها ،فال يستأثر هبا أحد دون اآلخرين .فإذا نزل املسلمون
أبرض فلهم أن يرعوا إنعامهم من النبات الذي أخرجه هللا عز وجل،وكذا يردوا املاء الذي فيه والذي ال دخل لإلنسان يف
استخراجه والعمل على إنشائه.
و دليله  :حديث أبيض بن محال ملا وفد على النيب -صلى هللا عليه وسلم -استقطعه امللح فقطع له  .فلما وىل قال
رجل من اجمللس أتدري ما اقتطعت له إمنا اقتطعته املاء الع ّد  .قال  :فانتزعه منه (. )17

 - 4املعادن :

هي ما أودعه هللا يف هذه األرض من مواد برية وحبرية ظاهرة أو ابطنه لينتفع هبا الناس من حديد وحناس وبرتول
وذهب وفضه وملح وغري ذلك.
وال خالف بني الفقهاء يف أن املعادن إذا ظهرت يف أرض ليست مملوكة ألحد تكون ملكاً للدولة أي تدخل يف

ملكية األمة العامة.
وقد يثا ر اخلالف إذا ظهرت هذه املعادن يف أرض مملوكة ملكية خاصة  ،والراجح ما ذهب إليه املالكية يف أن ما يعثر
عليه من معدن يكون ملكاً لبيت مال الدولة تنفقه على مصاحل املسلمني قياساً على املنافع العامة وحاجة مجيع الناس إليها

(.)18

 - 5الزكاة :
وهي ":احلق املايل الواجب لطائفة خمصوصة يف زمن خمصوص "(.)19وهي من املصادر األساسية للملكية
العامة،حيث أمر النيب-صلى هللا عليه وسلم -بذلك فقال (:تؤخذ من أغنيائهم وترد إىل فقرائهم) فهو يدخل يف نطاق
ص َدقَات لِلْ ُف َقر ِاء والْمساكِ ِ ِ ِ
ِم
ني َعلَْيـ َها
ني َوالْ َعامل َ
امللكية العامة وابألخص ألهل احلاجات املنصوص ذكرهم يف األية {:إمنَا ال م ُ َ َ َ َ
اب والْغَا ِرِمني وِيف سبِ ِيل مِ
مِ
وهبم وِيف ِ ِ
اَّلل َوابْ ِن ال مسبِ ِيل }[التوبة. ]60 :
ََ َ
الرقَ َ
َوالْ ُم َؤل َفة قـُلُ ُُْ َ ّ
 – 6اجلزية :

وهي األموال اليت تؤخذ من البالغني من رجال أهل الذمة واجملوس مقابل ما يتمتعون به من حقوق  .وهي يف مقابل

عدم أخذ الزكاة من ماهلم  .وهي ال جتب إال مرة يف السنة ويراعى فيها العدل والرمحة وعدم تكليفهم فوق طاقتهم (.)20
 - 7اخلراج :

وهو املال الذي ُجي ىب ويؤتى به ألوقات حمددة من األراضي اليت ظهر عليها املسلمون من الكفار  ،أو تركوها يف

أيديهم بعد مصاحلهتم عليها  .واألراضي اململوكة لغري املسلمني اليؤخذ منها زكاة فاكتفي ابخلراج بدالً من ذلك(.)21

 - 8مخس الغنائم :

يقسم على من يف اآلية َ { :وا أعلَ ُموا
تقسم األموال اليت تغنم من الكفار إىل مخسة أقسام  .واحد من هذه األقسام ّ
أَََّّنَا غَنِمتم ِمن َشي ٍء فَأ َّ ِ ِ
َّلل ُمخُسهُ ولِ َّ ِ ِ ِ
ساكِ ِ
السبِ ِ
يل } [األنفال،]41 :
ْي َوابأ ِن َّ
َن َّ َ َ
لر ُسول َولذي الأ ُق أرََب َوالأيَ تَ َامى َوال َأم َ
أُأ أ أ

وهو ما يسمى خبمس الغنائم ( .)22يدل على ذلك قول النيب -صلى هللا عليه وسلم -بعد أن أخذ وبرة من جنب بعري
فقال  ( :أيها الناس إنه ال حيل يل مما أفاء هللا عليكم قدر هذه إال اخلمس  ،واخلمس مردود عليكم) (.)23

 - 9األموال اليت ل مالك هلا :
األموال اليت ال يعرف أصحاهبا كرتكة من ال وارث له  .أو ال يرثه إال أحد الزوجني ،فإن ما يتبقى يكون لبيت مال
املسلمني  .وكذلك الودائع واألموال السائبة اليت اليعرف مالكها .ويلحق هبا أموال الرشوة فإهنا خترج عن ملك الراشي وترد
إىل بيت املال  ،وال أيخذها املرتشي كما فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم  -مع ابن اللتبية فإنه مل أيمره برد اهلدااي إىل
أهلها(.)24
 - 10العشور املأخوذة من مال احلربيْي :
ُخ ِِذَ منه العُشر عن كل مال للتجارة وجعل يف بيت مال املسلمني (.)25
فإذا دخل إلينا اتجر حريب أبمان أ َ
ِ
ب إليه يف أانس من أهل احلرب يدخلون أرض اإلسالم فيقيمون  .فكتب إليهم  :إن أقاموا ستة أشهر
ودليله أن عمر ُكت َ
فخذ منهم العشر وإن أقامو سنة فخذ منهم نصف العشر  .وكذلك أهل منبج ملا أرادوا أن يدخلوا أرض العرب للتجارة
كتبوا إىل عمر يعرضون عليه الدخول فشاور الصحابة فأمجعوا على أن أيخذوا منهم العشر(.)26
 من أهداف امللكية اجلماعية:أ  -استحقاق مجيع الناس الثروة العامة ذات املنافع املشرتكه سواء من احلاجات الضرورية أم غريها،والتوسعة على

عامة املسلمني  .فاملاء والكأل والنار وامللح من األشياء اليت تقوم حياة البشر عليها فإذا احتكرها أي أحد استطاع أن
يتحكم يف مصري الناس .
ب  -أتمْي نفقات الدولة  :فالدولة ترعى احلقوق وتقوم ابلواجبات وتسد الثغور وجتهز اجليوش وتقوم مبا يسد حاجات
الضعفاء واليتامى واملساكني وكذلك األمن والتعليم والعالج وكافة اخلدمات العامة وال ميكن أن تقوم الدولة هبذه اجلهود

املباركة إالّ من خالل هذه األموال العامة.

ج  -تشجيع األعمال اخلريية والتوسعة على احملتاجْي من املسلمْي  .فالوقف والزكاة كانت إسهامة مباركة لسد
حاجات اجملتمع ومتويل األعمال اخلريية كاملساجد واملدارس واملكتبات واملستشفيات وغريها .
د  -استغالل الثروات على أحسن وجه لصاحل البشرية وال سيما املشروعات اليت يعجز األفراد أو الشركات عن القيام
هبا إما لعدم حتقق اإلمك انيات أو تكاليفها الباهظة ،كبناء املواين وإقامة املدن الصناعية واستغالل األراضي الشاسعة للزراعة
وغريها  ،ولكن عندما يكون لبيت مال الدولة مصادر تثريه جتعله قادراً على القيام هبذه املشاريع العظيمة.
 -اثنياً  :امللكية اخلاصة :

 - 1جمالت امللكية اخلاصة ومصادرها:
أ  -البيع والشراء:

َح َّل َّ
اَّللُ الأبَ أي َع } [البقرة]275 :وقولهَ {:وأَ أش ِه ُدوا إِذَا تَبَايَ أعتُ أم } [البقرة]282 :وقول
واألصل فيه قوله تعاىل َ {:وأ َ

النيب -صلى هللا عليه وسلم ( :-التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء)(.)27
ب  -العمل أبجر لآلخرين:

واألصل يف ذلك ورود نصوص كثرية ترغب يف العمل اخلاص والكسب املباح كما يف قوله -صلى هللا عليه وسلم : -
( ما أكل أحد طعـاماً خرياً من أن أيكل من عمـل يده وإن نيب هللا داود كان أيكل من عمل يده ) ( )28وحلديث ( :
هنى عن استئجار األجري حىت يتبني له أجره )(.)29

ج  -الزراعة:

ِ
ض ذَلُولً
وهي من مصادر امللكية اخلاصة وقد رغب الشرع فيها كما يف قوله تعاىل ُ { :ه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم أاأل أَر َ
ور}[امللك .)15 :
شوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِم أن ِر أزقِ ِه َوإِل أَي ِه الن ُ
فَ أام ُ
ش ُ

وقوله -صلى هللا عليه وسلم  ( : -ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به
صدقة) ( . )30وقوله -صلى هللا عليه وسلم  -أيضا ( :إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها) ( .)31قال
اإلمام املاوردي  " :أصول املكاسب الزراعة والتجارة  ..واألرجـح عندي أن أطيبها الزراعة " لعموم نفعـها وحتقيقها التوكل

على هللا )(.)32
د  -إحياء املوات:

نعين ابملوات األرض امليتة الداثرة املنفكة عن االختصاصات وعن ملك معصوم  .ودليلها حديث النيب -صلى هللا

عليه وسلم  (( :-من أحيا أرضاً ميتة فهي له )) () .33
وشروط إحياء املوات :

 ) 1أن التكون األرض ملكاً ألحد من املسلمني أو غريهم .
 ) 2أن التكون داخل البلد.

 ) 3أن التكون من املرافق العامة كاملنتزهات أو املسايل .
 ) 4أن يتحقق فيها إحياء األرض يف مده أقصاها ثالث سنني إما بعمل حائط منيع أو إجراء املاء أو غرس الشجر .
 ) 5أهلية احملي أبن يكون قادراً على إحياء األرض.

 ) 6إذن اإلمام ،وهذا شرط عند أىب حنيفة ،واشرتطه مالك إذا كانت األرض قريبة من البلد)34(.
ه  -الصناعة والحرتاف:
حث اإلسالم على الصناعة وأخرب النـيب –صلى هللا عليه وسلم (( -أن زكـراي كان جناراً )) ( )35وقد ثبت أن

أصحاب رسول هللا -صلى عليه وسلم -كانوا عمال أنفسهم .أي أهنم أهل حرفة وعمل (). 36
و  -الحتطاب:

وكل ما ميكن حيازته وليس ملكاً ألحد يقول النيب -صلى هللا عليه وسلم  (( :-ألن حيتطب أحدكم حزمة على ظهره
فيبيعها فيكف هللا هبا وجهه خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه)))(37

ز – الصيد :
ومعناه  ( :اقتناص حيوان حالل متوحش طبعاً غري مملوك و ال مقدور عليه آبلة معتربة بقصد االصطياد)()38
ِ
ارةِ} [املائدة]96 :وقوله تعاىل { :
ص أي ُد الأبَ أح ِر َوطَ َع ُامهُ َمتَاعاً لَ ُك أم َولِ َّ
ويدل على إابحته  :قوله تعاىل {:أُح َّل لَ ُك أم َ
لسيَّ َ
ِ
ِ
ات وما َعلَّمتم ِمن ا أجلوار ِ ِ
وهنُ َّن ِِمَّا َعلَّ َم ُك ُم َّ
اَّللُ فَ ُكلُوا ِِمَّا
ْي تُ َعلِِ ُم َ
يَ أسأَلونَ َ
ِح ُم َكلِبِ َ
ك َماذَا أُح َّل َهلُ أم قُ أل أُح َّل لَ ُك ُم الطَّيِِبَ ُ َ َ أ ُ أ َ ََ
أَمسكأن َعلَي ُكم واذأ ُكروا اسم َِّ
اَّلل َعلَأي ِه }(املائدة.)4:
أ َ َ أ أ َ ُ أَ
ح  -إقطاع السلطان وجوائزه.
ط  -اجلعل على عمل معلوم والسبق.
ي  -قبول اهلبة والعطية واهلدية.
ك  -اللقطة.
ل -الوصاَي واإلرث.
م  -املهر والصداق.
ص  -ما يخذه احملتاج من أموال الزكاة والصدقة .
ع  -ما يؤخذ من النفقة الواجبة كالزوجة أتخذ من زوجها والولد من والده...

 -من أهداف امللكية اخلاصة :

أ  -إثراء التعاون الدويل عن طريق األفراد.واملؤسسات غري احلكومية.وذلك بتعبئة األفراد للعمل على تنمية البالد زراعياً
وصناعياً ،وإشعارهم بدورهم املهم يف عمارة األرض.ويف ذلك مصاحل عظيمة للفرد واجملتمع.
ب  -حتقيق اخلري والرفاهية لألفراد والنفع العام للمجتمع عن طريق املنافسة العادلة بني املنتجني .

ج  -عدم إشغال الدولة أبمور انتاجية يتمكن األفراد من حتقيقها .
د  -إشباع غريزة حب املال وتوظيفها يف اجملال الذي فطرها هللا عليه .
الركن الثاين  :احلرية القتصادية املقيدة.
إن املراد بتقييد احلرية االقتصادية يف اإلسالم هو التقيد ابلضوابط الشرعية يف كسب املال وإنفاقه لتحقيق الكسب
احلالل والنفع العام ألفراد اجملتمع.
وخالف النظام اإلسالمي النظام الرأمسايل الذي أطلق حرية الكسب من غري قيود أو ضوابط وخالف النظام
االشرتاكي الذي صادر احلرية فمنع الناس من التملك .أما اإلسالم فقد جعل هناك حرية اقتصادية ولكنها مضبوطة
ابلشروط اآلتية :
الشرط األول  :أن يكون النشاط القتصادي مشروعاً :

والقاعدة الشرعية  " :أن األصل يف األشياء اإلابحة إل ما ورد النص بتحرميه " ،فمساحة احلالل يف االقتصاد واسعة
،ولكن بشرط أن ال خترم نصاً يقتضي حرمة هذا النشاط االقتصادي ومنها :

 - 1الراب :

َّ ِ
ين َيأ ُكلُو َن ِِ
وم الَّ ِذي يَتَ َخبَّطُهُ َّ
الش أيطَا ُن ِم َن
ومو َن إَِّل َك َما يَ ُق ُ
الراب ل يَ ُق ُ
والراب حرام يف اإلسالم لقوله تعاىل  {:الذ َ
اَّللُ الأبَ أي َع َو َح َّرَم ِِ
ك ِأب ََّهنُ أم قَالُوا إِ ََّّنَا الأبَ أي ُع ِمثأ ُل ِِ
َح َّل َّ
الراب}[البقرة ]275 :إىل غريها من نصوص الكتاب
س ذَلِ َ
الراب َوأ َ
ال َأم ِِ
وحرم كذلك يف كل الشرائع السماوية ( )40ملا فيه من األضرار االقتصادية واالجتماعية ،
والسنة وإمجاع العلماء(ُ ،)39

فاألضرار االقتصادية تكمن يف أن الراب وسيلة غري سليمة للكسب ملا يلي :

أ ) الفائدة اليت حيصل عليها املرايب ل أتيت نتيجة عمل إنتاجي بل استقطاع من مال الفرد  ،أو من ثروة األمة دون أن
ينتج ما يقابله.
ب) الفائدة الربوية تدفع فئة من األمة إىل الكسل والبطالة ومتكنهم من زايدة ثروهتم بدون جهد أو عناء.
ج ) الراب يؤدي إىل ظاهرة التضخم يف اجملتمع ويوسع اهلوة بني الفقراء واألغنياء.
د ) إثقال كاهل املقرتضْي عند العجز عن التسديد لتضاعف سعر الفائدة احملرمة شرعاً.
 أما األضرار االجتماعية للراب  .فمنها :أ ) الراب يستغل حاجة احملتاجْي عندما يقرتضون  ،ويلحق هبم الكثري من األضرار النفسية واالجتماعية واملالية دون اختيار
منهم.

ينمي الضغائن واألحقاد بْي الناس لعدم اقتنا ع املقرتض مبا أخذ منه مهما كانت حاجته ورغبته منه
ب) ِ
ج) يلغي معاين الفضيلة والتعاون والتكافل والرتاحم بْي الناس (. )41

 والراب نوعان : -النوع األول :راب النسيئة  :وهو راب اجلاهلية  .وصورته " أن يقرتض اإلنسان مبلغاً من املال على أن يعيد بعد فرتة

من الزمن املبلغ نفسه وزايدة عليه مقابل التأجيل وكلما أتخر عن تسديد املال زاد عليه املبلغ ".

 النوع الثاين  :راب الفضل  :يعين الزايدة يف مبادلة مال مبال من جنسه  .صورته " أن يبيع  100جرام منالذهب القدمي للصائغ مقابل  90جرام من الذهب اجلديد يف نفس اجمللس "(. )42
ومن املعامالت املعاصرة اليت يدخل فيها الراب :

أ  -التأمْي التجاري  :هو من عقود املعارضات املالية االحتمالية املشتملة على الغرر الفاحش ألن املستأمن ال يستطيع
أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو أيخذ  ،فقد يدفع قسطاً أو قسطني مث تقع الكارثة فيستحق ما التزم به املؤمن
،وقد ال تقع الكارثة أصالً فيدفع مجيع األقساط وال أيخذ شيئاً ،وكذلك املؤمن ال يستطيع أن حيدد ما يعطي وما أيخذ

ابلنسبة لكل عقد مبفرده  .وقد ورد يف احلديث الصحيح النهي عن بيع الغرر.
وهذا العقد يشتمل على راب الفضل والنسيئة  .فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من
النقود هلا فهو راب فضل  ،واملؤمن ( الشركة ) يدفع ذلك للمستأمن بعد م ّدة فيكون راب نسيئة وإذا دفعت الشركة للمستأمن
مثل ما دفعه هلا يكون راب نسيئة فقط وكالمها حمرم ابلنص واإلمجاع).(43

ب  -بطاقة الئتمان  :هي البطاقة الصادرة من بنك أو غريه ختول حاملها احلصول على حاجياته من السلع أو اخلدمات
ديناً (. )44
يدخل الراب يف بطاقات االئتمان حينما يفرض مصدرها غرامات مالية على التأخر يف السداد أو على أتجيل أو
تقسيط املسحوابت املستحقة على البطاقة ،وهذه الغرامات تعترب من راب النسيئة احملرم.
ج  -الودائع املصرفية  :هي النقود اليت يعهد هبا األفراد أو اهليئات إىل املصارف على أن تتعهد بردها عند الطلب أو

ابلشروط املتفق عليها  .وحقيقة الودائع إّمنا هي قروض للمصرف يتصرف فيها ويرد بدهلا عند االقتضاء فأي فوائد مالية
أيخذها املودع من البنك تعترب راب (. )45

وهذا ما أمجعت عليه كثري من اجملامع الفقهية يف العامل اإلسالمي (. )46
 - 2الغرر:
وجاء النهي عنه حلديث النيب -صلى هللا عليه وسلم  -أنه (هنى عن الغرر)( )47ومعناه  :بيع املخاطرة وهو

اجلهل ابلثمن أو املثمن أو سالمته أو أجله .مثل  :بيع الثمار قبل أن تنضج  ،وبيع السمك يف املاء والطري يف اهلواء ،
ومحل احليوان قبل أن يولد(. )48
 - 3القمار وامليسر :

ِ
َّ ِ
س ِم أن َع َم ِل
آمنُوا إِ ََّّنَا أ
اب َو أاألَ أز ُ
اخلَ أم ُر َوال َأم أيس ُر َو أاألَنأ َ
ص ُ
ين َ
وهو حمرم شرعاً لقوله تعاىل ََ { :ي أَي َها الذ َ
لم ِر أج ٌ
الش أيطَ ِ
َّ
اجتَنِبُوهُ }[املائدة]90 :و من صوره:
ان فَ أ
أ  -أوراق اليانصيب واليت تشرتى مببالغ مالية حمددة من أجل توقع احلظ ابلفوز جبوائز هذه األوراق.
ب  -املراهنة وهو أن يشرتط كل من الفريقني على اآلخر جعالً أو مبلغاً يف حالة الربح أو اخلسارة

ج  -األموال اليت تنفق على الشراء من متجر ليس بغرض احلاجة للشراء ولكن بقصد الدخول على سحوابت جوائز
وغريها (. )49
الشرط الثاين  :أن تتدخل الدولة حلماية املصاحل العامة وحراستها ابحلد من حرايت األفراد إذا أضرت أو أساءت لبقية
اجملتمع .ومثاهلا:
أ  -ما فعله النيب -صلى هللا عليه وسلم -حني وزع يفء بين النضري على املهاجرين وحدهم دون األنصار إال رجلني
فقريين. .وذلك لكي يقيم التوازن بينهم .

ب  -بيع عمر السلع احملتكرة جرباً من حمتكريها بسعر املثل.

ج  -حتديد األسعار منعاً الستغالل الناس واإلضرار هبم.
هـ  -نزع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة)....(50

الشرط الثالث  :تربية املسلم على أن ل يؤثر مصلحتة على مصلحة غريه فيتوقف عن كل ما حيقق له النفع ويضر
اآلخرين  ،للحديث  ( :ل ضرر ول ضرار ) (. )51
سبب تقييد اإلسالم للحرية القتصادية:
 - 1أن املالك احلقيقي للمال هوهللا عز وجل  .وله احلق سبحانه أن حيدد تصرفاهتم وفق ما يعلمه من حاهلم وما
يصلح شؤوهنم.
 - 2عدم اإلضرار حبقوق اآلخرين أو املصلحة العامة.
 - 3محاية مصاحل بعض الفئات احملتاجة من منافسة الغري هلم كما هو احلال يف مصارف الزكاة واإللزام ابلنفقة على
األقارب  ،والضرائب عند احلاجة املاسة إليها (. )52
 -12الركن الثالث  :التكافل الجتماعي:
من احلقائق الثابتة أن أفراد النوع البشري يتفاوتون يف الصفات اجلسدية والنفسية والفكرية ،وبناء على هذا التفاوت
يف املواهب واإلمكانيات ومقدار التحمل والبذل ؛فإن هناك تفاوت سيكون يف إجياد نوعية العمل ،وابلتايل مقدار احلصول
على املال  .وابلتايل سيكون هناك أفراد يف اجملتمع معوزين  ،ال جيدون كفايتهم من املال الذي ينفقونه على حاجياهتم
الضرورية  .وهلذا جاءت عدة تشريعات إسالمية لتحقيق التكافل والتعاون وسد النقص لدى أهل االحتياج من أفراد اجملتمع
منها :
 - 1الزكاة لسد حاجات املعوزين.

 - 2إعطاء بيت املال ألهل احلاجات.
 - 3اإلنفاق الواجب على األقارب ومن تلزمه نفقته .
 - 4النهي عن اإلسراف والبذخ حتقيقاً للتوازن االجتماعي ومراعاة لنفوس احملتاجني.

 - 5شرعت الكفارات والصدقات والقروض واهلبات وصدقة الفطر واألضاحي والعقيقة وغريها لتحقيق مبدأ التكافل
والتعاون بني أفراد اجملتمع (. )53
 خامسا :منطلقات أساسية للتنمية القتصادية : -أولً  :العتماد على الذات :

حيرص اإلسالم يف توجهاته وأدبياته على غرس الشعور ابملسؤولية الفردية يف كل صعيد  ،فاملسلم مسؤول عن
توظيف طاقاته  ،وحفظ جوارحه ،ورعاية عياله وحماولة حل مشكالته  ..وهو يلقي يف روع املسلم أن عليه قبل أن يطلب

مساعدة اآلخرين أن يستنفد طاقته يف نفع نفسه وعليه قبل أن حياسب اآلخرين أن حياسب نفسه وقبل أن يقرأ اتريخ األمم
األخرى أن يقرأ اتريخ أمته .هذه التعاليم والتوجهات ساعدت املسلم على اإلقالع حضارايً مستعيناً على ذلك ابنتمائه

الديين وطاقاته الذاتية .
إن من املؤسف حقاً يف عصوران األخرية أتسيس تنميتنا االقتصادية على تبعية األنظمة االقتصادية الشرقية أوالغربية
،و املشي يف ركاب مشاريعهم التنموية اليت تستنفذ خريات الدول الفقرية والضعيفة مقابل إعطائها اخلربات واحللول

االقتصادية  .فبعد سقوط الشيوعية وكف الغرب عن تقدمي مساعداته بدأت كثري من الدول اإلسالمية صحوة متأخرة من
هول صدمة الواقع االقتصادي الذي تعيشه.
ومن أسس العتماد على الذات :
 - 1العتماد على الكفاءات الوطنية وحفظ رأس املال الوطّن من التسرب إىل االستثمارات اخلارجية وإنقاذ أكرب

عدد من الناس من الوقوع يف العوز واحلاجة  ،من خالل االستفادة من العناصر احمللية املوجودة واملوارد املتاحة يف بيئتهم

دون نزعهم منها إىل املدن وابلتايل تزداد اهلجرة إىل املدن  ،وتزداد معها صعوبة العيش واحلصول على العمل.
ومن النماذج يف ذلك :
 يف سرييالنكا قام برانمج عام 1972م مبسمى جمالس تطوير األحياء يعتمد على املشاركة الشعبية من خالل اختيارأكثر املشروعات قدرة على حتقيق أرابح وإجياد أكرب عدد من الوظائف أبقل التكاليف وقد استطاع هذا الربانمج خالل 4
سنوات أن يقدم  1882مشروعاً يف مجيع أحناء سريالنكا نشأ عنه  40ألف وظيفة .واألرابح العائدة

فاقت أربعة أضعاف متوسط اإلنتاج احلكومي.

 - 2تدخل الدولة اخلدمي واإلرشادي والتنظيمي عند اعتمادها على مشاركة اجلمهور يف تنمية االقتصاد
ابالمكانيات املتاحة .
وذلك من خالل ما يلي :

أ ) إنشاء مراكز معلومات تتخذ من األرايف والقرى مقراً هلا وتقوم بعمليات مسح شاملة للقوى البشرية واملوارد املتاحة

مع تقدمي اخلربات العلمية والتقنية .

ب ) إقامة املشروعات الصغرية بقروض ميسرة بعيداً عن الراب دعماً للكوادر الوطنية وتقوية لالقتصاد احمللي.
ج ) شراء منتجات املزارع واملصانع من قبل الدولة دعماً هلا بشرط مراقبتها للجودة العالية.
د ) الدعوة إىل اإلبداع واملكافأة على ذلك .

ففي بنجالديش صمم منزل مقاوم للمطر والريح حبوائط يتكون الواحد منها من حصريين من اخليزران بينهما مادة البوليثني

القوية التحمل خالل أربعة أايم.
 - 3العتماد على التعليم والتدريب للشباب :
اقتصاداي .ففي الياابن الشركات واملصانع ال تسرح املوظفني نتيجة تقليص
ً
وهو السر يف تفوق كثري من الشعوب
اإلنتاج وإغالق بعض خطوطه ولكنها تعيد أتهيلهم يف فروع إنتاج جديدة ،وهذا نتيجة حكمة تقول  (:إعطاء الفرد مسكة
واحدة يوفر له الغذاء مرة واحدة .أما تعليم اإلنسان كيف يصطاد السمك فإنه يؤمن له غذاءً متجدداً ودائماَ.
فيجب إشغال أوقات الشباب فيما يفيد اخلطة التنموية للبالد إذ يف اململكة أكثر من  %54من السكان هم من
فئة الشباب دون العشرين فقابليتهم للتدريب والتأهيل عالية جداً وممكن أن تس ّد هبم الثغرات التنموية يف القطاعات
األخرى مما يؤدي إىل إشغال وقتهم وتفعيل طاقاهتم ابملفيد النافع .وقد فعلت ذلك حكومة مرتان السابقة يف فرنسا عندما
عينت وزيراً للوقت الضائع يعود على الفرد و البالد ابلنفع والفائدة(. )54
 -اثنياً  :التصنيع عصب التنمية احلديثة:

إن توفري الدخول اجليده لألفراد اليكون بعيداً عن التصنيع  .والتصنيع املؤثر على االقتصاد احمللي والدويل هو القائم

على التقنية املعاصرة .
إن التقنية اليت نريدها هي  :كل تقنية تستفيد إىل أقصى درجة من املوارد الطبيعية املتاحة ومن احلجم املناسب من
رأس املال والعمال واملهارات واليت تعزز األهداف العليا والوطنية لألمة .
ومن مسات التقنية املناسبة :
أ ) أهنا تليب حاجات الناس وتوظف الطاقات واالمكانيات  ،والتصبح هلا تبعية تؤثر على هذه السمة.

ب ) أن التقنية املناسبة هي اليت توظف أكرب عدد من األيدي العاملة .
ج ) أن التقنية املناسبة هي اليت تعتمد على استثمار املعطيات احمللية وتوظيف اخلربات والطاقات املتوفرة وهلذا ميكن أن
تفرض الدول على الشركات املستثمرة ما حيقق هذه السمات فاهلند مثالً منعت الشركات الكربى من إقامة مشروعاهتا يف

احلضر واملدن املكتظه  .وألزمت الدوائر احلكومية واملؤسسات من شراء  241سلعة من املشاريع الصغريه دعماً هلا مقابل
دخول الشركات الكربى للبالد .

 -اثلثا  :احلد من اهلدر والستهالك :

ِ
ْي}[ألعراف]31 :وكذلك وصفه سبحانه للمبذرين
وهذا حتقيقا لقوله تعاىل َ { :ول تُ أس ِرفُوا إِنَّهُ ل ُِحيب ال ُأم أس ِرف َ
الشي ِ
ِ
اط ِ
ْي } [اإلسراء.]27 :
ين َكانُوا إِ أخ َوا َن َّ َ
أبشنع األوصاف فقال تعاىل { :إِ َّن ال ُأمبَ ِذ ِر َ

 -فاجملتمع يعيش مظاهر من اإلسراف والتبذير مثل اإلنفاق على األاثث والرايش والتحف وبناء املساكن بصورة بذخية

فائضة عن احلاجة .ابإلضافة إىل املبالغ اليت تنفق على السياحة والسفر بلغت نفقاهتا يف عام واحد فقط من السعودية 25

مليار رايل( .) 55وهناك من يستدين ابلراب من أجل شراء سيارة فاخرة أوشراء طعام كثري يطبخ وال يؤكل يف مثل كثري من
مناسبات األفراح واللقاءات االجتماعية .
وهناك دراسة حملية تبني أن املستهلك السعودي ينفق  % 60 – 40على الغذاء و %20 – 15على الكساء
 ،و %20 – 15على الرتفيه و %10-5على التعليم ومثلها على السكن(.)56
ومن مث يفقد املستهلك قدر كبري من دخله وأمواله على كماليات تفيض عن حاجاته وتُضيع مدخراته نتيجة لعادات
خاطئة أو حماكاة لآلخرين من دون اعتبار الفروقات املالية واالجتماعية.

 - 15أسباب ظاهرة اإلسراف يف اجملتمع املسلم :
 - 1ضعف الشعور الديّن لدى املسلم جعله يستسلم ألهوائه وشهواته فيفرط يف اإلنفاق على متعه ولذاته
 - 2فقر احلياة الثقافية والجتماعية جعل جمال التفاضل هو كسب املال وإنفاقه وهدره .
 - 3ضعف الوعي بقيمة املال وحاجة األمة إليه  ،فاملال قد يصبح أقوى سالح لألمة إذا سخر يف خدمة أهداف
الدولة وبنائها احلضاري.
 - 4الفتتان ابألَّنوذج الغريب الغين يف طريقة العيش واحلياة ،وحماولة التقليد هلم يف العادات والتصورات مما زاد من نسبة
النفقات على الكماليات الباهظة فريغم يف كثري من األحيان ذوو ا الدخول احملددة على مضاعفة العمل أو االقرتاض ..
 - 5تكديس األشكال الكثرية من البضائع يف األسواق إىل جانب استثارت الناس إىل االستهالك من خالل الدعاايت
و اإلعالانت.
ومن أجل عالج هذه الظاهرة جيب أن تتعاون اجلهات املؤثرة يف اجملتمع يف وضع التدابري الالزمة لتقليلها واحلد من
انتشارها  .من خالل مايلي :
أ  -زَيدة الوعي الديّن والجتماعي بضرورة ترشيد االستهالك واإلنفاق يف كل األمور احلياتية
ب  -ضرورة وجود َّناذج قيادية يُقتدى هبا يتلقف الناس تصرفاهتم احلسنة كنماذج للسلوك السوي الصحيح.
ج  -زَيدة عدد املشاريع القتصادية الناجحة لتدفع برؤوس األموال للخروج إىل األسواق وعدم

تكدس هذه األرصدة لدى الناس مما يدفعهم الستخدامها يف مظاهر عديدة للرتف والبذخ(. )57
 -رابعاً  :التخطيط الشمويل التكاملي للتنمية :

وهذا التخطيط هو الذي ينظر إىل التنمية من أعلى ابعتبارها كل ال يتجزأ دون قصر النظر على اخلطط اجلزئية أو
املرحلية أو املؤقتة فقط  .أو التخطيط نتيجة ردة فعل مبنية على أمر طارئ أو خلل عارض رمبا يزول وينقطع  .و ال خيفى

على أحد ما يطرأ على تلك اخلطط من تناقض وتعارض عند البدء أبول خطوة حنو التنفيذ  ،فالتنمية الصحيحة البد أن
تسري وفق خمطط مشويل يسعى إىل التكامل يف البناء واألعمال  ،وعندها نكون قد قضينا على النتوءات والفروقات اليت
ميكن أن حتدث بعد ذلك بني خدمات املرافق املتنوعه وقابليتها للتطوير أو الزايدة السكانية املتوقعة حيث يتضاعف عدد
سكان الدول وابألخص الدول النامية كل  15سنة .
 -خامساً  :التنمية القتصادية الصحيحة ل تدمر البيئة:

حدثت مظاهر سيئة على البيئة نتيجة النهوض االقتصادي الكبري يف العقود األخرية من هذا القرن والذي مل يراع أي

اهتمام بسالمة البيئة وصحتها  .فمن األمثلة على تلك املظاهر :
ومخس غاابت املطر وانقراض اآلالف من
 - 1خالل نصف قرن مضى فقط خسر العامل ُمخس الرتبة الصاحلة للزراعة ُ
األجناس النباتية واحليوانية .

 - 2انتشار مواد كيمائية خطرة تستخدم يف أكثر دول العامل جتر عليها اختبارات سابقة وأاثرها سيئة تصل إىل أكثر من
 80ألف مادة.

 - 3ارتفاع حرارة األرض نتيجة أخبرة وغازات وعوادم السيارات وغريها واليت أدت إىل تغريات مناخية زادت من خطر
األعاصري املدمرة أو اجلفاف أو الفياضاانت.
وحلل هذه الظاهرة لبد من أمور :
أ ) تدعيم اإلميان يف قلوب الناس وختفيف شهية التفرد ابالستهالك حنو املتع اليت حتقق مصلحة خاصة ولكنها تفتح

مفاسد عامة ومتعددة .
ب) تشجيع املؤسسات على االستثمار يف املشروعات الواقية والصحية ومعاقبة املشروعات الضارة.
ج ) إجياد بدائل للطاقات احلرارية اليت تستخرج من البرتول أو الفحم وغري ذلك إىل ما هو أقل ضرراً وأنفع للبيئة واإلنسان

(. )58

 -يراجع يف هذا املوضوع :كتاب النظام القتصادي يف اإلسالم للدكتور مسفر بن علي القحطاين .

