جامعة قاصدي مرباح  -ورقلة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
بالتعاون مع
مخبرالجامعة ،المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة
تنظم الملتقى العلمي الدولي حول:
سلوك المؤسسة االقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية
يومي 02/02نوفمبر .0220

عنوان البحث :التنمية المستدامة من منظور االقتصاد االسالمي.
د.السعيد دراجي
جامعة األمير عبد القادر-قسنطينة

ملخص:
يرتبط االهتمام بالقضايا البيئية ومشكالهتا يف الوقت احلاضر مبفهوم التنمية
املستدامةاليت هتدف إىل تلبية حاجات احلاضر مع احلفاظ على تلبية احتياجات أجيال
املستقبل .ولكي يتحقق هذا اهلدف البد من االعتناء واالهتمام بقضايا البيئة اليت تضمن
لإلنسان اخلريات والنعم لو التزم بتوجيهات االسالم ونفذ اوامره واجتنب نواهيه وبالتايل
يكون قد ختلص من كل أسباب املشكالت البيئية.
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 ومن،إن احملافظة على البيئة هي جزء من البناء الثقايف اإلنساين يف اجملتمع االسالمي
هنا فإن دالالت التنمية املستدامة تتجسد يف االقتصادي االسالمي من حيث القيم
 وهي االشكالية اليت عاجلتها من خالل تبيان نظرة االقتصاد االسالمي.االنسانية والتشريع
:يف تناول أبعاد التنمية املستدامة وكيفية حتقيقها من خالل احملاور اآلتية
. أساسيات التنمية املستدامة.)... األبعاد، اخلصائص، التنمية من منظور اسالمي ( األسس. آليات االقتصاد االسالميلتحقيق التنمية املستدامةRésumé:
L’attention aux problèmesde l’environnement est
liée au concept du développement durable qui vise à
répondre aux besoins du présent tout en préservant les
besoins des futures générations. Et pour atteindre cet
objectif il faut prendre soin des problèmes de
l’environnement qui assurent les bénédictions et les
richesses pour l’homme s’il respecte les directives de
l’islam, et évite ses interdictions ainsi il sera débarrassé
de toutes les causes des problèmes d’environnement.
La préservation de l’environnement fait partie de la
construction culturelles humaine dans la société islamique et
de ce fait les signes du développement durable sont énoncés
dans l’économie islamique en termes des valeurs humaines et
de la législation ceci est le problématique que j’ai traité pour
démontrer la vue de l’économie islamique dans le traitement
des dimensions du développement durable et la façon de la
réaliser à travers les axes suivants :
- Les bases du développement durable.
- Le développement du point de vue de l’économie
islamique.
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- Les mécanismes de l’économie islamique pour réaliser le
développement durable.

مقدمة:
يرتبط االهتمام بالقضايا البيئية ومشكالهتا يف الوقت احلاضر مبفهوم التنمية
املستدامةاليت هتدف إىل تلبية حاجات احلاضر مع احلفاظ على تلبية احتياجات أجيال
املستقبل .ولكي يتحقق هذا اهلدف البد من االعتناء واالهتمام بقضايا البيئة اليت تضمن
لإلنسان اخلريات والنعم لو التزم بتوجيهات االسالم ونفذ اوامره واجتنب نواهيه وبالتايل
يكون قد ختلص من كل أسباب املشكالت البيئية.
إن احملافظة على البيئة هي جزء من البناء الثقايف اإلنساين يف اجملتمع االسالمي ،ومن
هنا فإن دالالت التنمية املستدامة تتجسد يف االقتصادي االسالمي من حيث القيم
االنسانية والتشريع .وهي االشكالية اليت عاجلتها من خالل تبيان نظرة االقتصاد االسالمي
يف تناول أبعاد التنمية املستدامة وكيفية حتقيقها من خالل احملاور اآلتية:
 أساسيات التنمية املستدامة. التنمية من منظور اسالمي. -آليات االقتصاد االسالمي لتحقيق التنمية املستدامة.

أوال:اساسيات التنمية المستدامة:
إن تناول موضوع التنمية جيرنا للحديث عن اجلهود املبذولة والسياسات االقتصادية اليت
هتدف إىل حتقيق النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية والوصول إىل التنمية املستدامة ،وما هي حدود
التفرقة بينهم .حىت وإن كان األوالن يعين زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين واملسامهة يف إحداث
تغيري حنو األحسن لطاقات االقتصاد وتنمية اإلمكانات املادية والبشرية هبدف زيادة الدخل احلقيقي
يف اجملتمع .ويف اللغة هناك فرق واضح بينهما ،فنمو الشيء يعين زيادته أو تغريه إىل حال أكرب
3

وأحسن .أما تنمية الشيء فتعين فعل أو إحداث منو ،وهكذا فإن النمو حيدث بشكل تلقائي ،بينما
حتدث التنمية بفعل قوى وإجراءات هتدف التغيري.
-2مفهوم النمو االقتصادي:إن املقصود بالنمو االقتصادي 1هو تلك الزيادة اليت حتث يف الناتج
احمللي اإلمجايل (أو الدخل الوطين اإلمجايل) مما يؤدي إىل زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل
الوطين يفوق معدل النمو السكاين .فإذا ما حصل العكس كان معدل منو السكان أكرب من زيادة
متوسط الفرد من الدخل الوطين بالرغم من حصول الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل  ،فإن النمو
االقتصادي يؤدي إىل حتسني األوضاع ،ومهما يكن فإن النمو االقتصادي هو:
 حتقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين أن تكون الزيادة حقيقية وليست نقدية يعين استبعاد أثر التغري يف قيمة النقود أيالبد من استبعاد معدل التضخم لألسعار اليت تؤدي إىل زيادة متوسط الدخل احلقيقي يف الظاهر إال
أنه يف احلقيقة املتوسط مل يزد وقد يكون اخنفض .فالنمو حيدث بصورة تلقائية دون تغيري يف البنية
االقتصادية واالجتماعية أي أنه رمبا ال يتضمن أكثر من زيادة الناتج الوطين اخلام أو زيادة العناصر
املستخدمة وزيادة كفاءهتا اإلنتاجية.
-0مفهومالتنمية االقتصادية:

للتنمية العديد من التعاريف ،لكنها امجعت على أن التنمية 2تشمل النمو وتتضمنه ومتس اهلياكل
االجتماعية واملؤسسات والعادات .أي تلك العملية اليت تتحقق من خالهلا زيادة يف متوسط نصيب
الفرد من الدخل الوطين على مدار الزمن واليت حتدث تغريات يف اهليكل اإلنتاجي واإلطار التنظيمي
ونوعية السلع واخلدمات املنتجة إضافة إىل أحداث تغري يف هيكل توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقرية.
وبعبارة أخرى أن التنمية عبارة عن التطور احلاصل الذي حيدث يف اجملتمع وتكون نتيجته زيادة
الدخل الوطين ومن مث ارتفاع متوسط نصيب دخل الفرد.
هذه األفكار كانت سائدة بعد احلرب العاملية الثانية ،فكانت البلدان املتطورة تسمح بإحداث نوع
من التطور برفع مستوى مداخيل األفراد وتزداد طلبهم ليس هبدف خلق وسائل ذاتية لالعتماد عليها،

 )1عبد القادر محمد عطية ،اتجاهات حديثة في التنمية ،الدار الجامعية ،االسكندرية ،2003 ،ص .11
 ) 2تيسير الرداوي ،التنمية االقتصادية ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،جامعة حلب ،2003 ،ص .87
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بل من اجل إجياد أسواق جديدة لتصريف منتجات بلداهنم املتقدمة ،فقد ضاقت أسواقها باملنتجات
الصناعية املكدسة بعد احلرب .وأصبحت هذه الدول املستعمرة مقتنعة بضرورة التخلي عن االستعمار
مما أدى بالدول املستقلة حديثا تبحث عن أجنع األساليب لتحقيق التنمية .وتطور مفهوم التنمية
االقتصادية بعد ما كان حيمل إال البعد االقتصادي البحث غافال بذلك احلقائق االنسانية
واالجتماعية واحلضارية اليت جيب أن تشملها اسرتاتيجية التنمية باملفهوم احلديث ذو البعد املستدمي.
إذ ال ميكن أن تقتصر التنمية على حتقيق أهداف اقتصادية فقط ،بل من الضروري السعي إىل حتقيق
األبعاد اإلنسانية واحلضارية والبيئيةللمجتمعات.
 -3التنمية المستدامة:
سلط مؤمتر ريودي جانريو بالربازيل عام 1992الذي عرف"مبؤمتر قمة األرض" الضوء على
ضرورة معاجلة قضايا البيئة والتنمية حفاظا على مستقبل اإلنسان جراء التغريات االقتصادية
واالجتماعية والثقافية اليت صاحبها االضرار بالبيئة  ،حبيث أثار اهتمام الرأي العام العاملي بالعالقة
املتبادلة بني األبعاد البيئية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية للتنمية .ويف هذا اإلطار مت
ابرام العديد من االتفاقيات الدولية حول قضايا تغري املناخ واحملافظة على الغابات ومكافحة التصحر
وقضايا الطاقة واملياه ،والتنوع البيولوجي .كما مهد الطريق حول مفهوم موحد للتنمية املستدامة الذي
يوضح التوازن بني النمو االقتصادي واالجتماعي واحملافظة على البيئة " التنمية املستدامة بأهنا تلك
التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون أن ختل بقدرة احمليط الطبيعي حىت ال تعرض قدرة أجيال
املستقبل لعدم تلبية حاجاته".3
وترتكز التنمية املستدامة على عدة عناصر أساسية تشكل أبعادها الثالث :البعد االقتصادي
والبعد االنساين االجتماعي ،والبعد البيئي.4
 البعد االقتصادي :يعين هذا البعد زيادة رفاه اجملتمع والقضاء على الفقر من خالل التقليلاملتواصل يف استهالك دول الشمال املتقدمة من الطاقة واملوارد الطبيعية وتوظيف املوارد من
أجل رفع مستوى املعيشة للسكان يف الدول الفقرية اليت تقع يف اجلنوب.

 )3خالد مصطفي قاسم ،إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ،الدار الجامعية االسكندرية ،2008 ،ص .158
 )4خبابة عبد هللا ،رابح بوقرة ،الوقائع االقتصادية ،العولمة  ،التنمية المستدامة ،مؤسسة شباب مصر ،االسكندرية ،2009 ،ص .324
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 البعد اإلنساني االجتماعي:تسعى التنمية املستدامة إىل حتقيق االستقرار يف النمو السكاينورفاه الناس من خالل حتسني مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية خاصة يف
املناطق الريفية وحتقيق األمن الغذائي ،وحتقيق أكرب قدر من املشاركة الشعبية والقوى يف
التنمية وتطوير االنتاج وتعزيز التضامن االجتماعي ،واحرتام حقوق االنسان وتوفري األمن
وتنمية الثقافات املختلفة للمجتمعات.

 البعد البيئي:تعد مشكلة تغري املناخ من التحديات الكربة لدول العامل وعليه فإن هذا البعدللتنمية املستدامة يتعلق باحلفاظ على البيئة واملوارد املادية هبا والنهوض هبا .ومن هنا فالتنمية
املستدامة هي االستخدام األمثل لألراضي واملوارد املائية واحملافظة على املساحات
اخلضراء.وهو ما أدى إىل ظهور ما يعرف باالقتصاد االيكولوجي ( األخضر) الذي يفسر
الرتابط بني النظام االقتصادي واالجتماعي والنظام االيكولوجي.
وتعكس تللك األبعاد العديد مجلة من اخلصائص نلخصها فيمايلي:
 مراعاة حق األجيال القادمة يف املوارد الطبيعية. احملافظة على البيئة واحمليط الطبيعي بكل حمتوياته. االهتمام باجلانب البشري كمحور أساسي يف العملية التنموية وتلبية احتياجاته األساسية مباحيفظ له كرامته وعيشته خاصة الفقراء.
 إعطاء احلق لكل أفراد اجملتمع يف املسامهة يف التنمية واشراك اجلميع يف اختاذ القرار وفقا لتنوعخصوصية اجملتمعات من الناحية الثقافية والدينية واحلضارية.
ولإلشارة فإن قمة األرض الثانية حول التنمية املستدامة اليت انعقدت يف جوهانسبورغ عام
2002أكدت على ضرورة استكمال كافة الدول وضع اسرتاتيجيةللتنمية يف املسائل األساسية كاملياه
والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي والفقر والتجارة ونقل التكنولوجيا والتعليم واملعلومات
والبحوث ،جاءت خميبة لآلمال واعتربت تراجعا عن الذي مت اجنازه يف قمة ريودي جانريو قيل عشر
سنوات .حيث اتضح غياب اإلرادة السياسية لدى بعض احلكومات خاصة للدول الصناعية لتعارض
مصاحلها مع طموحات الفقراء والناشطني البيئيني .إذ مت التأكيد صراحة استحالة جتنب حدوث املزيد
من التدهور البيئي وارتفاع مستويات انبعاث الغازات الدفينة واالستغالل املفرط للمورد الطبيعية فضال
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عن تزايد معدالت الفقر5.وهذا ما يعكس أن املصاحل واالعتبارات االقتصادية ال تزال هتيمن على
مفاهيم االستدامة ومحاية البيئة وهي مسائل حتتل موقعا هامشيا أمام زيادة معدالت الدخل الوطين
للبدان الصناعية وتوسع شركاهتا على حساب البيئة وحمدودية املوارد.
ثانيا :التنمية من منظور إسالمي
ينطلق التصور اإلسالمي للتنمية الذي ركز عليه الفقهاء والباحثون يف االقتصاد االسالمي من
أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق الكون واستخلف االنسان يف األرض ليقوم مبهمة االعمار وفق شريعته
"هو أنشأكم من األرض وأستعمركم فيها" 6أي خلق لكم االرض لتقوموا بعمارهتا وإعمارها
وتزرعوها وتستخرجوا معادهنا.ومن هنا فإن هذا التصور هو مشويل يربط بني الكون واالنسان حبيث مل
يكتف الدين االسالمي باحلث على التنمية 7بل جعلها مرتبطة باجلانب األخروي كما قال اهلل تعاىل
" مث جعلناكم خالئف يف األرض من بعدهم لننظر كيف تعلمون" 8فهي تنمية أخالقية روحية تعبدية
هتدف إىل تنمية اإلنسان وتكوينه كنواة األساس جملتمع يركز على الرقي احلضاري واملادي من
منطلقاإلستخالف والعمارة .وكان حمل اهتمام الكثري من الباحثني والفقهاء حبيث يرون أن التنمية
ليست عملية االنتاج واالستثمار بل هي عملية كفاية االنتاج وعدالة التوزيع واهنا ال تقتصر على
توفري اجلانب املادي فيها بتلبية حاجيات االنسان واجملتمع بل هتتم بتحسني الظروف االجتماعية
واالنسانية حىت يف جوانبها الروحية بغية الوصول إيل اشباع احلاجات وتلبية املتطلبات الالزمة إلقامة
جمتمع انساين وفق منهج الشريعة االسالمية.
وتتميز التنمية من املنظور االسالمي بعدة خصائص أمهها:9
-1الشمول:
إن املنظور االسالمي ال يعرف الفصل بني ما هو مادي وما هو روحي إذ ال ميكن معاجلة
قضايا التنمية بعيدا عن التوجهات العقائدية فال يعقل أن حتدث تنمية تضمن حرية التعبري وال تضمن
لقمة العيش للفقراء ( النظام الرأمسايل) وال تنمية تضمن اخلبز للقراء واملعوزين وال تضمن حرية التفكري
 )5عبد هللا جمعان الغامدي ،التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة ،جامعة الملك سعود ،السعودية
 ،2008الموقع  www.kantakji.comبتاريخ  10سبتمبر .2012
 )6سورة هود اآلية 61
 )7فؤاد عبد هللا العمر ،مقدمة في تاريخ االقتصاد االسالمي وتطوره ،المعهد االسالمي للبحوث والدراسات ،البنك االسالمي للتنمية ،بحث رقم ،62
 ،2003ص .227
 )8سورة يونس اآلية 14
 )9ابراهيم حسين العسل ،التنمية في الفكر االسالمي :مفاهيم -عطاءات -معوقات -أساليب ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت،
لبنان ،2006 ،ص .101
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واملبادرة ( النظام االشرتاكي) بل أن مبدأ الشمول يضمن حتقيق احلاجات الضرورية املادية من مأكل
وملبس ومسكن وصحة وترفيه والعمل وحرية التعبري وكذا ممارسة الشعائر الدينية وبالتايل فإن
منطلقات التنمية ترتبط ارتباطا وثيقا باملنطلقات العقائدية.
-2التوازن:
إن التنمية من املنظور االسالمي حتقق التوازن بني اجلوانب املادية االقتصادية وبني اجلوانب
الروحية العقائدية واالخالقية من جهة والتوازن يف املتطلبات بني القطاعات االقتصادية نفسها فال
ميكن أن ننمي قطاع على حساب قطاع آخر أو ننمي املدن على حساب القرى واألرياف ،إذ يعطي
االستثمار كافة األنشطة الضرورية للمجتمع .أو نقدم الكماليات أو التحسينات على الضروريات أو
احلاجيات.10
-3العدالة:
ترتكز التنمية على مبدأ حتقيق العدالة واحلرية واملساواة والتكافل االجتماعي .فهي تضمن حد
الكفاية لكل فرد من اجملتمع حسب حاجاته إال يف الظروف االستثنائية  .كما حترص على حتقيق
العدالة يف التوزيع وفق آليات تضمن حقوق الفقري والغين على حد سواء من خالل آلية الزكاة واخلراج
والعشر واجلزية مما يعين ال وجود يف اجملتمع جائع وإن وجد يتم التكفل به بشكل مالئم.
-4الكفاية:
على عكس النظريات االقتصادية لألنظمة االقتصادي الوضعية اليت تنطلق من أن املشكلة
االقتصادية تتمثل يف ندرة املوارد احملدودة وعدم كفايتها لتلبية حاجيات االنسان الالمتناهية للوصول
إىل كيفية ترشيد هذه املوارد لتلبية تلك احلاجات ،يرى االقتصاد االسالمي ال يوجد تناقض بني املوارد
وكفاية احلاجيات " وسخر لكم الشمس والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما
سألتموه وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار" 11وإمنا املشكلة تكمن يف احنراف

 ) 10محمد شوقي الفنجري ،المذهب االقتصادي في اإلسالم ،شركة عكاظ للنشر والتوزيع ،جدة ،1971 ،ص .99
 )11سورة ابراهيم ،اآلية .33،34
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سلوك االنسان نفسهوتصرفاته وانعدام ارادته احلضارية وفساد نظامه سواء من حيث ضعف اإلنتاج أو

سوء التوزيع ولذا جاءت ضرورة تنمية االنتاج مع عدالة التوزيع.12
إن الغاية من حد الكفاية من املنظور االسالمي ليس فقط فرض واجبات على االغنياء لصاحل
الفقراء إمنا هي القضاء على الفقر يف اجملتمع الذي يعد أكرب املشاكل اليت تنخر أمن واستقرار
اجملتمعات.
 -5االنسانية:
تسعى التنمية من املنظور االسالمي إىل رفاهية اجملتمع واسعاد الناس وحتريره من االستغالل
وتكرميه  .فاإلنسان مل خيلق ليكون مهه األكل والشرب والربح ...اخل مثلما تتضمنه ايدولوجيات
االنظمة االقتصادية األخرى إمنا خلق لتأدية رسالة ربانية يقوم هبا يف هذا الكون ،ويكون حبق خليفة
اهلل يف أرضه.
أسس التنمية المستدامة من المنظور االسالمي:
إن التنمية املستدامة من املنظور االسالمي هي تنمية شاملة متوازنة ترتكز على مبدأ العدالة
واحلرية والتكافل االجتماعي حبيث أهنا نابعة من اإلنسان نفسه باعتباره مستخلفا يف هذه األرض
ولذا وجب عليه احملافظة عليها وينمي بيئته اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا يف إطار أبعاده
الروحية واالخالقية واحلضارية .وبالتايل فإهنا ترتكز على األسس اآلتية:
 الدميومة (االستدامة يف التنمية) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" إذا قامت الساعة ويفيد أحدكم فسيلة فاستطاع أال تقوم حىت يغرسها ،فليغرسها فله بذلك أجر".13
 اإلنسان هو حمور التنمية وحامل األمانة من خالقه ألنه مستخلف يف هذه األرض. الطبيعة مبا فيها من موارد سخرها اهلل لإلنسان لتلبية حاجته احلياتية  ،واإلنسان مطالببعمارهتا واحملافظة عليهامبا يف ذلك اهلواء واملناخ واملاء والبحر ،وصون توازها البيئي من خالل
عدم االسراف يف استهالك تلك املوارد إال بقدر تلبية حاجته ،وعدم ادخال تغيري جوهري يف
عناصرها.
) 12محمد شوقي الفنجري ،نحو اقتصاد إسالمي ،شركة عكاظ للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى جدة ،1971 ،ص .65
 )13أخرجه البخاري وأحمد بن حنبل.
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 لإلنسان حق االستفادة واستغالل املوارد ملدة حمدودة دون حق ملكيتها قال تعاىل" ولكم يفاألرض مستقر ومتاع إىل حني".14
 حمدودية االنتفاع باملوارد تعطي احلق لألجيال القادمة االستفادة بتلك املوارد كذلك .وهبذاتكون كل أبعاد التنمية املستدمية قد جسدها وحث عليها ديننا قبل اربعة عشر قرنا مضت.

ثالثا :أبعادالتنمية المستدامة من منظور االقتصاد االسالمي :
إن األبعاد اليت تستهدفها التنمية املستدامة جسدها االقتصاد االسالمي يف منهجه ألنه ال
يفصل بني البعد املادي والروحي لإلنسان.وتتجلى ذلك من خالل العالقة الثالثية اليت يتميز هبا
اإلنسان كبعد أول يف حتقيق التنمية املستدامة ،فالتنمية تنبع من اإلنسان نفسه وليس جمرد تنمية
املوارد االقتصادية املتاحة إلشباع حاجياته ،وهي:15
 عالقة االنسان خبالقه. عالقة االنسان بالطبيعة. عالقة االنسان باإلنسان.على عكس النظم الوضعية اليت تنطلق من العالقة الثنائية (بني اإلنسان والطبيعة ،وبني اإلنسان
واإلنسان).

-العالقة بين اإلنسان وخالقه :جيسد البعد اإلمياين التعبدي فال ميكن أن تكون بني اإلنسان وربه

عالقة مادية حبثة.

 -العالقة بين اإلنسان والطبيعة :وهو جيسد البعد البيئي الذي ال يبتعد عن البعد اإلمياين،

فاإلنسان حباجة للطبيعة لتلبية حاجياته ورغباته ،والطبيعة حباجة لإلنسان ألهنا حتتاج إىل من ينظفها
ويزرها وال يتلف خرياهتا لتحافظ على توازهنا.فإذا متعنافنجد أن التطور يف االقتصاد االسالمي اعتمد
على التطور الزراعي والتبادل التجاري ،فقد ركزت التنمية على اجلانب الزراعي الذي كان له دورا
كبريا يف التطور االقتصاد يف االقتصاد االسالمي حيث زادت موارد اخلراج نتيجة التطور الزراعي

 )14سورة البقرة ،اآلية .36
 )15ابراهيم حسين العسل ،مرجع سابق  ،ص.150
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والتساع االراضي اخلصبة بفضل الفتوحات االسالمية.واعتمد التطور الزراعي على زيادة مردود إنتاج
األرضأو تطوير أساليب الري واصالح األراضي.

 -العالقة بين اإلنسان واإلنسان :وهو جيسد البعد التعاملي األخالقي .فاإلنسان ال يستطيع إشباع

حاجاته إال من خالل أعمال اآلخرين ومن هنا فإن الكل مكمل وبالتايل فاإلنتاج هو عملية
اجتماعية بني الفرد واجملتمع أي ينتج الفرد له ولغريه ليحافظ من خالهلا على التماسك االجتماعي
والعدالة االجتماعية.
ثالثا :آليات االقتصاد االسالمي لتحقيق التنمية المستدامة:
تتطل ببب احلل ببول ال ببيت اقرتحه ببا املهتم ببون بقض ببايا التنمي ببة املس ببتدامة وناش ببطو البيئ ببة وجس ببدهتا
االتفاقيات الدولية يف قمة ريودجيانريو عام  1992او قمة جوهانسبورغ  2002أو اتفاقية كيوتو باليابان
أو قمببة بببايل بإندونيسببيا عببام 2007والببيت تؤكببد علببى ضببرورة التنميببة املسببتدامة مببن خببالل احملافظببة علببى
البيئ ببة واحل ببد م ببن نش ببر الغ ببازات ومكافح ببة التل ببوث والتص ببحر وترش ببيد اس ببتخدام واس ببتهالك الطاق ببات
والتوزيببع العببادل للثببروات بببني الشببمال واجلنببوب ...اخل تتطلببب تكبباليف عاليببة وتضببحيات كبببرية مببن
أص ببحاب الف ببائض امل ببايل خاص ببة يف ال ببدول املتقدم ببة الص ببناعية لص بباحل ال ببدول الفق ببرية .اال أن احلقيق ببة
عكببس ذلببك فببإن هببؤالء يتهربببون مببن التزامبباهتم جتبباه هببذه االتفاقيببات ألهنببا تتعببارض مببع مصبباحلهم
وتسعى شبركاهتم إىل حتقيبق مصباهلا اخلاصبة دون مراعباة مصباحل اجملتمعبات خاصبة الفقبرية ودون اعطباء
األولويببة للمحافظببة علببى بيئببتهم .وهببو مببا يطببرح آليببة حتقيببق هببذه التنميببة املسببتدامة خاصببة مببن جانببب
التمويل ،ومن هنا فإن ميكانيزمات االقتصاد االسالمي تطرح كببديل متبويلي لتحقيبق التنميبة املسبتدامة
ملا هلا من خصائص ال تتعارض مبع مصبلحة اجملتمبع ببل تعمبل آليباهتعلى مطابقبة مشبروعية املشبروعات
للقواع ببد واألحك ببام اإلس ببالمية حبي ببث تكوننافع ببة ومقبول ببة ش ببرعا م ببن حي ببث نش بباطها( )16وأن التك ببون
مببدخالهتا وخمرجاهتببا غببري مقبولببة شببرعا وتضببر ببباجملتمع مثببل اسببتخدام حلببوم اخلنببازير لصببناعة املعلبببات

 )16حممد بوجالل ،البنوك اإلسالمية مفهومها ،نشأهتا ،تطورها ،نشاطها ،مع دراسة تطبيقية على مصرف إسالمي ،املؤسسة
الوطنية للكتاب اجلزائر، 1990 ،ص .75
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واملصبربات وتلويببث البيئببة وافبراز السببموم...اخل .كمببا تببدرج هببذه اآلليببات هببدف التكافببل االجتمبباعي
ضمن أهدافها األساسية خلدمة اجملتمع.
ومن هذه اآلليات آلية:
-العمل المصرفي االسالمي:

حي ببث يعتربأكث ببر ق ببدرة وكف بباءة عل ببى اس ببتثمار امل بوارد املتاح ببة يف ظ ببل اس ببتخدام مب ببدأ املش بباركة
لكفاءتببه يف حتقيببق االسببتقرار االقتصببادي وحتقيببق التنميببة البش برية .ويسببمح باملشبباركة يف اختبباذ الق برار
وحتمببل املسببؤولية وبالتببايل يببدفع اجلميببع مببن وحببدات الفببائض ووحببدات العجببز للمسببامهة يف النشبباط
االقتصببادي وتنميبة اجملتمببع وهببي مببن أهببداف التنميببة املسببتدامة الببيت تسببعى إىل حتقيقهببا .باإلضببافة إىل
تنببوع صببيا هببذا التمويببل كاملضبباربة والسببلم واملزارعببة واالستصببناع واملغارسببة وهببي صببيا كفيلببة بتمويببل
املشاريع عالية التكلفة مثل مشاريع التنمية املستدامة.
 مؤسسة الزكاة والوقف:يعد الوقف والزكاة مصدرا من مصادر التمويل اليت تلجأ إليها الكثري من الدول العربية واإلسالمية لتغطية
العجز املايل اليت تعاين منه .حبيث يتم ختصيص ريعه يف كثري من املشروعات سواء االجتماعية كبناء املساجد
واملدارس ودور العلم ومراكز الرعاية الصحية ،أو املشروعات االقتصادية كالزراعة والري وإنشاء الطرق وتعبيدها
وتوفري املياه الصاحلة للشرب وإجناز السكنات والصناعات اخلفيفة ...اخل وهناك العديد من الشواهد اليت تعرب عن
منجزات الوقف والزكاة عرب احلقب املختلفة للحضارة اإلسالمية
يقوم الوقف والزكاة بدور كبري يف حتقيق العدالة يف توزيع و إعادة توزيع الدخل والثروة حبيث أن أخذ
الزكاة من أموال األغنياء ورده للفقراء واحملتاجني يعترب نوعا من أنواع إعادة توزيع الدخل والثروة يف اجملتمع مبا حيقق
التقارب بني أفراد اجملتمع وحيول دون تكديس األموال يف يد عدد معني من األفراد يتحكمون يف االقتصاد وبذلك
ميكن حتقيق توازن اجتماعي واقتصادي.
كما أن مؤسسة الزكاة والوقف تقوم بوظيفة متكني الفقري من أغناء نفسه حبيث يكون له مصدر دخل يغنيه عن
طلب املساعدة من غريه ولو كان هذا الغري الدولة نفسها .وبذلك تؤدي أموال الزكاة والوقف من حتويل أفراد
اجملتمع العاطلني والقادرين على العمل إىل أفراد منتجني وحتويلهم بعد حني من أفراد مستحقني للزكاة إىل أفراد
دافعني للزكاة .باإلضافة إىل أهنا تساهم يف التآلف واملودة بني أفراد اجملتمع ،فاملستحق للزكاة يدرك أنه عضو يف
جمتمع إنساين كرمي ومن مث يشارك يف بناء جمتمعه ويتحول إىل طاقة منتجة وفعالة تعمل من أجل اخلري والصالح.
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وبالتايل يصبو هؤالء إىل جمتمع قوي خال من اآلفات والفساد واجلرائم وينعم بالتضامن االجتماعي والتكافل
فيحس كل واحد بأن عليه واجبات جتب عليه فالبد من أدائها ألنه إذا قصر يف أدائها فإن ذلك يؤدي إىل اهنيار
البناء عليه وعلى غريه17وهو ما تصبوا إليه أهداف التنمية املستدامة.

الخاتمة:
تبني لنا من خالل هذا البحث أن حتقيق أبعاد التنمية املستدامة يتطلب إحداث تغريات
جوهرية يف األنظمة االقتصادية واالجتماعية .وال يكفي أن يتم ذلك التغيري من خالل احلكومات
فقط ،بل يكون من خالل تنشيط وتفعيل يف ما يعرف باجملتمع املدين من مجعيات شعبية ومنظمات
حقوقية يف إطار منظم تعاوين وتشاوري .وتوصلنا إىل أن هذه األبعاد قد مت جتسيدها منذ اربعة عشر
قرنا مضت يف اطار منظم وحضاري يكفل للجميع حقه يف العيش والكرامة واحلرية والعدالة والنظافة
ويضمن حقوق األجيال املقبلة بأحداث تنمية واحملافظة على الطبيعة دون إفساد أوتبذير للموارد
الطبيعية والبيئية.ويكون ذلك من خالل تفعيل آليات التمويل االسالمية وتعزيز دور مؤسسة الزكاة
والوقف القائمة على نظام املشاركة الالربوية.

 )17عوف حممود الكفراوي ،حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  ،القاهرة :مؤسسة الثقافة اجلامعية اإلسكندرية ،2000 ،ص .192
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