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 :مقدمة 

تسعى التنمية املستدامة إىل تلبية حاجيات احلاضر دون تعرض قدرات األجيال القادمة للخطر، وذلك وفق جمموعة من التوازنات اليت     
ظروف تعمل باستمرارية للحفاظ على املوارد البشرية  ، واملوارد الطبيعية ، واملوارد البيئية ، ومن مث العمل على تنميتها وترقيتها وفقا ل

 .جمتمع وتطلعاته كل 
 .وللتنمية املستدامة ثالثة أبعاد ، ممثلة يف البعد اإلقتصادي املادي ،والبعد اإلجتماعي ، والبعد البيئي 

  :اإلشكالية اآلتيةوسنحاول أن جنيب عن   
هل خيضع سلوك املؤسسة يف تقييم املشاريع و تسيريها  ملعيار اإليراد املادي فحسب،أم يتجاوزه ليشمل معيار اإليراد  

 ي و البيئي و ذلك من منظور اإلقتصاد اإلسالمي ؟ ـــــــاإلجتماع

المي من خالل منهجه اإلستثماري ولإلجابة على ذلك سنركز يف هذه الورقة على مجلة من الضوابط اليت يطرحها اإلقصاد اإلس    
الذي يرشد النشاط اإلستثماري لتكون املنظمة أو املشروع منسجما يف نشاطه مع ما يسعى إليه االقتصاد اإلسالمي من تعزيز ألبعاد 

  .التنمية املستدامة 
  

  ضابط السالمة االجتماعية: أوال 
بأا التزام منظمة األعمال جتاهاتمع الذي تعمل فيه ، وأن هذا  Druckerعرفها  :مفهوم املسؤولية اإلجتماعية يف القتصاد الوضعي

  .)1(االلتزام يتسع باتساع شرائح أصحاب املصاحل يف اتمع وتباينتوجهام 
أنشطتها جتاه  تعرف باا التزام املنظمة باملشاركة يف عمل الصاحلات عند ممارسة :مفهوم املسؤولية اإلجتماعية يف االقتصاد  اإلسالمي 

خمتلف األطراف اليت هلا عالقة بالتكليف الذي ارتضته يف ضوء مبادئ الشريعة اإلسالمية دف النهوض باتمع اإلسالمي مبراعاة عناصر 
  .)2(املرونة و االستطاعةوالشمول والعدالة  

نظمة يف األصـل يكون نشاطها يف بيئة إسالمية ، واملالحظ أن عمل الصاحلات ميثل العقالنية اإلسالميـة ، واليت تفترض أن امل    
  .والبيئة اإلسالمية هي البيئة اليت يفترض أن يلتزم فيها األفراد ومنظمات االعمال واحلكومة بقيم الشريعة اإلسالمية 

حياول )3(قالينوالشك أن االقتصاديني الوضعيني يركزون يف حتليلهم االقتصادي اجلزئي على مسلمة بارزة تتمثل يف أن الفرد ع
األرباح ،لذا كان  قإىل منفعته أبعد ما ميكنه ، مما يؤسس إىل منهج استثماري مادي ال يهمه إال حتقي –بشىت أنواع نشاطاته –الوصول 

مهمال  منهج االستثمار يف االقتصاد احلر غالبا ما يترك املستثمر حلاله يف إجناز ما أمكنه من املشاريع اليت حتقق أقصى معدالت الربح،
  .بذلك أبعادا ذات أمهية جد بالغة و على رأسها سالمة اتمع 

واملنهج اإلسالمي لالستثمار  سعى إىل حتقيق أقصى قدر من األرباح لكن يف إطار مصاحل اتمع، فهو يرى توجيه منافع 
ذا فإن املقصود ذا الضابط أن يلتزم املستثمر ل. املستثمر مبا حيقق املصلحة االجتماعية ممثلة يف أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي 

د املسلم يف ممارسة نشاطه االستثماري باحترام مصاحل اتمع املسلم وخصوصياته ، من خالل احلفاظ على القيم اإلسالمية ممثلة يف العقائ
  .والتشريعات واألخالق وكل ما يتبع ذلك من ثقافة وأعراف
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اري ليس جمرد احترام تلك املظاهــــر السلمية للمجتمع املسلم، بل املسامهة يف استثمارها، مث إن املطلوب يف النشاط االستثم
متثل أشد أنواع التلوث  ةوتنميتها، فالفراغ العقائدي اسد يف الكفر واإلحلاد وثقافة االحنالل من كل  القيم الشرعية واألخالقي

تعقيم البيئة االجتماعية للمجتمع املسلم من التلوث الفكري الذي أصاا ، لذلك فإن مسامهة النشاط االستثماري يف )4(الفكري
  .ويصيبها كل يوم، متثل العامل األمثل يف القضاء على تلوث البيئة عموما

ذي بالتلوث الفكري،فإن القرآن وال شك هو ال  –الذي ستناوله فيما بعد –إذا كنا نويل اهتماما بالغا بارتباط التلوث البيئي        
،وبني القرآن الكرمي أن تدهور اتمع )املادي( والتلوث البيئي ) املعنوي، االجتماعي(أشار إىل هذه العالقة الوثيقة بني التلوث الفكري 

بسبب تصرفات اإلنسان وسلوكاته اإلحلادية وانسالخه من كل القيم واملعايري اليت يريدها اهللا له ؛ كان )الكيف(يف جانبه الفكري 
  ).الكم(احلقيقي والوحيد يف تدهور اجلانب املادي أي العقاب بالتلوث البيئي السبب
هكذا إذا يتبني أن اهلدف من هذا الضابط إلزام املستثمر املسلم أن يساهم باستثماراته يف احلفاظ على سالمة اتمع والعناية بكل      

صوصية احلضارية ،فاملستثمر احمللي مطالب باملسامهة يف احلفاظ على عقيدة املظاهر االجتماعية السلمية اليت متنح اتمع اإلسالمي اخل
اتمع وأخالقه وعالقاته مضمونا وشكال، فمثال من حيث الشكل جند االستثمار يف قطاع البناء يتقيد على األقل بالطابع العمراين 

ا يف ذلك من تأثري بالغ يف تنمية الشخصية اإلسالمية لدى الفرد الذي تعارف عليه اتمع جمسدا يف العمارة اإلسالمية و مجالياا ، مل
  ... .واتمع سواء على املستوى الفكري أو النفسي أو الثقايف 

كما أنه قد يترتب على النشاطات االستثمارية األجنبية املباشرة تأثريات بالغة على اتمع املسلم من خالل اللغة والثقافة اخلاصة    
  .)5(ثمربذلك املست

لذا كان هذا الضابط رقيبا على تلك االستثمارات ، وهو يف نفس الوقت ال يعمل على جعل اتمع املسلم منغلقا ،فالقرآن مبنهجه 
به املتميز كثريا ما نوه بآيات التنوع اللغوي والثقايف داعيا املسلم إىل الوقوف عندها والتعرف عليها يف حدود ال تسمح باحملاكاة والتش

  .تمعات غري املسلمة با
إن املنهج اإلسالمي لالستثمار يهدف بالتزام املشاريع االستثمارية لضابط السالمة االجتماعية إىل حتقيق مجلة من األهداف نذكر 

  :)6(منها ما يأيت
ليست قاصرة على املسامهة يف حتقيق تنمية اتمع بشقيها املادي واملعنوي ، فالرحبية يف املنهج اإلسالمي لالستثمار  -1

؛ بل تتعداه إىل تعظيم أبعاد جديدة )العائد الشخصي الذي يطلبه املستثمر(العائد االقتصادي املادي املباشر أي تعظيم العائد النقدي 
  .)7(تتعلق مبدى املسامهة يف ترسيخ قيم اتمع ، و منه فإن املقياس مبدأ اإليراد االجتماعي  ثقال يوازي اإليراد الشخصي

سامهة يف حتقيق أقصى قدر من العمالة ، إذ ال ميكن ألي مشروع استثماري أن يساهم يف حتقيق الرفاهية االجتماعية امل -2
إال من خالل مدى قدرته على تشغيل الطاقات البشرية،والقضاء الفعلي على شىت أنواع البطالة 

  .)8(... . )املقنعـة،الفنيـة،العموميـة،اإلجبـارية،(
  :)9(توزيع العادل لنتائج االستثمار ومنافعه بني أصحاب عوامل اإلنتاج وبني املناطق وبني األجيالاملسامهة يف ال -3
أي على املشاركني يف العملية االستثمارية من ممولني ومنظمني وعمال  :التوزيع العادل على أصحاب عوامل اإلنتاج   -  أ

  .مبا حيقق الرضا النفسي 
مي لالستثمار ال يقتصر على التوزيع العادل ملنافع االستثمار املادية على أطراف اإلنتاج بل وينبغي التأكيد على أن املنهج اإلسال

حممد داود "ميتد إىل املنافع املعنوية املتعلقة باإلنسان كونه إنسانا يف شعوره باحلرية و الرضا وحاجته إىل الشورى واحلوار ، يقول 
  .)10(“أن تتحقق مـن تلقـاء نفسها ، فاإلنسان هو الوسيلة وهو اهلدف  إن خطط التنمية أيا كانت ال ميكـن” :  "الزيدي
أي التوزيع األفقي حبيث تتوزع املشاريع االستثمارية على املناطق واجلهات بعدالة مدروسة مما يؤدي  :التوزيع املكاين  - ب

إىل ختفيف ذلك التفاوت الواسع بني املناطق واجلهات يف كثري من البلدان اإلسالمية، والتوزيع املكاين العادل ينبغي أن ال ينطلق من 
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وليس املقصود من فكرة التوازن يف توزيع ” :  "حممد بالقاسم لول"سا،يقول التلقائية بل ال بد أن يكون توزيعا مدرو
االستثمارات،التوازن احلسايب الذي هو ختصيص كميات متساوية للمناطق اجلغرافية أو القطاعات االقتصادية أو فروعها ، فهذا جهل 

و تـؤدي إىل حتقيقـه ، فالغرض منه هو التوازن باحلقيقة االقتصادية وال ميكن إطالقـا أن تعبـر عـن مضمـون التـوازن أ
االقتصادي، الذي يستند يف حتديد كميات االستثمارات إىل أساس حاجات تنمية القوى اإلنتاجية كواقع اقتصادي اجتماعي 

  . )11(“وكهدف السياسة االستثمارية 
ضرة  ومصاحل األجيال القادمة،فثروة اتمع ونعين به توزيع االستثمار مبا حيقق مصاحل األجيال احلا :التوزيع الزماين   -  ج

ينبغي أن حتفظ وتنمى وتستثمر وفق معايري حتفظ مصاحل األجيال يف احلاضر ويف املستقبل،واملنهج اإلسالمي لالستثمار يستند يف 
بني املسلمني  من تقسيم سواد العراق ، وأراضي مصر، حيث أمسك عن تقسيمها τتقرير هذا املعيار إىل موقف عمر بن اخلطاب 

أراه أراد أن تكون فيئا موقوفا ” :  "أبو عبيد"آنذاك ،ورأى حق األجيال القادمة فيها، وجعل اإلمجاع على هذا الرأي يقول 
  .)12(“، يرثه قرن عن قرن  اللمسلمني ما تناسلو

قق مصاحل اتمعات يف احلاضر واملستقبل إن العامل اإلسالمي اليوم يتمتع بثروة بترولية هائلة جيب أن تستثمر عائداا مبا حي   
،فالربميل الواحد من النفط وهو يف باطن األرض ثروة مكترتة ،فإذا خرج من األرض ينبغي أال يستهلك عائده إىل مصلحة األجيال 

، وله يف املستقبل قيم  احلاضرة فقط ، بل ال بد أن يستثمر مبا ال يهمل حقوق األجيال القادمة،خاصة وأن برميل النفط له اليوم قيمته
  .               مضاعفة نظرا خلطر النضوب

  ضابط السالمة البيئية : ثانيا
متثل البيئة اإلطار الطبيعي الذي يعيش فيه اإلنسان وبقية الكائنات احلية ، وهي باملفهوم الواسع ال تتعلق فقط باحمليط :مفهوم البيئة  

ولكن متتد لتشمل احمليط احليوي مبختلف صوره،مـن عوامل طبيعيـة واجتماعية وثقافية الذي تعيش فيه الكائنات احلية فقط ؛ 
  . )13(واقتصادية ، واليت هلا تأثري مباشر على اإلنسان وعالقته مبحيطه

ألرض ، إن املنهج اإلسالمي لالستثمار يستند يف مسألة احلفاظ على البيئة إىل القيم اإلسالمية العديدة اليت تدعو إىل إعمار ا
وتنهى عن كل أشكال الفساد ،واألذى، والضرر الذي جيب أن يزال عن طريق الناس، وحيام، وبيئتهم ،مث هو يستند يف ذلك 

  :أيضا إىل النظرة اإلسالمية العامة للبيئة ، واليت تتجسد يف بعدين هامني متالزمني مها كما يأيت 
يئة مفهوما عباديا ، حيث يعتربها مسألةِ عبادية حكمها الوجوب إن اإلسالم يعطي احلفاظ على الب :البعد العبادي  -1

، فاهللا تعاىل هو خالق اإلنسان ، أوكل إليه مهمة إعمار األرض وجعله مسؤوال عنها يسكنها ، وينتفع ويستثمر وفق ما يرضاه )14(
املتاحة بشكل يسيء إىل البيئة وينشر فيها الفساد  املنحرفة ، وغري الرشيدة جينح إىل استغالل املوارد هاهللا ، إال أن اإلنسان بسلوكات

 41:الروم)[ظهر الفساد يف الرب و البحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ( لذلك يقول تعاىل
.[ 

 
ستثمر خصوصا إىل ذلك أن نظرة اإلسالم للبيئة تتجاوز االنتفاع املادي لترتقي باإلنسان عموما،وبامل :البعد اجلمايل  -2

مستويات التذوق اجلمايل ، حيث أن اهللا تعاىل أودع يف كل ما خلق اهللا ما يدل على بديع صنعه، ودعانا إىل حتسس ذلك اإلبداع 
عيار يف كثري من النصوص القرآنية فإذا كان الكون باملعيار املادي ميثل نعمة،علينا االنتفاع ا ومحايتها، فإنه بامل) اجلمال(واإلتقان 

  .املعنوي ميثل آية تدعونا إىل النظر والتدبر إلدراك بديع الصنع وقدرة وعظمة الصانع
متثل اإلطار الذي يشمل مقاصد الشريعة بالنسبة لإلنسان أو ) الشرعي(باملفهوم املقاصدي كما جيدر بنا التنويه إىل أن البيئة    

الدين ، النفس ، العقل ، النسل ، (قاصد الشريعة وكلياا اخلمس لغريه من الكائنات والكون عموما فال ميكن احلديث عن م
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درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل « : إال يف وجود بيئة سليمة من مظاهر الظلم والفساد ، فاملقصد العام للتشريع هو) املال 
«.  

اجهه اإلنسانية يف الوقت الراهن نتيجة التطور واليوم ومشاكل التلوث البيئي يف تطور متسارع ، فإا متثل اخلطر األبرز الذي تو
الصناعي ، وقد بدأ حتسس النتائج الوخيمة للتلوث على اإلنسان وبقية الكائنات واحلياة عموما، فبعد فترة من شعور اإلنسان 

مما جعله اآلن يشعر  بالنجاح يف حتقيق زيادات متسارعة يف إنتاج السلع واخلدمات ؛ أدرك حينئذ حجم الدمار البيئي الذي أحدثه،
  .)15(سفينة الفضاء األرضية "بولد نج  "اصطلح عليها عامل االقتصاد بأنه حماصر يف بيئة حمدودة، 

م 1876وجند أن القوانني والتشريعات اخلاصة حبماية البيئة بدأت حملية ، حيث ظهرت قوانني محاية مصادر املياه أوال ،ففي عام 
م ، مث ظهرت التشريعات 1912صدرت القوانني الربيطانية  اخلاصة مبنع تلوث األار، وقانون اخلدمات الصحية األمريكي عام 

م، وهكذا بدأت االهتمامات البيئية تأخذ بعدا 1963م ،ويف الواليات املتحدة عام  1956اجنلترا عام اليت تعىن باهلواء النقي يف
م، والذي متخض عنــــه تشكيل 1972عامليا،فنظمت األمم املتحدة مؤمترستوكهومل عن بيئة اإلنسان سنة 

 The World Commission On)املفوضيـــــة العامليــة للتنميـــة البيئية                           

Environnement Développement) ا  هذه املفوضية تقريرسنة ) مستقبلنا مشترك ( وأبرز التقارير اليت نشر
  .م 1987

الذي )  األرض(ومن أبرز املؤمترات اليت قامت ا مؤمتر  UNCEDمث تطورت هذه املفوضية لتصبح هيئة دولية باسم اليونسيد
  .م،ومؤمتر الدوحة 2002م، مث مؤمتر جوهانسربغ1992سنة ) انريو ريو دجي( عقد يف 

إن شعور اتمع الدويل باألخطار اليت دد بيئة االنسان الفطرية والبيئة الكونية عموما دفع حنو تنامي جد متسارع للوعي    
تخصصة ، ومؤمترات و اتفاقيات دولية ، البيئي والثقافة البيئية ، وذلك من خالل تعال لصيحات حتذيرية عربأحباث اكادميية م

ومنظمات حكومية وأخرى غري حكومية ، ولذلك بدأت تطفو على الساحة مصطلحات هلا ثقلها يف الداللة على املشكلة البيئية 
  :، ومن أمثلة ذلك ما يأيت 

محاية البيئة مشكلة حضارية ، و مكانة اإلنسان املتميزة يف البيئة ،و) 1972مؤمتر ستوكهومل ( الصراخ بأهوال التـلوث 
،و ما من ثقافة تعلو على غاباا ، ومناظرنا اجلميلة ليست سوى  )16(،واالنسان مشكلة البيئة ، والنظام واالتزان يف البيئة  

،عودة  )18(،و املشاكل النواميسية تستلزم تعاون الدول مجيعا  )w.h.auden()17:إيان سيمونز إقتباس من الشاعر( أكاذيب 
، و اختفاء احلدود ، والطبيعة حتت احلصار،  )19(، وجريان يف عامل واحد ) جان ماري بيلت ( لوفاق بني االنسان والطبيعة ا

وديد الغزو البيلوجي ،وديد جتارة الغذاء العاملي ،و تصدير اخلطر أو التجارة السامة ، واقتسام اهلواء أو السياسة والغالف 
اجلو وصياغة اقتصاد عاملي صديق للبيئة ،ومصادر الطاقة النظيفة أوالبديلة ، و شركاء يف كوكب  اجلوي ، والتدخل يف حالة

فرنش هالري من معهد ورلد واتش ..............(األرض ، وضة املنظمات غري احلكومية ، وقيم من أجل اجلوار العاملي
 .)20()ملراقبة البيئة العاملية 

وميكننا أن نؤكد بأن املنهج اإلسالمي االستثماري يهدف من خالل ضابط سالمة البيئة إىل نفس هذا املسار الذي جيمع عليه    
اتمع اإلنساين، بل بنظرة أمشل وأعمق تتحقق معها مصاحل اإلنسان أيا كان لونه وجنسه، ومنه فإن ضابط السالمة  البيئية يزود 

ثمار مبعيار لن تكون معه املشاريع االستثمارية إجيـابية ومقبولـة إال إذا عملت علـى محاية البيئة، من املنهج اإلسالمي  لالست
ة خالل تفاديها لكل أنواع الضرر و الفساد بالبيئة ، فلو كنا أمام مشروعني أحدمها يلتزم بنظم اإلدارة البيئية، واآلخر ال يراعي للبيئ

  .األول على الثاين أدىن اهتمام ؛ فإن املوازنة ترجح
بل إن املنتظر من املستثمر املسلم يف التزامه بضابط احلفاظ على البيئة، أن يسـاهم بشكل فعـال يف إشاعة ثقافة محاية البيئة،      

وقد عرف  صـارت اليوم ميزة اإلنسان واتمع املتحضر،) التربية البيئية(وفوق ذلك املسامهة يف حتسس مجاهلا، فالثقافـة البيئية 
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اليت دف إىل تنمية وعي  ةالعملية التعليمي” : التربية البيئية بأا ) م1978(اجتماع هيئة برنامج األمم املتحدة للبيئة بباريس
املواطنني بالبيئة واملشكالت املتعلقة ا وتزويدهم باملعرفة واملهارات واالجتاهات، وحتمل املسؤولية الفردية واجلماعية جتاه حل 

 .)21(“شكالت املعاصرة ، والعمـل على منع ظهور مشكالت بيئية جديدة امل
 ضابط االلتزام باألولويات االستثمارية و املوازنة بينها: ثالثا

احلاجـات اإلنسانية احلقيقية متفاوتة من حيث أمهيتها يف حتقيق املصاحل الفردية و اجلماعية على حد سواء، لذا سعى االقتصاديون 
و االقتصاد اإلسالمي بال ريب يرى أمهية مسألة . العلماء الذين اهتموا مبوضوع احلاجات إىل تصنيفها حسب أمهيتهاوغريهم من 

  .ترتيب احلاجات وجعلها أولوية األولويات
ة ج علماء أصول الفقه يف ترتيبهم ملقاصد الشرعي –يف ترتيب احلاجات –إن أغلب كتاب االقتصاد اإلسالمي وباحثيه قد جوا

إىل ثالثة أقسام، و هاهنا نرى مدى االرتباط الوثيق بني االقتصاد اإلسالمي ) املصاحل( اإلسالمية حسبا ألمهيتها، حيث رتبوا املقاصد
  .وعلم أصول الفقه من خالل مقاصد الشريعة
( من العباد ) قصد الشارع( الشارع ) اإلرادة( هي الغايات و األهداف اليت يريد ” : وتعرف مقاصد الشريعـة اإلسالميـةبأا

  .)22(“االمتثال هلا، لتحقيق مصاحلهم وسعادم يف الدنيا و اآلخرة ) املكلفني
إذن فاحلاجات مرتبة يف ثالثة مستويات وفقا لترتيب مقاصد الشرعية اليت وضعت مصاحل الناس يف ثالثة مستويات حسب أمهيتها يف 

  :جلب النفع هلم ودفع الضر عنهم كما يأيت
ما تقوم عليه حياة الناس، فال تستقيـم مصاحلهم إال ـا، وإن فقـدت ” هي  ):احلاجات الضرورية( صاحل الضرورية امل -1

 النفس الدين : ، وهي ذا املعىن راجعة إىل كليات مخس مرتبة كما يأيت)23(“اختل نظـام حياـم وسادهـا الفسـاد والفوضى
ومقصود الشرع من اخللق مخسة، وهو أن حيفظ عليهم دينهم ، ونفسهم، وعقلهم، ” " : أبو حامد الغزايل"قال . املال النسل العقل

ونسلهم، وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها 
  .)24(“مصلحة

جمموعة السلع و اخلدمات اليت تتصف إمجاال مبا وصفنا به املصاحل الضرورية،فهي راجعة  فاحلاجات الضرورية هي ذا املعىن    
 .للحفاظ على الكليات اخلمس

وهي ما حيتاج إليها الناس من حيث التوسعة ورفع الضرر لتتحقق مصاحلهم يف ” ):احلاجات احلاجية( املصاحل احلاجية  -2
ظام حياة الناس ولكن يشعرون بالضيق واحلرج، فهي إذن ال تبلغ درجة الضروري ، و إذا ختلفت هذه املصاحل ال خيتل ن)25(“يسر

 .لكنها تعني الناس على حتمل املشاق، وكثريا ما يضرب املثال هلا بالرخص املخففة للعبادات

 .اجيةفاحلاجات احلاجية هي ذا املعىن جمموعة السلع و اخلدمات اليت تتصف إمجاال مبا وصفنا به املصاحل احل    
هي كل ما يرجع إىل حماسن العادات ومكارم األخالق، وسري األمور على أفضل ” ):احلاجات التحسينية( املصاحل التحسينية  -3

املناهج، وإذا ختلفت ال خيتل نظام حياة الناس، وال يشعـرون باحلرج ولكـن حيـام ال تستسيغها العقول السليمة مثل ستر 
  .)26(“قتري، و أخذ الزينةالعورة، وجتنب اإلسراف و الت

  .ذا املعىن جمموعة السلع و اخلدمات اليت تتصف مبا وصفنا  به املصاحل التحسينية –أيضا –فاحلاجات التحسينية هي
يف مـد االقتصاد اإلسالمي بالترتيب األمثل و  –ممثلة يف علم املقاصد –ومن هنا يتبني لنا كيف تساهم قيم الشريعة اإلسالمية      
إن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم، ومصاحل العباد يف املعاش ”":ابن القيم"نسب واألدق للحاجات اإلنسانية احلقيقية،قـال األ

واملعاد،وهي عدل كلها،ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل 
وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الشريعة، وإن دخلت فيها باألقاويل، فالشريعة عدل اهللا بني ضدها،وعن املصلحة إىل املفسدة، 

  .)ρ“)27عباده، ورمحته بني خلقه، وظله يف أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسول اهللا 



  معيار السالمة اإلجتماعية و البيئية من منظور االقتصاد اإلسالمي 
 

  
     

       102      
              

نتناول الشكل قرره علم مقاصد الشريعة ، ولزيادة بيان الترتيب السابق ملستويات احلاجات اإلنسانية احلقيقية، و املعتمد على ما    
  ). 04: (رقم
  
  
  

  هرم احلاجات اإلنسانية احلقيقية وفق الترتيب املقاصدي):04(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
صاحلي صاحل، احلاجات األساسية يف االقتصاد اإلسالمي، حبث مقدم إىل ندوة السياسة االقتصادية  يف  اإلسالم ، السياسة : املصدر

  . 227م، ص 1997/هـ1418االقتصادية  يف إطار النظام  اإلسالمي، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، البنك اإلسالمي للتنمية ، جدة ، 
  

   الترشيدية لضابط األولوياتأهم اآلثار 

هكذا إذن وبعد بيان ضابط االلتزام باألولويات االستثمارية ميكننا أن نقف عند أهم وأبرز اآلثار الترشيدية اليت حيدثها بالنشاط    
  :االستثماري خصوصا وبالنشاط االقتصادي عموما وذلك كما يأيت

ذا الضابط فإنه يتزود مبيزان دقيق ميكنه مـن تشخيص إن املنهج اإلسالمي لالستثمار حني يفرض االلتزام  -1
األولويـات االستثمارية وترتيبها ومن مث احلاجيات فالتحسينات ، ومن حيث األمهية الذاتية فإننا جند ترتيب الكليات اخلمس ميثل 

ها أو إعادة ترتيبه يؤدي ال حمالة إىل ال ميكن للحياة أن تستقيم بدوا ،وإمهال أي من -حىت مبنطق العقل والعلم  -منظومة منسجمة
و لو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات و األرض و من فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم (:الفساديقول تعاىل

  ].71:املؤمنون[)معرضون
االقتصاد ولو أمعنا التأمل يف النظم االقتصادية الوضعية لوجدنا جانبا من هذه الكليات ،لكن بشكل مبتور يف  -2

االشتراكي حبيث يعظم حفظ  املال وحفظ النفس و يهمل الثالثة الباقية مما أدى إىل فشله الذريع ، وإما جندها بشكل معكوس يف 
االقتصاد الرأمسايل حيث يكون حفظ املال هو أولوية األولويات وكل الكليات األخرى مسخرة خلدمته فكانت نتيجة ذلك هي 

  .)28(الطغيان األعمى للمادية
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االلتزام بضابط األولويات يساهم مسامهة فعالة يف القضاء على الفوارق االقتصادية وما يرافقها من ظلم اجتماعي  -3
واستعباد اقتصادي، حبيث لو ختلى املنهج االستثماري عن اتباع سلم األولويات ، فإن توزيع موارد اتمع سيسوء وتوجه املوارد 

دمات التحسينية أو الترفيهية لألغنياء ، وهي ذات تكلفة باهظة على حساب السلع واخلدمات لالستثمار يف إنتاج السلع واخل
الضرورية للفقراء ذات التكلفة القليلة ، لذا فال ميكن آللية السوق من غري ضابط األولويات إال أن تكون ميدانا لتبديد وإهدار 

متنح مكافآت تسمح للكبار الفائزين بإطعام ” : اعن هذه السوق إ)Arthur Ok un" (آرثر أكون"يقول للموارد 
  .)29(“احليوانات اليت يربوا بأفضل ما يستطيع اخلاسرون إطعام أطفاهلم

إن استبعـاد املنهج االستثمـاري لضـابط األولويات يكرس االستعباد االقتصادي، وظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان يقول 
إن الذين ينتجون األشيـاء الضروريـة للحياة يفتقدوا وهي تكثر عند الذين ” : يةيف عبارة ساخرة وقاس" أناتول فرانس "

واصفا " غالربيت "يقول ولن يتأتى بذلك للنظام االقتصادي أن حيقق اهلدف يف توفري حاجات اجلميع دون متييز ، )30(“ الينتجوا
  .)31(“يريده الناسهو النظام الذي يفي مبعظم ما ”: النظام االقتصادي األفضل بأنه

بشكل فعال يف القضاء على التخلف الذي تشكو منه كثري من الدول  –أيضا –ضابط األولويات االستثمارية يسهم  -4
خاصة اإلسالمية ، ومن مث ميكنها من حتسني املستوى املعيشي حني يفرض التخصيص األمثل للموارد يف إشباع أكثر احلاجات أمهية 

. 
يشريون إىل أن من أبرز أسباب التخلف ومعوقات حتقيق الرفاهية االقتصادية هو توجيه االستثمار إىل إنتاج إن معظم االقتصاديني 

السلع واخلدمات الترفيهية لفئة من اتمع ، يف حني أن فئات اتمع األخرى تبحث عن سلع وخدمات أخرى ضرورية  هلا ، فال 
جتاه الذي ال يعرب إال عن إرضاء تلك الطلبات احملاكية للنمط االستهالكي بد إذن من إحجام املنهج االستثماري عن هذا اال

أن النمط ”  (The Affluent Society)":اتمع املترف"يف كتابه"غالربيت"ويؤكد ذلك) االستهالك التفاخري(الغريب
ة حبيث مل احلاجات األساسية إمهاال السائد لتخصيص املوارد يف الواليات املتحدة منحاز إلشباع الرغبات االستهالكية املفتعل

فادحا ، ومن هذه احلاجات التعليم والسكن والرعاية الطبية واملرافق العامة وهي حاجات أساسية لرفاهية الفـرد واتمع 
  .)32(“وللتقدم يف املستقبل 

اخلليفة عمر لرغبات االستهالكية املفتعلة فهذا ولعله جدير بنا أن ننوه بالعالج الذي تزخر به قيم االقتصاد اإلسالمي ملسألة هذه ا   
ما : ومعه حلم اشتراه، فقال –رضي اهللا عنهما  –يشخص لنا عالجا فعاال فقد لقي يف السوق جابر ابن عبد اهللا  ττττبن اخلطاب 

أما يريد أحدكم أن ! ،أكلما اشتهيتم اشتريتم ؟!أكلما اشتهيتم اشتريتم؟: حلم اشتهاه أهلي ،فاشتريته، فقال:قال! هذا يا جابر؟
  .)33()"  أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم ا" ( وأين تذهب عنكم هذه اآلية! يطوي بطنه جلاره وابن عمه؟

ميكن هذا الضابط املستثمر املسلم من اختاذ القرارات االستثمارية املناسبة ملا تقتضيه مصاحل اتمع و أولوياته  -5
 .أو املستقبليةاالستثمارية اآلنية 

 اجتناب الضرر: رابعا

بعدم إيقاع الضرر باآلخرين، أي عدم اإليذاء  -وهو ميارس نشاطه االستثماري –املقصود ذا الضابط هو التزام املستثمر املسلم    
  . ونشر الفساد

  .)34(“ارال ضرر وال ضر” : بقولهρوالشريعة اإلسالمية تضع يف هذا اإلطار ضابطا عاما قرره الرسول    
  . الضرر يزال:وقد رتب العلماء بناء على هذا املبدأ قواعد جليلة يف ضبط الضرر، وأمهها ما يأيت

  ).       ال يزال مبثله(الضرر ال يزال بالضرر  -
  ). خيتار أهون الشرين(يرتكب أخف الضررين  -
  درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل -
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 .العاميتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر  -

كثرية، وهي متس مجيع نشاطات املكلف، لذلك فإن النشاط االستثماري ) فقهية(وبىن العلماء على هذه القواعد أحكاما عملية      
  .مقيد ذه القواعد اليت متنع وقوع الضرر أو التخفيف منه إن كان مؤكد الوقوع

  :فه إىل قسمني كما يأيتومنه فالضرر الذي يتصور أن يوقعه املستثمر بغريه ميكننا تصني
 اإلضرار باتمع -1

ويشمل ذلك تعلق الضرر بعموم اتمع، واقتصاده، أو تعلقه جبماعة أو فئة من ذلك اتمع، أو تعلقه كذلك بفرد من أفراد 
  . )35(اتمع
  .لذا فإن املستثمر املسلم ملتزم بعدم إحلاق الضرر مبجتمعه الذي ينشط فيه، أو حىت بفرد من أفراده    

فإذا كان األول خيضع حلكم األفراد وأهوائهم . فاملنهج اإلسالمي لالستثمار خيتلف جذريا عن املذهبني الرأمسايل واالشتراكي
أشد حرصا على محاية مصاحل اتمع،و إذا كان الثاين خاضعا لسلطة » وال ضرار ال ضرر«ونزوام، فإن املنهج اإلسالمي بقاعدة 

  .  أشد حرصا على محاية مصاحل الفرد وكفالة حرياته» ال ضرر وال ضرار«بقاعدة  أيضاالدولة و رغبتها املطلقة،فإن املنهج اإلسالمي 
ما واتمع حباجة ماسة ملا ينتجه ذلك اال من سلع أو  لذلك مينع املستثمر املسلم من أن يوقف استثماراته يف جمال    

خدمات، ويف مقابل ذلك هو يمنع أصال من النشاط يف ااالت احملرمة اليت تنتج وتروج حملرمات رجح ضررها على عموم 
    .اتمع أو آحاده، فربح املستثمر على حساب اتمع أو فرد من أفراده مرفوض

  نياإلضرار باملنافس -2
املنهـج اإلسالمـي لالستثمار مينع املستثمر املسلم من اإلضرار بنظرائه من املستثمرين، وذلك ألن االقتصاد اإلسالمي يقيم املنافسة 
على مفهوم خمالف لالقتصاد الوضعي يف الصورة واهلدف، فإذا كان األخري يقيمها على أساس التنافس احلر الدافع إلذكاء نزعة الربح 

  .املصحوبة باحلذر والترقب النتهاز كل فرص الربح املتاحة ولو أدى ذلك إىل إقصاء املنافسني “اليد اخلفية”سائل املادي بكل و
إن االقتصاد اإلسالمي يقيم نظام املنافسة على أساس أن تكون خيِِِرة بناءة، فالتنافس ضرورة واقعية ليميز العامل عن 

و قل إعملوا فسريى اهللا عملكم و رسوله و املؤمنون و ستردون إىل عامل الغيب و ( :اهللا تعاىلالقاعد، واد عن املقصر، يقول
  . ]105:التوبة)  [الشهاد فينبئكم مبا كنتم تعملون 

وذلك مما يسهم يف حتقيق أهـداف االستثمـار فـي املنهج . فاملنافسة إذا مطلوبـة بني املستثمرين يف اال الواحد
أبو حامد "يقول يف ذلك . باملنافسني )36(أن تكون املنافسة يف اخلري، ومنضبطة بعدم الضرراإلسالمـي، هـذا على شرط 

أن ال حيب ألخيـه إال مـا حيب لنفسه؛ فكل ما لو عومل به شق : وإمنا العدل ال يضر بأخيه املسلم،والضابط فيه” ": الغزايل
  .)37(“يستوي عنده درمهه ودرهم غريه  عليه وثقل على قلبه،فينبغي أن ال يعامل غريه به، بل ينبغي أن

منع املستثمر من كل الصور والوسائل اليت تلحق الضرر باآلخرين، وسواء تعلق الضرر  )اجتناب إيقاع الضرر(ومنه فإن ضابط     
  :باملنـافسني أو تعلـق بعمـوم اتمع، وسنحاول بيان أبرز تلك الصور والوسائل فيما يأيت

   تلحق ضررا باملنافسنيالنهي عن البيوع اليت  -  أ
  .   ومن تلك البيوع بيع تلقي الركبان، والنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه أو أن يسوم على سوم أخيه ، و بيع النجش 

  :وذلك حيطة من وقوع الضـرر، ومثاهلا فيما يأيت :النهي عن املعامالت املؤدية إىل عدم سيادة سعر املثل  - ب
وسبب ذلك منع حلوق الضرر باملنافسني خاصة صغارهم ممن ال يستطيعون حتمل أي : املثلالنهي عن البيع بأقل من سعر  - 

حيث وجده . أن يدخل زبيبه إىل بيتهτأمر الصحايب حـاطب بن أبـي بلتعة  τخسائر، فقد ثبت أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
با، وهم يعتربون سعرك، فإما أن ترفع السعر، وإما أن تدخل قد حدثت بعري مقبلة حتمل زبي” : يبيع بـأقل من سعر املثل، وقال له 
  .)38(“زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت
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أي إغراق املستثمر للسوق بالسلع اليت ينتجها أو جيلبها، مما يؤدي إىل اخنفاض السعر،  :النهي عن تعمد إغراق السوق بالسلع - 
  .حيث يهدف من ذلك إىل القضاء على كل املنافسني خاصة الصغار منهم

واليت دف جبموح  “اليد اخلفية”وهي آفة بارزة اصطبغت ا املنافسة الناشئة حتـت مظلـة : النهي عن خبس الناس أشياءهم - 
األثـرة واألنـانية إىل حتصيـل الربح، وتكديس املال ولو على حساب اآلخرين وإحلاق الضرر م، وذلك بصرف املتعاملني 

 .عنهم
  
  
  

  النهي عن الرشوة- ج
إن اتمـع الذي ” ": سعيد حوى"يقول يف ذلك . فالرشوة إذن توفر بيئة مناسبة ألدوات ال حصر هلا من أشكال فناء اتمع    

يسمح مبثل هذا، جمتمـع تضيع فيـه احلقوق، ويأكل القوي فيه الضعيف، وتضيع فيه احلدود، فحق الدولة يصبح لألفراد، وحق 
األفراد ينتقل إىل من سواهم عن طريق غري مشروع، وجمتمع هذا شأنه يصبح يف حالة سباق إىل اخليانة، فتضيعُ مثُله، ويتحلل مث 

  .)39(“يسقط 
 احلقوق املاليةأداء : خامسا 

 :املستثمر ملزم يف املنهج اإلسالمي أن يؤدي ما عليه من حقوق وهي كما يأيت 
  ).الضريبة ( أو غري دورية ) الزكاة ( وهي إما أن تكون  دورية : احلقوق الواجبة  -1
 . ممثلة يف سائر التربعات كاألوقاف والصدقات وغريها: احلقوق غري الواجبة  -2

بيل غيتس ووارن وذلك ملا هلذه التربعات من دور مهم يف بناء اتمعات حىت املتحضرة منها ،فقد أعلن األمريكيان األكثر ثراء 
أما سيحاوالن إقناع نظرائهم  من األغنياءبالتربع بنصف ثروام لألعمال اخلريية ، ورجل األعمال  2010) يونيو(يف متوز  بافيت

بليون دوالر أمريكي بعد أن كان  44بثروة مقدارها » فوربز«حبسب جملة  2012أغىن أغنياء العامل عام  وارن بافيت هو ثالث
أنا أؤمن «: ،ولدى سؤاله عن دوافعه للتربع بأكثر من سبعة باليني دوالر لألعمال اخلريية أجاب 2009أغىن رجل يف العامل عام 

أعتقد بأن اتمع «: ، مضيفاً»يف جزء كبري منها إليه ليستفيد منهابأن الثروات اليت تتدفق من اتمع جيب أن تعود 
  . 20/9/2012احلياة، اللندنية، .»مسؤولوبنسبة كبرية عما حققته من إيرادات

 : آليات توجيه اإلستثمارات حنو هذه الضوابط 

  :تتمثل هذه اآلليات فيما يأيت 
االلتزام ذه الضوابط  ،ويعتمد ذلك على مدى تلقاء أنفسهم بالتوجه حنو  حبيث يقوم املستثمرون اخلواص من: التوجيه االختياري -1

  .وعي املستثمر أو املنظمة مبسؤوليتها االجتماعية

، وتقوم الدولة بتوجيه فللدولة يف النظام االقتصادي اإلسالمي دور هام وفعال يف توجيه النشاط االقتصادي  :توجيه الدولة  -2

 :زئية اآلتية اإلستثمارات وفق الىليات اجل

أي اإلستجابة طواعية للسياسات اإلستثمارية اليت تضعها الدولة ، ويعتمد ذلك على مدى توفر عاملي الثقة والطاعة :  آلية االقتناع  -  أ

  . بني احلاكم واحملكوم 

 .بتقدمي كل أشكال التسهيالت واإلمتيازات :  آلية اإلجراءات التحفيزية  - ب
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 . مبنع كل أشكال التسهيالت واإلمتيازات ،واختاذ منظومة من القوانني العقابية :آلية اإلجراءات العقابية   - ت

  :دور اجلهاز القايب يف اإللتزام بالضوابط السابقة 
، واليت كانت والتزال  مؤسسة احلسبة الرقابيةويف اإلقتصاد اإلسالمي يسهرعلى مدى اإللتزام بتلك الظوابط اجلهاز الرقايب ممثال يف 

رقايب الشامل لكل أوجه النشاط االقتصادي ،وكذا بة النشاطات يف احلياة العامة منما مينح اخلصوصية احلضارية للمجتمع النمذج ال
املسلم ،وميكننا أن نذكر بعضا من الشواهد اليت تؤكد على السبق يف إعتناء اإلقتصاد اإلسالمي بأمهية املسؤولية االجتماعية ، وذلك 

  : )40(كما يأيت
أن جيعل ألهل كل صنعة عريفا من صاحل أهلها ،خبريا  " :الشريازييقول يف ذلك : مراقبة مدى االلتزام مبقاييس اجلودة واإلتقان  

وغري ذلك من ..بصناعتهم،بصريا بغشوشهموتدليسام،مشهورابالثقة واألمانة يكون مشرفا على أحواهلم ويطالع أخبارهم
  "' استعينو على كل صنعة بصاحل أهلها':ها فقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال األسباب اليت يلزم احملتسب مبعرفت

سالمة املستهلكني ،وسالمة العاملني ،وسالمة البيئة واحلفاظ على احمليط،وتنظيم : مراقبة مدى التقيد مبواصفات السالمة العامة  
ااالت الصحية،ويف تصوير رقابته الشديدة مبساعدة أعوانه  احملتسب ونشاطه يف" وتطبيقات احلسبة تؤكد على أن  :األسواق 

ويف ..على  أنواع األطعمة اليت تباع باحملالت أو يف الطرقات للتأكد من نظافتها ،وسالمة وصالحيتها حفاظا على صحة  الناس
  ."ترتيب السلع املختلفة يف األسواق كل يف املكان الذي يليق به

ومما يؤخذ والة احلسبة ملراعاته من أهل الصنائع : " لقاضي أبويعلىيقول فيذلك ا:ن واحلرف والوظائف مراقبة كفاءة القيام بامله 
 :يف األسواق ثالثة أصناف 

  منهم من يراعي عمله يف الوفاء و التقصري_ 
  ومنهم من يراعي حاله يف االمانة اخليانة_ 
 و منهم من يراعي عمله يف اجلودة و الرداءة _ 

فكالطبيب و املعلمني ألن :"لطبيعة كل مهنة و وظيفة فيقول عن الذين يراعي عملهم يف الوفاء و التقصريوذلك حسبا 
الطب إقدم على النفوس يقتضي التقصري فيه إىل تلف أو سقم ،وللمعلمني الطرائق اليت ينشأ عليها الصغار فيقر منهم من توفر 

  "يس ملا يفسد به النفوس و ختبث به اآلدابعمله وحسنت طريقته ومينع من قصر أو أساء يف التدر
فمثل الصاغة و احلاكة و القصارين و الصباغني ألم رمبا هربوا :"ويقول عن الذين يراعي عملهم يف األمانة و اخليانة

  "و يبعد من ظهرت خيانته, بأموال الناس فرياعي فيهم الثقة و األمانة فيقرهم
فهو مما ينفرد بالنظر فيه والة احلسبة وهلم أن ينكروا :"ة و الرداءة فيقول عنهمأما  الذين يراعي عملهم من حيث اجلود

  "يف العموم فساد العمل و رداءته 
  : اخلامتة والنتائج 

من خالل ما سبق تبني لنا أن املنهج اإلسالمي اإلستثمار يسعى من خالل الضوابط الترشيدية اليت يطرحها لنشاط أي منظمة       
ن يكون التوازن بني أبعاد التنمية املستدامة هواألصل والقاعدة ، حبيث ال يغلب اإليراد املادي على كل من اإليراد أو مشروع أل

  .االجتماعي واإليراد البيئي 
  :وميكننا أننؤكد منخالل هذه الورقة على النتائج اآلتية 

التنمية املستدامة يف عمل املنظمات و املشاريع بتوازن ال يسعى اإلقتصاد اإلسالمي من خالل منهجه اإلستثماري إىل تعزيز أبعاد  -1
 .يسمح معه بطغيان البعد اإلقتصادي على بقية األبعاد
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على املنظمة أو املشروع أن يسعى من خالل نشاطه إىل أقصى قدر من األرباح،و لكن يف إطار احلفاظ على مصاحل اتمع املسلم و  -2
 .تطلعاته و بيئته

البيئة اإلسالمية أن تتجاوز يف عملها مستوى احلفاظ على قيم اتمع إىل مستوى حتاول فيه تنمية تلك القيم،و جيب على املنظمة ب -3
 .تعزيز مكانتها يف اتمع

 ).املادي ( ، والتلوث البيئي)املعنوي أو اإلجتماعي( يربط اإلقتصاد اإلسالمي بعالقة طردية بني كل من التلوث الفكري  -4

 .أن تفي مبسؤولياا اإلجتماعية إال إذا سامهت بشكل فعال يف التوزيع العادل لنتائج اإلستثمارال ميكن للمنظمة  -5
 .املنهج اإلسالمي لإلستثمار من خالل قيمه يف احلفاظ على البيئة يشارك اتمع اإلنساين يف أعظم املعضالت اليت تواجهه -6
 .ت اتمع،و اإلبتعاد عن كل مايلحق به األذى و الضررعلى املنظمة أن تلتزم مبسؤولياا يف احلفاظ على أولويا -7
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