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 ملخص باللغُ العربًُ
 يىشف حمند و.د. حمند

 و.و. بهر حمنىد على
 شفاء رضا عبدالرزامالصًدَ 

في ظل التدىور المتسارع الذي ألقى بظاللو عمى جميع مجاالت الحياة السياسية واالجتماعية 
، وىي ظاىرة خطيرة، فقد ىيمنت اإلسالميواالقتصادية، برزت ظاىرة )التبعية( في عالم االقتصاد 

األخطبوطية عمى عالمنا االقتصادي، فنتجت دوامة من التساؤالت عن كيفية دول الرأسمالية بآلياتيا 
التبعية ) ن سبب اختيارنا ىذا البحث بعنوان:وكا الخروج من ىذه التبعية، وما ىي أبرز البدائل.

( ليبين خطورة التبعية، ويعرض مشكمتيا، ويقّدم رؤية واضحة عالجيا وآثارىا في االقتصاد اإلسالمي
في ىذا الجانب نحو منيجية شمولية  اأُلمة، ويعالج تخّمف اإلسالميتنعش االقتصاد في بدائل 

 اإلسالمية الدول بين االرتباط لفك األخير المالذ وىو االقتصادية التبعية من التحرمستقمة، في سبيل 
 .العربية اأُلمة نفس عمى الثقيمة وديونو الدولي والبنك

    التبعية االقتصادية. اإلسالمي، التكافل االجتماعي، االقتصاد الكممات المفتاحية: 
DEPENDENCY, ITS EFFECTS AND TREATMENT  

IN THE ISLAMIC ECONOMY 
Dr. Muhammad Y. Muhammad 

Dr. Bakr M. Al-Samarrai 
Mrs. Shifa R. Abdul-Razzaq 

Summary: 
In light of the accelerating deterioration that effected all areas of political, 

social and economic life. The phenomenon of (dependency) has emerged in the 

Islamic world economy, which is a dangerous phenomenon, as capitalist countries 

have dominated on our economic world and a spiral of questions has emerged on 

how to get out of this dependency and what are the most prominent alternatives. 

The reason for choosing this research, entitled (Dependency in the Islamic 

Economy - Its Effects and Treatment) was to show the severity of dependency, 

present its problem and provide a clear vision in alternatives to revive the Islamic 

economy. It addresses the backwardness of the nation in this aspect towards an 

independent comprehensive approach, in order to liberate from economic 

dependency and it is the last resort for the disengagement between Islamic 

countries and the World Bank and its heavy debts on the same Arab nation. 

Key words: Islamic economics, social solidarity, economic dependency. 
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 :املكدمُ

الحمد هلل المتفضل بمنو وجوده، والشكر هلل سبحانو في عاله، نحمدك ربي 
رب عمى جزيل نعمائك وكرم  ونستعين بك ونستغفرك ونتوب إليك، لك الحمد يا

عطائك، والصالة والسالم عمى سيدي وموالي رسول اهلل صموات ربي عميو وعمى آلو 
 الطاىرين وصحبو الغر الميامين وبعد:

في حالة من التبعية والتي  اإلسالميتعيش دول العالم ضوع: أهمية المو  -1
 تعتبر من أىم المشاكل وأخطرىا التي تواجو ىذِه الدول في الوقت الراىن.

وتمثل ىذه التبعية في ىيمنة العالم الرأسمالي الصناعي عمى دول العالم 
ولى ية وتبقى األُ من خالل ربط ىذِه الدول باقتصاديات الدول الرأسمالية العالم اإلسالمي

الثانية، فتبدأ آليات التبعية األخطبوطية لمعالم المستعمر عمى ىذِه الدول  القتصادتبعًا 
القروض ومن ثم تعمن ىذِه الدول عن مساعدتيا ودعم لمدول الفقيرة المسممة عن طريق )

( وقد تتشعب ىذِه إلى آثار عالية وحادة وبنفس الوقت مدمرة لمفكر والمساعدات
الف لمنيج الدول الغربية مما ينتج عنو حاالت الفقر والتمرد والبطالة وانحراف المخ

 السموك الفكري لدى شعوب الدول الفقيرة من أجل ذلك كانت أىمية ىذا الموضوع.
 سبب اختيار الموضوع: -2

 إن سبب اختيارينا ليذا الموضوع يعود إلى جممة من اأُلمور منيا:
 القرآن الكريم.بيان مفيوم التبعية في  - أ

تقديم رؤية واضحة عن مدى خطورة التبعية االقتصادية والتي تعتبر من  - ب
 أىم المرتكزات الرئيسية لألمن القومي.

 الحاجة الماسة لمثل ىذِه المواضيع. ىإبراز مد - ت
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الوقوف عمى حقيقة المشكالت االقتصادية التي تعاني منيا الدول النامية  - ث
 .اإلسالمية

 .اإلسالميمن خالل االقتصاد  اإلسالميةة إبراز معالم الشريع - ج
 .اأُلمةفي وحدة  اإلسالميأىمية التكامل  إظيار - ح
 أهمية الدراسة: -3
 بيان أىمية االقتصاد في تحقيق التنمية االقتصادية. –أ

وصواًل إلى الوحدة السياسية التي  اإلسالميضرورة التكامل االقتصادي  –ب
 ىي أمل كل مسمم.

 منهج الدراسة: -4
اتباع المنيج االستقرائي التحميمي وعرض كل مشكمة وكيفية التعامل معيا  –أ

 .اإلسالميةوفق إطار ومنيج الشريعة 
 مشكلة البحث: -5
ُتعد التبعية قضية عالمية تتفاوت نسبتيا في جميع الدول النامية، إذ تشير  

األحداث والتقديرات عن وجود انييار الدول اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا نتيجة ىذِه 
التعبية، لكن رغم كل ىذه اآلثار السنية ليذه التبعية فإن الكثير من الناس ليس لديو 

عمى حل جميع ىذه المشكالت فيحتاج األمر إلى بيان  المياإلسفكرة بقدره االقتصاد 
امكانية ىذا االقتصاد عمى حل ىذه المشكالت وزرع الثقة في نفوس المسممين بيذه 

 .اإلسالمياالمكانية لدى االقتصاد 
 الدراسات السابقة: -6

 ، ومن ىذه الدراسات:ونتشكل الدراسات السابقة ركيزة يعتمد عمييا الباحث
التبعية االقتصادية في الدول العربية وعالجيا في االقتصاد كتاب  (1)

 اإلسالمي، لمدكتور عمر بن فيحان المرزوقي.
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كتاب التبعية االقتصادية مأزق االستدانة في العالم الثالث في المنظار  (2)
 التاريخي، لمدكتور جورج قرم.

 (، تأليف:اآلثار السياسية واالقتصادية لمديون العربيةبحث مقدم في ) (3)
 المصطفى ولد سيد محمد.

بحث في التبعية االقتصادية والسياسية لمدول المتقدمة وتأثيرىا عمى  (4)
 التنمية البشرية في البمدان النامية، لمدكتور ماجد أحمد الزاممي.

من والصالح بدل من حالة الجوع والخوف والحرمان إن إتباع ىذا المنيج فيو األ
 .اأُلمةالذي تعيشو 

 هذا على مبحثين:وقد تضمن بحثنا 
 : التعريف بالتبعية.المبحث األول
 : التبعية في المغة واالصطالح.المطمب األول
 .اإلسالمي: التبعية في مفيوم االقتصاد المطمب الثاني
 .اإلسالمي: أسباب التخمف من وجية نظر االقتصاد المبحث الثاني
 .اإلسالمي: الرؤية الشمولية لالقتصاد المطمب األول

 وآثاره. اإلسالمي: عدم تطبيق منيج االقتصاد الثانيالمطمب 
 : مؤشرات التبعية في التجارة.المطمب الثالث
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 :املبحح األول
 التعريف بالتبعًُ

 : املطلب األول
 مفَىو اإلتباع

 .ثرهأذا سار في إمصدر اتبع الشيء وتبعو : االتباع في )اللغة(
صل واحد ال يشذ عنو أتبع" التاء والباء والعين " :جاء في معجم مقاييس اللغة

ذا لحقتو إمن الباب شيء، وىو التمو والقفو، يقال تبعت فالنًا إذا تموتو وأتبعتو، وأتبعتو 
 :دنى تغير، قال تعالىأروا البناء فغينيم فرقوا بين القفو والمحوق إصل واحد غير واأل
خن حن(1) ،ام يل ىل(2)،  العربية  ىلأفيذا معناه عمى ىذِه القراءة المحوق ومن

والتبيع ولد البقرة  .الشخص بداً أ... ىو الظل، وىو تابع والتبع .يجعل المعنى فييما واحد
النصير،  مو... والتبع قوائم الدابة وسميت بذلك ألنو يتبع بعضيا بعضًا.والتبعأُ إذا تبع 

 .ألنو يتبعو نصره، والتبيع الذي لك عميو مال فأنت تتبعو
ذا إ: ، يقول(3)حدكم عمى ممئ فميتبع"أذا أتبع ا  "مطل الغني ظمم، و : وفي الحديث

 .(4)حيل عميو فميحتلأُ 
 :و ردفتو وأردفتو ومنو قولو تعالىالشيء وأتبعت "وتبعت": لسان العربجاء في 

نث مث زث رث  يت ىت نت(5). 

                                                            

 .85 الكيف، اآلية سورة (1)
 .89 سورة الكيف، اآلية (2)

 .3/123البخاري في كتاب الحواالت، باب في الحوالة،  أخرجو (3)

 .363-1/362معجم مقاييس المغة:  (4)

 .11 سورة الصافات، اآلية (5)
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أتبعت القوم مثل أفعمت إذا كانوا قد سبقوك فمحقتيم وأتبع فالن "قال أبو عبيد: 
فالنًا إذا أتبعو يريد بو شرًا، كما أتبع الشيطان الذي انسمخ من آيات اهلل، فكان من 

 .(1)"الفارين وكما اتبع فرعون موسى
يضرب مثاًل لمرجل يؤثر برد  .ومن أمثال العرب السائدة: اتبع الفرس لجاميا

 .(3): كون الشيء تابعًا لغيرهوالتبعية .(2)الصنيعة واتمام الحاجة
 :االتباع اصطالحا  

ىي خضوع اقتصاد دولة متخمفة اقتصاديًا لمدول تعرف التبعية اصطالحا : 
، (4)المتقدمة اقتصاديًا، وىذه التبعية شاممة لكل المتغيرات التي تحدث في الدول المتقدمة

)ىو أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم وعن اصحابو ثم  وقيل:
وقال آخر )االتباع ما ثبت عميو الحجة، وىو اتباع كل ، ىو من بعد في التابعين مخير(

ىو المثل األعمى في اتباع ما أمر  من أوجب عميك الدليل اتباع قولو، فالرسول 
 .(5)بو(

 : املطلب الجاىٌ
 اإلشالمٌالتبعًُ يف مفَىو االقتصاد 

اإلسالم لينقذ البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ولتخمص الناس  جاء
من الظمم والشرك والجيل.. وسوف نمقي الضوء عمى بعض األسس والمبادئ القائمة 
عمى العدل والمساواة والتي تبيين بوضوح رفضيا لمتبعية وتؤكد حرصيا عمى كرامة 

 :وحريتو وعزتو، منيا ما اآلتي اإلنسان

                                                            

 .32–8/27لسان العرب )تبع(  (1)

 .125-124/ ص1ينظر ابن منظور لسان العرب، ج (2)

 مادة تبع. 1/81الوسيط:  المعجم (3)

( التبعية االقتصادية في الدول العربية وعالجيا في االقتصاد اإلسالمي، الدكتور عمر بن فيحان 4)
  .11م، ص2116، 1بيروت، ط -المرزوقي، مكتبة الرشيد

 (.1/548ينظر: أضواء البيان ) (5)
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ويتمثل ذلك في  :الفرد مسؤول عن الجماعة والجماعة مسؤولة عن الفرد -1
خيو أخو المسمم ال يظممو وال يسممو ومن كان في حاجة المسمم أ: "قول الرسول 

ن مسمم كربة فرج اهلل عنو كربة من كرب يوم عالمسمم كان اهلل في حاجتو، ومن فرج 
 ة مسؤولة عن الفرد.ماع، وكذلك فالج(1)ة"القيامة، ومن ستر مسممًا ستره اهلل يوم القيام

 .(2): )اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني(بيذا الشأن ل ويقو 
بين فئات المجتمع بإزالة الفوارق  الضغينةلقد أزال اإلسالم المساواة:  -2

خر حد عمى اآلالمشط وال فضل أل كأسنانالطبقية بين أفراد المجتمع وأن الناس سواسيو 
 زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  :بالتقوى ويقول اهلل تعالىإال 

 .(3)ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت
ساس من أعمى  اإلسالمييقيم اإلسالم العالقات بين فئات المجتمع : اإلخاء -3

"مثل المؤمنين في توادىم  :الرسول الكريم محمد  يقولخوة والتواد والتراحم، إذ األُ 
وتراحميم وتعاطفيم كمثل الجسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير 

 .(4)والحمى"
مة محددة، أو مجتمع معين، بل جاء إلى لم يأت اإلسالم إلى أُ : العالمية -4

مجتمع عالمي  اإلسالمي، فالمجتمع باإلسالممام كل معتقد أكافة الناس ولم يوصد باب 
وليس مجتمعًا اقميميًا، فأبوابو مشرعة ومفتوحة لكل انسان حركتو فطرة اإليمان، 
وتفاعمت مع مشاعره وأحاسيسو، فأدرك أن ىذا ىو دين اهلل من خالل تعاليمو ومبادئو 

                                                            

 ، باب ال يظمم46، كتاب المظالم، 5/121لمحافظ العسقالني،  –أخرجو البخاري شرح صحيح البخاري (1)
 م.1997، 1( ط2442المسمم المسمم وال يسممو رقم الحديث )

 (.5373، رقم الحديث )6/196طعمة، البخاري كتاب األ أخرجو (2)

 .13سورة الحجرات، اآلية:  (3)

 .2238/5( باب األدب، 5665أخرجو البخاري رقم الحديث ) (4)
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  ري جاء بو ربنا العظيم إلى البشرية جمعاء فيقول تعالى: محمد وأن رسول اهلل 
 .(1)حئ جئ يي ىي ني مي زي

 :، ويقول اهلل تعالى(2)أي يا محمد أبمغ الناس بأنك رسول اهلل إلى الناس كافة
يك ىك مك لك اك(3). 

وذلك بأن تسود روح المحبة والمساواة واإلخاء بين : التكافل االجتماعي -5
ن ال تطغى مصمحة الفرد أالشعب، وأن تشيع المساعدة والمساندة بين أفراد المجتمع، و 

، نما لكل كيانوا  وال تذوب مصمحة الفرد في مصمحة الجماعة و عمى مصمحة الجماعة، 
 فيعيش الجميع في كفالة جماعية.

وبو تقوم األنظمة والقوانين، وتطبق فيو التشريعات العادلة، فتمنح العدل:  -6
فسوف  ،ذا لم يقم العدلا  ، و اأُلمةمن والطمأنينة في حياة كل ذي حق حقو فيسود األ
 .(4)ختل توازن الفرد والمجتمعيحل محمو الظمم والذي بو ي

 .(5)يب  ىب نب مب زب :ويقول تعالى
والتي جاءت عالجًا  اإلسالميةيتضح لنا مما سبق عرضو جممة من المبادئ 

لمفرد والمجتمع، فييا تؤسس وتبنى المجتمعات القوية الصالحة، ومن خالليا تدور عجمة 
 الحياة اآلمنة المطمئنة وفييا يسود الود والتعاون والتراحم في سائر المجتمعات.

نانية وتشيع كل معاني الخير شكال العنف والقير، واألأوبيا تذوب كل 
 المجتمع المسمم وغير المسمم.والمساعدة في 

                                                            

 .158سورة األعراف، اآلية:  (1)
  .584/4( تفسير الدر المنثور، 2)

 .117سورة األنبياء، اآلية:  (3)

 .256مباحث في االقتصاد اإلسالمي، أ.د. صبحي فندي الكبيسي، ص (4)
 .91: اآليةنحل، السورة  (5)
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 فاإلسالمالسمحة  اإلسالميةفال مكان لمظمم والتعدي في ظل ىذِه المبادئ 
ثانيًا مى إذالل الفرد والمجتمع و أواًل عشكال القير والتبعية لمغير القائمة أيرفض كل 

 .حكام السيطرة عمييا ونيب ثرواتياإ
لى تفعيل ىذِه المبادئ المستمدة أن تعود إ اإلسالميلقد آن األوان لدول العالم 

شو في ظل التخمف والجيل ، لندرك الواقع المحزن الذي تعياإلسالميةمن الشريعة 
 .وأوصمتيا إلى ىذه الحالةإلى التبعية التي أدت تعي األسباب عمييا أن و والتبعية، 

 :اإلسالميمفهوم التبعية في االقتصاد 
 من خن  حن :يعمم سرىم ونجواىم حيث يقولرسل اهلل تعالى اإلسالم لعباده الذين أ
، ليكون ليم منيج دين ودولة يأمرون بالمعروف وينيون عن (1)مه جه ين ىن

 المنكر وفق ما أمرىم اهلل ونياىم عنو.
ويخرجيم من دياجير الظمم والجيل إلى آفاق العمم والمعرفة والنور بقولو تعالى: 

ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يهٱ(2) ولقد حمل ،
دعوتو إلى البشرية جميعًا، ولم تقتصر ىذِه الدعوة عمى مجتمع أو  الرسول األمين 

 ُأمة بعينيا.
ويقول  ،(3)حئ جئ يي ىي ني مي زي  ريويقول تعالى: 

 .(4)يك ىك مك لك اكتعالى أيضًا: 
 جم يل ىل مل خلفاإلسالم يرفض التبعية رفضًا تامًا لقولو تعالى: 

 مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم
                                                            

 .14: سورة الممك، اآلية (1)

 .1راىيم، اآلية: إبسورة  (2)

 .58اآلية: عراف، سورة األ (3)

 .28سورة سبأ، اآلية:  (4)
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، وىنالك آيات كثيرة تبين فييا العزة والتفضيل الكريم من اهلل (1)جي يه ىه
 ىل مل يكالعظيم لإلنسان الذي آمن بو وآمن برسولو، فيقول تعالى: 

 لك اك يق ىق، ويقول تعالى: زن رن مم  ام يل
 من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك
 .ىن نن

لنا مما سبق ذكره أّن اإلسالم ال يقر بالتبعية، ألنيا تقوم عمى الظمم  ويتبين
والعدوان في حمقات الفقر والتخمف وذلك لممحافظة عمى استمرار سيطرة الدول القوية 

 .اإلسالميعمى دول العالم الثالث ومن بينيا دول العالم 
 :أسباب التبعية

قد يعتقد البعض أن األسباب التي تؤدي إلى التبعية تقتصر فقط عمى الجانب 
، ومن ىنا تكون التبعية مفيوميم بتبعية خارجية فقط، اأُلخرىاالقتصادي دون الجوانب 

ن التبعية الخارجية ال تشكل إال شقًا واحدًا من التبعية الكمية، والشق اآلخر ىو أوالواقع 
: مجمل العوامل والظروف أن تعرف بأنياة الداخمية والتي يمكن ما يمكن تسميتو بالتبعي

الداخمية التي نتج عنيا في فقرة سابقة من التاريخ، تفكك حضاري واجتماعي وسياسي 
مغزو لالتفكك وميد  إلىدى أسمى الدول النامية أو المتخمفة والذي في الدول التي تُ 

 .(2)جنبياأل
باستثناء بعض ) اإلسالمييا دولنا العالم وليذا فإن حالة التبعية التي تعيش

ام ىي عبارة عن وضع ديناميكي تتفاعل فيو عوامل التبعية الداخمية ي( في ىذِه األالدول
 .(3)والتبعية الخارجية بشكل ُيبقي ىذه الدول في حمقات تخمقيا

                                                            

 .117سورة األنبياء، اآلية:  (1)

 بتصرف. 141اقتصاديات التخمف والتبعية، ص (2)

 .121التجارة الخارجية في الفكر االقتصادي اإلسالمي، ص (3)
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ولية والمواد عمى تصدير المواد األ اإلسالميةسباب التبعية اعتماد الدول أومن 
الخام، والتبادل غير المتكافئ في التبادل التجاري، ومما يرافق ذلك من احتكارات 
عالمية في التجارة الخارجية، وما تحتفظ بو الدول فيما بينيا لحماية تجارتيا الخارجية 

 وربية.عمى المستوى العالمي كسوق األُ 
ل عمى تخفيض النامية، والعم اإلسالميةثم التحكم بأسعار المواد األولية لمدول 

النامية، مما ينجم  اإلسالميةسعار لممواد المصدرة إلى الدول سعارىا، مقابل ارتفاع األأ
 عن ذلك مخاطر عديدة.

جميعًا والدول النامية ىي مشكمة المديونية  اإلسالميةومن أسباب التبعية لمدول 
ىذه الدول بعدة طرق ممتوية  إقحامالخارجية، وأساليب الدول الغربية الخبيثة في 

المديونية ب اإلسالميةالدول  إقحامأن تنصب ىذِه الدول إلى وأساليب مدعاة لمسخرية 
االقتصادية الداخمية من أجل  ياوضاعأسبب مباشر في التدخل في  من ذلك جعلتو 

 الدول في حمقاتيا المغمقة. تمك إضعاف
، (1)سياسيةالوامل االجتماعية و الع منياخرى تؤدي إلى التبعية ك عوامل أُ لوىنا

الناجمة عن خصائص التخمف لمدول النامية مثل التزايد السكاني، وانخفاض المستوى 
عدم )فساد البيئة السياسية(، ميين، انعدام االستقرار السياسي الصحي، ارتفاع نسبة األُ 

 توافر القيم المعنوية، عدم وجود الطبقة الوسطى ...الخ.
اقتصادية أو  كانت ىذه الخصائص االجتماعية الظاىرة التخمف، سواءً  وأن
شجع الدول القوية عمى استعمار الدول الضعيفة مما يمكن القول أن ت (2)اجتماعية

 لمتخمف في الدول النامية. ن االستعمار سبباً إالتخمف مدعاة وسببًا لالستعمار، وكما 
والذي يعتبر سببًا لمتخمف في  اإلسالميةفما سبب التخمف من وجية النظر 

 الدول النامية؟
  

                                                            

 وما بعدىا، بتصرف. 71ينظر: التنمية االقتصادية دراسة تحميمية، ص (1)

 .153اقتصاديات التبعية والتنمية تجارب أفريقية عربية، صينظر: المقدمة في  (2)
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 :املبحح الجاىٌ
 اإلشالمٌشباب التخلف مً وجَُ ىظر االقتصاد أ

ىي جزء من التبعية لمنظام االقتصادي  اإلسالميإن أسباب التخمف في العالم 
وقبل بيان أسباب التخمف سيكون عرض الرؤية الشمولية لالقتصاد  ،الغربي االشتراكي

في  اإلسالمياآلثار في عدم تطبيق منيج االقتصاد  في المطمب األول وبيان اإلسالمي
 المطمب الثاني وتحديد مؤشرات ىذِه التبعية في المطمب الثالث.

 : املطلب األول
 اإلشالمٌالرؤيُ الصنىلًُ لالقتصاد 

 منيج الحياة ونظام شامل لجميع جوانب الحياة المتعددة اإلسالميةن الشريعة إ
 :ييأتالسياسية واالقتصادية واالجتماعية... نبين عمى سبيل المثال ما 

الحكم في اإلسالم تقوم عمى الشورى وعمى الرعاية وليست عمى  سياسة .1
 خن حن  جن يم ىمالسمطة والتحكم ففي مبدأ الشورى يقول تعالى: 

 يي ىي  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن

 يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 .(1)زب رب

في اإلسالم ال يقف عند حد العمل في الزراعة والتجارة وحدىا،  واالقتصاد .2
نما معيا الصناعة  يل ىل مل خلوكما يقول تعالى:  (2)وا 

 خن حنجن يم ىم مم  خم حم  جم
 ىه  مه، ويقول تعالى: (3)ىه مه جه ين  ىن من

                                                            

 .159سورة آل عمران: اآلية:  (1)

 .331االقتصاد اإلسالمي النظام والسكان والرفاه، ص (2)

 .25سورة الحديد، اآلية:  (3)



 

 862 

7 

، وفي صناعة الجمود يقول (1)ىي مي خي حي جي يه
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمتعالى: 
 .(2)جه ين
 مل خلالقرآن الكريم إلى الصناعات السكنية بقولو تعالى:  وأشار

 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل

 من خن، وفي صناعة الفمك يقول تعالى: (3)جه ين  ىن

 .(4)جه  هن

، وفي (5)مغ جغ مع جع  مظ حط مضويقول تعالى: 

 جس مخ جخ مح جح مجيقول تعالى:  الدروعصناعة 

 .(6)حس
وفي مجال الزراعة أشار اإلسالم إلى العناية بكل من اإلنتاج النباتي واإلنتاج 

: "ما من مسمم يغرس غرسًا أو يزرع الحيواني وتوفير المستمزمات المختمفة ليا، فقال 
 .(7)زرع فيأكل منو طيرًا أو إنسان أو بييمة إال كان لو بو صدقة"

                                                            

 .81سورة النحل، اآلية:  (1)

 .81سورة النحل، اآلية:  (2)

 .74عراف، اآلية: سورة األ (3)

 .37سورة ىود، اآلية:  (4)

 .12سورة فاطر، اآلية :  (5)

 .81سورة األنبياء، اآلية:  (6)

 ( كتاب المسافات.3951الحديث رواه اإلمام مسمم رقم الحديث ) (7)
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ختالف خصوبة األرض ونوعية إلى البحث عن أسباب ا الكريمويرشد القرآن 
 ىنالزروع والمنتجات لإلفادة منيا في تحقيق االحتياجات الغذائية ويقول تعالى: 

 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين

 .(1)جح مج حج مث هت مت ختحت جت  هب مب خب حب جب هئ
 مح جح  مجوفي اإلنتاج الحيواني أشار القرآن الكريم بذلك قولو تعالى: 

 .(2)مس خس حس جس مخ جخ
وفي الجانب االجتماعي يفرض اإلسالم التكافل االجتماعي كعبادة يتعبد بيا 
إلى اهلل تعالى ليسد حاجة المحتاج، والوقوف بجانب الغارم في سبيل مصمحة عامة أو 

وغير ذلك، وكما جاء في تحديد مصارف الزكاة حيث يقول  إداريةتحت ظروف غير 
  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ريتعالى: 
 مث هتمت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 .(3)مج حج

 وغير ذلك من المجاالت التي تحتاج إلى كل منيا بحث خاص فييا.
ويتضح لنا مما سبق أن اإلسالم دينًا متكاماًل شاماًل لجميع جوانب الحياة، 
بموجبو تضمن كافة النظم واألحكام ألنو تناول جميع مجاالت الحياة السياسية 

..، وفي صورة متوازنة ومتكاممة ومترابطة ال يطغى والفكرية . واالجتماعيةواالقتصادية 
 .(4)يت ىت نت مت زت رت: تعالىفييا جانب عمى آخر ويقول 

 

                                                            

 .4سورة الرعد، اآلية:  (1)

 .5سورة النحل، اآلية:  (2)

 .38نعام، اآلية: سورة األ (3)

 .56سورة الذاريات، اآلية:  (4)
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 املطلب الجاىٌ: 
 وآثاره اإلشالمٌأشباب عدو تطبًل ميَج االقتصاد 

 :وذلك لألسباب اآلتية اإلسالميصاد تطبيق االقت اإلسالميةلقد أغفمت الدول 
 األنظمةواقعة تحت النظام االستعماري فيذِه  اإلسالميةإّن معظم الدول  -1

 .تطبق قوانينيا االقتصادية عمى مستعمراتيا بقوة السمطان والحديد
عن تعاليم  إعراضاً بعد استقالليا في نفس االتجاه ال  اإلسالميةبقاء الدول  -2

نما خضوعًا لمقوانين واألنظمة التي أوجدتيا اإلفرازات ا  ، و اإلسالمومنيج 
 .(1)والتي تخدم الرأسمالي واالشتراكياالجتماعية 

دى إلى عدم مقدرة عمماء يم الديني عن التعميم العام مما أفصل التعم -3
المسممين تقديم الحمول السميمة لممشكالت التي تستجد حديثًا والعمل 

 .اإلسالميبالقوانين الوضعية بدل نظام تشريع 
عن إعطاء الضوء الكافي إلنارة الطريق أمام  اإلسالميةقصور الدراسات  -4

عمى  اإلسالميالناس وتبصيرىم بالمخاطر التي يجرىا عدم تطبيق النظام 
 الحياة بمختمف جوانبيا.

الحمول لممشكالت االقتصادية  إيجاد إمكانيةإثارة الشبيات والظنون حول  -5
قفين ، وذلك ألن معظم المثاإلسالميمن خالل تطبيق النظام االقتصادي 

وكذلك  كان ينطمقون من االزدواجية في التفكير بسبب تبعيتيم الثقافية،
تابعة لمنظم الوضعية فكار فجاءت األ االجتماعية، واإلفرازاتبسبب 
 .(2)اإلسالميةمعالم الشرعية واليوية فطمست 

                                                            

( قواعد التنمية االقتصادية في القانون الدولي والفقو اإلسالمي، د. محمد الشحات الجندي، مكتبة النيمين، 1)
 .261م، ص1985

م، 2116-ىـ1411، 2( المواالة والمعاداة في الشريعة اإلسالمية، مكتبة ابن الجوزي، الدوحة، ط2)
 .781ص
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عمى واقع الحياة و ىذِه األسباب المترتبة عمى ثار ىنالك الكثير من اآلو 
  باآلتي: ىانوجز االقتصادية واالجتماعية والسياسية وسوف 

ضمن دائرة التبعية االقتصادية لمدول االستعمارية  اإلسالميبقاء دول العالم  -1
المتقدمة صناعيًا والسيما مع تفاقم مشكمة العجز الغذائي واالنغماس في 

عية، واختفاء تكنولوجيا االستيالك المستورد وضعف القاعدة الصنا
 اإلسالمياالقتصادية الصناعية، وزيادة مديونية العالم  اإلنماءمؤسسات 

 بصورة مخيفة، وفوضى في غياب التنسيق في خطط برامج التنمية.
ضمن شعوب المتخمفة اقتصاديًا وىي تسعى  اإلسالمية اأُلمةإبقاء شعوب  -2

التقدم  نّ محاق بالشعوب المتقدمة صناعيًا وأغفمت أجاىدة في سبيل ال
في كل  اإلسالميمن خالل التكامل لممجتمع  الّ القتصادي ال يتحقق إ

 .اإلسالميةمجاالت الحياة ووفق الشريعة 
ذلك من خالل  من كل النواحي العقائدية والعبادية وعالجسوء فيم اإلسالم  -3

 :اآلتي
المعرفة الصحيحة باهلل تعالى من خالل فيم كتاب اهلل وسنة رسولو  - أ

 وواقعًا.لفعمي مسمكًا والتطبيق ا
فيقول  ،والتشريعات من صنع البشر األحكامنزل اهلل أي ترك أالحكم بما   - ب

 .(1)جه هن من خن حن جن مم خمحم جم  هل تعالى:
أنو ، إذ ىم مبدأأمر بالمعروف والنيي عن المنكر وىو العمل بمبدأ األ  - ت

 دعوةالساس الحب الذي اعتقد بو المجتمع وىو أفي الشعوب عمى  يبنى
خير قبل الشر وبيان عممو فيكون بذلك مدعاة لمرحمة بين الخالق إلى ال
 .(2)وعباده

 
                                                            

 .51سورة المائدة، اآلية:  (1)

 .48سالمية، د. إبراىيم العمري، صفي المنطقة العربية اإل التنمية والتخمف (2)
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  :املطلب الجالح
 مؤشرات التبعًُ يف التجارَ اخلارجًُ

ة في التجارة الخارجية ن مؤشرات التبعية االقتصادية تظير مالمحيا واضحإ
 اإلسالمية مدوللىم تمك المؤشرات والتي يمكن من خالليا ادراك درجة التبعية أ وجزوسن

 .جنبية في التجارة الخارجيةوالعربية بالذات بالدول األ
 :للخارج يمؤشر درجة االنكشاف االقتصاد -1

واردات قيمة الصادرات والتتضح درجة االنكشاف االقتصادي من خالل مدى 
جمالي: وىو عبارة عن القيمة السوقية لكل السمع والخدمات بالنسبة لمناتج المحمي اإل

النيائية التي ينتجيا المجتمع أو االقتصاد المحمي خالل فترة وزمنية محددة وىي السنة 
ا ويقتصر عمى احتساب ما ينتجو المجتمع فوق البقعة الجغرافية لموطن وال يشمل م

 .(1)ينتجو المواطنون في الخارج
 درجة االنكشاف االقتصادي: 

                             
وبقدر ما  ،بالتجارة الخارجية اً تأثير  قل  يكون أ وكمما كان ىذا المؤشر منخفضاً 

كثر تأثر بالتجارة الخارجية أو يسمى بربح بقدر ما يكون االقتصاد أمرتفعًا، و  يكون
 ."The wind of trade"التجارة: 

ن ال أن التجارة الخارجية ليا فوائدىا بين المتعاممين فييا، ولكن يجب فال شك أ
كبر من النشاط االقتصادي القومي يعتمد اعتمادًا كميًا عمى التصدير يكون الجزء األ

ك ارتفاعًا لن ىناأواالستيراد كما ىو الحال في الدول النامية وبالذات في بمدنا، بحيث 
 ًا عاليًا في مؤشر االنكشاف االقتصادي ليا.ممحوظ

 

                                                            

 . 63مبادئ االقتصاد الكمي، ص (1)

 .(1)الصادرات + الواردات
 الناتج المحلي اإلجمالي
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 :همية الصادرات في الناتج المحليمؤشر أ -2
ن نسبة الصادرات في الناتج المحمي ىو مؤشر عمى درجة االنكشاف إ

كان دلياًل عمى  لمتصدير إنتاجيااالقتصادي وكمما خصصت الدولة جزءًا كبيرًا من 
لمدولة عمى الخارج وعمى اندماجيا في التقسيم الدولي لمعمل والذي تسيطر اعتماد كبير 

غرافي ليذِه كثر تعقيدًا وخطورة ىو التركيز الجومما يزيد أ ،أسمالية العالميةعميو الر 
ذا حدث تغير مفاجئ إىذِه الصادرات تكون إلى دولة أو دولتين، ف نّ الصادرات، بمعنى أ

زمات اقتصادية دولية، ويكون االقتصاد العربي أفي العالقات الدولية يتسبب عنيا 
  .العتماده عمى تصدير سمعة أو سمعتين األزماتول ضحية ليذِه أ اإلسالمي
 

   همية الصادرات=أومؤشر 
 
 مؤشرات التركيز السلعي للصادرات: -3

مدى تركيز الدولة عمى تصدير سمعة واحدة أو عدد بقياس ىذا المؤشر يقوم 
 .ذلك أنو مؤشر من مؤشرات التبعية قميل من السمع، فيعني

 

 = مؤشر تركيز السلعي للصادرات
 

ن طبيعة ىذِه السمعة أو السمعتين المتخصصة بتصديرىا الدول النامية، تخضع إ
سعار الدول الغربية ما تتحكم في تحديد ىذِه األ سعار وغالباً إلى تقمبات حادة في األ

من  صدير في الدول النامية بأنو واحدوكما وصف سابقًا بأن قطاع الت ، واالستعمارية
ن لم يكن جغرافيًا باقتصاديات الدول إالتقدم في صحراء من التخمف الذي يرتبط ىيكميًا 

 .(1)المتقدمة
                                                            

 .43قياس التبعية في الوطن العربي، ص (1)

 الصادرات
 الناتج المحلي

 صادرات السلعة الرئيسية
 الصادرات
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  :مؤشر تصدير السلعة الرئيسية بشكل خام -4
جنبية يبين ىذا المؤشر عمى تعامل الدول الغربية، المتمثمة في الشركات األ

 .(1)سواقياأوالتي تقيم مصافي تكرير النفط بالقرب من 
 

 = مؤشر تصدير السلعة الرئيسة
 

العربية وعمى وجو الخصوص المنتجة لمنفط ونسب  اإلسالميةمع الدول 
مما يدل  ،عوام السابقة والالحقة تنذر بكميات ىائمة من التصديرالتصدير خالل األ

عمى مدى سيطرة الدول الصناعية الكبرى عمى صناعة النفط في مراحل ويدلل عمى 
 .(2)لمدول االستعمارية اإلسالميةتبعية دولنا 
 : للصادرات مؤشر التركيز الجغرافي -5

إلى دولة أو دولتين فكمما  اإلسالميةتتركز صادرات الدول النامية ومنيا الدول 
قل عدد الدول المستوردة لصادرات الدول النامية كمما كان ربط ىذِه الدول المصدرة في 

كثر مدة وتكون التجارة الخارجية محفوفة بالمخاطر، نتيجة أقرارات الدول الصناعية 
بد من تنويع السمع التي سواق، فالاقتصادية أو إثارة الحروب تقود إلى غمق األزمات أ

 ةتصدر والبد من تنويع الدول المستوردة، بذلك تحقق عدم قدرة الدول االستعماري
 سعار.بالتحكم في األ

                                                            

منظمة المؤتمر  السوق اإلسالمية المشتركة ىدف نيائي لمتكامل االقتصادي بين الدول األعضاء في( 1)
، 1993 / نيسان(، أبريل54مجمة آفاق اقتصادية، عدد )الرحمن زكي إبراىيم، اإلسالمي، د. عبد

  .123ص

بحاث قدمت في الندوة المنعقدة في الكويت، أالتنمية والتعاون االقتصادي في الخميج العربي، مجموعة  (2)
 .511م، ص1997يار أ 3نيسان،  29من 

 الكمية المصدرة من النفط الخام
 الكمية المنتجة من النفط الخام
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  :جنبية تجاه الدول الناميةاأل األموالانسياب رؤوس  -6
الح المال المستثمر، التي تكون تيدف إلى الربح ومص األموالن ىذِه إالشك 

يدي العاممة، فيي لم تأتي بيدف ولية واستغالل رخص األفي حاجة إلى المواد األ
التنمية لمدول النامية وليس ليا ناتج ربحي تنموي لمبمدان التي فييا، فعمى الدول ادراك 

 .(1)ىذِه المخاطر وضبط آليات االستثمار
  

                                                            

 .54التنمية االقتصادية، دراسة تحميمية، ص (1)
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 :املبحح الجالح
 اإلشالمٌعالجات التبعًُ يف االقتصاد 

د لو من م البُ ن ىذا النظاكنظام متكامل وأ اإلسالميبعد أن عرفنا االقتصاد 
مراحل العالجات لمتبعية متعددة وكثيرة وسبل  ن  إال أ ،عالجات لمثل ىذه األزمات

صاب الدول أوىي مقابمة لمتخمف الذي  التحرر من التبعية تبدأ من التنمية االقتصادية
النامية وضرورة  التكامل االقتصادي وسيكون محور المبحث الثالث في  اإلسالمية

عالقات التجارية فضل الوسائل في الأضرورة تطبيق  فضاًل عن ،العالجات التبعية
 المبحث إلى ثالثة مطالب. الدولية، ولذلك قسمنا ىذا

 : املطلب األول
 مراحل التهامل االقتصادٍ

ولى خطواتيا يكون فييا قتصادي في نماذج متدرجة تبدأ في أااليمر التكامل 
ن يصل أالتكامل إلى  أىدافالتكامل االقتصادي عمى نطاق ضيق جدًا، وال يحقق 

يأخذ شكل الوحدة االقتصادية الشاممة  عمرحمة متقدمة من التكامل وعمى نطاق واس
التي يأخذىا التكامل  ج التدرجي نماذأتلمدولة المتكاممة وفيما ي ىدافتحقق الغايات واأل

 االقتصادي:
ويتم ىذا النظام عن طريق عقد اتفاقيات بين دولتين تتم من  :نظام التفضيل -1

، اأُلخرىخالليا منح تسييالت جمركية لمسمع الواردة بينيما فقط، وال تستفيد منيا الدول 
المفروضة عمى يضًا بنظام صاحبة الخطوة أو الرعاية، وتبقى كافة القيود أويسمى 

% من التعريفة 11نما يتفق عمى تعريفو تقدر ا  السمع المستوردة بشكل كامل، و 
 .(1)الكمركية
ولى الخطوات الجادة في طريق يعتبر ىذا النظام أُ  :تجارة الحرةمنطقة ال -2

التكامل االقتصادي وفيو تمغى الضرائب الجمركية المفروضة عمى السمع بين الدول 
                                                            

 .25–22التكامل االقتصادي، ص (1)
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من الضرائب مقتصرًا عمى  اإلعفاءأو  اإللغاءأو المتكاممة، وقد يكون ىذا  األعضاء
، ولكن تحتفظ كل دولة من األعضاءعامًا لجميع السمع بين الدول  إعفاءسمع معينة أو 

ركية الخاصة، المفروضة عمى السمع المستوردة من الدول مبتعريفتيا الك األعضاءالدول 
 .األعضاءغير 

فييا حرية انتقال  األعضاءوىي السوق التي تكون لمدول  :السوق المشتركة -3
العمل ) اإلنتاجالسمع الوطنية، ويتم من خالل السوق إلغاء القيود عمى انتقال عوامل 

 إيجاد، ثم (1)(األعضاءورأس المال والموارد الطبيعية وانتقال السمع والخدمات بين الدول 
ية منطقة أو مشروع دون أن يعمموا في أوكذلك فإن العمال يمكنيم ، تعرفة كمركية

مارية مشاريعيم االستث إقامةليم مطمق الحرية في  األموالرؤوس أصحاب يضًا أتمييز و 
 في أي موقع ضمن نطاق السوق.

لغاء كافة الضرائب الكمركية إويتم في ىذِه المرحمة  :الكمركي االتحاد -4
ليذا االتحاد، ويتم وضع تعريفة كمركية موحدة  األعضاءالمفروضة عمى سمع الدول 

بحيث تمتزم بيا جميع دول االتحاد وتفرض فقط عمى السمع المتبادلة مع دول العامل 
 .(2)الخارجي
كافة في  اً كثر تطور أ عبارة عن اتحاد كمركي ووى :االتحاد االقتصادي -5

يتم التكامل  نأليس من الضروري أنو ىنا  اإلشارةالقطاعات االقتصادية، وتجدر 
الممكن الشروع باالتحاد  رة متدرجة وفق مراحل متتالية، إذ مناالقتصادي وبصو 

 .(3)الكمركي دون المرور وفق المراحل التي سبقتو
لييا مشروع إخيرة التي يصل وىي المرحمة األ :التكامل االقتصادي التام -6

السابقة، توحيد كافة إلى ما تقدم في جميع المراحل  إضافةالتكامل االقتصادي ويتضمن 
داري لتنفيذ ىذِه السياسات، إميا وجياز عُ  إقميميةسمطة  إيجادالسياسات اآلنفة الذكر، ثم 

                                                            

 .43االقتصاد اإلسالمي والقضايا المعاصرة، عمي أحمد السالوس، ص (1)

  .453، ص1414، مؤسسة الرسالة، 1( تمويل التنمية في االقتصاد اإلسالمي، د. شوقي دنيا، بيروت، ط2)

 .34التكامل االقتصادي، ص (3)
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وعمى كل عضو في ىذِه المرحمة سمطاتو التنفيذية الذاتية وخضوعو إلى السمطة 
ن التكافل االقتصادي التام ال يحتاج إلى خطوات محددة إالعميا، وبيذا ف اإلقميمية

 لموصول لموحدة السياسية الفعمية.
وسائل تحقيق التكامل االقتصادي يجب مراعاة ما ي تلك النقاط ف فضال  عن

 :يأتي
 .يزة الوحدة االقتصادية بين الدولجوتطوير أ إقامة -1
 منظمة السوق المشتركة. تطوير -2
 تنسيق البرامج والخطط. -3
 .باإلنسانتأكيد دور الموارد البشرية من خالل العناية واالىتمام  -4

التي تواجه ولكي يتم هذا التكامل بصورة صحيحة يجب مراعاة المعوقات 
 ة:تيلتكامل االقتصادي وتتمثل في النقاط اآل

ودراسة مسألة دارة السياسية لدى الحكام، وعدم واقعية طرح عدم توفر اإل -1
 التكامل االقتصادي.

دول النامية، وال الشركات المتعددة الجنسيات عمى غالبية االقتصاد لم ىيمنة -2
داخمية مر عمى الييمنة فقط بل يمتد ذراعيا لمعبث بالشؤون اليقف األ

 ومنافسة الشركات المحمية.
 النامية إلى الدول الصناعية. اإلسالميةقتصاد الدول تبعية ا -3
 عدم التنسيق في تنفيذ السياسات االقتصادية. -4
تأثير العوامل والمؤثرات الخارجية وفي مقدمتيا االحتالل الصييوني وأثره  -5

 .(1)العمل العربي خاصةالمشترك وكذلك  اإلسالميعمى العمل 

                                                            

 . 271–264التكامل االقتصادي، ص (1)
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والعربي بأحداث التجزئة والتخمف بإيجاد المشيخات  اإلسالميتبديد المال  -6
 .اإلسالميةوالدويالت من أجل ترف سفيو لمثروة العربية 

نماط أوالعربية تتخذ  اإلسالميةجميع الدول  الموجودة في مويةنماط التناأل -7
 .(1)تنموية انعزالية وقطرية وبعيدة عن نمط التكافل والوحدة االقتصادية

 : املطلب الجاىٌ
 التهافل االقتصادٍ أٍداف

ىمية لمدول ة من األلمتكافل االقتصادي فوائد ومزايا عمى درجة بالغ نّ إ
ن أمكن معينة ي أىدافيعتبر وسيمة لتحقيق التكامل ليس غاية، بل  نّ المتكاممة، وا  

 :باآلتينجمميا 
 :باآلتيحقق التكامل االقتصادي للبلدان المتكاملة ت: ياالقتصادية هداف: األأوال  
مام الصناعات القائمة التي ال تشتغل بكامل بطاقتيا بسبب اتساع األسواق أ -1
ثمانيا، أاع فبالتالي ارت اإلنتاجيةوارتفاع النفقات  اإلنتاجسواق الذي يؤدي قمة ضيق األ

يؤدي إلى وفرات داخمية وخارجية وىو تحصيل الرفاىية  اإلنتاجن زيادة وفرة ا  و 
وتظير انخفاض التكاليف وىي  اإلنتاجاالقتصادية، وتؤدي بالتالي إلى انتقال عناصر 

 .(2)ىم المنافع لمتكافل االقتصاديأ
ؤدي إلى توزيع ىذِه العناصر بصورة اقتصادية فيما ت اإلنتاجانتقال عناصر  -2

دي العاممة في الوقت الذي تعاني فيو اياألنقص تعاني من البمدان التي  نّ أ إذ، بينيا
، وىكذا بالنسبة (3)يدي العاممة والقضاء عمى البطالةإلى فائض في األ اأُلخرىالبمدان 
( ضمن خطط اقتصادية النقصبمدان الفائض وبمدان ، فيكون لدينا )األمواللرؤوس 

 .حكمة فتزداد األرباح لكل البمدانم
                                                            

 .145المقدمة في اقتصاديات التبعية والتنمية، سعد ماىر حمزة، دار المعارف، ص (1)

 .36–29التكافل االقتصادي، ص (2)

 .18–17دراسات في التكافل االقتصادي، ص (3)



 

 828 

7 

لغاء الصناعات المتشابية من خالل التنسيق في خطط التنمية بين بمدان إ -3
 .(نتاج لمسمعةأقل تكمفة إسمع تممك نسبة ) انتتاجالتكامل مما يؤدي إلى 

تحول العالم الخارجي بسبب زيادة  زيادة قوة الدول المتكاممة في التساومية -4
رخص يسيل ليا الحصول عمى أحجم الصادرات والواردات لمدول المتكاممة، مما 

 المبادالت التجارية.
تخفيف العبء عن ميزان المدفوعات من خالل زيادة التبادل التجاري  -5

 جنبية.االستيراد، الذي يتطمب عمالت أونشاطو، مما يعوض عن الحاجة إلى 
 ل االقتصادي بين الدول سيؤدي إلى:لتبادل واكتمال التكامزيادة ا -6

 .الفضاء عمى التبعية - أ
البمدان وتطورىا يؤدي إلى التحقيق الرفاه  زيادة الترابط بين اقتصاديات - ب

 وبالتالي يحقق القوة العسكرية والسياسية واالجتماعية.
 : املطلب الجالح

 شبل التحرر مً التبعًُ
حجم المسؤولية كبير، والتحديات جسام فال حل لمتحرر من التبعية والتخمص  نّ إ

، ولكن كيف يتم ذلك؟ اإلسالميمنيا فال بد لمتخطيط االستراتيجي المستمد من النظام 
نما ا  ىل يتخذ كل بمد من ىذا الوطن الكبير سياستو عمى انفراد؟ سيكون الجواب بالنفي و 

 :(1)ل التحرر من التبعية االقتصادية كاآلتيبيكون العمل بما ىو آت فأفضل س
 .اإلسالميرادات السياسية لدول العالم وتوافق اإل إيجاد -1
 اإلسالميةالعمل عمى تنمية اقتصادية واجتماعية شاممة في اطار الشريعة  -2

 ومن خالل:

                                                            

، مركز الدراسات االستراتيجية، د. أحمد النجار، 2116( االتجاىات االقتصادية االستراتيجية لعام 1)
   .14صالقاىرة،  -األىرام
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الموارد البشرية، ويشمل االلتزام بالشريعة والتعميم، والتدريب،  استثمار - أ
نسان كافة الوسائل العناية والرعاية التي تحدث عنيا والتغذية، وتوفير لإل

 .اإلسالم
 استثمار الموارد الطبيعية. - ب
عادةالعدالة االجتماعية  - ت توزيع الدخول من أجل تنشيط االقتصاد ودفع  وا 

 عممية التنمية.
 وكفاءة العمل ودوره في التنمية االقتصادية.التوظيف  - ث
 الحرية االقتصادية المقيدة. - ج
الزكاة والتنمية االقتصادية، والعمل عمى صندوقو ويكون بدياًل لصندوق  - ح

 النقد الدولي وبنكو.
لمبنوك  األعمىتحت منظمة المجمس  اإلسالميةتفعيل دور المصارف  - خ

 .(1)وتنمية مسؤوليتو المجتمعية اإلسالمية
ساسي يشكل المحور األ اإلسالميةقيام التكامل االقتصادي بين الدول  -3

ىذا التكامل  والعمود الفقري إلى عممية التنمية االقتصادية، وال شك بأن
ليو في الوقت إحوج ما تكون أ اإلسالمية اأُلمةاالقتصادي أصبحت 

، صادية عمى الساحات العالميةالحاضر لما يشيده العالم من تكتالت االقت
ن تقيم ىذا التكامل بما يممكون من أولى من باب أ اإلسالمية اأُلمةو 

عاون سالم يدعو إلى التواإل األصل أمة واحدة، مقومات التكامل وىي في
  مت خت حت جت هب مب خب :والتآزر والتآلف ويقول تعالى

                                                            

( التبعية االقتصادية في الدول العربية وعالجيا، د. عمر فيحان المرزوقي، مكتبة الرشد، الرياض، 1)
  .276م، ص2116
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 جس :ىذا العمل امتثااًل لقولو تعالى وقد حثنا العظيم عمى ،(1)مث هت

 حط مض خض حض جضمص خص  حص مس خس حس

 .(2)مغ جغ مع جع  مظ
 املطلب الرابع: 

 اشتخداو صًغ التنىيل والسناَ
تشكل صيغ التمويل المتعددة في التمويل اإلسالمي أنموذجًا بارزًا في عالج 
التبعية، ومن صيغ التمويل اإلسالمي: التمويل بالمرابحة، والتمويل بالمشاركة، والتمويل 

وسوف نأخذ  ،مويل المتورق، والتمويل باالستنصاعبالمضاربة، والتمويل باإلجارة، والت
 بعض ىذه الصيغ وأىميا:

 التمويل بالمرابحة: (1)
، ويطمق وىي من أبرز أدوات االستثمار والتشغيل، وىي نوع من أنواع البيوع

 (.بيع المرابحة لألمر بالشراءعميو في البنوك اإلسالمية )
وىذا ما يطمق ، (3)(وربح معمومهو البيع برأس المال والمقصود ببيع المرابحة:)

عميو بالمرابحة البسيطة، إذ أن صورتو في المصارف اإلسالمية تتمثل: طمب شراء 
السمعة المعينة بأوصاف محددة، يقدميا العميل لممصرف، وذلك مقابل التزام الطالب 
بشراء ما طمبو حسب السعر والربح المتفق عمييما، ويكون أداء الثمن مقسطًا ومجاالت 
االستثمار عن طريق صيغة المرابحة لألمر بالشراء، وتمكن ىذه الصيغة من تمبية 

 :(4)احتياجات قطاعات مختمفة منيا عمى سبيل المثال
                                                            

 .52سورة المؤمنون، اآلية:  (1)

 .115سورة التوبة، اآلية:  (2)

مجمة الفقو اإلسالمي التابع إلى ( ينظر: المرابحة لألمر بالشراء، د. عمي أحمد السالوس، بحث مقدم 3)
 . 789ىـ، ص1411لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، المجمد الخامس، 

( ينظر: بيع المرابحة المركبة كما تجريو المصارف اإلسالمية، حسام الدين عفانو، جامعة الخميل، 4)
 .8م، ص2111، 1فمسطين، ط
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 عن طريق شراء األجيزة الطبية ومستمزمات المين. :القطاع المهني -
 عن طريق شراء البضائع سواء من الداخل أو الخارج. القطاع التجاري: -
 عن طريق تجييز وشراء اآلالت الزراعية الحديثة. الزراعي: القطاع -
 عن طريق تجييز وشراء المعدات الصناعية الضخمة. القطاع الصناعي: -
 عن طريق شراء معدات البناء. القطاع اإلنشائي: -
 التمويل في المضاربة: (2)

مأخوذة من الضرب في األرض، أي السير فييا، وتسمى عند أىل المدينة  كممة
 .(1)المنورة بالقرض

وتعرف المضاربة بأنيا: عقد بين طرفين أو أكثر يقدم أحدىما المال واآلخر 
يشارك بجيوده، عمى أن يتم االتفاق عمى نصيب كل طرف من األطراف بالربح بنسبة 

 .(2)معمومة
لوسيمة التي تجمع بين المال والعمل بقصد استثمار وتعتبر المضاربة ىي ا

 األموال التي ال يستطيع أصحابيا استثمارىا.
 أنواع المضاربة:

 أوال : من حيث االشتراك فهي نوعان:
وليا ثالث أطراف، ويشترك بيا صاحب رأس المال،  المضاربة المشتركة: . أ

 والمصرف والمضارب.
 وليا طرفان: صاحب المال، والمضارب المستثمر. المضاربة الفردية: . ب

                                                            

محمد أحمد حسب اهلل، وىاشم محمد ( لسان العرب، محمد بن مكرم بن عمي ابن منظور، تحقيق: 1)
 . 1/541القاىرة، بدون تاريخ الطبعة، ص -الشاذلي، دار المعرفة

، 2عمان، ط -( ينظر: الشامل في عمميات المصارف اإلسالمية، محمود عبد الكريم أرشيد، دار النفائس2)
 . 41-41م، ص2117



 

 826 

7 

 :(1)ثانيا : من حيث اإلطالق والتقيد
وىي أن تدفع المال مضاربة من  (:محدد تفويض غيرالمضاربة المطلقة ) . أ

غير تعين المكان والزمان وصفة العمل، فيكون لممضارب حرية التصرف 
 اربة.كيفما شاء دون الرجوع إلى رب العمل إلى عند نياية المض

وىي التي يشترط فييا رب المال عمى (: المضاربة المقيدة )تفويض محدد . ب
المضارب بعض الشروط لضمان مالو، حيث تكون فيو تعقيدات نوعية 

 وزمانية ومكانية.
 التمويل بالمشاركة:  (3)

وىي صورة من المضاربة، والفرق األساسي بينيما أنو في حالة المضاربة يتم 
صاحب المال وحده بينما في المشاركة فإن راس المال يقدم بين تقديم رأس المال من 

الطرفين، ويحدد عقد المشاركة الشروط الخاصة بين األطراف المختمفة، وليا عدة صور 
 .(2)وحسب نصيب كل مشارك في ىذا التمويل بعد نياية كل سنة مالية

 التمويل باإلجارة: (4)
ة لمبذل واإلباحة لمدة معمومة وىي عقد الزم عمى منفعة مقصودة قابم جارة:اإل

جارة صورة مستحدثة من صور التمويل في ضوء عقد األجارة وفي بعوض معموم، واإل
 إطار صيغة تمويمية شائعة تسمح بالتيسير عمى الراغب في تممك األصول.

 :(3)أما أنواعها
 جارة المنتيية بالتمميك.اإل . أ

                                                            

  .281م، ص2111، 1حمب، ط -لبراق( ينظر: دليمك إلى العمل المصرفي، أحمد زكريا وحيد، دار ا1)

م، 1998، 1( ينظر: المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، عبد الرزاق رحيم الييتي، دار أسامة، ط2)
  .32ص

  .184( ينظر: الشامل في عمميات المصارف اإلسالمية، مصدر سابق، ص3)
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 التأجير التمويمي. . ب
 العقد المتفق عميو لمتشغيل.التأجير التشغيمي، وحسب شروط  . ت

 البيوع:
وىي الصيغة األكثر شيوعًا في التنمية، والبيوع المشروعة في اإلسالم تتسع 

 لتشمل صورًا وأنواع كثيرة، منيا:
 بيع السمم. .1
 بيع الخيار. .2
 بيع المقايضة. .3
 بيع النسبة. .4
 بيع الصرف. .5
 بيع الشركة. .6
 بيع المخاسرة. .7
 بيع المساومة. .8

 الزكاة:
تعني النماء والتطيير، فإخراجيا سببًا لنماء المال ولألجر الوفير، كما  الزكاة

( مطيرة لممال أنيا تجب عمى األموال التي يتحقق ليا الزكاة، وقد جعميا اهلل )
. فالزكاة تطير األغنياء وتزيد من ثرواتيم كما جاء في قولو تعالى في سورة (1)ولصاحبو

يئ  جب  حب  خب   ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  التوبة:

 .(2)مب
                                                            

محمد عبد المنعم عفر، دار البيان العربي  النظام والسكان والرفاه والزكاة، -( ينظر: االقتصاد اإلسالمي1)
  .381م، ص1985، 1، ج1لمطبع والنشر والتوزيع، جدة، ط

  .18( سورة الحديد، اآلية: 2)
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ولمزكاة وعاء واسع، يشمل النامية بالقوة أو الفعل من زروع وثمار وماشية ونقود 
لييا من األموال المستجدة في عصرنا: كالمصانع  والموارد المعدنية وعروض التجارة وا 
والعمارات، وتختمف نسبة الزكاة باختالف نوع المال وما يبذلو من جيد وكمفة، وىي من 

العموم مترددة بين: الخمس، والعشر، ونصف العشر، وربع العشر، فدور الزكاة حيث 
األساسي ىو األخذ من األغنياء إلى الفقراء وذي الحاجة لمقضاء والعوز والتقرب بين 

 .(1)مستويات المعيشية ألبناء المجتمع
إن الجمع اإللزامي لمزكاة من صالحيات الدولة المسممة وبذلك يرخص القوة 

ومية القتطاعيا إذا دعت الضرورة، ويعاقب مانعوىا بصرامة. واعتبار الزكاة نظامًا العم
إسالميًا، ترمي إلى تحقيق أىداف روحية، ومعنوية واجتماعية، واقتصادية، وسياسية، 

 وبذلك يعمل ىذا النظام وفق آلية تحكميا قواعد القرآن الكريم والسنة النبوية.
 صيغ التمويل اإلسالمي والزكاة: آثار التعامل في

بتطبيق التمويل اإلسالمي يتم التزاوج والتمازج بين عنصر العمل وعنصر  (1)
رأس المال، فيو ال يحمل آثار تضخيمية وأكثر مرونة لمتعامل في مختمف 

 .(2)القطاعات النشاط االقتصادي
إحالل التمويل بالمشاركة محل التمويل باإلقراض يساعد عمى توسيع  (2)

دة ممكية المشروعات ويسيم في تحقيق العدالة في توزيع الدخل قاع
ولة أن تساعد عن طريق قوانينيا وأنظمتيا ىذا النوع من والثروة، فعمى الد

 التمويل حتى تستفيد من خصائصو وآثاره المتشعبة.

                                                            

( ينظر: رؤية جديدة لمنظام النقدي اإلسالمي النظرية والتطبيق، د. عمار مجيد كاظم، دار ومكتبة 1)
  .55م، ص2111، 1بيروت، ط -البصائر

موسوعة العممية والعممية لمبنوك اإلسالمية، االتحاد الدولي لمبنوك اإلسالمية، د. سيد اليواري، ( ينظر: ال2)
  .217م، ص1981، 1، ج1القاىرة، ط -المطبعة العربية الحديثة
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إن صيغ التمويل اإلسالمي والزكاة كثيرة ومواردىا مستمرة ومتدفقة طوال  (3)
 تمرارية تحت طائمة أي ظرف من الظروف.العام يعطييا االس

إن تطبيق صيغ التمويل والزكاة تؤدي إلى سيولة المزج والتأليف بين  (4)
عناصر اإلنتاج وخاصة عنصر رأس المال في صورة متعددة، األمر الذي 
يؤدي إلى فتح مجاالت التشغيل الميني وذوي الخبرات في مختمف 

 المجاالت.
تالزمة لصيغ التمويل فيذا يوفر المناخ االستقرارية والمرونة صفتان م (5)

 المناسب لخمق مؤسسات تدفع بعجمة التنمية االقتصادية إلى األمام. 
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 اخلامتُ
بعد الرحمة في كتابة ىذا البحث والغوص في ىذا الموضوع توصمنا إلى النتائج 

 اآلتية:
أمتنا جعمتنا أن نتبع األمم  نتيجة الضعف واالنكسار وتغمب األمم عمى -1

 المنصورة عمينا.
جيل الناس بقدرة االقتصاد اإلسالمي عمى حل مشاكمنا االقتصادية  -2

 واالجتماعية.
 التبعية االقتصادية كان ليا األثر السمبي عمى الجانب األمني والسياسي. -3
اقتصاديًا إلى األنظمة الغربية  طبيعة األنظمة السائدة في المنطقة تحتكم -4

 أكثر من احتكاميا إلى األنظمة اإلسالمية.
قدرة االقتصاد اإلسالمي عمى حل جميع المشاكل االقتصادية في كل زمان  -5

 ومكان.
نما قد رسمت من قبل الغرب  -6 التبعية االقتصادية ليست حالة عفوية وا 

 لزعزعة ثقة المسممين باقتصادىم.
بين الدول اإلسالمية بشكل يسيم في زيادة التدفقات  تحسين مناخ االستثمار -7

 المالية وتشغيل األيدي العاممة وضمور الباطمة.
العمل عمى تنمية القدرات التقنية والعمل عمى امتالك واكتساب المعرفة  -8

 باالستيراد.التقنية وليس مجرد االكتفاء 
أجل تحقيق االىتمام بالتنمية لمقطاعات الصناعية والزراعية األولية من  -9

 االكتفاء األمني الغذائي والصناعي.
األخذ بعقود التنمية في المصارف اإلسالمية والتوسع في تعامميا من أجل  -11

التوقف من التعامل بالفائدة عمى القروض االستيالكية والتعامل بنظام 
 التمويل اإلسالمي.
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