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اٍداٛ 

أمٕ ...ٍالٔك ٓا مً ٍاحتْاىٕ حياىَا ّ غنسىٕ عطفَا ّ ٓيشسح صدزٖ لطسّزٍا اىل مبتدٚ ّ ميتَٙ حيب 

 .الغالٔ٘ 

 أبٕ الغالٕ....ٍالٔك ٓا زمص التضحٔ٘ ّ ميبع العطاٛ الالمتيإٍ ، ضيدٖ ّ ظَسٖ 

 "زبٕ ازمحَنا كنا زبٔاىٕ صغريًا"الٔكنا ٓا مً أحٔا بفضلكنا أٍدٖ ٍرا العنل ّ أدعْ 

 .اىل حسّف الطعادٗ يف حٔاتٕ أخْتٕ ّ أخْاتٕ األعصاٛ ّ اىل كل عاٜليت

 .كل ّاحد بٍامسُ"  العه بشري "  اىل عاٜلُ 

 .أٍدٖ لكه ٍرا العنل....اىل كل مً عسفين ّ قدو لٕ الدعه ّ املطاىدٗ يف اجناش ٍرا البحث 

                                                                                                      
           

. بن قسوم أمساء                                                                              

 

 

 



 

 شكس ّ عسفاٌ

الشكس داٜنا ّ أبدًا هلل عص ّجل علٙ ما تفضل بُ ّتيعه يف تٔطري ٍرا البحث فاحلند هلل محدًا كثريا طٔبًا 

  مبازكا فُٔ عدد خلكُ ّ زضا ىفطُ ّ شى٘ عسشُ ّ مداد كلناتُ عدد ما أحاط بُ علنُ ّ خط بُ قلنُ ّ أحصاِ 

.كتابُ   

الشكس ألضتاذٗ املشسف٘ شزّال ضَاو علٙ ٍرا العنل  ملا  قدمتُ لٕ مً تْجُٔ ّتصْٓب  

 الشكس املْصْل اىل كل معلنٕ ّ أضاترتٕ يف كل مساحل الدزاض٘

.الشكس اىل كل مً علنين حسفا  

 



 

 مقدمة 



 مــــقدمـــة

 
 

 أ

 

     اذا كانت التنمية قد ُحددْت أىدافيا في ٍايجاد مجتمع الرفاىية و السعادة فٍان أبعاد ىذا المجتمع 

جاءت متعددة و متشابكة  و ااٍلسالم قد جمع بين ىذه األبعاد و المجاالت في ٍاطار واحد و ىو تحقيق 

 .التنمية الشاممة و تسخيرىا لإلنسان بٍاعتباره ىو ىدف التنمية ووسيمتيا 

    و لقد ألقى ااٍلسالم مسؤولية ىذه التنمية عمى الدولة في ٍاطار حكم ٍاسالمي صالح بٍاعتبار أن الدولة 

أو الحاكم ليا دور اساسي في بناء المجتمع و تحقيق ٍازدىاره و تقدمو  عن طريق تدخميا في نشاطاتو و 

مرافق حياتو في اطار محدود و معقول ،و اساس ىذا التدخل ىو ٍاحداث تنمية ٍاقتصادية تيتم بالجانب 

المادي و ربطيا بتنمية ٍاجتماعية تقوم بغرس القيم الدينية لدى المجتمع و بيذا يصبح من الضروري تييئة 

 .مناخ أو أرضية سياسية مناسبة تتمتع بااٍلستقرار السياسي 

 و لقد كانت جميورية ٍايران من بين أىم الدول التي ٍاعتمدت عمى القيم الدينية و المذىبية في تجربتيا     

 .   التنموية ،ونحن بدورنا  سوف نتطرق الى أىم تفاصيل ىذه التجربة 

 :   أهمية الدراسة 1

تكمن أىمية الدراسة أساًسا في معرفة محددات التنمية بمختمف أنواعيا االقتصادية واالجتماعية و 

السياسية وكذا معرفة أىم االسس  التي تقوم عمييا التنمية و التي تكون قائمة أساسا  عمى أسس و 

مبادئ الشريعة ااٍلسالمية و الحكم ااٍلسالمي ومن خالل ىذا ااٍلطار سيتم  تبيان الدور الذي الذي 

تقوم بو الدولة  لتحقيق الرفاه ااٍلقتصادي و ااٍلجتماعي و السياسي لممجتمعات ااٍلسالمية بٍاعتبارىا 

 .حجر األساس في مختمف العمميات و المشاريع التنموية 

 



 مــــقدمـــة

 
 

 ب

 :  أسباب اختيار الموضوع2

 :ٍان لكل موضوع مبررات سوى كانت ىذه المبررات موضوعية أو ذاتية 

  المبررات الموضوعية  : 

 .الضرورة الممحة لعممية التنمية لما ليا من أىمية بالغة في حياة األفراد و المجتمعات .1

 .تبيان الخصوصية التي أعطتيا الشريعة ااٍلسالمية لعممية التنمية .2

معرفة دور الدولة في تحقيق التنمية بمختمف جوانبيا ااٍلقتصادية و ااٍلجتماعية و السياسية  .3

 .في ٍاطار نظام الحكم االسالمي

 القفزة الكبيرة التي حققتيا ايران في مجال التنمية خاصة االقتصادية منيا و محاولة التعرف  .4

 . عمى أىم مراحل تطورىا 

  المبررات الذاتية : 

    تكمن في الميول الشخصي لدراسة مواضيع التنمية خاصة ااٍلجتماعية منيا و محاولة التعرف 

و كذا اىتمامي بجميورية ايران  و .أكثر عمى مواطن الحث عمى التنمية في الشريعة ااٍلسالمية 

 .1997مسارىا التنموي خاصة بعد الثورة ااٍلسالمية 

  االشكالية3

و نظرًا ألىمية التنمية في حياة المجتمعات االسالمية فمقد أعطى االسالم مسؤولية تحقيقيا الى الدولة و _

ىذا في اطار اسس الحكم االسالمي و من خالل آليات و استراتجيات معينة تضعيا الدولة تجعميا قادرة 

 :عمى تحقيق اىدافيا التنموية ومن خالل ىذا يتم طرح السؤال التالي 



 مــــقدمـــة

 
 

 ت

ما ىي اآلليات و ااٍلستراتجيات التي تنتيجيا الدولة لتحقيق التنمية في ٍاطار نظام الحكم ااٍلسالمي   

 .بشكل عام و من خالل التطرق  لتجربة ٍايران التنموية ؟

ىو سؤال جوىري يقود الى مجموعة من االسئمة الجزئية التي يكون الجواب عنيا ضروريًا من أجل    

 :ااٍلجابة عن ااٍلشكالية المطروحة ، ومن أىم تمك األسئمة 

  األسئمة الفرعية 4

 ما ىو المقصود بالتنمية و نظام الحكم ااٍلسالمي ؟ .1

 فيما يكمن دور الدولة التنموي في نظام الحكم ااٍلسالمي  ؟ .2

 ما ىي أسس التنمية في ٍايران و ما ىي العوامل المؤثرة فييا  ؟ .3

 فيما يكمن دور العامل الديني في تطوير المجتمعات  االسالمية ؟ .4

 :فرضيات الدراسة 5 

   الفرضية نقطة  ينطمق منيا الباحث بغية ااٍلجابة عن التساؤالت التي أثارتيا االشكالية ، تؤكدىا أو 

تنفييا معطيات الدراسة و عميو وبعد ااٍلشكال المطروح حول دور الدولة التنموي في نظام الحكم ااٍلسالمي 

 :ووفق معطيات الموضوع المطروح نفترض الفرضيات التالية

كمما كان تطبيق فعمي ألسس و مبادئ الحكم ااٍلسالمي كمما كانت ىناك تنمية حقيقية تقوم عمى  .1

 .مبدأ العدالة و المساواة 

تتطمع الدولة االسالمية  الى تحقيق التنمية في مختمف الجوانب الحياتية من خالل تطبيق آليات  .2

 .اقرتيا الشريعة االسالمية 



 مــــقدمـــة

 
 

 ث

كمما زاد ااٍليمان بالقيم الدينية لمثورة االسالمية  ااٍليرانية كمما أدى ذلك الى تحقيق تنمية ناجحة  .3

 .في ٍايران 

 : حدود الدراسة 6

 :الحدود الزمنية لمدراسة/أ

 بٍاعتبار أن ايران دولة ٍاسالمية وتتقاسم مع الدول العربية صفة االسالم فمقد اعتمدنيا كنموذج 

 .لدراسة اىم االستراتجيات التي تنتيجيا الدول االسالمية لتحقيق التنمية في اطار الحكم االسالمي

 :الحدود المكانية لمدراسة/ ب

  يعالج الموضوع دور الدولة التنموي في نظام الحكم االسالمي  وكما سبق الذكر فمقد تم 

اعتمادنا عمى النموذج االيراني ألعطى الدراسة الصبغة العممية و الواقعية و لقد تم اعتماد الدراسة 

  وما حققتو من انتصارات  وانجازات 1997في حدود انتصار الثورة االسالمية في ايران سنة

 .خاصة بعد في مجال التنمية

 : مناهج و ٍاقتربات الدراسة7

 المناهج/  أ  

جاء اعتمادنا ليذا المنيج في ٍاطار مستوى التحميل الثنائي و ذلك بدارسة : المنهج المقارن _

ثنائية التنمية ونظام الحكم االسالمي و ذلك من خال اجراء مقارنة في سياقات متعددة و مراحل 

مختمفة ، مقارنة مختمف مراحل التطور عمميات التنمية و كذلك مقارنة المراحل التي مرت بيا 

التنمية في ظل نظام الحكم االسالمي في دولة ٍايران و ابراز االختالفات الحاصمة فييا بعد الثورة 

 . االسالمية



 مــــقدمـــة
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 تم ٍاعتماد منيج دراسة الحالة  و ذلك في محاولة لمعرفة أىم حيثيات :منهج دراسة الحالة_

وذلك عن طريق دراسة أىم المراجع التي التنمية في ٍايران و معرفة العوامل المؤثرة فييا و تقييميا 

 . تحدثت عن جميورية ايران بصفة عامة وعن التنمية  فييا بصفة خاصة

 : االقترابات/ ب 

تم ٍاستخدام ٍاقتراب الدور بحيث يعرف الدور في مختمف العموم االجتماعية عمى : اقتراب الدور _

أنو تمك الممارسات المميزة لواحد أو أكثر من األشخاص في ٍاطار معين و لقد ٍاستعمل ٍاقتراب 

الدور في ىذه الدراسة لتعرف عمى أىم أدوار الدولة السياسية و ااٍلقتصادية و ااٍلجتماعية و تبيان 

مدى مساىمتيا في تحقيق تنمية ىذه الجوانب فما يتوافق وأساسيات الحكم ااٍلسالمي و الشريعة 

  .ااٍلسالمية

 :أدبيات الدراسة  8 

    ٍان موضوع دور الدولة في التنمية في ٍاطار نظام الحكم اإلسالمي ليس موضوع جديد و لقد 

 تعرضت لو مجموعة من الكتب و الدراسات السابقة و نذكر منيا 

 بعنوان التنمية في ااٍلسالم مفاهيم و مناهج و لدكتور ابراىيم العسل : الدراسة األولى 

و التي تطرق فيو الى أىم أساليب التنمية في االسالم و كذلك الى أىم العطاء  . تطبيقات

 .الفكري و كيفية تدخل الدولة في ٍادارة التنمية في ااٍلسالم 

  بعنوان اإلستراتجية الذاتية لتمويل التنميةكانت لدكتور الطيب داودي ،: الدراسة الثانية 

 و تطرق فيو بشكل موسع ٍالى مفاىيم التنمية بشكل عام و التنمية االقتصادية ااٍلقتصادية



 مــــقدمـــة
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بشكل خاص وكذلك آلية تدخل الدولة في تحقيق التنمية و كيفية تمويميا ذاتيًا و فق المنيج 

 .اسالمي 

أما فيما يخص دراستنا لموضوع دور الدولة التنموي في نظام الحكم ااٍلسالمي فسيتم االعتماد 

عمى الدراستين و محاولة التركيز عمى آليات الدولة في تحقيق التنمية االقتصادية و ااٍلجتماعية  

 .و السياسية 

 ٍاذا كان تحميمي لمموضوع تم بيسر إال أني وجية عدة صعوبات و المتمثمة : صعوبات الدراسة9 

في كثرة الجوانب حيث أنو كمما تقدمت في الموضوع أكتشف عاماًل جديد يؤثر في صيرورة 

  الموضوع بشكل عام وىو ما جعمني ألقى مشقة في التحكم في الموضوع ككل

  :خطة الدراسة 10

   من أجل ااٍلجابة  عمى اإلشكالية المطروحة تم تناول الموضوع في ثالثة فصول مع مقدمة جاء 

فييا االشكالية المطروحة وأىم األسئمة الفرعية و الفرضيات و من ثم التوصل الى خاتمة تحتوي عمى 

 .أىم النتائج و التوصيات 

تحت عنوان ااٍلطار المفاىيمي والنظري لمدراسة تنطوي تحتو ثالثة مباحث :  وقد جاء الفصل األول 

فتحدث عن ماىية نظام : تعرضت فيو الى أىم مفاىيم التنمية أما المبحث الثاني : المبحث األول 

الحكم ااٍلسالمي وجاء فيو تعريف بنظام الحكم  وأىم أجيزتو  وكذا شرعيتو بين المذىب السني و 

جاء بعنوان االرىاصات الفكرية لمتنمية من منظور ٍاسالمي تناولت في : الشيعي أما المبحث الثالث 

وجية نظر مجموعة من المفكرين العرب و طرحيم عن كيفية تدخل الدولة في تحقيق التنمية في 

 اإلسالم 
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تحت عنوان أدوار الدولة التنموية في نظام الحكم ااٍلسالمي  يندرج تحتو : و قد جاء الفصل الثاني 

بعنوان المنيج التنموي في نظام الحكم ااٍلسالمي تطرقت فيو من : المبحث األول . ثالثة مباحث 

خالل ثالثة مطالب المطمب االول بعنوان مرتكزات التنمية الشاممة في االسالم  و الثاني القواعد 

الشرعية لمتنمية في نظام الحكم االسالمي و الثالث موقع االنسان في الفمسفة العامة لممنيج التنموي 

فجاء : ااٍلسالمي و الرابع مسؤولية الدولة التنموية في نظام الحكم اإلسالمي أما المبحث الثاني 

يندرج من خاللو :بعنوان دور الدولة في التنمية ااٍلقتصادية و ااٍلجتماعية في نظام الحكم االسالمي 

تحت عنوان التنمية ااٍلقتصادية في نظام الحكم ااٍلسالمي  تعرضت : المطمب األول : ثالثة مطالب 

من خاللو الى مفيوم النظام ااٍلقتصادي في ااٍلسالم و كذالك التنمية ااٍلقتصادية في نظام الحكم 

التنمية االجتماعية في نظام الحكم ااٍلسالمي تطرقت فيو الى المجتمع :ااٍلسالمي و المطمب الثاني 

فكان :االسالمي و عالقتو بالتنمية و بيان مبادئ التنمية ااٍلجتماعية في اإلسالم  أما المطمب الثالث 

بعنوان ٍاستراتجيات الدولة في تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية في نظام الحكم االسالمي 

كان بعنوان :تطرقت فيو الى آلية البنوك االسالمية و دور مؤسسة الوقف و الزكاة اما المبحث الثالث 

دور الدولة في تحقيق التنمية السياسية في نظام الحكم ااٍلسالمي تطرقنا فيو الى نظام السياسي في 

 .االسالم وآليات الدولة في تحقيق التنمية السياسية في نظام الحكم االسالمي

: و االخير كان عبارة عن دراسة حالة لجميورية ٍايران االسالمية وعنونة الفصل بـ:و الفصل الثالث 

النموذج ااٍليراني لمتنمية  بحيث تناولت فيو ومن خالل ثالثة مباحث المبحث األول بعنوان الموقع 

الجغرافي و النظام السياسي لجميورية ٍايران و المبحث الثاني تجربة ٍايران التنموية جاء فيو أىم 

االستراتجيات التنموية لجميورية ايران و العوامل المؤثرة فييا ٍاما المبحث الثالث فكان عبارة عن 

 . دراسة تقيميو لتجربة ٍايران التنموية و في األخير خاتمة



: الفصل األول
اإلطار املفاهيمي 

و النظري 
 للدراسة



 .اإلطار المفاىيمي كالنظرم لمدراسة   :الفصؿ األكؿ 
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 :مقدمة الفصل األول

تعتبر التنمية مف بيف أىـ القضايا التي مست جميع المجاالت األمـ الحياتية كاالقتصادية كاالجتماعية      

ال ك كالسياسية كمف ىنا يمكف اعتبار التنمية مفيـك دك مدلكؿ ثقافي ك اجتماعي ك اقتصادم سياسي كه

ار نسيج طخر كما أنو يشير إلى عممية مجتمعية متكاممة كمتفاعمة في إآيرتبط بقطاع مف المجتمع دكف 

  .التنمية  مف العكامؿ السابقة ك التعقيدمف الركابط بالغ 

ك لقد اعطى ااٍلسبلـ مكانة بالغة األىمية لمتنمية بحيث نجد في الشريعة االسبلمية الكثير مف المكاضع  

التي تحث عمى مسألة العمارة ك ااٍلستخبلؼ في األرض ك لقد أعتبر ااٍلسبلـ أف عممية التنمية ال تأتي 

عبث مما يعني ضركرة ٍانشاء ٍاطار تتـ فيو مختمؼ عمميات التنمكية ك ىذا ااٍلطار يككف نابع مف اصؿ 

 الشريعة االسبلمية ك يككف نظاـ الحكـ فيو اسبلمي  ك ىك ما سنتطرؽ اليو مف خبلؿ ىذا الفصؿ 

 ك نظران الى أىمية التنمية في المجتمعات عامة ك المجتمعات االسبلمية خاصة فمقد تعددت اآلراء ك 

االختبلفات حكؿ التنظير الى ىذه العممية بحيث انو يختمؼ مفيكمو مف مجتمع الى آخر كمف مذىب الى 

 .آخر 
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 .التنميةمفهوم :  المبحث األول     

  تعريف التنمية: األول المطمب   

تسعى المجتمعات جاىدة مف أجؿ االقتراف بالنمك ك التنمية كلكف ماذا يعني المصطمح الذم أستخدـ 

بطريقة فضفاضة ليصؼ أكضاعا معنية لمجتمعات خاصة كيفسر عمميات التغيير التي مرت بيا ىذه 

المجتمعات ثـ استخداـ اإلشارة إلى مزيج مف الخصائص كالميزات المتعمقة بكؿ مف النمك االقتصادم أك 

الرفاه االجتماعي أك التحديث  بحيث أنو ال يكجد اتفاؽ عاـ بيف مختمؼ الباحثيف عمى المفيـك التنمية 

خر ك نقكؿ نما الماؿ يعني أزداد أك آنيا ارتفاع شيء مف مكضعو إلى مكضع أ)كتعرؼ التنمية لفظيا 

 . (كثر

عمى أنيا نتائج كؿ ما يخطط لو كيتـ متابعة تنفيذ بطريقة عممية عمى )كتعرؼ التنمية اصطبلحا 

مستكل الفرد كالمجتمع كالبيئة مف مشركعات اقتصادية كخدمات اجتماعية تؤدم بالفرد كمجتمعو إلى حاؿ 

 1.أفضؿ كظركؼ أحسف

شتراكية كما أف المتيميف بشؤكف التنمية لـ االٍ  الدكؿ عف الدكؿ الرأسماليةيختمؼ معنى التنمية في  ك

   .كاالتجاىات اآلراء االختبلؼؿ المفيـك مصدر ضيتكصمكا إلى تعريؼ جامح مانع لما ؼ

                                                           
1
 :متحصل علٌه من الموقع "قراءات حدٌثة فً التنمٌة"صلٌحة مقاوسً ،هند جمعونً ،  

http://digitallibray.univ_batna.DZ:8080/jsui/brtstream/12345678/1/ecoalg.pdf. 
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    اء تعريؼ شامؿ لمتنمية عمى سبيؿ اإلماـ بالمكضكع كىك أف التنميةطكمف خبلؿ ما ذكر يمكف إع

عممية مقصكدة كشاممة كمستمرة لجكانب كأبعاد عديدة في المجتمع كتحدث مف خبلؿ نشاط اإلنساف )

حداث تطكير ؾ  في المجتمع كزيادة قدراتو ةم ككيفي في جكانب الحياـكتدخؿ لتحقيؽ أىداؼ معنية كا 

 1.(لمكاجية كحميا ذاتيا ؿالذاتية عمى إشباع حاجاتو المادية كالمعنكية 

 :أف مجمكعة مف المضاميف كىي استنتاجكمف خبلؿ ىذا التعريؼ يمكف 

  التنمية عمؿ كاعي ك مكجو

 ا تقكـ عمى أساس شركة األفراد ك الجماعات كبيدؼ تنظيـ قدراتيـ قإف .

   إنيا  تنطمؽ مف القيـ ك الظركؼ السائدة في المجتمع كتسعى إلحداث تغيرات

  ك السياسية ك االجتماعية ك االقتصاديةأف التنمية تعني تغيرات في ىيكمة المجتمع المختمفة 

. الثقافية

أف التنمية ىي حصيمة التأثير المتبادؿ مف الرصيد البشرم غير قابؿ أصبل لمتحكيؿ  )"رينو ريبك" كيقكؿ 

ماج القكل الطبيعية د في تطكرىا بفضؿ إرتـسرة مف البنية الكمية تـني بالمصادر غير المستغك اؿ

كالمبلحظة ىنا أف ىذا التعريؼ يركز عمى مدل أىمية الرصيد البشرم أك القكل 2 البشرية بالفعاليات

.  شريؾ أساسي في عممية التنمية باعتبارىاالبشرية المكجكدة داخؿ المجتمع 

عممية تعبئة كتنظيـ جيكد أفراد المجتمع كجماعتو كتكجيييا )كقد عرفيا الدكتكر صبلح العبد التنمية بأنيا 

 لحؿ مشاكؿ المجتمع كرفع مستكل أبنائو ديمقراطيةمؿ المشترؾ مع الييئات الحككمية بأساليب علؿ

                                                           
، متحصل " تطوٌر مناهج التعلٌم لتلبٌة متطلبات التنمٌة و مواجهة تحدٌات العولمة "  عبد السالم مصطفى عبد السالم ،  1

                                                                    http :htpse-tanta-edu-eg/edu/Files/09.PDFعلٌه من الموقع 
جامعة قسنطٌنة ، كلٌة العلوم  ) ، مذكرة ماجستٌر، " مشكالت التنمٌة الحضرٌة بمدٌنة الصحراوٌة "  بولعشب حكٌمة ، 2

 .3، ص  (2007-2006)، (اإلنسانٌة و علوم إجتماع ، قسم علم اإلجتماع و الدٌمغرافٌا 
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الطبيعية ك   الكامؿ لكافة المكارد.بااٍلنتفاع  احتياجاتيـ ك صحيا ك ثقافيا كمقابمة اقتصاديا ك اجتماعيا

. البشرية ك الفنية كالمالية المتاحة 

 ك االجتماعيةكيعرفيا الدكتكر عبد الكىاب الجكىرم بأنيا التحريؾ العممي المخطط لمجمكعة مف لعمميات 

  مف حالة غير االنتقاؿ لتحقيؽ التغير المستيدؼ مف أجؿ ينة مف خبلؿ األيديكلكجية معاالقتصادية

. مرغكب فييا إلى حالة مرغكب إلييا

ستقر فكؿ الباحثيف ك ـمف خبلؿ ىذه التعاريؼ نستنتج أف مفيـك التنمية مفيكـ مرف كليس ثابت ك

.  التي ينطمؽ منيا في الدراستو الزاكية يتناكلكف مكضكع التنمية مف خبلؿكريفالمؼ

  اجتماعي كثاني االقتصادملتنمية األكؿ ؿ ميف مومنظكريف كيمكف تحديد. 

  االقتصادم كاستغبلؿ تعرؼ بأنيا ىدؼ كأسمكب التخطيط : اقتصاديور ظالتنمية من من . أ

يب لدخؿ الفرد عف طريؽ صرض الكصكؿ إلى أعمى فغاإلمكانات المتاحة لممجتمع كذلؾ م

 لصالح المجتمع فالتنمية ىي عممية تستيدؼ استغبلليا الممكف االقتصادية لممكاد استخداـأقصى 

 .رفع مستكل معيشة األفراد 

 لدل أفراد المجتمع مما يعنيو ىذا االجتماعي ىي تحقيؽ التكافؽ  :اجتماعيور ظلتنمية من منا . ب

 1.التكافؽ مف إشباع بيكلكجي كنفسي كاجتماعي 

ف التنمية كسيمة لتحقيؽ التكازف عمى صعيد جميع المحتكيات التغيير االجتماعي الذم حدث أم أ

بفعؿ النمك االقتصادم كما صاحبو مف تحكالت مختمفة مست جكانب عدة مف حياة االفراد األمر 

 ،.يجاد نكع مف التكازف بيف الفرد مف جية ك ىذه التحكالت مف جية اخرلاٍ الذم يستدعي بالضركرة 

تنمية  ككذلؾ التنمية البشرية،حيث انتيجت التنمية الى التركيز عمى العنصر البشرم عف طريؽ

                                                           
 .4 بولعشب حكٌمة ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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 ك التنمية االجتماعية التي تيدؼ الى 1المكارد البشرية عمى اساس اف البشر ىـ ركيزة تقدـ الدكؿ

 . التفاعبلت المجتمعية بيف اطراؼ المجتمع طكيرت

 في تعاريؼعطاء عدة أ بييفك مع ىذا فقد حاكؿ الكثير مف الباحثيف ك المفكريف العرب ك الغر

، التنمية ىي التنسيؽ بيف المتغيرات " إلى أف  "فرانسكا بيركا" فمقد ذىب " محاكلة لضبط ىذا المفيـك

 كدائمة كذلؾ مستمرة لسكاف تجعميـ قادريف عمى زيادة االنتاج الحقيقي بطريقة كاالجتماعيةالفكرية 

 المتصؿ ك  ىك االقتصاد المطبؽ فإف الذم ىك ضركرم لمتنميةاالقتصادمألنو ميما كاف النظاـ 

 2 . االقتصاديات  ىذهالحقيقي في الدائـ ك

 م عمى أنو إحداث مجمكعة مف المتغيرات الجدرم في مجتمع معيف بمعدؿ ككيعرفيا حامد القرشا

 االستجابة بمعنى زيادة قدرة المجتمع عمى قيضمف التحسف المتزايد في نكعية الحياة لكؿ أفراد

 3.االستغبلؿ  كحسف تكزيع ذلؾ المتاحة المكارد اٍلستغبلؿ المستمر رشيد لمحاجات عف طريؽ الت

 فيو كيركف عمى المفيـك التنمية االقتصادمكالمتأمؿ في كثير مف الكتابات يممح بكضكح سيطرة الجانب  

 مباشرة االقتصاديةاألقكل ك األبرز في ميداف التنمية البشرية بؿ أىـ يربطكف مفيـك التنمية بمفيـك التنمية 

 4.مع إىماؿ الجكانب األخرل

  لمداللة عمى عممية إحداث مجمكعة استخداـ حيث االقتصادكقد برز مفيـك التنمية بداية في عمـ 

 عمى التطكر الذاتي ة ذلؾ المجتمع القدراكتسابمف المتغيرات الجذرية في مجتمع معيف بيدؼ 

                                                           
 .110 ،ص 2003دار طٌبة لنشر و التوزٌع ،:  ، القاهرة و الدولة... التنمٌة  سعد طه عالم ،  1
 أطروحة لنٌل شهادة" حدود التنمٌة المستدامة فً االستجابة لتحدٌات الحاضر و المستقبل "  محً الدٌن حمدانً ،  2

 .13، ص  ( 2009 – 2008 )، (جامعة الجزائر ، كلٌة العلوم االقتصادٌة ، قسم العلوم االقتصادٌة  ) الدكتوراء
مجد المؤسسة  : ، لبنان  "  أسالٌب– عطاءات معوقات –مفاهٌم " التنمٌة فً الفكر اإلسالمً  إبراهٌم حسٌن العسل ،  3

 .25 ، ص 2006الجامعٌة للدراسات و النشر و التوزٌع ، 
  بحث مقدم لنٌل درجة، " التنمٌة اإلجتماعٌة من منظور التربٌة اإلسالمٌة "  ٌوسف بن أحمد بن دمحم العجالنً ،  4

 .42، ص  (جامعة أم القرى ، كلٌة التربٌة ، قسم التربٌة اإلسالمٌة المقارنة  ) ، الدكتوراه



 .اإلطار المفاىيمي كالنظرم لمدراسة   :الفصؿ األكؿ 

 
 

6 

تزايد في نكعية الحياة لكؿ فرد بمعنى زيادة قدرة المجتمع عمى ـالمستمر بمعدؿ يضمف التحسف اؿ

 تكفؿ زيادة درجة ٍاشباع  ك الحاجات المتزايدة ألعضائو بصكرة التياألساسية لمحاجات االستجابة

احة كحسف تكزيع ت الـاالقتصادية المكارد  اٍلستغبلؿ المستمرالترشيد عف طريؽ تمؾ الحاجات

قؿ السياسات منذ الستينات القرف العشريف  ح مفيـك التنمية إلىانتقؿ ثـ االستغبلؿعائد ذلؾ 

 كبعد ذلؾ تطكر الديمقراطية تجاه األكركبيةحيث ظير كحقؿ منفرد ييتـ بالتطكير البمداف الغير 

 ىناؾ التنمية الثقافية التي تسعى لرفع فأصبحمفيـك التنمية ليرتبط بالعديد مف الحقكؿ المعرفية 

 .مستكل الثقافة في المجتمع ك ترقية االنساف

  :أهداف التنمية : المطمب الثاني 

إف التنمية سكاء كانت سياسية ك اقتصادية اك اجتماعية فيي تيدؼ بشكؿ اساسي الى تطكير االنساف ك 

 :ما يمي ؼىداؼ عديدة لتنمية أ راجيمكف ٍادككسيمتيا جعميا محكرىا ك ىدفيا 

إعداد االنساف الصالح إعدادا متكامبل ك متكازنا ك القادر عمى تحمؿ المسؤكلية في تنفيذ برامج  .1

 .التنمية  

 اجتياد ك رفع كفاءتيا العممية ك التقنية لتمبية درتحسيف مستكل القكل البشرية ك ثقافتيا ك مصا .2

 .متطمبات االقتصاد الكطني 

تكفير فرص عمؿ جديدة ك مناسبة لكافة افراد المجتمع مف خبلؿ المشركعات الجديدة لبرامج  .3

 .تنمية ك القضاء عمى البطالة ك تحقيؽ االمف ك االستقرار االجتماعي 

 1.تحسيف مستكل الخدمات االساسية ك االجتماعية ككذا مستكل دخؿ الفرد لمتدخؿ القكمي لمدكلة .4

                                                           
  .278 . 277 عبد السالم مصطفى عبد السالم ، نفس المرجع السابق ، ص ص  1
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 التخمؼ منيا الفقر ك الطغياف ك ضعؼ الفرص عالقضاء عمى كافة المصادر الرئيسية لبؽ .5

 .االقتصادية ك كذلؾ الحرماف كالقير االجتماعي ك السياسي 

ترسيخ العقيدة ك القيـ  االسبلمية ك المحافظة عمييا ك تككيف االتجاىات االيجابية ك الحفاظ عمى  .6

 .ثكابت ك خصائص المجتمع 

تيدؼ التنمية الى االنتقاؿ الى مرحمة جديدة شاممة ااٍلنتاج ك ااٍلنساف ك مقدراتو ك فرص حياتو ك  .7

 1.مشاركاتو االيجابية عمى مستكل مغاير لمرحمة سابقة 

:  مداخل التنمية :المطمب الثالث 

 مف خبلؿ دراستيا  إالساليب ك استراتجية ىذه األخيرة أاف الباحث  في مكضكع التنمية ال يمكنو تحديد 

:  مف بيف ىذه المداخؿ ما يمي تحميمياكفؽ لمجمكعة مف المداخؿ التي تساعد عمى مفيميا ك 

 ٍاف المدخؿ االقتصادم لتنمية يحاكؿ بشكؿ اساسي دفع مجمكعة مف :المدخل االقتصادي  : والأ

الدخؿ ،االستيبلؾ ،المدخرات ،اكجو االتفاؽ ،االنتاج ،التجارة الداخمية ك الخارجية )المتغيرات لمتنمية مثؿ 

 في resenstein rodanكيبلحظ اف ىناؾ اتفاؽ حكؿ ىذه المؤشرات االقتصادية لمتنمية ك لقد اشار  (

التنمية كالبناء   مقاؿ لو عف المحكات التي تستخدـ لتقييـ التنمية الى بعض المبلحظات المتعمقة بطبيعة

 2. مف القركض األجنبية في العمميات التنميةاالستفادة في المجتمع ككيفية تحريؾ المدخرات ك االقتصادم

األساس لكافة المتغيرات األخرل في   يعتبراالقتصاديةكيركز ىذا المدخؿ عمى أف تحسيف الظركؼ 

. المجتمع 

                                                           
 .29 -28 إبراهٌم حسٌن العسل ،نفس المرجع السابق ،ص  1
دار الوفاء لدٌنا الطباعة و :  ، القاهرة التنمٌة اإلجتماعٌة فً إطار مهنة الخدمة اإلجتماعٌة رشاد أحمد عبد اللطٌف ،  2

 .103 ، 102 ، ص ص 2007النشر ، 
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حددة ـكيحاكؿ العمماء الذيف تبنكا ىذا المدخؿ  المقارنة معالجة قضية التنمية مف خبلؿ مفاىيـ 

 ركف كم،الدخؿ القكمي المتكسط الدخؿ الفردم كالمقارنة بيف الدكؿ النامية ك المتقدمة عمى أساس ذلؾ:مثؿ

 تعني تمؾ السياسات المقصكدة كالمخططة كالتي تستيدؼ إقامة كتدعيـ ىيكؿ االقتصاديةأف التنمية 

 لؤلفراد الحقيؽ جديد يصبح قادرا عمى رفع مستكل اإلنتاج كالدخؿ القكمي كبالتالي زيادة الدخؿ اقتصادم

. ك رفع المستكل المعيشي بصفة عامة 

 يركز ىذا المدخؿ عمى عممية التنمية االجتماعية ، ك لقد لكحظ اف : المدخل االجتماعي لمتنمية :اثاني

مستكيات المعيشة ك المؤشرات االجتماعية ليا دكر ىاـ في سياسة التنمية ، كلقد اشار تقرير االمـ 

الصحة ، السكف ، المباس ، االستيبلؾ )المتحدة الى بعض المؤشرات الرئيسية لقياس مستكيات المعيشة 

ـ ؿك لقد اثبت دراسات الخدمة االجتماعية النظرية ك التطبيقية ك كذلؾ دراسات ع (الغذائي ، التعميـ 

االجتماع التنمية أف الجكانب االنسانية أك البشرية أك االجتماعية ليا دكر كبير في نجاح أك اخفاؽ التنمية 

 1.االقتصادية 

الف ىناؾ عدة مبررات يمكف اف تمتقي فييا التنمية االجتماعية بالتنمية االقتصادية اكليا اف االنساف ىك 

في  ىدؼ التنمية ك محكرىا ككسائميا ك أف التكامؿ يبيف جميع أنكاع النشاطات حتمي لتحقيؽ فاعميتيا

 2.تحقيؽ التنمية

 كشيكع أنماط مف العادات االجتماعي اـ كالنظاالجتماعي أف عدـ مركنة البناء  كقد أثبت الدراسات

ك مف ىنا .  كالصراعات كالخبلفات تقضي عمى عمميات التنمية في ميدىا الخرافيةكالتقاليد كالمعتقدات 

 التفاعؿ الداخمي في اتجاه لمقضاء عمى البلمباالة لذل افراد المجتمع ك ديناميتتركز العممية عمى تنمية 

                                                           
 .103 رشاد أحمد عبد اللطٌف، مرجع سابق، ص  1
 اإلتجاهات الحدٌثة فً التنمٌة الشاملة معالجة محلٌة و دولٌة و عالمٌة لقضاٌا التنمٌة ماهر أبو المعاظً علً ،  2

 .23-22 ، ص ص 2012المكتب الجامعً الحدٌث ، : ،اإلسكندرٌة 
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كما يركز ىذا المدخؿ عمى عنصر . العمؿ عمى زيادة مشاركتيـ االيجابية في تكجيو مسارات مجتمعيـ 

 الذم حدد ثبلث ابعاد w.Evanف ك كذلؾ كليـ ايفاRossالمشاركة ك يعتبر مف ركاد ىذا االتجاه ركس 

: لممشاركة المجتمعية ىي 

  المشاركة في اتخاذ القرارات. 

  المشاركة في االنشطة. 

  المشاركة في قيـ التنمية. 

 بنكعية العبلقات االجتماعية السائدة مف تعاكف لؽك ىناؾ محكات اخرل متصمة بالتنمية االجتماعية تتع

 1.ك طبيعة المشكبلت االجتماعية .اك صراع اك تنافس 

: المدخل السياسي  لمتنمية /ثالثا

ميف بربط التنمية بالسياسة حيث يمكف قياس التنمية مف خبلؿ التعرؼ تكلقد عرض لو بعض العمماء المو

ك ذلؾ مف خبلؿ تحميؿ االصناؼ السياسية في المجتمع كلقد ذكركا 2عمى بعض المؤشرات السياسية 

: بعض االسس التي يمكف االعتماد عمييا في التحميؿ كتتصؿ بالكظائؼ الخاصة بالنسؽ السياسي مثؿ

كظيفة االتصاؿ ،الكظيفة االجتماعية السياسية ، طبيعة المؤسسات السياسية في المجتمع االىتمامات 

:  الى ثبلث ابعاد لمتنمية السياسية ىي Almondمة لممؤسسات ك لقد اشار ظالكاضحة ك المف

  ك يستدؿ عمييا مف خبلؿ االنجازات أكثر مف الكعكد ك التشريعات ك القكانيف : الكافية. 

  يستدؿ عمييا مف خبلؿ ترشيد المؤسسات كاإلدارة  كزيادة القدرات الفعمية لمنسؽ  ك: الطاقة

 .السياسي

                                                           
 .96 رشاد أحمد عبد اللطٌف ، نفس المرجع السابق ، ص  1
 .23 ماهر أبو المعاطً علً ، نفس المرجع السابق ، ص  2
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  يستدؿ عمييا مف خبلؿ التكامؿ القكمي ما بيف االدارة ك البناء السياسي كما ركز : المفاضمة

عمى التكامؿ القكمي ك فاعمية الحككمات في تحسيف المكارد االنسانية ك المادية ك السياسية 

 عمى اىمية المشاركة السياسية ك اعتبركىا احد العناصر Adelmanلتحقيؽ األىداؼ كما عبر 

  لمتنمية ك يتضمف ذلؾ عددا مف المتغيرات كدرجة المشاركة ،نكعية المشاركة حجـاالساسية

 1.المشاركة نكعية المطالبة كقت المشاركة 

 بعادىا االقتصادية التنمية بألعمميةالسياسي لو دكر في تعبئة الجماىير التنظيـ كيعتبر أف 

. كترسيخو كذلؾ مف خبلؿ خمؽ الكعي اإلنمائي كاالجتماعية

:  لمتنمية الديني المدخل :رابعا 

تمثؿ األدياف مصدرا أصيبل لقيـ المجتمع بؿ أنيا تعتبر مكجييا لكؿ عمميات التنمية كلقد كضع الديف 

:  كحدد أساليب لتحقيؽ التنمية في المجتمع تقـك عمى أساس ساإلسبلمي أس

كريا لنجاح التنمية كما أف الممكية ر مف خبلؿ المشاركة حيث تعتبر أمر ض:االجتماعيالتضامن  . أ

 كحافز مف الحكافز التنمية بحيث تسقط شرعية إنمائيةة ىي كسيمة ـسكاء كانت خاصة أك عا

 الماؿ االكتناز كمف ىنا كاف بالفائدة بما يعكد عمى الجماعة استخدامياالممكية إذا لـ يحسف الفرد 

 يكنزون والذين)  أمر نيى هللا عنو لقكلو تعالى االقتصاديةكحبسو عف التداكؿ ك اإلنتاج كالتنمية 

 اإلسبلـ عمى ثكقد ح. ((مألي بعذاب فبشرهم هللا سبيل في ينفقونها وال والفضة الذهب

 اإلسبلـ أف المشاركة االجتماعية يرلالعدالة  ،التعاطؼالتكافؿ االجتماعي ،التضامف مف خبلؿ 

 2.األىالي في التنمية ىي أحدل أسس التي يجب أف تقكـ عمييا التنمية

                                                           
 .108 رشاد أحمد عبد اللطٌف ، نفس المرجع السابق ، ص  1
 .104 رشاد أحمد عبد اللطٌف ، مرجع سابق ، ص  2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=2306#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=2306#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=2306#docu
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  لمتغييرالبلزمة كاعية كأف الطاقة إرادية كحيث يرل أف التنمية عممية : لتغير يبدأ مف المجتمع نفسو   ا
مْو ) لقكلو تعالى قف  في المجتمع نفسو كأفرادكـت هِإ َغنفُيسِإ ا بِإ  وا  َغ مٍم  َغ َّن  يُي َغيِّيِإرُي ا بِإقَغوْو َغ ال يُي َغيِّيِإرُي  َغ ( .    ِإنَّن ااَّن

هُيوَغ )كيمكف تدليؿ عمى ذلؾ بقكلو تعالى : اإلسبلـ عمى المجتمع اإلسبلمي افتراضيا ضالتنمية فر-

زْو ِإ ِإ ۖ  وَغ ِإلَغيْو ِإ النُّنشُيورُي  نْو رِإ كُي ُيوا  ِإ ا وَغ بِإهَغ نَغاكِإ شُيوا فِإي  َغ َغرْو َغ ذَغلُيوالاًل فَغا ْو عَغلَغ لَغكُيمُي ااْو كيمكف كضع  . (الَّنذِإ   َغ

: اربعة مؤشرات الدالة عمى التنمية في ضكء المدخؿ الديني كىي 

 التعاكف اإلسبلمي بيف أفراد المجتمع. 

  مشاركة المؤسسات اإلسبلمية في عمميات التنمية 

 المشاركة في النيكض بالمجتمع كتقدمو 

 1.إلخ.....العدؿ لمجميع 

 إف االختبلؼ في التعريفات االتجاىات ك االراء حكؿ مفيـك التنمية :أنواع التنمية : المطمب الرابع 

  مادة خصبة كمحؿ ٍاىتماـ الباحثيف كفي ذات الكقت محؿ جدؿ كنقاش كبكبلـ آخر ىناؾىاجعمت مف

 فالكتاب ٍاداريةة أك ٍاقتصادية أك م سياسعبلقة كثيقة بيف التنمية ك العمكـ اآلخرل سكل كانت ٍاجتماعية 

صصو الذم ينطمؽ منو كعمى الرغـ مف التكاممية ك خكالباحثيف اىتمكا بيذا المفيـك كأخذكه كؿ حسب ت

:  كجكد فركع متعددة لمتنمية كمنيايمغيالشمكلية التي تتصؼ بيا التنمية إال أف ذلؾ ال 

 :االقتصاديةالتنمية : والأ

  لقد استخدـ مفيـك التنمية في عمـ االقتصاد لمتدليؿ عمى عممية إحداث مجمكعة مف المتغيرات

،بمعدؿ  الجذرية في مجتمع معيف بيدؼ اكتساب ذلؾ المجتمع القدرة عمى التطكر الذاتي المستمر

 زيادة قدرة المجتمع عمى االستجابة قيضمف التحسف المتزايد في نكعية الحياة لكؿ افراده ،بمعنا

                                                           
 .105 رشاد أحمد عبد اللطٌف ، مرجع سابق ، ص  1
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لممتطمبات االساسية ك الحاجات المتزايدة ألعضائو بالصكرة التي تكفؿ زيادة درجات اشباح تمؾ 

الحاجات عف طريؽ الترشيد المستمر االستغبلؿ المكارد االقتصادية المتاحة ، كحسف تكزيع فائدة 

 1.ذلؾ االستغبلؿ 

  التنمية االقتصادية عمى انيا عممية بالمغة الدقة ، تتمثؿ في النياية في " فكائد مكسى"ك يعرؼ

االتقاف المنتظـ بإنتاجية العمؿ مف خبلؿ تغييرات ىيكمية تتناكؿ ظركؼ االنتاج االجتماعي ك 

 ٍاستخداـ كسائؿ انتاج أحدث ك أكثر كفاية مع اشباع متزايد لمحاجات  أكقى، كاحبلؿ تكتيؾ

 .الفردية ك االجتماعية 

عممية متعددة االبعاد ،تتضمف تغيرات جذرية :"ك يرل رمزم إبراىيـ سبلمة التنمية االقتصادية عمى انيا 

مع زيادة . ،جانبا الى جنب  السياسية كاإلدارية نظـفي اليياكؿ االجتماعية ك السمككية ك الثقافية ،كاؿ

 جذكر الفقر المطمؽ في ٍاستئصاؿمعدالت النمك االقتصادم ك تحقيؽ العدالة في تكزيع الدخؿ القكمي ك 

 2 ."مجتمع ما

كسع مدل مف النمك أك يختمؼ مفيكـ التنمية االقتصادية عف النمك االقتصادم فالتنمية ااٍلقتصادية 

االقتصادم ك ىي تحصف بأىمية بالغة في نشاط االقتصادييف في جميع انحاء العالـ ك باألخص النامية 

ف التنمية االقتصادية تنصرؼ في أ،ك تأتي اىمية تحديد مفيـك التنمية االقتصادية ،ك يمكف القكؿ ب

جكىرىا الى زيادة الطاقة االنتاجية لممكارد االقتصادية فيي تعني تدخبل إراديا مف الدكلة إلجراء تغيرات 

جذرية في ىيكؿ االقتصاد ،كدفع المتغيرات االقتصادية نحك النمك بأسرع ك أنسب مف النمك الطبيعي ليا 

 3 .ؿك عبلج ما يقترف بيا مف اختبل

                                                           
 .14محً الدٌن حمدانً ،جذور التنمٌة المستدامة فً االستجابة لتحدٌات الحاضر و المستقبل ،نفس المرجع السابق ،ص  1

 .14 محً الدٌن حمدانً ، مرجع سابق ، ص  2
 .5 ، ص 2008دار الفجر للنشر التوزٌع ، :  ، القاهرة اإلستراتٌجٌة الذاتٌة لتموٌل التنمٌة اإلقتصادٌة الطٌب ذاودي ،  3
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 التي يتـ فييا زيادة الدخؿ الحقيقي العممية" لتنمية االقتصادية عمى انيا ؿ في تفريقو  " تكدارك " ك ذىب

زيادة تراكمية ك سريعة ك مستمرة عبر فترة مف الزمف بحيث تككف ىذه الزيادة أكبر مف معدؿ نمك السكاف 

مع تكفير الخدمات االنتاجية ك االجتماعية ك حماية المكارد المتجددة مف التمكث ك الحفاظ عمى المكارد 

.  الغير متجددة مف النضكب 

خرل لعممية التنمية االقتصادية فيناؾ مف يقصد انيا تيتـ بالتخصص الكؼ لممكارد آك ىناؾ تفسيرات 

يضا بتحقيؽ النمك المتكاصؿ عبر الزمف ، فضبلن أنيا تيتـ أك الُمعطمة كما أاالنتاجية المكجكدة النادرة 

نيا يجب اف تتعامؿ مع االليات ك االدكات السياسية ك المؤسسية ك االجتماعية ك االقتصادية في أعف 

ك مف ثـ اف اقتصاديات التنمية ىي أعـ ك أشمؿ بكثير مف 1ظؿ كجكد كؿ مف القطاع العاـ ك الخاص 

 يجب أف تركز ك تغطي كؿ المتطمبات االقتصادية ك السياسية ك الثقافية ألنيااالقتصاديات التقميدية 

 ك 2البلزمة لتحقيؽ التحكالت المؤسسية ك الييكمية السريعة لممجتمعات التي تعاني مف المشاكؿ التنمكية

 يسمى بالتنمية عمى ما المتقدـ يختمؼ لدر االشارة اليو اف مفيـك التنمية االقتصادية بالمعفجمما ت

الى االىداؼ السابقة اىداؼ تحقيؽ التحديات السياسية لؤلفراد ك تكسيع  الشاممة التي تتضمف باإلضافة

مجاؿ االختبار اماميـ بما يسمح بتحقيؽ طمكحاتيـ ك المساىمة في اتخاذ القرارات التي تيتـ حياتيـ 

. العادية كمكاطنيف ك تكفير العدالة ك االمف لكؿ افراد المجتمع 

القتصادية تعد اؿ ما تقدـ اف التنمية ص ك حاقلمجتمع بأسرؿام اف التنمية الشاممة تعني النيكض الشامؿ 

ثار التخمؼ كقد برىنت العديد مف الدكؿ النامية منذ الحرب العالمية الثانية آمران ضركريا لمتخمص مف أ

                                                           
دار التعلٌم الجماعً للطباعة :  ، االسكندرٌة التنمٌة االقتصادٌة و التغٌٌر الهٌكلً فً الدول العربٌة عصام عمر مندور ، 1

 .28 ،ص 2011و النشر و التوزٌع ، 
2
  Amartya sen , THE CONCEPT OF DEVELOPEMENT . 

http://ivut.int.ac.ir/content/300/5915.THE-CONCEPT-OF-DEVELOPMENT.PDF. 
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حتى كقتنا الحاضر انيا قادرة عمى مكاجية مشاكؿ التخمؼ االقتصادم ك تحقؽ نتائج مممكسة في مجبلت 

 1ك ذلؾ عمى غرار ماليزيا ك سنغافكرة.التنمية 

 :االجتماعيةالتنمية :  ب

 االجتماعية العممي المخطط لمجمكعة مف العمميات  تعني التنمية بصفة عامة ىي التحريؾ -

 مف حالة االنتقاؿ مف خبلؿ أيديكلكجية معينة لتحقيؽ التغيير المستيدؼ مف أجؿ كاالقتصادية

أم أف التنمية مرتبطة مف حيث أىداؼ ك . إلى غير مرغكب فييا إلى حالة مرغكب فييا 

 .ع تـجـتصكراتيا كعممياتيا باإلطار الفكرم لؿ

كرغـ أنو مف المسمـ أف التنمية في تكامميا كآثارىا كنتائجيا العامة ىي عممية مكحدة تستيدؼ  -

  انو قد جرلإالأحداث تغيير كتطكير كمي ك نكعي في المجتمع عمى مراحؿ زمنية مخططة 

رؽ تقسيميا مف قبيؿ التحميؿ الى جانبييف اساسييف ،التنمية االقتصادية ك التنمية االجتماعية ك ع

 2. محؿ ٍاىتمامنا ىنا ة االخيرقىذ

ك لقد حاكؿ العديد مف الباحثيف االجتماعييف صياغة تعاريؼ لمتنمية االجتماعية ،عكست  -

 الرأسمالييف يعرفكف فكريف االختبلؼ الكاضح بينيـ في تحديد مدلكؿ التنمية االجتماعية ،فنجد الـ

 عف طريؽ التشريعات ك كضع لئلنسافاشباع الحاجات االجتماعية "التنمية االجتماعية بأنيا 

 3.البرامج االجتماعية التي تقـك بتنفيذىا الييئات الحككمية 

أما النظرة االشتراكية فتعتبر التنمية االجتماعية ليست مجرد برامج الرعاية االجتماعية تتحقؽ عف طريؽ 

التشريعات الحككمية إنما تعتبرىا عمى انيا عممية تغيير اجتماعي مكجو الى حدث تغيير جدرم في 

                                                           
 ، 2012مؤسسة شباب الجامعة ، :  ، القاهرة التنمٌة االجتماعٌة و السٌاسٌة فً الدول النامٌة هشام محمود األقداحً ،  1

 .89،92ص ص 
 .286 ، ص 2001المكتب الجامعً الحدٌث ، :  ، االسكندرٌة ، دراسات فً تنمٌة اإلجتماعٌة عبد الهادي الجواهري  2
3
 .27 ، ص 1985دار المعارف ، :  ، القاهرة اإلتجاهات المعاصرة فً دراسة القٌم و التنمٌةكمال التابعً ،   
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مككنات البناء االجتماعي في الببلد المختمفة ،ك أف ىذا التغيير يتـ عف طريؽ ثكرة حتمية تقضي عمى 

 ؼالبناء االجتماعي القديـ ك تقييـ بناء جديد تنبثؽ عنو عبلقات اجتماعية جديدة ك قيـ مستحدثة ك التخؿ

عية األجنبية ب طبيعي لعممية ااٍلستعمار ك ااٍلستغبلؿ الرأسمالي ك التإال نتاجمف خبلؿ ىذا الفكر ما ىك 

قامة التقدـ ك التنمية رىف بتغيير البناء االجتماعي القديـ ،تحقيؽ،ك أف   فيو كؿ فرد بحد يحض مجتمع كا 

 1 .ف يتنازؿ عنو بٍاعتباره حقان لكؿ مكاطف تمتـز بو الدكلة قبؿ األفرادأدنى لمستكل المعيشة ال ينبغي آ

 بااٍلنساف يمكف النظر الى التنمية االجتماعية كيدؼ ككأسمكب ككعممية فيي كيدؼ تحاكؿ الكصكؿ كما

داء دكره الكظيفي مف خبلؿ أ في تاع بالرفاىية ك االحساس بالكرامة زيادة فاعميتالى مستكل االستـ

كىي كأسمكب . تسير عمييا حياة الناس في المجتمع معينة في حدكد قيـ  المجتمعمؤسسات ك ىيئات

 كزيادة فاعمية المشاركة الشعبية في الجيكد استثمارىاتحاكؿ بطريقة معينة تنمية الطاقات البشرية كحسف 

 المجتمع لتككف  فيفرادلؤلالتي تبذليا الدكلة كذلؾ عف طريؽ مجمكعة مف المشركعات الخدمية تقدميا 

 2. مبلذان كمتاعان كنفعان ألبناء المجتمع جميعا

 فيي السياسة االجتماعيةكىي كعممية مف حيث أنيا حؽ لكؿ الناس دكف تفرقة كعامؿ لتحقيؽ العدالة 

العامة التي ترسـ خطكطيا األجيزة العميا في الدكلة كتترجميا األجيزة التنفيذية إلى مجمكعة مف الخطط 

ذات البرنامج كالمشركعات القابمة لمتنفيذ في ظؿ نظـ تحيطيا بالضمانات كالقكاعد التي ُتمـز المسئكليف 

عف األداء بالقياـ بأعباء مسئكلياتيـ التي تحقؽ تكافؤ الفرص ك تجعؿ مف الخدمات حقكقا مشركعة لمناس 

. جميعا 

  الة كطمأنينة ك  يمكف مف خبلليا تييئة المناخ المناسب لممكاطف مف حرية كعداالجتماعيةكالتنمية

مشاركة كرعاية كاستقرار لكي ينمك الى أقصى ما تسمح بو إمكانياتو كقدراتو كلكي يتكافؽ مع 

                                                           
 .95 ،ص 1986مكتبة وهبة ،: ،القاهرة 2 ،ط التنمٌة االجتماعٌة عبد الباسط دمحم حسن ، 1
 .284 عبد الهادي الجواهري و اخرون ، المرجع السابق ، ص  2
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المجتمع الذم يعيش فيو كيسيـ في إحداث التغيرات المناسبة لمكاجية احتياجاتو كالعمؿ عمى 

تحقيؽ أىداؼ كبرامج التنمية االجتماعية ،كالتنمية االجتماعية عبارة عف جيكد تبذؿ إلحداث 

سمسمة مف التغيرات البلزمة لنمك المجتمع لمعمؿ عمى زيادة قدرة أفراده عمى اإلنتاج  إلى اقصى 

 .حد ممكف 

  كتعرؼ التنمية االجتماعية بأنيا عممية لمتدخؿ المقصكد في البناء االجتماعي لمعبلقات بيف

الناس كالمنظمات في المجتمع لتسييؿ حؿ المشكبلت المجتمعية كالتطكير الخدمات مف حيث 

الكفاءة ك الفاعمية كتعمؿ عمى تحديد الكظائؼ اإلجتماعية ك إيجاد بناءات يمكنيا ممارسة التأثير 

 .المجتمعي كتحقيؽ األىداؼ المطمكبة 

  كتعرؼ أيضا بأنيا عممية رسـ األىداؼ الشاممة لممجتمع كفؽ المكارد المتاحة لو سكاء كانت

مادية أك بشرية ييدؼ الكصكؿ الى التغيرات البنائية الكظيفية التي يككف ليا األثر في كصكؿ 

كمف خبلؿ ىذه التعاريؼ يمكف استنتاج مجمكعة مف الجكانب التي . المجتمع إلى تحقيؽ أىدافو 

 :تقكـ عمييا

 . الناس ىـ محكر التنمية -

 .العدؿ بيف األجياؿ الحاضرة المقبمة بحماية سبلمة البيئة  -

 . التكامؿ بيف السياسات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية -

 .تكزيع عادؿ لمدخؿ كتكفير فردم متكافئ  لمجميع  لمحصكؿ عمى إحتياجاتيـ األساسية  -

شاعة ركح التسامح كنبذ  - إحتراـ كرامة اإلنساف كاالرتقاء كتحقيؽ الديمقراطية كالعدالة اإلجتماعية كا 

 1العنؼ كالتمييز 
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 :التنمية السياسية : ج

يرل الباحثيف أف السياسية ىي أحد عناصر أك مككنات الفعؿ التنمكم أك ىي إحدل الفعاليات التنمكية 

الفرعية المختصة  الفعؿ بتنمية النسؽ السياسي في المجتمعات المختمفة كعميو فإف التنمية السياسية يمكف 

كصفيا بأنيا تمثؿ الجانب السياسي لممشكمة اإلنمائية عمى أف  المشكمة اإلنمائية ىي في جكىرىا خمؽ 

 1.اٍلرادة التعامؿ السياسي 

كتعرؼ التنمية السياسة بأنيا عممية تغيير اجتماعي متعدد الجكانب غايتيا الكصكؿ الى مصاؼ الدكؿ 

أما . التمايز البنيكم  قدرة ككفاءة النظاـ ثـ االتجاه نحك المساكاة : المتقدمة ك تتميز بثبلث مظاىر

 :فقد أعطاىا خمس مدلكالت"  ركبرت بركنياـ"

 ييتـ بالبناء الدستكرم لمدكلة بمعنى األسس الديمقراطية بكؿ أبعادىا: مدلكؿ قانكني _ 1

  .يعنى بتحقيؽ نمك اقتصادم يكافؽ تطمعات الشعب االقتصادية: مدلكؿ اقتصادم _ 2   

مدلكؿ إدارم ضركرة كجكد إدارة مكاطنة ممتزمة بإحتراـ مبادئ المشركعية اإلدارية القانكنية مع _3   

 .تحقيؽ شركط الفاعمية كالكفاءة كالعقبلنية 

 .مدلكؿ الثقافي تعتبر التنمية السياسة بإعتبارىا تحديثا نتيجة لثقافة سياسة معينة _  4 

 2.تحقيؽ األنيار في منظكمة مجتمعية كالمشاركة في الحياة السياسية:المدلكؿ السياسي_5

 في دراسة التحميمية لمختمؼ التيارات الفكرية التي تناكلت (R-Higgott)كقد حاكؿ ريتشارد ىيجكت _  

التنمية السياسة أف يصؿ إلى مجمكعة مف المفاىيـ أك التصكرات مف خبلؿ دمجو لمختمؼ التيارات 

                                                           
 .53دار الكتب الوظٌفٌة ،ص : ،لٌبٌا التنمٌة السٌاسٌة فً البالد العربٌة و الخٌار الجماهٌري عامر رمضان أبو ظاوٌة ، 1
 ، جامعة باتنة ، كلٌة الحقوق و العلوم مذكرة ماجستر" التنمٌة السٌاسٌة فً الوطن العربً و آفاقها "  حسن بن كاذي ،  2
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 .اإلطار المفاىيمي كالنظرم لمدراسة   :الفصؿ األكؿ 

 
 

18 

الفكرية ك كذلؾ حاكؿ ىنتنجتكف تقديـ عدة إسيامات لتحديد مدلكؿ التنمية السياسة كلعمو تكصؿ إلى أف 

ىذه األخيرة تعني تجييز النظاـ السياسي بمؤسسات مستقرة متطابقة متعددة مستقمة كمترابطة أم ما 

 .يعرؼ بعممية المأسسة

أما ألمكند فقد ٍاعتبر التنمية السياسية ما ىي إال استجابة النظاـ السياسي لممتغيرات في البيئة المجتمعية 

كالدكلية كبالذات استجابة النظاـ لتحديات بناء الدكلة كبناء األمة كالمشاركة كالتكزيع كبذلؾ فيـ ألمكند 

 1.التنمية  التحديث السياسي 

كؿ ىذه التعريفات تركز عمى إعطاء تعريفا التنمية السياسية مف خبلؿ معرفة عمؿ النظاـ السياسي 

كعبلقتو بالبيئة المحيطة بو باعتبار أف عممية التنمية السياسية فما ىي إال تفاعؿ مؤسسات النظاـ 

 .السياسي مع كؿ التفاعبلت الناتجة عف البيئة المحيطة

كما تركز عمى دراسة التنظيـ الرسمي لمحككمة اإلدارة المركزية كالمحمية كدراسة المشكبلت التطبيقية في 

 2.تنظيـ كاإلجراءات بغية تحقيؽ التكامؿ بيف القضايا الكصفية كالتقكيمية

عممية سكسيك تاريخية متعددة "السيد عبد الحميـ الزيات التنمية السياسية حيث ٍاعتبر انيا " كقد عرؼ 

االبعاد ك الزكايا تيتـ بتطكير أك ٍاستحداث نظاـ سياسي عصرم ،يستمد اصكلو الفكرية ك مرجعيتو 

العقائدية مف نسؽ ايديكلكجي تقدمي مبلئـ ،تتفؽ مقكالتو مع مقتضيات البيئة االجتماعية ك المحددات 

البيئة الثقافية لممجتمع ،ك تشكؿ في القت نفسو منطمقا رئيسا لفعاليات التنمية االجتماعية ، ك يتألؼ ىيكؿ 

ىذا النظاـ ك قكامو البنائي مف منظكمة عريضة متنكعة مف المؤسسات السياسية الرسمية ك منظمات 

المجتمع غير الحككمية كما الى ذلؾ مف كيانات نكعية تتمايز عف بعضيا البعض بنائيا ك تتبادؿ التأثير 

فيما بينيا جدليان كتتكامؿ مع بعضيا كظيفيان،ك تمثؿ بشكؿ أساسي الغالبية العظمى مف جمكع المكاطنيف 
                                                           

 .39 حسٌن بن كادي ، مرجع سابق ، ص  1
 .30 إبراهٌم حسٌن العسل ، نفس المرجع السابق ، ص  2
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،كتعكس مصالحيا كمف ثـ تييئ المناخ المناسب لشراكتيا االيجابية الفاعمة في جدليات العممية السياسية 

ك دينامية العمؿ ،مما يساعد في النياية الى تجدير أسباب التكامؿ االجتماعي ك السياسي ك تعميؽ 

مشاعره ك يفتح المجاؿ رحبا أماـ تكفير أكضاع مكالية ك مناسبة إلرساء قكاعد النظاـ العاـ ،ككفالة 

  1. الشركط البلزمة لتحقيؽ ااٍلستقرار االجتماعي ك السياسي بكجو عاـ

 نظام الحكم في اإلسالم : المبحث الثاني 

 :تعريف بنظام الحكم في اإلسالم :المطمب االول 

الحكـ في لغة ىك القضاء كالحاكـ منفذ،  كفي االصطبلح فإف الحكـ كالممؾ كالسمطاف بمعنى كاحد كىك 

السمطة التي تنفذ األحكاـ أك ىك عمؿ األمارة التي أكجبيا الشرع عمى المسمميف كعمؿ اإلمارة ىذا ىك 

أك بعبارة أخرل الحكـ ىك كالية األمر الكارد في قكلو . السمطة التي تستعمؿ لدفع التظالـ كفصؿ التخاصـ 

نْوكُيمْو )تعالى  رِإ  ِإ َغ ْو لِإي ااْو ُيوْو أ سُيولَغ وَغ يعُيوا الرَّن أَغ ِإ َغ وَغ يعُيوا ااَّن ُيولِإي )ك قكلو تعالى(أَغ ِإ سُيولِإ وَغ ِإلَغ  أ دُّنوهُي  ِإلَغ  الرَّن لَغوْو رَغ وَغ

نْوهُيمْو  رِإ  ِإ َغ ْو  كىك مباشرة رعاية الشؤكف االمة بالفعؿ  . (  لَغعَغ ِإ َغ ُي  ااْو

كاإلسبلـ بإعتباره مبدأ لمدكلة كالمجتمع كالحياة جعؿ الدكلة كالحكـ جزء منو ، ك أف يحكمكا  -

ااهُيمْو ))بإحكاـ اإلسبلـ لقكلو هللا تعالى  وَغ الَغ  َغ َّنبِإ ْو أَغهْو ُي وَغ لَغ ااِّي ا أَغنزَغ كُيم بَغيْونَغهُيم بِإ َغ ا َجاءَك ِمَن  فَغا ْو َعمَّ

   2((. اْلَحقِّ 

كيدؿ عمى أف الدكلة ال تممؾ . كما أف اإلسبلـ نظاـ لمحكـ كالدكلة ، كلممجتمع كالحياة كاألمة كاألفراد 

الحكـ إال ٍاذا  كانت تسير كفؽ نظاـ اإلسبلـ ، كال يككف لئلسبلـ كجكد إال إذا كاف حيا في دكلة نفد 

 أحكامو ، فاإلسبلـ ديف كمبدأ كالحكـ كالدكلة جزء منو كالدكلة ىي الطريقة 

                                                           
 مذكرة الماجستٌر،" إشكالٌة التنمٌة السٌاسٌة و الدٌمقراطٌة فً دول المغرب العربً مثال تونس "  عٌاش عائشة ، 1

 .9 ،ص 2008-2007،(جامعة الجزائر ،كلٌة العلوم الساٌسٌة و اإلعالم ،قسم العلوم السٌاسٌة و العالقات الدولٌة )،
 .16 ،15 ،ص 2002حزب التحرٌر ،: ،القاهرة نظام الحكم فً اإلسالم عبد القدٌم زلوم ، 2



 .اإلطار المفاىيمي كالنظرم لمدراسة   :الفصؿ األكؿ 

 
 

20 

الشرعية التي كضعيا اإلسبلـ لتطبيؽ أحكامو كتنفيذىا في الحياة العامة كال يكجد اإلسبلـ كجكدا حيا إال 

 .إذا كانت لو دكلة تطبقو في جميع األحكاؿ 

كنظاـ الحكـ في اإلسبلـ ىك النظاـ الذم بيف شكؿ الدكلة كصفتيا كقكاعدىا كأركانيا كأجيزىا كاألساس 

 الدستكر كالقكانيف التي .الذم تقكـ عميو ك األفكار ك المفاىيـ كالمقاييس التي ترعى الشؤكف بمقتضاىا  

 1.تطبقيا 

كىذه المبادئ العامة . كما أف المقصكد بنظاـ الحكـ اإلسبلمي ىك المبادئ العامة المتعمقة بتنظيـ السمطة 

مستمدة مف القرآف الكريـ كمف السنة النبكية كمف التطبيقات العممية ليذه المبادئ في عيدم الرسكؿ صمى 

 2.هللا عميو كسمـ كالخمفاء الراشديف

كميما يكف األمر فإف المبادئ األساسية التي يمكف حصرىا في مجاؿ نظاـ الحكـ ال تكاد تخرج عف 

 :خمسة مبادئ كتكاد األكثرية تتفؽ عمييا كىي

المساكاة لغة المماثمة كالمعادلة ك اصطبلحا يقصد بيا أف األفراد أماـ القانكف سكاء ،  : مبدأ المساواة+ 

دكف تمييز بينيـ بسبب األصؿ كالجنس أك الديف أك المغة أك المركز االجتماعي في اكتساب الحقكؽ 

 3.كممارستيا كالتحمؿ بااللتزامات ك أداءىا 

كما أنيا تنبثؽ مف أصؿ ىك اإليماف باهلل الكاحد فجميع المخمكقات متساكية أماـ خالقيا كليا حقكؽ عمييا 

كاجبات دكف أم تمييز لمعنصر أك المكف أك الكطف أك الثركة ، كما تأكد عمى كحدة األصؿ اإلنساني لقكلو 

َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل ) 4.تعالى

                                                           
 .17 عبد القدٌم زلوم ، مرجع سابق ، ص  1
  .10 ، 9 ، ص ص 1985دار قطري الفجارة ، :  ، قطر نظام الحكم فً اإلسالم عبد الحمٌد إسماعٌل األنصاري ،  2
  .21 ، ص 1972مؤسسة الثقافة الجامعٌة ، :  ، القاهرة مبدأ المساواة فً اإلسالم فؤاد عبد المنعم أحمد ،  3
 .01 سورة النساء ، اآلٌة  4
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فاآلية تؤكد اف الناس ] َكِثيرًا َوِنَساًء َواتَُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيًبا

 .جميعا مف نسؿ آدـ مف تراب كحتى الرسؿ ال يتميزكف في ذلؾ

العدؿ أساس الحكـ في دكلة اإلسبلـ ألف الحاكـ ينفذ أمر هللا كىك سبحانو أعدؿ العادليف  : مبدأ العدل

يتاء إن هللا يأمر بالعدل)كىك القائؿ  يعظكم  ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي واإلحسان وا 

 1 (.لعمكـ تذكركف

الحكـ )كالعدؿ مف األسس التي قاـ عمييا عمارة الككف ك صبلح العبادة كليذا تجد مف أسماء هللا سبحانو 

 2فيك الحكـ الذم ال يحكـ إال بالحؽ كال يقكؿ إال الحؽ لذلؾ سمي عدال ألنو سبحانو ىك القائؿ (العدؿ

ٍم لِّْمَعِبيدِ  ))  3 (( َوَما َربَُّك ِبَظالَّ

 :مبدأ الشورى

لقد شرع هللا تعالى ليذه األمة مف أىـ المبادئ ك ىك المبدأ الشكرل كقد جعؿ ليذا النظاـ أىمية كبيرة ك 

أعتبر أساسا لمحكـ في اإلسبلـ في كقت كاف الحكاـ فيو ىـ أصحاب السمطة لذلؾ نجد هللا سبحانو ك 

 َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا))تعالى يثني عمى عباده المؤمنيف الذيف اتخذكا الشكرل قانكنا ليـ في أمكرىـ يقكؿ تعالى 

هُيمْو شُيورَغ  بَغيْونَغهُيمْو  رُي أَغ ْو وا اللَّن َغ َغ وَغ أَغ َغا ُي مْو وَغ بِإِّيهِإ زَغ ْونَغاهُيمْو يُينفِإقُيونَغ  لِإرَغ ا رَغ ِفي  َوَشاِوْرُهمْ ))كقاؿ تعالى 4((  وَغ ِإ َّن

 5((اأَلْمر

                                                           
 .90 سورة النحل ، اآلٌة  1
 .55 ،54،ص ص (د ت ن  )،دار النشر اإللكترونً ، (د ب ن ) ،نظام الحكم فً اإلسالم منصور الرفاعً عبٌد ، 2
 .46 سورة الصافات ، اآلٌة  3
  .38 سورة الشورى ، اآلٌة  4
 .199 سورة آل عمران ، اآلٌة  5
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 في كثير مف االمكر أصحابو رغـ أنو كاف في غنى عف ذلؾ ألنو صمى هللا عميو ك سمـكقد استشار الرسكؿ 

ما كاف ينطؽ عف اليكل كال في أمكر االمة إال بكحي مف هللا تعالى الحكيـ كقد أمر هللا تعالى لنبيو محمد 

  بأنو يشاكر أمتو صمى هللا عميو كسمـ

لقد نادل اإلسبلـ بالمحافظة عمى الحرية األفراد بأنكاعيا المتعددة دكف المساس بعقيدتيـ  : مبدأ الحرية+

فإف اإلسبلـ لـ يجبر أحدا عمى اعتناقو إنما بنى دعكتو عمى أف يختار الفرد الديف الذم يختاره ك يرتضيو 

نْو  وَغ ُيلِإ الْو َغ ُّن )،كقكلو تعالى 1(( اْلَغيِّ  ِمفَن  الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشدُ  ِفي اَل ِإْكرَااَ ))قاؿ هللا تعالى  بِإِّيكُيمْو   ِإ نْو   رَغ فَغ َغ

فُيرْو  نْو شَغااَغ فَغ ْويَغكْو نْو وَغ َغ  2 ( شَغااَغ فَغ ْويُي ْو ِإ

كمف الحرية التي  كفميا  اإلسبلـ لغير المسمميف أنو سمح ليـ بناء كنائسيـ ك معابدىـ ك إقامة شعائرىـ 

 3.ك لقد سمح بحرية الرأم حيث سمح لمفرد بالتعبير عف ارائو دكف قيد أك تيديد 

ك يتميز النظاـ السياسي اإلسبلمي بأف الحاكـ فيو مسؤكؿ عف  : مبدأ مسؤولية الحاكم في اإلسالم+

جميع تصرفاتو العامة ك الخاصة ك مسؤكلية الحاكـ مزدكجة فيك مسؤكؿ في الدنيا أماـ القضاء جنائيا ك 

أماـ األمة سياسيا ،ك مسؤكؿ في اآلخرة أماـ أحكـ الحاكميف هللا عز ك جؿ كتصرفات الحاكـ أما أف 

تككف تصرفات فردية ليست بسبب منصبو ك يقع ضررىا عمى أفراد معينيف ك اما تككف تصرفات عامة 

 4.بحكـ منصبو ك يقع ضررىا عمى االمة جميعا

فاف كانت األكلى فيك في مثؿ ىذه األمكر كاحد مف الناس ال يمتاز عنيـ بميزة معينة ك ليست لو حصانة 

 .تحميو مف كجكب تطبيؽ القانكف أك اإلمتثاؿ أماـ القضاء اإلسبلمي العادؿ

                                                           
 .256 سورة البقرة ، اآلٌة  1
 .29 سورة الكهف ، اآلٌة  2
مكتبة : ، عمان ( تارٌخه و مصادره و نظرٌته العامة )، المدخل لدراسة الفقة اإلسالمً  إبراهٌم عبد الرحمان إبراهٌم  3

  .28 ، 29 ، ص ص 1999دار الثقافة لنشر و التوزٌع ، 
  .98 ، 97 عبد الحمٌد إسماعٌل األنصاري ، المرجع سابق ، ص ص  4
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أما مسؤكلية الحاكـ عف التصرفات العامة كالتي تككف بحكـ  المنصب كيقع ضرىا عمى األمة جميعان ، 

 .تتككف أماـ األمة

 :شرعية نظام الحكم اإلسالم: المطمب الثاني

نعني بالشرعية ىنا األساس الفكرم الذم يستند إليو أم نظاـ سياسي في حكمو لمناس كمدل قبكليـ - 

ليذا النظاـ السياسي فما ىي مصادرة الشرعية بالنسبة لنظاـ الحكـ في اإلسبلـ كمف أيف يكتسب ىذا 

األكلى ىي : النظاـ شرعية  لقد كضعت المنظكمة السياسية اإلسبلمية نظريتيف لشرعية نظاـ الحكـ 

نظرية اإلختيار كالتي أخذ بيا أىؿ السنة كالثانية ىي الشرعية النصية كىي التي قاؿ بيا إتباع المذىب 

 .الشيعي

لقد كجد المسمميف أنفسيـ عقب كفاة الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ اماـ في مشكمة  : نظرية اإلختيار: أ

كقد ترؾ .سياسة ، فقد كرثكا دكلة كأصبح منصب قيادة الدكلة فارغا بكفاة الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ

المسمميف لمنظر عف طريؽ اإلجتياد في معالجة ىذه اإلشكالية ، ككاف باككرة ىذا اإلجتياد في ىذا 

المجاؿ ألكؿ مرة قد تجسد في إجتماع السقيفة، حيث بادر األنصار عقب كفاة النبي صمى هللا عميو كسمـ 

إلى عقد إجتماع في السقيفة ، لمنظر في أمر خبلفتو في السمطتو السياسية ، كعمى حادثة السقيفة بنيت 

 1.نظرية اإلختيار حيث تـ إختيار الخميفة مف قبؿ المسمميف

كليس عف طريؽ الكصية مف الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ أك مف نص شرعي مف القرآف الكريـ أك السنة 

كقد تـ تأسيس ىذه النظرية في العمر العباسي حيث كضعت ليا األصكؿ كقعدت ليا القكاعد . النبكية 

ككاف أكؿ مف قاـ بيذا العمؿ ىك المكاردم كىك أبك الحسف عمي بف حبيب  الماكردم الشافعي البصرم 

: بأنيا  (أم الخبلفة  )البغدادم في كتابو األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية قد عرؼ الماكردم اإلمامة 
                                                           

دار الزمان للطباعة و النشر  التوزٌع ، : ،القاهرة ،التعددٌة الحزبٌة فً الفكر اإلسالمً الحدٌث دٌندار شفٌق الدوكسً ، 1

 . 64 ، ص ص 2009
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مكضكعة لخبلفة النبكة في حراسة الديف كالسياسة الدنيا ، كعقدىا لمف يقكـ بيا في األمة كاجب ااٍلجماع 

 :كىذا التعريؼ يشمؿ ثبلثة عناصر ىي 

 .اإلمامة ىي خبلفة عف النبكة : 1

 أف مكضكع الخبلفة ىي حراسة الديف ك السياسة الدنيكية : 2

 1.أف طريؽ الكصكؿ إلييا يككف مف األمة: 3

 :نظرية الوصية أو النص

ىذه النظرية في الشرعية السياسية لمنصب اإلمامة قاؿ بيا أتباع المذىب الشيعي ، الذيف يركف  -

أف اإلمامة أم الخبلفة كرئاسة المسمميف منصكص عمييا بآيات قرآنية ك أكصى بيا الرسكؿ 

 .صمى هللا عميو كسمـ لعمي بف أبي طالب كأكالده مف بعده

كسنتناكؿ بإيجاز أصكؿ ىذه النظرية بحيث يمكف تحديد أىـ المبادئ التي ارتكز عمييا الفكر 

 :السياسي الشيعي كىي

يقكؿ الدكتكر احمد عبد هللا بف مفتاح اف عبد هللا بف سبأ يعد أكؿ مف : مبدأ النص كالكصية + 

قاؿ  بمبدأ النص كالكصية ، مستفيدا مف ثقافة الييكدية ، كمستغبل لمكانة عمي بف أبي طالب ، 

كالقكؿ  بأحقية الخبلفة ، كظركؼ المجتمع اإلسبلمي في نياية عصر عثماف بف عفاف ، كقد بدأ 

ف عميان كصي  محمد  . ذلؾ في نياية عيد عثماف بقكلو أنو كجد في التكارة لكؿ نبي كصيا ، كا 

كقد استمر تطكر مبدأ النص ك الكصية إلى أف تبمكر المبدأ ، كخرج في صكرة عممية منطقية ، 

 2.كثبت عمى أسس شرعية كعقمية

                                                           
 .65 دٌندار شفٌق ، نفس المرجع السابق ، ص  1
2
 .70دٌندار شفٌق ، نفس المرجع السابق ، ص   
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تطكر ىذا المبدأ كتبمكر عمى يد ىشاـ بف الحكـ كالشيخ المفيد ، ك لو معنى : مبدأ عصمة اإلماـ + 

إيجابي كىك لطؼ يفعمو هللا تعالى بالمكمؼ ال يككف لو معيا داع إلى ترؾ الطاعة كارتكاب المعصية مع 

فاإلماـ يجب اف يككف كاجب العصمة، كاف يككف أفضؿ الخمؽ كميـ ، كأف يككف أعمـ . قدرتو عمى ذلؾ 

 .األمة 

بطاف معارضتيا كدعـ القبكؿ بيا كتعد : مبدأ التقية  كىك يعني الخضكع  لمسمطة الكاقعية ظاىرا ك كا 

الشيعة الكيسانية  مف أكائؿ الفرؽ التي أخذت مبدأ التقية حيث أعمنكا اكالدىـ لؤلمكييف ظاىريا ، بينما 

 .أخذكا يبثكف في أتباعيـ ركح الثكرة ضدىـ 

يعتقد الشيعة بغيبة االماـ الثاني عشر ك ىك األماـ محمد بف الحسف : مبدأ الميدية أك الغيبة ك الرجعة 

العسكرم ك بأنو سيرجع لمدنيا ليمؤل األرض عدالن بعد أف ممئت ظممان ك جكران ك نرل أف لجكء الفرؽ 

الشعبية الى مبدأ الغيبة كاف نتيجة فشميـ في مكاجية الكاقع السياسي في عصر األمكييف كالعباسييف ك 

 1.عدـ تمكنيـ مف الكصكؿ الى السمطة 

 :أجهزة الدولة في النظام الحكم االسالمي : المطمب الثالث 

 : تقـك الدكلة في نظاـ الحكـ االسبلمي عمى ثمانية أجيزة ك ىي  -

 . الخميفة -1

 . معاكف التفكيض -2

 .معاكف التنفيذ -3

 . أمير الجياد -4

 .الكالة -5

                                                           
1
 .70دٌندار شفٌق الدوكسً ،نفس المرجع السابق ، ص   
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 . القضاء -6

 .مصالح الدكلة  -7

 1.مجمس االمة  -8

ك ذليميا فعؿ الرسكؿ صمى هللا عميو ك سمـ ألنو أقاـ جياز الدكلة عمى ىذا األساس ك الشكؿ فقد كاف 

صمى هللا عميو ك سمـ ىك رئيس الدكلة ك أمر المسمميف بأف يقيمكا ليـ رئيس دكلة حيث أمرىـ بإقامة 

خميفة ،ك بإقامة إماـ ك أما المعاكنكف فقد إختار الرسكؿ صمى هللا عميو ك سمـ أبا بكر ك عمر معاكنيف 

لو ،أما بالنسبة لمكالة فإف الرسكؿ صمى هللا عميو ك سمـ عيف لممقاطعات كالة  يصح إختصاصو بعمؿ 

معيف كأما القضاة فقد عيف الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ عمى عمي إبف أبي طالب قضايا عمى اليمف ، 

ككانكا بمقاـ مديرم الدكائر ، فقد عيف .أما الجياز اإلدارم لمصالح الدكلة فقد عيف كتابا الدارة المصالح 

معيقب بف أبي فاطمة كاتبا عمى الغنائـ ، ككاف حذيفة بف اليماف يكتب فرص ثمار الحجار أما الجيش 

كالذم يتبع إداريا ألمير الجياد فقد كاف صمى هللا عميو كسمـ ىك القائد الفعمي لمجيش كىك الذم يباشر 

إدارتو كيتكلى شؤكنو كأما مجمس األمة الذم مف عممو الشكرل كالمحاسبة لمحكاـ فإف الرسكؿ صمى هللا 

عميو كسمـ لـ يكف لو مجمس معيف دائما بؿ كاف يستشير المسمميف حينما يريد إال أنو مع  جمعو 

لممسمميف كاستشارتيـ كاف يدعكا أشخاصا معينيف كىـ حمزة ،أبك بكر ،كعمر ،عمي ،إبف مسعكد كسميماف 

 2.،كعمار كحذيفة ، كأبكذر ك مقداد كببلؿ فكانكا بمثابة مجمس الشكرل لو

 : الخميفة : أكال 

الخميفة ىك الذم ينكب عف األمة في السمطاف كفي تنفيذ الشرع كلقد كثرة تعاريؼ عمماء المسمميف لمخبلفة 

كقد عرؼ ( (، كخيرىا  ىك ما تعرؼ بو مف أنيا رئاسة عامة في أمكر الديف كالدنيا نيابة عف رسكؿ هللا

                                                           
 .45 عبد القدٌم ذلوم ، المرجع السابق ، ص  1
2
 .47عبد القدٌم ذلوم ، المرجع السابق ، ص   
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لخمؼ رسكؿ هللا  (بيعت السقيفة)لقب الخميفة ألكؿ مرة لدل إختيار أبي بكر عقب مبايعتو المعركفة 

خبلفة النبكة في حراسة  ))فتسميتو خميفة راجع إلى أنو يخمؼ النبي في أمتو ك يعرفيا الماكردم  باأنيا.

 (  (الديف كسياسة الدنيا 

 :كتتبيف أىمية الخبلفة في اإلسبلـ مف خبلؿ أمريف إثنيف 

أف المذاىب السياسية اإلسبلمية ك تدكر كميا حكؿ الخبلفة فقد كاف الخبلؼ حكليا سببا في تككيف : أػ

 .مختمؼ الفرؽ ك األحزاب

أنو قد تككف مف مجمكعة البحكث المتعمقة بالخبلفة أك عمـ جديد ينطمؽ عميو اإلمامة كىك عمـ .: ب

 1.قانكف دستكرم

  :(الخميفة)كمف شركط الحاكـ نجد ما يمي أك- 

كىذا شرط بدييي ألننا نكمـ عف النظاـ الحكـ في اإلسبلـ ك المعمـك أف كظيفة الحاكـ أك :اإلسبلـ _

ثـ إف الشريعة اإلسبلمية ىي الدستكر ك القانكف كال يعقؿ : الخميفة تطبيؽ الشرعية اإلسبلمية كحراستيا 

 .أف يككف الحارس لمدستكر مف ال يؤمف بو 

أم البمكغ كالعقؿ ال يجكز تكليتو الصغير ك المجنكف ك المعتكه ، ك الذم نراه أف شرط البمكغ : التكميؼ _

 .ال يكفي ككاف األكلى إشراط ماىك أكثر مف البمكغ كىي الرشد 

ك تعني أف يككف الحاكـ تقيا كصاحب مركءة أم أنو بعيدا عف أسباب الفسكؽ ك اإلنحراؼ ك :العدالة 

مشيكد لو باألخبلؽ الفاضمة ك الخبلفة أمانة عظمى ك العدالة أقؿ ما يشترط فيمف يتحمؿ ىذه المسؤكلية 

. 
                                                           

 ، 131، ص ص 1977منشاة المعارف ،  :  ، اإلسكندرٌة 4 ، ط مبادئ نظام الحكم فً اإلسالم عبد الحمٌد متولً ،  1

132.  
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أما بقية .أم سبلمة األعضاء ك الحكاس البلزمة لمقياـ بالكظيفة ك مف أىميا السمع ك البصر : السبلمة

 .أعضاء ك الحكاس فيتفاكت تأثيرىا بتفاكت األزمنة ك المجتمعات 

كىك المطمكب ىنا المطمكب ىك األلماـ بالعمـك التي تساعده في كظيفتو ك ىذا يعني أف يككف عالما : العمـ

 باإلسبلـ كعالما بالكاقع الذم يعيشو فيجمع بيف العمـ الشرعي ك العمـ الدنيكم المظمكب بمثؿ ىذه الكظيفة  

تتجمى القكة ك السيطرة كالقدرة عمى الضبط كالتماسؾ في صفة الذككر كىك ما يتطمبو منصب : الذككرة 

 .الحاكـ 

 .أم تتكفر فيو الصفات ك القدرات المطمكبة لمثؿ المنصب ك كؿ كظيفة ليا شرط كفاية: الكفاية

كىذا  شرط مختمؼ فيو فجميكر العمماء يشترط أف يككف الحاكـ . أم أف يككف الحاكـ مف قريش :القرشية 

قريشيا استنادا إلى الحديث الذم إحتج بمعناه المياجركف كلـ ينكره األنصار كىك قكؿ رسكؿ صمى هللا 

كمف البلفت أف الخمفاء الراشديف ككذلؾ األمكييف ك العباسييف كانكا كميـ  ((األئمة مف قريش))عميو كسمـ 

أما الخكارج ك بعض المعتزلة فقد قالكا بجكاز أف تككف  الخبلفة مف غير قريش كاستندكا في .مف قريش 

ف استعمر عميكـ عبدان  ))ذلؾ إلى الحديث الذم أخرجو البخارم ك أحمد كابف ماجة  أسمعكا ك أطيعكا كا 

 1(.(حبشي كاف رأسو زبيبة 
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 ( التفويض وزراء ): المعاونون :      ثانيا 

المعاكنكف ىـ الكزراء الديف يعينيـ الخميفة معو ليعاكنو في تحمؿ أعباء الخبلفة كالقياـ بمسؤكلياتيا فكثرة 

أعباء الخبلفة ك بخاصة كمما كبرت ك تكسعت دكلة الخبلفة ينكه الخميفة بحمميا كحده ،فيحتاج الى مف 

 .يعاكنو في حمميا ك القياـ بمسؤكلياتيا 

ك كزير التفكيض أك معاكف التفكيض ،ىك الكزير الذم يعينو الخميفة ليتحمؿ معو مسؤكلية الحكـ 

كالسمطاف،فيفكض إليو تدبير االمكر برأيو ك إمضاءىا حسب اجتياد كفؽ أحكاـ الشيء ،ك يقمده الخميفة 

 .عمـك النظر ك النيابة 

 : وزراء التنفيذ : ثالثا 

كزير التنفيذ ىك الكزير الذم يعينو الخميفة ليككف معاكنا لو في تنفيذ ك المبلحقة ك االداء،ك يككف كسيطا 

بيف الخميفة ك بيف أجيزت الدكلة ك الرعايا ك الخارج ليؤدم عنو ك يؤدم اليو،فيك معيف في تنفيذ 

كليس مف الحكـ ك دائرتو ىي . االمكر،ك ليس بكلي عمييا ك ال متقمد ليا، فعممو مف االعماؿ ااٍلدارية

جياز لتنفيذ ما يصدر عف الخميفة لمجيات الداخمية كالخارجية،ك لرفع ما يرد إليو مف ىذه الجيات فيي 

 1.كسيطة بيف الخميفة ك بيف غيره تؤذم عنو ك تؤدم اليو 

 :أمير الجهاد :رابعا 

أمير الجياد ىك الشخص الذم يعينو الخميفة أميرا عمى النكاحي الخارجية ك الحربية كاألمف الداخمي ك 

إنما أطمؽ عميو أمير الجياد مع أنو يشرؼ عمى ىذه النكاحي . الصناعة لبلشراؼ عمييا ك إدارتيا 

االربعة لككف ىذه الجيات كميا مربكطة بالجياد ك إطبلؽ اسـ االمير عميو مع أنو ليس بحاكـ لكثرة ما 
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يصدر عنو مف أكامر سعة دائرة أعمالو التي تحتاج الى أكامر كثيرة ك تتألؼ دائرة أمير الجياد مف أربع 

 1.دائرة خارجية ك دائرة الحربية ك دائرة االمف الداخمي ك ك دائرة الصناعة :دكائر ىي 

 :الوالة : خامسا 

ك تقسـ .الكالي ىك الشخص الذم يعينو الخميفة حاكما عمى كالية مف الكاليات دكلة الخبلفة ك أميرا عمييا

ك تتسـ كؿ كالية الى كحدات تسمى كؿ . الببلد التي تحكميا الدكلة الى كحدات،ك تسمى كؿ كحدة كالية 

ك يسمى كؿ مف يتكلى العمالة عامبل أك .  كحدة منيا عمالة ك يسمى كؿ مف يتكلى الكالية كاليا أك أميرا 

 .حاكما ،فالكالة حكاـ ،إذا الكالية ىنا ىي الحكـ ك ىي تحتاج الى تقميد مف الخميفة 

ك الكالي نائب عف الخميفة ،ىك يقـك بما ينبو الخميفة مف االعماؿ حسب االنابة ،ك ليس لمكالية حد معيف 

 .في الشرع ،فكؿ مف ينبو الخميفة عنو في عمؿ مف أعماؿ الحكـ يعتبر كاليا في ذلؾ العمؿ 

  :القضاة :سادسا

القضاة ىك االخبار بالحكـ عمى سبيؿ االلزاـ،ك ىك يفصؿ الخصكمات بيف الناس أك يمنع ما يضر حؽ 

حاكما أك مكظفيف . الجماعة أك يرفع النزاع الكاقع بيف الناس ك أم شخص ممف ىك في جياز الحكـ 

 .خميفة أك مف دكنو 

 (الجهاز اإلداري)إدارة مصالح الدولة :سابعا 

ادارة شؤكف الدكلة ك مصالح الناس تتكالىا مصالح ك دكائر ك إدارات تقـك عمى النيكض شؤكف الدكلة ك 

ك يعيف لكؿ مصمحة مدير عاـ ك لكؿ دائرة،ك كؿ إدارة مدير يتكلى إدارتيا ك . قضاء مصالح الناس 

يككف مسؤكال عنيا مباشرة،ك يككف ىؤالء المديركف مسؤكليف أماـ مف يتكلى االدارة العميا لمصالحيـ أك 
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دكائرىـ أك إداراتيـ،مف حيث عمميـ ك مسؤكليف أماـ الكالي مف حيث التنقيب باألحكاـ ك االنظمة 

 1.العامة

 مجمس االمة:ثامنا

ىك مجمس يتككف مف أشخاص يمثمكف المسمميف في الرأم ليرجع إلييـ الخميفة الستشارتيـ في االمكر،ك 

ك ذلؾ أخدان مف تخصيص الرسكؿ صمى هللا عميو ك سمـ . ىـ ينبكف عف االمة في محاسبة االحكاـ 

ألربعة عشر رجبل مف النقباء عف االنصار،ك عف المياجريف ك االنصار يرجع الييـ ألخذ رأييـ إذا نزؿ 

،ك يجكز أف يككف في ىذا .لو أمر،ك كاف أىؿ الشكرل في عيد أبي بكر ىـ العمماء ك أصحاب الفتكل

المجمس أعضاء مف غير المسمميف مف الرعايا مف أجؿ الشككل مف ظمـ الحكاـ ليـ أك مف إساءة تطبيؽ 

 2.االسبلـ عمييـ

 .ااٍلرهاصات الفكرية لمتنمية في نظام الحكم االسالمي: المبحث الثالث 

 .الفكر التنموي عند االمام عمي رضي هللا عنه:المطمب االول

جباية الخراج ك جياد العدك،ك استصبلح االجؿ ك عمارة :تعني التنمية في فكر االماـ عمي رضي هللا عنو

ليست مجرد زيادة االنتاج أك رفع مستكل الدخؿ القكمي  (التنمية)الببلد ، ك يرل كـر هللا كجية أف العمارة 

أك مضاعفة  متكسط دخؿ الفرد،ك إنما تتطمب الى جانب ذلؾ عدالة تكزيع الدخؿ كرفع مستكل 

االستيبلؾ لجميع أفراد المجتمع،ك يرل أف ما جاع فقير إال بما تمتع غني ك ىك عبلمة عمى سكل تكزيع 

 .ك غفمتيا عمى تطبيؽ العدالة االجتماعية . الدكلة لثمار التنمية عمى أفراد المجتمع 

 :كما حدد االماـ ك سائؿ التنمية ك التي مف خبلليا تتكفر عمارة االرض ك ىي

                                                           
 .205 عبد القدٌم زلوم ،نفس المرجع السابق ، ص  1
 .214 عبد القدٌم زلوم ،مرجع سابق ذكره ، ص  2



 .اإلطار المفاىيمي كالنظرم لمدراسة   :الفصؿ األكؿ 

 
 

32 

 .تكفير التماسؾ االجتماعي ك تحقيؽ المشاركة الشعبية  -1

 .إقرار االمف ك النظاـ  -2

 1.القياـ بالنشاطات الجبائية  -3

 :تكفير التماسؾ االجتماعي ك تحقيؽ المشاركة الشعبية 1

يعتبر االماـ عمي رضي هللا عنو أف إقامة العدؿ ك تحقيؽ المساكاة يؤذياف الى التماسؾ االجتماعي بيف 

المكاطنيف ،ك الى رضى الرعاية ك تعاكنيا فيما بينيا ك بيف راعييا،ك ىذا شرط أساسي لبناء العمارة ك 

بمكغ التنمية ك تمكينيا مف االنطبلؽ،فإف أدت الرعية الى الكالي حقو أدل الكالي إلييا حقيا ك عز الحؽ 

إف أفضؿ قرة عيف الكالة استقامة العدؿ في "بينيما،ك قامت مناىج الديف ك اعتدلت مناىج العدؿ ك يقكؿ

الببلد ك ظيكر مكدة الرعية ك أنو ال تظير مكدتيـ االسبلمية صدكرىـ،ك ال تصح صحتيـ إال بحيطتيـ 

 ".عمى كالة األمكر 

 كـر هللا كجو كالتو بتكضيح سياسة الحكـ ك تفسيرىا ك شرح أسباب بعض التصرفات  كذلؾ أمر االماـ

حتى ال يترؾ مجاال لمشؾ ك إثارة الريب ك الشبيات،فتككف القناعة في الطاعة ك الكالة عند الرعية ك تقكل 

 .العزيمة ك االرادة عمى محاسبة النفس عند الحكاـ 

كما يكصي االماـ كـر هللا كجيو بضركرة االقتدار بسمؼ صالح ك عدـ االعجاب بالنفس ك االخبلؼ 

إياؾ ك االعجاب بنفسؾ ك الثقة بما يعجبؾ منيا ك حب ااٍلطرل ك إياؾ ك المف عمى "بالمكاعيد فيقكؿ

كَغبُيرَغ ")  قاؿ تعالى 2"رعيتؾ بإحسانؾ ك أف تعدىـ فتتبع مكعدؾ بُخمفؾ فإف المف يبطؿ االحساف 

قْو اًلا ِإ أَغنْو  ِعْندَ   َغ ا الَغ  ااَّن  3"(تَْفعَلُونَ   َغقُيولُيوا  َغ
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 :إقرار االمن و النظام  2

اعتبر االماـ رضي هللا عنو أف االمف ك النظاـ ىما قكاـ الحكـ ك أمؿ الرعية،فإذا كجدا أمكف أف يتحقؽ 

ذا فقدا فقد كؿ الخير ك ىما ضركرياف ببمكغ العمارة  أك التنمية،ك ال يتحقؽ ذلؾ إال باختبار .كؿ الخير كا 

ثـ أختر لمحكـ بيف "الكالة الذيف يتصفكف بكـر الخمؽ،ك القضاة المشيكد ليـ بالثبات عمى الحؽ ك يقكؿ

الناس أفضؿ رعيتؾ في نفسؾ ممف ال تضيؽ بو االمكر تحكمو الخصـك ك ال تشرؼ نفسو عمى الطمع 

 ".ك ال يكتفي بأذنى منيـ  دكف أقصاه .

ك قد أكصى االماـ كـر هللا ك جيو أف يجرم إختبار لكاليتو ك قضاتو دكف محاباة أك أثرة حتى ال يؤدم 

ذلؾ الى الجكر ك الخيانة ، ك أف يسخ عمييـ االرزاؽ فإنيا قكة ليـ عمى االستقامة ك أف يرافقيـ ك ينفذ 

 .أعماليـ 

كما يكصي االماـ رضي هللا عنو بالتكسعة عمى الكالي أك القاضي حتى يكفيو ك يعطيو مف المنزلة ما 

يرضو،ك يعتبر أف الجنكد ىـ حفظة االمف ك مقرك النظاـ ك ىـ القبلع التي يتحصف بيا المجتمع ك 

نصح الكالي أف يختار مف قادة الجند أطيرىـ قمبا ك أفضميـ حمما ك أكثرىـ مساكاة ك معاكنة لجنكده يرأؼ 

فالجنكد بإذف هللا حصكف الرعية ،ك زيف الكالة ك عز الديف ،ك "بالضعفاء ك يعمك عمى االقكياء ك يقكؿ

 1".سبيؿ االمف ك ليس تقـك الرعية إال بيـ

كما " جنكد هللا "ك نصح االماـ كـر هللا ك جيو بتطبيؽ مبدأ الثكاب ك العقاب ك إعتماد خطة االمف أك 

 .سماىـ ليتمكنكا مف الضرب عمى يد كؿ خارج عف النظاـ ك تحقيؽ االمف داخؿ المجتمع 
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 :القيام بالنشطات الحياتية  (1

يرل االماـ رضي هللا عنو أف الجيكد المادية المبذكلة لتحقيؽ االمارة تساعد في قياـ مجتمع عمى مستكل 

مف االشباع المادم المرتفع ،ك تسيـ في تأدية حاجاتو االجتماعية ك الركحية ،لذلؾ يقضي عمى كؿ فرد 

أف يحقؽ داتو في المجاؿ االقتصادم ، كعمى الدكلة أف تستجيب لآلماؿ المتسعة لؤلفراد ك تشجيعيـ عمى 

تحقيؽ النجاح في مياديف الزراعة ك التجارة ك الصناعة ك الخدمات ك تأميف متطمبات المساكيف ك 

 .المحتاجيف

  دور الدولة االسالمية في تحقيق التنمية: 

تعتبر الدكلة  في نظر االماـ كـر هللا كجيو ىي خبلفة عف صاحب الشرع في سياسة الدنيا ك الديف ، ك 

ليا دكر ميـ ألقاه االسبلـ عمى عاتقيا لتحقيؽ عمارة الببلد بتككيف مجتمع المتقيف ،الذم ىك ىدؼ التنمية 

 1.كغايتيا 

 :ك يمكف التعرؼ عمى ىذا الدكر مف خبلؿ العناصر التالية 

 .مكانة التنمية في كظائؼ التنمية  -

 .سياسة التنمية االقتصادية -

 .إطار التنمية -
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 :مكانة التنمية في وظائف الدولة - أ

حياة خارجيا ك جياد عدكىا ك استصبلح أىميا ك : حدد االماـ رضي هللا عنو كظائؼ الدكلة بأربعة 

كزارة المالية ،كزارة الدفاع ،كزارتي العدؿ ك :عمارة ببلدىا ك ىذا ما يقابمو اليـك في تصنيؼ الكزارم 

 .الشؤكف االجتماعية ك كزارة التنمية 

ك لقد أسند االماـ كـر هللا كجيو ىذه الكظائؼ األربعة الى شخص كاحد كؼ،فكاف الكالي ىك جابي 

الخراج ك قائد الجيش ك القاضي ك الراعي لقضايا الناس ك المخطط لنيضة المجتمع ك تقدمو ك تعتبر 

ك إف جاءت في المرتبة االخيرة في كصية االماـ كـر هللا كجيو لكنيا في نظره أىـ ك "عمارة الببلد"كظيفة

ك ليكف نظرؾ في عمارة االرض أبمغ مف نظرؾ في استجبلب "أبمغ مف كظيفة حياة الخراج حيث يقكؿ

 1".ك مف طمب الخراج بغير عمارة أخرب الببلد ك أىمؾ العباد .....الخراج 

 :سياسة التنمية االقتصادية: ب 

ك ليكف نظرؾ في عمارة الببلد "لقد أكد االماـ رضي هللا عنو عمى ضركرة التنمية االقتصادية عندما قاؿ

أبمغ مف نظرؾ في استجبلب الخراج فٍانو عقد مفاضمة بيف ك كضفتيف مف كظائؼ الدكلة يفضؿ منيا 

العمارة ك يكلييما اىمية تفكؽ الجباية،كلكف دكف ٍاىماؿ الكظيفة االخرل،كبذلؾ تتحقؽ الكظيفتاف معان األمد 

الطكيؿ ،اذف اف الخراج ال يدرؾ إال بتحقيؽ العمارة،ك أف حصؿ العكس لف تدرؾ جباية  كلف تتحقؽ 

 .تنمية
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كقد أمر االماـ بتحقيؽ الجباية عمى الناس قدر االمكاف بحيث ال يجبى منيـ إال القدر الضركرم البلـز 

لتسير ٍادراة الببلد، ككؿ ما كؿ ما يترؾ في ايدم الرعية يتحكؿ الى مدخرات تساىـ في ٍاستغبلؿ القدرات 

 1. ك تعمؿ عمى تحسيف نطاؽ الممكية الخاصة ك مف ثـ عمارة الببلد

 :اطار التنمية: ج

اف القياـ بالتنمية ك تحقيؽ العمارة ىك كاجب ديني ألقتو الشريعة اإلسبلمية عمى عاتؽ الدكلة،كجعمتو امرا 

البد مف تكفيره لمراعية ك اف الخركج عف ىذه االطار الذم كضعو االماـ رضي هللا عنو لتمارس الدكلة مف 

خبلليما جيكدىما التنمكية بشتى الكسائؿ المادية،ك األدبية كىك الذم رسمو االماـ في نصائحو ك عيكده 

الى كالتو حيث امرىـ بتقكل هللا ك ايثار طاعتو ك اتباع ما أمر بو في كتابو مف فرائضو ك سننو التي ال 

 .يسعد أحد إال بإتباعيا ك ال يشفى إال مع عدـ  ٍاضاعتيا

كذلؾ امر االماـ كـر هللا كجيو الرعية بطاعة اكلي االمر منيـ كرد المنازعات الى هللا ك الى الرسكؿ 

نُيوا )صمى هللا عميو ك سمـ قاؿ تعالى  ينَغ آ َغ ا الَّنذِإ يعُيوا يَغا أَغيُّنهَغ َغ  أَغ ِإ يعُيوا ااَّن أَغ ِإ سُيولَغ  وَغ ُيولِإي الرَّن أ  وَغ

رِإ  َغ ْو نكُيمْو  ااْو ُيمْو  فَغإِإن   ِإ دُّنوهُي  فِإي  َغنَغازَغ ْو  اٍم فَغرُي ِإ   ِإلَغ  شَغيْو سُيولِإ  ااَّن الرَّن  2.(وَغ

 :الفكر التنموي عند االمام ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم : المطمب الثاني

كالتي ترشدنا الى فكره التنمكم ىي "كتاب الخراج"اف مف اىـ القضايا التي تناكليا ابك يكسؼ في  -

 االتية

  االصبلح االسس التي تقكـ عمييا التنمية -1

  اجراءات تحقيؽ التنمية -2
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 :االسس التي تقوم عميها التنمية: أوال

عرض االماـ ابك يكسؼ المبادئ االساسية التي تقكـ عمييا عمارة الببلد ام تنمية ك تطكير مختمؼ 

القطاعات االقتصادية ك االجتماعية ك السياسية ،فكضع خطة مف ثبلث مبادئ ىدفيا تحقيؽ االماف 

 :ك االزدىار ك التقدـ ك ىي االتية

بحيث يعتبر أبك يكسؼ أف فقداف العدؿ ك ظمـ الرعية  : سيادة العدل و تحقيق االنصاف - أ

أما إذا ساد العدؿ ،اختفى القير ، كتحقؽ إنصاؼ المظمكميف فإف .يفيضاف البؤس كالخراب

الخراج يزداد ،ك يتحقؽ النمك ك التقدـ،ك تحصؿ الكفرة ك الرخاء ك تحؿ البركة التي ىي كفاء 

 1.االنتاج بمتطمبات المكاطنيف ،ك شعكرىـ بتحقيؽ رغباتيـ،ك إشباع احتياجاتيـ 

 :المحافظة عمى الممكية الخاصة و تدعيمها - ب

إف الممكية الخاصة عند أبي يكسؼ ىي أداة إنمائية ك صمة استثمارية تستطيع الدكلة بكاسطتيا      
طاقات االفراد ك قدراتيـ لتحقيؽ التنمية ك قياـ العمارة في الببلد بمحافظتيا عمى ىذه الممكية      تجنيد 

ك نشر نطاقيا ك تدعيميا عف طريؽ تمكيف االفراد مف التممؾ ك التصرؼ بيذه الممكية تصرؼ االنساف 
فيما يممؾ ك تشجيعيـ عمى بدؿ جيكدىـ في التكسع ك النماء ،ك عدـ جكاز االعتداء عمييا إال بشركط 

رأم أبك يكسؼ أف مف كاجبات الدكلة أف تأميف لممحركميف ك القادريف عمى العمؿ اقطاعات مف االرض 
ك لئلماـ أف يقطع كؿ "المكات لتعمر الممكية الفردية تتسع مكارد المجتمع ك يتجو التقدـ ك االزدىار فيقكؿ

مكات ك كؿ ما كاف ليس ألحد فيو ممؾ ك ليس في يد أحد ك يعمؿ في ذلؾ بالذم يرل أنو خير لممسمميف 
".  ك أىـ نفعا

كما طالب أبك يكسؼ الدكلة باإلنفاؽ عمى المشركعات االساسية التي تساىـ في تحسيف األراضي ك     
 ك إنشاء الطرقات ك غيرىا مف المرافؽ العامة مما يعكد بالنفع عمى أفراد ق المياجرزيارة ااٍلنتاج ك ذلؾ ب

المجتمع ك تدعيـ ممكيتيـ دكف تحميميـ شيئا مف  نفقاتيـ فينصرفكف الى ااٍلىتماـ ك بدؿ الجيد ك ااٍلبتكار 
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عمى الدكلة كذلؾ أف قياـ بالنفقات التي مف شأنيا أف تعكد بالنفع عمى أفراد المجتمع بما يدعـ مف 
 1ممكيتيـ ك بما يقكل عمارة ما بأيدييـ

: ميا بالدكر االيجابي اتدخؿ الدكلة ك قي- ج

 ك تقدمو عف طريؽ قلمدكلة في فكر االماـ أبي يكسؼ دكر أساسي في بناء المجتمع ك تحقيؽ أزدىار
 .ك مقركنان بطاعة هللا ك تقكاه   ،باألمانة االلتزاـ ع نافعان ـاطاتو تدخبلن تدخميا في نش

إف مينة الدكلة عند أبي يكسؼ ىي تجنب أفراد المجتمع مكاطف المممكة ك تكجيييـ الى مكارد النجاح 
ك مف ميمة الدكلة أيضا  ، عات المجتمع حتى تعمر الببلد ك تتحقؽ التنميةاالعمؿ عمى تشغيؿ كؿ قط

مراقبة سيرة عماليا،ك التعرؼ الى تصرفات مكظفييا فتطبؽ مبدأ الثكاب ك العقاب دكف تمييز ك تحيز ،ك 
 .تعزؿ مف ثبتت خيانتو ك سكء تصرفو 

كذلؾ مف ميمات الدكلة أيضا العمؿ عمى تشغيؿ كؿ القطاعات المجتمع حتى تعمر الببلد ك يتحقؽ 
ال أرل أف يترؾ أرضا ال ممؾ ألحد فييا ك ال عمارة حتى يقطعيا االماـ فإف ذلؾ أعمر "االزدىار فيقكؿ
 لمخراجلمببلد ك أكثر 

كما كضع االماـ أبك يكسؼ أسمكبان مبتكرا لمخطط التنمية القكمية ك مراحميا المتعددة،ك التي تبدأ بمبلحظة 
الكاقع،ثـ القياـ بالدراسة الميدانية بعد تأميف االخصائييف ك الخبراء،ثـ إجراء االستقصاءات ك 

ك الكشؼ  ، االستشارات،ك أخيرا عرض النتائج ك التكصيات،ك كضع سمـ االكليات ،ك تقدير األكبلؼ
 2.عف جكانب المشاكؿ القائمة ك الحمكؿ المبلئمة ليا 

: اجراءات تحقيق التنمية : ثانيا   

كتساىـ  ألخراج ثبلثة  ٍاجراءات  تمثؿ جكىر التنمية في زمانو ،"    لقد حدد ااٍلماـ أبي يكسؼ في كتابو 
 :في بنائيا كتعمؿ عمى تحقيقيا كىي اآلتية 
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  :اٍم ا ة شبكات  ر : أ   

  رأل أبك يكسؼ أف أكلى ٍاجراءات التنمية الشاممة يتمثؿ في تمييد الطرؽ ك ٍاقامة شبكة مكاصبلت جيدة 
تربط بيف أطراؼ الببلد فتساىـ في نيضة ك ٍازدىار قطاعات آخرل ٍاجتماعية ك سياسية ك ٍادارية  

كما أكد األماـ عى ضركرة القياـ بصيانة ىذه الطرؽ مف عاديات الطبيعة ك تعديات ااٍلنساف ،ك القياـ 
ك أرل أف يبعث في كؿ ناحية "بتأىيميا لتظؿ صالحة ك متطكرة ،كمنع كؿ مف يريد التعدم عمييا فيقكؿ 

بمف يشرؼ عمى الطرؽ ،ك يتتبع ما يحدثو الناس بيا فيزيمو ألف طرؽ المسمميف ليس ألحد أف يحدث بيا 
" شئ مما يضرىـ

: ٍاقامة منشآت الري : ب

لبٍلنساف ك البيائـ ،ك ارأل أبك يكسؼ أف ٍاقامة منشآت الرم ك مشركعاتو تكفر المياه لمشرب كىك حاجة  
ىك أيضا لسقاية األرض ك الزرع ،فعف طريؽ ىذه المنشآت يعـ ااٍلرتكاء عند الناس ك البيائـ ،ك يزداد 

الخصب في األراضي المركية ،ك تحيى األراضي القاحمة فتنيض بدكرىا المنشآت السكنية ك التجمعات ك 
ك عمى الدكلة أف تعمؿ كؿ ما فيو منفعة ك مصمحة الناس مف تنظيؼ . تعـ الرفاىية ك يتحقؽ العمراف 

مجارم األنيار ك حفر اآلبار ، كبناء الجسكر ، ك ٍاقامة السدكد ك صيانة ىذه المشاريع ك السير عمى 
كاجب عمى الدكلة أف تقـك بو كتنفؽ عميو مف بيت الماؿ مثؿ بناء الجسكر عمى األنيار "حفظيا فيقكؿ 

لتمنع بثكقيا ،ك ٍاقامة السدكد في كجو الماء حتى يرتفع مستكاه ليصؿ الى األرض ك عمييا أف تجعؿ 
لمنير مفاتيح يفتح منيا ك يقفؿ ،ك عمييا أف تضع نظامان لصيانة ىذه المشركعات ك السير عمى حفظيا 

 1."حتى ال تنفجر فتغرؽ غبلت الناس 

 :ٍادخال الموارد في نطاق االنتاج: ج

ٍاف اليدؼ مف ىذا ااٍلجراء ىك أف نجعؿ كؿ مكارد المجتمع في حالة تشغيؿ ك ٍاسياـ في تيار الدخؿ   
كمف أىـ القطاعات التي يؤكد أبك يكسؼ عمى ٍاحيائيا ٍادخاليا . القكمي ك يككف ذلؾ بإحياء ىذه الممكارد 

في دائرة ااٍلنتاج ك التنمية ىك قطاع العمؿ ،ألف تقدـ المجتمع ينبع مف عممو ،لذلؾ طمب مف كؿ لحضة 
ال تؤخر عمؿ اليكـ الى الغد ، فٍانؾ "مف عمره في عمؿ نافع ،كأف يتقيد بمكاعيد التنفيذ دكف تأجيؿ  فيقكؿ 
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 ٍاذا فعمت ذلؾ أضعت ، ٍاف األجؿ دكف األمؿ فبادر األجؿ بالعمؿ ،فٍانو ال عمؿ بعد األجؿ ،ٍاف الرعاة
 ك لك ساعة مف نيار ،فٍاف قمدؾ فأقـ الحؽ فيما كالؾ هللا ك العبدلى اٍ مؤدكف الى ربيـ ما يؤدم الراعي 

".   أسعد الرعاة عند هللا يـك القيامة راع سعدت بو رعيتو ، ك ال تزغ فتزيغ رعيتؾ

 :الفكر التنموي عند العالمة عبد الرحمان بن خمدون:  المطمب الثالث    

التنمية في الفكر الخمدكني ىي اإلنساف الذم تميز عف الحيكاف بفكره كعممو ، كأجتيد في طمب 

المعيشة كتنظيـ العبلقات بيف الناس كسعى إلى إيجاد السمطاف الذم يكازف بينيـ ك يحكـ بالعدؿ 

كذلؾ تعني التنمية عند ابف خمدكف أنيا ما يحدث لمعمراف البشرم بطبيعة مف األحكاؿ كأكد عمى دكر 

 .الحاكـ ك السمطة في تثبيتو إرساء قكاعده

في نظر إبف خمدكف ىك صبلح الرعية كعدالة الحاكـ   (التنمية)كذلؾ مف شركط تحقيؽ العمارة 

 1.كانتقامو الدكلة

عالج إبف خمدكف الشركط الضركرية الممكنة  لبداية التنمية فجعؿ أىميا تأميف كفاية المعيشة اإلنساف 

في ظؿ حككمة عادلة ذات سيادة رشيدة ،كقكانيف مرعية تمنع الظمـ كتحفظ لممكاطنيف حقكقيـ كتفسح 

إذا كاف الممؾ رفيقا إنبسطت آماؿ الرعايا كأنشطكا لمدمراف " يقكؿ إبف خمدكف . المجاؿ آلماليـ 

 ".كأسبابو 

كما تحدث إبف خمدكف عف قياـ المدف ك عمرانيا بكصفيا مف أىـ إجراءات تحقيؽ النيضة ك التقدـ 

ف تقسيـ يؤدم إلى  ،كشرح عبلقة السكاف بالتنمية مبينا أف زيادة السكاف تؤدم الى تقسيـ العمؿ ،كا 

 .اإلنتاج ، كزيادة يؤدم إلى زيادة السكاف مرة أخرل كىكذا يكثر السكاف كالعمراف كتتحقؽ التنمية
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كما تحدث إبف خمدكف عف كسائؿ تحقيؽ التنمية كصكرة النشاط التي مف خبلليا تتحكؿ أعماؿ 

السكاف الى قيـ منتجات كعمراف كتقدـ  كأكد عمى أف الزراعة كالتجارة كالصناعة تمثؿ أكجو المعاش 

الطبيعية ،كأف المجتمعات تزاكؿ الزراعة أكال فإذا تقدمت نسبيا أضافت إلييا التجارة فإذا ارتقى عمرانيا 

المعاش "جمعت إلييا النشاط الصناعي الذم يتطكر بشكؿ تدريجي حسب األزماف كاألجياؿ يقكؿ     

 أما الكجكه الطبيعية لممعاش فيي كاآلتي " ىك عبارة عف ابتغاء الرزؽ  كالشعبي في تحصيمو 

 الفبلحة ىي أقدـ كجكه المعاش كأنسبيا إلى الطبيعية كالفطرة ال تحتاج إلى نظر ك ال عمـ. 

 التجارة ىي تخيبلت في الحصكؿ عمى ما بيف القيمتيف في الشراء كالبيع. 

 1.الصنائع ىي مركبة كعممية تصرؼ فييا األفكار ك األنظار كال تكجد غالبا إال في أمؿ الحضر 

 :عوامل التنمية و مقوماتها عند العالمة أبن خمدون .1

مف أىـ عكامؿ التنمية في فكر إبف خمدكف ىك كجكد سمطة قادرة عمى تنظيـ الحياة االجتماعية بيف 

 2.الناس ،تكفر ليـ معيشتيـ كتضمف ليـ حقكقيـ ككرامتيـ 

 :االجتماع ضروري لتحقيق حاجات اإلنسان وتأمين وجوا المعاش:أ

االجتماع اإلنساني ضركرم ألنو ىك العمراف ، كبيانو أف هللا سبحانو كتعالى خمؼ اإلنساف كركبو 

عمى الصكرة ال يصح حياتو كبقاؤىا إال بالغداء ككذلؾ يحتاج كؿ كاحد منيـ أيضا في الدفاع عف 

 .نفسو إلى االستعانة بأبناء جنسو

ثـ أف ىذا االجتماع إذا حصؿ لمبشر كثـ عمراف العالـ بيـ فبل بد مف كازع بدفع بعضيـ عف بعض 

البد مف شيء يدفع عدكاف بعضيـ عف البعض كال ... كما في بعضيـ الحيكانية مف العدكاف كالظمـ 
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يككف مف غيره فيككف ذلؾ الذراع كاحدا منيـ يككف لو عمييـ الغمبة كالسمطاف كاليد القاىرة حتى ال 

 .يصؿ إلى غيره بعدكاف كىذا معنى الممؾ

 إف الجباية أكؿ الدكلة تتككف قميمة الكدائع ،كثيرة الجممة كالسبب في ذلؾ  :تنظيم الخراج والجباية  . ب

 .أف الدكلة إف كانت عمى سنف الديف تقضي إال المقارنة الشرعية مف الصدقات

ذا الصناعة مطمكبة كتكجو إلييا النفاؽ يجتيد الناس في المدينة لتعمـ تمؾ الصناعة ليككف منيا  كا 

ذا لـ تكف الصناعة ليككف مطمكبة لـ تفؽ سكقيا كال يكجد قصد إلى تعمميا الصناعة بكماؿ .معاشيـ كا 

 1. العمراف الحضرم ككثرتو

 :الحضارة غاية العمران ونهاية لعمرا ومؤذنة بفسادا:ح

بطبعو إلى مذاىب الحضارة كالتخمؼ بعكائدىا كالحضارة ىي التضميف كاستنجاده أحكالو كالكمؼ 

 .بالصنائع التي تؤلؼ مف أصنافو كسائر فنكنو

يَغةاًل  " كمف مفاسد الحضارة اإلسراؼ لقكلو تعالى دْونَغا أَغن نُّنهْو ِإ َغ  َغرْو نَغا وَغ ِإذَغا أَغرَغ رْو ا أَغ َغ فِإيهَغ ا   ُي ْورَغ فَغفَغسَغقُيوا فِإيهَغ

ا يراًل نَغاهَغا  َغدْو ِإ رْو لُي فَغدَغ َّن ا الْوقَغوْو ككذلؾ االنيماؾ في الشيكات ك االسترساؿ فييا لكثرة الترؼ ".   فَغ َغ َّن  َغ َغيْوهَغ

 .فيقع التفنف الشيكات البطف مف األكؿ كالمبلذ فيقضي ذلؾ الى الفساد النكع

إف غاية العمراف ىي الحضارة كالترؼ فاذا بمغ غايتو انقمب الى الفساد في اليـر كاف االخبلؽ 

 2.الحاصمة مف الحضارة الترؼ ىي عيف الفساد

 .الخراج كالجزية: ك
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2
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   اف ادارة الجباية يككف العدؿ في اىؿ األمكاؿ ك النظر ليـ بذلؾ كىذا يؤدم الى اف تنبسط اماليـ  

 .كتشرح صدكرىـ الخذ في تثمير االمكاؿ كتنميتيا 

  :تفاصيل االمطار والمدن بتفاضل العمران. د  

لقد اكد ابف خمدكف عؿ ضركرة مراعاة الشركط التي يجب مراعاتيا في انشاء المدينة كطبيعة الحياة 

االجتماعية فييا ،كمطالب سكانيـ  كسماتيـ الخمفية كعبلقة التكسع في إنشاد المدف بازدىار الدكلة 

  1،كتخصص لبعض المدف في  صناعات معينة كقياسيا بكظائؼ محددة 

 :الصنائع دعائم لمعمران وعوامل لمتنمية - و

الصناعة عند ابف خمدكف ىي عمـ يحصؿ عميو اإلنساف مع مركر الزمف بالتجربة كالمثابرة ، كتنقسـ 

الى بسيط يخص بضركريات المعيشة كمركب يخص بالكماليات كعمى مقدار العمراف تككف جكدة 

ك .الصنائع فإذا ضعؼ الطمب عمييا قؿ االىتماـ بيا ك كسد سكقيا تراجع عمراف البمد نتيجة ذلؾ 

 2".إنما الصنائع تكتمؿ بكماؿ العمراف الحضارم ك كثرتو : " يقكؿ 

 :الفكر التنموي عند العالمة محمد باقر الصدر: المطمب الرابع 

يتميز فكر االماـ الصدر باإلطاحة ك الشمكؿ ككضكح المنيج ك دقة التحميؿ ك تسمسؿ عناصر الفكرة 

كترابطيا إلى جانب صفة المعاصر التي جعمتو مدركا ازمة عصره كمشكمتو متصديا لتحدياتو ،متطمعا 

بصياغة مشركع فكرم شامؿ لمكاجية إشكاالت النيكض الحضارم التنمكم عمى مستكل األمة في 

 .عصرنا الراىف 

 مسؤولية الدولة المسممة في تحقيق التنمية .1
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يرل اإلماـ محمد باقر الصدر أنو يمكف تحديد مسؤكليات الدكلة اإلسبلمية عف الحياة االقتصادية في 

المجتمع ميما تطبؽ العناصر المتحركة كفقا لظركؼ الكاقع ك عمى ضكء المؤشرات اإلسبلمية العامة 

كتتفرغ عف ىذيف الخطييف مسؤكليات عديدة أىميا الضماف االجتماعي ،التكازف االجتماعي ،رعاية القطاع 

 1.العاـ ك استمارة الدخؿ القكمي كالحفاظ عمى القيـ التبادلية الحقيقة ك أشكاؿ العمؿ

 : الضمان االجتماعي  . أ

يعطي مبدأ الضماف االجتماعي الفرد اإلحساس بأنو مضمكف مف قبؿ الدكلة أك مستكل كريـ مف الحياة 

مكفكؿ لو لك خسر في مشركعو رصيد نفسي كبير ،يزيد مف شجاعتو ك يدفع بو إلى مختمؼ مياديف 

اإلنتاج ك ينمي فيو عنصر اإلبداع ك االبتكار خبلفا لمف يفقد ذلؾ الضماف ،كال يحسب بتمؾ الكفالة فإنو 

في كثير مف األحياف النشاط ك التجديد ،خكفا مف الخسارة المحتممة التي ال تيدؼ مالو فحسب بؿ تيدد 

 2.حياتو ك كرامتو 

 : ك يعني األمكر اآلتية:التوازن االجتماعي.     ب

  تكفير حد أدنى مف اليسر ك الرفاه لكؿ أفراد المجتمع ك ذلؾ بااٍلرتفاع  بمستكيات المعيشة

 .المنخفضة إلى الحد الذم يحصؿ فيو اإلغناء ليـ جميعا

  تحديد األنفاؽ كمنع تجاكز مستكل المعيشة عمى حد معقكؿ لمزكاة الذم يمكف تكفيره لمجميع

 .بصكرة حادة 

  الحيمكلة مف احتكار الثركة ك تكدس األمكاؿ في أيدم طبقة خاصة  كالسعي مف أجؿ تكفير

 3. إمكانات العمؿ كفرص اإلنتاج لمجميع

                                                           
1
  .199 ،198إبراهٌم حسٌن العسل ، نفس المرجع السابق ،ص ص   

 .629 ، ص 1987مكتب اإلعالم اإلسالمً ، :  ، بٌروت 2، ط إقتصادنا  دمحم باقه الصدر ،  2
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ستثمارا .  ج      ىي أمانة تتسمميا الدكلة لمحفاظ عمييا كتحقيؽ أىداؼ الربانية :رعاية القطاع لعام وا 

،كما ال بد لكلي األمر مف رعاية ىذا القطاع ك االستفادة مف أحداث أساسية العممية في سبيؿ تنمية 

صبلحو ،ك ارتفاع بمستكل قدرتو اإلنتاجية لكي يككف قكة كبيرة مكجية لمحياة االقتصادية نحك أىدافيا  كا 

 .اإلسبلمية الرشيدة

 يجب تطبيؽ السياسة اإلسبلمية في مجاؿ اإلنتاج كضماف :اإلشراف عمى مجمل الحركة اإلنتاج .     د 

 .إنتاج الحاجات العامة بدرجة تكفير لمجميع فرصة الحصكؿ عمييا ك الحيمكلة دكف اإلسراؼ في اإلنتاج

 كىك يعتبر كاجبا عمى الدكلة في حدكد صبلحياتيا :وضع سياسة اقتصادية لتنمية الدخل القومي . و   

ألف القكة االقتصادية أصبحت مف أكبر القكل التي تدخؿ في تقييـ المجتمعات كتحديد درجة قكتيا 

 1.كصمكدىا عمى الساحة الدكلية

: تنظيم الثروة و إدارة البنوك االسالمية من عوامل نجاح التنمية. 2

يؤكد االماـ الصدر أف تكزيع االنتاج ك تنظيـ الثركة ك تكجيو الدمؿ إلنجاح عممية التنمية تخضع في ظؿ 

: الدكلة االسبلمية الى القكاعد اآلتية 

  كؿ مصادر الثركة الطبيعية تدخؿ القطاع العاـ ك يكتسب االفراد الحقكؽ الخاصة باالنتفاع

 .بيا عمى أساس العمؿ الذم يتمثؿ في االحياء ك يراد بو العمؿ المباشر

  كؿ الثركة المنقكلة في الطبيعة تممؾ عمى أساس العمؿ لحيازتيا ك يراد بذلؾ العمؿ المباشر

 .ك ال تممؾ بسبب آخر إال عف طريؽ االنتقاؿ مف العامؿ بإرث أك معارضة أك غير ذلؾ

  االنتاج لخدمة االنساف ك ليس االنساف لخدمة االنتاج. 

 يقـك تكزيع ثركة المنتجة في اإلنتاج األكلى عمى أساس العمؿ ك الحاجة. 
                                                           

1
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  األكلى ما باإلنتاجالثركة التي تدخؿ في عممية االنتاج الثانكم تظؿ ممكا لمعامؿ الذم ممكيا 

 .فرد آخر إتفاؽكلـ يحصؿ بينو 

  تحدد اجكر أدكات االنتاج ك أجكر العمؿ مف قبؿ الدكلة مع االتجاه الى إلغاء عامؿ الندرة

 1.المصطنعة التي يخمقيا االحتكار

  كمما كجدت ظركؼ استثنائية تؤدم إلى تعرض التكازف االجتماعي إلى الخطر تتدخؿ الدكلة

. باتخاذ اإلجراءات المناسبة إليجاد التكازف االجتماعي ك الحفاظ عميو

 يمنع مف ادخار النقد كاكتنازه .

 يتجو العمؿ لمنع أم كسب تكلده األثماف االحتكارية لمنقد بما في ذلؾ الفكائد الربكية .

  تتجو السياسة االقتصادية في الدكلة اإلسبلمية إلى تطبيؽ اليكة بيف المنتج ك المستيمؾ ك

. استئصاؿ دكر عممية المبادلة نفسيا كأساس لمكسب بصكرة منفصمة عف اإلنتاج ك العمؿ

  إف مستكل معيشة الفرد يجب أف ال تتجاكز مستكل الرخاء العاـ لمجميع ك عمى الدكلة تقدير

 2.ذلؾ ك القياـ بما يكفؿ عدـ اإلسراؼ
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خاتمة الفصل  

مف خبلؿ ما جاء في ىذا الفصؿ يمكف القكؿ أف التنمية تأخذ في اعتبارىا الجكانب االقتصادية 

باإلضافة لمعكامؿ االجتماعية كالصحة كالظركؼ المعيشية االقتصادية كتنمية طاقة اإلنتاج مدعمة ذاتيا 

،تؤدم إلى تحقيؽ زيادة منظمة في متكسط الدخؿ الحقيقي لمفرد ،ك في نفس الكقت تتككف ىناؾ قاعدة 

رادة حقيقية مف القيادة السياسية كذلؾ لضماف أرضية مف االستقرار ك األمف لنجاح كافة  سياسية كا 

 .العمميات التنمكية االقتصادية كاالجتماعية

أما فيما يخص دراستنا لنظاـ الحكـ اإلسبلمي فيمكف استخبلص أف نظاـ الحكـ في اإلسبلـ ك 

الذم يحدد العبلقة بيف األفراد ك سمطة الحكـ كفقا لمشريعة اإلسبلمية ،ك يكرس مبدأ االستخبلؼ ك 

العمارة في األرض لتحقيؽ التنمية ك تييئة األرضية المناسبة لكافة عممياتيا كفقا لمبادئ الحكـ اإلسبلمي 

. ،كيظير ذلؾ مف خبلؿ أفكار العديد مف الباحثيف ك الفقاه الديف اىتمكا بيذه الجكانب األساسية

 



: الفصل الثاني
أدوار الدولة 

التهموية يف نظام 
 .احلكم االسالمي
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 مقــدمة الفصــــــل:  

يرى اإلسالـ وجوب اقامة دولة قوية تضطمع بميمة تنمية المجتمع و استمراره وفؽ شريعة هللا ،و ىذا 

يعني اف الدولة في اإلسالـ ال تقتصر ميمتيا عمى حفظ األمف مف الداخؿ و الدفاع عف الوطف مف الخارج 

بؿ تتعدى  الى األعماؿ المتعمقة بالسير عمى تحسيف و ترقية األوضاع االقتصادية و االجتماعية ، فالدولة 

في االسالـ مسؤولة  عف تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية و السياسية ،وتوفي الحاجات الالزمة لألفراد 

وال يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ اعتماد مجموعة مف اآلليات و التي مف خالليا يمكف لمدولة أف تحقؽ الدولة كؿ 

 .مسؤولياتيا اتجاه أفراد المجتمع و تنميتيـ وفقًا لألحكاـ الشريعة

و لقػد اعتمدت الدولة عدة آليات لخمؽ تنمية ٍاقتصادية و ٍاجتماعية وسياسية  كٍاعتماد البنوؾ 

ااٍلسالمي و تنظيـ المعامالت االقتصادية ،وكذا احياء مؤسسة الوقؼ و الزكاة لما ليػـ مف دور في ترقية 

االقتصاد و المجتمع ، و طبعًا ىذه الغاية تغدو مستحيمة ما لـ تكوف عمى أرضية سياسية مستقرة و ليذا كاف 

عمى الدولة في ااٍلسالـ ٍاعتماد مجموعة مف اإلستراتجيات كٍاعتمػاد نظاـ لشورى ٍاعطاء الحرية السياسية 

 .لألفراد ، و تحقيؽ التنمية السياسية المنشودة 
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 المنهج التنموي في نظام الحكم اإلسالمي: المبحث األول 

 مرتكزات التنمية الشاممة في اإلسالم : المطمب األول 

     ال نجد في الشريعة االسالمية مشتقات مف  القراف الكريـ  لمفظ التنمية غير اننا نجد فيو مصطمحات 

ومفردات كثيرة ليا ، حيث ورد منيا في القراف الكريـ احدى عشر مرادفا ، باإلضافة إلى ما ورد في السنة 

الصحيحة  و حينما نحاوؿ جمع المعاني التي تتعمؽ بموضوع التنمية مف خالؿ دراسة مرادفتيا نجد التصور 

االسالمي لمتنمية يقوـ عمى اساس اف هللا سبحانو وتعالى خمؽ الكوف و استخمؼ االنساف في االرض ليقـو  

  .1وفؽ الضوابط الشريعة السمحة,بعمارتيا 

    اف المفيـو االسالمػي لمتنمية ىو السعي لتحقيؽ رفاىية افراد المجتمع ماديا  ومعنويا و روحيا ، لقولو 

َو ُه ْن   ُه َو )تعالى  ا  ِم َو   َو ْن َو  رَو ُه ْن فِميهَو تَوعْن َو اسْن ضِم  َو تَو ْن ِمرُه وُه  األَورْن ييٌب  فَواسْن ييٌب  ُه ِم وِم    َورِم ُه َّم تُه وُه ا  ِم َويْن ِم  ِم َّم رَو   ..)2.  

 لمثػروة  التنمية في البيئة االسالمية مفيوما متكامال يمتد ليشمؿ التنمية االقتصادية و التوزيع العادؿذخأت و   

، و تنمية الجوانب السياسية واالجتماعية و العممية و الثقافية ، اي اف التنمية في المفيـو االسالمي تيتـ 

بتغييػر الحياة االنسانية نحو االفضػؿ ، بؿ تتعدى االىتماـ بأمػور الدنيا و اعمػار االرض الػى االىتمػاـ بأمػور 

االخرة و توثيػؽ الصمة باهلل و االلتػزاـ بالقيػـ االخالقيػة  الفاضمة ، و الضوابط و األثػر االجتماعية و الروحية 

انيا عممية بناء نفسي و اجتماعي واقتصادي شامؿ ألفراد المجتمع عمى اليدى نموذج متميز يحقؽ سعادة 

 : االنساف في الدنيا و االخرة ، و تتوفر الضمانات لنجاح التنمية في البيئة االسالمية لعؿ أىميا 

 لـ تكتفي الشريعة بالحث العمؿ بؿ اعتبرتو عبادة,االرتفاع بالتنمية الى مستوى العبادة - 1 

(  مس مغفور لو يـو القيامةأمس كااًل مف عمؿ يده أمف  ) هللا صمى هللا عميو وسمـ رسوؿيقوؿ 
                                                           

 ص 2008،نشر التوزيع ؿدار الخمدونية ا :رالجزائ، مشكالت التنمية و البيئة والعالقات الدولية، الرزاؽ مقري عبد  - 1

 168  167ص

 .61سورة هود اآلٌة -  2
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لُه ا)يقوؿ هللا تعالى . 1 العممية و التقنية المالئمةباألساليب اآلخذضرورة  عَو ِم ي َو آ َو ُه ا  َو ات  ِم َّم ا َّمذِم ا ِمحَو   ِم َّما ا صَّم

ر يع  َو ْن سَو َو عَو َو اًل   َو ْن  َلَو  ُهضِم   .2( َوحْن

ذات طبيعػة شاممػة فيػي تتضمف النواحي المادية و الروحية و الخمقية و "    و التنميػة فػي اإلسػالـ 

االجتماعية ، فيي اذف نشاط يقـو عمى قيـ و أىداؼ المجتمع اإلسالمي في كؿ ىذه االبعاد المختمفة و ال 

تقتصر الرفاىية غمى ىذه الحياة الدنيا بؿ انو تمتد ايضا اؿ الحياة اآلخرة دوف تعارض بيف الحياتيف وىد 

  .البعد التنموي االسالمي ال يوجد في المفيـو المعاصرة لمتنمية 

ٍاف نظريات التنمية في ىذا العصر تقتصر عمى االشباع المادي لحاجات االنساف جاىمة او متجاىمة _ 

التوجو المعنوي و االساسي لغاية الوجود االنساني ، و ىو عبادة هللا لغاية السعي و االبتغاء بالمعنى المادي 

و االجتماعي و االخالقي و ىذا الشؾ يخالؼ توجيات  كثير مف عمماء االجتماع و االقتصاد المستنيريف 

الديف ييتموف بدراسة مشكالت التنمية اذ ال يقتصروف عمى المعايير االقتصادية وحدىا و انما يعطوف جانبا 

  .3كبيرة مف اىتماماتيـ لممعايير االجتماعية و السكانية

 و مف خالؿ ىذا سنتطرؽ الى أىـ دالالت التنمية في اإلسالـ و تبياف ضرورة األخذ  بنظاـ تنموي ٍاسالمي 

 :دالالت التنميـــة فــــي االسالم / أوال

 :دليل التنمية في القرآن الكريم  / 1

                                                           
 ، 2004 ، 2:  ، العدد مجلة جامعة الملك عبد العزٌز" الزكاة و التنمٌة فً البٌئة اإلسالمٌة " المرسً السٌد حجازي ، -  1

 5ص 
  .30سورة الكهف ، اآلٌة -  2
  . 16عبد الرزاؽ مقري ، نفس المرجع السابؽ ، ص - 3
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َو ُه ْن " قولو تعالى  ا  ِم َو   ُه َو  َو ْن َو  رَو ُه ْن فِميهَو تَوعْن َو اسْن ضِم  َو َورْن مارة باعتبار حرفي لمعوفسرت االية عمى انو ىناؾ طمبا  " األْن

  1لمطمب و الطمب المطمؽ مف هللا يكوف عمى سبيؿ الوجوب" ٍاستعمركـ"السيف و التاء في 

ا  َو َّم َّما ُه ْن فِم   َو َو َو ْن  " وقولو تعالى  عَولْن َوا  َو ُه ْن فِميهَو ضِم  َو َو َورْن عَوايِمشَو ۗ األْن ا تَو ْن ُهرُه  َو   َو  2 ". َولِمي اًل  َو

عَو َو  "و كذلؾ قولو تعالى   ضَو ذَو ُه َلاًل فَوا ْن ُه ا  ُه َو ا َّمذِم   َو ا  َو ُهلُه ا فِم   َو ُه ْن األَورْن وِمهَو  "رِم ْن ِم ِم  َو ِم َويْن ِم ا  ُّن ُه رُه   ِم ْن   َو َوا ِم

عَولَو ُه ْن وكذا اآلية الكريمة  ا  َو لَو ِمي َو فِمي ِم   َو َو ْن ِم ُه ا  ِم َّم تَو ْن  "  ُهسْن

ا"  وقولو تعالى  رَو  َو ُه ْن  َو َو سَو َّم ا  َو َّم اَّللَّم اتِم  فِم   َو َو ْن تَورَو ْن ا َو ا فِم  ا سَّم َو وَو َو   َو َو ضِم  َو َوسْن ةاًل  عَولَويْن ُه ْن  األَورْن رَو  ِمعَو َو ُه ظَوا ِم

وَوااِم َو اًل   "  َو
   مػف خػالؿ ىذه اآليات نستنتج اف هللا عز وجؿ في كتابو الكريـ قد حث عمى ضرورة طمب الرزؽ و تنمية 

 االمواؿ ، بالسعي في االرض و عمارتيا و استخراج كنوزىا و خيراتيا 

كما ينظر االسالـ الى الحياة االنسانية عمى أساس اف المجتمع يتكوف مف افراد ليـ صفاتيـ الفردية 

وعالقاتيـ االجتماعية فكانت عنايتو بكؿ مف المصالح الفردية و الجماعية وفؽ نسؽ خاص يجمع بينيما 

ويحرص عمييما ماداـ ذلؾ ممكنا إال اذا تعارضتا فتقدـ المصالح الجماعية او العامة ألنيا اولى باالىتماـ و 

 .الرعاية

و المصالح سواء كانت فردية اـ جماعية تتحقؽ بإشباع الحاجات و تمبية المتطمبات الالزمة إلقامة مجتمع 

  .3انساني راشد تتمثؿ فيو عمارة االرض وفؽ منيج هللا و شريعتو

 :دليل التنمية في السنة النبوية الشريفة  / 2 

في " . طمب الحالؿ واجب " قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ يما يرويو عنو انس بف مالؾ رضي هللا عنو 

 اف الرسوؿ صمى هللا عميو وسمـ مف خالؿ ىذا " طمب الحالؿ فريضة بعد الفريضة " راوية رواه بمفظ 

                                                           
  .61سورة هود اآلٌة -  1
2
  .10سورة األعراف اآلٌة -  

3
 . 65إبراهٌم حسن العسل ، نفس المرجع السابق ، ص -  
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الحديث ال يقؼ بعممية التنمية عند تحقيؽ الوفرة المادية لألفراد ، و الوصوؿ الى رخاء المجتمع فحسب ،بؿ 

يضيؼ الى ذلؾ عامال معنويا ىاما حينما يقوؿ صمى هللا عميو و سمـ فيما يرويو عنو جابر بف عبد هللا 

ما مف مسمـ يغرس غرسا إال كاف ما اكؿ منو لو صدقة ، و ما سرؽ منو كاف صدقة و ما " رضي هللا عنو 

 " اكؿ السبع منو فيو صدقة ، و ال يرزقو احد إال كاف لو صدقة 

   بؿ اكثر مف ذلؾ يذىب الرسوؿ صمى هللا عميو وسمـ ،بالترغيب في التنمية و الحرص عمييا الى ابعد مف 

ىذا ، حيث امر بيا المسمـ و لو لـ تتحقؽ لو منيا الفائدة المادية و اف ماف ال يعدـ عمييا االجر و التراب 

 " .اذا قامت الساعة وفي يد احدكـ فسيمة فميغرسيا " مف هللا يقوؿ صمى هللا عميو وسمـ 

 :دليل التنمية في اقوال الصحابة  / 3

يأييا الناس مف احيا أرضا ميتة فيي لو و ذلؾ أف رجاال كانوا " خطب عمر بف الخطاب عمى منبر قائال 

. يختزنوف مف ماال يعمروف فالعدؿ الواجب أف األرض لمف أحياىا ، ال لمف احتجزىا ثـ عجز عف عمارتيا 

وليكف نظرؾ في عمارة األرض " و جاء في كتاب عمي ابف ابي طالب رضي هللا عنو الى واليو بمصر قولو 

أبمغ مف نظرؾ في استجالب الخراج الف ذلؾ ال يدرؾ بالعمارة ، و مف طمب الخراج بغير عمارة اخرب 

  1"البالد و أىمؾ العباد

 :حـتمية األخذ بنظام تنمـوي اسالمي / ثانيا 

  اف نشأة النظريات العممية في مجاؿ العموـ االجتماعية تعتبر نتاجًا امينًا و تعبيرًا صادقًا عف خبرة واضعيا 

مف الطبيعي أف يتأثر واضعو تمؾ النظريات و عمى األخص في مجاؿ االقتصادي  و بالواقع االجتماعي 

التي نشئوا فييا فال ينبغي تجريد أي نظرية عف واقعيا االجتماعي الذي نشأت فيو ألف اي مجتمع لو قيمو و 

عاداتو و تقاليده بؿ ظروفو السياسية و االقتصادية التي تختمؼ كثيرًا عف غيرىا مف المجتمعات األخرى 

األمر الذي ال يصح معو إستيراد فكر مذىبي دخيؿ و محاولة تطبيقو في أرضية مغايرة عف األرضية التي 

                                                           
  .173-172عبد الرزاق مقري ، مرجع سابق ، ص ص -  1
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نشأ بيا فيصبح االنساف مقمدًا ألفكار التي صاغيا تجارب غػيره وخبراتو ، لدى فقد أصبح مف الضروري 

البحث عف نظرية تنموية تتماشى مع الظروؼ البيئية و االجتماعية لممجتمع المسمـ وتنبثؽ مف التشريعات 

 .1الدينية ليذا المجتمع

  مع نبد كؿ ما ىو مستورد أو دخيؿ عمى القيـ االسالمية ليس تقميؿ مف اىمية العمـ ولكف ألنو ال يصح 

الفيـ اف يخمو االسالـ مف كؿ شؤوف التنمية االقتصادية و االجتماعية و السياسية ، ما دمنا نؤمف بالرسالة 

 .الخاتمة وبأنيا جاءت قويـ كامؿ 

 :    و بذلؾ تتأكد حتمية األخذ بنظاـ تنموي مستقيؿ عف سائر االنظمة لألسباب التالية 

ٍاف الديف االسالمي لو اسموبو الخاص في تنمية شخصية االنساف المسمـ كفرد وتكويف صفات المجتمع  : 1

االسالمي ككؿ فيكوف ذلؾ عامؿ قويًا و سببًا اكيدًا إلمكانية الوقوؼ اماـ كؿ المشكالت التي تطرأ خالؿ 

 .تطبيؽ عمميات التنمية ، و ال يمكف تحقيؽ ذلؾ إال مف خالؿ التعاليـ االسالمية الخالصة 

اف المجتمع االسالمي لو صفاتو و خصائصو التي تميزه عف المجتمعات األخرى األمر الذي يتطمب  : 2

معو اف تكػوف خططو التنموية نابعػة عف ىذه الخصائص و منبثقة مف تمؾ الصفات متمشية مع التعاليـ و 

 .المبادئ االسالمية 

اف مف أىـ  شروط التنمية السميمة توفر الحرية و لذلؾ فانو عند ٍاستراد اي نمط تنموي مف األنظمة  : 3

األجنبيػة يجب اف ينتفػي شرط التبعية حيث ال يتصور إال فيما ندر أف يرتبط مجتمع أو اقتصاد بمجتمع و 

 2اقتصاد اخر اال اذا كاف ذلؾ نتيجة ضغط سياسي بوسيمة أو بأخرى 

  .القواعد الشرعية  لمتنميـة في نظام الحكم ااٍلسالمي: المطمب الثاني 

                                                           

 1995كمية االقتصاد ، القاىرة ، ) ، ، رسالة دكتوراه"دوافع االستثمار في االقتصاد االسالمي "أميرة عبد المطيؼ مشيور ، - 1
 .25، ص  (

 73.،ص ص1960 ،مصر ، االسالـ و وضع االسس الحديثة الغربيةمحمد ثابت عريضة ، - 2
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  المفيوـ االسالمي لمتنمية يتطمب أف يكوف المناخ االقتصادي و االجتماعي صالًحا العممية التنمية ، و لف 

يكوف صالًحا اال بتمسؾ المجتمع بالقيـ التي ارتضاىا هللا سبحانو و تعالى و طريقيا ىػو تطبيػؽ األسس و 

 :القواعد الشرعية التي تتمثؿ في األتي 

 :االيمػػػاف باهلل / 1 

االيماف ىو اعتقػاد بالقمب و نطؽ بالمساف ، و عمؿ باألركاف و "    قاعػدة  اصمية  في العقيدة قاؿ السمؼ 

 .(التقوى وقاية النفس مف الشرؾ و األعماؿ السيئة و المواظبة عمى االعماؿ الصالحة 

ليس البػر أف تولوا وجوىكـ قبؿ المشرؽ و المغرب و " فاإليماف باهلل ىو التصديؽ قوال و عماًل قاؿ تعالى 

لكف البر مف آمف باهلل  و اليـو اآلخر و المالئكة و الكتب و النبييف و أتى الماؿ عمى حبو ذوي القربى و 

اليتمى و المساكيف و ابف السبيؿ و السائميف وفي الرقاب و أقاـ الصموات و آتى الزكاة و الموفوف بعدىـ اذا 

 " .عاىدوا و الصابريف في البأساء و الضراء و حيف البأس صدقوا و أولئؾ ىـ المتقوف 

فالتنمية تقوـ عمى اإليماف باهلل مالؾ كؿ شيء و البركة و التقدـ و التمكيف ال تكوف باستمرار اال لمجتمع 

 .المؤمنيف االتقياء اما غيرىـ فستفقد الكثير مف عناصرىا

 شكر هللا و زيادة الثروات و النعـ / 2

واْذ تأذف ربكـُ لئف شكرتـ ألزيدكـ ولئف كفرتـ "اف شكر سبب في زيادة النعـ و البركات و الخيرات قاؿ تعالى 

 ". اف عذابي شديدُ 

فالخير . فيذه الحقيقة التي يؤكدىا القرآف الكريـ ال بد أف نقؼ عندىا وقفة المطمئف ألف وعد هللا صادؽ 

وشكر هللا عمى نعمتو يكوف في التصرؼ بيا .يشكر الف الشكر جزاؤه الطبيعي في الفطرة السميمة المستقيمة 

 .1وعدـ استخداميا في األذى و الشر و الدنس و الفساد 

                                                           
ندوة اإلسالـ في شرؽ آسيا حضارة و معاصرة ، مكة المكرمة  ) ، التنمية في المنظور اإلسالميخمؼ بف سميماف النمري ،  - 1
 16، ص  ( 2004 مارس 15-16) ،  (
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 .فيذا مما يزكي النفس و يدفعيا لمعمؿ الصالح ،بـ ينمييا و يبارؾ فييا فتنمو الثروات في أماف 

 :االستغفار و التوبة هلل  / 3

اف كثرة االستغفار و التوبة الى  هلل مف الذنوب بسبب في زيادة الثمرات و الخيرات وبركة في األرزاؽ و   _

فقمُت استغفروا ربكـ انو كاف غفارًا يرسؿ السماء عميكـ مدرارًا ويمدكـ "قاؿ تعالى .النعـ التي يقـو اإلنساف 

 "بأمواؿ وبنيف و يجعؿ لكـ جنات  ويجعؿ لكـ  أنياراً 

 حفظ المقاصػد الشرعيػة  / 4

"    تكمف في تحقيؽ عبادة هللا سبحانو و تعالى في ىذه األرض و اقامة أحكاـ الشريعة االسالمية قاؿ تعالى 

و ال تتحقؽ العبادة هللا تعالى إال بعمارة االرض اي بالتنمية الشاممة " و ما خمقت الجف و االنس إال ليعبدوف

فيذه المقاصد تراعي في كؿ ما  (الضروريات ، الحاجيات و الكماليات  )التي تحفظ المقاصد الشرعية وىي 

 (الديف ، النفس ، النسؿ ، و الماؿ، العقؿ  )جاءت الشريعة لحفظو مف الكميات الخمس وىي 

 تحقيػؽ المصمحة الشرعيػة / 5

  مف القواعد التي تقوـ عمييا التنمية في االسالـ تحقيؽ المصمحة او المنفعة العامة لممجتمع و المقياس 

المعتبر في ىذه المصمحة ىو ما جاء بو الشػرع سواء كانت ىده المصالح التي تجمب دنيوية أما أخروية و 

كذلؾ المفاسد التي تذرأ واف وافقت العقؿ السميـ فال يمـز اعتبار المصمحة التي يرشد الييا العقؿ وحده مادامت 

 .تخالؼ ما جاء بو الشرع 

 قاعػدة الحالؿ و الحراـ  /6

ىذه القاعدة مف القواعد الرئيسية في الفقو االسالمي و األساسية التي تقوـ عمييا التنمية بشكؿ عاـ سواء _ 

كانت اقتصادية أو اجتماعية واستخداـ الوسائؿ المباحة و االبتعاد عف المحظورات و كؿ ما فيو ضرر عمى 



                      أدوار الدولة التنموية في نظام الحكم اإلسالمي :ثانيالفصل ال

 
 

56 

ألف التنمية في اإلسالـ تعمؿ عمى تحقيؽ مصالح المجتمع ، و منع اكؿ أمواؿ .المجتمع كاالحتكار و الربا 

  .1الناس بالباطؿ ، و ىذا أساس تقوـ عميو في كافة المجاالت

 

 اقرار الممكية بنوعييا الخاصة و العامة / 7

   جعؿ االسالـ لتممؾ االفراد و الجماعات و الدولة ضوابط ، فمصمحة الفرد اصمية و محققة ، و ىي تدور 

، و تكوف ممكية الجماعة  (ال ضرر وال ضرار )مع المصمحة العامة وفقًا لقوؿ الرسوؿ صمى هللا عميو وسمـ 

 )في االشياء التي ال يصمح االنفراد بتممكيا مثؿ موارد المياه و الطرؽ و المرافؽ العامة و ما شاء ذلؾ ، 

بحيث تعتبر الممكية بصفة عامة سمطة عمى الماؿ الذي  (الناس شكاء في ثالث الماء و الكأل و النار 

 .2يستخمؼ فيو الفرد لمدة مف الزمف تطوؿ او تقصر

 

 

 موقع اإلنسان في الفمسفة العامة لممنهج التنموي اإلسالمي  : المطمب الثالث 

  يوصؼ أف النظاـ اإلسالمي عمومًا ىو ُمَصمـ بالشكؿ الذي يتيح لإلنساف الحركة في مسار التكامؿ 

وصواًل الى الغاية التي خمؽ مف اجميا ، و اف المنيػج التنموي االسالمي يمتد الى جميع ابعاد ىذا النظاـ و 

اف مفيـو التنمية ىػو تنمية الوجود االنساني مف خالؿ عممية تطوير لمطبيعة بالنسبة لحاجات االنساف و 

 تطوير لإلنساف ذاتو بالنسبة ليدفو 

 :  اذف موقع االنساف في المنيج التنموي االسالمي يوزع الى ثالثة أبعاد 

 .اإلنساف موضوع التنمية : البعد األوؿ     - 

                                                           
1
 .22 خمؼ بف سميماف النمري ، نفس المرجع ، ص - 

 .22خمؼ بف سميماف النمري، نفس المرجع ،ص - 2
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 .اإلنساف وسيمة التنمية : البعد الثاني     - 

 .اإلنساف الشرط الضروري لنجاح لمتنمية : البعد الثالث    - 

  و ىنا يطرح القرآف الكريـ وصؼ االنساف الصالح الذي يستيدفو اإلسالـ حتى يتمكف مف أف يمارس ىذا 

الدور ، اذ يرى القرآف وجود االنساف الصالح ىو الشرط األساسي و الضروري لعمؿ آليات النظاـ االسالمي 

  .1الشامؿ بما يحقؽ التنمية

   و لقد ٍاىتـ التصور االسالمي لمتنمية باإلنساف و اعتبره ركيزة أساسية ألنو صانع التنمية و المستفيد مف 

عوائدىا ، و ىو جزء مف الكوف ، مخموؽ مف طيف االرض ، و فيو نفحة عموية مف روح هللا ، و قد عقدت 

 :، و يبرز ذلؾ مف خالؿ   2لو الخالفة في األرض ليعمرىا و يرقييا وفؽ منيج هللا

      ر  ا و    )كـر هللا االنساف وجعمو مفضاًل عمى كثير مف مخموقاتو ،ويقوؿ هللا سبحانو وتعالى  : 1

 ( ا ايوات  فضل ا   على   ير      ل  ا ت ضي  ورزقناهم من ا ور  ا وحر وحملناهم فً آ  
 

االنساف ليس مستيمكًا فقط ، بؿ ىو منتج لنفسو و لغيره ، بؿ طالبنا االسالـ باإلتقاف و االحساف في : 2

 .العمؿ

اف هللا قد اودع في االنساف طاقات كثيرة ، منيا ما ىو ظاىر ومنيا ما ىو باطف خفي ، ليستخدميا في  :3

 .عمارة االرض و ترقية الحياة عمى ظيرىا 

الماء ،  )اقتضت حكمة هللا سبحانو و تعالى أف سخر لإلنساف كؿ ما في الكوف مف مخموقاتو و نعمة  :4

    تر ا    هللا س ر ")لقولو تعالى  (اليواء ، الحيواف ، النبات ، الجماد ، السماء ، األرض ، الميؿ ، النيار

 (  ع   ظا رة  واا   علي   األرض   سو    ا ف  ا س ا ات ف       ا

                                                           
د ت ) ،7:، العددمجمة أىؿ البيتطالب حسيف الكريظي، األسس لنظرية لممنيج التنموي االسالمي في القرآف الكريـ،  - 1
 .118،(ف
 حوؿ مقومات تحقيؽ التنمية ممتقى دولي)المعز هلل صالح احمد البالع  ،ركائز التنمية المستدامة في االقتصاد االسالمي ،-  2

     161ص ( .2012،جامعة قالمة ،
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وىو يعني أف لإلنساف عمى تمؾ النعـ ،و البحث عنيا و االنتفاع  بيا  في  بناء الحياة و عمارة الكوف _ 

 .وفؽ منيج هللا 

رغـ سمطاف اإلنساف عمى موارد البيئة التي استخمفو هللا فييا لتحقيؽ مصمحتو ، إال أف ممكيتو ليا ليست  : 5

مطمقة ويجب إال تؤدي الى االضرار بالغير فموارد البيئة نعمة مف هللا عمى االنساف ،ينبغي أف تقابؿ بشكر 

  1و الحمد ،و شكرىا ىو االيماف بمصدرىا و استعماليا  فيما ينفع الناس و األرض وعمارة الكوف

 .مسؤولية الدولة في التنمية في نظام الحكم االسالمي : المطمب الرابع 

    أذا كاف اليدؼ مف قياـ الدولة في المجتمع االنساني اقامة العدؿ و الحرية و المساواة ، وفؽ قواعد سنتيا 

البشرية عبر مراحؿ تطورىا التاريخي ، فيده المبادئ أقرتيا  دولة االسالـ  مند بعثة الرسوؿ صمى هللا عميو 

 .وسمـ فكاف االسالـ مند انبعاثو مقدرًا لو أف يكوف نظامًا لمدعوة الى الحؽ و العدؿ 

  و الدولة في االسالـ ، و اف كانت ميمة اقامتو واجبة عمى االمة فيي ليست غاية في حد ذاتيا ولكنيا 

وسيمة لتطبيؽ منيج هللا المتكامؿ وفؽ مقتضيات كؿ عصر و لـ ترد في نصوص القرآف والسنة صورة 

 أنما جاء 2تفصيمية لتطبيؽ المنيج االسالمي عمى  الدواـ بوسائؿ معينة في شؤوف الحكـ وتحقيؽ العدؿ

االسالـ  بمبادئ عامة تسمح عموميتيا ،ومرونتيا بالتطبيؽ في صور و اساليب مختمفة حسب ما تقتضو 

، دوف أف يكوف انفصاـ في الديف الذي يشكؿ الكياف الروحي ،والدولة التي تمثؿ   3ظروؼ  الزماف و المكاف

كؿ " الركف المادي ، و بيذا التوازف بيف مصطمح الدنيوية و األخروية ، ورد التشريع كما يقوؿ ابف تيمية 

بني آدـ ال تتـ مصمحتيـ ال في الدنيا وال في اآلخرة إال باالجتماع و التعاوف و التناصر بيف الدولة و 

 .االفراد

                                                           
  .162المعز هلل صالح احمد الباّلع ، نفس المرجع، ص-  1

 .139عمي مزىر العكيمي ، نفس المرجع السابؽ ، ص -  2
 34عبد الحميد متولي ، نفس المرجع السابؽ ، ص-  3
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و يرى االماـ  المارودي  اف مياـ الدولة و ما يمـز سمطانيا مف وظائؼ تتمثؿ في جممة امور تجب عمى  _ 

 :سمطاف الدولة ، و يمـز األمة عمى اساسيا الطاعة و االنقياد و ىػي 

 .حفظ الديف مف التبديؿ فيو ، و الحث عمى العمؿ بو مف غير اىماؿ  :  1

 .الدفاع عف االمة و عدو في الذيف أو باغي نفس او ماؿ  : 2

 .عمارة البمداف باعتماد مصالحيا ، و تيذيب سبميا و مسالكيا  : 3

 .تقدير ما يتواله الخميفة مف االمواؿ بسنف الديف مف اي تحريؼ في اخدىا او عطائيا  : 4

 .معاممة المظالـ و االحكاـ بالتسوية بيف اىميا و اعتماد المناصفة  في فصميا :  5

 اقامة الحدود عمى مستحقييا مف غير تجاوز فييا وال تقصير  : 6

  1اختيار خمفائو في األمور أف يكوف مف أىؿ الكفاية فييا و األمانة عمييا: 7

   و بناء عمى ىذا يمكف القوؿ أف المياـ و الواجب المترتب عمى الدولة ىي حمؿ الناس عمى تطبيؽ قواعد 

الشارع الحكيـ في االلتزاـ كؿ طيب و اجتناب كؿ خبيث ، و ىو اليدؼ الذي يتوافؽ مع مبادئ التشريع و 

روحو و يحقؽ المصمحة الجماعية و الفردية في قواعد العدالة االجتماعية اماـ القانوف الذي كمفت الدولة 

أمور الناس تستقيـ في الدنيا مع العدؿ الذي فيو االشتراؾ في أنواع اإلثـ اكثر " بتطبيقو بصورة عادلة الف 

اف هللا يقيـ الدولة العادلة و اف كانت " مما تستقيـ مع المظمـ في الحقوؽ و اف لـ تشترؾ في االثـ وليذا قيؿ 

 "كافرة ، و ال يقيـ دولة ظالمة و اف كانت مسممة 

 و خالصة القوؿ أف مسؤولية الدولة في اإلسالـ مثؿ مسؤولية الخادـ اتجاه الذيف ، و مف ىنا تترتب عمييا 

أولويات قبؿ تطبيؽ قواعد األحكاـ ، يجب عمييا ترسيخ قيـ الديف و مفاىيمو عمى افرادىا و مجتمعاتيا ، و 

مف ثـ يؤدي األفراد دورىـ كؿ حسب امكاناتو فواجب الدولة االسالمية ىو أف تقـو سياساتيا االجتماعية و 

 الخ عمى مبادئ المقررة في الشرع اإلليي....االقتصادية و الثقافية و التربوية 

                                                           
 .140، 139.عمي مزىر العكيمي ، نفس المرجع ص ص  - 1
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   ر ا      ف  ا ت  ي  اَل تصا ي    اَل ت اعي  ف   ظا  ا ح   اإلس   : ا  وحث ا  ا   

  ا ت  ي  اَل تصا ي  ف   ظا  ا ح   اإلس   : ا  الي األ   

إف دراسة الفكر االقتصادي اإلسالمي تبيف أف الكثير مف المفكريف و الفقياء اىتموا بقضايا التنمية 

االقتصادية و االجتماعية في إطار دراسة النظاـ االقتصادي اإلسالمي ألف دراسة التنمية االقتصادية يتطمب 

 .دراسة النظاـ االقتصادي ككؿ ىذا ما سنتطرؽ إليو مف خالؿ ىذا المطمب

 :   ه   ا  ظا  اَل تصا   اإلس    :   َل 

يعرؼ االقتصاد اإلسالمي بأنو عمـ اكتساب الثروة و الدخؿ و التصرؼ بيما ،  إنفاقا و استثمارًا ، وفؽ 

القواعد المستمدة مف الديف و العقؿ و يتضح مف ىذا التعريؼ ، أف ىذا التعريؼ ، أف االقتصاد بحد ذاتو 

عمـ لمعرفة وسائؿ الكسب الثروات الستخداـ في تمبية احتياجات المجتمع بما يتفؽ و أحكاـ الشريعة 

و يتميز االقتصاد اإلسالمي عف االقتصاديات الوضعية بعدة خصائص ، اىميا بأنو اقتصاد .  1 اإلسالمية

إليي ، أي مف صنع هللا الوحيد الذي يعمـ ما يصمح لمبشر و ما يضرىـ في امور حياتيـ في كؿ األزمنة و 

األمكنة كما انو يتميز بأنو اقتصاد عقائدي ، أي اإليماف التاـ بأف هللا المالؾ األصمي لعناصر اإلنتاج كما 

 2«(رَّلل   لك ا س  ات  األرض   ا فيه      على      ء    :) قاؿ تعالى 

و ييدؼ االقتصاد اإلسالمي إلى الجمؿ بكافة عناصر اإلنتاج التي وىبيا هللا لإلنساف لعمارة األرض عمال 

األرض         غيرو              هللا  ا     اعو  ا صا حا  ا  يا       ا      ى      "بقولو تعالى 

  .3 ، استع ر   فيها فاست  ر و    ت و ا   ي     رو   ريي   يي

و تيسير الحياة لو ، و ىذا يتحقؽ مف النظاـ االقتصادي الذي يوجو  و وجو الشرع اإلنساف بجزء الضرر عنو

  .1 األفراد و المجتمع إلى تحقيؽ ذلؾ

                                                           
 .32 ، ص 2012دار الثقافة ، :  ، األردن الصكوك اإلسالمٌة و دورها فً التنمٌة االقتصادٌةزٌادة جالل الدماغ ، -  1
 .120سورة المائدة ، اآلٌة -  2
 .61سورة هود اآلٌة -  3
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تحريـ الربا : و يمكف تمخيص مجموعة مف المبادئ لالقتصاد اإلسالمي و المستمدة مف القرآف الكريـ أىميا 

غال كما يقـو الذي يتخبطو \المذيف يأكموف الربا ال يقوموف " و تعامؿ بو أخذا و عطاءا عمال بقولو تعالى 

الشيطاف مف المس ذلؾ بأنيـ قالوا إنما البيع مثؿ الربا و أحؿ هللا البيع و حـر الربا فمف جاءه موعظة مف 

  .2"ربع فانتيى فمو ما سمؼ و أمره إلى هللا و مف عاد فأولئؾ أصحاب النار ىـ فييا خمدوف 

باإلضافػة إلى تحريػـ التعامػؿ فػي األنشطػة المحرمػة شرعا و في المقابؿ اعتماد مبدأ المشاركة في الربح و 

 .الخسارة ، و عدالة توزيع الدخؿ و اإلنتاج 

 التنمية االقتصادية من منظور إسالمي  : /ثانيا

تعتبر التنمية االقتصادية عممية تطور حضاري ، فيي جزء مف التنمية الشاممة لممجتمع بأبعادىا المختمفة ، 

و التنمية في اإلسالـ ال تركز عمى تنمية الجانب المادي فحسب لتوفير الرخاء و السعادة لألفراد بؿ تتعدى 

 لمجانب القيسي األخالقي ، فيي إذف مواجية صريحة و شاممة ألسباب التخمؼ و عقباتو تستيدؼ اإلنساف

  .3 بالدرجة األولى و رقيو و تقدمو ماديا و روحيا و اجتماعيا و أخالقيا

و لتعريؼ التنمية االقتصادية في اإلسالـ ، و ذلؾ لكثرة التعاريؼ و تنوعيا و تبايف عباراتيا و مدلوالتيا ، و 

التنمية عممية تغيير " مف خالؿ التمعف في ىاتيف اآلخرتيف يمكف إعطاء تعريؼ جامع لمتنمية االقتصادية 

شاممة و ىادفة تحركيا و تديرىا آليات منضبطة تنسؽ بيف خطواتيػا و ترمـ مراحميػا و تنظػـ مؤسسػاتيػا و 

تنبثؽ ىذه العممية مف وعي المجتمع بضرورتيا ، و تبني قضيتيا ، و تفاعمو مع متطمباتيا ، . توجو سيرىا 

ترمي في مجمميا إلى الخروج بيذا المجتمع مف دوائر التخمؼ و الفقر إلى الرفاه االجتماعي و االستقرار 

                                                                                                                                                                                           
  .22 ، ص 1997دار الفرقان ، :  ، عمان ، نظرٌات التموٌل اإلسالمًعبد القادر صالح  -  1
 275سورة البقرة اآلٌة -  2
  .35 ، ص 2008دار الفجر للنشر و التوزٌع ، :  ، مصر اإلستراتٌجٌة الذاتٌة لتموٌل التنمٌة اإلقتصادٌةالطٌب داودي ،  -  3
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 دوف إستحقاقات محددة و تواريخ معينة لني ثمارىا ، فيي عممية طويمة المدى ، حضارية األبعاد ، 1النفسي 

 المطموب فييا العمؿ عمى انجاحيا بعزيمة و إرادة تتجاوزاف الجني المباشر لمثمار و ىذا لف يتأتى إال بفيـ 

عميؽ لمقاصدىا و مغازييا و متطمباتيا المادية و المعنوية فيي ضرورية لبقاء األمـ و إستقالليا و رقييـ في 

  .2سمـ الحضارة

   كما أنيا تمؾ العمميػة التػي يتػـ بموجبيا استخداـ كؿ الموجودات أو المخموقات في ىذا الكوف مف ثروات 

طبيعيػة و وسائؿ عممية حديثة و طاقات بشرية مف أجؿ تنميػة جوانب اإلنساف الروحية و الخمقية و المادية و 

بصورة متوازنة مف غير إفراط أو تفريط في جانب مف ىذه الجوانب عمى حساب آخر حتى تستطيع توزيع 

الناتج بما يحقؽ حد الكفاية المتناسب مع حجـ ىذا الناتج لجميع أفراد المجتمع و تحميؿ نسب التفاوت المادي 

  .3بيف فئات المجتمع

و مف البدييي أف التنمية االقتصادية ترمي إلى تحقيؽ أىداؼ مادية بالدرجة األولى لضماف الرفاىية    

المادية لممجتمع ، و توفير مصادر القوة المادية لمشعوب ، مما يجعميا تستغني عف غيرىا في متطمبات 

معاشيا ، و توفير لمناس الحد األدنى مف المستمزمات المادية ، و التي ال تستقيـ حياة الناس بدونيا ، و ليذا 

كاف اليدؼ األوؿ لمتنمية اإلقتصادية في اإلسالـ تحقيؽ الرخاء االقتصادي و توفير المتطمبات المادية 

  .4 لإلنساف ألف ذلؾ يعد في نظر اإلسالـ ضرورة لعبادة هللا و طاعتو

                                                           
 ، 2003 ، 2 ، العدد مجلة الباحث" سٌاسة التنمٌة اإلقتصادٌة فً اإلسالم اإلطار العام و المقومات " دمحم فرحً ،  -  1

  . 17ص
  .17دمحم فرحً ، نفس المرجع ، ص -   2
  .37الطٌب داودي ، نفس المرجع ، ص  -  3
 حول ملتقى دولً )، " مفهومها ، طبٌعتها و أهدافها : التنمٌة اإلقتصادٌة فً اإلسالم " دمحم فرحً ، دمحم قوٌدري ،  -  4

  .48، ص  ( 2012مقومات تحقٌق التنمٌة المستدامة فً اإلقتصاد اإلسالمً ، جامعة قالمة ، 
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ىي وفرة اإلنتاج و سيولة " و لقد ذىب الدكتور عمر عبد المنعـ بأف الرفاىية اإلقتصادية في اإلسالـ 

و لمتنمية اإلقتصادية " الحصوؿ عمييا مرتبطا باألمف و الطمأنينة لمفرد و المجتمع في الداخؿ و الخارج 

 : ىدفيف رئيسييف ىما 

ىدؼ اقتصادي مرحمي يتمثؿ في إستخداـ المواد الطبيعية لتحقيؽ الرفاه اإلقتصادي : اليدؼ األوؿ - أ

لمجماعة و الفرد و ىذا يأتي بالسيطرة الكاممة عمى مختمؼ موارد الطبيعة و بيذا يمكف لمفرد المسمـ أف 

يتحدى ىذه المرحمة المتمثمة في الرفاه العاـ لكي يصؿ إلى اليدؼ الذي سطره المولى عز و جؿ المتمثؿ في 

 .خالفة األرض 

العدالة االجتماعية ىدؼ إنساني و ىو اليدؼ النيائي و يكمف في استخداـ نتائج التقدـ : اليدؼ الثاني - ب

االقتصادي لنشر العدالة االجتماعية المتمثمة في استخداـ نتائج التقدـ االقتصادي لنشر العدالة االجتماعية 

      1 مشتممة عف القيـ اإلنسانية الرفاعية في جميع نواحي المعمورة

 مرتكزات التنمية االجتماعية في نظام الحكم اإلسالمي: المطمب الثاني 

 : المجتمع اإلسالمي و التنمية–أوال 

كتب العديد مف العمماء المسمميف ابحاثا تحت عنواف المجتمع اإلسالمي ، و قد خمصوا إلى أف ىذا المجتمع 

يمثؿ أفضؿ صور المجتمعات البشرية ، و اشاروا مف خالؿ ابحاثيـ إلى ما يتوفر عميو ىذا المجتمع مف 

ميزات حيوية يؤكد عمييا القرآف الكريـ و السنة النبوية الشريفة ، و إف مف األىمية بمكاف إعطاء الصورة 

العامة ليذا المجتمع بحيث أف المجتمع اإلسالمي ىو مجتمع القوة و االستقالؿ و الثراء و التقدـ في كافة 

المجاالت العممية و الصناعية و ىو مجتمع يبني حضارة متكاممة بكؿ ابعادىا ، غاية ما في االمر أف كؿ 

ذلؾ ينبغي أف يتـ في إطار مبادئ محدد في تعاممو مع شؤوف الحياة و مع المجتمعات األخرى ، تقـو عمى 

                                                           
1
   .41الطٌب داودي ، نفس المرجع ، ص -  
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 و بغض 1أساس الحالؿ و الحراـ الذي تقرره الشريعة اإلسالمية و عمى أساس القيـ و األخالؽ الفاضمة 

النظر عف البنى االجتماعية التي يتكوف منيا المجتمع اإلسالمي ، فطرية كانت كاألسرة أو العشيرة و القبيمة 

و القـو أو حضارية كالمؤسسة و الشركة و العرب و الطائفة و األمة و غيرىا مف البنى التي يمكف أف ينتج 

عنيا المجتمع المدني ، و ىي مفاىيـ لمح ليا القرآف الكريـ بنوعييا ، فإف اإلسالـ ينظر إلى كؿ ىذه البنى 

بنظرة إيجابية ظالما أنيا تمتـز بالصبغة العامة لممجتمع اإلسالمي و ىي التقوى ، و تسير بإتجاه األىداؼ 

 التي يروميا المجتمع ، و ىذا ما يدفعنا لمقوؿ أف اإلسالـ في نظرتو في البناء المجتمعي يوفر العنصر

  .2 الضروري لبناء مجتمع متفاعؿ مع قضايا التنمية و النيوض الحضاري

  :  مبادئ التنمية االجتماعية في اإلسالم–/ثانيا 

  وضع اإلسػالـ المبػادئ العامة و القواعػد الشاممػة لحيػاة اجتماعية سميمة و ترؾ التطبيقات لتطور الزمف و 

بروز الحاجات و ىو بيذا الشموؿ و ىذه المرونة قد كفؿ ألحكامو التطبيقية النمو و التجدد و مسايرة ظروؼ 

 :الحياة المتغيرة ، و مف خالؿ ىذا يمكف أف نستنتج مجموعة مف المقومات لمتنمية االجتماعية 

التنمية االجتماعية وسيمة غايتيا اإلنساف ذاتو و يعتبر التكافؿ اإلجتماعي اإلسالمي أىـ ضمانات - 1

 .نجاحيا

تتبع عمميات التنمية مف قيمنا اإلسالمية و تراثنا و مبادئنا و واقعنا و دعـ ىذه القيـ و ترسيخيا يحتؿ - 2

 .إحدى مقومات الرئيسية لمتنمية االجتماعية

َل ) يستدعي نجاح عممية التنمية تعاوف أفراد المجتمع ، يقوؿ هللا تعالى - 3 ى  َو ا تَّم ْن َو تَوعَوا َو ُه ا عَولَوى ا ْنوِمرِم   َو  َو

ي ُه ا ْنعِم َواي َو  َو ِم َو  ِم َّم اَّللَّم اتَّم ُه ا اَّللَّم ا ِم  َو ا ْنعُه ْن َو  (تَوعَوا َو ُه ا عَولَوى اإلِم ْن ِم  َو

سَوا ِم  َو ِميتَواءِم ذِم  " العدالة االجتماعٌة دعامة اساسٌة للتقدم االجتماعً قال تعالى - 4 حْن ِم اإلْن رُه وِما ْنعَو ْن ِم  َو َو يَو ْن ُه  ِم َّم اَّللَّم

ظُه ُه ْن  َوعَولَّم ُه ْن تَوذَو َّمرُه  َو  ا ْنوَو ْن ِم يَوعِم ا ْن ُه ْن َورِم  َو يَو ْنهَوى عَو ِم ا ْن َوحْن َواءِم  َو وَوى  َو  "ا ْن ُهرْن

                                                           
1
األكادٌمٌة العربٌة فً الدنمارك  ) ، أطروحة دكتوراه" دور اإلسالم فً دعم قضاٌا التنمٌة " مجٌد محسن دمحم العصفور ،  -  

  .60ص  ( 2014، كلٌة اإلدارة و االقتصاد ، 
  .60مجٌد محسن دمحم العصفور ، نفس المرجع السابق ، ص  -  2
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مشاركة األىالي في التنمية ىي احدى األسس التي يجب أف تقوـ عمييا التنمية اإلجتماعية ضمانا لنجاح - 5

 .المشروعات 

اف تأكيد الذات و الياوية اإلسالمية ال يعني االنغالؽ عف تجارب المجتمعات األخرى خارج نطاؽ العالـ - 6

 .اإلسالمي 

 .وجود نظاـ لمحوافز عممية أساسية في عمميات التنمية - 7

 .التوافؽ بيف مصمحة الفرد و المجتمع عممية أساسية في المتطمبات التنموية - 8

االعتراؼ لجميع أفراد المجتمع بحقيـ في التمتع بثمرات التنمية االجتماعية و عمييـ ما جانبيـ المساىمة - 9

 .في إنجازىا 

  .1 تقوـ عمميات التنمية عمى أكتاؼ كؿ مف الرجؿ و المرأة في إطار مف الشريعة اإلسالمية- 10

 إستراتيجيات الدولة في تحقيق التنمية االقتصادية و اإلجتماعية في نظام الحكم اإلسالمي: المطمب الثالث 

     مف القػواعػد األساسيػة لمتنميػة اإلقتصادية فػي المنيػج اإلسالمػي تدخػؿ الدولة في النشػاط اإلقتصػادي و 

اإلجتماعي و ييدؼ ىذا التدخػؿ الحفاظ عمػى السيػر المتػوازف لمنشػاط اإلقتصادي و التوازف اإلجتماعي و 

لتحقيؽ ىذه القاعدة عمى الدولة إتخاذ مجموعة مف اإلستراتيجيات و اآلليات و ىذا ما سنتطرؽ إليو مف 

 .خالؿ ىذا المطمب 

 :إنشاء البنوؾ اإلسالمية : أوال 

    تعتبر البنوؾ اإلسالمية مف حيث كونيا مؤسسات مصرفية حديثة العيد نسبيا مع البنوؾ التقميدية فقد 

كانت بداية التوجو العممي لتطبيؽ افكار البنوؾ اإلسالمية قائمة عمى أساس تجربة عممية لبنوؾ اإلنجاز 
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بحيث شيد النصؼ األخير مف الرقف العشريف  1ر  في مص1963المحمية التي شيدت مولودىا في عاـ 

ميالد البنوؾ اإلسالمية بيدؼ القياـ بإنشاء المشاريع اإلنتاجية لممساىمة في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية في 

 .الدولة اإلسالمية 

    و لقد كانت نتيجة البنوؾ اإلسالمية قد نجحت في إيجاد بديؿ شرعي لمبنوؾ الربوية و ىذا في سبيؿ 

إيجاد صيغة لمتعامؿ المصرفي دوف إستخداـ الفائدة المحرمة شرعا ، و قد جاء االىتماـ الحقيقي في إنشاء 

 بنوؾ إسالمية تعمؿ وفؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية مف خالؿ توضيحات المؤتمر الثاني لوزراء خارجية الدوؿ

 ـ لغػرض المساىمػة في تحقيػؽ التنميػة االقتصادية و 29/12/1970اإلسالميػة المنعقد في كراتشي الموافؽ 

 .االجتماعية في الدوؿ اإلسالمية 

 :و تقـو فمسفة البنوؾ اإلسالمية عمى المبادئ التالية 

 أخد و عطاء في جميع معامالتيا (الربا  )عدـ التعامؿ بالفائدة - 1

 اعتماد مبدأ الخصـ و الغـر أي المشاركة في الربح و الخسارة - 2

 اعتماد مبدأ النقود ال تنمو إال مف خالؿ استثمارىا- 3

 .االستثمار في األنشطة و السمع و المنافع المباحة شرعا - 4

  .2 ربط أىداؼ البنوؾ اإلسالمية بأىداؼ التنمية االقتصادية و االجتماعية- 5

و ألف البنوؾ اإلسالمية ىي تمؾ المؤسسات المالية التي تقـو بالمعامالت المصرفية و المالية و التجارية     

و أعماؿ االستثمار وفقا ألحكػاـ الشريعػة اإلسالميػة ، و ذلؾ فيما يخص عػدـ التعامؿ بالفائدة الربويػة أخذ و 

                                                           
منذر قحف ، السٌاسة اإلقتصادٌة فً إطار : ، من مؤلف  " خصائص العمل المصرفً اإلسالمً" ساسً حسن حمود ، -  1

 389 ص 2001النظام اإلسالمً ، 
  .53-52زٌاد جالل الدماغ ، المرجع السابق ، ص ص -  2
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عطاء ، و نظرا ليذه الطبيعة المتفردة ليذه المؤسسات فقد أطمقت عمييا أسماء عديدة مثؿ بنوؾ المشاركة و 

مف خالؿ ىذا يتضح أف البنوؾ اإلسالمية أىداؼ  . 1 بنوؾ التمويؿ البديؿ و حتى بنوؾ التمويؿ االخالقي

 .اقتصادية و اجتماعية تسعى الدوؿ لتحقيقيا مف خالؿ ىذه اآللية 

 دور البنوك اإلسالمية في تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية :  

إف البنوؾ اإلسالمية بكؿ أنواعيا و أشكاليا تقع عمييا مسؤولية خاصة ، في النيوض بيذا الواجب بإعتبار 

أنيا تصدت لتحميؿ مسؤولية الماؿ و إدارتو ، و الماؿ كما نعمـ ىو عصب الحياة فأضحى لزاما عمى البنوؾ 

اإلسالمية أف تقـو بنصيبيا في ىذا الجيد ، بإعتبار أف البنػوؾ اإلسالمية أخدت عمػى عاتقيا اإللتػزاـ بأحكػاـ 

الشريعػة اإلسالميػة ، فإف النػاس يتوقعػوف منيػا الكثيػر في معالجػة مشاكميػـ اإلقتصاديػة و مواجية متطمبات 

 .الحياة األساسية 

و مف خالؿ ىذا الدور يتضح لنا الدور الذي تمعبو البنوؾ اإلسالمية لتحقيؽ التنمية داخؿ الدولة و مف بيف 

 : ىذه األدوار ما يمي 

إيجػاد البديؿ اإلسالمػي لكافػة المعامػالت المصرفيػة التي يحتاج إلييا المسمـ في نشاطو اليومي التجاري و * 

 .الصناعي و الزراعي و رفع الحرج عف المسمميف في المعامالت المصرفية اليومية 

 االدخاري بشتى السبؿ و لدى مختمؼ فئات المجتمع ومكافحة االختيار        تنمية الوعي* 

تشجيع االستثمار بإيجاد الفرص المالئمة و خمؽ آليات و األدوات التي تمبي احتياجات المستثمريف مف * 

 .األفراد و الشركات و المؤسسات 

                                                           
جامعة فرحات  ) ، أطروحة دكتوراه، " الكفاءة التشغٌلٌة للمصارف اإلسالمٌة دراسة تطبٌقٌة مقارنة " شوقً بورقٌبة ، -  1

  .5، ص  ( 2011-2010 ) (عباس ، كلٌة االقتصادٌة و التجارٌة 
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توفير رؤوس األمواؿ الالزمة ألصحاب األعماؿ مف أفراد و شركات و مؤسسات ، و يقـو المصرؼ * 

اإلسالمي بكؿ اساسيات العمؿ المصرفي المتطور متبعا أحدث الطرؽ و االساليب الفنية لتسييؿ التبادؿ 

  . 1التجاري ، و تنشيط االستثمار و تعبئة الموارد المحمية و رفع عجمة التنمية االقتصادية و االجتماعية

كذلؾ تقػـو البنػوؾ اإلسالميػة بتحقيػؽ التنميػة مف خالؿ تطبيؽ صيغ المضاربة، و المشاركة و اإلجارة و * 

   .المرابحة و السمـ

 : كما تساىـ البنوؾ االسالمية في التنمية و ذلؾ مف خالؿ قياميا بالمياـ التالية * 

إدارة صندوؽ الزكاة ، و الصناديؽ الخيرية و ادارة اإلرث و االمالؾ و منح القروض الحسنة ، و تقديـ 

التبرعات و المساىمة في إنشاء المشروعات االجتماعية غير ىادفة لمربح و إنشاء شركات التأميف االسالمي 

 2 لبث روح التعاوف و التكافؿ بيف أفراد المجتمع

كما تساىـ في تخميص الجميور مف التعامؿ الربوي مف خالؿ التزاميا بأحكاـ الشريعة االسالمية ، و تحريـ 

التعامؿ في االنشطة المحرمة شرعا او تحريـ االحتكار و االكتناز و تشجيع االيدي العاممة عمى الكسب 

الحالؿ ، األمر الذي يساىـ في القضاء عمى البطالة ، أيضا تساىـ في إثراء الثقافة االسالمية بيف افراد 

 .المجتمع 

  : حياء  ؤسس  ا   ف:  ا يــا 

تعتبر مؤسسة الوقؼ مف بيف اىـ االستراتيجيات التي تنتيجيا الدولة االسالمية و ذلؾ نظرا ألىمية البالغة - 

التي تقـو بيا المؤسسة سوى في الجانب االقتصادي او االجتماعي ومف ىذا يمكف لنا اف نقـو بتبياف دور 

 .الوقؼ في دعـ التنمية االقتصادية و االجتماعية عمى اعتبار اف ىاتيف اآلخرتيف ىما عمى عاتؽ الدولة 

                                                           
1
  .13 ، ص 2001المعهد اإلسالمً للبحوث و التدرٌب ، :  ، جدة دور البنوك اإلسالمٌة فً مجال التنمٌةعلً أحمد دمحم ، -  

األكادٌمٌة العربٌة فً  ) ، أطروحة دكتوراه،" دور اإلسالم فً دعم قضاٌا التنمٌة " مجٌد محسن دمحم العصفور ،  -  2

  .60ص  ( 2014الدنمارك ، كلٌة اإلدارة و اإلقتصاد ، 
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الوقؼ في المغة ىػو حبس و المنػع عف التصرؼ ، و ىو مصػدر الثالثي ، يقاؿ وقفت الدابػة اي حبستيا - 

و يمكف تعريؼ الوقؼ بمعناه العاـ و مضمونو الواقعي بأنو وضع أمواؿ و أصوؿ منتجة  1، و ال يقاؿ أوقفت

في معزؿ عف التصرؼ الشخصي بأعينيا و تخصيص خيراتيا أو منافعيا ألىداؼ خيرية محددة شخصية أو 

اجتماعية أو دينية أو عامة ، و بذلؾ يجعؿ االسالـ مف الوقؼ إخراجا لجزء مف الثروة االنتاجية في المجتمع 

  .2 مف دائرة المنفعة الشخصية و مف دائرة القرار الحكومي معا و تخصيص ألنشطة النفع العاـ

أما الوقؼ مف ناحية االقتصادية ىو تحويؿ لألمواؿ عف ااٍلستيالؾ و ٍاستثمارىا في أصوؿ ٍانتاجية تنتج 

  .3 المنافع و اإليرادات التي تستيمؾ في المستقبؿ جماعيا أو فرديا

  دور الوقف في التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية: 

 : يكمف تمخيص دور الوقؼ اإلقتصادي مف خالؿ عدة نقاط ميمة كما يمي

تساند مؤسسػة الوقؼ مراكػز البحػوث التربوية و التعميميػة فػي تطػويػر مناىػج التعميػـ العػاـ و الدينػي و - 1

 .برامج محو األمية و تعميـ القرآف الكريـ ، و التثقيؼ الديني في ما يخص المعامالت اإلقتصادية 

توفيػر اإلطػار المؤسسػي المنػاسب لحػركة التنميػة اإلجتمػاعيػة إذ يرعى األسػرة و المػرأة و الطفولػة و - 2

  .الشباب و الشيخوخة

 .توفير المناخ المالئـ لتطوير نظاـ المالية العامة في اإلسالـ - 3

                                                           
 2:  ، العدد مجلة أبحاث إقتصادٌة و إدارٌةأحمد عبد الصبور ، دور الوقف فً تخفٌف العبء عن الموازنة العامة ،  -  1

  . 324 ، ص 2013
جامعة األردن ، كلٌة  ) رسالة ماجستٌر، " دور الوقف فً التنمٌة االجتماعٌة المستدامة " دمحم محمود حسن أبو قطٌش ،  -   2

   .32 ، ص 2002 (دراسات العلٌا 
 .33دمحم محمود حسن أبو قطٌش ، نفس المرجع ، ص  -  3
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إف تطوير مؤسسة الوقؼ و إستمراره يعمؿ عمى تراكـ الخبرات في مجاليا و ىذا يؤدي كمو إلى تكويف - 4

 .نظاـ يمكف مف خاللو إستباؽ األزمات و حميا 

تساىـ في حفظ االصوؿ المحبسة مف تالشي و تعطي األولوية في الصرؼ لممحافظة عمييا و إنمائيا - 5

   .1قبؿ الصرؼ عمى الموقوؼ عمييـ

 

كما أف الوقؼ يقـو و بدعـ مف الدولة في حفظ أجزاء مف الماؿ لتوزيعو عف األجياؿ القادمة ، و يساىـ في 

المحافظة عمى صحة اإلنساف ، باعتباره عنصرا مف عناصر اإلنتاج و ىذا يتضح مف خالؿ بناء 

  .2المستشفيات الخيرية و الصيدليات

يساىـ الوقؼ في تحويؿ جزء مف الدخؿ مف الفئات القادرة إلى الفئات المحتاجة كما أف المشاركة بالوقؼ مف 

قبؿ أثرياء األمة يعمؿ عمى تقميؿ األعباء الممقاة عمى عاتؽ الحكومات ، و يجعؿ األفراد أكثر إستعداد 

 لممشاركة الفعالة في تبني ىمـو المجتمع و التخفيؼ مف اإلشكالية الشائعة لدى الناس باإلعتماد عمى جيود

  .3 الدولة فقط ، كما يسيـ في تحقيؽ اإلستقرار اإلجتماعي لمدولة

 : حياء  ؤسس  ا   اة /  ا  ا 

لمزكاة أىمية بالغة في حياة الشعوب اإلسالمية مف جميع النواحي اإلقتصادية و اإلجتماعية و الروحية ، فيي 

مف جية محور أساسي مف الموارد المالية في المجتمع ، و مف جية ثانية فيي تعتبر المؤسسة األولى 

لمتكافؿ و التضامف في المنيج اإلسالمي ، و لقد أعطت الدولة أىمية بالغة ليذه الفريضة نظرا لدورىا 

 .التنموي الميـ و المتمثؿ في تمويؿ التنمية 

                                                           
 32 ، ص 1993 ، الكوٌت ، مركز أبحاث الوقف نحو دور تنموي للوقفصالح كامل ،  -   1
  .33صالح كامل ، نفس المرجع ، ص -  2
  .13 – 12 ، ص ص 2009الجامعة اإلسالمٌة ، : أحمد إبراهٌم مالوي ، دور الوقف فً التنمٌة المستدامة ، السعودٌة  -  3



                      أدوار الدولة التنموية في نظام الحكم اإلسالمي :ثانيالفصل ال

 
 

71 

و تعرؼ الزكاة عمى أنيا فريضة مالية و دينية أوجبيا هللا سبحانو و تعالى عمى كؿ ماؿ قابؿ لمنماء عند 

  .1بموغ حد معيف يسمى بالنصاب

 :دور الزكاة فً التنمٌة اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة 

 :تعد الزكاة مؤسسة التكامؿ اإلجتماعي في البيئة اإلسالمية الرئيسية التالية 

يتحمػؿ أعبػاء المجتمػع تبعات تأميف ظػروؼ العيش الكريػـ لممحتاجيف و الفقػراء فيو بإشراؼ الدولة ، و - 1

مباشرتيا لمسؤوليات جمع الزكاة ، و توزيعيا بعدؿ ، مما يعمؽ مشاعر االخوة و ينشر المحبة بيف أفراد 

 .المجتمع 

إن العطاء من الزكاة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ٌهدف إلى استئصال الفقر و القضاء علٌه ألن هدفه تحوٌل - 2

 .الفقراء إلى أغنياء 

 تعنى مصارؼ الزكاة بمحاربة كؿ صور الحاجة التي تقـو في المجتمع و لكؿ مصرؼ منيا آثاره- 3

   .2اإلجتماعٌة

 محاربة مشكمة االكتناز ، ذلؾ أف اكتناز األمواؿ معناه حجب كمية منيا عف مجاؿ التداوؿ و الدوراف - 4 

ترسيخ مبدأ العدالة اإلجتماعية و ىذا عف طريؽ إعادة توزيع الثروة و عدـ تركيزىا في يد فئة قميمة مما - 5

  .يؤدي إلى إتساع اليوة بيف الفقراء و االغنياء و مف ثـ الطبقية

ترسيخ مبدأ التكامؿ االجتماعي ، يقوؿ الدكتور يوسؼ القرضاوي بأف مبدأ التكافؿ اإلجتماعي أوسع و - 6

  .3أشمؿ مف الزكاة و أف الزكاة جزء منو

                                                           
  .94الطٌب داودي ، نفس المرجع السابق ، ص -  1
  .13-12مرسً سٌد حجازي ، نفس المرجع ، ص ص ، -  2
  .100.101الطٌب داودي ، نفس المرجع ، ص -  3
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كما أف الزكاة دور في التنمية اإلقتصادية بحيث أنيا تزيد في اإلنتاج و اإلستثمار و التوظيؼ في اإلقتصاد 

الوطني و ذلؾ سبب الدوافع اإليمانية القوية ، و كذلؾ عف طريؽ مساىمتيا في محاربة مشكالت البطالة و 

  .1التضخـ ، و مف خالؿ تدعيميا لمتماسؾ اإلجتماعي

كما أف الزكاة تمثؿ  أىـ موارد الدولة في اإلسالـ لدى عمى الدولة أف تقـو بإنشاء مؤسسات تقـو بجمع الزكاة 

و ىذه  و توزيعيا و تنظيميا كواجب شرعي ، و ىذا نظرا ألف الزكاة تحقؽ العدالة اإلجتماعية ، في توزيعيا

العدالة ال يمكف أف يحققيا األفراد بؿ ىذا واجب الدولة ، كما أف إنشاء ىيئات مختصة بجباية الزكاة و 

  .2توزيعيا سيؤدي إلى إستمرارية ىذا العمؿ و إنضباطو

   ر ا      ف  تح يق ا ت  ي  ا سياسي  ف   ظا  ا ح   اإلس   : ا  وحث ا  ا ث 

يقػـو النظػاـ السياسػي اإلسالمػي عمػى عػدة مبػادئ التي تكفػؿ لإلنسػاف المسمـ مف ممارسػة كؿ حقوقو و   

حرياتو وفؽ الشريعػة اإلسالميػة السمحػة و آليػات  ىي جديػرة بتحقيؽ التنمية السياسية لمدولة اإلسالمية و مف 

خالؿ ىذا المطمب سنتعرؼ عمى أىـ ىذه اآلليات التي تقـو بيا الدولة إلبراز دورىا في تحقيؽ اإلستقرار 

 .السياسي و أكبر مشاركة سياسة لألفراد في الحياة السياسية

 ا تعريف ا  ظا  ا سياس  ف  اإلس   :ا  الي األ   

إف النظاـ السياسي في اإلسالـ ىو نظاـ فريد في شكمو و مضمونو ألنو صنع هللا تعالى ، المطمع عمى 

حقائؽ األمور ، و ما تخفي الصدور ، و الحكيـ في أفعالو ، و العميـ بما ينفع الناس و يالئمو ، و القادر 

عمى دفع ما يضره و يخالفو ، و الخبير بما يحقؽ السعادة لمحاكـ و المحكوـ معا في الدنيا و األخرة و في 

 .الجانبيف الروحي و المادي ، و خمؽ التوازف في الحياة 

                                                           
  .14مرسً سٌد حجازي ، نفس المرجع ، ص -  1
ملتقى دولً ، تونس ،  )، " تفعٌل الدور التنموي للزكاة باإلستفادة من اإلجتهادات الفهمٌة " جالل دمحم أحمد السمعً ، -  2

  .3، ص ( 2012
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في اإلسالـ جاءت صياغة النظاـ السياسي كما جاء بو اإلسالـ ، و مف ىنا إتفؽ العمماء عمى أف شريعة 

 .الحكـ ترتبط بالتزاـ الحكومة لمشريعة ، فإذا خرجت عمى الشريعة فقدت الَشْرعية 

     و قد حػاوؿ الكثير مف المعاصريف السيما العامميف في ميداف العمؿ العاـ إمناح ما توصموا إليو بالنظر 

ماذا تعني السياسة في  )عمى السؤاؿ " د فتحي يكف " أو نتيجة الخبرة و الممارسة ، و مف ذلؾ إجابة 

 في كؿ جانب مف 1"إف السياسة تعني في مفيومنا اإلسالمي رعاية شؤوف االمة : " ؟ فقاؿ  (اإلسػالـ 

الحيػاة التشريعيػة و التنفيذيػة و التربويػة و التعميميػة و اإلعالميػة و األمنيػة و اإلجتماعيػة و 2جواف

                                             3." إلخ ... اإلقتصػاديػة و العسكرية و المالية و البيئية و العممية و الثقافية و الفنية 

تنظيـ أمور دنيا الناس عمى أحسف و أرفو "      و مف جانب آخر فإف النظاـ السياسي في اإلسالـ يفسر بػ 

و يضع عنيـ  )الذي ىو مضموف قولو تعالى في وصؼ الرسوؿ األعظـ صؿ هللا عميو وسمـ " . وجو 

  (.إصرىـ و األغالؿ التي كانت عمييـ

كما أف النظاـ السياسي في اإلسالـ يقوـ عمى أساس نظرة اإلسالـ و فكرتو الكبرى عف الكوف و اإلنساف     

 .و الحياة و أف ليا خالقا ، و نسقيا و نظميا

الييئة الكمية المكونة مف مجموعة االحكاـ الشرعية "     و يتخمص مفيـو النظاـ السياسي اإلسالمي في أنو 

وما أرتبط بيا مف تنظيمات و ىيئات ومؤسسات الخاصة بأحكاـ الدولة اإلسالمية مف حيث إقامتيا و إدارتيا 

 الجزئيػة التي جاءت بيا  و تحقيػؽ غايتيػا سػواء منيا األحكػاـ الكمية و القػواعد العامة أو األحكػاـ الفرعية

و  . 4نصوص الكتـاب و السنة أو دلت علٌها أو استنبطت منها بطرق اإلستنباط المعروفة فً أصول الفقه

                                                           
االكادٌمٌة العربٌة فً الدنمارك ،كلٌة القانون و  ) ،رسالة دكتوراه"النظام السٌاسً فً االسالم"علً مزهر العكٌلً ، 1

 .24 23،ص ص 2014،(السٌاسٌة ،قسم العلوم السٌاسٌة
 

 .25علً مزهر العكٌلً ، نفس المرجع   السابق ، ص 1
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مجموعة الخطوات أو اإلجراءات المتناسقة التي يتـ مف " يمكف تعريؼ النظاـ السياسي بالنظر إلى لفظو ىو 

خالليا تدبير األمور و تسييرىا بطريقة صالحة ، و إذا أردنا تعريفو بالنظر إلى أنو لقب عمى كيفية حكـ 

مجموعة االحكاـ و ما ينتج عنيا مف ىيئات أو مؤسسات و تنظيمات متعمقة بالدولة اإلسالمية " الدولة ىو 

  .مف حيث إقامة الدولة و إدارتيا و المحافظة عمييا و تحقيؽ غايتيا

    فيدخػؿ في إقامػة الدولة األحكػاـ المتعمقػة بنصب الخميفػة ، مػف حيث حكػـ توليػو و شػروط و واجباتػو و 

حقوقو و كيفية إختياره ، و صفات مف يختاره ، و كيفية إنتقاؿ السمطة و موجبات ذلؾ و حدود صالحياتو ، 

كما يدخػؿ في إدارتيا األحكػاـ المتعمقػة بالسمطػة مف حيث انواعيا و مصدرىا و القيود التي ترد عمييا ، و 

احكاـ الوزارة و الواليات تقسيـ البمداف و إنشاء المرافؽ العامة و أحكاـ الشورى ، و صفات مف يتولوف 

  .المناصب العامة و يدخؿ في ذلؾ الحديث عف وضع أىؿ الذمة في النظاـ السياسي ، و كذلؾ وضع المرأة

كما يدخؿ في المحافظة عمييا و تحقيؽ غايتيا االحكاـ المتعمقة بالعمراف و التنمية و حقوؽ الرعية و 

واجباتيا و يدخؿ في ذلؾ االحكاـ المتعمقة بأمف المجتمع مف حيث الجياد و األمر بالمعروؼ و النيي عف 

كما يدخؿ في ذلؾ أحكاـ  . (الحسية  )المنكر و نصب القضاة و إقامة الحدود و الرقابة و المتابعة 

  .1العالقات الخارجية و كؿ ذلؾ يتضافر معا ليكوف وحدة واحدة ىي النظاـ السياسي اإلسالمي

 :و من هنا ٌمكننا استنباط السمات العامة لنظام السٌاسً اإلسالمً 

في ضوء مفيـو السياسة عمى أنيا رعاية شؤوف اآلخريف و دفع الضر عنيـ ، تكوف السياسة بيذا المفيـو - 1

عبادة ، حيث جعؿ اإلسالـ اإلىتماـ بأمور المسمميف واجب عمى كؿ مسمـ و مسممة ، يقوؿ النبي صّؿ هللا 

و بيذا يجب عمى كؿ مف يتولى أمر المسمميف أف ينظر . عميو وسمـ مف لـ ييتـ بأمر المسمميف فميس مني 

 .إلى السياسة عمى أنيا عبادة تقربو هللا عز و جؿ 

                                                           
1
 .17دالل غسان الخٌري، المرجع نفسه، ص -  
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و بناء عمى ىذا الحديث الشرؼ نجد أف السياسة " خادـ القـو سيدىـ " يقوؿ النبي صّؿ هللا عميو وسمـ - 2

 .اإلسالمية تقوـ عمى خدمة اآلخريف و رعاية مصالحيـ و دفع الضر عنيـ 

   .1 "و شاورىـ في األمر" يقـو النظاـ السياسي اإلسالمي عمى الشورى إستجابة لقوؿ هللا عز و جؿ - 3

 آ يات ا      ف  تح يق ا ت  ي  ا سياسي  ف   ظا  ا ح   اإلس    : ا  الي ا  ا   

 :ت ريس  و   ا   رى:   َل

   الشورى ىي مفيـو إسالمي أصيؿ و ىي دعوة واضحة صريحة لتداوؿ الرأي و اإلستفادة مف كؿ آراء 

األمة مف أجؿ الوصوؿ إلى حالة يرقى فييا الموقؼ أخالقيا ليتمقى مع غاية اإلسالـ و يعمـ الشعور 

  .2بالمسؤولية

تقـو عمى إشراؾ كافة الفئات في اتخاذ القرارات و اختيار الخمفية و  3و تعتبر الشورى منظومة إسالمية فكرية

تعتمد الدولة اإلسالمية عمى حكـ الشورة في شخصية الحاكـ أو اإلماـ أو الخمفية لتنفيذ األسس و القواعد 

 :التالية و ذلؾ تحقيقا لتنمية السياسة داخؿ المجتمع اإلسالمي 

 .تأكيد مرجعية الكتاب و السنة في الدولة اإلسالمية  -1

 .تبياف مسؤولية الخمفية المباشرة عف حراسة الديف و سياسة الدولة بو - 2

 .اإلشتراؾ في المصمحة المبتغاة مف الشورى - 3

 .اإلشتراك فً المسؤولٌة عن بلوغ الحق و نشره و العمل به - 4

 تحقٌق أكبر عدد ممكن من المشاركة ألن هناك صعوبة فً إدراك الحق و الصواب فً شخص واحد - 5

                                                           
 :، متحصل علٌه من موقع " النظام السٌاسً فً اإلسالم " شاكر الشرٌف ، -  1

http://www.kep.org.sa/ar/sidemenucantent-ar-.aspx? menuID=129menutitle. 
  .172 ، ص 108:  ، عددمجلة التراث العربًدمحم خالد عمر ، مفهوم الشورى فً اإلسالم ، -  2

3
 - ahmed s.maussalli ,the Islamic quest for Democracy pluralism ,FL, University  press  Florida 2001 , p 7 . 

http://www.kep.org.sa/ar/side
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كما أف مبدأ الشورى يعطي عدة فوائد عمى أفراد المجتمع و ذلؾ مف خالؿ الكشؼ عف الكفاءات و القدرات 

و بيا يظير األكفاء و تستفيد األمة مف كفاءتيـ و كذلؾ تدرب المستشار عمى المساىمة في الحكـ و اإلدارة 

، و تثرية بالتجربة و جودة الرأي و التفكير مف خالؿ ممارسة لمشورى و كذلؾ إستنباط الصواب و إكتساب 

   1مةالرأي و التحصيف مف الخطأ في إتخاذ القرارات ، حرز مف المالمة و نجاة مف الندا

 ا تع  ي  ا سياسي 

تعني التغذية السياسية بإختصار تعدد القوى و حقيا فب التعبير عف نفسيا و المشاركة في عممية صنع 

اإلعتراؼ بوجود تنوع إختالؼ و تبايف نتيجة لوجود : القرار السياسي ، و ىي تتضمف ثالثة عناصر أوليا 

إحتراـ كؿ التنوع و قبوؿ ما يترتب عميو مف : عدة دوائر إنتماء في المجتمع ضمف ىويتو الواحدة ، ثانييما 

تقنيف ىذا التنوع و اإلختالؼ مف خالؿ : إختالؼ أو تبايف في اآلراء و المعتقدات أو المصالح و ثالثيما 

إيجاد صيغة مالئمة لمتعبير عنو بحرية و في إطار مناسب يحوؿ دوف تفجير المشاكؿ و الصراعات و تيديد 

  .2الوحدة الوطنية

و مف خالؿ ىذا يمكف أف نستنتج أىمية التعددية السياسية في ممارسات السياسة لمدولة اإلسالمية بحيث أف 

الدولة اإلسالمية تعتمد عمى مبدأ التعدد نظرا لمدور الميـ الذي تقدمو في دعـ التنمية السياسية و يكوف ذلؾ 

 : مف خالؿ التالي 

تمثؿ التغذية السياسية و الحزبية االساس المكيف لتداوؿ السمطة و إنتقاليا سمميا بيف الجماعات و القوى  -1

السياسيػة المنظمة ، و الوسيمة األكثر فعالية و األعمؽ اثر في إنضاج الوعي السياسي في المجتمع و تقوية 

و تعزيز مناعتو منعا إلستبداد وصونا لحقوؽ األفراد و حرمانيـ و حرياتيـ كما أف تمثؿ أفضؿ الصيغ 

                                                           
1
  .242-241دالل غسان خٌر الدٌن ، نفس المرجع السابق ، ص ص -  

  .102دٌندار شفٌق الدوسكً ، نفس المرجع ، ص -  2
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الكفيمة بإستيعاب المعارضة و منحيا مشروعية العمؿ مف خالؿ الوسائؿ الثورية و إتاحة الفرصة أماميا 

  .لموصوؿ إلى الحكـ ، أو المشاركة فيو طالما حاز برنامجيا عمى ثقة االغمبية الشعبية

 :و لضماف تعددية سياسة ناجحة عمى الدولة اإلسالمية ضماف النقاط التالية 

 .تعزيز مبدأ التعددية السياسية و تحويمو إلى احدى الحقائؽ الراسخة - 1

ضماف قياـ التعددية السياسية عمى المنافسة الشريفة في إطار اإللتزاـ بعقيدة المجتمع و شرعيتو - 2

 .اإلسالمية 

  .1ضماف تكافؤ الفرص في العمؿ السياسي و ترسيخو و تجسيده عمميا في الواقع اإلسالمي- 3

 :ا حري  ا سياسي 

الحرية السياسية ىي شكؿ مف أشكاؿ الحرية ، و ىي ذات أنواع مختمفػة لكنيا ترتد ىي الحرية السياسية ،   

 متى »و ىي التي حّث عمييا اإلسالـ في أكثر مف موضع و قد عبر عنيا عمر إبف الخطاب بقولو 

 و تعتمد الدولة اإلسالمية الحرية السياسية تشجيعا لمبدأ حرية «إستعبدتـ الناس و قد ولدتيـ أمياتيـ أحرارًا  

الرأي و التعبير الذي يتعمؽ بشؤوف األمة و الحكـ و عالقة الحاكـ بالمحكـو ، و عالقة الدولة بغيرىا مف 

الدوؿ كما أف العدالة التي تعطي مبدأ الحرية السياسية القيمة الكاممة فيي تضمف تنمية سياسة قائمة عمى 

 : الضمانات التالية 

 حرية التعبير عف الرأي السياسي ضمف الفكر اإلسالمي- 1

 حرية إنتخاب اإلماـ و ممثمي األمة- 2
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 حرية النقد السياسي و محاسبة الحكاـ- 3

 حرية الحؽ في سحب الثقة مف الحاكـ أو الحكومة- 4

 حرٌة التجمع و اإلجتماع السلمً للتعبٌر عن الرأي- 5

  .    1حرٌة تألٌف الجماعات و االحزاب و التنظٌمات السٌاسٌة ، معارضة للحكومة أو موالٌة لها- 6
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 خاتمـــــة الفصــــل 

     مف خالؿ دراستنا في ىذا الفصؿ ٍالى دالالت التنمية في اإلسالـ وكذا تبياف  التنمية مكانة ااِلنساف في 

المنيج التنموي االسالمي والتعرؼ اىـ مسؤوليات الدولة في نظاـ الحكـ االسالمي فيما يخص دورىا اتجاه 

ترقية االنساف والمجتمع و كذا مسؤوليتيا اتجاه مشاريع التنمية االقتصادية و االجتماعية و السياسية ، 

في تحقيؽ التنمية وذلؾ راجع الى المسؤولية الواضحة التي وضعيا االسالـ عمى  نستنتج أف لدولة دور ميـ 

 عاتؽ ىده األخيرة ،

بميمتيا عف طريؽ عدة آليات كما سمؼ الذكر بحيث استطاعت اف تقدـ      ولقد قامت الدولة االسالمية 

خدمات اقتصادية  تنظيـ الحياة االجتماعية و السياسية و القياـ بدورىا التنموي وفقا لشريعة االسالمية 

 .وتحقيقًا ليدفيا االسمى وىو تحقيؽ الرفاه االجتماعي و االقتصادي و االستقرار السياسي لمبشرية

 

 



 

:الفصل الثالث  

النموذج 
 اإليراني للتنمية
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 مقدمة الفصل:  

 دولة تعيش تحت حكم الشاه أو ما يسمى بممك المموك و في ىذه الفترة 1979كانت ٍايران قبل ثورة 

لم يكن لمدولة االيرانية تجارب تنموية يمكن الحديث عنيا بحيث ان الدولة كانت تعاني من تبعية مطمقة 

لمغرب و خاصة الواليات المتحدة االمريكية وكان المجتمع االيراني يعاني التيميش في مختمف مناحي الحياة 

االقتصادية و االجتماعية و السياسية و ذلك نظرًا لسيطرة النظام الحاكم انذاك عمى كافة الموارد الحيوية و 

 .ثروات الدولة االيرانية 

 بقيادة األمام الخمنئي استطاعت ايران أن 1979 اإلسالمية  سنة ةإال انو بعد قيام الثورة اإليراني

تخمق لنفسيا مسار تنموي البأس  بو وذلك من خالل المراىنة عمى العامل الديني في و التركيز عمى تنمية 

القيم و الروح الدينية لذى القيادات و االفراد من أجل تحقيق تنمية شاممة تيتم بالجانب المعنوي و الروحي 

 .قبل الجانب المادي
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 نبذه عن جمهورية ايران التنموية : المبحث األول 

   يعد الموقع الجغرافي وتشكيمة النظام السياسي  من أىم العوامل التي تؤثر في قوة الدولة و رسم سياساتو 

 .التنموية االقتصادية و االجتماعية و السياسية 

 نظرة جـــيو سياسية عن جمهورية ٍايران  : المطمب األول 

شماال  (41,50_25,50)و تمتد بين دائرتين عرض     تقع ايران في الجزء الجنوبي الغربي لقارة آسيا ،

شرقًا ، و تمثل ايران حمقة وصل بين افريقيا و آسيا فيي دولة شرق اوسطية ، تبمغ  (63_44)وخطي طول 

 من مساحة قارة آسيا ، %3.42من مساحة العالم و%1.27 و ىي تشكل 2كم(1.684.165)مساحة  ايران 

و ىي تعادل مساحة كل من فرنسا و ألمانيا و ىولندا و بمجيكا و البرتغال مجتمعة ، و في سبتمبر أعمن 

العميد محمد حسن نامي رئيس المؤسسة الجغرافية في القوات المسمحة االيرانية انو بعد الحساب الدقيق 

 ألف كمم عن المساحة المعمنة 226لمساحة الجزر االيرانية فقد زادت مساحة الجميورية االسالمية نحو 

ولم يتضح من كالم المسؤول ما اذا كانت الجزر الثالث طنب الصغرى  ( 2كم1.873.959)سابقًا لتصبح 

 .الكبرى و أبو موسى المتنازع عمييا مع االمارات جزء من المساحة 

 و يحد ايران شماال بحر قزوين و تركمانستان ، و من الجنوب الخميج العربي و بحر العرب ، و من الشرق 

افغانستان و باكستان ، و من الغرب  العراق و تركيا ، و يبمغ مجموع طول الحدود البرية االيرانية مع 

 كمم ، في بحر 1900 كمم ، و الحدود البحرية االيرانية في الخميج العربي و خميج عمان 5065جيرانيا 

 1. كمم740قزوين 

من الشمال تطل ايران عمى بحر قزوين الذي يعد اكبر بحيرات العالم ،اذ تطل عميو ايران من ناحية الجنوب 

 50 2و تركمانستان وكازاخستان من الشرق وروسيا وأذربيجان من ناحية الغرب ،ويحوي بحر قزوين حوالي 

                                                           
1

فهذ مزيان خزار الخزار ، الجمهىرية اإلسالمية و مىارد بحر قزويه رؤية تحليلية لفرص السياسة الخارجية ومعرقالتها ،  

  .66 ، ص 2005 ، 5 ، العذد مجلة دراسات إيراوية
2

 .فهذ مزيان خزار الخزار ، وفس المرجع ،وفس الصفحة 
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وأذربيجان من ناحية الغرب ،وتكمن اىمية بحر قزوين من  2 كمم ألف كم450جزيرة صغيرة ،وتبمغ مساحتو 

 . مميار برميل 200الثروات التي يحوييا ، و المقدرة ب 

ٍايران دولة شبو مغمقة تحاصرىا اليابسة من كل مكان من الشمال والشرق والغرب ،بحيث تعتمد 

اساسا في اتصاليا بالخارج عمى اطاللتيا الخميجية ىي االطول مقارنة بسواىا كما أن الخميج ىو المعبر 

الرئسي لنفط ايران الذي يشكل المصدر الرئيسي لمدخل الوطني االيراني ،اضافة الى األىمية النفسية لو و 

ان ساحمنا "النابعة من اقتناع االيرانيين انو مياه فارسية خالصة ،اذ يقول عمي اكبر وزير خارجية السابق 

 1.الجنوبي و الخميج ومصب ىرمز ىي حدودنا االستراتجية االكثر أىمية

 .النظام السياسي االيراني:   المطمب الثاني 

 و ىي وجود فريدةيتميز النظام السياسي اإليراني عن سائر النظم السياسية العالمية بميزة دستورية 

تتربع قمة ىرم السمطة و يخوليا الدستور اإليراني " الرىبر" أو األعمىالمرشد "الولي الفقيو "مؤسسة اسميا 

وسنتطرق نظرية والية الفقيو باعتبارىا المؤسسة الدستورية األعمى و السمطات الثالثة في .صالحيات واسعة

 .النظام السياسي اإليراني 

 : نظرية والية الفقيو / أوالا 

ىما لفظا مترادفات مرتبطان بالنظرية السياسية الدينية التي "  المرشد األعمى "أو "  الولي الفقيو "

مؤلف "  أحمد النقراني "إذ نشأت ىذه النظرية عمى يد الشيخ "  والية الفقيو "أشار إلييا اإلمام الخميني و ىي 

و تطغى نظرية و . ألول مرة . 1979 و طبقيا اإلمام الخميني في سنة ، كتاب عوائد األيام في أصول الفقو

 و حتى اآلن و الثورة االيرانية حدث متميـز 1979في ايران مند صعودىا بانتصار الثورة االيرانية في عام 

في تاريـخ في القـرن العشـريـن ، فيـي التـي أطاحت رمـزًا عتيـدًا لمقــوة االقميميــة الية و ىو الشاه السابق ، و 
                                                           

 2002مركز دراسات الوحدة العربية ،: ، بيروت2:نيفين عبد المنعم ،صنع القرار في ايران و العالقات العربية االيرانية ،ط 1

              .16ص
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لكنيا لم تكتف باستبدال حاكم آخر بو فحسب ، بل و ثبت مكانة فكرة أو نظرية ، ومازالت ىذه الفكرة تحكم 

 1.الواقع السياسيووتتحكم حتى اليوم في ايران وتفرض صورىا عمى الساحة 

 :في النظام السياسي االيراني ما يمـي" الولي الفقيو"ومن صالحيات المرشد األعمى 

  12تعيين و عزل نصف أعضاء مجمس صيانة الدستور البالغ عددىم . 

 تعيين رئيس السمطة التنفيذي. 

 تعيين رئيس المؤسسة اإلذاعة و التمفزيون .

 رئيس القائد األعمى لقوات الحرس الثوري. 

 2. تعيين رئيس القيادات العميا لمقوات المسمحة 

 :السمطة التنفيذية في جمهورية ايران/  ثانيا 

 :أقر الدستور اإليراني ثالث مؤسسات داخل النظام السياسي في ايران تحت بند الييئة التنفيذية وىي

  رئيس الجميورية 

 نواب الرئيس 

 الوزراء 

  رئيس الجمهورية/ 1

  إذ ينتخب 20عد القيادة تحدث عنيا الدستور في المادة ب الدستور بأنيا أعمى سمطة في البالد فوعر

 . مرتين فقطلي سنوات و يحق لو تولي الرئاسة بشكل متتا4الرئيس من قبل الشعب لـ 

 :تتمخص صالحيات رئيس الجميورية االيرانية في ما يمـــي 

   يرأس السمطة التنفيذية ما عدا في المجاالت التي ترتبط مباشرة بالقيادةالدستورينقد 

                                                           
1

 .                                                         6،ص(دت ن)دار الشروق،:(د ب ن)،"ايران والية الفقيو"حدائق األحزانمصطفى المباد، 

2
 :متحصل عميو من"الدور و الصالحيات ...الولي الفقيو "سيدي أحمد ولد أحمد سالم ، 

www.aljazeera.net.                                                                                            
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. المصادقة عمى القوانين و تطبيقيا بعد المصادقة عمييا من مجمس الشورى

 1.المصادقة عمى االتفاقيات و المعاىدات و العقود بعد مجمس الشورى

لو بعض الصالحيات المعتاد . و لو الحق في إقالتيمالشورى، و أعضاء مجمس  ار وزراء الحكومةياخت    

 .. الخ  ...، منح األوسمة ة عمى الميزانيةقعمييا، المصاد

 :نواب الرئيس :  2

و ىو منصب .  تعديالت الرئيس لرئاسة الوزراءد  خاصة بع1989 مع تعديل دستور جاءت

الذي يقوم بمقام الرئيس في حالة الوفاة أو العزل :  ، خاصة النائب األول  لمنواب صالحيات متعددة و ىامة

 .أو االستقالة و المرض و ذلك بعد موافقة القيادة

 وىو أحد مكونات السمطة التنفيذية لنظام السياسي اإليراني وتكمن صالحياتو في ما :المجمس الوزاري  / 3

 السير عمى تنفيذ و طمبات المجتمع و يعمل مجمس الوزراء و إصدار األحكام و اإلجراءات و النظم  :يمــــي 

إنشاء لجان . تحت إشراف الرئيس الذي يترأس ىو أو نائبو اجتماعات مجمس الوزراء ر العممية اإلدارية

تأسيس األجيزة اإلدارية الالزمة لتنفيذ .  ال بد من مصادقة الرئيس عميياالوزراءمتخصصة لتسييل عمل 

  خططيا و أحكاميا

 السمطة التشريعية في النظام السياسي ااٍليراني/ ثالثا  

تمارس السمطة التشريعية في الجميورية االسالمية االيرانية من خالل مجمسين مجمس الشورى 

ومجمس صيانة الدستور وقد حدد الدستور بالتفصيل الشديد خالفا لباقي السمطات  (البرلمان )االسالمي 

 :صالحيات مجمس الشورى و تتمخص ىذه الصالحيات في

                                                           
جامعة بسكرة ،كمية الحقوق و العموم )بحث مقدم لنيل شيادة الماجستير ،،  "النظام السياسي االيراني"نصيب عتيقة ، 1

 .11،ص (2008_2007،(السياسية ،قسم العموم السياسية 
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المواثيق و العقود و تفسير القوانين و التدقيق و التحقق في جميع شؤون البالد والمصادقة عمى 

كما  . 1المعاىدات و االتفاقيات الدولية وعمى عمميات االقتراض او منح المساعدات داخل البالد أو خارجيا

يمنح الثقة لمجمس الوزراء ، ولو الحق في توجيو االسئمة ٍاليو والى رئيس الجميورية وٍاستيضاح الوزراء و 

ٍاستجوابيم و سحب الثقة ،كما يحق لو بأغمبية ثمث أعضائو طرح الثقة برئيس الجميورية لعدم كفاءتو ،عمى 

 ان يرفع لمقام القيادة باإلطالع عميو 

يشرف مجمس صيانة الدستور عمى ااٍلنتخابات في ٍايران ويقرر أىمية المرشحين : أما مجمس صيانة الدستور 

لخوضيا سواء كانت ٍانتخابات محمية أو تشريعية أو رئاسية حتى أنو يشرف عمى أىمية مرشحين مجمس 

الخبراء ،ويحق لمجمس صيانة الدستور تفسير الدستور ، وتحديد مدى توافق القوانين التي تصدر عن الشورى 

 2.مع الدستور و الشريعة

 :السمطة القضائية/ رابعاا 

تتمتع السمطة القضائية في جميورية بنفوذ واسع حيث يسيطر عمييا رجال الدين المذين يصمون الى 

 .مرحمة ااٍلجتياد في أغمب األحيان 

 :وتنبع قوة السمطة القضائية مصادر من خالل ثالثة رئيسة وىي 

يراقب ىذا الديوان سير العمل في الدوائر الحكومية من خالل متابعة ما : ديوان العدالة االدارية  .1

يصدر من المسؤول التنفيذي من قرارات و لوائح و أوامر ٍادارية تنظيمية قياسيا مع القوانيين و مواد 

 .الدستور

                                                           
1

النظام السياسي في ايران مؤسسات النظام و آليات الحكم و التفاعالت الداخمية ،مركز سورية لمبحوث "حسين ابراىيم قطريب ، 
 :متحصل عميو من الموقع: و الدراسات

www.syriasc.net.                                                

2
 .حسين ابراىيم قطريب ،نفس المرجع السابق 

http://www.syriasc.net/
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تقوم ىذه المنظمة بميمة االشراف عمى تطبيق القانون بشكل صحيح وذلك : منظمة التفتيش العام  .2

 .من خالل خبرائيا المتصمين برئيس السمطة القضائية 

 المسئولين الكبار بالدولة وفق المادة تميمتو االشراف المباشر بممتمكا:سمطة رئيس القضاة  .3

  1. من الدستور142

 تجربة ٍايران التنموية : المبحث الثاني 

تسعى ٍايران عمى غرار كل الدولة الى تحقيق التنمية في كافة المجاالت الحياتية ،ىذه التنمية التي 

من شأنيا رفع مستوى ٍاقتصاد البالد و ٍاعطاء الرفاىية المنشودة لألفراد المجتمع ٍاال أن جميورية ٍايران لدييا 

خصوصية عمى كافة تجاربيا التنموية وىي أنيا تيتم بالعامل الديني و تقوم بأسممة كل مشاريع التنمية وفق 

 و سنتطرق من خالل ىذا المبحث الى ما حققتو ٍايران في 1979ما نصت عميو قيم الثورة اإلسالمية سنة 

 .مجال التنمية ااٍلقتصادية و ااٍلجتماعية و السياسية وذكر أىم ااٍلستراتجيات

 :ٍاستراتجيات جمهورية ٍايران التنموية: المطمب األول 

 :ٍاستراتجيات التنمية ااٍلقتصادية و ااٍلجتماعية في ٍايران /     أوالا 

لقد تبنت ٍايران العديد من االستراتجيات التنموية عمى المستوى ااٍلقتصادي و ااٍلجتماعي وذلك 

لتحقيق التنمية المذكورة نابعة من داخل المجتمع ااٍليراني الذي يتمتع بخصوصيتو الدينية ومن ٍارادة  

الجميورية اإلسالمية اإليرانية التي تستمد اساسيتيا التنموية من قيم الثورة ااٍلسالمية ،ومن خالل ىذا يمكن 

ذكر أىم أساليب وآليات جميورية ٍايران لتحقيق التنمية ااٍلقتصادية و التي ىي تخرج من صميم الثورة 

 :ااٍلسالمية في ٍايران 

                                                           
1

محاضرة القيت لوزارة االعالم ،قسم العموم )، " النظام السياسي االيراني ؛المؤسسات و الييئات "عبد هللا يوسف سير ، 
 .3ص (2007السياسية،كمية العموم االجتماعية ،جامعة الكويت ،
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وذلك من خالل القضاء عمى النفوذ األجنبيي في ٍايران بقدر ما ىي الحاجة : تحقيق ااٍلكتفاء الذاتي  -1

ألن تحقيق .لنشر العدل ااٍلسالمي نظرًا ألنو ال يمكن تحقيق عدل دون القضاء عمى النفوذ األجنبي 

ااٍلكتفاء الذاتي يسمح بتحقيق ااٍلستقالل ااٍلقتصادي و ىذا األخير يقر بضرورة  تنمية ٍاقتصادية 

 1فاعمة و مجتمع متحضر و متشبع بالرفاه و ااٍلستقرار 

ضرورة ااٍللتزام بمبدأ العدل و تطبيقو في كافة المعامالت ااٍلقتصادية خاصة منيا البنوك االسالمية    -2

و تكون شاممة  مبنية عمى العدل المساواة وذلك من أجل بناء تنمية ٍاقتصادية و ٍاجتماعية داخل ايران

 .لمختمف االقميات الموجودة في  ٍايران

التحقيق التنمية الشاممة في ايران أو العالم ااٍلسالمي يجب ٍاعتماد تقسيم جيد لألنشطة يتم عمى  -3

 .اساس القدرات و ااٍلمتيازات النسبية مع التغمب عمى التخمف بٍاعتماد ااٍلمكانيات و القدرات

أعمنت الحكومة اإليرانية عدة ٍاجراءات ،منيا رفع القـــدرة اإلنتاجية لمقطــــاع الغير النفطي من  -4

االقتصـــاد ،،منح البنك المركزي قدر أكبر من ااٍلستقاللية و كذا انشاء البنوك اإلسالمية التي تقوم 

 .عمى المبادئ اإلسالمية 

ٍاعادة منظمة اإلدارة و التخطيط التي كانت مسؤولية عن صياغة الموازنة العامة و خطط التنمية  -5

 .الخماسية في ٍايران 

     2. السعي الى ضرورة تخفيف العقوبات المفروضة عمى ٍايران و تحرير ااٍلقتصاد الدولي  -6

 : آليات التنمية السياسية في جمهورية ٍايران / ثانيا ا  

عمى غرار التنمية ااٍلقتصادية و ااٍلجتماعية في ٍان التنمية السياسية ليا عدة ٍاستراتجيات اعتمدتيا 

 :جميورية ٍايران اإلسالمية وىي كما يمي 

                                                           
1

 :متحصل عميو من الموقع" في فيم ااٍلمام الخامنئي رؤية قائد الثورة ااٍلسالمية ااٍليرانية "كريم سجدبور ،  
www.carnegie Endowmebcnt.org/puce.                         

 . كريم سجدبور،نفس المرجع 2

http://www.carnegie/
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تحقيق مطالب عامة الشعب االيراني ووحدة التضامن الوطني ال تتحقق ٍاال بمشاركة جميع الفصائل  -1

 1.و الشرائح المجتمعية ودلك لتحقيق التنمية السياسية الفعالة

ٍاجراء حوار متساوي عادل بين االقوام و المذاىب في البالد ،وذلك بعد رفع اإلجراءات التمييزية  -2

 .وتطبيق البنود المعطمة من الدستور

 من الدستور التي تنص عمى 15حماية اليوية القومية و احترام مراعاة االقميات ، و تنفيذ المادة من  -3

 .وجوب تدريس لغات تمك القومية في مختمف المراحل التعميمية

أعمال التنمية و التوسعة في كل الجميورية االسالمية بما في ذلك التنمية االجتماعية االقتصادية و  -4

 .السياسية خاصة في مناطق األقميات السنية الموجودة في ٍايران

قبول التعددية و القومية و الصبر و التحمل و الصمود و التعامل العقالني مع اآلخرين و ىذا  -5

 .يتطمب تسوية الخالفات عمى أساس الحوار و التفاىم

يرى محمد خاتمي أنو من أجل تنمية سياسة يجب أن نوفر األجواء الفكرية و السياسية المناسبة  -6

لمناقشة العديد من األفكار السياسية ذات العالقة بٍاستقرار الدولة و العالقات و التفاعالت بين القوى 

 2 .السياسية المختمفة 

 :العوامـــل المــؤثرة عمــــى التنميــــــة في جهورية ٍايران/ المطمب الثاني  

ىناك العديد من العوامل التي أثرت بشكل مباشر عمى عممية التنمية في ٍايران سوى بسمب أو 

 :ااٍليجاب و من ىذه العوامل ندكر ما يمي

 

 
                                                           

1
 .  03،ص(د ت ن)،2 ،العددمجمة وثائقمحاضرة الرئيس سيد محمد خاتمي رئيس جميورية ايران اإلسالمية، " محمد خاتمي ، 

2
 75 ،ص ص 2008الشركة العربية لألبحاث و النشر،:بيروت ، الخبرة االيرانية االنتقال من الثورة الى الدولةأمل حمادة ،  

74. 
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 :الثقــــافة الدينيــــة  -1

  حظيت الثقافة  الدينية بعد الثورة بٍاىتمام خاص في كافة أبعادىا و بما يتناسب و ارتكاز النظام

السياسي عمى المبادئ الدينية و انعكاس التعاليم السياسية االسالمية في الدستور و المنيج العام 

لمحكومة و الدولة مما أدى ذلك الى ظيور تأثير واضح عمى مشاريع التنمية االقتصادية و 

االجتماعية  و السياسية بحيث ان  العامل الديني لعب دور ميم في دفع الجيل الجديد نحو التغيير 

و االصالح في افكاره و سموكو بحيث اذا عمم أفراد المجتمع و خاصة الشباب منيم أن الدين عامل 

 1لمحرية ووسيمة ٍايجابية إلدارة المجتمع ،فسوف يتحصنوا ضد الغزو الثقافي الغربي

 : نظرية والية الفقيو -2

  أكد خاتمي عمى نظرية والية الفقيو في النظام السياسي االيراني وذلك بربط بقاء الدستور ببقاء ىذه

النظرية حيث اعترف خاتمي بالدور المحوري الذي يقوم بو الدين في حياة المجتمعات و المجتمع 

دراك أن جوىر المشكالت التي عانى منيا المجتمع اإليراني و النظام  اإليراني بشكل خاص وا 

السياسي ناتج عن غياب ىذه النظرية ،وتؤكد ىذه النظرية عمى مبدائين أقرىم الدستور اإليراني من 

 .أجل القيام مشاريع التنمية وىما الدين و الحريات 

 :العقوبات االمريكية و االوروبية  -3

  لقد كان لمعقوبات المفروضة عمى ايران عدة تداعيات و تأثيرات عمى مشاريع التنمية خاصة

االقتصادية منيا حيث شيد االقتصاد االيراني نوع من الركود نظرًا  اٍلنخفاض عوائد النفط الذي 

يعتبر من أىم المداخيل اإليرانية إال ان بعض كبار فقياء الجميورية اإليرانية اعربوا عن سعادتيم 

ٍازاء ىذه العقوبات ٍباعتبار أنيا كانت فعالة في تغيير سموك ٍايران ألنو و بسبب ىذه العقوبات توجو 

                                                           
1

حيدر نجف، :، تر "الحالة االيرانية نموذجا." االسالمية  التنمية الثقافية في المجتمعاتمحمد جواد ابو القاسمي ،  
 .65 ،ص 2007مركز الحضارة لتنمية الفكر االسالمي :بيروت



 نموذج اإليراني لمتنمية   :ثالثالفصل ال

 
 

90 

الفرد ااٍليراني الى موارده الخاصة و أرغمت دولة ٍايران عمى ااٍلعتماد عمى نفسيا من خالل تشجيع 

 . المنتجات المحمية

 :وجود األقميات في جمهورية ٍايران  .4

  يوجد في جميورية ايران العديد من األقميات التي تعاني من الالتكافؤ في مختمف مناحـي الحياة

الثقافية والمذىبية و االقتصادية وااٍلجتماعية و السياسية بحيث ان العنصر الفارسي يحض بحصة 

األسد من مشاريع وعوائد التنمية و حتى عمى المناصب الرفيعة السياسية و االدارية في الدولة مما 

ادى الـى استياء بين االقميات الموجودة و شعور بااٍلغتراب ااٍلجتماعي و السياسي و بالتالي عدم 

     1. ٍاستقرار سياسي داخل المجتمع اإليراني

 دراسة تقييميو لتجربة ايران التنموية  : المبحث الثالث 

لقد لقيت تجربة التنمية في ايران العديد من التداعيات و ذلك نظرًا لما لدى ىذا البمد من خصوصية 

سوى عمى مستوى االفراد او القيادة  بحيث ان الكثير من الفقياء و المفكرين تناولوا موضوع التنمية في ايران 

بتحميل و التفصيل ولقد ٍانقسموا الى شقين فيناك من اعتبرىا نموذجًا يحتدى بو و الشق اآلخر ٍاعتبرىا ما ىي 

 .  إال تكريس لمدكتاتورية و الييمنة ونحن ومن خالل ىذا المبحث سنقوم بعرض أىم ىذه االفكار 

 .ٍايجابيات و سمبيات  التنمية في ايران:  المطمب االول 

 :ايجابيات التنمية في ٍايران:أوال 

واجيت جميورية ايران خالل مسارىا التنموي العديد من التحديات و العقبات إال انيا استطاعت ان 

 .تواجو تمك العقبات و يظير ذلك من خالل االنجازات التي حققتيا 

 
                                                           

1
 :متحصل عميو من  جابر احمد ،:تر .يوسف عزيزي بني طرف ،التنمية و مسألة القوميات في ايران  

                        www.al.ahwaz.com/arabia/1998_2006/sahahalharah/...26_9_2003.pdf 
 

http://www.al.ahwaz.com/arabia/1998_2006/sahahalharah/...26_9_2003.pdf
http://www.al.ahwaz.com/arabia/1998_2006/sahahalharah/...26_9_2003.pdf
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    المنجزات االجتماعية و االقتصادية 

  لقد ساىمت الحكومة في تنمية القيم االخالقية و االنسانية ،و العودة الى الذات عبر ٍازالة مظاىر

 .الفساد من المجتمع و محاربة االمية 

  تنسيق بين االلتزام و التخصص و التدين و الثقافة من خالل التعاون بين الحوزة العممية و الجمامعات

 . مراكز البحوث و الدراسات وزيادة امكانياتيا ةاألكاديمي

  كم نجحت الجميورية االيرانية في ترسيخ مبدأ الثقة بالذات و الثقافة الذاتية في البمدان االسالمية و

 منطقة العالم الثالث 

 :اما بنسبة لممنجزات االقتصادية ٍفان فمقد حققت ايران العديد من المكاسب االقتصادية و ىي كاألتي

 الحفاظ عمى موارد الثورة مثل النفط و الوقوف دون االسراف و التبذير و االنكباب عمى العمل و االىتمام 

بالقرى و توفير االمكانات المعيشية فييا و تدعيم البنى التحتية لمتنمية و ٍاعداد الكوادر المتخصصة في 

 المجاالت االقتصادية المختمفة و تطوير طرق انتاج الطاقة و السدود و تطوير شبكة الطرقات و المواصالت

 .السعي الى تحقيق أحدث التقنيات في المجاالت االقتصادية و االجتماعية و التكنولوجية 

 المنجزات السياسية: 

أن من أىم المنجزات السياسية لجميورية ايران بعدة الثورة ىو التخمص من الحكم الشاىنشاىي ورفع 

كذلك بمورة تشكيالت سياسية مختمفة مع الشفافية في المواقف من اجل تحقيق .الظمم عن الشعب االيراني 

االستقالل السياسي لمبالد ،و ارساء دعائم نظام الجميورية االسالمية في ايران فبعد انتصار الثورة تحققت 

 1.ارادة الشعب في ايجاد النظام الديمقراطي االسالمي 

                                                           
1

 
1

     :متحصل عمية من الموقع :انجازات و تحديات :ابراىيم عبد هللا ،الثورة االسالمية في ايران   

www.almanar.com.Lb adtails.phpeid 1112307. 
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وتعميق االرتباط بين الدين و السياسة و عرض النموذج الزاىي بينيما من خالل نظام الجميورية 

 (مجمس الشورى)االسالمية اما عل صعيد العمل االنتخابي فمقد قامت جميورية ايران بثمانية انتخابات نيابية

 باإلضافة الى التداول السممي عمى الرئاسة  وأصبحت السياسة الخارجية االيرانية تقوم عمى رفض كل 

 1.انواع التسمط و الييمنة و حفظ استغالل البالد في جميع المجاالت 

 :سمبيات التنمية في ايران/ ثانيا 

 لقد واجيت تجربة التنمية في ٍايران الكثير من االنتقادات نظرًا لخصوصية المنيج التنموي ااٍليراني  

 :اإلسالمي ومن ىذه االنتقادات ما يمي

تعد تجربة ايران تجربة مذىبية فقط ليس ليا عالقة  بتطبيق الصحيح لشريعة اإلسالمية و مبادئيا 

 .بحيث أن دولة ٍايران ٍاستخدمت فكرة الولي لتكريس النظام الدكتاتوري بٍاسم ااٍلسالم 

معاناة القطاع السياسي و االجتماعي و االقتصادي من ازمات متعددة نظرًا لمعزلة التي تعيش ٍايران 

 .جرى العقوبات المفروضة عمييا 

فشل بناء المشروع االخالقي و االنساني لنظام الدولة الدينية بحيث فشل نظام الدولة االسالمية الذي 

جاء بٍاسم الدين من اقامة مجتمع قابل بوجود نظام سياسي ديني ، فتدخل رجال الذين في جميع األمور 

 السياسية و ٍادارة نظام الحكم ىو ما أوجد ردود فعل سمبية داخل المجتمع االيراني

انتشار ظاىرة الريا و الظيور بالمظاىر االيمانية داخل النظام الحاكم و جميع العاممين في 

 .المؤسسات الحكومية

عدم قدرة النظام من التعامل مع المعرضة الدينية مما أدى ذلك الى عدم تحقيق أدنى عمل لألحزاب 

 .السياسية و منظمات المجتمع المدني 

                                                           
 .ابراىيم عبد هللا ، نفس المرجع ، نفس الموقع   1
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  سعي الدولة االيرانية االسالمية الى تحميل الثقافة الدينية بمنطق القوة عمى المجتمع و ىذا ما أدى

    1.الى عدم الثقة بين النظام الحاكم و المجتمع ااٍليراني 

كذلك عدم وضوح كيفية ممارسة الولي الفقيو لشورى في األمور السياسية ومن اين يستمد شرعيتو السياسية 

  2داخل النظام السياسي االيراني ىذا جعل من ىذه النظرية محل جدل داخل المجتمع ااٍليراني

 آفاق التنمية في جمهورية ٍايران : المطمب الثاني    

  تتطمع ٍايران الى تحقيق مشاريع التنمية بما يتـناسب و تطمعات أفراد المجتمع االيراني و يتماشى مع

تعاليم الشريعة ااٍلسالمية ، وقد قام المرشد بوضع خطة عشرينية تتضمن تطوير مشاريع التنمية 

 :و تتضمن الخطة ما يمي .2025ااٍلجتماعية و ااٍلقتصادية و السياسية في آفاق 

  مسألة التنمية في حقل التنمية ااٍلقتصادي و العممي و التقنية  وطموحيا ألن ترتقي الى المرتبة

 :األولى بين دول المنطقة بحيث تتحقق التنمية في ىذا المجال من خالل ما يمي 

 أن تتناسب التنمية مع المقتضيات الثقافية و الجغرافية و التاريخية . 

  أن تستند الى المبادئ األخالقية و القيم ااٍلسالمية و الوطنية و الثورية. 

  أن  يرافق التنمية تطور عممي و تقني وتستند الى الطاقات البشرية و الرصيد ااٍلجتماعي و تكون

متجية نحو تحقيق السالمة العامة و الرفاه و األمن الغدائي و التأمين ااٍلجتماعي و تكافؤ الفرص و 

 العدالة في التوزيع و صيانة البنية التحتية و مكافحة الفساد 

  ركزت الخطة في ىذا المجال عمى السيادة الشعبية الدينية و ىو : اما فيما يخص التنمية االجتماعية

مصطمح البديل لمديمقراطية كما أكدت عمى ضرورة العدالة االجتماعية و فتح المجال لمحريات 

المشروعة و صيانة الكرامة و الحقوق االنسانية و التمتع باألمن ااٍلجتماعي و القضائي داخل 
                                                           

 :صباح الموسوي ، فشل مشروع الدولة االيراني في ايران ، متحصل عميو من الموقع  1
http://islammemo.cc/tkarer20110314119129.html 

2
   .156،ص1991مركز األىرام لترجمة و النشر ،: ،القاىرة ايران من الداخل فيمي ىويذى ،  

http://islammemo.cc/tkarer20110314119129.html
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المجتمع اإليراني ، وتمتع بالوجدان العممي و االنضباط وروح التعاون و ااٍلنسجام ااٍلجتماعي و 

 .ااٍللتزام بالثورة ااٍلسالمية و النظام ااٍلسالمي 

  أما فيم يخص التنمية السياسية فقد ركزت الدولة ااٍليرانية عمى التعاون البناء و الفاعل في العالقات

الدولية عمى اساس العزة و الحكمة و المصمحة و عمى االتجاه  نحو التالحم ااٍلسالمي و اإلقميمي و 

                                                  1.عمى الحصول عمى القوة الدفاعية الالزمة لمردع الشامل و المستندة عمى ٍالتحام الشعب ااٍليراني 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

                                                           
 .محمد عمي آدرشب،نفس المرجع السابق 1

 



 نموذج اإليراني لمتنمية   :ثالثالفصل ال

 
 

95 

       

 خاتمة الفصل 

من خالل دراستنا لتجربة ايران التنموية  نالحظ أن ٍايران و في الفترة ما بعد الثورة قد حققت الكثير 

فمن خالل ٍاستعراض النظام السياسي االيراني نالحظ أنو يتميز بسمة فريدة و ىي وجود منصب والية الفقيو 

التي تأخذ حيز ميم في أدوار  النظام السياسي ااٍليراني ،و نظرًا لممذىب ااٍلثني عشري فقد تم ااٍليمان بيذه 

 .  النظرية داخل المجتمع االيراني 

أما بنسبة لتجربة التنمية في ايران فنالحظ أنيا قد اتبعت منحى ديني بحيث كل التجارب التنموية 

ىي نابعة من قيم ومبادئ الثورة ااٍلسالمية التي تستمد شرعيتيا من أسس الشريعة االسالمية و المذىب 

الشيعي االثني عشري بالرغم من انتقد العديد من المفكرين ليذا النظرية بٍاعتبارىا صورة آخرى لمييمنة و 

 .     السيطرة عمى موارد الجميورية ااٍليرانية تحت ٍاسم ااٍلسالم 

 

 

 



 

 خامتة 
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ترتبط طبيعة التنمية في ااٍلسالم و أىدافيا بأسس العقيدة ااٍلسالمية ،استنادًا الى عدة توجييات 

االستخالف و العمارة و االحياء و السعي و التمكين و لقد حثت في ذلك الكثير من اآليات في : أىميا 

القرآن الكريم ، وعمى ىذا النحو فٍان التصور االسالمي لمتنمية يتجاوز ىدف الرفاه المادي الى ضرورة 

االرتقاء بالقيم الخمقية الى المستوى الذي يحمل االفراد والدولة من الواجبات المادية و المعنوية  ما يحقق 

االستقرار لممجتمع و تقدمو ،اضافة الى االلتزام بمقتضيات العدالة االجتماعية بما يحقق المصالح العامة 

و الخاصة ، و االستقرار السياسي  الذي ينتج عن اعطاء الحريات الكاممة لألفراد من طرف الدولة 

و من خالل دراستنا لمنموذج االسالمي لمتنمية تبين لنا .االسالمية في حدود ما أقرتو الشريعة ااٍلسالمية

مدى أىمية العامل الديني في تحقيق التنمية داخل جميورية ايران االسالمية بحيث أن ايران قد تبنت 

 .  نموذج مستقل في تجربتيا التنموية و التي تعتمد اساسا عمى ٍارساء دعائم الثقافة الدينية 

وفي خالصة الدراسة تم التوصل الى مجموعة من التوصيات و االستنتاجات فيم يخص الموضوع 

 : محل البحث و ىي كما يمي 

  النتائج: 

  ٍان مسألة معالجة التردي في المجتمع االسالمي و السعي نحو تحقيق تنمية شاممة يستدعي

ضرورة البدء بإعادة صياغة االستراتجيات  التنموية عمى اسس اسالمية تراعي خصوصيات 

 .ىذا المجتمع مع االستعانة بكل ايجابيات المجتمعات اآلخرى 

  ان التنمية المييمنة في ىذا العصر تقتصر عمى ااٍلشباع المادي لحاجات ااٍلنسان أمتجاىمة

 .التوجو المعنوي و األساسي لغاية الوجود ااٍلنساني 

  إن من بين أىم القواعد األساسية التي تقوم عميو التنمية في االسالم ىي ٍازدواجية ممكية وسائل

ااٍلنتاج و كذا الحرية الذاتية المقيدة لألفراد و تدخل الدولة في النشاط ااٍلقتصادي و ذلك من 



 خــــــــاتمة

 

 
 

98 

أجل تحقيق تنمية اقتصادية فعالة ، أم بالنسبة لتنمية االجتماعية فيي تقوم عمى اساس 

 .الضمان االجتماعي والعدالة في توزيع الثروة  و التكافل االجتماعي

  تجدر االشارة الى الدور المحوري  المورد البشري بٍاعتباره ىدف التنمية ووسيمتيا و محدد

 .نشاطيا  و ىذا يعني تركيز جيود التنمية حول االنسان 

  ٍان االستراتجيات التنموية التي أقرىا االسالم كالمصارف االسالمية و مؤسسة الوقف و الزكاة

 .ىي كميا استراتجيات ناجحة إال انيا تفتقر التنسيق شامل من طرف الدولة 

  ان التفاعالت الداخمية في المجتمع قائمة عمى اساس االخوة و التعاون و التكافل االجتماعي و

يمثل مبدأ المؤاخاة شرط الحياة االجتماعية و السياسية في االسالم ،ٍاذ تبنى الحياة االجتماعية 

عمى ان الفرد ىو مرآة األمة وفي ضوء ىذه األممية ينبني مبدأ الشورى في االسالم  بيذا يزول 

التناقض بين الفرد و المجتمع و الدولة و عمى الدولة أن تستغل ىذا و تقوم ارساء دعائم 

التنمية اما التعاون فيخمق روح الفريق الواحد في العمل و االنجاز ما تحتاج اليو مشاريع التنمية 

 .و االداء الحضاري لمدولة االسالمية 

  ان البنك االسالمي مؤسسة رابحة وآلية تنموية ناجحة تحظى برضى عمالئيا ، فالبنوك

رضاء عميميا عمى حساب اىدافيا  االسالمية ليست بنوك  عادية تيدف الى الربح السريع ،وا 

بل ىي مؤسسات ٍانمائية مقيدة بمصمحة األمة و الشريعة االسالمية و من ثم عمييا .االساسية 

 .اىداف اتجاه األمة تسعى لتحقيقيا

  تعتبر آلية الزكاة و الوقف من بين أىم الموارد المالية في المجتمع االسالمي و ىدا ما يجعميا

جزء من النظام المالي و االقتصادي و االجتماعي بحيث أنيا تيتم باإلنسان من ناحية تدعيمو 

 .و تضمن لو الخروج من دائرتي التخمف و المتمثمة في الفقر 
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  تعتبر التعددية  و الحرية السياسية نتاج عن نظام الشورى  الذي أقره االسالم بحيث أنو

 .مضامين متكاممة ىدفيا ىو تحقيق التنمية السياسية داخل المجتمعات االسالمية 

  ان اعطاء الحريات السياسية لإلفراد داخل الدولة االسالمية يزيد من تكريس مبدأ التعددية

السياسية و التداول السممي عمى السمطة و ىذا كفيل بتحقيق تنمية حقيقية عمى مستوى الفرد و 

 .  الدولة

  تمثل نظرية والية الفقيو في جميورية ايران الخصوصية التي تميز النظام  السياسي االيراني

عن غيره من النظم السياسية في العالم االسالمي ،و بالتالي و اقع ايران االجتماعي و 

السياسي و االقتصادي يتأثر بشكل مباشر  بيذه النظرية ويظير ىذا التأثير بشكل مباشر عمى 

مشاريع التنمية ، كما تعد ىذه االخيرة آخر أشكال التي طورىا االسالم السياسي الشيعي 

 .  الساعي لموصول الى السمطة 

مالحظة تأثير العامل الديني عمى مسار التنمية في ٍايران و مالو من تأثير عمى جوانب 

التنمية إال أن ذلك التأثير لم يكن بشكل المتوقع بحيث أن الكثير من مؤسسات الدولة كان ليا 

الجانب الشكمي في تبني المبادئ االسالمية دون الممارسة الواقعية  و مثال ذلك قطاع البنوك 

 .االسالمية

تبني ايران المذىب ااٍلثني عشري و غمبة العنصر  الفارسي األمر الذي يمثل عائقا صمبا 

وخاصة التنمية السياسية  بحيث معظم المناصب السياسية و . أمام مشاريع التنمية و التوسع 

ااٍلدارية في ٍايران يتقمدىا من ىو شيعي وينتمي الى االرث الفارسي وىذا ما يزيد من حالة 

 .االغتراب لدى األقميات اآلخرى الموجودة في ٍايران
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 التوصيات: 

 :ٍان من أىم التوصيات التي ينبغي االشارة  ٍالييا ما يمي 

  من الواجب عمى وضعي السياسات و خطط التنمية في الدول االسالمية أن الييتموا فقط

برخاء االقتصادي ،الن ىذا الرخاء لن يعمر طويال مالم يدعم بعدالة ٍاجتماعية و سياسية و 

 .التي تشكل أرضية خصبة لكل المشاريع التنموية الناجحة 

  عمى الدولة أن تتحمل مسؤوليتيا كاممة وأن تؤدي دورىا االيجابي في عممية التنمية كإنشاء

المرافق العامة و تطوير المؤسسات االقتصادية و السياسية و االجتماعية و ذلك بٍانشاء 

المشاريع الكبرى ذات االستثمار المالي الكبير التي يتجنبيا الخواص و التي ال تدر أرباحا كبيرة 

و ىي نافعة لممجتمع ،و اشراك الفرد في الثروة العامة لممجتمع ، كذلك تشجيع و تطوير 

اليياكل األساسية و تحقيق التوازن و العدالة االجتماعية و كذا التكافل العام و الضمان 

 االجتماعي 

  اما فيما يخص تجربة ٍايران التنموية فيجب التأكيد عمى ضرورة النيوض باإلنسان في كافة

المجاالت الحياتية ليس االقتصادية فحسب ،بل يجب  ٍارفاقيا باألبعاد االجتماعية و السياسية  

 .و الروحية  

  ضرورة اعادة النظر في منصب والية الفقيو أو المرشد االعمى لمالو من جدل بحيث أن الكثير

من المفكرين يرون أن ىذا المنصب في النظام السياسي االيراني ما ىو اال ٍاعمال لمييمنة عمى 

وىذا ما يجعل التنمية في ايران موجية الى فئة محددة وىي . مستوى كل القطاعات في ايران

 .الفئات ذات المذىب الشيعي الفارسي
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 :الملخص

تعتبر التنمية من القضايا  التي أهتم بها االنسان عبر العصور و االجيال القديمة إال أنها تختمف من زمن 
 موجهة اساس لتحقيق الرفاهية و ها لقد جاء االسالم بمفاهيم عديدة لها في الكتاب الكريم و ٍاعتبرو.الى آخر

وهو مسؤول عن عمارتها ولقد أعطت الشريعة االسالمية السعادة لإلنسان بٍاعتباره هو خميفة هللا في االرض 
لمدولة مسؤولية ضمان هذه التنمية من خالل اسس و مبادئ الحكم االسالمي التي جاءت في القرآن الكريم و 
السنة النبوية الشريفة و ال يمكن تحقيق التنمية المنشودة إال من خالل اتباع استراتجيات و آليات كفيمة بذلك 
تضعها الدول وفق المنهج التنموي اإلسالمي و ذلك لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية و السياسية في 

و لي تدعم هذه الدراسة عمميا فقد اعتمدنا عمى دراسة النموذج االسالمي االيراني .المجتمعات االسالمية 
 .  كدراسة حالة و ذلك لمعرفة سموك الدولة االسالمية فيما يخص مسارها التنموي

 

Summary: 

It is the development of the issues I'm interested in man through the ages and the 

old generations, but they vary from time to Akhr. and Islam came several concepts 

in the holy book and directed considered the basis for the well-being and happiness 

of the human being as is the successor of God in the land and is responsible for 

architecture and has given Islamic law of the state responsibility to ensure that this 

development through the foundations and principles of Islamic rule, which came in 

the Koran and the Prophet's Sunnah and can not achieve the desired development 

only through the adoption of strategies and capable of so put states in accordance 

with the Islamic Development curriculum mechanisms and so as to achieve 

economic development, social and political in Islamic societies. And I support this 

study, we have adopted a scientific study on the Iranian Islamic model as a case 

study and to know the behavior of the Islamic state in terms of developmental 

track. 
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