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الطفیلي علی   القتصادالسلبیة لدور التربیة الدولیة في مواجهة اآلثار  
 ةربیة اإلسالمیّ المجتمعات المحلیة في ضوء التّ 

 

 
 

 : صملخّ ال

 ة الّس ولية مع العديد من املوضوعات اإل�سانيّ تتعامل ال��بية الّد 
ّ
  الم،�بية من أجل الّس اخنة �ال�

ّ
�بية  وال�

 
ّ
 واصل اإل�سا�ّي �امل والتّ والتّ   و��ّ فاهم الّد �بية من أجل التّ من أجل �عز�ز حقوق اإل�سان، وال�

ّ
�بية من  ، وال�

 ة النّ نمية املستدامة، وترسيخ القيم اإل�سانيّ أجل تحقيق التّ 
ّ
ال� ة  �بية اإلسالميّ بيلة. ولذلك ف�ي تلتقي مع 

أ�ّ  التأكيد  يمكن  عامليّ ال�ي  تر�ية  واملساواة    ة �ا  العدل  تحقيق  إ��  تدعو  األرض، ف�ي  وجھ  ع��  البشر  ل�ل 

 واإلخاء ب�ن النّ 
ّ

   قوى. ومن هذا املنطلق، فإّن  بالتّ اس وال فضل ألحد ع�� أحد إال
ّ
ولية �� ضوء معاي��  �بية الّد ال�

 
ّ
دها االقتصاد  املنحرفة ال�ي يجّس ة  االقتصاديّ   السلوكياتا لضبط  مدخال مهمّ   ة وقيمها، �عّد �بية اإلسالميّ ال�

ة جديدة ال  ، و�دأ بتشكيل ثقافة اجتماعيّ املعاصر الذي أخذ ينمو ع�� حساب االقتصاد ا�حقيقّي   الطفي��ّ 

اإل�سانيّ تتّ  اإلخفاقات  من  العديد  بذلك  مستغال  األصول  مع  العاملية.  فق  الساحة   �� املتنامية  �عتمد   ة 

 القتصاديّ ع�� املمارسات ا  االقتصاد الطفي��ّ 
ّ
ھ  ة املشبوهة من خالل جمع األموال ع�� أساليب االب��از ألن

اقتصاد غ�� مهي�ل، و�ج�ي أقطابھ ثروات هائلة ع�� تطبيق أساليب االحت�ار واملساومات ع�� أصول املال  

  وفروعھ، وان��اك حقوق املستثمر�ن، وترسيخ الر�ا بأنواعھ، وأخذ أموال الناس بالباطل، واالستحواذ ع��

 را��م، بل وع�� مقّد مقّد 
ّ

راسة بحث الدور الذي يمكن أن عوب نفسها. لذا اس��دفت هذه الّد رات األمم والش

 
ّ
 لبيّ ة ملواجهة اال�ع�اسات الّس وليّ �بية الّد تقوم بھ ال�

ّ
ة �� سياق  ع�� ا�جتمعات ا�حليّ   في��ّ ة لالقتصاد الط

 
ّ
اإلسالميّ ال� الّد �بية  واعتمدت  اال ة.  األسلوب  ع��  وتمّ حلي��ّ التّ   املعيارّي   ستنتا��ّ راسة  الرّ .  مناقشة  ؤى  ت 

 
ّ
 �بو�ّ ال�

ّ
ال� ت��زه  كما  االقتصاد  ملفهوم  اإلسالميّ ة  ورصد  �بية  االجتماعيّ ضوابطها  ة،  واآلثار  ة  لالقتصاد، 

   البة لالقتصاد الطفي��ّ الّس 
ّ
 �بية �� مواجه��ا.  ودور ال�

  :مفاتيح  �لمات
ّ
  –ة وليّ �بية الّد ال�

ّ
�بية اإلسالمّية –  في��ّ االقتصاد الط

ّ
 . ال�
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Abstract : 

International education deals with many hot humanitarian issues such as education for 

peace, education for the promotion of human rights, education for international understanding, 

integration and human communication, education for sustainable development, and the 

consolidation of noble human values. Therefore, it converges with Islamic education, which 

can be emphasized that it is a universal education for all human beings on earth. It calls for 

achieving justice, equality and brotherhood among people, and no one is superior to another 

except by piety. From this point of view, international education, in light of Islamic education 

standards and values, is an important entry point for controlling the deviant economic 

behaviors embodied by the contemporary parasitic economy, which has been growing at the 

expense of the real economy, and has begun to form a new social culture that does not 

conform to the origins, taking advantage of many of the growing human failures. in the global 

arena. Where the parasitic economy relies on suspicious economic practices by collecting 

money through extortion methods because it is an unstructured economy, and its poles reap 

huge fortunes by applying methods of monopoly and bargaining over the assets and branches 

of money, violating the rights of investors, consolidating all kinds of usury, taking people’s 

money unlawfully, and acquiring their capabilities. and on the capabilities of nations and 

peoples themselves. Therefore, this study aimed to examine the role that international 

education can play to confront the negative repercussions of the parasitic economy on local 

communities in the context of Islamic education. The study relied on the deductive normative 

analytical method. The educational visions of the concept of economics as highlighted by 

Islamic education were discussed, the controls of Islamic education for economics were 

monitored, the negative social effects of the parasitic economy and the role of education in 

confronting it.  

Key words: International Education - Parasitic Economics - Islamic Education. 
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 : مقدمة  -1

ي إ�� آثار  ، وتؤدّ االنضباطأو    املألوفتخرج عن دائرة  االقتصاد  هات معاصرة ��  العالم اليوم توّج   تنازع

 سلبيّ 
ّ
�عد أحد أك�� عناصر ا�حياة    االقتصادما وأن  ة، السيّ اإل�سانيّ ة  �بو�ّ ة قد ت�ون سببا �� فساد القيم ال�

من خاللها ا�حصول    هات املعاصرة ال�ي يتّم وّج هو أحد هذه التّ   الطفي��ّ   االقتصاداملعاصرة. و   االجتماعّية

 ). Din,1955-; ElChiu,1988(مشروعة  رات واملمتل�ات بطرق غ�� ع�� األموال واملقّد 

رقة  ا �الّس ا ودوليّ مة محليّ دة من املمارسات ا�حرّ ع�� أش�ال متعّد   االقتصاد الطفي��ّ ات  و�شتمل عمليّ 

 البسيطة أو الّس 
ّ

بة، وجمع األموال ع�� أساليب االب��از أو بحجج واهية مثل ا�حماية وعالج  رقة املعقدة واملرك

االقتصاديّ الّد  األزمات  وحل  و�تيون  فروعھ،  أو  املال  أصول  ع��  واملساومة  حقوق    ّم ة،  ان��اك  خاللھ  من 

املؤّس  حقوق  ان��اك  أو  املستثمر�ن  االقتصاديّ األفراد  األساسيّ سات  النّ ة  ممارسة  ع��  واالحتيال  ة  صب 

 ). Galal ;, 1999Gundlach ;1998, Hongyi ,2003(عل��ا،املبطن 

 
ّ
ا�حل ينظر  أّن ولذلك  إ��  وا�خ��اء     لون 

ّ
الن األموال  ة  الطفيليّ   االقتصادية�عة  هذه  تحصيل  ع��  �عتمد 

 عادة �� ا�خفاء أو �عيدا عن املراقبة واملالحظة والضّ   بطرق غ�� مشروعة مقابل خدمات، وتتّم 
ّ

� أو  بط ا�ح�

 ، مّم القومّي 
ّ
ثروات    أقطابھ م�ن غ�� مهي�ل يج�ي  . وهو اقتصاد يراه �عض املهتّ اتج ا�ح��ّ ر ع�� ر�ود النّ ا قد يؤث

سلبا   تؤثر  االستهائلة  ومؤّس   �حقيقّي ا  ثمارع��  ا�جتمع  أفراد  بھ  ينتفع  احت�ار  الذي  من  ف��يد  ساتھ، 

 ا�خدمات، السيّ 
ّ
إن  و�خامة املدن، كما    د العمرا�ّي مّد ساع ا�حاجة إ�� تلك ا�خدمات بفعل التّ ما �� ظل ا�

   االقتصاد 
ّ
  واستغاللهم بأساليب هذا قد ي�ون سببا �� استقطاب أعداد هائلة من العامل�ن والعمال    في��ّ الط

 
ّ
؛  2015،  كرزم؛  2010الناصري،  ؛  2020ة،  ة ال�و�تيّ قدميّ التّ   (ا�حركة�اهة  �عيدة عن األمانة واملوضوعية والن

 ). 2015، ةالدبايب

غياب  ونظرا   املؤّس الرّ إ��  من  واملتا�عة  الرّ قابة  لسميّ سات  النّ ة  املمارسات،  هذا  من  االقتصادوع    فإّن 

 
ّ
�� ا�جتمعات ا�حليّ يتضاعف حجمھ، وتتنوّ   في��ّ الط  ع أش�الھ، فتظهر 

ّ
الّس ة ظواهر شاذ ائبة  ة �العمالة 

جار  خيصة،والرّ 
ّ
ة للعمالة غ�� املشروعة،  غ�� �حيّ   إيواءيھباملمنوعات بمختلف األش�ال، و�ناء مراكز    واالت

�ميش ومن مراعاة ا�حقوق ف��داد  ة، ويعا�ي أفراد العمالة هؤالء من ال�ّ ظاميّ ا�خالفات النّ وتك�� تبعا لذلك  

سوء   مّمافرص  يؤدّ   استغاللهم،  ال�ّ قد   �� أمنيّ ي  مشكالت  إ��  وأخالقيّ �اية  و�ّح ة  وقادة  يّ ة  ونحوها.  ة 

 االقتصاد  
ّ
إيجا   في��ّ الط ع��  وقادر�ن  األنظمة   �� �غرات  إيجاد  ع��  قادر�ن   أ�حوا 

ّ
تتس� قيادات  ع��  د   �

ل    ممارسا��م
ّ
فإّن وتقل ا�ع�اسا��ا. وعموما   اال  من �شاعة 

ّ
الط ا�خ��اء  �سمّ   يصنع ما  في��ّ قتصاد  يھ �عض 

) لصا�ح طرف دون    �خم املا�� املصطنع أو املزمن)، (وحجز الفائض الرأسما��ّ ائف)، (والتّ الزّ االقتصاد  (

وتنامي    ) األطراف،  من  االس��الغ��ه  معّق �ّي االقتصاد  �ش�ل  الذين  )  الوسطاء  �شاط  و�ظهر  جدا،  د 

ة، وم�اتب ا�حام�ن ومن هم ع�� ن�جهم  ومن يمارسون  ة أو غ�� موضوعيّ يتقاضون عموالت بطرق موضوعيّ 

ة،  رها ا�جهات القضائيّ سات من أجل مشارك��م �� األموال ال�ي تقرّ ضغوطا هائلة ع�� األفراد أو ع�� املؤّس 

املمارساتلالستثمار    وتضيع فرص عديدة   �عض  وتأخذ  النّ لبيّ الّس   االقتصادّية  املباشر،  صفة  ة،  ظاميّ ة 

ق أر�احا  �ن  تحّق ة والرأسماليّ ي إ�� ظهور أنواع جديدة من الرأسماليّ فتنشأ استثمارات ع�� نظم املضار�ة تؤدّ 
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،  ثمارات الطفيل�ن لهم، وال ينتفع ��ا ا�ح��ّ �� ا�جتمع، ومعظم است ا�حقيقّي  االقتصاد عالية جدا �ستن�ف

 حيث إن معظم هذه األموال الرّ 
ّ

ة تز�د من  ات وخدمات اس��الكيّ ها ع�� هيئة قروض ورهنيّ ابحة �عاد �خ

 ). 2004عو�ضة، ؛ 2004صن، ؛ 1977 ثراء هؤالء، وتضعف قدرات املس��لك�ن ( ز�ي،

فإّن     و�جماال، 
ّ
الط االقتصاد  ا  في��ّ ا�ع�اسات   ع�� 

ّ
ال� وع��  ا�جديد   �جيل 

ّ
ي��ت قد  عموما،  عل��ا  �بية  ب 

 
ّ
   �بية من أجل االقتصاد ا�حقيقّي مصاعب �� ال�

ّ
عليم وسوق العمل، هذا  ، فتنحسر العالقة ب�ن التّ بي��ّ والط

 فضال عن اإلخالل بنظام القيم �� ا�جتمع، حيث قد تلعب النّ 
ّ
ة دورا جديدا �� إعادة سميّ ة غ�� الرّ �بو�ّ ظم ال�

 
ّ
   بيلة مع الوقت، وتحّل ة بحتة، وتندثر القيم النّ شء وا�جيل ا�جديد وفق قيم ماديّ �شكيل الن

ّ
ها قيم  محل

 
ّ

ال� والنّ خصيّ املصا�ح  والفرديّ فعيّ ة،   ة، 
ّ
�ل ذلك  و��ون  التّ ة،  حساب  ع��  والتّ ھ  والتّ �امل،  عاون، ضامن، 

 �افل كما يقرّ والتّ 
ّ

 ).2002وآخرون،   ا�شبالّد  ؛2000 ،روديك؛ 1998رع (حسن، ره الش

ة ثم فتحها للمستثمر�ن واملضار��ن من  ة �� ا�جتمعات غ�� الصناعيّ معظم البيئات االقتصاديّ أّن  كما  

ة تصنع نماذج من البطالة أو تز�د من �سب��ا ع�� املدى القص�� أو  خارج هذه ا�جتمعات ألسباب سياسيّ 

   ع�� املدى البعيد، و�ظّل 
ّ
ثراء.  م عليھ، و�زداد الفقراء فقرا، و�زداد األثر�اء  ا ع�� ما هالذين هم األقل حظ

 )،10/2015/ 27عبد الرحمن الدبايبة ��  (أشرف 

النّ  صندوق  لتقر�ر  الّد ووفقا  اختالل  2019عام    و��ّ قد  حدث  فقد  العاملّي متنام  م،  �سبب    لالقتصاد 

التّ التّ  والضّ وترات  االقتصاديّ جار�ة  الصّ غوط  �عض  قطاع   �� واالضطرابات  سياسات  ة  و�شديد  ناعات، 

ة  جار�ّ ا أدى إ�� ز�ادة عدم املساواة وضعف االستثمار وز�ادة ا�حماية التّ ة مّم االئتمان وتضييق األوضاع املاليّ 

الّس  دخول  إم�انات  �سمّ وتراجع  ما  �خدمة  واملنافسة  النقد وق  (صندوق  ا�جديد  االقتصاد  البعض  يھ 

ا�جتمعات   أوضاع  أن يحسن االقتصادّي  مّو أنھ ل�ي يمكن للنّ  )، كما يرى خراء البنك الدو��ّ 2019الدو��، 

 ).2012، و��ّ قها (البنك الّد مو و�� الفوائد ال�ي يحّق ة النّ فيجب أن �شارك الفقراء �� عمليّ 

وع من االقتصاد  ة تحت نظام العوملة، فقد صار هذا النّ احة العامليّ تنامي اقتصاد املعرفة �� الّس إ��  ونظرا  

 �� �عض ا�حاالت. رسيخ ب�ى االقتصاد الطفي��ّ طرفا �� ت

 
ّ

 إذا �ان ذلك �� صا�ح أفراد ا�جتمع جميعهم، أما  فاملعرفة ليست �� املصدر األساس �� اإلنتاجية إال

املنتفعون   �ان  ةإذا 
ّ
يقوّ قل فهذا  تدّل ،  إذ  للمجتمع   ا�حقيقي  االقتصاد     ض 

ّ
أّن املؤش العاملية  العوملة    رات 

وخاصة االقتصادات   يطرة ع�� االقتصاد العاملّي ة الك��ى من الّس سات االقتصاديّ ؤّس مكنت العديد من امل

بأوزان  ا�حليّ  الرّ و�أش�ال  ة  خارج  التّ مختلفة  للّد قليديّ قابة  وفق  ة  جديدة  عمل  تقسيمات  وصنعت  ول، 

 ا  ا وخارجيّ وتوزيعا و�سو�قا داخليّ واستثمارا  ة غ�� مألوفة إنتاجا  ات اقتصاديّ عمليّ 
ّ
ة �� ذلك ضعف مستغل

الّد الّد  ومشكال��ا  الّس ول  األنظمة  �غي��  ع��  �عمل  ف�ي  لذا  واالجتماعيّ ياسيّ اخلية،   ة 
ّ
الث والقيم  ة  قافيّ ة 

 
ّ
)، وع�� �ل  2021جانب آخر ( إسالم ديب،    ة وتحو�ل العالم إ�� عالم ��تم باالقتصاد أك�� من أّي �بو�ّ وال�

 GLOBAL(ة فيض اإلنتاجب �� إعادة طرح نظر�ّ ناقضات، وقد تتسبّ لتّ ة مليئة باالعوملة االقتصاديّ   حال فإّن 

GLUT الت البطالة بأنواعها، وتنازل  �اية إ�� ز�ادة معّد ي �� ال�ّ ا يؤدّ ائمة، ممّ ة أو الّد الوظائف العامّ   )، و�� �ّح
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االجتماعيّ الّد  وظائفها  من  العديد  عن  واالقتصاديّ ول  االجتما��ّ ة  األمان  فرص  وضياع  و�ة،  ضعاف  ، 

 ).2005عبد الفضيل، ة (االس��الك، وضعف االستثمار ا�جديد وز�ادة األزمات  االجتماعيّ 

   ة ال�ي أحد أك�� نواتجها نمّو ع إفرازات العوملة االقتصاديّ ولهذا فسوف تتنوّ 
ّ
لتغطي    في��ّ االقتصاد الط

 جوانب العمالت، وارتفاع األسعار، والتّ 
ّ

  ة األشّد ة، فضال عن املشكالت االجتماعيّ م، وا�جوانب االئتمانيّ �خ

 قليدّي التّ   واالقتصاد اإلنتا��ّ   ات االقتصاد ا�حّر ا ينذر بقرب ��اية نظر�ّ خطرا، ممّ 
ّ

عوب  ، وتآ�ل طبقات الش

ال�ي نادى ��ا آدم سميث وغ��ه قبل ما يز�د    االقتصادّي   مّو ات النّ ). بل إن نظر�ّ 2021حظا (صالح،    األقّل 

ا�جديد، ونموذج االدخار واالستثمار،    موذج الكالسي�ّي أو النّ   موذج الكالسي�ّي عن قرن�ن ونصف مثل النّ 

اخ�� وغ��ها، قد ال ي�ون لها موضع �� سياق االقتصاد املعاصر (الشناوي،  الّد   مو االقتصادّي ونظر�ة النّ 

وله2018 الّس ).  يرى  تتحّس ذا  لم  إذا  ينمو  ال  االقتصاد  أن  ي��اجع  لطان  أن  يمكن  بل  اإلنتاج،  عوامل  ن 

قد    االقتصادّي   مّو ة للنّ لبيّ ). كما إن اآلثار الّس 2017لطان،  و�نخفض و�صغر مع تدهور عوامل اإلنتاج (الّس 

حّد تتنوّ  عند  تقف  لن  ف�ي  الّد الزّ   ع،   �� املساواة  عدم   ��  �ادة 
ّ
يؤث الذي  مختلف  خل  ع��    األ�شطة ر 

 االجتماعيّ 
ّ
بل ستغط ا�حياة االقتصاديّ ة،   �� اآلثار إش�االت خطرة  والبيئيّ ة واالجتماعيّ ي هذه  (منتدى  ة  ة 

ات ومن  لبيّ مع ارتفاع �� الّس أّن الّنمّو االقتصادّي ي��امن  ). ع�� أن �عض ا�خ��اء يرون 2018أسبار الدو��، 

الطبيعيّ  ال�وارث  عدد  ز�ادة  التّ ة  بي��ا  و�غ�ّ لوّ �سبب  البيئي  والزّ ث  األرض  حرارة  وارتفاع  املناخ  �ادات  �ات 

 الّس 
ّ
فاه  غم من وجود �سب من الرّ ع�� الرّ   واملا��ّ   ة �� املدن، هذا إ�� جانب تنامي الفساد اإلدارّي ة وخاصّ انيّ �

 ).2020، قندح؛  2007(حبيقة،  االجتما��ّ 

الّس  االقتصاد  وخاصّ لبيّ وا�ع�اسات  ا�ع�اساة  الطفي��ّ ة  االقتصاد  األخالقيّ   ت  ا�جوانب  ��  ع��  ة 

 ا�جتمعات املعاصرة قد تدفعهم إ�� التّ 
ّ

� عن مجموعة من القيم ال�ي تمكنوا من ا�حافظة عل��ا لسنوات  خ�

والصّ  الكرم  مثل   طوال 
ّ
والن واإلخالص   داقة 

ّ
وال� النّ �اهة  وضبط  والتّ جاعة  واملعرفة  والعدالة  وازن  فس 

 ). 2019واملشاركة وغ��ها (تيمو�ي تايلور، دق  والصّ 

ة فهؤالء الذين  احة العامليّ ة �� الّس ظم االقتصاديّ ب األك�� �� ا��يارات النّ لكن غياب األخالق هو املتسبّ  

 
ّ
التّ يخط أجل  من  ا�خفاء   ��  طون 

ّ
مقّد حك  ��  م 

ّ
الش والّس رات  وابتداع  عوب  العالم  اقتصادات  ع��  يطرة 

ونحوه ال يك��ثون قليال أو كث��ا    ظم ال�ي تندرج تح��ا �االقتصاد الطفي��ّ ة والنّ ملاليّ ة وا األساليب االقتصاديّ 

األخالقيّ   با�جوانب 
ّ
بالن املق��نة  االقتصادّي ة   شاط 

ّ
يرك فهم  واملنافع  .  امل�اسب  تحقيق  مبادئ  ع��  زون 

بأّي االقتصاديّ  الصّ   ة  من   صورة 
ّ

الش و�ضعون  تحّق ور  ال�ي  �لروط  ع��  و�فرضون  ذلك،  إ��  الّد   ق  اخل�ن 

 االقتصاديّ   األ�شطة
ّ
، االقتصاد الطفي��ّ   أل�شطةة املصاحبة  غوط. ولم �عد املشكالت األخالقيّ ة الضّ ة �اف

ظر  ة ا�جديدة مجرد مشكالت �� مجتمعات �عي��ا، أو النّ ال�ي �غذ��ا العوملة االقتصاديّ   االقتصادّي   وأ�شطة 

 غ��ها، بل أصبحت هذه املشكالت عامليّ ة أو  ة دينيّ �عيون أيديولوجيّ مشكالت  إل��ا  
ّ
قطاعات    ا�ع. ونمّو ة الط

 رائب وتوزيع الّد االقتصاد القائم ع�� البنوك والبورصات والضّ 
ّ
ة  �وات �� سبب األزمات اإل�سانيّ خول وال�

النّ  ة  جار ر، والتّ فوذ والكسب غ�� املشروع، واإلثراء بال م�ّ� املعاصرة �سبب االحت�ار واالستئثار واستغالل 

 
ّ
الت املشبوهة، و�قامة  أو   املمنوعة 

ّ
والل الّد شريعات  تقو�ض نظم  وائح   �� أزمات أخذت  للفساد، و��  اعمة 



ثار  
ٓ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفيلي  السلبية لالقتصاد  دور التربية الدولية في مواجهة اال

ٔ
 ا
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األخالقيّ  والتّ القيم  الفكر  من  نوع  وت�و�ن   وّج ة، 
ّ

الش بالتعليمات  تل��م  ال  ال�ي  ا�جديدة  حيال  رعيّ هات  ة 

 ). 2021ري، ة غ�� املشروعة (املص ات االقتصاديّ �ا و�افة العمليّ ممارسات الرّ 

 : المشکلة  -2

الح، وتجارة املمنوعات، وهذه  قود، وتجارة الّس ة ا�حديثة تركز ع�� تجارة النّ الرأسماليّ   ا�خ��اء أّن يرى  

 
ّ
الث النّ األنواع  العالم املعاصر، و�طلق ع�� هذا   �� وع من االقتصاد  الثة من ميادين االقتصاد �� األعظم 

 . الوه�ي) (االقتصاد

 قوة نفوذ املؤّس ونظرا إ��   
ّ

سات  يطرة ع�� مؤّس نت من الّس سات ال�ي تر�� هذه االقتصادات، فقد تمك

والتّ راعة والصّ �الزّ   اإلنتاج ا�حقيقّي  جارة، وفرضت نظمها وقيودها وشروطها عل��ا، وتحول االحت�ار  ناعة 

و�� ليست من باب  ��ا،  سلعة ُيّتجرقود لنّ ا�عت��  اإلسالمّي ال . و�� الفقھ إ�� نوع من االحت�ار الدو��ّ  الفردّي 

لع وا�خدمات، ولذلك جاء تحر�م الر�ا �� اإلسالم الذي يقوم أساسا ع��  العمل املنتج، بل �� بدل عن الّس 

 ). 2010عمارة، اب معاناة البشر ع�� وجھ األرض ( تجارة النقود ال�ي �� أحد أك�� أسب

   نمو ع�� حساب االقتصاد ا�حقيقّي هو الذي ي   االقتصاد الطفي��ّ   و�رى يو�س أّن 
ّ
ھ  أي اقتصاد الغ�� ألن

جذور،   لھ  ليس  أّن    اقتصاد   ذلك 
ّ
 الن

ّ
الط البشر�ّ   في��ّ شاط  ا�جتمعات  إنتاجيّ ��  غ��  أ�شطة  إ��  �ش��  ة  ة 

ا يجعل  ، واالحت�ارات ممّ ن والسمسرة، واإلنتاج غ�� الضرورّي جار��ّ كتجارة العملة واملضار�ات والوسطاء التّ 

 ا�جت
ً
مجتمعا منتج    مع  تحقيق    غ��  ع��  قادر   وغ�� 

ّ
الذ اس��الكيّ االكتفاء  مجتمعا  و��ون  ي�ون  ا�ي،  أو  ا، 

ا يؤدي إ�� ز�ادة الفقر  عبة لصا�ح طبقة �عي��ا ممّ ا�جتمع سوقا لسلع وخدمات الغ�� مس��ل�ا عمالتھ الصّ 

ضرور�ّ  خدمات  جّد وا��يار  �الّ� ة  والتّ ا  و�تّم حة  استقالليّ   عليم،  الّس تقييد  القرار  يو�س،  (  �سببھ  يا��يّ ة 

2020.( 

 
ّ

الش أو�ح     هرّي كما 
ّ
الط االقتصاد  التّ   في��ّ أن  مستحدثات  هامش  ع��  قام  �شاط  ا�حياة  هو   �� قنية 

 االجتماعيّ 
ّ
فق مع األصول، وليس لها من�ج وا�ح، ة جديدة ال تتّ ل مالمح ثقافة اجتماعيّ ة املعاصرة، ويش�

و  معلن،  هدف   وال 
ّ

الال ع��  الّس مسوؤليّ �دل  وع��  ا�جماعيّ لبيّ ة،  وع�� ة  املسؤول،  الو��  عدم  وع��  ة، 

ج خدمات أو  ة ال�ي تروّ جار�ّ ة التّ غ�� غ�� املنضبط �� ا�جتمع، و�ظهر �� ا�حمالت اإلعالنيّ استغالل حالة التّ 

ترف��يّ  تتجّد لناشط   ة 
ّ

بث ع��  وتحتوى  باستمرار  تتّم   د  وقد  معتادة،  غ��  برعاية    شعارات  اإلعالنات  هذه 

 
ّ

املعتمدة وطنياالش وتقّد و�شرافها  ر�ات  التّ ،  من  محتوى  الصّ م  بخ�� ع��  �عود  ال  تحت  فاهة  والكبار  غار 

ة، ويغرس �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر  م �شاطات مثل املسابقات الوهميّ أقنعة ز�ادة املوارد ونحوها، فيقّد 

 ة كعقوق الوالدين، واستبعة سلبيّ قيما سلوكيّ 
ّ
ة، و�ذ�اء  ة واألدبيّ الالت العلميّ ة، وتحو�ر الّد غة العر�يّ اد الل

 ). 2021سوم ونحوها (الشهري، ثقافة البوب بحجة تقديم تخفيضات �� الرّ 

 
ّ
الط    في��ّ واالقتصاد 

ّ
النا ا�جتمعات  �س��دف  النّ أ مية،  ال  شبھ  بل و  ونزوال،  صعودا  نحوها  أو  امية 

ب�ن   فقد  استثناء.  دون  ا�جميع  املتّ   2016عام    HANAUER�س��دف  الواليات   �� األعمال  عالم  حدة  أن 

  وا�حقيقي، ومناشط االقتصاد الوه�يّ   قليدي األسا��يّ االقتصاد التّ   أ�شطة  تك�� فيھ ة أصبحت  األمر�كيّ 
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يجّف  أن  يوشك  االقتصاديّ الذي  ا�حياة   ف 
ّ
الط االقتصاد  عليھ  يطلق  الذي  البالد   ��  PARASITE  في��ّ ة 

ECONOMY  االقت ا�حقيقّي ففي  ودفع    صاد  ونحوها،  ومزارع  ومصا�ع  مدن  و�ناء  مشكالت،  عالج  يتم 

 صات للعامل�ن ال�ي تجعل ا�حياة األمر�كيّ ا�خصّ 
ّ

عب  ة حياة رائعة، و�� ا�حياة ال�ي �عد ��ا القيادات الش

 
ّ
وا�خدمات  حة  عليم والّ� لب واإلنتاج فيقوم بتمو�ل التّ دوما، وهو االقتصاد الذي يقوم ع�� العرض والط

االجتما��ّ والضّ  املد�ّي والّد    مان  الطفي��ّ والقومّي   فاع  االقتصاد   �� بينما  املؤّس   .  االقتصاديّ تقوم  ة  سات 

خدميّ  عمل  فرص  بتوف��  والصغ��ة  محّد الكب��ة  ومخصّ ة  و�رواتب   دة 
ّ
فيت للغاية،  �حيحة  من  صات  سع 

 
ّ
وتتد� والبطالة،  الفقر  نطاق  مالي�ن  خاللھ  عند  القيم  �سببھ   الّس ى 

ّ
الط االقتصاد  فيعمل  ع��    في��ّ �ان، 

الّس  البعيد، ويستحوذ ع�� مقّد تجر�د  املدى  أو ع��  القص��  املدى  را��م  �ان من قدرا��م و�م�انا��م ع�� 

ا�حدود    ص العامل �ساعده ع�� ا�حياة املعيشية بطرق مقبولة ولو عند أقّل وممتل�ا��م. و�عد أن �ان مخصّ 

   ص العامل �� االقتصاد الطفي��ّ مخصّ   فإّن ، االقتصاد ا�حقيقّي   �� ظّل 
ّ
ات ا�حياة ال�ي ي أساسيّ ال ي�اد �غط

 ). Hanauer 2016 ,( ا تجعل منھ إ�سانا حقيقيّ 

ون  �م أ�خاص مهمّ ن وا�حام�ن ينظرون إ�� أنفسهم ع�� أ�ّ ياسي�ّ العديد من الّس   فإّن   STOSSELو�� رأي  

 �م طفيليّ ون أل�ّ �م مهمّ ا�حقيقة �� أ�ّ   لكّن 
ّ

 ون، فهم يتغذ
ّ
ب ع�� جهودهم اقتصاد  ون ع�� اآلخر�ن، وال ي��ت

ا�حّر حقيقّي  ألحدال    . ومفهوم االقتصاد  أو من أ�حاب    يخول  االقتصاديّ املؤّس   األعمال  تقوم  سات  أن  ة 

 ع�� هدر مقّد   أ�شط��م
ّ
ي القوان�ن واألنظمة  رات املواطن�ن واستحقاقا��م ل�حياة الكر�مة، وال يجوز أن �غط

يتحصّ املنحر  الذين  هؤالء  من  أن ف�ن  رغم  ونحوهم  القرار  أ�حاب  ومن  البنوك  من  امتيازات  ع��  لون 

و  ف��ا،  �عيشون  ال�ي  ا�جتمعات  تخدم  ال  و�حة  أال�ي  ��  استثمارا��م  �عليم  من  املقومات  جميع  هد��م 

إّن  كر�مة.  وحياة  يتحوّ   وفرص  قد  جميعهم  أو  ا�جتمع  أفراد  طفيليّ معظم  انتلون  ما  إذا  ثقافة  �ن  شرت 

 
ّ
وعّم ة االقتصاديّ فيليّ الط التّ ة  لم يوجد من يحاسب هذه  و�ذا  ا�جتمع،   وّج ت 

ّ
الط �� االقتصاد  فيليّ هات  ة 

 . )Stossel  ,2015(ا�حديث 

 
ّ

ة  ول املوغلة �� الرأسماليّ �� الّد وطروحا��م  ن  �ن واالقتصادي�ّ ر�ن واإلعالميّ و�ش�� العديد من رؤى املفك

 أسماليّ ة والرّ أسماليّ الرّ   إ�� أّن 
ّ
ن �ل من ن ��ا. فقد ب�ّ د ا�جتمعات ال�ي تديّ اغوت الذي ��ّد ة ا�جديدة �� الط

PEART،LEVY  أسماليّ الرّ   أن 
ّ
، و�� ال�ي تصنع هذا االقتصاد، ورأيا  في��ّ ة ا�جديدة �� جوهر االقتصاد الط

   كذلك أّن 
ّ
   هو الفّخ   في��ّ االقتصاد الط

ّ
جر�مة، ولذلك �س�� دول    ھ �عّد الكب�� الذي نصب للمواطن�ن، وأن

 
ّ

أّن  ة ال�ي انبثق ع��ا. كما  أسماليّ وع من االقتصاد والرّ ة نحو محار�ة هذا النّ رقيّ عديدة وخاصة �� أور�ا الش

ة  ضوعيّ اب غ�� مو بة إ�� أسأسماليّ ة الرّ ن بإرجاع املصاعب االقتصاديّ �ن واالقتصادي�ّ ياسيّ قيام �عض الّس 

الرّ   سبتم�� ونحوها هو جزء جوهرّي   11�أحداث   ت��ير هذه   أسماليّ من مسلسل 
ّ
الط واقتصادا��ا  ة  فيليّ ة 

)T , 2002And Pear Levy .( 

  االقتصاد الطفي��ّ   أّن   )Jenkin ,1887 ;Erlanger , 2001 ;Muktar , 1995-Al(من  كما أظهرت أعمال �ل  

ر هو  الذي يتطوّ   مان، وأّن إ�� حوا�� أك�� من قرن�ن من الزّ   وليد اليوم، بل هو ذو جذور تمتّد   اليس اقتصاد

والتّ  �ع�ّ املمارسات  ال�ي  إليھ طبيقات  ذهب  ما  ذلك  وساند  عنھ.   �);Carlyle And Others,1997;   Shari 
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Carlye, 1837 Atmdari;   (  الذين أو�حوا   
ّ
بحسب    يظهر بقوة أو �ش�ل غ�� مرئّي   في��ّ أن االقتصاد الط

 را��ا. ة وتطوّ ار�خيّ ة التّ طبيعة املراحل االقتصاديّ 

أن العالم منذ ما يز�د عن قرن�ن وهو �س��    2016  عام  NAKEEB-ALو��� جانب ذلك فقد بينت دراسة  

 الّديمقراطّية  إليجاد حلول لالقتصاد وسياسة  
ّ
   بقوة،  في��ّ املزعومة. فقد نما االقتصاد الط

ّ
  أش�اال  خذ وات

eebkNa-Al ,( املعاصر �عيد عن الكساد االقتصادّي  متباينة، وصارت فرصھ عديدة، وهو مسؤول إ�� حّد 

2016(. 

 العديد من مناشط ا�حياة االقتصاديّ   إّن 
ّ
ق أر�احا هائلة  يحّق   في��ّ ة املعاصرة ت��هن ع�� أن االقتصاد الط

ال�ي تحّق   األ�شطةة  % خاصّ 500ة  تتجاوز �سب سنو�ّ  كعموالت  أخرى  قها مناشط  القائمة ع�� القروض 

االئتمانيّ  تز�د عن  تحّق و��  ة مثال،  البطاقات  األر�اح  لكّن 20ق �سبا سنو�ة من  العالية ال    %  األر�اح  هذه 

خدمات تز�د من فرص ا�حياة الكر�مة    األ�شطةم هذه  ، وعادة ال تقّد املستثمرون�ستفيد م��ا إال املالك أو  

الّد   �انللّس  أ�حاب  ا�حدود  من  عام    WICSONوأجرى    )Katz And Jackson, 2004(خل    2010دراسة 

 
ّ
راسة  ة، وركزت الّد حدة األمر�كيّ �ان املهاجر�ن إ�� الواليات املتّ ع�� الّس   في��ّ حول ا�ع�اسات االقتصاد الط

بالّد  شي�اغو  املكسيكيّ ع��  املهاجر�ن  وع��  األو��،   رجة 
ّ
وات تحديدا،  من  �ن  الّد �ح  الواقع  نتائج  أن  راسة 

املؤّس   االقتصادّي  لهم. فقد مارست  بمثابة عقو�ة  �ان  ال�ي تجلب هؤالء وتقوم  املمارس ع�� هؤالء  سات 

متعّد  صنوفا  باستغاللهم  أو  الضّ بتوظيفهم  من   دة 
ّ
مستغل من  غوط،  العديد  ع��  وحاجا��م  ظروفهم  ة 

 
ّ
لطات ا�ختلفة، وتحت ستار  وتدقيق من قبل الّس   ر دون مراقبةال�ي �انت تمرّ   في��ّ مناشط االقتصاد الط

ى �� البالد نيا ونحوها، وهو ما يحدث �� العديد من دول العالم، بل ح�ّ ا�حاجة إ�� العمالة للوظائف الّد 

وآلخر�ن ظاهر�ن    تجذ��مللوسطاء وللم�اتب ال�ي    إتاوات معقدة   إ�� دفع   ة، و�ضطر هؤالءة واإلسالميّ العر�يّ 

 وغ�� ظاهر�ن ليت
ّ

 .)Ailson  ,2010(نوا من ا�حصول ع�� فرص العمل أو ال�جرة مك

 �س��  و 
ّ
الّد ال� الّس   و�طار عاملّي   عد دو��ّ �ُ   إضفاءإ��  ة  وليّ �بية  العاملّي من أجل   الم 

ّ
ال� �بية  . ويعد توظيف 

 الم والتّ ة والّس ز للقيم األخالقيّ املعزّ   ة �� خدمة االقتصاد العاملّي وليّ الّد 
ً
. ذلك  ط��اأ�ش ا ��  جوهر�ّ   �امل جانبا

 
ّ
ال� الّد أن  الشعوبوليّ �بية  جميع  اح��ام  �عز�ز  إ��  �س��  وأساليب  وفهم    ة  وقيمهم  وحضارا��م  ثقافا��م 

جاهات  �امل وتنمية  واصل والتّ حيا��م وتقدير حقوقهم، عالوة ع�� �عز�ز التّ 
ّ
ة نحو تقدير قيمة  اإليجابيّ االت

ة، ومواجهة �غ��ات العصر ع�� ترسيخ  وليّ ة والّد ة والقوميّ املشكالت ا�حليّ   عليم وأهميتھ من أجل حّل التّ 

 نوّ ثقافة ا�حوار، وتقدير التّ 
ّ
نمية املستدامة، وتحس�ن ا�جودة وترسيخ مبادئ  ، وتحقيق التّ واملعر��ّ   قا��ّ ع الث

 . هـ)1437ا�خطيب،  عليم ل�جميع (التّ 

فإّن     ولذلك 
ّ
اإلسالميّ ال� عامليّ ة  �بية  تر�ية  والتّ باعتبارها  واإلخاء  املساواة  إقامة  إ��  تدعو  وتقّد ة  م  عاون 

 
ّ
،  االقتصادّي وازن  املفرط، وتحس�ن منظومة العمل وتحقيق التّ   مّو مة لضبط النّ العديد من املبادئ املنظ

االعتماد  من أجل    ق�يّ عليم التّ ، و�عز�ز التّ االس��الكة وترشيد  ة لألسواق ا�حليّ لع األجنبيّ وتنظيم دخول الّس 

 
ّ

ة، وتأهيل  عليم وتنمية املوارد البشر�ّ در�ب والتّ ا، ورفع مستوى املهارات واإلعداد والتّ ات اقتصاديّ ع�� الذ
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(    عاون الدو��ّ ة، وتحس�ن فرص التّ ة، و�عز�ز املشاركة ا�جتمعيّ ة للعمل �� األسواق العامليّ ال�وادر البشر�ّ 

 هـ ). 1439ا�خطيب، 

   وفضال عن ذلك، فإّن 
ّ
 ياسيّ ة والّس حقوق اإل�سان املدنيّ إ�� ترسيخ  ولية �س��  �بية الّد ال�

ّ
�بية  ة �� ضوء ال�

جوهر�ّ اإلسالميّ  قضية  و��  املوّج ة،  ا�ختلفة  األساليب  مجا��ة   ��  ة 
ّ
ال� نحو  االقتصاديّ هة  املعزّ �بية  زة  ة 

 لالقتصاد 
ّ
 ـ). ه1434(السه��،  في��ّ الط

   عالوة ع�� ذلك، فإّن 
ّ
اس بما �� ذلك �عمل ع�� إقامة األمن �� حياة النّ   ة �� الهدي اإلسالمّي وليّ �بية الّد ال�

 ).2001(ال���ي،  األمن االقتصادّي 

 
ّ
 ا��:ئيس التّ ساؤل الرّ ومن هذا املنطلق يمكن حصر مش�لة البحث �� الت

 
ّ
ال� دور  الّد ما  اآلثار  وليّ �بية  مواجهة   ��  لالقتصاد  ة  لبيّ الّس ة 

ّ
ا�حليّ   في��ّ الط ا�جتمعات  ضوء  ع��   �� ة 

 
ّ
 ة؟  �بية اإلسالميّ ال�

الية: 
ّ
 و�تفرع عن الّسؤال الّرئيس األسئلة الت

 1س
ّ
 البة �� ا�جتمع؟  ة الّس ة ملواجهة اآلثار االقتصاديّ وليّ �بية الّد / ما أهمية ال�

الّس 2س اآلثار  ما  القيم   الطفي��ّ   لالقتصاد البة  /     ع�� 
ّ
 �بو�ّ ال�

ّ
ال� �س��  كما  ا�جتمع   �� الّد ة  ة  وليّ �بية 

 ل��سيخها؟  

 وّج / ما التّ 3س
ّ
 لالقتصاد  ة  لبيّ ة ملواجهة اآلثار الّس ة اإلسالميّ �بو�ّ هات ال�

ّ
   في��ّ الط

ّ
�بية  �� ا�جتمع ع�� ال�

 ولية؟  الّد 

 : یة البحث أهمّ  -3

 ية البحث من اال�ي:تنبثق أهمّ 

1.  
ّ
 االقتصاد �� ميدان  �بوّي حداثة البحث ال�

ّ
   في��ّ الط

ّ
 ة.وليّ �بية الّد وخاصة �� ميادين ال�

 لالقتصاد ة لبيّ تنامي اآلثار الّس  .2
ّ
  في��ّ الط

ّ
 ة  ة �� ا�جتمعات ا�حليّ وليّ ة الّد �بو�ّ ع�� القيم ال�

 أهمّ  .3
ّ
ال� اإلسالميّ ية  الّس �بية  اآلثار  مواجهة   �� ا�ختلفة  ومضامي��ا  يخلفها  لبيّ ة  ال�ي  االقتصاد  ة 

 
ّ
 ة.ع�� ا�جتمعات ا�حليّ  في��ّ الط

االقتصاد  راسات حول ا�ع�اسات  توجيھ عناية الباحث�ن والباحثات إلجراء مز�د من البحوث والّد  .4

 
ّ
   في��ّ الط

ّ
 ة إليجاد حلول تر�و�ّ وليّ ة الّد �بو�ّ ع�� القيم ال�

ّ
 البة.الّس اال�ع�اسات  ي هذه  ة مناسبة لتخط

 تّ توجيھ عناية م .5
ّ
ات  ّ◌ �� مختلف ا�حقول وامليادين لبناء سياسات واس��اتي��  �بوّي خذي القرار ال�

الطفي�� ع�� ا�جتمعات ا�حلية �� سياق    لالقتصادمواجهة اآلثار السالبة  شأ��ا  وخطط من شا��ا  

 ال��بية الدولية. 

جتمعات ا�حلية  �عدد الظواهر ا�حديثة وتداخلها �� العمل ال��بوي الدو�� املوجھ نحو حماية ا� .6

 الطفي�� وجذوره.  لالقتصاد من اآلثار السلبية 
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 : أهداف البحث  -4

 �س��دف البحث اآل�ي: 

 رصد الّد  .1
ّ
   لالقتصاد  ةلبيّ �� مواجهة اآلثار الّس   �بوّي ور ال�

ّ
ة �� ضوء  ع�� ا�جتمعات ا�حليّ   في��ّ الط

 
ّ
 �بية اإلسالميّ ال�

ّ
 ة.وليّ �بية الّد ة، و�� سياق ال�

 يّ أهّم ف ع��  عرّ التّ  .2
ّ
البة �� ا�جتمعات  الّس االقتصادّية  ة املعاصرة �� مواجهة اآلثار  وليّ �بية الّد ة ال�

 ة.ا�حليّ 

الّس عرّ التّ  .3 اآلثار  أبرز  ع��   لالقتصاد  البة  ف 
ّ
   في��ّ الط

ّ
ال� القيم  الّد �بو�ّ ع��  ا�جتمعات وليّ ة   �� ة 

 ة.ا�حليّ 

 وّج مناقشة ِأهم التّ  .4
ّ
 لالقتصاد  ة  لبيّ ملواجهة اآلثار الّس ة  ة اإلسالميّ �بو�ّ هات ال�

ّ
�� ا�جتمعات    في��ّ الط

 ا�حليّ 
ّ
 ة.وليّ �بية الّد ة �� سياق ال�

 : ة البحث منهجیّ  -5

ف  عرّ �ج ع�� أساس التّ . و�قوم هذا النّ حلي��ّ التّ   املقارن املعيارّي االستنتا�ّ�  �عتمد البحث ع�� األسلوب  

 االقتصاد  ع�� العالقة ب�ن جوانب  
ّ
نمية املستدامة، واستعراض  ع�� التّ وا�ع�اسا��ا  ة  بو�ّ م ال��ّ والقي  في��ّ الط

 
ّ
ة لرصد أبرز اآلثار ة من أجل املقارنة ب�ن ا�جتمعات ا�حليّ وليّ احة الّد �� الّس   في��ّ خصائص االقتصاد الط

 لبيّ الّس 
ّ
 �بو�ّ ة ع�� القيم ال�

ّ
لوصف    معيارّي ، و�جراء تحليل  في��ّ ة ف��ا �سبب تنامي ممارسات االقتصاد الط

 هذه اآلثار الّس 
ّ
 ة. �بية اإلسالميّ البة �� ضوء ال�

 : حدود البحث  -6

زمنيّ يتحّد  .1 البحث  الّس د  اآلثار  رصد  خالل  من  القائمةا     لالقتصاد  البة 
ّ
الّس   في��ّ الط نوات  خالل 

 هـ. 1443هـ إ�� عام 1432العشر املاضية من عام 

 د البحث م�انيّ يتحّد  .2
ّ
 لالقتصاد البة لّس �ك�� ع�� اآلثار اا من خالل ال�

ّ
  في��ّ الط

ّ
ة ��  �بو�ّ ع�� القيم ال�

 ة. ا�جتمعات ا�حليّ 

 د البحث موضوعيّ يتحّد  .3
ّ
 ا من خالل ال�

ّ
البة ع�� القيم  الّس   في��ّ �ك�� ع�� ا�ع�اسات االقتصاد الط

 
ّ
 �بو�ّ ال�

ّ
 ة.يّ ة �� ا�جتمعات ا�حل
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 : مصطلحات البحث  -7

 ا ا ونظر�ّ ض البحث عمليّ يتعرّ 
ّ
 الية: للمصط�حات الت

 : مفھوم التّربیة الّدولّیة .1
 
ّ
ال�    و��ّ خ البعد الّد يرّ�   �ا مجال تر�وّي ة ع�� أ�ّ وليّ �بية الّد يمكن توضيح مفهوم 

ّ
ال� الذي    �بوّي �� العمل 

 
ّ
الّس �غط ثقافة  التّ ي  والتّ نوّ الم وتقدير   عّد ع 

ّ
الث التّ   قا��ّ د  التّ وتحقيق  وا�جودة ومبادئ  املستدامة  عليم  نمية 

 واصل وا�حوار والتّ ل�جميع و�ناء قيم التّ 
ّ

 . هـ)1437، (ا�خطيبعوب �امل ب�ن األمم والش

 : القیم التّربوّیة .2
 
ّ
 ة ال�ي يقرّ ة العامليّ �بو�ّ يقصد ��ا القيم ال�

ّ
ة ا�ختلفة مثل  ة �� ا�جتمعات ا�حليّ �بية اإلسالميّ ها نظام ال�

 واصل، والتّ التّ 
ّ
 ، املساواة والعدل وغ��ها.الم العاملّي قافات، الّس �امل، اح��ام الث

 : مفھوم االقتصاد الّطفیليّ  .3
التّ  ع��  يقوم  الذي  االقتصاد  ذلك  بھ  الّس و�قصد  التّ   واملعر��ّ   ل��ّ داول  أساليب  ع��  جارة  ا�ختلف 

ا�حليّ أسماليّ الرّ  ا�جتمعات  داخل  واملسيطرة  الواسعة  ا�حواسيب  من  شب�ات  ع��  ويعتمد  لتحقيق  ة  ة، 

متنوّ  وم�اسب   أر�اح 
ّ
الت منح  ع��  للغاية  عالية  والرّ عة  ترسيخ  سهيالت  ع��  �ساعد  واملنح  والقروض  خص 

ة من داخل ا�جتمعات أو  ظم الب��وقراطيّ ة بدعم وافر من النّ سات نخبو�ّ االحت�ار من قبل أفراد أو مؤّس 

 من خارجها. 

 : التّربیة اإلسالمّیة .4
 وّج املبادئ والتّ و�قصد ��ا �� هذا البحث  

ّ
ال�ي �س��دف ترسيخ القيم    رع اإلسالمّي هات القائمة ع�� الش

 ة �� ا�جتمعات ا�حليّ ة اإلسالميّ بو�ّ ال��ّ 
ّ
 ة. وليّ �بية الّد ة �� سياق ال�

 
ّ
 ة  �بية اإلسالميّ منظور تر�وي ملفهوم االقتصاد كما ت��زه ال�

 
ّ
   ة �� نظام تر�وّي �بية اإلسالميّ ال�

ّ
 ي شامل �غط

ّ
ة مت�املة، ة تر�و�ّ ة و�قوم ع�� نظر�ّ �بو�ّ جميع امليادين ال�

ة �� ذلك،  ظر�ة ورسم معاملها رغم العديد من ا�جهود الفرديّ هنالك قصورا �� إقامة هذه النّ   ومع ذلك فإّن 

االقتصادّي  البعد  النّ   وتنظيم  هذه  جوهرّي ظر�ّ ��  عامّ جّد   ة  يفهم  فقد  النّ ا  خاص��م  أو  الناس  ظام  ة 

   دّي االقتصا
ّ

دة. لكن  ة، بأش�ال متعّد واملمارسات االقتصاديّ   األ�شطة� من خالل عدد من  �� ا�جتمع ا�ح�

  ظام االقتصادّي النّ   واملمارسات لها تأث��ات ع�� نتائج اآلخر�ن. ذلك أّن   األ�شطةفقون ع�� أن هذه  ا�جميع يتّ 

 
ّ
ذلك    ة، سواء تّم العمل، وحقوق امللكيّ   اتجة وتنظيملوك النّ وأنماط الّس واالس��الك  خل  ي اإلنتاج والّد �غط

   االقتصاد ة تحت إطار  ة أو بطر�قة �ليّ بطر�قة جزئيّ 
ّ
 ط واقتصاد الّس ا�خط

ّ
مة  وق، و�� سياق املبادئ املنظ

 والتّ واالستقرار  خل،  والكفاءة وتوزيع الّد   مّو ة، النّ (ا�حقوق، ا�حوافز، نظم العمل، نظم املال، امللكيّ 
ّ

م، �خ

 م). 1989صالح الدين، ؛ 2014أم�ن، (ونحوها نمية  والتّ 

ة �ش�ل مفتوح وف�ح ا�جال أمام جميع  ة ا�خاصّ ن مبادئ تنمية رأس املال ترسيخ موضوع امللكيّ وتتضمّ 

حر�ّ  أّن  .  االس��الكة  األفراد، وضمان  العامّ �ّ ا�حرّ ذلك  املصا�ح  لتحقيق  وسيلة   �� سبب  ة  ة، و�� كذلك 
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الكاالنتاجلتنمية   التّ 2014،  (أم�نة  رامة اإل�سانيّ ، و�عب�� عن   )، وفق 
ّ
الط التّ   بي��ّ طور  وازن  الذي يحفظ 

 
ّ
االقتصادي. أما عند خروج   من االستقراردة  ق مستو�ات متعّد لب، و�حّق �ش�ل مستمر ب�ن العرض والط

الّس  عن   االقتصاد 
ّ
الط التّ بي��ّ ��  فقدان  حساب  ع��  ذلك  ي�ون  فقد  يصنعھ  واالستقراروازن  ،  ما  وهو   ،

  االقتصاد 
ّ
 ).2000الصادق والكردي، ؛ 1997ة (ز�ي، ة وا�حليّ احات العامليّ �� الّس  في��ّ الط

 
ّ
   بي��ّ ذلك أن االقتصاد الط

ّ
ولة ل الّد يقوم ع�� فلسفة إشباع جميع أعضاء ا�جتمع، ويعتمد ع�� تدخ

 إيجابيّ 
ّ
الظ خالل  الصّ ا  خاصّ روف   عبة 

ّ
وال� الكساد  حاالت   �� و ة  ع��  �اجع  ا�حافظة  مع  البطالة،  تنامي 

غ��    قدّي ع النّ وّس رائب، ودونما التّ وضبط اإلنفاق دونما حاجة إ�� ز�ادة الضّ   واالستثمار  االدخارة  استمرار�ّ 

التّ  للّد املالئم، والعمل ع�� مراعاة  العادل  إ�� جنب  االحت�ارخل، ومنع  وزيع  الّس   –، جنبا  إ�� عدم  ��  مع 

أث�� ع�� ا�ح�ومة وفرض سيطر��ا ع�� املواطن�ن بل وع��  افذة للتّ ة النّ القتصاديّ سات ا إتاحة الفرص للمؤّس 

 
ّ
 ا يجعل املؤّس واملكر، ممّ   االلتواء  انة وأساليب غاية ��  ا�ح�ومة نفسها تحت شعارات رن

ّ
ة غ��  يّ سات ا�حل

املنافسة، ور�ّ  يتسبّ قادرة ع��  التّ ما   �� الّس ب ذلك  العوائد، وتراجع    ل�يّ أث��  وانخفاض  الطلب  ع�� عنصر 

التّ  غ��  التّ نافسيّ القطاعات  �ا�خدمات  والّ� عليميّ ة  الفرديّ ّح ة  وا�خدمات  واإلس�ان  (حبيب،  ة  ؛ 1995ة 

 ) 2003معهد التخطيط القومي، 

 
ّ
 لالقتصاد ة �بية اإلسالميّ ضوابط ال�

 
ّ
ال� اإلسالميّ �س��دف  إكساب  �بية  املعارفاألفراد  ة     واالتجاهاتواملهارات    وا�جماعات 

ّ
تمك ��م من ال�ي 

 تحقيق العبوديّ 
ّ

 ة �خالقهم وتزك
ّ
هـ)  1415(ا�خطيب وآخرون،    األخالقمهم الكتاب وا�حكمة وم�ارم  ��م و�عل

 
ّ
اإلسالميّ وال� نظر  ة  �بية  ر�ّ ��  تر�ية  شموليّ ا�خ��اء  متوازنة، عمليّ انية،  فرديّ ة،  واجتماعيّ ة،  ة،  ة، ومستمرّ ة 

 دة، و�� عامليّ ومتجّد ومحافظة  
ّ
ة، ة، ودنيو�ّ ة واجتماعيّ ة وتوعو�ّ ة ودينيّ ة البشر، وذات أهداف أخالقيّ ة ل�اف

 األصول األخالقيّ   ة للغاية �� عالج مشكالت ا�جتمعات املعاصرة. ومن أهّم و�� ضرور�ّ 
ّ
ة  �بية اإلسالميّ ة لل�

اس  �ا باعتباره ظلما واستغالال للنّ الرّ   ة، عالوة ع�� حرمةاالقتصاديّ   األ�شطةاس من خالل  منع الغ�ن للنّ 

دق وحرمة الكذب، وحرمة  ة الصّ ، و�ضرارا با�جتمعات، وحرمة الكتمان واإلخفاء، و�لزاميّ بدون وجھ حّق 

ة اإل�سان ألخيھ اإل�سان  �امل عند األزمات، ووجوب محبّ ة التّ حايل، و�لزاميّ غر�ر والتّ دليس والتّ والتّ   الغّش 

 ). ووا�ح  2020،  (دا��
ّ
 من هذا الط

ّ
من هذه األصول.    تنت�ي إ�� أّي   ال  في��ّ رح أن ممارسات االقتصاد الط

 و�النّ 
ّ

   االقتصادة فقد تندرج معامالت  رعيّ ظر إ�� ا�حدود الش
ّ
�� نطاق البطالن أو الفساد والكراهية    في��ّ الط

 حر�م ع�� الرّ والتّ 
ّ

 وع من املعامالت. هذا النّ ة حيال رعيّ غم من اختالف الفقهاء �� تفاصيل األح�ام الش

 
ّ
ن ة. حيث يتع�ّ أن تقوم ع�� القيم األخالقيّ   ممارسة االقتصاد البّد   ة فإّن �بية اإلسالميّ و�موجب أصول ال�

التّ ي املمارسات االقتصاديّ أن تؤدّ  إ�� ز�ادة مستوى  ��  ة  للفقراء واملساك�ن ومن  الناس، في�ون  ب�ن  �امل 

وامل امليسور�ن  أموال   �� حقوق  حّق حكمهم  أموالهم   �� ﴿والذين  �عا��:  قال  للّس   قتدر�ن.  ائل معلوم، 

اآل  املعارج  للزّ 25-24يات  وا�حروم﴾  ﴿والذين هم  �عا��:  وقال  آية    فاعلون﴾   �اة.  �عا��: 4املؤمنون،  وقال   .

 
ّ

. حيث  34و�ة، آية  ة وال ينفقو��ا �� سبيل هللا فبشرهم �عذاب أليم﴾: التّ هب والفضّ ﴿والذين يكن�ون الذ

  ت�ح من اآليات الكر�مة أّن ي
ّ
باملال باعتباره أحد   الغرورسات إ�� عدم ر األفراد واملؤّس ة تنوّ �بية اإلسالميّ ال�
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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النّ   �� ذكرهم  ورد  الذين  املغرور�ن  من  كث��  فعل  كما  الف�ن،   أك�� 
ّ

الش الّس صوص  كتابات  و��  لف  رعية 

 
ّ
   اال�غماس  واألموال، كما ال يجوز �نة  اس �� الزّ فاخر ب�ن النّ ھ ال يجوز التّ الصا�ح، وأن

ّ
هوات والبطر  �� الش

 ولو �سط هللا الرّ ﴿عندما يك�� املال. قال �عا��:  
ّ

 . 27ورى، آية زق للناس لبغوا �� األرض﴾ الش

 ومن أهم الضّ 
ّ
 منع اإلسراف أو التّ   لالقتصادة  ة اإلسالميّ �بو�ّ وابط ال�

ّ
  ما يحدثھإ��  غيان، نظرا  بذير والط

 اس، هذا فضال عمّ ة ع�� النّ ذلك من آثار خط�� 
ّ
   �� الدنيا واألخرةب عليھ من نقم  ا قد ي��ت

ّ
واهد ع�� ذلك  والش

التّ   �� اإل�سا�ّي كث��ة  فإّن ار�خ   .   
ّ
استغل وقوى  و�م�انات  أمواال  جميعا  خلقھ  أعطى  �عا��  �� هللا  البعض  ها 

لهم هذه املوارد، ف�ان عاقبة ذلك  ر  د ع�� ن�ج ا�خالق الذي أعطاهم وقّد مرّ ، و�� التّ عن دعوة ا�حّق   االرتداد

الّد   �� املب�ن  الّد ا�خسران  ا�خسارة  أهم وجوه  و�عطا��ا  نيو�ّ نيا واآلخرة، وأحد  امللك واألمالك  ة هو ضياع 

 
ّ
ار�خ �لعب القمار، وامليسر،  ع�� التّ   في��ّ للغ��. حيث مارس �عض هؤالء صنوفا من مناشط االقتصاد الط

امل��ان،   ا�حرّ وخسران  بأنواعها،  والبيوع     واالمتناع مة 
ّ

الش حكم  امللكيّ عن   �� واإلتقان،  رع  واإلنتاج  ة 

 جار�ّ واملبادالت التّ 
ّ

طط �� تقدير �لفة ا�خدمات والبيوع، والعقود،  ة، واالس��الك، والعقود، واألسعار، والش

التّ والتّ  والب�ى  والبيع  حتيّ وزيع،  جار  ة، 
ّ
اإل واالت  �� واإلسراف  الباطن،  العامّ من  العامّ نفاق  املال  و��ب   ،  ،

 شيد للموارد البشر�ّ الرّ واالستخدام  
ّ

وزيع غ�� العادل  عرقھ، والتّ   ة، وعدم إعطاء األج�� حقة قبل أن يجف

 للّد 
ّ
لع وا�خدمات، وسوء ا�حفاظ  �وة، وسوء تنظيم األسواق ومراقب��ا وضبطها، وسوء جودة الّس خل ولل�

�� لتجاوز  مك�ن، وضعف الّس باعتباره شرطا للعمل واإلحسان والتّ   ع�� أوقات العمل، وعدم تحصيل العلم

النّ  تباطؤ  ا�خصّ واإلنتاجيّ   مّو مشكالت  تقدير  و��  الدخل،  توزيع   �� املساواة  وعدم  املاليّ ة  واملزايا  صات  ة 

والعينيّ املادّ  املاليّ ية  وامل�افآت  الزّ ة  فرض  شروط  و��  واإلجازات،  والضّ ة  والرّ �اة  والعموالت  سوم  رائب 

   االكتفاء�� لتحقيق  ا�ختلفة ع�� البضائع وع�� ا�خدمات، و�� الّس 
ّ

وزيع، وضبط قوان�ن  ا�ي، و�عادة التّ الذ

 
ّ
ة �� جميع امليادين، والعمل ع��  لب، وحسن اختيار القيادات القائمة ع�� ا�جوانب االقتصاديّ العرض والط

للصّ  األوقاف  األسهم  توجيھ  وضبط  العام،  والصّ ا�ح  والّس وتجار��ا،  والصّ �وك  املاليّ ندات  ة  ناديق 

وتجنّ واالستثمار�ة  ، 
ّ
ال� ع��  املفرط  اإلنفاق  حسن  ب  والعمل ع��  ثروات  االّدخار�فيھ،  استغالل  وحسن   ،

املعادن والزّ   �� القروض  األرض ع�� اختالفها  الرّ وتنظيمها  روع ونحوها، وضبط  �� ذلك  �عيدا عن  بما  �ا، 

ا املعامالت  املرتبطة  ملاليّ تنظيم  والتّ   بأ�شطةة  والعّق اإلقراض  واإليجارات،  االحت�ار  قسيط  ومنع  ارات، 

 ).2020ة (دا��، وليّ ر، ودخول سلع غ�� مطابقة للمعاي�� واملقاييس الّد وا�جشع والغالء غ�� امل�ّ� 

ظ ا�ع�اسا��ا ع��  ة يمكنھ أن يالح ات العلميّ ة كما ت��زها األدبيّ االقتصاديّ   االنحرافات اظر �� نواتج  والنّ 

،  1999، ولطفي عام  2000من ست��ن عام    نت دراسات �ّل أفراد ا�جتمع، بل وع�� العالم أجمع. فقد بيّ 

هناك شيئا من عدم    أّن   1994، وسمك عام  2000، وال ستنح وأر�اس عام  2000وأحمد وهيو�رد ت�امب عام  

التّ  وأّن نمو�ّ العدالة  �ّل   ة،  ب�ن  تزداد  و�سبھ  الفقر  عن    حاالت  فضال  هذا  متصاعد،  و�ش�ل  وح�ن  ف��ة 

متعّد   إش�االت 
ّ
تتعل االقتصاديّ دة  والعوائد  بالو��  التّ ق  من  عام  ة  صن  دراسات  وأظهرت  ،  2004عليم. 

عام   عام  2000ورودر�ك  وحسن  عام  1998،  املو��  وعبد  مجتمعيّ   2003،  �غرات  معّق وجود  داخل ة  دة 

الّس  االقتصاد  �سبب  أميا��ي  ا�جتمع  hiu,1998, 1994; Cperson abeilini,T ;(  دراسات  اوتوا�عھ. 
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, 1995anguor; L1998 others,ongyi and ; H1999 sanger,; Gulessa, 1998K(،   
ّ
�ح م��ا اكتساح  فقد ات

االقتصاديّ  ا�جتمعيّ الفو��ى  ل�حياة  وتردّ ة  ا�حياة  ة،  حقول  معظم   �� تقر�با  واملساواة  والعدالة  القيم  ي 

 ى فرص التّ الكب��. بل ح�ّ   الّز�ف االقتصادّي اء  ة جرّ االجتماعيّ 
ّ

ن العديد من فئات ا�جتمعات  عليم لم تمك

 االكتفاءمن تحقيق  
ّ
 Wilheim and(يرى  ت هذه الفئات ضمن ال�ادح�ن معظم سنوات عمرها. ولذلك  ، وظل

Hemmer,1996(.   

النّ   أّن  أزمات  البلدان   �� وقعت  ا�جهات  من  العديد   �� االقتصادات  اقتصاديّ امية  بفعل  قاسية  ة 

 ياسات االقتصاديّ والّس 
ّ
قيق واإلدراك العميق واإلبداع  ر عناصر الفهم الّد ة غ�� املناسبة، و�فعل عدم توف

 فاعل مع حقيقة االقتصاد.  �� التّ 

 ) James and Others,; Mecclinlock, 2000; and Meier, 2003 Galal 1996(  :منووفقا لنتائج دراسات �ل 

التّ  خضعت  االجتماعيّ فقد  الدوليّ غ��ات  االقتصادّي ة  واألداء  الضّ   ة  من   فغوط،  �جملة 
ّ

ع��ا    تضتمخ

ال سلبيّ  االجتماعيّ   عّد   ات  ا�حياة  ع��  حصر  وال  ش�ّ لها  أصقاع   �� يتّ ة  هذا  ومن  األرض.  من  أّن ى    �ح 

 االقتصاديّ االنجرافات  
ّ
 ة ال�ي تتمث

ّ
كب�� عن تراجع    هاتھ مسؤولة إ�� حّد وّج و�رامجھ وت   في��ّ ل �� االقتصاد الط

ة ال�ي ظلت قائمة لقرون طو�لة رغم حاالت  حالل العديد من القيم األخالقيّ مالعدالة واملساواة، وعن اض 

 ار�خ.راع ال�ي حدثت ع�� التّ الصّ 

  لالقتصادالبة الّس  االجتماعيةاآلثار 
ّ
  في��ّ الط

ّ
 �بية �� مواجه��ا  ودور ال�

ة �ش�ل مفتوح، ة ا�خاصّ ة أسس من أبرزها ترسيخ مبدا امللكيّ ة تقوم ع�� عّد الرأسماليّ   ومن املعروف أّن 

ة،  ة وسيلة لتحقيق املصا�ح العامّ (ا�حر�ّ   االس��الك  ةاألفراد لتنمية ثروا��م، وضمان حر�ّ   وف�ح ا�جال ل�ّل 

 ة)عن الكرامة اإل�سانيّ  ة �عب�� جوهرّي �ّ ة سبب لتنمية اإلنتاج، ا�حرّ �ّ ا�حرّ 
ّ

ة  أسماليّ ن الرّ ، ومع ذلك لم تتمك

اقتصاديّ   من حل مشكالت 
ّ

تتمك لم  ا�خلل االقتصادّي االش��اكّية  ن  ة عديدة، كما  أنماط  ��    من معا�جة 

��ا. واالقتصاد اإلسالمّي  ال�ي تدين  لكنّ   ا�جتمعات  القيم  ش استبدل بممارسات  ھ اقتصاد مهّم يقوم ع�� 

فهو  اقتصاديّ  إسالمية.  غ��  الرّ ة  ع��  يقوم  الرّ اقتصاد  والرّ �انيّ قابة   ة 
ّ

الذ والتّ اتيّ قابة  املاديّ ة  ب�ن  ة  وازن 

الفرديّ ة، والتّ وحيّ والرّ  ب�ن املص�حة  ة بتوف�� ا�حماية  ولة معنيّ الّد   ة. ولذلك فإّن ة واملص�حة ا�جماعيّ وازن 

�افة   من  ا�جتمع  التّ أ ألفراد  الّس ش�ال  هذا   ل�يّ أث��  بھ،  االقتصاد  مناشط  أّن   ع��  عن  ة  �ّ ا�حرّ   فضال 

 االقتصاديّ 
ّ
 ة �� الن

ّ
قييد لصا�ح ا�جتمع، فال يجوز بيع الغرر، وال بيع  تر�خ مبدأ التّ   اإلسالمّي   �بوّي شاط ال�

دقات والقروض والهبات، ومنع اكتناز املال وحبسھ  الر�ا، وال بيع القمار وامليسر، مع ترسيخ الكفارات والصّ 

اشئة  ) وهنا البد من أن يدرك النّ 2014�� ترف أو سفھ (أم�ن،    ملال �غ�� حّق �ي عن صرف اداول، والنّ عن التّ 

 
ّ

  أّن اس بالباطل، كما  �ا هو أنھ أخذ للمال من غ�� عوض وأ�ل ألموال النّ ا�حكمة �� تحر�م الرّ   باب أّن والش

 الرّ  آخذ
ّ
ض مالھ لر�ح أو  يتعرّ ما يحصل عليھ مقابل �عب اآلخر، ودون أن �ا ينال املال دون �عب أو جهد، و�ن

 
ّ
سات من فرض  ، و�ندرج تحت ذلك ما تقوم بھ �عض املؤّس في��ّ خسارة، لذا فهذا ضرب من االقتصاد الط

 � ى بالرّ ما �سّ� 
ّ

 التّ   لع ال�ي يتّم ب. وكث�� من الّس ح املرك
ّ
اس  تحفظ للنّ   ال  في��ّ عامل ��ا وفق مبادئ االقتصاد الط

 معظم ممارسات اال أّن مبدأ البقاء، كما 
ّ
ظاهر أو باطن، وال تؤدي �حفظ   �شتمل ع�� غّش  في��ّ قتصاد الط
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ّ
الت �� ا�عدام املعامالت املاليّ األموال من الهالك أو الضياع، هذا فضال عن   سبب 

ّ
 ة. ومن هنا ترك

ّ
ال� �بية  ز 

 ة ع�� منع القصور عن العمل، وع�� الس�� لل�� وا�خ�� واإلحسان، ومنع قطع التّ اإلسالميّ 
ّ
حم،  �اعاون أو ال�

 
ّ
الظ    االقتصادّي  لم  وتحر�م 

ّ
الن الفضل ور�ا  ر�ا  والتّ و�دخل تحتھ  بالعقود، والتّ سيئة، والعبث  فاخر  العب 

 ذلك    ة املشبوهة أو ا�حرمة و�أّن باملعامالت املاليّ 
ً
فاوض  واملهارة، كما يدخل تحت ذلك التّ   يذا� من التّ   نوعا

دليس، و�خس امل�اييل واملواز�ن وا�حقوق دون العمل وفقا  ، والتّ والوساطات غ�� املشروعة والغرر، والغّش 

 للتّ 
ّ

 .29النساء، آية ﴾ ال تأ�لوا أموالكم بينكم بالباطل ﴿�� القرآن �� قولھ �عا��: ر��ّ وجيھ الش

   االقتصاديقع �� عدادها ال�ي تقوم ع�� مبادئ    ة وما املعامالت املاليّ   عالوة ع�� ذلك، فإّن 
ّ
ي��تب    في��ّ الط

 سلبيّ   عل��ا آثار
ّ
ة واملهانة كما ورد �� قولھ ص�� هللا عليھ وسلم " إذا تبا�عتم  ة ع�� ا�جتمع كحصول املذل

 بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزّ 
ّ
 رع، وتركتم ا�جهاد، سل

ّ
ين�عھ ح�ى ترجعوا إ��    الط هللا عليكم ذال

النّ   هللاملسلم�ن شهداء    دينكم " وذلك ألّن   عديد من املصاعب إ�� تقع ع�� األّم ال  اس، لذا فإّن ع�� 
ّ
إن ما  ة 

�عا��:   قال  ا�جتمع من سيئات وم�اسب غ�� مشروعة،  أفراد  يق��فھ  ما  وما أصابكم من  ﴿تحدث �سبب 

   ﴾ ما كسبت أيديكم ويعفو عن كث�� بمصيبھ ف 
ّ

ًا نِّْعَمًة  ﴿. وقال �عا��:  30ورى، آية  الش ِلَك أبَِنَّ اهللََّ َملْ َيُك ُمَغريِّ ذَٰ
ُوا َما أِبَنُفِسِهْم أَنْـ  يعٌ  اهللََّ   َوَأنَّ َعَمَها َعَلٰى قـَْوٍم َحىتَّٰ يـَُغريِّ  .53األنفال، آية  ،﴾َعِليمٌ  مسَِ

الّس  اآلثار     لالقتصاد  البة و�غطي 
ّ
   في��ّ الط

ّ
تتطل ال�ي  واملصاعب  املشكالت  من   العديد 

ّ
ال� من  �بية  ب 

 اإلسالميّ 
ّ

الش توعية  مثل  مواجه��ا  بالتّ ة  البيئيّ باب  الهي�ليّ �اليف  البطالة  و�مشكالت  ومصاعب  ة،  ة، 

الضر��يّ التّ  لتجنّ والّس   نافس  �عض  ��  من  والعقول  األدمغة  من �جرة  ا�جتمع  حماية  جانب  إ��  بھ، هذا 

 فوّ ة التّ ول، واالستمرار �� فرض نظر�ّ الّد 
ّ

 ق ب�ن الش
ّ

عامل مع  مال وا�ع�اساتھ والتّ مال وا�جنوب لصا�ح الش

 ة. ظر�ّ لهذه النّ ول وفقا الّد 

   كما البّد 
ّ
ة،  جارة ا�حرّ ة مثل التّ ا�جوهر�ّ   االقتصادّيةة بالعديد من املواضيع  �بية اإلسالميّ من أن �ع�ى ال�

ة  ، وفورات االقتصاد أو ارتفاع أو انخفاض األسعار، وأهميّ و��ّ عيد الّد وتقليص نتائج عدم املساواة ع�� الصّ 

حو��ّ الّد   االستثمار ز�ادة   تنّق �ّ رّ ، ومشكالت  وأهمّ ة  وا�ع�اسا��ا،  العمالة  الرّ يّ ل  االقتصاد  وضوابطھ    ق�يّ ة 

الّد ونحوها  اتھوسلبيّ  العالقات  �عز�ز  وضرورة  االقتصاديّ وليّ ،  التّ ة  وسائل  استخدام  وترشيد  واصل  ة، 

والتّ  وضبطهااالجتما��ّ  التّ نبّ ،  اقتحام  إ�� سبل  الرّ ھ  ل�خصوصيّ قميّ قنيات   ة 
ّ

ال� األجهزة  ة �سبب  خصيّ ات 

 
ّ

األمنيّ كيّ الذ األسرار  كشف   �� الوسائل  هذه  استخدام  وسوء  النّ ة،  تأليب  أو  ع��  ة،  أو  األنظمة  ع��  اس 

 
ّ

Gundlach, (   ) ودراسةNorth, 1995(  ة مثل دراسةراسات العامليّ ات ونحوه ومن مراجعة نتائج الّد خصيّ ال�

ي  دّ ال��ّ  إّن وغ��ها يمكن القول  ) And Stroup ,1997 Gwartney(  ودراسة )Todaro, 2000(  ) ودراسة1999

  العاملّي  االقتصادّي 
ّ
 صدي لذلك.ة من التّ �بية اإلسالميّ يحتاج إ�� تمك�ن ال�

 
ّ
ات أّن وهناك  ع��  املسلم�ن  الفقهاء  من  العديد  ب�ن  أهّم   فاق     من 

ّ
ال� اإلسالميّ قواعد  تحكم  �بية  ال�ي  ة 

 )  2006 ،حاتةة املعاصرة ما ي�� (�املعامالت املاليّ 

�� عاله وال    فس هو عمل ير��ي ا�خالق جّل ة، فإذا �ان منشأ املعاملة �� القلب أو�� النّ يّ حسن النّ :  أوال

 ة بأنواعها.ة �� املعامالت االقتصاديّ ّح ذلك �عد من روط تحقيق الّ�  �سبب أذى لعباد هللا، فإّن 



ثار  
ٓ
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ٔ
 ا
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يتّم   :ثانيا قد  بما  االل��ام  الواجب     من 
ّ

أال ع��  عهد  أو  عقد   �� عليھ  األصول  االش��اط  ذلك  �عارض   

 
ّ

 ة، وال ي��تب ع�� ذلك إحالل حرام أو تحر�م حالل.رعيّ الش

   :ثالثا
ّ
باعتبار أن هذه املعامالت    ة هو ا�حّل ة �� املعامالت االقتصاديّ �بية اإلسالميّ طاملا أن األصل �� ال�

مباحا، و�جوز االستثناء    عامل االقتصادّي ة لإل�سان وللمخلوقات األخرى، في�ون التّ ق ا�حاجات األصليّ تحّق 

 واء والعالج ونحوهما. رورة وا�حاجة املعت��ة شرعا ولم يوجد البديل ا�حالل �الّد �� حاالت الضّ 

 تحتّ   :را�عا
ّ
ال�  �بية اإلسالميّ م 

ّ
 والتّ فاق  ة االت

ّ
ال� �ا��ي عل��ا  عاقد واالل��ام بما يرد �� ذلك من شروط تم 

ا إن �ان �� ذلك تدليس أو �غر�ر أو تقديم ضمانات غ��  طاملا �ان ما ورد من �عاقد أو شروط مباحا، أمّ 

 
ّ
الباطلة.  موثوقة ونحو ذلك فهو ��يء من االت العقود أن ت�ون   وذلكفاقات والعقود  أنواع  �� جميع  يلزم 

  األمور 
ّ
 نة ال يدركها املتعاقدون.وا�حة وال ي�ون ف��ا أشياء مبط

ة طاملا أنھ حالل ي�ون �املشروط شرطا. و�� هذه  التعارف عليھ �� املعامالت االقتصاديّ   ما يتّم   :خامسا

ذلك يصبح بمجرى    فقات وما يندرج تحت ذلك �البقشيش، فإّن تحديد األجور والنّ   ا�حالة ح�ى و�ن لم يتّم 

 
ّ

 رط. الش

 تحتّ   :سادسا
ّ
ال� اإلسالميّ م   �بية 

ّ
االت إبرام   �� األساس  ة   �� ت�ون مقاصدها ومعان��ا  أن  والعقود  فاقات 

 �عض املصط�حات املكتو�ة.  وليس  الذي يب�ى عليھ

   :سا�عا
ّ

 تؤك
ّ
ال� �� املعامالت االقتصاديّ �بية اإلسالميّ د  أّن ة  الكث�� يفسد العقود، و�ندرج تحت    ة  الغرر 

التّ   ذلك تقديم معلومات  حف�� و�فسد  و�يانات غ�� دقيقة أو غ�� �حيحة، واستخدام ا�خداع من أجل 

رر  رر �س��ا يؤخذ بما يراه أهل العلم واالختصاص �� تقدير الضّ العقد عند حدوث ضرر بالغ، و�ذا �ان الضّ 

 عو�ض عنھ.والتّ 

  أّن زاع مش�ل، حيث  يرى فقهاء اإلسالم أن ا�جهالة توجب فساد العقود إذا �انت مفضيھ إ�� ن  : ثامنا

 
ّ
فاق عل��ا مما  ورود ��يء من عدم الوضوح ��ا ح�ن الصياغة أو ��يء من تجاهل �عض األمور الواجب االت

 يصنع التّ 
ّ
 إبطاال للعقود. �اع �عّد أو�ل وا�خالف والن

   :تاسعا
ّ

 تؤك
ّ
ال� اإلسالميّ د  أّن �بية  معامالت    ة   �� مشروعة  غ��  وسائل  فاستخدام  حرام.  ا�حرام  وسائل 

 دقة بمال حرام غ�� مقبولة وال تقبل الصدقة من غلول.روعة �عد حراما، ح�ى الصّ مش 

   :عاشرا
ّ

 تؤك
ّ
أ�ل املال بالباطل حرام. فال يجوز مطلقا االعتداء ع�� أموال الغ��    ة أّن �بية اإلسالميّ د ال�

(الغّش   شوة، والّس دليس، والرّ ، والغ�ن، والتّ و�ندرج تحت ذلك 
ّ
�� ذلك  رقة، وال� �و�ر ونحوها)، وال يدخل 

 إخراجھ عن طيب خاطر.  ا يتّم دقات ممّ ة والصّ ع والوصيّ ��ّ ة والتّ الهديّ 

   :حادي عشر
ّ

 تؤك
ّ
ره الفقهاء  عنھ �� �عض األح�ام وفقا ملا يقّد   اليس�� ا�حرام معفّو   ة أّن سالميّ �بية اإل د ال�

 
ّ

  يتجاوز ا�حرام �سبة اليس��. من هذا اليس�� ع�� أال
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   ثا�ي عشر
ّ

 / تؤك
ّ
 �بية اإلسالميّ د ال�

ّ
ھ عندما يختلط املال املكتسب من حالل باملال املكتسب من حرام  ة أن

ق بالكسب  صّد التّ   خلص منھ �� وجوه ا�خ��، و��ون البا�� حالال، لكّن فالواجب تقدير ا�جزء ا�حرام والتّ 

 من وجھ حرام محظور.

   :ثالث عشر
ّ

 تؤك
ّ
ال� ال�ّل �بية اإلسالميّ د  " لألك�� حكم  يتبع حكم   أّن " حيث    ة مدلوالت قاعدة  القليل 

خاصّ  للقليل  تبعا  ي�ون  وال   الكث��، 
ّ
ال� حاالت   �� النّ ة  عن  ا�حرج  لرفع  أمر�ن  أو  حكم�ن  ب�ن  �� �جيح  اس 

 معامال��م. 

   :را�ع عشر
ّ
 �بية اإلسالميّ من قواعد ال�

ّ
ة تجلب  ة وغ��ها قاعدة " املشّق مة للمعامالت االقتصاديّ ة املنظ

 يس��. ة فيلزم البحث عن مخرج أو بديل للتّ يصنع املشّق  التيس�� "، فإذا �ان القيام بأمر ما

   :خامس عشر
ّ

 تؤك
ّ
أن    ة قاعدة " البيع بال��ا��ي " حيث البّد ة �� املعامالت االقتصاديّ �بية اإلسالميّ د ال�

   تتّم 
ّ
   ام ب�ن األطراف، ولذلك يبطل �ّل �ا��ي التّ املعامالت ع�� أساس ال�

ّ
فاق يقوم ع�� اإلكراه أو  عقد أو ات

 اإل 
ّ
 ر شرط األهليّ ذعان أو عدم توف

ّ
 ة، كما ال يجب ال�

ّ
ب  �ا��ي ع�� ال��رّ �ا��ي ع�� أمور غ�� مشروعة، أو ال�

 من أداء حقوق الغ��، و�طبق ذلك ع�� بيوع املساومة، واملرابحة، و�يع الّس 
ّ
داد  سليم والّس لم، و�� شروط الت

 االحت�ار أو االستغالل بجميع أش�الھ �� ذلك �لھ.  وتحر�مهن وغ��ها، مان والرّ والضّ 

عشر    : سادس 
ّ
ال� اإلسالميّ تؤكد   �بية 

ّ
الش مقاصد  ع��  ا�حافظة  ضرورة  اإلسالميّ ة  جميع  ريعة   �� ة 

 املعامالت االقتصاديّ 
ّ

 مة، وأن الّد ة، وأن األصل هو براءة الذ
ّ
رورات تبيح  الضّ   ما تق��ي بأمثالها، وأّن يون إن

وأّن  الضّ ا  ا�حظورات،  من�لة  تن�ل   �حاجة 
ّ
وأن وأّن رورة،  ضرار،  وال  ضرر  ال  هذه  الضّ   ھ   �� و�دخل  يزال.  رر 

و�ة الصادقة، اس، ووجوب تطه�� األموال من ا�حرام �عد التّ ادقة وحسن ا�خلق مع النّ ة الصّ يّ املقاصد النّ 

باألولو�ّ  االل��ام  اإلسالميّ وضرورة  بالغات  واالل��ام  املؤمن�ن،  مواالة  ووجوب  املشار�ات،  و نم  ة،   �� �الغرم 

ورع  ب املعامالت ال�ي تل�ي عن الفرائض، والتّ عامل مع غ�� املسلم�ن املسامل�ن عند ا�حاجة، وتجنّ وجواز التّ 

 
ّ

،  و�طال��ا��ات، وضرورة ا�حافظة ع�� األموال، وحرمة املعامالت ال�ي تفتح طرقا لتحقيق املفاسد  عن الش

ق مراعاة  لتحقيق ال��كة �� املال، حيث تحّق   باالستثمار املشروع، وأن االستغفار مهّم وأن تنمية األموال ت�ون  

 
ّ

 ب الضّ ، وز�ادة األر�اح وتجنّ ف��يّ والنّ   عور باالرتياح القل�يّ هذه املقاصد الش
ّ

نوب  نك والوقاية من ارت�اب الذ

 ة، وتجنّ ذائل االقتصاديّ واملعا��ي والرّ 
ّ

 ك والرّ ب الش
ّ

ب�ن املسلم�ن، وا�حافظة ع�� جار  �بة وا�خصام وال�

األخوّ  اإلسالميّ روابط  وسائل  ة  وتحس�ن  وفضائلھ  اإلسالم  قيم  و�شر  واالستقرار،  املعامالت،  وسالمة  ة، 

 الّد 
ّ
والل األنظمة  النّ عوة والوعظ واإلرشاد، ووضع  املناسبة و�عادة  قائم ممّ وائح  يتّ ظر فيما هو  مع  ا ال  فق 

 الضّ 
ّ

الش    ة. عالوة ع�� ذلكرعيّ وابط 
ّ
الن تر�ية  والضّ يلزم  القواعد  وابط و�دراك مغاز��ا  شء ع�� فهم هذه 

 ��م، بل وع�� العالم أجمع.سرهم وع�� بالدهم وأمّ أوعللها وأح�امها وأثرها عل��م وع�� 

 
ّ
الّد وال�  وليّ �بية 

ّ
بات ا�حديثة مطالبة  الزّ ة  بت�حيح  الكفيلة  االجراءات  العاملّي خاذ  دور    �ف  إن  حيث 

 
ّ
 وليّ �بية الّد ال�

ّ
  لالقتصادة لبيّ ة �� مواجهة اآلثار الّس �بية اإلسالميّ ة �� ضوء ال�

ّ
  في��ّ الط

ّ
 ل �� اآل�ي: يتمث

1.  
ّ
 مان وامل�ان ة لفلسفة ا�جتمعات ا�جديدة ال�ي �ساير الزّ �بية اإلعالميّ دعم ال�
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  و��ّ عاون الّد الم من خالل التّ إرساء دعائم الّس  .2
ّ
 . االجتماعّية�� ا�جوانب �بية و �� ال�

3.  
ّ
 ابطة لذلك. �بية �� تنمية ا�جتمع املستدامة، وذلك وفقا للمعاي�� الضّ دور ال�

 ا. العالم ودعمها قانونيّ  يتقاسمهاة ال�ي ة العامليّ إرساء القيم ا�خلقيّ  .4

 ة. الذي أصبح مسؤوال عن ز�ادة املشكالت االقتصاديّ   االقتصادّي لوك ترشيد الّس  .5

 تنمية املواهب لدى النّ  .6
ّ

 رة �� ذلك. ة املتطوّ باب واألخذ باألساليب العامليّ اشئة والش

 ة وفقا للتّ ترسيخ العدالة اإل�سانيّ  .7
ّ

 ة.رعيّ وج��ات الش

 ة للعاطل�ن عن العمل واإلبداع �� ذلك.تحس�ن الفرص املهنيّ  .8

 دعم ثقة األمم   .9
ّ

 ا.ا وعامليّ ة محليّ االقتصاديّ  األ�شطةعوب ببعضها البعض حيال والش

10-  
ّ
 ة �� املعاهد وا�جامعات.�بية االقتصاديّ تنويع فرص ال�

11-  
ّ
 ة لرفع مستوى النّ سات اإل�سانيّ �بو�ة للمؤّس تقديم املشورة ال�

ّ
 �بوي. ظام ال�

في�ّ� تبيان ا�ع�اسات االقتصاد  -12
ّ
 أمام أع�ن ا�جميع. �ش�ل وا�ح ج��ّ ة ع�� القيم ا�خلقيّ الط

 
ّ
الت  وتتطلب 

ّ
ال� اإلسالميّ وجهات  سلبيّ �بو�ة  ملواجهة   ة 

ّ
الط االقتصاد  ال��امج    في��ّ ات  من  العديد 

  األ�شطةو 
ّ
 حو اآل�ي:  ع�� الن

   تر�ية األبناء ع�� مفاهيم االقتصاد اإلسالمّي  .1
ّ

 ة. ملشكالت العالم االقتصاديّ واعتباره حال

سلوك   .2  �شكيل 
ّ
يتعل فيما  العمليّ الفرد  �عناصر  االقتصاديّ ق  يتّ ة  بما  الّس ة  أنماط  مع  لوك  فق 

 �ش�ل عام. اإلسالمّي 

 معرفة األسباب املشروعة لكسب الّد  .3
ّ

 حيحة. روط الّ� خل وتملكھ و�نمائھ بالش

4.  
ّ
،  ة (تحر�م حب املال ورفع األسعار واإلنفاق ا�حرم ع�� ا�خمور وغ��هاة االقتصاديّ �بية األخالقيّ ال�

 ). السلوكياتة لهذه فسيّ وافع النّ واإلسراف والتبذير، وتحر�م الّد 

 ة وامللهيات. ب اإلغراءات االقتصاديّ وتجنّ  م أو مضّر ما هو محرّ  عدم تناول �ّل  .5

 اتھ. ل مسؤوليّ العمل وتحمّ  ا ع�� حّب ا و�راديّ تر�ية الفرد نفسيّ  .6

  �افل االجتما��ّ تر�ية األفراد ع�� التّ  .7
ّ
 ة. وليّ ة والّد يّ ومدلوالتھ ا�حل

 ة  وليّ ة الّد وفق املبادئ اإل�سانيّ  عامل االقتصادّي لوك والتّ ع�� الّس  در�ب العم��ّ التّ  .8

 �يئة للعمل والوظيفة بموجب املعاي�� املناسبة لظروف ا�جميع. اإلعداد لل�ّ  .9

10-   
ّ
والط الوقت  استثمار  السمحسن  أعمال  عن  والبعد  واإلنتاج  العمل   �� والرّ اقة  واالحت�ار  �ا  سرة 

 . ونحوها

 �� جميع امليادين. االقتصادّي  األخال��ّ  مّو تحقيق النّ  -11

 وعية باملشكالت االقتصاديّ التّ  -12
ّ

 . و��ّ والّد  �ّ ة ال�ي �عا�ي م��ا ا�جتمع ا�ح�
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 تحقيق النّ  -13
ّ
 .اإل�سا�ّي  شاط االقتصادّي مو �� القدرات واملهارات املساندة للن

بذير،  من مفاهيم كن� املال وحبسھ عن مصارفھ ومن ا�خوف ع�� األموال واإلسراف والتّ   ر حرّ التّ   -14

 . االحتياج و��ون إمساك املال �جزء منھ لسّد 

 ر من استغالل األغنياء للفقراء، والتّ حرّ التّ  -15
ّ
 وعية بمفهوم ال�

ّ
 ). 2014بلب�اي، (اإلسالمّية �بية �اء �� ال�

 ة اإلسالمية و�نجازا��ا �� الساحة العاملية. قدوة االقتصاديّ وء ع�� نماذج ال�سليط الضّ  -16

  ترسيخ حقيقة أّن  -17
ّ
 . ين اإلسالمّي ة �� من أبرز عناصر الّد ة اإلسالميّ �بية االقتصاديّ ال�

 �� إلكساب ا�جيل ا�جديد مهارات التّ الّس   -18
ّ

ة مع اآلخر�ن، و�ظهار معالم  ؤون االقتصاديّ واصل �� الش

 
ّ
 �� اإلسالم. االقتصادّية �بية ال�

التّ   -19 مبادئ  االقتصاديّ ترسيخ  النّ نشئة  لدى  بكفاءة ة  موارده  إدارة  الفرد  (�عليم  ماشئة  مراعاة    ع)، 

القو�ّ  الّد العالقة  ب�ن  فقھ  ة  و�حياء  واالقتصاد،  الّس   االقتصادين  و��  العقول   �� إلدراك  اإلسالمي  لوك 

 ارجة. ة �� ا�حياة الّد القتصاديّ ھ املمارسات اوابط واملعاي�� ال�ي توّج الضّ 

األهمّ   -20  يّ تأكيد 
ّ
ال� االقتصاديّ �بو�ّ ة  دينيّ ة  ودنيو�ّ ة  وماديّ ا  ومعنو�ّ ا  وتفهّ ا   ا، 

ّ
ال� خصائص  �بية  م 

 ). 2013، (ال���اوي ة وقواعدها االقتصاديّ 

 فهم املقصود بالرّ  -21
ّ
 . اإلسالمّي  �بوّي فاه وجودة ا�حياة �� املنظور ال�

وابط ال�ي ارتضاها هللا لعباده وتبادل هذا  ة �� ضوء املعاي�� والضّ نطاق الفهم ل�حياة املاديّ توسيع    -22

 الفهم مع اآلخر�ن �� ا�جتمعات ال�ي تلعب املاديّ 
ّ
 را ف��ا. ة دورا مؤث

 : خاتمة  -8

ذهل،  مما سبق يّت�ح أّن االقتصاد الطفي�ّ� يمثل من�� خط��ا ع�� اإل�سانية، ال سّيما أنھ ي��ايد �ش�ل م

لبية  ّ◌ وال��بية عموما، وال��بية الدولية خصوصا �� أحد املداخل ال�ي يمكن توظيفها �� مواجهة اآلثار الس

ا�ع واملضمون، حيث  
ّ
لهذا النوع من االقتصاد �� إطار معاي�� ال��بية اإلسالمية ال�ي �� �� جذورها عاملية الط

مختلف ا�حافل ال��بو�ة وع�� القنوات ا�ختلفة    يقت��ي ذلك �شر ثقافة االقتصاد اآلمن للناس أجمع�ن ��

دونما �شّدد أو ترّدد أو تخاذل، ذلك أن �عميم هذه املبادئ ال��بو�ة اإل�سانية العاملية هو جزء من املناشط  

وا�حوار،  والتسامح،  السالم،  وثقافة  اإل�سان،  حقوق  تركز ع��  ال�ي  املعاصرة  الدولية  لل��بية  ا�جوهر�ة 

 وغ��ها . وتقبل اآلخر 
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 :المراجع

 :العربیة
بالعائد االقتصادي من التعليم " دراسة ميدانية"،    الو��)  1996إبراهيم، خديجة عبد العز�ز ع�� ( -1

 . الوادي رسالة ماجست��، �لية ال��بية �سوهاج، جامعة جنوب 

(األبر��ي -2 ونبيل مرزوق  ر�اض،  ا�خ�خصة  2000، محمد  و آ  –)  املعاصر،  أفاقها  الفكر  دار  �عادها، 

 ب��وت.

 2021إسالم و�ب ( -3
ّ
ة، مظاهر العوملة  ملة �� البالد العر�يّ العو   (مظاهرة  فاق مستقبليّ آ �بية  ) العوملة وال�

 االقتصاديّ 
ّ
 ة ومتطل

ّ
 . 6/ 26/ 2021) �� 1ة، ا�جزء رقم (�بو�ّ با��ا ال�

ر من ا�جهل واملرض والفقر، ترجمة  ة و��سان متحرّ سات حرّ مؤّس   –ة  نمية حر�ّ ) التّ 2004امارتيا، صن ( -4

 . 2004، مايو 303جالل، عالم املعرفة، رقم  شو��

5- ) إنتشوس�ى  يلال  غابر  ميللو،  دى  لو�ز  بالداكش،  املاليّ 2002إيمانو�ل،  األزمات  وتوزيع  )  والفقر  ة 

 الّد 
ّ
 .2002و��، يونية، قد الّد نمية، صندوق النّ مو�ل والتّ ة التّ خل، مجل

6- ) جمال  ا2014بلب�اي،  االقتصاد  مفاهيم  األبناء ع��  تر�ية  املؤتمر  إلسالمّي )  خالل  ألقيت  ، مداخلة 

 ا�ع ل�ليّ الّس  و��ّ الّد  العل�يّ 
ّ
 . 2014�بية جامعة واسط بالعراق، مارس ة ال�

 .العالم)��    ا�عدام األمن الغذائّي   (حالةغذية  وا�جوع وسوء التّ   االقتصادّي   مّو ) النّ 2012(  البنك الدو��ّ  -7

8-  
ّ
 2013��اوي، كيندة حامد (ال�

ّ
 هميّ أ ة �� اإلسالم و �بية االقتصاديّ ) ال�

ّ
��ئ ا�جديد، الطبعة األو��،  ة الن

 دار إحياء للنشر الرق�ي.

ة  ثره ع�� البعد االجتما�� للسياسة املاليّ أوق و ل إ�� اقتصاد الّس حوّ ) التّ 1988جمال، إبراهيم حسن ( -9

�سوهاج، �سوهاج،  جارة  ة التّ ة املعاصرة �ليّ جار�ّ ) مجلة البحوث التّ 1988-1973( �� مصر خالل الف��ة  
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