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 شكر كتقدير
الشكر كعظيـ  إنو لمف دكاعي سركري كاعتزازي أف أتقدـ بخالص

التقدير إلى جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيزبالمممكة العربية السعكدية 
)ممثمة في عمادة البحث العممي( لتفضميا بدعـ ىذا البحث كمكضكعو " 
البعد الدكلي كاإلسبلمي لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب " مف 

 ( .4411/12/2115خبلؿ المقترح البحثي رقـ )
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 تقديم وتقسيم:
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف 

 كعمى آلو كصحبو كمف تبعو بإحساف إلى يـك الديف.. كبعد ..
كاف أكؿ كأخطر المياـ  1945عندما أنشئت األمـ المتحدة عاـ 

مـ المعنية ليا ىك)تنصيب الحقكؽ اإلنسانية عمى عرشيا( لذا سعت األ
المتحدة لترجمة االىتماـ الدكلي بمسألة حقكؽ اإلنساف كالشعكب إلى كثائق 
مكتكبة, كلعل أىـ انجاز قامت بو المنظمة الدكلية ىك تبني الجمعية 

(الذي تبله العديد مف 1948العامة)لئلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عاـ 
(, 1986اـ المكاثيق الدكلية يأتي عمى رأسيا)إعبلف الحق في التنمية ع

الذي أكد عمى أف اإلنساف ىك المكضكع الرئيسي لمتنمية, كأف الحق في 
-التنمية حق مف حقكؽ اإلنساف غير قابل لمتصرؼ, كأف اإلعبلف ذاتو 

إضافة لجميع الدراسات التي تناكلت البحث في ىذا المكضكع كما يتصل بو 
نساف إال أنيا حق تكصل إلى أف التنمية كاف كانت حقًا لئل   -مف أبعاد دكلية

كذلؾ لمشعكب كالدكؿ, فاليدؼ النيائي لمتنمية في أي دكلة ىك اإلنساف ذاتو 
لذا نسب الحق في التنمية لئلنساف. كلكف لما كاف اإلنساف يحصل عمى 
حقكقو عادة عف طريق دكلتو, فإنو إذا حالت ظركؼ الدكلة عف إعماؿ ىذا 

ف ىذه الدكلة تصبح صاحبة حق الحق لشعبيا)كىي غالبية الدكؿ النامية(, فا
في التنمية عمى المستكى الدكلي لمصمحة شعبيا, كقد أكدت األمـ المتحدة 
في أكثر مف مناسبة بأف:)الفرص المتساكية لمتنمية بقدر ما ىي حق لمدكؿ 

 فيي حق لؤلفراد(.
كلكف رغـ التطكر الذي بمغو المجتمع الدكلي في ذلؾ عف طريق 

نات كالمكاثيق الدكلية, كعقد العديد مف المؤتمرات إصدار العديد مف اإلعبل 
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الدكلية. إال أف المتأمل لكاقع العالـ اليـك يجد فيو العشرات مف المبلييف ممف 
يعانكف مف الجكع كاألمية كانعداـ الرعاية الصحية كانعداـ الدخل كالبطالة, بل 

د بسبب ىناؾ المبلييف ممف فقدكا حياتيـ كممف أصبح حقيـ في الحياة ميد
الحركب الدكلية كاألىمية. كلممفارقة أف ذلؾ يحدث في عالـ الكفرة كفي عالـ 
ينتج فعميًا أكثر مف حاجة سكانو, كيعكد ذلؾ إلى اتساع دائرة الفقر 
نتيجةالنعداـ المساكاة كالعدالة في تكزيع الدخكؿ, كالفركقات اليائمة في 

ة, كداخل الدكؿ بيف األفراد, مستكى المعيشة, بيف الدكؿ الغنية كالدكؿ الفقير 
قصاء فئات معينة داخل المجتمع.  كبيف المناطق, مما أدى إلى تيميش كا 
باإلضافة إلى العقبات كالمعكقات التي تحكؿ دكف إعماؿ الحق في التنمية 
سكاء عمى المستكى الدكلي أك عمى المستكى الكطني, كازدكاجية المعايير 

مبلييف البشر, كعدد كبير مف الشعكب  كعبلقات الييمنة التي يعاني منيا
التي ترزح تحت نير التبعية كالييمنة, أك االحتبلؿ المباشر كالفقر كالتيميش 
كالفساد اإلداري كاستمرار تفشي ظاىرة األمية, كما أفرزتو مف تأجيج لييب 
الصراعات اإلقميمية كالكطنية الدامية بل كحتى انتشار ظاىرة ما يسمى 

 ؾ بات ييدد االستقرار كاألمف الدكلي.باإلرىاب, كل ذل
مف ىنا تأتي أىمية االستعانة بقكاعد الشريعة اإلسبلمية لتكممة أكجو 
النقص التي تعتكر أحكاـ القانكف الدكلي لمتنمية, خاصة كاف الشريعة 
اإلسبلمية تعتبر أحد األنظمة القانكنية الرئيسية في العالـ, كتتضمف مف 

بيف البشر كسمكؾ السبل المكصمة إلى التنمية قكاعد العدالة كالتعاكف 
بأنكاعيا المختمفة, بكاسطة مد يد المساعدة إلى الفقراء كالمحركميف كقياـ 
نشاء التنظيمات التي تكفل القياـ بيذه  عبلقات تجارية مع غير المسمميف, كا 
الميمة, كىي كميا مقكمات ضركرية لتحقيق التنمية كالحق في التنمية التي 

 البمداف النامية كالمجتمع الدكلي المتحضر. تنشدىا
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كفي ىذا البحث نتحدث بإيجاز عف البعد الدكلي كاإلسبلمي لمتنمية 
كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب مف خبلؿ تقسيمو إلى تمييد, كأربعة 
مباحث, كخاتمة: حيث نبيف في التمييد ماىية التنمية كالحق في التنمية في 

ريعة اإلسبلـ. كفي المبحث األكؿ نتحدث عف مظاىر القانكف الدكلي العاـ كش
االىتماـ الدكلي كاإلسبلمي بالحق في التنمية. كفي المبحث الثاني نتحدث 
عف أبعاد الحق في التنمية في القانكف الدكلي العاـ كشريعة اإلسبلـ. كفي 
المبحث الثالث نتحدث عف معكقات كعقبات إعماؿ الحق في التنمية في 

كلي العاـ كشريعة اإلسبلـ. كفي المبحث الرابع نتحدث عف اثر القانكف الد
إعماؿ الحق في التنمية في تحقيق السمـ كاألمف الدكلييف في القانكف الدكلي 
العاـ كشريعة اإلسبلـ. كفي الخاتمة نبيف نتائج ما تكصمنا إليو مف الدراسة 

 كالبحث. 
ي كاإلسبلمي كمف ىنا فقد جاء ىذا البحث تحت عنكاف:"البعد الدكل

إضافة لممقدمة  -لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب" كقد قسمتو 
 إلى تمييد كأربعة مباحث عمى النحك اآلتي: -كالخاتمة 
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 التمهيد
 هدلىل التنوية واحلك يف التنوية

ال شؾ أف تكضيح مدلكؿ التنمية كالحق في التنمية مف المسائل 
عنيو أك ما ينبغي أف تعنيو التنمية كالحق في الجكىرية, ذلؾ أف تكضيح ما ت

التنمية, يمس حاضر كمستقبل حياة البشر في جميع أنحاء العالـ, فأي عمل 
تسبقو فكرة, ككمما كضحت الفكرة كمما سيل العمل, لذا فإف تعزيز اإلدراؾ بما 
تعنيو أك بما ينبغي أف تعنيو التنمية كالحق في التنمية, كتكسيع االتفاؽ عمى 

لؾ بيف الميتميف بقضايا كمشاكل التنمية كالحق في التنمية أفرادًا ذ
كمؤسسات, يسيل تحديد أىدافيا ككسائل كسبل السعي إلى تحقيق ىذه 

. إذًا فالتعريف لو بعد مصيري ألنو (1)األىداؼ في ضكء الخيارات المتاحة
عمى ضكء المفيـك تترتب كل الصيركرة التنمكية حاضرًا كمستقببًل, ألف 

 التنمية في جكىرىا جيد ىادؼ في النياية.
ذا كاف اإلنساف ىك مرتكز التنمية البشرية فإف اإلسبلـ قد سبق كل  كا 
الرؤى لذلؾ, إذ أف اختيار اإلنساف لحمل الرسالة اإلسبلمية جعمو المحكر 
الذي تقـك عميو عممية البناء كالتنمية كالتطكير في المجتمعات اإلسبلمية, 

انة التي ذكرىا هللا سبحانو كتعالى بقكلو:)إنا عرضنا األمانة فيك الحامل لؤلم
عمى السماكات كاألرض كالجباؿ فأبيف أف يحممنيا كأشفقف منيا كحمميا 

                                           

( د/ مصطفى الحاج عمي: مفيكـ التنمية كمرتكزاتيا في ضكء مشكمة التبعية. مقاربة 1)
تحميمية. مجمة المنطمق, محكر التنمية, العدد الثامف كالستكف كالتاسع كالستكف ذك 

إصدار االتحاد المبناني لمطمبة  28ص  1991ىػ تمكز آب 1411الحجة محـر 
دمحم تكفيق صادؽ: التنمية في دكؿ مجمس التعاكف. عالـ  المسمميف. كانظر د/

 . 26ص  113المعرفة, العدد 
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, كىذا الحمل لؤلمانة يقتضي استعدادًا لدى (1)اإلنساف إنو كاف ظمكمًا جيكاًل(
 ـك التنمية.اإلنساف المسمـ لذلؾ, كىك ما تتجو إليو الرؤية اإلسبلمية لمفي

كعمى ىذانقسـ ىذا التمييد إلى مطمبيف نتحدث في األكؿ عف مدلكؿ 
التنمية كالحق في التنمية في القانكف الدكلي العاـ كنتحدث في المطمب 
الثاني عف مدلكؿ التنمية كالحق في التنمية في شريعة اإلسبلـ, ثـ نختـ 

التنمية بيف قكاعد  التمييد بخاتمة نضع مف خبلليا مدلكؿ التنمية كالحق في
 القانكف الدكلي العاـ كأحكاـ شريعة اإلسبلـ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 72(سكرة األحزاب آية 1)
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 املطلة األول
 هدلىل التنوية واحلك يف التنوية كحك هي حمىق اإلًساى والشعىب

 يف الماًىى الدويل العام
لكؿ كل مف التنمية كالتنمية سكؼ نتناكؿ في النقاط التالية مد

البشرية كالتنمية المستدامة, فتعريف التنمية البشرية كالتنمية المستدامة 
يتطمب منا اإلحاطة بمفيـك التنمية أكاًل, باعتبارىا األساس الذي يتـ فيـ 
المصطمحات مف خبللو كذلؾ في الفرع األكؿ, ثـ نعقب ذلؾ بالحديث عف 

 في الفرع الثاني:معنى الحق في التنمية كذلؾ 
 

 الفرع األول
 مدلكؿ التنمية بكجو عاـ
في المغة االنجميزية مف الفعل  developmentتشتق كممة التنمية 

to develop  )كمعناه في بعض المعاجـ القانكنية ينمي  بتشديد الميـ
يحسف )بتشديد السيف( يربي )بتشديد الباء(, ككذلؾ تعني النيكض بالشيء 

. كىي تشير إلى (1)شاءىأك تقدمو أك حسف تطكره كازدىارهأك العمل عمى إن
تفتح الشيء أك فتح الطريقأمامو كي يخرج ما في داخمو, أي أننا نفتح 
الطريق أماـ الممكف المحتكى الذي ينطكي عميو الشيء كي يخرج, كبذلؾ 

                                           

 1971(حارث سميماف الفاركقي: المعجـ القانكني. الطبعة الثانية. مكتبة لبناف بيركت 1)
 251ص 
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. أما في المغة الفرنسية فبل يختمف (1)يصل الشيء إلى كمالو كمنتيى تفتحو
 .(2)كثيرًا عف معناه االنجميزي  developerلفعل مدلكؿ ا

 –كأحيانًا مرادفة  –كقد ارتبط مفيـك التنمية بمفاىيـ أخرى مشابية 
لو كىي مفاىيـ التقدـ كالتطكر كالتحديث..الخ. كلكف إذا حاكلنا أف نمتمس 
المعنى الشائع لمفيـك التنمية سنجد أنو يعني الزيادة كالنمك, كانو في مجاؿ 

ءات الصناعية كالعمرانية كاالقتصادية كالزراعية خاصة يعبر عنو اإلنشا
باألشياء المتحققة نتيجة األخذ بو. فالتنمية تعني مصانع تقاـ كطرقًا تعبد 

تعني  –أي التنمية –كعمائر تبنى كمااًل يستثمر كأرضًا تستصمح كىكذا, كىي
دارات تشكل,كتدريبًا عمميًا كفنيًا كبحثًا ع مميًا, كىي أيضًا ىياكل كا 

المستشفيات كالمدارس كىي اإلنساف يعمـ كيطبب كيرفو, كلكل ىذا فقد صار 
لزامًا عمى أي نظرة تنمكية أف تفسر طبيعة ىذا النمك ككيفيتو كالعكامل 

 المؤثرة فيو كالمشاكل المحيطة بو ككيفية التعامل مع كل ذلؾ.
تدكر  كفي ىذا اإلطار فقد ذىب المفكركف يمتمسكف محكرًا رئيسياً 

حكلو عممية التنمية, فقاؿ بعضيـ: إف محكر التنمية ىك اإلنساف, كقاؿ 
آخركف: إنو المجتمع, كقاؿ فريق ثالث: إنو الطبيعة, كاعترض الحكماء منيـ 

 عمى التفريق بيف اإلنساف كاألشياء.

                                           

اضرة. الككيت (د/ دمحم عبداليادي أبك ريدة: التنمية كاألىداؼ العميا لئلنسانية. مح1)
 22-21ص  1972كعصر التنمية. مؤسسة الكحدة لمنشر كالتكزيع. الككيت 

(د/ صفاء الديف عبدالحكيـ الصافي: حق اإلنساف في التنمية االقتصادية كحمايتو 2)
 - 122ص  2115دكليًا. منشكرات الحمبي الحقكقية بيركت. الطبعة األكلى 
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ككما اختمف المفكركف في تعييف محكر لمتنمية, فقد اختمفكا أيضا 
ة, فقيل إف أغراض التنمية ىك ترقية اإلنساف في تحديد أغراض التنمي

قامة مجتمع الرفاىية اإلنسانية, كقيل إف مف  كالمحافظة عمى بيئة نظيفة كا 
أىداؼ التنمية تحقيق مستكى معيف مف التعميـ كالكعي ينعكس في السمكؾ 
االجتماعي, كقيل أف التنمية تيدؼ لسيادة قيـ معينة في المجتمع, ثـ كصمنا 

ثمار ذلؾ كمو سيككف الطمأنينة كاالستقرار لؤلفراد الذيف بدكرىما لمقكؿ بأف 
 .(1)سيؤدياف لمسبلـ االجتماعي كالرخاء االقتصادي

كقد قيل أف التنمية ىي عممية االنتقاؿ بالمجتمعات مف حالة 
كمستكى أدنى إلى حالة كمستكى أفضل, كمف نمط تقميدي إلى نمط آخر 

بع أساسا مف داخل المجتمع المعتمد عمى متقدـ كمًا كنكعًا, كىي حركة تن
ذاتو, كالمتطمع إلى التطكر كاالرتقاء فرديًا كجماعيًا, اجتماعيًا كاقتصاديًا 
نسانيا بالمفيـك الشامل,كىي بكجو عاـ جيد يبذلو  كسياسيًا كثقافيًا كا 
اإلنساف مف أجل تحقيق ذاتو بتسخير إمكاناتو سعيًا مف أجل بمكغ حياة 

از كالتحرر مف خكؼ الحاجة  كالفاقة كاالستغبلؿ.كأساس الكرامة كاالنج
التنمية كقاعدتيا الثابتة ىي طاقات الشعب كقدراتو البشرية كالمادية التي 
تسخر لمكفاء باحتياجاتو اإلنسانية, باعتبار أف التنمية الصحيحة تككف تنمية 

                                           

مية رؤية إسبلمية. سمسمة أبحاث عممية. المعيد (د/ إبراىيـ أحمد عمر: فمسفة التن1)
العالمي لمفكر اإلسبلمي. فرجينيا الكاليات المتحدة األمريكية. الطبعة 

 16 - 15ـ ص 1992ىػ 1413الثانية
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كجكد البشر بالبشر كلمبشر, كدكف االعتماد عمى الذات فانو ال يمكف تصكر 
 .(1)أك نجاح تنمية حقيقية

كقدانتشر استخداـ ىذا المفيـك بعد الحرب العالمية الثانية كخاصة 
بعد مرحمة التحرر التي شيدتيا دكؿ العالـ الثالث كالتي كانت قابعة تحت 
االستعمار, كمف ثـ ظيرت التنمية كآلية لمقضاء عمى التخمف كالكصكؿ إلى 

لبداية ظير مفيـك التنمية االقتصادية التي . كفي ا(2)مصاؼ الدكؿ المتطكرة
تركز عمى العكامل االقتصادية إلحراز التنمية, كىي تيدؼ إلى تضييق الفجكة 

. (3)في دخل الفرد بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ الفقيرة كزيادة الدخل القكمي
كلكف بعد الستينات مف القرف الماضي تغير مدلكؿ التنمية حيث تأكد أنو ال 

االعتماد عمى العكامل االقتصادية كحدىا لتحقيقيا, بل البد مف االىتماـ يمكف 
كالتركيز عمى العديد مف العكامل المختمفة كالمتنكعة االقتصادية منيا 

 . (4)كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية كاإلدارية
الذي جعل الحق  1986كعندما صدر إعبلف الحق في التنمية عاـ 

حقكؽ اإلنساف, عرؼ ىذا اإلعبلف التنمية بأنيا: عممية في التنمية حقًا مف 
                                           

( 58( انظر: التنمية االجتماعية كعبلقتيا بالتنمية البشرية. مجمة العمل العربية العدد)1)
 .39ك 38( منظمة العمل العربية ص 1994

( د/ لعمي بككميش: الحق في التنمية كأساس لتنمية المكارد البشرية كتحقيق التنمية 2)
 2113الشاممة. مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية. العدد الحادي عشر جكاف 

 . 81الجزائر ص 
( د/ إسماعيل العربي: التنمية االقتصادية في الدكؿ العربية كالمغرب العربي. الشركة 3)

 33ص  1994كطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر ال
( د/ لعمي بككميش: الحق في التنمية كأساس لتنمية المكارد البشرية كتحقيق التنمية 4)

 . 81الشاممة. المرجع السابق ص 
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اقتصادية كاجتماعية كثقافية كسياسية شاممة تستيدؼ التحسيف المستمر 
لرفاىية السكاف بأسرىـ كاألفراد جميعيـ, عمى أساس مشاركتيـ النشطة 
كالحرة كاليادفة في التنمية كفي التكزيع العادؿ لمفكائد الناجمة عنيا. 

ىنا جميع السكاف في الدكلة الكاحدة كفي العالـ بأسره كجميع كالمقصكد 
األفراد بدكف تمييز بينيـ. كأكد اإلعبلف عمى أف كل الجكانب المتعمقة بالتنمية 

. (1)مترابطة, كبالتالي أصبحت حقًا كجزًء ال يتجزأ مف منظكمة حقكؽ اإلنساف
لممؤتمرات ثـ أصبح ىذا المدلكؿ لمتنمية شبو الزمة لكل مقصد كغاية 

العالمية التي بدأت تنعقد منذ بدء عقد التسعينيات, كالقمة العالمية لمطفكلة 
كالتنمية, مؤتمر األمـ المتحدة المعني بالبيئة كالتنمية, المؤتمر الثاني 
لحقكؽ اإلنساف بفيينا الذي أكد عمى الحق في التنمية, مؤتمر األمـ المتحدة 

 المية لمتنمية االجتماعية.لمسكاف كالتنمية, مؤتمر القمة الع
 مدلكؿ التنمية البشرية:

ثمة قضية أصبحت مكضع اىتماـ كثير مف التقارير كالدراسات 
الدكلية عف التنمية, كىي قضية كضع البشر في بؤرة اىتماـ المخططيف 
كصناع السياسات في البمداف النامية, كيرتبط بذلؾ إعادة التأكيد عمى أف 

ية ألية أمة, كأف اليدؼ األساسي لمتنمية ىك صنع الناس ىـ الثركة الحقيق
. كمف ىنا ظير مفيـك التنمية (2)البيئة المبلئمة لكي يتمتعكا بحياة كريمة

                                           

( األمـ المتحدة. حقكؽ اإلنساف. مجمكعة صككؾ دكلية. المجمد األكؿ. نيكيكرؾ 1)
 765ص a.94.xiv-vol.1partرقـ المبيع  765ص 1993

( د/ إبراىيـ العيسكي: التنمية في عالـ متغير. دراسة في مفيـك التنمية كمتغيراتيا. 2)
 35ـ ص0211الطبعة األكلى. دار الشركؽ القاىرة 



 

 

 البعد الدكلى كاإلسبلمي لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب   
 أستاذ القانكف الدكلى العاـ المساعد .... أسامة عرفات أميف عثمافد/   

 

132 

البشرية كمفيـك التنمية المتمحكرة حكؿ البشر ككبلىما يتطابق مع مفيـك 
 التنمية.

كمفيـك التنمية البشرية يعد مف المفاىيـ الحديثة التي شاعت في 
د األخير مف القرف العشريف, مف خبلؿ الدراسات العممية كالتقارير الدكلية العق

التي ترصد حياة اإلنساف كتسعى إلىإيجاد بيئة أفضل لمعيش كممارسة 
الحياة, كذلؾ بسبب تزايد االىتماـ بمفيـك حقكؽ اإلنساف, إضافة إلى تنامي 

ضافة إلىإدراؾ الكعي بقيمة اإلنساف كدكره في منظكمة التنمية الشاممة, إ
األمـ كالشعكب بأنو ال تنمية اقتصادية أك سياسية أكاجتماعية دكف 
تنميةاإلنساف, كذلؾ بتعميمو كتثقيفو كتدريبو عمى كل الفنكف كالميارات التي 

 تساعده كتساعد مجتمعو عمى النيكض كالتطكر.
كقد بدأت السياسات التنمكية في سبعينيات القرف الماضي في 

أىمية العنصر البشري, كبدأ مفيـك التنمية البشرية يتبمكر شيئًا التركيز عمى 
فشيئًا, فبعد أف تركز عمى االىتماـ عمى اإلنساف كمكرد اقتصادي ينتظر منو 
زيادة اإلنتاج كتطكيره, أصبحت التنمية تكتسب معنى أكثر شمكلية كصارت 

يات ذات صمة بكل األبعاد آنفة الذكر, كىي تعني"التكازف بيف المقتض
االقتصادية كالقضايا االجتماعية كاالىتمامات البيئية مع اعتبار اإلنساف 
كسيمتيا كىدفيا", كمف ىذا المنطمق يعتبر احتراـ حقكؽ كل أفراد المجتمع 
نساء كرجااًل كيكاًل كشبابًا ريفييف أك حضرييف األسس المرافقة كالمساندة 

غاية التنمية بحيث لـ يعد لمتنمية. كمف ىنا طرأ تغيير عمى األمف الذي ىك 
المراد بو الحماية العسكرية بل األمف الشامل كالمترابط الذي يكفر المناخ 
المبلئـ لكل مكاطف حتى يحظى بفرص متكافئة في النماء كالتطكر. كقد اخذ 

مركزًا عمى البعد اإلنساني  1991تقرير التنمية البشرية ىذا المنحى منذ عاـ 
دًا مف عممية التنمية كمشاركًا فييا. كبالتالي تصبح كجاعبًل مف الفرد مستفي
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التنمية البشرية عممية تكسيع اختيارات البشر كتشمل أربعة عناصر رئيسية 
 :(1)ىي

تعني تكفير الظركؼ لمبشر حتى يتمكنكا  اإلنتاجية, كىي: العنصر األكؿ
مف زيادة إنتاجيتيـ بإشراكيـ مشاركة فاعمة في عممية تكليد الدخل كفي 
العمالة بأجر, كال يككف عنصر النمك االقتصادي ىذا إال نمكذجا مف نماذج 

 التنمية البشرية.
تعني تساكي البشر في  اإلنصافأك العدالة االجتماعية, كىي :العنصر الثاني

الحصكؿ عمى نفس الفرص كلبمكغ ذلؾ, البد مف رفع الحكاجز التي تحكؿ 
لفرص, المؤدية إلى التنمية دكف اعتبار جميع مككنات المجتمع كمختمف ا

 االقتصادية, منيا, كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية.
, ىي تشتمل عمى ضماف حصكؿ البشر عمى االستدامة :العنصر الرابع

فرص التنمية دكف التغاضي عف األجياؿ المقبمة, كىذا يعني ضركرة رسـ 
مفيكميا  السياسات التنمكية كىك ما يحتـ بالتالي "مأسسة التنمية" في

الشامل مف خبلؿ تعزيز المؤسسات الحككمية كغير الحككمية بما يجعميا 
 تساىـ في ديمكمة التنمية.

, كالذي يعني أف التنمية تككف مف صنع البشر ال التمكيف: العنصر الرابع
مف أجميـ فحسب, كىك ما يحتـ مشاركتيـ مشاركة تامة في صنع القرارات 

كفي تنفيذىا ضمف حيز الكاقع, كحتى نضمف  كالسياسات المتعمقة بحياتيـ,

                                           

(1)UNIFEM. Gender and Development. Third edition. United 
Nations Development Fund for Woman Western Regional 

Office Amman. Jordan. 2001. 



 

 

 البعد الدكلى كاإلسبلمي لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب   
 أستاذ القانكف الدكلى العاـ المساعد .... أسامة عرفات أميف عثمافد/   

 

134 

لتمؾ المشاركة النجاعة كالنجاح, فبلبد مف تعزيز قدرات البشر, عمى مختمف 
 المستكيات كالمجاالت بيدؼ سيطرة كل فرد مف المجتمع عمى مصيره.

كقد فرض ىذا المصطمح نفسو في الخطاب االقتصادي كالسياسي 
سعينات القرف الماضي, حيث لعب عمى مستكى العالـ بأسره منذ بداية ت

البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة كتقاريره السنكية عف التنمية البشرية دكرًا 
بارزًا في نشر كترسيخ ىذا المصطمح. كلذلؾ تعرؼ التنمية البشرية )طبقًا 
لمبرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة كتقاريره عف التنمية البشرية التي تتابع 

بأنيا "عممية تكسيع الخيارات المتاحة لمناس  (1)(,1991 صدكرىا منذ عاـ
بتمكينيـ مف الحصكؿ عمى المكارد البلزمة لتحقيق مستكى حياة كريمة, 
كتمكينيـ مف أف يعيشكا حياة طكيمة خالية مف العمل, كمف أف يكتسبكا 
المعارؼ التي تطكر قدراتيـ كتساعدىـ عمى تحقيق إمكاناتيـ الكامنة كبناء 

بأنفسيـ, كتمكنيـ مف العيش بكرامة, كالشعكر باالنجاز كاحتراـ ثقتيـ 
 الذات".

كعمى ىذا فإف المفيـك الجديد لمتنمية البشرية يركز بصكرة أفضل 
عمى البشر كيضع البشر في صدارة اىتمامات التنمية, بمعنى عدـ إعطاء 

فيـك كما ذكرنا في الم-التنمية الصدارة عمى حساب البشر. فالتنمية البشرية
ىي تنمية البشر مف اجل البشر كبالبشر. كتنمية البشر تعني  -العاـ لمتنمية

االستثمار في الطاقة البشرية بكساطة التعميـ كالخدمات الصحية كالتدريب, 
أي أف اليدؼ ىك السماح لمبشر بالعمل بصكرة منتجة كخبلقة. كالتنمية مف 

نمك االقتصادي الذي اجل البشر تعني الحرص عمى أف يتـ تكزيع حصاد ال

                                           

( انظر تقارير التنمية البشرية الصادرة عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي. إدارة شئكف 1)
 اإلعبلـ األمـ المتحدة نيكيكرؾ.
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أسيـ في إنتاجو البشر بصكرة عادلة. كالتنمية بالبشر تعني ضركرة أف يتاح 
لكل فرد فرصة المساىمة كالمشاركة في الجيكد الكطنية, كىذه المشاركة 

 .(1)تعني أف يأخذ دكره كمكانو في مجاؿ العمل المنتج كالمجزي 
 التنمية المستدامة:

ة عندما بدأ العالـ يفطف إلى أف عممية نشأت فكرة التنمية المستدام
التنمية أخذت اتجاىًا اقتصاديًا بحتًا, دكف النظر إلى التأثيرات الناجمة الضارة 
بالبيئة, حيث رأى العمماء أف التنمية السريعة يعقبيا دائمًا تدىكر كأف معدؿ 

دة التنمية السريع يعجل بالتدىكر السريع, كمف ثـ بدأ التفكير في مفاىيـ جدي
تحقق استمرارية التنمية مع منع تدىكرىا, أك عمى األقل تحافع عمى مستكى 

 التنمية الذي تـ تحقيقو بالفعل.
كقد طرحت فكرة التنمية المستدامة ألكؿ مرة في المجنة العالمية 

, حيث اكتسب ىذا 1987لمتنمية كالبيئة المعركفة بمجنة برندتبلند عاـ 
يكر تقرير ىذه المجنة كالذي صاغ أكؿ المصطمح اىتماما عالميًا بعد ظ

تعريف لمتنمية المستدامة عمى: "أنيا التنمية التي تمبي االحتياجات الحالية 
.فقد (2)الراىنة دكف المساكمة عمى قدرة األجياؿ المقبمة في تمبية حاجاتيـ"

أظير تقرير ىذه المجنة فصبًل كامبًل عف التنمية المستدامة, كتـ بمكرة تعريف 
ليا, انطبلقًا مف أف التنمية المستدامة تسعى إلى تمبية حاجيات دقيق 

                                           

( 58(انظر: التنمية االجتماعية كعبلقتيا بالتنمية البشرية. مجمة العمل العربية العدد)1)
 19( منظمة العمل العربية ص 1994

ظر المجنة العالمية لمبيئة كالتنمية )مستقبمنا المشترؾ(: ترجمة دمحم كامل عارؼ, ( أن2)
 142سمسمة عالـ المعرفة, المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب, الككيت عدد 

 . 1989أكتكبر 
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كطمكحات الحاضر مف دكف اإلخبلؿ بالقدرة عمى تمبية حاجات المستقبل, 
كأكد التقرير عمى أنو ال يمكف االستمرار في التنمية بيذا الشكل, ما لـ تكف 

يف عمى التنمية قابمة لبلستمرار كمف دكف ضرر بيئي. كمقتضى ذلؾ أنو يتع
األجياؿ الحاضرة عدـ تجاىل حقكؽ األجياؿ المقبمة في البيئة كالمكارد 
الطبيعية عند استخداميا, كال شؾ أف ىذا ييدد بعدـ استمرارية التنمية في 
المستقبل, فالحفاظ عمى قاعدة المكارد الطبيعية يؤدي إلى تحقيق التقدـ 

ذا استنزفت المك  ارد البيئية الطبيعية االقتصادي كاالجتماعي المنشكد, كا 
 .(1)كتدىكرت فإف أعباء ذلؾ سكؼ تككف خطيرة

 1989كقد اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ىذا القرار سنة 
كبناء عميو قررت الجمعية العامة عقد مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة كالتنمية 

, كقد خرج ىذا المؤتمر 1992في البرازيل بمدينة ريك ديجانيرك سنة 
مجمكعة مف الكثائق القانكنية تمثمت في إعبلف قمة األرض كجدكؿ أعماؿ ب

. كقد اعتمد المجتمع الدكلي في ىذا المؤتمر مصطمح التنمية 21القرف 
المستدامة, بمعنى إدارة المكارد االقتصادية بطريقة تحافع عمى المكارد كالبيئة 

كريمة أفضل, أك تحسينيا, لكي تمكف األجياؿ المقبمة مف أف تعيش حياة 
بمعنى تمبية احتياجات الجيل الحالي دكف إىدار حقكؽ األجياؿ القادمة في 
الحياة, في مستكى ال يقل عف المستكى الذي نعيش فيو, فاليدؼ األساسي 
لمتنمية المستدامة يتألف مف شقيف ىما: تمبية االحتياجات االقتصادية لمجيل 

                                           

( أنظر د/ حسكنة عبد الغني. الحماية القانكنية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة. 1)
راه. كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية. جامعة دمحم خيضر بسكرة رسالة دكتك 

 32كص  23ص  2112/2113
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ى تمبية احتياجاتيا أيضا, الحالي دكف إضعاؼ قدرة األجياؿ المقبمة عم
 .(1)كحماية البيئة في إطار ىذا المسعى

كبشكل عاـ فإف ىذه الجيكد تحدد اإلطار العاـ لمتنمية المستدامة 
التي تطالب بالتساكي بيف األجياؿ مف حيث تحقيق الحاجيات الرئيسية, 
كيتضح لنا مف خبلؿ ىذه الجيكد أف التنمية المستدامة تيتـ باالحتياجات 

حالية قدر اىتماميا باالحتياجات المستقبمية, كتحقق األماف االقتصادي ال
الذي يتمثل في إنعاش االقتصاد المحمي كاإلقميمي, كخمق فرص عمل, مع 
مراعاة ذلؾ بالنسبة لعدة أجياؿ متتابعة. كمف خبلؿ ما سبق نستطيع أف 

اإلنسانية  نعرؼ التنمية المستدامة بأنيا السعي الدائـ لتطكير نكعية الحياة
مكانيات النظاـ البيئي الذي يحتضف الحياة, مف  مع األخذ باالعتبار قدرات كا 
منطمق أف التنمية كالمحافظة عمى البيئة ىما عمميتاف متكاممتاف كال يكجد 

 .(2)تناقض بينيما. 

                                           

( أنظر ككفي عناف )مصير مشترؾ كعـز جديد( التقرير السنكي عف أعماؿ منظمة األمـ 1)
  a.00.1.22منشكرات األمـ المتحدة نيكيكرؾ رقـ المبيع 53ص 2111المتحدة 

كر الكقف في التنمية المستدامة. بحث مقدـ إلى (أنظر د/ أحمد إبراىيـ مبلكي: د2)
دارة  المؤتمر الثالث لؤلكقاؼ بالمممكة العربية السعكدية الكقف اإلسبلمي " اقتصاد كا 

 6ـ ص2119ق 1431كبناء حضارة " الجامعة اإلسبلمية 
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 لفرع الثاويا
 هدلىل احلك يف التنوية كحك هي حمىق اإلًساى والشعىب

نمية كاحدًا مف األفكاراألكثر جداًل كمحل أصبح مفيـك الحق في الت
نقاش بيف رجاؿ القانكف كالسياسة الدكلييف, كقد برزت الفكرة عمى الساحة 

, مف خبلؿ الكممة التي ألقاىا كزير 1966الدكلية بصكرة صريحة سنة 
خارجية السنغاؿ أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة, بشأف الحاجة إلى إقامة 

كلي جديد كجاء فييا: )يجب أف نؤكد ليس فقط عمى حقنا نظاـ اقتصادي د
في التنمية كلكف يجب أيضاأف نتخذ الخطكات التي تمكف ىذا الحق ليككف 
حقيقة, يجب أف نبني نظامًا جديدًا ليس فقط مؤسسًا عمى تأكيد نظري 
لمحقكؽ المقدسة لمشعكب كاألمـ كلكف عمى التمتع الحقيقي بيذه 

لمبادرة األكلى التي شرعت بيا إحدى الدكؿ النامية في . إف ىذه ا(1)الحقكؽ(
إفريقيا لمتعبير عف التنمية كحق, لفتت أنظار الميتميف بتنمية العالـ الثالث 

. كقد (2)كما تكاجيو شعكبو مف معاناة ال يحتمميا الضمير اإلنساني المتحضر
ئمة عف نظريتو القا karelvasakأعمف رئيس المعيد الدكلي لحقكؽ اإلنساف

                                           

(1)Not only must we confirm our right to development, but we 
must also take the steps which will enable this right to 
become a reality we must build a new system, based not 
only on the theoretical affirmation of the sacred rights of 
peoples and nations… see, United Nations. Official Records 
of the General Assembly  Meeting( 1414). 1966 (23 

september 1966) 
(د/ صفاء الديف عبدالحكيـ الصافي: حق اإلنساف في التنمية االقتصادية كحمايتو 2)

 . 182دكليًا. مرجع سابق ص 
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بتطكر جيل ثالث مف حقكؽ اإلنساف أطمق عميو )حقكؽ التضامف( تشتمل 
الحق في  –الحق في محيط بيئي كصحي متكازف  –عمى: الحق في التنمية

 .(1)الحق في التراث المشترؾ لمبشرية –السبلـ
فالحق في التنمية صنف ضمف حقكؽ يتضامف المجتمع البشري مف 

انعكاس ألىمية ىذه المكاضيع التي أجل إعماليا, كضركرة التضامف ىك 
تعتبر ممحة لغالبية سكاف العالـ, عمى اختبلؼ مكاقعيـ الجغرافيةكمشاريعيـ 
السياسية كأكضاعيـ االقتصادية كمستكياتيـ الثقافية كاالجتماعية, كىذا 
التطكر بالنسبة لمتنمية لو أىمية خاصة بالنسبة لفقراء العالـ كشعكب الدكؿ 

 .(2)النامية
تباينت آراء الفقو الدكلي حكؿ مفيـك كطبيعة الحق في كقد 

التنميةكتعددت التعريفات التي قيل بيا لمحق في التنمية منيا: "أف الحق في 
التنمية حق مكحد يضـ عددًا مف حقكؽ اإلنساف المعترؼ بيا كيعززىا مف 

 (3)أجل إعطاء قكة دفع فعالة إلقامة نظاـ اقتصادي جديد" 

عريف نبلحع أف الحق في التنمية ىك حق مركب فمف خبلؿ ىذا الت
يضـ عدد مف حقكؽ اإلنساف المعترؼ بيا, أي الحقكؽ المدنية كالسياسية 

                                           

(1)Vasak, karel. A 30- year struggle efforts to give force of law 
to the universal declaration of human rights) UNESCO 

courier. November 1977. 
(د/ صفاء الديف عبدالحكيـ الصافي: حق اإلنساف في التنمية االقتصادية كحمايتو 2)

 184 - 183دكليًا. مرجع سابق ص 
(نقبًل عف راؤكؿ فير يرك: النظاـ االقتصادي الدكلي الجديد كتعزيز حقكؽ اإلنساف. 3)

 35ص  1986منشكرات األمـ المتحدة 
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كالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية, كما أف ىذا التعريف يؤكد بأف 
الحق في التنمية يعمل عمى تعزيز ىذه الحقكؽ, أي إعماليا كتحقيقيا حتى 

لى إقامة نظاـ اقتصادي دكلي جديد, ككأف إعماؿ الحق في يمكف الكصكؿ إ
التنمية كالتمتع بالحقكؽ المككنة لو ال يتـ إال في إطار نظاـ اقتصادي دكلي 
جديد, كعندما نتحدث عف نظاـ اقتصادي جديد فإف المقصكد بذلؾ نظاـ 
عالمي تسكده العدالة كالمساكاة كالتضامف بيف الشعكب كالدكؿ, كينتيي فيو 

 .(1)الستغبلؿ كالييمنة عمى الدكؿ المتخمفة  كالفقيرةا
كمنيا أف الحق في التنمية ىك: مجمكعة المبادئ كالقكاعد التي 
يمكف عمى أساسياأف يحصل اإلنساف بكصفو فردًا أك عضكًا في جسـ 
المجتمع )الدكلة األمة أك الشعب( كفي حدكد المستطاع, عمى احتياجاتو 

كالثقافية الضركرية, لكرامتو كلكامل تفتح كازدىار االقتصادية كاالجتماعية 
 .(2)شخصيتو 

كقد اتجو جانب كبير مف الفقو إلى تأكيد الصفة المزدكجة لمحق في 
التنمية كأنو حق فردي كحق جماعي في ذات الكقت. كرأى البعض أف مفيـك 
الحق في التنمية يستخدـ لمتعبير عف حق الشعكب في كافة أنحاء العالـ ككل 

                                           

ية كأساس لتنمية المكارد البشرية كتحقيق التنمية ( د/ لعمي بككميش: الحق في التنم1)
 81الشاممة. مرجع سابق ص

 -. 191(مشػػػػػػػار إليػػػػػػػو لػػػػػػػدى د: صػػػػػػػفاء الػػػػػػػديف عبػػػػػػػدالحكيـ الصػػػػػػػافي ص 2)
ZalmaiHaquani. Le Droitsu Development, Fundament et 
Sources. In R.J. Dupuy (ed) The Right to Development at 

the International Level, , Sijthoff, Netherlands, 1980  p 23 



 

 

 البعد الدكلى كاإلسبلمي لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب   
 أستاذ القانكف الدكلى العاـ المساعد .... أسامة عرفات أميف عثمافد/   

 

141 

.كأف ىذا الحق يشكل أساس حقكؽ (1)كاطف بالتمتع بكافة حقكؽ اإلنسافم
اإلنسانإضافة لحقكؽ الجماعة, كاف الحقكؽ المتفرعة أك المشتقة منو بقدر 
ما تخص اإلنساف كحده, فإنيا تخص اإلنساف في جماعتو, الجماعات 

ينسجـ . كأف ىذا الحق (2)البشرية مثل الدكؿ, الشعكب أك دكاًل كشعكبًا محددة
ذا كاف صحيحا  تمامًا مع حقكؽ اإلنساف كانو مف الصعب أف ينحرؼ عنيا, كا 
اف المستفيد األكؿ مف الحق ىك الفرد, إال انو ال يتمكف بنفسو االستفادة منو 
مف دكف تدخل الدكلة, كلضركرة كأىمية ىذه النظرة المزدكجة فإف الحق في 

 التنمية حق فردي كحق جماعي.
لمتحدة في أكثر مف مناسبة بأف الفرص المتساكية كقد أكدت األمـ ا

لمتنمية بقدر ما ىي حق لمدكؿ فيي حق لؤلفراد, كأف اإلنساف ىك المكضكع 
الرئيسي لمتنمية, كأف الحق في التنمية حق مف حقكؽ اإلنساف غير قابل 
لمتصرؼ, كاف التنمية كاف كانت حقًا لئلنسانإالأنيا حق كذلؾ لمشعكب 

ما تبناه إعبلف الحق في التنمية الصادر عف الجمعية العامة  , كىذا(3)كالدكؿ
 , حيث نصت مادتو األكلى عمى أف:(4)1986لؤلمـ المتحدة عاـ 

                                           

(1)Sleghar, Paul. The International Law of Human Rights. 
Clarendon Press oxford.(1984). P 226 

(2)Pellet, Alain. Functions of the Right to Development, R right 
to Self-Realization), Debate on (Human Rights 

Development) Intworlsa, New York, 1984 p 130 
(د/ صفاء الديف عبدالحكيـ الصافي: حق اإلنساف في التنمية االقتصادية كحمايتو 3)

 241كص  226دكليًا. مرجع سابق ص 
 1993(األمـ المتحدة. حقكؽ اإلنساف. مجمكعة صككؾ دكلية. المجمد األكؿ. نيكيكرؾ 4)

 765ص a.94.xiv-vol.1partرقـ المبيع  765ص
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الحق في التنمية حق مف حقكؽ اإلنساف غير قابل لمتصرؼ, كبمكجبو  – 1
يحق لكل إنسانكلجميع الشعكب المشاركة كاإلسياـ, في تحقيق تنمية 

كثقافية كسياسية, كالتمتع بيذه التنمية التي يمكف فييا  اقتصادية كاجتماعية
 إعماؿ جميع حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسيةإعماال تامًا.

ينطكي حق اإلنساف في التنمية أيضا عمى اإلعماؿ التاـ لحق الشعكب  – 2
مع مراعاة األحكاـ ذات الصمة مف العيديف  –في تقرير المصير, الذي يشمل 

ممارسة حقيا غير القابل لمتصرؼ في  –صيف بحقكؽ اإلنسافالدكلييف الخا
 ممارسة السيادة التامة عمى جميع ثركاتيا كمكاردىا الطبيعية.

كبيذا يككف اإلعبلف قد أكدأف الحق في التنمية حق مف حقكؽ 
اإلنساف مزدكج الطبيعة فردي كجماعي. كىذا أيضا ىك ما أكدتو جمعية 

 – 29ثاني المنعقد في سيؤكؿ في الفترة مف القانكف الدكلي في مؤتمرىا ال
, إذ نصت الفقرة الثانية مف البند السادس مف 1986أغسطس عاـ  31

تقرير المجنة الدكلية حكؿ الجكانب القانكنية لمنظاـ االقتصادي الدكلي الجديد 
عمى: )كبحكـ أف الحق في التنمية مبدأ مف مبادئ قانكف حقكؽ 

 .(1)حبة الحق في النتائج(اإلنسانفاألفراد كالشعكب صا

                                           

(1)62 by virtue of the right development as a principle of human 
rights law, individual and peoples are entitled to the 

results.  
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 املطلة الثاوي
 هدلىل التنوية واحلك يف التنوية يف شريعة اإلسالم

تناكلنا في المطمب األكؿ مدلكؿ التنمية كالحق في التنمية في القانكف    
الدكلي العاـ, كفي ىذا المطمب نتناكؿ نفس المدلكؿ في شريعة اإلسبلـ, 

كجو عاـ في شريعة اإلسبلـ في فرع كذلؾ مف خبلؿ بياف مدلكؿ التنمية ب
 :اإلسالمأكؿ, كفي فرع ثاف نتناكؿ مدلكؿ الحق في التنمية في شريعة 

 
 الفرع األول

 هدلىل التنوية تىجه عام يف شريعة اإلسالم
 التنمية في المغة:

كرد في لساف العرب البف منظكر: "نمى: النماء: الزيادة. نمى ينمي 
كثر... كنَميت الشيء عمى الشيء, رفعتو عميو. ككل َنميًا كُنميًا كنماء: زاد ك 

شيء رفعتو فقد َنَميُتو... كليذا قيل: نمى الخضاب في اليد كالشعر إنما ىك 
ارتفع كزاد فيك ينمي... ككل ارتفاع انتماء... كنميت النار تنمية, إذا ألقيت 

ء: عمييا حطبًا كذكيتيا بو. كنميت النار: رفعتيا كأشبعت كقكدىا. كالنما
 .(1)الريع"

كقاؿ ابف فارس: "نمى: بالنكف كالميـ كالحرؼ المعتل, أصل كاحد يدؿ 
عمى ارتفاع كزيادة... كالنامية: الخمق, ألنيـ ينمكف, أي يزيدكف. كفي 

                                           

: لساف العرب. حرؼ النكف ص1) طبعة دار  4553-4552(ابف منظكر, دمحم بف مكـر
 المعارؼ
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الحديث: "ال ُتمثمكا بنامية هللا". كيقاؿ: "نمت الرمية"إذا ارتفعت كغابت ثـ 
 .(1)ماتت كأنماىا صاحبيا "
فيـك التنمية في شريعة اإلسبلـ, فانو عمى الرغـ مف كفيما يتعمق بم

حداثة مصطمح التنمية كاستعمالو بشكل كاسع في أدبيات العقكد األخيرة 
لمقرف العشريف, فإف مفيكمو ليس بجديد عمى اإلسبلـ كالمسمميف, فعمى 
الرغـ مف أف مصطمح التنمية لـ يرد في المصادر اإلسبلمية, لكف المصطمح 

ات أخرى كردت في القرآف الكريـ كالسنة النبكية, فقد حفل حممتو مصطمح
القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة بالعديد مف النصكص التي تمثل الركائز 

,كالتي كرد فييا العديد مف المصطمحات التي تدؿ عمى (2)األساسية لمتنمية
 النمك أك التنمية كالتي منيا:

حياؤىا اإلعمار, كاالبتغاء مف فضل هللا   صبلحاألرضكا  كالسعي في األرض,كا 
. كليس معنى ذلؾ زىد القرآف في (3)كعدـ فسادىا, كالحياة الطيبة كالتمكيف

الرخاء االقتصادي, ذلؾ المعنى الذي تمحكرت حكلو عممية التنمية في 
نما ىك حرص القرآف كتأكيده عمى أف  المصطمح االقتصادي المعاصر, كا 

كبر مف ذلؾ كأجل منو, إنو طيب الحياة بكل المطمكب كالمستيدؼ ىك شيء أ
ما تحممو ىذه الكممة مف معنى كمدلكؿ يتجاكز إلى حد بعيد الحدكد 

                                           

دار  481-479ص 5ييس المغة ج (ابف زكريا القزكيني, احمد بف فارس: معجـ مقا1)
 . 1979الفكر دمشق 

(د/ حسكنة عبدالغني: الحماية القانكنية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة. رسالة 2)
دكتكراه. كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية. جامعة دمحم خيضر بسكرة. الجزائر 

 27ص  2112-2113
منظكر إسبلمي. مجمة جامعة األقصى.  (د/ سييل دمحم طاىر: تنمية المكارد البشرية مف3)

 . 151ص  2112المجمد السادس عشر. العدد األكؿ يناير
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االقتصادية, محتكيًا عمى جميع جنبات الحياة االجتماعية كالسياسية كالثقافية 
فضبًل عف االقتصادية, كما أنو في الكقت ذاتو مشغكؿ كل الشغل باإلنساف 

 و الذاتية كالخارجية كالركحية كالكجدانية. نفسو بكل مقكمات
معنى ذلؾ بكضكح أف مكضكع التنمية في المفيـك القرآني ىك  

اإلنساف بكل مقكماتو بما فييا عنصر األمكاؿ, فالمستيدؼ ىك ترقية ىذه 
المقكمات اإلنسانية كتحسينيا كحمايتيا, كىي التي جمعيا عمماء اإلسبلـ في 

عقل, كالنسل, كالماؿ(, كالكسيمة لتحقيق ذلؾ ىي خمس:)الديف, كالنفس, كال
نفسيا أي اإلنساف نفسو بما لديو مف مقكمات. كىنا نجد المفيـك القرآني 
لمتنمية يتميز عف المفيـك الكضعي ليا الذي جعل مكضكعيا األمكالكاألشياء 
ككسيمتيا في المقاـ األكؿ, كمف ثـ فيي تنمية ما بيدي اإلنساف نفسو, 

ة اإلنساف نفسو, كقد نتج عف ىذا المفيـك المادي لمتنمية في كليست تنمي
المجتمعات المعاصرة الكثير مف المتاعب كاألكزار, مما جعل المنصفيف مف 
فبلسفة الغرب كعممائو كالكثير مف عمماء االقتصاد, اخذكا مف خبلؿ مؤلفاتيـ 

عادىا الحديثة يصركف عمى ضركرة إحداث تغيير جذري في مفيـك التنمية كأب
كأىدافيا ككسائميا, كبعضيـ أخذ يقترب ركيدًا مف المفيـك القرآني لمتنمية, 
مؤكدًا عمى أف المستيدؼ مف عممية النمك ال ينبغي أف يككف ىك الكثرة 
كالتكاثر المادي, بل حياة أفضل بما تنطكي عميو مف أبعاد غير اقتصاديةال 

 .(1)تقل أىمية عف البعد االقتصادي
                                           

(أنظر د. شكقي دنيا: دكر الدكلة في التنمية في المنظكر اإلسبلمي. كقائع ندكة التنمية 1)
. المجمع الممكي لبحكث الحضارة اإلسبلمية. مؤسسة آؿ 2مف منظكر إسبلمي. ج
. كانظر أيضًا د. دمحم جكاد شبع: 1141 -1139ص 1994البيت عماف أألردف 

 -7التنمية في القرآف الكريـ. كمية اآلداب جامعة الككفة. الجميكرية العراقية. ص
8 
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لعمارة كالتعمير مف أصدؽ المصطمحات تعبيرًا عف كيعد مصطمح ا
.كلقد جاء في اإلسبلـ لفع "عمارة األرض" كمفيـك ذك (1)التنمية في اإلسبلـ

داللة أكسع مف المفيـك الكضعي لمتنمية التي تنحصر في اإلنتاج المادي 
كتغفل الحاجات الركحية كيختل فييا التكزيع كال يتمتع كل األفراد بحد الكفاية 

فاآلية  (3),قاؿ تعالى: "ىك أنشأكـ مف األرض كاستعمركـ فييا"(2)ي الدخلف
تؤكد عمى كجكب عمارة األرض لمزراعة كالغرس كاألبنية, كاستعمركـ فييا 

. (4)يعني: أمركـ بعمارتيا بما تحتاجكف إليو, أي جعمكـ عمارىا كسكانيا
فييا خمقكـ كالطمب المطمق مف هللا تعالى عمى الكجكب كما أف استعمركـ 

لعمارتيا, كال شؾ أف عمارة األرض تتطمب عنصرًا فاعبًل كمؤثرًا ىك اإلنساف, 
إذ ال يمكف أف تتـ عممية االعمار إال بإنساف قادر كمييأ باإليماف كالعمـ 
كالفكر, كالميارة التي تمكنو مف القياـ بعممية االعمار, كىذا لب التنمية 

. (5)ساف بجميع مككناتو النفسية كالعمميةالبشرية التي ترتكز عمى تطكير اإلن
كيقـك مفيـك عمارة األرض في اإلسبلـ عمى شرط الخبلفة في األرض انطبلقًا 

                                           

( د/ حسف ماشا: رؤية اإلسبلـ لحل المشكمة االقتصادية. مجمة كمية االقتصاد كالعمكـ 1)
 2118ية. الخرطكـ اإلدارية. العدد األكؿ. جامعة القرآف كالعمكـ اإلسبلم

(د/ دمحم عجيمية كد/ عمي الميثي: التنمية االقتصادية, مفيكميا نظرياتيا سياستيا. 2)
 35ص  1998مطبعة دار الجامعة. اإلسكندرية 

 61(سكرة ىكد آية 3)
. دار  378ص  4(أنظر أحكاـ القرآف لمجصاص: تحقيق دمحم الصادؽ قمحاكي ج 4)

 إحياء التراث العربي بيركت
/ سعيد عبدهللا حارب: أسس تنمية المكارد البشرية مف منظكر إسبلمي. مجمة الكعي (د5)

. كزارة األكقاؼ كالشئكف 3/9/2111الصادر بتاريخ  532اإلسبلمي.العدد 
 اإلسبلمية. الككيت
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ذ قاؿ ربؾ لممبلئكة إني جاعل في األرض خميفة{ فقد  . (1)مف قكلو تعالى:}كا 
كمف هللا سبحانو كتعالى اإلنساف بيذه الميمة العظيمة لمقياـ بدكره في 

لو سبل القياـ بيذه الميمة كمكف لو في األرض بقكلو تعالى:  األرض, كىيأ
أي (2)}كلقد مكناكـ في األرض كجعمنا لكـ فييا معايش قميبًل ما تشكركف{
 (3)جعمنا لكـ فييا مكانًا كقرارًا كمكناكـ فييا كأقدرناكـ عمى التصرؼ فييا.

و كىذا االستخبلؼ يقتضي قياـ اإلنساف بدكره كما أمره هللا سبحان
كتعالى مف خبلؿ تنمية مككنات اإلنساناإليمانية كالنفسية كالعممية كىي 

 السمة األساسية لمتنمية البشرية.
ذا كاف اإلنساف ىك مرتكز التنمية فإف اإلسبلـ قد سبق كل الرؤى  كا 
لذلؾ, إذ أف اختيار اإلنساف لحمل الرسالة اإلسبلمية جعمو المحكر الذي تقـك 

تنمية كالتطكير في المجتمعات اإلسبلمية, فيك الحامل عميو عممية البناء كال
لؤلمانة التي ذكرىا هللا سبحانو كتعالى بقكلو:)إنا عرضنا األمانة عمى 
السماكات كاألرض كالجباؿ فأبيف أف يحممنيا كأشفقف منيا كحمميا اإلنساف 

اف , كىذا الحمل لؤلمانة يقتضي استعدادًا لدى اإلنس(4)إنو كاف ظمكمًا جيكاًل(
 المسمـ لذلؾ كىك ما تتجو إليو الرؤيا اإلسبلمية لمفيـك التنمية.

كفي اإلسبلـ تيدؼ التنمية بصفةأساسيةإلى تحقيق األمف المادي 
مف الجكع كاألمف المعنكي مف الخكؼ, قاؿ تعالى:) فميعبدكا رب ىذا البيت 

                                           

 31(سكرة البقرة آية 1)
 11(سكرة األعراؼ آية 2)
 (تفسير الرازي 3)
 72(سكرة األحزاب آية 4)
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فاإلسبلـ يريد مف خبلؿ عممية (1)الذي أطعميـ مف جكع كآمنيـ مف خكؼ(
لتنمية تكفير الحياة الطيبة الكريمة لكل إنساف, لقكلو تعالى:) مف عمل ا

صالحًا مف ذكر أك أنثىكىك مؤمف فمنحيينو حياة طيبة كلنجزينيـ أجرىـ 
حياة تسمك بالركح كالجسد, كيسكدىا ركح  (2)بأحسف ما كانكا يعممكف(,

عدؿ كالحرية اإلخاء كالتكافل كالمكدة كالرحمة, كترفرؼ عمييا مظمة األمف كال
كالمساكاة كتخمك مف شبح الجكع كالخكؼ كالكراىية, كتراعي العدالة في 

 .(3)تكزيع الدخكؿ حتى ال يككف الماؿ دكلة بيف األغنياء كحدىـ
كعمى ىذا األساس يظير لنا مفيـك التنمية بصفة عامة بأنيا مجمكعة مف 

بلؼ في األرض, الجيكدالمتنكعة التيتؤىل المجتمعات لمقياـ بكاجبات االستخ
كالتي تعمل عمى تطكير كتغيير حياة الشعكب كاألممنحك األحسنفاألحسف, 
كتعمل عمى تحقيق سعادة اإلنساف كرفاىيتو في الدنيا كاآلخرة, كتيدؼ إلى 

 االرتقاء بالمجتمع كاالنتقاؿ بو مف الكضع الثابت إلى كضع أعمى كأفضل.
 التنمية البشرية مف منظكر إسبلمي:

نمية البشرية ليس مكضكعًا مستحدثًا في شريعة اإلسبلـ مصطمح الت
كما يظف العض, فالمتأمل الجيد ليذه الشريعة بدستكرييا القرآف الكريـ 
كالسنة النبكية, يجد فييا العديد مف األمثمة التي تكضح كتبيف سبق اإلسبلـ 

ة, عمى القانكف الدكلي كالمنظمات الدكلية التي تنادي اآلف بالتنمية البشري

                                           

 3,4ية (سكرة قريش آ1)
 97(سكرة النحل آية 2)
بحث مقدـ إلى الممتقى  6(د/ اشرؼ دمحم دكابة: التنمية البشرية مف منظر إسبلمي. ص3)

الدكلي الثالث حكؿ كاقع التنمية البشرية في اقتصاديات البمداف اإلسبلمية.المنعقد 
 كمية العمكـ االقتصادية. جامعة الجزائر 2117نكفمبر 27-26في الفترة مف 
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كالذي يجعل اإلسبلـ متميز ىك تناكلو لمكضكع التنمية البشرية ليس عمى 
الصعيد الكمي فقط, كلكف عمى الصعيديف الكمي كالكيفي, فالتنمية البشرية 
في اإلسبلـ تنمية رأسية أفقية ليست عمى مستكى الفرد فقط, كلكنو تتعدى 

اتو االقتصادية ذلؾ لتصبح عمى مستكى المجتمع كمو, بجميع طبقاتو كمستكي
 كالثقافية كاالجتماعية أيضًا.

 :(1)ىذا كتتمثل ضكابط التنمية البشرية في شريعة اإلسبلـ في اآلتي
اإليماف بأف هللا تعالى ىك المالؾ الحقيقي ليذه األرض كىك  -

المتصرؼ فييا كيفما شاء كاإلنساف مستخمف فييا: كلذا فعميو 
مف عمارة األرضالتي استخداميا كتنميتيا بالقدر الذي يمكنو 

استخمفو هللا فييا كأمره بعمارتيا, قاؿ تعالى:}كىك الذي جعمكـ 
خبلئف األرض كرفع بعضكـ فكؽ بعض درجات ليبمككـ فيما 

, أي جعمكـ تعمركنيا جيبًل بعد جيل كقرنًا بعد قرف كخمفًا (2)آتاكـ..{
 .(3)بعد سمف

لمزاكلة نشاطو اإليماف بأف هللا سخر ما في الككف لخدمة اإلنساف ك  -
االقتصادي: قاؿ تعالى:}هللا الذي خمق السماكات كاألرض كأنزؿ مف 

 . (4)السماء ماًء فأخرج بو مف الثمرات رزقًا لكـ...{

                                           

انظر د/ سييل دمحم األحمد: تنمية المكارد البشرية مف منظكر إسبلمي. مرجع سابق (1)
 151ص 

 165(سكرة األنعاـ آية 2)
 3(تفسير القرآف العظيـ:لمحافع إسماعيل ابف كثير. تحقيق: سامي بف دمحم السبلمة. ج3)

 ـ1999ق 1421. دار طيبة لمنشر كالتكزيع الرياض. الطبعة الثانية 384ص
 34-32ة إبراىيـ اآليات (سكر 4)
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أف يؤدي الخمق حقكؽ الماؿ لممجتمع في صكرة الصدقات كعمى  -
رأسيا الزكاة كالصدقات التطكعية كالكفارات كغيرىا مف النفقات: 

قامة التكافل االجتماعي, لقكؿ تحقيقًا لعدالة ا لتصرؼ في الماؿ كا 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص:}اليد العميا خير مف اليد السفمى كابدأ بمف تعكؿ كخير 
الصدقة عف ظير غنى كمنيستعفف يعفو هللا كمف يستغني يغنو 

 . (1)هللا{
استغبلؿ المكارد في مساعدة اإلنساف عمى عبادة هللا تعالى: فعمارة  -

نما ىناؾ الحاجات  األرض ال تركز عمى الحاجات المادية فقط, كا 
الركحية التي ىي أصل الحياة, قاؿ تعالى:}كما خمقت الجف كاإلنسإال 

 .(2)ليعبدكف ما أريد منيـ مف رزؽ كما أريدأف يطعمكف{ 
تنمية الماؿ عف طريق السعي كالضرب في األرض كاالبتغاء مف فضل  -

صبلة فانتشركا في األرض كابتغكا مف هللا: قاؿ تعالى:}فإذا قضيت ال
 .(3)فضل هللا{ 

                                           

( صحيح البخاري لئلماـ دمحم بف إسماعيل البخاري. كتاب الزكاة. باب االستغناء عف 1)
 -ق1423. دار بف كثير بيركت. دمشق. 358ص 1469المسألة. حديث 

صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ بف حجاج النيسابكري. المسمى المسند  -ـ.2116
كاة. باب بياف أف اليد العميا خير مف اليد الصحيح المختصر مف السنف. كتاب الز 

. تحقيق أبك قتيبة الفاريابى. دار طيبة لمتكزيع 458.ص1133السفمى. حديث 
 ـ.2116ق 1427كالنشر. الرياض 

كانظرفنح الباري شرح صحيح البخاري البف حجر العسقبلني كتاب الزكاة حديث رقـ   
 1986ق 1417دار الرياف لمترتث القاىرة  1361

 57ك  56(سكرة الذاريات  آية 2)
 11(سكرة الجمعة آية 3)
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 التنمية المستدامة في المنظكر اإلسبلمي: 
التنمية المستدامة في المنظكر اإلسبلمي ال تجعل اإلنساف ندًا 
لمطبيعة كال متسمطًا عمييا, بل تجعمو أمينا بيا محسنًا ليا رفيقًا بيا 

يعيميـ بدكف إسراؼ كببل  كبعناصرىا, يأخذ منيا بقدر حاجتو كحاجة مف
إفراط كال تفريط, كما أنيا تعد لكنًا مف ألكاف شكر المنعـ عمى ما أنعـ بو عمى 

 .(1)خمقو, انطبلقًا مف ككف العمل في األرض نمطا مف أنماط الشكر هلل
كقد اشتممت الشريعةاإلسبلمية عمى العديد مف األحكاـ التي تعكس 

ستدامة بأبعادىا المختمفة كمف بيف ىذه بشكل مباشر كغير مباشر دالالت اال
 :(2)الدالالت

فسادىاأكال: : كىذا ضركرة المحافظة عمى المكارد كالحيمكلة دكف استنزافيا كا 
, (3)كاجب ديني مصداقًا لقكلو تعالى:)كال تفسدكا في األرض بعد إصبلحيا(

 .(4)كقكلو تعالى:) كال تبغي الفساد في األرض إف هللا ال يحب المفسديف(
إدارة المكارد كاستغبلليا برشد كعقبلنية: فترشيد استيبلؾ المكارد ثانيًا:

الطبيعية يعد إحدى اآلليات األساسية لتحقيق التنمية المستدامة,  كالثركات
كما أف ترشيد استيبلؾ المكارد الطبيعية يعد مف أىـ الكسائل العممية لحماية 

                                           

(د/ دمحم عبد القادر الفقي: ركائز التنمية المستدامة كحماية البيئة في السنة المطيرة. 1)
الندكة العممية الثالثة لمحديث الشريف. كمية الدراسات اإلسبلمية كالعربية. دبي 

 8ص 2117
نية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة. مرجع (د/ حسكنة عبد الغني: الحماية القانك 2)

 28سابق ص
 55(سكرة األعراؼ آية 3)
 77(سكرة القصص آية 4)
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ذه القضية فحث األفراد عمى البيئة كالمحافظة عمييا, كقد اىتـ اإلسبلـ بي
االعتداؿ في شئكف الحياة كافة فبل إفراط كال تفريط كال إسراؼ كال تقتير, كقد 
جعل هللا عز كجل قضية الترشيد في اإلنفاؽ كاالستيبلؾ مف صفات 
المؤمنيف, حيث قاؿ تعالى:)كالذيف إذاأنفقكا لـ يسرفكا كلـ يقتركا ككاف بيف 

تعالى:)كال تجعل يدؾ مغمكلة إلى عنقؾ كال تبسطيا  , ككذلؾ قاؿ(1)ذلؾ قكامًا(
 .(2)كل البسط فتقعد ممكما محسكرا(

استغبلؿ المكارد كفق أسس العدالة كالمساكاة: فإقرار المساكاة كالعدالة ثالثًا:
البشر مف األمكر التي تستيدفيا التنمية المستدامة, كفي ىذا اإلطار  بيف

إذاأثمر كآتكا حقو يـك حصاده كال  يقكؿ المكلى عز كجل:)كمكا مف ثمره
, كيقكؿ عز شأنو أيضًا:)كآتي ذا القربى (3)تسرفكا إف هللا ال يحب المسرفيف(

, كفي الحديث الشريف يقكؿ الرسكؿ (4)حقو كابف السبيل كال تبذر تبذيرا(
صمكات هللا كسبلمو عميو:)مف كاف معو فضل ظير فميعد بو عمى مف ال ظير 

 . (5)زاد فميعد بو عمى مف ال زاد لو( لو كمف كاف معو فضل
كىذا يعني أف مف كاف في سعة مف أمرىأف يساعد مف ىك في ضيق 
في شتى المجاالت. مع األخذ في االعتبار أف ممكية اإلنساف لممكارد ليست 
مطمقة, فيجب عميو أف يحفع التكازف البيئي كال يسرؼ في استيبلؾ تمؾ 

                                           

 67(سكرة الفرقاف آية 1)
 29(سكرة اإلسراء آية 2)
 142(سكرة األنعاـ آية 3)
 26(سكرة اإلسراء آية 4)
ف ( صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ بف الحجاج. المسمى المسند الصحيح المختصر م5)

 1728السنف: كتاب المقطة. باب استحداث المكاساة في فضكؿ الماؿ. حديث رقـ 
 . مرجع سابق827ص
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االنتفاع بمكارد البيئة دكف حق الممكية لو المكارد إال قدر الحاجة. كأف حق 
. (1)محدكدية زمنية, لقكلو تعالى:) كلكـ في األرض مستقر كمتاع إلى حيف(

كأف تمؾ المحدكدية الزمنية تفيد في ضبط سمكؾ اإلنساف في تعاممو مع مكارد 
البيئة كثركاتيا, ألف تمؾ الثركات كالمكارد ليست ممكًا لمجيل الحالي بل ىي 

 ؤلجياؿ القادمة.ممؾ ل
كعمى ىذا األساس يظير لنا مفيـك التنمية المستدامة مف كجية 
نظر الديف اإلسبلمي, عمى أنيا التكازف بيف أبعاد التنمية االقتصادية 
كاالجتماعية كالبعد البيئي, مف أجل االستغبلؿ األمثل لممكارد التي سخرىا هللا 

مة. كأنيا قضية أخبلقية سبحانو كتعالى دكف إىدار حقكؽ األجياؿ المقب
نسانية بقدر ما ىي قضية تنمكية كبيئية, ألنيا تيتـ بحق األجياؿ القادمة  كا 
بالعيش الكريـ, كما ىي حق لؤلجياؿ الحاضرة, كىدفيا ىك القضاء عمى 
الفقر, سكاء كاف فقر األجياؿ الحاضرة أك فقر األجياؿ القادمة,كىي تسعى 

ليس عمى حساب البيئة, كىي في معناىا لتحسيف نكعية حياة اإلنساف كلكف 
العاـ ال تخرج عف ككنيا استغبلؿ المكارد الطبيعية بطريقة عقبلنية, بحيث ال 

 يتجاكز ىذا االستغبلؿ لممكارد معدالت تجددىا الطبيعية.

                                           

 36(سكرة البقرة آية 1)
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 الفرع الثاوي
 هدلىل احلك يف التنوية يف شريعة اإلسالم

ثة التي شاع يعد مفيـك الحق في التنمية مف المفاىيـ الحدي
استعماليا في العقكد األخيرة مف القرف العشريف, في المؤسسات العممية 
كالبحثية كالمنظمات الدكلية. كعمى الرغـ مف أف ىذا المصطمح يعد حادثًا 
كمستجدًا عمى المصادر اإلسبلمية بمفيكمو الحديث, إال أف معناه كما احتكاه 

ة اإلسبلمية كأدلتيا مف القرآف مف دالالت ال يعد جديدًا عمى أصكؿ الشريع
كالسنة النبكية المطيرة, فالقرآف الكريـ كالسنة الطاىرة ىما أكؿ مف أشار إلى 
العناية اإلليية بالعنصر البشري منذ بداية الخميقة, ابتداء مف العناية بخمقو 
كانتياء باستخبلفو في األرض كتسخير جميع القدرات كاإلمكانات لخدمتو, 

حياتو كبالتالي القياـ بتكاليفو كميامو التي ككل بيا عمى أكمل ألجل ديمكمة 
 كجو. 

مكانة متميزة في تعاليـ الشريعة   -كأصل عاـ -فمقد تبكأ اإلنساف
اإلسبلمية باعتباره المخمكؽ األمثمكاألكـر لمخالق جل كعبل, قاؿ تعالى:)كلقد 

ميمًا كمممكسًا  , كقد أظيرت كقائع التاريخ كمسيرتو دكراً (1)كرمنا بني آدـ(
لتعاليـ كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية, في المساىمة في تحريؾ العجمة 
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية خدمة لئلنساف كالبشرية جمعاء, األمر الذي 
يدفعنا ألف نستميـ مف تمؾ التعاليـ كاألحكاـ أسسًا كمبادئ, يمكف أف تسيـ 

تنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب, بدفع كتقكية االتجاه العاـ إلقرار ال
باعتبار ذلؾ الكسيمة الكحيدة لتمكيف اإلنساف مف تحقيق ذاتو, كالشعكب مف 

 تحقيق ذاتيا في ربكع الكرة األرضية.
                                           

 71(سكرة اإلسراء آية 1)
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كقد أكجد اإلسبلـ كسائل كثيرة لتحريؾ العجمة االقتصادية 
عماؿ الحق في التنمية, لكنو اشترط لنجاح ىذه الكسائ ل أف كاالجتماعية كا 

تطبق في مجتمع مسمـ قمبًا كقالبًا, حيث نجحت ىذه الكسائل حيف طبقت في 
, ففي عيد عمر بف (1)مجتمعات تعيش اإلسبلـ كاقعًا كتجسده أسمكب حياة

الخطاب بعث معاذ بف جبل إلى اليمف فبعث إليو معاذ بثمث صدقة الناس 
بعثتؾ لتأخذ مف فأنكر ذلؾ عمر كقاؿ:) لـ أبعثؾ جابيًا كال آخذ جزية كلكف 

أغنياء الناس فتردىا عمى فقرائيـ..( فقاؿ معاذ:) ما بعثت إليؾ بشيء كأنا 
أجد أحدًا يأخذه مني(, فمما كاف العاـ الثاني بعث إليو بشطر الصدقة فتراجعا 

فراجعو عمر بمثل ما بمثل ذلؾ, فمما كاف العاـ الثالث بعث إليو بيا كميا 
ففي ىذا  .(2)( كجدت أحدًا يأخذ مني شيئاً قبل ذلؾ, فقاؿ معاذ:)ما  راجعو

المجتمعكاف اإلسبلـ سائدًا فكاف الجميع يعمل, ككاف الجميع محكـك بالضمير 
اإلنساني, الذي يجعمو ال يأخذ أكثر مف حقو, فحقق ىذا المجتمع التنمية, 
كانتصر عمى الفقر, كعمى كل مشكبلت الحياة, كصنع حضارة ال تزاؿ مضرب 

 المثل.
تمثل الكسائل التي أكجدىا اإلسبلـ لعبلج المشاكل االقتصادية ىذا كت

 كتحقيق التنمية كالحق في التنمية في اآلتي:
                                           

(أحمد عبد العظيـ: أسس التنمية الشاممة في المنيج اإلسبلمي. سمسمة دراسات 1)
بلقتصاد اإلسبلمي. طبع كنشر مركز صالح كامل ل 1كبحكث اقتصادية إسبلمية 

 43 - 42ص 1997القاىرة 
( أبي عبيد القاسـ بف سبلـ: كتاب األمكاؿ. تحقيق د/ دمحم عمارة. الطبعة األكلى 2)

كأنظر -. دار الشركؽ القاىرة بيركت 716ص 1913ـ حديث 1989ق 1419
د/ يكسف القرضاكي: مشكمة الفقر ككيف عالجيا اإلسبلـ. مؤسسة الرسالة بيركت 

 154 -153ـ ص 1985ق 1416
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 : أكاًل: العمل كالحق في التنمية في منظكمة اإلسبلـ
أعمى اإلسبلـ مف قيمة العمل المنتج المثمر الذي يحقق مصالح 

كمف يعكليـ,  المسمميف كالمجتمع المسمـ كيحقق قضاء مطالب اإلنساف
كالمبدأ الذي اعتمده اإلسبلـ فيما يخص العمل يقـك في أساسو عمى إعبلء 
شأف العمل اإلنساني, فالعمل ىك القيمة كال قيمة بغير عمل ككل عمل البد 
أف يقابمو أجر, كالعمل في عرؼ المجتمع اإلسبلمي يعتبر حقًا ككاجبًا في آف 

عميو أيضًا قبل المجتمع, كينبني  كاحد, فيك حق لمفرد قبل المجتمع, ككاجب
عمى ذلؾ التزاـ المجتمع بتكفير العمل لكل قادر, كالتزاـ كل قادر بتقديـ العمل 
إلى المجتمع, فبل مكاف في المجتمع اإلسبلمي لمعاطل جبرًا, كال مكاف في 
المجتمع اإلسبلمي لمعاطل اختيارًا, إنما كل أماـ العمل سكاء, ككل طاقة 

ال بد كأف تكرس لخدمة أغراضاإلنتاج كتكفير أسباب االرتقاء  إنسانية فاعمة
 .(1)بو

ف كاف حقًا لمفرد قبل المجتمع إال انو كاجب عمى الفرد ال  كالعمل كا 
نما قبل نفسو كعائمتو, بل مف الكاجبات التي تقترب  قبل المجتمع فحسب كا 

إذ بالعمل  مف درجة العبادة, ألىميتو في المشاركة في تنمية الفرد كالمجتمع,
يحصبلإلنساف عمى الماؿ كالرزؽ, كبيما تتكفر حاجياتو الحياتية مف مأكل 
كممبس كمسكف, كغيرىا مف األمكر التي تحفع لئلنساف كرامتو كتحقق 
سعادتو, كالعمل في الكقت نفسو ليس كسيمة لمحق في البقاء في البقاء 

                                           

مؤسسة دار  -مقكماتو كمناىجو -(أنظر د/ إبراىيـ دسكقي أباظة: االقتصاد اإلسبلمي1)
. ككذلؾ د/ عبد 73 -71كص  45 -44. ص 1973الشعب لمصحافة القاىرة 

الرحمف يسري احمد: التنمية االقتصادية كاالجتماعية في اإلسبلـ. مؤسسة شباب 
 . 42 -27. ص 1981الجامعة. اإلسكندرية 
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نما لميدؼ األسمى مف البقاء كىي العبادة ؿ تعالى:)كما , قا(1)فحسب, كا 
. كتظير أىمية العمل في عممية التنمية (2)خمقت الجف كاإلنسإال ليعبدكف(

كالحق في التنمية, أف جعل اإلسبلـ مف ممارسة ىذا الحق, أحد أىمأسباب 
كسب الممكية, خاصة بالنسبة لممباحات العامة أي الثركات التي يباح لؤلفراد 

 االنتفاع بيا كتممؾ رقبتيا.
اء الشريعة اإلسبلمية حديث طكيل كمفصل عف قيمة كلمسادة فقي

العمل في اإلسبلـ, مفاده أف عمى كلي األمرأف يضمف عمبًل لكل قادر عميو 
مف أبناء المجتمع تحقيقًا لبلستقرار االجتماعي, فالعمل بقيمتو كضكابطو 
اإلسبلميةيضمف حق اإلنساف في التنمية, بل ىك في ذاتو يقكد إلى التنمية 

دية, التنمية التي يفترض أف يحقق بمكجبيا مقابل العمل تماـ كفاية االقتصا
الفرد كعائمتو, أي حد االستغناء عف الطمب مف اآلخريف إلشباع حقو في 
ذا لـ يحقق لو العمل ذلؾ, فتضمف لو الدكلة ىذه  االحتياجات الضركرية, كا 

 حق البف الحقكؽ مف مصارفيا المقررة شرعًا, قاؿ رسكؿ هللا عميو كسمـ: }ال
آدـ إال في ثبلث, طعاـ يقيـ صمبو, كثكب يكاري عكرتو, كبيت يسكف فيو, 

. أما بالنسبة لمعجزة كالشيكخ فإف اإلسبلـ أكجب عمى (3)فما زاد فيك حساب{

                                           

( د/ صفاء الديف عبد الحكيـ الصافي: حق اإلنساف في التنمية االقتصادية كحمايتو 1)
 521-521دكليًا. مرجع سابق ص 

 57ك  56( سكرة الذاريات  آية 2)
( أبك حامد الغزالي: إحياء عمـك الديف, كمعو المغني عف حمل األسفار في األسفار في 3)

: لمعبلمة زيف الديف أبي الفضل العراقي. كتاب تخريج ما في اإلحياء مف األخبار
. دار ابف حـز 1568الفقر كالزىد. باب مقدار الغنى المحـر مف السؤاؿ ص

 ـ .2115ق 1426لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت الطبعة األكلى 



 

 

 البعد الدكلى كاإلسبلمي لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب   
 أستاذ القانكف الدكلى العاـ المساعد .... أسامة عرفات أميف عثمافد/   

 

158 

الدكلة أف تؤمف ليـ كألسرىـ معاشًا مناسبًا مف بيت الماؿ, سكاء كانكا 
 مسمميف أك غير مسمميف.

 ي التنمية في منظكمة اإلسبلـ:ثانيًا: العمـ كالحق ف
ال تقل أىمية العمـ في اإلسبلـ عف أىمية العمل, فبيما يرتفع الفرد 
كيسمك, ماديًا كمعنكيًا كدنيكيًا كأخركيًا, كبيما يتقدـ المجتمع كينمك, 
فنيضة األمـ كالشعكب كرقييا كسيادتيا, تتكقف عمى تقدميا في مجاؿ العمـ 

مجادىا فأمجاد األمـ ال تبنى عمى الفقر كالبطالة كالعمل, كبيما تبني األمـ أ
 كالجيل.

كيبلحع الناظر في تاريخ األمـ قديميا كحديثيا أف تحضرىا كرقييا 
كاف مرتبطًا بالعمـ ارتباطًا كثيقًا, كما أف تخمفيا كانحطاطيا كاف مرتبطًا 
مـ بالجيل ارتباطًا كطيدًا, لذا فميس غريبًا أف يرتبط التحضر كالتقدـ بالع

كالتخمف كالتدىكر بالجيل, فبالعمـ تحضرت أمـ كتركت تراثًا شاىدًا عمى مدى 
مبمغيا مف العمـ كالتحضر كالرقي, كبالجيل كعدـ االعتناء بالعمـ كالتعميـ 
تخمفت كتدىكرت أمـ, فمـ تذكر في التاريخ إال مكصكمة بالتخمف كالبداكة 

يا بتراجع فكقعت في كاليمجية, ناىيؾ عف أف األمـ التي أصيبت حضارات
مأزؽ التخمف كالجمكد كاالنحطاط, لـ يكف أماميا سبيل لمنجاة مف ذلؾ كمو 
إال بالعمـ كالمعرفة, كمف ثـ فإف التعميـ ليس سبيبًل ميمًا لمتحضر فحسب, بل 
يعد أيضًا سبيبًل لمنجاة كالخبلص مف المأزؽ الحضاري الذي تتردى فيو أمة 

كرقيًا كازدىارًا, كعميو فيككف الجانب العممي  مف األمـ, بعد أف شيدت تطكراً 
 .(1)كحده مدار القياس لدرجات التقدـ كالتخمف بيف األفراد أك الشعكب

                                           

شكالية التنمية. سمسمة كتاب األمة. الثامف 1) ( د/ حسف إبراىيـ ىنداكي: التعميـ كا 
كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية بدكلة قطر كأنظر الشيخ/ عمي عبد كالتسعكف. 
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كلـ تعرؼ البشرية في تاريخا الطكيل دينًا أك فمسفة أك مذىبًا أعطى 
كل ىذا القدر مف االىتماـ كاالحتراـ لمسألة العمـ كديف اإلسبلـ, كأدبياتنا في 

ضح مف أف تحتاج إلى شرح أك تذكير, كما ذلؾ إال ألف اإلنساف ال ىذا أك 
يكتمل كال يترقى في مدارج اإلنسانية إال بمقدار ما يتعممو, كما يستفيده مف 

 .(1)أنكاع اإلدراؾ كالخبرة في جكانب الكجكد المختمفة
إف الحديث عف فضل العمـ في اإلسبلـ يحتاج إلى كتب كمطكالت, 

ا ىك إبراز العمـ كحق مف حقكؽ اإلنساف ككسيمة تؤدي كلكف ما ييمنا ىن
عماؿ الحق في التنمية .  إلى تحقيق التنمية كا 

كىناؾ آيات كأحاديث كثيرة ترغب في طمب العمـ كتحث عميو, مف 
, كقكلو تعالى:} يرفع هللا الذيف (2)ذلؾ قكلو تعالى:} كقل ربي زدني عممًا{

, كقكلو تعالى:} شيد هللا أنو ال إلو (3)آمنكا منكـ كالذيف أكتكا العمـ درجات{
. كمنو قكلو ملسو هيلع هللا ىلص:} طمب العمـ (4)إال ىك كالمبلئكة كأكلك العمـ قائمًا بالقسط{ 

                                                                                                   

الحميـ محمكد: التراجع الحضاري في العالـ اإلسبلمي كطريق التغمب عميو. دار 
. ككذلؾ أنظر زكي نجيب محمكد: الحضارة كقضية التقدـ 75ص  1994الكفاء 

ربي المنعقدة كالتخمف. مقاؿ ضمف ندكة أزمة التطكر الحضاري في الكطف الع
 .23ص  1975. مطابع دار السياسة الككيت 1974بالككيت عاـ 

( أنظر د/ عبد الكريـ بكار: مدخل إلى التنمية المتكاممة, رؤية إسبلمية. دار القمـ 1)
 115ص  1999دمشق. الطبعة األكلى 

 114( سكرة طو آية 2)
 9( سكرة الزمر آية 3)
 18( سكرة آؿ عمراف آية 4)
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, كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص:}مف سمؾ طريقًا يطمب فيو عممًا سمؾ (1)فريضة عمى كل مسمـ{
ع أجنحتيا رضا لطالب العمـ هللا بو طريقًا مف طرؽ الجنة, كأف المبلئكة لتض

}..(2) 
فالعمـ ىك الذي يرفع مكانة صاحبو في الدنيا كفي اآلخرة, بو فضل 
هللا آدـ عميو السبلـ عمى المبلئكة كأمرىـ بالسجكد لو, كبو رفع هللا العبيد 

.كلما كاف التعميـ ضركرة مف (3)كالمكالي حتى صاركا أئمة يقتدى بيـ
األساسية ألي تطكر كنماء اجتماعي كاقتصادي, ضركرات الحياة كىك الركيزة 

كىك الجسر الكحيد ككسيمة العبكر لممستقبل الزاىر المشرؽ. فعمى ىذا ككفقًا 
ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية, فإف اآلماؿ معقكدة عمى التعميـ في تحقيق التقدـ 
كتطكير كتنمية الفرد كالمجتمع, كىك ضركرة دينية لتقكية اإليماف بالخالق, 

ىك أيضًا ضركرة دنيكية تساعد اإلنساف في تعمير الككف كتسخير قكى ك 
الطبيعة مف أجل خير البشر, كال بد لممسمـ مف أف يتسمح بالعمـ كالثقافة 
كيسعى إلى االستزادة منو في مختمف المجاالت, حتى يستطيع أف ينيض 
بمسئكلياتو نحك نفسو كنحك مجتمعو الذي يعيش فيو, مف أجل أف يحقق 

سانيتو كيؤدي كاجبو عمى الكجو األكممكيتغير المجتمع إلى األفضل كتتحقق إن
                                           

كتاب العمـ باب في طمب العمـ  1زكائد كمنبع الفكائد ألبي بكر الييثمى ج( مجمع ال1)
. دار الفكر بيركت. كانظر صحيح الجامع الصغير كزيادتو لؤللباني 472حديث رقـ 

 طبعة المكتب اإلسبلمي بيركت . دمشق. 727ص  3913حديث رقـ  2ج
كي. كتاب العمـ. باب ( رياض الصالحيف مف كبلـ سيد المرسميف ليحيى بف شريف النك 2)

 .1388فضل العمـ تعممًا كتعميمًا هلل. حديث رقـ 
( إبراىيـ عبد العزيز السمري: تنمية المجتمع مف منظكر إسبلمي. بحث مقدـ لنيل 3)

 ـ2111ىػ/ 1432جائزة كاتب األلككة الثانية لعاـ 
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التنمية كالحق في التنمية, حيث يعد التعميـ كالثقافة أىـ مظير اجتماعي 
يتحكـ في مصير المجتمعات اإلنسانية, كلذا فميس بمستغرب أف يككف التعميـ 

كتنمية أفراده, كىك كالثقافة ىك المسئكؿ عف تخمف المجتمع كتقدمو كتنميتو 
 المسئكؿ عف االستغبلؿ األمثل لممكارد الطبيعية.

 .ثالثًا: الكقف كالحق في التنمية في منظكمة اإلسبلـ
ال تقل أىمية الكقف في اإلسبلـ عف أىمية العمـ كالعمل, حيث تشير 
القراءة المتأنية لتاريخ الحضارة اإلسبلمية عبر عصكرىا المختمفة, إلىأف 

بدكر بارز في تطكر المجتمعات اإلسبلمية اقتصاديًا كاجتماعيًا الكقف قاـ 
كسياسيًا كبيئيًا, فقد امتدت تأثيراتو لتشمل معظـ أكجو الحياة بجكانبيا 

 المختمفة بما في ذلؾ تحقيق األمف االقتصادي كالبيئي كاالجتماعي 
إف الدارس لمحضارة اإلسبلمية يقف معجبًا بدكر األكقاؼ في صناعة 

رة اإلسبلمية كالنيضة الشاممة لؤلمة, كأف مف يقرأ تاريخ الكقف يجد الحضا
انو شمل مختمف جكانب الحياة, فقد أدت أمكاؿ الكقف دكرًا كبيرًا في مجاؿ 
التنمية, كالحق في التنمية عمى مدار التاريخ اإلسبلمي. كقد اتفق السادة 

عضيـ مندكب فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى أف الكقف مشركع بل ىك عند ب
إليو, كاستدلكا بأدلة كثيرة صحيحة كاضحة فيو مشركعيتو كالترغيب في فعمو, 
كبياف فضمو العظيـ كأجره الكبير عند هللا تعالى, كذلؾ لما في الكقف مف فعل 

حياء النفكس كتنمية المجتمعات . كمف ىذه األدلة: قكؿ هللا (1)الخير كا 
تحبكف كما تنفقكا مف شيء فإف هللا  تعالى:} لف تنالكا البر حتى تنفقكا مما

                                           

ؤتمر الثالث ( د/ حسيف عبدالغني أبكغدة: دكر الكقف في تعزيز التقدـ المعرفي, الم1)
دارة كبناء  لؤلكقاؼ في المممكة العربية السعكدية. الكقف اإلسبلمي " اقتصاد كا 

 ـ2119ىػ 1431حضارة " الجامعة اإلسبلمية 
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, باإلضافة إلى عمـك اآليات التي تحث عمى اإلنفاؽ فقد تكررت (1)بو عميـ{
في القرآف الكريـ آيات كثيرة تحث عمى البر كالبذؿ في كجكه الخير كمنيا 
الكقف. كمف ىذه األدلة أيضًا: حديث أبي ىريرة رضي هللا عنو أف النبي 

قاؿ:}إذا مات اإلنساف انقطع عممو إال مف ثبلثة: صدقة جارية أك عمـ ملسو هيلع هللا ىلص 
. كمنيا: حديث عثماف بف عفاف أف (2)ينتفع ىبو أك كلد صالح يدعك لو{

النبي ملسو هيلع هللا ىلص قدـ المدينة كليس فييا ماء ُيستعذب غير بئر ركمة فقاؿ:}مف 
بخير لو منيا في  يشتري بئر ركمة فيجعل فييا دلكه مع دالء المسمميف

 . (3)الجنة؟{ قاؿ: فاشتريتيا مف صمب مالي
كىناؾ أدلة أخرى ككقائع كثيرة عف الصحابة رضي هللا عنيـ فييا 
مشركعية الكقف كجكازه, بل ذكر ابف قدامة أف اإلجماع منعقد عمى ذلؾ كأف 
الكقف مشيكر بيف الصحابة لـ ينكره أحد منيـ كالذي قدر عمى الكقف 

 .(4)كقف

                                           

 92( سكرة آؿ عمراف آية 1)
( صحيح مسمـ كتاب الكصية. باب ما يمحق اإلنساف مف الثكاب بعد كفاتو. حديث رقـ 2)

لفايرابي. دار طيبة لمطباعة كالنشر كالتكزيع تحقيق نظر بف دمحم ا 771ص 1631
 ـ2116ىػ 1427

( سنف الترمذي. الجزء الخامس. كتاب المناقب باب في مناقب عثماف بف عفاف رضي 3)
شركة مكتبة كمطبعة مصطفى ألبابي الحمبي  627ص  3713هللا عنو.حديث رقـ 

 ـ1975 1395كشركاه. مصر. الطبعة الثانية 
ف قدامة المقدسي, تحقيق عبدهللا عبدالمحسف التركي كعبدالفتاح دمحم ( أنظر المغني الب4)

ىػ 1417الحمك, دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع. الرياض, الطبعة الثالثة 
 186-184ـ, الجزء الثامف ص1997
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لكقف تشريع اليي صالح لكل زماف كمكاف كىك نظاـ اجتماعي فا
كتعاكني كأخبلقي ذك مزايا كأىداؼ سامية, كتبرره المصمحة العميا لممجتمع 
اإلسبلميكاألمةاإلسبلمية, فيقبل عميو األغنياء المكسركف بدكافع متجددة. 
فالكقف يقكي الديف الذي ىك احد المقاصد الضركرية الستقامة الحياة, 

الكاقفكف في عمميـ ىذا يكشفكف عف إيماف عميق في نفكسيـ كتكجو ف
ركحي أصيل في سمككيـ, ذلؾ أف التنازؿ عف الماؿ عمى سبيل الصدقة يمثل 
مظير مف مظاىر اإلخبلص لمجماعة, كالتغمب عمى نزعة البخل كالشح 

, حيث يساعد الكقف في تحقيق االستقرار االجتماعي, كعدـ شيكع (1)كأثره
لتذمر في المجتمع, مما يعمل عمى تحقيق مبدأ التضامف االجتماعي, ركح ا

كتسكد ركح التراحـ كالتكاد بيف أفراد المجتمع, كحمايتو مف األمراض 
االجتماعية التي تنشأ عادة في المجتمعات التي تسكد فييا ركح األنانية 
المادية, كينتج عنيا الصراعات الطبقية بيف المستكيات االجتماعية 

مختمفة, مما يعزز ركح االنتماء بيف أفراد المجتمع كشعكرىـ بأنيـ جزء مف ال
جسد كاحد, تحقيقًا لحديث الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ:)ترى المؤمنيف في 
تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ مثل الجسد الكاحد إذا اشتكى منو عضك تداعى 

تماعي يساىـ في .فتحقيق االستقرار االج(2)لو سائر الجسد بالسير كالحمى(

                                           

( د/ أحمد دمحم السعد: المقاصد الشرعية لمكقف. بحث مقدـ الى المؤتمر الثالث لؤلكقاؼ 1)
دارة كبناء حضارة " في  المممكة العربية السعكدية, الكقف اإلسبلمي " اقتصاد كا 

 33ـ ص 2119ىػ 1431الجامعة اإلسبلمية 
( صحيح مسمـ: المسمى المسند الصحيح المختصر مف السنف. كتاب البر كالصمة 2)

. ص 2586كاآلداب. باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ. حديث رقـ 
 ق.. مرجع ساب1211
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تخفيض معدالت الجريمة كبالتالي يستطيع كل مف الغني كالفقير العيش بأمف 
 .(1)كسبلـ كاستقرار ككل ذلؾ يؤدي الى االحتراـ الراسخ لسيادة القانكف 

كجدير بالذكر أف الكقف في اإلسبلـ أسيـ إسيامًا بالغًا في الحياة 
لو دكر كبير في تحقيق التنمية االقتصادية, منذ نشأة الدكلة اإلسبلمية ككاف 

بشتى أنكاعيا, حيث أسيـ في تحقيق التنمية االجتماعية في الحكاضر 
كالمدف اإلسبلمية, كاستغمت أمكاؿ األكقاؼ في إيكاء اليتامى كالمقطاء 
كرعايتيـ, ككانت ىناؾ أكقاؼ مخصصة لرعاية المقعديف كالعمياف 

تضيق أيدييمكأيديأكليائيـ عف  كالشيكخ,كأكقاؼ لتزكيج الشباب كالفتيات ممف
نفقاتيـ. كما كاف لنظاـ الكقف اإلسبلمي اثر كبير في دعـ خدمات الرعاية 

, ككاف لمكقف (2)الصحية لممكاطنيف كالسكاف عمى اختبلؼ مذاىبيـ كنحميـ
أثر بارز في دفع عجمة التنمية االقتصادية كتحقيق التنمية المستدامة, 

تمف أنحاء العالـ اإلسبلمي,األمر الذي يمكف كالمحافظة عمى البيئة, في مخ
 اعتباره بحق مفخرًا مف مفاخر الحضارة اإلسبلمية.

                                           

( د/ احمد إبراىيـ مبلكي: دكر الكقف في التنمية المستدامة. بحث مقدـ إلى المؤتمر 1)
دارة  الثالث لؤلكقاؼ في المممكة العربية السعكدية, الكقف اإلسبلمي " اقتصاد كا 

 14ـ ص 2119ىػ 1431كبناء حضارة " الجامعة اإلسبلمية 
ق التنمية المستدامة. بحث مقدـ ( أنظر د/ عبدالرحمف الجريكي: اثر الكقف في تحقي2)

 8لممتقى مقكمات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسبلمي المنعقد بجامعة 
 41-37ص  2112نكفمبر 27:28قالمة الجزائر خبلؿ الفترة مف  1945مايك
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 خامتة التمهيد
تحدثنا في المطمب األكؿ مف ىذا التمييد عف مدلكؿ التنمية كالحق 
في التنمية في القانكف الدكلي العاـ, ثـ تحدثنا عف ىذا المدلكؿ في شريعة 

 ب الثاني.اإلسبلـ كذلؾ في المطم
كمف مطالعة مدلكؿ التنمية كالحق في التنمية في القانكف الدكلي 
العاـ كشريعة اإلسبلـ,ظير لنا أف مفيـك التنمية كالحق في التنمية مف أىـ 
المفاىيـ العممية التي ظيرت في القرف العشريف,كأنو ال خبلؼ بيف القانكف 

اـ لمتنمية كالحق في الدكلي العاـ كشريعة اإلسبلـ, مف حيث المفيـك الع
التنمية, كلكف الخبلؼ يكمف فقط في االصطبلح. فإذا كاف مفيـك التنمية 
كالحق في التنمية, مف المفاىيـ الحديثة التي شاع استعماليا في العقكد 
األخيرة, في المؤسسات العممية الدكلية عمى اختبلؼ منابعيا كمحاكرىا, 

ح. كعمى الرغـ مف أف ىذا كالتي تصب جميعيا حكؿ مفيـك ىذا المصطم
المصطمح يعد حادثًا كمستجدًا عمى المصادر اإلسبلمية بمفيكمو الحديث, إال 
أف معناه كما احتكاه مف دالالت ال يعد جديدًا عمى أصكؿ الشريعة كأدلتيا مف 
القرآف الكريـ كالسنة النبكية الطاىرة, فالقرآف الكريـ كالسنة النبكية الطاىرة, 

ار إلى العناية اإلليية بالعنصر البشري منذ بدء الخميقة, ىما أكؿ مف أش
ابتداء مف العناية بخمقو إلى اكتسابو لمعمـ كاألمر كالحث عمى طمبو, كانتياء 
باستخبلفو في األرض كتسخير جميع القدرات كاإلمكانات لخدمتو ألجل 

كأكمل  ديمكمة حياتو, كبالتالي القياـ بتكاليفو كميامو التي ككل بيا عمى أتـ
 كجو.

إف االعتقاد بأف ىذا المفيـك لـ يكف مكجكدًا مف قبل في ظل 
النصكص اإلسبلمي ىك اعتقاد غير صحيح, فالفقو اإلسبلمي مميء بالمكاقف 
كالمصطمحات التي تعطي ضمنيًا نفس معنى التنمية كالحق في التنمية 
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يثًا, ما بمفيكميا الكضعي, فمفيـك التنمية كالحق في التنمية الذي ظير حد
 ىك إال مفيـك يستمد جذكره كفكرتو الرئيسية مف تعاليـ اإلسبلـ الحنيفة.

فالتنمية البشرية في اإلسبلـ ليا مفيـك أعـ كأشمل مف التنمية 
الكضعية, حيث إنيا في اإلسبلـ جامعة لكل متعمقات التنمية, كتنطمق مف 

ذ قاؿ ربؾ لممبلئكة إن ي جاعل في مفيـك خبلفة اإلنساف في األرض, }كا 
, كفي آية أخرى:}ىك أنشأكـ مف األرض كاستعمركـ (1)األرض خميفة{

, فاآلية تؤكد عمى كجكب عمارة األرض, كاستعمركـ فييا يعني أمركـ (2)فييا{
بعمارتيا بما تحتاجكف إليو. مف ىنا تبيف لنا بأف مفيـك التنمية في اإلسبلـ 

نما ي شمل الجانب الركحي ال يقتصر عمى الجانب االقتصادي المادي,كا 
كاألخبلقي كىك األعـ كالشامل في الحياة, كالتي ترتكف إلييا كل مقكمات 
خاء كمحبة بيف البشر, مف أجل إعمار الككف حسب  الككف مف تسامح كا 
تعاليـ اإلسبلـ, كماأراد هللا بو مف اإلنساف في األرض,كاإلنساف ىك المحكر 

 التنمكية األخرى عنو. األساسي في التنمية ألنو ال غنى لمقطاعات

                                           

 31( سكرة البقرة آية 1)
 61( سكرة ىكد آية 2)
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 املثحث األول
 هظاهر االهتوام الدويل واإلسالهي تاحلك يف التنوية

تتبكأ التنمية كمشاكميا مكاف الصدارة في اىتمامات المجتمع الدكلي 
غنييكفقيره, كتقف جنبًا إلى جنب مع اىتمامو بالبيئة كالسبلـ العالمي, بل 

ي ضركرة حتمية الستمرار أصبحت ىي نفسيا مفتاح السبلـ كأساسو, كى
. (1)كبقاء الجنس البشري, كركيزة أساسية لتبلفي انييار النظاـ الدكلي بأكممو

ىذا كقد تعزز االىتماـ الدكلي بالتنمية كحق مف حقكؽ اإلنسانكالشعكب,مع 
بداية االستقبلؿ السياسي لمدكؿ التي كانت ترزح تحت السيطرة االستعمارية, 

أحد األىداؼ اليامة التي أعمنتيااألمـ المتحدة بحيث أصبحت التنمية ىي 
عند إنشائيا مف خبلؿ ميثاقيا, الذي نجده متضمنًا التأكيد عمى ضركرة 
تحقيق التعاكف الدكلي لحل المسائل الدكلية ذات الصبغة االقتصادية 
ذا كانت األمـ المتحدة قد عالجت الكثير  كاالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية, كا 

ب الدكلية لمتنمية في إطار شامل. فإف الشريعة اإلسبلمية اتخذت مف الجكان
مكقفًا حاسمًا مف قضية التنمية كمكافحة التخمف, ككف التخمف أك الفقر 
ينشأ عنو نقص االحتياجات الضركرية البلزمة لحياة البشر كاإلبقاء عمى 

باب النكع اإلنساني, كمف ثـ فإنيا ال تقره, كتطالب بالعمل كالبحث عف أس
الرزؽ ممف يقدر عميو, كبالنسبة لغير القادر فإنيا تقرر لو معكنة يكاجو بيا 
احتياجاتو كيدبر أمكر معيشتو. كعمى ىذا نتناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف, 
نخصص األكؿ منيما لمحديث عف مظاىر االىتماـ الدكلي بالحق في التنمية, 

 ي التنمية:كالثاني نخصصو لمظاىر االىتماـ اإلسبلمي بالحق ف

                                           

المصمحة الدكلية المشتركة. دار النيضة ( أنظر األستاذ الدكتكر/ عبد الكاحد الفار: 1)
 كما بعدىا. 77. ص 1984العربية القاىرة 
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 املطلة األول
 هظاهر االهتوام الدويل تاحلك يف التنوية

لقدأدت المنظمات الدكلية كال تزاؿ تؤدي دكرًا بارزًا في مجاؿ التنمية, 
فقد أنشئت ىذه المنظمات مف أجل إقامة عالـ يسكده السبلـ كاالستقرار, عف 

قتصادي طريق التقريب بيف كحداتو كتعاكف أعضائو كتحقيق التقدـ اال
لشعكبو كأفراده. كجاء ميثاؽ األمـ المتحدة التي كانت عمى قمة ىذه 
المنظمات التي اىتمت في العديد مف نصكص مكاثيقيا بالتنمية, كنبيت 
األذىاف إلىأىمية التنمية العالمية في كقت كانت فيو أغمبية الدكؿ لـ تتحرر 

سط قكاعد الكرامة بعد, كتعاني مف مستكى اقتصادي كاجتماعي ال يتفق مع أب
. مف أجل ذلؾ جسد الميثاؽ أىميةالتعاكف الدكلي كمدى الحاجة (1)اإلنسانية

إليو, كقد انعكس ذلؾ في حرصو عمى تضميف الديباجة بعضًا مف ىذه 
األفكار:"أف نبيف األحكاؿ التي في ظميا تحقيق العدالة كاحتراـ االلتزامات 

قانكف الدكلي, كاف نستخدـ الناشئة عف المعاىدات كغيرىا مف مصادر ال
األداة الدكلية في ترقية الشئكف االقتصادية كاالجتماعية لمشعكب جميعيا ". 
كما أكدت ذلؾ المادة األكلى في فقرتيا الثالثة التي نصت عمى:" تحقيق 
التعاكف الدكلي عمى حل المسائل الدكلية ذات الصبغة االقتصادية 

كعمى تعرير احتراـ حقكؽ اإلنساف كاالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية, 
كالحريات األساسية لمناس جميعًا, كالتشجيع عمى ذؾ إطبلقًا ببل تمييز بسبب 
الجنس أك المغة أك الديف كال تفريق بيف الرجاؿ كالنساء". كقد جعل الميثاؽ 

                                           

( د/ دمحم الشحات الجندي: قكاعد التنمية االقتصادية في القانكف الدكلي كالفقو 1)
 47ص 1985اإلسبلمي. دار النيضة العربية. القاىرة 
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مف الييئة مرجعًا لتنسيق أعماؿ األمـ كتكجيييا نحك إدراؾ ىذه الغايات 
 .(1)عمى ذلؾ المادة األكلى في فقرتيا الرابعة المشتركة كما نصت

كالحق في التنمية يعد مف أىمأىدافاألمـ المتحدة منذ إنشائيا كلعل 
فقرة )أ( مف الميثاؽ, كالتي تنص عمى  13ما يكرس ىذا االىتماـ ىك المادة 

أف:)تنشي الجمعية العامة دراسات كتشير بتكصيات بقصد: إنماء التعاكف 
اديف االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتعميمية كالصحية, الدكلي في المي

كاإلعانة عمى تحقيق حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمناس كافة..., 
حيث يتبيف مف خبلؿ ىذا النص, أف مسألة التنمية أصبحت أحد المعايير 
 الدكلية لتحقيق حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كتفعيميا, ذلؾ أناإلنماء
االقتصادي كاالجتماعي لئلنساف يعد مف دكاعي االستقرار كالرفاىية 
الضركرييف إلقامة عبلقات كدية بيف مختمف األمـ, كىك ما ينتج عنو حفع 
السمـ كاألمف الدكلييف كأحد األىداؼ التي قامت عمييا األمـ المتحدة, كال 

يز بيف يتأتى ىذا إال بتحقيق مستكى معيشي الئق لكل الشعكب, دكف تمي
الدكؿ المتقدمة كالدكؿ المتخمفة, مع العمـ أف ىذه األخيرة كقعت ضحية 
لمتخمف نتيجة لبلستعمار بكل أشكالو, فتخمف ىذه الدكؿ كشعكبيا ىك نتيجة 

 حتمية آلثار السيطرة االستعمارية.
كلما لـ يمكف أف ينجز اليدؼ األصمي مف إنشاء األمـ المتحدة كىك 

لييف, إال باحتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية حفع السمـ كاألمف الدك 
كالدفع قدمًا برقي الشعكب كرفع مستكاىا في شتى المجاالت االقتصادية 
كاالجتماعية. كلما كانت التنمية مسألة شائكة يصعب تحقيقيا دكف تضافر 

                                           

 إبراىيـ زكي. مراجعة د/ ( أنظر ليكنارد. س كنككرذي: قصة األمـ المتحدة. ترجمة دمحم1)
 1996سبلمة حماد. مؤسسة سجل العرب القاىرة 
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الجيكد مف جميع أعضاء المجتمع الدكلي. فقد أدرؾ كاضعك ميثاؽ األمـ 
كلذلؾ جاء الميثاؽ معبرًا عنيا بنصو,  –منذ البداية–لحقيقة المتحدة ىذه ا

عمى أف التعاكف الدكلي في المجاالت االقتصادية كاالجتماعية... مف أىداؼ 
األمـ المتحدة كمقاصدىا األساسية. كحرصو عمى إيجاد جياز دكلي يتحمل 

مل عمى عبء التبعات الدكلية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالصحية, ليع
خمق نكع مف التكاصل كالتعاكف بيف مختمف حككمات الدكؿ, فتـ إنشاء 
المجمس االقتصادي كاالجتماعي لمعاكنة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
كالعمل تحت إشرافيا, لتحقيق أىدافاألمـ المتحدة, بخصكص التعاكف الدكلي 

مف الميثاؽ  55االقتصادي كاالجتماعي, كىي األىداؼ التي ذكرتيا المادة 
 كالتي تتمثل في:

تحقيق أعمى مستكى لممعيشة كتكفير أسباب االستخداـ المتصل لكل فرد  -1
 كالنيكض بعكامل التطكر كالتقدـ االقتصادي كاالجتماعي.

تيسير الحمكؿ لممشاكل الدكلية االقتصادية كاالجتماعية كالصحية كما  -2
 قافة كالتعميـ. يتصل بيا كتعزيز التعاكف الدكلي في أمكر الث

أف يشيع في العالـ احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمجميع ببل  -3
تمييز بسبب الجنس أك المغة أك الديف كال تفريق بيف الرجاؿ كالنساء كمراعاة 

 تمؾ الحقكؽ كالحريات فعبًل.
نو بالرغـ مف أف اىتماـ األمـ ف خبلؿ ىذه النصكص نبلحع اكم

التنمية كالحق في التنمية, جاء في صكرة عامة كلـ يأت في المتحدة بمسائل 
صكرة التزامات قانكنية محددة, إال أننا ال نستطيع أف نيدر كل قيمة قانكنية 
ليذه النصكص, ألنيا تمثل دكف شؾ نقطة االنطبلؽ لكل تنظيـ دكلي ييتـ 

حدة بمسائل التنمية كالحق في التنمية, كىذا ما حدث بالفعل مع األمـ المت
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نفسيا حيث كانت تمؾ النصكص الركيزة األكلى ليا عندما بدأت في صياغة 
 استراتيجياتيا المختمفة لمتنمية.

خاصة الجمعية , يضاؼ إلى ذلؾ أف تكاتر األمـ المتحدة كأجيزتيا
العامة كالمجمس االقتصادي كاالجتماعي عمى تطبيق تمؾ النصكص, يساعد 

 ,لدى الدكؿ خاصة المتقدمة منيا كيكلد ,دكف شؾ عمى تدعيـ فعاليتيا
 شعكرًا عامًا بضركرة احتراميا كالعمل عمى تنفيذىا.

كما احتكى اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى عدد مف المبادئ 
التي شكمت ركيزة ىامة لمفيـك الحق في التنمية, كالتي تـ تطكيرىا في 

ؤتمرات البلحقة كاإلعبلنات كالقرارات كالم 1966العيديف الدكلييف لسنة 
الخاصة بحقكؽ اإلنساف. كقد جاء إصدار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

كالخاص بعقد التنمية األكؿ معبرًا عف اعتراؼ  1961لسنة  1711لمقرار
المنظمة الدكلية بمسئكلية المجتمع الدكلي عف التنمية العالمية, فقد دعت 

مشترؾ كمستمر لكسر حمقة الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة إلى بذؿ جيد 
.كفي سنة (1)الجكع كالفقر كالمرض التي ال تزاؿ تحدؽ بجزء كبير مف العالـ

كبمناسبة الذكرى الخامسة كالعشريف لؤلمـ المتحدة تبنت الجمعية  1975
الذي يحمل اسـ "اإلستراتيجية العالمية  2626العامة بطريق المكافقة القرار 
نمية كالذي أعمنبأنو سيغطي المرحمة الكاقعة بيف لمتنمية" في العقد الثاني لمت

, كبنفس الكقت أطمقتإستراتيجية جديدة لمتنمية تكحي بقياـ 1971-1981

                                           

(د/ دمحم الشحات الجندي: قكاعد التنمية االقتصادية في القانكف الدكلي كالفقو 1)
 53ص 1985اإلسبلمي. دار النيضة العربية. القاىرة 
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بالمائةمف دخميا الكطني العاـ إلى الدكؿ 1الدكؿ الصناعية بتحكيل ما يساكي 
 . (1)النامية

كبرزت مظاىر االىتماـ الدكلي بخصكص الحق في التنمية بقياـ 
عبلف 1986العامة لؤلمـ المتحدة في الرابع مف ديسمبر عاـ  الجمعية بإصدارا 

.الذي اعتبر الحق في التنمية حقًا مف حقكؽ اإلنسانإلى (2)الحق في التنمية
جانب ككنو حقًا مف حقكؽ الشعكب, كركز عمى الفرد كمستفيد أساسي لمحق 

عاكف في التنمية كعمى الدكلة كأكؿ مسئكؿ عف إعمالو, كلكف في إطار ت
دكلي يستيدؼ تشجيع تنمية الببلد النامية, مع ضركرة إزالة العقبات 
الخارجية أماـ ممارسة حقكؽ اإلنساف كالشعكب, فضبلعف العقبات الداخمية 
ذا كاف  الناتجة عف عدـ احتراـ حقكؽ اإلنساف التي ال تقبل التجزئة, كا 

الدكلة في اإلعبلف ركز عمى البعد الداخمي لمحق في التنمية كمسئكلية 
 إعمالو, فإنو لـ ييمل البعد الدكلي كمسئكلية الدكؿ الغنية.

كمف أبرز ما جاء في اإلعبلف, أف الحق في التنمية حق مف حقكؽ 
اإلنساف غير قابل لمتصرؼ, كاف اإلنساف ىك المكضكع الرئيسي لمتنمية, كأف 

يتحممكف مسئكلية التنمية, كأف الدكؿ  -فرادى كجماعات -جميع البشر
تتحمل المسئكلية الرئيسية, لتييئة األكضاع الكطنية كالدكلية المكاتية إلعماؿ 
الحق في التنمية, كأف عمى الدكؿ أف تتخذ خطكات إلزالة العقبات التي 
تعترض سبيل التنمية, كالناشئة عف عدـ مراعاة الحقكؽ المدنية كالسياسية, 

                                           

طميعة لمطباعة (دانياؿ ككالر: العبلقات الدكلية. ترجمة د/ خضر خضر. منشكرات دار ال1)
 159ص  1985كالنشر بيركت 

كما  765(األمـ المتحدة. حقكؽ اإلنساف. مجمكعة صككؾ دكلية. المجمد األكؿ. ص 2)
 a.94.xiv-voi.1- partرقـ المبيع  1993بعدىا. نيكيكرؾ 
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. كلعل أبرز ما يسترعي فضبًل عف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
االنتباه ىك تأكيد اإلعبلف عمى المسئكلية المشتركة في إعماؿ ىذا 
الحق,فاألفراد مسئكلكف عف تطبيق ىذا الحق, لكف اإلعبلف كضع المسئكلية 

لكضع سياسات تميد الطريق أماـ  -منفردة كمجتمعة -الرئيسية عمى الدكؿ
 عممية تطبيق الحق في التنمية.

د األمـ المتحدة عند تبني إعبلف الحق في التنمية, كلـ تقف جيك 
فمنذ اعتماد ىذا اإلعبلف تكالت الكثائق الدكلية التي تؤكد عمى أىمية ىذا 
الحق بكصفو جزءًا مف منظكمة حقكؽ اإلنساف الدكلية منيا, إعبلف مؤتمر 

عبلف 1992األمـ المتحدة لمبيئة كالتنمية في ريكدي جانيرك عاـ  , كا 
عبلف 1993مل المؤتمر الدكلي لحقكؽ اإلنساف في فيينا عاـ كبرنامج ع , كا 

كما حكاه مف أىداؼ كخطط تعرؼ ب )األىداؼ اإلنمائية  2111األلفية لعاـ 
األلفية(. كقد كاف إعبلف كبرنامج عمل مؤتمر فيينا الدكلي لحقكؽ اإلنساف 

قابل صريحًا, في التأكيد عمى الحق في التنمية بكصفو حقًا عالميًا غير 
عمالو.  لمتصرؼ, كجزءًا ال يتجزأ مف حقكؽ اإلنساف األساسية, يجب تنفيذه كا 
كفي حيف أف إعبلف الحق في التنمية تـ اعتماده بالتصكيت, إال أف إعبلف 
فيينا يعد أكؿ كثيقة دكلية متفق عمييا تنص صراحة عمى ىذا الحق كتؤكد 

 عميو بكصفو جزءًا مف منظكمة حقكؽ اإلنساف.
ة إلى ذلؾ ظيرت عمى الساحة الدكلية محاكالت عممية تيدؼ باإلضاف

إلى تعزيز ىذا الحق مف خبلؿ إنشاء آليات أممية تعني بتعزيز الحق في 
التنمية. ككاف أكلى ىذه الخطكات صدكر قرار مف لجنة حقكؽ اإلنساف عاـ 

بإنشاء فريق عامل معني بالحق في التنمية, يختص بتحديد عراقيل  1993
التنمية كتقديـ تكصيات لكيفية إعمالو. كعندما أنشأت الجمعية الحق في 

مكتب المفكض السامي  1993العامة لؤلمـ المتحدة في ديسمبر عاـ 
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لحقكؽ اإلنساف, جعمت مف بيف كظائفو تشجيع كحماية إعماؿ الحق في 
التنمية, كالحصكؿ ليذا الغرض عمى دعـ الييئات المختصة باألمـ المتحدة. 

أنشأت لجنة حقكؽ اإلنساف فريقًا جديدًا مف الخبراء كمفتو  1996كفي عاـ 
بإعداد إستراتيجية, إلعماؿ كتعزيز الحق في التنمية عمى ضكء عمل الفريق 

 السابق.
: (1)اقترح الفريق إستراتيجية مف ثبلث مستكيات 1997كفي عاـ 

كمستكى المنظمات الدكلية, كمستكى الدكؿ, كمستكى مستكى األمـ المتحدة
منظمات المجتمع المدني, كقد أكد الفريق مف خبلؿ ىذه اإلستراتيجية 
عماؿ الحق في التنمية, في تبني تدابير  مسئكلية الدكؿ عف احتراـ كا 
تشريعية كاقتصادية كاجتماعية, لمحاربة التيميش كضماف كصكؿ الفقراء إلى 

ليات المكارد, كالعمل كدعـ احتراـ حقكؽ اإلنساف. ىذا كال تزاؿ ىذه اآل
األممية العديدة تعقد اجتماعات دكرية تناقش فييا عدة قضايا تتعمق بالحق 
في التنمية ككيفية إعمالو, كما تقدـ ىذه اآلليات تقارير لمجمس حقكؽ 
اإلنساف في ىذا الشأف, كقد نتج عف ىذه اآلليات الدكلية صدكر أعداد 

                                           

(انظر د/ عبد العزيزالنكيضي: الحق في التنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب ص 1)
عربي: حقكؽ اإلنساف كالتنمية الفصل الخامس. الناشر: المنظمة . الدليل ال3 -1

العربية لحقكؽ اإلنساف بالتعاكف مع مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف 
كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في إطار المشركع اإلقميمي حكؿ حقكؽ اإلنساف 

ظر د/ أميف مكي . كان2115كالتنمية البشرية في العالـ العربي. الطبعة األكلى 
مدني: التنمية القائمة عمى منيج حقكؽ اإلنساف. الدليل العربي:حقكؽ اإلنساف 

 345كالتنمية. مرجع سابق 



 

 

 البعد الدكلى كاإلسبلمي لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب   
 أستاذ القانكف الدكلى العاـ المساعد .... أسامة عرفات أميف عثمافد/   

 

175 

لتي تدعـ إجمااًل ضخمة مف التقارير كالتعميقات كاالستنتاجات كالتكصيات, ا
 .(1)إعماؿ الحق في التنمية

باإلضافة إلى ذلؾ, اىتمت الكثير مف المنظمات الدكلية اإلقميمية كما 
نشأ عنيا مف تكتبلت اقتصادية بمكضكع التنمية, إذ أكلت ليا اىتمامًا خاصًا 
بالنص عمييا صراحة في مكاثيق إنشائيا, كما أف التكتبلت االقتصادية نفسيا 

نيا: )تمكالمنظمات اإلقميمية التي تقـك بإنشائيا دكلتاف أك أكثر تعرؼ بأ
بيدؼ تحقيق أغراض التنمية المشتركة بينيا, كتككف ليا إرادة ذاتية مستقمة 
يتـ التعبير عنيا بكاسطة أجيزة دائمة مستقمة, سكاء في مكاجية المجتمع 

 .(2)الدكلي أك في مكاجية األعضاء فييا(
خبلؿ نصكص ميثاؽ األمـ المتحدة   كعمى ضكء ما سبق كمف

كاإلعبلنات كالقرارات التي صدرت في ىذا الشأف, فإنو يمكف القكؿ أف مسألة 
التنمية كانت محبًل الىتماـ المجتمع الدكلي, منذ نشأة األمـ المتحدة استنادًا 
عبلناتيا, ككاف مف أثر ىذا االىتماـ ميبلد قكاعد  لما جاء في ميثاقيا كا 

ـ ىذا المجاؿ, أدت إلى تكطيد الحق في التنمية كمبدأ مف قانكنية تنظ
المبادئ التي تقـك عمييا العبلقات الدكلية, كالتي تعكس الرغبة الحقيقية 
لممجتمع الدكلي, في إقامة مجتمع راؽ كمتضامف, لحل المشكبلت التي 
ف كاف ترجمة ىذه  تعترض سبل التقدـ كالرفاىية لجميع البشر كالشعكب. كا 

ت كالمبادئ إلى حقيقة كاقعة يصطدـ بعدة معكقات فرضتيا طبيعة الرغبا

                                           

(انظر د/ عبد العزيز دمحم الكاصل: الحق في التنمية: الكاقع كالمأمكؿ. مجمة العربية نت. 1)
 2115ىػ فبراير 1436ربيع الثاني  459العدد 

كاحد الفار: أحكاـ التعاكف الدكلي في مجاؿ التنمية االقتصادية. عالـ ( انظر د/ عبد ال2)
 كما بعدىا. 466الكتب. القاىرة. ص 
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العبلقات الدكلية القائمة عمى المصالح الذاتية لمدكؿ كالمحككمة بطغياف 
 االعتبارات السياسية كازدكاجية المعايير.
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 املطلة الثاوي
 هظاهر االهتوام اإلسالهي تاحلك يف التنوية

رد في المصادر اإلسبلمية عمى الرغـ مف أف مصطمح التنمية لـ ي
بذات المفع, فإف المفيـك حممتو مصطمحات أخرى كردت في القرآف الكريـ 
كالسنة النبكية, فقد تناكلت المصادر اإلسبلميةاألحكاـ المتعمقة بالتنمية 
كمكافحة الفقر, ككضع الفكر اإلسبلمي بذلؾ القكاعد التي تنظـ ىذه 

ي المعاصر, مف أعقد المشكبلت التي المشكمة, التي يعتبرىا المجتمع الدكل
 تكاجييا البشرية, كالتي يتكقف عمييا بقاء المجتمع الدكلي نفسو.

كيقـك التصكر اإلسبلمي لمتنمية, عمى أساس أف هللا سبحانو 
كتعالى, قد خمق الككف كاستخمف اإلنساف في األرض ليقـك بعمارتيا كفق 

الى اإلنساف متميزًا عف سائر منيج هللا كشريعتو, كقد خمق هللا سبحانو كتع
المخمكقات ليككف قادرًا عمى ىذه الميمة, كىيأ لو بفضمو ككرمو كل ما يمكنو 
مف أدائيا, كأنو عمى ضكء قياـ اإلنساف بيذه الميمة يتقرر مصيره كيتحدد 

 مستقبمو في الدنيا كاآلخرة.
كقد حظيت قضية التنمية باىتماـ كثير مف المفكريف كالفقياء 

نما ىي عممية المسمم يف الذيف أظيركا أنيا ليست عممية إنتاج فحسب, كا 
كفاية في اإلنتاج مصحكبة بعدالة في التكزيع, كأنيا ليست عممية مادية فقط 
نما ىي عممية إنسانية, تيدؼ إلىتنمية الفرد كتقدمو في المجاليف المادي  كا 

بيا كالركحي, كالنصكص الشرعية التي تقرر ىذه الحقائق كما يتعمق 
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, منيا ما كرد في سياؽ الحث عمى مكافحة الفقر كتحقيق التنمية (1)كثيرة
كالنيي عف البطالة كالكسل, كما كرد في الحث عمى التصدؽ عمى الغير 

 كتقديـ المساعدة لو.
فالتنمية في اإلسبلـ تعد كسيمة لتحقيق سعادة اإلنساف كرفاىيتو في 

تصكر القرآني لمككف كالحياة الدنيا كاآلخرة, كىذا المكقف مبني عمى ال
كاإلنساف, حيث إناإلنساف غاية جميع ما في الطبيعة ككل ما في الطبيعة 
كجد لخدمتو, كما في قكلو تعالى:)هللا الذي سخر لكـ البحر لتجري الفمؾ فيو 
بأمره كلتبتغكا مف فضمو كلعمكـ تشكركف.كسخر لكـ ما في السماكات كما في 

, كقكلو تعالى:)ىك (2)لؾ آليات لقـك يتفكركف(األرض جميعًا منو إف في ذ
ليو  الذي جعل لكـ األرض ذلكاًل فامشكا في مناكبيا ككمكا مف رزقو كا 

, كأنزؿ القرآف مف أجل اإلنساف أيضًا كما قاؿ هللا تعالى:)كأنزلنا (3)النشكر(
, لذلؾ فإف ىدؼ (4)إليؾ الذكر لتبيف لمناس ما نزؿ إلييـ كلعميـ يتفكركف(

ة ىك اإلنساف, كلذا تككف العممية التنمكية كسيمة غايتيا تحقيق سعادة التنمي
اإلنساف المادية كالمعنكية, فاإلنساف ىك محكر التنمية بالمنظكر القرآني 

 باآلتي:التي تتميز 
 

                                           

(د/ إبراىيـ العسل: التنمية في اإلسبلـ مفاىيـ مناىج تطبيقات. المؤسسة الجامعية 1)
 -63ـ ص 1996ىػ 1416لمدراسات كالنشر كالتكزيع. بيركت. الطبعة األكلى 

64 
 13-12لجاثية آية (سكرة ا2)
 15(سكرة الممؾ آية 3)
 44(سكرة النحل آية 4)
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 أكاًل: الشمكؿ.
تتجمى مظاىر االىتماـ اإلسبلمي بالتنمية في أنو كضع أفضل 

ية إنتاجًا كاستيبلكًا, بيف جميع الناس مف األنظمة لتكزيع المكارد االقتصاد
غير تفرقة مف حيث الجنس أك المكف أك الديف, فيك يعني بالدرجة األكلى 
بإيجاد مجتمع متكامل مف جميع الكجكه يجمع بيف المادة كالركح. فاإلسبلـ 
في منيجو لتحقيق التنمية االقتصادية دعاإلىإقامة عدالة اجتماعية شاممة 

لناحيتيف المادية كالركحية, كما دعاإلى العمل الجدي عمى تتساكى فييا ا
أساس مف التكازف كالتجانس الكمي بيف حاجيات الفرد ضمف اإلطار العاـ 
لممجتمع اإلسبلمي. كاإلسبلـ ال يعرؼ الفصل بيف ما ىك مادي كما ىك 
ركحي, كال يفرؽ بيف ما ىك دنيكي كما ىك أخركي, فكل نشاط مادي أك 

اإلنساف, ىك في نظراإلسبلـ عمل صالح طالما كاف مشركعًا,  دنيكي يباشره
ككاف يتجو بو إلى هللا تعالى, فاهلل سبحانو كتعالى ما خمق اإلنس كالجف إال 

, أي (1)ليعبدكه لقكلو عز مف قائل:) كما خمقت الجف كاإلنسإال ليعبدكف(
قادًا مجردًا ليعممكا عمبًل صالحًا طبقًا لما شرع,فاإليماف في اإلسبلـ ليس اعت

لكنو محدد كمرتبط بالعمل الصالح, لقكلو تعالى:) فمف كاف يرجك لقاء ربو 
 .(2)فميعمل عمبًل صالحًا(

إف مبدأ الشمكؿ في التنمية اإلسبلمية يقتضي تحقيق الحاجات 
البشرية كافة, مف مأكل كممبس كمسكف كنقل كتعميـ كتطبيب كترفيو, كحق 

لشعائر الدينية كغيرىا,فاإلسبلـ ال يقبل تنمية العمل كحرية التعبير كممارسة ا

                                           

 56(سكرة الذاريات آية 1)
 111(سكرة الكيف آية 2)
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رأسمالية تضمف حرية التعبير, كال تضمف لقمة الخبز, كما ال يقبل تنمية 
 .(1)اشتراكية, تضمف الرغيف كتمغي حرية الفكر

 ثانيًا: التكازف.
كمف مظاىر اىتماـ اإلسبلـ بالتنمية انو حث عمى العمل كزيادة 

قكؿ هللا تعالى: )كقل اعممكا فسيرى هللا عممكـ اإلنتاج كتحسينو امتثااًل ل
, كمصداقًا لقكلو ملسو هيلع هللا ىلص:)إف هللا يحب إذا عمل أحدكـ عمبًل (2)كرسكلو كالمؤمنكف(

, كىك في الكقت نفسو يدعك إلى العدالة في التكزيع, فكفرة (3)أف يتقنو(
كعدالة التكزيع اإلنتاج مع سكء التكزيع ىك سبيل لبلحتكار يبغضو اإلسبلـ, 

دكف إنتاج ىك باب لمفقر يرفضو اإلسبلـ أيضًا,فاإلسبلـ يضمف حد الكفاية 
لكل فرد حسب حاجتو,إال في ظركؼ استثنائية كمجاعة أك حرب حيث يمتـز 
الجميع بحد الكفاؼ, كىذا الضماف لحد الكفاية ىك حق شرعو هللا لعباده يعمك 

بعًا لعممو كجيده. إف مبدأ فكؽ الحقكؽ ثـ يككف بعد ذلؾ لكل نصيبو ت
التكازف في التنميةاإلسبلمية يقتضي أف تتكازف جميع متطمبات التنمية, 
فاإلسبلـ ال يقبل أف تنفرد بالتنمية النكاحي االقتصادية, دكف القضايا الصحية 
أك الثقافية أك االجتماعية, كاف تستأثر الصناعة بالتنمية دكف الزراعة, كاف 

                                           

(د/ إبراىيـ العسل: التنمية في اإلسبلـ مفاىيـ مناىج تطبيقات. المؤسسة الجامعية 1)
 72ـ ص 1996ىػ 1416لمدراسات كالنشر كالتكزيع. بيركت. الطبعة األكلى 

 115ة التكبة آية ( سكر 2)
(دمحم ناصر الديف األلباني: سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا. 3)

مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع.  116ص  1113المجمد الثالث حديث رقـ 
 ـ 1995 –ق 1415الرياض 
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لفخمة كالمنشآت المتطكرة دكف تكفير المرافق العامة يركز عمى المباني ا
 .(1)كالتجييزات األساسية, كاف تنفرد بالتنمية المدف دكف القرى 

 ثالثًا: الكاقعية.
يجاد  الكاقعية ىي النظر لممشكمة مف جميع جكانبيا كدراسة أبعادىا كا 

الجة الحمكؿ المبلئمة لكاقعيا القائـ, كتقابميا المثالية التي تسعى إلىمع
المشكمة بتصكرات, تككف في كثير مف األحياف بعيدة عف إمكانية التطبيق 
في الكاقع. كالكاقعية في مجاؿ التنمية اإلسبلمية ىي مثالية في الكقت نفسو, 
كماأف المثالية في التنمية اإلسبلمية ىي كاقعية, ألف اإلسبلـ كىك مف عند 

ثالية بعيدة عف التصكر هللا العميـ الخبير, ال يمكف أف يقرر مبادئ م
مكانية تطبيقيا . ككاقعية اإلسبلـ كمثاليتو تتضح مف (2)اإلنساني لمحياة كا 

خبلؿ الكيفية التي عالج بيا مشكمة الفقر كالتباغض القائـ بيف األغنياء 
كالمحركميف, فقد أعطى لمفقراء حقًا معمكمًا في أمكاالألغنياء لقكلو 

(تعالى:)كالذيف في أمكاليـ حق معم , كما عالج مشكمة (3)ـك لمسائل كالمحرـك
الفكارؽ الطبقية بالمساكاة بيف العباد ال فرؽ بيف عربي كأعجمي كال بيف 

                                           

ة (د/ إبراىيـ العسل: التنمية في اإلسبلـ مفاىيـ مناىج تطبيقات. المؤسسة الجامعي1)
 73لمدراسات كالنشر كالتكزيع. المرجع السابق ص

( د/ إبراىيـ العسل: التنمية في اإلسبلـ مفاىيـ مناىج تطبيقات. المؤسسة الجامعية 2)
 73لمدراسات كالنشر كالتكزيع. مرجع سابق ص 

 24(سكرة المعارج آية 3)
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ابيض كاسكد لقكلو ملسو هيلع هللا ىلص: )الناس سكاسية كأسناف المشط ال فضل لعربي عمى 
 .(1)أعجمي كال ابيض عمى اسكد إال بالتقكى(

ل إلى أكلي األمر مسئكلية تكزيعيا عمى لقد فرض اإلسبلـ الزكاة كأكك
جبار األغنياء عمى دفعيا عند االمتناع, كشرع الكفارات كحض  الفقراء, كا 
عمى أعماؿ الخير, عف طريق الكقف كالكصية كالنذكر كالصدقات. لقد كصل 
المجتمع اإلسبلمي بفضل ىذه الكاقعية في بعض مراحمو التاريخية, إلى 

اية الحياتية كبمغ أعمى درجات األخكة كالتكافل المستكى المثالي مف الكف
كالمحبة, فمـ يعد في المجتمع اإلسبلمي فقير يحتاج إلى زكاة, كال مريض 

 .(2)ينقصو العبلج, كال أعمى يفتقد الرعاية, كال حيكاف يتعثر في طريق
 رابعًا: العدالة.

لما كاف العدؿ سنة ربانية كقيمة حضارية كضركرة إنسانية, دعا 
يا اإلسبلـ كأمر بيا كحث عمييا كرغب فييا, لتككف سمككًا ككاقعًا يمارسو إلي

األفراد في جميع جكانب حياتيـ, كتمارسو المجتمعات كاألمـ في كل شئكف 
حياتيا, ألف العدؿ سببًا مف أسباب سعادتيا كأمنيا كصبلح أبنائيا كازدىار 

كامو عمى أساس حضارتيا كرقي مجتمعاتيا.فقد أقاـ التشريع اإلسبلمي أح
يتاء  العدؿ بيف الناس امتثااًل لقكلو تعالى:)إف هللا يأمر بالعدؿ كاإلحساف كا 
ذي القربى كينيى عف الفحشاء كالمنكر كالبغي يعظكـ لعمكـ تذكركف( 

                                           

(أنظر مستدرؾ الكسائل كمستنبط المسائل لخاتمة المحدثيف ميرزا حسيف 1)
 12النكرىالطبرسي. تحقيق كنشر مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث. قـ. الجزء 

 89ص  13598حديث رقـ 
(د/ إبراىيـ العسل: التنمية في اإلسبلـ مفاىيـ مناىج تطبيقات. المؤسسة الجامعية 2)

 74لمدراسات كالنشر كالتكزيع. مرجع سابق ص 
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. كلقكلو ملسو هيلع هللا ىلص:)إف المقسطيف عند (2)كقكلو أيضا: )اعدلكا ىك أقرب لمتقكى((1)
ر عف يميف الرحمف عز كجل ككمتا يديو يميف, الذيف هللا عمى منابر مف نك 

 (3)يعدلكف في حكميـ كأىمييـ كما كلكا(.
كلذلؾ عندما يغيب العدؿ في حياة األفراد كالمجتمعات فإف ذلؾ يؤدي 
إلى ضعف القيـ كفساد األخبلؽ كظيكر الخبلؼ كالشقاؽ, كفساد ذات البيف 

ع صكره, كيتسمط العدك كقطع األرحاـ كقسكة القمكب كيظير الظمـ بجمي
كتيضـ الحقكؽ كتعطل الحدكد, كتنيار الدكؿ كينحسر المد الحضاري كغير 
ذا تعطمت قيمة العدؿ في حياة أمة مف األمـ,إال كحمت فييا بسبب  ذلؾ. كا 

. كقد (4)ذلؾ آفات جانحة كزكايا قاتمة كببليا ميمكة كفقرًا معكزًا كذاًل معجزاً 
:" إف مما تصمح بو حاؿ الدنيا قاعدة العدؿ قاؿ اإلماـ الماكردي رحمو هللا

الشامل الذي يدعك إلى األلفة كيبعث عمى الطاعة كتعمر بو الببلد كتنمك بو 
األمكاؿ كيكبر معو النسل كيأمف بو السمطاف, كليس شيء أسرع في خراب 
األرض كال افسد لضمائر الخمق مف الجكر, ألنو ليس يقف عمى حد كال 

 . (5)كل جزء منو قسط مف الفساد حتى يستكمل.."ينتيي إلى غاية كل

                                           

 91(سكرة النحل آية 1)
 8(سكرة المائدة آية 2)
نظر صحيح مسمـ بشرح النككي. كتاب اإلمارة باب فضيمة اإلماـ العادؿ كعقكبة (أ3)

. 1827الجائر كالحث عمى الرفق بالرعية كالنيي عف إدخاؿ المشقة عمييـ. حديث 
 ـ1996ق 1416دار الخير بيركت دمشق 

(حساف العماري: العدؿ في حياة المجتمعات. كاحية الداعية كاستراحة الكاعع. الجزء 4)
 صنعاء. اليمف 14

(اإلماـ الماكردي: أدب الدنيا كالديف.  شرح كتعميق/ دمحم كريـ راجح. دار إقرأ. بيركت 5)
 153ـ ص 1985ق 1415الطبعة الرابعة 
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كلقد حرص اإلسبلـ عمى تحقيق العدالة في جميع المسائل بيف 
الناس, ففي مجاؿ الجباية فرض اإلسبلـ عمى األغنياء المسمميف, مقدارًا 
محدكدًا عاداًل مف الماؿ يكفي الفقراء كال يمحق ضرر باألغنياء, كما جاء في 

"إف هللا فرض عمى األغنياء في أمكاليـ بقدر  (1)كجيو:حديث عمي كـر هللا 
ما يكفي فقراءىـ, فإف جاعكا أك عركا كجيدكا فبمنع األغنياء, كحق عمى هللا 
ذا كاف الضرر ال ُيزاؿ بمثمو فإنو ال  أف يحاسبيـ يـك القيامة كيعذبيـ عميو" كا 

 يجكز أف ُتيدر مصالح فئة مف الناس لحساب فئة أخرى.
ؿ التكزيع فقد كضع اإلسبلـ قكاعد خاصة لتكزيع العطاء أما في مجا

بيف الناس بالعدؿ, يستفيد منيا المسممكف كغير المسمميف, فقد كرد في 
"أف الخميفة عمر بف الخطاب رضي هللا عنو مر  (2)كتاب الخراج ألبي يكسف:

بشيخ مف أىل الذمة يسأؿ عمى أبكاب الناس, فاستكقفو كقاؿ لو: ما 
كنا أخذنا منؾ الجزية في شبيبتؾ كضيعناؾ في كبرؾ, ثـ أجرى أنصفناؾ إف 

عميو مف بيت ماؿ المسمميف" فالعدالة في مفيـك الشريعة ضركرة إنسانية 
تقكد إلى انتظاـ  العبلقات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية, كىي قكاـ 

 أمرالمجتمع كمنطمق تحرره كتقدمو كتنميتو.
                                           

ك  156ص  725(أنظر المحمى البف حـز الظاىري. الجزء السادس المسألة رقـ 1)
تاب األمكاؿ ألبي ق. كانظر أيضًا ك1352. إدارة الطباعة المنيرية. مصر. 158

 . 716ص  1911عبيد. تحقيق د دمحم عمارة. مرجع سابق حديث 
(القاضي أبي يكسف يعقكب بف إبراىيـ: كتاب الخراج. فصل: فيمف تجب عميو الجزية. 2)

كانظر كتاب  – 126ـ ص1979ق 1399دار المعرفة لمطباعة كالنشر. بيركت 
غيا. تحقيق د/ شاكر ذيب األمكاؿ لحميد بف زنجكيو. باب فرض الجزية كمبم

فياض. مطبكعات مركز الممؾ فيصل لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية بالرياض. الطبعة 
 171ك163ك162ص 1986ق 1416األكلى 
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 ف كالشعكب.خامسًا: حماية حقكؽ اإلنسا
إذ بدكف حماية حقكؽ اإلنساف كحريتيككرامتو كبدكف احتراـ حقكؽ 
ككرامة الشعكب, ال إبداع كال قدرة بل يصبح اإلنساف في ظل االستبداد 
رادتو كبالتالي  كالدكتاتكرية ككبت الحريات, كالعبد الذي فقد حريتو كا 

إلنساف كحرياتو . كانطبلقًا مف إيماف راسخ بأىمية احتراـ حقكؽ ا(1)بكصمتو
األساسية, فقد عبر القرآف الكريـ عف خطكرة االستبداد كالكبت تعبيرًا رائدًا 
كرائعًا, فقاؿ تعالى:)كضرب هللا مثبًل رجميف أحدىما أبكـ ال يقدر عمى شيء 
كىك كل عمى مكاله أينما يكجيو ال يأت بخير ىل يستكي ىك كمف يأمر 

 .(2)بالعدؿ كىك عمى صراط مستقيـ(
ى ىذا فإف احتراـ حقكؽ اإلنساف كتحقيق العدالة كاالبتعاد عف كعم

الظمـ في الحقكؽ كالكاجبات مف خبلؿ أداء الحقكؽ إلىأصحابيا بعدؿ 
نصاؼ, شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاممة المستدامة. كمنيج اإلسبلـ  كا 

نما قاؿ:)فأعط كل في ذلؾ يمكف إنجازه في أحد جكامع الكمـ لرسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حي
ذا (3)ذي حق حقو( كقكؿ هللا تعالى:)إف هللا يأمركـ أف تؤدكا األماناتإلىأىمياكا 

                                           

(د/ عمي محيى الديف القرة داغي: التنمية الشاممة في االقتصاد اإلسبلمي. الشركط 1)
دكة"التنمية االقتصادية بحث مقدـ الى ن 18كالتحديات. دراسة فقيية اقتصادية.ص 

 . 2119كاألزمة المالية" مركز الدكحة الدكلي لحكار األدياف أبريل 
 76(سكرة النحل آية 2)
(أنظر صحيح ابف خزيمة ألبك بكر دمحم بف إسحاؽ بف خزيمة. طبعة المكتب اإلسبلمي. 3)

ـ. كانظر تحفة األحكذي  في شرح جامع  2113ق 1424بيركت. دمشق. 
العمي دمحم عبدالرحمف المباركفكري. مراجعة د/ عبدالكىاب  الترمذي ألبي
. دار الفكر  314,  313. باب ما جاء ال كصية لكارث. ص 6عبدالمطيف. ج

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع
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حكمتـ بيف الناسأف تحكمكا بالعدؿ إف هللا نعما يعظكـ ب ىاف هللا كاف سميعًا 
. كمما ال شؾ فيو أنإحساساإلنساف بحريتو ككرامتو كحقكقو (1)بصيرًا(

نصاؼ يجعمو شريكًا في التنمية كاإلنتاج, المحفكظة كالتعامل معو بعدؿ  كا 
كحينئذ يبذؿ أقصى جيده ككنو شريؾ فعبًل كليس خادماأك عبدًا مأمكرًا. كقد 
ربط هللا عز كجل بيف كرامة اإلنساف كرزؽ الطيبات كتفضيمو عمى كثير مف 
المخمكقات, فقاؿ تعالى: )كلقد كرمنا بني آدـ كحممناىـ في البر كالبحر 

.فاإلنساف (2)الطيبات كفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيبًل( كرزقناىـ مف
المظمـك مضطرب غالبًا كيسعى لمثار مف ظالمو, كالمقيكر المستغل مشغكؿ 
بنفسو, كبالتالي فبل يفكر أك ال يمكنو اإلبداع كفعل األحسف المطمكب 

 .(3)شرعاً 

                                           

 58(سكرة النساء آية 1)
 71(سكرة اإلسراء آية 2)
مي. الشركط ( د/ عمي محيى الديف القرة داغي: التنمية الشاممة في االقتصاد اإلسبل3)

 21كالتحديات. مرجع سابق. ص 
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 خامتة املثحث األول
مظاىر االىتماـ الدكلي  في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث تناكلنا

كالجيكد الدكلية التي بذلت بشأف التنمية كتكريس الحق في التنمية, كفي 
 المطمب الثاني تناكلنا مظاىر ىذا االىتماـ في شريعة اإلسبلـ.

ففيما يتعمق بيذا االىتماـ, فإنو ال يمكف ألي باحث أف ينكر أك يشؾ 
ي بمكرة فكرة التنمية كالحق في أف الجيكد الدكلية, قد نجحت إلى حد بعيد ف

في التنمية, بمكجب العديد مف المكاثيق كاإلعبلنات كالقرارات 
الدكلية,باإلضافةإلى الدكر الميـ الذي لعبتو المنظمات الدكلية بشأف مسألة 
الحق في التنمية, كطرحو عمى الساحة الدكلية مف منظار حقكؽ اإلنساف, 

الحيكي لمعالجة القضايا التي تيـ باعتبار المنظمات الدكلية ىي المجاؿ 
شعكب العالـ, حيث تعزز ىذا االىتماـ بصكرة أكثر جدية كبشكل أخذ طابع 
التنظيـ بعد نشكء األمـ المتحدة, التي تبنت أفكارًا تيدؼ كتساىـ بشكل 
ايجابي, في دفع عممية التنمية قدمًا كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب, 

تي رمت األمـ المتحدة إلى تحقيقيا قد شرع خاصة كأف مثل تمؾ األىداؼ ال
العمل مف أجميا, كتمت لذلؾ العديد مف المؤتمرات كالمقاءات بيف األطراؼ 
المعنية, كما أصدرتاألمـ المتحدة كككاالتيا المتخصصة, كالمنظمات اإلقميمية 
كالتجمعات االقتصادية, الكثير مف القرارات كاإلعبلنات كالتكصيات بيذا 

 حقيقة عممية تقتضي المكضكعية العممية االعتراؼ بيا. الشأف.ىذه
لكف ثمة فرؽ كاسع كبكف شاسع بيف اىتماـ القانكف الدكلي العاـ 
كاىتمامات شريعة اإلسبلمفاىتمامات القانكف الدكلي العاـ بدفع عممية التنمية 

تحتكي عمى تكصيات كأحكاـ أدبية أقرب منيا إلى كترسيخ الحق في التنمية,
لمتنفيذ, كمف الممكف تظل حبرًا عمى كرؽ ما لـ ـ كليس ليا ضمانات اإللزا
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تتكافر الضمانات التي تكفل ممارستيا عمى ارض الكاقع, فمظاىر االىتماـ 
الدكلي بالتنمية كالحق في التنمية مظاىر صكرية ال ترتب إال التزامات 

ف كنا ال نستطيع أف نيدر كل قيمة قانكنية ليذه الجيكد, ألنيا  شكمية. كا 
تمثل دكف شؾ نقطة االنطبلؽ لكل جيد دكلي ييتـ في المستقبل بمسائل 
التنمية كالحق في التنمية, كمف الممكف أف يكلد ذلؾ شعكرًا عامًا لدى الدكؿ 
المتقدمة كالغنية بضركرة احتراـ كتنفيذ, ما يتمخض عف ىذه الجيكد مف 

ه الدكؿ بضركرة تعاكنيا مكاثيق دكلية, كيكلد ذلؾ أيضًا شعكرًا عامًا لدى ىذ
مع األمـ المتحدة كالدكؿ النامية بشأف مسائل التنمية كالذي بدأتو عمى 

 استحياء.
فمنذ ما يزيد عف أربعة عشر قرنًا مف  شريعة اإلسبلـأما 

التنمية كالحق في التنمية, كضعت أسسًا كاضحة كقكاعد ثابتة لمسألة الزماف,
لت ىذه الشريعة الغراء مسألة كحضت المسمميف عمى التزاميا, حيث أك 

ف كاف مفيكميا لمتنمية جاء  التنمية كالحق في التنمية أىمية خاصة, كا 
بمصطمحات أخرى مثل: االستخبلؼ كاإلعمار كالغراس كاإلحياء, معتبرة 
اإلنساف في تمؾ الميمة محكر عممية التعمير التنمكية, عندما جعمتو قيمة 

نحو هللا تعالى مف قدرات ذىنية كجسدية حقيقية باستخبلفو في األرض, بما م
ذ قاؿ ربؾ لممبلئكة إني جاعل في  متميزة, حيث قاؿ تعالى في ىذا الصدد:}كا 

, كبذلؾ كاف اإلنساف في المنظكر اإلسبلمي لبلستخبلؼ (1)األرض خميفة{
ىدؼ التعمير ككسيمة التنمية في آف كاحد, كمف ثـ فميس لو أف ينتظر 

تمقائيًا لممكارد, يعفيو مف مسئكلية القياـ بيذه الميمة مفاجآت ككنية أك نمكًا 
الجميمة عمى أفضل نحك ممكف, عمى قاعدة: }إف هللا ال يغير ما بقـك حتى 

                                           

 31(سكرة البقرة آية 1)
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, فكانت ميمة اإلنساف بذلؾ ىي العمل بجد إلعمار (1)يغيركا ما بأنفسيـ{
األرض, باستثمار المتاح لو مف رأس الماؿ كعدـ تعطيمو:}كي ال يككف دكلة 

. يضاؼ إلى ذلؾ أنالتنمية في اإلسبلـ تنمية شاممة ال (2)بيف األغنياء منكـ{
نما تنمية اقتصادية  تغفل الجكانب الركحية كتعتمد الجكانب المادية فقط, كا 
تشمل النكاحي المادية كالركحية. كتنمية متكازنة مف حيث المناطق 

نما كالقطاعات كاألقاليـ. كتنمية عادلة ال تستيدؼ زيادة اإل  نتاج فحسب, كا 
تستيدؼ عدالة التكزيع أيضًا. كتنمية محكرىا اإلنسانفاإلنساف ىك ىدؼ 
التنمية كغايتيا ككسيمتيا. حيث يقع اإلنساف كيدؼ ككسيمة لعممية التنمية, 
فيي تنمية اإلنساف لذاتو المطمقة كتنمية في اإلنساف ذاتو كمف أجمو كمف 

 خبللو.
اإلسبلمية في النظر إلىأىمية  كمف ذلؾ يتبيف سبق كعمق الرؤية

التنمية كالحق في التنمية في حياة المجتمعات, كضركرة ذلؾ في إصبلح 
معاش الناس كتحسيف مستكاىـ االقتصادي كاالجتماعي كتحقيق األمف 

كرؽ,  اتلـ تنظر لمعيكد كالمكاثيق عمى أنيا مجرد قصاصكاالستقرار.فيي 
نما نظرت إلييا عمى أنيا أداة مف أدك  ات ترسيخ مبادئ التعايش السممي, كا 

 محفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف.للبلستقرار ك كعامبًل أساسيا 
عد كسبق قكا الجيكد الكضعية,كبيذا يككف اإلسبلـ قد سبق كل 

فمظاىر  ,القانكف الدكلي, في مجاؿ النيكض بالتنمية كالحق في التنمية
ظاىر صكرية ال ترتب إال االىتماـ الدكلي بالتنمية كالحق في التنمية, م

عف ذلؾ كمو في عدالتو كسماحتو مع  اإلسبلـ بل كتميز التزامات شكمية,

                                           

 11(سكرة الرعد آية 1)
 7(سكرة الحشر آية 2)
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ر اآلخريف, كاألىـ أف ذلؾ السبق كاف عمميًا ككاقعيًا كلـ يكف مجرد تنظي
 كمجرد حبر عمى قصاصات مف الكرؽ.
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 املثحث الثاوي
 أتعاد التنوية كحك هي اإلًساى والشعىب

ة كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب أبعاد كآفاؽ يتخذ مفيـك التنمي
متعددة, يشمل كل الجكانب االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالبيئية, الذي 
تتفاعل فيو عدة مسارات تنمكية, فنجد التنمية االقتصادية كالتنمية 
االجتماعية كالتنمية السياسية كالتنمية البيئية, إلى غير ذلؾ مف أبعاد 

مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب. كتتحقق التنمية كناتج لتفاعل كل  التنمية كحق
ىذه المظاىر كاألبعاد مما يؤدي إلى إحداث التغير الجذري الشامل لمنظاـ 
القائـ في المجتمع ككل, كاستبدالو بنظاـ آخر أكثر كفاءة كقدرة لتحقيق 

لتنمية تطكير كرفاىية األفراد كالجماعات.كفي ضكء ىذه األبعاد تبرز أىمية ا
كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب في إطار شريعة اإلسبلـ, حيث حرص 
اإلسبلـ حرصًا بميغًا عمى تنمية األفراد كالجماعات, كتنمية مكاردىـ 
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالبيئية, ليعيش األفراد كالجماعات حياة 

سكؼ نتناكؿ أبعاد طيبة كريمة مميئة باالنجاز كالعمل كعمارة األرض. كعميو 
التنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب في القانكف الدكلي العاـ كشريعة 

 اإلسبلـ كل في مطمب مستقل:
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 املطلة األول
 أتعاد التنوية كحك هي حمىق اإلًساى والشعىب يف الماًىى الدويل العام

لقد أدى فشل مجيكدات التنمية في العالـ الثالث, كتراجع معدالت 
االقتصادي في الدكؿ المتقدمة في سبعينيات القرف العشريف, النمك 

باإلضافةإلى قصكر النظاميف االقتصادي كالنقدي العالمييف, إلى تراجع 
المفيـك التقميدي لمتنمية الذي يرتكز عمى الجانب االقتصادي لحساب مفاىيـ 
حديثة لنفس المصطمح, حيث أثيرت أسئمة عديدة مثل: تنمية ماذا؟ كلمف؟ 

منو تعالت أصكات تنادي إلى تكسيع مفيـك التنمية ليشمل ك 
أىدافأخرىباإلضافةإلىاألىداؼ االقتصادية, كحظي الجانب االجتماعي 
كالسياسي بقدر كبير مف االىتماـ فبدأ االىتماـ باإلنساف كنكعية الحياة, 
كالمحافظة عمى منظكمة البيئة التي يعيش فييا اإلنساف ككذلؾ بالمشاركة 

ة في العممية السياسية, كمنو يعكس رصد عدة أنكاع حديثة لمتنمية الشعبي
 أىميا ما يمي:

 :أكال: التنمية االقتصادية
إنإعطاء مفيـك كاضح لعممية التنمية االقتصادية ىك خطكة ميمة 
كجكىرية لكضع البمداف النامية نحك الطريق الصحيح, ذلؾ أناألخطاء الكبرى 

دت التخمف تعميقًا, حيث إف السياسات التي كقعت باسـ التنمية قد زا
كالممارسات الخاطئة قد أدتإلى تنمية التخمف بأبعاده المتعددة, في الكقت 
الذي ارتبط تطكر مفيـك التنمية عبر مراحل أساسية نتيجة تأثر الفكر 
التنمكي في ىذه البمداف بالفكر التنمكي الميبرالي, الذي عجز عف حل األزمات 
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لتمؾ البمداف نظرًا العتماده عمى المككنات الفرعية لمفيـك الجزئية كالكمية 
 .(1)التنمية

كلقد استخدـ مفيـك التنمية في عمـ االقتصاد لمتدليل عمى عممية 
إحداث مجمكعة مف التغيرات الجذرية في مجتمع معيف, بيدؼ إكساب ذلؾ 

ايد المجتمع القدرة عمى التطكر الذاتي المستمر, بمعدؿ يضمف التحسف المتز 
في نكعية الحياة لكل أفراده, بمعنى زيادة قدرة المجتمع عمى االستجابة 
لممتطمبات األساسية كالحاجات المتزايدة ألعضائو, بالصكرة التي تكفل زيادة 
درجات إشباع تمؾ الحاجات عف طريق الترشيد المستمر الستغبلؿ المكارد 

 .(2)االقتصادية المتاحة كُحسف تكزيع عائد ذلؾ االستغبلؿ
كتعرؼ التنمية االقتصادية بأنيا العممية التي يتـ مف خبلليا االنتقاؿ 
مف حالة التخمف إلى حالة التقدـ, كذلؾ يقتضي إحداث تغيير في اليياكل 
االقتصادية, كبالتالي فيي تنصرؼ إلىإحداث زيادة الطاقة اإلنتاجية لممكارد 

عني التكسع في النشاط االقتصادية. كبناء عميو فإف التنمية االقتصادية ت
االقتصادي كنقل المجتمع مف حالة التخمف إلى حالة جديدة مف التقدـ 

                                           

(د/كبداني سيد أحمد: أثر النمك االقتصادي عمى عدالة تكزيع الدخل في الجزائر مقارنًا 1)
صادية بالدكؿ العربية:دراسة تحميمية كقياسية. أطركحة دكتكراه. كمية العمـك االقت

 2112/2113كالعمـك التجارية كالتسيير. جامعة أبي بكر بمقايد. تممساف. الجزائر
 18ص 

(د/ محي الديف حمداني: حدكد التنمية المستدامة في االستجابة لتحديات الحاضر 2)
كالمستقبل. دراسة حالة الجزائر. أطركحة دكتكراه. كمية العمكـ االقتصادية كعمـك 

. كانظر باتر دمحم عمي 13ص  2118/2119سنة الجامعية التسيير. الجزائر. ال
كردـ: العالـ ليس لمبيع: مخاطر العكلمة عمى التنمية المستدامة. األىمية لمنشر 

 141ص  2113كالتكزيع. عماف األردف. الطبعة األكلى 
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كالرفاىية االقتصادية. كعمى ذلؾ فإف التنمية االقتصادية تقكد إلى تغيرات في 
الحياة العامة لممجتمع باتجاه متقدـ كتغير عبلقات اإلنتاج كالعبلقات 

ة االقتصادية عمى مجمكعة مف العناصر االجتماعية, كالبد أف تشتمل التنمي
 :(1)تتمثل في

الشمكلية بمعنى أنيا تككف شاممة تسيطر عمى مكارد المجتمع ككل  – 1
 األنشطة االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية كاألخبلقية.

أف تككف مستمرة بمعنى حدكث زيادة مستمرة في متكسط نصيب الفرد – 2
 ف الزمف.مف الدخل الحقيقي لفترة طكيمة م

أف تككف كاقعية كعقبلنية في أىدافيا بمعنى حدكث تحسف في تكزيع – 3
الدخل لصالح الطبقة الفقيرة كضركرة تحسف في نكعية السمع كالخدمات 

 المقدمة لؤلفراد.
 أف تككف مرنة كقابمة لمتغيير تبعًا لمظركؼ كاألحداث.– 4

 ثانيًا: التنمية االجتماعية:
ة "بأنيا العممية الشاممة لتغير المجتمع تعرؼ التنمية االجتماعي

كتحقيق نمكه" كعرفت أيضًا "بأنيا عممية تغيير يمحق بالبناء االجتماعي 
كقد ظير مصطمح  (2)ككظائفو بغرض إشباع الحاجات االجتماعية لؤلفراد"

التنمية االجتماعية ألكؿ مرة  كبطريقة عممية كرسمية في ىيئة األمـ 

                                           

(أنظر د/ محي الديف: حدكد التنمية المستدامة في االستجابة لتحديات الحاضر 1)
 15مرجع سابق. ص كالمستقبل. 

(أنظر حسف السيد أحمد: مفيـك التنمية. مطبكعات األكاديمية الدكلية لمتعميـ العالي 2)
 كالتعميـ المستمر. جنكب السكداف
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ت الخطة الخماسية لمحككمة اليندية قد لفتت , ككان1951المتحدة سنة 
بدأ االىتماـ  1955, كمنذ سنة 1951إلييااألنظار بأساليبيا كأىدافيا سنة 

األممي بالتنمية االجتماعية عف طريق أحد أجيزتيا كىك المجمس االقتصادي 
كاالجتماعي. كتعتبر التنمية االجتماعية حقًا مف حقكؽ اإلنساف يفرض عمى 

مجتمع نكعًا مف التضامف في تحمل أعباء الخدمات األساسية التي الدكلة كال
تحتاجيا الفئات األقل قدرة, كتكفير الظركؼ التي تكفل إدخاؿ عدد ممكف مف 
أفراد المجتمع في دكرتي اإلنتاج كاالستيبلؾ.كيككف النظاـ مستدامًا اجتماعيًا 

يصاؿ الخدمات االجتما عية كالصحة في حاؿ تحقق المساكاة في التكزيع كا 
كالتعميـ إلى المستفيديف األجدر بيا, باإلضافةإلىإشراكاألفراد في اتخاذ القرار 

 بشكل شفاؼ كدقيق. 
 :(1)كتتحدد الركائز االجتماعية لمتنمية في ما يمي

ضبط الزيادة السكانية كخاصة في دكؿ العالـ الثالث المكسـك باالكتظاظ  – 1
 كالفقر كالتخمف.

االجتماعية كذلؾ عبر األخذ بيد الفئات االجتماعية,  تعزيز العدالة – 2
 كالمساكاة بيف األجياؿ في تكزيع المكارد كطرؽ الحصكؿ عمييا.

االىتماـ بالصحة العامة كالتعميـ باعتبارىما قاعدة االنطبلؽ الحقيقية  – 3
لمتنمية كذلؾ بالنظر إلى دكرىما في تحقيق التنمية البشرية, كاالرتقاء بقدرات 

 ارؼ كميارات األفراد الذيف ىـ سكاعد العممية التنمكية.كمع

                                           

(عمي طكير: التنمية المستدامة بيف البعديف الدكلي كالكطني. مكقع العمـك القانكنية. 1)
 المممكة المغربية.
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كضع خطط لتنمية المكارد الطبيعية المتجددة كغير المتجددة في إطار  – 4
زمني, يحقق متطمبات الجيل الحاضر كيأخذ بعيف االعتبار متطمبات األجياؿ 

 المقبمة.
ىر فالبعد االجتماعي لمتنمية المستدامة يركز عمى أناإلنساف ىك جك 

التنمية كىدفيا األسمى, فبدكف تأىيمو كاخذ مصالحو بعيف االعتبار ال يمكف 
الحديث عف تنمية حقيقية. كييتـ ىذا البعد بالعدالة االجتماعية كمكافحة 
الفقركتكزيع المكارد بشكل متساك, زد عمى ذلؾ تقديـ الخدمات االجتماعية 

ب البعد االجتماعي الرئيسية إلى كل المحتاجيف دكف أي تمييز. كفي غيا
تصبح التنمية مجرد تراكـ اقتصادي قد يؤدي إلى خمل في اتزاف مسيرة 
المجتمع, بسبب غياب التكافل كالعدؿ االجتماعي. ففي ظل ىذا الكضع تتسع 

 الفكارؽ كيتعمق االستقطاب كيكلد الحقد كتتيدد كحدة المجتمع كترابطو.
 ثالثًا: التنمية السياسية:
خية نستطيع إرجاعاالىتماـ عالميًا بمكضكع التنمية مف الكجية التاري

السياسية إلى ستينياتالقرف العشريف, رغـ أف البكادر الحقيقية ظيرت مع 
انتياء الحرب العالمية الثانية كأكائل الخمسينيات, أي مع ظيكر المدرسة 
السمككية كالتي أعطت الكثير مف اىتماميا لمفيـك الظكاىر السياسية, 

مناىج عممية كالمزاكجة بيف ما ىك نظري كبيف ما ىك ميداني باستعماؿ 
تجريبي, كاقترف مكضكع التنمية السياسية بدكؿ العالـ الثالث كبتطكير نظميا 
السياسية, حيث ظير كفرع حديث مف عمـ السياسة ييتـ بدراسة العبلقة بيف 

حات المجتمع كالنظاـ السياسي كرافق تطكر ىذا المفيـك العديد مف المصطم
 السياسية في العالـ تمتقي في الكثير مف جكانبيا بالتنمية السياسية.
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كقد أصبحت التنمية بالمفيـك السياسي كاالقتصادي كاالجتماعي 
جزءا ال يتجزأ مف حقكؽ اإلنساف, كىي بيذا التكامل تتحقق مف خبلؿ عممية 
تشاركية بيف الدكلة كمؤسسات المجتمع المدني, غايتيا األسمى ىك 

نساف, كتيدؼ بالنتيجة إلى قياـ كتعزيز حكـ رشيد تتكفر لو الشرعية اإل 
كالقيادات الفاعمة.كىي تعد مف المفاىيـ الحديثة نسبيًا كبعدًا أساسيًا مف 
أبعاد التنمية الشاممة كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب, فالتنمية السياسية 

ىي تيدؼ في النياية .ك (1)جزءًا مف التنمية الشاممة انبثق منيا كتفرع عنيا.
جراء عمميات التحديث عميو ليصبح نظامًا عصريًا  إلى بناء النظاـ السياسي كا 
كمتطكرًا كديمقراطيًا, كىي بذلؾ تفترض التخمص مف بقايا السمطات التقميدية 

 بخصائصيا التي لـ تعد تناسب البناء الجديد.
شديد كالتنمية السياسية ليس ليا تعريف دقيق ككاضح كىي مفيـك 

الغمكض ألكثر مف سبب, أكاًل: ألنو كثيرًا ما يقع الخمط بينو كبيف مفاىيـ 
أخرى قريبة منو كربما رآىا البعض مرادفة لو, مثل التحديث السياسي, 
كاالنفتاح السياسي, كاإلصبلح السياسي, كاالنتقاؿ السياسي, كالديمقراطية, 

اىيـ سياسية كأيدلكجية كثانيًا: ألنو يضـ مفاىيـ فرعية غامضة بدكرىا, مف
كأخبلقية كفمسفية, غير قابمة لمقياس الدقيق كالمبلحظة العممية مثل العدؿ 
كالمساكاة كغيرىا, أما السبب الثالث: كفيو يتجمى غمكض المفيـك أكثر مف 
غيره, ىك تعدد التعاريف التي كضعت لمتنمية السياسية كاختبلفيا كجزئياتيا 

في أحياف أخرى, فمف ىذه التعريفات, مف ركز  أحيانًا كعمكميتيا كتجريدىا
عمى العبلقات االجتماعية كالركابط السياسية في المجتمع, كمنيا مف ركز 

                                           

ـ بغدادي: الكحدة الكطنية كمشكمة األقميات في إفريقيا. (أنظر د/ عبد السبلـ إبراىي1)
 288ص  1993دراسات الكحدة العربية بيركت. لبناف 
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عمى بنية األجيزة كاليياكل السياسية كطبيعتيا كمكانتيا كدكرىا في الدكلة, 
 كمنيا مف أكلى عنايتو الستقرار النظاـ السياسي كشرعيتو في المجتمع. 

اؿ فإف التنمية السياسية مفيـك نسبي بمعنى أنو ال يكجد كعمى أية ح
مرجع معياري مطمق لمحكـ عمى أف دكلة ما كصمت القمة في مجاؿ التنمية 
السياسية, فالعممية التنمكية تتبايف بتبايف البيئات الثقافية كالحضارية كنسق 

الميا القيـ السائدة, كيبدك أف لكل دكلة خبرتيا الخاصة بيا كالتي تحدد مع
 خمفياتيا التاريخية كالثقافية كالحضارية.  

ىذا كتتمثل مقكمات التنمية السياسية في: المشاركة السياسية التي 
تعتبر مف أىـ الركائز األساسية التي تقـك عمييا التنمية السياسية, كىي 
المظير الرئيسي لمديمقراطية, كليا دكر فعاؿ في تحقيق األمف كاالستقرار 

عتبارىا إحدى الشركط األساسية لتحقيق التنمية السياسية, مع السياسي,با
ضركرة ربطيا بمبدأ التعددية السياسية, كالتداكؿ السممي لمسمطة, كحماية 

 كاحتراـ حقكؽ اإلنساف.
 رابعًا: التنمية البيئية:

لقد أدى البعد البيئي في مجاؿ االقتصاد إلى تغير مفيـك التنمية مف 
االقتصادية النادرة إلشباع الحاجات اإلنسانية المتعددة  مجرد استغبلؿ المكارد

كالمتجددة, إلى مفيـك التنمية المتكاصمة أك التنمية المستدامة كىي تنمية 
قابمة لبلستمرار, كالتي تيدؼ إلى االىتماـ بالعبلقات المتبادلة ما بيف 
اإلنساف كمحيطو الطبيعي كبيف المجتمع كتنميتو, حيث تعتبر التنمية 

لمستدامة نكع مف أنكاع التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دكف الجكر ا
عمى قدرة األجياؿ القادمة في تحقيق متطمباتيـ. فالتنمية المتكاصمة ال تمنع 
مف استغبلؿ المكارد االقتصادية مثل المياه كالنفط كالغابات, كلكنيا تمنع 
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األجياؿ القادمة مف ىذه االستغبلؿ الجائر ليذه المكارد التي تؤثر في نصيب 
 المكارد, كخاصة إذا كانت مكارد قابمة لمنضكب أك غير متجددة كالنفط مثبًل. 

كفي نفس الكقت فإف عممية التنمية المستدامة تمنع تحميل األجياؿ 
القادمة أعباء إصبلح البيئة التي تمكثيا األجياؿ الحالية, كأصبح ىناؾ تفرقة 

ة بيف التنمية التي تراعي الجكانب البيئية أك ما في نظريات التنمية االقتصادي
يعرؼ بالتنمية الخضراء, كبيف التنمية المستدامة البحتة كالتي ال تراعي البعد 
البيئي, كالتي أصبحت مكضع انتقاد مف كافة األكساط كالمؤسسات 
االقتصادية العالمية, لدرجة أف البعض يطمق عمييا تسمية "التنمية 

 .(1)السكداء"
د أقرتاألمـ المتحدة في العديد مف إعبلناتيا كمؤتمراتيا الحق في كق

 1992, كقد أكد تقرير التنمية البشرية لعاـ (2)بيئة صحية سميمة كمناسبة
عمى أنو ليس ىناؾ خيار بيف المحافظة عمى البيئة كبيف النمك االقتصادي, 

نمية البشرية كفي حيث تمثل البيئة مكردًا رئيسيًا مف المكارد التي تؤثر في الت
نكعية الحياة, كترتبط ىذه الحتمية انطبلقًا مف أف عممية تنمية البشر ال 
نما عمى نكعية ىذا النمك  تعتمد عمى حجـ النمك االقتصادي فحسب, كا 

                                           

(زكليخة سنكسي: البعد البيئي إلستراتيجية التنمية المستدامة: مداخمة مقدمة لممؤتمر 1)
ة: كالذي العممي الدكلي عف التنمية المستدامة كالكفاءة االستخدامية لممكارد المتاح

نظمتو كمية العمـك االقتصادية بجامعة فرحات عباس بالجزائر بالتعاكف مع مخبر 
الشراكة كاالستثمار في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الفضاء األكرك مغاربي 

 ـ 2118أبريل  7/8في الفترة مف 
لدكرة (د/ جعفر عبد السبلـ: حق اإلنساف في بيئة صحية مناسبة: كرقة مقدمة إلى ا2)

التاسعة عشرة لمجمع الفقو اإلسبلمي. إمارة الشارقة. دكلة اإلمارات العربية 
 المتحدة.
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كمككناتو بما يضمف تكفير حاجات التنمية, كيضمف استمرار الكفاء بتمؾ 
. كجدير بالذكرأف نكع النمك الحاجات نتيجة لحسف استخداـ المكارد كصيانتيا

يتحدد بأسمكب التفاعل بيف اإلنساف كالبيئة في عممية التخطيط كاالستغبلؿ 
في استخداـ المكارد المحدكدة, حيث يؤدي اإلسراؼ في استخداميا كتحميميا 
أكثر مف طاقتيا إلى نمك سريع, لكنو قد يؤدي إلى تدمير تمؾ المكارد كعمقيا 

أمثمة ذلؾ ما يحدث مف استنزاؼ لخصكبة التربة أك  عمى المدى البعيد, كمف
تجريفيا مما يؤثر عمى اإلنتاج الغذائي, كما يحدث مف تمكيث لمياه األنيار 
كالبحار مف مخمفات الصناعة, كمف تمكيث لميكاء مف مختمف مصادر 
التكدس الحضاري مما ييدد الحياة ذاتيا, كمف إفقار لمبيئات كالمحميات 

طق اآلثار التاريخية, مما يضعف مف تدفق المكارد الطبيعية كلمنا
السياحية,كمف إسراؼ في استخداـ الطاقة مما يستنزؼ ثركة ناضبة, كمف 
التخمص مف القمامة كالفضبلت اآلدمية كالحيكانية مما يتيح بيئة لنمك 
الميكركبات كانتشار األمراض, كىكذا تتعرض التنمية كمعيا حالة البشر إلى 

ناؾ إجماع عمى كفالة حق الشعكب في حياة كريمة بشكل عاـ .كى(1)التدني
كفي التنمية البيئية, كحق الفرد في الحياة كفي سبلمة بدنو كجسده, كال 
يمكف لئلنساف التمتع بيذا الحق إالإذا عاش في بيئة صحية سميمة, إذأف 
تمكث البيئة بصكره المختمفة كعناصره التي تناؿ مف سبلمة اليكاء أك الماء 
أك الطعاـ بشكل عاـ, ال يمكف اإلنساف مف ممارسة حقو في الحياة كفي 
سبلمة بدنو عمى الكجو األكمل, كذلؾ يجعل سبلمة البيئة مسألة ضركرية 

 لمتمتع بالحق في الحياة كفي سبلمة الجسد.

                                           

(د/ حامد عمار: مقاالت في التنمية البشرية, مكتبة األسرة, الييئة المصرية العامة 1)
 . 48 – 47ص  2117لمكتاب 
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باإلضافةإلى ذلؾ أف التطكرات التي جرت في الكاقع في مجاؿ البيئة 
أىمية البعد البيئي لمتنمية كحق مف حقكؽ كتمكيثيا, قد أظيرت بكضكح 

اإلنساف كالشعكب, حتى أف فركعًا جديدة مف فركع القانكف الدكلي بدأت في 
التككيف اآلف أطمق عمييا مصطمح " القانكف الدكلي لمبيئة " كىك يستيدؼ 
تبني مجمكعة مف القكاعد كالمبادئ الممزمة لمدكؿ كاألفراد لتجنب تمكث البيئة 

 الثبلثةاألرض كاليكاء كالمياه. كمصطمح " القانكف الدكلي لمتنمية "بعناصرىا 
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 املطلة الثاوي
 أتعاد التنوية كحك هي حمىق اإلًساى والشعىب يف شريعة اإلسالم

ىناؾ أنكاع متعددة أيضًا لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب 
كالسياسية في شريعة اإلسبلـ, تتمثل في التنمية االقتصادية كاالجتماعية 

 كالبيئية عمى النحك التالي:
 :أكاًل: التنمية االقتصادية

لـ يكف لفع التنمية االقتصادية شائعًا في الكتابات اإلسبلمية األكلى, 
إال أف المعنى قد استخدـ كثيرًا بألفاظ مختمفة منيا العمارة كالتمكيف كمنيا 

مجاؿ االقتصادي مبدأ النماء كمنيا التثمير,كلعل أىـ ما جاء بو اإلسبلمفي ال
أك أصل " التنمية االقتصادية الشاممة " بقكلو تعالى: )ىك أنشأكـ مف األرض 

, أي كمفكـ بعمارتيا, كجعل اإلسبلـ ىذا التعمير أك التنمية (1)كاستعمركـ فييا(
ىك سبيل سعادة اإلنساف في الدنيا كاآلخرة بقكلو تعالى: )كمف كاف في ىذه 

, كانو سبحانو كتعالى جعل (2)مى كأضل سبيبل(أعمى فيك في اآلخرة أع
, كانو (3)اإلنساف خميفة هللا في أرضو بقكلو: ) إني جاعل في األرض خميفة (

تعالى سخر لو ما في السماكات كاألرض, يستثمرىا كينمييا كينعـ بخيراتيا 
كيسبح بحمده بقكلو تعالى: )كسخر لكـ ما في السماكات كما في األرض 

, كقكلو تعالى: ) فإذا قضيت الصبلة فانتشركا في األرض (4)جميعًا منو (

                                           

 61(سكرة ىكد آية 1)
 72(سكرة اإلسراء آية 2)
 31(سكرة البقرة آية 3)
 13(سكرة الجاثية آية 4)



 

 

 البعد الدكلى كاإلسبلمي لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب   
 أستاذ القانكف الدكلى العاـ المساعد .... أسامة عرفات أميف عثمافد/   

 

213 

, بل لقد بمغ حرص (1)كابتغكا مف فضل هللا كاذكركا هللا كثيرًا لعمكـ تفمحكف (
اإلسبلـ عمى التنمية كتعمير الدنيا أف قاؿ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ: )إذا 

أال تقـك حتى قامت الدنيا كفي يد أحدكـ فسيمة أي شتمة زراعة فاستطاع 
 .(2)يغرسيا فميغرسيا فمو بذلؾ اجر(

فالكاقع أف التنمية االقتصادية ىي مف أىـ األصكلكأكلىالمبادئ التي 
جاء بيا اإلسبلـ في المجاؿ االقتصادي, ذلؾ أنشريعة اإلسبلـ كمنذ أربعة 
عشر قرنا كضعت المشكمة االقتصادية كىي مشكمة الفقر كالتخمف منذ البدء, 

تطكر األحداث كتفرض المشكمة نفسيا, كذلؾ حيث يجب أف تكضع كقبل أف ت
 .(3)في األساس كالمقدمة

بل إناإلسبلـ حيف طالب الناس بالعبادة كذكر هللا تعالى, عممو في 
القرآف الكريـ بقكلو تعالى: )فميعبدكا رب ىذا البيت الذي أطعميـ مف جكع 

يف دعا هللا )رب اشرح , كأف سيدنا مكسى عميو السبلـ ح(4)كآمنيـ مف خكؼ(
, قرنو بقكلو تعالى:)كي نسبحؾ كثيرًا كنذكرؾ (5)لي صدري كيسر لي أمري(

                                           

 11(سكرة الجمعة آية 1)
. تحقيق شعيب األرناؤكط كآخركف. 12512(مسند اإلماـ أحمد بف حنبل. حديث رقـ 2)

إشراؼ د/ عبدهللا عبد المحسف التركي. مؤسسة الرسالة. بيركت. الطبعة االكلى 
 ـ 2111 –ق 1421

قتصادية. نشر مركز أبحاث فقو (د/ دمحم شكقي الفنجري: منيج اإلسبلـ في التنمية اال3)
المعامبلت اإلسبلمية. الشارقة. كانظر لنفس المؤلف أيضا: المدخل إلى االقتصاد 

 1972كما بعدىا. دار النيضة العربية القاىرة  181اإلسبلمي. ص 
 4 -3(سكرة قريش آية 4)
 26 -25(سكرة طو آية 5)
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, أكثر مف ذلؾ فقد اعتبر اإلسبلـ مجرد ترؾ احد أفراد المجتمع ضائعًا (1)كثيرا(
أك جائعًا ىك تكذيب لمديف بقكلو تعالى:) أرأيت الذي يكذب بالديف فذلؾ الذي 

. كمف ىنا فقد ساكى اإلسبلـ (2)ى طعاـ المسكيف(يدع اليتيـ كال يحض عم
بيف التخمف كالكفر كلـ يستعيذ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص مف شيء بقدر استعاذتو مف الفقر 

. كمف ىنا أيضًا (3)فيقكؿ عميو الصبلة كالسبلـ: )كاد الفقر أف يككف كفرا(
سبيل هللا ساكى اإلسبلـ بيف التنمية كالسعي في األرض كبيف الجياد في 

بقكلو تعالى:)كآخركف يضربكف في األرض يبتغكف فضبًل مف هللا كآخركف 
, كجعل اإلسبلـ طمب الماؿ الحبلؿ كتنميتو فريضة (4)يقاتمكف في سبيل هللا(

كجيادا بقكلو عميو الصبلة كالسبلـ:)طمب الكسب فريضة عمى كل 
استخمفنا عمى  .كبقكؿ عمر ابف الخطاب رضي هللا عنو: )إف هللا قد(5)مسمـ(

 .(6)عباده لنسد جكعتيـ كنسترعكرتيـ كنكفر ليـ حرفتيـ(
كلمتنمية االقتصادية في اإلسبلـ مفيكمًا شامبًل عريضًا يستكعب كل 
ما يؤدي إلى الحياة الطيبة لئلنساف الذي كرمو هللا تعالى, كجعمو خميفتو في 

ب كالدمار األرض كأمره بإصبلحيا كنياه عف السعي فييا بالفساد كالخرا

                                           

 34 -33(سكرة طو آية 1)
 3 -1(سكرة الماعكف آية 2)
أنظر الدرر المنتثرة في األحاديث المشتيرة. لجبلؿ الديف السيكطي. تحقيق د/ دمحم (3)

لطفي الصباغ. الناشر عمادة شئكف المكتبات. جامعة الممؾ سعكد بالرياض. ص 
116 

 21(سكرة المزمل آية 4)
(ذكره اإلماـ الشيباني في االكتساب في الرزؽ المستطاب. مكتبة نشر الثقافة 5)

 14ػ ص1938الطبعة األكلى اإلسبلمية. 
 139(دمحم الغزالي: ظبلـ مف الغرب. دار الكتاب العربي القاىرة. بدكف تاريخ. ص 6)
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ىبلؾ الحرث كالنسل. كقد قيل أف التنمية تعني الحياة الطيبة إشارةإلى  كا 
معنى اآلية الكريمة: )مف عمل صالحًا مف ذكر أكأنثى فمنحيينو حياة طيبة 

, كقيل ىي نقل المجتمع مف (1)كلنجزينيـ أجرىـ بأحسف ما كانكا يعممكف(
ه, كىي تتميز بالشمكؿ الكضع الذي ال يرضاه هللا إلى الكضع الذي يرضا

كالتكازف كالكاقعية كالعدالة كالكفاية كاإلنسانية. كىي جزء ال يتجزأ مف 
مضمكف خبلفة هللا لئلنساف التي تتطمب ضمف ما تتطمب, تحقيق الرخاء 
االقتصادي لجميع األفراد كالجماعات, مع ربط ذلؾ بالعرفاف بالجميل كالشكر 

كىك تحقيق التكازف بيف مصمحة . كىي ليا ىدؼ أساسي (2)هلل عز كجل
الجماعة كمصمحة الفرد,بقصد تحقيق السعادة لئلنساف في الدنيا, كتمكينو 
مف أداء اليدؼ األساسي الذي خمق مف أجمو, كىك عبادة هللا سبحانو 

 كتعالى.
 ثانيًا: التنمية االجتماعية:

 يقـك المفيـك اإلسبلمي لمبعد االجتماعي لمتنمية كالحق في التنمية,
عمى أساسأناألمةاإلسبلمية أمة كاحدة, كأنيا خير أمة أخرجت لمناس تأمر 
بالمعركؼ كتنيى عف المنكر كتؤمف باهلل, كمف ثـ فإف تحقيق مفيـك التنمية 
الشاممة كألحق في التنمية يفرض النظرة الكمية لممجتمعات اإلسبلمية, بمعنى 

ية, يجب أنتتفاعل مف أف كل مقكمات التطكر كالتقدـ في المجتمعات اإلسبلم

                                           

 97(سكرة النحل آية 1)
(د/ شكقي احمد دنيا: اإلسبلـ كالتنمية االقتصادية. دراسة مقارنة. دار الفكر العربي. 2)

 87ص  1979القاىرة. الطبعة االكلى
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, كاف (1)أجل تحقيق األىدافاألساسيةألبناءاألمة بمفيـك أف" الكل في كاحد "
كل األىداؼ الجزئية لمببلد اإلسبلمية يجب أف تصب في اإلطار العاـ لمتنمية 
اإلسبلمية كتعمل في خدمتو عمبًل, بقكؿ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ:} 

 .(2)عضو بعضًا{المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد ب
فاإلسبلـ كىك يدعك إلى المساىمة في تطكير المجتمع يضع اإلطار 
العاـ لممسئكلية االجتماعية, كما حدده الرسكؿ الكريـ في حديثو 

, كمف ثـ فإف قياـ كل إنساف (3)الشريف:}كمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو{
ني اإلسبلـ عناية بكاجبو يدفع بالمجتمع كمو نحك التطكر كاالرتقاء, كليذا ع

كبيرة بالعبلقات االجتماعية كجعميا ركنًا مف أركاناأليماف,يقكؿ الرسكؿ صمى 
هللا عميو كسمـ:} أحب الناس إلى هللا انفعيـ لمناس كأحباألعماإللى هللا سركر 
تدخمو عمى مسمـ أك تكشف عنو كربو أك تطرد عنو جكعًا أك تقضي عنو 

خير كقضاء مصالح الناس أفضل مف . كاإلسبلـ يجعل عمل ال(4)دينًا{

                                           

دمحم: أسس التنمية الشاممة في المنيج اإلسبلمي. سمسمة دراسات ( أحمد عبدالعظيـ 1)
 72كبحكث اقتصادية إسبلمية. مرجع سابق ص

(أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو. كتاب الصبلة. باب تشبيؾ األصابع في المسجد 2)
. طبعة دار ابف كثير لمطباعة كالنشر كالتكزيع دمشق 481. برقـ 128كغيره. ص 

كأخرجو األماـ مسمـ في صحيحو. كتاب البر كالصمة  -ـ 2112ق 1423بيركت
. برقـ 1999ص  4كاألدب. باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ. ج 

2585. 
. ص 893(صحيح البخاري. كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى كالمدف. حديث رقـ 3)

 المرجع السابق 217ك216
اديث الصحيحة. المجمد الثاني. حديث رقـ (دمحم ناصر الديف األلباني: سمسمة األح4)

 . 574. مرجع سابق ص 916
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االعتكاؼ في المساجد, فحينما اعتكف عبدهللا بف مسعكد في المسجد دعاه 
رجل لمخركج مف المسجد ليقضي لو حاجتو, فمما أحسأف بعض الناس 
عارضكه في قطعو االعتكاؼ الذي يحرمو األجر العظيـ قاؿ: سمعت رسكؿ 

حاجة أخيو كاف خيرًا لو مف اعتكاؼ عشر  هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقكؿ:}مف مشى في
 .(1)سنيف{

فمما كاف الحفاظ عمى كياف المجتمع ببناء عبلقة قائمة عمى الكد 
كالتراحـ أساس مف أسس بناء المجتمع المسمـ الذي أرسى قكاعده اإلسبلـ, 
كلما كاف المجتمع الذي يتطمع إليياإلسبلـ ىك مجتمع التنمية, فقد أكد 

ة التنمية االجتماعية في سبيل الكصكؿ لمجتمع التنمية اإلسبلـ عمى قيم
الذي يحقق التنمية بمعناىا الشامل, كأتى بإطار تنمكي يجمع بيف التنمية 
االقتصادية كالتنمية االجتماعية, مف حيث أنيا حجر األساس في كل عممية 
مف عمميات التقدـ, كىي كسيمة لتحقيق سعادة اإلنساف كرفاىيتو في الدنيا 

آلخرة. كىذا المكقف مبني عمى التصكر اإلسبلمي لمككف كالحياة كاإلنساف, كا
حيث إناإلنساف غاية جميع ما في الطبيعة ككل ما في الطبيعة مسخر لو, 
كما في قكلو تعالى: )هللا الذي سخر لكـ البحر لتجري الفمؾ فيو بأمره 

ما في كلتبتغكا مف فضمو كلعمكـ تشكركف, كسخر لكـ ما في السماكات ك 
 . (2)األرض جميعًا منو إف في ذلؾ آليات لقـك يتفكركف(

                                           

. مصكرة 7462برقـ  191ص  1(حديث ضعيف أخرجو الطبراني في األكسط. ج1)
الجامعة اإلسبلمية. أنظر دمحم ناصر الديف األلباني: سمسمة األحاديث الضعيفة 

مكتبة المعارؼ  5345القسـ األكؿ. برقـ  11كأثرىا السيئ في حياة األمة. المجمد 
 566ص  2112 –ق 1422لمنشر كالتكزيع. الرياض 

 13-12(سكرة الجاثية آية 2)
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كمف تأكيد اإلسبلـ عمى قيمة التنمية االجتماعية كدعمو لمساعييا 
أنو اعتبر العبلقة بيف إفراد المجتمع عبلقة أخكية فالمؤمنكف بو أخكة, كدعا 

كانييار لتدارؾ أي خمل في ىذه العبلقة األخكيةباإلصبلح منعًا لتفتت المجتمع 
أكاصره, يقكؿ هللا تعالى: )إنما المؤمنكف أخكة فأصمحكا بيف أخكيكـ كاتقكا هللا 

, كما أنو رحب بأي عبلقة تعاكنية في المجتمع في سبيل (1)لعمكـ ترحمكف(
سد حاجة مجتمعية لشريحة مف المجتمع أك تطكيره في أي مجاؿ مف 

المؤمنيف في تكادىـ  المجاالت, كقاؿ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ: )ترى 
كتراحميـ كتعاطفيـ مثل الجسد الكاحد إذا اشتكى منو عضك تداعى لو سائر 

. فبيذا نمى اإلسبلـ ركح التعاكف كالبذؿ كاإلنفاؽ (2)الجسد بالسير كالحمى(
كمساعدة المحتاجيف, قاؿ تعالى:)مثل الذيف ينفقكف أمكاليـ في سبيل هللا 

سنبمة مائة حبة كهللا يضاعف لمف  كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل
 .(3)يشاء كهللا كاسع عميـ(

كبيذا دعا اإلسبلمإلى التكافل االجتماعي, كىك في دعكتو إلى ذلؾ 
يجعل الرعاية االجتماعية ضربًا مف ضركب العبادة يتقرب بيا اإلنساف إلى 

ذ يجعميا عبادة يجعل أدائيا كاجبًا بإلزاـ الفرد نفسو باإليماف ك بالكحي ربو, كا 
ذ يجعل العبادة قربى إلى هللا يضمنيا الحافز النفسي عمى األداء  ككل, كا 
)كمثل الذيف ينفقكف أمكاليـ ابتغاء مرضات هللا كتثبيتًا مف أنفسيـ كمثل جنة 

                                           

 11(سكرة الحجرات آية 1)
( صحيح مسمـ: المسمى المسند الصحيح المختصر مف السنف. كتاب البر كالصمة 2)

. ص 2586كاآلداب. باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ. حديث رقـ 
 ابق.. مرجع س1211

 261(سكرة البقرة آية 3)
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. كغير ذلؾ مما دعا (1)بربكة أصابيا كابل فأتت أكميا ضعفيف(
الفرد كالمجتمع. يضاؼ اإلسبلمأبنائيإليو مف تنمية اجتماعية يعكد أثرىا عمى 

إلى ذلؾ أناإلسبلـ لو تصكر كاضح في الرؤية التي ينبغي لممجتمع أف يككف 
عمييا ليككف مجتمعًا تنمكيًا, كىي مجتمع المتقيف الذي تقكده كل الممارسات 

 .(2)العبادية كالتشريعية الفردية كالجماعية لمكصكؿ إليو
 ثالثًا: التنمية السياسية: 

ياسي لمتنمية كالحق في التنمية أىـ األبعاد التي تؤثر يعتبر البعد الس
عمى حركة التطكر, إذ أف التنمية السياسية الصحيحة كالرشيدة في أي بمد 
تعتبر ىي القطاع القائد كالمثري لكل الناتج الحضاري في ذلؾ البمد, مف حيث 

شاط الثقافة كالتعميـ كنزاىة اإلدارة ككفاءتيا كسبلمة المجتمع كحيكية الن
االقتصادي, كبقدر ما يككف ازدىار الحياة السياسية في مجتمع بقدر ما 

 .(3)يككف االزدىار الحضاري في جميع قطاعات ىذا المجتمع
إف أكؿ ما يشغمنا عند الحديث عف التنمية السياسية قضية الحكـ 
دارة شئكف الدكلة, كىي مف القضايا اليامة كالخطيرة لما ليا مف حساسية  كا 

                                           

 265(سكرة البقرة آية 1)
(أنظر د/ مجيد محسف العصفكري: دكر اإلسبلـ في دعـ قضايا التنمية: نمكذج 2)

المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية في مممكة البحريف. رسالة دكتكراه.كمية اإلدارة 
ىػ 1435 كاالقتصاد.األكاديمية العربية المفتكحة في الدنمارؾ.ككبنياجف

 125-121ـ.ص2114
( أحمد عبد العظيـ دمحم: أسس التنمية الشاممة في المنيج اإلسبلمي. سمسمة دراسات 3)

 17كبحكث اقتصادية إسبلمية.مرجع سابق ص
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. كقد اىتـ اإلسبلـ بيذا (1)دكر ىاـ في تنمية المجتمع تنمية كاممةخاصة ك 
البعد مف أبعاد التنمية عف طريق تقديره لمبدأ الشكرى, كحثو الناس عمى 
االىتماـ بالشئكف العامة لؤلمة كالمساىمة في حميا, كتقديره لمبدأ تكريـ 

كالمرؤكس, اإلنساف كمراعاة العبلقات اإلنسانية في التعامل بيف الرئيس 
كبيف أفراداألمة بشكل عاـ, فالشكرى أحد المبادئ الرئيسية في الحياة 
اإلسبلمية العامة كىك احد أركاف القيادة. فالباحث في مناىج الفكر اإلسبلمي 
يرى أف ىناؾ عديدا مف القيـ اإلسبلمية يجب عمى إدارة التنمية كضعيا في 

المجتمع إذاأريد ليا أف تحقق االعتبار عند التخطيط لمتنمية السياسية في 
 : (2)أىدافيا المرجكة كمف ىذه القيـ

التأكيد عمى المساكاة بيف الناس في االعتبارات اإلنسانية: فبل تكجد  -
مقدسة أك تحتل بطبيعتيا مكانة أعمى مف الجماعات األخرى,ألسباب  جماعة

ية الفاسدة عرقية أك اقتصادية أك سياسية, فقد أسقط اإلسبلـ المعايير الكضع
لمتمايز االجتماعي كاستبدليا بمعايير مكضكعية في حكزة كل إنسانأنيستحكذ 

 . (3)عمييا

                                           

(إبراىيـ عبد العزيز السمري: تنمية المجتمع مف منظكر إسبلمي. بحث مقدـ لنيل جائزة 1)
ـ شبكة 2111 -ىػ1432األبحاث لعاـ كاتب األلككة الثانية. قسـ الدراسات ك 

 www.alukah.netااللككة
(أحمد عبد العظيـ دمحم: أسس التنمية الشاممة في المنيج اإلسبلمي. سمسمة دراسات 2)

( يصدرىا مركز صالح كامل لبلقتصاد اإلسبلمي. 1كبحكث اقتصادية إسبلمية)
 19جامعة األزىر ص

مية في التصكر اإلسبلمي: بحث مقدـ لمندكة (د/ نبيل السمالكطي: حقكؽ اإلنساف كالتن3)
العممية حكؿ حقكؽ اإلنساف بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي.الجزء األكؿ 

 318ـ. ص 2111ىػ 1422أكاديمية نايف العربية لمعمكـ األمنية. الرياض 
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: كيتـ األخذ بيا فيما لـ يرد فيو نص كيتصل بمصالح الناس أك الشكرى –
مصالح المجتمع اإلسبلمي, كىنا يدعـ اإلسبلـ قيـ الجماعة كالشكرى كينبذ 

راد بالقرار, فالشكرى أصل مف أصكؿ الحكـ التسمط كالتحكـ كاالستبداد كاالنف
اإلسبلمي تقررت بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية كعاشت بالتطبيق اإلسبلمي 
في مختمف العصكر,قاؿ هللا تعالى مخاطبًا رسكلو الكريـ:} فبما رحمة مف هللا 
لنت ليـ كلك كنت فظًا غميع القمب النفضكا مف حكلؾ فاعف عنيـ كاستغفر 

, كيقكؿ تعالى في كصف المؤمنيف: }كالذيف (1)ـ في األمر{ليـ كشاكرى
. فيذه نصكص قاطعة (2)استجابكا لربيـ كأقامكا الصبلة كأمرىـ شكرى بينيـ{

ال تدع لؤلمة شكًا في أف الشكرى مبدأ أساسي ال يقـك نظاـ اإلسبلـ عمى 
 أساس سكاه.

التـز  أما السنة النبكية فيي تؤكد أف الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ
بمبدأ الشكرى منيجًا كسمككًا.., كقد ضرب الخميفة األكؿ أبك بكر الصديق 
رضي هللا عنو مثبًل أعمى في الشكرى كمشاركتو أصحابو في اتخاذ 
القرارات.., كعمى ىذا المنيج سار عمر بف الخطاب رضي هللا عنو في شئكف 

دكلة الدكلة..., كىكذا كاف شأف حكاـ المسمميف في مختمف عصكر ال
اإلسبلمية, ففي عيد الخمفاء الراشديف كاف ىذا المبدأ ىك سفينة النجاة التي 
قادت األحداثاإلسبلميةإلى بر األماف كاالستقرار كاالنتصارات, كفي األكقات 
التي التـز فييا حكاـ المسمميف بيذا المبدأ تحققت ليـ السيادة كالحضارة..., 

برأييـ كساركا عمى أىكائيـ فقد كانت ىي أما األكقات التي استبد فييا الحكاـ 

                                           

 159(سكرة آؿ عمراف آية 1)
 38(سكرة الشكرى آية 2)
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فترات االنتكاسات في التاريخ اإلسبلمي, كلعل ىذا يؤكد أف مبدأ الشكرى ىك 
 الركيزة األساسية لقيادة الدكلة اإلسبلمية, كتحقيق التنمية لؤلفراد كالجماعات.

 رابعًا: التنمية البيئية:
ألساسية التي أىميا البيئة ىي الكعاء الذي يمارس فيو اإلنساف حقكقو ا

الحق في الحياة )كالحق في التنمية(, كحتى يمكف ممارسة الحق في الحياة 
كبالتالي)الحق في التنمية(, ال بد مف تكافر شركط بيئية بدكف تكافرىا ال 

 :(1)يمكف لئلنساف البقاء عمى قيد الحياة كأىميا
 تكافر ىكاء نظيف يستطيع اإلنسانأف يتنفسو. -
 يستطيع اإلنسانأف يشربو. تكافر ماء نظيف -
 تكافر أرض جيدة التربة تقدـ الغذاء كتغدؽ العطاء. -

ذا أمعنا النظر في ىذه المحاكر الثبلثة, نجد أنيا كثيقة الصمة بحقكؽ  كا 
اإلنساف كالشعكب )بما فييا الحق في التنمية(, إذ يصعب الفصل بيف 

كريمة, تحفع  عناصر البيئة الصالحة كبيف ضركرات اإلنساف كحقو في حياة
عميو إنسانيتو كتصكف حقكقو كتحمي كرامتو كتكفل كل حاجاتو كانساف, 
يحمل أمانة الخبلفة عف هللا في األرض, فبل غرك أف نقرر ىنا أف الحديث 
عف البيئة ىك في الكقت ذاتو حديث عف حقكؽ اإلنساف كالشعكب بما فييا 

نيا كيعطييا يؤثر فييا الحق في التنمية, الف اإلنساف ىك ابف بيئتو يأخذ م

                                           

رؤية إسبلمية. بحث مقدـ لمندكة  -كحقكؽ اإلنساف (د/ حسف إسماعيل مكسى:البيئة1)
العممية عف حقكؽ اإلنساف بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي. التي عقدت 
بأكاديمية نايف العربية لمعمكـ األمنية بالتعاكف مع رابطة الجامعات اإلسبلمية. 

 339 - 338ـ ص  2111ىػ 1422الرياض 
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كتتأثر بو, كيبقى ارتباطو بيا ببقاء بصماتيا في جكانب شتى مف شئكنو 
 المادية كالمعنكية.

اىتمت شريعة اإلسبلـ بضركرة المحافظة عمى البيئة كتكازنيا الطبيعي كقد
جاالتو المختمفة حيث كبيف هللا سبحانو كتعالى أنو خمق الككف متكازنًا في م

كاألرض مددناىا كألقينا فييا ركاسي كأنبتنا فييا مف كل شيء يقكؿ تعالى:}
, كقد كردت أحكاـ (2)} ككل شيء عنده بمقدار{كيقكؿ تعالى: ,(1)مكزكف {

إسبلمية  كثيرة تأمر بالمحافظة عمى البيئة نظيفة كنقية, كي تككف صالحة 
في لحياة كريمة لئلنساف, فالشريعة اإلسبلمية حرصت عمى أف يحيا اإلنساف 

بيئة صحية مناسبة ككضعت العديد مف القكاعد كالمبادئ التي تكفل سبلمة 
 البيئة كحمايتيا مف العبث.

, خمق هللا سبحانو كتعالى اإلنساف في أحسف تقكيـ, كزكده فمف ناحية(1)
 بقدرات فائقة عمى الحياة السميمة ككرمو عمى سائر المخمكقات.

د أف يحافع عمى ما أعطاه كال شؾ أف ذلؾ يقتضي مف اإلنساف الرشي 
هللا حتى يعيش سميمًا معافى, قادرًا عمى العمل كعمى اإلنتاج كمتمتعًا بما 
أعطاه هللا لو, كلف يتحقق لو ذلؾ إال بالحفاظ عمى البيئة التي يعيش فييا 

 كبكقاية نفسو مف أية أضرار تحدث فييا.
ئي كالى خمق الككف , أشار القرآف الكريـ إلى التكازف البيكمف ناحية أخرى (2)

الذي خمق سبع سمكات طباقًا ما ترى }بشكل ىندسي رائع كسميـ, قاؿ تعالى:

                                           

 19(سكرة الحجر آية 1)
 8الرعد آية  (سكرة2)
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في خمق الرحمف مف تفاكت فارجع البصر ىل ترى مف فطكر ثـ ارجع البصر 
 .(1)كرتيف ينقمب إليؾ البصر خاسئًا كىك حسير{

, كألف البيئة ىي الميد كالفراش كالمكطف كالسكف كالحياة لئلنساف
د سخرىا هللا لو كزكدىا بكل مقكمات الحياة اآلمنة الصحية السميمة, كنرى فق

أكثر مف آية تشير إلى ىذا التكازف الدقيق, كالى ما زكد هللا بو األرض مف 
معايش لحياة اإلنساف,كالى ما أرشده لحمايتيا كاإلبقاء عمى تكازنيا, قاؿ 

يف مف قبمكـ لعمكـ تتقكف* تعالى:}يا أييا الناس اعبدكا ربكـ الذي خمقكـ كالذ
الذي جعل لكـ األرض فراشًا كالسماء بناء كانزؿ مف السماء ماًء فأخرج بو 

, كقاؿ تعالى:}الذي (2)مف الثمرات رزقًا لكـ فبل تجعمكا هلل أندادًا كأنتـ تعممكف{
جعل لكـ األرض ميدًا كسمؾ لكـ فييا سببًل كانزؿ مف السماء ماًء فأخرجنا 

نبات شتى* كمكا كارعكا أنعامكـ إف في ذلؾ آليات ألكلي بو أزكاجًا مف 
 .(3)النيى{

كل ىذه اآليات تؤكد ما خمقت عميو األرض مف تكازف دقيق يجعميا 
صالحة تمامًا لحياة اإلنساف, كما يحمييا ىي نفسيا كلصالح اإلنساف 

ادًا كالكائنات التي تعيش فييا مف فقدا اتزانيا, فقد أرسى هللا فييا الجباؿ أكت
ثكابت تحفع ليا تكازنيا, كتحمي مناخيا الطبيعي ليستمر صالحًا لمحياة, بما 
أنشأ هللا سبحانو كتعالى فييا مف نبات كغابات كحدائق تضخ األككسجيف 

 البلـز لمتنفس كتمتص ثاني أكسيد الكربكف المدمر لمحياة.

                                           

 4,3(سكرة الممؾ آية 1)
 22,21(سكرة البقرة آية 2)
 54,53(سكرة طو آية 3)
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كسبت أيدي ,إلى أف الفساد سيعـ األرض بما وقد نبهنا القرآن الكريم كذلك(3)
:} ظير الفساد في البر  الناس, يقكؿ الحق تبارؾ كتعالى في سكرة الرـك

 .(1)كالبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقيـ بعض الذي عممكا لعميـ يرجعكف{
كما يرى ذلؾ كبحق أستاذنا  –كلعل ذكر ىذه اآلية في سكرة الرـك 

غرب ىك الذي لو داللتو في أف ال -(2)األستاذ الدكتكر جعفر عبدالسبلـ
سيحدث ىذا الفساد, لذا طمب القرآف الكريـ مف البشر أف يمتنعكا عف إحداث 
الفساد حيث قاؿ سبحانو كتعالى:} كال تفسدكا في األرض بعد إصبلحيا 

 كادعكه خكفًا 
ىذا كقد اشتممت الشريعة اإلسبلمية عمى العديد مف األحكاـ التي 

د البيئي لمتنمية كحق مف حقكؽ تعكس بشكل مباشر كغير مباشر دالالت البع
 اإلنساف كالشعكب كمف بيف ىذه الدالالت:

فسادىا: عمى المكارد كالحيمكلة المحافظة ضركرةأكاًل:  دكف استنزافيا كا 
كىذا كاجب ديني مصداقًا لقكلو تعالى:}كال تبغي الفساد في األرض إف هللا ال 

ارد الطبيعية لتككف . فاهلل سبحانو كتعالى لـ يخمق المك (3)يحب المفسديف{
نما سخرىا لكل مخمكقاتو  حكرًا عمى احد دكف احد أك دكلة دكف دكلة, كا 
كأمرنا سبحانو كتعالى بأف نحافع عمييا كنحمييا مف التبديد كالضياع كمف 

                                           

 41(سكرة الرـك آية 1)
(د/ جعفر عبد السبلـ: حق اإلنساف في بيئة صحية مناسبة. كرقة مقدمة لمدكرة 2)

التاسعة عشر لمجمع الفقو اإلسبلمي التي عقدت بإمارة الشارقة بدكلة اإلمارات 
 31-26ىػ المكافق 1431جمادي األكلى  5-1المتحدة في الفترة مف العربية 
 ـ2119إبريل 

 77(سكرة القصص آية 3)
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االعتداء كاالغتصاب, كأف يتـ استخداميا فيـ يعكد عمى البشرية بالخير 
 .(1)كالرخاء
حيث يعد ترشيد  غبلليا برشد كعقبلنية:إدارة المكارد كاست ثانيًا:

استيبلؾ المكارد كالثركات الطبيعية إحدى اآلليات األساسية لتحقيق التنمية 
المستدامة, كما أف ترشيد استيبلؾ المكارد الطبيعية يعد مف أىـ الكسائل 
العممية لحماية البيئة كالمحافظة عمييا, كقد اىتـ اإلسبلمبيذه القضية فحث 

ى االعتداؿ في شئكف الحياة كافة, فبل إفراط كال تفريط كال إسراؼ األفراد عم
. كقد جعل هللا عز كجل قضية الترشيد في اإلنفاؽ كاالستيبلؾ مف (2)كال تقتير

صفات المؤمنيف, حيث قاؿ عز مف قائل:} كالذيف إذا أنفقكا لـ يسرفكا كلـ 
 .(3)يقتركا ككاف بيف ذلؾ قكامًا{

فإقرار مبدأ  د كفق أسس العدالة كالمساكاة:استغبلؿ المكار  ثالثًا:
المساكاة كالعدالة بيف البشر مف األمكر التي تستيدفيا التنمية البيئية 
المستدامة, فالبيئة لـ تخمق لجيل دكف آخر كال لمكاف دكف آخر, فيي خمقت 
لمناس كالشعكب جميعيا في كل زماف كمكاف, كاستنزاؼ البيئة ىك اعتداء 

اؿ القادمة مف جية, كاعتداء عمى البيئة نفسيا مف جية عمى حقكؽ األجي
أخرى. فشريعة اإلسبلـ حرمت الظمـ كحرمت إتبلؼ البيئة كتدميرىا كتمكيثيا 
حتى ما كانت لغير المسمميف, بل أنو في حاالت الحركب رفضت شريعة 

                                           

( أحمد عبدالعظيـ دمحم: أسس التنمية الشاممة في المنيج اإلسبلمي. سمسمة دراسات 1)
 53كبحكث اقتصادية إسبلمية. مرجع سابق ص

في إطار التنمية المستدامة. رسالة (د/ حسكنة عبد الغني: الحماية القانكنية لمبيئة 2)
 28دكتكراه. مرجع سابق ص

 67(سكرة الفرقاف آية 3)
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. كما ذلؾ إال إمعانًا في بياف كأىمية المحافظة (1)اإلسبلـ تدمير بيئة العدك
عمااًل لمحق في التنمية,حيث  عمى البيئة كالمكارد البيئية, تحقيقًا لمتنمية كا 

مسممًا كاف أك  -تعد التنمية البيئية مف خبلؿ حماية كمكارد كأمكاؿ المجتمع 
مف التدىكر كالتعطيل كحماية حياة اإلنساف كالشعكب, إحدى  -غير مسمـ 

ثل كل ذلؾ صمب مقاصد المياـ الكبرى لمدكلة في شريعة اإلسبلـ, حيث يم
الشريعة, كما قامت الدكلة في اإلسبلـ إال مف أجل العمل عمى تحقيق ىذه 

 المقاصد.

                                           

رؤية إسبلمية. بحث مقدـ لمندكة  -(د/ حسف إسماعيل مكسى:البيئة كحقكؽ اإلنساف1)
العممية عف حقكؽ اإلنساف بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي. مرجع سابق 

 361 - 361ص 
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 خامتة املثحث الثاوي
تحدثا في المطمبيف األكؿ كالثاني مف ىذا المبحث عف البعديف 
الدكلي كاإلسبلمي لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب, كبمقارنة أبعاد 

ية في القانكف الدكلي العاـ, بأبعاد الحق في التنمية في الحق في التنم
مع   -في أخر تطكره -شريعة اإلسبلـ. يتضح لنا اتفاؽ القانكف الدكلي العاـ

أحكاـ شريعة اإلسبلـ, بالنسبةلتعدد كتنكع أبعاد التنمية كالحق في التنمية, 
تتناكؿ كأنيا ليست عممية مجتزأة أك أحادية الجانب, بل ىي عممية شاممة 

كافة الجكانب االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالبيئية, حيث يكجد البعد 
االقتصادي الذي يشمل النمك االقتصادي المستديـ, كالبعد االجتماعي الذي 
تدخل فيو اعتبارات العدالة بيف األجياؿ كداخل األجياؿ نفسيا, كالبعد 

المجتمع كالتي تنعكس  السياسي الذي يعني بازدىار الحياة السياسية في
عمى االزدىار الحضاري في جميع قطاعات ىذا المجتمع, كالبعد البيئي الذي 

 يعني بالحفاظ عمى البيئة كالمكارد الطبيعية المتجددة كغير المتجددة.
كلكف ىل مف الممكف مقارنة أي فكر كضعي ميما كانت دقتو 

كاجتماعية كسياسية كتكقعو, بما جاء في شريعة اإلسبلـ مف نظـ اقتصادية 
كبيئية محكمة, فقد نظـ اإلسبلـ بشكل معجز حياة المجتمع كأرسى ليا 
مجمكعة مف الضكابط األخبلقية كالقيمية, التي تنمييا كتحكؿ دكف تحكليا 

 إلى عبلقات صراع كحقد يمزؽ المجتمع.
كفي ضكء ىذه األبعاد تبرز أىمية التنمية في إطاراإلسبلـ حيث تنبثق 

ف أكامر إليية كتعد عبادة ألنو تنفيذ ألحكاـ هللا التي تتصل ببناء التنمية م
 المجتمع المسمـ القكي كعمارة األرض.
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فاإلسبلـ قبل أربعة عشر قرنًا كاف السباؽ في مفيكمو لمتنمية 
بأبعادىا المختمفة كالشاممة مف كل األفكار الكضعية, فيك مفيـك يعمي مف 

التكريـ البلئق بيا, كالذي يمكنيا مف  شأف النفس اإلنسانية كيضعيا مكضع
أداء دكره أالستخبلفي في تعمير الككف, كتحقيق العبكدية الخالصة لخالق 

 مف سكرة اإلسراء في بياف ذلؾ. 71ىذا الككف كحده, ككفى باآلية 
كقد أكد الكثير مف الفقياء كالمفكريف, عمى أف عممية التنمية ليست 

نما عممية كفاية في اإلنتاج مصحكبة بعدالة في  عممية إنتاج فحسب, كا 
نما ىي عممية إنسانية تيدؼ إلى  التكزيع, كأنيا ليست عممية مادية فقط ,كا 

 تحسيف حالة الفرد كتقدمو في المجاليف المادي كالركحي. 
فاإلسبلـ في منيجو لتحقيق التنمية بأبعادىا المختمفة كالشاممة, ال 

حي, فكل نشاط مادي يباشره يعرؼ الفصل بيف ما ىك مادي كما ىك رك 
اإلنساف, ىك في نظر اإلسبلـ عمل صالح, طالما كاف مشركع ككاف يتجو بو 
إلى هللا تعالى, عكس المناىج الكضعية الحديثة, التي تعالج المشاكل القائمة 
عمى أنيا محض مادية كتتميز التنمية اإلسبلمية بأبعادىا المختمفة كالشاممة, 

اقعية كالعدالة كالمسئكلية كالكفاية كاإلنسانية, ىذه بالشمكؿ كالتكازف كالك 
 الخصائص التي مرت عقكد لمتنمية حتى استكعبيا مفيـك التنمية الكضعية.
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 املثحث الثالث
 هعىلات إعوال احلك يف التنوية

نتحدث في ىذا المبحث عف أىـ العقبات كالمعكقات التي تعيق إعماؿ 
ف كالشعكب, كفقًا لقكاعد القانكف الحق في التنمية كحق مف حقكؽ اإلنسا

الدكلي العاـ كأحكاـ شريعة اإلسبلـ, مف خبلؿ تقسيمو إلى مطمبيف كخاتمة. 
فالمطمب األكؿ نتحدث فيو عف معكقات إعماؿ الحق في التنمية في القانكف 
الدكلي العاـ, كالمطمب الثاني نتحدث فيو عف معكقات إعماؿ الحق في 

ثـ نختتـ المبحث بخاتمة نضع مف خبلليا  التنمية في شريعة اإلسبلـ,
معكقات إعماؿ الحق في التنمية بيف قكاعد القانكف الدكلي العاـ كأحكاـ 

 شريعة اإلسبلـ: 
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 املطلة األول
 هعىلات إعوال احلك يف التنوية يف الماًىى الدويل العام

تعاني التنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب الكثير مف 
كخارجية تختمف مف مجتمع آلخر كال يمكف حصرىا, ىذه المعكقات داخمية 

المعيقات تمثل تحديًا لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف, كتحكؿ دكف إعماؿ 
الحق في التنمية بشكل فعمي, كعمى ىذا تتمثل العقبات كالمعكقات التي تعيق 
إعماؿ الحق في التنمية في القانكف الدكلي العاـ في عقبات داخمية كعقبات 

 ى مصدرىا المحيط الدكلي:أخر 
 

 الفرع األول
 والعمثات الداخلية ادلعىلات

كىي مترابطة كمتداخمة كتتعمق مف جية بمنع المشاركة الديمقراطية, 
كمف جية ثانية بعرقمة التمتع بحقكؽ اإلنساف في سياسات التنمية, كمف 
 جية ثالثة بعدـ االستقرار السياسي.فالديمقراطية تعتبر عنصر أساسي في
إعماؿ الحق في التنمية كقد تبيف أف عدـ تنفيذ كاحتراـ مبادئ الحكـ 

. حيث تيدر (1)الديمقراطي يشكل عقبة تعترض سبيل إعماؿ الحق في التنمية
 الحقكؽ المرتبطة بالمشاركة الديمقراطية بأشكاؿ مختمفة:
: ىناؾ دكؿ ال تجرى فبالنسبة لمحق في انتخابات حرة كنزيية

ى اإلطبلؽ, كىناؾ رؤساء دكؿ يبقكف في مناصبيـ مدى فييا انتخابات عم
                                           

ء غناـ: خرافة التنمية أك السكؽ العالمي لتجارة الجكع. مركز الدراسات (أمير سالـ, عبل1)
 17. ص1994كالمعمكمات القانكنية لحقكؽ اإلنساف. الطبعة األكلى. القاىرة 
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الحياة كيقكمكف بتعديل الدساتير لتسمح بتمديد فترات كاليتيـ طبقًا لذلؾ, أك 
ىـ يكرثكف السمطة ألبنائيـ, كال يتكرعكف عف التقدـ كمرشحيف كحيديف في 

%, كيقصى عدد مف 99االنتخابات الرئاسية ليفكزكا بنسبة ال تقل عف 
نيف مف االنتخابات عمى أساس جنسي أك عرقي أك سياسي. كعندما المكاط

فإنيا تتميز  –سكاء كانت رئاسية أك تشريعية أك بمدية –تتـ االنتخابات 
أحيانا كثيرة بتدخل السمطات لضماف النتائج المرسكمة سمفًا لفائدة السمطة أك 

كل شراء األحزاب الحاكمة كمقربييا, كقد اتخذ التزكير في بعض البمداف ش
األصكات في االنتخابات, مما أعطى السمطة لييئات قائمة عمى الفساد 
كساعية إليو.كما أنو ال تكجد مجالس نيابية منتخبة تؤدي دكرىا المفترض 
ككسيمة لممشاركة السياسية أك تداكؿ السمطة, حيث إف العممية االنتخابية 

حقاقات دستكرية التي تجرى في الكثير مف الدكؿ ىي إجراءات شكمية الست
كعانى معظميا مف تدني تمثيل المعارضة فأعادت تشكيل الفئات الحاكمة 
نفسيا في معظـ الحاالت, بل انو في بعض البمداف ال كجكد لمتعددية الحزبية 

.كىكذا تفقد االنتخابات (1)كالتنافس بيف أكثر مف مرشح في انتخاب عاـ
 كالسياسات التنمكية. مصداقيتيا ككسيمة لممشاركة في الشئكف العامة
: ىناؾ دكؿ يمنع فييا تأسيس كبالنسبة لمحق في تككيف الجمعيات

الجمعيات كالنقابات كاألحزاب كرغـ انييار ظاىرة الحزب الكحيد, ال زالت 
التعددية مقيدة أك مشكىة لفائدة أحزابالسمطة أك المقربة منيا, حيث تحظى 

خرقًا لمبدأ تكافؤ  -اإلعبلميالمالي كالسياسي ك -بأشكاؿ متنكعة مف الدعـ
الفرص. كيتـ التضييق عمى الجمعيات كاألحزاب كالنقابات المستقمة بشتى 

                                           

(د/ سقني فاكية: التنمية اإلنسانية المستدامة كحقكؽ اإلنساف. رسالة ماجستير. كمية 1)
 2119/2111العاـ الجامعي  الجزائر.-سطيف  -الحقكؽ جامعة فرحات عباس

 118ص 
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األشكاؿ, كتقكد ىذه الممارسات إلى منع األحزاب األصيمة مف التجدر كمف 
القدرة عمى تأطير المكاطنيف كتعبئتيـ, كىك ما يساىـ بدكره في عزكفيـ عف 

أك المجكء إلى السرية كالتنظيمات المتطرفة  المشاركة السياسية المجزية,
 كالعنيفة.

كعمى الرغـ مف أف معظـ الدساتير في معظـ البمداف النامية, تؤكد 
عمى حق المكاطنيف في إنشاء الجمعيات كالنقابات, نجد التشريعات المطبقة 
تسمب المكاطنيف ىذا الحق كتجردىـ مف ممارستو بحرية, فالحككمات 

آلية لضماف السيطرة عمى مؤسسات المجتمع المدني  استخدمت أكثر مف
أىميا اآللية التشريعية التي تتعمق بالمكافقة الحككمية عمى التسجيل كبدء 

 النشاط, كال شؾ أف ذلؾ يؤثر عمى أنشطة الرعاية االجتماعية لممكاطنيف.
: فإنو يظل مقيدًا أما بالنسبة لمحق في حرية الرأي كالتعبير

ية كالقانكنية كبييمنة اإلعبلـ الرسمي الذي ال يقـك بكظيفة بالعراقيل السياس
ضفاء المشركعية عمى  اإلخبار كالتنكير, بل يقـك بكظيفة الدعاية كالتعتيـ كا 
النظاـ القائـ. أما الصحافة الحرة أك المعارضة فإنيا تكاجو في طريقيا عراقيل 

ك تقيد حقيا في متعددة, فيناؾ العراقيل القانكنية التي تمنع التي تمنع أ
الكجكد كفي الكصكؿ إلى الخبر, كتيدد بالحجز كالمصادرة كالمنع عف طريق 
تجريـ ممارسات عادية, كىناؾ عراقيل مادية كبنيكية ناتجة عف تقمص سكؽ 
القراء كانتشار الفقر كاألمية كغبلء تكاليف الطبع كالتكزيع كتحكـ السمطة في 

 .(1)اإلشيار

                                           

 -1( د/ عبد العزيزالنكيضي: الحق في التنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب ص 1)
. الدليل العربي: حقكؽ اإلنساف كالتنمية الفصل الخامس. الناشر: المنظمة 3
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عتبر أيضًا عنصرًا أساسيًا في كحقكؽ اإلنساف كالشعكب ت
فعدـ احتراـ حقكؽ الشعكب في تقرير المصير,  :إعماؿ الحق في التنمية

كحقيا في السيادة التامة عمى المكارد الطبيعية, يشكل عقبة خطيرة تعترض 
سبيل إعماؿ الحق في التنمية بكصفو حقًا مف حقكؽ الشعكب. كما أف 

لحقكؽ اإلنساف, مثل ظكاىر التمييز  االنتياكات الصارخة كالكاسعة النطاؽ
العنصري كالفصل العنصري كاالحتبلؿ األجنبي, تشكل أيضًا عقبات خطيرة 

 تحكؿ دكف إعماؿ الحق في التنمية بكصفو حقًا مف حقكؽ اإلنساف.
كمف شأف تجاىل حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كال 

الستقرار المذيف أف يفضي إلى النزاع كزعزعة ا: سيما الحق في التنمية
يمكف بدكرىما أف يضعفا األحكاؿ االقتصادية البلزمة لمتنمية, مف خبلؿ 
ظكاىر مثل تحكيل المكاردإلى القكات العسكرية أك قكات الشرطة, كىركب رأس 
الماؿ كتشتيت المكارد البشرية كزيادة التبعية الكطنية كالمديكنية كاليجرة 

استراتيجيات إنمائية غير مناسبة أك  السرية كتدىكر البيئة.كما أف اعتماد
ىدامة مف خبلؿ التذرع أحيانًا بحجة كجكب التضحية بحقكؽ اإلنساف مف 
أجل تحقيق التنمية االقتصادية, قد شكل أيضًا عقبة أخرى في طريق إعماؿ 

 الحق في التنمية.
كما أف عدـ تكافر االستقرار السياسي يعتبر مرضًا مف 

بكصفيا حقًا لؤلفراد كالشعكب: فعدـ  التنميةاألمراض المزمنة لعممية 
االستقرار السياسي كاألمني يخمق نكعًا مف التدابير الرامية إلى محاربة تمؾ 
ىماؿ القطاعات الحيكية  األكضاع السائدة خاصة في البمداف المتخمفة كا 
                                                                                                   

العربية لحقكؽ اإلنساف بالتعاكف مع مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف 
 المتحدة اإلنمائي. مرجع سابق كبرنامج األمـ
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لمتنمية, كما يؤثر عمى اتخاذ بعض القراراتاالقتصادية الميمة, التي تعمل 
ر المجتمع نحك النمك المنشكد, كما أنو يخمق نكعًا مف عدـ عمى تغيي

االطمئناف لدى المستثمر األجنبي كيجعمو يحجـ عف االستثمار في مثل ىذه 
المجتمعات, كيتكلد نفس الشعكر لدى المكاطنيف كخاصة أصحاب رؤكس 
األمكاؿ منيـ, بحيث يدفعيـ ىذا الكضع إلى استثمار أمكاليـ في خارج الدكلة 

 مف استثمارىا في الداخل, بالرغـ مف حاجة ىذه الدكؿ الماسة لرأس بدالً 
 الماؿ في مجاؿ التنمية.

كما يشكل تيميش األقميات أكبر عائق لمتنمية كحق مف 
ألف عدـ االعتراؼ بالجماعات اإلثنية كالعرقية :حقكؽ اإلنساف كالشعكب

ع, يسبب كالدينية كالمغكية كبمشاركتيا في جميع المياديف في المجتم
صراعات كتكترات كعنف كتطرؼ كحركب أىمية, ليذا نجد أف أكبر التحديات 
التي تكاجو التنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب ىك كيفية بناء 
مجتمعات اندماجية كمتنكعة ثقافيًا كسياسيًا, تحتـر التنكع كتعترؼ بالحريات 

لؾ جاء في تقرير كالحقكؽ الثقافية لضماف دمج األقميات في المجتمع, لذ
,  2114التنمية البشرية عاـ  أنو ال تنمية بدكف بعد ثقافي متنكع كمحتـر

فمف حق كل شخص االحتفاظ بيكيتو العرقية كالمغكية كالدينية كممارستو ذلؾ 
الخيار مف دكف تمييز فيك مف ضركريات تنمية المجتمعات البشرية في 

 .(1)القرف الحادي كالعشريف
كى التعميـ كالثقافة تحديًا كبيرًا إلعماؿ كما يشكل ضعف مست

فتفشي األمية كتدني القيمة الحقيقية لمخصصات  :الحق في التنمية

                                           

بعنكاف " الحرية الثقافية في عالمنا المتنكع "  2114( أنظر تقرير التنمية البشرية لعاـ 1)
  16 – 4برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي. ص 
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اإلنفاؽ, كتدىكر الكفاءة الداخمية لمتعميـ كتدني التحصيل المعرفي كاطراد 
التدىكر فييا, يعتبر كل ىذا مف أكبر معيقات التنمية, حيث يفضي إلى خمل 

كى التنمية مف جية, كبيف نكعية التعميـ مف جية في سكؽ العمل كمست
أخرى, رغـ االنجازات المحققة منذ منتصف القرف العشريف في مجاؿ التعميـ 

 في كثير مف البمداف النامية.
كما يشكل الفساد كالفقر عقبة تعترض سبيل إعماؿ الحق 

ف حيث يعتبر الفساد كالفقر مف أكبر المعيقات التي تحكؿ دك :في التنمية
تحقيق التنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب, فالفساد يعتبر أحد 
العكائق األساسية أماـ التنمية االقتصادية في دكؿ العالـ الثالث, حيث أثبتت 
الدراسات كجكد عبلقة بيف انتشار الفساد مف جية كبيف ضعف التنمية 

ينتج عف االقتصادية كانخفاض الدخل كاالستثمارات مف جية أخرى. كالفقر 
التفاكت اليائل في الدخكؿ كالثركات بيف الدكؿ كبيف األفراد كالمناطق داخل 
الدكؿ,كىك مف أعقد المشاكل العالمية المتعددة األبعاد, كىي ال تقتصر عمى 
نما يعيشيا  البمداف النامية كالمجتمعات التي تمر بمرحمة انتقالية فقط, كا 

, كتتجاىل الكثير مف (1)لمتقدمةجميع الدكؿ بدرجات متفاكتة حتى الدكؿ ا
دكؿ العالـ كجكد الفقر عمى الرغـ مف انتشاره, كتعتبر اإلعبلف عنو اتياـ 
مكجو لحككماتيا, كبالتالي ال تقـك بكضع االستراتيجيات البلزمة لمحد منو 
كالتي يعتبر تطبيقيا مف أىـ تطبيقات إعماؿ الحق في التنمية كحق مف 

 حقكؽ اإلنساف كالشعكب.

                                           

( د/ سقني فاكية: التنمية اإلنسانية المستدامة كحقكؽ اإلنساف. رسالة ماجستير. 1)
 131 - 121مرجع سابق ص 
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 لفرع الثاويا
 والعمثات اخلارجية ادلعىلات

تتمثل العقبات الخارجية التي تعيق التنمية كالحق في التنمية في 
 ضعف دكر األمـ المتحدة كتدخبلت القكى الدكلية:

 ضعف دكر األمـ المتحدة كأجيزتيا في مجاؿ التنمية: أكال:
مف الجدير بالذكر أف مسألة التنمية تعد مف بيف االىتمامات 

لرئيسية لمنظمة األمـ المتحدة كأف جانبًا كبيرًا مف أعماليا مكرس لصالح ا
بما ليا مف سمطة  –الدكؿ النامية, كاف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

مف الميثاؽ إذا رأت ضركرة لذلؾ  22إنشاءأجيزة فرعية كذلؾ طبقًا لممادة 
يزة المتخصصة قد أنشأت كثيرًا مف األج –كي تساعدىا عمى تحقيق أىدافيا

في مجاؿ التنمية, كمنيا عمى سبيل المثاؿ مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة 
كالتنمية كبرنامج األمـ المتحدة لمتنمية كمنظمة األمـ المتحدة لمتنمية 

, كالتي أنشئت جميعيا كقاعدة عامة مف أجل تقديـ (1)الصناعية...الخ
افةإلى ذلؾ أنو في إطار المساعدات الفنية كالمالية لمدكؿ النامية.باإلض

 62تحقيق المجمس االقتصادي كاالجتماعي ألىدافو كخاصة تطبيقًا لممادة 
تحت إشراؼ الجمعية العامة جذب انتباه الدكؿ  –مف الميثاؽ فقد حاكؿ 

األعضاءإلىأىمية العمل مف اجل التنمية, كقد ساىـ كذلؾ في إعداد كصياغة 
نفيذىا, كشارؾ أيضا في إنشاء مختمف استراتيجيات التنمية كمراقبة عممية ت

مؤسساتكمنظمات التمكيل الدكلية محاكاًل التكفيق بيف سياساتيا لضماف 
 فعاليتيا في مجاؿ التنمية.

                                           

( د/ إبراىيـ أحمد خميفة: دكر األمـ المتحدة في تنمية الشعكب اإلفريقية في ظل 1)
 96ص  2117التطكرات الدكلية المعاصرة. دار الجامعة الجديدة. إسكندرية 
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كلكف بالرغـ مف ىذا فإف أجيزةاألمـ المتحدة العاممة في مجاؿ 
التنمية, تعاني مف أزماتكأسباب ضعف كثيرة, كاف كثرة كتعداد ىذه األجيزة 

ألسباب الرئيسية لضعف دكرىا في مجاؿ التنمية, كتعاني مف الخمل مف ا
 التنظيمي كالبيركقراطية. كمشاكل مالية خطيرة.

لعل أىـ العقبات الدكلية أماـ إعماؿ الحق في التنمية تكمف ثانيًا:
ال سيما  -التي تقـك بيا الدكؿ الكبرى  في التدخبلت متعددة األشكاؿ

, فإلى جانب استخداـ مجمس األمف تنحك ىذه الكاليات المتحدة األمريكية
الدكلةإلى استعماؿ القكة العسكرية, بشكل انفرادي حتى بدكف غطاء لمشرعية 
الدكلية. كعمى صعيد العالـ الثالث برمتو يستمر تدخل المؤسسات المالية 
الدكلية لفرض نمكذج اقتصادي كاجتماعي كسياسي يضرب أساس الحق في 

لى ما تمارسو الدكؿ الصناعية الكبرى خاصة الكاليات التنمية. باإلضافة إ
المتحدة األمريكية مف ضغكط عمى ىذه المؤسسات كذلؾ لتكجيو قراراتيا, 
بحيث ال تككف إال لصالح الدكؿ النامية التي تتفق سياساتيا االقتصادية مع 
سياسات ىذه الدكؿ.أما التعيدات الدكلية في مجاؿ المساعدة عمى التنمية 

ال ترقى إلى ما يتطمبو الكضع, كتكتنفيا تناقضات خطيرة تحد كثيرًا مف  فإنيا
 .(1)فعاليتيا أماـ قكة اآلليات كالممارسات المنافية لمحق في التنمية

كما أف الصراعات كالحركب كالغزك كاالحتبلؿ تعد بحق مف ثالثًا:
كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب, نتيجة المعكقات التي تكاجو التنمية 

                                           

 -1( د/ عبد العزيزالنكيضي: الحق في التنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب ص 1)
ة الفصل الخامس. الناشر: المنظمة . الدليل العربي: حقكؽ اإلنساف كالتنمي3

العربية لحقكؽ اإلنساف بالتعاكف مع مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف 
 كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي. مرجع سابق
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ثارىا السمبية المباشرة مف الناحية االقتصادية كاالجتماعية, كمف ناحية آل
الزيادة في النفقات العسكرية عمى حساب التنمية كالحق في التنمية كالتغمب 
عمى الفقر, فإذا كاف تحقيق التنمية كالحق في التنمية يحتاج إلى تكافر 

الحفاظ عمى البيئة, فإف المكارد المالية البلزمة, إضافة إلى العنصر البشري ك 
سكاء في التسمح أك الحد  –التسمح بدكره يحتاج إلى مكارد مالية ضخمة

كال شؾ أنو كمما زاد اإلنفاؽ عمى التسمح مف جانب الدكؿ كمما كاف  –منو
, فالتسمح كالحركب كالصراعات (1)ذلؾ عمى حساب التنمية في ىذه الدكؿ
اإلنسانية, لخطكرتيا عمى األمف  كاالحتبلؿ تعد معكقًا مف معكقات التنمية

كاالستقرار ألنو ال يمكف الحديث عف التنمية أك الحق في تنمية, في جك 
تسكده الحركب كالنزاعات كعدـ االستقرار. كقد أكدت الشكاىد أف الصراعات 
كالحركب كالغزك كاالحتبلؿ, تعد مصدرًا مف مصادر الفقر, ككالدة المشاكل 

ت التنمية البشرية, خصكصًا في القطاعات اليتيمة االقتصادية, كتدني معدال
 .(2)مثل الصحة كاإلسكاف كالمرافق كالرعاية االجتماعية كالتعميـ

كالتي تؤدي الى القضاء عمى الكجكد  كما أف العقكبات االقتصاديةرابعًا:
المادي لممجتمع كلك بصكرة تدريجية, كتؤدي إلىإحداث خمل ضخـ في الييكل 

انييار الجياز المناعي القتصاد الدكؿ المستيدفة بيا,  االقتصادي, كالى
حيث ال تستطيع اإلحبلؿ كاالستبداؿ في أدكاتاإلنتاجأك في الخدمات العامة, 
كحيث ال تستطيع إصبلح ما قد يعطب مف اآلالت ناىيؾ عف التطكير, كقد ال 

                                           

(دلعميبككميش: التنمية المستددامة كمشكمة التسمح. مجمة الحقيقة الصادرة عف جامعة 1)
 21-17ص  2113أدرار. الجزائر. العدد الثاني مارس 

شكالية التنمية كالديمقراطية في ظل العكلمة. مجمة 2) ( د/ ميبلد مفتاح الحراثي: الفقر كا 
جامعة الدكؿ العربية.األمانة العامة. القاىرة   2119لسنة  138شئكف عربية العدد 
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تستطيع إنتاج ما يسد حاجة الناس كيحافع عمى استمرار فعاليتيـ 
ة,كمع انييار النظاـ االقتصادي تحدث انييارات متعددة كبمعدالت اإلنتاجي

أسرع في النظاـ االجتماعي, حيث تنتشر قيـ األنانية كالفردية كالرشكة 
كاالستغبلؿ كالجشع, كينتشر الفساد األخبلقيكالسياسي, كتصبح الجرائـ فعبل 

قات التنمية مبررا نفسيا لمحفاظ عمى الحياة. فالعقكبات تعتبر مف كبريات معك 
كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكبفيي تقـك عمى معاقبة الشعكب كال تناؿ مف 
الحكاـ فالطبقة الحاكمة ال يمسيا مف ذلؾ أدنى ضرر, بل يبتمى أدنى طبقات 
المجتمع الذيف ال يستطيعكف حتى مقابمة أدنى زيادة في أسعار السمع نتيجة 

في ظل نظاـ لمعقكبات مستمر, العقكبات, ناىيؾ عف القدرة عمى االستمرار 
. فيي تنقل (1)كىـ أكثر الناس ىبلكا بسبب العقكبات كالحصار االقتصادي

المعركة مف ميداف السبلح إلى ميداف االقتصاد, كمف قير الجيكش كالحكاـ 
ذالؿ الشعكب, كتعمل عمى تحقيق عدـ االستقرار في الدكؿ  إلى تجكيع كا 

 المستيدفة بالعقكبات.

                                           

ة مابعد الحداثة. مكتب-العكلمة-( د/ دمحم نصر عارؼ: التنمية مف منظكر متجدد, التحيز1)
 171 - 168. الييئة المصرية العامة لمكتاب ص 2117األسرة 
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 اوياملطلة الث
 هعىلات إعوال احلك يف التنوية يف شريعة اإلسالم

بالرغـ مف أناإلسبلـ اتخذ مكقفًا حاسمًا مف قضية التنمية كالحق في  
التنمية كمكافحة التخمف, إال أف ىناؾ عددًا كبيرًا مف دكؿ العالـ اإلسبلمي ال 

ية تزاؿ تكاجو الكثير مف العراقيل كالصعكبات التي تقف حائبًل أماـ التنم
عماؿ الحق في التنمية لعل مف أىميا ما يمي:  كا 

كالذي يعد السبب الرئيسي لمعديد مف المعضبلت الصحية :الجيل كالفقر_ 
كاالجتماعية كاألخبلقية في دكؿ العالـ اإلسبلمي, حيث تزداد حدة الفقر 
كالجكع كالتيديدات لؤلمف الغذائي في الكثير مف تمؾ الدكؿ, كما يدفع الفقر 

تنزاؼ المكارد الطبيعية المتكفرة كالقميمة كالى استعماليا استعمااًل إلى اس
عشكائيًا. كتجدر اإلشارةإلى أف تمؾ الجدلية بيف الفقر كاستنزاؼ المكارد 
الطبيعية قد يككف سببيا الضغكط التي يحدثيا انتشار األمية كالجيل, كارتفاع 

أنتزايد الديكف الخارجية  عدد السكاف كتزايد معدالت البطالة. باإلضافةإلى ذلؾ
كارتفاع أعباء خدمتيايشكل عبئًا كبيرًا عمى اقتصاديات الغالبية العظمى مف 
دكؿ العالـ اإلسبلمي, مما يحكؿ دكف نجاح خطط التنمية, كيؤدي ذلؾ إلى 
إعاقة إعماؿ الحق في التنمية, األمر الذي يجعل الفقراء ال يستطيعكف 

يفكركف إال في القكت اليكمي الذي يمثل التفكير في المدى البعيد, كال 
 بالنسبة لتمؾ الفئة مف فئات المجتمع أكبر التحديات.

كعدـ كجكد مكاءمة بيف النمك السكاني  التضخـ السكاني غيرالرشيد_ 
كالمكارد الطبيعية المتكفرة لتمبية االحتياجات المتزايدة لمسكاف في العديد مف 

السكاني في تمؾ الدكؿ إلى تزايد الطمب فمقد أدى النمك  الدكؿ اإلسبلمية:
عمى المكارد البيئية كالخدمات الصحية كالتعميمية كاالجتماعية كعدـ كفاية 
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مصادر التمكيل, باإلضافة إلى تزايد عدد الفقراء كالعاطميف كتدىكر األحكاؿ 
 المعيشية في غالبية أرجاء البمداف اإلسبلمية.

كالتقني في العالـ اإلسبلمي كقصكرىا عف مسايرة التقدـ العممي   
كمستمزمات تحقيق التنمية كالحق في التنمية, يضاؼ إلى ذلؾ ىجرة العقكؿ 
إلى الدكؿ المتقدمة, فضًا عف عدـ تكافر التقنيات الحديثة كالخبرات الفنية 

 .(1)التي تمـز لتنفيذ برامج كخطط التنمية
ف المجتمع كىك ما الفساد المتعمق بأم -ال سيما :الفساد بمعناه الشامل_ 

يتعمق بالجرائـ التي تمس أمف المجتمع كالدكلة جميعًا, كىك ضد األمف 
كاالستقرار الذي يعتبر مف أىـ الشركط األساسية لبلستثمار كاالدخار 
كالتنمية,إذ بدكف األمف فسد كل شيء كىاجرت رؤكس األمكاؿ إلى الخارج, 

 اخل.كال يككف ىناؾ تحمس إلدخاؿ رؤكس األمكالفي الد
كقد سمى اإلسبلـ الجريمة المتعمقة بأمف المجتمع كالدكلة بجريمة 
الفساد في األرض, فقاؿ تعالى: }إنما جزاء الذيف يحاربكف هللا كرسكلو 
كيسعكف في األرض فساًدا أف يقتمكا أك يصمبكا أك تقطع أيدييـ كأرجميـ مف 

خرة عذاب خبلؼ أك ينفكا مف األرض ذلؾ ليـ خزي في الدنيا كليـ في اآل
ذا نظرنا إلى العقكبات الكاردة بحق ىؤالء المفسديف نراىا أشدىا  عظيـ{. كا 
في اإلسبلـ عمى اإلطبلؽ, كذلؾ لخطكرتيا كآثارىا االجتماعية كاالقتصادية 
كالسياسية..., كما سماىا اإلسبلـ بجريمة الحرابة أي محاربة هللا كرسكلو 

                                           

( سمر خيري غانـ: معكقات التنمية المستدامة في دكؿ العالـ اإلسبلمي.دراسة تحميمية 1)
بالتطبيق عمى جميكرية مصر العربية. كرقة مقدمة إلى الممتقى الدكلي: معكقات 

ديسمبر  4:3ي الفترة مف تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسبلمي. ف
 جامعة قالمة الجزائر 2112
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الذيف يثيركف الرعب كالذعر بيف كما يتضح مف صدر اآلية الكريمة, فيؤالء 
اآلمنيف كالفتنة كالقتل بينيـ, فيـ يحاربكف هللا كرسكلو بالفساد في األرض, 
كالقضاء عمى األمف كاالستقرار الذي بدكنو لف تتحقق التنمية كاالزدىار, كلف 

 يككف ثمة مجاؿ لمحديث عف الحق في التنمية.
الضركريات الخمسة  كعمى ىذا فإف أمف المجتمع كالدكلة يدخل ضمف

التي يجب الحفاظ عمييا, كأنو لف يتحقق إال مف خبلؿ استقرار سياسي لمدكلة 
االسبلمية, بأف تككف معتمدة عمى العدؿ كاإلنصاؼ كليس عمى الجكر 
كاالعتساؼ, كأف تفسح المجاؿ لمحريات العامة كال تقـك بالقير كاالستبداد, 

كالظمـ كالظممات لف يككف قادرًا فالشعب الخائف المرتجف أماـ العقكبات, 
عمى اإلبداعكالتنمية, فالتجارب تدؿ عمى أف مف أىـ المشاكل التي تعيق 
التنمية كاالزدىار كبالتالي إعماؿ الحق في التنمية, ىي الدكتاتكرية 

. كلذلؾ ربط هللا تعالى بيف األمف (1)كاالستبداد السياسي ككبت الحريات
يف العبكدية هلل تعالى, فقاؿ تعالى:} فميعبدكا االقتصادي كاألمف السياسي كب

 . (2)رب ىذا البيت الذي أطعميـ مف جكع كآمنيـ مف خكؼ{
كلمقضاء عمى الفساد السياسي كتحقيق األمف لممجتمع كالدكلة, شدد 
هللا تعالى عقكبة مف يفسد في األرض, مف خبلؿ القتل كالصمب لمف قتل 

طع األيديكاألرجل مف خبلؼ, لمف اخذ كأخذ الماؿ, كالقتل فقط لمف قتل, كق
الماؿ, كاعتدى عمى األمكاؿ بالقكة كالعنف كالتحدي لييبة الدكلة, كالحبس أك 

 النفي لمف أخاؼ الناس كاحدث الرعب كالذعر في قمكب اآلمنيف.

                                           

( د/ عمي محيى الديف القرة داغي: التنمية الشاممة في االقتصاد اإلسبلمي. الشركط 1)
 59كالتحديات. مرجع سابق. ص 

 4,3( سكرة قريش آية 2)
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 خامتة املثحث الثالث
تحدثنا في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث عف معكقات التنمية كالحق 

في القانكف الدكلي العاـ كفي المطمب الثاني تحدثنا عف تمؾ في التنمية 
 المعكقات في شريعة اإلسبلـ.

عماؿ الحق في التنمية في  أف كقد تبيف لنا معكقات التنمية كا 
القانكف الدكلي العاـ, تتمثل في عدـ احتراـ مبادئ الحكـ الديمقراطي,كغياب 

االستبداد كالتسمط, ثقافة الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف, كشيكع ثقافة 
فالمشاركة في الحياة السياسية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف, مف أىـ عناصر 
العممية الديمقراطية في بمد ما, كىي تعكس طبيعة النظاـ السياسي 
كاالجتماعي في الدكلة, كعميو فإف ضعف المشاركة أك الحرماف منيا يساىـ 

عممية التنمكية. في تيميش قطاع عريض مف الشعب مف المساىمة في ال
يضاؼ إلى ذلؾ عدـ االستقرار السياسي الذي يمعب دكرًا كبيرًا في عرقمة 
جياض كل الخطط التنمكية كبالتالي عدـ إعماؿ الحق في  مسيرة التنميةكا 

 التنمية.
عماؿ الحق في التنمية في  كتبيف لنا أيضاً  أف معكقات التنمية كا 

المجتمع إذا كاف فقيرًا فإف الدخل شريعة اإلسبلـ: تتمثل في الفقر كالجيل: ف
القكمي يذىب إلىإطعاماألفكاه الجائعة بدؿ أف يذىب إلى التنمية كاالستثمار, 
فالفقر مف أىـ المشكبلت التي تؤثر عمى عقيدة كمثل كأخبلؽ كسمككيات 
كفكر كثقافة الفرد المسممكاألسرة كالمجتمع كالدكلة, كلو آثار اجتماعية 

ي إلىإجياض العممية التنمكية كعدـ إعماؿ الحق في كاقتصادية كبيرة تؤد
 التنمية.
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في الزيادة السكانية المرتفعة غير المستغمة استغبلاًل  كتتمثل
مناسبًا: كالتي تعتبر أحد التحديات التي تكاجو برامج التنمية االقتصادية 
كاالجتماعية, األمر الذي يمقي بظبللو حكؿ مدى فاعمية ىذه البرامج في رفع 

ستكى معيشة األفراد, خاصة كاف ىذه الزيادة تمتيـ ثمار التنمية, حيث م
غالبيتيا  -يؤدي التزايد السكاني غير المدركس خاصة في الدكؿ النامية 

ذات المكارد المحدكدة, إلى عجز في المكارد الغذائية كعجز   -دكؿ إسبلمية 
كفرص في الخدمات الصحية كالخدمات العامة, كعجز في فرص التعميـ 

 العمل, كعجز في الدخل السنكي .
في الفساد بمعناه الشامل كانتشاره بشكل يؤدي إلى تعطيل  كتتمثل

عماؿ الحق في التنمية, كىك ظاىرة  عاقة التنمية كا  األنشطة االقتصادية كا 
إنسانية تحكميا قكانيف اإلنساف فردًا كمجتمعًا, كتشير كثير مف الدراسات بأف 

عمى المجتمع تتمثل في إعاقة النمك االقتصادي, حيث  الفساد لو آثار سمبية
إنو يخل بمبدأ العدالة االجتماعية, كيؤدي إلى تكسيع الفجكة بيف األغنياء 
كالفقراء, كيؤدي إلى زيادة كمفة الخدمات الحككمية مما ينعكس سمبًا عمى 

 الفئات األكثر حاجة إلى ىذه الخدمات.
عماؿ الحق في التنمية ال تنحصر كجدير بالذكر أف معكقات التنميةكا   

فيما ذكر منيا فقط, بل تكجد ثمة عديد مف المعكقات التي تحكؿ دكف انتفاع 
األفراد كالشعكب بحقكقيـ, كنظرًا لمتأثير المزدكج ليذه المعكقات عمى كل مف 
التنمية كحقكؽ اإلنساف كالشعكب, فإف ىذه المعكقات تحكؿ دكف االنتفاع 

ف كالشعكب, كعمى ىذا فإف تحقيق التنمية أرضية الفعمي بحقكؽ اإلنسا
لضماف التمتع بحقكؽ اإلنساف كالشعكب, كأف انتياؾ حقكؽ اإلنساف 
كالشعكب بدكره معكؽ أكبر مف معكقات التنمية كالحق في التنمية. كاف 



 

 

 البعد الدكلى كاإلسبلمي لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب   
 أستاذ القانكف الدكلى العاـ المساعد .... أسامة عرفات أميف عثمافد/   

 

236 

التنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب لف  يككف ليا معنى إذا لـ يتحقق 
 ات.القضاء عمى ىذه المعكق
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 املثحث الراتع
 أثر إعوال احلك يف التنوية يف حتميك السلن واألهي الدوليني

العبلقة بيف األمف كالتنمية عبلقة متعددة األبعاد كالمستكيات كىي 
عبلقة عكسية, إذ ال تنمية ببل أمف كال أمف ببل تنمية, كال يمكف أبدًا أف تنجح 

حركب, كما ال يعقل أف يعـ مشاريع تنمكية قي ظل الصراعات كالنزاعات كال
األمف في ظل غياب تنمية تمبي حاجات كطمكحات المجتمع, الذي يريد أف 
ينيض بالمستكى المعيشي ألفراده.فاألمف كاف كال يزاؿ  في صدارة اىتمامات 
المجتمعات باعتباره العامل الجكىريالذي يحفع الكجكد اإلنساني كيمنح الحياة 

كاألزمنة, بما يتفق كالفطرة التي جبل عميياكىي  الكريمة لمفرد في كل العصكر
غريزة البقاء كغريزة الدفاع, كتبعًا لذلؾ شيدت متطمبات تحقيق األمف تطكرًا 
ممحكظًا, حيث تنكعت أساليبو بتنكع الكسائل التي تكصل إلييااإلنساف منذ 

 العصكر البدائية إلى عصر كسائل االتصاؿ كتكنكلكجيا المعمكمات.
المجتمعات اإلنسانية قديمًا صراعات كنزاعات بسبب كلئف عرفت 

الثأر كالغزك كاألسر, فإف العالـ يكاجو منذ نياية القرف العشريف تيديدات 
كتحديات جديدة مف أىميا, البطالة كالفقر كالتفاكت في تكزيع الثركات 
كالدخل كالتمكث البيئي كالعنف كاإلرىاب كالنزاعات المسمحة الداخمية, كما 

عف ذلؾ مف تيديد الستقرار الدكؿ كتأثير عمى العبلقات الدكلية كانتشار  انجر
 .(1)الخكؼ لدى الجميع

كلمعمـ فإف معركة السبلـ يجب أف تخاض عمى جبيتيف, أكالىما: 
الجبية األمنية حيث يعني النصر فييا تحررًا مف الخكؼ. كالثانية: الجبية 

                                           

( أنظر عقيد/ محسف العجمي بف عيسى:األمف كالتنمية. منشكرات جامعة نايف لمعمكـ 1)
 7 -5ـ ص 2112 -ىػ1432منية. الطبعة األكلى الرياض األ
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ا تحررًا مف العكز كالفقر, االقتصادية كاالجتماعية حيث يعني النصر فيي
 كيبقى النصر عمى الجبيتيف ىك الضامف الكحيد لسمـ دائـ كعالمي.

كعمى ىذا تتضح أىمية تناكؿ أثر إعماؿ الحق في التنمية في 
تحقيق األمف كاالستقرار الداخمي كالسمـ كاألمف الدكلييف في كل مف القانكف 

أية دكلة مف دكؿ العالـ  الدكلي العاـ كشريعة اإلسبلـ, حيث لـ يعد بكسع
تحقيق األمف كالسبلـ كالرخاء بمعزؿ عف الدكؿ األخرى, فالظركؼ األمنية 
داخل أية بمد أصبحت فعبًل خاضعة لتأثيرات إقميمية كدكلية متعددة, فبل أمف 
داخل الحدكد الكطنية دكف أمف لدى دكؿ الجكار, كال استقرار لدى أي مجتمع 

 بو الجميع:دكف أمف صحي كغذائي يتمتع 
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 املطلة األول
 أثر إعوال احلك يف التنوية يف حتميك السلن واألهي الدوليني

 يف الماًىى الدويل العام
مف الثابت بالمبلحظة أف األمف كاالستقرار الداخمي كالسمـ كاألمف 
الدكلييف لف يتحققا في أرجاء العالـ المختمفة, بدكف عممية تنمية بشرية 

ازىا اإلنساف قدراتو كتطمعاتو, كي يتسنى لو تكفير دائمة تككف نقطة ارتك
احتياجاتو األساسية مف طعاـ كمسكف كممبس كتعميـ. كأف الدكؿ التي تعاني 
مف تأخر كمشاكل في التنمية باتت تمثل تيديدًا كبيرًا عمى األمف كاالستقرار 
 العالمي, فعندما ال تنيض الدكلة بما يكفي لحماية المكاطنيف كالكقاية مف
الفساد أك تكفير سبل الحصكؿ عمى العدالة, كعندما ال تكفر األسكاؽ فرص 
العمل أك عندما تفقد المجتمعات المحمية تماسكيا االجتماعي, تزداد 
احتماالت نشكب الصراعات العنيفة. فمتكفير أمف المكاطف كالعدالة كفرص 

ة عندما العمل أىمية بالغة في تقميص العنف, فاألفراد كالجماعات الكطني
تشعر باألمف كاالستقرار المحمي كخاصة فيما يتعمق بأمنيـ الشخصي 
كحمايةأركاحيـ, فإف ذلؾ سكؼ يساىـ بقكة كبيرة في نبذىـ كابتعادىـ عف 
التكرط في ممارسات عنيفة, أك المجكء الستخداـ العنف ككسيمة لمحصكؿ 

 .(1)كتكفير الخدمات كاالحتياجات األساسية مف الدكلة
ذا عم منا أف السمـ كاألمف الدكلييف مطمب مف مطالب الدكؿ فرادى كا 

كمجتمعة, كالذي يتجمى ذلؾ في رغبة كل دكلة في التصدي لكل ما ييدد 
                                           

( د/ احمد أبك زيد: التنمية كاألمف: ارتباطات نظرية. المركز العربي لؤلبحاث كدراسة 1)
السياسات. المؤسسة الدكلية لمثقافة الدبمكماسية. دبي. اإلمارات العربية المتحدة. 

 كما بعدىا . 43ص  2112مارس 
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أمنيا كسبلمتيا, كمف تخكيل ميثاؽ األمـ المتحدة كالمجتمع الدكلي ليا حق 
ذاأضفناإلى ذلؾ أف  الدفاع عف نفسيا كعف مصالحيا في مكاجية األخطار, كا 

سبلـ كاألمف قد تجاكز فكرة المحمية كأصبح قضية دكلية, بعد أف تقاربت ال
أجزاء العالـ كتشابكت مصالحو, كبعد أف تعقدت أسمحة الفتؾ كالدمار, كما 
نشأ عنيا مف تيديد النزاعات الدكلية الصغيرة ألمف المجتمع الدكلي كمو, 

نا ىذا أدركنا مدى . فإذا عمم(1)كمف تأثر مصالح الدكؿ األخرى بيذه النزاعات
, بأف السبلـ ىك المعيار كىك القيمة التي تبرر عمى (2)أىمية قكؿ البعض

أساسيا القكاعد الدكلية الحالية كمنيا قكاعد التنمية الدكلية, إنو المعيار 
الذي يفسر مختمف الجيكد كاألنشطة التي تبذليا الدكؿ مف أجل التنمية, 

ي تبذلو المنظمات الدكلية في ىذا كىي أيضا المبرر لمنشاط الدكلي الذ
 المجاؿ.

كذلؾ يؤدي إلى القكؿ بأف كل ما ينيض بالتنمية الدكلية كيناضل في 
سبيل التغمب عمى ظاىرة التخمف, يساىـ في القضاء عمى األسباب كالظركؼ 
 المفضية حقيقة إلى الحرب, كما يعنيو ذلؾ مف إقرار السمـ كاألمف الدكلييف.

عماؿ ا لحق في التنمية صماـ أماف لدكاـ السمـ كاألمف فالتنمية كا 
الدكلييف, لذلؾ تنبو ميثاؽ األمـ المتحدة ليذا االعتبار لما لو مف داللة أكيدة 
عمى استقرار السمـ كاألمف الدكلييف, فقد كانت أكلى كممات ديباجة 

                                           

جندي: قكاعد التنمية االقتصادية في القانكف الدكلي كالفقو ( د/ دمحم الشحات ال1)
. دار النيضة العربية. ص 1985اإلسبلمي. مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب الجامعي

94. 
( د/ جعفر عبد السبلـ: اإلطار القانكني لمنظاـ االقتصادي الدكلي الجديد. طبعة 2)

 .91. جدة. ص 1977
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الميثاؽ:}نحف شعكب األمـ المتحد كقد ألينا عمى أنفسنا{}أف ننقذ األجياؿ 
مة مف كيبلت الحرب التي في خبلؿ جيل كاحد جمبت عمى اإلنسانية المقب

مرتيف أحزانا يعجز عنيا الكصف, كأف نؤكد مف جديد إيماننا بحقكؽ 
اإلنساناألساسية كبكرامة اإلنساف كقيمتو, كبما لمرجاؿ كاألمـ كبيرىا كصغيرىا 
مف حقكؽ متساكية... كاف نستخدماألداة الدكلية في ترقية الشئكف 

قتصادية كاالجتماعية لمشعكب جميعًا... كأف ندفع بالرقي االجتماعي قدمًا, اال
 .(1)كأف نرفع مستكى الحياة في جك مف الحرية أفسح{

كليس ىناؾ أبشع انتياؾ لمكرامة اإلنسانية مف أف يمكت اإلنساف 
جكعًا, أك تعيش شعكب حياة فقر كتخمف كأمراضكأمية كسكء تغذية, كدكف 

حياة ال تتناسب مع كرامة اإلنساف, في عالـ فيو مف الترؼ مأكى مناسب في 
تبلؼ الفكائض الغذائية كالظمـ كاالستغبلؿ كتخريب البيئة... ,أليس  كالبذخ كا 
مثل ىذا التبايف في الظركؼ يجر بطبيعتو المجتمع الدكلي إلىأزمات 

عة .إف ىذه الحقائق لـ تكف خافية بل متكق(2)كصراعات تيدد السمـ كاالستقرار
عند كضع ميثاؽ األمـ المتحدة, إذ تبيف المادة األكلى مف الميثاؽ أف مقاصد 

: }حفع السمـ كاألمف الدكلييف{ فإنيا }كتحقيقًا ليذه (3)األمـ المتحدة ىي
الغاية تتخذ الييئة... التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تيدد 

                                           

قصة األمـ المتحدة. ترجمة دمحم إبراىيـ زكي. مراجعة د/ ( أنظر ليكنارد. س كنككرذي: 1)
 سبلمة حماد. مرجع سابف

( انظر د/ صفاء الديف عبد الحكيـ: حقكؽ اإلنساف في التنمية االقتصادية كحمايتو 2)
 - 728ص  2115دكليًا. منشكرات الحمبي الحقكقية. بيركت. الطبعة األكلى 

729 
األمـ المتحدة. ترجمة دمحم إبراىيـ زكي. مراجعة د/  ( أنظر ليكنارد. س كنككرذي: قصة3)

 سبلمة حماد. مرجع سابق
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ء العبلقات الكدية بيف األمـ عمى السمـ كإلزالتيا{. كمف مقاصدىا أيضًا:}إنما
أساس احتراـ المبدأ الذي يقضي بالتسكية في الحقكؽ بيف الشعكب كبأف 
يككف لكل منيا تقرير مصيرىا, ككذلؾ اتخاذ التدابير المبلئمة لتعزيز السمـ 
العاـ{. كجعمت مف مقاصدىا أيضًا: }تحقيق التعاكف الدكلي عمى حل 

القتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية, المسائل الدكلية ذات الصبغة ا
كعمى تعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمناس جميعًا 
كالتشجيع عمى ذلؾ إطبلقا...{ }كجعل ىذه الييئة مرجعًا لتنسيق أعماالألمـ 

 المتحدة كتكجيييا نحك إدراؾ ىذه الغايات المشتركة{.
ذا كانت مظاىر التخمف كالفقر بجميع كاستنادًا ليذه المقاصد, فإنو إ

أشكاليا تعد مف أىـ كاخطر األسباب كالحاالت التي تيدد السمـ, كاف السبيل 
ذا كاف مف غير  إلزالتيا يتحقق بالتنمية الشاممة كفقًا لمبادئ العدؿ, كا 
الممكف إنماء عبلقات كدية بيف األمـ طالما بقيت ىذه األسباب كالحاالت التي 

ائمة. ليذا يصبح تحقيق التعاكف الدكلي إلعماؿ الحق في تيدد السمـ ق
التنمية كحق يتضمف جميع حقكؽ اإلنساف, التزاـ دكلي مشبع بالركح 

 .(1)القانكنية
يتحقق مما تقدـ كبكل كضكح عمق العبلقة بيف إعماؿ محتكى الحق 
في التنمية عمى المستكييف الكطني كالدكلي, كبيف كجكد التزاـ دكلي لتحقيق 

لؾ, كاف ما يعزز كيؤكد القكة القانكنية ليذا االلتزاـ ما تضمنو الفصل التاسع ذ
مف ميثاؽ األمـ المتحدة كالخاص بالتعاكف االقتصادي كاالجتماعي, إذ تربط 

( بشكل مباشر بيف قياـ عبلقات كدية كسممية بيف األمـ كدكاعي 55المادة )

                                           

(انظر د/ صفاء الديف عبد الحكيـ: حقكؽ اإلنساف في التنمية االقتصادية كحمايتو 1)
 731دكليًا. مرجع سابق. ص 
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عند قياـ األمـ المتحدة  االستقرار كالرفاىية, مع التأكيد بأف ذلؾ يتحقق
 بأعماؿ ايجابية حيث تنص:

}رغبة في تييئة دكاعي االستقرار كالرفاىية الضركرييف لقياـ عبلقات سممية 
كدية بيف األمـ مؤسسة عمى احتراـ المبدأ الذي يقضي بالتسكية في الحقكؽ 
بيف الشعكب, كبأف يككف لكل منيا تقرير مصيرىا تعمل األمـ المتحدة 

 :(1)عمى
تحقيق مستكى أعمى لممعيشة كتكفير أسباب االستخداـ المتصل لكل فرد  –أ 

 كالنيكض بعكامل التطكر كالتقدـ االقتصادي كاالجتماعي.
تيسير الحمكؿ لممشاكل الدكلية االقتصادية كاالجتماعية كالصحية كمما  –ب 

 يتصل بيا, كتعزيز التعاكف الدكلي في أمكر الثقافة كالتعميـ.
 يع في العالـ احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمجميع{.أف يش –ج 

( قد عززت كجكد الحق في التنمية بالنص 55فإذا كانت المادة )
( مف الميثاؽ كشفت عف التزاـ أعضاء 56عمى جكىر مضمكنو. فإف المادة )

المجتمع الدكلي منفرديف كمجتمعيف القياـ بإعماؿ ىذا الحق, حيث نصت 
جميع األعضاء بأف يقكمكا منفرديف أك مشتركيف بما يجب عمييـ عمى:}تعيد 

مف عمل بالتعاكف مع الييئة إلدراؾ المقاصد المنصكص عمييا في المادة 
 الخامسة كالخمسيف{.

( مف الميثاؽ مرجعًا جكىريًا ألساس 56( ك)55كقد كانت المادتيف )
ؤتمرات كالقرارات كجكد االلتزاـ بالحق في التنمية لمعديد مف المكاثيق كالم

الدكلية, كالتي شكمت أىمية خاصة كجكىرية في مجاؿ تعزيز كجكد التزاـ 
                                           

( دانياؿ ككالر: العبلقات الدكلية. ترجمة د/ خضر خضر. دار الطميعة لمطباعة كالنشر 1)
 . 156 – 155ص  1985يركت ب
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قانكني دكلي بأعماؿ الحق في التنمية, ذلؾ ألف محتكيات ىذا الحق قد 
اكتسبت دقة تحديدىا مف خبلؿ فيض مف القرارات كالمكاثيق الصادرة عف 

األخص القرار الصادر عف األمـ المتحدة كككاالتيا الدكلية المتخصصة, عمى 
, كالذي يعد 1986الجمعية العامة بشأف )إعبلف الحق في التنمية( عاـ 

تتكيجًا لمجيكد الدكلية المتضافرة كالمستمرة النتزاع االعتراؼ بكجكد الحق في 
التنمية كااللتزاـ بإعمالو, كتأتي أىمية ىذا القرار مف ككنو ثمرة عمل استمر 

أركقةاألمـ المتحدة في ظركؼ دكلية معقدة. فقد  سنيف عديدة في البحث في
تضمنت ديباجة اإلعبلف فقرتيف تتعمقاف بأىمية السمـ كعبلقتو المباشرة 
بالحق في التنمية, كذلؾ بتعكيميا كمبرر ليذا الحق, عمى الصككؾ الدكلية 
المتعمقة بحفع السمـ كاألمف الدكلييف, كزيادة تعزيز العبلقات الكدية كالتعاكف 

ما بيف الدكؿ كفقًا لميثاؽ األمـ المتحدة...,كأف السمـ كاألمف الدكلييف في
 .(1)يشكبلف عنصريف أساسييف إلعماؿ الحق في التنمية

ذا كانت قيمة األمف كالسبلـ محل اعتبار لدى المجتمع الدكلي كفقًا  كا 
لمكثائق الدكلية سالفة الذكر كغيرىا, بل اليدؼ األسمى الذي يسعى إلى 

كتعزيزه كحمايتو. فإف ىناؾ اتجاه فقييًا يذىب إلىأف السبلـ ىك أحد تحقيقو 
المعايير أك القيـ التي تبرر عمى أساسيا القكاعد الدكلية الحالية, كذلؾ ألنيا 
تربط المشكمة بضركرات الحياة السياسية في المجتمع الدكلي, كليذا فيي 

بيا الستمرار العبلقات  تبرر قكانيف التنمية الخاصة بالدكؿ النامية كااللتزاـ
الدكلية, كتجنب االنييار الذي يتكقع حدكثو إذا لـ يتـ تنفيذىا. كليذا كمف 
اجل المحافظة عمى السبلـ, فإف عمى الدكؿ الغنية أف تتعاكف كتقدـ أمكاليا 
كمساعداتيا المختمفة لمدكؿ الفقيرة لدفع عجمة التنمية فييا, كأف جيكد مثل 

                                           

 1993(األمـ المتحدة. حقكؽ اإلنساف. مجمكعة صككؾ دكلية. المجمد األكؿ. نيكيكرؾ 1)
 a.94.xiv-vol.1partرقـ المبيع  765ص
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مقابل كجكد حق لمدكؿ النامية بالتنمية. فالسبلـ إذف ىك ىذا االلتزاـ يؤكد بال
المعيار الذي يفسر مختمف الجيكد كاألنشطة التي تبذليا الدكؿ مف أجل 
التنمية, كىك أيضا المبرر لمنشاط الدكلي الذي تبذلو المنظمات الدكلية في 

 .(1)ىذا المجاؿ
لقانكف كيرجع كل ذلؾ إلىإدراؾ المجتمع الدكلي بشكل عاـ كرجاؿ ا

الدكلي بشكل خاص, بأف السمـ االيجابي الذي يعني: )إنشاء نظاـ لمعدالة 
مقبكؿ مف الدكؿ بشكل عاـ( يتطمب كأد األسباب التي تكقد الحرب كعدـ 

ذا كاف التخمف كالفقر  بجميع مظاىرىما  –في الدكؿ النامية  –االستقرار. كا 
دد األمف الكطني كالدكلي, كآثارىما الكطنية كالدكلية, مف أىماألسباب التي تي

فإف تأسيس نظاـ لمعدالة عمى المستكى الدكلي كفيل بإشباع الحاجات 
الجكىرية كالضركرية لمشعكب الفقيرة كالدكؿ النامية, مف شأنو أف يحقق 

 السبلـ الدائـ.
كيككف ذلؾ كما يقكؿ البعض:)بقياـ تكيف بيف الجماعات الدكلية مف 

نظاـ متبادؿ لمقيـ يحل المشاكل التي تسبب أجل إمكانأف تعيش معًا خبلؿ 
المنازعات المسمحة. فمـ تعد المشكمة ىي كيف نبعد الدكؿ عف بعضيا 
البعض حتى ال تتحارب, بل ىي كيف يمكف أف نقربيا مف بعضيا البعض 
حتى يمكنيا أف تتعاكف في سبيل تحقيق الخير المشترؾ لجماعة الدكؿ كميا( 

(2). 

                                           

( انظر د/ جعفر عبد السبلـ: اإلطار القانكني لمنظاـ االقتصادي الدكلي الجديد. مرجع 1)
 . 72 – 66سابق ص 

 ,Domanach, J.N. Our moral involvement in development(  انظر: 2)
UN Information Center, New York, 1971.  , p 8.   مشار إليو لدى

 68د/ جعفر عبد السبلـ. المرجع السابق ص 
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 املطلة الثاوي
 وال احلك يف التنوية يف حتميك السلن واألهي الدولينيأثر إع

 يف شريعة اإلسالم
يعتبر الفقر كعدـ إعماؿ الحق في التنمية مف أىـ المشكبلت التي  

تؤثر عمى عقيدة كمثل كأخبلقيات كسمككيات كفكر كثقافة الفرد كاألسرة 
األمف كالمجتمع كالدكلة, كبالتالي تؤثر عمى االستقرار الداخمي كالسمـ ك 

الدكلي. فالفقر كعدـ إعماؿ الحق في التنمية مف أخطر اآلفات عمى العقيدة 
الدينية كسمككيات األفراد كالجماعات, فالفقير المحرـك كثيرًا ما يدفعو بؤسو 
كحرمانو إلى سمكؾ ما ال ترضاه الفضيمة كالخمق الكريـ كليذا قالكا: صكت 

يؤدي ذلؾ الحرماف إلى  المعدة أقكى مف صكت الضمير, كشر مف ىذا أف
 التشكيؾ في القيـ األخبلقية كالقيـ الدينية نفسيا. 

باإلضافةإلى ذلؾ أف لمفقر كعدـ إعماؿ الحق في التنمية كحق مف 
حقكؽ اإلنساف خطكرة عمى األسرة كتككينيا كتماسكيا كاستمرارىا..., كقد 

مكا أكالدىـ سجل القرآف الكريـ حقيقة تاريخية رىيبة, ىي أف بعض اآلباء قت
كفمذات أكبادىـ تحت كطأة الفقر المدقع, أك خشية الفقر المتكقع, كىي 
جريمة يندى ليا ضمير اإلنسانية خجبًل كيسكد ليا كجو الفضيمة حزنًا, فبل 

, فقاؿ تعالى:} (1)عجب أنأنكرىا القرآف اشد اإلنكار كحذر منيا أبمغ التحذير
ياىـ { كال تقتمكا أكالدكـ مف إمبلؽ نحف نرزقكـ , كفي مكضع آخر قاؿ (2)كا 

                                                                                                   

 
( د/ يكسف القرضاكى: مشكمة الفقر ككيف عالجيا اإلسبلـ. مؤسسة الرسالة. بيركت 1)

 18 -14ـ ص 1985ىػ 1416
 151نعاـ آية ( سكرة اال 2)
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ياكـ إف قتميـ كاف  سبحانو:}كال تقتمكا أكالدكـ خشية إمبلؽ نحف نرزقيـ كا 
,كاإلمبلؽ ىك الفقر..., كاإلسبلـ بيذا يعترؼ بأثر العكامل (1)خطئا كبيرًا{

االقتصادية في السمكؾ البشري حتى أنيا لتطغى في بعض األحياف كعند 
 .(2)الفطرية األصيمة كعاطفة األبكة بعض البشر, عمى الدكافع

كمف أخطر آثار مشكمة الفقر أنو قد يفقد المسمـ حريتو في إبداء 
رأيو, كيعتمد أعداءاإلسبلـ عمى سبلح التجكيع في إذالؿ المسمميف, كما 
يستخدـ ىذا السبلح الدكؿ الغنية لمسيطرة عمى فكر كثقافة الدكؿ الفقيرة, 

ذي فرضتو قريش عمى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كالذيف كيعتبر الحصار االقتصادي ال
آمنكا معو, مف السنة السابعة إلى السنة العاشرة مف البعثة,نمكذجا آخر مف 
استخداـ سبلح التجكيع ليجعل ىؤالء المسمميف يرتدكف عف دينيـ, كلكف 

الكفر صبركا كثبتكا فكانكا نمكذجًا فريدًا لثبات المسمـ عمى عقيدتو كرأيو ضد 
 .(3)كسبلح الفقر

كفكؽ ذلؾ كمو, فالفقر كعدـ إعماؿ الحق في التنمية كحق مف 
حقكؽ اإلنساف كالشعكب, خطر عمى أمف المجتمع كسبلمتو كاستقرار 
أكضاعو, كقد ركي عف أبي ذر الغفاري رضي هللا عنو انو قاؿ:}عجبت لمف 

, كقد (4)؟{ ال يجد القكت في بيتو: كيف ال يخرج عمى الناس شاىرًا سيفو

                                           

 31( سكر اإلسراء آية 1)
 18( د/ يكسف القرضاكي: مشكمة الفقر ككيف عالجيا اإلسبلـ. المرجع السابق ص 2)
( د/ حسيف حسينشحاتة:المنيج كالبرنامج اإلسبلمي لمعالجة مشكمة الفقر. مقاؿ 3)

 منشكر بمكقع مركز أبحاث فقو المعامبلت اإلسبلمية .
سف القرضاكي في كتابو " مشكمة الفقر ككيف عالجيا اإلسبلـ. ( ذكر ىذا األثر د/ يك 4)

. كقد عبر اإلماـ ابف حـز الظاىري عف ىذا المعنى بقكلو: 18مرجع سابق ص 
كيضيف  –"إنو إذا مات رجل جكعًا في بمد اعتبر أىمو قتمة كأخذت منيـ دية القتيل 



 

 

 البعد الدكلى كاإلسبلمي لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب   
 أستاذ القانكف الدكلى العاـ المساعد .... أسامة عرفات أميف عثمافد/   

 

248 

يصبر المرء إذا كاف الفقر ناشئًا عف قمة المكارد, أما إذا كاف ناشئًا عف سكء 
تكزيع الثركة كبغي بعض الناس عمى بعض, كترؼ أقمية في المجتمع عمى 
حساب األكثرية, فيذا يثير النفكس كيحدث الفتف كاالضطراب كيقكض أركاف 

ر كعدـ إعماؿ الحق في التنمية . يضاؼ إلى ذلؾ أف الفق(1)األمف كاالستقرار
 خطر عمى سيادة األمة كحريتيا كاستقبلليا .

عماؿ الحق في التنمية كفقًا لشريعة اإلسبلـ:  ضكابط عبلج مشكمة الفقر كا 
بمغ مف حرص اإلسبلـ عمى تنمية المجتمع ككضع الحق في التنمية 

ط التي مكضع التطبيق, أف اىتـ بمشكمة الفقر اىتماما بالغا ككضع الضكاب
تحجمو كتكبح طغيانو كالحمكؿ التي تعالج أسبابو, كذلؾ بيدؼ المحافظة 
عمى األمةاإلسبلمية عزيزة قكية, كمَف هللا سبحانو كتعالى عمى سيدنا دمحم 
ملسو هيلع هللا ىلص بنعمة الغنى بعد الفقر فقاؿ لو:}ألـ يجدؾ يتيمًا فآكى ككجدؾ ضااًل فيدى 

د كجدت بعض النصكص التي ربطت بيف األمف , كق(2)ككجدؾ عائبًل فأغنى{
كاالستقرار كبيف قضية التنمية مثل قكلو تعالى:}أك لـ نمكف ليـ حرمًا آمنًا 

                                                                                                   

لطعاـ الزائد عند ابف حـز بأف لمجائع عند الضركرة أف يقاتل في سبيل حقو في ا
ف ُقتل المانع فإلى لعنة هللا  –أي الجائع  -غيره, فإف ُقتل  فعمى قاتمو القصاص, كا 

ألنو منع حقًا كىك طائفة باغية قاؿ تعالى: )فإف بغت إحداىما عمى األخرى فقاتمكا 
, كمانع الحق باغ عمى أخيو 9التي تبغي حتى تفيء إلى أمر هللا( الحجرات آية 

ق, كبيذا قاتل أبك بكر الصديق رضي هللا عنو مانع الزكاة " أنظر الذي لو الح
. المحمي. الجزء السادس. المسألة رقـ  .  159ك  156ص  725اإلماـ ابف حـز

 ق .1352إدارة الطباعة المنيرية مصر 
 18( د/ يكسف القرضاكي: مشكمة الفقر ككيف عالجيا اإلسبلـ. مرجع سابق ص 1)
 8-6( سكرة الضحى اآليات 2)



 

 

 البعد الدكلى كاإلسبلمي لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب   
 أستاذ القانكف الدكلى العاـ المساعد .... أسامة عرفات أميف عثمافد/   

 

249 

, فقد جاءت اآلية في معرض (1)يجبى إليو ثمرات كل شيء رزقا مف لدنا {
ألمنو عمى أىل مكة بما أنعـ هللا عمييـ مف األمف كالطمأنينة في ديارىـ, 

كف ليـ مف الحصكؿ عمى سائر الثمار مف البقاع المجاكرة, األمر الذي م
ككذلؾ في تدفق التجارة الذي كفر ليـ حاجتيـ فمـ يككنكا عالة عمى غيرىـ, 

نما حصمكا عمى رزقيـ آمنيف . كقد كرد (2)كلـ يستجدكا مف غيرىـ المعكنات كا 
ـ مف ىذا المعنى أيضا في قكلو تعالى: }فميعبدكا رب ىذا البيت الذي أطعمي

, حيث مف عمييـ بنعمة الطعاـ كاألمف بعد الجكع (3)جكع كآمنيـ مف خكؼ{
كالخكؼ, فقد ربطت اآلية الكريمة بيف سد الجكع كبيف كجكد األماف الذي 
انتفى بسببو الخكؼ لقريش, عند تجارتيـ في الشتاء إلى اليمف كفي الصيف 

خ الصحي إلعماؿ إلى الشاـ, كىك دليل عمى أناألمف كالسبلـ يكفراف المنا
 الحق في التنمية.

فمما كانت مشكمة الفقر ال تقل خطكرة عف بقية المشاكل التي تيدد 
كياف المجتمع اإلسبلمي كتنخر فيو, إذ أف الفقر عمى ما جاء في تعاليـ 
الديف ييدـ الديف كيذىب بالعقل كيشطب عمى التقكى كالفضيمة كيحمل عمى 

التبعات مجاؿ لمتقكى كالخير, المذاف ىما الفجكر كاإلثـ, فبل يبقى مع ىذه 
حجر األساس لبناء الصرح اإلسبلمي الشامخ, فقد تصدى اإلسبلـ لمفقر 
كأكاله اىتمامًا خاصًا فكضع لو الحمكؿ الدقيقة ليجنب األفراد كالمجتمعات 
كيبلتو, فإف البطكف إذا جاعت كالحاجة إذا ألحت, فقد يخرج اإلنساف عف 

 الكاسر ال تقف أمامو عقبة مف العقبات.  طكره, كيصبح كالكحش
                                           

 57( سكرة القصص آية 1)
( قريب مف ىذا المعنى انظر الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي. تحقيق د/ عبدهللا 2)

مؤسسة الرسالة  299ك298عبدالمحسف التركي كآخريف الجزء السادس عشر ص
 ـ2116ق 1427لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت الطبعة األكلى 

 4ك  3( سكرة قريش اآليات 3)
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فقد أدركت شريعة اإلسبلـ مدى خطكرة الفقر كعدـ إعماؿ الحق في 
التنمية, عمى االستقرار الداخمي كالسمـ كاألمف الدكلييف, كاألثر الذي يترتب 
عماؿ الحق في التنمية, كأعمنت الحرب عمى الفقر  عمى القضاء عمى الفقر كا 

كقعدت لو كل مرصد, درءًا لمخطر عف العقيدة  كشددت عميو الحصار
كاألخبلؽ كحفظًا لؤلسرة كصيانة لممجتمع كعمبًل عمى استقراره كتماسكو, 
حيث تؤكد اإلحصائيات العممية أف لمفقر كعدـ إعماؿ الحق في التنمية آثارًا 

ًا مف الفقر سيئة عمى األمف كاالستقرار, لذلؾ كاف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يستعيذ كثير 
بل كيجمعو في دعاء كاحد مع الكفر, فيقكؿ عميو الصبلة كالسبلـ:}الميـ 

 .(1)إنيأعكذ بؾ مف الكفر كالفقر{
ككما يعاني المجتمع الدكلي اليـك مف جراء مشكمة الفقر كعدـ إعماؿ 
الحق في التنمية, فإنو قد عانى قديمًا, فكاف الحل النبكي ليذه المشكمة حبًل 

رجًا مبنيًا عمى تعاليـ اإلسبلمكأحكامو, حيث بدأ رسكؿ هللا صمى هللا عمميًا متد
 عميو كسمـ: 

كما :بتشجيع الناس عمى مزاكلة األعماؿ كبعض الميف كالصناعات أكاًل:
كاف يفعل األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ, الذيف أعطكا القدكة كالمثل األعمى 

كالسبلـ عف نبي هللا داكد:} ما في العمل كالكسب الحبلؿ, فقاؿ عميو الصبلة 
أكل احد طعامًا قط خيرا مف أف يأكل مف عمل يده كأف نبي هللا داكد عميو 

                                           

 1/381كالحاكـ في مستدركو 3/313حسف صححو ابف حباف في صحيحو  ( حديث1)
. أنظر اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب. المشرؼ 34/17كقكاه محققك مسند اإلماـ احمد 

 العاـ دمحم صالح المنجد.
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, كعمى ىذا فكل إنساف في مجتمع اإلسبلـ (1)السبلـ كاف يأكل مف عمل يده {
مطالب أف يعمل مأمكر أف يمشي في مناكب األرض كيأكل مف رزؽ هللا كما 

كـ األرض ذلكاًل فامشكا في مناكبيا ككمكا مف قاؿ تعالى:}ىك الذي جعل ل
, فالعمل ىك السبلح األكؿ لمحاربة الفقر كتنمية المجتمعات كىك (2)رزقو{

السبب األكؿ في جمب الرزؽ, كىك العنصر األكؿ في عمارة األرض التي 
استخمف هللا  فييا اإلنساف كأمره أف يعمرىا, كما قاؿ تعالى عمى لساف صالح 

لقكمو:} يا قـك اعبدكا هللا ما لكـ مف الو غيره ىك أنشأكـ مف  عميو السبلـ
 . (3)األرض كاستعمركـ فييا {

فبل يجكز أف  بالتعاكف كالتنسيق الكامل بيف األقطاراإلسبلمية:ثانيًا:
يككف ىناؾ أنانية كتسمط مف دكلة إسبلمية غنية, كتككف ىناؾ دكؿ إسبلمية 

, كيقكؿ الرسكؿ (5)كا عمى البر كالتقكى{, فاهلل تعالى يقكؿ:}كتعاكن(4)فقيرة
, كما يقكؿ (6)عميو الصبلة كالسبلـ:}ليس منا مف بات شبعاف كجاره جائع{

كذلؾ:}مثل المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كمثل الجسد الكاحد إذا اشتكى منو 

                                           

( افتح الباري بشرح صحيح البخاري البف حجر العسقبلني. تعميق العبلمة عبد العزيز 1)
البراؾ. المجمد الخامس كتاب البيكع باب كسب الرجل بف باز كالعبلمة عبد الرحمف 

 . دار طيبة لمنشر كالتكزيع. الرياض 524ص 7172كعممو بيده حديث رقـ 
 15( سكرة الممؾ آية 2)
 61( سكرة ىكد آية 3)
. مرجع المنيج كالبرنامج اإلسبلمي لمعالجة مشكمة الفقر: ( د/ حسيف حسيف شحاتو4)

 سابق
 2( سكرة المائدة آية 5)
مكتبة المعارؼ  278ص 149حديث رقـ  1( سمسمة األحاديث الصحيحة لؤللباني ج6)

 لمنشر كالتكزيع كالطباعة الرياض مرجع سابق
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, كشجع رسكؿ هللا صمى هللا (1)عضك تداعى لو سائر الجسد بالسير كالحمى{
اريع االقتصادية بيف المسمميف كحثيـ عمى المزارعة, كما عميو كسمـ المش

فعل األنصار مع إخكانيـ المياجريف الفقراء الذيف قدمكا عمى المدينة ببل 
أدنى ماؿ, كحـر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الربا لما لو مف مضار عمى فقراء المجتمع, 

ما يؤدي إلى اليبلؾ, فيك يعكؽ التنمية كيسبب التخمف كيزيد الفقير فقرًا م
كقد جاء في الحديث: }اجتنبكا السبع المكبقات قالكا يا رسكؿ هللا كما ىف؟ 

, كيكفي أف مرتكبو مأذكف بحرب مف (2)قاؿ: الشرؾ باهلل ..., كأكل الربا ...{
, كحـر (3)هللا كرسكلو قاؿ تعالى: }فإف لـ تفعمكا فأذنكا بحرب مف هللا كرسكلو{

كاالستغبلؿ ككنيا أمراض تيدد الكياف االجتماعي  كذلؾ الغش كاالحتكار
 لمعبلقات بيف األفراد كالمجتمعات كتخل بحالة السمـ كاالستقرار .

بما يعمل عمى  :بما قرره اإلسبلـ مف مساعدة األغنياء لمفقراءثالثًا:
التخفيف مف حدة فقرىـ, كمد يد المساعدة ليـ لتحقيق التنمية فتضاؼ 

نياء لتحقيق التنمية, فاإلسبلـ يحث عمى اإلنفاؽ جيكدىـ إلى جيكد األغ
, كذلؾ عف (4)عمى المحتاجيف كالتصدؽ عمييـ كلك مف المخالفيف في الديف

طريق زكاة الماؿ كالصدقات التطكعية كنظاـ التكافل اإلسبلمي, كالتي تعتبر 
                                           

( فتح الباري بشرح صحيح البخاري البف حجر العسقبلني المجمد الثالث عشر كتاب 1)
 مرجع سابق. 553ص 6111األدب باب رحمة الناس كالبيائـ. حديث رقـ 

يح مسمـ المسمى المسند الصحيح المختصر مف السنف:كتاب اإليماف. باب بياف ( صح2)
. 54ص 135الكبائر كأكبرىا. تحقيق أبكقتيبة نظر بف دمحم الفاريابي. حديث رقـ 

 ـ.2116ق 1427دار طيبة لمنشر كالتكزيع. الرياض 
 279( سكرة البقرة آية 3)
تصادية في القانكف الدكلي كالفقو ( د/ دمحم الشحات الجندي: قكاعد التنمية االق4)

 116 اإلسبلمي. مرجع سابق ص
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مف أىماألساليب لمعالجةالفقر ككافة األمراضكاألكجاعكاألزمات االقتصادية 
تماعية كالسياسية, كهللا عز كجل يقكؿ: }إنما الصدقات لمفقراء كاالج

كالمساكيف كالعامميف عمييا كالمؤلفة قمكبيـ كفي الرقاب كالغارميف كفي سبيل 
, كالرسكؿ عميو الصبلة (1)هللا كابف السبيل فريضة مف هللا كهللا عميـ حكيـ {

ىـ أف هللا قد كالسبلـ يقكؿ لمعاذ بف جبل حيف بعثو إلى اليمف:} فأخبر 
. أما إذا عجزت (2)افترض عمييـ صدقة تؤخذ مف أغنيائيـ كتعطى لفقرائيـ{

الزكاة فإف الخزانة العامة لمدكلة اإلسبلمية بكافة مكاردىا تككف ىي الحل 
لمعالجة مشكمة الفقر كالتخمف كتحقيق التنمية, كالمكئل لكل فقير كذي حاجة 

عمى ذلؾ مف سيرة الرسكؿ عميو خير شاىد –مسممًا كاف أك غير مسمـ  –
 الصبلة كالسبلـ ما كاف يفعمو مع أىل الصفة.

كعمى ىذا فنظاـ الزكاة كالصدقات كنظاـ التكافل االجتماعي مف أبرز 
سمات المنيج اإلسبلمي لتحقيق التنمية كمعالجة الفقر عبلجًا كريمًا طيبًا, 

عزيز رضي هللا كقد طبق في صدر الدكلة اإلسبلمية في عيد عمر بف عبدا ل
عنو كحقق حد الكفاية, عندما فاضت حصيمة الزكاة عف حاجات الفقراء 
كالمساكيف كمف في حكميـ, فأمر رضي هللا عنو المنادي أف ينادي في 

 .(3)الناس:}أيف الناكحكف أيف الغارمكف{

                                           

 61( سكرة التكبة آية 1)
( سنف أبي داككد. تحقيق دمحم عكامة. الجزء الثاني كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة 2)

. دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية جدة. مؤسسة الرياف لمطباعة 331ص 1579حديث 
 .1998ىػ 1419المكتبة المكية مكة. الطبعة االكلى  كلنشر كالتكزيع بيركت,

. مرجع المنيج كالبرنامج اإلسبلمي لمعالجة مشكمة الفقر: ( د/ حسيف حسيف شحاتو3)
 سابق
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كبيذه القيـ يظل المجتمع متماسؾ البنياف كمتكازف األركاف, كال 
لحسد كالنظر إلى ما في يد اآلخريف, فتمتمئ بطكف تنيشو أمراض الحقد كا

البعض بينما غيرىـ ال يجد ما يسد رمقو أك يبقي عمى حياتو, فكاف اإلسبلـ 
ناجحًا في إيجاد الحمكؿ العممية الناجعة كالكاقعية لتحقيق التنمية كالقضاء 

 عمى مشكمة الفقر.
يخ عبلقات كمما ال شؾ فيو أف مراعاة ىذا النيجاإلسبلمي كفيل بترس

األمف كاالستقرار داخل الدكلة الكاحدة, ككفيل بترسيخ عبلقات السمـ كاألمف 
بيف الدكؿ أعضاء المجتمع الدكلي, مما يككف لو اكبر األثر في تحقيق 
عماؿ الحق في التنمية, كالتغمب عمى حالة الفقر كالتخمف الذي  التنمية كا 

 تعيش فيو الدكؿ كالشعكب .
عماؿ الحق في التنمية رباط كثيق فاالرتباط بيف األم ف كالتنمية كا 

يظير في تمؾ الكاقعة, التي حدثت في عصر الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص, فقد ركى عدي بف 
الطائي: أنو كاف عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص, إذأتاه رجل فشكا إليو الفاقة, ثـ أتاه آخر 

بمد  – يا عدي: ىل رأيت الحيرة فشكا إليو قطع السبيل, فقاؿ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص
قاؿ: لـ أرىا, كقد أنبئت عنيا, قاؿ: إف طالت بؾ حياة لتريف  –بالعراؽ 
ترتحل مف الحيرة, حتى تطكؼ بالكعبة, ال تخاؼ أحداإال  –المسافرة –الظعينة 

هللا. كفي ركاية: انو ال يأتي عميؾ إال قميل حتى تخرج العير إلى مكة بغير 
تأمل شككى الرجميف إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص, تجد التبلـز بينيما, الشككى مف . ف(1)خفير

الفاقة كالحاجة, يصاحبيا الشككى مف قطع الطريق كتيديد األمف, ثـ تأكيد 
عماؿ الحق في  الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص, عمى الصمة الكثيقة بيف األمف كالتنمية كا 

                                           

( أنظر حديث ُعدي بف الطائي في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: لبدر الديف 1)
 ركت.. دار إحياء التراث العربي. بي134ص 5953حديث  16العيني.ج
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يف نتيجة دخكؿ أناس كثيركف في التنمية, عندما تكثر ثركات المسمم
اإلسبلـ, فينتشر األمف كالسمـ كيعـ الرخاء, كىك ما حدث بعد كفاة الرسكؿ 

 ملسو هيلع هللا ىلص بكقت قميل.
مف اجل ذلؾ كاف الستقرار األمف كالسمـ في المجتمع دكر كبير في 

تي دفع التنمية, ككانت التنمية ككفالة الحق في التنمية مف أكبر الكسائل ال
تساىـ في تحقيق السمـ كاألمف, عمى مستكى المجتمعات الداخمية كمستكى 
المجتمع الدكلي برمتو, الذي ىك مطمب مف مطالب اإلسبلـ, مصداقًا لقكلو 
تعالى:}يا أييا الذيف امنكا ادخمكا في السمـ كافة كال تتبعكا خطكات الشيطاف 

 . (1)إنو لكـ عدك مبيف{

                                           

 218( سكرة البقرة آية 1)
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 خامتة املثحث الراتع
بلؿ الحديث في ىذا المبحث عف أثر إعماؿ الحق في التنمية مف خ

في الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلي في كل مف القانكف الدكلي العاـ 
 كشريعة اإلسبلـ.

تبيف لنا اتفاؽ قكاعد القانكف الدكلي العاـ مع أحكاـ شريعة اإلسبلـ 
عماؿ الحق في التنمية كمحاربة  الفقر في االىتماـ بقضية التنمية كا 

كالتخمف, لما لذلؾ مف أثر عمى تقدماألمـ كالشعكب, كأثر عمى تكفير 
الطمأنينة كاالستقرار الداخمي, كتحقيق كحفع السمـ كاألمف كالدكلييف, حيث 
تكجد عبلقة طردية بيف الفقر كالحرماف كعدـ إعماؿ الحق في التنمية كبيف 

لييف, فالنيكض بالتنمية ظاىرة االستقرار كاألمف الداخمي كالسمـ كاألمف الدك 
كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب, يسيـ في تدعيـ قاعدة األمف كاالستقرار 
الكطني, الذي يعد قاعدة األمف كاالستقرار الدكلي, كال يمكف أف يعـ األمف 
كالسمـ كاالستقرار في ظل غياب تنمية تمبي حاجات كطمكحات األفراد 

لحق في التنمية ال يكجد استقرار داخمي كالشعكب, فبدكف االىتماـ بالتنمية كا
 كال امف كسمـ دكلي.

كعمى ىذا فإنو لما كاف الفقر كالحرماف أصعب مشكمة اجتماعية تيدد 
المجتمعات فيك ييدد األمف كاألماف عمى المستكييف الداخمي كالدكلي, كما 
يعمل عمى خمق أشخاص متطرفيف خصكصًا إذا كاف ىذا الفقر ليس ناتجًا 

نما منشؤه األثرة كالتحكـ في عف نقص  في المكارد أك مصادر الثركة, كا 
األقكات كاألرزاؽ, لتحقيق المزيد مف الثركة كالرخاء عمى حساب اآلخريف, أك 
كاف ناتجًا عف الفساد في اإلدارة الحككمية لمدكؿ كسرقة الماؿ العاـ, فإف ذلؾ 
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شيكع األحقاد  ينشأ عنو تفجر الصراعات كتيديد أمف المجتمعات, فضبًل عف
 بيف األغنياء كالفقراء في الدكلة الكاحدة كفي المجتمع الدكلي برمتو. 

كأنو إذ تفشت ظاىرة الحقد كالتكتر كالتمرد في حياة المجتمعات, كاف 
ليذا أثره عمى انصراؼ الناس عف العمل النافع, كاستئثار كل فريق بما في 

ريق مف أف يناؿ مف الفريق يده, كممارسة كل أنكاع الضغكط التي تمكف كل ف
اآلخر, فيعـ الضرر في العبلقة بيف أفراد المجتمع, ناىيؾ عف العبلقة بيف 
المجتمعات المختمفة, كقد يستغل األغنياء ما ليـ مف سيطرة كنفكذ في تقرير 

 األكضاع التي تتبلءـ مع مصالحيـ فتزداد األمكر سكءا .
عة العبلقات الدكلية كىذا الكضع يظير بصكرة أكثر كضكحًا في طبي

 -الراىنة, التي تفرض فييا الدكؿ المتقدمة سيطرتيا عمى الدكؿ النامية 
, حتى يتحقق ليا أكبر قدر ممكف -كالتي تعد ىي سببًا جكىريًا في تخمفيا

مف استغبلؿ ثركاتيا, كليذا أثره عمى قضية التنمية كالحق في التنمية 
لي, الذي ال يستطيع أف يعيش دكف كاستقرار السمـ كاألمف في المجتمع الدك 

تيديد السمـ أك اإلرىاب, ما لـ يفق مف غفمتو كأنانيتو كيعكد إلى صكابو 
كيحسف تقدير األمكر كيطمع بمسئكلياتو, في مجاؿ التنمية كحق مف حقكؽ 

 اإلنساف كالشعكب.
الذي أكلى عناية كاضحة بالتنمية كحق  -كأنو إذ أخفق النظاـ الدكلي

 –ساف كالشعكب في أكاخر النصف األكؿ مف القرف العشريف مف حقكؽ اإلن
في مكاجية مشكبلت الفقر كالحرماف كالنيكض بالتنمية كحق مف حقكؽ 
اإلنساف كالشعكب كتحقيق األمف كاالستقرار كتحقيق العدالة االجتماعية 

 كاالقتصادية, كعجزت النصكص القانكنية عف معالجة تمؾ المشاكل.
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كمنذ أكثر مف أربعة عشر قرنًا مف الزماف, فإف شريعة اإلسبلـ 
كضعت منيجًا ىك خير عبلج كخير سبيل لمقضاء عمى الفقر كالحرماف, 
سكاء عمى المستكى الكطني أك عمى المستكى الدكلي, كخير عبلج كخير 
سبيل لتحقيق التنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب, فمنيج اإلسبلـ 

حياة كافة, يبدأ بتنمية اإلنساف ذاتيًا منيج شامل لنكاحي التعمير في ال
بتربيتو دينيًا كبدنيًا كركحيًا كخمقيًا, ليقـك بالدكر المنكط بو إسبلميًا كمف 
خبللو تتحقق عممية االستخبلؼ الذي يؤدي إلى عمارة األرضاقتصاديًا 
كاجتماعيًا, كيتحقق األمف كالطمأنينة كيتحقق التكازف بيف مصمحة الفرد 

عة, بقصد تحقيق السعادة لئلنساف في الدنيا كاآلخرة كتمكينو كمصمحة الجما
مف أداء اليدؼ الذي خمق مف أجمو, قاؿ تعالى:}كما خمقت الجف كاإلنسإال 

 . فضبًل عف ارتباط ىذا المنيج بالعقيدة كالقيـ كاألخبلؽ.(1)ليعبدكف{

                                           

 56( سكرة الذاريات آية 1)
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 اخلامتة
قد  بعد ىذا العرض الذي ال يدعي الشمكؿ, كاف كاف برغـ انتقائيتو

غطى أبرز النقاط في مجاؿ التنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب في 
بعدييا الدكلي كاإلسبلمي, لعمو مف المتعيف التكصل إلىتثبيت نتيجة نيائية 

 كرؤية تعد ثمرة كحصيمة بحث ىذا المكضكع: 
بحت التنمية عممية اقتصادية كاجتماعية كسياسية كبيئية أصلقد 

لمستمر لرفاىية السكاف بأسرىـ كاألفراد جميعيـ, شاممة,تستيدؼ التمسؾ ا
عمى أساس مشاركتيـ النشطة كالحرة كاليادفة, في التنمية كفي التكزيع 

التنمية بيذا المعنى تعني رفع مستكى العادؿ لمقكانيف الناجمة عنيا, كأف 
اإلنساف ماديًا كتحريره نفسيًا كالسعي نحك تمتعو بكل أنكاع الحريات كالحقكؽ 

طار ضكابط تحكؿ دكف العدكاف أك إفي  ,قتصادية كالسياسية كاالجتماعيةاال
أك قصر التمتع بثمار التنمية عمى فئة أك طبقة أك قطاع ,االنحراؼ أك التسمط

مع الحرص عمى أف يككف التقدـ المادي  ,داخل المجتمع دكف بقية القطاعات
تنمية حق مف الحق في الكأف كالمعنكي مستمرًا كعامًا داخل المجتمعات.

حقكؽ اإلنساف غير قابل لمتصرؼ, بمكجبو يحق لكل إنساف كلجميع الشعكب 
المشاركة كاإلسياـ في تحقيق التنمية كالتمتع بثمارىا, كاف ىذا الحق يقـك 
عمى أساس التضامف الدكلي القائـ عمى المصمحة الدكلية المشتركة كالتي 

 بمقتضاىا يتقرر األمف كالسبلـ الدكلييف.
نمية تنطمق مف اإلنساف كتستيدؼ مصالح التك 

سعاداإلنساف ,اإلنساف ىك محكر التنمية فاإلنساف ىك منطمقيا كغايتيا,كا 
التي ترتكز عمى تكفير حقكقو اإلنسانية, كصيانة كرامتو المستمدة مف الكفاء 
بحاجاتو في الطعاـ كالشراب كالممبس كالصحة, كمف خبلؿ المشاركة في 
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كىذا يقتضي بطبيعة الحاؿ العمل عمى تنمية طاقاتو  حركة مجتمعو كعمرانو,
ذا كانت التنمية مف أىـ  البدنية كالعقمية كاالجتماعية كالركحية كاإلبداعية, كا 
الحقكؽ اإلنسانية التي ركزت عمييا األدياف السماكية, كمكاثيق األمـ المتحدة 
 كمعاىداتيا الدكلية, فإف ذلؾ يتطمب في الكقت ذاتو مجتمعا يتمتع
باالستقرار, الذي ال يزعزعو العنف أكاإلرىابأك الييمنة,أيا كانت مصادرىا 
الداخمية أك الخارجية,إذ ما الفائدة مف تكفير الحق في التنمية أك حتى كل 

غير آمف  -أك داخمي -حقكؽ اإلنساف, كيبقى اإلنساف يعيش في كسط دكلي
 حياة ميددًا.تمزقو الحركب كالنزاعات, يككف فيو مصيره أك حقو في ال

استحكذ مكضكع التنمية عمى اىتماـ دكلي منذ نشأة األمـ كقد 
حيث بدأ استخداـ مصطمح التنمية كثيرًا في األدب التنمكي  ,المتحدة

أك ,المعاصر, كجاءت غالبية المكاثيق الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف
زاـ الدكلة تؤكد الت ,التنمية أك ذات الصمة بأحد محتكيات الحق في التنمية

بإعماؿ ىذا الحق لمكاطنييا كأصل عاـ دكف غيرىا بشكل خاص, كىذا أمر 
نو ق في نطاؽ دكلتو كأصل عاـ, خاصة كأطبيعي ألف الفرد يمارس ىذا الح

عبلكة عمى ذلؾ فإف محتكيات ىذا الحق يدخل  ,حق مف حقكؽ اإلنساف
رار الجمعية إعمالو في صميـ التزاـ الدكلة, كتأكيدا ليذه الحقيقة جاء ق

, بشأف إعبلف الحق في التنميةليؤكد ذلؾ 1986العامة لؤلمـ المتحدة عاـ 
"إيجاد الظركؼ المكاتية لتنمية الشعكب حيث أشارت ديباجة اإلعبلف بأف:

كتعزز ذلؾ بالفقرة األكلى مف المادة ىي المسئكلية األكلى لدكليـ " فرادكاأل
فتقر دكؿ كثيرة مف دكؿ العالمإلى لما كانت تلكف الثالثة مف ذات اإلعبلف. ك 

البشر مف سكانيا كذلؾ لضعف مكاردىا, كبالتالي  لمبلييفإمكانية إعمالو 
عماؿ ىذا الحق, فإف  عدـ مقدرة كل دكلة مف تمكيف مكاطنييا مف ممارسة كا 

كما أكد ذلؾ كبكل  ,مسئكلية إعماؿ ىذا الحق تنتقل لممجتمع الدكلي ككل
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,كالمكاثيق الدكلية ية في العديد مف نصكصوكضكح إعبلف الحق في التنم
المستشيد بيا في مجاؿ االلتزاـ بحقكؽ اإلنساف كالتنمية, فالتنمية كحق مف 
حقكؽ اإلنساف كالشعكب خرجت مف ككنيا مسألة داخمية تيـ الدكلة,إلى 
ككنيا مسألة دكلية تيـ المجتمع الدكلي بأسره, كذلؾ مف خبلؿ تكريس ركح 

 ؿ خاصة تمؾ الفقيرة التي تحتاج إلى مساعدة.التعاكف بيف الدك
ذا كاف مفيـك التنمية كالحق في التنمية أخذ في التكاتر كاالستخداـ  كا 
في أدبيات التنمية كالعمـك االجتماعية منذ إنشاء األمـ المتحدة, كصكاًل 

, الذي ساىـ بشكل كبير في التطكر 1986بإعبلف الحق في التنمية عاـ 
تنمية, حيث أكضح العبلقة بيف التنمية كحقكؽ اإلنساف النظري لمفيـك ال

بشكل صريح,كربط الحق في التنمية باإلنساف باعتباره محكر عممية التنمية, 
كأبرز الحديث عف التنمية بإطارىااإلنساني, كىذا اإلعبلف كاف لو الفضل في 
ربط عممية التنمية بحقكؽ اإلنساف صراحة, كاعتبارىا عممية شاممة لجميع 
الجكانب االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية كالبيئية, كرأى اإلعبلف 
أف حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية متبلحمة كمترابطة, كاف تعزيز التنمية 
يستمـز بالضركرة إببلء العناية بحقكؽ اإلنساف كافة كليس بمجمكعة منيا 

بلف عمى فكرة التكامل بيف دكف األخرى, , حيث تـ التأكيد مف خبلؿ ىذا اإلع
 حقكؽ اإلنساف. 

كما تبله مف تقارير  1991ثـ ظيكر تقرير التنمية البشرية عاـ 
سنكية يصدرىا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي, كأثرىا الممحكظ في تركيز 
الفكر كالسياسات كاألكلكيات كاالستثمارات, عمى مكقع اإلنسانفي سياؽ خطط 

ثير مف أقطار العالـ, يضاؼ إلى ذلؾ ترسيخ مفيـك لتنمية كبرامجيا في كا
في قمة "ريك" أك قمة األرض بالبرازيل,  1992التنمية المستدامة في عاـ 

ف كانت جذكر -التي انبثق عنيا ما يسمى بأجندة القرف الحادي كالعشريف كا 
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فميس مف العدؿ أف يستيمؾ الجيل -المفيـك تمتد إلى بداية السبعينات
نزؼ مكارده اإلنمائية ليستمتع ببحبكحة مف العيش, مخمفًا الحاضر أك يست

 لؤلجياؿ المقبمة ميراثًا مف نضكب المكارد, أك تركة ثقيمة مف القركض المالية.
لكف رغـ كل ىذه المكاثيق فإنيا لـ تؤدي إال إلى عالـ ربعو غنيكثبلث 

صكؿ عمى أرباعو فقير, كلـ تؤدي إالإلى عالـ تحـر فيو األمـ الفقيرة مف الك 
قدـ المساكاة إلى الفرص االقتصادية العالمية, كلـ تؤدي إالإلى عالـ تضاعف 
فيو الدخل بيف الدكؿ الغنية كالدكؿ الفقيرة, كتضاعف فيو الدخل بيف 
األغنياء كالفقراء في الدكلة الكاحدة, كلـ تؤدي إالإلى عالـ ال تستطيع فيو 

ساسية كتستيمؾ فيو األمـ الغنية ربع البشرية تمبية احتياجاتيا اإلنسانية األ
 أربعة أخماس رأس الماؿ الطبيعي دكف أف تككف مضطرة ألف تدفع ثمف ذلؾ.

كمف خبلؿ التصفح كالتمعف في اآليات القرآنية  سبلـإال أف اإل
الكريمة كاألحاديث النبكية الشريفة قد نادت مبادئو بالتنمية كالحق في 

كل  صف القرف, فاإلسبلمسبققرف كن 14التنمية قبل ما يقارب مف 
كحق مف حقكقاإلنساف  التنميةية اليزيمة في االىتمامبالمحاكالت الكضع

ليية كتعد عبادةكالشعكب, كالتنمية في اإلسبلـ تنبثق  ألنيا تنفيذ ,مف أكامرا 
, كىناؾ ألحكاـ هللا التي تتصل ببناء المجتمع المسمـ القكي كعمارة األرض

كردت في العديد مف آيات القرآف الكريـ, كالتي العديد مف المصطمحات التي 
تدؿ عمى مدى اىتماـ اإلسبلـ بالتنمية كالحق في التنمية, كالتي منيا: 
حياء األرض  صبلح كا  اإلعمار كاالبتغاء مف فضل هللا كالسعي في األرض كا 
ف كاف مصطمح العمارة كالتعمير  كعدـ إفسادىا كالحياة الطيبة كالتمكيف, كا 

دؽ المصطمحات تعبيرًا عف مدى اىتماـ اإلسبلـ بالتنمية كحق يعتبر مف أص
مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب, فعمارة األرض أعـ كأشمل مف مفيـك التنمية 
كفقًا ألحكاـ القانكف الدكلي, ألنيا تستيدؼ الغرض مف استخبلؼ اإلنساف 
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كىك استغبلؿ األرض بمكاردىا التي سخرىا هللا تعالى لو لتكفير حاجاتو 
مادية كالركحية, كالسعي لتكفير ىذه المكارد كاستخداميا ىك عبادة هلل ال

 تعالى طمعًا في رضاه كخكفًا مف عقابو. 
لمتنمية كحق مف حقكؽ اإلنساف كىذا يؤكد أف تاريخ الميبلد الحقيقي 

 ,ي ضمنت حقكؽ المسمميف كغير المسمميف, التىك شريعة اإلسبلـ كالشعكب
العقيدة كالشعكب جزء مف  كؽ اإلنسافكالتي جعمت الحفاظ عمى حق

اإلسبلميةاإليمانية ال يكتمل إيماف المسمـ إال بالحفاظ عمييا كرعايتيا بالنسبة 
نو ديف لمعالـ كمو كشريعة أمف أعظـ مفاخر اإلسبلم, فلمذات كلآلخريف
أحكامو كتشريعاتو تصمح الدنيا كميا بما فييا مف مسمميف ,لمبشرية جمعاء
ي شريعة عامة كليست خاصة بدكلة كال بإقميـ معيف كال , فيكغير مسمميف

بجماعة مف الناس, فصبلحيتيا مطمقة كشاممة لجميع شئكف الحياة, 
كصالحة لكل زماف كمكاف, فبل يتغير التشريع اإلسبلمي مف حيف آلخر, ألف 
المبادئ الكمية كاألحكاـ العامة تعالج المشاكل الكقتية التي تحدث مف حيف 

نزلة مف عند الخالق الذي يعمـ ما يصمح صنعتو }أال يعمممف آلخر,كىي م
 خمق كىك المطيف لخبير{

كأخيرًا نتساءؿ, ىل حالة الفقر كالتخمف كالحرماف كالبطالة التي 
يعيشيا معظـ شعكب المجتمع الدكلي, كحالة الرخاء كالرفاىية كالتقدـ التي 

تيجة حتمية لسنة تتمتع بيا نسبة ضئيمة مف شعكب المجتمع الدكلي, ىل ن
الطبيعة؟ أك مرد ذلؾ لندرة في المكارد أك اضمحبلؿ في الثركات ؟ كبل!فذلؾ 
مف صنعالبشر أنفسيـ,كبناء عمى ذلؾ فإنو مف الممكف مع تكفر الظركؼ 
كاالستراتيجيات كالسياسات المبلئمة ككجكد التعاكف الدكلي الحقيقي, تغيير 

لتخمف, كيقضي عمى مشكمة ىذا الكضع بشكل يسمح بكسر حدة الفقر كا
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البطالة كيضع ىذه البمداف المتخمفة كالفقيرة عمى طريق النمك كالتنمية, حتى 
عماؿ الحق في التنمية.   تتمكف ىذه الدكؿ مف تنمية شعكبيا كا 

كنتساءؿ أيضًا ىل تستطيع شعكب الدكؿ المتقدمة كالغنية أف تنعـ 
لجكانب بشعكب مقيكرة بغناىا كرفاىيتيا المتزايدة كىي محاطة مف كل ا

تعاني مف الجيل كالفقر كالتخمف كالحرماف ؟ كبل! فالحقيقة أف أسباب تخمف 
كفقر كحرماف شعكب ىذه الدكؿ كتخمفيا عف الركب الحضاري, ترجع في 
غالبيتياإلى ما قامت بو الدكؿ المتقدمة االستعمارية, مف استغبلؿ خيرات 

 ة مف الزمف؟كاستنزاؼ مكارد تمكالشعكب خبلؿ مدة طكيم
أك حتى الثكرات في -ألـ تكف معظـ الحركب الدكلية كالداخمية 

, إنما ترجع إلى كجكد فجكة التخمف السحيقة التي تفصل الذيف -عصرنا ىذا
يممككف عف الذيف ال يممككف ؟ىل يمكف أف تستقر األكضاع الدكلية أك حتى 

ياب التعاكف الداخمية, كيتحقق السمـ العالمي كاألمف الداخمي,في ظل غ
 الدكلي الحقيقي في مجاؿ التنمية كالحق في التنمية ؟. 

, فإني أعمـ عمـ اليقيف بأف الكماؿ هلل كحده, كأف كل عمل وختاما  
ميما ظف صاحبو بو الكماؿ فبل شؾ أنو يعتريو النقص, كلكف حسبي مف 
ذلؾ أنني حاكلت كلـ آؿ جيدًا في البحث كالتقصي عف كل ما ىك صحيح في 

 .التنمية كالحق في التنميةؿ مجا
ف أخطأت فذلؾ مني  فإف أصبت فقد كاف بتكفيق مف هللا كىديو, كا 
كنزغ مف الشيطاف, أستغفر هللا فيو كأتكب إليو, كأسألو إف لـ يعطني األجريف 

 فبل ينزع مني األجر الكاحد.
كأسأؿ هللا أف ينفع بما كتبت كل مف قرأه, كأف يضع سبحانو كل 

في ميزاف حسناتنا, التنمية كالحق في التنمية يخدـ  –إليو  تطرقنا –صحيح 
كأف نبرأ مف كل خطأ ألنو غير مقصكد, فيعفكا هللا بيذا القصد عف زالتنا, 
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كفقينا هللا في ديننا, كيفتح عمينا فكاتح الخير كيبعد عنا كل شر الميـ آميف, 
 كىدانا هللا جميعًا سكاء السبيل.

 تـ بحمد هللا 
 كانا أف الحمد هلل رب العالميفكآخر دع    

 د/ أسامة عرفات
 بف عبد العزيز سطاـجامعة 

 محافظة الخرج . المممكة العربية السعكدية
 ق1437( ربيع أكؿ 21ـ)2116( مف يناير 1في يـك الجمعة )       
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