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Abstract:
The purpose of this study is to shed light on Islamic economic planning, its concept,
legitimacy, objectives, areas and tools, as well as to clarify the attention Islamic Sharia
on the economic side as much as its interest in the Abbadi side to form the reader an
integrated methodology that outlines the principles of economic planning dyed
Religiously based on our Islamic religion, and it is difficult to reach inclusive and
sustainable development except by planning based on the rules and foundations Islamic
Sharia, the study also aims to take advantage of the Arab experiences of investing in the
Waqf to make use of them in the investment of the Waqf in the city The five the study
followed the historical curriculum and the analytical description and the study found
results among the most important being that planning is a legitimate duty that Islamic
economic planning does not contradict other characteristics of the Islamic economic
system and that investment based on Islamic sharia is Towards inclusive and sustainable
development.
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التخطيط االقتصادي من منظور اسالمي ودوره في تحقيق التنمية المحلية ....

املقدمة:
في الغالب تربط كتب التخطيط االقتصادي التقليدية بين التخطيط والتنمية حيث يعتبر التخطيط أداة إلحددا

التنميدة

إن التخطديط ودا الالديلة التدي مدتم مدن توليدا تدافير المداارد وتجميعيدا مدكنبر قددر مم دن وت قيد
االقتصادية ،حيث ّ
أقصى كفاءة مم نة من تخصيص الماارد.
وإذا نظرنا إلى تجارب الدول األترى كالنظام االشتراني والنظام ال أرلدمالي نجدد أنيدم وادلاا إلدى مدا وادلاا إليد مدن
تنميددة اقتصددادية ونمددا فددي االقتصدداد القددامي طددن الرت د التخطدديط االقتصددادي ولمددن يعدداب طلددى و د األنظمددة أنيددا

الددتطاطف فعدوق ت قيد تنميددة اقتصددادية ركددب طلددى الجانددب المددادي فقددط وأوملددف الجاانددب األتوقيددة واالجتماطيددة،
التي تعد اإلنسان الصدال والمجتمدا الصدال كدي تصدب طمليدة التنميدة متماملدة وشداملة فدي جميدا الميدادمن حيدث ال

يم ن فصل التنمية األتوقية واالجتماطية طن التنمية االقتصادية.
ولن نستطيا الااال إلى التنمية ال قيقية إال وف النس اإللدومي الد ي يقدام طلدى الدتم اررتة التنميدة والجمدا بينيدا
وبين التنمية االجتماطية ،فالدمن اإللومي جعل هللا في اوح البشرتة حتى مر هللا األرض ومدن طلييدا ومدن حداد

طن د طدداي معيشددة اددنما فاإللددوم جدداء م افددة األنظمددة التددي تصددل حيدداة البشددر ومنيددا النظددام االقتصددادي ،ف ددين
حداد

طند البشدرتة واتبعدف التشدرتعا

األرادية الدنياتددة وتركدف التشدرتعا

السدماوتة وقعدف فدي الميالد  ،فاطتنقددف

ال أرلددمالية فاقعددف فددي مص دداوب اجتماطيددة والددتغول اقتص ددادي وانتيدداش ل قددات العم ددال ،فددوذ
أوردتيددا الميالد مددن ودددر المداارد ولتددادة فددي الفقددر وددم رجعددف والتجددك
منيا إال أن وقعف في األلما

العقد األول من و ا القرن.

ماالشددترانية حت ددى

وألقددف أطتابيددا طلددى مدداب ال أرلددمالية فمددا كددان

االقتصادية وأقرب شاود طلى ذل وا األلما

المالية العالمية التي شيد العدالم فدي

ك
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ِ
ين) .لددارة الن ددل  )89وقددال الرلددال الم درتم تركددف فددي م مددا ان
ت ْبَي قانددا ّل ُمد ِّدل َشد ْديء َو ُود قددى َوَر ْح َم د قة َوُب ْشد َدر ٰى لْل ُم ْسددلم َ
تمسد تم مد لددن ت ددلاا معدددي كتدداب هللا ولددنتي)حدمف اد ي وقددال اإلمددام مال د ال يصددل أتددر و د األمددة إال ممددا
ال م اوليا).
ون ددن مسدداومة منددا فددي ت قي د تنميددة شدداملة ومسددتدامة فددي مدمنددة الخمددي نقدددم و د ا الب ددث ال د ي متندداول التخطدديط

االقتصادي من منظار إلومي وتجارب الدول العربية في االلتممار في الاقدو وكيفيدة االلدتفادة مدن االلدتممار فدي
الاقو ممدمنة الخمي إلى اإلتاة القاومين طلى برندام االلدتممار والتنميدة فدي مدمندة الخمدي لعلد يسداوم ولدا مشد ل
مسيط في ت قي التنمية الشاملة والمستدامة في مدمنة الخمي وفقاق لمبادئ الشرتعة اإللومية.
مشكلة الدراسة:
لقد قدمف تجارب التنمية السامقة في الدول النامية والتي تعتبر الدول اإللومية جبء منيا دليوق طملياق طلى م دوديدة
النتاو المت صل طلييا وذل مسبب اطتماد و التنمية طلى جناح واحد للتنمية ووا التنمية االقتصدادية دون التنميدة
االجتماطي ددة وو ددا م ددا تتبعد د ال دددول الغربي ددة ال أرل ددمالية واالش ددترانية وللل ددو أقل ددب ال دددول اإلل ددومية اطتم ددد

طل ددى

التخطدديط االشددتراني وال أرلددمالي وال د ي حددال الدددول اإللددومية إلددى ورشددة اددخمة لتنفي د المشددارتا مطرتقددة مددا يعددر
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بتسليم المفتاح وفرض نماذج طلينا ووا نماذج قرتدب طلدى مبدادئ دمنندا اإللدومي وطلدى واقدا مودندا المسدلمة ممدا
أدى إلى فشل كبير في برام التنمية في الدول النامية.
إن اطتمادن ددا طل ددى التخط دديط االقتص ددادي االش ددتراني وال أرل ددمالي وط دددم التبامن ددا ماألح ددام الش ددرطية الت ددي ت ددبط ود د ا
التخطيط االقتصادي والجيل ممقااد الشرتعة من و االح ام الشدرطية كاندف مدن ادمن االلدباب الميمدة فدي فشدل
ب درام االلددتممار والتنميددة فددي الددبود االلددومية التددي ن ددن منيددا ،ل د ل جدداء و د ا الب ددث لبيددان التخطدديط االقتصددادي
االلومي المن بط ماألح ام الشرطية وااللتفادة من والعمل م في طملية االلتممار والتنمية في مدمنة الخمي حتى

نصل الى التنمية االقتصادية واالجتماطية معاق.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في التالي:

 .1إن التخطديط االقتصددادي فدي اإللددوم وددا مدن اددميم الشدرتعة اإللددومية ،وتدددل طليد نصددا
والسددنة ،وو ددا واج ددب شددرطي م ددن أج ددل ال ددتممار والددتغول و ددروا

العلمانية وك ا قياب الاطي اإللومي طند والة األمار.
 .2التخطدديط والمتامعددة مددن ألالدديا

المتدداب

األم ددة ال دداوعة حالي ددا ،مس ددبب انتش ددار

االلددتممار والتنميددة ففددي قيدداب التخطدديط السددليم متع د ر المااءمددة بددين

المصال المتعاراة في ال ياة االقتصادية كما متع ر مالتالي الااال إلى التنمية الشاملة.
 .3اتتو

الدرالة طن كمير من الد ارلدا

السدامقة والتدي تت دد

طدن التخطديط االشدتراني ،فيد الد ارلدة

تتناول التخطيط من منظار إلومي وو ا ما متااف ما دمننا وشرتعتنا.

أهداف الدراسة:
 .1إبرال دور التخطيط اإللومي في ت قي التنمية الم لية في الخمي.
 .2إب درال أوميددة التخطدديط االقتصددادي مددن منظددار إلددومي ودور الميددم فددي ت قيد د مقااددد شددرطية إلددى
مجلددي التخطدديط ممنطقددة الخمددي وفددر و الرة التخطدديط مالمنطقددة والمجلددي ال دداالني للتط دداتر االقتصددادي
والمجلي البلدي الخمي وكل القاومين طلى برنام االلتممار والتنمية.

 .3طرض ودرالة تجارب الدول اإللومية فدي االلدتممار فدي مجدال األمدوش الاقفيدة وم اولدة تطبيد ود
التجارب معد تطاتروا في مدمنة الخمي.
منهجية الدراسة:
اطتمد الب ث طلى المني الاادفي الت ليلدي حيدث تصدو الد ارلدة مفيدام التخطديط االقتصدادي مدن منظدار إلدومي
ومجاالت ماإلاافة إلى المني التارتخي والمني التكايلي حيث ي اول تكايل مشدروطية التخطديط االقتصدادي مدن
منظار إلومي وتكايل التخدام أوم أدوا

التخطيط اإللومي.

الدراسات السابقة:
 -1بشر محمد موفق (  ) 2012التخطيط االقتصادي من منظور إسالمي:
ودفف و

الدرالة إلى القاء ال اء طلى التخطيط االقتصادي اإللومي ومفيام ومشروطيت وأوداف ومجاالت

وأدوات وااامط من منظار إلومي كما ودفف إلى واا ألاس نظري للتخطيط االقتصادي من منظار إلومي
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أمام القاومين طلى التخطيط في الدول اإللومية كما ودفف الدرالة إلى تااي الفرت بين التخطيط االقتصادي في
األنظمة االقتصادية المووة االشتراني والرألمالي واإللومي وتاالف الدرالة إلى أن التخطيط االقتصادي أايل

في النظام االقتصادي اإللومي كما أن ال متعارض ما الخصاوص األترى لي ا النظام وأن حجر الباوتة في وا
العدالة مكنااطيا والمفاءة مكنااطيا

المصل ة العامة للدولة المسلمة وشعبيا وأن ل ودفاق ألالياق متممل في ت قي
وتاالف إلى أن وناش فرت بين التخطيط االقتصادي االشتراني والتخطيط اإللومي من جاانب طدمدة كالمرجعية
واأللاس التشرتعي.
 -2عمر بن صالح  2011مبادئ التخطيط االقتصادي من منظور إسالمي:
ودددفف و د الد ارلددة إلددى البرونددة طلددى اوتمددام الش درتعة اإللددومية مالجانددب االقتصددادي كاوتماميددا مالجانددب العبددادي

وإب د درال إلد ددياما

الش د درتعة اإللد ددومية فد ددي التخطد دديط االقتصد ددادي كمد ددا ود دددفف إلد ددى تقد ددديم إالد ددار لمبد ددادئ التخطد دديط

االقتصادي وربط و المبادئ مالشرتعة اإللومية ألن من شكن و ا الربط إاباغ التخطيط مصبغة دمنية تجعل مدن
د ارلددت د ارلددة شددرطية ولقددد تااددلف الد ارلددة إلددى أن التخطدديط طمامداق والتخطدديط االقتصددادي تصااداق فدي الش درتعة

اإللومية متباأ الم انة البارلة وال أدل طلى ذل مما تم طرا من نصا

شرطية آيا

وأحادمدث فدي ود الد ارلدة

تشددير ا دراحة أو اددمنياق إلددى معنددى التخطدديط والتدددبير كمددا تااددلف أن التخطدديط يعددد مددن الااجبددا

الشددرطية ووددا

اارة من اار التشرات المستقبل ومن مبادو الااقعية والشمال والمرونة.

 -3بشر محمد موفق  2011االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهانات المستقبل:
تيد

الدرالة إلى ألقاء ال اء طلى ااامط التخطيط االقتصادي وتدتل الدولة في النشاط االقتصادي فدي اقتصداد

إلددومي وذل د مددن تددول ذكددر القااطددد الفقييددة ال ددامطة لي د ا التدددتل مددن تددول تمددي مطالددب ووددي اددامط م د ل
تصددر الدولددة مددالتخطيط ،اددامط ال اجددة لمراطاتيددا أوندداء التخطدديط ،اددامط حددل تعددارض المصددال طنددد التخطدديط،

اامط ح م القاط ال قات أوناء التخطيط ،اامط الماالنة بين المفالد والمصال في التخطيط وو القااطدد مدكتاذة
ومستنبطة من األدلة الشرطية التفصيلية التي ورد

فييدا آحداد األح دام حتدى شد لف أادوق كليداق ودا القاطددة الفقييدة.

ولدرالة ود القااطدد الفقييدة المليدة أوميتد فدي ادبط التخطديط االقتصدادي وتددتل الدولدة فدي ال يداة االقتصدادية فدي
اإللوم.
المبحث األول :التخطيط االقتصادي في النظام اإلسالمي.
المطلب األول :تعريف التخطيط في النظام اإلسالمي و مبادئه.
يعر التخطيط االقتصادي اإللومي مكن قاامة مسبقة وآنية للدولة المسلمة طلى ال ياة االقتصدادية ت قيقدا لمقاادد
التشرتا ومصل ة المجتما لطفي،2012 ،

.)39

والتخطيط االقتصادي في ماويتد يعتبدر آليدة فنيدة ت دتمم إلدى تصداوص المد وب والنظدام االقتصدادي اإللدومي كمدا
ان وليلة لقاامة الدولة المسلمة وتنطل من فلسفة و ا النظام لدور الدولة في ال ياة االقتصادية في المجتما المسلم

والتدي ت دبطيا اداامط شدرطية وفقييدة وليالدة شدرطية اقتصدادية إلدومية ،واألادل أن جيدال التخطديط االقتصددادي

جيددال فنددي يسددتند إلددى ألدداس نظددري وواددا مؤلددي يسدداق المد وب االقتصددادي الماجد للمجتمددا ،وفددي ددل تاجيد

المد د وب االقتص ددادي اإلل ددومي لد د ف ند د مال ددرورة ل ددن متع ددارض م ددا تص دداوص نظامد د اإلل ددومي ألنيم ددا ناتج ددان

واددادران طددن م د وب واحددد ومتس د  ،وتددرى الددبعل أن التخطدديط ال د ي يم ددن األت د م د فددي اقتصدداد إلددومي وددا
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التخط دديط الد د ي يق ددام طل ددى االتتي ددار والت ارا ددي وتع دداون أفد دراد المجتم ددا مالدرج ددة األول ددى وال ي ددان معاراد داق للنظ ددام

االقتصادي اإللومي ال ي يقام طلى ال رتة االقتصادية المقيدة والمنافسدة المن دبطة فدي األلداات والملميدة مشد لييا
الم ددددة لمددل منيمددا ودون تددكميم أو مصددادرة للملميددة الفرديددة التددي انتسددبف مددالطرت

العامددة والخااددة فددي المجدداال

المشددروطة والتاافد د ب ددين مص ددل ة الف ددرد ومص ددل ة المجتم ددا وف ددي ح دددود المس ددار االقتص ددادي الد د ي رل ددمت الشد درتعة
.)34

اإللومية لطفي،2012 ،

وتم ن واا مبادئ طامة لي ا التخطيط المم ن األت م في االقتصاد اإللومي ووي
التنمية اإللومية في حفظ الدمن والنفي والعقل والنسل والمال.

 .1ت قي أودا
 .2االلتبام مكولاتا

التنمية في البدء مال رورتا

 .3إتبا أنفك السبل لت قي األودا
ما أم ن دون الت

وم ال اجيا

وم المماليا .

من حيث السيالة وقلة التماليو ولرطة وامان ت قيد اليدد

ية مجيل من الناس لصال آتر أو الاوفدة مدن المجتمدا طلدى حسداب قيرودا

ودون او دددار لم ارم ددة اإلنس ددان وال ددط م ددن م انتد د وطبتد د الت ددي أوجبي ددا هللا لد د ودون إلد د ار

ف ددي

التخدام الماارد.

 .4التعاون بين األفراد والدولة في حدود ما تسم م إم انيا
 .5متاقو مدى شمال الخطط وطماميتيا طلى الظرو

كل منيم.

المختلفة التي تااج االقتصاد في المجتما.

المطلب الثاني :أركان التخطيط االقتصادي من منظور إسالمي
وتم ن التخو

أركان رويسية للتخطيط االقتصادي من منظار إلومي من تول التعرتف الساب .

-1إن الجيد ة التدي تقدام باادا الخطدط االقتصدادية المنالدبة وودي الدولدة المسدلمة فليسدف الخطدط االقتصدادية
للمجتما المسلم شيئاق مستارداق من الخارج بل وا من انا الدولة المسلمة بنفسيا وأجيبتيا.

 -2إن الجيددة الداتليددة فددي الدولددة المسددلمة التددي ت ددطلا م ددالتخطيط االقتصددادي وددي إدارة الدولددة الم امددة
مالمصال العامة للرطية وليي االلتئمار الفردي للمسؤولين أو أفراد انا القرار في الدولة.

-3إن و القاامة للدولة م دودة م دود وم باالة م اامط تختلو حسب المستاى ا لمنظار.
-4إن ود القاامددة تمددان لددامقة لمدددة الخطددة االقتصددادية وقددد تمددان آنيددة لددبعل المجرتددا

االقتصددادية ،فيددي

لددامقة لدداننة وآنيددة تتصددو مالمرونددة ولدديي الجمدداد فمددن تددول التقدداتم المسددتمر يم ددن تعدددمل الخطددة فددي

ااامطيا.

-5مت د مددن التعرتددف أن و د ا التخطدديط ي ددان ممددا ال متعددارض مددا الخصدداوص األت درى للنظددام االقتصددادي
اإللددومي فددو ي ددان التخط دديط لدديفاق قاالعدداق مد د وب مالخصدداوص المعروفددة للنظ ددام االقتصددادي ممددل أند داا
الملمية وإماحة التمل الخا ما دام من الرت مشرو وإدارة مشروطة لي ا المل .

-6إن التخطدديط االقتصددادي اإللددومي ال بددد أن ي ددان مددؤال اقر ممددا ي قد مقااددد التشددرتا اإللددومي ،كت قي د
و يفددة االلددتخو

فددي األرض ونشددر دمددن هللا تعددالى فددي المددان وت قي د العدددل ،وقيددر ذل د مددن مقااددد

الشرتعة اإللومية.
المطلب الثالث :مشروعية التخطيط االقتصادي.
وندداش آيددا

دالددة داللددة مباش درة طلددى التخطدديط االقتصددادي ومددن أشددير و د ا يددا

االقتص ددادي اإلل ددومي آي ددا

الددتدالالق فددي ادبيددا

التخطدديط

ل ددارة مال ددو طليد د الس ددوم وطل ددى نبيند داق الص ددوة والس ددوم وت دم ددد ر ت ددا طبت ددب مص ددر
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االقتصددادية والتكوتددل االقتصددادي مددن لدديدنا مالددو قددال تعددالى مالددو أَمَيددا ِ
در ِلد َدمان
الصد ِّددم ُ أَ ْفِتَنددا ِفددي َلد ْدب ِا َمَقد َا
ُ ُ ُ َ
ّ
ِ
َّ
الن ِ
ُت َدر َياِم َسدا َّل َعّلِدي أ َْرِج ُدا ِإَلدى َّ
دال تَ ْبَرُطدا َن
َيك ُ
ْنُل ُي َّن َل ْب ٌا ط َجا ٌ َو َل ْب ِا ُل ُنب َو ُت ْ در َوأ َ
داس َل َعل ُي ْدم َي ْعَل ُمدا َن َ ﴾46ق َ
ٰ
ِِ
ْنْل َن َمدا
صدتَ ْم َف َ ُروُ ِفي ُل ُنبلِ ِ ِإ َّال َقلِ ق
ْنُلا َن  ﴾47وُ َّدم َيدكِْتي ِمدن َم ْعد ِد َذلِد َ َل ْدب ٌا ِش َدد ٌاد َيدك ُ
يو ِّم َّما تَدك ُ
َل ْب َا لن َ
ين َدأقَما َف َما َح َ
صنان  ﴾48وُ َّم يكِْتي ِمن مع ِد َٰذلِ ط ِ ِ
الناس وِفي ِ يع ِ
ص ُدرو َن ) مالدو 46
َقَّد ْمتُ ْم َل ُي َّن ِإ َّال َقلِ ق
يو ِّم َّما تُ ْ ِ ُ َ
ام في ُي َغا ُ َّ ُ َ َ ْ
َْ
َ
َ ٌَ
–  )49وتقال معل أول العلم أن و ا يا فييا تخطيط اقتصادي تماتني ول ارطدي لمددة تمدي طشدر لدنة وودي
آيا قرآنية تممل نماذجاق للتخطيط االقتصادي الرشيد تبرل جملة من مبادئ التخطيط االقتصدادي األلالدية منيدا.
طمر بن اال .)714 ،2001 ،
 .1التشرات المستقبل وطبر طن طلماء اإلدارة مالتنبؤ مالمستقبل وتقدام طلدى التكوتدل الد ي أوتيد نبدي
هللا مالددو طلي د السددوم قددال تعددالى ر ِب َقد ْدد آتَيتَِنددي ِمددن اْلمْل د ِ وطَّلمتَِنددي ِمددن تَك ِْوتد ِدل ْاألَح ِادمد ِ
دث
ْ
َّ
َ
َ ُ ََ ْ
ِ
دف ولِِي ددي ِف ددي الد دَد ْنيا وا ْ ِت ددرِة تَ دداَّفِني مس ددلِما وأَْل ِ ْقِن ددي ِم َّ ِ ِ
الس ددماوا ِ و ْاأل َْر ِ
ين)
الص ددال َ
ض أَن د َ َ ّ
ُْ ق َ
َ َ
َ َ
َف دداال َر َّ َ َ َ
مالو  )101طلم طلم هللا إيا للتخطيط للمستقبل فقد طلم هللا مكن لتكتي لبا لناا

وال تطددة لدداتة دون التنبددؤ مالمش د و

شداد

وواددا ال لددال المنالددبة ليددا وال يخفددى مددا ملعب د التنبددؤ

مالمستقبل من دور كبير في إنجداح التخطديط أو إفشدال  ،فملمدا كاندف االفت ارادا

معقالدة وقاومدة

طلى معلاما دقيقة مقدر ما تصب قرتب من الااقا وبقدر ما ي ان التخطيط ناج اق.
 .2مرحلة الت ير واإلطداد وذل مالتغول الماارد المتافرة والتمماروا مما مافر للمجتما حاجيات .
 .3ت دمددد األودددا

وااللددتعداد لمااجيددة األلمددة االقتصددادية المنتظ درة وال ددر

المجتما في السناا

طلددى تددافير حاجيددا

العجا .

 .4الااقعيدة وذلد ماتتيدار أف ددل الطدرت ل ددل المع ددو

االقتصدادية فددي السدناا

العجددا

فااددا

تطدة م مدة ت قد التداالن بدين اإلنتداج الب ارطددي والدتيون تدول تمسدة طشددر لدنة وود ا دليددل
طلى تمامل الجياد وترامط االطمال وتنفي الخطة االقتصادية.

 .5االلددتم اررتة وتتجلددى ذلد فددي الددتمرار العمددل لمدددة لددبا لددناا دون كلددل وال ملددل قددال تعددالى
ِِ
ِ
ْنُلا َن) لدارة مالدو،
دنبلِ ِ ِإ َّال َقلِ ق
ديو ِّم َّمدا تَدك ُ
ال تَ ْبَرُطا َن َل ْب َا لن َ
صددتَ ْم َفد َ ُروُ فدي ُل ُ
َق َ
ين َدأقَما َف َمدا َح َ
ا ية  ،) 47والدأب العادة وااللتمرار.

 .6المشدداركة حيددث لددعى مالددو طلي د السددوم ألن يشددارش فددي تنفي د الخطددة أنبددر طدددد مم ددن مددن
المنف من يظير ذل في الخطاب الماج للجماطة في قال ﭐ تَ ْبرطا َن – تُ ِ
صُنا َن)
َُ
ْ
 .7الشمالية حيث أوتمدف تطدة مالدو طليد السدوم معاامدل اإلنتداج االقتصدادي معناادروا المختلفدة
من لراطة وفت لات للتبادل التجاري كما ورد إلى المجال الصناطي في قال تعالى وُ َّم َيكِْتي
ِمددن معد ِدد َٰذلِ د طد ِ ِ
الندداس وِفي د ِ يع ِ
لددارة مالددو ،ا يددة  ) 49يعصددرون
صد ُدرو َن)
دام في د ُي َغددا ُ َّ ُ َ َ ْ
َْ
َ َ ٌ
العنب تم اقر والسمسم دوناق.

َيددا
الد ُ
دو أَم َ
 .8المفدداءة اوتمددام مالددو طلي د السددوم مددالقاة البش درتة المنتجددة مدددل طلي د قال د تعددالى ُم ُ
ِ
ِ
ُتد َدر َياِم َسددا
الصد ِّددم ُ أَ ْفِتَنددا ِفددي َلد ْدب ِا َمَقد َا
در ِلد َدمان َي دك ُ
دنب َو ُت ْ ددر َوأ َ
ْنُل ُي َّن َلد ْدب ٌا ط َجددا ٌ َو َلد ْدب ِا ُلد ُ
ّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّل َعّلِي أ َْرج ُا إَلى الناس َل َعل ُي ْم َي ْعَل ُما َن ) لارة مالو ،ا ية .)46
و تشير ا يا

إلى التخطيط في القطاطا

االقتصادية الرويسية المختلفة منيا

ECIDIKO 2017

6

Ecidiko.elmergib.edu.ly
 27-25ديسمبر 2017

ECIDIKO2017-019
المؤتمر االقتصادي األول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس

ِِ
ين َدأقَمددا َف َمددا
-1
دال تَ ْبَرُطددا َن َلد ْدب َا لددن َ
التخطدديط فددي قطددا االلددتيوش وتشددير إلي د قال د تعددالى ﭐ َقد َ
ْنُلا َن) لارة مالو ،ا ية .)47
صدتَ ْم َف َ ُروُ ِفي ُل ُنبلِ ِ ِإ َّال َقلِ ق
يو ِّم َّما تَك ُ
َح َ
التخطيط في قطا اإلنتاج وتشير إلي مجما ا يا المرتمة المتقدمة حيث واا ليدنا مالدو
-2
الخطة االقتصادية وبناوا طلى نشاط البراطة.

ٰ
ْنْل َن َمدا َق َّدد ْمتُ ْم
-3
التخطيط في االدتار وتشير إلي قال تعالى وُ َّدم َيدكِْتي ِمدن َم ْع ِدد َذلِد َ َل ْدب ٌا ِش َدد ٌاد َيدك ُ
يو ِم َّما تُ ِ
َّ ِ
صُنا َن) لارة مالو ،ا ية .) 48
َل ُي َّن ِإال َقل ق ّ ْ

ديو ِم َّمددا تُ ِ
ِ َّ ِ
صد ُدنا َن) لل ددث طلددى االدتددار لاقددف ال اجددة ،وتعددد التخطدديط مددن
ْ
فجدداء االلددتمناء فددي قالد تعددالى إال َقلد ق ّ
الااجبددا الشددرطية ،ذل د مددكن ت قي د أودددا النشدداط االقتصددادي أمددر واجددب وال تت ق د و د األودددا إال بتخطدديط
م م والقاطدة األاالية تنص طلى أن ما ال متم الااجب إال م فيا واجب.
المطلب الرابع :أهداف التخطيط االقتصادي اإلسالمي ومجاالته.
أودا

التخطيط االقتصادي اإللومي تتممل في التالي الاادي وآترون،2010 ،

) 121

 .1ت قي العدالة في تالتا الدتل .ولعدالة تالتا الدتل في االلوم طدة مقااد شرتعة منيا
الخددا

مددن الغيددان المددال طلددى مصددال الجماطددة والغيددان أا د ام لقال د تعددالى

ك ك
ناووا َن لَيَطْ َو ) (سوومرا العل و
َكو َّوَل ن َّن ْاْل َ

ِ ِِ
اللد ِ ت ِ ِ ِ ِ
ِ
اآلُة )6وقال تعالى وَلا مس َ َّ
ِ
ِ ِ ِ ِ
دير) لدارة
اء ِإَّن ُ ِمعَبداد َتِبي ٌدر َمص ٌ
ط ُ ّ
َ ْ ََ
الرْل َ لعَباد َلَب َغ ْاا في ْاأل َْرض َوَلدٰمن ُمَنّبُل مَق َدر َّما َي َش ُ
الشارى ،ا ية .)27

ِ
ييددا
َم ْرَنددا ُم ْت َرِف َ
أ -التددر ال د ي متبددا الغنددى ممددا مددؤدي إلددى االن ددول لقال د تعددالى َوإِ َذا أ ََرْدَنددا أَن َن ْيل د َ َق ْرَت د قة أ َ
ِ
اوا تَد ْدد ِم قيرا) لددارة اإلل دراء ا يددة  )16والتددر لددبب الق دداء طلددى
ييددا َف َ د َّ َطَل ْي َيددا اْلَقد ْدا ُل َفد َدد َّم ْرَن َ
َفَف َس دُقاا ف َ
ال ارة.
ب -نب األحقاد وليادة التراحم بين فئا

المجتما.

أما ولاول إطادة تالتا الدتل في اإللوم فتتممل في
 دطاة األنفات والب ل التي ي ل طلييا اإللوم أنبر طامل ذاتي إلطدادة التالتدا لقالد تعدالى وأ ِ
َنفُقداا ِفدي
َ
ِِ
اللد ِ وَال ُتْلُقاا ِمكَم ِدي ُ م ِإَلى التَّيُل َم ِة وأ ِ
يل َّ
َّ ِ
لِب ِ
ين) لارة البقرة ا ية .)195
َحسُناا ِإ َّن اللد َ ُي َب اْل ُم ْ سن َ
ْ َ ْ
ْ ْ
َ
َ
 ت رتم اإللوم لدتال الربا واالحتمار وأنل المال مالباالل والسرقة والتغول النفاذ لل صال طلى المال.
 المي ار وليلة لتفتيف المروا

المبيرة مالتمرار بين األبناء.

 البكاة تعتبر من اوم األدوا

التدي تعمدل طلدى تالتدا الددتل بدين أفدراد المجتمدا .حيدث أن جدبء مدن رأس

مال األقنياء يعطى للفقراء لناتاق.
ت قي المفاءة االقتصادية بتخصيص أممل للماارد المتاحة حتى مت ق الرفا االقتصدادي لمافدة أفدراد المجتمدا .إن النصدا

الدالة طلى حر اإللوم طلى المفاءة والفاطلية في التخدام الماارد المتاحدة كميدرة مدن القدرآن والسدنة منيدا قالد تعدالى ََقل كوِ
ْاعملما فَايَورى اللَّوهل َعملَ لمِ َر لسملهل َالْم ْؤكملم َن َ َستلورََُّ َن نك ََل َع كاِل الْ َْي ك
َّه َاَاك فَويلوَبكإئل لمِ كِبَوا لك وتل ِْ َو ْع َملوم َن) (سومرا التمةوة
ب ََالش َ
َ ْ ََ َ ل
َ َ
َ ََ

اآلُوة

 .)105وقالد

" )إن هللا ي ددب إذا طمدل أحدددكم طمدوق أن متقند " وإن كدان ود ا التاجيد الربدداني التشدرتعي منطبد طلددى

المستاى الفردي ف ن منطب من ماب أولى طلى المجتمعا

اإللومية التدي منداط بيدا الدتخدام المداارد االقتصدادية المتاحدة ليدا
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التخطيط االقتصادي من منظور اسالمي ودوره في تحقيق التنمية المحلية ....

أف ددل الددتخدام بدددالق مددن ودددروا وتعطيليددا ،إن التا يددو المامددل والفعددال للمداارد البشدرتة يعتبددر ودددفاق ال قنددى طند مددن أودددا
النظام اإللومي ألن ال يسداطد فقدط فدي ت قيد ودد

تالديا ال يداة االقتصدادية الطيبدة ف سدب بدل يمدن كد ل اإلنسدان العدبة

والم ارمددة اللتددين متطلبيمددا مركددب اإلنسان نصددار،2010 ،

 .)93كمددا أن التا يددو المامددل والفعدال للمداارد الماديددة يعددد ودددفاق

اددرورتاق أي داق مددن حيددث أن كافددة المداارد فددي السددماء أو األرض القصددد منيددا بنظددر اإللددوم ت قيد رفاوددة اإلنسددان فوبددد مددن

التغوليا التغوالق مووماق بدون إفراط وال تب مر وذل في الغرض ال ي تلقف ل .

 .2الددتقرار قيمددة النقدداد إن الددتقرار قيمددة النقدداد ال قنددى طن د فددي اإلالددار اإللددومي وذل د مسددبب تكنيددد اإللددوم
الااا طلى األمانة و العدالة في كافة المعامو

االنسانية.

 .3تعبئة المدت ار والفاطلية في التخداميا إن تعبئة المدت ار

ود

جاوري في االقتصاد اإللومي ألن اإللوم

مدمن قطعاق انتنال األماال وتطالب مالتخداميا المنت لت قي أوداف االقتصادية واالجتماطية.
المطلب الخامس :مجاالت التخطيط االقتصادي اإلسالمي.
 .1تخطيط اإلنتاج وت ان مالتخطيط لنا معين من اإلنتاج م يث تسخر االدارة االقتصادية الماارد المتاحة إلنتداج
قطا معين مدن قطاطدا

اإلنتداج أو إلنتداج لدلا وتددما

األولاتة واألومية االجتماطية.

معيندة تتقددم طلدى قيرودا مدن السدلا والخددما

فدي قاومدة

 .2تخطيط االلتيوش إن األال في التيوش الفرد المسلم والمجتما المسلم اإلماحة وال ل ما دام و ا االلدتيوش
م باالاق مال اامط الشرطية لولتيوش.

 .3تخطيط العمل وونا من ال رورة أن يقدام جيدال التخطديط بتخطديط العمدل وفدي لدبيل ت قيد ذلد  ،لد أن يكتد
مالمعطيددا

الفنيددة كتكويددل العامددل وتطدداتر الم داارد البش درتة كمددا يجددب تددافير الا دداوو أو اإلرشدداد إلددى القطاطددا

الولمة للمجتما طلى أقل تقدمر.

 .4تخطدديط التماتددل إن دور جيددال التخطدديط اإللددومي متممددل دور ونددا فددي اددبط التمدداتو
وم ددددوا المتع ددددة والتا يف ددا
االقتصاد من السلبيا

الممناحددة مكنااطيددا

المترتب ددة طليي ددا وم ددددوا أي د داق وت ددبط ذلد د مم ددا ي قد د المص ددل ة الراج ددة وت ف ددظ

والمش و

قير المرقابة.

 .5تخطيط الب ث العلمي لقد اوتم اإللوم مالعلم من بداية الدولة اإللومية فقد أمر الرلال المرتم  )معدد قدبوة

بدر الص امة مكن يكت وا الفداء من ألرى كفار قرتش وكان من امن و ا الفداء لل من لم يستطيعاا أن مددفا المدال
إن يعلم كل ألير طشرة من قلمان المدمنة وو ا مدل طن الر تة التخطيطية للنبي  )واوتمام مالتعليم.
المطلب السادس :أساسيات التخطيط اإلسالمي.
إن طلددى جيددال التخطدديط االقتصددادي فددي الدولددة المسددلمة أن يكتد مكلالدديا
ووي الاليا

مستفادة من النصا

وامددة للتخطدديط االقتصددادي اإللددومي

الشرطية والمصال العامة للدولة ون كر منيا ما ملى

 .1الشدداري ووددي مشدداورة ذوي ال درأي السدددمد فددي جميددا التخصصددا

وتعتبددر المشدداورة مددن أوددم المبددادئ اإللددومية

وقاطدة من أوم القااطد األلالية في الااليا العامدة وتتعددد األدلدة طلدى وجداد الشدارى ومنيدا ا يدا القرآنيدة التاليدة
ِ
اللد ِ لِنف َليم وَلا ُكنف َف ًّ
قال تعالى َفِبما رحمة ِمن َّ
الدتَ ْغِف ْر َل ُي ْدم
ظا َقلِي َ
َ ُْ َ ْ َ
ظ اْلَقْل ِب َال َنف َ اا م ْن َح ْالِ َ َف ْ
َ َ َْ َّ
اط ُ
و َط ْن ُي ْم َو ْ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ين) لارة آل طمران ا ية  ،)159البد من
َو َش ِاوْرُو ْم في ْاأل َْم ِر َفِ َذا َط َبْم َف َفتََاَّك ْل َطَلى اللد ِإ َّن اللد َ ُي َب اْل ُمتََاِّكل َ
االلتعانة مكول العلم وال ل والعقد ال من وم نظرتيم تمان أطم وأشمل وأدت لت قي المصل ة العامة.
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 .2ال رتة االقتصادية المن بطة إن اإللوم مراطي مبدأ ال رتة االقتصادية لااء في التعامو
أو التعددامو

بددين الدولددة المسددلمة وقيروددا مددا دامددف و د التصددرفا

الدوليددة واالتفاقيددا

وال رام في اإللوم وم ققة للمصل ة العامة.

 .3الشددمالية وونددا مددرى التخطدديط اإللددومي إن األودددا
الدنياتة واألودا
 .4التنسي

الفردية بين الناس

من ددبطة مقااطددد ال ددول

التددي يجددب ان يسددعى اإلنسددان لت قيقيددا شدداملة للودددا

األتروتة.

وو ا األلاس مكتاذ من تشرتعا

اقتصادية كميدرة منيدا أن الشدار حدين أمدر ولدي األمدر مجبايدة البكداة

وتالتعيا لم مترش مصارفيا تبط طشااء بل بين مصار البكداة ومسدت قييا وكدان ذلد فدي لدارة التابدة ا يدة )60

حيددث حدددد

ا يددة ومانيددة أاددنا

لمصددار البكدداة وو د ا مددن أدلددة ألدداس التنسددي فددي التخطدديط االقتصددادي فددي

المجتما المسلم.
 .5االلتبام والمرونة ونقصدد مدااللتبام فدي التخطديط اإللدومي االلتدبام ماألح دام الشدرطية القطعيدة المابتدة مالنصدا
واألودددا

والقدديم المرطيددة فددي الش درتعة اإللددومية ممددل حرمددة الربددا ،ك د ل االلت دبام

القطعيددة وبات داق وداللددة كالمليددا
مالخطط االقتصادية الماااطة ما دامف م ققة للوددا

المطلابدة المااداطة ألجليدا ،أمدا المروندة فيعندي المروندة

في الالاول واأللاليب المسدتخدمة لتنفيد الخطدط االقتصدادية تصااداق إذا رأمندا الشدرتعة تدرى األوددا
لمددن الال داول واأللدداليب مرنددة متغي درة تختلددو مددن حقبددة لمنيددة إلددى أتددرى ومددن مجتمددا إلددى آتددر مددا دامددف مقبالددة
المليدة وابتد

شرطاق ،وك ل المرونة في واا تطط بدملة.
 .6تاالين رأس المال وذل بتاالين رأس مال داتل البود اإللومية وال دد مدن االلدتمما ار

األجنبيدة داتدل الدبود

اإللددومية وذل د لتقليددل ا وددار الم دددمرة ليجددرة ر وس األم داال اإللددومية وحبسدديا طددن االقتص دداد ال قيقددي والتنميددة
الولمة لدولنا اإللومية.
 .7تاالين الطلب وقطاطات كتاالين االلتيوش وااللتممار والعمالة.

 .8تاالين العقال بدالق من وجرتيا وك ل تاالين التمنالاجيا والفن اإلنتاجي وطدم االطتماد الملي طلى االلتيراد.
المبحث الثاني :الفرق بين التخطيط االقتصادي فيي االنظمية الثال ية النظيام الرأسيمالي والنظيام اال يتراظي والنظيام
اإلسالمي:
الددنظم االقتصددادية السدداودة فددي العددالم وددي النظددام االلددومي والنظددام الرلددمالي والنظددام االشددتراني و النظددام المخددتلط
ولمددل نظددام مددن و د االنظمددة ددرو

تااددة نشددك فييددا و قااطددد و نظرتددا

و تختلددو فددي ولدداول معالجددة المشددانل

االقتصادية المختلفة ،و قد تطرقنا إلى التعرتف مالنظام االلومي في الم ار االول.

المطلب األول :الفرق في المرجعية واألساس التشريعي:
المقصد األول :المرجعية واألساس التشريعي للتخطيط االقتصادي االسالمي يتكون مين جنيانين(لطفي 2011
ص:)96
 .1النصا

الشرطية من القرآن المرتم والسنة النباتة الشرتفة المطيرة ،فيمدا األلداس الشدرطي الخالدد الد ي مؤلدي

للتخطيط االقتصادي الشرطي المقبال.

 .2السيالة الشرطية لل انم المسلم ،ووا ال ي يممل األلاس التشرتعي للتخطديط االقتصدادي ،ولمدن يوحدظ أن ود

السيالة الشرطية ليسف تعسفية أو ت مية حسب واى ال انم ،وانما وي ي يط معصميا لاار ومين م ان من أول
ال ل والعقد والشارى في و الدولة المسلمة ،فيم طيان ال انم طلى المجتما ،ولمل واحد منيم و يفت .
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المقصد الثاني :المرجعية واألساس التشريعي للتخطيط االقتصادي اال تراظي:
األلدداس التشدرتعي للتخطدديط االقتصددادي االشددتراني وددا جيددال التخطدديط المركددبي للدولددة ،والد ي مددرى أن ر تتد وددي
االااب لااء في إدارة االنتاج أو تالتا الماارد.
المقصد الثالث :المرجعية واألساس التشريعي للتخطيط االقتصادي الرأسمالي:
و الرة التخطديط ماإلادافة إلدى نظدام السدعر فدي السددات ودي األلداس التشدرتعي للتخطديط االقتصدادي ال أرلدمالي حيددث
تقام فلسفة النظام طلى ال د من تدتل الدولة ،وت ان تدتليا إلاوح نقاوص مؤلسة السات ومفالدوا.
المطلب الثاني :الفرق في تشريع الملكية وأنواعها.
 .1نوع الملكية في النظام االقتصادي اإلسالمي:
تنقسم الملمية في النظام االقتصادي اإللومي إلى وووة اناا
أ .الملمية الخااة ووي ما كانف لفرد أو لمجماطة من األفراد طلى لبيل االشتراش.
ب .ملمية الدولة أو بيف المال وتنقسدم إلدى قسدمين ،القسدم االول متممدل فدي أمداال الدولدة الخاادة ،وودي التدي تسدمى
 ،والقسددم

االمدوش ال درة ،والتددي تمتلميدا الدولدة مصددفتيا شخصدا معناتداق ،وتسددتعمليا كالدتعمال األفدراد لملميددم الخدا
المدداني متممددل فددي أم داال الدولددة العامددة ،ووددي الملميددة التددي ي ددان ادداحبيا بيددف المددال أو الدولددة مصددفتيا شخص داق
اطتبارتاق ،وتجال لالي األمر التصر فييا مما ي ق المصل ة العامة.

ج .الملميددة االجتماطيددة أو العامددة ووددي مددا كانددف لمجمددا أفدراد األمددة ،أو لجماطددة مددن الجماطددا
األمة بااو أتيا جماطة .دون أن يستكور بيا أحد البعلي، 2002،

التددي تتمددان منيددا

)168

 .2نوع الملكية في النظام االقتصادي اال تراظي :يقدام النظدام االقتصدادي االشدتراني طلدى ألداس الملميدة العامدة
لالدداول االنتدداج ،حيددث متطددار اإلنتدداج ت ددف رقامددة المجتمددا مكلددر  ،وت درتبط االنتدداج مال اجددا

االجتماطيددة وأوددد

المجتما.
 .3نوع الملكية في النظام االقتصادي الرأسمالي :يقام النظام االقتصادي الرألمالي طلى ألداس الملميدة الفرديدة أو
الخااددة للم داارد و لالدداول االنتدداج ،وال رتددة االقتصددادية للف دراد فددي إدارة و تسدديير و ممارلددة النشدداط االقتصددادي

والتنافي فيما بينيم بيد

ت قي الم سب المادي.

والجدول التالي ماا أوم الفروت الجاورتة بين النظام الرألمالي والنظام االشتراني والنظام االقتصادي اإللومي.
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جدول رقم ()1

أوجه االختالف بين النظم االقتصادية الرأسمالية واال تراظية واإلسالمية
أوجه االختالف

النظام االقتصادي اإلسالمي

النظام الرأسمالي

النظام االشتراكي

الدين

الدين يوجه االقتصاد

نشأ في بيئة علمانية تفصل الدين عن
الدولة

اقترن بعقيدة اإللحاد أي ال
إله والحياة ماده فال تأثير
للدين مطلقا على االقتصاد

الملكية

للفرد للحق في تملك وسائل
اإلنتاج وفق الضوابط
والقيود الشرعية وعدم
اإلضرار بمصلحة الجماعة
.

للفرد الحق في تملك وسائل اإلنتاج
دون قيود أو شروط

يقوم على أساس الملكية
االجتماعية لوسائل اإلنتاج

مبدأ الحرية
االقتصادية
وتدخل الدولة

عدم تدخل الدولة في النشاط
االقتصادي إال إذا دعت
الحاجة لذلك

الدولة ال تتدخل في النشاط
االقتصادي وللفرد مطلق الحرية
ولكن بعد أزمة الكساد العالمي عام
1929م صارت الدولة تتدخل في
النشاط االقتصادي في بعض
الجوانب.

الدولة هي التي تدير وتوجه
النشاط االقتصادي عبر
جهاز التخطيط المركزي
وليس للفرد الحرية المطلقة

مبدأ الربح

الربح هدف اقتصادي ولكنه
ليس الهدف الرئيس

يعتبر الربح الهدف الرئيسي
للمشروع وهو الذي يدفع إلى
االستثمار

ال يعتبر الربح هدف وإقامة
المشاريع الهدف منها
اجتماعي متمثل في سد
احتياجات الناس

مبدأ آلية السوق
(جهاز الثمن)

تتحدد األسعار من خالل
قوى العرض والطلب
والسوق يعمل من خالل
ضوابط شرعيه ومبادئ
أخالقية

تتحدد األسعار من خالل قوى
العرض والطلب والتسعير مرفوض
مطلقا وال يوجد قيم ومبادئ تحكم
السوق في هذا النظام.

الدولة هي التي تحدد
األسعار

الهدف

تأمين حاجات المجتمع
اقتصاديا واهتم باألفراد
وجعل من أهداف االقتصاد
تحقيق رضا هللا سبحانه
وتعالى.

ا لهدف مادي وتامين حاجات
المجتمع.

المرجعية
واالساس
التشريعي

النصوص الشرعية من
القرآن الكريم والسنة النبوية
و السياسة الشرعية للحاكم
المسلم

وزارة التخطيط باإلضافة إلى نظام
السعر في السوق

الهدف مادي وتامين
حاجات المجتمع.

جهاز التخطيط المركزي
للدولة

المصدر إطداد الباحمان.
مددن تددول مددا لددب نجددد أن الباحددث فددي مااددا التخطدديط االقتصددادي مدددرش مددن أدبيددا

التخطدديط ومصددادر أن

مرجعتي د وألال د التش درتعي يختلددو حسددب األنظمددة االقتصددادية المووددة المشدديارة االشددتراني وال أرلددمالي واإللددومي
وحددين التطددرت لمشددروطيت ال منبغددي للباحددث أن متجدداول اإلشددارة إلددى و د المرجعيددة أو األلدداس التش درتعي للتخطدديط

نظ اقر ألن ليستمد مشروطيت وتاجيي للنظام االقتصادي من تول .
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التخطيط االقتصادي من منظور اسالمي ودوره في تحقيق التنمية المحلية ....

وكما تقدم معنا ف ن المرجعية واأللاس التشرتعي للتخطيط اإللومي متمان من النصا

الشرطية من القرآن المرتم

والسنة النباتة الشرتفة المطيدرة ومدن السيالدة الشدرطية لل دانم المسدلم والتدي تقدام طلدى الشدارى ولقدد كدان النبدي )
يستشير الص امة في كمير من األمار التي لدم تمدن تشدرتعاق ربانيداق مباشد اقر وتندبل طلدى رأميدم وود الميدبة ال تاجدد فدي

نظام اقتصادي آتر كما يمتال بيا التخطيط االقتصادي في اإللوم.

أما في التخطيط االقتصادي االشتراني فمما قلنا لامقاق أن اإللاس في التخطيط وا جيال التخطديط المركدبي للدولدة
وال د ي مددرى أن ر تت د وددا األادداب ل دااء فددي اإلنتدداج أو تالتددا الم داارد وتعتقددد االشددترانيان فيمددا متعل د بتخصدديص
الماارد أنيم أقدر طلى معرفة ال اجا

ال قيقية للمجتما وأقدر طلى ترتيبيا طلى للم األولاتا

ومما ال ش في أن

النظدرة البشدرتة قاادرة طددن إدراش الممددال اإلليددي فددي التش درتا ولد ا فد ن التخطدديط االقتصددادي االشددتراني مددا ادطدداء
الااال إلى حالة العدالة التالتعية إال أن أتف في ت قيقيا.
أما التخطيط الرألمالي ف ن األلداس التشدرتعي الد ي مرتمدب طليد ودا و الرة التخطديط ماإلادافة إلدى نظدام السدعر فدي

السددات وتمتددال التخطدديط االقتصددادي ال أرل ددمالي طندد فددي النظددام االش ددتراني ممرونت د حي ددث أن الخطددة االقتص ددادية
الرلمالية مرنة متم تجدمدوا في كل طام في حين ان الخطة االقتصادية االشترانية لاننة الال مدة الخطدة الخمسدية

أو أنمددر أو أقددل ون ددن طندددما تملمنددا طددن الفددرت بددين األنظمددة االقتصددادية المووددة المشدديارة أشدرنا مشد ل تددا

إلددى

تشرتا الملمية وأنااطيا في األنشطة المووة وإن لبب ذكر ود ا الاجد اليدام مدن المقارندة بدين تشدرتا الملميدة وأنااطيدا
في األنظمة االقتصادية المووة ودا العوقدة الااليددة بدين الملميدة وبدين اإلدارة االقتصدادية حيدث إن التخطديط واإلدارة

االقتصادية للمجتما تتسا وت ي من تول مجاال

الملمية وأنااطيا في النظدام االقتصدادي فد ذا كدان نمدط الملميدة

طاماق كانف ال اجة أنبر للتخطيط االقتصدادي وإدارة ود الملميدا
وإذا كانف الملمية يغلب طلييا النظام الخا

العامدة والفدف طلييدا النظدرة التخطيطيدة المركبتدة

والفردي كانف ال اجة أقل إلى التخطيط واإلدارة االقتصادية ال اميدة

المركبتة وإنما تبتد مساحة التخطيط الساقي في و ال الة.
مما لب وجدنا ان النظام االقتصادي االشتراني يشت الم مدن المد وب االشدتراني الجمداطي الد ي يقدام طليد مدن
حيث شديا الملميدة وإلغداء االلدتممار الخدا

بيدا ،ووجددنا ان النظدام ال أرلدمالي يشدت الدم ال أرلدمالي مدن المد وب

ال ي يستند إلي ووا الفردية ال أرلدمالية .مدا ت جديم ملميدة الدولدة ،أمدا فدي اإللدوم فيدا متميدب م اند نظدام مسدتقل ال
اشتراني وال رألمالي ووا ك ل في مااا الملمية وأنااطيا.
وتقال الباحث الفرنسي جاش أولتروي ،ليي وناش في ال قيقة الرتقة وحيددة وادرورتة لمنمداء االقتصدادي كمدا ترتدد
أن تقنعنددا م د الم د اوب القصدديرة النظددر فددي النظددامين االقتصددادمين المعاا درتن وأل د طلددى اددرورة التمدداس الم د وب
المالث في اإللوم ألن ليي فردياق وال جماطيا ولمن يجما حسنا
وال

أن اإللوم ال يجما حسنا

تجميعددا ل سددنا

كل من الم وبين.

النظامين االقتصادمين المعاارتن ف سب بل إن لبقيما بي ال سدنا

وليسدف

النظدداميين معددد أن ابتدددطاوا وابتما اروددا فيددا نظددام مسددتقل م ددل معطيات د ومبادو د واداامط كمددا أن د

ليي قاوماق طلى أنقاض أنظمة أترى بل إن في من ال سنا
من تناق ا األنظمة البشرتة التي ترى المني اإلليي أماميا ماجاداق فتترك وت يد طن إلى قير ودى.

ما لم متنب إلي أرباب و من النظاميين حتى ا ن وو

وتواددة القددال ن د كر اإلتدداة فددي مجلددي التخطدديط ببلديددة الخمددي وفددر و الرة التخطدديط ممدمنددة الخمددي وكددل اإلتدداة
المش درفين طل ددى االلددتممار والتنميددة فددي مدمنددة الخمددي وف ددي مودنددا طامددة إننددا لددن نسددتطيا أن ن قد د تنميددة شدداملة
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ومستدامة إال وف مني شرتعتنا اإللومية ولنة نبينا طلي أف ل الصوة والسوم ،ولقد ورد طن اإلمام مال رحم

هللا إن قدال ( ال ُصول أرور هواأل ا موة نال ِبوا هول ةوه أَ وا) فاإللدوم مدني طمدل وألدلاب حيداة قدال تعدالى الْيَو ْومَ
ك
اضطلَّر كِف َمَْم ٍ
كٍ
أَ ْكم ْل ل لَ لمِ كََُ لمِ َأ ََُْ ْم ل َعلَْي لمِ نك ْعم كِت َر كضي ل لَ لمِ ْك
اْل ْس ََل َ ًَُا فَ َم كن ْ
صة َغْيو َور لمتَ َجوانف كإكْل ٍْث فَوكإ َّن اللَّووهَ
َ َ
ْ َ ََ
ْ
َْ
َ
ل
ك
َنف ِس ِي ْم َو ِج ْئَنا ِم َ َش ِي قيدا
يِ) (سمرا املائدا اآلُة .)3وقال تعالى َوَت ْاَم َن ْب َع ُث ِفي ُك ِّل أ َّ
ُمة َش ِي قيدا َطَل ْي ِيم ِّم ْن أ ُ
َغ لف ٌ
مر َّرح ٌ
طَلى ودٰؤَال ِء ونَّ ْبلنا طَلي اْل ِمتَ ِ
ِ ِِ
ِ
ين) لدارة الن دل ا يدة .)89فالسدبب
اب ت ْبَي قانا ّل ُم ِّل َش ْيء َو ُو قدى َوَر ْح َم قة َوُب ْش َر ٰى لْل ُم ْسدلم َ
ََ َ َ ْ َ
َ ٰ َُ
َ
الرويسددي فددي فشددل التنميددة فددي الددبود اإللددومية وددا تددرش كتدداب هللا ولددنة رلددال هللا  .)فددالتخطيط وااللددتممار فددي
مود المسلمين كل مرتمب طلى مبادئ األنظمة االقتصادية االشترانية والرألمالية والتي وي أنظمة مود الغدرب فدن ن

نكتي بنماذج التخطيط في تل الدبود ون داول تطبيقيدا طلدى مودندا دون النظدر إلدى ماافقتيدا لمتداب هللا ولدنة رلدال
طلي الصوة والسوم.

فددالتخطيط اإللددومي وااللددتممار وفقداق لمبددادئ شدرتعتنا ومددا السددبيل إلددى ت قيد التنميددة الشدداملة والمسددتدامة لدااء فددي

مدمنددة الخمددي أو مددود المسددلمين طامددة .ون ددن بدددورنا لددن اول أن نشددارش فددي و د التنميددة فددي بلديددة الخمددي حيددث

ناا للتاة القاومين طلى االلتممار في و المدمنة ،ش ل من أش ال االلتممار ال ي يم ن أن يساوم في التنمية
االقتصادية في المدمنة .فن ن طنددما تملمندا طدن الملميدة فدي اإللدوم تملمندا طدن ووودة أنداا مدن ود األنداا الموودة
ذكرنا الملمية االجتماطيدة أو العامدة وودي مدا كاندف لمجمدا أفدراد األمدة أو لجماطدة مدن الجماطدا

التدي تتمدان منيدا

األمددة بااددو أنيددا جماطددة دون أن يسددتكور بيددا أحددد وتجددال للدولددة أن تتصددر فددي الملميددة العامددة وفد مددا تقت ددي
المصل ة العامة وو ا جبء من التخطيط االقتصادي اإللومي المن بط مال اامط الشرطية.

ومن أمملة و الملمية االجتماطي العامة الاقو وباطتبار الاقو وا طملية حبي األال وتسبيل الممدرة فد ن أقلدب
التعلدديم

األمددوش الاقفيددة طلددى مددر العصددار تمملددف فددي طقددا ار وبسدداتين وانفددات طاودددوا منصددب ألالداق طلددى مجدداال
والص د ة والمسدداجد وكانددف تمفددل للمسددافرتن إقامددة اليبددة وك د ل للفق دراء واليتددامى ،وقددد لدداومف األمددوش الاقفيددة فددي
داء طلددى مدا لدب وبيددد
اإللدوم فدي تنميددة المداارد البشدرتة ممددا ي دمن ت قيد األودددا التنماتدة وبن ق
الاقفية يم ن التكنيد طلى ان الاقو يممل أحد مجاال االلتممار.

تممدين األمددوش

المبحث الثالث :التجارب الوقفية في الدول اإلسالمية.
للوقدا

فدي تدارتل ال

دارة اإللدومية أنداا كميدرة وادار متناطدة شدملف كافدة جااندب الخيدر واإلحسدان والبدر وودي

مدوند فددي المتددب والد ارلددا

التددي ت دددوف طددن نظددام الاقددو فددي اإللددوم قددديماق وحدددمماق ولقددد كددان ليددا دو اقر مددار اقل فددي

ت قي النما االقتصادي والتنمية االقتصادية فدي المجتمدا اإللدومي ،واألمدوش الاقفيدة تممدل أاداال أرلدمالية لمانيدا

تتممددل قالب داق فددي األمددوش العقارتددة أو ولدداول إنتدداج حيددث نجددد فددي تددارتل األوقددا
وبنايا

وبساتين .وو ا مدا وجددنا فعدل فدي أوقدا

أن األشددخا

ماقفددان أ اراددي

مدمندة الخمدي فكقلدب الاقدو فدي مدمندة الخمدي أ ارادي وبسداتين

وطق ددا ار وود د ا األم ددر يجع ددل ود د األم ددوش تتمي ددب ط ددن م دداقي األا ددال األت ددرى ت ددارج األم ددوش الاقفي ددة مجمل ددة م ددن
الخصاوص ناجبوا فيما ملي
 .1الديمامة وتعني حبي األال وتسبيل الممرة ليبقى أال اإلنتاج قاوماق طلدى المددى الطاتدل فدو يجدال التصدر

فيد بيعداق وال وبددة وال تجددال تصددفيت ألن ذلد متعددارض ومقصددد الاقددو وبالتددالي فد ن األاددال الاقفيددة تتميددب ماألجددل

الوم دود.
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 .2الش ل العقاري قالباق ما تمان أاال الاقو في ش ل طقار أرااي ،بنايا  ،مسداتين )إذ كدان ود ا الشد ل مدن
األموش الاقفية وا الساود تول فترة لمنية الاتلة وتتطلب التغول األموش الاقفية التخدام جميا طناار اإلنتاج
بيددد

نمدددتو

أن تمددان المخرجددا

تتميددب مددالجادة التددي تسددم بتصدرتف المنتجدا

وبالتددالي نمددان مصدددد نشدداط

اقتصادي متمامل نات طن وجاد األاال الاقفية.
 .3ملميددة الاقددو ماطتبددار أن الااقددو ي ددا أا دوق ت ددف تصددر جيددة تسددتفيد مددن طاودات د وبالتددالي تنتقددل الملي ددة
للمال الجدمد ونظ اقر لمان أال الاقو ال يم ن التصر في بيعاق والوبة ف ند البدد مدن ارطدي مرطدى األادل وتنميد

طلددى األمددوش الاقفيددة

ممددا يخدددم الغددرض الد ي أنشد الاقددو مددن أجلد وفددي المعتدداد تتددالى الدولددة مسددؤولية اإلشد ار

وو د ا بدددور يفددت المجددال أمددام المجلددي البلدددي اللددتممار و د ا الاقددو ألن المجلددي البلدددي فددي الاقددف ال ددالي وددا
المسؤول طن تنمية بلدمت .
ولنارد فيما ملي معل التجارب الاقفية في الدول اإللومية لعل األتاة القداومين طلدى االلدتممار والتنميدة فدي مدمندة
الخمي االلتفادة منيا أو تطاتر و التجارب وتنفي وا في المدمنة.

المطلب األول :تجربة استثمار الوقف في السودان.
لقد بدأ

التجربة السادانية في لدنة 1989م ،طنددما اددر ال امدة مجماطدة مدن القد ار ار

الممتلمددا

الخاادة مالدتعادة كدل

الاقفيددة التددي الددتغلف مددن قبددل الدددواور ال اميددة السددامقة وإدتاليددا اددمن حظي درة األوقددا

إطددادة ال د إلددى أولد  ،وبيددد

تدددطيم األمددوش الاقفيددة تددم إادددار ق درار ملددبم الداالة فددي الم افظددا

بتخصيص ما ال يقل طن  %25من المخططا

وم إنشاء مجلي إدارة وتعيين رويساق ل وتتلخص ميام في ا تي
 .2واددا تطددط تنميددة األوقددا

فددي لدداور الددبود

الس نية الجدمدة وتطدط األلداات لتصدب وقفداق لصدال أطمدال البدر.

ومن شكن ذل أن مالا من داورة األموش الاقفية وتسم ببتادة العاود ،وبيد
 .1يقام المجلي بااا السيالا

وو د ا مددن مدداب

امان تدمدة جيددة للمدوش الاقفيدة

العامة والخااة بتسيير األموش الاقفية وت ان ل ح الرقامة وح اإلش ار .
وت دمددد المشددارتا االنماويددة الااجددب إنشددا وا م يددث ي ددمن الددتمرار أاددل الاقددو

وت قي العاود المنالب لمنفات طلى الجيا

 .3إجالة المشارتا التي تعدوا ويئة األوقا

التي أوقو لصال يا األال.

معد د ارلدة الجددوى االقتصدادية والفنيدة ليدا بيدد

ادمان نسدبة مرتفعدة

من النجاح.
 .4واا األلي التي تنظم ت صيل األماال وارفيا.

 .5التنسي والمتامعة مما ي من تاحد الر ى في مجال اتتيار مجاال االلتممار األنمر أمناق ومتامعة طملية تسديير
األموش الاقفية لداق لل راوا وتفادياق ل دو المغ ار التي تؤدي إلى تعطيل المشارتا الاقفية.
مف ل و الا اوو أاب المجلي وا السلطة العليا في الييئة ووا يممل طمام األوقا

السدادانية ،وتعتبدر العمدل

اإلداري أنمر األطمال حسالية إذ تممل اإلدارة ألاس النجاح أو الفشل في متامعة مختلو المشدارتا ممدا فييدا الاقفيدة
وفيما ملي نعرض ألوم األطمال اإلدارتة في و ا المجال
 .1الجيدال اإلداري يجدب أن مددتوءم مدا حجددم األوقدا

من طاودا

الاقو ف ن ال منبغي أن تمان نفقا

فدي كددل مدمندة ماطتبددار أن القداوم طلدى الاقددو متقاادى أجددر

الجيال اإلداري أنبر من العاودا .
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 .2مراجعة مبالغ إيجار األموش الاقفية لتتوءم ما مستاى اإليجار السداود فدي السدات فدي أي فتدرة نظد اقر لمدان قيمدة
اإليجار تختلو من فترة ألترى.

 .3نشدر الداطي الداقفي بدين مختلدو البقدا

األوقدا

المجتمدا وتقدرتبيم مدن إدا ار

بيدد

حدميم طلدى وقدو أمدااليم

التدي تبتدد طدن حاجدداتيم وقدد تدم إنشدداء الصدنادم الاقفيدة التدي تسددم بتجميدا النقداد والددتخداميا فدي إنشداء األاددال
الاقفية.
 .4االتصال مالمسؤولين في الدولة لتشجيعيم طلى التالا في طملية الاقدو وذلد مدن تدول مسداومتيم فدي الاقدو
ألن ذل مبتد من األموش الاقفية.

وكممال طلى التممار األوقا

في السادان نكتد االلدتممار العقداري ماطتبدار أن معظدم األمدوش الاقفيدة فدي السدادان

وطندنا في مدمنة الخمدي طقدا ار  ،أوالق تدم تشد يل لجندة لت دمدد أولاتدا

االلدتممار العقداري فدي األرض الاقفيدة ت دم

و د اللجنددة كبددار الميندلددين واالقتصددادمين وقددد قدداماا بد ارلددة المااقددا بااليددة الخرالددام وحددددوا تمسددة طشددر ماقع داق
وأنجب العدمد من المشروطا منيا مجما ال وب المركبي ،المجما التجداري مدكبي جنبتدر ،طمدارة األوقدا التجارتدة
ال دممددة ،ومستااددفا

طوجيددة ،إلددى جانددب تشددييد مسددجد وطمددارة األوقددا

تشييد العدمد مدن العقدا ار

مدن قبيدل م دو

والبكدداة مددكم درمددان ،وفددي واليددة الجيدبة تددم

تجارتدة ومغالدل للسديا ار وم طدا

للاقداد ،وتدم تدكجير دكدانين الندادي

األولدي والتدي لددف مغلقدة لمددة الاتلددة .وتعطيدل الاقدو يعنددي مندا األجدر طددن الااقدو الد ي واددا بدين أمددي الندداس
أمانة يجب أن تؤدى ألا ابيا.
إن الدتممار األمددوش العقارتدة الاقفيددة يسددتدطي تدافر األمداال الولمددة لد ل  ،وقددد انتيجددف إدارة األوقدا

مجماطة من الطرت ناجبوا فيما ملي

فددي السددادان

 .1تبددر المسددتكجر بتملفددة البندداء نظد اقر لمددان معددل األمددوش الاقفيددة تقددا فددي أمددانن تجارتددة متميدبة .ومددن مرقددب فددي
الددتئجار تل د األمددوش طلي د التبددر بتملفددة البندداء أو الصدديانة م يددث تصددب أولاتددة المنفعددة التجارتددة للمتبددر وب د ل
أم ن تعمير العدمد من المااقا الاقفية فدي مختلدو المددن ولاد

طددد العقدا ار

الاقفيدة طمدا كاندف طليد فدي السداب

نما مدل الجدول رقم .)2
 .2المشدداركة المتناقصددة ووددا أن مدددتل المنتفددا فددي ش درانة مددا ويئددة األوقددا
األوقددا

مقيمددة البندداء ال د ي منشددئ فددي أرض

وتدددتل الييئددة مقيمددة األرض وتقسددم العاوددد بددين الطدرفين كددل حسددب مسدداومت طلددى أن تقددام ويئددة األوقددا

بتسدمد جبء من قيمة البناء من نصيبيا في األرباح فتمان حصة الييئة في تبامد مسدتمر وحصدة ا تدر فدي تنداقص
إلدى أن مدتم تسدددمد قيمدة البنداء كليددة ليصدب ملمداق للييئدة وبد ل تصددب طاوددا

ود ا العقدار قدادرة طلددى تلبيدة حاجددا

الجية التي أنش الاقو ألجليا فملما تم ت دمد األموش الاقفيدة ممدا مدتوءم مدا أداء دورودا كلمدا كاندف تلد األمدوش

أنمر جدوى اقتصادية من ذي قبل وتمان منافعيا أطظم في التنمية المستدامة.

 .3االقتدراض تتعاقدد الييئدة القاومدة طلدى الاقدو مدا المسدتفيد مدن الدتغول األمدوش الاقفيدة مدكن يقراديا مبلغداق مدن
المال يستافي من اإليجار الشيري ال ي مدفع مقابل انتفاط مالعقار طلى أن مت دد اإليجار حسب ما وا لاود في
السات وتراجا مبلغ اإليجار كل وو

لناا .

متبددين لنددا مددن ذل د أن طمليددة إيجددار األمددوش الاقفيددة ال منبغددي أن تمددان معقددد أبدددي تت دددد في د قيمددة اإليجددار وف د
ددرو

اقتصددادية قديمددة إذا نوحددظ أن قيمددة العقددار فددي ت ابمددد مسددتمر نظد اقر لمددان الطلددب طليد فددي ارتفددا مددن فت درة

ألترى وبالتالي ف ن طملية إيجار العقا ار

الاقفية يجب أن تمان طلى المدى القصير أو المتالط طلى أمعدد تقددمر،
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إن طملية االقتراض بدون لعر فاودة قرض حسن) تفيد في التغول العقا ار

الاقفية بددون تملفدة وود ا نظد اقر لمدان

المستفيد من طقد اإليجار يستفيد من طملية التغول العقار وبالتدالي فد ن ود العمليدة تسدم بتدافير األمداال الولمدة

اللتممار والتغول األموش الاقفية مما متوءم ما اليد
وتعمددل ويئددة األوقددا

ال ي أوقفف تل األموش من أجل .

طلددى تنفيد حملددة إطوميددة كبددرى بيددد

نشددر المقافددة الاقفيددة بددين مختلددو شدراو المجتمددا وود ا

مالدتخدام أجيدبة اإلطدوم المقددروءة والمرويدة والمسدماطة إادافة إلددى الدتخدام المندابر العامدة ومنددابر المسداجد فدي ود ا
المجال ،وتيد

و ال ملة إلى تروت معل المشارتا الاقفية التي أالل طلييا الم الاقو الجماويري ال ي ميدد

إلددى مشدداركة الجميددا فددي دطددم المشددارتا الاقفيددة وود ا حتددى تشددارش الفئددا

ال ددعيفة فددي معددث شددعيرة الاقددو حتددى ال

تمان ح ر طلى األقنياء طموق مقالة " )دروم لب ماوة ألو دروم" وقالد "اتقداا الندار ولدا مشد ومدرة" ،فدي إالدار

مدا لدب اتخد ويئدة األوقدا فدي السدادان شدعار اتقداا الندار مماودة دمندار وود ا المبلدغ متطدا مد طامدة النداس دطمداق
للمشددارتا الاقفيددة وتصددب بد ل كددل فددرد فددي المجتمددا واقفداق ،وكد ل فددي مجددال الاقددو الجمدداويري أي داق أطددد ويئددة
األوقددا

فددي السددادان مشددرو الغددرس الطيددب ال د ي كانددف بدامت د مليددان نخلددة حيددث تملفددة شددتلة النخلددة من د قرلدديا

وحتى تممر مبلغ طشر دوال ار ) تول وو
و ا ماجب لتجربة األوقا

في اإلنتاج لمدة ال تقل طن الماوة طام.

لناا

في السادان نتبين من تول أن طملية الاقو ال تستدطي قد ار كبيدرة وال أن ي دان البلدد
اإللدومية إلحيداء ود الشدعيرة ولدا

قنياق وإنما ي في أن متمداوو األقنيداء والفقدراء فدي المجتمعدا
نماء األوقا وبالتالي مساومة العاودا الاقفية في م اربدة الفقدر فدي المجتمعدا

مدؤدي ذلد إلدى

اإللدومية بدل وتسداوم فدي تنميتيدا

اقتصادياق واجتماطياق وتؤلي لمقافة التمافل والت امن.
ونوحظ من حدممنا طن األوقا

في السادان تتطاب ال ال في األوقا

فدي ليبيدا أي

في السادان ما حال األوقدا

حال الاقو من حيث ناط أو ش ليا وواع أي أننا في ليبيا وفي مدمندة الخمدي تاادة يم دن إن نسدتفيد مدن ود
التجربددة ونطاروددا ممددا متماشددى مددا واددعنا فددي مدمنددة الخمددي .والجدددول التددالي ماا د تطددار األوقددا

معل المناال في السادان تول الفترة من  1990وحتى  2002أي معد االلتممار.

العقارتددة فددي

جدول رقم ()2
تطور األوقاف العقارية في بعض المناطق في السودان خالل الفترة من  1990ونتى  2002أي بعد االستثمار.

الاالية

طدد العقا ار لنة 1990

طدد العقا ار لنة 2002

البتادة

الخرالام

248

915

667

نير النيل

57

607

650

الشمالية

72

140

68

الجبترة

317

551

234

النيل األبيل

87

319

232

شمال دارفار

99

322

223

أطالي النيل

12

86

74

قرب كردفان

42

130

98

شمال كردفان

157

362

105

المصدر الدكتار أحمد طمر طوي ،م ف اب

النشاط االقتصادي في اإللوم ،طمان ،األردن.2011 ،
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المطلب الثاني :تجربة استثمار الوقف في الجزائر.
إن التجربة الجباورتة في التممار الاقدو تمداد ال تختلدو طدن التجربدة فدي السدادان لد ل لدن اول قددر المسدتطا أن
نكت منيا ما يم ن أن نستفيد من في التممار الاقو في مدمنة الخمي.
تممددل اإلدارة فددي أي مشددرو اقتصددادي ألدداس ت قي د اليددد

إذ تممددل الد ارلددة والتخطدديط أدوا

النجدداح ،ل د ا قامددف

الدولة م ادار مرلام في  25ديسمبر  1994لي دد تنظيم اإلدارة المركبتة التي طرفف م دارة األوقا
 .1المدمرتددة الفرطيددة للب ددث طددن األمددوش الاقفيددة .وتيددد

و د المدمرتددة إلددى الب ددث طددن األمددوش الاقفيددة وتسدديير

وواو األمدوش العقارتدة واألمدوش األتدرى وتسدجيليا والسدعي إلدى الدتمماروا ممدا ي قد اليدد
ممتامعة إجراءا

تنفي ق ار ار

تتمان من

مدن إنشداويا كمدا تقدام

العدالة في مجال الترجا األموش الاقفية من مختلو الجيا .

 .2المدمرتددة الفرطيددة اللددتممار األمددوش الاقفيددة .إن طمليددة الددترداد األمددوش الاقفيددة ال ي فددي ،ألن تلد األمددوش قددد

تمان في واعية قير لليمة أو ت تاج إلى التممار حقيقي ي ان قادر طلى تقديم العاودد المنالدب لد ل تتدالى ود
المدمرتة إطداد الدرالا

الولمة وتنميتيا مما يخدم اليد

ال ي أنشئف من أجل األوقا .

إن التسدديير المددالي ال يختلددو مددن حيددث األوميددة طددن التسدديير اإلداري إذا تممددل طمليددة التماتددل ركي دبة ألالددية فددي
التغول األموش الاقفية والتمماروا وفي و ا اإلالار تم إنشاء اندوت مركبي للوقا

لنة 1999م وك ل تم فدت

حساب في كل والية متم ت اتل المبالغ الم صلة دورتاق إلى ال سداب المركدبي ،إن اطتمداد ال سداب المركدبي الخدا
بتجميدا إمدرادا

الاقدو فدي الج ابوددر ي تداج إلدى الدتممار حقيقددي لمدل مدا ماجدد حتددى ا ن مدن األمدوش الاقفيدة وحتددى

تت ق تل العااود البد من التممار األموش الاقفية وقد تم تفصيل ذل في الجرتدة الرلمية للجميارتة الجباورتة في
العدد  29الصادر في  23ماي  2001حيث جاء في المادة  26م درر مدا ملدي طدوي،)250 ،2011 ،يم دن أن
تسددتغل وتسددتممر وتنمددى األمددوش الاقفيددة بتماتددل ذاتددي أو بتماتددل والنددي أو تددارجي مددا م ارطدداة القداانين والتنظيمددا

المعمددال بيددا ،وقددد تددم التفصدديل فددي كيفيددة االلددتممار حيددث جدداء فيمددا يخددص األ اراددي البراطيددة واألشددجار إم انيددة
التخدام العقاد التالية
 .1طقددد المبارطددة .ووددا مددن العقدداد المباحددة شددرطاق وتقصددد م د إططدداء األرض للم دبار لولددتغول مقابددل حصددة مددن
الم صال متف طلييا طند إبرام العقد وطلي ف ن الماقا ليم ال مت ررون من و ا العقد لمان االتفات تم حدال مدا

تخرجد األرض فعدوق ولدديي طلددى مبلددغ مددالي أو ولن معددين مددن الم صددال قددد ال مت قد  ،وت قد ود ا العقددد ودددفين

ألاليين

أ .ي من التغول األرض التي قد تمدان قيدر تصدبة ممدا متطلدب ر وس أمداال كبيدرة ال يم دن للقداومين طلدى الاقدو
تافيروا ونظ اقر لمدان العقدد ال ي دان مددى ال يداة فد ن الدتوم األرض معدد نيايدة العقدد وودي قدادرة طلدى العطداء يسدم
مالتغوليا مباشرة دون ال اجة إلى مشاركة ا ترتن.

ب .يسم ألا اب األماال والمختصين في المجدال الفوحدي مدن إيجداد األرض التدي يسدتممرون فييدا أمدااليم تاادة
وأنيم يعملان لصال جيا

م رومة في المجتما ف ن إقباليم طلى و ا النا من األرض ي ان امن أولاتاتيم وقد

ي ان ما يطلبان من العاود قليو تدمة للاقو فتبداد بدل حصة الماقا

ليدم ،م دا

إلدى مدا لدب تدافير فدر

طمددل ولتددادة العددرض الملددي وود ا كلد يسدداوم فددي لتددادة النددات القددامي اإلجمددالي ممددا مددنع ي ماإليجدداب طلددى الدولددة

ن ل.
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 .2طقد المسداقاة وتقصدد مد إططداء الشدجر لولدتغول لمدن يقدام طليد مالرطايدة والتعيدد مقابدل جدبء مدن الم صدال
الم ق فعوق وتسم ذل مااللتغول األممدل للبسداتين الماقافدة فعلدى لدبيل الممدال قدد ماقدو أحدد األشدخا

مسدتاناق

مددن الفااند إال أند ال ملتددبم بتعيددد ورطامتد في تدداج القدداوم طلددى الاقددو إلددى الب ددث طددن كيفيددة الددتغول ود ا الاقددو
فيم ن طندو أن مدفا البستان لطر آتر يقام طلى تعد ورطامتد مدن أماالد الخاادة فد ذا ت قد الم صدال كاندف
القسمة طلى ألاس االتفات فيتجنب ب ل القاوم طلى الاقو الب دث طدن التماتدل الدولم وت قد مالمقابدل العاودد الد ي
منفق طلى الجيا

الم ددة من قبل الاقو.

وو د ا وتم ددن أن تعتمددد الددرت أتددرى اللددتغول األمددوش الاقفيددة تااددة تل د التددي يم ددن الددتردادوا ونسددبة اوتونيددا
مرتفعددة جدددا فعلددى لددبيل الممددال ماجددد مددن مرقددب مالمسدداومة فددي طمليددة الاقددو إال أند ال يسددتطيا أن ماقددو شدديئاق ذا

مال ،في و ال الة يم ن أن تعرض طلى المجتما األموش الاقفية المعطلة التي ت تاج إلدى التماتدل المنالدب ومدا

وجاد حساب مركبي يشارش الناس مقدر التطاطتيم في تافير األماال المافيدة اللدتغول الاقدو فتصدب أمدااليم تلد

وقفاق ،إذ التعادة قدرة أال الاقو طلى تقديم العاود تممل ماأللاس قيمدة م دافة ناتجدة طدن مسداومة مختلدو شدراو
المجتما في تماتل طملية االلتصوح والصيانة.

نسددتنت مددن تددول مددا لددب مددن طراددنا للتجددارب الاقفيددة فددي الدددول اإللددومية أن مجدداال
التممار األاال الاقفية كميرة تسم كليا ممشاركة والعة من قبل مختلو البقا

الاقددو متعددددة والددرت

المجتما في معدث مؤلسدة الاقدو

مددن جدمددد فددي ليبيددا وفددي مدمنددة الخمددي تااددة فدداألموش الاقفيددة فددي مدمنددة الخمددي كمي درة ومتناطددة مددا بددين م ددو

وأرااي وبساتين فيم ن أن تمان و األموش الاقفية في مدمنة الخمدي مجدال مدن مجداال

االلدتممار التدي تسداطد

في التنمية المستدامة والشاملة في مدمنة الخمي وذل في حالة إذا تعاون األتاة القاومان طلدى االلدتممار والمجلدي
البلدي واألتاة في األوقا

طلى التغول و األموش الاقفية المعطلة والتي لم تستغل االلتغول األممل ولا نظرنا

إلى حال و األموش الاقفية ف ننا لنجد أن وناش تطاب كبير بينيا وبين حال األوقا

فدي السدادان والج ابودر لد ل

يم ن للتاة القاومين طلى االلتممار في مدمندة الخمدي االلدتفادة مدن ود التجدارب وتطاترودا ممدا متماشدى مدا واقدا
ال ال في مدمنة الخمي وما طملية االلتممار والتنمية المستدامة والشداملة فدي الخمدي .فيد األمدوش الاقفيدة الغيدر

مسددتغل الدتغول أممددل يم ددن أن تلعددب دور كبيددر فددي طمليددة التنميددة الشدداملة فددي مدمنددة الخمددي وتااددة مددا تمددر مد
البود في الاقف ال الي.
المبحث الرابع :استثمار الوقف في مدينة الخمس.
فمدن تددول تااددلنا مددا األتداة المسددؤولان فددي األوقددا
الخمي ت صلنا منيم طلى معل البيانا

والمعلاما

فدي مدمنددة الخمددي وتااددة القداومان طلددى الاقددو فددي مدمنددة

الخااة مالاقو في مدمنة الخمدي ولقدد لمسدنا مدنيم حراديم

الشدددمد طل ددى إم انيددة تم دداوو الجي دداد بددين المس ددؤولان ف ددي مدمنددة الخم ددي حتددى م ددتم ال ددتممار ودد األم ددوش الاقفي ددة

والتغوليا أف ل فيي في الاقف ال اار تماد تمان معطلة مالمامل.

وكانف وجية نظروم أن و األموش لا تم التمماروا مالش ل الص ي لا
مرون كما نرى أن الناس لا

ي انان حرتصين طلى االلتممار في و األموش ألنيا ذا

ومن تول لتارتنا إلى م تب أوقدا
األرض والم و

تمان اإلمرادا

منيا كبيرة وذلد ألنيدم
نفا في الدنيا وا ترة.

الخمدي تبدين لندا إن مدمندة الخمدي ت تداي المميدر مدن األمدوش الاقفيدة وتاادة

واالشجار مما يفت المجال لمتاة القاومين طلى االلتممار في المدمنة لولتفادة من و األموش
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التي ت صدلنا طليد لعليدا تشدجا األتداة القداومين طلدى االلدتممار فدي مدمندة
في المدمنة إلى و األموش حتى تسداوم فدي طمليدة

ا لخمي من التغول و األموش وتاجي جبء من االلتمما ار

التنمية الشاملة والمستدامة .والاقو في مدمنة الخمي منقسم إلى قسمين
 .1طقار مباني شق وم و

تجارتة) وو ا الاقدو فدي مدمندة الخمدي ال ماجدد مند الشديء المميدر فالبياندا

إلددى وجدداد  20م ددل تجدداري تقرتب داق فددي مدمنددة الخمددي منيددا الم ددو
التامعددة لمسددجد الباشددا وبعددل الم ددو

الم ددو

ماجادة.
 .2طقا ار

األرض وو ا بدور يقسم إلى قسمين

أ -أرض تجارتة ووي التي تمان داتل المخططا

تشدير

الماجددادة فيمددا يعددر مسددات الل ددام وبعددل

التامعددة لمسددجد القدددس ،أمددا مالنسددبة للشددق والمبدداني األتددرى قيددر

وطلى الطرت العامة ولمنيا في كمير مدن األحيدان تعامدل معاملدة

األرض البراطيددة وال تعامددل معاملددة تجارتددة إال إذا أنش د طلييددا مبددان تجارتددة ممددل الم ددو

أو المعددارض أو شددق

اإليجار.

ب -األرض البراطية وتنقسم إلى قسمين مروتة ،وبعليدة والمسداحة اإلجماليدة لل ارادي لدااء كاندف تجارتدة أو لراطيدة،
قيدر معروفد مسداحتيا اإلجماليدة ،ولمدن تقددر ب د  400قطعدة أرض تختلدو مسداحة كدل قطعدة طدن األتدرى فكاددغر

قطعة تبلغ مساحتيا تقرتباق  10متر مربا وأنبر قطعة تبلغ مساحتيا حاالى 700و تار تقرتباق.
أمددا إمدرادا الاقددو فددي مدمنددة الخمددي فيددي قليلددة جددداق مالنسددبة ل جددم األمددوش الاقفيددة فددي المدمنددة فيددي فددي السددناا
األتيرة تماد تمان افر وذل مسبب طبو الناس طن تسدمد المست قا م جة طدم وجاد دولدة وأنيدم لدن يسدلماوا
إلى األوقا

بل إلى المساجد أو معل األوج األترى ،وأطلى إمراد ت صلف طلي األوقا

في المدمنة كان في لنة

2012م طندما تم اإلطون طن تجدمد العقاد فقدد بلغدف 11000ألدو دمندار) ألن النداس ال مرتددون أن متخلدان طدن
منص طلى أن اإليجا ار يجب أن تمان مالممل أي

و العقاد الرمبتة وللعلم فقط أن وناش قرار اادر من األوقا
ما وا ماجاد من إيجا ار

في القطا الخا

في الاقف ال الي.

وأقلب العقاد وي طقاد قديمة ورمبتة ل ل يجدب أن تتمداوو الجيداد بدين المجلدي البلددي والجيدا

الرقابيدة واألمنيدة

وويئدة الاقددو فددي مدمنددة الخمددي حتددى مدتم حصددر ود األمددوش وإطددادة تجدمددد العقداد ممددا متماشددى مددا الااقددا ال ددالي،
حتى تسداوم ود األمدوش الاقفيدة فدي التنميدة المسدتدامة والشداملة وتم دن االلدتفادة مدن تجربدة السدادان والج ابودر ألن

حال الاقو في ليبيا ومدمنة الخمي مالت دمد ي اد ي ان متطاب ما حدال الاقدو فدي كدل مدن السدادان والج ابودر قبدل

االلتممار فييما.

ون ن نسعى ألن ي ان مردود اال الاقو متبامد مالتمرار حتى مؤدي دور االقتصادي واالجتماطي مكف ل ادارة،
وأن متم التممار مالطرت االقتصدادية ال دممدة التدي ت دمن أطلدى دتدل مم دن وال يم دن االطتمداد طلدى طقداد اإليجدار

القديمدة التددي تممدل قيميددا حاليداق مبددالغ رمبتدة ،ومددن جيددة أتدرى إذا الددتغلف قطعدة أرض مطرتقددة أتدرى قيددر اإليجددار
نددكن تسددتغل فددي اإلنتدداج وبيددا المنتدداج فددي األلداات ممددا ي ق د أربدداح أنبددر مددن مبلددغ اإليجددار ،وتم ددن أن تددتم طمليددة
التممار الاقو في بلدية الخمي مموق م حدى الطرتقتين التاليتين أو كووما معاق.
 .1إنشدداء اددندوت اللددتممار الاقددو .وت ددان ود ا الصددندوت تددا

مددالاقو فددي بلديددة الخمددي حتددى ي ددان القدداومان

طلي أقرب إلى مااقا األمدوش الاقفيدة وطلدى د اريدة مطبيعدة االلدتممار المنالدب للمدمندة وت دان تماتدل الصدندوت مدن

الييئا

الم لية طلى لبيل القرض ال سن وال يمنا الخاا

من المشداركة فدي ود ا الصدندوت بدنفي األلدلاب طلدى
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د .علي يوسف اخميرة و د .وسام ابراهيم عواز

أن يسترد أال القرض معد إتمام العمليدة االلدتممارتة وتدافر القددرة للمشدرو طلدى ت قيد المردوديدة المنالدبة ،وتفيدد

الرتقة اندوت التممار األوقا

في التاقو طن تكجير األموش الاقفية القادرة طلى إنتاج السدلا والخددما

ماطتبدار

المختصددة ومنيددا المجلددي البلدددي واألوقددا

الددتعادة

أن طمليددة اإليج ددار ف ددي الغال ددب ال تدددر دتد دوق يس دداوي مق دددار الدددتل الن ددات م ددن ال ددتغول أاددل الاق ددو ف ددي ال دددورة

اإلنتاجيددة وفدي ود ا المجددال نددرى أند مددن الااجددب طلددى الجيددا

األموش المؤجرة من لمن معيد وبعقاد رمبتة لتتوءم طاوداتيا ما تماليو المعيشة ال الية.
 .2االلتممار مالمشاركة في ود ال الدة تطدرح طمليدة الدتغول األمدوش الاقفيدة للمشداركة مدن الجيدا

الخاادة أو

العامة وبالتالي تتم طملية التماتل من المشاركين ،والقاومين طلى الاقو يشداركان مكادل الاقدو طلدى أن مدتم تقالدم

العاود حسب االتفات بين الطرفين وتجب أن ي ان االتفات متماشى مدا الاادا ال دالي ال ممدل العقداد القديمدة .وود
الطرتقة ت ق اليد

في ال الة التي تمان فييا طملية التغول األموش الاقفية ت تاج ر وس أمداال كبيدرة ال يم دن

تافيروا وبالتالي يم ن للمشداركة أن ت قد مصدل ة الطدرفين ووفد ود الطرتقدة ال ي تداج القداومين طلدى الاقدو إلدى
ر وس أماال لتماتل طملية التغول األمدوش الاقفيدة كمدا أنندا نسدتطيا أن نسدتفيد مدن طاوددا

ود األمدوش الاقفيدة

التددي الددتغلف وإنفاقد فددي األوجد الم ددددة مددن قبددل الااقددو كمددا أننددا ن ددمن الددتمرار أاددل الاقددو فددي تقددديم العاوددد

المطلاب دون ال اجة إلى التفمير في تماليو االلتممار.
النتائج و التوصيات.
أوالً :النتائج.
 .1يعددد التخطدديط مددن الااجبددا
األودا

الشددرطية ذل د مددكن ت قي د أودددا

النشدداط االقتصددادي أمددر واجددب وال تت ق د و د

إال بتخطيط م م والقاطدة األاالية تنص طلى أن " ما ال متم الااجب إال م فيا واجب".

 .2إن التخطيط االقتصادي جبء أايل من النظام االقتصادي اإللومي ي م الم وب االقتصادي اإللومي.
 .3إن التخطيط االقتصادي اإللومي ال متعارض ما الخصاوص األترى للنظام االقتصادي اإللومي.
 .4من مبادئ التخطيط االقتصادي اإللومي الااقعية والشمالية والمرونة وااللتم اررتة والمشارة.
 .5إن التخطيط االقتصادي اإللومي مطلب للسيالة الشرطية وليي مجرد ح م فقيي مجرد.
 .6إن التخطدديط االقتصددادي اإللددومي ال يقتصددر طلددى تخطدديط اإلنتدداج وااللددتيوش ف سددب بددل وددا يشددمل جميددا
جاانب ال ياة البشرتة مالمامل والتي منيا ال الة االقتصادية.

 .7إن المصل ة العامة وي حجر الباوتة التي تسعى لت قيق مراحل التخطيط االقتصادي اإللومي.

 .8التخطيط االقتصادي اإللومي ليي مبنياق طلى ال م من الخليفة أو ولي األمر بل وا مبني طلى الشارى التي
ت ق المصل ة العامة.

 .9إن التخطديط االقتصددادي يكتد معددين االطتبددار رفددا م انددة الدولدة المسددلمة حتددى تمددان فددي مصددا
والم انددة العليددا وو د ا يجعددل مددن ال ددروري طلي د أن يكت د معددين االطتبددار ألالدديا

الدددول المبددرى

وامددة ممددل تدداالين رأس المددال

االلتمماري وتاالين العقال والمفاءا بدالق من وجرتيا ،ك ل يجب تاالين الطلب مكنااط االلدتيوني وااللدتمماري
والطلب طلى العمالة ،وكدل تاالين التمنالاجيا والفنان االنتاجية ال دممة وتطاتروا والنياق.

 .10إن األموش الاقفية في البود اإللومية تممل أحد ولاول الت امن والتمافل االجتماطي ،ولقد لاومف األموش
الاقفية في اإللوم في تنمية الماارد البشرتة.

 .11يممل الاقو أحد مجاال

االلتممار ماطتبار منمى لصال جيا

معينة وي م اجة إلى التماتل.
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 .12إن األموش الاقفية في الدول اإللومية قير مستغل التغول أممل وأقلب العقداد ودي طقداد قديمدة ال تتماشدى
ما الااقا ال ي نعيش في الاقف ال الي وو ا ما منطب طلى حال الاقو في مدمنة الخمي.

 .13ال ي تداج االلدتممار فدي األمددوش الاقفيدة إلدى الددطم المددالي ورأس مدال مدن قبدل الدولددة بدل يم دن أن يمدال مددن
قبددل األشددخا

ال دراقبين فددي االلددتممار فددي و د األمددوش وو د

بدددور يس داطد اإلتدداة القدداومين طلددى االلددتممار مددن

التخلص من الب ث طن التماتل ال امي ال ي ي تاج إلى الممير من الاقف واإلجراءا

المعقدة.

 .14إن االلتممار في الاقو يم ن ان يساطد مش ل كبير في طمليدة التنميدة الشداملة والمسدتدامة فدي مدمندة الخمدي
ألن االلتممار ونا يشمل جميا طناار اإلنتاج ووي العنصر البشدري ممدا يسداطد طلدى الدتخلص مدن البطالدة وذلد
العمدل .وكد ل الدتغول األرض االلدتغول األممدل وود ا يعندي الدتممار رأس المدال الخدا

طن الرت تافير فر

ال ي مب ث طن االلتممار األمن ال ي ي ق مصل ة دنياتة وآتروتة.
انياً :التوصيات.
 .1تفعيل و ال ار
وقيروا.

التخطيط االقتصادي في الدول اإللومية لتقام بدوروا اليام المناط بيا اقتصدادياق وترباتداق وإطوميداق

 .2األت مال اامط الشرطية للتخطيط االقتصادي في بلدنا اإللومية.

 .3ال د ر مددن الاقددا فددي النيددي طددن كددان المسددلم إمعددة ول د ا ف د ذا ااددطبغ النظددام العددالمي مالصددبغة ال أرلددمالية أو
الصبغة االشدترانية فدو منبغدي لندا أن نصدب تاادعين ليد األنظمدة بدل يجدب طليندا أن نسدير وفد مدني التخطديط
االقتصادي اإللومي.
 .4ربددط التخطدديط وقيددر مددن ولدداول االلددتممار والتنميددة الشدداملة فددي مدمنددة الخمددي وفددي بلدددنا وبددود اإللددوم كافددة

مالشرتعة اإللومية.

 .5نااددي المجلددي البلدددي الخمددي واإلتدداة القدداومين طلددى االلددتممار فددي المدمنددة واألتدداة مم تددب األوقددا
التعاون فيما بينيم وحصر األموش الاقفية في المدمنة حتى متم االلتفادة منيا وااللتممار فييا.

مددالخمي

 .6ي ب أن متالى طملية االلتممار والتنمية الشاملة في مدمندة الخمدي أنداس ليدم د اريدة و تبدرة فدي ود ا المجدال وال
مددتم تعددين أشددخا

لدديي ليددم د اريددة مااللددتممار والتنميددة الطتبددا ار

السيئة في جميا مفاال الدولة.

الم امدداة والمجاملددة التددي ماللنددا نعدداني مددن آواروددا

 .7يج ددب أن تم ددان الني ددة ف ددي العم ددل تالص ددة ن وح ددد نرج ددا واامد د ونخ ددا
والتممارنا طلى ألي لليمة وتجب أن نخا

طقامد د حت ددى ي ددان أل دداس تخطيطن ددا

هللا ونتقي في كل أطمالنا.

 .8التشدجيا طلددى االلددتممار فددي الاقددو أوالق لممدرة األمددوش الاقفيددة فددي مدمنددة الخمدي ووانيداق ألن االلددتممار فددي ود ا
المجال يعاد مالنفا طلى كل أفراد المجتما في الدنيا وا ترة.
وأتي اقر قال تعالى

ِ
ِ
ِ
ين)
َوَذ ّن ْر َفِ َّن الد ّ ْن َر ٰى تَ َنف ُدا اْل ُم ْدؤ ِمن َ

لدارة الد ارتا  ،ا يدة )55وقدال تعدالى أَفَ َم ْون أ َّ
َسو َ
ش َفا جر ٍ
ف َهوا ٍر فَانْو َه َوار ةك كوه كِف ََن كر َج َهو ََِّ ََاللَّووهل َال ُوَ ْه كود
َ لل

ةولْويَانَوهل
الْ َق ْومَ

َس َ ةولْويَانَهل َعلَ
ض َم ٍان َرْيوٌر أَ َّم ْن أ َّ
َعلَ َو ْق َمى كم َن اللَّ كوه ََكر ْ
كك
ي) (سمرا التمةة اآلُة. )109ف ذا كانف التنمية في ألمى أودافيا تسدعى إليجداد مجتمدا الرفاويدة فد ن اإللدوم
الظَّالم َ
قد وفر و الرفاوية المتعددة االمعاد للمسدلمين ولغيدروم مدن البشدر ممدن التدبام ماإللدوم وكدان نماذجداق ي تد مد  ،وإن

طالمنا اإللومي متخبط ا ن يميناق وشماالق طلى قير ودى .ماحماق طما منق من كبات التدي الدال مدداوا وود ا االنقداذ

يم ن أن يممل ألالاق في طادت إلى األت ممبادئ دمنية بدقة وتبصر حيث أن إذا دل المسدلمان معيددمن طدن شدر
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هللا لددن مت ق د المشددرو اإلنسدداني المتممددل فددي إطمددار األرض ولددا مبقددى التخلددو قاوم داق وتظددل المعيشددة ال ددنمى
ِ
ِ
َّ
السدم ِاء و ْاأل َْر ِ
جاتمة طلى طقال البشر قال تعالى َوَل ْا أ َّ
ض َوَل د ِٰمن
َن أ ْ
آمُناا َواتَق ْاا َلَفتَ ْ َندا َطَل ْدييم َب َرَندا ّم َدن َّ َ َ
َو َل اْلُق َر ٰى َ
داناا َي ْم ِسد ُدبا َن) لددارة األط د ار ا يددة  .)96ف د ذا أردنددا اإلاددوح البددد مددن طددادة اددادقة إلددى
اوم ِم َمددا َكد ُ
َن د َّ ُباا َفك َ
َت د ْ َن ُ
التش درتا اإللددومي المتممددل فددي الق درآن الم درتم والسددنة النباتددة والمددكوار طددن السددلو الصددال وال مددانا مددن النظددر إلددى

تجارب األمم الناج ة في ميادمن التنمية االقتصادية ،إن ود

وجاد اإلنسان في و ال يداة ودا ت قيد العباديدة ن

لب ان وتعالى وااللتخو في األرض قال تعالى وما َتَلْق ُف اْل ِج َّن و ِْ
ني ِإ َّال لَِي ْعُب ُدو ِن ) لدارة الد ارتا  ،ا يدة
اإل َ
َ
ََ
 )56وإذا ت ققددف العباديددة فعددو فددي اإلنسددان فينددت طنددد إذن مجتمددا المتقددين الد ي يفددرج هللا ليددم جميددا المشددانل ممددا
فييددا المش د لة االقتصددادية واليددد

المدداني وددا االلددتخو

ال د ي يقصددد من د طمددارة األرض كددي نشدديد تنميددة شدداملة

ومتاالنة.
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المستخلص
تيددد

ود الد ارلددة إلددى إلقدداء ال دداء طلددى التخطدديط االقتصددادي اإللددومي ومفيامد ومشددروطيت وأودافد ومجاالتد

وأدواتد وكد ل تااددي اوتمدام الشدرتعة اإللدومية مالجانددب االقتصدادي مقددر اوتماميددا مالجاندب العبددادي لتشد ل لدددى

القدارئ منيجيدة متماملدة تبدرل مبددادئ التخطديط االقتصدادي مصدباقة مصدبغة دمنيددة وفد مدني دمنندا اإللدومي ،وإند

مددن الصددعب الااددال إلددى التنميددة الشدداملة والمسددتدامة إال مددالتخطيط المبنددى طلددى قااطددد وألددي الشدرتعة اإللددومية،
نمددا تيددد

و د الد ارلددة إلددى االلددتفادة مددن التجددارب العربيددة فددي االلددتممار فددي مجددال الاقددو لولددتفادة منيددا فددي

التممار الاقو في مدمنة الخمي واتبعف الدرالة المني التارتخي والمني الاافي الت ليلي ولقدد تاادلف الد ارلدة
إل ددى نت دداو م ددن أومي ددا إن التخط دديط م ددن الااجب ددا

الش ددرطية وإن التخط دديط االقتص ددادي اإلل ددومي ال متع ددارض م ددا

الخصدداوص األتددرى للنظددام االقتصددادي اإللددومي وإن االلددتممار المبنددي طلددى ألددي الشدرتعة اإللددومية وددا الرت د
ت قي التنمية الشاملة المستدامة.
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