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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (1) َيَتَمتَُّعوَن َوَيْأُكُلوَن َكَما َتْأُكُل اأْلَْنَعاُم َوالنَّاُر َمْثًوى لَُّهم﴾. قال تعالى: ﴿ َوالَِّذيَن َكَفُروا

 صدق هللا العظيم

ْنَيا  وقوله تعالي: ﴿ َيْوَم ُيْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر َأْذَهْبُتْم َطيِ َباِتُكْم ِفي َحَياِتُكُم الدُّ
ْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن ِبَما ُكنُتْم َتْسَتْكِبُروَن ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِ  َوِبَما َواْسَتْمَتْعُتم ِبَها َفاْليَ 

 (2) ﴾.ُكنُتْم َتْفُسُقونَ 
 صدق هللا العظيم

 
  

   

قال) والذي نفسي بيده صلى هللا عليه وسلم  عن النبي  عنه هللا رضي عن أبي سعيد الخدري 
م الرجل عزبة سوطه، وشراك نعله وتخبره بما أحدث أهله من ال تقوم الساعة حتى تكل

 .(3)بعده(
ن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه رأى في يد جابر بن عبد هللا أوفي حديث آخر      

درهما فقال: ما هذا الدرهم؟ قال: أريد أن أشترى به ألهلي لحما قرموا إليه، فقال عمر رضي 
أما يريد أحدكم أن يطوى بطنه البن عمه أو جاره، أين  هللا عنه: أكلما اشتهيتم اشتريتم.

ْنَيا َواْسَتْمَتْعُتم ِبَها﴾، كما ذكر  الفاروق تذهب منكم هذه اآلية: ﴿َأْذَهْبُتْم َطيِ َباِتُكْم ِفي َحَياِتُكُم الدُّ
أن تأكل  قوله: كفى بالمرء سرفا أال يشتهى شيئا إال أشتراه فأكله وأيد قوله بالحديث الشريف عن السرف

 (4)كل ما أتشهيت 
                                                 

 .12سورة حممد، اآلية  -1
 .20سورة األحقاف اآلية  -2
 رواه أمحد يف مسنده من حديث أىب سعيد اخلدري، ورواه الرتمذي حسن صحيح.  - 3
 .112سنن ابن ماجه،  كتابه األطعمة، ابب من السرف أن أيكل كل ما اشتهيت،ص -4

 الحديث
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 إلي معلم األمة ورحمة هللا للبشرية سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

 في جنات الخلد بأذن هللا  تينالطاهرووالدتي إلي روح والدي  

لهم عامه  البحث هذا ثمرة الكريمة أهدي وأخوتي إلي من يشرفهم مقامي هذا عائلتي

عنها كثيرا بسبب إعداد هذا البحث، وزوجتي التي كانت  وخاصة أبنتي لميس التي ابتعدت

 إلى البحث هذا أهدي كما صورة، أحسن في إكماله بغية المالئم، الجو لتوفير تسعى جاهدة

  .إسالمي اقتصاد إلقامة يجتهد باحث، كل

 إلي رواد الفكر وورثة األنبياء أساتذتي الكرام

 إليهم جميعا أهدي رسالتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلهــــــداء



 م(2007-1991لفرتة من )دراسة حاةل اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان يف ا أثر العوملة الاقتصادية عىل اإلنفاق الاس هتاليك يف العامل اإلساليم

 د

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 

 

 الحمد فله للسبل، تيسيره وعلى نعم، من علي   أسبغه ما على وتعالى سبحانه هلل ري شك أول

ورد  في معنى الحديث عنه  صلى هللا عليه  وسلم من حين، و  كل وفي وقت كل في والشكر
بهذا الحديث فإن من الواجب على واعترافا منى  واقتداء ،هللا الناس ال يشكر لم يشكر

والذى تفضل بطيب ، عزالدين مالك الطيب لدكتور/ا لفضيلة خالصبالجميل أن أسجل شكري ال
 هذا البحثخرج حتى  قي مة توجيهاته مساعداته و فكانت ،نفس لإلشراف على هذا البحث

كما  بصورته النهائية، فجزاه هللا خير الجزاء  وأمد هللا في عمره خدمة للعلم والى أهل العلم.
 في البحث هذا مسيرة الذي قبل استكمال محمد أحمد ابإيهأتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ 

وأتقدم  الجزاء، خير يجازيه أن وجل عز هللا وأسأل الكثيرة، أعبائه رغم اللغوي، الجانب
التي أكملت جهد األستاذ أيهاب من الناحية  الهام البرعيبالشكر أجذله أيضا لألستاذة 

 يجعله في أن وتعالى سبحانه هللا من أرجوالنحوية واللغوية رغم أعبائها بواجبات البيت، و 
 .اهتحسنا ميزان
بكلية  الزبير حمزة الزبير والدكتور .محمد صالح الشريفمن الدكتور كل لكما أتقدم بالشكر    

بقسم أصول الدين كلية العلوم اإلسالمية عبد الرحمن حسن صديق الشريعة والقانون، والدكتور 
الشكر،  جزيل مني في الحصول على بعض المعلومات، فلهمالذين أفاداني كثيرا  والعربية،

روا الذين هم،يخوة أمناء المكتبات ومساعدوعاطر الثناء واالمتنان لإل  على الحصول لي يس 
 ساهموا الذين والتقدير لألساتذة الشكر آيات وأجل بأسمى أتقدموعبق الختام الكتب وإعارتها، 

م من لكل العلمي، و تكويني في الطيبة،  بالكلمة حتى بعيد، من أو قريب من العون  دي لي قد 
 وتعالى سبحانه هلل بعد ومن قبل من والحمد البحث، والشكر هذا إخراج في ساهم من وكل
 الجميع. من يتقبل أن هللا وأسأل فيه، ووفقنا العمل  لهذا هدانا الذى

 

 

 وعرفان شكر



 م(2007-1991لفرتة من )دراسة حاةل اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان يف ا أثر العوملة الاقتصادية عىل اإلنفاق الاس هتاليك يف العامل اإلساليم

 ه

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 

 الدراسة مستخلص
 على واالستهالك اإلنتاج نمط في متنوعةو  جديدة تطورات أفرزت ظاهرة االقتصادية العولمة
 االنفاق علي االقتصادية العولمة أثر وتقدير تحليل إلي الدراسة هدفت لذا العالمي، المستوى 

 .م2007-م1991 الفترة خالل والسودان السعودية من كل   في االستهالكي
 التحليل ركز حيث البيانات، لتحليل والكمي الوصفي األسلوبين الدراسة استخدمت وقد

 مصدر على باالعتماد وذلك واالستهالك، االقتصادية العولمة متغيرات حساب على الوصفي
 المركزي  الجهاز يوفرها التي( م2007- م1991) لعام الدولتين لدى المستورد الغذاء بيانات

 األمم وكتاب ، العالم في التنمية مؤشرات ـ الدولي والبنك والسعودية، بالسودان لإلحصاء
 العولمة متغيرات تقدير علي الكمي التحليل ركز فيما. السنوي  اإلحصائي تحدةالم

 .االنحدار تحليل باستخدام االستهالكي اإلنفاق على االقتصادية
 العولمة بمتغيرات يتأثر البحث محل الدوليتين في االستهالك إن الدراسة بينت وقد

 في االستهالك علي االقتصادية ولمةللع المستقلة المتغيرات مساهمة بلغت حيث. االقتصادية
 .السعودية في% 93 بنسبة و ،% 95حوالي السودان
 من مجموعة إلي التوصل تم فقد الدارسة، إليها توصلت التي النتائج هذه ضوء وعلى

 من الذاتي االكتفاء إلي تؤدي التي السياسات على التركيز: أهمها من التي التوصيات
 م1984 عام في للدولتين سابقاً  كان كما المحلي، الطلب فجوة لسد للغذاء المحلي اإلنتاج

 خطط وجود وضرورة الخارج، من استيراده من بدالً  السودان في م1992 وعام للسعودية
 الوحدة من واالستفادة المنافع تبادل خالل من االنتاجية الكفاءة زيادة إلي تهدف وسياسات
 غير االستهالك من المستهلك سلوك رشيدوت توعية االسالمية، الدول لدى االقتصادية

 .المرشد
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Abstract 

Phenomenon of economic globalization has produced new 

 developments and variety in the mode of production and consumption at the 

global level . so the study aimed to analyze and assess the impact of economic 

globalization on consumer spending in Saudi Arabia and Sudan during the 

period (1991 -2007).                                               

   The study used methods of descriptive and quantitative data analysis. which 

focused descriptive analysis at the expense of the variables of economic 

globalization and consumption. depending on the data source of food imported 

to the States for the year (1991 -2007) provided by the Central Bureau of 

Statistics. Sudan and Saudi Arabia. and the World Bank World Development 

Indicators . The Book of the United Nations Statistical Yearbook. The 

quantitative analysis focused on estimating the variables of economic 

globalization on consumer spending using regression analysis                                     

     The study showed that consumption of the two States in question is affected 

by variables of economic globalization. Where the contribution amounted to the 

independent variables of economic globalization on consumption in the Sudan 

about 95% and 93% in Saudi Arabia.                                                                                                          

    In light of these findings of the study. had been reached at a series of 

recommendations which include: a focus on policies that lead to self-sufficiency 

in local production of food to fill a gap in domestic demand. as it was before the 

two countries in 1984 to Saudi Arabia and 1992 in Sudan. instead of import 

from abroad. and the need for plans and policies aimed at increasing production 

efficiency through the exchange of benefits and take advantage of the economic 

unity of the Islamic countries. awareness of consumer behavior and 

rationalization of consumption guide.                                                                      
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 -:مقــدمــة
وشرفنا بالقرآن،  الحمد هلل رب العالمين المالك الحق السميع الشارع الذي أعزنا باإلسالم،

وأنار أبصارنا وبصائرنا بمنهج التوحيد، وهدانا من الضاللة، وجعلنا بها خير أمة أخرجت 
وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن  األمين للناس والصالة والسالم علي سيدنا محمد الصادق

 دعا بدعوته إلي يوم الدين.
ال المعسكر الشرقي، وتحول العولمة االقتصادية ظهرت بعد نهاية الحرب الباردة وزو   

النظام الدولي بما فيه االقتصاد إلي نظام آحادي تهيمن عليه الواليات المتحدة األمريكية في 
جميع ظواهره السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، فالعولمة كمفهوم ونظرية وظاهرة 

االتصاالت والمعلومات، التي  لها تجليات عديدة نتجت عن الثورة العلمية والتكنولوجيا وثورة
أفرزت تطورات جديدة متنوعة في نمط اإلنتاج واالستهالك، الذي أدى بدوره إلي الحاجة في 
توسيع األسواق وتغيير نمط االستهالك، في إطار سوق عالمية واحدة تستوعب كل هذه 

مرة واحدة  المنتجات الضخمة، بالتالي نجد أن العولمة في جميع جوانبها ليست حدثا يكتمل
مثل اندالع الحرب أو سقوط نظام، إنما هي عملية مستمرة باستمرار النظام الرأسمالي، األمر 
الذي دفع بالباحث أن يتناولها كظاهرة أو نظام له تأثير سلبي على اإلنفاق االستهالكي في 
م السعودية والسودان بصفة خاصه، وعلى الدول اإلسالمية بصفة عامة، والتي لديها نظا

 أنه وشموله عموم اإلسالم ومن ومكان، زمان لكل شامال صالحا جاء متميز ومستقل، فقد
ين أمور نظم  الملكية الفردية ُيقرُّ  فهو وعادال، منتظما المالي نظامه فجاء جميعا، والدنيا الدِ 

ية وُيقرُّ  مشروعة، تملُّكها وسائل مادامت  التصر ف ذلك مادام األموال في التصر ف حرِ 
 وُيقرُّ  الجماعة، مصلحة على تطغى ال الفرد مصلحة ومادامت الشريعة، روح ماشيا معمت

 عن بعيدا اإلسالمية، الشريعة بضوابط مقيًَّدا االستهالك ذلك مادام السلع والخدمات استهالك
المستهلك، ويعود ذلك  ومال بصحة اإلضرار شأنه من ما كل وبعيدا عن المحر مات،
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بها االقتصاد اإلسالمي من خالل اعتماده على مصادر إلهي ة تنظم للخصوصية التي يتصف 
الحياة االقتصادية بعيدا عن المصادر الوضعية، لذا يريد الباحث أن يبين في تناوله لهذا 
الموضوع أثر العولمة االقتصادية على األنفاق االستهالكي في العالم اإلسالمي من خالل 

م(، وهو من 2007-م1991سعودية خالل العوام)دراسة تحليلية لكل من السودان وال
الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث من جهة أن العولمة االقتصادية تؤدي إلي تقليل دخل 
األفراد من خالل االستهالك النزوي والتفاخري والبذخي لسلع وخدمات لن تكون ضرورية، 

المفرط للدخول على هذه ومن جهة أخرى تؤدي إلي قلة مدخرات لألفراد بسبب االستهالك 
 الفقروتفشي ظاهرة ، السلع والخدمات، مما انعكس على عدم قيام المشاريع التنموية الوطنية

ومن ثم االعتماد علي االستثمارات األجنبية أو القروض من المؤسسات العولمة  .البطالة
قتصاد والتبعية الدولية، التي أغرقت الدول اإلسالمية في ديون أجبرتها للسير في عولمة اال

الخاص(، وتتأثر بظواهرها االقتصادية  للقطاع الحكومية المشاريع خوصصة االقتصادية)
كالتضخم واألزمات العالمية، وهذه الظواهر لها أثار علي االقتصاد القومي ككل، لذا كان 

لدول لزاما على الباحث توضيح آثارها اإليجابية والسلبية لهذه الظاهرة بغرض العودة ودعوة ا
اإلسالمية لتبني نظاما اقتصاديا إسالميا مستقال عن التنظير العقلي معتمدا علي النصوص 
القرآنية وأقوال وأفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم وحياة الصحابة الذي لم يكن االستهالك 

بل كان عقيدة وعبادة، حتي ال تذهب  اإلشباع من قدر أكبر في عهدهم غاية ووسيلة لتحقيق
 اتهم في الدنيا بل كان العمل للحياة األخرى. طيب

 -أوال: مشكلة البحث:
تنبع مشكلة البحث في تحديد وتفسير نوع التحديات التي تفرضها العولمة االقتصادية      

عبر آلياتها المختلفة، علي حجم األنفاق االستهالكي في العالم ككل، والعالم اإلسالمي الذي 
مة العالمية، من حيث توفر الدخل القومي والدخل الشخصي، هو جزء مهم من هذه المنظو 

باإلضافة لالستفادة من حجم السكان لتصريف اإلنتاج الكبير لدول العولمة االقتصادية 
وضمان استمرار اإلنتاج، خاصة العالم اإلسالمي الذي اعتمد في استهالكه وإنفاقه )أي 
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ة من خالل الضروريات وإشباع ما جبل الدخل( على مبادي وأسس حددتها الشريعة اإلسالمي
عليه من االستمتاع بالمباحات دون المحرمات بناء على الجوانب الروحية والمادية معا، 

، مقارنة بقصور النظرية االقتصادية الوضعية التي ()النَِّعيِم( َعنِ  َيْوَمِئذ   َلُتْسَأُلنَّ  كقوله تعالى:)
هلك وحجم االستهالك واألنفاق على حاجيات تناولت األنفاق االستهالكي وسلوك المست

األنسان من السلع والخدمات ورغباته المتعددة في ظل موارد اقتصادية محدودة لتحقيق الرفاه 
 -االقتصادي لمجتمعاتها، بالتالي تكمن مشكلة البحث في اآلتي:

ناء الكماليات العولمة االقتصادية أفرزت سلوكا استهالكيا جديدًا في العالم اإلسالمي كاقت /1
 دون الضروريات.

 العولمة االقتصادية تؤدي إلي تقليل حجم المدخرات من خالل االستهالك البذخي. /2
أثر المحاكاة والتقليد للمستهلك المسلم يؤدي إلي تفشي ظاهرة البطالة والفقر في الدول  /3

 اإلسالمية.
لص منها كالسلع الترفيهية العولمة االقتصادية تؤدي إلي عادات اجتماعية يصعب التخ /4

 واألجهزة الرقمية أو ما يعرف بثقافة االستهالك.
 االستهالك في االقتصاد اإلسالمي عقيدة وعبادة، وليس تحقيق منفعة شخصية فقط. /6

 -ثانيا: أهمية البحث:
 -يعتبر هذا البحث مهمًا لآلتي:        

 نظرياته بحل مشاكل األنفاقيقع هذا البحث في مجال االقتصاد الكلي الذي تهتم  /1
بين  المستهلك توازن  بكيفية نظرياته تهتم وكما ككل، االقتصاد ومشاكل االستهالكي

 االستهالك واألنفاق وفق ميزانيته محددة لإلنفاق السلع والخدمات.
 ويتم توضيح متغير العولمة االقتصادية يؤثر سلبا على الدخل واالستهالك للمستهلك، /2

والمستهلك  فة مساهمة العولمة االقتصادية في تغيير ذوق المستهلك عامه،ذلك خالل معر 
 المسلم بصفة خاصة لالستهالك سلع وخدمات ترفيهية.

                                                 
 به يف الدنيا من الصحة والفراغ واألمن واملطعم واملشرب وغري ذلك. أنظر تفسري اجلاللني  يف تفسري ما يلتذ 
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 -ثالثا: أهداف البحث:
 -يهدف البحث في مجمله إلي اآلتي:  
 توضيح النشأة التاريخية لظاهرة العولمة االقتصادية. /1
 واألسباب التي أدت إلي ظهورها.توضيح مفهوم العولمة االقتصادية  /2
 أهداف ومالمح وآليات ظاهرة العولمة االقتصادية. /3
المدارس االقتصادية، باإلضافة  عبر توضيح مفهوم االستهالك وتتطور مفهوم االستهالك /4

لتوضيح أسس وأوليات االستهالك في االقتصاد اإلسالمي، ومقارنة بين االستهالك في 
ك الحاضر لدى المجتمعات اإلسالمية، وأيضا توضيح محددات صدر اإلسالم واالستهال

 االستهالك في االقتصاد اإلسالمي والنظرية االقتصادية.
كما يهدف البحث إلي توضيح مفهوم األنفاق في اللغة واالصطالح وأنواع وضوابط  /5

كي في اإلنفاق االستهالكي في االقتصاد اإلسالمي، وكذلك تناول محددات اإلنفاق االستهال
 النظامين اإلسالمي والوضعي.

وآخر األهداف خصصها الباحث لدراسة تحليلية لمعرفة األثر االقتصادي للعولمة  /6
االقتصادية على اإلنفاق االستهالكي في العالم اإلسالمي لكل من السودان والسعودية، وذلك 

 اإلسالمي.بغرض معرفة األثر السلبي واإليجابي للعولمة االقتصادية في العالم 
  -رابعا: فروض البحث:

 من أهم الفروض والدعاوى التي وضعها الباحث للدراسة محل البحث، ويسعي لتحقيقها   
 -تتمثل في اآلتي:

العولمة االقتصادية أدت إلي تغيير ذوق المستهلك المسلم الستهالك سلع وخدمات  /1
 كمالية.

 رافية لحركة رؤوس األموال والشركاتالعولمة االقتصادية أدت إلي تعدي الحدود الجغ /2
 والتكنولوجيا.

 قلة عدم تطبيق االقتصاد اإلسالمي والقيم اإلسالمية المثلي لإلنفاق االستهالكي أدي إلي  /3



 م(2007-1991لفرتة من )دراسة حاةل اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان يف ا أثر العوملة الاقتصادية عىل اإلنفاق الاس هتاليك يف العامل اإلساليم

 ع

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 التقليد للمجتمعات الغربية في سلوكها لالستهالكي.المحاكاة و المدخرات بسبب 
مما جعله عرضة للتقلبات االقتصادية  اإلنفاق االستهالكي أصبح تابع للمنتجات الغربية، /4

 العالمية من حيث مستوي األسعار أو قلة اإلنتاج.
االستهالك غير المرشد يؤدي إلى ندرة الموارد االقتصادية، وذلك من خالل استغالل /5

الموارد بغرض الحصول علي مستوي دخل شخصي مرتفع ، ومن ثم إنفاقه علي السلع 
 الترفيهية والكمالية.

الك داللة أحصائية بين مردود العولمة االقتصادية بمتغيراتها على اإلنفاق االستهالكي ( هن6
 في العالم االسالمي

 -خامسا: منهجية البحث:
 -أتبع الباحث في دراسته منهجية البحث اآلتية:  
 االقتصادية المنهج التاريخي ومن خالل هذا المنهج أستعرض الباحث تاريخ ونشأة العولمة/1

 عالم. في ال
المنهج الوصفي والذي تمكن الباحث من خالله جمع البيانات المتعلقة بالمشكلة محل  /2

 البحث بدراسة تحليلية متناوال الفكرين الغربي واإلسالمي.
استخدم الباحث ايضا المنهج التحليلي واالستقرائي و معا للوصول إلي نتائج الدراسة في  /3

سلوب اإلحصائي الذي يعتمد علي جمع البيانات إطار االقتصاد الكلي مستعينا باأل
والمعلومات الميدانية المتعلقة بالدراسة محل البحث وتحليلها واختبارها ومن ثم استقراء النتائج 

 بغرض الوصول إلي حقائق علمية تساعد على التنبؤ باتجاهات المستقبل. 
  -ا: مصادر ومعلومات البحث:دسسا

 ع ومصادر مهمة في هذه الدراسة لكبار االقتصاديين، كما أعتمد الباحث علي مراج     
أعتمد الباحث على أحدث ما نشر في هذا المجال من مؤتمرات وندوات ومجالت ودوريات 

 وتقارير وبحوث منشورة وغير منشورة، باإلضافة إلي مواقع اإلنترنت.
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 -ا: الحدود المكانية والزمانية للبحث:بعسا
ختار الباحث دولتين ألجراء دراسته هما المملكة العربية السعودية الحدود المكانية: أ/1  

وجمهورية السودان، وشملت الدراسة محل البحث السعودية العتبارين، االعتبار األول أنها 
وجزء مهم من العالم اإلسالمي، وما ينطبق عليها يعمم على بقية العالم   إسالمية دولة

كل، أما االعتبار الثاني يتثمل في مستوي الدخل اإلسالمي ألن الجزء يحمل خصائص ال
الشخصي المرتفع، ومن خالله يمكن معرفة تأثير العولمة االقتصادية علي األنفاق 
االستهالكي بها، ويعمم على باقي الدول اإلسالمية ذات الدخل المرتفع، أما السودان كدولة 

األثر االقتصادي  إسالمية أخرى ومستوى الدخل الشخصي بها ضعيف، يمكن معرفة
للعولمة االقتصادية علي باقي الدول اإلسالمية ذات الدخل المنخفض من خالل تعميم دراسة 

 حالة السودان.
الحدود الزمانية: فترة الدارسة المقترحة للدولتين إذا توفرت البيانات خالل األعوام  /2

عمالة وعدد م، وتشمل بيانات الدخل القومي والدخل الشخصي وحجم ال2007-م1991
أجهزة الهواتف الثابتة والسيارة والخلوية وحجم التضخم واالستهالك الخاص، باإلضافة 
للمغيرات اإلسالمية الصريحة كالزكاة والمتغيرات غير المضمنة بصورة صريحة كالوقف 

 والصدقات بأنواعها وغيرها.
 -ثامنًا: الدراسات السابقة:

ة المشابهة لموضوع البحث لمعرفة ما تناولته هذه تناول الباحث  بعض من الدراسات السابق
 -الدراسات عن العولمة وعالقتها بالدراسة ومن هذه الدراسات:

 ،  اآلثار االقتصادية للعولمة على الدول الناميةه(؛ 1420) جالل عبد الفتاح المالح /1
و غير مباشرة، أوضحت الدراسة أن الدول النامية سوف تتأثر بالعولمة إما بطريقة مباشرة أ  

والتأثير المباشر للعولمة على الدول النامية ناتج عن كون تلك الدول عليها أن تتكيف 
وتندمج في السوق العالمي وأن تتعامل سواًء رغبت أم لم ترغب مع معطياته وشروطه 
الجديدة .أما اآلثار غير المباشرة على تلك الدول فقد تعزى إلى أن عمليات التكيف الهيكلية 
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لتي تسير عليها الدول المتقدمة اآلن للتواؤم مع قواعد النظام االقتصادي العالمي الجديد، ا
سوف يترتب عليها تغيًرا في نمط العالقات التجارية بين تلك الدول والدول النامية حيث 
يتوقع أنه بدال من صور وأنماط التعاون االقتصادي ونقل التكنولوجيا ومساعدات التنمية 

حتى وقت قريب فإنه سوف تسود عالقات التنافس من أجل الحصول على  التي سادت
األسواق واالستثمارات وفرص العمل . وتبين من الدراسة أن العولمة سوف تكون في صالح 
عدد قليل من الدول النامية وهي دول شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية وذلك ألنها 

حات الهيكلية في اقتصاداتها أما البعض اآلخر فقد بدأت مبكًرا في التحول وإجراء اإلصال
حققت منافع اقتصادية نتيجة لسياسات الواليات المتحدة األمريكية . ركزت دراسة الدكتور 

على التبادل التجاري بين الدول المتقدمة والدول النامية حيث  جالل عبد الفتاح المالح
متقدمة والدول النامية في التبادل التجاري أوضحت دراسته عدم التكافؤ التنافس بين الدول ال

البيني، ومن ثم توقع الباحث تزايد تهميش الكثير من الدول النامية في التجارة العالمية مع 
تسارع عمليات العولمة، وباإلضافة إلي ازدياد حدة مشكلة البطالة وحدة المنافسة عالمًيا على 

النامية أمام تحديات كبيرة في ظل تسارع األسواق واالستثمار، األمر الذي يجعل الدول 
 العولمة عليها مواجهتها والتعاون فيما بينها من أجل تحقيق مكاسب أكبر.

موقف الفكر االقتصادي اإلسالمي من انعكاسات ظاهرة  م(2005)الدكتور جمال عمارة /2
تطرحها هذه  الدراسة: المشكلة الرئيسية التي تناولت، العولمة على دور الدولة في االقتصاد

الدراسة هي إلى أي مدى يتكفل الفكر االقتصادي اإلسالمي بانعكاسات ظاهرة العولمة على 
الجديدة لدور الدولة في االقتصاد في ظل  االتلمجدور الدولة في االقتصاد، وخاصة ا

 -تركزت الدراسة في مجاالن هما: ، والعولمة
اإلسالمي، وذلك من خالل المبادئ دور الدولة في االقتصاد في الفكر االقتصادي  /أ

األساسية لتدخل الدولة في االقتصاد، ومراقبة األنشطة االقتصادية ، ودور الدولة في تحقيق 
تشغيل أمثل للموارد لالقتصادية،  ودورها في ترشيد إدارة األموال العامة دور الدولة في 

 االقتصادية الخارجية. لعالقاتالتأثير في ا
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اني لدور الدولة في االقتصاد في ظل العولمة من منظور الفكر االقتصادي الث اللمجأما ا/ب
اإلسالمي هو معالجة الفقر في ضوء الفكر االقتصادي اإلسالمي، االلتزام بالقيم واألخالق 
ومحاربة الفساد في ضوء الفكر االقتصادي اإلسالمي، و حماية المستهلك في ضوء الفكر 

 .سالمياالقتصادي اإل
، منشورات العولمة بين تعميق الفقر وتطويقهور مصطفى عيد مصطفى إبراهيم، الدكت /3

جامعة عين شمس، ركزت الدراسة علي مفهوم العولمة وا لياتها وسلبياتها وايجابياتها ودور 
الدولة في تجنب السلبيات وتعظيم االستفادة من هذه الظاهرة، تأتى أهمية البحث في 

يرها على ظاهرة الفقر في الدول النامية، وهل تعمل العولمة الخوض في ظاهرة العولمة وتأث
أو على تطويقه ؟ مما جعل من األهمية التعرض لدراسة دور العولمة في  فقرعلى تعميق ال

األزمة المالية الحالية واثر ذلك على الفقر، وكانت الدراسة نظرية وليس تحليله لفروضها 
الدول النامية، والعولمة تهيئ المناخ النتشار  والتي هي لعولمة ذات تأثيرات سلبية على

 تزيد من حدة الفقر. عولمةاألزمات االقتصادية، وال
االستهالك من منظور تربوي إسالمي مع  م(؛2007) عبير بنت محمد عبد هللا عجاج /4

الدراسة ملخًصا يوضح إن  تضمنت، تصور مقترح للتطبيق في المدرسة الثانوية بالسعودية
سالمي المعاصر يعاني أنماط اختالليه في السلوك االستهالكي، تتمثل في استهالك العالم اإل

األشياء الضارة بالصحة أو األخالق أو البيئة الطبيعية، وتجاهل بعض األفراد ألولويات 
والترف، وشيوع الطلب  سرافاالستهالك ، وعدم االلتزام باالعتدال في اإلنفاق، والميل إلى اإل

لسلع والخدمات )أي الطلب الذي ال تتعلق دوافعه أو أسبابه بالصفات أو غير الوظيفي ل
الخصائص الجوهرية للسلعة ، كاإلقبال على شراء سلعة لمجرد أن اآلخرين يقبلون على 

السعودية  بيةشرائها ، ومن هنا جاء اهتمام البحث بدراسة دور المدرسة الثانوية بالمملكة العر 
ربية العلمية واألخالقية في تطبيق المفهوم اإلسالمي لالستهالك كعينة من المجتمع ودور الت

 في المجتمع .
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أهم ما توصلت إليه الدراسة إلى أن الدول الرأسمالية قد بذلت جهًدا كبيًرا في نشر الثقافة   
االستهالكية الرأسمالية في المجتمعات اإلسالمية ، وأبعدت بذلك الكثير من أفراد المجتمع 

طبيق المفهوم اإلسالمي لالستهالك، وعلى الرغم من إمكانية مساهمة المدرسة المسلم عن ت
في تطبيق المفهوم اإلسالمي لالستهالك ، إال أنها ال تستطيع القيام وحدها بهذا  انويةالث

 بل تحتاج إلى مشاركة كا فة مؤسسات المجتمع في ذلك . ،الدور
صاد السياسي للعولمة" قراءة في تحوالت االقت (م2006)الدكتور حسن لطيف كاظم الزبيدي /5

الدراسة إن العولمة ناقشت   النسق العالمي من االقتصاد الوطني إلى االقتصاد المعولم"
جديدة تهدف من خاللها  وأنساق أصبحت واحًدة من المفاهيم التي انطوت على مضامين

مجمل المفاهيم التي  بعض القوى إلى توحيد العالم، انطالقا من تغيير واقع بلدانه وتغيير
تتقاطع معها، وبهذا المعنى فالعولمة ترقى الن توصف بأنها تعبر عن واقع سياسي 

 وسائلواقتصادي واجتماعي وثقافي وأيديولوجي جديد يعمل على تحقيق أهدافه من خالل 
متباينة في مدى مشروعيتها وتأثيرها ومدى قبولها من المعنيين بها ، وإن العولمة ظاهرة 

ى لتحقيق االندماج والتكامل عن طريق التأثير في سيادة الدول وتذويب الحدود أمام تسع
الشركات متعدية الجنسيات، و يتم تحقيق التشابك واالندماج والتكامل عن طريق خلق 
عالقات دولية قائمة على تحرير التجارة والمعامالت المالية الدولية وانفتاح األسواق الوطنية 

لعالمية، بغية الوصول إلى اختراق مجتمعات واقتصاديات العالم، والوصول وربطها بالسوق ا
إلى نمط استهالكي رأسمالي قام على إشاعة الثقافة االستهالكية الغربية بل األمريكية 

 حصًرا.
 -تاسعًا: الشكل التنظيمي للبحث:

 فصول ةثالث إلي لتحقيق أهداف وفروض البحث قسمت الدراسة بعد المقدمة والخاتمة    
ثالثة مطالب، وخصص الخاتمة  إلي قَسـم مبحث وكل مباحث ثالثة على يحتوي  فصل وكل

  .إلي نتائج وتوصيات ومراجع ومصادر البحث
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مح والعوامل واألسباب التي ساعدت على ظهور العوملة املال : املبحث الثاني

 االقتصادية
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 المبحث األول
 مفهوم العولمة ونشأتها وأهدافها

 يدــــتمه

ي فـــي إن مصـــطلح العولمـــة، قـــد أضـــحى أكثـــر األلفـــاا شـــيوعًا فـــي اآلونـــة األخيـــرة، أ
األلفيـــة الثالثـــة وتناولتـــه األوســـاط جميعـــًا، ســـواء أكانـــت اقتصـــادية، أو ثقافيـــة، أو سياســـية، أو 
اجتماعيــة، وأصــبحت النــدوات والمــؤتمرات والمحاضــرات ال تخلــو مــن تناولــه، بــل تحــدثت عنــه 
كل وسائل اإلعالم، ورغم ذلك هنالك صعوبة في إيجـاد معنـى محـدد لـه، حيـث أن المعنـى لـم 

كثيــرًا حتــى تتوحــد فيــه تعريفــات جهــات عــدة، بــل أن البــاحثين أنفســهم قــد اختلفــوا فــي  يتــداول
حيــث أيــدها الــبعض، ويــرى فيهــا الحــل النــاجع لكــل  Globalization))نظــرتهم تجــاه العولمــة 

مشــكالت اإلنســانية علــى أســاس أنهــا تحقــق التنميــة وتجلــب الرخــاء لكــل النــاس، بينمــا الفريــق 
لمة بكل جوانبها على أساس آثارها المدمرة على اقتصـاديات العـالم اآلخر رفض وعارض العو 

وخاصة الدول النامية، بحيث ظهـرت بـوادر التهمـيش واسـتبعاد طبقـات اجتماعيـة عريضـة فـي 
داخل المجتمعات المتقدمـة ذاتهـا باإلضـافة إلـى زيـادة الفجـوة بـين األغنيـاء والفقـراء، واسـتقالت 

ـــى دول عديـــدة مـــن القيـــام بوظائفهـــا  فـــي الرعايـــة االجتماعيـــة تجـــاه مجتمعهـــا، ويرجـــع ذلـــك إل
الســـعي وراء الثـــراء الســـريع الناشـــئ مـــن حركـــة رؤوس األمـــوال وانفتـــاح األســـواق العالميـــة فـــي 
الوقــت الــذي ال يســتفيد منهــا إال خمــس ســكان العــالم، علــى حســاب اســتغالل المــوارد الطبيعيــة 

 .(1)والمواد األولية ألربعة أخماس سكان العالم
إن أول إشـــــارة وردت فـــــي قـــــاموس لغــــوى للفـــــ  العولمـــــة كانـــــت فـــــي قـــــاموس  أصــــل الكلمـــــة :

)Webster(*  ـــــات 1961ســـــنة ـــــم يـــــتم تـــــداولها إال فـــــي الثمانينـــــات، حتـــــى أن مكتب م، ولكـــــن ل
م، ولــم ينشــر منهــا 1994الكــونجرس لــم يتعــد مؤلفــات العولمــة أربعــة وثالثــين مؤلفــًا حتــى ســنة 

 .(2)يوم يتجاوز مؤلفات العولمة آالف الكتبم، وال1985أي مؤلف حتى سنة 
يرى الكثير من الباحثين أنها ليست مفهومـًا جديـدًا، فهـي كفكـرة عمرهـا أكثـر مـن خمسـة قـرون 
منذ الكشوفات الجغرافيـة، غيـر أن ثـورة االتصـاالت والمعلومـات أشـاعتها، ولكـن ضـمن الـنمط 

حبة الميــراث والتــاريخ، فالعولمــة الغربــي للحيــاة مقابــل محــو الهويــات والحضــارات األخــرى صــا
                                                 

  13ص 12م، ص2002السيد يسني، احلوار احلضارى ىف عصر العوملة، دار هنضة مصر للطباعة والنشر، مصر  -1
 م( رائد صناعة املعاجم ىف الوالايت املتحدة األمريكية.1843 – 1758عامل لغوى أمريكى ) *

هللا ح 2-  1م ، ص2001سن زروق، العوملة والعامل اإلسالمي، هيئة األعمال الفكرية، مصر، عبد 
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، إال أن *علــى أســاس هــذا األصــل تهــدف إلــى تكــريس الهيمنــة الغربيــة ومحــو الهويــات القوميــة
بالفرنســــية  (Mondialisation)باإلنجليزيــــة أو  (Globalization)مفهــــوم العولمــــة أو الكوكبــــة 

لمـة مصـطلحا جديـد فـي وبدأ تحتل حيزًا كبير في الفكر المعاصر حيث يرى الباحثون في العو 
ميدان العلوم االجتماعية واإلنسانية، وهـو نتـاج لمصـطلحات قريبـة مـن المعنـى تطـورت خـالل 
األلفية الثالثة، فهي تدور حـول عـالم واحـد منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة بـدًء مـن األمـم المتحـدة 

ددة الجنســـية، ووكاالتهـــا المتخصصـــة والبنـــك الـــدولي وصـــندوق النقـــد الـــدولي والشـــركات المتعـــ
والمهرجانــات الثقافيــة مثــل جــائزة نوبــل العالميــة، والمنافســات الرياضــية )دورات كــأس العــالم(، 

 .(1)السياحة والبعثات الدراسية وغيرها، وكل هذه آليات تعمل على تحقيق معنى العولمة
 االقتصادية مفهوم العولمة المطلب األول

 -أواًل : مفهوم العولمة في اللغة :
طلح العولمــة بهــذا االســم هــو مصــطلح حــديث، ولــم يظهــر إال فــي بــدايات هــذا إن مصــ

القـــرن ونهايـــة القـــرن الفائـــت، كمـــا ذكرنـــا ســـابقًا، وكـــذا تخلـــو المعـــاجم اللغويـــة مـــن هـــذا اللفـــ  
بالذات، ورجوعـًا إلـى مـادة ) ع ل م ( فـي لسـان العـرب، نجـد أن مشـتقاتها لفـ  العـالم وتجمـع 

العـالمون أصــناف الخلــق، والعــالم هــو الخلـق كلــه وقيــل مــا احتــواه عـالمون، قــال ابــن منظــور : 
ومــن المعــاني التــي يســتعمل فيهــا هــذا الــوزن ) فوعــل( معنــى الصــيرورة، مثــل  ،(2)بطــن الفلــك

 .(3)أمركه أي صي ره أمريكيًا، وعولمة أي صيَّره عالميًا بعد أن كان محليًا أو قومياً 
 -ثانيًا: مفهوم العولمة في االصطالح:

كثــر الجــدل حــول تحديــد مفهــوم وافــي لظــاهرة العولمــة، ويرجــع ذلــك إلــى اختــزال مفهــوم       
العولمــة فــي جملــة قصــيرة وافيــة، ممــا أدى إلــى تعــدد نظــرة البــاحثين لظــاهرة العولمــة مــن عــدة 
زوايـــا، فهنالـــك مـــن يعرفهـــا مـــن الناحيـــة االجتماعيـــة وآخـــر ينظـــر إليهـــا مـــن الزاويـــة الثقافيـــة، 

ون إليها من ناحية القوة العسكرية وثـورة المعلومـات والناحيـة االقتصـادية وغيـره، وآخرون ينظر 
وتتفــــــق جميــــــع المفــــــاهيم لظــــــاهرة العولمــــــة، علــــــى أنهــــــا هيمنــــــة النظــــــام الغربــــــي االقتصــــــادي 
واالجتمـــاعي والثقـــافي والسياســـي علـــى العـــالم، عبـــر آليـــات اقتصـــادية وأســـواق عالميـــة وجـــدت 

                                                 

 نعىن هبا احلضارات الىت كانت سائدة ىف العامل كاحلضارة اإلسالمية، واحلضارة الرومانية، الفارسية وغريها. *
 68، صبركات حممد مراد، ظاهرة العوملة رؤية نقدية، منشورات وزارة الشئون اإلسالمية قطر -1
 420، مادة ) ع ل م (، ص12أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، جملد -2
 29م، ص1984عبد الراجي، التطبيق الصرىف، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،  -3
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دوليــــة ) الجــــات، ومنظمــــة التجــــارة العالميــــة( وتفوقــــًا تكنولوجيــــًا إطارهــــا المقــــنن فــــي اتفاقيــــات 
، بمعنـى آخـر إن العولمـة هـي سـعي الشـمال عـن (1)وترويجًا إعالميًا علـى مسـتوى العـالم ككـل

ـــى الجنـــوب ثقافيـــًا واجتماعيـــًا واقتصـــاديًا وسياســـيًا،  طريـــق تفوقـــه العلمـــي والتقنـــي للســـيطرة عل
ـــة الشـــام ـــاه االقتصـــادي بـــدعوى مســـاعدته علـــى التنمي لة وتحقيـــق العدالـــة فـــي االســـتثمار والرف

 للمجتمع.
إن اخــــتالف التعريفــــات لهــــذه الظاهرة)العولمــــة( جــــاء الخــــتالف األفكــــار واآلراء التــــي 
تناولتهــــا، وحــــوار الحضــــارات والتقــــدم العلمــــي والتقنــــي ومــــدى تفــــاوت الفهــــم الغربــــي الحــــديث، 

والــــبعض اآلخــــر علــــى نتائجهــــا الســــلبية والــــبعض اعتمــــد فــــي تعريفهــــا علــــى وســــائل العولمــــة، 
واإليجابيـــة، وبعـــض عرفهـــا بحقيقتهـــا ومـــدلولها وآلياتهـــا، ممـــا أدى بالباحـــث اســـتعراض بعـــض 

 التعريفات لهذه الظاهرة وأهمها الوصول إلى تعريف أشمل يوضح مفهوم العولمة.
ات للعولمـــة هـــي: عمليـــة تكثيـــف علـــى مســـتوى العـــالم للعالقـــ (Giddens)تعريـــف جيـــدنز  /1

االجتماعية تربط مواقع محلية بعيدة بطريقة تجعل الوقائع المحلية مشـكلًة وفقـًا ألحـداث جـرت 
 على بعد أميال كثيرة.

األفريقي بأنها: ظهور عالم منكمش تربطه عالقات متبادلة، نتيجة النتقالـه  Aina))عرفها  /2
واقتصـاد عـالمي متفـاوت إلى مرحلة ما بعد الحرب الباردة مع ظهور تقسيم دولي جديد للعمـل 

مــع بــروز تــدفقات جديــدة تشــمل األفــراد والثقافــات واألفكــار والمــوارد الماليــة، وظهــور تكنولوجيــا 
 .(2)جديدة باإلضافة إلى زيادة البنية المعرفية لإلنتاج والثقافة واالقتصاد

 من هنالك من يفضل لف  الكوكبة وذلك ألن الكلمة اإلنجليزية التي تعبر عنها مشتقة /3
، وهنـــا تعنـــى الكلمـــة  (World)بمعنـــى الكـــرة األرضـــية، وليســـت كلمـــة العـــالم  (Globe)كلمـــة 

التداخل الواضح ألمور السياسة االقتصاد والثقافة واالجتماع والسلوك دون االنتماء إلـى وطـن 
 .(3)محدد أو دولة بعينها دون غيرها من الدول

أنهــا: عمليــة دمــج األســواق المختلفــة فــي يــذهب فريــق مــن البــاحثين إلــى تعريــف العولمــة ب /4
ســوق عالميــة واحــدة فــي جميــع المجــاالت التجاريــة والماليــة والسياســية والثقافيــة واإلعــالم فــي 

                                                 

هللا بن عبد احملسن الرتكى، جملة دراسات إسالمية، مركز الدراسات  -1  .220، ص2000والبحوث اإلسالمية، العدد الرابع، الرايض، عبد 
 12ص 3م، ص2001حيدر إبراهيم على، العوملة وبدل اهلوية، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، مصر  -2
هللا، الكوكبة، ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر العلمى السنوى التاسع عشر لالقتصاديني املصريني ب -3 عنوان ) التنمية العربية والتطورات إمساعيل صربي عبد 

 1م، ص1995ديسمرب  23 – 21االقليمية والدولية( القاهرة 
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إطـار مــن الحريــة االقتصـادية وســيطرة الشــركات متعـددة الجنســية وخضــوع العـالم لقــوى الســوق 
 .(1)دود القوميةالعالمية تحكمه أداة قانونية واحدة وهو ما يقتضى إلغاء الح

ــــك فريــــق آخــــر عرفهــــا بأنهــــا: إحــــدى صــــور الرأســــمالية المتطــــورة التــــي تتواكــــب مــــع  /5 هنال
التطـــورات التكنولوجيـــة والعلميـــة وثـــورة المعلومـــات واالتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية، واألقمـــار 

 .(2)الصناعية وأجهزة الحاسوب االلكترونية وظهور شبكة اإلنترنت
العقــــم فــــي مقالــــه ) مــــاهي العولمــــة ( بأنهــــا وصــــول بــــنمط اإلنتــــاج عرفهــــا صــــادق جــــالل  /6

ـــع  الرأســـمالي عنـــد منتصـــف هـــذا القـــرن إلـــى نقطـــة االنتقـــال مـــن عالميـــة دائـــرة التبـــادل والتوزي
 .(3)والسوق والتجارة والتداول إلى عالمية دائرة اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ذاتها

بأنهـا حركـة تاريخيـة تنحـو إلـى االنكمـا  (: Roland Robertsonعرفها رونالد روبرتسـون) /7
الموضــــوعي المتزايــــد للعــــالم علــــى صــــعيدي الزمــــان والمكــــان، مــــع وعــــى األفــــراد والجماعــــات 
والمجتمعـــات بهـــذا االنكمـــا  إلـــى إدراكهـــم بـــأنهم يعيشـــون فـــي عـــالم يـــنكمش وتتقـــارب أجـــزاؤه 

ر الماديــــــة بمعنـــــى زوال الحــــــدود التــــــي تفصــــــل بــــــين حركــــــة البشــــــر ومنتجــــــاتهم الماديــــــة وغيــــــ
 .(4)والثقافية

طـــابع العالميـــة، وجعـــل نطاقـــه وتطبيقـــه عالميـــًا،  ءعرفـــت كـــذلك علـــى أنهـــا: إكســـاب الشـــي /8
وتعــاظم دور العولمــة وأثرهــا علــى أوضــاع الــدول والحكومــات وأســواقها، بــل مختلــف األنشــطة 

وس االقتصـــادية فيهـــا، وتـــم االنتقـــال مـــن الوطنيـــة إلـــى الكونيـــة، وزادت الفـــرص ألصـــحاب رؤ 
األموال بالتوسع المسـتمر خـارج الحـدود فـي عمليـة مـن الزحـف االسـتعماري واسـعة، بحثـًا عـن 

 الموارد واليد العاملة الرخيصة واألسواق.
إن هــذا الــنمط مــن التوســع اليــوم، هــو مــا يطلــق عليــه اســم )العولمــة(، وســمته توحيــد العــالم    

وقـد بـدأت عالمـات هـذه الظـاهرة  مـع  تحت قوانين مشتركة تضع حـدًا فيـه لكـل أنـواع السـيادة،
 ميالد الشركات متعددة الجنسية، قبل عقود، لتصل اليوم إلى نظام التجارة العالمية الحرة 

                                                 

  100م، ص1998، مارس 29حممد األطرش ، العرب العوملة فما العمل؟ جملة املستقبل العرىب : العدد  -1
 –: مركييز الدراسييات االسييرتاتيلية والبحييوث والتوتيييق، بييريوت  سيييار اجلميييل، العومليية اجلديييدة واىييال احليييوى للشييرق األوسييد، مفيياهيم عصيير قييادم -2

 145ص 140م، ص1997لبنان، 
 م. 1996صادق جالل العظم ، ماهى العوملة، ورقة عمل مقدمة للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس  -3
 8م، ص1998فرباير ، الصادر ىف 228السيد يس مفهوم العوملة ، جملة املستقبل العريب، العدد  -4
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 .(1)الذي أقرت دوليًا بمفاوضات الجات
عرفـــت أيضـــًا بأنهـــا: مصـــطلح بـــدأ ينتهـــي بتفريـــق المـــواطن مـــن وظيفتـــه وقوميتـــه وانتمائـــه  /9

ســي، بحيــث ال يبقــى منــه إال خــادم للقــوى الكبــرى. وقيــل أنهــا مفهــوم الــديني واالجتمــاعي والسيا
مرادف لمفهوم األمركة لكل ما يحمله من معاني الحقد والكراهية والعنصرية التـي تمـارس ضـد 
العرب إضافة إلى نهب أموالهم والسيطرة علـى أرضـهم، ومحاولـة القضـاء علـى خصوصـياتهم 

شــرق أوســطى متنــاقض األعــراف والثقافــات، بحيــث  وهويــاتهم الثقافيــة خــالل دمجهــم فــي نظــام
 .(2)يكون إلسرائيل حق السيطرة عليه بدعم من أمريكا رائدة المسيرة العالمية الجديدة

عرفها الدكتور يوسف القرضاوي بأنها : فرض هيمنة سياسية واقتصادية واجتماعيـة مـن  /10
م اإلســالمي، فأمريكــا بكــل قــدراتها الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى العــالم ككــل، وخاصــة العــال

التقنيـــــة والعســـــكرية واالقتصـــــادية، وبنظـــــرة اســـــتغاللية تريـــــد َســـــْوق العـــــالم، فهـــــي فـــــي المفهـــــوم 
األمريكي ال تعنى معاملة األخ ألخيه، أو الند للنـد، بـل تعنـى معاملـة السـادة للعبيـد، والعمالقـة 

، أو هـي )أمركـة العـالم(، إنهـا اسـم لألقزام، وهى في أظهر صورها اليـوم تعنـى )تقريـب العـالم(
مهذب لالستعمار الجديد الذي غي ر أسلوبه القديم، ليبدأ هيمنة جديدة تحت مظلـة هـذا العنـوان 
)العولمـة( فهـي إذن فــرض الهيمنـة األمريكيــة علـى العــالم، والدولـة المقاومــة مصـيرها الحصــار 

 مــع ليبيــا وإيــران والســودان أو التهديــد العســكري أو حتــى الضــرب المباشــر، والــذى حــدث فعــالً 
وأفغانســتان والعــراق، واألخيرتــان وصــلت عقوبتهمــا الضــرب العســكري المباشــر بــدعوى الحــرب 
على اإلرهـاب والشـر، كمـا تعنـى فـرض السياسـات االقتصـادية التـي تريـدها أمريكـا عـن طريـق 

قـديم تصـنيف دقيـق ، ولت(3)المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، ومنظمـة التجـارة العالميـة وغيرهـا
 لمفاهيم العولمة، ينبغي أن نحدد نمطين من أنماط فهم ظاهرة العولمة.

يركــز علــى ظهــور مجموعــة مــن النتــائج والعمليــات ال تعوقهــا الحــدود االقليميــة  :الــنمط األول
 الحدود في المجاالت االقتصاديةللدول، وهذه بدورها تدفع إلى انتشار ممارسات عبر 

 فية واالجتماعية.والسياسية والثقا
 أما النمط الثاني: يركز على فهم ظاهرة العولمة باعتبارها خطابًا للمعرفة السياسية، ويقدم   

                                                 

 4، ص2002الطيب على عبد الرمحن، العوملة قدر أم اختيار، وزارة الثقافة والسياحة، اخلرطوم، السودان،  -1
 20م، ص2002حممد على احلوات، الغرب والعوملة، الدار العربية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  -2
 122م، ص2004مصر،  –دار الشروق للنشر، القاهرة  يوسف القرضاوي، خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة، -3
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أن كثيـرين مـن صـناع فـوفـى هـذا المجـال  ،وجهات نظر حول كيف يمكن السيطرة على العالم
ي العولمـة، السياسة يرون أن العولمة تشكل واقعًا جديدًا مـن شـأنه أن يجعـل اللغـة الخاصـة هـ

عتبـرون العولمـة هـي التـي تحـدد مـا هـو الممكـن يلغة قديمـة، ومـن ثـم فأما التركيز على الدولة 
وعلـــى ضـــوء هـــذه  ،ومـــا هـــي الموضـــوعات التـــي يمكـــن التفكيـــر فيهـــا واتخـــاذ قـــرارات بصـــددها

امــــع لكــــل و الج اتتعريفــــات للعولمــــة، تعتبــــر هــــي التعريفــــ ةأربعــــالباحــــث عــــرض يالمالحظــــات 
 لمة.جوانب العو 

: يقــوم هــذا التعريــف علــى الحقبــة المحــددة مــن التــاريخ تعريــف العولمــة كحقبــة تاريخيــة أ(   
لظـــاهرة العولمـــة فـــي إطارهـــا النظـــري والتـــي بـــدأت إبـــان فتـــرة الحـــرب البـــاردة بـــين المعســـكرين 
الشمالي )الواليات المتحدة األمريكية( والجنوبي )دول االتحاد السوفيتي(، والتي انتهت بسـقوط 
النظام االشتراكي وانهيـار حـائط بـرلين فـي ألمانيـا، إذًا هـذا التعريـف يقـوم علـى الـزمن باعتبـاره 
العنصــر الحاســم لظهــور العولمــة، بغــض النظــر عــن موضــوع األســباب التــي أدت إلــى نشــأة 
ظـــاهرة العولمـــة، وعلـــى هـــذا األســـاس اعتبـــر أصـــحاب هـــذا الـــرأي أن العولمـــة مرحلـــة تاريخيـــة 

اردة، بالتالي أدت إلى إحداث تغيرات اقتصـادية وسياسـية وثقافيـة واجتماعيـة أعقبت الحرب الب
عقــب نهايـــة الحــرب البـــاردة، وهـــى وفــق هـــذا التعريـــف حقبــة تاريخيـــة جديـــدة صــعد فيهـــا نهـــج 
السـوق الليبراليــة الجديــدة لـإلرادة االقتصــادية علــى حســاب السياسـات االقتصــادية القديمــة التــي 

تـــــرة )فتـــــرة العولمـــــة( حـــــدث فيهـــــا محاولـــــة التـــــأليف بـــــين حســـــنات اتســـــمت بـــــالجمود، وهـــــذه الف
االشتراكية وإيجابيات الرأسمالية، في ضوء فتح الحدود بين الـدول بـال قيـود تطبيقـًا لمبـدأ حريـة 

 التجارة في سياق جديد هو سياق العولمة.
  حيث عكس التعاريف السابقة الذكر ىاقتصادية: علب( العولمة مجموعة ظواهر   

مــن منظــور تــاريخي، فــإن هــذا التعريــف يركــز علــى العولمــة وظيفيــًا باعتبارهــا  للعولمــة ينظــر
ــــر  ــــي تحري سلســــلة مترابطــــة مــــن الظــــواهر االقتصــــادية، وتكمــــن هــــذه الظــــواهر االقتصــــادية ف
األســــواق، وخصخصــــة األصــــول العامــــة، وتقلــــيص أداء بعــــض وظــــائف الدولــــة خاصــــة فــــي 

للتــــرويج لهــــذا اإلنتــــاج الضــــخم، مــــع التوزيــــع العــــابر النــــواحي االجتماعيــــة ونشــــر التكنولوجيــــا 
للقارات لإلنتاج )تقسيم العمل( مـن خـالل االسـتثمار األجنبـي المباشـر، والتكامـل بـين األسـواق 
العالميــة، والعولمــة فــي تعريفهــا الضــيق : تشــير إلــى ظــاهرة انتشــار المبيعــات فــي كــل أنحــاء 

عــوة رأســمالية إلــى تقســيم دولــي للعمــل، وهــذا العــالم واإلنتــاج وعمليــات التصــنيع، ممــا يشــكل د
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التعريــف يمكــن أن نطلــق عليــه تعريفــًا اقتصــاديًا للعولمــة فــي الوقــت الــذى يركــز فيــه التعريــف 
علــى التمويــل واإلنتــاج والتكنولوجيــا وتنظــيم الســلطة كعوامــل للتغييــر بصــورة غيــر مســبوقة ممــا 

 يشير إلى ظاهرة العولمة.
)نهايـة  اعبـر عـن هـذا االتجـاه المفكـر اليابـاني فوكـو يامـ األمريكيـة:هيمنة للقيم العولمة  ج(  

التـاريخ(، والـذى اعتبـر فيــه سـقوط االتحـاد السـوفيتي وانتهــاء اللكنـة االشـتراكية انتصـارًا حاســمًا 
للرأســـمالية علـــى الشـــيوعية، ووفـــق هـــذا المنظـــور فـــإن العولمـــة تعتبـــر هيمنـــة للفكـــر السياســـي 

 األمريكي.
العولمــة عبــارة عــن ثــورة تكنولوجيــة واجتماعيــة وهــذا  :جتماعيــهاثــورة تكنولوجيــة و العولمــة  د(  

التعريــف يعــارض بوضــوح التعريــف الثــاني، الــذى يــرى أن العولمــة ظــاهرة اقتصــادية، بالتــالي 
فـــإن هـــذا التعريـــف يـــرى أن العولمـــة شـــكل جديـــد مـــن أشـــكال النشـــاط يـــتم فيـــه االنتقـــال بشـــكل 

ية إلــى مفهــوم مـا بعــد المجتمــع الصــناعي للعالقــات الصــناعية، واضـح مــن الرأســمالية الصــناع
بحيـــث أن هـــذا التحـــول تقـــوده نخبـــة تكنولوجيـــة صـــناعية، تســـعى إلـــى تـــدعيم الســـوق العالميـــة 

 .(1)الواحدة وتطبيق سياسات مالية وائتمانية وتكنولوجية واقتصادية شتى
 أساسية لتعريف واحد ن التعريفات جميعها تكاد أن تكون مكونات إخالصة القول     

ــــة للقــــيم  للعولمــــة ــــات لظــــواهر اقتصــــادية وهيمن ــــة وتجلي ــــة تاريخي ــــارة عــــن حقب ــــذلك عب فهــــي ب
 في يصل يمكن أن وثورة تكنولوجية واجتماعية، وأي تعريف من هذه التعريفاتاألمريكية 

 تحليله إلى نتائج سياسية مختلفة، وفقًا لألفكار التي ينطلق منها.
 ة وتطور ظاهرة العولمةنشأ: المطلب الثاني

أن للعولمة تاريخًا قديمًا، وبالتالي فهي ليست نتاج العقود الماضية التي ازدهر فيها     
مفهوم ولف  العولمة وذاع وانتشر، وأصبح أحد المفاهيم الرئيسية للتحليل الظواهر المتعددة 

روبرتسون ا يرى العالم التي تنطوي عليها العولمة في السياسة واالقتصاد والثقافة وغيره. لذ
 ىـع إلــأن النقطة التاريخية الفاصلة في تاريخ المجتمعات المعاصرة يرج

ـــع منتصـــف القـــرن الثـــامن  ـــة القوميـــة الموحـــدة، والمتجانســـة فـــي جمي عشـــر، عنـــد ظهـــور الدول
 واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ويخضعون إلدارتها. مناحي الحياة الثقافية

 م مبدأ 1823المية األولى وضع الرئيس األمريكي جيمس مونرو في عام بعد الحرب الع   
                                                 

 243م، ص2002السد يسن، احلوار احلضاري ىف عصر العوملة، دار النهضة للطباعة والنشر، مصر  -1



 م(2007-1991لفرتة من )دراسة حاةل اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان يف ا أثر العوملة الاقتصادية عىل اإلنفاق الاس هتاليك يف العامل اإلساليم

9 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

العزلة، ويقوم هذا المبدأ على الواليات المتحدة األمريكية أن تبتعد عن مشاكل القـارة األوربيـة، 
وأن األمريكيين سوف يركزون جهـودهم لتطـوير الواليـات المتحـدة األمريكيـة، مـن خـالل توجيـه 

، وفـــى الوقـــت (1)لـــى قطـــاع األنشـــطة األوليـــة والثانويـــة والبنيـــة التحتيـــةاالســـتثمارات الضـــخمة إ
الــــذى تمــــت فيــــه عولمــــة النشــــاط اإلنتــــاجي مــــن خــــالل آليتــــين مهمتــــين همــــا: التجــــارة الدوليــــة 
واالستثمار األجنبي المباشر، ولقـد لعبـت الـدور الرئيسـي فـي هـذا المضـمار الشـركات العالميـة 

م( وصــــل متوســــط معــــدل نمــــو 1870 – 1820مــــن عــــام ) المتعــــددة الجنســــية، فخــــالل الفتــــرة
%، في حين بلق معدل نمو التجارة العالمية في الفترة الثانيـة لعـام 5.5التجارة العالمية مستوى 

م كانــــــت الثــــــورة 1870%، ويرجــــــع ذلــــــك أنــــــه فــــــي عــــــام 4% إلــــــى 3.5م( 1913 – 1870)
يات المتحـدة، أمـا االنخفـاض فـي الصناعية قد انتقلت إلى كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا والوال

معـــدل التجـــارة الدوليـــة والتـــي هـــي أحـــد ركـــائز العولمـــة االقتصـــادية يعـــود إلـــى نشـــوب الحـــرب 
العالميـــة األولـــى، التـــي أدت إلـــى تـــدنى اإلنتاجيـــة الصـــناعية فـــي أوربـــا. بعـــد الربـــع األول مـــن 

توســعها مقيــدًا  القــرن التاســع عشــر نقطــة التحــول األولــى للرأســمالية الصــناعية، حيــث أصــبح
بتوافر المواد األوليـة الرخيصـة والسـلع الغذائيـة الالزمـة للتوسـع فـي العمالـة الصـناعية، وتـوافر 
األسواق لمنتجاتها، شهدت الفترة كذلك أكبر حركات االنسياب لـرؤوس األمـوال واتجاههـا نحـو 

م انــدماج الــدول قطاعــات إنتــاج المــواد األوليــة للتصــدير مــن الــدول الناميــة، وبنــاء علــى ذلــك تــ
فــي ســوق رأســمالية عالميــة، ونشــوء نمــط ولتقســيم العمــل الــدولي فــي منتصــف الســبعينيات مــن 

م( فتـــرة الحـــرب العالميـــة األولـــى تحطمـــت 1914 – 1913، وخـــالل الفتـــرة )(2)القـــرن العشـــرين
% وزادت معـدالت الحمايـة "فـرض 5.9آليات العولمة، وتراجعت معدالت التجـارة الدوليـة إلـى 

ســوم الجمركيــة علــى الســلع الــواردة إلــى الــدول، وتراجعــت معــدالت انســياب رؤوس األمــوال الر 
، فـــي الوقــــت الـــذى عانــــت فيــــه دول (3)وأصـــبحت فــــي مجـــاالت محــــددة مثـــل الزراعــــة وغيرهــــا

الرأســمالية األوربيــة مــن تــوفير البنيــة التحتيــة وتراجــع فــي معــدالت التبــادل التجــاري، لــم تــدخل 
مريكيــة هــذه الحــرب )الحــرب العالميــة األولــى( تطبيقــًا لمبــدأ العزلــة، حيــث الواليــات المتحــدة األ

                                                 

لبنييان،  –وت حممييد رايض، األصييول العاميية ىف اجلغرافيييا السياسييية واجليويوليثيكييا مييع دراسيية تطبيقييية علييى الشييرق األوسييد، دار النهضيية العربييية، بييري  -1
 .160-156م، ص ص 1979

سييات انظير تعقيييب عمييرو حمييى الييدين، ىف شييوث ومناقشييات النييدوة الفكرييية الييىت نظمهيا مركييز دراسييات الوحييدة العربييية حييول العييرب والعومليية، مركييز درا-2
 36-35م، ص1997الوحدة العربية، بريوت لبنان، 

 36عمرو حمي الدين، مرجع سبق ذكره، ص -3
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وجهــت رؤوس أموالهــا إلــى االســتثمار فــي جميــع القطاعــات األوليــة والخدميــة، وتمثــل ذلــك فــي 
المحاصــيل النقديــة فــي أمريكــا الالتينيــة مثــل الفواكــه والــبن والكاكــاو والمطــاط والســكر والكــوال، 

ات االســتراتيجية مثــل الــنفط فــي المكســيك وفنــزويال والنحــاس فــي ســيطرت كــذلك علــى الصــناع
البيـــرو وتشـــيلي، والقصـــدير فـــي بوليفيـــا، ووجهـــت االســـتثمارات األمريكيـــة أيضـــًا نحـــو المنـــاجم 
والمصــانع والســكك الحديديــة وشــركات الطيــران فــي أمريكــا الجنوبيــة، وبهــذا التحــول اســتطاعت 

ن  قارة الشمال التـي تمتلـك القـوة العسـكرية، والمـوارد البشـرية الواليات المتحدة األمريكية أن تكو 
المؤهلــة، والتكنولوجيــا المتطـــورة، ورأس المــال الكبيــر، وقـــارة الجنــوب التــي يوجـــد فيهــا األيـــدي 
العاملة والمواد األوليـة والسـوق االسـتهالكية، ومـن ثـم أصـبح رأس المـال األمريكـي يبحـث عـن 

شرق آسيا واستراليا، والبحث عن المعادن المحاصـيل  دور عالمي له، حيث استمر في جنوب
م أصــبحت الثنائيــة واضــحة فــي أمريكــا 1930النقديــة فــي أفريقيــا، وبنــاء علــى ذلــك وفــى عــام 

كقارة شمالية يوجد فيها رأس المال الضخم المعـد لالسـتثمار، وقـارة جنوبيـة تابعـة لالسـتثمارات 
تصـــاد العـــالمي أوضـــاعًا مترديـــة خـــالل الفتـــرة ، فـــي الوقـــت الـــذى يعـــانى فيـــه االق(1)األمريكيـــة

م( فيمــا اصــطلح علــى تســميتها فتــرة الكســاد العظــيم، الــذى أثــر علــى مجمــل 1932 -1929)
األوضـــــاع العالميـــــة، حيـــــث أفلســـــت المصـــــانع، ووصـــــلت البطالـــــة ذروتهـــــا، وهبطـــــت أســـــعار 

صــول الثابتــة المنتجــات الزراعيــة إلــى مســتوى أقــل مــن تكلفتهــا الحقيقيــة، وتــدهورت أســعار األ
كاألراضي، األمر الذى أدى إلى انعدام الثقة في التعامالت الدولية، ودخلـت الـدول فيمـا بينهـا 

، بسبب ارتفاع مستويات األسـعار (2)في حرب العمالت نتيجة لفقدان الثقة في عملتها الوطنية
ار الخـدمات العالمية ومعدالت التضخم، وخاصة دول أوربا مثل ألمانيا التي ارتفعت فيها أسـع

والســلع لدرجــة أن المــارك الــذهبي كــان يســاوى تريليــون مــارك ورقــى، فــي الوقــت الــذى أصــدر 
مليـــون تريليـــون مـــارك فـــي عـــام  496البنـــك المركـــزي األلمـــاني "بنـــك رايـــخ" أوراق نقديـــة بلغـــت 

، ممــا اضــطر دواًل (3)مليــون تريليــون مــارك 191.6م مقابــل أذونــات الخزانــة التــي تبلــق 1923

                                                 

لبنييان،  –، األصييول العاميية ىف اجلغرافيييا السياسييية واجليوبوليتيكييا مييع دراسيية تطبيقييية علييى الشييرق األوسييد، دار النهضيية العربييية، بييريوت حممييد رايض -1
 164م، ص1979

مصر،  –، القاهرة 2و ج 1عبد الفتاح اجلبايل وآخرون، املدخل إىل العلوم السياسية واالقتصادية واالسرتاتيلية، الناشر املكتب العريب للمعارف، ج -2
 .589، ص2003

مصيييييير،  –، القيييييياهرة 2و ج 1أمحييييييد النلييييييار، املييييييدخل إىل العلييييييوم السياسييييييية واالقتصييييييادية واالسييييييرتاتيلية، الناشيييييير املكتييييييب العييييييريب للمعييييييارف، ج -3
 .676،ص2003
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إلـــي التخلـــي عـــن نظـــام الصـــرف بالـــذهب الـــذي كـــان ســـائدًا آنـــذاك )أي قاعـــدة الصـــرف  كثيـــرة
بالذهب والتي كانت تقوم على أساس أن قيمة كـل عملـة تسـتمد قوتهـا واسـتقرارها مـن االسـتناد 
إلى كمية محـددة مـن الـذهب (، وحلـت أوراق البنكنـوت محـل المسـكوكات الذهبيـة، وأقـر نظـام 

اق المصـرفية الصـادرة مــن مصـارفها المركزيـة، وقــد تـزامن انهيـار نظــام التـداول اإللزامـي لــألور 
الصرف بالذهب مع قيام الحرب العالمية الثانيـة، والتـي كانـت الواليـات المتحـدة األمريكيـة مـن 
ضمن الدول المتحاربة، في الوقت الذى مازال الدوالر لم يتغير سـعر تعادلـه بالـذهب منـذ عـام 

األمــر الــذى أدى لصــعود الواليــات المتحــدة  *مــؤتمر بريتــون ووزد م، وحتــى فتــرة انعقــاد1934
إلـــى القمـــة، ومســـتفيدة مـــن الضـــعف الـــذى أصـــاب االقتصـــاد األوروبـــي أثنـــاء الحـــرب العالميـــة 

م، وحاجــة الــدول األوربيــة إلــى المســاعدة إلعــادة بنــاء اقتصــادها، ومــن ثــم 1945الثانيــة عــام 
م بقبولها شراء وبيع الذهب على أسـاس 1947ي عام جاء إعالن الواليات المتحدة األمريكية ف

، ويمكـــــن القـــــول إن الرأســـــمالية (1)ســـــعر الـــــدوالر األمريكـــــي كقاعـــــدة أساســـــية لســـــعر الصـــــرف
الصناعية بعد انتهاء الحرب العالميـة الثانيـة وحتـى نهايـة السـتينيات وأوائـل السـبعينيات تسـعى 

ات العولمـة مـن جديـد، إال أن اسـتعادة هـذه على إزالة كافة العقبات والقيود أمـام اسـتعادة عمليـ
العولمــة تــتم فــي ظــل ثــورة صــناعية جديــدة، فــي مجــال المعلومــات واالتصــاالت وتقنياتهــا ومــا 

م شهدت نشأة األمـم المتحـدة وصـندوق النقـد 1945، والجدير بالذكر أن فترة عام (2)يرتبط بها
فــي عــام  A.T.Tيــة للتســويق والتجــارة الــدولي والبنــك الــدولي لإلنشــاء والتعميــر، والمنظمــة الدول

، بعد أن تعارضت الواليـات (3)م، وهذه المؤسسات مقرها في الواليات المتحدة األمريكية1947
ـــة وخاصـــة بريطانيـــا علـــى وضـــع  المتحـــدة األمريكيـــة مـــع حلفاءهـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثاني

، وأدت هـــذه المفاوضـــات إلـــى اســـتراتيجية اقتصـــادية للعـــالم بقيـــادة الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة
إنشــاء المؤسســات الرئيســـية اآلنفــة الـــذكر، والتــي يــدور فـــي فلكهــا االقتصـــاد العــالمي، وتتمثـــل 

 -مهامها في اآلتي :

                                                 

متر وضيع األسيس العامية لتسييري األوضياع النقديية عليى بريتون ووزد : منطقة ىف والية نيو مهستاير ابلوالايت املتحدة األمريكيية كيان اهليدف مين هيذا امليؤ  *
 م 1945الصعيد الدوىل وتنمية التلارة الدولية وحركة رؤوس األموال عن طريق إزالة خمتلف احلواجز الىت وضعت خالل احلرب العاملية الثانية 

 623ص 611عبد الفتاح اجلبايل، مرجع سبق ذكره، ص -1
 . 37رجع سبق ذكره،صانظر تعقيب عمرو حمى الدين، م -2
مصيييير،  –، القيييياهرة 2و ج 1انزيل معيييوض أمحييييد، املييييدخل إىل العلييييوم السياسييييية واالقتصييييادية واالسيييرتاتيلية، الناشيييير املكتييييب العييييريب للمعييييارف، ج -3

 287ص 267، ص2003
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ـــًا ومقياســـًا للقـــيم، ووســـيلة  /1   ـــة رئيســـية عالميـــة، تمثـــل مخزن ســـيادة الـــدوالر األمريكـــي كعمل
 صر وقابليته للتجدد.للتبادل العالمي، على أن يتواكب مع متطلبات الع

ــــذى وضــــعه )هوايــــت( األمريكــــي فــــي عــــام  /2   ــــدولي 1944التصــــور ال م لتأســــيس البنــــك ال
 . *لإلنشاء والتعمير، ومهمته اإلقراض طويل األجل لكى يساهم في تنمية العالم

التصـــور الفـــردي كـــذلك كـــل مـــن )هوايـــت األمريكـــي وكينـــز اإلنكليـــزي(، والـــذى أدى إلـــى  /3  
نقــد الــدولي، والهــدف منــه حفــ  التــوازن لعمــالت الــدول المشــاركة، وذلــك مــن نشــأة صــندوق ال

 خالل االقراض قصير األجل.
م، والتـي تحولـت 1947عـام  (GATT)بروز االتفاقية العامة للتجارة والتعريفـة الجمركيـة  /4  

 – 1962أخيرًا إلى منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية للـدول المتخلفـة والناميـة فـي عـامي )
، ومــع ظهــور هــذه المؤسســات التــي تترأســها الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وافــق (1) م(1964و

هــذه الجهــود ثــورة صــناعية جديــدة أدت إلــى توســع الشــركات العالميــة، وتغيــر فــي نظــم اإلنتــاج 
واإلدارة، وتقســـيم دولـــي للعمـــل، عرفـــت باســـم التكنولوجيـــا المتطـــورة )التقنيـــة( التـــي ظهـــرت فـــي 

م، والجيل الثالـث فـي 1958م الجيل األول للكمبيوتر، ثم الجيل الثاني في عام 1948وام األع
م إلــى زيــادة معــدالت نمــو التجــارة الدوليــة 1950، والتــي أدت بــدورها فــي عــام (2)م1964عــام 
م( نتيجـة إلزالـة القيـود أمـام حركـة 1973 – 1950% سـنويًا خـالل الفتـرة مـن عـام )9.6نسبة 

م ( 1985 – 1975ي، وتدفق االسـتثمارات األجنبيـة المباشـرة، فخـالل األعـوام )التبادل التجار 
% نتيجـــة 2زادت الصـــادرات الدوليـــة وزاد تـــدفق االســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة بنســـبة بلغـــت 

لتطــوير الواليــات المتحــدة الحاســب اآللــي والكمبيــوتر، مــن الجيــل الرابــع إلــى الجيــل الخــامس، 
م ممــا أدى إلــى وضــع جديــد هــو اقتصــاد 1992 –م 1982ســنوات  والــذى اســتمر لمــدة عشــرة

عصر المعلومـات علـى حسـاب اقتصـاد المـوارد األوليـة، وهـذه إشـارة إلـى أن الواليـات المتحـدة 
( و (Buskinاألمريكية المالكـة لهـذه الشـبكة تعتمـد عليهـا فـي دخلهـا القومي.لقـد بـرهن بوسـكن 

                                                 

ملييييار دوالر ىف شيييكل قيييروض،  1.8م( ميييا يقيييدر شيييواىل 1953 – 1948مبوجيييب هيييذا البنيييك أقرضيييت اليييوالايت املتحيييدة األمريكيييية خيييالل الفيييرتة ) *
ملييون دوالر  950مليار دوالر ىف شكل هبات و 11.8مليون دوالر لتعمري أوراب مما حلق هبا من دمار أتناء احلرب العاملية الثانية، ابإلضافة إىل  275و

 لكل من دول أوراب والياابن على التواىل. 
 515ص 485م، ص1998جلامعية للنشر، بريوت، لبنان، حممد دويدار، مبادئ االقتصاد السياسي، الدار ا -11
 –م، بيريوت 1997انظر نبيل على، تورة املعلومات واجلوانب الثقافية ىف الندوة الىت نظمهيا مركيز دراسيات الوحيدة العربيية بعنيوان : العيرب والعوملية،  -2

 105لبنان، ص
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ـــافي 1992عـــام  (Lou)الو  هـــو مصـــدر النمـــو االقتصـــادي للـــدول المصـــنعة م أن التقـــدم الثق
والمســؤول عــن تواصــل هــذا النمــو بحيــث يزيــد مــن مســتوى الرصــيد الرأســمالي لهــذا المجتمــع، 
ولذا يصبح رأس المال والتقدم التقاني متماثلين، ولقـد تـأثرت أسـاليب نقـل التقانـة وتوطينهـا فـي 

 -العالم مؤخرًا بأمرين أساسيين هما:
 ومصانع الشركات متعددة الجنسيات.أ/ انتشار فروع   
ب/ المواد الخام ومن ثم السلع المصنعة، والتي لم تعد المواد الخـام بـالقوة المـؤثرة إنمـا القـوة   

المــؤثرة هــي القــوة المعرفيــة، حيــث انتهــى عصــر الصــناعات الثقيلــة، وانتشــار الســلع المعتمــدة 
تصـادية فـي العـالم منـذ بدايـة التسـعينيات، على التكنولوجيا المتطـورة، وبالفعـل بـدأت الثـورة االق

% فــي عــام 53% ، وارتفعــت إلــى 60والــدليل علــى ذلــك ارتفــاع معــدل التجــارة العالميــة إلــى 
م، وبعد ما وصلت الواليات المتحدة األمريكية إلى مرحلـة 1999% في عام 54م وإلى 1992

وتفـــــرض عليهـــــا االنطـــــالق وهـــــى مرحلـــــة العولمـــــة، إباحـــــة التـــــدخل فـــــي شـــــئون جميـــــع الـــــدول 
المخططـــات السياســـية واالقتصـــادية والعســـكرية، وتعتبـــر نفســـها العـــالم الحـــر وصـــاحبة لحقـــوق 
اإلنســان والديمقراطيــة، وتظهــر سياســة االحتــواء والحــرب االقتصــادية ضــد االتحــاد الســوفيتي، 

م، وسياســــة قمــــع الثــــورات 1989والتــــي انتهــــت بانهيــــار االتحــــاد الســــوفيتي وحلفائــــه فــــي عــــام 
ـــة فـــي الشـــرق األوســـط )دعـــم وبعـــض  ـــنظم المناهضـــة لهـــا، مـــع خلـــق تحالفـــات غيـــر متوازن ال

الصهيونية العالمية بإسرائيل (، وبعد انتهـاء الحـرب البـاردة، والتـي أرخ لهـا عـدد مـن المفكـرين 
م تحويــل القــرن 1990بأنهــا بدايــة ظهــور العولمــة ســعت الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي عــام 

واقــــع عملــــي، مــــن خــــالل تفعيــــل دور عــــالمي للمؤسســــات االقتصــــادية  الواحــــد والعشــــرين إلــــى
م 1995وخاصــة تجميــد نشــاط منظمــة الجــات وتحويلهــا إلــى منظمــة التجــارة العالميــة فــي عــام 

 .(1)دولة 114بحضور 
م ومـــا تالهـــا شـــهد 1989خالصـــة القـــول أن هنالـــك اتفـــاق عـــام بـــين البـــاحثين أن عـــام 

ادية وثقافيـــة، عنـــدما ســـقطت الكتلـــة االشـــتراكية واختفـــاء العـــالم تغيـــرات علميـــة سياســـية واقتصـــ
نظـام ثنـائي القطبيــة، وظهـور نظــام أحـادي القطبيـة تترأســه الواليـات المتحــدة األمريكيـة، والــذى 
انفــرد فيــه بالســاحة العالميــة بحكــم قوتهــا العســكرية، وتفوقهــا التكنولــوجي وقــدرة اقتصــادها. وقــد 

الــدولي اســتحداث لفــ  العولمــة باعتبارهــا عمليــة تاريخيــة تــزامن مــع هــذه التغيــرات فــي النظــام 
                                                 

 166م، ص1994لبنان،  –ر، بريوت حممد اىذوب: القانون الدويل العام، الدار اجلامعية للنش - 1
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تحمـــل فـــي طياتهـــا تطـــور الرأســـمالية فـــي مرحلتهـــا الراهنـــة، وظهورهـــا بكـــل تجلياتهـــا السياســـية 
ــــة  واالقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة، وأمــــا فيمــــا يخــــص التطــــور التــــاريخي للتجــــارة الخارجي

ـــام ا واالســـتثمارات األجنبيـــة ـــر المباشـــرة وقي لمؤسســـات الدوليـــة وتطـــور صـــناعة الحواســـيب غي
 لتوضيح التطور االستراتيجي

  ظاهرة العولمة االقتصادية.ل
 أهداف ظاهرة العولمة االقتصادية: المطلب الثالث

بعد التعرف على مفهوم ظاهرة العولمة وتحديد فترة نشأتها يمكن معرفة أهداف 
مة تهدف لتقدم وتطور الناس والبلدان العولمة االقتصادية وخاصة عند الذين يرون أن العول

والشعوب، من خالل الحرية االقتصادية في تملك األصول الثابتة وحرية حركة رؤوس 
األموال وزيادة التبادل التجاري وفتح األسواق ودمجها في سوق عالمية واحدة، وبما أن 

تداخلة متجددة من العولمة في تعريفها االقتصادي تشير إلى أنها سلسلة مترابطة ومتنوعة وم
هدفها الحصول الظواهر االقتصادية وفق الحاجات اإلنسانية المقترنة بالحاجات المادية التي 

وخصخصة األصول  على األرباح وليس ترقية الشعوب الفقيرة ويتم ذلك بتحرير األسواق
مجال الرعاية االجتماعية، العامة وانسحاب الدول من أداء بعض وظائفها وخصوصًا في 

خالل االستثمار األجنبي  نشر التكنولوجيا، والتوزيع العابر للقارات لإلنتاج المصنع منو 
، بما أن موضوع البحث يتعلق باالقتصاد، يمكن (1)والكامل بين األسواق الرأسمالية وغيره

 اإلشارة إلى مفهوم العولمة االقتصادية وعولمة األسواق.
 -أواًل: العولمة االقتصادية:

اد ركيـــزة أساســـية لـــدى جميـــع الـــدول، حيـــث تقـــاس قـــوة الدولـــة بمـــدى قـــوة يمثـــل االقتصـــ
اقتصــــادها، ألن تــــأثيره أصــــبح واضــــحًا فــــي السياســــة، وفــــى العالقــــات الدوليــــة، ويالحــــ  مــــن 
التعريفــات الســابقة المقاربــات والمــدخالت التــي تحــاول فهــم أو تعريــف العولمــة، يكــاد المــدخل 

ة تطــابق التوســع االقتصــادي، والعولمــة فــي بعــض االقتصــادي يغلــب فــي فهــم العولمــة، بدرجــ
عند الكثيرين، حتى أصبح من الصعب الحديث عن اقتصاد محلـى  تاألحيان تعامل كمترادفا

أو غير مرتبط بالخارج )مستقل(، دون االقتصاد العالمي فـي جميـع مناحيـه التجاريـة والماليـة، 
ــــي للعمــــل، وخصخصــــ ــــادل التجــــاري وتقســــيم دول ــــة التجــــارة ال ةوثقافــــة التب قطــــاع العــــام، وحري

                                                 

  45ص 44م، ص1999حمى حممد سعد، ظاهرة العوملة .األوهام واحلقائق، مكتبة الطليعة اإلشعاع الفنية، مصر،  1-
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واألســـواق الموحـــدة، وحركـــة رؤوس األمـــوال واأليـــدي العاملـــة، والشـــركات المتعـــددة الجنســـية، 
 وانتشار صناعة المعرفة والمعلومات.

 إذًا العولمة االقتصادية هي عملية سيادة نظـام اقتصـادي واحـد، ينضـوي تحتـه مختلـف
ات االقتصادية، تقـوم علـى أسـاس تبـادل الخامـات بلدان العالم في منظومة متشابكة من العالق

والسلع والمنتجات واألسواق ورؤوس األموال، ونتيجة لظهور الشركات المتعددة الجنسـيات فقـد 
تطورت العالقات االقتصادية بين بلدان العالم، وتضخمت هذه الشركات الستفادتها من فروق 

تــاج فــي المكــان األرخــص ونقلــه إلــى األســعار ونســبة الضــرائب ومســتوى األجــور، وتركــز اإلن
االستهالك في المكان األعلى على مستوى الكرة األرضـية، ويرجـع ذلـك علـى أن العولمـة هـي 

 صناعة األسواق التي تضمن عالمية التصدير واالستيراد.
ــــــــبعض،  إذًا العولمــــــــة االقتصــــــــادية هــــــــي االقتصــــــــاديات المفتوحــــــــة علــــــــى بعضــــــــها ال

يــــدة التــــي تــــدعو إلــــى تعمــــيم االقتصــــاد والتبــــادل الحــــر كنمــــوذج وايــــديولوجيات )الليبراليــــة الجد
، (1)مرجعي، وإلى قيم المنافسة واالنتاجية التي تعد العالم بالرفاه االقتصادي بمزيد مـن التقـدم(

وتظهر هـذه الـدعوة عنـد صـناع العولمـة زعمـاء الـدول الصـناعية عنـدما زار الـرئيس األمريكـي 
فريقية ومعه ثمانمائة من رجـال األعمـال السـود بغـرض التـرويج السابق رونالد ريجان القارة األ

إلـى فكـرة التجـارة ولـيس لمسـاعدة القـارة األفريقيـة، وكـذلك فعـل الرئيسـان الفرنسـي جـاك شـيراك 
والـرئيس الصــيني عنـدما زارا الواليــات المتحـدة األمريكيــة والتقيـا مــع قـادة الشــركات الكبـرى مــن 

. أمــا (2)تنميــة مصــالحهم االقتصــادية وترويجــا لمبيعــات بلــدانهمأجــل زيــادة مــدخالتهم الماديــة و 
يــرى أن العصــر الجديــد هــو  (Edward Lutwak)إدوارد لتــواك  الكاتــب األمريكــي العــالم و

عصر انصهار االقتصاديات القروية واالقليمية في اقتصاد عالمي شمولي واحـد ال مكـان فيـه 
بأن العولمـة  (Tyll Necker)ماني نايل نيكر للخاملين، واعترف رئيس اتحاد الصناعات األل

أدت إلى تحوالت هيكلية وبسرعة عالية يصعب على عدد كبير مـن األفـراد مسـايرتها، وتحمـل 
أعبائهـــا لـــذا فهـــي )العولمـــة( أرهقـــت غالبيـــة الســـكان وأصـــبحوا غيـــر قـــادرون علـــى تحمـــل كـــل 

 .(3)قتصاديةالضغوط التي تفرزها العولمة مثل السيادة العالمية للموارد اال
                                                 

م، 2000اليمن،  –روجيه غارودى، العوملة املزعومة الواقع واجلذور والبدائل ، تعريب حممد السبيطي، دار الشوكاين للنشر والتوزيع، صنعاء  - 1
 .77ص
 22ص 21م، ص1999لبنان،  –مجال عبادة، العوملة االقتصادية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت  - 2
 70م، ص2002، لبنان يناير 275عبد اجلليل كاظم الوايل، جدلية العوملة بني االختيار والرفض، جملة املستقبل العريب، العدد  - 3
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 -ثانيًا: عولمة األسواق :
يعنــى ذلــك أن الدولــة التــي ترغــب الــدخول فــي النظــام العــالمي الجديــد عليهــا االنضــمام 
لمنظمة التجارة العالميـة، وتنفيـذ شـروطها، وقبـل ذلـك عليهـا تحـديث اقتصـادها، وجعلـه مالئمـًا 

يصـمد أمـام تيـار المنافســة للمنافسـة الحـرة، فالقطـاع العـام يجـب أن يتحـول إلـى قطـاع خـاص ل
الحــرة، وفــتح الحــدود وقــوانين االســتثمار المالئمــة مــع أوليــات متطلبــات عولمــة األســواق حتــى 
تســتطيع الشــركات المتعــددة الجنســيات، ورؤوس األمــوال الــدخول والخــروج إلــى الدولــة بحريــة 

فـــتح دول ، بحيـــث ت(1)تامـــة، يتســـم نظـــام العولمـــة االقتصـــادي ســـيطرة الغـــرب فـــي هـــذا المجـــال
الجنــوب حــدودها للســلع والبضــائع القادمــة مــن الشــركات األوربيــة واألمريكيــة لتغــزو أســواقها، 
ـــو كـــان األفـــراد فـــي غنـــى عـــن  ـــدول الصـــناعية، حتـــى ل ـــذلك تفـــتح ســـوقًا اســـتهالكيًا لهـــذه ال وب
اســتهالك هــذه الســلع، وذلــك مــن خــالل اســتخدام وســائل اإلعــالم للتــرويج لهــذه الســلع بغــرض 

المستهلك، مع أنـه فـي حاجـة لسـلع ضـرورية أكثـر مـن تلـك السـلع الكماليـة، هـو مـا تغير ذوق 
يالحــــ  اآلن مــــن اســــتهالك لهــــذه الســــلع الكماليــــة فــــي الــــدول اإلســــالمية وغيرهــــا مــــن الــــدول 

، وبذلك أصـبح اإلنتـاج مرتبطـًا بالطلـب ورأس المـال دون التقييـد بمكـان ثابـت، ممـا (2)المتخلفة
 -ية واحدة متكاملة تحتاج إلى :أسهم في إنشاء سوق عالم

 إنتاج سلعي وخدمي وفكري يتناسب مع احتياجات كافة األفراد في العالم. /1  
تسويق معلوم وترويج متطور ومنافذ للبيع في كل مكان، وسياسـات تسـعير وبيـع بالتقسـيط  /2

 .(3)يناسب كافة المستهلكين في العالم
وخاصة خالل فترة التسعينيات من القـرن العشـرين  خالصة القول إن العولمة االقتصادية،    

 -عندما سادت النظرية االقتصادية الغربية اعتمدت على اآلتي :
 اقتصاد السوق والمنافسة. (أ
 تعظيم دور القطاع الخاص وتقليص دور القطاع العام. (ب
 اتساع نشاط التجارة بين الدول واالنفتاح االقتصادي، منافسة األسواق وتوسيعها. (ج
 المتسارع لتبادل السلع بالخدمات.النمو  (د

                                                 

 25م، ص2001مصر،  –ري، العوملة والثقافة اإلسالمية، دار األمني للطباعة والنشر، القاهرة حممد اجلوهري محد اجلوه - 1
 32ص 31م، ص2001مصر،  –يوسف القرضاوي، املسلمون والعوملة، دار التوزيع والنشر اإلسالمى، بورسعيد  -2
 11ص م،2000مصر،  –حمسن أمحد اخلضريي، العوملة، جمموعة النيل العربية، القاهرة  - 3
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 .(1)استخدام التكنولوجيا وحركة رؤوس األموال عبر الدول في النشاط االقتصادي (ه
 تحويل معولم قائم على كيانات مصـرفية عمالقـة، لهـا القـدرة علـى التواجـد فـي كـل مكـان،

لـدول مما أضعف دور الحكومـات الوطنيـة، وجعلهـا تتنـازل كثيـرًا عـن سـيادتها بمعنـى أن ا
التـي تفــرض رقابــة وقيــودًا علــى هــذه المؤسسـات الماليــة تفقــد حقهــا فــي التمويــل لمشــاريعها 

، وممــــا ســــبق ومــــن خــــالل توضــــيح العولمــــة (2)االقتصــــادية، ومــــن ثــــم تــــزداد تخلفــــًا وفقــــراً 
االقتصـادية وعولمـة األسـواق يمكـن أن نسـتخلص أن للعولمـة أهـدافًا أبعـد مـن الـربح وأبعــد 

بثقافـة والحدود المفتوحة واألسواق الحرة، إن الخطر يكمن في مـا يسـمى  من التجارة الحرة
كبير فـي يكـون لهـا تـأثير  ربع ثورات أساسـية مـن المتوقـع أنالعولمة أكثر، تروج العولمة أل

 -حياة الناس وسط تحديات هائلة وهذه الثورات هي:
 الثورة الديمقراطية. -  
 الثورة التكنولوجية. -  

 الت االقتصادية، وخاصة العمالقة.ثورة التكت -  

ثـــورة اقتصـــاد الســـوق وحريـــة التبـــادل التجـــاري، بعـــد قيـــام المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة لتحـــل  -  
محــل اتفاقيــات الجــات، وفــى إطــار هــذه الثــورات ومــا ينــتج عنهــا مــن آثــار يــتم بنــاء العولمــة، 

اسـتخدام المعرفـة الجديـدة ويعتمد فيـه االقتصـاد علـى اسـتثمار الوقـت بأقـل تكلفـة، وعـن طريـق 
وتحويلهـــا إلـــى ســـلع أو خـــدمات جديـــدة أو التحســـين الســـريع والمســـتمر فـــي المنتجـــات وطـــرق 

 .(3)التصنيع، والدخول بها إلى األسواق بطريقة فعالة
 -ثالثا: أهداف العولمة االقتصادية:

 .وجهة نظر مؤيديها ومعارضيهاعلى حسب  االقتصادية لعولمةاأهداف  يمكن تقسيم  
 -أهداف العولمة االقتصادية حسب وجهة مؤيديها: /1 

أ( توحيد االتجاهات العالمية وتقريبها بهدف الوصول إلى تحرير التجارة العالمية )السلع    
 ورؤوس األموال (.

                                                 

-29األمييييييارات ،  –غاليييييب أمحيييييد عطيييييااي، العوملييييية وانعكاسييييياعا عليييييى اليييييوطن العيييييريب، ورقييييية عميييييل مقدمييييية إىل امللتقيييييى الرتبيييييوى األول، الفليييييرية  -1
 10م، ص30/4/2002

 17حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سبق ذكره، ص -2
 8م، ص23/2006-22اليمن،  –قة عمل أولية الشباب العوملة، صنعاء جيهان أبو زيد، الشباب واألهداف التنموية لأللفية يف الوطن العريب، ور  3-
 .9ص



 م(2007-1991لفرتة من )دراسة حاةل اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان يف ا أثر العوملة الاقتصادية عىل اإلنفاق الاس هتاليك يف العامل اإلساليم

18 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 ب( محاولة إيجاد فرص للنمو االقتصادي العالمي.  
 ج( زيادة اإلنتاج العالمي وتوسيع فرص التجارة العالمية.  
د( التعــــاون فــــي حــــل المســــائل ذات الطــــابع العــــالمي ) األســــلحة المــــدمرة، مشــــاكل البيئــــة،   

 المخدرات، اإلرهاب، وحقوق اإلنسان وغيرها (.
 ه( فتح المجال أمام التنافس الحر. 
 و( تدفق المزيد من االستثمارات األجنبية. 
 ز( إحالل اقتصاد السوق الحر محل االقتصاد الموجه. 
أسعار السلع والخدمات من التـدخل الحكـومي وتـرك مهمـة تحديـد األسـعار آلليـات ح( تحرير  

 السوق الحر.
ـــتعكس األســـعار   ط( إلغـــاء الـــدعم الســـلعي والخـــدمي بكافـــة صـــوره المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة ل

 القيمة الحقيقية للسلع والخدمات وعناصر اإلنتاج.
لكميـة واإلداريــة بمـا يحقــق انسـياب الســلع ي( تحريـر التجــارة الخارجيـة مــن القيـود الجمركيــة، وا

 بين الدول وفق مبدأ المنافسة الحرة.
ك( خصخصة المشروعات العامة، وتقليص دور القطاع العام في النشاط االقتصادي وتفعيـل 

 .(1)دور القطاع الخاص ليكون له الدور الفعال في النشاط االقتصادي واالستثمار اإلنمائي
 -هة نظر المعارضين :أهداف العولمة من وج /2
 أ( فرض السيطرة االقتصادية والسياسية والعسكرية على شعوب العالم.  
ب( هيمنــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى اقتصــاديات العــالم مــن خــالل ســيطرة الشــركات  

 األمريكية الكبرى على اقتصاديات الدول.

 ربية.ج( تدمير الهويات والثقافة القومية وتغليب الثقافة الغ 

 د( صناعة القرار السياسي والتحكم في خدمة مصالح أمريكا. 

 ه( إلغاء النسيج الحضاري واالجتماعي لألمم األخرى. 

 و( تفتيت الدول والكيانات القومية بغرض الحصول على مواردها االقتصادية.  

مثــل  ز( عولمــة االســتهالك وذلــك مــن خــالل توحيــد أنمــاط االســتهالك فــي جميــع دول العــالم، 
الهــامبرجر، البيتــزا ودجــاج كنتــاكي والهــاتف النقــال، واألجهــزة الرقميــة وغيرهــا مــن المنتجــات، 

                                                 

 11غالب أمحد عطااي، مرجع سبق ذكره، ص -1
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بحيــــث يصــــبح االســــتهالك هــــو الغايــــة األساســــية دون االعتبــــارات األخــــرى كالــــدين والعــــادات 
. بنـــاء علـــى وجهتـــي النظـــر المؤيـــدة والمعارضـــة للعولمـــة االقتصـــادية، يـــرى الباحـــث (1)والقـــيم

ا جــاء فــي تفكيــرهم وتنظيــرهم بمــا يخــدم مصــلحة األمــة اإلســالمية، وتــرك بمــا يخــالف األخــذ بمــ
الشــرعية اإلســالمية، وخاصــة ذا تطــابق التنظيــر مــع الواقــع الفعلــي، وذلــك ألن االقتصــاد لــن 

، ويالحـ  هـذا الوضـع ةينتمي لفئة دون أخري، إذا كانت المبادي ال تخالف الشرعية اإلسالمي
ية، عنـــدما كانـــت الكنيســـة تحـــرم الربـــا وغيرهـــا، فـــأبقوا مـــا كـــان مطـــابق فـــي الفتوحـــات اإلســـالم

 لإلسالم، وحرموا ما خالف القواعد الشرعية، وهذا ما طبقته فرنسا حاليا في عمل البنوك.

 المبحث الثاني
 االقتصادية التي أدت إلى ظهور العولمةواألسباب المالمح والعوامل 

مــن الـــداخل، وتفكــك اليمـــين التقليــدي، خرجـــت الليبراليـــة بعــد انهيـــار الشــيوعية االشـــتراكية     
الجديدة باسم العولمـة لتغـزو كـل الـدول، وتـدعو إلـى حريـة انتقـال رأس المـال، والغـاء الحـواجز 
ـــين  ـــة، ممـــا أدى إلـــى تباعـــد ب ـــة المبـــادالت التجاري الجمركيـــة، واإلطاحـــة باألنظمـــة لتغـــزو حري

مليـــار دوالر تـــدخل العمليـــات اليوميـــة  15ح النشـــاط المـــالي والنشـــاط االقتصـــادي، حيـــث أصـــب
% تـدور فـي 99% فقـط يوظـف الكتشـاف نـزوات جديـدة بينمـا 1على الصعيد العالمي هنالـك 
ـــــة ـــــي هـــــذا المبحـــــث المالمـــــح (2)إطـــــار المضـــــاربات المالي ـــــاول الباحـــــث ف ـــــه ســـــوف يتن ، وعلي

 االقتصادية الرئيسة لظاهرة العولمة ومظاهرها وأسبابها.
 االقتصادية مالمح االقتصادية لظاهرة العولمةال: المطلب األول

 -تبدو مالمح ظاهرة العولمة االقتصادية من خالل اآلتي:
 إعادة بناء االقتصاد العالمي باتجاه تقسيم العمل والتخصيص. /1
 انهيار الحواجز السياسية والجغرافية أمام حركة التجارة. /2

 نى برامج الخصخصة.تناقص دور الدول في المسيرة االقتصادية وتب /3

 االنخفاض الحاد في تكاليف النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية. /4

                                                 

 م2004عز الدين مالك، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية االقتصاد، حماضرة لطالب الدراسات العليا عام  -1
 3م، ص9/5/1998الصادر ىف جيهان أبوزيد ، حتقيق حول العوملة، جملة احلوادث العدد 2-
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تزايــد دور التجــارة االلكترونيــة ونســبتها إلــى إجمــالي التجــارة العالميــة مــن المتوقــع أن ترتفــع  /5
 .(1)م2005( مليار في عام 300م إلى )1998( مليار دوالر عام 3من )

طـاع الخـدمات علـى حسـاب القطاعـات األخـرى )الزراعـي، الصـناعي النمو المتسـارع فـي ق /6
 والتجاري(.

ســــيطرة الشــــركات المتعــــددة الجنســــية علــــى التجــــارة العالميــــة )تســــيطر حاليــــًا علــــى حــــوالى  /7
 من حجم التجارة العالمية(.40%

 .(2)تبنى غالبية الدول لبرامج إصالح وهيكلة اقتصادية /8

 لمال العالمية.اندماج وتوسيع أسواق رأس ا /9

 ثورة تكنولوجية هائلة تتسارع بخطى متالحقة. /10

 .(3)أصبحت المعرفة أحد أهم عوامل اإلنتاج/11

 انهيار نظام النقد الدولي وتزايد األزمات االقتصادية وسرعة انتشارها. /12

 تعدد الثقافات المتداولة وحرية األديان. /13

 لرأسمالية في الدول النامية.انتشار القيم الثقافية االجتماعية ا /14

 اندثار الخصوصيات الثقافية وأنماط االستهالك التقليدية./15

معـــــدل نمـــــو التجـــــارة العـــــالمي أصـــــبح أعلـــــى مـــــن معـــــدل نمـــــو النـــــاتج المحلـــــى االجمـــــالي /16
. إن العولمــة االقتصــادية نتــاج الفكــر الرأســمالي الــذى يقــوم أساســًا علــى قــدرة رأس (4)العــالمي

ركـــــة دوليـــــًا دون عراقيـــــل إداريـــــة أو سياســـــية، ومـــــن مالمـــــح ظـــــاهرة العولمـــــة المـــــال علـــــى الح
االقتصـادية ظهـور الشـركات المتعـددة الجنسـيات، والتجمعـات االقتصـادية الكبـرى والمؤسســات 

 المالية والمنظمات الدولية والتي سوف يشير إليها الباحث الحقًا.
 
 
 

                                                 

 88م، ص1993رمييزي زكييى، ظيياهرة التييدويل ىف االقتصيياد العيياملى وآلرهييا علييى البلييدان النامييية، املعهييد العييرىب للت طيييد ابلكويييت، الكويييت، عييام  1-
 94ص
 11غالب أمحد عطااي، مرجع سابق، ص -2
 94رمزي زكى، مرجع سبق ذكره، ص -3
 11ره، صغالب أمحد عطااي، مرجع سبق ذك -4
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 العولمة االقتصادية وخصائصعوامل : المطلب الثاني
البداية األساسية للعولمـة حـديثًا تكمـن فـي وصـايا االقتصـادي األمريكـي ويليامسـون  إن

م بالتعاون مـع معهـد االقتصـاد العـالمي، والتـي تمثـل نموذجـًا سياسـيًا تبنتهـا اإلدارة 1989سنة 
األمريكية ومجلس الشيوخ األمريكي ومسؤولو صندوق النقد والبنك الدولي فـي واشـنطن، وذلـك 

رحلــة أوليــة لسياســة االصــالح االقتصــادي، ومــن االصــطالحات االقتصــادية التــي لتطبيقهــا كم
 -جاء بها جون ويليا ميسون والتي تعتبر عوامل للعولمة االقتصادية هي :

 الترشيد المالي. /1
 وضع أولويات في جدول المصروفات العامة. /2

 االصالح الضريبي. /3

 تحرير السياسة المالية. /4

 قق نموًا مضطردًا في تجارة الصادرات غير التقليدية.أسعار صرف تح /5

 %.15تحرير التجارة وتخفيض الرسوم إلى حدود  /6

 تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة. /7

 تخصيص المشروعات العامة. /8
 إعادة إصدار القوانين مع ضمان المنافسة. /9

 ضمان حقوق الملكية. /10

يليـــــا مســـــون ( يمكـــــن تنـــــاول عوامـــــل ظهـــــور العولمـــــة بنـــــاء علـــــى هـــــذه التوصـــــيات )جـــــون و  
 وخصائصها.

 -أواًل: عوامل العولمة االقتصادية:
 -هنالك عدة عوامل ساعدت على انتشار ظاهرة العولمة وتأصيلها كظاهرة كونية أهمها:  
التطــور الهائــل فــي المجــال التكنولــوجي والمعلومــاتي مــن خــالل تطــور االتصــاالت وظهــور  /1

 اإلنترنت.
 مثل االتحاد األوربي Economic blocsزيادة الميل الدولي إلى التكتالت االقليمية  /2

 واألسيان و النافتا وغيرها وظهور الكيانات الكبرى كمنظمة التجارة العالمية.
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التحالفــــــات االســــــتراتيجية لشــــــركات عمالقــــــة عالميــــــة خاصــــــة فــــــي المجــــــاالت المصــــــرفية  /3
 .(1)والصناعية والنفط

 يير الجودة العالمية.ظهور معا /4
 تزايد حركة التجارة واالستثمارات األجنبية. /5
 ل التلــوث البيئــي، وغســيل األمــوال والبطالــة، الهجــرةمثــظهــور مــا يســمى بالمشــاكل الكونيــة  /6

  اً دولي اً تطلب تعاون غير الشرعية والمخدرات، الفقر والسكان و )التنمية( والتي
 .(2)م جديدة تتعلق بالتنمية المستدامةمن التنسيق وإيجاد مفاهي اً ومزيد

 تركز الثروة في أيدى عدد قليل من الدول. /7
 تزيد هيمنة االحتكارات الكبرى والشركات العابرة للقارات توفر بيئة مالئمة تساعد /8

 الواليات المتحدة األمريكية لالستيالء مواد الطاقة.
 دول الكبرى مثل االتحاد السوفيتي.محاوالت الواليات المتحدة األمريكية لتفكيك ال /9

 -ثانيًا: خصائص العولمة االقتصادية :
 -تتمثل خصائص العولمة االقتصادية في اآلتي :

 تزايد الشركات العابرة للقارات. /1
  *أهمية مؤسسات العولمة الثالث )ثالوث العولمة( /2

 عولمة النشاط المالي واندماج أسواق المال. /3

 .(3)قوى االقتصادية على المستوى العالميتغيير مراكز ال /4

 تراجع دور أهمية مصادر الطاقة التقليدية والموارد األولية في السوق العالمية. /5

 االهتمام المتزايد بإقامة مناطق حرة ال تخضع لقوانين الدولة. /4

فة ظهـور الصــناعات التجميعيــة فــي مجــاالت مختلفـة مثــل الســيارات وااللكترونيــات باإلضــا /5
 .(4)إلى تقسيم السلعة إلى أجزاء

                                                 

، 275العييدد،فهييد بيين عبييد الييرمحن آل لين، جيوبوليتيكييية االقتصيياد العيياملي ميين اجلزيييرة العاملييية علييى أمريكييا الكييربى، مقييال يف جمليية املسييتقبل العييريب  1-
 . 99ص 97م، ص2002 /1لبنان،  –يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت 

كييانون   20-18لعمييل ؟ ورقية مقدمية إىل نيدوة )العيرب والعيامل( نظمهييا مركيز دراسيات الوحيدة العربيية، بيريوت حمميد األطيرش ، العيرب والعوملية : ميا ا -2
 .102ص 101م، ص1998آذار  229م، نشرت ىف جملة املستقبل العرىب العدد 1997األول 

 نعىن بثالوث العوملة صندوق النقد الدوىل والبنك الدوىل ومنظمة التلارة العاملية. *
 18م، مصر ، ص1980ديسمرب  1حبيش، العوملة والبحث العلمى، ملحق االهرام االقتصادى، العدد الصادر بتاريخ  على -3
 273ص 251م، ص1999حيدر إبراهيم وآخرون، العوملة والتحوالت اىتمعية ىف الوطن العرىب، مكتبة مدبوىل، مصر  - 4
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 العولمة االقتصاديةظهور أسباب : المطلب الثالث
مما سبق من حديث عن مالمح ومظاهر وعوامل العولمـة يمكـن تحديـد أبـرز األسـباب 

 -التي أسهمت في بروز ظاهرة العولمة فيما يلى :
 سعت الواليات المتحدة انتصار الحلفاء بقيادة الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا:/1

األمريكيــة وضــع اســـتراتيجية اقتصــادية للعــالم بقيادتهـــا علــى أســاس مســـاعدة الــدول الشـــيوعية 
كألمانيــا واليابــان وفــى محاولــة ألحــداث نمــو ســريع فــي أوربــا الغربيــة وفــى شــرق وجنــوب شــرق 

 .(1)طقآسيا لمواجهة التصديرات السوفيتية والصينية وحققت نموًا عاليًا في تلك المنا
 انهـــاء الحـــرب البـــاردة وتفكـــك االتحـــاد الســـوفيتي الـــذى كـــان يشـــارك الواليـــات المتحـــدة فـــي /2

 زعامة العالم.
خـارج  وجود فائض من اإلنتاج العالمي في الدول الصناعية والحاجة القصوى إلى تسـويقه /3

لم بكـل حدود هذه الدول، فكان البد لهذه الـدول مـن وضـع مـنهج إنتـاج يفـرض نفسـه علـى العـا
 الوسائل ويروج سلعه وفائض إنتاجه فكانت العولمة.

تنقل رؤوس األموال بحثًا عن االستثمار والربح المضمون، فتطلب ذلك بحثًا عـن األسـواق  /4
العالميــة حيــث اليــد العاملــة الرخيصــة فــي آســيا وأفريقيــا ولهــدف تنقــل رأس المــال حــرًا ال تحــده 

الم عبارة عـن قريـة صـغيرة انعـدمت المسـافات وسـقطت فيـه حدود وال قيود إدارية روتينية، فالع
 القيود والحواجز التي كانت ترفع من تكلفة اإلنتاج.

 التوجهات االقتصادية العالمية المنبثقة عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية. /5
ي مؤسسات التمويل الدولية، ورغبة الدول في تحويل ديونهـا ومسـاعداتها إلـى اسـتثمارات فـ /6

 الدول النامية.
التطــورات التكنولوجيــة وثــورة االتصــاالت وااللكترونــات ومصــادر البــث اإلعالمــي واألقمــار  /7

 .(2)الصناعية، وتدفق المعلومات عبر الفضائيات أمريكية الصنع وتحت سيطرتها
االســــتفادة مـــــن ضـــــعف االقتصـــــاد الـــــداخلي وتــــوطن المشـــــاكل بـــــه فـــــي الـــــبالد اإلســـــالمية  /8

ى تبعيـة هـذه الـبالد للـبالد المتقدمــة، مـع ضـعف وتـدهور الميـزان التجـاري وميــزان باإلضـافة إلـ
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 د، ويالحــــ  كــــذلك اعتمــــاد اقتصــــاد الــــبال(1)المــــدفوعات، وتفــــاقم مشــــكلة المديونيــــة الخارجيــــة
 ، زراعية كانت أم استخراجية، مما يجعل اقتصاداتها عرضة *اإلسالمية على سلعة واحدة
 .(2)مما ينعكس سلبًا على الناتج القومي اإلجمالي بها لتقلبات األسعار الدولية،

ـــــك بالتوســـــع االســـــتهالكي الرأســـــمالي ونشـــــر االعالنـــــات  /9 االســـــتالب االقتصـــــادي: يـــــتم ذل
والـــــدعايات الســـــتهالك المنتجـــــات الرأســـــمالية الضـــــارة مثـــــل الســـــجائر والمشـــــروبات الكحوليـــــة 

لســيارات وتشــجيع الســياحة للخــارج والموضــات الحديثــة لتســريحات الشــعر والعطــور الغاليــة و ا
الرأســـمالية مثـــل  وغيرهـــا، باإلضـــافة إلـــى ســـرقة المـــواد األوليـــة وتصـــدير األزمـــات االقتصـــادية

والتعليم التضـــخم وارتفـــاع األســـعار والبطالـــة والتغيـــرات الحـــادة فـــي األســـعار واألجـــور والخـــدمات
 وأرباح الفوائد وغيرها.

: ويــــتم ذلــــك بمحاربــــة اللغــــة الوطنيــــة فــــي البلــــدان االســـتالب الثقــــافي والتــــراث الحضــــاري  /10
اإلســالمية وعــدم تعلمهــا ونشــر اللغــات األجنبيــة، أمــا االســتالب التراثــي والحضــاري فيــتم عــن 
طريـــــق ســـــرقة اآلثـــــار الوطنيـــــة والمخطوطـــــات العلميـــــة والمكنـــــوزات ووضـــــعها فـــــي المتـــــاحف 

 .(3)لالستفادة من السياحة الخارجية، كما حدث في العراق حالياً 
فصــــل الــــدين عــــن الدولــــة واتهــــام النظــــام اإلســــالمي بالقســــوة والهمجيــــة وانتهاكــــه لحقــــوق  /11

اإلنسـان بسـبب إقامـة الحـدود الشـرعية، ورفضـه للقوميـة والوطنيـة والديمقراطيـة بسـبب عمليتــه، 
وموقفـــه مـــن قضـــية المـــرأة وتعـــدد الزوجـــات )مـــؤتمرات اإلجهـــاض فـــي كـــل مـــن القـــاهرة وبكـــين 

، *وارد االقتصـادية مــن النمــو السـكاني المتزايــد لحفــ  حقـوق األجيــال القادمــة(للحفـاا علــى المــ
 .(4)بالرغم من سماحته وحفظه لحقوق الملكية الفردية وحرية التجارة

االســتفادة مــن حجــم الســكان المتزايــد : تشــير تقــديرات األمــم المتحــدة إلــى أن عــدد ســكان  /12
بليــون نســمة ســنويًا  90ة، ويتزايــدون بمعــدل بليــون نســم 563م حــوالى 1994العــالم بلــق عــام 
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 ملواجهة املشكلة السكانية ىف خمتلف دول العامل ورفع معدالت التنمية هبا.
 81م، ص2001السودان،  –حيدر إبراهيم على، العوملة وجدل اهلوية، مركز الدراسات السودانية للنشر، اخلرطوم  -4
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باليـــين نســـمة، وســـوف يصـــل فـــي عـــام  6م أكثـــر مـــن 2000بالتقريـــب، وأن عـــددهم بلـــق عـــام 
باليين نسمة على التوالي، وهذه الزيـادة تتركـز  10باليين نسمة و  8حوالى  2050و  2025

قـل منـاطق النمـو % مـن السـكان( فـي أ80بليـون نسـمة ) 45في أفقر دول العالم حيث يعـيش 
نيجيريــا(، وفــى الوقــت الــذى يولــد  –االقتصــادي فــي العــالم بمــا فيهــا الــدول اإلســالمية )مصــر 

. األمـر الــذى يتطلـب إنتــاج (1)ألـف نسـمة معظمهــم أيضـًا فـي الــدول الناميـة 380فيـه كـل يــوم 
الشـريعة  المزيد من السلع الخدمات لمواجهـة هـذه النسـبة السـكانية المتزايـدة، باإلضـافة إلـى أن

اإلسالمية تشـير إلـى تعـدد الزوجـات ومـن ثـم زيـادة حجـم النمـو السـكاني لقولـه صـلى هللا عليـه 
القيامـة( األمـر الـذى شـجع النظـام الرأسـمالي  وسلم: ) تناكحوا تكاثروا إني مبـاه بكـم األمـم يـوم
 هذه الضخامة السكانية. من زيادة انتاج السلع الخدمات لالستفادة من

 ثالمبحث الثال
 العولمة االقتصاديةآليات مكونات و 

 تمهيد
مكونـات وعناصــر العولمــة االقتصــادية، يقصــد بهـا آليــات ووســائل العولمــة االقتصــادية 
والمتمثلــة فــي صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي لإلنشــاء والتعميــر والتجمعــات االقتصــادية 

باشـــر، ولمـــا كـــان هـــدف الدراســـة االقليميـــة ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة واالســـتثمار األجنبـــي الم
الوقوف على أثر العولمة االقتصادية على اإلنفاق االسـتهالكي بشـقيه )الـدخل، واالسـتهالك(، 
فكــان البــد مــن اإلشــارة لهــذه المكونــات، ومــا تقــوم بــه مــن إنتــاج ســلع كماليــة تســتهلك مــن قبــل 

لتـرويج اإلعالمـي بشـقيه أفراد دول العالم عامة والدول اإلسالمية النامية بصفة خاصة، عبـر ا
اإلعالنـي والـدعائي، وأثـر هـذا االسـتهالك علــى الـدخل ومـن ثـم االدخـار والتنميـة االقتصــادية، 
وكــــذلك مــــا تقــــوم بــــه التجمعــــات االقتصــــادية اإلقليميــــة مــــن تحريــــر التجــــارة بــــين دول التجمــــع 

م لمنظمـــة االقتصـــادي، وأيضـــًا رغبـــة دول العـــالم بمـــا فيـــه العـــالم اإلســـالمي الســـعي لالنضـــما
التجــارة العالميــة، ودورهــا فــي تحريــر التبــادل التجــاري، عبــر قوانينهــا وآلياتهــا، والموافقــة عليهــا، 
ــــدان  ــــروض لهــــذه البل ــــدعم والق ــــديم ال ــــة مــــن تق ــــه المؤسســــات المالي ــــوم ب ــــى مــــا تق باإلضــــافة إل

وسـائل  )اإلسالمية( للحد من العجز في موازين مدفوعاتها وإقامة المشاريع التنمويـة بهـا، وهـى
فعالة ومهمة، وقد يكون لبعضها نشاطات استغاللية تحاول بها خدمة مصـالحها علـى حسـاب 
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مصلحة الدولة، وتحاول عبرها تهميش دور الدولة، وبعضها يتدخل في سياسة الدولـة بشـروط 
تمــس ثقافــة األمــم وعقيــدتها حتــى يســهل االســتيالء علــى جميــع مقــدرات الشــعوب، ومعظــم هــذه 

ر عليهـــا الواليـــات المتحـــدة والـــدول الغربيـــة، والتـــي تـــروج مـــن خاللهـــا لقيمهـــا المكونـــات تســـيط
وقوانينهــا، وتنقــاد لهــا معظــم الــدول، دون اعتــراض لمــا يعتــرى قــيمهم، ويالحــ  ذلــك مــن خــالل 
 المؤتمرات والقوانين الدوليـة والتـي ال تلـزم الـدول فـي البدايـة بـالتوقيع عليهـا، وتلـزم الحقـًا بفعـل

 ادية والسياسية بالتوقيع عليها واالنضمام إليها.الضغوط االقتص
 مالمح العولمة أن كما ذكر الباحث سابقًا، أو كما يشير بعض الباحثين االقتصاديين إلى  

    -االقتصادية تتم من خالل آلياتها اآلتية :
 االتجاه المتزايد نحو التكتل االقتصادي. /1
 تنامى دور الشركات المتعددة الجنسيات. /2

 تزايد دور المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. /3

 ثورة السوق وحرية التبادل في ظل منظمة التجارة العالمية. /4

 التكتالت االقتصادية: المطلب األول
يــرى الباحــث أن الحــديث عــن التكــتالت االقتصــادية، يقــوم علــى عالقــات دوليــة تنشــأ مــن دول 

افيــة مــع بعضــها الــبعض، أو لغــة واحــدة تســاعد فــي عمليــة التبــادل البينــي، أو لهــا حــدود جغر 
مصــالح اقتصــادية وسياســية وقاريــة تجمــع بــين كتلــة التجمــع االقتصــادي، لــذلك تجــدر اإلشــارة 

 إلى تناول ماهية العالقات الدولية أواًل، ومن ثم نتناول التكتالت االقتصادية.
 -أواًل: ماهية العالقات الدولية:

ن العالقات الدولية فرع مستقل من فروع االقتصـاد لـذلك، تعنـى العالقـات االقتصـادية إ
الدولية: دراسة جميع وجوه النشـاط االقتصـادي التـي تـتم عبـر الحـدود السياسـية، فتبـادل السـلع 
والخــدمات بــين دولــة وأخــرى، وانســياب رؤوس األمــوال مــن دولــة إلــى أخــرى، والهجــرة الدوليــة 

 اضيع للعالقات االقتصادية الدولية.للسكان كلها مو 
لــذا فــإن العالقــات االقتصــادية الدوليــة، تتــألف مــن شــقين همــا: عالقــات ناشــئة عــن حركــات   

أشخاص، وأخرى عالقات ناشئة عن حركات السلع والخدمات ورؤوس األمـوال، وهـذه األخيـرة 
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لــى أراضــيها واســتغالل تمثــل التجــارة الدوليــة، التــي تــتم بــين وحــدات سياســية تتمتــع بالســيادة ع
 .(1)سياساتها الوطنية

إذًا العالقــات االقتصــادية الدوليــة ُتعــر ف بأنهــا:) مجموعــة العالقــات القائمــة بــين األشــخاص   
ســــواء كــــانوا أفــــرادًا، أو منظمــــات، أو هيئــــات إلــــى غيــــر ذلــــك كأعضـــــاء تتعامــــل مــــع بعضــــها 

، وجميــع العالقــات الدوليــة ســواء (2) البعـــض مــن خــالل آليــة الســوق الســائدة بــين دول العــالم (
، وبمــا أن (3)كانــت ثقافيــة أم سياســية أم اجتماعيــة ينــتج عنهــا معــامالت ذات طــابع اقتصــادي

العالقــات االقتصــادية الدوليــة فــي مقــدمتها التجــارة الدوليــة، فبالتــالي تعــرف التجــارة الخارجيـــة 
ـــــواردات غيـــــر منظـــــورة بأنهـــــا: ) الصـــــادرات والـــــواردات المنظـــــورة )الســـــلعية( والصـــــادرات  وال

ـــرؤوس  ـــة ل )الخدميـــة( والهجـــرة الدوليـــة أو انتقـــاالت األفـــراد بـــين دول العـــالم، والحركـــات الدولي
، لـــذا فـــإن تبـــادل المنتجـــات مـــن الســـلع والخـــدمات بـــين (4) األمـــوال بـــين دول العـــالم المختلفـــة (

ال يتـوفر  الدول ضرورة من ضروريات الحياة، حيث ينتج عن ذلك حصـول كـل دولـة علـى مـا
لــديها مــن ضــروريات الحيــاة ألفرادهــا، والتــي قــد تمنــع مــن توفرهــا ظــروف طبيعيــة أو فنيــة أو 
رأسمالية، وكما ينتج من عمليات التجارة الدولية النهـوض باالقتصـاد والتنميـة للـدول المتخلفـة، 
ــــدول اســــتيراد المعــــدات واآلالت والخامــــات والســــلع ــــادل التجــــاري تســــتطيع ال ــــق التب  فعــــن طري
ـــة مـــن الـــدول المتقدمـــة، وتقـــوم بتصـــدير  ـــة الحديث ـــرة الفنيـــة والتقني ـــة ورأس المـــال والخب االنتاجي
منتجاتهــا، وغالبــًا مــا تكــون مــن المــواد الخــام واألوليــة إلــى الــدول المتقدمــة، بغــرض الحصــول 

، وبنـاًء علـى مـا سـبق (5)على العمالت األجنبية، أو الوفاء بديون وارداتها وقروضـها اإلنتاجيـة
يــرى الباحــث أنــه البــد مــن توضــيح مفهــوم السياســة التجاريــة بأنهــا: ) مجموعــة مــن اإلجــراءات 
التـــي تتخـــذها الدولـــة فـــي نطـــاق عالقتهـــا التبادليـــة مـــع الـــدول األخـــرى، بهـــدف تحقيـــق أهـــداف 
معينة، منها تنمية االقتصاد القومي إلى أقصى حد ممكن، وتحقيـق التوظـف الكامـل واالكتفـاء 

 .(6)ت سعر الصرف، واستقرار التوازن في الميزان التجاري(الذاتي، وتثبي

                                                 

 4ص 3د ت، ص لبنان، –حممد زكى شافعي، مقدمة يف العالقات االقتصادية الدولية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت  -1
 5، ص2000سوراي،  –رعد حسن الصرن، أساسيات التلارة الدولية املعاصرة من امليزة املطلقة إىل العوملة، دار الرضا، دمشق  -2
 11م، ص1966ميس أسعد عبد امللك، االجتاهات احلديثة ىف االقتصاد الدوىل، دار املعارف، مصر،  -3
 7م، ص1997مصر،  –رة الدولية والتعاون االقتصادى الدوىل، جامعة األزهر، القاهرة عطية عبد احلليم صقر، مقدمة ىف التلا -4
 عطية عبد احلليم صقر ،مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة. -5
 .184م، ص1984مصر،  –عادل أمحد حشيش، مبادئ االقتصاد الدوىل، مؤسسة الثقافة اجلامعية، القاهرة  -6
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 -أما األهداف األساسية للعالقات الدولية فتتمثل في اآلتي :  
االســتفادة مــن فــائض اإلنتــاج: إن التصــدير يــؤدى إلــى زيــادة النــاتج القــومي، ممــا يــنعكس  /1

لــة عــدم التصــدير علــى وضــع العمالــة، وتــوفير الســلع الضــرورية واألساســية، والعكــس فــي حا
ســوف يــنخفض النــاتج القــومي، بســبب ضــعف إيــرادات الدولــة، ومــن ثــم تزيــد البطالــة وتتــدهور 

 مستويات المعيشة لألفراد.
 استيراد السلع الضرورية غير المتواجدة في الدولة المستوردة. /2
 صرإحالل السلع المستوردة محل السلع المنتجة محليًا : وهذه العملية تتوقف على عن /3

التكلفة، فإذا كانت السلع التي تنـتج محليـًا معقولـة التكلفـة فمـن األحسـن تطويرهـا والتـرويج لهـا 
حتــى يــتم تصــديرها، أمــا إذا كانــت تكــاليف إنتاجهــا أغلــى مــن تكلفــة اســتيرادها، فمــن األحســن 

 استيرادها.
يـة القتصـاد الدولـة، نقل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، والضـرورية لبنـاء هيكلـة البنيـة التحت /4

 واالستفادة من تكنولوجيا المعلومات باعتبارها السبيل الوحيد أمام النهوض االقتصادي للدول.
 االستفادة من اتجاه األسواق العالمية نحو العولمة، وما تفرضه هذه العولمة من /5

 موال،قوانين عبر منظمة التجارة العالمية من حرية التبادل التجاري، وحركة رؤوس األ
 .(1)وخصخصة قطاعات الدولة
 -ثانيًا: التكتالت االقتصادية:

منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، اتســعت دائــرة التكــتالت االقتصــادية الدوليــة، وتزايــد 
ـــد مـــن  ـــى للعدي ـــة نموذجـــًا وصـــورة مثل عـــددها وخاصـــة فـــي الســـتينيات، وكانـــت الســـوق األوربي

 به لدى مجموعات دولية أخرى. االقتصاديين والسياسيين، وإطارًا يحتذى
إن مفهــوم التكــتالت االقتصــادية أساســًا، نشــأة وتطــور فــي البلــدان الصــناعية، وأصــبح اآلن    

ضرورة ملحة لدى الدول، وخاصة في مرحلة تطور القوى المنتجـة، ومـا وصـلت إليـه مـن علـم 
رأســمالية المتطــورة وتقنيــة وتزايــد اإلنتــاج والتقســيم الــذى وصــل إليــه العمــل الــدولي، فــي ظــل ال

تحـــت تـــأثير الثـــورة العلميـــة والتكنولوجيـــة التـــي أدت إلـــى النمـــو الســـريع فـــي اإلنتـــاج الرأســـمالي 
وأســهمت فــي توســـيع الســوق الخارجيـــة وتطــوير العالقـــات االقتصــادية بـــين الــدول الرأســـمالية، 

                                                 

 230م، ص2001سييييوراي،  –لدولييييية )مييييدخل تنظيمييييى متكامييييل حتليلييييى(، دار الرضييييا للنشيييير، دمشييييق رعييييد حسيييين الصييييرن، سياسييييات التلييييارة ا -1
 .231ص
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العشـرين،  والبحث في التكتالت االقتصادية الدولية، الـذى شـهدها مطلـع التسـعينات مـن القـرن 
 -يأتي في إطار متغيرات وتحديات هامة منها :

( انهيــار االتحــاد الســوفيتي، وفشــل التجربــة االشــتراكية، ونهايــة النظــام العــالمي القــائم علــى 1
القطبيــة الثنائيــة، واختفــاء الــدعوى المناهضــة للرأســمالية، والمدعومــة بقــوة اقتصــادية وسياســية 

 اكي، األمر الذى أدى إلى انتشار دعاوى الليبرالية، وعسكرية متمثلة في المعسكر االشتر 
 وتعميم شفافية حرية األسواق والخصخصة.

( أمــا الحــدث الثــاني فهــو حــرب الخلــيج الثانيــة، وتــدمير القــوة االقتصــادية والعســكرية للعــراق 2
 باإلضافة إلـى هيمنـة والتي انتهت بتكريس الواليات المتحدة في وضعية أقوى دولة في العالم،
، فيمـــا يتعلـــق بمفهـــوم (1)هـــذه القـــوة علـــى منـــابع الـــنفط والتواجـــد العســـكري فـــي المنطقـــة العربيـــة
 (EconomicIntegration)التكـتالت االقتصــادية هنالــك خلــط بــين مفهــوم التكامــل االقتصــادي 

وخاصــة عنــد غيــر المتخصصــين، ســواء أكــانوا مــن  (Economic Bloc)والتكتــل االقتصــادي 
 الميين أو غيرهم، بالتالي يمكن توضيح معنى المفهومين والفرق بينهما.السياسيين أو اإلع

 أ( مفهوم التكامل االقتصادي: يشير مفهوم التكامل في منظوره اللغوي إلى تجميع أجزاء
أو تجميـــــع أشـــــياء مختلفـــــة مـــــع بعضـــــها تـــــؤدى وظيفـــــة معينـــــة، بالتـــــالي أن التكامـــــل  ءالشـــــي

االقتصـــاد مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف اقتصـــادية  االقتصـــادي معنـــاه تكـــاتف الجهـــود فـــي مجـــال
. أما التكامل االقتصادي في االصطالح فهو يعنى: )عمليـة وحالـة، عمليـة حيـث أنـه (2)معينة

يتضـــمن كافـــة إجـــراءات إلغـــاء التمييـــز بـــين الوحـــدات االقتصـــادية المنتميـــة إلـــى دول التكامـــل، 
يات القوميـة( جـاء بهـذا التعريـف وحالة ألنه يشير إلى إلغاء مختلف صور التفرقة بين اقتصاد

فيرى أن التكامل االقتصادي هـو  (Myrdal)أما االقتصادي ميردال  (B.Blassa)ببال بالسا 
عبارة عن ) مجموعة من اإلجراءات االقتصادية االجتماعية يتم بموجبها إزالة جميع الحـواجز 

م جميـع عناصـر اإلنتـاج الجمركية بين الوحدات المختلفة وتؤدى إلى تحقيق تكافؤ الفـرص أمـا
أمـا التعريـف الشـامل  .(3)ليس فقط علـى المسـتوى الـدولي، وإنمـا علـى المسـتوى القـومي أيضـًا(

للتكامل االقتصادي هو:)عمل إرادي من قبـل دولتـين أو أكثـر، يقـوم علـى إزالـة كافـة الحـواجز 

                                                 

 130ص 129م، ص2001سوراي،  –منري احلمش، مسرية االقتصاد العاملي يف القرن العشرين، األهايل العاملية للنشر، دمشق  -1
 17م، ص2003مصر،  –يل العربية للنشر، القاهرة عبد املطلب عبد احلميد، السوق العربية املشرتكة، جمموعة الن -2
 18ص 17م، ص2003مصر،  –عماد الليثي، التكامل االقتصادي العريب، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة  -3
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قـال عناصـر اإلنتـاج، والقيود أو الحواجز الجمركية والكمية على التجـارة الدوليـة فـي السـلع وانت
كمــا يتضــمن نســق للسياســات االقتصــادية وإيجــاد نــوع مــن تقســيم العمــل بــين الــدول األعضــاء 
بهــدف تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف التــي تعظــم المصــلحة االقتصــادية المشــتركة لكــل دولــة 

، والخلـط الـذى (1) عضو، مع ضرورة توافر فـرص متكافئـة لكـل عضـو مـن الـدول األعضـاء (
ن غيـر المختصـين فـي المجـال، يـأتي فـي معنـى التكامـل والتكتـل االقتصـادي، فمـنهم يحدث بي

مـــن يعـــرف التكامـــل االقتصـــادي بأنـــه تكتـــل اقتصـــادي، وآخـــرون يعرفـــون التكتـــل االقتصـــادي، 
ويقصــدون بــذلك التكامــل االقتصــادي، وعليــه ومــن خــالل تعريــف التكامــل االقتصــادي يمكــن 

ري "نظرية التكامل االقتصادي. أما عندما يحـدث التطبيـق القول التكامل االقتصادي إطار نظ
الفعلي للدول المتكاملة في تنسيق اإلجراءات وإزالـة كافـة الحـواجز والقيـود )الجمركيـة والكميـة( 
التي تعوق مسيرة التجارة الخارجية، يصبح التكامل االقتصادي تكتاًل اقتصاديًا، ويمكن معرفـة 

 عن تعريف التكتل االقتصادي. ذلك الحقًا عندما يأتي الحديث
: تقــوم نظريــة التكامــل االقتصــادي علــى عــدة أشــكال وصــور ب( نظريــة التكامــل االقتصــادي

تمثل درجات ومراحل مختلفة تمر بها، حتى تصل إلـى درجـة التكتـل االقتصـادي، ومـن أشـهر 
 Customs)االتحاد الجمركي  (Free Trade Area)هذه الصور التكاملية منطقة التجارة الحرة 

Union)  الســـوق المشـــتركة ،(Common Market)  واالتحـــاد االقتصـــادي ،(Economic 

Union). 
تعـد منطقـة التجـارة الحـرة أولـى مراحـل نظريـة التكامـل االقتصـادي، : منطقة التجارة الحـرة -  

ة حيث تضمن هذه المرحلة، إلغاء كافة الرسوم الجمركية والقيود الكمية المفروضة على التجـار 
بين الدول المشتركة، مع احتفاا كل دولة عضو بفرض رسومها علـى بـاقي دول العـالم خـارج 

، والتـــي (E.F.T.A)منطقـــة التجـــارة الحـــرة، ومـــن أمثلـــة هـــذه الشـــكل المنطقـــة األوربيـــة للتجـــارة 
م وتضــــم ســــبع دول أوربيــــة، وهــــى إنجلتــــرا، الســــويد، النمســــا، الــــدانمارك، 1960تكونــــت عــــام 

م 1970م و1961، البرتغـال، فلنــدا، أيســلندا، واللتـا انضــمتا أخيـرًا فــي عــامي النـرويج، سويســرا
 على التوالي، ومنطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الالتينية

(N.A.F.T.Aوالتي تضم كاًل من المكسيك ودول أمريكا الجنوبية عدا جوبانا وجوانا ،) 

                                                 

 15عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق، ص -1
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 .(1)الفرنسية وسورينام
يمثــل االتحــاد الجمركــي المرحلــة الثانيــة لنظريــة (: Customs Union) االتحــاد الجمركــة -  

التكامل االقتصادي، حيث تلغـى كافـة الرسـوم والحـواجز الجمركيـة فيمـا بـين الـدول األعضـاء، 
مــع توحيــد سياســة تجاريــة خارجيــة لكــل الــدول األعضــاء إزاء العــالم الخــارجي، يمكــن توضــيح 

طقة التجارة الحرة + تعريفة جمركية موحدة فـي )االتحاد الجمركي = من ذلك بالمعادلة اآلتية :
ومــن أمثلـة االتحــادات الجمركيــة فــي العـالم مــا بعــد الحــرب العالميــة  مواجهـة العــالم الخــارجي(،

م، ويضـــم كـــاًل مـــن بلجيكـــا، هولنـــدا ولكســـمبورج، 1947الثانيـــة، هـــي اتحـــاد البينولـــوكس عـــام 
، (3)م1957نـدين والـذى تكـون فـي عـام . واتحـاد األ(2)م1958وأدمج مع االتحاد األوربـي عـام 

ويضــم كــاًل مــن ألمانيــا، فرنســا، إيطاليــا، هولنــدا ولكســمبورج، باإلضــافة إلــى اتحــاد دول جنــوب 
، ويضــم خمــس دول هــي: ســنغافورة، ماليزيــا، الفلبــين، إندونيســيا، (A.S.E.A.N)وشــرق أســيا 

 تايالند.
هــي الخطــوة التاليــة لمرحلــة الســوق المشــتركة : (Common Market)الســوق المشــتركة  -  

االتحاد الجمركي، لذا تتمثل في تحقيق شروط االتحـاد الجمركـي )المشـار إليـه آنفـًا( باإلضـافة 
إلــى حريــة انتقــال عناصــر اإلنتــاج )العمــل ورأس المــال( بــين الــدول األعضــاء بــدون أي قيــود، 

لتكامليـــة بالمعادلـــة ، ويمكـــن التعبيـــر عـــن هـــذه المرحلـــة ا(4)لتصـــبح أســـواق الـــدول ســـوقًا واحـــدة
ومـن أمثلـة السـوق  اآلتية : السوق المشتركة = االتحاد الجمركي + انتقاالت عناصر اإلنتـاج،

م، وتضــم 1957المشــتركة، الســوق المشــتركة لــدول أوربــا، والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي عــام 
اًل قيمـًا وواضـحًا كاًل من فرنسا، وألمانيا االتحادية، وايطاليا، ودول البينولوكس، وهى تمثـل مثـا

تأسســت فــي عــام  )CACM(والســوق المشــتركة ألمريكــا الوســطى  ،(5)لقيــام األســواق المشــتركة
ــــداروس، وكانــــت أهــــدافها  ام وتضــــم، جواتيمــــاال، الســــلفادور، كوســــتاريكا، نيكــــاراجو 1960 وهن

الـــتخلص مـــن القيـــود الجمركيـــة وحصـــص االســـتيراد، وجميـــع القيـــود المفروضـــة علـــى التجـــارة 
جيـة بـين البلــدان األعضـاء، كوضــع تعريفـة جمركيــة موحـدة لألعضــاء، وتنسـيق سياســات الخار 

                                                 

 287ص 286م، ص1994مصر،  –اللبنانية للنشر، القاهرة سامى عفيفي حامت، التلارة اخلارجية بني التنظري والتنظيم، الدار املصرية  -1
 27ص 25عماد الليثي، مرجع سبق ذكره، ص -2
هللا، العالقات االقتصادية الدولية، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية  -3  213م، ص1995مصر،  –زينب حسن عوض 
 55ص 54م، ص1999ة االقتصاد العرىب، دار إجيى للطباعة والنشر، مصر، نبيل مشاد، اجلات ومنظمة التلارة العاملية أهم التحدايت ىف مواجه -4
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اقتصــادية وماليــة ونظــم لتســوية المعــامالت بــين األعضــاء، والعمــل علــى تالفــى عجــز مــوازين 
المدفوعات، ومن ثم إنشاء )بنـك التكامـل وغرفـة المقاصـة( كمؤسسـتين لتعزيـز التجـارة وتسـيير 

أمــا  .(1)ات، مـع االتجــاه فـي توحيــد عملـة نقديــة متداولـة داخــل السـوق وتنظـيم عمليـات المــدفوع
م 1964فـــي المنطقـــة العربيـــة فقـــد أصـــدر مجلـــس الوحـــدة االقتصـــادية العربيـــة قـــرارًا فـــي عـــام 

عربيـــة وهـــى: بإنشـــاء الســـوق العربيـــة المشـــتركة، وقـــد وافقـــت علـــى إنشـــاء الســـوق خمـــس دول 
السوق العربية المشـتركة أول خطواتهـا فـي ينـاير  بدأت مصر، األردن، العراق، سوريا والكويت

 .(2)م1965
يعد االتحاد االقتصادي أرقى صور التكامل (: Economic Union) االتحاد االقتصادي - 

االقتصادي، حيث يتضمن كافة أوجه السوق المشتركة، باإلضافة إلى توحيد المؤسسات 
، ويمكن (3)فيما بين كل الدول األعضاءاالقتصادية، وتنسيق السياسات المالية واالجتماعية 

الوحدة االقتصادية = السوق المشتركة + عملية  صياغة هذه الصورة في المعادلة التالية:)
وعندما يتخذ االتحاد االقتصادي عملة  (4)تنسيق السياسات االقتصادية بين الدول األعضاء(،

حيد النقد داخل االتحاد األوربي، موحدة، فإنه يصبح اتحاديًا نقديًا، كما حدث بالفعل في تو 
، ومن ثم توسع عضويته لتصل إلى خمس (5)م1999وظهور عملة واحدة )اليورو( في عام 

 وعشرين دولة أوربية.
كما سبق  القول إن ظاهرة  (:Concept of Economic Bloc)مفهوم التكتل االقتصادي  /2 

الحديثة، تسعى لتعزيز الجهود التكتالت االقتصادية أصبحت مظهرًا من مظاهر العولمة 
القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، باستغالل إمكانياتها المادية والبشرية والتقنية المتوفرة 
لديها، لكى تضمن نوعًا من االكتفاء الذاتي، من خالل توفر عوامل اإلنتاج الالزمة إلقامة 

فاهية والوحدة لشعوب التكتل، وسياسة اقتصاديات قوية بهدف تحقيق التنمية االقتصادية والر 
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استراتيجية مع الدول األخرى، ويعد مفهوم التكتل االقتصادي من المفاهيم األساسية التي 
 .(1)ظهرت في ظل العولمة في األلفية الثالثة

بناءًا على ما سبق يمكن تعريف التكتل االقتصادي بأنه: يعبر عن درجة معينة من نظرية    
ادي الذى يقوم بين مجموعة من الدول المتجانسة اقتصاديًا وجغرافيًا وتاريخيًا التكامل االقتص

وثقافيًا واجتماعيًا، والتي تجمعها مجموعة من المصالح االقتصادية المشتركة، لهدف تعظيم 
تلك المصالح وزيادة التجارة البينية، ومن ثم الوصول إلى أقصى درجة من الرفاهية 

لدول. إذًا التكتل االقتصادي يمثل الجانب التطبيقي الفعلي لمراحل االقتصادية لشعوب تلك ا
التكامل االقتصادي، وقد يأخذ التكتل االقتصادي مرحلة منطقة التجارة الحرة، مثل تكتل 

، والذى يجمع بين الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمكسيك (NAFTA)أمريكا الشمالية 
بالتالي أصبحت هذه التكتالت االقتصادية تمثل حوالى  أبيك، (ABEC)باإلضافة إلى تكتل 

% من 85% من سكان العالم، وتسيطر على حوالى 80% من دول العالم، وحوالى 75
 .(2)التجارة العالمية

 املـداف للتكـهنالك العديد من الدوافع واأله دوافع وأهداف التكتالت االقتصادية: /3
ل، وهـذه األهـداف إمـا أن تكـون لمجابهـة نظـام العولمـة االقتصادي، تؤدى بالدول اللجـوء للتكتـ

 -االقتصادية، أو السير في طريق العولمة ومن أهمها:
أ( فـــتح األســـواق وتوســـيع نطاقهـــا: وهـــذا الهـــدف يالحـــ  فـــي الـــدول الصـــغيرة التـــي ال تســـتطيع 

أسـواق منافسة الدول الكبرى في األسواق العالمية، لذلك تسعى الدول عبر هذه التكتالت لفـتح 
 جديدة لمنتجاتها.

 ب( زيادة التوظف: إلغاء القيود على انتقال األشخاص بين دول التكتل، يؤدى إلى انتقال
 .(3)الفائض من العمالة، وهذا يؤدى إلى زيادة التوظف وتقليل البطالة داخل دول التكتل

ون ج( رفــــع مســــتوى رفاهيــــة المـــــواطنين: مــــن خــــالل التكتـــــل االقتصــــادي يســــتطيع المســـــتهلك
الحصـــول علـــى الســـلع االســـتهالكية بأقـــل أســـعار ممكنـــة، نظـــرًا إلزالـــة الرســـوم الجمركيـــة مـــن 

 ناحية، تخفيض تكاليف اإلنتاج الناتجة عن توسع السوق من ناحية أخرى.

                                                 

 .7ص 5م، ص1988لبنان،  –خالد بن حممد القامسى، التكتالت االقتصادية )مع إشارة خاصة حلالة الوطن العرىب (، دار احلداتة، بريوت  -1
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د( االستفادة من وفورات اإلنتاج الكبير: إن التكتل االقتصـادي يـؤدى إلـى توسـيع المشـروعات 
 فير اإلنتاج.بفضل االستهالك، ومن ثم تو 

 .(1)ه( تحسين شروط التبادل التجاري 
و( إيجاد مناخ مالئم للتنمية االقتصادية: وذلك من خالل تنسيق السياسات االقتصادية، 
فمثاًل المنشأة التي تعانى من نقص الكوادر الفنية واإلدارية، يمكن أن تحصل على متطلباتها 

 العمالة، باإلضافة إلى إقامة مشاريع البنية من القوى العاملة في منظمة أخرى بها فائض في 
 األساسية، مثل الطرق والكباري والموانئ وغيره، أو زيادة حجم االستثمار، 

 .(2)مستوى الدخل، الذى يؤدى إلى زيادة الطلب الفع ال على المنتجات ومن ثم ارتفاع
لسلع والبضائع داخل ز( بناء اقتصاد قوى يقلل من اعتماد المنطقة على الخارج: إن انتقال ا

 منطقة التكتل، يقلل من تأثر المنطقة بغيرها من الدول األخرى.
ح( االستقرار االقتصادي في مستوى اإلنتاج والتوظف واألسعار: كلما اتسع نطاق االقتصاد، 

 كلما أدى ذلك إلى حدوث االستقرار واإلقالل من التذبذب في مستوى اإلنتاج 
 ذبذب قد يرجع إلى اعتماد اقتصاد دولة على دول أخرى ،والتوظف واألسعار، ألن الت

 .(3)كذلك فإن ارتفاع أسعار السلع األجنبية سيؤدى إلى خلق تضخم مستورد لهذه الدول
 -ثالثًا: نماذج لبعض التكتالت اإلقليمية:

سمحت منظمة التجارة العالمية بإيعاز من الواليات المتحدة االمريكية  بقيام التجمعات  
يمية ألغراض سياسية) لمواجهة الخطر السوفيتي( واقتصادية لتصريف منتجاتها اإلقل

 ، لذلك رأى الباحث ضرورة االشارة لهذه التجمعاتفي بعض دول العالم واستثمار اموالها
 كظاهرة من ظواهر العولمة االقتصادية. اإلقليمية

 -رابطة العالم اإلسالمي وعالقتها باالقتصاد اإلسالمي: /1   
ــــــي العــــــام  نشــــــأة رابطــــــة العــــــالم اإلســــــالمي: أ( م، 1962نشــــــأت رابطــــــة العــــــالم اإلســــــالمي ف

ـــــي المـــــؤتمر اإلســـــالمي العـــــام  ـــــادة األمـــــة اإلســـــالمية وعلمـــــاؤهم و مفكـــــريهم ف ـــــرر ق ـــــدما ق عن
الـــــذي عقـــــد بمكـــــة المكرمـــــة. وقـــــد اتخـــــذوا عـــــدة قـــــرارات مـــــن أهمهـــــا تأســـــيس هيئـــــة إســـــالمية 

                                                 

 57نبيل حشاد، مرجع سابق، ص -1
 92ص 91ليبيا، ص –عمر حممد احملمودي، النظرات ىف العالقات االقتصادية الدولية، الدار اجلماهريية للنشر، مصراتة  -2
 25ص 24عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، ص -3
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ســــــالمي( ، وهــــــي عبــــــاره عــــــن :) مؤسســــــة مقرهــــــا مكــــــة المكرمــــــة تســــــمى )رابطــــــة العــــــال م اإل 
ــــة مســــتقلة ــــة حكومــــة بــــل هــــي هيئ ــــي ، إســــالمية شــــعبية ال تــــرتبط بأي ــــيس لهــــا أي تــــدخل ف ول

ــــــدأ التعــــــاون  ــــــق مب ــــــى جمــــــع كلمــــــة المســــــلمين، وتحقي ــــــدول ، تعمــــــل عل ــــــة لل الشــــــؤون الداخلي
 والتضامن اإلسالمي( . 

 -أهدافها رابطة العالم اإلسالمي:ب( 
ادئ اإلســــــالم فــــــي جميــــــع أنحــــــاء العــــــالم،  والعمــــــل علــــــى تحقيــــــق تهــــــدف إلــــــى نشــــــر مبــــــ -

ــــد  ــــذل قصــــارى الجهــــود فــــي توحي ــــري ومســــاندته، وب ــــدان العمــــل الخي العــــدل والتســــابق فــــي مي
كلمــــــة المســـــــلمين وإزالـــــــة العقبـــــــات التـــــــي يعــــــاني منهـــــــا المجتمـــــــع المســـــــلم، واســـــــتخدام كافـــــــة 

العنصــــــــرية والظلــــــــم الوســــــــائل لتحقيــــــــق ذلــــــــك، والعمــــــــل علــــــــى نبــــــــذ الخالفــــــــات والشــــــــعوبية و 
  (1) واإلفساد.

أصبح من الضروري العمل  دعم التعاون االقتصادي اإلسالمي بين دول العالم اإلسالمي: -
على توحيد الجهود من أجل بناء قوة اقتصادية إسالمية تتمثل في التكامل االقتصادي 

ؤهله لتحقيق الوحدة الحقيقي بين البلدان اإلسالمية، فالعالم اإلسالمي يمتلك مزايا حقيقية ت
االقتصادية وفـي مقدمتها الدين الذي ارتضاه هللا لهذه األمة والذي يجمع بين المادة والروح، 

إن  والموقع الجغرافي واالقتصادي، والموارد البشرية الهائلة، والثروات الطبيعية الضخمة.
اضر الذي تتطلع التفكير فالتعاون االقتصادي أصبح أمرًا ضروريًا، وخاصة في العصر الح

فيه الدول الرأسمالية على العالم اإلسالمي، لسلب أرضه، وهدر موارده، وإضاعة كرامته، 
 وتدمير بنيته ومرافقه.

حريـــــــة التنقـــــــل لعناصـــــــر اإلنتـــــــاج و العمـــــــل ورأس المـــــــال والســـــــلع المختلفـــــــة بـــــــين الـــــــبالد  -
. بغــــــرض زيـــــــادة اإلســــــالمية دون قيــــــود أو رســـــــوم وحريــــــة التمـــــــلك واإلرث والعمـــــــل والتعاقــــــد

الـــــدخول الحقيقيـــــة وتحقيـــــق العـــــدل فـــــي توزيـــــع الـــــدخل بـــــين المـــــواطنين لضـــــمان إلـــــى زيـــــادة 
الرفاهيـــــة االقتصـــــادية، وتوظيـــــف راس المـــــال فـــــي المشـــــروعات المجزيـــــة ، ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى 
ــــــادة كفــــــاءة اســــــتخدام عناصــــــر اإلنتــــــاج ومعــــــدالت النمــــــو  مضــــــاعفة فــــــرص االســــــتثمار وزي

                                                 
سليمان النمري، إسهامات رابطة العامل اإلسالمي يف بناء اقتصاد إسالمي بني الدول اإلسالمية، شث مقدم للمؤمتر العاملي الثالث خلف بن  -1
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تقـــــــــــارب السياســـــــــــات الضـــــــــــريبية والنقديـــــــــــة فـــــــــــي الـــــــــــبالد االقتصـــــــــــادي ، باإلضـــــــــــافة إلـــــــــــي 
  اإلسالمية.

 مواجهة العقبات التي تواجه التعاون االقتصادي اإلسالمي : -
تواجـــــه األمــــــة اإلســــــالمية مشــــــاكل كثيــــــرة و متنوعــــــة منهــــــا مشــــــاكل اقتصــــــادية. ولقــــــد 
زاد مــــــن حــــــدتها إقامــــــة نظــــــام اقتصــــــادي دولــــــي غيــــــر عــــــادل يميــــــل بكــــــل معطياتــــــه لتحقيــــــق 

ــــــــــة والتفــــــــــوق  مصــــــــــلحة ــــــــــة والتكنولوجي ــــــــــة والثقافي ــــــــــة ذات الســــــــــيطرة اإلعالمي ــــــــــدان القوي البل
العســــــكري. فــــــي الوقــــــت الــــــذي يعــــــاني فيــــــه العــــــالم اإلســــــالمي مــــــن الصــــــراعات والحــــــروب، 
والتخلـــــــف، والفقـــــــر، والبطالـــــــة، والمديونيـــــــة الخارجيـــــــة، وانعـــــــدام األمـــــــن الغـــــــذائي، وضـــــــعف 

لرغم مـــــن إن البلـــــدان اإلســـــالمية ال تنقصـــــها البنيـــــة األساســـــية، واالعتمـــــاد علـــــى الغيـــــر(، بـــــا
ـــــر إلـــــى األســـــواق الماليـــــة العالميـــــة، وفـــــي نفـــــس الوقـــــت تتجـــــه  األمـــــوال إال أن معظمهـــــا مهج 
ـــــد  ـــــدان اإلســـــالمية إلـــــى االقتـــــراض مـــــن األســـــواق الماليـــــة األصـــــلية بأســـــعار وفوائ معظـــــم البل

ن خارجيــــــة، مرتفعــــــة. ويســــــتثنى مــــــن ذلــــــك الــــــدول النفطيــــــة الرئيســــــة التــــــي لــــــيس عليهــــــا ديــــــو 
والبلـــــــدان اإلســــــــالمية يتــــــــوفر فيهــــــــا مــــــــوارد طبيعيـــــــة  ضــــــــخمة فهنــــــــاك األراضــــــــي الخصــــــــبة 
المنتجـــــة إال أن قطاعهـــــا الزراعـــــي قـــــد تـــــرك متخلفـــــًا وأهمـــــل إلـــــى درجـــــة أن العجـــــز الغـــــذائي 

فهـــــذه التحـــــديات البـــــد مـــــن  بلـــــق أرقامـــــًا مخيفـــــة يـــــتم ســـــده عـــــن طريـــــق الـــــواردات المتزايـــــدة( .
اع التربويــــــة والسياســــــية والدينيــــــة ، ويــــــتم مواجهــــــة هــــــذه التحــــــديات مواجهتهــــــا بوســــــائل اإلقنــــــ

  -باآلتي:
أ( القضــــــاء علــــــى الفقــــــر وتخفــــــيض عــــــدد الفقــــــراء فــــــي المجتمــــــع بضــــــمان دخــــــل أدنــــــى لهــــــم 

 وتوفير الحاجات األساسية كالغذاء، والكساء، والسكن، والنقل  والعالج. 
هـــــدف التشـــــغيل الكامـــــل ب( محاربـــــة البطالـــــة بالعمـــــل علـــــى إنشـــــاء أو خلـــــق فـــــرص عمـــــل ب

 الذي يتم تحقيقه على مراحل متعددة ومتتالية . 
ج( العنايـــــة بتنميـــــة المـــــوارد البشـــــرية ومضـــــاعفة نفقـــــات التنميـــــة وخاصـــــة لقطاعـــــات التربيـــــة 
والتعلـــــيم والتـــــدريب والصـــــحة، والتكنولوجيـــــا . فـــــالموارد البشـــــرية يجـــــب أن يكـــــون لهـــــا مركـــــز 

 ة متقدم في أي سياسة اقتصادية واجتماعي
د( العمــــــل علــــــى اســــــتثمار وتنميــــــة المــــــوارد الطبيعيــــــة واســــــتغاللها بشــــــكل جيــــــد دون إســــــراف 
ــــــى العمــــــل وإنعــــــا  االســــــتثمار  ــــــة ويحــــــث عل ــــــادرة تنموي أو هــــــدر فاإلســــــالم يشــــــجع كــــــل مب
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 وإنماء الثروات لبناء مجتمع قوي وفقًا القتصادنا اإلسالمي.
بين الدول اإلسالمية: تتمثل صور صور دعم رابطة العالم اإلسالمي للتعاون االقتصادي  ج(

  -دعم التعاون االقتصادي بين الدول االسالمية فيما يلي:
 تنسيق العالقات االقتصادية على أساس التكامل والتعاون. -
تشجيع المشروعات المشتركة بين الدول اإلسالمية واستخدام رؤوس األموال اإلسالمية في  -

الصغيرة والبلدان المزدحمة بالسكان وإنشاء مصارف  داخل العالم اإلسالمي لفائدة الشعوب
مشتركة تقوم بذلك على أساس ال ربوي مع التوسع في إنشاء البنوك اإلسالمية في جميع 

 الدول اإلسالمية. 
 إنشاء غرفة تجارية وصناعية مشتركة للتعاون في مجال االقتصادية ونشر المعلومات.  -
تقوم على التنسيق والتكامل بين األقطار اإلسالمية، األخذ بسياسات اقتصادية إسالمية  -

 تحذر من التعامل بالربا، مع وجوب اتباع الشريعة االسالمية في المعامالت االقتصادية . 
إقامة السوق اإلسالمية المشتركة لحماية اإلنتاج اإلسالمي من المنافسة األجنبية  والدعوة  -

لمشروعات االستثمارية في البالد اإلسالمية، وإزالة إلى تشجيع رأس المال اإلسالمي لتنفيذ ا
 الحواجز الجمركية تدريجيًا و تسهيل استقبال البضائع واألشخاص .

التوسع في إنشاء جامعات ومعاهد خاصة بإعداد القوى العاملة في مجاالت العلوم والتقنية  -
 ي. التي تدعم اإلنتاج في البلدان اإلسالمية وتدعم رأس المال اإلسالم

قيام مؤسسة إسالمية عليا لوضع أسس اقتصاد إسالمي متكامل يحل محل النظم  -
 االقتصادية السائدة التي ال تقوم على المبادئ اإلسالمية 

 إقامة مؤسسة إسالمية إلصدار نقد إسالمي موحد باسم )الدينار اإلسالمي(.  -
ة تتمثل في انتشار المصارف خالصة القول أن السوق اإلسالمية المشتركة لها آثار اقتصادي

اإلسالمية ومنها مصارف فيصل، وبيت التمويل، وبنك دبي اإلسالمي، والبنك األردني، 
والبنك اإلسالمي للتنمية، وبنك البركة، ودار المال اإلسالمي. باإلضافة إلي تحول معظم 

 المصارف التجارية في معامالتها إلى معامالت إسالمية.

 -:اإلفريقية  الدول  بين  االقتصادي التكتل /2
  الدول،  من غيرها من اقتصادي وتعاون  تكتل الى الحوجة أمس في األفريقية الدول تعتبر
 االقتصادي وضعها على آثارها  ظهرت كثيرة مشاكل من األفريقية القارة تعانيه لما وذلك
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 الى باإلضافة دولال بين والحدودية األهلية والحروب والنزاعات الفقر والتصحر، الديون، مثل
 توجد التي التكتالت صور أهم من. نفسها  األفريقية الدول، بين  والنازحين الالجئين ظاهرة
 من كل وتضم ، (ECOWAS األكواس)  أفريقيا لغرب  االقتصادية الجماعة أفريقيا في

 نيجيريا، النيجر، موريتانيا، مالي، ليبيريا،  العاج، ساحل  غينيا،  غانا، جامبيا، داهومي،
 أفريقيا  لشرق   االقتصادية  الجماعة الى باإلضافة فاسو، وبوركينا توجو سيراليون، السنغال،
  أفريقيا  لوسط  االقتصادي  الجمركي االتحاد  وكذلك وتنزانيا، أوغندا كينيا، من كل وتضم
  تكتالتال من  وأيضاً   تشاد، الكنغو، الوسطى، أفريقيا  جمهورية الكاميرون، من كل ويضم

 من كل ويضم أفريقيا لغرب  واالقتصادي  الجمركي  االتحاد  أفريقيا  في االقتصادية
. حالياً (  بوركينافاسو) العليا فولتا النيجر، السنغال، موريتانيا، مالي، العاج، ساحل داهومي،

 تعتبر (:Comesa الكوميسا)أفريقيا  وجنوب شرق  لدول  المشتركة السوق : عشر إحدى (1)
التكتالت  أهم من( (COMESAالكوميسا  أفريقيا وجنوب شرق  لدول المشتركة سوق ال

. أفريقيا  في نجاحاً  األكثر اإلقليمية  التجمعات إحدى تعد وكما أفريقيا، في االقتصادية
 والنزاعات المشكالت في الخوض عن وتبتعد االقتصادي التعاون  على تركز أنها حيث

 الى تشكل نسبيه بمزايا( كوميسا) المشتركة  السوق  دول متعتت وكما المنطقة، السياسية في
 األقاليم  لمواجهة قوى  إقليمي سياسي اقتصادي  تكتل إلقامة إيجابية عوامل كبير حد

 من  المنطقة دول خيرات في الطامعة العالمية   االقتصادية  والتكتالت الجغرافية األخرى،
 مساحته تبلق  النطاق  واسع جغرافي  بموقع  تازتم الكوميسا  دول   أن  كما.  أخرى  ناحية
  بشرياً  تكتالً   تضم وكما ، األفريقية  القارة  مساحة  من 41  حوالى أي  2كلم مليون  4.12
 خاصة أهمية  اإلقليم يمثل أخرى   ناحية ومن نسمه،  مليون  380  تعداده   يبلق ضخماً 
 من الشواطئ  هذه تمتد ثحي األهمية، من عالية درجة على  شواطئ  المتالكه
 الغربي والساحل السويس بقناة مروراً  المتوسط األبيض  البحر على  شماالً ( مصر)بورسعيد
 الهندي المحيط على الشرقية أفريقيا شواطئ  الى  باإلضافة عدن، وخليج األحمر للبحر
  الجنوبية أفريقيا سواحل من هاماً  حيزاً  يشغل اإلقليم  وكما جنوبا، مدغشقر جزيرة حتى

 والكونغو  أنجوال ناميبيا، من لكل شاطئ الجزء وذلك  األطلنطي،  المحيط على والوسطى
                                                 

 The economic  of community of west Africa States 
 .90ص 89، ص  2003عماد الليثي، التكامل االقتصادي العريب، دار النهضة العربية القاهرة،   -1
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  حولها  وتتصارع  اليها  تتطلع  كانت مهمة استراتيجية مثلت  العوامل  وهذه  الديمقراطية،
 يد في مهمة ورقه المزايا هذ باتت وقد الباردة،  الحرب ظل  في  خاصة  الكبرى   القوى 
  المالحة  وخطوط كالتجارة السليمة االستخدامات ناحية من سواء األفريقية،  اإلقليمية  القوى 
  في  المتمثلة الدولية واالستراتيجية اإلقليمي األمن قضايا  في أو والمواصالت،  البحرية
   (1)البترولية  اإلمدادات  خطوط تأمين

 حيث  الماضي القرن  من الستينات منتصف الى الكوميسا  نشأة  ترجع :الكوميسا  نشأة( أ 
  للتعاون   تنظيم  إيجاد  عمليه  نحو مبادرتها  اتخذت  قد  أفريقيا وجنوب شرق  دول  كانت

 في"   لوساكا" الزامبية  العاصمة  في  لها  اجتماع أول وعقد بينها،  فيما  االقتصادي
 وزراء   مجلس  وتشكيل  يةاالقتصاد الجماعة بإنشاء  االجتماع  وأوصى  م1965 أكتوبر
  وإعداد    االقتصادية،  الجماعة  إنشاء اتفاقية  حول  للتفاوض  مؤقته  اقتصادية لجنة

 عقد الذى المؤقت  الوزاري  للمجلس  اجتماع أول وفى  ، االقتصادي  للتعاون   برنامج
 شروط على فقةالموا بعد  الرسمية االتفاقية على  التوقيع تم م1966 مايو أبابا في بأديس

 الصومال، مالوي، أثيوبيا، مدغشقر،  بورندي،  من كل قبل من وقعت وقد االنضمام،
  عادى غير  اجتماع أول عقد  م1978  مارس  وفى ورواندا، موريشيص زامبيا، تنزانيا،
  صعيد  على اقتصادية جماعة بإنشاء  االجتماع أوصى لوساكا في والمالية التجارة لوزراء
  اجتمع  وقد مشتركة،  سوق   إنشاء  يتم  ريثما  حرة  تجارة  بمنطقة ليبدأ رعىف إقليمي
  التجارة  لمنطقة  المؤسسة  االتفاقية  لتوقيع  م1981 في والحكومات  الدول  رؤساء

 من  أكثر عليها صدقت  أن بعد م1982 سبتمبر  في  التنفيذ حيز دخلت والتي  التفضيلية
 وجنوب لشرق  المشتركة  السوق   معاهدة على التوقيع تم  م9931  عام وفى ،(2)دول  سبع

 ديسمبر في  التنفيذ حيز دخلت  والتي كمباال، اليوغندية  العاصمة في" الكوميسا" أفريقيا
 أكتوبر   حره تجارة  منطقة  وإنشاء  المشتركة السوق  دول بين التكامل  لتحقق م1994
 .م2000

                                                 

 net/Arabic/politics/2001/05/article17.shtm http: www.islamبدر حسن الشافعي ن ابحث يف الشئون األفريقية  -1
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د عبد الرمحن، السوق املشرتكة  لشرق وجنوب أفريقيا" الكوميسا"،  بنك التضامن اإلسالمي، جملة املقتصد، العدد الثامن والعشرون، أمرية حممد أمح -2
 .25م،  ص2003السودان ديسمرب –اخلرطوم 
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  لشرق   المشتركة  للسوق  المنشئة االتفاقية  حددت ":يساالكوم" المشتركة السوق  أهداف( ب
 -:في  تتمثل  األهداف من عدداً  أفريقيا وجنوب

وترقية  تطوير  طريق عن األعضاء الدول  اقتصاديات  في  مستمر نمو معدل تحقيق  -
 .والتسويق  اإلنتاج لتركيبة  والمتناسقة المتوازنة التنمية

للسياسات  المشترك والتطبيق االقتصادية األنشطة كل يف المشتركة التنمية ترقية -
  وخلق  المنطقة، دول في الفرد معيشة مستوى  تحسين برامج وتنفيذ الكلية، االقتصادية
 (1).األعضاء  الدول  في  المواطنين بين  وتقارب اجتماعية عالقات

 ترقية ذلك في بما  واألجنبية المحلية لالستثمارات صالحة بيئة لخلق المشترك التعاون  -
 .التنمية ألغراض التكنولوجيا  واستخدام البحوث وتشجيع

  لتعزيز األعضاء  الدول  في  االستقرار خلق أجل من واألمن السالم مجال في التعاون  -
 (2).االقتصادية  التنمية

  صيغة  وإيجاد المشتركة السوق  أعضاء بين العالقات وتقوية لترقية المشترك التعاون  -
 .الدولية  والمنظمات الهيئات  مع في التعامل  تركةمش
 .األفريقية االقتصادية الجماعة تحقيق أهداف في اإلسهام -
 الكوميسا دول داخل  المنتجة والخدمات السلع حركة حرية تكفل حرة تجارة منطقة إقامة -

 .م2000  عام بحلول الجمركية وغير الجمركية الحواجز  كافة  وإزالة
 (3).السلع   كافة على  موحدة خارجية تعريفة بتطبيق  وذلك  جمركي  اتحاد  إقامة /ح
 -:يلى  فيما  للكوميسا األساسية تتلخص المبادئ: الكوميسا  مبادئ( ب
 .األعضاء  الدول  بين  المتبادل  واالحترام المساواة  -
 .األعضاء الدول بين  البرامج  وتكامل السياسات  تنسيق -
 .اإلنسان حقوق  حول األفريقي الميثاق ألحكام طبقاً  اإلنسان حقوق  مايةحب االعتراف -

                                                 

اخلارجية  وتبادل املعلومات بني اجلهاز بشري اجليلي أمحد، السوق املشرتكة لشرق وجنوب أفريقيا، " مسنار القواعد العامة لإلحصاءات التلارة  -1
 .1م، ص2004السودان،  –املركزي لإلحصاء  واجلماري، امانة الكوميسا، وزارة التلارة اخلارجية، اخلرطوم 

 19ي والتلارة، خليل ابشا سايرين اتفاقية تبادل املعلومات بني اجلماري ومركز اإلحصاء، مسنار  مشروع  التنسيق اإلقليمي ونظم إحصاءات اجلمار  -2
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 .الجوار حسن عالقات وتقوية  تشجيع خالل من واالستقرار اإلقليمي السالم صيانة -
 .األعضاء الدول بين  للمنازعات  السلمية التسوية -
 (1).االقتصادية  التنمية   متطلبات  كأحد  البيئة على  الحفاا  تشجيع -
  لتنمية باإلضافة للتعاون   والمالي والنقدي  الجمركي والتعاون   البينية التجارة  تحرير -

 .واالتصاالت  النقد
 .والبيئية  الطبيعية  والموارد  والطاقة  الصناعية  التنمية  مجال في  التعاون  -
 .المعلومات نظم  وتطوير  الزراعية التنمية  مجال في  التعاون  -
 (2).اإلقليمي واالستقرار  األمن  بسط  ومثل  وذلك  وحمايته  االستثمار  ترقية -

 وهى  دوله  وعشرين أحدى  أفريقيا  وجنوب  لشرق   المشتركة  السوق   دول  تضم
 ، جيبوتي القمر، جزر بورندي، الديمقراطية، الكنغو أثيوبيا أرتيريا، السودان، أنجوال،

 مدغشقر، موريشيص، موزمبيق، مالوي، زمبابوي، امبيا،ز  رواندا، كينيا، مسيشل، سويزالند،
  بعد  دوله  عشرين  الى  األعضاء  الدول   عدد  وتقلص ومصر،  أوغندا ناميبيا،
  في  الرغبة  منها عده  ألسباب  م2000  في  التجمع  دول من  موزمبيق  انسحاب
 على  الكوميسا  دول  ممعظ  وتعتمد  أفريقيا، جنوب لدول  التنمية لمجموعة  االنضمام
 (3).األعضاء  للدول  اإلجمالي  القومي  الناتج من  كبيرة نسبة تشكل حيث الزراعة

 المؤسسات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية: المطلب الثاني
إن الحـــديث عـــن المؤسســـات الماليـــة، ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة، يـــأتي فـــي إطـــار مكونـــات    

أو أحـــد آلياتهـــا، لـــذلك تـــأتى إشـــارة الباحـــث لهـــذه المؤسســـات )البنـــك الـــدولي  ظـــاهرة العولمـــة،
وصـــندوق النقـــد الـــدولي ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة(، ألهميـــة هـــذه المؤسســـات والمنظمـــات فـــي 
ـــر هـــذه  ـــة عب ـــات المتحـــدة األمريكي ـــه الوالي ـــى اقتصـــاد معـــولم تســـيطر علي ـــه إل االقتصـــاد وتحول

فـــي إطـــار توضـــيح األثـــر االقتصـــادي للعولمـــة علـــى االنفـــاق اآلليـــات، وبمـــا أن الدراســـة تـــأتى 
االستهالكي، فكان البد للباحث مـن اإلشـارة لهـذه اآلليـات لمعرفـة طبيعـة عملهـا وأهـدافها، ومـا 

                                                 

 .5خليل ابشا سايرين،  مرجع  سبق  ذكره، ص -1
 .24ص 22يوسف أمحد اجلعلي  ، مرجع  سبق  ذكره،  ص -2
ص  3، ص2003السودان،  –األمانة العامة للكوميسا، السودان والكوميسا القمة الثامنة للكوميسا إصدارات وزارة التلارة اخلارجية، اخلرطوم - 3

22. 
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تقوم به في تحول النظم االقتصـادية العاليـة، إلـى نظـام اقتصـاد واحـد يعمـل عبـر هـذه اآلليـات 
 أجنبية. والمنظمات والشركات الضخمة واستثمارات

 -أواًل: المؤسسات المالية:
إن النظــام االقتصــادي لــم يعــرف المؤسســات الدوليــة، إال فــي أعقــاب الحــرب العالميــة 
الثانيـــة، وقـــد ظهـــرت الحاجـــة إلـــى مثـــل هـــذه المؤسســـات، علـــى أثـــر األزمـــات المتعاقبـــة التـــي 

يق سياســات تعرضــت لهــا كثيــر مــن دول العــالم، بالتــالي أدركــت هــذه الــدول أنــه البــد مــن تنســ
فيما بينها وجود هيئات دولية استشارية، لتقديم العون والمشـورة إلـى الـدول عنـد حاجتهـا لـذلك، 
وعلــى أثــر ذلــك ظهــرت ثــالث مؤسســات دوليــة فــي مراحــل متعاقبــة تمثــل الحــق مركــزًا لقيــادة 

جـارة االقتصاد العالمي، وهى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومنظمـة الت
 .(1)العالمية

م، بهـدف 1945تكـون فـي عـام : (International Montery Fund) صـندوق النقـد الـدولي /1
تشجيع التعاون النقدي الدولي وتوسـيع نطـاق التجـارة الدوليـة، والمعاونـة فـي إلغـاء القيـود علـى 

ــــة والمقــــر الرئ ــــديم المشــــورة للحكومــــات بشــــأن المشــــكالت المالي يســــي العمــــالت األجنبيــــة، وتق
للصـــندوق )النقـــد الـــدولي( فـــي واشـــنطن بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وجـــاءت نشـــأة كـــل مـــن 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أعقـاب الحـرب االقتصـادية التـي مـرت بهـا اقتصـاديات 

م(، والتــي اصــطلح علــى تســميتها بفتــرة الكســاد الكبيــر، 1932 – 1929العــالم خــالل الفتــرة )
على مجمل األوضاع االقتصادية العالمية، ومن هذا بدأت دول العالم فـي البحـث والتي أثرت 

عـــن نظـــام جديـــد يحـــول دون تكـــرار مثـــل هـــذه األزمـــة، وتجنـــب انهيـــار الـــنظم النقديـــة القائمـــة، 
دولــة فــي منطقــة )بريتــون وودز( بواليــة )نيوهامشــاير( فــي الواليــات  44بالتــالي اجتمــع منــدوبو 
تفقـوا علــى إقامـة مؤسســتين دوليتــين دائمتـين للتعــاون فـي حــل المشــكالت المتحـدة األمريكيــة، وا

، وكـــان الهـــدف مـــن الصـــندوق (2)النقديـــة والماليـــة، وهمـــا صـــندوق النقـــد الـــدولي والبنـــك الـــدولي
"النقد الـدولي" هـو مراقبـة سياسـة الصـندوق األجنبـي، أي تثبيـت العملـة لـدى الـدول األعضـاء، 

العجـز فـي ميـزان مـدفوعات ومراقبـة السياسـات النقديـة للـدول تأمين مصـادر ماليـة للـدول ذات 
                                                 

طريييق إىل منظميية التلييارة العاملييية وأترهييا علييى اقتصييادايت الييدول العربييية، جمليية احلقييوق، العييدد الثييا  جامعيية الكويييت خالييد سييعد زغلييول ، اجلييات وال -1
 .134م،ص 1996

م، ص ص 2003مصير،  –انزيل معوض أمحد، املدخل إىل العليوم السياسيية واالقتصيادية واالسيرتاتيلية، املكتيب العيريب للمعيارف والنشير، القياهرة  -2
287-288. 
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باإلضــافة إلــى تقــديم التمويــل لهــا مــن النقــد األجنبــي للحفــاا  *األعضــاء عبــر البنــوك المركزيــة
ــــى  ــــدى الــــدول األعضــــاء، وانضــــم إل علــــى عمالتهــــا الوطنيــــة وممارســــة الحــــد مــــن التضــــخم ل

لي هــو المؤسســة التــي تشــرف علــى دولــة، وأصــبح صــندوق النقــد الــدو  179الصــندوق حــوالى 
السياسات النقدية، وسياسات سعر الصرف للدول األعضاء، واحتماالت المستقبل االقتصادي 

 بالنسبة لهم .
 يهدف البنك مقره في واشنطن بالواليات المتحدة،(: world Bankالبنك الدولي) /2

ول أوربــــا، وقامــــت بــــه الــــدولي إلعــــادة إعمــــار مــــا دمرتــــه الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، وخاصــــة د
الواليات المتحدة األمريكية على تقديم مشـروع )مارشـال( لتعميـر دول أوربـا، كمـا ذكـر الباحـث 

يعد البنك الدولي بنكًا استثماريًا يقوم بدور الوساطة بين المستثمرين والمتلقـين لألمـوال،  ،سابقاً 
ـــى طـــرف آخـــر، وتـــأتى مـــوارده الماليـــة مـــن ح صـــص الـــدول فيقتـــرض مـــن طـــرف ويقـــرض إل

، واألربــــاح التــــي تحققهــــا القــــروض *األعضــــاء، والمــــوارد التــــي يقترضــــها مــــن الســــوق الدوليــــة
الممنوحــة للــدول واالســتثمارات، باإلضــافة إلــى مــا يحصــل عليــه مــن مؤسســة التنميــة الدوليــة، 
وهــى تمثــل أحــد مؤسســاته األساســية، وهــى التــي تقــدم قروضــًا لــدى الــدول الفقيــرة بــدون فائــدة، 

قابل رسم خدمة صغيرة لفترة سماح مدتها عشـر سـنوات تسـدد علـى مـدى زمنـى يتـراوح ولكن م
 سنة. 40إلى  35ما بين 

، يمكـــن إجمـــال أهـــداف باإلضـــافة إلـــى مـــا أشـــار الباحـــث ســـابقاً  أهـــداف صـــندوق الـــدولي(: /3
 -صندوق النقد الدولي في اآلتي:

 يراقب النظام النقدي الدولي. أ( 
 لصرف وانتظام عالقاتها فيما بين الدول األعضاء.يشجع استقرار أسعار ا ب(

مساعدة كل الدول األعضاء، بما فيها الدول الصناعية والدول النامية التـي تواجـه مشـاكل  ج(
 مؤقتة في موازين مدفوعاتها، عن طريق تصريح االئتمانات ذات اآلجال الطويلة والقصيرة.

 دول األعضاء من خالل إصدار حقوق السحب يقوم بتوفير وزيادة االحتياطيات النقدية لل د( 
                                                 

يتوجيب أن يكييون نعيىن ابملصيادر املاليية : االحتياطييات الدوليية الناجتية مين طبيعية العالقيات الدولييية بيني اليدول، وخاصية ىف جميال التليارة الدوليية، ف نيه  *
الت أخيرى كاليدوالر لكل دولة فرد من االحتياطى النقدى للليوء إلييه لسيد العليز ىف التبيادل التليارى، وييتم ذليك بعميالت مقبولية مثيل اليذهب أو عمي

 م. 1994دوالر ىف عام  35جرام تقدر شواىل  31واليورو، واملاري، واملعيار احملدد لكل أوقية ذهب وزن 
 تقوم السوق العاملية إبصدار السندات، وهى سندات من  الدرجة األوىل ألن تسديد قيمتها مضيمون مين احلكوميات األعضياء، وتطيرح هيذه السيندات *

 ت القطاع اخلاص ىف أكثر دولة ىف العامللألفراد ومؤسسا
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 الخاصة بها.

معالجة مشـاكل االقتصـاد للـدول وتخفـيض حـدوثها، تجنـب آثارهـا، مثـل التضـخم، أسـعار  هـ( 
 الصرف، وفوائد القروض وغيره.

تسهيل التمويل التعويضي والطارئ : يتم هذا التعـويض فـي الـنقص المؤقـت الـذى حـدث  و(  
سلعية والخدمية، أو زيادة تكاليف االستيراد الناجمة عن أمور خارجة في حصيلة الصادرات ال

عــن ســيطرة العضــو، مثــل انخفــاض أســعار الصــادرات، أو زيــادة الــواردات أو تقلبــات أســعار 
 الفائدة.

دعـــــم الـــــدول الفقيـــــرة : يهـــــدف لمســـــاعدة الـــــدول األعضـــــاء وخاصـــــة الناميـــــة لمواجهـــــة  ز(   
 د األولية التي ال تنافس منتجات الدول الصناعية.، مثل صادراتها من الموامشكالتها

 -:أهداف البنك الدولي /4
 يعمل على تشجيع التنمية االقتصادية في البلدان الفقيرة في العالم. أ(   
 يساعد البلدان النامية عن طريق التمويل طويل األجل لمشاريع وبرامج التنمية. ب(  
 نامية من خالل مؤسسة التمويل التابعة إليه.ج( يشجع مؤسسات األعمال في البلدان ال 

يشجع التجارة الدولية من خالل تقـديم مسـاعدات ماليـة خاصـة مـن خـالل مؤسسـة الدولـة  د(  
 .(1)للتنمية إلى أفقر دول العالم

 ( وضع السياسات المالية للدول األعضاء للحفاا على االستقرار االقتصادي، إقامةـه  

 تجارة الدولية من خالل مشاريع التنمية األساسية )تشييد الطرق المشروعات التي تعرقل ال
 والكباري وسبل المواصالت واالتصاالت وغيرها(.

 .(2)مكافحة البطالة من خالل إقامة المشاريع التنموية المستقطبة لأليدي العاملة و(  
  -:منظمة التجارة العالميةو  االتفاقية العامة لتعريفات والتجارةثانيًا: 

نظرًا ألهمية هذا الموضوع، وباعتبارها واحدة من وسائل العولمة االقتصادية العامـة بتحويـل   
إلـى منظمـة التجـارة العالميـة، والتـي تتضـمن مـن المبـادئ واألحكـام  (GATT)اتفاقيات الجات 

التــي تفــتح الطريــق أمــام حركــة الســلع والخــدمات وعناصــر اإلنتــاج ورؤوس األمــوال بــين الــدول 

                                                 

1- I.M.F .Sto H working papers ,Asurvey of Recent quantitative studies of long yarm mov 
ment ,elbyspitallers ,march1990 H.P.P10-15 

 .6-5عبد الفتاح اجلبايل، مرجع سابق، ص ص -2
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ـــدار مـــن خـــالل دون عقبـــا ـــة وغيـــر جمركيـــة، وأصـــبح االقتصـــاد العـــالمي ي ت وحـــواجز جمركي
مؤسســـات مهمـــة تمثـــل أضـــالع مثلـــث أو ثـــالوث العولمـــة االقتصـــادية )صـــندوق النقـــد الـــدولي 
والبنــك الــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة (، فضــاًل عــن ظهــور كثيــر مــن التكــتالت االقتصــاد 

، األفتا، اتحاد األسيان، منطقة التجارة الحـرة العربيـة الكبـرى، األقلية مثل أوربا الموحدة، النافتا
ومجلس تعاون دول الخليج، السوق المشـتركة لـدول شـرق وجنـوب أفريقيـا كوميسـا وغيرهـا كمـا 
ذكــر الباحــث ســابقًا، باإلضــافة إلــى الشــركات المتعــددة الجنســيات، والتــي لعبــت دورًا مهمــًا فــي 

لرأســمالية العــابرات للقــارات)أي القوميــات(، والتــي أخــذت تــؤثر تحويــل الرأســمالية القوميــة إلــى ا
بشكل مباشر وغير مباشـر فـي اتخـاذ القـرارات االقتصـادية الكبـرى، وتحـدد أولويـات االسـتثمار 
ـــــق بالسياســـــات  ـــــل أصـــــبحت توجـــــه سياســـــات حكومتهـــــا فيمـــــا يتعل ـــــومي، ب فـــــي االقتصـــــاد الق

االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة، ومــا تلعبــه  ، باإلضــافة إلــى(1)االقتصــادية الداخليــة والخارجيــة
فـــي حركـــة االقتصـــاد الـــدولي، ســـوف يتنـــاول الباحـــث هـــذين الموضـــوعين )الشـــركات المتعـــددة 
الجنســـيات واالســـتثمار األجنبـــي المباشـــر الحقـــًا(. أمـــا الحـــديث عـــن منظمـــة التجـــارة العالميـــة 

تفاقيـة الجـات ثـم هـذه األخيـر فيتطلب الحديث عن منظمة التجـارة الدوليـة والتـي تطـورت إلـى ا
 تحولت إلى منظمة التجارة العالمية.

 منظمة التجارة الدولية: إن الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، اتصفت بحرب /1
تجاريــة، وذلــك لتزايــد الحــواجز والقيــود المباشــرة والجمركيــة بصــورة انتقاميــة بــين الــدول، األمــر 

األمريكيـــــــــــة لتتـــــــــــولى اتجـــــــــــاه إلنشـــــــــــاء منظمـــــــــــة التجـــــــــــارة الواليـــــــــــات المتحـــــــــــدة بالـــــــــــذى أدى 
فـي إلطـار األمـم المتحـدة، لتشـكل بهـا اإلطـار  (International Trade Organizationالدولية)

 -:اآلتيةالمؤسسي الدولي على نطاق اقتصادي بهدف تحرير النظام العالمي في المجاالت 
 يضع موارده في اً عالمي اً مصرف أ( النقدية: من خالل صندوق النقد الدولي، باعتباره  

 متناول الدول األعضاء فيه لتمكينها من مواجهة العجز المؤقت في موازين موضوعاتها
مـــــن خـــــالل البنـــــك الـــــدولي لإلنشـــــاء والتعميـــــر للقيـــــام بالمشـــــروعات الزراعيـــــة  :الماليـــــة ب(  

 والصناعية في الدول األعضاء فيه بتقديم قروض طويلة األجل.
 من خالل منظمة التجارة الدولية، والتي انعقد أول مؤتمر  لها بهافانا خالل  ج( التجارية:  

                                                 

يونييييو  –يييية ومسيييتقبل العالقيييات االقتصيييادية الدوليييية، جملييية احلقيييوق العيييدد الثيييا ، جامعييية الكوييييت خاليييد سيييعد زغليييول حليييى، الشيييراكة العربيييية األورب -1
 12م، ص1998



 م(2007-1991لفرتة من )دراسة حاةل اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان يف ا أثر العوملة الاقتصادية عىل اإلنفاق الاس هتاليك يف العامل اإلساليم

46 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

، وعلـــى الـــرغم مـــن المبــــادرة األمريكيـــة إلنشـــاء منظمـــة التجــــارة (1) م (1948 –1947الفتـــرة )
الدوليـة، وبعــد موافقـة اثنــين وخمسـين دولــة علــى هـذا الميثــاق، إال أن الواليـات المتحــدة ســحبت 

م، باعتبـاره ينـادى بتــدخل 1950علـى ميثـاق هافانـا، ورفضـه رسـميًا فـي عـام  موافقتهـا المبدئيـة
الحكومات في سير التجارة الدولية، حيث أن من مصلحتها تحريـر التجـارة الدوليـة باعتبـار أن 

المفاوضـات حـول اتفاقيـة أخـرى إنتاجهـا يمثـل مـا يقـارب نصـف النـاتج العـالمي، بالتـالي بـدأت 
 .(2)الجات ة الدولية فكانت اتفاقيةتكون بديل لمنظمة التجار 

تـم التوقيـع  :(General Agreement on Tariff Tradeاالتفاقية العامة لتعريفات والتجـارة)  /2
م، 1948التنفيــذ فــي عــام  م، ودخلــت حيــز1947فــي عــام  (G.A.T.T)علــى اتفاقيــة الجــات 

الدوليـة، حيـث ركـزت علـى  ومن ثم أصبحت اتفاقية الجات بدياًل أمريكيـًا لفكـرة منظمـة التجـارة
المصــالح التجاريــة للــدول الصــناعية، إذ اهتمــت بتحريــر تجــارة الســلع الصــناعية التــي تنتجهــا 
وتتداولها، وتجاهلت المصالح التجارية للدول المتخلفة، وهـذا مـا يؤكـد هيمنـة الـدول الصـناعية 

منتجاتهـــا مـــن علـــى حمايـــة أســـواقها و *الكبـــرى علـــى االقتصـــاد العـــالمي، وإصـــرار تلـــك الـــدول
 .(3)المنافسة

 لتحرير أ( ماهية الجات:) تعرف الجات بأنها إطار للمفاوضات التجارية متعددة األطراف
بمثابـة محكمـة  يه(، وتعـرف ايضـا بأنهـا:)التجارة الدولية وفقًا للقواعد واألحكام المتفـق عليهـا

إطـار لإلشـراف كـذلك  هـى(، و دولية يتم فيها تسـوية المنازعـات التجاريـة بـين الـدول األعضـاء
 العالم. يعلى تجارة السلع ف

 -:ب( أهداف الجات
 رفع مستوى المعيشة للدولة العضو. -  
 السعي نحو تحقيق مستويات التوقف الكامل للدول األعضاء. -  

 تنشيط الطلب الفعال. -  

                                                 

 12ص 11م، ص2001مصر،  –ومنظمة التلارة العاملية، مكتبة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية  94مسري عبد العزيز ، التلارة العاملية من جات  -1
 12ص 11م، ص2003ات اآللر االقتصادية التفاقية اجلات، الدار اجلامعية للنشر، مصر، حممد حممد على إبراهيم ، اجل -2
 –نيوزيلنيدا  –اسرتاليا  –اململكة املتحدة  –م عشر دول صناعية متقدمة هى : الوالايت املتحدة 1947تتضمن الدول املؤسسة التفاقية اجلات لعام  *

ويج ابإلضييافة إىل تشيكوسييلوفاكيا، وأمريكييا الالتينييية وشيييلى، وكييوراي، وسييبع دول آسيييوية هييى : اهلنييد النيير  –لوكسييمبورج  –هولنييدا  –بلليكييا  –فرنسييا 
 وابكستان والصني وبورما وسيالن ، ودولتني عربيتني مها : سوراي ولبنان

لبنييييان،  –دراسيييات الوحييييدة العربيييية، بييييريوت  إبيييراهيم العسييييريي، اجليييات وأخواعييييا : النظيييام اجلديييييد للتليييارة العاملييييية ومسيييتقبل التنمييييية العربيييية، مركييييز -3
 25م، ص1995
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 رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي. -  

 واالستثمارات.االستغالل األمثل للموارد االقتصادية  -  

 سهولة الوصول لألسواق ومصادر المواد األولية. -  

 خفض الحواجز الكمية والجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية. -  

 .(1)إقرار المفاوضات كأساس عمل المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية -  
 التجارة العالمية(: إن منظمة World Trade Organizationمنظمة التجارة العالمية ) /3

دولة خالل سـت وأربعـون عـام منـذ  127كانت نتاجًا لعدة جوالت مرت بها اتفاقية الجات بين 
م، 1994م(، إلى أن تم اعتمـاد نتائجهـا فـي مـراكش بـالمغرب عـام 1993م وحتى 1947عام )

وكــان مــن أهــم أهــداف هــذه االتفاقيــات تخفيــف القيــود الجمركيــة المفروضــة علــى التجــارة بــين 
م بــين 1947ومــن هــذه الجــوالت الثمانيــة هــي :) مفاوضــات جنيــف عــام  ،(2)الــدول األعضــاء

دولـــة، مفاوضـــات تورقـــواي عـــام)  13م بفرنســـا بـــين 1949دولـــة، مفاوضـــات أنســـى عـــام  23
دولـــــة،  36م( بـــــين 1956 –1952دولـــــة، مفاوضـــــات جنيـــــف)  38م( بـــــين 1951 -م1950

 – 1963دولـــة، مفاوضـــات جنيـــف  26م( جولـــة ديلـــون 1962 – 1959مفاوضـــات جنيـــف) 
م( جولـة طوكيـو بـين 1974 –1973دولـة، مفاوضـات جنيـف ) 50م جولة كيندي بين 1967

 87مـــن بينهـــا  دولــة 17م( جولــة أورجـــواي بـــين 1993 – 1986دول ومفاوضــات جنيـــف)  7
، وتمخضـت عنهـا ((3)م1994بـالجنوب عـام  دولة نامية، والتـي تـم اعتمـاد نتائجهـا فـي مـراكش

 ة التجارة العالمية.منظم
 م:1944نتائج جولة أورجواي "منظمة التجارة العالمية عام  /4
 %.3أ( تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصناعية إلى معدل   
ب( إزالـــة القيـــود الجمركيـــة علـــى الـــواردات الزراعيـــة الممثلـــة فـــي الحصـــص، واحاللهـــا بقيـــود  

امية بتخفيض التعريفـة الجمركيـة علـى وارداتهـا الزراعيـة بنسـبة مخفضة، بحيث تلتزم الدول الن
 %.36% باإلضافة إلى تخفيض الدول المتقدمة تعريفتها الجمركية إلى 24
 %.21ج( تخفيض الدعم الحكومي المقدم للصادرات الزراعية بنسبة  

                                                 

 12م، ص1995مصير،  –عاطف السيد، اجلات والعامل الثالث )دراسة تقوميية لللات واسرتاتيلية املواجهة، مطبعة رمضيان وأوالده، اإلسيكندرية  -1
 25ص
 21ص 17م، ص2000مصر،  –رجية ، مكتبة مدبوىل للنشر، القاهرة فضل على مثىن، اآللر احملتملة ملنظمة التلارة العاملية على التلارة اخلا -2
 19مسري عبد العزيز، مرجع سبق ذكوه، ص -3
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مقابــــل د( حريــــة حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة والعالقــــات التجاريــــة، مــــع تحصــــيل بــــراءات اختــــراع  
 استخدامها.

 هـ( فرض عقوبات مناهضة لظاهرة االغراق من قبل أي دولة. 
و( التــزام المســتثمر األجنبــي بشــراء مكونــات محليــة أو تصــدير منتجــات للخــارج تســاوى قيمــة  

 وارداته.
 ز( حل النزاعات بين األطراف المتنازعة. 

 .(1)ح( إحالل منظمة التجارة العالمية محل اتفاقية الجات
أهداف منظمة التجارة العالمية: إن مجموعة األهداف التي تسعى لتحقيقهـا منظمـة التجـارة  /5

العالمية، تدور حول هدف رئيسي هو تحرير التجـارة الدوليـة، وفـى هـذا اإلطـار تسـعى منظمـة 
 التجارة العالمية إلى تحقيق األهداف اآلتية :

  الدولية بين دول العالم على أسس أ( زيادة التبادل التجاري الدولي، وتنشيط التجارة  
 وقواعد متفق عليها ملزمة لكل األطراف المتعاقدة.

 ب( تشجيع حركة اإلنتاج ورؤوس األموال واالستثمارات. 
 ج( توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي وجعله يعمل في بيئة مالئمة لمستويات البيئة. 
 .(2)لدولي، وزيادة نطاق التجارة العالميةد( توسيع وخلق أنماط جديدة لتقسيم العمل ا  

 هـ( تعظيم الدخل القومي العالمي، ورفع مستويات المعيشة، من خالل زيادة معدالت
 الدخل الحقيقي.نمو 
ـــــاءة االقتصـــــادية  ـــــى الكف ـــــة ويعتمـــــد عل ـــــي التجـــــارة الدولي ـــــي ف ـــــق وضـــــع تنافســـــي دول  *و( خل

(Economic Efficiency) .في تخصيص الموارد 
التوظــــف الكامــــل لمــــوارد العــــالم، وزيــــادة االنتــــاج الســــلعي والخــــدمي، بمــــا يحقــــق  ز( تحقيــــق 

االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد مـــع الحفـــاا علـــى البيئـــة، وحمايتهـــا مـــن التلـــوث، مـــع حفـــ  حقـــوق 
 األجيال القادمة.

                                                 

 234ص 233م، ص2003مصر،  –عبد القادر حممد عبد القادر عطية، اجتاهات حديثة ىف التنمية، الدار اجلامعية للنشر، االبراهيمية  -1
 .199  192م،ص ص2004عاملى ومنظمة التلارة العاملية، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة ، عادل املهدى، دولة النظام االقتصادى ال -2
ادية تعييىن اهلييدف الييذى يسييعى إليييه املنييتج لتحقيييق أقصييى ربييح ممكيين اقييل تكلفيية ممكنيية وهييو مييا يسييمى ىف االقتصيياد ابحللييم األمثييل، والكفيياءة االقتصيي *

Economic Efficiency فنية وهى عبيارة عين القيدرة اإلنتاجيية للقطياع العيام، والكفياءة السيعرية واليىت تعيرب عين العالقية بيني تتكون من الكفاءة ال
 أسعار عناصر 
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 .(1)ح( إشراك الدول النامية، األقل نموًا في التجارة الدولية بصورة أفضل 
 (G.A.T.T)قــد حلــت محــل الجــات (W.T.O)منظمــة التجــارة العالميــة خالصــة القــول: أن    

إدارة النظــام التجــاري بصــورة أكثــر شــمواًل، لمــا كانــت تفعلــه الجــات فــي مجــاالت أوســع  لتتــولى
للتجارة، مثل السلع الزراعية، والصناعية، والخدمات، والملكيـة الفكريـة واالسـتثمار، بـل شـملت 

تجارة، باإلضافة إلى دمج تكلفة السلع في سـعر المنـتج النهـائي، الجوانب البيئة المؤثرة على ال
كذلك إن لمنظمة التجارة العالمية آلية أفضل في فض المنازعات بين الدول، مع صفة اإللـزام 
لألعضاء فيما يتم االتفاق عليه، بينما كانت سـكرتارية الجـات لـيس لـديها هـذه الصـفة، وأيضـًا 

تلك فرض عقوبات كانت تعجز عن فرضها اتفاقيـة الجـات، كمـا أن منظمة التجارة العالمية تم
 .(2)أنها تتمتع بنظام ردع قوى للدول األعضاء في حالة مخالفة قوانين المنظمة

 االستثمار األجنبي المباشر والشركات المتعددة الجنسيات: المطلب الثالث
 -أواًل: مفهوم االستثمار:

 للدول المباشرة، من القضايا ذات األهمية الكبرى يعتبر جذب االستثمارات األجنبية       
النمــو  الناميـة، ألن االسـتثمار بمفهومــه االقتصـادي، مـن العوامــل األساسـية المهمـة فــي تحقيـق

االقتصـــادي، حيـــث يعتبـــر المحـــرك الرئيســـي للنشـــاط االقتصـــادي الرتباطـــه المباشـــر بـــالتكوين 
ـــا ـــوطني، اإلنت ـــادة ثـــروات االقتصـــاد ال ج والتطـــوير وتحقيـــق النمـــو االقتصـــادي الرأســـمالي، وزي

 وزيادة فرص التوظف الكامل ورفع المستوى المعيشي لألفراد.
مفهوم االستثمار عامة فيعرف بأنه:)عبارة عن إضافة جديدة للمنتجات السلعية والخدمية،    

أو رأسمالية إلى رأس مال الدول المانحة (، أو أنه عبارة عن:) استعمال األموال للحصول 
لى األرباح، لخلق أصول رأسمالية جديدة يوجه فيها المنشأة أموالها بالطرق المشروعة ع

، وأيضًا يعر ف االستثمار بأنه: ) تيار من االتفاق على الجديد (3) لتحقيق منافع للمجتمع (
من السلع الرأسمالية الثابتة، مثل المصانع واآلالت، باإلضافة إلى المخزون من المواد 

لسلع النهائية خالل فترة زمنية معينة (، أو هو ارتباط مالي بهدف تحقيق منافع األولية وا

                                                 

مصيير،  –عبيد املطليب عبيد احلمييد، اجليات وآلييات منظميية التليارة العامليية مين أورجيواى لسيياتل وحييىت الدوحية، اليدار اجلامعيية للنشير، االسيكندرية  -1
 183ص 182م، ص2003

 159ص 153م، ص1999السودان،  –سليمان سيد أمحد السيد، الزراعة وحتدايت العوملة، مركز الدراسات االسرتاتيلية، اخلرطوم  -2
 21ص 15م، ص2000األردن،  –قطب مصطفى سانو، االستثمار أحكامه وضوابطه ىف الفقه، دار النفائس، عمان  -3
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، وكذلك يعر ف االستثمار بأنه: )التخلي عن (1)يتوقع الحصول عليها بعد فترة من الزمن
أموال يمتلكها الفرد أو المنشأة أو الشركة في لحظة زمنية معينة ولفترة من الزمن بقصد 

لية مستقبلية تعوضه عن القيمة الحالية لألموال، عن النقص الحصول على تدفقات ما
المتوقع في قيمتها الشرائية بسبب التضخم، وذلك مع توفير عائد معقول مقابل تحمل عنصر 

، ومما سبق يمكن أن يعر ف (2)المخاطرة المتمثل باحتمال عدم تحقيق هذه الدفقات(
يفات التي من شأنها تحقيق زيادة إضافية إلى االستثمار تعريفًا شاماًل بأنه: ) مجموعة التوظ

رأس المال األصلي من خالل امتالك األصول التي تولد عوائد مالية، نتيجة تضحية مالية 
مستقبلية آخذًا في االعتبار عنصري العائد والمخاطرة(، وبناءًا على هذا المفهوم يمكن 

 -التمييز بين نوعين من االستثمار المالي واالقتصادي :
 واستخدام االستثمار االقتصادي: هو عبارة عن التوظيف الذى يتحقق من شراء وبيع /1

األصول اإلنتاجية التي تعمل على زيادة السلع والخدمات، بشكل فائض مما يزيد من الناتج 
القومي اإلجمالي، أي توظيف األموال ومساهمتها في العملية اإلنتاجية واإلنتاج بحيث 

عناصر منفعة تكون في شكل سلع وخدمات، وهذا اإلنتاج له عدة يضيف منفعة أو يخلق 
على شكل خلق  مادية وبشرية ومالية، وبالتالي فإن كان المال عنصر إنتاج، فالبد أن تكون 

 .(3)طاقة إنتاجية جديدة أو توسيع طاقة إنتاجية موجودة
االسـتثمار المـالي  هـو اكتسـاب الموجـودات الماليـة فحسـب، بالتـالي فـإن االستثمار المالي: /2

ال ينــتج عنــه زيــادة حقيقيــة فــي إنتــاج الســلع والخــدمات، إنمــا يــتم مــن خــالل نقــل ملكيــة وســائل 
اإلنتــاج واألمــوال المســتثمرة مــن مســتثمر إلــى آخــر، ممــا يعمــل علــى تحقيــق إيــرادات مباشــرة و 

 .(4)وفورات مالية، مثل السندات واألسهم وشهادات االيداع
 -ثمار األجنبي المباشر:ثانيًا: مفهوم االست

يعـــر ف االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر بأنـــه :) تكـــوين منشـــأة أعمـــال جديـــدة أو توســـيع منشـــأة    
قائمة، وذلك عن طريــق مقيمـي دولـة معينـة ضـمن حــدود دولـة أخـرى (،هنالـك خاصـية مهمـة 

 لالستثمار األجنبي المباشر، هي أن المستثمرين ال يحتفظون فقط بحق الملكية، 
                                                 

 32م، ص1981اململكة العربية السعودية،  –جدة حسن عمر، التحليل الكلى، دار الشروق للنشر،  -1
 9م، ص1999األردن،  –حممد مطر، إدارة االستثمارات اإلطار النظرى والتطبيقات العملية، مؤسسة الوارق، عمان  -2
 13م، ص1997األردن،  –طاهر حيدر جردان، مبادئ االستثمار، دار املستقبل للنشر، عمان  -3
 21ص 16م، ص2003األردن،  –االستثمار، دار املناهج للنشر، عمان أمحد زكراي صيام، مبادئ  -4
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 هذه المنشأة األجنبية فحسب، بل يحتفظون بحق اإلدارة والتحكم في كل عمليات المنشأةل
 -، وبذلك يمكن توضيح أنواع االستثمار األجنبي المباشر إلى :(1)األجنبية

 االستثمار المحفظى: يقصد به المشاركة األجنبية في استثمارات الدولة، بحيث ال يكون  /1
ابـــة علــى النشـــاط االســتثماري مـــن قبــل المســـتثمر األجنبــي، وهـــو فيهــا أي نــوع مـــن أنــواع الرق 

 عبارة عن شراء األسهم والسندات لمنظمات خارج الحدود الوطنية للشركة الوطنية األم.
 به االستثمارات في شركات دول أخرى، بحيث يكون  داالستثمار األجنبي المباشر: يقص /2

الشـركات، ويعـد االسـتثمار األجنبـي المباشـر  للمستثمر دور فاعل فـي إدارة موجوداتـه فـي تلـك
بشــقيه المباشــر والمحفظــي أحــد أهــم مالمــح ظــاهرة العولمــة االقتصــادية التــي اتســم بهــا القــرن 
العشــــرين، ولقــــد ارتــــبط مفهــــوم االســــتثمار األجنبــــي المباشــــر بالشــــركات المتعــــددة الجنســــيات، 

ر الحــدود، وممارســة أنشــطتها مــن بوصــفها الجهــة المحركــة والمنفــذة لالســتثمارات األجنبيــة عبــ
خالل توظيف الموجودات االسـتراتيجية، ويسـتمد االسـتثمار األجنبـي المباشـر تمويلـه مـن رأس 
مال الممتلك، أي رأس المال الذى وظف في االستثمار في إحدى المؤسسات والشـركات التـي 

زعـة أو مـن القـروض واألرباح غير مو تعمل في دولة أجنبية، ويحقق الحد األدنى من العوائد، 
 .(2)حدود الدولة األجنبية التي تقدمها الدولة األم لفروعها خارج

 -ثالثًا: مزايا وأهداف ودوافع االستثمار األجنبي المباشر:
 مزايا االستثمار األجنبي المباشر: لالستثمار األجنبي عدة مزايا يحققها للدول المضيفة له  /1

 -:ومن هذه المزايا وأهمها
 ح االستثمار األجنبي المباشر استمرارًا أكثر الستثمار رأس المال.أ( يتي 
ب( يتجــه االســتثمار األجنبــي المباشــر عــادة للتوســع فــي اإلنتــاج وزيــادة رأس المــال العينــي.             

 ج( االستثمار األجنبي المباشر يربط بين استيراد رأس المال، واستيراد المعرفة التقنية
 ج، وهذا االستخدام للخبرة ووسائل اإلنتاج الجديدة، يؤدى إلى تطويرواإلدارة من الخار 

 االقتصاد القومي في الدول المضيفة.
 د( يخلق االستثمار األجنبي المباشر وفورات خارجية تفيد االقتصاد القومي.  
 هـ( يتيح االستثمار األجنبي فرصًا لتشغيل األيدي العاملة للدول المضيفة، مما ينعكس على  

                                                 

 633جون هرسون وماري هوندر، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .166ص 165م، ص2000سرمد كوكب اجلميل، االجتاهات احلديثة ىف مالية األعمال الدولية، دار ومكتبة احلامد للنشر، األردن،  -2
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اإلنتــاج المحلــى بفضــل االســتهالك ويقضــى علــى ظــاهرة البطالــة ويحفــز المنــتج المحلــى علــى 
 .(1)زيادة إنتاجه

 -االستثمار األجنبي في اآلتي: تتمثل أهداف أهداف االستثمار األجنبي المباشر: /2
 أ( تحقيق العائد المالئم: حيث أن الهدف الهام والرئيسي لالستثمار هو تحقيق العائد من

 الربح والدخل لزيادة رأس المال.  
  ب( تكوين الثروة وتنميتها، وذلك من خالل التضحية التي تقوم بها المنشآت واألفراد 

 والشركات لتحقيق العائد المتوقع المخاطرة اآلنية من أجل تنمية الثروة المستقبلية.
تركيـز علـى األقـل ج( المحافظة على رأس المال: وذلك من خالل المفاضلة بين المشاريع وال 

 مخاطرة.
د( المحافظـــة علـــى قيمـــة الموجـــودات : ويـــتم ذلـــك بتنويـــع مجـــاالت االســـتثمار للحفـــاا علـــى   

 قيمة هذه الموجودات المادية، حتى ال ينخفض وتقل قيمة موجوداته )ثروة( مع مرور 
 .(2)الزمن بحكم عوامل ارتفاع األسعار وتقلباتها

 -تتمثل دوافع االستثمار في اآلتي:اشر: دوافع االستثمار األجنبي المب /3
 أ( الموارد الطبيعية: أن طبيعة االستثمارات األجنبية، هي البحث عن الموارد الطبيعية  

 والبشرية، لذلك نجد أن الشرط األساسي لتواجد االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول 
 لفة واأليدي العاملة الرخيصة.المضيفة لها، هو توفر الموارد الطبيعية بأنواعها المخت

 ب( السوق: هو المحفز األول لتواجد هذه االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول 
المستقبلة لها، وذلك لتجنب مخاطر عمليـات التصـدير ومـا يواجههـا مـن قيـود، وبالتـالي فـإن   

نخفــــاض حجــــم االســـتثمارات األجنبيــــة تتواجــــد فــــي الــــدول التــــي تتمتـــع بكبــــر حجــــم األســــواق وا
تكــاليف النقــل، لــذا نجــد أن الــدول المتقدمــة، ومــن خــالل االســتثمار األجنبــي المباشــر اتجهــت 

 إلى توفير سبل المواصالت واالتصاالت ورأس المال لدعم استثماراتها بالدول المضيفة.
ك بأكبر قدر ممكن وأقـل تكلفـة ممكنـة، ويتحقـق ذلـتعني اإلنتاج اإلنتاجية  الكفاءة :ج/ الكفاءة
تخفيض أعباء التكاليف اإلنتاجية مثل األجور وغيرهـا، بالتـالي أصـبح سـوق العمـل  من خالل

 الباعث الرئيسي لتواجد االستثمار األجنبي المباشر، وأمرًا ضروريًا للدول التي تستثمر 
                                                 

 .174ص 172م، ص1980الستثمار اإلسالمية ىف السوق العاملية، مطبعة بنك الربكة، البحرين، أمحد حمى الدين حسن، عمل شركات ا -1
 14ص 13طاهر حيدر حردان، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 .(1)أموالها، وخاصة في الصناعات ذات الحاجة إلى األيدي العاملة
 ر في االقتصاد االسالميرابعًا: مفهوم ودوافع االستثما

 -االخار في االصطالحاالقتصادي:تعريف /1
عــــدم إنفــــاق الــــدخل  االدخــــارهوموســــوعة المصــــطلحات االقتصــــادية واإلحصــــائية: االدخار:أ( 

 .علي االستهالك
 ب( يعرف كذلك االدخار بمعناه الخاص ينصب علي الدخول النقدية، ويعني تأجيل اإلنفاق

أن يأخـذ المـال طريقـه فـي فتـرة التأجيـل إلـى مؤسسـة ماليـة تتـولي  العاجل إلى إنفاق آجل على
 إدارة واستخدام هذه المدخرات.

أمــا تعريــف مجلــة البنــوك اإلســالمية: حيــث عــَرف االدخــار بأنــه:)اقتطاع جــزء مــن الــدخل  ج(
بشرط أن يأخذ طريقه إلي االستثمار(. تميز هـذا التعريـف  بالدقـة ألنـه  عَبـر عـن عالقـة بـين 

ار بالــدخل، حيــث إن االدخــار هــو عمليــة اقتطــاع جــزء مــن الــدخل، و االدخــار ال يمكــن االدخــ
أن يكون له قيام ما لم يكن هناك دخل يحتف  بجزء منه للمسـتقبل، باإلضـافة إلـي  تخصـيص 

 .جزء المال المقتطع من الدخل إلي االستثمار
لموجــه لجــزء مــن الــدخل االدخــار مــن المنظــور اإلســالمي فــي هــذه الدراســة: هــو االقتطــاع ا د(

ـــه إلـــى مجـــاالت  ـــه وقـــت الحاجـــة شـــريطة أن يأخـــذ ذلـــك الجـــزء المقتطـــع طريق بغيـــة النتفـــاع ب
االستثمار المشروعة بشكل مباشر أو غير مباشر بناًء علي هذه التعـاريف األساسـية لالدخـار 

حــث الــذي يمكــن اســتثماره، ولمــا كــان االســتثمار هــو جــزء مــن الــدخل يــتم اســتثماره، يــرى البا
ضــــرورة تعريــــف االســــتثمار فــــي االقتصــــاد االســــالمي، لتوضــــيح الفــــرق بــــين االســــتثمار فــــي 
االقتصاد االسالمي و االستثمار  كآلية مـن آليـات العولمـة االقتصـادية، هنالـك  ثمـة تعريفـات 

بينهـا علـى معـاني متقاربـة  لالستثمار في االقتصاد المعاصر، وتكاد تلـك التعريفـات تتفـق فيمـا
نها تتفق على اعتبار الزيادة والنماء أصاًل وغايًة وهدفًا لعملية االسـتثمار ومـن هـذه له، حيث إ

 -التعريفات ما يلي:
ـــــة،  - ـــــدة مـــــن المنتجـــــات اإلنتاجي ـــــارة عـــــن اإلضـــــافة الجدي التعريـــــف األول، فيعرفـــــه بأنـــــه عب

 أوالرأسمالية إلى رأس مال الدولة المتاح.
 استعمال األموال في الحصول علي األرباح، أي التعريف الثاني، فيعرفه بأنه عبارة عن  -

                                                 

 30ص 29م، ص2001مصر،  –عبد السالم أبو حتف، نظرايت التدويل وجدول االستثمارات األجنبية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية  -1
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خلـق أصــول رأســمالية جديـدة، يوجــه فيهــا الفـرد مدخراتــه، ويكــون ذلـك بــالطرق المشــروعة التــي 
فيها الخير للمجتمـع مـن خـالل دراسـة هـذه التعريفـات يمكـن االسـتفادة منهـا فـي إعـادة صـياغة 

قيقتــه مــن جهــة، ومتضــمن فــي تعريــف جديــد لالســتثمار مــن المنظــور اإلســالمي معبــر عــن ح
الوقت نفسه المعنى اللغوي الذي نراه ركيزة أساسية في أي تعريف له من جهة أخـري، إضـافة 
إلــى اشــتماله علــى إبــراز دور ومكانــة القــيم والمبــادئ والمقاصــد فــي العمليــة االســتثمارية بصــفة 

توظيف الفعلي الموجـه كلية. وعليه، فإنه يمكننا تعريف االستثمار من منظور إسالمي بأنه:)ال
للمـــال الزائد)المـــدخرات( عـــن الحاجـــة بشـــكل مباشـــر او غيـــر مباشـــر فـــي نشـــاط اقتصـــادي ال 
يتعارض مع مبادئ الشرع ومقاصده، وذلك بغية الحصول على عائد منه يستعين به الفـرد أو 

 الجماعة على القيام بمهمة الخالفة هلل وعمارة الكون(.  
 ور اإلسالمي:دوافع الستثمار من المنظ /2

ذلــك  مـا مـن عمـل أو نشــاط يقـدم عليـه اإلنســان إال أن يكـون هنالـك دافـع أو دوافــع تحثـه علـى
 -النشاط ومن أهم الدوافع لالستثمار ما يلي:

 الدافع األول: الرغبة في تحقيق ربح أي ربح من المال المستثمر مطلقًا. إن هذا الدافع
دورًا كبيــرًا فــي حــث أكثــر النــاس علــى الــدفع عامــل قــوي ومــؤثر فــي كثيــر مــن النــاس، ويــؤدي 

 (1)بأموالهم إلى مجاالت االستثمار الرحبة، آماًل في الحصول من جراء ذلك علي ربح ما.
 الدافع الثاني: الشعور باألمن والطمأنينة يعتبر دافعًا لكثير من أصحاب المدخرات إلى

ه الرغبـة تظـل غيـر مسـتقرة مـا لـم استثمارها، إذ إنه كلما علت الرغبة في تحقيق ربح، فـإن هـذ
 يكن هنالك شعور باألمن لنفسية متخذ قرار االستثمار.

الـــدافع الثالـــث: تـــوفر جـــو سياســـي مســـتقر، وهـــذا الـــدافع قـــرين الـــدافع األنـــف ذكـــره، وال تخفـــى 
أهميتــه، ومــا لــه مــن دور فــي حــث قطاعــات األفــراد واألعمــال علــى اللجــوء إلــى دفــع مــدخراتهم 

 ألنشطة االقتصادية المختلفة.في مختلف أوجه ا
 الدافع الرابع: فرض الزكاة في المال الذي يبلق النصاب سنويًا. إن اعتبار هذا األمر

دافعًا من دوافع االستثمار قد يكون غريبًا ألول وهلة، األمر إلي يستلزم رفع هذه الغرابـة عنـه، 
ال يكــون صــعبًا علــى مــن وتوضــيح دافعيتــه بصــورة واضــحة. إن إدراك كــون هــذا األمــر دافعــًا 

                                                 

د احلويل، استثمار املدخرات يف اإلسالم، ورقة عمل مقدمة لليوم الدراسي للتأمني واملعاشات يف فلسطني "واقع وآفاق" ب ن، د ت، ماهر حام 1-
 .4-2ص ص
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يحيــا فــي واقــع تحظــي فيــه فريضــة الزكــاة تطبيقــًا وتنفيــذا ًوامتثــااًل. وبيــان ذلــك هــو أنــه إذا كــان 
% مــن األمــوال التــي تبلــق النصــاب، فــإن فــي ذلــك حثــًا لمــن ملــك  2،5اإلســالم أوجــب أخــذ 

فــإن ذلـــك النصــاب علـــى ضــرورة القيـــام باســتثماره مدخراتـــه، وإذا قعــد عـــن واجــب االســـتثمار، 
 (1).سيؤدي إلى تآكل مدخراته وتناقصها

 -الشركات المتعددة الجنسيات:: رابعاً 
 بدأت التوسع خارج نطاق بلدانها األصلية في الستينيات من القرن التاسع عشر، 

وكانــت هنــاك عــدة عوامــل تخــص كــل شــركة فيمــا يتعلــق بــدوافع خروجهــا إلــى النشــاط 
مـا بينهـا، فـزاد حجـم المشـروعات الصـناعية واألسـواق الخارجي، إضافة إلى عوامل مشـتركة في

أصـــبحت أكثـــر نمـــوًا وتحســـنت وســـائل النقـــل واالتصـــاالت مـــن خـــالل تطـــور الســـفن التجاريـــة 
، ولبيان دور الشركات المتعددة الجنسـيات فـي ظـاهرة العولمـة، يلـزم (2)والسكك الحديدية وغيره

ت إلى خروجهـا إلـى النشـاط الخـارجي، توضيح ماهيتها وخصائصها وأنواعها والعوامل التي أد
 -والمميزات األساسية لهذه الشركات المتعددة الجنسيات :

ماهيــة الشــركات المتعــددة الجنســيات: تعــرف الشــركات المتعــددة الجنســيات بأنهــا:) عبــارة  /1
شــركات تتمركــز مــن خــالل المركــز األم وهــو المركــز األول والرئيســي لهــا يكــون فــي أحــد  عــن

لبـــًا فـــي البلـــدان العظمـــى، وتكـــون لهـــا أعمـــال ونشـــاطات أخـــرى فـــي خـــارج مركزهـــا البلـــدان وغا
الرئيســي مــن خــالل فرعهــا التــي تكســب جنســية البلــد التــي تقــوم فيــه (، وتعــرف أيضــًا بأنهــا: ) 
شـــركات عمالقـــة عالميـــة تقـــوم باالســـتثمار فـــي عـــدة دول، أي تكـــون لهـــا عـــدة فـــروع فـــي بـــالد 

( شــركة ثلثهمــا مــن أمريكــا، 500-300عــددة الجنســية مــن ) عديــدة، ويقــدر عــدد الشــركات المت
وقـد بـدأ ظهورهــا فـي أوائـل القــرن العشـرين (، وعرفتــه كـذلك بأنهـا: ) مؤسســة اقتصـادية تمتلــك 
أعمااًل ووسـائل إنتـاج فـي أكثـر مـن دولـة واحـدة، ويـدير نشـاطها علـى المسـتوى الـدولي مجلـس 

، وأحيانـــًا يطلـــق علــــى الشـــركات المتعــــددة (3) ( إدارة يتخـــذ مـــن الــــوطن األم مركـــزًا رئيســـيًا لــــه
الجنســـيات اســـم : المنشـــأة متعـــددة الجنســـية، وهـــى المنشـــأة التـــي تمـــارس نشـــاطها مـــن خـــالل 
 فروعها خارج الحدود السياسية لدولة المنشأة، وحتى تصبح المنشأة منشأة متعددة الجنسية 

                                                 
 .9-7ماهر حامد احلويل، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 58م، ص2003السودان،  –ر، اخلرطوم آدم مهدى أمحد، العوملة وعالقتها ابهليمنة التكنولوجية، الشركة العاملية للطباعة والنش -2
هللا وشريين ايسني محد احلمدا ، مؤسسات مالية مت صصة، دار صفاء للنشر، عمان  -3  162م، ص1990األردن،  –إبراهيم عبد 
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 -هنالك عناصر يجب توفرها هي :
 ية على المستوى العالمي.أ( تعدد الوحدات اإلنتاج 

 على فروعها في الدول األخرى. اً مركزيب( مركزية السيطرة، سيطر المنشأة األم 
 ج( إن ممارسة المنشأة األم على فروعها تتم في إطار استراتيجية عالية اإلنتاج.  
الــــدول  ىد( أن تكــــون الدولــــة األم لهــــذه المنشــــأة أو الشــــركة المتعــــددة الجنســــيات مــــن إحــــد  
 Assistanceوهــــى اختصــــار للجنــــة مســــاعدات التنميــــة ) (D.A.C)معروفــــة باســــم الــــداك ال

Committee Development وهى دول ذات تأثير قوى وفعال في االقتصاد العالمي بصـفة ،)
عامــة، واقتصــاديات الــدول الناميــة بصــفة خاصــة، وهــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وتســيطر 

األجنبية في الدول الناميـة، ثـم تليهـا بريطانيـا وتسـيطر علـى % من إجمالي الفروع 44.6على 
% ، 5.3 .%6.7%، ثـــم اليابـــان وفرنســـا وألمانيـــا االتحاديـــة، وتســـيطر كـــل منهـــا علـــى 22.8

حيـث بلـق إجمـالي الفـروع % من إجمالي الفروع األجنبية فـي الـدول الناميـة علـى التـوالي، 4.9
% مـــن عـــدد 99.8حـــوالى  جنـــة مســـاعدات التنميـــةاألجنبيـــة فـــي الـــدول الناميـــة التابعـــة لـــدول ل

 .(1)الفروع في الدول األخرى 
 -منها: تتميز هذه الشركات بعدة خصائصخصائص الشركات المتعددة الجنسيات:  /2
 أ( خاصية الضخامة: ال تقاس ضخامة حجم الشركة بالتمويل المتاح للشركة، وال بكبرحجم   

 وحجم األعمال  ضخامة الشركة يقاس بحجم المبيعاتالعمالة وحجم اإلنتاج، إنما يقاس حجم 
 واإليرادات اإلجمالية لها، باإلضافة إلى القيمة السوقية للشركة كلها.

إنتاج  ب( خاصية تنوع األنشطة: إن الشركات المتعددة الجنسية ال يقتصر نشاطها في  
 من  دارة وخوفهاسلعة رئيسية واحدة، إنما تتعدد منتجاتها وتنوعها، بناء على رغبة اإل

، فمـــثاًل (2)احتمــاالت الخســـارة، فهـــي إن خســـرت فـــي نشـــاط يمكـــن أن تـــربح فـــي أنشـــطة أخـــرى 
شــركة ميتسوبيشــي اليابانيــة متعــددة النشــاط، فهنالــك ميتسوبيشــي للســيارات واألجهــزة الكهربائيــة 

ون والصــناعات الثقيلــة وباإلضــافة إلــى بنــك وصــرافة ميتسوبيشــي، وأيضــًا هنالــك شــركة التليفــ
والتلغراف الدولية، والتي تمتلك فنادق شيراتون، وشركة تايم وارنـر التـي تسـتغل عـدد كبيـر مـن 

                                                 

لدوليية، شيوث ومناقشيات وهب غربايل، االستثمارات األجنبية ودور الشركات متعددة اجلنسية، شيث منشيور بعنيوان التنميية والعالقيات االقتصيادية ا -1
 .33ص 32م، ص27/3/1967-25مصر،  –املؤمتر العلمى القومى للقتصاديني املصريني، القاهرة 

 60م، ص1999مصر،  –حمى حممد مسعد، ظاهرة العوملة األوهام واحلقائق، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية  -2
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شـــركات النشـــر واإلعـــالم والمالهـــي وســـتوديوهات هوليـــود والمجلـــة األمريكيـــة وشـــبكة األخبـــار 
CNN  وشـــركات الهـــاتف الســـيار التـــي تتـــوزع أجـــزاء إنتاجـــه فـــي عـــدد مـــن الـــدول وشـــركات ،

 .(1)ت وغيرهاتجميع السيارا
ج( خاصــــية االنتشــــار الجغرافــــي: إن الشــــركات المتعــــددة الجنســــيات تنشــــط فــــي عــــدد مــــن   

مــن انــدماج شــركتين ســويدية وشــركة  1987التــي تكونــت عــام  *ABBاألقطــار، فمــثال شــركة 
دولـة  60مليار دوالر فور تكوينها، وأيضًا قامت بشراء  3.6سويسرية، والتي استثمرت حوالى 

فــي بلــدان  41فــي بلــدان العــالم الثالــث، و 130شــركة منهــا  1300تســيطر علــى أخــرى، وهــى 
شــرقي أوربــا، بحيــث كــل شــركة تابعــة لهــا تعمــل فــي ســوق الدولــة التــي اســتقرت فيهــا كشــركة 
محليــة تحصــل علــى احتياجاتهــا مــن الخــدمات ومــن التمويــل مــن داخــل هــذه الســوق المحليــة 

نتــــاج غيرهــــا مــــن الشــــركات المحليــــة أو المنتجــــات للدولــــة الحقيقيــــة لهــــا، وتنــــافس منتجاتهــــا إ
المســــتوردة، وتتعامــــل هــــذه الفــــروع مــــع بعضــــها الــــبعض عبــــر شــــبكة االتصــــاالت الفضــــائية 
بالحاســـوب التـــابع للشـــركة األم والتـــي مقرهـــا فـــي سويســـرا، والتـــي جعلـــت اللغـــة اإلنجليزيـــة لغـــة 

ر األمريكـي وحـدة حسـاب عمل في كل أنحـاء شـبكة الشـركات التابعـة لهـا، وكمـا اتخـذت الـدوال
لجميـــع فروعهـــا، ومركـــز تحويـــل لتـــوفير الخـــدمات الماليـــة لشـــركاتها أو لمواجهـــة التوســـعات أو 

المرتبـة  ABBم احتلـت شـركة 1994شراء شركات أخرى أو إنشـاء شـركات جديـدة، وفـى عـام 
 شركة كبرى عالمية. 500من بين  75
 تعددة الجنسية بتفضيل مواطني دولةد( خاصية تعبئة الكفاءات: ال تتقيد الشركة الم  
معينة عن اختيار العـاملين فيهـا حتـى فـي أعلـى المسـتويات التنفيذيـة، وكفـاءة األداء مرهونـة   

بكفــــاءة العــــاملين، حيــــث أن الــــنمط الســــائد حاليــــًا هــــو االســــتفادة مــــن الكــــادر المحلــــى للدولــــة 
بــارات ولــه مشــاركات فــي عــدد المضــيفة، وهــو الكــادر المؤهــل والمــدرب، وبالتــالي اجتــاز االخت

مــن الــدورات التدريبيــة، ففــي حالــة عــدم تــوفر هــذه الشــروط تلجــأ الشــركة إلــى اجتــذاب العــاملين 
 .(2)من الخارج أو العاملين في شركات أخرى 

 هـ( خاصية المصلحة الخاصة : إن الشركات المتعددة الجنسيات، بالرغم مما أنها من لها   

                                                 

 34م، ص2002قتصادية وموقف الدول النامية، جملة احلقوق، العدد األول، خالد سعد زغلول حلمى، العوملة التحدايت اال -1
 السويسرية.  Brown Boreryالسويدية، و  ASEAاختصار لي  ABBإن حروف  *
 .65ص 61حمى حممد سعد، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 رد االقتصادية، والتي جاءت تبحث عنها في الدول مثل المعادن المقدرة على استغالل الموا
بأنواعهـــــا ومصـــــادر الطاقـــــة واألراضـــــي وغيرهـــــا باإلضـــــافة للســـــيطرة علـــــى القطـــــاع الخـــــدمي، 
كالســـيطرة علـــى الخـــدمات المصـــرفية وإلدارة الســـياحة، وكمـــا تســـيطر علـــى الصـــناعات التـــي 

ة، واآلالت الصــناعية، وصــناعة األدويــة تحتــاج لتكنولوجيــا متقدمــة مثــل الحاســبات االلكترونيــ
والمبيــدات وغيرهــا. إال أنهــا تضــع فــي االعتبــار مصــالح الــدول المرتبطــة معهــا اقتصــاديًا )دول 
 التكامل االقتصادي(، دونما النظر إلى المصالح الوطنية للدول المضيفة، وهى بذلك تعر ض 

 .(1)الدول النامية لنوع من االستغالل الدولي
الشـــركات بصـــفة عامـــة تنقســـم إلـــى شـــركات أجنبيـــة : لشـــركات المتعـــددة الجنســـياتأنـــواع ا /3

وشركات دولية وشركات متعددة الجنسيات وشـركات غيـر الوطنيـة، فالشـركات األجنبيـة هـي:) 
شــركات تمتلــك وتــدير بصــورة مباشــرة، أو تمــارس بصــورة غيــر مباشــرة بغــض النظــر عــن عــدد 

بجميع أنشطتها(،) أما الشركة الدوليـة فهـي شـركة تتمتـع الدول المضيفة التي تقع في دائرتها، 
بشخصـــية مســـتقلة وتمـــارس نشـــاطها باالختيـــار فـــي دولـــة أو أكثـــر، بمعنـــى أنهـــا مســـتقلة عـــن 
الرقابـــة مـــن حكومـــة الشـــركة األم(، فيمـــا يخـــتص بممارســـة أنشـــطتها المختلفـــة،) أمـــا الشـــركة 

الشــركة التــي تمـارس نشــاطًا اســتثماريًا  بأنهـا تعريفهــاالمتعـددة الجنســية كمـا ســبق القــول فـيمكن 
ــًا مباشــرًا(، بمعنــى أنهــا تمتلــك وتــدير أصــواًل تــدر دخــاًل فــي أكثــر مــن دولــة، وهــى فــي  خارجي
ـــــراء  ـــــذا نجـــــد بعـــــض الخب نشـــــاطها هـــــذا تنـــــتج ســـــلعًا أو خـــــدمات خـــــارج موطنهـــــا األصـــــلي، ل

نشـاطها خـارج الـوطن االقتصاديين يعرفوها بأنهـا: تلـك الشـركة التـي تـدر أرباحهـا الناتجـة عـن 
، فهـي بـذلك تقـود فعاليـات وأنشـطة تتجـاوز الحـدود (2)% مـن مجمـوع أرباحهـا25األصلي عن 

كذلك الشركة عبر الوطنية فهي في حقيقتها شركة متعددة الجنسيات لما تمارسـه مـن  القومية،
أنشطة، وتحمل نفس خصائصـها، إال أن هيئـة األمـم المتحـدة تفضـل اسـتخدام اصـطالح عبـر 

ـــار النفســـية والسياســـية للـــدول ا ـــديل للشـــركات المتعـــددة الجنســـية، بهـــدف تقليـــل اآلث ـــة كب لوطني
 فهذه تقسيمات الشركات عامة، أما بالنسبة ألنواع الشركات المتعددة الجنسية  ،(3)النامية

                                                 

ة ، امليؤمتر العلميي السينوي لالقتصياديني املصيريني، القياهرة حممد حافظ غامن، ورقة شث بعنوان )االستثمارات األجنبية ودور الشركات متعددة اجلنسي -1
 .55ص 53م، ص27/3/1976-25مصر،  –
 33ص 32وهيب غربايل، مرجع سبق ذكره، ص -2
 –ق مشيمنري احلمش، مسيرية االقتصياد العياملى ىف القيرن العشيرين "ىفميالت ىف الفكير والنميو واألزميات والنهيوض" مطبعية األهياىل للطباعية والنشير، د -3

 125م، ص2001سوراي، 
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 -فيمكن توضيح أنواعها في اآلتي :
 ة والفروع أو الشركاتلتمييز بين الشركة الرئيسيلالشركة األم وصف  :أ( الشركة األم 

التابعــة لهــا، والتــي تنفــرد بمهــام المتابعــة لفروعهــا فــي الــدول األخــرى، ومعظــم هــذه الشــركات 
 *هي أمريكية وأوربية ويابانية.

 ب( الشركة التابعة: وهى الشركة التي يسيطر عليها من قبل الشركة األم.
لشـــركات األجنبيـــة لفـــتح فـــروع ج( شــركة الفـــرع : أي فـــرع الشـــركة األجنبيـــة : تلجـــأ كثيــر مـــن ا

تابعــة لهــا فــي الــدول الناميــة أو المتقدمــة، وذلــك لتجنــب المشــاكل التــي قــد تــنجم عــن الوكيــل 
 التجاري التابعة لها في دولة أخرى.

 د( شركة المشروع المشترك: إن الشركات المتعددة الجنسيات تتخطى صور الدول والقيود
هذه الشركات، وذلك من أجل السيطرة على القانونية التي تفرضها بعض الدول على 

األسواق أو البحث عن أسواق جديدة، وفرص جديدة لالستثمار من أجل النمو والتوسع، 
بالتالي فإن كثيرًا من الشركات الكبيرة تبرم اتفاقيات مشتركة إلقامة مشاريع محددة ولمدة 

، وهذا (1)تاج إلقامة مصنعمعينة، على سبيل المثال قد يكون للدولة السيولة النقدية، وتح
المصنع يحتاج إلى تكنولوجيا، وشركة أخرى لديها التكنولوجيا وبراءة االختراع وطريقة 

بينهما، واألمثلة على التصنيع، ولكن ليس لديها المال، فتقوم الشركتان بعمل مشروع مشترك 
مشترك في مشروع ال ذلك كثيرة، فمثاًل شركة فورد يورب وشركة فوكس واجن قاما بعمل

 م، وغيره.1990البرتغال لتطوير مركبة متعددة األغراض في عام 
هـــ( شــركة المقــر أو مكاتــب التمثيــل: قــد تلجــأ بعــض الشــركات المتعــددة الجنســيات، إلنشــاء   

مقـــر أو تؤســـس مكتبـــًا تمثيـــل ألعمالهـــا فـــي الـــدول المضـــيفة، وتســـتخدم هـــذه المكاتـــب بغـــرض 
اإلشراف والرقابة علـى الوسـطاء والـوكالء المعنيـين مـن قبـل التسويق والترويج ودراسة السوق و 

الشــركة األم، وذلــك لجمــع المعلومــات وتزويــد الشــركة األم بهــا، وانتشــرت مكاتــب التمثيــل فــي 
اآلونـــة األخيـــرة فـــي الشـــرق األول ودول الخلـــيج مثـــل دبـــى والبحـــرين وقطـــر والمملكـــة العربيـــة 

 ه األنواع تعتبر من أهم أنواع الشركات المتعددة السعودية وغيرها، وبذلك يمكن القول أن هذ
                                                 

% مين جمميوع الشيركات املتعيددة اجلنسييات 80اجلدير ابلذكر أن مثان من أكرب عشر شركات ىف العامل تعود ملكيتها للوالايت املتحدة األمريكيية، وأن  *
 تعود ملكيتها إىل كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وأملانيا الغربية.

 –ية اإلدارية والقانونية "رؤيية إسيالمية جدييدة، األسياليب واآللييات والينظم"، دار مكتبية اهليالل، ودار الوسيام، بيريوت كامل أبو صقر، العوملة التلار   -1
 360ص 334م، ص2001لبنان، 
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 .(1)الجنسيات المنتشرة في العالم
 العوامل التي ساعدت لخروج الشركات المتعددة الجنسيات للنشاط الخارجي: /4
 أ( المشاريع الصناعية الضخمة وجودها في العالم أدى إلى وجود هذه الشركات.  
 ب( كبر حجم األسواق العالمية. 
 تحسين وسائل النقل واالتصال. ج(  
 د( سهولة الرقابة وضبط فروع الشركة. 
هـــ( تــوفير نظــام الحمايــة الجمركيــة لمثــل هـــذه الشــركات واالعفــاءات الممنوحــة لهــا مــن قبـــل  

 .(2)الدول المضيفة، ساعد على وجودها في العالم
 و( عدم استغالل الموارد االقتصادية لبعض الدول.  
 الالزم إلنشاء شركات أخرى تابعة للشركات األم. ز( توفر التمويل  
 السمات المميزة للشركات المتعددة الجنسية: من أهم سمات الشركات المتعدية /5

 تنوع  ،والحجم الكبيرو تتمثل في بالتفوق التكنولوجي، والتشتت الجغرافي، الجنسيات 
 .(3)للفروع والنشاطات، و تتسم بهيمنتها على االقتصاد، وسيادتها المنتجات.

المميزات األساسية للشركات المتعـددة الجنسـيات: يمكـن تلخـيص المميـزات األساسـية لهـذه  /6
 -الشركات في اآلتي:

أ( رغبتها الدائمة وسعيها للسـيطرة علـى سـوق التكنولوجيـا فـي العـالم، وذلـك مـن خـالل بسـط   
 سيطرتها على االقتصاد العالمي، وزيادة نفوذها.

طـيط والبحـوث واالســتثمار واإلنتـاج والتسـويق واألســعار وغيرهـا، يـتم اتخاذهــا ب( قـرارات التخ 
 مركزيًا من قبل مجلس إدارتها في المركز الرئيسي في الوطن األم.

ج( الحصول على أقصى قدر ممكن من األربـاح، واتبـاع شـتى الوسـائل فـي سـبيل ذلـك، مـن  
 ضمنها تهريب رؤوس األموال من الدولة المضيفة.

تمتـــع بقـــدرات ماليـــة ضـــخمة بحيـــث أن الشـــركة التـــي تقـــل مبيعاتهـــا الســـنوية عـــن مليـــون د( ت 
 دوالر، ال تعتبر من ضمن الشركات المتعددة الجنسيات.

                                                 

 390كامل أبو صقر، مرجع سابق، ص  -1
هللا وشرين محد احلمدا ، مرجع سابق، ص -2  163إبراهيم على عبد 
 99ره، صآدم مهدى أمحد، مرجع سبق ذك -3
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هـــ( القــدرة الهائلــة علـــى التســويق واالعتمــاد الكبيــر علـــى اإلعــالن والتــرويج، وإنفــاق األمـــوال  
 الطائلة في سبيل ذلك.

ـــــدر    ـــــي الـــــدول و( هـــــذه الشـــــركات لهـــــا الق ـــــي نمـــــط اإلنتـــــاج واالســـــتهالك ف ـــــى التـــــأثير ف ة عل
، ومجمـل القـول إن الشـركات المتعـددة الجنسـية، ال تـدخل الـدول بـدون اسـتثمار أو (1)المضيفة

تســاهم باالســم التجــاري، أو تحصــل علــى أســهم مقابــل المعرفــة الفنيــة واإلداريــة، وبالتــالي فــإن 
لمباشــر، باإلضــافة إلــى االصــالح االقتصــادي أهــدافها هــي نفــس أهــداف االســتثمار األجنبــي ا

والمتمثل في تـرك النشـاط االقتصـادي لقـوى السـوق وتقليـل نطـاق الـدول، ومحـددات االسـتثمار 
األجنبي المباشر في الدول كالتضخم وأسعار الصرف، أما فيما يخـتص باالسـتقرار السياسـي، 

في الدول عامة، والـدول الناميـة فهو من أهم عوامل وأهداف تواجد الشركات المتعددة الجنسية 
علـــى وجـــه الخصـــوص، وذلـــك خوفـــًا مـــن المصـــادرة لألمـــوال والتـــأميم للمشـــروعات، وهـــذا مـــا 

فــــي فبرايــــر عــــام  *يالحــــ  فــــي زيــــارة الــــرئيس األمريكــــي بــــو  األصــــغر لخمــــس دول أفريقيــــة
 م.2008
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

هللا وشرين محد احلمدا ، مرجع سابق، ص -1  166ص 165إبراهيم على عبد 
ملييييون دوالر  500تشيييمل زايرة اليييرئيس األمريكيييى بيييوش األصيييغر، هيييس دول أفريقيييية هيييى : بنيييني، تنزانييييا، روانيييدا، غييياان ولييييرباي ، ودعميييه تنزانييييا ب  *

 استقرارها السياسي.
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 المبحث األول
 عي و اإلسالميمفهوم االستهالك في االقتصاد الوض

 تطور مفهوم االستهالك في االقتصاد الوضعي: المطلب األول
التي تدور حول ظاهرة االستهالك بين التحليل االقتصادي  .بالنظر إلي الدراسة الراهنة

فإن الباحث سوف  يفرد هذا المطلب ليعرض من خالله أهم القضايا  .والتفسير االجتماعي
فيتعرض الباحث لمختلف الرؤى النظرية التي حللت وفسرت  .التي يثيرها مفهوم االستهالك 

ستهالك االمن التحليل االقتصادي الذي ناقش وحلل  ءً ظاهرة االستهالك في المجتمع بد
التي  ةالسيكولوجيبالتحليالت  امرور  .بوصفه عملية اقتصادية بحته تتعلق بالعرض والطلب

الذي ارتكزت فيه  لتحليل المادي التاريخيمن ا بدءً  .قدمها رواد النظرية في علم االجتماع
إلي بنية تحتية وأخري  -هلدي -رؤية ماركس علي مقوالته األساسية المرتبطة بتقسيم المجتمع

إذا كان ماركس قد فسر حركة المجتمع وتطوره من ف .فوقية، أو بناء تحتي وبناء فوقي
ل الرؤية الماركسية لكافة فإن هذا المنظور المادي امتد ليشم ؛المادي التاريخي رهمنظو 

وموضوع االستهالك هنا ال يختلف في تحليل الماركسية عن أي  .ظواهر المجتمع وقضاياه
 .كما أن الباحث استعرض أيضا للرؤية الوظيفية لظاهرة االستهالك .قضية اجتماعية أخري 

ي موقع وأخيرا يشير الباحث  إل .وهي الرؤية المناقضة تماما للتفسير الماركسي المادي
والتي يجملها  .عملية االستهالك من جملة التحوالت التي أصابت العالم في السنوات األخيرة

 البعض في عبارة التحول إلي اقتصاد السوق المعولم. 
  -االستهالك من منظور اقتصادي: :أواًل 
تي لقد سيطرت النظرية االقتصادية في تعريف االستهالك إلي حد كبير علي التعريفات ال   

إلي أن المفهوم يعبر  -كما سلف اإلشارة -وربما يرجع ذلك  .قدمت للمفهوم حتى وقت قريب
ففي الماضي  كان ينظر إلى االستهالك من الناحية  .عن عملية اقتصادية في المقام األول

غير  .في عزلة عن غيرها من المسائل االجتماعية األخرى  مسألةوكانت  .االقتصادية البحتة
ن يرون أهميـة العوامل االجتماعية في تأثيرها على نمط و االقتصاد  المحدثأن علماء 

وإن  .االستهالك، إذ تقوم بدور مهم، ومؤثر في تشكيل نمط االستهالك على المدى البعيد
كان الدخل هو الذي يؤثر في النمط على المدى القصير، ولقد كان تركيز علماء االقتصاد 

منصبا علي عالقته بعدد من الموضوعات ذات الطابع  .في تناولهم لظاهرة االستهالك
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مثل االدخار، والصادرات، والواردات، وميزان المدفوعات، والتضخم  .االقتصادي البحت
وغيرها، حيث يعتبر الهدف النهائي للنشاط االقتصادي هو إشباع حاجات الفرد من السلع 

ة في حد ذاتها، ولعل ما قدمه كما ربط آخرون االستهالك بالعملية اإلنتاجي .والخدمات
التي تناول  .االقتصادي الشهير آدم سميث نموذجا واضحا علي الصبغة االقتصادية البحتة

فاالستهالك من وجهة نظره هو الهدف والغاية  ؛من خاللها االقتصاديون ظاهرة االستهالك
 يزانية األسرة،االستهالك بوجه عام يمثل وزنًا كبيرًا في إجمالي مو  .الوحيدة لكل إنتاج

كما أن لالستهالك تأثير على كافة المتغيرات االقتصادية مثل  ،جمالي اإلنفاق القوميوإ
االستثمار ومستوى األسعار وغيرها من المتغيرات االقتصادية  اإلنتاج، الدخل، االدخار،

لذا فإن غرض اإلنتاج كله هو االستهالك، وهذا ما ذهب إليه سميث من خالل  .المهمة
مصلحة المنتج يجب أن تؤخذ في االعتبار إذا كانت في مصلحة  إن  )يته عندما قال:نظر 

المستهلك فيما يرى أن هذه المصلحة تقود الفرد وهو يعمل لنفسه إلى خدمة المصالح 
فاإلنسان له مطلق الحـرية في أن يعمل ويستغل رأس ماله كيفما شاء بشرط عدم ، الجماعية

بمعنى أن سميث يدعو إلى المنافسة  .(تعدي على حـرية غيرهالخروج على القوانين أو ال
، ويري سميث أن هذا النظام يتفق مع مبدأ انسجام المصالح الخـاصة مع المصالح (1)الحرة
ومع هذا يرى ضرورة تدخـل الحكومة بطريقة مشروعة لحماية األفراد ومساعدتهم  .العامة

والصناعة لهما األثر في  .اعترف بأن التجارة على القيـام بالمشروعات االقتصادية. غير أنه
 أنه ذهب إلى أنهما ال يقالن أهمية في وفى زيادة ثروة األمم، واألفـراد إال   .(2)عمليات اإلنتاج

 .ونظر إلى العمل على أنه عـامل من عـوامل اإلنتاج .الحيـاة االقتصادية عن الزراعـة
ه قد أدرك أهمية بعض األبعاد غير ومراجعة ما قاله سميث عن االستهالك يظهر أن

 القيمة لقد تركزت نظـريةو  خاصة فيما يتعلق برؤيته للقيمة، .االقتصادية في تحليل الظاهرة

 value) قيمة المبادلةالvalue inuse) )عند سميث على التفرقة بين ما سماه قيـمة االستعمال
in exchange) ،  فهي قيمة  .شخص معين عن قيمة سلعة معينة في نظر تعبر فاألولى

أو مدى منفعتها في نظره، أما الثانية: يقصد  .شخصية تتوقف على تقدير الشخص للسلعة
بها قيمة المبادلة التي تعبر عن قيمة السلعة في السوق، هذا وقد الح  سميث أنه كثيرًا ما 

                                                 

 .                        .8م, ص 1959هرة للطباعة والنشر, القاهرة, آدم مسيت, تروة األمم, دار القا-1
 .178 – 175م, ص ص 1983سعيد النلار، سريخ الفكر االقتصادي, دار النهضة العربية للطباعة والنشير، بريوت _ لبنيان, -2
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كبيرة في تختلف  قيمة االستعمال عن قيمة المبادلة، بمعنى أن السلعة التي تتمتع بقيمة 
االستعمال قد ال تتمتع إال بقيمة زهيدة في المبادلة فعلى سبيل المثال: الماء فـإن قيمته في 

أما قيمته في المبادلة فإنها تكـاد تكون معدومة، في بعض  .االستعمال ال تقدر
، ومن هنا يمكن القول أن سميث يرى أن العمل هو المقياس الصحيح للثمن (1)المجتمعات
 .أي أن قيمة السلعة بالنسبة للشخص الذي ال يريد استهالكها، أو استعمالها بنفسه .الحقيقي

بكمية العمل الذي تبادل به السلعة، وأن العمل هو  وإنما يريد مبادلتها، بمعنى أنها تحدد
وهنا يقول  سميث بأن ثروة المجتمع تتكون  .القياس الحقيقي لقيمة المبادلة لكل السلع

ورغم أن سميث  لم يتجاهل العمل من حيث التغير في قيمته  .ب والفضةبالعمل ال بالذه
ومن مكان إلى مكان، بمعنى أن العمل هو السلعة الوحيدة التي  ينظر  .ومن وقت إلى آخر

ولعل في تأكيده علي أهمية عنصر العمل  .فيها إلى قيمة استعمالها وليست إلى قيمة مبادلته
وهو ما  .األبعاد غير االقتصادية في ظاهرة االستهالك إشارة واضحة إلي إدراكه ألهمية

يمكن اعتباره تمهيدا ألخذ العوامل االجتماعية والثقافية في االعتبار عند تحليل ظاهرة 
االستهالك، لقد بدأ االتجاه نحو االعتداد بالعوامل االجتماعية في تحليل ظاهرة االستهالك 

نجل أول من نبه إلي تأثير العوامل االجتماعية أفقد كان  (Anjal Arenst) أنجلمع أرنست 
غير  .فهو يعد أول من أشار إلى أهمية أثر الدخل على نمط االستهالك ،علي  االستهالك

بل تناولت حجم األسرة وتركيبها على  .أن هناك بعض الدراسات التي لم تشر إلى هذا األثر
تهالك أكثر من الدخل، وبعبارة أخرى أنهما يلعبان الدور المهم، والفعال في تشكيل نمط االس

أن حجم األسرة، وتركيبها يتغير في فترة زمنية قصيرة أسرع من تغير الدخل، حيث وضعت 
من  وهذا ما أشار إليه  ثورتشاين فيبلن ،(2)عدة مقاييس استهالكية لدقة قياس هذا الدخل

جتماعية على ثقافة خالل نظريته  الطبقة المترفة حيث أكد على أهمية أثر الطبقة  اال
تعتبر مركزًا للثراء والمكانة االجتماعية من خالل االستهالك  االستهالك، وهذه الطبقة المترفة

المظهري الذي يعبر عن الثراء والمكانة االجتماعية، بغض النظر عن مدى حاجة المستهلك 
 وهى .ستهالك، ومن هنا بدأ الباحثون يأخذون أبعادًا أخري في معالجتهم لموضوع اال(3)له

                                                 

 .187سعيد النلار، مرجع سبق ذكره،ص- 1
 .2م, ص1972على مند االستهالي، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القاهرة،  وفاء حسني الزمر, أتر العوامل االجتماعية -2
 . 80م, ص1997مصر، –حممد يسرى إبراهيم, اقتصادايت جمتمع االنفتاح، دار أم القرى للطباعة والنشر اإلسكندرية - 3
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فهناك دراسات عديدة أصبحت تؤكد  ؛ا عن الجوانب االقتصادية البحتة للمفهومتختلف كثيرً 
فالدراسات  ؛على أبعاد اجتماعية ونفسيه في تفسير زيادة انتشار ثقافة االستهالك بين األفراد

اط االستهالكية، ا في تحديد األنمالنفسية ترى: أن العوامل النفسية بين األفراد تلعب دورًا مهمً 
وهناك العوامل البيئية أيضًا المحيطة باألفراد، وكذلك العوامل المهنية التي ال يمكن إغفالها 
باعتبارها أحد العوامل التي تؤثر في انتشار ثقافة االستهالك، وهذا ما أكدته نظرية  كينـز 

أن كينز  غير ،عن االستهالك حيث ترى: أن كل العوامل لها تأثير على أنماط االستهالك
اعترف أن هناك  عوامل أخرى مؤثرة على المستوى الكلى لالستهالك، وهى عوامل 

نجده يشير إلى العوامل الموضوعية مثل عادات اإلنفاق ، و موضوعية وعوامل شخصية
أما العوامل  ،وغيرهار، وهيكل توزيع الدخل القومي، ومستويات األسعا االستهالكي،

من خالل  لرغبة في حب الظهور والكرم والتبذير، غير أن كينـزالشخصية فهي تتلخص في ا
هذه العوامل أشار إلى أهمية أثر الدخل على االستهالك، حيث اعتبره المحدد األساسي 
لالستهالك في الفترة القصيرة، بمعنى أن التغير في االستهالك في المدى القصير يرجع إلى 

 يل لالستهالك، كما يقول كينز يرجع إلى أن  زيادة في الم . إال أن  (1)تغير في الدخل
الجماعات الفقيرة التي  تخصص الجزء األكبر من دخلها لالستهالك، وهذا ما يعنى ارتفاع 

                                         .                 .عنه لدى الجماعات الغنيةة الميل لالستهالك لدى الجماعات الفقير 
         -ة االستهالك:المادي التاريخي لظاهر ثانيا: التصور 

هو البداية الحقيقية في بحث وتحليل ظاهرة  يمكن اعتبار التنظير المادي التاريخي   
 وـــور المجتمع بين ما هو اجتماعي وما هـــوره لتطـحيث جمع ماركس في تص .هالكــاالست

علي تصوره لتطور النظام  ؤسسم .للتطور التاريخي للمجتمع ومن ثم جاء تصوره .اقتصادي
الحياة االجتماعية والحياة االقتصادية  لقد تصور ماركس أن   .االقتصادي)المادية التاريخية(

ومن هنا  .إلي جنب في خط واحد مرسوم، خط يتجه من البساطة إلى التعقيد اً تسيران جنب
لملكية أساس النظام تعبر عن وجهة نظره في كون ا .جاءت تفسيراته لتطور الحياة اإلنسانية

التنظير الماركسي حول االستهالك بوصفه ظاهرة  لقد كان  و  .اإلنساني والسبب في تطوره
جزء  هلقد أظهر ماركس االستهالك بوصف، و حسب قول احد الباحثينـال مثيل لها  .اقتصادية

                                                 

م , ص 1998ركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية, القاهرة, امل‘إنعام عبد اجلواد, النسق القيمي يف الريف املصري، قيم اإلنتاج واالستهالي - 1
 . 2- 1ص 
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تدعيم أو كوجه آخر مالصق لعملية اإلنتاج الرأسمالي المبني علي  .من الثقافة الرأسمالية
 .فتعاظم االستهالك .بغرض الحصول علي أكبر قدر ممكن من الربح .قيمة االستهالك

، لقد ركز ماركس في تحليله لالستهالك علي االستهالك (1)يعني في النهاية تعاظم األرباح
وهو استهالك يتألف  .باعتباره شرطًا أساسيًا للمحافظة علي مستوي اإلنتاج القائم .الضروري 

والثاني ؛ شخصي يحاف  علي بقاء المنتجين واستمرارهم في اإلنتاج .األول من نمطين:
كما تتحدد  .استهالك إنتاجي، يحاف  علي وسائل اإلنتاج من حيث صيانتها وتجريدها

ففي  ؛ومستوي تطوره .العالقة بين قيم اإلنتاج واالستهالك بنمط تقسيم العمل االجتماعي
واتصال بين قيم اإلنتاج واالستهالك في إطار قيم  المجتمعات البسيطة كانت هناك وحدة

واالتصال المباشر بين المنتجين  .ا بسبب جماعية اإلنتاج واالستهالك غالبً  .جماعية
 .  وفي حاالت غير قليلة كان المنتجون هم المستهلكون لما ينتجونه .والمستهلكين

فصل المنتجون عن ومن ثم ان .ا في المجتمع الرأسمالي تطور تقسيم العملأم     
وتطلب األمر إحالل عالقات تبادل  .وجري التمييز بين وقت العمل ووقت الفراغ .المستهلكين

 .(2)ووجود سوق للعمل وسوق السلع والخدمات
 .هكذا قدم ماركس رؤيته للظاهرة االستهالكية من نفس منظور التفسير المادي للتاريخي    

وتكاد  .ت التي قدمها ماركس في رؤيته عن المجتمعوهو تفسير تتقارب فيه كافة األطروحا
 أو بمعني آخر .الظاهرة التي اجتمعت فيها كافة مقوالت الماركسية .تكون ظاهرة االستهالك

طرح من خاللها ماركس آراءه العديدة حول الطبقة وعالقات  اإلنتاج وغيرها من مقوالت 
ركس إلي أن  االستهالك يحدث  ذهب ما .الماركسي ففي تفسيره ألزمة قصور االستهالك

نتيجة  الستحواذ أرباب األعمال على نصيب متزايد من الدخل القومي وعملهم على استثمار 
معظم نصيبهم ، وما يؤدى إليه هذا من نمو في الناتج من السلع بشكل مستمر وبمعدالت 

قد تقلب   متزايدة ، مما يجعل المجتمع يتعرض لالهتزاز واالضطرابات االجتماعية التي
كيان المجتمع فكيف له أن يستهلك هذا الناتج وليس  لدى غالبية أفراده من العمال األُجراء 

ومن هنا يرى  .(3)القدرة على شراء متطلبات الحياة بسبب عدم العدالة في توزيع الدخل

                                                 

 . 53-52حممد يسرى إبراهيم , مرجع سبق ذكره , ص ص - 1
 .553م، ص1986عبد العزيز فهمي هيكل، موسوعة املصطلحات اإلحصائية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،لبنان،- 2
 .5السابق , ص  عبد العزيز فهمي هيكل,املرجع  -3
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ال  من دفع القوة الشرائية للعمال حتى تستطيع أن تزيد من االستهالك وحتى ه البد  ماركس أن  
لذلك يرى ماركس أن االهتمام باالستهالك ال يقل أهمية  .تحدث أزمات وإفراط في اإلنتاج

فاإلنتاج تتمثل مهمته األساسية في خلق ، عن االهتمام باإلنتاج فالحقيقة أنهما متكامالن
االستهالك تكون مهمته األساسية خلق الحاجات  السلع الالزمة لالستهالك في حين أن  

، وفى ضوء ذلك انتقد ماركس النظرية التقليدية التي استبعدت (1)من اإلنتاج بمعنى الغرض
 االستهالك كمتغير اقتصادي بافتراض وجود تطابق دائم بين اإلنتاج واالستهالك، غير أن  

عملية توزيع الناتج تخضع لظروف وأوضاع اجتماعية تؤدى إلى نقص  ماركس يرى أن  
ه الظروف واألوضاع االقتصادية إلى تضخيم اإلنتاج، االستهالك في الوقت الذي تؤدى في

وفى النهاية القول يمكن القول أن االستهالك كمتغير اقتصادي قد احتل مكانة هامة في 
التحليل الماركسي للنظام الرأسمالي ففائض القيمة ومحاولة زيادته يؤدى إلى نقص 

لى سوء توزيع الناتج من االستهالك وحدوث أزمات إفراط اإلنتاج عامة والسبب يرجع إ
العمال والرأسماليين ويجعل العمل على االستهالك منخفضًا، وذلك من خالل انخفاض 

 .ستهالك النخفاض ميلهم إليهلالدخلهم باإلضافة إلى انخفاض طلب الرأسماليين 
 فاالستهالك إذن ليس كافيًا لمواجهة اإلنتاج المتزايد، بل أنه يتناقص بمعدالت سريعة ، وذلك
كنتيجة لآلثار المترتبة على زيادة التراكم الرأسمالي من فائض القيمة، وهو ذلك يعد سببًا 
 لحدوث األزمات االقتصادية التي  يتعرض لها النظام الرأسمالي والتي  تؤدى إلى انهياره .

  -المنظور الوظيفي لالستهالك: ثالثا: 
نطلق في رؤيته للظاهرة االستهالكية ا آخر هناك تنظير .لوجهة النظر الماركسية خالفاً    

هذا التنظير  لم يركز على التطور في  ؛من وجهة نظر مخالفة لمقوالت المادية التاريخية
على وحدة اإلنتاج  وإنما يركز ؛مجال وسائل اإلنتاج واالنتقال عبر المراحل فحسب

ما أشار إليه أدم وهذا ( 2)واالستهالك باعتبار أن اإلنتاج هو الذي يؤدى إلى االستهالك،
ين يجب أن جأن االستهالك هو الهدف الوحيد لإلنتاج، وأن رغبة المنت سميت عندما قال:

تكون بالضرورة في خدمة المستهلك، فإذا كانت الماركسية انطلقت في تفسيرها لظاهرة 
انطلقت من أبعاد أخري  .فإن الوظيفية الوضعية .من مقوالت المادية التاريخية .االستهالك

                                                 

 .214الطاهر العلوي ,ظاهرة االستهالي يف اىتمعات النامية , دار موفم للنشر , اجلزائر , ص  -1
 .19 –16ماكس فيرب, األخالق الربوتستنتية وروح الرأمسالية، ترمجة حممد علي مقلد، مركز االحتاد العريب , بريوت، ب ت، ص ص - 2
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نجد ماكس فيبر يؤكد علي أن القيم واألفكار تؤثر بشكل أساسي في تشكيل  إذ.مخالفة تماماً 
اإلنتاج واالستهالك والسلوك االقتصادي المترتب عليهما علي أساس أن األفكار والمعتقدات 

ففيبر يري أن عالم  .تاريخ التطور االقتصادي لها دور فعال في تاريخ اإلنسان خصوصاً 
ألنه يري أن القيم اختيارات فردية حرة مشروطة  .الظروف االجتماعية التاريخية القيم تخلقه

أما ( 1)بشروط اجتماعية تاريخية تحددها أفكار الجماعات االجتماعية وتصوراتها المتباينة.
ا وتأتي علي النقيض تمامً  .أميل دوركايم فقد قدم  هو اآلخر رؤية تقترب إلي ما قدمه فيبر

حيث انتقل دوركايم من الخضوع الميكانيكي لقيم اإلنتاج واالستهالك  .ركسيةمن الرؤية الما
فالقيم االجتماعية من  ؛فهو علي عكس ما ذهب إليه ماركس .إلي االختيار العقالني لها

كما أنها مكونة للضمير  .وجهة نظره محددة لوجود الناس وما بينهم من عالقات اجتماعية
فهي  .تل مكانة بارزة من حيث أدوارها ووظائفها في المجتمعفالقيم األخالقية تح .الجمعي

 .بما في ذلك قيم اإلنتاج واالستهالك .تؤثر في غيرها من القيم االجتماعية وتوجهها
ألنه يعيش  .واإلنسان بطبيعته أخالقي .فالمجتمع في إجماله ظاهرة أخالقية معيارية قيمية
ط التضامن اآللي إلي نمط التضامن في مجتمع تتغير قيمه من خالل التغير من نم

مثل تقسيم  .داتها الخارجية عن األفراديوهو تغير يرتبط بعناصر مادية لها تجس .العضوي 
وهكذا طرح علماء ومفكري   .(2)العمل واالستهالك والجريمة واالنتحار والطقوس واالحتفاالت

لتحول الذي حل بالتحليل وهو طرح يوضح ا .رؤيتهم لظاهرة االستهالك .النظرية االجتماعية
حيث التركيز علي األبعاد االقتصادية فقط في دراسة وتحليل  .االقتصادي البحت

وقد حظيت ظاهرة االستهالك أيضا باهتمام مفكري علماء االجتماع  .(3)االستهالك
( والذي أكد علي أن Thorstein Veblenمن هؤالء المفكرين ثورتشاين فيبلن ) .المعاصرين
في تحديد نمط االستهالك حيث ركز على مجموعة من  اً مهم اً االجتماعية تلعب دور العوامل 

فعلى سبيل المثال أغنياء  .العوامل تكمن وراء الحاجات الضرورية وتحديد طبيعة الطلب
 المجتمع ينفقون بثروتهم على نحو يرمز لوضعهم الطبقي لتميزهم عن بقية أعضاء 

                                                 

 دراسة القيم ,حنو مدخل نظري لدراسة قيم العمل يف اىتمع القطيري ,مركيز الولئيق والدراسيات اإلنسيانية , الدوحية , أمحد زايد ، املداخل النظرية يف-1
 . 101 – 81, ص ص  1994

 .125م, ص 1997العيسوي ابراهيم شحات , اقتصادايت الوفرة , املركز الدويل للدراسات , بريوت , -2
 .13, ص  1967, اجلزء األول, دار الكتاب العريب للبحث  والنشر , اإلسكندرية أمحيد أبو زيد، البنياء االجتماعي-3
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 .(1)المجتمع
يضع أفكارًا بطريقة منظمة ، إال أنه كان من أكثر من اهتموا بإبراز  غير أن فيبلن لم    

أهمية العوامل االجتماعية في تحديد نمط االستهالك وعلى هذا فإن االستهالك المظهري 
عند فيبلن هو االستهالك المفرط للسلع التي  تعد دلياًل على عضوية المستهلك للطبقة 

استخدم فيبلن هذا المصطلح في الدراسات األنثروبولوجية  وقد المترفة في المجتمع الرأسمالي.
 (2).للمجتمعات قبل الرأسمالية لإلشارة إلى التباهي باستهالك السلع بهدف اكتساب الهيبة

ها تشبع أو ألن   ها أجود من غيرها،فبعض الناس يشترون بعض السلع غالية الثمن ليس ألن  
وهذا يوضح لنا  (3)التباهي بها أمام الناس،ها غالية فحسب وهو ما يعنى بل ألن   ؛حاجة

لالستهالك االقتصادي وهى االنتفاع ، بينما يعد  ((ManiFestاختالف الوظيفـة الظـاهـرة 
 (4)تحقيق الهيبة ، وتأكيدها على حد تعبير " فيبلن " أحد الوظائف الكامنة لهذا االستهالك.

 -االستهالك في ظل السوق الكونية: رابعا:
بشكل جعل الظاهرة محل اهتمام  .الحديث عن العولمة يتصاعد في السنوات األخيرة بدأ     

فمن علم االجتماع إلي االقتصاد  .الكثير من الباحثين في مختلف التخصصات العلمية 
علي أجندة المفكرين ورجال االقتصاد والسياسة،  أساسياً  باتت العولمة تمثل بنداً  .والسياسة

وبدأ البعض يعرف  .يتصاعد عن السوق الكونية مة بدأ الحديث أيضاً ومع الحديث عن العول
وحلت عبارة  .ها الوصول بالعالم إلي مرحلة السوق الكونية الموحدةالعولمة ذاتها علي أن  

وقد اختلف  السوق الكونية في مجال االقتصاد محل عبارة القرية الكونية في المجال الثقافي،
حول القضايا التي تثيرها العولمة  واختلفوا أيضاً  .بالعولمةالباحثون حول تعريف المقصود 

ولعل واحدة من أهم القضايا التي  .قضايا اقتصادية أو سياسية أو ثقافيةكانت  نفسها سواءً 
قضية عولمة السوق وما يرتبط بها من أنشطة مثل عولمة سلوك استهالكي  .إثارتها العولمة

ن فيها سوي أنها عملية تستهدف تعميم قيم استهالكية محدد، فالمتخوفون من العولمة ال يرو 
محددة ترتبط بثقافة االستهالك الغربي ومجتمع الرفاه الغربي علي مختلف الدول 

                                                 

 .333م، ص 1986نيقوال تيماشيف، نظرية علم االجتماع وطبيعتها وتطورها، ترمجة حممود عودة وآخرون، دار املعارف، القاهرة ,-1
, مركز البحوث والدراسات االجتماعية , كلية اآلداب جامعة القياهرة أمحد جمدي حلازي وآخرون ،اىتمع االستهالكي ومستقبل التنمية يف مصر-2
 .100م, ص 2001,
 .159م,ص  2002هادي النعماين، عوملة االقتصاد، نظام عاملي جديد، سوق كونية واحدة , الدار الدولية لألشاث والدراسات والنشر, بريوت,-3

3-Rainer Winter , Global America?The Cultural Consequences of Globalization , Liverpool 

University Press , 2003 , p., 121  
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بغض النظر عن الظروف التي تميز تلك الدول أو هذه المجتمعات، من هنا  .والمجتمعات
 .تستهدف العولمة تحقيقها بدأ الخالف يحتد حول حقيقة هذه المقولة أو تلك العملية التي

ونظر البعض إلي عملية تنميط السلوك االستهالكي وقولبته علي النمط الغربي بوصفه 
وربطوا بين هذا الوجه االقتصادي وبين الجانب الثقافي من  .الوجه االقتصادي للعولمة

عملية  .علي اعتبار أن عملية تنميط الناس وقولبت سلوكياتهم االستهالكية .الظاهرة نفسها
يترتب عليها تحويل أو تحوير في الهويات والخصوصيات الثقافية التي تميز تلك 

علي  وينظر الكثيرون إلي العولمة ،(1)والتي بدون شك سوف تنال منها العولمة .المجتمعات
هي  ومن ثم فإن السمة التي تغلب علي العولمة ذاتها من وجهة نظرهم  .ها تساوي األمركةأن  

فواقع الحال أن ما يجري من ترتيبات وتحوالت في بنية  .االستهالكي األمريكي عولمة النمط
فضال عن الخريطة السياسية والثقافية للعالم ما هو إال نوع من  .النظام االقتصادي العالمي

فمعالم ثقافة االستهالك األمريكي يجري اآلن تسويقها  .عولمة الثقافة االستهالكية األمريكية
ع في مختلف أنحاء العالم بداية من المالبس إلي الفن والموسيقي والطعام كل علي نطاق واس

وفي مختلف دول العالم  .ليصير النمط الشائع والمتردد في كل مكان ذلك يتم تسويقه عالمياً 
ويدعم وجهة  .(2)بغض النظر عن التباينات واالختالفات التي تميز كل مجتمع عن اآلخر

في ذلك  .التعريفات التي قدمت في مفهوم العولمة في حد ذاته النظر السابقة الكثير من
أن العولمة في الحقيقة هي عولمة نمط معين من الحياة شاع االعتقاد )يقول جالل أمين:

 .بضرورة تبنيه وإتباعه لمجرد أنه يندر أن تثار مسألة خصوصيته وارتباطه بثقافة معينة
يديولوجيا معينة في الحقيقة، ومراجعة ما يحيط بنا أي أ، ونظرة معينة إلي الحياة وإلي الكون 

فما حدث اآلن في العالم  .في الوقت الراهن من تحوالت يؤكد علي وجهة النظر السابقة
يدل علي أن ما يحدث ال يخرج عن محاولة  .اجمع خاصة فيما يتعلق بالقضايا االقتصادية
من استهالك الطعام  .ت الحياةففي كل مجاال .قولبة العالم علي النمط الغربي األمريكي

الرجوع  للطريقة األمريكية والحقيقة أن   كل ذلك يتم وفقاً  .(حتى استهالك الموسيقي واألغاني
وعلي  .عملية االستهالك بالمفهوم الغربي يؤكد علي أن   .إلي تاريخ النظام الرأسمالي نفسه

فاالستهالك مرتبط في ظل النظام  ؛في تطور هذا النظام أساسياً  شكلت بعداً  .الطريقة الغربية
                                                 

 .23م  ,ص1998,فرباير,288لبنان ,العدد-جالل أمني، العوملة والدولة, املستقبل العريب, مركز دراسات الوحدة العربية, بريوت - 1
 321, ص  2003ل للطباعة والنشر , بريوت , أنور أبو عوده، العوملة واألمركة وجهان لعملة واحدة , دار اجلي- 2
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ال يمكن لعجلته أن تدور بدون وجود استهالك  هواإلنتاج في حد ذات .الرأسمالي باإلنتاج
ثم الرأسمالية االستعمارية لتنتهي برأسمالية ( 1)من هنا تشكلت الرأسمالية التجاريةو  .ضخم
وفي كل مرحلة من مراحل  -علي حد تعبير أحد الباحثين -أو بإمبراطورية العولمة .العولمة

ففي الحقب  .لطبيعة وظروف كل مرحلة وفقاً  تطور هذا النظام، كانت اآلليات تتطور
كانت الشركات المتعددة الجنسيات هي اآللية األساسية التي من خاللها يتم  .االستعمارية

ة خالل ذلك تمكنت عجلومن  .تصريف اإلنتاج للتسويق واالستهالك في البلدان المستعمرة
وفي مرحلة االقتصاد المعولم تضخمت  .دورتنمو و تتضاعف و تاإلنتاج والربح الرأسمالي أن 
الذي يمتد بشبكته ليغطي كافة  أرجاء  و.ه بالعنكبوت الكونيبهذه الشركات لتصبح ما يش

منذ نشأته حتى  .لكن ما يحدث اآلن يفوق ما مارسه النظام الرأسمالي فيما سبقو العالم،
قديمة )مثل  تتحدث النظام آليات جديدة )مثل اإلعالم واالتصال( وطور آليافقد اس .اآلن

وأصبحت عبارة القرية الكونية والسوق الكونية الواحدة  عبارة  .الجنسيات( دةالشركات المتعد
مألوفة في مختلف األدبيات التي تحلل ظاهرة االستهالك وغيرها من الظواهر االقتصادية 

 .واالجتماعية
 ،جديدة لم تكن تعهدها من قبل دأت العملية االستهالكية في ظل العولمة تأخذ أبعاداً لقد ب   

 .فلم يعد األمر يقتصر علي مجرد بعض السلع التي يأتي بها المستوردون من هنا وهناك
وفي ظل التنامي الرهيب لقدرة .ولكن في ظل اآلليات اإلعالمية الرهيبة التي تملكها العولمة 

دية للجنسيات في النفاذ إلي األسواق الوطنية والسيطرة عليها أصبح اإلنسان الشركات المتع
محاصر بهالة ضخمة ومتنوعة من اآلليات الداعمة لنشر الثقافة االستهالكية للنظام 

وتصبح هذه العملية أكثر خطورة بالنسبة ألوضاع البلدان النامية أو  .المسيطرة علي العولمة
علي الصمود أمام هذا الطوفان الهائل من السلع  ةلم تعد قادر  تلك التي .اً مالفقيرة عمو 

وإذا كانت العولمة تعتمد علي آليات بعضها تقليدي تم تطويره  .المدعمة بقوة ونفوذ العولمة
فإن  .وبعضها حديث مثل اآللة اإلعالمية الضخمة .مثل الشركات المتعدية الجنسيات 

وعليه   .في إتمام أو اكتمال حلقة العولمة اً هام اً االستهالك كعملية في حد ذاتها تلعب دور 

                                                 

2-Priyatosh Maitra – author , The Globalization of Capitalism in Third World   Countries , 

PRAEGER Westport, Connecticut London , 1996 , p 89.                
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 .فمن الطبيعي أن تحتل ثقافة االستهالك مكانة مهمة في آليات عملية اقتصاديات العولمة
لذلك فقد انتقل اقتصاد العولمة من اإلنتاج الصناعي التقليدي إلى إنتاج السلع، والخدمات و 

 .وثيقة الصلة بالمعلومـات والترفيه وأسلوب الحيـاةاالستهالكيـة الصلبة بالتكنولوجيـا اللبنة 
والتي يصفها  .وهي أمور تفوقت فيها الدول المتقدمة خاصة الواليات المتحدة األمريكية

أن العولمة  نجد والمعنية بنشرها في كافة أرجاء العالم إذ .ها صانعة ثقافة العولمةالبعض بأن  
ونشر الثقافة  .العالم علي الشكل األمريكيتنميط ة تعني في جانب من جوانبها العديد

وعلى ضوء ما تقدم فإن ثقافة  .من تكوينها كبيراً  وهي ثقافة يحتل االستهالك جزءً  .األمريكية
وقد لعبت  وسائل  .للتفوق والرفاهية والمتعة ياالستهالك قد ارتبطت برموز وصور ومعان

في نشر وتدوين ثقافة االستهالك  اإلعالم  دور بالق األهمية وخاصة من خالل اإلعالنات
وهي القيم التي تؤكد  .وإعالء قيم الفردية، والبحث عن المتعة من خالل االستهالك .الغربية

 عليها ثقافة االستهالك الغربي ذاتها.
إن هذه اإلعالنات تؤدى إلى استنزاف دخول األفراد حيث تلعب هذه اإلعالنات دورًا     

لسلع بخلق نوع من اللهفـة في نفوس الناس لالستهالك، وهكـذا نجح هامًا في اقتنـاء الفرد ا
اإلعالن الذي اعتمد على قوة ونفوذ وسائل اإلعالم المعلوم في الوصول إلى أغلبية سكان 

وعالمات  ،وأسمـاء ،العـالم في مختلف الطبقات، والثقـافات، وصارت السـلع االستهالكية
 .من الثقافة المتداولة بين البشر رغم اختالف اللغات ـزءً الشركات الكبرى متعـدية الجنسيات ج

وعلى المستهلكين  .فرض اإلعالن نوعًا من الهيمنة على األسواق العالمية لقدو  .(1)والثقافات
وخـلق إجماع زائف على استهالك سلع وخدمات قد ال  .من خـالل توحيد وتنميط األذواق

و قد ال تتفق مع احتياجاته، وأوضاعه المعيشية  يكون الفرد أو المجتمع في حاجة إليها، أ
بل وال تتفق مع أولويات المجتمع في الوقت نفسه أدت ثقـافة االستهالك وبريق اإلعالنات 
إلى تسليع القيم واألفـكار والمعاني والمشاعر من خالل االختفاء المبـالق فيه بأهمية الرموز، 

بين الحصول على سلعة واستهالك سلعة، أو خدمة  والعالمات المـادية، وخلق األشياء الزائفة
فاإلعالن وسيلة من وسائل التأثير في السلوك، فهو يقتحم  .وبين تحقيق السعادة أو الحرية

المجـال النفسي لإلنسان بدون استئذان، فهو عبارة عن نشر معلومات البيانات عن األفكار 
                                                 

1-Priyatosh Maitra – author , p 102.                                                            
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م المختلفة لخلق حالة من الرضا أو السلع أو الخدمات والتعريف بها في وسائل اإلعال
نظير دفع  ،النفسي في الجهود بقصد بيعها أو المساعدة في بيعهـا أو تعليها أو الترويج لها

مقابل لذلك أصبح اإلعـالن اآلن وسيلة هـامة من وسائل العالقات العـامة من أجـل التسويق 
أو  .أو لوحات الدعاية .نيةوترويج المنتجات مثل الرسوم على الجـدران، واللوحات اإلعال

 أو وسائل المواصالت. .والعادية في الطرق  .أو الالفتات الضوئية .الملصقات
والمحاكاة، وتقليد اآلخرين  .إن انتشار ثقـافة االستهالك عبر آلية اإلعـالن، وحب التملك    

ة وهو األمر الذي ترتب عليه تشكيل منظومة قيمي .تتجسد في الكثير من المجتمعات
وغير  .حيث تظهر رغبـات، واحتياجات مصطنعة .استهالكية تتماشي مع قيم الثقافة الغربية

والرغبة في تقليد  .إال أنها تتحـول عبر آلية اإلعـالن، وتفشى قيم االستهالك .ضرورية
والمشكلة هي أن الهم االستهالكي ال نهاية له، وبالتالي فإنه يخلق  اآلخرين إلى احتياجات،

اقتصادية مستمرة على األسرة، والمجتمع ككل، وهو األمر الذي يؤدي في النهاية ضغوطًا 
 إلي مزيد من الضغوط علي الظروف االقتصادية لتلك المجتمعات، وزيادة على ذلك فإن  
اإلعالنات تشغل معظم الناس وخاصة في أوقات فراغهم، مما أدت بطبيعة الحال إلى تزايد 

اقتناء، أو رغبات في منتجات جديدة تخلق باستمرار عن طريق  القدرة االستهالكية من خالل
واألطفال  .اإلعالنات بزيادة الوقت الذي يقضى في مشاهدة برامج التلفزيون، خاصة النساء

يقضون وقتًا طوياًل وهم يشاهدون برامج التلفزيون أكثر مما يفعل الرجال والشباب، وبالتالي 
في ضوء ذلك يقول  العالم  لينيت و  ،اة والتقليدينعكس هذا على المجتمع ككل المحاك

فهو يرى أن النسـاء يتأثرن أكثر  .ما يكونون من النساء اً أن معظم المستهلكين غالب :)باليرت
 .من غيرهم باإلعالنات فضـاًل عن أنهن تقمن بالخدمة في المنزل، ويحتفظن بالبضائع

دور خدمي منتقد ويتحدى االستهالك في والطعام، ويرعين األطفال، ويالح  أن دور النسـاء 
المجتمع الحديث، من خالل أنواع من السـلوك ناتج عن احتياجات في تشكيل اتجاهات المـرأة 

مما يؤدى إلى تعميق اتجاه النساء والشباب واألطفال نحو زيادة االستهالك ويرجع  ،وسلوكها
 (1)ذلك إلى اإلعالنات وبرامج التلفزيون(.

                                                 

اين خالد فياض، ظاهرة االستهالي بني التحليل االقتصادي والتفسري االجتماعي، جملة العلوم االجتماعية، وزارة اإلعالم املصرية ،العدد الث-1
 .16،ص2009,سبتمرب
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نمط االستهالك الغربي  بدأ في االنتشار  في  مختلف دول العـالم  ن  إل فخالصة القو     
 .وهذا مرتبط بالتطورات التي طرأت علي وسائل االتصال الجماهيري  .وخاصة العالم الثالث

خاصة فيما يتعلق  بالمادة اإلعالنية التي  تبثها و  .أو الثورة في مجال االتصاالت عموماً 
لى زيادة االستهالك بشكل كبير أكثر من انخفـاض األسعار وسائل اإلعالم مما أدت إ

وساهمت في خلق نوع من  الفجـوة االستهالكية بين األفراد مما زاد اإلنفـاق االستهالكي على 
مختلف السلع والمنتجات عبر البرامج التي  تطرحهـا المؤسسات العالمية من خـالل هذه 

ي  أدت إلى زيادة الوعي لدى المتصفحين للبرامج اإلعـالنات وخاصة على شبكة اإلنترنت الت
عبر الشبكات بشراء المنتجـات التي  يودون الحصـول عليها دون أي عنـاء في إطار كل 
ذلك يصبح التساؤل حول قيم االستهالك في ظل الثورة الكونية في مجال تكنولوجيا 

علي   كانتاءً المعلومات سؤال طبيعي تفرضه الظروف التي تمر بها المجتمعات سو 
تلك القيم  التي ترتبط بشكل وثيق بالمجتمع الذي تتشكل من و  .المستوي الدولي أو المحلي

في ظل  .فإذا كان هذا المجتمع هو بذاته في حالة تغير وتطور وتحول كبير ؛خالله 
الخاص باالستهالك  يصبح هو  القيميالبناء  فإن   .التحوالت العالمية  تفرض نفسها وبقوة

 ر عرضه للتحول والتبدل.اآلخ
 مفهوم االستهالك في النظرية االقتصادية: المطلب الثاني

موضوع االستهالك حظي باهتمام كبير من قبل الباحثين في أكثر من علم من العلوم  ن  إ 
ولقد عبر أحد الباحثين)أن موضوع االستهالك أرضية اجتمعت عليها باحثون  االجتماعية،

ولعل  وعلم النفس(، ،ا بين علم االجتماع إلى علم االقتصادمن تخصصات مختلفة تقع م
االهتمام األكبر الذي حظي به موضوع االستهالك من قبل علماء وباحثين اقتصاديين يرجع 
إلى أن االستهالك ظاهرة وعملية ذات طابع اقتصادي الرتباطه بقضايا ذات طابع اقتصادي 

االستهالك مفهوم  منافسة باإلضافة إلى أن  مثل العرض والطلب ومعدل اإلنتاج وجودته وال
منافس لالدخار، بحيث أن االدخار يعتبر تأجيال لالستهالك في الوقت الحاضر إلى 

 ن  أه نمط من أنماط الحياة اليومية التي يعيشها اإلنسان أي أن   كما استهالك مستقبلي،
 القيمييدة بالجانب فهو ذات عالقة وط، (1)االستهالك أحد مؤشرات الرفاهية في المجتمع

والعقائدي في حياة المجتمعات المختلفة باإلضافة إلى إن االستهالك هو أحد المحددات 
                                                 

 . 31م،ص1957مصر؛  -القاهرة، ر ،دارسات يف علم االقتصاد ،جلنة البياين العريب للنش مصطفى الشهاب ،-1
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األساسية في تكوين الدخل القومي، ويمثل النسبة الكبرى من حجم األنفاق الكلى في كثير 
خاصة، و في نمو االقتصاد األمر الذي  أكسبه أهمية  هاماً  وكما يعلب دوراً  من دول العالم،

تعدد فيه البحوث للوصول إلى حقائق علمية تخدم صانعي  حيوياً  ميزة تجعل منه مجاالً 
إن أي  القرار لتحقيق رؤيا وتخطيط مستقبلي للدارسات االقتصادية في دول العالم المختلفة.

قات والصعوبات التي تعترض ، تحليل لالستهالك ماته تكتسي صبغة هامة رغم الُمعوِ  ومقوِ 
ه على مستوى مفاهيم المسَتهِلك واالستهالك يقول جاستون ديفوسيه:)إن تحديد ما يقصد سبيلَ 

بكلمتي المسَتْهِلك واالستهالك أمر مُعقَّد نسبًيا، فالواقع أن فكرة االستهالك لم تتحدد إال 
ويبدو أن دور المسَتْهِلك في النشاط االقتصادي لم يكن  بالتدريج، وبعد مضي وقت طويل،

 في بادئ األمر، ثم أخذ يتحدد في مواجهة المنِتج، حتى ظهرت نظريات جديدة عن معروًفا
لم تتخذ فكرة االستهالك صورة واضحة  وبالرغم من هذا التطور ،القيمة ورجحت كفته 

دة المعالم، و ما زال هناك خالف بين االقتصاديين المعاصرين حول تعريف  محدَّ
كما أن المستهِلك مخلوق  ادي الذي يدخل في نطاقهوتحديد النشاط االقتص (1)االستهالك(،

مخلوق مَعقَّد )إن  االنسان ليس من السهل َفْهُم تصرفاته؛ فهو كما يقول هارتلى جراتان:
يعيش في عالم مَعقَّد، ولكي يتم فهم تصرفاته، يجب التسلح بمعلومات أكثر من تلك التي 

وعلماء  ،وعلماء االجتماع ،ء النفسيتقنها رجال االقتصاد؛ لتشمل أبحاث ونظريات علما
 . (وعلماء التحليل النفسي ،دراسة اإلنسان

   -المدلول اللغوي لالستهالك: أوال:
 (consumption)نجد هذا المصطلح  في اللغة اإلنجليزية لغة االقتصاد الوضعي األولى   

بمعنى  (consumption)فهل كلمة االستهالك أفضل تعزي بكلمة  الذي  يعني االستهالك
آخر: هل تعطي فكرًة واضحًة عن المعنى الحقيقي لالستهالك بالرجوع إلى قواميس اللغة 

 وُيتلف،،و يلتهم و  يستنفذ، وتعني: يستهلك،( consume)نجد أن كلمة و  اإلنجليزية،
. أمَّا في قواميس اللُّغة اإلنجليزية فإنَّه ورد في (2)ينفقو يضيع،  و يستحوذ على،و يبدد،

كما ورد في قاموس أكسفورد  .تر األمريكي: اإلفناء أو عملية التحويل إلى طاقةقاموس وبس

                                                 

هللا، سلسلة اخرتان لك،  ، الدار القومية للطباعة والنشر، دت- 1 ، ص ص جاستون ديفوسيه ،مكان املستهلك يف االقتصاد املوجه، ترمجة دانيال عبد 
5-6 . 
 .11م ،ص1966سيد حممود اهلواري ،تصرفات املستهلكني، دون انشر، الطبعة األوىل ،- 2
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وعلى الرغم من اختالف هذه المعاني في ألفاظها، فإنها في  .بأنَّه: شراء واستعمال السلع
 .االحقيقة متشابهة في مدلوله

 -المدلول االقتصادي لالستهالك: :ثانياً 
ية)اإلنتاج والتوزيع واالستهالك(، يشكل هذا األخير في الثالثية االقتصادية الكالسيك   

والخدمات الحاجات اإلنسانية، ويترافق مع كل استهالك  ،حيث ُتْشبـِع السلع المرحلة النهائية
ولقد أعطيت كلمة االستهالك تفسيرات  ،كان نقًدا أم رأسمالًيا أم من المحروثإنفاق سواءً 

ل النشاط االقتصادي الذي يدخل في نطاق مختلفة، ولم يتفق االقتصاديون حول مدلو 
االستهالك وعلى الرغم من ذلك، فإنه يوجد عدد من التعريفات، يلقي كل منها الضوَء على 

)إننا كلنا نتكلم عن نفس (1)زاوية أو أكثر من جوانب هذا المفهوم، وكما يقول البعض:
التعريف على عناصر  بيد أننا لم نتفق بعد على ما نتكلم عنه(، وكلما اشتمل ،القضية

وفيما يلي عرض لبعض  .االستهالك وهدف المستهلك، كان هذا التعريف أقرب إلى الصحة
ه:)عمل يهدف إلى استعمال العالمي االستهالك بأن   ويستريعرف قاموس  هذه التعريفات:

فاالستهالك هو استعمال السلع  ؛والوقت وغير ذلك ،الشيء استعمااًل كاماًل مثل األكل
وينتج عن هذا االستعمال اندثاُر منفعتها، وذلك خالًفا لإلنتاج وهو إيجاد  ،تصاديةاالق

ويعرف ، القيمة، وقد يكون أيًضا في حف  هذه السلع والتمتع بها أو بما يمكن أن ُتستخدم فيه
ه: االستعمال األخير للسلع والخدمات في إشباع قاموس االقتصاد الحديث االستهالك بأن  

 .غبات اإلنسانية(، وتعرف وزارة التجارة األمريكية االستهالك تعريًفا إحصائًياالحاجات والر 
ه: )القيمة السوقية لمشتريات السلع والخدمات من األفراد والهيئات التي غرضها غير فتقول إن  

ومن تعريفات االقتصاديين الغربيين  (2)الربح، وقيمة األكل والمالبس واإلسكان وغير ذلك(،
االقتصادي األمريكي جاردتر آكلي )االستهالك هو الحصول على إشباع مادي نقتبس قول 

 أو نفسي من استخدام أو ملكية السلع والخدمات االستهالكية وليس مجرد شرائها فقط. 
االستهالك هو:)المنفعة المتحققة عن الجهد  أما االقتصادي األلماني شترا يزلر فيقول بأن     

بينما نجد االقتصادي الفرنسي  .(3)ى السلع الضرورية(المبذول من أجل الحصول عل
                                                 

، وجوهاتسون وروبرتسون ، معلم مصطلحات 49م، ص 1981ن عابدين ، معلم املصطلحات احملاسبية واملالية، مكتبة لبنان، بريوت، عدان- 1
 . 39م، ص1972اإلدارة، ترمجة نبيه غطاس، مكتبة لبنان، بريوت، 

 .    8ص 7سيد اهلوارى، مرجع سابق،ص-2
 .      769م، ص1980ترمجة عطية مهدي سليمان ، اجلامعة املستنصرية، بغداد،  ،«النظرية والسياسات»ج. آكلي ، االقتصاد الكلي -3
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جاستون ديفوسيه يرى األخذ بالمعنى الواسع لالستهالك، الذي يشمل االستهالك غير 
، وعليه «المباشر )الوسيط أو المنتج(، واالستهالك المباشر )النهائي أو التام أو غير المنتج

إلشباع حاجة، دون التمييز بين نوعي  تعريف االستهالك عنده:استخدام ناتج العمل فإن  
 . (1)االستهالك

  -المدلول المحاسبي لالستهالك: :ثالثاً 
َبْيَد أن من  (االستهالك)والذي ُترجـِم إلى  (Depreciation)يستخدم علم المحاسبة اصطالح  

 األفضل ترجمته إلى إهالك أو إهتالك، كما ذكر ذلك كثير من الباحثين وهو أقرب إلى
 ى المقصود، ويتضح ذلك من تعريفات أهل االختصاص، ومن معاني االستهالك فيالمعن
 -المدلول المحاسبي ما يلي: 
 النقص في القيمة الحقيقية ألصل من األصول نتيجة لالستعمال وبمرور الزمن. /1
طريقة أو إجراء حسابي لتحويل األصول الثابتة تدريجًيا إلى مصروفات، حيث ُتوزَّع قيمة  /2
 صول المنسوبة إلى الفترات التي اْسُتْعِمَلت فيها على مدد المحاسبة.األ
م فيها هذه توزيع تكلفة الموجودات المادية طويلة األجل على  /3 الموجودات الفترات التي ُتَقدِ 

 .(2)خدمات معينة
   -: االستهالك في الفكر التجاري:رابعاً 

 ًبا ما بين أواخر القرن الخامس عشر وحتىتمتد فترة الفكر التجاري لمدة ثالثة قرون تقري
أواخر القرن الثامن عشر الميالدي وخالل هذه الفترة تحول الفكر االقتصادي من االهتمام 

هذا الفكر انحاز إلى جانب التاجر  أي أن   بكيفية إشباع الحاجات إلى كيفية تكوين الثروات،
الهتمام على مواضيع الثروة، والنقود، لذا فقد انصب ا .(3)أكثر من انحيازه لصالح المستهِلك

وسعر الصرف، والتجارة الخارجية، وسعر الفائدة واألجور، وهذه مشكلة فيما بعد أساسيات 
 . (الكالسيكي)الفكر التقليدي

                                                 

 . 23 – 18جاستون ديفوسيه ، مرجع سابق ، ص -1
معلم مصطلحات  –، وجوهاتسون وروبرتسون 49م، ص 1981عدانن عابدين ، معلم املصطلحات احملاسبية واملالية، مكتبة لبنان، بريوت، -2

، جملة «مفهوم االستهالي يف ظل الت طيد االشرتاكي»، وحممود شوقي عطا 39م، ص1972طاس، مكتبة لبنان، بريوت، اإلدارة، ترمجة نبيه غ
 . 169-168م، ص 1967احملاسبة واإلدارة والتأمني للبحوث العلمية، كلية التلارة، جامعة القاهرة، 

، وسامي ذبيان 39-38م ، ص 1985والنشر، بريوت، الطبعة االوىل، حممد بشري علية ، القاموس االقتصادي، املؤسسة العربية للدراسات - 3
 .46-45م، ص 1990قاموس املصطلحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، رايض الريس للكتب والنشر، لندن، الطبعة االوىل،  –وآخرون 
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أما فيما يتعلق باالستهالك فإنه لم يلق أية عناية خالل هذه الفترة، وإنما كان ينظر إليه     
يجب أن تقتصر على الحدود الدنيا رغبة في إتاحة المزيد من ه عملية عقيمة و على أن  

اإلنتاج القومي لتصديره والحصول على المزيد من الذهب والفضة اللذين يشكالن عناصر 
ومن ثم فإن االستهالك لم ينل مكانة رفيعة في فكر التجاريين كما  .(1)الثروة في تلك الفترة 

قشته إال بما يخدم الغرض األساسي للنظام االقتصادي هو الحال بالنسبة للثروة، ولم تتم منا
 رغم ذلك .لذلك ال نجد في  الفكر التجاري أية نظرة خاصة باالستهالكو وهو جمع الثروة، 

 فقد أشار أينز إلى أن  بعض التجاريين كانوا يدعون إلى ضرورة زيادة االستهالك، ألن  
 توى التشغيل .االمتناع عن االستهالك سوف ينتهي إلى نقص في مس 

 -:(الكالسيكي)االستهالك في الفكر التقليدي :خامساً 
ونظًرا لثبات  .الدخل القومي عند مستوى التشغيل الكامل يتصف بالثبات وعدم المرونة إن   

االدخار واالستهالك يصبحان متغيرين متنافسين، بحيث ال يمكن زيادة أحدهما  الدخل، فإن  
 .دة االدخار ال يمكن أن تتم إال بتخفيض مستوى االستهالكزيا إن   أي .إال بتخفيض اآلخر
تابًعا لتغيرات سعر الفائدة، فإن  -حسب فروض النظرية التقليدية-ولما كان االدخار

االستهالك أيًضا يعتبر وبشكل غير مباشر تابًعا لسعر الفائدة، وبما أن النظرية التقليدية ال 
سوف  -وهو ثمن االدخار -فإن ارتفاع الفائدة  تعترف بوجود االكتناز في المجتمع، لذلك

وعلى العكس  ،بالتالي يؤدي إلى تخفيض مستوى االستهالكو  يؤدي إلى زيادة المدخرات،
انخفاض سعر الفائدة سوف يؤدي إلى أن يفضل المدخرون زيادة استهالكهِم وتخفيض  فإن  

في التحليل االقتصادي التقليدي،  االستهالك لم ُيْعَط أهمية كبيرة وبذلك نجد أن   (2)مدخراتهم،
كاًل من  أن  ويرجع السبب في ذلك إلى  .ما كان التعرض له يأتي بشكل غير مباشروإن  

 االدخار واالستثمار له أهمية خاصة في الفكر التقليدي .
 -االستهالك في الفكر الكينزي: :سادساً 
أن العرض يخلق الطلب ينص القانون على و الكالسيك باعتمادهم على قانون ساي إن     

المتغير األساسي في الحياة  خلصوا إلى نتيجة أساسية مفادها: أن  و  المساوي له لألسواق،
                                                 

سرييخ الفكير االقتصيادي،  –وما بعدها، ود. لبيب شيقري  23م ص 1973سريخ الفكر االقتصادي، دار النهضة العربية، بريوت،  –سعيد النلار  -1
وما  47هي، ص 1409وما بعدها، و حمسن كاظم ، سريخ الفكر االقتصادي، ذات السالسل، الكويت،  95م، ص 1977دار هنضة مصر، القاهرة، 

 بعدها .
 . 125سن كاظم  مرجع سابق ، ص ، و حم143، ولبيب شقري ، مرجع سابق، ص 111أنظر: سعيد النلار ،مرجع سابق، ص  -1
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رفض  كنز إال أن   .الطلب ال يشكل أية مشكلة على اإلطالق االقتصادية هو العرض، وأن  
وليس  الطلب يعتبر المتغير األساسي في الحياة االقتصادية هذه النتيجة وانتهى إلى أن  

أي أن مستوى الطلب هو الذي يؤثر في تحديد مستوى كل من الدخل والتشغيل،  .العرض
كما خلص أيًضا إلى أن مستوى الطلب الكلي لن يكون بالضرورة دائًما عند مستوى التشغيل 

أي أن  النظام االقتصادي  الكامل، بل إن الوضع المعتاد هو أن يكون دون هذا المستوى،
ظاهرة نقص الطلب، وبالتالي نقص مستوى كل من الدخل والتشغيل، وبعد بطبيعته معرض ل

توصل كينز إلى بيان أهمية الطلب في النشاط االقتصادي، قام بشرح وتفسير المكونات  أن  
وبما أن الطلب االستهالكي .الطلب االستهالكي والطلب االستثماري  :األساسية للطلب وأهمها

من إجمالي  ٪85قومي، والتي قد تصل نسبته أحياًنا إلى يشكل القسم األكبر من الدخل ال
 الدخل القومي، ولما كان الطلب االستثماري ال يعدو في حقيقة األمر أن يكون إال طلًبا

يمكن القول إن االستهالك في الفكر  .(1)مشتًقا من الطلب على السلع والخدمات االستهالكية
ة على اإلطالق، إذ اعتمد عليه كينز في تحليله الكينزي يعتبر من أهم المتغيرات االقتصادي

للنظام االقتصادي، كما اعتمد عليه في التعرف على طبيعة المشكالت التي تواجه النظم 
االقتصادية عموًما، وبالتالي في رسم السياسة االقتصادية الالزمة للتصدي لهذه المشكالت. 

صادي، والسبب الرئيسي لما تعانيه فاالستهالك عند كينز أحد محددات مستوى النشاط االقت
الرأسمالية من مشكالت، ويشكل أداة هامة لمعالجة هذه المشكالت .مما سبق بيانه في تلك 
الفترة التاريخية، تتضح أسباب تأخر ظهور نظريات االستهالك، إذا لم يحاول كثير من 

سع عشر الميالدي، فقد االقتصاديين تحليل العوامل المؤثرة في االستهالك إال بعد القرن التا
لم يعط  )انشغلوا طوال القرنين الثامن والتاسع عشر بمشكالت اإلنتاج، ويقول جون كامبس:

االقتصاديون لالستهالك أهمية كبيرة إال أخيًرا، فقد قال االقتصاديون نحو النظر إلى نظريات 
نات التي االستهالك على أنها قليلة المساهمة في تطوير عملهم، ماعدا بعض التخمي

لم يعرف االقتصاديون أهمية  كما يقول زكي محمود شبانة: .(2)(تستعمل في نظرية القيمة
حيث بدأ جيرمي  .االستهالك واإلنفاق في الدراسات االقتصادية إال في القرن التاسع عشر

                                                 

، و أمحد فريد مصطفى 235م، ص 1939النظرية العامة يف االقتصاد، ترمجة هناد رضا، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت،  –جون مينارد كينز - 1
 . 220م، ص1985ومسري حممد السيد حسن , تطور الفكر والوقائع االقتصادية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 

 . 62م، ص1964جون س. كامبس, املدخل اىل علم االقتصاد، ترمجة د. محيد القيسي، مكتبة الوفاء، املوصل، - 2
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بنثام في أوائل القرن التاسع عشر بنظرياته، ثم تلته المدرسة االشتراكية، ثم أتت بعد ذلك 
درسة كينز االقتصادية، بعد أن أخرج نظريته في التشغيل وفائدة رأس المال سنة م

           -وعلل الكثيرون عدم االهتمام بدراسة االستهالك والمستهلك بأسباب منها: (1)م،1936
وفي هذا  .(2)الرغبات اإلنسانية ال حدود لها، وأن اإلنتاج يوجد طلًبا مماثالً  االعتقاد بأن   /1

ريكاردو:ال يقوم أي شخص بإنتاج شيء ما إال بقصد استعماله أو بيعه، فالحاجات  يقول
 والرغبات ال حدود لها.

          االعتقاد بأن  االستهالك فن يشمل عدة أمور غريبة عن علم االقتصاد، ولذا فيجب /2
كتاب إلى استبعاد دراسة االستهالك لصعوبتها . يقول ألفرد مارشال عند حديثه عن إغفال ال

وقد يكون السبب في ذلك هو أن البحث في ، وقت قريب العناية بدراسة موضوع االستهالك
أحسن الوجوه التي ينفق األفراد دخولهم وفًقا لها، ال يخضع لمنطق علم االقتصاد، ولهذا لم 
يتعرض االقتصاديون لطرق هذا الموضوع إال لماًما، إذ لم يكن لديهم ما يقولونه مما يجهله 

على الرغم من أن مثل هذا البحث الذي يساعد على اإلفادة من الموارد (3)عقالء الناس،
عوامل عديدة قد جدت  المتاحة على أفضل وجه ممكن بحث بالق الخطر واألهمية .َبْيد أن  

أولت لهذا الموضوع أهمية في البحوث والمناقشات االقتصادية، ومن و في الوقت الحاضر 
          -هذه العوامل:

ثمة ضرًرا قد لحق بالتفكير االقتصادي  العامل األول: يرجع إلى ما ساد من اعتقاد بأن  
نتيجة إصرار ريكاردو على إعطاء نفقات اإلنتاج أهمية أكبر مما تستحق عند تحليله للعوامل 

لب الدور الذي يؤديه الط ه وأتباعه كانوا على دراية وافية بأن  التي تحدد قيمة التبادل ومع أن  
هم لم )االستهالكي( في تحديد القيمة ال يقل أهمية عن الدور الذي يؤديه العرض، إال أن  

كاف، ولهذا أخطأ الكثيرون، فيما عدا القليلين من القراء فهم  حيعبروا عن هذه الحقيقة بوضو 
 ما ذهبوا إليه .

علت ُتعنى العامل الثاني: يرجع إلى نمو عادات من التفكير الدقيق في علم االقتصاد ج
باإلفصاح عن األسس التي تقوم عليها حججهم. ولعل هذه العناية المتزايدة قد نشأت بسبب 

                                                 

 .   55-54هي، ص 1373، 3، السنة 6زكي حممود شبانه، معامل رئيسية اقتصادية إسالمية، جملة املسلمون، القاهرة، العدد-1
 .       8سيد اهلواري مرجع سبق ذكره، ص -2
 .132م، ص 1952الفرد مارشال، أصول االقتصاد، ترمجة وهيب مسيحه وأمحد نظمي عبد احلميد، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة،  - 3
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واستخدامهم لطرق تفكيرهم، ومن المشكوك فيه ، استعمال بعض الكتاب للغة علماء الرياضة
 أن يكون استخدام القوانين الرياضية المعقدة قد أجرى شيًئا كثيًرا على علم االقتصاد. ولقد
حتم هذا االتجاه القيام بتحليل أدق وأوفى لالصطالحات الرئيسة لعلم االقتصاد، ومن بينها 

 الطلب )االستهالك( على وجه الخصوص.
روح العصر تدفع إلى استخدام ثروة المتزايدة  العامل الثالث: يرجع هذا العامل إلى أن  

دفع بدوره إلى بحث الموضوع  استخداًما أفضل حتى يزيد مقدار الرفاهة العامة، ولعل هذا ي
استخدم هذا العنصر استخداًما جماعًيا  القيمة التبادلية ألي عنصر من عناصر الثروة سواءً 

 هذهو .العامة وقيمة الزيادة التي يحققها استخدامه في السعادة والرفاهة، أو استخداًما فردياً 
  قتصاديين اليوم يبدئون دراسةالعوامل وغيره عادت إلى االستهالك أهميته حتى أن  معظم اال

 .               (1)االقتصاد بنظرية االستهالك واإلنفاق
 -االستهالك من وجهة نظر المحاسبة الوطنية: :سابعاً 
 .اً نهائيًا يقسم االستهالك إلى استهالك إنتاجي )وسيط( و استهالك      
 ن غير سلع التجهيز،عبارة عن) مجموع السلع م االستهالك اإلنتاجي أو الوسيط: /1

 والخدمات اإلنتاجية المنتجة أو المستوردة المستخدمة من قبل وحدات اإلنتاج أثناء عملية
ويقيم االستهالك اإلنتاجي بسعر الحصول من دون رسوم  ،اإلنتاج في الفترة محل الدراسة

 -ويالح  من التعريف اآلتي:(، قابلة لالسترجاع
أو تحميلها ،ثناء عملية اإلنتاج نتيجة زوالها مثل المحروقاتأ أ( تختفي السلع الوسيطة كلياً 

 في منتجات أخرى كالنفط في صناعة البنزين وغيره.
 االستهالك اإلنتاجي لفرع التجارة ال يشمل المنتجات المشتراة من أجل إعادة البيع. ب(

تشترى،  ماج( ال يتضمن االستهالك الوسيط الخدمات غير اإلنتاجية التي ال تستهلك وإن  
وشراء الخدمات غير  ،والخدمات اإلنتاجية ،من التمييز بين استهالك السلع وهنا البد  

ا لالستهالك بخالف الخدمات اإلنتاجية يمكن أن تكون موضوعً  أن   اإلنتاجية، بمعنى آخر
 ما للشراء.لالستهالك وإن   الخدمات غير اإلنتاجية التي ال يمكن أن تكون موضوعاً 

الستهالك الوسيط اهتالك أو تناقص قيمة السلع التجهيزية )أثناء عملية د( ال يتضمن ا
 لألصول الثابتة. استهالكاً  تي تعتبراإلنتاج( ال

                                                 

 24-21، وخضري عباس املهر, مرجع سابق، ص 17-8وجاستون ديفوسيه , مرجع سابق، ص  - 1
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هـ( االستهالك اإلنتاجي ال يتم إال من قبل الفروع و القطاعات المنتجة فالفروع غير المنتجة 
 ليس لها استهالك إنتاجي.

 ه فرع غير إنتاجي، بينما قطاع العائالتائالت بأن  البد من التدقيق في حول فرع الع و(
 والمؤسسات الفردية الصغيرة هو قطاع إنتاجي و ذلك إلدخال قطاع المؤسسات الفردية

 الصغيرة التي وظيفتها األساسية هي إنتاج السلع والخدمات اإلنتاجية.
لمستخدمة لإلشباع ه )مجموع السلع و الخدمات اإلنتاجية ايعرف بأن  النهائي: االستهالك  /2

 المباشر و اآلني لحاجات األعوان غير اإلنتاجية المقيمة(.
 ُويقي م االستهالك النهائي بسعر الحصول بما فيها الرسم الوحيد اإلجمالي والرسوم والحقوق 

 باآلتي: ويقيم االستهالك النهائي .على الواردات بالنسبة للمنتجات المحصل عليها من السوق 
 .ة بالنسبة للمنتجات المستهلكة ذاتياً أ( بسعر التجزئ

ب( بسعر اإلنتاج بالنسبة للسلع والخدمات المنتجة من قبل المستخدم والموجهة 
 مضافاً االستهالك النهائي الفردي للعائالت  يساوي  االستهالك النهائي اً للمستخدمين. إذ

المالية. للمؤسسات لنهائي ااالستهالك  إضافًة الي االستهالك النهائي لإلدارات العمومية
 يتناول الباحث كل عنصر على حدة: فوسو 

هي و ستهالك النهائي للعائالت:)ويشمل ثالثة أنواع من االستهالكات النهائية للعائالت اال -
االستهالك النهائي على القطر االقتصادي للعائالت المقيمة، واالستهالك النهائي على 

واالستهالك النهائي خارج  .السياح األجانب(القطر االقتصادي للعائالت غير المقيمة)ك
يعرف و للعائالت المقيمة)كالسياح الوطنين في الخارج( .  القطر االقتصادي)في الخارج(

االستهالك النهائي  هنظام المحاسبة القومية الجزائري االستهالك النهائي للعائالت على أن  
 على القطر االقتصادي للعائالت المقيمة و غير المقيمة.

النهائي لإلدارات العمومية:)يقاس بالفرق بين المشتريات من السلع و الخدمات  االستهالك -
من غير تلك التي تدخل في التراكم الخام لألصول الثابتة و الالزمة لسير اإلدارات 

والمبيعات من السلع و الخدمات التي ال تؤخذ في إنتاج الفروع و يسمى  العمومية،
 إلدارة(.باالستهالك الصافي ل

و هو شبه مهمل  .االستهالك النهائي للمؤسسات المالية:)يعرف بنفس التعريف السابق -
 ( . غير اإلنتاجية)يضاف إليه االستهالك النهائي للفروع 
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 استخدام السلع والخدمات ه:خالصة القول يعرف االستهالك في االقتصاد الوضعي بأن  
ي ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات باستخدام أ ؛بغرض إشباع الحاجات المتعلقة باألفراد

، وبشكله الذي أنتج عليه في أنتاج سلع وسيطاً  بمعنى يستهلك اإلنتاج استهالكاً  .وسيط
أو استخدام نهائي،  .وهو ما يعبر عنه بمستلزمات اإلنتاج أو السلع الوسطية، أخرى 

عليه ذلك من استخدام  بما ينطوي  نهائياً  والمقصود بذلك أن يستهلك إلنتاج استهالكاً 
المنتجات من سلع وخدمات أو التمتع بها إلشباع أغراض االستهالك  بحيث ال تختلف عن 

  (1)هذا االستهالك سلعة أخرى تصلح إلشباع حاجة ما.
 مفهوم االستهالك في االقتصاد اإلسالمي: المطلب الثالث

د الباحث علىف أم ا في معاجم اللغة العربية:   يمكن إنكار أهمية التحليل اللغوي،  ه الأن   يؤك 
ولفهم معنى االستهالك  .اللغة تعكس ثقافة مجتمع في حقبة من حقب التاريخ ن  أإذ 

مفاهيم االستهالك  يشير الباحث إلى أن   ماللغوي. ثمن تحديد معناه  البد   ومدلوالته الفكرية،
 التبديد،و  التبذير،و  اإلسراف،و اإلشباع، و اإلتالف، و الشراء، و تتسع لتشمل: اإلنفاق، 

 األكل، ويتضح ذلك من خالل عرض تعريفات العلماء وأهل االختصاص.و  اإلهالك،و 
  -:لغةتعريف االستهالك  :أوالً 

جاء في اللسان والقاموس المحيط أن: )هلك على وزن َضَرَب و َمَنَع و َعِلَم، ُهلكًا     
واستهلك  .هلكه وهلكه ويهلكه الزٌم ومتعد  بالضم، وَهالكًا، وتهُلوكًا بضمها، وأهلك الشيء واست

قاموس  وفي (2)واالهتالك واالستهالك رميك نفسك في تهلكة( .المال أنفقه وأنفذه وأهلكه
هلك الشيء يهلك هالكًا وهلوكًا وأهلكه واستهلكه(، أمَّا ما جاء في لسان )"مختار الصحاح:

ه، والهلكى الشرهون من النساء العرب:)استهلك المال: أنفقه وأنفذه، وأهلك المال: باع
. مما سبق يالح  أنَّ المفهوم اللغوي (والرجال، ومنه قوله: لم أهلك إلى اللبن أي لم أشربه
المستهلك هو  :وكذلك معنى االستهالكلالستهالك هو إفناء السلع والبضائع وإهالكها، 

هلك ما عنده من طعام : أنفقه وأهلكه ويقال است للمال ونحوه ، يقال استهلك المال: المنفق 
كون استهلك بمعنى قصد أن يهلك هذا يفاالستهالك مصدر فعله استهلك ، ف .أي أنفقه

                                                 

 .48م،ص1992صر,املوسوعة االقتصادية، دار الفكر العريب للنشر،م حسني عمر ، - 1
، دار اجليل، بريوت،ص د ت، 3، والفريوز آابدي، القاموس احمليد ج/507هي،ص 1388، دار صادر، بريوت، 1ابن منظور، لسان العرب ج/ -1
 335ص
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، وقد (هلك)واالستهالك مادته األصلية  .(1)الشيَء أو وجده على تلك الصفة وهي الهالك
نك الشيء ع افتقاداألول: الوجه  ذكر أهل التفسير أن الهالك في القرآن على أربعة أوجه:

هالك  الثاني:الوجه  ، و(2)وهو عند غيرك موجود. كقوله تعالى: ﴿َهَلَك َعنِ ي ُسْلَطاِنَيْه﴾
الموت،  الثالث: الوجه ، و(3)الشيء باستحالة وفساد، كقوله تعالى: ﴿وُيْهِلك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل﴾

 العالم وعدمه رأًسا، بطالن الشيء من الر ابع: الوجه و .(4)كقوله تعالى: ﴿ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك﴾
.هذه هي (5)﴿ُكلُّ َشيٌء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهه﴾ تعالى: وذلك المسم ى فناًء، المشار إليه بقوله

 .(6)التي ذكرها العلماء عند ورود الهالك في القرآن الكريم ةاألوجه األربع
 -المدلول الفقهي لالستهالك: :ثانياً 
خاص لالستهالك، ولعل ذلك  فراد تعريفإعن ة خاليأغلب أمهات الكتب الفقهية  إن      

 حكام العملية،هدف الفقهاء المسلمين يرمي في المقام األول إلى البحث عن األ راجع إلى أن  
ه إذا كانت وقد يكون االستهالك عند هؤالء الفقهاء جليًّا، ال يحتاج إلى تعريف، على أن  

ها قد تناولته في أبواب تهالك، فإن  معظم تلك المصادر قد خلت عن إيراد تعريف فني لالس
االستهالك هو  يرى األئمة في مختلف المذاهب أن   الفقه بالدراسة والبحث لمسائله المتنوعة.

أو هو تغيير  ،(7)إخراج الشيء من أن يكون منتفًعا به منفعة موضوعة مطلوبة منه عادة
الك:)هو إخراج الشيء من و يقول اإلمام الكاساني معرًفا االسته .الشيء من صفة إلى صفة

ومن تعريفات االستهالك عند  ،(8)أن يكون منتفًعا به منفعة موضوعة له مطلوبة منه عادة(
وقال  .(9)بعض الفقهاء المحدثين ما يلي: االستهالك:)هو ضياع المال بتعد أو تقصير(

                                                 

 .124اىلس األعلى للشؤون اإلسالمية، موسوعة مجال عبد الناصر يف الفقه اإلسالمي ، مصر ، د. ت،ص  - 1
 . 29ة سورة احلاقة اآلي- 2
 . 205سورة البقرة اآلية - 3
 . 176سورة النساء اآلية - 4

 . 88سورة القصص اآلية - 5
، وابن اجلوزي ، نزهة 545-544الراغب األصفهاين ، املفردات يف غريب القرآن، حتقيق: حممد سيد كيالين، دار املعرفة، بريوت، د. ت ص - 6

 .640-639هي ص ص1405حممد عبد الكرمي الراضي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية،  األعني النواظر يف علم الوجود والنظائر، حتقيق
، مطبعية 14، ومالك، املدونة الكربى ج/77هي ص1315، املطبعة الكربى، األمريية، بوالق، 5ينظر: الزيلعي،  تبيني احلقائق شرح كنز الرقائق ج/- 7

 ،. 86هي، ص1321، املطبعة األمريية بوالق، 3/، والشافعي ، األم ج59السعادة، مصر، د ت، ص
 . 149م ص1910الكاساين ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، مطبعة اجلمالية، مصر، - 8
 . 48م، ص1968حممد نصار ،حماضرات يف الفقه احلنفي، الطبعة األوىل، - 9
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لشرع أما عن تعريف االستهالك في عرف ا .(1)آخر:)هو إتالف المال في منفعة اإلنسان(
وجاء قيل: بأنه إهالك السلع والمنتجات التي يحصل عليها الفرد لقضاء ضرورياته وحاجاته، 

في معجم لغة الفقهاء: االستهالك هو)زوال المنافع التي ُوِجَد الشيء من أجل تحقيقها، وإن 
 .(2)بقيت عينه قائمة(

  -:اصطالحاً االستهالك  :ثالثاً 
جاء  :وسوعاته نجد تعريفات عديدة، نختار منها ما يليبالرجوع إلى معاجم االقتصاد وم   

في أبجدية علم االقتصاد لسوزان لي، االستهالك:)هو مجموع ما ينفق من مال في شراء 
. أما الدكتور أحمد زكي بدوي فيقول معرًفا االستهالك في معجم (3)السلع والخدمات(

.بينما نجد في (4)نسان حاجاته(ه: )النشاط الذي ُيشبع به اإلبأن   المصطلحات االقتصادية
صادي ــاالقت الموسوعة االقتصادية للدكتور راشد البراوي هذا التعريف:)االستهالك بالمعنى

 . (5)ن طريق االستعمال(ـــَجة، وذلك عِــ دمات المْنتــــلع والخــدمير أو هالك الســيقصد به: ت
)استعمال  هوستهالك بإيجاز تعريف االمن تعريفات إلى أن   سبقمما  يتضح للباحث  

، هل هذا المدلول مهمالسلع والخدمات في إشباع الحاجات اإلنسانية(، وهنا يبرز سؤال 
االقتصادي موجود في الدراسات اإلسالمية؟ يعترض بعض الباحثين على استخدام كلمة 

تب عليه )استهالك( لما تحتويه من معنى اإلهالك واإلفناء، فيقول أحدهم:)االستهالك ال يتر 
 المدلول االقتصادي ن  إ :، ويذكر باحث آخر(6)إهالك أو تدمير للسلع التي يتم استهالكها

استهالك  ، ويرجع ذلك إلي:)أن  (7)لالستهالك لم يرد في أقوال الفقهاء أو في قواميس اللغة
عملية  إن   ليس معناه إفناء أو القضاء على المادة. (8)السلع في العرف االقتصادي

الفقهاء نصوا  الك ال تؤدي إلى إهالك المادة، ولكنها تؤدي إلى هالك المنفعة، بل إن  االسته

                                                 

هللا ، نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام، مكت -1  .86بة الرتاث اإلسالمي ، الكويت، صحممد فوزي فيض 
 .66ه ص1405حممد رواس قلعلي وحامد قنييب ، معلم لغة الفقهاء، دار النفائس، بريوت، الطبعة األوىل - 2
 . 42م ، ص 1988سوزان يل ، أجبدية علم االقتصادي، ترمجة خضر نصار، مركز الكتب األردين ، - 3
 .  49م ، ص 1984تصادية، ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناين، بريوت، أمحد زكي بدوي ، معلم املصطلحات االق- 4
 .31هي،ص1407راشد الرباوي، املوسوعة االقتصادية، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، - 5
  48-44هي، ص 1406، دون انشر، «دراسة إسالمية يف النظرية االقتصادية»حسني غامن ، نظرية سلوي املستهلك  -6
جامعة عبد العزيز حممد احلمد ،االستهالي يف اإلسالم، رسالة ماجستري مقدمة لشعبة االقتصادي اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، - 7

 . 2هي ، غري منشورة ص 1403أم القرى، مكة املكرمة، عام 
 .  59سعد ماهر محزة ، مرجع سبق ذكره ، ص - 8
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ذلك  ألن   المقصود باالستهالك ليس إهالك أصل الشي )أي إفناء عينه من الوجود(، على أن  
ما هو من صنع هللا سبحانه وتعالى، كما أن التدمير واإلهالك ال ال يتعلق به فعل العبد وإن  

اإلتالف، وإنما هو من مجاز التسليط على الشيء باستعماله حتى ينفذ إلشباع  ُيقصد به
مضمون المدلول االقتصادي لالستهالك أشار إليه َجْمٌع من علمائنا  إن  الحاجة، وكذلك 

بن عبد السالم رحمه هللا حيث يقول:)إتالف إلصالح األجساد ز ارحمهم هللا، ومنهم :الع
، وابن قيم الجوزية رحمه هللا حيث يقول (1)مة واألشربة واألدوية(وحف  األرواح كإتالف األطع

في معرض كالمه عن تخل ص الشخص من الكسب المحرم من خمر ونحوها: فهو قد 
عاوض بماله على استيفاء منفعة أو استهالك عين محرمة، فقد قبض عوًضا محرًما وأقبض 

المجمع  وأيضاً  (2)ه ما ال يجوز بذله،مااًل محرًما، فاستوفى ما ال يجوز استيفاؤه وبذل في
هذا المدلول االقتصادي لالستهالك ضمن ما أقره، في مجموعة  قد أقرَ فالعلمي بالقاهرة 

الباحثين في االقتصاد  ، باإلضافة إلى  أن  (3)م1970المصطلحات العلمية والفنية عام 
نساني المباشر للسلع يتفقون على تعريف موحد لالستهالك هو التناول اإل ااإلسالمي يكادو 

، بحيث تستنفذ منافع السلع والخدمات، (4)والخدمات، إلشباع رغبات اإلنسان وحاجاته
باستخدامها في إشباع الحاجات اإلنسانية، ويشير الباحث إلى أن هؤالء الباحثين يفرقون بين 

في  هالكاالست ورود الحاجة والرغبة، على خالف ما هو سائد في االقتصاد الوضعي وأخيراً 
قواميس اللغة العربية، وفي أقوال الفقهاء، وقد سبق بيان ذلك في المدلول اللغوي والمدلول 

 .(5)الفقهي(
  -:: مصطلحات ذات الصلةرابعاً 
يستخدم الباحثون أحياًنا مصطلحات أخرى غير االستهالك عند الحديث عنه، وغالًبا ما     

قاربة المعنى، ويمكن اإلشارة إلى هذه تكون هذه المصطلحات أو األلفاا مترادفة مت
اإلسراف والتبذير و  الشراء،و اإلشباع،  و وشرح بعضها: اإلنفاق، المصطلحات واأللفاا،

فاإلنفاق: يزعم بعض  ...اإلفساد التعدي وغيرهاو التبديد، و اإلهالك،  و اإلتالف،و األكل، و 
                                                 

 .  88-87هي، ص ص1400م ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم، دار اجليل، بريوت _لبنان، املعز بن عبد السال- 1
 .780هي، ص1401زاد املعاد يف هدي خري العباد، مؤسسة الرسالة بريوت، مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، –بن قيم اجلوزية - 2
 .175م،  ص1970 اىمع العلمي ، جمموعة املصطلحات العلمية والفنية، القاهرة،-3
هللا، أصول االقتصاد اإلسالمي ، دار الفكر اإلسالمي، القاهرة، الطبعة األوىل، - 4  . 355هي، ص 1404أمني مصطفى عبد 
 .130-129هي، 1406وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، املوسوعة الفقهية، ذات السالسل الكويت، الطبعة الثانية، - 5
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ن الفوارق بينهما تكون محدودة ومن ثم فا ،االقتصاديين بوجود تماثل بين االستهالك واإلنفاق
االستهالك في نظر الرجل االقتصادي، ليس االستخدام الضروري   نسبًيا، ويقول نوجارو:)إن  

للشيء المملوك، ولكنه يتمثل قبل كل شيء في اإلنفاق(، وقد نقد بعضهم اآلخر هذه الفكرة 
يز الدائم بين البيع واإلنتاج، زاعمين ضرورة التمييز دائًما بين اإلنفاق واالستهالك، بمثل التمي

ويقول جاستون ديفوسيه بعد ذلك: ولكن يبدو مع ذلك أن االستهالك  في ظل اقتصاد يسوده 
ه يقاس في ما يظهر في صورة اإلنفاق، وإن  تقسيم العمل، وفي مجتمع يستخدم النقود إن  

لمال في الغالب بمقياس هذا اإلنفاق، وجاء في معجم لغة الفقهاء:)اإلنفاق: صرف ا
ه:)ما يشمل إنفاق المرء ، كما يعرف اإلنفاق االستهالكي بأن  (1)الحاجات الضرورية وغيرها(

اإلنفاق أعم  ، وعليه فإن  (2)على مأكله ومشربه ومسكنه.. الخ، وما ينفقه للتكافل االجتماعي
ر كما المستهلك في لغة العص وأشمل الحتوائه االستهالك وغيره الشراء: يقول أحد الباحثين:

الشراء واالستهالك،  ، وعليه فإن  (3)هو المشتري في لغة الفقه يجري على لسان االقتصاديين
الشراء فيه معنى التناول اإلنساني للسلع والخدمات، واإلشباع: يقول أحد الباحثين:  أن   كما

( تكلم الفقهاء عن استهالك المسلم للسلع والخدمات، باستخدام هذا المصطلح)أي االستهالك
واإلشباع يحمل معنى االستمتاع واالنتفاع في استعمال  ؛(4)وبمصطلحات أخرى مثل اإلشباع

اإلسراف والتبذير: جاء في ندوة مشكالت البحث في االقتصاد  اوالخدمات. أمالسلع 
، (5)اإلسالمي: واالستهالك يوجد في نصوص القرآن والسنة تحت عنوان اإلسراف والتبذير

عنى االستنزاف واالستنفاذ لمنافع السلع والخدمات، استخداًما زائًدا وهذا المصطلح يحوي م
األكل ويحمل هذا اللف  معنى استنفاذ منافع الشيء  (6)عن الحاجة، أو إهداًرا وإتالًفا.

المأكول، وقد استخدمت هذه الكلمة في القرآن والسنة مرات عديدة بمعنى االستهالك، وأكتفي 
م هذه اآلية: ﴿َياَأيَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطيِ َباِت َما َرَزْقَناُكْم  هنا بمثال من القرآن الكري

                                                 

 . 93قنييب ، مرجع سبق ذكره، ص  حممد رواس قلعلي وحامد- 1
 308ه ، ص 1405مصطفى اهلمشري ، النظام االقتصادي يف اإلسالم، دار العلوم للطباعة والنشر، الرايض، - 2
 .  180هي، ص 1404رمضان الشرنباصي، محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي، مطبعة األمانة، القاهرة، الطبعة األوىل، -3
حمرم  28-25"مرتكزات لتدريس االقتصاد اإلسالمي"، ندوة إسهام الفكر اإلسالمي يف االقتصاد املعاصر، القاهرة  رفعت العوضي، شث- 4

 .31، 20هي، ص 1409
  134هي، ص 1406شعبان  15عمَّان « مشكالت البحث يف االقتصاد اإلسالمي»اىمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية ، ندوة  - 5
 .93ع سبق ذكره ، ص شوقي دنيا ، مرج - 6
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ِ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدوَن﴾ ، حديث (2)، ومن السنة النبوية ما رواه مسلم في صحيحة(1)َواْشُكُروا لِل 
وآكل أنا وعيالي ثلثه،  صاحب الحديقة، وفيه:)فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه،

 -مما سبق إلى ما يلي: خالصةوأرد فيه ثلثه(، 
المباشر  التعريف الذي اشتمل على عناصر المفهوم والهدف منه هو: التناول اإلنساني /1

 للسلع والخدمات إلشباع الحاجات اإلنسانية وهو مفهوم قريب مما وصل إليه
 -أي االصطالح المختار أموًرا منها:االصطالح الغربي، غير أنه يأخذ في االعتبار 

 أ( الُبْعد عن االستغراق في االستمتاع. 
 مراعاة األوامر والنواهي الشرعية.ب( 
 ج( المحافظة على القيم الخلقية واالجتماعية. 
 د( الوفاء بالحاجات اإلنسانية دون الجري نحو إشباع الرغبات والنزوات. 
 -قت اإلشارة إلى بعضها ومنها:لالستهالك أنواًعا متعددة، سب إن   /2
أو المباشر أو غير المنتج(، واالستهالك الوسيط أو المنتج أو  أ( االستهالك النهائي )التام 

 غير المباشر.
 ب( االستهالك السلعي واالستهالك الخدمي.
 ج( االستهالك الفردي واالستهالك الجماعي.

 د( االستهالك الخاص واالستهالك العام.
 ك االقتصادي واالستهالك التقني.هـ( االستهال

،  اصطالح لغوي  (استهالك)وأخيًرا إن كلمة  ،و( االستهالك الذاتي واالستهالك المظهري 
 . (3)وشرعي، ورد في القرآن والحديث، بهذا اللف  أو بألفاا ومصطلحات أخرى 

 -: تعريف االستهالك في االقتصادي اإلسالمي:خامساً 
اإلنفاق الذي يوجه لشراء السلع والخدمات النهائية بغرض  هأن  بيعرف االستهالك عمومًا    

إشباع الرغبات والحاجات اإلنسانية على مختلف مستوياتها وتختلف أنواع الرغبات والحاجات 
وأولوياتها باختالف المجتمعات، وكذلك تختلف السلع والخدمات التي يتم بواسطتها إشباع 

                                                 

 .172سورة البقرِة، اآلية  - 1
 .2770صحيح اإلمام مسلم بشرح النووي، حديث رقم - 2
، ود. حسن اهلموندي، دار ابن 30-29هي ص 1399حسني عمر، موسوعة املصطلحات االقتصادية، دار الشروق جدة، الطبعة الثالثة،  -3

 .49-47م ص 1980خلدون، بريوت، الطبعة االوىل، 
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ه:)مِجموعة التصرفات التي تشكل سلة السلع أن  ب هذه الرغبات والحاجات، ويعرف كذلك
والخدمات من الطيبات التي توجه للوفاء بالحاجات والرغبات المتعلقة بأفراد المجتمع والتي 

غرض التمتع بعلى القواعد والمبادئ اإلسالمية وذلك  هاتتحدد طبيعتها وأولوياتها باعتماد
ويمكن أن نجمل أهمية االستهالك في واالستعانة بها على طاعة هللا سبحانه وتعالى(، 

 -خمسة أمور رئيسة هي:
 جعل هللا تعالى البشرية بحيث تتطلب حدًا أدنى من االستهالك لتستمر على قيد الحياة . /1
 يشكل االستهالك جزءًا رئيسًا من مكونات الطلب الكلي . /2
 جميع نشاطات تعتبر نشاط القطاع االستهالكي هو المحور المولد الذي تدور حوله /3

 القطاعات االقتصادية األخرى.
 بتحديد مستوى االستهالك يمكن استنتاج مستوى االدخار المحلي الذي يعتبر مهم /4

العالم  التمويل االستثمار وتكوين رأي المال الذي يعتبر عنصر ضروريًا لتحقيق التنمية في
 اإلسالمي.

دي إلى قيام المسلمين بواجباتهم تباع الرشاد في التصرفات االستهالكية يؤ ا إن   /5
 ويالح  أن   ،(1)ومسئولياتهم تجاه مختلف أولويات المجتمع اإلسالمي على الوجه األمثل

االختالف واسع في االقتصاد حول كلمة "االستهالك"، والسبب في هذا االختالف الواسع 
ر الحضاري الكبير الذي  ر يعود إلى اختالف العقيدة، باإلضافة إلى التطوُّ أدَّى إلى تطوُّ

م بأنَّه: "اختيار، وشراء، 1995ولقد ُعرِ ف االستهالك عام  الحاجات اإلنسانية بدرجة كبيرة،
وإصالح، وإحالل ألي من المنتجات أو الخدمات، ولفترة طويلة من  واستعمال، وصيانة،

إلنتاج هو الزمان كان االستهالك ناتجًا عرضيًا لإلنتاج، حيث كان االعتقاد السائد بأنَّ ا
القطاع المؤثر على االستهالك وليس العكس، وسيادة هذا المفهوم أدت إلى تأثُّر التركيبة 
االجتماعية وطبقات المجتمع بالعملية اإلنتاجية، ومن ثم تأثرت الكتابات الفلسفية، 
واالجتماعية، والفكرية، واالقتصادية، ولكن مع التطور الكبير فإنَّه أصبح من الصعب تجاوز 
األبعاد الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية لظاهرة االستهالك، وهكذا أصبح االستهالك يلعب 

 الدور األساس في تطور النظام الرأسمالي وليس العامل المحفز كما كان في العصور 

                                                 

 . 1م،ص2009السعودية،-منتدايت العلوم االقتصادية والتسيري، نظرية االستهالي يف الدين اإلسالمي، جامعة حممد حضري ،مكة املكرمة -1
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 .(1)الوسطى حتى القرن العشرين
، أي تقسيم المجتمع يالح  أنَّ أهمية االستهالك ظهرت مع اختالف التركيبة االجتماعية   

إلى أغنياء وفقراء وطبقة وسطى، مما أدَّى إلى ظهور أنماط استهالكية مختلفة، "وذلك 
كسلوك منفصل لرجل محترم مرتاح الدخل، ذو ذوق دقيق، وأصبح ذو منصب يمي زه 
التصرُّف العقالني النبيل، فيترفع بتلك الخصائص والصفات عن التدني االستهالكي للسلع 

ع، ولهذا فقد خلق نظام جديد من الرتبة والدرجات كعالمات لالستهالك والمستهلكين والبضائ
ق  ل دورًا مهمًا بسبب التفوُّ في السلم االجتماعي تتمي ز بالصنفية، ثم أصبح االستهالك يشكِ 
الحضاري، "وفي حقبة التسعينات من القرن العشرين بدأ االستهالك يأخذ شكاًل تفاوضيًا بين 

والمستهلكين، أد ت إلى هيمنة أدبيات جديدة مثل: الخبرة، والهوية، والحرية، ونمط المنتجين 
ح ، و االستهالك، واإلعالم، والدعاية ورأس المال الثقافي، ورأس المال الرمزي  ما سيق يوضِ 

الرابط بين االستهالك والكميات المستهلكة من السلع والثقافة، وما يالئم هذه الثقافة من 
أد ى هذا إلى أْن ينادي علماء االجتماع إلى ضرورة قيام علم االستهالك ومية، الحياة اليو 

االجتماعي. "وظهرت مفاهيم جديدة مع استهالل األلفية الثانية،مثل: استهالك الفضاء، 
واستهالك المكان، واستهالك التكنولوجيا، واستهالك الصناعة الفائقة، واستهالك الحسابات 

ح أنَّه "كلما ارتقينا في مدارج الحضارة، كلما ضغطت العوامل و ، (2)المنزلية ..الخ" هذا يوضِ 
ألنَّ  النفسية على حياتنا الفسيولوجية في المجتمع البدائي الذي يكون االستهالك بسيطًا،
وفي  ،(3)الحاجات ذاتها بسيطة، بعكس الحضارة تؤدي إلى تنوُّع وتعقُّد الحاجات اإلنسانية

ذلك أنَّ اأُلمَّة إذا تغلبت وملكت بأيدي أهل الملك قبلها كثر رياشها هذا يقول ابن خلدون:)و 
ونعمتها، فتكثر عوائدهم ويتجاوزون ضرورات العيش وخشونته إلى نوافله، ورقته، وزينته، 
وآثروا الراحة والسكون والدعة، ورجعوا إلى تحصيل ثمرات الملك من المباني والمساكن 

وال الدنيا ويتأنقون في المالبس والمطاعم واآلنية والفر  ويغرسون الرياض، ويستمتعون بأح
وال يزال ذلك يتزايد فيهم إلى أْن يتأذن هللا بأمره وهو خير الحاكمين(، ويرى ابن خلدون أنَّه 
في الطور األخير لهذا الترف )أي طور اإلسراف والتبذير(، ويكون صاحب الدولة متلفًا لما 

                                                 

  24ص9م، ص2002ستيفن ميلز، النزعة االستهالكية كأسلوب حياة، ترمجة ،علي الدجوي، املكتبة األكادميية،  -1
 .26 ستيفن ميلز ،املصدر سبق ذكره، ص -2

  38م، ص1976منصور إبراهيم الرتكي ،االقتصاد اإلسالمي بني النظرية والتطبيق )دراسة مقارنة(، املكتب املصري احلديث، 3-
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ويورد ابن  ،(1)لمالذ واصطناع أخوان السوء وخضراء الدمنجمع أولوه في سبيل الشهوات وا
خلدون نص اآلية التي يقول فيها سبحانه وتعالى﴿ َوِإَذا َأَرْدَنا َأن نُّْهِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها 

َن اْلُقُروِن ِمن َبْعِد ُنوح  َوَكَفى ِبَربِ َك َفَفَسُقوْا ِفيَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّْرَناَها َتْدِميًرا*َوَكْم أَْهَلْكَنا مِ 
ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُِّريُد ُثمَّ  َجَعْلَنا َلُه ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبيَرا َبِصيًرا*مَّن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

 َوَسَعى َلَها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن َجَهنََّم َيْصالَها َمْذُموًما مَّْدُحوًرا*َوَمْن َأَراَد اآلِخَرةَ 
ُه (2)َسْعُيُهم مَّْشُكوًرا﴾ ، ويقول تعالى﴿ َواَل َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَق َأُشدَّ

﴿َوَما أَْهَلْكَنا ِمن َقْرَية  ِإالَّ َوَلَها ِكَتاٌب :قول تعالى، وي(3)َوَأْوُفوْا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤواًل﴾
، وهكذا يالح  أنَّ المفهوم الرأسمالي لالستهالك والوصول إلى قمة الرفاهية (4)مَّْعُلوٌم﴾

ثم )المادية هي مجر د وهم وخرافة ال يمكن تحقيقها، وذلك َوفق تفسير ابن خلدون للتاريخ. 
 والد آدم  خلقًا ال تقوم أبدانهم إالَّ بأربعة أشياء: الطعام، والشراب،إنَّ هللا تعالى خلق أ

﴿َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسًدا الَّ َيْأُكُلوَن :قال تعالىقد أمَّا الطعام فو . (5)(واللباس، والكن أي المسكن
َغَماَم َوَأنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ ﴿َوَظلَّْلَنا َعَلْيُكُم الْ : ، وقال عزَّ وجل(6)الطََّعاَم َوَما َكاُنوا َخاِلِديَن﴾

ْلَوى ُكُلوْا ِمن َطيِ َباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما َظَلُموَنا َوَلِكن َكاُنوْا َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن﴾  .(7)َوالسَّ
َماَواِت َواأْلَْرَض َكانَ     َتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما أمَّا الشراب فقال تعالى:﴿َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ

َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيء  َحي   َأَفاَل ُيْؤِمُنوَن﴾
﴿َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه :، ويقول تعالى(8)

 مَّْشَرَبُهْم ُكُلوْا َفُقْلَنا اْضِرب بِ َعَصاَك اْلَحَجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْينًا َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأَناس  
ِ َواَل َتْعَثْوْا ِفي اأَلْرِض ُمْفِسِديَن﴾ ْزِق َّللاَّ  . (9)َواْشَرُبوْا ِمن رِ 

أمَّا الملبس فقال تعالى:﴿َيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوَءاِتُكْم َوِريًشا َوِلَباُس   
ِ َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن﴾، وقال تعالى:﴿َيا َبِني آَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم التَّْقَوَى َذِلَك َخْيٌر َذلِ  َك ِمْن آَياِت َّللا 
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.أمَّا المسكن فقال (1)ِعنَد ُكلِ  َمْسِجد  وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َواَل ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن﴾
َأُكْم ِفي اأَلْرِض َتتَِّخُذوَن ِمن ُسُهوِلَها ُقُصوًرا تعالى:﴿َواْذُكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخلَ  َفاء ِمن َبْعِد َعاد  َوَبوَّ

ِ َواَل َتْعَثْوا ِفي اأَلْرِض ُمْفِسِديَن﴾  . (2)َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُبُيوًتا َفاْذُكُروْا آالء َّللا 
المأكل، والملبس، هذه هي السلع االستهالكية األساسية التقليدية في االقتصاد، وهي:   

َتاء  ، ِإياَلِفِهْم ِرْحَلَة الشِ  ياَلِف ُقَرْيش  والمسكن. وقد جمعت في سورة قريش، فقال تعالى:﴿إِلِ
﴾ ْن َخْوف  ْيِف، َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت، الَِّذي َأْطَعَمُهم مِ ن ُجوع  َوآَمَنُهم مِ  : في مكة (3)َوالصَّ

شيء رزقًا من هللا تعالى إحسانًا إليهم،﴿َوآَمَنُهم﴾:جعل لهم حيث تجبى إليها ثمرات كل 
بعد أْن نزل آدم   األمن، فصاروا آمنين، حيث جعل لهم مكة حرمًا آمنًا وَمنَّ هللا عليهم بذلك"،

من الجنة علَّمه ربه أْن يلبس، وذلك ألسباب كثيرة نذكر منها ليواري سوءته، وسترًا له في 
ر بهذا، وزينة لإلنسان، فيلبس أفضل ما عنده من كل أنواع المالبس، الدنيا، واإلنسان مأمو 

فقط دون مخيلة وال تكبُّر، ويقي نفسه من الظروف الطبيعية المختلفة، من برد الشتاء، ومن 
حر الصيف، وكذلك من األمطار في الخريف، و يؤمن نفسه من الهوام والحشرات، وهذا هو 

﴾، وفي الحرب أيضًا  جانب من جوانب األمن الذي ورد في ْن َخْوف  اآلية الكريمة:﴿َوآَمَنُهم مِ 
اللباس يحقق األمن للجندي من ضربات السيوف وطعنات السهام والرماح، وهذا أيضًا جانب 

أمَّا المسكن فإنَّه يحمي اإلنسان من االعتداءات التي  آخر من جوانب األمن في الملبس.
المفترسة أو أي ًا من االعتداءات المختلفة التي يمكن أْن تقع من اللصوص أو الحيوانات 

يمكن أْن تقع لإلنسان في هذه الدنيا، وكذلك علَّم هللا آدم كيف يبني المساكن، سواء من 
وكذلك  الوبر أو الجلود أو التراب أو األشجار، فيكون ذلك قمة األمن، بلد آمن وبيت آمن،

م بأمر الخالفة، فلوال الطعام لما سعى ليتقو ى على العبادة ويقو  جعله ربه يأكل ويشرب
اإلنسان في هذه الدنيا إلى العمل والكدح، فالجوع يحر ك اإلنسان إلى طلب الطعام والشراب، 
فيقوم بشق الترع، وإصالح األرض، ومن ثم يزرع الزرع، ويغرس األشجار، ويربي الحيوانات 

 ي األساس إلى طلب اإلنسان إلى فتتزي ن األرض وتأخذ زخرفها، وهذا كله يرجع ف ،المختلفة

                                                 

 . 31 -26سورة األعراف اآلايت -1
 .74سورة األعراف،االية-2
 .4-1سورة قريش، اآلايت  -3
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 (1)والشراب لالستهالك. الطعام
االستهالك في المفهوم االقتصادي هو عمليات اإلشباع المتوالية  خالصة القول أن    

للحاجات بواسطة السلع والخدمات، فاالستهالك إًذا هو الشرط المادي الستمرار الوجود 
ما  ة والروحية لإلنسان، لذلك فهو واجب بقدراإلنساني وبه قوام الطاقات الجسدية والعقلي

 يشبع حاجات اإلنسان ويحقق حف  النفس والدين والعقل.
 المحبث الثانى

 اإلنفاق االستهالكي في االقتصاد الوضعي واإلسالمي
 اً تعريف المستهلك لغة واصطالح:المطلب األول

من  سالمي والوضعي،البد  قبل أن يتناول الباحث مفهوم سلوك المستهلك في النظامين اإل    
  والنظريات السائدة عن سلوك المستهلك.  ،وهدفه ،وأنواعه ،إلشارة إلي تعريف المستهلكا

 -:أوال:تعريف المستهلك لغة
( يمكن أن تطلق على َمْن يحصل على متطلباته األساسية Consumerصفة المستهلك) إن  

على َمْن يشترى سلعة أو خدمة  وأيًضا أو الكمالية لسد حاجاته الشخصية أو األسرية،
ا المدلول اللغوي للمستهلك:جاء في )اللسان والقاموس ألغراض صناعته أو حرفته.أم  

 يستضيفهه:الذي ليس له َهم إال أن ن  إعند الحديث عن المستهلك أو المهتلك،  (2)المحيط(
يتمالك دونه،وعند يَظل نهاره، فإذا جاء الليل أسرع إلى من يْكُفله خوف الهالك ال والناس، 

:الُمْستهلك:هو الذي ُيهلك أضراسه، (3)حديثه عن آداب المواكلة يقول محمد الغزي العامري 
وكذلك الشرب على  بشرب الماء عقب الحلواء أو الماء الصادق البرد عقب الطعام الحار،

ار إليه ما أش قد ذكر االقتصاديون بعد ذلكو ، ونحوها والفاكهة الرطبة،(4)الهرايس واألكارع
والمستهلك في اللغة  من استنفاذ السلع والخدمات جزئًيا أو كلًياحتى ُتشبع الحاجات، الغز ي 

  هوأما المدلول الفقهي للمستهلك:( 5)يهلك،واستهلك المال أنفقه وأنفدة. مأخوذ من مادة هلك:

                                                 

.نشييير ىف العيييدد األخيييري مييين سلسيييلة معيييامل امليييذهب 259عبيييد اجلبيييار محيييد عبييييد السيييبهاين، اليييوجيز يف الفكييير االقتصيييادي الوضيييعي واإلسيييالمي، ص- 1
 http://www.assabilonline.net،20/2/2008االقتصادي اإلسالمي 

 .335وي،دمشق،ب ت ص النو  ،مكتبة3احمليد ج/ أابدي،القاموس الفريوز يعقوب بن حممد الدين جمد- 2
 .42هي، ص1407بدر الدين أبو الربكات حممد العزي، آداب املواكلة، حتقيق عمر موسى ابشا، دار ابن كثري، دمشق،  - 3
 أي: املاء البارد كثريًا، واهلريسة: هي طعام مصنوع من احلب املدقوق واللحم.و كراع: وهو مستدق الساق من الغنم واإلبل وغريه.-4
 .820لبنان،دت،ص-منظور،لسان العرب احمليد،مادة هلك،دار لسان العرب،بريوت بن مكرم بن حممد لدينا مجال- 5
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 .(1)كل َمْن يؤول إليه الشيء بطريق الشراء بقصد االستهالك أو االستعمال
  -:اً اصطالح :تعريف المستهلكثانياً 
المدلول التسويقي للمستهلك:عرف علم التسويق مصطلحين هما:المستهلك النهائي  /1 

 ه: الشخص الذي يقوم بشراء السلعة أو الخدمة،والمستهلك الصناعي، ويعرف األول بأن  
فهو  ،(2)هوذلك بهدف إشباع حاجة أو رغبة لديه أو لدى أفراد عائلته أو َمْن يعول من أقارب

ما يشتري السلعة أو الخدمة، ويستعملها وإن   عن هذا الطريق يشبع حاجة غير تجارية،
 ه: َمْن يقوم بشراء السلع والخدمات،ا الثاني فيعرف بأن  ألغراض شخصية أو منزلية، وأم  

أو  ،أو هيئة ،أو مؤسسة، ، وقد يكون المشتري الصناعي فرًدا(3)إلنتاج سلع وخدمات أخرى 
المدلول القانوني للمستهلك يتفق مع المدلول  أو عسكرية. وإن   ،أو مدنية ،أو حكوميه ،شركة

 أن   قد جاء في بعض الكتب القانونيةو لألول،  الثاني يعتبر تفريعاً  ن  أالتسويقي للمستهلك، و 
اتجاه موسع، واتجاه مضيق، فيقصد بالمستهلك في مفهوم  :تعريف المستهلك ينازعه اتجاهان

استخدام سلعة  كل شخص يتعاقد بهدف االستهالك، أي بمعنى استعمال أو الموسع:االتجاه 
لهذا الرأي َمْن يشتري سيارة الستعماله الشخصي، ومن  وفقاً  ،. إذ يعتبر مستهلكاً (4)أو خدمة

في مفهوم االتجاه المضيق:كل شخص  يشتري سيارة الستعماله المهني،ويقصد بالمستهلك
، وعلى ذلك ال يكتسب صفة المستهلك، (5)ته الشخصية أو العائليةيتعاقد بقصد إشباع حاجا

 من تعاقد ألغراض مهنته أو مشروعه. وفًقا لهذا المفهوم
 -المدلول االقتصادي للمستهلك:أورد االقتصاديون للمستهلك تعريفات عديدة منها: /2 

الشراء، ويستعمل  ه: الفرد الذي يمارس حقأ( يقول جلين والترز في تعريف المستهلك بأن     
كل  وفي هذا إشارة إلى أن   ،(6)معروضة للبيع بواسطة مؤسسة تسويق سلع وخدمات منتجة،

 مشتر  مستهلك، وليس العكس.
 ب( ويقول جيمس ماكنيل المستهلك هو:أي شخص يقوم بأي مرحلة من مراحل سلوك  

                                                 

 .25ص  1404مصر،-رمضان الشرنباصي، محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي، مطبعة األمانة،القاهرة- 1
 .75م، ص 1989حممد عبيدات ، مبادئ التسويق، شركة الشرق األوسد، عمان،  - 2
 . 106م، ص 1989لعت أسعد عبد احلميد، التسويق مدخل تطبيقي، مكتبة عني مشس القاهرة، ط -3
 ،  8م، ص1986السيد حممد السيد عمران ، محاية املستهلك أتناء تكوين العقد، منشأة املعارف، اإلسكندرية، - 4
 .3هي ص1402حوث، معهد اإلدارة العامة، الرايض، أمحد كمال الدين موسى ، احلماية القانونية للمستهلك يف اململكة، إدارة الب- 5

3- Gleen Walters - Consumer Behavior – Theory and practice, Irwin, 3 Edition, 1978, p. 6.      
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كبر، والمراحل الثالث دائرة االستهالك أ نإذ الشراء الثالث، لمصلحته أو لمصلحة اآلخرين.
و سلوك ما  الممثلة لالستهالك )سلوك الشراء( هي:)سلوك ما قبل الشراء، وسلوك الشراء،

 بعد الشراء(.
 ج( جـاء في معجم المصطلح التجاري هذا التعريف:)المستهلك هو الفرد الذي يستهلك

ج الذي يقوم بإنتاج أو ينتفع بالخدمات، ويقابله المنت السلع، سواء كانت مؤقتة أو مستديمة،
 .(1)السلع

د( أما في معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال نجد تعريف المستهلك هو  
له عن  تمييزاً  الشخص الذي يستعمل أو يستهلك البضاعة والخدمات لمنفعته وفائدته الخاصة

اإلحصاءات كلمة مستهلكين تعنى في  ن  إالذي يتاجر بها أو يوزعها أو ينتجها، ولذا ف
األفراد)العائالت( الذين يشترون البضائع والخدمات الستعمالهم أو الستهالكهم  االقتصادية:

   .(2)الشخصي ال إلعادة بيعها أو تضيعها
ه الذي يستهلك السلع والخدمات بينما نجد القاموس االقتصادي يعرف المستهلك: بأن   هـ( 

ف قسًما من دخله لشراء السلع والخدمات المستهلك يصر  ، وعليه فإن  (3)لتلبية حاجاته
و)من يقوم ه الشرعي تعريف المستهلك في االصطالح الباقي. إذن الضرورية، ويدخر

باستعمال السلع والخدمات إلشباع حاجياته الشخصية، وحاجيات من يعلوهم، ليس بهدف 
  (4)إعادة بيعها، أو تحويلها، أو استخدامها في نطاق نشاطه المهني.

أو  ،منتجاً  ه:كل شخص يقتني بثمن أو مجاناً رف المشرع الجزائري المستهلك بأن  كما ع 
خدمه معدين لالستعمال )االستهالك( الوسطى أو النهائي لسد حاجاته الشخصية، أو حاجة 

مفهوم المستهلك يمكن أن يتحدد بالتعريف  . مما سبق فإن  (5)شخص آخر أو حيوان يتكفل به
عى للحصول على الدخل بغيَة إنفاقه إلشباع حاجاته من السلع التالي:هو الشخص الذي يس

المستهلك في النظرية االقتصادية الغربية يسعى لتحقيق أقصى منفعة  والخدمات، ثم إن  
واألصل في هذا هو التصور االستقاللي أو األناني  لنفسه من وراء إنفاق دخله المحدود،

                                                 

 .52هي، ص1404أمحد زكي بدوي ، معلم املصطلحات التلارية والتعاونية، دار النهضة العربية، بريوت،  - 1
 . 130م، ص1985احملامي نبيه غطاس ، معلم مصطلحات االقتصاد واملال وإدارة األعمال، مكتبة لبنان، بريوت، - 2
 .393م، ص 1985لبنان،–ارسات والنشر، بريوت حممد بشري علية ،القاموس االقتصادي، املؤسسة العربية للد- 3
 .138م،ص2002مصر،-عبد الفتاح بيومي حلازي ،النظام القانوين حلماية التلارة اإللكرتونية، دار الفكر اجلامعي ،األسكندريه - 4
 .205م،ص30/1/1995ؤرخاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رائسة احلكومة، املادة الثانية من املرسوم التنفيذي، امل -2
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المستهلك )الفرد( المسلم  ن  أحيث  بهذا التصورواإلسالم ال يقر  لشخصية الفردية في الغرب،
وتبدأ صلة الفرد بالجماعة أواًل عن طريق األسرة  من جماعة المسلمين ال يتجزأ عنهم، جزء

وثانًيا عن طريق الجيران )الحي أو القرية(، وثالثًا عن طريق الوطن  )شاملة األقارب(،
عامة  وبصفة هومن هنا فإن   ،السياسيو بمفهومه اإلسالمي الواسع وليس بالمفهوم الجغرافي 

هنالك .(1)مفهوم المستهلك في االقتصاد اإلسالمي عنه في االقتصاد الوضعي يختلف
المشتري هو المستهلك  يذكر أحد الباحثين:أن  و  المشتري  مصطلحات ذات الصلة بالمستهلك:

مصطلح  ى أن  كنيث رنيون ير  ، كما أن  (2)كما يجري على لسان االقتصاديين في لغة العصر
( بمعنى واحد، أي من المترادفات، والواقع أن Consumerومصطلح المستهلك ) ،المشتري 

 مصطلح المستهلك أع م.
 ه:جاء في معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال تفسير المقصود بالزبون بأن     

مؤسسة  شخص يشتري بضائع من مخزن أو محل تجاري أو هو الشخص الذي يتعامل مع
الشخص الذي يشتري أو لديه القدرة لشراء السلع  ه:يعرف بالمستهلك بأن   نبصورة منتظمة.إذ

يفهم  و العائلية، بهدف إشباع الحاجات و الرغبات الشخصية أو .والخدمات المعروضة للبيع
بحيث يتمثل الدافع األساسي له في هذا هو  .كل شخص يعتبر مستهلك من هذا التعريف أن  

و حسب إمكانياته وقدراته  .و متوفر من جهة ،حاجاته ورغباته حسب ما هو متاح إشباع
والعميل  ،والمشتري  ،مصطلحات المستهلك والزبون  ن  إ، وعليه ف(3)الشرائية من جهة أخرى 

الزبون، والمشتري، والعميل، والمرتاد  والمرتاد مصطلحات  ذات معان   متقاربة، ذلك ألن  ،
صورة من صور االستهالك والمستهلك، ومن خالل التعاريف  يعبر كل واحد منهم عن

هدف المستهلك من الحصول علي السلع والخدمات هو إشباع حاجاته  أن  السابقة نستنتج 
، فيخرج من نطاق هذا التعريف:المحترف الذي يقوم بشراء المنتجات (4)الشخصية أو ذويه

في أطار مشروع تجاري أو  أخرى،الخدمات بغرض تصنيعها ،أو استعمالها في إنتاج سلع 

                                                 

، وأمني عبد العزيز 44-42م ص1988عبد الرمحن يسري أمحد ،دراسات يف علم االقتصاد اإلسالمي، دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية، - 1
ر لإلحصاءات واحلساابت منتصر ،شث "حماولة لصياغة نظرية سلوي املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي املعيار الوزين، مقدم للمؤمتر الدويل الثالث عش

 . 17-7هي، ص 1408العلمية والبحوث االجتماعية والسكانية، القاهرة، 
 .180رمضان الشرنباصي، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 .407-151-احملامي نبيه غطاس ، مرجع سبق ذكره، ص ص- 3
 .138ص سابق، مرجع حلازي، بيومي الفتاح عبد- 4
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فالشخص الذي يتعاقد للحصول على سلع أو خدمات  (1)صناعي أو تسويقها بقصد الربح.
 ألن   وذلك للمستهلك، الحماية المقدرة مستهلكا ، وال يستفيد من تتعلق بأعمال مهنته ال يعد  

 لحماية الكافية رةالخب لديه بمهنته، تتعلق أو خدمات سلع على يتعاقد الذي المعني الشخص
 اآلخر. قبل الطرف من فيه يقع الذي والخداع الغش من نفسه
 -المستهلك: :أنواعثالثاً 
 :-هي أساسية مجموعات ثالث إلى المستهلكين تقسيم يمكن   
 أسرته.  أفراد استهالكها بنفسه أو بغرض السلع يشتري  الذي هوو النهائي: المستهلك /1
 .(2)األرباح لتحقق لبيعها السلع بشراء يقومالذي  مستهلكال وهو الوسيط أو التاجر: /2
 لسلعة تام ة بالشراء تقوم حيث(3)عامة أو خاصة منظمات كانت الصناعي:سواء المشتري  /3

 أو ،خدمة تقديم أو إنتاج في استخدامها بغرض مصنعة، نصف أو خام لمادة أو الصنع
 بغض معينة، خدمة تقديم بغرض خدامهاالست أو الربح، لتحقيق ذلك بعد ببيعها سلعة، يقوم

 ،(4)األرباح تحقيق إلى دفته ال التي للمنظمات بالنسبة خاصة األرباح عن تحقيق النظر
 الذي يقوم المشتري هو أن   حيث والمستهلك، المشتري  بين اختالف يوجد أن ه بالذكر والجدير
راء قرار باتِ خاذ  ال يستفاد من أو يستفاد وقد نتج،الم يستهلك ال أو يستهلك وقد وتنفيذه، الش 

 صفة يمثل هألوالده، فإن   مالبس بشراء األسرة رب   قام المثال:إذا سبيل الخدمة، فعلى
 جميع قبل الذي يستخدم من التلفاز جهاز شراء المستهلكين، وإن يمِثلون  المشتري واألوالد

 هألن   والمستهلك المشتري  صفة يمثل األسرة ورب المستهلكين، صفة يمثلون  األسرة الذين أفراد
 ،النهائي المستهلك خصائص بعض بين المقارنة ، ويمكن(5)منه في الستفادة يشاركهم
 -:أدناه الجدول من خالل الوسطاء وكذلك الصناعي والمشتري 

 
 

                                                 

 .16 ص دت، اجلزائر، اهلدى، دار اجلزائري، التشريع يف عنها املرتتبة واملسؤولية املستهلك حلماية العامة القواعد بوهيس، بن بوحلية علي- 1
 . 329 ص م، 2002مصر، -اإلسكندرية اجلديدة، اجلامعة التسويق، دار قحف، أساسيات أبو السالم عبد- 2
 . 112 ص م، 2004 للنشر، عمان، وائل األسس الوظائف ،دار املفاهيم التسويق ،اسرتاتيليات فهمي حممد وأمحد الرب واري اىيد عبد نزار-3
    .478 ص م، 2002 مصر،-اجلديدة، اإلسكندرية اجلامعة دار تطبيقي، مدخل التسويق قحف، أبو السالم عبد- 4
 .344ص م، 2002األردن-عمانللنشر، املناهج دار واملتكامل، الشامل التسويق أساسيات العالق، عباس وبشري الصميدعي جاسم حممود- 5
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 ( أنواع المستهلكين في المجتمع1الجدول رقم )
 الوسطاء الصناعي المستهلك النهائي المستهلك

 كبيرة. بكِميات يشتري  .كبيرة بكِميات يشتري  .حدودةم بكميات يشتري 

 .السلعة عن كاملة معلوماته .السلعة عن كاملة معلوماته .السلعة محدودة عن معلوماته
 

 يؤِثر على األفراد من محدود عدد
 .القرار

 ويشترك في يؤِثر كبير عدد
 .القرار اتخاذ

طبيعة  على ذلك يتوقف
 .الوسيط

الطلب  يحكمها نوع المنتجات .من المنتجات محدود عدد .منتجاتال من ائينه ال عدد
 .والتخزين

 .الدوافع الرشيدة دائما تحكمه .الدوافع الرشيدة دائما تحكمه العاطفية  الدوافع عليه تؤثِ ر
 االجتماعية العلوم كلية-ابتنة  - جناح ميدين، شث ماجستري بعنوان آليات محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي،شث منشور جامعة:املصدر
 م.2008-2007فكرة، سعيد:الدكتور األستاذ ، إشراف اإلسالمية والعلوم

 هو الذي المعني في الدراسة، النهائي المستهلك أن   نستنتج الجدول هذا خالل من      
 معلوماته أن   كما لها، حاجته حسب محدودة كمية سيطلب هفإن   سلعة ما، شراء في رغبته
 التجارية، اإلعالنات من مستقاة معلومات الغالب في فهي محدودة تكون  السلعة تلك عن
 تتوفر الوسطاء،اللذان أو الصناعي المشتري  بخالف بكافة المنتجات، يتعلق فيما وذلك
 الشرائي القرار في يؤ ثر قد أيضا عليها، الحصول المراد حول السلعة المعلومات كافة لديهما
 وذلك الرشيدة، الدوافع أو النساء فئة لدى خاصة الدوافع العاطفية اإم   هائي.الن المستهلك لدى

 هي الرشيدة الدوافع فإن   الوسطاء أو الصناعي بينما المشتري  .عندهم الوعي درجة حسب
 مما كاإلعالنات، الخارجية بالمؤثرات ال يتأ ثرون  منهأ ذلكو  الشرائي، قرارهم في تؤ ثر التي
قة من أساس   على مبني ا ئيالشرا قرارهم بجعل  ( 1)الدِ 

 -رابعا:تصنيفات أخري للمستهلك:
ن وغيرهم أصناف أو أنواع من المستهلكين عند الحديث عن دراسة ياالقتصادي إن      

المستهلك الرشيد، والمستهلك المثالي، والمستهلك الخيالي،  االستهالك والمستهلك، ومنها:
ناني والمستهلك الجدي، وغير ذلك، ويقول أحد والمستهلك الواقعي، والمستهلك األ

                                                 

 .333 ص مرجع سبق ذكره، قحف، أبو السالم عبد- 1
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ن أالمستهلك يسعى دائًما ليحقق لنفسه أكبر إشباع ممكن، علينا أن نفترض  إن  الباحثين:
جميع المجموعات التي يقع عليها اختياره متسقة مع بعضها. و معنى هذا، أننا نتعامل مع 

راته ال تحتاج لهذا االتساق، وهذا ا المستهلك الواقعي فيختلف حيث اختياأم   مستهلك مثالي،
، ويرى باحث آخر (1)ما يسمح لنا بتوضيح الفرق بين المستهلك الواقعي والمستهلك المثالي

والذي  المستهلك الرشيد مجرد خرافة، فكتب تحت عنوان )خرافة المستهلك الرشيد( يقول: أن  
للمستهلك قد أصبح يتعارض مع هذا التصوير  ه قد آن األوان لالعتراف بأن  أريد قوله، هو أن  

افتراض الرشاد في  وإن  الواقع، لدرجة يتعين معها الكف عن استخدام هذا االفتراض كلية، 
المستهلك، وافتراض قدرته على الوصول إلى أقصى قدر من اإلشباع، وإن لم يكن يتعارض 

بح اليوم تعارًضا صارًخا مع حقيقة األمور، عندما يكتب االقتصاديون األوائل، قد أص
.هناك (2)يتضمن من التضليل أكثر مما يتضمن من تصوير الواقع أو حتى من االقتراب منه

من الباحثين، من يعتبر المستهلك الرشيد إنسانا أنانيا جشعا، فيقول:إن هذا المستهلك الرشيد 
الذي تبالق كتب االقتصاد في تمجيده، ليس إال إنسانا أنانيا جشعا، تنبع كل حاجاته من 
رغباته وميوله الخاصة، التي تشكلها التربية المادية البحتة، التي تلقاها في أسرته وفي 

، غير أن هناك من يرى أن المستهلك الرشيد مطلوب الوجود، (3)مدرسته ثم في مكان عمله
ولكن بمواصفات معينة، فهو ال يسرف أو يبذر في إنفاقه،ألنه بذلك يهدر جهًدا إنسانًيا، وهو 

أو يقتر في اإلنفاق، فيحبس الجهد اإلنساني دون استغالل، فيصبح عقيًما غير ال يبخل 
فعال. وذلك،ألن المستهلك في كل هذه الحاالت ينحرف عن المسار التوازني ويتصف 

ولكن المستهلك الرشيد: "هو الذي يتفق دخله المتاح من أجل تحقيق  سلوكه بعدم الرشاد،
يسرف أو يبذر وال يقتر أو يبخل، وإنما يكون وسطًا التوازن البيولوجي والحضاري، فال 

 .(4)معتدال في إنفاقه الذي يوجهه دائًما القتناء الطيبات ال الخبائث
 -:هدف المستهلك:ساً خام
الثورة الصناعية والعلمية، التي انطلقت أساًسا من إنجلترا، لتشمل فرنسا والسويد  إن      

 جة إلى المواد األولية األساسية لحركة التصنيع التي نمتوألمانيا والواليات المتحدة،أدت للحا
                                                 

 .121م، ص 1983هنري أنيس مي ائيل ، التحليل االقتصادي اجلزئي، دار النهضة العربية، القاهرة، - 1
 .157م، ص 1983جالل أمني، تنمية أم تبعية اقتصادية وتقافية، مطبوعات القاهرة،  - 2
 .22م ص1983فهمي هيكل ، مدخل إىل االقتصاد اإلسالمي، دار النهضة العربية، بريوت، عبد العزيز - 3
 . 138م، ص 1986حسني غامن، التوازن والتحليل االقتصادي، د ن،  - 4
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 نــــات، ووراء هاتيـــــواق االستهالكية لتصريف المنتجــــاجة إلى األســــالحًقا بوتيرة عالية، الح 
  -الحاجتين حدث تغيير جوهري لإلنسان تمثل في الهدفين اآلتيين:

حاجة  رغبة أو إشباعيق أقصى متعة، أي الهدف من الحياة هو السعادة، أي تحق إن   /1  
 ذاتية تعن للمرء )مذهب اللذة(.

 األنانية والسعي لتحقيق المصلحة الشخصية، والجشع هي الصفات التي يولدها النظام ن  إ /2  
 فيرى أن   )اسبينوزا(، ا الفيلسوفوأم  تُفضي إلى االنسجام والسالم، و أجل تسيير أموره  من
المحتوى المادي والربح النقدي، باعتبارها المدخل الرئيسي  مقصورة على (كسب )كلمة

لتعظيم اإلنسان لذاته، وساهمت االكتشافات العلمية الجديدة والنظرات الفلسفية المستجدة، في 
السعادة هي  يعتبر أن   مثالً  )هوبز( أن يعيش التعاطف والتكافل االجتماعي الداخلي، فهذا

 إلى حد تحبيذ تعاطي المخدرات )الميترى( ويصل شهوة،التقدم المطرد دائًما من شهوة ل
الذي يعتبر إشباع دوافع  )دي ساد( حيث هي تعطي على األقل وهًما بالسعادة. ثم هناك

فقبل القرن الثامن عشر كان  .(1)القسوة أمًرا مشروًعا طالما هو رغبة موجودة تطلب اإلشباع
 ن  إمحكوًما بمبادئ أخالقية، ومن ثم فالسلوك االقتصادي في مختلف المجتمعات السابقة 

والملكية الخاصة، كانت عند إتباع الفلسفة  ،هنالك مصطلحات اقتصادية مثل:الثمن
ا بعد تطور الرأسمالية في القرن الثامن عشر فقد شهدت من علم األخالق، وأم   المدرسية جزءً 

ياته التي يصدر عنها، تغيًرا جذرًيا، وعلى مراحل عدة، في مضمون السلوك االقتصادي وخلف
فلم يعد هذا السلوك مرتبطًا بالنظام األخالقي والقيم اإلنسانية كما كان من قبل، وهكذا بدأ 

ومجرد قدرة على  اإلنسان أصبح مجرد آلة ضخمة لإلنتاج، النظام االقتصادي حيث أن  
ية على االستهالك يتوقف في النها هذه القدرة تتفاوت من فرد آلخر، ألن  و االستهالك، 

ه ما لم يمتلك ال يوجد المقدرة الشرائية، وهذه بدورها تتوقف على الدخل الفردي للشخص، ألن  
يصبح المطلوب أن يبقى هذا و  على الحقيقة، وبالتالي ما لم يستهلك ال يوجد على الحقيقة،

اإلنسان في حالة جهد مستمر لتوفير أكبر دخل ممكن يوفر له الحد األقصى من االمتالك 
الكثير من جوانب النظرية االقتصادية الوضعية يعتمد على مسلمة أساسية  .إن  (2)الستهالكوا

                                                 

 . 25-21م ، ص  ص1989اريك فروم ،إريك فروم ، اإلنسان بني اجلوهر واملظهر، ترمجة سعد  زهران ،عامل املعرفة،الكويت، -2
-11م،ص ص1991. لبنان، 68/69مصطفى احلاج علي ،مفهوم التنمية ومرتكزاعا يف ضوء مشكلة التبعية مقاربة حتليلية، جملة املنطلق، ع  - 2

12. 
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لسلوكه وقد  يمصلحته الذاتية هي الحافز األساس اإلنسان أناني بطبعه وأن   مفادها أن  
استوحى االقتصاديون الغربيون )الكالسيك الجدد( من تلك المسلمة المفاهيم التي تصلح 

أي نوع ن القتصادي كدالة المنفعة لمستهلك، وهدف الربح الذاتي للمنتج، إذلتفسير السلوك ا
هناك  أن  يشير الباحث إلى ؟ و من السلوك اإلنساني يهدف إليه المستهلك في استهالكه

وخاصة عند تناول  ها ُتعطي معان متقاربة،ألفاا ومصطلحات تتداخل فيما بينها، مع أن  
لفائدة، واإلشباع، والرضا، والراحة، والمتعة، والسرور، فهناك المنفعة وا هدف المستهلك،

المفاهيم واألفكار األجنبية فردية ونفعية إلى حد كبير،  ، كما أن  (1) واللذة والسعادة، والهناءة
فهي تستبعد حب الغير أو مراعاة الشخص لصالح اآلخرين عند قيامه باالختيار، وتختصر 

إن لم يكن الحاضر، و من ثم تعتبر االهتمام باآلخرة  األفق الزمني إلى المستقبل القريب،
غير وثيقة و تلك الفكرة تميل إلى اعتبار الغايات غير االقتصادية  إن   .بمثابة شيء مستبعد

عندما يأتي األمر إلى ترجمة أشياء مثل المنفعة واإلشباع و  الصلة عند إقامة االختيار،
عدد األهداف هذه، أم يكون هدف واحد؟، ،هل يقبل ت(2)واألرباح في إطار اقتصادي بحت

ومن ثم هل هدف المستهلك الصالح الخاص، أم الصالح العام؟ للرد علي ذلك فهناك 
 -افتراضان :

يستهلك للصالح الخاص أي المنفعة الذاتية، وقد سلكه علم االقتصاد   يقول: األول االفتراض 
)الحد األقصى( يقول )جي هولتن الحديث بشكل عام، وأضاف إلى ذلك مبدأ تعظيم المنفعة 

رغم أننا نستهلك سلًعا وخدمات كثيرة إال أننا نادًرا ما  ولسون(: في كتابه االقتصاد الجزئي:)
نفكر بأن نسأل، لماذا نستهلك بهذه الطريقة.. إننا نستهلك من أجل الحصول على بعض 

لمستهلك في النظرية ، ويؤكد بعض الباحثين ذلك بقولهم: يهدف ا(3)(المنافع أو اإلشباع
االقتصادية الغربية إلى تعظيم منفعته االستهالكية من السلع والخدمات دون مراعاة المنفعة 

. هدف المستهلك تعظيم المنفعة مسلمة عند االقتصاديين العرب (4)غيره من أفراد المجتمع
ي المنفعة؟ فما ه نغاية الفرد الوصول إلى تحقيق تعظيم المنفعة،إذ افترضوها وقالوا إن  

                                                 

 .698-99م، ص1990عريب، دار العلم للماليني، بريوت،  –منري البعلبكي ،املورد قاموس إنكليزي  - 1
هللا صديقي ،تدريس علم اال - 2  .56قتصاد يف البلدان اإلسالمية على املستوى اجلامعي، صحممد جناة 
 .55هي، ص 1407جي هولنت ولسون ، االقتصاد اجلزئي، ترمجة د. كامل سليمان العاين، دار املريخ، الرايض،  - 3
. وأبو 68هي، ص 1409ع اآلخر ، بريوت، ربي54أمحد عبد الفتاح األشقر، حول النظرية اإلسالمية لسلوي املستهلك، جملة املسلم املعاصر، ع  -4

 .48م،ص 1989، الكويت، 17، س1عالم جياليل وفريد طاهر "حنو نظرية لسلوي املستهلك املسلم، جملة العلوم االجتماعية، ع/
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المنفعة قد استعملت أحياًنا للتعبير عن وحدة معينة من  معروف أن   تشارلز كارتر(: يقول)
يعلق  (1)ه ألسباب فنية فإن فكرة المنفعة قد استبدلت بفكرة التفضيلالكفاية والرضي، ومعروف أن  

ما يقرر  ه ال شيء غيرإذا سألت عن ماهية هذا اإلشباع قيل لك أن   أحد الباحثين فيقول:
كل ما ترغب فيه هو أمر  ه يريده، فهم قد قبلوه مسلمة من المسلمات، بمعنى أن  المستهلك أن  

المستهلك يسعى للحصول على أكبر قدر من المنفعة أو  أن  افتراض  إن  ثم  .(2)مشروع
يتطلب أن تكون جميع السلع والخدمات ذات مقام مشترك يسمى المنفعة أو الرضا، و الرضا، 
ه على حد قول أحد الباحثين قياسه أو على األقل مقارنته بين السلع المختلفة. كما أن  ويمكن 

الفكرة غير مقبولة في ضوء وجود التسلسل الهرمي للحاجات اإلنسانية،  ال سلم بذلك، ألن  
 .(3)السلعة نفسها قد تخدم عدًدا من الحاجات ن  إوحقيقة 

يقول أحد  و ام إلى جانب الصالح الخاصيقول: يستهلك للصالح الع االفتراض الثاني: 
االقتصاديين االجتماعيين:)ينادون بإعطاء أهمية أكثر للمسؤولية االجتماعية  الباحثين إن  

المستهلكين إلى جانب رغبتهم  .إن  (4)للمستهلك مع مراعاة مصلحة المجتمع المحيط بهم(
أيًضا باآلخرين من أفراد الملحة في تلبية حاجاتهم )األساسية  وغير األساسية( يهتمون 

المجتمع، وبخاصة بأولئك الذين تتعذر تلبية حاجاتهم األساسية، إلى جانب االهتمام بمصالح 
المجتمع ككل، مثل اهتمامهم بالبيئة والمحافظة على الموارد النادرة، ومستوى االستخدام، 

اختيار الشخص  وتوازن المدفوعات، وتكوين رأس المال.. الخ، وهذه االهتمامات تؤثر في
للسلع والخدمات وكمياتها، هذا إلى جانب التأثير الناجم عن التغييرات التي تحدث في 

اإلنسان فطر على مراعاة  ن  ألذلك و االفتراض الثاني هو الراجح والصواب،  األسعار.إن  
 ن  أحيث  مصلحة غيره وخاصة أفراد عائلته، وقد أوضح ذلك االقتصاد الجزئي في دراساته

اض الفردية ال يؤيده تاريخ البشرية، فمذ بدأ اإلنسان يعيش حياته، كان البد من التعاون، افتر 
السلوك  إن  .يبدأ بنفسه ثم ينتقل بعد ذلك إلى غيره كأسرته، وأصدقائه وجيرانه، وهذا غريزة و 

أن يتطلع الفرد في كل أنشطته ليرضى هللا في كل سلوكياته، فكيف إذا وجد عنده  (5)األمثل
                                                 

 .29-28م، ص 1974تشارلز كارتر ، يف الثروة ومعناها، ترمجة عزت عيسى غوراين، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،  - 1
 .99مرجع سبق ذكره، ص  جالل أمني ،- 2
هللا صديقي "تدريس االقتصاد اجلزئي من منظور إسالمي، جملة أشاث االقتصاد اإلسالمي، جدة، م/- 3  .145هي، ص1409، 1حممد جناة 
 .68أمحد األشقر، مرجع سبق ذكره، ص - 4
 .144 -31حسني غامن، مرجع سبق ذكره، ص ص - 5
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االفتراض الصحيح  ومن هنا يمكن القول بأن   ؟رة وفي جواره فقير أو مسكين، هل يتجاهلهقد
كل فرد يراعى مع مصلحته الذاتية منفعة اآلخرين. أشار بعض الباحثين  ن  إمع االعتدال أي 
يستهدف تحقيق أكبر قدر من الفالح أو الحد األقصى  المستهلك المسلم المسلمين إلى أن  

استهداف الحد األقصى من الخير أو الفالح ال يقتصر على  غير أن  ، (1)من الخير
، وقد حاول أحد الباحثين اإلجابة على سؤال: (2)المستهلك المسلم، بل يتعداه إلى غيره أيًضا

لماذا نستهلك؟ فقال:يكون الجواب: نستهلك ألجل اللذة وألجل الفائدة. ثم قام بتفصيل محاسن 
آخذ نظرية االستهالك لذة، حتى وصل إلى نظرية اإلنقاذ أو نأكل نظرية االستهالك فائدة، وم

)أبو  نظرية االستهالك سعادة، يقول عالم االجتماع ، وهناك أيضاً (3)لننقذ ونستهلك لننقذ
، فالسعادة الصناعية هي سعادة شراء السلع وتكديسها، (4)أنا أستهلك إذا أنا سعيد ديار(:

وأخيًرا، هناك نظرية  اتها وإنما لدورها أو مركزها.ومن ثم ال تصبح السلعة تستهلك لذ
أنا موجود بقدر ما أملك وما النظرية:)  تقول )اريك فروم(: جاء بهااالستهالك وجود، 

ما يمتلكه  ، فاالستهالك عملية لها سمات متناقضة، فهو عملية تخفف القلق، ألن  (5)(أستهلك
 تدفع اإلنسان إلى مزيد من االستهالك، ألن   اإلنسان خاللها ال يمكن انتزاعه، ولكن العلمية

كل استهالك سابق سرعان ما يفقد تأثيره االشباعي، ويصبح اإلنسان مشدوًدا إلى خوفين: 
هناك هدف غائي  خوف على ما في يده، وخوف مما يريد ويشتهي. مما سبق يتضح أن  

تقوى على العمل المثمر للمستهلك المسلم، هو عبادة هللا وطلب رضاه ورجاء ثوابه وال نهائي
 ،فالمنفعة الذاتية ؛هناك أهداف مرحلية وسائلية لصالحه وصالح مجتمعه المسلم، وأن  

جاء في والسعادة وغيرها وسائل لتحقيق الغاية النهائية، و ،والرضاء ،والسرور ،والمتعة
 ثم إن   (، الموسوعة العلمية والعملية لبنوك اإلسالمية تحت عنوان)رضا المستهلك أم رضا هللا

رضا المستهلك ليس هو األولوية األولى من منظور إسالمي ولكن رضا هللا هو األولوية 
  -ن أن هدف المستهلك يتمثل في اآلتي :و يري االقتصادي إذن.(6)األولى

                                                 

 .43منذر قحف،  مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .100شوقي دنيا،  مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 . 21 -20هي، ص ص1409صفر  14، األحد 960عادل حسون ،يف نقد الذات وفلسفة التغيري، جملة البالغ، الكويت، ع  -3
 .57م، ص1985، مارس 21، س 5زهري مناصفي ،وظيفة االستهالي يف اىتمعات الرأمسالية ، جملة دراسات عربية، بريوت، ع - 4
 .47اريك فروم ، مرجع سبق ذكره، ص  - 5
 .117هي ص 1402املوسوعة العلمية والعملية للبنوي اإلسالمية االستثمار اجلزء السادس، االحتاد الدويل للبنوي اإلسالمية، القاهرة، -6
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هو الحصول  هدف المستهلك من شراء)سلعة أو خدمة( ما دأب االقتصاديون عليه أن   ن  إ /1
 ن  أال يقدم خطوة إلى اإلمام في فهم سلوك المستهلك ذلك  و اع،على المنفعة أو اإلشب

االقتصاديين قد بلق بهم الحذر درجة جعلتهم يحددون معنى المنفعة أو اإلشباع على نحو يجعله 
مرادًفا للطلب نفسه أو لعملية الشراء نفسها. فكانت النتيجة:أنك إذا سألت االقتصادي عن ماهية 

هي  هذه المنفعة لم يقل لك أكثر من أن   ؟المستهلك إلى الحصول عليهاهذه المنفعة التي يهدف 
وإذا سألت عما يحدث للمستهلك إذا حدث وحصل على ؟  ما يريد المستهلك الحصول عليه

يكون قد حصل على ما أراد  ه في هذه الحالةلم يقل لك االقتصادي أكثر من أن   ؟السلعة،
 الحصول عليه.

 ديون المنفعة أو اإلشباع ليس شيئا واحــًدا متجانًسا، بـــل يمـــــكنــاصما يسمـيه االقت /2 
اقتصاد بال  في كتابه تصنيفه على رأي االقتصادي األمريكي )تيبورسكيتوفسكي(

 هما الراحة والمتعة. :إلى شيئين متميزين (1)بهجة
ه ال الضرر، وأن  هذه المنفعة تعبير إسالمي مضمونه العام هو المصلحة والفائدة ومنع  إن   /3

يعني مجرد اللذة والمتعة بما لها من أحاسيس وهي مقيدة شرًعا، باعتبارها وسيلة إلى غاية 
 أسمى.

وعند المستهلك المسلم هو نيل رضا هللا سبحانه،  ،الهدف النهائي من االستهالك إن   /4
 واالستعانة على العبادة، والتقوى على العمارة.

مقبول من حيث المبدأ وإن اعترض عليه بعض الباحثين، يقول  المنافع هدف تعظيم ن  إ /5
الفرض الوضعي عن الحد األقصى صحيح، ولكنه في اإلسالم ليس  د. منذر قحف إن  

على اإلشباع  ما يشتمل أيضاً مقصورًا على تحقيق القيمة القصوى لإلشباع المادي، وإن  
يا:)إننا ال نجد حرًجا في سعي الفرد ، ويقول د. شوقي دن(2)الروحي في إطار القيم اإلسالمية

                                                 

 أو احلايل االستهالي بقصد ما أنتج فهي كل االصطالح الشرعي يف أما سلع. ومجعها املتاع على وتطلق به، اجتر ا: مانها لغة  السلعة تعّرف 
 تقدم اليت واملنافع األنشطة تلك فهي اخلدمات أما للمشرتي، تقدميه يتم ملموس شيء أي عن عبارة هي مشروعة، والسلع  منفعة ليّحقق املستقبلي،

 احلق إمام، عبده حممد حممد ائيا، أنظر نه هالكااست اإلنتاج أو اخلدمات ملموسة، بغرض استهالي ا غرينهأ فيها األساسية السمة وتكون بيعها، بغرض
 .59 ص م، 2004 اجلديدة، اإلسكندرية، اجلامعة دار  اإلداري، القانون يف مقارنة البيئة دراسة تشريعات يف التلوث من الغذاء سالمة يف
 .169-166جالل أمني ، مرجع سابق، ص ص- 1
 ترتجم كلمة Maximization  املورد، ص  –بية إىل لفظ تعظيم وبعضهم يرتمجها إىل تكبري أو تكثري منري البعلبكي يف أغلب الكتاابت العر

 .43هي، ص 1398، ود. حممد أمحد صقر ،االقتصاد اإلسالمي مفاهيم ومرتكزات، دار النهضة العربية، القاهرة، 565
 .38، 37، 35منذر قحف، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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المسلم إلى تكثير ما يحصل عليه من منافع في سلوكه االقتصادي وغيره مع األخذ في 
في كل سلوكياته  هوأن  ، واآلخرةالمسلم له حياتان و دالتان استهالك، في الدنيا  الحسبان أن  

:)المستهلك المسلم يستهدف بأن   ثم يؤكد قوله ذلك يستهدف تحقيق أكبر نفع في الحياتين معا
ذلك ال  المخصص لالستهالك ،  وأن   أن يحصل على أكبر قدر ممكن من اإلشباع من دخله

 .(1)يعد مخالفة إسالمية(
ويرى فريق آخر  ،(2)هذه بعض آراء القائلين بقبول فرض القيمة القصوى )تعظيم المنفعة(   

فكرة القيمة المثلى ال  إن   م يقول:منهم د.حسين غان ،(3)عدم قبول فرض القيمة القصوى 
، وهناك من يعترض على المدلول (4)أدق في التعبير (ptimum not maximumO) القصوى 

الشائع في الكتابات  تعظيم استخدام كلمة :يقول أحد الباحثين إن   تعظيم المنفعة، اللغوي للف 
حد األقصى ال يتفق مع ، بمعنى الوصول إلى ال (Maximizationاالقتصادية كمقابل لكلمة)

 في العربية: باإلجالل والتوقير، وال تعظيم االصطالح اللغوي العربي حيث توحي كلمة
ويرد باحث  ،(5)يوحي اللف  األجنبي بذلك باإلجالل والتوقير، وال يوحي اللف  األجنبي بذلك 

ال يجوز استخدامه، فيجوز عندهم أن  التعظيم لف  أن  آخر فيقول: يحسب البعض 
وال يجوز أن يقال: تعظيم المنفعة أو تعظيم الربح أو تعظيم الناتج والصواب  تعظيم هللا يقال

 هذا جائز.  أن  
حب المال متأصل في  ، كالقول بأن  تعظيم المنفعة مقبول شرعاً  الشواهد تؤكد أن   إن     

ثم  ره للنعمة،القرآن قارون فلم ينكر عليه غناه، ولكنه أنكر عليه عدم شك اإلنسان، وقد  ذكر
 األصل في األشياء اإلباحة، ولم يثبت نص يحرم هذا التعظيم،وعليه فمن حيث المبدأ فإن   إن  

تعظيم المنفعة مقبول من الناحية اإلسالمية، ضمن ضوابط معينة، ومنها:أن يكون ذلك 
سراف والنهي عن اإل متسًقا مع المفاهيم والتعاليم اإلسالمية،من حيث النهي عن حياة الترف،

 والتبذير، واالعتدال في اإلنفاق.

                                                 

 .102، 88شوقي دنيا ، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
، وتيسري عبد اجلابر ، ندوة مشكالت 113-108هي، ص ص1409رفيق املصري، أصول االقتصاد اإلسالمي، دارالقلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، - 2

 .141، 129البحث يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص 
هللا صديقي،مرجع سبق ذكره، ص  - 3  .163، 118حممد جناة 
 .38،، مرجع سبق ذكره، ص حسني غامن  - 4
 .108جالل أمني ، مرجع سبق ذكره، ص  - 5
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 -:النظريات السائدة عن المستهلك:سابعاً 
يعني الباحث بها  ال هناك نظريتان متعارضتان تماًما تحد من دور المستهلك في السوق،   

النظريات التي تفسر سلوك المستهلك، بل يقصد بها النظريات التي توضح مفهوم 
أن المستهلك ملك وهذا ما يصطلح على تسميته بسيادة  المستهلك.األولى: تنادي بمبدأ

د نجاح المنتج أو فشله، يقول جون كينيث  المستهلك بمعنى أن   المستهلك هو الذي يحد 
كل مستهلك هو الناخب الذي يقرر  هو الملك، وإن   المستهلك إذا جاز التعبير غالبريث:
من يطالع الكتب واألبحاث المتعلقة  ه يريده أن يعمل.إن  ن هذا ما يجب عمله، ألن  إبصوته 

بالتعليم االقتصادي يرى أنها تنزل المستهلك منزلة رفيعة، وتعتبر الشخصية السائدة التي 
تمسك بزمام المبادهة، فهو الذي يسعى للسوق لتأمين حاجاته األصلية الكامنة أو التي 

األوامر  ا يالح  أن  تفرضها عليه البيئة، فيشتري منها ما يحتاجه من سلع وخدمات، وهكذ
تسير باتجاه واحد، فتوجه من الفرد إلى السوق ومنها إلى المنتج. هذا ما تؤكده بصورة 

المستهلك هو مصدر سائر  مالئمة مجموعة من المصطلحات التي تشير كلها إلى أن  
هناك دائًما في  السلطات، وهذا ما يدعى أيًضا بسيادة المستهلك، يقول فرانلكين فيشر:

 .(1)اد السوق إقرار بسلطة المستهلك وبسيادتهاقتص
المستهلك ما هو إال قطعة شطرنج  تتحرك على رقعة يمكن تحديدها  الثانية: تؤكد بأن   

بواسطة العلوم السلوكية والنفسية للتأثير عليه، والسيطرة على تقويمه لألشياء وقراراته، وفي 
المستهلك  ، وذلك ألن  (2) إرادة منهالمستهلك يتحول إلى شيء بال هذا يقول جورج شيهان:

ويعلق األستاذ علم الهدى حماد على هاتين النظريتين،  عادة ما يتصرف بعاطفته ال بعقله،
تحديد صحة إحدى النظريتين ال يتم إال بإيجاد العالقة بين قرار  فيقول: مما الشك فيه أن  
 -الشراء والعوامل اآلتية:

 .(3)أهمية السلعة للمستهلك /1
 تعدد مرات الشراء للسلعة. /2
 .ة مصدر المعلومات عن السلعة المشترا  /3

                                                 

-301م، ص ص1972جون كينث غالربيث ، الدولة الصناعية احلديثة، ترمجة حيىي علي أديب، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد ، دمشق،  - 1
302. 

 .87هي، ص 1410لشرقية، الرايض، جورج شيهان ، الرايضة واحلياة، ترمجة خالد سليمان الرتكي، الدار ا - 2
 .26م، ص1974، فرباير 183جملة العريب، الكويت،ع ” علم اهلدى محاد ،"املستهلك محايته يف الدول املتقدمة وغري املتقدم - 3
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أن يحصل على االكتفاء من  المستهلك البد   ولكن مهما تعددت وجهات النظر نجد أن    
كانت تلك بإيجاز بعض النظريات السائدة عن المستهلك، والتي أدت إلى  .السلعة المشتراة 

تكون أكثر وعًيا بالمستهلك ليتم تحويل السوق إلى سوق تحويل نظرة االقتصاديين السائدة، ل
كانت النظرة االقتصادية للمستهلك هي و، (1)باألمس المشتري بداًل من كونه سوق البائع

ه كائن اقتصادي يسعى من خالل التصرف السائدة،حيث كانت تنظر إلى المستهلك على أن  
 (2)ا اليومإلى أقصى حد من المنفعة.أم   بعقالنية ودراسة جميع االحتماالت والبدائل، للوصول

المستهلك يقبل بالمعلومات المتوفرة لديه ويتوقف عن البحث عن معلومات إضافية  فإن  
ه من المستحيل للمستهلك أن يلم بكافة المعلومات المتوفرة في كافة ن  أويقرر الشراء حيث 

العقالني وزيادة منفعته،  األسواق عن كافة السلع وأسعارها ونوعيتها للوصول إلى القرار
هوية المستهلك المعاصر تتلخص في الصيغة اآلتية: أنا موجود بقدر  ويقول:إريك فروم:إن  

ما أملك وما أستهلك، فاإلنسان االستهالكي اليوم رضيع ال يكف عن الصياح في طلب 
 .(3)زجاجة الرضاعة، نزوع لالستهالك، نزوع البتالع العالم بأسره

 المستهلك في االقتصاد الوضعي واإلسالمي سلوك مفهوم :الثاني المطلب
 الوضعي: االقتصاد المستهلك في سلوك : ماهيةأوالً 
 القواعد وضع ابه يقصد ال الوضعي االقتصاد علم قبل من المستهلك تصر ف دراسة إن       

فاته، في المستهلك ابه يلتزم أن التي يجب  كالمستهل تصرفات تصف المستهلك فنظرية تصر 
 هو المستهلك سلوك أساس ن  أ مفترضة ،(4)االقتصادية سلوكياته تصف السوق، أي في

 أكبر على الحصول أجل من المحدود دخله ينفق المستهلك العقالنية، وأن   إلى االستناد
 الضرورية واضعاً  لحاجاته؛ تنازلياً  ترتيباً  يضع أن ه يتَوجَّبفإن   وعليه لحاجاته، ممكن إشباع
 هذا يتناول .(5) تباعاً  له بالنسبة أهمية األقل  الحاجات تليها األولى، رتبةالم في منها

 خالل من الوضعي واالقتصاد اإلسالمي، وذلك االقتصاد في المستهلك سلوك دراسة المطلب

                                                 

ريّة، العدد السابع، بغداد، زهري الصباغ ،نظرة سلوكية إىل سلوي املستهلك" جملة اإلدارة واالقتصاد، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنص - 1
 .152م، ص1982

 .152زهري الصباغ مرجع سبق ذكره ص - 2
  .47-46م ، ص 1989إريك فروم ، اإلنسان بني اجلوهر واملظهر، ترمجة سعد  زهران ،عامل املعرفة،الكويت، - 3
 .25 ص م،1984 :ئرللكتاب، اجلزا الوطنية املؤسسة اجلزئي، االقتصاد يف حماضرات داود، أمحد إبراهيم - 4
 .109ص  سبق ذكره ، مرجع الرب زجني، فهمي حممد وأمحد الرب واري اىيد عبد نزار - 5
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 في المستهلك سلوك تحليل، وتفسير تناولت التي النظريات وأهم المستهلك، تعريف سلوك
 -اآلتي:  خالل من االقتصاد الوضعي،

 الحي، الكائن عن يصدر نشاط عن عبارة :)بأن ه السلوك ويعرف المستهلك: سلوك مفهوم /1
رة محاوالته في هذا معينة،ويتمثل منبهات بظروف لعالقته نتيجة  أو التغيير للتعديل، المتكرِ 
 ولجنسه البقاء له يتح قق وحتى حياته، مقتضيات مع تتناسب حتى الظروف، هذه من

قق اإلنساني فالسلوك،  (1)ار(االستمر   مع الخارجية، الظروف وتفاعل اندماج طريق عن يتح 
ا أم  .حركية أو لفظية تكون  قد استجابة عنه ينتج مما داخلي، نشاط من يعتري اإلنسان ما

  -سلوك المستهلك فقد قدمت له عدة  تعاريف  منها ما يلي:
يقوم  التي والتصر فات األفعال جموعةم المستهلك) بسلوك المستهلك:يقصد سلوك تعريف أ( 
 المنتج، شراء في بقراره عنها والمَعبَّر المتاحة، إمكاناته معين،وبحسب موقف في الفرد بها
قع الذي  إال هو ما المستهلك ، فسلوك(2)الشراء( لحظة فيها حاجاته ورغباته يشبع هبأن   يتوَّ
أوخدمة  سلعة على أجل الحصول من راد،األف يت بعها التي والتصر فات األفعال تلك عن عبارة

 ذلك وفــق ما، حيـــث يقوم المســـــتهلك بعملية االختيار ما بيـــن البدائل المطروحة أمامــه، ويتم  
 دخله. حدود وفي للمستهلك المتاحة اإلمكانات

ذلك التصرف الذي يبرزه : هن  أيعرف محمد إبراهيم عبيدات سلوك المستهلك على و  (ب
ها والتي يتوقع أن   .لك في البحث عن شراء أو استخدام السلع و الخدمات و األفكارالمسته

 ستشبع رغباته وحاجاته حسب إمكانياته الشرائية المتاحة. 
، و التصرفات المباشرة ،ه:جميع األفعالن  بأرف محمد صالح المؤذن سلوك المستهلك ج( يع  

بيل الحصول على سلعة أو خدمة في التي يقوم بها المستهلكون في س .و غير المباشرة
 مكان معين و في وقت محدد.

مجموعة األنشطة الذهنية و ):بأن هرف محمد عبد السالم أبو قحف سلوك المستهلك يع   د(
وكيفية  العضلية المرتبطة بعملية التقييم والمفاضلة والحصول على السلع والخدمات واألفكار

 .(استخدامها
  الحصول سبيل في األفراد يبذلها التي األنشطة كافة ستهلكالم سلوك بمصطلح يقصد هـ(

                                                 

 .16ص م، 2001األردن، املناهج، دار ، وحتليلي كمي مدخل املستهلك سلوي يوسف، عثمان و ردينة الصميدعي جاسم حممود -1
 . 111 ص سبق ذكره، مرجع زجني، الرب فهمي حممد وأمحد الرب واري اىيد  عبد نزار -2
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 وتؤثر الشراء قرار تسبق التي األنشطة فيه بما واستخدامها والخدمات واألفكار السلع على
 التعريف الجامع لسلوك المستهلك هو تعريف ، ويرى الباحث أن  (1) ذاته الشراء عملية في

 التي والتصرفات األنشطة مجموعة هو لمستهلكسلوك ا ن  إالجريسي الذي يقول:)  د.خالد
 إشباع بهدف إليها يحتاجون  والخدمات التي عن السلع بحثهم  أثناء المستهلكون  عليها يقدم

 منها، واستعمالها والتخلص عليها والحصول لهام تقييمه وأثناء فيها، ورغباتهم لها حاجاتهم
مل هذا التعريف على األركان يشت و ،(2)القرار( اتخاذ عمليات من ذلك يصاحب وما

 -األساسية اآلتية:
وهذا يخص  ن،و مجموعة األنشطة والتصرفات التي يقدم عليها المستهلك الركن األول:  

المنتج من السلع والخدمات التي ترغم المستهلك لشرائها،حسب اعتقاده من حيث الجودة 
 طيبة أم خبيثة(. والمنفعة التي تحققها له،أو من حيث الدين حالل أم حرام)سلع

الركن الثاني:هو إشباع الحاجات والرغبات، وهذا يعني وجود الرغبة المدعمة بالمقدرة   
 الشرائية)الدخل المتاح لألنفاق(.

 الركن الثالث: هو الحصول على السلعة أو الخدمة وتقييــمها، وهذا التقييم ناتــج من العلم
أحوال السوق( واإلنتاج ومدة صالحيتها وغيره، التام بالسلعة أو الخدمة، من حيث السعر)  

 ومن ثم اتخاذ القرار سواء أن كان بالشراء أو تركها.
عة أو الخدمة، والتخلص منها، وهذا يعني االستهالك النهائي لالركن الرابع:هو استعمال الس 

 للسلعة أو الخدمة وليس االستهالك الوسيط.  
دارسة وتحليل سلوك المستهلك  بة للمنظمة:  إن  أهمية دراسة سلوك المستهلك بالنس /2  

واحدة من أهم األنشطة التسويقية في المنظمة، والتي أفرزتها تطورات المحيط الخارجي 
وتغير  .بسبب احتدام المنافسة و اتساع حجم و نوع البدائل المتاحة أمام المستهلك من جهة

لى المنظمة ضرورة التمُيز في و تنوع حاجاته ورغباته من جهة أخرى بشكل أصبح يفرض ع
أو توزيعها وذلك بما  ،أو طريقة اإلعالن عنها،منتجاتها سواء من حيث جودتها وسعرها
لمؤسسة من لمما يمكن  ؛وهذا لضمان دوام اقتنائها .يتوافق مع المستهلك و إمكانياته المالية 

                                                 

 .com/ .http://www.arabarab-ency العربية، املوسوعة االستهالي كبار، بشار حممد - 1
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يع ما يمكن إنتاجه حيث تحولت السياسات اإلنتاجية للمؤسسات من مفهوم ب .النمو والبقاء
إلى مفهوم جديد يقوم على المستهلك باعتباره السيد في السوق وفق ما يسمى بإنتاج ما يمكن 

ومجمل  وهذا ال يتأتى إال من خالل نشاط تسويقي يرتكز على دراسة سلوك المستهلك، .بيعه
المستمرة من خالل المالحظة  .االستهالكية الظروف والعوامل المؤثرة والمحددة لتفضيالته
دراسة سلوك  نوما يرغب الحصول عليه.إذ لمجمل تصرفاته وآرائه حول ما يطرح عليه

تقوم به اإلدارة التسويقية وذلك لتحقيق جملة من  .المستهلك نشاط جد مهم داخل المنظمة
وبالمنظمة من جهة أخرى، حيث يمكن تلخيص  .األهداف الخاصة بالمستهلك نفسه من جهة

  -المستهلك بالنسبة للمنظمة في ما يلي: أهمية دراسة سلوك
دراسة سلوك المستهلك و معرفة حاجاته و رغباتـه يساعد المنظمة في تصميم  إن   أ( 

 ،منتجاتها بشكل يضمن قبولها لدى مستهلكيها، األمر الذي يؤدي إلى ازدياد معدالت اقتنائها
ا مما يمكنها من البقاء و وهو ما يقود إلى رفع حجم مبيعاتها و بالـتالي زيادة عوائده

قدر أاالستمرار، فكلما كانت المنظمة على دراية و فهم بما يجول و يحيط بمستهلكيها كانت 
على االقتراب منهم لخدمتهم و إشباع حاجاتهم و رغباتهم لتحقيق أهدافها و أهدافهم على حد 

 سواء .
هو نقطة البداية و النهاية في المفهوم التسويقي الحديث يقوم على فكرة أن المستهلك  ب( إن  

إذ أن الفلسفات التسويقية السابقة )اإلنتاجية والبيعية( أثبتت فشلها و  .العملية التسويقية
وهذا بسبب إهمالها دراسة سلوك و تصرفات المستهلك و تركيزها  .الزمن قصورها مع مرور

ات التي تبنت هذه من المنظم عديداً  أن   حيث .على طبيعة المنتجات وطريقة بيعها فقط
الفلسفات لم تستطع الصمود والمنافسة بسبب غياب الرابط بينها و بين أسواقها و المتمثل 

في دراسة سلوك المستهلك.لذا وجب على المنظمة الراغبة في النجاح أن تسعى لخلق  أساساً 
م أنشطة تسويقية تبنى على أساس تحليل سلوك المستهلك لتتالءم و تتكيف معه بشكل يخد

  .على المدى الطويل مصالح المؤسسة و يحقق أهدافها خصوصاً 
هذا  .دراسة سلوك المستهلك قد يحمل المنظمة على اكتشاف فرص تسويقية جديدة ج( إن  

  ،و الحديثة لدى المستهلكين ،والرغبات غير المشبعة،عن طريق البحث في الحاجات
جاتها لرفع قدرتها التنافسية و زيادة واالستثمار فيها بشكل يساعد المنظمة على تنويع منت

 وهو ما يضمن نموها و توسعها. .حصتها السوقية
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دراسة سلوك المستهلك ومعرفة قدراته الشرائية يساعد المنظمة في رسم سياساتها  د( إن  
إذ أن المنظمة الناجحة هي التي تستطيع تقديم سلع و خدمات تشبع رغبات  ةالتسعيري

و هذا  ،فكثير من المنتجات فشلت في السوق  .انياتهم الشرائية مستهلكيها في حدود إمك
ال لعيب فيها إال لكونها ال تتناسب و قدرات المستهلكين .حاجة المستهلكين لها منرغم بال

 الشرائية بسبب محدودية الدخول .
فمن خالل  .دراسة سلوك المستهلك يساعد المنظمة في رسم سياساتها الترويجية  هـ( إن  
وتفضيالت المستهلكين تقوم اإلدارة التسويقية بتحديد مزيج ترويجي مناسب  ،أذواق معرفة

من خالل دراسة سلوك فئة من  فمثالً ، يهدف للتأثير عليهم و إقناعهم باستهالك منتجاتها
المستهلكين و لتكن الشباب الرياضي تبين ألحدى المؤسسات المنتجة للمالبس الرياضية 

فمن المناسب هنا أن تقوم  .متابعة برنامج تلفزيوني رياضي محدد هم شديدو الحرص علىأن  
كبر عدد أهذه المنظمة بوضع إعالناتها ضمن هذا البرنامج بالذات لتضمن وصوله إلى 

ممكن منهم، ولزيادة التأثير عليهم تقوم المنظمة بالتعاقد مع شخصية رياضية محبوبة لديهم 
يجعل من السياسة الترويجية لهذه المنظمة أكثر فعالية األمر الذي  ،لتقوم بأداء هذا اإلعالن

 ها انطلقت من دراسة سلوك المستهلك و تفضيالته المختلفة. وقدرة على الوصول واإلقناع ألن  
دراسة سلوك المستهلك ذو أهمية بالغة في تحديد المنافذ التوزيعية لمنتجات  إن   و(  

األمر الذي يساعدها في  .د وتركز مستهلكيهافبواسطته تستطيع معرفة أماكن تواج .المنظمة
ا باالعتماد على نقاط البيع الخاصة بها و التركيز على البيع رسم خططها التوزيعية إم  

أو  .الشخصي ورجال البيع لالتصال المباشر بالمستهلك و معرفة رد فعله و سلوكه الشرائي
أو غير ذلك من طرق االتصال  ،و تجزئة ،باالعتماد على الوسطاء والوكالء من تجار جملة

غير المباشر بالمستهلك، والتي تعتمد على مدى كفاءة الوسطاء في التأثير على السلوك 
 الشرائي للمستهلك . 

دراسة سلوك المستهلك تمكن المنظمة من تحليل أسواقها و تحديد القطاعات  ز( إن  
األمر  .اء بدقة لدى مستهلكيهاها تساعدها على دراسة عادات ودوافع الشر كما أن   .المستهدفة

وما  .؟وكيف و متى ولماذا يشتري  .الذي يقودها إلى المعرفة الدقيقة لمن هو مستهلكها
 .؟(1)العوامل و الظروف التي تؤثر على سلوكه و على قراره الشرائي

                                                 

 .http://www.islamiceconomy.4t.com،سلوي املستهلكدراسة  ،منتدى التمويل اإلسالمي -1
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و  .دراسة و تحليل سلوك المستهلك يمكن المنظمة من تقييم أداءها التسويقي ح( إن  
ى تحديد مواطن القوة والضعف خالل معرفة رأي المستهلك حول المنتج والطريقة عل يساعدها

التي قدم بها تتمكن المنظمة من المعالجة التسويقية إما بالحفاا على المنتج واالستمرار في 
كل هذا يكون  ،أو إلغائه نهائياً  .الطريقة التي قدم بها أو تعديله هو أو .تقديمه وعرضه
 تبرز أهمية ناهو  ،ي ورغبة المستهلك باعتباره الفيصل في العملية التسويقيةباالعتماد على رأ

األمر الذي يفرض عليها  .وفائدة دراسة سلوك المستهلك في النشاط التسويقي للمنظمة
 ضرورة االهتمام باألنشطة التي توصلها إلى ذلك و من أبرزها بحوث التسويق.

 -:اإلسالمي داالقتصا المستهلك في سلوك ماهية :ثانياً 
ين بين فصاما يعرف ال اإلسالم إن         مجاالت جميع أحكامه شملت فقد والدنيا، الدِ 

م ا،بهمشار واختالف أوديتها تشعُّب الحياة،على  من وكان ،تشريعياً  إعجازاً  للبشرية بذلك فقدَّ
 نزلت إذ كبرى، ةعناي أواله فقد تمع،لمجا أفراد من افردً  باعتباره المستهلك، به ما اهتم   بين

 اإلسالمية الشريعة على مقاصد الدالة الشريفة النبوية واألحاديث القرآنية من اآليات العديد
 أو ينفع، ماــفي اإلتالف: هو الكــاالسته أن   قاً ــث سابـوذكر الباح، الحكيم الشارع اهاـــراع التي
 فاالستهالك (1)، ائمةــق عينه تبقي قها، وإنـتحقي أجل من الشيء دــوج التي المنافع زوال هو
 المنفعة يحقِ ق فيما السلع والخدمات، استخدام: عن عبارة هون إذ الشرعي االصطالح في

 . الشريعة بضوابط االلتزام مع للفرد،
 الذي االستهالك ذلك هو اإلسالمي االقتصاد إليه يدعو الذي المشروع االستهالك إن    

 وذلك ،(2)تمعلمجا ومصلحة مصلحته على الحفاا بشرط فعله، المستهلك حق يكون من
 منه الغاية تكون  الذي االستهالك عن االبتعاد مع ،وسطياً  أو ائياً نه كان االستهالك سواء
 يقوم من هو: الشرعي االصطالح في المستهلك كذلك ذكر الباحث أن   األنظار. جلب

 دفبه وليس يعولهم، من وحاجيات حاجياته الشخصية، إلشباع والخدمات، السلع باستعمال

                                                 

 السلوي يف اخلري وإىل االعتقاد، يف احلقّ  إىل الّناس الرسل،لرتشد ابه هللا بعث اليت اإلهلية انه القواعد الشرعي االصطالح يف الدِّين تعريف ميكن 
 وزكاة، من صالة، وصيام، هللا شرَّعه ما واآلخرة فكل الدنيا سعادة هلم حتصل اي،نهو أمرا هلا واخلضوع تلك القواعد، حظرية يف وبدخوهلم واملعاملة،
 الصالة النفري، صاحل حممد دِّين أنظر ذلك كل ،...والشراء البيع يف وصدق احلالل، طريق عن للمال واكتساب ابلعهد، ووفاء لألمانة، وأداء وحج،
  .8-7 ص ص دت، الزيتونة،، .الدين عماد

 .412م،ص1999 األردن النفائس، دار ،اإلسالم يف الغذائي األمن العيادي، مصطفى محدأ صبحي أمحد- 1
 .20ص م،2002القاهرة السالم، دار اإلسالمي، االقتصاد يف الفردي االستهالي ترشيد األزهري، أمحد منظور -2
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 استعمال أن   غير المهني، نطاق نشاطه في استخدامها أو تحويلها، أو بيعها، إعادة
 بضوابط داً ّ  مقي أن يكون  ينبغي اإلسالمي، االقتصاد في والخدمات للسلع المستهلك
 اإلسالمية.  الشريعة
فزه اإلسالمي، االقتصاد في المستهلك إن        وبيَّنتها اتهأقرَّ  التي ،الدوافع من مجموعة تح 

 المستهلك تمي ز انهأ إذ ؛أهمية ذات تعتبر فهي لالستهالك، تدفعه والتي الشريعة اإلسالمية،
 هو لالستهالك ما يدفعه أهم   الوضعي، االقتصاد في المستهلك ن  أل ذلكو  غيره، عن المسلم
 فإن  ؛ اإلسالمي قتصاداال في المستهلك ال، بينما أم مشروعة سواء كانت لديه، حاجة إشباع
 هللا، عند من الثواب وابتغاء حقيقية(، )حاجة الحاجة المشروعة هو لالستهالك يدفعه ما

 ،(1)تتط لب اإلشباع مشروعة رغبة كل ا:ه نبأ اإلسالمي االقتصاد في الحاجة وبالتالي تعرَّف
في  هاعن تختلف اإلسالمي االقتصاد في الحاجة ن  أ نستنتج التعريف هذا خالل فمن

 يخرج قيد وهو مشروعة، تكون  أن يجب الرغبة كون  وهو أال واحد بشرط الوضعي االقتصاد
 للفرد اإلسالم رسمه الذي المسار عن تحيد التي وهي ،مشروعة غير رغبة كل من التعريف

 في أساساً  تتمثل نإذ الحقيقية فالحاجة الخمر، شرب في كالرغبة إشباعه لحاجاته، في
 من ويقي العورة يستر الذي اللِ باس تقتير أو،إسراف دون  يشبع الحاجة لذيا الكافي الغذاء
قق الذي المسكنو  والبرد، الحر    .(2)العالج والتعليمو  الراحة، يح 
 هــل قيةــــة حقيــحاج باعــإش وـــه اإلسالمي صادــاالقت في للمستهلك األول دافعــال كان إذا  

 إنو  ،ثواب هللا بلوغ هو له الثاني الهدف فإن   االستهالك، في الشرع بضوابط ذلك في ملتزماً 
تعالى:﴿الَّ َخْيَر ِفي َكِثير  مِ ن  لقوله وطاعته، هللا من التقر ب بِنيَّة االستهالك هذا اقترن 

َك اْبَتَغاء َمْرَضاِت نَّْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقة  َأْو َمْعُروف  َأْو ِإْصاَلح  َبْيَن النَّاِس َوَمن َيْفَعْل َذلِ 
ِ َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما﴾  َوِلكل   ِبالنِ َيةِ  ما اأَلْعَمالن  إ، وقال صلى هللا عليه وسلم :)(3)َّللا 

 جزاؤه كان العبادة، على والتقوى  هللا طاعة استهالكه خالل من نوى  ، فمن(4)َنَوى( َما اْمِرئ  
 على فيحمده تعالى، وبإذنه هللا، رزق  من يستهلك بأن ه ركيد فهو تعالى، هللا من عند الثواب

                                                 

 .27ص سبق ذكره، مرجع مرعي، فرحان البشري حممد- 1
 .187-182 ص ص كره، سبق ذ  مرجع األزهري، أمحد منظور- 2
  .114اآلية النساء، سورة- 3
 حزم، ابن ،دار54 ما نوى  حديث رقم امرئ ولكل واحلسبة ابلنية األعمال أن جاء ما ابب اإلميان، كتاب الب اري،، صحيح الب اري، :أخرجه- 4

   .18م،ص2003-ه1424 ، لبنان
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ل للمحر مات، خالل اجتنابه ويطيعه من ذلك، ي، االستهالك بذلك فيتحو   غرضه الذي المادِ 
 - الوضعي االقتصاد في كما - ال أم مشروعة الوسيلة كانت الحاجات،سواء إشباع مجرد
 عن البعد خالل من تبجُّح، كل عن ترفِ عاً م العبادة، التقوى على هدفه نبيل استهالك إلى

 كبير له بالن ية، اإلسالمي االقتصاد في االستهالك اقتران والخدمات.إن السلع من الكماليات
 ثوابه يكون  حتى اإلنتاج، زيادة على يحثَّه أن شأنه إذ من المسلم، المستهلك حياة في األثر
َيْحَتِسُبَها فُهَو لُه َصَدقة  الرَُّجل َعلى أْهِلهِ  أْنفقَ  عظيما، يقول صلى هللا عليه وسلم ِإذا هللا عند

  . (1)الصدقة على كما يثاب عليها فيثاب هللا، من الثواب ابه يطلب أي فيحتسبها
ما  اإلنسان استخدام كيفية في يبحث الذي العلم هو:)ذلك اإلسالمي االقتصادن إذ   

للمنهج  طبقا والدنيوية، الدينية اإلسالمي، معتلمجا أفراد حاجات لسد   موارد، من فيه استخلف
د( الشرعي  خالل من اإلسالمي، االقتصاد في المستهلك حماية تتضح ، وعليه(2)المحد 

 أن المستهلك على المستهلك.إن مصلحة تحف  شرعية، لوسائل المسلم تمعلمجاستعمال ا
 خالل به، الضرر ثإحدا إلى يؤدِ ي ما كل ومنع جسمه، سالمة على المحافظة على يعمل
 محر م، هو ما عن إال طيبا، ويبتعد يتناول فال الذاتية(، السلع)الرقابة باستهالك قيامه عملية
 التي اآلداب من مجموعة  هنالك إسراف، وال تقتير فال استهالكه، في ويعتدل يتوسط وأن

في  حالالً  ونهك بعد الطعام يكون  أن ينبغي ا، حيثبه التحلِ ي على المستهلك المسلم ينبغي
 ويقوِ ي  الرمق، يديم ما فكل الرزق، من بالموجود يرضى وأن مكسبه، جهة من طيِ باً  نفسه،

 الفردي لدى أبو االستهالك ويالح  ترشيد ،(3)يستحقر أن ينبغي ال خير فهو على العبادة،
يق بكر  بطعام، يوماً  فأتاه مملوك، له أن ه كان روي  ما فيكما أوضح الباحث سابقًا   الصدِ 
 مررت قال: ذا،به جئت من أين للمملوك: قال أكله فلما يسأله، أن قبل فأكله جائعاً  وكان
 فأعطوني، لهم عرس فإذا مبه مررت اليوم كان فلما فوعدوني، لهم فرقيت الجاهلية، في بقوم

                                                 

 من خمتارة اإلسالمي شوث االقتصاد يف املستهلك ،)قراءات سلوي ونظرية االجتماعية حةاملصل دالة من جلوانب إسالمية صياغة الزرقاء، أنس حممد- 1
-ه 1405السعودية،– عبد العزيز، جدة امللك اإلسالمي، جامعة االقتصاد أشاث مركز العلمي، النشر مركز اإلسالمي، لالقتصاد الثاين الدويل املؤمتر

 .385م ،ص1985
  . 23ص م، 2002األردن  زهران، دار  العامة، خلصائص اإلسالمي اداالقتص موسوعة عناية، غازي- 2
  .7-5،دت، ص ص  -لبنان-العصرية، بريوت  املكتبة  بلطة، الدايل حممد ضبطه الدين, علوم إحياء الغزايل، حامد أبو- 3
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 أن   على بوضوح يدل ، فهذا(1)يتقيأ فجعل حلقه في يده فأدخل لكني،ته كدت أف  لك فقال:
  الكسب،وما مشروعية مصدر مبدأ خالل من واجب، اإلسالم في الفردي االستهالك شيدتر 

 في يتوسط ، وأن(2)فاسد وال بفاجر يتشبه وال المسلمين، لباس يلبس بأن باللباس وذلك يتعلق
 بذلك اإلسراف فيجتنب شهرة ثياب يرتدي فال وتعالى، سبحانه هلل تواضعا وهذا لباسه،
 ،(3)الِقَياَمِة ثْوَب( َيْومَ  هللا ُشْهَرة ،ْألَبَسهُ  ى هللا عليه وسلم:) َمْن لِبَس ثْوبَ لقوله صل والتكب ر،

 منها، أي    على تضغط وال الجسم، أعضاء حركة بحرية تسمح فضفاضة المالبس تكون  وأن
 حيث األقوات احتكار ، ومنع(4)وغيرها والتنفس الدموية جريان الدورة معد ل على للمحافظة

 هذا ما فقال: ،منثوراً  طعاما المسجد فرأى المؤمنين خرج إلى عمر وهو أمير أن   روي 
 المؤمنين أمير يا قالوا:، من جلبه وفي فيه هللا بارك قال: إلينا، جلب طعام قالوا: الطعام؟

 المسلمين يحتكر على من هللا عليه وسلم يتوع د رسول سمعت عمر: فقال احتكر، قد هفإن  
 ينجم لما االحتكار عن الشريفة النبوية هذا السنة  فقوله  ،(5)بالجذام وأ باإلفالس طعامهم

 الفعل عندما من أشد   النفوس على يقع أسعار بالمستهلك، كارتفاع تلحق أضرار من عنه
 العرض وقلة المحتكرة، السلع ولذلك نهت.طعامهم المسلمين على يحتكر من عقاب ذكر
 .أما األمام علي كرم هللا وجهه دعا(6)َخاِطئ( ِإالَّ  ْحَتِكريَ  يقول صلى هللا عليه وسلم:)ال حيث
 تجحف ال بأسعار البيع يكون  يجب أن يقول: حيث المعامالت في العدل مراعاة وجوب إلى

 عاملها من وطلب ا،نهالفكرة وأبا ذهبه سبق من أول وهو والمبتاع، البائع من بالفريقين،
 أو بالبائع عدم اإلجحاف على الفكرة ية، وتقومالعمل الناحية من النخعي تطبيقها ألشتر

 بل ،عادالً  ثمناً  يكون  ال فإنه إجحاف ُوجد فإذا المبتاع، علي اإلمام سم اه كما أو بالمشتري،
عن  البائع، أو بالمنتج الضرر إيقاع عدم عليه فالمشتري  ،(2)واضح غبن ذا ظالماً  ثمناً 

إلى  السلع هذه ثمن يرفعا لم رغم أنهما ذاوه التلف، السريعة خاصة السلع شراء عدم طريق
 المنتج أو التاجر رفع حالة في فهي بالمستهلك اإلجحاف أما بالمستهلك، الضار المستوى 

                                                 

  .147-146ص ص م، 1985 -هي 1405 اجلزائر، الشهاب، والعلماء، دار العلم اجلزائري، جابر بكر أبو- 1
 .21ص م، 1987 -هي 1407 البعث، اجلزائر، دار إسالمية، نصيحة 400 البيانوين، الدين عز أمحد- 2
الفكر،  الباقي، دار عبد فؤاد حممد حتقيق ، 3606الثياب، حديث رقم من شهرة لبس من ابب اللباس، كتاب ماجه، ابن ماجه،سنن أخرجه ابن- 3

 .1192ص دت، لبنان،-بريوت
 .66 ص م، 2001 -هي 1421صفاء،عمان العامة، دار والسالمة الصحة يف مبادئ خضري، وفيقت حممد - 4
 .203 ص م،2002، القاهرة السالم، دار وتنظيماته، عمر لفقه مستوعبة دراسة التشريع يف اخلطاب بن عمر منهج بلتاجي، حممد- 5
 .296م،ص 2002حزم، لبنان،  ابن ،دار 1605 رقم األقوات، حديث يف االحتكار حترمي ابب مسلم، كتاب املساقاة، صحيح أخرجه مسلم،- 6
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 االستهالك ترشيدن الغبن.إذ في وإيقاعه بالمستهلك اإلضرار غاية إلى السلع والخدمات، ثمن
ومن ثم زيادة  التنمية، ام بمشاريع بالحكومات، يؤدى إلي القي أو باألفراد يتعلق فيما سواء

 أن يقتطع يفترض بحيث( 1)الدخل القومي للدولة، باإلضافة للقضاء علي ظاهرة البطالة، 
 المرافق اإلنتاجية، وتوفير طاقته زيادة في الفائض ليستثمر الحالي، استهالكه من تمعلمجا

 األساسية الصناعات قامةإو  ،والسدود والطرق، الكهرباء، مشاريع إقامة خالل من العام ة
 وهو بإحيائها، وذلك المهملة األرض استغالل وتنظيم والخدمية، اإلنتاجية لألنشطة والمغذية
االستهالك، كما  ترشيد اإلسالم على حث ، لذلك(2)المهملة األرضية الموارد الستغالل حافز

 على والقضاء لة،البطا حث على العمل الناتج من استغالل الموارد وخيرات األرض ومحاربة
 فإن   وعليه ،(3)بينها ومن العمل عن وتقعده  اإلنسان فعالية من تقلِ ل التي النفسية، البواعث

 بكل عقيدة التوحيد مع وعدماً  وجوداً  يدور عقدي، اقتصاد هو اإلسالمي القتصادا
 رجعي الذيالم اإلطار يعتبر ، فهو(4)واألخالقية والتعاملية والتعبدية اإليمانية ا:تهمقتضيا
االقتصاد  فإن   وعليه والخدمات، للسلع استهالكه ترشيد في المسلم، المستهلك إليه يستند

 خالل من األخير هذا مصلحة يح قق نجده للمستهلك، حمايته خالل ومن اإلسالمي
 المستهلك. وبيئة ومال صحة على سالمة المحافظة

 خالل من وذلك المستهلك صحة سالمة على المحافظة يحقق اإلسالمي االقتصاد نإذ    
 أو خدمة سلعة فأي   فيه، نفع ال ما وكذلك اإلنتاج، دائرة  من الضار ة والخدمات السلع خروج

االقتصاد  في لإلنتاج محالً  تكون  أن عن تخرج ا،به االنتفاع الحكيم الشارع يبيح ال
والخدمات  السلع إنتاج في الموارد،وتخصيصها على المحافظة شأنه من وهذا ،(5)اإلسالمي
 المبدأ هذا إعمال أجل من والحكام، المسئولين من جانب القدوة أهمية تبدو وهنا، الضرورية

 نفسه على حرم حين الخطاب، بن عمر عنه الخليفة عبَّر الذي الموقف وهو االقتصادي،
 ما يمسني لم إذا رعيتي أمر يعنيني المشهورة:كيف كلمته وقال ،لحماً  يأكل أن اعةلمجا عام

                                                 

 .56م،ص1986-ه1406 العبيكان، الرايض، شركة  اإلسالمي، االقتصاد يف الباحثني مناهج اجلنيدل، الرمحن عبد بن محد - 1
 الرسالة اإلسالمي، االقتصاد إطار يف االقتصادي طالنشا يف الدولة تدخل والتنمية، لالستثمار الدويل اإلسالمي املصرف اإلسالمي االقتصاد مركز- 2

 .64-58ص ص م،1988-ه1408والنشر، للطباعة
 .188-186 ص ص سبق ذكره، مرجع مرعي، فرحان البشري حممد- 3
 .9 ص سبق ذكره، مرجع غامن، حسني - 4
 .74 ص م، 2004بريوت   ية،العلم الكتب اإلسالمي، دار الفقه يف املستهلك محاية أمحد، سيد أبو أمحد حممد حممد -5
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الحاجات  تمثل ال كمالية، في مشروعات تتورط ال أن الحكومات على ينبغي كما يمسهم،
ة   من المترفة الطبقات رغبة، إال تلبي ِ  ال التي الترفيهية المركبات كإنشاء لألم ة، الملح 
 باالعتدال السلع استهالك في االلتزام .(1)والفقر التعاسة في تعيش الكثرة بينما الشعب،
 على والقضاء المستهلك، صحة المحافظة على يستلزم وهذا إسراف، وال شح فال سط،والتو 

 َمرَّت قد يستهلكها، التي السلعة أن اطمئنانه إلى .البطنة تسبِ بها ما غالباً  التي األمراض
 مراحل من مرحلة آخر  وحتى الحالل، برأس المال بدءاً  الحالل، دائرة في مراحلها بجميع
 .(2)للمستهلك خدمة هذا وفي سلعة مباركة ينتج المبارك الحالل المال رأس ألن   اإلنتاج،
 إيجابياً  تأثيراً  يؤثِ ر أن شأنه من ،االستهالك في بالرشادة المسلم المستهلك التزام ن  إ      

 على المسلم استهالك انحصار أن   إذ المستهلك؛ أموال زيادة وبالتالي على االستثمار،
خاره، زيادة إلى يؤدِ ي والخدمات، عمن السل الضروريات  المال من الجزء هذا أن   باعتبار ادِ 
ه كان المدَّخر،  هذا توجيه وبالتالي الخبائث، الستهالك أو التفاخري، إلى االستهالك سيوجَّ
ر، المال  البيئة المشروعة،ومن ثم المحافظة  المشاريع االستثمار  في مجال إلى المدخَّ

بسبب  ،(3)حية كائنات من ابه أو عليها وما والتربة، والفضاء والهواء ماءال وقوامها الطبيعية
 للثروات افهمنز اإلنتاج الزائد أو الكمالي الناتج من الطلب المتزايد وذلك عن طريق است

 استخدام طريق عن أو لها، الرشيد غير االستخدام طريق عن الطبيعية)االحتباس الحراري(،
ثات، ل التي الملو   المستهلك، على صحة سلباً  ضررها ينعكس مما البيئة، على طراً خ تشكِ 

ل الترفي، أو التفاخري  باالستهالك يسم ى ما الحالي العصر في انتشر لقدو  بذلك  فتحو 
 هدفاً  أصبح بل اإلدمان، تشبه حالة إلى له، ومكم لة باإلنتاج مرتبطة عملية من االستهالك

 زادت الفرد لدى  االستهالك زاد فكلما الشخص، ةلمكان رمز عن يعبِ ر فصار حد ذاته، في
 عن اإلعالن وأصبح بالفخر، ارتبط الذي االستهالكي الطموح فزاد جماعته، بين أبناء مكانته

                                                 

 .393 ص م، 2005عمان الوراق، مؤسسة  اإلسالمي، االقتصاد يف وضوابطه االستهالي اهلييت، إبراهيم الستار عبد - 1
 . 56-55م ص 2003 ، اجلزائر هومه، اإلسالم، دار يف التنمية وعوامل االقتصاد مبادئ حيمران، رشيد -2
 واحلاسم واألقوى األضعف الطرف يعترب الذي األخري هذا وُمنِتج ومستهلك، ُمنَتج أساسية: أطراف تالتة مبشاركة إال تكتمل ال االستهالي عملية إن 
 احلاسم وهو تستهدفه، اليت الدعائية احلرب  ألبعاد مدركا وكان الشراء يف رغبته ونظم سيطر إذا واألقوى احتاج، إذا فهو األضعف االستهالي؛ عملية يف

نه للمستهلك الثقايف الوعي زايدة للوعي إن ابمتالكه أو ابستسالمه ابإجيا أو سلبا  ابلنشاط التسويقي اخلاّصة واملفاهيم الفكري، اخللل من سيحصِّ
 لتوعية هادفة إعالمية برامج وضع أن الضعيفة كما ذوي النفوس من البعض ابه يقوم اليت التلاوزات، كافة إىل إرشاده يف ويساهم واالستهالكي،

 حاجاته.  توفري يُيَؤمِّن مبا ومسؤولياته، حلقوقه واع بشكل اختيار السلع من املستهلك متكِّن املستهلكني، عالموإ
 .33ص سبق ذكره، مرجع إمام، عبده حممد حممد-3
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 يت بعوا وأن الوضع، هذا خطورة المستهلكون  َيِعي أن بد   ال ، لذا(1)ذاتها من السلعة أهم السلعة
 السلع من المثلى، متهاحتياجا على بالحصول ل،واالعتدا استهالكهم االقتصاد طريقة في

، ويري (2)مواردهم.المالية حدود في ذلك يكون  أن على أو نقصان، زيادة دون  والخدمات
المستهلك عامة)مسلم وغيره( غير راشد وليس عقالني في سلوكه االستهالكي  أن  الباحث 

لى:﴿َوَظلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم ويظهر ذلك في اآليات التي توضح السلوك االستهالكي كقوله تعا
ْلَوى ُكُلوْا ِمن َطيِ َباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما َظَلُموَنا َوَلِكن َكاُنوْا َأنفُ  َسُهْم َوَأنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ

، وطلب بني إسرائيل مقابل المن والسلوى طعاما غير الذي أنزل عليهم ،في (3)َيْظِلُموَن﴾
 وله تعالي:﴿َوِإْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلن نَّْصِبَر َعَلَى َطَعام  َواِحد  َفاْدُع َلَنا َربََّك ُيْخِرْج َلَنا ِممَّا ُتنِبتُ ق

َو ي هُ اأَلْرُض ِمن َبْقِلَها َوِقثَّآِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى ِبالَّذِ 
لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوَبآُؤْوْا ِبَغَضب   َن  َخْيٌر اْهِبُطوْا ِمْصرًا َفِإنَّ َلُكم مَّا َسَأْلُتْم َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِ  مِ 

، ويالح  كذلك هذا السلوك غير الرشيد عند النصارى،عندما طلبوا من سيدنا عيسى (4)َّللاَِّ﴾
يظهر ذلك قوله  أنزلت رفضوا أن يأكلوا منها، مائدة من السماء فلما يف عليه السالم،

َل َعَلْيَنا َمآِئَدًة مِ نَ   تعالى:﴿ ِإْذ َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأن ُيَنزِ 
ْؤِمِنيَن﴾ وقوله تعالى:﴿ َقاَل ِعيَسى ا َماء َقاَل اتَُّقوْا َّللا َ ِإن ُكنُتم مُّ ْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربََّنا َأنِزْل السَّ

نَك َواْرُزْقَنا َوَأنَت َخْيُر  ِلَنا َوآِخِرَنا َوآَيًة مِ  َوَّ َماء َتُكوُن َلَنا ِعيدًا ألِ  َن السَّ الرَّاِزِقيَن*َقاَل َعَلْيَنا َمآِئَدًة مِ 
ُلَها َعَلْيُكْم َفَمن َيْكُفْر َبْعُد ِمنُكْم فَ  َن اْلَعاَلِميَن﴾َّللا ُ ِإنِ ي ُمَنزِ  ُبُه َأَحًدا مِ   .(5)ِإنِ ي أَُعذِ ُبُه َعَذاًبا الَّ أَُعذِ 

أما المستهلك المسلم مناط بإشباع الطيبات، وتجنب المحرمات مثل الميتة والخمر ولحم   
ُم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر َومَ  َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ ِ ِبِه الخنزير كما في قوله تعالى:﴿ُحرِ  ا أُِهلَّ ِلَغْيِر َّللا 

ُبُع ِإالَّ َما َذكَّْيُتْم َوَما ُذبِ  َيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَّ َح َعَلى َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردِ 
وعموم  كذلك السلع التي تخل بطاقة المستهلك العقلية والبدنية كشرب الخمر،و، (6)النُُّصِب﴾

السلوك البشري  حيث حرم هللا ذلك كله لعلمه الواسع بأن   كرات، وتعاطي المخدرات،المس

                                                 

 116ص م، 2001 العمرانية، القاهرة، مطبعة مصر، يف التنمية ومستقبل االستهالكي متعلملا وغريه، النلار أمحد - 1
  www.mctmnet.gov.omالعربية املتحدة، اإلمارات دولة م 2001 لعام املستهلك محاية اخلاجة، ندوة احلميد عبد فاطمة- 2
 .57سورة البقرة،اآلية،- 3
 .61سورة البقرة،اآلية،- 4
 .113-112سورة املائدة،اآليتان،- 5
 . 3سورة املائدة،آلية،- 6
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غير رشيد كقوله تعالى:﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم ِرْجٌس 
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكم ْن َعَمِل الشَّ ، وفي السنة الشريفة ورد قوله صلى هللا عليه (1)وَن﴾ُتْفِلحُ  مِ 

وسلم في الخمر:)عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها 
تحرم السنة اقتناء بعض السلع على الرجال ،وتحل  وأحياناً  ،(2)ومبتاعها وواهبها وآكل ثمرها(

عليه وسلم فيما رواه على رضي هللا عنه:)رأيت  مثل قوله صلى هللا للنساء كالذهب والحرير،
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله ،ثم 

وفي حديث آخر عنه عليه الصالة  ،(3)قال:إن هذين حرام علي ذكور أمتي وأحل إلناثهم
من لبسه في  فإن  ا الحريراه عمر بن الخطاب رضي هللا عنه:)ال تلبسو و والسالم، فيما ر 

وبذلك يسد االقتصاد اإلسالمي كل منافذ الشهوات ،والتطلعات  ،(4)الدينا لم يلبسه في اآلخرة(
الحكمة في منع  استعمال آنية الذهب والفضة، ولباس الذهب  الضارة لالستهالك، ألن  

ضييق علي وكسر قلوب الفقراء، وت والخيالء، ،والحرير للرجال لما في ذلك من السرف
هنالك  من أن  الناس، خاصة عندما تقل كمية الذهب في التداول، رغم هذا كله يالح 

 قبول فرض نظرية المنفعة، مبعض المسلمين سلوك استهالكي غير رشيد مما يؤكد عدل
 الخاص برشد وعقالنية المستهلك، وتكمن خطورة المستهلك المسرف أو المترف في أن  

 الدولة التي تسمح بوجوده وال تنكره،و ه كفرد، بل يصيبان الجماعة،العقاب والهالك ال يصيب
، ويمكن معرفة ذلك في قوله تعالى:﴿َوَكْم أَْهَلْكَنا ِمن (5)فهو داء يعم شره سائر أفراد المجتمع

، (6)ُكنَّا َنْحُن اْلَواِرِثيَن﴾َقْرَية  َبِطَرْت َمِعيَشَتَها َفِتْلَك َمَساِكُنُهْم َلْم ُتْسَكن مِ ن َبْعِدِهْم ِإالَّ َقِلياًل وَ 
ْرَناَها وقوله تعالى:﴿َوِإَذا َأَرْدَنا َأن نُّْهِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَسُقوْا ِفيَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل فَ  َدمَّ

لنزول  اً الترف الواسع والطغيان المادي جعله هللا سبحانه وتعالى سبب ن  إ ، وأيضاً (7)َتْدِميًرا﴾
                                                 

 .90سورة املائدة،آلية،- 1
 يف كتاب البيوع ،ابب النهي أن تت ذ اخلمر خال. راه الرتمذي ،- 2
 .330،ص4057،رقم احلديث 4أخرجه أبو داود ،كتاب اللباس، ابب ما جاء يف احلرير للنساء،ج- 3
  هللا عنه قال: رخص رسول اله إال حلاجة ومصلحة ضرورية ،تقتضي الرخصة، فقد جاء يف الصحيحني من حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي 

هللا عنهما ،لبس احلرير حلكة كانت هبما. صلى   اله علية وسلم لعبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام رضي 
 . 5835أخرجه الب اري. كتاب اللباس، ابب حترمي لبس احلرير علي الرجال ،رقم احلديث -4
ن، العدد الرابع والثالتون، اململكة العربية السعودية، ربيع عمر بن فيحان املرزوقي، ضوابد تنظيم االستهالي يف اإلسالم، جملة الشريعة والقانو - 5

 .49م،ص 2008أبريل -ه1429الثاين
 .58سورة القصص،اآلية، - 6
 .16سورة اإلسراء،اآلية، - 7
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العذاب وزوال األرزاق، يقول تعالى:﴿َوَضَرَب َّللا ُ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة َيْأِتيَها ِرْزُقَها 
ِ َفَأَذاَقَها َّللا ُ ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكاُنوْا َيْصنَ  ، (1)وَن﴾عُ َرَغًدا مِ ن ُكلِ  َمَكان  َفَكَفَرْت ِبَأْنُعِم َّللا 

ما إن  و  الشريعة اإلسالمية، ال تعتبر كل ميل أو رغبة حاجة معتبره واجبة اإلشباع، ن  إوعليه ف
تعتبر فقط الحاجات االستهالكية الحقيقة التي تسهم في حماية مقاصد الشريعة، كحف  

حيث يترتب علي إشباعها كذلك اكتمال قدرات اإلنسان  والنفس، والعقل والمال،، الدين
دية والعقلية ألداء عبادة التي استخلف من أجلها، لقوله تعالى:﴿ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي الجس

، وأن ال يكون المستهلك المسلم هدفه النهائي من (2)َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِل ِ َربِ  اْلَعاَلِميَن﴾
لمشروعة، كما هو استهالكه تحقيق المتعة واللذة، وإشباع الجسد وغرائزه، بكافة الوسائل ا

الذي ال هم له سوى إشباع رغباته ونزواته وتعظيم  حال المستهلك في المذاهب الوضعية،
منفعته العاجلة من استهالكه، وصدق الحق تبارك وتعالى في قوله:﴿ِإنَّ َّللاََّ ُيْدِخُل الَِّذيَن 

اِلَحاِت َجنَّات  َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَ  ْنَهاُر َوالَِّذيَن َكَفُروا َيَتَمتَُّعوَن َوَيْأُكُلوَن َكَما آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
المستهلك المسلم له دالتا  ، وهذه اآلية تشير إلي أن  (3)َتْأُكُل اأْلَْنَعاُم َوالنَّاُر َمْثًوى لَُّهْم ﴾

 فعاً فيها جهده ودا باذالً  الدنيا، يدالة استهالك دنيوية يتمتع بها فيما أحل هللا له ف استهالك،
ودالة أخروية بدون جهد وال ثمن يتمتع فيها برحمة هللا،كقوله تعالى:﴿َعَلى ُسُرر   ،فيها ثمن

ْأس  مِ ن مَّْوُضوَنة * ُمتَِّكِئيَن َعَلْيَها ُمَتَقاِبِليَن *َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن مَُّخلَُّدوَن* ِبَأْكَواب  َوَأَباِريَق َوكَ 
ُعوَن  * اَل ُيَصدَّ مَّا َيَتَخيَُّروَن *َوَلْحِم َطْير  مِ مَّا َيْشَتُهوَن* مَِّعين  َعْنَها َواَل ُينِزُفوَن *َوَفاِكَهة  مِ 

َوُحوٌر ِعيٌن* َكَأْمَثاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن*َجَزاء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن * اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َواَل 
ِفي  َتْأِثيًما*ِإالَّ ِقياًل َساَلًما َساَلًما* َوَأْصَحاُب اْلَيِميِن َما َأْصَحاُب اْلَيِميِن* ِفي ِسْدر  مَّْخُضود* 

* َوَفاِكَهة  َكِثيَرة  *الَّ َمْقُطوَعة  َواَل َمْمُنوَعة *َوُفُر    *َوِظل   مَّْمُدود  *َوَماء مَّْسُكوب  ِسْدر  مَّْخُضود 
َْصَحاِب اْلَيِميِن﴾مَّْرُفوَعة  *ِإنَّا َأنَشْأَناُهنَّ ِإنَشاء*  فمن ، (4)َفَجَعْلَناُهنَّ َأْبَكاًرا *ُعُرًبا َأْتَراًبا* ألِ 

عذاب النار،كما  ليإرغبه في الدينا كانت تكلفة فرصته البديلة التي ضحى من نعيم اآلخرة 
ْنَيا في قوله تعالى:﴿َوَيْوَم ُيْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر َأْذَهْبُتْم َطيِ َباِتكُ  ْم ِفي َحَياِتُكُم الدُّ

َوِبَما َواْسَتْمَتْعُتم ِبَها َفاْلَيْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن ِبَما ُكنُتْم َتْسَتْكِبُروَن ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِ  
                                                 

 . 112سورة النحل،اآلية،-1
 .162سورة األنعام ،االية،- 2
 .12سورة حممد ،اآلية،- 3
 .38حىت اآلية15سورة الواقعة ،اآلايت،- 4
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 ، وقوله تعالى عن أصحاب الشمال أهل دالة االستهالك الواحدة:﴿َوَأْصَحابُ (1)ُكنُتْم َتْفُسُقوَن﴾
َماِل ِفي َسُموم  َوَحِميم *َوِظل   مِ ن َيْحُموم *الَّ َباِرد  َواَل َكِريم *ِإنَُّهْم َكاُنوا َماِل َما َأْصَحاُب الشِ   الشِ 

للفرد التمتع بما أباح هللا من الطيبات،  تالشريعة اإلسالمية أباح ن.إذ(2)َقْبَل َذِلَك ُمْتَرِفيَن﴾
اإلعالنات المضللة،  فالم الخالعة أو الدعاية الكاذبة، أوواأل وأن ال ينفق ماله في المجون،

 الغربية  بواسطة الدوللدى  قوة االقتصاد وتزيد من ،الغربية علي المنتجات التي تخلق طلباً 
الذي يهدر الدخل ويضيع االستثمار ومن ثم مشاريع التنمية  والبذخياالستهالك الترفي 

االقتصادية، التي تجعل من الدول التبعية  وهذا هو الغرض من العولمة االقتصادية،
الغربية الوافدة،  بالعادات متأثرة لألسوأ العادات هذه تغيرت فقد اليوم اأم   االقتصادية والثقافية،

 -يلي: منهاويتقبلها المستهلك المسلم، و 
 اآلن. أحد يفضله ال لدرجة والمدينة الريف في االجتماعي التعاون  حجم انخفض /1
 عادات الطبخ وتناول الطعام وبفضل وسائل التبريد أصبحت ربة المنزل تطبختغيرت  /2

 والفواكه والخضار واضح بشكل اإلنسان صحة على أثر مما مدةلمجا في ألسبوع وتضعها
  بالصحة. ضارة وهي موسم كل في تؤكل فأصبحت والهرمونات تعرضت لألدوية

 خيالية. أسعار من األلبسة وذات أنصاف يشاهد حيث بامتياز، أصبح غربياً  اللباس /3
أحد  يساعده وال المشكلة صاحب الشخص عاتق على أصبحت واألحزان األفراح عادات /4

 مادًيا. مرهقة فأصبحت
 سلوكهالمستهلك والعوامل المؤثرة علي  توازن : المطلب الثالث

 -المستهلك: توازن  :تعريفأوالً 
 من ممكن، أقصى إشباع إلى المستهلك افيه يصل التي المستهلك:الحالة بتوازن  يقصد   

 إمكانياته المادية حدود وفي والخدمات، السلع من مشترياته على دخله توزيع خالل
 المستهلك على يحصل عندما ليس يحدث التوازن  ن  إ هنا: ممكن كلمة وتعني ،(3)المتاحة
 ضع الذيالو  هو وهذا ،(4)إمكانياته حدود في إشباع أقصى ماوإن   مطلق، إشباع أقصى

  معينة، زمنية فترة خالل ومحدود معلوم دخل لديه يكون  إذ إليه، للوصول يسعى المستهلك
                                                 

 .20سورة األحقاف،اآلية،- 1
 . 45حيت 41سورة الواقعة ،اآلايت،-2
 . 92ص سبق ذكره، مرجع الشروف، موسى وحممد الشمري نوري حممد انظم - 3
  .90 ص م، 2003 ، اجلامعية، اإلسكندرية والتطبيق, الدار النظرية بني اجلزئي االقتصادي التحليل عطية، القادر عبد حممد القادر عبد - 4
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 .(1) األسعار وعامل الدخل هما:عامل بعاملين مقيد المستهلك أن يعني وهذا
 -المستهلك: توازن  على المؤثرة :العواملثانياً 
 يسعى وهو المستهلك أن   اعتبارب واألسعار ،الدخل المستهلك بعاملين هما: توازن  يتأثر   

 إشباع أقصى على للحصول دخله، توزيع قدرته على بمدى مقي د التوازن، لحالة للوصول
 المتاحة. حدود إمكاناته وفي والخدمات، السلع من لحاجاته ممكن

 زيادة إلى بالمستهلك تؤدي الدخل في زيادة أية المستهلك:إن   توازن  على الدخل تغير أثر/1
 التفرقة ويمكن (2)منه، التقليل إلى يؤدي الد خل نقصان في أي فإن   العكس وعلى ه،استهالك

 الدنيا والسلعة علي السلعة العادية الدخل أثر حالتين، بين الصدد هذا في
 السلعة ا:نهبأ العادية السلعة ُتَعرَّف العادية: للسلعة بالنسبة الدخل أثر فإن   نإذ( 3))الرديئة(.

 (،واألسعار األخرى )األذواق العوامل ثبات مع عليها، الطلب الدخل يزداد ازداد إذا التي
 ا:نهبأ الدنيا السلعة تعريف يمكن الدنيا: للسلعة بالنسبة الدخل أثر أما صحيح. والعكس
 األخرى، العوامل ثبات بافتراض وذلك الدخل، زيادة عند الطلب عليها َيِقلُّ  التي السلعة
 قورنت ما إذا وذلك منخفض، وسعر أقل نوعية ذات ا سلعةنهبكو الدنيا السلعة وتتصف
 أعلى. وسعر نوعية أفضل ذات بكونها تتصف التي ببدائلها

 أثر تغير األسعار على توازن المستهلك: إذا تغير سعر إحدى السلع وبقي كل من /2
 جاهات في تتغير السلعة هذه من هذا األخير مشتريات فإن   ثابتان، وذوقه المستهلك دخل

 يصبح المستهلك فإن   سعر السلعة، انخفاض حالة في هأن   بحيث السلعة، هذه لتغير معاكس
 في مقابل هفإن   سعر السلعة ارتفع إذا بينما السلعية،  موعاتلمجمن ا المزيد شراء على قادراً 

 السعر بالنسبة أثر هما حالتين أيضاً  بين الت فرقة كما يمكن( 4)منها. استهالكه ذلك ينخفض
 .(5))الرديئة ( الدنيا للسلعة بالنسبة وأثره العادية للسلعة

 أ( أثر السعر بالنسبة للسلعة العادية:إن  العالقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة من
 السلعة العادية، حيث أن  انخفاض السعر يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة والعكس.

                                                 

  .92 ص سبق ذكره، مرجع الشروف، موسى وحممد الشمري نوري حممد انظم - 1
  .44-43 ص  سبق ذكره، ص مرجع أمحد، وبلمرابد الطاهر هارون- 2
 .94-91ص ص سبق ذكره، مرجع عطية، القادر عبد حممد القادر عبد - 3
 .45ص م،  1996بريوت، العربية، النهضة دار اجلزئي، االقتصاد يف مقدمة ليدلر، دافيد - 4
 . 105-102ص ص سبق ذكره، مرجع عطية، القادر عبد حممد القادر عبد -5
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 في ن  التغير في السعر النسبي يؤدي لتغير عكسيب( أثر السعر بالنسبة للسلعة الدنيا: إ
 إلى يؤدي دنيا لسلعة النسبي السعر فانخفاض السلع، من سلعة أي من الكمية المطلوبة

 الحقيقي، الدخل ثبات بافتراض وذلك لها، بديلة سلع من وحدات منها محل وحدات إحالل
 الفرد المستهلك دخل وى مست العادية.إن   السلعة حالة في الذي يحدث نفسه الشيء وهو

 المستهلك، فزيادة توازن  تؤ ثر على التي العوامل أهم   من تعتبران والخدمات، السلع وأسعار
 يكون  األخير هذا أن   إذ بفائض المستهلك، يسمى ما نقص إلى بالضرورة تؤدي مثال السعر
 أسعار ىتبق معي نة بينما سلعة ينخفض سعر أن يحدث وقد األسعار، زادت كلما عكسياَ 
 استهالكه زيادة على هنا المستهلك فيعمل ثابتة، األخرى  السلع

 لهذه السلعة، ليحل محلها بسلع األخرى التي لم تتغير أسعارها، وهذا ما يطلق عليه أثر 
 اإلحالل.

 -المستهلك: سلوك على المؤثرة :العواملثالثا  
بين  المفاضلة طريق عن إشباعها َيَودُّ  حاجات لديه إنساني، كائن إال هو ما المستهلك إن     

 أن   غير واستخدامها، خدمة أو سلعة على الحصول له يتسنى حتى البدائل، من مجموعة
المستهلك، ويرجع  ودوافع صعب فهمه، باإلضافة لصعوبة فهم أسباب هذا السلوك دراسة
 عدم أو ام ُمْنَتج شراء إلى به دفعت التي األسباب حول فرد، كل وجهات نظر الختالف ذلك
 األخيرة هذه المستهلك، سلوك على المؤثِ رة العوامل إلى التطر ق  من بد   ال فإن ه لذا. شرائه
 المتمثلة الخارجية والعوامل الداخلية، العوامل تسمى والتي الشخصية المؤ ثرات تتنوع بين التي
 سلوك على ثِ رفتؤ  بينها فيما تتفاعل العوامل هذه كل البيئية والتسويقية، المؤثِ رات في

 غيرها. دون  خدمة أو سلعة نحو إلى االتجاه به وتؤدِ ي المستهلك،
 أو الداخلية العوامل إن  :)النفسية المؤثرات(المستهلك سلوك على المؤثرة الداخلية العوامل /1
دة المستهلك سلوك على تؤ ثر التي الن فسية بالمؤثرات يسمى   ما  -منها: متعد 

 قيمة ذا معين شيء من والحرمان ا:)النقصن هبأ الحاجة الوضعي لفكرا ُيَعرِ فو  أ( الحاجة
 بالميالد الفرد مع فينشأ فطري ا، البشرية الحاجة هذه منشأ يكون  ، وقد(1)ومنفعة للمستهلك(

لمها مكتسبة تكون  وأخرى  الشرب، و الحاجة لألكل مثل  مع تعايشه خالل من اإلنسان يتع 
 وتقاليد عادات هيئة على وتكون  تمع،لمجا في األفراد من غيره مع واختالطه جنسه، بني

                                                 

 .113ص  سابق، مرجع الرب زجني، فهمي حممد وأمحد الربواري بدلملا عبد نزار -1
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 أهمية تدر ج في يختلفون  األفراد نأ هو إليه اإلشارة ينبغي ما فإن   . لذا(1)وسلوك وأعراف
 التعليم إلى الحاجة من أولى العمل إلى الحاجة بعضهم عند فقد تكون  لديهم، الحاجات
 األفراد لدى كذلك تختلف ثابتة، فهي ستولي نسبية عند األفراد الحاجات فأهمية وهكذا،
 الحاجة يجعل معين ظرف في الفرد يوجد فقد فيها، التي يتواجدون  المختلفة الظروف حسب

 العكس. أو بالنسبة له الكمالية مرتبة في الضرورية
ي إلى دافع يقود إلى سلوك  ب( الر غبة:إذا كانت الحاجة تعني النقص في شيء ما، يؤدِ 

د الجانب هي الرغبة فإن   ين،هدف مع لتحقيق  إذا :فمثالً  النقص، نوع إشباع في بدقة المحد 
 وعليه الطراز، أو اللون  في تتم ثل فالرغبة سيارة، على في الحصول تتمثل الحاجة كانت
 الخارجية العوامل بقو ة تتدخ ل وهنا ،(2) اإلغراء بأساليب يمكن تحريكه عاطفي خيار فالر غبة
 على سلبيا تأثيرها يكون  فقد المرجعية، والجماعات المستهلك كاإلعالنات سلوك على للت أثير

 الحالة هذه في الرغبات وتسمى وهمية، حاجات عن رغبات ناتجة هناك فإن   لذا المستهلك،
 المشروعة. غير بالرغبات

ومن  ج( المعتقدات والمواقف: من خالل االختالط وعملية التأثير والتأثر بما يحيط بالفرد، 
 خالل اإلدراك والتعلُّم، يكتسب األفراد المعتقدات، والمواقف، والتي تؤثِ ر على سلوك

 عالية، جودة ها ذاتاألفضل،ألن   (هيHondaسيارة هوندا ) بأن   يعتقد مستهلك :فمثالً  األفراد 
 معرفية أساس على نسبية، تكون  قد االعتقادات فهذه كثيراً  تتعطل وال مناسب، وسعرها
 المحيطة البيئة طريق عن ناتجة تكون  أو من استخدامها، ناتج وذلك السيارة، هلهذ حقيقية
 اإلعالنية، الرسائل خالل من من معلومات يتلقاه لما نتيجة أو واألصدقاء، ،كاألسرة به،
 المواقف فإن   وبالتالي ،(3)عدم شرائه أو المنتج لشراء يتجه هأن   إما الفرد تجعل المواقف فهذه
 بغيره. لتأ ثره نتيجة هي ماوإن   اإلنسان، يف فطرية ليست

 في معيناً  سلوكاً  ليسلك تدفعه المستهلك، الفرد داخل كامنة طاقة أو قوة د( الدوافع: وتعني
 غير الحاجات أن  ب العلم مع ،(4)الحاجات إشباع هو معي ن هدف معي ن، لتحقيق اتجاه

 وتحريكه، المستهلك سلوك بتحفيز تقوم فالدوافع إلشباعها، تحفِ ز المستهلك التي هي المشبعة
                                                 

 .29-28ص  ص م، 2001  ديب البحوث، اإلسالمية، دار االقتصادية النظرية إىل البشرية مدخل احلاجات مرعي، فرحان البشري حممد -1
 . 113ص سبق ذكره، مرجع الرب زجني، فهمي حممد وأمحد الرب واري اىيد عبد نزار -2
 .147-146ص ص سبق ذكره، مرجع يوسف، عثمان و ردينه الصميدعي جاسم حممود - 3
 .213م،ص2005مصر،-اجلامعية،اإلسكندرية العوملة، الدار ظل يف األعمال أساسيات عباس، ونبيلة مصطفى فريد هنال - 4
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ة أقسام إشباعها وهي بالحاجة قصد إحساسه حالة في  قد بل آلخر، شخص من تختلف عد 
 حسب نذكر:تقسيمها األقسام هذه ومن مختلفة، ظروف في ظل ذاته الشخص عند تختلف

م طبيعتها:حيث  قبل من تحركو  منذ الوالدة، الفرد تكون لدى التي وهي فطرية، دوافع إلى تقس 
 إلى انتمائه خالل من الفرد لدى تتولد التي وهي مكتسبة، ودوافع للفرد. الفسيولوجية الحاجات

 حسب تقسيمها أما الفسيولوجية. غير الحاجات قبل من وتحر ك األسرة األصدقاء، والمجتمع،
م الرشادة: درجة  بالدقة ترنامق فيها يكون الشراء التي وهي )عقالنية( رشيدة دوافع إلى وتقس 
 السلعة من اقتناء المستهلك، عليها يحصل التي والمنفعة التكلفة أساس على االختيار، في
 عقالنية، فالمشتري  تكون  الحالة هذه في الشرائية الدوافع فإن السلع، من مجموعة بين من

 حسابه)السعر، شيء لكل يحسب فهو الشراء، عملية على اإلقدام قبل طويال يفكر العقالني
 الدوافع العاطفية، ففيها اأخرى والدخل وغيره(. أم   سلع مع بالمقارنة السلعة منافع النوعية،

 اآلخرين عن والتميز التفاخر في الشراء كالرغبة عملية تقرير في كبير دور يكون للعاطفة
 في المستهلك لدى يالح  ما كثير وهذا العاطفية، الدوافع أمام يكون المستهلك فهنا والتسلية،
 عقالنية غير دوافع تحكمه الذي المظهري، االستهالك في الذي يغرق  الوضعي، الفكر
م المستهلك:إذ تصر ف مراحل وأيضا تقسيم الدوافع علي حسب والتقليد، المباهاة ر دلمج  ُتقس 

 نفسه يجهد أن دون  معينة، سلعة شراء إلى تدعو المستهلك التي األولية، وهي إلى الدوافع
 أوليا، دافعه يكون  فالشراء بذاته، معين عن صنف أو لها، محددة تجارية مةعال عن بالبحث

السعر  التجارية، العالمة عن إلى البحث المستهلك تدفع التي فهي االنتقائية الدوافع أما
 متجر مع التعامل تفضيل المستهلك إلى تؤد ي التي األسباب فهي التعامل دوافع بينما وغيره.
 يقدمها التي الخدمات المحل، كشهرة جيدة خصائص من به يمتاز لما غيره، دون  معين
 فهي المستهلك، سلوك على التأثير في أساسياً  دوراً  تلعب ، فالدوافع(1)وغيرها لزبائنه المتجر
 تختلف نجدها إذ عليها، والوقوف معرفتها يصعب لذا له، المكونات النفسية أهم من تعتبر
 تتأثر وهي نفسه، الشخص لدى والمكان الزمان وفظر  تتغير مع وقد بل آلخر، شخص من

 والتسويق. البيئة كعامل العوامل األخرى  من بغيرها كبير بشكل
 هـ( اإلدراك: يمثل اإلدراك عملية استقبال المؤثرات الخارجية، وتفسيرها تمهيدًا لترجمتها إلى

                                                 

 . 136-135 ص ص سبق ذكره، مرجع يوسف، عثمان و ردينه الصميدعي جاسم حممود -1
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 جميع استقبال ون يستطيع ال ولكنهم المنبهات، من كبيرة أعداداً  فاألفراد يتلقون  سلوك،
 األفراد باختالف تختلف االستقبال عملية أنَّ  م حيثبه المحيطة البيئة في المنبهات
 عملية كبير على دور لها اإلعالنية الرسالة إنَّ  .(1)تحقيقها إلى يسعون  التي واألهداف
 الشركات إحدى قامت إذا فمثالً  الخارجية، بين المؤثِ رات تعتبر من المستهلك،إذ لدى اإلدراك
 فإن الغسول، من نوع للترويج لمبيعات وذلك جهاز التلفاز، طريق عن إعالنية رسالة بإرسال
الموسيقى،  األشخاص، األلوان، في تستخدمها ستتمثل التي المنبهات أو الجذب عوامل

 نفسه في تثير المستهلك، وهنا والبصر عند السمع حاستا فتستقبلها الصوت، الحركة وغيره،
 على اإلدراك فيعمل مستحضر الغسول(، من مشبعة حاجته تكن لم حاجته)إذا إلشباع الدافع
 على القضاء هذا الغسول خصائص من يكون  المستقبلة، وكأن المعلومات هذه ترتيب
 له المناسب ذلك باختيار إثر على المستهلك فيقوم وغيرها، انسيابا أكثر الشعر جعل القشرة،
 .الشراء قرار باتخاذ يقوم هاضوئ وعلى المعلومات، هذه من

 و( الشخصية:إن  االهتمام بدراسة شخصية المستهلك، إن ما ترجع إلى أن  الشخصية تعكس
لمؤثِ رات  استجابتهم درجة في يختلفون  األفراد أن   بمعنى السلوك، في األفراد اختالفات
 تركيب عن: عبارة هي ا، فالشخصيةبه يتمتعون  التي الشخصية لمميزات وتبعاً  متشابهة،
 ذا شخصاً  منه يجعل مما الفرد، لدى والسلوك التجربة ارتباط والذي يمثِ ل الفرد، لدى داخلي
 يتميز شخص كل ن  إو  آلخر، شخص من تختلف أنَّ الشخصية وحيث مميزة، سمات

 خارجية،فلكل أم داخلية عوامل أكانت سواء عليه، للعوامل المؤثرة تبعاً  تختلف بخصائص
 .(2)الشرائي سلوكه وفي العام في سلوكه اآلخرين عن يزهتم شخصية فرد

 ز( الِسن  والجنس: إن  لعامل السن  تأثيره الواضح على سلوك المستهلكين، فاألطفال مثال
                                                 

 .151ص سبق ذكره، مرجع الصحن، فريد حممد- 1
 أجر  ومقابل معلومة، جهة بواسطة أو اخلدمات، أو السلع األفكار لتقدمي ش صية، غري وسيلة :انه اإلعالن األمريكية التسويق مجعية تعرِّف
 عليه وبناء"األشكال مجيع إلغاء إىل قدرته حدِّ  إىل وصل فقد" التأتري حيث من أخطرها هو بل الرتوجيي، املزيج  عناصر أحد اإلعالن ويعترب فوع،مد

 األتر على عظيم هلا اليت اإلعالنية الوسائل من جمموعة توجد عليه املستهلكني وبناء سلوي على األتر عظيم هلا اليت اإلعالنية الوسائل من جمموعة توجد
 مهمة؛ إعالنية وسيلة حيث ميثالن الت،لملوا كالصحف املقروءة اإلعالنية الوسائل يف وتتمثل :املطبوعة الوسائل جمموعة" -املستهلكني  سلوي

 اإلعالنية الوسائل من فهي ذاعة،اإل يف وتتمثل :املسموعة الوسائل جمموعة -.املستهلكني من كبرية اعداد االتِّصال فرصة للمعِلن يتيحان ابعتبارمها
 -.السلعة خصائص على التعرُّف أكثر له من يسمح ال مما فقد، ابلوصف تصله انهأ غري كمرتله، كثرية أماكن يف املستهلك تصل إىل اليت اهلامة،
 املستهلك, يدي بني انهوكأ للسلعة احلقيقي تلسيدوال والصورة واحلركة، ابلصوت تتميز فهي والتلفزيون، السينما مثل :واملرئية املسموعة الوسائل جمموعة

 ."السلع وخصائص تبني مميزات اليت احلركات خالل من
 .157-156ص   ص سابق، مرجع الصحن، فريد حممد- 2
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 تكون  وخدمات سلع إلى يحتاجون  والشباب الكبار، مع بالمقارنة للسلع يختلف استهالكهم
 كذلك بالشباب. العالقة ذات والخدمات سوالمالب الدراسة كمستلزمات عن غيرهم، مختلفة
 بالعوامل يتأ ثرن  النساء نجد وعادة الجنس، باختالف األفراد لدى الميول االستهالكية تختلف

 الرجل. من بالعواطف تأ ثرا أكثر وُهنَّ  ،الرجال من بشكل أكبر الخارجية)كاإلعالنات(
 على المؤثرة الخارجية العوامل المستهلك:تنقسم سلوك على المؤِثرة الخارجية العوامل /2

 تسويقية: وعوامل بيئية عوامل إلى المستهلك سلوك
 في: تتمثل المستهلك سلوك على تؤثِ ر التي البيئية العوامل أهم   البيئية:إن   أ( العوامل

 .والدخل المرجعية الجماعات التعليم، األسرة،الثقافة،
 حياة المستهلك، وتعتبر األساس فيب( اأُلسرة: وهي أقوى مصادر التأثير الجماعي في 

 األنماط نفس يتبعون  منهم ، فالعديد(1)لألفراد الشرائية والعادات التأثير على األنماط
د تمَّ  والتي األسرة، مستوى  على السائدة األساسية االستهالكية  من طويلة لفترة عليها التعوُّ

 بالضرورة تؤدِ ي والتي والخارجية، ةالداخلي العوامل من بمجموعة تتأ ثر األسرة إن   (2)الزمن.
 التي التقليدية األسرة هناك أن   نجــد إذ األسرة، نوعية مثل المستهلك، سلوك الت أثير على إلى
 التـــي الصالحيات ضمـــن تكون  القــرارات وأن   بالكامل،  األسرة لرب   القيــادة فيــها دور يكون 

 الجميع على يخفى ال إذ الغالب، في النقائصب مشوبة هذه القرارات يجعل يمنحها، مما
 نالحظه ما وهذا الشراء، قرار على تأثيرهم خالل من أفراد األسرة يولده الذي اإليجابي التأثير
األوالد(  الزوجة،) الزوج، أفرادها من فرد كل حيث يكون  بالرأي، تشترك التي األسرة في

 بعض أن   إذ األسرة، تعتري  التي للظروف وذلك طبقاً  الشراء، قرار على التأثير في مساهماً 
 حاسوب شراء غسالة، شراء مثل: أفرادها فيها اشتراك بالضرورة تستلزم القرارات هذه

 عالقة هناك أن   إذ المستهلك، على سلوك التأثير في دور له األسرة حجم أن   وغيرهما. كما
 الطعام على أكثر تنفق يرةفاألسرة الكب طردية عالقة وهي اإلنفاق، وحجم األسرة حجم بين

 معظم انخراط بفضل كبيراً  دخلها كان إذا خصوصاً  األخرى، الحياة وضروريات والملبس
 أن   المستهلكين، باعتبار سلوك تؤثر األسرة حياة دورة العمل.أيضاً  ميدان في أفرادها

 ا األفراد،به يمر التي المراحل باختالف وذلك تختلف، والخدمات السلع من األفراد احتياجات
                                                 

 .387-385ص ص سبق ذكره، مرجع العالق، عباس وبشري الصميدعي جاسم حممود- 1
 .  114ص سابق، مرجع زجني، الرب فهمي حممد وأمحد الرب واري يدلملا عبد نزار-2



 م(2007-1991لفرتة من )دراسة حاةل اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان يف ا أثر العوملة الاقتصادية عىل اإلنفاق الاس هتاليك يف العامل اإلساليم

129 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 دون أطفال، المتزوج األعزب، الشباب الشباب (1)األطفال حاجات بين ما هناك أن   حيث
نجد  ، فمثالً (2)األعزب وُالمِسن   أطفال، دون  المتزوج ُالمِسن   أطفال، وله المتزوج ُالمِسن  
 وجون المتز  الشباب بينما والمُودة وغيره، بالرياضة لالهتمام يسعون  لمتزوجيناغير  الشباب

 .(3)المعمرة السلع يسعون لشراء
 بين المشتركة والمهارات والفنون  والعادات القيم من كل الثقافة لف  ج( الثقافة: يشمل  

 لكثير اأساسيً  سبباً  الثقافة ، وتعتبر(4)آلخر جيل من تنتقل والتي معين، مجتمع في األفراد
 الطفولة، منذ تمعلمجا في عايشهمت خالل من يكتسبونه الشرائي األفراد فسلوك من الرغبات،
لمون   أن اإلسالمي تمعلمجا في األفراد على يجب فمثالً  القيم، من مجموعة فيه والذي يتع 

لموا  ابه األفراد التزام مستوى  ولكن المحرمات وغيره، عن االمتناعو  األمانة،و اإلخالص، يتع 
 من وغيرها المحيطة ئةالبي ضغوطو  األسرة، ضغوط والدينية، التوعية مستوي  حسب يختلف
 .(5)العوامل

 مما ينتج المختلفة، والخبرات المعلومات على الحصول عملية عن عبارة هوو د( التعليم:
األحيان  من كثير في يؤدِ ي أن الت عليم انتشار شأن من أنَّ  إذ األفراد، سلوك في تغي رات عنه
ة إلى  كبير أثر ذات  اإلغرائية األساليب تكون  فال االختيار، في المستهلك تدقيق شد 
 .(6)عليه

 المستهلك، أفكار في التأثير تستطيع األفراد من مجموعة المرجعية:وهي هـ( الجماعات
 رفاق أو المدرسة رفاق كانوا سواء الرفاق منها: متعددة وهي ومشاعره واعتقاداته وسلوكياته،

 فقد إليها، لذا ينتمون  التي اعاتبالجم متأثرين يكونون  ما اغالبً  فاألفراد الجيران، أو العمل،
 لهم، لذا بالنسبة قدوة انهالتي يعتبرو األساسية األساليب من المرجعية الجماعات أصبحت

 اإلعالنات، في التي تستخدم األساسية األساليب من المرجعية الجماعات أصبحت فقد
 .(7)اإلعالنات، في المشاهير بعض كاستخدام صور

                                                 

 .114ص سابق، مرجع الصحن، فريد حممد - 1
 .54ص  سابق، مرجع رجم، نصيب  -2
 . 231-230ص ص سبق ذكره، مرجع يوسف، عثمان و ردينه الصميدعي جاسم حممود- 3
 .210ص    سبق ذكره، مرجع عباس، ونبيلة مصطفى فريد النه- 4
 .243-236 ص ص سبق ذكره، مرجع يوسف، نعثما وردينة الصميدعي جاسم حممود- 5
 .155 ص سابق، مرجع الصحن، فريد حممد - 6
 .148 ص سابق، مرجع الصحن، فريد حممد-3
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أو  المال رأس يكون  قد ثابت، مصدر عن ناتج نقدي مبلق أَنهب الدخل يعرف :و( الدخل
 العوامل من ، ويعتبر(1)متجددة وبصورة منتظمة دورية بصفة معا، تركيبتهما أو العمل

 المؤ ثرة في سلوك المستهلك، حيث أن مجموع ما يحصل عليه األفراد من دخول يحدد
 .(2)يستهلكونها التي والخدمات للسلع  الكلي المقدار 
 في العوامل التسويقية: إن العوامل التسويقية التي تؤثِ ر على سلوك المستهلكين تتمثل /3
 والتوزيع(. الترويج السعر، المنَتج،)

ية األشياء من مجموعة عن عبارة هو أ( المنَتج: ية، غير أو الماد   األسواق، في تطرح الماد 
 من مجموعة أو لفرد عة،المشب غير الحاجات من حاجة يشبع ما من الخصائص ولها

 المنَتج، شهرة كاللَّون، المنَتج خصائص وتؤثر (3)خدمة، أو المنَتج سلعة يكون  وقد األفراد،
 المستهلك معرفة درجة أن كما (4)للمستهلك، السلوك االستهالكي في وغيرها التعبئة

 (5)للمنَتجات. تقييمه على والماركات الخبرة السابقة تؤ ثر بالمنَتجات
دة للمنافع، التي يحصل عليها الفرد من السلعب( ا  لسعر: يعرف السعر بأنه القيمة المحد 

ية تم ثل فالمنفعة والمنفعة، بالقيمة يرتبط السعر والخدمات، فمفهوم  تجعله التي المنتج، خاص 
 المنتج لمساواة  الكم ي المقياس فهي القيمة بينما الرغبات، وتحقيق الحاجات على إشباع قادرا
 يدفع وعندما ما، لسلعة الفرد يتم لك حين والتباهي بالفخر الشعور مثل منتجات األخرى،بال

 ولكن فحسب، السلعة على ذلك مقابل في يحصل فلن يشتريها، ثمنا لسلعة المستهلك
م كل على أيضا سيحصل وتغليف  إصالح، مشهورة، عالمة تجارية من السلعة مع ما يقد 
 التي المنافع لحزمة تقييمه عن يعِبر يدفعه المستهلك، لذيا السعر أن هذا ومعنى وغيره،
مها التي  والخدمة ا،تهبجود السلعة، من عليها يحصل  من وغيرها والصيانة البائع، يقد 
عر ويؤثر (6)السلعة منافع حزمة في الداخلة الهام ة العوامل  لدى الشراء قرار في الس 

                                                 

الشرائية، ولكن  القدرة زادت كلما احلقيقي الدخل ارتفع فكلما واخلدمات، السلع اقتناء على القدرة أي الشرائية، ابلقدرة احلقيقي الدخل عن يعرب
 ل من نسبة الزايدة يف الدخل.بنسبة أق

 .89ص م،2004 هومه، اجلزائر دار ، والضرائب اجلباية اقتصادايت حمرزي، عباس حممد- 1
 .383ص سبق ذكره، مرجع العالق، عباس وبشري الصميدعي جاسم حممود- 2
 .558ص م، 2002 مصر،-اإلسكندرية  اجلديدة، اجلامعة تطبيقي، دار مدخل التسويق قحف، أبو السالم عبد- 3
 .212ص سبق ذكره، مرجع عباس، ونبيلة مصطفى فريد النه - 4
 .67ص م، 2004القاهرة ، للتنمية العربية التسويقي، املنظمة املزيج تصميم على وأترها املنشأ دولة حنو املستهلكني علي، اجتاهات فؤاد هبة- 5
 .606تطبيقي، مرجع سبق ذكره،ص مدخل التسويق قحف، أبو السالم عبد- 6
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 بينما يزيد، عليه الطلب منخفضا فإن لمنتجا سعر كان إذا الغالب في أنه حيث المستهلك،
عر كان لو  تقييم عملية في السعر يؤثر منخفضا، كذلك سيكون  عليه فالطلب مرتفعا الس 

عر أن البعض يرى  إذ المنتج، لجودة المستهلك  السعر كان فإذا المنتج، على جودة يدل الس 
 ال قد الحالة هذه اقع أنالو  في ولكن والعكس، رديئة جودة ذا يكون  المنتج فإن منخفضا
عر منخفضة تكون  إذ السلع، بعض عند تتح قق  واجب فمن لذا عالية، جودة ذات ولكن الس 
 (1)للتجار. خسائر وقوع وتمنع المستهلك، تحمي سعريه سياسة وضع الدولة

ومحاولة  ما، بمنتج لتعريفه بالمستهلك مباشر مباشر أو غير اتصال ج( الترويج: هو عملية
قق بأنه إقناعه  إثارة خالل من المستهلكين على الترويج ويؤ ثر ،(2)ورغباته حاجاته يح 

ة للبيع، المعروضة المنتجات انتباههم حول  األسواق امتالء بسبب الحاضر الوقت في خاص 
المسافات  لبعد والمستهلك المنتج بين االتصال وصعوبة المتماثلة، والخدمات بالسلع
الة ات صال أداة  ُيعد   إذا ، فالترويج(3)بينهما  خصائص له يبين إذ والمستهلك، المنِتج بين فع 

 من غيره دون  المنَتج هذا شراء إلى يدفعه مما حولها، قناعة لديه فتتكون  السلع والخدمات،
 ضمن ولكن للمستهلكين، وتحبيبها بضائعهم ترويج والمنتجين البائعين حق من المنَتجات.إن

 يد في رهيبة قوة إلى تحوله دون  َتُحول بحيث التجاري، نلإلعال الدولة ضوابط تضعها
 ، لكن(4)السلعة في وهمية بمزايا المستهلك إغراء طريق عن م،تهلتصريف مبيعا المنتجين

 ووضوح، بمصداقية ما قدِ مت لها، إذا اإليجابي الدور عن الجميع يخفى ال ذلك رغم
 وكيفية السلع، بين االختيار من متمكنه بالمعلومات التي المستهلكين تزود باعتبارها
 .(5) تهاومحتويا استخدامها
إلى  المنتجين والخدمات،من السلع إيصال إلى دفته التي النشاطات، تلك هو د( التوزيع:
وتظهر أهمية  (6)التوزيعية، النقاط على باالعتماد إليها، الحاجة ومكان وقت في المستهلكين،

 يمثِ لون حلقة عليه، باعتبارهم القائمين خالل مستهلك،منال سلوك على الت أثير في الت وزيع

                                                 

 .212ص سبق ذكره، مرجع عباس، ونبيلة مصطفى فريد النه  - 1
  .215ص سبق ذكره، مرجع الرب زجني، فهمي حممد وأمحد الرب واري اىيد عبد نزار - 2
 .195م،ص 2000دارالشروق، عمان،  التسويقي واملزيج املستهلكني وسلوي التسويقية للبيئة اسرتاتيلي العسكري، التسويق مدخل أمحد شاكر -3
 .72م،ص1986األردن،  -اإلسالمية، عمان والبحوث الدراسات معاصرة، مجعية ضةنه إحداث يف اإلسالمي االقتصاد دور وغريه، صقر حممد- 4
 .505ص  م، 2004األردن للنشر، وائل واجلزئي، دار الكلي االقتصادي اقتصادية التحليل ونظم مفاهيم عريقات، وحريب الرمحن عبد إمساعيل - 5
   .204 ص سبق ذكره، مرجع يوسف، عثمان وردينه الصميدعي جاسم حممود- 6
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 للمستهلك، الشرائي القرار على تؤثِ ر الت وزيع أماكن أن كما والمستهلك، المنتج ما بين الوصل
 المحالت. من غيرها أكثر زبائن والنظيفة، الكبيرة المحالت ما تستقطب غالبا إذ

 -المستهلك: تواجه التي رابعا:التحديات
 التي التحديات، بعض المستهلك تواجه العالم، يشهدها التي المتسارعة للتطورات نتيجة   

 .والخدمات للسلع استهالكه على وبالتالي الشراء، في اختياراته تؤثر على
 والخدمات البضائع عرض اإللكترونية،عملية بالتجارة يقصد اإللكترونية: التجارة تحدِ ي /1

 الدفع عمليات إجراء مع العالمية، الشبكة مواقع عبر بيوع بالوصفال وإجراء اإلنترنيت، عبر
 بيع محال أو افتراضية متاجر وإنشاء الدفع، وسائل من أو بغيرها المالية بالبطاقات النقدي
 وممارسة اإلنترنيت، عبر التجارية والوكالة والتوزيع التزويد والقيام بأنشطة اإلنترنيت، على

 اإلنترنيت مستخدمي اتساع وبعد ،(1)وغيرها والشحن والنقل الطيران المالية وخدمات الخدمات
 حقوق  على الحفاا يعني: للمستهلك والذي اإللكترونية الحماية مفهوم يتبلور بدأ العالم في

 )أدوات باستخدام بضائع مغشوشة، شراء أو االحتيال أو الغش من وحمايته المستهلك،
 المستهلك حماية وسائل بين تأثيرا ومن وتمارس مكان كل إلى الوصول تستطيع التي الوب(،
 .(2)كبيرا نجد
 العصر في المستهلك تواجه التي التحديات أهم من وراثيا: إن المعدلة األغذية تحدي /2

 على تنطوي  التي وراثيا، المعدلة باألغذية ما يسمى العولمة، ظاهرة إلى إضافة الحالي،
ةمراضاأل حاالت تماالت ظهورباح مرتبطة فهي المخاطر، من العديد  رفض ، وخاص 
ة األدوية  ببطء تتطور أن يمكن والتي غير المتوقعة األخطار تعتبر حيث للجراثيم، المضاد 

 تلك بتأثيرات التنبؤ نتيجة صعوبة عاجل، حل إلى تحتاج التي المشاكل من الزمن، مع
 تعقيداً  أكثر ذه المشكلةه وتصبح البعيد، المدى على اإلنسان وصحة البيئة على المخاطر،

 على قيمتها، االختبارات وغالء هذه لتنفيذ العلمية اإلمكانيات توفر لعدم النامية، الدول في
 األغذية، هذه عن لإلعالن البيان، بطاقة استخدام من بد ال المتطورة. لذا الدول في العكس
لة المنتجات هذه م  أه أن  ب علماً  يناسبه، ما الختيار الحرية للمستهلك ترك وبالتالي  وراثياً  المعدَّ

                                                 

 .www.arablaw.org/download/E-commerce-general.docاإللكرتونية  التلارة-4
 .www.islamonline.netللمستهلك اإللكرتونية احلماية حلمي، مجيل-2
  

http://www.arablaw.org/download/E-commerce-general.doc
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 ضد   النبات صمود لتحسين الوراثية، التعديالت فيها استخدمت حيث الحيوانات، أغذية هي
 تكن لم ،وراثياً  عدلت واإلنسان للحيوان أغذية حاليا يالح  واألعشاب الضارة. الطفيليات
 متعددة شركات قبل من كبيرة، بكميات للبيع معروضة وهي عشر سنوات، قبل موجودة

 توفر وهي: عنها المَعلن للفوائد مرة مؤخرا، نظرا عشرين وقد تضاعفت مبيعاتها الجنسيات،
 غير اآلن حتى هأن   أقل.إال بكميات مبيدات وباستعمال أفضل، وجودة بمردود أكبر األغذية
لة الزراعات انعكاسات واضح،  تضاعف ةإمكاني عن فضالً  المحيطة، البيئة على وراثياً  المعدَّ
 السكان ٪من 25ن  إالجينات) على التعديل نتيجة مراضاأل حاالت وظهور السموم، إفرازات
أن  يعني هذه األنواع، مثل على والداللة للكشف المالئمة اآلليات غياب وإن   حساسية(، لديهم
مفقود  انعكاساتها في  تزال ال األغذية التي هذه حول وإرشاده المعرفة، المستهلك حق   من

 المستهلك،  واإلسالمي اهتمت بحماية الوضعي دول االقتصاد ن  فإطويلة، لذا  المدى
 وضع مثل لتوفير الحماية الفعالة للمستهلك القوانين الحالي، حيث سنت العصر في وخاصة
 المواقع بعض ووجود والخدمات، السلع عن اإللكتروني باإلعالن الخاصة واألسس، الشروط
 بشكل عنهم نيابة لحل مشاكلهم وتسعى والمستهلكين، المنتجين بين الوسيط دور تلعب التي

 مراسلة تتولى ومن ثم والخدمات، بالمنتجات الخاصة الشكاوي  باستقبال تقوم حيث مجاني،
 خدمات يقدم كوم(الذي )دوت مستهلك موقع دور مشاكلهم،أما حل في والمساعدة المنتجين
 واالستفادة العربية، المدن أسواق لجميع ،(1)شامل على دليل حصوله إمكانية منها للمستهلك،

 جانب حماية في .أما(2)مجال االستهالك في والخبراء ونصائح العلماء الخبرات من
 بانتقاء العولمة االقتصادية، من االستفادة من المستهلك من تيار العولمة االقتصادية، فالبد  

 والقومية، مساهمة مصالح المجتمع الوطنية مئيال بما التطور، حركة في والدخول ا،تهإيجابيا
 االستهالك لترشيد باإلضافة، المناسبة غير الترويج لوسائل، للتصد ي تمع،لمجا أفراد، جميع
 اختيار لتحسين أساليب المناسبة البرامج ووضع الرئيسية، الغذاء أنماط دراسة خالل من

لة األغذية في مجال تحديالفئات.أما  لجميع التغذية متطلبات تحقق التي األغذية،  المعدَّ
 المتوقعة اآلثار حول العلمي اإلجماع يِتم حتى المعدلة، بذور زراعة وراثيا، فالبد من تأجيل

                                                 

 سبق ذكره، مرجع حلمي، مجيل - 1
 هللا عل  يه وسلم.مثل علماء السودان يف حترمي مشروابت كوكوال، ومقاطعة الدول اإلسالمية للمنتلات الدمناركية، لنشر الصور املسيئة للرسول صلي 
 .146 ص سابق، مرجع حلازي، بيومي الفتاح عبد - 2
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 من والحد والبيئية، الصحية السالمة موضوع حول دولية اتفاقيات إعداد البيئة،أو على
لة األغذية انتشار الشأن، باإلضافة  ذابه المعمقة ثالبحو  من االنتهاء يِتم حتى وراثيا، المعدَّ
 المعدلة، األغذية لبعض بالنسبة المستهلكين، بعض برغبة والديني األخالقي االهتمام إلي 
عليه الدراسة  ركزت والذي المقصود المستهلك أن   . غير(1)الوراثية الصفات نقل طريق عن 

 لالستعمال ينمعد   أو خدمة، منتج على الحصول سبيل في أمواله ينفق الذي الشخص
 وراء من ال يهدف يعول،إذ من أو حاجات الشخصية، حاجاته إلشباع النهائي، أو الوسطي
 المهني. نطاق نشاطه في استخدامه أو تحويله أو بيعه إعادة المنتج ذلك على حصوله

 تحدي العولمة: العولمة كما ذكر الباحث سابقًا،هي ظاهرة حديثة تقوم على الثورة /3
 األسواق عبر والخدمات، السلع حركة المحدود، وتقر بحرية غير التقني ، واإلبداعالمعلوماتية
 -منها: المستهلك على ضررها يقع ،(2)سلبية آثارا لها أن   غير والشركات ،
 مما العالم، مشاهير مشاركة مع المترافقة الدعاية طريق عن استهالكية، وقيم أنماط أ( ترويج
ل إلى تؤد ي حيث ا،وتبذيره الثروات لهدر يؤد ي مستهلكا  ليصبح للمجتمع، السريع التحو 
 منتجا. يكون  أن عوضا

 ب( زيادة الجــرائم االقتصـــادية نتيجة اتفـــاق بعض الشركـــات علــى استغالل المستهلكين،
 النقل. لشركات االحتكارية االتفاقيات مثال: دافعي الضرائب أو
الكبرى  الشركات قيام خالل من العالمية الشركاتو  المؤسسات من كبير عدد ج( انحسار 

 التقني. التقدم مع وضعها بتكييف
 المواصفات وفرض اإلنتاج، احتكار إلى يؤدِ ي مما كبيرة، اقتصادية تكتالت ( ظهورد

 االقتصاد. على الهيمنة إمكانية يعطيها مما والنوعية للسلع،
ن الخصائص العامة حتى وإن كان العولمة بشكلها الحالي غدت تتميز بمجموعة مإذًا 

 -وهى : بعضها شكلياً 
 أنها إرادية تستند إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية تعقد بإرادة الدول المعنية. -
 تدار بواسطة مؤسسات دولية وشركات متعدية للجنسيات. -
 تتزايد وتيرتها بسرعة هائلة بفعل التقدم الهائل في وسائل المواصالت واالتصاالت  -

                                                 

 بق ذكره.س مرجع ابرودي، اللطيف عبد- 1
 www.mafjoum.com/syr/articles/baroudiالراهن واملؤشرات املستقبلية ، والواقع املفاهيم عبداللطيف ابرودي،محاية املستهلك- 2
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 لمعلومات واإلعالم .وا
 تزايد معدالت االنكشاف والتبعية االقتصادية ومن ثم إضعاف األمن االقتصادي بسبب -

ربط االقتصاد الوطني بتقلبات الساحة الخارجية  مثل ما حدث في تقلبات البورصات 
بسبب إفالس بنك " ليمان براذرز" وتعسر  م(2008)العالمية في منتصف شهر سبتمبر

يكان انترناشيونال جورب" أكبر شركات التأمين في العالم وتعرضها لخطر شركة " أمر 
 .(1)اإلفالس

أتساع تفاوت الدخول والثروة بين الدول وبين السكان في داخل الدولة الواحدة وتفشى  -
ظاهرة إفقار الفقراء وإثراء األغنياء ،وكذلك عدم التكافؤ بين األطراف المشتركة في مسيرة 

يعة ألإلنسانية لرأسمالية السوق حيث البقاء لألقوى مع مطالبة الدول بالتخلي العولمة، الطب
عن دورها االجتماعي لتخفيف حدة الفقر بين سكان الدولة الواحدة. مع تعويد السكان على 

هنا على  نمط االستهالك الغربي واإلفراط في االستهالك، وال يقتصر أو ينحصر دور الدولة
العيني أو النقدي، ولكن يمتد ليشمل الدور األساسي للدولة عن  التدخل عن طريق الدعم

 طريق بناء خدمات اجتماعية جيدة في مجال التعليم والصحة واإلسكان والنقل.
تراجع حصيلة الدولة من الرسوم الجمركية بسبب خفض وإلغاء التعريفة الجمركية على  -

 المنتجات المستوردة.
 لزراعية والغذائية بسبب ارتفاع تكلفة شرائها لاللتزام بإلغاءرفع أسعار مدخالت المنتجات ا -

 الدعم تطبيقا التفاقات منظمة التجارة العالمية.
رفع تكاليف إنتاج وتوزيع بعض الصناعات التصديرية لوصولها ألسواق الدول المتقدمة  -

 بيئة .جودة المنتج والتغليف والتعبئة وشروط حماية ال يبسبب االشتراطات الموضوعة ف
حيث ال تأخذ قوى السوق في اعتبارها ما يسمى ، تجاهل ظاهرة االحتباس الحراري  -

الغازية في شكل  االنبعاثاتبالتكاليف الخارجية أو التكاليف االجتماعية منها  تزايد كمية 
غازات كربونية وغيرها،الناتجة من الصناعات المختلفة دون مراعاة للبيئة المحيطة، مما يؤثر 

الموارد المتاحة ويحد من طاقات اإلنسان فضال عن استحالل أراضى الفقراء كملجأ على 
بيئي يتم فيه التخلص من النفايات والصناعات الملوثة والرديئة، ولقد رفضت الواليات 

                                                 

 .e-maildr.mousteid@yahoo.com 2009/07/18مصطفى عيد مصطفى إبراهيم ،العوملة بني تعميق الفقر وتطويقه،- 1
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المتحدة األمريكية التوقيع على بروتوكول ' كيتو' للحد من االنبعاثات الحرارية، ويرى 
دولة في  25عدد الدول الفقيرة قد ازداد من  ض للعولمة أن  أصحاب هذا الرأي المناه

دولة خالل  63دولة في مطلع التسعينات ، ثم تجاوز نحو  48إلى  (م1971)عام
 مشكلة الفقر بلغت حداً  ، وتؤكد اإلحصاءات الخاصة بالمنظمات الدولية أن  (م2000)عام

 أن  ة لمنظمة األمم المتحدة إلى ، إذ تشير إحصاءات منظمة األغذية والزراعة التابعخطيراً 
% من 14مليون شخص على مستوى العالم يشكلون ما نسبته نحو  830هناك حوالي 

هذا التوجه  أن  سكان العالم انحدر بهم الحال من الفقر إلى حافة الجوع، كما يرون 
ن االقتصادي لم يؤد إال إلى تفاقم األوضاع داخل الدول النامية، منها عجز  فى الموازي
 750التجارية لها، كما تفاقمت قيمة الديون الخارجية للدول النامية ، حيث تصاعدت من 

 1500وتعدت ال  م(1998)بليون دوالر عام 1300إلى حوالي م( 1982)بليون دوالر عام
وفيما يتعلق بالعالم العربي يبلق عدد من يعيشون تحت خط  ،م(2002)بليون دوالر عام

% تقريبا من إجمالي عدد السكان وهو ما يبلق أكثر من 34نسبة  القفر في العالم العربي
 .(1)ثلث العرب تقريبا

 لثالمبحث الثا
 في االقتصاد اإلسالمي وضوابطه وأنواعهتعريف األنفاق 

 تعريف اإلنفاق في اللغة واالصطالح: المطلب األول
  -اإلنفاق لغة:أوال:
 -:وهي للنفقة اشتقاقات ثالثة اللغة في ويوجد وِنفاق ، نفقات من َنفق، وجمعها     
 ماتت. النفقة مصدر مشتق من النفوق، أي الهالك يقال:نفقت الفرس والدابة نفوًقا، أي/1
 السلعة ونفقت راج، بالفتح،أي نفاقا البيع نفق يقال الرواج، أي النفاق من مشتقة النفقة /2

اج أي بذل المال ونحوه في وجه اإلخر  هوإذن اإلنفاق  نإذفيها،  ورغب غلت نفاًقا، أي تنفق
من وجوه الخير وجمعها نفقات وهي أيضًا عبارة عن ما ينفقه اإلنسان أو الرجل على العيال 

حديث أبي هريره رضي هللا عنه قال:سمعت رسول هللا صلى هللا عليه  ، وفي(2)وعلى نفسه

                                                 

 مصطفى عيد مصطفى إبراهيم ،مرجع سبق ذكره.- 1
 العلميية،بريوت،ب ت، الكتيب حييدر،دار أمحيد عيامر ،حتقييق10العيرب ج/ األنصاري،لسيان منظيور بين مكيرم بين حمميد اليدين مجيال الفضيل أبيو- 2
 . 628وأنظراملعلم الوجيز ص  358/
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 ما يسمى وهو الكاذب الحلف ،أي(1)ممحقة للبركة منفقة للسلعة و فيقول: اْلْحلوسلم 
َْمَسْكُتْم َخْشَيَة (2)له وموضع السلعة لنفاق مظنة الكاذب باليمين ، وقوله تعالى:﴿ِإًذا ألَّ
 الكساد. ضد والنفاق النفاذ، خشية ، أي(3)اإِلنَفاِق﴾

 أنفق النفقة مشتقة من اإلنفاق وتأتى بمعنى اإلخراج والصرف، أو الفقر واإلمالق، يقال /3
 اصرفوا ،أي(4)تعالى:َ﴿ِإَذا ِقيَل َلُهْم َأنِفُقوا ِممَّا َرَزَقُكْم َّللاَُّ﴾ لقوله رفهص إذا المال، الرجل

 والنفقة، افتقر إذا أنفق الرجل، ويقال ،(5)هللا سبيل في واصرفوا الصدقات أموالكم من وأخرجوا
وكما ، (6)نفسك من الدخل وعلى العيال على واستنفقت أنفقت ما هي: البحث في المقصودة

المستهلك هو المنفق للمال ونحوه، يقال استهلك المال: أنفقه وأهلكه  أن   كر الباحث سابقاً ذ
،جاء فى معجم لغة الفقهاء اإلنفاق:)صرف (7)ويقال استهلك ما عنده من طعام : أي أنفقه

 (8)المال في الحاجات الضرورية وغيرها.
 -:الشرعي:اإلنفاق في االصطالح ثانياً 
 -إلنفاق بعدة تعريفات منها:عرَّف الفقهاء ا   
 ال هألن   جامع غير التعريف ، وهذا(9)تعريف الحنفية:هي الطعام والكسوة والسكنى /1

 اإلنفاق وجه على اإلطعام لشموله غير مانع أيًضا وهو األخرى  النفقة أنواع جميع يشمل
 هو: أو ،(10)الضيافة وجه على أو والسكنى بأجر والكسوة الطعام كبذل الالزم وغير الالزم
 يتطلبه بما اإلنفاق حدد هألن   جامع غير التعريف .هذا(11)بقاؤه به بما الشيء على اإلدرار

                                                 

 .455،ص2087،احلديث رقم1مَيَْحُق اّلّلُ الْراَِّب َوييُْريب الصََّدقَاِت ...(،جتعاىل) ابب قوله الب اري،كتاب،البيوع، أخرجه- 1
العربيية،ب  الكتيب إحيياء اليزاوى،دار أمحيد ، حتقييق طياهر5واألتير ج/ احليديث غرييب يف ،النهايية حمميداجلزري بين املبياري السعادات أىب الدين حممد- 2

 .99ت،ص
 .100سورة اإلسراء، اآلية - 3
 .47س،اآليةسورة ي- 4
 .36م،ص 1967العريب الكتاب الربدوين،دار العليم عبد ،حتقيق أمحد15القرآن ج/ ألحكام القرطيب،اجلامع أمحد بن حممد هللا عبد أبو - 5
العلميية،بريوت،ب  الكتيب حييدر،دار أمحيد عيامر ،حتقييق10العيرب ج/ األنصاري،لسيان منظيور بين مكيرم بين حمميد اليدين مجيال الفضيل أبيو- 6

 .،وأبو601مصر،ب ت،ص املعارف، وأخرون،دار هارون حممد السالم حتقيق عبد ،2الصحاح ج/ عذيب الزجناين، أمحد بن .أنظر حممود430ت،ص
 .454بريوت ب ت،ص اجليل، دار هارون، حممد السالم ،حتقيق عبد5مقاييس اللغة ج/ معلم زكراي، بن فارس بن أمحد احلسني

  .99تركيا،ب ت،ص للطباعة، املكتبة اإلسالمية وأخرون، مصطفى إبخراجه،إبراهيم قام لعربية،ا اللغة جممعاملعلم الوسيد، - 7
 .93حممد رواس قلعة جي وحامد قنييب،مرجع سبق ذكره،ص- 8
 .188ص بريوت،ب ت، ،داراملعرفة،4الدقائق ج/ كنز شرح الرائق جنيم،البحر بن إبراهيم الدين زين- 9

  .288ص  19 اإلسالمية العدد البحوث جملة اإلسالمي، الفقه يف نفسها على الواجبة املرأة نفقة شث طريقى،ال احملسن عبد بن هللا عبد -10
 .50القاهرة ،ب ت،ص اإلسالمي الكتاب ، دار3الدقائق ج/ كنز شرح احلقائق تبني الزيلعي، علي بن عثمان الدين ف ر - 11
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 تعنى ال الواجبة النفقة أوجه ألن   وإعساراً  يساًرا الزوجين باختالف حال يختلف واإلنفاق البقاء
  .(1)اليسار حالة في الزيادة تشمل فقط بل الحياة حف  ألجل اإلنفاق

 قوام قوله ، وفيسرف دون  اآلدمي حال معتاد قوام به ما هبأن   :المالكية يفتعر  /2
 لآلدمي من قوت بمعتاد ليس وما البهائم كطعام اآلدمي لغير قوام هو ما معتاد)أخرج
 يعتبر فال سرًفا كان ما به سرف أخرج قوله دون  شرعية(، وفي بنفقة فليس والفاكهة كالحلوى 
 فقط بالطعام أي فقط المعتاد بقوام النفقة قيد فقد جامع غير عريفالت ، وهذا(2)شرعية بنفقة

 .وغيرها وملبس سكنى من ذلك إلى غير يتعدى واإلنفاق
الخير،  في إال يستعمل ال هبأن   وقالوا باإلخراج، اإلنفاق عرفوا فقد :الشافعية تعريف فقهاء /3

، (3)االصطالحي والمعنى اللغوي  ىالمعن بين يفرقوا لم همأن   فيبدوا اللغوي، المعنى نفس وهو
 ورقيق وحيوان وفروع أصل من ولغيرها زوج على وخادمها لزوجة مقدر ه: طعامبأن   وعرفوه
 إلى تتعداه  النفقة أن مع فقط باإلطعام النفقة قيد فقد جامع غير التعريف ، وهذا(4)يكفيه وما

 .إليه تحتاج مما والسكنى وغيرها الكسوة
 يعرف اإلنفاق عند الحنابلة بأن ه كفاية من يمونه خبًزا أو أدًما وكسوة  تعريف الحنابلة: /4

 التعريف يجعل مما معينة بأنواع النفقة قيد هألن   جامع غير التعريف وهذا، (5)وتوابعها وسكنى
 مكان أعطاها إن هألن   واآلدم الخبز غير طعاًما زوجته على الرجل لو أنفق كما ، شامل غير
 الفقهاء :أن   نالح  السابقة التعريفات إلى عليه، وبالنظر تراضيا إن قيًقا جازد أو حًبا الخبز
 والكسوة، الطعام، وهى أشياء بثالثة النفقة الجوهر، وحددت في للنفقة تعريفهم في اتفقوا

 والمسكن.
 مع ولكن شموليه، األكثر الحنابلة هو تعريف يكون  نلإلنفاق:يمكن أالتعريف الشامل  /5

 إلزاًما وتوابعها مقامها يقوم ومسكنًنا، وما وكسوة خبًزا وأدًما يمونه من كفاية ة هوجمل إضافة
 هو: الشرعي االصطالح في اإلنفاق إذن شمولية أكثر التعريف بذلك ، فيصبحوتفضالً 

                                                 

 .183والنشر،بريوت،ب ت،ص للطباعة الفكر دار 4خليل ج/ خمتصر اخلريشي على يةاخلرشي، حاش علي بن هللا عبد حممد هللا عبد أبو - 1
 التبذير ابلسرف،هو .أم املراد591 ،ص12العرب ج/ لسان منظور، شأنه،أنظر ابن ويقيم وعماده نظامه عليه ويقوم الشيء به يقوم ما هو :القوام 

 .148، ص9العرب ج/ لسان منظور، العادة،أنظرابن لىع الزائد وهو هللا طاعة غري يف ينبغي ال فيما الشيء وصرف
 .183اخلرشي ،مرجع سبق ذكره،ص علي بن هللا عبد حممد هللا عبد أبو - 2
 .69العربية ص الكتب إحياء ،دار4قليويب ج/ القليويب، حاشية الدين شهاب- 3
 .345بريوت،ب ت، ص ، املعرفة ،دار2اللباب ج/ تنقيح يرحتر  شرح الطالب الشرقاوى علي،حتفة األنصاري، حاشية حيىي زكراي أيب اإلمام- 4
 .532ص.ه 1394 مبكة احلكومة ، مطبعة5اإلقناع ج/ منت القناع على البهويت، كشاف إدريس بن يونس بن منصور- 5
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ية منافع على للحصول الحالل، المال صرف  تحقيق في تساعد مشروعة، معنوية أو ماد 
 . (1)والروحي الماد ي اإلشباع

 -: االقتصاد: تعريف اإلنفاق االستهالكي في ثالثا  
اإلنفاق هو: كل المبالق التي قام األفراد باقتطاعها عند مستويات الدخل  يرى الباحث أن     

المختلفة )الدخل المتاح( ألغراض أنفاقها على شراء السلع والخدمات االستهالكية، ويشمل 
 -هذا التعريف إنفاق األفراد على:

السلع المعمرة: وهي السلع التي يتم استخدامها لفترة طويلة من الزمن مثل: الثالجات  /1
 الغساالت واألثاث وغيره.

السلع نصف المعمرة: وهي السلع التي يتم استعمالها أكثر من مرة واحدة، ولكن ليس  /2
 . والقرطاسية. الخلفترات طويلة من الزمن مثل:أدوات التنظيف، 

 معمرة: وهي السلع التي يتم استعمالها لمرة واحدة فقط، مثل:الوقودعلي أنالسلع غير ال /3
 يكون هذا اإلنفاق االستهالكي وفق الضوابط الشرعية، ويكون هذا النوع من اإلنفاق لغرض

 االستهالك وليس لغرض االستخدام في العمليات اإلنتاجية.
 -: مشروعية اإلنفاق:رابعاً 
 ر تجب بأسباب  منها الزوجية ومنها الملك ومنها النسبمن الكتاب: إن  نفقة الغي /1

وغيرها من األسباب المفروضة على المسلم، واألصل في ذلك هو الكتاب العزيز وما ورد 
ِ َوَرُسوِلِه َوَأنِفُقوا ِممَّا ﴿فيه من أدلة كثيرة تحث وتأمر باإلنفاق ، منها قوله تعالى : آِمُنوا ِبالِلَّ

ْسَتْخلَ   ،(2)﴾ِفيَن ِفيِه َفالَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَأنَفُقوا َلُهْم َأْجٌر َكِبيرٌ َجَعَلُكم مُّ
أسكنوهن من ﴿، وقوله تعالى:(3)﴾وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴿وقوله تعالى:

، أي على َقدِر ما يجده أحدكم من السعِة والمقدرة، واألمر (4)﴾حيُث سكنتم من ُوْجِدُكم
المرأة ال تحصل النفقة إال بالخروج واالكتساب، وقوله  باإلنفاق ألن  باإلسكان أمر 

 .(5)﴾وما أنفقتم من شيء  فهو يخلفه وهو خير الرازقين﴿تعالى:
                                                 

 .286 ص م، 2004الرتاث، مجعية نشر اجلزائر، .اإلسالمي االقتصاد يف األموال يف االست الف نظرية محدي، صاحل بن حممد- 1

 . 7سورة احلديد، اآلية  - 2
  .233سورة البقرة، اآلية -3
 .6سورة الطالق، اآلية  - 4
 .39سورة سبأ، اآلية  - 5
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من السنة: جاءت السنة النبوية مؤكدة لما جاء في الكتاب العزيز على اإلنفاق، وسوف  /2
لإلنفاق، منها قوله صلى هللا عليه يتناول الباحث جملًة من األحاديث تؤيد المعنى المطلوب 

: اتقوا هللا في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن ) وسلم في حديث حجة الوداع عن جابر 
، وقال (1)(بأمانة هللا، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

، وعن أبي هريرة (2)(جماعوكسوتها، وذلك ثابت باإل فيه وجوب نفقة الزوجة،)النووي:
أنفقته في سبيل هللا ، ودينار أنفقته في رقبة  دينار قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:)قال:

 ، قت به على مسكين  على أهلك، أعظمها أجًرا الذي أنفقته على  هودينار أنفقت، ودينار تصد 
رسول هللا  صلى هللا  فذكر ، وروي أن رجال جاء إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(3)(أهلك

، وقال النبي صلى هللا عليه (4)ان يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا ُكسي) عليه وسلم منها:
، ولو (5)(وسلم، لهند امرأة أبي سفيان :خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف

ي هريرة رضي هللا لم تكن النفقة واجبة لم يحتمل أن يأذن لها باألخذ من غير إذنه، وعن أب
 (6)أنفق يا ابن آدم ُأنفق عليك :عنه أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم قال: قال هللا

 اتفق العلماء على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إال  اإلجماع:/3 
 .(7)الناشز منهن، وال نفقة عند الحنفية للصغيرة التي ال يستمتع بها 

 اإلسالمي االقتصاداألنفاق في  وأوجهأنواع  :ثانيالمطلب ال
 -اإلنفاق الواجب: أنواع أوال:
واإلنسان  هللا، مال هو المال أن   باعتبار الحكيم، الشارع قررها عديدة أوجه للمال    

من  ويمنعه يكتنزه أو فقط، نفسه على فينفقه بالمال، يستبد أن للفرد يمكن فال فيه، مستخلف
اإلنفاق في اإلسالم أخذ وجهتين هما: الوجهة األولى: اإلنفاق االستهالكي،  ن  إ.(8)التداول

                                                 

 .418حديث رقم 6أخرجه الب اري، يف أحاديث األنبياء ابب خلق آدم وذريته ج/- 1
 .4/444شرح صحيح مسلم، لإلمام النووي : - 2
 .7/81اة ابب : فضل النفقة على العيال وامللوي : رواه مسلم يف صحيحه كتاب الزك- 3
 1410،دار الكتب العلمية ، بريوت ،  2142أخرجه أبو داود،السنن مع عون املعبود،كتاب النكاح ابب يف حق املرأة على زوجها حديث - 4
 .244،ص2ج/
، دار 2211مصار على ما يتعارفون بينهم حديث رقم ، ابب من أجرى أمر األ 4حممد بن إمساعيل الب اري،صحيح الب اري،كتاب البيوع ج/ - 5

 .405هي ,ص1407ابن كثري،بريوت، 
 . 5352هي.حديث رقم 1407حممد بن إمساعيل الب اري، صحيح الب اري،  كتاب النفقات / ابب النفقة على األهل، دار ابن كثري، بريوت،  - 6
 .7373ص10هي ,ج/1409ق, وهبة الزحيلي, الفقه اإلسالمي وأدلته,دار الفكر ، دمش- 7
 286. ص م، 2004 الرتاث،اجلزائر، مجعية ، اإلسالمي االقتصاد يف األموال يف االست الف نظرية محدي، صاحل بن حممد- 8



 م(2007-1991لفرتة من )دراسة حاةل اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان يف ا أثر العوملة الاقتصادية عىل اإلنفاق الاس هتاليك يف العامل اإلساليم

141 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

وهو إنفاق الفرد على نفسه وعلى أهله إلشباع الحاجات وفق الشريعة. قال تعالى:﴿ِلُينِفْق ُذو 
ا آَتاُه َّللاَُّ اَل ُيَكل ِ  ُف َّللاَُّ َنْفًسا ِإالَّ َما آَتاَها َسَعة  مِ ن َسَعِتِه َوَمن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق ِممَّ

الوجهة الثانية: اإلنفاق في سبيل هللا، قال تعالى:﴿ َيا َأيَُّها  (1)َسَيْجَعُل َّللاَُّ َبْعَد ُعْسر  ُيْسًرا﴾،
لٌَّة َواَل َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن الَِّذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِممَّا َرَزْقَناُكم مِ ن َقْبِل َأن َيْأِتَي َيْوٌم الَّ َبْيٌع ِفيِه َواَل خُ 

واإلنفاق في سبيل هللا ينقسم إلى نوعين هما: اإلنفاق في سبيل هللا، منه  (2)ُهُم الظَّاِلُموَن﴾،
ما هو واجب، كما تدلُّ عليه آيات األمر أو اإلنكار أو الوعيد، ومنه ما هو مستحب، ويدخل 

الى:﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِمن َطيِ َباِت َما ، قال تع(3)في أعظم القربات إلى هللا تعالى
َن اأَلْرِض َواَل َتَيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه ُتنِفُقوَن َوَلْسُتم ِبآِخِذيِه ِإالَّ  ا َأْخَرْجَنا َلُكم مِ   َأن َكَسْبُتْم َوِممَّ

ْعُلوٌم (4)يٌد﴾ُتْغِمُضوْا ِفيِه َواْعَلُموْا َأنَّ َّللا َ َغِنيٌّ َحمِ  ، وقال هللا تعالى:﴿ َوالَِّذين ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّ
اِئِل َواْلَمْحُروِم﴾ اَلَة َوُينِفُقوْا ِممَّا (5)لِ لسَّ ، ويقول تعالى:﴿ُقل لِ ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوْا ُيِقيُموْا الصَّ

.هذه اآليات توضح أنَّ (6)َيْوٌم الَّ َبْيٌع ِفيِه َواَل ِخاَلٌل﴾ َرَزْقَناُهْم ِسرًّا َوَعالِنَيًة مِ ن َقْبِل َأن َيْأِتيَ 
م دخله الذي يحصل عليه سواء كان أجرًا حصل عليه من عمل، أو ربحًا حصل  المسلم يقسِ 
م هذا الدخل أما علي  عليه من تجارة، أو كان ريع أرض أو عقار، فإنَّه مأمور بأْن يقسِ 

، سواء كانوا هم: والديه، أو أوالده، أو إخوانه، أو َمْن في اإلنفاق على نفسه وعلى من يعوله
واالدخار ومباح للمسلم أْن يدخر  أو أن يدخره لوقت الحاجه، كفالته. وهذا هو االستهالك،

في سبيل هللا، وهذا باب عريض يسع االستهالك واالستثمار في الدنيا  ق، أو اإلنفاقوت عامه
  :-هي اإلسالمي االقتصادفي  اإلنفاق فأوجه لذا كما يوضح الباحث الحقا، واآلخرة

 وهو الطيبات من وعائلته نفسه يحرم أن للمسلم يجوز بيته:ال وأهل نفسه على اإلنفاق /1
 الذين الزهد أدعياء على ينكر فالقرآن الشح، أم الزهد إلى ذلك دافعه أكان سواء عليها، قادر

مون  ﴿َيا َبِني آَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِ  َمْسِجد  :تعالى فيقول (7)هللا، أحلَّ  ما أنفسهم على يحرِ 
ِ الَِّتَي َأْخَرجَ  َم ِزيَنَة َّللا   ِلِعَباِدِه وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َواَل ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن *ُقْل َمْن َحرَّ

                                                 

 .7سورة الطالق، اآلية - 1
 .254سورة البقرة، اآلية - 2
 .199  ص م، 1996 ه1416 بريوت،الرسالة، مؤسسة يوسف القرضاوي، دور القيم واألخالق يف االقتصاداإلسالمي، - 3
 .267سورة البقرة، اآلية - 4
  25-24سورةاملعارج،اآليتان ، - 5
 .   31سورة إبراهيم،اآلية - 6
 .218يوسف القرضاوي،مرجع سبق ذكره،ص - 7
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ْزِق ُقْل ِهي ِللَِّذيَن  ُل َواْلطَّيِ َباِت ِمَن الرِ  ْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَفصِ  آَمُنوْا ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 الرسول أن   كما على عبده، نعمته أثر يرى  أن يحب   تعالى فالِل (1)اآلَياِت ِلَقْوم  َيْعَلُموَن﴾،

َشْيٌء  َعْن أْهِلكَ  فَضل فِإنْ  َك،َشْيء فأِلْهلِ  َعلْيَها، فِإْن فَضل ِبَنْفِسَك فَتَصدَّقْ  يقول: ِإْبَدأ الكريم
 توجيهاً  يتضم ن الحديث فهذا (2)َوَهكذا، َشْيٌء فَهكذا َقَراَبِتكَ  ِذي َعنْ  فِلِذي قَراَبِتَك، فِإْن  فَضل

 تحتاجه فيشبعها بما نفسه، ُيغني أن المسلم الفرد فعلى اإلنفاق، مجال في عظيماً  إسالمياً 
 الوالدين أن   إذ والوالدان، واألوالد الزوجة: وهم أهله إلى ينتقل بعدهاو  ،الحياة ضروريات من

ته، الرجل أهل قبيل من يعتبران ﴿َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه :تعالى يقول حيث وخاص 
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما فَ  اَل َتُقل لَُّهَمآ ُأف   َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقل َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّ

أما عن نفقة .عليهم واالنفاق طاعتهم وجوب المسلم يجب على لذا (3)لَُّهَما َقْواًل َكِريًما﴾،
المقصود بها هو تأمين الحاجات الضرورية التي البد منها لإلنسان، كيال يحتاج فالزوجة 

الغذاء،   يستغني عنها اإلنسان في حياته هي:إلى الغير والحاجات األساسية التي ال
أما الغذاء ففيه قوام حياة اإلنسان وبقاء بنيته األساسية ، فالغذاء يقيم و والكساء، والمسكن، 

بناءه ويديم وجوده في الداخل، وأما اللباس أو الكساء ففيه حمايته من الخارج وأما المسكن 
ي الدهر، فالنفقة الواجبة على الزوج لزوجته ال فيأوي إليه ويرتاح فيه ويحتمي به من عواد

 هذا في المالح  أن   غير، (4)وما يتبعها من الخدمة وما تتضرر بتركه ،تتعدى هذه الثالثة 
ة، فيه طغت الذي العصر  في ُيرميان أصبح الوالدانو  اإلسالم، تعاليم عن الناس البتعاد الماد 
 إنفاق على وجوب نص قد الحكيم الشارع أن   رغم الكسب، عن عجزهم بعد العجزة، ديار
 بيته وأهل نفسه على اإلنسان إنفاق العاجز، ويكون  بالوالد بالك فما الفقير، والده على االبن

 -باآلتي:
 يكون  الحالة هذه في إنفاقه أن غير طعام، دون  يعيش أن يمكن ال الطعام: فاإلنسان أ( 

 تقتير. وال إسراف دون  والمشرب، المأكل بطيبات مقي داً 
يكون  أن بشرط لباس، من لهم أباح بما فضل لعباده قد وتعالى سبحانه هللا ال لباس: إن   ب(
  .سرف دون 

                                                 

 .32-31اآليتان األعراف، سورة - 1
 .402 ص ، 997 رقم القرابة، مث أهله مث نفسابل النفقة يف االبتداء ابب الزكاة، كتاب سبق ذكره، مرجع أخرجه مسلم،- 2
 .32اآلية اإلسراء، سورة- 3
 .649صم.2001 -هي 1422، دار القلم ، دمشق ، ، 3حممد بشري الشقفة،الفقه املالكي يف توبه اجلديد ج/- 4
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 .(1) مصالحه فيه، وليح قق لإلقامة مهيأ ينبغي أن يكون السكن ج( المسكن:
 د( المركب: حيث يعتبر من الوسائل الضرورية التي ينبغي على الفرد اإلنفاق عليها لرفع

لق ما إذا خاصة رج عنه،الح  .آخر إلى بلد من باالنتقال األمر تع 
ره ما في الوضعية القوانين اإلسالم سبق فقد المملوكة: الحيوانات هـ( الرأفة  وجوب من قر 

 طعام من عليها النفقة واجب مالكها على يقع إذ ،خصوصاً  والمملوكة عموما بالحيوانات
 .لها المأوى  وشراب وتوفير

 ذوي  إلى اإلحسان وجوب على نصَّ  أن بخلقه هللا عناية من األقارب: إن   على اإلنفاق /2
 األكل من متهحاجيا بإشباع بالفعل صدقة، أو الطيبة كان بالقول مثل الكلمة سواء القربى،
 ذلك يتقد ر ماوإن   اإلسالمي، الفقه في األقارب لنفقة معين مقدار فال يوجد والسكن، واللباس
ولنفقة األقارب آراء للمذاهب تتفاوت فيما المالية،  المنِفق عليه، ومقدرة مَنفقال كفاية بمقدار

بينها ضيقًا واتساعًا في تحديد مدى القرابة الموجبة للنفقة، فأضيقها مذهب المالكية ثم 
النفقة الواجبة هي لألبوين واألبناء  ن  إالشافعية ثم الحنفية ثم الحنابلة، فمذهب المالكية يقول: 

رًة فحسب دون غيرهم، فتجب النفقة لألب واألم، وللولد ذكًرا أو أنثى، وال تجب للجد مباش
وصاحبهما في ﴿، وقوله سبحانه:(3)﴾وبالوالدين إحساناً ﴿لقوله تعالى: (2)وال لولد الولد ،والجدة

، وقوله صلى هللا عليه وسلم  لمن جاء يشكوا أباه الذي يريد أن يجتاح (4)﴾الدنيا معروفاً 
فكلوه  أوالدكم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ،: أنت ومالك لوالدكماله
وعلى المولود ﴿لقوله تعالى: ،، ودليل نفقة الولد ما دام صغيًرا لم يبلق على أبيه(5)هنيئا

 ،(7)﴾فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهنً ﴿، وقوله سبحانه :(6)﴾لهرزقهن وكسوتهن بالمعروفً 
  .(8)خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ليه وسلم لهند زوجة أبي سفيانوقوله  صلى هللا ع

                                                 

 .73-56ص م، ص1985-ه1405اإلسالمي املؤمترالدويل الثاين لالقتصادالسالمي، الفقه يف األقارب نفقات نظام أوزجان، روحي -1
 . 222م،ص1979حممد بن جزي الغرانطي ،القوانني الفقهية، دار العلم للماليني ، - 2
 .23سورة اإلسراء، اآلية - 3
 .15سورة لقمان، اآلية - 4
 ركة. ، وابن ماجة كتاب التلارات ابب الش 3/639أخرجه الرتمذي كتاب األحكام ابب ماجاء أن الوالد أيخذ من مال ولده :- 5
 .233سورة البقرة، اآلية - 6

 .6سورة الطالق، اآلية - 7

 3/1338، ومسلم كتاب األقضية ابب قضية هند: 2052ابب خدمة الرجل يف أهله:ص 5أخرجه الب اري كتاب النفقات ج/- 8



 م(2007-1991لفرتة من )دراسة حاةل اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان يف ا أثر العوملة الاقتصادية عىل اإلنفاق الاس هتاليك يف العامل اإلساليم

144 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 اإلنفاق على الفقراء والمساكين من غير األهل واألقارب: إن  العديد من اآليات القرآنية /3
تعالى:﴿ َلْيَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل  لقوله والمساكين، الفقراء على باإلنفاق تأمر جاءت

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِ يالْ  َن َوآَتى اْلَماَل َمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالِل 
َقابِ  آِئِليَن َوِفي الرِ  ِبيِل َوالسَّ ، فهذه اآلية (1)﴾َعَلى ُحبِ ِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّ

 من تمع،لمجا أفراد بين والترابط التعاون  في الذي يتمثل االجتماعي، التكافل توضح صور
 ،(2)وغيرها الدينية والصلة الدم صلة كثيرة منها لدوافع العيش، على المحتاجين معاونة أجل
ين فإن   ولهذا  ما أجد ال قولي أن يستطيع أحد فما من الباب، هذا في اللمجا للناس أطلق الدِ 

 عداد في مقبولة لصاحبها صدقة هو ثمرة كان ولو نافع شيء فكل به، أتصد ق
هللا تعالى  .غير أن  (4)( َتْمَرة ِبِشق ِ  َولوْ  النَّارَ  ، لقوله صلى هللا عليه وسلم: )اتَّقوا(3)المتصدقين

اَل ُتْبِطُلوْا َصَدَقاِتُكم ِباْلَمنِ  ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا :يقول حيث بالصدقات المن ِ  عن انانه قد
ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَوان   َعَلْيِه َواألَذى َكالَِّذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئاء النَّاِس َواَل ُيْؤِمُن ِبالِل 

مَّ   ا َكَسُبوْا َوَّللا ُ اَل َيْهِدي اْلَقْومَ ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َواِبٌل َفَتَرَكُه َصْلًدا الَّ َيْقِدُروَن َعَلى َشْيء  مِ 
 فإن احتسبها، إن هللا عند الثواب له يوجب غيره على المسلم إنفاق فإذا كان ،(5)اْلَكاِفِريَن﴾

 .عليه المتصدق يؤذي ألن ه وعذابه، هللا له غضب يوجب أنفقه بما َمنَّه
 هللا سبيل في أموالهم بإنفاق دهعبا وتعالى سبحانه هللا أمر هللا: لقد سبيل في اإلنفاق /4

 عم ن وفضلهم المنفقين ثواب بيَّن كما الحق، كلمة دينه وإعالء لنصرة باألموال، الجهاد
ِ َكَمَثِل َحبَّة  َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي  ﴿ :قوله في سواهم َثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل َّللا  مَّ

َئُة َحبَّة  َوَّللا ُ ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاء َوَّللا ُ َواِسٌع َعِليٌم﴾ُكلِ  ُسنُبَلة    سبيل في اإلنفاق ،ويشمل(6)مِ 
 ،(7)كالمعتقل ظاهراً  أو هذا العجز صحياً  كان سواء الكسب، عن عاجزاً  أصبح من كل هللا
 ديناهلمجا غير بسبب الحرب،النفقة على المتضررين اهدينلمجا على أمثلتهم: النفقة ومن

 على األلغام وغيره، النفقة نتيجة واليتامى، وكالمصابين الحرب، كاألرامل بسبب المتضررين
                                                 

 .177 اآلية البقرة، سورة- 1
 .79 ص م، 1983 األقصى،عمان،  للنامسكتبة لعيشوا العمل وضمان االقتصادي النشاط وتنظيم اإلسالم السعيد، مهدي صادق- 2
 .199ص دت، املعرفة،،لبنان دار املعاصرة، ابملعامالت وصلتها اإلسالم يف املالية السياسة اخلطيب، الكرمي عبد - 3
 .248ص ،1417م الصدقة، احلديث رق من والقليل مترة بشق ولو النار اتقوا ابب الزكاة، كتاب سبق ذكره، مرجع الب اري، أخرجه، - 4
 .264 اآلية البقرة، سورة- 5
 .261سورة البقرة، اآلية- 6
 . 90ص سبق ذكر، مرجع أوزجان، روحي- 7
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مت الشريعة اإلسالمية اإلنفاق إلى واجب وغير وغيرهم،  المعتقلين وأبناء زوجات لذا قسَّ
واجب وهو االستهالك االستثماري، وبيَّنت من خالل األدلة كيفية اإلنفاق وحدوده، وينحصر 

 .(خمسة أنواع هي:) الزكاة، الزوجة،األقارب،الرقيق، البهائمفي 
، (1)الزكاة: فالزكاة في اللغة: تعني النمو والزيادة، يقال زكا الزرع، وزكا المال، إذا كثر /5
ا الزكاة في الشرع و في اصطالح الفقهاء: فهي جزء مخصوص، يؤخذ من مال  وأم  

  (2)خصوص، يصرف في جهات  مخصوصة،، في وقت  ممخصوصاً  مخصوص إذا بلق قدراً 
من الناس  لطائفة مخصوص، وقت في مخصوص، مال إخراج عن عبارة أو هي

العمالت  من مقامهما يقوم وما والفضة الذهب الحرث، األنعام، في واجبة وهي مخصوصة،
 .(3)الناس بين المتداولة

 دة مالية وطهرة وتزكيةأ( مكانتها في اإلسالم: هي ركن من أركان اإلسالم الخمسة، وعبا 
وهي فرض عين  للنفس، وضرورة اجتماعية واقتصادية تحقق التكافل المادي في المجتمع،

كل عام على كل من توافرت فيه شروط وجوبها، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة 
 رالتي تأم النبوية، واألحاديث القرآنية اآليات من العديد في الزكاة ذكر وورد واإلجماع،
َن اأَلْحَباِر َوالرُّْهَباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل  تعالى:﴿ قوله منها يمنعها، من وتحذر بآدائها، ِإنَّ َكِثيًرا مِ 

َة َواَل ُينِفُقوَنَها ِفي  ِ َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ وَن َعن َسِبيِل َّللا  َسِبيِل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَيُصدُّ
ْرُهم ِبَعَذاب  َأِليم  َّللا ِ   . (4)﴾ َفَبشِ 

ب( دليلها من الكتاب الكريم: واآليات الكريمة في وجوب الزكاة كثيرة منها، قال 
 ،(6)﴾وأقيموا الصالَة وآتوا الزكاةَ ﴿وقوله تعالى: ،(5)﴾والذين في أموالهم حٌق معلوم﴿تعالى:

اْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعض  َيْأُمُروَن َواْلُمْؤِمُنوَن وَ ﴿في وصفه للمؤمنين يقول تعالى يضاً أو 
َكاَة َوُيِطيُعوَن َّللا َ َوَرُسوَلُه أُ  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ْوَلِئَك ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

                                                 

 .346لبنان ص -، دار القلم ، بريوت1أمحد بن حممد بن علي املقري ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ج/- 1
 .327ص1حممد بشري الشقفة،مرجع سبق ذكره،ج/- 2
 والعلمياء،دار العليم اجلزائيري، جيابر بكير وأبيو .18ص دت، املعيارف، القياهرة، دار .اقتصيادية وأداة ماليية عبيادة الزكياة حييي، إمساعييل أمحيد- 3

 .47ص م، 1985 الشهاب،اجلزائر،
 .34سورة التوبة، اآلية- 4
 .23سورة املعارج،اآلية - 5
 .56سورة النور، اآلية - 6
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َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ ﴿تعالى لنساء المؤمنين: وكذلك قوله ،(1)﴾َسَيْرَحُمُهُم َّللا ُ ِإنَّ َّللا َ َعِزيٌز َحِكيمٌ 
َكاَة َوَأِطْعَن َّللاََّ َوَرُسوَلهُ  اَلَة َوآِتيَن الزَّ  ِإنََّما ُيِريُد َّللاَُّ َواَل َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اأْلُوَلى َوَأِقْمَن الصَّ

قال  ولمن أنكر وجوبها ومنع آدائها، ،(2)﴾َرُكْم َتْطِهيًراِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِ ْجَس أَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطه ِ 
َكاَة َوُهم ِباآْلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ ﴿تعالى:  (3)﴾الَِّذيَن اَل ُيْؤُتوَن الزَّ
ُبني  :فقد وردت أيضًا أحاديث كثيرة منها قوله:صلى هللا عليه وسلم: ا السنة الشريفةأم   ج(

وإيتاء   ،محمدا رسول هللا، وإقام الصالة له إال هللا وأن  ال إ اإلسالم على خمس ، شهادة أن  
رسول هللا  وما رواه ابن عباس رضي هللا عنهما ، أن  ( 4)،الزكاة، والحج، وصوم رمضان
من أهل الكتاب فادعهم  ك تأتي قوماً ، قال :إن   معاًذ إلى اليمن صلى هللا عليه وسلم، لم ا َبَعثَ 

وأني رسول هللا إلى أن قال:فأعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة  ال إله إال هللا إلى شهادة أن  
 شجاعاً  القيامة يوم يكون كنز أحدكم هللا رسول وقال .(5)تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقرائهم

يده  يبسط حتى يطلبهيزال  وهللا لن:كنزك، قال ويقول: أنا صاحبه،فيطلبه منه يفر أقرع،
 .(6)فيلِقمها فاه

قق الزكاة - ر أن ها إذ االجتماعي التكافل تح  نفوس  اأم   الفقراء؛ وقلوب األغنياء نفوس تطهِ 
ر الفقراء اوأم   البخل، من فتطهرها األغنياء لد الذي والحسد، الحقد من مبهقلو فتطهِ  بسبب  يتو 
 .(7)تمعلمجا أفراد بين االجتماعية الرابطة فتقوى  الحاجة، وطأة مع الحرمان

دة، لحاجاته المستهلك إشباع ضمان على تعمل الزكاة - الذين  الفقراء تدفع ان هأل وذلك المتعدِ 
 السلع على الطلب إلى الزكاة، على حصلوا والذين اآلدمي، اإلشباع مستوى  دون  هم

  يزيد بدوره والذي االستهالكي، االنفاق زيادة إلى فيؤدِ ي م،تهحاجا والخدمات إلشباع

                                                 

 .71ةسورة التوبة، اآلي- 1
 . 32سورة األحزاب، اآلية- 2
 . 7سورة فصلت، اآلية- 3
 .16، ومسلم كتاب اإلميان ابب أركان اإلسالم , حديث رقم 8متفٌق عليه، الب اري كتاب اإلميان ابب أمور اإلميان، حديث رقم- 4

 .19ان ابب الدعاء إىل الشهادتني،حديث رقم ، ومسلم  كتاب اإلمي 1395متفٌق عليه ، الب اري كتاب الزكاة ابب وجوب الزكاة ،حديث رقم- 5
 حديث رقم الصدقة، خشية متفرق بني جيمع وال جمتمع بني يفرق ال وأن الزكاة يف ابب احليل، كتاب سبق ذكره، مصدر أخرجه الب اري،- 6

 .1285 ص ،6957
 .243-242ص ،دت، السودانية،اخلرطوم الدار و احلديث القاهرة، دار  االسالمية، للشريعة العامة املقاصد العامل، حامد يوسف- 7
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 . (1)واإلنتاج االستثمارات
تمع لمجا لفئات العمل فرص زيادة وبالتالي البطالة، على القضاء في فعالة أداة  زكاةال -

 مبتغاهم إلى للوصول يستخدمونه الذي الدخل، على الحصول من تم كنهم إذ المستهلكين،
األمراض  من ووقايتهم الفقر، في الوقوع من لهم حماية أهم يعتبر وهذا والخدمات، من السلع

 إلى يؤدي سوف الفقراء، أيدي إلى األغنياء من جيوب الزكاة انتقال أن   االجتماعية، حيث
 أعلى درجة، لالستهالك الحدي التي ميلها الفئة هم الفقراء أن   باعتبار الفعال، الطلب زيادة
 لصناعاتلفتروج  السلع، استهالك في زيادة هاعلي يترتب الفعال الطلب في الزيادة وهذه

 السلع صناعة في  المستخدمة اإلنتاجية، السلع صناعات جومن ثم روا االستهالكية،
 زيد.سوف ي العمالة  الطلب علىفإن   منها صناعة كلل رواجال مع االستهالكية،

اإلسالمي عن غيره من  االقتصادالزكاة فريضة إيمانية تفرد بها  يرى الباحث أن   -
خل( بكل أنواعها للقادرين علي األخرى، فهي بمثابة توزيع للثروة )بما فيها الد تاالقتصاديا

عامل ومحدد لالستهالك  فهيإذا حال عليها الحول وبلق المال النصاب، وكذلك  أدائها
تصرف علي أوجه االستهالك المختلفة من السلع  ألن ها للفقراء والمساكين والعاملين عليها،

ن خالل اإلنفاق، ضد الكماليات وذلك م االستهالكيها توجه سلوك الفرد أن   والخدمات، كما
يقل  أدائهافزيادتها يزيد الدخل، ومن ثم يزداد الطلب علي السلع والخدمات، والعكس في عدم 

، وتتفشى ظاهرة االقتصاديةوالتنمية  اإلنتاجومن ثم  الدخل و الطلب علي السلع والخدمات،
 .البطالة والممارسات الألخالقية للطبقات الضعيفة ذات الدخل المحدود

                                                 

  .236-229 ص ص مرجع سبق ذكره، حيي، إمساعيل أمحد- 1
 السائل،أما العاملني عليها هم القائمون جبباية فريضة الزكاة، فهم مبثابة موظفون فما حيصلون علييه مين راتيب،  هو واملسكني املتعفِّف، احملتاج هو الفقري
مواقييف اإلنسييان  التعامييل اليييومى بكافيية أنشييطته يف -املشييى  -الشييرب  -مثييل: األكييل :الظيياهر السييلوي:سييان، وفقًييا ملييا يلييىميكيين حتديييد سييلوي اإلنو 

السييييلوي االنفعييييايل .وغريهييييا… امل تلفيييية كييييالتفكري والت يييييل والتييييذكر واإلدراي والفهييييم  احلياتية،السييييلوي البيييياطن:أى اخلفييييى، مثييييل: العمليييييات العقلييييية
وخروجييه إىل احلييياة، مثييل: تنيياول الطعييام  السييلوي الفطري:الييذي يييزود بييه اإلنسييان منييذ والدتييه.القلييق - االكتئيياب -احلييزن  -ب مثييل: الغضيي:والعيياطفي
اكتسيابه  -التنشيئة االجتماعيية  -حياتيه االجتماعيية  :أي اليذي يكتسيبه اإلنسيان ويتعلميه مين خيالل:السلوي املكتسب.العدوانية -األمومة  -والشراب 
وهو ما يتفق مع العادات والتقاليد السائدة يف اىتمع، سواًء كانت : السلوي السوى.وغريه… التعامل مع اآلخرين  - بناء األسرة -لتعليم ا -للمعارف 

ثل أنييواع وتقالييده يف اىتمعييات امل تلفيية،ويتم تتفييق مييع التعيياليم اإلسيالمية السييمحة، داخييل اىتمعيات اإلسييالمية، أو مييع عييادات اىتميع هيذه العييادات
املنحرف.أمييا الييدخل  السييلوي -السييلوي السييوى  -السييلوي احلركييى  -السييلوي احلسييى  -السييلوي املكتسييب  -اللفظييى  السييلوي اإلنسييا ، يف: السييلوي

 ية.الشرائ القدرة زادت كلما احلقيقي الدخل ارتفع فكلما واخلدمات، السلع اقتناء على القدرة أي الشرائية، ابلقدرة  عنه احلقيقي يعرب
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ا عن نفقة الرقيق فعلى السيد أن ينفق عليهم ذكرانهم نفاق علي الرقيق والبهائم:أم  األ /6
ا ما يخص وإناثهم بقدر الكفاية على حسب العوائد فإن لم ينفق على عبده بيع عليه، وأم  

الدواب فيجب على صاحب الدواب علفها أو رعيها فإن أجدبت األرض تعين علفها فإن لم 
 .(1)بذبحها إن كانت مما يؤكل يعلفها أمر ببيعها أو

يمكن تقسيم النفقات الي:نفقات اإلنتاج ونفقات االستهالك: فنفقات  اإلنفاق علي األنتاج: /7
، ويعرف أيضا بأنه (2)اإلنتاج هي كل األموال التي يتحملها المنتج إلنتاج سلعة معينة
دما نتسلمه؟ هناك سبيالن تكاليف اإلنتاج. أما نفقات االستهالك فهي: ماذا نفعل بالراتب عن

ادخاره، ويطلق على اإلنفاق العائلي الجاري على السلع والخدمات تعبير  فقط، هما: إنفاقه أو
 .  (3)االستهالك

 تقتصر الوضعي، االقتصاد في التنمية كانت إذا االقتصادية: مشاريع التنمية اإلنفاق /8
 إلى تسعى حضارية، عملية مياإلسال االقتصاد في فحسب، فإنها المادِ ي الجانب على
ية الرفاهية تحقيق  تعني:عملية اإلسالم في االقتصادية التنمية لإلنسان،إن والروحية المادِ 
 تنمية إلى دفته إنسانية، عملية التوزيع كما أنها في بعدالة مصحوبة اإلنتاج، في كفاية
 االقتصاد علماء عند قتصاديةاال التنمية إذ .(4)والروحي المادِ ي الينلمجا في وتقدمه الفرد،

 لمدة الحقيقي الفردي الدخل يتزايد بمقتضاها التي العملية، عن تلك عبارة هي الوضعي،
 . إن(5)سوءا الدخل توزيع يزداد وال الفقر، خط تحت من هم أعداد تزيد ال أن على طويلة،
 وتحقق خالفة االنسان، حياة جوانب كل تحسين على تعمل اإلسالمي االقتصاد في التنمية
إذا أن اإلنفاق علي المشاريع التنموية يؤدى الي زيادة الدخل الشخصي من  األرض، في هللا

خالل عائدات المشاريع، والدخل القومي من خالل مدفوعات أصحاب المشاريع للدولة، 
 ومن ثم القضاء علي ظاهرة البطالة. ،العاملةوكذلك توظيف األيدي 

 تعالى مجاالت اإلنفاق في أوجه الخير كثيره جدا ورتب عليها لقد جعل هللا أموال الوقف: /9
أجرا عظيما، منها الوقف ليتنافس المتنافسون لقوله تعالى:﴿َوِفي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس 

                                                 

 .148حممد بن جزي الغرانطي ،مرجع سبق ذكره،ص - 1
 62م، ص 1981خالد احلامض وحممد كامل رحيان، مدخل االقتصاد، العني،  - 2
 .237جيمس جوارتين،مرجع سبق ذكره، ص  - 3
 . 64،صم1996-ه1416 بريوت، اجلامعية، وتطبيقات، املؤسسة مناهج مفاهيم،) اإلسالم يف التنمية العسل، إبراهيم - 4
   .246م،ص 2002 ه-1422 لبنان، الرسالة، اإلسالم،مؤسسة يف االقتصادي للفكر مدخل مرطان،، سعد سعيد - 5
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، وجاءت السنه الشريفة مؤكدة ذلك،منها قوله صلى هللا عليه وسلم فيماراه (1)اْلُمَتَناِفُسوَن﴾
، وفسر (2)نقطع عمله اال من ثالث:ذكر منها الصدقة الجارية(مسلم)إذا مات أبن آدم ا

العلماء الصدقة الجارية بالوقف، والوقف عند الفقهاء حُبس العين على ملك الواقف أو على 
ملك هللا تعالى، والوقف في اللغة مصدر وقف يقف بمعني حبس يحبس ،ويقال وقف 

شرع يعني: لف وأحباس، والوقف في ااألرض على المساكين أي حبسها عليهم، والجمع أوقا
، وهو من أعظم القربات هلل تعالى، وهو أن ينفق المسلم (3)تحبيس األصل وتسبيل المنفعة

في وجوه القرب وأبواب الخير واإلحسان، مثل  هإيا وجه هللا تعالى صارفاً  بعض ماله قاصداً 
ن يصرف إلي أهله من ذوى بناء دور العبادة والمدارس والمستشفيات والمشاريع الخيرية، وأ

القربى والرحم والفقراء والمساكين والعاجزين عن العمل، وكذلك وقف الحوانيت واألراضي 
ووقف المقابر والبيوت الخاصة للفقراء والسقايات والمطاعم الشعبية التي ُيصرف فيها الطعام 

ع والماشية، ووقف للفقراء والمحتاجين، ووقف اآلبار في الفلوات لسقاية المسافرين والزرو 
عقارات وأراض ُيصرف من ريعها على المجاهدين وعلى إصالح القناطر والجسور في حال 
عجز الدولة، وكثير من األوقاف كان ُيصرف ريعه على اللقطاء واليتامى والمقعدين والعجزة 

الوقف شمل ما ُحبس ريعه لتزويج الشباب والشابات الذين  إن  بل  والعميان والمجذومين،
لبيت  ، وهو شبيه بالزكاة من حيث كونه يمثل سنداً (4)تضيق أيدي أوليائهم عن نفقاته غيره 

مال المسلمين، يدعم الفقراء بالصدقات الجارية التي ال تتوقف، دون إثقال كاهل ميزانية 
الدولة العامة بأعبائهم، لتتفرغ لتحقيق المصالح والخدمات االجتماعية العامة، لم ا يوجد 

 في كونه نظاماً  زي موردان ماليان مهمان مثل الزكاة والوقف، وهو شبيه بالزكاة أيضاً بالتوا
من نوعه، لطالما كان في خدمة الفئات االجتماعية الضعيفة في  وفريداً  رائداً  مالياً 

المجتمعات اإلسالمية، فهو من هذه الناحية نمط تضامني راق، وطريق مهم  لتوزيع الثروة، 
ثم توزيعها بين مصارفها األولى بها واألحوج إليها.أثبتت التجربة أن  أموال بتكثيف مواردها 

للمجتمع اإلسالمي، وتلك  عظيمة الوقف قادرة على دعم اقتصاديات الدولة وتوفير خدمات

                                                 

 .26سورة املطففني، اآلية - 1
 .279مرجع سبق ذكره،ص 1صحيح اجلامع ج/- 2
 ره.مرجع سبق ذك‘،أنظر لسان العرب،ابب الفاء فصل الواو1095املعلم الوسيد،مرجع سبق ذكره، ص- 3
 .41م، ص2006أكتوبر،  11هي،1427رمضان، 19، ، 678حممد الصديف، الوقف، كيف يعود إىل عصره الذهيب، جملة "كل األسرة" العدد  - 4
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.هذا اإلنفاق الحضاري تميز به االقتصاد اإلسالمي (1)من المظاهر الراقية في توزيع الثروة
ويحد  بزيادة الطلب، اإلنتاجه يحفز ت الوضعية األخرى، حيث أن  عن غيره من االقتصاديا

من ظاهرتي الفقر والبطالة بإقامة المشاريع التنموية، وبصرفه على هذه الشريحة)الفقراء 
من  والمساكين ذات الميل الحدي العالي لالستهالك(، يحاف  على الدخل القومي الدولة بدالً 

يرهم، ومن أمثلته على سبيل المثال وليس الحصر، ما توزيعه على الفقراء والمساكين وغ
ه أسلم يوم أحد، وأوصى أن   أوقفه مخيريق اليهودي أحد بني ثعلبه، وكان من علماء اليهود،

إذا قتل يوم أحد فأمواله لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضعها حيث يشاء، فقتل يوم أحد، 
وجعلها صدقة في سبيل هللا،وهي عباره عن فقبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمواله 

 شديداً  ، ولكن مؤسسات الوقف في المجتمعات اإلسالمية تعيش اليوم تراجعاً سبعة حوائط
في مواردها بسبب تراجع ثقة الناس في األجهزة الرسمية المشرفة على أموال الوقف، والتي 

، أو بسبب أدعاء الغرب تجعل المتبرعين يفضلون القيام باألعمال الخيرية الخاصة بهم
مثل منظمة الدعوة اإلسالمية بالسودان،  اإلرهابوالدول المعادية لإلسالم بحجة أنها بدعم 

 .(2)أو تهديد الخيرين بتجميد أموالهم لنفس السبب
وردت كلمة العفو في كتاب هللا تعالى مرتين، إحداهما  العفو كلمة قرآنية، إنفاق العفو: /10

، وثانيتهما في قوله تعالى:﴿ُخِذ اْلَعْفَو (3)َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن، ُقِل اْلَعْفَو﴾في قوله تعالى:﴿وَ 
. مفهوم العفو كان الناس لما رأوا هللا ورسوله (4)َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجـٰـِهِلْيَن﴾

ان على اإلنفاق، ويدالن على عظيم ثوابه، سألوا عن مقدار ما كل فوا به، هل هو كل  يحض 
المال أو بعضه؟ فأعلمهم هللا أن العفو مقبول، ولكن ما هو العفو؟ يجيب الفخر الرازي: قال 
الواحدي رحمه هللا: أصل العفو في اللغة الزيادة، قال تعالى: ﴿ُخِذ اْلَعْفَو﴾،أي الزيادة، وقال 

العفو ما سهل،  العدد، قال القفال: ، أي زادوا على ما كانوا عليه في(5)أيًضا: ﴿َحتَّٰى َعَفوْا﴾
ا يكون فيما وتيسر، مما يكون فاضاًل عن الكفاية، وإذا كان العفو هو التيسير، فالغالب إنم  

                                                 

 –الين ل أونحممد البشري بوعلي،اإلنتاج والتوزيع واالستهالي يف ضوء العدالييية االجتماعية،سلسلة معامل املذهب االقتصادي اإلسالمي، ،موقع السبي- 1
 .info@assabilonline.netإقتصاد 

 .احلائد:البستان من النيل واألشلار 
 .63م، ص2005إدارة الدعوة، قسم الدعوة واإلرشاد ،الوقف مال رابح، سلسلة اآلداب، القطرية للطباعة، قطر،  - 2
 .219سورة البقرة، آلية -3
 .199سورة األعراف، اآلية - 4
 .95سورة األعراف، اآلية - 5

mailto:إقتصاد%20info@assabilonline.net
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يفضل عن حاجات اإلنسان في نفسه وعياله، ومن تلزمه مؤمنتهم، منهم من قال: العفو هو 
لفضل وما أتى من غير كلفة، ا ، خذ العفو وْأمر بالعرف، قال أهل اللغة:العفو،(1)الزيادة

ما هو المنهج القويم،  وقال رحمه هللا في تفسير آية )خذ العفو َوْأُمْر( تبيَّن في هذه اآلية:
ا أن والصراط المستقيم في معاملة الناس، والحقوق التي تستوفى من الناس وتؤخذ منهم، إم  

فيه ترك التشدد في كل  ن  إلعفو يجوز إدخال المساهلة والمسامحة فيها، أو المراد بقوله: خذ ا
ما يتعلق بالحقوق المالية، ويدخل فيه أيًضا التخلق مع الناس بالخلق الطي ب، وترك الغلظة 

للعفو، فقال القرطبي: العفو ما سهل، وتيسر، وفضل، ولم  هماتتفسير  نيلمفسر ولوالفظاظة، 
تؤذوا فيه أنفسكم،  فالمعنى أنفقوا ما فضل عن حوائجكم، ولم ،يشق على القلب إخراجه

 فتكونوا عالًة. 
هذا أول ما قيل في تفسير اآلية، وهو قول الحسن، وقتادة، وعطاء، و السدي، والقرظي   

محمد بن كعب، وابن أبي ليلى وغيرهم، قالوا: العفو: ما فضل عن العيال، ونحوه، عن ابن 
ب، والمعنى: أنفقوا ما ، وقال الشوكاني: العفو ما سهل، تيسر، ولم يشق على القل(2)عباس

، وقال (3)نفقة العيال فضل عن حوائجكم، ولم تجهدوا فيه أنفسكم، وقيل: هو ما فضل عن
الطاهر بن عاشور: العفو مصدر عفا يعفو، إذا زاد ونما، وهو هنا ما زاد على حاجة المرء 

العفو  ن  ، وقال بعضهم إ(4)بمعتاد أمثاله من المال، أي ما فضل بعد نفقته، ونفقة عياله
نقيض الجهد، أي: ينفقوا ما سهل عليهم وتيسر لهم، مما يكون فاضاًل عن حاجتهم وحاجة 

 المفسرين  قديمهم وحديثهم  يتفقون في الجملة على أن   ، وهكذا نرى أن  (5)من يعولون 
المقصود من العفو الوارد في قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هو الفضل والزيادة 

ه كله محل لإِلنفاق.وجاء في السنة المطهرة،  لف  الفضل، الذي ُفسر به الحاجات، وأن   عن
وذلك في الكثير من األحاديث الصحيحة، والتي منها قول  العفو الوارد في القرآن الكريم،
يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر  النبي صلوات هللا وسالمه عليه:

                                                 

 .222-221م  ،  ص 1978هي 1324الف ر الرازي، التفسري الكبري "مفاتيح الغيب"، دار الفكر، بريوت، طبعة سنة - 1
 .61م، ص1952، حتقيق أمحد عبد العليم الربدوين،ب ن،  سنة 3القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن م/ - 2
 .222وكاين، فتح القدير، دار املعرفة، بريوت، ب ت، ص الش - 3
 .352،ص 1984، الدار التونسية للنشر، 2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنويرج - 4
 .268، ص 2، بدون رقم، ج1973السيد حممد رشيد رضا، تفسري املنار، اهليئة املصرية العامة للكتاب سنة  - 5
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، ومنها ما رواه (1)على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلىلك، وال تالم 
أبو سعيد الخدري  رضي هللا تعالى عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى هللا عليه 
وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يميًنا وشمااًل، فقال رسول هللا 

: من كان معه فضل ظهر، ليعد به على من ال ظهر له، ومن كان له صلى هللا عليه وسلم
ه فضل من زاد، فليعد به على من ال زاد له، فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أن  

، فالفضل الوارد في األحاديث السابقة، هو العفو الوارد في (2)الحق ألحد منا في فضل
ه ال حق ألحد منا ليقول الصحابي الجليل: رأينا أن   الكتاب الكريم، وهو محل لإِلنفاق، حتى

فالعفو هو ما زاد  في فضل، وتكون السنة الشريفة قد فسرت العفو الوارد في القرآن الكريم،
عن الحاجة، والفضل هو ما زاد عن الحاجة، ولذلك أعتمد المفسرين رحمهم هللا تعالى بالسنة 

ه الفضل، ويمكن توضيح عالقة العفو والفائض ن  المشرفة في تحديد معنى العفو، فقد بينت أ
االقتصادي: العفو هو الفضل، والفائض االقتصادي: يعني ما يتبقى من الدخل، بعد سد  

ا العفو الحاجات، وهو بهذا المعنى يتفق من حيث تكوينه المادي، مع العفو من المال،أم  
الفائض من الدخل  تصادي أيه يشمل الفائض االقأشمل من مفهوم الفائض االقتصادي، ألن  

عن الحاجات، ويشمل كذلك الفائض من الجهد البشري، والذي بدوره أكثر أهميًة من الفائض 
 في المال.

اختالف مفهوم العفو عن مفهوم الفائض االقتصادي بهذا القدر، يجعل النظريات  ن  إ     
وضع السياسات االقتصادية عند توجيه الفائض االقتصادي، ذات فائدة محدودة  في 

وبعد معرفة مفهوم العفو، أصبح  الخاصة باستخدام العفو في تمويل التنمية وتحقيق التقدم،
كميته تختلف من شخص إلى شخص، سواء في ذلك العفو من المال، أم العفو  أن  بواضًحا 

من الجهد البشري، وذلك تبًعا لحجم إمكانيات الشخص، وحجم احتياجاته، فهناك من تفوق 
اجاته إمكانياته، وهناك من ال تتجاوز إمكانياته احتياجاته، وكالهما ال يملك شيًئا من احتي

يكبر أو  العفو، وهناك من تزيد إمكانياته عن احتياجاته، ومن ثم يوجد لديه قدر من العفو،
يصغر، تبًعا لحجم المحددين المذكورين: اإلمكانيات واالحتياجات، فالعفو من المال يتحدد 

                                                 

 . 550م،  حديث رقم 1986قطر،  -الصاحلني، طبعة دار إحياء الرتاث،توزيع دار الثقافة، الدوحةاإلمام مسلم يف صحيحه، رايض  - 1
 .564رواه اإلمام مسلم يف صحيحه، انظر املرجع السابق، حديث رقم  - 2
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والعفو زمن الجهد البشري،  دخل من ناحية، وبحجم تكاليف الحياة من ناحية ثانية،بحجم ال
يتحدد بحجم القدرة البشرية من ناحية، وحجم المستنفد منها في الوفاء باحتياجات مالكها من 

 والعفو في الحالين قد جعله هللا محاًل لإلنفاق. ،ناحية ثانية
على  ينفق من األقارب من يوجد ولم الولي فقد إنفاق الدولة علي من ال ولي له: إذا /6

 الحياة لها ويؤمن عليها بالنفقة يقوم الذي فمن على التكسب المرأة  تقدر ولم المرأة، الرجل و
 يضعه الذي المسئول أو نائبه أو الحاكم في ممثلة على الدولة المسؤولية تقع الكريمة، وهنا

 الرعاية وتأمين وعن كفايتهم، رعايتهم عن سئولم المواطنين، واإلمام شؤون  لمتابعة الحاكم
 يتكفف مقعًدا كان لكبره أو الكسب على يقدر لم فمن للعيش، الالزمة والنفقة لهم الكاملة
 لقوله صلى هللا حد سواء على واألنثى للذكر المسلمين، مال بيت في ولده ونفقة فنفقته الناس

 عن اإلمام مسئولية على الحديث . دل  (1)وكلكم مسئول عن رعيته( عليه وسلم )كلكم راع
 امرأة، أو كان رجالً  المسلمين من له مسكن ال لمن اآلمن المسكن الدولة وتأمين رعيته،
اإلنفاق  في الرأسمالية توسع االقتصادية الفلسفة تنبني .(2)الحاجات ألصحاب الدولة ورعاية
 خبراء ويقدر متعة(، التسوق (جعل خالل من خلق الطلب خالل من االستهالكي اإلنفاق على
 جانب إلى التقليدي االقتصاد يتوجه اإلنفاق، لذلك على األمريكي مبني االقتصاد ثلثي ن  إ

 ذلك أدى ولو تنفق، كيف ثقافة لترويج إعالمه وسائل توجيه خالل فيه من فيتوسع العرض
 على اإلسالمي صاداالقت فلسفة تنبني ، بينما(3)والتبذير اإلسراف نحو توجه المستهلكين إلى

 توليد في لدورهما والتبذير اإلسراف يمنع فهو لذلك االستهالك، بترشيد الطلب على الضغط
وفي حديث عمر رضي الكلي،  الطلب انكما  في المسيء لدوره يمنع التقتير كما التضخم

 ضبطو  السوق  مراقبة قصد( سبق ذكره اشتريتم، اشتهيتم كلما أوهللا عنه لجابر بن عبد هللا)
 الفرد اإلنفاق، للتحكم بسلوك وترشيد الغالء وكبح األسعار على المحافظة بغية الكلي الطلب
 الجشع واالستهالك لخطورة تنبيه أيًضا وفيه للجماعة بشرعه مراع ملتزم هألن   المسلم

  .(4)اإلسرافي
                                                 

 الراعي حفظ مشله من كل هي :الرعية من املَؤت، احلافظ أي  :الراعي . 
 .718،ص2409،حديث رقم5سيده ج/ مال يف راع ب العبداب االستقراض، ب/كتا الب اري، صحيح - 1
 .313،ص3الباري ج/ حلر، فتح ابن- 2
 .61م، ص 2008النهضة للطباع والنشر، دمشق، العاملية، دار املالية األزمات اإلسالمي يف معاجلة االقتصاد قنطقلي،ضوابد سامر مظهر - 3
 .50-20ص ص .بدمشق النهضة دار االجتماعية، احملاسبة فقه قنطقلي، مظهر سامر - 4
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 الشرعية في االقتصاد اإلسالمي وضوابطهاألنفاق :المطلب الثالث
 فال قواما، ذلك ولكن بين إسراف، وال تقتير بال إنفاقه ضبط المسلم هلكالمست علي ينبغي
 يده في ال يبقي حتى مسرفاً  يكون  وال الضروريات، على إال ينفق ال بخيالً  اإلنسان يكون 
في  التوازن  يحقق الذي هو اإلنفاق في تعالى هللا شرعه الذي المبدأ وهذا من الدخل، شيئاً 
 -خالل اآلتي: من يتحقق اإلنفاق في اعتدالإن  ف وعليه ،(1)تمعلمجا

  -مشروع: وجه في المال إنفاق :أن يكون أوالً 
 ،كالشراء الشريعة تحرمه فيما ماله ينفق المستهلك المسلم) رجل أو أمرآة( ال يجوز أن   

 لقوله المحرمات من غيرها أوم ،األصنا أو ،الميتة أو ،الخنزير أو ،الخمور في والمتاجرة
ْيَطاِن تعالى:﴿يَ  ْن َعَمِل الشَّ ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم ِرْجٌس مِ 

، (3)النَِّبي صلى هللا عليه وسلم)حرمت التجارة في الخمر( ،ولقول(2)َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾
 المجاالت المباحة من الكثير وهناك وشراء بيع من هللا أحله ما كل في المال صرف ويحل
َماَواِت َوَما ِفي  لقوله وذلك ، وغيرها وزراعية حيوانية ثروات من َر َلُكم مَّا ِفي السَّ تعالى:﴿َوَسخَّ

ْنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيات  لََّقْوم  َيَتَفكَُّروَن﴾  .(4)اأْلَْرِض َجِميًعا مِ 
 -السامة: المواد واستيراد إنتاج ق على:اجتناب اإلنفاثانياً 
 أثناء تشكلها أن التي يمكن السام ة لطبيعتها نظراً  االستهالكية، المنتجات بعض إن      

 تسلمها مسبقة، رخصة مستوردها على أو التي حصل منتجها، المستهلك، قبل من استعمالها
صل في أنتاج  السلع أو لالستهالك.األ عرضها عملية قبل الدولة في المؤهلة السلطات له

لالستهالك)أي البيع والشراء(، وليس االحتكار والتخزين حتى  يعرض أن الخدمات يجب
العرض مستقال حوجة الفقراء والمحتاجين، وخاصة السلع  المحتكرة ويقل ترتفع أسعار السلع

ه )حيث أن   بالباطل مال نفسه الضرورية والتي تشكل قوت المجتمع، وهذا يؤدى إلي أكل
 إنفاقه (5)حصل عليه بطريقة غير مشروعه لقوله صـلى هللا عليـه وسلم :ال يحتكر إال خاطئ(

 احتكار أنفقه الستثماره في شراء سلع بغرض االحتكار، واإلنفاق على ههللا، ألن   معصية في
                                                 

  .63 ص م، 1999 عمان، وائل،  الزكاة،،دار -الراب -املال اإلسالمي االقتصاد حردان، حيدر طاهر - 1
 .90سورة املائدة، اآلية - 2
 .302،ص3490،حديث رقم2وامليتة ج/ اخلمر ابب مثن اإلجارة، كتاب سننه، يف داود أىب - 3
 .13سورة اجلاتية، اآلية - 4
 .296 ص ، 1605 رقم األقوات،حديث يف االحتكار حترمي ابب املساقاة، كتاب سبق ذكره، مرجع مسلم، أخرجه، - 5
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 إلى المؤمنين أمير عمر رضي هللا عنه خرج وهو أن   روي  األقوات حذر منه الشرع حيث
 فيه هللا قال:بارك إلينا، جلب طعام قالوا: الطعام، هذا فقال:ما ،منثوراً  طعاماً  فرأىالمسجد، 

هللا صلى هللا  رسول سمعت عمر: فقال احتكر، قد هفإن   المؤمنين أمير يا قالوا: وفيمن جلبه،
 يقع هذا ، فقوله(1)بالجذام أو باإلفالس طعامهم المسلمين يحتكر على من يتوعد عليه وسلم:

لذلك و  طعامهم، المسلمين على يحتكر من عقاب ذكر الفعل، عندما من أشد   النفوس على
نهت الشريعة أال يستعمل المال في االحتكار وانتهاز الفرص وإال تعر ض لسخط هللا وبرء هللا 
منه ، فقد ورد في الحديث: من احتكر طعامًا أربعين يومًا يريد به الغالء، فقد برئ من هللا 

بئس العبد  نه، وورد كذلك) الجالب مرزوق والمحتكر ملعون(، وورد أيضاً وبرئ هللا م
الملكية التي  المحتكر إن أرخص هللا األسعار حزن، وإن أغالها فرح، ومن هنا ندرك أن  
أو هي وظيفة  أجازها اإلسالم ملكية مقي دة يراعى في إدارتها وتنميتها خير الناس جميعًا،

الجماعة فإذا لم يقم بها على النحو المبين كان لولي األمر  اجتماعية يقوم بها شخص لخير
أن يوكل بها سواه لمخالفته تعاليم شرع هللا ونظم المالك الحقيقي وهو هللا سبحانه وتعالى 

 ومن هنا جاز الحجز على من أسرف أو أساء استعمال ماله.
  -تحريم اإلنفاق على الربا::ثالثاً 
ئع السماوية الربا لما فيه من أضرار أخالقية واجتماعية حرم اإلسالم ومعه كل الشرا   

َبا ﴿واقتصادية، كأن ينفق الرجل ماله بغرض الحصول على فائدة،لقوله تعالى: َيْمَحُق َّللا ُ اْلرِ 
َدَقاِت َوَّللا ُ اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّار  َأِثيم    آَمُنوْا اَل َيا َأيَُّها الَِّذينَ ﴿، وقوله تعالى أيضا:(2)﴾َوُيْرِبي الصَّ

َبا َأْضَعاًفا مَُّضاَعَفًة َواتَُّقوْا َّللا َ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ   .(3)﴾َتْأُكُلوْا الرِ 
 -تحريم اإلنفاق على الرشوة::رابعاً 
ال يستعمل دخله في رشوة، فإن استعمله في رشوة فقد عصى هللا المالك الحقيقي غضبه    

م بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال وال تأكلوا أموالكم بينك﴿قال تعالى:

                                                 

  .203 ص م،2002القاهرة، السالم، دار وتنظيماته، عمر لفقه مستوعبة التشريع دراسة يف اخلطاب بن عمر منهج بلتاجي، حممد 1
 .276سورة البقرة، اآلية - 2
 .130اآلية سورة آل عمران، - 3
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لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الراشي  ، وأيضاً (1)﴾الناس باإلثم وأنتم تعلمون 
 -ضارة كثيرة، نجملها فيما يلي: للرشوة مساوئ عديدة وآثاراً  وذلك ألن   ،(2)والمرتشي

 لى غيره الذي ال يستحقه.الرشوة سبب لقطع الحق من صاحبه وإيصاله إ /1
 الرشوة ترغم صاحب الحق أحيانًا أن يدفع شيئًا من ماله حتى يدرك حقه. /2
 الذي يأخذها يميل إلى االتكال وسرقة أموال اآلخرين. ن  أالرشوة تدعو إلى اإلتكالية، إذ  /3

للنقود  الرشوة ال تعمل على خلق نقود جديد، وال تزيد من عرضها، بل تداول يري الباحث أن  
 ن  إوالرشوة سبب لنشر البغض والحقد، وأكل حقوق اآلخرين بالحرام.  نفسها بطريقة محرمة،

الرشوة  داء التي يصيب األفراد، فال تؤدى األعمال على النحو الواجب، بل هي تنشر أنواع 
الفساد،والفساد يوجد عندما يحاول شخص وضع مصالحه الخاصة بصورة محرمة أو غير 

 نق مصلحة اآلخرين أو المصلحة العامة أو فوق المثل التي تعهد بخدمتها، إذمشروعة، فو 
الفساد سلوك ينحرف عن الواجبات الرسمية لدور عام، بسبب مكاسب مالية خاصة 
شخصية، أو قرابة عائلية أو عصبية أو لمكانة خاصة، وهو سلوك يخرق النظام عن طريق 

الشخص قد يسعى للحصول على المال )الدخل(  ن  فإبالتالي و ، (3)ممارسة المصلحة الخاصة
الرشوة تزيد دخل الشخص وذات  أن   إلى يرجح الباحث هوعلي هبشتى الطرق منها الرشوة وغير 

عالقة طردية به بالرغم من تحريمها، ومن ثم يزيد األنفاق االستهالكي على السلع 
االستهالكي، ودليل المستهلك غير راشد في سلوكه  والخدمات، وهذه الخاصية توضح أن  

 .تحريم الرشوة كما ذكر سابقاً 
 -المحرمة: المحرمة الخدمات األشربةخامسا:عدم اإلنفاق على 

 الخمر المخدرات والمسكرات واألطعمة واألغذية الضارة   الشرع حرمها التي األشربة    
 الخدماتك التحريم علة في معها يشترك ما عليها كل ويقاس إلضرارها  بالفرد والمجتمع،

 أو أو تاجراً  مستهلكاً  كان سواء وتجنبها، عنها االبتعاد المسلم على ينبغي والتي المحرمة،
 السحر وغيره،و  كالتنجيم، محرمة منفعة على منصب ة تكون  التي الخدمات تلك ،هيمنتجاً 

 ينسجم أن ينبغي ،موضعها غير في لألموال وصرفاً  بالباطل الناس ألموال أكالً  باعتبارها

                                                 

 . 188سورة البقرة: اآلية  - 1
 .3580سنن أيب داود كتاب األقضية  ابب يف كراهية الرشوة حديث رقم :  - 2
 .18-15م،ص ص2005السعودية،-زيد بن حممد الرماين ،قراءات اقتصادية لقضااي عصرية ،دار الورقات العلمية للنشر ،الرايض - 3
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والخدمات،  السلع من الطيبات على كاإلنفاق اإلسالمية التعاليم مع المسلم المستهلك نفاقإ
يكون اإلنفاق  أن المادية، أي إنفاقه أحواله في يراعي أن المسلم المستهلك على ينبغي كما

 عن باالبتعاد وذلك بالعقالنية سلوكه االستهالكي في يلتزم له، بأن المالية القدرة مع متناسباً 
دخول  قبل المشتري  ذهن في تكن لم سلع شراء به التلقائي، والذي يقصد النزوي  الشراء
 وقوعه أو للغير التقليد عن ناتجاً  الحالة هذه في المستهلك شراء يكون  ما غالباً  إذ المتجر،

 لرفع ال لسلع شرائه خالل من (1)الترفي الشراء عن االبتعاد البائع، وكذا ضحية إلغراءات
 حيث ترفيهية، لسلع ، باقتنائه(2)الزائدة الحياة على مباهج إنفاق ولكنه عنه، المشقةالحرج و 
 إيراده بين يوازن  أن المسلم المستهلك فعلى الغير، من االستدانة إلى  ذلك به ما يؤد ي غالباً 

 عشرة ينفق فال ،(3)الغير من االستقراض وكذلك االستدانة، ال يضطر إلى حتى ونفقاته،
.ال شك (4)المذموم اإلسراف من هو ودخله ثروته تطيقه مما المرء أكثر فإنفاق انية،ثم ودخله
المجتمعات عامة، والمجتمعات العربية بوجه خاص، تعاني من ظاهرة يمكن أن نطلق  أن  

عليها حمى الشراء أو هوس التسوق أو النهم االستهالكي، حيث تنتشر محالت مثل:كل 
ضغوط المعيشة وازدياد  ء بخمسة أو عشرة رياالت، وأنً شيء بجنيه أو بريال أو كل شي

حجم األقساط على رب األسرة، والرغبة في المزيد من الشراء، والتغيير المستمر بسبب 
تلك المحالت تتميز  وبدون سبب، حفزت على االنتشار الواسع لتلك المحالت، وخاصة أن  

مما أدى النصراف عدد كبير من برخص األثمان، بغض النظر عن الجودة والكفاءة وغيره، 
الناس إلى تلك المحالت الرخيصة، تاركين المحالت الكبيرة ذات الجودة، األمر الذي أدى 

من حق المستهلك أن يبحث عن ما يوفر حاجياته  المذموم. إن   البذخياألنفاق  ازديادإلي 
توافر عوامل ورغباته وأفراد أسرته بما يتوافق مع دخله، ولكن دون نهم وهوس، وبشرط 

السالمة والجودة والكفاءة. إذ يمكن شراء كمية ال بأس بها من المالبس واألدوات المدرسية 
لتلك المحالت، وكثرة  وأدوات المطبخ وأثاث المنزل، دون تكلفة مرتفعة، واآلن يشهد توسعاً 

ا، أعدادها في الحي الواحد، والنتشار تلك المحالت وتوسعها ولرغبة أفراد المجتمع به
 أصبحت تلك المحالت معارض واسعة المساحات ومتعددة األغراض واألصناف، بمختلف 

                                                 

 .77ص م، 1997 ، 16 ،السنة 189 عدد اإلسالمي، االقتصاد جملة اإلسالمي، للعامل الستهالكيا الواقع الرماين، حممد بن زيد - 1
 .125م،ص2000-ه1421 مصر، الكلمة، دار واستنتاجات، مقارنة خلدون وابن املاوردي عند العامة املالية بالجي، السالم عبد - 2
 .235 ص سابق، مرجع ، القرضاوي، يوسف - 3
 .244م،ص1996-هي1417الرسالة،بريوت، مؤسسة  ننشده، الذي املسلم متعلملا مالمح القرضاوي، يوسف - 4
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 األثمان واألسعار. 
مثل هذه الظاهرة، وفي مثل الظروف والتغير في الدخول النقدية والرغبات األسرية  نأذ  

اليوم  المستهلك إن    عادياً  وواقعاً  طبيعياً  ومتطلبات الحياة ومستجدات العصر، أصبحت أمراً 
 بالنوعية والجودة أصبح أكثر تطلعًا للشراء واالستهالك، وأقل ثقافة ووعياً 

 والكفاءة، مما أدى بالتجار تطوير مثل هذه المحالت رخيصة الثمن وسريعة الربح والتلف،
النهي يأخذ  إن   لتزيد المنشأة من إنتاجها حتى تواكب مع الرغبات والتطلعات المتزايدة.

البشرية واختالف الذكور عن اإلناث واختالف ظروف الفرد والمجتمع، فهو  باختالف الطبائع
ه مرتبط بتحقيق المصالح ودرء المضار والمفاسد، ن  أعن المنافع، بل  مجرداً  ليس نهياً ن إذ

التحريم واإلباحة ال يرجع إلى الفرد أو المجتمع بل هو أمر  أن   لنا اإلسالم يبين وكذلك فإن  
بديل حتى ال يغير الناس في ذلك وفقًا ألهوائهم ويبتعد اإلنفاق بذلك عن إلهي غير قابل للت

تحقيق وظيفته االجتماعية في تحقيق حف  الحياة والصحة وتحقيق الرفاهية، ومن وسائل 
تنظيم اإلنفاق في اإلسالم قيام أولي األمر بتنفيذ تعاليم هدي القرآن والسن ة من إعطاءه الحق 

لذي يسيء استخدام موارده ويسرف فيها وفي إدارة موارده لصالحه في الحجر على السفيه ا
للدولة في مجال تنظيم االستهالك أن تأخذ بكل الوسائل المتاحة لديها  وصالح المجتمع وأن  

والتي تثبت كفاءتها في عدالة التوزيع وتحقيق المستوى االستهالكي الذي يناسب ظروف 
وتوجيهه لدعم الطاقة اإلنتاجية للمجتمع وتوفير  المجتمع، باإلضافة إلى ترشيد اإلنتاج

احتياجاته االستهالكية التي تناسب ظروفه االقتصادية واالجتماعية وظروف العصر وهي 
 (1)من األساليب العامة أيضًا في تنظيم االستهالك وتحقيق اإلشباع للموطنين.

ي تعاني من اإلفراط في الكويت من الدول الت أن  ، (م2/2/2009)نشر بجريدة الوطن بتاريخ 
اإلنفاق االستهالكي على حساب االدخار واالستثمار، فمعظم المواطنين ينفقون كل رواتبهم 
على استهالك السلع والخدمات بطريقة مبالق فيها، وأقصد بالمبالغة هنا المبالغة كمًا ونوعًا، 

م الحياتية، فمن حيث الكمية يشتري المواطنون كميات كبيرة من السلع تفوق حاجياته
باإلضافة إلى تغيير ما يملكونه من مقتنيات شخصية بشكل سريع، ومثال على ذلك استبدال 
السيارات والهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة الكهربائية، باإلضافة إلى ذلك هناك 

                                                 

 . 137حممد عبد املنعم عفر، السياسات االقتصادية والشرعية وحل األزمات وحتقيق التقدم،من مطبوعات االحتاد الدويل للبنوي اإلسالمية،ص -1
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لسلع مبالغة نوعية من خالل نوعية السلع التي يتم شراءها، فهناك مبالغة كبيرة في شراء ا
مثيالتها  الغالية الثمن والتي تحمل عالمات تجارية عالمية والتي تباع بأسعار تفوق كثيراً 

وذلك ألسباب عديدة،  ذات العالمات األقل شهرة، والتي من الممكن أن تؤدي نفس الغرض،
من بلد إلى آخر، فعلى سبيل  من أهمها الثقافة االستهالكية للمجتمع والتي تختلف كثيراً 

ل قد تكون سلعة معينة كمالية في مجتمع ما ولكنها تعتبر ضرورية في مجتمع آخر. المثا
كذلك يلعب التطور الكبير والمتسارع في مجال التكنولوجيا ووسائل اإلعالم وانتشار مراكز 

في تحفيز السلوك  كبيراً  التسوق الحديثة التي تتوفر فيها العديد من وسائل الترفيه دوراً 
 -خاطر هذا األنفاق االستهالكي يمكن تلخيصها في التالي:اإلنفاقي، ومن م

 كثرت حاالت االنفصال األسرى، نتيجة للمشاكل المالية التي تتعرض لها األسرة من /1
 حد الزوجين في اإلنفاق مما يغرق العائلة في ديون ال يمكن التخلص منها. أخالل إفراط 

 .لوفاء بااللتزامات المالية على األسرةكثرة حاالت الدخول إلى السجون نتيجة لعدم ا /2
في  أن  تعرض األسرة إلى أزمة مالية في حالة فقدان أحد أفراد األسرة لوظيفته، حيث  /3

الغالب يكون الزوجين مثقلين بقروض ال يمكن تسديدها في حالة انقطاع الراتب نتيجة لفقدان 
 الوظيفة.

الك، لكن هناك العديد من األسر يفوق معظم األسر تنفق كامل دخلها على االسته ن  إ   
إنفاقها االستهالكي دخولها،  فيتم تمويل هذا اإلنفاق اإلضافي عن طريق ثالثة مصادر 
وهى:)االقتراض من األهل واألصدقاء وهذا شائع بشكل كبير في الكويت والعديد من الدول 

راد المجتمع لبعضهم المجاورة نتيجة للنسيج االجتماعي القوي والذي يقوم على مساعدة أف
البعض في حالة وجود أي ضائقة مالية، أو االعتماد على بطاقات االئتمان التي تسمح 
لحاملها بالشراء بمبالق ال يملكها إلى السقف االئتماني للبطاقة، أو القروض االستهالكية 

قارنة النخفاض سعر الفائدة عليها م مهما لتمويل اإلنفاق االستهالكي وذلك نظراً  مصدراً 
بالقروض المقسطة وبطاقات االئتمان، وكذلك لسهولة الحصول عليها من خالل البنوك 

 في ظل العولمة أصبح العالم سوقا أن  بعلي ما سبق يمكن القول  وبناءً ، (1)وشركات التمويل
مفتوحة تسوده المنافسة الشرسة للحصول على أموال المستهلك باستخدام آلية شديدة التأثير  

رات ذلك المستهلك  هي آلية اإلعالنات مما ترتب عليه تغير النمط االستهالكي له على قرا
                                                 

 (2/2/2009سرة الكويتية،)نشرت جبريدة الوطن بتاريخ رايض الفرس،اإلفراط يف اإلنفاق االستهالكي يهدد األ- 1
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وهذا بالشك يسبب الكثير من المشاكل التي ، وخلق لديه طموحات قد ال تتناسب مع دخله
مع إغراق كل المجتمعات التي تغزوها العولمة بالقيم  تسبب ارتباًكا لميزانية البيت والدولة،

لقيم األخالقية)الدول اإلسالمية( التي تميزها عن المجتمعات المادية، ويبقى وتحطم ا ،المادية
في كلمة واحدة : تحقيق المزيد من فرص  الهدف الكبير من وراء كل ذلك محصوراً 

الكسب)أي الدخل( والثراء على حساب شعوب العالم الفقيرة. لذا عمد منظروا العولمة 
وخلق العقلية االستهالكية  ،بغية غزو عقول الشعوب وتطويرها .السيطرة على وسائل اإلعالم

) النهمة وتهيئتها لقبول ثقافة العولمة االستهالكية بسرعة وبدون إهدار للوقت،فهم يؤمنون بأن  
هذا أحد األسباب التي ساهمت  أن  التشابه في األفكار يولد حتما تماثال في السلوك (، ويؤكد 

هي و  الكية في مجتمعات المسلمة والعقلية االستهالكية:إلى حد كبير في خلق العقلية االسته
تلك العقلية التي تقبل على االستهالك متجاوزة درجة إشباع الحاجات الطبيعية الضروري ة 
للعيش إلى إشباع الحاجات الثانوية الغير ضرورية، والتي يمكن أن يستغني عنها أصحاب 

ب إغراق أسواق الدول اإلسالمية بمنتجات ألسبا ولعل ذلك يعطي تفسيراً ، اإلرادات القوية
وموسيقى الجاز  .وأفالم هوليود.واأليس كريم .والكوال .والبيتزا .الغرب من:الهامبورجر

 ،والعنف ،وأفالم الجنس .ومنتجات الجينز وقبعات الكاوبوي، والمخدرات بكل أصنافها 
 والمالبس الفاحشة، الرواياتو  الجنسية، التلمجوا والفنون والرزيلة بكل أنواعها،  ،واإلثارة
، وكلها مما يغذي العقلية االستهالكية، ولعل (1)الفتنة والفساد إلى تدعو التي الخليعة،

وكان من نتائج هذا  الغرض من ذلك هو فرض هذه الثقافة التي ترفضها الشريعة اإلسالمية،
ذلك على سبيل  ن انتشرت العقلية االستهالكية المجتمعات اإلسالمية، فيالح إاإللحاح 
 .( مليون جنيه على رنات المحمول الخليعة186السودانيين والمصريين ينفقون)  ن  إ ؛المثال 

السعوديين  وأن   على اآليس كريم المستورد، ( مليون دوالر سنوياً 20هم ينفقون)وأن  
( مليون ريال 500( مليارات ريال على العطور ومستحضرات التجميل، و)506ينفقون)
األردنيين  على لعب األطفال، وأن   (  مليون دوالر سنوياً 500و) .لى البخورع سنوياً 

على التدخين كما ينفقون نحو مليار دوالر، بما يعادل  ( مليون دوالر سنوياَ 494ينفقون)
( مليون دوالر على 28.9، وينفقون )( مليون دينار أردني على مكالمات الجوال سنوياً 688)

( مليار دينار كويتي على الذهب والمجوهرات، 2الكويتيين ينفقون) ، وأن   المكسرات سنوياً 
                                                 

 .81-80م،ص ص2002-ه1422القاهرة، السالم، دار اإلسالمي، االقتصاد يف الفردي االستهالي ترشيد األزهري، أمحد منظور - 1
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( مليار دوالر على العطور ومستحضرات التجميل ، 7.1المرأة الخليجية تنفق ما يفوق) وأن  
على التدخين، وهذه النماذج على سيبل  ( مليون دوالر سنوياً 100ينفقون ) اليمنيين وأن  

ن أجل الحصول على أعلى دخل من خالل المشاركة يضيف الباحث األنفاق م .(1)المثال 
، مثل المشاركة في مسابقة في المسابقات التلفزيونية، والتي تحسب بحساب المكالمة الدولية

 ، وكان هذا من ضمن اختيار موضوع البحث،قناة إسترايك، وقناة سهم، وقناة األمارة وغيرها
 على ماله يجب علي المستهلك أن ينفق علي المحرمات، ومن ثم لذا يجب عدم أنفاق المال

 العيلة، وعدم توجيه الدخل لالستهالك من يقيه مما والخدمات، السلع من الضروريات
من أجل ، و االستثمار المدخر،ومن ثم المال ذلك يقلل الخبائث، ألن   التفاخري، واالستهالك

نفسه من هذه  نم لحماية المستهلك الضوابط، من مجموعة ذلك قرر االقتصاد اإلسالمي
 المسلم المستهلك يتحرى  أن الضروري  من إنفاقه، إذ تتعلق بمصدر التي الضوابط )ضوابط
 من السلع حاجاته توفير على تعمل التي األساسية، الوسيلة باعتباره الكسب الحالل،

 التي والضوابط اآلخرة، في هللا عند من الثواب وينال الدنيا، في فيحِقق منفعته والخدمات،
 تكون مشروعة، أن ينبغي التيو  والخدمات، السلع في استهالكه تتمثل تعلق بمحلت

 المستهلك على ينبغي التي الضوابط تلك وهي استهالكه، تتعلق بكيفية التي والضوابط
 والتي االستهالك، في للرشاد الوصول يمكنه حتى استهالكه، عملية خالل ا،تهالمسلم مراعا

 االلتزامو  اإلنفاق، في باألولوية االلتزام والخدمات، السلع من باتالطي على في اإلنفاق تتمثل
تمثل رشد التي ترشيد اإلنفاق يعني الضوابط تقتير(، و  وال إسراف بال في اإلنفاق بالقوامة

السلوك أو غي ه، فإذا التزم بها كان رشيًدا، وإذا حاد عنها كان غاويًا،وهذه الضوابط أو القيم 
 دم التقتير والبخل، عدم اإلسراف والتبذير، القوام بين التقتير واإلسراف،الفرعية تتمثل في:ع

 وهذا سوف يتناوله الباحث بالتفصيل في هذا المطلب.
 

                                                 

   http://www.vb.almostahlik.net/newreply.phpمنتدى املستهلك، قسم توعية املستهلك،اإلنفاق االستهالكي ، - 1
 .)هذه القنوات تطرح أسئلة متتالية،شيث يكون السؤال األول من أبسد أنواع األسئلة،ومببل  مغري للمشرتي)أالف الدوالرات أو اليورو 
 هارون، صربي مدحم واالختيار.أنظر السعة حال يف االنتفاع به، شرعا وجاز الناس، بني ماّدية قيمة له كان انّه:ما االصطالح يف املال تعريف ميكن 

 ص م،1999 ه 1419 األردن، النفائس، اإلسالمي،دار الفقه يف ابه والتصرف االنتفاع ضوابد والسندات األسهم املالية األسواق أحكام
وغريه،أنظر واجلهاد   واحلج كالصدقة الواجبات، من أداء كثري على والعون احلاجات، إشباع وسيلة هو املال إن القرضاوي يوسف الدكتور ،ويقول17

 .210 ص م، 2001ه 1421 القاهرة، وهبة، مكتبة اإلسالمية، العامل ش صية القرضاوي يوسف
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 -:الميسر والقمار تحريم :سادساً 
  هذا ألن اإلنتاجية، كالميسر والمقامرة، الناحية من العقيمة األعمال بعض اإلسالم منع قد   
 ألن   وتبديد لألموال، اإلنسان، في المنتجة الصالحة للطاقات تبديد يهف األعمال، من النوع
 هفي األموال،ألن   الشرع قصده الذي التداول هو ليس المقامرين، بين انهودورا األموال تداول
 .(1) بين الناس بغضاءالو  للعداوة بل يؤدى، جديداً  يضيف ال عقيم تداول

 -:المال إنفاق يف سابعا: االبتعاد عن اإلسراف والتبذير
يراد باإلسراف لغًة مجاوزة الحد المحدد كما يطلق أيضًا على مجاوزة القصد سواء في    

هو إفساد المال فا التبذير:، أم  (2)اإلنفاق أو في المال،وقد يراد به الضراوة بالشيء والولوع به
سط يده في وإنفاقه في السرف وقيل التبذير أن ينفق المال في المعاصي وقيل هو أن يب

 حد إلى ليصل حساب، بدون  المال إنفاق هو اإلسراف، و (3)إنفاقه حتى ال يبقى منه ما يقتاته
 حيث والسنة، الكتاب في عنه منهي وهو ،(4)منه على شيء اإلبقاء وعدم جميعه، المال بذل
 عز ، وقال(5)ِحبُّ اْلُمْسِرِفين﴾العزيز:﴿وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َواَل ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه اَل يُ  كتابه في تعالى يقول
ْيَطاُن ِلَربِ ِه َكُفوًرا﴾ من  اآلية ، فهذه(6)قائل:﴿ِإن اْلمَبذِريَن َكاُنوْا ِإْخَواَن الشَياِطيِن َوَكاَن الشَّ

 كافر الشيطان  أن   وبما م،تهمثالهم وسير على أي الشياطين إخوان هم المبذرين بأن   تصرح
في الحرام  إنفاق ، والتبذير كذلك هو(7)أيضاً  كفور لربه هو ذرالمب بأن   تصريح فهذا بربه،

القيل  هللا كره لكم  ثالثاً  إن  ، كما قال صلى هللا عليه وسلم:(8)أيضاً  عنه منهي قليالً  ولو كان
 قوله  عليه في الحديث هذا من االستشهاد ووجه( 9)والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال،

هذا  الترف، مظاهر من مظهر وهو للمال، مضيعة هوو  فالمال اإلسرا إضاعة السالم
 يؤدي هأن   كما شهواتها، في والتنعم الحياة ملذات في االنغماس عن عبارة هو الذي األخير

                                                 

 .515ص دت، السودانية،اخلرطوم، القاهرة،والدار احلديث، دار اإلسالمية، للشريعة العامة املقاصد العامل، حامد يوسف - 1
،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،ب  9قي املصري،لسان العرب ج/أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفري - 2

 . 427، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، تركيا،ص1وإبراهيم مصطفى ،وآخرون، املعلم الوسيد ج/.149ت،ص
 . 50،ص4أيب الفضل مجال الدين سبق ذكره،لسان العرب ج/ - 3
 .70 ص ره،سبق ذك مرجع حردان، حيدر طاهر - 4
 .31اآلية األعراف، سورة - 5
 .27سورة اإلسراء، اآلية - 6
  .164 ص ، دت، ، اجلزائر اجلزائرية، الشركة اإلسالم،مكتبة نظر يف اخلطااي طباره، الفتاح عبد عفيف- 7
  .176 ص م، 2002، زهران،األردن العامة، دار اخلصائص اإلسالمي االقتصاد موسوعة عناية، غازي- 8
 .760،ص1715حاجة،رقم احلديث غري من املسائل كثرة عن النهي ابب األقضية، كتاب سبق ذكره، مرجع سلم،م - 9
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 في الحقد يولد تمع،لمجا بخيرات معينة طبقة فاستئثار األمة، داخل في جسام إلى أخطار
بذلك  فتحصل المترفة، الطبقة من تقاملالن الفرص يجعلها تتحين مما الطبقات المحرومة،

 ذلك إلى .أضف(1)جمعاء األمة ضررها على يعم السرقة والحروب األهلية وغيرها، ومن ثم
، وفي هذا يقول صلى (2)الرفاهية الحياة ويجعله عبد والِجد، الجهاد روح الفرد في يقتل هفإن  

خميصة، إن أعطي رضا، وإن لم هللا عليه وسلم:)تعس عبد الدينار، والدرهم، القطيفة، و ال
 اإلسراف ظهور إلى غالبها في تؤدي التي األسباب، من العديد توجدو ، (3)يعط لم يرض(

 اإلسراف على ونشأته الدين، بتعاليم المسرف بينها:جهل من ما، والتي مجتمع في والتبذير
 للوقاية أن   ، غير(4)والتقليد وغيره والمحاكاة الظهور والتباهي حب المسرفين، صحبة والبذخ،

 كتاب األمة، على ما أنزل في ألفراد من التربية السليمة بد ال والتبذير اإلسراف أضرار من
 الترف إلى سبيالً  يكون  ما كل استيراد الصحابة الكرام، ومنع نبيه وحياة وسنة وج ل عز هللا

 من والتبذير رافاإلس أضرار عالج يمكن ، كما(5)الفخمة وغيرها والسيارات الفاخر كاألثاث
 سلع، من يقتنونه فيما المستهلكين على بالرقابة المستمرة المحتسب قيام خالل: وجوب

 في التصرف من اإلنسان منع منهم، و أو بذخ إسراف أي وجد ما إذا أيديهم على واألخذ
 هذه في يعتبر إذ للمجتمع، أو سواء له ينفع ماال في وأنفقه استعماله، أساء ما إذا ماله،
 الشرعي االصطالح بالحجر في المقصود يكون  عليه، وعليه الحجر من بد ال سفيها الحالة

 هنا به فالمراد ،رشيداً  يصير حتى يده عنها ورفع أمواله، في السفيه نفاذ تصرفات بأنه: منع
بأموالهم،  التصرف في يألفه الناس لم وجه على أمواله في التصرف سوء عليه غـلب من هو
﴿اَل  :تعالى لقوله ، والحجر مشروع(6)والعقل الشرع مقتضى علـى خالف ون يك تصرفه إذ

َفَهاء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل َّللا ُ َلُكْم ِقَيامًا ﴾  هللا أن   اآلية، هذه من الداللة ، ووجه(7)ُتْؤُتوْا السُّ

                                                 

 .158 ص سبق ذكره، مرجع طباره، الفتاح عبد عفيف - 1
 .240 ص سابق، مرجع اإلسالمي، االقتصاد يف واألخالق القيم دور القرضاوي، يوسف - 2
 .1196، ص6435رقم  املال، حديث فتنة من يتقى ما ابب الرقاق، ابكت ذكره، مرجع سبق أخرجه الب اري، - 3
 .77ص مرجع سبق ذكره، الرماين، حممد بن زيد - 4
  .142عمان،ص جمدالوي، مقارنة،دار اإلسالمي دراسة االقتصادي الفقه يف املستهلك محاية عبده، موفق حممد - 5
-78ص ص م،1982 بريوت، املتحدة،، الشركة اإلسالمية، الشريعة يف العامة للمصلحة فرديةال امللكية على الواردة القيود زيدان، الكرمي عبد- 6

 .199ص لبنان،ب ت، املعرفة، دار املعاصرة، ابملعامالت وصلتها اإلسالم يف املالية السياسة اخلطيب، الكرمي عبد ،وأنظر 79
 .5اآلية النساء، سورة - 7
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 هللا لهاجع التي األموال، في التصرف من السفهاء من تمكين سبحانه وتعالى نهى األولياء
  الكسوة من اإلنفاق، أنواع بشتى عليهم باإلنفاق وأمر ومعايشهم، متها حيابه تقوم قياما للناس

 .  (1)الحاجات وسائر واإلطعام
 الضياع من ماله لصيانة أي نفسه، لمصلحة اإلنسان على حجر هما: نوعان الحجر إن     

تعالى  قوله ذلك في واألصل لمبذِ ر،وا والمعتوه كالصبي وذلك فيه، يده أطلقت والتبديد إذا
ْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوْا ِإَلْيِهْم َأْموَ  اَلُهْم َواَل َتْأُكُلوَها :﴿َواْبَتُلوْا اْلَيَتاَمى َحتََّى ِإَذا َبَلُغوْا النِ َكاَح َفِإْن آَنْسُتم مِ 

 الغير، لحق حجر الغير، فهو لحةلمص الحجر هو الثاني ، والنوع(2)ِإْسَراًفا َوِبَداًرا َأن َيْكَبُروْا﴾
 أهمية وتظهر، (3)عنهم للضرر ودفعا المطالبين غرمائه المفلس لحق المدين على كالحجر
 من السفيه بمنعه على الحجر خالل من أن   إذ الجماعة، عن الضرر دفع في بنوعيه الحجر

 استمر في لو يهاف سيقع التي كان العالة وتقيه أمواله على يحاف  سفها أمواله في التصر ف
 على سيقع وبالتالي ،كبيراً  شيخاً  كان الكسب إذا عن عاجزاً  الفقر يجعله ما بأمواله، التصرف
 بيت يجعل ما وهذا الزكاة، مصارف من أصحاب ويصير له، الكفاية حد   توفير وجوب الدولة
 في ن يساهمو  الذين المزِكين من أن يكون  المفروض من كان أن بعد نفقته، يتحمل المال
 اإلسراف في ينفع الوطن، ويدخل فيما للمال استثمارهم خالل من الوطني، االقتصاد تنمية
موقف  أن  ، وكما (4)والنساء والفضة للرجال الذهب أنية واستعمال للرجال والذهب الحرير لبس

اإلسالم تجاه البخل طرف الحد، وكذلك وقف تجاه اإلسراف والتبذير طرف الحد اآلخر 
ا عن حكم اإلسراف فقد تضافرت وأم  ( 5)ا سبب هدم الدول وانحاللها وانقراضها.اللذين هم

نصوص الكتاب والسنة على تحريمه والنهي عنه نهيًا قاطعًا، ومن تلك النصوص: قوله 
وهو الذي أنشأ جنات  معروشات  وغير معروشات والنخل والزرع مختلفًا أكله ﴿تعالى:

ير متشابه ُكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حق ه يوم حصاده وال والزيتون والرُّمَّان متشابهًا وغ
وأهلكنا ثم  صدقناهم الوعد فأنجبناهم ومن نشاء ﴿، وقوله :(6)﴾تسرفوا إنه ال يحب المسرفين

                                                 

 . 434ص م،1990-ه1414 اجلزائر، رحاب، مكتبة ،1األحكام ج/ آايت فسريت البيان روائع الصابوين، علي حممد - 1
 .6اآلية النساء، سورة - 2
 .273يوسف القرضاوي،مرجع سبق ذكره ص - 3
 .161األردن،ب ت،ص النفائس، املالية،دار املعامالت فقه إىل شبري،املدخل عثمان حممد - 4
 .176ابن خلدون مرجع سبق ذكره،  - 5
 .141نعام، اآلية سورة األ - 6
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، وقال تعالى:﴿ال َجَرَم أنما تدعوَنِني إليه ليس له دعوٌة في الدنيا وال في اآلخرِة (1)المسرفين﴾
َنا إلى هللا هللا نهى عن اإلسراف بعد إباحة  . إن  (2) وأن  المسرفين ُهم أصحاُب النار﴾وأن مرد 

، وقد نهى القرآن (3)األكل والشرب فقال:﴿وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال ُيِحبُّ المسرفين﴾
محاربة السرف والترف فيها توفير  الكريم عن التبذير الذي هو أشد سوًءا من اإلسراف، ألن  

من جراء التسابق المجنون والتنافس غير الشريف  دية والبشرية التي تذهب هدراً للطاقات الما
وفي محاربة اإلسراف والتبذير وقاية لألمة من  في اقتناء الكماليات، بل والمحرمات أحياناً 

ا عن نصوص السنة فقد عنيت بالتأكيد على هذا التحريم ، وأم  (4)الحقد الطبقي واالنقسام 
ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه والنهي القاطع ، 

، وقوله  صلى هللا عليه وسلم  عندما مر على سعد بن أبي وقاص (5)وال مخيلة  ،إسراف
أفي الوضوء إسراف، فقال  صلى هللا عليه وسلم: نعم ، وإن كنت على  وهو يتوضأ، فقال:

ي اإلسالم لنفس األسباب التي حر م من أجلها التقتير، اإلسراف محر م ف إن  . (6)نهر  جار
كليهما إهدار للموارد  كما أن   ،فكالهما ظلم للنفِس وتحطيم لقدراتها، وإن اختلفت الوسيلة

اإلسراف يقود إلى التضخم، وكالهما  االقتصادية ، وإذا كان التقتير يؤدي إلى الكساد فإن  
لبس ما شئت ما أخطأتك أليه وسلم: كل ما شئت و شر يجب تجنبه، ويقول النبي صلى هللا ع

الحديث على تحريم اإلسراف في المأكل  ، وقال الصنعاني: دل  (7)خصلتان: سرف ومخيلة
اإلسراف في كل شيء مضر  والمشرب والملبس والتصدق ، وعزا إلى البغدادي قوله: إن  

ال يقع المسلم في ، ولكي (8)اإلتالف فيضر بالنفسيؤدي إلى و بالجسد ومضر بالمعيشة 
رك اإلسراف  عليه أن يكون ذا وعي  اقتصادي وذا يقظة  استهالكية تحميه من أن يقع في فش 

وذا إرادة قوية تجعله يصمد أمام شتى المشتهيات مستجيبًا في  ،االستجابة للرغبات والشهوات
لثًا، يقول النبي ولمصلحة بدنه ونفسه ثانيًا، ولحسن تربية أهل ثا ،ذلك ألمر هللا تعالى أوالً 

                                                 

 .9سورة األنبياء، اآلية  - 1
 .43سورة غافر، اآلية  - 2
 .31سور األعراف، اآلية  - 3
 .71ه،ص1405،مؤسسةالرسالة،بريوت،2يوسف القرضاوي،احلل اإلسالمي فريضة وضرورة ضمن سلسلة حتمية احلل اإلسالمي رقم  - 4
 .6759، وأمحد يف مسنده يف كتاب مسند املكثرين ، رقم  410ا رقم أخرجه ابن ماجه يف سننه يف كتاب الطهارة وسننه - 5
 .6768، وأمحد يف مسنده يف كتاب املكثرين ، رقم  419أخرجه ابن ماجه يف سننه يف كتاب الطهارة وسننها رقم  - 6
 .181ص2سند ج/، ، وأمحد يف امل5/2181أخرجه الب اري معلقاً مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس يف كتاب اللباس،  - 7
 . 1350هي،ص1397،، دار إحياء الرتاث، بريوت4حممد بن إمساعيل الصنعاين، سبل السالم ج/ - 8
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، والمسلم يخشى أن  (1)اشتهيت  من السرف أن تأكل كل ما صلوات هللا وسالمه عليه:إن  
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها)سبق ذكرها(،  يكون ممن قال هللا  فيهم:

قع التمادي في استهالك المباح حتى يصل إلى الحد غير المعقول ال يصح أن ي ن  إوهكذا  
 .(2)من مسلم، وال ينبغي أن يحدث في مجتمع  يلتزم بهدي اإلسالم في االستهالك

 اإلسراف والتبذير، وحرم منع قد هاالكتناز، إال أن   حرم قد هاإلسالم رغم أن   مجمل القول إن     
اإلنفاق،  في والقصد االعتدال التزام المستهلك على الواجب فإن   لذا لألموال، إضاعة ألن ه
السلع  من الضروريات في إنفاقها طريق عن أمواله، على المحافظة شأنه من وهذا

قق  مصلحته والخدمات، وما بقي له من الفضل يساهم به في االستثمار فيزيد من اإلنتاج ويح 
 تمع.لمجا ومصلحة

  -عدم التقتير والبخل::تاسعاً 
عكس اإلسراف، واإلقتار:  يراد بالتقتير أو اإلقتار التضييق والتقليل في اإلنفاق، وهو   

 حد إلى ليصل الضرورة، حد دون  المال إنفاق وهو( 3) التضييق على اإلنسان في الرزق،
 إلى الدعوة يعني ال واإلسراف الترف عن فالنهي ،(4)في معظمه المال على واإلبقاء البخل
َعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى َواَل َتجْ ﴿ :تعالى يقول ،حيث(5)االعتدال فقط إلى الدعوة يعني ماإن   البخل،

 .(6)﴾ُعُنِقَك َواَل َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما مَّْحُسوًرا
العثرة وزيادة  وإقالة الحاجة إشباع في وإنفاقه استخدامه في المال وظيفة يعطل التقتير نإذ  

 الشديد بالعذاب يبخلون  لذينأولئك ا والنبوية اإللهية النصوص أنذرت ذلك أجل ومن اإلنتاج،
اَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهُم َّللا ُ ِمن َفْضِلِه ُهَو َخْيًرا لَُّهْم ﴿. قال تعالى:(7)الخاتمة وسوء

َماَوا ِ ِميَراُث السَّ ُقوَن َما َبِخُلوْا ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َولِل  ِت َواأَلْرِض َوَّللا ُ ِبَما َبْل ُهَو َشرٌّ لَُّهْم َسُيَطوَّ
الظلم  ن  إصلى هللا عليه وسلم:)اتقوا الظلم، ف النبي أن   السنة في جاء كما، (8)﴾َتْعَمُلوَن َخِبيرٌ 

                                                 

 . 1112،ص2أخرجه ابن ماجه كتاب األطعمة ابب من اإلسراف أن ىفكل كل ما اشتهيت ج/ - 1
 .22(، ص11سلة الدراسات والبحوث االقتصادية رقم )يوسف إبراهيم يوسف، القيم اإلسالمية ودورها يف ترشيد السلوي االستهالكي، سل - 2
 .70،مرجع سبق ذكره، ص 5لسان العرب مادة قرت  ج/ - 3
 70 ص سبق ذكره، مرجع حردان، حيدر طاهر - 4
  .77 ص مرطان،مرجع سبق ذكره، سعد سعيد - 5
 .29اآلية اإلسراء، سورة - 6
 .179ص سبق ذكره، مرجع عناية، غازي - 7
  .180اآلية مران،ع آل سورة - 8
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الشح أهلك من كان قبلكم،حملهم علي أن سفكوا دماءهم  ن  إظلمات يوم القيامة ،اتقوا الشح ف
 ،تماماً  اإليمان مع يتنافى وهذا لشديد،ا الحرص مع البخل هو والشح، (1)واستحلوا محارمهم(

 بأشد الكوارث تمعلمجا يصيب البخل أن   ، كما(2)مؤمن قلب في وإيمان شح يجتمع فال
يجعلهم  البخالء، مما األغنياء نحو المحرومين قلوب في يزرع األحقاد فـهو ر،واألضرا
 اإلنسان أضرب:بخل ثةثال ، والبخل(3) متهممتلكا وتدمير عليهم أيضا للتألب الفرص يتحينون 
 والباخل الثالثة، أقبح وهو غيره، بمال نفسه على وبخله غيره، وعلى غيره بمال وبخله بماله،
 الدائم العذاب نفسه من ينقذ ال ممن أجهل أحد وال نفسه، على هللا بمال باخل في يده بما
ا يدل على تحريمه، وكذلك إن حكم التقتير فإنه قد ورد في الكتاب والسنة  م، (4)غيره بمال

، (5)﴾والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوماً ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى
فاقتران اإلنفاق باإلسراف وهو منهي عنه يدل ذلك على كونه هو اآلخر منهيا عنه شرعًا، 

كان مختااًل إن هللا ال يحب من ﴿وقد ذم اإلسالم البخالء والبخل، وذكر ذلك في قوله تعالى:
، وتكرر هذا المعنى في موضع  آخر من (6)﴾فخوًرا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل

وهللا ال يحب كل مختال  فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس ﴿القرآن بقوله تعالى:
وكذب  وأما من بخل واستغنى،﴿، وقد وصف القرآن عاقبة البخيل بقوله تعالى:(7)﴾بالبخل

ح القرآن أن اآلخذين (8)﴾فنيسره لليسرى  بالحسنى، ، وبي ن القرآن الكريم أن البخل شر، ووض 
الذين ﴿بالبخل والداعين إليه قد جحدوا فضل هللا وأنكروا نعمة هللا عليهم، يقول هللا تعالى: 

يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم هللا من فضله واعتدنا للكافرين عذابًا 
، وللمزيد من االعتبار بأن البخل ال يأتي بخير قص القرآن الكريم قصة الفقير (9)﴾مهيناً 

ه قد عاهد هللا على أن يكون مع أن   الشاكر، كيف بخل بعد أن رزقه هللا فصار غنيًا جاحًدا،

                                                 

 .1121 ص ، 2578 رقم الظلم، حديث حترمي ابب واآلداب، والصلة الرب كتاب مرجع سبق ذكره، مسلم، أخرجه، - 1
 .180 ص سبق ذكره، مرجع عناية، غازي - 2
  .132 ص سبق ذكره، مرجع طباره، الفتاح عبد عفيف - 3
 .269م،ص2002-ه1421،ب ن،1اجلرمية،ج/ كافحةم يف اإلسالم منهج اجلريوي، إبراهيم بن الرمحن عبد - 4
 .67سورة الفرقان، اآلية  - 5
 .37 -36سورة النساء ، اآليتان  - 6
 .24 -23سورة احلديد، اآليتان  - 7
 .10 -8سورة الليل ، اآلايت  - 8
 .180سورة آل عمران ،اآلية  - 9
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ومنهم من عاهد هللا لئن آتانا من فضله ﴿، يقول تعالى :(1)غنيًا شاكًرا ولكنه لم يف بعهده
، (2)﴾ن من الصالحين، َفَلمَّا آَتاُهم مِ ن َفْضِلِه َبِخُلوْا ِبِه َوَتَولَّوْا وَُّهم مُّْعِرُضونَ لنصدقن ولنكـو 

يقول هللا  من المفلحين، هأن  ومدح القرآن مـن تخل ص من هذه العادة الذميمة  )البخل( وبي ن 
الباحث  ، وورد في السنة كما ذكر(3)﴾ومن يوق شح   نفسه فأولئك هم المفلحون ﴿تعالى:
فيما رواه عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قلت: يا رسول هللا أي الذنب أعظم،  سابقاً 
أن تجعل هلل نًدا وهو خلقك قلت:ثم أي، قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك  قال:

، وقوله صلى هللا عليه وسلم كفى بالمرء إثمًا أن (4)قلت:ثم أي،قال:أن تزني بحليلة جارك
هو  يع من يعوله أو يقوته، فمن هذه النصوص يستنتج أن هناك حًدا أدنى من اإلنفاق،يض

الذي يقوم  بالشخص ليفي بحاجاته وحاجات من يعول ال يصح أن يعيش الفرد تحته طالمًا 
التقتير والحياة في ظله مع القدرة  ه قادر على تحقيقه فإن فعل فقد ارتكب إثم التقتير، ألن  أن  

ه يحرمها ما هي في حاجة إليه ا ظلم للنفس، وظلم للمجتمع، أما النفس فألن  على تجاوزه
ه يؤدي إلى نقص الطلب ويعوقها عن أداء وظائفها المنوطة بها في الحياة،أما المجتمع فألن  

، وصدق رسول هللا  صلى هللا (5)ويلقي به إلى التهلكة الفعال فيه حتى يوقعه في الكساد،
أمرهم بالبخل، وأمرهم بالقطيعة  ه أهلك من كان قبلكم،قوا الشح فإن  عليه وسلم إذ يقول:ات

التقتير يخل بقدرة األفراد على القيام بواجباتهم ،  . كما أن  (6)فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا
، ومن ثم فعلى الفرد والمجتمع أن يرفعا مستوى (7)وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

د الذي يفي بما يراه الخبراء الزمًا لبناء األفراد، وحسن تنشئتهم وحسن اإلنفاق إلى ما فوق الح
الن عدم التقتير ليحول دون تدني االستهالك إلى الحد الذي يهدد حياة ، قيامهم بواجباتهم

الجماعة،عندما يصيبها في طاقاتها الفعالة ممثلة في األفراد األقوياء بدنيًا ونفسيًا وفنيًا، 

                                                 

 .133، مرجع سبق ذكره، ص8اجلامع ألحكام القرآن ج/ - 1
 .76 -75توبة، اآليتان سورة ال 2
 .9سورة احلشر، اآلية  - 3
، وأخرجه الرتمذي يف سننه يف كتاب تفسري القرآن، حديث رقم  4117أخرجه الب اري يف صحيحة يف كتاب تفسري القرآن،حديث رقم  - 4

3106. 
 .19يوسف إبراهيم يوسف، مرجع سبق ذكره، ص - 5
 .1569هي،ص1397،، دار إحياء الرتاث، بريوت3/حممد بن إمساعيل الصنعاين، سبل السالم ج - 6
 . 87هي،ص1322املستصفي من علم األصول ، املطبعة األمريية ببوالق ، مصر ،  - 7
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االستهالك إلى المستوى الذي يجعل األفراد قادرين على الوفاء بواجباتهم  ويكفل ارتفاع حجم
 .(1)قادرين على ممارسة دورهم في الحياة بكفاءة

فليس كل  ،وليس هو المسموح به فقط ،هذا الحجم ليس هو المتوقع في المجتمع ن  إ   
تع بطيبات الحياة ، ومن اإلسالم يدعو إلى تجاوزه والتم كما أن   ،األفراد يكتفون بالحد األدنى

ثم فسيرفع حجم االستهالك عن هذا المستوى ونكون في حاجة إلى ضابط يحول دون تنامي 
هذا الحجم إلى المستوى الضار بالفرد والمجتمع ، فكان ضابط عدم اإلسراف والتبذير والقوام 

سراف وتجنب بين التقتير واإلسراف: أي االعتدال والتوسط في اإلنفاق بتجنب التبذير واإل
التقتير، وإذا كان اإلسالم ينهى عن التقتير كما ينهى  بالتأكيد عن اإلسراف وعن االستهالك 
حبًا في الظهور وانسجامًا مع أسلوبه الشامل والرشيد وضع اإلسالم قيوًدا نوعي ة وكمية على 

 والمتواضع االستهالك، يتعين لذلك أن يكون اإلنفاق الئقًا بالشخص المسلم الواعي أخالقياً 
على المسلمين أن يحجموا عن أن أي  ولما كان اإلسالم ينشد المساواة واإلخوة فإن   ،قلبياً 

نمط سلوكي)إنفاق أو استهالك( ُيدمِ ر هذه القيم أو يضعفها. فأي نفقة بني ة التباهي، أو 
األغنياء  إظهار أو العظمة أو الخيالء البد وأن يكون من شأنها توسيع الهوة االجتماعية بين

ا حكم التزام االعتدال عند ، وأم  (2)والفقراء بدل تضييقها وهو ما يستنكره اإلسالم ويشجبه
، ويعاقب تاركه بال عذر في واألخرةه الوجوب، بحيث يثاب فاعله في الدنيا فإن   ،اإلنفاق

الصه الدنيا واآلخرة، وأما األدلة الدالة على هذا الحكم الشرعي لهذا الضابط، فيمكن استخ
من نصوص قرآنية وأحاديث تأمر به وتحث عليه فسائر النصوص الشرعية قرآنًا وحديثًا 
التي وردت آمرة بالتزام التوسط والوسطية في اإلنفاق هو المقصود به ومن تلك النصوص 

، والشاهد في هذه (3)﴾والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ﴿قوله تعالى:
ة بدأت باألمر باإلنفاق وفي وسطها النهي عن اإلسراف واإلقتار وفي ختامها أمرت اآلي

البد منه في  ضرورياً  ويعتبر أمراً  بالقوام وهو االعتدال فاالعتدال مأمور به بنص هذه اآلية،
وال تجعل يدك  ﴿، وكذلك قوله جل شأنه:(4)تحقيق اجتناب التبذير، واإلسراف واإلقتار شرعا

                                                 

 .19يوسف إبراهيم يوسف، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 . 111م، ص1990ي واشنطن، عمر شابرا، حنو نظام نقدي عادل ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ترمجة سيد سكر،مراجعة رفيق املصر  - 2
 .67سورة الفرقان، اآلية  - 3
 .49،ص13اجلامع ألحكام القرآن ج/ - 4
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. هذه اآلية هي األخرى (1)﴾ى ُعُنِقَك وال َتبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسوًرامغلولًة إل
تدل داللة صريحة على وجوب االعتدال في اإلنفاق ذلك أن النهي عن جعل اليد مغلولة إلى 

إذ ال يمكن اجتنابها  والتوسط، العنق والنهي عن بسطها كل البسط يلزمان األمر باالعتدال،
للبخل  ذاماً باالقتصاد في العيش  آمراً وفي هذا يقول ابن كثير: يقول تعالى  ،إال باالعتدال

والسرف:} وال تجعل يدك مغلولًة إلى عنقك{، أي ال تكن بخياًل منوعًا ال تعطي أحًدا شيئًا 
 وقوله:} وال كما قالت اليهود يد هللا مغلولة أي نسبوه إلى البخل تعالى هللا عما يقولون،

أي ال تسرف في اإلنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك  سط{تبسطها كل الب
أي فتقعد إن بخلت ملمومًا يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك  فتقعد ملومًا محسوًرا،

ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بال شيء تنفقه فتكون كالحسير وهو كالدابة التي قد 
، (3)قوله صلى هللا عليه وسلم:ما عال من اقتصد، (2)عجزت عن السير فتوقعت ضعفًا وعجًزا

، وقوله  صلى هللا عليه (4)وقوله صلى هللا عليه وسلم:من فقه الرجل رفُقه قصده في معيشته
وسلم: فوهللا ما الفقر أخشى عليكم ، ولكني أخشى عليكم أن ُتبسط الدنيا عليكم كما ُبِسَطت 

، فهذه األحاديث ومثيالتها (5)هلككم كما أهلكتهمعلى من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فت
كلها داللة صريحة على األمر باالقتصاد في اإلنفاق، والذي يعني االعتدال وتجنب اإلفراط 
والتبذير واإلسراف والتفريط، نخلص القول بأن االعتدال في اإلنفاق ضابط توجيهي مهم 

لزامه وبه يصبح اجتناب التبذير، وضروري به يتحقق مقصود الشارع من تشريع اإلنفاق وإ
واإلسراف واإلقتار أمًرا حقيقيًا مطبقًا في  الواقع، وال يخفى على أحد ما لهذا الضابط من 

مضار الثالوث التبذير  أهمية قصوى في تكوين المدخرات وزيادتها في اإلسالم، وذلك ألن  
ا للموارد وتضييعًا لها، وأما واإلسراف واإلقتار جلي ة واضحة للعيان، فالتبذير يعتبر تبديدً 

ه السبب ا اإلقتار، فإن  ه هو اآلخر تفويت وتدمير القتصاد األمم وإفنائها وأم  اإلسراف فإن  
الرئيسي للبطالة االنكماشية، ومدعاة إلى التضخم والكساد وإيجاد الضغائن واألحقاد بين 

                                                 

 .29سورة اإلسراء، اآلية  - 1
 .2/374خمتصر ابن كثري،  - 2
 .4048أخرجه أمحد يف مسنده يف كتاب مسند املكثرين من الصحابة، رقم  - 3
 .20706م أخرجه أمحد يف مسنده يف كتاب مسند األنصار، رق 4
 .5261، ومسلم يف صححيه يف كتاب الزهد والرقاق ، رم  2924أخرجه الب اري يف صححيه كتاب اجلزية واملوادعة ، رقم  - 5
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هالكي التي يتوقف تكوين ، وبهذا نصل إلى نهاية عرض أهم ضوابط اإلنفاق االست(1)النفوس
 المدخرات على حسن مراعاتها وااللتزام بها. 

 -:االقتصاد اإلسالميضوابط اإلنفاق  ثامنا:
 -في اآلتي: االقتصاد اإلسالميضوابط اإلنفاق تتمثل  

المال  أن  باإلنفاق في طاعة هللا وااللتزام بالحالل: يستشعر المستهلك الذي يخشى هللا  /1   
تنتهي بموته، ولقد ورد  حيازيهْلك هللا سبحانه وتعالى، وأن ملكيته له ملكية الذي عنده مِ 

بالقرآن الكريم العديد من اآليات التي تؤكد هذا المعنى، منها قول هللا تبارك وتعالى:﴿آِمُنوا 
ا َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلِفيَن ِفيِه َفالَِّذيَن آَمُنوا ِ َوَرُسوِلِه َوَأنِفُقوا ِممَّ . (2)ِمنُكْم َوَأنَفُقوا َلُهْم َأْجٌر َكِبيٌر﴾ ِبالِلَّ

المستهلك عليه أن ينفق المال طبًقا ألوامر وشريعة مالكه الحقيقي.كما  تؤكد هذه اآلية أن  
له هللا سبحانه وتعالى يحاسبه عن هذا المال من أين  أن  يجب أن يتأكد المستهلك المسلم 

 صلى هللا عليه وسلم: "َلْن َتُزوَل َقَدَما َعْبد  اكتسبه وفيَم أنفقه، وأساس ذلك، قول رسول هللا
، وفي الوقت (3)َيوَم القيامة حتى ُيسأَل عن َأْرَبع.. منها َعْن َماِله ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه َوِفْيَم َأْنَفَقه

الذي تعاني فيه ميزانية البيت عجز و ديون، نجد فريًقا من الناس من الدول اإلسالمية 
اق المال في أشياء حرمتها الشريعة اإلسالمية مثل: إنتاج الدخان والخمور، يقومون بإنف

 وإنتاج المسلسالت التلفزيونية التي ُتَعدُّ خصيًصا لنشر الفساد وتزينها بزينة التقدمية والمدنية.
اإلنفاق في الطيبات وتجنب الخبائث: أمرنا هللا سبحانه وتعالى أن يكون اإلنفاق في  /2

ت، فعلى المسلم أن ينفق ماله في شراء السلع والخدمات الطيبة والتي تعود عليه مجال الطيبا
وعلى المجتمع اإلسالمي بالنفع، وأن يمتنع عن اإلنفاق في الخبائث.ومما يالح  في عصر 

فريًقا من الناس ينفقون أموالهم في شراء السلع الخبيثة مثل: الدخان  ن  إالعولمة االقتصادية 
ور ومشتقاتها وفي شرائط الفيديو المنافية للقيم والمثل واألخالق، وفي شراء ومشتقاته والخم

تذاكر السينما والمسارح لمشاهدة ما يغضب هللا سبحانه،مما يسبب محق البركات وتصبح 
 .(4)الحياة ضنًكا

                                                 

 -هي 1421قطب مصفى سانو ،املدخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها يف الفقه اإلسالمي، دار النفائس للنشر والتوزيع ، األردن ،  - 1
 .200م ،ص2001

 .7سورة احلديد،اآلية  - 2
 .118العريب،بريوت،ب ت،ص الرتاث إحياء الرتمذي،دار عيسى،سنن بن حممد الرتمذي عيسى أبو - 3
 http://www.islamonline.net/arabic/qaradawi/index.sht.حسني شحاتة ،اإلنفاق وضوابد شرعية، -4
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مراعاة األوليات اإلسالمية في اإلنفاق: لقد وضع فقهاء المسلمين أولويات يجب االلتزام  /3 
 -في كل شئون حياة المسلم، ومنها اإلنفاق في شراء حاجياته، وهذه األولويات هي: بها
أ( الضروريات: يقصد بها النفقات الضرورية الالزمة لقوام المخلوقات، وتحقيق المقاصد  

 الشرعية، وال تستقيم الحياة بدونها، كالمأكل والمشرب والملبس.
ى ما يحتاجه لجعل الحياة أكثر ميسرة، وتخفف ب( الحاجيات: يقصد بها ما ينفقه الفرد عل

 من المشاق، وال يجب اإلنفاق على الحاجيات إال بعد استيفاء الضروريات.
ج( التحسينات: تتمثل في بنود النفقات التي تجعل حياة الفرد رغدة طيبة، وال يجب اإلنفاق 

االلتزام بهذه األولويات  على التحسينات إال بعد استيفاء الضروريات والحاجيات.ومن َثمَّ يجب
بعض األفراد ينفقون  ن  إعند اإلنفاق لتحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية، ولكن في واقع اليوم 

أموالهم على الترفيهات والكماليات، في الوقت الذين يعانون من نقص في الضروريات 
 والحاجيات.

ه وتعالى في حياتنا بالتوازن، التوازن بين الكسب)الدخل( واإلنفاق: لقد أمرنا هللا سبحان /4
ويدخل في نطاق ذلك التوازن بين الكسب واإلنفاق على مستوى البيت، وعلى مستوى الدولة، 

﴿ال ُيَكلِ ُف هللُا : وال يجب أن يكلف الفرد نفسه ما ال يطيق، وأصل ذلك قول هللا تبارك وتعالى
، ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم (1)َما اْكَتَسَبْت﴾َنْفًسا ِإال ُوْسَعَها، َلَها َما َكَسَبْت، َوَعَلْيها 

 فيما رواه الترمذي: لقد أفلح من َأْسَلَم، وكان ِرْزُقُه َكَفاًفا، َوَقنََّعُه هللُا ِبَما آتاه. 
أولوية التعامل مع المسلمين وأبناء الوطن: من األولويات اإلسالمية في مجال التعامل  /5

الشراء والبيع، لذلك حرم الفقهاء التعامل مع العدو الحربي، مما أن يكون مع المسلمين عند 
يجب على المستهلك المسلم الملتزم بشرع هللا عز وجل أال يتعامل قطعيًّا مع األعداء 
الحربيين بكافة فئاتهم ومللهم، حتى ال تروج بضاعتهم وتدعم اقتصادهم، وتضيع فرص 

لرعاية،ودليل من القرآن الكريم قول هللا التعامل مع غير الحربيين الذين هم أولى با
يِن َوَأْخَرُجوُكم مِ ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَ  ى عزوجل:﴿ِإنََّما َيْنَهاُكُم َّللاَُّ َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي الدِ 

من وصايا الرسول صلى هللا ، و (2)ِإْخَراِجُكْم َأن َتَولَّْوُهْم َوَمن َيَتَولَُّهْم َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن﴾
عليه وسلم في هذا األمر قوله صلى هللا عليه وسلم: ال ُتصاِحُب إال ُمْسِلًما، َوال َيْأُكُل َطعاَمَك 

                                                 

 .286سورة البقرة، اآلية - 1
 .9سورة املمتحنة، اآلية  - 2
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، والعكس أن بعض المستهلكين يفضلون التعامل مع السلع المنتجة بمعرفة (1)إال َتِقيُّ 
 .(2)بالمعاملةومن يوالوهم، ويتركون المسلمين الذين هم أولى  األعداء

 تجنب اإلسراف والتبذير في اإلنفاق وتجنب الترف والخيالء في اإلنفاق، وأصل ذلك /6
من القرآن الكريم قول الحق تبارك وتعالى:﴿ ُكُلوْا ِمن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوْا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه َواَل 

، ولقد ذكر في األثر عن يوسف عليه السالم: أنه لما صار (3)ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن﴾
أميًنا على خزائن األرض، ما كان يشبع أبًدا، فلما ُسئل عن ذلك قال: أخاف إن شبعت أن 

 أنسى الجياع.
تجنب الترف والخيالء في اإلنفاق:تحرم الشريعة اإلسالمية النفقات الترفيهية بصفة  /7

اد والهالك، وهذا التحريم يسري على الفرد في ماله، وعلى قطعية، ألنها تؤدي إلى الفس
الحاكم في األموال العامة، أما في الواقع اآلن فقد أصبح الترف والمظهر هو األساس حتى 
اعتاده الناس وظنوا أنه العرف والمعتاد، فتهتم المرأة  بإعداد الوالئم وغيرها، وربما هي على 

 من غيره لذلك. علم تام أن زوجها قد اقترض ماالً 
تجنب التقليد المخالف للشرع: لقد أمرنا اإلسالم أن نتجنب تقليد غير المسلمين في سنتهم  /8

وعادتهم وتقاليدهم التي تخالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ولقد حذرنا رسول هللا 
.. َحتَّى َوَلو َدَخُلوا صلى هللا عليه وسلم فقال: "َلَتتَِّبَعنَّ ُسَنَن َمْن َقْبَلُكْم ِشْبًرا بِ  ِشْبر  َوِذراًعا ِبِذراع 

ُجْحَر َضب   َخِرب  َلَدَخْلُتُمْوه.."، والنظر إلى سلوكيات المستهلكين في هذه األيام كثيًرا منهم 
ينفقون من األموال في تقليد الغرب والشرق في عاداتهم وتقاليدهم و بدعهم والتي ال يقرها 

نفقات أعياد الميالد والسهرات والحفالت تقليًدا لغيرهم وإتباعا اإلسالم ، ومن أمثلة ذلك: 
للموضة، في الوقت الذي تعاني فيه األسرة من عجز في ميزانيتها نجدها تنفق الكثير من 

 والحفالت التي تخالف شرع هللا تعالى. توالترفيهيااألموال في المظهريات 
رنا اإلسالم بالتقشف عند وقوع األزمات، يأم التقشف عند األزمات المالية واالقتصادية: /9

ولقد ورد في سورة سيدنا يوسف عليه السالم نموذج يعتبر مثاًل معياريًّا نقتدي به، في تفسير 
رؤيا الملك على لسان سيدنا يوسف يقول القرآن الكريم على لسان سيدنا يوسف:﴿َقاَل 

                                                 

 رواه أبو داود والرتمذي. - 1
 .يقصد هبا الدول املعادية لإلسالم مثل إسرائيل والدول املساندة هلا مثل أمريكا وبريطانيا وغريها 
 حسني شحاتة،مرجع سبق ذكره.  - 2
 .141سورة األنعام،اآلية  - 3
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ُرْوُه َفي ُسْنُبِلِه ِإال َقِلْياًل ِممَّا َتْأُكُلْون، ُثمَّ َيأِتي ِمْن َبْعِد َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسنيَن َدَأًبا َفَما َحَصْدُتْم َفذَ 
ا ُتْحِصُنْون، ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك  ْمُتْم َلُهنَّ ِإال َقِلْياًل ِممَّ َعاٌم ِفْيِه َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّ

على خزائن  ، ولما َوِلَي سيدنا يوسف عليه السالم أميناً (1)ن﴾ُيَغاُث النَّاُس َوِفْيِه َيْعِصُرو 
األرض وضع خطة لالستهالك تقوم على االقتصاد والتقشف حتى أخرج األمة من 
أزمتها،وهذا ما كان عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته والخلفاء الراشدون رضي 

أيام الضنك والمجاعة، ال يأكلون حتى  هللا عنهم جميًعا من بعده يبيتون  الليالي جوعي 
، وهذا قاله (2)يشعروا  ويتحسسوا أحوال الرعية ويسرعون في إيجاد الحلول لبؤسهم وضنكهم

االقتصاد اإلسالمي له  كنيز حديثا االحتفاا بالنقود بدافع االحتياط، وبهذا القول نجد أن  
 السبق في ذلك.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .49-47سورة يوسف، اآلايت، - 1
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 لثالفصل الثا
 مردود العولمة اآلقتصادية على اإلنفاق االستهالكي

 مكونات األنفاق االستهالكي في االقتصاد اإلسالمي :المبحث األول
 محددات اإلنفاق االستهالكي في النظرية االقتصادية واالقتصاد اإلسالمي :المبحث الثاني
 لي اإلنفاق االستهالكيالنموذج القياسي لدراسة أثر العولمة االقتصادية ع :المبحث الثالث
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 المبحث األول
 في االقتصاد اإلسالمي الدخل المتاح لإلنفاقمكونات 

يطلق علي الدخل أو اإلنفاق في االقتصاد اإلسالمي بالكسب أو الرزق لما كان موضوع 
البحث هو دراسة األثر االقتصادي للعولمة االقتصادية على الدخل، يجدر بالباحث أن 

لمكونات الرئيسية للدخل، بمعني من أي الطرق يحصل المستهلك المسلم علي يتناول ا
على  الدخل،حتى يتمكن من إنفاقه على متطلباته اليومية من السلع والخدمات، لذا كان لزاماً 

طرق الكسب  المشروعة  في االقتصاد اإلسالمي،ومن ثم يتناول  الباحث أن يتناول أوالً 
 . االستهالكاالقتصادية على  ضيح أثر العولمةالحقا محددات الدخللغرض تو 

 -:مصادر الشرعية للدخل المتاح لإلنفاق في االقتصاد االسالميال:المطلب األول
 والكسب واجتهد، تصرف واكتسب: الجمع، وأصله الرزق  طلب هو: لغةً  الكسب تعريف  

طلب  في عيالس هو:نتيجة  لغة فالكسب ،(1)والمعيشة الرزق  طلب في والسعي هو الطلب
 كذلك يعني فهو اللغوي، المعنى عن يخرج ال االصطالح في الكسب أن   كما ،(2)الرزق 

 قوله الكتاب فمن والسنة، بالكتاب مشروع وهو الرزق، طلب في السعي من النتيجة المحصلة
وَن ِمن َفْضِل تعالى:﴿َعِلَم َأن َسَيُكوُن ِمنُكم مَّْرَضى َوآَخُروَن َيْضِرُبوَن ِفي اأْلَْرِض َيْبَتغُ 

، ومن السنة قوله صلى هللا عليه وسلم:ألن يأخذ أحدكم حبله ،فيأتي بحزمة الحطب (3)َّللاَِّ﴾
 ، ويعتبر(4)له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه على ظهره، فيبيعها فيكف هللا بها وجهه،خيراً 

 بالق األهمية، من له لما اإلسالمية، الشريعة إليها دعت التي األمور أهم   من الحالل الكسب
كما  وخدمات، سلع من المستهلك يحتاجه ما توفير على تعمل التي األساسية الوسيلة فهو

 أنه: في أهميته تظهر
استجابة ألمر هللا عمارة األرض: فالِل سبحانه وتعالى خلق اإلنسان، وحمله مسؤولية  /1

 طيب، للقيام بأعباءعمارة األرض، وطلب منه السعي والعمل ألجل الحصول على الكسب ال
 .(5)هللا الحياة وعبادة

                                                 

 .254كسب، ص مادة سبق ذكره، مرجع ،3احمليد مج العرب لسان منظور، ابن - 1
 .26م،ص2003-ه1424وهبة،القاهرة مكتبة اإلسالم ، يف املال إستثمار عفيفي، مصطفى أمحد - 2
 .20سورة املزمل، اآلية  - 3
 . 259،ص1471 رقم املسألة،حديث عن االستعفاف ابب الزكاة، كتاب ذكرة،،مرجع سبق  الب اري، أخرجه - 4
 .26سبق ذكره، ص مرجع عفيفي، مصطفى أمحد - 5
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طلب  في قدوة خير هم والرسل اإلنسانية: فاألنبياء النفس تعالي على للقضاء وسيلة /2
 يجعل ما وهذا ،...النجارة بالرعي، والتجارة، واإلجارة، و سواء كان، الحالل مهما الكسب
 .الحالل الكسب طلب يترفع عن فال بهم، يقتدي المسلم

 يناله هللا، مرضاة ابتغاء الحالل، الكسب يتحرى  الذي للثواب: فالمسلم طريقا الكسب /3
 منه غرس غرسا، فأكل مسلم من قال صلى هللا عليه وسلم:ما فقد الدنيا واآلخرة، في الثواب

 .(1)كان له صدقة إال َدابة، ِإنسان أو
 .(2)سالنا للكسب سبيالً  اإلسالم والتسول:جعل البطالة على القضاء/4

 -اإلسالمي: االقتصاد في للكسب المشروعة المصادر: المطلب الثاني
االقتصاد  في له المشروعة المصادر فإن  الرزق،  طلب في السعي هو الكسب أن   باعتبار  

 -وهي: اإلسالمي، والتي على سبيل وليس الحصر
 لإلنتاج، األساسية والدعامة للرزق)الدخل(، األولى الوسيلة العمل يعتبر العمل: اإلسالم/1

 اإلنسان، يؤديه عمل كل يشمل بل االتجار، أو االحتراف على العمل مفهوم وال يقتصر
 في العمل تعريف يمكن ، ولذا(3)ذهنيا أو يدويا عمال كان سواء أجر يستحقه، مقابل

 كاالشتغال ،شرعاً  المقبولة والخدمات السلع إلنتاج المبذول ه:الجهداإلسالمي بأن   االقتصاد
 االقتصاد في ، وللعمل(4)األخرى  والخدمات المهن من وغيرها والزراعة والتجارة الصناعة في

 هللا وجه يقصد بعمله بأن   منها:اإلخالص تقيده التي الضوابط من مجموعة اإلسالمي
 من اإلسالم المعروفة، أخالقيات تحكمه وأن الحالل، دائرة في يكون  أن ينبغي كما ،(5)تعالى
، (6)يتقنه( هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن ،لقوله صلى هللا عليه وسلم:)إن  وإتقان صدق
 ضرر عليه يترتب أو الشريعة، نصوص مع العمل هذا يتنافى ال أن يجب وكذلك

                                                 

 كتاب سبق ذكره، مصدر ، ومسلم،1125، ص6012رقم والبهائم،حديث الناس رمحة ابب األدب، كتاب سبق ذكره، مصدر أخرجه الب اري، -1
 .675،ص1553رقم حديثوالزرع، الغرس فضل ابب املساقاة،

 .48م،2004بريوت،-الكتب العلمية،لبنان اإلسالمي،دار الفقه يف املستهلك أمحد، محاية سيد أبو أمحد حممد حممد - 2
  .127وهبة،ب ت،ص ،مكتبة وأهدافه مبادئه اإلسالم يف االقتصادي الكرمي، النظام عبد أمحد وفتحي العسال حممد أمحد - 3
 .81ص سبق ذكره، رجعم مرطان، سعد سعيد - 4
 املعاصرة(،دار االقتصادية للمعامالت الشرعية إىل األحكام املسلم املستثمر )دليل جهله التاجر يسع ال الصاوي، ما وصالح املصلح هللا عبد - 5

 .62م،ص2001-ه1422السعودية،-املسلم،الرايض
 دار احلسيين، إبراهيم بن احملسن وعبد حممد بن هللا عوض بن طارق :حتقيق ،1األوسد ج/ املعلم ، الطرباين أمحد بن سليمان القاسم أخرجه أبو - 6

 .275،ص897رقم ه،حديث 1415القاهرة احلرمني،
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 به تزل ال حتى بمهنته، المرتبطة الشرعية األحكام العامل تعلم ضرورة مع  ،(1)باآلخرين
 .(2)المحرم في فيقع القدم
 والسنة بالكتاب مشروع وهو ،(3)منافع غير على معاوضة عن عقد عبارة : هوالبيع /2

َم  َبا َوَأَحلَّ َّللا ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ واإلجماع فمن الكتاب قوله تعالى:﴿ِبَأنَُّهْم َقاُلوْا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِ 
َبا﴾  وكالبيع بيده، الرجل لعم الكسب ، ومن السنة قوله صلى هللا عليه وسلم:َ)أفضل(4)الرِ 
 حاجة ألن وذلك ،(6)به التعامل مشروعية على األمة اإلسالمية أجمعت ، كما(5)مبرور(
 فكان عوض، بغير العادة في يبذله ال الغير وهذا يد غيره، في بما التعلق إلى تدفعه اإلنسان

 ن  إ.(7)حاجته ودفع غرضه، إلى منهما واحد وصول كل إلى مشروع طريق البيع، تجويز في
في  يؤدي والذي غرر، من تتضمنه لما الشارع، عنها التي نهى البيوع من مجموعة هناك
 يقول أن الحصاة، وصورته بينها بيع ومن والمشتري، البائع بين التنازع إلى الغالب

 يلمس أن وهو المالمسة، بيع لي، فهو ابه أرمي التي الحصاة عليه وقعت المشتري:أي ثوب
 حيث و المالقيح، المضامين بيع ،(8)فيه ما يعلم وال ،ليالً  يبتاعه أو  ينشرهوال الثوب الرجل
 المزابنة، بيع الفحول، ظهور في ما والمالقيح الحوامل، بطون  ما في هي: المضامين أن  
وغيرها من  كيال بتمر شجرة على ثمر كل بيع أو بالتمر، النخل  رؤوس في التمر بيع وهو

 .أنواع البيوع المحرمة
يرد  الجعالة: وهي عبارة عن عقد على منفعة يظن حصولها، كمن يلتزم بجعل معين لمن /3
 .(9)القرآن ابنه يحف  أو الشاردة، دابته أو الضائع، متاعه عليه 
مسار هو الذي يدل السمسرة:هي التوسط بين البائع والمشتري إلمضاء البيع، /4  فالسِ 

يخدع  ال أن بشرط السمسرة وتجوز ،(1)ثماناأل على البائع ويدل السلع، على المشتري 
                                                 

 .41م،ص1988بريوت، الرسالة، مؤسسة اإلسالم، دار يف األفراد حقوق زيدان، الكرمي عبد - 1
 .63 ص سبق ذكره، مرجع الصاوي، وصالح املصلح هللا عبد - 2
 .1ب ت،ص الدينية، اجلزائر، الشؤون ،وزارة3الصغري ج/ الشرح الدردير، دأمح - 3
 .275اآلية البقرة، سورة - 4
 ،حديث5التلارة ج/ إابحة ابب البيوع، كتاب القادر عطا، عبد الكربى،حممد البيهقي البيهقي،سنن موسى بن علي بن احلسني بن أمحد - 5
 .263م،ص1994-ه1414الباز،مكة املكرمة، دار ،مكتبة10177رقم
 . 2م،ص1983-ه1403لبنان، العريب، الكتاب دار ،4قدامة،املغين ج/ بن أمحد بن هللا عبد الدين موفق حممد أبو - 6
 .56م،ص1998-ه1418التوفيقية، املكتبة االسالمية، الشريعة يف والتلارية املدنية املعامالت فقه واصل، حممد فريد نصر - 7
 .149-148م،ص ص1988-ه1409بريوت، املعرفة، دار املقتصد، ايةنهو دعلملا بداية ا لقرطيب،- 8
 .351ص ب ت، بريوت، العريب، الكتاب دار السنة، فقه سابق، السيد - 9
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 جهده، يكافئ ما األجر من يأخذ نفسه، وأن لحساب أو اآلخر لحساب العاقدين أحد السمسار
 .(2)أو استغالل  غبن دون 
 وقد ،(3) الكفرة وقهر الغزاة  بقوة الكفرة أموال من يؤخذ لما اسم هي الغنيمة والسلب: الغنيمة/5

 وماله المقتول في ثياب فيتمثل السلب األنفال. أما سورة في الغنائم هذه قسمة كيفية هللا أنزل
 وسالحه. ودابته

 منفعة تمليك على معاوضة ها:عقدبأن   الشرعي االصطالح في اإلجارة تعرف اإلجارة: /6
الرجل لرجل،  استأجر فمعنى الثواب، وهو األجر من مأخوذ اإلجارة ، ولف (4)بما يدل بعوض

 أثابك  أي يأجرك هللا أجرك قولهم من عمله، على يثيبه بثواب أي بأجرة، مالً ع أي استعمله
 قوله الكتاب فمن واإلجماع، والسنة الكتاب من اإلجارة مشروعية ثبتت ، ولقد(5)يثيبك

ْنَيا َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم تعالى:﴿أَُهْم َيْقِسُموَن َرْحَمَة َربِ َك َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهم مَِّعيَشَتُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ 
 ، فالِل(6)َفْوَق َبْعض  َدَرَجات  ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُهم َبْعًضا ُسْخِريًّا َوَرْحَمُت َربِ َك َخْيٌر مِ مَّا َيْجَمُعوَن﴾

 من يديه في بما هذا على هذا ويعود هذا، خدمته هذا في اآلية ليسخر هذه في يقول تعالى
 سبباً  بعض إلى بعضهم افتقار جعل بأن عليهم، عددها ه ونعمةلعباد منه رحمة هللا، فضل
  .(7)فيها متهوحيا الدنيا في لعيشهم

رجل  الِقيامة، يوم خصمهم هللا:ثالثة أنا والسالم:)قال الصالة عليه فقوله السنة من اأم     
عط ولم ي منه فاستوفى استأجر أجيًرا ورجل فأكل ثمنه، حراً  باع ورجل ِبي ثم غدر، أعطى
 إلى الناس لحاجة ، وذلك(9)اإلجارة مشروعية على االسالمية األم ة أجمعت وقد ،(8)أجره

                                                                                                                                                         

  .413ص م،1993-ه1413،ب ن،6اإلسالم ج/ قبل العرب سريخ يف علي، املفصل جواد - 1
 .49-48ص ص م،2002-السالم،القاهرة، اإلسالمي،دار صاداالقت يف الفردي االستهالي األزهري،ترشيد أمحد منظور - 2
 معوض، حممد وعلي املوجود عبد أمحد عادل وتعليق حتقيق ،6األبصارج/ تنوير شرح امل تار الدر على احملتار رد عابدين، بن عمر بن أمني حممد - 3

 .224م،ص1994لبنان، العلمية، الكتب دار إمساعيل، بكر حممد تقدمي
 .298ص سبق ذكره، مصدر ردير،الد أمحد - 4
 احملكمات والتحصيالت الشرعيات األحكام من رسوم املدونة اقتضته ما املمهدات)لبيان املقدمات القرطيب، رشد بن أمحد بن حممد الوليد أبو - 5

 .163م،ص1988-ه1408اإلسالمي،لبنان، الغرب دار أعراب، أمحد املشكالت(،حتقيق سعيد مسائلها ألمهات
 . 32ة الزخرف،اآلية سور  - 6
 .164القرطيب،مرجع سبق ذكره،ص رشد بن أمحد بن حممد الوليد أبو - 7
 .386،ص2227رقم حرّا،حديث ابع من إمث ابب البيوع، كتاب ، مرجع سبق ذكره أخرجه الب اري، - 8
 .3قدامة،مرجع سبق ذكره،ص بن أمحد بن هللا عبد الدين موفق حممد أبو - 9
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 إجارة ، تتنوع(1)واألعيان السلع في التبادل إلى كحاجتهم والخدمات، في المنافع التبادل
 شخص الخاصة كاستئجار فاإلجارة مشتركة، وإجارة خاصة إجارة نوعين، إلى األشخاص
 نفسه للمستأجر، تسليم الشخص من العقد يقتضي الحالة هذه وفي ة،معين مدة للخدمة
 عمل معين، إتمام على التعاقد خالل من فتتم المشتركة اإلجارة أما خاصا، أجيرا ويسمى
 وقت في واحد من ألكثر أعماال يقبل ألنه مشتركا، األجير وسمي ،(2)دار كبناء

 تلك في بنفعه المستأجر الختصاص اص،الخ األجير بينما ونحوه، والنجار واحد،كالحائك
 إلى يقضي ال علما معلومة وموصوفة تكون  أن األجرة في ، يشترط(3)سائر لناس دون  المدة

 والنوع الجنس أو بالصفة ببيان والمعاينة، بالرؤية إما باألجرة العلم  ويتحقق المنازعة،
 .(4)والقدر والصفة

 المباحة بالخدمات أساسا تتعلق إلسالمي،ا االقتصاد في الخدمات أن نجد سبق مما    
 وغيرها. الرعي الخياطة، التعليم، العالج، المشروعة ،مثل خدمة

 الدخل الذي يأتي لصاحبه بدخل، من دون أن يستخدم في التجارة وال في اإلنتاج، /7
وغيرها،أو الدخل المتحصل عليه من ...للسكن وإجارة األرض الزراعية تؤجر التي كالعمارات

 عن عبارة النقدي)هو المال رأس لمضاربة والمشاركة وأرباح مشاريع االستثمار الناتجة منا
 عن عبارة العيني:هو المال العملية اإلنتاجية، رأس في تمويل تستخدم التي المبالق، مجموع
إنتاجية ومن ثم  زيادة إلى اإلنتاجية، فتؤدي العملية في تستخدم التي المادية، األموال مجموع

 ادة الدخل.زي
 وعالقة بالدخل الرزق مفهوم : المطلب الثالث

الرزق يقال للعطاء الجاري تارة، وللنصيب تارة، والي ما يصل للجوف ويتغذى به تارة     
أخرى، والرزق ما ينتفع به، والرزق هو العطاء، والرزق الحسن هو ما يصل إلي صاحبه بال 

، والرزق يشمل المال (5)سب وال مكتسبكد في طلبه، وقيل ما وجد غير مرتقب وال محت

                                                 

 ،و119م،ص2002-ه1422بريوت، -دمشق الطيب، الكلم دار منها، اإلسالمية الشريعة وموقف املصرفية اخلدمات ي،زعرت  الدين عالء - 1
  .114م،ص1994-ه1414الرايض، اجلريسي، مؤسسة والتطبيق، النظرية بني اإلسالمية البنوي الطيار، أمحد بن حممد بن .هللا وعبد

 .352م، ص1985-ه1405ديب،  القلم، دار اإلسالم، يف االقتصادية النظرية نعمان، أمحد فكري - 2
 .192-191الصاوي،مرجع سيق ذكره،ص ص وصالح املصلح هللا عبد - 3
 .120زعرتي،مرجع سيق ذكره، الدين عالء - 4
 .147هي،ص1405اجلرجاين،التعريفات،دار الكتاب العريب،بريوت، - 5



 م(2007-1991لفرتة من )دراسة حاةل اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان يف ا أثر العوملة الاقتصادية عىل اإلنفاق الاس هتاليك يف العامل اإلساليم

181 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

، (1)أي أخذوا أرزاقهم، والزرقة: ما يعطونه دفعة واحدة والجاه والعلم، ويقال أرتزق الجند:
وتحمل معنى عقائدي ألن  والرزق في القرآن يعني المنحة اإللهية لعباده للمسلم والكافر،

تفسير أن الرزق في القرآن علي المانع والمعطي هو هللا سبحانه وتعالى، ولقد ذكر أهل ال
 -عشرة أوجه وهي:

الَة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن﴾/1  . (2)العطاء،لقوله تعالى:﴿الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ
اِلَحاِت َأنَّ َلُهْم جَ  /2 ِر الَِّذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ نَّات  َتْجِري ِمن الطعام: وقوله تعالى:﴿َوَبشِ 

ْزقًا َقاُلوْا َهَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمن َقْبُل ﴾  .   (3)َتْحِتَها اأَلْنَهاُر ُكلََّما ُرِزُقوْا ِمْنَها ِمن َثَمَرة  رِ 
الرزق بمعنى الغداء والعشاء، لقوله تعالى:﴿ اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا ِإالَّ َساَلًما َوَلُهْم ِرْزُقُهْم  /3

 .(4)ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيًّا﴾
ْزق  َفَأْحَيا ِبِه  /4 َماء ِمن رِ  الرزق أيضا بمعنى المطر، ومنه قوله تعالى:﴿َوَما َأنَزَل َّللاَُّ ِمَن السَّ

َياِح آَياٌت لِ َقْوم  َيْعِقُلوَن﴾  .(5)اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَتْصِريِف الرِ 
 . (6):﴿ َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف﴾الرزق بمعنى النفقة، قال تعالى /5
الرزق بمعنى الفاكهة، لقوله عزوجل:﴿ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها  /6

 .(7)ِرْزقًا﴾
  (8) ُيْرَزُقوَن﴾الرزق بمعنى الثواب، قال تعالى:﴿ َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِ ِهمْ  /7
ْنُهْم َزْهَرَة  /8 نَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواًجا مِ  الرزق بمعنى الجنة، لقوله تعالى:﴿َواَل َتُمدَّ

نَيا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوِرْزُق َربِ َك َخْيٌر َوَأْبَقى﴾  . (9)اْلَحَياِة الدُّ
ْزق  ُـــ ُقْل َأَرَأْيُتم مَّا َأنَزَل َّللا ُ َلك  ﴿ عالى:ـــال تــــام، قــالرزق بمعنى الحرث واألنع /9  م مِ ن رِ 

ِ َتْفَتُروَن﴾ ْنُه َحَراًما َوَحاَلاًل ُقْل آلِل ُ َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى َّللا   .(10)َفَجَعْلُتم مِ 
                                                 

 .67-66ص ،مرجع سبق ذكره،ص3الفريوز آابدي،القاموس احمليد ج/ - 1
 .3سورة البقرة، اآلية  - 2
 .25سورة البقرة، اآلية  - 3
 .62سورة مرمي، اآلية  - 4
 .5سورة اجلاشية ، اآلية - 5
 .233سورة البقرة،اآلية  - 6
 .27سورة آل عمران، اآلية  - 7
 .169سورة آل عمران ، اآلية  - 8
 .131سورة طيه،اآلية - 9

 .59سورة يونس، اآلية- 10
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 .(1)ُبوَن﴾الرزق بمعنى الشكر، لقوله تعالى:﴿َوَتْجَعُلوَن ِرْزَقُكْم َأنَُّكْم ُتَكذ ِ  /10
ال يخرج المعنى االصطالحي عن اللغوي لذلك قيل الرزق هو ما ف أما الرزق في االصطالح

الرزق هو ما صح أن  ، وقيل أيضاً (3)، وقيل الرزق هو ما يوكل ويلبس ويستعمل(2)أنتفع به
ينتفع به المنتفع وليس ألحد منعه منه، وقيل كذلك الرزق يشمل كل ما لدي اإلنسان من 

الرزق يطلق علي كل ما يحصل به سد  أن  ب. مما سبق يمكن القول (4)ت ومعنوياتماديا
فالرزق يعني  حاجة من األطعمة واألنعام وغيره وما يقتني به ذلك من النقديين، أما اقتصادياً 

، وقال عمر رضي هللا عنه:)ال يقعد أحدكم عن (5)الدخل ، ولكن الدخل هو بعض من الرزق 
وال فضة(، ويمكن  فقد علمتم أن السماء ال تمطر ذهباً  لهم أرزقني،طلب الرزق، ويقول ال

ه الكسب هو السعي و الشق للحصول على الدخل أما الرزق هو أعم وأشمل ألن   أن  بالقول 
يشمل السعي والتعب من أجل الحصول على الدخل،وكما يشمل الهبة والعطاء الرباني 

الرزق ليطلب العبد أكثر  عليه وسلم قال:)إن   صلى هللا الرسول لعباده،وعن أبي الدرداء عن
 (6) .ما يطلبه أجله(

 المبحث الثاني
 في النظرية االقتصادية واالقتصاد اإلسالميالدخل محددات 

 -في النظرية االقتصادية: الدخلمحددات : المطلب األول
مل الفرد الطلب على النقود: يقصد به تفضيل السيولة لدوافع التي تح أن   يري)كينز(      

والمشروع  لالحتفاا بالثروة في شكل سائل)نقود(، ويعبر عنها بالدوافع النفسية للسيولة، وهي 
رغبة األعوان االقتصادية في حيازة أرصدة نقدية يرجع إلى كون النقود بمثابة األصل  أن  

ي ها تمثل األصل الوحيد الذي يمكن تحويله إلى أي أصل آخر فألن   األكثر سيولة، نظراً 
إلى  اقصر مدة وبدون خسارة، ويرجح "كينز" دوافع الطلب على النقود )تفضيل السيولة(

                                                 

 . 82الواقعة، اآلية سورة  - 1
 .83حسن النلفي،زينة املصطلحات االقتصادية يف القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة،ص - 2
 .83ه،ص1401أمحد الشرابصي،املعلم االقتصادي اإلسالمي،دار اجليل ، بريوت، - 3
 .86-81ص صه،1410مجال عطية وآخرون،دليل القرآن الكرمي،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،هرندن، - 4
 .59-58هي،ص ص1405،قطر،شوال 52فيصل تليالين،الرزق يف املنظور اإلسالمي،جملة األمة ،العدد  - 5
م،ص 1991-هي1408مصر،–ماي حمق الربكة(،دار الصحابة للرتاث للنشر والتوزيع،طنطا -أبو حذيفة إبراهيم بن حممد،الربكة )ما جيلب الربكة - 6
 .22-21ص
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يقصد بدافع و  ثالثة أغراض هي:)دافع المعامالت)الطلب على النقود لغرض المعامالت
المعامالت )المبادالت( رغبة األفراد في االحتفاا بنقود سائلة للقيام بالنفقات الجارية خالل 

ت، أي الفترة التي يتقاضى فيها الشخص راتبه الدوري، ورغبة المشروعات في فترة المدفوعا
االحتفاا بالنقود السائلة لدفع نفقات التشغيل منها ثمن المواد األولية وأجور العمال والنفقات 
الضرورية لسيرة المشروعات كإيجارات العقارات وغير ذلك )تمويل رأس المال العامل(، 

اسي الذي يعتمد عليه الطلب على النقود لهذه الغرض هو الدخل، والعامل المهم واألس
ال تتغير في العادة في مدة  العوامل األخرى )العام لألسعار، ومستوى العمالة( باعتبار أن  

وكذلك دافع االحتياط  قصيرة، فالطلب على النقود لغرض المعامالت هو دالة لمتغير الدخل،
: يقصد بدافع االحتياط )الحيطة( رغبـة األفـراد )الطلب على النقد لغرض االحتياط(

)المشروعات( في االحتفاا بنقود في صورة سائلة لمواجهة الحـوادث الطارئة وغير المتوقعة 
 كالمرض والبطالة،أو االستفادة من الفرص غير المتوقعة كانخفاض أسعار بعض السلع،

الدخل، باعتبار العوامل األخرى  والعامل األساسي الذي يتوقف عليه هذا الدافع هو مستوى 
)كطبيعة الفرد والظروف النفسية المحيطة به ودرجة عدم التأكد السائدة في المجتمع )فترة 
األزمات ...( ال تتغير عادة في المدة القصيرة، وعلى ذلك فالطلب على النقود بدافع 

د بأرصدة نقدية بالبنوك االحتياط هو دالة لمتغير الدخل،وأيضا دافع المضاربة: احتفاا األفرا
انتظارا للفرص السانحة التي تحقق لهم أرباحا نتيجة التغير في أسعار األوراق المالية في 

لتغيرات أسعار الفائدة في  حيث ترتفع قيمتها أو تنخفض وفقاً  البورصات)األسواق المالية( ،
دة مالية بسيطة أي أن األفراد يفاضلون بين التنازل في الحاضر عن فائ السوق النقدي،

الطلب على النقود بدافع المضاربة سيكون شديدة  إن   انتظار فائدة أكبر قيمة في المستقبل.
المرونة بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة بحيث تقوم عالقة عكسية بين دالة الطلب على النقود 

المستهلك هذه الدوافع تجعل  لغرض المضاربة وبين سعر الفائدة، ومما سبق يرى الباحث أن  
يحتف  بالنقود لمواجهة الطلب االستهالكي من السلع والخدمات، وهذه تعتمد علي اإلنفاق 

و الدخل يعتمد علي عدة عوامل ومحددات  االستهالكي )الدخل الذي يمكن التصرف فيه(،
 يتأثر بها بالزيادة والنقصان، وتختلف هذه المحددات والعوامل من نظام اقتصادي إلي نظام

وهذا ما دفع الباحث بتناول هذه الفرضيات ومحددات اإلنفاق االستهالكي  ي آخر،اقتصاد
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محددات اإلنفاق  في النظرية االقتصادية واالقتصاد اإلسالمي، وعليه يرى الباحث أن  
 -) أي الدخل المتاح للتصرف(النظرية االقتصادية تتمثل في اآلتي: االستهالكي

تلك النسبة من الدخل التي يتم إنفاقها عل السلع وهو عبارة عن  الميل لالستهالك: /1
)ويتوقف  االستهالكية أي كلما زاد الدخل زاد االهتمام إلى تشكيل أكبر من السلع والخدمات
ولكن بنسبة  الطلب على السلع االستهالكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية(،

القة عكسية بين اإلنفاق االستهالكي وهكذا يؤكد وجود ع أقل من نسبة الزيادة في الدخل،
ه كلما زاد ميلول المستهلك علي استهالك السلع والخدمات كلما قل حجم واالستهالك حيث أن  

وخاصة االستهالك الغير رشيد والبزخي الذي يتميز به المستهلك في  الدخل المتاح لإلنفاق،
 االقتصاديات الوضعية.

لتمييزها  .يل إلنفاق النقود على األصول الرأسماليةحافز وعوائد استثمار المدخرات:الم /2
كلما زاد حجم المدخرات  إذنعن السلع االستهالكية يتوقف على العائد المتوقع لرأس المال ،

أي  (ادخار العائالت:وهو المقدار غير المخصص لالستهالكالناتجة من ترشيد االستهالك)
هداف الفرص قصد تحقيق فوائض هو مجموع المداخيل المخصصة الست ادخار مضاربي:

 بقصد الحصول على عوائد  كشراء األوراق المالية مثالً كلما زاد استثمار المدخرات  و،قيمة
وبالتالي هنالك عالقة طردية بين عوائد االستثمار  كلما أزداد حجم الدخل المتاح لإلنفاق،

 بين االستثمار، قةالعال هنالك عالقة الخاص وبين الدخل الشخصي المتاح لإلنفاق،ألن  
 واالستثمار االستثمار،مضافًا إليه  االستهالكيساوي  الدخل:) وهي والدخل، واالدخار،
االدخار،  مضافًا إلية االستهالك يساوي  والدخل)االستهالك،  مطروحًا منه الدخليساوي 
 االدخار.يساوي  إذا االستثمار ، (االستهالكمطروحًا منه   الدخل يساوي   واالدخار

الميل إلى اتجاه الحفاا على النقود عاطلة بسبب: دافع  الميل لالدخار"تفضيل السيولة": /3
يقلل من حجم الدخل المتاح لإلنفاق، وبالتالي يتوقع  .المضاربة .المشروع .الدخل االحتياط

وجود عالقة عكسية بين تفضيل السيولة واالحتفاا بها عاطلة بين اإلنفاق االستهالكي 
فاق علي السلع والخدمات،ذكر في مقدمة كتابه "النظرية العامة" أن الميل المحدد لإلن

لالستهالك و االدخار هي القوى الثالثة الفاعلة في االقتصاد القومي و أنها تميل نحو عدم 
 راالدخار واالستثماويرجع هذا الفجوة ما بين  .الثبات أو عدم الوصول للتوازن المرغوب فيه

 تلفين عن بعضهم بعمليتي االدخار و االستثمار، اختالف الدوافع لعملية نتيجة قيام أفراد مخ
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 االدخار عن عملية االستثمار وعدم المساواة في توزيع الدخول بين األفراد.
أن سعر الفائدة يلعب دورا مهما في كال القطاعين)القطاع النقدي الذي  الفائدة: سعر/3

والقطاع  .نقود والطلب عليها و سعر الفائدةيتضمن العمليات النقدية المتعلقة بعرض ال
إذ  .الناتج والدخل( رباالدخار واالستثماالحقيقي الذي يتضمن العمليات الحقيقية المتعلقة 

أنه يتحدد في القطاع النقدي بتفاعل قوى عرض النقود و قوى الطلب على النقود، كما أن 
 .االستثمار في القطاع الحقيقي تقلبات سعر الفائدة في القطاع النقدي يؤثر على مستوى 

إذ  .وبالتالي على العالقة بين االدخار و االستثمار في تأثيرها على مستوى الناتج و الدخل
يتعادل االدخار و االستثمار )وضمنا يتعادل الطلب الكلي على السلع و العرض الكلي لها(، 

وفقا للتحليل الكينزي ومن ثم يتحدد مستوى الناتج و الدخل القوميين في وضع التوازن 
وكذلك ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض مما يؤدي بدوره إلى المعروف، 

زيادة كمية النقود ستؤدي إلى إزاحة القطاع الخاص)األفراد أو المشروع( ماليا، يرى كنيز 
مار ومن ثم انخفاض سعر الفائدة وهذا االنخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم االستث

ومن ثم  زيادة اإلنتاج والتشغيل، وعليه يمكن القول زيادة اإلنتاج بتخلق فرص تشغيل للعمالة،
وكذلك زيادة الكتلة  يزداد اإلنفاق االستهالكي للسلع والخدمات، وهذا علي المستوى الكلي،

النقدية لدى البنوك تحفزها على اإلقراض بسعر فائدة منخفض مما يزيد حجم الدخل 
 الشخصي ومن ثم يزداد أنفاق على السلع والخدمات.

أما في هذه الدراسة أستخدم الباحث سعر الفائدة كمحدد لإلنفاق االستهالكي) الدخل     
 ه كلما أرتفع سعر الفائدة كلما أنعكس سلباً المتاح للتصرف فيه( للنظام الوضعي، حيث أن  

راض من المصارف بغرض في حالة الطلب علي اإلق على مستوي الدخل الشخصي،
سعر الفائدة له عالقة عكسية مع الطلب على النقد بدافع  الن  )االستهالك أو لضائقة ما

( وعالقة طرية في حالة استثمار المدخرات المتبقية من االستهالك الحالي وهنا المضاربة
خل في سعر الفائدة محدد للد نسعر الفائدة يؤدي لزيادة الدخل لذوي الدخول المرتفعة إذ

سعر  سعر الفائدة محرم في االقتصاد اإلسالمي،الن   النظرية االقتصادية الوضعية فقط ألن  
ويعتبر الكالسيك )التقليديون(  الفائدة له عالقة عكسية مع الطلب على النقد بدافع المضاربة،

 عالقة ها)الفائدة( ترتبط باالدخار واالستثمار في نظرهم أي السعر الفائدة ظاهرة حقيقية ألن  
لسعر الفائدة بالنقود، وبالتالي يعمل سعر الفائدة على التوازن بين االدخار واالستثمار بحيث 
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هناك عالقة طردية بين سعر الفائدة واالدخار وعالقة عكسية بين سعر الفائدة  يرون بأن  
ويتم  واالستثمار إذ يمثل االدخار عرض رأس المال واالستثمار الطلب على رأس المال،

لتوصل إلى سعر الفائدة التوازني من خالل تقاطع منحنى االدخار بمنحنى االستثمار مع ا
الكالسيك قد أهملوا أهمية الدخل في التأثير على االدخار واالستثمار باإلضافة إلى  أن  بالعلم 

 كونهم يرون أن االستثمار يتأثر باالدخار.
ثمار هو الذي يؤثر في االدخار، بذلك االست أن  أما الفائدة عند الكنزيين: فهم يرون     

يتحدد سعر الفائدة عندهم بالطلب على النقود لغرض السيولة وبكمية النقود المعروضة 
عرض النقود الكلي)المخصص  تساوي Ms) )( بحيث:Ms=Mdلمواجهة ذلك الطلب أي:)

وبة كمية النقود المطل تعني  (Md)لألغراض الثالثة، المعامالت،االحتياط،المضاربة(،
)لألغراض الثالثة(، بأخذ فقط غرض المضاربة، فالطلب على النقود لغرض المضاربة 
يساوي عرض النقود لنفس الغرض ويرتبطان بسعر الفائدة، والطلب على النقود لغرض 

 المعامالت واالحتياط يساوي عرض النقود لنفس الغرض ويرتبطان بالدخل.
الكي المفرط األسباب عديدة، لكن أهمها الثقافة االسته :للنمطالنمط االستهالكي المفرط /4

االستهالكية للمجتمع والتي تختلف كثيرا من بلد إلى آخر، فعلى سبيل المثال قد تكون سلعة 
معينة كمالية في مجتمع ما ولكنها تعتبر ضرورية في مجتمع آخر، كذلك يلعب التطور 

وانتشار مراكز التسوق الحديثة التي  الكبير والمتسارع في مجال التكنولوجيا ووسائل اإلعالم
تتوفر فيها العديد من وسائل الترفيه دورا كبيرا في تحفيز السلوك االستهالكي، ومن مخاطر 

إفراط أحد الزوجين في اإلنفاق مما يغرق العائلة في ديون ال   النمط االستهالكي المفرط
عدم القدرة على الوفاء يمكن التخلص منها، وكثرة حاالت الدخول إلى السجون نتيجة ل

بااللتزامـات المالية على األسرة، وتعرض األسرة إلى أزمة مالية في حالة فقدان أحد أفــراد 
األسـرة لوظيفته، حيث أن في الغالب يكون الزوجين مثقلين بقروض ال يمكن تسديدها في 

قا، إذا يتوقع وجود حالة انقطاع الراتب نتيجة لفقدان الوظيفة،وهذا ما تمت اإلشارة إلية ساب
 عالقة عكسية بين النمط االستهالكي المفرط واإلنفاق االستهالكي.

تمويل اإلنفاق اإلضافي: يتم عادة من خالل ثالثة مصادر االقتراض من األهل  /5
واألصدقاء وهذا شائع بشكل كبير نتيجة للنسيج االجتماعي القوي والذي يقوم على مساعدة 

لبعض في حالة وجود أي ضائقة مالية، أو االعتماد على بطاقات أفراد المجتمع لبعضهم ا
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االئتمان التي تسمح لحاملها بالشراء بمبالق ال يملكها إلى السقف االئتماني للبطاقة.أن معظم 
األسر تنفق كامل دخلها على االستهالك،لكن هناك العديد من األسر يفوق إنفاقها 

القة طرية بين تمويل اإلنفاق اإلضافي واإلنفاق االستهالكي دخولها، وعليه يتوقع وجود ع
فكلما زاد تمويل اإلنفاق اإلضافي يزيد الدخل المتاح لإلنفاق والعكس،والجدير  االستهالكي،

بالذكر إذا أرتبط تمويل اإلنفاق اإلضافي بالفائدة يصبح هذا بمثابة محدد لإلنفاق 
كان تمويل اإلنفاق اإلضافي كقرض  االستهالكي في النظرية االقتصادية الوضعية، أما إذا

حسن بدون فائدة، فيصبح بمثابة محدد لإلنفاق االستهالكي في النظرية االقتصادية 
 اإلسالمية.

األسهم وسندات التي تصدرها منشآت األعمال: لصاحب السهم العادي: الحق في بيعه  /6
عها، أو كبون السهم أو التنازل عنه، والحق في الحصول على نصيبه في األرباح بعد توزي

وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في 
الشركة، أما السندات التي تصدرها منشآت األعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة 

عيننا )المقترض( والمستثمر)المقرض(، وبمقتضى هذا االتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا م
أو  إلى الطرف األول التي يتعهد بدوره برد أصل المبلق وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة،

السندات الحكومية وهي عبارة عن صكوك المديونية متوسطة وطويلة األجل تصدرها 
الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجه 

بل ذلك أرباح، وعليه كلما أستثمر المستهلك مدخراته في شراء األسهم التضخم، تدفع مقا
وسندات خاصة أو عامة كلما زاد دخله، وبالتالي يتوقع وجود عالقة طردية بين شراء األسهم 

 وسندات واإلنفاق االستهالكي.
سعر الصرف الفعلي: بالنسبة لتحويالت المغتربين، يقيس متوسط التغير في سعر  /7

ة ما بالنسبة لعدة عمالت أخرى في فترة زمنية معينة وبالتالي يدل على مدى صرف عمل
وبالتالي يتوقع وجود تحسن عملة بلد ما بالنسبة لمجموعة أو لسلة من العمالت األخرى،

 سعر الصرف والدخل المتاح للتصرف.عالقة عكسية بين  
ن الضرائب المباشرة و غير يمكن التفرقة بي الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: /8

 أما الضرائب الغير .المباشرة، فالضرائب المباشرة هي التي يتحملها المكلف بالضريبة نفسه
وجود مثل هذه  إن  هي تلك التي يمكن نقل عبئها من المكلف ألي شخص أخر. فمباشرة 
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قتصادية اإلمكانية لنقل العبء الضريبي تجعل من المفيد معرفة اآلثار االجتماعية و اال
لفرض الضريبة علي شرائح الدخل المختلفة من ناحية و علي المحددات االقتصادية األخرى 

باإلضافة الضرائب المباشرة تكون علي الملكية  كاإلنتاج واالستهالك واالدخار واالستثمار،
 فالضرائب علي الدخل .أو االكتساب بينما الضريبة غير المباشرة علي اإلنفاق أو االستعمال

الشخصي وعلي اإلرباح التجارية والصناعية و الضرائب علي القيم المنقولة هي كلها 
أما الضرائب علي المبيعات والقيمة المضافة والضرائب علي الواردات  .ضرائب مباشرة

ضريبة الدخل الشخصي: ، والصادرات و اإلنتاج واالستهالك جميعها ضرائب غير مباشرة
العديد من النظم الضريبية المتطورة، وهناك صعوبة في تحديد من أهم مصادر اإليرادات في 

الدخل بسبب تعدد مصادره ولذا فمن التعريفات الهامة للدخل:هو المنفق علي االستهالك 
القاعدة الضريبية تشمل في هذا النوع ما  إن  وعليه ف .مضافا إليه التغير في الثروة

ول هو الدخل من العمل كاألجور و يلي:)الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب، واأل
أما الدخل غير المكتسب فهو الذي يحصل عليه الفرد من  .الرواتب والبدالت والمكافآت

األسهم و السندات و كافة عوائد الملكية األخرى، باإلضافة إلي الزيادة في قيمة األصول 
يحصل عليها الفرد من ا الدخول االستثنائية: أي تلك التي بسبب تغير األسعار عند البيع.أم  

، وعند احتساب الوعاء الضريبي يتم خصم (Lottery)االشتراك في المسابقات أو اليانصيب 
الضريبة  ومن أنواع الضرائب أيضاً  جميع األعباء التي يتحملها الفرد للحصول علي الدخل،

ي العامة و الضرائب المتنوعة علي الدخل: بعض النظم الضريبية تفرض ضريبة عامة عل
والنظم الضريبية األخرى تفرض ضرائب مختلفة علي األنواع  .كان مصدره الدخل أياً 

المختلفة التي يتكون منها الدخل ولضريبة الدخل آثار االقتصادية واالجتماعية منها: األثر 
أثر الضريبة علي عرض العمل )اثر الدخل واإلحالل(، أثر  علي االستهالك واالدخار،

وعليه يتوقع وجود عالقة عكسية بين الضريبة واإلنفاق  توزيع الدخل،الضريبة علي إعادة 
 االستهالكي، فكلما زاد مقدار الضريبة كلما أنخفض مقدار الدخل المتاح لإلنفاق والعكس.

التضخم: يتميز اصطالح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من  /9
االرتفاع المفرط في األسعار، تضـخم الدخل: أي االصطالحات تشمل:تضخم األسعار: أي 

ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم األجور وتضخم األرباح،تضخم التكاليف:أي ارتفاع 
التكاليف،التضخم النقدي:أي اإلفراط في خلق األرصدة النقدية، ومن هنا يرى بعض الكتاب 



 م(2007-1991لفرتة من )دراسة حاةل اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان يف ا أثر العوملة الاقتصادية عىل اإلنفاق الاس هتاليك يف العامل اإلساليم

189 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

المقصود بهذا  ق عليها فإن  انه عندما يستخدم تعبير التضخم دون تمييز الحالة التي يطل
االصطالح يكون تضخم األسعار، وذلك الن االرتفاع في األسعار هو المعنى الذي ينصرف 
إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطالح التضخم، وينشأ التضخم لعوامل اقتصادية مختلفة 

التكاليف ومن أبرزها) تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع 
كمساهمة إدارات الشركات في رفع  التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية،

رواتب وأجور العامين، وال سيما الذين يعملون في المواقع اإلنتاجية والذي يأتي بسبب 
وتضخم ناشئ عن الطلب ينشأ هذا النوع من التضخم عن  مطالبة العاملين برفع األجور،

ارتفاع الطلب  النقد والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن   زيادة حجم طلب
الكلي ال يقابله زيادة في اإلنتاج يؤدي إلى ارتفاع األسعار، تضخم حاصل من التغيرات 
الكلية في تركيب الطلب الكلي في االقتصاد حتى ولو كان هذا الطلب مفرطا أو لم يكن 

ر تكون قابلة لالرتفاع وغير قابلة لالنخفاض رغم هناك تركز اقتصادي إذ أن األسعا
انخفاض الطلب، تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار االقتصادي تجاه دول أخرى:تمارس 

وبالتالي انخفاض  من قبل قوى خارجية، كما يحصل اآلن ولذلك ينعدم االستيراد والتصدير،
، وممـا سبق يتوقع البـاحث (1)قيمة العملة الوطنية وارتفاع األسعار بمعــدالت غير معقولة

وجـود عـالقة عكسية بين مستوى التضخم وحجم اإلنفاق االستهالكي، فكلما ازدادت حدة 
 اإلنفاق االستهالكي بسبب االرتفاع الحاد ألسعار السلع والخدمات. التضخم كلما انخفض

والقوة  تنتج السلع لغرض استهالكها،بعض العوامل المؤثرة في إنفاق المستهلكين:  /10
الشرائية هي التي تمكن من هذا االستهالك، ودخل الفرد المتاح هو الذي يمثل القوة الشرائية 
للمستهلكين، ومن هذه العوامل أسعار السلع والخدمات،فكلما ارتفعت أسعار السلع والخدمات 

حجم األسرة ودخـل  كلما أنخفض حجم الدخل المتاح لإلنفاق والعكس، ومن هذه العوامل
سرة والتغيير في دخل األسرة، وال شك أن حجم األسرة ودخل األسرة يؤثران بشكل واضح األ

في هيكل اإلنفاق واالدخار، ومن المعروف أن إنفاق األسرة يزيد كلما زاد دخل األسرة بصورة 
 إجمالية.

النظام االقتصادي الغربي فطن لظاهرة زيادة حجم السكان والموارد)  يرى الباحث أن     
على مستوى الدخل  ية مالتوس(، لذلك  أفراد حـجم األسر لديهم قليل ما أنعكس إيجاباً نظر 
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الذي يمكن التصرف فيه، وعليه يمكن القول وجود عالقة عكسية بين حجم األسرة وحجم 
الدخل، فكلما زاد أفراد حجم األسر كلما انخفض حجم الدخل والعكس، باإلضافة الدخل 

عه الفرد عن دخله مستقباًل له تأثير واضح على إنفاق األفراد على المتوقع ال شك أن ما يتوق
السلع المعمرة مثل السيارات واألدوات الكهربائية المنزلية والهواتف الثابتة والسيارة على ضوء 

هذا الفرض ال  أن  النتائج غير مضمونة: إال  توقعاتهم سواء متفائلين أو غير ذلك، ورغم أن  
المحاكاة و التقليد، توزيع الثروة  مدلوله على اإلنفاق الفرد، وأيضا فرضيمكن إهماله لمعرفة 

للعاطلين عن العمل رغم مقدرتهم عليه كما  في المجتمع، الثروة المفاجئة، والبطالة ما يدفع
 في السويد غيرها.

فكلما ترفع المستهلك في ذوقه وتفضليه للسلع وتفضيل المستهلك:  فرض الذوق  /11
سلوك المستهلك الغير مسلم ال تحكمه ضوابط  ا أزداد أنفاقه االستهالكي، الن  والخدمات كلم

إسالمية، واالستهالك عندهم عكس استهالك المسلم أي غاية وليس وسيلة، وعليه يمكن 
 القول هنالك عالقة عكسية بين الذوق وحجم الدخل المتاح لإلنفاق.

 -القتصاد اإلسالمي:في ا الدخل المتاح لإلنفاقمحددات : المطلب الثاني
 يتأثر اإلنفاق االستهالكي)أي الدخل( في االقتصاد اإلسالمي بعدة محددات وعوامل،   

بعضها يتفق فيها مع النظرية االقتصادية السابقة ذكرها، وبعضها تفرد بها االقتصاد 
 ا المحددات التي أتفق فيها االقتصاد اإلسالمي مع النظرية االقتصادية هياإلسالمي،أم  

الظواهر االقتصادية التي تحدث في أي اقتصاد سواء كانت عرضية أو دائمة، ومن هذه 
المحددات أسعار السلع والخدمات،والتضخم، وتمويل اإلنفاق اإلضافي شريطة أن يكون 

 تالشريعة اإلسالمية أباح وشراء األسهم والسندات الن   ،وان ال يدفع عليه عائداً  حـسناً  قرضاً 
أن  كما ذكر الباحث سابقاً  -ا الميل لالستهالك ، أم  عوائد استثمار المدخراتحافز و و  البيع،

المستهلك في  أن  بوسليه وليس غاية،وعليه يمكن القول ف -االستهالك في االقتصاد اإلسالمي
النظام الغربي هدفه وغاية األولي هو االستهالك المطلق، والمستهلك في االقتصاد اإلسالمي 

 تذهب استهالكه كما ذكر الباحث في الفصول السابقة. مقيد بضوابط عقدية
الشريعة دعت لزيادة  أما حجم األسرة في االقتصاد اإلسالمي فله قواعد شريعة ،الن      

النسل أي حجم األسرة، وهذا خالف جوهري بين النظرية االقتصادية واالقتصاد اإلسالمي، 
ما يتوقعه الفرد عن دخله كذلك فرض التي تعمل جاهدة علي الحد من زيادة حجم السكان،و 
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الثروة المفاجئة كما ، وفرض المحاكـاة و التقليدمستقباًل له تأثير واضح على إنفاق األفراد، و 
ه أدى ارتفاع دخل الشخص مما زاد أنفاقه عما يعتقد أن   في السودان تنقيب العشوائي للذهب

ث علي العمل وجعله عبادة ومنع ، أما فرض البطالة فنجد اإلسالم حكان محرم منه سابقاً 
 التسول.

 أما المحددات األخرى فيمكن أجمالي في اآلتي وليس علي سبيل الحصر ومنها:
الزكاة: فريضة ربانية وواجبة علي كل مسام ومسلمة وسبق توضيح دليلها من الكتاب  /1  

بين فئات  والسنة، جاء تشريع الزكاة في الشريعة اإلسالمية إال  لغاية تخفيف الفوارق 
المجتمع، بأخذ أقدار معلومة من أموال األغنياء وإحالتها إلى الفقراء في داخل المجتمع 
اإلسالمي. وهذا بال شك مظهر جلي من مظاهر تطبيق العدالة في توزيع الثروة بين الفئات 
ن االجتماعية المتفاوتة في إمكاناتها المالية. بل إن  اإلسالم لم يرض اعتبار هذا النمط م

الممارسة العادلة منة أو محض مساعدة أو رأفة تجاه أولئك، بل هو حق ابتدائي للفقراء قد 
عاد إليهم، كما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري "أن  النبي  صلى هللا عليه وسلم 
بعث معاذ رضي هللا عنه إلى اليمن، فقال: ادعهم إلى شهادة أن ال إله إال  هللا وإني رسول 

هللا قد افترض عليهم خمس صلوات في كل  يوم  أن  فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم  هللا،
وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن  هللا افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من 

، فاإلسالم لم يكتف بضمان حقوق الفقراء في توزيع ثروات (1) أغنيائهم وُترد على فقرائهم"
وضمان عدالة توزيع فرص العمل واالمتيازات، بل دعم ذلك بمورد الزكاة بالدهم الطبيعية، 

ليقوي  هذه الضمانات التي تحقق وصول األموال إلى الفقراء، من هذا المورد المنفصل عن 
بيت مال المسلمين، وهو أقرب ما يكون إلى بيت مال الفقراء، وعليه يري الباحث أن فرض 

تطهير  طناً اة أخذ من األغنياء في الظاهر تقلل من الدخل، وبالزكاة بلغة االقتصاد فهو بمثاب
هذه األموال  لقوله صلى هللا عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ويعتقد الباحث أن   ونماء،

تؤخذ من األغنياء، وهم في الغالب رجال أعمال وأصحاب مواشي وعندما تعطى للفقراء 
يات، وفي الجانب األخر بالنسبة للفقراء والمساكين، فترد  لهم مرة أخري في شكل مشتر 

والمساكين، فهي بمثابة زيادة لدخولهم فينعكس عليهم اإلنفاق علي السلع والخدمات، بالتالي 
 توجد عالقة طردية بين الزكاة والدخل. إذنيد الدخل ز كلما زاد مقدار الزكاة ي
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لواحدة، وفي نفس الوقت هو الميراث: وهو من مظاهر التكافل اأُلسري بين أفراد العائلة ا /2
، (1)طريقة ناجحة في توزيع الثروة، إذ يقود إلى بالضرورة إلى إحكام التوازن التام في األمة

توجد عالقة طردية بين الميراث  نيرى الباحث أن توزيع الميراث يؤدي لزيادة الدخل،إذ
 والدخل.

، وهو (2)على ملك هللا تعالىالوقف: الوقف عند الفقهاء حُبس العين على ملك الواقف أو  /3
لبيت مال المسلمين، يدعم الفقراء بالصدقات الجارية  شبيه بالزكاة من حيث كونه يمثل سنداً 

التي ال تتوقف، دون إثقال كاهل ميزانية الدولة العامة بأعبائهم، لتتفرغ لتحقيق المصالح 
لباحث محدد من محددات ، لذلك أعتبره ا(3)والخدمات االجتماعية العامة، سبق الحديث عنه

اإلنفاق االستهالك، فكلما زادت إيرادات الوقف كلما زاد حجم الدخل لمستحقيه)الفقراء( 
 وعليه تكون العالقة طردية بين حجم إيرادات الوقف والدخل الممكن التصرف فيه. والعكس،

د اإلسالم االستهالك وجعل منه عملية واعية ومسؤولية ف/4  يعدالة االستهالك: رش 
التصور اإلسالمي، فهو يخضع إلى مفهوم "الوسطية واالعتدال" فال إفراط وال تفريط في 
ه االستهالك، "فاالستهالك واالستفادة واالنتفاع بما خلق هللا أمر طيب في اإلسالم طالما أن  

هي صفة فا تضخم االستهالك ال يقوم على إدخال الضرر بالنفس أو اإلضرار بالغير. أم  
ولقد أصبح اإلسراف التبذير من الصفات المميزة لإلنفاق في  ر الرباني،المجتمع غي

"مجتمعات االستهالك" المعاصرة في الغرب. أم ا اإلسراف فهو اإلنفاق في الحالل بصورة 
تزيد كثيرا عن الحاجة والمعقول وهو محرم أيضا، ذلك أن اإلسالم يدعو إلى اتخاذ سبيل 

، ويمكن القول أن هنالك عالقة عكسية (4)ك واإلنفاق عليهاالعتدال والتوازن بين االستهال
بين اإلسراف في استهالك السلع والخدمات وبين اإلنفاق االستهالكي، فكلما زاد حجم 

وكلما كان  اإلسراف في االستهالك كلما انخفض حجم الدخل المتاح لإلنفاق والعكس،
ر مدخراته، في حالة ترشيد كلما زاد حجم الدخل، من خالل استثما االستهالك مرشداً 

االستهالك كما الحال في االقتصاد اإلسالمي تتحول العالقة إلي العالقة الطردية بين 
                                                 

 . 299صم، 2005هي ي 1426حممود اخلالدي، اقتصادان مفاهيم إسالمية مستنرية، عامل الكتب احلديث، األردن،  - 1
 .1095املعلم الوسيد، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .41هي، ص1427رمضان، 19م، 2006أكتوبر،  11، 678حممد الصديف، الوقف، كيف يعود إىل عصره الذهيب، جملة "كل األسرة" العدد  - 3
العدد  -معامل املذهب االقتصادي اإلسالميالدكتور حممد البشري بوعلي، اإلنتاج والتوزيع واالستهالي يف ضوء العدالة االجتماعية،سلسلة - 4

 .http://www.assabilonline.netاقتصاد، –األخري،السبيل أون الين 
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في رمضان أن  يفترض منطقياً  المتغيرين)ترشيد االستهالك،اإلنفاق االستهالكي(، فمثالً 
 اثنتين ينخفض االستهالك إلى الثلث باعتبار تقلص عدد الوجبات في اليوم من ثالث إلى 

فتوفر األسرة ثلث ميزانيتها خالل شهر رمضان، فمثاَل لو افترضنا أن دولة ما تنفق أسرها 
( مليار جنية في كل شهر، فإنه يفترض 30في تكاليف الغذاء خالل شهور السنة العادية )

، وهذا من (1)( مليارات جنية10( مليار جنية، وتوفر )20أن تنفق فيها خالل شهر رمضان )
أن يعالج كثيرَا من المشاكل االقتصادية، حيث تستطيع أسر أن تخرج بفضل ما يتوفر شأنه 

لها خالل كل رمضان من كثير من األزمات االقتصادية التي تراكمت عليها خالل بقية 
ما يترتب الشهور، مما يساهم في تحسين وضعها االقتصادي، ولكن هذا األثر االقتصادي إن  

ن األوائل. أما إذا كانت رغباته أكثر من حاجاته، فتنشأ عنده عن فريضة الصيام للمسلمي
عادات استهالكية شاذة، فيرغب فيما ال حاجة له به، أو فيما ال يسع له دخله، وقد يبلق 
األسر لثقافة االستهالك بالشخص مداه، حين يقتنى مال يرغب في استهالكه، فيقتنى فقط من 

ى مقتنيات كمالية يسعه االستغناء عنها ومعلوم أن أجل االقتناء، أو يقترض بالربا ليقتن
المستهلك أسير للمنتج بقدر تعلقه به، فإذا استغنى المستهلك عنه تحرر من أسر التبعية 
للمنتج، وقد ورد عن اإلمام على قوله:)استغن عمن شئت تكن نظيره واحتج لمن شئت تكن 

على تغيير عاداته االستهالكية واالستغناء أسيره(، واإلنسان له القدرة متى توفرت لديه اإلرادة 
عن كثير مما يراه مهمَا في حياته، وفريضة الصيام فرصة هامة الكتساب عادات جديدة في 

النفس إذا يئست من  االستهالك وترويض النفس على االستغناء عن غير الموجود، فإن  
الصائم تطاوعه  ن  أخالل شهر الصيام ، حيث  الشيء استغنت عنه، وهذا ما يظهر واضحاً 

نفسه في تغيير أوقات الطعام، وتتوق نفسه إلى الطعام ويمنعها فتستغني عنه وتنساه ، 
، (2)وهكذا حال النفس مع كل رغباتها، فالصوم مدرسة لتدريب النفس على مواجهة الحرمان

وصياغة يفترض منطقيا في رمضان أن ينخفض االستهالك إلى الثلث باعتبار تقلص عدد 
فتوفر األسرة ثلث ميزانيتها خالل شهر رمضان، ( 3)بات في اليوم من ثالث إلى اثنتين الوج

                                                 

 . 45، ص  306نعيمة حممد حيىي ،أولوايت رمضانية يف ميزانية األسرة املسلمة ، جملة االقتصاد اإلسالمي ، ع -2
 . 19،  18، ص  505ريضة الصوم "، جملة الوعي االسالمى الكويتية ، ع احلسني بود ميع، مقال بعنوان اآللر االقتصادية لف - 2
 م،الرابد، 2009-8-25املنشاوي الورداين، ترشيد تقافة االستهالي  وبناء األمة، - 3

http://www.alqlm.com/index.cfm?method=hom4 
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، وتأصيل ثقافة االستغناء بشيء فمثاَل لو الفرد وبناء األمة بكسر الشهوات وكبح الرغبات
 من الحرمان بداَل من االستهالك والتشهي.

ودية والحاكمية هلل سبحانه المصادر العسكرية: شرع الجهاد في اإلسالم لتحقيق العب /5
وتعالى، فإذا رفض األعداء الدخول في دين هلل فلهم مطلق الحرية، فعليهم أن يخضعوا 

 لسيادة المسلمين ويدفعوا الجزية، وإال لجأ المسلمون للجهاد،وكما يلجأ المسلمون للجهاد
 مسلمين ومنعندما يتعدى علي أراضيهم، فإن  الجهاد يحقق أمنًا عسكريًا واقتصاديًا لل

 -الفوائد االقتصادية والتي تؤدي لزيادة الدخل الشخصي هي: 
 أ( الغنيمة: وهي ما أخذه المسلمون من الكفار عن طريق الحرب والقتال ودليلها قوله 

ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى وَ  تعالي:} ِ ُخُمَسُه َوِللرَّ اْلَيَتاَمى َواْعَلُموْا َأنََّما َغِنْمُتم مِ ن َشْيء  َفَأنَّ لِل 
ِبيِل{ ، وكذلك قوله تعالى:}َفُكُلوْا ِممَّا َغِنْمُتْم َحاَلاًل َطيِ ًبا َواتَُّقوْا َّللا َ ِإنَّ َّللا َ (1)َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ

، وتشمل الغنيمة األرض واألسري والسبي واألموال واألمتعة واألسلحة وغيرها. (2)َغُفوٌر رَِّحيٌم{
لغنيمة على مصارفها تزداد دخول من توزع عليهم، وبالتالي تكون العالقة من توزيع  ا نإذ

 .(3)طردية بين الغنيمة واإلنفاق االستهالكي
ب( الفئ: وهو ما أخذه المسلمون من الكفار بدون قتال،وأصله من القرآن الكريم قوله 

ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن تعالى:}مَّا َأَفاء َّللاَُّ َعَلى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرى ِلََفَِِّ   َوِللرَّ
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم  ِبيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأْلَْغِنَياء ِمنُكْم َوَما آَتاُكُم الرَّ َعْنُه َواْبِن السَّ

، ويشمل الفئ الخراج والعشور و مال من ال وارث (4)َقاِب{َفانَتُهوا َواتَُّقوا َّللاََّ ِإنَّ َّللاََّ َشِديُد اْلعِ 
، ومن خالل توزيع (5)وما صولحوا عليه من المسلمين، له من الكفار، وما تركه الكفار خوفاً 

                                                 

  هللا _ إىل أن أسباب غلب العرب يف الفتوح األوىل قلة الشهوات اليت خيضعون هلا ويضيف قائال : " يضع توصل الشيخ الكبري حممد الغزايل _ رمحه 
لة ( املغربية عدد الواحد منهم مثرات يف جيبه وينطلق إىل امليدان، مقارنة  جبنود فارس والروم،أنظر حممد الغزايل،مقال بعنوان مثرات الصيام جريدة )احمل

صارات األمة اإلسالمية يف شهر الصرب، انتصر فيها السلمون ابتداء من غزوة بدر ىف ،و لعله ليس من الغريب أن تتحقق معظم انت16ص  221
هي( وغريها كثري .. وهناية شرب العاشر من 658هي ( وعني جالوت )92هي ( واألندلس ) 15هي ( وبالد فارس ) 8هي ( مروراَ بفتح مكة ) 2رمضان )

 ،25 – 20مد فتحي رجب بيومي،رمضان ىف الفكر املعاصر،القاهرة ،ب ت،ص صم ( ،أنظر حم1973 –هي 1393رمضان يف عصران احلديث )
 .41سورة األنفال، اآلية  - 1
 .69سورة األنفال، اآلية - 2
 . 327لبنان،ب ت،ص–،حتقيق عادل أمحد عبد اجلواد وعلي حممد معوض،دار الكتب العلمية،بريوت 5أبو زكراي النووي،روضة الطالبني ج/ -3
 .7ر،اآلية سورة احلش - 4
 .316أبو زكراي النووي،مرجع سبق ذكره،ص - 5
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الفئ على مصارفه، يزداد دخلهم ومن ثم يرتفع إنفاقهم على السلع والخدمات، يحفز اإلنتاج، 
 بين الفئ والدخل عالقة طردية.وتقل البطالة، وعليه تكون العالقة 

ج( الجزية: وهي عبارة عن مال مأخوذ من الكفار مقابل دخولهم في ذمة المسلمين، أو بدل 
قتلهم أو سكنهم في ديار المسلمين بحيث تؤخذ من القادرين على القتال منهم، و يستثنى 

ال يعين الكفار على  منها النساء واألطفال والشيخ العاجز والراهب المتفرغ للعبادة بشرط أن
ِ َواَل ِباْلَيْوِم اآلِخِر  قتال المسلمين، ودليلها من القرآن قوله تعالى:}َقاِتُلوْا الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِبالِل 

َم َّللا ُ َوَرُسوُلُه َواَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِ  ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب حَ  ُموَن َما َحرَّ تَّى ُيْعُطوْا َواَل ُيَحرِ 
 إيرادات تساهم في زيادة الدخل، ومقدارها فالجزية أيضاً  ،(1)اْلِجْزَيَة َعن َيد  َوُهْم َصاِغُروَن {

يترك لألمام المسلمين تحديده بحيث أن ال يشق عليهم ويراعي في ذلك العدالة ومقدرتهم 
 .(2)علي الدفع

محددات الروحية في علم االقتصاد المحددات والمصادر الروحية: يقصد الباحث بهذه ال /6
اإلسالمي، المصادر التي تختص بأعمال القلوب دون الجوارح، ومهمتها إصالح الباطن 

 فهي تفيض على الجوارح عمالً  وترويض النفس على األعمال السامية واألخالق العالية،
ستطيع الحكم بعد امتالء القلب بها، وال يتصور حقيقتها إال الذي يمارسها، وال ي وسلوكاً 

ها ال ترى بالبصر،ومنها على سبيل المثال عليها،ومعرفة كمية وجودها إال صاحبها، ألن  
 الرضي بما قسم هللا فتنزل البركة والتوكل على هللا والقناعة والخوف والرجاء من هللا، وحسن

 يةالظن بالِل هو الرازق والمعطي والمانع وغير ذلك، ويمكن تناول بعض المحددات الروح
 -والتي تفرد بها االقتصاد اإلسالمي عن غيره من االقتصاديات الوضعية األخرى وهي:

أ( االستغفار: هو عبارة عن شعور قلبي بالتوبة والندم على فعل المعاصي والعزم على عدم 
الرجوع لها على المستوى الشخصي والجماعي، بأن يغلب الصالح على الفجور، و 

ففي هذه الحالة يستحق العبد الرحمة العاجلة من هللا سبحانه االستقامة على االنحراف، 
َماء َعَلْيُكم  وتعالى في الدنيا لقوله جال وعال:}َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاًرا*ُيْرِسِل السَّ

ْدَراًرا*َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْمَوال  َوَبِنيَن َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّات  َويَ  ، فاالستغفار بهذه (3)ْجَعل لَُّكْم َأْنَهاًرا{مِ 
                                                 

 .29سورة التوبة،اآلية  - 1
هللا القضاء،شث منشور بعنوان منهج القرآن يف حتقيق األمن االقتصادي،إشراف د.حممد جرب األلفي،كلية الشريعة جامعة  - 2 معن خالد عبد 

 .48-37م،ص ص1996-هي1417الريموي،
 .12،11،10سورة نوح، اآلايت  - 3
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الكيفية سبب لنزول المطر وسعة الرزق أي المال واإلنجاب وخصوبة األرض وكثرة 
، فهذه الموارد االقتصادية جميعها حسب رأى الباحث تؤدي لزيادة الدخل، فمثال بلغة (1)الزرع

)أي التوسع األفقي بالمساحات االقتصاد نزول المطر يؤدى إلي زيادة المساحات المزروعة
المزروعة والرأسي بزيادة اإلنتاج وتنوع المحاصيل، و زيادة تربية الحيوانات بأنواعها(، ومن 
ثم يزيد اإلنتاج وهذا بدوره يؤدي إلي انخفاض األسعار مما ينعكس على الدخل، وأيضـا تزيد 

الماشية، وكذلك يزيد وعاء موارد الزكاة وذلك بدفعها يوم حصاد المحصول، وكما يزيد حجم 
الزكاة، أما زيادة المال)الدخل( ينعكس إيجابا على صاحبه وعلى الفقراء والمساكين وغيرهم 
من مصارف الزكاة األخرى، وزيادة اإلنجاب صفة شرعية من صفات المسلم بخالف 

ليل المجتمعات الغير مسلمة والتي ترى في زيادة اإلنجاب تخلف، والتي تعمل جاهد علي تق
حجم السكان باستخدام الموانع وغيرها، وعليه زيادة اإلنجاب تعني زيادة حجم السكان ومن ثم 
زيادة األيدي العاملة والتي ينعكس دورها على تكلفة اإلنتاج، أما خصوبة األرض فهذه تغني 
المسلمين من استخدام المبيدات واألسمدة الضارة بصحة اإلنسان، إذا مجمل القول أن 

 فار عالقة طردية لزيادة الدخل على المستويين القومي والشخصي.لالستغ
ب( الشكر:حقيقته أن هللا هو المنعم والمتفضل والمعطي لعباده، ويستوجب إقرارا باللسان 

 ، بأن تحمد هللا فمتى حصل الشكر استحق الشاكر نعمة هللا في الدنيا (2)وعمال بالجوارح
 .(3)ن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكْم َوَلِئن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد{ببسط الرزق وسعته لقوله تعالى:}َلئِ 

 ج( التوكل سبب في زيادة الدخل )الرزق(، لقوله تعالى:} ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَرابَ 
ْن ِعنِد َّللا ِ إنَّ َّللا َ َيْرُزُق َمن َيَشاء ِبَغْيِر َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو مِ 

} عبد هللا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم  بن ، أما في السنة وروى عن جابر(4) ِحَساب 
 له(، وعن عمر هو رزق  آخر يبلق حتى ليموت عبد يكن لم فإنه الرزق، تستبطئوا قال:) ال

 تغدو خماصا الطير يرزق  كما لرزقكم توكله حق هللا على تتوكلون  أنكم الخطاب لو بن
 إلى خرج الحاجة من بهم ما رأى فلما أهله، على رجل هريرة دخل و روى أبو .بطانا وتروح
 قالت:اللهم ثم فسجرته، التنور وإلى ، فوضعتها الرحى إلى قامت رأت امرأته فلما البرية،

                                                 

هللا القرطىب،اجلامع ألحكام القرآن ج/ - 1  .302م،ص 1993،دار الكتب العلمية، بريوت،18أبو عبد 
 .263ابن قدامة املقدسي، خمتصر منهاج القاصدين،طبعة مؤسسة الكتب الثقاغية،ص - 2
 .7سورة إبراهيم، اآلية  - 3
 . 37سورة آل عمران،اآلية  - 4
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فرجع : قال ممتلئا فوجدته التنور إلى وذهبت  :امتألت. قال قد الجفنة فإذا ارزقنا فنظرت،
 للنبي ذلك الرحى فذكر إلى فقام ربنا، من امرأته:نعم قالت شيئا، بعدي قال:أصبتم الزوج،
القيامة(  يوم إلى تدرر لم تزل يرفعها لم لو هأن   أما:فقال  وسلم آله وعلى عليه هللا صلى

صدقة)زكاة الفطر( والقرض ،مثل الصدقة:للصدقة دور في زيادة الدخل للفقراء والمساكين
، وروى عبد (1)الحسنه وغيره، لقوله تعالي:}َمن َذا الَِّذي ُيْقِرُض َّللاََّ َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه{

ربا، وروى  فهو منفعة جر كل قرض نهى عن وسلم: عليه هللا صلى النبي مسعود أن بن هللا
والقرض  أمثالها، بعشر الصدقةمكتوباً  ابهاب على فرأى الجنة، رجل الباهلي دخل أمامه أبو

 عشر. بثمانية
وتصوره،  هـ( البركة: البركة هي ثمرة الطاعة، وهي من األسس المعتمدة في عقيدة المسلم
 وحجبته وقد ال يفهمها من نظر إلى الحسابات اآللية فقط وابتعد عن المشاعر اإليمانية

، (2)خير في كل والكثرة واالتساع والسعادة ادةوالزي النماء هي: األرض فقط، فالبركة قوانين
َماء َواأَلْرِض{ لقوله تعالي:} َن السَّ ، (3)َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكات  مِ 

 ألحد ، وقيل(4)الشيء في الخير اإللهي حلول أو الزيادة اإلرادات:البركة منتهى شرح وفي
 عليه هللا صلى هللا رسول دعا أنزلوها بالتقوى، وقد قال: ارتفعت، قد األسعار صالحين:إن  ال

 هللا فو) أنس: ، قال(5)أعطيته( فيما له وبارك وولده أكثر ماله فقال:)اللهم بالبركة ألنس وسلم
 لتثمر في أرضي اليوم وإن   المائة نحو على ولدي ليتعادون  وولد ولدي وإن لكثير مالي إن  

يقول د. عبد الحميد الغزالي أستاذ ، (6)(غيرها مرتين يثمر شيء البلد في وما مرتين السنة
االقتصاد اإلسالمي بجامعة القاهرة: البركة قيمة في النظام اإلسالمي والثقافة اإلسالمية، 

ويشير د. ولكن ال بد من األخذ باألسباب ثم التوكل على هللا بعد ذلك من منطلق إيماني، 
 عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر إلى أن   محمد

                                                 

  للفقراء واملساكني وغريهم من ذوي احلاجة و معنواي للدافعني واملتصدقني واملقرضني ما نقص مال من صدقةالصدقة تزيد الدخل حسيا 
 .11سورة احلديد، آلية - 1
 .1204، سبق ذكره، ص1،وقاموس احمليد ج/396، مرجع سبق ذكره،ص10لسان العرب /ج -2
 .96سورة األعراف، اآلية  - 3
 .235،مرجع سبق ذكره،ص1البهويت ج/ - 4
هللا أبو بن إمساعيل حممد - 5 -هي1407بريوت، -اليمامة كثري، ابن امل تصر،دار الصحيح اجلامع :الب اري الب اري، صحيح عبد 

 .5975م،ص1987
 .97-96م،ص 2008البحوث، بديب، بديب إدارة اخلريي والعمل اإلسالمية الشؤون كامل صكر القيسي، ترشيد االستهالي يف اإلسالم، دائرة- 6
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البركة تعني المكوث والبقاء فيحصل اإلنسان على الشيء ويبارك هللا فيه رغم صرفه، فال 
ُيفتح عليه باب لمصرفات وُيوفقه إلى أن يشتري شيًئا ُيوفَّق فيه فال يحتاج لمصروفات  

أن يكون هناك نماء هو مفهوم البركة  رف دوابة الخبير االقتصادي: إن  أخرى، ويقول د. أش
البركة هي الزيادة والنماء  في الباطن رغم وجود نقص ظاهري للمال، ويري الباحث أن  

وفي المواسم الدينية وهي متزايدة مقارنة  ويالح  ذلك من بركة األنعام وما يذبح منها يومياً 
ه رغم عة البركة مثل البغال والخنزير وغيره، وانتقد د. دوابة أن  مع غيرها من الحيوانات منزو 

الزيادة في البركة تتحول إلى االستهالك ال لالدخار،   ن  أانتشار البركة االقتصادية إال 
وصدق فيها قول الرئيس األمريكي األسبق نيكسون:إن العرب ال يعرفون كيف يصنعون 

 قون.الثروة، ولكنهم يعرفون جيًدا كيف ُينف
  في النظرية االقتصادية واالقتصاد االسالمي محددات االستهالك: المطلب الثالث

يعتبر االستهالك أحد مكونات الدخل القومي ألي بلد، كما أن ه أحد أهم مؤشرات        
الرفاهية،حيث تتجه الدراسات اليوم لمعرفة محددات االستهالك االقتصادية واالجتماعية ثم 

العادات والتقاليد في تنمية أو تخفيض االستهالك وهل يمكن االستفادة   التعرف على دور
من هذه العادات لخدمة االستهالك، والتنمية مًعا، فاالدخار هو الجزء الثاني من الدخل وهو 
معاكس لالستهالك أي إذا ازداد االستهالك ينقص االدخار وإذا زاد االدخار يزداد االستثمار 

في المستقبل، ويمكن مالحظة العالقة بين االستهالك والدخل من خالل ثم يزداد االستهالك 
 -اآلتي:

 العالقة بين االستهالك والدخل: يطلق على اإلنفاق العائلي الجاري على السلع والخدمات/1
تعبير االستهالك، أما الجزء الذي ال يستخدم فيطلق عليه االدخار. إذن االدخار: هو الفرق 

، وقد يكون (1)لممكن التصرف به والجزء المخصص للسلع االستهالكيةبين الدخل الجاري ا
اإلنفاق أكبر من الدخل نفسه، وحينئذ نكون أمام ادخار سلبي أي ننفق من المدخرات السابقة 
أو الممتلكات. إذن الدخل الممكن التصرف به يساوي االستهالك مضافا إلية االدخار 

(yd=c+sولكن ما الذي يحدد القدر م ،) ن الدخل الذي ينفق لالستهالك؟، لقد أكدت نظرية
                                                 

 237م ص 1988جوارتيين رجارد اسرتوب، االقتصاد الكلي، ترمجة عبد الفتاح عبد الرمحن دار املريخ  الرايض - 1
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كينز في االستهالك هذا األمر حين وضحت )القانون النفسي األساسي الذي يقرر أن األفراد 
يميلون كقاعدة وفي المتوسط، إلى زيادةاستهالكهم بزيادة دخلهم، ولكن ليس بنفس مقدار 

 (1)الزيادة في الدخل(.
هو النسبة بين اإلنفاق االستهالكي الجاري والدخل الممكن  الميل المتوسط لالستهالك:أ( 

التصرف به.إذن الميل المتوسط لالستهالك يساوي االستهالك الجاري مقسوما الدخل الممكن 
 التصرف به.

 ينفق  الذي به التصرف الممكن اإلضافي الدخل من الجزء هو:لالستهالك الحدي الميل( ب
 على االستهالك. 

الدخل الممكن التصرف  حدي لالستهالك يساوي االستهالك اإلضافي مقسوماإذا الميل ال  
   Δ y/Δ sبه اإلضافي أي الميل الحدي لالستهالك

ج( المضاعف: هو اآلثار المكررة التي تنتج عن الزيادة في اإلنفاق بالنسبة للدخل، أو هو 
عن الزيادة األصلية   المعامل العددي الذي يشير إلى الزيادة في الدخل القومي التي تتولد

في اإلنفاق عن طريق الزيادة األخيرة من تأثير على اإلنفاق القومي على االستهالك، ويمكـن 
القول: بأن  المضاعف هو العدد الذي يتضاعف به االستثمار األولي  ليحقق زيادة كلية في 

يل الم/1الميل الحدي لالستهالك. أو المضاعف= -1/1يساوي  الدخل. إذن المضاعف
 الحدي لالدخار.

 -االستهالك: ودواعي أواًل: أسباب
 رمضان كشهر المناسبات في وخاصة واإلسالمية العربية الدول من كثير في الناس يقبل
 من جديد صنف األسواق إلى يظهر أن فما مثيل، له يسبق لم بشكل الشراء على والعيد
 حتى غيرها أو الكهربائية جهزةاأل أو المنظفات أو التجميل أدوات أو المالبس أو األغذية
 تتحول بسيطة فترة وبعد طويل، وقت منذ ينتظرونه كانوا وكأنهم اقتنائه إلى الناس يتسارع
  دواعي يتناول أن بالباحث يجدر مما عنها، االستغناء يمكن ال ضروريات إلى األصناف هذه

                                                 
 .177م، ص 1997على كنعان ،اقتصادايت املال والسياستني املالية والنقدية، دار احلسنني دمشق -  1
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 -:في وتتمثل اإلسالمي المجتمع في االستهالك زيادة وأسباب
 -:والتطلعات الطموحات ثورة: اً نيثا
 الماضية، القرون  في اإلنسان يعرفها لم عظيمة إنجازات العشرين القرن  في البشرية حققت   
 الثورة ظل ففي البشر، لدى والتطلعات والطموحات التصورات في التغير إلى أدى ما وهو

 العالم في الرجال ىأغن به يتمتع ما يرى  أن المعدم الفقير للرجل أمكن الهائلة اإلعالمية
 يخطر لم ما بتحقيق ويحلم يتطلع أخذ وبالتالي التلفزيون، شاشة خالل من رفاهية، وأكثرهم
 الدعاية شركات أصحاب برع لقد وإمكاناته، قدراته ويفوق  تصوراته تبلغه لم وما بباله،

 تواإلعالنا الدعايات طريق عن للناس وتزيينها والخدمات السلع ترويج في واإلعالن
 بإعدادها يقوم والتي التلفزة، ومحطات الفضائيات شاشات على تعرض التي التجارية

 المسلمين أبناء أتقن لذلك ونتيجة الفني، واإلخراج واأللحان الموسيقى في بارعون  أخصائيون 
 والستااليت الجوال، أجهزة وأشكال أنواع اختيار في يتباهون  فأصبحوا االستهالك، ثقافة

 .(1)ياراتوالس والرسيفر
 المخصصة األموال) إن   أثبتت م1989 عام" تايمز الصنداي" صحيفة أعدتها دراسة ففي

 هناك وأن كله، العالم في دوالر مليارات خمسة بنحو تقدر واألسواق اإلعالن لدراسة
 والفرنسية والبريطانية األمريكية هي اإلعالن سوق  على تسيطر عالمية أربع مجموعات
 (.والعطور والسيارات، البنوك،: هي الكبيرة اإلعالنية العناوين وأن   واليابانية،

  -:االستهالك أنماط تغير: ثالثاً 
 العادي الرجل أصبح والتكنولوجيا والمواصالت االتصاالت وثورة اإلعالمية الثورة بفضل   

 واألطعمة والسلع والخدمات واألدوات الجديدة المنتجات على والحصول التقدم إلى يتطلع
 من الكثير على التغلب أمكن عالمية وسلع ومشروبات، أطعمة، النتشار ونظراً  الجديدة،
 االتحاد تفكك يوم رأينا وقد وأمة، شعب بكل الخاصة واللباس والشرب األكل عادات

 الهامبرجر يتناولوا لكي ماكدونالدز مطاعم إلى الناس هرع كيف السوفييتي
                                                 

 .1،ص30/01/2003كمال توفق ًحطاب، عالج محى االستهالي،إسالم أون  الين نت،-   1
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 القارئ  على يخفى ال المستهلك على واإلعالن عايةالد أثر بفضل هذا(. البيبسي)ويشربوا
 فمع األفكار، وحتى بل .البضائع لترويج بالنسبة هذا عصرنا في واإلعالن الدعاية أهمية
 والتأثير بضائعهم لترويج االقتصاديين بين المنافسة تزداد متشابهة لسلع عديدة أشكال وجود
 تزداد اقتصادية بمهمة يقوم واإلعالن وشرائها، ما سلعة الختيار لدفعه المستهلك على

 المصالح، وأصحاب االقتصاديين من متزايداً  اهتماماً  تتبوأ يجعلها مما .يوم بعد يوماً  أهميتها
 على تؤثر التي الطرق  أفضل دراسة إلى تهدف بحثية دراسات لتمويل المهتمين دفع مما

 هذه. ( 1) أمامها واسعة اتخيار  وجود رغم غيرها دون  ما سلعة الختيار وتدفعه المستهلك
 ليس .التعبير صح إذا نفسية اجتماعية اقتصادية صناعة اإلعالن من جعلت الدراسات
 عن البحث هو األساسي هدفها وإن ما للمستهلك وفائدتها السلعة محاسن بيان فقط هدفها
 عن النظر بغض معينة سلعة الستهالك تدفعه والتي ونفسيته المستهلك على المؤثرة الطرق 
 هامة، بنتائج خرجت الدراسات هذه. السوق  في أمامه الموجودة السلع بين األفضل كونها

 في ولكنها .السلع تسويق غاية لتحقيق واإلعالن الدعاية صناعة على القائمون  استخدمها
 في مهمة تغيرات وأحدثت .وسلوكياتهم وأفراده المجتمع على عديدة آثاراً  تركت الوقت نفس
 يعد فلم .ما لسلعة اختياره طريقة إلى نظرته وفي االستهالك، حاجة إلى لكالمسته نظرة
 إلى االستهالكي السلوك تحول وإن ما .ما حاجة إشباع بوظيفة تقوم لسلعة شراء مجرد األمر
  (2)غيرها كثيرة أخرى  ومسميات .أخرى  أحياناً  اجتماعي" برستيج"و أحيانًا، موضة

 -:اإلسالمي االقتصاد في تصاديةاالق االستهالك محددات: رابعاً 
 -أهمها: ومن عوامل عدة على االستهالك مستوى  في النقصان أو الزيادة تعتمد   
 -: السائدة المحددات المتغيراتأوال:  
  أدنى حدين إطار في وذلك المسلم، استهالك على تأثيره الدخل يعلب: الدخل مستوى  /1

                                                 
انهد سعيد ابشطح ،مىت نشفى من مرض االستهالي الرتفيهي، جريدة الرايض جريدة يومية تصدرها مؤسسة اليمامة الصحفية موقع - 1

 .1،صwww.alriyadh.com،2009اجلريدة
 .1رغداء زيدان، أتر الدعاية واإلعالن على املستهلك مجيع احلقوق حمفوظة ملوقع الشهاب لإلعالم،ص -2
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 الحد ويقابل. مسلم لكل عادة يتاح أن يمكن الذي الدخل لمستوى  أدنى حد فهناك وأعلى،
 الحد هذا.  االستهالك على الدخل في الزيادة تأثير إلمكانية أقصى حد لالستهالك األدنى
  المسلم، للمستهلك والمكان الزمان ظروف حسب والتبذير اإلسراف بتفسير مرتبط األقصى
 فإن ه دخل أي للفرد يتوفر لم ذافإ االستهالك، على تؤثر التي العناصر أهم من الدخل يعتبر
 كالممتلكات ثروته من جزءً  لبيع يضطر وقد باآلخرين االستعانة أو مدخراته إلنفاق يضطر
 يزداد الدخل ازداد فكلما واالستهالك الدخل بين قوية العالقة نعتبر وبالتالي ، وغيرها العقارية

 بين للعالقة تفسيًرا شيكاغو مدرسة النقدية المدرسة رئيس فريدمان ملتون  قدم لقد .االستهالك
 المتوقع بالدخل كبير حد إلى العائلي االستهالك يتحدد قال عندما:واالستهالك الدخل

 دخله حسب ينفق فالمواطن الدائم، الدخل أو المستقبل في طويلة فترة خالل عليه الحصول
 إذا وبالمقابل انةلالستد ويضطر استهالكه يخفض فلن دخله انخفض فإذا المستمر أو الدائم
 أي (1)لالدخار يخصص وإنما االستهالك يزداد فلن القصيرة الفترة خالل ما لفرد الدخل زاد

 الفترة في يحصل ما وكل الحالي الدخل وليس الدائم بالدخل العائلة أو الفرد استهالك يتحدد
 .واالستهالك الدخل بين العالقة عن يعبر ال القصيرة

 السلع قائمة اختيار في  المسلم المستهلك أذواق دور تحدد مبادئ عدة فهناك: األذواق /2
 القائمة هي والخدمات السلع من ،فالطيبات استهالكها كيفية وفي االستهالكية والخدمات

 االستهالك على تؤثر التي فالعوامل.  اإلسالمية االستهالك سلة في تدخل أن يمكن التي
 المستهلك طلب على تؤثر العوامل هذه ألنَّ  ،(المستهلك دالة) االستهالك بدالة تسميتها يمكن
 إلى باإلضافة االجتماع، للتطور نتيجة األسواق في جديدة سلع ظهور منها السلعة، على
 مع الزمن مرور مع سلع تدخل والترويج واإلعالن الدعاية بفضل االستهالك أنماط تطور

 .االستهالك زيادة إلي يدفع ذاوه الكماليات، من ذلك قبل من كانت التي الضروريات،
 في الغذاء على تقضي سوف السكانية الزيادة أنَّ  إلى مالتوس القسيس ذهب: السكان /4

 والدخل السكان لنمو الرئيسة العواقب أحد إنَّ : "متشائماً  عالماً  رسم السكانية وبنظريته العالم،
                                                 

 .249-  248جيمس جوارتيين  رجيارد اسرتوب، مرجع سبق ذكره، ص  ص -   1
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 هذا في القطاع لهذا يمنح يالذ المهم الدور يبرر ما وهو الغذاء، على متزايد كلي طلب هو
 االقتصادية التنمية يعرِ ض قد الزراعي اإلنتاج في كاف   غير نمواً  إنَّ .العالمي النموذج

 أكثر في جوعاً  الموت في ويتسب ب النامية، البلدان من لكثير بالنسبة للخطر واالجتماعية
   (1)ا،وتوزيعه شراؤها يمكن ال المطلوبة الواردات كانت إذا فقراً  المناطق

 تختلف وهي ،"االلتزامات" والخصوم" المملكات" األصول بين الفرق  بأنها تعرف: الثروة /5
 وتعتبر..( سنوي  شهري،) تدفقي مفهوم الدخل بينما تراكميًّا مفهوًما كونها في الدخل عن
 من المستوى  نفس لهما شخصين افترضنا فإذا االستهالك، على إيجابي تأثير ذات الثروة
 بصورة االستهالك على سينفق فيهما األكبر الثروة صاحب الشخص أن   نتوقع فإننا الدخل
 يؤدي حيث الشركات ألسهم امتالكهم هو األفراد ثروة على مثال وأبرز اآلخر، من أكبر
 وتنعكس االستهالك على اإلنفاق زيادة وبالتالي ثروتهم ارتفاع إلى األسهم هذه أسعار ارتفاع
 مرتبط غير ألن ه الدخل، مستوى  عن المستقل االستهالك ارتفاع شكل في الزيادة هذه

 .بالدخل
 أصول وأي الجارية والودائع النقود في السائلة األصول تتمثل: السائلة األصول رصيد /6

 السائلة األصول زادت فكلما االدخارية، والودائع السندات مثل نقود إلى تحويلها يمكن أخرى 
 .االستهالك زاد كلما
 سلع شراء في الفرد رغبة تخفض السلع هذه مثل حيازة أن   حيث: المعمرة االصول يدرص /7

 غير السلع مشتريات على الفرد أنفاق من توسع لكنها يمتلكها، الفرد أن   طالما منها، أضافية
 زيادة إلى يؤدى والتلفزيون  الثالجة ،وحيازة البنزين شراء تتطلب السيارة حيازة فمثال المعمرة
 .لها المكملة السلع استهالك زاد كلما المعمرة األصول زادت كلما وغيره،إذا الكهرباء كاستهال

 ودخولهم؛ ثروتهم حيال المستقبلين األفراد توقعات على أيضاً  االستهالك يعتمد: التوقعات /8
 األفراد يميل وعليه االستهالك مستوى  في تغير عنه سينجم التوقعات مستوى  في تغير فأي

                                                 
ماسلى ليونتف وايرا سوهن، السكان والنمو االقتصادي العاملي يف القرن الواحد والعشرون، حترير جاست فاالند، ترمجة حممد دويدار،ب  - 1

 .115م،ص1988ن،القاهرة,
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 اْلَمِلكُ  َوَقالَ } (1)صحيح، والعكس التفاؤل وعدم التشاؤم ظروف في االستهالك صتقلي إلى
 َأيَُّها َيا َياِبَسات   َوُأَخرَ  ُخْضر   ُسنُباَلت   َوَسْبعَ  ِعَجافٌ  َسْبعٌ  َيْأُكُلُهنَّ  ِسَمان   َبَقَرات   َسْبعَ  َأَرى  ِإنِ ي
ؤْ  ُكنُتمْ  ِإن ُرْؤَيايَ  ِفي َأْفُتوِني اْلَمألُ  يقُ  َأيَُّها ُيوُسفُ :}تعالى وقوله (2)،{َتْعُبُرونَ  َياِللرُّ دِ   َأْفِتَنا الصِ 
 َأْرِجعُ  لََّعلِ ي َياِبَسات   َوُأَخرَ  ُخْضر   ُسنُباَلت   َوَسْبعِ  ِعَجافٌ  َسْبعٌ  َيْأُكُلُهنَّ  ِسَمان   َبَقَرات   َسْبعِ  ِفي
 ِفي َفَذُروهُ  َحَصدتُّمْ  َفَما َدَأًبا ِسِنينَ  َسْبعَ  َتْزَرُعونَ  َقالَ :}تعالى وقوله{َيْعَلُمونَ  َلَعلَُّهمْ  النَّاسِ  ِإَلى

مَّا َقِليالً  ِإالَّ  ُسنُبِلهِ    (3){َتْأُكُلونَ  مِ 
  بالتالي و لألسعار العام المستوى  الرتفاع التضخم يؤدي: لألسعار العام المستوى  /10

 شراء لصاحبه يحقق نكا الذي فالدخل االستهالك، وينخفض للدخل الشرائية القوة تنخفض
 السلع من الكمية نفس شراء يستطيع لن األسعار ارتفاع بعد فإن ه وخدمة سلعة 100

 استهالك ينخفض سوف شديًدا االرتفاع كان وإذا باالدخار يضحي سوف لذلك والخدمات،
 على تؤثر فاألسعار الظروف هذه لمواجهة العقارية ممتلكاته من جزء لبيع يلجأ قد أو الفرد
 األسعار مستويات عند األجور مستويات والحكومات الدول تحدد ما وعادة ستهالك،اال

 على الحفاا دفبه الدخول مستوى  لرفع الحكومات يدفع سوف السعر ارتفاع فإن وبالتالي
 .لألفراد االستهالك من مستقر مستوى 
 ء أواالستهالكاالئتمان االستهالكي: يقصد به البيع بالتقسيط الذى يسمح للفرد بالشرا /11

 إذن الكهربائية، واألجهزة والثالجات السيارات شراء مثل دخله، له يسمح مما أكبر بنسبه
 (4).السلع هذه مثل واستهالك االستهالكي االئتمان توفر بين طردية عالقة هنالك
سلع  من يشاهده لما استناًدا بدخله المستهلك يتصرف: الخدمات و السلع تشكيلة /12

 يضطر بأن ه والخدمات السلع من وفيًرا عرًضا المستهلك يجد ولم الدخل ازداد ذافإ وخدمات،
 وقوة المال ورأس باالستثمار بدوره يتأثر والعرض بالعرض، االستهالك يتأثر لذلك لالدخار

                                                 

 .184-180م،ص ص1982لبنان، امعية للنشر،كامل البكري، املدخل يف االقتصاد، الدار اجل- 1
 .43سورة يوسف،االية-   2
 .47و46سورة يوسف ،االيتان-   3
 .181كامل البكري ،مرجع سبق ذكره،ص-   4
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 اإلنتاجية الطاقة أو اإلنتاجية القدرة فإن عام وبشكل وغيرها األولية المواد وتوفر العمل
 وتوفرت االستثمار ازداد فكلما االستهالك وعلى الكلي الطلب على تؤثر يالوطن لالقتصاد
 بين فالمقارنة جديد الستهالك واسًعا اللمجا يصبح والخدمات السلع من واسعة تشكيلة
 أفضل هي اآلن وزيادته االستهالك توسيع مجاالت بأن   توضح( م 2009وعام 1980)عام
 (1).متوفرة غير السلع كانت عندما العام ذلك من بكثير
 يزيد الصرف سعر زيادة أن   حيث االستهالك، على يؤثر الصرف سعر: الصرف سعر /13

 تزيد أو المنخفض، الدخل لذوى  السلع هذه استهالك من يقلل مما المستوردة السلع أسعار
 أو الصرف سعر ثبات عند ،والعكس المرتفع الدخل لذوى  عليها الدخل من المنفقة النسبة

 .انخفاضه 
 العوامل هذه: المغتربين وتحويالت المديونية المفاجئة، الثروة والتقليد، المحاكاة /14

 .توفره عدم حالة في العكس ويحدث توفرت اذا االستهالك حجم من تزيد جميعها
 الثروة المفاجئة، المديونية وتحويالت المغتربين :هذه العوامل جميعها تزيد من حجم -15

 (2).توفره عدم حالة في العكس ويحدث توفرت اذا االستهالك
 -:االجتماعية االستهالك محددات: ثانًيا
 والتراث، والدين، العامة، والثقافية الشعبية، والتقاليد بالعادات تاريخًيا االستهالك ارتبط لقد   

 لوقت ادخر مثالً  االستهالك وتأجيل االدخار على تحض التي الشعبية األمثال فظهرت
 ،وآيات وأمثال حكم، من وغيرها أوسطها األمور خير االستهالك، في ذرتب ال( الحاجة
 االجتماعية العالقات إن  .االدخار وحجم االستهالك فكرة تحدد شريفة نبوية وأحاديث قرآنية،
 على والعطف الكبار محبة) اآلخرين واحترام وأخالق وقيم أفكار من الروحي جانبها في

 ومساعدة الصعبة األعمال إنجاز على والتعاون  تاجينوالمح الفقراء ومساعدة( الصغار
 وغيرها، المريض وزيارة األحزان في والمواساة األفراح في والمشاركة البعض لبعضهم الجوار

                                                 

 .39م،صwww.rsscrs.com،2006ها  عرب،تبسيد مبادى االقتصاد الكلى،ملتقى البحث العلمى،شث على املوقع -   1
 .10والتنمية، مجعية العلوم االقتصادية السورية، د ت، ص علي كنعان، االستهالي -   2
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 ذلك؟ يظهر فكيف مًعا، واالدخار االستهالك على مباشر بشكل تؤثر وتقاليد عادات جميعها
 يوزع سوف التكلفة ثمن ألن   االستهالك حجم يخفض سوف مسكن بناء في األفراد تعاون  إن  
 فيما االستهالك حجم يخفض أن يمكن واألتراح األفراح في األفراد تعاون  بائعين، وكذلك لعدة
 تناول من االستهالك عادات تؤثر وكذلك مساعدة، ودون  بمفرده به سيقوم الفرد كان لو

 حجم في ،والسهرات الشعبية اتوالزيار  والمشروبات، الحلوى، وتناول الطبخ، وطريقة الطعام،
 والتقاليد العادات على واالجتماعي االقتصادي التطور مستوى  يؤثر وبالمقابل االستهالك؛

 يزداد وبالتالي التعاون  حجم وينخفض الفردية تزداد التطور مستويات ازدادت فكلما
 االستهالك محج وينخفض االدخار يزداد الجماعات بين التعاون  حجم ازداد وكلما االستهالك

 االدخار وزيادة االستهالك تأجيل على آسيا شرق  جنوب دول وتقاليد عادات شجعت لذلك
 (1)العالمية النسب أعلى من وهي الدخل من%40إلى االدخار وصل حتى
 اإلسالمية الدول في محرًما الخمر تجد فقد والدين والقيم باألخالق االستهالك يتأثر /2

 السلع. هذه واستهالك إنتاج على ينعكس مما مية،االسال غير الدول في ومباح
 يتأثر االستهالك بالدعاية واإلعالن والترويج للبضائع حيث يشرح العارض طريقة إنتاج /3

 لحوًما كانت السلعة هذه بأن   ويوضح والصيانة استهالكها أو استعمالها وطريقة السلعة
 هذه عن الشروحات من وغيرها مةالعا بالصحة تضر وال اإلسالمية الطريقة على مذبوحة
 .مًعا والدين بالدعاية متأثرين الستهالكها األفراد يدفع الذي األمر السلعة

 يتأثر االستهالك بشكل ونمط الدولة القائمة فاالستهالك في الدول الرأسمالية يختلف عن /4
 آلخر بلد من ختلفت االستهالك وقوانين تعاليم فإن   وبالتالي االشتراكية الدولة في االستهالك
 .القائمة للتشريعات استناًدا

 االحتكار سيطر فإذا احتكاري؟ شبه أم احتكاري  هو هل اإلنتاج بشكل االستهالك يتأثر /5
  المنافسة اشتدت إذا وبالمقابل االحتكارية السلع من االستهالك وينخفض األسعار ترتفع

                                                 
 .86ص 85م ،ص1985 السعودية؛ -حممد عبد املنعم عفر، االقتصاد اإلسالمي ، دار البيان العريب، جدة -   1
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 (1).وتشريعاته االحتكار قوانينب يرتبط األمر وهذا االستهالك ويزداد األسعار تنخفض
 ال وبالتالي (2)الدخل، توفر على تتوقف اإلنتاج والبناء والشراء البيع عمليات إن   :الفقر /6

 وما العكس؟ أم االستهالك على الفقر يؤثر فهل االستهالك، بدون  االجتماعية الحياة تستمر
 الفرد قدرة عدم الحرمان هو كيةواالستهال المعاشية الناحية من الفقر بينهما؟، العالقة  هي
 ينخفض فالفقير المعيشة، تكاليف أو أعباء لمواجهة الدخل من يكفيه ما على الحصول على

 الفقير استهالك مقارنة يمكن ال وكذلك المتوسط الدخل ذو نظيره استهالك عن استهالكه
 .األغنياء باستهالك

 استهالك انخفض كلما الفقر حدة ادت ازد فكلما واالستهالك الفقر بين واضحة العالقة إن     
 (3).االدخار يزداد الغنى ازداد وكلما العائلة أو الفرد
 واإلنتاج االستهالك أنماط تغيير نحو الرئيسية الدافعة القوى  االقتصادية: من العولمة /7 
 السلع من الخيارات من مزيداً  اآلن أمامهم المستهلكون  يجد العولمة اليوم، وبفضل العالم في

التكنولوجيا،  ونقل مباشر والغير األجنبي المباشر واالستثمار التجاري  للتوسع نتيجة والخدمات
 و االنتشار العالمي ألساليب إنتاجية أكثر نظافة تحاف  على الموارد وتقلل من

 (4).البيئة على اآلثار 
 الشريعة على بناء عالية سكانية بكثافة تتميز االسالمية الدول معظم: االسرة حجم /8

 حجم تزداد ،حيث(القيامة يوم األمم بكم مباهي إني تكاثروا تناكحوا:) ص لقوله االسالمية
 النوعية بالزيادة سواء والتكاثر الزيادة إلى دعت التي االسالمية الفلسفة على بناءً  بها االسر
  حجم يادةز  فإن   كل   وعلى االخر، البعض يرى  كما الكمية بالزيادة أو البعض أدعى كما

 .(1)االستهالك زيادة إلى تؤدى األسرة

                                                 

 .55-54م،ص ص1997سوراي-على كنعان، االقتصاد اإلسالمي، دار احلسنني للنشر، دمشق  -   1
 .86ر ،مرجع سبق ذكره،صحممد عبد املنعم عف-   2
 .118م،ص1980مكتبة وهبه ،القاهرة  -يوسف القرضاوي ،مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم  -   3
 . 190 - 187ص ص  1968أريك روي، سريخ الفكر االقتصادي ترمجة راشد الرباوي، دار الكاتب العريب للنشر القاهرة  -4
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 الثالثبحث الم
 إلنفاقل الدخل المتاح النموذج القياسي لدراسة أثر العولمة االقتصادية علي

  تمهيد:
تركيز النشاط االقتصادي على الصعيد كما ذكر الباحث سابقًا هي العولمة االقتصادية     

، وبالتالي تهميش الباقي أو إقصاؤه بالمرة وإحداث العالمي في أيدي مجموعات قليلة العدد
التفاوت ما بين الدول حتى داخل الدولة الواحدة، وبالتالي تعميم الفقر كنتيجة حتمية للتفاوت 
من خالل استعمال السوق العالمية كأداة إلخالل بالتوازن في الدول القومية وبنظمها 

ادًا على اإلعالم بوصفه القضية المركزية التي وبرامجها الخاصة بالحماية االجتماعية، واعتم
يجب االهتمام بها إلحداث التغيرات المرغوبة محليًا ودوليًا، واعتماد تجارة السوق والمنافسة 
في سياق البقاء لألقوى واألصلح، وتؤدي بالتالي إلى شل الدولة الوطنية والقومية، ومن ثم 

ديدة والشركات العمالقة متعددة الجنسيات من خال تفتيت العالم لتمكين شبكات الرأسمالية الج
الهيمنة والسيطرة واالستخدام الوظيفي لوسائل االتصال المعاصرة وكسب الثروة ومراكز النفوذ 

ظاهرة تجارية اقتصادية  –إذن  –عماًل بمبدأ الربح الوفير وقليل من المأجورين . والعولمة 
رون وأرباب التجارة والشركات الكبرى، وتتجلى في الجوهر ومحركوها االساسيون هم المستثم

بوضوح في الجانب االقتصادي أكثر مما تتجلى في غيره من المجاالت األخرى، وهو األكثر 
 اكتمااًل، واألكثر تحققًا على أرض الواقع.

يعتبر االستهالك اإلجمالي أحد المحددات األساسية في تكوين الدخل القومي ويمثل    
من حجم اإلنفاق الكلي في كثير من دول العالم، إضافة إلى أن االستهالك النسبة الكبرى 

يلعب دورًا هامًا في االقتصاد ونموه. كما انه من أهم مكونات الطلب الكلي األمر الذي 
أكسبه أهمية خاصة وميزة تجعل منه مجااًل حيويًا تتعدد فيه البحوث للوصول إلى حقائق 

ق رؤيا وتخطيط مستقبلي للسياسات االقتصادية في دول علمية تخدم صانع القرار لتحقي
العالم بشكل عام و المملكة العربية السعودية بشكل خاص. وهذه الدراسة تهدف إلى تقدير 

م من خالل حصر 1995م إلى عام 1963نموذج االستهالك العائلي في المملكة من الفترة 
عائلي وفق النظرية االقتصادية  وتوقعات وتحديد المتغيرات المؤثرة في اإلنفاق االستهالكي ال

                                                                                                                                                         

اقتصاد قيمي ، جملة آفاق اقتصادية ، احتاد غرف التلارة والصناعة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،  حسني مصطفى غامن، نظرية االستهالي يف - 1
 .٦٠م ، ص  ١٩٩٤،  15، اىلد : ٦٠العدد: 



 م(2007-1991لفرتة من )دراسة حاةل اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان يف ا أثر العوملة الاقتصادية عىل اإلنفاق الاس هتاليك يف العامل اإلساليم

209 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

من أجل تحقيق هذا الهدف تم صياغة نموذج  الدارس إضافة إلى الدراسات األدبية السابقة.
قياسي يشرح العالقة بين اإلنفاق االستهالكي العائلي في المملكة و السودان والمحددات 

 ذج المقترح.المؤثرة فيه يتم من خالله قياس واختبار وتحليل نتائج النمو 
 -( تتمثل في اآلتي:Engelالعالقة بين االستهالك و الدخل)قوانين أنجل ن  إ
قوانين أنجل من خالل العديد من الدراسات اإلحصائية حول االستهالك، يوجد ثالثة  /1

أنواع من المستقيمات ترتبط بثالث فئات من السلع االستهالكية، تعرف هذه المستقيمات 
  :بمستقيمات أنجل

الزيادة في  ن  إف، ه تحت ظروف محددةالقانون األول ألنجل يقر بأن   ( النفقات الغذائية:أ
لكنها تتناقص  الدخل الوطني تؤدي إلى زيادة اإلنفاق على المواد الغذائية )بالكميات( ،

 )أي من الدخل(. كنسبة منه
في ظروف معينة  ه والقانون الثاني ألنجل، يؤكد على أن   ب( اإلنفاق على السكن واللباس:

ارتفاع الدخل الوطني تؤدي إلى زيادة اإلنفاق على الترفيه والتعليم وغيره، ليس  ن  إكذلك، ف
 كنسبة من الدخل الوطني. فقط بالكميات و إنما أيضاً 

 جـ( اإلنفاق على التعليم، النظافة، الصحة، الراحة، النقل، أثاث المنزل، والقانون الثالث
 الدخل الوطني يؤدي إلى زيادة اإلنفاق على السكن و اللباس ليسألنجل يقر بأن ارتفاع 

 فقط بالكميات لكن بشكل كبير جدا في النسبة تساوي إلى نسبة الزيادة في الدخل الوطني.
مرونة الطلب الدخلية: مرونة الطلب الدخلية: يقصد بها مدى استجابة الكمية المطلوبة  /2

في دخل المستهلك، و يمكن حسابها من  لذي يحدثنتيجة للتغير امن سلعة معينة للتغير 
 النسبة المئوية للتغير في الكمية المطلوبة تساوي  خالل العالقة التالية: مرونة الطلب الدخلية

يمكن التطرق لمرونة الطلب الدخلية لكل نوع  النسبة المئوية للتغير في الدخل،مقسوماعلى 
 من النفقات التالية: )فئة(

 ن  إ%، ف1المواد الغذائية العالقة اقل من الواحد الصحيح، إذا زاد الدخل ب أ( اإلنفاق على 
 % مهما يكن مستوى الدخل الجديد. 1اإلنفاق على الغذاء يزداد بأقل من 

ب( اإلنفاق على السكن و اللباس العالقة )مرونة الطلب الدخلية( هي الواحد الصحيح،هذا 
 %.1اق عليها يزداد بنسبة اإلنف ن  إ% ف1ه إذا زاد الدخل بيعني أن  

 المرونة هنا أكبر من الواحد  ن  إف جـ( اإلنفاق على الترفيه و التعليم ،النقل الصحة وغيره،
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% يؤدي إلى زيادة اإلنفاق على الترفيه و التعليم وغيره، 1أي زياد الدخل ب  الصحيح،
ه في أن   Engel يعتبر قانون إنجل ، فمن جانب المستهلك النهائي:(1)%1بنسبة أكبر من 

الطلب ينتقل بالتوالي من السلع  وضعية تطور القدرة الشرائية للسكان)المستهلكين( فإن  
الضرورية )أي االستجابة لرغبات الحاجات األساسية(، إلي السلع الثانوية)أي االستجابة 
لرغبات االستهالك الضخم المعتمد علي الصناعة كالسكن التجهيز المنزلي والسيارات 

علي هذه النظرية  ه(،إلي السلع العليا)والتي تتشكل في غالبيتها من الخدمات(، واعتماداً وغير 
( أن التطور االقتصادي يتسبب في جعل الطلب النهائي Danniel Bellاستنتج دانيال بيل)

خدمي.أما نظرية التيار الصناعي الجديد لالقتصاد الكلي، وهي نظرية مستمد أفكارها من 
ي الماركسي ترى أن الخدمات غير منتجة ألنه تتلف الثروة المادية، وأنها شر الفكر الكالسيك

تسلسل هرمي للطلب عليها خالل مراحل  وبالنسبة للخدمات نفسها وضع بيل.البد منه
 التطور االقتصادي المختلفة:

ففي البداية يتطور الطلب علي الخدمات المالزمة للتطور الصناعي للقرنين التاسع عشر  -
 عشرين)كقطاعات النقل، الكهرباء، الماء، والغاز...(.وال
ثم بعد ذلك يتجه الطلب بقوة نحو الخدمات المالزمة لتطور االستهالك الجماعي)خدمات  -

 والعقارات...(. .التأمين، والبنوك
ثم بعد ذلك يبدأ قطاع الخدمات في االنتشار في مجال الطلب علي الخدمات الشخصية  -

 ة ، والثقافة، والعروض...المرتبطة بالترفي
وفي األخير يتجه الطلب نحو الخدمات ذات الطابع الجماعي للتكوين والراحة )كالصحة،  -

توضيح حجم األموال التي تنفق  التعليم والخدمات العمومية...(، وهذا ما دفع بالباحث أيضاً 
ات لهؤالء على خدمات الهاتف النقال والثابت، وفي الوقت نفسه قللت من حجم المدخر 

وال تحقق أي منفعة تذكر، وخاصة لطبقة الفقراء والطالب في المراحل  المستخدمين لها،
 يستبعدقانون العمل  بأن   الجامعية، فكأن من فلسفة دخول الجامعة شراء الهاتف النقال،علماً 

تف او اله هفي مرحلة الدراسة، وبالتالي يتم تغذية)كرت الشحن( هذمن العمل وهم فئة الطالب 

                                                 

 الرابد منتدي املستهلك االستهالي واملتغريات االقتصادية، قسم توعية املستهلك-1
http://www.vb.almostahlik.net/sendmessage.ph 
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، والذي تسبب ولى أمر (من مصرفات الطالب خالل فترة الدراسة) مما ينفق عليهم من ذويهم
أثناء  بل يدفع به للعمل مما ينعكس علي سلوك وتحصيل الطالب، ،له الطالب في شرائه

السابقة هل مرحلة  Bell))بالرجوع إلي نظرية بيل فترة الدراسة لتلبية ممطلباته اليومية، 
أم قانون إنجل  هو خدمي،لمستهلك لالتي تجعل الطلب النهائي هي تصادي التطور االق

نتقل فيها األنفاق االستهالكي إلي يالسابق الذي يري تطور القدرة الشرائية )أي الدخل(  
،ال أحد ينكر أن لهذا (السلع العليا)أي فيما يخص أهداف قطاع االتصاالت االجتماعية

من خالل تسهيل  ه يساهم في تحسين نوعية الحياة،أن   حيثهامه القطاع خدمات اجتماعية 
االجتماعية من الجهات المسئولة عبر  الحصول الخدمات االتصال مع األقارب، وأيضاً 

اللجان المختصة في ذلك، وكذلك مساهمته في السياسة االجتماعية الهادفة لجعل خدماته 
لمناطق النائية، ومن أهم ميزات هذا وسيلة لتدعيم األمن، وتقليص العزلة علي الساكنين في ا

القطاع كذلك يمكن الجهات المسئولة من التدخل السريع في وقت األزمات )كالفيضانات 
والحرائق والزالزل وغيره(، وهو بذلك ضمان اجتماعي واقتصادي، حيث تقدم أو تستعد 

لية تحويل جراء هذه الكوارث، باإلضافة لتسهيل عم للمتضررينالسلطات من تقديم العون 
مصاريف لبعض أفراد األسرة وخاصة الطالب بالجامعة وغير، وتوفير المعلومات الخاصة 

البنك  وتجدر اإلشارة إلي عملية التحويل هذه وهي أرخص من التحويل بالبنك ،الن   بهم،
عن موقع الدراسة مما يتطلب  لي بعد البنك أحياناً إيأخذ عمولة علي التحويل باإلضافة 

يساهم الهاتف بالتعرف  وأيضاً  إيجار عربة لمكان البنك، ريف الموصالت وأحياناً األمر مصا
التكنولوجيا  أن  بيمكن القول  نعلي أحوال الطقس سواء إن كان أمطار أو درجات حرارة.إذ

غير الكثير من عمل المؤسسات الخدمية اليوم مثل خدمات التحويل في البنوك و شراء 
األمر الذي أدي إلي  شبكة االتصاالت في الدولة)شبكة سوداني( الكهرباء المعتمدة علي أحد

بل أصبحت العديد من الخدمات في اآلونة  وظهور الخدمات الحرة، استبدال العمال باآللة،
األخير تتوزع عبر شبكات وطنية دولية بعيدا عن أصولها الوطنية، وتكمن أهداف قطاع 

ناطق المعزولة في االقتصاد الوطني، وذلك االتصاالت االقتصادي في دمج اقتصاديات الم

                                                 

  هي جمموع اخلدمات املوجه للمستهلك النهائي الستعماله الش صي مثل خدمات اهلاتف النقال،واليت هي موضوع البحث حمل الدراسة،وعادة ما
 تتطلب هذه اخلدمات اتصاال مباشرا وعالقة تبادلية بني مقدم اخلدمة واملستهلك،شيث هذا األخري يؤتر يف تواجدها ونوعيتها وجودعا.
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األمر الذي يسهل عملية نقل  بفضل قدرته الهائلة في الربط بين مختلف جهات الوطن،
األخبار والمعلومات االقتصادية عن األسواق والمعامالت التجارية، وهذا يساعد مؤسسات 

ض اإلنتاجية، ففي حالة االقتصاد الوطني العامة والخاصة في اتخاذ القرار من زيادة أو خف
زيادة اإلنتاج يمكن قطاع النقل من زيادة إيراداته، والعكس في حالة غياب قطاع االتصال 
يكلف مؤسسات االقتصاد الوطني العامة والخاصة بسبب عدم معرفة أحوال أسواق القطر، 

 ألعبائه. لذا هذا القطاع يعتبر مساعد مهم لقطاع النقل ومخففا باإلضافة إلي إهدار الوقت.
 -في السعودية: ياإلنفاق الدخل أثر العولمة االقتصادية علي: المطلب األول

سوف يتناول الباحث أثر العولمة االقتصادية من خالل االستخدام المفرط ألجهزة أي    
الهاتف النقال والتلفاز وحجم المشتركين والمشترين في كل من الدولتين)السعودية والسودان(، 

رؤية حول أثر هذا االستخدام المفرط علي المدخـرات مما أنعكس على التنمية حتى توضح ال
وتم  ،في االقتصادية للدول النامية عامة والسعودية والسودان محل البحث بصفة خاصة

الجزء يحمل خصائص الكل، إذا ما ينطبق  أن  اختار الدولتين كعينه للدول اإلسالمية، وبما 
ودان( يعمم على باقي الدول اإلسالمية، وعليه ركز الباحث على على الدولتين)السعودية والس

دخل الفرد مرتفع، وبالتالي تعتبر كنموذج للدول اإلسالمية التي يرتفع فيها  السعودية ألن  
ا السودان نموذج للدول اإلسالمية التي ينخفض فيها دخل الفرد، ومما سبق دخل الفرد، أم  

تصادية عبر آلياتها الحصول على مدخرات الدول النامية من سلبيات العولمة االق ذكره أن  
حتى تصبح هذه الدول  بما فيها دول العالم اإلسالمي، من خالل هذه المنتجات وغيره ،

تابعة للنظام الغربي بكل سلبياته سواء في االستهالك)كالواجبات الجاهزة( أو في الملبس 
ر وغيره كأحد مؤشرات العولمة والخدمات وغيره، لذلك أستخدم الباحث هذا المتغي

االقتصادية، والذي له أثر سلبي علي اإلنفاق االستهالكي، بل أصبح يزاحم ذوي الدخول 
المحدود)الفقراء( في استهالكهم ومعيشتهم وذلك من خالل الظهور بمظهر ال يناسب مستوى 

ن لم يكن إي الدخل لديهم، وأما الطبقة األخرى )ذوي الدخول المرتفعة( أصبح الهاتف يقض
الباحث ال يستنكر إيجابيات العولمة إال  على كل مدخرات بل على معظمها، وبالرغم من أن  

 ه يرى مثل المتغير البد من دراسته وتوضيح أثره على اإلنفاق االستهالكي)الدخل( رغم أن  ن  أ
في دولتين الدراسة  ، وبما أن  هذا األخير يتأثر بمتغيرات أخري سوف يتناولها الباحث الحقاً 

من دول العالم اإلسالمي، والعولمة ظاهره من ظواهر العالم الغير إسالمي)النظام الرأسمالي( 
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ذكر عبد المجيد عزيز الزنداني و يجدر بالباحث أن يجد لها أصل في الشريعة اإلسالمية، 
 اه و في كتابه التوحيد في اجتهاداته لتفسير حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم: فيما ر 

( ، و في حديث األرض زياً  لطبراني حيث قال:)ال تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتزوي ا
آخر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال) والذي نفسي بيده ال تقوم 

، فيؤل (1)الساعة حتى تكلم الرجل عزبة سوطه، وشراك نعله وتخبره بما أحدث أهله من بعده(
ديث نطق الجماد وقد نطق ، وفيه إنباء بأجهزة استقبال توضع في النعلين أو الزنداني في ح

 ، والباحث ال يريد أن يأصل للعولمة، ولكن يريد أن يوضح أن  (2)في سوط يحمل باليد
استهالك المستهلك المسلم أصبح غير رشيد يقلد فيه استهالك مستورد من دول غير 

 إسالمية.
  -أدبيات الدراسة:/1
الباحث بأدبيات الدراسة فروض النظرية االقتصادية أي العوامل والمحددات التي  يعني   

تؤثر علي اإلنفاق االستهالكي كمتغير تابع يتأثر بمحددات تزيد وتقلل من حجم الدخل 
المتاح لإلنفاق في الدولتين السعودية والسودان، وهذه المحددات بعضها يمكن قياسه من 

عها وبعضها ال يمكن قياسه كالمحددات الروحية سوف يتم خالل البيانات التي تم جم
تضمينها في المتغير العشوائي) سبق تناولها في المطلب السابق(، كحجم الهواتف المشتراه 
وعدد المشتركين )أي المشترين من العدد الكلي لحجم السكان في الدولتين( وهذين المتغيرين 

يهما، وكذلك متغير االستهالك من المفترض لهما عالقة عكسية مع حجم الدخل المنفق عل
أن يكون له عالقة عكسية مع الدخل، بخالف محددات الطلب التي يكون الدخل فيها ذو 
عالقة طرية مع االستهالك بمعنى كلما يزيد الدخل يزيد االستهالك لكن بنسبة أقل من نسبة 

ا في هذه ك متغير تابع، أم  هناك الدخل متغير مستقل واالستهال الزيادة في الدخل، بحيث أن  
االستهالك متغير مستقل والدخل متغير تابع، وباإلضافة  الدراسة فيحدث العكس بمعنى أن  

العالقة عكسية  نذإللمتغير المستقل التضخم فكلما أرتفع حجم التضخم كلما أنخفض الدخل، 
 ، فكلما زادبين المتغيرين، وكذلك ضريبة الدخل تؤثر علي حجم الدخل القابل للتصرف 

                                                 

 رواه أمحد يف مسنده من حديث أىب سعيد اخلدري، ورواه الرتمذي حسن صحيح.  - 1
و عبد اىيد عزيز  .114-113م،ص ص1990-هي1411، دار اخلري للطباعة والنشر، بريوت،2عبد اىيد الزنداين،كتاب توحيد اخلالق ج/ - 2

 .130م،ص1990-هي1410الزنداين، كتاب التوحيد، مكتبة طبية،املدينة املنورة،السعودية،
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متغير السعر فتوجد عالقة عكسية مع  حجم ضريبة الدخل كلما أنخفض حجم الدخل، وأيضاً 
حجم الدخل، واالستثمار الخاص، والدخل القومي والمتغيرات الروحية األخرى كالزكاة )الميل 
الحدي للفقراء( والوقف وغيره، فهذه المتغيرات جميعها لها عالقة طردية مع اإلنفاق 

 تهالكي وغيرها من المتغيرات.االس
 جمع البيانات اإلحصائية: لمعرفة أثر العولمة االقتصادية على اإلنفاق االستهالكي /1  
)الدخل( في السعودية، تم جمع بيانات توضيح ذلك مثل) حجم األسر المعيشية التي تمتلك  

ق على تقنية م(، واإلنفا2005-م1994جهاز تلفزيون ومستخدمو اإلنترنت خالل األعوام)
المعلومات واالتصاالت من دخل الفرد وحجم اإلنفاق على تقنية المعلومات واالتصاالت من 

م(، وبيانات عن التضخم ودخل الفرد 2007-م2000الناتج المحلي اإلجمالي خالل األعوام)
 والجوال الخلوي)الثريا( وحجم الحواسيب( خالل األعوام وحجم مشتركي الهاتف والجوال

م(، وهي تمثل فترة الدراسة محل البحث وغيره من المتغيرات، التي تعتبر 2007-م1990)
سمه واضحة من سمات العولمة االقتصادية، وهذه المتغيرات جميعها لها أثر علي اإلنفاق 

 االستهالكي. 
اإلنترنت وعدد الهواتف  ي( يوضح حجم أجهزة التلفاز المستخدمة ومستخدم2جدول رقم )

 م2005-م1994ة والثابت( بالسعودية خالل األعوام والنقال-)خلوية
 )القيمة باآلالف األجهزة واألشخاص(

حجم أجهزة  السنة
 التلفاز 

 

حجم 
مستخدمي 
 اإلنترنت 

حجم الهواتف 
 الخلوية

حجم 
 الحواسيب

حجم الهواتف 
 جوال وثابت

2005 5500 4700 14164 29.9 740 

2004 5300 3000 9176 30 537 

2003 5100 1586 7238 39.5 4876 

2002 4900 1500 5008 43.7 385 

2001 4700 1419 2529 50.2 272 

2000 4455 1016 1376 59.4 210 
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1999 4370 460 837 62.9 175 

1998 4260 100 627 10.8 140 

1997 4100 20 332 11.1 113 

1996 3950 10 191 11.8 104 

1995 3080 5 16 12.4 94 

1994 2100 2 15 13.6 93 

يالح  من الجدول أعاله أن هنالك تطورا واضح في استخدام أجهزة)حواسيب وهواتف     
ت وهذا االستخدام له آثار ثابتة وسيارة وخلوية( مع زيادة مضطرد في حجم مستخدمي اإلنترن

سلبية على حجم اإلنفاق االستهالكي)الدخل( ومن ثم المدخرات، مما يجعل الضغط علي 
الدخل القومي من خالل المطالبة بالعمل لكل أفراد الدولة، لمواكبة متطلبات العصر وهذا 

ي يجعل الدولة الوضع يدفع بالدولة باالستدانة من الخارج لقيام المشاريع التنموية،األمر الذ
هنالك استخدام  أن   إلى هدناتابعة لالقتصاديات الدول الغربية المانحة الدين، ويشير الجدول أ

متزايد ألجهزة التلفاز، ومستخدمي، اإلنترنت والهواتف الخلوية )الثريا(، عدد الحواسيب، عدد 
، وخاصة ( فترة رواج مصطلح العولمة2005-م1994الهواتف جوال وثابت خالل ألعوام )

، 29.9، 5500،4700،14164م،حيث بلق االستخدام لهذه األجهزة )2005في عام 
 ( لما سبق علي التوالي.740
األفراد في السعودية يستخدمون أجهزة التلفاز أكثر  أن  من خالل الجدول السابق أتضح   

 ، ثم يليه استخدام الهواتف الخلوية حيث بلق4317.917حيث بلق متوسط االستخدام 
، ثم مستخدمي اإلنترنت حيث بلق حجم متوسط المستخدمين 3459.083متوسط االستخدام

، وأخيرا عدد الهواتف )جوال وثابت( وعدد مستخدمي أجهزة الحواسيب، حيث 1151.5للنت 
( على التوالي، ويرجح الباحث استخدام التلفاز 31.28و 644.92بلق متوسط االستخدام )

يره يعود إلي عدم التعرف والممارسة علي األجهزة األخرى مثل خالل هذه الفترة أكثر من غ
ملحقات التلفاز جعلته  أن  )الزوجات واألبناء(، كما  الحاسوب باإلضافة الستخدام األسرة

                                                 

 ون عدد األسرة املعيشية اليت متتلك جهاز تلفزيون، و تعمد بعض الدول إىل ذكر األسر املعيشية اليت لديها أجهزة تلفاز ملون فقد، وهلذا قد يك
 أجهزة التلفاز املتوفرة أعلى مما يتم تسليله من قبل الدولة.  
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يتصدر بقية األجهزة األخرى، أما استخدم الهاتف الخلوي)الثريا( يأتي في المرتبة الثانية رغم 
البدوية للمجتمع السعودي، ومما تقدم جميعه يعتبره الباحث ارتفاع سعره يعود إلي البيئة 

 مظهر من مظاهر العولمة االقتصادية بآثارها السلبية على دخل الفرد من خالل إقتنائة لسلع
 تكاد تكون كمالية في الدرجة األولي، والعرض البياني أدناه يوضح ذلك.

دمة ومستخدمو اإلنترنت وعدد (  يوضح حجم أجهزة التلفاز المستخ2الشكل البياني رقم)
 (م2005-م1994 )والنقالة والثابت( بالسعودية خالل األعوام-الهواتف )خلوية

 
ا اإلنفاق على تقنية المعلومات واالتصاالت للفرد) من الناتج المحلي اإلجمالي( يمكن أم   

توضحيها من خالل معرفة النفقات على تقنية المعلومات واالتصاالت تشمل معدات 
لكومبيوتر )أجهزة الكومبيوتر، وسائط التخزين،والطابعات، والملحقات المساندة األخرى(، ا

برامج الكومبيوتر )أنظمة التشغيل، أدوات البرمجة، الخدمات، التطبيقات، التطوير الداخلي 
للبرامج(، خدمات الكومبيوتر )استشارة تقنية المعلومات، دمج نظم الكومبيوتر والشبكات، 

المواقع اإللكترونية، خدمات معالجة البيانات والخدمات األخرى(، خدمات االتصال استضافة 
واردات ، )خدمات االتصاالت الصوتية والبيانية( ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية

أجهزة ومعدات االتصاالت )بالدوالر األميركي باألسعار الجارية(، واردات أجهزة معالجة 
واألجهزة المكتبية )بالدوالر األميركي باألسعار الجارية(، وهذه النفقات  البيانات اإللكترونية

 جميعها يمكن استعراضها في الجدول أدناه.
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( يوضح اإلنفاق على تقنية المعلومات واالتصاالت من دخل الفرد وحجم 3الجدول رقم)
وأجهزة  اإلنفاق على تقنية المعلومات واالتصاالت، و واردات أجهزة ومعدات االتصاالت

 م2007-م2000معالجة البيانات اإللكترونية واألجهزة المكتبية  خالل األعوام 
 القيمة بالمليون 

 السنة
 

اإلنفاق على 
تقنية 

المعلومات 
واالتصاالت 

 للفرد

اإلنفاق على تقنية 
المعلومات 

واالتصاالت للفرد 
 من الناتج المحلي

واردات أجهزة 
ومعدات 
 االتصاالت

واردات أجهزة 
لجة البيانات معا

اإللكترونية 
واألجهزة 
 المكتبية

2007 4700 743.9 3822 1997 

2006 2088 307.8696942 3114 1470 

2005 2215 302.4136777 2733 1055 

2004 2430 270.0078857 1599 634 

2003 2428 236.2715628 1301 539 

2002 2659 232.2823568 1138 457 

2001 2481 214.9583474 1018 484 

2000 2385 217.553097 811 381 

 7017 15536 2525 21386 اإلجمالي

 1559.3 3452.4 561.2 4752.4 المتوسط

 

إجمالي اإلنفاق على تقنية المعلومات واالتصاالت سجل  ( أن  2يالح  من الجدول رقم )
مليون دوالر(، ثم يليه  21386م( حيث بلق)2007-م2000خالل األعوام) أعلى مستوى 

(، ويأتي حجم مليون دوالر 3452.4واردات أجهزة ومعدات االتصاالت وبلغت في مجملها)
األنفاق علي واردات أجهزة معالجة البيانات اإللكترونية واألجهزة المكتبية في المرتبة الثالثة 

ا إنفاق  الفرد على تقنية المعلومات مليون دوالر(،أم  1559.3حيث بلق حجم اإلنفاق حوالي)
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، ومما سبق مليون دوالر( 2525يأتي في المرتبة الرابعة حيث بلق في مجمله )فواالتصاالت 
مثل هذا اإلنفاق مظهر من مظاهر العولمة االقتصادية، وهو سبب من  ن  أيرى الباحث 

ربية في سلوكها االستهالكي من خالل هذا أسباب جعل الدول اإلسالمية تابعة للدول الغ
اإلنفاق المفرط علي هذه السلع الكمالية، والدليل على هذا القول تصنيف السعودية من الدول 
النامية رغم ارتفاع مستوى الدخل فيها، الن مقياس التقدم بمستوى الدخل لدى البنك الدولي 

الدولي في تصنيف الدول أصبح  ولكن المقياس الذي يعتمده البنك أصبح غير ذات جدوى،
الستغالل الموارد  يعتمد علي التكنولوجيا والمعدات المصنوعة لدى الدولة، المستخدمة فعالً 

على التكنولوجيا  فعالً  االقتصادية استخدام أمثل، لو كان اإلنفاق الذي ذكره الباحث سابقاً 
لما كانت صنفت من  مثالً نفط التي تستخدم في استغالل الموارد االقتصادية في السعودية كال

 ضمن الدول النامية رغم ارتفاع مستوى الدخل.
( يوضح حجم اإلنفاق علي تقنية وواردات أجهزة المعلومات واالتصاالت خالل 3العرض البياني رقم )

 م(2007-م2000األعوام)

 
في  األسلوب الرياضي لتقدير الدالة: لمعرفة أثر العولمة االقتصادية على اإلنفاق /2

( الخاصة بالمتغير التابع والمتمثل في دخل  4السعودية تم جمع البيانات أدناه)جدول رقم
الفرد المتـاح، والمتغيرات المستقلة، وهي الدخل القومي والذي يؤثر تأثير إيجابي في دخل 
الفرد)عالقـة طرية(، ومتغير التضخم وله عالقة عكسية مع المتغير التابع دخل الفرد، 

األيدي العاملة والموظف من خالل الرواتب واألجور  ر المستقـل حجم العمالة الن  والمتغي
ا متغير العولمة بمعنى وجود عالقة طردية بين العمالة ودخل الفرد، أم   يزيد دخل الفرد
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االقتصادية تم حسابه من خالل عدد الهواتف الخلوية والحواسيب والهواتف الثابتة والسيارة، 
جود عالقة عكسية بين متغير العولمة االقتصادية وحجم دخل الفرد، ويتوقع الباحث و 

 ( يوضح حجم المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، وعليه تصبح 4والجدول رقم)
 -المعادلة الرياضية على الصورة التالية:

       

 
 
 

    
     

     
لمعرفة أثر العولمة  .محل الدراسة لدولة السعودية تم جمع البيانات الخاصة بالبحث

االقتصادية علي اإلنفاق االستهالكي )الدخل(، ويتم ذلك من خالل الدراسة القياسية لهذه 
وهو الدخل القومي اإلجمالي للفرد )الناتج القومي  المتغيرات األنفة الذكر، مثل دخل الفرد

جمالي المحول إلى ا لدوالرات األميركية، مقسوما اإلجمالي للفرد سابقا(،هو الدخل القومي اإل
على عدد السكان في منتصف السنة.أما الدخل القومي اإلجمالي )بالدوالر األميركي 

( هو مجموع القيمة الجاري(: الدخل القومي اإلجمالي )الناتج القومي اإلجمالي سابقاً 
منتجات )ناقصا أي دعم أي ضرائب على ال المضافة من جميع المقيمين المنتجين زائداً 

المقبوضات الصافية من  للمنتجات( التي لم يتم إدراجها في حساب قيمة المخرجات زائداً 
الدخل األساسي )تعويضات الموظفين والدخل العقاري( من الخارج. البيانات باألسعار 

 سنة 15تشمل األشخاص في سن فا قوة العمل اإلجمالية: أم   الجارية للدوالر األميركي.
فأكثـر الذين ينطبق عليهم تعريف منظمة العمل الدولية للسكان الناشطين اقتصاديا، ويستثنى 

 ومقدمو من قوة العمل اإلجمالية العامـلون في القطاع غير الرسمي، والعاملون لدى أسرهم،
 يوضح ذلك. (4رقم) خدمـات الرعاية الذين ال يتقاضون أجرا عن جهدهم، و الجدول

 ياسي لتقدير الدالة: لتقدير دالة القياس تم جمع بيانات المتغيرات المستقلةالنموذج الق /3
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 والمتغير التابع لتوضيح أثر هذه المتغيرات على المتغير التابع)دخل الفرد(.
وعدد  لهاتف الثابت والسياروا الهاتف الخلوي و  دخل الفرد( يوضح حجم الدخل القومي و 4الجدول رقم )

 م2007-م1990في السعودية خالل األعوام العمالةو وحجم التضخم  الحواسيب

الدخل  السنة
 القومي*

دخل 
 الفرد*

الهاتف 
 **الخلوي 

 ثابت
 **وسيار

الحواسيب
** 

العمالة  تضخم
** 

1990 124757 7220 14851 76 23.2 13.1 51 

 

1991 138102 8000 15331 87 24.6 3.1 53 

1992 141738 8740 15828 93 24.8 -0.8 54 

1993 13606 8280 15910 93 24.6 -3.1 56 

1994 135799 7840 15959 93 29.9 0.97 58 

1995 145261 7850 16008 93 30 5.8 59 

1996 160189 8170 190736 104 39.5 7.1 61 

1997 167778 8410 332068 113 43.7 1.9 62 

1998 148541 8030 627321 140 50.2 _13.9 64 

1999 163881 7800 836628 175 59.4 11.2 65 

2000 188922 8140 1375881 210 62.9 11.6 67 

2001 182493 8480 2528640 272 10.8 -3.43 69 

2002 188330 8560 5007965 385 11.1 2.9 74 

2003 213273 9400 7238224 487 11.8 5.7 76 

2004 250800 10810 9175764 537 12.4 10.8 79 

2005 315852 12540 14164000 740 13.6 18.8 82 

2006 349138 13980 19663000 997 14.8 6.0 84 
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2007 383825 15500 20000000 1340 15.8 4.1 88 

 مصدر البياانت: كتاب األمم املتحدة اإلحصائي السنوي ومصدر البياانت: البنك الدويل ي مؤشرات التنمية يف العامل 
 مة ابآلالف اجلهاز وآلالف األش اص.*القيمة مباليني الدوالرات.**القي

( يوضح بيانات الدراسة القياسية ألثر العولمة االقتصادية علي اإلنفاق 5جدول رقم)
 م2007-م1990االستهالكي للسعودية خالل األعوام 

الدخل  دخل الفرد السنة
 القومي

القوة 
 العاملة

العولمة  التضخم
 االقتصادية*

حجم 
 السكان

 3832 114.10 13.10 510 1248 7220 م1990

 3886 126.90 3.10 530 1381 8000 م1991

 3823 133.60 80.- 540 1417 8740 م1992

 3875 130 3.10- 560 1360 8280 م1993

 3914 140 97. 580 1358 7840 م1994

 3942 140 5.80 590 1453 7850 م1995

 4000 330 7.10 610 1602 8170 م1996

 4056 489 1.90 620 1678 8410 م1997

 4109 820 13.9- 640 1485 8030 م1998

 4124 1070 11.20 650 1639 7800 م1999

 4173 1650 11.60 670 1889 8140 م2000

 4216 2810 3.43- 690 1825 8480 م2001

 4257 5400 2.90 740 1883 8560 م2002

 4296 7740 5.70 760 2133 9400 م2003
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 4334 9730 10.80 790 2508 10810 م2004

 4392 14900 18.80 820 3159 12540 م2005

 4446 20600 6.00 840 3491 13980 م2006

 4208 21400 4.10 880 3832 15500 م2007

 مصدر البياانت: كتاب األمم املتحدة اإلحصائي السنوي ومصدر البياانت: البنك الدويل ي مؤشرات التنمية يف العامل
 وملة االقتصادية من أمجايل حلم املشرتكني للهواتف اخللوية)الثراي( واهلواتف الثابتة والسيارة)اجلوال(.*مت حساب متغري الع

  -الدالة المقدرة: /4

 
 - حيث أن:        

 
 
 

 
 
 

 
جاءت نتائج الدراسة)معلمات النموذج( مطابقة لفرض النظرية االقتصادية السابقة، ومعنوية 

 المعلـمة ال ( بأن  i i =0. :H≠0بول فرض البديل) اختبارات الفروضإحصائيا مما يؤكـد ق
عن الصفر، أي بأن  أن المعلمة ال تختلف معنوياً ب، ورفض فرض العدم القائل تساوى صفراً 

ويجب استبعادها من النموذج محل البحث، وعليه كانت نتائج  المعلمة غير معنوية إحصائياً 
 -لنحو التالي:الدراسة القياسية للعينة على ا
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 -التفسير اإلحصائي والقياسي لمعلمات النموذج القياسي: /5
من حيث القوة  التقدير كان متميزاً  ، ويتضح أن   SPSSتم تحليل البيانات باستخدام برنامج
(، مما 0.90حيث بلق معامل التحديد المعدل قيمة ) التفسيرية للمعادلة كانت عالية جداً 

، بهذه المتغيرات، بينما هنالك (%90)نموذج أو المتغير المعتمد يتأثر بنسبةال يعني أن  
(، مما يؤكد (f= 34.9( فقط تعود إلي المتغير العشوائي، باإلضافة الرتفاع اختبار10%)

 )3.00tabf=(للجهتين، و (2.2tabt=(، و)n=18(بما أن  كذلك سالمة صياغة النموذج، و 
مما يؤكد قبول  قاطع الدالة، غير معنوية إحصائياً  0معلمة لل ن  إ، ف%5عند مستوى معنوية 

 ن  إالمعلمة ال تخلف معنوية عن الصفر، ورفض فرض البديل القائل  فرض العدم القائل بأن  
الدراسة  ميل الدالة يمر بنقطة األصل ألن   عن الصفر مما يؤكد أن   المعلمة تختلف إحصائياً 

 ن  إدراسة دالة االستهالك في األجل الطويل  في األجل الطويل كما أوضح كنيز عند
 2و 1االستهالك االستقاللي ال يوجد و أن ميل الدالة يمر نقطة األصل، أما المعلمات 

، أي)ميل الدخل القومي، ميل العولمة االقتصادية، والقوة العاملة، وحجم السكان( 4،5و
علمات ال تخلف معنوية عن جميعها معنوية مما يؤكد رفض فرض العدم القائل بأن الم

عن الصفر مما يجب  الصفر، وقبول فرض البديل القائل أن المعلمات تختلف إحصائياً 
تضمينهم في النموذج القياسي، ولقبول فرض البديل معني اقتصادي هو أن المتغيرات 

حاد المستقلة السابقة لها تأثير معنوي علي المتغير المعتمد،أما معلمة التضخم) االرتفاع ال
قيمة المعلمة  أن  لمستوى األسعار(، وبالرغم من مطابقتها لفروض النظرية االقتصادية إال 

المحسوبة أي  tأكبر من قيمة   t(، حيث أن القيمة الجدولية  لـ 3 جاءت غير معنوية)
(calt  أقل من قيمةtabt(وهذا يعني قبول فرض العدم القائل أن ،i =03 ،أي أن المعلمة   ال

متغير التضخم ال يمكن  عن الصفر وإنما االختالف ظاهري فقط، ويرجح الباحث أن   تخلف
على دخل  الفرد ومن ثم المدخرات، وهذه  ارتفاع األسعار يؤثر سلباً  أبعاده من النموذج الن  
البيانات المأخوذة من المصدر ربما تكون تقديرية وليست  أن   إلى مسلمة ويعزي الباحث

راد ال يدلون بمستوى دخلوهم،أما المتغير المستقل حجم  السكان فجاءت حقيقية أو أن اإلف
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أشارة المعلمة سالبة، وفي هذه أشارة واضحة علي أن المتغير ذو عالقة عكسية مع دخل 
كلما كثر حجم السكان كلما كثرت األيدي  ، الن  الفرد، ويرى الباحث هذا صحيح اقتصادياً 

 لة كلما انخفض األجر ومن ثم دخل الفرد، مما ينعكس سلباً العاملة، وكلما كثرة األيدي العام
علي حجم دخل الفرد، وهنا أشارة واضحة لالقتصاديين الذين يفسرون مفهوم الدخل 

حجم السكان محدد طردي مع استهالك، وهنا محدد ذو  باستهالك، وهذا مفهوم خاطئ،الن  
، بأن زيادة 1.5دخل القومي والبالغةعالقة عكسية مع الدخل، تشير المعلمة المقدرة لمتغير ال

، ويعود ذلك %1.5معدل الدخل القومي بنقطة مئوية واحدة تزيد نسبة دخل الشخصي بنسبة 
لزيادة الدخل القومي واالستفادة من عائدات النفط، مما ينعكس على زيادة دخل الفرد، ولكن 

صنيفات البنك رغم زيادة الدخل الشخصي تصنف السعودية من الدول النامية حسب ت
سلع العولمة االقتصادية بنسبة  اقتناءالدولي، أما تأثير العولمة االقتصادية كبير جدا، فزيادة 

، وكذلك تأثير المستوى الحاد %1.7مئوية واحدة ينخفض دخل الشخص بنسبة 
، مما يعني كلما زاد معدل التضخم بنسبة مئوية واحدة 13.7لألسعار)التضخم( والبالق 

، أما تأثير معدل القوة العاملة كبير جدا، %13.7الدخل الشخصي بنسبة  ينخفض حجم
زيادة حجم العمالة بنسبة مئوية واحدة تزيد نسبة الدخل الشخصي  وهذا يؤكد أن  

، وذلك من خالل اإلنفاق علي اإلنتاج المحلي، وأيضا حجم السكان أو  %38.4بمقدار
حد في المائة، كلما انخفض الدخل الشخصي األسرة، فكلما زاد حجم السكان بمعدل نمو بوا

ما لإلنفاق الغير مرشد أو إلي زيادة حجم السكان رخص األجور إ، ويعود ذلك %6.5بنسبة
 بسبب العمالة المتوفرة.

بين المتغير التابع الدخل الشخصي  أما معامل االرتباط فكانت العالقة قوية جداً     
ليس من المهم أن تكون قيمة معامل  ارة إلي أن  والمتغيرات المستقلة األخرى، ويجب اإلش

االرتباط عالية أو منخفضة ، ولكن المهم معنوية معامل االرتباط، وعند أجراء االختبار 
(، وهي أكبر من القيمة الجدولية  27.2المحسوبة لمعامل االرتباط تساوى)  tكانت قيمة
مجتمع البحث،وكذلك تشير قيمة ، ويعني هنالك عالقة معنوية بين المتغيرات في tالختبار

معامل التحديد المعدل إلي أن المتغيرات المستقلة تساهم بنسبة تغير في الدخل )اإلنفاق 
تعود إلي المتغيرات األخرى التي ال يمكن  %10، بينما هنالك %90االستهالكي( بمقدار

كر، وهنا إشارة قياسها نسبة لعدم وجود بيانات خاصة بها كالمتغيرات الروحية السابقة الذ
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واضحة إلي السلوك أإلنفاقي للمسلم ال يختلف عن سلوك أنفاق غير المسلم فـي ظل العولمة 
االقتصادية، ويعود ذلك عدم وجود الوازع الديني الذي يهذب سلوك أنفاق المسلم كما سبق 

أجرى الباحث كذلك دراسة نموذج قياسي خطي بسيط أخر بين متغيرين فقط،  توضيحه،
على اإلنفاق االستهالكي )الدخل  ة السعودية لمعرفة تأثير العولمة االقتصاديةللدول

واردات األجهزة ومعدات االتصاالت متغير الشخصي(، بين دخل الفرد متغير تابع وحجم 
حيث عبر عن متغير العولمة  م(،2007-2000) مستقل خالل الفترة ما بين عام

من معدات وأجهزة االتصاالت، فكانت  ة السعوديةاالقتصادية بحجم واردات المملكة العربي
 نتائج الدراسة على النحو التالي:

 
 
 

 

 
 

  -تفسير نتائج التقدير: /6
(، فكانت نتيجة n=8لعينة ) %5 (،عند مستوى معنوية1،0تم اختبار معلمة )     

 سوبة الختبارقاطع الدالة( معنوية إحصائيا، حيث أن القيمة المح 0االختبار للمعلمة )
(=12.8*t(أكبر من القيمة الجدولية الختبار ) t=2.4 ًويفسر ذلك اقتصاديا ،) المستهلك  ن  إ

ألف دوالر)اإلنفاق 15في المملكة العربية السعودية في األجل القصير ينفق الفرد  مقدار
االستقاللي( حتى لو كان مستوى الدخل يساوي صفرا، أي من مدخراته وهذا هو هدف من 

 داف العولمة االقتصادية القضاء على مدخرات اإلفراد والمجتمع.أه
 ( فكانت معنوية إحصائية كذلك، وذلك من خالل اخذ القيمة 1أما بالنسبة للمعلمة)   

                                                 

  التشغيل، -سائد الت زين، الطابعات، وامللحقات املساندة األخرى(، برامج الكومبيوتر )أنظمة تشمل معدات الكومبيوتر )أجهزة الكومبيوتر، و
لشبكات، أدوات الربجمة، اخلدمات، التطبيقات، التطوير الداخلي للربامج(؛ خدمات الكومبيوتر )استشارة تقنية املعلومات، دمج نظم الكومبيوتر وا

اجلة البياانت واخلدمات األخرى(، خدمات االتصال )خدمات االتصاالت الصوتية والبيانية( ومعدات استضافة املواقع اإللكرتونية، خدمات مع
 االتصاالت السلكية والالسلكية. 
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واردات أجهزة ومعدات (، ويفسر ذلك اقتصادية زيادة حجم tالمطلقة الختبار)
،  %2.1ينخفض دخل الشخص بنسبةبنسبة مئوية واحدة االتصاالت)العولمة االقتصادية(، 

)معامل االرتباط( بين العولمة االقتصادية هنالك عالقة طردية وقوية جداً  أن   ويالح  أيضاً 
جاءت قيمة معامل التحديد المعدلة مرتفعة  وأيضاً  .%85تقدر بـ  واإلنفاق االستهالكي

تصادية، بينما هنالك تعود إلي تأثير العولمة االق %70هنالك  ، وتفسر هذه القيمة بأن  70%
 يعود إلي المتغيرات العشوائية الغير مضمنة في النموذج محل البحث. 30%

  في السودان ياإلنفاقالدخل األثر االقتصادي للعولمة على : المطلب الثاني
 رفع واالتصاالت( المعلومات القطاع )قطاع هيكلة وإعادة إصالح في لبنة أول كانت لقد

 م، ثم تم1991االتصاالت عام  ومواد وملحقاتها أجهزة المشتركين لمجا في الدولة احتكار
 م(2001) م ، وفي عام1993عام في عامة شركة إلى الحكومية االتصاالت مؤسسة تحويل

 عام السيار، وبنهاية الهاتف و الثابت الهاتف مجال شركات تعمل في لعدة تم الترخيص
منها  شركات خمس إلى لمجاالتا هذه في لها المرخص الشركات عدد وصل م 2006
كنار  سوداتل( وشركة( لالتصاالت السودانية الشركة هما الثابت الهاتف مجال في شركتان
 (M.T.N) سابقًا (، وشركة موبتيل(زين شركة هي السيار الهاتف مجال في شركات وثالث

 ترة تزايدشهدت الف سوداتل، لقد شركة تملكه الذي )سوداني( العمل وأسم  (أريبا سابقاً (
 (م 2009 )عام منتصف بحلول عددهم بلق الذين المشتركين في أعداد مضطرد
 تحرير بدايات في مشترك ( ألف64) وستين بأربعة مشترك مقارنة ( مليون 14.6حوالي)
 معدل في ارتفاع ذلك وصاحب ضعف  تجاوزت ألمائتي بزيادة م1993 عام في القطاع
 بحلول %36.5حوالي إلى (م1993)التحرير ياتبدا %، في0.25 من الهاتفية الكثافة

 مارس نهاية في واالتصاالت المعلومات قطاع وضع كان ، لقد(م2009)عام منتصف
تقانة  ذات متهالكة وشبكات هاتفية ومقاسم أجهزة مترديًا بسبب وجود وضعاً  (م 1993(عام

 كثافة وبمعدل بقليل إال مشترك ألف الستين تتجاوز ال من المشتركين أعداداً  تخدم متقادمة
 على المعدالت أدنى من الوقت ذلك في ُيعد % ، وهذا المعدل0.25 حدود في هاتفية

 العالمية. المعدالت ناهيك عن وأفريقياً  عربياً  اإلقليمي المستوى 
 القطاع وتحريره هيكلة وإعادة قرار بإصالح باتخاذ الدولة دعا للقطاع المتردي الوضع هذا  
 أطراف الضوئية تمتد إلي معظم األلياف االقتصادي، مثل شبكة اإلنقاذ البرنامج إطار في
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 500كلم وكنار 7000كيلومتر)منها سوداتيل12000 حوالي مساراتها طول السودان يبلق
العربية السعودية،  المملكة مع وترتبط واريتريا وتشاد وأثيوبيا مصر حدود إلى ، لتصل)كم

 القومية الشبكة امتداد على الواقعة والقرى  المدن في رقمية مقاسم باإلضافة إلي شبكات
التقنية  ذات المتقدمة التحتية البنية الحزم وغيره،وهذه نظام على لأللياف الضوئية، وأخرى 

 وكنار سوداتيل شركتي هما الثابت مجال الهاتف في شركتين جهود حصيلة كانت الحديثة
 موبتيل(زين سوداني( وشركة/اتيلشركة )سود السيار هي الهاتف مجال في شركات وثالث
 المقاسم سعات بدورها في زيادة هذه البنية أتاحت وقد) سابقاً  أريبا(إن.تي.إم ، وشركة )سابقاً 

 والريفية الحضرية المشتركين للمناطق حجم أعداد والشبكات لتواكب الزيادة المضطردة في
 والنائية.

والالسلكية  السلكية للمواصالت مةالعا المؤسسة بتحويل القطاع في خصخصة العمل أبد 
في أبريل عام ) سوداتل(لالتصاالت السودانية الشركة بقيام ذلك وتكلل عامة، شركه إلى

 للهاتف السودانية الشركة بإنشاء السيار الهاتف خدمة ومن ثم دخول ،م1993
 وم، 1997 عام في سودانت شركة بإنشاء اإلنترنت ، وخدمة)الحقاً  Zainموبيتل (السيار

 والترخيص م،2003 في عام ) الحقاً  MTN – أريبا ( السيار للهاتف ثان لمشغل الترخيص
 ثالث لمشغل م، باإلضافة لترخيص2004عام كنار( في شركة( الثابت للهاتف ثان لمشغل
 مايو شهر من والعشرين التاسع في م، وتم التوقيع2006 عام ( فى سوداني( السيار للهاتف
 االتصاالت ووزارة الوطنية الوحدة بحكومة اإلعالم واالتصاالتة  وزارة بين م 2008

 وشركة  سوداتل شركة من السودان على أن تعمل كل بحكومة جنوب البريدية والخدمات
ZAIN ) وشركة سابقًا(، موبيتل MTN )  ًخدماتها نشر على كنار وشركة (، أريبا سابقا 

 (Gemtelجيمتل) شركة تعمل وعلى أن المبرمة، الترخيص اتفاقيات وفق القطر نطاق على
، ويمكن االتفاقيات المبرمة وفق السودان فقط جنوب في خدماتها نشر على (NOW)وشركة 

 مالحظة ذلك من خالل الجدول أدناه.
 م2009( يوضح شركات االتصاالت بالسودان وحجم المشتركين خالل العام 6الجدول رقم)

 جم المشركينح نوع الخدمة تاريخ التشغيل أسم المشغل

 83371 ثابت كل أنحاء السودان م1994 سوداتيل شركة عامة
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 4352499 ثابت وسيار م2005 سوداتيل/سوداني)عامة(

 286521 ثابت م2004 كنار شركة خاصة

MTN Sudan)3191776 سيار م2004 )خاصة 

Zain Sudan(خاصة) 6743812 سيار م1997 

 20000 سيار م2008 جميتل)جنوب السودان(

 30000 سيار م2008 ناو)جنوب السودان(

شركة سوداتيل هي أول شركة اتصاالت بالسودان،حيث يبلق  يالح  من الجدول أعاله أن  
في  وزين حالياً  ألف مشترك، ثم تليها شركة موبيتل سابقاً ( 38371)حجم المشتركين حوالي

مشترك، ثم بدأت شركات االتصاالت في ( 6743812)ويبلق حجم المشركين (م1997)عام
 السودان تنافس شركتي سوداتيل وموبيتل مثل شركة أريبا وسوداني وشركة جميتل وأخيراً 

هنالك زيادة في  قيام مثل هذه الشركات في السودان يؤكد أن   شركة ناو، ويرى الباحث أن  
مات، ولكن زيادة متناقصة بحيث يزيد الطلب في الفترة األولي، وبعد الطلب علي هذه الخد

ما ينفقه علي هذه الخدمة يقلل من حجم  أن  بفترة من استهالكه لهذه الخدمة يشعر المستهلك 
استهالكه من السلع األخرى، ويقلل من مدخراته وخاصة الطبقة الفقيرة التي تقلد الطبقة 

ها ال تقل عنها من حيث من أجل المحاكاة والتقليد بمعني أن  الغنية في سلوكها االستهالكي 
الوضع االجتماعي واالقتصادي، مما ينعكس هذا السلوك االستهالكي علي هذه األسر 

 الفقيرة في المستقبل.          
( يوضح العرض البياني لحجم المشتركين لشركات االتصاالت بالسودان خالل األعوام 4الشكل رقم)

 م2008-م1994
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جمع البيانات اإلحصائية: لتوضيح أثر العولمة االقتصادية على اإلنفاق االستهالكي /1

)الدخل( في السودان الخاصة بالبحث موضع الدراسة، تم جمع بيانات مثل حجم األسر 
المعيشية التي تمتلك جهاز تلفزيون ومستخدمو اإلنترنت وعدد الهواتف الخلوية وعدد 

م(، وهذه األجهزة 2006-م1994( عدد الحواسيب وخالل األعوام)الهواتف )جوال وثابت
وملحقاتها جميعها لها أثر اإلنفاق االستهالكي مثل زيادة اإلنفاق على الكهرباء للتلفاز 
والحواسيب، وكروت الشحن للهواتف وحجم المكالمات العالمية وغيره، وهي تمثل فترة الدراسة 

من معرفة أثر العولمة االقتصادية، علي اإلنفاق  محل البحث، من خاللها يتمكن الباحث
 االستهالكي.                                          

اإلنترنت وعدد الهواتف  ي( يوضح حجم أجهزة التلفاز المستخدمة ومستخدم7جدول رقم )
 م2005-م1994والنقالة والثابت( بالسودان خالل األعوام -)خلوية

 هزة واألشخاص()القيمة باآلالف األج
أجهزة التلفاز  السنة

 المستخدمة

مستخدمي 

 اإلنترنت

عدد الهواتف 

 الخلوية

عدد 

 الحواسيب

عدد الهواتف 

 جوال وثابت

2006 5000 3500000 4683000 10.7 131.00 

2005 2450 2800000 1828000 8.808 69.00 

2004 2380 1140000 1048558 1.677 58.00 

2003 2300 937000 527233 0.982 42.0013 

2002 2240 300000 190778 0.576 25.2131 
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2001 2180 150000 103846 3.376 16.4394 

2000 2121 30000 23000 2.999 12.4542 

1999 2060 5000 13000 2.607 8.2091 

1998 2000 2000 8600 1.728 5.4231 

1997 1800 700 3800 1.031 3.7801 

1996 1100 0 2200 0.661 3.3667 

1995 1000 0 0 0.349 2.5551 

1994 970 0 0 0.174 2.2333 

مستخدمي الهواتف الخلوية بلق في مجملة حوالي  ن  أ(أعاله 7يالح  من الجدول رقم)
م، ويرجح 1993اتف( رغم قصر فترة اإلنشاء لشركات االتصال بالسودان عامه8432015)

الباحث هذا النمو المتسارع الستهالك سلعة أو خدمة الهاتف الخلوي، يرجع إلي تأثر 
المستهلك السوداني بتيار العولمة االقتصادية المتنامي، وتقليد المستهلك الغربي في سلوكه 

هدف أساسي من أهداف العولمة االقتصادية القضاء علي االستهالكي الغير رشيد، وهذا 
وبلق  مستخدمو اإلنترنتمدخرات المستهلك المسلم من أجل التبعية االقتصادية، ثم يليه 

مشترك(  5364700) حوالي (م2006-م1994)إجمالي مستخدمي اإلنترنت خالل األعوام
ي ألثر العولمة االقتصادية رغم حظر السودان من التكنولوجيا حتى اآلن، وهنا إشارة أخر 

األنفاق االستهالكي للمستهلك السوداني،أما مستخدمي جهاز التلفاز فكان في  أن   علي
المرتبة الثالثة من حيث اإلجمالي خالل الفترة حيث بلق حجم المستخدمين التلفاز 

 (، ومن ثم حجم المشترين للهاتف الثابت والسيار حيث بلق في مجملة خالل33081حوالي)
مشترى(، ويالح  الباحث رغم أن الهواتف الثابتة والسيارة كانت قبل  379.675فترة الدراسة)

استخدام اإلنترنت إال أنها جاءت في المرتبة الرابعة، ويرجح الباحث ذلك إلي قيام المحالت 
لدراسة وتعلم  قيادة الحاسوب واإلنترنت)مراكز الحاسوب بالجامعات الحكومية والخاصة 

د(، وأخير عدد مستخدمي أجهزة الحاسوب )الملكية الخاصة لجهاز الحاسوب( نسبة والمعاه
الرتفاع سعر جهاز الحاسوب باإلضافة الحظر المفروض على السودان من التكنولوجيا كان 

( خالل الفترة، ويمكن 490218إجمالي مستخدمي جهاز الحاسوب الشخصي حوالي)
 .مالح  ذلك من خالل العرض البياني أدناه
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( يوضح أجهزة التلفاز والهواتف)جوال وثابت( وعدد الحواسيب ومستخدمي 5العرض البياني رقم )
 اإلنترنت بالسودان

 
 

عدد الهواتف الخلوية)الثريا(،هي األكثر استخدام من  يالح  من الرسم البياني أعاله أن  
بت خالل غيرها، ويرجح الباحث ذلك إلي عدم التوسع في شبكة الهاتف السيار والثا

التسعينات، وذلك بسبب الحرب األهلية، أو لحوجة التجار لإلحاطة بأحوال السوق 
 العالمية)األسعار( لدى التجار وأصحاب رأس المال.

األسلوب الرياضي للدالة: لمعرفة أثر العولمة االقتصادية على اإلنفاق في السودان تم /2
التابع والمتمثل في دخل الفرد، والمتغيرات ( الخاصة بالمتغير 7جمع البيانات أدناه)جدول رقم

المستقلة، وهي الدخل القومي والذي يؤثر تأثير إيجابي في دخل الفرد)عالقـة طرية(، ومتغير 
 التضخم وله عالقة عكسية مع المتغير التابع دخل الفرد، والمتغير المستقـل حجم العمالة الن  

جور يزيد دخل الفرد،بمعنى وجود عالقة األيدي العاملة والموظفة من خالل الرواتب واأل
تم حسابه من خالل عدد  فا متغير العولمة االقتصادية طردية بين العمالة ودخل الفرد، أم  

الهواتف الثابتة والسيارة، ويتوقع الباحث وجود عالقة عكسية بين متغير العولمة االقتصادية 
زيد األيدي العاملة، وكلما زادت وحجم دخل الفرد، وحجم السكان فكلما زاد حجم السكان ت
علي دخل الفرد هذا من ناحية،  األيدي العاملة انخفضت األجور والمرتبات مما ينعكس سلباً 
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ومن ناحية أخري كلما زاد حجم السكان أو حجم األسرة كلما زاد االستهالك ،وكلما زاد 
مستقلة والمتغير ( يوضح حجم المتغيرات ال7االستهالك انخفض دخل الفرد، والجدول رقم)

  -التابع، وعليه تصبح المعادلة الرياضية على الصورة التالية:

 
 
 
 

 
 

 
 

لمعرفة أثر العولمة  .تم جمع البيانات الخاصة بالبحث محل الدراسة لدولة السودان
االقتصادية علي اإلنفاق االستهالكي )الدخل(، ويتم ذلك من خالل الدراسة القياسية لهذه 

وهو الدخل القومي اإلجمالي للفرد )الناتج القومي  ات األنفة الذكر، مثل دخل الفردالمتغير 
 هو الدخل القومي اإلجمالي المحول إلى لدوالرات األميركية، مقسوماً  (،اإلجمالي للفرد سابقاً 

ا الدخل القومي اإلجمالي )بالدوالر األميركي أم   على عدد السكان في منتصف السنة.
( هو مجموع القيمة ل القومي اإلجمالي )الناتج القومي اإلجمالي سابقاً الجاري(: الدخ

أي ضرائب على المنتجات )ناقصا أي دعم  المضافة من جميع المقيمين المنتجين زائداً 
المقبوضات الصافية من  للمنتجات( التي لم يتم إدراجها في حساب قيمة المخرجات زائداً 

والدخل العقاري( من الخارج. البيانات باألسعار الدخـل األساسي )تعويضات الموظفين 
سنة فأكثـر  15ا قوة العمل اإلجمالية: تشمل األشخاص في سن الجارية للدوالر األميركي.أم  

، ويستثنى من الذين ينطبق عليهم تعريف منظمة العمل الدولية للسكان الناشطين اقتصادياً 
 رسمي، والعاملون لدى أسرهم.قوة العمل اإلجمالية العاملون في القطاع غير ال

 النموذج القياسي لتقدير الدالة: لتقدير دالة القياس تم جمع بيانات المتغيرات المستقلة  /3
 ( لتوضيح أثر هذه المتغيرات على المتغير التابع7والمتغير التابع في الجدول رقم )
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ادية علي اإلنفاق بيانات الدراسة القياسية ألثر العولمة االقتص ( يوضح 8الجدول رقم )
 م2006-م1996االستهالكي في السودان خالل األعوام 

دخل  السنة

 الفرد*

الدخل 

 القومي*

التضخم

* 

حجم 

 السكان*

العولمة  الزكاة** العمالة*

االقتصادية*

* 

1996 640 25915 11.92 36 10.40 271.36 385 

1997 5100 19990 14.68 35 10.17 241.41 583 

1998 430 16446 9.87 34 9.67 192.08 570 

1999 370 13749 8.23 33 9.52 157.92 670 

2000 340 11919 2.47 32 9.47 134.60 1027 

2001 310 10479 10.67 31 9.23 119.09 936 

2002 320 9372 12.30 30 9.18 107.00 671 

2003 310 1011 15.30 29 9.05 87.28 448 

2004 280 1059 5.84 29 8.87 71.79 386 

2005 260 7782 14.68 28 8.86 33.68 251 

2006 250 628 6.66 27 8.49 16.91 64 

  الدالة المقدرة: /4
 

 -حيث أن:
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وجاءت نتائج الدراسة)معلمات النموذج( مطابقة لفرض النظرية االقتصادية السابقة، ومعنوية 
المعلـمة ال  ( بأن  i i =0. :H≠0مما يؤكـد قبول فرض البديل) اختبارات الفروض إحصائياً 

المعلمة ال تختلف معنويا عن الصفر، أي بأن  أن  ب، ورفض فرض العدم القائل تساوى صفراً 
المعلمة غير معنوية إحصائيا ويجب استبعادها من النموذج محل البحث، وعليه كانت نتائج 

 -قياسية للعينة على النحو التالي:الدراسة ال

 

 
 

 
 
 

 
 -التفسير اإلحصائي والقياسي لمعلمات النموذج القياسي :/5

من حيث القوة  ، ويتضح أن التقدير كان متميزاً  SPSSتم تحليل البيانات باستخدام برنامج
(، مما o.98، حيث بلق معامل التحديد المعدل قيمة )التفسيرية للمعادلة كانت عالية جداً 

بهذه المتغيرات، بينما هنالك  (%98)النموذج أو المتغير المعتمد يتأثر بنسبة يعني أن  
(، مما يؤكد (f= 85.6( فقط تعود إلي المتغير العشوائي، باإلضافة الرتفاع اختبار2%)

االختبار من جهة واحدة،  (1.7tabt=(، و)n=11(بما أن  كذلك سالمة صياغة النموذج، و 
قاطع الدالة، غير معنوية  0المعلمة  ن  إ، ف%5عند مستوى معنوية  )tabf.3=01(و

مما يؤكد قيول فرض العدم القائل بأن المعلمة ال تخلف معنوية عن الصفر،  إحصائياً 
ميل الدالة  ورفض فرض البديل القائل أن المعلمة تختلف إحصائيا عن الصفر مما يؤكد أن  

) ميول الدخل القومي، ميل العولمة  4،5،6و 2و 1ا المعلماتيمر بنقطة األصل،أم  
االقتصادية، والقوة العاملة،والتضخم والزكاة،وحجم السكان(، جميعها معنوية مما يؤكد رفض 
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المعلمات ال تخلف معنوية عن الصفر، وقبول فرض البـديل القائل  فرض العدم القائل بأن  
تضمينهم في النموذج القياسي، ولقبول  أن المعلمـات تختلف إحصـائيا عن الصفر، مما يجب

فرض البديل معني اقتصادي هو أن المتغيرات المستقلة السابقة لها تأثير معنوي علي 
المتغير المعتمد،أن إشارة المعلمات جاءت مطابقة لفرض النظرية االقتصادية.، وتشير 

الدخل القومي بنقطة ، بأن معدل نمو 0.004المعلمة المقدرة لمتغير الدخل القومي والبالغة 
، وهنا اختالف أثر زيادة الدخل %0.04مئوية واحدة تزيد نسبة دخل الشخصي بنسبة 

ويرجع ذلك للزيادة الدخل القومي في  القومي على دخل الفرد في السعودية عن السودان،
أما تأثير العولمة االقتصادية على دخل الفرد يتضح من خالل زيادة ، السعودية عن السودان

، %0.97قتناء سلع العولمة االقتصادية بنسبة مئوية واحدة ينخفض دخل الشخص بنسبة إ
، وهذا يعني كلما زاد معدل 3.5-وكذلك تأثير المستوى الحاد لألسعار)التضخم( والبالق 

ا تأثير معدل ، أم  %3.5التضخم بنسبة مئوية واحدة ينخفض حجم الدخل الشخصي بنسبة 
زيادة حجم العمالة بنسبة مئوية واحدة تزيد نسبة دخل  وهذا يؤكد أن   ،القوة العاملة كبير جداً 

، وذلك من خالل اإلنفاق علي اإلنتاج المحلي، وفي المقابل حجم  %90.7الفرد بمقدار
السكان أو األسرة، فكلما زاد حجم السكان بمعدل نمو بواحد في المائة ينخفض دخل الفرد 

اق الغير مرشد أو إلي زيادة حجم السكان يؤدى إلي ا لإلنفم  إويعود ذلك  ،%44.5بنسبة 
بين  رخص األجور بسبب العمالة المتوفرة.أما معامل االرتباط فكانت العالقة قوية جداً 

ليس من  أن  المتغير التابع الدخل الشخصي والمتغيرات المستقلة األخرى، ويجب اإلشارة إلي 
خفضة ، ولكن المهم معنوية معامل المهم أن تكون قيمة معامل االرتباط عالية أو من

وهي 147 المحسوبة لمعامل االرتباط تساوى   tاالرتباط، وعند أجراء االختبار كانت قيمة
، ويعني هنالك عالقة معنوية بين المتغيرات في مجتمع tأكبر من القيمة الجدولية الختبار

لمستقلة تساهم بنسبة المتغيرات ا أن  وكذلك تشير قيمة معامل التحديد المعدل إلي  البحث،
تعود إلي المتغيرات  0.02، بينما هنالك 0.98تغير في الدخل )اإلنفاق االستهالكي( بمقدار

األخرى التي ال يمكن قياسها نسبة لعدم وجود بيانات خاصة بها كالمتغيرات الروحية السابقة 
أنفاق غير إلنفاقي للمسلم ال يختلف عن سلوك االذكر، وهنا إشارة واضحة إلي السلوك 

 .المسلم في ظل العولمة االقتصادية
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 األثر اإلقتصادي للعولمة االقتصادية على االستهالك في السعودية والسودان : المطلب الثالث
  -أواًل: البيانات اإلحصائية لالستهالك بالسعودية:

سودان بعد أوضح الباحث أثر العولمة االقتصادية على الدخل اإلنفاقي في السعودية وال    
يمكن دراسة مردود العولمة االقتصادية على االستهالك في كل  من السعودية والسودان، 

وارد  وذلك من خالل جمع البيانات المتعلقة بالدراسة محل البحث، وهذه البيانات تتمثل في
إلجراء مقارنة  اعة المحليةر الز ، و واردات المنتجات الزاعية، و واردات السلع المصنعة، و غذاءال

بين ما يتم استيراده من المواد الغذائية لسد فجوة الطلب المحلي وبين ما يتم انتاجه محليا 
 والتي يمكن تمثيلها في الجدول أدناه.

( يوضح بيانات السلع االستهالكية المستوردة للسعودية مقارنًة باإلنتاج المحلي 9الجدول رقم)
 (2007-1990من الزراعة المحلية خالل األعوام)

واردات السلع  وارد الغذاء هالسن
 المصنعة

واردات المنتجات 
 الزراعية

 الزراعة المحلية

2007 11827419300 72271396500 12445021700 10194146958.1 

2006 8547330190 53452018405 8564358831 10181117952 

2005 8716267555 46572967514 9137837328 9990368256 

2004 6637213234 34932821359 6983467405 9746198528 

2003 5924959495 28919810300 6251121405 9576817664 

2002 5203819044 25199879651 5512756352 9499422720 

2001 4739909125 23737465892 5038718939 9379032064 

2000 5374552099 22053062037 5662917161 9326133248 

1999 4790982765 20473450600 5029910321 8975383552 

1998 4653235242 21954527616 4955326216 8775513088 

1997 4951000000 20770000000 5265000000 8691604480 

1996 4741879720 20185083200 5043405316 8435447808 
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1995 4533399432 20668906080 4860812588 8462809600 

1994 2663908000 18019432000 3254120000 8379682304 

1993 3007349000 22855005000 3331464000 8576424960 

1992 3478522000 26976902000 3830017000 8285611008 

1991 3734309000 22776882000 4021037000 7815251968 

1990 3319277000 18227542000 3486802000 7596098560 

تشمل األحرا  والصيد وصيد األسماك، إضافة إلى يالح  من الجدول أعاله أن الزراعة 
ء الغذامثل تألف من السلع الواردة تالواردات من الغذاء  أما المحاصيل واإلنتاج الحيواني.

البذور و الحيوانية والنباتية، ، و والشحوم ،الزيوتو والتبق،  ،المشروباتو  والحيوانات الحي ة
تتمثل في مدخالت  واردات المنتجات الزاعية، أما ...والمكسرات الزيتية والنواة الزيتية الزيتية،

 اإلنتاج الزراعي من تقنية ومبيدات وأسمدة وغيرها، والتي تستخدم في تحسين اإلنتاج
المحلي، وهي كذلك مظهر من مظاهر العولمة االقتصادية لمواكبة متطلبات الطلب المحلي 
ومنافسة اإلنتاج المستورد،أما فيما يخص وارد الغذاء يالح  من الجدول أعاله أن المملكة 
العربية السعودية وارداتها من الغذاء أكبر من اإلنتاج المحلي من الزراعة رغم تصينيفها بعد 

وريا من ناحية األكتفاء الذاتي من القمح، وهذا ما يؤكد العالقة الطردية بين إزدياد دولة س
الدخل وحجم االستهالك الذي يولد الطلب على المنتجات غير المنتجة محليًا،أو ربما يعود 
ذلك لطبيعة المنطقة الجبلية والصحراوية، مما جعلها تعتمد في غذائها على العالم الخارجي، 

ي يجعلها عرضة للتقلبات االقتصادية، مثل أرتفاع األسعار أو قلة اإلنتاج العالمي األمر الذ
من هذه السلع التي تعتمد عليها من الخارج، وهذا الوضع دفع ببعض بالمستثمرين 

 باإلستثمار في المجال الزراعي)مثال مشروع الراجحي الزراعي بالسودان(.
 -القتصادية على االستهالك بالسعودية:ثانيًا: الدراسة القياسية ألثر العولمة ا

باإلضافة إلي بيانات (، هو االستهالك الكليتم جمع البيانات الخاصة بالمتغير التابع)   
ي حجم السيارات المتمثلة فالمتغيرات المستقلة والتي جميعها تمثل العولمة االقتصادية و 
مملكة العربية مستخدمة في الالمستوردة، وسعر الصرف، والغذاء المستورد وحجم الهواتف ال
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السعودية، وبناًء على هذه المتغيرات المستقلة يكون األطار النظري لهذه المتغيرات وعالقتها 
بالمتغير التابع عالقة طردية، بمعني كلما يرغب المستهلك السعودي في زيادة استهالكه من 

ة حجم الدخل أو زيادة حجم السلع والخدمات يزيد استهالكه لهذه السلع المعولمة، بسبب زياد
العمالة الوافدة مما تزيد االستهالك كذلك، أما فيما يخص متغير سعر الصرف فهو ذو 
عالقة طردية مع الدوالر الرتباطه به من حيث االحتياطات النقدية بالسعودية من الدوالر، 

صدير النفط مما يجعل الريال السعودي يزيد بنسبة أقل مع زيادة الدوالر أو بسبب زيادة ت
واالستثمارات األمريكية بالسعودية أو إستثمار هذه اإلحتياطيات النقدية في مشاريع وبنوك 
أمريكية، وهذا الوضع يجعلها مستوردة لألزمات العالمية وخاصة حالتي المالية والركود 

 االقتصادي.
 

ووارد  اتالسيار  ( يوضح أثر متغيرات العولمة االقتصادية)سعر الصرف و10جدول رقم)ال
 م(2007-1990و حجم الهواتف( على االستهالك في السعودية خالل األعوام) غذاء

 القيمة بالماليين
 حجم الهواتف وارد غذاء السيارات سعر الصرف االستهالك السنه

2007   968.60 3.75     9.84   118.30   200.00 

2006   991.00 3.75     7.28    85.50   196.60 

2005   920.20 3.75     6.04    87.20   141.60 

2004   903.00 3.75     5.45    66.40    91.80 

2003   865.30 3.75     5.19    59.30    72.40 

2002   867.90 3.75     3.82    52.00    50.10 

2001   968.00 3.75     2.58    47.40    25.30 

2000   884.50 3.75     2.70    53.80    13.80 

1999   812.50 2.72     1.94    47.90     8.40 

1998   841.90 2.72     1.87    46.50     6.30 

1997   825.90 2.72     2.14    49.50     3.30 

1996   779.90 2.72     2.86    47.40     1.90 

1995   732.50 2.72     3.01    45.30     1.60 
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1994   669.10 2.72     4.00    26.60     1.60 

1993   685.90 2.72     3.72    30.10     1.50 

1992   729.20 2.72     2.84    34.80     1.40 

 ب الرياضي للدالة:االسلو /1
C = f(ER.F.M.CR…)         

 -حيث أن:
  = Cاالستهالك الكلي بالمملكة

  ERسعر الصرف بالمملكة     =
  Fحجم الغذاء بالمملكة     =

     = Mحجم الهواتف بالمملكة
  CRحجم السيارات بالمملكة    =

 هالك في السعودية:الدالة القياسية المقدرة ألثر العولمة االقتصادية على االست /2
C= β + β ER+ β F+ β CR+e 

C =526.6+94.8 ER - 46.6 CR +2.5 f + 1.13 M 
SE =(82) (21.3 )  (-10.04)  (0.90) (0.5)     

 r =   (0.97) 
r2=  (0.93) 

t*=  (6.4)   (4.5)  (-4.6)  (2.7)  (2.5) 
f*=          37.5      

نالك عالقة قوية جدًا وطردية بين متغيرات العولمة يالح  من التحليل القياسي أعاله أن ه
%، 97االقتصادية والمتغير التابع )االستهالك( بالسعودية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

% 93% ويفسر ذلك بأن هنالك 93أما بالنسبة للجزء المفسر)معامل التحديد( بلغت قيمة 
% تعود إلي المتغيرات 7بينما هنالك  .كمن متغيرات العولمة االقتصادية تؤثر على االستهال

 غير المضمنة في الدالة ويعزيها الباحث إلي الطلب على االستهالك المحلي.
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المحسوبة أكبر من  tالمطلقة لـــ  أما المعلمات المقدرة فجاءت جميعها معنوية )أي قيمة    
ثر العولمة االقتصادية ( مما يجب تضمينها في النموذج المقدر ألt2.1  القيمة الجدولية لـــ 

على االستهالك في السعودية، كما جاءت جميع المعلمات مطابقة لفروض النظرية 
االقتصادية عدا معلمة حجم السيارات وقطع الغيار المستوردة، ويرجح الباحث هذا الوضع 
لإلستيراد غير المنتظم كما مالح  في الجدول أعاله، ويعود السبب في ذلك لطلب بعض 

للسيارات المستوردة لدى الشركات السعودية لتجنب تكاليف النقل من مكان إنتاجها  الدول
 مثل مصر وسوريا والسودان وغيره.

 -ثالثًا: االبيانات اإلحصائية عن االستهالك في السودان:
استخدم الباحث نفس المتغيرات المستقلة السابقة لتوضيح أثرها على االستهالك )المتغير    

السودان، وقبل أن يتم التحليل القياسي ألثر العولمة االقتصادية على االستهالك التابع( في 
في السودان تناول الباحث البيانات االحصائية أدناه لتوضيح تغير سلوك المستهلك السوداني 
على بعض السلع والخدمات، والتي هي بمثابة ظاهرة من ظواهر العولمة االقتصادية، وهي 

سلع المصنعة رغم جودة السلع المنتجة محليًا لخلوها من المبيدات تتمثل في واردات ال
والتحسينات سابقًا وهذا ما لجأت إليه منظمة التجارة العالمية في اآلونة األخيرة، حيث يعتمد 
التصدير على السلع الغذائية الخالية من أي مبيدات أو كيماويات وهرمونات، ولكن رغم ما 

واسعة وخصبة يالح  هنالك إزدياد في الطلب على السلع  يمتاز به السودان من أراضي
المصنعة المستوردة من الخارج، كما يالح  من الجدول أدناه أيضًا هنالك طلب متزايد على 
سلعتي الملبوسات وواردات األقمشة الجاهزة) مثال مالبس الموضة(، وهنا إشارة واضحة 

أما فيما يخص واردات المنتجات  .لغربيلالستهالك النذوي والمحاكاة والتقليد للمجتمع ا
إال إن المالح  هنالك طلب متزايد على الزراعية والمواد الكيماوية لتحسين اإلنتاج المحلي، 

كان المفترض أن يقل الطلب على االستيراد لهذه السلع بسبب تحسن السلع المستوردة، 
لك السوداني متأثر بالعولمة اإلنتاج المحلي، ولكن الواقع بخالف ذلك. مما يؤكد أن المسته
 االقتصادية، من ناحية االستهالك المفرط لهذه السلع المستوردة.

مقارنًة باإلنتاج إلي السودان يوضح بيانات السلع االستهالكية المستوردة  (11الجدول رقم)
 (2007-1990المحلي من الزراعة المحلية خالل األعوام)

لمنتجات الزراعيةا أقمشة ملبوسات السلع المصنعة السنه  المواد الكيماوية 
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2007 7842962 138361 125282 1261023 395489344 

2006 8164346 141279 152864 544589 1027811440 

2005 6444692 130099 218189 1090331 647139335 

2004 5648675 102789 177708 956578 640134668 

2003 3258740 83860 143459 537930 421476350 

2002 2259423 55406 123013 500270 302579073 

2001 1815720 22128 90168 489298 261515223 

2000 1039702 22128 55322 376298 200556061 

1999 1353000 15000 55322 376298 200556061 

1998 1353000 15000 71000 334000 232000000 

1997 1016000 17000 71000 284000 232000000 

1996 641000 3000 78000 203000 222000000 

1995 704000 4000 32000 311000 166000000 

1994 832501 3024 38000 196181 127000000 

1993 595587 3061 55019 196181 130216000 

1992 537069 1503 23087 114649 104411194 

1991 537069 1503 25103 114649 73772000 

 -ثالثًا: التحليل القياسي ألثر العولمة االقتصادية على االستهالك في السودان:
 -االسلوب الرياضي للدالة:/1

C = f(E.F.M.CR….)              

 -حيث أن:

  Cستهالك بالسودان       =حجم اال

 Eسعر الصرف بالسودان         =

 Fحجم الغذاء المستورد بالسودان=

            =Dحجم أجهزة الهاتف 

 CR حجم السيارات المستوردة بالسودان=
 -فروض النظرية االقتصادية: /2
والغذاء  أ( يتوقع الباحث وجود عالقة طردية بين االستهالك المحلي للمستهلك السوداني  

المستورد، ويرجع ذلك بسبب الطلب المتزايد على الغذاء المستورد، رغم أن السودان يمتلك 
أكبر أراضي خصبه وصالحة للزراعة، ومن المعروف أن معظم غذاء السواد األعظم في 



 م(2007-1991لفرتة من )دراسة حاةل اململكة العربية السعودية ومجهورية السودان يف ا أثر العوملة الاقتصادية عىل اإلنفاق الاس هتاليك يف العامل اإلساليم

242 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

السودان يعتمد على الدخن والذرة، ولكن في ظل العولمة االقتصادية أصبح يعتمد في غذائة 
 م الخارجي مما يجعله عرضة للتقلبات االقتصادية العالمية.على العال

ب( أما المتغيرين المستقلين السيارات والدجيتال والهواتف، فهنالك عالقة طردية كذلك،  
وترجع هذه العالقة إلي زيادة الدخل القومي ومن ثم الدخل الفردي بسبب إستغالل النفط 

 والذهب.
القة عكسية، وتعود هذه العالقة العكسية إلي أن ج( عالقة االستهالك بسعر الصرف ع

 السودان أعتمد في لصرف وإحتياطاته النقدية على اليورو بداًل من الدوالر.
 -:على االستهالك في السودانالدالة المقدرة ألثر العولمة االقتصادية نتائج  /3

C=3952.4 + 1.5 CR - 21.9 E + 2.3 F + 53.7 M 

SE =  (517.3)  (0.7 )   (6.4)  (0.99)   (10.6)) 

r =   0.98 

=  0.952R 

t*=  (6.9)   (2.2)  (-3.43)  (2.3)  (5.06) 

f*=          59.7   

من ناحيتين، فمن  يالح  من التحليل المقدر أعاله أن معلمة القاطع جاءت غير معنوية
عياري، مما ناحية أختبار الخطأ المعياري نجد أن نصف المعلمة أقل من قيمة الخطأ الم

 (، ولهذا تفسيٌر هندسي معناهβ=0يؤكد أن المعلمة غير معنوية والتختلف كثيرًا عن الصفر)
أن خط قاطع الدالة يمر بنقطة األصل، مما يؤكد أن ميل االستهالك يمر بنقطة األصل، 

في األجل الطويل يمر  وهذا مطابق لفروض نظرية االستهالك عند كنيز، إن ميل االستهالك
 المحسوبة جاءت أكبر من tة االصل، أما األختبار الثاني فهو القيمة المطلقة لــقيمة بنقط

بمعني أن ميل الدالة)االستهالك  .الجدولية مما يؤكد معنوية منعوية المعلمة إحصائياً  t قيمة
التلقائي( ال يمر بنقطة األصل، ويفسر ذلك إقتصاديًا هنالك استهالك تلقائي يعود إلي 

 لمحلي.اإلنتاج ا
 جاءت نتائج الدراسة( مطابقة لفرض النظرية االقتصادية فمعلمات المتغيرات المستقلة أما   
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المحسوبة  tالقيمة المطلقة لــقيمة )أي  %5عند مستوى معنوية  السابقة، ومعنوية إحصائياً 
علـمة أن  المالقائل ( iβ :H≠0) مما يؤكـد قبول فرض البديل (الجدولية t قيمة جاءت أكبر من

ال تساوى صفرًا، ورفض فرض العدم القائل بأن  المعلمة ال تختلف معنويا عن الصفر، 
فهنالك عالقة قوية  ناحيتن، فمن حيث االرتباط يتضح أن التقدير كان متميزًا من حيث

القوة ومن ناحية أخرى فإن  .جدًابين متغيرات العولمة االقتصادية واالستهالك بالسودان
(، 0.95كانت عالية جدًا، حيث بلق معامل التحديد المعدل قيمة ) المقدرة ادلةالتفسيرية للمع

%( بهذه المتغيرات، بينما هنالك 95مما يعني أن  النموذج أو المتغير المعتمد يتأثر بنسبة)
 )أي محددات االستهالك علي اإلنتاج المحلي%( فقط تعود إلي المتغير العشوائي،5)

مما يؤكد سالمة صياغة النموذج، و بما ، (المحسوبة (f=59.7باإلضافة الرتفاع اختبار
( ، وعليه يكون التفسير (3.01tabf=، و)تيناالختبار من جهو ( 2.1tabt=)(، وn=13أن 

 -اإلقتصادي لميول االستهالك للمعلمات كاآلتي:
لمستوردة ا( كلما يزيد أقتناء السيارات بنقطة واحدة على اإلنتاج المحلي يزيد أقتناء السيارات ا

% وهذا يعود إلي زيادة الدخل القومي والدخل الشخصي، وأكثر هذا الشراء ينقسم  1.5بنسبة
إلي قسمين هما القطاع الحكومي)التوظف المفرط في المؤسسات الحكومية وخاصة بعد 
سالم جنوب السودان( أما قطاع األسر فزيادة أقتناء السيارات يرجحه الباحث إلي التسهيالت 

 دمها البنوك) بالبيع بالتقسيط أو بيع المرابحة(.التي تق
ب( أما معلمة سعر الصرف جاءت سالبة مطابقة لفروض النظرية االقتصادية، ويفسر هذا 

%، أو 21.9إقتصاديا كلما زاد الدوالر بنسبة واحدة كلما إنخفضت قيمة العملة المحلية بنسبة
خفض سعر العملة المحلية بنسبة كلما كان إحتياطي السودان من عملة اليورو كلما إن

 % مقابل الدوالر األمريكي.21.9
ج( أما معلمة الغذاء المستورد فجاءت ذات طردية مع االستهالك ، فهذا يفسر إقتصاديًا بأنه 

 %. 2.3كلما زاد استهالك السودان بنسبة واحدة تزيد نسبة االستهالك على الغذاء من بنسبة
هجزة التلفاز والدجيتال والهواتف ال تخلف عن التفسير د( وكذلك تفسر معلمة الهاتف وأ 

االقتصادي للسيارات، بمعني كلما زاد دخل الفرد بنسبة واحدة كلما استهالكه لهذه السلع 
%، وهذا ما أكده رئيس السودان في إحدي خطاباته عن التنمية ذامًا ما 53.7الكمالية بنسبة

 شاريع األخرى.حققته اإلتصاالت من أرباح كان أعلى من الم
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واالستهالك في السودان خالل األعوام  ( يمثل بيانات العولمة االقتصادية12الجدول رقم)
 م91-2007

 حجم أجهزة الهاتف سعر الصرف واردات الغذاء سيارات استهالك السنه

2007 16143589 906456 1228704696 250.00   255.00 

2006 16016599 993495 518551045 217.12   245.00 

2005 14393924 118910 1052954647 245.1   238.00 

2004 13514151 890533 907292461 257.8   230.00 

2003 12014861 479756 511207759 251.00   224.00 

2002 11979062 322043 475108518 252.39   218.00 

2001 10395236 252945 359946783 255.4   212.00 

2000 10734893 155188 359946783 255.7   206.00 

1999 9581640 155188 312000000 251.6   200.00 

1998 10162308 176000 312000000 196.6   180.00 

1997 8737515 107000 255000000 157.6   110.00 

1996 7755084 710000 186000000 124.6   100.00 

1995 7755084 120000 289000000 57.83    97.00 

1994 7755084 110654 312000000 29.62    80.00 

1993 7755084 108411 176994776 16.18    70.00 

1992 7755084 151206 176994776 9.75    60.00 

1991 7755084 151206 106924000 0.7    50.00 
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 النتائج والتوصيات: الخـــاتمــــة
 -أوال: النتائج:

تغيير أنماط االستهالك في الدول االسالمية،  نمطا أدى إلى فرزتالعولمة االقتصادية أ /1
 حيث أصبح المستهلك اليفرق بينما هو ضروري وغير الضروري.

ي االقتصاد الوضعي، هدفه الوحيد هو تحقيق أقصى إشباع ممكن، مهما إن المستهلك ف -2
المستهلك في االقتصاد ينبغي على كانت الوسيلة)مشروعة أو غير مشروعة(، بينما 

 .أن هدفه عدم اإلسراف اإلسالمي
من أهم األهداف  التي يسعي االقتصاد اإلسالمي إلى تحقيقها هي المحافظة  على  /3

لك، من خالل إنتاج واستهالك السلع والخدمات النافعة ومنع الضار صحة ومال المسته
منها، وكذا منعه من اإلسراف والتقتير في االستهالك، مما يعمل على ترشيد سلوكه، فيصبح 

 .متسما بالعقالنية، وهذه األخيرة فشل االقتصاد الوضعي في تحقيقها
أنواع السلعة الواحد، األمر الذي أدي  العولمة االقتصادية أدت إلي اإلنتاج الكبير وتعدد /4

إلي تلوث البيئة نتيجة الختالف وسائل اإلنتاج المعاصرة، باإلضافة إلي ارتفاع أسعار السلع 
 مقارنًة بدخل األسرة وإمكاناتها.

العولمة االقتصادية اعتبرت المستهلك سواء أن كان غنيًا أو فقيرًا هو العامل الرئيسي  /5
 بقاء وعمل أي منشأة اقتصادية في السوق واستمراها. والمحرك األساسي ل

التقدم الصناعي والتقني وتعدد وسائل االتصال وتطور وسائل النقل والموصالت، أدت  /6
بعض السلع والخدمات غير الضرورية للمستهلك الفقير والغني على استهالك إلي زيادة 

 السواء.
والخدمات الترفيهية والمظهرية، والتي تمثل  العولمة االقتصادية أدت إلي استيراد السلع /9

 جانب من جوانب التوجه االستهالكي المتعاظم، بغرض زيادة تبعية االقتصاد الوطني. 
للمستهلك المسلم دالتي استهالك إحداهما دالة استهالك دنيوية، وأخرى دالة استهالك  /11

 أخروية. 
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 -: التوصيات:ثانيا
في عليها لطلب الفعلي و ك المسلم في تكييف هيكل السلع يجب أن تسهم أخالق المستهل /1

المجتمع وفق قواعد الحالل والحرام في اإلسالم، وحسب الترتيب الشرعي للحاجات الضرورية 
 ثم الحاجية ثم الكمالية.

ية اآلخرين من خالل األنفاق يجب أن يراعي المسلم في استهالكه للسلع والخدمات رفاه /2
 .  معليه
بالضوابط الشرعية، سواء فيما يجب أن  يلتزم لك المسلم في سلوكه االستهالكي المسته /3

 يتعلق بمصدر إنفاقه عن طريق الكسب الحالل، أو بمحل استهالكه عن طريق استهالك 
 الطيبة والمباحة ، فإذا التزم ذلك وصل إلى الرشد في االستهالك. اتالسلع والخدم

بعة ما يدور فيها من سلوكيات منحرفة وأساليب ملتوية، على الحاكم مراقبة األسواق ومتا /4
األسعار نتيجة الطلب على السلع  في فإذا لن تتوفر مثل هذه الرقابة ، فينتج عن ذلك ارتفاع

، وطرح سلع دون المستوى المطلوب، واستغالل التاجر والموزع الكمالية تالخدما و
 للمستهلكين.      

كي، عن طريق منع استيراد السلع، التي ال تفيد العقل يجب ترشيد اإلنفاق االستهال /5
ي في غالبه إلى الترف  والجسم، وعدم اتباع النمط االستهالكي المستورد من الغرب، يؤدِ 

 واإلسراف الذي يحر مه اإلسالم.
يؤدي ذلك الوضع لقيام المشاريع التنموية، وزيادة الدخل القومي  المحافظة على مدخرات /6

ير فائض إنتاج المشاريع التنموية، باإلضافة إلي زيادة أرباح منشآت القطاع من خالل تصد
البطالة بالتوظف في هذه  لةالخاص من خالل زيادة الطلب المحلي والخارجي، وحل مشك

 المشاريع. 
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 قائمة المصادر ومراجع البحث
 أوال: القرآن الكريم.

 ثانيا: كتب التفسير وعلوم القرآن:
،تحقيق أحمد عبد العليم 15محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ج/أبو عبد هللا  -1

 .1967-ه1387البرد وني، دار الكتاب العربي
 م.1993، دار الكتب العلمية، بيروت،18أبو عبد هللا القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ج/ -2
،تحقيق أحمد عبد العليم 15ألحكام القرآن ج/ أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، الجامع -3

 1967-ه1387البرد وني، دار الكتاب العربي
 م.1952، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، ب ن،  سنة 3القرطبي، الجامع ألحكام القرآن م/ -4
لعليم ،تحقيق أحمد عبد ا2أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ج/ -5

 م1967-ه1387البرد وني، دار الكتاب العربي،
الراغب األصفهاني ، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد كيالني، دار المعرفة، بيروت،  -6

 د. ت.
 .2، بدون رقم، ج1973السيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة  -7
 م.1978هـ 1324سير الكبير "مفاتيح الغيب"، دار الفكر، بيروت، طبعة سنةالفخر الرازي، التف -8
دار الفكر بيروت، ب  محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، -9
 ت.
 7-محمد الشوكاني، فتح القدير، دار المعرفة، بيروت، ب ت.  -10
-ه1414، مكتبة رحاب، الجزائر، 1بيان تفسير آيات األحكام ج/محمد علي الصابوني، روائع ال -11

 م.1990
، دار 1محمد بن على بن محمد، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ج/ -12

 الفكر بيروت، د ت. 
ر، دار الفكر المعاص ،4وهبه الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ج/ -13

 م.1991بيروت،
 ثالثا: السنة الشريفة:

-ه 1424ار ابن حزم، لبنان ، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، د -1
 م.2003

 -ه 1423أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم . لبنان: دار ابن حزم،  -2
 م. 2002
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المعجم األوسط، تحقيق طارق بن عوض هللا بن محمد وعبد  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، -3
 ه.1415  المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة

  .لبنان-ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت -4
بد القادر عطا، مكتبة أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، محمد ع -5

 م.1994-ه1414دار الباز، مكة المكرمة،
 أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى،  سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ت. -6
أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق محمود بن الجميل، مكتبة الصفا،  -7

 مصر.
دار المعرفة،  ، حجر العسقالني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن  -8

 ه.1379بيروت،
قطر، سنة  -اإلمام النووي، رياض الصالحين، طبعة دار إحياء التراث، توزيع دار الثقافة، الدوحة -9

 م.1986
 د ت. فتح الباري، دار الريان للتراث،القاهرة ،الطبعة الثانية، ، ابن حجر العسقالني -10
محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري، صحيح البخاري: الجامع الصحيح المختصر، دار ابن  -11

 م.1987-هـ1407بيروت، -كثير، اليمامة
، 5محمد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد الجزري ،النهاية في غريب الحديث واألثر ج/ -12

 لعربية، د ت.تحقيق طاهر أحمد الزاوى، دار إحياء الكتب ا
 رابعا: كتب الفقه:

 ، وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، د ت.3أحمد الدردير، الشرح الصغير ج/ -1
،تحقيق عادل أحمد عبد الجواد وعلي محمد معوض، دار 5أبو زكريا النووي، روضة الطالبين ج/-2

 لبنان، د ت.–الكتب العلمية، بيروت 
،تحقيق محمد 2الشيرازي، المهذب في فقه اإلمام الشافعي ج/ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف -3

 الزحيلي، دار القلم دمشق، د ت.
، دار الكتاب العربي، 4أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة، المغني ج/ -4

 م.1983-ه1403لبنان،
الحديثة، الرياض، د ،مكتبة الرياض 5أبي محمد عبد هللا بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني ج/ -5
 ت.
المقتصد، دار المعرفة،  ايةنهو تهدلمجأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية ا -6

 م.1988-ه1409بيروت،
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أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات)لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من  -7
ألمهات مسائلها المشكالت(،تحقيق سعيد أحمد أعراب، دار  األحكام الشرعيات والتحصيالت المحكمات

 م.1988-ه1408الغرب اإلسالمي،لبنان،
دار الفكر  4أبو عبد هللا محمد عبد هللا بن علي الخرشي، حاشية الخريشي على مختصر خليل ج/ -8

 للطباعة والنشر، بيروت، د ت.
، تحفة الطالب شرح تحرير تنقيح اللباب اإلمام أبي يحيى زكريا األنصاري، حاشية الشرقاوي علي -9
 ، دار المعرفة ، بيروت، د ت2ج/
 .م1995 ،أبو اليقطان الجبوري، حكم الميراث في الشريعة اإلسالمية، دار حنين، عمان األردن -10
أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك حاشية أحمد بن  -11

 م.1974الكي، خرج أحاديثه مصطفي كمال وصفي، دار المعارف مصر،الصاوي الم
ابن قيم الجوزية،  زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة بيروت، مكتبة المنار اإلسالمية،  -12

 هـ1401الكويت،
ضي، ابن الجوزي ، نزهة األعين النواظر في علم الوجود والنظائر، تحقيق محمد عبد الكريم الرا -13

 ه. 1405مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 
 هـ.1321الشافعي ، األم، المطبعة األميرية بوالق،  -14
 ه.   1400لبنان،  -المعز بن عبد السالم ، قواعد األحكام في مصالح األنام، دار الجيل، بيروت -15
، تحقيق 6ح تنوير األبصار ج/محمد أمين بن عمر بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شر  -16

وتعليق، عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، تقديم، محمد بكر إسماعيل، دار الكتب العلمية، 
 م. 1994 -هـ1415لبنان، 

، مطبعة الحكومة 5منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع على متن اإلقناع ج/ -17 
 ه. 1394بمكة 

، حماية المستهلك في الفقه االقتصادي اإلسالمي دراسة مقارنة، دار مجدالوي، موفق محمد عبده -18 
 عمان. 

محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة اإلسالمية علي ضوء الكتاب والسنة، مطبعة حسن  -19
 م.1979شربتلي، مكة المكرمة،

-ه1406كتب العلمية، بيروت،عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع ، دار ال -20
 م.1986
 28-،دار إحياء الكتب العربية ، د ت.4الدين القليوبي، حاشية قليوبي ج/ شهاب
،تعليق محمود أبو دقيقة دار 5عبد هللا بن محمود الموصلي الحنفي، االختيار لتعليل المختار ج/ -21

 المعرفة، بيروت، د ت.
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 ،14/59ة، مصر، د. ت، جمالك ، المدونة الكبرى، مطبعة السعاد -22
، دار الكتاب اإلسالمي 3فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ج/ -23

 ه. 1315القاهرة ،د ت، و المطبعة الكبرى، األميرية، بوالق، 
 .،دار المعرفة، بيروت، د ت4زين الدين إبراهيم بن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج/ -24

 كتب اللغة والعاجم والموسوعات:خامسا: 
 ، دار الفكر، ب ت.2أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، المصباح المنير ج/-1
 مجد الدين محمد الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت، د ت. -2
تحقيق عامر أحمد ،5أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األنصاري، لسان العرب ج/ -3

 حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت ، د ت.  
، دار الفكر  9أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، لسان العرب ج/ -4

 للطباعة والنشر والتوزيع، ب ت. 
هارون، دار  ،تحقيق عبد السالم محمد5أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة ج/-5

 الجيل، بيروت د ت.
،تحقيق مهدي المخزومي ، وآخرون منشورات 2أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين ج/ -6

 مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، ب د.
  7-ه.1401أحمد الشرباصي، المعجم االقتصادي اإلسالمي، دار الجيل ، بيروت، -7
لمصطلحات االقتصادية، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب أحمد زكي بدوي ، معجم ا -8

 م.1984اللبناني، بيروت، 
-إسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، طبعة الشربتلي،الرياض  -9

 م.1982السعودية،
آخرون، المكتبة اإلسالمية المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، قام بإخراجه، إبراهيم مصطفى و  -10

 للطباعة، تركيا، د ت.
المحامي نبيه غطاس ، معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال، مكتبة لبنان، بيروت،  -11

 م.1985
 م.1970المجمع العلمي ، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية، القاهرة،  -12
ارة، ترجمة نبيه غطاس، مكتبة لبنان، بيروت، معجم مصطلحات اإلد .جوهاتسون و روبرت سون  -13

 م.1972
 م.1992.حسين عمر، الموسوعة االقتصادية، دار الفكر العربي للنشر، مصر-14
 .33محمد قلعة جي ، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس،بيروت،ص -15
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، الطبعة محمد بشير علية ، القاموس االقتصادي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت -16
 م.1985األولى، 

قاموس المصطلحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، رياض الريس  .سامي ذبيان وآخرون  -17
 م.1990للكتب والنشر، لندن،

 : كتب االقتصاد:سادسا
ماي محق البركة(،دار الصحابة للتراث للنشر -أبو حذيفة إبراهيم بن محمد، البركة )ما يجلب البركة -1

 م.1991-هـ1408مصر،–ع، طنطا والتوزي
 م.1995، األردن-أبو القيطان  الجبوري، حكم الميراث في الشريعة اإلسالمية، دار حنين،عمان -2
أحمد شاكر العسكري، التسويق مدخل استراتيجي للبيئة التسويقية وسلوك المستهلكين والمزيج  -3

 م.  2000التسويقي. دارالشروق،عمان،
االستهالكي ومستقبل التنمية في مصر، مطبعة العمرانية   تمعلمجن، اأحمد النجار وآخرو  -4

 م. 2001القاهرة،
أحمد زايد، المداخل النظرية في دراسة القيم، نحو مدخل نظري لدراسة قيم العمل في المجتمع  -5

 م.1994.الدوحة  .مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية .القطري 
اإلسكندرية  .دار الكتاب العربي للبحث  والنشر  .الجزء األول .اعيأحمـد أبو زيد، البنـاء االجتم -6

 م.1967
أحمد محى الدين حسن، عمل شركات االستثمار اإلسالمية في السوق العالمية، مطبعة بنك البركة،  -7

 م.1980البحرين، 
ث مركز البحو  .أحمد مجدي حجازي وآخرون، المجتمع االستهالكي ومستقبل التنمية في مصر -8

 م.  2001 .كلية اآلداب جامعة القـاهرة .والدراسات االجتماعية
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 م1989دات ، مبادئ التسويق، شركة الشرق األوسط، عمان، محمد عبي -109
 ، مكتبة النووي، دمشق، د ت.3مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط ج/ -110
محمد عبد هللا عبد الرحيم، وعبد الفتاح مصطفى الشربيني، أساسيات إدارة التسويق، دار التأليف،  -111
 م. 1981
 م. 1990بعلبكي، المورد قاموس إنكليزي عربي، دار العلم للماليين، بيروت، منير ال -112
تدريس علم االقتصاد في البلدان اإلسالمية على المستوى الجامعي، ب  محمد نجاة هللا صديقي، -113

 ن، دت.
ي محمد محمد عبده إمام، الحق في سالمة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئة دراسة مقارنة ف -114

 م. 2004القانون اإلداري،  دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
 االقتصاد اإلسالمي مفاهيم ومرتكزات، دار النهضة العربية، د ت.  محمد أحمد صقر، -115
دار  ،محمود جاسم الصميدعي و ردينة عثمان يوسف، سلوك المستهلك مدخل كمي وتحليلي -116

 م. 2001المناهج، األردن،
بلتاجي، منهج عمر بن الخطاب في التشريع دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته ، دار  محمد -117

 م. 2002 -هـ1423السالم، القاهرة ،
 م. 2004محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، دار هومه، الجزائر  -118
ية الدراسات معاصرة، جمع ضةنه، دور االقتصاد اإلسالمي في إحداث آخرون محمد صقر و  -119

 م. 1986األردن،-والبحوث اإلسالمية،عمان
 -هـ1426محمود الخالدي، اقتصادنا مفاهيم إسالمية مستنيرة، عالم الكتب الحديث، األردن،  -120
 م.2005
محمد بن صالح حمدي، نظرية االستخالص في األموال في االقتصاد اإلسالمي الجزائر، نشر  -121

 م. 2004جمعية التراث،
 م.2001 -هـ 1422، دار القلم، دمشق،  3محمد بشير الشقفة، الفقه المالكي في ثوبه الجديد ج/ -122
 م.1979محمد بن جزي الغرناطي ،القوانين الفقهية، دار العلم للماليين ،  -123
محمد عبد المنعم عفر، السياسات االقتصادية والشرعية وحل األزمات وتحقيق التقدم، من  -124

 حاد الدولي للبنوك اإلسالمية، د ت. مطبوعات االت
منظور أحمد األزهري، ترشيد االستهالك الفردي في االقتصاد اإلسالمي، دار السالم،  -125

 م.2002-ه1422القاهرة،
في  ابهمحمد صبري هارون، أحكام األسواق المالية األسهم والسندات ضوابط االنتفاع والتصرف  -126

 م.1999ه  1419األردن،  الفقه اإلسالمي، دار النفائس،
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، شركة مكتبة مصطفي 3محمد أمين المعروف بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار ج/ -127
 م. 1966ه  1386الحلبي، بمصر،

 المنهاجمحمد بن أحمد المعروف بالشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاا  -128
 م.1958-ه1277،،شركة ومطبعة مصطفي الحلبي مصر3ج/

نيقوال تيماشيف، نظرية علم االجتماع وطبيعتها وتطورها، ترجمة محمود عودة وآخرون، دار  -129
 م.1986.المعارف، القاهرة 

نور عبد المنعم وأمل، المدخل إلى العلوم السياسية االقتصادية االستراتيجية، المكتب العربي  -130
 م.2003مصر،  –للنشر، القاهرة 

شاد، الجات ومنظمة التجارة العالمية أهم التحديات في مواجهة االقتصاد العربي، دار ح نبيل -131
 م.1999إيجى للطباعة والنشر، مصر، 

نازلي معوض أحمد، المدخل إلى العلوم السياسية واالقتصادية واالستراتيجية، المكتب العربي  -132
 م.2003مصر،  –للمعارف والنشر، القاهرة 

المجيد البر واري وأحمد محمد فهمي ،استراتيجيات التسويق المفاهيم األسس الوظائف، نزار عبد  -133
 م. 2004دار وائل للنشر، عمان، 

نصر فريد محمد واصل، فقه المعامالت المدنية والتجارية في الشريعة االسالمية، المكتبة  -134
 م.1998-ه1418التوفيقية،

الشروف، مدخل في علم االقتصاد، دار زهران، األردن ناظم محمد نوري الشمري ومحمد موسى  -135
،2002. 

 نهال فريد مصطفى ونبيلة عباس، أساسيات األعمال في ظل العولمة، الدار الجامعية، -136
 م.2005مصر،-اإلسكندرية

ومنظمة التجارة العالمية، مكتبة ومطبعة  94التجارة العالمية من جات  ،سمير عبد العزيز -137
 م.2001مصر،  –نية، اإلسكندرية اإلشعاع الف

 –سليمان سيد أحمد السيد، الزراعة وتحديات العولمة، مركز الدراسات االستراتيجية، الخرطوم  -138
 م.1999السودان، 

سرمد كوكب الجميل، االتجاهات الحديثة في مالية األعمال الدولية، دار ومكتبة الحامد للنشر،  -139
 م.2000األردن،  –الجبيهة 
 م.1988سوزان لي ، أبجدية علم االقتصادي، ترجمة خضر نصار، مركز الكتب األردني ،  -140
 .دار النهضة العربية للطباعة والنشـر، بيروت _ لبنـان .سعيد النجار، تاريخ الفكر االقتصادي -141
 م .1983
 ه .1410لرياض، سليمان صالح القرعاوي، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، مكتبة الرشد، ا -142
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ه -1422سعيد سعد مرطان، مدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم، مؤسسة الرسالة، لبنان،  -143
 م.  2002
 م.1980سمير محمد يوسف، التسويق نظرة اقتصادية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  -144
المصرية اللبنانية للنشر، القاهرة  سامى عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، الدار -145
 م.1994مصر،  –

قاموس المصطلحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، رياض الريس  .سامي ذبيان وآخرون  -146
 م.1990للكتب والنشر، لندن،

سامر مظهر قنطقجي، ضوابط االقتصاد اإلسالمي في معالجة األزمات المالية العالمية، دار  -147
 م. 2008باع والنشر، دمشق،النهضة للط

 – 1990سليمان محمد صالح سليمان، تطور واتجاهات تجارة السودان الخارجية خالل الفترة  -148
 م.2003م، مطبعة إيثار للطباعة، 2002
سيار الجميل، العولمة الجديدة والمجال الحيوي للشرق األوسط، مفاهيم عصر قادم : مركز  -149

 م. 1997لبنان،  –لبحوث والتوثيق، بيروت الدراسات االستراتيجية وا
ستيفن ميلز، النزعة االستهالكية كأسلوب حياة، ترجمة ،علي الدجوى، المكتبة األكاديمية،  -150
 م.2002
-عثمان يعقوب محمد ضو البيت، نظرية االقتصاد الجزئي، مطبعة جي تاون، الخرطوم -151

 م.2001السودان،
 م.1984رفي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،عبد الراجي، التطبيق المص -152
 م.1984مصر،  –عادل أحمد حشيش، مبادئ االقتصاد الدولي، مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة -153
عفاف عبد الجبار سعيد ومجيد علي حسين، مقدمة في التحليل االقتصادي الجزئي،  دار وائل  -154

 م. 1997للنشر، عمان ،
عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مجلة دراسات إسالمية، مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية، -155

 .2000العدد الرابع، الرياض، 
عبدهللا الشريف عبدا هلل الغول، االقتصاد الجزئي، دار عزة للنشر والتوزيع، الخرطوم -156

 م.2005السودان،
ة المشتركة، مجموعة النيل العربية للنشر، القاهرة  مصر، عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربي-157
 م.2003
عبد الرحمن الجريسي، كتاب سلوك المستهلك دراسة تحليلية للقرارات الشرائية لألسرة السعودية، ب  -158
 ه 1426ن، 
عمر محمد المحمودي، النظرات في العالقات االقتصادية الدولية، الدار الجماهيرية للنشر،  -159
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 ليبيا. –راته مص
 م. 2001عبد هللا حسن زروق، العولمة والعالم اإلسالمي، هيئة األعمال الفكرية، مصر،  -160
الدار  . ،عبد القادر محمد عبد القادر عطية، التحليل االقتصادي الجزئي بين النظرية والتطبيق-161

 م. 2003 -م 2002مصر، -الجامعية، اإلسكندرية 
 م. 2003 -م 2002
 م.1977يي، الملكية في اإلسالم، دار المعارف ، القاهرة،عيسي عبده وأحمد يح-162
عز الدين مالك، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية االقتصاد، محاضرة لطالب الدراسات العليا  -163
 م.2004عام 
عبد الفتاح بيومي حجازي ،النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية، دار الفكر الجامعي -167

 م.2002مصر،-،اإلسكندرية
 م.1983عبد العزيز فهمي هيكل ، مدخل إلى االقتصاد اإلسالمي، دار النهضة العربية، بيروت، -168
عبد الرحمن يسري أحمد ،دراسات في علم االقتصاد اإلسالمي، دار الجامعات المصرية، -169

 م .1988اإلسكندرية، 
 –ت المصرية للنشر، اإلسكندرية  عبد الرحمن يسرى أحمد، االقتصاد الدولي، دار الجامعا -170

 م.2001مصر، 
 م . 2002مصر، -عبد السالم أبو قحف، أساسيات التسويق، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية -171
حمد ،االستهالك في اإلسالم، رسالة ماجستير مقدمة لشعبة االقتصادي أعبد العزيز محمد -172

 هـ.1403ة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، عام اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمي
عاطف السيد، الجات والعالم الثالث )دراسة تقويمية للجات واستراتيجية المواجهة، مطبعة رمضان  -173

 م.1995مصر،  –وأوالده، اإلسكندرية 
ة اللبنانية، عادل المهدى، دولة النظام االقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية، الدار المصري -174

 م.2004مصر،  –القاهرة 
عبد المطلب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية من أورجواي لسياتل وحتى  -175

 م.2003مصر،  –الدوحة، الدار الجامعية للنشر، االسكندرية 
 م.2003مصر،  –عماد الليثي، التكامل االقتصادي العربي، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة -176
عبد الكريم الخطيب، السياسة المالية في اإلسالم وصلتها بالمعامالت المعاصرة، دار المعرفة، -177

 لبنان، د ت.
دار النهضة العربية  .موسوعة المصطلحات االقتصادية اإلحصائية .عبد العزيز فهمي هيكل-178

 م.1986لبنان  .للطباعة والنشر
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بير جعاطة، النظرية االقتصادية التحليل االقتصادي الجزئي، دار علي يوسف خليفة وأحمد زو  -179
 م. 2000منشأة المعارف، اإلسكندرية 

 م.1997على كنعان،اقتصاديات المال والسياستين المالية والنقدية، دار الحسنين دمشق  - 180
الوراق،  عبد الستار إبراهيم الهيتي، االستهالك وضوابطه في االقتصاد اإلسالمي،  مؤسسة-181
 م. 2005عمان
عبد الفتاح الجبال وآخرون، المدخل إلى العلوم السياسية واالقتصادية واالستراتيجية، الناشر  -182

 .2003مصر،  –، القاهرة 2و ج 1المكتب العربي للمعارف، ج
عفاف عبد الجبار سعيد ومجيد علي حسين، مقدمة في التحليل االقتصادي الجزئي،  دار وائل -183
 م.1997ر، عمان ،للنش
 .مركز دراسات الجزيرة العربية  .االستهالك في مجتمعات الخليج العربي .عبد الرحمن السيد فهمي-184

 م.1999 .الرياض السعودية 
فيليب كوتلر ، تحليل سلوك المستهلك، ترجمة محمد عبد الرحمن، مركز البحوث اإلدارية،  -185

 م.1978ل المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، إبري
 م.1985-ه1405فكري أحمد نعمان، النظرية االقتصادية في اإلسالم، دار القلم، دبي،  -186
صادق مهدي السعيد، اإلسالم وتنظيم النشاط االقتصادي وضمان العمل والعيش للناس مكتبة  -187

 م. 1983 -ه 1403األقصى، عمان ، 
األردن،  –الفقه، دار النفائس، عمان  قطب مصطفى سانو، االستثمار أحكامه وضوابطه في -188
 م.2000
هـ 1407راشد البراوي، الموسوعة االقتصادية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثانية، -189

. 
 م.2003رشيد حيمران، مبادئ االقتصاد وعوامل التنمية في اإلسالم، دار هومه، الجزائر،  -190
تجارة الدولية )مدخل تنظيمي متكامل تحليلي(، دار الرضا للنشر، رعد حسن الصرن، سياسات ال -191
 م.2001سوريا،  –دمشق 
رعد حسن الصرن، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة من الميزة المطلقة إلى العولمة، دار  -192

 م.2000سوريا، –الرضا، دمشق 
 هـ.1409لدار الشامية، بيروت، رفيق المصري، أصول االقتصاد اإلسالمي، دار القلم، دمشق، ا -193
روجيه غارودى، العولمة المزعومة الواقع والجذور والبدائل ، تعريب محمد السبيطي، دار  -194

 م.2000اليمن،  –الشوكاني للنشر والتوزيع، صنعاء 
رمزي زكى، ظاهرة التدويل في االقتصاد العالمي وآثارها على البلدان النامية، المعهد العربي  -195
 م.1993تخطيط بالكويت، الكويت، عام لل
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 م.1981خالد الحامض ومحمد كامل ريحان، مدخل االقتصاد، العين، -196
دار   ،خالد بن محمد القاسمي، التكتالت االقتصادية "مع إشارة خاصة لحالة الوطن العربي"-197

 م،1988لبنان،  –الحداثة، بيروت 
 م. 2002 ،الخصائص العامة، دار زهران، األردنغازي عناية، موسوعة االقتصاد اإلسالمي -198

 : الندوات والمؤتمرات:بعاسا
أمين عبد العزيز منتصر ، بحث بعنوان "محاولة لصياغة نظرية سلوك المستهلك في االقتصاد -2

اإلسالمي المعيار الوزني"، مقدم للمؤتمر الدولي الثالث عشر لإلحصاءات والحسابات العلمية والبحوث 
 ه1408ة والسكانية، القاهرة، االجتماعي

الندوة  أسماء أحمد سالم العويس، الضوابط الشرعية لإلنفاق واالستهالك في ضوء السنة النبوية، -3
العلمية الثالثة للحديث الشريف حول القيم الحضارية في السنة النبوية، األمانة العامة لندوة الحديث ، 

 م.16/11/2006دبى
الكوكبة، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر  إسماعيل صبري عبد هللا،-4

ديسمبر  23 – 21لالقتصاديين المصريين بعنوان " التنمية العربية والتطورات االقليمية والدولية" القاهرة 
 م.1995

ان المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية ، ندوة "مشكالت البحث في االقتصاد اإلسالمي" عمَّ  -6
 هـ.1406شعبان  15
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