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 المستخلص

 
 من جراء الربا. البشريةالتنمية  أهدافن تلحق بأاآلثار التي يمكن تحديد  إلىالبحث  يهدف 

 .البشريةمية التن أهداففي النهوض ب  ن للربا آثارا  إفحواها  فرضية منطلقين من
 إلرىولرى تطرترت األ، فقررات لى خمسع تقسيمهولتحقيق هدف البحث واثبات فرضيته، فقد 

، وتناولررت الثانيررة 0991منررع عررال  البشرريةفري ضرروء تقررارير التنميررة  البشررريةتطرور مههررول التنميررة 
برا، وعكررت دلرة تحرريل الرأما الهقرة الثالثة فقد بحثرت فري أالربا من حيث اللغة واالصطالح،  معنى

الربويرة فري التنميرة  اآلثار إلىخيرة فقد تطرتت ما الهقرة األأ)الهضل والنسيئة(،  نواع الرباأالرابعة 
ن هنرا  أالبحرث فرضريته، فري  ثبرتأوترد  .التتصراديةامن خرالل دراسرة بعرض المتغيررات  البشرية
التنميررة  أهرردافهرروض بالن تعيررق - تلرر  المتغيررراتاتضررحت مررن خررالل تحليررل   -سررلبية للربررا،  ا  آثررار

 .البشرية
 

 .البشريةالربا، التنمية  :الكلمات المفتاحية
 

 
 

Abstract  

 
This research aims to determine the effects that can be caused to the goals of human 

development as a result of usury.   The including on the hypothesis of the research includes 

that the usury effects in advacing the goals of human development. 

To achieve the goal of the  research and prove his hypothesis, it has divided into five 

parts. The first deals with the development of the concept of Human Development in the 

light of the Human Development Reports since 1990. The second deals with  the meaning 

of usury in terms of language and terminology. The third part has looked at the evidences 

from (Quran and Sunah) that prohibit  usury. The Fourth part deals with the  kinds of usury. 

The  last part deals with the usury effects  in Human Development through the study of 

some economic variables. 

The  research proved the hypothesis, that there are negative effects of usury, became 

clean through the analysis f these variables, that it retards the advancement of the goals of 

human development. hinder promoting the goals of human development. 

 
key words: Interest, Human Development, 
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 مقدمة
صرردار مررا يسررمى إ لمتحرردةا لألمررلمنررع مررا يعيررد علررى العقرردين تررولى البرنررام  االنمررائي 

التنميرة معرايير في  العي تحققه لتقدلاالتي ترتب دول العالل في ضوء  البشريةبتقارير التنمية 
حردد مسرتوى الدولرة ت تفباتر ،األطرراف كافرة فري ا  مرثثر ىصدهعه التقارير أصبح ل. البشرية
علرى مسرتوى حترى و .البشرريةالتنميرة  أهردافع و تراجعهرا فري تنهيرأمن حيرث تقردمها عالميا 
أو  ،الرتقراءاحيرث تعردها دعايرة لهرا فري حالرة  ، هعه التقرارير بمتابعة اتالحكوم تامت ،البلد

 بهرراعا مررا كانررت متخلهررة إ البشررريةة للنهرروض بواتررم تنميتهررا تعررد البرررام  والخطررط الالعمرر
عا كانرت إن يحاسرب حكومتره فيمرا أو الشعب عليره أرضة ان المعإف ، كعل ارادت االصالحو

  البشرريةو العالمي للتنميرة أي ن التقرير الوطنأ. مما يدلل على البشريةالتنمية  هدافألمهملة 
 ليها كافة االطراف.إيمثل وثيقة رسمية مهمة تحتاج 

ن إ، برل البشريةللتنمية تقم غالبية بلدان عالمنا االسالمي في نهاية التسلسالت العالمية 
سرباب تخلرف دولنرا االسرالمية أتخلهرا فري هرعا المجرال.  كثررمنها صنف ضمن الدول األ تسما  

برعهررا هررو تركنررا لمصرردر أن أال إيرردة، ولرريس المجررال لتعرردادها هنررا، عد البشررريةفرري التنميررة 
نسرينا منهجنرا،  نأفكان حالنا  ،ععتنا ومنه  رتينا)ديننا الحنيف(، واتباعنا لمناه  غريبة عنا

 نه الينسجل مم واتعنا.أل ،خرولل نتقن اآل
ن مآلره اثقرال كاهرل المقتررض مها علينا الباري سربحانه الربرا، إع إمور التي حرمن األ

ية بمررديونيتها تتصرف معمررل دولنرا االسرالم علرى حسراب المقرررض، ويثبرت واتعنرا علرر  حيرث
التنميررة  أهرردافالتتصررادي وتعيررق تحقيررق عبرراء الرردين الترري تثقررل كاهلهررا االعاليررة وتحملهررا أل

 .البشرية
 عررردةتناولتررره بحررروث ومثلهرررات  وأهميتهرررا باإلسرررالل البشرررريةمسرررألة عالترررة التنميرررة 

 إاللة محسرومة. أتبيان عل ، فقرد باترت مسرلاليول  ونولن يسعى الباحث، (01 ،2112)العاني،
 أهرردافتعطيررل ثررره فرري أو اإلسرراللثررر الربررا الررعي حرمرره أهنررا تبيرران  ونيحرراول ونن البرراحثأ

 .البشريةالتنمية 
مرن  البشريةالتنمية  أهدافبن تلحق أالتي يمكن  اآلثارتحديد  إلىيهدف ن البحث إلعا ف
 جراء الربا.

. البشررريةالتنميررة  أهرردافبفرري النهرروض   ا  ن للربررا آثررارأفحواهررا  فرضييية منطلقررين مررن
 إلرى تتطرتر ىولرألا، فقرات خمس لىع تقسيمهولتحقيق هدف البحث واثبات فرضيته، فقد 

 ت، وتناولرر0991منرع عرال  البشرريةفري ضروء تقرارير التنميررة  البشررريةتطرور مههرول التنميرة 
دلرة تحرريل أفري  تفقرد بحثر ةالثالثر هقررةمرا الأ، واالصرطالحمعنى الربا من حيث اللغة  ةالثاني
 إلررى تفقررد تطرترر ةاالخيررر هقرررةمررا الأوالنسرريئة(،  لانررواع الربا)الهضرر ةالرابعرر تا، وعكرررالربرر
ولرل يغهرل  ،التتصراديةامن خالل دراسة بعرض المتغيررات  البشريةالربوية في التنمية  اآلثار
 هل استنتاجات البحث عكرها في الخاتمة.أبراع إالبحث 

 
  هاتقارير ضوءفي  البشريةالتنمية  مفهوم طورت -4

ول للتنميرة التقريرر األ من عقدين مرن الرعمن علرى صردور أكثرعلى الرغل من مرور 
، ومئات التقارير القطرية التي صدرت في بقاع مختلهة من المعمرورة، العال مههرول البشرية
 خرى. من اللبس والخلط مم المهاهيل األ يشوبه الكثير البشريةالتنمية 
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في التقارير التي  البشريةفي هعا المطلب، تحديد مسار مههول التنمية  ونيحاول الباحث
ن المههول العال في أكيف  ينمبين لمتحدةا لألملرنام  االنمائي بعن التوالت في الصدور 

 مرحلة التطوير والترصين .
، يضرراح هررعا المههررولإحرراول  ،0991سررنة  البشررريةول تقريررر للتنميررة أفمنررع صرردور  

 في مسرتويات معيشرية أفضرل، لناسامال أعيادة القدرات المتاحة  إلىوتصد به )عملية تهدف 
 (0 ،0991 ،البشررية)تقريرر التنميرة  والتمتم بمستويات صحية أفضرل(، رفالمعاواكتساب 
اس حيراة طويلرة ن يحيرا النرأث خيرارات والتري تتمثرل فري: ضررورة يضراح هرعه  الرثالإيمكن 

ويحصلوا على الموارد الالعمة لتحقيق مستوى حيراة ، ن يكتسبوا المعرفةأخالية من العلل، و
 تستوعب الحريات السياسية واالتتصادية واالجتماعية.كريمة. ثل تمتد هعه الخيارات كي 

تسررتهدف االرتقرراء بثالثررة  البشررريةن التنميررة أهررو  أعررالهن المررراد مررن التعريررف إأي 
 ساسية في حياة الناس هي:أمحاور 

 رفم متوسط العمر وهعا يتطلب النهوض بالجانب الصحي. .0
 نواعه.أبكل  لب النهوض بالجانب التعليميرفم مستوى المعرفة وهعا يتط .2
رفم المستوى المعاشي وهع يتطلب النهوض بالجانب االتتصادي من خالل توفير  .3

 االتتصادية. باألنشطةفرص العمل الالعمة والنهوض 
طار الحرية مرن خرالل تروفير إطار الغنى عنه، هو إضمن  ةوتعمل هعه المحاور الثالث

 جوانبها المختلهة سياسيا  واتتصاديا  واجتماعيا .
مرم  البشرريةالتغييرات التي أضافها هعا التقرير في أنه حدد عالتة مههول التنمية  تتضح

أنره اليعرده هردفا  بحرد عاتره ،إع  إالفمن جهة يثكد أهمية النمو االتتصادي  ماسبقه من مهاهيل ،
البشرر وسريلة العمليرة  اعتبار،إع تعتمد االولى على  البشريةإن الهدف هو توعيم ثمار التنمية 

دراتهل البشرر بقر بانتهراعخرر فري المعادلرة والخراص حد بعيرد الجانرب اآل إلىتاجية ،وتهمل االن
 ي للتنمية .األساسالمكتسبة وكونهل الهدف 

الررعي  ولإلحبرراطلقررد جرراء هررعا المههررول كرررد فعررل لمررا يسررمى بررالعقود الضررائعة للتنميررة  
 األمررير. هرعا  بالجمراهاحبراط الغالبيرة متمرثال   فضال  عن ،اصاب كل من المنمرين والمنهعين

ن يتسرم لكري أ( فهرو تابرل للتطرور ويمكرن Dynamicحركيرا  ) البشريةمههول التنمية  جعل من
 يغطي جميم احتياجات الناس.

وتررد خلررص  ،0990لعررال  البشرررية،كرران عنرروان تقريررر التنميررة  البشررريةتمويررل التنميررة 
ضررعف  إلررىيعررود  البشررريةتنميررة ن االخهرراق فرري الإ إلررىاسررتنتاج رئرريس مهرراده،  إلررىالتقريررر 
 ،البشررريةتقريررر التنميررة ) انحسررار المصررادر التمويليررة فقررط إلررىالسياسررية، وال يرجررم  اإلرادة
0990، 0-03). 

عيادة كهاءة تخصيص وتوجيه الموارد المالية التعنري  إلىن الدعوة أ إلىالتقرير  وأشار
ن عيادة كهاءة القطراع العرال وحسرن أن التقرير ركَع على إغهال عملية النمو االتتصادي، بل إ

تررأمين مرروارد ماليررة  إلررىتوجيرره المرروارد نحررو االسررتثمار، سررينهض بالقطرراع الخرراص ويررثدي 
 . البشريةاضافية للتنمية 
تسرهل بشركل  البشرريةن التنمية إ، فالبشريةاالتتصادي ضروري للتنمية  ن النموإومثلما 

ترررابط مررابين هررعين االتجرراهين هررو جرروهر ن يكررون الأفعررال فرري النمررو االتتصررادي، وينبغرري 
 السياسية للحكومة. اإلرادة

 :اآلتي إلىوخلص التقرير 
 عال لحرية االنسان. أداءيتعامن فقط مم  البشريةالعالي للتنمية  األداء 
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  وتهعيررل روح  فرري توجيرره االسررتثمار فرري االنسرران، األسرراسينبغرري ان تكررون المهمررة
 المبادرة لديه.

  حد المثشرات الرئيسرة لسياسرة أن يكون أعلى االنسان، ينبغي مثشر معدل االنهاق
 االنهاق العال.

  سياسرية  إسرتراتيجية، تتحقق فقرط عنرد وجرود البشريةالتنمية  أجلهيكلة الموارد من
 تابلة للتطبيق.

 عا ما تل تعبئة القاعدة الشعبية السياسية نحرو العمرل، عنردها سريكون مسرتقبل التنميرة إ
 آمنا. البشرية

عن غيره مرن  البشريةجرى تأكيد ضرورة تمييع مههول التنمية  0992تقرير عال في 
 ،عطرى التقريرر دورا  مهمرا  لألسرواق العالميرةأالمهاهيل ،كما تل تأكيرد الطرابم )االممري(  كمرا 

ودعرا  ،تقردل ضرمانا  أفضرل لكهايرة االنتراج باعتبارهاتثبيت مبدأ األسواق التنافسية  إلىوسعى 
)تقرير التنميرة جعلها مهتوحة لجميم الشعوب  باتجاهالموضوعة على االسواق  ف  القيود إلى

 .(5 ،0992 ،البشرية
مههررول المشرراركة الجماهيريررة سررواء  0993لعررال  البشررريةوتررد وسررم تقريررر التنميررة 

 أجرلبكونها )تنميرة النراس مرن  البشريةفعَرف التنمية ، و السياسيةأو االجتماعية أاالتتصادية 
وتنميرة النراس معناهرا االسرتثمار فري تردرات البشرر ،سرواء فري التعلريل  سطة الناس.الناس بوا

النرراس  أجرلوالتنميرة مرن  والصرحة والمهرارات حترى يمكرنهل العمررل علرى نحرو منرت  ومبرردع.
 .ونرره توعيعررا  عررادال  وواسررم النطرراقمعناهررا كهالررة توعيررم ثمررار النمررو االتتصررادي الررعي يحقق

إعطاء كل فرد فرصرة المشراركة فيهرا ،وعليره فرإن االنسران هرو  والتنمية بواسطة الناس ،أي
 الوسيلة وهو الهدف والغاية(.
أن وراء صرراعات العرالل وحاالتره الطارئرة  0991لعرال  البشريةويرى تقرير التنمية 
ط سركانية وأعمرة ضرغو ،وأعمرة  فقرر عرالمي ،أعمة نقص تنميرة الكثيرة تكمن أعمة صامتة،

 ،الخاصرة بحراالت الطروار  لإلغاثرةوهري أعمرات لرن تسرتجيب  ،يئريب وأعمرة تردن   ،متعايدة
 اتتصراديا  المسرتدامة التري التولرد نمروا   البشرريةفهي تتطلب عملية صادتة وطويلة من التنمية 

مههول االمن االنساني، فري  تبنى التقرير ايضا   بل توعع فوائده توعيعا  منصها  أيضا . فحسب،
 ،والتنميرةاس في عملية التنمية لوجود الرابط القوي بين األمرن تأكيده على محاولة إشرا  الن

البيئري،  ،لصرحيا ،لغرعائيا ،لمراليا ،التتصراديا) مانية أبعراد لألمرن اإلنسراني هريوتد حدد ث
 .، السياسي(الجندري، الشخصي، المجتمعي

 إلرىان وضرم المررأة بالنسربة فقرد توجره نحرو بير 0995لعرال  البشريةما تقرير التنمية أ
موضحا  بأن النساء في العالل يشركلن نصرف المجتمرم االنسراني مرن حيرث الكرل لكرنهن  الرجل

لردخل وفررص العمرل ممرا يحصرل عليره الرجرل مرن ا على نصيب متردن   إالماعلن اليحصلن 
 ن عل  لل يقتصر على البلدان النامية بل شمل الدول المتقدمة .إو ،والخدمات وغيرها

يتطور المههول و االجراءات والسبل المثدية لره، حيرث  يةالبشروفي كل تقرير للتنمية 
الناميرة لتحقيرق  االجرراءات العاتيرة التري يتوجرب اتباعهرا فري البلردان 0991ناتش تقرير عال 

ن تقول الدولة بتحسرين طبيعرة أبرعها ضرورة أ، ووضم عددا  من التوصيات البشريةتنميتها 
 ،لناميرةاية في كثير من البلدان األساسن الحاجات ونوعية النمو االتتصادي العي يعد واحدا  م

ن تكررون السياسررات المرسررومة نابعررة مررن البيئررة المحليررة لتلرر  أالتقريررر علررى ضرررورة  وأكررد
مكانيررة النهرروض بالتنميررة عررن طريررق تععيررع دور التعرراون الرردولي فرري إ إلررى وأشررار األتطررار

 مساعدة االستراتجيات الوطنية.
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للحد من الهقرر مطلرم  إستراتيجيةتبني  إلى 0990لعال  لبشريةاتقرير التنمية  اكما  دع
وعلى الرغل من اعتراف التقريرر بتبراين خصوصريات كرل بلرد عرن  القرن الواحد والعشرين،

تتمثررل فرري  ،ولويررات يمكررن تطبيقهررا فرري كافررة البلرردانأاعتمرراد سررت  إلررىشررار أنرره أ إال خررر،اآل
 :ثانيهرا وفي كل مكان من بقراع المعمرورة. والرجل على حد سواء المرأةيجب تمكين  :اآلتي

فري  لإلسرهالالرجرل  إلرىالمساواة في التمكين ويعني علر  اعطراء الهررص نهسرها والممنوحرة 
ن اسررتدامة الحررد مررن الهقررر تتطلررب مرافقتهررا بتنميررة اتتصررادية شرراملة إ :تمكررين المرررأة. ثالثهررا

عا مرا إ ،للحد من الهقر مساعدا   امال  ن تكون عأيمكن للعولمة  رابعاتشمل البلدان النامية ككل. 
ن تضرطلم أاتررار العدالرة العالميرة. خامسرا والبرد للدولرة فري  إلرىدارتهرا بشركل يهردف إتمت 

الحد من الهقر. سادسا ،البد مرن  إستراتيجيةبدورها في توفير االطار السياسي المالئل لتهعيل 
عدات وض الميسررة والمسراتوافر دعل عالمي خاص فري حراالت محرددة،تتمثل فري مرنح القرر

 البلدان الهقيرة. صادراتجيم الالعمة وتوفير االسواق لتش
سررتهال  والرردور الررعي يمكررن أن فقررد بحررث اال 0991لعررال  البشررريةأمررا تقريررر التنميررة 

ع التقرردل البشررري أو تععيررل والكيهيررة الترري يمكررن أن يثديهررا  البشررريةفرري التنميررة  يضررطلم برره
 . (3 ،0991 ،بشريةالتقرير التنمية ) عرتلته

عولمرة  إلرى 0999 لعرال البشرريةدعرا تقريرر التنميرة  للعولمرةوبعد ثبوت الوجه الكالح 
ليبررع دور العولمرة  (البشر وليس االربراح فقرط)ع حمل التقرير عنوان إ ،إنسانيةعات مالمح 

 والمتمثلررة فرري فرروارق العلررل واالتتصرراد لبشرررافرري تعميررق الهرروة الموجررودة اساسررا  مررا بررين 
االربررراح  يوطالرررب التقريرررر فررري خلرررق ترررواعن برررين االنررردماج المحمرررول وراء جنررر ،والمدينرررة

 عن طريق تطوير العولمة وجعلها انسانية. البشرومشكالت 
ومرا هري الجوانرب  ،ن يبرع مههرول الحريرةأ 2111لعال  البشريةوحاول تقرير التنمية 

حسب الجرنس بلتحرر من التمييع : ا(الحريات السبم)تأمين  إلىن تغطيها، فهدف أالتي يجب 
والتحرررر مررن الخرروف ومررن التهديرردات ، و الرردينأو القررومي أو االصررل العرترري أو العنصررر أ

عمرال العنرف، وحريرة أالشخصي والتععيب واالعتقرال التعسرهي وغيرهرا مرن  باألمنالمتعلقة 
مكانيررات الهكرر والكرالل والمشرراركة فري صررنم القررار، والتحررر مررن الهاترة، وحريررة تنميرة اال

، والتحررر مرن الملرل ومرن انتهاكرات سريادة القرانون، وحريرة الحصرول علرى فرصرة البشرية
 ن يستحوع على جهده من تبل المستغلين.أدون  من عمل كريمة

مسراهمة التقنيرات الحديثرة فري خدمرتة التنميرة )فقرد جراء بعنروان  2110ما تقرير عرال أ
الرعي تباينرت  البشرريةى صرعيد دليرل التنميرة وحمل العديد مرن المتغيررات سرواء علر (البشرية

سرهال التقنيرات الحديثرة فري إمراتب الدول فيه تياسا  بالسرنوات السرابقة بسربب اعتمراد التقريرر 
 .ةية الثالثاألساسجانب معايير التنمية  إلىكمعيار  البشريةخدمة التنمية 

اع  عرالل ممرعق، فري الديمقراطيرةتعميرق  إلرى 2112لعرال  البشريةهدف تقرير التنمية 
دق كيرف ترتمكن السرلطة السياسرية أوبتهصريل  ،البشرريةتناول التقرير عالتة السياسة بالتنمية 

 والمثسسات )الرسرمية وغيرر الرسرمية،الوطنية والعالميرة( مرن تحديرد شركل التقردل االنسراني.
 ،يالررديمقراطالحكررل الراشررد  إلرسرراءاالحتياجررات الالعمررة للرردول  إلررىكمررا يتطرررق التقريررر 

في الوترت الرعي الترعال  في ارجاء المعمورة، البشريةوالعي يتمكن بدوره من تحقيق التنمية 
التري  الديمقراطيرةن أ إلرىالتقريرر  وأشرار فيه الكثير من دول العرالل متخلهرة فري هرعا المجرال.

الررعي يتطلررب بنرراء  األمررر تمكررن الشررعوب يجررب ان تثسررس واليمكررن اسررتيرادها مررن الخررارج،
 .للديمقراطيةالمثسسات التي تعد مهتاحا الكثير من 
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اع  ،2113لعرال  البشرريةالهقر البشري هو عنوان تقريرر التنميرة  إلنهاءالميثاق الدولي 
دولررة فرري ايلررول  019يعتمررد اعررالن االلهيررة الررعي اعلنترره االمررل المتحرردة وتررل توتيعرره مررن تبررل 

انهرراء انتشررار  إلررى ،تراوحررت مررا بررين نهايررة تصررنيف الهقررر أهرردافو تضررمن ثمانيررة  2111
 الدوليرةويتولى مسثولية تنهيع عل  الحكومرات والوكراالت  .2105بحلول عال  HIVفايروس 

ي مرن التقريرر يتطررق األساسرللمساعدة ومنممات المجتمم المدني في كل بقاع العرالل.الجعء 
ويقردل ويحردد االحتياجرات الالعمرة  ،هردافأل تشخيص المشاكل الرئيسة التي تعيق تنهيرعا   إلى

 .هدافمقترحات لتسريم تنهيع هعه األ
مررن  حيويرا   بالحريرة الثقافيررة واعتبرهرا جررعءا   2111لعررال  البشرريةبشرر تقريرر التنميررة 

والررتكلل بلغررتهل واالحتهررال  فالنرراس يريرردون حريررة ممارسررة ديررنهل عالنيررة، ،البشررريةالتنميررة 
وكعل  حريرة المشراركة  اص.و عقاب او انتقأو الديني دون خوف من تهكل أبتراثهل العرتي 
 ،البشرريةتقريرر التنميرة ) التخلري عرن جرعورهل الثقافيرة إلىدون االضطرار من في المجتمم 

 .الخالصة( ،2111
حجرل التحردي الرعي يواجهره العرالل فري  إلرى 2115لعال  البشريةوتطرق تقرير التنمية 

حررور حررول مررايمكن وتم ، 2105مسررتهل العررد التنرراعلي للسررنوات العشررر الباتيررة حتررى عررال 
ع ال إ الحكومرات فرري البلرردان الغنيرة ان تهعلرره للوفرراء مرن جانبهررا مررن صرهقة الشررراكة الكونيررة.

ن يعوض عما تهعله حكومات تقصر عرن وضرم التنميرة أحجل من التعاون الدولي  ألييمكن 
او معالجرة الالمسراواة، او عرن  و عرن احتررال حقروق االنسران،أ ولوياتهرا،أفي صدر  البشرية

 استئصال الهساد.
أن هنا  حاجة ماسة لوضم خطرة عمرل  إلى، 2111للعال  البشريةأشار تقرير التنمية 

لحررل أعمررة الميرراه والصرررف الصررحي المتناميررة الترري  (G8)دوليررة بقيررادة مجموعررة الثمانيررة 
لهرعا التقريرر، وعنوانره مرا هرو أبعرد مرن  وفقرا   .تتسبب بمروت مرا يقرارب مليروني طهرل سرنويا  

تشركل الميراه غيرر النميهرة فري معمرل أنحراء العرالل  ألعالميرةالقروة والهقرر وأعمرة الميراه  لندرةا
 لألمن البشري أشد من التهديد العي تشكله النعاعات العنيهة. النامي تهديدا  

الررعي  األمرررمشرركلة تغيررر المنررا ،  إلررى 2111/ 2110البشررريةوتطرررق تقريررر التنميررة 
لخطررر يواجرره طرررفين اليتمتعرران بررالنهوع السياسرري  ةجلرراحسررب التقريررر اسررتجابة عبيتطلررب 
سئلة غاية في االهميرة حرول أكما ويطرح التقرير  المستقبل. وأجيالهما فقراء العالل  الكافي:

 .واألجيالتضايا العدالة االجتماعية والمساواة وحقوق االنسان بين الدول 
 (الهجررة) نقل البشرريموضوع تابلية الت إلى 2119لعال  البشريةتطرق تقرير التنمية 

ا جديدة  ومثيرة  فري تطبيرق مرنه  إنمرائي بشرري عرن دراسرة  والتنمية. وتدل هعا التقرير أفكار 
ا  أيرن يرعهبون؟ ولمراعا  إلىمن هل المهاجرون؟ ومن أين يأتون؟ ومثل: الهجرة. وتناول أمور 
طرراف التري تترأثر المتعددة التي تخلهها الهجرة على كافرة األ اآلثار إلىيتحركون؟ كما ينمر 

ُتلقي نتائ  هرعا التقريرر بضرياء جديردة علرى بعرض التصرورات الخاطئرة الشرائعة.  وهكعا ،بها
البلردان المتقدمرة إال نسربة  إلرىعلى سبيل المثال، ال تمثل الهجرة من البلدان اآلخعة في النمرو 

النمررو هرري  ضرئيلة مررن التحرر  البشررري، فرالهجرة بررين البلرردان عات االتتصراديات اآلخررعة فري
ا. بررل إن معمررل المهرراجرين ال يرحلررون  كثررراأل الخررارج البتررة، ولكررنهل يتحركررون  إلررىشرريوع 

 داخل حدود بالدهل. 
ن أ إلرىشرار إع أ، 2101لعرال  البشرية،كان عنوان تقرير التنمية  لألملالثروة الحقيقية 

صردار التقريرر، إولرى منرع أهي فرصرة لوتهرة  البشريةدليل التنمية  إلطالقن يالعكرى العشر
والتحديات التي التعال تواجهها علرى  البشريةالستعراض االنجاعات التي تحققت في التنمية 
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الصعيدين العالمي والوطني، وتحليل االمكانات واالتجاهرات علرى مسرتوى البحرث والسياسرة 
 العامة في المستقبل.
مسرتقبل، هرعا جيال اليول في حياة صرحية ومالئمرة، وضرمان حرق أجيرال الأحماية حق 

لعررال  البشررريةهررو التحرردي االنمررائي الكبيررر للقرررن الحررادي والعشرررين. ويقرردل تقريررر التنميررة 
ع بررين مرردى ارتبرراط إمسرراهمة هامررة جديرردة فرري الحرروار العررالمي حررول هررعا التحرردي،  2100

الوثيق برين االسرتدامة واالنصراف، أي العدالرة االجتماعيرة واتاحرة المعيرد مرن الهررص لحيراة 
 للجميم.فضل أ

طرروال عقررود مضررت، لررن  البشررريةن التقرردل الررعي سررجلته التنميررة أ إلررىويشررير التقريررر 
يسررتمر مررالل ترافقرره خطرروات جريئررة للحررد مررن المخرراطر البيئيررة ومررن أوجرره عرردل المسرراواة. 
ويرسل هعا التقرير مسارات يستطيم عبرها االفراد والمجتمعات الطار مرن المحليرة، وكرعل  

 لعمل على تحقيق االستدامة واالنصاف معا، في التىعر والتكامل.المجتمم الدولي، ا
واليمكرن  محدد،اليمكن حصره في تعريف  البشريةن مههول التنمية أمما تقدل يالحم ب
ن إلرى أالرعي يشرير  األمرر مرن عقرد مرن الرعمن علرى مهروره. أكثررعده متبلورا رغل مرور 

ويتطررق  ،البشرريةول يواكرب احتياجرات ن المههرإو ،عملية انضاج المههول ال عالرت مسرتمرة
 .البشريةمور التي من شانها عرتلة مسار التنمية محاولة شمول كل األ إلى
 معنى الربا -2

، البرد مرن تحديرد وأصرنافهنرواع الربرا أو التعررف علرى أ لتحريلاتبل الخوض في ادلة 
 معنى الربا لغة واصطالحا.

 الربا لغة: -2-4
، ربا الشيء يربو ربوا وربا ي عاد أ ي عاد ونما. واربيتره ،يعنري نميتره.وربا المرال،أء 

 ...  لىاتررال تعرر (315-0/311)ابررن منمررور،د.ت. بالربررا.                        

    ../ 5الح)  يضا  أ. وتال   ...                   ... /92النحرل
ي أ ،

 .(1/022 ،0991 )ابن تدامة، عا عاد عليهإويقال أربى فالن على فالن ، عددا   أكثر

... لىا، تال تعاألرضرتهم من أما الربوة والرابية، فهي ما أ           

     ،/51المثمنون . 

 
 الربا في الشرع واالصطالح -2-2

، 0911، )السرخسرري،نرره، )الهضررل الخررالي عررن العرروض فرري البيررم(أب الحنفيييةعرفرره 
 كانت هعه العيادة حقيقية مثل بيم درهل بردرهمين نقردا  أويقصد بعل  العيادة سواء  (02/019
ل كانت هعه العيادة حكمية، مثل بيم درهل حال، بدرهل مثجل. فالعيادة هنرا هري أو مثجلة، أ

ي لررل تكررن العيررادة مقابررل أهل )الخررالي عررن العرروض( مررا تررولأعيررادة الحلررول علررى التأجيررل. 
 و الصدتة.أخرى مثل الهبة المعامالت األ استثنوانهل إي أتولهل )في البيم(  وأما، عوض
عقد على عوض بعوض مخصروص غيرر )بكونه  فقد عرفوا الربا شرعا   الشافعيةما أ

، حرررردهما(أ وأالبرررردلين  تررررأخرو مررررم أمعلررررول التماثررررل فرررري معيررررار الشرررررع حالررررة العقررررد 
 . (2/02، 0991)الشربيني،
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ت الهبررة و الصرردتة كونهمررا ليسررتا مقابررل عرروض. وتصررد برر أن هررعا التعريررف ترردأيالحررم 
هررو تسرراوي الكيررل فرري السررلم المكيلررة، وتماثررل  التماثررل() و مرروال الربويررة.)مخصرروص( األ

 الوعن في السلم الموعونة فيما اتحد جنسه.
 ،(بأشرياءمخرتص  أشرياءونسرأ فري ، شرياءأفري  تهاضرل)الربرا بكونره، الحنابلة وعرف 

اي فري  أشرياءي عيرادة فري أشرياء( أوالمراد بقولهل )تهاضرل فري  .(2111،2/093)البهوتي،
، االصررناف الربويررة اعا بيررم صررنف منهررا بجنسرره باألشررياء وأرادوا اآلخرررحررد الجررانبين دون أ

بيررم  فيقصردياء( )نسرأ فري اشر مرا القرولأي صراع تمرح بصراع ونصرف مرن القمرح. أمتهاضرال 
التقرابض.  تأجيرلصنف ربوي بصنف ربوي من جنسه بالوعن نهسه او الكيل نهسه، لكن مم 

 و الموعونات.أمختص بالمكيالت  فيعني( بأشياءاما القول )مختص 
ون ديعرفن الربا كل بيرم فاسرد. وهنرا  عردد مرن العلمراء أبالمالكية والحنفية ونقل عن 

هرعا بيرم فري تلبري ) ورد عن محمد برن الحسرن عرن بيرم العينرةالبيوع المحرمة من الربا. فقد 
 .(5/203، 0991)ابن عابدين،  ،الجبال عميل اخترعه أكلة الربا( كأمثال

مرن ن آيتي الربرا اتتضرت كتراب البيروع كلره علرى الشرمول أوعكر ابن العربي المالكي 
روي عرن ابرن  ، في ستة وخمسين حرديثا، ويردل علرى هرعا مرادون التهصيل، وفصله النبي 

، السرررررلف فررررري حبرررررل الحبلرررررة ربررررررا() ترررررال: عبررررراس رضررررري ل عنررررره عرررررن النبررررري 
يقرم فري معران لرل يكرن االسرل موضروعا )ن الربا في الشرع إ. (05/13هت،0300)الساعاتي،

-0/550، هررت0115صرراص،ج، )الن الربررا بررعل  تررد صررار اسررما شرررعيا(إو لهررا فرري اللغررة،
 ال تخهررى منهررا السررلل فرري السررن يعنرري ا ابوابررا  . وتررال عمررر بررن الخطرراب )ان مررن الربرر(552

 .(0/513هت، 0115، )الجصاص،الحيوان(()
س المررال المقترررض، نميررر أالقرردر العائررد المشررروط المحرردد، علررى ر) عن هرروإفالربررا 

 بإجمرراعوبهررعا المعنررى يكررون للربررا مرردلول الهائرردة نهسرره ، (95 ،0910 )المررودوي، ،(جررلاأل
 .(2/215لجعيري، د.ت.)ا استثناءالهقهاء كلهل بال 

 أدلة تحريم الربا -3
 دلة تحريل الربا في الكتاب والسنة واالجماع.أ إلىسيتل  في هعا المطلب التطرق 

 في الكتاب -3-0 
 حسب ترتيب النعول:بيات في تحريل الربا سيتل عكرها آوردت عدة 

  إلىتوله تع -0                                      (        

                               ،93/الرول . 

  إلىقولييييه تعيييي                                               

                 ،/010النساء  . 

  إلىقولييييه تعيييي -2                                   (       

          ،/031آل عمران . 
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  إلىقوليييييييه تعييييييي -9                                     

                                                         

                                                 (     

          (                                 

                                           

                                                

                                                    

                             (                     

                                               

      (                               (      

                   ، /210-205البقرة  .                                                                            

الربررا...( اي ال يقومررون مررن  يررأكلون)الررعين  إلىتررال ابررن كثيررر فرري تهسرريره تولرره تعرر
ن يقرول أحال صرعه، وتخبط الشيطان له، وعلر   المصروعال كما يقول إتبورهل يول القيامة 

 .(0/311 ،0991 ، )ابن كثير،تياما منكرا  
عوا برررعل  نهرررل جررروإي أترررالوا...(  برررأنهل)علررر   ةيرررتيرررة اآلويضررريف فررري تهسرررير اآل 

ن المشرركين حكال ل في شرعه وليس هعا تياسا منهل للربا على البيرم، ألأالعتراضهل على 
ولو كان هعا مرن براب القيراس ، صل البيم العي شرعه ل في القرآنأال يعترفون بمشروعية 

، وأبريحهرعا  نما البيم مثل الربا( اي نميره، فلل حرلإ) تالوا وإنمانما الربا مثل البيم، إلقالوا: 
 (.0/311 ،0991 )ابن كثير،  وهعا اعتراض منهل على الشرع

ي اسرتيقنوا بحررب أبحررب مرن ل(  فرأعنواويضيف )تال ابن جري  ترال ابرن عبراس )
بيره عرن سرعيد برن جبيرر عرن ابررن أمرن ل ورسروله. وتقردل مرن روايرة ربيعرة برن كلثرول عرن 

. وترال علري فان لل تهعلروا...() يةثل ترأ اآل الربا: خع سالح  للحرب. آلكليقال )عباس تال 
ية نهسها، فمن كان مقيمرا علرى الربرا ال ينرعع عنره، كران بن ابي طلحة عن ابن عباس في اآل

ضررب عنقره. وترال برن ابري حراتل: حردثنا  وإالن يسرتتيبه فران نرعع أمال المسرلمين إحقا على 
حدثنا هشال بن حسان عرن الحسرن  األعلىعلي بن الحسين ،حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد 
ترد اعنروا بحررب مرن ل  وأنهرلالربا،  ألكلةوابن سيرين انهما تاال: ول ان هثالء الصيارفة 

وضم فيهل السرالح، وترال  وإالن تابوا إف الستتابتهلمال عادل إ، ولو كان على الناس ورسوله
فاياكل ومخالطرة هرعه البيروع  ،أتواتتادة: اوعدهل ل بالقتل كما يسمعون وجعلهل بهرجا اينما 
معصريته. رواه ابرن ابري حراتل،  إلرىمن الربا، فان ل ترد اوسرم الحرالل واطابره فرال يلجئرنكل 
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 ،0991 )ابررن كثيرررر، اوعررد ل آكرررل الربررا بالقترررل رواه ابررن جريرررر أنرررسوتررال الربيرررم بررن 
0/319.) 
 في السنة -9-2
آكل الربا وموكله وكتابه وشاهديه، عن جابر رضي ل عنه تال: لعن رسول ل  -0

 .(3/502 ،0910 ، )مسلل،وتال: )هل سواء(

( خطب عن جابر بن عبدل رضي ل عنهما )من حديث طويل عن حجة رسول ل  -2
ول ربا اضم ربا العباس بن عبد المطلب أوربا الجاهلية موضوع و)وتال:   النبي 

 .(2/111 ،0910 ، )مسلل،فانه موضوع كله(

 يأكلهدرهل ربا ):   عن عبدل بن حنملة غسيل المالئكة تال: تال رسول لو -3
وعكر ان  (3/010تطني، د.ت. ، )الدارالرجل، وهو يعلل، أشد من ستة وثالثين عنية(

 .راويه هو عبد الععيع بن رفيم عن ابن ابي مليكة، فجعله عن كعب ولل يرفعه
تيت ليلة أسري بي على تول، بطونهل أ): تال: تال رسول ل ، بي هريرةأوعن  -1

: من هثالء يا جبريل؟  تال: الحيات ترى من خارج بطونهل، فقلتكالبيوت، فيها 
سناده علي بن عيد بن إن في أوعكر (، 2/013، )ابن ماجه، د.ت.هثالء اكلة الربا(
 .جدعان ضعيف

ن أأيسرها  ،باالربا سبعون حو) بي هريرة رضي ل عنه، تال، تال رسول ل أوعن  -5
سناده نجيح بن عبد إفي ن أوعكر  (2/011)ابن ماجه، د.ت. ،مه(أينكح الرجل 

 .الرحمن، متهق على تضعيهه

أكل  إالليأتين على الناس عمان ال يبقى أحد )تال: ، بي هريرة، عن رسول ل أعن  -1
 (2/015، )ابن ماجه، د.ت.صابه من بخاره(، ويروى )من غباره(أالربا، فان لل يأكله 

 . وعكر ان اسناده ضعيف

 حاديث عن ربا الهضل والنسيئة ستعكر في حينها.أوهنا  
 االجماع -9-9

و أ األمرةجمراع إو أجماع الصحابة؟ إ، فهل هو باإلجماعهنا  اختالف حول المقصود 
 األدلرةتروى أ ألنرهبرين هرعه اجمراع الصرحابة،  واألتوىهل المدينة؟ أجماع إاو  ألهقهاءجماع إ

 الشررعراوي،) او تحردث بره، او سرركت عنره كونره يكشررف عرن دليرل تررال بره الرسررول بسربب 
2110، 20). 

علرى حرمرة الربرا  جمراع بوصرهه دلريال  فقد تحدث العديد من الهقهاء والمهسرين عرن اإل
ابررررررن )و (،2/013د.ت.ابررررررن رشررررررد القرطبرررررري الحهيررررررد،)ثررررررال: مررررررنهل علررررررى سرررررربيل الم

و)ابررن  (،3/210، 2113 القرطبرري،)، و(9/519د.ت.  )ابررن حررعل،، و(1/032تدامررة،د.ت.
، (3/35، 2113)الصررررنعاني،و ،(0991،9/390)النررررووي،و( 29/535هررررت،0313تيميررررة،

 وغيرهل من العلماء.( 250-251 ،0911ابن جعَي، )و
تال ابن تدامة )كل ترض شرط فيه ان يعيده فهو حرال بغير خالف. ترال ابرن المنرعر: 

سرلف علرى علر  ان اخرع أالمسرتلف عيرادة أو هديرة ف اجمعوا علرى ان المسرلف اعا شررط علرى
جمررم أ). وتررال القرطبرري فرري تهسرريره (1/311ابررن تدامررة، د.ت.)، العيررادة علررى علرر  ربررا(
ولو كان تبضة علف كما ترال  ،أن اشتراط العيادة في السلف ربا المسلمون نقال عن نبيهل 
 .(3/210 ،2113 ، )القرطبي،ابن مسعود أو حبة واحدة(

جمرم العلمراء علررى ان العيرادة فرري أ)تررد  بأنرهلشري  محمررد ابرو عهررة رحمرره ل وعكرر ا
نري، وان مرن ينكرره او يمراري فيره آهو ربا محرل ينطبق عليره الرنص القر جلالدين نمير األ
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تد علل من الدين بالضرورة، وال يش  عرالل فري اي عهرد مرن عهرود االسرالل  ينكر امرا   فإنما
 .(31-29، )ابو عهرة، د.ت.ربا الش  فيه( تأجيلهان العيادة في الدين نمير 

 نواع الرباأ -1
، ان الربا نوعان، ربا النسريئة وربرا الهضرل. وكمرا دلت االحاديث الواردة عن النبي 

ن ربرررا النسرريئة، والرررعي يسررمى ب)ربرررا الجاهليررة(، هرررو مررا يسرررمى بالهوائرررد إسرربق عكرررره، فرر
وع ثالرث مرن الربرا، سرمي  )ربرا اليرد(، المصرفية في العصرر الراهن.انهررد الشرافعية برعكر نر

. لررعا (0991،01/021)النررووي، ،احرردهما تررأخيراو أترربض البرردلين،  تررأخيروهررو البيررم مررم 
 سوف يقتصر المطلب على النوعين العين اتهقا عليهما الجمهور.

 ربا النسيئة:  -1-4
(، 5/323)ابررن منمررور، د.ت. أخرترره مررن انسررأت الرردين اعا التررأخير،يررراد بالنسرريئة، 

 ،0911)سررعدي،  خيرأوورد فرري االصررطالح الهقهرري النسرراء والنسرريء، والنسرريئة بمعنررى الترر
يتقاضراها المقررض مرن  لمشروطةا. ويقصد بالنسيئة )كل عيادة مشروطة او في حكل (350

. ويسررمى ربررا النسرريئة بربررا (199 ،0991 ، )تلعررة جرري،الوفرراء( تررأخيرالمسررتقرض مقابررل 
علرى  أجرل إلرىل  الحين، حيث كان الواحد منهل يردفم مالره لغيرره اشتهر في ع ألنهالجاهلية، 

طالبره بررأس  جرل، ورأس المال باق على حاله، فاعا حرَل األا  معين خع منه كل شهر تدرا  أان ي
 .(0/222 ،0901 ابن حجر،) جلواألعاده في الحق  األداءن تععر عليه إف، ماله
 ، فهي عديدة منها :حاديث التي وردت بشأن ربا النسيئةما األأ    
البخراري، )، في النسريئة( إالال ربا )تال:  سامة بن عيد رضي ل عنه، ان النبي أعن  -0

خبرنري أانره سرمم ابرن عبراس رضري ل عنهمرا يقرول: ، وعن عبد ل برن يعيرد، (3/93
 .(3/0201، 0910، )مسررلل،نمرا الربررا فري النسرريئة(إ)تررال:  اسرامة بررن عيرد، ان النبرري 

، 0910، )النسرائي،بيرد فرال برأس ومرا كران نسريئة فهرو ربرا(ما كران يردا )لنسائي وروى ا
0/211). 

كران  إالمن الربا  أكثرما احد ): وعن ابن مسعود رضي ل عنه تال : تال رسول ل  -2
 .(2/015ابن ماجه، د.ت.،) تلة( إلىعاتبة امره 

حردكل ترضرا أتررض أعا إ):  وعن أنس بن مال  رضري ل عنره ترال: ترال رسرول ل  -3
فأهدى اليه طبقا فال يقبلها، او حمله علرى دابرة فرال يركبهرا، اال ان يكرون بينره وبينره تبرل 

 .(2/32 ،0993 البيهقي،)، عل (

 فلقيت عبدل بن سالل، فقال: ، تدمت المدينة)بي بردة بن ابي موسى، تال: أوعن  -1

هدى الي  حمل تربن، او حمرل أف كان ل  على رجل حق، فإعافيها الربا فاش،  بأرضان  
   .رواه البخاري نه ربا(إف تأخعهو حبل تت ال أشعير، 

 ربا الفضل -1-2
. وفضررل (251/ 00ابررن منمررور، د.ت. ،) الهضررلة )لغررة( البقيررة مررن الشرريء والعيررادة

اي عاد علررى الحاجررة، والهضررل، مررا بقرري مررن الشرريء، والجمررم فضررول، والهضررالة: ، الشرريء
 .(210، 0911عدي، )س البقية من الشيء

البيرم مرم عيرادة أحرد العوضرين عرن )وتد عرف الشافعية والعيدية ربا الهضل، بكونه: 
اآلخر كبيم الدينار بدينارين نقدا ونسيئة، وصاع بصراعين، ورطرل بررطلين سرواء يرد بيرد او 

 .رواه البخاري نسيئة(
 ما االحاديث التي دلت على ربا الهضل فهي عديدة منها:أ
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 ن رسرول ل  أالخطراب رضري ل عنره أن آخرر مرا نعلرت آيرة الربرا، وعن عمرر برن  -0
 .(2/231)ابن ماجه، د.ت. تبض ولل يهسرها لنا، فدعوا الربا والريبة

: )الرعهب بالرعهب مرثال  وعن ابي سعيد الخدري رضي ل عنره ترال: ترال رسرول ل  -2
 .(110ت،ه0390ابن حجر، ) متهق عليه (بمثل والورق بالورق مثال بمثل

، الررعهب بالررعهب) : تررال رسررول ل  تررال: ، وعررن عبررادة بررن الصررامت رضرري ل عنرره -3
مررثال ، لررح بررالملحوالتمررر بررالتمر، والم، والشررعير بالشررعير، والبررر بررالبر، والهضررة بالهضررة
عا كران يردا إفبيعروا كيرف شرئتل ، يردا بيرد، فراعا اختلهرت هرعه االصرناف، بمثل سواء بسواء

 . (3/0209، 0910، )مسلل،(بيد

: الررعهب بالررعهب،  برري سررعيد الخرردري رضرري ل عنرره، تررال : تررال رسررول ل أوعررن  -1
والهضررة بالهضررة، والبررر بررالبر، والشررعير بالشررعير، والتمررر بررالتمر، والملررح بررالملح، مررثال 

، 0910)مسررلل، بمثررل، يرردا بيررد، فمررن عاد أو اسررتعاد فقررد أربررى، اآلخررع والمعطرري سررواء
3/0200). 

اسرتعمل رجرال علرى  هريررة رضري ل عنهمرا، أن رسرول ل   وأبيعيد، وعن ابي س -5
أكل تمر خيبرر هكرعا؟( ترال: ال ول يرا رسرول ل، )خيبر، فجاءه بتمر من جنيب، فقال: 

الجمررم بررم ، ال تهعررل)فقررال:  نررا لناخررع الصرراع مررن هررعا بالصرراعين، والصرراعين بررالثالث.إ
ابرررن حجرررر، )، وترررال : )فررري الميرررعان مثرررل علررر (بالررردراهل، ثرررل ابترررم بالررردراهل جنيبرررا(، 

 .(110هت،0390

اشرتريت يرول خيبرر ترالدة براثني عشرر )وعن فضالة بن ابي عبيرد رضري ل عنره، ترال:  -1
من اثني عشر دينارا، فعكرت علر   أكثردينارا فيها عهب وخرع، فهصلتها، فوجدت فيها 

 .(3/0209 ،0910، )مسلل،فقال: ال تباع حتى تهصل( للنبي 

 البشريةالتنمية  في الربوية اآلثار  -5
تتنروع مرابين االجتماعيرة والسياسرية واالتتصرادية  البشرريةللربا آثار عدة علرى التنميرة 

مررن  البشررريةفسرريتل تنرراول آثررار الربررا علررى التنميررة ، بموضرروعنا األمررروغيرهررا، وترردر تعلررق 
( واسرتهالكا   وتوعيعرا   اجرا  انت) ثار الربا في مجمل العمليرة االتتصراديةآخالل منح القروض، و

 .البشريةوانعكاس عل  في التنمية 
 الربوية أثر القروض -5-4

وسيتل تناول هعه الهقرة من خالل شكلين للقروض، القرروض علرى المسرتوى الهرردي، 
 والقروض على المستوى الدولي.

 منح القروض على المستوى الفردي: –أ 
، وهي آفة منتشرة في كل بقاع المعمرورة ةابابرع اشكال المرأوتمثل القروض الهردية 

 من مضار المراباة. انج وال تكاد تجد بلدا  
تجررد )وبسربب انخهراض القروة الشرررائية، او تعردد الحاجرات، او مهررور مرروف طارئرة 

العمال والهالحين والتجار وصغار المومهين وعوي الدخول المحدودة وعامة الهقراء في كرل 
، 0910المرودوي، ) لالستقراض عند الشردة مرن المررابين(، تطر من اتطار العالل مضطرين

مقابرل فوائرد متعايردة، تجعرل المقتررض ، والتي باتت المصارف التقليدية تثدي وميهتهل (55
 مضاعهة. ضعافا  أتابعا في سجن الهوائد، إع عليه ان يثدي المبلغ المقترض 

 ا  نهاتررإتبررل المقترررض تمثررل الواجبررة التسررديد مررن   واألتسرراطن هررعه الهائرردة إفرر وبالتأكيررد
 ،يةاألساسررشررباع حاجاترره إممررا يررثثر سررلبا علررى ، يقتطررم مررن دخلرره المترراح الحقيقرري ا  ضررافيإ

 يجاد دخل مالئل للهرد.إالمتمثل في  البشريةالتنمية  أهدافوبالتالي تسهل في تعطيل تنهيع 
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الهقيرررة  غلبيررة العممررى مررن الطبقرراتفهررعه اآلفررة الشرراملة الترري ترررعح تحتهررا اليررول األ
وهي تمكن الرأسمالي من استحواع الجرعء العمريل ، والمتوسطة في كل تطر من اتطار العالل

نهرل اليكرادون يجردون مرن رواتربهل التري ينالونهرا مرا يقيمرون بره وأد إحترى ، من دخل العمرال
 .(51، 0910، المودوي) حياتهل

برل ، فحسرب دهرلألوالان عل  اليحط من مستوى معيشتهل ومستوى التعلريل والتردريب 
التررعال تهجررل علرريهل وتررثثر فرري كهرراءتهل ونشرراطهل  واألحررعانمررن نتائجرره ايضررا أن الهمررول 

 .(50، 0910المودوي، ) العهني والبدني
 منح القروض على المستوى الدولي: –ب 

دارة إن الناميررة والبلرردان الهقيرررة، وسرروء ان المررروف االتتصررادية الترري تحرريط بالبلرردإ
تجعلهرا مضرطرة لالتترراض مرن ، و تهشي الهساد أدائهاالتي باتت صهة في مواردها المالية و

الرردول الغنيررة او مررن المثسسررات الماليررة الدوليررة او الخاصررة، لسررد احتياجاتهررا او لمعالجررة 
 مشاريم استثمارية او خدمية. بإنشاءاالعمات التي تعصف بها او الععل 

 اتسرراط تروضررها والهوائررد ،دن الحكومررات المقترضررة تكررون مضررطرة لسررداإوبالتررالي فرر
ممرا يعيرد  ،إنهاتهرافرض ضرائب فادحة على مواطينها وتخهريض  إلى)الربا( المترتبة عليها 

نهل اليستعيضون عما ينهقون من المرال أل ،من تلق االهالي ويسعر نار اضطرابهل في جانب
لسررداد ن تبقررى مثديررة اتسرراط اأمرراال يعادلرره، وفرري الجانررب اآلخررر يستعصرري علررى الحكومررة 

المررودوي، ) المجتمررم ضرررائب تهرروق طرراتتهلتحميررل  إلررىوالربررا فرري الميعرراد، ممررا يضررطرها 
0910 ،03). 

دارة او مرا بسربب سروء اإلإ ،وحيث ان غالبية الحكومات المقترضرة تعجرع عرن السرداد
على مرن سرابقتها، يرنجل عنره أجدولة ديونها وبمعدالت فائدة جديدة  إلىالهساد، مما يضطرها 

، التتصراد الرأسرمالي العرالميلومن ثرل تكرريس تبعيتهرا  ،ي عجع مواعنات هعه الدولعيادة ف
 عبء خدمة الدين(.) وتحميل تروضها تبعات جديدة يطلق عليها اتتصاديا

ن العديد مرن الردول االسرالمية وبضرمنها العربيرة أ في نمرة للبيانات المتوفرة يالحمو
سرربيل المثررال، بلررغ مقرردار الرردين الخررارجي  تعرراني مررن ارتهرراع مررديونيتها الخارجيررة، فعلررى

( 051،150و) لبرررنغالديش( مليرررار دوالر 23،111و) دوالر( مليرررار 1،319) ألعربيجررران
( 21،395( مليرررار دوالر فررري كاعاخسرررتان و )010،595و)، اندونيسررريامليرررار دوالر فررري  

دوالر  ليررار( م200،200( مليررار دوالر فرري ماليعيررا و)11،012مليررار دوالر فرري لبنرران و )
 . ,W.B.,2010)  388-386) 2111 في تركيا وعل  في عال

جمرررالي الررردخل القرررومي بلرررغ مقرررداره إبحيرررث شررركل هرررعا الررردين الخرررارجي نسررربة مرررن 
%( 95و)، اندونيسريا%( فري 31،1و) برنغالدش%( فري 20،0و) أعربيجان%( في 01،5)

فري تركيرا. %( 35،3%( فري ماليعيرا و )35،0%( فري لبنران و )91،1و ) كاعاخسرتانفي 
%( 01%( و )10،1%( و )03،1%( و )3،9%( و)1،9وبلغرررررررررت خدمرررررررررة الررررررررردين )

-W.B., 2010, 390) 2111وعلر  فري عرال  ،%( فري البلردان نهسرها وعلرى التروالي29،5)و

392). 
هعه البيانات تدلل على ضخامة العبء الملقى علرى عراتق اتتصراديات البلردان المدينرة، 

جدولرة ديونهرا،  وإعرادةعة نروادي براريس ولنردن لمعالجرة العي يضطرها مرارا لمراج األمر
والمتمثلرة ببررام  التثبيرت االتتصرادي  لردولييناوبالتالي اتباع وصهات صرندوق النقرد والبنر  

 :اآلتيوالتكييف الهيكلي. ولقد نجل من اتباع هعه البرام  
 اعدياد انخهاض الدخول الحقيقية للهقراء. -0
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 ارتهاع معدالت البطالة. -2

 سعر الدعل. وإلغاءعدالت الضرائب غير المباشرة رفم م -3

خهرض معرردالت نمرو االنهرراق العرال فيمررا يتعلرق بالجوانررب االجتماعيرة وخصوصررا التعلرريل  -1
 والصحة.

   .(25-2112،03/21العاني،) رفم اسعار المحروتات ووحدات الطاتة الكهربائية -5

القروة الشررائية لردخول مما يدلل على االثر السلبي للربا في تخهيض الدخول الحقيقية و
 .البشريةاالرتقاء بالتنمية  أهدافالعي يعطل االرتقاء ب األمرالهقراء، 

   الربا في االنتاجر آثا  -5-2

ويمكرن مناتشرة علر  مرن ، اإلنتراجالمقصود من هعه الهقرة دراسة اثر تحريل الربرا فري 
صرادية. وكمرا هرو معلرول خالل دراسة اثر تحريل الربا على القرار االسرتثماري للمنشرأة االتت

فان المنت  يتخع تراره االستثماري من خالل مقارنرة معردل الهائردة مرم الكهايرة الحديرة لررأس 
القررار  دمعدل الهائدة الطبيعي او الغلة المتوتعة او االنتاجية المادية لرأس المال( ويعر)المال 

مرن معردل الهائردة،  أكثررالمرال عا كانت االنتاجية او الكهاية الحدية لررأس إ االستثماري ناجحا  
. لرعا (035 ،0919 الكبيسري،) ويمثل االخير عنصر التكلهة بينما يمثل االول عنصر الهائردة

فان المنت  لن يقبل على االستثمار اعا ما كانت الكهاية الحدية لرأس المال مساوية او اتل من 
ع بررات يمثررل احررد فقرررات إ ،السررتثماران معرردل الهائرردة سرريخهض مررن إمعرردل الهائرردة. وهكررعا فرر

 تكاليف االستثمار.
فالعيررادة الناجمررة فرري تكرراليف االسررتثمار مررن جررراء معرردل الهائرردة، سرروف يحررد مررن 

في تخهريض فررص العمرل التري يمكرن  العي يثثر سلبا   األمر ،اإلنتاجوبالتالي من  ،االستثمار
االسرعار وبالترالي ممرا يسرهل فري عيرادة  ،ويخهض العرض الكلي لجديدان يوفرها االستثمار أ

فري  البشريةالتنمية  أهدافيخهض من القوة الشرائية والدخل الحقيقي للهرد، مما يعرتل تنهيع 
 ية.األساسيجاد دخل الئق للهرد يمكنه من اشباع حاجاته إ

 التوزيع آثار الربا في  -5-9
 الن اصرحاب رثوس االمروال ،التهراوت فري توعيرم الردخل علر  إلىيقود وجود الهائدة 

ن للربح او الخسارة، وتد أشار العرالل االلمراني ومعرض فإنهلن وما المقترضأ ،يربحون دائما
 األرضالتهاوت الشديد في الدخل، حيث سيثول معمرل مرال  إلىان الربا سيثدي  الى شاخت
ن المقتررض معررض إو ،باسرتمرارن المرابري يرربح لوف مرن المررابين، علر  ألأبضعة  إلى

 الكبيسري،) ن يقلل التهراوت فري التوعيرمأن تحريل الربا من شأنه إوهكعا ف، للربح او الخسارة
0919، 035) . 

 (Hjalmar Schacht) الجنسررري ة الررردكتور شررراخت األلمررراني ترررالوتأييررردا  لهرررعا المعنرررى 
اي   ررابق لبنرر  الررر  : 0952فرري محاضرررة لرره فرري دمشررق  (Reichsbank) األلمررانيوالمرردير الس 

ررة غيررر متناهيررة يت ضررح أن جميررم مررال  رره بعملي  عرردد  تليررل جرردا  مررن  إلررىصررائر  األرض"إن 
ررة،  بح ال فرري حررينالمرررابين، علرر  ألن  المرابرري يررربح دائمررا  فرري كررل عملي  ض للررر  مرردين معررر 

ياضري  أن يصرير  ال رعي  إلرىوالخسارة، ومن ثل  فرإن  المرال كل ره فري الن هايرة البرد  بالحسراب الر 
   (.201-203، 0991 )شحاتة،يربح دائما "

وعلر  مرن خرالل منرم العوائرد  ،يعال  تحريل الربا التشويه الناجل فري التوعيرم الروميهي
والهائرردة عائررد رأس المررال  األرضفرري الريررم عائررد غيررر المشررروعة فرري االسررالل، والمتمثلررة 
تقليررل التهرراوت فرري الرردخول، حيررث ان العوائررد  إلررىبحسررب االتتصرراد الرأسررمالي، ممررا يررثدي 
العاملين اآلخررين وهمرا العمرل والمرال اي برين  إلىالمحمورة من جراء تحريل الربا ستثول 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Schacht
http://en.wikipedia.org/wiki/Reichsbank


 [  411]                                                                                                    ... من آثار الربا يف التنمية البشرية
 

د العمل من شأنه رفم دخول هعه االجور االرباح في مل االتتصاد االسالمي. ان عيادة عوائ
ية فررري الجانرررب االسرررتهالكي والصرررحي األساسرررالطبقرررة وبالترررالي امكانيرررة اشرررباع حاجاتهرررا 

 لتحقيقها. البشريةتسعى التنمية  أهدافوالتعليمي، وهي 
، برل ان التقريرر أهميرة عدالرة التوعيرم  إلرى 0992لعرال  البشريةيتطرق تقرير التنمية 

فكررة أوسرم  البشرريةالتنميرة ن إ)إع يعكر  بدونها، اليعده مكتمال   ها وبالنمو االتتصادي يقرن 
، فهري كرل المجتمعرات وفري مراحرل التنميرة االنسان في اختياراتوأشمل، فهي تغطي جميم 

ة بقرردر مرراتهتل توعيم ،كمررا تهررتل بالحاجررات الرئيسرربررال اهتمامهرراتهررتل بررالنمو االتتصررادي ترردر 
انية، وتهتل بمأعق الناس فري الشرمال بقردر مراتهتل بحرمرانهل الشريحة الكاملة للتطلعات االنس

 ،البشرررية، )تقريررر التنميررة (فرري الجنرروب ،وهرري تنسرر  التنميررة حررول النرراس ولرريس العكررس
0993، 03). 

 آثار الربا في االستهالك  -5-1
ن الغايرة مرن أل ،علر  االسرتهال آثرار فري  إلرىن تأثير تحريل الربا فري االنتراج يرثدي إ
هرري االسررتهال . ان ارتهرراع حجررل االنترراج بسرربب اعهرراء القرررار االسررتثماري مررن تيررد  االنترراج

وهعا معنراه اسرتخدال عناصرر انتراج  ،ارتهاع حجل االستخدال إلىمعدل الهائدة لتحريمها يثدي 
 .(035 ،0919 )الكبيسي، جديدة وعل  يتضمن توعيم دخول جديدة

االسرررتهال  العرررالمي مرررن السرررلم  ان إلرررى 0991 لعرررال البشرررريةأشرررار تقريرررر التنميرررة 
، وهو ما يعادل سرتة اضرعاف تيمرة 0991تريليون دوالر عال  21والخدمات تجاوعت تيمته

مرن  أكثرر. وتد استبعدت التهاوترات الصرارخة فري فررص االسرتهال   0905االستهال  عال 
 مليار شخص يعجعون عرن اشرباع ابسرط احتياجراتهل االسرتهالكية. كمرا حرعر التقريرر مرن أن
أنماط االستهال  تصبح غير متواعنة عندما ترتهم المسرتويات االجتماعيرة بسررعة اكبرر مرن 
 السرعة التي يتسم بها الدخل، وهرو مايقصرد بره االنهراق الممهرري. ان نمرو االسرتهال  نمروا  

ويضراعف االخطرار التري تتعررض لهرا اترل  ،يهرض ضرغطا غيرر مسربوق علرى البيئرة منهلتا  
 .(51 ،0991 ،البشرية)تقرير التنمية  من االستهال  الشرائح على االطالق

ن توفير فرص عمل جديدة يعني توفير دخول جديدة، مما يعنري تحقيرق هردف التنميرة إ
يجاد دخل مالئل للهرد، يمكنه من اشرباع حاجاتره، وهرعا الردخل المتحقرق إالمتمثل في  البشرية

ية فري الجانرب األساسراشباع الحاجات  وبالتالي عيادة ،الجديد من شأنه عيادة حجل االستهال 
 .البشريةالغعائي والصحي والتعليمي، وهو امر له أثره االيجابي في رفم معدالت التنمية 

 آثار الربا في البطالة: -5-5
إن العمالررة الكاملررة هرري الواجررب األول للدولررة وال تتحقررق إال إعا أنررعل ):  كيْنررع يقررول
أن  يررى لرعا فهرو .(203 ،0991 ، )شرحاتة،مرن علر (الصرهر أو مرا يقررب  إلىسعر الهائدة 

أدنررى حررد ممكررن، وهررعا رأي  إلررىعررالج مشرركلة البطالررة يكررون بانعرردال الهائرردة أو بتخهيضررها 
علمرراء االتتصرراد الررعين ال يرردينون باإلسررالل، ممررا يرردل علررى أن اإلسررالل فرري موضرروع الربررا 

 معجع. 
، ،س(2100صرندوق النقرد العربري،)العربية  الدول في البطالة معدلوالمالحم ارتهاع 

 نسربة 2113سرجل فري سرنة - 2141وعلر  فري عرال المتوسرط فري  %01.1 يقردر بحرواليع إ
علرى التروالي  2110و   2111، بعردما كران فري (2 ،2111 )منممة العمل العربية، 20%

مررم اتجرراه معرردالت البطالررة فرري العررالل نحررو يتماشررى علرر  و .%03.0و  %01.1بمتوسررط 
 عررال %1.1 إلررى 2111عررال  %5.1يررث ارتهررم المتوسررط العررالمي للبطالررة مررن االرتهرراع، ح

، ويقرردر عرردد العرراطلين عررن العمررل فرري الرردول (39 ،2101 )صررندوق النقررد العربرري، 2119
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كمرا  (.12 ،2100 )صرندوق النقرد العربري،2101مليون عاطرل فري  01،2العربية بحوالي 
 )صرندوق النقرد العربري، 2101 عرال  فري %11سرنة  25-05تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 

2100، 12) .  
ضررعف الصررلة بررين النمررو الحقيقرري للنررات  المحلرري  إلررىويشررير تحليررل النمررو والعمالررة 

االجمالي وتوفير فرص العمرل . وهرعه الصرلة الضرعيهة تتجلرى بوضروح فري ضرعف العالترة 
-2111خررالل المرردة االحصررائية بررين النمررو الحقيقرري للنررات  المحلرري االجمررالي ونمررو العمالررة 

يرر المرنرة للنمرو ، وتعرد اسرتجابة العمالرة غ(اي غيرر مرنرة)كانت اتل من الواحد  إع، 2115
نمرو غيرر  إلرىعلرى انخهراض القردرة علرى ايجراد فررص عمرل، ممرا يرثدي الحقيقي خير دلي 
ن الرردول العربيررة إو .(0/311 ،2119 المكتررب االتليمرري للرردول العربيررة،) منررت  للومررائف

 .(2 ،2119  )الجوارية، مليون فرصة عمل 50 إلى 2121حلول ستحتاج ب
عيرادة  إلرىس المرال يهضري أوكما هو معلول ان سعر الهائدة يمثل تكلهة اضافية على ر
ويسهل فري رفرم  ،عداد العاملينأالتكاليف االجمالية للمشروع، وبالتالي يحدد من الطلب على 

ن التكلهرة إة صهر في االتتصاد االسالمي، لرعا فرجور. وحيث ان معدل الهائدالتكلهة الحدية لأل
سررمالي، وبالتررالي يررعداد أتررل مقارنررة بمررا هررو عليرره فرري االتتصرراد الرأالحديرة لالجررور سررتكون 

مرن حيرث خهرض التكراليف  الطلب على القوى العاملة على مستوى المشروع الجعئري، وكليرا  
 األمرربعل  الطلرب علرى العراملين،  ويعداد ،وبالتالي يقبل المستثمرون على االستثمار ،الكلية

 لتحقيقه. البشريةالعي يسهل في الحد من ماهرة البطالة، وهعا ما تسعى التنمية 
 الخاتمة

بينررة  ثررارهآن أمررم ، البشررريةفرري مجررال التنميررة  لربررال ثررار خهيررةأماتقرردل مررن فرري ضرروء 
المصررارف للقاصرري والررداني، فررال تكرراد تمررر برهررة مررن الررعمن حتررى نسررمم بانهيررار كبيرررات 

اال نتراج مرن نترائ   عمة العالمية التي تعصف باالتتصاد العرالمي،فالسها وما األإو أالعالمية، 
حتررى باتررت هررعه االعمررات تمسرري فرري دولررة مررن دول العررالل المتقرردل وتصرربح فرري دولررة  الربررا،
 أخرى.

اتضحت من خالل تحليرل   -سلبية للربا،  ا  ن هنا  آثارأثبت البحث فرضيته، في أوتد 
 .البشريةالتنمية  أهدافبالنهوض  تعيق -عدد من المتغيرات االتتصادية

، التري تهاء خردماعبرأالديون وب لعالل االسالمي باتت مكبلةن الكثير من دول اأفقد تبين 
تطبيرق  إلرىتها ألجأضخمة من مواردها المالية، وهددت استقاللها االتتصادي و جعاء  أتقتطم 

التنميرة  أهداففي  لنقد الدولي للحد من مديونيتها، فأثرت سلبا  برام  البن  الدولي وصندوق ا
شرباع إوانتشرار البطالرة وتردني مسرتوى  لألفررادمن حيرث تخهريض الردخول الحقيقيرة  البشرية

 ية.األساسالحاجات 
فقرد اصربحت الطبقرات الهقيررة عبرائن فضرل علرى المسرتوى الهرردي، أولل يكرن الحرال ب

وعدل توفر البديل المناسب، بحيث برات ينردر  اعدد احتياجاتهجيدة للمصارف الربوية بسبب ت
الرردخل الحقيقرري للهرررد،  تمكررن الهرررد مررن تسررديد دينرره، وال نغهررل برران الربررا يمثررل اتتطاعررا مررن

ية فري المأكرل والملربس والمسركن والتعلريل األساسرحد من تدرته على اشباع حاجاته يوبالتالي 
 .البشريةالتنمية  أهدافنهيع ت يعطلمما يثثر  ،والصحة، له ولعائلته

، ضرافيةإنره يمثرل تكراليف أل ،االسرتثماريفري القررار  ان الربرا يرثثر سرلبا   يضرا  أوتبين 
 أهردافبررع أ وهرعا مرن، وبالتالي يحد من توفير فررص عمرل جديردة، وبالترالي دخرول جديردة

 يجاد دخل مالئل للهرد.إالمتمثل في و البشريةالتنمية 
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الرعي  األمرر ،االسرتهال عادة التوعيم وتشويه إفي سوء  ا  بارع ا  ن للربا دورأاتضح بو
 البشرريةفري ان هرعه المتغيررات ترثثر سرلبا علرى التنميرة  البشرريةليه تقرارير التنميرة إشارت أ
 .هاأهدافو

مره، فالخرالق يعلرل جيردا سرباب حراأصحة حالله او تبيران  إلثبات، ليناإاج الخالق اليحت
دلرة ترسر  أ إلرىمرارة بالسروء نحتراج ا كبشرر ومرن حالرة الرنهس األال اننرإما يليرق برالمخلوق، 
سرس أديننرا الحنيرف واسرتنباط  إلرىالرعي يحرتل علينرا الرجروع  األمرر ،إيماننرايقيننا وتعيد مرن 

مرن خرالل دعرل المصرارف االسرالمية وتععيرع تهعيرل البرديل الالربروي لمنهاج عمل معاصر 
دوات النمرال أمرن  كرأداةهوض بالمجتمم المسلل، ومراتبة دورها االستثماري واالجتماعي للن

 ن الحمد هلل رب العالمين.أوآخر دعوانا  اإلساللاالتتصادي في 
 المصادر

 المصادر باللغة العربية -أوالا 
والصادرة عن البرنام  االنمرائي لالمرل  البشريةالبرنام  االنمائي لالمل المتحدة، تقارير التنمية  .0
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