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ٌستهدف هذا البحث تقوٌم مسٌرة االقتصاد اإلسبلمً على مدى فترة زمنٌة
تمتد ما بٌن عقد المإتمر العالمً األول لبلقتصاد اإلسبلمً فً مكة 6931هـ-
6391م والتارٌخ الذي حُدد لعقد المإتمر العالمً لبلقتصاد اإلسبلمً فً مكة
6211هـ1009 -م .وفً هذا البحث نمٌّز لبلقتصاد اإلسبلمً ثبلثة أبعاد هامة:البعد
الفكري أو النظري  ،Theoreticalوالبعد المإسسً  ،Institutionalوالبعد التطبٌقً
أو العملً .Practical
وهناك بطبٌعة الحال أبعاد أخرى لبلقتصاد على رأسها تلك التً ارتبطت
بالشرٌعة وأصوله الفكرٌة وممارساته التارٌخٌة ،وتلك التً ارتبطت بالجوانب الثقافٌة
والسٌاسٌة التً صاحبت نشؤته وما زالت محٌطة به .ولكن مقتضٌات البحث تستلزم
التركٌز على األبعاد األكثر أهمٌة ،لذلك استطردنا فً هذا البحث من مقدمات
مختصرة ومركزة على األصول الشرعٌة والفكرٌة لبلقتصاد اإلسبلمً التً ارتبطت
بتارٌخه المجٌد ثم عن ظروف نشؤته فً العصر الحدٌث.وفً تناول البعاد الثبلثة
الربٌسة لبلقتصاد اإلسبلمً اخترنا التركٌز على أهمها وهو الجانب الفكري أو
النظري فهو أساسها وأهم عمدها .فالفكر هو القوة الحقة وسبلمته ووضوحه ونموه
هو السبٌل الوحٌد على وضوح وسبلمة وتماسك واستدامة المإسسات الخادمة
لبلقتصاد اإلسبلمً بشكل مباشر أو غٌر مباشر ،ومن ثم بالضرورة سبلمة ونجاح
التطبٌق .ومع وجود القصد باستهداف التركٌز فً تقوٌم مسٌرة االقتصاد اإلسبلمً
من الجانب الفكري إال أننا أشرنا إلى أهم جوانب التجدٌد فً الجانب المإسسً كما
أشرنا إلى البعد التطبٌق كلما لزم األمر من خبلل استعراض وتقوٌم مسٌرة الفكر
االقتصادي اإلسبلمً.
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مقدمة في األوصل الشرعية لالفكرية لالقتوصاد اإلسالمي:
عُرفت الممارسات االقتصادٌة اإلسبلمٌة على المستوٌن الجزبً والكلً منذ
العام الهجري األول .فلقد أقم الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم سوقا للمسلمٌن فً
المدٌنة بعد هجرته إلٌها مباشرة ،ووضع له من الضوابط ما ٌكفل القضاء على كافة
األشكال والممارسات االحتكارٌة والقضاء على الغش والغبن فً المعامبلت كما ٌكفل
الفرص أمام الجمٌع مشترٌن أو بابعٌن .كما عمل الرسول صلى هللا علٌه وسلم على
تنفٌذ أوامر هللا عز وجل فً تحرٌم الربا فقضى على المعامبلت الربوٌة بؤنواعها
وأرسى دعابم المشاركة بٌن العمل ورأس المال .وجمع الزكاة بنسب معٌنة من فبات
ّ
ووزعها على الفبات المستحقة كما ذكرت
معٌنة كما ألهمه هللا عز وجل بحكمته
تفصٌبل فً القرآن ،وتبعا لؤلولوٌات التً استنبطها صلى هللا علٌه وسلم بالمشورة مع
صحبه المقربٌن أولً الرأي ،وحمى أرضا للحفاظ على منطقة طبٌعٌة خضراء حول
المدٌنة المنورة وكذلك ألغراض مالٌة ودفاعٌة ،وأقطع أراضً لمن ٌرٌد أن
ٌستصلحها وأرسى مبدأ تملك األرض
ّ
ونظم استخدام الموارد المابٌة باعتبارها ملكٌة عامة وشجّ ع
الموات باإلحٌاء.
المسلمٌن على تعلم صناعات جدٌدة لم ٌعرفوها من قبل ،ومنها صناعة السبلح
وممارستها وإتقانـها .ولم ٌمنع النساء من العمل ألجل اإلنتاج والتجارة ،ولٌس ثمة
دلٌل واحد أنه وضع حدودا على نشاطهن فً التجارة أو غٌرها على نمو ثرواتـهن.
ووضع النبً علٌه الصبلة والسبلم قواعد راسخة لمعاملة اإلجراء بالعدل
وإنصافهم وعدم التدخل فً حرٌة األسواق وما ٌجري فٌها من معامبلت وأسعار ما
دامت فً إطار الشرٌعة اإلسبلمٌة الغرّ اء .ولٌس المقصود هنا أن نحصر كل شًء
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فهناك توجٌهات إلهٌة عمل بـها النبً صلى هللا علٌه وسلم فً مجاالت االستهبلك
واإلنتاج والتوسع فً عمارة األرض وتوزٌع الموارٌث ،وهناك سنن أقامها فً هذه
المجاالت نفسها وفً غٌرها حتى تقوم المعامبلت االقتصادٌة وٌتم توزٌع الدخول
والثروات وتنمٌتها على أساس العدل الذي أراده هللا عز وجل لخٌر أمة أُخرجت
للناس وهو الحكٌم الخبٌر.
ومع الممارسات الصحٌحة للصحابة والتابعٌن لهم واجتهادات علماء المسلمٌن
فً القرون األولى للدولة اإلسبلمٌة ازدادت القواعد التً وضعها الرسول صلى هللا
علٌه وسلم فً عصره رسوخا من حٌث المبدأ ،بٌنما اتضح تدرٌجٌا جانب المرونة
فٌها من خبلل التطبٌقات فً أماكن وأزمنة مختلفة.فجوهر القواعد بقً ثابتا واختلف
شكل التطبٌق بما ٌتفق مع ظروف الدولة اإلسبلمٌة التً اتسعت شرقا إلى الهند
والصٌن وغربا وشماال إلى ببلد المغرب وأسبانٌا والبرتغال ومدن أوروبٌة أخرى فً
شمال البحر األبٌض المتوسط وجنوبا إلى أواسط وشرق وغرب القارة األفرٌقٌة.
وفً إطار الدولة اإلسبلمٌة الكبرى أصبحت الزكاة مإسسة راسخة من خبلل
دواوٌن منظمة أُنشبت لبٌت المال ُتجمع و ُتوزع وفقا لتعالٌم القرآن وتوجٌهات السنة
المطهرة بؤولوٌات تتفق مع الظروف المختلفة للفبات المستحقة فً المجتمعات
واألزمنة المختلفة.
واتسعت وتعددت موارد الدولة المالٌة وأُضٌف إلٌها فً زمن عمر بن
الخطاب تبعا الجتهاده خراج األرض التً فتحها المسلمون عنوة و ُتركت فً أٌدي
أصحابـها ،وقامت الصدقات بدور غٌر عادي فً إنشاء المدارس والمستشفٌات
والمساكن إلٌواء األرامل والٌتامى من خبلل نظام األوقاف .واتسعت األسواق الداخلٌة
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وتطور معها نظام الحسبة بؤشكال متعددة لكً تصون قواعد الشرٌعة فً المعامبلت
وٌقضً على االحتكار وٌصون المنافسة الشرٌفة ومن ثم نمت التجارة الداخلٌة على
أسس شرعٌة وقواعد أخبلقٌة إسبلمٌة .كذلك نشطت التجارة الخارجٌة بٌن األقطار
اإلسبلمٌة داخل الدولة الكبرى وبٌن األقطار اإلسبلمٌة وغٌرها من األقطار فً العالم
برا وبحرا.
ومع تطور التجارة الخارجٌة تطورت نظم تموٌلها ولكنها لم تخرج عن إطار
المشاركات ،وظهرت أسالٌب جدٌدة لتسهٌل التجارة بٌن األقطار مثل الصك
والسفتجة ،وظلت الحرب معلنة على الربا ال ٌجرإ أحد على التعامل به أو اإلخفاء أو
بحٌل خسٌسة.
وخبلل القرون العدٌدة الممتدة ما بٌن عصر الرسالة والراشدٌن من جهة
ونـهاٌة عصر االزدهار اإلسبلمً أو بداٌة الركود فً القرن الثامن الهجري والخامس
عشر المٌبلدي ظهرت اجتهادات فكرٌة ممٌّزة فً مجاالت المالٌة العامة للدولة
واألسواق والتسعٌر والنقود ،وتقسٌم العمل والعمران االقتصادي والتوزٌع عن طرٌق
علماء ممٌزٌن أمثال أبً ٌوسف والغزالً وابن تٌمٌة وابن قٌم الجوزٌة الماوردي
وأبً

عبٌد

وأبً

عبد هللا الحبشً وابن خلدون والمقرٌزي.
وبعض هذه االجتهادات ُنشرت بؤكثر من لغة،وبعضها لم ٌُنشر إال بالعربٌة
فً إطار كتب التراث الشاملة التً ضمنت عروضا متنوعة فً مجاالت العلوم
الشرعٌة من فقه وحدٌث وتفسٌر أو فً مجاالت علوم الفلسفة والتارٌخ .iهذه نبذة
مختصرة عن األصول الشرعٌة والفكرٌة لبلقتصاد اإلسبلمً.
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ظروف نشؤة االقتصاد اإلسبلمً فً العصر الحدٌث:

بالرغم من األسس الشرعٌة والفكرٌة القدٌمة لبلقتصاد فً الفكر اإلسبلمً إال
أن مصطلح االقتصاد اإلسبلمً فً حد ذاته لم ٌظهر إال فً أواخر القرن الرابع عشر
الهجري أو فً النصف الثانً من القرن العشرٌن .وال بد من القول أن ظهور
المصطلح لم ٌكن مجرد عثور على اسم لشًء موجودا بل كان ٌعنً أكثر من هذا
على سبٌل التؤكٌد .لقد كان المصطلح مرتبطا بعدة أمور بالرغبة فً إقامة نظام
اقتصادي عصري فً إطار الشرٌعة اإلسبلمٌة وصٌاغة نظرٌات وسٌاسات اقتصادٌة
تبلبم االحتٌاجات الواقعٌة لؤلقطار اإلسبلمٌة وتساعدها على تحقٌق التقدم.
لقد ظهرت الرغبة فً إقامة نظام اقتصادي عصري ٌحفظ هوٌة األقطار
اإلسبلمٌة وٌحقق مصالحها وقوتـها إثر انـهٌار الدولة العثمانٌة ( التً اُعتبري آخر
حلقات الخبلفة فً الدولة اإلسبلمٌة الكبرى) وظهور النزعات االستقبللٌة فً األقطار
اإلسبلمٌة التً وقعت تحت سٌطرة الدول الغربٌة االستعمارٌة .ولم تكن السلطات
االستعمارٌة ُتخفً نزعتها الفكرٌة المسٌحٌة فً التؤثٌر على الثقافة والتعلٌم
وتوجهاتـها فً إعادة صٌاغة التشرٌعات ووضع القوانٌن التً تتفق مع توجهاتـها
العلمانٌة ،وذلك على المستوٌٌن المدنً والتجاري .وكل هذا مما أثار حفٌظة الصفوة
من المثقفٌن الوطنٌٌن وجعلهم أكثر رغبة واستعدادا لخوض معركة االستقبلل الفكري
للحفاظ على الهوٌة اإلسبلمٌة .وكان من الشابع فً خضم هذه المعركة الفكرٌة أن
االستقبلل السٌاسً ضرورة لتصفٌة التبعٌة الفكرٌة ،وأن االستقبلل االقتصادي فً
اإلطار اإلسبلمً هو القاعدة األساسٌة لبلستقبلل السٌاسً.ii
ومما قوّ ى حافز الصفوة من المثقفٌن والوطنٌٌن اإلسبلمٌٌن ورغبتهم فً
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تحقٌق الهوٌة االقتصادٌة اإلسبلمٌة ظهور حركات ومذاهب اقتصادٌة جدٌدة مضادة
للنظام الرأسمالً مثل االشتراكٌة التعاونٌة والماركسٌة .فقد كان ثمة اعتقاد شابع بؤن
الرأسمالٌة هً سر سٌطرة الغرب وأنتها الطرٌق الوحٌد إلى القوة.
وفً إطار مناخ التحدي للرأسمالٌة العالمٌة تزاٌدت الدعوة إحٌاء الشرٌعة
والقٌم والنظم اإلسبلمٌة بآلٌات مناسبة حتى تتم مواجهة الرأسمالٌة وتحدٌاتـها
االستعمارٌة وٌمكن لؤلقطار اإلسبلمٌة التخلص من سٌطرة الحركات واألفكار الجدٌدة
التً ال تتفق أٌضا مع الشرٌعة اإلسبلمٌة وتحقق التقدم فً المجال االقتصادي ،وقد
صار من الجلً ما للقوة االقتصادٌة من أهمٌة عظمى فً البناء السٌاسً واالجتماعً.
وهكذا ظهر االهتمام بإقامة االقتصاد اإلسبلمً فكرا وتطبٌقا منذ أوابل القرن
العشرٌن فً غمرة أحداث وتطورات عدٌدة داخل األقطار اإلسبلمٌة وخارجها.
وفً الفترة التالٌة للحرب العالمٌة الثانٌة نالت األقطار اإلسبلمٌة الواحدة تلو
األخرى استقبللها السٌاسً من الدول االستعمارٌة الغربٌة وبدأت مسٌرتـها لتحقٌق
التنمٌة االقتصادٌة .وفً ذلك اإلطار الجدٌد ظهرت عدة توجهات فكرٌة وسٌاسٌة
تستـهدف العمل على إقامة أو إعادة تشكٌل النظام االقتصادي والتؤثٌر فً السٌاسات
االقتصادٌة الكلٌة .ومن أبرز هذه التوجهات:
 -6التوجه إلى إقامة نظام اقتصادي وطنً مستقل ٌنخفض فٌه االعتماد على
الخارج ،و ُتعطى فٌه أولوٌة للسٌاسات التً تـهتم بتلبٌة احتٌاجات السكان األساسٌة
وتعمل على تحقٌق التنمٌة اعتمادا على الموارد الذاتٌة بصفة أساسٌة.
 -1الحفاظ على النظام االقتصادي السابق لبلستقبلل من حٌث هوٌته
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الرأسمالٌة ،واستمرار اعتماد السٌاسات التً تإكد الصلة بالعالم الخارجً وبالدول
االستعمارٌة السابقة ولكن على أسس جدٌدة تسعى لتحقٌق المصلحة الوطنٌة.
 -9العمل على إقامة نظام اقتصادي ذو نزعة اشتراكٌة (أو اجتماعٌة) ٌتعاظم
فٌه دور القطاع العام واالرتباط مع الكتلة الشرعٌة على المستوى العالمً بدال من
الكتلة الغربٌة الرأسمالٌة.
 -2المناداة بإقامة نظام اقتصادي إسبلمً ٌسعى لتحقٌق المصالح االقتصادٌة
فً إطار وطنً مستقل ،والحفاظ على عبلقات متوازنة مع العالم الخارجً مع السعً
على تحقٌق التكامل مع بقٌة األقطار اإلسبلمٌة.
ولقد لقً التوجه األول تؤٌٌدا عرٌضا وكان أكثر التوجهات بروزا من الناحٌة
الواقعٌة خبلل الخمسٌنات والستٌنات خاصة على مستوى الكثٌر من األقطار
اإلسبلمٌة.وبقً التوجه الثانً محدودا إال أنه كان قوٌا من حٌث التؤكٌد على العبلقات
االقتصادٌة بالعالم الخارجً .وقد عملت الدول االستعمارٌة السابقة من جهتها على
دعم هذا التوجه من خبلل تنظٌمات ،مثل الكومنولث

البرٌطانًBritish

 Commonwealthوالكتلة الفرانكفونٌة (فرنسا) ،وذلك ألجل استمرا مصالحه
االقتصادٌة.
أما التوجه االشتراكً فقد لقً رواجا فً عدد من األقطار اإلسبلمٌة خبلل
الستٌنات والسبعٌنات والثمانٌنات ،وقد لقً هذا التوجه تؤٌٌدا ودعما من االتحاد
السوفٌتً السابق إلى أن انـهار هذا فً بداٌة التسعٌنات وانـهارت معه التجربة
االشتراكٌة على المستوى العالمً.
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وبالنسبة للتوجه اإلسبلمً فقد وجد طرٌقه إلى الواقع فً حاالت معدودات
وهً باكستان والمملكة العربٌة السعودٌة والسودان وإٌران ،ولكنه ما ٌزال فً طور
التجرٌب إلى اآلن .أما فً بقٌة األقطار اإلسبلمٌة فإنه بالرغم من أن التوجه اإلسبلمً
لقً تؤٌٌدا شعبٌا كبٌرا منذ حصولها على االستقبلل السٌاسً إال أنه لقً أٌضا تحدٌات
ومعارضات سٌاسٌة هابلة من الداخل ومن الخارج على حد سواء .وقد استهدفت
المعارضة أحٌانا القضاء على التوجه اإلسبلمً وأحٌانا أخرى دمجه أو مزجه من
التوجه الوطنً الرأسمالً أو مع التوجه االشتراكً.
وخبلل نصف قرن مضى اآلن على حصول معظم األقطار اإلسبلمٌة على
استقبللها السٌاسً لم تنجح األنظمة االقتصادٌة البدٌلة للنظام اإلسبلمً فً تحقٌق
االستقبلل السٌاسً لهذه األقطار أو دفع عجلة التنمٌة فٌها على نحو ٌقلل من الفجوة
االقتصادٌة بٌنها وبٌن الدول المتقدمة .على العكس من ذلك فقد عانى العدٌد من
األقطار اإلسبلمٌة من ازدٌاد ح ّدة المشكبلت االقتصادٌة فً شكل عجز مستمر فً
موازٌن المدفوعات وارتفاع غٌر عادي فً الدٌن العام الخارجً وكذلك الدٌن العام
الداخلً واشتداد ح ّدة التضخم وزٌادة حالة الفقراء سواء.
ولقد تسببت هذه التطورات فً نقد األنظمة االقتصادٌة القابمة وإثارة
التساإالت عن مبلبمتها وجدوى استمرارها ،وقد أتاح هذا ألصحاب التوجهات
اإلسبلمٌة سواء من المفكرٌن أو من العاملٌن فً المجاالت السٌاسٌة واالجتماعٌة أن
ٌطرحوا بقوة قضٌة االقتصاد اإلسبلمً ،والذي من خبلله ٌمكن تقدٌم عبلج شامل
وٌتبلءم مع البٌبة العقدٌة واالجتماعٌة لعامة الناس .وفً هذا المناخ لم تنقطع
اجتهادات المفكرٌن اإلسبلمٌٌن فً تحلٌل مشكبلت مجتمعاتـهم وعرض أنواع العبلج
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المبلبمة لـها فً إطار إسبلمً .وهكذا تطور الفكر االقتصادي اإلسبلمً الحدٌث
وظهرت مساهمات عدٌدة عن خصابص النظام االقتصادي اإلسبلمً،وفً مجاالت
النقود والربا والبنوك اإلسبلمٌة والزكاة والضرابب والتنمٌة االقتصادٌة والتضخم
وكٌفٌة تحقٌق االستقرار النقدي ،وكذلك فً مجال التعاون والتكامل االقتصادي بٌن
األقطار اإلسبلمٌة.
وبطبٌعة األمر فإن بعض هذه المساهمات ٌقل من جهة اإلتقان العلمً أو
القابلٌة للتطبٌق العلمً عن البعض اآلخر ،ولكنها جمٌعا اتجهت إلى محاولة إرساء
معالم نظام اقتصادي إسبلمً ووضع قواعد لعلم اقتصادي إسبلمً حدٌث .وكان
للمإتمرات والندوات العلمٌة العالمٌة فً االقتصاد اإلسبلمً دور كبٌر فً تنظٌم
المساهمات الفكرٌة وتمحٌصها.
وكان لجامعة الملك عبد العزٌز جدة فضل فً المبادرة بؤول مإتمر عالمً
لبلقتصاد اإلسبلمً أُقٌم فً مكة المكرمة عام 6391م ،كما كان للمعهد اإلسبلمً
للبحوث والتدرٌب بالبنك اإلسبلمً للتنمٌة دور كبٌر فً إقامة وإنجاح معظم الندوات
والمإتمرات التً أُقٌمت .ولقد عُقدت هذه المإتمرات والندوات على نحو شبه مستمر
منذ أن عُقد األول منها فً مكة المكرمة ،وتم نشر أعمالها أٌضا على مستوى عالمً
باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة وأحٌانا الفرنسٌة أو بلغات أخرى.
التجدٌد فً الجوانب المإسسٌة لبلقتصاد اإلسبلمً:

لقً االقتصاد اإلسبلمً أٌضا دفعة كبٌرة فً الجانب المإسسً فً الربع قرن
األخٌر على جبهتٌن أساسٌتٌن :التعلٌم والمصرفٌة .وعلى مستوى التعلٌم الجامعً
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األول والعالً فً األقطار اإلسبلمٌة تم إنشاء أقسام علمٌة أو شعب متخصصة فً
االقتصاد اإلسبلمً فً جامعة أم القرى وجامعات أخرى بالمملكة العربٌة السعودٌة،
وفً جامعة أم درمان اإلسبلمٌة وخمس جامعات أخرى بالسودان وفً إٌران ،وتم
إنشاء المعهد العالً لبلقتصاد اإلسبلمً فً إسبلم أبد بباكستان ،وكلٌة االقتصاد
والعلوم اإلدارٌة بالجامعة اإلسبلمٌة العالمٌة فً مالٌزٌا والتً تمنح درجات جامعٌة
فً االقتصاد مع إعطاء األهمٌة الكبرى لمقررات االقتصاد اإلسبلمً .وغٌر ذلك
هناك عدد من الجامعات فً العالم اإلسبلمً تعرض مقررات ودبلومات متخصصة
فً االقتصاد اإلسبلمً ضمن مقرراتـها األكادٌمٌة منها جامعة اإلسكندرٌة بمصر،
وجامعة الٌرموك فً األردن ،وجامعة األوزاعً فً لبنان.
وفً هذا اإلطار تخرجت أعداد كبٌرة من الشباب الجامعً الذٌن ٌحملون
فكرا اقتصادٌا إسبلمٌا قاببل للتطبٌق والتطوٌر ،كما تم إنجاز عشرات من الرسابل
العلمٌة فً االقتصاد اإلسبلمً على مستوى الماجستٌر والد كتوراة.
أما خارج العالم اإلسبلمً فقد وجد علم االقتصاد اإلسبلمً طرٌقه أٌضا إلى
عدد من الجامعات والمعاهد العلٌا ،كما لقً احتراما من بعض المنظمات الدولٌة
(كصندوق النقد الدولً  )IMFوعل سبٌل المثال فإن جامعة Loughborough

وجامعة  Durhamفً وسط وشمال انجلترا تقدم مقررات متخصصة فً االقتصاد
اإلسبلمً ولدى األخٌرة برنامج على مستوى الماجستٌر ٌتٌح التخصص فً التموٌل
اإلسبلمً ..وهناك أٌضا المعهد الدولً لبلقتصاد اإلسبلمً والتؤمٌن بجامعة لندن،
والمعهد العالً للفكر اإلسبلمً فً الوالٌات المتحدة.
وبالرغم من هذه التطورات الهامة فإن دراسة االقتصاد اإلسبلمً سواء من
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خبلل أقسام متخصصة أو مقررات أو غٌر ذلك ما زالت تحتل مكانة نسبٌة بسٌطة
جدا أو ال تذكر على مستوى جامعات العالم اإلسبلمً .فما زال معظم هذه الجامعات
أو جمٌعها فً بعض األقطار اإلسبلمٌة ال ٌعرض سوى المقررات االقتصادٌة
الوضعٌة.وٌُعزى هذا الوضع إلى ثبلثة أسباب ربٌسة :أولها تلقً معظم أساتذة
االقتصاد فً جامعات العالم اإلسبلمً تعلٌمهم الجامعً فً جامعات غربٌة أو
جامعات وطنٌة تعمل بمناهج علمانٌة وضعٌة فً إطار الفلسفات الغربٌة ،iiiوثانٌها
مقاومة كبار المسبولٌن فً األقطار اإلسبلمٌة لبلتجاهات التعلٌمٌة اإلسبلمٌة تحت
ضغوط من الدول الغربٌة ومخاوف من هذه االتجاهات وانعكاساتـها السٌاسٌة ،وثالثها
غٌاب أو ضعف أو عدم اكتمال اإلعداد لمقررات االقتصاد اإلسبلمً والمادة العلمٌة
المناسبة فٌها.وبٌنما ٌرجع السببٌن األول إلى عوامل خارجٌة عن نطاق سٌطرة
االقتصادٌٌن اإلسبلمٌٌن فإن المسبولٌة تقع علٌهم فٌما ٌخص السبب الثالث.
أما المسبولٌة المصرفٌة اإلسبلمٌة فقد تنامت من حٌث العدد من بنكٌن اثنٌن
(أحدهما فً مصر والثانً فً باكستان) فً الستٌنات إلى نحو سبعٌن فً بداٌة القرن
الحادي والعشرٌن ،باإلضافة إلى عدد آخر لٌس قلٌل من البنوك التجارٌة التً عملت
على تنوٌع نشاطها بفتح نوافذ مصرفٌة إسبلمٌة أو التً اتخذت خطوات فعلٌة للتحول
إلى العمل المصرفً اإلسبلمً .وأكدت األبحاث والدراسات نمو النشاط المصرفً
اإلسبلمً بقوة خبلل سبعٌنات وثمانٌنات القرن العشرٌن.
وكان لتمٌز البنوك اإلسبلمٌة بالمعامبلت الخالٌة من الربا أثر كبٌر فً إقبال
أصحاب المدخرات الحرٌصٌن على دٌنهم فً االستثمار من خبللها ،لكن الحقبة
األخٌرة شهدت تراجعا نسبٌا فً المصارف اإلسبلمٌة ألسباب عدٌدة منها الهجوم
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علٌها بحجة أن األساس الذي تقوم علٌه وهو ربوٌة نظام الفابدة غٌر صحٌح (األمر
الذي استند إلى فتاوى دٌنٌة رسمٌة لؤلسف) ،ومنها عدم مبلبمة التشرٌعات المصرفٌة
الوضعٌة لها وتطبٌق لوابح البنوك المركزٌة بحذافٌرها علٌها رغم اختبلف نوعٌة
نشاطها االستثماري عن النشاط اإلقراضً للبنوك التجارٌة.
إال أننا ترى أن من أخطر ما ٌوجه للمصارف اإلسبلمٌة هو عدم قدرتـها
على تمٌٌز نشاطها المصرفً عن النشاط المصرفً التجاري بشكل واضح .فقد
اعتمدت هذه المصارف اإلسبلمٌة فً توظٌف معظم مواردها على صٌغة المرابحة
لآلمر بالشراء والتً القت انتقادا من الفقهاء واالقتصادٌٌن اإلسبلمٌٌن كما القت
تشهٌرا من غٌرهم ،وٌرجع هذا إلى عدم فهم جوهر التموٌل المصرفً اإلسبلمً من
قبل األجهزة اإلدارٌة والعدٌد من العاملٌن فً هذه المصارف ،كما ٌرجع أٌضا إلى
عدم القدرة على تجدٌد وسابل التموٌل اإلسبلمٌة التقلٌدٌة أو ابتكار الجدٌد منها فً
إطار الشرٌعة اإلسبلمٌة.والمسبولٌة هنا تقع وال شك على رجال االقتصاد اإلسبلمً
وهذا ما سوف ٌُشار إلٌه فٌما بعد عند استعراض وتقوٌم أعمال البحث فً هذا
المجال .وثمة ارتباط ال بد أن ٌُشار إلٌه هنا بٌن نمو المإسسة المصرفٌة اإلسبلمٌة
ونمو المإسسة التعلٌمٌة فً مجال االقتصاد اإلسبلمً ،ذلك ألن نمو األولى بشكل
صحً ومطرد كان ٌمكن أن ٌُهٌا فُرصا متزاٌدة للعمل بالنسبة للجامعٌٌن
المتخصصٌن فً االقتصاد اإلسبلمً.
فلقد كان منظرا فً السبعٌنات أن ٌستمر توسع المصارف اإلسبلمٌة وتوسع
االستثمارات واألعمال اإلسبلمٌة الممولة من خبللها فٌستمر نمو فرص العمل
والوظابف فً اإلطار االقتصادي اإلسبلمً ،لذلك فإن ثمة مبلحظة ٌمكن تسجٌلها عن

تقوٌم مسٌرة االقتصاد اإلسبلمً

06
اقتران قلة إقبال الطبلب على التخصص فً االقتصاد اإلسبلمً (فً الجامعات
الرابدة فً هذا المجال) وقلة فرص العمل الجدٌدة سواء فً المصارف اإلسبلمٌة أو
فً المشروعات الممولة من خبللها .هذه العبلقة ٌجب بحثها بدقة للتعرف على مدى
خطورتـها وكٌفٌة معالجتها.
وما زال الجانب المإسسً فً االقتصاد اإلسبلمً فً حاجة إلى التحدٌد ،فهذا
الجانب ٌمثل العمود الفقري للنظام االقتصادي اإلسبلمً ،وال نستطٌع أن نفترض قٌام
هذا النظام دفعة واحدة وال نتصور أٌضا قٌامه دون التنظٌر للمإسسات التً ٌعتمد
علٌها.
وهناك مإسسات كانت قابمة قبل انتشار الدعوة إلى االقتصاد اإلسبلمً
المعاصر وما تزال كمإسسة الزكاة ،فكٌف ٌمكن تنمٌة مإسسة الزكاة فً اإلطار
الرسمً؟ زمن جهة أخرى كٌف ٌمكن إحٌاء مإسسات إسبلمٌة هامة كالوقف أو
الحسبة؟ واألمر هنا ٌحتاج إلى أبحاث مستفٌضة ال تكتفً ببٌان الجوانب النظرٌة لهذه
المإسسات وإنما أٌضا باآللٌات الضرورٌة لنجاحها عملٌا فً القطار اإلسبلمٌة
المعاصرة.
مجاالت االهتمام واتجاهات الفكر االقتصادي اإلسبلمً (عروض وتقدٌم):

ظلت األبحاث والمقاالت أو المحاضرات فً االقتصاد اإلسبلمً خبلل
النصف األول من القرن العشرٌن تدور فً معظمها حول ضرورة النظام االقتصادي
اإلسبلمً وربوٌة نظام الفابدة والحاجلة إلى إقامة بنوك إسبلمٌة حتى ٌتعامل معها
المسلمون وهم مطمبنون من الناحٌة الشرعٌة.
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وبالرغم من ظهور مناقشات وأراء مضادة دافعت عن أنظمة اقتصادٌة
وضعٌة ،وعملت على إضفاء نوع من الشرعٌة أو إٌجاد مبررات للفوابد المصرفٌة
إال أن االتجاه األول ظل غالبا بٌن علماء اإلسبلم ومإٌدا بالرغبة فً إنـهاء االعتماد
على األنظمة االقتصادٌة الغربٌة وعلى المصارف الربوٌة التً ارتبط وجودها بوجود
االستعمار الغربً ونمى نشاطها على مدى األجل الطوٌل مع زٌادة سٌطرة رأس
المال األجنبً وزٌادة التبعٌة االقتصادٌة للغرب.
وفً الربع الثالث من القرن العشرٌن بعد حصول معظم األقطار اإلسبلمٌة
على استقبللها السٌاسً لم تظهر فً هذه األقطار أٌة اتجاهات فكرٌة جدٌدة ومستقلة
فً المٌدان االقتصادي أو غٌره سوى تلك التً دافع عنها المفكرون
اإلسبلمٌون.فاالتجاه الرأسمالً -أو ما ٌُسمّى باتجاه السوق الحرّ ة -كان امتدادا طبٌعٌا
للنظام الذي أسسه الغرب االستعماري وعمل على توفٌر الحماٌة القانونٌة له خبلل
فترة طوٌلة قبل االستقبلل،أما االتجاه االشتراكً أو الشٌوعً فكان ٌحمل فً طٌاته
محاولة من الكتلة االشتراكٌة بقٌادة االتحاد السوفٌتً السابق للتسلل داخل األقطار
اإلسبلمٌة ،من خبلل قلة من المفكرٌن وبعض الحزبٌٌن الذٌن حملوا مبادئ هذه الكتلة
ودافعوا عنها.
لقد كان االتجاه اإلسبلمً هو وحده الذي ٌتضمن تجدٌدا حقٌقٌا وخروجا عن
الدابرة الفكرٌة المغلقة وذلك بتحلٌل أسباب المشكبلت وتقدٌم حلول لها تختلف فً
جوهرها عن تلك النابعة من الفكر الرأسمالً أو االشتراكً.
وفً إطار الفكر االقتصادي اإلسبلمً كفكر تجدٌدي ٌعمل على إحٌاء
الشرٌعة اإلسبلمٌة فً مجال الحٌاة االقتصادٌة طرقت موضوعات جدٌدة بجوار
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موضوع النظام االقتصادي والفابدة والبنوك الربوٌة والبدٌل اإلسبلمً لها ،وكان من
أوابل هذه الموضوعات إحٌاء النظام المالً اإلسبلمً وجوهر الزكاة ،وموضوع
التنمٌة االقتصادٌة والتكامل االقتصادي بٌن األقطار اإلسبلمٌة ،وفً إطار نمو البحث
االقتصادي اإلسبلمً نجد أٌضا مساهمات أخرى فً مجال التنظٌر لبلستهبلك
واإلنتاج والتوزٌع ،وفٌما ٌلً تقوٌم لهذه االتجاهات وما ت ّم من إنجازات.
 -1النظام االقتوصادي:
ٌلقى موضوع النظام االقتصادي اإلسبلمً اهتماما بالغا من غالبٌة الروّ اد
األوابل ،وذلك لحرصهم على بٌان وإثبات واختبلف هوٌة هذا النظام وتمٌّزه عن
األنظمة الوضعٌة الرأسمالٌة أو االشتراكٌة أو غٌرها .وبٌنما قررّ البعض أن النظام
االقتصادي اإلسبلمً ٌجمع بٌن مزاٌا الرأسمالٌة واالشتراكٌة بٌنما أنه ال ٌتضمن
عٌوبـهما (الطحاوي  )6392فإن آخرٌن قرروا أنه ال وجه للتشابه بٌن النظام
االقتصادي اإلسبلمً وهذه النظم حتى فٌما ٌُقال أنه مزاٌا لها.فالحرٌة المكفولة لؤلفراد
فً التملك والتعاقد والنشاط فً الرأسمالٌة ،حرٌة غٌر مهذبة أو مقٌّدة باألخبلق
الفاضلة وبمراعاة حقوق الجماعة فً المقام األول كما هو فً اإلسبلم مناع قطان
والفنجري) .ivكذلك فإن الدافع الفردي واإلبداع الفردي فً اإلسبلم ال ٌتماثل أبدا مع
فلسفة الفردٌة وإشباع الرغبات الخاصة للنفس فً الرأسمالٌة ،أما الفكر الجماعً فً
اإلسبلم فمقٌد ومحدود بما ٌحفظ الدوافع الفردٌة والملكٌة الفردٌة والحرٌة ولٌس مهنٌا
كما هو فً االشتراكٌات العلمٌة (فاروق النبهان).vكذلك فإن الملكٌة المشتركة أو
الجماعٌة فً اإلسبلم مقٌدة بما بٌنته السنة النبوٌة ولٌست شاملة أو مسٌطرة كما هو
فً االشتراكٌة.
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واعتقد البعض من الروّ اد األوابل أن بحث خصابص النظام االقتصادي
اإلسبلمً وكٌفٌة تحقٌقه له أولوٌة فوق بحث أٌة أمور تنظٌرٌة فً مجال االقتصاد
اإلسبلمً (باقر الصدر  .vi)6390فالنظرٌة لن تكون صحٌحة إال إذا أسست على
فروض واقعٌة ،وهكذا فإن ت ّكون النظرٌة االقتصادٌة اإلسبلمٌة ٌؤتً فً مرحلة الحقة
بعد إرساء النظام االقتصادي اإلسبلمً .ولقد القت هذه الفكرة استحسانا من البعض
وهً فً حقٌقتها تستند إلى مفهوم اإلٌجابٌة  Positivismالذي ٌحتل مكان الصدارة
اآلن فً الفكر االقتصادي الوضعً .لكن من الضروري التؤكٌد على أن النظرٌة ٌمكن
أن ُتعبّر عما ٌنبغً  Normativeومن ثم فاالجتهاد فٌها ال ٌقوم بالضرورة على
أساس فروض واقعٌة وإنما فروض مثالٌة إذا تحققت ٌتحقق فرضها المفسر.vii
ولقد تطورت األبحاث فً مجال النظام االقتصادي اإلسبلمً من مرحلة
ّ
تمٌزت بالتؤكٌد على تطبٌق الشرٌعة والتمسك بالعقٌدة اإلسبلمٌة (أبو زهرة والمبارك
ّ
تمٌزت بتحلٌل العبلقة بٌن القواعد الشرعٌة والقٌم
والمودودي) viiiإلى مرحلة أخرى
العقدٌة من جهة والمإسسات السٌاسٌة االقتصادٌة الكلٌة من جهة أخرى ،مع عقد
مقارنات دقٌقة بٌن النظام اإلسبلمً واألنظمة األخرى (شابرا  6393،6390وٌسري
 ،6393،6333محمد أحمد صقر .ix)6391
 -2الفائدة لالربا:
تبلورت المناقشات التً أ ُثٌرت فً العشرٌنات وسنوات ما قبل الحرب
العالمٌة الثانٌة وما بعدها مباشرة تبرٌرا للفابدة البسٌطة بشروط معٌنة (محمد رضا-
الفابدة غٌر المشروطة بعد السنة األولى ،الرصافً -الفابدة على القروض اإلنتاجٌة،
السنهوري -نظرٌة الضرورة فً إطار نظام اقتصادي غٌر إسبلمً)xفً فتح الباب
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أمام اآلخرٌن من علماء المسلمٌن لكً ٌدلوا بدلوهم ،وانقسمت المناقشات خبلل
الستٌنات والسبعٌنات وما بعد ذلك إلى قسمٌن ربٌسٌن أحدهما ٌقف بشدة أمام أي
مبررات للفابدة (عٌسى وأبو األعلى الودودي وغٌرهم) xiوقسم ثان ٌحاول إٌجاد
مبررات أكث للفابدة المصرفٌة لٌس فقط البسٌط منها وإنما أٌضا المركب (عبد
المنعم النمر وسٌد طنطاوي) .xiiوانضم إلى هذا القسم الثانً رجال اقتصاد مسلمون
أرادوا أن ٌثبتوا الموضوع بالمنطق االقتصادي البحت أن نظام الفابدة ضروري
للمصلحة االقتصادٌة لعامة المسلمٌن وأن التخلً عنه سوف ٌسبب مزٌدا من التخلف
والمشاكل االقتصادٌة.xiiiوكرد فعل لهذا االتجاه الثانً ظهرت كتابات إسبلمٌة قوٌة
تستند إلى الحجج الشرعٌة المحرمة للفابدة تحرٌما قاطعا وتبٌن بالمنطق االقتصادي
خطؤ مناقشات االقتصادٌٌن الذٌن ٌدعون أن المصلحة العامة ال تتحقق إال بـها(نجاة
هللا صدٌقً وعمر شابرا وٌسري والمصطفى ونجفً).xiv
وأبدت األبحاث العلمٌة المحاٌدة الحدٌثة عن الفابدة أنـها سبلح غٌر فاعل فً
توزٌع الموارد التموٌلٌة توزٌعا أمثبل وان ارتفاع سعر الفابدة ال تإدي بالضرورة إلى
التؤثٌر فً االدخار الكلً بشكل إٌجابً إال إذا كان ارتفاعا حقٌقٌا كبٌرا وفً مثل هذه
الظروف ٌكون له أثر معاكس لبلستثمار.

xv

كذلك أثبتت الدراسات أن نظام اإلقراض بالفابدة متحٌز فً توزٌع الموارد
التموٌلٌة إلى أصحاب المبلءة المالٌة وٌعمل فً غٌر صالح أصحاب المشروعات
المتوسطة والصغٌرة ،ومن ثم ٌسًء بصفة مستمرة إلى توزٌع الدخل القومً.
وظهرت مناقشة اقتصادٌة جدٌدة مإٌدة للفابدة على أساس أنـها تعوٌض عن معدل
التضخم (الفنجري وصفً الدٌن عوض ) ، xviوكان من الٌسٌر دحضها ،فمعدل
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التضخم نادرا ما تساوى عملٌا مع سعر الفابدة التجاري ،ولٌس هناك دلٌل على أنه إذا
انخفض إلى الصفر فإن البنوك أو المإسسات الربوٌة ستمتنع عن أخذ أو إعطاء
فوابد .وقد شجّ ع على خروج هذه المناقشة أمران أ،لهما مشكلة التضخم وعدم القدرة
على إٌجاد حل سرٌع لها وما نشؤ عنها من تدهور مستمر فً القٌمة الحقٌقٌة للعملة،
وثانٌهما رفض العدٌد من الفقهاء من خارج المذهب الحنفً طرح رأي أبو ٌوسف
رضً هللا عنه عن التعوٌض فً حالة الغبلء للبحث والمناقشة ،ولو حدث هذا ألمكن
االستفادة منه وتطوٌره أو رفضه رفضا قاطعا وإغبلق الباب أمام قضٌة التعوٌض أو
قبوله بشروط.شًء من هذا لم ٌحدث ،مما فتح الباب ألراء غٌر ناضجة.
وبالرغم من وضوح تطابق الفابدة داخل عدٌد من األقطار اإلسبلمٌة سواء
من فبل الحافة أو المدافعٌن عن البنوك الربوٌة أو بعض رجال الدٌن الذٌن تقلدوا
مناصب رسمٌة رفٌعة الخ ...لذلك استمرت المقاالت تتجدد فً نفس الموضوع من
قبل رجال االقتصاد اإلسبلمً ومن مخالفٌهم .وفً رأٌنا أن معالجة هذه الحلقة
المفرغة تتؤتى من خبلل ثبلثة أمور:
 أولها :التؤكٌد على صحة الدراسات االقتصادٌة اإلسبلمٌة المتعمقة التًتثبت بالحجة النظرٌة واألدلة الفقهٌة تطابق الفابدة مع الربا ،وعدم جدوى نظامها
لتنمٌة اإلنتاج وللتوزٌع األمثل للموارد االقتصادٌة والدخول والثروات وذلك بإعادة
نشر هذه الدراسات.
 ثانٌها:التؤكٌد على صحة هذه الدراسات بؤبحاث جدٌدة تطبٌقٌة تستند إلىإحصابٌات وبٌانات واقعٌة.
 -ثالثها :القٌام بؤبحاث للتؤكٌد على أن وسابل التموٌل اإلسبلمٌة ،وهً البدابل
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الشرعٌة لما حرّ م هللاٌ ،مكن تطوٌرها وزٌادة فاعلٌتها وانه ٌمكن االعتماد علٌها
إلعادة توزٌع الموارد االقتصادٌة والدخول والثروات فً المجتمع على نحو أفضل
تجاه التنمٌة االقتصادٌة ورفاه األمة اإلسبلمٌة.
 -3النقلد لاالستقرار النقدي:
لقً موضوع النقود اهتماما كبٌرا منذ البداٌة وذلك مع بحث موضوع الفابدة
والربا ،لكنه نال أٌضا عناٌة تحلٌلٌة خاصة ظهرت فً أول مإتمر عُقد لبلقتصاد
اإلسبلمً بمكة 6931هـ (محمود أبو السعود ومعبد الجارحً) ،xviiفتطرق محمود أبو
السعود من خبلل بحث له عن النقود والفابدة والقراض إلى طبٌعة ووظابف النقود
متعرضا آلراء اقتصادٌة وضعٌة معاصرة ومعقبا من منظور إسبلمً .كما تعرض
معبد الجارحً إلى قضٌة النقود االبتمانٌة وتولٌدها والكفاءة النسبٌة لنظام نقدي خال
من الربا.
وتوالت األعمال بعد ذلك وكان من أبرزها مساهم عمر شابرا ،نحو نظام
نقدي عادل ،xviiiكذلك تم بحث موضوع االستقرار النقدي من خبلل التعرض لمشكلة
التضخم والتً كانت شدٌدة الحدة فً معظم األقطار اإلسبلمٌة خبلل السبعٌنات
والثمانٌنات ،وذلك من خبلل عدة ندوات ومإتمرات فً الثمانٌنات والتسعٌنات (أبرز
األبحاث والباحثٌن) .وكان الوجه اآلخر لمشكلة التضخم متمثبل فً االنخفاض الحقٌقً
فً قٌمة العملة النقدٌة أو قوتـها الشرابٌة ،ومن ثم وفً إطار البحث عن عبلج
إسبلمً للتضخم ُنوقشت أٌضا مسؤلة استقرار القوة الشرابٌة أو القٌمة الحقٌقٌة للعملة
ُ
وطرحت قضٌة الربط القٌاسً للحقوق وااللتزامات اآلجلة .Indexation
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وظهر أكثر من فرض مفسر لظاهرة التضخم ومن ثم أكثر من سٌاسة
مقترحة لكٌفٌة عبلجه .أول هذه الفروض أن التضخم أو عدم االستقرار النقدي فً
األقطار اإلسبلمٌة إنما هو نتٌجة طبٌعٌة لعدم وجود نظام نقدي إسبلمً.فالفابدة فً حد
ذاتـها تعتبر تكلفة ٌتحملها المنتجون مع تكالٌف اإلنتاج األخرى وٌتحملها المستهلكون
فً شكل أسعار أعلى .وٌظهر هذا األثر بشكل واضح حٌنما ترتفع أسعار الفابدة مع
معدالت التضخم بشكل مستمر ،ومن ثم ٌصبح التضخم ذاتً التغذٌة (تضخم مدفوع
بارتفاع نفقة اإلنتاج متمثلة فً الفوابد) .باإلضافة إلى هذا فإن البنوك الربوٌة تعمل
على تولٌد نقود ابتمانٌة فً أوقات الرواج بما ٌإدي إلى زٌادة العرض الكلً للنقود
بمعدالت تفوق زٌادة العرض الكلً الحقٌقً (الناتج القومً الحقٌقً) ،فٌرتفع معدل
التضخم تبعا لذلك.ولقد استفاد أصحاب هذا الرأي من نظرٌات وضعٌة سابقة
(هاٌك).xix
أما الفرض الثانً فهو أن العوامل السابقة تتسبب فً التضخم حقٌقة ولكنها
لٌست الوحٌدة ،فبفرض التخلص من نظام الفابدة سوف تظل هناك قوى اقتصادٌة
أخرى داخلٌة تتسبب فً التضخم ،بعضها هٌكلً مثل االحتكار وعدم مرونة الجهاز
اإلنتاجً على المستوى الكلً ،وبعضها نقدي مثل عدم قدرة السلطات النقدٌة على
إدارة العرض الكلً للنقود بما ٌتناسب مع احتٌاجات النشاط االقتصادي الجاري.
وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى تجارب ونظرٌات نقدٌة معاصرة وكذلك
تجارب قدٌمة سجلها علماء المسلمٌن عن ظاهرة الغبلء الفاحش فً ظل ظروف كان
الربا فٌها محرما على المستوى الكلً على سبٌل التؤكٌد (المقرٌزي مثبل).xxومن بٌن
هذه الفروض المفسرة للتضخم فً األقطار اإلسبلمٌة حالة العجز المستمر فً موازٌن
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المدفوعات والمدٌونٌة الخارجٌة ،والتً تتسبب فً انـهٌار قٌمة العملة الوطنٌة
وارتفاع أسعار الواردات بشكل مستمر ،وهذا ما ٌُعرف بالتضخم المستورد والذي
ٌُعزى فً حالة القطار اإلسبلمٌة إلى اختبلل هٌاكل اإلنتاج وعدم القدرة على تنمٌة
الصادرات من خبلل تنمٌة اقتصادٌة شاملة.xxi
لقد ظهرت مساهمات علمٌة قٌّمة فً مجال تفسٌر الظاهرة التضخمٌة ،ولكن
المتابعة العلمٌة ظلت ضعٌفة ،فلقد كان من المفروض أن ٌستطرد العمل على دعم
الفروض المفسرة السابقة ومحاولة اختبارها ،وال شك أن بإمكان االقتصادٌٌن
اإلسبلمٌٌن االستفادة من األبحاث االقتصادٌة الوضعٌة لدعم الفروض المفسّرة
السابقة .فهناك شبه اتفاق على صحة الفرضٌن الثانً والثالث ،كما أن هناك أبحاث
وضعٌة تدٌن الفابدة كسبب للتضخم وخاصة من خبلل آلٌة التوسع فً االبتمان الذي
تقوم به البنوك الربوٌة .ولكن من جهة أخرى فإن هناك قصور فً بحث السٌاسات
العبلجٌة الضرورٌة للتضخم فً إطار إسبلمً ،وهذا ما ٌقع عببه علبل رجال
االقتصاد اإلسبلمً .وٌتضح هذا القصور بشكل بٌّن ألصحاب الفرضٌة األولى
(الفابدة والبنوك الربوٌة هً السبب الربٌس للتضخم) والذٌن ٌإجلون عبلج المشكلة
إلى حٌن قٌام نظام اقتصادي إسبلمً،علما بؤن هذا كما ذكرنا سٌمنع فقط أحد األسباب
الربٌسة للتضخم.
والتصور الثانً ٌؤتً من أصحاب التفسٌرات األخرى الذٌن علٌهم أن ٌقوموا
بتحلٌل العبلقة بٌن المظاهر المختلفة لبلختبلل الهٌكلً الداخلً والخارجً والتضخم
وٌقدموا مقترحات محددة حول كٌفٌة المعالجة الهٌكلٌة طوٌلة األجل للظاهرة
التضخمٌة .وهناك اقتراب من هذا المعنى فً مساهمات شبرا على وجه الخصوص
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وٌسري ولكن بشكل مختصر .وتعرض الوجه اآلخر للتضخم الخاص بظاهرة تدهور
القوة الشرابٌة أو القٌمة الحقٌقٌة للعملة وكٌفٌة عبلجها لمناقشات وجدل كبٌر بٌن
االقتصادٌٌن اإلسبلمٌٌن على نحو لم ٌتعرض له موضوع آخر.فمن بٌن مإكد أن هذه
المشكلة ستنتهً تلقابٌا بتطبٌق نظام نقدي فً إطار اقتصادي إسبلمً ،ومن بٌن قابل
أنـها مشكلة خطٌرة خاصة حٌنما تستمر على مدى األجل الطوٌل ولكنها تستلزم
عبلجا نقدٌا بغض النظر عن العبلج اإلسبلمً الهٌكلً ،ومن ثم كان هناك تؤكٌد على
ضرورة الربط القٌاسً للقٌم والحقوق النقدٌة المإاجلة ،واستند أصحاب هذا القول
أساسا على مبدأ التعوٌض ألبً ٌوسف رضً هللا عنه مفسرٌن له على أسس
حدٌثة.ووجه بعض المدافعٌن عن الربط القٌاسً هجوما شدٌدا إلى الفقهاء المعارضٌن
(علً السالوس مثبل) لهذا العبلج وساعدهم فً ذلك أن فقهاء آخرٌن خرجوا آراء
تدعم وتإكد شرعٌة هذا الحل (نزٌه حماد ومحًٌ الدٌن القرة داغً).xxii
وثمة فرٌق آخر اتخذ موقفا وسطا من المواقف السابقة فكان مإٌدا للربط
القٌاسً بشروط محددة أو فً حاالت محددة وخبلل فترة انتقالٌة إلى أن ٌتم تحقٌق
استقرار نقدي فً إطار نظام اقتصادي إسبلمً (ٌسري والمصري ومنور إقبال ودنٌا
وموسى آدم).xxiii
لقد بقٌت مشكلة التضخم وعبلجها أو عبلج آثارها باقٌة إلى اآلن ،ومع ذلك
انخفضت ح ّدة المناقشات القابمة حولها كثٌرا مع انخفاض معدالت التضخم فً معظم
األقطار اإلسبلمٌة خبلل السنوات الخمس األخٌرة.وهذا األمر ال ٌمثل ظاهرة صحٌة
فً مجال البحث العلمً ،فالمشكلة مازالت كامنة وقد تظهر فً فترة أو أخرى قادمة
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن رجال االقتصاد اإلسبلمً ما ٌزالون فً مرحلة
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بناء للصرح النظري ومن ثم علٌهم أن ٌبحثوا فً المشكبلت االقتصادٌة التً تواجه
مجتمعاتـهم وكٌفٌة عبلجها سواء فً مرحلة انتقالٌة معاصرة (مازالت بعٌدة عن
المرحلة اإلسبلمٌة) أو فً مرحلة إسبلمٌة مثلى ،وهذا مما ٌستدعً ضرورة
االستمرار بجدٌّة تامة فً التحلٌل واقتراح العبلج للمشكبلت سواء زادت حدتـها أم
خفت ،فهذا شؤن من ٌبنً للمستقبل فً إطار(( ما ٌنبغً)) هذا الوضع ٌختلف منهجٌا
عن وضع رجال االقتصاد الوضعً الذٌن ٌتحركون أساسا لبحث المشكبلت الواقعٌة
وال ٌعببون كثٌرا بما ٌنبغً عمله من أجل المستقبل.
 -4الموصرفية اإلسالمية:
ظهرت المساهمات الفكرٌة فً موضوع المصارف اإلسبلمٌة لٌس فقط مع
الهجوم على نظام الفابدة ولكن أٌضا مع الرغبة فً إقامة صرح مصرفً إسبلمً
ٌسهم فً دفع عجلة التنمٌة االقتصادٌة لؤلقطار اإلسبلمٌة وتخلٌصها من أعباء التبعٌة
االقتصادٌة للعالم الغربً.
ومن أوابل المساهمات تلك التً ظهرت فً محاضرات محمد عبد هللا
المغربً وكتابات عٌسى عبده وأبو األعلى الودودي وأحمد النجار ،xxivوالتً عملت
على إرساء المبلمح العامة لنظام مصرفً ال ٌتعامل بالفابدة أخذا أو
عطاء.واستطردت المساهمات بعد ذلك ،ولكن فً مجال أكثر تحدٌدا وهو إقامة نموذج
لمصرف إسبلمً ٌعتمد فً تعببة موارده التموٌلٌة وفً توظٌفها على وسابل قابمة
على المشاركة فً الربح والخسارة ،وذلك فً إطار استبعاد الفابدة تماما (سامً
حمود ،رفٌق المصري ،محسن خان ،عباس مٌراخور ،شابرا ،وصدٌقً ،والجارحً
وغٌرهم).xxv
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واتجهت األعمال المقدمة إلى بحث كٌفٌة تحدٌث وتطوٌر وسابل التموٌل
اإلسبلمٌة التقلٌدٌة حتى تبلبم األعمال المصرفٌة اإلسبلمٌة ،وفً إطار البحث تم
إجازة الشركة المساهمة محدودة المسبولٌة فً إطار عقد المشاركة اإلسبلمً ،وهو
األمر الذي أتاح قٌام البنوك اإلسبلمٌة فً إطار القوانٌن المعاصرة للشركات،
وأجٌزت المضاربة المشتركة حتى ٌتمكن أصحاب األموال من وضع أموالهم لدى
البنك اإلسبلمً فتجتمع فً وعاء واحد فٌستخدمها وفقا لما ٌراه مناسبا فً األنشطة
المختلفة.
وكان لهذا التطور أثره المباشر فً تجمٌع موارد تموٌلٌة بمرونة لدى أي بنك
إسبلمً ،وكذلك فً تخفٌض المخاطرة بالنسبة لكل عمٌل من العمبلء نظرا ألن
مخاطر استخدامات األموال كلها فً مختلف األنشطة ستوزع على مجموع العمبلء
فبل ٌتعرض عمٌل على حدة (أو عدد من العمبلء) لمخاطرة استخدام ماله فً نشاط
معٌن .وفد ساعد هذا التطور فً تعببة موارد تموٌلٌة متزاٌدة بشكل مستمر لدى
البنوك اإلسبلمٌة .كذلك تم تطوٌر عقد المرابحة من صورته التقلٌدٌة إلى ما ٌسمى
بالمرابحة لآلمر بالشراء والتً سمحت بإدخال صٌغ البٌع اآلجل فً عقد كان فً
أصله عقد بٌع حاضر ،وقد حازت هذه الصٌغة قبوال لدى مدٌري البنوك اإلسبلمٌة
لسهولة تنفٌذها كما أنـها القت إقباال من األفراد وأصحاب المشروعات الصغٌرة الذٌن
لم تتوفر لدٌهم مصادر أخرى مناسبة للتموٌل ،وترجع هذه المساهمة الفكرٌة إلى
سامً حمود وكان صاحب خبرة مصرفٌة مسبقة .xxviولم ٌإثر عن أي صٌغة أخرى
للتموٌل عن طرٌق البنوك اإلسبلمٌة نجاحا أكثر مما تحقق عن طرٌق المرابحة لآلمر
بالشراء والتً استخدمت فً توظٌف نحو  %30 -90من الموارد التموٌلٌة التً
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تجمعت لدى البنوك اإلسبلمٌة فً جمٌع األقطار التً قامت فٌها ما عدا السودان ،لكن
هذه الصٌغة نفسها تعرضت النتقادات متزاٌدة سواء من االقتصادٌٌن اإلسبلمٌٌن أو
من الفقهاء ،حتى أنـها اعتبرت ال تختلف إال هامشٌا عن صٌغة التموٌل بالفابدة.xxvii
ولقد استمعت المحكمة الشرعٌة الباكستانٌة فً جلسات عدٌدة وممتدة برباسة
القاضً خلٌل الرحمن آلراء فقهاء واقتصادٌٌن مصرفٌٌن إسبلمٌٌن عن أسالٌب
التموٌل المصرفً وتم تجمٌعها فً مجلد واحد ونشرها وهو عمل علمً إسبلمً له
وزنه الكبٌر.xxviiiوكان مما تم اإلجماع علٌه وأقرته المحكمة إدانة بٌع المرابحة لآلمر
بالشراء كما ٌمارس على أنه مخالف للشرٌعة اإلسبلمٌة وٌحمل بعض رجال االقتصاد
اإلسبلمً والفقهاء بشدة على صٌغة المرابحة لآلمر بالشراء ،وٌرى أنه كان من
الخطؤ إجازتـها فً المقام األول بٌنما ٌرى آخرون أنـها أدت دورا فً توظٌف أموال
البنوك اإلسبلمٌة فً مرحلة أولٌة لنشؤتـها وأن الخطؤ هو االستمرار فٌها بعد تخطً
هذه المرحلة.
وهناك رأي آخر وهو أن التجربة المصرفٌة اإلسبلمٌة وحدها هً التً أبانت
العٌوب الشرعٌة فً صٌغة المرابحة لآلمر بالشراء ،فلم ٌكن ٌوسع أحد الن ٌتبٌن هذه
العٌوب من قبل خوض هذه التجربة ،وأنه باإلمكان معالجة هذه العٌوب لئلبقاء على
الصٌغة التً أثبتت أنـها تلقى إقباال كبٌرا من المتعاملٌن .وهناك صٌغ أخرى للتموٌل
مثل اإلجارة المنتهٌة بالتملك لم تسلم من االنتقاد والتجرٌح على أسس من الشرٌعة.
والحقٌقة أن الفكر االقتصادي اإلسبلمً فً مجال التموٌل ال ٌزال فً حاجة
ماسة إلى تطوٌر كبٌر حتى ال ٌجتهد العاملٌن فً المصارف اإلسبلمٌة على نحو
ٌإاخذون علٌه.xxixوفً اعتقادي أن عبء هذا االجتهاد ٌقع أساسا على االقتصادٌٌن
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اإلسبلمٌٌن المتخصصٌن

فً النقود والمصارف والتموٌل ،على أن علٌهم أن

ٌعرضوا كل ما ٌتوصلوا إلٌه على الفقهاء الذٌن لهم دراٌة بشإون المعامبلت
المالٌة.وقد تعرض ٌسري ()1009

xxx

فً مقال له عن ضرورة القٌام بتطوٌر آخر بل

ومستمر فً أدوات التموٌل اإلسبلمٌة المستخدمة لدى المصارف ،وذلك حتى ٌمكن
استخدامها بشكل أكثر مرونة وكفاءة فً مقابلة المنافسة الشدٌدة من المصارف
الربوٌة ،وحتى ٌمكن أٌضا توظٌفها فً خدمة تنمٌة اقتصادات الدول اإلسبلمٌة .كذلك
فإن هناك مساهمات جدٌدة فً مجال تطوٌر عقد المضاربة (محمد أبو زٌد
) 6393

xxxi

حتى ٌصبح فاعبل فً توظٌف األموال ولٌس فقط فً تجمٌعها لدى

المصارف اإلسبلمٌة.
 -5الزكاة لالنظام المالي اإلسالمي:
كان من الطبٌعً أن تتلقى الزكاة وهً ركن من أركان اإلسبلم الخمسة
اهتماما من االقتصادٌٌن اإلسبلمٌٌن ،فهذا الركن بالذات ٌجمع ما بٌن تطهٌر النفس
والمال وعلى مستوى الفرد (المستوى الجزبً) وما بٌن التكامل والتماسك االجتماعً
وإعادة توزٌع الدخل والثروة على مستوى المجتمع (المستوى الكلً) .وبداٌة
االجتهادات فً موضوع الزكاة جاءت من خبلل أبحاث شاملة عن الزكاة والعدالة
الضرٌبٌة

(عاطف

السٌد)

ودورها

فً

معالجة

المشكبلت

االقتصادٌة

(القرضاوي) ،xxxiiوالدور المالً للدولة فً اإلسبلم من خبلل دراسة التارٌخ (محمد
حمٌد هللا  ،وحسن الزمان) ،xxxiiiوأهمٌة هذا الدور للرفاه االجتماعً (شابرا ،6390
وحسن الزمان  ، xxxiv) 6396ثم شٌبا فشٌبا ظهرت أبحاث تعالج موضوعات
متخصصة مثل الدور التوزٌعً للزكاة وكذا دورها فً تحقٌق االستقرار.
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والحقٌقة أن بحث موضوع الزكاة وكٌفٌة تطبٌقها فً الحٌاة المعاصرة
لؤلقطار اإلسبلمٌة أثار موضوعات عدٌدة متعلقة بماهٌة النظام المالً اإلسبلمً،
لذلك تطرقت األبحاث إلى تفاصٌل خاصة بطبٌعة وهٌكل وأهداف اإلنفاق العام فً
الدولة اإلسبلمٌة (نجاة هللا صدٌقً )6399

xxxv

فً المنظور اإلسبلمً (منذر قحف )6399

ومكان الضرابب والسٌاسة الضرٌبٌة

xxxvi

وإلى النظام المالً والسٌاسة المالٌة

فً اإلسبلم (فرٌدي  ،6391ومتولً وعابدٌن سبلمة  ،6399وضٌاء الدٌن أحمد
.xxxvii)6331
ومن الدراسات البارزة ما قدمه ضٌاء الدٌن أحمد عن دور النظام المالً
اإلسبلمً (وجوهره تطبٌق الزكاة) فً تحقٌق التنمٌة وإزالة الفقر.xxxviii
كذلك تم إنجاز عدد من الرسابل العلمٌة المتخصصة عن دور الزكاة فً
توزٌع الدخل وفً التنمٌة وكٌفٌة تفاعل األدوات المالٌة اإلسبلمٌة مع األدوات النقدٌة
الخالٌة من الربا لتحقٌق أهداف االستقرار االقتصادي ،وكذلك عن الحاجة إلى نظام
ضرٌبً ٌتمشى مع فرٌضة الزكاة وال ٌتعارض معها وٌعالج بعض المشكبلت المالٌة
التً استج ّدت فً العصر الحدٌث.
وبالنسبة إلى الجانب التطبٌقً فإنه لٌس هناك من قطر إسبلمً إال وبه
جمعٌات أو مإسسات أهلٌة أولجان منبثقة من المساجد أو من المصارف اإلسبلمٌة
لجمع وتوزٌع الزكاة .أما على المستوى الرسمً فلٌس هناك سوى عدد محدود جدا
من الحكومات التً التزمت نظام الزكاة وعملت على إنشاء أجهزة ووضع آلٌات
لجمع وتوزٌع األموال الزكوٌة . xxxixوهنا تبرز عدة أسبلة :إلى أي مدى استفادت
المإسسات أو األجهزة الرسمٌة أو غٌر الرسمٌة من األبحاث االقتصادٌة اإلسبلمٌة
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فً موضوع الزكاة ،وكٌف كانت هذه االستفادة وما وزنـها؟ وما هً معوقات تطبٌق
الزكاة من خبلل نظام مالً إسبلمً فً معظم األقطار اإلسبلمٌة؟ وما لذي ٌترتب
على هذا التطبٌق الرسمً؟ هل إحبلل العمل الرسمً فً محل نشاطات المإسسات
والجمعٌات األهلٌة ٌزٌد من فاعلٌة الزكاة ودورها المالً واالقتصادي؟
والحقٌقة أنه ما من دلٌل قابم لدى المطلع على أبحاث الزكاة أن المإسسات
والجمعٌات األهلٌة قد استفادت من األبحاث فً الحٌاة العملٌة ،فالمعاٌٌر التً تعتمد
علٌها بعض المإسسات بسٌطة ومباشرة ،فمعظم الموارد الزكوٌة إن لم ٌكن جمٌعها
فً بعض الحاالت ّ
ٌوزع على الفقراء والمساكٌن الذٌن ٌتقدمون بطلبات للمساعدة
وعادة ما ٌُبت فً طلباتـهم بناء على فحص عام لؤلوراق والمستندات التً ترافقها فً
نطاق ما هو متاح من موارد .وفً الحقبتٌن األخٌرتٌن بدأت بعض الجمعٌات أو
المإسسات األهلٌة الكبٌرة تعمل نسبٌا على استثمار أموال الزكاة فً التعلٌم والصحة
بإنشاء مستشفٌات لتعلٌم وعبلج الفقراء مجانا وغٌرهم بتكالٌف منخفضة عما هو
متاح .وهناك أمثلة لهذا فً الباكستان ومصر ولبنان وبنغبلدٌش وغٌرها ،إال أنه ال
ٌمكن القول بؤن مثل هذه االستثمارات قد أُنشبت أو ُنظمّت وفقا ألبحاث اقتصادٌة
إسبلمٌة.
لقد تم تحلٌل معظم القضاٌا الخاصة بالزكاة على المستوى الكلً كما أشرنا
من قبل وفً إطار ٌغلب علٌه التنظٌم القابم على فروض نموذج إسبلمً مثالً مع
إهمال الفجوة القابمة بٌن فروض هذا النموذج والواقع مما قلّل من فرصة أو إمكانٌات
التطبٌق فً الظروف الحالٌة لؤلقطار اإلسبلمٌة .لذلك مثبل ال نجد أبحاثا تدقق وتعمل
فً تحلٌل آثار االستغناء عن الضرابب الحالٌة أو عن الضرابب التً ٌنبغً وٌجوز
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فرضها شرعا بجوار الزكاة حتى ٌمكن تحقٌق نظام مالً إسبلمً نموذجً مستقببل،
وال نجد فً أبحاث الزكاة تعرٌفا اقتصادٌا دقٌقا لكل فبة من الفبات المستحقة للزكاة أو
معاٌٌر واضحة ألولوٌات إنفاق الزكاة على هذه الفبات ،أي ما هً المعاٌٌر
االقتصادٌة والمالٌة التً ٌنبغً االستناد إلٌها لتخصٌص أنصبة الفبات المختلفة تبعا
ألوزان الضرورات أو الحاجٌات العامة.
وهناك مإتمرات عن الزكاة عُقدت بصفة خاصة فً السودان وباكستان
وإٌران وخرجت بتوصٌات عامة وال نعرف على وجه التحدٌد مدى تؤثٌرها فً
عملٌات أنظمة وآلٌات جمع وتوزٌع الزكاة على المستوى الرسمً فً هذه األقطار.
وهناك باإلضافة إلى ذلك مسؤلة جمع الزكاة فً األقطار اإلسبلمٌة التً ٌتعاٌش فٌها
المسلمون مع أقلٌات من أصحاب األدٌان األخرى ،فهل تجمع الزكاة من هإالء وعلى
أي أسس ،أو ُتفرض علٌهم ضرابب بمعدالت متساوٌة أو مختلفة علما بؤن لكل سٌاسة
ضرٌبٌة آلثارها على النشاط االقتصادي أو توزٌع الدخل والثروة.إن رجال االقتصاد
اإلسبلمً مطالبون بالبحث والتدقٌق فً هذه المسابل وغٌرها وهذا ما ٌحتاج إلى جهد
كبٌر ،وإلى أن ٌتم مثل هذا الجهد ستظل هناك فجوة كبٌر لٌس فقط فً مجال التنظٌر
بل أٌضا بٌن الفكر التنظٌري والتطبٌق العملً.
 -6التنمية االقتوصادية:
نال موضوع التنمٌة اهتماما كبٌرا من رجال االقتصاد اإلسبلمً ،وفً
المإتمر العالمً األول ساهم خورشٌد أحمد بمقال عن التنمٌة االقتصادٌة فً إطار
إسبلمً ،كما ساهم آخرون فً نفس الموضوع من خبلل مقاالتـهم عن النظام
االقتصادي فً اإلسبلم (محمد أحمد صقر ،وشوقً الفنجري) .xlوتوالت المساهمات

23

المإتمر العالمً الثالث لبلقتصاد اإلسبلمً /جامعة أم القرى

بعد ذلك فً بٌان أساسٌات التنمٌة فً اإلسبلم (نجفً وشوقً دنٌا  ،6393وٌوسف
إبراهٌم  ،xli)6396وتحلٌل العبلقة بٌن القٌم اإلسبلمٌة والتنمٌة مع المقارنة بالفكر
الوضعً وشرح أولوٌات األساسٌة للمنهج اإلسبلمً فً التنمٌة االقتصادٌة والتقدم
االجتماعً (ٌسري  ،xlii)6391كما تعمق البعض فً شرح دور اإلنسان أو الموارد
البشرٌة فً التنمٌة من منظور إسبلمً.xliii
ولقد تمثلت هذه االتجاهات الربٌسة لهذه األبحاث فً:
ا) السعً إلثبات أن عجز األقطار اإلسبلمٌة المعاصرة عن دفع عجلة التنمٌة
ٌرجع فً المقام األول إلى إهمال القٌم التً أرساها اإلسبلم مثل عدالة توزٌع الدخل
والثروات وحرٌة األفراد والشورى ،باإلضافة إلى عدم تطبٌق مبادئ الشرٌعة
اإلسبلمٌة بصدد جمع وتوزٌع الزكاة وتحرٌم الربا ومحاربة االحتكار فً
األسواق...الخ.
ب) أن اإلنسان هو المحور الربٌس للتنمٌة ،ولذلك فإن معاناة األقطار
اإلسبلمٌة من التخلف االقتصادي ٌرجع أساسا إلى إهمال التنمٌة اإلنسانٌة أو البشرٌة
على أساس النموذج اإلسبلمً.
جـ) إن األقطار اإلسبلمٌة لن تتمكن من دفع عجلة التنمٌة بـها حتى تتخلص
من التبعٌة (بجمٌع أنواعها) للعالم غٌر اإلسبلمً ،التبعٌة االقتصادٌة والتقنٌة
والفكرٌة ،فهذه التبعٌة تتسبب فً اختبلالت فً هٌاكل اإلنتاج داخلٌا واختبلالت فً
موازٌن مدفوعاتـها باإلضافة إلى عدم قدرتـها على تنمٌة الفنون اإلنتاجٌة المبلبمة
لظروفها.
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د) إن األقطار اإلسبلمٌة لن تتمكن من دفع عجلة التنمٌة إال إذا اتخذت
خطوات ثابتة نحو تعاونـها اقتصادٌا ثم تكاملها واتحادها ،وتزداد أهمٌة هذا العامل فً
إطار الظروف العالمٌة المعاصرة التً تشهد تكتبلت اقتصادٌة عابلة ،باإلضافة إلى
العولمة.
ه) إن النماذج اإلنمابٌة الوضعٌة (رأسمالٌة أو اشتراكٌة) ال تصلح فً األجل
الطوٌل لدفع عملٌة التنمٌة فً األقطار اإلسبلمٌة ألنـها تتجاهل الشرٌعة والقٌم العقدٌة
اإلسبلمٌة والتً هً مغروسة فً نفوس الناس فً هذه األقطار ،فبل ٌنشؤ عن تطبٌق
هذه النماذج إال أصناف من االزدواجٌة الفكرٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،لذلك حتى
ٌفرض النجاح فً دفع عملٌة التنمٌة أحٌانا عن طرٌق سٌاسات وضعٌة فإن فاعلٌة
هذه السٌاسات لن تدوم فً األجل أو المدى الطوٌل من الزمن.
واتجه عدد من األبحاث فً التسعٌنات إلى التدقٌق والتعمق فً نقد فكر التنمٌة
الوضعً وبٌان آلٌات العمل اإلسبلمً (ٌسري  ،6330وشابرا ) 6339،6331

xliv

وفً بحث وسابل تموٌل التنمٌة قفً اإلطار اإلسبلمً (أحمد علً  ،6331بندر
الحجار وبرٌسلً  ،6331والقرنشاوي  .xlv)6331كما ظهرت أبحاث تإكد أهمٌة
التقدم العلمً والتقنً للعالم اإلسبلمً (زغلول النجار  ،xlvi)6330والعبلقة بٌن التنمٌة
وعدالة التوزٌع (عطا الحق برامانك ) 6339

xlvii

والتنمٌة واألمن الغذابً (ٌسري

 xlviii)6336والتنمٌة واالعتبارات البٌبٌة -أو التنمٌة المتواصلة (ٌسرس ،1000زبٌر
.xlix)1009
إن غزارة األبحاث اإلسبلمٌة فً مجال التنمٌة تثبت أن الفكر اإلسبلمً غنً
وقادر على تحلٌل المشكبلت والظروف المعاصرة التً تمر بـها األقطار اإلسبلمٌة
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وتشخٌص العبلج المناسب لها .لكن من جهة أخرى فإن االستفادة من هذه األبحاث لن
تكون ممكنة عملٌا قبل وجود حكومات إلسبلمٌة تسعى لتنفٌذ العبلج الموصوف
بالطرق المناسبة على المستوى الكلً ،والسإال الذي ٌتبادر إلى الذهن هو ألٌس فً
جمعٌة رجال االقتصاد اإلسبلمً ما ٌهٌا لعملٌة التحوٌل من األوضاع الحالٌة إلى
األوضاع المرغوبة مستقببل؟ أال ٌمكن وضع بعض النظرٌات والسٌاسات (الوسٌطة،
أي بٌن الوضع الحالً والوضع المرغوب) فً مجال التنمٌة ،وإقناع رجال الحكم
اآلن بالعمل على تنفٌذ هذه السٌاسات على أساس (جدواها االقتصادٌة) أو (أفضلٌتها)
على أساس المصلحة العامة على السٌاسات الوضعٌة البدٌلة .باإلضافة إلى ذلك فإن
الفكر اإلسبلمً فً مجال التنمٌة ما زال فً حاجة إلى استنباط اآللٌات التً ٌمكن
استخدامها عملٌا لتطبٌقه.
مثبل كٌف نطبّق معاٌٌر العدالة اإلسبلمٌة فً مجال التوزٌع؟ ما هً على
وجه الدقة برامج التنمٌة البشرٌة التً تستند على مفاهٌم إسبلمٌة مع مبلحظة أن لدى
رجال االقتصاد الوضعً اآلن (فً بداٌة القرن الحادي والعشرٌن) برامج واضحة
عن التنمٌة البشرٌة .كٌف ٌمكن تنسٌق برامج التنمٌة االقتصادٌة بٌن بعض األقطار
اإلسبلمٌة بـهدف زٌادة التعاون االقتصادي بٌنها؟ وما هً حدود االستعانة بالتموٌل
والمساعدات األجنبٌة للتنمٌة فً األقطار اإلسبلمٌة وذلك فً إطار الرغبة فً
التخلص من التبعٌة؟.
كذلك فإنه بالرغم من أن الفكر اإلنمابً ٌرتبط بالتحلٌل الكلً إال أننا بحاجة
ماسة فً الفكر اإلسبلمً اإلنمابً أن نبحث فً كٌفٌة إزكاء الدوافع التنموٌة لدى
الفرد من خبلل القٌم اإلسبلمٌة (كالدوافع على العمل وإتقان األعمال وعدك ترك
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الموارد االقتصادٌة عاطلة....الخ) وفً إرشاد الفرد إلى أهمٌة االدخار وإلى مفاهٌم
الرشد فً استثمار األموال.
وهكذا ٌصبح تحلٌل التنمٌة على المستوى الجزبً أساسا النطبلقها على
المستوى الكلً ،وهذا أمر فً غاٌة األهمٌة فً المرحلة الحاضرة التً ال تبدي فٌها
معظم الحكومات فً العالم اإلسبلمً اهتماما بتطبٌق الفكر اإلسبلمً اإلنمابً على
المستوى الكلً ،بل ربما تعمل على تطبٌق سٌاسات مضادة له جهبل أو عمدا.
 -7العالقات االقتوصادية بين األقطار اإلسالمية:
اهتم حسن عباس زكً ( )6391فً المإتمر العالمً األول لبلقتصاد
اإلسبلمً ببحث إمكانٌات التعاون االقتصادي بٌن الدول اإلسبلمٌة ،وذلك من خبلل
استعراض الموارد االقتصادٌة والمواقع الجغرافٌة لهذه الدول ،وواقع اقتصاداتـها وما
تعانٌه من ندرة فً رإوس األموال ونقص فً الخبرة الفنٌة ،منتهٌا بضرورة التنسٌق
بٌن سٌاساتـها التجارٌة والمالٌة وخططها االقتصادٌة وأنشطتها المصرفٌة. lوأشار
خورشٌد أحمد فً عجالة ( )6391إلى ضرورة التكامل االقتصادي بٌن الدول
اإلسبلمٌة كهدف ال ٌنفك عن هدف التنمٌة االقتصادٌة لها.li
وقد اتجهت معظم األبحاث إلى استكشاف وتحلٌل إمكانٌات ومعوقات التكامل
االقتصادي بٌن األقطار اإلسبلمٌة.
وٌبلحظ أن موضوع التكامل االقتصادي قد ٌلقى اهتماما من االقتصادٌٌن
الوضعٌٌن واإلسبلمٌٌن على حد سواء ،فلقد أدى قٌام بعض التكتبلت االقتصادٌة
الكبرى (مثل السوق األوروبٌة والتً تحولت فٌما بعد إلى اتحاد اقتصادي أوروبً)
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إلى ردود فعل على المستوى العالمً .فشهد العالم محاوالت عدٌدة إلنشاء أسواق
مشتركة أو مناطق للتجارة الحرّ ة أو غٌر ذلك من االتفاقات التً تسعى لتحقٌق
التكامل االقتصادي ،فً أوروبا الشرقٌة قبل انـهٌار المعسكر السوفٌتً (الكومٌكون)،
وفً أمرٌكا البلتٌنٌة ،وفً آسٌا وأفرٌقٌا وبٌن معظم البلدان العربٌة.
واتجهت معظم األبحاث الخاصة بالبلدان النامٌة إلى إثبات أهمٌة التكامل
االقتصادي للتنمٌة االقتصادٌة والرفاهٌة ،من حٌث أنه ٌإدي إلى اتساع األسواق
وإعادة تخصٌص الموارد وتحسٌن شروط التبادل الخارجً .كما أكدت معظم هذه
األبحاث على مدخل تحرٌر التجارة من العقبات الجمركٌة كمدخل أساسً لتحقٌق
التكامل.
وفً مجال االقتصاد اإلسبلمً نجد أن العدٌد من الباحثٌن لم ٌبتعد إال هامشٌا
عن هذه المبلمح الربٌسة ،فجاءت معظم أبحاث التكامل االقتصادي اإلسبلمً مإكدة
ألهمٌة التنمٌة االقتصادٌة لؤلقطار اإلسبلمٌة المعاصرة على نفس األسس الوضعٌة،
ومإكدة لمدخل تحرٌر التجارة السلعٌة والذي القى نجاحا كبٌرا فً التجربة األوروبٌة
(إسماعٌل شلبً  ،6392ورفٌق جابر .lii)6391
وتمثلت اإلضافات من المنظور اإلسبلمً فً إثبات الدوافع الشرعٌة والعقدٌة
التً تحث المسلمٌن على التعاون والوحدة سواء على المستوى الوطنً أو العالمً،
وكذلك فً إثبات أهمٌة تحقٌق الوحدة االقتصادٌة – كثمرة مإكدة للتكامل -لؤلقطار
اإلسبلمٌة مجتمعة.
واتجهت بعض األبحاث إلى تحري مدى واقعٌة أو إمكانٌة تحقٌق هدف
التكامل االقتصادي بالنسبة لؤلقطار اإلسبلمٌة فً إطار ظروفها المعاصرة ،فهذه
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األقطار تعامً من مشكبلت التخلف االقتصادي والتبعٌة للدول المتقدمة اقتصادٌا،
لذلك فإن هٌاكلها االقتصادٌة مختلّة ومعظمها ٌنتج سلعا أولٌة متماثلة أو سلعا صناعٌة
بسٌطة وبدٌلة تعكس هٌاكلها الصناعٌة (عصام الزعٌم  liii)6399مثل المنسوجات
والمبلبس والمنتجات الجلدٌة واألثاث الخشبً ...الخ) ولذلك فإن اقتصاداتـها بطبٌعتها
متنافسة ولٌست متكاملة .وهناك عدة أبحاث أخرى بعضها ذو طابع وضعً تناولت
إمكانات التعاون التقنً بٌن البلدان اإلسبلمٌة وإمكانات التصنٌع لدٌها من أجل تقوٌة
التجارة فٌما بٌنها.liv
وعموما فإن أحوال النشاط اإلنتاجً فً هذه األقطار تنعكس على عبلقات
تجارٌة غٌر متوازنة فٌما بٌنها وبٌن البلدان المتقدمة ولصالح األخٌرة من جهة،
وعبلقات تجارٌة ضعٌفة فٌما بٌن هذه األقطار اإلسبلمٌة وبعضها من جهة أخرى.
هذا باإلضافة إلى سٌادة قوانٌن وتنظٌمات اقتصادٌة وضعٌة ال تساعد فً حد ذاتـها
على االتجاه نحو التكامـــل أو تحقٌقــــه (فولكرنٌن هاوس  ،6391 ،6392وٌسري
.lv)6330 ،6399 ،6399
وبالتؤكٌد فإن هذا االتجاه ٌتسم بالواقعٌة فً الكشف عن العقبات التً تواجه
التكامل االقتصادي اإلسبلمً .وبناء علٌه بدأ بعض الباحثٌن فً وضع مقترحات
لتحقٌق هذا الهدف عن طرٌق مداخل أخرى خبلف مدخل إزالة العقبات الجمركٌة
أمام التجارة ،مثل مدخل المشروعات االستثمارٌة اإلسبلمٌة المشتركة
( lvi)ICCICE,1984ومدخل تحرٌر حركة العنصر البشري.lvii
ومثل هذه المداخل المقترحة ال تتمٌز فقط بؤنـها أكثر واقعٌة بل أٌضا أنـها
تـهٌا وتقترب بدرجة أكبر من المفهوم اإلسبلمً الشامل للتكامل االقتصادي،
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فالعنصر البشري هو األكثر أهمٌة فً المنظور اإلسبلمً وتحرٌره على مستوى
األقطار اإلسبلمٌة أكثر أهمٌة من تحرٌر التجارة السلعٌة ،لٌس معنى هذا بإهمال
تحرٌر التجارة السلعٌة أو تجارة الخدمات وإنما هً مسؤلة األولوٌات وضرورة
مراعاتـها.
ومن ضمن المداخل المقترحة أٌضا مدخل التكامل اإلقلٌمً (فولكرنٌن هاوس
 ،lviii)6391وكذلك مدخل التعاون بٌن المإسسات التموٌلٌة وتفعٌل نشاطها فً مجال
تموٌل التجارة اإلسبلمٌة البٌنٌة (شاهد حسٌن  ،6393عزٌز الرحمن  ،6391أحمد
النجار  ،)6331ومدخل المراحل (ٌسري .)6330
وٌحتاج موضوع التكامل االقتصادي اإلسبلمً فً الوقت الحاضر والمستقبل
القرٌب إلى مزٌد من األبحاث فً ع ّدة اتجاهات:
 أوال :انعاكسات اتفاقٌة تحرٌر التجارة والعولمة على مشروع أو مشروعاتالتكامل االقتصادي بٌن األقطار اإلسبلمٌة ،ذلك ألن اتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة
 (WOTالتً حلت محل الجات) والتً قام معظم األقطار اإلسبلمٌة بقبولها تعمل على
تحرٌر تجارة السلع والخدمات وتٌسٌر انتقال رإوس األموال ألغراض االستثمار
على المستوى العالمً ،فماذا تضٌف األقطار اإلسبلمٌة إلى ذلك؟ أم أن منهج المعاملة
بالمثل الذي تقرره االتفاقٌة ٌحتاج إلى مناقشة إسبلمٌة ألن قاعدة التفضٌل لدى
المسلمٌن على غٌرهم فً التجارة الخارجٌة قد تقررت من قدٌم فً عصر الخبلفة
الراشدة (نظام العشور) أم هل تـهتم األقطار اإلسبلمٌة أساسا فً تحقٌق التكامل
بمدخل حركة العنصر البشري واالستثمارات المشتركة وحماٌة صناعتها الناشبة؟ كل
هذه األسبلة وغٌرها ما زالت فً حاجة لبحث مستفٌض.
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ثانٌا :إمكانٌات إقامة شبكة مصرفٌة إسبلمٌة قوٌة تعمل على مستوى األقطار
اإلسبلمٌة لتموٌل مشروعات تكاملٌة وفقا لبرامج وأولوٌات محددة.
ثالثا :إمكانٌات عقد اتفاقٌات تعاون أو تكامل فً مجاالت التعلٌم والتقنٌة بما
ٌإدي إلى إحٌاء الثقافة اإلسبلمٌة وتنمٌة الفنون اإلنتاجٌة المناسبة لؤلقطار اإلسبلمٌة
تجاه التخلص من الفجوة التقنٌة القابمة بٌن هذه األقطار والعالم المتقدم صناعٌا.
 -8التحلي الجزئي لالكلي لالستهالك لاإلنتاج لالتلزيع -لضع األسس
لنظريات إسالمية:
قام محمد أحمد صقر (lix)6391بتحلٌل االستهبلك من خبلل التفرقة التً
أقامها بٌن ما أسماه الطٌبات الحرّ ة وهً األشٌاء النافعة التً خلقها هللا لئلنسان بوفرة
كافٌة والطٌبات االقتصادٌة وهبً األشٌاء النافعة كالتً ال بد لئلنسان أن ٌعمل فٌها
قدراته الذهنٌة والعلمٌة والجسمٌة والفنٌة ،حتى ٌتمكن من الحصول علٌها ،مإكدا أن
هذه تتسم بالندرة النسبٌة وأن السعً إلنتاجها إلشباع الحاجات منها ال ٌعد عمبل دنٌوٌا
صرفا بل واجبا دٌنٌا أٌضا.
وعلى المستوى الكلً تتطرق إلى قضٌة التشغٌل األمثل للموارد االقتصادٌة
التً أتاحها هللا سبحانه وتعالى ،ولكن مشٌرا إلى أن هذا ال ٌنبغً بالضرورة تحقٌق
أعلى معدل ممكن للنمو ،فقد ٌكون من مصلحة المجتمع تحقٌق معدل نمو أقل من
المعدل الممكن (ص lx) 11مبررا ذلك بعدم تشجٌع واستنـزاف طاقات المجتمع
وموارده بمعدل سرٌع وعدم إرهاق الطاقات البشرٌة .وهذه النظرٌات القابمة على
أخبلقٌات اإلسبلم لم تكن ممٌّزة لدى المفكرٌن الوضعٌٌن حتى حقبة التسعٌنات من
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القرن العشرٌن حٌنما صار اهتمام متزاٌد بقضٌة التنمٌة المتواصلة.
وفً مجال اإلنتاج تناول قضٌة التدخل فً السوق ومحاربة االحتكار وسٌاسة
األجور ،كما تناول قضٌة تحقٌق التوزٌع العادل للدخل والثروة بدون تعمق فً األدلة
الشرعٌة أو القٌم العقدٌة اإلسبلمٌة التً تساند هذه القضاٌا.إال أنه أولى موضوع
الزكاة وأثرها فً التوزٌع أهمٌة كبٌرة فً تحلٌله ،وأولى شوقً الفنجري ()6391

lxi

اهتماما بالغا لقضٌة التوزٌع متطرقا من خبللها إلى الضمان االجتماعً ومإثرا
ضرورة ضمان ((حد الكفاٌة)) ولٌس ((حد الكفاف)) لكل فرد ،ومإٌدا تحلٌله
بؤحادٌث نبوٌة وآٌات قرآنٌة.
ومن أبرز األبحاث الرابدة فً مجال التنظٌر لبلستهبلك ما ق ّدمه أنس الزرقاء
( lxii)6391فً مقاله بعنوان ((صٌاغة إسبلمٌة لجوانب من دالة المصلحة االجتماعٌة
ونظرٌة سلوك المستهلك)) ،وفٌها محاولة جرٌبة لوضع دالة إسبلمٌة للمصلحة
االجتماعٌة بناء على فكر اإلمامٌن الغزالً والشاطبً فً مجال تمٌٌز الضرورٌات
والحاجٌات عن التكمٌلٌات.وق ّدم انس الزرقاء تحلٌبل بٌانٌا واقترح صٌاغة رٌاضٌة
للدالة مستخدما بعض أدوات تحلٌلٌة وضعٌة دون أن ٌتخلى عن المنطق المنظور
اإلسبلمً ،بل على العكس محاوال تؤكٌده وبغض النظر عن قبول أو رفض النتابج
التً توصل إلٌها أنس الزرقاء فإن محاولته كانت رابدة فً إلثبات إمكانٌة االستعانة
بؤدوات التحلٌل االقتصادي المعروفة وباألسلوب الرٌاضً فً مجال االقتصاد
اإلسبلمً دون انحراف عن أهدافه.
وخبلل الثمانٌنات والتسعٌنات ظهرت مساهمات أخرى فً المجاالت
المذكورة احتوى ٌعضها على أفكار جدٌدة ،بٌنما البعض اآلخر كان تكرارا لما سبق،
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ومما ٌذكر هنا التفرقة الواضحة التً أقامها البعض بٌن المفهوم الوضعً للمنفعة التً
ٌتعلق بإشباع النفس فً إطار المادٌات فقط والمفهوم اإلسبلمً الذي ٌستلزم الموازنة
بٌن اإلشباع المادي واإلشباع غٌر المادي للنفس وللغٌر أو بٌن ذلك المفهوم الوضعً
الذي ٌعتمد على الفلسفة الفردٌة فً إمتاع الذات إلى الحد األقصى  Hedonismدون
النظر إلى الغٌر والمفهوم اإلسبلمً الذي ٌعتمد على فلسفة المسبولٌة تجاه الغٌر فً
إطار ما أحله هللا من الطٌبات.
فالفرد ال ٌسعى إال معظمة منفعته الخاصة دون اعتبار لمن هو مسبول عنهم
على درجات مختلفة من المسبولٌة ،ومن ثم أمكن اقتراح دالة االستهبلك الفردي لتعبر
عن هذه الموازنات السلوكٌة (ٌسري  .lxiii)1009 ،6399وفً بحث عن نظرٌة سلوك
المستهلك من منظور إسبلمً قام فٌها خان (lxiv)6331بمقارنة دقٌقة بٌن فروض
النظرٌة الوضعٌة والفروض اإلسبلمٌة التً ٌنبغً أن تحكم سلوك المستهلك المسلم
حٌنما ٌوازن بٌن اإلنفاق فً سبٌل إشباع الحاجات الدنٌوٌة واإلنفاق فً سبٌل هللا
معتمدا أكثر على تقنٌات التحلٌل المستبان  Revealed Preferenceبدال من تحلٌل
منحنٌات السواء فقط الذي استخدمه أنس الزرقاء من قبل .ثم تطرق بالتفصٌل إلى
مفهوم اإلسبلم للحاجة  Needوفكرة المصلحة فً مواجهة فكرة المنفعة .ورأى فٌهم
خان أنه بالرغم من أن مفهوم المصلحة ٌظل متعلقا بالعامل الشخصً Subjective

إال أن طبٌعة هذا العامل فٌه أقل ح ّدة من مفهوم المنفعة مما ٌجعل مفهوم المصلحة
أقل غموضا وأكثر صبلحٌة فً تحلٌل سلوك المستهلك المسلم.
وٌقرر بناء على ذلك أن المصلحة الفردٌة لدى المسلم ستكون دابما متناسقة
أو متبلبمة مع المصلحة االجتماعٌة على عكس المنفعة الفردٌة التً ستكون دابما
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متعارضة مع المنفعة االجتماعٌة ،وٌنطلق بعد ذلك لبٌان قاعدة توزٌع المواد فً
المجتمع تبعا للحاجات الرشٌدة.
وعلى مستوى التحلٌل الكلً نجد أن األبحاث تإكد على أن دالة االستهبلك
تعتمد على الفروض الخاصة باالستهبلك على المستوى الجزبً ،بمعنى أن العوامل
الحاكمة الستهبلك األفراد هً نفسها العوامل الحاكمة لبلستهبلك الكلً .بعبارة أخرى
فإن دالة االستهبلك الكلً أشبه بدالة تجمٌعٌة الستهبلك الفرد فً المجتمع ،لذلك ٌقوم
عامل الرشد فً االستهبلك (االبتعاد عن اإلسراف وعن التقتٌر) بدور فً تحدٌد
االستهبلك الكلً للمجتمع (منان  ،6391أفضل الرحمن  ،6391أوصاف أحمد
 . lxv) 6331كما أن عملٌات دفع وإنفاق الزكاة تقوم بدور آخر فً تحدٌد هذا
االستهبلك (أوصاف أحمد  .lxvi)6399هذا بٌنما أن قحف (ٌُlxvii)6396دخل عامل
الثروة فً تحدٌد االستهبلك الكلً وهو عامل ال ٌنكر فً تؤثٌره فً تحدٌد المدخرات
واالستهبلك كما أثبت التحلٌل الوضعً .وٌرى ٌسري ( lxviii)1009أن معظم العوامل
المإثرة فً االستهبلك الفردي تدخل فً تحدٌد االستهبلك الكلً بطرق التجمٌع ،ولكن
التحلٌل الكلً ٌستلزم اعتبارات أخرى فاالستهبلك الكلً ٌتؤثر بالثروة الحقٌقٌة
للمجتمع إذا زادت هذه أو نقصت (خاصة على مدى األجل الطوٌل) فإذا زادت هذه
انتقلت دالة االستهبلك الكلً إلى أعلى وإذا انخفضت انتقلت إلى أسفل.
وٌبدو أن المبررات الواقعٌة هً المبرر األساسً ألخذ عنصر الثورة الحقٌقٌة
فً الحسبان عند الحدٌث عن االستهبلك الكلً .ولكن باإلضافة إلى ذلك ٌرى ٌسري
أن ثمة عبلقة ٌنبغً أن تقوم بٌن مستوٌات االستهبلك الكلً فً األقطار اإلسبلمٌة
المختلفة .فمن الجهة اإلسبلمٌة ال ٌجوز أن ٌعٌش األفراد فً قطر إسبلمً فً رغد
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وسعة بٌنما ٌعٌش األفراد فً قطر أو أقطار إسبلمٌة أخرى فً فقر وبإس .ومن ثم
ففً الوضع المثالً للعالم اإلسبلمً ٌنبغً أن ٌقتطع من االستهبلك الكلً فً مجتمع
غنً نسبٌا لكً ٌتحسن االستهبلك الكلً فً مجتمع فقٌر نسبٌا عن طرٌق آلٌة
المساعدات الحرة (من الزكاة أو الصدقات)،وبذلك ٌتحرك دالة االستهبلك ألسفل فً
األول وألعلى فً الثانً.
وفً مجال نظرٌة اإلنتاج على المستوى الجزبً نجد أن عددا من المساهمات
التً أبرزت الجانب التنظٌمً فً النشاط اإلنتاجً أنواع الشركات اإلسبلمٌة التقلٌدٌة
ومدى مبلبمتها للعصر الحدٌث.ونجد منور إقبال (ٌlxix)6331قترح االستخدام المرن
للعقود المختلفة فً المجال التنظٌمً لئلنتاج حٌث ٌهٌا هذا فرصة كبٌرة لظهور
هٌاكل تنظٌمٌة جدٌدة تستطٌع أن تخدم النشاط اإلنتاجً بكفاءة .وٌستطرد بعد هذا
لبحث نظرٌة المشروع  Theory of the Firmمن المنظور اإلسبلمً متساببل هل
ٌتعلق هدف المشروع بمعظمة الربح  Profit Maximizationكما هو فً التحلٌل
النٌوكبلسٌكً أم ال؟ وٌدخل فً مناقشة االنتقادات لهذا الهدف وضعٌا إسبلمٌا .وخبلل
هذا ٌتعرض لرأي متولً lxxالقابل بؤن تطبٌق مفهوم األمانة  Trusteshipفً المجال
االقتصادي (وهو ٌعتمد على فلسفة االستخبلف فً األرض) ٌتعارض بشدة مع مبدأ
تحقٌق المنفعة للنفس ،والذي هو المبدأ األساس الذي تقوم علٌه االقتصادٌات فً
المجتمعات غٌر اإلسبلمٌة .واألخذ برأي متولً ٌعنً أن المشروع لن ٌعمل على
تعظٌم ربحه بل ٌكتفً بربح معقول أو عادل ،وبهذا الشكل فإن المشروع سوف
ٌستـهدف أمرٌن :تحقٌق مستوى معقول من األرباح واإلنفاق على العمل الخٌري أو
األعمال الصالحة ،وٌبدو منور إقبال موافقا من حٌث المبدأ على تحلٌل متولً ولكنه
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معترضا على إدخال اإلنفاق الخٌري أو على األعمال الصالحة فً دالة أهداف
المشروع اإلسبلمً .وفً تحلٌله لهدف معظمة الربح ٌرى ٌسري ( lxxi)6399أن
هناك انتقادات لهذا الهدف سواء فً التحلٌل الوضعً أو اإلسبلمً ٌجب أن تإخذ فً
االعتبار ،ولكن اعتبارات االستخدام األكثر كفاءة للموارد اإلنتاجٌة ما زالت تقتضً
أخذ هذا الهدف فً االعتبار بدال من إهماله .بعد ذلك ٌرى أن االعتراض على معظمة
الربح ضروري من الجهة الشرعٌة فقط إذا كان المشروع ٌتبع أسالٌب غٌر جابزة
شرعا فً تحقٌق أرباحه ،أم إذا كان المشروع ٌعمل فً ظروف منافسة صافٌة
إسبلمٌة( كما ٌشرحها) وال ٌتبع سبٌل الغش أو الغبن لحقوق اآلخرٌن فً جمٌع
معامبلته سواء فً سوق عناصر اإلنتاج عند شراء خدماتـها أو فً سوق المنتجات
عن بٌع منتجاتـها ،فلماذا ٌكون هناك اعتراض على معظمة األرباح علما بؤنه كلما
زادت األرباح كلما زادت مدفوعات الزكاة أو ما ٌقرره المشروع من صدقات من
دخله المحقق.
وهكذا ٌظل هدف المشروع اإلسبلمً هو تحقٌق أقصى أرباح ممكنة ولكن
فً إطار أسواق إسبلمٌة تخضع لرقابة ذاتٌة من الفرد على تصرفاته ،ورقابة حكومٌة
على األسواق متمثلة فً الحسبة ،ومن جهة أخرى فإن تحقٌق أكبر ربح ممكن بطرٌق
الكفاءة وحدها ٌتٌح مزٌد من الرفاه للمجتمع ألنه ٌإدي إلى زٌادة المدفوعات التحوٌلٌة
للفقراء وذوي الحاجات الماسة عن طرٌق الزكاة وغٌرها.
وكل ما سبق وغٌره من المساهمات إنما ٌمثل البداٌات األولٌة فقط فً مجال
التحلٌل االقتصادي الجزبً أو الكلً لبلستهبلك واإلنتاج ،فما زال االجتهاد مطلوبا
على أشده حتى تتكون نظرٌا إسبلمٌة تقوم على فروض مستمدة من القواعد الشرعٌة
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والعقدٌة اإلسبلمٌة وتتعمق فً تحلٌل الظواهر الواقعٌة طالما كانت هذه محاٌدة.
وٌبلحظ أن تحلٌل النشاط اإلنتاجً الكلً من منظور إسبلمً لم ٌتم بشكل
مستقل بقدر ما تم من خبلل تحلٌل العوامل المإثرة فً النمو االقتصادي أو التنمٌة
وآثار الزكاة وتحرٌم الربا على النشاط اإلنتاجً للمجتمع .ولقد ظهرت بعض
مساهمات جدٌرة بالذكر فً مجال وضع نماذج تحلٌلٌة لتحدٌد المستوى التوازنً
للدخل الكلً أو الناتج الكلً فً إطار فروض إسبلمٌة مثل إسقاط نظام الفابدة أو
إلقرار نظام الزكاة (متولً  ،6396وسٌد طاهر .lxxii)6331
وتطرق االقتصادٌون اإلسبلمٌون إلى تحلٌل التوزٌع من عدة جوانب :أوال
من جهة فلسفة النظام االقتصادي اإلسبلمً الذي بٌنما ٌسمح بتفاوت الثروات
والدخول إال أن ٌعمل على ضمان حد أدنى من المعٌشة للفقراء والمساكٌن والعاجزٌن
عن العمل والكسب (حد الكفاٌة كما ٌرى الفنجري  ،lxxiii)6391وذلك عن طرٌق
آلٌات الزكاة والصدقة االختٌارٌة والقرض الحسن ،وكذلك ٌمنع تركٌز الثروة فً
أٌدي القلة من أغنٌاء المجتمع.
وبـهذا ٌتمٌز النظام

اإلسبلمً عن الرأسمالٌة أو االشتراكٌة (شابرا

 .lxxiv)6331ومعظم الذٌن تطرقوا إلى موضوع التوزٌع أو إعادة التوزٌع أعطوا
األهمٌة الكبرى للزكاة من خبلل دورها فً نقل شرٌحة من الثروات العاطلة لدى
األغنٌاء ومن الدخول الحقٌقٌة التً تتحقق فً نشاط اإلنتاج والتجارة إلى أصحاب
الدخول المنخفضة فً المجتمع ،lxxvواتجه البعض بصفة خاصة إلى بٌان دور الوقف
(تارٌخٌا فً األغلب) فً ضمان الحاجات األساسٌة للفقراء والمساكٌن فً المجتمع
(ٌسار وغٌره  ،6392ونعمت مشهور  .lxxvi)6339وأفاض البعض فً بٌان كافة
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العوامل الممكنة التً تإثر فً توزٌع الثروة والدخل فً مجتمع إسبلمً (أنس الزرقاء
 ،6399وضٌاء الدٌن أحمد .lxxvii)6336
وفً الطرٌق إلى نظرٌة جزبٌة  Microإسبلمٌة فً التوزٌع رأى ٌسري
( lxxviii)6393أن باإلمكان االستفادة من النظرٌة النٌوكبلسٌكٌة اإلسبلمٌة المحددة .أما
فً التمهٌد لنظرٌة كلٌة  Macroإسبلمٌة فً التوزٌع فإن مساهمات أوصاف أحمد
( )6399ومعبد الجارحً (lxxix)6399جدٌرة بالذكر .لقد وضع كل كم أحمد الجارحً
نموذجا كلٌا  Macro Modelللتوزٌع فً اقتصاد إسبلمً ،ولم ٌرى أي منهما مانعا
فً االعتماد على األفكار األساسٌة لنموذج  Kaldor-Pasinettiمع إدخال اعتبارٌن
أساسٌٌن هما الزكاة واالمتناع عن التعامل بالفابدة.
ولقد اعترض البعض اعتراضا شدٌدا على اعتبار نموذج Kaldor-

 Pasinettiنقطة انطبلق فً تحلٌل إسبلمً (سٌد طاهر  . lxxx)6399والحقٌقة أن
أساسٌات هذا النموذج تعبر عن طبقتٌن :أصحاب رإوس األموال والعمال وعن فلسفة
توزٌع الدخل فٌما بٌنها فً مجتمع رأسمالً ،وال ٌصح كما قال البعض أن نعتمد على
النموذج الرأسمالً مع طرح الربا وإضافة الزكاة فقط (الصادق المهدي .lxxxi)6399
ومع ذلك ال نملك التعقٌب على العملٌن المذكورٌن إال أن نقول أنـهما ٌمثبلن خطوة
إٌجابٌة إلى األمام فً وضع نظرٌة توزٌع إسبلمٌة على المستوى الكلً ،ولو أن
االنتقادات التً وجهت للنموذجٌن أدخلتا علٌهما فً شكل إضافات أو تحسٌنات لربما
كان لدٌنا اآلن نماذج للتوزٌع أكثر صدقا فً التعبٌر عن روح النظام اإلسبلمً.
وأكدت أبحاث أخرى أن عدالة التوزٌع مرتبطة بعدالة توزٌع الموارد
التموٌلٌة ،األمر الذي ال ٌتحقق إال من خبلل وسابل إسبلمٌة للتموٌل بالمشاركة فً
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الربح أو الخسارة .وأكدت هذه األبحاث على دور النظام المصرفً اإلسبلمً فً هذا
الصدد ،فالمصارف الربوٌة تؤخذ بقاعدة المبلءة المالٌة فبل تفرض أموالها إلى
المشروعات الصغٌرة أو المتوسطة بل إلى المشروعات الكبٌر وأثرٌاء رجال األعمال
فقط ،وهذا على خبلف ما ٌسمح به النظام المصرفً اإلسبلمً. lxxxiiكذلك أكدت
األبحاث أن السٌاسة النقدٌة الحكٌمة التً تحارب التضخم تمثل أحد العناصر الهامة
فً التوزٌع العادل لدخول بٌن أفراد وطبقات المجتمع  ،ففً ظل التضخم تتدهور
الدخول الحقٌقٌة لفبات العاملٌن فً الوظابف الرسمٌة أو فً وظابف بعقود طوٌلة
األجل بٌنما ترتفع دخول الفبات العاملة فً أنشطة التجارة والخدمات والسمسرة،lxxxiii
وٌحتاج هذا الموضوع إلى مزٌد من األبحاث على المستوى التطبٌقً لمعرفة أنماط
توزٌع الدخل فً األقطار اإلسبلمٌة التً تعرضت أو تتعرض للتضخم وكٌفٌة
معالجتها تدرٌجٌا بؤسالٌب إسبلمٌة.
قضية المنهاجية العلمية:

lxxxiv

منذ أول مإتمر عالمً لبلقتصاد اإلسبلمً اتحدت اآلراء فً أن االقتصاد
اإلسبلمً ٌعتمد فً أصوله على القواعد الشرعٌة والقٌم العقدٌة الخاصة بالمعامبلت
لكن اختلفت التوجهات فً رإٌة طبٌعة العبلقة بٌن هذه القواعد والقٌم اإلسبلمٌة من
جهة والبحث والتحلٌل االقتصادي من جهة أخرى ،فاعتقدت طابفة من العلماء أن
االقتصاد اإلسبلمً فرع أو جزء ال ٌتجزأ من الفقه اإلسبلمً.
واعتقدت طابفة أخرى أن تحلٌل أسباب المشكلة االقتصادٌة والتعرف على
الحل المبلبم لها ٌستدعً نوعا من المعالجة المنهجٌة التً تختلف عن المعالجة الفقهٌة
فً طبٌعتها ،ومع ذلك تظل القواعد الفقهٌة والقٌم األخبلقٌة اإلسبلمٌة ملزمة ومحددة
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اإلطار العام للتحلٌل .وظهر اتجاه ثالث ٌتمثل فً أن القواعد الفقهٌة والقٌم األخبلقٌة
اإلسبلمٌة مقٌدة بصفة خاصة ومباشرة لجوانب محددة ،أساسا الزكاة والربا وما ٌتعلق
بـهما ،وخبلف ذلك فإن هذه القواعد والقٌم لها دور إرشادي عام فً الكلٌات ولٌس فً
الجزبٌات.
وتشدد بعض أصحاب االتجاه األول الفقهً حتى أنـهم رأوا أنه ال ٌجوز لغٌر
الفقهاء المتخصصٌن فً نواحً المعامبلت أن ٌخوضوا فً االقتصاد اإلسبلمً،
واختلف أصحاب االتجاه الثانً فً كٌفٌة ودرجة المزج بً األدلة االقتصادٌة
المحضة واألدلة الفقهٌة أو فً مدى إدخال األخبلقٌات اإلسبلمٌة فً التحلٌل
االقتصادي.
أما االتجاه الثالث فقد كان من ثماره أبحاثا بعضها ٌقترب جدا منهجٌا من
األبحاث االقتصادٌة الوضعٌة فٌما عدا أنـها نمت تحت المظلة اإلسبلمٌة شكبل.
وال شك أن اختبلف المنهج فً بداٌة المسٌرة ألي علم من العلوم ظاهرة
صحٌة ،فاآلراء تتعدد تاركة المجال للناقدٌن والمتابعٌن من العلماء أن ٌتخٌروا فٌما
بٌنها .فٌختاروا األكثر صحة وقدرة على خدمة البحث العلمً ،لكن بقاء االختبلف
المنهجً فً األجل الطوٌل أمر آخر ،حٌث ٌدل على أمر من اثنٌن إما أن االقتصاد
اإلسبلمً ٌنتمً إلى عدة مدارس فكرٌة أو أنه لم تتكون له مدرسة بعد .فكٌف سارت
األمور خبلل نحو ربع قرن بعد انعقاد المإتمر العالمً األول لبلقتصاد اإلسبلمً.
خبلل هذه الفترة استمر تدفق األبحاث ذات التوجه الفقهً فً مجال االقتصاد
اإلسبلمً ،وقامت أكادٌمٌة الفقه فً منظمة المإتمر اإلسبلمً بدور كبٌر فً هذا
الشؤن من خبلل مإتمراتـها وندواتـها العلمٌة.
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كذلك ساهمت بعض لجان الفتوى فً المصارف اإلسبلمٌة بؤبحاث ذات طابع
فقهً محض فً معالجة بعض المشكبلت التً صادفتها ،ولكن ٌبلحظ أن األبحاث
ذات التوجه الفقهً لم تنمو أبدا عددا ولم تتنوع بنفس القدر الذي نمت وتنوعت به
أبحاث االقتصاد اإلسبلمً التً سلكت منهجٌة مختلفة .وأحد األسباب الهامة وراء
ذلك هو أن المنهجٌة الفقهٌة لم تمكن الباحثٌن فً االقتصاد اإلسبلمً من بحث
الموضوعات التً تدخل فً نطاق االقتصاد الكلً.وحتى حٌنما تم التطرق إلى
موضوعات تدخل فً نطاق االقتصاد الكلً كان المدخل إلٌها باألسلوب الجزبً غٌر
المناسب.
زمن الواضح أن معظم األبحاث ذات التوجه الفقهً تعرض لمسابل جزبٌة
للتعرف على مناسبة القواعد الفقهٌة لها أو إمكانٌة تطوٌع القواعد الفقهٌة لها .ومن
الواضح أٌضا أنـها بٌنما تقدمت بحلول فقهٌة للمشكبلت االقتصادٌة الجزبٌة التً
تعرضت لها إال أن هذه الحلول لم تلق دابما قبوال عاما من جمهور الفقهاء
المتخصصٌن .وكذلك من معظم االقتصادٌٌن اإلسبلمٌٌن الذٌن رأوا فٌها مخارج
شرعٌة شكلٌة أكثر منها طرقا للمعالجة االقتصادٌة الحقٌقٌة لهذه المشكبلت.
من جهة أخرى فإن االتجاه المنهجً الثالث الذي ٌتخذ من القواعد الشرعٌة
األخبلقٌة اإلسبلمٌة مظلة عاملة لٌعمل تحتها فً بحث وتحلٌل ومعالجة المشكبلت
االقتصادٌة دون رإٌة واضحة للعبلقة بٌن هذه القواعد والقٌم والفروض األساسٌة
المستخدمة فً التحلٌل ودون رإٌة كافٌة لما قد ٌترتب من عبلج مقترح على منظومة
االقتصاد اإلسبلمً علما وتطبٌقا ،فٌما بعد هذا االتجاه استمر فً النمو وعلى نحو
نشط خاصة فً الحقبة األخٌرة .ولقد استمد هذا االتجاه وقوده من مصدرٌن :النظرٌة
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االقتصادٌة الوضعٌة والبٌبة الثقافٌة للباحثٌن أو الناقدٌن التً لم تعبؤ كثٌرا أو ربما لم
تـهتم بمحاولة إٌجاد الصلة بٌن القواعد الشرعٌة والقٌم األخبلقٌة اإلسبلمٌة والفروض
المستخدمة فً األبحاث.
وكثٌرا ما وجدنا أبحاثا من هذا القبٌل تقرر أن الفروض المستخدمة إسبلمٌة
أو تستهدف مصلحة األمة اإلسبلمٌة دون أن نعرف سببا واحدا لذلك .وأحٌانا اختلطت
مفاهٌم األخبلق الفاضلة فً الفلسفات غٌر اإلسبلمٌة بالمفاهٌم األخبلقٌة اإلسبلمٌة،
فلم ٌعد واضحا إذا كانت األبحاث االقتصادٌة المقدمة إسبلمٌا كما ٌُقال أم ال .وتطوع
فرٌق من أصحاب هذه األبحاث التً لم تعد هوٌتها واضحة لتقدٌم دراسات واقعٌة
تعتمد على إحصابٌات من األقطار اإلسبلمٌة وقاموا بتصمٌم نماذج اقتصادٌة قٌاسٌة
لٌثبتوا وجهات نظرهم ولٌإكدوا على أن االقتصـــــاد اإلســــــبلمً له مفهوم إٌجابً
 Positiveال ٌقل شؤنا عن المفهوم اإلٌجابً الوضعً (مع أنه تؤكٌدا ٌعلو علٌه شؤنا)
ولكن مع غٌاب أو غموض األساس المنهجً السلٌم تبقى هذه األبحاث ونتابجها فً
برزخ إلى أن ٌتم فحصها جٌدا والتؤكد من انتمابها لبلقتصاد اإلسبلمً.وال ٌفٌدنا هنا
كدلٌل أو أدلة على انتمابها لبلقتصاد اإلسبلمً أن تبدأ بآٌات قرآنٌة أو أحادٌث نبوٌة
أو أن ٌتخللها مثل هذا  ،كما أنه ال ٌإكد على عدم انتمابها لبلقتصاد اإلسبلمً أن
تكون قد ُكتبت بؤقبلم ك ّتاب غٌر مسلمٌن ممن دخلوا فً دابرة االقتصاد اإلسبلمً،
فبعض هإالء قد ٌكون له آراء سدٌدة ٌستفاد منها حقا.
ولكن مرة أخرى فإن فحص مثل هذه األبحاث صار ضرورة قبل اإلسراف
فً نشر قوابم بؤبحاث االقتصاد اإلسبلمً لٌسترشد بـها الباحثون الجدد دون التؤكٌد
من جانب مما ٌُنشر فً هذه القوابم زابف أو ٌضر أكثر مما ٌنفع.
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ومع هذه المثالب التً اتضحت فإن االتجاه المنهجً الثانً الذي ٌتقٌد من
جهة بالقواعد الشرعٌة والقٌم العقدٌة اإلسبلمٌة ،وٌلتزم من جهة أخرى بعمق التحلٌل
االقتصادي فً إطار هذه القواعد والقٌم قد أثبتت وجوده تدرٌجٌا على مدى ربع القرن
الماضً بخطى بطٌبة نسبٌا ولكن مستقرة .فظهرت أبحاث عدٌدة فً هذا المجال لها
قٌمة علمٌة فً الطرٌق إلى تكوٌن نظرٌة اقتصادٌة إسبلمٌة ومن ثم لبناء نظام
اقتصادي إسبلمً ٌصلح لؤلقطار اإلسبلمٌة المعاصرة التً تسعى للتنمٌة والتكامل
فٌما بٌنها .والحقٌقة أن هذا االتجاه وحده هو القادر على بناء نظرٌة اقتصادٌة من
منظور إسبلمً ،فالتمسك به ٌستدعً بذل الجهد فً ترجمة القواعد الشرعٌة والقٌم
العقدٌة اإلسبلمٌة إلى فروض أساسٌة من جهة ،وبذل الجهد من جهة أخرى فً جمع
مبلحظات علمٌة دقٌقة واالستعانة بؤدوات التحلٌل االقتصادي المحاٌدة ،وذلك القتراح
فرض (أو فروض مفسرة) للظاهرة االقتصادٌة ،وذلك فً إطار الفروض األساسٌة
السابقة.
واكتمال هذا المنهج العلمً لن ٌتؤتى إال باختبار الفرض المفسر فً ظل
ظروف اقتصادٌة إسبلمٌة واقعٌة .إن هذا هو الطرٌق الصعب ولكنه ال غنى عنه
وٌنبغً االلتزام به سواء من جهة التدرٌس أو البحث حتى تتكون لدٌنا مدرسة علمٌة
فسً االقتصاد اإلسبلمً .ال نقول تقارن بل تتفوق بإذن هللا على ما عداها من مدارس
وضعٌة وتكون مرشدة لها مستقببل فً كٌفٌة الوصول باإلنسان إلى المرتبة التً
أرادها هللا له فً الدنٌا واآلخرة.
كلمة ختامٌة:

حقق البحث العلمً فً االقتصاد اإلسبلمً نموا كبٌرا على مدى ثمان
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وعشرٌن عاما عقب عقد أول مإتمر عالمً لبلقتصاد اإلسبلمً بمكة المكرمة .وتمثل
هذا النمو فً عدد من األبحاث والمإلفات وتنوعها بلغات عالمٌة مختلفة ولكن
بالعربٌة واإلنجلٌزٌة خصوصا.
وبالرغم من تنوع الموضوعات إال أن قوابم المراجع المتاحة اآلن عن
االقتصاد اإلسبلمً تإكد أن أكبر كم من األبحاث جاء فً موضوعات الفابدة
وربوٌتها ،والمصارف اإلسبلمٌة ثم الزكاة ،وٌلً ذلك أبحاث التنمٌة االقتصادٌة
وغٌرها .وإن كان هذا الهٌكل ٌدل على نوع من عدم التوازن فً بحث الجوانب
المختلفة للمشكلة االقتصادٌة إال أنه ٌدل أٌضا على اتجاه البحث العلمً فً االقتصاد
اإلسبلمً إلى توزٌع االهتمامات بشكل ٌتناسب إلى حد كبٌر مع األهمٌات النسبٌة
لجوانب هذه المشكلة كما هو فً الواقع العلمً للمسلمٌن فً المجتمعات المعاصرة.
فبل شك أن قضٌة ربوٌة الفابدة قد أثٌرت وما زالت مثارة فً ظل األوساط
الثقافٌة والجماهٌرٌة أكثر من أي قضٌة أخرى .وال شك أن نمو نشاط المصارف
اإلسبلمٌة وسط تحدٌات هابلة داخلٌة وخارجٌة ،والرغبة فً تحسٌن أداء هذه
المصارف حتى تقابل هذه التحدٌات ظل وما ٌزال إلى اآلن ٌستدعً البحث ،ونفس
األمر ٌؤتً بالنسبة إلحٌاء الزكاة فً إطار الرغبة المسلمٌن فً القٌام بـهذه الفرٌضة
كما ٌنبغً.وكذلك التنمٌة وما ٌنبغً نحوها ألجل التخلص من مشكبلت الفقر
والتوصل إلى حٌاة أفضل للمسلمٌن.
ومع ذلك فإن االهتمام بالبحث العلمً فً هذه الموضوعات ما زال ٌحتاج إلى
دفعة كبٌرة من الناحٌة التحلٌلٌة البحتة حتى تصبح وسابل التموٌل اإلسبلمٌة بالدرجة
من الكفاءة فً الممارسات العملٌة ما ٌجعل المصارف اإلسبلمٌة فً مرتبة تنافسٌة
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عالٌة تمكنها من تنمٌة نشاطها بشكل صحً على حساب تقلص نشاط المصارف
الربوٌة فً األقطار اإلسبلمٌة.
وما زالت أبحاث الزكاة تحتاج إلى دفعة كبٌرة لبٌان اآللٌات العملٌة التً
ٌصبح بتها النظام المالً واضحا من حٌث الحاجة أو عدم الحاجة إلى فرض ضرابب
وبؤي قدر ،وكٌف ٌعامل غٌر المسلمٌن فً األقطار اإلسبلمٌة مالٌا ،هذا باإلضافة إلى
كٌفٌة معالجة مشكبلت أخرى حادة قً إطار نظام مالً إسبلمً ن مثبل مشكلة الدٌن
العام الداخلً التً أصبحت تثقل كاهل معظم إن لم ٌكن جمٌع الحكومات فً العالم
اإلسبلمً.
وفً إطار االهتمام أٌضا بما نواجه من مشكبلت واقعٌة فً عالمنا اإلسبلمً
المعاصر فإن قضٌة التنمٌة البشرٌة المتواصلة تحتاج إلى مزٌد من البحث ،فالتنمٌة
البشرٌة هً أساس التنمٌة فً اإلسبلم ونحتاج إلى أن نبحث فً كٌفٌة تفعٌلها على
المستوى الجزبً ولٌس فقط على المستوى الكلً .هناك أٌضا حاجة ماسة إلى
التعرف على موقف العالم اإلسبلمً من العالم .من التطورات المتبلحقة على الساحة
العالمٌة تحلٌل دقٌق متعمق النعكاسات تحرٌر التجارة العالمٌة وتٌار العولمة على
العالم اإلسبلمً من كافة النواحً االستهبلكٌة واإلنتاجٌة والتجارٌة والتوزٌعٌة،
وإمكانٌات التكامل بٌن األقطار اإلسبلمٌة فً هذه الظروف الجدٌدة.
وكذلك بحث مشكلة المدٌونٌة الخارجٌة الباهظة والمساعدات األجنبٌة التً
ٌتلقاها العالم اإلسبلمً من الخارج ،كٌف نواجه هذه المشكبلت وما هً المخارج
االقتصادٌة السبلمٌة لها  .ولكً ٌتحقق هذا وغٌره مما اقترحناه ضمن هذه البحث ال
بد من االلتزام بمنهاجٌة علمٌة صحٌحة ،فٌنبغً لبلقتصادٌٌن اإلسبلمٌٌن بذل مزٌد
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من الجهد فً جمع مبلحظات علمٌة دقٌقة من الواقع العملً لبلدانـهم ،والعمل على
تحلٌلها فً إطار القواعد الشرعٌة والقٌم األخبلقٌة اإلسبلمٌة .ثم اقتراح السٌاسات
واآللٌات المناسبة للعبلج  ،وال بؤس إطبلقا من االستعانة بؤدوات التحلٌل الوضعٌة أو
النظرٌة االقتصادٌة طالما صارت هناك طمؤنٌنة كاملة من حٌادها فكرٌا أو عدم
تناقضها مع الفكر اإلسبلمً .ولكن الحذر كل الحذر من نقل الفكر الوضعً والمفاهٌم
الوضعٌة وادعاء أسلمتها بٌنما تظل كما هً لم تتغٌر ،ومثل هذا المنهج اإلسبلمً
العلمً الفرٌد الذي له استقبللٌة من حٌث الرد أو األخذ من اعلم الوضعً والذي ال
هو بمنهج تجرٌبً بحت وال بمنهج مثالً بحت (كما فً الفكر الوضعً) سوف ٌسهم
تدرٌجٌا فً بناء اقتصاد إسبلمً صحٌح فً النهاٌة.
وٌبلحظ أن األبحاث فً مجال التنظٌر وفً بناء نماذج اقتصادٌة إلسبلمٌة
تصلح للتطبٌق فقط فً أُطر مثالٌة له قٌمته العلمٌة ببل شك ،لكنه لن ٌفٌد فً مجتمعاتنا
اإلسبلمٌة اآلن فً واقعها المعاصر ،هذا إال إذا قام البعض بؤبحاث تكمٌلٌة تبٌن كٌفٌة
التحول من األوضاع الحالٌة إلى األوضاع المثالٌة التً تصورها هذه النماذج على
مدى الزمن.
وتثٌر القضاٌا الفكرٌة المطروحة قضاٌا أخرى متصلة بالجانب المإسسً فً
االقتصاد اإلسبلمً وضرورة تفعٌله ،من حٌث أنه ٌمثل حلقة الوصل بٌن الفكر
والتطبٌق .وعلى رأس القضاٌا الهامة هنا الجانب التعلٌمً فً االقتصاد
اإلسبلمً.كٌف ٌمكن تنمٌة المعرفة باالقتصاد اإلسبلمً على جمٌع المستوٌات بدءا
من مستوى الرجل العادي وربة المنـزل وتبلمذة المدارس االبتدابٌة إلى مستوى
الطالب الجامعً والباحث فً الدراسات العلٌا.ذلك ألن التزام الرجل العادي وربة
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المنـزل بالقٌم االقتصادٌة اإلسبلمٌة هو السبٌل إلى نشر أنماط استهبلكٌة وادخارٌة
واستثمارٌة إسبلمٌة تنعكس بعد ذلك على النشاط اإلنتاجً وتوازنه مع النشاط
االستهبلكً على المستوى الكلً ،وتنعكس على أداء المإسسة المصرفٌة اإلسبلمٌة أو
غٌرها من الشركات اإلسبلمٌة.
كذلك فإن إعداد التبلمذة فً مراحل تعلٌمٌة سابقة للجامعة ثم تخرٌج أعداد
متزاٌدة من الجامعٌٌن الحاملٌن للفكر االقتصادي اإلسبلمً ال بد أن ٌإثر فً آلٌات
القرار االقتصادي على المستوٌٌن الجزبً والكلً فً المجتمعات اإلسبلمٌة على مدى
األجل الطوٌل ،فٌكن هذا سببا مإكدا بعد حٌن من الزمن إلى نفاذ النظام االقتصادي
اإلسبلمً إلى الواقع رغم تحدٌات القوى المعارضة له ،لذلك علٌنا نشر الثقافة
والمعرفة االقتصادٌة اإلسبلمٌة بؤكفؤ الطرق وأكثرها فاعلٌة ومرونة فً الوقت نفسه.
ولرجال االقتصاد اإلسبلمً دور هام هنا فً تبسٌط المناهج للعامة ولطبلب المدارس،
وللفقهاء والعلماء دور أكثر أهمٌة من حٌث التؤكٌد على الجوانب الفقهٌة واألخبلقٌة
وصلتها بالممارسات العملٌة فً عالم االقتصاد.
وهكذا فنحن بحاجة إلى اقتصاد إسبلمً مبسط وإلى مناهج مساندة لبلقتصاد
اإلسبلمً كفقه االقتصاد اإلسبلمً وأخبلقٌات االقتصاد اإلسبلمً أو التربٌة
االقتصادٌة اإلسبلمٌة .وهذه المعارف التؤسٌسٌة ٌجب أن تمٌز بدقة عن االقتصاد
اإلسبلمً كعلم ٌبحث فً تحلٌل ومعالجة المشكلة االقتصادٌة فً إطار القواعد
الشرعٌة والقٌم العقدٌة اإلسبلمٌة ،ذلك ألن اعتقاد البعض أن هذه المعارف التؤسٌسٌة
جزء من االقتصاد ٌقلل جدا شؤنـها وٌفقدها أصالتها الفكرٌة بٌنما ال ٌفٌد التقدم العلمً
لبلقتصاد اإلسبلمً بل ٌقف حاببل أمامه.
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كذلك فإن العمل على تفعٌل المإسسة المصرفٌة اإلسبلمٌة أصبح أمرا فً
غاٌة األهمٌة بعد أن كادت بعض الممارسات الخطؤ أن تفقدها هوٌتها الممٌزة تجاه
المإسسة المصرفٌة الربوٌة .وال بد فً هذا المجال من ضرورة اإلشارة إلى خطورة
االستمرار فً االعتماد على وسابل تموٌل ُتوصف بؤنـها إسبلمٌة بٌنما هً محل شك
وانتقاد شدٌد من االقتصادٌٌن اإلسبلمٌٌن ومن العدٌد من أهل الفقه اإلسبلمً ،وإلى
خطورة استمرار سٌطرة أصحاب رإوس األموال الضخمة على المإسسة المصرفٌة
اإلسبلمٌة .فبل بد أن تدار هذه المإسسة على نحو علمً بواسطة أشخاص ٌجمعون
بٌن ثقافة إسبلمٌة ودوافع عقدٌة عالٌة وخبرة مصرفٌة كافٌة وبموظفٌن مإمنٌن
بؤهداف العمل المصرفً اإلسبلمً وضرورة بذل الجهد والتضحٌة فً سبٌل نجاحه،
ولن ٌتحقق ذلك إال باستخدام أعداد متزاٌدة ممن تلقوا دراسات فً االقتصاد
اإلسبلمً ،ولٌس بواسطة أشخاص ممن ٌسعون إلى الحصول على أٌة وظابف ذات
دخل مرموق.
أما مإسسات الزكاة والوقف والحسبة التً ٌُنتظر من ورابها إحٌاء النظام
االقتصادي اإلسبلمً فما زالت بحاجة إلى جهود علمٌة وعملٌة فً أداء وظابفها
وحلولها ،وبالتالً محل المإسسات الوضعٌة القابمة.
إن ثمة مسبولٌة كبٌرة ملقاة على عاتق رجال االقتصاد اإلسبلمً حتى
ٌضعوا نماذج اقتصادٌة واقعٌة على أسس إسبلمٌة متٌنة ،وٌضعوا تصورات واضحة
عن السٌاسات واآللٌات والظروف البلزمة لنجاحها .فإذا نجحنا فً ذلك ٌمكن أن
تصبح هذه النماذج منارة للبلدان النامٌة جمٌعا إسبلمٌة وغٌر إسبلمٌة.
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وآثاره).
( )11نزٌه حماد ،تغٌر النقود وآثاره على الدٌون فً الفقه اإلسبلمً ،مجلة البحث العلمً
والتراث اإلسبلمً ،كلٌة الشرٌعة ،مكة6200هـ ،6390 -ومحً الدٌن قره داغً،
انظر أبحاث حلقة العمل الثانٌة فً التضخم ،مبلحظة .19
( )19انظر األبحاث المقدمة فً حلقة العمل الثانٌة عن (التضخم وآثاره على المجتمعات-
الحل اإلسبلمً) المنظمون لحلقة العمل األولى (انظر سابقا) باالشتراك مع البنك
المركزي -مالٌزٌا ،ومن بٌن األبحاث:
عبد الرحمن ٌسري أحمد ،عرض وتحلٌل آلراء االقتصادٌٌن اإلسبلمٌٌن فً الربط القٌاسً،
كوااللمبور -محرم6269هـٌ -ونٌو6331م .مقال عبد المنان ،ربط القٌمة بتغٌر
األسعار ،النظرٌات والخبرة والتطبٌق من منظور إسبلمً ،وفٌه نقد شدٌد للمعارضٌن
من الفقهاء فً حلقة عمل حول ربط الحقوق وااللتزامات بتغٌر األسعار من وجهة
النظر اإلسبلمٌة ،البنك اإلسبلمً للتنمٌة ،جدة -شعبان6209هـ -إبرٌل6399م ،وأحد
األبحاث الممٌزة فً هذه الحلقة Hasanuzzaman, S. M, Indexation :وكذلك مقال
منور إقبال (مزاٌا ربط العمبلت بمستوى األسعار ومبادبه ،وٌمكن أٌضا مراجعة
رفٌق المصري ،اإلسبلم والنقود ،مركز النشر التعلٌمً ،جامعة الملك عبد العزٌز-
جدة ،الطبعة الثانٌة 6260هـ63330 -م .ومن األعمال الجدٌرة بالذكر موسى آدم
عٌسى ،آثار التغٌرات فً قٌمة النقود وكٌفٌة معالجتها فً االقتصاد اإلسبلمً-رسالة
ماجستٌر ،جامعة أم القرى 6201هـ6391 -م ،وتم نشرها فٌما بعد فً سلسلة صالح
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كامل للرسابل الجامعٌة6262 ،هـ6339 -م .انظر أٌضا آراء ضٌاء الدٌن أحمدن ندوة
سابقةٌ ،وسف كمال ،فقه االقتصاد النقدي ،فصل  ،9دار الصابونً ودار الهداٌة،
6262هـ6339 -م ،وفٌها معارضة للربط القٌاسً ،كذلك رأي عمر شابرا (نحو نظام
نقدي عادل) وهو معارض للربط القٌاسً أٌضا.
( )12محمد عبد هللا العربً ،محاضرات فً االقتصاد اإلسبلمً وسٌاسة الحكم فً اإلسبلم،
مطبعة الشرق العربً ،القاهرة ،رجب6999هـ -أكتوبر6391م ،عٌسى عبده ،البنوك
ببل فوابد ،دار الفكر ،القاهرة ،6390أبو األعلى المودودي (سبق ذكره) ،أحمد النجار،
المدخل إلى النظرٌة االقتصادٌة فً المنهج اإلسبلمً ،االتحاد الدولً للبنوك
اإلسبلمٌة6200 ،هـ6390 -م.
( )11سامً محمود  (Arabian Information ,London, 1985) Islamic Bankingوله
أٌضا:
Progress of Islamic Banking, Islamic Economic Studies, December ,1994.

وتطوٌر األعمال المصرفٌة ،دار االتحاد للطباعة ،6391،رفٌق المصري (سبق ذكره)،
ومحسن خان
 Islamic Interest- Free Banking, A Theortical Analysisوهو منشور مع أعمال
أخرى عن البنوك اإلسبلمٌة باالشتراك مع عباس مٌراخور  Mirakhor Abasفً
)1987

Theoretical Studies (Houston, Islamic Banking and Finance in
TX: The Institute for Research& Islamic Studies,

شابرا ،نحو نظام نقدي عادل ،المعهد الدولً للفكر اإلسبلمً  ،6399محمد نجاة هللا
صدٌقً ،لماذا المصارف اإلسبلمٌة ،المركز العالمً ألبحاث االقتصاد اإلسبلمً،
جامعة الملك عبد العزٌز ،جدة ،6391معبد الجارحً A Monetary and Financial
Structure for an Interest- Free Economy. In Z. Ahmed, M. Iraqi and F.
Khan(eds) Fiscal
Policy and Research Allocation in Islam, Jeddah,1983.

انظر أٌضا قابمة المراجع لمساهمات عبد الحمٌد الغزالً ومتولً وحسن زبٌر ومنور
إقبال وأوصاف أحمد وحسن األمٌن.
( )11انظر أعمال ندوة (خطة االستثمار فً البنوك اإلسبلمٌة -الجانب التطبٌقٌة والقضاٌا
والمشكبلت) المنظمون مإسسة آل البٌت (مآب) والبنك اإلسبلمً للتنمٌة بجدة ،عمان،
شوال6209هـٌ -ونٌو6399م ،وفٌها عبد الستار أبو غدة ،عقد المرابحة فً المجتمع
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المعاصر ،راضً البدور ،عقود المشاركة فً األرباح -المفاهٌم والقضاٌا النظرٌة،
أوصاف أحمد ،األهمٌة النسبٌة لطرق التموٌل المختلفة فً النظام المصرفً
اإلسبلمً ،،أدلة عملٌة من البنوك اإلسبلمٌة ،محمد عبد الحلٌم عمر ،التفاصٌل العملٌة
لعقد المرابحة ،إسماعٌل عبد الرحٌم شلبً ،الجوانب القانونٌة لتطبٌق عقدي المرابحة
والمضاربة ،حاتم القرنشاوي ،الجوانب االجتماعٌة واالقتصادٌة لتطبٌق عقد المرابحة،
فهٌم خان ،تطبٌق عقدي المرابحة والمضاربة فً البنوك الباكستانٌة ،شوقً شحاتة،
تجربة بنوك فٌصل اإلسبلمٌة فً المرابحة والمضاربة ،سامً حسن حمود ،تطبٌقات
المرابحة لآلمر بالشراء من االستثمار البسٌط إلى بناء سوق رأس المال اإلسبلمً،
موسى عبد العزٌز شحاتة ،تجربة البنك اإلسبلمً األردنً.
( )19انظر أعمال ندوة التطبٌقات االقتصادٌة اإلسبلمٌة المعاصرة -الدار البٌضاء-
ماٌو ،6339ومن بٌنها عبد الرحمن ٌسري أحمد ،أثر النظام المصرفً التقلٌدي على
النشاط المصرفً اإلسبلمً -التجربة المصرٌة ومقترحات المستقبل ،وقد تم نشر
أعمال الندوة فً تارٌخ الحق -انظر مطبوعات المعهد اإلسبلمً للبحوث والتدرٌب،
البنك اإلسبلمً للتنمٌة ،جدة .وفً هذه الورقة وغٌرها هناك مبلحظات هامة وانتقادات
لممارسات البنوك اإلسبلمٌة فً المرابحة وغٌرها وذلك بقصد تحسٌن أداء هذه
البنوك.
( )19تقرٌر  -Sharia Appellant Courtوهً المحكمة المختصة قً باكستان ،وقد نشر
وقد تمت ترجمته
وتارٌخ
التقرٌر فً عدد خاص من مجلة المحكمة برقم
بالعربٌة.
( )13انظر أعمال ندوة الصناعة المالٌة اإلسبلمٌة -البنك اإلسبلمً للتنمٌة بجدة مع مركز
التنمٌة اإلدارٌة ،كلٌة التجارة -جامعة اإلسكندرٌة مع البنك اإلسبلمً للتنمٌة بجدة
(المعهد اإلسبلمً للبحوث والتدرٌب) ،وفً أعمال هذه الندوة العدٌد من العمال القٌمّة
التً تناولت الصناعة المالٌة اإلسبلمٌة (البنوك وأسواق المال عموما) بالتحلٌل
والتقوٌم ومن بٌن األعمال المقدمة بحث مسحً لمنور إقبال عن الصناعة المالٌة
اإلسبلمٌة  ،وبحث لعبد الرحمن ٌسري أحمد (البنوك اإلسبلمٌة -األسس وآلٌات العمل
وضرورات التطور) ،اإلسكندرٌة ،سبتمبر .1000وقد تم نشر أعمال الندوة عن طرٌق
البنك اإلسبلمً.
( )90ندوة مركز أبحاث االقتصاد اإلسبلمً بجامعة درام  Durhamبإنجلترا-
ٌولٌو ،1009تحت النشر
A.R.Yousri, Islamic Banking Modes of Finance, Proposals for Further
Evolution.
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، نحو تطوٌر نظام المضاربة فً المصارف اإلسبلمٌة،) محمد عبد المنعم أبو زٌد96(
-هـ6210 ،6 ط،)91(ًدراسات فً االقتصاد اإلسبلم،ًالمعهد العالً للفكر اإلسبلم
. القاهرة،م1000
، عاطف السٌد،)2 ً) أبحاث المإتمر العالمً األول لبلقتصاد اإلسبلمً (سبق ذكره ف91(
 دور الزكاة، ٌوسف القرضاوي،فكرة العدالة الضرٌبٌة فً الزكاة فً صدر اإلسبلم
.فً عبلج المشكبلت االقتصادٌة
Hassanuzaman, S.M, The Economic Functions of The Early Islamic )99(
State, International Islamic Publisher, Karachi,1981, Hameedullah,
Muhammad, "Budgeting and Taxation the Time of The Holy Prophet",
Journal of The Pakistan Historical Society, January, 1955.
Chapra, Umar, The Islamic Welfare State and its Role in The )92(
Economy(The Islamic Foundation, U.K ,1979).
Siddqi. M. n, Role of The State in The Economy, An Islamic )91(
Perspective, The Islamic Foundation, U.K, 1996.
Faridi I. R, Zakat and Fiscal Policy, in Studies in Islamic Economics )91(
(Khurshid Ahmad, ed), Ibid, pp. 119- 130, Metwally, M. M, Fiscal
Policy in Islamic Economics, Sammer, 1984. Salams. Abidine A. Fiscal
Policy of an Islamic State, in Ziauddin Ahmad, M. Iqbal and F. Khan
(eds) Fiscal Policy and Resource Allocation in Isalm, Jeddah, 1983.
Ziauddin Ahmad, Islam, Poverty and Income Distribution, The )99(
Islamic Foundation, U.K, 1991.
Salama. Abidine A, Fiscal Analysis of Zakah with special Reference to )99(
Saudi Arabia's Experience in Zakah, in Ariff(ed) Monetary and Fiscal
Economics of Islam, Jeddah, international Centre of Islamic Economics,
1982.

 المواد: المعهد اإلسبلمً للبحوث والتدرٌب،) انظر مطبوعات البنك اإلسبلمً للتنمٌة93(
 وقابع،العلمٌة برنامج التدرٌب على تطبٌق الزكاة فً المجتمع اإلسبلمً المعاصر
 وقابع، أبعاده ومضامٌنه- اإلطار المإسسً للزكاة،) تحرٌر منذر قحف99( ندوة رقم
.)6331 (ً) تحرٌر بوعبلم بن جبللً ومحمد العلم11( ندوة رقم
) انظر أبحاث المإتمر العالمً األول لبلقتصاد اإلسبلمً بالعربٌة وباإلنجلٌزٌة20(
Studies in Islamic Economics
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سبق ذكرها فً (.)69( ،)2
( )26شوقً دنٌا ،اإلسبلم والتنمٌة االقتصادٌة ،دار الفكر العربً ،القاهرةٌ ،6393وسف
إبراهٌم ،استراتٌجٌة وتكتٌك التنمٌة االقتصادٌة فً اإلسبلم ،االتحاد الدولً للبنوك
اإلسبلمٌة ،القاهرة .6396
( )21عبد الرحمن ٌسري أحمد ،األولوٌات األساسٌة فً المنهج اإلسبلمً للتنمٌة
االقتصادٌة والتقدم االجتماعً ،المركز العالمً ألبحاث االقتصاد اإلسبلمً جامعة
الملك عبد العزٌز ،جدة.6391
(Ahmad, Ehsan (ed) Economic Growth and Human Resource )29
Development in Islamic Perspective, Proceeding of the 4th
International Islamic Economic Seminar, 1992 (Herndon,IIIT, 1993).

( )22عبد الرحمن ٌسري أحمد ،التنمٌة االقتصادٌة :نقد الفكر الوضعً ،بٌان المفهوم
اإلسبلمً الندوة الدولٌة عن تنمٌة العالم اإلسبلمً (تحت رعاٌة جامعة سٌدي محمد بن
عبد هللا والبنك اإلسبلمً للتنمٌة) فاس -المغرب ،أكتوبر ،6330وكذلك ندوة دور
اإلسبلم فً سٌاسة التنمٌة (رعاٌة البنك اإلسبلمً للتنمٌة)تٌامً -المٌجر ،ماٌو-6331
ذو القعدة6262هـ ،ومحمد شابرا  Chapraانظر:
Islam and Economic Development: A Strategy for Development with
Justice and Stability. IIIT and Islamic Research Institute,1993.
" Islam and The Economic Challenge" The Islamic Foundation, U.K, 1992.
(Al-Hajjar, Bandar and John Presley, "Finance Economic Development )21
in Islamic Economic: Attitude Towards Islamic Finance in Small
Manufacturing Business in Saudi Arabia", 1996, Karanshawy, Hatem,
Financing Economic Development from Islamic Perspective, 1996.

( )21زغلول النجار ،قضٌة التخلف العلمً والتقنً فً العالم اإلسبلمً ،رباسة المحاكم
الشرعٌة والشبون الدٌنٌة ،قطر.6203
()29عطا الحق برامانك Pramanik Atul Huq, Development and Distribution in
Islam,Pelanduk, Publication, Malaysia,1993.

( )29عبد الرحمن ٌسري أحمد ،أسلوب األمن الغذابً والتنمٌة فً العالم اإلسبلمً ،ندوة
التنمٌة بعمان ،األردن ،تحت رعاٌة مإسسة آل البٌت والبنك اإلسبلمً للتنمٌة -عمان
.6336
( )23عبد الرحمن ٌسري أحمد ،التنمٌة المتواصلة ،المفاهٌم والمستلزمات -تقٌٌم للفكر
الوضعً ورإٌة إسبلمٌة ،مقدم إلى المإتمر العالمً الخامس لبلقتصاد اإلسبلمً وكان
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 وانظر.م1009 م فً البحرٌن وتؤجل ألسباب حرب العراق إلى1001 ًمقررا ف
بروفسور زبٌر
Zubair,

Hassan,

Sustainable Development, Meaning and Policy
Implications from an Islamic Perspective.

ً أبحاث المإتمر العالم، التعاون االقتصادي بٌن الدول اإلسبلمٌة،ً) حسن عباس زك10(
.)62( ًاألول لبلقتصاد اإلسبلمً سبق ذكره ف
.)69( ًسبق ذكر المرجع ف، )خورشٌد أحمد16(
-6399 ، التكامل االقتصادي بٌن الدول اإلسبلمٌة،ً) إسماعٌل عبد الرحٌم شلب11(
: وكذلك،القاهرة
Jabir, Rafique,Islamic Common Market Prospects and Problems. Pakistan
and Gulf Economist, Vol. 4, 1985 (March).
El- Zaim. Issam, The Industrial Patterns of Islamic Countries and )19(
Their Opportunities of Industrial Co-operation, Centre d' Etudes et de
Researches syr e Monde Atab Conemorian ,1983.
Abdel Rahman,Ibrahim Helmi, "Industrialization in, and Transfer of )12(
Technology to Tthe Muslim World'', Islamic Council of Europe,1979.
also: Statistical ,Economic and Social Research and Training Centre for
Islamic countries (SESRTCIC) Technical Co-operation among the
Member States of the Islamic Conference , Journal of Economic Cooperation among Islamic Countries ,Vol. 2,1981 (Ankara).

 العبلقات االقتصادٌة بٌن البلدان اإلسبلمٌة ودورها فً التنمٌة،) عبد الرحمن ٌسري11(
باكستان-إسبلم أباد، ً منشورات المإتمر العالمً الثانً لبلقتصاد اإلسبلم،االقتصادٌة
Towards Positive Economic Integration Among Islamic ،6399
 ندوة اتحاد البنوك اإلسبلمٌة،Countries
ً وكذلك مراحل التكامل االقتصادي اإلسبلم،6399  إسبلم أباد،ًومنظمة المإتمر اإلسبلم
 الجزابر العاصمة، ندوة وزارة األوقاف والشبون الدٌنٌة،فً إطار الظروف المعاصرة
: انظر فولكرنٌن هاوس،6330
Nienahus, Volker. Direction of Trade Among Islamic Countries Levels
Growth Rate, Rank Orders, Concentration and Polarization 1975- 1980
In Thought of Economics, Vol. 5,1984. No11(Jan- March).p1-19.
Economic Development Thought Regional Co-operation , A Customs
Drawback Union of Islamic Countries, International of Institute of
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Islamic Economics, Islamabad( Seminar on Fiscal Policy and
Development Planning in Islam), July 1986. Islamabad, Pakistan.
Islamic Chamber of Commerce. Industry and Commodity )11(
Exchange(ICCICI).''Program for The Promotion of Industrial Joint
Ventures among OIC Member Countries, Information Bulletin ,Islamic
Chamber, Vol.4, 1984.No7- 9.

) للتؤكٌد على أهمٌة11( ً) سبق ذكره ف6330( ) انظر مقال عبد الرحمن ٌسري أحمد19(
.تحرٌر حركة العنصر البشري اإلسبلمً فً المرحلة األولى للتكامل
.)11( ً) سبق ذكره ف19(
.)2( ً) سبق ذكر المرجع ف13(
.) المرجع السابق10(
.)2( ً) سبق ذكر المرجع ف16(
.)2( ً سبق ذكر المرجع ف،ً) أبحاث المإتمر العالمً لبلقتصاد اإلسبلم11(
 دار الجامعات،ً دراسات فً علم االقتصاد اإلسبلم،) انظر عبد الرحمن ٌسري أحمد19(
، اإلبراهٌمٌة، الدار الجامعٌة،1009  الطبعة الثالثة،6 ط، اإلسكندرٌة،المصري
.اإلسكندرٌة
Fahim Khan, Theory of Consumer Behavior in Islamic Perspective in )12(
Ausfa Ahmad, et al (eds)
Lecture Islamic economics, 1412h, 1992,pp169- 181.
Mannan, M.A, Islamic Economics, Theory and Practice, Hodder and )11(
Stoughton Cambridge, 1986 (Ist Edition 1970).

.) المرجع السابق ذكره11(
Kahf Munzer, A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in )19(
Islamic )69( ًسبق ذكر المرجع فan Islamic Society, in Studies in
Economics. Khurshid. A. (ed)

.)19( ً) سبق ذكر المرجع ف19(
Munawar Iqbal, Organization of Production and Theory of Firm )13(
Behavior
From and Islamic Perspective. In Ausaf Ahmad, et la (1992),pp 205- 212.
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Metwally, M. M. A Behavioral model of an Islamic Firm. Centre for )90(
Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah,
Research Series in English, No 5.

 الدار،1006 ) والطبعة الثانٌة19( ً مرجع سابق ذكر ف-) عبد الرحمن ٌسري أحمد96(
.الجامعٌة باإلسكندرٌة
Metwally. M. M. Macroeconomics Model of Islamic Doctrines, j. k. )91(
Publisher, London, 1981.

.)62( ً) شوقً الفنجري سبق ذكره ف99(
)92( M. U. Chapra, Islam and the Economic Challenge, Islamic
Foundation, U.K,1982

انظر الفصلٌن السابع والثامن على وجه الخصوص
.) المراجع مذكورة فً مجال أبحاث الزكاة91(
Basar, Hasmet (ed) Management and Development of Awqaf
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.) انظر المرجع السابق90(
.) انظر المرجع السابق96(
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