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كلمة هيئة التحرير

منذ اأكرث من ربع قرن درج معهد االقت�ساد االإ�سالمي )مركز اأبحاث االقت�ساد االإ�سالمي �سابقاً( على عقد اجتماعات 
�سعي  اإطار  اململكة، وذلك يف  االإ�سالمي بجامعات  واالقت�ساد  االقت�ساد  اأق�سام  لروؤو�ساء  تقريباً-  �سنتني  –كل  دورية 
املعهد لتطوير املناهج التدري�سية مبناق�سة مو�سوع كيفية تدري�س –اأو باالأحرى تطعيم- املواد االقت�سادية التقليدية 
ببع�س االإدخاالت االإ�سالمية؛ �سواء تعلق االأمر باجلانب االقت�سادي العام، اأو باجلانب التمويلي الذي ميثل اجلانب 
ال�سعيد  على  �سواء  االإ�سالمي  للتمويل  الوا�سع  االنت�سار   بعد  خا�سة  االقت�سادية،  جوانب  من  البارز  التطبقي 
التطبيقي، اأو التعليمي واالأكادميي، فكان اأن خ�س�ست اللقاءات لتناول تدري�س مواد اإ�سالمية م�ستقلة؛ مثل التاأمني، 

واأ�سواق املال، واأ�سول التمويل االإ�سالمي.

ويف االجتماع االأخري –اأي احلادي ع�سر- الذي عقد مبقر املعهد خالل الفرتة  12-13 جمادى االآخرة 1434هـ املوافق 
22-23 اإبريل 2013م، مت يف اليوم االأول  مناق�سة املذكرة التدري�سية حول »القواعد الفقهية املتعلقة باجلانب املايل« 
التي اأعدها ف�سيلة الدكتور علي اأحمد الندوي؛ والتي �ستن�سر ككتاب عما قريب اإن �ساء اهلل، ويف اليوم الثاين متت 

مناق�سة »عر�س جتارب تدري�س مادة االقت�ساد االإ�سالمي و�سبل تطويرها يف اجلامعات ال�سعودية«.

اأنها االأن�سب- من تلك التجارب التي مت ا�ستعرا�سها يف ذلك  –نح�سب  اأيدينا عينة خمتارة  متثل االأوراق التي بني 
اللقاء، حر�سنا على التنويع –اجلغرايف واملو�سوعي- يف ما تتعر�س اإليه وت�ستعر�سه، وذلك لقناعتنا باأهمية تبادل 
التجارب واخلربات يف كيفية تدري�س مواد االقت�ساد والتمويل االإ�سالمي حتى ُترثى التجربة ويتطور احلقل لعلنا 
والتطبيقية، وذلك  النظرية  املختلفة؛  تغطي اجلوانب  �سكاًل وم�سموناً  نوعية متميزة؛  ذات  اأكادميية  بكتب  نخرج 
اأبرزها النق�س الكبري يف  ملا يواجهه مدر�سو هذه املواد من حتديات بالغة لعل من  للحاجة املا�سة لهذا االأمر نظراً 

الكتب االأكادميية املنهجية.

و�سرورة  املبادرات،  هذه  مثل  الأهمية  االأنظار  لفت  يف  �ساهمنا  قد  االإ�سدار-  هذا  خالل  –من  نكون  اأن  ن�ساأل  واهلل 
اال�ستمرار والتوا�سل ب�ساأنها، ولي�س عقد لقاء، اأوموؤمتر، اأو ندوة، اأو ور�سة، اأو حتى ن�سر ورقة، اأو اأكرث، فالهدف اأكرب 
من ذلك، هو فتح نافذة تعاون مثمر، وبناء بني االأطراف ذات العالقة؛ �سواء كانوا اأ�سخا�ساً اأو موؤ�س�سات لال�ستفادة 
كتب  تاأليف  وهو  �سابقاً-  ذكرنا  –كما  اإليه  نطمح  ما  يثمر  فعال  ا�سرتاتيجي  ب�سكل  لالأمر  وللتخطيط  بع�س،  من 
منهجية بجودة واإتقان عاليني علها ت�ساهم يف تثبيت قدم هذا احلقل املعريف الواعد بالتقليل من حالة ال�ستات، وعدم 

الوقوف على منهجية تكون حمل اتفاق بني عدد مهم من االأطراف ذات العالقة.

ونود اأن نلفت عناية القارئ الكرمي اأن هذه االأوراق مل تعد بالطريقة العلمية املعهودة يف املقاالت التي تن�سر يف املجالت 
وا�سع  نقا�س  فتح  ليت�سنى  اخلربات-،  وتبادل  التجربة  –وهو  تتناوله  الذي  املو�سوع  لطبيعة  نظراً  وذلك  املحكمة، 
حول هذا املو�سوع املهم الذي نح�سب اأنه مل ينل العناية املطلوبة يف املنا�سط املختلفة املتعلقة باالقت�ساد والتمويل 

االإ�سالمي.

واهلل املوفق وهو الهادي اإىل �سواء ال�سبيل،،،

هيية التحرير 
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خمت�سر ال�سري الذايتة للم�ؤلفني

الأ�ستاذ الدكت�ر �سيف الدين ابراهيم تاج الدين.
اأ�ستاذ االقت�ساد بكلية االقت�ساد والعلوم االجتماعية، جامعة االمام حممد بن �سعود اال�سالمية بالريا�س وع�سو 
الدائرة  ملتقيات  يف  م�سارك  ع�سو  باجلامعة.  اال�سالمية  املالية  االأ�سواق  لدرا�سات  �سابك  بكر�سي  العلمية  الهيئة 
مدر�سة  مع  بالتعاون  لندن  يف  اال�سالمي  التمويل  عن  هارفارد  جامعة  برنامج  ينظمها  التي  ال�سنوية  امل�ستديرة  
لندن االقت�سادية.  حمرر ملجلة Review of Islamic Economics  التي ت�سدرها اجلمعية الدولية لالقت�ساديني 
اأملتحدة  بالتن�سيق  امل�سلمني.  �سارك يف تاأ�سي�س معهد ماركفيلد للدرا�سات العليا )MIHE( مبدينة لي�سرت باململكة 
مع اجلامعات الربيطانية التي منحت اعتمادها العلمي للمعهد خالل الفرتة املذكورة )جامعات بورت�سوث، الفربه 
وجلو�سرت�سري( متولياً  عملية تخطيط واإدارة  ق�سم الدرا�سات امل�سرفية اال�سالمية والتمويلية واالإدارية   باملعهد 
  Bank لندن  يف  العاملي  دويت�س  لبنك  اال�سالمي  التمويل  يف  ا�ست�سارية  اعمااًل  قّدم  2001-2010م.  الفرتة   خالل 
اخلطط  و�سع  يف  �سارك  تاأ�سي�سه.   فرتة  خالل  الربيطاين  اال�سالمي  للبنك  تدريبية  واأعمااًل   ،Deutsche
التنفيذية والدرا�سات اال�ست�سارية املوؤدية اىل حتويل  البنك االأهلي التجاري اىل بنك ا�سالمي خالل الفرتة 1992 – 
1999 مبا يف ذلك تدريب كوادر البنك االأهلي وامل�ساهمة يف هيكلة ال�سناديق اال�ستثمارية الالربوية، كما عمل م�ست�ساًرا 
اقت�سادياً بوزارة التخطيط بالريا�س خالل الفرتة 1989-1992م. �سارك يف العديد من املوؤمترات الدولية واملنتديات 
العلمية ذات ال�سلة باالقت�ساد والتمويل اال�سالمي منذ الثمانينيات من القرن املا�سي، ون�سرت له العديد من االأعمال 
العلمية املحكمة اآخرها كتاب » Maqasid Foundations of Market Economics ، من من�سورات مطبعة جامعة 

 .2013 April اأدنربة، اململكة املتحدة
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الدكت�ر اإبراهيم  حممد �سالح اب�العال
اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم االقت�ساد بكلية االقت�ساد واالدارة منذ اأكرث من 25 عاما ً بجامعة امللك عبد العزيز بجدة . 
قام خاللها بتدري�س العديد من مواد الق�سم على م�ستوى البكالوريو�س والدرا�سات العليا وراأ�س و�سارك يف العديد 
من اللجان العلمية والن�ساطات االأكادميية بالق�سم والكلية. عمل اي�سا ًملدة 4 �سنوات كوكيل ملركز اأبحاث االقت�ساد 

اال�سالمي، و هو يعمل حالياً م�ست�ساراً مبعهد االقت�ساد االإ�سالمي بجامعة املوؤ�س�س. 

ح�سل على درجة املاج�ستري يف االقت�ساد عام  )1979( م من جامعة كولورادو، بولدر، بالواليات املتحدة االأمريكية، 
اال�ست�سارات واخلدمات  العديد من  لي�سرت  بربيطانيا. قدم  م من جامعة   االقت�ساد )1986(  الدكتوراه يف  ودرجة 
ملجال�س االدارة يف القطاعني  احلكومي  و اخلا�س. عمل م�ست�ساراً يف جمل�س ال�سورى يف الفرتة من 2003 -2007م. كما 
عمل نائباً لرئي�س اال�ستثمارات الدولية يف )جنوب �سرق اآ�سيا( يف �سركة الراجحي امل�سرفية، يف الفرتة من نوفمرب 
اأكتوبر 1992. م ونائبا لال�ستثمارات الدولية يف �سركة التوفيق واالأمني ب�سركة دلة الربكة   �سارك يف  اإىل  1989 م 

العديد من الن�ساطات وامل�ساهمات املهنية  الوطنية ذات ال�سلة باالقت�ساد االإ�سالمي واملالية االإ�سالمية .

الدكت�ر في�سل حمم�د عتباين
في�سل حممود عتباين اأ�ستاذ القانون امل�ساعد ووكيل معهد االقت�ساد االإ�سالمي بجامعة امللك عبد العزيز. حا�سل 
على درجة الدكتوراه يف القانون املايل من معهد الدرا�سات القانونية املتقدمة يف جامعة لندن، ودرجة املاج�ستري يف 
القانون التجاري من جامعة ويلز �سوانزي، وودرجة البكالوريو�س يف القانون من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة. عمل 
يف القطاع اخلا�س يف جمال اال�ست�سارات القانونية كما عمل يف املحاماة. لديه عدد من البحوث املحكمة كما �سارك 
يف حترير ون�سر بع�س الكتب. �سارك يف عدد من الندوات واملوؤمترات العلمية املحلية والدولية ذات ال�سلة باجلوانب 
القانونية يف املجاالت القانونية املختلفة. اهتماماته الرئي�سية هي القوانني املالية املنظمة لقطاعات البنوك والتاأمني، 
ويدر�س مواد القانون التجاري وقوانني اال�ستثمار وقوانني التاأمني وقوانني االإ�سراف على البنوك واملوؤ�س�سات املالية. 





جتربة تدري�س مادة القت�ساد الإ�سالمي 

بجامعة الإمام حممد بن �سع�د

 الإ�سالمية بالريا�س

اإعداد: اأ.د. �سيف الدين اإبراهيم تاج الدين 

االأ�ستاذ بق�سم االقت�ساد/ كلية االقت�ساد والعلوم االجتماعية 
بجامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية

اأ�ستاذ املدخل لالقت�ساد االإ�سالمي والتحليل االقت�سادي االإ�سالمي
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املحت�يات 
•  مقدمة 

االقت�ساد ق�سم  يف  اال�سالمي  االقت�ساد  •  تدري�س 

االقت�ساد ق�سم  االإ�سالمي" يف  "االقت�ساد  •  مقررات 

البكالوريو�س(  )برنامج  و�سيط  م�ستوى   - االإ�سالمي  لالقت�ساد  •  املدخل 

املاج�ستري( )برنامج  متقدم  – م�ستوى  االإ�سالمي  االقت�سادي  •  التحليل 
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مقدمة 
فريدة  جتربة  عن  يعرب  االإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  االإمام  بجامعة  االإ�سالمي  االقت�ساد  تدري�س  عن  احلديث 
املادة  هذه  باإ�سافة  طارئة  حاجة  اإىل  ا�ستجابة  يكن  مل  االإ�سالمي  باالقت�ساد  االإمام  جامعة  اهتمام  الأن  نوعها  من 
لقائمة املقررات التي تدر�س يف اإحدى الكليات كما جنده يف كثري من اجلامعات، واإمنا كان هو املحّرك والقوة الدافعة 
لربنامج  االأوىل  النواة  لي�سكل  1399هـ  عام  يف  باجلامعة  ال�سريعة  كلية  يف  االإ�سالمي  لالقت�ساد  ق�سم  لتخ�سي�س 

اقت�سادي و�سرعي متكامل يرمي اإىل حتقيق هدفني رئي�سني: 

يف  واالإداري  االقت�سادي  الن�ساط  اأوجه  خمتلف  يف  للعمل  االإ�سالميني  االقت�ساديني  من  رائدة  طليعة  اإعداد   -1
املجتمع �ساأنها يف ذلك �ساأن خريجي معاهد وكليات االقت�ساد واالإدارة والتجارة مع التميز بخلفية اإ�سالمية.

اإعداد باحثني يف االقت�ساد االإ�سالمي يجمعون بني الثقافتني االقت�سادية الفنية واالإ�سالمية الفقهية.  -2

اللبنة  االإمام  جامعة  يف  ال�سريعة  كلية  و�سعت  1399–1405هـ،  الفرتة  خالل  االإ�سالمي  االقت�ساد  ق�سم  وبتاأهيل 
االأوىل على طريق التدرج االأكادميي نحو تكوين كلية متخ�س�سة يف العلوم االقت�سادية واالإدارية، فكانت اأوىل ثمرات 
هذا الق�سم اإن�ساء برنامج بكالوريو�س يف االقت�ساد االإ�سالمي للدرا�سات اجلامعية ليكون االأول من نوعه يف جامعات 
العامل االإ�سالمي، م�ستماًل على 155 وحدة درا�سية، موزعة بني املواد ال�سرعية )40%( واملواد االقت�سادية التخ�س�سية 
والفنية امل�ساعدة )42%( واللغات )16%(. وبتوفيق اهلل �سبحانه وتعاىل تخرج من هذا الربنامج ومن الربامج التي 
تطورت عنه يف املراحل الالحقة نخبة واعدة ورائدة من الذين طرقوا اأبواب العلم والعمل فاأثبتوا جداراتهم وقدراتهم 

يف �ستى املجاالت العلمية والعملية. 

"اخلطة  العليا )ماج�ستري/ دكتوراه( �سمن  للدرا�سات  اإن�ساء وتفعيل برنامج  البكالوريو�س، مت  ومبوازاة برنامج 
الدرا�سية االأوىل" التي اأ�سار اإليها د. حممد ال�سحيباين ود. �سعود املربوك ود.عبداهلل الباحوث يف الورقة التي قدمت 
يف املوؤمتر العاملي الثالث لالقت�ساد االإ�سالمي بعنوان "جتربة ق�سم االقت�ساد بجامعة امللك حممد بن �سعود خالل 
ربع قرن )1399-1424هـ(، حيث عر�ست الورقة درا�سة ر�سينة ومناق�سة م�ستفي�سة لالأ�سباب والتجارب التي دعت اإىل 
تبني "خطة درا�سية ثانية" ثم "خطة درا�سية ثالثة" على التوايل يف ق�سم االقت�ساد االإ�سالمي قبل اأن تتبلور تلك 

التجربة يف تكوين كلية م�ستقلة لالقت�ساد والعلوم االإدارية بهيئتها وبراجمها احلالية. 

وبطبيعة احلال، كان البد لهذا الربنامج من اأن يخ�سع اإىل عملية التقومي والتطوير امل�ستمر يف مواجهة التحديات 
العلمي، مع احلفاظ على  ا�ستجابًة ملقت�سيات اجلودة واالعتماد  اأو  العمل للخريجني  امل�ستجدة �سواء كانت يف �سوق 
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الروؤية والر�سالة االإ�سالمية للق�سم، فتمخ�س عن تلك العملية التطويرية اإقرار "اخلطة الدرا�سية الثانية" لق�سم 
االقت�ساد االإ�سالمي للفرتة 1405– 1423هـ متمثلة يف زيادة الوحدات الدرا�سية يف الربنامج اإىل 191 مع تقوية املواد 
بها  التي مرت  املراحل  اأطول  يبدو  كما  وهي   ،)%54( اإىل  ن�سبتها  بزيادة  امل�ساعدة  والفنية  التخ�س�سية  االقت�سادية 
جتربة تدري�س االقت�ساد االإ�سالمي يف جامعة االمام حممد بن �سعود، ثم اأعقبتها "اخلطة الدرا�سية الثالثة" للفرتة 
1423–1427هـ التي اأقرت تعديل م�سمى الق�سم اإىل "ق�سم االقت�ساد والعلوم االدارية" ومت فيها ت�سعيب الق�سم اإىل 
ثالثة �سعب : اقت�ساد، واإدارة، وحما�سبة مع تقلي�س عدد الوحدات الدرا�سية يف ق�سم االقت�ساد اإىل 145 وحدة ات�ساًقا 
مع معايري اأق�سام االقت�ساد يف اجلامعات ال�سعودية وزيادة ن�سبة املواد االقت�سادية التخ�س�سية والفنية امل�ساعدة اإىل 
1427/4/25هـ  وتاريخ   )1427/42/16( رقم  القرار  ل�سدور  قليلة  اأعوام  بعد  مهيًئا  الوقت  كان  ذلك،  وعلى   .)%66(
املتوجة باملوافقة ال�سامية رقم )5997/م ب( وتاريخ 1427/8/10هـ على حتويل الق�سم اإىل كلية م�ستقلة مب�سمى )كلية 
االقت�ساد والعلوم االإدارية( وهي اخلطوة املرتقبة منذ تاأ�سي�س ق�سم االقت�ساد االإ�سالمي عام 1399هـ فبداأت الكلية 
بو�سع اخلطة الدرا�سية الرابعة التي ظلت �سارية املفعول حتى وقت قريب لتبداأ بعدها اخلطة الدرا�سية اخلام�سة يف 

املرحلة اجلارية.

 تدري�س القت�ساد الإ�سالمي يف ق�سم القت�ساد 
اإن الوجهة التي يتبناها ق�سم االقت�ساد يف جامعة االإمام حممد بن �سعود اإزاء االقت�ساد االإ�سالمي تبدو بجالء يف 
روؤية الق�سم )تاأهيل خريجني متميزين باملعرفة القت�سادية �الر�ؤية ال�سرعية( وطبيعة ر�سالته ) اإعداد كوادر 
ب�سرية على م�ستوى عال من املعرفة القت�سادية بجوانبها النظرية �التطبيقية �ال�سرعية، بالإ�سافة اإىل 
تنمية املهارة البحثية مبا يوؤهلها نحو الإ�سهام يف تلبية اأ�سواق العمل �حاجات املجتمع(، والهدف االأول الذي 
�اخللفية  الأ�سا�سية،  �املهارات  باملعرفة  املتميزين  اخلريجني  من  طليعة  )اإعداد  الق�سم  اأهداف  قائمة  يت�سدر 

ال�سرعية للعمل يف خمتلف اأ�جه الن�ساط القت�سادي(. 

فلعل اخللفية املوجزة اأعاله قد اأو�سحت التوجه املنهجي الذي تتبناه جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية 
بالن�سبة لتدري�س االقت�ساد االإ�سالمي - فهو لي�س جمرد مقرر واحد اأو مقررات حمدودة النطاق حتت م�سمى "علم 
والفنية ترمي  االإدارية  واملهارات  وال�سرعية  االقت�سادية  املعارف  االإ�سالمي" واإمنا منظومة متكاملة من  االقت�ساد 
اإىل تاأهيل كوادر �سابة وم�سلمة، قادرة على تفهم امل�سكالت االقت�سادية يف عامل اليوم مب�ستوياتها اجلزئية والكلية 
والدولية، ومعدة اإعداًدا اأكادميًيا ومهنًيا جيًدا للم�ساركة يف حركة الن�سر والتاأليف العلمي والتفاعل مع حركة احلوار 
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اإطار الفقه االإ�سالمي ومقا�سده. ورغم  املنا�سبة مل�سكالت اليوم يف  االقت�سادي املعا�سر الإيجاد احللول االقت�سادية 
اأن هذا التوجه املنهجي لالقت�ساد االإ�سالمي يحتاج اإىل مزيد من التدقيق ليعطي الثمار الرهينة به، فهو بال �سك 

املدخل املنا�سب الإعطاء االقت�ساد االإ�سالمي دوًرا رائًدا يف دائرة احلوار االقت�سادي العاملي مبختلف توجهاته. 

لكن هذا بالطبع ال ينفي احلاجة املا�سة اإىل تطوير مواد اقت�سادية متخ�س�سة للمقابلة بني الدالالت التحليلية 
وال�سيا�سية امل�ستمدة من النظرية االقت�سادية الرائجة )املدر�سة االقت�سادية النيوكال�سيكية( من ناحية والدالالت 
التحليلية وال�سيا�سية امل�ستمدة من فقه املقا�سد ال�سرعية من ناحية اأخرى. فاأهمية هذه املادة/ املواد تكمن يف اأنها 
ُتزّود الطالب امل�سلم باحلجج العلمية الر�سينة الإظهار ر�سانة الت�سور االقت�سادي االإ�سالمي للم�سكالت االقت�سادية 
الراهنة وفعالية احللول التي يقدمها ال�سرع االإ�سالمي. فال يكفي تدري�س املواد ال�سرعية جنًبا اإىل حنب مع املواد 
املقا�سدية يف  التحليلية على و�سع احللول  القدرة  الطالب  امل�ساعدة الإك�ساب  الفنية  واملواد  املتخ�س�سة  االقت�سادية 
ا الإك�ساب الطالب هذه  املُعدة خ�سي�سً املواد االقت�سادية  اأو  املادة  االإطار االقت�سادي املالئم الأن ذلك يتطلب تطوير 
النوع من املهارات التحليلية والنظرية. ومن هنا بدت احلاجة لوا�سعي مقررات ق�سم االقت�ساد االإ�سالمي يف جامعة 

االمام منذ مطلع هذه التجربة الرائدة اإىل تطوير مقرر/مقررات متخ�س�سة للوفاء بهذا املطلب. 

 مقررات "القت�ساد الإ�سالمي" يف ق�سم القت�ساد
بالنظر اإىل املقررات التي تاأخذ م�سمى "اقت�ساد االإ�سالمي" يف اخلطط الدرا�سية االأوىل والثانية والثالثة والرابعة 
جلامعة االمام جند تطّوًرا ملحوًظا يف طريقة تدري�س هذه املادة، جت�سيًدا لظاهرة التقومي امل�ستمر التي اأو�سحناها 
�سابًقا، وقد �ساحبت عملية االنتقال من خطة درا�سية اإىل اأخرى. فبينما ا�ستملت اخلطة الدرا�سية االأوىل على مادة 
"االقت�ساد االإ�سالمي )نظرية(" يف امل�ستوى ال�سابع، ومادة "االقت�ساد االإ�سالمي )حلقة بحث(" يف امل�ستوى الثامن، 
االإ�سالمي" يف  "النظام االقت�سادي  االإ�سالمي )نظرية( مبقرر  الثانية مقرر االقت�ساد  الدرا�سية  ا�ستبدلت اخلطة 
توفر  عدم  يعك�س  رمبا  وذلك  اخلام�س  امل�ستوى  االإ�سالمي" يف  الفكر  "خ�سائ�س  مقرر  واأ�سافت  ال�سابع،  امل�ستوى 
اجلوانب  على  بالرتكيز  ذلك  عن  والتعوي�س  اآنذاك،  االإ�سالمي  لالقت�ساد  النظري  اجلانب  يف  معتمدة  مراجع 

االقت�سادية النظامية والفكرية التي ا�ستقرت مفاهيمها يف املراجع العلمية املتاحة. 

ولكن مع بدء اخلطة الدرا�سية الثالثة مت تطوير مقرر اقت�سادي نظري بديل مب�سمى "مدخل االقت�ساد االإ�سالمي" 
حيث توفرت بع�س املراجع النظرية والتحليلية التي ميكن االعتماد عليها لتدري�س هذا املقرر منها كتاب الدكتور 
خالد بن �سعد املقرن بعنوان "االأ�س�س النظرية لالقت�ساد االإ�سالمي" وهو الكتاب الذي يعك�س مفردات املقرر كما يتم 
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تدر�سيه االآن يف ق�سم االقت�ساد بجامعة االإمام حممد بن �سعود. وميتاز هذا املقرر باأنه يعر�س املبادئ االقت�سادية 
للنظام االقت�سادي من خالل اأ�سلوب نظري يجعل من املمكن توظيف االأدوات التحليلية التي �سبق اأن در�سها الطالب 
املقرر املذكور مير االآن  اأن  اإىل  االإ�سارة  يف مقرري االقت�ساد اجلزئي والكلي لتفهم املوقف االإ�سالمي منها. وجتدر 
مبرحلة اإعادة تقومي يف داخل الق�سم، ولذلك �سوف اكتفي هنا بعر�س مفردات هذا املقرر وفًقا لتو�سيفه الراهن مع 

التف�سيل التو�سيحي للنقاط املهمة التي تتبع لهذه املفردات.

اأما مقرر االقت�ساد االإ�سالمي يف م�ستوى املاج�ستري فهو بطبيعة احلال م�ستوى متقدم يركز على تقوية املهارات 
التحليلية للطالب ولذلك �سمي "التحليل االقت�سادي االإ�سالمي" وف�سوله الرئي�سة هي اأهداف النظام االقت�سادي 
االقت�سادية  ال�سيا�سات  الكلي،  االقت�سادي  التحليل  واأدواته،  اجلزئي  االقت�سادي  التحليل  ومقوماته،  االإ�سالمي 
وفًقا  مفرداته  بعر�س  اأكتفي  �سوف  ولذلك  الق�سم  داخل  تقومي  اإعادة  مبرحلة  االآن  مير  االآخر  وهو  االإ�سالمية، 

لتو�سيفه الراهن مع التف�سيل لبع�س النقاط املهمة. 

املدخل لالقت�ساد الإ�سالمي )ق�سد 150، م�ست�ى رابع(
املو�سوعات  فهم  من  الطالب  متكني   )2( االإ�سالمي،  االقت�ساد  مبو�سوع  الطالب  تعريف   )1( املقرر:  اأهداف 
االقت�سادية اجُلزئّية - على م�ستوى ال�سلوك الفردي او املوؤ�س�سي - من منظور اإ�سالمي، )3( تعريف الطالب باآليات 
علم االقت�ساد االإ�سالمي يف معاجلة الق�سايا االقت�سادية الُكّلية - التوزيع وال�سيا�سات املالية العامة، النقود وال�سيا�سة 

النقدية 

مفردات مدخل القت�ساد الإ�سالمي مع النقاط الت��سيحية 
املوقف  حتديد  اإىل  باحلاجة  ترتبط  الف�سل  هذا  اأهمية  الإ�سالمي:  القت�ساد  �م�سطلحات  مفاهيم    )a
اأن  تو�سيح  ثم  ومن  بها،  املرتبطة  االأخرى  املفتاحية  واملفاهيم  االقت�ساد  لعلم  املركزية"  "امل�سكلة  من  االإ�سالمي 
االإ�سالمي  االقت�ساد  بني  االفرتاق  نقطة  هو  به  املرتبطة  النظامية  وال�سيا�سات  للموارد"  االأمثل  "التخ�سي�س 
واالقت�ساد الو�سعي اأو التقليدي، و�سواًل بذلك اإىل تعريف علم االقت�ساد االإ�سالمي. وفيما يلي عر�س ت�سل�سلي الأهم 

النقاط املرتبطة بهذا الف�سل: 

حديثة  االقت�سادية  النظرية  بينما  طويلة  لقرون  ُمعا�ًسا  واقًعا  كان  االإ�سالمي  االقت�ساد  اأن  حقيقة  •  تاأكيد 
املن�ساأ. 

بجهود  املا�سي  القرن  اأوائل  يف  بداأت  االإ�سالمي  االقت�ساد  جمال  يف  والتاأليف  الن�سر  ظاهرة  اأن  تو�سيح    •
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متفرقة لكنها انطلقت اإثر املوؤمتر العاملي االأول لالقت�ساد االإ�سالمي مبكة املكرمة 1976م. 

جهة  من  التقليدية  االقت�سادية  النظرية  يف  الرائجة  االقت�سادية  امل�سطلحات  توظيف  اإىل  احلاجة  •  تاأكيد 
االقت�ساد  لعر�س  االآخرين  مع  العلمي  التوا�سل  و�سرورة  يعرفون"  مبا  النا�س  "خاطبوا  ال�سرعي  االأ�سل 

االإ�سالمي بلغة مقنعة. 

على  ال�سوء  ت�سليط  هو  والهدف  التقليدي،  االقت�ساد  لعلم  املعروف  �ساميل�سون  تعريف  من  االنطالق    •
تاأ�سيلها  و�سرورة  اال�ستهالك(  التوزيع،  االنتاج،  الن�سبية،  )الندرة  التعريف  هذا  يف  املفتاحية  امل�سطلحات 

اإ�سالمًيا يف ف�سول هذا املقرر

بالن�سبة  ودالاللتها  رحيها  االقت�سادية يف  النظرية  تدور  التي  االقت�سادية  امل�سكلة  الن�سبية:  الندرة  •  م�سطلح 
واال�ست�سهاد  االآخر،  بالبع�س  والت�سحية  االقت�سادية  للموارد  البديلة  اال�ستخدامات  بني  االختيار  ل�سرورة 
ببع�س الن�سو�س، مثاًل : احلديث ) لو اأن البن اآدم وادًيا من ذهب ...( واالآية ) ولو ب�سط اهلل الرزق لعباده 

لبغوا يف االأر�س ...( وربطها مببداأ االبتالء يف هذه الدنيا للنا�س لينظر اهلل كيف يعملون.

الكفاءة  البديلة،  الفر�سة  تكلفة  الن�سبية،  الندرة  ملفاهيم  البياين  التو�سيح  االنتاجية:  االمكانات  منحنى   •
االقت�سادية، واأخرًيا مفهوم "التخ�سي�س االأمثل للموارد" الذي ميثل نقطة االفرتاق بني النظام االإ�سالمي 

والنظم االأخرى. 

االإ�سالمي  االقت�سادي  النظام  اأن  وتاأكيد  االقت�سادي"،  االقت�سادية" و"النظام  "النظرية  بني  الفرق  • تو�سيح 
يفرتق عن النظام الراأ�سمايل من جهة "التخ�سي�س االأمثل للموارد" واأن املوقف من هذا امل�سطلح هو الذي 

مييز النظام االقت�سادي االإ�سالمي عن النظام الراأ�سمايل. 

ذات  باملوارد  وعالقته  االإن�ساين  ال�سلوك  بدرا�سة  يهتم  الذي  )العلم  االإ�سالمي  االقت�ساد  علم  تعريف  • اأخرًيا 
ومعايري  االأخالقية  للقيم  وفًقا  وا�ستهالكها  واخلدمات،  ال�سلع  الإنتاج  تخ�سي�سها  وكيفية  الن�سبية،  الندرة 

العدالة التوزيعية يف النظام االإ�سالمي(.

النظام القت�سادي الإ�سالمي �مقارنته بالنظم الأخرى: يتم يف هذا الف�سل تو�سيح خ�سائ�س النظام   )b
االقت�سادي االإ�سالمي بناًء على التفرقة املذكورة يف الف�سل ال�سابق بني النظام االقت�سادي والنظرية االقت�سادية، 
اأو �سيا�سة �سرعية، ويف املقابل يتم عر�س خ�سائ�س  اأثر �سلوكي  وينبغي الرتكيز على اخل�سائ�س التي ينبني عليها 
النظم االقت�سادية املعا�سرة )النظام الراأ�سمايل والنظام اال�سرتاكي( بغر�س املقارنة. وفيما يلي عر�س ت�سل�سلي الأهم 

النقاط املرتبطة بهذا الف�سل: 



جتربة تدري�ض مادة القت�ساد الإ�سالمي بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض18

احل�ساب  ومالزمة  التوحيد  قاعدة  ال�سلوكية:  �اآثارها  خ�سائ�سه،  الإ�سالمي،  القت�سادي  النظام  تعريف   •
املادي  الك�سب  وتكامل  توازن  والعامة،  اخلا�سة  امل�سلحتني  وتكامل  توازن  اال�ستخالف،  قاعدة  االأخروي، 
والروحي، توازن وتكامل امللكيتني: اخلا�سة والعامة، احلرية االقت�سادية يف اإطار امل�سئولية االجتماعية، اأولوية 

العدالة االقت�سادية واالجتماعية )حترمي الربا، وتر�سيخ قيم التاآخي والتاآذر، والو�سطية يف االإنفاق(.

املعي�سة،  من  اأدنى  م�ستوى  وكفالة  الفقر  ا�ستئ�سال  اأولية،  اأهداف  الإ�سالمي:  القت�سادي  النظام  اأهداف   •
و�سيطة:  اأهداف  منها  وتتفرع  والرثوة،  الدخل  توزيع  يف  التفاوت  تقليل  االقت�سادية،  والعزة  القوة  حتقيق 
حتقيق التوظيف الكامل، النمو االقت�سادي، اال�ستقرار املايل والنقدي، حماية البيئة االجتماعية والطبيعية، 

وميكن اأن تتفرع منها اأهداف ثانوية.

تعريف النظام الراأ�سمايل �خ�سائ�سه �اآثاره ال�سلوكية: خلفية عن التطور التاريخي للنظام الراأ�سمايل،   •
تعريف النظام الراأ�سمايل )تعريفات جرو�سمان ولوك�س(، تعريفه املنا�سب من الوجهة االإ�سالمية )هو نظام 
املال النقدي يف وجه املخاطر التي  امللكية اخلا�سة وال�سوق احلر الذي يرتكز على مبداأ حماية وتنمية را�س 
تعرتي عمليات االنتاج والتوزيع واال�ستهالك(، مرتكزات النظام الراأ�سمايل، وتقوميه )نزوعه نحو االحتكار، 

والتقلبات االقت�سادية احلادة ...الخ(.

املادية التي ارتكز عليها املذهب  خلفية تاريخية عن الفل�سفة  تعريف النظام ال�سرتاكي �اآثاره ال�سلوكية:   •
اال�سرتاكي، تعريف النظام اال�سرتاكي، خ�سائ�سه، اأ�سباب انهياره يف م�سادمة الفطرة االن�سانية )اإلغاء امللكية 
الفردية، جترمي حافز الربح والتناف�س االقت�سادي، قتل روح املبادرة الفردية، النظرة املجردة لالإن�سان على اأنه 

و�سيلة لالإنتاج وحرمانه من ثمار الرفاهية االقت�سادية(. 

ال�ستهالك ��سلوك امل�ستهلك: تعريف اال�ستهالك )مكّون رئي�س للناجت القومي/ معيار للرفاه االقت�سادي   )c
واالجتماعي(، تعريف دالة املنفعة )القوة الدافعة لل�سلوك اال�ستهالكي(، تطبيقها يف حتليل توازن امل�ستهلك، قبولها 
الليربالية  باملنفعة  مقابلتها  الخ(،  عبدال�سالم  بن  العر  القيم،  ابن  تيمية،  )ابن  امل�سلمني  فقهاء  عند  و�سوابطها 
الراأ�سمالية، �سوابط ال�سلوك اال�ستهالكي االإ�سالمي )االإقالع عن اخلبائث، واالإقالع عن ال�سلوك املرتف، والتو�سط 

واالعتدال، واأداء حقوق الغري( مع اال�ست�سهاد بالن�سو�س ال�سرعية املنا�سبة. 

الرتاث  يف  االإنتاج  م�سطلح  اأهميته،  وتو�سيح  االإنتاج  تعريف  ��سوابطه:  النتاجي  �ال�سلوك  النتاج   )d
الدائمة  ال�سوابط  متغرية(،  دائمة/  )�سوابط  االإ�سالمي  النظام  يف  االإنتاج  �سوابط  )العمل/العمارة(  االإ�سالمي 
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)�سابط امل�سروعية، �سابط الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد، �سابط منع ال�سرر، �سابط ترتيب االأوليات، �سابط االتقان(، 
االنتاجية احلدية  والتعوي�س(، معيار  والتنظيم  الت�سنيف  املنطقي بني  الرتابط  االإنتاج )�سرورة  ت�سنيف عنا�سر 
كاأ�سا�س للت�سنيف التقليدي، عدم منا�سبته ب�سبب عنا�سر التمّيز االإ�سالمية )نظام اقت�سام الربح/ اخل�سارة، وحترمي 
الفائدة الربوية(، منا�سبة معيار "اخلراج بال�سمان"، ومن ثم ت�سنيف عنا�سر االإنتاج )العمل، راأ�س املال النقدي، راأ�س 

املال العيني، االأر�س، التنظيم االإداري(.

َتاأُْكُلْوا  اَل  اآَمُنْوا  ِذْيَن  الَّ َها  اأَيُّ {َيا  بالرتا�سي  ال�سعر  وحتديد  ال�سوق  حرية  واأهميته،  ال�سوق  تعريف  ال�سوق:   )e
االأ�سواق  لتنظيم  االقت�سادية  املنافع   ،)29 )الن�ساء:  ِمْنُكْم}  َتَرا�ٍس  َعْن  اَرًة  جِتَ َتُكْوَن  اأَْن  اإِالَّ  ِباْلَباِطِل  َبْيَنُكْم  اأَْمَواَلُكْم 
)ا�سباع الرغبات االقت�سادية، ربط املجتمعات االإن�سانية بامل�سالح املتبادلة، اإتاحة التخ�س�س لتطوير املنتجات، اإتاحة 
املعلومات عن االأ�سعار وعر�س املنتجات، ت�سهيل الرقابة االقت�سادية على املعامالت(، مفهوم ال�سعر العادل، �سروط 
املناف�سة احلرة، مدى توفرها يف �سوق املدينة املنورة، ومثالب ال�سوق من الوجهة االإ�سالمية )االحتكار، الغرر، الغنب، 

املي�سر(.

f( التوزيع �ال�سيا�سة املالية للد�لة على م�ستوى القت�ساد الكلي: هيكل االقت�ساد الكلي للنظام االقت�سادي 
االإ�سالمي )القطاعات الثالث: قطاع ال�سوق، والقطاع احلكومي، والقطاع اخلريي(، والعوامل الكلية لتوزيع الرثوة، 
الدور  العادلة(،  التوزيعية  ال�سريبة  )خ�سائ�س  العامة  واخلدمات  ال�سلع  واإنتاج  متويل  يف  املالية  ال�سيا�سة  ودور 

التوزيعي للزكاة والوقف.

)معيار  امل�ساعدة  والوظائف  للتبادل(  )و�سيط  للنقد  االأ�سا�س  الوظيفة  النقدية:  �ال�سيا�سة  النقود   )g
للقيمة، خمزن للقيمة، وحدة للح�ساب(، مبادئ التمويل االإ�سالمي الالربوي، النظام النقدي االإ�سالمي )امل�سرفية 
الكفاءة اال�ستقرارية لل�سيا�سة  النقدية الالربوية،  ال�سيا�سة  اأدوات  املركزي الالربوي(،  االإ�سالمية، وظائف امل�سرف 

النقدية الالربوية. 

التحليل القت�سادي الإ�سالمي – ق�سد 651 )برنامج املاج�ستري(: 
اأهداف املقرر: )1( اإملام الدار�س باأهداف النظام االقت�سادي االإ�سالمي ومقوماته )2( متكني الطالب من االإملام 
باأ�س�س النظرية االقت�سادية االإ�سالمية ومدى متيزها عن النظرية االقت�سادية الو�سعية )3( تعميق فهم الدار�س 

الأ�س�س االقت�ساد االإ�سالمي اجلزئي والكلي وا�ستخداماتها يف التحليل االقت�سادي.



جتربة تدري�ض مادة القت�ساد الإ�سالمي بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض20

مفردات املقرر: مقدمة )اأهداف النظام االقت�سادي االإ�سالمي ومقوماته(. التحليل القت�سادي الإ�سالمي 
اجلزئي )�سلوك امل�ستهلك. �سلوك املنتج. هيكل ال�سوق وطبيعة التوازن، اأدوات اإعادة التوزيع يف االقت�ساد االإ�سالمي(. 
�سوق  يف  الكلي  التوازن  الكلي،  اال�ستثمار  دالة  الكلي،  اال�ستهالك  )دالة  الكلي  الإ�سالمي  القت�سادي  التحليل 
ال�سلع واخلدمات، التوازن الكلي يف ال�سوق النقدي، نظرية احلكومة والقطاع العام( ال�سيا�سات القت�سادية يف 
البنك  ودور  لنقدية،  ال�سيا�سة  االإ�سالمي،  اقت�ساد  املوازنة يف  املالية، متويل عجز  )ال�سيا�سة  الإ�سالمي  القت�ساد 

املركزي يف االقت�ساد االإ�سالمي( وفيما يلي تف�سيل الأهم النقاط املتعلقة مبفردات املقرر. 

)1( اأهداف النظام القت�سادي الإ�سالمي �مقوماته:

االإيجابية  االقت�سادية  )املنهجية  النظرية  واالأ�س�س  النظامية  املقومات  بني  املنهجي  االقت�سادي  االختالف 
 normative methodology of( التقوميية  املنهجية  مقابل   )methodology of positive economics(

economics(، اأهداف النظام االقت�سادي اال�سالمي مقابل النظام الراأ�سمايل.

)2( التحليل القت�سادي اجلزئي �اأد�اته 

الكال�سيكي  مفهومها  �سرعًيا،  حتليلًيا/  منا�سبتها  ماهيتها،   :)utility( املنفعة  امل�ستهلك:  �سلوك  نظرية    –
القيا�سي )cardinal( وم�سامني العدالة االجتماعية، مفهومها النيوكال�سيكي الرتتيبي )ordinal(، م�سكلة 
وم�سامني   )externality( اخلارجي  املوؤثر   ،  )inter-person comparison of utility( البينية  املقارنة 

ال�سلوك االيثاري، املنفعة املتوقعة )expected utility( تطبيقاتها ودالالتها االإ�سالمية.

 )curve envelope( متثيلها باملنحنى الظريف ، )social welfare function( الرفاه االجتماعي دالة  – ا�ستقاق 
، نظرية اآرو لال�ستحالة )Arrow Impossibility Theorem( ، دالالتها االإ�سالمية، تو�سيف دالة امل�سلحة 

االإ�سالمية للزرقا، املوقف االقت�سادي االأخالقي من نظرية املنفعة. 

ال�سرعية مقابل نظرية  ال�سمان  ا« دالالت قاعدة  »ت�سنيًفا/ تنظيًما/ تعوي�سً االإنتاج  االإنتاج: عنا�سر  –  نظرية 
االإنتاجية احلدية، العنا�سر اخلم�سة »العمل، راأ�س املال النقدي، راأ�س املال الفني، االأر�س، االإدارة« .

ال�سوق )market imperfections( »مناذج  املناف�سة احلرة، مثالب  املوقف من  املنتج:  ال�سوق و�سلوك  –  اأمناط 
االحتكار، الغنب، الغرر، املي�سر«، نظرية توازن املنتج »فر�سية تكبري الربح وبدائلها ال�سلوكية«.

 )utility function norms( املنفعة دالة  االقت�ساد اجلزئي: توجيهات  االأخالقي على م�ستوى  التوجيه  – اأثر 
. )production function norms( مقابل توجيهات دالة االنتاج
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)3( التحليل القت�سادي الكلي:

املذاهب  ومواقف  الكبري  الك�ساد  عن  تاريخية  خلفية  الكلي؟  لالقت�ساد  م�ستقاًل  مبحًثا  نخ�س�س  ملاذا    –
انطالق  الكلي،  العر�س  الكلي/  الطلب  دالتا  اأ�سا�سية(:  )خلفية  الكلي  التوازن  اأدوات  املتناف�سة،  االقت�سادية 
 self-adjustment classical( التلقائي التعديل  الكال�سيكي ذي  النموذج  املذاهب االقت�سادية من فر�سيات 
 open( مفتوح  تقليدي  �سوق  اقت�ساد  يف  الكلي  الطلب  دالة  مكونات  اإ�سالمًيا،  فر�سياته  تقومي   ،)model

– واردات(،  التجارة اخلارجية )�سادرات  االنفاق احلكومي،  اال�ستثمار،  دالة  اال�ستهالك،  دالة   ،  )economy

البطالة باأنواعها »بطالة اختيارية/ ا�سطرارية«.

املتغريات  على  خريي(  حكومي،  )�سوق،  الثالث  القطاعات  اأثر  االإ�سالمي:  لالقت�ساد  الكلي  الهيكلي  –  االإطار 
املرتقب  االأثر  الوقف(،  الزكاة،  فر�س  الفائدة،  االإ�سالمي )حترمي  الكلي  االقت�ساد  اآليات  الكلية،  االإ�سالمية 

على التوازن الكلي وم�سكلة البطالة. 

)tools of monetary policy( ومالءمتها من املنظور االإ�سالمي: املدر�سة الكنزية،  النقدية  ال�سيا�سة  – اأدوات 
املدر�سة النقدية احلديثة، نظرية كمية النقود )نظرية في�سر، نظرية كمربدج(، دوافع الطلب على النقود، اأثر 
 IS/( الفائدة على دالة الطلب، م�سيدة ال�سيولة، نظرية توبني، امل�سامني االإ�سالمية، مدى مالءمة منحنيات

LM( من الوجهة االإ�سالمية.

)fiscal policy( – االأهداف الثالثة لل�سيا�سة املالية )التخ�سي�س، اال�ستقرار، التوزيع( هل  املالية  –  ال�سيا�سة 
للزكاة دور يف ال�سيا�سة املالية ؟ املفهوم االإ�سالمي لل�سريبة يف اإطار ال�سيا�سة املالية. 

الزكاة. على  منوذجية  ريا�سية  –  تطبيقات 

)4( الأ�س�ض املقا�سدية ال�سرتاتيجية لل�سيا�سات القت�سادية الإ�سالمية

ال�ساطبي،  االإمام  مدخل  املقا�سد،  لفقه  االأ�سا�سية  املفاهيم  ال�سرعية:  املقا�سد  لفقه  االقت�سادية  – امل�سامني 
الطابع اال�سرتاتيجي لل�سرورات اخلم�س )الدين، النف�س، العقل الن�سل، املال( وارتباط احلاجيات والتح�سينيات 
بكل منها، متثيل هند�سي للرتابط اال�سرتاتيجي املقا�سدي، تعريف حاجيات وحت�سينات كل من ال�سرورات اخلم�س. 

بياين  متثيل  االقت�سادية،  املوارد،  لتخ�سي�س  املقا�سدي  التوّجه  التوزيعي:  التخ�سي�سي/  الهدف   –
للتخ�سي�س املن�سبط مقا�سدًيا / غري املن�سبط مقا�سدًيا.
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– ا�سرتاتيجية التوظيف االقت�سادي للنقد: التعريف الوظيفي للنقد )و�سيط للتبادل + ثالثة م�ساعدة(، 
وظيفة ابن ر�سد اخلام�سة، املكا�سب االقت�سادية لتو�سعة التبادل ال�سلعي، امل�سار النا�سئة عن حب�س النقود عن 

دائرة التبادل ال�سلعي. 

املقر�س  ا�ستحقاق  عدم  امللكية،  لنقل  كو�سيلة  القر�س  اأ�سا�سية،  مفاهيم  الربوي:  االقرا�س  م�سار   –
الربوي  النقد  ل�سوق  املركب  ال�سرر  الربوي،  النقد  �سوق  خا�سية  بال�سمان(،  اخلراج  قاعدة  )راجع  للفائدة 

على التبادل االقت�سادي )�سمور التبادل ال�سلعي + مكافاأة من ت�سبب يف هذا ال�سمور(.

قوله  يف  الربا  مقابل  للبيع  مقارن  اقت�سادي  حتليل  االقت�سادي:  الن�ساط  على  الربوية  الفائدة  اأثر   –
منوذج  ملقارنة   )PPC( االنتاجية  االمكانات  منحنى  منوذج  تكوين  الربا«،  وحرم  البيع  اهلل  واأحل   ..  « تعاىل 
احل�سن،  والقر�س  البيع  منوذجي  بني   )optimality Pareto( باريتو  اأمثلية  تو�سيح  الربا،  بنموذج  البيع 

وفقدانها يف منوذج الربا. 

حكم  حول  اجلدل  الربا،  حترمي  حكمة  ال�سابقة:  املقارنة  من  امل�ستفادة  االقت�سادية  امل�سامني  اأهم   –
القرو�س االإنتاجية/ اال�ستهالكية، اأثر ال�سوق يف الف�سل بني اال�ستهالك واالإنتاج. 

وعلى اهلل ق�سد ال�سبيل.
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بع�س املراجع املنا�سبة:

املقرن.  �سعد  خالد  – د.  االإ�سالمي  لالقت�ساد  النظرية  • االأ�س�س 

جيالين. بن  بوعالم  د.  و  الزامل  يو�سف  – د.  االإ�سالمية  االقت�سادية  • النظرية 

القري على  حممد  – د.  االإ�سالمي  االقت�ساد  اأ�سول  يف  • مقدمة 

• Maqasid Foundations of Market Economics، Seif I. Tag el-Din 

اإ�سالمي، اقت�ساد  عبدالعزيز:  امللك  جامعة  جملة  متقدمة:  ومراجع  دوريات  من  خمتارة  • مو�سوعات 

• Review of Islamic Economics، IIUM Journal of Economics & Management 

امل�سعل. عبدالرحمن  بن  خالد  االإ�سالمي"،  االقت�سادي  يف  اال�ستثمار  لدالة  النظري  • "اجلانب 

العلمية. والر�سائل  املو�سوع  يف  احلديثة  واالأبحاث  املقاالت  من  • خمتارات 

�سابرا. عمر  حممد  عادل"،  نقدي  نظام  • "نحو 

�سديقي. اهلل  جناة  فوائد"،  بال  • اقت�ساد 

• Muhammad Anwar، Modeling Interest Free Economy: A Study in Macro –Economics and 

Development.

• Muhammad N. Siddiqi. Issues in Islamic Banking.





25 د. اإبراهيم حممد �سالح اأبو العال

جتربة تدري�س مادة القت�ساد الإ�سالمي  يف 

ق�سم القت�ساد -كلية القت�ساد والإدارة - 

جامعة امللك عبدالعزيز

د. اإبراهيم حممد �سالح اأب� العال

م�ست�سار
معهد االقت�ساد االإ�سالمي
جامعة امللك عبد العزيز
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مقدمة 
االإ�سالمي  االقت�ساد  مادة  تدري�س  جتربة  عن  ورقة  اإعداد  يف  االإ�سالمي  االقت�ساد  معهد  اإدارة  لرغبة  ا�ستجابة 
حاولت  اململكة  بجامعات  االإ�سالمي  واالقت�ساد  االقت�ساد  اأق�سام  لروؤ�ساء  ع�سر  احلادي  االجتماع  �سمن  لتقدميها 
م�ستعينا باهلل اأن اأقدم جتربتي يف تدري�س مواد االقت�ساد االإ�سالمي خالل فرتة امتدت نحو �ستة وع�سرين عاماً مت 
فيها تدري�س العديد من املواد على امل�ستوى اجلامعي لدرجتي البكالوريو�س واملاج�ستري ملواد خمتلفة؛ منها اأ�سول 
اإ�سالمية. واجلدير  اإ�سالمية وموؤ�س�سات مالية  اإ�سالمي متقدم ومعامالت اقت�سادية  االقت�ساد االإ�سالمي واقت�ساد 
دار  كلية  اإىل  امتدت  بل  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  االقت�ساد  ق�سم  على  تقت�سر  مل  التدري�س  يف  جتربتي  اأن  بالذكر 

احلكمة بجده حيث قمت بتدري�س مادة التمويل اإ�سالمي.

"االقت�ساد  امللك عبدالعزيز يف تدري�س مادة  بكلية االقت�ساد واالإدارة بجامعة   ونظرا الأن جتربة ق�سم االقت�ساد 
اإذ بداأ فيها  اململكة،  اأق�سام االقت�ساد االأخرى يف جامعات  املتميزة والرائدة مقارنة بتجارب  التجارب  االإ�سالمي من 
تدري�س مادة االقت�ساد االإ�سالمي يف وقت مبكر جداً، اأي قبيل انعقاد املوؤمتر العاملي االأول لالقت�ساد االإ�سالمي)1 (

الذي نظمته الكلية يف عام 1976م، ومن ناحية اأخرى فاإن اجلامعة حتت�سن مركز اأبحاث االقت�ساد االإ�سالمي )معهد 
االقت�ساد االإ�سالمي حالياً( الذي يويل اهتماما خا�سا لتطوير املناهج التدري�سية يف االقت�ساد االإ�سالمي. 

 �ساأعتمد يف عر�س جتربتي على املنهجية املقرتحة من املعهد مع �سيء من التعديل واالإ�سافة. 

دوافع تدري�س مادة القت�ساد الإ�سالمي 
هناك عدة دوافع لتدري�س هذه املادة منها:

اأ�ل: العالقة الوطيدة بني مركز اأبحاث االقت�ساد االإ�سالمي وق�سم االقت�ساد بكلية االقت�ساد واالإدارة �سكلت عامال 
مهما يف تدري�س هذه املادة بق�سم االقت�ساد، فبع�س مدراء املركز ال�سابقني كانوا اأع�ساء بالق�سم، وملا كان املركز 
مهتما بتدري�س مواد االقت�ساد االإ�سالمي يف كل اأق�سام االقت�ساد بجامعات اململكة فقد كان من باب اأوىل اأن 
يهتم بتدري�سه يف كلية االقت�ساد واالإدارة بجامعة امللك عبدالعزيز، لذلك قدمت اإدارة املركز اقرتاحا للجنة 
املناهج يف الكلية، التي وافقت على املقرتح واأقرت تدري�س مادة اأ�سول االقت�ساد االإ�سالمي كمتطلب اجباري 

االإ�سالمي، مركز  االأول لالقت�ساد  العاملي  املوؤمتر  الفنجري، بحث من�سور �سمن كتاب بحوث  املذهب االقت�سادي يف اال�سالم، حممد �سوقي  انظر    )1(
ابحاث االقت�ساد اال�سالمي جامعة امللك عبدالعزيز، �س73 ، رمبا مل ي�ستمر الق�سم يف تدري�س هذه املادة بعد ذلك وكانت هناك فرتة انقطاع.
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على طلبة الكلية، وُطـِلب من الباحثني يف مركز اأبحاث االقت�ساد االإ�سالمي )املعهد حالياً( تدري�س مادة اأ�سول 
االقت�ساد االإ�سالمي وفق مذكرة تدري�سية خا�سة اعدت لذلك الغر�س.

التي تدر�س للطالب يف ق�سم  التقليدية  االقت�ساد  االإ�سالمية �سمن كتب  القيم  ابراز  الوا�سح يف  الق�سور  ثانيا: 
االقت�ساد.

 ثالثا: انت�سار االقت�ساد والتمويل االإ�سالمي فر�س واقعاً جديداً ي�ستلزم اإعطاء الطالب جرعة منا�سبة لفهم ا�سول 
االقت�ساد االإ�سالمي والتمويل االإ�سالمي.

رابعا: ال�سعور امللح ملن يقوم بتدري�س كتب االقت�ساد التقليدية لطالب ق�سم االقت�ساد بوجودن فجوات كبرية يف 
اأن يت�سرب  ال�سلوك االقت�سادي، ومن ثم البد من  املنهج البد من تطعيمها بقيمنا وتعاليمنا االإ�سالمية يف 

الطالب هذه املعاين التي ت�سكل جزءاً من دينهم.

ترتيب  ياأتي  اإذ  املادة،  هذه  تدري�س  يف  وريادتها  و�سبقها  اجلامعة  بداأتها  التي  التاريخية  املبادرة  تعزيز  خام�سا: 
كلية االقت�ساد واالإدارة بجامعة امللك عبدالعزيز على امل�ستوى االقليمي مبا�سرة بعد جامعة االأزهر ال�سريف 

بالن�سبة لتدري�س مواد االقت�ساد االإ�سالمي قبل غريها من املوؤ�س�سات التعليمية العليا. 

منهجية اإعداد املقرر التدري�سي وحتديد مفردات املادة
تقوم منهجية اإعداد املقرر التدري�سي ملادة االقت�ساد االإ�سالمي �سمن منهجية عامة يتبناها ق�سم االقت�ساد بكلية 
تدري�سي  مقرر  الإعداد  احلاجة  عند  يتم  اإذ  املناهج  تطوير  على  الق�سم  رئي�س  اإ�سراف  خالل  من  واالإدارة  االقت�ساد 
عر�س املو�سوع على جمل�س الق�سم الذي يختار من بني اأع�سائه جلنة �سنوية يكون رئي�س الق�سم يف الغالب ع�سواً 
فيها تتوىل اإدارة ملف تطوير املناهج وتقوم هذه اللجنة بتوجيه طلب اإىل اإ�ستاذ املادة الإعداد اخلطة الدرا�سية )امللف 

االأكادميي( لتلك املادة على اأن تت�سمن النقاط التالية: 

التعريف باملادة.  .1

اأهم املفاهيم والقيم التي �ستعر�سها املادة.   .2

حتديد املتطلبات ال�سابقة للمادة.  .3

اأهداف املادة.  .4
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الو�سف التف�سيلي لهيكل حمتوى املادة اعتمادا على املرجع االأ�سا�سي.   .5

ا�سرتاجتيات العملية التعليمية.  .6

امل�ساركة الف�سلية عرب احلاالت الدرا�سية والقراءات واحلوار بني املجموعات ال�سفية.  .7

معايري تقييم الطالب وتوزيع الدرجات بني امل�ساركات والواجبات واالمتحانات و�سلم العالمات.   .8

املرجع اأو املراجع االأ�سا�سية للمادة واملراجع االإ�سافية واملجالت العلمية التي تغطي املوا�سيع املختارة.  .9

10. خطة زمنية لتنفيذ اخلطة الدرا�سية حمددة برقم املحا�سرة وتاريخ تقدميها واملادة العلمية املعرو�سة.

مدى ارتباط املادة التعليمية باإنتاج البحث العلمي 
)م�اكبة اآخر التط�رات البحث يف القت�ساد الإ�سالمي (

1.  لقد جتلى ارتباط املادة التعليمية باإنتاج البحث العلمي ومواكبة اآخر تطورات البحث يف االقت�ساد االإ�سالمي 
والتغريات االإقليمية والدولية يف عدة م�ساهد واقعية اأهمها:

2.  كان كتاب مقدمة يف "اأ�سول االقت�ساد االإ�سالمي درا�سة مقارنة للنظام االقت�سادي االإ�سالمي"، ملوؤلفه د. حممد 
تختلف عن  متتالية  اأربعة طبعات  منه  وقد طبع  املادة  لتدري�س  الرئي�سي  املنهج  هو  عيد  بن  القري  علي  بن 
بع�سها البع�س ب�سكل وا�سح. وكانت الطبعة االأوىل يف عام 1411هـ وفيها كانت املنهجية املتبعة هي املنهج املقارن 
بني املذاهب االقت�سادية الثالث الراأ�سمالية، واال�سرتاكية، واالإ�سالم حتى اإذا ترنح وتهاوى النظام اال�سرتاكي 
وتفكك االحتاد ال�سوفيتي اإىل 15 دولة م�ستقلة يف 19 اأغ�سط�س 1991 وجدنا اأن مقدمة الطبعة الثالثة للكتاب 
ال�سادرة يف عام 1999م تبني للقارئ اأن طريقة املقارنة مع النظم االقت�سادية االأخرى منهجا ً للكتاب مل تعد 

واقعية، واآثر املوؤلف عر�س النظام االقت�سادي االإ�سالمي غري مقارن بغريه. 

التمويل  املتعلقة ب�سيغ  العلمية  املادة  الثالثة والرابعة )1999 و2002 م( زيادة حجم  الطبعات اجلديدة  3.  تبنت 
املرابحة،  يف  عديدة  مباحث  املوؤلف  فقدم  فيها.  العلمية  االأبحاث  وتنامي  ال�سيغ  تلك  انت�سار  لدواعي  وذلك 
واملخاطر يف  امل�ساربة  يف  االأخالقية  املخاطر  م�سكلة  وبني عالج  وال�سلم،  واالإ�ست�سناع،  وامل�ساركة،  وامل�ساربة، 

ال�سلم امل�سريف.

اأ�ساف ف�سال ً جديدا ً يف الوقف ودوره يف املجتمعات االإ�سالمية واأ�سباب ت�ساوؤل دوره يف حياة امل�سلمني املعا�سرة.   .4
وكان من اأف�سل ما عر�س يف الكتاب يف طبعته الرابعة باأ�سلوب علمي اقت�سادي هو املربرات االقت�سادية للوقف 
و�سرح نظرية املباريات ونظرية العقد املثايل. وكان اجلزء اخلا�س بدور الوقف يف التنمية االقت�سادية اإ�سافة 
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جيدة يف هذا الباب الذي لعب دوراً حيوياً يف حياة املجتمعات امل�سلمة على مر الع�سور.

واآثاره  بالتاأمني فاأو�سح تاريخه وا�سوله  ال�سابع واملتعلق  املنهج بالف�سل  الرابعة واالأخرية يف  الن�سخة  متيزت   .5
االقت�سادية واالآراء الفقهية فيه.

ال�سيا�سة  يف  التغريات  واقع  يعي�س  العلمي  البحث  باهتمامات  مرتبطا ً تفاعليا ً كان  املنهج  اأن  اأوؤكد  تبني  مما   .6
الدولية ويقدم للطالب فقها ً اقت�ساديا هاما يعينه يف مواجهة حياته العملية.

مدى حتديث املادة بناء على التط�رات التي مت ا�ستحداثها يف تدري�سها 
على امل�ست�ى املحلي والإقليمي والدويل

اأنه  اإال  العلمية جامدة  املادة  اأن  البع�س  اأعد منذ فرتة ورمبا يظن  التدري�سي قد  املنهج  اأن  الرغم من   على 
مت تطوير املقرر اأربع مرات حتى يواكب امل�ستجدات يف تدري�س مادة االقت�ساد االإ�سالمي واختيار مو�سوعات 
باالأحداث  للطالب  املقدم  املنهج  اأربط  اأن  للمادة-  تدري�سي  خالل  –من  حاولت  ذلك  على  عالوة  معا�سره 
والوقائع االقت�سادية املعا�سرة من خالل تكليفهم بكتابة بحوث واأوراق علمية يف مو�سوعات اقت�سادية معا�سرة 
وتكليف كل طالب بتقدمي عر�س لبحثه يقوم بتقدميه اأمام زمالئه الطالب ومناق�سته فيما عر�س من اأفكار. 

يف  جيد  علمي  وتكوين  مقدر  اإ�سهام  لهم  ممن  واالأكادمييني  باخلرباء  اأ�ستعني  اأن  حاولت  ذلك  اإىل  اإ�سافة    
تقدمي بع�س املحا�سرات للطالب يف الق�سم يف مو�سوعات اقت�سادية معا�سرة يح�سنون احلديث والكتابة فيها 
ترتبط باملقرر التدري�سي فكانت جتربة ناجحة وهلل احلمد. لي�س ذلك فح�سب بل قمت بتجميع اأوراق علمية 
اأعدت من كبار االقت�ساديني وم�ساهري الكتاب يف حقل االقت�ساد ووزعتها  ر�سينة من�سورة يف جمالت علمية 

على الطالب لت�سد الفراغ املوجود يف املقرر يف هذا اجلانب. 

العام  للمدير  نائبا  كنت  عندما  والتقنية  التطبيقية  واجلوانب  العملية  البيئة  من  كثريا  ا�ستفدت  لقد    
دلة  جمموعة  ويف  1414/1413هـ  عام  يف  لال�ستثمار  امل�سرفية  الراجحي  �سركة  يف  الدولية  للالإ�ستثمارات 
1415هـ حيث  1414هــ-  الربكة(  )دلة  املالية  لالأوراق  االمني  )�سركة  لالإ�ستثمار  العام  املدير  نائب  القاب�سة: 

مار�ست تطبيق عدد من العقود امل�سرفية وانعك�س ذلك يف البيئة التعليمية اجلامعية.
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الفج�ة العلمية والعملية بني نظرية القت�ساد الإ�سالمي واملمار�سات 
العملية املرتبطة به

هديف يف هذه اجلزئية هو تلم�س املالمح الرئي�سية للفجوة العلمية بني املنهج التقليدي واملنهج االإ�سالمي، اأي اأن 
ن�سل مًعا اإىل تخيل اأو ت�سور اأن لدينا يف اأق�سام االقت�ساد واأق�سام االقت�ساد االإ�سالمي مرجًعا علمًيا درا�سًيا موجًها 

للطالب �سامال لكافة املحاور الرئي�سية يف علم االقت�ساد االإ�سالمي.

اأبعاد  اأنهما هامني لتوجيه م�سار بحثي وحتديد  اأح�سب  �ساأ�ستعني مبرجعني رئي�سني  الت�سور  اإىل ذلك  للو�سول 
علها  اأخرى  اأوراق علمية  النقا�س واحلوار من يقرتح  اأثناء  اأو يف  الكرمي،  القارئ  اأجد من  ولعلي  الفجوة وعمقها، 

ت�ساعدين يف بناء ت�سوري.

اأواًل: املذكرة التدري�سية التي اأعدها اأ.د. جناة اهلل �سديقي لتدري�س االقت�ساد اجلزئي والكلي من منظور ا�سالمي 
امللك  جامعة  مطابع  1428هـ  االأوىل  الطبعة  كلي(   - )جزئي  االإ�سالمي  االقت�ساد  علم  تدري�س  بعنوان: 

عبدالعزيز.

ثانًيا: الورقة العلمية التي حررها اأ.د. �سيف الدين تاج الدين اإبراهيم بعنوان حوار حول تدري�س االقت�ساد اجلزئي 
من منظور ا�سالمي والتي ن�سرها يف جملة جامعة امللك عبدالعزيز: االقت�ساد االإ�سالمي م1 �س 161-214 يف 

عام 1409 هـ.

من  ينطلق  اأن  املدر�س  على  ا�سالمي  منظور  من  اجلزئي  االقت�ساد  تدري�س  عند  اأنه  مذكرته  يف  �سديقي  د.  ذكر 
الت�سورات التالية: 

١. ماهي اأهداف القت�ساد الإ�سالمي ؟

يبني د. �سديقي اإن احد اأهم اأهداف االقت�ساد االإ�سالمي هو حتقيق الرفاه االقت�سادي وانه ما من �سبيل لتحقيق 
ذلك اإال باالإميان بوحدانية اهلل )التوحيد( واأن الن�سو�س القراآنية وال�سنة النبوية توؤ�س�س ملعامل حتقيق الرفاه عرب 
وحتقيق  بكرامة  العي�س  يوفر  ومبا  وا�ستهالكها  وتوزيعها  الرثوة  انتاج  ميكن  بها  االأخالقية  القيم  من  جمموعة 

مر�ساة اهلل تعاىل. اأي اال�ست�سالم الكامل له واخل�سوع التام الإرادته والعمل وفق الغايات والقيم التي ارت�ساها له.

ثم يلخ�س تلك االأهداف يف املحاور التالية:

للجميع. وتعليمية  �سحية  ورعاية  وماأوى  وك�ساء  غذاء  من  االأ�سا�سية  احلاجات  تلبية   •
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للجميع. الفر�س  ت�ساوي  �سمان   •

والرثوة الدخل  توزيع  يف  الفوارق  وتقليل  الرثوة  تركيز  منع   •

للجميع. احلرية  �سمان   •

االقت�سادي والنمو  اال�ستقرار  �سمان   •

1. اإن االأهداف ال�سابقة متهد لنا ال�سبيل اىل االنعتاق من هيمنة ح�سر اأنف�سنا حتت مظلة قوى ال�سوق ملمار�سة دور 
اأ�سمى وبعائد اأعلى حينما تف�سل قوى ال�سوق يف حتقيق اهدافها �سواء كان ذلك بتدخل الدولة لت�سحيح اخللل، 
اأو قيام املوؤ�س�سات االجتماعية الوقفية والزكوية واخلريية للقيام بدور ف�سلت فيه قوى ال�سوق ب�سبب االإميان 
بالبعث، واليوم االآخر، واأن الربح يوزع على مرحلتني عاجاًل واآجال، واأن مقدار العطاء يف يوم البعث ال يعلمه 

اال قيوم ال�سموات واالأر�س. 

2. اأن هناك بعثاً وح�ساباً واأن الدنيا دار عمل واالآخرة دار اجلزاء، واأن اجلزاء احلقيقي �سيكون يف يوم البعث والن�سور. 

3. اأن نبداأ يف منهجنا املاأمول بالتوزيع خالًفا للمعهود يف الكتب التقليدية والتي ال تبداأ بالتوزيع وال تبحث يف 
التوزيع االأ�سلي للرثوات.

اأنه اال�سباب والعوامل التي دفعت د.  لقد اأو�سحت عند ا�ستعرا�سي للف�سل اخلام�س نظرية التوزيع ما ظننت 
�سديقي اإىل توجيه الباحثني اإىل تقدمي ترتيب نظرية التوزيع عند حماولتهم بناء و�سياغة النظرية االقت�سادية 
االإ�سالمية، ولكني عند اإعادة القراءة الحظت اأن لديه اعتبارات اأخرى عدا تلك التي توقعت اأنها متثل االأ�سباب 

الوحيدة الإعادة ترتيب تدري�س مو�سوعات االقت�ساد –كما يرى �سديقي.

ي�سرح د. �سديقي منطق احلال فيبني: اإن الدخول يف ال�سوق يتم من خالل القوة ال�سرائية والناجتة من متلك 
الدخل اأو الرثوة فال طلب بدون قدرة �سرائية وال عر�س بدون طلب، وبالتايل لزم علينا معرفة كيف يك�سب النا�س 

دخولهم؟ وكيف توزع؟  ثم تنتج وت�ستهلك )حتليل عمليتي اال�ستهالك واالإنتاج(.

واالإنتاج  ال�سوق  يف  الطلب  اأن  يدرك  الطالب  �سيجعل  مما  واقعية  اأكرث  هو  الرتتيب  هذا  اأن  �سديقي  يعتقد 
يحددهما التوزيع االأويل للدخل والرثوة. لكن كيف يح�سل االأفراد على الدخول ؟

املوروثة  اأو  املكت�سبة  الدخول   •

االأجر اأو  الفكري  اأو  اليدوي  العمل   •
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اخلريية. واالأعمال  واالأوقاف  الزكاة  من  او  ال�سخ�سية(  او  احلكومية  )التربعات  املنح   •

4. اإن مفهوم الر�سد االقت�سادي ال يتفق مع املبادئ االإ�سالمية الأنه مبني على حماولة حتقيق القيمة الق�سوى 
لدالة الهدف �سواء كانت دالة منفعة للم�ستهلك اأو دالة ربح للمنتج.

5. اإن اأية فروق جوهرية بني االقت�ساد االإ�سالمي واالقت�ساد التقليدي تكمن يف فرو�سها ل�سلوك امل�ستهلك و�سلوك 
املنتج.

حمددة.  وباأ�سعار  واخلدمات  ال�سلع  فيه  تتوفر  و�سوق  �سرائية  قوة  بوجود  •  االفرتا�س 

اإ�سارات بوجود الرغبة املدعومة  اأو كلما ا�ستهيتم ا�سرتيتم ؟ وفيه  هل يقررها قول الرا�سد عمر ر�سي اهلل عنه: 
لتحقيق  اأوىل  بال�سروريات  االكتفاء  اىل  الرا�سد  وتنبيه  حمددة.  باأ�سعار  ال�سوق  يف  ال�سلع  وتوافر  ال�سرائية  بالقوة 

اأهداف اأجل يف احلد من االإ�سراف! 

اإقرار  وفيه  بالتدخل  االأ�سعار ومطالبتهم  ارتفاع  و�سلم من  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  اأ�سحاب  �سكوى  يقررها  اأم 
بحرية الت�سعري وتقلب االأ�سعار و�سلوك نفر من ال�سحابة الكرام النخفا�س القوة ال�سرائية؟

من  الطيبات  يف  االإجابة  تختلف  وهل  امل�سرتاه؟  والكمية  �سراءه؟  يريد  ما  امل�سلم  امل�ستهلك  يقرر  كيف    •
االأ�سا�سيات عنها يف التح�سينيات ) الكماليات( ؟

باالأ�سا�سيات  اأولوياته  و�سلم  واملحرمات  اخلبائث  دون  الطيبات  يف  االختيار  حرية  له  امل�سلم  امل�ستهلك    •
وال�سروريات قبل الكماليات وال �سك اأن تغري االأ�سعار �سيوؤثر على مرونة الطلب. 

والعادات  معي�سته  وم�ستوى  لل�سلعة  االأوليات  ل�سلم  ترتيبه  �سك،  بدون  فيها،  فتوؤثر  امل�سرتاه  الكمية  اأما    •
واالأعراف وعدد اأفراد اأ�سرته والعديد من املتغريات االأخرى.

6. املنطلق االأ�سا�سي لدرا�سة االقت�ساد من منظور اإ�سالمي هو احلاجات االأ�سا�سية وال نبداأ بدرا�سة نظريات الطلب 
والرغبات املدعومة بالقوة ال�سرائية بل من احلاجات.

بني د. تاج الدين اأن اإخ�ساع اقت�ساد احلاجات الأدوات التحليل املعروفة، �سينجم عنه اآثاًرا اقت�سادية هامة ودلل 
على ذلك مبحاولة ا�ستقاق منحنى الطلب من موا�سع توازن امل�ستهلك.

ففي اقت�ساد اإ�سالمي تلعب فيه املوؤ�س�سات االجتماعية دوًرا فاعاًل كفيل باأن يخفف من تاأثري قيد امليزانية طاملا 
مار�ست موؤ�س�سات الزكاة والوقف وال�سدقات والقر�س احل�سن دورها وتولد عن ذلك موارد داخلية اإ�سافية ملقابلة 
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الطلب على احلاجات. واأزيد على ما قاله د. تاج الدين باأننا لو تخيلنا اثر م�ساعف االإنفاق واأثر االلتزام بدفع 
الزكاة وما تبينه الدرا�سات من اأثر فر�س الزكاة بزيادة االإنفاق اال�ستهالكي واالآثار الكلية املتتالية على دالة الطلب 

الكلي يجعل املحلل اأمام م�سارات جديدة ونتائج متباينة.

اإ�سالمي  .... بل لها مفهوم  اأو دالة اال�ستهالك  االإنتاج  اأو دالة  املنفعة  الر�سد ال يعني بال�سرورة تعظيم دالة   .7
مميز.

وموؤ�س�سات  الوقف  وموؤ�س�سة  الزكاة  ملوؤ�س�سة  االإ�سالمية  االجتماعية  املوؤ�س�سات  واإبراز فر�سيات  التاأكيد  . يجب   8
العمل اخلريي كافة وبيان دورها يف البنية االقت�سادية على امل�ستوى اجلزئي والكلي.

9. ال للمبالغة يف دوافع االإيثار ملنافاتها للطبيعة الب�سرية والفطرة الربانية وال نقبل التحليل االقت�سادي التقليدي 
الذي يتجاهل وي�ستبعد دوافع االإيثار ويركز على دوافع امل�سلحة الفردية.

10. التاأكيد على اأهمية البحث العلمي الر�سني يف �سياغة نظريات العمل واالأجور.

اإىل اال�ستكتاب يف �سياغة ت�سور علمي لكيفية حتقق التوازن العام يف النظرية االقت�سادية  11. توجيه االهتمام 
االإ�سالمية وحتديد العوامل التي ت�ساعد يف حتققه اأو التي ت�ساهم يف ف�سل اإجنازه 

النظرية  بناء جوانب  كليهما يف  واأثر  التناف�سي  بال�سلوك  امل�سا�س  دون  التعاوين  ال�سلوك  ت�سور  اإدراج  اأهمية   .12
ب�سورة متوازنة.

13. االهتمام املتوازن باالأرباح واأهمية حتقيقها ال�ستمرار املن�ساأة وحتديد ح�سة الربح لكل عوامل االإنتاج يف العملية 
االإنتاجية.

14. اأثر اإلغاء الفائدة على منحنيات التكاليف واأثر اإدراج عقود امل�ساربة وامل�ساركة والقر�س احل�سن.

البيئة  يف  والتحديات  املعوقات  – املدر�ض:  – الطالب  املنهج  التعليمية-  البيئة  يف  �التحديات  املعوقات 
العلمية ب�سكل عام ويف الكلية والق�سم بجامعة املوؤ�س�س ب�سكل خا�س: 

لقد كان من اآثار �سقوط اخلالفة االإ�سالمية وتفتت الدولة العثمانية اأن خ�سعت العديد من الدول االإ�سالمية، 
يف كافة اأنحاء املعمورة، لهجمة ا�ستعمارية �سر�سة ا�ستهدفت القيم واملوارد يف �سور �ستى. وكانت النتيجة ا�سترياد قيم 
ومبادئ ن�ساز وفر�سها على جمتمعاتنا اال�سالمية. ولكني اأوؤكد ان امل�ستهدف مل يكن جمرد املوارد االقت�سادية فقط، 

ولكن القيم واملبادئ واالأعراف التي متيز االأمة وحتميها من االنحالل والذوبان كانت حا�سرة كذلك.

الغربية  االقت�سادية  واملناهج  االجنلو�سك�سونية  القانونية  واللوائح  واالنظمة  الغربية  الرتبوية  املناهج   ففر�ست 
واملوؤ�س�سات الراأ�سمالية املالية الربوية وقدمت املنح الدرا�سية اال�ست�سراقية وغريها من اأدوات التبعية.
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يقول �سديقي يف مقاله معوقات البحث يف االقت�ساد اال�سالمي وا�سًفا البيئة احلالية التي تعي�سها االأمة: اأن االأمور 
ال ت�سري على ما ُيرام بالن�سبة للبحث يف االقت�ساد االإ�سالمي، فاالأعداد الكبرية للطاَلب امل�سجلني يف برامج االقت�ساد 
اال�سالمي يف الدرا�سات العليا والتي كنا نلم�سها يف عقد الثمانينيات من القرن املا�سي قد قلت، وحل حملها �سباباً 
يبحثون عن موؤهالت منا�سبة يف التمويل اال�سالمي، وا�ستبدلت برامج االقت�ساد اال�سالمي وحل حملها موؤ�س�سات 

متنح ال�سهادات وب�سورة مبا�سرة عن طريق �سبكة االإنرتنت الدولية يف التمويل وامل�سرفية االإ�سالمية ب�سكل رئي�س.

للراأ�سمالية  البديل  طرح  اإىل  تهدف  كانت  والتي  ال�سامية  العظيمة  للفكرة  جرى  ماذا  ال�سوؤال  �سديقي  ويتابع 
ا�ست�سلمت  اأخالقي يرتكز على علم وا�سع وي�ستلهم مرتكزاته من روؤية روحية؟ هل  واال�سرتاكية وتقوم على هدف 
وخ�سعت لرغبة االن�سمام اىل ال�ِسرب والتغريد معه ب�سروطه!؟ خالل العقد االأول من القرن احلادي والع�سرين 
نالجظ حدوث انهيار يف االأفكار العظيمة خملًفا ورائه ت�سوًرا مثرًيا لل�سفقة ُيرى فيه كل �سيء يف حالة من عدم 

اال�ستقرار واحلركة الدائمة.

ولالأ�سف اأتت تلك الهجمة اأكلها فاأنبتت ثماًرا غري مرجوة متثلت فيما يلي:

1. توجه وا�سح ينفي �سراحة اأن يكون هناك منهجاً ميكن ت�سميته باالقت�ساد االإ�سالمي.

2. كتابات منهجية اقت�سادية تتبنى الفكر العلماين الراأ�سمايل وت�ستخدم ذات القيم وتنتهج يف حتليلها نتاج املدر�سة 
التنويرية الغربية.

3. بيئة طالبية منفتحة ومبهورة بنتاج الثورة ال�سناعية والقبول العام لكل م�ستورد �ساحًلا او طاحًلا.

4. ندرة الكتابات االقت�سادية اال�سالمية املنهجية واأعني بذلك ان اغلب ما كان متاحا هو كتابات اقت�سادية فقهية 
تتعلق بالزكاة واالأوقاف وال�سفتجة وامل�ساربة.

املع�قات والتحديات يف املنهج
القت�سادية. املعامالت  يف  اأمتنا  تاريخ  من  كبري  بجانب  �سامل  جهل  الإ�سكالية:  • بوؤرة 

وان�سالخ  التاريخ  باأهمية  االإح�سا�س  باأن غياب  االإ�سالمي  االقت�ساد  البحث يف  يوؤكد �سديقي يف مقالته معوقات   
االأمة منه قد ت�سبب يف حرماننا من �سرب التجارب والتف�سري العلمي الر�سني لقواعد ال�سلوك يف جانبه املعياري الأمة 
حملت الر�سالة االإلهية وانطلقت بها اإىل كافة اأرجاء املعمورة يف ال�سرق والغرب وال�سمال واجلنوب. اأن اخلربات التي 
كونها اولئك يف التعامل مع متغريات التقنية، واالأ�سواق االآخذة يف النمو والتو�سع واملتغريات التي تنبع من التعامل 
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مع بيئات جديدة ذات اأعراف وعادات خمتلفة وموارد اقت�سادية متجددة وانتقال كل ذلك الزخم من جيل اىل جيل 
عرب قرون من الزمن لهو حتٍد اقت�سادي كبري. 

اأين ذلك الرتاث الكبري واأين املنقبون عن نفي�س جواهره ؟ 

واأين الدرا�سات العميقة لتاريخ الفكر االقت�سادي وفح�سنا لتاريخنا االقت�سادي؟ وكيف واجه اأ�سالفنا ق�سايا النمو 
ال�سكاين ومتطلبات االقت�ساد الريفي، واحل�سري وات�ساع العمران ومنو الدخل القومي وات�ساع مناطق التجارة داخل 

وخارج حدود اخلالفة والنقود وال�سرف ؟ ... اإلخ 

اأنه  اأن م�سدر معظم علم االقت�ساد الذي جرى ت�سويره على  اإىل  اأو مقبول؟ يخل�س د. �سديقي  هل هذا ممكن 
اإ�سالمٌي هو جمرد فقه يرتكز ق�سم كبري منه على التجارب التاريخية للقرون االأربعة االأوىل لالإ�سالم، اأماَ اخلربات 
التاريخية التي تلت تلك احلقبة يف االأندل�س، واملغرب، وجنوب �سرق اآ�سيا، والهند وغريها فاإنها مل تخ�سع للتحليل 
اأ�سرار حوادثها وبالتايل مل َت�سِبغ مدلوالتها الفقه االإ�سالمي ومعامالته واأبعاد  والفح�س واال�ستقراء والبحث يف 

اإحداثياته.

املعا�سر. للم�سلم  القت�سادي  ال�سلوك  عن  الذهنية  ال�سورة  •  ا�ستنطاق 

هل ميكن قولبة �سلوك االقت�سادي امل�سلم امللتزم املعا�سر ؟ وما حقيقة ما يجري يف الواقع؟

االإ�سالمي، ما الذي يف�سر  اأدبيات االقت�ساد  لنا  الدور االأمثل كما ت�سوره  هل متار�س موؤ�س�ساتنا يف واقع احلياة، 
التباين بني ما هو جاٍر يف واقع ال�سوق وبني ما هو ماأمول؟

يدعي االقت�ساديون امل�سلمون –ونحن منهم- اأن الفرد �سيت�سرف وفق قواعد ال�سلوك االأخالقي، واأن ال�سوابط 
ال�سرعية التي يوؤمن بها �ست�سكل حاجزا منيعا ً من ال�سقوط يف الهاوية. ولكن الواقع االأليم �سيًئا مغايًرا.

التعاون  جمل�س  دول  يف  االإ�سالمية  البنوك  اأكرب  اأحد  يف  االإ�سالمية  امل�سرفية  على  العام  امل�سرف  �سدمني  لقد 
اخلليجي عندما اأخربين هام�سا ً "اأن اأحد اأكرب عمالئنا يف امل�سرفية االإ�سالمية يتالعب بقوائمه املالية ليخف�س من 

مقدار وعائه الزكوي الواجب عليه دفعه كزكاة �سرعية لعملياته اال�ستثمارية".

هل اخلطاأ دائما هو النف�س الب�سرية االأمارة بال�سوء ام ان ُمثُلنا ا�سحت قيًما ال تتالءم مع واقعنا وغري قابلة على 
تطبيقها يف واقع احلياة ؟
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لالإجابة على كل ما �سبق البد لنا من اإجراء العديد من البحوث امليدانية عن الواقع احلايل ل�سلوك الفرد يف جميع 
مظاهر ال�سلوك التي تهم علم االقت�ساد وعن ما�سينا امل�سرق.

املنهج.  يف  �املعوقات  التحديات  ملواجهة  املنا�سب  •  التمويل 

هذا العمل لي�س ترفا ً فكريا ً بل هو يف ت�سوري اأحد اأهم الروافد لبناء االأمة لقواعد جمدها و�سيادتها واإعادتنا اىل 
م�ساف االأمم الفاعلة املوؤثرة يف تاريخ الب�سرية وم�ستقبلها.

يحتاج البحث يف الع�سر احلديث اإىل موارد مالية حلاجته لفرق عمل تبذل جهداً لفرتات معتربة من الزمن. والأن 
البحث ال يتعلق بتطبيقات تقنية او ا�ستثمارات �سناعية او جتارية واعدة فاإن ال�سوق لن يقوم بتمويله. ولكني اعتقد 
اأن املوؤ�س�سات العلمية املتخ�س�سة كمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اأو �سابك، او اأحد قيادات الكرا�سي العلمية 
املتخ�س�سة يف االقت�ساد والتمويل، اأو اأحد امل�سارف االإ�سالمية، اأو غريهم ممن يرغب يف دعم اأعمال علمية من هذا 

القبيل. 

املع�قات والتحديات يف املدر�س 
الت�سكيل اإعادة  الإ�سكالية:  •  بوؤرة 

اأح�سب اأن من �سيتوجه لتدري�س منهج االقت�ساد االإ�سالمي يف موؤ�س�ساتنا التعليمية �سيكون قد ح�سل على اإجازته 
العليا )الدكتوراه( اإما من جامعة غربية اأو من ق�سم من اأق�سام االقت�ساد االإ�سالمي التابع لكلية من كليات ال�سريعة 

يف البالد االإ�سالمية.

وبوؤرة االإ�سكالية لكل منهما خمتلفة واحلل للم�سكلة خمتلف كذلك.

احلالة االأوىل: ح�سل على اجازته العليا من جامعات غربية. ونتوقع بالتايل وباحتمال كبري اأن تخ�س�سه يف غري 
جمال االقت�ساد االإ�سالمي.

االقت�سادية )اجلزئي  النظرية  لدرا�سة منهجية متقدمة يف  باإخ�ساعه  الغربية  يتميز معظم خريجي اجلامعات 
والكلي( ودرا�سة متقدمة يف االقت�ساد القيا�سي والريا�سي، واختياره لتخ�س�س جانبي اآخر، ودرا�سته ملنهجية البحث 

يف العلوم االجتماعية وخريا كتابته الأطروحة الدكتوراه ملعاجلة م�سكلة واقعية. 
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يتبني مما اأو�سحت اأعاله اأن املدر�س �سيكون متميزا ً يف النظرية التقليدية االقت�سادية لكنه �سيكون يف حاجة ما�سة 
اإىل بناء ذاته يف العديد من العلوم ال�سرعية خ�سو�سا يف فقه املعامالت املالية، واأ�سول االقت�ساد االإ�سالمي، واملقا�سد 

والقواعد ال�سرعية اخلا�سة باملعامالت املالية.

من هنا نالحظ دائما الدعوة ل�سرورة اعادة تاأهيل هذه الفئة مبا ي�سمى بالدرا�سات الفقهية لالقت�ساديني.

احلالة الثانية: ح�سل على اإجازته العليا من جامعات عربية اأو اإ�سالمية. ورمبا يكون جمال تخ�س�سه وباحتمال 
كبري يف جمال االقت�ساد االإ�سالمي.

يتميز معظم خريجي اجلامعات العربية االإ�سالمية باإخ�ساعه لدرا�سة منهجية يف النظرية االقت�سادية )اجلزئي 
والكلي ( ودرا�سته لالقت�ساد القيا�سي والريا�سي واختياره لتخ�س�س جانبي اخر ودرا�سته ملنهجية البحث يف العلوم 

االجتماعية واأخرياً كتابته الأطروحة الدكتوراه ملعاجلة م�سكلة واقعية. 

النظرية  يف  �سعف  او  الريا�سي  او  القيا�سي  االقت�ساد  تقنيات  ا�ستخدام  يف  ال�سعف  بع�س  من  يعاين  قد  لكنه 
االقت�سادية ب�سكل يجعله قادرا ً على حتقيق هذه املهمة.

املع�قات والتحديات للطالب
االإ�سالمية  االقت�سادية  النظرية  يف  متخ�س�س  علمي  منهج  على  ح�سوله  �سيكون  للطالب  حتد  اأكرب  اإن    •
�ساماًل لكل املكونات العلمية والنظريات االقت�سادية مبا يعك�س القيم املثلى ل�سلوكيات االقت�سادي امل�سلم ومبا 

يعك�س الواقع العملي حلياته.

يتجنب  واأن  مي�سرة  �سهلة  ب�سورة  االأ�سئلة  كافة  على  االإجابة  على  قادراً  كهذا  منهجا ً يكون  اأن  التحدي  •  اإن 
راأي  اأو  الفقهية  املجامع  اإليه  تو�سلت  ما  على  يعتمد  واأن  الفقهية  االآراء  يف  الكبري  التباين  اىل  االإ�سارة 

اجلمهور.

من  باإح�سائيات  تدعمه  ف�سل  لكل  �سندا ً  الدرا�سية  التطبيقية  احلاالت  تكون  اأن  يجب  كهذا  منهج  يف    •
واقع حياته وان يحتوي منهجه على بنك لالأ�سئلة يعينه على ت�سور كيفية ادارة وقته املحدود يف االمتحان 

لالإجابة على ا�سئلة عميقة ودقيقة.
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التجارب  وعر�س  النقا�س  يف  وامل�ساركة  قوقعته  من  اخلروج  هو  الطالب  تواجه  التي  التحديات  اأحد  اإن    •
اأ�ستاذه  �سيحفز  ما  وهذا  متفاعاًل  بل  جامداً؛  يكون  ال  واأن  العلمية  املادة  وتو�سيف  هيكل  بناء  يف  وامل�ساهمة 

على مزيد من العطاء وحقن التجارب والتفاعل يف اإعادة �سياغة املادة، وحتديدثيها امل�ستمر.

ال�سرقة  واإ�سكالية  الغري  افكار  انتحال  من  تخل�سه  هو  كذلك  الطالب  تواجه  التي  التحديات  اأكرب  ومن    •
العلمية وهو من االأوبئة املعدية والتي ابتلي بها عامل البحث.

هذه  بنف�سي  مل�ست  قد  اأنني  اأ�سف  وبكل  اأقول  الوباء؟  بهذا  االإ�سالمي  االقت�ساد  يف  البحث  جمال  ابتلي  •  هل 
اأوراقا  ن�سخت  ملتقدمة  اأخرى  ومرة  اإ�سالمية،  مالية  موؤ�س�سات  ملادة  العليا  الدرا�سات  يف  طالبة  مع  البلوى 
ًعلمية بكاملها لبحثها املقدم جلائزة االمري حممد الفي�سل الأبحاث االقت�ساد االإ�سالمي. يذكر د. �سديقي 
مناق�سة  يف  املتخ�س�سة  املنتديات  اأحد  وهي   ،IBF �سبكة  على  من�سورة  �سكاوى  هناك  باأن  للمعوقات  ورقته  يف 
اأبحاث  البلوى عمت  اأن  واملفكرين  املدر�سني  كبار  اأبلغه عدد من  وقد  االإ�سالمي،  والتمويل  االقت�ساد  ق�سايا 
االقت�ساد االإ�سالمي باللغتني االجنليزية والعربية. ويوؤكد د. �سديقي بقوله "اإن الغ�س يف البحوث اأ�سواأ من 
�سرقة املمتلكات املادية ل�سخ�س ما. اإنه ي�سر باملجتمع اكرث مما ي�سر بال�سحية. اإن ال�سحة الفكرية للمجتمع 

الذي يف�سل يف منع �سرقات االأفكار هو جمتمع �سيكون عر�سة خلطر كبري".

الت��سيات واحلل�ل املقرتحة
تو�سيات ملواجهة املعوقات �التحديات يف البيئة العلمية بعامة �يف الكلية �الق�سم بخا�سة

كافة  و�سامل وتقدم يف  ب�سكل مب�سط  االإ�سالمي  االقت�ساد  واأهداف  اإعالمية تعر�س مزايا  االهتمام بربامج    .1
بوك  كالفي�س  احلديثة  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  وجمالت،  وتلفاز،  �سحافة،  من  االإعالمية؛  الو�سائط 

والتويرت وغريهما.

2.  اأن تلتزم املوؤ�س�سات التعليمية يف اجلامعات ال�سعودية بالتن�سيق مع املجالت وال�سحف ال�سعودية واخلليجية 
ب�سفحات حمددة تخ�س�س ملناق�سة ا�سبوعية هادفة لق�سية �ساخنة تتعلق باالقت�ساد والتمويل االإ�سالمي.

3.  اأن تتبنى الكليات واالأق�سام العلمية حوارات �سهرية واأ�سبوعية تتعلق باالقت�ساد والتمويل االإ�سالمي وي�ستقطب 
لها اف�سل الكفاءات العلمية وتعر�س باأ�سلوب اعالمي.
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4.  اإعادة تبني فر�س مادة االقت�ساد االإ�سالمي كمنهج تدري�سي اإجباري على طالب كلية االقت�ساد واالإدارة، وكلية 
االآداب بجامعة امللك عبد العزيز.

ت��سيات تتعلق مبعاجلة املع�قات والتحديات يف املنهج
االقت�سادي  والفكر  امل�سلمة،  للمجتمعات  االقت�سادية  الوقائع  تاريخ  كتابة  الإعادة  طموحة  م�ساريع  تبني   .1
االإ�سالمي تهدف اإىل عر�س اأ�ساليب العمل والتجارة وتعامل جمتمعاتنا، ومفكرينا، وفقهائنا مع كافة فنون 
احلياة االقت�سادية، من قبل موؤ�س�سات علمية متميزة كاجلامعات ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و 

جمموعة البنك االإ�سالمي للتنمية.

ان�ساء �سندوق وقفي خا�س ملواجهة املعوقات والتحديات يف املنهج وفق ما مت تف�سيله يف حتديدنا وحتليلنا لهذه   .2
املعوقات والتحديات.

تبني م�سروع ي�ستكتب فيه جمموعة متميزة )10 - 15( )من االقت�ساديني امل�سلمني الفائزين بجائزة البنك   .3
بالر�سانة(  لها  امل�سهود  الدولية  اجلوائز  من  اأي  اأو  للدرا�سات،  في�سل  امللك  جائزة  اأو  للتنمية،  االإ�سالمي 
التوافق والتناغم ليقوم كل منهم بااللتزام من االنتهاء بف�سل حمدد من ف�سول  ان يكون بينهم  وي�سرتط 
النظرية االقت�سادية )كان قد متيز يف الكتابة والبحث واحلوار فيه( يف خالل �ستة اأ�سهر، وت�ساف يف الكتاب 

با�سمه، ويقدم له مكافاأة مادية جمزية، وو�سام مميز كتقدير مادي ومعنوي للجهد املميز املبذول.

ت��سيات مل�اجهة املع�قات والتحديات التي ت�اجه املدر�س
تقدمي الدورات الفقهية املتخ�س�سة لالقت�ساديني، ودورات اقت�سادية للفقهاء يقدمها اأ�ساتذة متميزون يف مدة   .1
زمنية حمددة –اأ�سبوع اأو اأ�سبوعان-،  اأو اأن تكون متاحة ملن اأراد عرب االنرتنت وغريها من الو�سائل التفاعيلة.

النظرية  يف  وامل�ستهدفة  املمكنة  ال�سرعية  االإ�سافات  مواقع  باإي�ساح  مدر�سيها  ال�سرعية  الكليات  ٌتـلزم  اأن   .2
االقت�سادية وتداولها بني املتخ�س�سني لتحقيق االتفاق املبدئي، وتر�سل بعدها لكافة املهتمني بتدري�س مواد 

االقت�ساد االإ�سالمي املختلفة.
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ت��سيات مل�اجهة املع�قات والتحديات التي يعاين منها الطالب
يف  وم�ساهمتهم  العلمي  للمنهج  ا�سافاتهم  تبني  والتي  االأبحاث  ويف  الدرا�سية  القاعات  يف  الفاعلة  امل�ساركة   .1

احلاالت التطبيقية.

يف  الفي�سل  حممد  االأمري  جائزة  مثل  االخرية  ال�سنوات  يف  امل�ستحدثة  االقت�سادية  امل�سابقات  يف  اال�سرتاك   .2
االقت�ساد االإ�سالمي، وجائزة ال�سيخ �سالح كامل لل�سباب الباحثني يف االقت�ساد االإ�سالمي.

ال�سرعية  الرقابة  وهيئات  البحوث  ومراكز  امل�سارف  مثل  ا�سالمية  اقت�سادية  موؤ�س�سات  يف  ال�سيفي  العمل   .3
وغريها.
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امل�ستخل�س

مواد  تدري�س  عند  القانوين  البعد  اإ�سافة  اأ�سا�س  على  تقوم  جديدة،  تدري�سية  روؤية  طرح  الورقة  هذه  ت�ستهدف 
الفقهي  للبعدين  ومكمل  اإ�سايف  كبعد  التنفيذي   واملاج�ستري  القانون  لطلبة  م�ستقلة  كمادة  االإ�سالمي  االقت�ساد 

واالقت�سادي اللذين درج على الرتكيز عليهما يف ما هو �سائد ومتداول من مناهج يف حدود ما اطلع عليه املوؤلف. 

لذا اقت�سرت هذه الروؤية على فر�سية تدري�س مواد االقت�ساد االإ�سالمي من منظور قانوين لغري طالب ال�سريعة، 
مثل طالب القانون اأو طالب املاج�ستري التنفيذي العاملني يف املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية بهدف تاأهيلهم ملتطلبات 
التدري�س الإي�سال املعرفة  اأهدافاً حمددة لتقدمي هذا املقرتح وا�سرتاتيجيات  �سوق العمل. كذلك و�سعت التجربة 

واملهارات املطلوبة.

وقد بداأت الورقة، با�ستعرا�س عينة من الكتب التي تدر�س يف اجلامعات ال�سعودية وحمتواها ومقارنتها بكتب الفقه 
االإ�سالمي للوقوف غلى مدى اختالف هذا املنهج من عدمه عن املنهج الذي يدر�س يف كليات ال�سريعة ولطالب الفقه 
واأ�سوله. كما ا�ستعر�ست الورقة بع�س الكتب االأخرى التي ركزت على املحاور االقت�سادية، وال �سك اأن هذه الكتب 
جيدة يف م�سمونها لكننا يجب اأن نحدد عند تدري�س هذه املواد من هم امل�ستفيدون –اأو باالأحرى من هي ال�سريحة 

امل�ستهدفة من الطالب : ، هل هم ال�سرعيون، اأم االقت�ساديون اأم القانونيون اأم غريهم؟

ثم ا�ستعر�ست الورقة مفهوم االقت�ساد االإ�سالمي من منظور قانوين، وكذلك امل�سادر واملرجعية القانونية لالقت�ساد 
االإ�سالمي، ثم تتطرقت ل�سرح املجاالت القانونية التي يتم تطبيق االقت�ساد االإ�سالمي من خاللها وكيفية تدري�س 
قائمة  الورقة  ا�ستعر�ست  ذلك  بعد  التنفيذيون.  والطالب  القانون  االإ�سالمي لطالب  االقت�ساد  وموا�سيع  حماور 
تف�سيلياً حلالة درا�سية  التي تخدم التطبيقات املختلفة ملوا�سيع االقت�ساد االإ�سالمي. ثم  تناولت �سرحاً  القوانني 
وهي »اجلرائم االقت�سادية: حالة االحتكار حيث مت تو�سيح الفرق يف التدري�س بني املنظور الفقهي اأو االقت�سادي 

وبني املنظور القانوين.

ويف اخلتام قدمت الورقة جمموعة من التو�سيات، حول كيفية حتقيق اال�ستفادة الكاملة من هذا الت�سور املقرتح، 
واالآلية التي ميكن من خاللها حتقيق وتنفيذ ذلك. واأكدت الدرا�سة اأن هناك فجوة يف مناهج االقت�ساد االإ�سالمي يف 
اجلانب التطبيقي القانوين مل يتم تغطيتها، ونظراَ لتو�سع العلوم االجتماعية وتو�سع فروعها، فتو�سي الدرا�سة اأن 

يتم التو�سع يف تدري�س مواد االقت�ساد االإ�سالمي وفقا ل�سرائح الطالب امل�ستهدفني.
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اأول: دوافع تدري�س املادة 
١- مقدمة

تعترب ال�سريعة االإ�سالمية من حيث اأ�سولها وقواعدها واأحكامها املرجعية لكل العلوم التي يتعلمها امل�سلم؛ مبا 
والدول.  االأفراد  ت�ستقيم حياة  اأن  االإ�سالمية- يجب  ال�سريعة  –اأي  بالدنيوية وبها  تو�سم  اأن  التي ميكن  فيها تلك 
اإننا عندما نتحدث عن ال�سريعة االإ�سالمية يف هذه الورقة فاإننا نتحدث عنها من منطلق قانوين بحت )اأي افعل 
بني  باملعامالت  االأحكام  هذه  ونخ�س�س  1411هـ(  )زيدان،  لعباده«  اهلل  �سرعها  التي  »االأحكام  فهي  اإذن  تفعل(.  اأوال 
العباد وخ�سو�ساً املعامالت ذات االأبعاد االقت�سادية. وال �سك اأن ال�سريعة االإ�سالمية ب�سقيها االأ�سويل والفقهي تعترب 
بحراً مرتامي االأطراف ومرجعا ذاخرا بالن�سو�س والتفا�سري، ومع هذا يبقى الباحثون يف الفقه االإ�سالمي ف�ساًل 
الكم  التعامل مع  الذي ير�سدهم يف كيفية  )اأبو�سليمان، 1416هـ(  ال�سليم  العلمي  عن غريهم بحاجة ما�سة للمنهج 

الرتاكمي الهائل من االختالفات واالآراء الفقهية املتنوعة بني اأئمة املذاهب ف�ساًل عن اأئمة املذهب الواحد. 

والتجارية وغريها جندها ال حتتمل  واملالية  ال�سيا�سية،  العلوم  التطبيقية مثل  االجتماعية  العلوم  اإىل  وبالنظر 
اخلالفات الفقهية من املجتهدين الأن تطبيقاتها ال حتتمل التعدد والأن اأطرافها ال ميكن اأن يقبلوا بالتعدد والتنوع 
يف م�سائل مت�سابهة. وحيث اأن عامة ال�سلف والفقهاء متفقون على اأن هلل تعاىل حكما واحداً يف كل م�ساألة )بن تيميـــــــة، 
1413هـ()1(، فكان لزاماً على ويل اأمر امل�سلمني من خالل ال�سلطة الت�سريعية كوالية عامة لالأمة )غمق، 2002م( اأن 
يح�سم اخلالف بتحديد ما ميكن احلكم به بني اآراء العلماء املعتربة واإ�سدارها من خالل ت�سريعات )قوانني( حمددة 

ت�سدرها الدولة )ويل االأمر( لتح�سم بها اخلالف وحتقق بها م�سلحة االأمة ومق�سد ال�سارع �سبحانه وتعاىل.

النزاع  ف�س  عند  اأو  العملية  املمار�سات  يف  �سواء  ووا�سحة  حمددة  النا�س  بني  واملعامالت  املمار�سات  ت�سبح  وبهذا 
فيما ين�سب بينهم من نزاعات واأق�سية. ومن هنا ي�ستطيع مدر�س مواد العلوم االجتماعية املختلفة اأن يتناولها  من 
خالل اأحكام وا�سحة املعامل دون الدخول يف جدل فقهي قد يكون منا�سب لطالب ال�سريعة لكنه غري منا�سب لطالب 
العلوم االجتماعية التطبيقية مثل االقت�ساد، واالقت�ساد االإ�سالمي، وال�سيا�سة واملالية والتجارية واملعامالت املدنية 
بني  اخلالف  اإقحام  دون  )قانوين(  �سرعي  منظور  من  املواد  هذه  تدري�س  ال�سروري  من  فاإنه  هذا  وعلى  االأخرى. 

العلماء واإمنا تدري�سهم ما اأ�ستقر عليه احلكم والعمل.

)1( �س 60، كما ذكر الطاهر ابن عا�سور يف تف�سريه " التحرير والتنوير" عند تف�سري قوله تعاىل }وما اختلف فيه اإال الذين اأوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات بغيا بينهم{ من �سورة البقرة ما ن�سه )اأن هلل تعاىل حكما يف كل م�ساألة، واأنه حكم واحد، واأنه كلف املجتهدين باإ�سابته واأن امل�سيب واحد، واأن 

خمطئه اأقل ثواباً من م�سيبه، واأن التق�سري يف طلبه اإثم(.
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2- اإ�سكالية التجربة

اأ�سبح تداخل العلوم االجتماعية من التعقيد مبكان حيث اأن املو�سوع الواحد ميكن اأن ُيدر�س من اأبعاد خمتلفة. 
وامل�سرفية  التمويل  مثل  وفروعه  االإ�سالمي  االقت�ساد  مواد  تدري�س  فاإن  التدري�سية  والتجربة  التخ�س�س  وبحكم 
االإ�سالمية، والتاأمني التكافلي اأو التعاوين، واملوؤ�س�سات غري الربحية وغريها من فروع االقت�ساد االإ�سالمي، اأ�سبحت 
البد واأن ُتدر�س من منظور قانوين مبفهومه احلديث املبني على الت�سريعات احلديثة، وعدم االعتماد على تدري�س 
طالب  م�ستوى  على  وتدري�سه  درا�سته  مطلوب  الفقهي  التحليل  اإن  ال�سك  تقليدي.  فقهي  منظور  من  املواد  هذه 
ال�سريعة وطالب الدرا�سات العليا يف التخ�س�س االأكادميي لعلم االقت�ساد االإ�سالمي، لكننا عندما نقوم بتدري�س هذه 
اأو  االأعمال  واإدارة  التقليدي،  واالقت�ساد  التقليدي،  والتمويل  واملحا�سبة،  القانون،  مثل  االأخرى  للتخ�س�سات  املواد 
تدري�س هذه املواد يف املاج�ستري التنفيذي من جهة اأخرى، فال �سك اأن تدري�س هذه املواد من اأبعاد تخ�س�سية خمتلفة 
بعيداً عن املنهج الفقهي التقليدي مطلب مهم. باالإ�سافة اإىل ذلك فاإن مواد االقت�ساد االإ�سالمي اأ�سبحت ُتدر�س يف 
جامعات غربية و�سرقية )غري اإ�سالمية( مما يتطلب و�سع مناهج خا�سة تراعي طبيعة منطق وتفكري من ُيدر�سها 

وُيَدر�سها. 

اأثبت  علم االقت�ساد االإ�سالمي وتطبيقاته املختلفة تر�سخه يف واقعنا – على امل�ستوى املحلي واالإقليمي والعاملي؛ الأنه  
علم حقق الكثري من املكا�سب النوعية والكمية وا�ستطاع ك�سب الثقة حتى يف بع�س البيئات االقت�سادية الراأ�سمالية. 
وعلى الرغم من خ�سوع علم االقت�ساد االإ�سالمي اإىل اأحكام وقواعد ال�سريعة االإ�سالمية اإال اأنه علم حديث يتعامل 
مع ق�سايا معظمها من م�ستجدات القرن الع�سرين وما بعده، لذا فهو علم يجب اأن يتمحور بني املنهج الفقهي يف 
ا�ستدالله باالأدلة ال�سرعية وبني املنهج االقت�سادي الذي يعتمد على املنهج الكمي التحليلي. وحيث اأن البحث العلمي 
يف االقت�ساد االإ�سالمي لي�س حمل اتفاق بني علماء االقت�ساد االإ�سالمي )حطاب، 2007م(، فاإن هذا املعطى يوؤدي اإىل 

اأن تطبيقاته �ستبقى حمل نزاع وعدم و�سوح. 

اإن عدم الو�سوح يف منهجية البحث يف علم االقت�ساد االإ�سالمي اأدى اإىل اأن ما كتب يف هذا احلقل ُكتب مبنهجية 
فقهية يف معظمه مما جعلها كتب فقهية ولي�س كتب اقت�سادية. ومن يتتبع الكتب التي تدر�س مادة االقت�ساد االإ�سالمي 

يجد التفاوت الكبري يف اإي�ساح اأو تو�سيح ماهية علم االقت�ساد االإ�سالمي )حطاب، 2007م(. 

وحيث اإن كثرياً من الق�سايا املالية املعا�سرة داخلة �سمن اجتهاد العلماء وحيث اأن االجتهاد هو »ا�ستفراغ الفقيه 
و�سعته يف طلب العلم باالأحكام ال�سرعية بطريق اال�ستنباط من اأدلة ال�سرع« )اجلديع، 1418هـ(، وبالتايل فاإن جمال 
االجتهاد  فيه هو كل م�ساألة ال دليل قطعي فيها، وعلى هذا فاإن النظر يف املعامالت التي ال ن�س قطعي فيها ينتج عنه 
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تعدد االجتهادات وبالتايل تكرث االختالفات يف املمار�سات االأمر الذي ي�سعب على ُمدر�س علم االقت�ساد االإ�سالمي اأن 
يدر�سها من اأبعاد غري فقهية مثل البعد القانوين. ونق�سد هنا بالبعد القانوين اأي النظم  القانونية )الت�سريعات( يف 
جمال االقت�ساد والتي ت�سدرها ال�سلطة الت�سريعية يف الدولة بناء على االأ�سول االإ�سالمية. وهذه املنظومة ت�ستمل 
على القوانني التي ت�سدرها ال�سلطة الت�سريعية بينما االأنظمة واللوائح هي ما ت�سدرها ال�سلطات التنفيذية والتي 

تاأتي كتف�سيل للقوانني الت�سريعية. 

فر�سية التجربة

واأدوات  املتعلقة به وبفروعه مثل امل�سرفية االإ�سالمية  املمار�سات  الفكر االقت�سادي االإ�سالمي وانت�سار  انت�سار  اإن 
اإن�ساء  اإىل  اأدى  بل  االإ�سالمي،  االقت�ساد  مواد  تدري�س  على  الطلب  كرثة  اإىل  اأدى  واالأوقاف  االإ�سالمي  التمويل 
تخ�س�سات م�ستقلة متنح �سهادات يف االقت�ساد االإ�سالمي وفروعه2. اإن ذلك يحتم على االأكادمييني ال�سعي لعر�س 
وتدري�س وتاأليف مناهج تعليمية ت�سرح موا�سيع االقت�ساد االإ�سالمي من اأبعاد خمتلفة باالإ�سافة اإىل البعدين الفقهي 
واالقت�سادي. تفرت�س الدرا�سة احلالية  اأن مواد و موا�سيع االقت�ساد االإ�سالمي ينبغي اأن تدر�س بطريقة تتنا�سب مع 
طبيعة امل�ستفيد املتلقي لهذا العلم. مبعنى اأنه ال ميكن تدري�س موا�سيع االقت�ساد االإ�سالمي فقط من خالل البعد 
الفقهي فح�سب. كذلك ال ميكن تدري�سها فقط من خالل البعد االقت�سادي الذي  يركز  على حتليل �سلوك االإن�سان  

وعالقته بعمليات االإنتاج واال�ستهالك وغريها من مو�سوعات  علم االقت�ساد . 

اإن هذه التجربة مت و�سعها على اأ�سا�س تدري�س موا�سيع االقت�ساد االإ�سالمي لطالب القانون وبالتايل فاإنها ركزت 
يف التدري�س على البعد القانوين دون التو�سع يف غريه من االأبعاد وخا�سة البعدين الفقهي و االقت�سادي، كما تفرت�س 
تدري�سية  جرعة  يت�سمن   اأن  يجب  واملهنيني  للتنفيذيني  االإ�سالمي  االقت�ساد  موا�سيع  تدري�س  اأن  التجربة  هذه 
منا�سبة ت�ستمل على اجلانب العملي التطبيقي املبني يف كثري من جوانبه على الت�سريعات املتعلقة باالقت�ساد،  ولي�س 
على اجلانب االقت�سادي النظري البحت  اأو الفقهي املوغل يف التو�سع يف  تناول اخلالفات الفقهية املت�سعبة كما ندر�س 

هذه املواد يف كليات ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية؛ فلكل مقام مقال –كما هو معروف. 

التدري�سية،  التجارب  لبع�س  وثق  والذي  االإ�سالمي،  والتمويل  لالقت�ساد  االإ�سباين  ال�سعودي  املركز  اأ�سدره  الذي  الكتاب  املثال  �سبيل  على  يراجع   )2(
والبحثيية يف موؤ�س�سات تعليمية عليا يف الغرب: 

“Islamic Finance Education in Western Higher Education: Developments and Prospects”، 2012، co-edited by Ahmed Belouafi،  Abderrazak 

Belabes & Cristina Trullols، Saudi-Spanish Centre for Islamic Economics and Finance، IE-Business School & King Abdul Aziz University، 

Palgrave Macmillan،  London، UK.
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3- اأهداف تدري�ض املادة: 

اأ- الأهـــــــداف املعرفية لتدري�ض هذه املادة:

اأن يتعرف الطالب على مفاهيم االقت�ساد االإ�سالمي ونقاط االلتقاء واخلالف بينه وبني االأنظمة االقت�سادية . 1
املعا�سرة.

اأن يتعرف الطالب على القواعد ال�سرعية امل�ستخدمة يف �سن القوانني املتعلقة باالقت�ساد.. 2

والوقف . 3 والزكاة  واالإنتاج  والبطالة  ال�سوق  اآليات  مثل  االإ�سالمي  االقت�ساد  اأدوات  على  الطالب  يتعرف  اأن 
والتمويل وغريها من منظور قانوين. 

اأن يتعرف الطالب على القوانني االقت�سادية لكل اأداة من اأدوات االقت�ساد االإ�سالمي وفهم تطبيقاتها.. 4

اأن يتعرف الطالب على االإجراءات القانونية املتبعة يف تطبيق االأدوات االقت�سادية.. 5

اأن يتعرف الطالب على حاالت اأو �سوابق ق�سائية لهذه االأدوات.. 6

ب- الأهداف املهارية املطلوب تطويرها من خالل تدري�ض املادة:

تاأهيل الطالب على اإدراك الفروقات بني الن�سو�س الت�سريعية االأ�سا�سية )القراآن وال�سنة( وبني االجتهادات يف . 7
الفروع واأ�سباب اخلالف وثمرته وكذلك بني الت�سريعات القانونية املعا�سرة.

تاأهيل الطالب على حتليل الن�سو�س القانونية االقت�سادية.. 8

تاأهيل الطالب على تطبيق القوانني االقت�سادية واإ�سقاطها على الواقع. . 9

تاأهيل الطالب على مهارة البحث العلمي وترتيب املعلومات من امل�سادر املختلفة.. 10

تاأهيل الطالب على املناق�سة والتحليل القانوين للم�سائل والق�سايا االقت�سادية.. 11

تاأهيل الطالب على اإبداء الراأي وو�سع حلول مل�ساكل تطبيق القوانني االقت�سادية.. 12

تنمية مهارة ال�سياغة القانونية للموا�سيع االقت�سادية.. 13
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ثانيًا: مناذج من كتب تدري�ض علم القت�ساد الإ�سالمي

الناظر يف كتب ومناهج االقت�ساد االإ�سالمي يجد اأنها اإما كتبت متاأثرة  باملنهجية الفقهية املبنية على �سرد اآراء الفقهاء 
واختالفاتهم يف م�سائل وموا�سيع االقت�ساد االإ�سالمي، وذلك بالرغم من اأن موؤلفي هذه الكتب هم من اأ�ساتذة االقت�ساد 
ولي�سوا من اأ�ساتذة ال�سريعة والفقه، وبالتايل جند اأن املنهجية التي كتبت بها معظم هذه الكتب ما هي اإال ن�سخة مكررة 
ملا  كتبه الفقهاء، ومن ثم غاب يف كثري منها التحليل االقت�سادي. وال �سك  من وجود  بع�س الكتب التي كتبت من خالل 

منظور اقت�سادي، اإال اأنها ال تخدم ال�سريحة التي ت�ستهدفها هذه التجربة.

 ١( كتاب »بحوث يف القت�ساد الإ�سالمي«، للدكتور رفيق يون�ض امل�سري )١430هـ(

يعترب من اأف�سل الكتب –ح�سب وجهة نظري- حيث يتعر�س الكتاب جلميع املوا�سيع االقت�سادية بدًء من امل�سكلة 
االقت�سادية املفرت�سة ب�سبب ندرة اأو حمدودية املوارد الطبيعية، ودور االأموال يف االإنتاج و�سد حاجة الفقراء، وامللكية 
ودور االإن�سان يف تنميتها، واملفهوم االإ�سالمي للمناف�سة وعوامل االإنتاج واملخاطرة واالإدخار وتعظيم الربح. كما  ناق�س 
الكاتب كثرياً من املعامالت املالية املعا�سرة مثل الغرامات املالية اجلزائية، واالأجر على ال�سمان، وبع�س �سور العائد 
على العمل. وبالرغم من اأن الكاتب ناق�س املوا�سيع االقت�سادية من منطلق املقا�سد واملفاهيم ال�سرعية اإال اأنه يواجه 
يف  ذلك  ومثل  العلماء)3(،  من  خالفهم  من  راأي  وذكر  اجلمهور  راأي  عر�س  اإىل  فيلجاأ  الفقهية  االآراء  تعدد  مع�سلة 
عدد من املفاهيم االأخرى مفهوم االإ�ستخالف، ورمبا ي�سطر الكاتب اأن يخو�س يف االآراء الفقهية اإذا تعر�س للفروع 
واملعامالت املالية مثل مفهوم القر�س)4( ؛ وم�ساألة م�ساركة العامل يف الربح)5( ؛ واأخذ االأجرة على ال�سهادة)6( ؛ وحق 

امل�سارب يف الربح الراأ�سمايل)7( ؛ وغريها من ق�سايا وم�سائل املعامالت املالية املعا�سرة. 

2( كتاب »مقدمة يف اأ�سول القت�ساد الإ�سالمي: درا�سة للنظام القت�سادي الإ�سالمي«، للدكتور  حممد بن علي القري

االقت�سادية  واالأنظمة  االقت�سادية  النظرية  منهجية  الكتاب  يغطي  الرابعة.  طبعته  يف  ومعدل  قيم  كتاب  وهو 
املالية  امللكية وتوزيع الرثوة والو�ساطة  التي تتعلق باالقت�ساد مثل  املعامالت واالأعمال  املعا�سرة ثم يناق�س معظم 

والوقف والتاأمني ومالية الدولة وما يتعلق بها من اإيرادات ونفقات.

)3( مثل عر�سه ملفهوم املال، �س 39-36.
)4( �س 199-198.
)6( �س 223-216.

)6( �س 236.
)7( �س 334-332.
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 3( كتاب »فقه املعامالت«، للدكتور رفيق يون�ض امل�سري )20١١م( 

يعترب هذا الكتاب من اأهم كتب املعامالت املالية االإ�سالمية الأنه �سمم لطالب اأق�سام االقت�ساد واالقت�ساد االإ�سالمي 
كمنهج تدري�سي؛. وهو موجه - كما يقول موؤلفه- لطالب املرحلة اجلامعية، يف كليات االقت�ساد واالإدارة، ولي�س الهدف 
منه ا�ستيعاب جميع املعامالت املالية، وال االإحاطة بكل تف�سيالتها، واإمنا جمرد اإعطاء مناذج  عن تلك املعامالت. وقد 
ا�ستعر�س الكتاب جميع املعامالت املتعلقة باملال. وبالرغم من اأن الكتاب خم�س�س لطلبة االقت�ساد واالإدارة ولي�س 
طالب ال�سريعة، اإال اأن املوؤلف تطرق للخالفات الفقهية بني املذاهب الفقهية االأمر الذي  قد ال يفيد طالب االقت�ساد 
وكذلك طالب املاج�ستري التنفيذي. فمثال فعلى �سبيل املثال جند اأن الف�سل الذي تطرق مل�ساألة الت�سعري)8( قد جلاأ 
لعر�س اآراء الفقهاء بني جميز ومانع، وكذلك يف م�ساألة الغنب)9( عدد املوؤلف االأقوال املختلفة التي قيلت يف معنى 
الغنب الي�سري والغنب الفاح�س، وكذلك احلال يف مو�سوع. وهكذا جند اأن الكتاب فيه عدد ال باأ�س فيه من اختالفات 
الفقهاء يف امل�ساألة الفقهية الواحدة االأمر الذي يجعله كتاب فقه خمت�سر، وبالتايل فهو غري منا�سب لفهم املمار�سات 

العملية يف الق�سايا االقت�سادية.

4( كتاب »القت�ساد الإ�سالمي: مدخل �منهاج«، للدكتور عي�سى عبده )١974م(.

والوفرة  والثمن  االقت�ساد  يف  االأ�سرة  دور  مثل  االقت�سادية  الق�سايا  واأهم  االقت�سادية  النظرية  املوؤلف  يتناول 
واحلاجات والنفقة العامة. كما  اهتم املوؤلف بذكر خ�سائ�س االقت�ساد االإ�سالمي وطبيعة االقت�ساد املعا�سر واملذاهب 
االقت�سادية املعا�سرة ونقدها من وجهة نظر اإ�سالمية. وميكن و�سف الكتاب باأنه كتاب نظري تاريخي يعتمد على 

الو�سف التاريخي لالأحداث.

عبداهلل  م�سطفى  اأمني  للدكتور  الإ�سالم«،  يف  القت�سادي  التوازن  �نظرية  الإ�سالمي  القت�ساد  »اأ�سول  كتاب   )5
)١404هـ(

يناق�س املوؤلف نظرية التوازن االقت�سادي، ومفهوم اال�ستخالف يف ت�سيري االقت�ساد ثم يتحدث عن اأ�س�س االقت�ساد 
وال�سركة  املال  وراأ�س  والعمل  االإنتاج  وعوامل  االإنتاج  مثل  االإ�سالمي  االقت�سادي  الفكر  على  واإ�سقاطها  احلديث 
والتنمية االقت�سادية والنقود. ثم يتطرق املوؤلف للبنوك االإ�سالمية ومعامالتها مثل عقود امل�ساربة ثم يتناول املوؤلف 
املحرمات يف االإ�سالم ومنها البيوع املحرمة والربا وكذلك يناق�س عدالة التوزيع من خالل الزكاة وال�سدقات. وميكن 

و�سف الكتاب باأنه كتاب نظري و�سفي ي�سف املوا�سيع من خالل ال�سرد.

)8( �س 146.

)9( �س 150.
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6( كتاب »فهوم التمويل يف القت�ساد الإ�سالمي: حتليل فقهي �اقت�سادي«،  للدكتور منذر قحف )١424هـ(

امل�سائلة  للفقهاء يف  اأقوال خمتلفة  �سرد  الكتاب من  اقت�سادي ومع ذلك مل يخلو  اأ�ستاذ  اقت�سادي من  كتاب  وهو 
واحدة. فمثال عندما تطرق ملناق�سة عقود امل�ساقاة واملزارعة وامل�ساربة مل ي�ستطع اأن يرتك ا�ستطراد اأقوال الفقهاء 
املختلفة يف اأحكام هذه العقود)10(. وبهذا يناق�س املوؤلف عقود التمويل االإ�سالمي من خالل االآراء املختلفة للفقهاء 

ووفقا الأ�سول املذاهب املعتربة من حيث التو�سع فيها اأو ح�سرها وتقييدها.

7( كتاب »ال�سناعة امل�سرفية الإ�سالمية: الواقع �الآفاق«، للدكتور حممد منا ال�سيباين )١432هـ(.

من  الكاتب  حماولة  من  وبالرغم  االقت�سادية،  للنظريات  امل�سرفية  التطبيقات  يناق�س  الكتاب  اأن  من  بالرغم 
مناق�سة العقود والبيوع من اجلانب االقت�سادي، اإال اأنه عندما يناق�س املفردات االقت�سادية من وجهة النظر ال�سرعية 
يتعر�س لالختالفات الفقهية ولي�س بعيداً عن املنهج الفقهي. فمثال يف عقد امل�ساربة  مت ذكر االختالف يف وجوب 
اأي وقت قبل اإجناز العمل  حتديد مدة العقد )احلنفي واحلنبلي( وبني م�سروعية ف�سخ العقد باتفاق الطرفني يف 
جمهور  وبني  جهة  من  القيم  ابن  وتلميذه  تيمية  ابن  اأقوال  وبني  التورق  �سرعية  م�ساألة  ويف  وال�سافعي(،  )املالكي 
الفقهاء. وكذلك يف بيع العربون فذكر املوؤلف حترمي جمهور العلماء لبيع العربون وذكر اأدلتهم ثم ذكر قول احلنابلة 
ومن تبعهم يف جواز هذا البيع مع ذكر اأدلتهم)11(. وعلى نف�س املنوال مت التطرق مل�ساألة اخليارات حيث ذكر املوؤلف 
اأقوال املعا�سرين على ثالث فرق: اأولها اجلواز مطلقا تخريجا على خيار ال�سرط وبيع العربون والثاين جواز اختيار 
ال�سراء دون اختيار البيع والثالث حترمي االختيارات وهو ما اأخذ به جممع الفقه االإ�سالمي)12( وبالرغم من وجود 
قرار من املجمع فهذا ال مينع بع�س هيئات الفتوى من االأخذ بخالفه. وهنا يكمن الفرق بني قرارات وفتاوى العلماء 

والتي ال يوجد لها �سفة االإلزامية وبني قوانني وت�سريعات الدولة كقوانني ملزمة. 

8( مذكرة »اأ�سول القت�ساد الإ�سالمي لطالب النت�ساب بجامعة اأم القرى«، للدكتور �سعد اللحياين )١43١هـ( 

يحلل املوؤلف االجتاهات املختلفة يف تو�سيح مفهوم االقت�ساد االإ�سالمي بني »من يرى اأن االقت�ساد االإ�سالمي هو 
فقه املعامالت املالية، ومن يرى اأن االقت�ساد االإ�سالمي يجب اأن يكون علماً متميزاً عن علم الفقه، اأي اإنه ال يبحث 
يف االأحكام الفقهية بقدر ما يبحث يف اآثار تلك االأحكام على ال�سلوك االقت�سادي لالأ�سخا�س يف املجتمع االإ�سالمي، 
اأن االقت�ساد االإ�سالمي يجمع بني االأمرين، الفقه، واالأحكام ال�سرعية يف امل�سائل املالية من جهة،  وكذلك من يرى 
والقوانني االقت�سادية التحليلية من جهة اأخرى« ويربط الكاتب بني االقت�ساد االإ�سالمي وبقية العلوم االإ�سالمية 

)10( �س 18-16.
)11( �س 223-221.

)12( مبوجب قرار رقم 63 )7/1( يف الدورة ال�سابعة 1992م.
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االأخرى مثل الفقه، والعقيدة، والتف�سري، واحلديث)13(. ويعر�س الكاتب مناذج من كتب االأولني التي ناق�ست اأهم م�سائل 
باالإ�سافة  املقدمة البن خلدون،  الدين للغزايل، وكتاب  اإحياء علوم  االقت�ساد مثل كتاب اخلراج الأبي يو�سف، وكتاب 
لكتب املعا�سرين. ثم يناق�س الكاتب النظرية االقت�سادية والنظام االقت�سادي كو�سيلة حلل امل�ساكل االقت�سادية مثل 
الندرة، واملوارد االقت�سادية، واحلاجات ومراتبها، وحلل مفهومي اال�ستهالك واالإنتاج والعالقة بينهما. فالكاتب يناق�س 
موا�سيع علم االقت�ساد مثل االإنتاج وعوامله، والعمل، وراأ�س املال، واملوارد الطبيعية، والتنظيم االقت�سادي ونظرية 
ال�سرع بطريقة  نظر  يوؤ�سلها من وجهة  ثم  علمية  مناق�سة  املوا�سيع  ال�سوق وغريها من  ونظرية  والطلب  العر�س 

خمت�سرة ومب�سطة تنا�سب املرحلة اجلامعية لطالب االنت�ساب ولي�س طالب ال�سريعة اأو الفقه.

اأن العينة التي ا�ستعر�سناها تبني ما كتب من مناهج يف االقت�ساد االإ�سالمي منذ ن�ساأة االقت�ساد  مما �سبق جند 
االإ�سالمي املعا�سر وحتى الفرتة الراهنة، وبالرغم من اأن موؤلفي هذه الكتب هم من اأ�ساتذة االقت�ساد، ولي�س من 

اأ�ساتذة ال�سريعة والفقه، جند اأن املنهجية التي كتبت بها هذه الكتب ما هي اإال ن�سخة مكررة من كتب الفقهاء. 

ثالثًا: منهجية اإعداد املقرر التدري�سي �حتديد مفردات املادة

١- ماهية علم القت�ساد الإ�سالمي من منظور قانوين

القانونية  املرجعية  تعك�س  ال  اقت�سادية  تعريفات  تقدمي  اإىل  االإ�سالمي  االقت�ساد  ومناهج  كتب  من  كثري  تتجه 
املبا�سرة لل�سريعة االإ�سالمية. فيعرفه –على �سبيل املثال الدكتور حممد  اأحمد �سقر- باأنه :«العلم الذي يبحث يف 
كيفية اإدارة وا�ستغالل املوارد االقت�سادية النادرة الإنتاج اأمثل ما ميكن اإنتاجه من ال�سلع واخلدمات، الإ�سباع احلاجات 
االإن�سانية – من متطلباتها املادية – التي تت�سم بالوفرة والتنوع، يف ظل اإطار معني من القيم )االإ�سالمية( والتقاليد 
ملا  االإن�سان  ا�ستخدام  »علم  باأنه  الفي�سل  حممد  يعرفه  كما  1398هـ(.  )�سقر،  للمجتمع«)14(.  احل�سارية  والتطلعات 

ا�ستخلف فيه ل�سد حاجات الفرد واملجتمع الدنيوية طبقا ملنهج �سرعي حمدد«)15(. 

ويعرفه الدكتور حممد �سوقي الفنجري يف كتابه الوجيز يف االقت�ساد االإ�سالمي)16( باأنه »مذهب ونظام« »مذهب 
من حيث االأ�سول، ونظام من حيث التطبيق«. )الفنجري، 1994م(. وهذا يعني اأنه اقت�ساد مبني على االأحكام ال�سريعة 
االإ�سالمية كت�سريع اإ�سالمي واحللول االقت�سادية مبا فيها احللول القانونية التي تتبناها ال�سلطة احلاكمة. ويرى 
الدكتور رفيق امل�سري اأن االقت�ساد االإ�سالمي ُيعنى بالندرة واالختيار ودرا�سة املوارد النادرة وتنميتها اأو اإنتاج الرثوات 

)13( �س 6.
)14( تعريف من�سوب لالأمري حممد الفي�سل اآل �سعود ومن�سور على من�سورات " بعنوان "التعريف اال�سطالحي لعلم االقت�ساد االإ�سالمي"، �س 26.

)15( �س 27.

)16( �س 19.
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الإ�سباع احلاجات االإن�سانية من خالل مذهب احلرية واملناف�سة وامللكية اخلا�سة والعدالة وال�سورى على اأن يتم ذلك 
من خالل االأحكام واالآداب االإ�سالمية. )امل�سري، 1430ه :20ـ(

كما اأن هناك الكثري من التعريفات املتداولة بني االأكادمييني)17( وهي:• 

�سرعي •  ملنهج  طبقاً  الدنيوية  واملجتمع  الفرد  حاجات  ل�سد  فيه  ا�ستخلف  ملا  االإن�سان  ا�ستخدام  و�سائل  علم  اأنه 
حمدد.

اأنه علم درا�سة كيفية ا�ستخدام االإن�سان للموارد املختلفة ل�سد حاجات اأفراد املجتمع وجماعاته املعي�سية والدينية • 
على مر الزمن.

العلم الذي يبحث يف الظواهر االقت�سادية يف جمتمع اإ�سالمي.• 

العلم الذي يبحث الظاهرة املالية )االقت�سادية( التي ال ترتبط مبخالفة �سرعية. • 

املتخ�س�سني  على  الطلب  ولزيادة  وتطبيقاته وممار�ساته من جهة،  االإ�سالمي  االقت�ساد  الفكر  النت�سار  والناظر 
القانون املايل وقوانني اال�ستثمار والقانون  القانون االقت�سادي و  يف االقت�ساد االإ�سالمي بجميع فروعه مبا فيها  
التجاري والقانون اجلنائي، باالإ�سافة اإىل جلوء كثري من الدول ومنها اململكة العربية ال�سعودية وحتى دول القانون 
العام )Common Law( اإىل اإ�سدار ت�سريعات متخ�س�سه للمعامالت مثل البنوك والتاأمني واال�ستثمار، واجلرائم 
االقت�سادي بل وحتى القانون التجاري تفرعت ت�سريعاته لت�سمل اآحاد التخ�س�سات مثل قانون الوكاالت التجارية، 
وقانون ال�سركات، وقانون االأوراق التجارية وغريها. كل هذه االعتبارات حتتم على املتخ�س�سني يف جمال القانون 
اأن ي�سمموا مناهج متخ�س�سة يف االقت�ساد االإ�سالمي وفروعه تلبية ل�سرورة املرحلة، وهذا ال يعني بحال جتاهل 
فقه املعامالت فلكل تخ�س�س جماله واإ�سهامه. من املنطلق القانوين التطبيقي ميكن تعريف االقت�ساد االإ�سالمي 
باأنه ”جمموعة من االأحكام ال�سرعية واملبادئ القانونية، واملعايري االأخالقية، التي حتكم ال�سلوك االقت�سادي عند 

النا�س“ )العتباين، 1432هـ(.

2- امل�سادر القانونية لعلم القت�ساد الإ�سالمي 

فاإن  وبالتايل  االإ�سالمية  ال�سريعة  هو  االإ�سالمي  االقت�ساد  مرجعية  اأن  واالقت�ساديني  ال�سرعيني  بني  خالف  ال 

)17( العبديل،  عابد "اأ�سول االقت�ساد االإ�سالمي" جامعة اأم القرى، مفردات مادة اأ�سول االقت�ساد االإ�سالمي.
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م�سادره االأ�سا�سية تتمثل يف الكتاب، وال�سنة، واالإجماع وما يتفرع من االجتهاد مثل القيا�س وغريه من امل�سادر التي 
يلجاأ اإليها املجتهدون للو�سول اإىل احلكم ال�سرعي. وعلى هذا فاإن اأهم خ�سائ�س االقت�ساد االإ�سالمي هو الربانية 
اأن هذه الربانية يتفرع عنها  -من حيث امل�سدر والهدف- والتي متيزه عن باقي االأنظمة االقت�سادية االأخرى كما 
الب�سر. وكذلك فاإن النظام االقت�سادي االإ�سالمي يتميز  التي تنبني على مراقبة اهلل قبل مراقبة  الذاتية  الرقابة 
بالثبات والدميومة يف بع�س اأجزائه والتغري واملرونة يف البع�س االآخر. كما اأن االقت�ساد االإ�سالمي ينفرد بالتوازن 
بني اجلوانب املادية، والروحية واالأخالقية وكذلك بني الفردية واجلماعية فال يطغى جانب على جانب. وهو اقت�ساد 

عاملي بعاملية ر�سالة االإ�سالم، )ال�سالو�س، 1416هـ(.

هذه اخل�سائ�س لي�ست نظرية اإن�سائية ويجب اأال تكون كذلك فقد جعل االإ�سالم لكل ميزة ت�سريعاً وتوجيهاً، اإما 
ب�سكل مبا�سر من خالل امل�سادر الرئي�سية، اأو غري مبا�سر من خالل امل�سادر الفرعية، وكلف ويل اأمر امل�سلمني بتويل 

اخلالفة يف تنظيم هذه اخل�سائ�س واإلزام النا�س بها اإذا تطلبت امل�سلحة ذلك.

ولهذا يجب اأن يكون اجلزء االأول يف منهج مادة االقت�ساد االإ�سالمي لطالب القانون هو م�سادر االأحكام والقوانني 
التي حتكم موا�سيع االقت�ساد االإ�سالمي. لذلك البد للمدر�س اأن يقدم ملنهجه تعريفاً بهذه امل�سادر )القراآن وال�سنة 
واالإجماع والقيا�س واال�ستح�سان وغريها ...(، وكذلك اأن يقدم متهيداً عن اأ�سول الفقه باعتباره االأ�سا�س واملنطلق 
لعملية االجتهاد، ورمبا يتطلب االأمر للتطرق للكيانات الت�سريعية ومن ي�ساندها من الكيانات االقت�ساد مثل املجل�س 

االقت�سادي االأعلى باململكة. 

وحيث اإن الفقه االإ�سالمي زاخر باالآراء الفقهية املتعددة بني املذاهب الفقهية، والعلماء االأوائل واملعا�سرين، فاإنه 
من ال�سروري عند تدري�س علم االقت�ساد االإ�سالمي ت�سمني املنظور القانوين لعلم االقت�ساد واالتفاق على اأ�سول 
املتنوعة. ومن هذه الروؤية  وقواعد الفقه االإ�سالمي وم�سادره بغ�س النظر عن االجتهادات الفرعية واالختالفات 
يقرتح الباحث اأن تكون هناك ت�سريعات )مدونات قانونية( حمددة لكل ممار�سة ومعاملة من املعامالت االقت�سادية 

جتنب املمار�س والدار�س حرج اخلالف بني تعدد االآراء الفقهية.

3- ت�سنيف موا�سيع القت�ساد الإ�سالمي �فق فر�ع القانون

ال �سك اأن علم االقت�ساد االإ�سالمي يتفرع اإىل عدة حقول �سواء كانت حقواًل ُبنيت على اأ�سا�س �سرعي/ قانوين مثل 
امللكية، والزكاة، والوقف، واملعامالت املالية اأو حقول بنيت على اأ�سا�س اقت�سادي مثل النظرية االقت�سادية التقليدية 
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اجلزيئة والكلية، والنظرية النقدية وامل�سرفية، وال�سيا�سة االقت�سادية، والتنمية والتخطيط، واالقت�ساد ال�سناعي، 
واقت�ساد املعرفة وغريها باالإ�سافة اإىل التطبيقات االقت�سادية العملية املعا�سرة. التق�سيم املتداول للقانون هو القانون 
العام، وهو الذي يحكم العالقات التي تكون الدولة اأو اأي �سخ�س اعتباري عام طرفاً فيها بو�سفه �سخ�س ذو �سيادة، 
ويتفرع منه: القانون الدويل العام، والقانون الد�ستوري، والقانون االإداري، والقانون املايل، القانون اجلنائي. والقانون 
ال�سخ�سية االعتبارية اخلا�سة  اأي ذوي  االأ�سخا�س االعتباريني؛  اأو  االأفراد الطبيعيني  اخلا�س يحكم العالقات بني 
اعتبارياً عادياً جمرداً من ال�سيادة، ويتفرع منه القانون املدين، والقانون التجاري،  اأو حتى الدولة بو�سفها �سخ�ساً 
والقانون البحري، وقانون العمل، والقانون الدويل اخلا�س، وقانون االإجراءات املدنية والتجارية. )الفحل، عمران، 
الهواري، ع�سو�س، عبداحلميد، واملظفر، 1413هـ(. وياأتي دور منهج االقت�ساد االإ�سالمي يف تو�سيح و�سرح كيفية اإدارة 
وتي�سري اقت�ساد الدولة من خالل الت�سريعات القانونية بفروعها املختلفة، وما هو املتوقع من اقت�ساد فيه فراغ ت�سريعي 

ولو يف اأحد موا�سيعه اأوفروعه. ولتو�سيح ذلك �سيتم التف�سيل وفق الفروع املذكورة اأعاله.

اأ- القت�ساد يف القانون الد�ستوري: 

القانون الد�ستوري هو »ا�سطالح يطلق على القواعد التي ت�سكل يف جمموعها القانون الذي يتعلق بنظام احلكم يف 
الدولة، فتبني تكوين ال�سلطات العامة وكيفية ت�سكيلها، والعالقات فيما بني بع�سها من ناحية، وفيما بني املواطنني 
اللغة  )جممع  املواطنون«)18(  بها  يتمتع  التي  العامة  واحلريات  احلقوق  حتديد  اإىل  باالإ�سافة  اأخرى،  ناحية  من 
التي تبني �سكل الدولة، ونظام احلكم فيها مع بيان هيئاتها  اأدق هو »جمموعة القواعد  العربية، 1420هـ(. وب�سكل 
وتوزيع ال�سلطة بينها ب�سكل يبني اخت�سا�س كل منها ب�سلطات حمددة مع تعاونها بالدرجة التي متكن الدولة من 
ت�سريف اأمورها ال�سيا�سية، واالقت�سادية، واالجتماعية«)19( )يحي، ال�سيخ عمر، و�سعد، 1410هـ(. وبهذا يعترب القانون 
الد�ستوري هو املنظم للعالقات العامة بني الدولة، واملواطنني دون الدخول يف تف�سيالت هذه العالقات. فهو يبني 
مهام ال�سلطات العامة فيها واخت�سا�س كل �سلطة وعالقات هذه ال�سلطات مع بع�سها ، كما يبني القانون الد�ستوري 
حقوق االأفراد ال�سيا�سية واالقت�سادية وما يتعلق بها من حريات وما يقابلها من �سمانات. وحيث اأن حتديد احلقوق 
واحلريات تعترب عاماًل رئي�سياً من عوامل احلياة االقت�سادية فكان لزاماً اأن ُين�س عليها يف القانون الد�ستوري ففي 
املجال االقت�سادي  ي�سع هذا الفرع من القانون االأ�س�س التي يقوم عليها االقت�ساد، لذا فللد�ستور اأهمية رئي�سية يف 
تخ�س  التي  الد�ستوري  القانون  يف  الرئي�سية  العنا�سر  هذه  معرفة  الطالب  على  يجب  للدولة  االقت�سادية  احلياة 

االقت�ساد:

)18( �س 22.

)19( �س 27.
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فهو ي�سع ال�سيا�سة االقت�سادية العليا اأو املذهب االقت�سادي للدولة وينظم ال�سالحيات املتعلقة به من خالل • 
الن�سو�س الد�ستورية.

وي�سع قواعد التنظيم والت�سيري للقطاعات العامة يف الدولة واخت�سا�س ال�سلطة العامة اجتاه االقت�ساد ب�سفة • 
عامة.

د�ستوراً •  هناك  فلي�س  وللحكومة  للم�سرع  اأمرها  يرتك  االقت�سادية  ال�سيا�سة  يخ�س  فيما  حمايد  الد�ستور 
اقت�ساديا.

ولتو�سيح هذا املحور يتم ا�ستعرا�س مناذج من د�ساتري بع�س الدول. فعلى �سبيل املثال، جند يف الد�ستور ال�سعودي 
)النظام االأ�سا�سي للحكم(  تخ�سي�س الباب الرابع الأهم املبادئ االقت�سادية للدولة والتي �سملت حتديد موارد الدولة، 
وحرمة وحماية االأموال العامة واخلا�سة، وتعزيز امللكية وراأ�س املال يف عملية االإنتاج، وتنظيم حت�سيل الزكاة، وعدم 
فر�س �سرائب اإال حلاجة الدولة، واأن تكون هذه ال�سرائب وفق قانون حمدد، وكذلك و�سع خطة اقت�سادية حتقق 

التنمية والرفاهية للمواطن.

ويف الد�ستور امل�سري جند اأن امل�سرع قد خ�س�س الف�سل الثاين )املواد من 23-39( ملقومات االقت�ساد امل�سري وحدد 
فيه اأهم املقومات واالأ�س�س االقت�سادية:

املعي�سة،  م�ستوى  ورفع  الرثوة  توزيع  وعدالة  لالأفراد  القومي  الدخل  زيادة  تكفل  القومي  االقت�ساد  تنظيم   .1
والق�ساء على البطالة وزيادة فر�س العمل، وربط االأجر باالإنتاج، و�سمان احلد االأدنى لالأجور، وو�سع حد 

اأعلى يكفل تقريب الفروق بني الدخول.

2.  االهتمام باالإنتاج الوطني، والعمل على حتقيق التنمية االقت�سادية.

3.  حق املواطن يف الناجت القومي وفقا للقانون وذلك من خالل عمله اأو ملكيته.

4.  حق العاملني يف اإدارة امل�سروعات وفى اأرباحها، وواجبهم جتاه تنمية االإنتاج وفقا للقانون، واملحافظة على اأدوات 
االإنتاج.

5.  حق املواطن املنتج يف ع�سوية جمال�س اإدارة اجلمعيات التعاونية الزراعية واجلمعيات التعاونية ال�سناعية.

6.  حق املواطنني ذو ال�سلة يف اإدارة م�سروعات اخلدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقاً للقانون.

7.  واجب الدولة يف رعاية املن�ساآت التعاونية بكل �سورها، وت�سجيع ال�سناعات احلرفية مبا يكفل تطوير االإنتاج 
وزيادة الدخل.
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8.  حق ال�سعب يف الرقابة على امللكية العامة كما حتمي الدولة امللكية باأنواعها املختلفة: امللكية العامة؛ وهي ملك 
لعامة ال�سعب، وامللكية التعاونية وهي ملك للجمعيات التعاونية، وامللكية اخلا�سة وتتمثل يف راأ�س املال غري امل�ستغل.

9.  وجوب احلفاظ على امللكية العامة وحرمة امل�سا�س بها.

10. حرمة امللكية اخلا�سة، وحرمة امل�سا�س بها اأو فر�س احلرا�سة عليها اإال يف االأحوال املبينة يف القانون ومبوجب 
حكم ق�سائي، وحرمة نزعها اإال للمنفعة العامة ومقابل تعوي�س وفقا للقانون وحق االإرث فيها مكفول.

11. حرمة تاأميم امللكيات اخلا�سة، اإال العتبارات ال�سالح العام ومبوجب القانون، ومقابل تعوي�س، وحرمة م�سادرة 
االأموال اخلا�سة اإال بحكم ق�سائي.

12. يحدد القانون احلد االأق�سى للملكية الزراعية، وي�سمن حماية الفالح والعامل الزراعي من اال�ستغالل.

13. يحدد الد�ستور، النظام ال�سريبي على اأ�سا�س العدالة االجتماعية بني اأفراد املجتمع امل�سري.

14. االدخار واجب وطني حتميه الدولة وت�سجعه وتنظمه.

وبهذا جند اأن القانون الد�ستوري يعترب اأداة لتحديد املقا�سد اأو االأهداف العامة لالقت�ساد؛ اأي اأنه ي�سع االأطر 
تخ�س�سات  وفق  للدولة  املحلية  للقوانني  التف�سيالت  يرتك  بحيث  للدولة،  االقت�سادي  للمذهب  العامة  واملالمح 

واخت�سا�سات اأجهزة الدولة املختلفة كما �سياأتي.

ب- القت�ساد يف القانون الإداري:

عند  التنفيذية  ال�سلطة  لن�ساط  املنظمة  القواعد  »جمموعة  يت�سمن  الذي  القانون  باأنه  االإداري  القانون  ُيعرف 
وهو  قيامها بوظائفها االإدارية« )يحي، ال�سيخ عمر، و�سعد، 1410هـ(. وهو فرع من فروع القانون العام الداخلي– 
غري القانون العام اخلارجي الذي ينظم العالقات بني الدول. والقانون االإداري ينظم �سلطات االإدارة العامة للدولة 
االإداري هو  القانون  اأن  نفهم  اأن  وبالتايل ميكن  العامة.  للم�سلحة  و�سمان حتقيقها  واأن�سطتها  تكوينها  من حيث 
الذي ينظم اأجهزة الدولة مبا فيها االأجهزة االقت�سادية. واأهم مثال على ذلك اأجهزة الكيانات االقت�سادية،  نظام 
البنوك املركزية التي تنظم بدورها مالية الدول، ويوجد تداخل بني القانون االإداري والقانون املايل من حيث اأن جهة 
تنفيذ القوانني املالية هي يف االأ�سل القطاعات االإدارية يف الدولة. وحيث اأن االقت�ساد الكلي يعني بدرا�سة ال�سلوك 
االقت�سادي للمجتمع ككل مبا ميثله من متغريات وظواهر كلية مثل اال�ستهالك الكلي، اأو الت�سخم، و امل�ستوى العام 

لالأ�سعار، اأو التقلبات االقت�سادية اأو الدخل القومي ونحو ذلك )اللحياين، 1431هـ(.
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ج -  القت�ساد يف القانون املايل:

القانون املايل هو »جمموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة وبيان مواردها واأوجه اإنفاقها« )يحي، ال�سيخ عمر، 
و�سعد، 1410هـ(. وعلى هذا فاإن القانون املايل متفرع من القانون االإداري، فهو يتوىل تنظيم املوازنة العامة للدولة من 
خالل �سبط �سلوكيات ممار�سات الدولة يف تنظيم اآليات اأعمالها املالية من اإيرادات ونفقات بهدف �سبط اال�ستهالك، 
وامل�ستوى العام لل�سوق والتقلبات االقت�سادية وتتحدد مهمة القانون املايل يف و�سع التقييم وحتديد التوقعات وكذا 

الرتخي�س لكل العمليات املرتبطة مبداخيل ونفقات الدولة يف كل �سنة مالية.

 باالإ�سافة اإىل ذلك فهو يو�سح النظام القانوين الذي يحكم االأموال العامة للدولة وتوفري احلماية القانونية لهذه 
العامة للدولة  امليزانية  اإعداد  املايل  القانون  اأهم اخت�سا�سات  االأموال، وكيفية توزيعها وا�ستثمارها و�سرفها، ومن 
للبنوك  رئي�سية  وجهوداً  بارزاً  دوراً  هناك  اأن  معلوم  هو  وكما  عليها.  والرقابة  واالإ�سراف  ال�سرائب  فر�س  و�سيا�سة 
امل�سرفية  البيئة  وتهيئة  النقدي،  اال�ستقرار  حتقيق  التحديد:  وجه  وعلى  االقت�سادية  االأن�سطة  تعزيز  يف  املركزية 
املنا�سبة، وتطوير �سوق راأ�س املال، و بطبيعة احلال ال ميكن للبنوك املركزية اأن حتقق تلك االأهداف دون ت�سريعات 
قانونية تعزز االأهداف االقت�سادية للدولة. ومثال تطبيق ذلك يف اململكة هو كل ما ت�سدره موؤ�س�سة النقد العربي 
اأحكام  تطبيق  وقواعد  التزوير،  مكافحة  ونظام  البنوك،  مراقبة  ونظام  النقد،  نظام  مثل:  تنظيمات  من  ال�سعودي 
نظام مراقبة البنوك، والالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غ�سل االأموال، ونظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، 
والالئحة التنظيمية الأعمال اإعادة التاأمني، والئحة االإ�سراف والتفتي�س، والئحة اإدارة املخاطر يف �سركات التاأمني، 
والالئحة التنظيمية ل�سلوكيات �سوق التاأمني، والالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين. وكذلك 
ما ت�سدره هيئة �سوق املال من قوانني وتنظيمات مثل: الئحة اإجراءات الف�سل يف منازعات االأوراق املالية، والئحة 
العقاري،  اال�ستثمار  �سناديق  ال�سركات، والئحة  اال�ستثمار، والئحة حوكمة  �سناديق  واال�ستحواذ، والئحة  االندماج 
والئحة اأعمال االأوراق املالية، والئحة االأ�سخا�س املرخ�س لهم، والئحة �سلوكيات ال�سوق، والئحة طرح االأوراق املالية، 

وقواعد الت�سجيل واالإدراج يف ال�سوق املالية. 

ا�ستقرار  املحافظة على  اإىل  توؤدي  واال�ستثمارية  النقدية  ال�سيا�سة  اأداء  لتنظيم  الت�سريعات  اأن مثل هذه  �سك  وال 
اأ�سعار ال�سرف، وتعزز اال�ستقرار والثقة يف بيئة اال�ستثمار مبا يعود بالنتائج االإيجابية على االأداء االقت�سادي، كذلك 
حتافظ هذه القوانني على معدالت الت�سخم �سمن م�ستويات مقبولة وت�ساعد على توفريال�سيولة املالئمة لالأن�سطة 
االقت�سادية. واإ�سافة اإىل ذلك، ميكن للت�سريعات القانونية املالية اأن ت�سبط اأ�سعار الفائدة مبا ين�سجم مع االأو�ساع 
االقت�سادية املحلية ويتما�سى مع التطورات االقت�سادية الدولية. كذلك ومن اأهم املوؤ�سرات للت�سريعات املالية احلفاظ 
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على م�ستوى االحتياطيات املالية يف البنوك املركزية. كذلك ميكن لهذه الت�سريعات اأن حتقق توافقاً مع املتطلبات 
الت�سنيف  موؤ�س�سات  من  مرتفع  ائتماين  ت�سنيف  وحتقيق  بازل  التفاقية  وفقا  املال  راأ�س  كفاية  ن�سبة  مثل  العاملية 

الدولية.

ولذا كان للقانون املايل اأثر مبا�سر يف تر�سيخ مفاهيم واأ�سول االقت�ساد الكلي. فاالقت�ساد الكلي يتناول التعامل 
مع الوحدات االقت�سادية ذات احلجم الكبري، فيتعامل مع االقت�ساد القومي يف جمموعه بغ�س النظر عن الوحدات 

الفردية وعنا�سرها. فهو يركز على االقت�ساد القومي يف جممله، والناجت الكلي لالقت�ساد على امل�ستوى العام.

دـ - القت�ساد يف القانون اجلنائي: 

القانون اجلنائي هو »جمموعة القواعد القانونية التي حتدد اجلرمية والعقوبة املقررة لها مع بيان االإجراء الذي 
يتبع �سواء بالن�سبة للتحقيق مع اجلاين اأو بالن�سبة حلالته« )يحي، ال�سيخ عمر، و�سعد، 1410هـ(. ومن ذلك القواعد 
التي تبني االإجراءات التي تتخذ يف مالحقة وتعقب املجرم والتحقيق معه وحماكمته وتنفيذ العقوبة عليه، لذا فله 
فرعني: االأول يحدد اجلرائم والعقوبات وي�سمى قانون العقوبات، والثاين يحدد االإجراءات وي�سمى قانون االإجراءات 
الع�سوراملتاأخرة  الفردية، لكن ظهرت يف  اأنه خمت�س باجلرائم  القانون اجلنائي  اأو اجلزائية. واالأ�سل يف  اجلنائية 
جرائم تهدد االقت�ساد العام للدولة بل واالقت�ساد الدويل ب�سكل عام. وقد �سبق االإ�سالم جميع االأنظمة املعا�سرة يف 
حترمي اجلرائم التي توؤدي اإىل اإف�ساد االقت�ساد)20( ومن اأهم هذه اجلرائم: ال�سرقة واالختال�س وال�سطو، و الر�سوة، 
والغ�س، واالحتيال، و الك�سب غري امل�سروع اأو ال�سحت مثل الربا والقمار والتزوير وجتارة املخدرات وجتارة اجلن�س، كما 
ي�سمل التحرمي جميع اجلرائم امل�ستحدثة، مثل جرائم غ�سل االأموال غري امل�سروعة، وجرائم ال�سيكات بدون ر�سيد، 
والف�ساد املايل، وجرائم التالعب بالقوائم املالية  للمن�ساآت االقت�سادية، وجرائم التهرب ال�سريبي، وجرائم القر�سنة 
واالغت�ساب  القتل  وجرائم  الفكرية،  امللكية  و�سرقة  املمغنطة،  البنكية  البطاقات  وجرائم  االإلكرتونية،  التجارة  يف 
اأ�سد التحرمي لنف�س العلة التي  املرتبطة باملال. وهذه كلها جرائم اقت�سادية يف املفهوم املعا�سر ويحرمها االإ�سالم 
مت فيها حترمي اجلرائم املن�سو�س عليها يف الن�سو�س ال�سرعية، بل واأ�سد فيما اإذا كانت م�سار هذه اجلرائم  على 

املجتمع واالأمة ولي�س على الفرد فح�سب، ولذا قرر االإ�سالم عقوبة احلرابة على اجلرائم التي مُت�س اأمن االأمة)21(.

لذا ظهرت ت�سريعات جديدة تعيد تعريف بع�س اجلرائم الفردية لكونها اتخذت طابع ال�سرر االقت�سادي العام. 
انت�سارها يف املجتمع ي�سيب املجتمع بف�سل اقت�سادي عام من  اأ�سلها جرمية فردية، لكن  فمثال جرمية الر�سوة يف 

)20( Atbani، Faisal "The Prevention of Financial Crime Within an Islamic Legal Framework”، in ‘Institute of Economic Affairs’ 2007. Published 

by Blackwell Publishing، Oxford، <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14680270.2007.00706-.x/abstract>.

)21( في�سل عتباين، املرجع ال�سابق.
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خالل الف�ساد املايل واالإداري. وقد حر�ست الدول على اإ�سدار ت�سريعات خا�سة لتتبع ومعاقبة اجلرائم االقت�سادية 
باأ�سد ما ميكن من عقوبات حتى و�سل اأن مت ت�سريع حد القتل لبع�سها كجرائم جتارة وترويج املخدرات. ومن اأهم 
اجلزائي  والنظام  التزوير،  مكافحة  ونظام  الر�سوة،  مكافحة  نظام  هي:  االقت�سادية  باجلرائم  اخلا�سة  الت�سريعات 
اخلا�س بتزييف وتقليد النقود، ونظام مكافحة غ�سيل االأموال، ونظام مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية، والالئحة 
االأمم  التفاقية  التنفيذية  والالئحة  العقلية،  واملوؤثرات  باملخدرات  االجتار  ملكافحة  العربية  لالتفاقية  التنفيذية 
املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�سروع باملخدرات واملوؤثرات العقلية، ونظام مكافحة جرائم املعلومات. واإن كانت هذه 
القوانني �سدرت متناثرة يف عدة لوائح ورمبا من عدة جهات حكومية، اإال اأن بع�س الدول اأ�سدرت قانوناً خا�ساً ي�سمى 

قانون العقوبات االقت�سادية)22(، وا�ستمل على عقوبات خا�سة باجلرائم التي توؤثر على االقت�ساد الوطني. 

 �- القت�ساد يف القانون املدين: 

ُيعرف القانون املدين على اأنه »جمموعة القواعد التي تنظم العالقات املالية واالأحوال ال�سخ�سية الأفراد املجتمع« 
)يحي، ال�سيخ عمر، و�سعد، 1410هـ(. وبهذا ينظم القانون املدين نوعني من العالقات مالية واأحوال �سخ�سية. وقد 
تفرع من القانون املدين الكثري من القوانني التي مت�س العالقات املالية والتجارية بني االأفراد مثل القانون التجاري، 

وقوانني التمويل، وقوانني االأوراق التجارية، واالأوراق املالية، وقانون ال�سركات، وغريها.

وبهذا فاإن القانون املدين بفرعه املايل يعترب منظماً وحمركاً ملفاهيم واأ�سول االقت�ساد اجلزئي والذي هو »اأحد 
العلوم االجتماعية التي تهتم اأ�سا�سا بالطريقة التي يختار بها املجتمع يف توظيف موارده االإنتاجية النادرة لتحقيق 
اأهدافه االقت�سادية املتعددة«. حيث يتعامل االقت�ساد اجلزئي مع الوحدات الفردية يف االقت�ساد، وهي عادة الفرد اأو 

االأ�سرة واملن�ساآت االقت�سادية ال�سغرية.

ز-  القت�ساد يف القانون التجاري: 

اللغة  )جممع  التجارية«  واالأعمال  التجار  على  ت�سري  التي  القانونية  القواعد  »جمموعة  هو  التجاري  القانون 
العربية، 1420هـ(. وكذلك فهو »جمموعة القواعد التي تعني اأ�سا�سا بتنظيم ال�سئون التجارية« )يحي، ال�سيخ عمر، 
و�سعد، 1410هـ(. فهو يتوىل تنظيم البيئة التجارية بطرفيها - جتار واأعمال جتارية – لذا فهو ي�سم القواعد التي 
تتالءم مع ظروف وطبيعة االأن�سطة التجارية والتي هي العمود الفقري لالقت�ساد. ويندرج حتت القانون التجاري 
العالمات  نظام  اململكة-  يف  مطبق  هو  -كما  املثال  �سبيل  على  منها  واالقت�ساد  بالتجارة  املتعلقة  القوانني  جميع 

)22( قانون العقوبات االقت�سادية ال�سوري، موقع نقابة املحامني، اجلمهورية ال�سورية، 
.< http://www.syrianbar.org/index.php?news=551&print&print&print >       
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ونظام  التجارية،  االأ�سماء  ونظام  االإغراق،  ملكافحة  املوحد  والنظام  وال�سناعية،  التجارية  الغرف  ونظام  التجارية، 
التجارية،  البيانات  ونظام  الكرمية،  واالأحجار  الثمينة  املعادن  ونظام  التجارية،  االأوراق  ونظام  االأجنبي،  اال�ستثمار 
من  الواقية  الت�سوية  ونظام  الوطنية،  ال�سناعات  وت�سجيع  حماية  ونظام  املناف�سة،  ونظام  بالتق�سيط،  البيع  ونظام 
االإفال�س، ونظام الدفاتر التجارية، ونظام مكافحة الغ�س التجاري، ونظام الرهن التجاري، ونظام ال�سجل التجاري، 
ونظام ال�سركات، ونظام الوكاالت التجارية، ونظام ال�سركات املهنية. ومن خالل هذه القوانني التجارية تتمكن الدول 

من حتقيق اأهدافها االقت�سادية، وخ�سو�سا فيما يتعلق باالقت�ساد اجلزئي للدولة.

ح -  القت�ساد يف قانون العمل: 

يف  الدولة  اأداة  اأنه  كما  العمل،  و�ساحب  العامل  بني  والواجبات  واحلقوق  العالقة  ينظم  الذي  القانون  وهو 
التحكم واإدارة اقت�ساديات العمل واحلد من البطالة. وقانون العمل ُيعرف باأنه »جمموعة القواعد القانونية التي 
اآخرين وحتت توجيههم و�سلطتهم  اأ�سخا�س  اأجر حل�ساب  القيام بعمل مقابل  النا�سئة عن  الروابط اخلا�سة  حتكم 
واإ�سرافهم« )املو�سوعة العربية، 2013م(. ولذا فهو املنظم الرئي�سي لالأيدي العاملة يف القطاع غري احلكومي، والذي 
ي�ساهم م�ساهمة فعالة يف اإنتاج الدخل القومي؛  ينظم هذا القانون عدة م�سائل تتعلق جميعها بحماية احلقوق بني 
امل�سرتك، فيحدد  العمل  وعقد  الفردي  العمل  تنظم عقد  التي  القواعد  ي�سم  فهو  العمل،  واأ�سحاب  العمال  طائفة 
�ساعات العمل، وحق العامل يف االإجازات االأ�سبوعية واالإجازات ال�سنوية باأجر، ويقنن احلد االأدنى لالأجور، كما ينظم 
عمل الن�ساء ويحظر عمل الن�ساء واالأحداث يف بع�س االأعمال، ويبني اأي�ساً طريقة اإنهاء عقد العمل دون تع�سف من 
�ساحب العمل، وتعوي�س العامل اإذا تع�سف �ساحب العمل يف ا�ستعمال حقه يف الف�سل والذي ي�سمى بالف�سل التع�سفي 
باالإ�سافة لكثري من التفا�سيل ذات العالقة باملو�سوع. ولذا كان لقانون العمل دورا كبريا يف العملية االقت�سادية من 
خالل تقلي�س م�ستوى البطالة ورفع مقدرة العمال ال�سرائية مما يرتتب عليه زيادة يف الطلب على ال�سلع واخلدمات 
اإيجابيا يف منو االقت�ساد  يوؤثر  لهذه احلركة وهو ما  تبعاً  االإنتاج  اال�ستهالك ويزيد  املختلفة، فتت�سع بذلك حركة 

القومي وازدهاره.

ط - قانون القت�ساد الد�يل: 

وهو امتداد للقوانني املحلية يف البلدان واأ�سبح هناك ترابط وتكامل بني االأنظمة الدولية وخ�سو�سا فيما يخ�س 
 )World Bank، IMF، OECD، BIS، WTO( االقت�ساد. فبعد احلرب العاملية الثانية مت تاأ�سي�س عدة منظمات دولية
تهتم بو�سع اأطر ومعايري قانونية حلماية االقت�ساد العاملي، وت�سجيع التجارة البينية لتحقيق اال�ستقرار يف االقت�ساد 
العاملي، وقد �سبق االإ�سارة اإليها اأعاله. ويعرف قانون االقت�ساد الدويل باأنه جمموعة القواعد التي تنظم العالقات 
االقت�سادية بني الدول، فهو يتعلق بفرع القانون الدويل الذي يهتم باال�ستثمار والتجارة الدولية، والعقود والنقل 
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الدويل للب�سائع واخلدمات، انتقال روؤو�س االأموال اال�ستثمارية بني الدول، وغريها من املوا�سيع ذات العالقة. وعلى 
هذا فاإن من حيث املحتوى فالقانون االقت�سادي الدويل يدمج القوانني املحلية مع املعايري الدولية بهدف حتقيق 

م�سلحة اقت�سادية دولية)23(.  

رابعا: التطبيقات

١- القوانني املتعلقة بالنظام القت�سادي الإ�سالمي:

عند تدري�س مادة مبادئ االقت�ساد االإ�سالمي لطالب القانون يجب اأن تختلف معطيات املادة واإن مل تختلف مفردات 
املادة. فغالب مفردات مناهج االقت�ساد االإ�سالمي ت�ستمل على موا�سيع متنوعة منها النظرية االقت�سادية، واالأنظمة 
االقت�سادية املعا�سرة، واال�ستقرار االقت�سادي واملايل، وامللكية ودور االإن�سان يف تنميتها واملفهوم االإ�سالمي للمناف�سة 
ومالية الدولة وما يتعلق بها من اإيرادات ونفقات، وكذلك حمدودية املوارد الطبيعية ودور االأموال يف االإنتاج وعوامل 
االنتاج واإ�سدار النقود واحلد من الفقر من خالل اإعادة توزيع الرثوة بوا�سطة الزكاة وال�سدقات، وامللكية واالأوقاف، 
وعقود  ال�سركة  مثل  واملالية  االقت�سادية  املعامالت  وو�سائل  الربح  وتعظيم  واالدخار  واملخاطرة  االإنتاج  وعوامل 
املفردات من خالل تعريف  املعامالت املحرمة. فاإذا نظرنا لهذه  اإىل  املالية والتاأمني باالإ�سافة  التمويل والو�ساطة 
االقت�ساد االإ�سالمي ال�سابق ذكره »جمموعة من االأحكام ال�سرعية واملبادئ القانونية واملعايري االأخالقية، التي حتكم 
درا�سة  يتم تدري�سها من خالل  املفردات  اأن جميع هذه  )العتباين، 1432هـ(، جند  النا�س«  االقت�سادي عند  ال�سلوك 
و�سرح الت�سريعات )قوانني واأنظمة( التي ت�سدرها الهيئات الت�سريعية يف الدولة. وعند درا�سة حالة اململكة العربية 
الكلي  ب�سقيها  االقت�سادية   احلياة  ي�سري  قانوًنا  و�ستني  خم�س  عن  يزيد  ما  اأ�سدرت  قد  اململكة  اأن  جند  ال�سعودية 

واجلزئي. 

2- قانونية امل�سطلحات القت�سادية:

تدري�س موا�سيع  فعند  االقت�سادية.  امل�سطلحات  �سرح  القانونية عند  املفاهيم  االعتبار  التجربة يف  اأخذت  كذلك 
مثل الوقف والتاأمني، وامللكية، واجلرائم االقت�سادية، وحماية امل�ستهلك، واال�ستثمار، وعقود املعامالت املالية، والعمل 
والعمال، فالبد من تدري�س املفهوم والطبيعة وامل�سادر القانونية لتلك املوا�سيع وكذلك االآثار القانونية من حيت 

التزامات االأطراف ذات العالقة والنتائج القانونية املرتتبة على كل مو�سوع.

)23( يوؤخذ على قانون االقت�ساد الدويل اأنه يخدم امل�سلحة االقت�سادية للدول العظمى على ح�ساب دول العامل الثالث )كما ت�سمى(، حيث اأن هناك تاأثري 
قوي من الدول االقت�سادية الكربى يف �سياغات القوانني الدولية، بل ورمبا يف القوانني املحلية لبع�س الدول النا�سئة، وذلك من خالل مداوالت ما 

ي�سمى بالغرف اخل�سراء، وقد ي�سل االأمر بالتهديد من قبل الدول الكربى بقطع امل�ساعدات املالية عنها، انظر على �سبيل املثال: 
<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org1_e.htm>. 
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3- اجلرائم القت�سادية بني ال�سريعة �القانون

اإن انت�سار اجلرائم االقت�سادية يف املجتمعات االإ�سالمية ما هو اإال موؤ�سر عن الف�ساد االقت�سادي، واملايل، واالإداري. 
والغ�س،  والقمار،  والر�سوة،  الربا،  راأ�سها  وعلى  االقت�سادية  اجلرائم  فيها  مبا  اخلبائث  جميع  االإ�سالم  حرم  ولقد 
وجعل لها عقوبة يف االآخرة ورمبا عقوبة يف الدنيا ولكن مل ي�سع نظرية حمددة للجرمية االقت�سادية، ومع ذلك 
جعل لويل ال�سالحية يف اأن ي�سع االإطار النظري والنطاق التطبيقي لهذه اجلرائم من خالل ال�سيا�سة ال�سرعية. 
فمثال ُعرفت اجلرمية يف الفقه باأنها »حمظورات �سرعّية زجر اهلّل تعاىل عنها بحّد اأو تعزير«)24( )الكويتية، 2004م(. 
وبالتايل فعندما تدر�س مادة االقت�ساد االإ�سالمي من  زاوية قانونية البد من التطرق للجوانب القانونية التطبيقية 
واملمار�سات الفعلية وال ينبغي تدري�سها كمادة فقهية موغلة يف التفريعات واالختالفات اأو مادة »وعظية« دون التطرق 
للت�سريعات التي تتعامل مع هذه املمار�سات وكيفية احلد منها وحماربتها. وال �سك اأن ال�سريعة االإ�سالمية تعاملت 
مع ق�سايا املعامالت بتف�سيالت تطرقت جلميع احلوادث واملمار�سات، لكن هذه التف�سيالت تتطلب تدري�س القوانني 

املحددة التي تخرج املو�سوع من اخلالفات الفقهية من خالل ال�سيا�سة ال�سرعية.

4- درا�سة حالة: » نظام املناف�سة )مكافحة الحتكار(« 

مو�سوع االحتكار من البعد االقت�سادي بحيث ُيدر�س مفهومه واأثره على االقت�ساد، وكذلك ميكن اأن ُيدر�س من 
خالل البعد الفقهي من حيث تعريفه وحكمه وخالف الفقهاء يف �سفة االحتكار. لكن يبقى للبعد القانوين دوره يف 
االإ�سالمية.  ال�سريعة  ت�سريعات وقوانني حمددة مقتب�سة من  واملوؤ�س�سة على  املبنية  واملمار�سات  التطبيقات  تدري�س 
فبالرغم من اأنها عامل مهم ورئي�س يف اإف�ساد املنظومة االقت�سادية واالجتماعية وموؤثر يف ا�ستقرارها، وبالرغم من 
اأن ما مت كتابته يف موا�سيع االحتكار  اأننا جند  اإال  اأنها من املمار�سات املحرمة بالكتاب وال�سنة )ابورخية، 1418هـ(، 
مثل  الفقهاء  بني  باخلالفات  مليء  االحتكار  مو�سوع  اإن  حيث  التطبيقية،  املهنية  ممار�ستهم  يف  الطالب  تفيد  ال 
االختالف يف تعريف االحتكار، ويف ما يقع فيه االحتكار ويف �سروط االحتكار وطبيعة ال�سوق الذي يقع فيه االحتكار، 
مليء  االإ�سالمي  الفقه  اأن  �سك  وال  املحتكر.  على  االأمر  ويل  و�سلطة  االحتكار،  ومدة  باالأ�سعار،  االحتكار  وعالقة 
باالآراء الفقهية املتنوعة وال �سك اأن معظم هذه االآراء وردت يف ع�سور تختلف فيها طبيعة ال�سلع وطبيعة اال�ستهالك 
وطبيعة االأ�سواق عن الو�سع الراهن، لذا بادرت الدول ومنها اململكة اإىل و�سع ت�سريع )قانون()25( يهدف اإىل حماية 
املناف�سة العادلة بني كبار التجار و�سغارهم وت�سجيعها، ومكافحة املمار�سات االحتكارية التي توؤثر على �سوق املناف�سة 

)24( املو�سوعة الفقهية الكويتية، اجلزء ال�ساد�س ع�سر، ف�سل اجلرمية.
)25( نظام املناف�سة ال�سادر مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )138( وتاريخ 26 /1425/4هـ.
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امل�سروعة. وبالتايل فقد ح�سم هذا القانون جميع اخلالفات الفقهية وو�سع تف�سيالت ملعامالت مل تكن موجودة يف 
املراقبة  واإجراءات  املمار�سات االحتكارية  القانون حدد تعريفا لالحتكار وماهية  اإن  املثال  �سبيل  االأوائل. فعلى  فقه 
والتفتي�س والعقوبات التعزيرية لتلك املخالفات. وعلى هذا فاإن تدري�س هذا القانون وتطبيقاته اأهم لطالب القانون 
واملاج�ستري التنفيذي من جمرد ا�ستطراد اآراء الفقهاء وخالفتهم التي ال غنى عنها لطالب الفقه وال�سريعة. بل اإن 
بع�س املناهج )امل�سري، فقه املعامالت املالية، 2011م( املخ�س�سة لطالب االقت�ساد ف�سال عن االقت�ساد االإ�سالمي 
تتعامل مع مو�سوع االحتكار على اأنه مو�سوع فقهي بخالفاته واآراء العلماء فيه بعيد عن الواقع املعا�سر ومفهوم 

وطبيعة االحتكار يف االقت�ساد املعا�سر. 

خام�سًا: اخلامتة �التو�سيات

ال �سك اأن تو�سع العلم وتفرعه تطلب اأن ُتفرد مواد متخ�س�سة للفروع التي كانت تدرج حتت موا�سيع عامة. وهذا 
االأمر ينطبق على جميع العلوم النظرية التطبيقية. ومن  خالل ما �سبق ما مت ا�ستعرا�سه يف  هذه الدرا�سة جند اأن 

هناك عدة حتديات:

اإ�سكالية يف مناهج علم االقت�ساد االإ�سالمي والتي لي�س لها معيار حمدد، فكتب االقت�ساد االإ�سالمي لي�س لها هوية 
حمددة، فحيناً جندها تتفق يف موا�سيع وتختلف يف موا�سيع اأخرى، وحيناً جندها تركز على املنظور االقت�سادي واأحياناً 
اأخرى تركز على املنظور الفقهي. وعلى ذلك فهي حتما حتتاج  اإىل وفق ما تتطلبه طبيعة التخ�س�س ونوعية التعليم من 

حيث كونه اأكادميي اأو تنفيذي. 

الفقه، وطالب  التفريق بني طالب  االإ�سالمي يجب  االقت�ساد  الطالب، فعند تدري�س مواد  اإ�سكالية فيما يخ�س 
اأبعاد  التدري�س من خالل  يتم  اأن  والتنفيذيني. فيجب  و  االأكادمييني  القانون، وكذلك الطالب  االقت�ساد، وطالب 

خمتلفة تتطلبها حاجة الطالب والعمل ولي�س جمرد ح�سو معلومات نظرية.

هناك حاجة لوجود تنوع يف مدر�سي االقت�ساد االإ�سالمي من حيث التخ�س�سات لتدري�س مواده من اأبعاد متنوعة.

وجود فجوة علمية/عملية بني نظرية االقت�ساد االإ�سالمي، واملمار�سات العملية املرتبطة بها من خالل القوانني 
االقت�سادية. وبالتايل فالدرا�سة تقرتح التو�سيات التالية:
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يف  التطبيقية  املمار�سات  عند  الفعال  االأثر  �سيعك�س  مما  القانون  طالب  غري  عند  القانونية  الثقافة  تعزيز  اأ- 
التحقيقة  اأو  الق�سائية  القطاعات  يف  يعملون  الذين  ال�سريعة  طالب  اأن  جند  وهنا  املختلفة.  التخ�س�سات 
يتمكنوا من فهم  العامة حتى  االإدارة  )اأنظمة( من معهد  قانون  يدر�سوا ماج�ستري  باأن  والرقابية، يوجهون 

طبيعة املمار�سات العملية.

ب- تقنني االأحكام الفقهية )املتعلقة باالقت�ساد( واملتفق عليه بني الفقهاء اأو املجامع الفقهية مبا يحقق امل�سلحة 
االقت�سادية )م�سلحة االأمة( وجعلها يف قوانني ملزمة من باب )ال�سيا�سة ال�سرعية(.

ج- اإيجاد برامج تعليمية تنفيذية يف تخ�س�سات قانونية دقيقة ومتنوعة متنح درجات عليا، بحيث يتم تدري�س فرع 
من الفروع بنظرة عميقة وبالتايل جند اأن لدينا مثال تخ�س�س يف التاأمني، وتخ�س�س يف الزكاة، وتخ�س�س يف 
الوقف، وتخ�س�س يف اال�ستثمار، وتخ�س�س يف اخلدمات املالية، وتخ�س�س يف اجلرائم االقت�سادية ...الخ. وبهذا 
ميكن اأن تكون هناك درجات عليا يف تخ�س�سات دقيقة متعددة، فعلى �سبيل املثال، يتطلب العمل يف املوؤ�س�سات 
املالية وجود كوادر قانونية موؤهلة ت�ساند اجلهات الرقابية يف حتقيق اال�ستقرار االقت�سادي من خالل احلد من 

اجلرائم االقت�سادية يف النظام االقت�سادي يف الدولة. 

واحلمدهلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني حممد بن عبداهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني،،،
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