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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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The study explains establishment of an academic program that can fulfil the needs of institu-

tions and organizations of nonprofit sector for appropriately qualified personnel to further their 

goals. Specialized persons in the management of nonprofit organizations are of prime impor-

tance in this regards. The objective is to raise the efficiency and effectiveness in utilizing the 

financial and physical assets in an innovative manner while meeting legal requirements includ-

ing Shari’ah norms and regulations.

 تتناول الدرا�سة تاأ�سي�س برنامج اأكادميي ي�ستجيب الحتياجات موؤ�س�سات ومنظمات قطاع الرب ، من الكوادر املوؤهلة 
بال�سعي يف ال�سالح ، واملتخ�س�سة يف االإدارة االقت�سادية للموارد واالأ�سول املالية ملوؤ�س�سات / ومنظمات قطاع الرب. 
املالية االبتكارية  املالية ) عينية ونقدية ( وفق ال�سيغ  اأ�سولها  ، وت�سغيل  وبهدف رفع كفاءتها وفاعليتها من جهة 

ال�سرعية وامل�سروعة ، والتي دفع بها الفكر االقت�سادي االإ�سالمي اإىل �سوق املنتجات املالية ال�سرعية .



1 د / حممد بن ح�سن الزهراين - د / �سعد بن حمدان اللحياين

اقت�صاديات قطاع الرب : 

ت�صميم برنامج تعليمي 

اإعداد:
د / حممد بن ح�صن الزهراين               

د / �صعد بن حمدان اللحياين

كلية العلوم االقت�سادية واملالية االإ�سالمية
جامعة اأم القرى
1435هـ   - 2014م

بتمويل كر�سي الرب واخلدمات االإن�سانية بجامعة اأم القرى



اقت�ساديات قطاع الرب : ت�سميم برنامج تعليمي 2

املحت�يات
املقدمة 
o  م�سكلة الدرا�سة

o  سوؤال الدرا�سة�

o  اأهداف الدرا�سة

o  فر�سية الدرا�سة

o  اأهمية الدرا�سة

o  منهج الدرا�سة

o  الدرا�سات ال�سابقة

املطلب االأول ـ البنية التحتية لربنامج »اقت�صاديات الرب« 
اأوال ـ موؤ�س�سات البناء التكويني 

1 ـ القراءة املتمايزة على ن�س واحد

2 ـ الفاعلية العلمية 

3 ـ التغري يف اخلرائط التنظيمية ملنظمات االأعمال

4 ـ الفاعلية الب�سرية

5 ـ طلب ال�سوق ـ القطاع 

6 ـ م�سوؤولية االإ�ستخالف

7 ـ النطاق اجلغرايف ملخرجات الربنامج

ثانيا ـ الت�سور العقدي لربنامج »اقت�ساديات الرب«

ثالثا ـ طبيعة برنامج “اقت�ساديات الرب”

رابعا ـ ا�سرتاتيجية برنامج “اقت�ساديات الرب” 

7

14
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املطلب الثاين ـ البناء الف�قي للربنامج
اأوال ـ هند�سة البناء التعليمي

الت�سميم الهيكلي ( 1

تعريف برنامج “اقت�ساديات الرب” أ- 

اأهداف برنامج “اقت�ساديات الرب” ب- 

o  غاية الربنامج

o  قواعد تاأ�سي�س االأهداف

o اأهداف الربنامج

	 االأهداف الكلية

	 االأهداف اجلزئية

حمددات الت�سميم الهيكلي للربنامج ج- 

اأوال ـ القواعد التاأ�سي�سية :

	 القاعدة االأوىل ـ حتقيق البعد احل�ساري االإ�سالمي

	”القاعدة الثانية ـ تخريج “االإن�سان ال�سالح امل�سلح لغريه

	  القاعدة الثالثة ـ كفاءة التكوين

	القاعدة الرابعة ـ  التطبيقات العملية

	القاعدة اخلام�سة ـ امل�سائل العارية

	القاعدة ال�ساد�سة ـ الت�ساند الع�سوي

	القاعدة ال�سابعة ـ التناف�سية

ثانيا ـ القواعد التكوينية :

	قاعدة التكوين املهاراتي

32
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	 قاعدة التكوين بالكفاءة

	قاعدة التكوين املناظر للمهام

ت�سييد البناء التعليمي للربنامج ( 2

منطقة جتميع املوادأ- 

	 املنطقة املركزية

o  قطاع التمويل

o  ـ قطاع العقار

o  قطاع امل�ستفيدين

	 قائمة املواد

منطقة توزيع املواد  ب- 

	قاعدة التوزيع

	 جدول املواد

خارطة الربنامج التعليمي على امل�ستوى االأفقي ( 3

	 تو�سيف الربنامج

o  ا�سم الربنامج

o  نوع الربنامج

o  جمموع ال�ساعات

o  ال�سهادة

o  م�سمى ال�سهادة

o  الدرجة العلمية

o  عمر الربنامج

o  روؤية الربنامج
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o  ر�سالة الربنامج

o  التعريف بالربنامج

o  و�سف عام للربنامج

o جدوى الربنامج

o   االن�سجام الداخلي للربنامج

التنظيم الداخلي للربنامج ( 4

	اأ ـ الدرجة العلمية

	 ب ـ ال�سهادة

	ج ـ م�سمى ال�سهادة

	د ـ نظام ومدة الدرا�سة

	هـ ـ �سروط القبول

ثانيا ـ جدوى التاأ�سي�س لربنامج »اقت�ساديات الرب« 

	1 ( املجاالت الوظيفية

	 2 ( اجلدوى العملية

اخلامتة
اله�ام�ش

امل�صادر

50
51
52



اقت�ساديات قطاع الرب : ت�سميم برنامج تعليمي 6



7 د / حممد بن ح�سن الزهراين - د / �سعد بن حمدان اللحياين

املقدمة)1(

االأخوة  باإحياء  وذلك   ، الع�سوي  الت�ساند  ومنوذج  التكافل  وعقد  الرتاحم  عقيدة  يجلي  عامل  الرب  موؤ�س�سات  متثل 
االإميانية / االإ�سالمية والتي تتمحور حول تلك املعاين ال�سامية واملثل العالية من الرتاحم والتكافل ، لتكون دائما 
يف املجتمع االإ�سالمي مع تراوح درجات التطبيق لالإ�سالمية ، موجها للعدالة االجتماعية من جهة ، وعامل تعديل 
لذلك الرتاوح املنتج الختالل يف جمال توزيع الرثوة والدخل ، ولهذه الطبيعة وما ين�ساف اإليها من خ�سائ�س متيز 
احلكومة  تتبع  وموؤ�س�سات   ، واملال  االأعمال  كموؤ�س�سات جمتمع  املجتمع  موؤ�س�سات يف  املوؤ�س�سات عن غريها من  تلك 
اإىل حت�سيل عوائد فهي متول لتقدم  العمل اخلريي وال تطمح  التي ت�ستهدف  الن�ساطات والربامج  ، وت�سمل تلك 
للم�ستفيدين جمانا ، على اأن ذلك ال ينفي حت�سيلها يف االأجل املتو�سط والطويل على مكا�سب دنيوية واآخروية ولكن 
ب�سرط ح�سور النية عند التمويل ، ولهذا كان احلر�س على حماية اللقب »الرب« لهذه املوؤ�س�سات متايزا ح�ساريا عن 
تلك الن�ساطات التي تقوم / تلتزم بها ال�سركات يف القطاع االأهلي وتنظم هيكليا يف وحدة »امل�سوؤولية االجتماعية« ، الأن 

وجودها مالأ فراغ الآثار وانعكا�سات �سلبية انتجتها موؤ�س�سات القطاع االأهلي ـ 

 ( النقدية  االقت�سادية  املدر�سة  املتطرف  ت�سكله  يف  وال�سيما  الدهري  االقت�سادي  الفكر  تعاليم  اعتمد  عندما 
التخل�س  العامة عرب �سيا�سة  الوطنية من تقدمي اخلدمات  الدولة  ان�سحاب  النيوليربالية / مدر�سة �سيكاغو( مع 
حيث اخل�سخ�سة ، ومن جهة ملكافحة االجتاهات الفكرية �سواء تلك التي تنطلق من مبداأ العدالة االجتماعية ، اأو 
اآلية لت�سحيح اختالل بنيوي ، فقد بعده االأخالقي واإن  تلك التي تتخذها اداة نقدية لذلك الفكر ، ومن ثم فهي 

ا�ستمد قوة وجوده من نظم )ت�سريعات( حكومية وعلى م�ستوى دويل. 

يف  املندرجة  الن�ساطات  تلك  بني  ارتباطية  عالقة  اإثبات  اإىل  �سعت  التي  التنظريات  الوجود  هذا  من  عزز  وقد 
»امل�سوؤولية االجتماعية« وبني عوائد ال�سركات ، والتي ادت اإىل قناعات لدى قيادات تلك ال�سركات ، فخ�س�ست مبالغ 
لتقدمي برامج اجتماعية للمجتمع ، ثم عرب عوملة اأحادية التوجه مت تدويل هذا امل�سطلح »امل�سوؤولية االجتماعية« يف 
بلدان العامل االإ�سالمي والعربي منها ، واأ�سبح ق�سية بالن�سبة الأطراف فاعلة يف تلك املجتمعات فعملت على التوعية 
به ، وادراجه بنظام )قانون( يقوي من وجوده ، ومت تاأ�سي�سه على اأ�سا�س اأنه من مدلوالت الوطنية ونحو ذلك ، واأنه 
ميثل ا�سرتاتيجية يف جناح ال�سركات من حيث حتقيق اأهدافها وتعزيز ربحيتها ، فبهذا الفقد وبهذه القوة يف الوجود 
يفتقر ذلك الفكر الوافد قدرته على الرتقي ب«اخللقية االإن�سانية« التي ت�سلح معها البناء االإنتاجي واخلدمي من 
ناحية وقوى ال�سوق يف ناحية ثانية ، ذلك اأن ت�سخي�س االأزمات التي يعاين منها العامل هي نتاج فكر وتفكري مادي 

ارتك�س فيه االإن�سان اإىل م�ستوى العقل الغريزي. 
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ومن هنا فاإن الدرا�سة احلالية عمدت اإىل �سمولية ا�سم »الرب« العتبارات عدة منها اأنه لفظ قراآين ونبوي ، والأنه 
موؤ�س�س على قيمة دينية تعلي من قيمة اأخالقية ، ولهذا اال�سا�س تربز فاعليته لدى املجتمع االإ�سالمي ، ملا يف ذلك 
املدلول من الثواب االآخروي والك�سب الدنيوي من حيث الربكة وكفى بذلك مغنما ، وهكذا يتجلى الفكر االقت�سادي 
االإ�سالمي يف ترقية »اخللقية االإن�سانية« بخالف مفاهيم الفكر االقت�سادي الدهري والتي جتد لها قبوال م�ست�سلما 
. وقد مت متديد ذلك اال�سم القراآين والنبوي اإىل ت�سمية القطاع الثالث الذي تندرج فيه موؤ�س�سات / منظمات الرب ، 
بقطاع الرب ـ جتدر االإ�سارة اإىل اأن اطالق الالربحية على هذا القطاع غري �سليمة الأن اهلل تعاىل قال )اأُْوَلـِئَك الَِّذيَن 
اَرُتُهْم َوَما َكاُنواْ ُمْهَتِديَن( �سورة البقرة اآية 16، وعليه فاإن قطاع الرب ي�سمل  َ اَلَلَة ِباْلُهَدى َفَما َرِبَحت جتجِّ ُواْ ال�سَّ ا�ْسرَتُ
ون�ساطات  برامج  من  به  ت�سهم  مبا  وجل  عزل  اهلل  من  والدنيوي  االآخروي  اجلزاء  ت�ستهدف  التي  التنظيمات  تلك 

وخدمات ومتويل الحتياجات �سريحة من املجتمع . 

لقد خرج الفكر االقت�سادي االإ�سالمي ليبعث احلياة ويفعل دوره يف املجتمع من خالل تكثيف االهتمام باقت�ساديات 
الوقف ومدى ا�سهام هذه املوؤ�س�سة االإ�سالمية يف تعزيز قوة دور املوؤ�س�سات اخلريية يف املجتمع االإ�سالمي ، وكذلك 
عمد اإىل امل�سوؤولية االجتماعية ليحيلها اإىل اأنها من �سمن اأعمال الرب واأن لها وجود تاريخي يف احل�سارة االإ�سالمية 
، بل واأكرث من ذلك قدم منتجات مالية ت�سهم يف زيادة درجات قوة وجود فاعل ملوؤ�س�سات / منظمات قطاع الرب ، وركز 
الفكر االقت�سادي االإ�سالمي على البعد االآخروي واملكا�سب الدنيوية التي تنتج من القيام بعمل الرب ، وهو ما ميايز 
هذا الفكر عن غريه ، اإذ اأن النظر اإىل تلك املوؤ�س�سات ال على اأ�سا�س معاجلة الأزمة مثال دولة الرفاهة االجتماعية 
كما ينظر لها اأن�سار املدر�سة االقت�سادية النيوليربالية ، بل لكونها تطبيق اللتزام ديني يوجب على املجتمع اأفراده 
وموؤ�س�ساته باإقامة مثل هذه املوؤ�س�سات للوفاء باحتياجات الفقراء وامل�ساكني وعلى م�ستويني االإ�سباع وعلى م�ستوى 
املوؤ�س�سات يف  تلك  اإ�سهام  زاد  والت�سييج  التاأ�سي�س  ، وبهذا  الدوري  اال�ستحقاق  تغني عن  اآلة  التمكني من  اأي  االإغناء 
املجتمعات االإ�سالمية وامتدت اإىل جماالت خمتلفة كالتعليم وال�سحة ، وهذا هو الفارق الذي دائما ما مييز ويتميز 
به الفكر االقت�سادي االإ�سالمي �سواء على م�ستوى التاأ�سي�س حيث ال�سريعة االإ�سالمية اأو / و على م�ستوى الفعل ، 

فالروؤية لي�ست مادية ال تعنى باالإن�سان اإال من حيث منافعه وم�ساحله الذاتية فقط .  

وعلى م�ستوى الواقع فاإن املوؤ�س�سات اخلريية يف املجتمع ال�سعودي بتلك املنطلقات العقدية ، تفعل اأدوارها بتقدمي 
خدماتها ل�سريحة كبرية من املحتاجني ، وحكومة خادم احلرمني ال�سريفني تقدم لها الدعم املايل ، باعتبارها اأداة 
من �سمن االأدوات التي تنفذ من خاللها احلكومة ا�سرتاتيجية مكافحة الفقر ، ومع ذلك فاإن كثريا من املوؤ�س�سات 
اخلريية مل تتحرك ا�ستجابة للتطورات التي حدثت على م�ستوى التنظري ويف جمال االقت�ساد االإ�سالمي ، وبقيت 
ناحية  �سواء من  املوؤ�س�سات  تلك  واقع  على  انعكا�سا  لها  قد ال جتد  التي   ، واملوؤمترات  الندوات  عقد  ن�ساط  تدور يف 
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اأو من ناحية توظيف مواردها املالية واأ�سولها العقارية ، مع كرثة وجود  اأو من ناحية نظمية )قانونية(  تنظيمية 
الدرا�سات التطبيقية التي تطالب باإحداث تغيريات قد ي�سل بع�سها اإىل جذرية التكوين التنظيمي واالإداري ، وعلى 
الرغم من جناحاتها غري ال�سمولية من حيث امل�ستفيدين �سواء على م�ستوى تزايد اأعدادهم اأو على م�ستوى تزايد 
وتنوع احتياجاتهم ، نقول على الرغم من ذلك اإال اأن االأثر املعريف بقي حمدودا وجزئيا ، من ذلك اإثباتا ابتكار الفكر 
االقت�سادي االإ�سالمي لعدد من املنتجات املالية التي تعظم من قيم االأ�سول التي متتلكها تلك املوؤ�س�سات بل والتي 
متكنها من زيادة اأ�سولها املالية ، ومنها وقف النقود والتي قامت جمعية الرب مبكة املكرمة بتطبيق هذه الفكرة عرب 

توظيفها يف اأموال املح�سنني ـ 

وهذه اجلمعية هي التي مولت كر�سي الرب بجامعة اأم القرى وهذه الدرا�سة ـ ومن اأمثلة التطورات دعوات الدرا�سات 
اإىل عمليات  اأمل احلاجة والعوز  اآالم وال�سيما  التحول من عمليات اال�سهام يف تخفيف  املوؤ�س�سات من  العلمية لتلك 
االإغناء )ما ي�سمى يف غري الفكر االقت�سادي االإ�سالمي التمكني ( وذلك بدفع / بتمويل امل�ستفيد اآلة يغني بها نف�سه 
ومن يعول ـ وهي من اأحد حكم الزكاة ـ وهو ما قامت بتنفيذه بع�س تلك املوؤ�س�سات ، ويف م�سهد تطوري اآخر ركز الفكر 
االقت�سادي االإ�سالمي وال�سيما يف منطقته املالية على ا�ستحداث منتجات مالية توؤدي اإىل زيادة حجم املوارد ومن 
ذلك منتج ال�سناديق الوقفية . ومع هذا فاإن تلك املوؤ�س�سات تعاين من معوقات حتد من كفاءتها وفاعليتها ، وياأتي 
من �سمن تلك املعوقات الكادر الب�سري املوؤهل الذي يتوافق مع تلك التغريات ولو على م�ستوى املعرفة العلمية ، ودون 
�سك اأن وجود هذا املعوق ي�سهم يف تدين م�ستوى الكفاءة االقت�سادية ـ االجتماعية ملوؤ�س�سات الرب ، وهذه املعاناة تعزى 
يف النهاية اإىل غياب الربنامج االأكادميي املوؤ�س�س على اأ�س�س اأعمال الرب من جهة الت�سور العقدي ومن جهة تنظريات 

الفكر االقت�سادي االإ�سالمي. 

م�صكلة الدرا�صة:

اأدت التطورات الدولية واملحلية اإىل منو وظائف وعمليات موؤ�س�سات الرب ، يف الوقت الذي الزالت فيه تلك املوؤ�س�سات 
/ املنظمات تعمل على م�ستوى الت�سريف االإداري غري املتخ�س�س يف توظيف وا�ستخدام مواردها واأ�سولها املالية ، مع 
تزايد يف حجم وتنوع احتياجات امل�ستفيدين ، االأمر الذي اأدى اإىل �سعف م�ستوى الكفاءة والفاعلية ملوؤ�س�سات الرب ، 
وعليه فاإن تلك املوؤ�س�سات يف حاجة اإىل توفر كادر ب�سري موؤهل يف توظيف علم االقت�ساد االإ�سالمي يف اإدارة ا�ستخدام 

املوارد واالأ�سول املالية التي متتلكها تلك املوؤ�س�سات. 
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وحيث اأنه ال يوجد برنامج اأكادميي ي�ستجيب الحتياجات تلك املوؤ�س�سات ، جاءت هذه الدرا�سة ملعاجلة هذه امل�سكلة 
ذات اجلهتني ، جهة التعليم اجلامعي وجهة املوؤ�س�سات ، فاملوؤ�س�سات تريد رفع م�ستوى كفاءتها وفاعليتها وتفتقد اإىل 
الكادر الب�سري الذي ميكن له القيام بتلك املهام وحتقيق تلك االأهداف ، والتعليم اجلامعي يف حاجة اإىل التاأ�سي�س 
لربنامج تعليمي يلبي بكل دقة االحتياجات الوظيفية يف تلك املوؤ�س�سات . وميكن تلخي�س امل�سكلة يف :غياب برنامج 

تعليمي متخ�س�س يف االإدارة االقت�سادية للموارد واالأ�سول املالية ملوؤ�س�سات / ومنظمات قطاع الرب.  

�ص�ؤال الدرا�صة :

كيف ميكن �سناعة برنامج تعليمي يلبي االحتياجات الوظيفية ملوؤ�س�سات ومنظمات الرب يف جمال ادارة املوارد املالية 
)= النقدية + العينية( ؟ . ويتفكك عن هذا ال�سوؤال الكلي اجلزئيات الت�ساوؤلية التالية : 

ما هي متطلبات العمل الوظيفية الدائرة يف اقت�ساديات الرب ؟  	•

ما هي املتطلبات املعرفية واملهارية والقيمية التي تفي باحتياجات موؤ�س�سات قطاع الرب يف ذلك املجال ؟ .	•

واملهاراتية والقيمية يف منتج مقررات م�ستقلة 	• املعرفية  املتطلبات  كيف ميكن حتويل )�سناعة حتويلية( تلك 
بذاتها ، اأو على �سكل مفردات يف مقررات مدجمة ؟ 

كيف ميكن ا�ستخراج )�سناعة ا�ستخراجية( املعارف النظرية والعملية من منتجات حقل االقت�ساد االإ�سالمي؟	•

اأهداف الدرا�صة:

ت�سعى الدرا�سة اإىل حتقيق هدفها الرئي�سي والذي يتج�سد يف �سناعة برنامج تعليمي يلبي االحتياجات املعرفية 
واملهاراتية يف جمال االإدارة االقت�سادية ملوؤ�س�سات ومنظمات قطاع الرب . وبتحقيق هذا الهدف الرئي�سي تتحقق اأهداف 

اأخرى منها:   

االإ�سهام يف رفع كفاءة اداء موؤ�س�سات / منظمات قطاع الرب . 	•

واملالية 	• االقت�سادية  العلوم  كلية  االقت�ساد يف  التعليمي كم�سار فرعي من حقل  الربنامج  الإدراج هذا  التمهيد 
االإ�سالمية بجامعة اأم القرى . 

تخريج االأخ�سائي يف اإدارة اقت�ساديات الرب .  	•
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وحتى ميكن الو�سول اإىل حتقيق الهدف الرئي�سي البد من املرور على عنا�سره املكونة ل�سياقه ال�سمويل والعمومي 
، واملتمثلة يف االآتي : 

التعرف على املنطقة املركزية يف برنامج تعليمي تنح�سر مهمته يف تخريج اأخ�سائي مهني يف اقت�ساديات الرب . . 1

التعرف على االحتياجات املعرفية الأخ�سائي اقت�ساديات الرب .. 2

التعرف على املهارات التي ي�ستلزم توفرها يف اأخ�سائي اقت�ساديات الرب . . 3

فر�صية الدرا�صة:

اأن تاأ�سي�س برنامج تعليمي يف اإدارة املوارد املالية )= العينية + النقدية( ملوؤ�س�سات قطاع الرب ، ي�سهم يف رفع الكفاءة 
ال�سرعية ـ االقت�سادية لتلك املوؤ�س�سات .   

اأهمية الدرا�صة: 

 تنبع اأهمية الدرا�سة من الروافد التالية : 

ــــ من �سرورة عقدية وح�سارية ، وذلك اأن وجود موؤ�س�سات / ومنظمات تقوم باأعمال خريية ، فهي حتيي �سنة وتوؤدي 
وال�سدقات  الزكاة  بتح�سيل  وذلك  التكافل  فهو  الواجب  واأما   ، الوقف  موؤ�س�سة  احياء  فهي  ال�سنة  فاأما  واجبا 
واإنفاقها يف اأوجه اال�ستحقاق ال�سرعية ، ومن هنا يتولد عن عمل تلك املوؤ�س�سات قيم الرتاحم والتما�سك على 
م�ستويات عدة �سيا�سية واجتماعية ، وحتقق العدالة ، لكل هذا فاإن �سد حاجة هذه املوؤ�س�سات والقطاع باأكمله تعد 
�سرورة عقدية وح�سارية ، وحيث اأن وجود برنامج تعليمي متخ�س�س يف اإدارة اقت�ساديات املوارد املالية )عينية + 
نقدية( ي�سهم يف رفع كفاءة اداء موؤ�س�سات / منظمات قطاع الرب ، كانت اال�ستجابة فري�سة تفر�سها تلك ال�سرورة 

العقدية واحل�سارية .

ــــ ومن روافد اهمية هذه الدرا�سة ا�ستجابتها للحاجة لبناء كوادر ب�سرية متخ�س�سة يف جمال اقت�ساديات املوارد 
املالية ملوؤ�س�سات قطاع الرب، �سواء جاءت نتيجة لواقع النق�س والق�سور ، و / اأو لتزايد وتغري املرحلة التنموية 

التي متر بها اململكة العربية ال�سعودية وموؤ�س�سات قطاع الرب.

ـــ اأن توفري الكادر الب�سري املوؤهل واملتخ�س�س يف اإدارة اقت�ساديات املوارد املالية ، يعد من اأهم العوامل التي �ستوؤدي 
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ـ اإىل حت�سني / رفع كفاءة موؤ�س�سات / منظمات قطاع الرب يف حتقيق اأهدافها بل وغاياتها  ـ مب�سيئة اهلل تعاىل 
ال�سامية .  

ـــ االآثار ال�سلبية التي تنتج من واقع النق�س والق�سور على م�ستوى كفاءة اداء موؤ�س�سات / منظمات قطاع الرب ، لعدم 
وجود برنامج تعليمي يلبي احتياجات القطاع من جهة ، ويتوافق مع التطورات االقت�سادية وال�سيما يف بعدها 

التمويلي من جهة اأخرى .  

ــــ عجز االق�سام القائمة يف كليات العلوم االقت�سادية واملالية واالإدارية عن تلبية احتياجات موؤ�س�سات / منظمات قطاع 
الرب ، وذلك اأن ت�سميم برنامج تعليمي يويف بتلك االحتياجات ينبغي اأن يقوم على اأ�سا�س االندماج واالن�سهار بني 
علوم النقل وعلوم العقل ـ ال على اأ�سا�س ما هو قائم حتى داخل حقول العلوم املالية واالدارية التي ي�ساف اإليها 
»االإ�سالمية« ـ حيث ترتكز على منطق »احتواء ايواء« ـ  وهو ما ال ت�ستطيع تلك االأق�سام من توفريه ، ومن هنا 

يتولد لهذا الربنامج مزية تناف�سية متولدة عن تلك املزية الن�سبية . 

ـــ ومن روافد اهمية الدرا�سة احلالية اأن هذا الربنامج التعليمي الذي ي�ستجيب لواقع �سوق العمل ولقطاع م�ستمر 
يف التنامي �سواء على م�ستوى ارتفاع عدد موؤ�س�ساته اأو على م�ستوى حجوم موؤ�س�ساته القائمة ، �سيحل م�سكلة من 
جهة وتهديد من جهة لق�سم االقت�ساد االإ�سالمي الذي يعاين كغريه من االأق�سام املجاورةـ  اأي االقت�ساد التقليدي 
ـ من تدين حجم الطلب عليه ـ اأي االلتحاق ـ فوجود هذا الربنامج يف �سكل م�سار يتفرع من �سجرة علم االقت�ساد 

االإ�سالمي ، �سيكافح تلك الظاهرة التهديدية لوجود علم االقت�ساد االإ�سالمي . 

ــــ وجود برنامج تعليمي خمت�س يف اإ�سباع احتياجات موؤ�س�سات / منظمات قطاع الرب �سي�سهم يف زيادة الوعي املجتمعي 
بالدور اخلريي الذي تقوم به تلك املوؤ�س�سات . 

ــــ التاأ�سي�س لربنامج تعليمي مبتكر من داخل جامعة اأم القرى ممثلة يف كلية العلوم االقت�سادية واملالية االإ�سالمية 
، ي�سهم يف زيادة ر�سيد اجلامعة التناف�سي ، وذلك بطرح الربامج االأكادميية الرائدة . 
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منهج الدرا�صة:

اعتمدت الدرا�سة على عدة اأ�ساليب منهجية منها املنهج امل�سحي لالأدبيات العلمية التي تناولت املوؤ�س�سات اخلريية 
التي ميكن  املعرفية واملهارية  ا�ستقراء االحتياجات  اإىل  الدرا�سة  ، ثم عمدت  اإدارية واقت�سادية واجتماعية  كظاهرة 
اأما يف �سكل منطقة مركزية ، واأما يف �سكل حمددات ت�سميمية ، ثم ا�ستنباط كتل معرفية نظرية  التمحور حولها 
وعملية ميكن اأن تكون بذاتها مادة معرفية م�ستقلة ، اأو مادة معرفية مندجمة يف اأحد املقررات الدرا�سية املتعامل 

معها تعليما وتدري�سا يف اأق�سام االقت�ساد والتمويل واملحا�سبة واالإدارة. 

الدرا�صات ال�صابقة :

بداية ي�سري الباحثان اإىل اأنه ال توجد درا�سات �سابقة ، ونق�سد بالوجود هنا املادي ال الوجود الذهني وال الوجود 
، فال وجود لربنامج تعليمي  ذاته وحتى على م�ستوى دوائره  املجال  �سابقة يف  درا�سات  الدعوة الإيجاد  اأي  الدعوي 
لتخريج اأخ�سائي يف اقت�ساديات الرب ، وال وجود لدوائر حتدد يف اأي �سكل املعارف النظرية املتحولة وامل�ستخرجة من 
حقل االقت�ساد االإ�سالمي ، ودليل ذلك اأن هذه الدرا�سة �سنعت برناجمها التعليمي على اأ�س�س غري معروفة يف �سناعة 
، بل وغري م�سبوقة على م�ستوى  الهند�سي«  الت�سميم  املركزية« و«حمددات  »املنطقة  االأكادميية كت�سميم  الربامج 
م�سميات املقررات ، وعلى م�ستوى ا�ستحداثها ، واالأقل نوعا يف اال�ستحداث مفردات يف بع�س املقررات ، وباالإجمال 
ي�سبح الربنامج بكليته غري م�سبوق ، على اأن ذلك ال ينفي قيام الدرا�سة باال�ستثمار وتوظيف املوارد املعرفية القائمة 

يف �سناعة الربامج االأكادميية. 
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املطلب االأول : البنية التحتية لربنامج »اقت�صاديات الرب«

اأوال ـ م�ؤ�ص�صات البناء التك�يني :

�سي�ستعر�س امل�سروع يف هذه اجلزئية للمربرات التي توؤ�س�س للبنية التكوينية لربنامج تعليمي ، يتجه اإىل موؤ�س�سات 
�سيا�سة  باعتباره   ، القرى  اأم  بجامعة  االإ�سالمية  واملالية  االقت�سادية  العلوم  كلية  اإىل  نف�سه  الوقت  ويف  الرب،  قطاع 
العنا�سر  واإىل   ، التعليمي  تخ�س�سه  على  الطلب  حجم  تدين  من  يعاين  الذي  االإ�سالمي  االقت�ساد  لق�سم  اإنعا�سيه 

امل�سوغة لذلك .

 

1 ـ القراءة املتمايزة على ن�ش واحد:

 : اأ�سماء ومن ذلك  القطاع اخلريي  بالتبعية على  ، والعربي  الغربي  ب�سقه  الدهري  الفكر االقت�سادي  اأطلق  لقد 
وهذه   ، اخلا�س  والقطاع  العام  القطاع  بجانب  ثالثا  قطاعا  عد  والذي  التطوعي«  »القطاع   / الالربحي«  »القطاع 
التفرقة بني القطاعات باعتبار اأن منظمات وموؤ�س�سات القطاع الثالث ال ت�ستهدف الربح من قيامها مب�ساريع واأعمال 
وبع�سها   ، املحلية  بع�سها طابع  وتاأخذ   ، و�سيغ  قانونية  اأ�سكال  عدة  وتظهر يف   ، الدولة  ت�ستقل عن  وهي   ، تنموية 
االآخر يتعدى حدود موطنها اجلغرايف ، وي�سهد هذا القطاع يف تلك البقعة اجلغرافية منوا �سواء على م�ستوى عدد 
موؤ�س�ساته ومنظماته ، وعلى م�ستوى اأحجام م�ساريعه وتنوع ن�ساطاته وبراجمه ، وياأتي هذا ال�ساهد يف )منوه املتزايد 
وات�ساع حجمه( من واقع هيمنة الفكر االقت�سادي املجدد الدهري )= النيوليربايل النقدي( الذي حجم دور الدولة 
اإدارة  يف  احلاكم  وجعل   ، اخلا�س  للقطاع  االقت�سادي  الن�ساط  ترك  اإىل  ودعا   ، املجتمعية  باالحتياجات  الوفاء  عن 
ال�سوؤون االقت�سادية للمجتمع لقوى و�سلطة ال�سوق ، وركن لها القيام بت�سحيح االأو�ساع االختاللية ، نظرا ملا تتمتع 

به تلك القوى من ذاتية طبيعية نحو التوزان )= النموذج النيوتني الفيزيائي( . 

ثم جاءت النتائج لتوؤكد ما قد �سبق اأن حذرت منه التحليالت النظرية من خماطر تطبيق تعاليم تلك املدر�سة ، 
وكانت االأدلة التجريبية على �سدق تلك التوقعات )= التنبوؤات( قادمة اأكرث من دول العامل الثالث ، حيث ات�ساع دائرة 
الفقر ، ومزيد من الفقراء ، وحتول الكثري من ال�سرائح االجتماعية لل�سكن حتت خط الفقر ، ويف ظل هذه االأو�ساع 
املهددة ال للنموذج االقت�سادي املجدد )= النيوليربايل( بل لعقيدة ال�سوق ، ومن ثم الإيديولوجيا الراأ�سمالية ، وجدت 
احلكومات املوؤمنة بتلك العقيدة ، واحلكومات التي لديها قناعات �سيا�سية بتعاليم تلك املدر�سة ، يف املوؤ�س�سات اخلريية 
اإنقاذ ، واأداة لتخفيف حدة النتائج ال�سلبية للتطبيق ، حيث قيامها بتقدمي اخلدمات وامل�ساعدات والربامج  �سفينة 
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التي تعمل على التكييف مع تلك االأو�ساع البائ�سة ، يف حماولة الإنقاذ ال�سرائح االجتماعية التي تدنت م�ستوياتها 
املعي�سية ، فعجزت عن تاأمني احتياجاتها االأ�سا�سية ، وكل ذلك للمحافظة و�سيانة االيديولوجيا الراأ�سمالية ، والأجل 
امل�ستويات وال�سيما النظمية )الت�سريعية/  املوؤ�س�سات من حكومات الدول الغربية دعما على خمتلف  هذا جتد تلك 

القانونية( وب�سفة خا�سة يف املجال ال�سريبي. 

يف حني اأن موؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�س جتد يف املوؤ�س�سات اخلريية اأداة ت�سويقية عالية الكفاءة ، حيث ال�سورة 
الذهنية ، وهو ما يعني يف ا�سرتاتيجيات تلك ال�سركات ا�ستثمارا ذا جدوى عايل املردودية ، ومن هنا زاد معدل منو 
اإىل جانب  ، حتى مثلت موؤ�س�سات / ومنظمات الالربحية قطاعا مت�ساعدا  االأعمال اخلريية واالأن�سطة التطوعية 
القطاع اخلا�س والقطاع العام ، واأ�سبح يعرف »بالقطاع الثالث« ومب�سميات خمتلفة »القطاع الالربحي« و«القطاع 
التطوعي« ، وات�سعت مهامه فمن النطاق االجتماعي اإىل املجال ال�سيا�سي الذي يتمدد بتمدد جغرافية املجال ، وبهذا 
العالقات  وواقع  علم  م�ستوى  على  الدول  قوى  جانب  اإىل  �سيا�سية  قوى   / فاعل  اإىل  املنظمات  تلك  بع�س  حتولت 
موؤ�س�سات  بواقع  املقارنة(   =( املقابلة  اأن  اإال   ، الرا�سد  تذهل  قد  التي  تلك احلقائق  كل  الرغم من  وعلى   . الدولية 
ذلك القطاع باإطالق الفكر االقت�سادي الدهري يف من�ساأه االأ�سلي ، وبنقله التبعي حيث اخلارطة اجلغرافية للعامل 
االإ�سالمي ، قد تظهر مفارقة مده�سة حيث ميل نتائج املقابلة على م�ستوياتها املختلفة )= اأرقام متح�سالت واأ�سول 

ذلك القطاع / حجم امل�ساريع والربامج / التوظيف ...( ، ل�سالح القراءة لذلك الواقع. 

 / الالربحي  العمل  ا�ستدامة  جهة  من  اأما  تاأثري  لها  اأخرى  عنا�سر  عن  تق�سر  )املقارنة(  املقابلة  عنا�سر  اأن  اإال 
 ، الدافعية  بفاعل  فهي  اال�ستدامة  فاأما  اجلهتني.  على  ذلك  وبيان   ، العمل  ذلك  نتيجة  جهة  من  واأما   ، التطوعي 
فاالإن�سان امل�سلم يندفع �سلوكه االإنفاقي على الغري ، اأما اإداء لواجب ـ الزكاة ـ واأما زيادة يف االأجر ـ ال�سدقة باأ�سكالها 
املختلفةـ  ويف كال الوجهني من االإنفاق يطلب املثوبة من املالك احلقيقي وهو اهلل �سبحانه وتعاىل ، وبوجود هذا الدافع 

ي�ستدام ت�سرف االإنفاق اخلريي ، واأن فقد العمل املوؤ�س�ساتي ، وهو ما يحتاج اإليه فعل اخلري يف العامل االإ�سالمي. 

واأما بيان اجلهة الثانية اأي اختالف نتائج فعل اخلري �سواء على م�ستوى الكم و على م�ستوى النوع ، واأن قل حجم 
/ رقم العمل اخلريي ، فيثبته عامل »الربكة« الذي دائما ما يقرنه الوحي كتابا و�سنة بعمل اخلري ، ولهذا عد عامل 
، بل لظاهرة االلتزام ب�سرع  االإنفاق اخلريي  االإ�سالمي متغريا تف�سرييا ال لظاهرة  الفكر االقت�سادي  »الربكة« يف 
َماِء َوااْلأَْر�ِس ....( االآية 96 �سورة  َن ال�سَّ َقْوا َلَفَتْحَنا َعلَْيِهم َبَرَكاٍت مجِّ اهلل تعاىل ودليله )َوَلْو اأَنَّ اأَْهَل اْلُقَرىٰ اآَمُنوا َواتَّ
االأعراف ، ومن هنا يثبت اأن عنا�سر املقابلة على امل�ستوى املادي يغيب عنا�سر اأخرى قد تفوق يف نتائجها العنا�سر 

املادية واأن قلت يف واقع الدرا�سة عن واقع خمتلف. 
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بل اأن عن�سر الت�سمية / اأو االإطالق على موؤ�س�سات القطاع بالقطاع الثالث / والقطاع الالربحي / التطوعي ، غري 
�سحيحة من وجهة نظر الفكر االقت�سادي االإ�سالمي ، حيث ي�سمي الفعل بعمل »الرب« ويطلق على القطاع الثالث ا�سم 
»قطاع الرب« ، وهذه الت�سمية تعك�س يف طبقاتها االأر�سية علو الغاية ، حيث حترر االإن�سان من اأن يكون عبدا لكل ما 
ات�سل بق�سرة االأر�س ، وبهذا املدلول تتحقق اإن�سانية االإن�سان ، وتوجد حقيقة »االإن�سان ال�سالح« ومن هنا فاإن فاعلية 
موؤ�س�سات قطاع الرب يف املجتمع االإ�سالمي �ستكون دون �سك اأقوى ، وال تعني تلك االأرقام واملعطيات االح�سائية �سواء 
على م�ستوى موؤ�س�سات قطاع الرب ، اأو على م�ستوى االعمال وامل�ساريع يف املجتمعات االإ�سالمية احلالية ، اإال �سعفا يف 

الدور التوعوي من جهة والدور ال�سلبي للحكومات يف تلك املجتمعات نحو موؤ�س�سات هذا القطاع. 

والنتائج  الدول  بع�س  للوقف يف  للتنمية  االإ�سالمي  البنك  به  قام  الذي  االإحيائي  الدور  التجريبية  االأدلة  ومن 
االإيجابية لهذا الدور ، وتثبت الدرا�سات التحليلية يف حقل االقت�ساد االإ�سالمي التي تناولت �سلوك االإنفاق يف املجتمع 
االإ�سالمي وعلى امل�ستوى النظري ، اأن » االإنفاق على الغري« �سدقة وزكاة يزيد من حجم االنفاق الكلي واإىل جانب 
ذلك فاإن امل�سروع احلايل وا�ستنادا اإىل بع�س ال�سواهد ، التي ت�سهد على وجود فاعل ملوؤ�س�سات قطاع الرب، وتنامي هذا 

القطاع �سواء على م�ستوى عدد موؤ�س�ساته ، اأو على م�ستوى حجم اأعماله وم�ساريعه وبراجمه. 

واإىل هذا املعنى ت�سري اإحدى الدرا�سات العلمية على هذا الدور : »اإن املتاأمل يف جمتمعنا اليوم، يرى تواجدا كبريا 
وانت�سارا وا�سعا للمنظمات اخلريية، ويرى دورها امللحوظ يف التطور االجتماعي واالقت�سادي ويف تدعيم التنمية، 
حتى اأ�سبحت ت�سارك يف برامج وخطط التنمية، ويف تنفيذ بع�س اأهداف وبرامج ال�سيا�سة ال�سكانية، وكذا يف جماالت 
اأ�سبح من املتاح للمنظمات اخلريية يف بالدنا، العمل على كافة  البيئة وا�سرتاتيجية مكافحة الفقر وغريها. وقد 
امل�ستويات االإن�سانية واالجتماعية واالقت�سادية، والدخول ك�سريك هام وفعلي يف عمليات البناء والتطوير، واأ�سبحت 

تعمل يف خمتلف االأن�سطة احليوية التي تهم اأفراد املجتمع«)2(. 

ويف بالد احلرمني يحكي واقع قطاع الرب على منو يف حجمه واأ�سوله املالية ، ويتعزز ذلك النمو مبوقف حكومة 
وامل�ساهمة يف   ، وبراجمه  وم�ساريعه  اأعماله  وامل�سارك يف   ، القطاع  لهذا  والراعي  الداعم  ال�سريفني  خادم احلرمني 
حت�سني اداءه عرب ال�سيا�سات االجتماعية والقواعد النظمية ) القانونية( ، وهو ما يعني من زاوية التوظيف اأن قطاع 
الرب �سيكون على م�ستوى االأجل املتو�سط والطويل جماال لفر�س توظيف وعلى احلالني : وظائف ثابتة ، ووظائف 

موؤقتة / جمزئة ال�ساعات. 

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن عدد من الدرا�سات امل�سحية على عدد من دول العامل ، تخل�س اإىل اأن القطاع الثالث يوفر 
ما ن�سبته )15%( من الوظائف الثابتة . وهو ما يوؤكد عليه عامل االإدارة »برت دركر« ، حيث يقول :« قليل من النا�س 

يعرفون اأن قطاع الهيئات التي ال تبغي الربح هو اإىل املدى البعيد اأكرب �ساحب عمل يف اأمريكا«)3( . 
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2 ـ الفاعلية العلمية:  

تخل�س الدرا�سات العلمية ـ مع قلة عددها ـ والتي تناولت موؤ�س�سات قطاع الرب يف بع�س الدول العربية ، اإىل اأن من 
اأ�سباب �سعف م�ستوى الكفاءة املوؤ�س�سية ، وال�سيما فيما يتعلق باالأ�سول املالية التي ميتلكها القطاع ، عدم اال�ستثمار يف 
التجارب الدولية من جهة ويف الدرا�سات االقت�سادية التي تناولت بالدر�س التحليلي عر�س تلك التجارب ، وا�ستحداث 
يف  الباحثني  اأحد  اإليه  دعا  ما  التدليل  �سبيل  على  ذلك  ومن   ، املالية  االأ�سول  تلك  ا�ستثمار  الإدارة  واأ�ساليب  �سيغ 
امل�سرفية االإ�سالمية من اال�ستفادة من »جتربة الرت�ست« حتى نتمكن من ا�ستثمار اأموال اجلمعيات اخلريية وتطوير 
اآلياتها بطريقة اأكرث فاعلية« كما دعا ذلك الباحث اإىل » اإن�ساء اإدارات ا�ستثمارية ذات كفاءة عالية« ، هذا اإىل جانب 
اإىل  يوؤدي  فيه مبا  اال�ستثمار  والذي ميكن   ، للتنمية  االإ�سالمي  البنك  الذي ميتلكه  اال�سرتاتيجي  املعريف  املخزون 

حت�سني م�ستوى الفعالية والكفاءة املوؤ�س�سية. 

وهذا يعني مدى االحتياج اإىل وجود كوادر تتمتع بال�سالح �سواء على امل�ستوى القيمي وعلى امل�ستوى العلمي ، اأو 
كوادر لالإمداد املعريف الناه�س باإدائها والدافع الإجنازاتها نحو ما ي�سبو اإليه املجتمع منها ،  وهو ما يعني يف املقابل 

احلاجة اإىل برنامج اأكادميي متخ�س�س يف اقت�ساديات قطاع الرب ، وهو مو�سوع الدرا�سة احلالية .

3 ـ التغري يف اخلرائط التنظيمية ملنظمات االأعمال:

واإزاء االأو�ساع الكارثية »للعقالنية املادية« ال�سائلة ، وخوفا من ا�ستمرار »العقل االأداتي« ـ بتعبري املدر�سة النقدية 
املعار�سة واملقاومة  اأ�سوات  ارتفعت  املعريف  العلمي /  ن�ساطها  الب�سرية وال�سيما يف  ـ يف هيمنته على جماالت احلياة 
لهذه الهيمنة واملعار�سة لهذا النوع من التفكري يف احلياة كما يج�سده »العقل االأداتي« الرباغماتي الو�سعي ، ومن 
باب التعلق باالأخالق والقيم ، واإعادة طرح الناحية اخللقية والقيمية يف �ساحة العلم ال كمو�سوع للدرا�سة من قبل 
ذلك العلم ـ م�ساألة االأ�سا�س الذي يربر االأخالق ـ بل كحاكم لن�ساط العلم و�سابط ملظاهره وجتلياته ولو كانت تقنية 
، اأنها دعوة تاأتي يف مقام القانون الفيزيائي رد فعل على حتدي تقدم العلم الذي ال يهتم باالأهداف وال ين�سغل مبدى 
معقولية اأو قبول الغايات التي كان ي�سعى اإليها ، وال يدخل يف ح�سابه ماأالت تقدمه ـ اأي العلم ـ وال �سيما من منظور 
التي  االأخالقية«  امل�سوؤولية  »نظرية  ـ حيث  املعار�سة  اأ�سوات  اأي  ـ  البديل  ولتحل  بل   ، ال�سمولية  العلمانية  الفل�سفة 
امتدت اإىل اأعمال ون�ساطات جمتمع املال من ال�سركات واملن�ساآت ال�سناعية واخلدمية ، لت�ستق من النظرية م�سطلحا 
يتحول عرب قفزاته التطورية اإىل التزام يتعدى النطاق االأدبي اإىل املجال املادي ، اأنه م�سطلح »امل�سوؤولية االجتماعية« 
الذي ات�سع مدلوله لي�سمل تاأطري العالقة بني ذلك املجتمع بعنا�سره وبني حميطه الطبيعي واالجتماعي ، ولكن مع 
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ح�سن املنتج الفكري ، و�سعف اأ�سا�سه ، وتدين غايته ، عمدت عنا�سر جمتمع االأعمال واملال اإىل االلتزام به ال لكونه 
، بل لتاأثرياته االإيجابية على  التاآكل البيئي  ـ وال يف  ـ االإعالنات التجارية  م�ساهمة يف تكاليف التخريب االأخالقي 
ال�سورة الذهنية لل�سركات ، ومن ثم على احل�س�س ال�سوقية التي تعني يف النهاية االأرباح ، وعلى بناء قوتها التناف�سية 

، وهكذا يظهر قبح الهدف. 

اخلارطة  يف   ، خمتلفة  اإدارية  مب�سميات   ، ومندجمة  م�ستقلة  اإدارية  وحدات  اإيجاد  اإىل  العنا�سر  تلك  عمدت  نقول 
، وجتلت مظاهر ذلك  اأموال وح�ساب تكاليف برامج �سمن ميزانياتها  املحا�سبية خ�س�ست  الناحية  ، ومن  التنظيمية 
االلتزام بامل�سوؤولية االجتماعية يف جمموعة من الن�ساطات والفعاليات وامل�ساريع والتي اأخذت يف االزدياد ال بفعل الواجب 
اأي متجاوزة معايري  اإىل »ما هو ابعد من ذلك  ، التي دفعت بكثري من من�ساآت القطاع اخلا�س  ، بل لتح�سيل املغامن 
امل�سوؤولية االجتماعية التي حددت فيها وذلك لتحقيق مكا�سب كثرية« ال ميكن حتقيقها عن طريق االبتكار واالإبداع 
وكما اأثبتت عدد من الدرا�سات التجريبية ، ومنها »القدرة على ا�ستقطاب املوظفني واالإبقاء عليهم ، وحت�سني العائد 
على اال�ستثمار« وهو ما توؤكد عليه عدد من الدرا�سات التي اأجريت يف بيئات خمتلفة على اأهمية امل�سوؤولية االجتماعية. 

ومن هذه الدرا�سات درا�سة اأجريت يف الواليات املتحدة االأمريكية يف �سنة 2006م حيث اأظهرت اأن ما مقداره 2.3 
تريليون دوالر من اأ�سل 24 تريليون دوالر كانت قد ا�ستثمرت يف ال�سركات التي اأظهرت ن�سبة عالية �سمن مقيا�س 
امل�سوؤولية االجتماعية« وهو ما يعني يف نظر الباحثني �سعفا يف التاأ�سي�س النظري »للم�سوؤولية االجتماعية« )4( الأنها 
الزالت خا�سعة للعقالنية االقت�سادية التي حت�سن التعامل مع املردودية املادية ، وتعلي من حق الفردانية يف مقابل 
ـ بنتام واملعار�سني يريدون العودة اإىل »اأخالق الواجب« ـ  اأنها ال زالت تعي�س يف اإطار »اأخالق املنفعة«  اجلماعة ، اأي 
كانط  ، واحلقيقة امل�ستقراأة عن جمال التفكري الدهري ا�ستحالة تلك املطالب املعار�سة ، الأنه ال يطيق املقت�سيات 
تاأ�س�س يف ظل  االإ�سالمي كما  ـ كما ت�سوره كانط ولكن الذي يهم حقل االقت�ساد  املنطقية خلطاب عقلنة االأخالق 
النظام املعريف االإ�سالمي ـ االب�ستمولوجيا االإ�سالمية اإذا جاز ذلك ـ هو �سياغة نظرية » ت�ستبدل مكان �سفة التعقل 
مبداأ »التخلق« اجلالب للحكمة املوؤيدة« وتعظم من التعلق بالنهج يف ال�سلوك اأكرث من التعلق بالق�سد املح�سل يف 
االآجل دون العاجل ، ويف هذا حتقيق لغاية اخللق ، حيث العبودية هلل تعاىل ، والذي من خاللها يتحقق اال�ستخالف 

الذي يجعل عمارة االأر�س ـ ال قهر الطبيعة واإذاللها ل�سيادة املخلوق على املخلوق ـ  اأمانة يحملها االإن�سان. 

ومع هذا الت�سحيح على م�ستوى الت�سور واالأ�سا�س النظري للم�سوؤولية االجتماعية وعلى م�ستوى الهدف والغاية 
، فاإن ذلك التغري يف اخلارطة التنظيمية يف منظمات االأعمال خدمية كانت اأو اإنتاجية ، يعني موؤ�س�س من موؤ�س�سات 
االقت�ساد  حقل  اأ�س�س  على  موؤ�س�س  الرب  قطاع  اقت�ساديات  يف  تعليمي  برنامج  �سكل  يف  اإنتاجي  خط  لفتح  اجلدوى 

االإ�سالمي .



19 د / حممد بن ح�سن الزهراين - د / �سعد بن حمدان اللحياين

4 ـ الفاعلية الب�صرية: 

بالرغم من اأهمية هذا القطاع وزيادة موؤ�س�ساته وعظم م�ساحة ممار�ساته وزيادة عدد م�ساريعه ، اإال اأنه يواجه عددا 
من املعوقات التي تتعلق بع�سها بالبنية الداخلية ، واملتمحورة حول الكادر الب�سري الذي يقع عليه عبء النجاح وحتقيق 
تدري�س االأهداف ، وابتكار املمار�سات اخلريية ، حيث اتفقت الدرا�سات العلمية يف جمال العمل اخلريي والتطوعي 
على اأن �سعف التكوين والتاأهيل املتخ�س�س يف موؤ�س�سات العمل اخلريي / والتطوعي ، من اأحد اأهم املعوقات التي 
اأن هذه املعاناة ال تقت�سر على و�سف حالتها  ، كما  املوؤ�س�سية  اأداءها وي�سعف من معدل كفاءتها  تدين من م�ستوى 
ال�سابقة ، بل ومعاناة من حيث احلاجة اإىل »النوعية« عند اختيار العنا�سر املوؤهلة للقيام مبهام موؤ�س�سات قطاع الرب 
ب�سلوكيات  اإىل قناعات قيمية تدفع  ر�سالة دعوية حتتاج  ، فالعمل اخلريي هو  الربحية  اأي غري  املقابلة  واملنظمات 
العاملني نحو درجة االإح�سان ، ومن كال احلالتني تقرتح تلك الدرا�سات بتطوير القوى العاملة يف هذا املجال عرب 

دروات تدريبية مكثفة ، باعتبار غياب الربنامج االأكادميي املتخ�س�س يف نف�س املجال. 

وحيث اأن جزء املعاناة يتمثل يف البعد القيمي الغائب يف الربامج التعليمية ، وحيث اأنه ال توجد برامج اأكادميية 
ميكن اأن ت�سهم يف تطوير كفاءة العاملني احلاليني ، وال اأن ت�ستجيب للتطورات امل�ستقبلية يف االأجل املتو�سط من حيث 
تقدير زيادة حجم الطلب على الكوادر املوؤهلة علميا ، فاإن موؤ�سرات االأداء ملوؤ�س�سات القطاع �ست�ستمر على و�سعيتها 
ال�سابقة من حيث ال�سعف والتناق�س ، وعليه فاإن موؤ�س�س االرتقاء بالكفاءة املوؤ�س�سية ، يعد بذاته عامال جمديا لفتح 

برنامج اأكادميي يف اأعمال قطاع الرب واملنظمات املقابلة يف الهدف دون الغاية. 

هذا ف�سال عن امليزة الن�سبية والتي حتال اإىل مزية تناف�سية ، اإال وهي البعد القيمي / الرتبوي داخل مقررات حقل 
االقت�ساد االإ�سالمي ، ولبيان ذلك فاإن االأ�سا�س النظري ملوؤ�س�سات قطاع الرب ، يج�سد يف قيم الرتاحم والتعاون وعلى 
اأن فقه موؤ�س�سات القطاع هو بحد ذاته عمال تعليميا من جهة وغر�سا  االإجمال يف نظرية التكافل االجتماعي ، بل 
تربويا من جهة اأخرى . فاالأ�سل يف احلكم الفقهي اأنه قيمة خلقية ي�سلح معها �ساأن املتخلق بها ، ولهذا كانت مقا�سد 
ال�سرع حتقيق مل�سالح العباد يف العاجل واالآجل  ومن هنا يجد امل�سروع يف هذا املربر موؤ�س�س جلدوى اإن�ساء خط اإنتاج 

تعليمي يف تخ�س�س »اقت�ساديات قطاع الرب« .
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5 ـ طلب ال�ص�ق ـ القطاع: 

لعل يف املربرات ال�سابقة ما تّكون املقدمات التي ينتج عنها وجود حجم من الطلب يف �سوق العمل ، ومما يقوي من 
حجم الطلب على املتخ�س�سني يف قطاع الرب واملقابل له القطاع الثالث ، هو التحول اإىل العمل املوؤ�س�ساتي وب�سكل 
احرتايف يف موؤ�س�سات / ومنظمات القطاع ، وهو ما يعني وبدعم كبري من حكومات دول العامل على اختالف عقائدها 
وثقافاتها ، تعاظم حجم هذا القطاع ، ولي�س هذا ا�ست�سرافا للم�ستقبل فقط بل هو على م�ستوى االأجل املتو�سط ، هذا 
اإىل جانب اأن تكلفة التاأهيل لغري املتخ�س�سني من خريجي الربنامج التعليمي املقرتح ، �ستكون دافعا اإىل ميل هيكل 

الطلب نحو اولئك املتخ�س�سني ، وهو ما يعزز من قوة الطلب .

 ومن كل تلك اجلهات اأ�س�س الربنامج جدواه ال على موؤ�س�س التوافق ـ الذي ترفعه اجلامعات ممثلة يف براجمها 
االأكادميية ك�سعار ، ويف بع�سها حتيله اإىل �سيا�سة حيث التوافق مع متطلبات �سوق العمل ـ بل على موؤ�س�س الوفاء ) 
تلبية( باحتياجات �سوق العمل ولو بتمثله يف قطاع الرب / ومقابله القطاع الثالث ، وهو بهذه ال�سيا�سة اأنهى الفجوة 
 ، احلد  هذا  اإىل  ولي�س   ، العمل  �سوق  وبني  التعليمية  التخ�س�سات  بني  الفجوة  وتعني  حادثة  هي  التي  االختاللية 
اآخر ليعزز من قوة التاأ�سي�س  اإليه دليال  ، بل يراكم  وال عند ذلك املوؤ�س�س تبنى جدوى الربنامج التعليمي املقرتح 
للربنامج  التعليمية  للخطة  الهند�سي  الت�سميم  عليها  �سي�سهد  والتي   ، اخلريج  كفاءة  م�ستوى  وهو  اإال   ، للجدوى 
واملرتكز على وحدة البنية املعرفية من جهة وعلى مبداأ التكامل املعريف ، وم�ستقاتهما قيم »االإن�سان ال�سالح« وقيم 
التكافل االجتماعي ، وهو ما �سيت�سح مب�سيئة اهلل تعاىل يف عنا�سر هذه الدرا�سة ، فكيف واإذا اأ�سيف اإىل ذلك دليال 
اآخر حيث طبيعة الربنامج التعليمي املقرتح ، والتي تتمثل يف كونه يف االأ�سل من تطبيقات حقل االقت�ساد االإ�سالمي 

، اأي اأنه فرع تطبيقي يف االأ�سا�س ، وهذه ال�سفة هي املوجدة لقيمة الربنامج يف �سوق العمل . 

6 ـ م�ص�ؤولية اال�صتخالف:

اأن تلك الدعوات مع اختالف مداها ، تتفق على املطالبة بقيام املوؤ�س�سات التعليمية ومنها اجلامعات بفتح برنامج 
تعليمي يف جمال العمل اخلريي والتطوعي ، وامل�سروع ينقل هذه املطالبة من حيث درجتها ليحيلها اإىل اأنها مهمة 
واجبة على الكلية اجلديدة »كلية االقت�ساد والعلوم املالية االإ�سالمية« ـ بجامعة اأم القرى ـ التي ترتكز على م�سلمة 
اال�ستخالف يف املذهبية االإ�سالمية ، والتي جتد وجودها يف نعتها »االقت�ساد ... االإ�سالمية« ولكونها احلامل للهوية 
واحلاكمة لي�ست على العملية التعليمية فقط بل والبحثية ، وبدفعها اإىل القيام باالإ�سالح على جبهة العلم والتعلم 
، والتي عانت دهرا من التبعية ، ولفل�سفة تعتقد اأن العلمية قا�سرة على امل�ساهدة واخلربة الو�سعية ، ولهذا كانت 
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العقالنية الغربية ناق�سة لي�س من حتيزها ب�سيق اأفق امل�ساهدة ، بل خل�سرانها لبعد القيم االأخالقية والتي عندها 
ي�سرتك »اإن�سانها مع البهيمة« ، وب�سببها جلبت املاآ�سي بل والكوارث لالإن�سانية ، حتى اأن فال�سفتها تنادوا م�سبحني 
بنذور »ك�سوف العقل« ـ مدر�سة فرانكفورت النقدية ـ وغربة االإن�سان وما ن�سميه ب«التيه البهيمي« ، وباإخ�ساع العلم 
ومنتجاته للقيم واملعايري االأخالقية ، وكما يعرب عن ذلك »هان�س يونا�س« يف كتابه »مبداأ امل�سوؤولية : اأخالقيات من 
اأجل احل�سارة التكنولوجية« والذي جعل املخرج من تلك التحوالت وماآالته املهددة الإن�سانية االإن�سان وحلياة الب�سرية 

وللكون »جندد اأخالقياتنا عن طريق اإقامة ميثاق نتحمل فيه م�سوؤوليتنا كاملة اإزاء وجود الطبيعة«)5( .

التي حتاول هذه الكلية اجلديدة ـــــ نق�سد بها كلية االقت�ساد والعلوم واملالية االإ�سالمية املوؤ�س�سة حديثا يف جامعة 
اأم القرى ــــ   الثورة ـ باملفهوم العلمي ال ال�سيا�سي ـ على تلك العقالنية املجردة ، عرب ما ن�سميه منوذج »الت�ساحب النور 
/ الب�سرية« اأي الدين اخلامت والعقل ال�سريح ، وهو ما جت�سده الكلية اجلديدة لي�س يف خططها الدرا�سية لرباجمها 
واالإعمال  اللغوي  اال�ستغال  م�ستوى  على   ، ماأ�سوال  جعله  اإىل  باإحالته  الوافد  املنقول  تقريب  ويف  بل   ، االأكادميية 
العقدي والنفع املعريف ، وهو ما يعني نق�س التوجه القائم كما جت�سده الربامج االأكادميية ذات التاأ�سيل االإ�سالمي 
�سواء امل�ستدامة منها اأو املتحولة عنها، حيث توجه التجاور من جهة ويف جهة اأو جهات اأخرى التعاي�س بني الن�سقني 
املعرفني املتناق�سني ، ال على م�ستوى العملية التدري�سية التي فرغت من بعدها الرئي�سي حيث »الرتبية« ، بل وعلى 

م�ستوى االطروحات والدرا�سات العلمية ، والذي ابقى على التهديد با�ستمرار عقدة »االزدواجية يف التعليم«. 

فبذلك النموذج »الت�ساحب« يتم التحرر من التهديد بح�سول الطماأنينة عرب وحدة البنية املعرفية واملتولد عنها 
التكامل املعريف ، والنفث يف عقدة »االزدواجية يف التعليم« ، وهذا ما تعنى به الكلية اجلديدة ويج�سده حقل االقت�ساد 
ر لها اأبنية حتليلية عرب نظرية التكافل االجتماعي  االإ�سالمي الذي يعد موؤ�س�سات قطاع الرب اأحد تطبيقاته التي َنظَّ
اأن  ، وحيث  اإىل موؤ�س�سات : الزكاة وموؤ�س�سة الوقف وال�سدقة اجلارية  ، ثم احالها  داخل منوذج »االأخوة« االإميانية 
ظهور  من  �سحبه  ما  مع  الرب  قطاع  موؤ�س�سات  فزادت  ات�سع  قد  الواقع  اأن  وحيث   ، الواقع  على  متقدم  كان  النظر 
اإىل معايري �سمن مقايي�س  ـ وم�سطلحات حتولت  الربحية  املنظمات غري  ـ  الغاية  دون  الهدف  منظمات مقابلة يف 
التناف�سية وااللتزام االجتماعي ، فج�سدتها ال�سركات اإىل وحدات اإدارية على خارطتها التنظيمية ، فمع ذلك وزيادة 

العدد ، زادت اأحجام موؤ�س�سات القطاع �سواء على م�ستوى اأ�سوله ، اأو على م�ستوى ن�ساطاته وبراجمه وم�ساريعه .

تتبنى برناجما  اأن  ـــــ  القرى  اأم  االإ�سالمية بجامعة  واملالية  العلوم االقت�سادية  اأي كلية  ـــ  الكلية  فكان حريا بهذه 
وهو   ، وتدري�سا  الكلية حت�سيال  اأبناء هذه  الباحثني من  عليه  �سيعمل  ما  وهذا   ، القطاع  موؤ�س�سات هذا  تعليميا يف 
مو�سوع امل�سروع . وجتدر االإ�سارة اإىل ا�ستحقاق الكلية اجلديدة للقب الريادة ، وهو الذي يتعدى نطاقها ليطلق على 

جمالها حيث جامعة اأم القرى.
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هذا ف�سال عن اأن تاأ�سي�س جامعة اأم القرى ممثلة يف الكلية اجلديدة »االقت�ساد والعلوم املالية االإ�سالمية« برناجما 
تعليميا لقطاع الرب ) القطاع الثالث( اإىل جانب اأنه يلبي احتياجات القطاع من حيث القوى املوؤهلة للقيام عليه ، 
، وتعمل على تعزيز ممار�ساتها عرب  املجتمع  اأوال يف وعي  املفهوم  ت�سهم يف تر�سيخ هذا  الن�ساط  فاإن اجلامعة بهذا 
اأو من   ، م�ساريعه ، وتدفع مبعدالت النمو املعريف من خالل الدرا�سات العلمية �سواء على م�ستوى الدرا�سات العليا 
خالل اأبحاث اأع�ساء الهيئة التدري�سية ، مما يعزز من ال�سورة الذهنية عن الدور الفاعل للجامعة عرب اال�ستجابة 

ملتطلبات املجتمع. 

7 ـ النطاق اجلغرايف ملخرجات الربنامج:

 اأن نعت هذا الربنامج التعليمي ، باأنه م�ستحدث له داللته الواقعية ، حيث واقع موؤ�س�سات قطاع الرب واملنظمات 
املقابلة يف الهدف دون الغاية ـ املنظمات غري الربحية ـ �سواء على م�ستوى احلاجة العملية اإىل كوادر تتمتع بال�سالح 
، ومنظمات  الرب  لقطاع  وقوة  االت�ساع حجما  اأو على م�ستوى   ، و�سلوكا   / فكرا   ، / وخلقا  من جهات متقابلة علما 
القطاع الثالث ، وهكذا من حلظة امليالد يربز الواقع فاعال رئي�سيا يف االإيجاد ، وهو ما يعني على امل�ستوى العملي 
اأن الربنامج امل�ستحدث ا�ستجابة لواقع قائم يطلب تذليل معوق من معوقات الكفاءة يف موؤ�س�سات القطاع ، اأو لطلب 
رفع م�ستوى االأداء . ولي�س اإىل هذا احلد من قطر دائرة القطاع ـ الرب بتعبري حقلنا . الثالث بتعبري احلقل الدهري ـ 

بل اأن الربنامج كما يف هذه الدرا�سة ، ال يقر بحدود جغرافية القطاع ، بل ميتد اإىل جماالت فهناك دوائر تظهر 
خ�سخ�سة  اإىل  عمدت  التي  احلكومية  اجلهات  فكل  باال�سم  حتديدها  وبدون   ، الربنامج  هذا  خمرجات  على  طلبا 
بع�س ن�ساطاتها ، اأو مرافقها كوزارة ال�سحة والبلديات مثال هي يف حاجة اإىل املتخ�س�سني يف اإدارة اقت�ساديات تلك 
التي دفعت يف ظل معايري  االأهلي  القطاع  اأو�سع حيث موؤ�س�سات و�سركات  دائرة  اإىل جانب  ، هذا  واملرافق  االأن�سطة 
ـ واأن اختلفت درجته ونوعه على  اإداري  ، والذي ترتب عليه وجود  التناف�سية ، حيث معيار »امل�سوؤولية االجتماعية« 
اخلارطة التنظيمية ، فهناك »وحدة الإدارة امل�سوؤولية االجتماعية« ويف املقابل يوجد فاعل يدير االأن�سطة االجتماعية 
ذات املظهر اخلريي ، وهو ما يتطابق من حيث الوجود ال من حيث ال�سفات والكفاءة مع خريج برنامج اقت�ساديات 

قطاع الرب . 

اأن نغادر موقع موؤ�س�سات التكوين ، البد من احلديث عن اإطاره الفكري والذي ميكن تلخي�سه يف »مبادرة  وقبل 
ـــ والتي ترفع �سعار » البناء  ــ اأي كلية االقت�ساد والعلوم املالية االإ�سالمية بجامعة اأم القرىـ  ركائز البناء لكلية جديدة« ـ 
اأويل حيث  اأزمة الفكر يف اخلارطة اجلغرافية للعامل االإ�سالمي ، عرب جتاوز  اأر�س احلقل« وتدعو اإىل جتاوز  على 
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اأزمة التعليم كما جت�سدها تلك التناق�سات يف مقولة »ازدواجية التعليم« ، املتحولة يف تطوراتها اإىل »ثنائية التعليم« 
و«جتاور املتناق�سني« و«تعاي�س املت�سادين« ، وذلك من خالل وحدة البنية املعرفية ، والتي تعني اأن املبادي واحلقائق 
احلقيقة  ووحدة  اخلالق  وحدة  من  الوجود  مببادئ  املعرفة  مبادئ  وارتباط   ، الوحي  من  ت�ستمد  للعلوم  الرئي�سية 
ونحو ذلك ، كما اأنها تعني اأي�سا حتقيق العبودية هلل وحدة اأي حتقيق التوحيد ، و�سوال اإىل حتقيق حقيقة العبادة 
حيث اإعمار االأر�س وفق منهج ال�سرع احلنيف ، وبهذه الوحدة على م�ستوى املعرفة تتجاوز نظرية املعرفة االإ�سالمية 
الفل�سفة الو�سعية التي هيمنت على حقول املعرفة ، �سواء على امل�ستوى املنهجي )امليثودولوجيا( وعلى امل�ستوى املعريف 
)االب�ستمولوجيا( ، وبهذا اأي�سا مت ولو على امل�ستوى التحليلي النظري ـ مع وجود بع�س وقائعه ـ مكافحة الظاهرة 
الرتبوية / التعليمية ال�سلبية ـ اأي ازدواجية التعليم + التحرر من الذاتية / املو�سوعية + التعامل مع العلوم الوافدة 

+ اإق�ساء القيم الفا�سلة + االغرتاب ـ 

ومن جهة ثانية مت حل امل�سكلة املعرفية من منظور فل�سفي ، حيث خ�سوع قراءات الكون من قبل خمتلف العلوم 
البنية  وحدة  تولد عن  وقد  بل   . الوجود  االإ�سالم يف  االرتباط مببادئ  منه  يعني يف جزء  ما  وهو   ، الوحي  لقراءة 
املعرفية مفهوم حتليلي اإال وهو »التكامل املعريف« والذي ميكن تلخي�س م�سمونه يف الدعوة اإىل رف�س الت�سور على 
م�ستوى ترتيب العلوم ، وعلى م�ستوى تعليم تلك العلوم ، حيث اال�ستقاللية املتطرفة ، عرب التخ�س�سات التجزيئية 
، ثم ان�سطار تلك اجلزئيات اإىل فروع ذرية تتحول اإىل تخ�س�سات تدر�س عرب برامج تعليمية م�ستقلة مرة يف �سكل 
م�سارات متفرعة ، ومرة يف ا�ستقاللها باأق�سام ، ثم يف النهاية قيام كليات جتمع فيها تلك االن�سطارات التخ�س�سية . 
اأما اجلانب االإيجابي يف تلك الدعوة ، فهو التاأكيد على تلك الروؤية التكاملية بني العلوم واملعارف ، �سواء يف �سورة 
»الرتاتب« اأو �سورة »التفاعل« ، من حيث الت�ساند بني العلوم بهيمنة الوحي ، مما مينح املنهجية العلمية قوة يف تناول 
الظواهر املختلفة ،  ويجعل املنقول من علوم الثقافات املغايرة ماأ�سوال ، وينتقد كل فكر يدين من اإن�سانية االإن�سان ، 

ويحط من كرامته االإلهية . 

برامج  يكون من خالل  التعليم  م�ستوى  على  اإعماله  فاإن   ، البحثي  اال�ستغال  م�ستوى  على  املفهوم  هذا  كان  واإذا 
الدرا�س ملكة  ، فتملك  العلمية  الوحي واخلربة  الدرا�سية حقائق  بنيتها ويف خططها  تتكامل يف  اأكادميية  تعليمية 

التفكري النقدي والبناء ال�سليم يف ميدان املعرفة . 

ويف ظل ذلك االإطار الفكري حيث وحدة البنية املعرفية ، وب�سعارها »البناء على اأر�س احلقل« ، ت�ستعري الدرا�سة 
ا�سرتاتيجيته اي�سا من »مبادرة ركائز البناء لكلية جديدة« ، والتي ميكن تلخي�سها يف خيار »التوليد« وما يحققه من 
رفع القيمة امل�سافة حلقل االقت�ساد االإ�سالمي ، من خالل الرتكيز على التنويع ، حيث التوليد والذي يعني يف اأحد 
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مدلوالته املفتوحة ا�ستخراج منتج معريف من حقل االقت�ساد االإ�سالمي ، وحتويله اإىل م�سار فرعي يت�سم بالعمق يف 
التخ�س�س ، ومزيد من النمو املعريف واملهاراتي ، والإبراز وجوه اإجرائية لهذا املفهوم ، نذهب اإىل مكوناته املوؤ�س�سة 
الطابع  التعليمية ذات  امل�سارات  التي تتولد عنها �سطحية يتفرع منها عدد من   ، املعرفية  البنية  على فل�سفة وحدة 

التخ�س�سي الدقيق . 

وهو بهذا الو�سف يتكون من مكونني اأ�سا�سيني هما : مكون البنية العميقة حيث اأ�سل احلقل ، واملكون التحويلي 
الذي يحدد البدائل املمكنة من املنتجات القابلة للت�سكل على �سطح البنية االأ�سلية م�سارات علمية . ومن تلك الوجوه 
االإجرائية اأن مفهوم التوليد خيار ا�سرتاتيجي مل�سروع الدرا�سة ، يتمركز حول الرتكيب فامل�سار التخ�س�سي حا�سل 
ملكون تركيبي ، وهذا الرتكيب هو ما يحقق هوية التاأ�سيل االإ�سالمي لعلوم االقت�ساد واملال ، من حيث كون احلقل 
هو العن�سر املوحد بني جميع املتولدات الفرعية ، وهو الذي يحقق التكامل املعريف من حيث اإفادته بوجود عالقات 
الت�ساند والتفاعل بني امل�سارات التخ�س�سية من جهة ، وبينها وبني التخ�س�سات اخلارجة عن اأ�سله من جهة مقابلة 
، وارتباطها فيما بينها يف اإطار احلقل بكليته من جهة ثانية ، وبالكل �سمانة خيار “التوليد” لتقدمي التخ�س�سات 

الفرعية ب�سكل مو�سوعي ومعياري . 

وهكذا يتجلى التكامل املعريف يف بنية التفكري العلمي االإ�سالمي ، ومنظومته التعليمية . ويف هذه املرحلة التي تخطو 
فيها الكلية اجلديدة بجدية لبناء القدرات التناف�سية على م�ستوى حملي وعلى م�ستوى اإقليمي ودويل ، فاإن خيار 
املنهجية من نظر فل�سفي ، يوجد ميزة ن�سبية ميكن حتويلها اإىل ميزات تناف�سية  ـ  املعرفية  الكيفية  “التوليد” بتلك 
املالية غري  والعلوم  االقت�ساد  كليات  ت�سهد مناف�سة من  التي  االأكادميية  الربامج  �سوق  التناف�سية يف  القوة  ، حتقق 
املوؤ�سلة ، بقيام بع�سها بفتح خطوط اإنتاج )= م�سارات( يف فروع احلقل وال�سيما التطبيقية منها كامل�سارف الالربوية 
)االإ�سالمية( والتمويل الالربوي )االإ�سالمي( ، مع اأن البنية التحتية املعرفية تتمثل يف العلوم االقت�سادية واملالية 
االب�ستمولوجي  امل�ستوى  التناق�س على  يعني  ، مما  ال�سمولية  العلمانية  ، حيث عقيدة  بالدهرية  واملنعوتة  الوافدة 
ومن ثم على م�ستوى احلقائق العلمية التي تقدم ، وبهذا االنف�سال والقطيعة حتقق الكلية اجلديدة ـــ اأي كلية العلوم 

االقت�سادية واملالية االإ�سالمية بجامعة اأم القرى ـــ قدرات تناف�سية يف هذه ال�سوق. 

ويجب اأن نلحظ ـ مع ما �سبق ـ اعتبارا هاما جدا يف االإطار الفل�سفي لهذه الدرا�سة ، اإال وهو املكان حيث مكة املكرمة 
مهبط الوحي واإ�سعاع النور االإلهي ، وحيث اأن حقل االقت�ساد االإ�سالمي ، ما هو يف حقيقته اإال ا�ستمدادا من هذا النور 
، بل وتنزيال على واقعه التنظريي وبنائه التحليلي ، وتكوينه املذهبي ، وت�سكله النظمي ، فاجتمع بذلك املكان وواقع 
اإال باإمناء البنية  ، وال يكون ذلك  ، ويحافظ على تلك اخلا�سية الدينية  اأن ي�سان ذلك االجتماع  ، فوجب  التنزيل 

املعرفية حلقل االقت�ساد االإ�سالمي . 
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ثانيا ـ الت�ص�ر العقدي لربنامج »اقت�صاديات الرب«:  

الرب ما يعد توجها الإعادة  واقع قطاع  بيان  املقدمة وجاءت �سمن  التي ذكرت يف  امل�سطلحات  لقد ج�سدت بع�س 
البعث من جهة ومكافحة ذلك الت�سور الفل�سفي الذي عرفه الفكر الدهري من جهة اأخرى ، حيث ثنائية التعليم 
باالنف�سال بني »تعليم ديني« و »تعليم علماين« يو�سف بالعلمية دون االأوىل ، فيعلي بذلك النعت الثاين على االأول 
، والذي ابتليت به االأمة االإ�سالمية ، ب�سيادة ذلك النمط التعليمي الفا�سد ، الذي يجعل الدين يف مقابل العلم وال 
التقاء بينهما ، وحيث اأن العلم ي�سدر من املركزية الغربية ، حدث التغريب ليكر�س حالة االنف�سام ويتحول يف بع�س 
الفرتات ، ويف مناخات ما اإىل �سراع بني الدين الذي اأول ما نزل فيه »اأقراأ« وبني العلم ، وهكذا اختل فكر وتفكري 
االأمة وحدث ال�سرخ الداخلي على م�ستوى االأبنية النف�سية لالأفراد ، فكان اأول ما عمد اإليه املخل�سون من امل�ستغلني 
يف احلقول املعرفية العلمية ، ت�سحيح ذلك االختالل التعليمي والتفكري والبحثي ، بالبدء من الت�سور العقدي )ما 
يطلق عليه يف بع�س الكتابات الروؤية الكلية / الت�سور االإ�سالمي( لعامل الوجود حيث اخلالق جل يف عاله واملخلوق 
االإن�سان يف حياته وهذا الكون الذي يعي�س بداخله ، ولعامل املعرفة من حيث م�سادرها وقيمة ووظيفة تلك امل�سادر ، 

ومن هنا �سبق وجودية الوجود معرفة هذا املوجود ـ 

وهذا بخالف الفكر الدهري الذي قدم املعرفة على الوجود ، واعتقد بوحدة الوجود فانتج التيه الفكري ـ ثم مت 
اإعادة تاأ�سي�س وت�سكيل للنظام التعليمي وفق هذا الت�سور العقدي ، وذلك من خالل ارتكاز البنية التحتية ومنهجية 
البحث والبناء املعريف يف كل حقل من احلقول العلمية على الوحي واملت�سمن يف تعاليمه النظر يف الكون )»قراءة 
الكون«( فجمع نور الهداية بنظر العقل ، فبعث م�سطلح »التوجيه االإ�سالمي للعلوم« ) ويقابل باملختلف فيه وعليه 
= اإ�سالمية املعرفة / التاأ�سيل االإ�سالمي للعلوم ( ليقف حاجزا �سد »علمنة العلوم ومن ثم احلقول التعليمية« اإذن 
فالتوجيه االإ�سالمي للعلوم جمموعة من عمليات معرفية تتعلق بالنظر النقدي فيما يخ�س معارف الفكر الدهري ، 
حتريرا وتطهريا وتنقية لها من حتيزاتها الفل�سفية ومرتكزاتها القيمية ، واإعادة ت�سكيلها يف اإطار املنظومة العقدية 
والقيمية التوحيدية ، وهو يف اجلانب الثاين العملياتي نظر يف الوحي ويف الفكر احل�ساري االإ�سالمي وتوظيفه يف 
قراءة ظواهر الواقع املجتمعي لتحقيق الغاية من هذا الوجود ، وببعديه اجلغرايف حيث العامل االإ�سالمي ، والعامل 

غري االإ�سالمي ـ ديار الدعوة ـ باعتبار اأنه حتقيقا لر�سالة الهداية والرحمة للعاملني . 

وبهذا يعترب التوجيه االإ�سالمي للعلوم ق�سية عقدية ، من حيث جهات عدة ، ومنها هنا حترير فكر االأمة وتفكريها 
من املرجعية املادية الكامنة ، ومن اال�ستغال على الوقائع اجلزئية من داخل النموذج املعريف الدهري ـ �سواء املتمركز 
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حول االإن�سان اأو املتمركز حول الطبيعة / املادة ـ واأول اأ�س�س وخطوات هذا الهدف اال�سرتاتيجي فك النظام التعليمي 
من ارتباطه التبعي االحادي بتلك املرجعية وذلك النموذج املعريف »املتاأرجح« ، واإعادة ت�سكيله وتكوينه وفقا ملرجعية 
التوحيد)6( ، وطبقا للنموذج املعريف الق�سطي ـ من الق�سط اأي العدل ـ وبهذه االإعادة يكون قد جتاوز النظام التعليمي 
املوجه اإ�سالميا ، الفكر الدهري مبختلف تطبيقاته املعرفية ـ حقل االقت�ساد مثال ـ ويف الوقت نف�سه قفز على تلك 
املحاوالت االختزالية املت�سوهة التي تنادت اإىل ادخال مقررات تدري�سية من العلوم الريا�سية والطبيعية واالجتماعية 
يف  العلوم  ت�سنيف  يف  الريادة  كتب  بح�سب  وال�سواب  الديني«ـ  »التعليم  الببغائية  بالتبعية  ي�سمى  ما  التعليم  داخل 

احل�سارة االإ�سالمية »العلوم ال�سرعية« ـ 

وتلك املحاوالت امل�سخية اأي�سا التي عمدت اإىل منطق التعاي�س بالتجاور املتج�سد واقعيا يف خطط درا�سية ق�سمت 
اإىل منطقتني : منطقة للمقررات الدرا�سية ذات املرجعية الدهرية ، ومنطقة ملقررات العلوم ال�سرعية ـ �سيا�سة احتواء 
باالإيواء ـ نقول قد جتاوزت ذلك ونحوه لتنتج مبداأ »التكامل املعريف« ليوؤ�س�س عملية تعليمية جماع مق�سدها الكلي 
اأو ما يطلق عليه الرتبويون الرتبية الوجدانية وال�سواب الرتبية  ـ  اأي التخلق باأخالق الدين  ال�سالح يف االإن�سان 
النف�سية طبقا لالآية تغيري االأنف�س من وجهة نظري واالأ�سح »التزكية« تزكية النفو�س وهذا االعرتا�س واالإيجاد 

على م�ستوى املفاهيم هو من اأحد اأهم ثمار التوجيه االإ�سالمي للعلوم ـ 

واجلماعة التي هي جمموع ذلك االإن�سان ، وال�سالح العمراينـ  باملفهوم اخللدوين املن�سيـ  بحفظ نظام العامل �سواء 
االإ�سالمي اأو غري االإ�سالمي ، وذلك بناء على اأن مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية هي يف بنيتها وغاياتها حتقيق »مل�سالح 
العباد يف العاجل واالآجل« ـ وفقا للمفهوم ال�ساطبي ـ واالآجل قد يكون على م�سافة النظر العقدي حيث اليوم االآخرة ، 
وقد يكون يف نظر الب�سر ماآالت الفعل العقلي يف االأجل الطويل ـ الذي انتقدته املدر�سة النقدية »مدر�سة فرنكفورت« 
، اأما من حيث اإجرائية هذا املبداأ بعد تو�سيح مق�سده الكلي فهو يعني ا�ستثمار الربامج التعليمية التخ�س�سية يف 
املوؤ�س�سات اجلامعية يف منتجات التوجيه االإ�سالمي للعلوم ، وذلك بتحويلهاـ  مبفهوم ال�سناعة التحويليةـ  اإىل مراجع 

ومناهج للمقررات الدرا�سية يف تلك الربامج التعليمية. 

وبهذه العملية يتحقق االت�ساق واالن�سجام بني ما يوؤمن به املتلقي وبني ما يدر�س له يف تلك الربامج ، فت�سح نف�سه 
، ويزيد اإميانه ، وي�سلم عقله مما كان ـ والزال يف الكثري من الربامج االأكادميية التي تنكبت طريق التوجيه االإ�سالمي 
للعلوم ـ من اأدواء ال�سك واخلرافات واالأوهام التي ت�سببت يف وقوعه يف اال�سر الفكري والتعليمي ، وبهذه العملية تزال 
علة االأمة يف نظامها التعليمي الثنائي الذي يوؤ�س�س لعلمنة العلوم وتعليمها ، ولعل اأول ثمار هذا التوجيه االإ�سالمي 
للعلوم اإحياء موؤ�س�سات التكافل االجتماعي والت�ساند الع�سوي يف املجتمع االإ�سالمي الوقف والزكاة ، وتفعيل اأعمال 
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اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له بقية االأع�ساء  الرب / اخلري لي�سمل كل الن�ساطات املعززة للمجتمع الع�سوي الذي 
بال�سهر واحلمى ، وتقوي من �سحة هذا اجل�سد مبا يخدم تلك االأعمال والن�ساطات . 

لقد كان لدرا�سات االقت�ساد االإ�سالمي الدور االأكرب يف ذلك االإحياء والتجديد لقطاع الرب ، يف مقابل تلك الدرا�سات 
التبعية التي تزهو بقيمتها النقلية �سواء على م�ستوى املفاهيم وعلى م�ستوى الربامج ، اأنها درا�سات التمثل لدرا�سات 
الفكر الدهري فيما يتعلق بامل�سوؤولية االجتماعية ، الذي راج وتدول يف بلدان العامل االإ�سالمي ، فهذا املفهوم كغريه 
من املفاهيم املنقولة التي تدل على مدى عجز وعطالة العقل التبعي كما ميار�س من خالله البحث و�سناعة التنظري 
، عن النظر يف الوحي وقراءة تاريخ احل�سارة االإ�سالمية ، حيث �سور واأ�سكال واأ�ساليب متعددة من اأعمال الرب املوؤكدة 
ملجتمع الت�ساند الع�سوي ، ومدى فاعليتها من حيث حتقيق غايات الوجود ، ففي الوقت الذي كان ميالد »امل�سوؤولية 
االجتماعية« قراءة �سدية النعكا�سات فعل الفكر االقت�سادي الدهري الذي انكفاأ على ذات الراأ�سماليني ال�سناعيني 
، ميدهم بالتنظريات التي ت�سخم من قوتهم بل وتربر من ا�ستغاللهم لالأجراء وامل�ستهلكني ، وجلمع اأكرب االرباح 

حتقيقا لعقيدة »دعه يعمل دعه مير« و«اأق�سى اإ�سباع ممكن«.

ويف ظل تلك التعليمات املتج�سدة يف نظريات ت�ستهدف الكفاءة واملزيد من الكفاءة دون نظر اإىل مبداأ العدالة ، جاءت 
النتائج كارثية من هذه اجلهة حيث التلوث / الف�ساد املنت�سر واملهدد للحياة ال الب�سرية بل حلياة الكون ، ولرتكز 
ومتركز الرثوات فقلة من جمموع ال�سكان ميتلكون االأكرث من ثروة وموارد املجتمع ، تنادى بع�س املتفكرين الإيجاد 
حل لتلك االأخطاء التي ت�سببت فيها العقالنية االقت�سادية والروؤية الدهرية ، فوجد يف حتميل موؤ�س�سات القطاع 
فعل  اأي�سا  ليربروا  االجتماعية«  »امل�سوؤولية  فاخرتعوا مفهوم   ، للقطاع  الذهنية  ال�سورة  االأهلي جزء من حت�سني 
تلك املوؤ�س�سات ولكن مقابل خف�س م�ستوى ال�سراع مع العمال وامل�ستهلكني ، بل واأكرث من ذلك العوائد االقت�سادية 
التي تتحقق على اأثر برامج ون�ساطات »امل�سوؤولية االجتماعية« ، اإذن مبداأ وجود املفهوم وغايته مرتهنة بالعقالنية 
االقت�سادية التي تختزل الفعل االإن�ساين يف ماديته وعائديته ، ويف ظل فل�سفة براغماتية ، وحتى تنقل ذلك املفهوم 

من حيز القوة التنظريية اإىل واقع الفعل ، دعت اإىل اعتباره من معايري »التناف�سية«. 

على  اأوال  عملت  التي  االإ�سالمي  االقت�ساد  درا�سات  عرب  االإ�سالمي  احل�ساري  التمايز  يظهر  �سبق  ما  كل  ومن 
العطاء  وقراءة  الوحي  يف  بالنظر  وذلك   ، الدهري  املعريف  النموذج  �سيطرة  عن  بعيدا  والتنظري  النظر  ا�ستقاللية 
احل�ساري االإ�سالمي لتبعث يف حياة جمتمعات امل�سلمني ، �سورة املجتمع الع�سوي عرب احياء موؤ�س�سات الزكاة والوقف 

وتن�سيط اأعمال الرب.

اإىل  االقت�سادي  ومنها  العلمي  التفكري  فيها  يتحول  التي  التوحيدية  املرجعية  وفق  اال�ستغال  ثانيا على   وعملت 
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غايات التوحيد من حيث حتقيق العبادة هلل وحدة وتربية االإن�سان ال�سالح وتقوية جمتمع الت�ساند الع�سوي ، ومن 
حيث منوذجه املعريف الذي ال يرتكز يف موؤ�س�ساته التحليلية النظرية على مفاهيم خاطئة كمفهوم ال�سراع املتجذر يف 
التفكري املعريف الدهري ، ومفهوم ال يقل خطورة ال يف اأ�سل دالالته وال يف اأثر فعله اأنه مفهوم »الفردية الفردانية« 
حيث اإلغاء االعتبار املجتمعي يف مقابل اإعالء وتنمية االإطار ال�سخ�سي االناين. وثالثا اأن برنامج »اقت�ساديات الرب« 
مت�سق يف وجوده مع حقيقة ما يدعو اإليه النموذج املعريف الق�سطي من وجود جمتمع الت�ساند الع�سوي ، عرب تنمية 

درا�سات موؤ�س�سات الت�ساند الع�سوي املج�سدة يف اأعمال الرب ب�سمولية املفهوم وكليته. 

ومن هنا جاء تاأ�سي�س الدرا�سة احلالية الإطالقها ا�سم الربنامج يف اقت�ساديات »الرب« واحلديث عن »قطاع الرب« 
بدال من اإطالق درا�سات الفكر االقت�سادي الدهري »القطاع الثالث« الذي ينظر اإليه على اأنه حال لل�سراع بني ثناياته 
الت�سادية الدولة / القطاع اخلا�س ، الرجل / املراأة ، الفقر / الغنى ، االأغنياء / الفقراء وا�سباه ذلك مما ابتلي به 
ذلك التفكري ، للتاأكيد على اأهمية ال�سبغة االإ�سالمية حتى على م�ستوى املفاهيم ، لتاأكد املوؤكد حيث اثر املرجعية 

التوحيدية يف �سناعة النموذج املعريف الق�سطي. 
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ثالثا ـ طبيعة برنامج »اقت�صاديات الرب«:  

ونق�سد بطبيعة الربنامج ، اأي حتديد انتمائه وحدود جغرافيته ، الأن على اأ�سا�س هذه التحديدات �سيتم هند�سة 
البناء التعليمي لهذا الربنامج ، وعليه فاإن نقطة البداية يف تلك التحديدات هي »مو�سوع / ق�سية« الربنامج التي 
�سكل موؤ�س�سات ومنظمات  اإىل مو�سوعه جنده يتج�سد يف  وبالنظر   ، ملاهيته  ، فمو�سوعه حمددا  ي�ستهدفها وجودا 
تنتمي اإىل قطاع اأ�سبح ق�سيما لقطاعني تقليدين يف الفكر االقت�سادي الدهري ، وهما : القطاع العام والقطاع االأهلي 
، ومع ظهور حقل االقت�ساد االإ�سالمي مت بعث احلياة يف موؤ�س�سات ومنظمات وبرامج ت�ستهدف اخلريية للمجتمع ، 
ووظيفتها االإيفاء باالحتياجات املجتمعية من جهة والفردية من جهة مقابلة ، اإال وهي موؤ�س�سات ومنظمات العمل 

اخلريي وبراجمها التي وجدت تنظيما داخل موؤ�س�سات ت�ستهدف الربح اأي�سا. 

 / الربحي  غري  )القطاع  الرب  قطاع  يف  االجتماعية«  »امل�سوؤولية  وبرامج  املنظمات   / املوؤ�س�سات  ا�ستجمعت  وبهذا 
القطاع الثالث( ، الذي كان حمل عناية واهتمام حقل االقت�ساد االإ�سالمي ، جتلت يف م�ساهد متنوعة من التجديد 
الزكاة من جهة وموؤ�س�سات الوقف من جهة  اأال وهي موؤ�س�سات   ، ملوؤ�س�سات تعد ركنا وحمورا مركزيا لذلك القطاع 
مقابلة وبينهما ن�ساطات تعد من اأعمال الرب ، فمن م�سهد البحث العلمي امل�ستغرق يف وظيفة واآثار تلك املوؤ�س�سات ، 
والكيفية التي يتم من خاللها رفع م�ستوى كفاءتها ، وحت�سني م�ستوى ادائها ، وهو ما يدخل يف م�سطلح »اقت�ساديات 
الرب« التي يت�سع نطاقها بامتدادها اإىل معارف حقول اأخرى ، ومنها علم اإدارة االأعمال ، وعلم االجتماع ، وعلم الفقه 
واالأنظمة )القانون( ، وعلم املحا�سبة ، واال�ستثمار فيها بهدف رفع الكفاءة االإنتاجية ملوؤ�س�سات ومنظمات قطاع الرب ، 
وهو ما جتلى اأي�سا يف م�ساهد علمية وعملية حيث عقد املوؤمترات الدولية حول »الوقف« وباإبعاده اإداريا واجتماعيا ، 
وامل�ستجمعة يف مظلة »اقت�ساديات الوقف« ويف نقل تلك الت�سورات التنظريية واالأعمال البحثية اإىل واقع القوة كما 

حدث على م�ستوى البنك االإ�سالمي للتنمية . 

ومن هنا ميكن اعتبار »اقت�ساديات الرب« من املفاهيم اجلامعة ل�سمولها على معارف تتعلق بحقول علمية اأخرى 
تلتف حول جذعها الرئي�سي التحليل / النظرية االقت�سادية ، وهذا هو املحدد الثاين ملاهيته والذي ميكن اأن يكون 
ا�ستقاقا من »مو�سوع الربنامج« اأو م�ستقال ن�سبيا عن مو�سوع الربنامج ، اأنه املنهج اأو الروؤية التي من خاللها حتدد 
اأو �سيولة تفقر من  اأن يفقد الربنامج حدوده اجلغرافية في�ساب مبيوعة /  امناط اال�ستثمار يف تلك املعارف دون 
، ونق�سد بذلك تطبيق ادوات التحليل االقت�سادي  اإىل احلقل املتولد عنه حيث »االقت�ساد االإ�سالمي«  قوة انتمائه 
على موؤ�س�سات / ومنظمات القطاع من حيث تنمية مواردها املالية ) = العينية + النقدية( ، وتعظيم عوائد براجمها 
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وم�ساريعها االقت�سادية ـ االجتماعية ، وحتليل تكاليف اخلدمات التي تقدمها تلك املوؤ�س�سات وعوائدها ، وفهم اآلية 
موؤ�س�سات النظام االقت�سادي االإ�سالمي من الزكاة وموؤ�س�سة الوقف وبجوانبها االجتماعية واالقت�سادية والقيمية ، 
والتعرف على التوجهات احلا�سرة يف كيفية اإدارتها ونظمها ، واأحكامها الفقهية والتجارب الدولية التي طبقت فيها 

تلك املوؤ�س�ستني من مثل »جتربة ال�سودان«. 

ومن هنا جاء توليد هذا الربنامج من حقل االقت�ساد االإ�سالمي متناغما من هذه اجلهة ومن جهة كونه برناجما 
وال�سدقة  والوقف  الزكاة  موؤ�س�سات  حيث   ، االإ�سالمي  االقت�ساد  حلقل  التطبيقية  املوؤ�س�سات  من  متولد  م�ستحدثا 
اجلارية ، وموؤ�س�س على نظرية التكافل االجتماعي ، املرتكزة على م�سلمة اال�ستخالف ، والذي يقدم جمموعة من 
والن�ساطات   ، للربامج  والت�سميم   ، التحليل  ملكة  تكوين  بهدف   ، املعريف«  »التكامل  ملبداأ  ، وطبقا  املتنوعة  املقررات 
االقت�سادي  والتقييم  التخطيط  جمال  يف  واملهارات  القدرات  وتعزيز   ، احلا�سوبية  التطبيقات  وعرب   ، التنموية 
بالتو�سعة  امل�ستفيدين  م�ساعدة  على  والقدرة  ـ  اجلدوى  درا�سات  ـ  اخلريية  والربامج  الن�ساطات  لتلك  واالجتماعي 
عليهم بالبدائل التي حتول اأحوالهم املعي�سية. وامل�ساركة بكفاءة مع فرق العمل ، واإملام الطالب بكافة املتطلبات املعرفية 
على م�ستوى النظرية وعلى م�ستوى االأدوات التحليلية القت�ساديات م�ساريع موؤ�س�سات قطاع الرب ، واملنظمات غري 
العمل  التي منها   ، التكافل االجتماعي  الطالب قيم  ، والذي من خالله يكت�سب  املوؤ�س�سات  ، وبفقه تلك  احلكومية 

الدائم على رفع كفاءة االأداء املوؤ�س�ساتي ، والتوا�سل االجتماعي. 

اإىل  باالإ�سافة  الرب  قطاع  ون�ساطات  موؤ�س�سات  الإدارة  االأ�سا�سية  والعلوم  باملعارف  الطالب  تزويد  جانب  اإىل  هذا 
فعاليات العمل االجتماعي . والتمكني من تطبيق مفاهيم ونظريات التمويل واإدارة ا�ستثمار اأ�سول موؤ�س�سات الرب. 
فظهر من هاتني اجلهتني برنامج »اقت�ساديات الرب« . على اأن ذلك ال مينع من حتويله اإىل حقل معريف يقع �سمن 

ملتقى العديد من املعارف واملقوالت العلمية ـ التي �سبقت االإ�سارة اإليها ـ .  

ويجب التنبه هنا اإىل اأن التحليل ال�سابق لي�س بحثا عن م�سروعية الربنامج من حيث انتمائه اجلغرايف فقط ، الأن 
جغرافية الربنامج حمددة مبو�سوعه وق�سيته املركزية ـ كما �سلف بيانه ـ واإمنا بهدف تعريفه وحتديد ا�سرتاتيجيته 
، و�سوال اإىل الكيفية التي يتم ت�سميم البناء التعليمي لهذا الربنامج ، وهو ما �سنعر�س اإليه يف اجلزئيات التالية .  
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رابعا ـ ا�صرتاتيجية برنامج »اقت�صاديات الرب« :

ينطلق برنامج »اقت�ساديات الرب« يف حتقيق غاياته وحتقق اأهدافه من ذلك الت�سور االإ�سالمي الذي يحدد النماذج 
املعرفية واالأطر املفاهيمية للعلوم باختالف مو�سوعاتها ، ومنها علم االقت�ساد االإ�سالمي ، وانعكا�س تلك التحديدات 
على املناهج التدري�سية ، ومن قبل املقررات الدرا�سية يف خططها التعليمية ، ومن هنا مت حتديد ا�سرتاتيجية الربنامج 
يف مبداأ »اال�ستخالف احل�ساري« والذي يعني ح�سور الت�سور االإ�سالمي ـ املتمحور حول عقيدة التوحيد ـ يف املجال 
املعريف والبحثي والتعليمي وباإبعاده العقلية والوجدانية ، وت�سمل غر�س قيم التكافل االجتماعي ، والعدل التي هي 
من اأهم اأ�س�س جمتمع الت�ساند الع�سوي ـ املذكور يف احلديث ال�سريف ـ وتر�سيخ مبداأ التعاون لدى املتعلمني ، الأنه 
ركن ركني يف جناح موؤ�س�سات ومنظمات وبرامج قطاع الرب ، والتي يظهر اأثرها يف تكوين االإن�سان ال�سالح )اخلريج( 
، وهو ما غيبته الربامج التعليمية التي ت�ستمد يف مرجعيتها املعرفية من الفكر الوافد الدهري ، �سواء برتكيزها 
املجرد على املعارف واملقوالت املجردة ، وبتدري�سها للنموذج املعريف العلماين الذي من اأهم معامله اإق�ساء الدين والقيم 
عرب  االإن�سان  مبرتبة  واحلط  بل   ، والبحثية  الفكرية  للعمليات  انعكا�س  هي  التي  التعليمية  العملية  من  الفا�سلة 
عقيدة »اخلطيئة االأ�سلية« اإىل مرتبة احليوان كما يج�سد ذلك يف العلوم االجتماعية ومنها حقل االقت�ساد »االإن�سان 

االقت�سادي«.

واال�ستخالف   ، التوحيد  لعقيدة  امل�ستخلف« طبقا  »االإن�سان  االإ�سالمي  االقت�ساد  علم  فيه  يردد  الذي  الوقت  ويف 
ذلك  اأن  كما   . تعاىل  اهلل  رحمه  »الفاروقي«  املعرفة«  »الإ�سالمية  االأول  الرائد  قال  كما  اأو  االإن�سان  اإن�سانية  جوهر 
�سواء لربنامج احلقل  التعليمية  العملية  »اال�ستخالف احل�ساري« يجعل  التوحيد ممثلة يف مبداأ  احل�سور لعقيدة 
اأو للربنامج املتولد عنه وهنا »اقت�ساديات الرب« متجهة نحو غاية عظمى اإال وهي »التجديد احل�ساري االإ�سالمي« 
وذلك من خالل تفعيل موؤ�س�سات التكافل االجتماعي من موؤ�س�سة الزكاة وموؤ�س�سة الوقف اإىل برامج الرب يف موؤ�س�سات 
، وهو ما قام به قطاع البحث العلمي يف حقل االقت�ساد االإ�سالمي ، فرتاكمت بذلك الفعل  االأعمال واملال االأهلية 
البحثي ، املوجودات املعرفية يف خزائن احلقل ، فاأ�سبحت مناطق تقدم فر�سا ا�ستثمارية للربامج التعليمية من جهة 
، وبتعميم التجربة مع ما حتمله من قيم وخربة اإ�سالمية على م�ستوى بلدان العامل االإ�سالمي وغريها ، يح�سل 
ِ ٰ َوَلْو اآَمَن اأَْهُل  ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّا�ِس َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهللَّ ال�سهود احل�ساري )ُكْنُتْم َخرْيَ اأُمَّ

ُهُم اْلَفا�ِسُقوَن( �سورة اآل عمران اآية 110، وهذه هي اجلهة االأخرى .  ا َلُهْم ٰ ِمْنُهُم امْلُوؤِْمُنوَن َواأَْكرَثُ اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيً
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املطلب الثاين ـــ البناء الف�قي للربنامج

اأوال ـ هند�صة البناء التعليمي: 
1( الت�صميم الهيكلي:

اأ ـ تعريف برنامج »اقت�صاديات الرب« 

اأن برنامج »اقت�ساديات الرب« هو عبارة عن » خطة درا�سية متفرعة من حقل االقت�ساد االإ�سالمي متجهة برتكيز 
 ، وال�سركات  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  االجتماعية  امل�سوؤولية  وجمال  ومنظماته  مبوؤ�س�ساته  الرب  قطاع  نحو  مكثف 
علمي  تكوين  عرب   ، الع�سوي  والت�ساند  الرتاحم  جمتمع  لتاأ�سي�س  االجتماعي  للتكافل  الريادي  البعث  وم�ستهدفة 
والت�ساند  جهة  من  املعريف  التكامل  مبداأ  وعلى   ، للمعرفة  االإ�سالمي  التاأ�سيل  مبداأ  على  موؤ�س�س   ، عملي  وتاأهيل 

الوظيفي من جهة اأخرى. 

الكيفية  حول  تتمركز  درا�سية  مقررات  لت�سميم   ، العلمية  احلقول  من  عدد  التقاء  نقاط  بني  احلا�سل  للتجمع 
املعرفية ومب�ستوى جيد من  الكفاءة  بقدر عايل من  تتمتع  قيادية �ساحلة  كوادر  تكوين  اإىل  توؤدي  التي  التعليمية 
املهارات العملية متكنها من التعامل املنهجي مع واقع ذلك القطاع وما يحيط به والذي ي�سمل جماالت اقت�ساديات 
املوؤ�س�سات اخلريية ، وامل�سوؤولية االجتماعية ، واالأ�ساليب املتعلقة بدرا�سات اجلدوى ، وتطبيقها على امل�ساريع والربامج 
 ، االإ�سالمية  ال�سيغ  وا�ستثمارها وفق   ، التمويلية  املوارد  والتمويل وتعبئة   ، وال�سركات  املوؤ�س�سات  التي تقدمها تلك 
وحتليل �سيا�سات اال�ستثمار على م�ستوى املوؤ�س�سة / املنظمة ، وتقييم امل�ساريع اخلريية من حيث التخطيط والتنفيذ 
والنتائج ، وحتليل احلاالت العملية ذات ال�سلة بواقع امل�سكالت التي تواجه موؤ�س�سات / منظمات قطاع الرب وبرامج 

امل�سوؤولية االجتماعية ، وتقدمي حلول لها ». 

ويعد هذا الربنامج وفق هند�سة بنائه الكلي املجرد ، اأول برنامج تعليمي يف خدمة القطاع اخلريي ، وما مياثله على 
م�ستوى العمليات والربامج دون الغايات.
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ب . اأهداف برنامج »اقت�صاديات الرب«:

لكون هذا الربنامج من تطبيقات حقل االقت�ساد االإ�سالمي ، فاإن له غاية و قاعدة حتدد نوع االأهداف ، وعلى النحو 
التايل : 

1( غاية الربنامج : حتقيق حقيقة التوحيد من حيث التعبد مبا اأمر اهلل به من فرائ�س وواجبات ومندوبات 
التكافل االجتماعي من جهة ، واإعمار االأر�س من جهة مقابلة ، ون�سر قيم الرتاحم املف�سية بدون �سك اإىل وحدة 

االأمة ومتا�سك بنيانها ، و�سالح العامل.

2( قواعد تاأ�سي�س الأهداف:

القاعدة الأوىل ـ حتقيق البعد احل�ساري االإ�سالمي . 	•

القاعدة الثانية ـ اأن طبيعة برنامج اقت�ساديات الرب تتلخ�س يف كونه برناجما عمليا ملتزما بتكوين كوادر 	•
قيادية تتمتع بكفاءة عالية باإبعادها االإدارية واالأخالقية للعمل يف موؤ�س�سات قطاع الرب )اخلريي( ، ويف تنفيذ 

برامج امل�سوؤولية االجتماعية التي تقوم بها ال�سركات الإعادة تاأ�سيلها .  

القاعدة الثالثة ـ قيام برنامج اقت�ساديات الرب على الت�ساند املعريف الناجت عن بينية هذا الربنامج من حيث 	•
دوائر التقاطع املتجمعة من تخ�س�سات خمتلفة .  

القاعدة الرابعة ـ اأن يكون لربنامج اقت�ساديات الرب ، الريادة يف تنمية معرفة ومهارات اخلّريج ويف تهيئته 	•
ال�سركات  يف  االجتماعية  امل�سوؤولية  وحدات  عرب  اأو  بذاتها  امل�ستقلة  �سواء  اخلريي  القطاع  جمال  يف  للعمل 

وجهات القطاع العام / احلكومي . 

القاعدة اخلام�سة ـ اأن يعزز برنامج اقت�ساديات الرب من التعليم التطبيقي عرب تدري�س املقررات الدرا�سية . 	•

3( اأهداف الربنامج: 

اأ ـ الأهداف الكلية: 

القيام بامل�سوؤولية اال�ستخالفية ، حيث حتقيق مقا�سد ال�سرع مبا ينفع العباد يف العاجل واالآجل ، ومن التاأدية 	•
تنفيذ برامج تعليمية وكذا بحثية لدعم وتعزيز موؤ�س�سات قطاع الرب ، وبرامج تدريبية الإمناء مهارات قيادات 
واقع  والعمل على حتويلها بح�سب  الناجحة  التجارب  ، وبعر�س  الرب  وموظفي موؤ�س�سات / منظمات قطاع 

القطاع ، اإىل قوة بالفعل على �ساحة العمل اخلريي . 
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تر�سيخ الوعي املجتمعي باأهمية التكافل االجتماعي ودور موؤ�س�سات / منظمات قطاع الرب يف ذلك ال�ساأن  . 	•

اإحياء قيم التكافل االجتماعي والتعاون على الرب ، وتعزيز جمتمع الرتاحم ، جمتمع الت�ساند الع�سوي كما جاء 	•
يف احلديث ال�سريف .  

املوؤ�س�سات يف خدمة 	• تلك  م�ساهمة  م�ستوى  رفع  اإىل  �سيوؤدي  بدوره  والذي   ، الرب  موؤ�س�سات قطاع  اأداء  تطوير 
جمتمع الرتاحم . 

ـ حتقيق ر�سالة اأق�سام االقت�ساد االإ�سالمي والكليات التي ت�ستهدف التاأ�سيل لالقت�ساد كحقل معريف  ، وبالتطبيق 	•
على واقع كلية العلوم االقت�سادية واملالية االإ�سالمية بجامعة اأم القرى ويف اإطار روؤيتها العاملية. 

فيما يخت�س 	• و   ، الرب  باأعمال  يتعلق  فيما  �سواء  االإ�سالمية  القيم  ذواتهم  تن�سهر يف  تخريج طالب متميزين 
اأداء االأعمال داخل املواقع االدارية اخلا�سة بامل�سوؤولية  املاأ�سولة يف جمال  ، مع املعرفة العلمية  بقيم العمل 

االجتماعية يف املوؤ�س�سات احلكومية و�سركات االأعمال ، وموؤ�س�سات / منظمات قطاع الرب بكليته . 

ب ـ اأهداف الربنامج على امل�ستوى اجلزئي: 

اإمداد موؤ�س�سات ومنظمات قطاع الرب واملنظمات املقابلة يف الهدف دون الغاية ، بالكوادر ال�ساحلة على امل�ستويني 	•
، واملتميزة باالإتقان �سواء من حيث الك�سب العلمي / العملي ، ومن  العلمي / واملهاراتي والعملي / القيمي 

حيث العمل .

اأو التنفيذي واملتخ�س�سة يف جمال 	• تخريج الكوادر ال�ساحلة القيادية �سواء على امل�ستوى التنظيمي االإ�سرايف 
اقت�ساديات العمل اخلريي مبدلوالته املفتوحة حتى على »امل�سوؤولية االجتماعية« . 

اإعداد وتاأهيل الطالب باملعارف النظرية واملعلومات االأ�سا�سية املت�ساندة من تخ�س�سات حقلية متنوعة ، واإتقان 	•
منظمات   / موؤ�س�سات  وم�سوؤولني  يف  كم�سرفني  للعمل  توؤهلهم  التي  واملهنية   ، االأ�سا�سية  العملية  للمهارات 

القطاع اخلريي ، واملوؤ�س�سات احلكومية ، وال�سركات يف جمال امل�سوؤولية االجتماعية . 

بناء القدرة التناف�سية ملوؤ�س�سات قطاع الرب ، وذلك من خالل اإعداد وتاأهيل الكوادر االإدارية والتنفيذية ال�ساحلة. 	•

امل�ساهمة يف حتقيق خطط واأهداف التنمية االجتماعية ـ االقت�سادية يف اململكة العربية ال�سعودية . 	•

تدعيم هذا الفرع التطبيقي من موؤ�س�سات حقل االقت�ساد االإ�سالمي اإىل جانب موؤ�س�سات التمويل الالربوية 	•
موؤ�س�سات  يف  للعمل  باقتدار  املوؤهلة  املتخ�س�سة  الب�سرية  بالكوادر  باإمداده  وذلك   ، كانت  ومالية   ، م�سرفية 
قطاع الرب واملنظمات املماثلة ـ منظمة املوؤمتر االإ�سالمي ، ومنظمة رابطة العامل االإ�سالمي بهيئاتها املختلفة 
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امل�سارف  يف  االجتماعية  امل�سوؤولية  اإدارات  ويف  ـ  االأهلي  املجتمع  ومنظمات   ، للتنمية  االإ�سالمي  البنك  ويف   ،
و�سركات القطاع االأهلي . وتطوير اأداءه بتغذيته بالدرا�سات العلمية التي تتناول موؤ�س�ساته ومنظماته بالدر�س 
برامج  اإىل  حتويلها  على  والعمل   ، بدوره  الناه�سة  وال�سيا�سات  التو�سيات  اإىل  و�سوال   ، املنهجي  والفح�س 
عملية تنفذ يف ميدان القطاع . ف�سال عن االرتقاء مب�ستوى مهارات العاملني يف موؤ�س�سات / منظمات القطاع 

عن طريق الدورات التدريبية .  

ت . حمددات الت�سميم الهيكلي للربنامج:

اأن التغريات التي �سهدتها ال�ساحة االقت�سادية وال�سيما يف املنطقة املالية ، مع التغري الذي طال موؤ�س�سات / منظمات 
قطاع الرب �سواء على م�ستوى اإعدادها و/اأو على م�ستوى حجومها و/اأو على م�ستوى تزايد امل�ستفيدين منها عددا 
وتنوعا يف االحتياجات ، دفعت اإىل االهتمام من جهة والتفكري من جهة مقابلة يف اإعادة النظر يف اإدارة اقت�ساديات 
قطاع الرب ، حتى ترفع من كفاءة مواردها املالية )= العينية + النقدية( ، وال�سيما وان الفكر االقت�سادي االإ�سالمي يف 
جماله املايل / التمويلي ابتكر اأ�ساليب و�سيغ ومنتجات مالية ترتكز على ال�سريعة االإ�سالمية ، وتفتح جماالت متكن 
تلك املوؤ�س�سات / املنظمات من توظيف مواردها مبا يعود بالزيادة يف حجم وقيمة تلك املوارد ، ومن ثم ت�سهم يف رفع 

كفاءتها وفاعليتها. 

ولكن هذا الفكر والتفكري الذي دفع مبجموعة ابتكارية من املنتجات واأدوات اال�ستثمار ال�سرعية ، كان يف حاجة 
اإىل اإعداد عقول قادرة اأوال على التحول من اإدارة االحتياجات عرب جمع املوارد املالية من املح�سنني ، اإىل اإدارة تقدم 
اقت�سادية  اإدارة  اإىل   ، املالية  ملواردها  التعبئة  اإدارة  والتحول من   ، للم�ستفيدين من جهة  احلاجة  �سد  على  االإغناء 
الحتياجات امل�ستفيدين ، وا�ستثمار ما متلكه تلك املوؤ�س�سات / املنظمات من موارد مالية من جهة اأخرى ، وهو ما يعني 
التمكن اأوال من املعرفة التي يقدمها الفكر املايل االإ�سالمي ، وثانيا القدرة على توظيف ذلك الفكر والتنظري يف واقع 

قطاع الرب ، اأي التكوين لكادر ب�سري متلك املعرفة العلمية ، وتتمتع بكفاءة مهاراتية عالية يف اإطار قيمي. 

، وعلى م�ستوى  اأن واقع موؤ�س�سات / منظمات قطاع الرب ي�سهد تاأخرا �سواء على م�ستوى بنيته الداخلية  وحيث 
نوع تاأهيل كادره الوظيفي ، وحيث اأن املوؤ�س�سة التعليمية اجلامعية كانت يف �سناعة براجمها االأكادميية تعتمد على 
التقليدية ، �ساعت على تلك املوؤ�س�سات عوائد كان ميكن حت�سيلها ، وهو ما يعني خ�سارة حدثت لتلك املوؤ�س�سات ، كما 
اأداء املوؤ�س�سة التعليمية اجلامعة �سجل �سعفا ، لعدم قدرته على التجاوب مع ذلك الواقع مبتغرياته امل�ستجدة ،  اأن 

وعلى ا�ست�سراف م�ستقبل قطاع الرب. 
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ومن هنا فاإن هذا الربنامج املقرتح تعظم جدواه من تلك الثغور ، وتزداد قيمته من نقاط ال�سعف التي ا�ستمرت 
و�ست�ستمر ما مل يتم تطبيق هذا الربنامج التعليمي ، ومع ذلك فاإن تعظيم قيمة الربنامج �ستعتمد هنا على قدرته 

يف ت�سميم حمدداته املعرفية واملهاراتية ، وهو ما �ستتناوله هذه اجلزئية . 

اأول ـ القواعد التاأ�سي�سية: 

 ، يتاأ�س�س الت�سميم الهيكلي على جمموعة من القواعد ال�سلبة ، التي متار�س دورها يف جهة حمددات الت�سميم 
وتاأثريها على جهة الت�سييد للبناء التعليمي للربنامج ـ وهو ما �سياأتي يف الفقرات القادمة ـ . فاإىل جمموعة القواعد: 

القاعدة الأوىلـ  حتقيق البعد احل�ساري االإ�سالمي �سواء على م�ستوى تر�سيخ الهوية العلمية االإ�سالمية ، و على 
امل�ستوى التجديدي ملوؤ�س�سات اال�ستخالف حيث الزكاة والوقف اأو عرب وحدات امل�سوؤولية االجتماعية يف ال�سركات .    

القاعدة الثانية ـ تخريج »االإن�سان ال�سالح امل�سلح لغريه« الذي يرت�سخ فيه االإميان باهلل تعاىل ، وتعلي بداخله 
القيم الفا�سلة من حب نفع االآخرين ، وال�سعور بامل�سوؤولية جتاه املجتمع وموؤ�س�ساته ، والتعاون مع الغري مل�سلحة 
الكل ، وتتكامل عنده قراءة الوحي وقراءة الكون ، من خالل تعليم تكاملي بني علوم ال�سريعة وعلوم الواقع ، وحتقق 

القيام بجوهر اإن�سانية االإن�سان حيث »اال�ستخالف احل�ساري« .

اأن  ينبغي  الرب«  »اقت�ساديات  لربنامج  التعليمي  البناء  لهيكل  ت�سميمها  يف  الدرا�سة  اهتمام  ـ  الثالثة  القاعدة 
العلمي  الكايف  االإعداد  معداً  اخلريج  يكون  اأن  فيجب   ، واخلارجية  الداخلية  التعليمية  العملية  كفاءة  على  ين�سب 
والعملي حتى ميكنه القيام بدوره واأداء عمله بطريقة كفوؤة وفعالة ، وهو ما يعني يف جهة الت�سييد للبناء التعليمي ، 

اإعداد خطة درا�سية تقوم على ثالثة جوانب وهي : العقدي / االأخالقي والعلمي والعملي . 

القاعدة الرابعةـ  تعزيز وجود التطبيقات العملية للمعارف التي اكت�سبها الطالب اإثناء درا�سته ، �سواء عرب مقرر 
درا�سي م�ستقل بتلك التطبيقات ، اأو عرب بع�س املقررات التي لها �سلة بواقع موؤ�س�سات قطاع الرب )القطاع الثالث( . 

القاعدة اخلام�سة ـ امل�سائل العارية . وهذه القاعدة تتعلق بو�سع املقررات الدرا�سية ، ومفادها ما مل يتم البناء 
عليه من معارف ومهارات ، فو�سعه يف اخلطة الدرا�سية »عارية« ، وهذه القاعدة م�ستعارة من املقدمة الرابعة لل�ساطبي 
يف كتابه »املوافقات« حيث يقول :« كل م�ساألة مر�سومة يف اأ�سول الفقه ال ينبني عليها فروع فقهية اأو ال تكون عونا 
يف ذلك فو�سعها يف اأ�سول الفقه عارية«  ، وهو ما يعني اأن ت�سميم الربنامج على م�ستوى املقررات ينبغي اأن تكون 
بح�سب االفتقار املعريف واملهاراتي وطبقا ملبداأ الت�ساند الوظيفي ، وهو ما يو�سحه ال�ساطبي بالتطبيق على خطة تعلم 
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وتدري�س اأ�سول الفقه ، وارتباطا بهذا املعنى يقول الدكتور طه عبد الرحمن: “لقد قام ال�ساطبي بالتمييز يف املعارف 
املندرجة يف اأ�سول الفقه بني املعارف اخلادمة لغريها، وي�سميها بامل�سائل العارية، وبني املعارف غري اخلادمة لغريها 
اأو امل�سائل املتاأ�سلة، فهو يخرج من امل�سائل املتداخلة مع االأ�سول كل املعارف التي تدخل يف الفقه وال تدخل يف اأ�سوله، 
مثل بع�س املباحث الكالمية واللغوية والنحوية التي اأقحمت يف هذا العلم والتي تبحث فيها علوم م�ستقلة معتربة، 

بقوله: لي�س كل ما يفتقر اإليه الفقه يعد من اأ�سوله”)7(. 

القاعدة ال�ساد�سة ـ قيام برنامج اقت�ساديات الرب على الت�ساند املعريف الناجت عن ات�سالية هذا الربنامج وانبثاقه 
الطبيعي وتولده الع�سوي من حقل االقت�ساد االإ�سالمي ، هذا على م�ستوى راأ�سي من حيث كلية الربنامج ، وكذلك 
على م�ستوى اأفقي وراأ�سي من حيث املقررات الدرا�سية ، فكل مقرر يقدم للمقرر الذي يليه ، والكل متمحور حول 
مو�سوع الربنامج ، واإن كان من املقررات ما هو خادم لغريه ، ومنها ما هو اأ�سل يف البناء التعليمي للربنامج ، وهو ما 
يعني يف النهاية االبتعاد عن بناء »اجلزر يف و�سط البحار« ـ باأطالقنا ـ حيث االنف�سال والتجزوؤ كما هو حادث يف خطط 

درا�سية لتعليم تخ�س�سات علمية . 

القاعدة ال�سابعة. التناف�سية : ونق�سد بالتناف�سية على م�ستوى الربنامج التعليمي يف »اقت�ساديات الرب« قدرة 
الربنامج على تزويد عمالئه مبنتج اكرث كفاءة وفاعلية من الربامج التعليمية التي يعتقد اأنها مناف�سة له يف �سوق 
العمل . ويف هذا الربنامج ميزة ن�سبية تولد عنها ميزة تناف�سية جت�سدت يف االن�سجام املنطقي بني طبيعة موؤ�س�سات / 
منظمات قطاع الرب وبني طبيعة الربنامج �سواء يف �سجرته االأ�سلية ويف تفرعه وتكونه م�سارا تعليميا ، وكذلك ات�ساقه 
من جهة البناء الت�سميمي �سواء على م�ستوى االأهداف وعلى م�ستوى املقررات ، حيث التكامل املعريف االإ�سالمي بني 
علوم النقل وعلوم العقل ، وهو ما تفتقر اإليه بنية االأق�سام االأخرى وخا�سة التي تدر�س االقت�ساد وفقا لتعاليم الفكر 

الوافد. 

ثانيا ـ القواعد التكوينية: 

اأن موؤ�س�سات ومنظمات وبرامج قطاع الرب )القطاع الثالث( عبارة عن منظومة من االأعمال والعمليات والقوانني 
وامل�ساريع والربامج ومن البيانات عن امل�ستفيدين ، وكذلك جمموعة من املهارات وكلها تتمحور حول البعد االقت�سادي 
حت�سيال واإنفاقا واإدارة ، حيث تعبئة املوارد التمويلية ، وتخطيط وتقييم امل�ساريع والربامج االأكرث مردودية ، وتدويرا 
لل�سيولة املتوفرة لديها من اأجل مناء مواردها املالية ، وذلك وفق طرق ا�ستثمارية كفوؤة ، وتقنية حا�سوبية حديثة ، 
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وهو ما يقت�سي حتديد جمموعة من املهارات وحت�سيل قدر من الكفاءات التي ينبغي على الربنامج التعليمي يف هذا 
القطاع حتقيقها ، واإىل تلك القواعد بيانا لها . 

1 ـ قاعدة التكوين املهاراتي : ينبغي على الربنامج التعليمي يف جمال اأعمال الرب اأن يزود الطالب مبجموعة 
ذلك  تنظيمية ومن  ومهارات  �سلوكية  ومهارات  تقنية   / فنية  اإىل مهارات  تتنوع  والتي  املهاراتية  العمليات  من 
والتوا�سل مع  التعاون  ، مهارات  االإح�سائي  التحليل  ، ومهارة  التعامل مع تطبيقات احلا�سوب  متثيال مهارات 
الو�سط البيئي ملوؤ�س�سات قطاع الرب من م�ستفيدين ومن املمولني املح�سنني ، مهارات القدرة على التفكري النقدي 
وتوليد احللول واالأفكار النافعة وحتويلها اإىل برامج وم�ساريع ذات نفع عام .ومهارة التنبوؤ املايل يف ظل ظروف 

املخاطرة ، مهارة تقييم امل�سروعات اال�ستثمارية، ومهارة تقدمي اخلربة واال�ست�سارة يف املجاالت املختلفة . 

2 ـ قاعدة التكوين بالكفاءة : ينبغي على الربنامج التعليمي يف قطاع الرب متكني الطالب من اال�ستثمار يف 
وتقدير طرق   ، اقت�سادية  ـ  اجتماعية  برامج وم�ساريع  املالية وتخطيط وت�سميم  املوارد  ادارة  املعريف يف  املجال 
متويلها ، وحتليل جدوى تلك امل�ساريع والربامج ، وحتليل االحتياجات �سواء ملوؤ�س�سات قطاع الرب ، و للم�ستفيدين 
منها ونحو ذلك ، واإدارة الربامج االجتماعية التي تقدمها ال�سركات ، وامل�ساهمة يف ت�سويق تلك الربامج وامل�ساريع 
، والقدرة على ا�ستخدام التطبيقات احلا�سوبية يف جمع البيانات وحتليل املعلومات ، والقيام على درا�سة امل�سكالت 
التمويلية التي تواجه تلك املوؤ�س�سات وبرامج امل�سوؤولية االجتماعية ، وامل�ساهمة يف تنظيم احلمالت لتعبئة املوارد 

املالية ، واإعداد التقارير والتحليالت االح�سائية.

3ـ  قاعدة التكوين املناظر للمهام : ينبغي على الربنامج يف اإثناء ت�سييده تقدمي مواد املهام التي ميكن للربنامج 
والتعرف على عمليات  التنظيم  االإملام مبجاالت وم�ستويات   ، كوادره  اإىل تخريج  الت�سغيلية و�سوال  يف مرحلته 
يف  االقت�سادي  التحليل  توظيف  حيث  للربنامج  الرئي�سية  بالنواة  تتعلق  التي  تلك  وال�سيما  االإداري  الت�سيري 
ن�ساطات وفعاليات وم�ساريع تلك املنظمات واملوؤ�س�سات ، ومن تلك املهام على �سبيل ال�سرب والتق�سيم تعبئة املوارد 
املالية وتخطيط وتقييم امل�ساريع والربامج االإنتاجية واخلدمية ، وتوزيع ح�سيلة الزكاة وعوائد االأوقاف ونحو 
املمولني  العمالء  من  �سبكة  وتكوين   ، بها  لالإيفاء  املثلى  والطرق  االحتياجات  وتقدير   ، الرب  اأعمال  من  ذلك 
املوقوف وتقدير  العقار  العاملة يف نف�س املجال والقطاع، وتثمني  املوؤ�س�سات  املح�سنني والتن�سيق والت�سبيك مع 
عوائده ال�سنوية ، وبذلك ميكن للربنامج حتقيق اأهدافه واملتمحورة حول اأداء عايل اجلودة ، والت�سويق للموؤ�س�سة 

/ املنظمة ولعمل الرب بذاته ، وحتديث اأ�ساليبها االإدارية و�سيغ ا�ستثمار مواردها املالية .
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2( ت�صييد البناء التعليمي للربنامج: 

اأ ـ منطقة جتميع امل�اد:

اأ�سا�سه اإىل تلبية احتياجات قطاع الرب )القطاع  ، يتوجه يف  اأن برنامج »اقت�ساديات الرب« م�ستحدث تعليمي  مبا 
فل�سفتها  التي تخ�س�س جزء من  اأو خا�سة  كانت  عامة  ونحو اجلهات   ، للغري  امل�سلحة  ال�ساحلة  بالكوادر  الثالث( 
التنظيمية واالإدارية خلدمة تنمية املجتمع ، اقت�سى ا�ستحداثه اإىل ت�سكيلة خارطته التعليمية عرب النظر يف جمموعة 
اأن تلتف حول جذع الربنامج ، اإال وهو التمويل وتنمية املوارد املالية وتعظيم العوائد  من التخ�س�سات التي ميكن 
االقت�سادية  واالجتماعية من م�ساريع وبرامج موؤ�س�سات / منظمات قطاع الرب ، والذي ميثل �سريان احلياة لقطاع 
الرب مبوؤ�س�ساته وبراجمه وم�ساريعه ، بل وا�ستدامتها ، واالأدلة التجريبية تربهن على اأن قوة القطاع دالة يف اإدارة 
الرب  االإنفاق اخلريي يف وجوه  االإ�سالمية ح�سا وحثا على  التعاليم  ، ولهذا جاءت  املالية حت�سيال وتثمريا  املوارد 
املختلفة واملتنوعة ـ وهو ما يطلق عليه بع�س الباحثني يف علم االقت�ساد االإ�سالمي »االإنفاق االجتماعي« و »االإنفاق 
التطوعي« ـ بل واأ�س�ست لذلك موردا ال ين�سب واإن �سعف هو »الوقف« فهو من اأهم موؤ�س�سات ذلك القطاع ومن اأهم 
موارد قوته وا�ستدامته ، الوقف باأ�سكاله املختلفة التي جت�سدت يف ال�سكل االأكرب يف العقار ثم امتد الفكر االقت�سادي 
اإمنائها وفق  اإىل  التي هي بحاجة  املالية  النقود« ونحو ذلك من االأ�سول  اإال وهو »وقف  اآخر  اأ�سل  اإىل   ، االإ�سالمي 
ال�سوابط ال�سرعية ، واإدارتها وفق النظرية املالية االإ�سالمية ، هذا اإىل جانب موؤ�س�سة الزكاة التي متثل ركنا من اأركان 
دين الرحمة والتكافل االجتماعي وجمتمع الت�ساند الع�سوي وغري ذلك مما ابتكره الفكر االقت�سادي االإ�سالمي يف 
بعده التمويلي عرب منتجات مالية م�سروعة ، واأدى بالفعل اإىل اإيجاد م�سادر متويلية لقطاع الرب ما كانت موجودة . 

وهنا جتدر االإ�سارة اإىل الرعاية واالهتمام من قبل علم االقت�ساد االإ�سالمي بهذا القطاع واإحيائه مرة اأخرى ، حيث 
النظر اإىل اأن التمويل االإ�سالمي �سناعة علمية تزاوجت فيها قراءة الوحي بهيمنتها على ومع قراءة الواقع الإ�سالح 
مبوارد  الرب  قطاع  متد  اأن  لها  ميكن  التي  املالية  املنتجات  من  عدد  النظر  ذلك  عن  فنتج   ، االأر�س  عمارة  و�سالح 
متويلية متكنه من الوفاء باحتياجات امل�ستفيدين ومن ثم تعزيز عمليات العمارة )التنمية االقت�سادية ـ االجتماعية( 
، وهو ما يوؤكد من جهة مقابلة على االت�ساق املنطقي يف تفريع هذا الربنامج التعليمي من �سجرة تعليم تخ�س�س علم 
االقت�ساد االإ�سالمي ، ومن هنا فاإن هذه الفقرة �ستتناول خارطة ت�سميم الربنامج التعليمي يف »اقت�ساديات الرب« من 

خالل اجلزئيتني التاليتني : 
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اأ/1( املنطقة املركزية : 

و�ستق�سم هذه املنطقة املركزية اإىل قطاعات ثالث تكون اأ�سا�س العمل اخلريي بت�سكالته التنظيمية املختلفة �سواء 
يف �سكل موؤ�س�سات ومنظمات ، اأو يف �سكل وحدات اإدارية ملحقة بتنظيم الكيانات االإنتاجية واخلدمية ب�سقيها االأهلية 
واحلكومية ، وهو ما يطلق عليه »امل�سوؤولية االجتماعية« وميتد ذلك باملجاورة ال�سكنية للكيانات التي تعنى بتقدمي 

التمويل للفئات االجتماعية االأقل دخال ك�سناديق املئوية وتنمية املوارد الب�سرية . واإىل بيان تلك القطاعات.

اأ/1/1( قطاع التم�يل:

يعد قطاع التمويل داخل موؤ�س�سات الرب ركيزة اأ�سا�سية يف وجودها بدء ويف ا�ستدامتها ، باعتبار اأن هذه التكوينات 
لتلك  تغذية م�ستمرة  الذي ميثل  املادي  العائد  تنتظر  اأن  دون  مل�ساريعها  وتوؤ�س�س  وت�سمم براجمها  تقدم خدماتها 
الفعاليات ، وهو ما يك�سف عن مدى حاجة موؤ�س�سات القطاع اخلريي اإىل التمول امل�ستمر ، �سواء من م�سادر املمولني 
اأو من جمموع ما متلكه من تلك املوارد املالية ، وال�سيما ويف ظل تقلبات ح�سيلة  لها / املانحني / املح�سنني ، و / 
التمويل بالطلب )اخلارجي( ، و�سغط اال�ستجابة اخلارجية من املجتمع وجمتمع امل�ستفيدين ، و�سعي تلك الكيانات 
اإىل حتقيق اأهدافها وبفاعلية ، فكان البد من مواجهة تلك املوؤ�س�سات لتلك التهديدات واال�ستجابة لتلك ال�سغوط 
ووفق   ، الطويل  االأجل  م�ستوى  على  اأو  الق�سري  االأجل  م�ستوى  على  �سواء  املالية  املوارد  تلك  اإدارة  اإىل  بالتوجه   ،
ال�سوابط ال�سرعية ، وذلك بتثمري واإمناء تلك املوارد املتح�سلة باأ�سكالها املتنوعة ، مع �سيانة تلك املوارد من املخاطر 
التي توؤدي اإىل فقدها اأو فقد جزء منها ، اإذن املطلوب يف داخل هذا القطاع جانبني جانب حفظ وجانب دفع ، فاأما 

جانب احلفظ ـ بالتعبري املقا�سدي ـ بالتثمري وتنمية املوارد املالية. 

النموذج  من  امل�ستعارة  القاعدة  هذه  اأ�سا�س  وعلى   ، �سرعية  باأدوات  والتحوط  املخاطر  بتجنب  الدفع  جانب  واأما 
املقا�سدي / ال�ساطبي ، ميكن اأوال حتديد املناطق التي ت�سكل هذا القطاع ، وهي اأ�سواق اال�سهم وال�سكوك ، و�سوق العقار 
واال�ستثمار يف ال�سناديق واملحافظ اال�ستثمارية . وثانيا ارت�سام املواد / املقررات التي ينبغي على طالب التخ�س�س 
يف هذا الربنامج امل�ستحدث حت�سيلها معرفة وفهما وتوظيفا ، ويف اإطار املرجعية االإ�سالمية ون�سق ال�سرعية ، ومن 
جمموع متطلبات احلفظ / الدفع ، والتي تتمحور حول الكيفية الكفوؤة يف اتخاذ قرارات مالية وا�ستثمارية ر�سيدة 
اأي بالتعليم وبالدربة يف جماالت التخطيط والتحليل املايل والتقييم  ، وهذه الكيفية يف جزء كبريا منها �سناعية 
 ، املالية  والهند�سة  اال�ستثمارية  اال�ستثمار واملحافظ  اال�ستثمار وحتليل  ، وفقه  الفعالة  املالية  والرقابة  االقت�سادي 
ومعرفة عقود التمويل ال�سرعية ، وكفاءة التعامل مع اأ�سواق االأ�سهم وال�سكوك ، وادارة املح�سنني )العمالء املانحني( 

والت�سويق للموؤ�س�سات الرب ، وفهم املخاطر واإدارة ادوات التحوط. 
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اأ/2/1( قطاع العقار:

وهو القطاع الثاين يف االأهمية بالن�سبة ملوؤ�س�سات ومنظمات قطاع الرب ، وي�ستمد اهميته من دوره الوظيفي ذو الطابع 
االإمدادي الدوري خلزانة فعاليات تلك املوؤ�س�سات واملنظمات ، وبناء على هذه االأهمية من جهة ولطبيعة تلك االأ�سول 
الوقفية ، فاأن من مقت�سى ال�سناعة التعليمية لربنامج ي�ستهدف تلبية احتياجات قطاع الرب مبوؤ�س�ساته ومنظماته 
وبراجمه االجتماعية ، ت�سميم مقررات تتمحور حول هذا املحور الرئي�سي الذي ميكن جتزئته اإىل عدد من الروافد 
، ومن ذلك العقار نف�سه من حيث قيمته واإدارته وما يتعلق بنظمه ) قوانينه ( ومتويله واال�ستثمار فيه ، حفظا ودفعا 
ـ بلغة النموذج املقا�سدي / ال�ساطبي ـ بدرا�سة اجلوانب االقت�سادية يف القطاع العقاري ، كدرا�سة اجلدوى  ، وتعلم 
اآليات التمويل العقاري والتعرف على خماطر اال�ستثمار العقاري وكيفية التعامل معها  ، ودرا�سة العوامل املوؤثرة على 
حتديد قيمة العقار ، ودرا�سة و�سائل وطرق التثمني لالأ�سول العقارية ، وت�سويق املنتجات العقارية ، والرهن العقاري 
بالتعرف على اإجراءات الرهن العقاري ونظمه )قوانينه( ، ودرا�سة النظم )القوانني( واالإجراءات ذات ال�سلة بال�ساأن 

العقاري عامة ، وب�سكل خا�س اإجراءات نقل امللكية لالأ�سول العقارية ، وعقود االيجار .

اأ/3/1( قطاع امل�صتفيدين:

اإىل حتديد مناطقه والتي  ، ولهذه االأهمية تبدى احلاجة  وياأتي قطاع امل�ستفيدين ليكون  غاية  تلك املوؤ�س�سات 
اأي�سا  تقدم  التي  والربامج  بامل�ساريع  الثاين يخت�س  والق�سم  امل�ستفيدين  بتمويل  يتعلق  ق�سم   : اإىل ق�سمني  تنق�سم 

للم�ستفيدين. 

وق�سم متويل امل�ستفيدين يعنى بتقدمي خدمات مالية وعينية ــ واإن كان الغالب فيها املالية ـ للم�ستفيدين ، وت�سمل 
هذه اخلدمات االإعانات والقرو�س . وطبقا لالأداة التحليلية يف النموذج املقا�سدي ، فاإن هذه اخلدمات وال�سيما جمال 
القرو�س يف حاجة اإىل دفع اإيجابي ي�سون املوارد املالية القابلة لالإقرا�س يف خزائن موؤ�س�سات / منظمات الرب ، ودفع 
�سلبي يجنب امل�ستفيدين ومن ثم تلك املوؤ�س�سات / املنظمات من اخل�سائر �سواء على م�ستوى التعرث يف ال�سداد ، و / اأو 

على م�ستوى االمتناع عن ال�سداد حتت اأي مربر من مثل عدم القدرة على ال�سداد من قبل املقرت�سني. 

ملوؤ�س�سات قطاع الرب  الكفاءة االقت�سادية  الذي ي�ستهدف رفع  التعليمي  الغايات كان على الربنامج  ولتحقق هذه 
متد  مواد   / مقررات  على  حتوي  الذي  بال�سكل  الدرا�سية  خطته  ي�سمم  اأن   ، مهنية  كوادر  عرب  الثالث(  )القطاع 
بالقرار االئتماين من حيث درا�سة  املرتبطة  الفنية  التي تتمحور حول اجلوانب  باملعارف واملهارات والقيم  اخلريج 
احتياجات امل�ستهدفني والقدرة على جمع البيانات عن من �ستقدم لهم تلك املوارد املالية ، وحتديد اجلدارة االئتمانية 
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ال�سرعية  للقواعد  ووفقا  ر�سادة  االأكرث  االئتماين  القرار  اتخاذ  ميكن  ائتمانية  درا�سة  يف  وبلورتها   ، للم�ستفيدين 
والتنظيمية ، واإدارة وحتليل خماطر اخلدمات االإقرا�سية ، والتنبوؤ بالديون املتعرثة و�سبل عالجها ، والتعرف على 
نظم �سمانات االئتمان ، وبتوظيف ادوات التمويل االإ�سالمي يف تنويع تلك اخلدمات االإقرا�سية ، ومبا يحقق اأعظم 

امل�سالح �سواء على م�ستوى امل�ستفيدين اأو على م�ستوى املجتمع . 

باعتبارها   ، للم�ستفيدين  دخال  تدر  �سغرية  ا�ستثمارية  م�ساريع  بت�سميم  اخلا�س  فهو  الثاين  الق�سم  واأما 
ينعك�س  اأن  ينبغي  امل�ساريع  فاإن االعتناء مبجال  ، وعلى هذا  االإنتاجية  والبطالة وزيادة  الفقر  ا�سرتاتيجية ملحاربة 
يف اخلطة الدرا�سية لربنامج »اقت�ساديات الرب« لت�سمل مو�سوعات  اجلدوى االقت�سادية ـ االجتماعية والقدرة على 
التمويلية  الكفاءة  ، وقيا�س  ال�سمانات  االإ�سالمية ونظم  التمويل  ، والتعرف على �سيغ  امل�سروعات والربامج  تقييم 

واالئتمانية للم�سروعات ، واالإملام باالأ�ساليب الت�سويقية احلديثة لتلك امل�سروعات .    

اأ/2( قائمة امل�اد:

ولهذه االهمية املركزية للتمويل على امل�ستوى الوجودي لقطاع الرب ، كانت له نف�س االأهمية املحورية يف ا�ستحداث 
هذا الربنامج التعليمي من جهة ، ويف ت�سميم خارطته التدري�سية من جهة اأخرى والتي ت�ستظل بالتحليل االقت�سادي 
اأي النظرية االقت�سادية ، وعليه فاإن ت�سميم اخلطة �ستتمحور حول التمويل من حيث عدالة وفعالية وكفاءة تخ�سي�س 
املوارد ، وتقييم امل�ساريع والربامج وقيا�س اأثرها وفاعليتها ، ودرا�سة اجلدوى االقت�سادية ـ االجتماعية وتطبيقها على 
ن�ساطات وفعاليات موؤ�س�سات قطاع الرب ، وتنمية املوارد املالية ورفع م�ستوى الفعالية والكفاءة مبوؤ�س�سات / منظمات 
االأ�سواق  املالية يف  وا�ستثمار مواردها   ، التمويل  الرب وبالذات  �سيا�سات موؤ�س�سات قطاع  ، وتخطيط وحتليل  القطاع 
املالية )االأ�سهم + ال�سكوك( وتطبيق نظريات التحليل املايل ، وتطبيقات احلا�سوب يف التخطيط وتقييم امل�ساريع ، 
اإدارة موؤ�س�سات القطاع . ومما  وفهم امل�سوؤولية االجتماعية يف موؤ�س�سات القطاع االأهلي / اخلا�س ، مع امل�ساهمة يف 
�سبق يلحظ اأن هذه املركزية لربنامج »اقت�ساديات الرب« قد امتدت لتحدد منط ا�ستثمار الربنامج يف �سناعة خطته 
التدري�سية من العلوم االأخرى كعلم اإدارة االأعمال والت�سويق واملحا�سبة ، لت�سميم مقررات تعليمية ترتكز على مبداأ 
التكامل املعريف ومبداأ الت�ساند الع�سوي ، ويف الوقت نف�سه تت�سح منها الهوية االإ�سالمية التي ت�سعى اإىل حتقيق غاية 
العبودية بعمارة االأر�س ، وحتقيق اأهداف القطاع ، هذا باالإ�سافة اإىل تكوين مهاراتي يف جمال اقت�ساديات قطاع الرب 

 .

وهكذا ن�سل يف منطقة جتميع املواد اإىل مدى قدرة الربنامج على الوفاء بغايته واأهدافه ، من خالل تلك الت�سكيلة 
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بتجذره  الطبيعي  ات�ساقه  واإىل مدى   . اأخرى  بع�سها من علوم  وامل�ستعارة يف  التمويل  املتمركزة حول  املقررات  من 
، وبهذا الوجه حتددت جغرافية  ، وبتفرعه عن تعليم تخ�س�س االقت�ساد االإ�سالمي  من حقل االقت�ساد االإ�سالمي 
اخلارطة التعليمية على م�ستوى الزمن واملكان ، وعلى م�ستوى عدد الوحدات الزمنية ) املقررات الدرا�سية( وهو ما 
يتطلب اأوال حتديد زمنه لتحديد موقعه ، وزمن الربنامج عبارة عن ف�سلني درا�سيني ، وموقعه يف امل�ستوى الثامن 
من اخلطة الدرا�سية لتخ�س�س االقت�ساد االإ�سالمي ، واأما عدد الوحدات الزمنية املتج�سدة يف مقررات تعليمه ، فهي 
متجاوزة ملوقعه حيث متتد اإىل الف�سل الثاين من امل�ستوى ال�سابع يف التخ�س�س ، مما يعني اأن هناك تعديال �سيجرى 
على مكونات هذا الف�سل لتكون امتدادا تعليميا ال جغرافيا للطالب الذي يرغب يف تعلم هذا الربنامج بالتفرع على 
م�ساره املت�سكل من جذع تخ�س�س االقت�ساد االإ�سالمي ـ وهو ما �سيت�سح يف منطقة توزيع املواد فيما بعد . هذا يف حالة 

التطبيق على واقع خطة ق�سم االقت�ساد بكلية العلوم االقت�سادية واملالية االإ�سالمية بجامعة اأم القرى ـ 

اأما يف هذه احلالة املجردة عن الت�سخي�س العياين ف�سيكون الربنامج عبارة عن ف�سلني درا�سيني كما �سبق بيانه . 
واملقررات هي : ـ 

3 ـ اإدارة موؤ�س�سات الرب .   . 2 ـ اأنظمة موؤ�س�سات الرب   1 ـ فقه الرب      

6 ـ التثمني العقاري 5 ـ اال�ستثمار والتمويل العقاري  4ـ التمويل واالئتمان اخلريي .    

9. اإدارة ا�سرتاتيجية 8 ـ نظم املعلومات االإدارية.   7 ـ خماطر موؤ�س�سات الرب واأدوات التحوط .  

11. االأ�سواق املالية االإ�سالمية  12. االقت�ساد القيا�سي املايل 10 تطبيقات احلا�سوب يف التمويل     

15 ـ اقت�ساديات الوقف . 14 ـ الت�سويق اخلريي .     13 ـ املحافظ اال�ستثمارية وال�سناديق الوقفية  

17 ـ تقييم م�سروعات الرب. 16 ـ درا�سة اجلدوى االقت�سادية واالجتماعية  

ب ـ منطقة ت�زيع امل�اد:

ب/1( �سيحمل كل مقرر من املقررات رقم الكلية وبع�س املقررات �ستحمل رقم ق�سم االقت�ساد ، وهو ما يدل على 
اأن تلك املقررات يقدمها الق�سم ، وبع�س املقررات �سرتقم برقم ق�سم التمويل ، وهو ما يعني اأن املقدم لتلك املقررات 
اأن هذا الرتقيم  ـ يالحظ  اإليه رقم خا�س بالربنامج الفرعي »اقت�ساديات الرب«  هو ذلك الق�سم . ويف الكل ي�ساف 
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ينطبق على واقع قائم هو كلية العلوم االقت�سادية واملالية االإ�سالمية بجامعة اأم القرى ، وهو ما يعني اأن الرتقيم 
جمرد تلوين �سكلي قابل للتغيري بح�سب اأق�سام االقت�ساد االإ�سالمي الذي ترغب يف تطبيق الربنامج كم�سار فرعي 

من �سجرة التخ�س�س االأ�سلي »االقت�ساد االإ�سالمي« ـ . 

امل�ستوى  ، وهما الف�سل /  ، على ف�سلني درا�سيني  ب/2( �سيتم توزيع قائمة مقررات برنامج »اقت�ساديات الرب« 
ال�سابع والف�سل االآخر �سيكون هو امل�ستوى / الف�سل الثامن ، وبعدد )38وحدة( ق�سمت على كل ف�سل بالت�ساوي ففي 
الف�سل / امل�ستوى ال�سابع مبعدل )19 وحدة( بينما عدد الوحدات يف الف�سل / امل�ستوى الثامن مبعدل )19( وحدة . 

3( خارطة الربنامج التعليمي على امل�صت�ى االأفقي:

اأ ـ ت��صيف الربنامج

ا�سم الربنامج : اقت�ساديات الرب. . 1

نوع الربنامج : م�سار فرعي من تخ�س�س االقت�ساد االإ�سالمي. . 2

جمموع ال�ساعات : كم�سار فرعي “38” �ساعة . و�سمن برنامج تعليمي يف تخ�س�س االقت�ساد االإ�سالمي �سيكون . 3
االإ�سالمية  واملالية  االقت�سادية  العلوم  كلية  يف  االقت�ساد  ق�سم  واقع  على  بالتطبيق  ـ  �ساعة   ”139“ مبعدل 

بجامعة اأم القرى. 

تقييم . 4 ويف  امل�ساريع  ودرا�سات  املالية  املوارد  واإدارة  قيادة  يف  متخ�س�سة  كوادر  اإعداد  يف  علمي  موؤهل   : ال�سهادة 
االأ�سول الوقفية ومتويل اال�ستثمارات العقارية وامل�سروعات ال�سغرية .

م�سمى ال�سهادة : اخ�سائي يف جمال اقت�ساديات موؤ�س�سات ومنظمات قطاع الرب )القطاع الثالث( . . 5

الدرجة العلمية : �سيح�سل اخلريج عند اإكمال الربنامج التخ�س�سي اجلذعي وامل�سار املتفرع منه على �سهادة . 6
االإجازة )= البكالوريو�س( يف االقت�ساد ـ تخ�س�س اقت�ساديات الرب.  

عمر الربنامج : برنامج م�ستحدث .. 7

8 . ، االجتماعي  التكافل  قيم  على  املرتكز  العلمي  التكوين  عرب  الرب  لقطاع  الريادي  التجديد   : الربنامج  روؤية 
واملوؤ�س�س على م�سلمة اال�ستخالف .  
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للعمل يف . 9 والتنفيذي  اال�سرايف  التنظيميني  امل�ستويني  لقيادة متميزة على  ال�سالح  االإعداد   : الربنامج  ر�سالة 
موؤ�س�سات قطاع الرب واملنظمات املقابلة يف الهدف دون الغاية .  

التعريف بالربنامج :  ميكن حت�سيل اأويل لتحديد معامل هذا الربنامج امل�ستحدث باأنه عبارة عن: “منظومة . 10
تعليمية تقوم على ركائز التفكري االقت�سادي االإ�سالمي ، وت�ستهدف البعث الريادي للتكافل االجتماعي ، عرب 
التكوين العلمي والك�سب القيمي والتاأهيل العملي للقوى العاملة يف موؤ�س�سات هذا املجال واملنظمات املماثلة 

يف الهدف دون الغاية”.

و�سف عام للربنامج : برنامج م�ستحدث متولد من املوؤ�س�سات التطبيقية حلقل االقت�ساد االإ�سالمي ، حيث . 11
موؤ�س�سات الزكاة والوقف وال�سدقة اجلارية ، وموؤ�س�س على نظرية التكافل االجتماعي ، املرتكزة على م�سلمة 
اال�ستخالف ، والذي يقدم جمموعة من املقررات املتنوعة ، وطبقا ملبداأ »التكامل املعريف« ، بهدف تكوين ملكة 
التحليل والت�سميم للربامج والن�ساطات التنموية ، وعرب التطبيقات احلا�سوبية ، وتعزيز القدرات واملهارات 
يف جمال التخطيط والتقييم االقت�سادي واالجتماعي لتلك الن�ساطات والربامج اخلريية ـ درا�سات اجلدوى ـ  
والقدرة على م�ساعدة امل�ستفيدين بالتو�سعة عليهم بالبدائل التي حتول اأحوالهم املعي�سية . وامل�ساركة بكفاءة 
مع فرق العمل ، واإملام الطالب بكافة املتطلبات املعرفية على م�ستوى النظرية وعلى م�ستوى االأدوات التحليلية 
القت�ساديات م�ساريع موؤ�س�سات قطاع الرب واملنظمات غري احلكومية ، وبفقه تلك املوؤ�س�سات والذي من خالله 
يكت�سب الطالب قيم التكافل االجتماعي ، التي منها العمل الدائم على رفع كفاءة االأداء املوؤ�س�ساتي ، والتوا�سل 
االجتماعي ، هذا اإىل جانب تزويد الطالب باملعارف والعلوم اال�سا�سية الإدارة موؤ�س�سات ون�ساطات قطاع الرب 
ا�ستثمار  واإدارة  التمويل  والتمكني من تطبيق مفاهيم ونظريات   . العمل االجتماعي  اإىل فعاليات  باالإ�سافة 

اأ�سول موؤ�س�سات الرب. 

جدوى الربنامج : وجود واقع عملي متج�سد يف موؤ�س�سات / منظمات قطاع الرب واجلهات التي تقدم برامج . 12
ون�ساطات اجتماعية تتفق يف الهدف واأن اختلفت عنها يف الغاية. 

االن�سجام الداخلي للربنامج : �ساهده اأنه تطبيق فعلي ل�سعار “جامعة يف خدمة جمتمعها”. . 13
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4( التنظيم الداخلي للربنامج:

تتناول الدرا�سة يف هذا العن�سر ما يتعلق بالدرجة العلمية وم�سماها ونظام ومدة الدرا�سة يف الربنامج وعلى النحو 
التايل : 

اأ ـ الدرجة العلمية : درجة البكالوريو�س يف االقت�ساد م�سار »اقت�ساديات الرب« . 

ب ـ ال�سهادة : موؤهل علمي يف اإعداد كوادر متخ�س�سة يف قيادة واإدارة املوارد املالية ودرا�سات امل�ساريع  ويف تقييم 
االأ�سول الوقفية ومتويل اال�ستثمارات العقارية وامل�سروعات ال�سغرية . 

ج ـ م�سمى ال�سهادة :اخ�سائي يف جمال اقت�ساديات موؤ�س�سات ومنظمات قطاع الرب )القطاع الثالث( . 

د ـ نظام ومدة الدرا�سة : حيث اأن هذا الربنامج »اقت�ساديات الرب« هو م�سار متفرع من برنامج ميثل اجلذع 
الرئي�سي ، وهو االقت�ساد ، فاأن التنظيم وهذه احلالة ين�س على وجود برناجمني ، برنامج رئي�سي يح�سل خريجيه 
على �سهادة االإجازة )= البكالوريو�س( يف تخ�س�س االقت�ساد بعد درا�سة مدتها اأربع �سنوات من ثمانية ف�سول درا�سية 
، يطلق على كل �سنة درا�سية م�ستوى ، وبالتايل هناك اأربع م�ستويات درا�سية ، ال�سنتني االوليتني برنامج عام جلميع 
اأق�سام كلية العلوم االقت�سادية واملالية االإ�سالمية بجامعة اأم القرى ـ �سنتني مقررات م�سرتكة ـ ثم بعد اجتياز هاتني 
ال�سنتني يتخ�س�س الطالب يف اأحد اأق�سام الكلية االأربعة وهي )= االقت�ساد والتمويل وامل�سارف االإ�سالمية واالأ�سواق 

املالية والتاأمني(. 

تخ�س�س  االقت�ساد  يف  البكالوريو�س(   =( االإجازة  درجة  مينح  الرب«  »اقت�ساديات  م�سار  ميثل  فرعي  وبرنامج 
»اقت�ساديات موؤ�س�سات ومنظمات قطاع الرب / القطاع الثالث« وتكون فيه الدرا�سة ملدة �سنة درا�سيةـ ف�سلني درا�سيني 
/ امل�ستوى ال�سابع وامل�ستوى الثامن ـ ومبا جمموعة » 38 وحدة / �ساعة »، وذلك بعد اأن ي�ستكمل طالب التخ�س�س يف 
هذا امل�سار جميع متطلبات الربنامج اجلذعي ماعدا مقررات الف�سلني / امل�ستويني ال�سابع والثامن ومبعدل )101 
اأن يح�سل على الدرجة  وحدة( ، وباملجموع يكون الطالب قد اجتاز واكمل عدد  )139 وحدة( وبهذا يحق للطالب 

العلمية يف تخ�س�س »اقت�ساديات الرب« . 

هـ ـ �سروط القبول : 

“مبادي 	• الكمي  الطابع  ذات  املقررات  “2،88” وبتقدير جيد جدا يف  يقل عن  تراكمي ال  �سرط حتقيق معدل 
اال�ستداليل”. “االح�ساء  الو�سفي” ومقرر  االإح�ساء” اأو” االح�ساء 

�سرط اجتياز املقررات �سواء امل�سرتكة اأو التخ�س�سية كما هي يف خطة ق�سم االقت�ساد االإ�سالمي.	•
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ثانيا ـ جدوى التاأ�صي�ش لربنامج “اقت�صاديات الرب”:

1( اجلدوى العملية: 

�سن�سوق يف هذه الفقرة جمموعة من املزايا والعوائد التي يتوقع اأن ينتجها الربنامج �سواء على م�ستوى اخلريج اأو 
على م�ستوى القطاع اأو على م�ستوى الهوية احل�سارية االإ�سالمية ، وعلى النحو التايل.

ــــ تاأ�سي�س هذا الربنامج على اال�ستجابة الحتياجات قطاع الرب ، وقطاع الرب يحتوي على عدد متنوع من املوؤ�س�سات 
االأهلية  واملوؤ�س�سات  احلكومية  واملوؤ�س�سات  املدين  املجتمع  مبنظمات  ي�سمى  وما  اخلريية  اجلمعيات  ي�سمل  فهو 
)اخلا�سة( التي تنظم برامج خريية للمجتمع عرب تنظيم يطلق عليه »امل�سوؤولية االجتماعية« ، وهو ما يعني 
بالنمو  ، يت�سف  ملوؤ�س�سات قطاع الرب  �سابق  ، بل وحماولة جماراة و�سع  اإىل هذا الربنامج  �سبق وجود احلاجة 
والتنامي على م�ستويني : م�ستوى املوؤ�س�سات / املنظمات وعلى م�ستوى حجم اأ�سولها املالية ، والربنامج من هذا 

الباب ي�ستجيب الحتياجات �سوق العمل، ومن جهة مقابلة يحقق ر�سالة اجلامعة »جامعة تخدم جمتمعها«.     

 ، االإ�سالمية  واملالية  االقت�سادية  العلوم  كلية  االإ�سالمي يف  االقت�ساد  املتجذر من تخ�س�س  الربنامج  اأن خريج  ــــ 
مينحه قوة تناف�سية قوية ناجتة عن مزية تناف�سية لهذا الربنامج ، تتمثل اإجماال يف مبداأ التكامل املعريف الذي 
الهداية  نور  من  وبهيمنة  الواقع  لذلك  االآخر  فكر  وقراءة  الواقع  وقراءة  الوحي  قراءة  بني  اجلمع  ي�ستهدف 
الربانية ، وهو ما يعني يف واقع العملية التعليمية بناء ال�سخ�سية ال�ساحلة وامل�سلحة للغري ، وكذلك تاأ�سيل 
وكذلك   ، االإ�سالح  هذا  وزيادة  اإ�سالحه  اأجل  من  الواقع  ظواهر  ودرا�سة  والتاأمل  النظر  يف  االإ�سالمية  القيم 
اأنه حمقق للكفاءة  يعني يف واقع العملية التعليمية واملمار�سة العملية تقدمي ال�سالمة ال�سرعية على ما يظن 
اأفرع احلقل  اأهم  اأحد  االإ�سالمي  التمويل  به  االإ�سالمي ومتايز  االقت�ساد  به حقل  ات�سم  ما  وهو   ، االقت�سادية 
ومناطقه ، فهذه التكاملية املعرفية مزية تناف�سية اخت�س بها الربنامج عن غريه من الربامج التي تعتقد ان 
اال�ستغال بالتحليل االقت�سادي يف واقع عمليات التمويل �سيغا ومنتجات واأن�سطة هو االأ�سا�س يف حتديد الكفاءة 
االقت�سادية ، مع اأن الكارثة املالية للراأ�سمالية الربوية قد برهنت على اأن الكفاءة االقت�سادية التي توقع الفكر 
املايل الربوي حتققها عرب اطر القمار والغرر والربا وكل ما يندرج يف االأ�سل العظيم يف بيان اأ�سول ف�ساد التمويل 
“اأكل اأموال النا�س بالباطل” ، قد اأنتجت تلك الكارثة وتداعياتها اخلطرية ، اإذن فاهتمام الربنامج بال�سرعية 
وامل�سروعية ـــ الأن نطاق مو�سوعه وحدود مداه ترتكز يف التمويل �سيغا واأ�ساليب ومنتجات وكذلك اأن�سطة ـــ هو 

من اأهم حمددات وقواعد ت�سميمه كما �سبق بيانه . 
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امل�سامني  بناء  باأثرها على  املنتقلة  الت�سميات  ، وهو بهذه  املقررات  وقد يكون ذلك ظاهرا يف م�سميات بع�س 
دائرة  وال�سري يف خطى  املعريف  بالتقليد  يكتفي  الذي  امل�سوه  التعليمي  الواقع  ي�سحح   ، املقررات  لتلك  املعرفية 
التبعية الفكرية والتنظريية ، والذي يكون يف كثري من مناطقه م�سادما للمذهبية االإ�سالمية �سواء على م�ستوى 
ل�سخ�سية  ومولدا   ، العملية  االأحكام  م�ستوى  على  اأو  االإ�سالمية  القيم  م�ستوى  على  اأو  ومقت�سياتها  العقيدة 
منق�سمة بني وجدان اإمياين وعقال ماديا .فهذا التغيري على م�ستوى بناء املقررات الدرا�سية نتاج فل�سفة الربنامج 

املتمثلة يف منظور “اال�ستخالف احل�ساري” . 

ــــ اأن تاأ�سي�س برنامج ي�ستجيب حلاجة قطاع ت�سكل بقوة �سواء على م�ستوى عدد موؤ�س�ساته اأو على م�ستوى حجوم 
اأ�سوله املالية ، وعلى م�ستوى وجوده على خارطة االقت�ساد املجتمعي ، هو يف حقيقة موؤ�س�ساته االإيجادية اإعادة 
بعث املجتمع الع�سوي ، حيث التكافل والت�سامن بني اأفراد املجتمع االإ�سالمي ت�سل اإىل �سهر اجلميع من اأجل 
ت�سرر اأحد اأفراده. وترجمة ذلك يف الواقع املوؤ�س�ساتي باإحياء جتديدي ملوؤ�س�سة الزكاة وملوؤ�س�سة الوقف ، وعرب 
تفعيل لباب الرب من ال�سدقات والتطوع ولو بعمل ذهني ونحو ذلك ، والربنامج بذلك املوؤ�س�س الهام دحر جحافل 
الغزو الثقايف والتعليمي على االأقل يف اأحد ميادينه ، اأال وهو الرتاث احل�ساري االإ�سالمي يف ناحية ـ “القطيعة 
املعرفية” ـ ويف تاأ�سي�س علوم على الدين ال�سحيح ـ عقل مع الغيب ـ  ال كما ينطق الفكر الدهري “ال عقل مع 

الغيب”. 

ــــ اأن ت�سميم الربنامج من حيث بنيته الداخلية ، ا�ستهدفت اإعداد كوادر ب�سرية �ساحلة وم�سلحة لغريها ، جامعة 
عرب   ، العمل  واقع  يف  وممار�سته  وتطبيقاته  واأدواته  ونظرياته  مقوالته  يف  العلم  وبني  والكفاءة  القدرة  بني 
مقررات ذات طابع حتليلي وب�سقيه الكيفي والكمي كدرا�سات اجلدوى االقت�سادية ـ االجتماعية ، واإدارة املحفظة 
اال�ستثمارية ، واإدارة خماطر امللكية وادوات التحوط ، و�سيغ التمويل االإ�سالمي ونحو ذلك مما �سبق بيانه . وما 
ي�سهم به ذلك التكوين العلمي / العملي )= االخالقي والواقعي( من تاأدية املهام امل�سنفة يف التنظيم االإداري 
وبقدر عايل من   ، االأخرى  املواقع  �سواء ملوؤ�س�سات قطاع الرب وبرامج ما ي�سمى ب”امل�سوؤولية االجتماعية” اأو يف 

الكفاءة يف االأداء ، االأمر الذي يعني من جهة مقابلة رفع كفاءة اداء تلك املوؤ�س�سات والربامج. 

ـــــ تطوير كفاءة موؤ�س�سات / منظمات قطاع الرب.

ــــ دعم االقت�ساد املحلي يف توفري فر�س عمل للخريجني ، من حيث كون الربنامج ا�ستجابة عملية لواقع فعلي. 

ـــــ ان الت�سميم الهند�سي للربنامج اأ�س�س على جذع تخ�س�س االقت�ساد االإ�سالمي ، وهذا التاأ�سي�س مينح الربنامج 
قوة من جهة وتعددية من جهة اأخرى فالتعددية يف جمال فر�س العمل ، من حيث اإتاحة العمل يف مواقع اأخرى 

غري ما �سبق ـ             
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2( املجاالت ال�ظيفية:

اإىل قطاع الرب مبوؤ�س�ساته ومنظماته املحلية والقطرية والدولية كمنظمة  اأن خريجي الربنامج يتجه  دون �سك 
واالأجهزة  ال�سركات  جميع  ويف   ، االإ�سالمي  املوؤمتر  ومنظمة  االإ�سالمي  العامل  رابطة  ومنظمة  االإ�سالمية  االإغاثة 

احلكومية التي تقدم برامج ون�ساطات اجتماعية خدمية حتت ا�سم »امل�سوؤولية االجتماعية«. 

واإىل جانب تلك املجاالت ، فاإن خريج الربنامج ميكن اأن يجد فر�س عمل يف املواقع التالية : يف جمال التمويل 
واال�ستثمار ، ويف االإدارة وتنمية املوارد املالية ، ويف ادارات اال�ستثمار يف االأجهزة والوزرات احلكومية من مثل وزارة 
البلديات وال�سوؤون القروية ووزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية ووزارة ال�سوؤون االجتماعية ، ووزارة الرتبية والتعليم 
ووزارة ال�سحة وغري ذلك من اأجهزة حكومية ت�ستثمر مواردها وتقدم برامج اجتماعية كفعالية من فعالياتها ، ويف 
اأي�سا يف جمال  ، والعمل  الت�سليف  املئوية و�سندوق  الب�سرية و�سندوق  املوارد  ال�سناديق احلكومية ك�سندوق تنمية 

العقار ويف مكاتب اال�ست�سارات االقت�سادية واالجتماعية .
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اخلامتة
اأن برنامج »اقت�ساديات الرب« هو عبارة عن » خطة درا�سية متفرعة من حقل االقت�ساد االإ�سالمي متجهة برتكيز 
 ، وال�سركات  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  االجتماعية  امل�سوؤولية  وجمال  ومنظماته  مبوؤ�س�ساته  الرب  قطاع  نحو  مكثف 
علمي  تكوين  عرب   ، الع�سوي  والت�ساند  الرتاحم  جمتمع  لتاأ�سي�س  االجتماعي  للتكافل  الريادي  البعث  وم�ستهدفة 
والت�ساند  جهة  من  املعريف  التكامل  مبداأ  وعلى   ، للمعرفة  االإ�سالمي  التاأ�سيل  مبداأ  على  موؤ�س�س   ، عملي  وتاأهيل 
الوظيفي من جهة اأخرى. وهو بهذا التحديد يف حاجة اإىل مبادرة اأحدى اجلامعات يف اململكة العربية وال�سعودية 
لتاأ�سي�س هذا الربنامج �سواء يف �سورة م�سار متفرع من اجلذع الرئي�س حيث حقل االقت�ساد االإ�سالمي ، اأو با�ستقالليته 
يف �سكل حقل تعليمي ، وت�ستمد هذه املبادرة قوتها من واقع موؤ�س�سات / منظمات قطاع الرب الذي ي�سهد تاأخرا �سواء 
على م�ستوى بنيته الداخلية ، وعلى م�ستوى نوع تاأهيل كادره الوظيفي ، وتقدما مطردا يف حجم موؤ�س�ساته ، واأ�سوله 

املالية ب�سقيها النقدية والعينية . 

               مت بف�سل اهلل ومنته فله احلمد وال�سكر و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني . 
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اله�ام�ش 

ي�سكر الباحثان كر�سي الرب واخلدمات االإن�سانية على متويل الدرا�سة ، ويخ�سان بال�سكر والتقدير امل�سرف على . 1
الكر�سي الدكتور / خالد بن يو�سف برقاوي.

“البناء املوؤ�س�سي يف املنظمات اخلريية : الواقع واآفاق التطوير 1” حممد ناجي عطية )على موقع �سيد الفوائد . 2
 . htm.70/http://www.saaid.net/Anshatah/dole )ـ ال�سبكة العنكبوتية

مقتب�س من كتاب: “االأثر االقت�سادي لالأعمال التطوعية” عمر الربكاتي ال�سريف ، من بحوث العمل التطوعي . 3
وتاأثريه يف التنمية االقت�سادية )الريا�س 1429هـ( �س 8 . 

امل�سوؤولية االجتماعية” درا�سة ميدانية يف �سركات . 4 اإطار واقع  للمنظمات االأردنية يف  الذهنية  ال�سورة  “اإدارة 
االت�ساالت اخللوية االأردنية” د. فالح عبد القادر احلوري واأخرون ، �س 7. من�سورة على ال�سبكة العنكبوتية ، 

.  htm.70/http://www.saaid.net/Anshatah/dole

مقتب�س من كتاب: �سوؤال االأخالق ـ م�ساهمة يف النقد االأخالقي للحداثة الغربية ، طه عبدالرحمن ، ط3 )الدار . 5
البي�ساء : املركز الثقايف العربي ، 2006م ( ، �س 124ـ125 . 

العلمانية اجلزئية والعلمانية ال�سمولية ، د / عبدالرحمن امل�سريي ) القاهرة : دار ال�سروق ،ط4، 2011م( ج1، . 6
�س 20ـ 36 ومواطن اأخرى . 

جتديد املنهج يف تقومي الرتاث ، طه عبدالرحمن ) الدار البي�ساء : املركز الثقايف العربي ، ط1، 1994( �س 287 . . 7
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امل�صادر
• باجلمعيات 	 واخلدمي  االإداري  الطاقم  على  لعر�سها  االيرادات  من  جزء  ا�ستقطاع  »حكم  اأحمد   ، ابوعليوه 

اخلريية«، من بحوث موؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثالث، دائرة ال�سوؤون االإ�سالمية والعمل اخلريي، دبي 
)يناير، 2008م( .  

• الباز ، عبا�س “ال�سوابط ال�سرعية لالنتفاع بالفوائد الربوية واالأموال امل�سبوهة يف العمل اخلريي” من بحوث 	
موؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثالث ، دائرة ال�سوؤون االإ�سالمية والعمل اخلريي ، دبي )يناير ، 2008م(  .

• االأردنية 	 للمنظمات  الذهنية  ال�سورة  “اإدارة  ؛  عبابنـه  وهايـل  الزيادات  وممدوح   ، القادر  عبد  فالح   ، احلوري 
االأردنية”ـ من�سورة على  درا�سة ميدانية يف �سركات االت�ساالت اخللوية  امل�سوؤولية االجتماعية:  اإطار واقع  يف 

. doc.01020/3203/www.kantakji.com/media ال�سبكة العنكبوتية

• ال�سويلم ، �سامي ، التحوط يف التمويل االإ�سالمي )جدة : البنك االإ�سالمي للتنمية ، 1428هـ( .	

• “االأثر االقت�سادي لالأعمال التطوعية” ، من بحوث العمل التطوعي وتاأثريه يف 	  ، ال�سريف ، عمر الربكاتي 
التنمية االقت�سادية )الريا�س 1429هـ( . 

• اخلريي 	 العمل  موؤمتر  بحوث  من  التفعيل”  واإمكانات  التاأ�سيل  بني  اخلريي  “العمل  فاحتة   ، العبدالوي 
اخلليجي الثالث ، دائرة ال�سوؤون االإ�سالمية والعمل اخلريي ، دبي ) يناير ، 2008م( .  

• عبدالرحمن ، طه ، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث ، )الدار البي�ساء : املركز الثقايف العربي ، ط1، 1994( . 	

• املركز 	  : البي�ساء  )الدار  الغربية  للحداثة  االأخالقي  النقد  يف  م�ساهمة  ـ  االأخالق  �سوؤال   ، طه   ، عبدالرحمن 
الثقايف العربي ، ط3 ، 2006م( . 

• الثقايف 	 البي�ساء :املركز  الفكر والعلم )الدار  العملية يف  ـ بحث عن االأ�سول  العمل  ، �سوؤال  ، طه  عبدالرحمن 
العربي، ط2 ، 2012م(. 

• عطية ، حممد ناجي ، »البناء املوؤ�س�سي يف املنظمات اخلريية : الواقع واآفاق التطوير 1« )موقع �سيد الفوائد ـ 	
 . htm.70/http://www.saaid.net/Anshatah/dole )ال�سبكة العنكبوتية
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• القر�سي ، ح�سن “�سناعة العمل اخلريي توا�سل م�ستمر وتطوير ال ينتهي” من بحوث اللقاء ال�سنوي ال�ساد�س 	
 (  . ال�سعودية  العربية  اململكة   ، ال�سرقية  باملنطقة  الرب  ، تنظيم جمعية  ال�سرقية  باملنطقة  للجهات اخلريية 

1426هـ ـ 2005م( .

• تنظيم 	  ، ال�سرقية  باملنطقة  اخلريية  للجهات  وال�ساد�س  واخلام�س   ، الثالث  ال�سنوي  اللقاء  درا�سات  جمموعة 
جمعية الرب باملنطقة ال�سرقية ، باململكة العربية ال�سعودية .

• امل�سريي ، عبدالرحمن ؛ العلمانية اجلزئية والعلمانية ال�سمولية ، ) القاهرة : دار ال�سروق ، ط4، 2011م( . 	

• مفرح ، حممد “منوذج تطبيقي لتنمية املوارد املالية من خالل االأفكار اال�ستثمارية” من بحوث اللقاء ال�سنوي 	
ال�سابع للجهات اخلريية باملنطقة ال�سرقية ، تنظيم جمعية الرب باملنطقة ال�سرقية ،) 1427هـ ـ 2006م ( اململكة 

العربية ال�سعودية . 

• بحوث 	 اخلا�س” من  القطاع  مع  ال�سراكة  خالل  من  اخلريية  اجلهات  ا�ستثمارات  “متويل  عبداهلل   ، املقرين 
اللقاء ال�سنوي الثامن للجهات اخلريية باملنطقة ال�سرقية ، )1428هـ( تنظيم جمعية الرب باملنطقة ال�سرقية ، 

باململكة العربية ال�سعودية .

• ملكاوي ، فتحي ، منهجية التكامل املعريف ، ط 1 )فرجينيا ، املعهد العاملي للفكر االإ�سالمي ، 1432هـ ـ 2011م( .	

• املومني ، غازي ، اإدارة املحافظ اال�ستثمارية اخلريية ) عمان : دار املناهج ، 1429هـ ـ2009م(. 	

• هندي ، منري ، االأوراق املالية واأ�سواق راأ�س املال )اال�سكندرية : دار املعارف ،2002م( .	
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