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After 35 years of academic research, the University took an important decision to expand 
the scope of the Centre’s activities to include education and training. In 2011, the Centre 
was transformed into the Islamic Economics Institute.Since 2010, the Islamic Economics 
Institute published 32 books, 80 papers by its researchers and almost 40 papers by its 
journal. IEI’s researcher were able to present about 80 papers in different conference 
around the world, while organizing 30 lectures, seminars and conferences in Jeddah, 
Madrid and Paris. It also organized more than 160 weekly and monthly seminars, of which 
some were through videoconference. IEI provided supervisors and examiners to 30 MA 
thesis or research project. In training, IEI was able to deliver 11 programs in different 
topics such as actuarial science, Islamic banking and finance and feasibility study. About 
130 trainees (students and executives) attended these programs.  
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مقدمة

تتميز هذه الورقة بعدة اأمور يف م�سمونها ويف �سكلها. فهي تعالج مو�سوعاً مازال حتت النقا�س يف كثري من املجال�س 
هناك  كان  اإن   ، العلمي  تعريفه  هو  وما  االإ�سالمي؟  باالقت�ساد  نق�سد  ماذا  وهو   ، وغريهم  للمتخ�س�سني  العلمية 
تعريف جامع مانع متفق عليه. وقد نوق�س هذا املو�سوع بطريقة تتميز بالتلقائية والتفاعل املبا�سر دون اال�ستعداد 
التوا�سل االجتماعي  ا�ستخدام و�سيلة من و�سائل  امل�سبق بورقة تطرح للنقا�س. والطف ما متيز به هذا احلوار هو 

احلديثة وهي الوت�س اآب what’s up كمن�سة للحوار.

ال�سريعة  جمال  يف  ا  متخ�س�سً �ستني  ي�سم  اآب«،  »الوات�س  على  علمي  منتدى  وهو  االإ�سالمي،  االقت�ساد  ملتقى 
واالقت�ساد االإ�سالمي والتمويل واملحا�سبة، واأربعني من طلبة الدرا�سات العليا يف جمال ال�سريعة واالقت�ساد االإ�سالمي 
من جامعات متعددة.  اأن�ساأه ويديره االأ�ستاذ عبد القيوم الهندي املحا�سر يف ق�سم االقت�ساد االإ�سالمي يف اجلامعة 
االإ�سالمية باملدينة املنورة. وقد تاأ�س�س املنتدى يف يوم االأحد 5 ذو القعدة 1435هـ املوافق 2014/8/31م. وي�سُرف املنتدى 

بعدد من كبار علماء االقت�ساد االإ�سالمي املعروفني والباحثني واخلرباء يف العامل العربي واالإ�سالمي.

وقد بداأ احلوار بت�ساوؤل: هل علم االقت�ساد الذي يدرَّ�س حالًيا هو راأ�سمايل اأو م�سيحي اأو ا�سرتاكي اأم هو جمرد 
اأدوات حتليلية ال ميكن ربطه بهوية مذهبية اأو قيمية؟ واأتى احلوار على فكرة هل االقت�ساد االإ�سالمي نظام اأم علم؟

اإّن من الفقرات اجلميلة يف هذا احلوار الفقرة التالية: )اإذا �سمحنا الأنف�سنا بتو�سيع دائرة مفهوم العلم لي�سمل 
املذهب والنظام وال�سيا�سة والتحليل فاإنه �سيكون علم اقت�ساد االإ�سالمي هو نف�سه علم االقت�ساد ولكن مع مراعاة 
اجلانب القيمي االإ�سالمي ..، اأو هو نف�سه علم االقت�ساد ولكن املتوا�سل مع ال�سريعة ..، وهو نف�سه علم االقت�ساد 

االإ�سالمي امل�ستقل الذي تتناغم فروعه مع بع�سها ال اأن تكون متناق�سة ...(. 

التخ�س�س  يجمعهم  االإ�سالمي  االقت�ساد  اأو  ال�سريعة  اأو  االقت�ساد  يف  ع�سر متخ�س�ساً  اثنا  احلوار  هذا  �سارك يف 
طالب  اأو  جامعي  )اأ�ستاذ  االأكادميي  البعد  امل�ساركني  على  ويغلب  م�ستقبله.  على  واحلر�س  به  واالهتمام  االأخري 
دكتوراه( ويتميز بع�سهم اإ�سافة اإىل ذلك اخلربة العملية والتطبيقية. يتكون احلوار من 51 مداخلة ، بداأت يف �سباح 
يوم اخلمي�س ال�ساعة 7:30 لتنتهي عند ال�ساعة 11:30 لياًل من يوم اجلمعة املبارك ، وحتديدا يف الفرتة 28-29 �سفر 

1437هـ املوافق 10-11 دي�سمرب 2015م.
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واملعهد اإذا يقدم هذه الورقة«التلقائية« والتي كانت من خمرجات اأحد و�سائل التوا�سل االجتماعي احلديث يرجو 
العلم وم�سلحة  للقائمني عليها وت�سخريها ل�سالح  الو�سائل اجلديدة وم�سجعاً  ا�ستيعاب هذه  اأن يكون م�ساهماً يف 

الباحثني يف كل مكان. 

بع�س  وتفريغ  زمنها  وتوثيق  وترتيبها  احلوار  لن�سو�س  حتريره  على  م�سعل  عبدالباري  الدكتور  ل�سعادة  ال�سكر 
امل�ساركات ال�سوتية ، واأجزل ال�سكر له على اإدارته للحوار يف امللتقى وتعليقه على املداخالت وتوجيهه لتعميق الفائدة 
العلمي  اللقب  وحذف  واالأخري  االأول  االأ�سم  على  الورقة  القت�سار  احلوار  هذا  يف  �سارك  من  كل  من  واملعذرة  منه. 
)دكتور ، اأ�ستاذ ، اإلخ( كتابة ، مع حفظ املكانة العلمية لكل منهم ، وعذري اأين اأعدته مع ذكر اجلهة التي ينتمي اإليها 
كل م�سارك يف اأخر هذه الورقة.  وختاماً راأيت اأال يكون للورقة حمرراً لطبيعتها ، حيث �سارك اجلميع يف اإعدادها 

بامل�ساركة الفاعلة على اأقل تقدير.

عميد املعهد          

د. عبداهلل قربان ترك�ستاين         
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This paper re-examined the definition of Islamic Economics after 40 years since it is established. 

This is an important topic discussed from time to time for a good reason. It revises the new filed 

vision and the direction it is heading for. What is new in this paper is that it is a product of an 

“informal” discussion using new communication tool “what’s up” and among 12 scholars from 

different parts of the World. One of the particpants in the discussion summarized definition 

of Islamic Economics as follwos “if we are able to include the doctorine, system, policy and 

analysis in the definition of science, then Islamic Economics is the science of economics with 

consideration of Islamic values”.

تعالج هذه الورقة تعريف علم االقت�ساد االإ�سالمي بعد اأربعني عاماً على ن�ساأته ، وهو مو�سوع مهم يطرح يف ال�ساحة 
العلمية بني فرتة واأخرى ما ي�ساعد على �سبط الروؤية وحتديد الوجهة التي ي�سلكها هذا احلقل املعريف اجلديد. 
واجلديد يف هذه الورقة اأنها نتيجة حوار "تلقائي" عرب و�سيلة توا�سل جديدة )الوت�س اآب( الإثنا ع�سر متخ�س�ساً يف 
اأماكن �ستى حول العامل. خل�س اأحد امل�ساركني يف احلوار نتيجة احلوار يف تعريف علم االقت�ساد االإ�سالمي كالتايل: 
اقت�ساد  علم  فاإنه  والتحليل  وال�سيا�سة  والنظام  املذهب  لي�سمل  العلم  مفهوم  دائرة  بتو�سيع  الأنف�سنا  �سمحنا  "اإذا 

االإ�سالمي �سيكون هو نف�سه علم االقت�ساد ولكن مع مراعاة اجلانب القيمي االإ�سالمي". 
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ن�س احلوار

تعريف علم القت�ساد الإ�سالمي

 يوم اخلمي�س 2015/10/12م

 عبدالباري م�سعل

واالأ�ساتذة  الزمالء  واأدعوه مع  االإ�سالمي...(  االقت�ساد  كتابه اجلديد )علم  اأ�سرف  للدكتور  اأبارك   :07:33:39
امل�ساألة جزاهم اهلل خرًيا.  اأع�ساء امللتقى واأ�ساتذتنا االقت�ساديني يف مقدمتهم للم�ساركة يف النقا�س حول هذه 
علم االقت�ساد االإ�سالمي هل هو جمرد دعوى ال دليل عليها؟  يف �سياق كتاب االأخ الدكتور اأ�سرف دوابة يرد هذان 

ال�سوؤاالن: 

هل علم االقت�ساد الذي يدرَّ�س حالًيا هو راأ�سمايل اأو م�سيحي اأو ا�سرتاكي اأم هو جمرد اأدوات حتليلية ال   .1
ميكن ربطه بهوية مذهبية اأو قيمية؟ 

باملقارنة بتعريف علم اقت�ساد الذي يدرَّ�س حالًيا هل يوجد علم اقت�ساد اإ�سالمي مواٍز له اأم اأن ا�ستعمال   .2
النظام  عن  للتعبري  جماًزا  وي�ستخدم  له  م�سمون  ال  م�سطلح  هو  االإ�سالمي  االقت�ساد  علم  م�سطلح 

االقت�سادي االإ�سالمي؟

 اأ�سراف دوابَّة

اإن االقت�ساد االإ�سالمي ينظر له  08:01:07: االأخ العزيز الدكتور عبد الباري �سكًرا لكم يف روؤيتي املتوا�سعة 
كعلم ونظام وكل له تعريفه وم�سمونه، وقد تناولته تف�سيال بالكتاب )علم االقت�ساد االإ�سالمي : مدخل ومنهج(  

م�ستفيدا من النظرية االقت�سادية الغربية وتراثنا االإ�سالمي الزاهر. واهلل تعاىل اأعلم.  

 عبدالباري م�سعل

09:17:25: تف�سل د.اأ�سرف اأحتفنا بتعريف علم االقت�ساد االإ�سالمي لنفتح النقا�س يف هذا املو�سوع.
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 عبدالباري م�سعل

اأن علم االقت�ساد االإ�سالمي خرافة، ودعوى  الراأي فيمن يقول  اأ�سرف. ما  ، 09:30:36: طيب حا�سر يا دكتور 
بع�س املتخ�س�سني بعنونة بع�س كتبهم بذلك هو جمرد عنوان دون م�سمون؟

 حممد بلتاجي

09:31:02: يف راأيي اإن االقت�ساد االإ�سالمي هو منهج يت�سمن كافة االأنظمة املالية التي تعمل وفق �سوابط فقه 
ومنها  املالية  االأ�سواق  واأدوات  والزكاة  والوقف  التكافلي  التاأمني  و�سركات  االإ�سالمية  امل�سارف  وهي  املعامالت 

ال�سكوك، وهذا مقرتح للنقا�س كما قال اأخي العزيز د عبد الباري م�سعل. 

 حممد ال�سقا 

ر م�ستهدفاُته و�سيا�ساته يف هذا الواقع.   09:34:40: االقت�ساد االإ�سالمي يحتاج اإىل واقع ُيطبق فيه ومن ثمَّ ُتَطوَّ
له  االإ�سالمية(  االقت�سادية  النظرية  )اأو  االإ�سالمي  االقت�ساد  اإن  نقول:  حتى  حالًيا  موجود  غري  الواقع  هذا 

تطبيقات خارج نطاق التمويل اال�سالمي الذي هو التطبيق الوحيد لالقت�ساد االإ�سالمي يف الوقت احلايل.  

 عبدالباري م�سعل

اإجابتهما  اأن  اأعتقد  09:35:09: نعم هذا مو�سوع للنقا�س اأخي العزيز د.بلتاجي وقد حددت ذلك يف �سوؤالني ال 
موجودة  يف كتاب.  

09:36:15: اأرجو ]من[ �سعادة  د. حممد ال�سقا اأن ن�سمع راأيك يف االإجابة على االأ�سئلة. 

 حممد ال�سقا

09:37:17: مثال: كيف �سيتعامل �سانع ال�سيا�سة االقت�سادية مع م�سكلة البطالة، الت�سخم، تراجع النمو...اإلخ 
يف اقت�ساد اإ�سالمي؟ 
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 عبدالباري م�سعل

10:23:03:  �سكًرا د. حممد ال�سقا بانتظار عودتك واإجابتك. وناأمل من اأ�ستاذنا �سعادة الدكتور حممد اأن�س الزرقا 
اأن يتحفنا مبداخلته وحتليله يف هذا املو�سوع الذي هو حمل اهتمامه كما اأعلم. 

واحلقيقة اإن ال�سيا�سة االقت�سادية يجب اأن ت�ستند اإىل فرو�س ومفاهيم النظرية االقت�سادية ومن اإجابتك د. 
حممد ال�سقا اإن �ساء اهلل �سن�سل اإىل جانب من االإجابة على ال�سوؤال: 

النظرية  اأو  االقت�ساد  علم  اإىل  ن�ستند  اأننا  اأم  اإ�سالمية  اقت�سادية  نظرية  اأو  اإ�سالمي  اقت�ساد  علم  يوجد  هل 
االقت�سادية التي ندر�سها يف اجلامعات ب�سفة عامة؟ 

والكتب التي يكون عنوانها "علم االقت�ساد االإ�سالمي" اأو "النظرية االقت�سادية االإ�سالمية" ُيفرت�س اأن جتيب 
تف�سياًل عن هذه االإ�سكالية، الأن كثرًيا من هذه الكتب تت�سمن معلومات حملُّها النظام االقت�سادي االإ�سالمي، 

هة لل�سلوكيَّات والت�سرفات االقت�سادية، وتعود يف اجلملة اإىل علم الفقه اأو علم احلالل واحلرام. والقيم املوجِّ

التقينا منذ اأ�سابيع باأ�ستاذ اقت�ساد اإ�سالمي قد ح�سم اجلدل واأغلق اأبواب النقا�س وقال:  علم االقت�ساد االإ�سالمي 
هو فقه املعامالت.  اإذا كان االأمر كذلك؛ ما احلاجة اإىل اأق�سام االقت�ساد االإ�سالمي اأو كلياته ما دام ق�سم الفقه 

ي�ستوعبها!  هل ننتظر من طالب هذه االأق�سام اأن ي�سبحوا فقهاء اأم اقت�ساديني؟ 

يخلط البع�س بني التطبيقات اأو الت�سرفات االقت�سادية )مثل: البنوك االإ�سالمية و�سناديق اال�ستثمار وال�سكوك 
والتاأمني االإ�سالمي واالأوقاف االإ�سالمية وبيوت الزكاة وال�سدقات( التي يحكمها قيًمًيا واأخالقًيا القانون اأو فقه 
احلالل واحلرام، وبني التحليل االقت�سادي لتلك الت�سرفات من حيث تف�سري واقِعها والتنبوؤ مبا �ستوؤول اإليه يف 
ظل العوامل واملتغريات االقت�سادية املحيطة بالت�سرف اأو التطبيق االقت�سادي على امل�ستوى الكلي اأو اجلزئي، 

ومن ثمَّ ما هي ال�سيا�سات االقت�سادية الناجحة لتعزيز النتائج االقت�سادية االإيجابية لتلك الت�سرفات؟  

 حممد اأن�س الزرقا

االإن�سانية  واملعرفة  االإ�سالمية،  ال�سريعة )والعقيدة(  له م�سدران:  ا(  اال�سالمي )ق  االقت�ساد  11:26:18: علم 
املرتاكمة فيما ي�سمى اليوم علم االقت�ساد.  والذي يعنى بو�سف الواقع املعي�سي وال�سنن التي حتكمه.
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الو�سائل  اأجنا�س  اأي�سا  الت�سرفات وتبني  الواجب مراعاتها يف  واالأحكام  االأهداف  ال�سريعة تعطينا   :11:37:41
التي تقبلها لتحقيق االأهداف.  علم االقت�ساد املرتاكم اإن�سانيا ي�سف الواقع و�سننه التي تبني لنا ماذا يح�سل لو 
فعلنا كذا وكذا وكذا فكيف لنا الو�سائل املمكنة لتحقيق اأهدافنا.  ال�سيا�سة االقت�سادية ت�ستمد االأهداف والقيم 

من ال�سريعة وكذلك )الرتجيحات/االأوزان(. اأما الو�سائل فمن علم االقت�ساد.

 عبدالرحيم ال�ساعاتي

الفل�سفة  اإال عند من لديه معرفة بفرع من  �سوؤالك  اإجابة على  11:26:33:  دكتور عبدالباري م�سعل لن جتد 
ي�سمى اأب�ستمولوجي، اأي فل�سفة اأو نظرية العلم، وهو من العلوم الباطنة يف االقت�ساد، وهو يتعلق مبنهجية ولي�س 
مبنهج علم االقت�ساد، وفيه تتم التفرقة بني املذهب، وهو الذي يعتمد على قيم واعتقادات غيبية، وبني النظام، 
وهو الذي ُيرتجم اإىل نظم وقوانني وموؤ�س�سات ي�سعها املجتمع لتحقيق اأهدافه الكلية واإىل علم وهو الذي يقوم 
بو�سع االأُطر النظرية لل�سلوك االقت�سادي، وهو الذي يج�سد  القيم التي يوؤمن بها الفرد يف املجتمع، كل علم 
يجب اأن ُيبنى على منهجية، وعلم االقت�ساد وخا�سة املدر�سة النيوكال�سيكية وحتى الكنزية تتجاهل وال تتحدث 
االقت�ساد  لعلم  النظرية  االأُطر  بنينا  بني عليها تنظريها، ونحن حينما  الذي  الربداميز  اأو  العلمية  القيم  عن 
اال�سالمي بنيناها على القيم العلمية اأو الربداميز الغربية على الرغم من تناق�سها مع القيم االإ�سالمية، لذلك 

مل توجد لدينا اأ�سالة يف تنظرينا لالقت�ساد االإ�سالمي. 

ال�سيا�سة االقت�سادية  اأو  اأو علم االقت�ساد  النظام  اأو  املذهب  بها  اقت�ساد وقد يق�سد  ت�ستخدم كلمة   :11:48:11
قبل  امل�سطلح  من  املق�سود  حتديد  يجب  لذلك  العلم  اأنه  على  يفهم  واالآخر  النظام،  لتعني  اأحيانا  وت�ستخدم 

الدخول يف نقا�س.  

 حممد اأن�س الزرقا

11:52:15:  القول باأن )ق ا( هو فقه املعامالت خطاأ فقًها واقت�ساًدا؛ فقًها، الأن يف ال�سريعة جوانب لي�ست من 
فقه املعامالت، لكنها تدخل وتوؤثر بو�سوح يف التنظري ويف ال�سلوك االقت�سادي )مثال االإميان باالآخرة، والعقيدة 

عموًما لي�ست من فقه املعامالت، واأثرها يف ال�سلوك مهم جًدا، وكذلك احل�سد والتكاثر(. 

فيه  �سارك  اإن�ساين  تراث  الذي هو  الو�سعي  االقت�ساد  يعرف  ملن ال  اإذ الميكن  اقت�ساًدا  11:58:01:  وهو خطاأ 
م�سلمون وغريهم ومالحدة وال دينيني يعرفون ظواهر يف احلياة الدنيا تلزم لتحقيق مناط كثري من االأحكام 

ال�سرعية االقت�سادية.
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12:27:48: من يرغب مزيدا عن �سلة االقت�ساد اال�سالمي بالفقه وباالقت�ساد الو�سعي وتعريفهما مع امثلة 
فقهية واقت�سادية فلينظر ورقتي يف الرابط التايل: https://goo.gl/ThsnFn. ؛ رابط اآخر للبحث نف�سه الذي 

.http://bit.ly/1NIKvGl ار�سلته قبل قليل

 عبدالرحيم ال�ساعاتي

فقه  يكون  لذلك  االقت�سادي  ال�سلوك  حول  االأحكام  الإ�سدار  م�سدًرا  الفقه  اأو  ال�سريعة  ت�سكل    :11:54:33
ت�سع  ال�سريعة  ولكن  الواجب،  وتفر�س  املحرم  التي متنع  االقت�سادية  ال�سيا�سات  لو�سع  االأ�سا�س  املعامالت هو 
ما يجب اأن يكون عليه ال�سلوك، وهذا ال يدخل يف علم االقت�ساد والذي يخت�س مبا هو كائن فقط عند املدر�سة 
النيوكال�سيكية.  لذلك من ي�سنفون الفقه باأنه من علم االقت�ساد االإ�سالمي فح�سب هذه امل�سطلحات ال يكونوا 

حمقني. 

 جريبة احلارثي

12:34:51: اأود امل�ساركة يف النقا�س حول االقت�ساد االإ�سالمي بالنقاط االآتية:  

العلوم االإن�سانية مثل االقت�ساد على �سبيل املثال، تختلف عن العلوم الطبيعية، مثل الريا�سيات والكيمياء   .1
على �سبيل املثال.  فالعلوم االإن�سانية فيها جوانب ي�ستند اإىل قيم ومعتقدات و�سرائع، وهذه تختلف من 
جمتمع اإىل اآخر، ح�سب قيم ومعتقدات و�سرائع التي يعتنقها كل جمتمع، ومن ذلك حترمي الربا، واملنتجات 
املحرمة...الخ.  وفيها جوانب م�سرتكة بني كل املجتمعات، مثل التحليالت االقت�سادية وا�ستخدام اأ�ساليب 
كمية مقبولة لدى اجلميع، وهنا الت�سابه العلوم الطبيعية.  وميكن اال�ستفادة من الرتاث االإن�ساين يف هذا 
املجال بالن�سبة االقت�ساد االإ�سالمي، كما ا�ستفاد عمر ر�سي اهلل عنه من نظام الدواوين الذي كان يطبق 

لدى الروم.

جمال  يف  ال�سريعة  مقا�سد  لتحقيق  و�سيلة  هو  ونظاماً  علماً  االإ�سالمي  االقت�ساد  باأن  القول  ي�سح  هل   .2
املحافظة على املال، وخدمة بقية املقا�سد بطريقة اأو باأخرى؟  

متيزه  التي  واأ�ساليبه  ومبادوؤه  اأ�س�سه  له  االقت�ساد  فاإن  املالية،  املعامالت  فقه  مع  القوية  العالقة  رغم   .3
ولل�سيا�سات  لل�سلوك  االقت�سادية  االآثار  ودرا�سة  التحليل  الفقيه  �ساأن  من  لي�س  اإذ  املعامالت،  فقه  عن 

االقت�سادية املتبعة.  واهلل اأعلم .
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12:40:20:  هذا هو االأ�سل، واإال فقد يوجد فقهاء لديه نَف�ٌس اقت�سادي، واقت�ساديون لهم اطالع فقهي.

 كمال حطاب

13:12:43: اأنتم ت�سيعون وقتكم... كلمات ثالث ، قالها يل ا�ستاذ كبري يف جامعة اأم القرى )حممد قطب يرحمه 
االقت�ساد  يف  الدكتوراه  درجة  على  للتو  ح�سلت   وقد   ، بها  فرحا  كنت  التي  ر�سالتي  واإىل  اإيل  نظر  حني  اهلل( 

االإ�سالمي من جامعة اأم القرى عام 1990م.

اأخرى مل  اأن ما �سمعته منه رمبا تكون له معان  بابت�سامة وجماملة، فال �سك  اأذناي ما �سمعت وبادلته  كذبت 
اأفهمها يف ذلك الوقت، غري اأنني وبعد �سنوات من هذا املوقف قراأت يف كتابه " واقعنا املعا�سر" )الذي ن�سر عام 
الباحثني والدار�سني لالقت�ساد االإ�سالمي ي�سيعون وقتهم نظرا  اأن  .. فهو يرى  العبارة  1986م( ما ف�سر تلك 
لعدم وجود حكومات تتبنى اأو تطبق �سيا�سات االقت�ساد االإ�سالمي .. واإذا وجدت هذه احلكومات يف اأي وقت من 

االأوقات ف�سوف تكون امل�سكالت خمتلفة ، وبالتايل فهي تتطلب درا�سات جديدة .. 

  لقد قلت يف نف�سي يف ذلك الوقت اإن هذا الكالم لي�س دقيقا .. فاإعداد جيل من الباحثني يف االقت�ساد االإ�سالمي 
�سوف يوؤدي اإىل التاأثري على �سانعي القرار .. ومن ثم التغيري املتدرج يف ال�سيا�سات االقت�سادية والتطهري امل�ستمر 

الإدارات الدول االإ�سالمية من الف�ساد االإداري واملايل واالقت�سادي .

ثاقب   .. النظر  بعيد  كان  اهلل  رحمه  ال�سيخ  حممد قطب  واأن  دقيقة  تكن  نظرتي مل  اأن  اأثبت  الواقع  اأن  غري 
الفكر .. فها هو االقت�ساد االإ�سالمي يغرق يف التنظري والرتف الفكري اأو اجلداالت الفقهية االقت�سادية .. ومل 
ي�ستطع اقت�سادي اإ�سالمي واحد اأن يتبواأ من�سبا وزاريا يطبق من خالله �سيا�سات االقت�ساد االإ�سالمي..  وحتى 
الذين ح�سلوا على جوائز عاملية ، بقيت كتاباتهم وبحوثهم العلمية القيمة حبي�سة االأرفف واملواقع االإلكرتونية.. 
النقد  �سندوق  �سروط  التخل�س من  ت�ستطع  االإ�سالم مل  وتطبيق  االأ�سلمة  �سعار  رفعت  التي  احلكومات  وحتى 
والبنك الدوليني .. وبالتايل ا�ستعانت بوزراء وم�سوؤولني يوؤمنون باالقت�ساد الغربي ويطبقون تعاليمه املادية وال 
يعرتفون باأي اقت�ساد ال يعرتف ب�سعر الفائدة . هذا جزء من مقال كتبته قبل �سنتني ، و�سوف اأ�سعه كامال على 

موقعي قريبا باإذن اهلل.
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 عبدالرحيم ال�ساعاتي

14:10:10:  تعّلمنا االقت�ساد يف الغرب وتخرجنا بفكر مدر�سة واحدة وهي النيوكال�سيكية وهو الفكر الغالب 
)mainstream economics( وقد اأوهمنا اأننا فهمنا االقت�ساد وهو الذي نعلمه طلبتنا، وجنادل باأنه هو علم 
دون  االقت�ساد، ولكن وبعد خروجي من عباءة هذه املدر�سة وجدت علماء االقت�ساد والذين فازوا بجائزة نوبل يوؤكِّ
باأن هناك اإخفاًقا معرفًيا يف تنظري هذه املدر�سة، االقت�ساد علم اإن�ساين �سلوكي، حمل هذا العلم ال�سلوك الب�سري 
ه فال يحكم �سلوكه قوانني طبيعية، ولديه ق�سور  الذي حتركه القيم االإخالقية والدينية، االإن�سان له اإرادة حرَّ
اأخالقي  اقت�ساد  هناك  لذلك   ،)bounded rationality( الر�سد  يف  )cognitive biased( وحمدودية  معريف 
النيوكال�سيكية يف معرفة  املدر�سة  اإخفاق  بعد  ن�سطت  اقت�سادي جديد  وفكر  اأ�سالمي، هناك مدار�س  واقت�ساد 
اأ�سباب وطرق عالج والتنبوء باالأزمات االقت�سادية.  اإخوتي طلبة العلم اخرجوا من عباءة املدر�سة النيوكال�سيكية 
اإدارة الفرد  اأوقاتكم فيها، هناك �سعة يف املعرفة لتتعرفوا على العلوم التي تنظر لكيفية  وال تهدروا كثرًيا من 

واملجتمع ملوارده االقت�سادية وحتقيق اأهدافه الكلية. 

 عبدالباري م�سعل

14:38:22: النقا�س ال�سابق ثري للغاية واأ�سكر االأ�ساتذة جميًعا على مداخالتهم الرثية. ويبدو اأن املو�سوع احلّي  
اأنه �سجع بع�س العديد من الزمالء للم�ساركة.  ولكن ما زلت عالًقا يف فهم ن�سبة ال باأ�س بها مما  حٌي لدرجة 
قاله االأ�ساتذة فهل رفع م�ستوى التعقيد والرتكيب والغمو�س يف االإجابة هو من طبيعة االقت�ساد اأم من طبيعة 

االقت�ساديني؟ وهل نحن ملزمون بهذه اللغة التي متيل اإىل الغمو�س اأكرث من ميلها اإىل الي�سر والب�ساطة. 

لقد عاهدت نف�سي منذ بداأت التحدث اإىل النا�س كتابة اأو خطاًبا اأال اأقول اإال ما اأفهمه، ومن باب اأوىل اأال اأتداخل 
يف مناق�سته، لذا اأعدكم اأن اأقراأ ما قيل حتى اأتاأهل للتداخل ب�ساأنه كما �ساأقراأ ورقة اأ�ستاذنا د. الزرقا الأعود لكم 
مبا فهمت. اأوؤيد جانبا من هموم االأ�ستاذ احلبيب د. كمال حطاب وتو�سيحات االأ�ستاذ احلبيب د. ال�ساعاتي على 

االأقل اجلزء الذي فهمته. ولكني كما وعدتكم �ساأحاول فهم الباقي.  

ق االإجابة بني  15:13:19: ن�سيت اأن اأنوه مبداخلة الدكتور جريبة احلارثي اجلميلة. ولعل يف فقرته الثانية �سقَّ
النظام والعلم فجعل العلم حتليالت..اإلخ. والنظام قيم ومعتقدات و�سرائع.
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  عبدالباري م�سعل

ورقة  االإ�سالمي:  االقت�ساد  علم  يف  املعرفة  م�سادر  "ثنائية  د.الزرقا  الأ�ستاذنا  العلمية  الورقة  من  مقتطفات 
موقف"، قدمت اإىل املوؤمتر الدويل ال�سابع لالقت�ساد االإ�سالمي، 24-27 ربيع االآخر 1429-1-4 ني�سان 2008م: 

مالحظة: هذه الفقرات مقتب�سة بن�سها واأرقام فقراتها من الورقة االأ�سلية.

http://www.kau.edu.sa/Files/121/Researches/56896_27213.pdf 

3- مفاهيم متهيدية وتعريفات
علم االقت�ساد: هو علم اجتماعي يدر�س واقع احلياة املعي�سية وال�سنن )اأ�سباب – نتائج( التي ت�سود فيها. وبخا�سة فيما يت�سل 

باإنتاج ال�سلع واخلدمات وتوزيعها وا�ستهالكها.
والنظام االقت�سادي هو جمموعة االأهداف والقواعد واملوؤ�س�سات التي يف�سل املجتمع مراعاتها يف حياته املعي�سية.

الناحية  اأف�سل من  اأق�سام بح�سب املو�سوع املدرو�س كاملالية العامة والتجارة الدولية، لكنني  اإىل  وميكن تق�سيم علم االقت�ساد 
املنهجية مالحظة ثالثة مكونات فيه:

الو�سعي  اجلانب  هو  وهذا  كماهي.  فيه،  املطردة  ال�سبنن  واكت�ساف  الواقع  بو�سف  اأ�سا�ساً  املعني  االقت�سادي  التحليل  اأ/ 
positive اأو الو�سفي يف العلم . 

ب/ النظم االقت�سادية املقارنة، وهي درا�سة تعنى مبقارنة النظم املختلفة من حيث النظرة العامة اإىل احلياة، واالأهداف 
والو�سائل وال�سيا�سات التي ترت�سيها لتحقيق اأهدافها، ونتائج ما �سبق يف احلياة املعي�سية.

اإىل غايات  اأقرب  اآخر  اإىل و�سع  ال�سيا�سات االقت�سادية، وتعنى بدرا�سة التدابري املمكنة لالنتقال من و�سع اقت�سادي  ج/ 
املجتمع االقت�سادية.

ويتفق حذاق االقت�ساديني على اأن تف�سيل �سيا�سة على اأخرى لتحقيق هدف معني، ال ميكن اأن يبنى على التحليل االقت�سادي 
وحده اأبداً، بل البد له اأن يعتمد اأي�ساً على قيم وتف�سيالت اأخالقية ت�ستورد من خارج علم االقت�ساد. و امل�سلم ي�ستمدها طبعا 

من ال�سريعة . 
ومع اأن ال�سيا�سات االقت�سادية هي و�سائل لتحقيق االأهداف ، فاإن النظم االقت�سادية املعا�سرة اأكرث اختالفاً فيما ترت�سيه من 

�سيا�سات، واأكرث تقارباً فيما تبتغيه من اأهداف.
3/ 4 فقه املعامالت 

الفكرة ال�سائعة وبخا�سة بني الفقهاء املعا�سرين باأن االقت�ساد االإ�سالمي هو يف الواقع ، اأو ميكن اعتباره فرعاً من فقه املعامالت.
وال�سواب اأنه حتى يف مو�سوع واحد يظهر يف الفقه ويف االقت�ساد كمو�سوع االحتكار، فاإن مهمة الفقه االأوىل كما ت�سهد كتبه هي 
اكت�ساف االأحكام القيمية ذات العالقة )احلالل واحلرام واملقا�سد ال�سرعية( بينما مهمة االقت�ساد االأوىل كما ت�سهد كتبه اي�سا 
هي درا�سة الواقع وال�سنن ال�سائدة فيه مثل: كيف ين�ساأ، وما اآثاره(. فاملهمتان متكاملتان ولي�ستا متماثلتني. واملتطلبات التعليمية 

لهما خمتلفة جداً.
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5/ 4 ال�ستهالك 
ا�ست�سارين طالب يف مو�سوع ر�سالة على اال�ستهالك من وجهة اإ�سالمية. ويف ال�سريعة كما هو معلوم كثري من االأحكام والقيم املت�سلة 
باال�ستهالك، فاأو�سيته اأن ي�سيف ف�ساًل اأو اأكرث عن واقع اال�ستهالك عموماً اأو فيما يخ�س جن�ساً من ال�سلع يف بلده. فاعرت�س باأنه 

ال يح�سب ذلك مفيداً بل ال يراه مرغوباً، الأن كثرياً من جوانب ال�سلوك الفعلي للنا�س غري من�سبط باأحكام ال�سريعة.
الواقع منحرف اأو ملوث فلماذا ندر�سه؟

اجلواب باخت�سار: اإن من اأهم مقا�سد االقت�ساد االإ�سالمي اإ�سالح الواقع وتغيريه لي�سبح اأقرب اإىل ال�سريعة، فكيف ت�سلح واقعاً 
ال تعرفه؟

4/6  اخلراج 
قراأت بحثا عن اخلراج يو�سح اأحكام خراج )الوظيفة( الذي قرره �سيدنا عمر اجتهاداً، وكان مورداً اأ�سا�سياً لبيت املال يف الدولة 

االإ�سالمية قروناً كثرية. ويدعو الباحث اإىل اإحيائه وتطبيقه.
وجه الق�سور املنهجي هو جتاهل اأ�سئلة مهمة وملحة يف هذا ال�ساأن يثريها اختالف الواقع االقت�سادي املعا�سر عن املا�سي، منها 
اأي توظيفات  اأن  يعني  ال�سناعة واخلدمات. مما  بقطاعي  مقارناً  ت�ساوؤاًل حم�سو�ساً  الزراعي  للقطاع  الن�سبية  االأهمية  ت�ساوؤل 
مبنية على اخلراج مبعدالت غري باهظة لن تفي باحتياجات بيت املال املعا�سر، مما يقت�سي ا�ستحداث توظيفات )�سرائب( مل 
اأو نحو ذلك ، ولي�س لتقدمي خدمات عامة  اإال ل�سد عدو مداهم  يكن لها نظري �سابق يف الفقه، ويراها اأكرث الفقهاء ممنوعة 

يتوقعها النا�س اليوم من دولهم. 
5- ملاذا القت�ساد الإ�سالمي؟ هل اإقامته رفاهة فكرية اأم عزمية �سرعية ؟

القاعدة الفقهية واملنطقية تقول اإن ما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب.
حترمي الربا مثال واجب، ال ميكن تنفيذه يف الواقع املعا�سر ملن ال يعرف االأ�سباب والنتائج والبدائل املمكنة التي يدل عليها 
اقت�ساد النقود وامل�سارف والتمويل الدويل. وحترمي االحتكار واجب، لو اأراد وزير جتارة تطبيقه الحتاج باالإ�سافة ’ىل معرفة 
اإزالته  كل منها وعقبات  ن�سوئه يف  واأ�سباب  املختلفة  املعا�سرة، و�سوره  االأ�سواق  وقوعه يف  اإىل معرفة مواطن  الفقهية  اأحكامه 

وبدائله املمكنة. وهي اأمور يدر�سها االقت�ساديون.
والفقر الوا�سع االنت�سار يخل اإخالاًل كبرياً بهدف حتقيق القوة االقت�سادية، واال�ستغناء عن معونة االآخرين وا�ستقالل القرار، 
�سرعية  لواجبات  ثالثة  اأمثلة  هذه  االقت�ساد.  علم  وكيفيتها  و�سائلها  يف�سل  اقت�سادية  تنمية  تتطلب  الفقر  ذلك  ومعاجلة 
اقت�سادية ال ميكن حتقيقها اليوم لغري متخ�س�س يف علم االقت�ساد ذي دراية جيدة باالأحكام ال�سرعية ذات العالقة، اأي متخ�س�س 

يف االقت�ساد االإ�سالمي. 
وثمة حاجة من نوع اآخر لالقت�ساد االإ�سالمي، تظهرها الدعوى باأن علم االقت�ساد احلديث يوؤكد اأن احلياة االقت�سادية املعا�سرة 
والكفاءة يف ا�ستخدام املوارد ال ت�ستغني عن الفائدة على القرو�س، واأن حترمي الربا الذي ي�سمل الفائدة بال ريب، يتعار�س مع 
تلك الدعوى. اإن هذه ال�سبهة التي تدعي التعار�س بني االأمر القراآين ال�سريح وما يقرره علم االقت�ساد ال ميكن اأن ميح�سها اإال 
متخ�س�سون يف االقت�ساد، ذوي معرفة جيدة باالأحكام ال�سرعية ذات ال�سلة، مثلما اأن رد �سبهات الفال�سفة يف الع�سور االإ�سالمية 
الو�سطى نه�س به علماء متمكنون من العلوم االإ�سالمية ومن الفل�سفة. و قد ح�سل نظريه بف�سل اهلل خالل ال�سنوات الثالثني 

املا�سية،يف علم االقت�ساد االإ�سالمي.
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ثم هناك اال�ستفادة من علم االقت�ساد لفهم حكمة كثري من االأحكام كما يظهر يف عدد من اأمثلة هذا البحث، مما ي�سهل تطبيقها 
ال�سحيح يف ظل ظروف خمتلفة اختالفا كبريا عن عهد الر�سالة. 

6- ما تعريف القت�ساد الإ�سالمي 
اأ - ثمة اجتاهان، اأولهما يعّرف االقت�ساد االإ�سالمي باأنه العلم الذي يدر�س احلياة املعي�سية ملجتمع يتبع ال�سريعة االإ�سالمية، 

فال يدخل يف نطاقه املجتمعات االأخرى.
ب - والثاين يعرفه باأنه علم االقت�ساد امل�ستهدي بال�سريعة االإ�سالمية، في�سمل يف نطاقه جميع الب�سر م�سلمني وغريهم، 
االقت�ساد  علم  باخت�سار:  لل�سريعة.  خمالفاً  ذلك  من  كان  ما  حتى  و�سيا�ساتهم،  وموؤ�س�ساتهم  االقت�سادي  �سلوكهم  يف 

االإ�سالمي هو علم االقت�ساد املتوا�سل مع ال�سريعة االإ�سالمية.
االأمر  االإ�سالم، دعوة ونظاماً، ومع  ان�سجامه مع عاملية  اأهمها:  الأ�سباب  الثاين،  التعريف  تردد هو  اأختاره بال  والذي  ج- 
القراآين باالعتبار بق�س�س االآخرين. كيف حت�سن دعوة االآخرين اإن كنت ال تدر�س واقعهم، وكيف ت�ستخل�س العرب مما 

ال تدر�س؟
د-  بع�س نتائج تبني التعريف الثاين:البد اأن نتعلم ومنح�س كل املعارف االإن�سانية املرتاكمة يف جمال االقت�ساد، مبختف 

مذاهبها ومدار�سها وفروعها، بحيث نتمكن من و�سعها يف موقعها ال�سحيح من اإطار ال�سريعة.
البد اأن نحدد بدقة املق�سود "بو�سعها يف اإطار ال�سريعة" اأو حتقيق "التوا�سل بني علم االقت�ساد وال�سريعة".

8- كيف ن�سع علم القت�ساد يف اإطار ال�سريعة الإ�سالمية؟
اأو كيف نحقق "اأ�سلمة" علم االقت�ساد؟ والتوا�سل بينه وبني ال�سريعة؟

اإن ذلك يتحقق عندما جنتهد يف:
8/ اأ اكت�ساف الروابط بني كل ق�سية يبحثها االقت�ساد التقليدي مع كل عن�سر ذي عالقة بها من عنا�سر النظام االقت�سادي 

االإ�سالمي. و�سوف تظهر حينئذ درجة اأهمية كل ق�سية يف ميزان ال�سريعة و�سوء الواقع االقت�سادي . 
وعنا�سر النظام كما �سلف يف الفقرة 3: االأهداف، والقواعد )وت�سمل االأحكام ال�سرعية( واملوؤ�س�سات. 

8- ب كت�ساف الروابط بني كل عن�سر من عنا�سر النظام، مع ما يت�سل به من حتليل اقت�سادي ووقائع و�سيا�سات اأو جتارب 
اإن�سانية تلقي ال�سوء على و�سائل حتقيق ذلك العن�سر، والعقبات والنتائج واملاآالت املنتظرة منه يف احلياة االقت�سادية.

وحينئذ تت�سح ال�سيا�سات املنا�سبة الإقامة ذلك العن�سر يف جمتمع وزمان معني.
8/2 حترمي الربا على القرو�س:

اأبني االآن كيفية  اآنفاً(.   املثال 1/4  ا�ستهرت بدعوى تعار�سها مع ما يوؤكده علم االقت�ساد. )انظر  هذه ق�سية �سرعية 
النظر اإليها اقت�سادياً، اأو �سرحها القت�سادي تقليدي ال يعرف ال�سريعة. 

اإن حترمي الربا على القرو�س يعني فنياً فر�س �سقف على معدل الفائدة على القرو�س ي�ساوي ال�سفر . وحيث ال يوجد 
الدافع  واالإن�سانية هي  الدينية  احلوافز  �ستكون  بل  قر�س،  لتقدمي  هناك حافز جتاري  يكون  فلن  )قر�س ح�سن(  اإال 
لعر�س القرو�س، بينما يتوقع ان يكون مقدار الطلب كبرياً جداً. والبد حينئٍذ من تخ�سي�س القرو�س بني طالبيها 
الكثريين باآلية غري �سعرية )�سفات املتلقي و�سدة حاجته... اإلخ( ، كما هو ال�ساأن يف جميع حاالت الت�سعري عند �سقٍف 

�سعري يقل عن �سعر ال�سوق التوازين.
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 ، لال�ستثمار  املالية  االأر�سدة  لعر�س  الربح(  تبتغي   ( جتارية  �سيغ  توافر  مدى  عن  اأي�ساً  االقت�سادي  يت�ساءل  �سوف 
وللطلب عليها . ويدل ا�ستقراء الفقه على وجود �سيغ عديدة من اأهمها: امل�ساركات باأنواعها )امل�ساربة، وامل�ساركة بح�سة 
وال�سلم حيث يعجل  اأحد بدليها )كالبيع بثمن موؤجل،  املوؤجل  واملبايعات  املتعددة(،  الناجت ب�سورهما  او من  الربح  من 

الثمن وتوؤجل ال�سلعة املحددة االأو�ساف(.
ويربز عندئٍذ �سوؤال اقت�سادي جديد: هل �سيتولد من هذه ال�سيغ التجارية موؤ�سرات �سعرية ت�سمح بتخ�سي�س االأر�سدة املعدة 
�سلطة  �سعرية عن طريق  اآلية تخ�سي�س غري  اأم البد من  االأر�سدة؟  على هذه  والطلب  العر�س  تفاعل  لال�ستثمار من خالل 

مركزية، كما ظن بع�س االقت�ساديني امل�سلمني اأول االأمر؟
اجلواب الذي دلت عليه بالتدريج البحوث والتطبيقات خالل ربع القرن املا�سي تقريباً، هو وجود اآلية �سعرية لتخ�سي�س االأر�سدة، 
ترتبط يف جميع �سورها املباحة �سرعاً بن�ساطات اقت�سادية حقيقية )اإنتاج �سلع وخدمات، ومنها املبايعات، وا�ستثمار حقيقي، ومنه 
�سعرية  واملباعة الأجل، وجميعها موؤ�سرات  ال�سلع احلا�سرة  اأ�سعار  اأرباح، وكذلك فروق بني  امل�ساركات(. وتتولد حينئٍذ معدالت 
لكلفة االأر�سدة املعدة لتمويل الن�ساطات احلقيقية الربحية على اختالف درجات املخاطرة فيها. و�سوف يح�سل املدخرون على 

عوائد بح�سب الن�ساطات التي �ساهموا يف متويلها . 
10- تو�سيات

ال يكتمل علم االقت�ساد االإ�سالمي تنظرياً يف البحث والتدري�س، وال تطبيقاً يف اأر�س الواقع بال�سيا�سات املنا�سبة، اإال بعون اهلل 
�سبحانه ثم باالعتماد على من يتقنون علم االقت�ساد باالإ�سافة اإىل ال�سريعة والفقه ومعرفة الواقع االقت�سادي. واإىل اأن يظهر 
عدد كاٍف من مثل هوؤالء، ال مفر من االعتماد على اأمثل املتوافر، وهو املتقن الأحد العلمني فقط مع معرفة جيدة باالآخر، ومع 

التوا�سل وامل�سورة مع من يتقنون العلم االآخر.
واحلاجة لي�ست لالأعداد الكثرية، بل للنوعيات املتميزة. وميكن ملن ال يتقن اأحد العلمني فقط اأن ي�ساهم يف تطوير علم االقت�ساد 
االإ�سالمي تنظرياً اأو تطبيقاً، ولو كان غري م�سلم، بح�سن اختياره للمو�سوع وحتديد منطلقاته وافرتا�ساته االأ�سا�سية مب�سورة 

من يتقن العلم االآخر.

هذا ما ي�سر اهلل بيانه، اأدعوه اأن يجعله نافعاً.  ا ه من الورقة العلمية الأ�ستاذنا الدكتور الزرقا. 

 عبدالباري م�سعل
تعليق على الورقة العلمية لأ�ستاذنا الدكتور الزرقا:  

واأتاح يل  الرائد،  اأ�ستاذنا  17:47:36: بحث مفيد مبا�سر وخمت�سر مل يتجاوز 16 �سفحة، يت�سمن وجهة نظر 
حتديث معلوماتي عن وجهة نظره. ال غنى لباحث الدرا�سات العليا عن قراءته وتلقيه والتوقف بعمق عند كل 
�سطر فيه كما يتلقى علوم ال�سريعة، فهو و�سيلة ذات قيمة عالية جًدا لت�سحيح االنحرافات يف البحث العلمي يف 
جمال االقت�ساد االإ�سالمي اأو يف منهجية الدرا�سة االأكادميية يف بع�س اأق�سام االقت�ساد االإ�سالمي ومنها الق�سم 
الذي نقلت راأي اأ�ستاذه باأن علم االقت�ساد االإ�سالمي هو فقه املعامالت ويريد اأن يلزم االآخرين  براأيه على اأ�سا�س 
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بح�سرة  الكالم  هذا  مثل  اأحدهم  قال  قد  العليا  الدرا�سات  يف  كنت  عندما  باأنني  علًما  حم�سومة.   الق�سية  اأن 
اأ�ساتذتنا االقت�ساديني وطلبة الدرا�سات العليا يف ق�سم االقت�ساد االإ�سالمي بجامعة االإمام. 

20:09:56: وبعد االطالع على بحث اأ�ستاذنا د.الزرقا الحظت االآتي: 

من الوا�سح اأن هناك اتفاًقا على وجود نظام وعلم و�سيا�سة اقت�سادية وكل م�سطلح متميز عن االآخر وقد اأورد 
اأ�ستاذنا الدكتور الزرقا ذلك يف بداية بحثه، ومع اأن العلم يقت�سر اأ�سا�ًسا على التحليل االقت�سادي –على االأقل 

يف التعريف املتداول- اإال اأن اأ�ستاذنا اأراد اأن يقول: اإن العلم يتكون من التحليل االقت�سادي والنظام وال�سيا�سة.  

التحليل االقت�سادي -يف نظري -اأداة حيادية، واجلانب القيمي والديني يجد مكانه على م�ستوى النظام وال�سيا�سة 
االقت�سادية.  ولذا فاإن اأ�ستاذنا عرف علم االقت�ساد االإ�سالمي يف نهاية بحثة باأنه:  "علم االقت�ساد املتوا�سل مع 
اأن التوا�سل مع ال�سريعة يتم على م�ستوى النظام وال�سيا�سة االقت�سادية. هذا فهمي  ال�سريعة"، ومن الوا�سح 
التحليلي امللخ�س لورقة اأ�ستاذنا الدكتور الزرقا. اأتفق معه يف التو�سيف والنتائج متاًما لكن ال اأجد نف�سي ملزًما 
لة بني العلم والنظام وال�سيا�سة تتحقق دون  بالقول: اإن مكونات العلم حتليل ونظام و�سيا�سة اقت�سادية، الأن ال�سِّ

التع�سف بتو�سيع دائرة م�سطلح العلم على النحو الوارد يف الورقة. 

من اجلميل التعريف الذي ختم به اأ�ستاذنا الزرقاء حيث قال هو علم االقت�ساد املتوا�سل مع ال�سريعة، ومل يقل 
االقت�ساد  اأن علم  باخت�سار  يعني  اإيجابي  العبارتني فرق جوهري  االقت�ساد، وبني  املتوا�سل مع  الفقه  هو علم 
االإ�سالمي هو علم االقت�ساد ولي�س �سيًئا اآخر.  وهذا تنبيه الأق�سام االقت�ساد االإ�سالمي التي اأرادت اأن تتزين با�سم 

االقت�ساد بينما هي يف احلقيقة اأق�سام لفقه املعامالت اأو ال�سريعة االإ�سالمية.

 عبدالرحيم ال�ساعاتي 

املذهب  اأوال  ياأتي  االإ�سالمي.   االقت�ساد  على  واأطبقه  االقت�ساد  علم  مكونات  يف  اأف�سل  دعوين   :23:02:17
الراأ�سمالية  ب�سري كما يف  اأو  االإ�سالم  �سماوي كما يف  املجتمع وهذا م�سدرها  يوؤمن  التي  القيم  وهي جمموعة 
واال�سرتاكية. جمموعة القيم توؤثر يف ال�سلوك االقت�سادي ومنها ت�ستق قيم ال�سلوك االقت�سادي الر�سيد.  حتليل 
ال�سلوك املتاأثر بقيم املجتمع هو مو�سوع علم االقت�ساد الراأ�سمايل اأو االإ�سالمي وهنا ُيدر�س ال�سلوك كما هو ال كما 
بجب اأن يكون. وياأتي النظام االقت�سادي لي�سع النظم واملوؤ�س�سات التي حتقق االأهداف الكلية للمجتمع، فالتكافل 
من اأهداف املجتمع امل�سلم والزكاة واالأوقاف من موؤ�س�سات النظام االإ�سالمي ورفع الظلم هدف وحترمي الربا 
موؤ�س�سة لتحقيقه. ثم تاأتي ال�سيا�سة االقت�سادية لتوجه ال�سلوك لتحقيق اأهداف املجتمع. فالفقر و�سوء توزيع 
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الدخل ظواهر غري مرغوبة بناء على قيم املجتمع امل�سلم، علم االقت�ساد االإ�سالمي يو�سي بال�سيا�سات االقت�سادية 
التي تعالج هذه الظواهر، الزكاة والوقف واالنفاق اخلريي توجه من قبل ال�سلطات االقت�سادية لتحقيق هدف 
تخفيف الفقر اأو �سوء توزيع الدخل. املذهب االقت�سادي والتحليل االقت�سادي والنظام االقت�سادي وال�سيا�سات 
االقت�سادية جزء من االقت�ساد وكان يعرف باالقت�ساد ال�سيا�سي، ثم قام النيوكال�سيك بف�سل التحليل عن بقية 

االقت�ساد واأحلقوه بالعلوم الطبيعية ليك�سبوا بع�س االحرتام، ولكن ت�سببو يف الف�سل املعريف يف االقت�ساد. 
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تعريف علم القت�ساد الإ�سالمي

  يوم اجلمعة 2015/11/12م

  حممد ال�سقا

01:44:49:  حماوالت تعريف االقت�ساد االإ�سالمي على اأنه علم م�ستقل متاًما يف جمال العلوم االحتماعية لن 
تكون حماولة موفقة.  بالطبع نحن نعي اأن التطور اال�سا�سي يف جمال العلوم االقت�سادية مت يف غياب امل�سلمني 
عن ال�ساحة، ويف بيئات غري اإ�سالمية. وهذ بحد ذاته تراث اإن�ساين معريف ال ميكن اأن نرف�سه من منطلق اأنه طور 
على يد علماء غري م�سلمني اأو يف بيئة غري اإ�سالمية. ومل نوؤمر نحن امل�سلمني يذلك، فاحلكمة �ساّلة املوؤمن، 
اأي بغ�س النظر عن م�سدرها اأو موطنها فاالإحاطة بها اأمر مهم للم�سلم.  وبالتايل عندما يعرف علماء الغرب 
علم االقت�ساد يف اأب�سط تعاريفه باأنه العلم الذي يتناول حل امل�سكلة االقت�سادية. اأو باأنه العلم الذي يجيب على 

الثالث اأ�سئلة ال�سهرية:  ماذا ننتنج؟ ، وكيف ننتج؟  ، وملن ننتج؟؛

اأو غريها من التعريفات فاإن ذلك ال يعني اأننا �سنبحث عن تعريف خمتلف،  ولكن الأن االقت�ساد االإ�سالمي من 
املفرت�س اأن يكون اقت�ساد قيمي فال بد من اإ�سافة هذا البعد عند التعريف اأو عند معاجلة الق�سايا االقت�سادية 
االإ�سالمية،  غري  البيئة  تواجهها  التي  امل�ساكل  ذات  نواجه  �سوف  االإ�سالمية  البيئة  يف  باأنه  العلم  مع  املختلفة، 
فاالحتكار ممنوع يف االإ�سالم، ولكن ذلك ال يعني بال�سرورة اأنه يف دولة ا�سالمية )بالطبع اأق�سد تطبق ال�سريعة 
بحذافريها( لن يكون هناك بع�س اأ�سكال االحتكار والتي من املمكن اأن تكون �سرورة اأو تفر�سها طبيعة االأن�سطة 
املختلفة مثل االبتكار واالإبداع الذي يحمى بحقوق للملكية. عندما نواجه االحتكار ال ميكن اأن نرف�س الرتاث 
االقت�سادي الو�سعي يف معاجلته، وكذلك االأمر يف حاالت الت�سخم اأو البطالة اأو �سعف النمو . . . الخ.  فالقوانني 

االقت�سادية واحدة ويبقى اأن ن�سيف اإليها البعد القيمي حتى ال تتعار�س مع ال�سريعة.  

 عبدالرحيم ال�ساعاتي

الفكرية وبالفرتة  باملدر�سة  02:35:44:  ال يوجد تعريف متفق عليه لعلم االقت�ساد وجند كل تعريف يرتبط 
الزمنية وبطبيعة امل�سكلة االقت�سادية التي يواجهها املجتمع الذي ينظر له االقت�سادي.  يف املدر�سة الكال�سيكية 
عنا�سر  �ُسح  االقت�سادية هي  امل�سكلة  كان  لذلك  امل�سكلة،  كانت هي  االإنتاج،  عوامل  �ُسح  كانت  املن�ساأ  الربيطانية 
االإنتاج واأهمها االأر�س فكان هو االقت�ساد عند اآدم �سميث وريكاردو، ولكن يف عهد اال�ستعمار كانت املوارد الطبيعية 
املنهوبة متوفرة، لذلك كانت امل�سكلة يف اختيار ماذا ننتج وملن ننتج وكيف ننتج هي امل�سكلة، وهذا هو االقت�ساد 



15 بني 12 متخ�س�سًا يف جمموعة "وت�س اآب" - ملتقى القت�ساد الإ�سالمي

عند النيوكال�سيك، اأما عند كينز فكانت البطالة هي امل�سكلة لذلك كانت التنظري حلل هذه امل�سكلة، اإًذا ال يوجد 
تعريف �سالح لكل زمان ومكان ولكل م�سكلة، وم�سكلة الدول االإ�سالمية والنامية هي م�سكلة التنمية التي لي�س 

لها مكان يف اأدبيات املدر�سة النيوكال�سيكية التي نعتربها باأنها االقت�ساد.

 حممد ال�سقا

02:46:13: التعريف العلمي لالقت�ساد لي�س قا�سًرا على م�سكلة بذاتها وامنا يحاول اأن ي�سف طبيعة هذا العلم 
فاإن ربط  ـاأن يحيط بكل جوانب االقت�ساد، وبالتايل  التعريف يجب  اأن  باخت�سار �سديد.  هذا ال يعني  واآلياته 
اأما م�سكلة التنمية فهناك  اأو مكانية ال يقدم التعريف ال�سحيح للعلم.   تعريف علم االقت�ساد مب�سكلة زمانية 
فرع م�ستقل قي علم االقت�ساد يتناولها بالتف�سيل يف �سوء النظريات اخلا�سة  والتجارب العاملية يف هذا املجال.  
االإ�سالمي  االقت�ساد  علم  تعريف  اأن  يعني  االقت�سادي ال  التخلف  االإ�سالمية هي  الدول  كون م�سكلة  باخت�سار 

�سوف يكون قا�سًرا على معاجلة هذه امل�سكلة. 

  ب�سر موفق )مداخلة م�سجلة( :

ي�ساأل عن  الطلبة  وبع�س  عاي�سها من كتب عنه.   التي  امل�سكلة  االقت�ساد متغري على ح�سب  تعريف علم  تاريخ 
تعريف وا�سح لالقت�ساد، لكن ي�سعب وجود تعريف واحد ب�سبب اأن كل موؤلف يرى االقت�ساد من زاويته، لعالج 
م�سكلة عا�سرها )مثل: كينز و�سع نظريته لعالج البطالة والتوظيف، و�سميث وريكاردو لعالج م�سكلة �سح املوارد 
كتاب  يوجد  وال  متكامل،  كعلم  ولي�ست  االإنتاج(،  عنا�سر  وفائ�س  االأموال  روؤو�س  فائ�س  لعالج  والكال�سيكيون 
اقت�ساد مثل كتب الفقه االإ�سالمي حيث جتمع كل االأبواب بعقلية ومنهجية وا�سحة مبينة، وكذلك علم االقت�ساد 
اأن ال يكون  اإيجاد تعريف لالقت�ساد اال�سالمي فيجب  فاإذا حاولنا  االإ�سكالية.  اأن يراعي هذه  االإ�سالمي يجب 
انتفاء  امل�سكلة. )وكاأنه �سار حكما معلَّاًل، يزول مع  انتفاء  التعريف الغًيا عند  عالجا مل�سكلة؛ لئال ي�سبح هذا 

العلة(. بل االأ�سل اأن يكون التعريف جامًعا مانًعا، لكنه لي�س كذلك بالن�سبة لالقت�ساد حتى االآن كما يبدو.

  حممد ال�سقا

اأرى اأال يجرنا النقا�س اإىل البحث حول ما هو التعريف املنا�سب لعلم االقت�ساد الو�سعي. ال�سوؤال اال�سا�سي هو هل 
تعريف علم االقت�ساد االإ�سالمي �سيختلف عن تعريف علم االقت�ساد الو�سعي؟ �سخ�سًيا اأرى ال، اإذا اأ�سفنا البعد 

القيمي للتعريف.  
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  عدنان الزهراين )مداخلة م�سجلة(:   

03:44:09: اأ�سحاب الف�سيلة :معلوٌم لديكم جميعاً اأن العالقة بني التعريف اللغوي واال�سطالحي هي عالقة 
التخ�سي�س وال تكاد جتد خالفا حيال هذا. ولهذا؛ التعريف اال�سطالحي لي�س �سوى اإ�سافة تخ�س�س للتعريف 
اللغوي اأو قل هي تخ�سي�س للتعريف اللغوي وفق ما مت عليه اال�سطالح. فالتقييدات التي ترد على اللغة حتول 
املعنى اّللغوي اإىل املعنى اال�سطالحي، واالأمر هنا هكذا. فاالقت�ساد العام هو املعنى االقت�سادي االأكرب، اأو املعنى 
اال�سطالحي االأكرب، اإذا ما اأ�سيفت اإليه اأو�ساف اأخرى تخ�س�سه يكت�سب �سفة اأخرى تعك�س التخ�سي�س الوارد 
عليه.  ولهذا؛ املعنى يف اللغة اأو�سع، واال�سطالح اأ�سيق. واإذا ما اأوردنا على هذا اال�سطالح ا�سطالحا يخ�س�سه 
حالته  ليكت�سب  املعنى  يف  اأ�سيق  لي�سبح  اإ�سافات  اإليه  اأ�سيفت  قد  جديد  ا�سطالح  اأمام  اأننا  �سح  منه  وي�ستق 
اخلا�سة. وما ات�سوره ههنا يف �سياق ما عنه نتحدث اأن االقت�ساد االإ�سالمي هو االقت�ساد العام اأو مبعناه العام مع 
تخ�سي�سه بو�سف يتعلق مبا اأ�سيف اإليه وهو االإ�سالم؛ مبعنى اأن االقت�ساد االإ�سالمي يختلف عن االقت�ساد العام 
من ناحية الغايات وامل�سائل واملعاجلات، بحيث ن�سيف اإليه تلك املعاجلات التي ذكرت يف ال�سرع على نحو �سريح 
باعتبارها غايات اأو طرائق يف اإدارة الرثوة فحني يحدثني االإ�سالم بطريقة معينة تتعلق باإدارة الرثوة ويجعلها 
اإذا ما اأخذنا بهذه ال�سورة فهو اقت�ساد اإ�سالمي وما مل يكن  منهجية يف التعامل مع الرثوة كتوجيه عام. نعم 
بهذه ال�سفة فهو اقت�ساد عام يعني حني ياأتي االقت�ساد االإ�سالمي يف م�سالة ما من امل�سائل ويتناولها بطريقة 
مل يتعر�س لها القراآن ال باإيجاب وال ب�سلب مل يجعلها يف اإطار مبادئ اأو م�سارات عري�سة لل�سريعة االإ�سالمية يف 
التعامل مع الرثوة فاإن االإ�سالم ال يعترب جزئية من االقت�ساد االإ�سالمي هي اقت�ساد عام اأو �سمها ما �سئت حينئذ، 
فمثاًل )) فام�سوا يف مناكبها وكلوا من رزقه (( هذا مبداأ يت�سمن االأمر بال�سعي يف االأر�س ،للبحث عن الرزق، 
فتعلق اأحدهما باالآخر بحيث يحدد لنا طريقة يف التعامل مع الرثوة.  وعليه فاأي ت�سريعات تفر�س على االإن�سان 
قيوًدا يف هذا اخل�سو�س تتعار�س مع هذا املبداأ وتتعار�س مع هذا االأ�سل ترف�س وفق املعيار ال�سرعي؛ الأنه حدد 
كمبداأ اأقرته ال�سريعة، وعلى كل هو مبداأ اقت�سادي ب�سفة عامة، ال�سيما االقت�ساد الراأ�سمايل الأنه يوؤمن بهذه 
الفكرة دعه يعمل دعه مير.  فههنا جند اأنف�سنا اأمام اقت�ساد ا�سالمي من جهة اإقرار ال�سريعة لهذا املبداأ، وهذا 
املبداأ لي�س فقه معامالت بل هو اأو�سع وعليه فال ي�سح اأن نقول اإن االقت�ساد االإ�سالمي هو فقه معامالت بل كل 
فقه املعامالت اقت�ساد اإ�سالمي ولكن لي�س ما هو اقت�ساد اإ�سالمي هو فقه معامالت وهكذا، فاللغة اأو�سع وحني 
يتم ا�ستعمال اللفظ مبعنى خا�س ندخل على اللغة باال�سطالح االأ�سيق واإذا ما اأ�سبح االمر يتعلق باالإ�سالم على 
اإىل االقت�ساد االإ�سالمي وبهذا  اإطارا يحدد طرائق الإدارة الرثوة عندها ندخل بامل�سطلح  نحو خا�س باعتباره 

نكون عرفنا االقت�ساد االإ�سالمي ب�سكل جيد وهكذا.
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 حممد ال�سقا

03:55:52:  هذا ما ق�سدته بعبارة البعد القيمي.  اأي ب�سرط اأال يتعار�س ذلك مع ال�سريعة. 

 عبدالباري م�سعل

وهذا  العقيم  النظري  البعد  هذا  يف  نغرق  اأال  ويجب  احلد  مبعنى  التعريف  لي�ست  م�سكلتنا  نعم    :04:24:08
حمل اتفاق، ولكن بدال عن التعريف، هناك مفهوم ي�سمح لنا باأن نحدد املق�سود باأريحية.  النتيجة تعريف علم 
االقت�ساد االإ�سالمي لن يختلف عن تعريف علم االقت�ساد الو�سعي ولكن "مع مراعاة البعد القيمي"، واملالحظ 
اأن البعد القيمي هو تخ�سي�س لالإجابة على )ماذا وكيف وملن( بحيث تراعى اأحكام احلالل واحلرام يف "ماذا" 
اأي يف نوع املادة فال ننتج اأو ن�ستهلك اأو تتداول مادة حمرمة، وبحيث تراعى اأحكام احلالل واحلرام يف "كيف" اأي 
يف و�سائل االإنتاج واال�ستهالك والتداول واآلياتها الأن الو�سيلة اإىل احلالل يجب اأن تكون حالاًل، وبحيث تراعى 
اأحكام احلالل واحلرام يف "ملن" اأي يف الغر�س من اال�ستهالك واالإنتاج والتداول وهو مبداأ �سد الذرائع اأو اعتبار 
املاآل، فال يجوز اأن تكون االأغرا�س حمرمة ولو كانت الو�سائل ذاتها مباحة.  بهذه الطريقة اأ�سفنا البعد القيمي 
يف �سلب املفهوم التف�سيلي للنظرية االقت�سادية اأو علم االقت�ساد.  لكن من املالحظ اأن هذا البعد القيمي حدده 
-ب�سكل م�سبق- النظام االقت�سادي االإ�سالمي وهو م�ستمد من علمي احلالل واحلرام وعلم مقا�سد ال�سريعة، 
ومن ثم اإذا و�سعنا حدوًدا فا�سلة بني مفهوم النظام ومفهوم العلم؛ فاإننا ن�ستطيع اأن نعزز مفهوم حياد العلم 

ومو�سوعية اأو قيمية النظام، ومن ثم مو�سوعية اأو قيمية الظواهر االقت�سادية النا�سئة يف اإطار نظام معني.

 حممد اأن�س الزرقا

05:46:20: اأجدين متفقا متاما مع د ال�سقا.  واأح�سب اأنني عربت عن ذلك بالتف�سيل يف بحثي الذي اأر�سلت لكم 
رابطه والذي اأطمع اأن تلقوا نظرة عليه وتتف�سلوا باملخالفة اأو التعليق اأو املوافقة. 

 عبدالرحيم ال�ساعاتي

الكونية  النظرة  على  تبنى  القيم  وهذه  بردامي  ت�سمى  علمية  قيم  على  يعتمد  االقت�ساد  علم  اإن    :06:01:43
للمجتمع، للدين العلماين من هذه القيم ما يناق�س القيم اال�سالمية املو�سوعية والتي تعني عدم االعرتاف 
بالوحي كم�سدر للمعرفة ومنها االعتقاد باأن الكون ي�سري بقوانني ال حتتاج اإىل تدخل اإرادة عاقلة، وهذا ي�ستبعد 
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االإرادة الربانية يف اإدارة الكون مبا يف ذلك االقت�ساد، وكذلك تعريف الر�سد االقت�سادي اإذ ال يعترب من الر�سد 
الت�سّدق اأو الت�سحية من اأجل الغري، اإحالل القيم الدينية االإ�سالمي حمل القيم العلمانية يجعل علم االقت�ساد 
االإ�سالمي علم م�ستقل عن علم االقت�ساد العلماين وترقيع بع�س جوانب علم االقت�ساد بتغريات جزئية �سوف ال 

يحقق املقا�سد ال�سرعية من ا�ستخدام وت�سخري املوارد االقت�سادية لالإن�سان.  

06:22:15: اأواًل: اإن اأي حقل معريف يجب اأن يحدد حمل هذا احلقل  والهدف من تطويره ، اأي يجب اأن يعرف 
بني  تعريفه  وتناق�س  االقت�ساد  علم  تعريف  يف  امليوعة  اإن  مو�سوعاتها.  حتدد  و  تعرف  العلوم  وكل  العلم  هذا 
يف  وظائفه  حتقيق  عن  وعجزه  املعريف  اإخفاقه  اأ�سباب  من  وهذا  علما  يكون  الأن  يوؤهله  ال  االقت�سادية  املدار�س 

التعرف على اأ�سباب االأزمات ومعاجلتها والتنبوء بها.  

ال  االقت�ساد.  علم  مثل  بينها  منطقي  ربط  يوجد  وال  ومتباعدة  م�ستقلة  جزر  من  يتكون  علما  اأجد  مل  ثانًيا: 
توجد عالقة بني االقت�ساد اجلزئي والكلي. نظريات النمو االقت�سادي تناق�س فر�سية ندرة املوارد. ال�سيا�سات 
االقت�سادية تناق�س حرية االقت�ساد ووجوب عدم تدخل الدولة.  ممار�سات املوؤ�س�سات االقت�سادية تناق�س فر�سية 

املناف�سة الكاملة التي نفرت�سها يف التحليل االقت�سادي.  

ثالًثا : الهدف من نقد االقت�ساد هو حتفيز طلبة العلم للخروج من قوقعة وجلباب النظرية النيوكال�سيكية اأو 
)mainstream economics( وحتطيم قد�سيتها والوقوف على املدار�س االأخري واالطالع على امل�ستجدات يف 

الفكر االقت�سادي مثاًل )new economic thinking( لتاأ�سيل التنظري لالقت�ساد اال�سالمي. 

 عبدالباري م�سعل

�سكًرا  املتحاورين:  االأ�ساتذة  مع  املمكنة  والتوافقات  ال�ساعاتي  د.عبدالرحيم  مداخالت  على  تعليق   :06:38:54
دكتور عبدالرحيم على االإثراء والتفاعل. لقد قراأت مداخالتك اأكرث من مرة واأجدين يف النهاية رافًعا القبعة 
ب�سكل  اأو�سحت  لقد  واحد،  بحجر  ع�سافري  عدة  االأخرية  قبل  ما  مداخلتك  اأ�سابت  لقد  وتقدير،  احرتام  بكل 
اأكرب مق�سودك مبا �سبقها من مداخالت، وبرز فيها االتفاق ب�سكل كبري مع طرح االأ�ستاذين الكبريين د.الزرقا 
ود.ال�سقا،  لقد فرقت بني املذهب والنظام وال�سيا�سة والعلم وجعلتها كلها مكونات للعلم وكانت تعرف باالقت�ساد 
ال�سيا�سي، وبينت اأن ا�ستحواذ التحليل االقت�سادي على م�سطلح العلم من اأعمال املدر�سة النيوكال�سيكية وعلينا 

اخلروج من هذه العباءة والتنبه اإىل الرباداميز التي ت�سكل املذهب. 

النتيجة:  اإذا �سمحنا الأنف�سنا بتو�سيع دائرة مفهوم العلم لي�سمل املذهب والنظام وال�سيا�سة والتحليل فاإنه �سيكون 
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علم اقت�ساد االإ�سالمي هو نف�سه علم االقت�ساد ولكن مع مراعاة اجلانب القيمي االإ�سالمي كما قال د. ال�سقا، 
اأو هو نف�سه علم االقت�ساد ولكن املتوا�سل مع ال�سريعة كما قال د. الزرقا، وهو نف�سه علم االقت�ساد االإ�سالمي 
نف�س االجتاه ت�سب  ال�ساعاتي. ويف  د.  قال  تكون متناق�سة كما  اأن  بع�سها ال  تتناغم فروعه مع  الذي  امل�ستقل 

مداخلة د.جريبة. 

اأما مقال د. حطاب فال ينبغي اأن ُيفهم باأنه علينا التوقف عن العمل حلني قيام حكومات اإ�سالمية وفًقا ملقولة 
االأ�ستاذ حممد قطب رحمه اهلل، بل اإن تلك احلكومات اإ�سالمية وغري اإ�سالمية قد تبنت كثرًيا من جهودنا التي 

مت و�سفها ذات يوم باأنها �سائعة. 

"اختالف تنوع ال اختالف ت�ساد" لوجدت فيما �سبق خري مثال لهذه املقولة فالكل  لو بحثت عن مثال ملقولة 
يغرف من م�سكاة واحدة وعرب بطريقته عن لب امل�ساألة. 

اأعتقد اأن هذه امل�ساألة قد حررت ب�سكل ي�سمح للباحثني واأق�سام االقت�ساد االإ�سالمي بفهمها وتقومي م�سارهم يف 
�سوئها. اأما من يدعون باأن االقت�ساد االإ�سالمي هو فقه املعامالت فهم يظلمون االقت�ساد االإ�سالمي وطلبتهم 

واأق�سام االقت�ساد التي يعملون فيها.  

اإ�سالميني باملعنى الذي تف�سل به االأ�ساتذة يف  اأن تخرج لنا اقت�ساديني  اأق�سام االقت�ساد االإ�سالمي  ننتظر من 
احلوار هنا، ولي�س فقهاء، الأن هذا هو الهدف من اإن�ساء هذه االأق�سام. 

بارك اهلل باجلميع م�ساركني ومتابعني اأ�ساتذة وباحثني. واإىل م�ساألة اقت�سادية جديدة اإن �ساء اهلل. 
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 عبدالرحيم ال�ساعاتي

اإ�سالمية واأول من  06:55:10: مالحظة �سريعة على مقولة: اإن االقت�ساد االإ�سالمي ال يوجد اإال بوجود دولة 
ف مار�سال وهو اأبو االقت�ساد باأن االقت�ساد هو ما يفعله النا�س يف حياتهم، وعليه اإذا كنا  قال بها باقر ال�سدر، يعرِّ

نعتقد اأننا م�سلمون؛ فان االقت�ساد هو ما نفعله يف حياتنا واالقت�ساد االإ�سالمي يكون التنظري لذلك. 

 عابد العبديل

النفي�س لالأ�ستاذ الدكتور عبدالرحيم فكالمه يف  09:45:42:  مما قراأت عن تعريف االقت�ساد اال�سالمي الكالم 
غاية الدقة �سيما اأنه جامع بني االإ�سالمي والو�سعي. وكثري من االقت�ساديني ممن لي�س لديهم خلفية اقت�سادية 
اأوّد  َلَكم  اإال تبًعا الأن منطلقاتهم وثقافاتهم راأ�سمالية بحته.    اإ�سالمية ي�سكل عليهم ت�سور االقت�ساد االإ�سالمي 
اأن اأحرر نقطة هامة وهي اأن العلم املتجرد اأو البحت ال ميكن اأدجلته فالعلوم ال هوية وال جن�سية بل هي تراكم 
التطبيقات  تاأتي يف  واملعتقدات  واالأخالق  القيم  لكن  واأديانها.   ثقافاتها  كانت  اأيا  العقول  نتاج  فيه  ت�سهم  معريف 
لهذا العلم مثل النظام الذي يلتزم به املجتمع اأو االأمة.  والذي اأميل اإليه اأن االقت�ساد االإ�سالمي هو نظام ولي�س 
علًما.  وباملنا�سبة العلوم االجتماعية مبا فيها االقت�ساد تو�سف بالعلوم جماًزا ال حقيقة كما هي علوم الطبيعية 
وهذا الأن العلوم االجتماعية تن�سب على تف�سري الظواهر االإن�سانية واالقت�ساد يخت�س بالظاهرة االقت�سادية وهذه 
ال�سلوكيات تخ�سع لعن�سر الع�سوائية ولذلك هذه التف�سريات تنطلق من نظريات وفر�سيات ولي�س حقائق وقوانني.  

 جريبة احلارثي 

10:28:24:  قد يكون من املنا�سب التفريق بني االقت�ساد االإ�سالمي، وعلم االقت�ساد االإ�سالمي،  فالعلم ي�سمل 
اجلانب التحليلي، واملذهب )قيم ومعتقدات..(، "و�ساأو�سح �سبب اإدخال املذهب �سمن العلم بعد قليل".  ويبقى 
النظام وال�سيا�سات االقت�سادية �سمن مكونات االقت�ساد االإ�سالمي، مع اأنها قد تكون ذات عالقة بالعلم.  وعليه 
يكون االقت�ساد االإ�سالمي ي�سمل العلم والنظام وال�سيا�سات التي حتكم احلياة االقت�سادية يف ظل القيم االإ�سالمية.   

ملحوظات اأعتقد اأنها مهمة جدًا:

للقيا�س"،  القابلة  الطبيعية  العلوم  على  يطلق  "العلم  اأن  الغريبة  الغربية  املفاهيم  من  اإلينا  وفد  مما   .1
ولذلك يطلقون على كليات الطب والهند�سة والعلوم االأ�سا�سية .. الكليات العلمية، ويطلقون على كليات 
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ال�سريعة و االإدارة ونحوها الكليات االإن�سانية واالجتماعية، مع اأن �سريعتنا وتراثنا االإ�سالمي يطلق العلم 
على تلك املعارف، بل اإن املق�سود االأ�سا�سي بالعلم يف تراثنا االإ�سالمي هو العلم ال�سرعي مبفهومه الوا�سع.

وف�سل  وتاريخهم،  بو�سعهم  عالقة  له  الطبيعية  العلوم  على  الغربي  املفهوم  يف  العلم  ح�سر  اأن  اأعتقد   .2
الدين عن احلياة، بعد ال�سدام بني العلم الطبيعي واملعتقدات الكن�سية لديهم، وعدم اإميانهم بالغيبيات 

وتركيزهم على احل�سيات فقط، وانتقلت تلك العدوى اإىل كثري منا دون اأن ن�سعر بخلفيتها.

3. لذلك اأوؤيد ما ذكره الزمالء الكرام وو�سحه جيداً اأ. د. ال�ساعاتي حول توجه املدر�سة النيو كال�سيكية من 
االهتمام بالتحليل االقت�سادي، وف�سله عن القيم واملعتقدات، واعتباره علماً دون ما �سواه، مما قد يوحي 
باأهمية التحليل وباملقابل التقليل من �ساأن القيم واملعتقدات، ولديهم يف ح�سارتهم ما قد يربر لهم هذا 

التوجه، بخالف الو�سع يف �سريعتنا االإ�سالمية.

4. تاأييداً ملا اأ�سار اإليه اأ.د. ال�ساعاتي فاإننا عندما در�سنا مقرر )تطور الفكر االقت�سادي(، كان يبداأ بدرا�سة 
ع�سر االإغريق، ثم القرون الو�سطى، ثم التجاريني واهتمامهم بالتجارة متاأثرين بامل�سلحة االقت�سادية 
القومية وال�سيطرة االأوربية " ال�سيما اململكة املتحدة" على زمام التجارة العاملية.  ثم ظهر الطبيعيون 
يف فرن�سا واعتربوا االأر�س وحدها هي م�سدر الرثوة واأعطوا الزراعة اهتماماً كبرياً، وهذا يتنا�سب مع 
الو�سع االقت�سادي لفرن�سا واأهمية الزراعة يف االقت�ساد الفرن�سي.    وقل مثل يف املدر�سة الكال�سيكية 
باأخرى  اأو  بدرجة  تتاأثر  االقت�سادية  املدار�س  تلك  من  مدر�سة  كل  اأن  واخلال�سة  والنيوكال�سيكية..  

بالو�سع وامل�سلحة االقت�سادية القومية للدول التي ن�ساأت فيها تلك املدار�س.

ختامًا : خاطرتان :

والتحليل" و)احلكمة(  واالأحكام،  واملعتقدات،  " القيم  وي�سمل  العلم،  )الكتاب(  واحلكمة(،   الكتاب  )ويعلمهم 
املهارات " النظام وال�سيا�سات ..." وهناك من يرى اأن التحليل من املهارات.

كتب التطور والتاريخ االقت�سادي  التي تدر�س يف كثري من جامعتنا تبداأ باالإغريق وتنتهي باملدر�سة النيوكال�سيكية 
الو�سطى )476 - 1453م تقريباً( فت�سميها بع�سور الظالم والتخلف  الع�سور  واإذا ذكرت  الع�سر احلديث،  حتى 
الواحدة،  واالأمة  الرا�سدة  واخلالفة  اخلالدة  الر�سالة  ع�سر  هي  كم�سلمني  لدينا  اأنها  مع  والفكري،  العلمي 

والنه�سة يف كل املجاالت، بخالف احلال يف اأوربا.

اجلمعة
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�سكراً لالأ�ساتذة الف�سالء الذين اأثروا هذا املو�سوع، واأجد اأن ثمة تقارباً يف الطرح، واإن اختلفت اأ�ساليب العر�س.

ي�سم هذا امللتقى نخبة من تخ�س�س االقت�ساد واالقت�ساد االإ�سالمي والفقه، ولذلك يعجبني طرح الزمالء الذي 
يتنا�سب معنا، بحيث يتنا�سب مع املقت�سد واملجتهد.

  عابد العبديل

10:04:36:  عندما نقول االقت�ساد االإ�سالمي لي�س علًما ُيفهم منه اأن ما اأ�سهم به االقت�ساد االإ�سالمي هو على 
�سعيد املذهب والنظام وال�سيا�سة واأن هذه املفردات خارج مفهوم العلم، ومن ثم يبقى العلم نتاج املعرفة الب�سرية 
املرتاكمة وهو خارج نطاق االأدجلة. وهذا قد يتفق مع ما ذهب اإليه االأ�ساتذة من جهة اأوىل تتمثل يف دور املذهب 
والنظام وال�سيا�سة لكنه من وجه اآخر يختلف اختالًفا بيًِّنا، فقد وافق اجلميع على وجود م�سطلح "علم االقت�ساد 

االإ�سالمي" وو�سحوا م�سمونه.

 حممد اأن�س الزرقا

15/11/12، 10:25:13:  حوار طيب بارك اهلل لنا جميعا فيه وهذا جمل�س علم على ال�سابكة )االإنرتنت(. 

اآمل اأن اأقدم لكم غًدا اإن �ساء اهلل. عدة اأدلة �سرعية على اأن النظرية االقت�سادية النيوكال�سيكية )التي بالغ اأخي 
امل�سلم. وهذا ال ينفي وجود  يتعلمه االقت�سادي  اأن  اأذنها(، فيها كثري �سحيح و�سروري  د.عبدالرحيم يف عرك 

جوانب عديدة ناق�سة اأو بعيدة عن احلقيقة فيها تتطلب الت�سحيح واالإكمال. 

 عبدالرحيم ال�ساعاتي

ره اإلينا الثقافة الغربية العلمانية كم�سلَّمات ، لدينا يف تراثنا  15/11/12، 10:27:46:  يجب اأن ال ناأخذ مات�سدِّ
العلوم الفقهية وعلوم القراآن وعلوم احلديث ولدينا علم القيافة واالأن�ساب واأي�ساً علم الكهانة وال�ّسحر ، لكل 
من هذه العلوم منهجيتها ومناهجها واأدواتها التي تتو�سل بها اىل االإنتاج املعريف، واملعايري التي ت�ستخدم الإثبات 
يتبناها  التي  املعرفة  نظرية  اأو  االب�ستمولوجيا  داخل  تتطور  وهي  داخلية  معايري  العلوم  هذه  خطاأ  اأو  �سحة 
املجتمع، املجتمع العلماين ال يعرتف بالوحي لذلك ال يعرتف باأي معرفة م�سدرها الوحي ومنهجه يف احل�سول 
اأ�سا�سي للمعرفة وهو  امل�ساهدة والتجربة والعقل، ح�سب نظرية املعرفة االإ�سالمية الوحي م�سدر  على املعرفة 
املعرفة فرنف�س  ال�سخ�سي مل�سدر  امل�ساهدة والتجربة، لكن نحن ال نعرتف باالإح�سا�س  واأي�ساً  احلق واالأ�سدق 
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علوم ال�سوفية والكهانة وال�سحر الأنها غيبيات مل يرد الوحي بها، اإًذا نظرية املعرفة االإ�سالمية تنّظم وتقرُّ العلوم 
الدينية والعلوم الطبيعية على الرغم من اختالف املناهج املتبعة يف كل منها.  

 عبداهلل قربان

12:07:56: - اال�سرتاكية األغت ال�سوق من نظامها االقت�سادي فهل األغت التحليل؟ كيف يدار االقت�ساد وكيف 
تتخذ قراراته يف ظل اال�سرتاكية؟ 

اأو  اأمة  لكل  االأ�سا�سية  العام ومعامله  الت�سور  لر�سم  وال�سيا�سات �سروري  والنظام  واملذهب  العلم  التفريق بني   -
ح�سارة. لكن االإن�سان وهو حمور كل ذلك ال ينق�سم ويتفرق وهو يتخذ قراراته. وبالتايل ال يوجد حتليل حمايد 
اأ�سار اليه د. ال�ساعاتي من اأهمية درا�سة ال�سلوك الب�سري للو�سول اإىل نظرية اقت�سادية  خاٍل من القيم.  وما 

ي�سب يف هذا االجتاه.  فال�سلوك خليط من القيم والظرف االجتماعي والبيئي وال�سيا�سي الخ.  

 عبدالقيوم الهندي

12:53:51: ملتقاكم جامعة عاملية لالقت�ساد االإ�سالمي، يحا�سر يف هذه اجلامعة االفرتا�سية اأكرث من 60 عامل 
واأ�ستاًذا خبرًيا، وما ُيطرح هنا يحظى باهتمام كبري من طلبة الدرا�سات العليا، وُينقل لع�سرات املجموعات هنا 

وهناك لي�ستفيد منها املئات حول العامل، وهلل احلمد واملنَّة.

 عبدالباري م�سعل

12:55:28:  نعم اأخي االأ�ستاذ عبدالقيوم اأح�سنت فهذا بع�س املتوقع من هذا املجمع العلمي الفريد.

 حممد ال�سقا

15:23:54:  �سلمك اهلل اخي د عبد الباري.  نعم كل هذا ما اخت�سرته يف عبارة مع )مراعاة البعد القيمي(. هذا 
بالطبع ميتد اىل اجلوانب النظرية واالأبعاد التطبيقية مع مراعاة اأن الواقع االقت�سادي يف اإطار اإ�سالمي لن يكون 
مثالًيا كما نفرت�س. فمثل هذا الواقع مل يوجد ولن يوجد ب�سبب طبيعة الب�سر.  ومن ثم فاإن كافة امل�سكالت التي 
حة اأي�سا للتكرار يف املجتمع االإ�سالمي ومن هنا فان اال�ستعانة بال�سيا�سات  قد تواجه البيئة غري االإ�سالمية مر�سَّ
التي مت تطويرها يف اإطار االقت�ساد الو�سعي ت�سبح �سرورة مع مراعاة البعد القيمي مرة اأخرى عند التطبيق. 
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15:30:16:  اأخي د ال�ساعاتي: ما اأفرزته الثقافة الغربية لي�س كله غًثا  فمنه الغث ومنه ال�سمني، ويجب اأال ندير 
ظهرنا ملا ينتجه الغرب من ح�سارة وفكر فهو نتاج عقول جّبارة وبحث علمي ر�سني وجتارب واقعية بع�سها نادر 

ونحن وراء كل فكر نافع. 

 عبدالرحيم ال�ساعاتي

16:14:36: دكتور حممد ال�سقا:  نحن تتلمذنا على اأيدي الغرب وعلومنا االقت�سادية م�سدرها الغرب وهم قادوا 
التطور املعريف واليزالون، نحن ال ننكر ف�سلهم ولكن امتلكنا اأدوات وو�سائل االإنتاج املعريف، واالقت�ساد وب�سهادة 
االقت�ساد  علم  �سياغة  اإعادة  جهود  يقودون  وهم  معرفية  باأزمة  مير  نوبل  بجوائز  الفائزين  االقت�ساد  علماء 
لي�سبح اإن�سانًيا واأخالقيا وهم ين�سفون كلَّ ثوابت املدر�سة النيوكال�سيكية لتحقيق ذلك، اإذا كان االقت�ساد يجب 
اأن يكون اإن�سانيا واأخالقيا فر�سولنا ُبعث ليتمم مكارم االأخالق بالهدي الرباين لذلك يجب اأن نكون جزًءا من 
العرب  العاملني ولي�س  االأخالقي واالإ�سالم بعث لهداية  لبناء االقت�ساد  اإن مل نقد اجلهود  العاملي  هذا احلراك 
فقط، ونقدي لالقت�ساد النيوكال�سيكي يهدف اإىل ت�سجيع طالب العلم ليكونوا جزًءا من هذا احلراك العاملي.  

 عبدالباري م�سعل

يف  ال�سوق  عمل  اآلية  ت�سور  التي  الكتابات  �ُسح  رغم  قربان:  عبداهلل  الدكتور  مداخلة  على  تعليق   :16:52:46
االقت�ساد ال�سوفييتي اأو ال�سيني يف بداياته اإال اأن اال�سرتاكية مل تبلغ مناها يف اإلغاء اآلية ال�سوق والتو�سل اإىل 
مبداأ "من كل ح�سب قدرته ولكل ح�سب حاجته" واإمنا الذي بدا من تطبيقاتها يف االحتاد ال�سوفيتي وتوابعه 
هو التحول اإىل راأ�سمالية الدولة من خالل التاأميم بداًل عن راأ�سمالية الفرد فاآلت امل�سانع اخلا�سة اإىل ملكية 

الدولة.  ولعل اأحد االأ�ساتذة يرثي هذه النقطة. 

اأما تعليقكم ب�ساأن تعريف علم االقت�ساد فاأعتقد اأنه يعزز وجود "علم االقت�ساد االإ�سالمي" ويف  مقدمته التحليل 
االقت�سادي "الذي يراعي القيم" لل�سلوك االقت�سادي لالإن�سان، الأن الت�سرفات االقت�سادية ال تعود اإىل دوافع 

مادية بحتة واإمنا هي انعكا�س الأبعاد قيمية واجتماعية و�سيا�سية حتيط به. 

ولعلنا ن�سيف اإىل امل�سطلحات التي ميكن ا�ستنتاجها من هذه املداخالت الرثية م�سطلح "التحليل االقت�سادي 
القيمي" وهو  يف نظري يلخ�س النتيجة التي نريد اإ�سافتها اإىل علم االقت�ساد الو�سعي ولعلنا بهذا امل�سطلح 

وم�سمونه ن�سارك اجلهود املبذولة يف اإعادة �سياغة علم االقت�ساد.
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 عبدالرحيم ال�ساعاتي

17:07:58:  اال�سرتاكية األغت ال�سوق واألغت ال�سلوك االقت�سادي حمل التحليل وا�ستبدلته بالتخطيط املركزي 
وال�سلع  اخلام  املواد  من  املدخالت  حل�سر  كاأداة  واملخرجات  املدخالت  جلداول  ليونتيف  م�سفوفة  وا�ستخدمت 
الو�سيطة الإنتاج املخرجات التي يحتاجها االقت�ساد، واأجابت اللجنة املركزية للتخطيط على االأ�سئلة ماذا وكيف 
وملن ننتج، اإًذا الدولة هي التي تقرر ماذا يجب اأن ي�ستهلك املجتمع وهي متتلك عوامل االإنتاج وتقرر كيف يتم 

االإنتاج وهي التي توزع االإنتاج كاًل ح�سب حاجته.  

 جريبة احلارثي

17:14:38:  تطور مفهوم ال�سوق من كونه بقعة جغرافية يلتقي فيها البائعون وامل�سرتون اإىل مفهوم اقت�سادي 
اأو�سع لي�سمل التقاء رغبات البائعني اأو املنتجني مع رغبات امل�سرتين اأو امل�ستهلكني، وال ي�سرتط اأن يتم ذلك يف 
مكان حمدد ُيطلق عليه ال�سوق. وعليه فهل األغت اال�سرتاكية ال�سوق اأم األغت اآلية ال�سوق ليحل حملها التخطيط 

املركزي؟

ومن جهة ثانية، فاإنه قد يكون من االأن�سب اأن نقول حلت حمل راأ�سمالية الفرد راأ�سمالية احلزب اال�سرتاكي، الأن 
راأ�سمالية الدولة ت�سمل ال�سعب، باملفهوم ال�سيا�سي للدولة.  

17:15:50:  وال�سعوب يف ظل اال�سرتاكية كانت حمرومة بينما يتمتع اأع�ساء احلزب مبزايا عديدة.

 عبدالرحيم ال�ساعاتي

17:21:04:  اإلغاء ال�سوق يف النظام اال�سرتاكي هو افرتا�س  نظري ولكن يف الواقع كل النظم كانت نظًما خمتلطة 
اأقرب اإىل النموذج النظري اال�سرتاكي مثل االحتاد ال�سوفيتي قبل �سقوطه وكوريا ال�سمالية، وبع�سها  بع�سها 

اأقرب اإىل النموذج الر�سمايل النظري مثل اأمريكا. 

 عبدالباري م�سعل

17:33:35:  اأ�سبحت كلمة ال�سر يف هذا احلوار العلمي ال�سيق "مع مراعاة البعد القيمي"، �سلمت اأ�ستاذنا املحرتم 
قا.   د. حممد ال�َسّ
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  ب�سر موفق

20:35:21: النتيجة باإيجاز هي:  ا�سرتاكية الفقر بدال من ا�سرتاكية عوامل االإنتاج وعالقات االإنتاج.  

  عبداهلل قربان

22:36:58:  اذاً اال�سرتاكية ت�ستخدم التحليل االقت�سادي )قوى العر�س والطلب مثاًل( لكنها بعد اأن ت�سخ يف 
عروقه قيمها )ا�ستهداف ال�سيوعية من خالل امل�ساواة الخ(.  

فالأن "التحليل" - وهو اأداة حمايدة - يقوم به االإن�سان - وهو غري منحاز لقيمه - فالنتيجة اأن القيم واملبادئ 
كالهواء ال ميكن اإال اأن تكون ممزوجة بكل ما يقوم به االإن�سان.  

22:50:04: ثم اإن اال�سرتاكية هي املقابل املكمل للراأ�سمالية ، فاالأوىل تدعي اأن االأخرى �ستوؤول اإىل �سيوعية اآخر 
اأمرها. وعلى م�ستوى الواقع والتطبيق جند اأن كل نظام اأخذ من االآخر، لنجد ما ي�سمى بالنظام املختلط.  فهما 
يلتقيان كثرًيا يف م�ستوى اجلذور. مثل حتييد الدين يف احلياة وعالقة الرجل باملراأة واأولوية املادة يف حياة االإن�سان. 

 عبدالرحيم ال�ساعاتي

23:01:28:  ال ميكن مراعاة القيم االإ�سالمية يف منظومة قائمة على قيم علمانية مثل قولنا:  اخلمر احلالل 
اإىل منظومة م�ستقلة لها  اإ�سالمية يوؤدي  الراأ�سمالية بقيم  القيم  ا�ستبدال  اإن  الزنا احلالل،  اأو  والربا احلالل 
منظور كوين واأهداف كلية خمتلفة، ا�ستبدال م�سمى الفائدة مبعدل الربح ال يجعل الفائدة جائزة، الأن الفائدة 
هي الزيادة يف مبادلة نقد حال بنقد اآجل، والربح يكون الفرق بني االإيراد والتكلفة، والعبارة ال�سحيحة تكون 

اإحالل القيم االإ�سالمية حمل القيم العلمانية.  

ا�ستبدلت القيم الرا�سمالية بالقيم اال�سرتاكية وا�ستوجب ذلك تغيري  23:13:27:  يف مثال النظام اال�سرتاكي 
املنظومة االقت�سادية فال يوجد حرية اختيار وال يوجد �سوق وال عر�س وال طلب وال اأ�سعار واإمنا حتدد الدولة 
ما يحتاجه الفرد اأو العائلة وتوزع عليهم بطاقات التمويل ليح�سلوا عليها من مراكز التمويل.  ويف املقابل يجب 
،ال  املطلوبة  لل�سلعة  وال  م  املقدَّ العمل  لنوع  اختيار  يوجد  الدولة، ال  تطلبه  الذي  بالعمل  يقوم  اأن  العامل  على 
يرتبط الدخل بحجم  ونوع العمل وال يوجد حافز لزيادة اأو كفاءة العمل وهو العامل الذي اأدى اإىل انهيار االحتاد 

ال�سوفيتي وهذا يوؤكد على اأن تغري القيم ي�ستلزم تغيري املنظومة.  
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23:16:08: على امل�ستوى النظري هناك فرق كبري بني النظامني وعلى على م�ستوى التطبيق كما اأ�سار الدكتور 
عبداهلل كل النظم نظم خمتلطة.  

املنحنيات  مثل  حمايدة  التحليل  اأدوات  كانت  "واإن  اأنه  الزرقاء  اأن�س  الدكتور  اأ�ستاذنا  من  تعلمنا   :23:25:56
ه الإثبات اأو نفي مقوالت  هي يف �سلب  واملعادالت والنماذج القيا�سية اإال اأن التحليل نف�سه غري حمايد" الأنه يوجَّ
د نظرًيا طبيعة العالقة بني �سعر الفائدة  د ما هو الر�سد االقت�سادي وحتدِّ قيم النظام الر�سمايل، قيم النظام حتدِّ
والكمية املعرو�سة اأو املطلوبة من اال�ستثمارات ون�ستخدم االقت�ساد القيا�سي  واملنحنيات للتحقق من هذه العالقة، 

االأدوات كانت حمايدة ولكن التحليل كان متحيًزا للقيم الراأ�سمالية التي بنت نظامها االقت�سادي على الربا. 

23:29:48: الراأ�سمالية واال�سرتاكية خرجت من رحم العلمانية لذلك هي ت�سرتك يف نف�س القيم ولكن تختلف 
يف املناهج والطرق لتحقيق اأهدافها.  

ما  قيمنا  يف  الغرب  يبحث   )/https://socfinance.wordpress.com/author/ianam29( املوؤمتر  هذا  يف 
امل�ساكل واالأزمات  اأخالقي حلل  الغرب يبحث عن بديل  اإن  اأعنيه حينما قلت:  ير�سده اىل احلق.  هذا ما كنت 
االقت�سادية العاملية، اإن اهلل �سوف يحا�سبنا عن تق�سرينا يف تبليغ قيمنا االإ�سالمية التي جتنب الب�سرية الف�ساد 
الذي ين�سره االإن�سان يف الرب والبحر بو�سعه قيًما مادية ت�سبع غرائزه املادية. اإخواين طلبة العلم: �ساهموا يف 

تبليغ القيم االإ�سالمية يف االقت�ساد للعامل فاإن امل�ساهمة يف هذا احلراك فر�س عني عليكم.  

نهاية احلوار

و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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After 35 years of academic research, the University took an important decision to expand 
the scope of the Centre’s activities to include education and training. In 2011, the Centre 
was transformed into the Islamic Economics Institute.Since 2010, the Islamic Economics 
Institute published 32 books, 80 papers by its researchers and almost 40 papers by its 
journal. IEI’s researcher were able to present about 80 papers in different conference 
around the world, while organizing 30 lectures, seminars and conferences in Jeddah, 
Madrid and Paris. It also organized more than 160 weekly and monthly seminars, of which 
some were through videoconference. IEI provided supervisors and examiners to 30 MA 
thesis or research project. In training, IEI was able to deliver 11 programs in different 
topics such as actuarial science, Islamic banking and finance and feasibility study. About 
130 trainees (students and executives) attended these programs.  






