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في تنظيـ حوار األربعاء الذي بدأه معيد االقتصاد اإلسالمي مواصمة لجيود 
مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي منذ أكثر مف عشريف عاًما. يسرني أف أقدـ إلى 

-1341السادة القراء الكتاب السادس لمحوارات التي نظمت خالؿ العاـ الدراسي 
 .الموقع اإللكتروني لممعيد نشرت عمىـ(، و 1211-1212ىػ )1341

إف ىذا اإلصدار الجديد يتـ في فتره أنعـ اهلل عمينا بيا بالتحوؿ الى معيد 
 تاالقتصاد اإلسالمي بداًل مف المسمى السابؽ. يعني ىذا التحوؿ زيادة المسؤوليا

المناطة بمنسوبي المعيد فمف مجاؿ البحث العممي إلى مجاؿ الدراسة األكاديمية 
 .لعممي ألبناء ىذه األمة الكريمةوالتدريب ا

حوارات التي شارؾ بيا الباحثوف اليتميز ىذا اإلصدار بإضافات وضيئة ىي: 
ضمف  بانتيوف السوربوف بعدد مف األطروحات العممية الجديدة 1جامعة باريس مف

 تعاوف الذي تـ إنشاؤه بناء عمى اتفاقيةتمويؿ أنشطة كرسي أخالقيات وضوابط ال
 بفرنسا. انتيوف السوربوفب 1بيف جامعة الممؾ عبدالعزيز وجامعة باريس

آمؿ أف يجد القراء في ىذا الكتاب إضافة جديدة . ونود أف نمفت انتباه الميتميف 
ليذه الحوارات أننا قسمنا ىذ الكتيب إلى قسميف تعميًما لمفائدة  القسـ األوؿ لمحوارات 

 . الثاني لمحوارات التي قدمت بالمغة اإلنجميزيةالتي قدمت بالمغة العربية والقسـ 

 نرجو أف يجد السادة القراء والميتموف في ىذه الحوارات ما ىو نافع ومفيد.
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   علمي اقتصاديتفسير هل يمكن أن يكون هناك
   الكريم؟في القرآن
   

 عبدالرحیم عبدالحمید الساعاتي. د.أ

  بحاث االقتصاد اإلسالميأمركز 
   المملكة العربیة السعودیة– جدة –جامعة الملك عبدالعزیز 

  
 تفـسير لإلجابة على السؤال هل يمكن أن يكون هناك          .المستخلص

الكريم؟ تم التفريق بين االقتـصاد كعلـم        اقتصادي علمي في القرآن     
وقد وجد أن هناك إعجـازا      . وبين السياسات والتنظيمات االقتصادية   

علميا في السياسات والتنظيمات االقتصادية ولكن ال يوجـد إعجـاز     
علمي اقتصادي ألن علم االقتصاد مبني على القيم الرأسمالية وهـي           

   .تخالف القيم اإلسالمية أحيانا

  المقدمة
لى نوعين مـن    إ  في القرآن الكريم في الكتابات      اإلعجاز االقتصادي  يمكن تقسيم 

اإلعجاز االقتصادي وهما اإلعجاز االقتصادي التشريعي وهومجمع عليه ومعظم         
 وهـو مختلـف فيـه،    والنوع الثاني اإلعجاز االقتصادي العلمـي        الكتابات فيه، 

لمي في القـرآن والـسنة      هو نوع من اإلعجاز الع    العلمي   واإلعجاز االقتصادي 
ولإلجابة على التساؤل كان يجب تفسير       ،والذي يبنى على التفسير العلمي للقرآن     

 واإلعجاز التـشريعي وشـروطه،     واإلعجاز العلمي وشروطه،   اإلعجاز، معنى
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 وموقف العلماء منه، ثم يتم استعراض محاوالت التفـسير االقتـصادي للقـرآن            
فسير العلمي في هذه المحـاوالت، ثـم يـتم           وتقييم مدى تحقق شروط الت     الكريم

  .اإلجابة على التساؤل موضع الورقة
، ولـه وجـوه     )١(هو إثبات عجز الخلق عن اإلتيان بمثلـه        :إعجاز القرآن 

ـ  منها اإلخبار عن الغيوب المستقبلة،     ،كثيرة  لعلـوم ومعـارف كثيـرة       هوجمع
  .)٢(واشتماله على جميع األدلة والبراهين

  اإلعجاز العلمي
علميـة مـشهودة، وفـق       إخبار القرآن الكريم والسنة النبوية بحقيقـة      هو  

بالوسـائل   الضوابط المذكورة في التفسير العلمي، وثبت عدم إمكانيـة إدراكهـا          
وهذا مما يظهر صدق الرسـول      . البشرية في زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم       

تفريـق بـين   ويجب ال .صلى اهللا عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه سبحانه محمد
  .للقرآن والتفسير العلمي للقرآناإلعجاز العلمي 
  التفسير العلمي

 هو الكشف عن معاني اآلية أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته مـن 

 فحينئـذ    وهنا قد التتسم النظرية بالثبات إذ قـد تتغيـر          ،نظريات العلوم الكونية  
قرآن إذا اعتمد على    التفسير العلمي لل  إذ يرفض    يرفض التفسير العلمي للنظرية،   

 –. ولم تستقر ولم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية النظريات العلمية التي لم تثبت
 إذا صدر عن خلفيـة  يرفض و-. العربية إذا خرج بالقرآن عن لغتهكما يرفض 

     إذا خالف ما دل عليه القـرآن    ويرفض -. اتعتمد العلم أصالً وتجعل القرآن تابع 
 إذا التـزم القواعـد      ولكـن يقبـل   . يه صحيح الـسنة    دل عل  في موضع أخر أو   

                                                             
، المعهد العالمي للفكـر اإلسـالمي،       رآنكيف نتعامل مع الق   ) هـ١٤١١ (محمد الغزالي ) ١(

 .١٧١واشنطن، ص
 .١٠-٩، دار القلم، صاإلعجاز االقتصادي للقرآن الكريم) م٢٠٠٥ (رفيق يونس المصري) ٢(
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اللغة، وحدود الشريعة  المعروفة في أصول التفسير من االلتزام بما تفرضه حدود
 لـه    ممـن  مقبوالًويكون  . والتحري واالحتياط الذي يلزم كل ناظر في كتاب اهللا        

  . بالسنن الكونيةا بالقرآن وعلمالعلم

  مصادر اإلعجاز العلمي
التفسير، وجزء من شرح الحديث  فرع من فروع جاز العلمين اإلعإحيث 

إظهـار التوافـق بـين      علـى ا كان قائموقدوتقوم على مصادر هذين العلمين، 
ـ  نصوص الوحي وبين ما كشفه العلم التجريبي من حقائق الكون وأسراره،  وفه

 ماقوم على مصادر العلوم التجريبية، إلى جانب العلم المتعلق بتاريخها، كيكذلك 

: هـو  مـصادر اإلعجـاز العلمـي    تكونوعليه .  بعلم أصول الدينايضتتصل أ 
 ،التجريبيـة  العلـوم . ٤ ،شـروح الحـديث   .٣ ،التفسير. ٢ ،القرآن الكريم .١
 .العربية علوم اللغة. ٧ ،علم أصول الفقه. ٦ ،تاريخ العلوم التجريبية .٥

   من التفسير العلمي للقرآنءموقف الفقها
 العلمي للقرآن موضع خالف بين العلماء، منهم من منعـه           لقد كان التفسير  

 ،)٤(وقد أجازه الغزالي في إحيـاء علـوم الـدين          ،)٣(مثل الشاطبي في الموافقات   
  .)٦(بن عاشور في تفسيرهاوكذلك  ،)٥(والزركشي في البرهان

  :)٧(على اإلعجاز العلمي في النقاط اآلتية يمكن تلخيص االعتراضات والتحفظات

                                                             
، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، مكتبـة محمـد علـي            الموافقات.) ت.د (الشاطبي) ٣(

 .٦٣-٢/٥٥صبيح، 
 .٢٦٠/، المطبعة العثمانية المصرية، القاهرةوم الدينأحياء عل) هـ١٣٥٢ (الغزالي محمد) ٤(
بـراهيم، دار   إ، تحقيق محمد أبـو الفـضل        البرهان في علوم القرآن   .) ت.د (الزركشي) ٥(

 .المعرفة، بيروت
 .، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونستفسير ابن عاشور) م١٩٨٤ (ابن عاشور) ٦(
  )WWW.aleajaz.org(2010)( . اإلعجازعموق) ٧(
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 يتحدث فيه إلى الناس     اينزله ليكون كتاب   قرآن كتاب هداية، وأن اهللا لم     إن ال  -١
إن اإلعجاز العلمي بدعة،    -٢. المعارف عن نظريات العلوم، ودقائق الفنون، وأنواع     

إن التفسير العلمـي     -٣. هذا العصر  تعتمد على ركوب موجة العلم الذي نعيشه في       
كل زمان ومكـان، والعلـوم ال      وم في للقرآن يعرض القرآن للدوران مع مسائل العل      

التفسير العلمي للقـرآن يحمـل       إن -٤،  تعرف الثبات وال القرار وال الرأي األخير      
إن التفـسير العلمـي    -٥ .اإلعجاز أصحابه على التأويل المتكلف، الذي يتنافى مع

قواعد اللغـة العربيـة النحويـة     للقرآن قد يخرج عن معاني األلفاظ العربية، وعن
  .واإلرشاد أن المقصود األسمى من القرآن هو الهداية -٦. الغيةوالب

  إلعجاز العلميفي احجج المؤيدين 
تصحيح مـسار العلـم    -٢ ،الكشوف العلمية تجديد بينة الرسالة في عصر -١

الحـوافز   تنشيط المسلمين لالكتشافات الكونية، بـدافع مـن   -٣ ،التجريبي في العالم
بيان اإلعجاز  إن :مواجهة اإللحاد -٥ ،حول الكون اتتصحيح الخراف -٤ ،اإليمانية

  .القرآن  اإللحاد والملحدين موضع العجز عن التشكيك فيعالعلمي في القرآن يض
   للقرآن الكريم العلمي االقتصادياإلعجاز

 إظهـار اإلعجـاز   إلىاإلعجاز االقتصادي العلمي  يهدف بعض الكتاب من 
ر بعض اآليات القرآنية تفسيرات يمكن أن        للقرآن وذلك بتفسي    العلمي االقتصادي

قـد   و  السائدة الغربيـة   ينطبق على النظريات والمفاهيم والمصلحات االقتصادية     
أن تفـسير   ذلـك    ،حكام الفقهيـة  فسير بما يناسبه من األحاديث واأل     يدعم ذلك الت  

 تفسير أهل العلم واالختصاص فـي       إليهايمكن أن يضاف     اآليات على ضروب،  
ذلـك    تفسير أفضل وأعمق وأدق،    إلىن ذلك سوف يؤدي     إ ف ،ختلفةالمجاالت الم 

يعـين   ةإذ إن النص الشرعي    ألن علوم العصر ومعارفه لها تأثير على التفسير،       
ولكن مفاهيم النظريات االقتـصادية      .)٨(على فهمه الواقع أو المشاهدة أو التجربة      

                                                             

  .٩ص ، دار القلماإلعجاز االقتصادي للقرآن الكريم) هـ١٤٢٦ ( رفيق يونس المصري)٨(
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لم االقتصاد اإلسالمي   عإن  وحيث   الرأسمالية السائدة مبنية على القيم الرأسمالية،     
كون مبنيـة   يات االقتصادية الخاصة به والتي ت     لف عن وضع مفاهيم والنظر    تمخ

ـ التي تح  والقوانين   دوتفسر القواع على الهدي القرآني      االقتـصادي   م الـسلوك  ك
     ااإلنساني والضوابط التي تجعل سلوكه رشيد فإن اإلعجاز االقتـصادي     ،ا وسوي

  . االقتصادي التشريعيالقرآني سوف يكون في اإلعجاز

  الضوابط الشرعية للتفسير االقتصادي العلمي للقرآن الكريم
يعنـي  العلمي للقرآن الذي    التفسير  التفسير االقتصادي العلمي هو جزء من       

 ويـتم . معاني اآلية أو الحديث في ضوء الحقائق العلمية المشهودة         الكشف عن ب
 )٩(:هــيالــضوابط   ن، وهــذهآه بــضوابط التفــسير العلمــي للقــرتفــسير

معاني المفـردات كمـا    مراعاة :بد من التقيد بما تدل عليه اللغة العربية، فال -١
مراعـاة  . ودالالتهـا  مراعاة القواعد النحوية  . كانت في اللغة إبان نزول الوحي     

مـن الحقيقـة إلـى     القواعد البالغية ودالالتها، خصوصا قاعدة أالّ يخرج اللفظ
 .التفـسير العلمـي   البعد عن التأويل البعيد في بيان -٢. ةالمجاز إال بقرينة كافي

وافقها قبل،  فما: جعل هي األصلجعل حقائق القرآن موضع نظر، بل تُأالّ تُ -٣
ال  أالّ يفسر القرآن إال بـاليقين الثابـت مـن العلـم،     -٤. وما عارضها رفض

أمـا الحدسـيات   . بالفروض والنظريات التي ال تزال موضع فحص وتمحـيص        
يجوز أن يفسر بها القرآن الكريم؛ ألنها عرضة للتصحيح والتعديل  الظنيات فالو

  .أي وقت إن لم تكن لإلبطال في

  اإلعجاز االقتصادي التشريعي
والذي يتمثل في التشريع اإللهي االقتصادي الذي نزل به الـي رسـول اهللا            

ية والتي  وليس لها نظير في عقيدة أخرى سماوية أو وضع         ،صلى اهللا علية وسلم   
                                                             

 )WWW.aleajaz.org(2010)( .موقع اإلعجاز) ٩(
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يحـدد أصـول    والـذي     إلستباط النظام االقتصادي للبشرية قاطبة،     تعتبر أساسا 
النظام االقتصادي اإلسالمي وسياساته االقتصادية التي تحقق األهـداف الكليـة           
للمجتمع اإلسالمي المتمثلة في تحقيـق العدالـة واالسـتقرار فـي المعـامالت             

ويكمـن اإلعجـاز     ،ألفـراده ماعية  الة االجت دالع الرفاهية و  االقتصادية وتحقيق 
االقتصادي التشريعي في عجز كل االنظمة االقتصادية في تحقيق أهداف النظام           
االقتصادي اإلسالمي المتمثل في العدالة والكفاءة بطريقة مثلى مثل مـا يحققـه             

  .النظام االقتصادي اإلسالمي
  الضوابط الشرعية للبحث في االعجاز االقتصادي التشريعي

  هيطبق علي أن   االجتماعية اإلنسانية فإنه يجب       العلوم االقتصاد من ن  إحيث  
  :)١٠(وهي كالتالياالجتماعية الضوابط الشرعية للبحث في اإلعجاز في العلوم 

 اللغـة   علـوم   مـن ناحيـة     إلعجاز صحيحا   في ا أن يكون االستنتاج      -١
  .ومقبوال من الناحية البالغية وحقاَ من جهة األصول الدينية، العربية،
ن والنظريات االقتصادية المؤسسة على الهدي القرآني تكون حقائق    نإن الس   -٢

 .ىتعرض عليها النظريات الي يقول بها االقتصاديون في النظم االقتصادية األخر

رآن مـع النظريـات االقتـصادية       قال يستهدف البحث تطابق آيات ال       -٣
خاضعة لما جـاء   الوضعية، إنما يجب أن تكون المقوالت والنظريات االقتصادية 

 .في تلك اآليات لكي تكون صحيحة

فإذا طابق النظام    القرآن الكريم يؤسس النظام والنموذج االقتصادي األمثل،        -٤
االقتصادي الوضعي النظام االقتصادي اإلسالمي تطابق النظريات االقتصادية للسلوك 

 .االقتصادي لذلك النظام مع النظريات والمقوالت االقتصادية القرآنية

                                                             
ضوابط البحث في إعجاز القرآن الكريم في العلوم االجتماعية،         ) هـ١٤٢٦ (رفعت العوضي ) ١٠(

 .٥٩-٥٦: ، ص صية لإلعجاز العلميالهيئة العالم، ١٢ع ،فصلية اإلعجاز العلمي
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ألنها مبنيـة    أن المقوالت والنظريات االقتصادية القرآنية تتسم بالثبات،       -٥
ولكـن المقـوالت االقتـصادية       على حقائق سلوكية ثابته خلقها اهللا في البـشر،        

الوضعية تكون غير ثابته ألنها من صنع عقل بشري قاصـر، وبـذلك يؤسـس             
 . اهللا في البشرالقرآن لحقائق وقوانين اقتصادية مبنية على سنن سلوكية خلقها

  ت في اإلعجاز االقتصادي التشريعيلدراسانماذج ل
دراسات حول النظام االقتصادي اإلسالمي وتأثير القيم اإلسالمية فـي           -١

 :اإلسـالمية القيم األخالقية في السياسة الماليـة       (السياسات االقتصادية، من تلك     
حيث يؤكـد    ،)ماليوذج اإلعجاز القرآني والنبوي في المجالين االقتصادي وال       من

 .)١١(أمثلة السياسة المالية اإلسالمية وقابليتها للدوام وصـالحيتها لكـل مجتمـع           
وفيها بين أثر    ،)دور القيم واألخالق وأثرهما على النشاط االقتصادي      ( والدراسة

األخالق والقيم والسياسات االقتصادية ودور الدولة على األسواق في االقتـصاد           
آليات التوازن الكلـي فـي      (  حول السياسات االقتصادية   والدراسة. )١٢(اإلسالمي

وقد توصل الباحث أن االقتـصاد اإلسـالمي يملـك آليـة             )االقتصاد اإلسالمي 
  .)١٣(التوازن الذاتي وتدخل الدولة يكون لتصحيص االختالالت

 دراسات حول اإلعجاز التشريعي لنظام الميراث، من تلك دراسة بعنوان -٢
وقد أثبت  ) م الميراث في القرآن الكريم وأثره االقتصادي      اإلعجاز التشريعي لنظا  (

الكاتب في الدراسة أن نظام الميراث في القرآن الكريم نظام فريد أفضل من النظم 
كمـا أظهـر تأثيرهـا     ولم يتأثر بها، وأفضل من النظم الالحقـة،       السابقة عليه، 

                                                             
 الهيئـة  القيم األخالقية في السياسة الماليـة اإلسـالمية،        )هـ١٤٢٧( عطية عبدالواحد ) ١١(

 .الكويت المؤتمر الثامن لإلعجاز العلمي، ،العالمية لإلعجاز العلمي
ـ ٢٠٠٣ (محمود عبدالكريم أحمد أرشيد   ) ١٢( دور القـيم واألخـالق علـى النـشاط          )هـ

قـسم   كلية التجارة والدراسات االقتـصادية واالجتماعيـة،       ،دراسة تحليلية : ياالقتصاد
 .جامعة النيلين اقتصاد،

مـام  ، جامعة اإل  ليات التوازن في االقتصاد اإلسالمي    آ) هـ١٤٢٢ (عبدالباري محمد مشعل  ) ١٣(
 .محمد بن سعود، كلية الشريعة، قسم االقتصاد والعلوم اإلدارية، الرياض، بحث دكتوراه
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ز القـرآن   إعجـا ( ودراسة بعنوان  .)١٤(االقتصادي في توزيع الدخول والثروات    
 الكريم في تشريع الميراث وتوظيفه في مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة،          

 حيث أثبت الكاتب أن القرآن الكريم عالج تشريع الميرات          )حقل االقتصاد نموذجا  
في منظومة شاملة لكل العناصر المادية والروحية واالجتماعيـة واالقتـصادية           

وهذا يثبت   ن أن يأتي بمثل هذه المنظومة،     والنفسية، بحيث عجز العقل البشري ع     
 .)١٥(االجتماعيةاإلعجاز االقتصادي التشريعي ويثبت اإلعجاز في العلوم 

 مـن ذلـك الدراسـة بعنـوان        اإلعجاز االقتصادي في تشريع الزكاة،     -٣
وقـد   ،)إعجاز تشريع الزكاة في قواعد قياس الطاقة المالية وفي النصاب النقدي      (

 ستحدث قواعد لقياس الطاقة المالية للمكلـف،      اع الزكاة   خلصت الدراسة أن تشري   
وهي صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان وكان اإلعجاز فـي مقـدرة قواعـد               

ة في مراعاة طاقة المكلف المالية وتحقيق قواعد العدالة والمقدرة والمالءمة           االزك
قـة بـين    الزكاة وأثرها في تـوازن العال     ( والدراسة بعنوان  .)١٦(واليقين والثبات 

وكانت فـصل فـي     ) أفراد المجتمع كأحد وجوه اإلعجاز االقتصادي في القرآن       
 .)١٧(اإلعجاز االقتصادي في القرآن: كتاب بعنوان

                                                             
اإلعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن الكريم        )هـ١٤٢٧ (أحمد يوسف سليمان  ) ١٤(

 وأثرة االقتصادي واالجتماعي، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي فـي القـرآن والـسنة،            
 .الكويت ،المؤتمر العالمي الثامن لإلعجاز العلمي

الميراث وتوظيفه في   إعجاز القرآن الكريم في تشريع       )م٢٠١٠( رفعت العوضي  السيد) ١٥(
مـصطفي  (نقـال عـن      حقل االقتصاد نموذجا،   ،مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية   

 .٣٧-٣٥:  ص ص،)الشميم
إعجاز تشريع الزكاة في قياس الطاقة المالية وفي النـصاب           )هـ١٤٢٧( كوثر األبجي ) ١٦(

لمـؤتمر العـالمي الثـامن      ا النقدي، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة،       
 .الكويت ،لإلعجاز العلمي

دراسـة تأصـيلية    : اإلعجاز االقتصادي في القرآن    )م٢٠٠٩ (عبدالسميع أسامة السيد ) ١٧(
 .١٢١-٨٣ :ص ص سكندرية، اإلدار الفكر الجامعي، ،تطبيقية
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إلعجاز االقتصادي  في ا كأوجه  ضوابط السلوك االستهالكي واالنتاجي      -٤
في كتابه عن اإلعجاز االقتصادي في القرآن وفي فـصول متفرقـة             ،التشريعي

بعـدم أكـل     )التوازن بين البائع والمشترى   (و )لوسطية في اإلنفاق  ا(تحدث عن   
 إلعجاز االقتصادي التـشريعي،   في ا  هكأوج أموال الناس بالباطل وعدم التدليس،    

مبدأ الكتابة والشهادة   (و )مبدأ الوفاء بالعقود  (و )عدم االعتداء على أموال الغير    (و
 .)١٨(عيإلعجاز االقتصادي التشريفي اكأوجه  ،)على األموال

 ه ببيان أضرار   عن اإلعجاز  تكلم الكاتب  تحريم الربا كإعجاز تشريعي،    -٥
 .)١٩(هالمختلفة والتدرج في تحريم

تلـك   مـن  اإلعجاز االقتصادي التشريعي في سياسات األمن الغـذائي،       -٦
حيث تهـدف الدراسـة     ) أصول األمن الغذائي في القرآن والسنة     ( دراسة بعنوان 

 في أصول األمن الغذائي من خالل النـصوص         ىسماألالى التعرف على الهدي     
 والدراسة بعنوان . )٢٠(القرآنية الخاصة بإعمار األرض وفالحتها واالستفادة منها      

حيـث قـدم     ،)استراتيجية األمن الغذائي في العالم العربي من منظور إسالمي        (
 .)٢١(بعض السياسات التي تساعد في تحقيق الوفرة الغذائية من منظور إسـالمي           

األمـن   :اإلعجاز التشريعي في القرآن والسنة في االقتـصاد       ( سة بعنوان والدرا
ودراسـة   .)٢٢(الفصل الثاني في أطروحة مـصطفي الـشيمي       ) الغذائي نموذجا 

                                                             
 .المرجع السابق) ١٨(
  .المرجع السابق) ١٩(
البحث الفائز   ،ن الغذائي في القرآن والسنة    أصول األم  )هـ١٤٢٦ (الصوري سيد أحمد ) ٢٠(

 .بالمسابقة العلمية بهيئة اإلعجاز العلمي
استراتيجية األمن الغذائي في العالم العربي من منظور        ) م٢٠٠٨( جهاد صبحي القطيط  ) ٢١(

 .القاهرة ،إسالمي
اإلعجاز القرآني والنبـوي فـي العلـوم اإلنـسانية           ).ت.د (مصطفي صالح الشيمي  ) ٢٢(

 .االقتصاد نموذجا: جتماعيةواال
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األمن الغذائي في اإلسالم كأحد وجوه اإلعجاز االقتصادي في القـرآن           ( بعنوان
  .)٢٣()اإلعجاز االقتصادي في القرآن( الفصل الخامس في كتاب )الكريم

 تقييم الكتابات في اإلعجاز االقتصادي العلمي في القرآن

 أن  ادية التي حاول الكتاب    االقتص  والنظريات وسوف يتم استعراض مفاهيم   
  . اإلعجاز االقتصادي للقرآن فيهاوا لها تفسير لها في القرآن والسنة ليظهروايجد

  القتصاديةامفاهيم  اإلعجاز في
 مفـاهيم  عـدة  إلـى  أن القـرآن تعـرض     في الفصل الثاني   ويذكر الكاتب 
والريـع التفاضـلي، وتوزيـع       النقود، ودراسات الجدوى،  ( اقتصادية ذكر منها  

وتقليل الخسارة، ورفع الكفـاءة      وتعظيم المنافع،  والتخطيط، ،واالدخار المخاطر،
  .٢١ص، )٢٤()والتفضيل الزمني  والفاعلية والجاهزية، وقيمة الزمن،

 محددة في االقتصاد وهـذه  ىات االقتصادية لها معنهذه مفاهيم والمصطلح لكن  
مفاهيم مؤسسة على مذاهب وقيم ونظم اقتصادية ال يمكن أن تفك عنها وهـي فـي                

 الجوانب الروحية والدينية وبذلك ال تتوافق مـع         وإغفالمؤسسة على المادة     معظمها
 المـستهلك   فتعظيم المنافع وتقليل الخسارة تفترض سلوك أناني فـي         القيم اإلسالمية، 

 تعني عدم إهدار الموارد على األنشطة الخيرية التي ال تـؤدي             قد والكفاءة والمنتج،
 أن تثبت أن القرآن سـبق النظـام         فكيف يمكن   زيادة اإليرادات وتقليل التكاليف،    إلى

  . المبنية على تلك المذاهب هذه مفاهيمإلىالرأسمالي واالشتراكي 

  )اديةالمشكلة االقتص (اإلعجاز في مفهوم
 ١٤ اآليـة  )زين للناس حب الشهوات(  خالل تفسيره لآلية   نحاول الكاتب م  
ق  إثبات أن القرآن سـب     ، فصلت ١٠اآلية  ) وقدر فيها أقواتها  (آل عمران، واآلية    

                                                             
دراسـة تأصـيلية    : اإلعجاز االقتصادي في القرآن    )٢٠٠٩ (أسامة السيد عبدالسميع  ) ٢٣(

 .١٩٦-١٨٩: ص ص ،لمرجع السابقا ،تطبيقية
 .٢١، دار القلم، صرآن الكريماإلعجاز االقتصادي للق) هـ١٤٢٦ (رفيق يونس المصري) ٢٤(
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 وهـي    وتفـسيرها،  لمـشكلة االقتـصادية   لوصل   الت إلىالمدرسة النيوكالسيكية   
  .)٢٥(الرغبات الغير محدودة والموارد النادرة نسبيا

   : على محاولة الكاتبالمالحظات التاليةيمكن إيراد 
إن مفهوم المشكلة االقتصادية ال يمكن أن يفهم خارج القيم الرأسـمالية             -١

فالحرية المطلقة والفردية التي تحكم النظام       ضمن أدبيات المدرسة النيوكالسيكية،   
تي تنطلق من    ال ،الرأسمالي ال تجعل للفرد أية قيود أخالقية أو دينية على رغباته          

هللا سبحانه وتعالي حين وصـف      او ،اتحديده لما يجلب له السعادة وسعيه لتحقيقه      
ستدل بهـا علـى    او -  في اآلية الكريمة    بما في ذلك المؤمن،    ب اإلنسان للمال  ح

 االستحسان بل كان تكملـة اآليـة        لم يكن ذلك على سبيل     رغباته الغير محدودة،  
 والتي تحـث   ،١٤آل عمران    )نده حسن المآب  ذلك متاع الحياة الدنيا وهللا ع     ( هي

التي يستدل فيهـا علـى       اآلية،) وقدر فيها أقواتها  ( واآلية الكريمة  على اآلخرة، 
تكم من كل ما سألتموه وإن تعـدو نعمـة اهللا ال   آوء( ال تتعارض مع اآلية      الندرة

 يقع ضمن مـا قـدره اهللا         التوسعة في الرزق   ألن ،٣٤اآلية إبراهيم    )تحصوها
ليست قطعية في   ) وقدر فيها أقواتها  ( يةإن اآل لذلك ف  . من األقوات  انه وتعالى سبح

شروط التفـسير العلمـي      ، وهذا يخالف شرط من    الداللة على الندرة االقتصادية   
 . من شروط الظاهرة موضع التفسيرثبات للقرآن، وهو

إن القول  ن القول بأن موضوع علم االقتصاد هو المشكلة االقتصادية و         إ -٢
علم االقتصاد هو علم إدارة الموارد االقتصادية النادرة إلشباع الحاجـات أو            بأن  

الرغبات اإلنسانية غير المحدودة، أو هو العلم الذي تمثل فيه الرغبات اإلنـسانية       
 إال أنه تعريف    ،على الرغم من أنه األكثر قبوال بين االقتصاديين        البداية والنهاية، 

النيوكالسـيك لعلـم االقتـصاد      المدرسة  ي  من المدارس االقتصادية وه    مدرسة
                                                             

  .٢٤، دار القلم، صاإلعجاز االقتصادي للقرآن الكريم) هـ١٤٢٦ (صريرفيق يونس الم) ٢٥(
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وبالتالي ال يمكن أن ينطبق على المدارس االقتصادية األخرى، ففـي المدرسـة             
 أن موضوع علم االقتصاد هو طبيعـة وأسـباب      )٢٦(الكالسيكية يعتبر آدم سميث   

م المنـتج  يثروة الشعوب بينما يرى ريكاردو أن موضوع علم االقتصاد هو تقـس   
ال وهي العمل   أع المختلفة أو توزيع الناتج بين عناصر اإلنتاج         بين طبقات المجتم  

، وبالتالي فإن هذا التعريف لعلـم االقتـصاد ال يمثـل    )٢٧(ورأس المال واألرض 
وجهة نظر النظام الرأسمالي إذ أنه يمثل مرحلة معينة من مراحل عمـل هـذا                

تـصاد أو  النظام، وبالتالي ال يمكن القول أن هذا التحديـد لموضـوع علـم االق           
التعريف لعلم االقتصاد هو صحيح لكل النظم االقتصادية ألنه يعكس واقع النظام            

وعليه لماذا نريـد أن      .)٢٨(الرأسمالي فقط وفي مرحلة معينة من مراحل تطوره       
نثبت أن القرآن سبق المدرسة النيوكالسيكية للمشكلة االقتـصادية وهـذا مـن             

 .اإلعجاز االقتصادي للقرآن

لـى  إاتب أن علماءنا قد سبقوا المدرسـة النيوكالسـيكية          لكي يثبت الك   -٣
ن العلم أكثـر مـن أ     ( بن سيرين اقولة  صياغة المشكلة االقتصادية أورد الكاتب      

 األلفـاظ محـدودة  (، وقول علمـاء اللغـة    ) أحسنه يءيحاط به فخذوا من كل ش     
، علوم البـشر محـدودة  (، وقول علماء العقائد     )والمعاني غير متناهية   ،)متناهية(

) متناهيـة (النـصوص محـدودة     (، وقول علماء األصـول      )وعلم اهللا ال يتناهى   
أعتقـد   ،، فهل هذه صياغة للمشكلة االقتصادية ؟      ٣١ص) والوقائع غير محدودة  

  .تأويل بعيد وفيه تكلف أنه تفسير تلك العبارات لتعني المشكلة االقتصادية،

اليقين  كي ليس من  ن مشكلة المشكلة االقتصادية في المفهوم النيوكالسي      إ -٤
 .فال ينطبق عليها الضوابط الشرعية للتفسير العلمي للقرآن الثابت من العلم

                                                             
)٢٦( Smith, A., “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation”,         

 Pengium Book, : 133-166.                                                                                          
)٢٧(    Recardo, D., Ricardo, D. “The Principles of Political Economy.”, Cambridge        

University Press, : 5-7.                                                                                                    
، رؤية في ضوء االقتصاد اإلسـالمي،  القتصاديتاريخ الفكر ا ) م١٩٢٩(،رفعت السيد العوضي )٢٨(

  . ٣٠٤-٢٨٥: م، ص ص١٩٨٢االقتصاد اإلسالمي والفكر االقتصادي المعاصر، 
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  )اإلنسان االقتصادي الرشيد(اإلعجاز القرآني في المفهوم 
 الكريمـة   باآليةفي سبق القرآن للتعرض للرشد االقتصادي        ويستدل الكاتب 

سـوء   فه بأنـه التبـذير،    ، وقد عرف الـس     النساء ٥)وال تؤتوا السفهاء أموالكم   (
الجهل بالتصرفات الرابحة، خفة العقل، والرشـد هـو عكـس          التصرف بالمال، 

، وصـالح المـال      جمهور علماء األصول والفقه     عند السفه، وهو صالح المال   
  .٣٧ص. )٢٩(مام الشافعيوالدين معا عند اإل

هو أساس السلوك االقتصادي فـي النظريـة        العلمي  إن الرشد االقتصادي    
 ولكن الرشد االقتصادي في اإلسالم يختلف عن ذلك فـي النظريـة             ،تصاديةاالق

 ، الرشد االقتصادي ضمن منظومة القـيم اإلسـالمية        إلىالغربية، فالقرآن سبق    
ولكـن ال    لتحقيق الرشد االقتصادي في حالة الـسفه،      وتتدخل الدولة أو المجتمع     

 ألنه يتعارض مع القيم      الرشد بمفهوم النظرية الغربية    إلىيمكن للقرآن أن يسبق     
يبنـى علـى     اإلسالمية فالسلوك االقتصادي الرشيد في المدرسة النيوكالسـيكية       

  :األسس التالية
حيث جعلت المدرسة السلوك الشخصي للفرد والذي       : التحليل الشخصي  -١

 هو موضوع دراسة علـم االقتـصاد        ،يتأثر بما يناله من لذة وما يصيبه من ألم        
هم تتحدد قيمة الـسلعة عنـد     إذ  يمة عند النيوكالسيك    ويتضح ذلك في نظرية الق    

بالمنفعة التي يحصل عليها الشخص من السلعة وهذه عملية نفسية بحتـة تتـأثر              
 .  المنفعةللقيم الدينية في تحديد هذه وال دخل بذوقه وعقله وإحساسه وقيمه

االعتقاد بأن الحرية المطلقة حق طبيعي لألفراد ومـصدرها الطبيعـة،            -٢
 مـن قبـل     خارج نطاق القانون والنظم االجتماعية، لذلك ال يمكن إلغائها        وألنها  

وهـذا   . ألنها حق أصلي للفـرد منـذ الـوالدة   الدولة أو تحجيرها بالقيم الدينية،   
 .يتعارض مع مفهوم الحرية المقيدة في النظام االقتصادي اإلسالمي

                                                             
 .٣٧، دار القلم، صاإلعجاز االقتصادي للقرآن الكريم) هـ١٤٢٦ (رفيق يونس المصري) ٢٩(
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 التحليل  االعتقاد بأن الفرد هو الخلية األساسية في المجتمع لذلك أخضع          -٣
االقتصادي للنزعة الفردية وأصبح الفرد في ذاته هو أساس المعرفة والمجتمـع            

أنا أفكـر   (هو مجموع األفراد، وقد عكس هذا االتجاه عبارة ديكارت المشهورة           
عارض مع تفضيل مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد        ت وهذا ي  ).إذن أنا موجود  

 . في اإلسالمفي حال تعارضها

المعيار الذي يقود الشخص في سلوكه هـو معيـار منفعتـه            االعتقاد بأن    -٤
ـ  اوهو الذي يقود الحياة االقتصادية تفكيـر       وأنانيته وجشعه، الخاصة،   ، وأن  ا وتطبيقً

المنفعة الخاصة سوف تؤدي إلى تحقيق مصلحة المجتمع وأن السعادة الفردية تؤدي            
الـسعادة  : عياري للمنفعـة  ويتحقق بذلك المبدأ الم   . إلى السعادة اإلجمالية االجتماعية   

وأن مجمـوع الرفاهيـات الجزئيـة    . )٣٠(األعظم للفرد هي السعادة األعظم للمجتمع     
تحقق الرفاهية الكلية وأن المصلحة الخاصة هي نظام القانون الطبيعي الذي يطبـق             

 .)٣١(عن طريق الحرية المطلقة للفرد وعدم تدخل الدولة في الحياة االقتصادية

هو اإلنسان الرشـيد    ) اإلنسان االقتصادي الرشيد  (يكون  وعليه ال يمكن أن     
  .في مفهوم اإلسالم

  )تعظيم الربح (اإلعجاز القرآني في مفهوم
  تعظيم الـربح أهدف وجوب تحقيق إلى على سبق القرآن  الكاتب وقد استدل 
وذكـر   .١٥٢ األنعام) وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن       (باآلية الكريمة   

يسعى في تنميته وتحـصيل الـربح       ( :منها للرازي ) أحسن(ة لكلمة   معان مختلف 
تـدل  (ويقول الكاتب    ،٤٧ص،  )المنفعة القصوى له  ( ورعاية وجوه الغبطة   منه،

                                                             

)٣٠( Schumpeter, J. (1955) History of Economic Thought’ Faber and Faber Ltd., : 130-131.   
، رؤية في ضـوء االقتـصاد       تاريخ الفكر االقتصادي  ) م١٩٨٢ ( العوضي  السيد رفعت )٣١(

  ١٩٦-١٤٨ : صصاإلسالمي، االقتصاد اإلسالمي والفكر االقتصادي المعاصر، 
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إذا بيـع    ظم ثمـن ممكـن،    ع أ إلىاآلية على وجوب تعظيم منافع اليتيم بالسعي        
ح وعلى ذلك لو كان لدينا مشروعان استويا فـي كـل شـيء إال الـرب               (،  )مثال

وأنه من السفه، وخالف الرشد الذي أمر به اإلسـالم أن            الخترنا األعظم ربحا،  
  .٤٩ ص،)٣٢()نختار األقل ربحا

  التعليق
اسـتخدم المنفعـة     وقـد    ، الربح والمنفعة   مفهوم هناك خلط للكاتب بين    -١

تدل اآليـة علـى     (  في قوله   وفي تفسير اآلية   )الغبطة( تعريفبمعنى الربح في    
والنظرية االقتصادية تفرق بين الربح وهو الفـرق         ،)ة اليتيم وجوب تعظيم منفع  

ويكون فـي    ، تعظيمه إلىالذي يسعى المنتج    بين اإليراد الكلي والتكاليف الكلية و     
والـذي   ، للمـستهلك  بينما المنفعة وتكون في تحليل سلوك      تحليل سلوك المنشأة،  

  .واء لديه تعظيمها باالستهالك عند أقصى منحنى من منحيات السإلى يسعى
  وذلك لحماية مـال اليتـيم،  للوصي على مال اليتيمن التوجيه في اآلية  إ -٢

وحمـل المعنـى      تحقيق أقصى األرباح،   إلىالذي يسعى   وليس للمنتج أو المنظم     
  . تكلف وتحميل التفسير ما ال يحتملهليعنى سلوك المنظم في

 اة، ليس مجمع عليه كسلوك رشيد للمنش      تحقيق أقصى األرباح    مفهوم نإ -٣
وهذا يخالف شرط    ،إذ قد يكون هدفها زيادة حصتها السوقية وال يعتبر ذلك سفها          

 .ثبات المفهوم الذي يراد اعتباره من اإلعجاز االقتصادي

إن تعظيم األرباح هدف منظم في األدبيات الغربية وهي مبنيـة علـى              -٤
عـدم  مسلمات النظرية الرأسمالية للسلوك الرشيد للمنتج من األنانية والجـشع و          

مراعاة مصلحة المجتمع وهي ال تتفق مع القيم اإلسالمية فهل يمكـن أن يكـون        
أما إذا لـم يكـن       ،؟ تحقيق مبدأ تعظيم الربح بالمفهوم الغربي      إلىالقرآن السباق   

 .إليه السبق إلىدعاء ربي فهو شيء مختلف فال نستطيع االبالمفهوم الغ

                                                             
 .٤٩، دار القلم، صاإلعجاز االقتصادي للقرآن الكريم) هـ١٤٢٦ (المصري رفيق يونس) ٣٢(
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   نظريات الفائدةاإلعجاز القرآني في
علـى اإلعجـاز االقتـصادي    ) وحرم الربـا ( باآلية الكريمة   تب الكا استدل

ذلك أن نظريات الفائدة لم تفلح في مصادمة تحريم الربا في القـرآن إذ               للقرآن،
  .)٣٣( والعلميإن هذه النظريات ليست قوية بالمعيار المنهجي

  :ويرد على قول الكاتب التالي
ار المنهجي والعلمي   ال يمكن القول بأن نظريات الربا ليست قوية بالمعي         -١

 فلو أخذنا بمعيار فردمان أن العلمية تتوقف علـى       ،إذ معايير العلمية ليس موحدة    
مقدرة الظاهرة على التفسير والتنبؤ لوجدنا أن نظريات الفائدة يمكـن أن تفـسر              
تأثير الفائدة على المتغيرات االقتصادية األخرى وتستطيع أن تتنبـأ بـالتغيرات            

الفائدة، وال يمكن دحض نتائج األبحاث العلمية التي ترجـع        التي تؤثر على سعر     
النمو االقتصادي الغربي والمقدرة على التحكم في نمو المتغيرات األساسية مثـل       

ن استدالل  إ وعليه ف  . سعر الفائدة  إلىلة ونسبة التضخم    الناتج القومي ومعدل العما   
ـ            ة بالمعيـار   الكاتب على وجود إعجاز اقتصادي بسبب عدم وجود نظريـة قوي

 .غير صحيح العلمي لتفسير الفائدة،

 ،ليس ألنه متغير اقتصادي ليس له تـأثير         في اإلسالم  تحريم الفائدة أن   -٢
 في الوقت الذي    ،إنما ألنه يتنافي مع مبدأ العدالة الذي يقوم عليه النظام اإلسالمي          

  . )٣٤( من أهداف النظام الرأسماليالةد هدف تحقيق العال يعتبر
   القرض عقد معاوضة ناقصة مبدأاإلعجاز في
فلكم رءوس أمـوالكم    ( ية الكريمة القرآني باآل  على اإلعجاز     الكاتب ويستدل

 ،ة وتبرع وتفسير ذلك أن عقد القرض هو عقد معاوض        ،)ال تظلمون وال تظلمون   
                                                             

  .٥٥، دار القلم، صاإلعجاز االقتصادي للقرآن الكريم) هـ١٤٢٦ (المصري رفيق يونس) ٣٣(
، دار حافظ للنشر    مقدمة في أصول االقتصاد اإلسالمي     )هـ١٤١١ (القري محمد علي ) ٣٤(

 .١٠٤-١٠٢: والتوزيع، جدة، ص ص
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 ،فهو معاوضة ألن المقترض يرد مثل مـا أقتـرض         .قد معاوضة ناقصة  وهو ع 
وهذا يعنـي    في المستقبل، ) ١٠٠(في القيمة من    اليوم أكثر   ) ١٠٠(وناقصة ألن   

ن القرض قائم علـى     إأن القرض الحسن فيه ربا نساء لصالح المقترض وحيث          
 البيع اآلجل القائم علـى العـدل،        ولكن في  فيغتفر هذا الربا،  ) اإلرفاق( اإلحسان

 للزمن حصة مـن  وبهذا يكون ،تبرر الزيادة لمساواة المائة العاجلة بالمائة اآلجلة  
  .)٣٥(الثمن أي يقول بالتفضيل الزمني

ية الكريمة بأن   رك طاحنة مع معارضيه في تفسير اآل      لقد خاض الكاتب معا   
القرض الحسن فيه ظلم للمقرض بسبب عدم المساواة ويجبر هذا الظلم الثـواب             

  .)٣٦(من القرض
  :ويشوب منطق الكاتب هذه المآخذ

المـستقبل لـيس    فـي    )١٠٠(اليوم هو أكثر من     ) ١٠٠(إن القول بأن     -١
هي نقود سلعية مثل الذهب أو الفـضة أو         ) ١٠٠(ـ   فلو كانت ال    دائما، صحيحا
ن قيمتها اليوم تساوي قيمتها في المستقبل لو كان نسبة التضخم يـساوي             إالقمح ف 

صفرا وتساوي أكبر من قيمتها الحالية لو كان التضخم موجبا وتساوي أقل مـن              
  .كان التضخم سالبا قيمتها لو

في المـستقبل يكـون     ) ١٠٠(اليوم أكبر من    ) ١٠٠(ـ  لقول بأن ال  ن ا إ -٢
هي نقود ورقية تنخفض قيمتها     ) ١٠٠(ـ   وهو كون ال   صحيحا في حاالت محددة   

الشرائية بسبب السياسة التضخمية التي تتبناها الدولة، بالتالي يعتبـر انخفـاض            
 النقديـة    من الضرائب التي تفرضها الدولة على المـدخرات        عالقوة الشرائية نو  

فلو لـم يكـن هنـاك        ،وعلى االستثمارات النقدية والتي تكون في شكل قروض       
 . اآلجلة١٠٠ الحاضرة تساوي١٠٠  تكونتضخم سوف

                                                             
  .٦٦، دار القلم، صاإلعجاز االقتصادي للقرآن الكريم) هـ١٤٢٦ (المصري رفيق يونس) ٣٥(
  .٨٠-٧٠:دار القلم، دمشق ،الجامع ألصول الربا ) هـ١٤١٢ (لمصريا رفيق يونس) ٣٦(
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) أي الفائـدة ( ، ألنهـا  فيه تبرير للفائدة للنقودإن القول بالتفضيل الزمني   -٣
الحاضر مـع   ) ١٠٠( مساواة   إلى ألنها تؤدي     رفع الظلم عن المقرض    إلىؤدي  ت
 أي ال يرغب باإلحـسان أو البـر وهـو       الذي وذلك للمقرض  المستقبل،) ١٠٠(

  . غير واجب فعلهاإلحسان

وضة إذا سـاهمت    افي عقد المع  يمكن أن يكون للزمن حصة من الربح         -٤
 سلع ثم تتحول السلع     إلىففي التجارة تتحول النقود      النقود في خلق قيمة مضافة،    

 بـين   ه السلع خالل زمن محدد، والفرق      نقود أكثر من النقود التي اشتريت ب       إلى
 التي يمكن للنقود أن تشارك فيها لـيس بـسبب           ، القيمة المضافة  ، تسمى القيمتين

الزمن ولكن بسبب المشاركة في القيمة المضافة، وكذلك في البيع اآلجل فمبـرر             
الزيادة هي الخدمات والمنافع التي حصل عليها المشتري حاال بدل من االنتظـار    

والزيادة تكـون    ، لشرائها في المستقبل   اإلمكانيةتكون لديه   ى  حت منها   والحرمان
 . باألجلةية للسلعة المشتراد الح المتمثلة في المنفعةلهذه القيمة المضافة

أهدر اإلسالم الفائدة على القروض ألن النقود ال تولـد قيمـة مـضافة             -٥
قد مـضاربة أو     في ع   األخرى اإلنتاج بعناصر   )النقود( امتزجتبنفسها ولكن إذا    

 من ذلك والتـي تتمثـل فـي أربـاح المـضاربة      مضافةقيمة  تتولدمشاركة و 
 .شاركت النقود فيهاوالمشاركة، 

  التفضيل الزمني اإلعجاز القرآني في
يحبون ( هذا المفهوم باآلية الكريمة      إلىوقد استدل الكاتب على سبق القرآن       

ن الناس قـد فطـروا علـى        وتفسير ذلك أ   ،)العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيال    
 تفـضيل   إلىولتحويل الناس عن تفضيل العاجل       تفضيل الحاضر على المستقبل،   

 في اآلخرة وجعلها خيرا فـي النـوع وأدوم فـي     ىاآلخرة، زاد اهللا سبحانه تعال    
 ، اآلخرة ومن لم يـؤمن     إلى من العاجلة    فمن آمن باآلخرة تحول تفضيله     زمن،ال
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في من يفضل    )٣٧(، وقد ذكر الكاتب قول الغزالي     بقي تفضيله للعاجلة عن اآلخرة    
آلخرة نسيئة والنقـد خيـر مـن        اأنهم قالوا أن الدنيا نقد و     ( العاجلة عن اآلخرة  

وهو محل   ات اآلخرة شك، وال يترك الشك باليقين،      ات الدنيا يقين ولذّ   النسيئة ولذّ 
ئة هـو   ، لكن الكاتب خالف الغزالي بقوله أن النقد خير من النـسي           )تلبيس إبليس 

ولكن التلبيس يكون في تجاهل التثقيل الـذي جعلـه اهللا فـي اآلخـرة               صحيح  
فعليه يجب أن يكـون تفـضيل    خرة،ات اآل، وليس في عدم التأكد من لذّ     لألعمال

وعليه يكون التفضيل الزمني لغير المـؤمن        المؤمن الرشيد لآلجلة عن العاجلة،    
أي أن   ،كه بسعر الفائدة  هو موجب بمعني أنه يجب أن يعوض عن تأخير استهال         

 يفضل اآلخرة على الـدنياأي      بينما المؤمن نسيئة،  ) ١٢٠( عاجل تساوي  )١٠٠(
 أي ، الغير مـؤمن    سلوك ويكون سلوكه عكس   بالمفهوم االقتصادي تفضيله سالبا   

  .نسيئة) ٨٠( عاجل تساوي) ١٠٠(
  التقييم
عاجلـة  ) ١٠٠(إن القول بأن المؤمن يحب اآلجلة عن العاجلة بعنـي            -١

المـؤمن   إذ إن  ،ال تفق مع طبيعة البشر    و آجلة غير صحيح،  ) ٨٠(تساوي عنده   
) ١٠٠(إذ إن    ،)٣٨()نه لحب الخير لـشديد    إ ( يحبون المال الكثير   وغير المؤمن إذ  
  .إذ يعتمد على تفصيالته آجلة، )١٢٠( آجلة أو) ١٠٠(عاجلة تساوي 

 عند كينزالذي  هو األساس لنظرية سعر الفائدة للنقود أن التفضيل الزمني   -٢
 .ثمـن الفرصـة البديلـة       هو سعرا لفائدة   إذ أن  كما ،يعتبر الفائدة ظاهرة نقدية   

ن الفرد لديه تفضيل زمني إذ يفـضل   أوتفترض النظرية الكالسيكية لسعر الفائدة      
دخـار إي تقليـل      يمكن إقناعه باال   حتىلذلك و  االستهالك الحالي عن المستقبلي،   
                                                             

، تعليق بديع السيد    الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين     ) هـ١٤٠٩ (الغزالي محمد) ٣٧(
  .اللحام، دار االيمان

  .٧٠، دار القلم، صاإلعجاز االقتصادي للقرآن الكريم) هـ١٤٢٦ (المصري رفيق يونس) ٣٨(
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كبـر  أعلي المبالغ المدخرة والتي تؤدي إلى استهالك دفع فائدة   ت استهالكه الحالي 
ن أوهذا يعني . )٣٩(وهنا تكون الفائدة ثمن أو مكافئة االنتظار للمدخر في المستقبل،

ن العالقة بين كمية االدخار وسعر      أ يأ كبرأارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى ادخار       
 .الفائدة عالقة موجبة وهذا يعرف بتأثير اإلحالل

ـ      ظرية غياب عدم التأكد،   تفترض الن  -٣ اآلن ) ١٠٠( ـأي من يـضحي ب
جد عدم تأكـد مـن       و ولكن لو  مستقبال، )١٢٠(سوف يضمن له الحصول على      

ن هذا ال يخضع لنظرية التفضيل الزمني وإنما        إمستقبال ف  )١٢٠(الحصول على   
فلو كان كارها للخطر سوف لن يستثمر   نظرية سلوك الفرد وتفضيله للخطر،     إلى
إال إذا عوض عن ذلك الخطر بعالوة مخاطر يقتنع بها، أما إذا كان             ) ١٠٠( ـال

محايدا تجاه المخاطر فإنه لن يطلب عالوة مخاطر ويرضى بالعائد على االستثمار 
حتى لـو  ) ١٠٠( اآلمن وهو سعر الفائدة، أما إذا كان محبا للمخاطر فهو يستثمر   

  .يتوقع الخسارةوهذا هو المقامر الذي يلعب حتى لو ) ٨٠(كان يتوقع 

ألن التفضيل الزمني    أن تفسير اآلية على التفضيل الزمني غير صحيح،        -٤
 ريال  ١٢٠ـة ب لّا ريال ح  ١٠٠أي   يشترط تبادل نفس الوحدة في فترات مختلفة،      

ال يعتبر هذا من التفضيل      ، آجل  كيلو قمح  ٥٠ـ ريال حالة ب   ١٠٠آجلة، فلو كان    
رنة بين ملذات الدنيا بنعيم اآلخرة وهـم  اية مق وفي اآل، بل يعتبر بيع آجل   الزمني

  .وحدتان وصنفين مختلفين ال يجري المقارنة بينهما

 باختالف، وهذا الشك يختلف ك شك في الحصول على ملذات اآلخرة   أن هنا  -٥
 يقوى ويضعف كذلك    واإليمانن درجات اإليمان مختلفة     إوحيث   درجة إيمان الفرد،  

كن للمؤمن أن يكون لديه شك في دخوله الجنة ، وعليه يم  درجة الشك في نعيم اآلخرة    
 .ألن عمل اإلنسان وحده ال يكون كافيا لدخول الجنة بدون رحمة اهللا

                                                             

)٣٩( Samuelson, P. (1976) Economics, McGraw-Hill, p. 613.                                           



 ٢٣                                                حوار األربعاء                                                        
 

 

 إلعجاز االقتصاديفي اال يمكن أن يكون علم االقتصاد موضوعا 

إن أهم الضوابط الشرعية التي ال تتحقق في التفسير االقتـصادي العلمـي             
ال بالفروض  يفسر القرآن إال باليقين الثابت من العلم،أالّ ( للقرآن الكريم هو قيد أن

 أما الحدسيات والظنيات فـال . والنظريات التي ال تزال موضع فحص وتمحيص

يجوز أن يفسر بها القرآن الكريم؛ ألنها عرضة للتصحيح والتعديل إن لـم تكـن    
  : حيث ال يمكن أن يتحقق هذا الضابط لألسباب التالية)أي وقت لإلبطال في

  من العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاالقتصاد يدخل ض :أوال
وهـي   من المتفق عليه أن االقتصاد من العلوم اإلنـسانية واالجتماعيـة،          

وأهدافها الكلية ترتببط بالخـصوصية الثقافيـة والمـوروث         ترتبط في غالياتها    
الثقافي للحضارات والقيم والمبادئ السائدة في كل مجتمع وهـي التـي تـشكل              

ويلعب المـذهب االقتـصادي دورا       ذهب االقتصادي الذي يؤمن به المجتمع،     الم
كبيرا في تحديد األهداف االقتصادية الكلية فـي المجتمـع وتفـسير الظـواهر              

وتشكيل نظرياتها االقتـصادية التـي       وانتقاء وتصميم طرق بحثها،    االقتصادية،
 يجـب أن يكـون      فعليه تفسر السلوك االقتصادي للوحدات االقتصادية للمجتمع،     

، إذ مذهبا ونظامـا وعلمـا     د الرأسمالي، مختلف عن االقتصا   االقتصاد اإلسالمي 
يختلف في أهدافه الكلية وفي القيم التي توثر فـي سـلوك وحدتـه االقتـصادية       

فعليه فإن استخدام الطريقة االستقرائية في دراسـة   والنظريات التي تمثل سلوكه،  
ى حقائق علمية اقتـصادية مطلقـة إذ إن         السلوك االقتصادي سوف لن يؤدي ال     

الحقائق والنظريات التي يتم التوصل اليها تكون نسبية يشترط لصحتها الزمـان            
وبذلك يجب أن ال نتوقع القرآن أن يسبق القرآن         ،  )٤٠(والظروف التي أجريت فيه   

                                                             

: اإلعجار القرآني في العلوم اإلنسانية واالجتماعية )م٢٠١٠ (مصطفى صالح الشيمي) ٤٠(
 WWW.aleajaz.org(2010) ، االقتصاد نموذجا
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اهيم فالكريم الى اكتشاف النظريات االقتصادية الرأسمالية الي تمثل سلوك قيم وم          
  . تتفق مع القيم اإلسالميقد ال
 ال يوجد اتفاق بين االقتصاديين على موضـوع علـم االقتـصاد وعلـى             :ثانيا

  منهجية دراسته
إن القول بأن علم االقتصاد هو علم إدارة المـوارد االقتـصادية النـادرة              

تمثل فيه   إلشباع الحاجات أو الرغبات اإلنسانية غير المحدودة، أو هو العلم الذي          
إلنسانية البداية والنهاية، على الرغم مـن أنـه األكثـر قبـوال بـين               الرغبات ا 

االقتصاديين إال أنه تعريف مدرسة النيوكالسيك لعلم االقتصاد وبالتالي ال يمكـن       
أن ينطبق على المدارس االقتصادية األخرى، ففي المدرسة الكالسيكية يعتبر آدم           

روة الـشعوب بينمـا      أن موضوع علم االقتصاد هو طبيعة وأسباب ث        )٤١(سميث
م المنتج بين طبقات المجتمـع      ييرى ريكاردو أن موضوع علم االقتصاد هو تقس       

ال وهـي العمـل ورأس المـال    أالمختلفة أو توزيع الناتج بين عناصر اإلنتـاج         
، وبالتالي فإن هذا التعريف لعلم االقتصاد ال يمثل وجهة نظر النظام            )٤٢(واألرض

عينة من مراحل عمل هذا النظـام، وبالتـالي ال          الرأسمالي إذ أنه يمثل مرحلة م     
يمكن القول أن هذا التحديد لموضوع علم االقتصاد أو التعريف لعلـم االقتـصاد     
ولم يكن هناك اتفاق بين العلماء على المنهجية التي يجب أن تتبع في دراسة علم               

 هو صحيح لكل النظم االقتصادية ألنه يعكس واقع النظـام الرأسـمالي      االقتصاد  
، إذ اختلفت بـاختالف المـدارس       )٤٣(فقط وفي مرحلة معينة من مراحل تطوره      

االقتصادية التي تأثرت بالمرحلة االقتـصادية التـي مـرت بهـا المجتمعـات              
وبالمشكالت االقتصادية في تلك المرحلة، وبالتالي الغايـات واألهـداف التـي            

                                                             
)٤١( Smith, A. (1978) “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation”, 

Pengium Book, : 133-166.                                                                                         
)٤٢( Recardo, D., Op.cit, : 5-7.                                                                                            
  . ٣٠٤-٢٨٥، مرجع سابق، ص ص رفعت السيد العوضي )٤٣(
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 ريكاردو الذي كان    فقد اختلفت منهجية ديفيد   . ينشدها الباحث في دراسة االقتصاد    
 عن فردمان   )٤٤(هدفه تفسير العالقات االقتصادية أو اكتشاف القوانين االقتصادية       

 وهـذا   )٤٦( وعن ماكلوسكي الذي كان هدفـه اإلقنـاع        )٤٥(الذي كان هدفه التنبؤ   
االختالف ال يمكن حله عن طريق الدراسات والمـشاهدات التجريبيـة حـسب             

  .ن هناك تعددية في المنهجيةلذلك يجب أن تكو. )٤٧(استنتاج كالمير
ويظهر هذا االختالف من دراسة المنهجية المتبعة في المدارس االقتصادية          

ينطبـق   ال ،وعليـه  .المختلفة وفي موضوع علم االقتصاد والتي قامت بدراسته       
أالّ يفـسر   (  وهو على علم االقتصاد، المعيار الشرعي الخاص باإلعجاز العلمي       

ذلك أن تعريف علـم االقتـصاد ومنهجيـة          ،)ت من العلم  القرآن إال باليقين الثاب   
  .دراسته والمفاهيم االقتصادية له ال تتسم بالثبات أو االتفاق عليها

 إن النظريات والمفاهيم االقتصادية مبنية على قيم أخالقية قد تتعارض مع      :اثالث
   القيم اإلسالمية

ية ومعايير حكميـة    إن النظريات والمفاهيم االقتصادية مبنية على قيم أخالق       
يم، وعلى الرغم من    نابعة من المذهب االقتصادي الذي يشكل المنبت لهذه المفاه        

االقتصاد علم موضوعي يهتم بما هو كائن ال بما        ون  يعتبر االقتصاديين   بعضأن  
ال ينكر هؤالء أن يعتمد المـذهب االقتـصادي والنظـام           يجب أن يكون إال أنه      

ية على قيم أخالقية ومعايير حكمية فكينـز األب         االقتصادي والسياسات االقتصاد  
  )٤٨(:ومن قبله ليون فالراس يقسم المشاكل التي يواجهها االقتصاد إلى ثالثة أقسام

                                                             
)٤٤(D. Ricardo (1975) “The Principles of Political Economy.”, Cambridge University        

Press, : 5-7.                                                                                                                                    
)٤٥(M. Friedman (1953) “Essays in Positive Economics”, Chicago, The University of        

Chicago Press.                                                                                                               
)٤٦(D.N. McCloskey (1986) “The Rhetoric of Economics”, Brighton: Harvester.             
)٤٧(  A. Klamer, (1984) “The New Classical Macroeconomics”, Brighton, Harvester.    
)٤٨( N. Keyness (1917) The Scope and Method of Political Economy, 4th Ed., : 30-60.      



 هـ١٤٣١/١٤٣٢العام الدراسي                                                ٢٦
 

 

 دراسة وضعية علمية للقوانين االقتصادية وهـذا هـو موضـوع علـم       -أ
  .االقتصاد عند روبنز

تمـع   اقتصاد سياسي تطبيقي، وهذا يهتم بتحقيق أهـداف محـددة للمج     -ب
وذلك باستخدام البيانات واإلحصاءات والعالقات بين المتغيرات االقتصادية وهذا         

  .هو موضوع النظام االقتصادي والسياسات االقتصادية
 القيم والمعايير األخالقية والتي تحدد األهداف الكلية للمجتمع وتقتـرح           -ج

ـ      . السياسات االقتصادية الالزمة لتحقيقها    ة مناقـشة أو    ومع ذلك فهو يؤكد أن أي
  .دراسة علمية للعالقات االقتصادية ال يمكن فصلها عن األخالق والقيم والمثل

أما جونار ميردال فيعتبر أن االعتقاد بأن النظرية االقتصادية التـي تتمتـع       
باستقالل تام عن القيم وبأن هناك معرفة علمية يمكن استخدامها بصورة مـستقلة      

فرط في السذاجة بل يؤكد أن أفكارنـا العلميـة          عن القيم واألخالقيات، اعتقاد م    
حبلى بالقيم، وبالتالي فهي غير قابلة للتعريف إال من خالل تقييمات سياسية وأن             

. )٤٩(الدقة العلمية تستدعي إبراز هذه القيم بوضوح، أي ال تكون افتراضات خفية           
  .ويعتقد أن التحليل النظري يعتمد بالضرورة على هذه القيم

سمينز أن أية نظرية اقتصادية ال يمكن أن تكون مستقلة عـن            ويؤكد أرثر   
لمسات عقائدية، وأن الفصل بين التحليل االقتصادي وتلك القيم أو بينـه وبـين              

  .)٥٠(المعطيات السياسية أمر صعب االلتزام به
ـ            بـشكل   اأما هيلبرونر يرى أن التحليل االقتصادي ال يمكن أن يكون خالي 

 فـي علـم   امية أو األحكام المنهجية، وهذا ال يعتبر عيب  كامل من االعتبارات القي   
وفي رأيه   ،ني علم االقتصاد ويجعله أكثر واقعية     غاالقتصاد بل على العكس إنه ي     

  :ل القوانين االقتصادية من الزوايا التاليةأن األحكام القيمية تدخ
                                                             

)٤٩(  C. Myrdal (1972) Against the Streem, Cambridge University, : 55-60.               
)٥٠(    Auther Smithies (1954) Economics and Public Policy, Broking Lectures, : 2-3.  
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إن االقتصاديين يفرضـون علـى الـسلوك االقتـصادي أو المنطـق              -أ
وهم يعرفون أنه في أحـسن الحـاالت أن تلـك           ). قوانين اقتصادية (االقتصادي  

االقوانين تصف جانبا يسيرا من الحقيقة الفعلية للسلوك أو أنها تخطئه تمام.  
 على سـلوك    (Maximization)إن افتراض فرضية التعظيم أو التكثير        -ب

      ألحكام القيمية   تظهر ا  إذ .)٥١( قيمية االوحدات االقتصادية يعتبر في حد ذاته أحكام
يث تفترض فرضية الرشد االقتصادي حفي الطريقة االستنباطية لدراسة االقتصاد 

أن يهتم الفرد بتعظيم منفعته الشخصية من السلع أو الموارد االقتصادية، وبالتالي            
 مصالح اآلخرين فال يهتم وليس لهم       أويأخذ في اعتباره منافع       ال أي ايكون أناني 

اق الذي ال يعود عليه بالنفع المادي مثل أن يتصدق، كما أنه ال  أي منفعة من اإلنف   
  .يهمه التكاليف أو المنافع االجتماعية لتصرفاته

 في تقـدير  اإلحصائيةأما في الطريقة االستقرائية حيث تستخدم البيانات         -د
أو اكتشاف العالقات أو القوانين االقتصادية فإن األحكام القيمية تظهر            اختبار أو

لنماذج االقتصادية الموضوعة لتفسير السلوك حيث تبـسط تلـك العالقـات     في ا 
وتنحصر في متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة حيث تختار تلك المتغيرات التـي            
يعتقد الباحث أنها مهمة ويستبعد تلك التي يعتقد أنها غير مهمة والتـي يتجمـع               

ناورات عدة حتى يصل    ويقوم الباحث بم  . تأثيرها في بواقي األخطاء في النموذج     
إلى النتائج المستهدفة مثل أن يجعل الدوال غير خطية ولوغاريثميـة أن كانـت              

  .الدوال الخطية ليس لها معنوية إحصائية
) بما فيهـا علـم االقتـصاد      (أما أوسكارالنكه فيؤكد أن العلوم االجتماعية       

 مفـاهيم   فـإذا كانـت    .)٥٢(بطة بعقيدة النظام االجتماعي فهي بذلك عقائدية      امتر
                                                             

)٥١( Obert, Heilbroner, “Economics – How Scientific a Science”, Economic Impact,    
No. Two, : 55-56.                                                                                                            

، االقتصادي اإلسالمي محمد أحمد صقر. ولمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى د )٥٢(
بحوث مختارة من المؤتمر العالمي  -االقتصاد اإلسالمي "تفاهم ومرتكزات، مقال في 

 جامعة الملك -المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي " األول لالقتصاد اإلسالمي
  .٣٢-٢٥:  صعبدالعزيز، ص
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االقتصادية مبنية على القيم الرأسمالية والتي تختلف منابعها عـن منـابع القـيم              
 مفاهيم قد تتناقض القيم المبنية عليها       إلىاإلسالمية فكيف يمكن أن يسبق القرآن       

  .القيم اإلسالمية
  علم االقتصاد   بناء الخلل في منهجية:رابعا

وهو سلوك اإلنسان في     ي،إن موضوع علم االقتصاد هو السلوك االقتصاد      
وهـو   سعيه لتلبية احتياجاته األساسية المختلفة والالزمة للعيش ولتحقيق رفاهيته، 

مفطور على ذلك بما أودع اهللا فيه من الغرائز كغريزة حب الحياة والخوف مـن         
الموت وحب المال واالستكثار منه وتفضيله لمنفعته على منفعة غيـره وسـعيه             

وكان سعيه لتحقيق هذه الغرائـز       عادة وتجنبه للضرر واأللم،   لتحقيق المنافع والس  
نشاء لوضع القوالب والنظريات التي تؤطر لهـذا         سلوكا فطريا، وعلم االقتصاد   

السلوك بهدف تفسيره ومعرفة العوامل التي تؤثر فيه والتنبؤ به والتـأثير عليـه              
 .ضمن مسيرة اإلنسان في تطوير معرفته والذي جبل على استكشافها

وقد وجد تفسير بعض السلوك االقتصادي لإلنسان متنـاثرا فـي كتابـات             
 تيميـة   بناو خلدون والمقريزي    وابنالفالسفة والمفكرين مثل أرسطو وأفالطون      

على مختلف العصور، ولكن لم يولد علم االقتصاد كعلم مستقل له حقله المعرفي             
ن السابع عشر علـى يـد   المنفصل عن الفلسفة وبقية العلوم اإلنسانية إال في القر    

ولكن ميالده كـان فـي الحقبـة         دم سميث في كتابه ثروة األمم،     آأبو االقتصاد   
والتي أتسمت بثورة العلوم والتقدم العلمية وهي فترة االنفصام النكـد           ) التنويرية(

فكان العقل هو    بين الدين والعلم في أوربا والثورة على الكنيسة والديانات جميعا،         
ل ما يمكن أن يدركه العقل ويثبت وجوده يكون موجودا ويكـون       مصدر العلم وك  
 وما ال يمكن أن يدركه يكون غير موجود والمعرفة به ال يكـون         ،موضوع العلم 

وعلـم الكهانـة     ،)الميتافيزيقا(من العلم مثل علم الغيب وعلوم ما وراء الطبيعة          
 رفة العلميـة  والتنجيم ويظهر ذلك بوضوح في نظرية العلم الحديث لطبيعة المع         
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والتي تقوم على االعتقاد بوجود نظام طبيعي حتمي يخضع لـه            ،)أالبستملوجيا(
مطلق  إلىال وجود خروق له يقوم على مبدأ السببية من مطلق الماضي             و الكون

هـو   ودور العلـم   المستقبل في مطلق المكان وكان هذا األساس لفيزيا نيـوتن،         
النظام باستخدام الطرق االسـتقرائية      الصيغة الرياضية لسلوك هذا      إلىالوصول  

القائمة على الحواس والتجريب، لذلك غاب عن علم االقتصاد األخالق والـدين            
وكل تأثير لإليمان بالغيب على السلوك االقتصادي مثل اإليمان بالبعث والجنـة            
والنار والحساب والجزاء والقضاء والقدر وأصل اإلنسان ومصيره والغاية مـن           

عتبر قصور معرفي وذلك لمحدودية العقل ومحدودية الحواس التـي  وهذا ي  خلقة،
عرفة التي يمكـن     محدودية الم  إلىيعتمد عليها في اإلدراك والشعور، وهذا أدى        

  .اللعقل أن يحيط به

 التـي   المقـدرات أدى االعتماد على العقل في معرفة مجاالت خارجة عن          
ضالل في تفسير كثير مـن       تخبط و  إلىزود بها وعن الوظيفة التي خلق ألجلها        

الظواهر مثل الخالق وأصل اإلنسان وغاية وجوده ومصيره، والـروح والحيـاة            
في ) الكالسيكية( وقد تم االعتماد على نظرية المعرفة العلمية الحديثة        بعد الموت، 

لذلك وفـي التأسـيس لعلـم        تأسيس علم االقتصاد وتفسير الظواهر االقتصادية،     
 (Positive)  االقتصادية المختلفة منهج التحليل االيجابي     االقتصاد اتبعت المدارس  
، واسـتخدمت الرياضـيات والطريقـة     (Normative)بدالً من التحليل القيمـي 

االستنباطية والتجريبية أسوة بالعلوم الطبيعية في اكتشاف القوانين التـي تحكـم            
لجمعـي  وذلك باعتقاد أن السلوك االقتصادي الفـردي وا        العالقات االقتصادية، 

يخضع لقوانين طبيعية حتمية يسعى علم االقتصاد الكتشافها مثلها مثل القـوانين            
. وبذلك استكمل الكالسيكيون أسس علم االقتـصاد      . التي تحكم الظواهر الطبيعية   

وعمل الكالسيكيون على اكتشاف القوانين التي تحكم الظـواهر االقتـصادية، إذ            
 . االرتباطات الموجودة بين تلك الظواهراعتقدوا أن فهمها هو مفتاح فهم وطبيعة
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الذي أثبت  (و) الكالسيكية( أدى تبني علماء االقتصاد نظرية المعرفة الحديثة      
 محدوديـة المعرفـة   إلى )التطور في العلوم الطبيعية في القرن العشرون خطئها      

عدم صحة   إلىعتمد عليها الفكر الغربي في تأسيس علم االقتصاد وبالتالي          ا التي
لى العجـز فـي التبـوء بهـا         إر كثير من التقلبات واألزمات االقتصادية و      تفسي

لى تعرض العالم لألزمات بطريقة منتظمـة وتعـرض المجتمعـات           إو وتجنبها،
 المشكالت االقتصادية الدائمة والتي     إلىللنتائج المدمرة لتلك األزمات، باإلضافة      

 اإلنسانية وقـد فـشلت       تعاسة إلىتعاني منها البشرية لفترات طويلة والتي أدت        
لحلها والتي   في تفسيرها وأخفقت كل الوصفات التي أتت بها        النظرية االقتصادية 

الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة والصراع الناتج عن عدم العدالـة            من أهمها 
لـى هـدر المـوارد      إ الصراع واالقتتال و   إلىوالظلم في العالقات االقتصادية و    

صـالح للنظريـة   إشرية، لذلك ارتفعت األصوات للبحث     االقتصادية والنفوس الب  
بديل لها لتحقيق األهداف التـي وضـعت        ال  ومنهجية دراستها لوضع   االقتصادية

  .)٥٣(للنظرية االقتصادية ولكنها فشلت في تحقيقها
  :ملخص

لإلجابة على التساؤل تم التفريق بين اإلعجاز االقتصادي العلمي الذي يقوم           
هيم والنظريات االقتصادية التقليدية واإلعجاز االقتـصادي      على سبق القرآن للمفا   

والذي يقوم علي على سبق القرآن الكريم بوضع النظم والتـشريعات            التشريعي،
وبعـد اسـتعراض    التي تحقق الرفاهية والعدالة واالستقرار االقتصادي للبشرية،    

 تـشريعي، إلعجاز االقتصادي العلمي والفي االمفاهيم والضوابط الشرعي للبحث   
إلعجـاز االقتـصادي العلمـي      في ا تم استعراض وتقييم  نماذج من الدراسات        

 اإلجابة وهو أن هناك إعجاز اقتصادي تـشريعي         إلىوتم الوصول    والتشريعي،
                                                             

: ، ص ص  ٢٦٤، عالم المعرفة    فلسفة العلم في القرن العشرين    ) م٢٠٠٠ (يمنى الخولي ) ٦٢(
٥٩٠-٥٨١. 
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في القرآن الكريم ولكن ال يمكن أن يكون هناك إعجاز اقتصادي علمـي بـسبب    
فـي  راسات الخاصـة    إلعجاز العلمي في الد   في ا عدم تحقق الضوابط الشرعية     

 إن -١: ألسباب التاليـة  الى  إ ويرجع ذلك    إلعجاز االقتصادي العلمي في القرآن    ا
النظريات االقتصادية الرأسمالية  تمثل سلوك قيم ومفاهيم قد ال تتفق مـع القـيم              

 ال يوجد اتفاق بين االقتصاديين على موضوع علم االقتصاد وعلى           -٢اإلسالمي
ى علم االقتصاد، المعيار الشرعي الخاص باإلعجاز       منهجية دراسته ال ينطبق عل    

 إن النظريـات    -٣ ،)أالّ يفسر القرآن إال باليقين الثابت من العلـم        (العلمي وهو   
  .والمفاهيم االقتصادية مبنية على قيم أخالقية قد تتعارض مع القيم اإلسالمية

  المراجع
   العربيةالمراجع: أوالً

إعجاز تشريع الزكاة في قياس الطاقة المالية وفي النصاب النقدي،           )هـ١٤٢٧(كوثر   ،األبجي
لمؤتمر العالمي الثـامن لإلعجـاز      ا الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة،      

  .الكويت ،العلمي
  .تونس، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، ورتفسير ابن عاش) م١٩٨٤ (ابن عاشور

دراسـة  : يدور القيم واألخالق على النشاط االقتصاد )هـ٢٠٠٣(محمود عبدالكريم أحمد   ،أرشيد
 .جامعة النيلين قسم اقتصاد، كلية التجارة والدراسات االقتصادية واالجتماعية، ،تحليلية

، دار الزهـراء  اقتصاديات جدوى المشروعات االقتصادية ) هـ١٤٢١ (بامخرمة، أحمد سعيد  
 .٣للنشر، ص

  .٢٦٤ ، عالم المعرفةفلسفة العلم في القرن العشرين) م٢٠٠٠ (الخولي، يمنى
  .)١٤/١٤٤(ران ، دار الكتب العلمية، طهتفسير الرازي) .ت.د (الرازي

 .)٨/٤٨١(دار المعرفة، بيروت  ،تفسير المنار ).ت.د( رضا، محمد رشيد
 .، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروتالبرهان في علوم القرآن.) ت.د (الزركشي
اإلعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن الكريم وأثرة         )هـ١٤٢٧(أحمد يوسف    ،سليمان

المـؤتمر   االقتصادي واالجتماعي، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة،        
  .الكويت ،العالمي الثامن لإلعجاز العلمي
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 .٦٣-٢/٥٥، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة محمد علي صبيح، الموافقات.) ت.د (الشاطبي
: جتماعيةاإلعجاز القرآني والنبوي في العلوم اإلنسانية واال       ).ت.د(مصطفي صالح    ،الشيمي

  االقتصاد نموذجا
البحـث الفـائز    ،ن الغذائي في القرآن والـسنة    أصول األم  )هـ١٤٢٦( سيد أحمد  ،الصوري

 .بالمسابقة العلمية بهيئة اإلعجاز العلمي
العالميـة   الهيئة القيم األخالقية في السياسة المالية اإلسالمية،      )هـ١٤٢٧(عطية   ،عبدالواحد

 .الكويت المؤتمر الثامن لإلعجاز العلمي، ،لإلعجاز العلمي
ضوابط البحث في إعجاز القرآن الكريم في العلوم االجتماعية،         ) هـ١٤٢٦( السيدرفعت   ،العوضي

  .٥٩-٥٦: ، ص صية لإلعجاز العلميالهيئة العالم، ١٢ع ،فصلية اإلعجاز العلمي
، رؤيـة فـي ضـوء االقتـصاد       تاريخ الفكر االقتـصادي   ) م١٩٨٢ (العوضي، رفعت السيد  

  .سالمي والفكر االقتصادي المعاصراإلسالمي، االقتصاد اإل
إعجاز القرآن الكريم في تشريع الميـراث وتوظيفـه فـي            )م٢٠١٠(  السيد رفعت ،العوضي

مـصطفي  (نقـال عـن    ،حقل االقتصاد نموذجا   ،مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية   
  .٣٧-٣٥:  ص ص، الشميم

، تعليق بـديع الـسيد      الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين     ) هـ١٤٠٩ ( ، محمد الغزالي
  .اللحام، دار االيمان

 .٢٦٠/المطبعة العثمانية المصرية، القاهرة، ،حياء علوم الدينإ) هـ١٣٥٢ ( محمدالغزالي،
، المعهـد العـالمي للفكـر اإلسـالمي،         مل مع القرآن  كيف نتعا ) هـ١٤١١ (الغزالي، محمد 

 .١٧١واشنطن، ص
 .، دار إحياء التراث، بيروتتفسير القرطبي) ١٤٠٥ (القرطبي

دار حـافظ للنـشر    مقدمة في أصول االقتصاد اإلسـالمي،   )هـ١٤١١(  عليالقري، محمد 
 ١٠٤-١٠٢ص  جدة، والتوزيع،

استراتيجية األمن الغذائي في العالم العربـي مـن منظـور           ) م٢٠٠٨(جهاد صبحي    ،القطيط
  .القاهرة ،إسالمي

االقتـصاد  "ومرتكزات، مقـال فـي      االقتصادي اإلسالمي تفاهم    ) م١٩٧٦ (محمد أحمد صقر  
المركـز  " بحوث مختارة من المؤتمر العالمي األول لالقتـصاد اإلسـالمي         -اإلسالمي

  . جامعة الملك عبد العزيز-العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي 
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مام محمـد   ، جامعة اإل  ليات التوازن في االقتصاد اإلسالمي    آ) هـ١٤٢٢(عبدالباري محمد    ،مشعل
  .بن سعود، كلية الشريعة، قسم االقتصاد والعلوم اإلدارية، الرياض، بحث دكتوراه

  .٨٠-٧٠ دمشق، دار القلم، ،الجامع ألصول الربا ) هـ١٤١٢(  يونسالمصري، رفيق
  .دار القلماإلعجاز االقتصادي للقرآن الكريم، ) م٢٠٠٥ ( يونسالمصري، رفيق
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سيولة  الورقة أهم األدوات المقترحة إلدارة الهذه تناقش .المستخلص

 حيث تطرقت أوال إلى ماهية إدارة السيولة ؛في المصارف اإلسالمية
 ومشكالت إدارة متطلباتفي البنوك اإلسالمية، ثم تناولت ثانياً 

على الطرق  المؤسسات، بعدها سلطت الورقة الضوء هذهالسيولة في 
التقليدية للحصول على السيولة وبدائلها الشرعية ثم الطرق التقليدية 

وأخيرا عرجت الورقة على . ف السيولة وبدائلها الشرعية كذلكلتوظي
  .دور المؤسسات الداعمة إلدارة السيولة في المصارف اإلسالمية

 
  تمهيد

من أبرز التحديات التي تواجهها المصارف اإلسالمية مشكلة السيولة بشقيها، إدارة 
أ أصالً من حقيقة ففيما يتعلق بإدارة السيولة فتنش. فائض السيولة، ونقص السيولة

أن هناك مفاضلة بين السيولة والربحية، وأن هناك تبايناً بين عرض األصول 
السائلة والطلب عليها، وبينما ال يستطيع المصرف السيطرة على مصادر أمواله 
من الودائع، يمكن السيطرة على استخدامات هذه األموال، وعلى ذلك فإن هناك 

فالمصارف التقليدية تستطيع .  توظيف المواردأولوية تعطى لموقف السيولة عند
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أن توظف فائض السيولة لديها وذلك من خالل تقديم القروض البينية لليلة واحدة 
أو أكثر، أو من خالل األسواق النقدية التي تتوفر فيها أدوات نقدية تالئم طبيعة 

  .عمل تلك المصارف
ماماً فكما هو معلوم، أما في حالة المصارف اإلسالمية، فإن األمر يختلف ت

فإن القروض بفوائد ال تجوز ال أخذاً وال عطاء، لذلك ال تستطيع هذه المصارف 
توظيف الفوائض لديها بهذه الطريقة، كما أنها ال تستطيع توظيفها في األسواق 

. النقدية وذلك ألن األدوات في هذه األسواق تعتمد على الفائدة المحرمة شرعاً
 إلى أدوات مالية إسالمية تستطيع المصارف اإلسالمية من من هنا تبرز الحاجة

خاللها أن توظف الفائض لديها وفي نفس الوقت تبقي إمكانية تسييلها قائمة 
  .وبأقل تكلفة

  في البنوكالسيولة إدارة  ماهية: أوال
  البنوكفي  السيولةتعريف -١

ى  تحويل األصول إللى عام على أنها القدرة عبشكل )١( السيولةتعرف -
 تبين  القول أن السيولةكن وبالتالي يم، بشكل سريع ودون تحقيق خسارةنقود

 )٢(:بعدين خالل منقدرة المؤسسة على تحويل أصولها إلى نقدية 
                                                             

يعتبر مصطلح السيولة مصطلحا عصريا متداوال، على أن هناك مصطلحات مرادفة ) ١(
استخدمت بديال عنه، والمصطلح المستخدم لدى الفقهاء هو التنضيض بمعنى تحويل 

ما مصطلح الموجودات السلعية إلى أثمان من الدنانير والدراهم وهو يقابل إلى حد 
تحصيل السيولة، وهناك مصطلح آخر مقابل للسيولة وهو التقليب ومعناه شراء سلع 
بالنقود ثم بيعها ووضع ثمن السلعة المبيعة في سلعة أخرى وهو يقابل مصطلح توظيف 
السيولة، وبهذا نجد في التراث الفقهي استخداما شامال لكل من معالجة عجز السيولة عن 

 .لجة فيض السيولة عن طريق التقليبطريق التنضيض، ومعا
تحليل قضايا في الصناعة المالية : إدارة المخاطرأحمد، حبيب وخان، طارق اهللا ) ٢(

عثمان بابكر أحمد، جدة، البنك اإلسالمي للتنمية، المعهد اإلسالمي : ، ترجمةاإلسالمية
 .٤٢م، ص٢٠٠٣للبحوث والتدريب، 
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 األصل إلى تحويل البعد األول في الوقت الذي تتطلبه عملية يتمثل -
  نقدية إذ كلما قصر ذلك الوقت زادت درجة سيولة ذلك األصل؛

 ترتبط بعملية التحويل أي يد الثاني في درجة التأكد الت البعويتمثل -
درجة التأكد من السعر الذي سوف تتم بموجبه عملية تحويل أصل إلى نقدية وال 

  . لمؤسسةتترتب عليه خسارة معتبرة ل

 على أنها قدرة البنك على الوفاء عريفها في البنك فيمكن تالسيولة أما
 ودون سب المتمولين في الوقت المنا وتلبية احتياجاتالمودعينلسحوبات 

 اللجوء إلى مصادر أموال  مالية بخسائر كبيرة أوراقاالضطرار إلى بيع أو
 الفرق بين الموارد المتاحة له واألموال ضا أيبها ويقصد. )٣(ذات تكلفة عالية

 ضمن التوازن الذي تفرضه األموال الموجوداتالمستخدمة في مختلف أنواع 
ف عليها وبالتالي فإن وفرة السيولة تعني وجود فائض في المصرفية المتعار

األموال المتاحة عن قدرة المصرف على اإلقراض، وحينئذ يستثمر هذا الفائض 
 السائلة مثل األوراق المالية أو على شكل أرصدة لدى المصارف ألصولفي ا

نت ولدى البنك المركزي، وهذا يعني أن السيولة تتحقق للجهاز المصرفي إذا كا
 التعاقدية ومتطلبات العمالء االلتزامات األموال لمواجهة ير على توفدرةلديه الق

  .  )٤(غير التعاقدية بأسعار مناسبة في جميع األوقات

                                                             
(3) - AL-Omar, Fuad and Abdel-Haq, Mohammed. Islamic Banking: Theory, practice 

& challenges, Oxford University press, karachi, Zed Books, London & New 
Jersey, 1996. P.109.  

      - Vogel, Frank E. & Hayes Samuel I. Islamic Law and Finance, Religion, Risk 
and Return, The Hague. London, Boston, Kluwer Law International. 1998, p. 
198.  

، المصارف واألسواق المالية التقليدية واإلسالمية في البلدان العربية، أحمد سفر) ٤(
 .١٦١ م، ص٢٠٠٦لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب،  - طرابلس
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 أهمية السيولة في البنوك-٢
 البنوك تقييم التي يعتمد عليها العمالء في ت من أهم المؤشرالسيولة اتعتبر

 اطر أهم وسائل وقاية البنك من مخسيولةل حيث تمثل اا،والمفاضلة بينهم
 التي تتميز بالدفع الفوري، وتمتاز االلتزامات على مواجهة  وقدرتهاإلفالس، 

البنوك بهذه الخاصية دون غيرها من المؤسسات ألنها ال تستطيع أن تؤجل 
 كما أنها ال ،)٥(صرف شيك مسحوب عليها، أو تأجيل دفع وديعة مستحقة الدفع

 لم يحن أجال يالت عليهم من قروض وتمواة المدينين بسداد متستطيع مطالب
 األموال من ركة بعد، باإلضافة إلى ذلك يصعب توقع حجم وتوقيت حاستحقاقها
 الذي يشكل صعوبة كبيرة أمام إدارة البنك في تحديد حجم ر األمك،وإلى البن

 .)٦(السيولة المثلى

   السيولة في البنوكاعأنو-٣

  يةالسيولة النقد-١-٣

  : وهي النقدية الجاهزة تحت تصرف المصرف، وتشمل ما يلي
  النقدية بالعملة الوطنية واألجنبية الموجودة في خزائن البنك -
  . ولدى البنك المركزي، الودائع لدى البنوك األخرى -
  . الشيكات تحت التحصيل -

                                                             
قة إذا استطاع المصرف توفير سيولة أمام كل التزاماته وفي وقته المحدد فإنه يكتسب ث) ٥(

الجمهور، حيث تعتبر الثقة بالمصرف أهم عنصر لنجاحه والتفاف الجماهير حوله، وأهم 
دافع لزيادة الودائع المصرفية والمتعاملة معه، كما أن  توافر السيولة يجنب المصرف 

 .البيع الجبري لبعض األصول الذي تترتب عليه بعض الخسائر
الحرية والتنظيم، التقليد واالجتهاد، النظرية البنوك اإلسالمية، بين ، جمال الدين عطية) ٦(

 .٩٩: هـ، ص١٤٠٧، قطر، ١٣٣، كتاب األمة رقم والتطبيق
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  السيولة شبه النقدية -٢-٣
أذونـات  (ومنهـا   وهي األصول التي يمكن تصفيتها أو بيعهـا أو رهنهـا            

، وهـي أصـول     )أوراق مالية  كاألسهم والسندات    ، كمبياالت مخصومة ، خزينة
حيث تتصف هذه الموجودات بأنهـا     ، تسمى باألصول االستثمارية لخدمة السيولة    

  .قصيرة األجل كما تتوفر إمكانية بيع مثل هذه الموجودات عند الحاجة
   مؤشرات  قياس السيولة في البنوك-٤

السيولة في البنوك بنسبة التوظيف إلى الودائع، أي مدى  نسبة تقاس
 دل ذلك نسبة وكلما ارتفعت هذه ال، لتلبية احتياجات العمالءللودائعاستخدام البنك 

 ويفضل أن تقاس السيولة بنسبة ،على كفاءة البنك في تلبية القروض اإلضافية
 من  النسب تمكننا من وهناك العديد ،)٧( الودائعلىاألصول السائلة وشبه السائلة إ

  :قياس سيولة البنك اإلسالمي أهمها
   نسبة االحتياطي النقدي القانوني-١-٤

وهو ذلك االحتياطي التي تحتفظ به البنوك اإلسالمية لدى البنك المركزي، 
وعادة يشكل نسبة معينة من إجمالي الودائع لدى البنك اإلسالمي، هذه النسبة 

مي من قبل السلطات النقدية ممثلة في البنك تحدد بموجب قانون وبشكل إلزا
  :المركزي، وتحسب هذه النسبة بالعالقة التالية 

 / أرصدة نقدية مودعة لدى البنك المركزي= نسبة االحتياطي النقدي القانوني 
  التزامات أخرى+ قيمة إجمالي الودائع 

 حيث أن االلتزامات األخرى تتمثل في الشيكات، الحواالت واالعتمادات
  .مستحقة الدفع، وبشكل عام األرصدة النقدية المستحقة للبنوك األخرى 

                                                             
، البنك اإلسالمي اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية، عبدالحميد عبدالفتاح المغربي) ٧(

 .١٤٨-١٤٥: م، ص ص٢٠٠٤، ٦٦للتنمية، بحث رقم 
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   نسبة الرصيد النقدي-٢-٤
إن الرصيد النقدي لدى البنوك اإلسالمية يتأثر بعمليات السحب واإليداع 
لدى البنوك ذاتها، والمهم في األمر هو معرفة نسبة الرصيد النقدي ال قيمته، 

مثل المعيار الذي يمكننا من معرفة سيولة البنك، على اعتبار أن هذه النسبة ت
  :التاليةويمكن حسابها بالعالقة 

نقدية جاهزة لدى + رصيد مودع لدى البنك المركزي = نسبة الرصيد النقدي 
  .التزامات أخرى+  قيمة إجمالي الودائع /البنك

   نسبة السيولة العامة-٣-٤
تزاماته المستحقة بشكل عام،  تعني هذه النسبة مدى قدرة البنك على سداد ال

  : وذلك باالعتماد على أصوله السائلة والشديدة السيولة، و تحسب بالعالقة التالية

نقدية + رصيد مودع لدى البنك المركزي =   نسبة السيولة العامة 
  التزامات أخرى+  إجمالي الودائع /أصول شديدة السيولة+ جاهزة في البنك 

 على تخطيط التدفق النقدي بما يمكنه من البنكة  النسبة مدى قدرذه هوتقيس
 بين زنمواجهة السحوبات المفاجئة، وكذلك قياس مدى كفاءة البنك في إجراء توا

الربحية والسيولة، فمن المعروف أن النسب العالية من السيولة تكون في العادة 
  .جلالية والتجارية قصيرة األ من  األوراق المعلى حساب الربحية، وتضم كال

   إدارة السيولة في البنوك-٥
يمكن تعريف إدارة السيولة في البنوك بأنها المالئمـة بـين تحـصيل              -

، )٨(السيولة بأقصر وقت وأفضل سعر، وبين استثمارها وتوظيفها بصورة مجدية         

                                                             

، ١١، جالمعامالت واألساليب المصرفية اإلسالميةبحوث في  عبدالستار أبوغدة،) ٨(
 .١٤٢: م، ص٢٠١٠مجموعة البركة المصرفية، السعودية، 
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  )٩(: التاليةالنقاط في البنك إلى السيولة إدارة تهدف حيث

القرارات المناسبة بشأن  اإلدارة المصرفية السليمة التي تتخذ توفير -
الوصول إلى مستوى معين من حجم الودائع ال يكون زائدا عن الحاجة  من 

  .   خالل عدم القدرة على توظيفها األمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدالت الربحية

المحافظة على سيولة كافية لتلبية االحتياجات الطارئة وذلك دون  -
صكوك، ودائع وكالة استثمارية   أسهم،(تصفية بعض األصول  اللجوء إلى

يعرض البنك لتحقيق خسائر على هذه األصول وخصوصا عندما د  ق ما) الخ...
   .ظروف السوق مواتية تكون ال

 . تحقيق عائد مناسب ومنافس على استثمارات البنك -

تقليل مخاطر االستثمار التي يمكن أن تنشأ عن عدم التأكد من المحـيط       -
ظروف المؤسسات المالية المصدرة لألدوات الماليـة التـي       المالية أو ب   باألسواق

البنك، ويكون ذلك بشكل أساسي من خالل تنويع محفظـة األوراق             يستثمر فيها 
  .الحدود القصوى لها  المالية ووضع

وضع الضوابط والقواعد والسقوف لتقليل مخـاطرة البنـك بمجـاالت            -
 .والوصول إلى مخاطرة مقبولة ومدروسة التوظيف

 . راجعة الدورية لسياسة السيولة بما يتناسب مع نشاطات البنكالم -

وضع حدود دنيا لحجم السيولة بما يتالءم ونـشاطات البنـك والنـسب       -
 .المحددة من قبل السلطات النقدية

                                                             

المؤتمر الخامس للمصارف ، إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية عبدالقادر الدويك،) ٩(
 .٦: م، ص٢٠١٠ مارس ٢٣-٢٢والمؤسسات المالية اإلسالمية في سورية، دمشق، 
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  متطلبات ومشكالت إدارة السيولة في البنوك اإلسالمية: ثانيا

  إدارة السيولة في البنوك اإلسالميةمتطلبات  

بيعة السيولة في النظام المصرفي اإلسالمي عنها في النظام  طتختلف
المصرفي التقليدي، من حيث أن البنوك اإلسالمية ال تحتاج إلى توفير سقف 

 الطلب على الودائع االستثمارية، وذلك ألن الودائع اجهةمعين من السيولة لمو
حب  يقضي بعدم جواز سالذيالشرعية  تخضع لنظام المضاربة اريةاالستثم

 ال يجوز أن تخرج منه شروع ضمن مل األجل، وتدخانتهاء قبل ئعأموال الودا
 وبالتالي فإن تسييلها يحتاج إلى تنضيض حقيقي .إال بعد انتهاء المشروع

بالتصفية أو بالتنضيض الحكمي ومن هنا فإن المصرف المودع عنده المضارب 
  .)١٠(ليس ملزما برد األموال حسب العقد وبعد التنضيض

   مشكالت إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية-٢
يمكن تلخيص أهم المشكالت التي تواجهـا البنـوك اإلسـالمية فـي إدارة      

  ):١(سيولتها من خالل الشكل رقم 

                                                             

م، ٢٠٠٨، دار النفائس، األردن، مؤشرات األداء في البنوك اإلسالمية    ،  م عبادة عبدالحلي) ١٠(
 .٦٧: ص
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  مشكالت إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية). ١(شكل 

المؤتمر الخامس للمصارف ارف اإلسالمية، عبدالقادر الدويك، إدارة السيولة في المص :المصدر
  .١٨:ص ،٢٠١٠ مارس ٢٣-٢٢والمؤسسات المالية اإلسالمية في سورية، دمشق، 

  الطرق التقليدية للحصول على السيولة وبدائلها الشرعية: ثالثا
  المسعف األخير  والبديل الشرعي في الحصول على السيولة -١

بالمسعف األخير للبنـوك عنـد      تسمى الجهات الرقابية أو البنوك المركزية       
حاجتها إلى السيولة، حيث تقوم هذه الجهات بتوفير السيولة المطلوبة ولكن بفائدة            
ربوية، حيث ال تستفيد من هذا اإلسعاف البنوك اإلسالمية في حـين أن البنـوك           

وفي ظل عدم وجود المقرض األخير لتمويـل عجـز          . التقليدية تستفيد من ذلك   
رف اإلسالمية إلى االحتفاظ بمستوى عـال مـن الـسيولة،           السيولة يدفع المصا  

وبالتالي انعكاس ذلك على ربحيتها من جهة وعلى أربـاح أصـحاب حـسابات              

 تباين أجل االستحقاق

البطء في تطوير أدوات 
 مالية إسالمية

عدم وجود السوق 
 الثانوي اإلسالمي

عدم وجود أدوات قصيرة 
األجل الستثمار فائض 

 السيولة

عدم وجود تسهيالت 
 المقرض األخير

عدم وجود سوق 
مصرفية بين المصارف 

 اإلسالمية

اللجوء إلى مرابحات السلع الدولية 
رغم اإلشكاليات في عدم االنضباط 

 الكامل مع المبادئ الشرعية 

الوسائل التقليدية غير متوافقة مع 
فات الفقهية في الشريعة، واالختال

 بعض الوسائل 

القيود الشرعية على بيع الديون 
والتي تمثل جزءا كبيرا من أصول 

 المصارف اإلسالمية 

تماد على الحسابات الجارية االع
 بشكل كبير
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ومن هنا يرى العديد مـن البـاحثين أن العدالـة           . )١١(االستثمار من جهة أخرى   
تقتضي أن تسعى هذه الجهات الرقابية لتوفير السيولة للبنـوك اإلسـالمية عـن             

د العقود الشرعية، من مضاربة أو وكالة باالستثمار، أو نحو ذلك مـن             طريق أح 
  . العقود الشرعية

يصعب تطبيق هذا االقتراح في ظل نظام مصرفي تقليدي بحيـث ال            ولكن  
تسمح القوانين والتشريعات للبنك المركزي استثمار أمواله في مشاريع يمكـن أن    

 .تحقق خسارة

ديقي في هذه القضية، بأن تمنح البنـوك        ويقترح الدكتور محمد نجاة اهللا ص     
اإلسالمية قروضا بدون فائدة من البنك المركزي في حـدود مـا عنـدها مـن                
احتياطيات عندما تكون في حاجة إلى سيولة وتحدد فترة زمنية مـع الـسلطات              

  .)١٢(النقدية لتسديد هذه القروض
تبـر  ويتبين من أن هذا االقتراح غير موافق للـسياسة النقديـة بحيـث تع             

االحتياطيات النقدية بمثابة ضمان للمودعين، وسيلة يتحكم بها البنك  المركـزي            
في خلق النقود وبالتالي ال يمكن استعمال االحتياطيات النقديـة لتغطيـة سـيولة         

 . البنوك اإلسالمية

كما يقترح الدكتور عمر شابرا والدكتور حبيب أحمد إنشاء وعـاء مـالي             
ة، تساهم البنوك اإلسالمية فيه بقدر محدد مـن         مشترك لدى المصارف المركزي   

نسبة ودائعها، ويتبع  ذلك أن يكون لها الحق في االقتراض من هذا الوعاء مـن                
                                                             

، أسواق األوراق المالية وآثارها اإلنمائية في االقتصاد اإلسـالمي        ،  أحمد، محيي الدين  ) ١١(
 .٢٥٧: هـ، ص١٤١٤سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية في االقتصاد اإلسالمي، 

مجلة ،  هل تؤدي أساليب التمويل اإلسالمية إلى التوسع النقدي       ،  ديقيمحمد نجاة اهللا ص   ) ١٢(
م، ١٩٨٩مـايو   / هـ١٤٠٩، شوال   ٩٥االقتصاد اإلسالمي، بنك دبي اإلسالمي، العدد       

 . ٤٧: ص
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غير فرض فوائد عليها  شريطة أن يكون االستخدام الصافي لهـذه التـسهيالت              
ويمكن أن ينظر لهذا اإلجراء علـى أنـه أحـد    . صفرا خالل فترة زمنية محددة    

   .تأمين التعاونيأشكال ال
يؤخذ على هذا االقتراح على أنه يشكل عبئا آخر على البنوك اإلسـالمية             و

في تجميد مبالغ أخرى باإلضافة إلى االحتياطي النقدي المفروضة عليهـا مـن             
  .طرف السلطات النقدية

  دور الصكوك في حل مشكلة نقص السيولة في المصارف اإلسالمية 
 بسبب اختالف )١٣(لة نقص السيولةتتعرض المصارف اإلسالمية لمشك

طبيعة عمل المصارف اإلسالمية عن نظيرتها التقليدية، فتنشأ أزمة السيولة من 
أن المصرف ال يستطيع في إطار المشاركة في الربح والخسارة أن يسترد 

وذلك أمر بديهي ألن . )١٤(تمويله ما لم يصل المشروع إلى مرحلة اإلثمار الناجح
ى شكل أصول عينية يصعب تسييلها بسرعة، ولكن في حال االستثمار يكون عل

تصكيك هذه االستثمارات فإنه يمكن بيع هذه األدوات في السوق الثانوية 
  .والحصول على السيولة الالزمة

                                                             
مما الشك فيه أن التأخر في سداد الديون يشكل عبئا كبيرا على المصارف اإلسـالمية               ) ١٣(

ماطلة، أم التعثر في السداد بسبب المعسرة، فالنتيجة مهما كان سببه، سواء كان سببه الم     
واحدة، وهي أن البنوك اإلسالمية تفقد جزءا من الـسيولة بـسبب هـذه المتـأخرات                

 .فما الحل؟ التنويع في تمويل األنشطة االقتصادية المختلفة وآجالها. المطلوبة
، أمريكـا،   ٢ اإلسـالمي، ط   ، المعهد العالمي للفكر   نحو نظام نقدي عادل   ،  محمد عمر شابرا  ) ١٤(

 .١٩٩: ص،م١٩٩٠
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كما تتعرض المصارف اإلسالمية ألزمة السيولة النتشار صيغ التمويل 
 وهذه األصول ال - صيغ المرابحة بشكل رئيس- )١٥(القائمة على أساس الدين

ولعل ذلك . يمكن تداولها ألنها ستكون من قبيل بيع الدين المنهي عنه شرعاً
يكون من األسباب التي تحث المصارف اإلسالمية على تنويع استثماراتها من 
خالل تفعيل صيغ المشاركة والمضاربة واإلجارة، بحيث يمكن تصكيكها عندئذ 

من مجموعة أصول تكون الغالبية فيها يمكن أن تكون صكوك المرابحة جزءا 
  .لألعيان ال للنقود والديون، وبهذا تصبح قابلة للتداول

  سوق مصرفية بين المصارف اإلسالمية -٣
يقترح العديد من الكتاب والباحثين في الصيرفة اإلسالمية ضرورة إيجاد 

ائما سوق بين البنوك اإلسالمية تسهل عملية إدارة السيولة بحيث يكون السوق ق
على العقود الشرعية المعروفة، حيث يتبين أن هذا االقتراح أحسن وسيلة إلدارة 

قيام السيولة في البنوك اإلسالمية، وعلى هذا األساس يصبح من الضروري 
  . السلطات النقدية بتشجيع وإيجاد سوق بين المصارف اإلسالمية

  الطرق التقليدية لتوظيف السيولة وبدائلها الشرعية: رابعا
يـنعكس علـى    ، وهـذا    السيولةفي  البنوك اإلسالمية فائضا    تواجه معظم     

في ظل المنافسة الكبيرة مع البنوك التقليدية على        لديها  األرباح وعوائد االستثمار    
نـسبة األربـاح إلـى      ينعكس علـى    إجمالي األصول النقدية    أن ارتفاع   اعتبار  
  .األصول

  
                                                             

 التحديات التي تواجه العمل المصرفيخان، طارق اهللا وأحمد، أوصاف وإقبال، منور ) ١٥(
، ٢، جدة، البنك اإلسالمي للتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، طاإلسالمي

 .٥٨-٥٧: م، ص ص٢٠٠١



 ٤٧                                                  حوار األربعاء                                                   
 

 

 سيولةالمسعف األخير والبديل الشرعي في توظيف ال -١

في حالة وفرة السيولة لدى البنوك التقليدية فإنهـا تودعهـا لـدى البنـوك               
المركزية ولو ليلة واحدة، وهنا ال تتمكن البنوك اإلسالمية من استغالل سـيولتها           
لمدة قصيرة عن طريق البنوك المركزية، ومن هنا يـرى أيـضا العديـد مـن                

إلسالمية عن طريق أحد العقود     الباحثين أن تتعامل البنوك المركزية مع البنوك ا       
الشرعية المحققة للغرض للطرفين، مثل عقد المضاربة سواء كانت مباشـرة أو            

  .)١٦(عن طريق جهة أخرى، أو عن طريق الوكالة باالستثمار

 دور الصكوك في حل مشكلة فائض السيولة في المصارف اإلسالمية -٢

وحتى تستطيع هذه تقدم الصكوك اإلسالمية البديل المناسب لهذه المصارف، 
األدوات من القيام بدورها البد من وجود سوق ثانوية لألوراق المالية اإلسالمية، 
فكما هو معروف يزدهر العمل المصرفي بوجود أسواق مالية ثانوية ليتم من 
خاللها االستثمار في أصول مالية قصيرة األجل جداً، والتي تستطيع أن تحولها 

كما أن هذه األدوات المالية . ، وبتكلفة تحويلية ضئيلةإلى نقد سائل بسرعة كبيرة
  .)١٧(اإلسالمية ستشكل األساس الذي يمكن أن تقوم عليه سوق نقدية إسالمية

   توظيف  فائض السيولة بالبيع بالمرابحة في السلع الدولية -٣

عتمد جل المصارف اإلسالمية اليوم في إدارة السيولة قصيرة األجل على ت
، (LME) السلع الدولية وعلى وجه الخصوص سوق لندن للمعادن المرابحة في سوق

وقد قدرت السوق المالية اإلسالمية الدولية حجم المرابحات في سوق السلع الدولية 

                                                             
 ،دراسة فقهية اقتصادية:  في المؤسسات المالية اإلسالميةإدارة السيولة، علي محي الدين القرة داغي) ١٦(

-٢٦مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، المنامة، البحرين، المنعقد بتاريخ 
 .٣٦ ص م،٢٠١٠ مايو -٢٧

(17) Hale Alice, Assets-Backed Securities Tapping Surplus Liquidity, From Website: 
       http: //www.db.riskwater.com/global/risk/foreign/ islamicfinance/pdfs/is 
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م حيث تجري أكبر المصارف اإلسالمية في ٢٠٠٨بمائة مليار دوالر بنهاية عام 
    . مليارات دوالر في اليوم٥-٣الخليج عمليات مرابحة يومية تتراوح بين 

ربية من أموال هذه الصناعة، ولقد رأت ماليزيا كيف تستفيد المؤسسات الغ
م ٢٠٠٦في عام » داوني دي«حيث بلغت عمليات المرابحة في دفاتر شركة 

 باليين دوالر، في حين تحرم منها األسواق المالية والشركات في الدول ٣نحو 
الحاضنة لهذه الصناعة، فسعت لجذب هذه األموال واستغاللها في تنشيط التجارة 

تذهب للخارج، حيث قامت بإنشاء سوق بورصة السلع الداخلية بدال من تركها 
لتبادل السلع األولية خصوصا زيت النخيل وهو المنتج الرئيس في البالد 
ولغرض تسهيل عمليات المرابحة في هذه السوق فقد قام البنك المركزي بإنشاء 

 .)18(شركة لتكون صانع سوق لسلع المرابحة

                                                             
إال أن الوضع في بقية الدول الحاضنة لصناعة المال اإلسالمي خصوصا في دول ) ١٨(

الخليج وهي المصدر األول ألموال صناعة الصيرفة اإلسالمية ما زال كما هو عليه، 
موالها للخارج دون أي مبادرات تذكر في فما زالت أسواق الخليج ومؤسساته تصدر أ

مجال تطوير أسواق السلع في هذه الدول رغم توفر السلع ووجود سيولة تبحث عن 
بحيث تستطيع ) العقار واألسهم(قنوات استثمارية بعيدا عن القنوات االستثمارية التقليدية 

هضة هذه هذه الدول توظيف أموال هذه الصناعة في خلق تنمية مستدامة تسهم في ن
الدول وتطويرها، ومن هنا فإنه يجب على دول الخليج البحث جديا في إنشاء سوق 
مشتركة للسلع مع إنشاء شركات كبرى تكون صانعة للسوق بهدف تسهيل عمليات 
المرابحة لصناعة الصيرفة اإلسالمية ويمكن لدول الخليج االستفادة من التجربة الماليزية 

 إنشاء هذه السوق مرحلة أولية في سبيل الوصول لسوق في هذا المجال على أن يكون
 .إسالمية عالمية للسلع يتم فيها ربط جميع أسواق السلع في العالم اإلسالمي إلكترونيا
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  لة في المصارف اإلسالميةالمؤسسات الداعمة إلدارة السيو: خامسا
  مركز إدارة السيولة في البحرين -١

م بمبادرة من مؤسسة نقـد      ٢٠٠٢تأسس مركز إدارة السيولة في يوليو عام        
البحرين كشركة بحرينية مساهمة بين بنك البحـرين اإلسـالمي  وبنـك دبـي               
اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية و بيت التمويل الكويتي وبتـرخيص رسـمي            

 مليون دوالر   ٢٠٠استثمار مصرفية إسالمية وذلك برأسمال مصرح به        كشركة  
  .)١٩( مليون دوالر٢٠أميركي ورأسمال مدفوع 

ولعل من أهم األهداف التي من أجلها أنشئ المركز هو المساهمة بفاعليـة             
سـيولتها  (في تمكين المؤسسات المالية اإلسالمية من إدارة فوائـضها النقـدي            

ت تمويلية قصيرة و متوسطة المدى متوافقة مع الـشريعة          من خالل أدوا  ) المالية
ومساعدة الدول والحكومات اإلسـالمية فـي       ) للتسبيل(اإلسالمية وقابلة للتداول    

االستفادة من أصولها المالية بدال من االقتراض الخارجي المرهـق لميزانياتهـا            
ة، وتحقيق التنسيق والتعاون بين المـصارف والمؤسـسات الماليـة اإلسـالمي           

باإلضافة إلى توظيف أموال الدول والمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية في          
مشروعات نافعة تسهم في تمويل خطط التنمية في الدول اإلسالمية واسـتقطاب            
األموال المستثمرة في المرابحات الدولية التي ال توجد عليها رقابة شرعية دقيقة            

ات في مناطق جمعها لتعـود بـالخير        لتحقيق األمل المنشود في استثمار المدخر     
والرفاه على أهلها، باإلضافة إلى تسهيل  عملية خلق سوق نقدية بين المصارف             
اإلسالمية، وهو ما يمكن المؤسسات المالية اإلسالمية من إدارة سيولتها بـشكل            

 و لتحقيق هذا الهدف يعمل المركز بفاعلية        .فعال طبقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية    
اإلصدارات األولية لصكوك التمويـل اإلسـالمية و تأسـيس الـسوق     في سوق   

                                                             
لقب أفضل مؤسسة تمويل في البحرين لعام  (LMC) منح مركز إدارة السيولة المالية) ١٩(

 .م من قبل مؤسسة اليوروموني للجودة٢٠٠٥
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الثانوي لتداول أدوات الخزانة المتوافقة مع الشريعة للمدد القصير ألسـواق دول            
والجدير بالذكر أن المركز ساهم في ترتيـب و تنظـيم    . مجلس التعاون الخليجي  

لغهـا حـوالي    العديد من إصدارات الصكوك المتميزة والمتنوعة بلغ مجموع مبا        
 الكويـت  - مليون دوالر و أخرها صكوك الـشركة التجاريـة العقاريـة           ٧٥٠

 مليون دوالر وإصدار صكوك مرفأ البحرين المالي والبالغة قيمتها          ١٠٠والبالغة  
  .مليون دوالر ١٧٠

  السوق المالية اإلسالمية الدولية -٢
ن سيولة،  تأسست في البحرين لتوفير ما تحتاجه البنوك اإلسالمية الدولية م         

م مع ماليزيا،   ٢٠٠١فقد وقعت البحرين اتفاقية عام      . ومنتجات مصرفية إسالمية  
واندونيسيا، والسودان، وبروناي، والبنك اإلسالمي للتنمية إلنشاء هذه الـسوق،           

م، مركزها البحـرين، وأنـشئت كمؤسـسة داعمـة          ٢٠٠٢وتأسست في إبريل    
ـ      د فـي صـناعة التمويـل    ومروجة لرأس المال اإلسالمي، ومطورة لسوق النق

 :أهدافها في النقاط التالية تتمثل أهم  اإلسالمي

تأسيس وتطوير وتنظيم سوق مالية دولية ترتكز على أحكـام ومبـادئ         -
 .الشريعة اإلسالمية

 .تحسين إطار العمل التعاوني بين المؤسسات المالية اإلسالمية عالميا -
 القـرار،  تنسيق وتحسين السوق بتحديد الخطـوط العامـة لمـصدري       -

 .وتسويق المنتجات واألدوات المالية اإلسالمية

السعي إلنشاء البيئة التي ستشجع المؤسسات المالية اإلسـالمية وغيـر        -
 .اإلسالمية لتشارك بفاعلية في السوق

العمل على تحسين إطار العمـل التعـاوني بـين البلـدان اإلسـالمية           -
  .ومؤسساتها المالية
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  الخاتمة
 في مجال هتمام من أهم القضايا الجديرة باالتهار السيولة وإداتعتبر

 األخيرة هذه اإلسالمية على وجه الخصوص لما لةالصيرفة بشكل عام والصيرف
 عدم توفر لمن صعوبة في إدارة سيولتها في ظل الظروف المحيطة بها وفي ظ

 القول ن وعلى هذا األساس يمكمية، الشريعة اإلسالبادئاألدوات المتوافقة مع م
 بديلة إسالمية إلدارة أدوات  طرق وإليجاد ماسة بحاجة ةالمصارف اإلسالميأن 

  :قتراحات من االةولقد خلصنا من خالل هذه الورقة إلى مجموع. اسيولته
المواءمة بين عمليات التمويل واالستثمار والودائع من حيث اآلجال  -
 .المطلوباتوهذا يتطلب تحليل الفجوات ومدد االستحقاق للموجودات و. والحجم

الموائمة بين مبدأ السيولة في البنك وبين ربحية عمليات التمويل  تنويع -
واالستثمار بما يحقق ربحا جيداً للمودعين والمساهمين دون تعريض االستثمارات 

 .للخطورة وعدم التحصيل

ضرورة وضع المخصصات واالحتياطيات الالزمة لمواجهة المخاطر  -
  .نوكالتي يتوقع أن تواجهها الب

  .األجل طويلة االستثمارية  الودائع  تنويع مصادر التمويل وزيادة االعتماد على -
 . وك لإلجارة والسلم وغيرهاك التو ريق من خالل إصدار صاستخدام-
  . رأس المالالسوق النقدية وسوق في تطوير أدوات جديدة إلدارة السيولة  -
سياسات السيولة وبين التواصل والتنسيق الدائم بين القائمين على وضع  -

كميري /  السيولة  الجهات األخرى التي يتوفر لديها معلومات تؤثر على وضع
  .التمويل واالستثمار

  .إجراء اختبارات دورية ألوضاع السيولة -
 التي قد  تأمين خطط طوارئ بديلة للتمكن من مواجهة أزمات السيولة -

  .يتعرض لها البنك
 .قق من كفاية سياسة السيولة وحسن تنفيذهاوتوفير نظام رقابة داخلي للتح -
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Abstract. This paper discusses the most important tools 
proposed for liquidity management in Islamic banks, where we 
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تتناوؿ ىذه الورقة إسيامات األستاذ محمد حميداهلل في مستخمص. ال

مي بتسميط الووء ليس عم  كتاباتو وأفكاره وسبهو االقتصاد اإلسبل
في الكشؼ عف بعض الجوانب االقتصادية في السيرة النبوية فحسب، 
ولكف أيًوا عم  سموكو العممي لما توصؿ إليو أو اقتنع بو مف مبادئ 

إسبلمية كعدـ أخذ األجر عم  ترجمة  معاني الهرآف  اقتصاديةوقيـ 
جوائز العممية، وىو بذلؾ يعممنا بأف الكريـ أو مراجعتو ورفوو لم

الكتابة عف االقتصاد اإلسبلمي أمر ميـ، ولكف األىـ مف ذلؾ ىو أثر 
 خريف. ومعاممتنا مع اآل  اليومي  ىذه الكتابة عم  سموكنا

 

: محمد حميداهلل، االقتصاد اإلسبلمي، اإلسيامات، الكممات الدالة
 النظرية، التطبيؽ. 

  
 المقدمة

االقتصاد اإلسبلمي شخصيات منسيَّة تستحؽ الوقوؼ عندىا  ىناؾ في عالـ
ليس لما قدمتو لجيميا مف معمومات عممية مفيدة فحسب، بؿ لتواوعيا وورعيا 

 وتطابؽ أفعاليا مع قناعاتيا وأفكارىا وأقواليا.
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ومف ىذه الشخصيات األستاذ محمد حميداهلل أحد أبناء شبو الهارة اليندية، 
 حهوؿ معرفّية شّت . ء التراث العربي اإلسبلميأوا وىو باحث موسوعي

في ىذه الورقة أف َنخُرج مف العروض المعتادة ونهترح مهاربة  ارتأيناوقد 
جديدة تتجاوز مرحمة الكشؼ عف الفكر االقتصادي لمباحث لتتناوؿ تطبيهو الفعمي 

تاباتو لهناعاتو، وكيفية بناء أفكاره في االقتصاد اإلسبلمي مف خبلؿ حفر معرفي لك
 بالعربية والفرنسية واالنجميزية. 

عبلوة عم  ذلؾ، سوؼ نكشؼ عم  جوانب جديدة مف حياة المؤلؼ 
باحثيف مف تخصصات أخرى، كما يد استنبطناىا مف األدبيات الفرنسية لعميا تُفِ 

 رصدنا ألوؿ مّرة جّؿ مؤلفاتو بالمغات الثبلثة السالفة الذكر.
 أدبيات البحث

اهلل في أدبيات االقتصاد اإلسبلمي يدار إل  محمد حممف النادر أف ُيش 
مف أف مؤلفي ببميوغرافيات االقتصاد د بالرغـ مف أنو أحد رواد ىذا التخصص الجد

 اإلسبلمي لـ يهصِّروا في رصد بعض كتاباتو منيـ:
عبدالمنعـ عفر، ثبت المراجع العربية لمادة أصوؿ االقتصادي اإلسبلمي  ●

ـ، جدة: ٕٜٜٔ-ٜٓٗٔىػ/ٕٔٗٔ-ٜٖ٘ٔاإلسبلـ( لمفترة مف )النظاـ االقتصاد في 
؛ أشار إل  مرجع ٖ٘ٔـ، صٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔمركز أبحاث االقتصاد اإلسبلمي، 

 واحد بالعربية.

عبدالعزيز الدوري، تىصيف تفصيلي لوقرر وقائع التاريخ االقتصادي   ●

يًوا ؛ أشار أٛ، ص (د. ت.)جدة: مركز أبحاث االقتصاد اإلسبلمي، اإلسالهي، 
 إل  مرجع واحد بالعربية.

محمد نجاة اهلل صديهي في كتابو "مراجع معاصرة في االقتصاد اإلسبلمي" ● 
 .اهلل باألردية واالنجميزية والعربيةيدذكر فيو ثمانية مراجع لمحمد حم
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• Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muslim Economic Thinking: A Survey 

of contemporary literature, International Centre for Research in 

Islamic Economics, Jeddah: King Abdulaziz University. 

 نجميزية والعربية.ردية واإلذكر فيو ثمانية مراجع لمحمد حميداهلل باأل
• Muhammad  Akram Khan, Economic System of Islam: Bibliography of 

Studies in English Published During 1940-1990, Jeddah: Islamic 

Economics Research Centre, May 1992, p. 7; p. 21. 

 ذكر فيو مرجعيف باإلنجميزية. 

• IRTI, A Bibliography of Islamic Economics, Jeddah: IRTI - IDB, 1993, 

pp. 611-612. 

 ذكر فيو خمسة مراجع باالنجميزية.

اهلل في يدلسنيف عم  جمع إسيامات حموقد عكفنا في فرنسا عم  ممر ا
االقتصاد اإلسبلمي ليس مف خبلؿ العناويف فحسب، بؿ أيًوا مف خبلؿ قراءة 
كتاباتو التي ال تحمؿ عناويف اقتصادية؛ وبيذا اتوح لنا أف ببميوغرافيات االقتصاد 
اإلسبلمي لـ تسمط الووء عم  إسياماتو بالمغة الفرنسية وأف جّميا اقتصر عم  

اجع التي تحمؿ عنواًنا اقتصادًيا ولـ تشر إل  إسياماتو الموجودة في كتاباتو المر 
 التي تتناوؿ مواويع غير اقتصادية.

االقتصاد اإلسبلمي  ببميوغرافيةل  تطوير طريهة تصنيؼ وىذا يدفع الباحثيف إ
 -كما ُيهاؿ  -وعدـ االقتصار عم  المراجع التي تحمؿ عنوانًا اقتصادًيا، والعبرة 

 لمواميف ال بالعناويف وبالمعاني ال بالمباني.با
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سمو ُيكَتب عم  ااهلل ال بد مف اإلشارة إل  أف يدوعند تهصي مراجع محمد حم
، وعم  (ٕ)"Hammeedullah، وتارة أخرى "(ٔ)"Hameedullahالطريهة االنجميزية تارة "
 ".Hamidullah"، وأحياًنا أخرى "Hamid Allahالطريهة الفرنسية أحياًنا "

 نبذة موجزة عن حياة األستاذ محمد حميداهلل
ولد يوـ األربعاء  ىو الدكتور محمد حميداهلل بف حاجي أبي محمد خميؿ اهلل،

آباد  ـ في حي فيمخانو بمدينة حيدرٜٛٓٔفبراير  ٜٔىػ/ٕٖٙٔمحـر  ٙٔفي 
الدكف الواقعة في جنوب اليند كما يظير عم  الخريطة. وينحدر مف سبللة النوائط 

ي استهرت في الساحؿ الجنوبي مف اليند، ومارست التجارة والمبلحة، وليا باع الت
 طويؿ في الدعوة واإلرشاد والتأليؼ والتحهيؽ.

ـ بمدينة جاكسوف فيؿ ٕٕٓٓديسمبر  ٚٔىػ/ٖٕٗٔشواؿ  ُٖٔتوِفي في 
(Jacksonville)  الواقعة في والية فروريدا بالواليات المتحدة، ودفف بيا في مهبرة "ىيمز
 .، وكاف يتمن  أف ُيدَفف بالمدينة المنورة(Hills Memory Garden)ميموري غاردنز" 

وىو ثاني األخوة مف عائمة مكونة مف ثمانية أطفاؿ منيـ خمسة بنات وثبلثة 
ذكور، ومف العمماء الذيف آثروا العمـ عم  الزواج أو بعبارة أدؽ شغميـ العمـ عف 

 .(ٖ)ىػ(ٕٛٚمية )تػ يتىػ( وشيخ اإلسبلـ بف ٙٚٙتػووي )الزواج، ومف أشيرىـ اإلماـ الن
وألنو كاف يتفادى الحديث عف نفسو، فإف جوانب عديدة مف حياتو تبه  

 غاموة، مما يفتح المجاؿ لممبالغة أحياًنا حيف التطرؽ لسيرتو.
                                                           

(1( Umer Chapra (2000) The Future of Economics: An Islamic Perspective, Leicester: 

The Islamic Foundation, p. 392.  
(2( Muhammad Nejatullah Siddiqi (1981) Muslim Economic Thinking: A Survey of 

Contemporary Literature, Jeddah: International Centre for Research in Islamic 

Economics & Leicestre: The Islamic Foundation, p. 106.  

طبع في مكتب  ،"العمماء العزاب الذيف آثروا العمـ عم  الزواج" ـ(ٕٜٛٔ) بدالفتاح أبوغدةع( ٖ)
 ـ.ٕٜٛٔىػ/ٕٓٗٔالمطبوعات اإلسبلمية بحمب سنة 
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حصؿ عم  دكتوراه في الهانوف الدولي اإلسبلمي مف جامعة بونا 
(Universität Bonn)  .ومما يؤكد ذلؾ ما ُذِكر في ىامش مهالة عنوانيا في ألمانيا

بحيدر  (Quranic World)"التصور الهرآني لمدولة" نشرت في مجمة "العالـ الهرآني" 
اهلل عف الهانوف الدولي ميدـ: "إف أطروحة الدكتوراه األلمانية لحٖٜٙٔآباد دكف في 

 .(ٗ)اإلسبلمي ىي اآلف في حيز اإلعداد"
مركز توثيؽ أطروحات الدكتوراه التي نوقشت في  كما يظير في -ثـ حصؿ 

مف  (docteur ès lettres)عم  شيادة الدكتوراه في اآلداب  - (Sudoc)فرنسا 
ـ( تحمؿ عنواف "وثائؽ عف الدبموماسية اإلسبلمية ٜٛٙٔ-ٜٙٛٔجامعة باريس )

ـ، وطبعت في السنة نفسيا في ٖٜ٘ٔفي عيد النبي والخمفاء الراشديف" في 
 (Paul Geuthner Maisonneuve)المكتبة الشرقية بوؿ غتنر ميزونوؼ منشورات 

 Mauriceبباريس مع تهريظ لممستشرؽ الفرنسي موريس غودفروا دومومبيف 

Gaudefroy-Demombynes (ٕٔٛٙ-ٜٔ٘ٚ)ويبدو أف ىذا األخير ىو (٘)ـ .
 –ف كما أشار فرنسوا بويو  (ٙ)اهلل الذي كاف أحد تبلميذهيدالمشرؼ عم  رسالة حم

في   -مدير األبحاث في مدرسة الدراسات العميا في العموـ االجتماعية بباريس 
اهلل في كتابو "مجموعة الوثائؽ يد. ويهوؿ حم(ٚ)"قاموس مستشرقي المغة الفرنسية"

السياسية": "وكنت قد نشرت ترجمة فرنسية لما جمعتو مف الوثائؽ التي ترجع إل  
يف، وقدمتيا ببحث مطّوؿ عف قيمتيا التاريخية العيد النبوي وعيد الخمفاء الراشد

وما يمكف أف يستنتج منيا لفيـ األحواؿ السياسية في ذلؾ العصر، وقد حصمت 

                                                           
(4( Muhammad Hamidullah, The Qur’anic Conception of the State, p. 13 
(5( Muhammad Hamidullah (1935) Documents sur la diplomatie musulmane à l'époque 

du Prophète et des khalifes orthodoxes, préface de Maurice Gaudefroy-Demombynes, 

Université de Paris, faculté des lettres, thèse de doctorat d'Université, Paris: G.-P. 

Maisonneuve.  
(6( Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.  
(7( François Pouillon (2008) Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris: 

Edition Karthala, p. 426.  
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. وناقش الرسالة في (ٛ)ـ"ٖٜ٘ٔبيا عم  درجة الدكتوراه مف جامعة باريس في سنة 
 ٔفي  -جنوب فرنسا  -ـ قبؿ أف يأخذ الباخرة مف مدينة مرسيميا ٖٜ٘ٔيناير  ٖٔ

يوًما ليتجو بعد  ٗٔـ متجًيا إل  بومباي باليند في رحمة استغرقت ٖٜ٘ٔفبراير 
 . (ٜ)آباد عبر الهطار ذلؾ إل  مدينة حيدر

ـ ٜٛٚٔـ إل  ٖٜ٘ٔبباريس مف  (ٓٔ)وانوـ إل  المركز الوطني لمبحث العممي
(maître de recherche)كرئيس أبحاث 

سي ، واحتؾ باألسماء الكبيرة لبلستشراؽ الفرن(ٔٔ)
-ٖٛٛٔ) (Louis Massignon)خبلؿ فترات متفاوتة، مف أبرزىـ لويي ماسنينيوف 

فاريست لفي بروفنساؿ ٕٜٙٔ -ٜٗٛٔ) (Evariste Lévi-Provençal)ـ(، وا 
ـ(، وجاؾ بيرؾ ٖٜٛٔ-ٜ٘ٓٔ) (Henri Laoust)ـ(، وىنري الوست ٜٙ٘ٔ

(Jacques Berque) (ٜٔٔٓ-ٜٜٔ٘)ودعتو في السنة نفسيا جامعة (ٕٔ)ـ .
اهلل يدكأستاذ زائر لمدة ثبلثة أشير؛ يهوؿ حم (İstanbul Üniversitesi)تانبوؿ اس

ـ: "ذىبت إل  ٖٜ٘ٔنوفمبر  ٘في رسالة بالفرنسية موجية لماسينيوف بتاريخ 
وقد وافؽ عم  رحمتي إل  إستانبوؿ، وأخبرتني السيدة  (ٖٔ)روو فيم السفير

                                                           

 .ٕٙ، ص مجموعة الوثائؽ السياسية، اهلليدمحمد حم( ٛ)

اهلل إل  المستشرؽ الفرنسي لويي يدىذه المعمومات مف رسالة وجييا محمد حم استيهنا( ٜ)
ـ يشكره فييا عم  مساعدتو لو وثنائو عمييا أثناء مناقشتو ٖٜ٘ٔفبراير  ٔماسينيوف بتاريخ 

 ألطروحة الدكتوراه بجامعة باريس؛ يراجع: 
Maurice Borrmans (2009) Muhammad Hamidullah et sa traduction 

française du Coran, p. 2.  
(10( CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique. 
(11( Muhammad Hamidullah (1973) Le premier empire musulman du temps du 

Prophète et de ses trois successeurs, in Les grand empires, société Jean Baudin, 

Bruxelles, pp. 509-532, p. 509. 

(12( Assmâa Rakho Mom (2004) Sur les traces de Hamidullah, Saphirnews, 24 

décembre, http://www.saphirnews. com/Sur-les-traces-de-Hamidullah_a1091.html 

ات فرنسي  ـ(: عالـ حفريٜٛٙٔ-ٜٚٛٔ( )Charles Virolleaud) شارل فيمورو( ٖٔ)
 متخصص في اآلثار السورية.

http://www.saphirnews/
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مية قد وافؽ أيًوا عم  ىذا بأف مدير المركز الوطني لؤلبحاث العم (ٗٔ)مايروفيتش
؛ ثـ عكؼ عم  (٘ٔ)الموووع، فأنا أنتظر إذف دعوة رسمية مف جامعة استانبوؿ"

وتخرج عم  يدية عشرات مف طمبة الدراسات  التدريس في جامعة بصفة دورية
يد عم (Salih Tug). يهوؿ أحد تبلميذه األتراؾ، وىو األستاذ صالح توغ (ٙٔ)العميا

العريهة باستانبوؿ، الذي  (Marmara Üniversitesi)ة مرمرا كمية الشريعة في جامع
اهلل يدأصبح صديهو وأحد المتعاونيف معو: "بالنسبة لمجامعة التركية ىناؾ قبؿ حم

اهلل جمبت منظوًرا جديًدا حوؿ كيفية يداهلل"؛ ويويؼ قائبًل: "إف أعماؿ حميدوبعد حم
 .(ٚٔ)إجراء البحوث عف اإلسبلـ والدولة العثمانية"

 (Centre culturel islamique)ويعتبر حميداهلل أحد المؤسسيف لممركز الثهافي اإلسبلمي 
 (Association؛ ومؤسس جمعية الطمبة المسمميف بفرنسا (ٛٔ)ـٕٜ٘ٔبباريس في 

(des étudiants islamiques en France
أيف كاف يمهي  (ٕٓ)ـٕٜٙٔفي سنة  (ٜٔ)

                                                           

ـ(: ٜٜٜٔ-ٜٜٓٔ( )Eva de Vitray-Meyerovitch) إيفا دي فيتري ميوروفيتش( ٗٔ)
الحهيهي ىو إيفا المارؾ دي فيتري، وىي تنحدر مف عائمة فرنسية  سمياا

ارستهراطية، وبعد أف أسممت وحصمت عم  شيادة الدكتوراه في العمـو اإلسبلمية، 
ـ(، وأدت فريوة الحج ٖٜٚٔ-ٜٛٙٔعة األزىر لمدة أربعة سنوات )دّرست في جام

 ـ.ٜٔٚٔفي عاـ 

(15) Maurice Borrmans, (2009) Muhammad Hamidullah et sa traduction 
française du Coran, p. 6.  

، ينظر استانبوؿصتو أستاًذا بجامعة هـ بٜٗٚٔ( يهدـ في مهالة نشرت في بمجيكا في ٙٔ)
 :المرجع التالي

Muhmmad Hamidullah (1974) Le problème des origines des sûretés 
personnelles dans l'Islam, in Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire 
comparative des institutions, tome 8, p. 327. 

(17 ( Amara Bamba (2007) Hamidullah à Istanbul comme à Paris, in 
Saphirnews.com, 22 janvier.  

(18( Constante Hamès (2005) Sadek Sellam, La France et ses musulmans. Un 
siècle de politique musulmane (1895-2005), Paris, Fayard, 2006, Archives de 
sciences sociales des religions, 29008/2, n°142, p. 6.  

(19( Riva Kastoryano et Moustapha Diop (1991) Le mouvement associatif 
islamique en Ile-de-France, Revue européenne de migrations internationales, 
7(7-3), pp. 91-117, p. 93. 

 .( بباريسBoyer Barretشارع بوايي باري ) ٖٕويهع مهرىا في ( ٕٓ)

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=31/CLK?IKT=1016&TRM=Le+proble%CC%80me+des+origines+des+su%CC%82rete%CC%81s+personnelles+dans+l%27Islam
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=31/CLK?IKT=1016&TRM=Le+proble%CC%80me+des+origines+des+su%CC%82rete%CC%81s+personnelles+dans+l%27Islam
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تدريس اإلسبلـ بالمغات المحميَّة  ورورةعم  دروسو الدورية بالفرنسية، وىو يؤكد بذلؾ 
وىي  - (Malika Dif)المفيومة وعدـ االقتصار عم  العربية. تهوؿ الكاتبة مميكة ديؼ 

: "إف حميداهلل ينتمي إل  الشخصيات اإلسبلمية -فرنسية مسممة مف أصوؿ أوروبية
يكوف مسمًما التي فتحت لنا الطريؽ، وكاف أوؿ مف أظير لنا أنو يمكف لئلنساف أف 

اهلل مف يدوأوروبًيا. بالنسبة لمفرنسييف، مف جيمي، الذي اعتنهوا اإلسبلـ، كانت كتابات حم
 .(ٕٔ)المؤلفات األول  التي أعطت معن  لعبادتنا دوف إنكار ثهافتنا األوروبية"

زار المممكة العربية السعودية ثبلثة مرات عم  األقؿ حيث أدى العمرة والحج، 
ذي أشرؼ عم  رسالتو لمدكتوراه في عروو لكتاب "معارؾ النبي يهوؿ أستاذه ال

: "إل  جانب المراجع  (The battlefields of the Prophet Muhammad)محمد" 
ـ، ٖٜٚٔالمكتوبة يويؼ المؤلؼ معمومات ثمينة جمعيا خبلؿ ثبلثة أسفار في 

ط ـ والتي تعطي لعممو قيمة خاصة. ونجد في بحثو ىذا مخطٜٙٗٔـ، ؤٜٖٜو
 .(ٕٕ)لكؿ معركة وصور ألىـ األماكف"

 آباد التي تهع في جنوب اليند ر: موقع مدينة حيد(1الخريطة )

 
                                                           

(21( Amara Bamba (2007) Hamidullah à Istanbul comme à Paris, in Saphirnews.com, 
22 janvier. 

(22( Maurice Gaudefroy-Demombynes (1954) Muhammad Hamidullah – The battlefields 
of the Prophet Muhammad, 4

e
 O., 47 pages. Woking. England, 1953, in Syria, vol. 31, 

n°31-3-4, p. 343.  
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 البيئة العممية التي كان يعيش فييا في فرنسا
داهلل العممية في فرنسا لـ تكف يحممحمد ىناؾ مؤشرات تدؿ عم  أف رحمة 

ييا مثؿ األفيوف مف قبؿ محفوفة بالورود في فترة زمنية كانت الماركسية ُتستيمؾ ف
ـ مهالة يستنكر فييا ٜٓ٘ٔ. وقد كتب حميداهلل في (ٖٕ)الفبلسفة واألدباء والجامعييف

كما فعؿ قبمو الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي  (ٕٗ)الشيوعية وُيبيِّف موقؼ اإلسبلـ منيا
ـ( في كتابو "حكمة مشروعية الزكاة في اإلسبلـ"، ٜ٘ٙٔ-ٜٛٛٔىػ/ٖ٘ٛٔ-ٖٙٓٔ)

ـ( في كتابو "حكـ ٜٜٙٔ-ٜٕٜٔىػ/ٜٖٛٔ-ٖٚٗٔعبدالعزيز البدري )والشيخ 
ـ( ٜٜٙٔ-ٜٓٔٔ ىػ/ٜٖٛٔ-ٕٖٛٔاإلسبلـ في االشتراكية" والشيخ محمد الحامد )
 .في كتابو "نظرات في كتاب اشتراكية اإلسبلـ"

ورغـ احتراـ بعض المستشرقيف لو، فهد كاف أغمبيـ ُمستائيف مف تعدده 
ة عم  الهراءة بمغات مختمفة، واستهبللو الفكري وثهافتو المعرفي بفوؿ قدرتو الخارق

الموسوعية التي تسمح لو بالكتابة في تخصصات مختمفة، وحديثو عف اإلنساف 
، واستنكاره لفكرة اإلسبلـ عم  الطريهة الفرنسية حيث (ٕ٘)األوروبي بدوف عهدة

طبهوف يهوؿ: "فالمسمـ ال يحتاج إل  دروس أو نصائح ممف ال يؤمنوف أو ال ي
 .(ٕٙ)اإلسبلـ"

إف مجرد استناده  أحياًنا إل  مراجع إنجميزية أو ألمانية كاف يثير نوع مف 
الحساسية عند ىؤالء الذيف تعودوا عم  انبيار الطبلب واألساتذة والباحثيف 

                                                           
(23( Raymond Aron (1955) L'opium des intellectuels, Paris: Calmann Lévy. 
(24( Muhammad Hamidullah (1950) Islam and communism in Islamic Review, 

London, 38(3), March, pp. 11-26.  
(25) Muhammad Hamidullah (1973) Un nouveau système pour transcrire l'Arabe en 

caractères latins, Youakim Moubarac, Les chrétiens et le monde arabe, Beyrouth:   

Editions du Cénacle Libanais, 1972-1973, pp. 129-131. 

  .ٜٕٓ، ص التعريؼ باإلسبلـ، محمد حميداهلل( ٕٙ)

Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam, p. 210. 
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 الهيـ تخؿ إل األجانب بالفمسفة الفرنسية التنويرية، وسعوا عبر سياسة الفرنكوفونية 
  .الهديمة تعمراتالمس في الفرنسية

الطبلب  اهلل بالنسبة ليؤالء المستشرقيف عائًها أماـ خطة تجريدلهد شّكؿ حم
المسمميف مف ىويتيـ المعرفية وانتمائيـ الحواري. يهوؿ المؤرخ الفرنسي مارساؿ 

ـ(، المتخصص في تاريخ النصرانية ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔ( )Marcel Pacautباكو )
اهلل بػ"المجمة الفرنسية د يبي اإلسبلـ" لحموالهروف الوسط ، في عروة لكتاب "ن

نما ىو شيادة ـ: "إف ىذا الكتاب ليس كتاب ٜٔٙٔلمعموـ السياسية" في  تاريخ وا 
أف ُيحمِّؿ الظواىر بصفة  -في نظر ىؤالء  -؛ وال يمكف لُمؤمٍف (ٕٚ)لمؤمف"

 موووعية بسبب انحرافو المعياري.
 (Maxime Rodinson)وىاىو المستشرؽ الفرنسي ماكسيـ روينسوف 

اهلل في كتابو "اإلسبلـ والرأسمالية" تارة يدـ( يصؼ محمد حمٕٗٓٓ-ٜ٘ٔٔ)
عبر أسموب  -، أي بالُمداِفع عف اإليماف، ويربطو تارة أخرى (ٕٛ)" apologisteبػ"

، وباألسموب نفسو يصفو بوؿ بالتا (ٜٕ)بحركة إسبلمية معاصرة -تحريري ماكر 
(Paul Balta)  ير مركز دراسات المشرؽ المعاصر بجامعة ـ(، مدٜٕٜٔ)ولد في

أي  (musulman pratiquant) ( السوربوف الجديدة، في كتابو "اإلسبلـ" بػٖباريس )
. ىذه ىي طريهتيـ المعتادة: عندما يجدوف (ٖٓ)المسمـ الذي يمارس واجباتو الدينية

 ع إلرادتيـ، يسعوف لمتهميؿ مف شأنياوتخأنفسيـ أماـ شخصية عممية قوية ال 
 (péjoratives) ا إزدرائيةوأحيانً  (négatives)َساِلبة  عباراتوَيصفوىا أو ُيصنفونيا ب

 .والنفور فً نفوس الطلبة واألساتذة والباحثٌن الخوف والقلقتُثير 
                                                           

(27( Marcel Pacault (1961) Hamidullah (Muhammad), Le Prophète de l'Islam. I. Sa 

vie. II. Son œuvre, Revue française de science politique, 11(3), p. 720.  

(28( Maxime Rodinson (1966) Islam et capitalisme, Paris: Editions du Seuil, p. 31. 

(29( Maxime Rodison, op. cit., p. 254. 

(30( Paul Balta (2005) L'Islam, Paris: Le Cavalier Bleu Editions, p. 125. 
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 عالقتو المتميزة بأستاذه لويي ماسينيون 
نيوف فأقؿ ما ُيهاؿ عنيا أنيا يأما عبلقتو مع أستاذه المستشرؽ لويي ماس

ت ُمتميِّزة، لهد شجعو منذ بداية الثبلثينيات بأف ُيهيـ في باريس وسانده معنوًيا كان
اهلل في رسالة موجية إل  ماسينيوف بتاريخ يدفي تحوير رسالة الدكتوراه. يهوؿ حم

 ـ بيذا الشأف: ٖٜ٘ٔفبراير  ٔ
؛  "أستاذي المحتـر

كـ عف أثناء مغادرتي لبمدكـ بصفة سريعة أظف أنو مف واجبي أف أعرب ل
شكري الخالص. لهد شجعتموني عم  أف أْقِدـ إل  باريس، وطيمة نحو 

الكثيرة.  ـانشغاالتكفي دراستي رغـ  ساعدتمونيسنة مف إقامتي في فرنسا 
باألمس أثناء مناقشة أطروحتي لمدكتوراه لهد أثرت مبلحظتكـ في نفسي 

يباتكـ إل  التعمؽ في الموووع مف خبلؿ تعه ودفعتمونيتأثيًرا كبيًرا 
 الحار". متنانيافسي مرة أخرى بأف أعرب لكـ عف العممية. أسمح لن

لهد كاف لويي ماسينيوف ُيِكّف لمحمد حميداهلل احتراًما وتهديًرا خاًصا كما يظير 
في تهريظو لترجمة حميداهلل لمعاني الهرآف الكريـ بالمغة الفرنسية التي صدرت 

 ـ: ٜٜ٘ٔبباريس في عاـ 

ترجمة تكمف في أنيا إنجاز  لمسمـ ومفكر ومؤمف معني "إف أىمية ىذه ال
أف ينهمو إل  الفرنسية كما يد شخصيا بيذا الكتاب المهدس، إنو يطبهو في حياتو وير 

 يهرأه بالعربية بإيماف مجرد".

ذا كانت الرسائؿ التي تبادليا حم اهلل مع لويي ماسينيوف تكشؼ عف جوانب يدوا 
كشؼ أيًوا عف قناعات وصؿ إلييا ماسينيوف في اهلل فإنيا تيدجديدة مف حياة حم

آخر حياتو كورورة احتراـ العرب والمسمميف، والحفاظ عم  التنوع المعرفي ومد 
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جسور الحوار الحواري. يهوؿ ماسينيوف في مهدمة كتاب "معجزة العرب" لماكس 
 : ـٜٓ٘ٔالذي صدر في باريس في  (Max Vintéjoux)فنتيجو 
ُمحَبطوف مف األكاذيب التي ُتحك  عنيـ، فيؿ عم  صحيح أف العرب اليـو "

وأنا، أف َيصرُخوا باِتجاه أصدقاِئنا  (Vintéjoux)ُمويفييـ، مثؿ فينتيجو 
العرب أف َيصمدوا أماـ ىذه الدعاية الُمستعِبدة التي تعرض عمييـ التخمي 
عم  شرفيـ وتهاليدىـ وأسبلفيـ، وأف يستسمموا لمهوة االستعمارية ورُؤوس 

، وأف يتخموا عم  طريهة تفكيرىـ وسموكيـ -الهادمة مف المصارؼ -اليا أمو 
نة مف شخصيات َمْسموبة اإلرادة لـ َتُعد  لصالح ىذه الحوارة الزائفة الُمكوَّ
ُتؤِمف بنْفِسيا، وال بِاهلل، وَتطمح إلْخواع الكوف إل  ِبيَئة مف 

يزية ساذجة؟ كؿ البمياء عف الثهافة األمريكية ُكتبت بإنجم (ٖٔ)المستخمصات
ىذا البناء الُمْصطَنع الَوْىِمي سوؼ َيْنيار في ُمدَّة َقِصيرة، َفعم  العرب أف 

 .(ٕٖ)يصمدوا، إفَّ العالـ ِبحاجة إلييـ"
إل  قناعة دفعتو إل  عدـ النظر إل   -فيما يبدو  -إف ماسينيوف توصؿ 

  نهيض العرب والمسمميف باستعبلء عبر ذىنية المركزية الثهافية وىذا عم
المستشرقيف اآلخريف مثؿ جاؾ بيرؾ الذي يهوؿ في محاورة عنوانيا "جيود االبتكار 
في اإلسبلـ المعاصر": "يظير لي أنو عم  أصدقائنا المسمميف أف يرجعوا إل  

والمهصود . (ٖٖ)مبادئيـ الخاصة وكنوزىـ، ولكف إل  كنوزىـ التي تـّ إخواعيا لمنهد"
ء نظريات العمـو اإلنسانية واالجتماعية الحديثة، ىو نهد مبادئ اإلسبلـ عم  وو 

 .وىي في الحهيهة نظريات محمية ونسبية ال يمكف تعميميا عم  كافة المجتمعات
                                                           

 بيًرا.شارة إل  الماركات األمريكية التي لهيت اليـو رواًجا كإىنا ( ٖٔ)

(32( Louis Massignon (1950) préface de Max Vintéjoux, Le miracle arabe, Paris: 

Editions Charlot, p. 15. 
(33  ( Jacques Berque (1994) Les efforts d’innovation dans l’Islam moderne, in 

UNESCO, L’islam, la philosophie et le sciences, Paris: Les Presses de 

l’UNESCO, p. 82. 
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 إتقانو لمغات
ىناؾ نهاش بيف الباحثيف عف إتهاف األستاذ محمد حميداهلل ألكثر مف عشر 

راتو أنو كتب لغات قراءة وكتابة ومحادثة، والذي يظير مف تصفح عينة مف منشو 
 بالمغات التالية:

 .األردية: لغتو األـ 
 .العربية: لغة الهرآف 
 األلمانية: أتهنيا أثناء دراستو بألمانيا(ٖٗ). 
 .اإلنجميزية: لغة المستعمر لبمده اليند 
 .الفرنسية: لغة البمد الذي احتونو وأقاـ فيو نحو نصؼ قرف 
  عممية لمبحث عف أثناء رحمتو ال -فيما يظير -التركية: احتاج إلييا

 .(ٖ٘)المخطوطات

                                                           
(34  ( Muhammad Hamidullah (1954) Der Fall Haiderabad im Lichte des Völkerrechts, in 

Mensch und Staat in Recht und Geschichte : Festschrift für Herbert Kraus, p. 57-72. 

Muhammad Hamidullah(1956) Die Rezeption europaïschen Rechts in Haiderabad, 

in Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, 56 Band, pp. 76-92. 

Muhammad Hamidullah (1963) Theorie und Praxis des Völkerrechts im frühen 

Islam, Kairos: Zeitschrift für Religionswissenschaft und Theologie, p. 100-112. 

Muhammad Hamidullah (1965) Zunahme der Muslime in Europa, in Die 

Herausforderung de Islam/hrsg. von Rolf Italiaander, p. 243-263. 

Muhammad Hamidullah (1966) Die Bibel als eine kanonische Quelle des 

islamischen Rechts, in Der Orient in der Forschung : Festschrift für Otto Spies 

zum, 5 April, pp. 247-254. 

Muhammad Hamidullah (2000) Kennismaking met de islam, Islamabad: Daʿwah 

Academy. 
(35( Muhammad Hamidullah (1975) Cin ile ilk devir müslüman ülkelerinin temasları, 

Istanbul: Edebiyat fakültesi basımevi.  

Muhammad Hamidullah (1977) Arap müelliflerinde farsça eski metinler, 

Ankara: Servinç matbaası. 

Muhammad Hamidullah (1984) Islâm hukuku etüdleri : Makaleler külliyat, 

Istanbul: Bir Yayıncılık. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=57/CLK?IKT=1016&TRM=Der+Fall+Haiderabad+im+Lichte+des+Vo%CC%88lkerrechts
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http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=26/CLK?IKT=1016&TRM=Theorie+und+Praxis+des+Vo%CC%88lkerrechts+im+fru%CC%88hen+Islam
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=26/CLK?IKT=1016&TRM=Theorie+und+Praxis+des+Vo%CC%88lkerrechts+im+fru%CC%88hen+Islam
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http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=52/CLK?IKT=1018&TRM=Academy
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http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Istanbul
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، لكنو لـ يكتب إال (ٖٚ)والبلتينية (ٖٙ)وىذا ُيبيِّف أنو يهرأ بمغات أخرى كالفارسية
بيذه المغات الستة حسب المعمومات التي وقفنا عمييا حت  اآلف، ويتأكد ذلؾ 
بالخصوص عند النظر واإلمعاف في كتاباتو المنشورة في مجبلت عممية محكمة. 

ذا أخذنا عم  سبيؿ المثاؿ اإليطالية، يتوح أنو نشر في مجبلت إيطالية بالمغة  وا 
 .(ٖٛ)الفرنسية لكنو لـ يكتب فييا باإليطالية

 خزانتو الخاصة
اهلل خزانة خاصة متواوعة في شكميا وغنية بمومونيا تحوي يديمتمؾ حم

الكثير مف المخطوطات والمراجع النادرة مف كتب ومهاالت مصورة عف مجاالت 
صم   -ة عريهة، وكاف يعشؽ المخطوطات وبخاصة تمؾ التي تتعمؽ بالنبي عممي

 .ويبحث عنيا أينما ذىب -روي اهلل عنيـ  -وخمفائو الراشديف  -اهلل عميو وسمـ 
يهوؿ في مهدمة الطبعة الثالثة لكتابو "مجموعة الوثائؽ السياسية": "ومع شوقي إل  

يو الصبلة والسبلـ، فإنني لـ أدوف جمع كؿ ما ُنِسب مف المكتوبات إل  النبي عم
 .(ٜٖ)ىينا إال ما ثبت أنو كاف مكتوًبا"

ويبه  سؤاؿ ُمحيِّر ومخيؼ: مف ورث خزانتو الخاصة التي ال تهدر بثمف، 
السيما مخطوطاتو ومراسبلتو مع العمماء ومبلحظاتو غير المنشورة؟ ىؿ ىي 

رتزقة الذيف يتاجروف في بأيدي آمنة تحتـر العمـ وأىمو؟ أـ استول  عمييا بعض الم
 كؿ شيء ؟ أـ رميت في حاوية الميمبلت ؟ 

                                                           

 .ٕ، ىامش ٜٔ٘، ص أنساب األشراؼ، البالذري( ٖٙ)

 .ٙٙ٘، ص مجموعة الوثائؽ السياسية، محمد حميداهلل( ٖٚ)
(38( Muhammad Hamidullah (1953) Règne conjoint: la théorie et la pratique 

islamiques, Rivista degli studi orientali, vol. XXVIII, pp: 99-104. 

Muhammad Hamidullah (1965) Original de la lettre du Prophète à Kisra, in 

Rivista degli studi orientali, vol. XL, , pp. 57-70. 

 .ٗٔ، ص المرجع السابؽ، محمد حميداهلل( ٜٖ)

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=24/CLK?IKT=1016&TRM=Re%CC%80gne+conjoint
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=108/CLK?IKT=1016&TRM=Original+de+la+lettre+du+Prophe%CC%80te+a%CC%80+Kisra
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لهد اطمئف قمبنا عند عثورنا عم  شيادة البنة ابف أخيو سديدة أحمد 
(Sadida Ahmed)  الُمِهيمة في الواليات المتحدة حيث قالت: "لهد حرص بهدر كبير

ر بالنصوص األصمية مف العناية عم  الحفاظ عم  إنجازاتو العممية، سواء تعمؽ األم
شارع تورنوف  ٗالواقع في  -أو الترجمات ألعمالو التي اطمع عمييا. وفي سكنو

، احتفظ بأي قطعة مف الورؽ دخمت شهتو، لـ ُيويِّع أي شيء، لهد احتفظ -بباريس
 .(ٓٗ)حت  بتذاكر الميترو التي كتب عمييا بعض المبلحظات وطمب مني أال أرمييا"

 مة شغفه بالمخطوطات اإلسال

يتمّيز األستاذ محمد حميداهلل عف ُجؿِّ الذيف اشتغموا بجمع المخطوطات 
مف المغات، وىذا ما سيؿ عميو ليس تحهيؽ د العد بإتهانوالعربية واإلسبلمية 

المخطوطات ونشرىا بالعربية فحسب، بؿ ترجمة بعويا أو التعريؼ بيا عبر 
ائؽ السياسية": "إنا في أسفارنا مهاالت بمغات مختمفة. يهوؿ في كتابو "مجموعة الوث

، كما أيوا في (ٕٗ)ومصر وما بيف النيريف والعراؽ واليند (ٔٗ)ة إل  الشاـدالمتعد
مطالعتنا المتواترة في خزائف كتب أوروبا الغنية باآلثار الشرقية كباريس ولندف 

                                                           
(40( Amara BAMBA (2007), Hamidullah à Istanbul comme à Paris, Saphirnews, 22 janvier.  

ؽ ئفي سوريا زار المكتبة الظاىرية ومكتبة المجمع العممي العربي، ينظر "مجموعة الوثا( ٔٗ)
 .ٜٗٙ، ص "السياسية

 مف أىـ مكتبات اليند التي اشتيرت بمخطوطاتيا ومطبوعاتيا الهديمة في التفسير( ٕٗ)
عربية: مكتبة روا الشعبية، ومكتبة خدا بخش لمعمـو الشرقية، والحديث والفهو والمغة ال

ومكتبة الجمعية اآلسيوية بكمكتا، ومكتبة الحكومة الشرقية، ومكتبة أسرة الهاوي بدر 
الدولة، والمكتبة السعيدية، والمكتبة اآلصفية، ومكتبة متحؼ ساالر جنؾ، ومكتبة المعيد 

سة ىمدر بدىمي، ومكتبة الجامعة العربية بدىمي، اليندي لمدراسات اإلسبلمية التابعة لمؤس
ومكتبة آزاد بالجامعة اإلسبلمية بعمي كره، ومكتبة دار العمـو ديوبند، ومكتبة ندوة العمماء 
بمكناؤ، والمكتبة الناصرية، ومكتبة دار المصنفيف، ومكتبة طوؾ، ومكتبة الجامعة السمفية؛ 

التراث، مجمة التراث العربي، دمشؽ،  ينظر عبدالمطيؼ األرناؤوط، نشاطات في خدمة
 ـ.ٜٚٛٔـ وٜٙٛٔىػ/أكتوبر ويناير ٚٓٗٔ، صفر وجمادى األول  ٕٙ-ٕ٘العدد 
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. وزار أيًوا خزائف (ٖٗ)ورومية وليدف كثيرا ما كنا نهؼ عم  نسخ معاىدات..."
، وتركيا ال سيما في (ٗٗ)دية: مكتبة عارؼ حكمت بالمدينة المنورةالسعو 
ودماد  (ٜٗ)وفاتح (ٛٗ)وكوبرولو (ٚٗ)، ونور عثمانية(ٙٗ): مكتبة آيا صوفيا(٘ٗ)ـٜٔ٘ٔ

باستانبوؿ، ومكتبة بوردور ( ٕ٘)ومكتبة رئيس الكتاب (ٔ٘)ومراد مبل (ٓ٘)إبراىيـ باشا
التاريخ في جامعة  ، ومكتبة قسـ(ٗ٘)، ومكتبة أفيوف قرة حصار(ٖ٘)بهونية
، والمغرب: مكتبة (ٚ٘)، واليمف: مكتبة صنعاء(ٙ٘)، وألمانيا: مكتبة برليف(٘٘)أرووـ

 . (ٛ٘)الهروييف بفاس التي تشد ليا الرحاؿ أيًوا لمنيؿ مف عمميا

وبينما كاف يهوي أغمب الطمبة إجازاتيـ مع أىميـ أو في أماكف الترفيو، كاف 
رة المكتبات حيث يهوؿ: "عندما كنت طالًبا في اهلل يجد فييا فرصة لزيايدمحمد حم

ـ ٖٖٜٔوكنت أقوي جزًءا مف إجازة أبريؿ مف عاـ  (Universität Bonn)جامعة بونا 
                                                           

 .ٖ٘٘، صالسياسية الوثائؽمجموعة ، محمد حميداهلل( ٖٗ)

 .ٗٙ، صالمرجع السابؽ، محمد حميداهلل( ٗٗ)

 .ٗ، صمعدف الجوىر بتاريخ البصرة والجزائر، محمد حميداهلل( ٘ٗ)

 .ٕٚ، صالسياسية الوثائؽمجموعة ، محمد حميداهلل (ٙٗ)

 .ٖٚ، صالمرجع السابؽ، محمد حميداهلل( ٚٗ)

 .٘ٛ، صالمرجع السابؽ، محمد حميداهلل( ٛٗ)

 .ٕٛٔ، صالمرجع السابؽ، محمد حميداهلل( ٜٗ)

 .ٛٗٙ، صالمرجع السابؽ، محمد حميداهلل( ٓ٘)

 .ٕ٘ٔ، صلجزائرمعدف الجوىر بتاريخ البصرة وا، محمد حميداهلل( ٔ٘)

 .٘، صأنساب األشراؼ، البالذري( ٕ٘)

ومعػػػدف الجػػػػوىر بتػػػاريخ البصػػػػرة ؛ ٚٚ، صالسياسػػػػية الوثػػػائؽمجموعػػػػة ، محمدددد حميددددداهلل( ٖ٘)
 .ٗ، صوالجزائر

 .ٕٓ، صكتاب الذخائر والتحؼ، محمد حميداهلل( ٗ٘)

 .٘٘٘، صالسياسية الوثائؽمجموعة ، محمد حميداهلل (٘٘)

 .٘، صاألشراؼ أنساب، البالذري( ٙ٘)

 .٘، صأنساب األشراؼ، البالذري( ٚ٘)

 .ٖٓٔ، ص المرجع السابؽ، محمد حميداهلل( ٛ٘)
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تحت رقـ  (Staatsbibliothek)ىػ( في برليف عثرت في مكتبة ستاتس ٖٔ٘ٔ)ذو الحجة 
 ٜٔٚٚ We ٖٔٛٗ  عم  مخطوط ميـ ولكف لؤلسؼ  ٔٙإل   ٗ٘في الصحائؼ مف
 .(ٜ٘)قص، وىو صحيفة ابف ىماـ المنبو"نا

ومن المخطوطات النادرة التً تولى تحقٌقها ونشرها منذ أن بلغ األربعٌن 
 من عمره:

 " ىػ( حههيا ٖٔٔصحيفة ىماـ بف منبو" ألبي عهبة ىماـ بف منبو )ت
وعمؽ عمييا اعتماًدا عف مخطوطة برليف ومخطوطة المكتبة الظاىرية بدمشؽ 

، ص ٕٛـ، ج ٖٖٚٔعيد الفرنسي لمدراسات العربية بدمشؽ، ونشرىا في مجمة الم
ـ ٜٔٙٔإل  االنجميزية محمد رحيـ الديف وطبعت في ؛ وترجميا ٔٔٔ-ٜٙص: 

 بالمركز الثهافي اإلسبلمي بباريس تحت العنواف التالي:

Sahifah Hammam ibn Munabbih (1961) compilation of the Hadith by 

Muhammad Hamidullah; translated into English by Muhammad 

Rahimuddin, Paris: Centre Culturel Islamique, 116 p.  

ثم ترجمها إلى الفرنسٌة حسٌن توشبور ونشرتها جمعٌة الطلبة المسلمٌن 
 م تحت العنوان التالً:9191ببارٌس فً 

Sahifah Hammam ibn Munabbih (1979) Par Muhammad Hamidullah; 

traduit par Hossein G. Tocheport, Paris: Association des étudiants 

islamiques en France, 263 p. 

                                                           
(59) Muhammad Hamidullah, Sahifah Hammam Ibn Munabbih, p. 2. 

ـ بتحهيؽ ٜ٘ٚٔمف المرات: في د الهاسـ بف سبلـ العد ديوقد نشر كتاب األمواؿ ألبي عب
طبعو في بيروت: دار الكتب اد دار الفكر؛ وأع -ت وتعميؽ محمد خميؿ ىراس، بيرو 

ـ بشرح عبداألمير عمي مينا، بيروت: دار الحداثة؛ وفي ٜٛٛٔـ؛ وفي ٜٙٛٔالعممية، 
ـ؛ وفي ٜٜٛٔـ مع تهديـ ودراسة وتحهيؽ محمد عمارة، الهاىرة: دار الشروؽ، ٜٜٛٔ
ـ ٜٕٓٓفي دار الفويمة؛ و  –ـ بتحهيؽ أبو أنس بف رجب، دار اليدي النبوي ٕٚٓٓ

 ـ.ٜٕٓٓبتهديـ ودراسة وتحهيؽ محمد عمارة، الهاىرة: دار السبلـ، 
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 "الكتاب كاف ،"والمغازي والمبعث المبتدأ" بػ المسماة" إسحاؽ ابف سيرة 
 بدمشؽ الظاىرية المكتبة في منو خطية نسخة عم  اهلليدحم محمد فعثر مفهوًدا
 النسختيف، بيف بالمهابمة الكتاب فأعد فارس،ب وييفر اله جامع مكتبة في وأخرى
 في ـ،ٜٙٚٔ/ىػٜٖٙٔ في بالرباط لمتعريب واألبحاث الدراسات معيد في وطبعو
 الخيرية الخدمات وقؼ في بتركيا طبع ثـ صفحة؛ ٜٖ٘ يتومف واحد مجمد

(Hayra Hizmet vakfi )قونيا بمدينة (Konya )في يهع مجمد في ـ،ٜٔٛٔ في 
 .صفحة ٜٖ٘

 ىػ(، حّههو ٜٕٚاألشراؼ" ألحمد بف يحي المعروؼ بالَببلُذِري )ت  "أنساب
اهلل وطبعو معيد المخطوطات بجامعة الدوؿ العربية يدالجزء األوؿ محمد حم

(، في ٕٚباالشتراؾ مع دار المعارؼ بمصر، ومف سمسمة ذخائر العرب )
ساخ اهلل في مهدمة الكتاب: "والنيدصفحة، يهوؿ محمد حم ٕٕٚـ ويهع في ٜٜ٘ٔ

ينهمونو في مجمديف أو أربعة، أو عشريف حسب حاجاتيـ، فيما نرى. أما في 
عصرنا ىذا، فمـ نهؼ إال عم  نسخة في استانبوؿ وقطعتيف في برليف 

 .(ٓٙ)وصنعاء"

اهلل قبؿ ذلؾ مهالة تعريفية بالكتاب بالفرنسية في مجمة يدوكتب محمد حم
 :(ٔٙ)المعيد الفرنسي لمدراسات العربية بدمشؽ

Le Livre des Généalogies d'al-Baladuriy, Bulletin d'Etudes 

Orientales, tome XIV, 1952-54, pp. 197-211.  

 بف الزبير )مف عمماء الهرف يد "كتاب الذخائر والتحؼ" لمهاوي الرش
الخامس اليجري( حههو عف نسخة فريدة عثر عمييا في مكتبة أفيوف قره حصار 

                                                           

 .٘، ص أنساب األشراؼ، البالذري( ٓٙ)

 .ٖٖ، ص أنساب األشراؼ، البالذري( ٔٙ)
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صبلح الديف المنجد، ونشر بدائرة المطبوعات والنشر في تركيا، وقدـ لو وراجعو 
 صفحة. ٖٚٙـ في مجمد يهع في ٜٜ٘ٔفي الكويت في 

  كتاب المعتمد في أصوؿ الفهو" ألبي الحسيف محمد بف عمي بف الكيب"
ـ(، اعتن  بتيذيبو وتحهيهو  محمد حميداهلل ٗٗٓٔىػ/ٖٙٗالبصري )المتوف  في 

طبعو المعيد العممي الفرنسي لمدراسات بتعاوف مع محمد َبكر وحسف حنفي، و 
ـ، والثاني في ٜٗٙٔصفحة في  ٛٓٗفي مجمديف: األوؿ في  (ٕٙ)العربية بدمشؽ

ـ، ويحتوي الكتاب عم  تعريؼ موجز بالفرنسية لعمـ أصوؿ ٜ٘ٙٔصفحة في  ٙ٘ٗ
 :صفحة ٙٗالفهو، والمؤلؼ، والكتاب والمخطوط يهع في آخر الجزء الثاني في 

Kitâb Al-Mu’tamad fï Usûl al-Fiqh, d’Abû’l-Husai Muhammad B. ‘Ali 

B. at-Taiyib Al-Basri (savant mu’tazilite mort à Baghadad en 436/104), 

Edition critique par Muhammad Hamidullah avec la collaboration de 

Ahmad Bekir et Hasan Hanafi, Institut Françaisde Damas, 1965. 

 أي جزائر الخميج العربي -لجواىر بتاريخ البصرة والجزائر""معدف ا- 
رة(، حههو عف نسخة لنعماف بف محمد بف العراؽ )مف عمماء الهرف العاشر لميج

، ونشره ىذا (ٖٙ)بتكميؼ مف مجمع البحوث اإلسبلمية بإسبلـ آباد افريدة في قوني
 ـ.ٕٜٚٔىػ/ٖٜٖٔاألخير في 

 ىػ(، حههو باالشتراؾ مع ٕٙٚف قتيبة )ت"كتاب األنواء في مواسـ العرب" الب
ـ(، األستاذ في الدراسات اإلسبلمية ٕٜٜٔ-ٜٗٔٔ) (Charles Pellat)شارؿ ُببل 

 . ـٜٙ٘ٔبجامعة السوربوف، ونشراه في دائرة المعارؼ العثمانية في 

وطبع بعدىا بالعربية واالنجميزية في منشورات معيد تاريخ العموـ العربية 
 ـ:ٕٔٓٓغوتا بفرانكفورت في ألمانيا في واإلسبلمية بجامعة 

                                                           
(62) Institut français d'études arabes de Damas. 

 .ٕٔ، ص معدف الجوىر بتاريخ البصرة والجزائر، محمد حميداهلل( ٖٙ)
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Kitab al-Anwa, Abu Muhammad Abdallah ibn Qutaiba, edited by 
Muhammad Hamidullah and Charles Pellat, Frankfurt am Main: Institute 
for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe 
University, 2001. 

 ـ(، ٜ٘ٛىػ/ٕٕٛوفيما يخص "كتاب النبات" ألبي حنيفة الدنيوري )ت
، بينما يشير (ٗٙ)يشير صبلح المنجد مف جية أف محمد حميداهلل حهؽ قطعة منو

أف محمد حميداهلل جمع ما  (٘ٙ)طارؽ مدني مف جية أخرى في رسالتو لمدكتوراه
ىػ ٛٓٗ-ٜٖٛتبه  منو مف خبلؿ قراءتو لكتاب "المخصص" البف سيده األندلسي )

 ـ(، ويعود قولو المرجع التالي:٘ٙٓٔ-ٚٓٓٔ/

Muhammad Hamidullah, Le dictionnaire botanique d'Abu Hanifa ad-
Dinawari (Kitâb an-Nabât de la lettre sîn à la lettre yâ’), reconstitué 
d'après les citations des ouvrages postérieurs, Institut français 
d'Archéologie Orientale du Caire, Le Caire, 1973, 458 p. 

 ونشره الفرنسية، إل  وترجمو بالعربية، حميداهلل محمد جمعو ما يتومف وىو
 .ـٖٜٚٔ في بالهاىرة الشرقية لآلثار الفرنسي بالمعيد

 كما الكتاب مف قطعة عم  يعثر أف قبؿ بذلؾ قاـ حميداهلل محمد أف والظاىر
 برنيارد األلماني المستشرؽ عثور ذلؾ يؤكد ما ولعؿ. المنجد الديف صبلح أشار
 الخامس الجزء مف األوؿ والنصؼ الثالث الجزء عم  (Bernhard Lewin) لفيف

 رشتاين فرانز النشر دار في ونشره عميو وعمؽ لو وقدـ وحههو كتاب، لمكتاب
 (Stuttgart) ستوتغارتفي مدينة  (Franz Steiner Verlag Wiesbaden) فيسبادف
 .(ٙٙ)ـٜٗٚٔ/ىػٜٖٗٔ عاـ في بألمانيا

                                                           

كتاب الذخائر )مف عمماء الهرف الخامس اليجري(،  (ـٜٜ٘ٔ)الزبير يدالقاضي الرش( ٗٙ)
، حههو عف نسخة فريدة محمد حميداهلل، وقدـ لو وراجعو صبلح الديف المنجد، والتحؼ

 .ٚالكويت: دائرة المطبوعات والنشر، ص 

)65( Tariq Madani (2003) L'eau dans le monde musulman médiéval. L'exemple de Fès 
(Maroc) et sa région, sous la direction d'André Bazzana, Centre Interuniversitaire 
d'Histoire et d'Archéologie Médiévales – Université de Lyon 2, p. 20. 

 لئلطبلع عم  ىذه األجزاء ينظر الرابط التالي:( ٙٙ)
       http://www.archive.org/details/annabat 
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 Louis ماسينيوف لويي الفرنسي المستشرؽ إل  موجية رسالة لنا وتكشؼ

Massignon كتاب ترجمة ينوي كاف اهلليدحم محمد أف ـٜٗ٘ٔ مارس ٖٕ بتاريخ 
 الظروؼ لكف الفرنسية إل  قدامة البف الفهو وأصوؿ الهيـ البف" الذمة أىؿ أحكاـ"
 ىذه في اهلليدحم يهوؿ. النبيميف المشروعيف ىذيف لتحهيؽ يبدو فيما واتيةم تكف لـ

 أحكاـ الحنابمة لكتابي ميكروفيممات أو مخطوطات بباريس ىنا أمتمؾ: "الرسالة
 نشرىـ؟ الوروري مف أنو تظف ىؿ قدامة، البف الفهو وأصوؿ الهّيـ البف الذمة أىؿ
السيد  استمـ لهد ذلؾ؟ لتحهيؽ المادية الوسائؿ عم  نجد سوؼ أننا تظف ىؿ

 أف ومعموـ. (ٚٙ)!"المشروع مع تفاعمو مدى أجيؿ لكنني الشأف بيذا رسالتي الوست
 كاف الرسالة ىذه في المذكور (Henri Laoust) الوست ىنري الفرنسي المستشرؽ
 موووع كاف فهد تيمية؛ ابف مهدمتيـ في (ٛٙ)الحنابمة الفهياء بكتابات منشغًفا
د العد لو وترجـ ،(ٜٙ)"والسياسية االجتماع في تيمية ابف نظريات" راهلمدكتو  رسالتو
 ،(ٔٚ)الشرعية والسياسة ،(ٓٚ)الواسطية العهيدة: وىي الفرنسية إل  الكتب مف

 مهدمة في ذلؾ إل  يشير كما – تيمية ابف يعتبر وكاف. (ٕٚ)اإلسبلـ في والحسبة
 منيج ليس بفيـ لو تسمح يالت البوابة بمثابة –" الشرعية السياسة" لكتاب ترجمتو
 مناحي سائر في بأكمميا والجماعة السنة أىؿ منيج بؿ فحسب، الحنبمي المذىب

                                                           
(67) Maurice Borrmans (2009) Muhammad Hamidullah et sa traduction française du 

Coran, p. 6.  
(68) Henri Laoust (1959) Le hanbalisme sous le califat de Bagdad, Paris: Geuthner; 

Henri Laoust (1960) Le hanbalisme sous les Mamlouks bahrides, Revue des 

études islamiques. 
(69) Henri Laoust (1939) Essai sur les doctrines sociales et politiques d'Ibn Taimîya 

(661-728 /1262-1328), Thèse de doctorat ès-lettres, Le Caire: Institut français 

d'archéologie orientale.  
(70) Le Traité de droit public d'Ibn Taimîya (1952) traduction annotée de la Siyâsa 

shar'îya par Henri Laoust, Institut français de Damas.  
(71) La profession de foi d’Ibn Taimiyya (1986) traduction annotée par Henri Laoust, 

Paris: Geuthner.  
(72) Al-hisba fi al-islam (1994) Traité sur la hisba, Ibn Taymiyya, publié et traduit par 

Henri Laoust, Paris: Geuthner.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Taymiyya
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 مهدمة في اهلليدحم محمد ويهوؿ. والماؿ والجيد الوقت يهتصد بذلؾ وىو الحياة،
 إال يسعنا ال المهدمة ىذه نختـ أف قبؿ: "بالفرنسية" الفهو أصوؿ في المعتمد كتاب"
 في النص ىذا إدراج عم  وافؽ الذي الوست ىنري ألستاذنا امتناننا فع ُنعِرب أف

 لنا قدـ والذي بدمشؽ العربية لمدراسات الفرنسي العممي المعيد منشورات سمسمة
 .(ٖٚ)"المساعدة وأثمف أعظـ دائماً 

 األوقاؼ مكتبة في مخطوط ىناؾ الهيـ البف" الذمة أىؿ أحكاـ" يخص وفيما
 مهصوده فمعؿ قدامة ابف بخصوص أما ،(ٗٚ)ٚٙٚٗ-ٜ قـر  تحت ببغداد المركزية
 الذي" الفهو أصوؿ في الميزاف" مخطوط أو" المناظر وجنة الناظر رووة" مخطوط
 بالواليات (Princeton University) برنستوف جامعة في موجود وىو لو، ُينَسب
 وطةمخط أىدى اهلليدحم محمد بأف الصباغ عبدالمطيؼ األستاذ وأخبرنا. المتحدة
 تحهيهييا، ليتول ( ـٜٚٛٔ-ٕٜٙٔ) الصالح صبحي إل " الذمة أىؿ أحكاـ" كتاب
 عاـ في دمشؽ جامعة مطبعة في كتاب في ونشرىا الميمة ىذه بالفعؿ أنجز وقد

 .ـٜٔٙٔ

                                                           

" البػف الطيػب البصػري بالفرنسػية، كتػاب المعتمػد فػي أصػوؿ الفهػو، مهدمػة "محمد حميداهلل( ٖٚ)
 .ٔٗ، ص ٕج

يما يظير منشوًرا في تمؾ الفترة، فهد نشر في لـ يكف كتاب "أحكاـ أىؿ الذمة" ف( ٗٚ)
ـ ٜٜ٘ٔىػ/ ٙٔٗٔـ بتحهيؽ صبحي صالح بيروت: دار العمـ لممبلييف؛ وفي ٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔ

ـ بتحهيؽ ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔروت: دار الكتب العممية؛ وفي يبتحهيؽ طو عبدالرؤوؼ سعد ب
 .دار ابف حـز -ريوسؼ أحمد البكري وشاكر توفيؽ العاروبي بالدماـ وبيروت: رمادى لمنش
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 إسياماتو في االقتصاد اإلسالمي
حياتو في قراءة الكتب معظـ أياـ ليس مف الغريب أف يتطرؽ باحث أفن  

المجبلت العممية بشت  المغات إل  المسائؿ االقتصادية، كيؼ ال والمخطوطات و 
 . كلها الحٌاة جوانب فً المؤثرة عناصرها وأهم الحٌاة عصبواالقتصاد 

اهلل يرتبط ارتباًطا وثيًها بالعمـو يدواالقتصاد اإلسبلمي في نظر محمد حم
ي جورج فاجدا حظ ىذا الميؿ المستشرؽ الفرنسرعية والعموـ االجتماعية. وقد الالش

(Georges Vajda) (ٜٔٓٛ-ٜٔٛٔفي عروو لكتاب "نبي اإلسبلـ" لحم )اهلل يدـ
في مجمة "تاريخ األدياف بالفرنسية" بهولو: "إف المؤلؼ، وىو عالـ فهيو وخبير في 
العموـ السياسية، يولي اىتماما خاًصا بالمسائؿ التشريعية، واإلدارية، واالجتماعية 

 . (٘ٚ)لناشئ"واالقتصادية لئلسبلـ ا

أف تصدر عدًدا  (ISEA) التطبٌقٌة االقتصادٌة العلوم معهدولما قررت مجمة 
ـ لـ تستكتب مف ٜٔٙٔخاًصا عف العبلقة بيف اإلسبلـ والتنمية االقتصادية في 

 مسممي فرنسا إال محمد حميداهلل.

 م1336 عام في اإلسالمي االقتصاد لعبارة ستخداموا
 عبارة استخدـ مف أوؿ ىو - اآلف حت  يريظ فيما - حميداهلل محمد إف

"Islamic Economics "- باإلنجميزية مهالة في -" اإلسبلمي االقتصاد" أي 
 الثهافة" بمجمة نشرت" األساسية االقتصادية لممشكبلت اإلسبلمية الحموؿ" عنوانيا

 .(ٙٚ)ـٖٜٙٔ عاـ في دكف آباد بحيدر (Islamic culture)" اإلسبلمية

                                                           
(75  ( Georges Vajda, M. Hamidullah (1960) Le Prophète de l'Islam, Revue d'histoire 

des religions, vol. 158, n°158-1, p. 110. 
(76  ( Muhammad Hamidullah, Islamic Solution of the Basic Economic Problems, p. 70. 
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 النبوية السيرة في االقتصادي لمبعد إبرازه
 السيرة في االقتصادي البعد أدرج مف أوؿ كذلؾ ىو اهلليدحم محمد أف يظير

 . (ٚٚ)ـٜٜ٘ٔ في بباريس نشر الذي" اإلسبلـ نبي" بالفرنسية كتابو في وذلؾ النبوية

 في( ـٕٜٗٔ في ولد) العمري وياء أكـر المؤرخ الطريهة ىذه انتيج وقد
 .(ٜٚ)"الراشدة الخبلفة عصر"و (ٛٚ)"الصحيحة يةالنبو  السيرة" كتابيو

 لممخطوطات تحقيقو في اإلسالمي االقتصاد مراجع عمى اعتماده
 لمدكتوراه رسالتو تحوير عند اهلليدحم محمد عمييا اعتمد التي الوثائؽ أىـ مف
عداد  مراجع" الراشدة والخبلفة النبوي لمعيد السياسية الوثائؽ مجموعة" كتابو وا 
 قبؿ - مخطوًطا يزاؿ ال أغمبيا وكاف اإلسبلمي، باالقتصاد تبطةالمر  السمؼ

 محمد يهوؿ. الحًها سيظير كما -الماوي الميبلدي الهرف مف السبعينات منتصؼ
 والحهيهة": "السياسية الوثائؽ مجموعة" كتابو مف الثانية الطبعة مهدمة في اهلليدحم
 كانت مطبوعة مظانيا، في هىذ بدراستي المتعمهة الوثائؽ عف أبحث أنفؾ لـ أنني
 الطبعة مهدمة في ويهوؿ. (ٓٛ)"زنجويو البف األمواؿ كتاب وأىميا. مخطوطة أو

 البف وسمـ عميـ اهلل صم  اهلل رسوؿ وسيرة يوسؼ ألبي الخراج كتابا وأما: "األول 
 .(ٔٛ)"وأوثهيما وأحوطيما مصادرنا أقدـ فيما ىشاـ

                                                           
(77  ( Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l'Islam, tome II, p. 70. 

دار العمـو والحكـ،  مكتبة المدينة المنورة:، السيرة النبوية الصحيحة ،أكرم ضياء العمري( ٛٚ)
 ـ.ٕٜٜٔ/ٕٔٗٔ

ىػػػ ٜٔٗٔ، العبيكػػاف ، الريػػاض: مكتبػػةٕط، الراشػػدة الخبلفػػةعصػػر ، أكددرم ضددياء العمددري( ٜٚ)
 .ـٜٜٛٔ/

 .ٖٔ"، ص في عيد النبي والخمفاء الراشديف مجموعة الوثائؽ السياسية"، حميداهلل( ٓٛ)

 .ٜٕ"، ص مجموعة الوثائؽ السياسية في عيد النبي والخمفاء الراشديف"، حميداهلل( ٔٛ)
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 بعض عم  الكشؼ ىو اإلسبلمي داالقتصا في لو إسياـ أوؿ أف يتبيف وبيذا
 اإلسبلمي االقتصاد مراجع ومف. آنذاؾ مطبوعة تكف لـ التي السمؼ مخطوطات

 :عمييا اعتمد التي

 ىػٖٖ٘ٔ مصر طبعة سبلـ بف الهاسـ ديعب ألبي األمواؿ كتاب (ٕٛ). 

 ىػٕٖ٘ٔ مصر طبعة ،"بيو"بػ إليو ويرمز يوسؼ ألبي الخراج كتاب(ٖٛ)، 
 :نسيةالفر  ترجمتو عم  واطمع

Abou Yousof, Le livre de l'impôt foncier, traduit et annoté par 

Edmond Fagnan, Paris: Librairie orientale Paul Geuthner, 1921
 (84)
. 

                                                           

 .ٗٓ٘؛ ٖٓ٘؛ ٜٙٗ، ص ص: المرجع السابؽ، حميداهللمحمد ( ٕٛ)
Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam, p. 148, p. 156, p. 16 ; La lettre 

du Prophète à Héraclius et le sort de l'original, in Arabica, 1955, p. 7; Sahifah 

Hammam Ibn Munabbih, p. 18 ; The Qu’ranic Conception of State, p. 15 ; The 

First Written-Constitution in the World, p. 58, p. 61 , p. 65, p. 66, p. 67, p. 68, p. 

69, p. 70, p. 71 , p. 73, p. 74. 

ـ بتحهيؽ ٜ٘ٚٔمف المرات: في د الهاسـ بف سبلـ العد ديوقد نشر كتاب األمواؿ ألبي عب
دار الفكر؛ وطبعو في بيروت: دار الكتب العممية،  -وتعميؽ محمد خميؿ ىراس، بيروت 

ـ ٜٜٛٔاألمير عمي مينا، بيروت: دار الحداثة؛ وفي  ـ بشرح عبدٜٛٛٔـ؛ وفي ٜٙٛٔ
ـ ٕٚٓٓـ؛ وفي ٜٜٛٔدراسة وتحهيؽ محمد عمارة، الهاىرة: دار الشروؽ، مع تهديـ و 

ـ بتهديـ ودراسة ٜٕٓٓدار الفويمة؛ وفي  –بتحهيؽ أبو أنس بف رجب، دار اليدي النبوي 
 ـ.ٜٕٓٓوتحهيؽ محمد عمارة، الهاىرة: دار السبلـ، 

، ص ص: لراشديفمجموعة الوثائؽ السياسية في عيد النبي والخمفاء ا، اهلليدحممحمد ( ٖٛ)
 .ٜٔ٘؛ ٛٔ٘؛ ٚٓ٘؛ ٖٛٗ؛ ٛ٘ٗ؛ ٙٓٗ؛ ٖٛٛ؛ ٖٚٛ

Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam, p. 107. 

ىػ؛ وطبعة السمفية في ٕٖٓٔولكتاب الخراج ألبي يوسؼ طبعة بوالؽ صدرت في 
ىػ ومف موسوعة الخراج ٜٜٖٔصويرىا بدار الجيؿ ببيروت في مد تىػ؛ وأعتٜٖٚٔ
وطبعة دار اإلصبلح بالهاىرة بتحهيؽ محمد إبراىيـ البنا في (؛ ٕٙٔ-ٔص: )ص

ىػـ؛ وطبعة ٘ٓٗٔىػ؛ وطبعة دار الشروؽ بالهاىرة بتحهيؽ إحساف عباس في ٔٓٗٔ
 ىػ.ٕٓٗٔحسف محمد في  وفالمكتبة األزىرية لمتراث بتحهيؽ طو عبدالرؤوؼ سعد وسعد

 .ٚ٘ٙ، ي والخمفاء الراشديفمجموعة الوثائؽ السياسية في عيد النب، حميداهللمحمد ( ٗٛ)
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 (ـٜٛٗ/ىػٖٖٚ تػ) جعفر بف لهدامة الكتابة وصناعة الخراج كتاب، 
 .(٘ٛ)باريس مخطوط

 مخطوط آدـ بف ليحي الخراج كتاب(ٛٙ). 

 في بوردور خزانة مخطوطة نسخة( ىػٕٔ٘ تػ) زنجويو البف اؿاألمو  كتاب 
 .(ٚٛ)تركيا

                                                           

؛ ٕٕٗ؛ ٜٚٔ؛ ٖٜٔ؛ ٘ٚٔ؛ ٛٔٔ؛ ٜٛ، المرجع السابؽ، ص ص: حميداهللمحمد ( ٘ٛ)
؛ وقد ُطِبع كتاب الخراج وصناعة الكتابة لهدامة بف جعفر بالعربية ٚٓ٘؛ ٚ٘ٗ ؛ٖٛٗ

 ـ:ٜٛٛٔثبلثة مرات تحت عناويف قريبة مختمفة أوليا كانت طبعة بريؿ بيولندا في 
Qudama (1889) Kitab al-Kharaj, ed. M.J. de Goeje, Leiden: Brill. 

لـ يتمكف مف االطبلع عم  ىذه الطبعة، مما دفعو إل  االعتماد  حميداهللمحمد ويبدو أف 
، ولـ تصدر الطبعات البلحهة ٜٚٓ٘عم  مخطوط المكتبة الوطنية بباريس تحت رقـ 

الخراج وصناعة األول  بعنواف "لمكتاب إال في بداية الثمانينات مف الهرف العشريف: 
ـ؛ والثانية ٜٔٛٔالكتابة"، شرح وتعميؽ محمد حسيف الزبيدي، بغداد: دار الحرية لمطباعة، 

الدواويف مف كتاب الخراج وصناعة الكتابة"، دراسة وتحهيؽ مصطف  الخياري، "بعنواف 
 ـ، نشر بدعـ مف الجامعة األردنية.ٜٙٛٔ

؛ الببلذري، أنساب ٜ٘ٗ؛ ٕٕٗ؛ ٕٕٓ، ص ص: ثائؽ السياسيةمجموعة الو ، اهلليدحممحمد ( ٙٛ)
اهلل لـ يطمع عم  طبعة يد؛ ويبدو أف حمٔىامش  ٜٔ٘، ٔىامش  ٛٔ٘األشراؼ، ص ص: 

 :ـٜٙٛٔكتاب الخراج ليحي بف آدـ التي صدرت عف منشورات بريؿ بيولندا في 
Yahya ibn Adam (1896) Kitab al kharadj : Le livre de l'impôt foncier, Leiden: Brill. 

ىػ صححو ٖٚٗٔوقد نشر الكتاب بعد ذلؾ ستة مرات عم  األقؿ بمغات مختمفة: في 
ـ في ٜٗٚٔوشرحو وووع فيارسو أحمد محمد شاكر، الهاىرة: المطبعة السمفية؛ وفي 

الىور: المكتبة العممية؛ ونشر ومف موسوعة الخراج، بيروت: دار المعرفة، دوف تاريخ؛ 
 حهيؽ حسيف مؤنس، الهاىرة: دار الشروؽ.ـ بتٜٚٛٔوفي 

Yahya ibn Adam (1958) Kitab al-Kharaj, Edited, translated, and annotated by 
A. Ben Shemes, Leiden: Brill,. 
Yahya Ibn Adam, Kitab Al-Kharaj, in Spanish, Nabu Press, January 2010.  

؛ ٖٓٔ؛ ٛٔٔ؛ ٚٔٔ؛ ٔٔٔ؛ ٚٓٔ؛ ٚٚ؛ ٛ٘، المرجع السابؽ، ص ص: محمد حميداهلل( ٚٛ)
؛ ٕٕٓ؛ ٕٕٔ؛ ٜٚٔ؛ ٖٜٔ؛ ٕٜٔ؛ ٛٚٔ؛ ٚ٘ٔ؛ ٗ٘ٔ؛ ٓ٘ٔ؛ ٖٙٔ؛ ٖٗٔ؛ ٕٖٔ
؛ ٜٙٗ؛ ٜ٘ٗ؛ ٚ٘ٗ؛ ٗ٘ٗ؛ ٕ٘ٗ؛ ٜٗٗ؛ ٖٕٗ؛ ٕٕٗ؛ ٕٓٗ؛ ٕٚٛ؛ ٕ٘ٚ؛ ٜٕٙ
؛ الببلذري، أنساب األشراؼ تحهيؽ محمد ٓٔ٘؛ ٜٓ٘؛ ٛٓ٘؛ ٚٓ٘؛ ٗٓ٘؛ ٖٓ٘
 .(ٗ(، )ٕ(، )ٔىوامش ) ٙٔ٘اهلل، ص ص: ص يدحم

Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam, p. 127.                               = 
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 عم  اطمعوا الذيف الحديث العصر في المسمميف الباحثيف أوائؿ مف ولعمو
 عم  اعتمد وقد متأخرة، فترة في نشر الذي زنجويو البف األمواؿ كتاب مخطوطات

 (Burdur Province) بوردور محافظة في الواقعة ببوردور العامة المكتبة نسخة
 المجموعات إل  جديدة مجموعة بإوافة المكتبة ىذه تكونتو . تركيا غرب جنوب
 وتوـ ،(ـ٘ٛٚٔ-ٖٙٚٔ) (Halil Hamit Paşa) باشاد حم خميؿ أوقفيا التي

 الظاىرية المكتبة في كاممة غير نسخة ولو مجمًدا، ٖٓٓٔو مخطوًطا ٚٛٙٔ
 عف وينشر لمدكتوراه رسالتو يف فياض ذيب شاكر يحههو أف قبؿ وىذا بدمشؽ؛
 .بالرياض اإلسبلمية والدراسات لمبحوث فيوؿ الممؾ مركز

كشفو عم  مرجع قديـ ُيمكف إدراجو في أدبيات االقتصاد اإلسبلمي في الهرف 
اهلل كتاب "الذخائر يدمف المخطوطات النادرة التي حههيا محمد حمالخامس اليجري 

ويمكف إدراج ىذا الكتاب في أدبيات االقتصاد . الزبير بفيد الرش لمهاويوالتحؼ" 
اإلسبلمي في الهرف الخامس اليجري كما يظير مف مواويع التي تطرؽ إلييا 

 إف": والتحؼ الذخائر كتاب" مواويع وصؼ في حميداهلل محمد يهوؿالكتاب. 
 األمراء، وكبار المموؾ ىدايا في حكايات الكتاب ىذا في جمعيد الرش الهاوي
 والغرائب واالجتماعات، المشيودة واألياـ والحذاقات، واإلعذارات لمشيورة،ا والوالئـ

 الفتوحات، في والمغانـ الموروثات، والِترؾ المصونات، والذخائر الموجودات
 .(ٛٛ)والنفهات

                                                                                                                                              

وقد نشر كتاب األمواؿ البف زنجويو بتحهيؽ شاكر ذيب فياض عف مركز الممؾ فيوؿ  =
ـ في ثبلثة مجمدات، ثـ عف المركز ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔلمبحوث والدراسات اإلسبلمية بالرياض سنة 

 ـ في مجمديف.ٕٚٓٓىػ/ٕٚٗٔنفسو سنة 

، الكويت: دار المطبوعات كتاب الذخائر والتحؼ (ـٜٜ٘ٔ)الزبير يد بنالقاضي الرش( ٛٛ)
 .ٛٔ-ٚٔ، ص ص: والنشر
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 كتاباتو عن االقتصاد اإلسالمي
الذي لـ يكف عربًيا وال  -سـ محمد حميداهلل ابالنسبة لمسممي فرنسا ُيربط 

بترجمة الهرآف، وقد اكتشفت شخصًيا البعد االقتصادي في اإلسبلـ عندما  -ًيا فرنس
" )التعريؼ باإلسبلـ( حيث Initiation à l'islamكنت أدرس اليندسة بهراءة كتابو "

خصص فصبًل لمنظاـ االقتصادي في اإلسبلـ. وتبيف لي بعد ذلؾ أنو تطرؽ إل  
باألردية والعربية واالنجميزية بعض قوايا االقتصاد اإلسبلمي في كتاباتو 

 والفرنسية، ويمكف تصنيؼ ىذه الكتابات عم  النحو التالي:
 مقاالت اقتصادية محضة

 Islam’s solution of the basic economic problems, in Islamic culture 

(Hyderabad Deccan), X: 2, April 1936, pp. 213-233, published in 

Mohamed Taher, Encyclopaedic Survey of Islamic Culture, New 

Delhi: Anmol Publications, 2
nd

 Edition, 2003, Vol. 13, pp. 52-74. 

 اإلسبلمية الثهافة مجمة األساسية، االقتصادية لممشكبلت اإلسبلمية الحلول
 .ـٖٜٙٔ أبريؿ ،ٕالعدد ،ٓٔ المجمد ،(دكف حيدرآباد)

 Islamic Insurance, in Islamic Review, March-April, 1951, pp. 44-46. 

: ص ص ـ،ٜٔ٘ٔ أبريؿ مارس ،(لندف) اإلسبلمية المجمة اإلسبلمي، التأميف
ٗٗ-ٗٙ. 

 Budgeting and Taxation in the Time of the Holy Prophet, in Journal of 

the Pakistan Historical Society, 3, 1955, pp. 1-11. 

 الجمعية مجمة وسمـ، عميو اهلل صم  النبي عيد في ةالعام والوريبة الميزانية
 .ٔٔ-ٔ: ص ص ـ،ٜ٘٘ٔ ،ٖالعدد لمتاريخ، الباكستانية

  A suggestion for an Interest Free Islamic Monetary Fund, in Islamic 

Review (London), 43(6), June 1955, pp. 11-12. 
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 المجمد ،(لندف) اإلسبلمية المجمة ربا، ببل إسبلمي نهد ؽصندو  لتأسيس اقتراح
 .ٕٔ-ٔٔ: ص ص ـ،ٜ٘٘ٔ يونيو ،ٙ العدد ،ٙٗ

  Haidarabad’s Contributions to Islamic economic thought and 

Practice, in Die Welt Des Islams (Leiden), 04: 2-3, 1957, pp. 73-78. 

 اإلسالم لمعا مجلة والتطبٌق، اإلسالمً االقتصادي الفكر فً آباد حٌدر إسهامات
 . 97-93: ص ص م،9159 ،3-2 العددٌن ،4 المجلد ،(بهولندا لٌدن)

 Le monde musulman devant l’économie moderne, Revue de l’ISEA, 

Paris, supplément n°120, série V, n°3, décembre 1961, pp. 23-41. 

 التطبيقية قتصاديةاال العلىم هعهد هجلة الوعاصر، االقتصاد أهام اإلسالهي العالن

 .11-33: ص ص م،1691 ،3 العدد ،(باريس)

  الثامف، المجمد ،(سويسرا) جنيؼ ،المسلمون مجلة ربا، بدون القرض بنوك 
 .ٕٔ-ٙٔ: ص ص ـ،ٕٜٙٔ ديسمبر/  ىػٖٖٛٔ رجب الثالث، العدد

  Banque sans intérêt, in pensée chiite, Paris, 1962. 

ـ، وىي ترجمة لممهالة التي ٕٜٙٔالشيعي )باريس(، بنوؾ بدوف فوائد، مجمة الفكر 
 .(٘كتبت باإلنجميزية في )

 Financial Administration in the Muslim State, in The Prophet’s 

Establishing a State and his Succession, New Delhi: Adam Publushers & 

Distributors, 2007, pp. 93-103. 

 .اإلسالمٌة الدولة فً العامة المالٌة إدارة
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 مقاالت تعالج جوانب عديدة منيا البعد االقتصادي
  Al-Ilaf, ou les rapports économico-diplomatiques de La Mecque pré-

islamique, Institut français, Damas, 1957. 

 الجاىمي، العيد خبلؿ مكة في والدبموماسية االقتصادية العبلقات أو اإليبلؼ
 .ـٜٚ٘ٔ دمشؽ، الفرنسي، المعيد

 Le problème des origines des sûretés personnelles dans l'Islam, Recueils 

de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, 

tome 8, pp. 327-344, 1974. 

 جمعية رسائؿ مجموعة ومف اإلسبلـ، في الشخصية الومانات أصوؿ مشكمة
: ص ص ،ٛ المجمد ـ،ٜٗٚٔ لممؤسسات، المهارف التاريخ عف بوداف جوف
ٖٕٚ-ٖٗٗ. 

 تصاديفصل من كتاب يحمل عنوان اق
 Le système économique, in Le Prophète de l’Islam, Ankara, Hilat 

Yayinlari, 1975, tome 2, pp. 840-885. 

 ىيبلت: أنهرة ،"اإلسبلـ نبي" النبوية السيرة في كتابو ومف االقتصادي النظاـ
 .٘ٛٛ-ٓٗٛ: ص ص ،ٕ ج ري،يينم

  Le système économique de l’Islam, in Initiation à l’Islam. 

The Economic System of Islam, in Introduction to Islam, pp. 121-133. 

 .161-171: ص ص باإلسالم، التعريف كتابه ضون اإلسالهي االقتصادي النظام

 اإلسالمي االقتصاد مسائل بعض إلى فييا يتعرض مقالة

 La politique étrangère du Pakistan et son arrière-plan, Politique 

étrangère, vol. 16, n°2, 1951. 

 العدد ،96 المجلد الخارجٌة، السٌاسة مجلة وخلفٌتها، لباكستان الخارجٌة السٌاسة
 .م9159 ،2

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=31/CLK?IKT=1016&TRM=Le+proble%CC%80me+des+origines+des+su%CC%82rete%CC%81s+personnelles+dans+l%27Islam
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=31/CLK?IKT=1016&TRM=Le+proble%CC%80me+des+origines+des+su%CC%82rete%CC%81s+personnelles+dans+l%27Islam
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/polit_0032-342X_1951_num_16_2
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 اهلليدسب خطأ إلى محمد حمكتاب مشترك في االقتصاد والعمل ُين

تنسب بعض المواقع االلكترونية بالفرنسية كتاًبا عنوانو "اإلسبلـ والعمؿ" إل  
محمد اهلل باالشتراؾ مع الحاج الشيخ توري. ومنذ قراءة عنواف الكتاب لـ أرتح 

اهلل ألنو ليس مف عادتو أف يكتب باالشتراؾ. ومف خبلؿ يدلنسبتو إل  محمد حم
الوطنية بباريس تبيف لي أف المؤلؼ ىو الحاج الشيخ توري وأنو موقع المكتبة 

أشار في عنواف كتابة أف استخدـ ترجمة معاني اآليات الهرآنية بالفرنسية لمحمد 
 .(ٜٛ)اهلليدحم

 مقارنة كتاباتو في االقتصاد اإلسالمي بالعربية واالنجميزية والفرنسية
فيما  -واالنجميزية والفرنسية  اهلل بالعربيةيديظير مف مهارنة كتابات محمد حم

بالفرنسية  ٚباالنجميزية و ٜكتابات بالعربية، و ٖأف لو:  -وقفنا عميو حت  اآلف 
 (. وبمهارنة ىذه المراجع يتبيف ما يمي:ٔ)الجدوؿ 

  مراجع باالنجميزية غير متوفرة بالفرنسية. ٗىناؾ 

  مراجع بالفرنسية غير متوفرة باالنجميزية. ٖىناؾ 

  اجع باالنجميزية غير متوفرة بالعربية.مر  ٚىناؾ 

  مراجع بالفرنسية غير متوفرة بالعربية. ٘ىناؾ 

 .ىناؾ مرجًعا واحًدا بالعربية غير متوفر باالنجميزية وال بالفرنسية 

                                                           
(89) El Hadj Cheikh Touré (1977) L'Islam et le travail, traduction des versets 

coraniques de Mouhammad Hamidoul-Lah, Dakar. 
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 اهلل في االقتصاد اإلسالمي يدمقارنة بين كتابات محمد حم .(1جدول )
 بالعربية واألردية واالنجميزية والفرنسية

 بات بالعربيةالكتا
 يةدالكتابات باألر 

 )الترجمة العربية(
 الكتابات بالفرنسية الكتابات باالنجميزية

تأثير النظاـ االقتصادي  
تأسيس  في الجاىمية عم 

(ٜٓ)سبلميةأوؿ دولة إ
 

Islam’s solution of the 
basic economic problems 

 

  Islamic Insurance  
  Budgeting and Taxation in 

the Time of the Holy 
Prophet 

 

مجتمعات الهروض ببل  بنوؾ الهرض بدوف ربا
(ٜٔ)فوائد

 

A suggestion for an 
Interest Free Islamic 
Monetary Fund 

Banque sans intérêt 

  Haidarabad’s 
Contributions to Islamic 
economic thought and 
Practice 

 

  Muslim Knowledge of 
Petrol and gas during 
middle age 

La connaissance 
musulmane du pétrole 
au Moyen Age 

االقتصادي النظام 
اإلسبلمي ومف كتاب 

 التعريؼ باإلسبلـ

 Economic System of 
Islam, in Introduction to 
Islam 

Système économique 
de l'Islam, in 
Initiation à l'Islam 

  Economic System, In the 
Life of the Prophet 

Système économique, 
in Le Prophète de 
l'Islam 

  Financial administration in 
the Musilm State 

 

  Review on J. Hans : Homo 
Oeconomicus Islamicus, 
Vienna: Klengnfurt, 1952 

 

   Al-Ilaf, ou les rapports 
économico-
diplomatiques de la 
Mecque pré-islamique 

   Le problème des 
origines des sûretés 
personnelles dans 
l'Islam 

   Le monde musulman 
devant l’économie 
moderne 

مجموعة الوثائؽ السياسية في 
(ٕٜ)عيد النبوة والخبلفة الراشدة

 

(ٕٜ)الراشدة
 

   

                                                           

، جدة: مراجع معاصرة في االقتصاد اإلسبلمي ببيوغرافياثبت ، اة اهلل صديقيمحمد نج( ٜٓ)
 .ٕٗـ، ص ٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔمركز أبحاث االقتصاد اإلسبلمي،  

 .ٛٓٔ، ص المرجع السابؽ، محمد نجاة اهلل صديقي( ٜٔ)

، جدة: توصيؼ تفصيمي لمهرر وقائع التاريخ االقتصادي اإلسبلمي، الدوري عبدالعزيز( ٕٜ)
 .ٛ، ص (د.ت.)أبحاث االقتصاد اإلسبلمي، مركز 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=31/CLK?IKT=1016&TRM=Le+proble%CC%80me+des+origines+des+su%CC%82rete%CC%81s+personnelles+dans+l%27Islam
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=31/CLK?IKT=1016&TRM=Le+proble%CC%80me+des+origines+des+su%CC%82rete%CC%81s+personnelles+dans+l%27Islam
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=31/CLK?IKT=1016&TRM=Le+proble%CC%80me+des+origines+des+su%CC%82rete%CC%81s+personnelles+dans+l%27Islam
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=31/CLK?IKT=1016&TRM=Le+proble%CC%80me+des+origines+des+su%CC%82rete%CC%81s+personnelles+dans+l%27Islam
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 نماذج من أفكاره االقتصادية
 موقع النظام االقتصادي اإلسالمي من النظم االقتصادية األخرى ۞

يهوؿ في اهلل أف الرأسمالية واالشتراكية وجياف لعممة واحدة. يديرى محمد حم
مهالة بالفرنسية عنوانيا "سياسة باكستاف الخارجية وخمفياتيا" ُنِشرت في فرنسا في 

ـ: "إف نظاـ االقتصاد ٜٔ٘ٔفي  politique étrangèreمجمة "السياسية الخارجية" 
ىو نظاـ مستهؿ وال يمكف لئلسبلـ أف  système d'économie islamiqueاإلسبلمي 

دية سواء تعمؽ األمر بالرأسمالييف أو الشيوعييف. إف يتفؽ مع اإليديولوجية الما
 . (ٖٜ)اإلسبلـ يظؿ أيًوا مناىًوا لئللحاد والشرؾ وعبادة األوثاف"

 مبادئ االقتصاد اإلسالمي ۞

 الزكاة إيتاء● 
 .اإلسبلمي االقتصادي لمنظاـ األساسي المبدأ ىي الزكاة أف اهلليدحم محمد يرى

 الربا تحريم● 
 اإلسبلـ في المميزة والسمة الربا، ويحـر إال سماوي فدي مف ليس: "يهوؿ
 المؤدية األسباب منع إنو بؿ فحسب، الربح مف النوع ىذا يحـر لـ أنو لمربا بنظرتو
 .(ٜٗ)"المجتمع في الخسارة ىذه إل 
 االكتناز تحريم● 

 أيدي في األمواؿ تكدس حّرـ فهد الوطنية لمثروة عادؿ تهسيـ أجؿ ومف: "يهوؿ
 .(ٜ٘)"األفراد مف قميؿ عدد

 
                                                           

(93) Muhammad Hamidullah (1951) La politique étrangère du Pakistan et son 

arrière-plan, Politique étrangère, 16(2), p. 139. 

 . ٛٛٔ، ص التعريؼ باإلسبلـ، اهلليدمحمد حم( ٜٗ)

 . ٜٗٔ، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٜ٘)
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 الثروة تداول● 
 العهوبة يستحؽ الذي االكتناز الهرآف حّرـ دقيهة اقتصادية وألسباب: "يهوؿ
 .(ٜٙ)"واالستثمار التداوؿ عف الوطنية الثروة تنهطع كيبل وذلؾ الشديدة،

 اإلنفاق في االعتدال● 
يرى ورورة "االعتداؿ في كؿ شيء" السيما في المجاؿ االقتصادي حيث 

 .(ٜٚ)وؿ: "التهميؿ مف النفهة بعيًدا عف الترؼ والميو والممذات الشخصية"يه
 االدخار ضرورة● 

يهوؿ: "والمبمغ المدخر يمكف استغبللو فيما يفيد، ولف يتوافر لممرء ما يهدمو 
 .(ٜٛ)فيما لو اعتاد التبذير"

 األموال العينية ● 

شكؿ الهاعدة األساسية اهلل: "يهرر الهرآف أف األمواؿ العينية تيديهوؿ محمد حم
. وىو يعني بذلؾ أف الماؿ ال (ٜٜ)والوسيمة الورورية في المجتمع وبيف الناس"

يهتصر عم  النهود، بؿ يشمؿ كؿ ما ُينتفع بو مف محاصيؿ زراعية، وعروض 
. ويمكف أف يعبر عم  (ٓٓٔ)تجارة، ومواشي سائمة، ومناجـ، ومنتجات بحرية، إلخ

 قتصادي باألصوؿ الحهيهية.ىذا المبدأ بارتباط النشاط اال

 الحرية االقتصادية● 

ويرى أف الحرية الفردية المهيدة ىي أساس التهدـ حيث يهوؿ: "وما تهدـ 
اإلنساف فيما مو  إال بسبب المنافسة والفردية في الجماعة، وبسبب حرية الفكر 

                                                           

 . ٛٓٔ، ص المرجع السابؽ، اهلليدحمد حمم( ٜٙ)

 .ٕٔٔ، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٜٚ)

 .ٕٔٔ، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٜٛ)

 .ٚٓٔ، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٜٜ)

 .ٜٓٔ، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٓٓٔ)
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في والعمؿ. ومف المؤكد أف الحرية المطمهة تيمؿ سريًعا ومف المصالح المتبادلة 
الحياة الجماعية واالجتماعية؛ فيناؾ واجبات إلزامية كدفع الورائب والتعاوف 

 .(ٔٓٔ)المشترؾ والدفاع، وىناؾ تطوع لمعمؿ الخيري"
 المعاصرة المالية المعامالت بعض في آراءه ۞
 التجاري التأمين شركات ●

 أحادي خطًرا كونيا في الميسر تشبو الرأسمالية التأميف وشركات: "يهوؿ
 .  (ٕٓٔ)"انبالج
 التعاوني التأمين ●

 يناتمتأ وكذلؾ األىمية، أو الحكومية الوكاالت لدى التأميف وعهود: "يهوؿ
 فغير الرأسمالي النظاـ حسب تعهد التي أما شرعية، عهود التعاونية الجمعيات
 .(ٖٓٔ)"شرعية

 اإلسالمية الدول معيا تتعامل التي الربوية البنوك فوائد● 
 يرجع معهد، أمر الودائع عم  ربوية فوائد مف المصارؼ تتهاواه وما: "يهوؿ

 التي فالفوائد ربوًيا مصرًفا المصرؼ كاف فإف. كصرؼ كؿ في اإلدارة آلية إل 
 ىذا مع إال تتعامؿ ال الدوؿ بعض أف إال. كذلؾ شرعية غير أرباحو مف تؤخذ
 عم  مكفي إذ لئلسبلـ، مسيئة نتائج إل  يؤدي الفائدة ورفض المصارؼ، مف النوع
 – المسمموف بيا يطالب ال التي – الفوائد تمؾ المصارؼ تستعمؿ أف المثاؿ سبيؿ
 يستعمميا لئبل الفوائد استرداد عمييـ يجب الحالة ىذه مثؿ وفي. تورىـ أعماؿ في

 .(ٗٓٔ)"الخيرية األعماؿ في إنفاقيا ويمكف المصرؼ،

                                                           

 .ٙٚٔ، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٔٓٔ)

 . ٛٛٔ، ص المرجع السابؽ، اهلليدحمد حمم( ٕٓٔ)

 . ٕٙ٘، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٖٓٔ)

 . ٕٙ٘، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٗٓٔ)
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 السندات وتداول إصدار● 
 .(٘ٓٔ)السندات أنواع جميع تحريـ ويرى

 المسائل االقتصادية التي أثارت نقاًشا في كتب التراث االقتصادي اإلسالمي ۞
 التواكل نبذ● 

 عف تبعدنا الغاية وىذه واآلخرة، الدنيا في السعادة اإلسبلـ غاية: "يهوؿ
 الدنيا، عف تماًما التخميى تر  التي الروحانية وراء لما والمناىوة المتطرفة المفاىيـ
 ويمكننا. اآلخريف بحهوؽ تيتـ ال التي المادية وراء ولما سد،الج موت عم  وتعمؿ

 (ٙٓٔ)تطوير إل  يدعو الذي الوسط المنيج وفؽ الواسعة باألغمبية الحياة نمارس أف
قامة مًعا والجسد الروح  حاجات عم  يصر ال فاإلسبلـ لئلنساف؛ منسجـ توازف وا 
 عم  منيما واحد ـويه ال بحيث كذلؾ؛ تكامميما عم  بؿ فحسب، المظيريف ىذيف
ذا. آخر حساب ف. المادية ميزاتيا فييا ُيبيِّف فإنو الروحية بالواجبات أمر وا   طالب وا 
 .(ٚٓٔ)"روحي ازدىار مصدر يكوف أف يمكف أنو إل  أشار دنيوي بعمؿ

 الصابر والفقير الشاكر الغني بين● 
 شكره، ليختبر العبد يعطي فاهلل لعبده، اهلل قبوؿ عبلمة الغن  وليس: "يهوؿ

 .(ٛٓٔ)"بالمول  وتعمهو اإلنساف ورع الحاليف كبل في والميـ. صبره يختبر مف ويحـر
 التفاضل معيار ىي التقوى● 

 .(ٜٓٔ)"الفرد الرتهاءدة الوح المعيار ىي والتهوى: "يهوؿ
                                                           

، بورصة األوراؽ المالية مف منظور إسبلمي: دراسة تحميمية نهدية، شعبان البرواري( ٘ٓٔ)
 . ٖ، ىامش ٛٗٔـ، ص ٕ٘ٓٓدار الفكر،  –دمشؽ: دار الفكر المعاصر  –بيروت 

استخدمت ىذه الجممة التي تفي أكثر بالمعن  المهصود بدال مف عبارة "الوسطييف" ( ٙٓٔ)
 (.ٙٙالمستخدمة مف قبؿ مترجمي كتاب "التعريؼ باإلسبلـ" )ص 

 ( بتصرؼ في الترجمة.ٙٙ" )ص التعريؼ باإلسبلـ، "اهللديمحمد حم( ٚٓٔ)

 .ٛٔٔ"، ص ـالتعريؼ باإلسبل، "اهلليدمحمد حم( ٛٓٔ)

 .ٖٚ، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٜٓٔ)
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 االقتصادة  السةاس  ۞

 الثروة توزيع● 

ڳ             چ : روةالث توزٌع فً االقتصادٌة السٌاسة على بوضوح القرآن أكد: "ٌقول

 .(ٓٔٔ)[ "ٚ: الحشر]چ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں

 المادية اإلنسان بسعادة االىتمام االقتصادية السياسة غاية● 

 اآليات مف عدد في يؤكد الذي الهرآف مف مأخوذ االقتصاد أساس إف: "يهوؿ
 ظبالح األخذ إل  الهرآف ويرشد]...[  المادية اإلنساف بسعادة االىتماـ ورورة
 الطبيعة عم  مركًزا الصحيح مكانو في النصيب بيذا األخذ ويجعؿ]...[  الدنيوي
 .(ٔٔٔ)"والروح الجسـ المزدوجة البشرية

 العامة المصمحة تحقيق إلى تمقائًيا يؤدي ال الخاصة المصلح  تحقةق● 

 تحهيؽ إل  تمهائًيا يؤدي ال الخاصة مصمحتو بتحهيؽ الفرد اىتماـ أف يرى
 حيث لمثروات العادؿ التوزيع عم  تحرص سمطة يستدعي مما ة،العام المصمحة

ف: "يهوؿ  شيًئا بالخطر المجتمع سييدد ذلؾ فإف وحدىا بنفسو فرد كؿ فكر وا 
 بالتالي وسيهوـ الفهراء، مف وكثير األغنياء مف قمة ستظير سبب وألقؿ فشيًئا،
 األغنياء مف قميؿ عم  لمهواء يؤدي الجائعة األغمبية مف الوجود عم  صراع
 حيازة وتحريـ لئلرث عادالً  تهسيًما غالًبا األمر يتطمب الدولة أمواؿ ولتنظيـ]...[ 

 الفهراء ليكوف لئليرادات، النافع التوزيع إعادة إل  ييدؼ التنظيـ وىذا الثروات،
 .(ٕٔٔ)"المستفيديف رأس عم 

                                                           

 . ٘ٚٔ، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٓٔٔ)

 . ٘ٚٔ، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٔٔٔ)

 .ٗٚ، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٕٔٔ)
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 الخاصة الضرورات إشباع بعد اآلخرين نفع● 
ڻ  ڻ      ڻ  چ  :الهرآف في جاء كما لئلسبلـ صفة فعالن نعد أف ويمكننا: "يهوؿ

: بهولو اآلية ىذه – وسمـ عميو اهلل صم  - النبي وفسر ،[ٔٔ: الوح ] چڻ   ۀ
 اإلنساف ينهطع أف اإلسبلـ يهبؿ وال" ]...[ عبده عم  نعمتو أثر يرى أف يحب اهلل إف"

 الطبيعية والمواىب اإلمكانات جميع يستخدـ أف يجب بؿ طفيمًيا، ليغدو العمؿ عف
 يمكف الخاصة حاجاتنا يزعف وما ممكف كؿ عم  يحصؿ أف وعميو. لو خمؽ بما لينتفع
 .(ٖٔٔ)"الحياة ورورات في إليو يحتاج مف بو نساعد أف
 والتدخل الحرية● 

 والزماف المكاف بحسب تختمؼ والطرؽ الوسائؿ أف يرى واإلسبلـ: "يهوؿ
 لكيبل الخاصة، المشاريع في بالمنافسة حيسم وربما. اليدؼ إل  لموصوؿ والظروؼ

 عندما الجماعية بالمخططات نسمح أننا كما. الوعفاء بمنافع يور استغبلؿ يهوـ
 جميع وفي. والبشري االقتصادي التطور أو الظروؼ بسبب ورورية تكوف

 أفوؿ واختيار الطاقة إىدار مثؿ مف لؤلمواؿ تبذير كؿ نتجنب أف ينبغي األحواؿ
 .(ٗٔٔ)"الوقت صرؼ في تبعةالم الوسائؿ

 الضرائب فرض● 
: ٌقول حٌث الضرورٌة الحاالت بعض فً الضرائب فرض بمشروعٌة ٌرى

 .(٘ٔٔ)"المفروضة الضرٌبة ٌعّدل أن المسلم للحاكم وٌمكن"
 التمييز بين العدالة والمساواة ●

ولو كاف  –الناس ليسوا سواء، ألف المساواة بينيـ في الغن  والراحة : "ٌقول
لف يكوف خيًرا مطمًها، ال تخالطو الشوائب؛ ألف المواىب  –مًرا متخّيبًل ذلؾ أ

 .(ٙٔٔ)"الطبيعية أواًل ليست متشابية لدى مختمؼ األفراد
                                                           

 .ٓٚص  ،التعريؼ باإلسبلـ، اهلليدمحمد حم( ٖٔٔ)

 .ٗٚ، ص السابؽ المرجع، اهلليدمحمد حم( ٗٔٔ)

 . ٜٓٔ، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٘ٔٔ)

 . ٙٚٔ، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٙٔٔ)
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 التطور إلى يدفع الثروة في الطبيعي التفاوت ●
 أفراد ألف ذلؾ التفاوت، وجود الطبيعية اإلنساف مصمحة في أف يبدو: "يهوؿ

 لتحسيف خاصة جيوًدا فيبذلوف العميا، الطبهة تيازاتام يعرفوف الدنيا الطبهة
مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  چ  :تعال  قاؿ أوواعيـ،

 .(ٚٔٔ)[ "ٓٗ-ٜٖ: النجـ] چخت
 الدولي االقتصاد ۞
 الدول بين السممي التعايش يحقق لمثروة العادل التوزيع ●

 العالـ تجعؿ األرض عم  الثروات لمختمؼ العادؿ التوزيع إف: "يهوؿ
 .(ٛٔٔ)"مترابًطا

 العامة المالية ۞
 العامة األموال● 

 جّمة، واجبات – الدولة – المجتمع عائمة في عوًوا بكونو الفرد عم : "يهوؿ
 لمصمحة توزيعيا لدولةد تعا التي الورائب يدفع االقتصادي المجاؿ ففي

 .(ٜٔٔ)"الجماعة
 التصاعدية الضريبة● 

 .(ٕٓٔ)"األرباح اتفئ حسب الورائب نسب وتختمؼ: "يهوؿ
  اإلسالمية المالية لموساطة تصوره ۞

 ثبلث األقؿ عم  يوجد أنو اهلل،يدحم محمد نظر في بيِّف،يُ  اإلسبلمي التاريخ إف
 المسمميف، ماؿ بيت مف الهرض: فائدة بدوف قروض بمنح الربا لمحاربة عممية طرائؽ

                                                           

 . ٙٚٔ، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٚٔٔ)

 . 93، ص المرجع السابق، اهلليدمحمد حم( 997)

 .ٓٛٔ، ص المرجع السابؽ، اهلليدمحمد حم( ٜٔٔ)

 .ٓٛٔ، ص مرجع السابؽال، اهلليدمحمد حم( ٕٓٔ)
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 األخيرة الطريهة أف نظره في التجربة بينت وقد. التعاونية التبادلية والشركات والوقؼ،
 األلمانية لمتجربة فحصو مف ذلؾ استخمص ولعمو. تطبيًها واألسيؿ نفًعا األكثر ىي
 .ـٖٜٗٔو ـٕٖٜٔ بيف بونا بجامعة الدكتوراه ألطروحة إعداده أثناء

 الصناعي التهدـ في بارًزا دوًرا التعاونية والصناديؽ االدخار الصناديؽ لعبت وقد
 وتوجيييا المدخرات لتعبأة الصناديؽ ىذه وأنشئت(. ٕ) الجدوؿ في يريظ كما بألمانيا
 .(ٕٔٔ)تطويرىا في كبيًرا دوًرا والمزارعيف لمحرفييف وكاف المحمية، التنمية نحو

 في ُطبهت التي المحمية، االدخار بنوؾ فكرة استه  النجار أحمد أف ومعموـ
 أحمد يهوؿ. يًواأ األلمانية التجربة مف ـ،ٜٚٙٔ إل  ـٖٜٙٔ مف غمر ميت

 منشأة تكويف إلمكانية الطريؽ ذىني في أواءت التي البارقة كانت لهد: "النجار
 االقتصاد وسط اقتصاد إليجاد الطويمة المسيرة (ٕٕٔ)تبدأ إسبلمية اقتصادية
 تشغميا التي والمنزلة المكانة ىي سائًدا، كاف الذي الربوي الرأسمالي اإلسبلمي

 وما الدكتوراه، لدرجة أحور كنت عندما لسمتيا والتي األلمانية، االدخار بنوؾ
 مف بو يرتبط وما االدخار، األلماني الشعبد تعو  مف البنوؾ ىذه إليو توصمت
 .(ٖٕٔ)"لممستهبؿ وتخطيط ووبط تهدير

 وظائؼ ثبلث إل  ينهسـ عاـ بشكؿ المصارؼ نشاط أف اهلليدحم محمد ويرى
 - اإلسبلـ في االستثمار وأف ستثمار،واال المدخرات، وحفظ األمواؿ، نهؿ: أساسية

 الربح في المشاركة مبدأ عم  يهوـ -والصناعة كالتجارة االقتصادية المشاريع في
 .(ٕٗٔ)والخسارة

                                                           
(121) Richard Tilly, Histoire bancaire de l’Allemagne, p. 320. 

 في األصؿ تبأ، ولعؿ المهصود ىو الذي أشرنا إليو!( ٕٕٔ)

، حركػػػػة البنػػػػوؾ اإلسػػػػبلمية: حهػػػػائؽ األصػػػػؿ وأوىػػػػاـ الصػػػػورة (ـٖٜٜٔ) أحمددددد النجددددار( ٖٕٔ)
 .ٕٖـ، ص ٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔ

 .ٜٛٔ، ص يؼ باإلسبلـالتعر ، اهلليدمحمد حم( ٕٗٔ)
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 م1351و م1661 بين األلمانية المالية المؤسسات تمتمكيا التي األصول مجموع .(2) جدول
 .(م1351) مارك لدوتشوا( م1323) مارك والرايش ،(م1313-م1661) المارك بمميارات

 1661 1661 1311 1313 1323 1351 

 - - 4,03 2,57 1,57 0,95 اإلصدار مصارؼ

 12,50 21,00 22,04 6,96 1,35 0,39 األعماؿ مصارؼ

 7,60 13,80 8,40 3,30 0,90 - الكبيرة المصارؼ

 1,80 3,60 4,00 3,50 2,50 1,50 الخاصة المصارؼ

 12,50 18,50 23,56 9,45 2,78 0,51 االدخار صناديؽ

 6,10 11,00 6,17 1,68 0,59 0,01 التعاونية الصناديؽ

 7,10 10,00 31,20 16,34 4,71 0,89 أخرى مؤسسات

 40,00 64,00 91,00 40,56 13,50 4,25 المجموع

 Richard Telly, Histoire bancaire de l’Allemagne, p. 316 :المصدر
 متفرقة مسائل ۞
 الفقير يخدم مريالق التاريخ ●

 حميداهلل محمد ذكرىا التي الهمري التهويـ استخداـ في االقتصادية الفوائد مف
 الزروع زكاة عدا ما – الهمري التهويـ الزكاة دفع يعتمد: "يهوؿ حيث لمفهير خدمتو
 وثبلثيف ثبلثة إف إذ ممحوظ غير نحو عم مف تتزا وىذه ،- الحصاد عند فإنيا
 ىذه أزفي عاـ زكاة المسمـ يدفع وبذلؾ شمسية، سنة بلثيفوث اثنيف تساوي عاًما
 . (ٕ٘ٔ)"الفهير لمصمحة وىذا المدة،

 األدمغة ىجرة أو العقول نزيف● 
نما طمبيا، حيف تتأت  ال الكبيرة والعهوؿ النبيمة الصفات إف: "يهوؿ  ىبة ىي وا 

ذا. تعال  اهلل مف  مكانيـ ّمـتس منيـ تستفد ولـ بيا، يتمتعوف مف السمطات أبعدت وا 
 .(ٕٙٔ)"تؤلمنا كانت ما غالًبا أخرى مأساة وىذه واألشرار، األغبياء جماعات

                                                           

 . ٕٜٕ، صالمرجع السابؽ، محمد حميداهلل( ٕ٘ٔ)

 . ٖٕٙ، صالمرجع السابؽ، محمد حميداهلل( ٕٙٔ)
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 من الفكر االقتصادي إلى بناء األفكار االقتصادية
 منبع األفكار في االقتصاد اإلسالمي ●

 مف أيف جاءت أفكارنا في االقتصاد اإلسبلمي؟

يف في االقتصاد مف الكتاب والسنة وكتابات الُفهياء والُكتاب والَباحث
 اإلسبلمي، ىذا ما تظنو الغالبية منا؟

إال أف اإلجابة عم  ىذا السؤاؿ بموووعية تتطمب فحًصا دقيًها لمنبع 
تصوراتنا، أي تتبع طريهة انتهاليا إلينا وكيفية تجذرىا في عهولنا وىيكمتيا لِفكرنا 

 االقتصادي اإلسبلمي. 

ت االقتصاد اإلسبلمي إل  ما وراء وسوؼ ُتساِىـ ىذه المهاربة الجديدة لكتابا
تدريجًيا عبر سمسمة مف  -الفكر االقتصادي بصيغتو التهميدية في تسميط الووء 

عم  بعض اإلشكاالت التي ال زاؿ  -األبحاث المخصصة لئلسيامات الفردية 
 يتخبط فييا االقتصاد اإلسبلمي وعم  رأسيا المسألة المنيجية:

 لمصادر )نهمية و/أو عهمية(؟ ىؿ تكمف اإلشكالية في طبيعة ا

 أـ في موقعيا أو ثهميا المعرفي )أصمية أـ تابعة(؟

أـ في كيفية قراءتيا وفيميا عم  ووء مفاىيـ ومسممات المذىب االقتصادي 
 السائد والمذاىب االقتصادية التي تطرح نفسيا كبديؿ ؟

يتعداه عم  أف دور ىذه المهاربة ال ينحصر في حهؿ االقتصاد اإلسبلمي، بؿ 
 –عم  سبيؿ المثاؿ  –لمراجع االقتصاد التهميدي األساسية: كيؼ نهرأ  قراءتناليشمؿ 

كيؼ ؟ و ة أـ مف خبلؿ الهراءة الميبراليةكتابات آدـ سميث؟ مف خبلؿ قراءتنا الشخصي
خفية" وربطو باإلسبلـ أو ببعض أقواؿ الفهياء: مف يد التـّ بناء تصورنا لمفيـو "ال

 خصية أـ مف خبلؿ الهراءة الميبرالية الرائجة ؟خبلؿ قراءتنا الش
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إذا طبهنا مهاربة بناء األفكار عم  موووع بحثنا سوؼ َنِصؿ إل  السؤاؿ 
 اهلل لبلقتصاد اإلسبلمي ؟يدالتالي: كيؼ تَبمور تصور محمد حم

لئلجابة عم  ىذا السؤاؿ مف الوروري رصد المراجع األساسية التي استند إلييا 
 .بعض قوايا االقتصاد اإلسبلمي مف الناحية النظرية أو التطبيهيةفي كتاباتو عف 

 اهلليدمصادر التمقي في االقتصاد اإلسالمي عند محمد حم ●
 عف كتاباتو في اهلليدحم محمد إلييا يرجع التي المصادر رصد إف
 ُميمة ليست باليسيرة ألسباب عديدة لعؿ مف أبرزىا: اإلسبلمي االقتصاد
  ير دائًما إال مراجعو. إف الباحث ال يش 

   إف الكشؼ عم  مراجعو األساسية  يدفع إل  عدـ االقتصار عم  كتاباتو
 االقتصادية.

   إف بعض مراجعة األساسية قد تكوف مذكورة في مهاالت غير معروفة أو
 يصعب الحصوؿ عمييا.

   استه إف بعض مراجعو األساسية ليست بالورورة مكتوبة، فهد يكوف قد 
األساسية بالتمهيف مف خبلؿ لهاء مع شخصية عممية  بعض مبادئو

 اشتغمت بتكويف الرجاؿ بداًل مف تأليؼ الكتب. 

  .إف بعض مراجعو األساسية ليست بالورورة بالمغات التي نهرأىا ونفيميا 

وىذا يدؿ عم  أف ىذه الُميمة سوؼ تكوف أيسر لمباحثيف الذيف عايشوا 
مجالسو العامة والخاصة، إال أف ما ال ُيدرؾ المؤلؼ أو تتممذوا عميو والزموه في 

 كمو ال ُيترؾ ُجّمو.

وبتتبع واستهراء كتاباتو التي تيسر لنا الوقوؼ عمييا حت  اآلف يتوح بأف مف 
 أىـ المراجع المكتوبة التي اعتمد عمييا المؤلؼ ىي:
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 .الهرآف الكريـ 

 .وكتب الحديث 

 ألمواؿ البف زنجويو.الهاسـ بف سبلـ وكتاب ا دوكتاب األمواؿ ألبي عب 

 .وكتاب الخراج لمهاوي أبي يوسؼ وكتاب الخراج ليحي ابف آدـ الهرشي 

 وكتاب المحم  البف حزـ بخصوص مشروعية فرض الورائب عند الورورة. 

  نيكوال التي قدميا بعنواف "النظريات المحمدية لممالية" وأطروحة الدكتوراه
سياسية بجامعة كمومبيا لكمية العمـو ال (Nicolas Aghnides)أغنيدز 

 .)ٕٚٔ(ـٜٙٔٔبالواليات المتحدة في 

 وكتاب "اإلسبلـ ونظرية الفائدة" ألنور إقباؿ قرشي)ٕٔٛ(. 

 مبادئ االقتصاد" أللفرد   وبعض المراجع األساسية في االقتصاد التهميدي مثؿ"
 .(Arthur Pigou) و"اقتصاد الرفاه" ألرثر بيغو(Alfred Marshall) مارشاؿ 

عم  ِثهؿ المراِجع وموقعيا  -بهدر اإلمكاف -ىنا ىو تسميط الووء والذي ييـ 
لممؤلؼ: ىؿ يهع عم  مستوى تأصيؿ المفاىيـ أـ عم   اإلدراكيةفي المنظومة 

 مستوى البياف واإليواح وُمخاطبة غير المسمميف بعالميـ المفيوـ ؟

عم  أف البحث ال يسمح بأف نتوسع في ىذه المسألة، لذلؾ سوؼ نكتفي 
صؼ الباحث لمزكاة بالوريبة، وىي مسألة محورية في ىيكمة تصوره لمنظاـ بو 

 مف كتاباتو.يد االقتصادي اإلسبلمي كما يظير في العد

                                                           
(127) Muhammad Hamidullah (2003) Islamic solutions of basic economic problems, 

in Islamic culture, X: 2, April, pp: 213-233, published in Mohamed Taher, 

Encyclopeadic Survey of Islamic Culture, New Delhi: Anmol Publications, Vol. 

13, p. 74. 
(128) Anwar Iqbal Qureshi, Islam and the Theory of Interest, Lahore: Muhammad 

Ashraf. 
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 اهلليدالبناء اإلدراكي لمفيوم الزكاة عند محمد حم ●
يظير أف الباحث استه  تصوير الزكاة بالوريبة مف كتاب "نظريات محمد 

(Nicolas Aghnides)المالية" لنيكوال أغنيدز 
، ثـ أتت بعض آراء الفهياء عف )ٜٕٔ)

اهلل في يدوجود حؽ في الماؿ سوى الزكاة لتعزز ىذا التصور. يهوؿ محمد حم
، اعترفوا فالكبلسيكييكتابو "نبّي اإلسبلـ" بالفرنسية: "إف المؤلفيف  ، مثؿ ابف حـز

راعاة صراحة بمشروعية فرض ورائب جديدة وأيًوا بزيادة الحهوؽ المالية م
صم  اهلل عميو  -لممصمحة العامة، وقرروا بأف حؽ الزكاة المالي، الذي كتبو النبي

، ال يشكؿ إال الحد األدن  وأنو يمكف لمدولة عند الورورة أف تفرض بصفة -وسمـ
مؤقتة ورائب جديدة. ففي حالة الشدة والكوارث يمكف لمحكومة أف تفرض عم  

عدا الحاجة الورورية وتوزعيا عم  فهراء  األغنياء وريبة تعادؿ كافة أمواليـ
. وىاىنا فرؽ بيف إقرار مشروعية فرض الورائب إف لـ تسد الزكاة )ٖٓٔ(البمد"

الحاجة واعتبار الزكاة وريبة. يهوؿ ابف حـز بالتحديد: "وفرض عم  األغنياء مف 
أىؿ كؿ بمد أف يهوموا بفهرائيـ، ويجبرىـ السمطاف عم  ذلؾ، إف لـ تهـ الزكوات 
بيـ، وال في سائر أمواؿ المسمميف بيـ، فيهاـ ليـ بما يأكموف مف الهوت الذي ال بد 
منو، ومف المباس لمشتاء والصيؼ بمثؿ ذلؾ، وبمسكف يكنيـ مف المطر والصيؼ 

 . (ٖٔٔ)والشمس وعيوف المارة"

                                                           

 ":zakah taxes" حيف يستخدـ عبارة نيكوال أغنيدزقارف بيف كتاب ( ٜٕٔ)

Nicolas Aghnides, Mohammedan Theories of Finance, p. 203. 

 أيف يستخدـ العبارة نفسيا: اهلليدلمحمد حموالمراجع التالية 
Muhammad Hamidullah, Financial administration in the Musilm State, 

p. 101; Introduction to Islam, p. 130; Sahifah Hammam Ibn Munabbih, p. 

26; Budgeting and Taxation in the Time of the Prophet, p. 84. 
(130) Muhammad Hamidullah (1975) Le Prophète de l’Islam, Ankara: Hilal 

Yayinlari, tome II, pp. 866-867. 

 .956، ص 6، ج(د.ت.) هـ(، بٌروت: دار اآلفاق الجدٌدة456)ت  المحلى، ابن حزم( 939) 
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التي بن  مف  (cognitive process)إف فحص الصيرورة أو العممية اإلدراكية 
ح أف مشكمتنا ىي يدخبلليا محمد حم اهلل مفيومو لمزكاة باعتبارىا وريبة، ُيووِّ

أكثر في كيفية قراءة المصادر وفيميا مما ىي في طبيعة المصادر وموقعيا تحت 
بطرؽ  -وطأة الرأسمالية السائدة والمذاىب التي تطرح نفسيا كبديؿ. وىذا يجعمنا 

وء مفاىيـ ومسممات نهرأ مبادئ االقتصاد اإلسبلمي عم  و -ظاىرة أو خفية 
أف ُنهدِّـ بديبًل  -إذا بهينا عم  ىذا المسمؾ  -االقتصاد التهميدي. فيؿ ُيمكف 

ف عهوال  يستحؽ التهدير عم  األقؿ مف الناحية النظرية ؟ وىؿ يمكف أف ُنكوِّ
 مجتيدة تنيض باالقتصاد اإلسبلمي ؟ 

 نماذج من سموكو االقتصادي 
اهلل ىو تطبيهو لمبادئ االقتصاد يدحمد حمإف ما ُيمفت االنتباه في شخصية م

اإلسبلمي التي كاف يؤمف بيا في حياتو اليومية، فكانت أفعالو مطابهة لكتاباتو 
 وأقوالو. 

والباحثيف في االقتصاد اإلسبلمي في ىذا المجاؿ عم  ثبلثة أنواع: مف يكتب 
لفيا في عف مبادئ االقتصاد اإلسبلمي ويطبهيا في حياتو، ومف يكتب عنيا ويخا

سموكو، ومف ىو بيف الووعيتيف؛ فعم  سبيؿ المثاؿ نجد مف يكتب عف تحريـ 
أف ى اإلسبلـ لبلحتكار، فإذا تأممت سموكو تجده يميؿ إل  االحتكار، وكأنو ير 

 " ! أفعؿ ما تفعموا الو  أقوؿ ما فعمواا"يهوؿ لآلخريف 

ؿ محمد فكـ نحف اليوـ بحاجة ماسة إل  قدوات مف بهايا السمؼ مف أمثا
 سبحانو اهلل ُيروي فيما لكتاباتنا مطابًها االقتصادي سموكنااهلل لكي يكوف يدحم

 إل  يدعو دروشة اقتصاد ىو اإلسبلمي االقتصاد أف بتاًتا يعني ال وىذا وتعال ،
عصب الحياة، وال تستهيـ األمور إال بتوفر الهدر الوروري والماؿ . والتهشؼ الفهر

أف يصبح المحرؾ األساسي لمبحث في االقتصاد منو، لكف ليس مف البلئؽ 



  ٔٓٔ                                            ربعاءاأل حوار                                                

 

 نسبية مسألة اإلنفاؽ في والتوسطاإلسبلمي، بؿ يبه  أحد عوامؿ التثبيت عميو. 
 .والحاؿ والمكاف الزماف حسب تختمؼ

 عدم التبذير● 
يهوؿ عمار بومبا وىو مسمـ مف ساحؿ العاج يعيش في فرنسا اآلف: "إف أوؿ 

ـ. كنت في ساحؿ العاج، وكاف شير ٜٗٛٔـ اهلل يعود إل  عايدبحم اتصالي
رمواف، في رحمتي الروحية يسر اهلل لي أف أعثر عم  مهالة باإلنجميزية كتبيا 

. وبما أف ىذه المهالة كانت تحمؿ عنواف الناشر في إحدى (ٕٖٔ)اهلليدمحمد حم
أماكف شبو الهارة اليندية، فهد أردت أف أعرب عف امتناني ليذا األستاذ غير 

. فبعثت لو رسالة شكر عم  ورؽ وبطاقة معايدة متمينا لو نياية رمواف المعروؼ
 حسنة.

وبعد أسابيع قميمة وصمني جوابو مف باريس، وجاء فيو: "بطاقة معايدة، ىذا 
تبذير لمماؿ، نحف مميار مسمـ، تصور لو أف كؿ واحد منا يرسؿ بطاقة معايدة 

 . (ٖٖٔ)فرنؾ فرنسي!" ياراتثة ممبهيمة ثبلثة فرنكات فرنسية، فيذا يعادؿ تبذير ثبل
 خدمة اإلسالم وليس استخدامو لممنفعة الشخصية● 

 البروفسور قدـ فرنسا في كنت عندما أذكر: "المصري رفيؽ الدكتورقاؿ 
 واستهبمتو أقيـ، كنت حيث ريف إل  يهيـ، كاف حيث باريس مف اهلليدحم محمد

 سنة وبعد فرنؾ ٓٓٚ بػ تيااشتري التي البيجو بسيارتي الهطار محطة في متطوًعا
 مف مبمًغا الجامعة لو فصرفت ريف، جامعة في محاورة وأله  فرنؾ، ٓٓٔ بػ بعتيا
 الذيف الجدد دعاتنا نموذج أـ اهلليدحم نموذج: نختار فماذا! يهبمو فمـ الماؿ

                                                           

 عف فريوة الصياـ: لعؿ المهصود ىو الكتيب التالي( ٕٖٔ)

Muhammad Hamidullah, Why Fast?: Spiritual & Temporal Study of Fast in Islam. 
(133) Amara Bamba (2002) Hamidullah, tel que je l'ai connu, Paris: Saphirnews, 

30 décembre. 
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 بيف الصافي العمـ في والفرؽ ومحاوراتيـ؟ جيودىـ عم  خيالية مبالغ يتهاووف
 !".كبير النموذجيف

 والمسمـِ  العظيـ، والعالـِ  العظيـ، اإلنسافِ  إل  تحيةٌ : "العطار عصاـ عنو وقاؿ
 فوؽ الصادؽ بإيمانو ارتفع الذي الرجؿ إل  تحيةٌ   ..اهلليدحم محمد الدكتور العظيـ
ًً  الدنيا ىذه  بيا، الناس وأزىد الدنيا، ىذه مف أكبرَ  عرفَناه ُمذْ  فكاف كبلمًا، ال حهيهًة
 عميو يتيافت عما بنفسو ونأيو تواوعو، وفي ومسكنو، ولباسو ابووشر  طعامو في

 أراد لو وىو والتكريـ؛ والشيرةِ  والمناصب، والمكاسبِ  والممّذات، المتعِ  مف الناُس،
 .(ٖٗٔ)"عناء دوفَ  الكثيرَ  منو لبمغَ  ذلؾ مف شيئاً 

-ٖٖٛٔ) األكوع عمي بف إسماعيؿ الهاوي اليمف مؤرخ عنو وقاؿ
 مف الكثير يده عم  أسمـ زاىًدا، عالما وكاف(: "ـٕٛٓٓ-ٕٜٓٔ/ىػٜٕٗٔ

 وكتابة قراءة لغات عشر مف أكثر ويتهف المؤلفات مف الكثير ولو الفرنسييف،
 العالية البنايات إحدى سطح فوؽ جًدا متواوعة غرفة في يسكف وكاف ومحادثة،

 عروت حينما وذلؾ العالمية، فيصؿ الممؾ جائزة لنيؿ رشحتو وقد. باريس في
 الجائزة، لجنة أعواء أحد كاف الذي ،(ٖ٘ٔ)فيصؿ شكري الدكتور عم  ألمرا

 منو، طمبيا في فأرسمت اهلل،يدحم الدكتور مؤلفات بعض وطمب بذلؾ، فرحب
 وجؿ، عز اهلل أجؿ مف إال كتبت ما أكتب لـ أنا" : فييا يهوؿ برسالة عمي رد ولكنو
 .(ٖٙٔ)!" ديني عمي تفسدوا فبل

                                                           

َرُه وقواه في خدمة ، تحية إل  الدكتور محمد حميداهلل الرجؿ الذي استنفَد عمعصام العطار( ٖٗٔ)
 ـ. ٜ٘ٛٔيناير -ىػ٘ٓٗٔ، ربيع الثاني مجمة الرائداإلسبلـ والمسمميف واإلنساف، 

ـ، له  تعميمو بيا، وحصؿ عم  شيادة ٜٛٔٔمشؽ في د دي: مف موالشكري فيصل( ٖ٘ٔ)
ـ، عمؿ مدرسًا في قسـ المغة العربية بكمية اآلداب ٜٔ٘ٔالدكتوراه مف جامعة الهاىرة في 

دمشؽ وجامعة بيروت والجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة، وعووًا في مجمع  في جامعة
 ـ بسويسرا ودفف بالمدينة المنورة.ٜ٘ٛٔالمغة العربية، وتوفي في 

، إسماعيؿ بف عمي األكوع عبلمة اليمف ومؤرخيا، المقدسييد إبراىيم باجس عبدالحم( ٖٙٔ)
محات مف حياتيـ وتعريؼ لف سمسمة عمماء ومفكروف معاصرو دمشؽ: دار الهمـ، 

 .ٓٛـ، صٕ٘ٓٓ(، ٕٚرقـ ) بمؤلفاتيـ
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 جائزة أعم  وىي ـ،ٜ٘ٛٔ عاـ في" االمتياز ىبلؿ" وساـ لنيؿ ُرشح أف وبعد
 ألعمالو( ـٜٛٛٔ-ٕٜٗٔ) الحؽ وياء محمد الرئيس مف باكستاف، في مدنية
 بهيمة الجائزة مبمغ يحوؿ أف وطمب استبلمو عف اعتذر النبوية السيرة في المميزة
 في ئزةالجا قبمت لو: "قائبل آباد إسبلـ في اإلسبلمية الدراسات لمعيد روبية مميوف
 .(ٖٚٔ)"الباقية؟ الدار في ىناؾ سأناؿ فماذا الفانية، الدنيا ىذه

 القرآن عمى ألجر أخذه عدم● 
 منذ: "ـٜ٘٘ٔ مايو ٜٔ بتاريخ لمساينيوف كتبيا رسالة في اهلليدحم محمد قاؿ

 عم  ألشرؼ منؾ بتوجيو أت  أنو قائبل (Athena) أتينا مكتبة مدير زارني أياـ
 بشأف الكبيرة الثهة ىذه عم  أشكرؾ ،(Savary) لسفاري الهرآف ترجمة مراجعة
 لـ أنيا ولوال جًدا، صعبة تبه  الميمة فإف ذلؾ مف وبالرغـ الترجمة، في قدراتي
 وقد المراجعة ىذه في جيدي قصارى أبذؿ أف أحاوؿ سوؼ! قبمتيا لما منؾ تأت

 يدفع أفى ير  نوإ شيريف؛ بعد رسمًيا بالميمة تكميفي سيتـ بأنو الناشر ىذا أخبرني
 عم  أجًرا يأخذ أف لممسمـ يجوز ال أنو جيًدا تعمـ أنت!  المراجعة عم  أجًرا لي

 الذي اإلسبلمي الثهافي المركز إل  الماؿ ىذا إعطاء في فكرت فهد وليذا الهرآف،
ذا. (ٖٛٔ)"مالية إمكانيات إل  يفتهد  معاني ترجمة مراجعة عم  أجًرا يأخذ لـ وا 

 الكريـ الهرآف آيات لمعاني ترجمتو عم  أجًرا يأخذ لـ أنو ل أو  باب فمف الهرآف،
  .الفرنسية المغة إل 

                                                           

محمد ، مف أعبلـ الدعوة والحركة اإلسبلمية المعاصرة العبلمة الزاىد الدكتور عبداهلل العقيل( ٖٚٔ)
 .ـٕٓٔٓأغسطس  ٕٔ، مجمة المجتمعـ(، ٕٕٓٓ-ٜٛٓٔىػ/ٖٕٗٔ-ٕٖٙٔ) حميداهلل

(138)  Maurice Borrmans (2009) Muhammad Hamidullah et sa traduction française 

du Coran, p. 8.  
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 والتوصيات النتائج
 النتائج
 عبارة استخدـ مف أوؿ ىو - اآلف حت  يظير فيما - اهلليدحم محمد إف 

"Islamic Economics "- ـٖٜٙٔ عاـ في –" اإلسبلمي االقتصاد" أي. 

 والعربية باألردية بكتابات اإلسبلمي تصاداالق في اهلليدحم محمد ساىـ 
 .والفرنسية واالنجميزية

 النبوية السيرة في االقتصادي البعد أدرج مف أوؿ ىو اهلليدحم محمد إف 
 الذي (Le Prophète de l'Islam)" اإلسبلـ نبي" بالفرنسية كتابو خبلؿ مف
 .ـٜٜ٘ٔ عاـ في مرة ألوؿ نشر

 ىذا في اطمعوا الذيف المسمميف احثيفالب أوائؿ مف ىو اهلليدحم محمد إف 
 .والخراج األمواؿ مخطوطات عم  العصر

 كتب مخطوطات عبر اإلسبلمي باالقتصاد اهلليدحم محمد اىتماـ بدأ 
 .  الماوي الميبلدي الهرف مف الثبلثينات بداية في والخراج األمواؿ

 فعنوا تحمؿ بالعربية لو ُنِشرت اإلسبلمي االقتصاد في مهالة أوؿ إف 
 ـ،ٖٜ٘ٔ عاـ في األردية بالمغة األصؿ في وكتبت ،"فائدة ببل مصارؼ"
 .ـٕٜٙٔ عاـ في والفرنسية ـٜ٘٘ٔ عاـ في اإلنجميزية إل  ترجمت ثـ

 عنواف تحمؿ بالفرنسية لو ُنِشرت اإلسبلمي االقتصاد في مهالة أوؿ إف 
 العيد خبلؿ مكة في والدبموماسية االقتصادية العبلقات أو اإليبلؼ"
 .ـٜٚ٘ٔ عاـ في بدمشؽ الفرنسي المعيد في ونشرت" جاىميال
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 عنوانيا مهالة في كاف بالفرنسية اإلسبلمي االقتصاد عف حديثو إف 
" الخارجية السياسة" بمجمة نشرت" وخمفياتيا لباكستاف الخارجية السياسة"

 . ـٜٔ٘ٔ عاـ في الفرنسية

 واالشتراكية ةالرأسمالي عف متميز نظاـ نظره في اإلسبلمي االقتصاد إف. 

 التوصيات

 ونشرىا والفرنسية االنجميزية بالمغتيف اهلليدحم محمد إسيامات جمع إل  ندعو
لكترونًيا ورقًيا  طبلعاال والباحثيف واألساتذة لمطبلب ليتسن  العربية إل  وترجمتيا وا 
 .منيا واالستفادة عمييا

 

 د. عبدالرزاق سعيد بمعباس      ىػٕٖٗٔ/ٔ/ٕ في األربعاء
 ـٕٓٔٓ/ٕٔ/ٛ            
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 المراجع
 العربية المراجع
 الهمـ، دار: دمشؽ ومؤرخيا، اليمف عبلمة األكوع عمي بف إسماعيؿ( ـٕ٘ٓٓ) إبراىيم باجس

 ،(ٕٚ) رقـ بمؤلفاتيـ وتعريؼ حياتيـ مف محاتل معاصروف ومفكروف عمماء سمسمة
 .ـٕ٘ٓٓ

 ببميوجرافيا االقتصادـ( ٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔ) البشاري أحمد حسني وجبران وعائشة محمود
 ، الهاىرة: الرسالة لمطبع والنشر. اإلسبلمي

 قدـ ،اهلليدحم محمد فريدة نسخة عف حههو والتحؼ، الذخائر كتاب( ـٜٜ٘ٔ) الرش الزبير بن
 .والنشر المطبوعات دائرة: الكويت المنجد، الديف صبلح وراجعو لو

 ،والجزائر البصرة بتاريخ الجواىر فمعد كتاب( ـٖٜٚٔ/ىػٖٜٖٔ) محمد بن نعمان العراق بن
 .اإلسبلمية البحوث معيد: آباد إسبلـ حميداهلل، محمد قونية في فريدة نسخة عف حههو

مجموعة الوثائؽ السياسية لمنبي صم  اهلل عميو وسمـ والخمفاء ـ( ٜ٘ٛٔ) حميداهلل محمد
 ، عماف: دار النفائس.الراشديف

 الوطنية المؤسسة: الجزائر ،الجزائرييف لمسمميفا العمماء جمعية ـ(ٜ٘ٛٔ) أحمد الخطيب
 .لمكتاب

 الجزء مف األوؿ والنصؼ الثالث الجزء النبات كتاب( ـٜٗٚٔ/ىػٜٖٗٔ) حنيفة أبو الدنيوري
 .بفيسبادف شتاينز فرانز النشر دار: ستوتغارت لفيف، برنيارد وتعميؽ تحهيؽ ،الخامس

، جدة: عاصرة في االقتصاد اإلسبلميمراجع مـ( ٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔ)  صديقي محمد نجاة اهلل
 مركز أبحاث االقتصاد اإلسبلمي. 

 عمَرهُ  استنفدَ  الذي الرجؿ حميداهلل محمد الدكتور إل  تحية( ـٜ٘ٛٔ/  ىػ٘ٓٗٔ) عصام العطار
 .يناير – الثاني ربيع ،الرائد مجمة واإلنساف، والمسمميف اإلسبلـ خدمة في وقواه

 الدكتور الزاىد العبلمة المعاصرة اإلسبلمية والحركة الدعوة ـأعبل مف( ـٕٓٔٓ) عبداهلل العقيل
 .أغسطس ٕٔ ،المجتمع مجمة ،(ـٕٕٓٓ-ٜٛٓٔ/  ىػٖٕٗٔ-ٕٖٙٔ) اهلليدحم محمد
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، توصيؼ تفصيمي لمهرر تطبيهات اقتصادية إسبلمية معاصرة)د. ت.(  عوض محمد ىاشم
 جدة: مركز أبحاث االقتصاد اإلسبلمي بدوف تاريخ.

 في آبادي الحيدر اهللحميد محمد الدكتور مساىمات( ـٜٕٓٓ/ىػٖٓٗٔ) الدين الجم الفاروقي
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 (6) رقم ممحق

 بالعربية اهلليدحم محمد كتابات

 النفائس، دار: بيروت الراشدة، والخبلفة النبوي لمعيد السياسية الوثائؽ مجموعة ●
 .ـٜ٘ٛٔ ،٘ ط

 العدد الثامف، المجمد ،(سويسرا) جنيؼ ،المسمموف مجمة ربا، بدوف الهرض بنوؾ ●
 .ٕٔ-ٙٔ: ص ص ـ،ٕٜٙٔ برديسم/  ىػٖٖٛٔ رجب الثالث،

 الفكر، دار: دمشؽ الصباغ، ومحمد أباظة نزار ترجمة باإلسبلـ، التعريؼ ●
 .ـٕٛٓٓ

 عمييا وعمؽ حههيا( ىػٖٔٔ ت) منبو بف ىماـ عهبة ألبي منبو بف ىماـ صحيفة ●
 ج ،ـٖٖٚٔ بدمشؽ، العربية لمدراسات الفرنسي المعيد مجمة اهلل،يدحم محمد
 .ٔٔٔ-ٜٙ: ص ص ،ٕٛ

 لمتعريب واألبحاث الدراسات معيد اهلل،يدحم محمد تحهيؽ إسحاؽ، ابف يرةس ●
 .ـٜٙٚٔ/  ىػٜٖٙٔ في بالرباط

ىػ(، حّههو محمد ٜٕٚأنساب األشراؼ ألحمد بف يحي المعروؼ بالَببلُذِري )ت  ●
اهلل، معيد المخطوطات بجامعة الدوؿ العربية باالشتراؾ مع دار المعارؼ يدحم

 .ـٜٜ٘ٔ(، في ٕٚئر العرب )بمصر، ومف سمسمة ذخا

الزبير )مف عمماء الهرف الخامس بف  يداب الذخائر والتحؼ" لمهاوي الرشكت ●
اهلل، وقدـ لو وراجعو صبلح الديف المنجد، دائرة يداليجري( حههو محمد حم

 ـ.ٜٜ٘ٔالمطبوعات والنشر في الكويت، 
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كيب البصري كتاب المعتمد في أصوؿ الفهو ألبي الحسيف محمد بف عمي بف ال ●
اهلل بتعاوف يدـ(، اعتن  بتيذيبو وتحهيهو محمد حمٗٗٓٔىػ/ٖٙٗ)المتوف  في 

مع محمد َبكر وحسف حنفي، المعيد العممي الفرنسي لمدراسات العربية بدمشؽ، 
 ـ.ٜ٘ٙٔ

معدف الجواىر بتاريخ البصرة والجزائر لنعماف بف محمد بف العراؽ )مف عمماء  ●
اهلل، مجمع البحوث اإلسبلمية بإسبلـ يدمحمد حم الهرف العاشر لميجرة(، حههو

 ـ.ٕٜٚٔىػ / ٖٜٖٔآباد، 

اهلل يدىػ(، حههو محمد حمٕٙٚكتاب األنواء في مواسـ العرب البف قتيبة )ت  ●
 ـ.ٜٙ٘ٔباالشتراؾ مع شارؿ ُببل، دائرة المعارؼ العثمانية، 
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only his writings and ideas particularly his pioneering 
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 لماذا هذا الموضوع؟: مقدمة .١

بحكم اهتمامي بكتابات غير المسلمين عـن االقتـصاد اإلسـالمي بعامـة             
والتمويل اإلسالمي بخاصة فقد كنت على قدر من الرصد والمتابعة لما يـصدر             

هذا االهتمام قادني إلـى     . المالية العالمية في هذا الصدد خاصة في ضوء األزمة        
االطالع على ما كتبه بعض المهتمين والمتخصصين في تنـاول القـضايا مـن              
منظور اقتصادي أو مالي إسالمي، فخرجت من هذه الكتابات وبعـض األقـوال           

من خالل اهتمامه الـذي أبـداه       " متهافتٌ"، بل و  "منبهر"بانطباع مفاده أن الغرب     
وعند النظر في األدلة التي يسوقها من توصل إلـى          . )١(اإلسالميحيال التمويل   

مجلـة  ذلك لم أجد إال االستشهاد بما كتب في صحيفة مقربة من الفاتيكـان، أو ال        
، )٢("اقتصاد ابـن آوى   "الفرنسية، أو الكاتبة اإليطالية في كتابها الموسوم بعنوان         

 دون تمحيص وال وقـوف      وبناء على ما كتبه واحد ثم تناقله جميع من أتى بعده          
حول مدى قيمة ما كتب علمياً وعملياً؟ وماذا يفيدنا في عمليـة االنتـشار التـي                

  يشهدها التمويل اإلسالمي؟ 
بناء على ما سبق فإن الورقة تحاول لفت األنظار إلى وجود كتابات أخرى             
قد تكون أكثر أهمية من حيث ما حوته من مادة، ومن حيث كاتبها سواء كان ذلك 

 مؤسسة، والقناة التي نشر فيها، وعلى الرغم من ذلك ينبغي االنتباه في     أوخصاً  ش
، ثم ال بد من نقل "االنبهار"، و"كالتهافت"التناول بأن ال نطلق عبارات عامة مبالغة 

                                                             
يمكن اإلطالع على ذلك من خالل المصادر المختلفة كبعض المواقع المتخصصة في ) ١(

لعالمي لالقتصاد اإلسالمي خصص نافذة لتتبع االقتصاد والتمويل اإلسالمي، مثل الموقع ا
هذه األقوال وهو أمر جيد من حيث المبدأ لو أنه أعد بطريقة حرفية وعلمية تتبع األقوال 

لها، وبعض اإلصدارات والدوريات،  والكتابات من مصادرها واعتماداً على ترجمات دقيقة
  . لمؤتمرات مختلفة  قدمتكتقرير الراصد المالي اإلسالمي والمقاالت واألبحاث التي 

وهي أقوال متداولة بشكل كبير في المصادر المختلفة إلى الحد الذي جعلني أعرض عن ) ٢(
 .التعريف بها ها هنا
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فقد . النتقاده بعض المظاهر في التطبيق للتجربة     " يزعجنا"جميع ما يرد وإن كان      
 إذا فحصناه ما يفيد في تالفي بعض األخطاء -حللالكاتب أو الم–يكون فيما ذكر    

وهذا أمر أحسب أنه يفيد أكثر من أقوال المجاملة أو غير العميقة التي قد تصيبنا               
  . بالتخدير والركون إلى ما توصلنا إليه من خالل الممارسة والتنظير

 في هذه المناسبة سأتناول ما كتبه اقتصادي له مكانته العلمية والعملية، كمـا    
هو واضح من سيرته الذاتية ومن حصوله على بعض الجوائز العلمية والمهنية،            
أو من احتكاكه ببعض الشخصيات االقتصادية العالمية المرموقة كجيمس تـوبين           

)James Tobin(           ؛ االقتصادي األمريكي الحائز على جائزة نوبل فـي االقتـصاد
على أهمية دراسة ما    كد مرة أخرى    ؤومع كل هذا الرصيد فإنني أ     . م١٩٨١عام  

كتب دراسة فاحصة، وواعية، بل وناقدة متى ما كان ذلك مناسـباً وباألسـلوب              
العلمي الذي ال يجعل منا مسلوبي اإلرادة أمام القوم، أو عدم مقدرين لما يكتبون              
لما نرى أنه حق؛ فالحكمة ضالة المؤمن، واإلنصاف مطلوب وإن كـان عزيـز       

وقبل الحديث عن ِولَم بويتر وما كتبه أحببت        . ه اهللا المنال كما قال ابن القيم رحم     
لفت االنتباه في الفقرة التالية إلى أهمية البعد عن التعميم حين الحكـم باسـتخدام              

، وكأنه كتلة واحدة متجانسة، تصدر عن نفس المنبـع أو المـشكاة       "الغرب"لفظة  
  .وتحمل نفس القيمة والوزن العلمي أو العملي

 تعدد مشارب المتناولينتنوع الكتابات و  .٢
من المعلوم بداهة أن الغرب طوائف وطرائق من حيث الكتابات والكاتبين؛ 
فهناك الكتابات الصحفية، وهناك الكتابات الصادرة من بعض التطبيقيين في 
مؤسسات مالية، أو من مسئولين تنفيذيين، كمحافظي المصارف المركزية، أو 

اقتصادية عالمية؛ كصندوق النقد الدولي، من أكاديميين، أومن مؤسسات مالية و
، أو )٣(أو البنك الدولي، أو بنك التسويات الدولي، أو منتدى دافوس االقتصادي

                                                             
(3)World Economic Form. 
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ومن ثم الخلوص . ، أو مجموعة العشرين أو غيرهم)٤(مجلس االستقرار المالي
إلى أنها متنوعة من حيث المتناولين وطريقة التناول مما يفضي بالضرورة إلى 

 تحمل نفس الوزن والقيمة العلمية التي يمكن االعتماد عليها لتحديد أنها ال
  . تجاه القضية" للغرب"الموقف العام 

وفيما يلي محاولة تصنيفية قد تسهل عملية وضع الكتابة التي نستشهد بها 
 :أو نحللها في إطارها المناسب

  . تصنيف الكتابات حسب الفئات المختلفة للمتناولين.)١ (جدول
  أمثلة على ذلك  فئة ال

سياسيون ومسئولون تنفيـذيون    
  من جهات اإلشراف

الرئيس الفرنسي، رئيس الوزراء البريطاني، محافظ البنـك    
المركزي للكسمبورغ، محافظ البنك المركـزي الفرنـسي،     

  .وزيرة االقتصاد الفرنسية
باحثون وأكاديميون ومؤسسات   

  بحثية وأكاديمية
ـ  ، )Lorita Napoleoni(ابوليوني  الباحثة االيطالية لوريتا ن

 Rodney(، رودنـي ولـسن   )Willem Buiter(ولم بويتر 

Wilson( فولكر نينهاوس ،)Vaulker Nienhaus( أوليفيي ،
  ).Linda Eagle(، ليندا إيجل )Olivier Pastre(باستري 

 Richard(، ريتشارد تومـاس  )Toby Birch(توبي بيرش   تطبيقيون مصرفيون وماليون

Thomas( ستيال كوكس ،)Stella Cox .( 
)" Challenges(شـالنج   "بوفيس فانسان رئيس تحرير مجلة        صحفيون ومؤسسات صحفية

الفرنسية، البي بي سي، اإلكونوميست، الفايننشيل تـايمز،        
   .الوول ستريت جورنال

رجال دين ومؤسسات دينية أو     
  إعالمية تابعة لها

ــز  ــيس ال( )Rowan Williams(روان وليم ــسة رئ كني
" لي أوسـيرفاتوري رومـانو  "، البابا، مجلة  )األنجليكانية

  . الكاثوليكية" فيتى إي بينسيرو"القريبة من بابا روما، مجلة 
مؤســسات ماليــة واقتــصادية 

  عالمية
صندوق النقد الولي، البنك العالمي لإلنشاء والتعمير، بنـك         
التسويات الدولية، المنتدى االقتصادي العـالمي، مجلـس        

  ).Financial Services Board(ستقرار المالي اال
                                                             

(4)Financial Stability Board (FSB). 
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  أمثلة على ذلك  فئة ال
 & Standard(، ستانداردز آند بـورز  )Moody’s(موديز   وكاالت تصنيف 

Poors( فلتشرز ،)Flechers(  
 & KPMG, Simmons & Simmons, Euromeny, Allen  شركات استشارات مالية وقانونية

Overy LLP of New York.  
 . من الكتابات في اإلطار الذي كتبت فيهاالستفادةصور يسهل عملية المؤلف بناء على ت: المصدر

فقد أدرجت في الملحق عينة عن بعض المواد التـي   وللتأكيد على ما سبق
 .رصدتها في خضم األزمة المالية عن التمويل والمصرفية اإلسالمية

يالحظ من خالل الجدول أعاله ومن العينة المرصودة في الملحـق مـدى            
من قبل الشخصيات والجهات المتناولة أيحق لنا بعد هذا أن نتحدث بصيغة التنوع  
من : ، إنه من األهمية بمكان ونحن نرصد هذه الظاهرة أن نسأل          "الغرب"العموم  

قال؟ وماذا قال؟ وفي أي سياق أو مناسبة؟ حتى نضع ذلك في إطاره الموضوعي  
نها ال تفيد فـي الجانـب       أما هذه اإلطالقات فإ   . لنستشهد به في المكان المناسب    

العلمي من حيث القوة والرصانة، وال العملي من حيث االستفادة الجادة مما قـد              
تحتويه الدراسة أو الكلمة من جوانب تنبه على مواطن خلل أو تدفع لتعزيز أمر              
إيجابي لفت نظر المتناول أو المتحدث، بل قد تمثل تلك اإلطالقات نقطة ضـعف       

م القراءة الصحيحة ومن ثم اتخاذ الموقف المناسب، ومن  تؤخذ علينا من حيث عد    
 .)٥(حيث المصداقية ونظرة اآلخرين لنا إذا ما اطلعوا على نماذج من هذه الكتابات

                                                             
اجعة من قبل لقد كان تخوفي في محله، فبعد أن كتبت مسودة هذه الورقة اطلعت على مر) ٥(

م من قبل شركة ٢٠٠٩ لكتاب حديث صدر عام (Rodney Wilson)األستاذ رودني ولسن 
، (Hans Visser)  عن التمويل اإلسالمي من تأليف هانس فايسر(Edward Ealgar)إدوارد إلغر 

قد تلفت النظر حول "في أثناء المراجعة امتدح ولسن موضوعية الكاتب وتجرده التي و
مي أكثر من بعض الكتابات العاطفية وغير النقدية التي يكتبها أهل الدعاية التمويل اإلسال

، وكما نعلم فإن ولسن من أكثر الشخصيات األكاديمية " للتمويل اإلسالميوالترويج
 .الغربية كتابة واحتكاكاً بالتمويل اإلسالمي وأهله منذ ثمانينيات القرن الماضي
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فقد نستشهد بقول صحفي أو تطبيقي، أو وكالة تصنيف فنكتشف بعد القراءة            
ستشهد به ليس المتأنية التي قد تأتي من غيرنا أن ما فهمناه وروجنا له من الذي ن             

المقصود به ما أردنا، أو أنه أخذ من السياق أو المناسبة التي قيل فيهـا، فمـن                 
المعلوم أن القوم يدرسون أقوالهم، وما يدونونه فيضعون كل أمر فـي موضـعه      
بما يناسب المقام وبما يحقق الغرض من المناسبة التي يقال في ظلهـا أو يكتـب      

ا يصدر من صناع القـرار واألكـاديميين        ، خاصة م  على إثرها ما قيل أو كتب     
 فنجد أنفسنا بعد ذلك أننا بنينا تحليالتنا ومواقفنا على أوهـام ولـيس              والمتنفذين،

على أدلة لها قيمتها العلمية ووزنها العملي الذي يمكن أن يسمح بتـشكيل جـسر    
تواصل لفتح حوار جاد حـول الترتيبـات العلميـة والعمليـة للنظـام المـالي                

  .دي بناء على الدروس المستخلصة من األزمةواالقتصا
 أنموذجاً) Willem Buiter( ِولَم بويتر  .٣

من هو ولم بويتر؟ وماذا كتب؟ وفي أي سياق؟ وعلى أي مـستوى؟ ومـا               
قيمة هذا المنتج المعرفي؟ وهل أضاف شيئاً جديداً ؟ وهل يمكن اسـتثمار هـذه               

  اإلضافة وتطويرها؟
على ما يفيـد أنـه كـان مهتمـاً بالتمويـل      في حدود ما اطلعت عليه لم أقف      

اإلسالمي قبل األزمة، كما لم أعثر من خالل كتاباته العلمية عن أي إنتاج لـه فـي                 
ذلك، وربما يرجع أمر اهتمامه من خالل احتكاكه ببعض الفعاليات المتعلقة بالتمويل            

ة ببرنامج  اإلسالمي، وأقصد هنا الورشة التي تعقد بالتعاون بين جامعة هارفارد ممثل          
م فـي   ٢٠٠٩والتي عقدت إحداها عام      )٧(، وكلية لندن لالقتصاد   )٦(التمويل اإلسالمي 

                                                                                                                                                     
“His [Vissel] impartial and objective approach may appeal more than that of 
Islamic finance protagonists who are more emotive, but all too often uncritical 
and unquestioning”. Rodney Wilson (2010) “Islamic Finance: Principles and 
Practices”, Book Review, Journal of Islamic Studies (2011) 22(1): 143-146, p. 
143. The review available at: jis.oxfordjournals.org/content/current. 

(6) Islamic Finance Project (IFP) 
(7) London School of Economics (LSE). 
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 والتي حضرها بويتر وقدم فيها الكلمة الرئيسة عـن األزمـة، وفـي    )٨(نهاية فبراير 
، أستاذ القانون   )٩( (Frank Vogel)أثناء النقاش الذي كان يديره األستاذ فرانك فوجل         

نون بجامعة هارفارد، والمهتم بالقانون اإلسالمي بـشكل عـام          السابق بكلية القا  
ذكر فوجل في أثناء إدارة النقاش وتوجيهه أنه        . والتمويل اإلسالمي بشكل خاص   

اطلع على مبادئ التمويل اإلسالمي المتعلقة بالتحريم مثل الربا فاستوعبها إال أنه            
، فجاءت األزمة   "عندكتحريم اإلسالم لبيع ما ليس      "لم يستطع فهم وإدراك حكمة      

هذا هو العامل الوحيد الـذي وقفـت        . الحالية فاستوعب هذا المبدأ أيما استيعاب     
عليه والذي يمكن أن أقول أنه قد يكون األمر الذي حرك في بـويتر االهتمـام                

ببيع ما ال   "بالتمويل اإلسالمي، ومما يعضد هذا األمر أن المقالة األولى والمتعلقة           
م؛ أي بعد حوالي أسبوعين من تاريخ انعقاد        ٢٠٠٩ مارس   ١٦، نشرت في    "تملك

  .الورشة
                                                             

لقد حضرت اللقاء وطرحت سؤاالً على بويتر بعد انتهاء كلمته أن يدلنا على أي نموذج ) ٨(
األنجلوساكسونية في أمريكا " النسخة"يشهد اضطراباً ألنه ركز في تحليله على للرأسمالية لم 

، وهذا يذكرنا بما "المتطرفة"وبريطانيا، والتي اعتنقت الفكر الليبرالي الجديد في أشد صوره 
كان يردد في أزمة دول جنوب شرق آسيا في نهاية تسعينيات القرن الماضي من أن المشكلة 

 .للرأسمالية وليس للنظام بمختلف صوره وتطبيقاته" آلسيويةالنسخة ا"تكمن في 
م عن عمله في جامعة هارفارد وهو يعمل كعالم مستقل ومستشار ٢٠٠٧تقاعد منذ عام ) ٩(

منذ ) Independent Scholar and legal consultant on Islamic law(في القانون اإلسالمي 
و يجيد اللغة العربية من خالل إقامته إلتمام م، كما ورد في سيرته الذاتية، وه٢٠٠٧يناير 

بعض المشاريع البحثية المتعلقة بالنظم القانونية لبعض الدول كالمملكة العربية السعودية 
م من أجل إتمام ١٩٨٧ إلى يوليو ١٩٨٣فقد أقام في الرياض من فبراير . أو مصر

مملكة العربية السعودية، أطروحة الماجستير والتي كانت تتعلق بنظام القضاء اإلسالمي لل
م، حيث كان يتدرب ١٩٨٢م إلى نوفمبر ١٩٨١وأقام في القاهرة في الفترة من أكتوبر 

على النطق بالعربية مع إتمام بحث عن المقترح المصري لصياغة للقانون اإلسالمي في 
الدين، والخطر، والعائد : القانون اإلسالمي والتمويل"شكل مواد، ومن أهم مؤلفاته 

)Islamic law and finance: religion, risk, and return( م باالشتراك ١٩٩٨، الصادر عام
  ):Samuel L. Hayes(مع سامويل هيز 

 http://frankevogel.net/home.html:  موقعه الشخصي:المصدر    
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ومن جهة أخرى قد يكون أمر الشغف والفضول العلمـي علـى مـستوى              
االقتصاد الكلي واألثر الذي تعرض له هذا الفرع من االنتقاد في ضوء األزمـة              
قد أدى به إلى االهتمام بمعارف خارج منظومة االقتصاد التقليـدي، وممـا قـد         

عضد هذا بعض كتاباته النقدية للطرح السائد على مـستوى االقتـصاد الكلـي              ي
والسياسات النقدية والمالية التي تستخدم كأدوات الحتواء مخلفات األزمات والحد          

  .)١٠(من آثارها

وهناك المصلحة والطموح بطبيعة الحال إال أنه ليس لدي أدلة تعضد هـذا             
  .اإلسالميالعامل لتفسير اهتمام بويتر بالتمويل 

                                                             
من األمور التي ربما أثرت فيه انزعاجه من نماذج االقتصاد الكلي السائدة وخاصة ) ١٠(

 ٣ففي . السياسة النقدية التي مارسها من خالل عمله في بنك انجلترا كما مر معناجانب 
 The(م نشر مقاالً في صحيفة الفاينشل تايمز جاء تحت عنوان ٢٠٠٩مارس 

unfortunate uselessness of most ‘state of the art’ academic monetary economics (
ين الجدد الذين بنوا نماذجهم فيما يتعلق تحدث فيه عن نظريات الكالسيك والكينزي

باألسواق على كفاءتها وعلى فرضية التوقعات الرشيدة للمتعاملين فيها، وأهملوا 
بعدم اإلجابة "االضطرابات التي عرفتها وتعرفها األسواق إلى الحد الذي لم يكتفوا فيه 

لم "، بل إنهم "سواقعلى األسئلة المتعلقة بمشاكل السيولة واإلعسار التي تتعرض لها األ
 Both the New Classical and New ("يسمحوا بطرح األسئلة حول تلك المسائل

Keynesian complete markets macroeconomic theories not only did not allow 
questions about insolvency and illiquidity to be answered. They did not allow such 

questions to be asked.."(  البنوك الجيدة"وكذلك المقال الذي كتبه والذي حمل عنوان "
 ”Good Banks“ (تمثل الحل األجدى من الناحية االقتصادية للخروج من األزمة المالية

Are the Cost Effective way Out of the Financial Crisis"( ، وفي هذا المقال دعوة إلى
كبديل لسياسات التحفيز " البنوك الجيدة"أطلق عليه ع جديد من المصارف وإنشاء ن

المالي والدعم الذي يقدم للنموذج القائم من المصارف من خالل أموال دافعي الضرائب 
ولم يشر في هذا المقال إلى البنوك اإلسالمية لكن قد تكون المبادئ التي تقوم عليها هذه 

نه ربما كان يبحث عن آفاق المصارف غير بعيدة عن تصوراته، ولذا يمكن القول أ
 .جديدة من خالل هذه المبادئ
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 ؟)١١()Willem Buiter(من هو ِولَم بويتر 

  بريطاني ولد في هولنـدا فـي مدينـة جرافينهـاغ            -اقتصادي أمريكي
)Gravenhage ( م١٩٤٩ سبتمبر ٢٦في)١٢(. 

   واإلنجليزيـة، والفرنـسية،    )لغته األصلية (الهولندية  : يجيد خمس لغات ،
يرته الذاتية، نتيجـة عـدم      واأللمانية، واإلسبانية بمستوى مقبول، كما جاء في س       

 .م١٩٩٤الممارسة منذ عام 

   حصل على الدكتوراه في االقتصاد من جامعة ييـل)Yale University (
التـوازن  "م، وقد كان عنـوان األطروحـة        ١٩٧٥في أمريكا بتقدير ممتاز عام      

، وتشكلت اللجنة الممتحنة من كل مـن       )١٣("المؤقت والتوازن على المدى الطويل    
 Gary(، وجاري سـميث  )١٤())م٢٠٠٢-١٩١٨ (James Tobin(ن جيمس توبي: 

Smith( وكاتسو هيتو آيواي ،)Katsuhito Iwai(     وقـد طبعـت الرسـالة عـام ،
 .م في نيويورك١٩٧٩

                                                             
 pdf.resume/wbuiter~/org.nber.www :الموقع الشخصي لبويتر على الرابط التالي) ١١(
: من الرابط التاليهعلي  الميالد حصلتتاريخ) ١٢(

htm.personal/wbuiter~/org.nber.www://http 
(13)“Temporary Equilibrium and Long-Run Equilibrium”. 

م ، ويعد من أبرز ١٩٨١اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في االقتصاد عام ) ١٤(
قد كانت له إسهامات أكاديمية في ف.  في الفترة التي عاش فيهايناالقتصاديين العالمي

من اآلراء التي . مجاالت؛ االستثمار، والسياستين النقدية والمالية، واألسواق المالية
اشتهر بها فرض ضريبة على معامالت أسواق الصرف األجنبي، والتي باتت تعرف 

فات ، وقد اقترحها للحد من المجاز(Tobin tax)في األدبيات االقتصادية بضريبة توبين 
(Speculation)التي تعرفها أسواق صرف العمالت :  

 http://en.wikipedia.org/wiki/James_Tobin :المصدر      
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       حصل على ماجستير المسار البحثي)M.Phil (      في االقتصاد مـن نفـس
) .M.A" (الكورسـات "م، وماجستير آخر للمسار المبني على     ١٩٧٣الجامعة عام   

 .م١٩٧٢في االقتصاد عام 

           حصل على البكالوريوس من جامعة كمبرج البريطانية، كلية إيمانويـل
)Emmanuel College ( م١٩٧١في االقتصاد بتقدير ممتاز عام. 

  يعمل حالياً كبير االقتصاديين)Chief Economist (   في سـيتي غـروب
)Citigroup ( م٢٠١٠المصرفية بلندن منذ يناير. 

  في االقتصاد، واالقتـصاد الـسياسي، واالقتـصاد الكلـي           عمل كأستاذ 
العالمي، واالقتصاد العالمي، والنقـود والبنـوك فـي العديـد مـن الجامعـات         

 London(والمؤسسات األكاديمية المرموقة آخرها مدرسـة لنـدن لالقتـصاد    

School of Economics (قبل التحاقه بسيتي غروب. 

      يـة  عمـل عـضواً ضـمن لجنـة الـسياسة النقد)Monetary Policy 

Committee (    في بنك انجلترا)  ١٩٩٧من عـام    ) المصرف المركزي البريطاني 
 . م٢٠٠٠إلى عام 

             عمل مستشاراً أو اقتصادياً، أو مستشاراً خاصاً للعديد مـن المؤسـسات
، )غانا، وبوليفيا (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي      : المالية العالمية أو اإلقليمية   

وربي إلعادة اإلعمار والتنمية، البنك المركزي لبيـرو، بنـك التنميـة            البنك األ 
 . اآلسيوي

               عمل باحثاً مساعداً لجيمس توبين في جامعـة ييـل األمريكيـة خـالل
 .م١٩٧٤-١٩٧٣م، ومحاضراً مساعداً لجاري سميث ١٩٧٥-١٩٧٤
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             تولى عضوية تحرير بعض المجالت العالمية مثـل مجلـة االقتـصاد
 . )١٥(ة االقتصاديةالعالمي والسياس

   م عن الدروس المـستفادة مـن أزمـة         ١٩٩٨ كتب آخرها عام     ٦نشر
 . )١٦(م٩٣-٩٢الصرف األوربي عامي 

   مقالة فـي مـؤتمرات      ٦٥، و )١٧( مقالة في مجالت علمية محكمة     ٦٩نشر 
 ٥٧ودوريات مصرفية أو مالية متخصصة بعضها صادر من مصارف مركزيـة، و       

 يتعلـق باالسـتقرار واألزمـات الماليـة،         إلنتاجاكثير من هذا    . مقالة غير منشورة  
  .والسياسات المالية والنقدية

 ماذا كتب عن التمويل اإلسالمي؟

المدونـة   كتب مقالين نشرا في صحيفة الفايننشل تـايمز البريطانيـة فـي         
، )١٩(م٢٠٠٧التي بدأ يكتب فيها بانتظام بدعوة من الصحيفة منذ عام            )١٨(الخاصة

مة ديون دبي ولم يكن الحديث عـن التمويـل اإلسـالمي أو             ومقاالً ثالثاً عن أز   
  :مبادئه لكن تعرض للصكوك كما سيتضح معنا

                                                             
(15) Journal of International Economics and Policy Economic. 
(16) Financial Markets and European Monetary ERM Crisis Cooperation: The Lessons of 

the 92-93. 

The Limits of Fiscal Stimulusالتحفيز المالي] سياسة[حدود "آخرها حمل عنوان ) ١٧(
 Oxford Review of Economic Policy:ونشر في مجلة

18FT blog Willem Buiter’s Maverecon 
19428=id?asp.speaker/com.leighbureau.www://http 
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  )٢٠(هل يمكن أن تبيع ما ال تملك؟: المقال األول
، ")٢١(ال تبع ما ليس عنـدك     "وهو مبدأ استقاه اعتماداً على القاعدة الشرعية        

مقاله، أال وهو صـحيفة     أول ما يلفت االنتباه هو المصدر الذي نشر فيه الكاتب           
.  لها صيتها، وتاريخها، بل وتأثيرها في القرار المالي والـسياسي          )٢٢(متخصصة

  :وقد تعرض المقال للمسائل التالية
كمخـرج إلبعـاد صـناعة       (Insurable Risk(23))الخطر القابل للتأمين     .١

 ليس كل خطر قابل للتأمين وإنما ذلك الذي يمكـن التنبـؤ   التأمين عن القمار؛ إذ
، والذي يبعـد    )٢٤(بمقداره وأن يحقق بعض الشروط كما هو موضح في الهامش         

                                                             
(20) “Should you be able to sell what you do not own?”, the Financial Times, March, 

16th, 2009. 
، للدكتور أحمد "التبع ما ليس عندك"انظر حوار : وهو حديث صحيح، رواه الخمسة) ٢١(

، )م١٩٩٧/٢٠٠٦(هـ ١٤٢٨/هـ١٤١٨سالمبولي، حوار األربعاء خالل األعوام اإل
 .٢٢٦-٢١٩ :مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، ص ص

م، وهي موجهة لرجال المال واألعمال في ١٨٨٨ يناير عام ٩أسست هذه الصحيفة في ) ٢٢(
حي المال في لندن، يقابلها من حيث األهمية وول ستريت جورنال في الواليات المتحدة، 

وهي صحيفة ليبرالية من حيث النشأة والتكوين؛ أي أنها . في فرنسا (Les Echos)واألصداء 
 .تدعو إلى الحرية في المجال االقتصادي من خالل الدور الكبير للقطاع الخاص واألسواق

الوضعية التي يكون فيها مستوى " االقتصادي له كما أورده بويتر على أنه التعريف) ٢٣(
  ": تقليله من خالل عقد التأمينالخطر كبيراً أو مفتوحاً لكن يمكن

“An insurable interest is what economists would call an open position that is 
reduced in size by the insurance contract”.  

 الخطر الذي يحقق الشروط المثلى:"يمكن تعريفه من جهة صناعة التأمين على أنه ) ٢٤(
  : حقق الفائدة الكبرى للمؤمن وتتمثل هذه الشروط في؛ أي الذي ي"للتأمين الكفؤ

أن يكون المؤمن قادراً على تحديد القسط الذي يسمح له ليس باسترداد تكاليف المبلغ  .١
المطلوب من المستأمن في حال الخسارة بل بتغطية النفقات األخرى، بمعنى أن 

ؤمن التعويض عنه الخطر يجب أن ال يكون كارثياً أو مرتفعاً بحيث ال يستطيع أي م
 .في حال وقوع الخسارة

 .الخسارة يجب أن تكون محددة .٢
أن تكون طبيعة الخسارة عشوائية بما ال يسمح للمستأمن باإلقدام على فعل االختيار  .٣

 . ويوقع المؤمن في المخاطر األخالقية(adverse selection)المعاكس أو السلبي 
business.yourdictionary.com/insurable-risken.wikipedia.org/wiki/Insurable_risk 
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صناعة التأمين عن القمار الذي بدا للذين بدءوا تقديمها من أنه األهميـة بمكـان        
 . )٢٥(التفرقة بين األمرين من أجل تعزيز الثقة واالحترام في الصناعة

ر لي مـن بعـض   وعلى الرغم من ذلك فإن اإلشكال ال يزال قائماً كما ظه        
الكتابات الحديثة ومن أساتذة متخصصون في التأمين، والمسألة تحتاج إلى مزيد            

ومن األدلة على ذلك ما وقعت عليه من كتابة أسـتاذين أحـدهما             . تأمل وتنقيح 
، من جامعة انديانا واآلخر كندي إيرك ههنر (John D. Long)أمريكي جون لونج 

(Eric Hehner)   يقول األمريكي في ملخص بحث له حول       . )٢٦( من جامعة تورنتو
هل التأمين والقمار يحمالن نفس المعنى؟ أم أنهما متغـايران؟          :"الخطر والتأمين   

إن هذه األسئلة وما هو مشابه لها تؤرق من غيـر           ... وهل هناك تداخل بينهما؟     
ا إن األجوبة التي نقدمها تقنع طالبنا أكثر مم. شك جميع أساتذة التأمين والمخاطرة

م عـن  ٢٠٠٨ أغسطس ١٨أما األستاذ الكندي فقد نشر مقاالً في        ". هي مقنعة لنا  
، وحاول فيه من خالل األمثلة وغيرها إلى القول أنـه ال فـرق            "التأمين والقمار "

في النهاية إنك أنت من يقرر لنفسه بناء        : "بينهما ويختم مقاله مخاطباً القارئ قائالً     
 والعامل النفسي لشخصيتك أن تقـامر أو        (Arithmetic)على الحسابات الرياضية    

نقطتي األساسية تتمثل في أن شراء بوليصة تأمين هو شكل مـن            . تشتري تأميناً 
إنني ال أريد بهذا االقتباس أن أصل إلى أن رأيهما صـواب أم ال          ". أشكال القمار 

، بقدر ما أنبه إلى أن في األمر جدل على مستوى األدبيات االقتصادية التقليديـة             
والقضية ليست محسومة بشكل قاطع ومن ثم ال ينبغي التزهيد أو التقليل من شأن           

 .رأي بعض الفقهاء الذين يربطون التأمين بالقمار

                                                             
(25)“When insurance began to develop as an industry, it was soon felt necessary by 

those trying to enhance the reputation and respectability of the industry to 
distinguish it from gambling”. [Willem Buiter, “Should you be Able to Sell What 
You do not Own?]. 

(26) John D. Long, “Curricular Concepts in Risk and Insurance”, & Eric Hehner, 
2009, “Insurance and Gambling”, 18-08-2009. 
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، )٢٩()Naked” Derivatives“" ()٢٨(، أو المكـشوفة )٢٧(العارية"المشتقات  .٢
                                                             

 .هناك من يطلق عليها تسمية غير المعطاة، أو المعراة) ٢٧(
لمصري يرى أنها األصوب بعد أن تساءل قبل ذلك هذه التسمية يبدو أن الدكتور رفيق ا) ٢٨(

 –وله وجه في هذا االختيار ذكره في مجموعة قنطقجي " مشتقات عارية أم معراةٌ؟ "عن
، ]groups.google.com/group/Kantakji-Nidal-IslamicFinance[نضال للتمويل اإلسالمي 

يز األشياء فضد العاري وذكره في أثناء الحديث معه من أنه بمرادفاتها أو بضدها تتم
الكاسي، وضد المكشوف المغطى، فال يمكن بحال أن نقول مشتقة كاسية، بل نقول مغطاة، 
وقد وقفت في موسوعة الويكيبيديا على استخدام لفظ المغطاة لنوع من الخيارات وهو خيار 

ي  والت(naked put) في مقابل العاري أو غير المغطى (Covered call)الشراء المغطى 
 وعند العودة .(also called an uncovered put)ذكرت الموسوعة أنه يعرف أيضاً بالمكشوف 

 اإللكترونية المتخصصة وجدت أن كلمة (investopedia.com)إلى موسوعة انفستوبيديا 
(Naked) مستخدمة قبل األزمة الحالية لوصف بعض الممارسات الخاصة بالخيارات، والبيع 

: ؛ وهذه أنواع من المشتقات كما هو معلوم، كما يلي(Short sale)كشوف القصير أو على الم
(Naked Call) ،(Naked Put) ،(Naked Option) ،(Naked Position) ،(Naked Shorting) ،

وبعد قراءة التعريفات المتعلقة بها يظهر أن الجامع لذلك هو أن هذا النوع من الممارسات 
ول المستندة إليها لتتحول إلى أدوات رهان ومجازفة يؤدي إلى فصل المشتقات عن األص

محضة مما يجعل المخاطر فيها عالية في مقابل العوائد المرتفعة كذلك، وإذا كثر هذا 
وهذا ما يستدعي . النوع من التداول في األسواق فال شك أنه سيعرضها لعدم االستقرار

سوعة بعض هذه الممارسات الدعوة إلى حظر هذا النوع من العمليات، ولهذا تصف المو
، مما يؤيد التشريع القانوني الصادر عن مفوضية األوراق المالية (illegal)بغير القانونية 

م والذي يسعى ٢٠٠٥لعام ) Securities and Exchange Commission (SEC)(األمريكية 
البيع "ة في في التعامل بالعمليات غير المغطا" غير األخالقياتين"للحد من ممارسات التجار 

 unethical traders to engage in naked short selling"أو القصير  على المكشوف
practices" وقد حددت تلك الممارسات في التعامل بالمشتقات من غير قبض أو تملك ،

 "The "locate(لألصول التي تستند إليها مما يؤثر على عملية القدرة على التسليم 
s that a broker has reasonable belief that the equity to be short requirement require

 to a short seller on a specific date before short be borrowed and deliveredsold can 
selling can occur .( ومن ثم نخلص إلى أنه ال مشاحة في االصطالح خاصة في القضايا

 تأمل وتعمق في معرفة األشياء حتى نصل إلى حقيقتها المستجدة التي تحتاج إلى مزيد
وواقع أمرها، ألن المصطلحات المرتبطة بأسواق المال يكتنفها الغموض والتعقيد كما 

ومن ثم أخلص إلى أنه سواء أطلقنا على . يقول الدكتور رفيق المصري، وهذا صحيح
(Naked Derivative)مكشوفة فإن حقيقتها العملية  المشتقة العارية، أو غير المغطاة، أو ال

 = وهذا ما يقودنا إلى أنه من .تدور حول ما ذكرناه في متن المقال وفي الهامش التالي
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وهي التي استخدمت في المجازفات والرهان بشكل كبير، وخاصة أدوات مبادلة           
 ودورها في األزمة حيث أنها فتحت المجال لبعض األفراد          )٣٠(سار االئتماني اإلع

والمؤسسات للرهان من خاللها على قيمة األصل الذي تمثله، ولم يكـن لهـؤالء     
فأصـبح  . األفراد وال المؤسسات أية عالقة باألصل الذي تستند إليـه المـشتقة           

س له عالقة بالتحوط    الوضع في هذه الحالة رهان ومتاجرة محضة بالمخاطر ولي        
ويبـدو أن طبيعـة   . من المخاطر وتقليلها الذي صممت المـشتقات مـن أجلـه    

المشتقات بشكل عام قابلة للتحول ألدوات قمار ورهانـات بخلـق مزيـد مـن               
 وليس األمر خاصاً بهذا النوع الذي انكشف أمـره فـي            )٣١(المخاطر بدل تقليلها  

                                                                                                                                                     
األهمية بمكان تتبع هذه الممارسات الجزئية في األسواق للوقوف على الدور المدمر الذي  =

قبل أزيد من أربعة ، التي جاء بها اإلسالم "ال تبع ما ليس عندك"تقوم به وربط ذلك بكلية 
عشر قرناً، لتتجلى لنا بعض الحكم والعلل لهذه التشريعات لنصل إلى أهمية، بل ضرورة 

وهذا الموضوع في حدود . العمل بها إذا أردنا سلوكاً متزناً لألسواق المالية وللمتعاملين فيها
 .معلوماتي يحتاج إلى بحث علمي في شكل دراسة أو أطروحة جامعية

 (Toxicصطلحات التي شاع استخدامها في األزمة األخيرة مثل األصول السامةمن الم) ٢٩(
(Assets ولم أقف على تعريف محدد وواضح لها، لكن يمكن القول بأنها تلك المشتقات التي ،

 المحض وليس كوسيلة للتحوط نظير امتالكها (Betting)تتعامل بها األطراف بغرض الرهان 
منها هذه األدوات كقروض الرهن العقاري في حال عجز المدين األصول المالية التي اشتقت 

عن الوفاء بالدين يمكن استرداد أصل الدين مقابل قسط التأمين المدفوع، وهذا ما يفهم من 
" ... وقد عرفها السويلم بتعريف مماثل حيث قال . الشرح الذي قدمه بويتر في مقاله هذا
 أي أنها رهانات جانبية ال يملك أي من الطرفين فيها المشتقات االئتمانية توصف بأنها عارية؛

، "األزمات المالية في ضوء االقتصاد اإلسالمي" ، سامي السويلم،"عالقة بالقرض المؤمن عليه
 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١، ٤٨. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ص

(30) Credit Default Swaps (CDS). 
(31) “Derivatives can be used to acquire risk, rather than to insure or hedge against 

risk. Thus, some individuals and institutions will enter into a derivative 
contract to speculate on the value of the underlying asset, betting that the party 
seeking insurance will be wrong about the future value of the underlying asset. 
Speculators will want to be able to buy an asset in the future at a low price 
according to a derivative contract when the future market price is high, or to 
sell an asset in the future at a high price according to a derivative contract 
when the future market price is low”.  

       en.wikipedia.org/wiki/Derivative_(finance). 
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 .دول كاليونان وأيرلندا وغيرهمااألزمة األخيرة، وفي اضطرابات ديون بعض ال
وهذا ما جعل بويتر يدعو إلى فتح نقاش حول حظر هذا النوع من الممارسـات،            
أو ضبط الممارسة بمفهوم الخطر القابل للتأمين حتى ال تكـون هـذه العمليـات      

 . مولدة لمخاطر من غير منافع اقتصادية تترتب على ذلك

المسحية، وفي  - الثقافة اليهودية  هذا المبدأ أكثر عمقاً مما هو معروف في        .٣
 .)٣٢(أدبيات التمويل التقليدي

انتقاد البتعاد الممارسة العملية للمؤسسات التمويلية اإلسالمية عن المبادئ  .٤
التي تقوم عليها من خالل عمل هيئات الرقابة في تساهلها في بيع الديون مقابـل               

، وعلى أدوات شـبيهة     )٣٣(المكافآت المالية التي تتقاضاها وذلك في خضم األزمة       
بتلك التي ساهمت في تفاقم األزمة أال وهي المشتقات المستنسخة بطريقة مخفيـة     

(disguised clones)التي سهلت عملية المتاجرة في الديون على نطاق واسع . 

وعلى الرغم من التحفظات التي أبداها الكاتب فإنه يأمل أن تمثـل األزمـة             
للمراجعة ثم العودة إلى المبادئ األساسية التي       فرصة لصناعة التمويل اإلسالمي     

 .)٣٤(تقوم عليها ألنها لم تبتعد كثيراً كما حصل للتمويل التقليدي

                                                             
(32) “…The traditional Islamic opposition to trading risk without there being an 

insurable risk - to gambling, that is - extends well beyond the financial sphere. 
Indeed, in much of traditional Judaism and Christianity as well, gambling and 
betting are viewed as signs of moral weakness - as sins. But these moral, ethical 
and medical (gambling as an addiction) arguments are quite separate from the 
argument I have explored in this post, that risk trading without an insurable interest 
may be economically inefficient and destructive, not (just) for familiar moral 
hazard or micro-endogenous risk reasons but for macro-endogenous risk 
reasons...”. 

(33) “…During the height of the financial craze that swept the world prior to August 
2007, there was some erosion of this key principle in the rulings of a few of the 
trendier Shari’a scholars who were willing, for a fee, to sign off on products as 
Shari’a-compliant, even though these instruments were substantially equivalent to 
standard ‘naked’ derivatives and indeed often were barely disguised clones…” 

(34)“… But one assumes that a return to basics is likely now also in Islamic finance, 
which never strayed that far from its origin…” 
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ختم بـويتر مقالـه بتوجيـه       ": المكشوفة" تحريم المتاجرة في المشتقات      .٥
إنه على أقل تقدير يجب فتح نقاش جاد حول ما إذا كان ينبغـي              : "الرسالة التالية 
 .)٣٥("حرام في كل مكان" العارية" في المشتقات جعل المتاجرة

النقديـة  [مبادئ التمويل اإلسالمي إلعادة الفاعليـة للـسياسة         : المقال الثاني 
  )٣٦(]والمالية

مرة أخرى نجد أن بويتر يركز على المبادئ ولم يشر للتطبيقـات إال مـن               
التمويـل  قبيل التحفظ عليها، وهذا ما يفعله الكثيرون منا عند الحديث عـن دور             

اإلسالمي في األزمة حيث نركز على المبادئ وليس على التطبيق القائم وذلـك             
ومن جهـة أخـرى هنـاك مـن التطبيقيـين           . لإلشكاالت التي يعرفها التطبيق   

 الذي يعملون في قطاع التمويل اإلسالمي يحذرون من عملية التقليد           )٣٧(الغربيين
دي إلى نفس النتيجة التي أفرزتهـا  والمحاكاة للمنتجات التقليدية حيث يمكن أن تؤ  

  :ومما ورد في المقال من أفكار. المنتجات المركبة والمعقدة
فقدان السياستين النقدية والمالية فعاليتهما عند الحدود الصفرية أو القريبة           .١

؛ أي التي يحددها المـصرف المركـزي كمـا          )٣٨(منها لمعدالت الفائدة الرسمية   
 بالنسبة لليابان وكما حـصل فـي األزمـة          حصل في تسعينيات القرن الماضي    

                                                             
(35)“…At the very least, we should have a serious debate as to whether ‘naked’ 

derivative trading should be declared haram everywhere…”. 
(36) “Islamic Finance Principles to Restore Policy Effectiveness”, the Financial 

Times, July 22, 2009. 
 هيتهاوس ف التنفيذي لمصرمديرال، )Richard Thomas( توماس ريتشارد ذلك مثال) ٣٧(

  : لندنفي) Gate House Bank(لالستثمار اإلسالمي 
Liau Y-Sing and Frederik Richter, “Islamic finance may 'return to roots'”, 
Reuters, Monday, 15/02/2010. 

فرد به فقد تحدث عنه اقتصاديون آخرون ككينز ومينسكي  أمر أظن أن بويتر لم ينوهذا) ٣٨(
وغيرهما، وذلك ألن اإلشكال الكبير الذي تعاني منه المصارف في مثل هذه الظروف 
هو تدني إن لم يكن نضوب رأس المال، بدل السيولة التي يركز عليها بشكل كبير في 

 .تقديم العالج الحتواء األزمة ومخلفاتها
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األخيرة حين خفضت معدالت الفوائد الرسمية لمستويات قياسـية إال أنهـا لـم              
تستطع تجنيب العالم التدهور الكبير الذي شهده من خالل مشكلة الـسيولة التـي           
عرفتها المؤسسة المالية مما انعكس على توقفها عـن تقـديم االئتمـان الـالزم           

 مما يساهم فـي عمليـة صـعود وانتعـاش           باإلنفاقتصادية لتقوم   للوحدات االق 
االقتصاديات التي تأثرت؛ وذلك ألنه في مثل ظروف األزمة التي تتسم بانعـدام             
الثقة والخوف من فقدان أصل المبالغ الممنوحـة تقـوم المـصارف باالحتفـاظ          

يبة منه فـي    أو بمعدالت فوائد قر   " بالمجان"بالتسهيالت االئتمانية التي منحت لها      
 .أماكن آمنة مثل المصارف المركزية

 إلى حقوق ملكيـة     (Public debt)  والعامة )٣٩(تحويل المديونيات الخاصة   .٢
(equity)    وقد توصل إلى هذا على أساس أنه إذا كان         .  مبنية على عقود المشاركة

جزء من المشكلة التي تظهر في األزمات تتمثل في طغيان الدين وضـآلة رأس              
 فإن حل هذا الجزء يتمثل في تعديل هذا المسار الذي عجزت السياسات     ،)٤٠(المال

. النقدية والمالية في تعديله، وذلك من خالل تحويل الديون إلى حقوق ملكية خاصة
وقـد  . )٤١(ويذكر المؤلف إلى أنه سبق وأن طرح هذه الفكرة في مناسبات مختلفة        

فـراد مـن خـالل      وضح الكاتب كيف يمكن تطبيق ذلك على مستوى ديون األ         
المشاركة المتناقصة، ومن خالل إصدار أسهم أو تحويل الديون إلى أسهم بالنسبة            

ويحلل الكاتب أن هذه الطريقة ستكون أكفأ، وربما أكثر         . للمصارف والحكومات 

                                                             
ديون المصارف :  وهمامةلى نوعين من هذه الديون والتي لها صلة باألز المؤلف إأشار) ٣٩(

(Banks debts) ،الرهن العقاري وديون (Mortgage debts) القروض الممنوحة لشراء أي؛ 
 . المصارفلالمنازل مقابل رهنها من قب

(40) “If too much debt and too little capital are (part of) the problem, then the 
conversion of debt into equity is (part of) the solution. …A possible solution: the 
application of Islamic finance principles through the equitization of private and 
public debt ...”. 

(41) “I have on many occasions advocated the recapitalization of banks through 
mandatory debt-to-equity conversions”.  
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عدالً، وذلك ألنه على سبيل المثال في ظل الترتيبات القائمة التـي تعمـد إلـى                
لمقترض عن السداد يترتب عليهـا تكـاليف         في حال عجز ا    )٤٢(مصادرة المنزل 

 ألف دوالر لكل منزل مصادر خالل األزمـة فـي           ٨٠ و ٥٠باهظة تتراوح بين    
كما أنها تساهم في التدني الكبير ألسعار المنازل ألن العـرض   . الواليات المتحدة 

 .سيفوق الطلب، عالوة على أضرارها االجتماعية مثل التشريد وغيره

مخاطر، والعوائد بطبيعة الحال، بـين المقـرض        أهمية المشاركة في ال    .٣
، وذلـك  )٤٤(ليس في ظل األزمات فحسب بل في جميع األحـوال          )٤٣(والمقترض

يمكن أن يكون خياراً سيئاً فـي  ] الفائدة[ألن الدين القائم على العائد المالي الثابت      
عالم يتسم بالمخاطر وعدم اليقين، وذلك لما يصاحبه من تكاليف باهظـة لعـدم              

 .)٤٥(سداد الخاصة والعامةال
التحيز الضريبي الذي يمنح للتمويل القائم على الفائدة في مقابل العوائـد             .٤

المحصلة من عقود المشاركة ساهم فـي تـشويه الوضـع الـذي عليـه حـال        
 .)٤٦( في المديونياتاإلفراطاالقتصاديات اليوم من 

                                                             
(42)Foreclosure, or repossession. 

 الترجمة الحرفية لما ورد في المقال وقد نبه الدكتور رفيق المصري مشكوراً هذه) ٤٣(
إلى أن الصواب أن يقال المشاركة في العوائد والمخاطر بين الشريكين، أما 

 . في لغة المال الربويةمة المستخدالمقرض والمقترض فهي اللغة
(44) “This form of risk-sharing between the borrowing government and the investor 

would seem to be of interest not just in crisis situations but more generally…”  
(45) “Debt, characterized by fixed financial commitments, can be a poor financing 

choice in a risky, uncertain world where the private and social costs of default are 
high…”.  

(46) “…Many distortions, often created by policy makers, have contributed to the 
excessive use of debt in the private sector. There is the nonsense that (nominal!) 
interest is a deductible cost in the calculation of taxable corporate profits in many 
countries, but that dividends or retained earnings are not deductible. The 
deductibility of residential mortgage interest in the personal income tax system of 
many countries (although not in the UK) is another obvious distortion…”. 
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مويـل  في الخاتمة ذكر بويتر أن ما نحتاج إليه هو تطبيـق مبـادئ الت               .٥
اإلسالمي خاصة ذاك المرتبط بالمشاركة في األربـاح والخـسائر فـي مقابـل              

الفائدة، ثم ال يفوت بويتر التأكيد      –" الربا"االبتعاد عن أدوات التمويل القائمة على       
دث عن المبدأ وليس التطبيقات التـي تقـدم         حعلى التذكير مرة أخرى من أنه يت      

، التي أغرقت السوق منذ عقد قبـل        "عةاألدوات المتوافقة مع الشري   "على أساس   
وفي ثنايا هذا التأكيد يشير إلى دور الهيئات الشرعية في هذا           . )٤٧(اندالع األزمة 

ويختم حديثه باإلشارة إلى نوعيـة      . )٤٨(المسار الذي سار عليه التمويل اإلسالمي     
                                                             

(47)“…What we need is the application of Islamic finance principles, in particular a 
strong preference for profit-, loss- and risk-sharing arrangements and a rejection of 
‘riba’ or interest-bearing debt instruments. I am not talking here about the sham 
sharia-compliant instruments that flooded the market in the decade before the 
crisis; these were window-dressing pseudo-Islamic financial instruments that were 
mathematically equivalent to conventional debt and mortgage contracts, but met 
the letter if not the spirit of sharia law, in the view of some tame, pliable and quite 
possibly corrupt sharia scholar…”.  

دوا نفس المالحظات لم ينفرد بويتر بهذا األمر فهناك غيره من الكتاب الغربيين الذين أب) ٤٨(
 للعمل الذي يقوم به أعضاء هيئات ، فيما يبدو لي،"االزدراء"والتي تحمل شيئاً من 

الذي تحدث في ) Charles Parick(تشارلز باريك  من أمثلة ذلك الكاتب. الرقابة الشرعية
مقال له عن التمويل اإلسالمي مناقشاً فكرة طرحه كبديل في ظل االضطرابات المالية 

ئمة، وفي نهاية المقال يطرح الكاتب ثالث تساؤالت، كأنما أعدت لطالب لمناقشتها، القا
مطالباً القارئ بمناقشة االنتقاد  أحد تلك األسئلة يتعلق بدور أعضاء الرقابة الشرعية

تمويالً تقليدياً متخفياً، وأن عملية  هفيالذي يوجه للتمويل اإلسالمي من أن البعض يرى 
 Some(إلضفاء الشرعية على الممارسات التقليدية  "ر شيخاجئتاس"ي تتمثل ف" أسلمته"

critics feel that Islamic finance is only a disguise for traditional finance and the 
. ” allows for possible manipulation of financial decisionssheikh-a-rentprocess “

What is your opinion?(الكاتب الكندي نيكوالس هريكن ، وهناك )Nicholas Hrycun (
" القساوسة المسلمون"المنتجات التي يباركها :"الذي عرف التمويل اإلسالمي على أنه 

)Islamic Finance is in the simplest terms financial products that have been blessed 
by Islamic priests"(جلها هؤالء مع ما أصبح يثار عن ، إن هذه الملحوظات التي يس

عمل أعضاء هيئات الرقابة حري بأن يلتفت له التفاتة جادة من قبل من يعنيهم األمر 
لمناقشته بكل شفافية ووضوح ألن مستقبل بل ووجود التمويل اإلسالمي مرتبط بالسالمة 

  :الشرعية بالدرجة األولى
Charles Parick, 2009, “Islamic Finance: a Viable Alternative in the Global 
Financial Market?”, http://ssrn.com/abstract=1332793, p.3. 
Nicholas K Hrycun, 2009, “Islamic Finance in Canadian Business Schools”, p.5. 
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إنه االبتكار المالي الـذي     "،  )٤٩(االبتكار المطلوب من صناعة التمويل اإلسالمي     
  .)٥٠("يقدم البديل الحقيقي القائم على الربح والخسارة

   )٥١(حول أزمة الديون في دبي والرسالة الهامة التي تنقلها أو تبعث بها: المقال الثالث
لم يكن المقال مخصصاً للحديث عن التمويل اإلسالمي ومبادئه، لكن جـاء            

إلسـالمية  من حيث أنها مثل باقي المنتجـات ا  الحديث عن الصكوك فيه عرضاً
تراعي الشكل وتبتعد عن روح أو مقصد الشريعة وهي تقليد ومحاكاة للمنتجـات         
التقليدية، ألن الصكوك كان يفترض أن تكون قائمة على أصول حقيقيـة، وأن ال      
يكون العائد فيها وال رأس المال مضمونين، لكن التطبيق علـى أرض الواقـع              

  .)٥٣(دات التقليدية هي أقرب إلى السن)٥٢(أظهر أن غالبية الصكوك
                                                             

(49)“I am talking about financial innovations that replace debt-type instruments with 
true profit-, loss- and risk-sharing arrangements…”. 

 وهو بهذا يرجع بنا إلى الرواد المنظرين للوساطة المالية اإلسالمية من أمثال، محمد حميداهللا،) ٥٠(
يونس محمد العربي، عيسى عبده، محمد نجاة اهللا صديقي، محمد عمر شابرا، رفيق 

 .المصري، أحمد النجار، وغيرهم
(51)“The intrinsic unimportance of Dubai World and the important wider message it 

conveys”, The Financial Times, November 29, 2009, FT.com 
المنعقدة " عرض وتقويم: الصكوك اإلسالمية"فقد أظهرت الدراسة التي قدمت في ندوة ) ٥٢(

من قبل مجمع ) م٢٠١٠ مايو ٢٥-٢٤(هـ ١٤٣١ جمادى اآلخرة ١١- ١٠ جدة بتاريخب
الفقه الدولي بالتعاون مع مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي والمعهد اإلسالمي للبحوث 

 والتي قام بها الباحثان سعيد بوهراوة وأشرف وجدي دسوقي من مركز إسراء والتدريب
(ISRA) ٩٨( البحثي بماليزيا أن (الصكوك هي من هذا القبيل؛ أي النوع الذي من 

 في مقابل تلك المسندة أو (Asset based Sukuk)يعرف بالصكوك القائمة على األصول 
 فقط يكون مستنداً إلى )٢( في حين أن (Asset backed Sukuk)الممثلة لملكية األصول 

ول أن هذا األمر الوثائق والعقود، ومن ثم يمكن القخالل أصول حقيقية ال صورية من 
دراسات؛ كما يمكن أن يكون قد اطلع على يدل على أنه مطلع ومتابع لمثل هذه ال

م ٢٠٠٦دراسات نقدية كتلك التي ضمنها الدكتور محمود الجمل في مؤلفه الصادر عام 
 : من قبل مطابع جامعة كمبريج البريطانية

ايا الشرعية المتعلقة تقويم نقدي للقض"، سعيد محمد بوهراوة ، وأشرف وجدي دسوقي
 ، ص"بملكية الصكوك القائمة على األصول
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 شخصية أكاديميـة لهـا      سطَّر هذه المقاالت  نخلص مما سبق إلى أن الذي       
تـب   العلمية، خاصـة أن الـذي كُ  ا وقيمتها وزنهالهوتجربتها التطبيقية الواسعة    

يتعلق بصميم تخصصه واهتماماته على مستوى االقتصاد العـالمي، واألزمـات          
كما أن الذي كتبه كـان بأسـلوب واضـح          . المالية، والسياسات النقدية والمالية   

  .وسلس ولم يكن مجامالً أو سطحياً في إبداء رأيه

  ماذا يمكن أن نستفيد مما كتب بويتر؟ 
التمويل اإلسالمي تفتح آفاقاً تتجاوز حدود تريليونات الدوالرات  مبادئ

تبخرت أو ضخت من خالل السياسات النقدية والمالية لتذهب إلى  واألموال التي
بعاد الفكرية والفلسفية التي يقوم عليها االقتصاد وعلم المالية الذي يحكم سلوك األ

النظام والمؤسسات المالية وتصحيح الممارسات التي قامت على تلك الفلسفة 
السياسة النقدية والوساطة المالية، والنقود، ووالمبادئ؛ األسواق ودورها، 

هذه مجاالت يجب أن : ق وأهميتهاالقيم واألخالوالحكومة ودورها، ووالمالية، 
تولى لها عناية كبرى لندخل في نقاشات حقيقية ليس في صياغة وإعادة تشكيل 

ر لهذا ظِّنَالنظام المالي فحسب، بل في إعادة تشكيل الفرضيات واألسس التي تُ
النظام، وما لم نقم بمحاوالت جادة في هذا الموضوع فستبقى أطروحاتنا 

زيلة، وعلينا أن نعالج الموضوع من نقاط محددة ودقيقة ومساهماتنا ظرفية وه
  .ونبتعد عن لغة العموميات

                                                                                                                                                     
(53)“…To all intents and purposes this sukuk, although formally asset-backed, is only 

partially secured debt. Like many Islamic financial products that obey the letter but 
not the spirit of Islamic finance, it has been engineered to mimic the economic 
(contingent pay-off) features of a conventional debt instrument while maintaining 
the formal trappings of Sharia-compliance (partial ownership in a debt and in an 
asset). Capital protection is achieved through a legally binding commitment to 
repurchase the asset by the issuer of the debt. Over the life of the debt, the issuer 
pays a rent to the holder. This rent can benchmarked to a market interest rate, like 
Libor, or be at a fixed interest rate…”. 



  ١٤٣                                               حوار األربعاء                                                      
 

 

ومن جهة أخرى فإن بويتر عندما تحدث عن عقـود التمويـل اإلسـالمي              
ومبادئه لم يذكرها عامة وال مجردة بل تحدث عنها بشكل دقيق وتطبيقها بـشكل              

للفقاعات " لحلقة المفرغة ا"محدد في المواطن التي تمثل المصادر الرئيسة لدوامة         
  .بعد انفجارها

وهكذا يتضح أن بويتر أسهم في مخاطبة صانع القرار وراسـم الـسياسات             
باللغة التي يفهمها وحدد له المواطن التي يمكن أن يستعمل فيها هـذا اإلجـراء،          
وما هي المنافع التي يمكن أن يجنيها، أو الخسائر التي يمكن أن يتجنبها أو يقلـل     

ا هو حاصل في السياسات التي درج على اتخاذها في كل كارثـة ماليـة   منها كم 
وهذا عكس ما طرحه البعض منا بحيث تحـدث عـن المـضاربة أو              . تواجهه

المشاركة كحل بشكل عام وليس مفصالً أو دقيقاً من حيث الكيفية، والمـستوى،             
  .)٥٤(واإلطار

 الخالصة واالستنتاجات .٤

ـ       ات غيـر المـسلمين عـن التمويـل        في هذه الورقة تناولنا موضوع كتاب
اإلسالمي في ضوء األزمة المالية العالمية من خالل تقديم نموذج على ذلك وهو             
ما كتبه ولم بويتر؛ أحد األكاديميين الذين لهم إسهامات في مجال التمويل بـشكل              
عام واألزمات، والسياسات النقدية والمالية بشكل خاص حتى نـستفيد ممـا ورد           

ومـن  . خدمة للتمويل اإلسالمي في جانبيه المعرفي والتطبيقـي       فيها بشكل واع    
 :االستنتاجات التي يمكن تسجيلها ما يلي

                                                             
معالجات الباحثين في االقتصاد اإلسالمي  ")م٢٠١٠ (بلوافي وعبدالرزاق بلعباس أحمد )٥٤(

األزمة المالية واالقتصادية “ ، ورقة مقدمة لمؤتمر"دراسة تحليلية: لألزمة المالية العالمية
، والذي نظمته جامعة العلوم اإلسالمية ”العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي

مية في األردن بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، عمان، األردن، خالل العال
 .١٦-١٤ :م، ص ص٢٠١٠ديسمبر٢-١: هـ، الموافق١٤٣١ذي الحجة  ٢٦-٢٥: الفترة
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 هناك أهمية لرصد وتحليل ما يكتبه غيـر المـسلمين عـن التمويـل               .١
واالقتصاد اإلسالمي لكن ينبغي االبتعاد عن اجترار األشياء المبتذلة التي تكـرر            

الفرنـسية، أو الـصحيفة   مجلة  ما جاء في الذكرها دون قراءة واعية وأقصد هنا 
وإن كان من بد للذكر فال بد مـن أن          . المقربة من الفاتيكان، أو الكاتبة اإليطالية     

يذكر المستشهد محل االستشهاد ومكان اإلشادة على وجه الدقة والتحديد وصـلته     
 .بالموضوع الذي يتناوله

اءتها بـشكل واع     لكي نستفيد مما ورد من كتابات وجب رصدها ثم قر          .٢
وفق منهجية تراعي بعض األمور الهامة مثل العودة إلـى المـصادر األصـلية            
وباللغة التي كتب بها الكاتب، واالعتماد على الترجمة الموثوقة إذا كنا ال نحسن             

وضع ما سطره الكاتب في إطاره الصحيح وربط األفكار         ولغة الكاتب األصلية،    
األخرى للكاتب متى ما كان ذلك ممكناً لكي ال التي وردت مع غيرها من األفكار       

تذهب بنا التصورات إلى إعطائها أو تأويلها أكثر مما تستحق لنخرج بانطباع أنه             
 .إلخ من األحكام القيمية العاطفية التي ال يسندها الدليل..مع أو ضد، أو أنه منبهر 

 تتعدد مشارب ومواقع الذين كتبوا عن التمويل اإلسالمي فـي ضـوء             .٣
، أو على   "الغرب"األزمة ومن ثم يصعب الوصول إلى أن هذا الذي يصدر يمثل            

 . فقد أوضحنا في الجداول ذلك وقدمنا أمثلة عليه،األقل المتنفذين فيه

 هناك إشادة وتحليل من قبل بويتر لبعض المبادئ التـي يقـوم عليهـا               .٤
المالي القـائم   التمويل اإلسالمي وماذا يمكن أن تلعب في إعادة االنضباط للنظام           
 النقدية  اإلنقاذومؤسساته، للحد من نزيف األزمات المالية التي أصبحت سياسات          

وفي مقابل ذلك هناك تحفظ على التجربـة        . والمالية فيها مكلفة وعديمة المفعول    
في جانبها العملي من أنها إذا استمرت في نفس االتجاه فستبتعد عن المبادئ التي              

 .تقوم عليها
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م عن الجديد الذي يفتح آفاقاً من حيث األفكار والمنتجات، أما            يبحث القو  .٥
 .التقليد، والتعليب لمنتجاتهم وأفكارهم لن يكون محل حفاوة وتقدير

 االنترنت في البحث العلمي لها إيجابياتها وسـلبياتها؛ فمـن سـلبياتها             .٦
استسهال تكرار نفس األسماء، ونفس المواضيع، ونفس المراجـع، بـل ونفـس             

مات من غير تمحيص وال تدقيق مع عدم الرجوع إلى األصل مما ينعكس              الترج
 .على القيمة العلمية للمواد التي تكتب في هذا الصدد

 االقتباس بذاته ليس حجة وإنما فهمه ووضعه في سـياقه ثـم توظيفـه              .٧
 .واالستفادة منه بشكل علمي وموضوعي هو الذي يخدم الموضوع

 اإلسالمي لكنه يخدم بصفة غير مباشرة        قد ينتقد كاتب أو محلل التمويل      .٨
أكثر من الذين يمدحون لغرض المجاملة أو غيره، ألن الذي ينتقد يشحذ الهمـم              

 .للرصانة والتدقيق فيما يكتب سواء تعلق األمر بالتنظير أو التطبيق
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   أمثلة عن بعض الكتابات والدراسات التي رصدها المؤلف ):١ (ملحق
  .م٢٠١٠-٢٠٠٧ الفترة عن التمويل اإلسالمي خالل

  عنوان المقال  الرقم
تاريخ   المؤلف  ترجمته  أو الدراسة

  النشر
 - مكان النشر-قناة النشر

  .الناشر
)١( Islamic Finance 

and Its Critics  التمويل اإلسالمي
  ونقاده

الندن توماس 
(Landon Thomas)  

أغسطس 
  م٢٠٠٧

مقال، صحيفة النيويـورك    
  م٢٠٠٧ أغسطس ٩تايمز، 

)٢( Islamic Finance 
in the UK: 
Regulation and 
Challenges 

التمويل اإلسالمي 
: في المملكة المتحدة
  التقنين والتحديات

مجموعة من 
  المؤلفين

نوفمبر 
  م٢٠٠٧

 الخزينة البريطانية   - لندن -تقرير
)HM Treasury ( ـلطة وســ

  ).FSA(اإلشراف المالي 
)٣( Islamic 

Banking and 
Financial 
Stability: An 
Empirical 
Analysis 

التمويل اإلسالمي 
: واالستقرار المالي

  )٥٥(تحليل تجريبي

مارتن شيهاك و 
  هيكو هيس

يناير 
  م٢٠٠٨

 - واشـنطن  -ورقة عمـل  
  صندوق النقد الدولي

)٤( Capitals of 
Islamic Finance  عواصم التمويل

  اإلسالمي
ليونال لورنت 

)Lionel Laurent(  
أبريل 
  م٢٠٠٨

 ٢١جلة فوربس،   مقال، م 
  .م٢٠٠٨أبريل 

)٥( Trends and 
Challenges in 
Islamic Finance 

االتجاهات 
والتحديات في 
  التمويل اإلسالمي

هيكو هيس، 
وآندرياس 

جوبست، وجوان 
  سولي

يونيو 
  م٢٠٠٨

ــد   ــة ورل ــال، مجل مق
  :إكونوميكس

World Economics(56), 
Vol. 9, No. 2, April-June 
2008, pp. 175 -193. 

)٦( Costs and 
opportunities of 
the Islamic 
Finance in Italy 

تكاليف وفرص 
التمويل اإلسالمي 

  في إيطاليا

ماركو جياكوني 
)Marco Giaconi(  

أغسطس 
  م٢٠٠٨

مقالة، مجلة جنوسـيس    
)the GNOSIS review( ،

المجلة الرسمية لجهـاز    
ــابرات ، وزارة )٥٧(المخ

  .الداخلية اإليطالية
)٧( Islamic 

Finance: 
Savings and 
souls 

: التمويل اإلسالمي
  المدخرات واألنفس

سبتمبر   اإلكونوميست
  م٢٠٠٨

ــة  ــة، مجلــ مقالــ
اإلكونوميست البريطانية،  

  م٢٠٠٨ سبتمبر ٤

                                                             
ـاريخ          ناقشت) ٥٥( ـاء بت  وهـي   ،)م١٨/٦/٢٠٠٨(هــ   ١٤/٦/١٤٢٩ هذه الورقة في حوار األربع

، وهي متـوفرة    " منظور إسالمي  منأسباب وحلول   : لميةاألزمة المالية العا  "منشورة ضمن كتاب    
 http://ierc.kau.edu.sa/Pages-A-ArabicPublish.aspx: على موقع المركز على الرابط التالي

  مجلة علمية فصلية يصدرها معهد أوكسفورد للسياسة االقتصادية ) ٥٦(
                               )The Oxford Institute for Economic Policy.( 

لتمويل اإلسـالمي مـن     ا"اهتمام هذا الجهاز بالتمويل اإلسالمي يكشف أهمية المقاربة         ) ٥٧(
لتحليل ظاهرة اهتمام الغرب بالتمويل اإلسالمي التي طرحهـا       " المنظور الجيو اقتصادي  

مادة الحوار متوفرة علـى     . الزميل عبدالرزاق بلعباس في حوار من حوارات األربعاء       
aspx.29-1430Hiwar-Pages/sa.edu.kau.ierc://http                                   :التاليالرابط  
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  عنوان المقال  الرقم
تاريخ   المؤلف  ترجمته  أو الدراسة

  النشر
 - مكان النشر-قناة النشر

  .الناشر
)٨( The 

Development 
of Islamic 
Finance in the 
United 
Kingdom: the 
Government’s 
Perspective 

تطور التمويل 
اإلسالمي في 

: لمملكة المتحدةا
وجهة نظر 

  )58(الحكومة

الخزينة 
  البريطانية

ديسمبر 
  م٢٠٠٨

 الخزينـة   - لنـدن  -تقرير
ــة   HM(البريطانيــ

Treasury.(  
  

)٩( Faith in the 
Market كارال باور   !!إيمان في األسواق

)Carla Power(  
يناير 
  م٢٠٠٩

ــورين   ــة الف ـال، مجل مقـ
فبرايـر،  /بوليسي، عدد يناير  

  .٧٥-٧٠ :ص ص
)١٠( Islamic 

Finance: a 
Viable 
Alternative in 
the Global 
Financial 
Market?  

: التمويل اإلسالمي
بديل قابل للتطبيق 
في سوق المال 

  العالمي؟

تشارلز باريك 
)Charles Parick(  

يناير 
  م٢٠٠٩

ورقة عمل، قسم اإلدارة،    
 Purdue(جامعة بيوردو 

University( الواليــات ،
  .ةالمتحدة األمريكي

)١١( Is Islamic 
finance the 
answer? 

هل التمويل 
اإلسالمي هو 

  الحل؟

روبن برانت 
)Robin Brant(  

مايو 
  م٢٠٠٩

تقرير صحفي، البي بي     
  .م٢٠٠٩ مايو ١١سي، 

)١٢( Islamic 
Finance: 
Panacea for the 
Global 
Financial 
System 

: التمويل اإلسالمي
العالج الشافي 
للنظام المالي 

  المي؟الع

تشارلز باريك 
)Charles Parick(  

أكتوبر 
  م٢٠٠٩

ورقة عمل، قسم اإلدارة،    
 Purdue(جامعة بيوردو 

University( الواليــات ،
  .المتحدة األمريكية

)١٣(    
Opening 
address  

ماريو دراغهي   كلمة افتتاحية
)Mario Draghi (– 

محافظ البنك 
  .المركزي اإليطالي

نوفمبر 
  م٢٠٠٩

ية، ندوة عن   كلمة افتتاح 
التمويل اإلسالمي، البنك   
ــالي،  ــزي اإليط المرك

  .إيطاليا
)١٤( Islamic Finance 

in Australia: 
Opportunities 
and Challenges 

التمويل اإلسالمي 
: في أستراليا

  الفرص والتحديات

مفوضية التجارة 
األسترالية 

)Austrade(  

فبراير 
  .م٢٠١٠

تقري، سيدني، مفوضية   
  ستراليةالتجارة اال

)١٥( Are Islamic 
Investment 
Certificates 
Special? 
Evidence on the 
Post-
Announcement 
Performance of 
Sukuk Issues 

هل شهادات 
االستثمار اإلسالمية 
خاصة؟ حقيقة ما 

بعد األداء 
إلصدارات 
  الصكوك

كريستوف 
غودلفسكي، ريما 

أريس، -ترك
  لورون فيل

أبريل 
  م٢٠١٠

، معهد التمويل ورقة عمل
بــستراسبورغ، جامعــة 

  ستراسبورغ، فرنسا

                                                             
 ١٤(هــ   ١٤٣٠ محـرم    ٢٧ لهذا التقرير وناقشته في حوار األربعاء بتاريخ         تعرضت) ٥٨(

هـ الصادر عن ١٤٢٩/١٤٣٠ حوار األربعاء   وهو منشور ضمن كتاب    ،)م٢٠٠٩يناير  
: مركز النشر العلمي بالجامعـة، ومتـوفر علـى الـرابط التـالي بموقـع المركـز                

http://ierc.kau.edu.sa/Pages-A-ArabicPublish.aspx 



 ھـ١٤٣١/١٤٣٢                                               العام الدراسي ١٤٨
 

 

  عنوان المقال  الرقم
تاريخ   المؤلف  ترجمته  أو الدراسة

  النشر
 - مكان النشر-قناة النشر

  .الناشر
)١٦( Are Islamic 

Banks better 
immunized than 
conventional 
banks in the 
current 
economic 
crisis? 

هل المصارف 
اإلسالمية أفضل 

تحصيناً من 
المصارف التقليدية 

في األزمة 
  االقتصادية الحالية؟

ماريا محمد أحمد 
  بونديو ديمون 

مايو 
  م٢٠١٠

ــة   ــل، كلي ــة عم ورق
األعمــال، الجامعــة  
ــدبي،  ــة بـ البريطانيـ
اإلمـــارات العربيـــة 

  .المتحدة

)١٧( Islamic 
Banking: How 
Has it 
Diffused? 

المصارف 
كيف : اإلسالمية
عبر [انتشرت 
  ؟]العالم

باتريك إمام، 
  وكاغني كبودار

أغسطس 
  م٢٠١٠

ورقة عمـل، واشـنطن،     
 صندوق النقـد الـدولي،    
  .الواليات المتحدة األمريكية

)١٨( The Effects of 
the Global 
Crisis on 
Islamic and 
Conventional 
Banks: A 
Comparative 
Study 

آثار األزمة العالمية 
على المصارف 
: اإلسالمية والتقليدية
  دراسة مقارنة

ماهر حسن و 
  جيما دريدي

سبتمبر 
  م٢٠١٠

ورقة عمل، واشـنطن،    
صندوق النقـد الـدولي،     
ــدة  الواليـــات المتحـ

  .األمريكية
)١٩( Islamic vs. 

Conventional 
Banking: 
Business 
Model, 
Efficiency and 
Stability 

المصارف 
اإلسالمية مقابل 
: المصارف التقليدية
نموذج العمل، 

  والكفاءة واالستقرار

تورستون بيرك، 
وأصلي 
ت، كن-ديرميرجونش

  و وردة مروش

أكتوبر 
  م٢٠١٠

ورقة عمل، واشـنطن،    
الواليـات  . البنك الدولي 

  .المتحدة األمريكية

)٢٠( Islamic finance 
and 
conventional 
financial 
systems. 
Market trends, 
supervisory 
perspectives 
and 
implications for 
central banking 
activity 

التمويل ونظم 
: قليديةالتمويل الت

توجهات السوق، 
وجهات نظر 
إشرافية، 

واالنعكاسات 
بالنسبة لنشاط 

  المصرف المركزي

مجموعة من 
  المؤلفين

أكتوبر 
  م٢٠١٠

 ٧٣ورقة عمـل رقـم      
ــة( ــك )باإليطالي ، البن

ــالي،  ــزي اإليط المرك
  .إيطاليا

)٢١( Prospects of 
Islamic Finance 
– the View of a 

كلمة ختامية ألقيت في مؤتمر   نوفمبر  -)59(يفيس ميرشالتمويل آفاق 

                                                             
 عضو مجلس محافظي البنك المركزي األوربي، وقد نقلت تصريحاته من قبل وكالة وهو) ٥٩(

البنوك اإلسالمية قد تساعد " بعنوان تهم ونشر٢٠١٠ نوفمبر ١٨رويترز وغيرها بتاريخ 
(Islamic banks can help financial stability)في االستقرار المالي عنوان موٍح وهو 

فالذي جاء في الكلمة .  من األصلثروجذاب، ولألسف أن الخبر انتشر في أوساطنا أك
يل بدأه بالحديث عن جوانب تتعلق المنشورة عن استقرار التمويل اإلسالمي فيه تفص

بالمبادئ يمكن أن تسهم في استقرار النظام ذاتياً، ثم أتبعه بحديث عن بعض اإلشكاالت 
 = التي تجعل النظام عرضة لألزمة أو آثارها؛ إشكاالت تتعلق بإدارة السيولة والمخاطر،
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  عنوان المقال  الرقم
تاريخ   المؤلف  ترجمته  أو الدراسة

  النشر
 - مكان النشر-قناة النشر

  .الناشر
Central Bank in 
Europe  اإلسالمي– 

وجهة نظر بنك 
مركزي في 

  أوربا

محافظ البنك 
المركزي 
  للكسمبورغ

عن التمويل اإلسالمي فـي       م٢٠١٠
فرانكفورت بألمانيا، نشرت   
في مجلة بنـك التـسويات      

ــة   BIS Review(الدوليـ

، بنك التـسويات    )155/2010
  .سراالدولية، سوي

)٢٢( Good for 
Growth? 

 
جيد للنمو؟ 

يتحدث المقال [
عن دور التمويل 

اإلسالمي في 
المساهمة في النمو 
االقتصادي في 
البالد التي غالبية 
  ]سكانها مسلمون

باتريك إمام، 
  وكاغني كبودار

ديسمبر 
  م٢٠١٠

مقال، مجلـة التمويـل     
والتنمية عـدد ديـسمبر     

م، صندوق النقـد    ٢٠١٠
  طنالدولي، واشن

  
  مهدي بلوافيأحمد . د             هـ٩/١/١٤٣٢في األربعاء 

  م١٥/١٢/٢٠١٠            

                                                                                                                                                     
ة في المرحلة وعن ارتباط التمويل بالقطاع الحقيقي الذي يجعله يتعرض ألثر األزم =

التالية بعد انتقال األزمة للقطاع الحقيقي، ويختم نقاشه المقتضب حول المسألة بالخلوص 
 The(الحكم على مساهمة التمويل اإلسالمي في االستقرار المالي أمر غامض "إلى أن 

judgment on the contribution of Islamic finance to financial stability is therefore 
ambiguous"( ]“Prospects of Islamic finance …”, p. 3 .[إن التحدي في مثل هذه األقوال 

واألحكام يتمثل في مدى قدرتنا على تقديم األدلة العلمية وإن أمكن العملية التي تعضد مسألة 
أن المبادئ التي يقوم عليها التمويل اإلسالمي تجعل منه ذاتي االستقرار، وأن هذه المبادئ 

عل تكاليف مخلفات األزمة وطرق عالجها في حال حدوثها أقل مما هو قائم، في حين أن تج
فلسفة النظام القائم، واآلليات التي يقوم عليها، وطرق العالج لألزمات أمر مكلف جداً، بل 

وهذا األمر المتعلق بالنظام القائم يكاد يكون محل اتفاق من . إنه مولد للفقاعات واألزمات
 Nouriel)، ونوريل روبيني (Joseph Stiglitz)ديين كبار كجوزيف ستيغليتز قبل اقتصا
Roubini) وربرت شيلر (Robert Shiller) وجون كويجن ،(John Quiggin) وقبلهم هايمان ،
إن التحدي الكبير هو هذا األمر وليس االكتفاء بنقل .  وغيرهم(Hyman Minsky)مينسكي 

سياقها واعتماداً على وسائل اإلعالم التي همها اإلثارة بعض األخبار أو التصريحات خارج 
 .وتحقيق الرواج



 ھـ١٤٣١/١٤٣٢                                               العام الدراسي ١٥٠
 

 

 
 

The Writings of Non-Muslims about Islamic Finance 
Within the Context of the International Financial Crisis: 

Willem Buiter as an Example 
 

Dr. Ahmed Mahdi Belouafi 
Islamic Economic Research Centre 

King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia 
ambelouafi@kau.edu.sa 

 

Abstract. This paper discusses the writings of a non-Muslim 
Economist about Islamic finance within the context of the 
recent international financial crisis. The examined example is 
that of Willem Buiter; the ex-professor of the London School of 
Economics, and the current chief economist at the Citigroup in 
London. The paper provides a brief biography of Mr. Buiter and 
then analyzes his two articles about Islamic Finance. It has also 
been highlighted how we can benefit from such writings in 
discussing contemporary financial and economic matters from 
Islamic Economics perspective. 

Key words: Willem Buiter, Islamic finance, the international 
financial crisis.  

JEL Cclassification: A11, G00, G01. 

   

  



 ١٥١حوار األربعاء                                                                                                     
 

 

  
  
  

 اإلسالمي االقتصاد في المخاطرة نظرية: كتاب مراجعة

 عويضة محمد عبداهللا عدنان الدكتور تأليف

 بورقبة شوقي األستاذ عرض

  التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية مساعد أستاذ

  الجزائر - سطيف -عباس فرحات جامعة
fr.ooyah@62000Chawki 

  

 في المخاطرة نظرية "لكتاب مراجعة الورقة هذه تقدم. المستخلص
 نشره الذي عويضة عبداهللا عدنان للدكتور ،"اإلسالمي االقتصاد

 الكتاب تناول حيث م؛٢٠١٠ عام اإلسالمي للفكر العالمي المعهد
 النصوص مصدرها اقتصادية فقهية نظرية باعتبارها المخاطرة
 الحكم أو العلة استجالء وغايتها اإلسالمي، فقهال وتعاليم التشريعية
 المؤلف قام كما المالي، الفقه أبواب في والتحريم للتحليل التشريعية

 وفقا المالية واألسواق اإلسالمية المصارف نشاطات على بالحكم
  .المخاطرة نظرية لمعايير

  دـتمهي
 الحكم عند هإلي يستند معيارا اإلسالمي االقتصاد في المخاطرة نظرية تمثل

 نظرية ومنطق اإلسالمي النشاط منهج يتضح وبه المالية، المعامالت على
 يكون أن يمكن للمخاطرة متسقة نظرية عن الكشف أن حيث اإلسالمي، التمويل

 ضبط عليه يتوقف الذي األمر اإلسالمية، المالية الهندسة في كبيرة أهمية له
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 الحديث عصرنا في السيما إليه يحتكم بمعيار اإلسالمي التمويل نشاط أوجه
  .الجديدة المالية واالختراعات السريعة بالتطورات المليء

 الرئيسة المعالم حددت األسئلة من مجموعة بداية الكاتب طرح وقد
  :يلي فيما األسئلة هذه وتمثلت للكتاب،
 كافية وشواهد ومؤيدات أدلة اإلسالمي التشريع أصول تتضمن هل -
 المخاطرة بين بمعنى والمغارم المغانم بين والتكافؤ مالتالز منطقية إلثبات

  .الربح واستحقاق
 من المخاطرة لتحمل االستعداد يعد وهل الكسب؟ في دور للمخاطرة هل -
 الربح؟ الستحقاق الشرعية السالمة معايير

 االقتصاد في للتوزيع الحقوقية األسس من أساسا المخاطرة تعد هل -
 اإلسالمي؟

 في التعامالت لمحاكمة شرعيا معيارا خاطرةالم اعتبار يمكن هل -
 المالية؟ األوراق سوق وفي ةالمصرفي المؤسسات

  بالكتاب التعريف -١
 سنة باألردن اليرموك جامعة في نوقشت دكتوراه رسالة الكتاب أصل

 اإلسالمي للفكر العالمي المعهد نشر اإلسالمي، االقتصاد تخصص ،م٢٠٠٨
  .صفحة ٣٥١ في وهو .م٢٠١٠ سنة باألردن

 تحت األول الفصل جاء وخاتمة، فصول وستة مقدمة على الكتاب يحتوي
 تأصيل عنوان تحت الثاني والفصل والمفهوم، الماهية المخاطرة نظرية عنوان
 الفقهي التراث في المخاطرة نظرية تطبيقات الثالث، والفصل المخاطرة، نظرية
 تطبيقات الخامس الفصلو والتوزيع، المخاطرة نظرية الرابع والفصل المالي،
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 تطبيقات في فتمثل السادس الفصل أما المصرفية، األعمال في المخاطرة نظرية
 .المالية األوراق سوق في المخاطرة نظرية

  المحتويات ألهم تقديم -٢
 والمفهوم الماهية حيث من المخاطرة إلى األول الفصل في الكاتب تطرق

 المعاني يجمع المخاطرة لكلمة المالي قهيالف والمدلول اللغوي المدلول أن ذكر حيث
  .والتعادل والتقابل والعدم، الوجود بين والتردد التأكد، وعدم المجازفة،: اآلتية

 أن: اإلسالمي االقتصاد في المخاطرة بنظرية يقصد أنه الكاتب ذكر كما
 العمل بين العدل أساسه منطقيا تالزما تقيم اإلسالمي المالي التشريع أصول
 االستثمار وبين والمغارم، المغانم وبين وااللتزامات، الحقوق وبين اء،والجز

 الربح استحقاق أن اإلسالمي، االقتصاد في المخاطرة بنظرية يقصد كما ونتائجه،
 يكون إذ العمل، أو بالمال القرينة المخاطرة منشؤه إنما استثمارية عملية أي في

 كما خسارة، أو ربحا الستثمارا نتائج تحمل إلى مستعدا النظم أو المستثمر
 من مجموعة تحتها تندرج عامة نظرية المخاطرة نظرية أن إلى الدراسة خلصت
 النقمة، بقدر والنعمة بالغرم، والغنم بالضمان، الخراج مثل المالي الفقه قواعد
 من قاعدة كل وتمثل يجتمعان، ال والضمان واألجر ربحه، فله ماال ضمن ومن
 هذه وتشكل. المخاطرة نظرية نواحي من بناحية خاصا ضابطا القواعد هذه

 واحد معنى يجمعها أي مشتركا، قاسما بمجموعها المالي الفقه قواعد من القواعد
 قدر فعلى التساوي، منطق وعلى والمغارم، المغانم بين التالزم منطق على يقوم

 تحمل قابلي بما الربح فاستحقاق التقابل منطق وعلى النقمة، تحمل يكون النعمة
 تحت العام موضوعها في لتتحدد القواعد، تلك المنطوق هذا ويجمع الخسارة،

 بنيان تشكل الذكر اآلنفة القواعد تلك إن: القول يمكن بل المخاطرة، نظرية
  . المخاطرة نظرية
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 االقتصاد في المخاطرة نظرية تأصيل الثاني الفصل في المؤلف وتناول
 االستدالل خالل من الشريعة أصول إلى طرةالمخا نظرية رد حيث اإلسالمي،

 بتقابل المتعلقة النظرية معاني من ناحية على الكريم القرآن نصوص ببعض
 ،)ذلك مثل الوارث وعلى: (وتعالى سبحانه قوله مثل من وااللتزامات الحقوق

 على الشريفة النبوية بالسنة االستدالل وتم ،)بالمعروف عليهن الذي مثل ولهن(
 باستحقاق المتعلقة وأحكامها النظرية معاني من آخر جانب في أيضا النظرية

 االستدالل تم كما ،)بالضمان الخراج: (السالم عليه قوله مثل بالضمان، الربح
 الفقهاء نصوص ببعض االستعانة وكذلك ،"بالغرم الغنم "مثل الكلية الفقهية بالقواعد

 شرح عن نقال األحوذي فتح في جاء ما مثل من ،المخاطرة نظرية تؤيد التي
 نص ومثل ،"عليه الخسران كان لو يحل إنما شيء كل في الربح أن: " السنة
 بالعمل، وإما بالمال، إما عندنا يستحق إنما الربح أن واألصل: "الكاساني للعالء
  ".الربح جميع يستحق المضارب على مضمونا صار إذا المال فإن بالضمان، وإما

 الفقه أبواب جميع في تعمل المخاطرة نظرية نأ إلى المؤلف وانتهى 
 بذلك ويقصد والمشاركات، المعاوضات في التحديد وجه وعلى اإلسالمي، المالي

 والمشاركات، المعاوضات في الشرعية للسالمة ضروريا شرطا تمثل أنها
 أساس على يقوم كل وحرمت الربا، الشريعة حرمت الشرط هذا من وانطالقا
  .األصل هذاب اإلخالل اشتراط

 في المخاطرة نظرية تطبيقات إلى الثالث الفصل في الكاتب وتعرض
 باعتبارها المخاطرة يلحظون كانوا الفقهاء أن ذكر حيث المالي، الفقهي التراث

 قبض ومن الملك، استمرار مخاطرة يتحمل فالمالك اجتهادهم، في تشريعيا مبدأ
 في لوحظ االجتهاد في المنطق اوهذ المغارم، يتحمل أن عليه كان لمصلحته عينا

 في أن يرون كانوا القدامى الفقهاء أن أيضا وذكر العارية، وأحكام الرهن أحكام
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 لم وما مخاطرا، إنتاجيا عنصرا قدم من كل الربح يستحق عامة المشاركات
  . بربحه وحده المخاطر ينفرد مخاطرة تحمل في الطرفان يشترك

 بالمخاطرة، الربا تحريم عالقة بيانب الثالث الفصل من المؤلف وينتهي
 األولى قيام هو، الربا عن المشروعة االستثمار عمليات يميز ما أهم أن فيرى
 في ينظر إذ المشروطة، الزيادة على الربا يقوم بينما المخاطرة، عنصر على
 العملية من المحقق الربح أو العائد إلى ال المال رأس إلى الزيادة هذه

  .الربا تحريم في الجوهري االعتبار هو ذاوه االستثمارية،
 عناصر إلى والتوزيع المخاطرة نظرية الرابع الفصل في الكاتب وتطرق

 وذكر المال، ورأس والعمل األرض في والمتمثلة اإلسالمي االقتصاد في اإلنتاج
 التصنيف هذا خالل ومن المال، لرأس وإما للعمل إما تابع عامل المخاطرة أن

 ال مقطوعا عقديا أجرا يكون أن إما فهو العائد، تسمية في خاطرةالم دور يتضح
 محتمال عائدا أي خسارة؛ أو ربح وإما االستثمارية، العملية نتائج له عالقة
 الحقوقية األسس من تعد المخاطرة أن ذكر كما االستثمارية، العملية بنتائج يرتبط
 عند االعتبار بعين طرةالمخا أخذ وإلى بالمال، أو بالعمل اقترنت إذا للكسب
  . النفقة بتحمل االلتزام جهة تحديد وعند المشاركات، في الناتج تقاسم

 اإللزام في المخاطرة نظرية دور بمناقشة الرابع الفصل من المؤلف وينتهي
 بالنفقات، اإللزام في المخاطرة أثر أما والخسائر، األرباح توزيع وفي بالنفقات

 نظرية إلى يستند بالنفقات الملزمة الجهة تحديد في فقهاءال اجتهاد أن المؤلف فيؤكد
 وبالتقابل وغرما، غنما ملكه تبعات المالك بتحمل وذلك معانيها، بأدق المخاطرة
 بين والخسائر األرباح توزيع أما ضرورة، والمغارم المغانم بين والتالزم
 على يقوم اء،الشرك بين الربح القتسام العام المبدأ أن المؤلف فيرى الشركاء،

 األرباح توزيع في المحوري الدور وللمخاطرة الغرم،ب الغنم الفقهية القاعدة أساس
  .الشركاء بين والخسائر
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 في المخاطرة نظرية تطبيقات إلى الخامس الفصل في الكاتب وتعرض
 اإلسالمية رفالمصا نشاطات مختلف إخضاع خالل من المصرفية األعمال
  .األموال توظيف ونشاطات األموال تلقي اتنشاط أي المخاطرة لمحاكمة

   الجارية الودائع في المخاطرة
 والمصرف الجاري الحساب صاحب من كل يحدد أن البد أنه الكاتب يرى

 ضامن، غير مؤتمنا المصرف فيكون وديعة العقد يكون أن فإما التعاقدي، مكانه
 المصرف على يستوجب التكييف وهذا المالك جهة في الملك مخاطر وتبقى

 المصرف يستوجب أي بها، االنتفاع له وليس بعينها، يردها أن اإلسالمي
 نقود ألنها جهتين من خراجها يستحق وال) ١٠٠( باحتياطي االحتفاظ ضرورة

 يستحق فال ضمانه على ليست وألنها توظف، لم ما خراج لها يتصور ال عقيمة
 عليها يطبق ثم ومن المصرف، ذمة في قرض عقد يكون أن وإما. خراجها
 يستحق فإنه يضمنها أنه بما المصرف أن أي بالضمان، الخراج الفقهية القاعدة

 استمرار مخاطر انتقال يعني وهذا المقترض، إلى تنتقل ملكيتها ألن مغانمها،
 المصرف ضمان جهة من التفريط وعدم التفريط ويستوي للمصرف، الملك

  .الجارية للحسابات اإلسالمي

  االستثمارية الودائع ضمان في المخاطرة
 اإلسالمي المصرف ضمان بشأن حمود، ورأي الصدر رأي الكاتب ناقش

 المضاربة عملية خارج وطرفا وسيطا بصفته االستثمارية، الودائع أصحاب أموال
 عند المشترك األجير على قياس مشتركا مضاربا وبصفته الصدر، عند ومتبرعا
 في حقا األموال أرباب يعطيان ألنهما رأيين،لل التسليم عدم إلى توصل وقد حمود،
 رفيق الدكتور لقول استناد ربا يعد ذلك وأن الخسارة، تبعة من ويعفيانهم الربح

 للمال إما التابع بالضمان والعمل بالمال الربح استحقاق قضية وناقش المصري،
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 ويرى ذلك، جواز عدم فيرى المجرد بالضمان الربح استحقاق أما. للعمل وإما
 المضارب، قبل من التعدي أو بالتقصير المرتبط الضمان بين التمييز ضرورة

 بمعنى والضمان الربح، مقاسمة به يستحق وال والعقوبة التعويض معنى فيه وهذا
 رب فتحمل بالعمل، أو بالمال الوقوع المحتمل المخاطرة عنصر لتحمل االستعداد

 المحتمل الخطر عنصر ضاربالم وتحمل المال، برأس الوقوع المحتملة المال
  . الربح لتقاسم الطرفين استحقاق يسوغ ما هو جهده بضياع

  المرابحة بيع في المخاطرة
 بيع كونها تعدو ال اليوم المصرفية بالمرابحة يسمى ما أن الكاتب يرى

 ال ممن سلعة شراء طلب إنها حيث من المرابحة عن تختلف وهي مواصفة
 البيع، وكذا بالشراء ملزما الواعد ويكون لحالي،ا ثمنها من أعلى بثمن يملكها
 بينما )الوضيعة احتمال (المخاطرة تسوغه المرابحة في التاجر ربح حيث ومن
 المصارف به تقوم التي المواصفة لبيع بالنسبة واردا االحتمال هذا ليس

 الرهون جميع وأخذ الملزم بالوعد نفسه حصن المصرف ألن ذلك اإلسالمية،
 بيع حول تثار الشبهات من العديد هناك أن الباحث يرى وبالتالي. والضمانات

 اإلسالمي المصرف يقوم إذ يملك ال ما بيع في تدخل حيث المصرفية المرابحة
 السلعة يمتلك أن قبل وذلك اإللزام، صورة متخذا البيع، على المواعدة عقد بإبرام
 وربح. عنده ليس ما عوبي المعدوم بيع وصف على ينطبق ما وهذا التعاقد، محل

 . يلزم ال بما إلزاما فيها وأن يضمن، لم ما

 في حمود سامي طورها التي بالشراء لآلمر المرابحة يخص فيما أما
 ذكر اإلسالمية، والشريعة يتفق بما المصرفية األعمال تطوير للدكتوراه رسالته
 الذي فعيالشا إلمام لقول استنادا ،زممل وعد بدون بداية طرحت أنها الكاتب
 عن رجع احمود لكن اإللزام، عدم شريطة بالشراء وعد مع المواصفة بيع أجاز
  .الملزم بالوعد يقول وأصبح الموقف هذا



 ھـ١٤٣١/١٤٣٢                                               العام الدراسي ١٥٨
 

 

 فقهية انتقائية إلى اليوم اإلسالمية المصرفية استناد أن الكاتب يرى كما
 والقول الفقهاء جمهور رأي ومخالفة الفتوى، شواذ على االعتماد إلى بها أدى

 المرابحة صيغة في معدوما المخاطرة عنصر جعل الذي األمر الوعد إلزاميةب
 أيضا الكاتب ويرى. الشرعية السالمة لمعيار خرقا واعتبرها بالشراء لآلمر

 مخاطر السيما عام بشكل التجارة مخاطر اإلسالمية المصارف تحمل ضرورة
 العمل عن يتخلى أن البد وعندها الربح فيستحق الملك استمرار ومخاطر السوق

 عنصر عن اإلسالمية المصرفية نشاطات تجرد وأن بالشراء الواعد بإلزامية
  .الشرعية السالمة يفقدها المخاطرة

 لعبد المخايرة بيع في األول يمثل المرابحة لبيع بديلين الكاتب يناقش كما
 يشترط إذ التروي، خيار أساس على المخايرة بيع يقوم حيث أبوغدة، الستار

 محددة، مدة خالل وفسخه العقد إمضاء في الخيار السلعة بائع على صرفالم
 يعرف ما وهو قحف لمنذر المنتجات ترويج أساس على الثاني البديل يقوم بينما

 بأن اإلسالمي المصرف التجارية الشركات توكل إذ األمانة، برسم بالبضاعة
  .الربح من معينة نسبة نظير لمنتجاتها والبائع المروج بدور يقوم

  المصرفي التورق في المخاطرة
 وأن االقتصادي بالنشاط يرتبط أن البد اإلسالمي التمويل أن بالكات يذكر

 ينقض المصرفي التورق أن إال اإلسالمي، التمويل ميزة يمثل السلعي المرتكز
 بسبب وذلك كلفة، اإلسالمي التمويل تزيد مرهقة شكلية إلى ويحيله المرتكز، هذا

 الحكومية والرسوم السماسرة يتقاضاها التي والعموالت والوكاالت ودالعق تعدد
  .الصورية واإلجراءات

 التمويل مبادئ عن انحرافا المصرفي التطبيق حسب التورق الكاتب ويرى
 العمليات في المشاركة أو بالسلع الحقيقية المتاجرة على القائم اإلسالمي
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 وال األسواق، حوالة مخاطر اإلسالمي المصرف تحمل عدم أي االستثمارية،
 وبالتالي االستثماري، العمل نتائج تقاسم في المشاركة وال الملك استمرار مخاطر

 فإن ثم ومن. المصرفي التورق عمليات في المفتقد العنصر هي المخاطرة فإن
 يقوم الذي التمويلي منهجها عن اإلسالمية بالمصرفية يخرج المصرفي التورق

 على تقوم أضحوكة وتجعله" بالضمان الخراج"و" الغرمب الغنم "مسلمة على
 طائل غير من العالمية األسواق في للسماسرة العموالت وتقدم العقيمة، الشكليات

  .حقيقيين نفع وال

 إذ األفعال، مآالت في النظر يقتضي العدل مبدأ أن الكاتب كذلك ويرى
 مآالت في النظر ةاإلسالمي والصيرفة المال شؤون في المعاصر االجتهاد يلزم

 نظر بعد إال المالية والتصرفات األفعال على المجتهد يحكم ال بحيث األفعال،
  .الفعل ذلك إليه يؤول ما إلى

   المزدوجة المضاربة في المخاطرة
 من المال أرباب بين وسيطا المصرف يكون أن هي المزدوجة المضاربة

) االستثمارية لودائعا أصحاب (المال فرب ثانية، جهة من والمضاربين جهة
 يستحق المخاطرة وبهذه بعمله، يخاطر والمضارب المال برأس يخاطرون
 في المشاركة يستحق فال المصرف أما االتفاق، حسب الربح اقتسام الطرفان
  . الربح الستحقاق الضروري الشرط وهي المخاطرة، النعدام الربح مقاسمة

 إنجاح في دوره له عمال للمصرف يكون أن مانع أال الكاتب ويرى
 من والتحقق المضارب كدراسة وذلك ممكنة، نتائج أفضل وتحقيق المضاربة

 التي بالحدود المضارب ومراقبة الجدوى، ودراسة وأمانته وخبرته كفاءته
 مقاسمة المصرف يستحق الصورة هذه وفي المقيدة، المضاربة شروط تخولها
  . الصنائع شركة في بالمتقبل قياسا وذلك بعمله، يخاطر مضارب أنه على الربح
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 من المضاربة كون القياس هذا صحة عدم السبهاني الدكتور يرى لكن
 ويقتطع غيره إلى المال يدفع أجير فالمتقبل إجارة، وليست شركة األصل حيث
 ال وقد يتحقق قد للمضاربة ينتظر شائع ربح بين للمقابلة وجه وال أجرته، من

 المضارب يحمي فكيف معلومة، مدة خالل يرلألج يثبت مضمون أجر مع يتحقق
  .الربح في للمشاركة ويرشحها المخاطرة من نفسه) المصرف (األول

  بالتمليك المنتهية اإلجارة في المخاطرة
 استحقاقها مقابل للمغارم المتحملة الملك جهة تمييز ضرورة الكاتب يرى

 الشرعية، سالمةال يخرم الفصل هذا ألن التالزم، هذا فصل يصح وال للمغانم،
 يكن لم ما للمعدات مالكا بصفته البنك على تكون والتعيب الهالك تبعة أن حيث

 عليه، عندئذ التبعة فتكون المستأجر من تقصير أو بقصد التعيب أو الهالك
  . التأمين أقساط المستأجر تحمل يصح وال البنك، يتحملها التأمين نفقات وكذلك

  الضمان خطاب في ةالمخاطر
 بنظرية االستدالل إلى استندوا الباحثين من كثيرا أن الكاتب يرى
 به يستحق ال الضمان فمجرد متعسف، باجتهاد متعددة مسائل في المخاطرة

 لذلك الربح، بها يستحق كي العمل أو المال إلى المخاطرة استناد وضرورة ربح،
 عمل وأ مال إلى تستند ال ألنها الكفالة على أجر أخذ الفقهاء جمهور منع

 فله ماال ضمن بمن "واالستدالل عنه المكفول على مضمون مال هو بل مخاطر،
 بالمال يستحق الربح أن بذلك يقصد إذ االستدالل، في اعتساف هو" ربحه

 ما ربحه، يستحق فإنه بالمال المخاطرة تبعات لتحمل استعد من أي المخاطر،
 بل ونتائجه، لمقاولا عمل تبعات يتحمل ال المصرف فإن الضمان خطابات في

 بمخاطر، وليس المقاول عن كفيل فهو عليه، يعود ثم غرم لو فيما عنه يسدد
  .تطوعيا وعمال حسنا قرضا بذلك تعتبر وهي
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 في المخاطرة نظرية تطبيقات إلى السادس الفصل في الكاتب وتعرض
 على بالحكم قامو الشركات، أسهم في المخاطرة فناقش المالية، األوراق سوق

 المخاطر بين ميز ثم المخاطرة، لمعيار وفقا المالية السوق في تعامالتال
 للمضاربة المزعوم قتصادياال الدور نقد كما القمارية، والمخاطر ستثماريةاال

 وما األسهم أنواع ببيان الكاتب وقام ،المالية الصفقات في األسعار فروق على
 وحدة أنه السهم في األصل أن إلى انتهى وقد السندات، عن بالمخاطرة يميزها

 بعدم ليحكم األصل هذا من وانطلق تصويتية، ووحدة مخاطرة، ووحدة تمويلية،
  .الممتازة األسهم إصدار جواز

 االحتماء هو والتحوط الوقاء عمليات من الغرض أن أيضا الكاتب ووضح
 وهذا والمستقبليات، الخيارات عقود بواسطة وذلك األسعار تقلبات خطر من

 الخيار ثمن اعتبار ويمكن المخاطرة، نظرية منطوق لمنافاته شرعا، ممتنع
 منضبط غير والخسارة، للربح االستعداد بمعنى الضمان ألن الضمان بمثابة
 أن كما بثمن، معاوضته تجوز وال احتمالي وعائد مجهول، ألنه معين، بمبلغ
 بين مالمه الفارق وأن عديدة، شرعية مخالفات تتضمن المستقبليات عقود

 العمل إلى تستند المباحة المخاطرة كون المحرمة، والمقامرة المباحة المخاطرة
 إلى تستند بل منهما، أي إلى تستند فال المقامرة أما الموظف، المال رأس إلى أو

 عنه ينتج االستثمار بينما المخاطر، يصنع الذي هو فالمقامر الحظوظ، مجرد
 المخاطر لتحمل مستعدا يكون ومن تاج،اإلن عملية عن تنشأ اقتصادية مخاطر

  . المجتمع ثروة في حقيقية زيادة يمثل والربح الربح، يستحق من هو

 الصفقات في المكشوف على البيع عمليات أن إلى كذلك المؤلف وخلص
 نظرية تقرره ما أن ذلك المخاطرة، نظرية معاني من معنى تناقض المالية

 ما أما المخاطر، العمل أو المخاطرة، الملكية عائد الربح أن هو المخاطرة
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 ال مالية أوراقا المضارب بيع وهو المكشوف، على البيع عمليات في يحصل
  .شرعا ممنوع فهذا استعارتها، أو بشرائها ذلك بعد يقوم ثم يملكها،

 في المضاربة مخاطر بين بالمقارنة الفصل هذا من الكاتب وانتهى
 إلى االستثمار في المخاطرة تستند فبينما ،االستثمار ومخاطر المالية الصفقات

 في المخاطرة أن نجد العمل، أو المال رأس عنصر خالل من المنتج العمل
 تملك استمرار إلى وال المنتج العمل إلى تستند ال المالية الصفقات في المضاربة
  . المنتجة األصول

  مالحظات -٣
  ).الثالث السطر ،٢١٨:ص (الرابحة وليس المرابحة

 .والتكرار اإلطالة ببعض أحيانًا القارئ عريش

  الخاتمة
 يبرز حيث اإلسالمي االقتصاد مكتبة إلى جديدة إضافة الكتاب هذا يعتبر

 المالية للمعامالت الشرعية السالمة تقييم في المخاطرة معيار أهمية جيد بشكل
 نظرية "العنوان هذا تحت كتاب أول اطالعي حدود في يعتبر كما اإلسالمية،
 ".اإلسالمي االقتصاد في المخاطرة

 أن مفادها أساسية فكرة إلى للموضوع معالجته في الكاتب استند ولقد
 عقود في العائد استحقاق في الشرعية للسالمة ومعيارا شرطا تمثل المخاطرة

 يستحق الربح أن أيضا الكاتب يرى كما المشاركات، وعقود المعاوضات
  .والمخاطرة الربح بين طردية عالقة هناك وأن بالمخاطرة
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 تفتح ربما سئلةاأل من مجموعة ذهني إلى تبادرت حثالب هذا ختام فيو
  :للبحث اآفاق

 ما الديون؟ في المتاجرة وهي أال طبيعته عن البنك يخرج أن يمكن هل
 يكون أن يمكن هل مالي؟ وسيط أم تاجر هو هل أي منه؟ نريد وماذا البنك هو

 في الملزم الوعد تطبيق عدم أو لتطبيق العملي راألث هو ما ؟إسالميا البنك
   اإلسالمية؟ المصارف

 

  ورقبةبشوقي . د        هـ١٥/٢/١٤٣٢في األربعاء 
  م١٩/١/٢٠١١             
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  التنمية المستدامة في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية

  أحمد اإلسالمبولي. د
   المملكة العربية السعودية- جدة - البنك اإلسالمي للتنمية

  
  المستخلص

  
  التنمية المستدامة: أوالً

 المفاهيم ذات العالقة بالتنمية -أ

لنمو  ما يصاحب حال الدول اآلخذة في ااوكثير: هناك مفهوم التنمية  -١
)Developing Countries (ًتُسمى دول العالم الثالثاوأحيان . 

وهو يصاحب في العادة حال الدول المتقدمة : وهناك مفهوم النمو  -٢
)Developed Countries (احينما تسعى نحو تحقيق معدالت نمو اقتصادي عام 

 .بعد عام

داث وهي التنمية التي تسعى صوب إح: وهناك مفهوم التنمية الشاملة  -٣
 .تنمية متعددة المجاالت، وهي مصطلح حديث االستعمال

٤-  وهي المصطلح األحدث، لتعبر :  هناك مفهوم التنمية المستدامةاوأخير
عن الرغبة في إحداث تنمية شاملة، مع ضمان استمرار العطاء واستقراره من 

 .خالل أخذ البيئة بعين االعتبار، ومن ثم مراعاة األجيال القادمة
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  التنمية المستدامةتعريف -ب

م ١٩٨٧ليس هناك اتفاق حول تعريف لها، وإنما عرفَتْ أول مرة سنة   -١
مستقبلنا " وهو تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية –في تقرير برونتلند 

تفي باحتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة " بأنها التنمية التي –" المشترك
وكانت اللجنة قد انتهت في تقريرها ". لوفاء باحتياجاتهااألجيال القادمة على ا

أن هناك حاجة إلى طريق جديد للتنمية، طريق يستديم التقدم البشري ال : "إلى
 لبضع سنين، بل للكرة األرضية بأسرها، وصوالً إلى أوفي مجرد أماكن قليلة 

 ".المستقبل البعيد

شير إلى مجموعة واسعة هناك إجماع على أن عبارة التنمية المستدامة ت  -٢
متعدد الجوانب إلدارة االقتصاد والبيئة واالهتمامات امن القضايا، وتستلزم نهج 
 .)١(البشرية والقدرة المؤسسية

التنمية االقتصادية، والتقدم (أغلب تعريفات التنمية المستدامة تتناول   -٣
 وهناك من .وصوالً إلى حفظ حقوق األجيال القادمة) ، وحماية البيئةاالجتماعي

مكانة اإلنسان، ومكانة : (تناول عناصر أخرى على درجة عالية من األهمية هي
 .)٢()التكنولوجيا، ومكانة اإلنصاف والعدالة

تركيب العناصر التي تتكون منها التنمية : "التعريف الذي يراه الباحث  -٤
المستدامة، لتحقيق أفضل مزيج من هذه العناصر، ومن ثم الوصول إلى أقصى 

                                                             
تحليل ونتائج، اللجنة االقتصادية : مية المستدامة في بلدان األسكواتطبيق مؤشرات التن) ١(

 .٤م، ص ٢٠٠١، األمم المتحدة، نيويورك، )األسكوا(واالجتماعية لغربي آسيا 
، مرجع سابق، مقدم في االجتماع السنوي لنقابة أبعاد التنمية المستدامة: أديب، عبدالسالم) ٢(

د المغربي للشغل المنعقد بتاريخ فاتح نوفمبر المهندسين الزراعيين التابعة لالتحا
  يمكن الوصول إلى المقال عن طريق الجوجل . ٧-٦م، ص٢٠٠٢

 .هـ٢٣/١١/١٤٣١استفاد منه الباحث بتاريخ ) doc.3/research/com.eg-ecsd.www :الموقع(
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شباع، بأقل تكلفة، من خالل االستخدام الكفء لهذه العناصر، دون أن يجور إ
 ".أحدهم على غيره

 نشأة فكرة التنمية المستدامة -جـ

هناك مقدمات أدت إلى ظهورها، فقد حدثت ضغوط شديدة على موارد 
 سنة مع انتشار نمط اإلنتاج ١٥٠التربة العالمية والغابات المدارية منذ 

مد االستعماري الذي شمل مختلف القارات، وأدى ذلك إلى حرمان الرأسمالي وال
سكان المستعمرات من التنوع البيولوجي الذي كانت تحتوي عليه زراعاتهم 
المحلية إلى زراعات موجهة نحو التصدير تلبي حاجة المستعمر وال تلبي 

لك احتياجاتهم الفيسولوجية، إضافة إلى تدمير المناطق الخضراء وما نتج عن ذ
من مخاطر جمة أصابت تنوع الكائنات الحية والمجتمعات التي تعيش فيها بشكل 

وهذه التداعيات دعت إلى التفكير في إنقاذ . )٣(لم تتعرض له في أي وقت مضى
كوكب األرض من الفناء، فأنشأت األمم المتحدة لجنة في أوائل السبعينات 

  .لدراسة هذه القضايا

 دامةرة التنمية المستتطور فك -د

مؤتمر ستوكهولم المتعلق بالبيئة البشرية الذي انعقد في بداية   -١
 حيث بدأ العالم يعترف بأن مشكالت البيئة ال تنفصل عن مشالت :السبعينات

الرفاه البشري، وبهذا االعتراف أنشأت األمم المتحدة اللجنة العالمية المكلفة 
ومن ثم . ات في هذا الصددبالبيئة والتنمية لدراسة هذه القضايا والتقدم بتوصي

ووضعت تعريفها سالف ، "مستقبلنا المشترك" بعنوان اأعدت هذه اللجنة تقرير
 .م١٩٨٧الذكر سنة 

                                                             
 . ٣و٢مرجع السابق، ص للمزيد يمكن الرجوع إلى ال) ٣(
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وهو أول مؤتمر عالمي : م١٩٩٢ي جنيرو بالبرازيل سنة دمؤتمر ريو  -٢
، )قمة األرض(م، وُأطلق عليه ١٩٩٢حول البيئة والتنمية، عقد في يونية 

التغيرات المناخية للكوكب، (رتكزت محاوره حول ا.  دولة١٦٨وحضرته 
، واعتمد جدول أعمال بشأن البيئة ُأطلق )والتنوع البيولوجي، وحماية الغابات

 ).جدول أعمال القرن الحادي والعشرين (٢١عليه أجندة 

 وكان الهدف األساس منه هو قياس :م٢٠٠٢قمة جوهانسبورج لسنة   -٣
ويبدو . تشجيع الدول على تبني التزامات جديدة، ول٢١أداء الدول المتعلق بأجندة 

أن المؤتمر لم ينجح في حمل الدول المتقدمة على تنفيذ وعودها خالل قمة 
م، فلم يتم ترجمة فكرة التنمية المستدامة إلى أهداف وبرامج ١٩٩٢األرض سنة 

لخضوع األمم المتحدة لقوى رأسمالية ال ترى من اوسياسات عملية، نظر 
 .تنازل عن نمط إنتاجها المدمر للبيئةمصلحتها ال

مقاصد الشريعة اإلسالمية: اثاني  
 لم أنه إال الدين، علوم بين السامية مكانته له علم اإلسالمية الشريعة مقاصد

 الهجري، الثامن القرن في إال مستقل كعلم يظهر ولم كتاب دفتي بين امدونً يكن
 الفقهاء لدى امطبقً كان بل اإلسالم، صدر منذ به معموالً يكن لم أنه يعني ال وهذا
 سوف الدراسة هذه وألغراض. ألبعاده واستيعابهم لمعانيه فهمهم خالل من

  .ومراتبه وأنواعه وفوائده، وتعريفه، وتطوره، العلم هذا نشأة: إلى نتعرض

 نشأة علم مقاصد الشريعة وتطوره -أ
 علماء األصول وقد بدأت بما أظهره: النشأة والتكوين: المرحلة األولى  -١

من بعض مباحث ومسائل مقاصد الشريعة في مؤلفاتهم، ومن أبرزهم اإلمام 
واإلمام أبو حامد الغزالي ". البرهان"في كتابه ) هـ٤٧٨-٤١٩(الجويني 

 ".شفاء الغليل"، و"المستصفى: "في كتابيه) هـ٥٠٥-٤٥٠(
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وفيها ظهرت أصول مقاصد : التحول والتدوين: المرحلة الثانية  -٢
-٥٧٧(السالم كان ذلك على يد العز بن عبد. يعة، كما ظهرت قواعد كليةالشر
ثم اعتنى تلميذه ". القواعد الصغرى"، و"قواعد األحكام: "في كتابيه) هـ٦٦٠

، "الفروق: "بما قرره شيخه في منثور كتبه) هـ٦٨٤-٦٢٦(اإلمام القرافي 
 ".شرح تنقيح الفصول"، و"النفائس"و

تتمثل فيما قام به اإلمام الشاطبي :  تمال والنضجاالك: المرحلة الثالثة  -٣
. حيث جمع مسائل هذا العلم، وأصل قواعده، حقق مباحثه) هـ٧٩٠-٧٢٠(

 .وتميزت هذه المرحلة باكتمال علم المقاصد

يمكن القول إن أول واضع لتعريف المقاصد هو : تعريف مقاصد الشريعة -ب
مقاصد الشريعة : " يقولحيث) هـ١٣٩٣-١٢٩٦(العالمة الطاهر بن عاشور 

المعاني والِحكَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو : العامة هي
معظمها بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة 
وغايتها العامة والمعاني التي ال يخلو التشريع عن مالحظتها، ويدخل في هذا 

وظة في سائر أنواع األحكام ولكنها ملحوظة في  معان من الِحكَم ليست ملحاأيض
 التي الغايات: "بأنها الريسوني أحمد الدكتور ويعرفها. )٤("أنواع كثيرة منها

 الشيء، وِجد ألجله ما والغاية". العباد لمصلحة تحقيقها ألجل الشريعة وضعت
 ،امع فيهما أو اآلخرة أو الدنيا في ذلك كان سواء العباد مصالح هنا والمراد
 تحقيق هي الشارع فمقاصد مفسدة، دفع أو مصلحة بجلب ذلك كان وسواء

 .)٥(تحقيقها أجل من الشريعة وِضعت التي المفاسد ودفع المصالح

                                                             
وزارة األوقاف والشئون : ، الناشرمقاصد الشريعة اإلسالمية: ابن عاشور، محمد الطاهر) ٤(

 ).م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥اإلسالمية، دولة قطر، طبعة 
، ضمن أبحاث مقاصد الشريعة اإلسالمية وقضايا العصر: إبراهيم، أمين الدين محمد) ٥(

  :الموقع. ٣و٢شرين باألزهر، ص العووقائع المؤتمر العام الثاني و
     )pdf1/18m/22conf/com.elazhar://http .( 
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 :بها العلم: فوائد علم مقاصد الشريعة -جـ

 .األحكام في التشريع كمال إلى يشير  -١

 الشرع يف األعمال ودرجات والمفاسد، المصالح مراتب معرفة يفيد  -٢
 .األحكام بين الموازنة عند مهم وهذا والواقع،

 إلى الكليات ومن الفروع، إلى األصول من األحكام تعدية في نافع  -٣
 .التفريعات إلى القواعد ومن الجزئيات،

 التسليم على مجبولة والنفس وأحكامها، بالشريعة طمأنينة النفس يزيد  -٤
 .علته عرفت الذي بالحكم

 :ومراتبها ريعةالش مقاصد أنواع -د

 والشمول العموم حيث من المقاصد -١

 ما جميع في الشارع قبل من مراعاتها عِلم التي وهي: العامة المقاصد -أ
 لرفع الشارع ورعاية الخمس، الضروريات حفظ مثل أحكام من عنه ورد

 .الناس بين العدل وإقامة الحرج،

 أو مجاالت يف تكون التي الشرعية المقاصد وهي: الخاصة المقاصد -ب
 األسرة، بأحكام المتعلقة المقاصد: مثل التشريع أبواب من معينة أبواب
 .المالي أو االقتصادي بالنظام المتعلقة وتلك بالعقوبات، المتعلقة وتلك

 األحكام من حكم كل في الشارع مقاصد بها والمراد: الجزئية المقاصد -جـ
 .الحج أو الصالة أو الوضوء من الشارع قصد معرفة: مثل انفراد على

 واألهمية المرتبة حيث من الشريعة مقاصد  -٢

 في وآحادها مجموعها في األمة تكون التي وهي: الضروريات مرتبة -أ
 إذا بحيث والدنيا الدين مصالح قيام في منها والبد تحصيلها، إلى ضرورة
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 وفوت وتهارج فساد على بل استقامة، على الدنيا مصالح تُجر لم فُِقدت
 :وهي المبين، بالخسران والرجوع والنعيم النجاة فوت اآلخرة وفي لحياة،ا

 اولحفظه شرع اهللا الجهاد للدفاع عن العقيدة، وأقام الشارع حد: الدين  -١
 . على الدين، ونهى عن االبتداع في الدين ما ليس منهاللردة حفاظً

نوع، وبقاء ال الزواج والتناسل للمحافظة عليها شرع اإلسالم: النفس  -٢
كما أوجب لحمايتها تناول ما يقيمها من الطعام والشراب والسكن، وحرم كل ما 

لقي بها إلى التهلكة، وأقام حد القتل قصاصلدفع الضر عنها وحفظهااي . 

أوجب الشارع حفظ العقل، فحرم كل مسكر يذهب العقل، وأقام : العقل  -٣
احدقله بنصف دية فأذهب عا لشارب الخمر، كما عاقب من ضرب مسلم. 

 فرض الشارع حد الزنا لحفظ النسل والعرض، كما :النسل والعرض  -٤
 .فرض حد القذف لحفظ الِعرض وحفظ النسب

 الغش وحرم المال، على للمحافظة السرقة حد الشارع فرض: المال  -٥
 فال السفيه على وحجر والتقتير، اإلسراف وحرم بالباطل، األموال وأكل والخيانة
 رشدهم، يبلغوا حتى األيتام أموال على وحافظ مال، من يده تحت فيما يتصرف

 .والمبادالت للمعامالت اأساس الرضا وجعل

 حد إلى ينتهي وال العامة، بالحاجة يتعلق ما وهي :مرتبة الحاجيات -ب
 اإلجارة، بتصحيح مثالً لذلك ويضرب – الجويني اإلمام يقول كما – الضرورة
 تملكها على القدرة عدم مع المساكن إلى حاجةال مسيس على مبنية باعتبارها

 بالغة غير ظاهرة حاجة فهذه العارية، سبيل على يعطونها فال بها مالكها وضن
 من إليها مفتقر أنها فمعناها الحاجيات وأما: "الشاطبي ويقول. )٦(الضرورة مبلغ

                                                             
: ، الناشرالبرهان في أصول الفقه: أبوالمعالي الجويني، عبدالملك بن عبداهللا بن يوسف )٦(

. ٦٠٢، ص٢ج،هـ١٤١٨سنة  مطبعة الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الرابعة،
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 تبفو االحقة والمشقة الحرج إلى الغالب في المؤدي الضيق ورفع التوسعة حيث
 والمشقة، الحرج – الجملة على – المكلفين على دخل تراع لم فإذا المطلوب،

 إذن فالحاجة. )٧("العامة المصالح في المتوقع العادي الفساد مبلغ يبلغ ال ولكنه
 ومن. الضرورة مرتبة إلى تصل ال ولكنها والحرج، المشقة إلى تؤدي التي هي

. السفر أو المرض بسبب رمضان في ركالفط المخَفِّفَة الرخص: الحاجيات أمثلة
 وتكميل المكلّفين، عن والمشقة الحرج رفع: شيئين إلى ترجع منها والحكمة

 .وحمايتها الضروريات

فمعناها األخذ : "وقد تناولها اإلمام الشاطبي بقوله: مرتبة التحسينيات -جـ
جحات، بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الرا

أخذ : وذكر لها العديد من األمثلة مثل .)٨("ويجمع ذلك قسم مكارم األخالق
الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات، وفي العادات كآداب 

وقليل : "وأضاف .)٩(األكل والشرب، في المعامالت كمنع بيع فضل الماء والكأل
ا، فهذه األمور راجعة إلى محاسن األمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناه

زائدة عل أصل المصالح الضرورية والحاجية، إذ ليس فقدانها بمخل بأمر 
أما الحكمة  .)١٠("ضروري وال حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين

 .منها فهي تكميل الضروريات والحاجيات وحمايتها

                                                                                                                                                     
ما يتعلق بالحاجة العامة وال ينتهي إلى حد الضرورة وهذا مثل : " عبارتهونص =

تصحيح اإلجارة فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها 
وضنة مالكها بها على سبيل العارية فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة 

 ".رهالمفروضة في البيع وغي
دار ابـن   : ، الناشر الموافقات: الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي        )٧(

 .٢١، ص٢، ج)م١٩٩٧(هـ ١٤١٧عفان، الطبعة األولى، سنة 
 .٢٢ص، ٢ المرجع السابق، ج)٨(
 .٢٣و٢٢ص، ٢ المرجع السابق، ج)٩(
 .٢٣ص ، ٢ المرجع السابق، ج)١٠(
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  عةالمستدامة من خالل مقاصد الشريتحقيق التنمية : اثالثً
تناول ) اثاني(تناول الباحث التنمية المستدامة وفي البند ) أوالً(في البند 

يبحث عن تحقيق التنمية ) اثالثً(مقاصد الشريعة اإلسالمية، وفي هذا البند 
ولتحقيق ذلك فسوف يتم التعرض  .المستدامة من خالل مقاصد الشريعة

ا، ثم يتناول ما يمكن أن للصعوبات التي تواجه التنمية المستدامة، وكذا واقعه
  .تقدمه مقاصد الشريعة للتنمية المستدامة

 تي تواجه قيام التنمية المستدامةالصعوبات ال -أ

صعوبة حصر كافة عناصرها في منظومة تسمح بتحقيقها عن طريق   -١
 .وضع أهداف وبرامج وسياسات عملية

لقوى تتبنى األمم المتحدة تحقيق التنمية المستدامة بينما هي تخضع   -٢
 .رأس مالية ال ترى من مصلحتها التنازل عن نمط إنتاجها المدمر للبيئة

الطبيعة الكوكبية لقضايا التنمية المستدامة تجعل السيطرة على تنفيذها   -٣
 .مهمة شاقة

حاجة التنمية المستدامة إلى وعي ونضج على مستوى البشر كمجموعات   -٤
 .مشاركة فيها عن قناعةوأفراد، ألن التنفيذ يتطلب الوعي بأبعادها وال

استمرار تدمير البيئة باالستنزاف غير المسئول لمواردها الطبيعية   -٥
 .القابلة للنضوب، واستمرار انقراض سالالت نادرة من المكون البيولوجي

استمرار قيام الحروب واتساع نطاقها وتطوير أسلحة الدمار الشامل   -٦
 . في سباق التسلح خاصة بين الدول الكبرىوإجراء التجارب المدمرة للبيئة
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ضياع عنصر اإلنصاف والعدالة، وهو عنصر محوري، كفيل بإفشال   -٧
لألجيال القادمة، وللجيل الحاليامحاوالت التنمية المستدامة، باعتباره مطلوب  .

لحفظ حقوق األجيال القادمة، بعدم استنزاف الموارد اوإذا كان األمر واضح 
: افظة على البيئة، فإن تحقيقه للجيل الحالي تعترضه صعوباتالطبيعية والمح

فالطبيعة الهيكلية للنظام الرأس مالي تجعل ثروة التنمية االقتصادية محصورة 
لدى القلة من أصحاب رؤوس األموال مع حرمان القاعدة العريضة نتيجة ضياع 

 الشمال  فيما بين دولاويتحقق ضياع اإلنصاف أيض. عدالة التوزيع للثروة
 .ودول الجنوب

 المستدامة التنمية حركة يحكم الذي الواقع -ب

 .تنوع معتقدات دعاة التنمية المستدامة من البشر  -١

 .تنوع الثقافات، وتباين اإلدراك والحماس لتفعيل متطلبات التنمية المستدامة  -٢

كانت المصلحة الدنيوية البحتة هي المحرك الرئيس وراء الحماس   -٣
بمعنى أن . ية المستدامة، وذلك لتفادي كارثة، بدأ العالم يشعر بهاالعالمي للتنم

الوازع لتحقيق التنمية المستدامة عند دعاِتها هو وازع دنيوي بحت، ينظر للحياة 
 ).الميتافيزيقا(وال ينظر في حساباته إلى ما وراء المادة 

 .واقع حال التنمية المستدامة يؤكد ضياع عنصر اإلنصاف والعدالة  -٤

نظرة دعاة التنمية المستدامة قد تشوبها مراعاة حقوق األجيال القادمة، ولكن   -٥
 .تشعب الرأس مالية الفردية وتشبع العالم بها يعيد هذه النظرة إلى حيز الشعارات

اإلنسان هو أساس التنمية، فهو الذي يمزج مكوناتها، وهو القادر على   -٦
لوجيا وتطويرها من أجل رفاه تحقيق اإلنصاف، وهو المسئول عن تحقيق التكنو

 .بني جنسه وحماية البيئة، هذا هو المطلوب منه، فماذا عساه أن يقدم؟
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 مقاصد الشريعة للتنمية المستدامةما يمكن أن تقدمه  -جـ

 بقسوة البيئة مع يتعامل اإلنسان ألن المستدامة التنمية إلى الحاجة دعت  -١
 الدنيا للحياة امنهج صدهامقا خالل من الشريعة تقدم بينما منهج، وبدون

 متوازنة تنمية على لحافظ المنهج هذا وفق يسير كان اإلنسان أن ولو. ولآلخرة
 .المفاسد عنهم وتدرأ العباد مصالح تحقق

 على وأجمعوا لها، تعريف على المستدامة بالتنمية ينادون الذين يتفق لم  -٢
 بمعنى. الجوانب متعدد انهج وتستلزم القضايا من واسعة مجموعة إلى تشير أنها
 مقاصدها في الشريعة تتضمن بينما. جوانبها كافة حصر في صعوبة يجدون أنهم

 الواسعة بقضاياها المستدامة التنمية تمثل والتي الحياة، قضايا يعالج ما الكلية
اهتماماتها من اجزء. 

 لخضوعها المستدامة التنمية أهداف تحقيق في المتحدة األمم فشلت  -٣
 .محكومة وليست حاكمة بمقاصدها اإلسالمية الشريعة بينما. يةدول لقوى

 الشريعة عالمية مع تتفق المستدامة التنمية لقضايا الكوكبية الطبيعة  -٤
 .بمقاصدها اإلسالمية

 ضياع من المستدامة التنمية تحقيق سبيل في المتحدة األمم تعاني  -٥
 العدل تحقيق لىع اإلسالمية الشريعة مقاصد تقوم بينما. والعدل اإلنصاف
 .رباني كمنهج والمساواة

 مقاصد في الباعث بينما. الدنيوية المصلحة هو المستدامة التنمية باعث  -٦
 .واآلخرة الدنيا في العباد مصالح هو اإلسالمية الشريعة

 عنه ونتج ،امفسد كان الماضيين القرنين خالل البيئة مع اإلنسان تصرف  -٧
 جاءت بينما. مناخي وتغير وتصحر راريح احتباس من األرض، كوكب يهدد ما



 ھـ١٤٣١/١٤٣٢                                         العام الدراسي       ١٧٦
 

 

 امقدم المفاسد دفع وجعلت المفاسد، ودفع المصالح جلب بقصد اإلسالمية الشريعة
 .اإلنسان أفسده ما إلصالح المطلوب هو وهذا المصالح، جلب على

 المستدامة، التنمية بتحقيق كفيل الخمس الكليات حفظ في ورد ما  -٨
 ال وسوف. بكثير المستدامة التنمية تتجاوز التي العباد مصالح كل  وتحقيق
 لتنوع انظر للمفاسد ودرٍء للمصالح جلب من يتضمن بما الدين حفظ نتناول

 تقدمه أن يمكن لما بأمثلة ونكتفي البشر، من المستدامة التنمية دعاة معتقدات
 البشري النوع حفظ يعني النفس فحفظ المستدامة، للتنمية الضروريات باقي

 نحو اإلنسان يقود ما حفظ يعني العقل وحفظ. األرض عمارة عن المسئول
 يعني والعرض النسل وحفظ. العدالة إقرار ونحو التكنولوجيا، ونحو التنمية،

 والسالم واالستقرار األنساب، اختالط وعدم اإلنسان، لبني النفسي االستقرار
 والرشد صادية،االقت التنمية يعني المال وحفظ. البر على والتعاون االجتماعي،

 في المال مفهوم بأن اعلم وكنزه، بحبسه التقتير أو اإلسراف وعدم اإلنفاق، في
 .وخالفه وأنعام طبيعية موارد من متقوم، مال كل ليشمل يتسع اإلسالم

 حفظ يجعل التيسير، وجلب المشقة، ودفع الحرج، برفع الحاجيات مراعاة  -٩
 ومراعاة. الحماية لها يوفر كما ،الكمال لها ويضمن أولى، باب من الضروريات

 الضرورة حد إلى تصل ال التي والمشقة والحرج الضيق األمة عن يرفع الحاجيات
 .العباد عن تخفف التي الرخص خالل من

 ظل في المستدامة، التنمية لتحقيق مطلوبة ليست التحسينيات أن كما - ١٠
 الشريعة مقاصد ضمن ذلك مع ووجودها. اإلنسان إليه وصل الذي الداهم الخطر

 ظل في تحقيقه إلى اإلنسان يتطلع ما أمام ومقاصدها الشريعة منزلة علو يبين
 .المستدامة التنمية مفاهيم
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  الدراسة نتائج
 ساٍم هدف بها ينادون من كتابات إليه تشير الذي بمعناها المستدامة التنمية  -١
 منها كثيرة، ألسباب ولةالمأم بأبعاده تطبيقه صعوبة إلى يشير الواقع أن بيد ومثالي،
 إنتاجها نمط عن التنازل مصلحتها من ليس مؤثرة لقوى تحقيقها قرارات خضوع
 .الواقع أرض على البيئة لحماية الالزمة الشفافية وجود وعدم للبيئة، المدمر

 اواقعي نقنع أن يمكن جله، يترك ال كله يدرك ال ما أن منطلق من  -٢
 التكنولوجي، التطوير إلى والدعوة إنقاذه، يمكن ما إلنقاذ إنجازه، يمكن ما بإنجاز

 األجيال لكافة دوامها إلى الطموح دون) المستدامة (التنمية أمد بإطالة واالكتفاء
 بالتنمية المناداة بعد حتى اإلنسان ممارسة أن إلى تشير التجربة ألن القادمة،

 ما تستعيد أن ددةالمتج مصادرها يمهل وال الطبيعة على يقسو اليزال المستدامة
 .األخرى للمصادر الواعي غير االستخدام عن فضالً فقدته،

 أن الممكن من إذ القضية، عناصر أهم من والعدالة اإلنصاف عنصر  -٣
 ولكن التنمية، عناصر تخص وثروات فوائض وتتكون اقتصادية، تنمية تحدث
 الرأس نم قلة أيدي في تتركز الثروات هذه تجعل السائدة االقتصادية النظم
 .كيانها من اأساسي اركنً المستدامة التنمية تفقد ثم ومن األعمال، ورجال ماليين

 ألن وضروري، هام المستدامة للتنمية المثالي اإلطار على الحفاظ  -٤
 .يكون أن يجب ما عن االنحراف مدى معرفة على عليها القائمين يساعد وجوده

 الكتابات حصرته ما أهمها نكا الجوانب، متعددة المستدامة التنمية ألن  -٥
 ةيتسم ويمكن (البيئة وحماية االجتماعي، والتقدم االقتصادية، التنمية في األولى

 ومكانة اإلنسان، مكانة: جوانب إليها ُأضيف ،)المنظورة بالجوانب ذلك
 غير بالجوانب ذلك تسمية ويمكن (والعدالة اإلنصاف ومكانة التكنولوجيا،

 وضع يمكن أخرى، عناصر أو جوانب تُضاف أن ممكنال من وألنه ،)المنظورة



 ھـ١٤٣١/١٤٣٢                                         العام الدراسي       ١٧٨
 

 

 منها تتكون التي العناصر تركيب هي: "مفاده المستدامة للتنمية نظري تعريف
 إلى الوصول ثم ومن العناصر، هذه من مزيج أفضل لتحقيق المستدامة التنمية
 أن دون العناصر، لهذه الكفء االستخدام خالل من تكلفة بأقل إشباع، أقصى
 ".غيره على أحدهم يجور

 مع ينسجم حتى البشري السلوك تغيير على الجاد العمل من البد  -٦
 إلى وصوالً ومنظماته بدولة العالم مستوى على المستدامة، التنمية متطلبات
 .ثمارها تؤتي أن المستدامة للتنمية يمكن حتى األفراد،

 دنياال في العباد مصالح تحقيق هو اإلسالمية للشريعة العام المقصد  -٧
 فإن لذا. للبشر الدنيوية المصالح تحقيق إلى المستدامة التنمية وتهدف. واآلخرة
 .المستدامة التنمية قضايا معالجة في وأوسع أسمى بمكانة تتمتع الشريعة مقاصد

  
  أحمد اإلسالمبولي. د        هـ ٢٢/٢/١٤٣٢ في األربعاء

  م٢٦/١/٢٠١١             
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Sustainable Development In the Light of 

Maqasid Al Shari’ah 
 

Dr. Ahmad Al-Islambouli 
 
Abstract. Sustainable Development is a new term in the contemporary 
literatures. It was Known on 1987 by an International Committee 
established by the United Nations to study the issues of Development 
and Environment. It concentrates on three dimensions: the Economic 
Development, the Social Development and the Environmental 
Protection.  Sustainable Development aims at providing development 
to the current generation, in the same time maintaining the ability of 
the new generations to achieve the same. 

 Maqasid Al Shari’ah achieve protection to Islamic Religion, Self, 
Mind, Breed and Pelf to be safe in our life and extend protection to the 
hereafter, While the ideal target of sustainable development does not 
exceed our life, It means that Maqasid Al Shari’ah help more to realize 
the Sustainable Development. To exemplify that, we may go through 
the difficulties facing the applications of the Sustainable Development 
in our life and compare them to what Maqasid Al Shari’ah may 
provide in this concern. 

The main results of the study are as follow: 

1- The Sustainable Development is considered an ideal idea and comply 
with the goals of the Islamic Shari’ah as it aims at achieving the 
benefits of the human being during the current time and in the future. 

2- The application does not achieve the idea of the Sustainable 
Development due to human mistakes particularly from the developed 
counties who do not respect their commitments. 

3- There are other factors affecting the Sustainable Development (other 
than Economic, Social and environmental issues) such as: the Human 
development, the Technology and the Justice which should be taken 
into consideration. 

4- The Human behavior should be modified to comply with the 
requirements of the Sustainable Development if we are going to 
achieve the Sustainable Development successfully. 

5- If the Sustainable Development is being applied through Maqasid Al 
Shari’ah, either by Muslims or non-Muslims, the results will be better.   
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 والفعالية والفاعمية واألداء ةبين الكفاء التمييز
 

 . شوقي بورقبةد
 مساعد كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير  أستاذ

 الجزائر -سطيؼ  -فرحات عباس  جامعة
Chawki62000@yahoo.fr 

 

الكفاءة  صطمحاتبيف م يفبمف خالؿ الورقة التمييز  نسعى: المستخمص
 محاتحيث يالحظ تداخؿ استعماؿ ىذه المصط داء،واأل ميةوالفعالية والفاع

 ةالمفيـو تارة وبمعاني مختمف سبنف في العديد مف الكتابات، فنجدىا تستعمؿ
 .تارة أخرى

 تمهيد
 خالؿتحديد مفيوـ دقيؽ لمكفاءة وذلؾ مف  إلى العديد مف المناىج تسعى

 يعتبر التكمفة تخفيضعايير ومؤشرات قياسيا، حيث كاف معيار محاولة تصميـ م
ولمدة طويمة المعيار الوحيد الذي يعبر عف مدى كفاءة المؤسسة، أما حاليا ومع 

ستراتيجية التنويع، فقد تغيرت المفاىيـ ا وتطور المالية يندسةلم ديثةالمفاىيـ الح
التكمفة يمثؿ جزءا  مفيوـ حيتـ تقييـ الكفاءة وأصب سياأسا والمعايير التي عمى

 .ءةمعايير تقييـ الكفا مف ثانويا
أغمػػػػػل مصػػػػػطمحات العمػػػػػـو ا نسػػػػػانية   فمصػػػػػطمح الكفػػػػػاءة شػػػػػ نو شػػػػػ يتميػػػػػز
 يتداخؿبيف الكتال والباحثيف حوؿ تعريفو، ونجده عموما  االتفاؽبعدـ  واالجتماعية

 قػػػةه الور مػػػف خػػػالؿ ىػػػذ نحاوؿوبالتػػػالي سػػػ األداء،و  الفعاليػػػةمػػػع مفػػػاىيـ أخػػػرى مثػػػؿ 
 التمييز بيف ىذه المصطمحات.

mailto:Chawki62000@yahoo.fr
mailto:Chawki62000@yahoo.fr
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 Efficiency : الكفاءة أوال
 لغة لكفاءةا -1

: النظير، وكذلؾ الكؼء والكفوء، عمى وزف يءفي لساف العرل "الكف جاء
فعؿ وفعوؿ، والمصدر الكفاءة، بالفتح والمد، ونقوؿ: ال كفاء لو، بالكسر، وىو في 

الشيئاف تماثال،   لمساوي، وتكافوالكؼء: النظير ا لو،األصؿ مصدر ال نظير 
هلل كفاء الواجل أي قدر ما يكوف مكافئا  مدوكاف ه وكفاء: ماثمو، ومف كالميـ: الح

 .(1)الكفاءة والكفاء، وأكف ت ا بؿ: كثر نتاجيا واالسـلو، 

القػػػوؿ أف الكفػػػاءة لغػػػة ىػػػي الحالػػػة التػػػي يكػػػوف فييػػػا الشػػػيء  يمكػػػفوبالتػػػالي  
 مساوي لشيء آخر. 

 اصطالحااءة الكف -2
 االقتصادية بالمشكمة الرأسمالي االقتصادي الفكر في الكفاءة مفيـو ارتبط

 لممجتمع، مف والمتاحة المحدودة الموارد تخصيص كيفية في والمتمثمة األساسية،

 رة.المتكر  و المتجددة األفراد ورغبات حاجيات تمبية أجؿ

 الذي (1)باريتو فمفريدو ليا يطا االقتصادي إلى تاريخيا، الكفاءة مفيـو ويعود

 أي فإف باريتو وحسل ."باريتو ب مثمية " يعرؼ وأصبح المفيـو ىذا صياغة طور

 كؼء، وأي غير تخصيص أو كؼء تخصيص إما فيو لمموارد ممكف تخصيص

(inefficiency)الالكفاءة  عف يعبر فيو لمموارد كؼء غير تخصيص
(3).  

                                                           

العربػػػي،  ، الطبعػػػة األولػػػى، دار إحيػػػاء التػػػراث11، مجمػػػدلسػػػاف العػػػرل ( ـ1988) ابنننن مر نننور( 1)
 .111-111: ص بيروت، ص

ـ( أحد عمماء االقتصاد واالجتمػاع فػي القػرف التاسػع عشػر، 1913-1888) فمفريدو باريتو( 1)
 وكاف مف أوائؿ مف فحصوا مضاميف فكرة الكفاءة.

، ترجمػػة أحمػػد عبػػدالخير االقتصػػاد الجزئػػي التحميمػػي، مػػدخؿ حػػديث (ـ1222) هنناف فاريننان( 3)
 .12-19: ص الممؾ سعود، الرياض، صوأحمد أبوزيد، جامعة 
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 أو المنتج لدى أو المستيمؾ لدى الكفاءة دراسة عند المفيـو ىذا وينسحل

 وفقا مثمى أنيا عمى المستيمكيف عمى السمع توزيع عممية عمى ككؿ، فيطمؽ لالقتصاد

 مستيمؾ إشباع زيادة أجؿ مف التوزيع ىذا تنظيـ إعادة لـ يعد إذا كاف باريتو ألمثمية
 عممية عمى يطمؽ كما .آخر مستيمؾ إشباع ينخفض أف مستيمكيف(، دوف عدة )أو

 إذا باريتو وفقا ألمثمية مثمى أنيا المنتجة والخدمات السمع عمى ا نتاج عوامؿ توزيع

 سمع( )عدة ما أو سمعة إنتاج زيادة أجؿ مف ا نتاج تنظيـ إعادة الممكف لـ يعد مف

 وضع عاـ وفي توازف في ككؿ االقتصاد أخرى، ويكوف سمعة إنتاج ينخفض أف دوف

 المنتجة، وتوزيع والخدمات السمع عمى أمثؿ بشكؿ تاجا ن عوامؿ توزيع تـ إذا أمثؿ

 .(8)المستيمكيف عمى أمثؿ الدخؿ( بشكؿ )توزيع والخدمات السمع

 ''ب نيػا كػؿ مػف يسػاىـ ) (Philippe Lorino لورينػو لفيميػلالكفػاءة بالنسػبة  تتمثؿ
يكػػوف كفػػؤا مػػف يسػػاىـ فػػي تخفػػيض  لػػفالتكػػاليؼ، حيػػث  وتخفػػيض تعظػػيـ القيمػػة فػػي

مػػف يسػػاىـ فػػػي تحقيػػؽ اليػػػدفيف  الكفػػػؤيؼ فقػػط أو فػػػي رفػػع القيمػػة فقػػػط، ولكػػف التكػػال
سػػػػعيد أحمػػػػد، أف الكفػػػاءة تعنػػػػي القػػػػدرة عمػػػػى تحقيػػػػؽ النتػػػػائج  حمػػػػدويػػػػرى م ،(1)معػػػا.''

أف  إلػػػى بيتػػػر داركػػػر رويشػػػي ،(6)المنشػػػودة ب قػػػؿ قػػػدر ممكػػػف مػػػف المجيػػػود أو النفقػػػة
عمػػػى نحػػػو صػػػحيح أو  ؼصػػػر مػػػف عمػػػؿ أو يتخػػػذ مػػػف ت ينفػػػذتعنػػػي أداء مػػػا  فػػػاءةالك

 .(7)أفضؿ

                                                           
(4) Alan Grifhiths and Stuart Wall (2000) Intermediate Microeconomics: theory and 

application, second edition, Prentice Hall, p: 433-434.  
(5) Philippe Lorino (1998) Méthodes et pratiques de la performance, Edition 

d’organisation, Paris, pp: 18-20.  
، نقابػػػػة التجػػػػارييف، مجمػػػػة الكفػػػػاءة والكفايػػػػة والفعاليػػػػة ( ـ1979) محمنننند سننننعيد أحمنننند (6)

 .12، أكتوبر نوفمبر، ، ص1التجارييف، العدد 
(7) Peter F.Durker (1973) Management: Tasks, responsibilities, practices, New York, 

Harper and Row, -1974, p: 45.  
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 (Agbodan M.M. et Amoussouga F.G ) كػػؿ مػػف أقبػػوداف وأموسػػوقا ويعػػرؼ

المػػوارد المتاحػػة فػػي عمميػػة ا نتػػاج،  اسػػتعماؿعمػػى أنيػػا الكيفيػػة المثمػػى فػػي  الكفػػاءة
مػف المػوارد الماديػة والبشػرية المتاحػة ب قػؿ  االنتفػاعكما يمكف القوؿ أف الكفاءة ىي 

البنػا أف مبػدأ الكفػاءة يعتبػر المميػز لكػؿ نشػاط يحػاوؿ  دمحمػ ويػرى ،(8)كنةتكمفة مم
القػػػدرة عمػػػى اسػػػتغالؿ  أي ،(9)المتاحػػػة زيػػػادة فرصػػػة بمػػػوغ أىػػػداؼ معينػػػة لوسػػػائؿبا

إذا كانت  ةؤ حيث نقوؿ أف المؤسسة كف المرجوة،الوسائؿ المستخدمة لتحقيؽ النتائج 
 تستعمؿ مواردىا بشكؿ أمثؿ.

الكفػاءة تتمثػؿ فػي  أف (Malo J-L. et Mathe J-C)و ومػاث كػؿ مػف مػاي ويوضػح
خػػالؿ تعظػػيـ المخرجػػات  مػػفبػػيف المػػوارد المتاحػػة والنتػػائج المحققػػة  االقتصػػاديةالعالقػػة 

مػػػػف  المسػػػػتخدمةأو تخفػػػػيض الكميػػػػة  ،(12)عمػػػػى أسػػػػاس كميػػػػة معينػػػػة مػػػػف المػػػػدخالت
 الكفػػػاءةف وبالتػػػالي يفيػػـػ مػػػ ،(11)المػػػدخالت لموصػػػوؿ إلػػػى حجػػـػ معػػػيف مػػػف المخرجػػػات

 .ا سراؼ في توظيؼ الموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة يالغ

إذا مػػا حققػػت األىػػداؼ المسػػطرة  ةؤ يمكػػف القػػوؿ أف المنشػػ ة تكػػوف كفػػ يوبالتػػال
المقػدرة، فمفيػـو الكفػاءة ال  تائجالوسائؿ المتاحة أو البموغ إلى الن استغالؿسواء في 

ىػػػو الحػػػاؿ بالنسػػػبة لمفعاليػػػة، ولكػػػف بكيفيػػػة  اكمػػػيتعمػػػؽ فقػػػط بػػػالحكـ عمػػػى النتيجػػػة 
شػػػروط وأىػػػداؼ التحقيػػػؽ،  االعتبػػػارالحصػػػوؿ عمػػػى ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع األخػػػذ بعػػػيف 

                                                           
(8) Agbodan M.M. et Amoussouga F.G. (1995) Les facteurs de performance de 

l’entreprise, Actualité Scientifique, France.  
مدخؿ حديث لتحميػؿ المشػاكؿ االقتصػادية، الػدار االقتصاد التحميمي،  (ـ1228) محمد البرا( 9)

 .169 الجامعية، ا سكندرية، مصر، ص
(10) Racha Ghayad (2002) les facteurs déterminant de la performance globale des 

banques islamiques, Thèse de doctorat en sciences de gestion, l’université de 

Caen, 88-90.  
(11) MALO J-L. et MATHE J-C. (2000) L’essentiel du contrôle de gestion, 

Edition d’Organisation, 2ème édition, Paris, p. 106.  
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 .(11)الوسػائؿ المتاحػة اسػتغالؿوبالتالي تضـ الكفاءة جانبيف جانل الفعالية وجانل 

 الموارد. ستعماؿالمثمى في ا الطريقةعمى أنيا  لكفاءةتعريؼ ا يمكف وبالتالي
  Effectivness:الفعالية :ثاريا

 داخمػةإلى وجود عالقػات مت نيةأشارت العديد مف الدراسات والبحوث الميدا لقد
ومتشػػابكة بػػيف فعاليػػة المؤسسػػة مػػف جيػػػة والعوامػػؿ المػػؤثرة فييػػا مػػف جيػػة أخػػػرى، 

جػػػادة  محػػػاوالتأمػػػاـ البػػػاحثيف إال أف ىنػػػاؾ  اىػػػذا ا شػػػكاؿ الػػػذي يمثػػػؿ تحػػػدي ورغػػػـ
 .(13) اىيـ خاصة بالفعاليةلموصوؿ إلى مف

 النتػائجالعالقػة بػيف  تمػؾ عمػى أنيػا الفعاليػة M.Bartoli)) بػارتولييعػرؼ  حيػث
كػؿ مػف  ويعػرؼ. (18)نحػراؼالمقدرة وذلؾ مف خػالؿ قيػاس اال نتائجالمحققة فعال وال

أنيػػػا ا نتاجيػػػة المرتفعػػػة  عمػػػى''الفعاليػػػة  Mahoney) and (Steersسػػػتيرز ومػػػاىوني 
 ت عمػػػػػى التكيػػػػػؼ مػػػػػع البيئػػػػػة فضػػػػػال عػػػػػف القػػػػػدرة عمػػػػػى االسػػػػػتقراروقػػػػػدرة المؤسسػػػػػا

أنيػػا تعنػػي تعظػػيـ  عمػػى''  (Katz and Kahn) كػػاتز وكػػاىف يعرفيػػا كمػػا''، واالبتكػػار
لمقدرة عمػى  ابكافة الطرؽ المشروعة، وىي تعتبر مؤشر  االستثمارمعدؿ العائد عمى 

 وآخػػروف وروزنفػايتشمػف كاسػت  كػؿ ويػػرى ،(11)''الػتحكـ فػي البيئػة اسػتمرارو  البقػاء
(Kast and Rosenzweig et al )'' الفعاليػػة تعنػػي قػػدرة المؤسسػػة عمػػى تحقيػػؽ  أف

األىػػداؼ مػػف خػػالؿ زيػػادة حجػػـ المبيعػػات، وتحقيػػؽ رضػػا العمػػالء والعػػامميف داخػػؿ 
                                                           

(12) Jean- Yves Saulquin, Christian Maupetit, Eva, Performance et évaluation bancaire.  
مجمػة ، ءة والفعالية فػي مجػاالت التصػنيع وا نتػاجاالكف ـ(1228) عبدالحميد برحومة( 13)

معي بػػػالوادي، ، دوريػػػة أكاديميػػػة محكمػػػة تصػػػدر عػػػف المركػػػز الجػػػااالقتصػػػاد والماليػػػة
 .62العدد األوؿ جانفي، ص

(14) Abdelaziz Roubah, compétitivité des banques luxembourgeois Monnaie 

Unique et Prospectives Stratégiques, Thèse de doctorat en sciences de 

gestion, université Nancy II, France; p: 57-60.  
، مكتبػة ومطبعػة اقتصػاديات األعمػاؿ واالسػتثمار الػدولي ( ـ1221) عبدالسالم أبو قحف( 11)

 .111 ا شعاع الفنية، مصر، ص
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 James) جيمس برايس ويشير ،(16)''ونمو الربحية يةالبشر  واردالمؤسسة، وتنمية الم

price) ويػػرى سيشػػور  ،(17)األىػػداؼبيػػا عامػػة درجػػة تحقيػػؽ  قصػػدي أف الفعاليػػة إلػػى
فريػػاـ الفعاليػػة ب نيػػا مػػػدى قػػدرة المنظمػػة عمػػى  الفػػرص المتاحػػة ليػػا مػػػف  اسػػػتغالؿوا 

مػػف المصػػادر النػػادرة، أي المػػوارد ذات القيمػػة  احتياجاتيػػاالبيئػػة فػػي الحصػػوؿ عمػػى 
عمػى تحقيػؽ  ةالقػدر  عمػى أنيػا الفعاليػة أيضػا وتعػرؼ ،(18)نشػاطيا اسػتمرارمف أجػؿ 

األىػػػداؼ المسػػػطرة مػػػف طػػػرؼ المؤسسػػػة والتػػػي يمكػػػف قياسػػػيا مثػػػؿ ىػػػدؼ الػػػربح أو 
مكونػػػات األداء  اعػػػؿعمػػػى أنيػػػا محصػػػمة تف البػػػاحثيفبعػػػض  ويعتبرىػػػاىػػػدؼ النمػػػو، 

دارية ووظيفية، ومد ت ثره بالمحيط،  ىالكمي لممؤسسة، بما يحتويو مف أنشطة فنية وا 
 ألىدافيا. كما أنيا ترتبط بمدى تحقيؽ المؤسسة

مػػدى تحقيػػؽ  يخػػالؿ التعػػاريؼ السػػابقة يمكػػف أف نسػػتنتج أف الفعاليػػة ىػػ ومػػف
مسػػػػبقا، ويمكػػػػف وصػػػػؼ  دىاالمنشػػػػ ة لفىػػػػداؼ المسػػػػطرة، طبقػػػػا لمعػػػػايير يػػػػتـ تحديػػػػ

 .فعالةالمنش ة التي تستطيع تحقيؽ أىدافيا ب نيا منش ة 

  خػذهنػى الػذي تإظيار الفرؽ بيف الكفاءة والفعالية يتـ مف خػالؿ إبػراز المع إف
ىذه األخيرة، وعميو نقوؿ أنو عادة ما ينظر إلى مصطمح الفعاليػة مػف زاويػة النتػائج 

إذا  الػػةالتػػي يصػػؿ إلييػػا المسػػيروف )المػػديروف( ومػػف ثػػـ توصػػؼ المؤسسػػة ب نيػػا فع
حققػػت األىػػداؼ المسػػطرة، وب نيػػا أقػػؿ فعاليػػة إذا لػػـ تحققيػػا بالشػػكؿ المطمػػول، أو 

ينما توصؼ ب نيا غيرة فعالة بالمرة، إذا لـ تستطع تحقيقيػا منيا فقط، ب احققت جزء
 أبدا.

                                                           
(16) R. Hall (1972) Organisation: structure and process, New Jersey Prentice Hall, p. 37 .  

(17 ) James L price (1968) Organizational Effectiveness, an inventory of propositions, 

Richard d Irwin, Inc, Homewood, Illinoisd,  p. 3. 

(18) Stanly E. Seashor and Ephriam Yuxhtman (1967) Factorial Analysis of organizational 

performance, Administrative Science Quarterly (A.S.Q), 12, pp: 377-395.  
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مػػف ىػػذا المعنػػى لمفيػػـو الفعاليػػة يمكننػػا أف نفػػرؽ بينيػػا وبػػيف الكفػػاءة  انطالقػػا
المتاحػػة فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ المحػػددة، أي  واردالمػػ اسػػتغالؿفنقػػوؿ أف الفعاليػػة ىػػي 

فػػي الوصػػوؿ  اتبعػػتوسػػيمة التػػي تػػرتبط الكفػػاءة بال بينمػػاأنيػػا تخػػتص ببمػػوغ النتػػائج، 
الموجػػػودة بػػػيف الكفػػػاءة والفعاليػػػة ليسػػػت  عالقػػػةإلػػػى ىػػػذه النتػػػائج، ونشػػػير ىنػػػا أف ال

متعاكسػيف بمعنػى أف المؤسسػة التػي تتميػز  اتجاىيفبؿ قد ت خذ  إيجابية،بالضرورة 
 اسػػتخداـ فػػيبالضػػرورة أنيػػا تتسػػـ بالكفػػاءة  نػػيبالفعاليػػة فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ ال يع

فػػي األجػػؿ الطويػػؿ ناتجػػة عػػف  نتػػائجال أحسػػفأف  حيػػث ،، والعكػػس صػػحيحمواردىػػا
التي تضمف أف األفعػاؿ الصػحيحة قػد نفػذت )الفعاليػة(  ستراتيجيةالأحسف القرارات ا

قػػػد تمػػػت  ياءومػػػف خػػػالؿ المػػػزج بػػػيف التصػػػميـ والتكنولوجيػػػا التػػػي تضػػػمف بػػػ ف األشػػػ
 )الكفاءة(. بشكؿ صحيح

  Performanceاألداء: :ثالثا
 عريف األداءت -1

األداء، حيػث يرجػع  محاختالؼ بيف الكتػال والبػاحثيف فػي تعريػؼ مصػط يوجد
تبػػايف وجيػػات النظػػر وأىػػداؼ اسػػتعماؿ ىػػذا المصػػطمح، ففريػػؽ  لػػىإ االخػػتالؼىػػذا 

فريؽ  ذىلتعريفو لفداء، بينما  غةمف الكتال اعتمد عمى الجوانل الكمية في صيا
تنظيميػػة واجتماعيػػة فضػػال عػػػف  ابعػػاديتضػػمف أ اأخػػر إلػػى اعتبػػار األداء مصػػطمح

 .(19)االقتصاديةالجوانل 
: قػػػػاـ بػػػػو، أدى الػػػػديف قضػػػػاه، وأدى يءفػػػػي المعجػػػػـ الوسػػػػيط، أدى الشػػػػ جػػػػاء

بيػػػػػا، وأدى إليػػػػػو الشػػػػػيء: أوصػػػػػمو  دلػػػػػىالصػػػػػالة: أقاميػػػػػا لوقتيػػػػػا، وأدى الشػػػػػيادة، أ
 .(11)األداء واالسـ. ويقوؿ ابف منظور أدى الشيء: أوصمو (12)إليو

                                                           

، جامعػة ورقمػة، عػدد ، مجمػة الباحػثلمفيػـو األداء تحميؿ األسس النظرية (ـ1212) الشيخ الداوي( 19)
 .117، ص ـ1229/1212 27

 .12، ص1( المعجـ الوسيط، مرجع سابؽ، ج12)
 .88، ص 1( ابف منظور، مرجع سابؽ، ج11)
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فقػد ورد فػي معجػـ المصػطمحات ا داريػة أف األداء أو ا نجػاز  حااصػطال أما
ىػػو:" القيػػاـ ب عبػػاء الوظيفػػة مػػف مسػػؤوليات وواجبػػات وفقػػا لممعػػدؿ المفػػروض أداؤه 

 .(11)مف العامؿ الكؼء المدرل"
لكيفية  انعكاسأنو  عمى :(Miller et Bromiley)حسب ميالر وبروممي  ويعرؼ

التػػي تجعميػػا قػػادرة  الصػػورةب غاللياتواسػػليػػة والبشػػرية، المؤسسػػة لممػػوارد الما اسػتخداـ
أف األداء ىػػو حاصػػؿ  التعريػػؼمػػف ىػػذا  نالحػػظ وبالتػػالي ،(13)ىػػدافياعمػػى تحقيػػؽ أ

المػػوارد أي الكفػػاءة، والنتػػائج  اسػػتعماؿأساسػػييف ىمػػا الطريقػػة فػػي  نصػػريفتفاعػػؿ ع
 .فعاليةأي ال االستخداـ ؾالمحققة مف ذل

المؤسسػػة عمػػى  قػػدرة عمننأ أرنن  (Peter Drucker)ردركننا يتننرب حسننبويعننرف  
أف األداء  أي ،(18)والبقػػاء محققػة التػػوازف بػيف رضػػا المسػاىميف والعمػػاؿ االسػتمرارية

لمحكـ عمى مدى تحقيؽ المؤسسة ليدفيا الرئيس، وىو البقاء فػي سػوقيا  مقياسايعد 
تػوازف في نشاطيا في ظؿ التنافس، ومف ثـ تتمكف مف المحافظة عمى ال واستمرارىا

 المساىميف والعماؿ. مففي مكاف ة كؿ 

 ''ب نػو كػؿ مػف يسػاىـ (Philippe Lorino) لوريرنو فيميببالرسبة لن األداء ويتمثف
أداء مف يساىـ في تخفيض  االتكاليؼ، حيث ال يكوف ذ وتخفيض تعظيـ القيمة في

 أداء مػػف يسػػاىـ فػػي تحقيػػؽ اذ وفيكػػ ولكػػفالتكػػاليؼ فقػػط أو فػػي رفػػع القيمػػة فقػػط، 
 .(11)اليدفيف معا

                                                           

 .127 ، صمعجـ المصطمحات االقتصادية أحمد زكي، (11)
(23) Miller Kent and Bromiley Philip (1990) Strategic risk and corporate 

performance: an Analysis of alternative risk measures, Academy of Management 

Journal, 33(4): 759.  
(24) Peter Drucker (2007) People and performance, Harvard Business School Press, p. 23.  
(25) Philippe Lorino (2003) Méthodes et pratiques de la performance, édition 

d’organisation, 3eme édition, p. 43.  
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عمػػى شػػكؿ  األداء (Bughin-Maindiaux C. & Finet A) اتبيقػػاف وفينػ ويمثػؿ
 (.1) رقـ تمثيميا مف خالؿ الشكؿ يمكف والتيشجرة، 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شجرة األداء .(1) شكف

Source: Bughin-Maindiaux C. et Finet A., Les mesures non financières de la performance, 

Revue des Sciences de Gestion, n° 175-176, France, 1
er
 trimestre, 1999, p : 50. 

 تنقسـ الشجرة إلى ثالثة أقساـ: حيث
والشراكة والمستخدميف  واالستثماروالمتمثمة في التكويف  األداءشجرة  جذور -

 وتدفؽ المعمومات وكذلؾ األسواؽ؛
 ؛القيمة ؽمف خالؿ عمميات خما دارة والتي تعمؿ عمى تحويؿ الجذور  عمميات -
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والتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي المردوديػػػة ورضػػػا الزبػػػائف وجػػػودة المنتػػػوج  األداءشػػػجرة  ثمػػػار  -
 .والخدمات المقدمة

 األداء قياس -2
األىداؼ المسػطرة، وبالتػالي فإنػو  يؽاألداء عبارة عف تقييـ مدى تحق قياس فإ

 :(16)يمكف أف يكوف

ة أو لديػػو عالقػػة بالجانػػل المػػالي عنػػو بالوحػػدات النقديػػ امعبػػر  اماليػػ اقياسػػ  -
 مثؿ األرباح وقيمة المبيعات، حصة المؤسسة في السوؽ...؛

ونسػبة  كاوىعػدد الشػ مثػؿغيػر ماليػة  وحداتعنو ب اغير مالي معبر  اقياس  -
معالجػػة  مػػدة التسػػجيالت المحاسػػبية الخاطئػػة، عػػدد إرضػػاء العميػػؿ ونسػػبة التغيػػل،

 الخدمة... جودةالعمميات، 

أف كػؿ معيػار غيػر  حيػث اس،معيػار القيػ اختيػارلػيس مػف السػيؿ الواقػع  وفػي
كاؼ لوحده في قياس األداء بشكؿ كامؿ سواء بالنسبة لممعايير التي تقػيس الجانػل 

لتقيػػػػػيـ أداء  معػػػػػاالمعيػػػػػاريف  اسػػػػػتعماؿالمػػػػػالي أو غيػػػػػر المػػػػػالي، لػػػػػذا يفضػػػػػؿ دائمػػػػػا 
 :(18)ؿمف خال وذلؾ ،(17)المؤسسات

 لممؤسسة؛ ادياالقتصتقييـ تحوالت المحيط   -

درجػػػة المنافسػػػة والتػػػي تحػػػدد مزايػػػا المؤسسػػػة التنافسػػػية معبػػػر عنيػػػا  تقيػػػيـ  -
 أساسا في السعر وجودة المنتوج ونوعية الخدمة المقدمة؛

                                                           
(26) Giraud F., Saulpic O., Naulleau G., Demmond M.H., Bescos P.L. (2002) 

Contrôle de Gestion et Pilotage de la performance, Gualino Editeur, France, p. 21.  
(27) Jean Florent Rérolle (1998) La création de valeur dans une économie connectée, 

Revue analyse financière, septembre, p. 7.  
(28) Bughin-Maindiaux C. and Finet A. (1999) Les mesures non financières de la 

performance, Revue des Sciences de Gestion, n° 175-176, France, 1er trimestre, p. 48.   
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تقييـ سرعة تصميـ المنتوج والخدمات وتقديميا إلى السوؽ كما ىػو الحػاؿ   -
 ة؛في الصناعة المصرفي

 ائف.الزب جاتاواحتيرغبات  تمبية دىتقييـ م  -
 مداخف قياس األداء -3

 قيػاسخالؿ ما سبؽ نستنج ضرورة إيجػاد العالقػة السػببية الموجػودة بػيف ال مف
المػػالي والقيػػاس غيػػر المػػالي لػػفداء، حيػػث تتركػػز عمميػػة تقيػػيـ األداء عمػػى تحديػػد 

تتمثؿ  مداخؿفي ذلؾ عدة  ويوجدإلى تحقيؽ النتائج المسطرة،  ياألسبال التي تؤد
 االقتصػػػػاديةالقيمػػػػة  مػػػػدخؿو  ةلوحػػػػة القيػػػػاد مػػػػدخؿالمصػػػػالح و أصػػػػحال  مػػػػدخؿ فػػػػي

 ،)المثقمػػة( ةبطاقػػة األىػػداؼ الموزونػػ مػػدخؿفػػي األعمػػاؿ و  زالتميػػ مػػدخؿالمضػػافة و 
 اسقيػػفػػي  الشػػموليةأىػـ األدوات الحديثػػة ذات النظػػرة  إحػػدىاألخيػػر  ىػػذايعػػد  وربمػا

إلػى تطػوير  الموضػوعة، وىػي تيػدؼ سػتراتيجيتياوا  نشاطات ومستوى أداء المنظمة 
 فمسفتيا إلى أربعة عناصر أساسية: فيمقاييس جديدة تستند 

 المالي؛ المنظور  -
 ء؛العمال منظور  -
 العمميات الداخمية؛ منظور  -
 التعمـ والنمو. منظور  -

إحدى الوسائؿ ا دارية المعاصرة  )المثقمة( بطاقة األىداؼ الموزونة تعد حيث
وقيػػػاس  ةسػػػتراتيجي لممنظمػػػاال تجػػػاهاالالتػػػي تسػػػتند إلػػػى فمسػػػفة واضػػػحة فػػػي تحديػػػد 

 ةالموزون اؼتحقيؽ األىداؼ، وبالتالي فبطاقة األىد باتجاه داءمستوى التقدـ في األ
ستراتيجية لممنظمػة مػف خػالؿ مجموعػة مػف مؤشػرات ما ىي إال ترجمة لفىداؼ اال

  :(19)التالية سئمةاألداء التي تجيل عمى األ
                                                           

(29) Kaplan R.S. and Noeton D.P. (1999) Le Tableau de Bord Prospectif: Un système 

de pilotage de la performance, Harvard Business Review, les systèmes de mesure 

de la performance, Editions d’Organisation, Paris, p.159.  
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 كيؼ يجل أف نظير أماـ المستثمريف وحممة األسيـ؟ ،أجؿ النجاح المالي مف -
 ؟أماـ عمالئيا مةرؤية منظمة األعماؿ، كيؼ يجل أف تظير المنظ لتحقيؽ  -
مػػا العمميػػات الداخميػػة التػػي يجػػل أف تتميػػز  ء،المسػػتثمريف والعمػػال  رضػػاء  -

 بيا المنظمة؟
 ؟ر والتحسيفرؤية المنظمة، ما سبؿ المحافظة عمى قدرات المنظمة لمتغيي لتحقيؽ  -

قيػػػػػاس الجانػػػػػل المػػػػػالي  لأف قيػػػػػاس األداء يتطمػػػػػ نسػػػػػتنتجيمكػػػػػف أف  وبالتػػػػػالي
 والجانػػل غيػػػر المػػػالي، حيػػػث أف القيػػػاس المػػالي يقػػػدـ مجموعػػػة مػػػف الميػػػزات ولكػػػف

وقابػػؿ لممراقبػػة،  اليػػدؼمحػػدد  اسالعديػػد مػػف السػػمبيات، وبالتػػالي البػػد مػػف قيػػ أيضػػا
 زعمػػى مسػػتوى البنػػؾ، حيػػث تميػػ اديةاالقتصػػلفحػػداث  شػػامال اوالػػذي يقػػدـ ممخصػػ

لمعمميات التحفيزيػة، كمػا أف ىػذا  سبةتطور التكاليؼ وتشكؿ غالبا أحسف مرجع بالن
يميػػز األداء فػي األجػػؿ القصػػير وييػتـ بػػاألعراض ومصػادر المشػػاكؿ، وكػػؿ  سالقيػا

النقػػػائص البػػػد مػػػف األخػػػذ بعػػػيف  ىػػػذه سػػػدصػػػورة جزئيػػػة لػػػفداء. ول إال ىػػػذا ال يقػػػدـ
 القياس غير المالي لتقييـ األداء. االعتبار

 واألداءبين الكفاءة والفعالية  العالقة :رابعا
صػػحيحة ينمػػا تعػػرؼ الفعاليػػة عمػػى  يقػػةالكفػػاءة ب نيػػا أداء األعمػػاؿ بطر  تعػػرؼ

األعمػػػػاؿ الصػػػػحيحة  معرفػػػػة بػػػػد لنػػػػا مػػػػف ال لػػػػذلؾ ،أنيػػػػا أداء األعمػػػػاؿ الصػػػػحيحة
ف الفعالية والكفاءة ىي: أداء األعماؿ فا لذلؾ وتحديدىا وتعريفيا لنتمكف مف أدائيا،

بػػيف الكفػػاءة والفعاليػػة، حيػػث  الجمػػع الصػػحيحة بطريقػػة صػػحيحة، أي أف األداء ىػػو
تتحقػػؽ عنػػدما  عاليػػةالفعاليػػة بالقيػػادة، وتػػرتبط الكفػػاءة بػػا دارة، لػػذلؾ فػػاف الف تػػرتبط
 محػػددة، وتتحقػػؽ الكفػػاءة عنػػدما سػػتراتيجياتاواضػػحة وأىػػداؼ و  رؤيػػة ىنػػاؾ فيكػػو 

دارة لموقت ورقابة ومتابعة، وعندما يكوف ىناؾ فعالية  يكوف ىناؾ تخطيط وتنظيـ وا 
وفي حالة  يحة،وال يوجد كفاءة فاف الرؤى واألىداؼ ال تجد مف يحققيا بصورة صح
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عػػدـ وجػػود فعاليػػة ووجػػود كفػػاءة فػػاف األعمػػاؿ تنجػػز ولكػػف بػػدوف وضػػوح األىػػداؼ. 
 (.1) رقـ اء مف خالؿ الشكؿتوضيح العالقة بيف الكفاءة واألد ويمكف
 

 = الكفاءة+ الفعالية األداء (2) شكف
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Source : Selmer C, Concevoir le tableau de bord, Dunod, Paris, 1998, p.41 

 
 النشاط المذخالت

 

 

 الوسائل الموارد

 التكاليف

 المخرجات

 األداء

  النتائج » : لفعاليةا «

  »الكفاءة «
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 خاتمة
أف الكفػػػاءة تتمثػػػؿ فػػػي العالقػػػة بػػػيف  جأف نسػػػتنت يمكػػػفالورقػػػة  ىػػػذهخػػػالؿ  مػػػف

حيػػػث يمكػػػف أف نقػػػوؿ أف المؤسسػػػة  لمحققػػػة،وسػػػائؿ ا نتػػػاج المسػػػتخدمة والنتػػػائج ا
المتاحػة، وأف  موسػائؿل عقالنػي ورشػيد اسػتعماؿإذا تـ تحقيؽ النتائج مع  ةؤ تكوف كف
تكمفػة، ومػف السػػيؿ أف  ألقػػؿأو بعبػارة ا لوسػائؿا ؿىػػو الػذي يسػتعمؿ أقػػ فػؤالحػؿ الك

 ؿاسػتعمامػف خػالؿ  فؤ)تحقيؽ األىداؼ( ولكف غير ك االفع )المدير( يكوف المسير
يمكػػف أيضػػا أف يكػػوف المسػػير  االمقػػدرة، كمػػ رمفػػرط لوسػػائؿ ا نتػػاج مقارنػػة بالمعػػايي

ولكػػف غيػػر فعػػاؿ )حيػػث يسػػتعمؿ الوسػػائؿ بشػػكؿ يوافػػؽ المعػػايير المقػػدرة ولكػػف  كفػػؤا
في نفس الوقت وىذا  ؤاكما يمكف أف يكوف فعاال وكف ،دوف تحقيؽ النتائج المسطرة(
  يمكف أف نسميو باألداء الجيد.

 :القوؿ أف يمكف التاليوب

 ب قؿ  وةفي استغالؿ الوسائؿ المتاحة لتحقيؽ األىداؼ المرج تتمثؿو  الكفاءة
  يؼ،لالتكا

 عف ا مكانيات  نظربغض ال ىي الفاعمية وتتمثؿ تحقيؽ األىداؼ لفعاليةا
 المستخدمة. 

 الكفاءة + الفعالية األداء =. 

 نللييةةالمصطلح باإل المصطلح بالفرنسية المصطلح بالعربية

 Efficience Efficiency الكفاءة 

 Efficacité Effectiveness )الفاعلية(الفعالية 

 Performance Performance األداء
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 مقدمة

المختمفة التي تبذل في ىذا كما يبدو من الجيود  اأضحى االىتمام بالمقاصد كبيرً 
 أنشئ مركز خاص لذلك في لندن أال وىو مركزعمى سبيل المثال المجال. ف
 إحياءفي األساسية ميمتو  تتمخصالذي و  ،(9)اإلسالمية الشريعة مقاصد دراسات

 :عمى مجاالت مختمفةوالعممية وقد وزع المركز أعمالو البحثية  .المقاصد فقو
ية، والمقاصد في العموم االجتماعية، والمقاصد في العموم المقاصد في العموم الشرع

الطبيعية، باإلضافة إلى مقدمة في عمم المقاصد، والدليل اإلرشادي لعمم المقاصد، 
األبحاث من  ا، وفي المجال االقتصادي رصد المركز عددً (1)ثم أعالم المقاصد

لخاص برصد الدراسات التسع األولى المدرجة ضمن الممحق ا وىي والمقاالت
بعض األعمال العممية التي تناولت مسائل مالية واقتصادية من منظور مقاصدي. 

ذا أضفنا ليذا جيود غيره من المؤسسات الفكرية واألكاديمية فسنجد جيدً   اكبيرً  اوا 
 قد بذل في ىذا الشأن.

يظير من خالل الرصد المدرج في نياية ىذه المراجعة أن الدراسات المقاصدية 
جو صوب الحديث عن قضايا محددة بدل الحديث العام الذي كان يطبع بدأت تت

الدراسات األولية عند بداية االىتمام بيذا المجال في العقود األخيرة من القرن 
الماضي. ومن ثم فإن دراسة شابرا التي نقوم بمراجعتيا تدخل ضمن ىذا المضمار 

عمق بالتنمية باستخدام أسس في محاولة منو لمكشف عن "الرؤية اإلسالمية" فيما يت
ومرتكزات المقاصد الشرعية. وعند اإلعداد ليذه المراجعة وقعت عمى بعض 
 الدراسات وعناوين أخرى التي ليا صمة مباشرة بالموضوع الذي يتناولو شابرا وىي: 

                                                           

 . ع مؤسسة الفرقان لمتراث اإلسالمي التابعة لمؤسسة يماني الخيريةوالمركز مشروع من مشاري( 9)
مقاصد كما يقوم بإصدار الكتب من آخرىا كتاب " المقاصد"،ويقوم المركز بإصدار دورية "( 1)

بن بية، الذي صدرت طبعتو  الشيخ المحفوظ "، لمشيخ عبداهلل بنالمعامالت ومراصد الواقعات
 .www.al-maqasid.net/ar/home.php م. المصدر:1191 عام م، والثانية1113 األولى عام
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دراسة زبير حسن عن "التنمية من وجية النظر اإلسالمية: المفيوم،  .9
بشكل عام ولم يتناوليا من  تناوليا المؤلف األىداف، وبعض القضايا"، وقد

م في مجمة "االقتصاد 9331، وقد نشرت كمقال عام (4)مدخل المقاصد
 .اإلسالمي" التي كانت تصدرىا الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

 الشرعية أثر المقاصد" بعنوان القحطاني متمع سارة إعداد من عممية رسالة .1
 م،1113 عام العميا، الدراسات بكمية نوقشت ،"االقتصادية التنمية في

 .(3)الكويت بجامعة

دراسة زبير حسن عن "التنمية االقتصادية من وجية نظر إسالمية:  .4
، مؤسسة آل البيت، 91، وقائع ندوة رقم (1)االنعكاسات السياسات المعنية"

 ، المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب.99ورقة مناقشة رقم 

 مقاصدي جابر بعنوان "مدخل حسن ا الدكتورالدراسة التي أعدى .3
 . (6)لمتنمية"

بالمقاصد في جانب االقتصاد  اأن ىناك اىتمامً مما سبق ذكره  يتضح
يتطمب الرصد والمتابعة لالطالع عن كثب عمى ما يقدم  والمعامالت المالية والذي

، أو لعل من إنتاج عممي لعمو يفيد حركة التأصيل والرصانة في ىذا المجال
                                                           

(3) Zubair Hasan (1995) “Economic Development in Islamic Perspective: Concept, 

Objectives, and Some Issues”, Journal of Islamic Economics, IIUM 1.1(1995): 

pp. 80-111, available at: econpapers.repec.org/paper/pramprapa/3011.htm 

 .http://isegs.com/forum/showthread.php?t=1344 :الموقع العالمي لالقتصاد اإلسالمي (3)
(5) Zubair Hasan (2007) “Economic Development in Islamic Perspective: 

meaning Implications and Policy concerns”, MPRA paper No. 2784, 

November 2007. Available at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2784/. 

مقاصد الشريعة وقضايا وىي في األصل محاضرة ألقيت في الدورة المتخصصة عن "( 6)
"، والتي عقدت في كمية الحقوق جامعة اإلسكندرية بالتعاون مع مركز الدراسات العصر

ىـ الموافق 9311 ذي الحجة(و  - والبحوث القانونية واالقتصادية في شيري )ذي القعدة
م، وقد طبعت أعمال الندوة في كتاب صدر بنفس العنوان من 1116ديسمبر(  –نوفمبر (

 .م1111عام  مركز دراسات مقاصد الشريعة
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 اصحيحً  االمطمع من أىل الخبرة والمراس أن يساىم في توجيو ىذا الجيد توجييً 
 .نحو الرصانة والتناول لممسائل غير المطروقة

 حول الكتاب
  لمرؤية  لمتنمية اإلسالمي البنك إطالق بمناسبة ألقيت محاضرة أصمو

ضرة ىـ، ويبدو أنيا استكمال لممحا9331 الخاصة بنشاطاتو المستقبمية حتى عام
م، والتي حممت عنوان "اإلسالم 1111التي ألقاىا الدكتور شابرا في أكتوبر عام 

، (1)"والتنمية االقتصادية: تشجيع االدخار واالستثمار والتنمية في البمدان اإلسالمية
والتي قدمت ضمن دورة "مقدمة في االقتصاد اإلسالمي" التي نظميا المعيد 

م بمقره بجدة لكنيا 1111مبر إلى ديسمبر عام اإلسالمي لمبحوث والتدريب من سبت
لطمبة في  (Video Conference)نقمت عبر وسائل االتصال التفاعمية الحديثة 

الخارج، بل حتى غيرىم كما يظير من مصدر المعمومة والذي ىو رابط لموقع 
 .البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

  من استفاد أنو المؤلف ذكر مختمفة مناسبات فيبعد ذلك  تألقي ثم 
 .غيرىم من أو الحضور من وردت التي المالحظات

  لمبحوث اإلسالمي المعيد قبل من (م1112) ىـ9313 عام الكتاب طبع 
، وفي 91 رقم مناسبات ورقةك اإلسالمي لمفكر العالمي المعيدمن قبل و  والتدريب،
 .نفس السنة

  (2)والتدريب لمبحوث اإلسالمي المعيد طبعة ىي نستعرضيا التي النسخة. 
                                                           

(7) “Islam and economic development: Promoting saving, investment and development 

in Muslim countries”, available at: 

http://info.worldbank.org/etools/bspan/PresentationView.asp?PID=2206&EID=99. 

(8) M. Umer Chapra, 1429H (2008), “The Islamic Vision of Development in the Light 

of the Maqāsid Al-Sharī‘ ah”, Islamic Research and Training Institute, Islamic 

Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia. 
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، وصفة المحتوى، والشكر العنوان فييا بما صفحة 13 في الكتاب يقع
 كما موزع وىو. والمراجع التوضيحية، والرسومات ،والصفحات اإلخراجية التي قبميا

  :يمي

 صفحات 1 المقدمة. 
 صفحات 1 الشريعة مقاصد. 
 ليا التابعة مناقشة المقاصدمع  )حفظ النفس( (3)البشرية النفس تقوية 

في المائة من  41صفحة، وىو ما يمثل  (13)وعشرين  اوخصص ليا أربعً 
ذا حذفنا الصفحات األولى السابقة لممقدمة ثم صفحات المراجع فإن  الكتاب، وا 

من إجمالي صفحات ( %41)تجاوز الثمث لتصل إلى نسبة ىذا الجزء ست
 .لكتابالمقدمة والنقاش والخاتمة، وليذا يعد ىذا القسم أىم جزء في ا

 وقد تناولو المؤلف في لو التابعة والمقاصد )حفظ الدين( (91)الدين تقوية ،
صفحة، وىو الجزء الثاني األىم في الكتاب وىذا ينسجم  (91)اثنتي عشرة 

مع أطروحات شابرا التي تولي عناية كبرى لألخالق والقيم التي يجب أن 
 يكون مصدرىا الدين في النشاط االقتصادي.

 صفحات. (2) ، ووقع نقاشو في ثمانيلو التابعة والمقاصد (99)لإثراء العق 
 صفحات. 1؛ خصص لو لو التابعة والمقاصد (91)النسل إثراء 
 صفحات (1) ، ووقع نقاشو في خمسلو التابعة والمقاصد (94)تنمية وتوسيع المال. 
 صفحات (4)ثالث  وجاءت في الخاتمة. 

                                                           
(9) Invigorating the Human Self (Nafs), p.17 

(10) Strengthening Faith (Dīn), p.41. 

(11) Enrichment of Intellect (`Aql), p. 53. 

(12) Enrichment of Posterity (Nasl), p. 61. 

(13) Development and Expansion of Wealth, p. 66. 



 هـ1341/1341العام الدراسي                                                113

 

 

جوانب التي ال تولييا األدبيات يتبين من التوزيع أعاله تركيز الكاتب عمى ال
السائدة أىمية في نقاش التنمية والقضايا المتعمقة بيا من خالل مقاصد الشريعة 
التي ذكر المؤلف أن األدبيات اإلسالمية تناقش موضوع الحاجات األساسية أو 

لممجتمع البشري بجميع جوانبيا؛ المادية والروحية من خالليا. ليحدد  الضرورية
د ذلك أسئمة الكتاب الرئيسية والمتمثمة في: ما ىي المقاصد أو الكاتب بع

 وكيف"األىداف" الشرعية؟، وكيف يرتبط بعضيا ببعض؟ وما ىي مضامينيا؟، 
 لإلنسان؟ الحقيقيالرفاه  تعزيز في اإلسيام مجتمعة ليا يتسنى

 والتنمية المقاصد بين الربط في شابرا منيجية 
ثنايا النقاش الذي قام بو شابرا حديث عن  لم يرد في مقدمة الكتاب وال في

نما كان ىذا األمر اجتياد مني حتى يسيل استيعاب المسائل  المنيجية التي اتبعيا وا 
التي طرحيا، وحتى يتم االستفادة مما سيطرح في ىذا الموضوع منو أو من غيره إذا 

موضوع اتفقنا عمى أن ىذه المنيجية صائبة ومناسبة لمناقشة مواضيع مستجدة ك
 التنمية المستدامة. وقد تمثمت تمك المنيجية في ثالثة أمور وىي:

ويتمثل في أن شريعة اإلسالم وتعاليمو، ومن ثم بعثة الرسول  عام: مدخل -
إنما ىي رحمة لمعالمين؛ "وما أرسمناك إال رحمة  -صمى اهلل عميو وسمم –

ا وآثارىا في وىذه الرحمة انعكس أمرىا وظيرت معالمي .-اآلية-لمعالمين"، 
 Realالتشريعات التي جاء بيا اإلسالم، ومن ذلك تحقيق الفالح )الرفاه الحقيقي )

well being).لجميع البشر بغض النظر، عن العرق، والجنس، والمون، والدين ) 
ويبدو أنيا ىذا مدخل درج عميو من يحاول تناول قضايا معاصرة؛ مثل حقوق 

مجتمع المدني من جانب مقاصدي. ولتعضيد ىذا والحرية، والتنمية، وال اإلنسان،
مرة في  (31)األمر ذكر المؤلف أن كممة الفالح ومشتقاتيا وردت نحو أربعين 

في  (13)كتاب اهلل، وأن كممة فوز وىي مرادفة ليا، وردت نحو تسع وعشرين مرة 
كتاب اهلل عز وجل، مما يبين أىمية األمر. ثم ذكر المؤلف أن تحقيق الفالح أو 



 111حوار األربعاء                                                                                                     

 

 

الرفاه الحقيقي يمكن القول أنو ىدف عام لجميع المجتمعات، ويقع اإلشكال بعد 
ذلك في تحديد الرؤية والماىية ليذا الرفاه؛ أىو مادي بحت؟ أم أنو يتجاوز ذلك 
إلى أمور أخرى غير مادية، بل روحية ومعنوية في طبيعتيا؟ ويخمص المؤلف إلى 

سات الميدانية من أن التركيز عمى أنو ال غنى لإلنسان عنيا كما أظيرت الدرا
جانب الدخل والثروة لم يحقق الرفاه الحقيقي لإلنسان، وذلك راجع إلى كون السعادة 

بارتفاع الدخل فقط إلى المستوى الذي يتم فيو إشباع كل الحاجات  اترتبط إيجابيً 
البيولوجية األساسية مثل الغذاء، والماء النظيف، والسكن المريح، والرعاية 

لصحية، وبعد ذلك تبقى السعادة إلى حد ما ثابتة ما لم يتم إشباع حاجات أخرى ا
 تعد ال غنى عنيا لزيادة الفالح أو الرفاه الحقيقي.

وىو تقسيم معروف في مجال  .التابعة والمقاصد األصمية المقاصد -
وقد استخدمو شابرا من أجل تحديد جممة من المقاصد التي تخدم ىدف  (93)المقاصد

ث عن التنمية، أو التنمية المستدامة في ضوء التطورات التي يعرفيا المجتمع الحدي
البشري بعامة، والمجتمعات اإلسالمية بخاصة، وميزة ىذه المقاصد كما يذكر 
المؤلف أنيا قابمة لمتطور والتوسع، بل والتغيير بما يستجيب لتطور المجتمعات 

يم في المدى القصير إال أنو ميم البشرية وتعقد حياتيا ، وقد يكون بعضيا غير م
من الكتاب(، ومن جية أخرى يضيف المؤلف أن تحقيق  94عمى المدى البعيد)ص

المقاصد األصمية قد يتعذر تحقيقو أو يتحقق بصعوبة من غير تحقيق لممقاصد 
التابعة، ومن المعروف "أن الوسائل تأخذ حكم الغايات"، "وما اليتم الواجب إال بو 

م إن تحديد المقاصد التابعة من شأنو أن يمبي حاجات المجتمع اآلن، فيو واجب". ث
 .من الكتاب( 91وفي المستقبل؛ أي لألجيال الحالية وألجيال المستقبل )ص 

                                                           

المقاصد م، "1113ىـ/9311ى سبيل المثال مقال رياض الخميفي، انظر في ذلك عم( 93)
 مجمة جامعة الممك عبدالعزيز: االقتصاد"، الشرعية وأثرىا في فقو المعامالت المالية

 .91-91، مركز النشر العممي، ص ص. اإلسالمي
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تحدث الكاتب في  .غيرىا قبل النفس تقديم أساس عمى المقاصد ترتيب -
أبو حامد  فقرة المقاصد عن بداية نشأتيا ثم عرج عمى التقسيم الذي وضعو اإلمام

الغزالي والمتمثل في الضروريات الخمس؛ حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، ثم 
المال. وذكر المؤلف أن العمماء الذين أتوا بعد الغزالي؛ كاإلمام الشاطبي أقروه 
عمييا، لكن لم يتفقوا معو في مسألة الترتيب، ومن ىؤالء اإلمام فخر الدين الرازي 

غيرىا، ويبدو أن ىذا ىو الترتيب المناسب لمناقشة مسألة  الذي قدم النفس قبل
 .من الكتاب( 91التنمية المستدامة كما يقرر المؤلف )ص 

 لمتنمية؟ اإلسالمية الرؤية لتقديم المنيجية تمك وظفت كيف

عمى ضوء الترتيب السابق لممقاصد بتقديم النفس عمى الدين، ومن خالل 
اقش المؤلف كيف يمكن أن تظير "الرؤية" تحديد جممة من المقاصد التابعة ن

وبين يدي النقاش لكل مقصد  اإلسالمية لمتنمية من خالل المقاصد الشرعية.
يوضح الترابط والتكامل بين المقصد  ابيانيً  اوالمقاصد التابعة لو قدم شابرا رسمً 

األصمي المدروس، والمقاصد التابعة لو، وبقية المقاصد األصمية األخرى من جية، 
وبينيا وبين التنمية من جية أخرى. وفيما يمي نستعرض ذلك من خالل مقصد حفظ 
النفس أو تقوية النفس كما أطمق عميو شابرا والمقاصد التابعة ودورىا في تحقيق 

 النفس تقوية ألن انظرً  " :(91)الرفاه الحقيقي. يقول شابرا في التمييد ليذا األمر
 وليذا. تحقيقو كيفية بيان الالزم من فإن مسة،الخ الشريعة أىداف أحد ُتعد البشرية
 لرفع فقط ليس تحقيقيا، ينبغي التي األساسية البشر حاجات تحديد من بد ال الغرض
نما واستدامتيما، وفالحيم تنميتيم مستوى  استخالفيم دور أداء من اأيضً  لتمكينيم وا 
 الحاجاتب عمييا االصطالح يمكن التي الحاجات، وىذه. بفاعمية األرض عمى

 عمى إلييا اإلشارة وردت البشرية، النفس تقوية في المتمثل األساسي لميدف التابعة
                                                           

وىي ترجمة أولية غير منشورة لمكتاب الُمراجع من إعداد األستاذ محمود ميدي لمكتاب، ( 91)
 تحت المراجعة من قبل المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب.
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 في الفقياء وفصميا المطيرة، والسنة الكريم القرآن في ضمني أو صريح نحو
 والبدني األخالقي المستوى رفع الحاجات ىذه إشباع ضمان يتيح وقد. أعماليم
 استدامة يضمن ثم ومن والقادمة، الحاضرة ألجيالل التقنية القدرات وتعزيز والعقمي،
ليذا المقصد، كما ىي موضحة  اتابعً  اوقد حدد المؤلف أربعة عشر مقصدً  .الفالح"

في الرسمين المدرجين أدناه ثم راح يفصل في أىميتيا وكيفية ارتباطيا بتحقيق الرفاه 
رسم نموذجين اثنين الحقيقي لإلنسان من خالل "الرؤية اإلسالمية"، وسنقدم بعد كل 

  .كأمثمة عمى ذلك

 
ففيما يتعمق باألول يقرر المؤلف  وفي ما يمي نقاش لممقصدين األول والرابع؛

 اميمً  اجانبً  االجتماعية تشكل والمساواة اإلنسانية واألخوة الذات واحترام أن الكرامة
 ىذا ناوليت لمعالم اإلسالمي االحتياجات األساسية لإلنسان، وأن المنظور ىذه من

 وخالية سميمة( الفطرة) األصيمة اإلنسانية الطبيعة بأن التصريح خالل من الجانب
.  لإلفساد تتعرض لم ما( 3 اآلية: والتين ،41 اآلية: الروم) روحي عيب أي من
(. الفطرة) األصيمة سالمتيم أي الحقيقية طبيعتيم عمى الحفاظ البشر واجب ومن

 عن النظر بغض والشرف، بالكرامة البشر خص قد الخالق فإن ذلك إلى إضافة
" آدم بني كرمنا ولقد" الكريم القرآن يقول حيث والعمر، والجنس والمون العرق

 وتعالى سبحانو اهلل خمفاء بجعميم لمبشر التشريف ىذا ويتمثل(. 11 اآلية: اإلسراء)
 ينبغي تعالىو  سبحانو هلل خمفاء كافة البشر أن وبما(. 41 اآلية: البقرة) األرض عمى
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خوة اجميعً  متساوين يكونوا أن ومن مظاىر ىذا التكريم كذلك أن  .لبعض بعضيم وا 
كما تقرر بعض الفمسفات  اوليس مذنبً  ااإلنسان يولد عمى الفطرة، ويولد بريئً 

لمقيام بدوره التنموي ألنو الغاية والوسيمة في ذلك  اوالديانات. وىذا ما يجعمو مييئً 
 .لرفاه الحقيقيلتحقيق الفالح أو ا

 لمعالم اإلسالمي المنظوروفي ما يتعمق بالمقصد اآلخر يذكر المؤلف بأن 
 األمن وىي اإلسالم في الرابعة الشخصية الحاجة ايغطي أيضً  بو المرتبطة والقيم
 عمى واحد فرد قتل بين يسوي الكريم فالقرآن. واألعراض األموال وفي الحياة في
 ،اجميعً  الناس بقتل ،(مسمم غير أو امسممً  ونوك عن النظر بصرف) حق وجو غير
نقاذ  سوى ىذا وليس ،(41 اآلية: المائدة) اجميعً  الناس حياة بإنقاذ واحد فرد حياة وا 
 ذات غير تصبح اإلنسانية واألخوة الحياة احترام إلى اإلسالم دعوة ألن طبيعي أمر

 وقد. المسممين ياةح كإزىاق محرم المسممين غير حياة إزىاق ُيعتبر لم إذا معنى
 دماءكم إن" الوداع حجة في خطبتو في قولو وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ورد

  “. ىذا بمدكم في ىذا شيركم في ىذا يومكم كحرمة عميكم حرام وأعراضكم وأموالكم

 
وفي ما يمي استعراض ألىم ما ذكره المؤلف فيما يخص المقصدين الثاني 

 المناخ المقصد الثاني عشر يذكر المؤلف أن تييئة عشر والرابع عشر. ففيما يخص
 احقوقً  الكريم القرآن بين فقد الزوجين أمر ىام، بين واليدوء والرحمة بالحب المفعم



 113حوار األربعاء                                                                                                     

 

 

 برفق النساء بمعاممة الرجال وأمر ،(112 اآلية: البقرة) الرجال حقوق تساوي لمنساء
نصاف  النبي أكد وقد. بمطف نتجاىي بالتزاماتيم والوفاء ،(93 اآلية: النساء) وا 

 النساء اواصفً  وغيرىا الكريمة القرآنية اآليات ىذه مقتضى وسمم عميو اهلل صمى
 اهلل تقوى عمى الرجال حث الوداع حجة عند خطبتو وفي". الرجال شقائق" بأنين

 حّرج، آخر مقام وفي. "اهلل بأمان" أخذوىن ألنيم النساء معاممة في وتعالى سبحانو
 استغالل طريق عن النساء حقوق غصب من الرجال عمى وسمم، وعمي اهلل صمى

 وقد. عميين أوالدىم تفضيل أو إىانتين أو بناتيم وأد عن نياىم كما.  ضعفين
 توجيو في تكميمي دور وليا صحيحة أنيا عمى وغيرىا الشريفة األحاديث ىذه رويت
 في المتوفى) الثاني ةالخميف عمر، دفع ما ىذا ولعل. اإلنساني الفالح وتعزيز الرجال
 جاء فمما ،اشيئً  النساء نعد ال الجاىمية في كنا: "القول إلى ،(م633/ىـ14 عام

 بأن االعتقاد إلى يدفعنا سبب ثمة وليس" . احقً  عمينا لين رأينا اهلل، وذكرىن اإلسالم
 أمور ،امعً  الوالدين بحب األبناء وحظوة الزوجين بين الطيبة والصالت الحسن الُخمق

 وىي اإلنسانية، لمشخصية عشرة الثانية الحاجة إشباع إلى تؤدي بأن كفيمة يرغ
 .االجتماعي والتضامن األسرة

 ىذه كل إشباع تم إذا وفي ما يتعمق بالمقصد الرابع عشر يقول المؤلف بأنو
 اإلنسانية الحاجة إشباع نتوقع أن لنا يحق األساسية فإنو عشرة الثالثة الحاجات
 ىذه كل إلشباع يكون أن وينبغي. والسعادة العقمي السالم ىيو  عشرة الرابعة

نما والمال، والنسل والعقل النفس عمى فقط ليس إيجابي أثر مجتمعة الحاجات  وا 
 ذلك وسيتيح. وتطبيقو الدين لفيم أفضل بيئة تييئة خالل من اأيضً  الدين عمى
 .والسياسة ادواالقتص المجتمع قطاعات كل في التنمية الستدامة أرحب مجاالً 

ويمضي المؤلف متناواًل بقية المقاصد األخرى عمى نفس المناول ومن خالل 
 المقاصد األربعة عشر السابقة غير أنو يضيف مقاصد تابعة أخرى وىي:
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فيما يتعمق بتقوية الدين: الرؤية الدينية لمعالم )التوحيد، الخالفة، الرسالة،   .9
 األسري والتكافل لمبر الداعمة لبيئةاواآلخرة(، القيم، والتحفيز المالئم، و 

 ، ثم دور الدولة.واالجتماعي

وفيما يخص إثراء العقل: التركيز عمى المقاصد في فيم النصوص،   .1
 والمكتبة والتسييالت البحثية، والتمويل.

 ، واألسرة وسالمة الصحيحة التنشئة، و األخالقية التنميةأما إثراء النسل:   .4

شباع، و الفكرية التنمية  الخوف من الحرية ، والصحية والبيئة لحاجاتا ا 
 .الديون خدمة وعبء األمن وعدم والصراعات

: حرية إقامة المشاريع، االدخار المال وتوسيع تنميةأما في جانب   .3
 واالستثمار، معدل تنمية أمثل.

وفي ثنايا الكتاب عرج المؤلف عمى مسائل تتصل بمناقشة قضية التنمية 
 في ىذا الشأن، من ذلك عمى سبيل المثال:وىي من األىمية بمكان 

   أثر حركة التنوير التي سادت في القرنيين السابع والثامن عشر الميالديين
في أوربا عمى جميع المجتمعات في ترسيخ المنظور العمماني والمادي لمرفاه من 

 خالل التركيز عمى المعايير المادية في ذلك كالدخل والثروة.

  تاريخية وأكاديمية غربية في المجال الديني والتنموي  اإلشارة إلى دراسات
تشير إلى أىمية الدين في تحقيق الرفاه واستقرار المجتمعات، وانتقاد التوجو السائد 
 افي المنظور التنموي الذي يركز عمى الجانب المادي. وقد أفرز ىذا الوضع توجيً 

أن  ذه الحدة إاليحاول التخفيف من ى (New Development Paradigm) اجديدً 
 .اطرحو ال يزال قاصرً 
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   دور الدولة اليام واألساسي في النشاط االقتصادي بشكل عام وفي التنمية
 بشكل خاض، "إن اهلل ليزع بالسمطان ما ال يزع بالقرآن".

   االقتصاد الجزئي -عدم االتساق، بل االنفصام النكد بين المايكرو- 
)المشحون بالقيم( في منظومة  -صاد الكمياالقت-)انعدام القيم(، وبين الماكرو

 االقتصاد التقميدي.

 وتساؤالت ممحوظات 

  امرجعً  14بالمعمومات والمراجع ) اثريً  -كما ظير لي  –لقد كان الكتاب 
من حيث  امعتبرً  ا( عمى صغر حجمو، وقد بذل المؤلف فيو جيدً اوأجنبيً  اعربيً 

الكتاب بسالسة العبارة وسيولة  اختيار األلفاظ والترتيب، والنقاش. كما امتاز
في العزو لممصادر، بل لقد أثبت المقاطع  االعرض، وقد كان الكاتب أمينً 

المستشيد بيا من الكتب العربية في اليوامش بعد أن قدم ليا ترجمة في المتن، 
وىذه حسنة تحسب لممؤلف. ويبدو أن شابرا يتابع وييتم أن تكون كتاباتو متقنة إلى 

ذا لم أعثر عمى أخطاء مطبعية كثيرة وما وقفت عميو يظير أنو يعود حد كبير، لي
إلى اإلخراج المتعمق ببعض النصوص العربية أو بالرسومات وأشير ىنا إلى 

حيث حصل تقديم  99، في اليامش رقم  94مثالين عمى ذلك؛ األول في ص. 
، 1رقم  في الرسم البياني 11وتأخير في النص العربي المنقول، واآلخر في ص. 

في المعمومات  احيث أن بعض المقاصد انزاحت من مكانيا، أو أن ىناك نقصً 
 التي يجب أن يحتوييا الرسم البياني. 

  وفق الكاتب إلى حد كبير في اإلجابة عمى التساؤالت المحددة وفق
الطريقة الخاصة بو والتي عبرت عنيا في ىذه المراجعة بمنيجية شابرا في تناول 

عمى المقاصد والتفصيل فييا ويكاد الكتاب  اأن النقاش انصب كثيرً  الموضوع، غير
يخمو من الحديث عن جوانب التنمية كما ىي مطروحة في األدبيات االقتصادية، 
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أو بناء عمى استقراء واقع المجتمعات وخاصة اإلسالمية منيا، الميم إال إذا كان 
من تمك  التي تعكس بعضً األستاذ شابرا يرى في أن تحديده لممقاصد التابعة وا

اليموم يكفي في ذلك. ىذا من جية، ومن جية أخرى فإني وجدت صعوبة في 
استيعاب ما يريد أن يصل إليو المؤلف من خالل الروابط التي قدميا في 

 الرسومات الخاصة بشرح صمة المقاصد التابعة بالتنمية.

  حول العنوان كان من األولى أن يكون "رؤية إسالمية(An Islamic 

Vision) وذلك لمتعبير عن وجية نظر واحدة، وىي وجية نظر الكاتب وليس ،"
 . (96)(The Islamic Vision)وجية النظر اإلسالمية 

  ىناك بعض اآلثار التي استشيد بيا المؤلف وعزاىا بناء عمى المصادر
التي نقل منيا لمنبي صمى اهلل عميو وسمم، وىي في الحقيقة أقوال لمسمف. مثال 
ذلك "إن اهلل ليزع بالسمطان ما اليزع بالقرآن"، ىي مقولة لعثمان بن عفان رضي 

فإن  وكذلك ذكر المؤلف "تزوجوا وال تطمقوا(، 61، ىامش19)ص (91)اهلل عنو
 الديممي (. وىذا األخير رواه61، ىامش64" )صالطالق ييتز منو عرش الرحمن

ىناك من ذكر أنو ، و (92)ضعيف بسند بن أبي طالب رضي اهلل عنو عمي عن
 .(93)الطبراني أخرجو موضوع

  ن كان في شكل دراسات تناولت خال الكتاب من ذكر لألدبيات السابقة وا 
 "التنمية من المنظور اإلسالمي" بشكل عام وليس من باب المقاصد.

                                                           

 .الفت انتباىي ليذه المسألة األستاذ الدكتور رفيق يونس المصري مشكورً ( 96)
 .http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=56296شبكة مشكاة اإلسالمية: ( 91)
 موقع ممتقى أىل الحديث: ( 92)

                          http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148645. 
 شبكة إسالم ويب:( 93)

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=58439&Option=FatwaId. 

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=56296
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148645
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=58439&Option=FatwaId
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=58439&Option=FatwaId
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  استخدم األستاذ شابرا كممات: التنمية(Development) والتنمية المستدامة ،
(Sustainable Development)( واقتصاد التنمية ،Development Economics) ولم ،

يذكر ىل ىي بمعنى واحد في النقاش الذي يقوم بو أم أنيا مختمفة؟ ما لمستو أنو 
يستخدميا بنفس المعنى، وقد كان يحسن في تقديري اإلشارة لذلك من الناحية 

مطمق لمخروج من المنيجية في اليامش عمى أقل تقدير، أو االكتفاء بمفظ التنمية ال
اإلشكاالت، والنقاش، بل التحفظات التي قد ترد عمى مصطمحي "اقتصاد التنمية"، 

 و"التنمية المستدامة".

  يظير بعض التداخل في نقاش المقاصد التابعة من ذلك عمى سبيل المثال
واألخوة  الذات واحترام الكرامة(؛ 9ناقش المؤلف موضوع الحرية في المقصد رقم )

 مستقاًل بذاتو. اة االجتماعية، مع أنو عد الحرية مقصدً والمساوا

  بعد ذكر المقاصد المعروفة بأن  94و 91ذكر الكاتب في الصفحتين
لكنو لم  المصدرين ىذين من العمماء استنبطياىناك غيرىا في الكتاب والسنة، أو 

يما يذكر أمثمة عمى ذلك ليفتح النقاش في اإلضافة بما يثري. وقد جرى مثل ىذا ف
 .(11)اسادسً  ايتعمق بمسألة الِعرض الذي عده البعض مقصدً 

 لمفالح بـ  الترجمة(Real well being) كان األولى أن يقال الرفاه الحقيقي ،
أرى قد يفيم  (Rationalists)في تقديري، وكذا الحال بالنسبة لمصطمح المعتزلة بـ 

الق ىذا المصطمح منو أن غيرىم غير "عقالنيين"؛ أي "حشويين"، كما جرى إط
، خاصة وأن ىذا في فترة من فترات الصراع واالضطراب الفكري الذي عاشتو األمة

المصطمح لو بريقو ولمعناه في الغرب الذي يحتفي برموز مدرسة االعتزال أكثر 
فقد كان يمكن لألستاذ شابرا أن يذكر المصطمح ويشرح المراد بإيجاز  .من غيرىا

 في اليامش.

                                                           

 .93انظر في ذلك عمى سبيل المثال رياض الخميفي، مرجع سابق، ص. ( 11)
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 لتأخير في ترتيب المقاصد خاضع كما ذكر األستاذ شابرا ىل التقديم وا
عمى أساس استقراء نصوص الشريعة ومن  لطبيعة الموضوع المناقش؟ أم أنو قائم

ثم وجب استعمال ذات المنيج من أجل التقديم والتأخير؟ وىل ىناك اتفاق أو شبو 
رين عمى ترتيب العنص (19)تفاق بين األصوليين كما اطمعت في بعض المصادر

 األول والثاني؛ أي الدين والنفس؟ أم أن أمرىما خاضع لالجتياد؟

 من لمتنمية بنقاشو يتعمق فيما التابعة لممقاصد شابرا األستاذ توصل كيف 
بيا؟ وىذا  عرضيا التي بالطريقة رتبيا أساس أي وعمى اإلسالمية؟ الرؤية خالل

العممية المحكمة في ة نيجيوالم طريقةال عمى الكشفموضوع في غاية األىمية ألن 
الريسوني في األستاذ من شأنو أن يدفع بعمم المقاصد نحو األمام، يقول  ىذا الباب
 مفتاح ىو يخفى ال كما المقاصد[ إثبات ]طرق الموضوع ىذا :"(11)ىذا الشأن

 عمى الباب نغمق بو الذي المفتاح أيضا وىو. الشريعة لمقاصد واإلثبات الكشف
 باسم وأحكاميا الشريعة عمى والمتقولين المقاصد، عمى قولينوالمت المقاصد أدعياء

 وترتيبيا وتعيينيا وتحديدىا الشريعة مقاصد في القول يصبح فحينما .المقاصد
 بثبات نتقدم أن يمكننا وقواعده، ومسالكو أصولو لو ومضبوطا دقيقا عمميا عمال
 قام لما -صحيحات ولربما -إتماما األحكام، مقاصد عن الكشف من مزيد في وثقة
 عمى الباب سيغمق ىذا أن كما .العصور مر عمى. وغيرىم فقياء من أسالفنا بو

 نص ال" شعارىم أصبح واالجتياد، الذين المقاصد باسم التسيب ودعاة الطفيميين
 وغرضنا تأويمنا اتجو حيثما"و" المصمحة ىي فتمك رأينا كان حيثما"و" االجتياد مع

كما أن األمر مرتبط بإنعام النظر مع التفكر مرات  ."الشريعة مقاصد ىي فتمك
                                                           

 .11رياض الخميفي، مرجع سابق، ص. ( 19)
 "، بحثومستقبمو وتطوره نشأتو الشريعة مقاصد في البحثم، "1111يسوني، أحمد الر ( 11)

 9 من بمندن، اإلسالمي لمتراث الفرقان مؤسسة نظمتيا التي الشريعة، مقاصد لندوة مقدم
 ".المقاصد إثبات طرق أىمية، فقرة "11م، ص. 1111 مارس 1 إلى
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ومرات في النصوص الشرعية مع استقراء ومالحظة دقيقة لمواقع، يقول اإلمام 
 ، الشرع وضع أالحظ بل ، شيئا أخترع وال أبتدع، ال ولكني في ىذا :" (14)الجويني
 ".وأتحراه أراه ما يناسب معنى وأستثير

 ر بموضوع الكتاب إال أن شابرا ذكره ىناك سؤال غير مرتبط بشكل مباش
 عمى التركيز" (13)ويتعمق بمسألة لماذا التركيز عمى المقاصد؟ فيقرر شابرا اعرضً 

 الحفاظ في فقط ليس سيساعد لمنصوص المجرد الحرفي المعنى عن بدالً  المقاصد
نما اإلسالمية، لمتعاليم الحقيقي الرونق عمى  الرأي في االختالف من الحد في وا 
 "، فيل ىذا األمر صحيح؟المظاىر عمى المخل والتركيز التسامح وعدم صبوالتع

  ًإال أني أحببت إثارتو  وىذا أمر آخر خرج عن نطاق المراجعة اوأخير
لالستفادة من عمم الحضور في ىذا المقام، ويتمثل ذلك في السؤال التالي: ىل 

أم أنيا أداة مساعدة المقاصد أداة من أدوات استنباط األحكام كأدوات أصول الفقو؟ 
 في االستدالل بيا عمى سالمة الحكم ومراعاتو لممآالت واالعتبارات ؟

                                                           

فى حممي وفؤاد طمص :تحقيق م"،الظم التياث في األمم "غياث (م9313) اإلمام الجويني( 14)
 .11 دار الدعوة، اإلسكندرية، ص المنعم أحمد،عبد

 .12الكتاب الُمراجع، ص. ( 13)
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 .33-4 :ص
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 م.1111 مارس 1
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 (25)ممحق: دراسات مقاصدية اىتمت بقضايا اقتصادية ومالية في االقتصاد اإلسالمي
 مخبر» مجمة ضمن منشور بحث نصيرة مختار اإلسالمي"، لموقف المقاصدية "األبعاد .9
 الرابع، العدد الجزائر، -قسنطينة -سالميةاإل لمعموم عبدالقادر األمير جامعة ،«الشرعية الدراسات

  .112ص: 321ص من صفحة 11: الصفحات عدد. م1111 مارس/ىـ9316صفر ،1ج

 لجنة عن الصادرة المالية والسندات لألسيم الشرعية لممعايير المقصدي "الُبعد .1
 اإلسالمي فقوال عن العالمية الندوة ضمن بحث نعيم محمد أسماديالماليزية"،  المالية األوراق
 المجتمعات في تحقيقيا وسبل الشريعة مقاصد والعشرين، الحادي القرن وتحديات وأصولو

 أغسطس 91-2 من الفترة في بماليزيا العالمية اإلسالمية بالجامعة المنعقدة ،1ج المعاصرة،
  33:  11 ص صفحة 92: الصفحات عدد. ىـ9311 رجب 96-93/ م1116

 نقاشي إبراىيم محمداإلسالمية"،  الشريعة مقاصد تحقيق يفـ ودورىا التصكيك "عممية .4
 والعشرين، الحادي القرن وتحديات وأصولو اإلسالمي الفقو عن العالمية الندوة ضمن بحث

 اإلسالمية بالجامعة المنعقدة ،1ج المعاصرة، المجتمعات في تحقيقيا وسبل الشريعة مقاصد
 عدد. ىـ9311 رجب 96-93/ م1116 أغسطس 91-2 من الفترة في بماليزيا العالمية

 .16:  13 ص صفحة 14:  الصفحات

 بحث عبيات محمد وائل والمصرفية"، المالية اآلليات لتطوير الشريعة مقاصد "أىمية .3
 مقاصد والعشرين، الحادي القرن وتحديات وأصولو اإلسالمي الفقو عن العالمية الندوة ضمن

 العالمية اإلسالمية بالجامعة المنعقدة ،1ج معاصرة،ال المجتمعات في تحقيقيا وسبل الشريعة
 11: الصفحات عدد. ىـ9311 رجب 96-93/ م1116 أغسطس 91-2 من الفترة في بماليزيا
  14:  41 ص صفحة

 أحمد عمي إبراىيم تيمية"، ابن عند المالية المعامالت فـي اإلسالمية الشريعة "مقاصد .1
 الحادي القرن وتحديات وأصولو اإلسالمي الفقو عن ميةالعال الندوة ضمن بحث الطنيجي الشال

 بالجامعة المنعقدة ،1ج المعاصرة، المجتمعات في تحقيقيا وسبل الشريعة مقاصد والعشرين،
. ىـ9311 رجب 96-93/ م1116 أغسطس 91-2 من الفترة في بماليزيا العالمية اإلسالمية

  .49:  91 ص ،صفحة 91:  الصفحات عدد

                                                           
جمعت ىذه المادة من مصادر مختمفة منيا موقع مركز دراسات مقاصد الشريعة كما ( 11)

ئي؛ أشرت لذلك في المقدمة. ومما ىو جدير بالتنبيو أن الترتيب لمدراسات جاء بشكل عشوا
لألىمية، وال لمتاريخ، أو  ابحيث ما عثرت عميو أواًل أدرج أواًل، ولم يكن األمر خاضعً 

 الترتيب اليجائي ألسماء المؤلفين.
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 زيد أبو عبدالعظيمنموذًجا"،  المصارف فوائد: الشرعية واألحكام نسانيةاإل  "المصالح .6
 والعشرين، الحادي القرن وتحديات وأصولو اإلسالمي الفقو عن العالمية الندوة ضمن بحث

 اإلسالمية بالجامعة المنعقدة ،1ج المعاصرة، المجتمعات في تحقيقيا وسبل الشريعة مقاصد
 عدد. ىـ9311 رجب 96-93/ م1116 أغسطس 91-2 من ترةالف في بماليزيا العالمية

  .96:  9 ص صفحة 91:  الصفحات

 كسبو، دسوقي مصطفىالمالية"،  المؤسسات فـي المـال استثمار فـي الشريعة "مقاصد .1
 9 إلى رجب 13 من الفترة في بدبي المنعقدة اإلسالمية البنوك مسيرة ترشيد ندوة ضمن بحث
  .صفحة 13:  الصفحات عدد. الثاني المجمد م،1111 سبتمبر 1 إلى 4 الموافق ىـ9316 شعبان

 مجمة الخميفي، منصور رياضالمالية"،  المعامالت فقو فـي وأثرىا الشرعية "المقاصد .2
 عدد. م1113/ ىـ9311 ، ،9ع ،91مج اإلسالمي، االقتصاد عبدالعزيز، الممك جامعة

  .33: 4ص صفحة 36:  الصفحات

 ضمن بحث سانو مصطفى قطبوتحميل"،  عرض -االستثمار فـي الشرع "مقاصد .3
 السادسة السنة( 914) العدد الشريعة، بمقاصد خاص عدد -( المعاصر المسمم) مجمة

 مارس -فبراير -يناير. ىـ9314 المحرم -ىـ9311 الحجة ذو -القعدة ذو -شوال: والعشرون
  .923: 914 ص من صفحة 41:  الصفحات عدد. القاىرة م،1111

جمال الدين عطية، مجمة كمية الشريعة والدراسات مقاصد عمم االقتصاد اإلسالمي"،  " .91
 .164-114م، ص ص. 9334، 99اإلسالمية، جامعة قطر، ع 

 مركز نشره والذي زغيبة، بن الدينعز  ،"المالية بالتصرفات الخاصة الشريعة مقاصد"  .99
 النفائس دار مكتبة قبل من طباعتو أعيد ثم م،1119 عام بدبي والتراث، لمثقافة الماجد جمعة
 م.1191 عام األردن في عمان في

محمد المختار "، مقاصد الشريعة ومآالت األفعال في العمل المصرفي اإلسالمي "مراعاة  .91
 1-3السالمي، ندوة البركة الثامن والعشرون لالقتصاد اإلسالمي، المنعقدة بفندق ىيمتون بجدة، 

 . 91-1م، ص ص. 1111 سبتمبر 91-96 الموافق ىـ،9312 رمضان

حسين "، مقاصد الشريعة ومآالت األفعال في العمل المصرفي اإلسالمي "مراعاة  .94
حامد حسان، ندوة البركة الثامن والعشرون لالقتصاد اإلسالمي، المنعقدة بفندق ىيمتون بجدة، 

 . 31-93م، ص ص. 1111 سبتمبر 91-96 الموافق ىـ،9312 رمضان 3-1



 193حوار األربعاء                                                                                                     

 

 

م(، 1113ىـ )9311سامي السويمم، "، مقاصد التشريع في المجال االقتصادي"  .93
 .suwailem.netالموقع الشخصي لممؤلف: 

 األولى طبعتو صدرت الذي بية، عبداهلل بن ،"الواقعات ومراصد المعامالت مقاصد"  .91
 .م1191 عام والثانية م،1113 عام

 عام الشروق، القاىرة، دار يوسف القرضاوي، ،"البالم المتعمقة الشريعة مقاصد"  .96
 م. 1191

ورقة مقدمة لندوة ، عبدالرحيم الساعاتيمقاصدية"،  نظرة لمصكوك االقتصادية "الوظائف  .91
 عبدالعزيز الممك بجامعة اإلسالمي االقتصاد أبحاث "الصكوك عرض وتقويم"، التي نظميا مركز

 لمتنمية، خالل اإلسالمي بالبنك والتدريب لمبحوث اإلسالمي والمعيد الدولي اإلسالمي الفقو ومجمع
  .م1191 مايو 11-13 الموافق ىـ9349 اآلخرة جمادى 99-91 الفترة

ورقة مقدمة لندوة "الصكوك ، عبدالباري مشعل"، "مقاصدية رؤية" اإلسالمية "الصكوك  .92
 ومجمع عبدالعزيز الممك بجامعة إلسالميا االقتصاد أبحاث عرض وتقويم"، التي نظميا مركز

 الفترة لمتنمية، خالل اإلسالمي بالبنك والتدريب لمبحوث اإلسالمي والمعيد الدولي اإلسالمي الفقو
  .م1191 مايو 11-13 الموافق ىـ9349 اآلخرة جمادى 91-99

 متمع سارة إعداد من عممية رسالة ،"االقتصادية التنمية في الشرعية المقاصد"  .93
 .الكويت بجامعة م،1113 عام العميا، الدراسات بكمية نوقشت لقحطانيا

 وقضايا الشريعة مقاصد" جابر، نشرت ضمن كتاب حسن "لمتنمية مقاصدي مدخل"  .11
 م.1111 الشريعة عام مقاصد دراسات مركز الصادر عن ،"العصر

الحافظ، ويظير  إحسان محمد ثناء"، الشريعة بمقاصد وضبطو االقتصادي التبادل"  .19
  م.1191أنو في األصل رسالة دكتوراه لمكاتبة، صدر عام 

داغي، الموقع الشخصي  هعمي محي الدين القر "، مقاصد الشريعة في االقتصاد"  .11
 م. www.qaradaghi.com ،1113لممؤلف: 

  د. أحمد ميدي بموافي     ىـ6/4/9341األربعاء في 
 م3/1/1199             
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  قراءة في نظرية القانون واالقتصاد
Reading on the Theory of Law and Economics 

  فيصل محمود العتباني. د
  ستاذ القانون المساعدأ

  مركز أبحاث االقتصاد اإلسالميباحث ب
  

   العرضعناصر 
 لمحة تاريخية في عالقة القانون باالقتصادHistorical Overview  
 تصادطبيعة ومفهوم قانون االق Nature and Concept of Economic Law 
  باالقتصادتطبيقات في عالقة القانون Scope of Applications 
 الخاتمة Conclusion 
  

اتفق علماء االقتصاد على إن علم االقتصاد هو العلم  :المستخلص
الذي يدرس العالقة بين السلوك اإلنساني وكيفية إنتاج وتوزيع 

ومن هذا المنطلق فان هذا . ت والثرواتواستهالك السلع والخدما
الورقة سوف تحلل الدور الفعال للقانون في التطبيق األمثل لعلم 
االقتصاد، وتتقصى مدى إمكانية قيام علم االقتصاد بذاته دون علم 
القانون، أي في أن يعمل بالمعايير االقتصادية وأن يطبق بدون علم 

ت القانونية التي من خاللها القانون وسوف تفصل هذه الورقة المجاال
 أو أنظمة (Law)من خالل قوانين السلطة التشريعية (تتدخل الدولة 

) السوق(في الحياة االقتصادية ) Regulationالسلطة التنفيذية 
  .لتكريس العدالة االجتماعية بين المنتج والمستهلك
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وإلنجاز هدف هذه الورقة، سوف يتم استعراض تاريخي يوضح 
ة المتبادلة بين العلمين لتفعيل كفاءة تطبيق النظرية االقتصادية هذه العالق

وتفترض هذه الورقة أن هذا التحليل سوف يؤدي إلى . وتحقيق أهدافها
 فيذيةتنوائح اللل وا(Law)نتيجة مفادها هو أن للقانون بشقيه القانون 

(Regulation)في تحقيق العدالة االجتماعية واالزدهار  فعاالًا دور 
قتصادي الذي تسعى إليه جميع النظم االقتصادية المعاصرة وبدون اال

. السلطة القانونية فإنه يصعب تحقيق أي من هذه األهداف االقتصادية
وسوف تقترح الورقة مفهوما قانونيا لعلم االقتصاد اإلسالمي بسب 

ي من أترابط العالقة بين القانوني واالقتصاد اإلسالمي أكثر منه في 
  .خرىالنظم األ

  لمحة تاريخية في عالقة القانون باالقتصاد: المقدمة: أوال
) اإلنساني(مجموعة من القواعد لضبط السلوك المدني "يعرف القانون بأنه 

من خالل السلطة التشريعية في الدولة، لتحديد ما هو صواب وما هو خطاء وما 
ظم الروابط تن إذا فهو مجموعة من القواعد التي )١("هو مباح وما هو ممنوع

االجتماعيــة بين األفراد والجماعات وترتب على تلك الروابط، التزامات 
ن إوسبب ذلك . يجب إتباعها وجزاءات تكفل تنفيذ هذه االلتزامات واحترامها

ن اإلنسان إهذا يعني  و)٢("إن اإلنسان مدني بالطبع"اإلنسان كما قال ابن خلدون 
مع اآلخرين من أبناء جنسه بل ومع التعامل  وفطر على العيش مع الجماعة

البيئة التي يعيش فيها، فهو ال يقدر على العيش وحيدا منعزال عنهم حتى ولو 
الرفاهية واكتملت له جميع االحتياجات وبالتالي  وتوفرت له جميع سبل الراحة

فاإلنسان يتعايش مع اآلخرين ويتبادل معهم األفكار والثقافات واألعمال 
 منهشترون وي  منهمشتريتي هنا نظرية العرض والطلب فيواالحتياجات فتأ

                                                             
(1) Definition of Law, Melville M. Bigelow, Columbia Law Review, Vol. 5, No. 1 

(Jan., 1905), pp. 1-19.  
، م٢٠٠٥الطبعـة األولـى     ، تحقيق عبدالسالم الشدادي  " مقدمة ابن خلدون  "، ابن خلدون ) ٢(

  .٦٩-٦٧ : صص، دبالعلوم واألبيت الفنون و، ن خلدونخزانة اب
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ت المتنوعة سواء كانت تبادالال وبذلك تتكون بيئة بها مزيج من الخبراتو
اجتماعية أو تجارية، وفي كل األحوال تتطلب هذه العالقات بيئة قانونية تحكم 

فاإلنسان يستهلك منتجات األرض وما عليها، فهو . وتضبط هذه العالقات
 هلك بطبعه ويحاول االستئثار بأكبر قدر ممكن من خيرات األرضمست

 -قدر من الثروة، وهذا السلوك الذي يفسره االقتصاديون  الحصول على أكبرو
 وكثيرا ما ِيؤدي هذه -)٣(بإشباع الرغبات المختلفة من خالل الموارد المحدودة

ام النزاعات مما قي والعالقات إلى تضارب المصالح والتنازع بين أفراد المجتمع
 يستوجب على المجتمع تشريع قواعد قانونية ملزمة لتنظيم تلك المصالح

  .الحد من قيام النزاعات بين األفراد أو عالجها في حالة وقوعها والمتضاربة

وفي المقابل نجد التعريف التقليدي لعلم االقتصاد بأنه فرع من العلوم 
قتصادي من خالل العالقة بين االجتماعية الذي يعني بدراسة السلوك اال

من جهة ومن جهة أخرى العالقة مع ندرة ) المنتج والمستهلك(األطراف 
 إنتاج السلع وإذا فهو يدرس السلوك االقتصادي من حيث االستهالك. )٤(الموارد

هو يفترض محدودية مصادر اإلنتاج ومن ثم يضع  وتقديم الخدمات، وتوزيعهاو
فراد، كما يسعى علم االقتصاد إلى دراسة االستغالل البدائل لتلبية احتياجات األ

وفي العموم، . األمثل للموارد االقتصادية بهدف تحقيق إشباع احتياجات األفراد
. يتناول علم االقتصاد المشكالت االقتصادية من وجهة نظر الدولة والمجتمع

                                                             

  .من خالل تعريف علم االقتصاد) ٣(
(4) Robbins Lionel "An Essay on the Nature and Significance of Economic Science", 

Second edition, Revised and extended Macmillan and co., Limited, London, 1945. 
Online version. 
<http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Rjz59BT5BzEJ:mises.org/books/rob
binsessay2.pdf+an+essay+on+the+nature+and+significance+of+economic+science
&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESgFsZ72nIKbbL55jqPI75OROBPoFn4Z-
LL_f7KZnAIolx-
70ekCjp1JnFyR86HCVBkxeulI6EQx9mJEH3MKATBsBieVU2xvY1e2anO4e2bcZ
psE4Xpsmg5DPhBvov9MRVDSP4DN&sig=AHIEtbR6QSnh2lTC-
v49hCjYopQe6O-ixQ> 
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وفي الفكر اإلسالمي كلمة االقتصاد تأتي بمعنى القصد وهو التوسط 
والقصد في اآلية منزلة بين . )٦(}واقِْصد ِفي مشِْيك{، كما قال تعالى )٥(عتدالواال

  .)٧(وهي منزل الوسط ،التفريط واإلفراط
وقد خلق اهللا أدم وعلمه األسماء واألشياء وكيف يفعل بها وما يفعله وماال 

 علمه اسم كل :قتادةقال ابن عباس ومجاهد و"} ...وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها{يفعله 
وقال . شيء حتى القصعة والقصيعة وقيل اسم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة

 وقيل صنعة كل شيء قال ، أسماء المالئكة وقيل أسماء ذريته:الربيع بن أنس
أهل التأويل إن اهللا عز وجل علم آدم جميع اللغات ثم تكلم كل واحد من أوالده 

ويا {ثم قال تعالى ألدم . )٨("اختص كل فرقة منهم بلغةبلغة فتفرقوا في البالد و
 تَقْربا هِذِه الشَّجرةَ فَتَكُونَا  ِمن حيثُ ِشْئتُما والتَ وزوجك الْجنَّةَ فَكُالآدم اسكُن َأنْ
الظَّاِلِمين فاآلية فيها أمر بإباحة التمتع بما في الجنة من ثمار وأشياء )٩(}ِمن 

ومن . التمتع بشيء واحد فقط وهو الشجرة المحرمة( عن ى ونه)١٠()الكاسته(
 من أن يعلم عباده شيء دون شيء فال ، عز وجل تنزه،القصة يفهم أن اهللا

يتصور أن اهللا عز وجل علم اإلنسان فنون استخراج ما على األرض دون أن 
ى سوء يعلمهم الضوابط التي تحكم هذا العمل كما أنه عز وجل ال يعذب عل

، )الشريعة(استخدام اإلنسان لما وهبه اهللا دون أن يعلمهم مسبقا باألمر والنهي 
  . )١١(}وما كُنَّا معذِِّبين حتَّى نَبعثَ رسوالً{

                                                             
  .المعجم الوسيط، مادة قصد) ٥(
  .١٩ية آسورة لقمان، ) ٦(
 . ٤٩٩ص، ٥مجلدتفسير ابن كثير، ) ٧(

katheer=t&arb=l&412=Page?asp.Tafseer/tafseer/Quran/org.qurancomplex.www://http    
  .٣١ية آسورة البقرة، تفسير البغوي، ) ٨(
  .٣٥ية آ ،قرةبسورة ال) ٩(
  .كلمة استهالك من باب المقاربة واألصل أن نعيم الجنة ال يستهلك) ١٠(
  .١٥ية آ ،سورة اإلسراء) ١١(
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وجاءت ذرية بني أدم لتتعرف على األشياء التي علمها اهللا ألبيهم ادم 
واألعراف فيما بينهم وتكونت المجتمعات والقبائل، وتعارفوا على بعض العادات 

فمنذ عرف اإلنسان عرف معه . وأصبحت عرفا ملزما ثم تطورت لتصبح قانونا
استهالكه لما في األرض وكلما زاد االستهالك زادت القيود والضوابط وربما 

  .د حروب وصراعات على االستهالكجاءت الضوابط بع
وقوانين ثم بعث الرسول صلى اهللا عليه وسلم بدين اإلسالم ليضع أسس 

يا بِني آدم : (ربانية لضبط الحياة بأكملها ومنها العملية االقتصادية فقال تعالى
 ِحبالَ ي ِرفُواْ ِإنَّهالَ تُسواْ وباشْرِجٍد وكُلُواْ وسكُلِّ م ِعند خُذُواْ ِزينَتَكُم

ِرِفينسكلوا " ماجه ، وقال صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه النسائي وابن)١٢()الْم
 لذا فقد ربط اإلسالم بين )١٣("وتصدقوا والبسوا في غير إسراف وال مخيلة

وبين سلوك االستهالك اإلنساني وجعله مقيدا في حدود عدم ) القانون(األحكام 
ال ضرر وال "اإلسراف ومضرة اآلخرين كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

السلوك اإلنساني وجعل لها ولذا جاء اإلسالم لتنظيم وترشيد هذا  .)١٤("ضرار
ضوابط أولها باإليمان باهللا واليوم اآلخر وأخرها خوف اهللا من كسب الحرام 

أو (وأكل أموال الناس بالباطل وبينهما الكثير من المعايير األخالقية والشرعية 
فاهللا عز وجل ). القانونية ووفق ما يحدده ولي األمر من خالل السياسة الشرعية

 كثير، ابنبمفهومه االقتصادي كما فسره " المال"ان للخير وهو يعلم حب اإلنس
:  وهو-وإنه لحب الخير:  قال أي،)١٥()وِإنّه ِلحب الْخَيِر لَشَِديد: (فقال تعالى

                                                             
  .٣١ية آ ،األعرافسورة ) ١٢(
 .٣١ آية ،تفسير ابن كثير، سورة األعراف) ١٣(
 الموطَِّأ في ماِلك هورواَ مسنَداً، وغَيرهما والدار قطِْني ماجةَ، ابن رواه حسن حِديث) ١٤(

 سِعيٍد، َأبا فََأسقَطَ وسلم عليه اهللا صلى النبي عن َأِبيِه عن يحيى بِن عمرو عن مرسالً
لَهقٌ وطُر يقَوا يهضعاً بضعب.  

  .٨ية آ ،العادياتسورة ) ١٥(
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؛  ويعني أن اإلنسان شديد في محبة للمال، أو أنه حريص بخيل. لشديد-المال
ه الفطرة بدون توجيه عقائدي ولذا لم يترك اهللا عز وجل هذ. من كثرة حبه للمال

وحصَل (، )١٦()َأفَالَ يعلَم ِإذَا بعِثر ما ِفي الْقُبوِر(فذًكر اإلنسان باليوم اآلخر بقوله 
، ثم توجيه أخالقي بقوله )١٨()ِإن ربهم ِبِهم يومِئٍذ لّخَِبير(، )١٧()ما ِفي الصدوِر

م والسعِة َأن يْؤتُوا ُأوِلي الْقُربى والْمساِكين وال يْأتَِل ُأولُو الْفَضِل ِمنْكُ(
 اللَّهو لَكُم اللَّه غِْفري َأن ونوا َأال تُِحبفَحصلْيفُوا وعلْيِبيِل اللَِّه وِفي س اِجِرينهالْمو

ِحيمر َأ(، ثم توجيه شرعي فشرع الزكاة بقوله تعالى )١٩()غَفُور خُذْ ِمن اِلِهموم
 ِميعس اللَّهو ملَه كَنس لَاتَكص ِإن ِهملَيلِّ عصا وِبه كِّيِهمتُزو مهرقَةً تُطَهدص

ِليموكذلك يشمل التوجيه الشرعي توجيه قانوني أو تنظيمي يصدره ولي . ،)٢٠()ع
 ولي األمر األمر للمصلحة العامة من باب السياسة الشرعية وله أن يرجع فيه

جور الْعماِل : والِْقسم الثَّاِني( كما جاء في األحكام السلطانية ،إلى قانون العدالة
ِفيما يِجبونَه ِمن الَْأمواِل فَيرِجع ِفيِه إلَى الْقَواِنيِن الْعاِذلَِة ِفي دواِويِن الَْأِئمِة فَيحِمُل 

فَِإن رفَعوه إلَى بيِت الْماِل ،  الْعماَل ِبها وينْظُر ِفيما استَزادوه النَّاس علَيها ويْأخُذُ
 وهذه القوانين وإن كانت )٢١()وِإن َأخَذُوه ِلَأنْفُِسِهم استَرجعه ِلَأرباِبِه، َأمر ِبردِه 

ة كما في من وضع ولي األمر أو الدولة فهي ال تخرج من أصول القرآن والسن
وال تَْأكُلُوا َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل وتُدلُوا ِبها ِإلَى الْحكَّاِم ِلتَْأكُلُوا فَِريقًا (قوله تعالى 

وهنا يمكن فهم مدى الترابط بين السلوك البشري . )٢٢()ِمن َأمواِل النَّاِس ِباِإلثِْم
                                                             

  .٩ية آ ،العادياتسورة  )١٦(
  .١٠ية آ ،العادياتسورة ) ١٧(
  .١١ية آ ،العادياتسورة ) ١٨(
  .٢٢ية آ ،النورسورة ) ١٩(
  .١٠٣ية آ ،التوبةسورة ) ٢٠(
، "األحكام السلطانية والواليات الدينية"الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ) ٢١(

  .١٠٧ ص،م١٩٨٩مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت،   أحمد مبارك البغدادي،:تحقيق
  .١٨٨ ية، آالبقرةسورة ) ٢٢(
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ارسه الدولة من خالل السلطة بكافة أنواعه مع التشريع القانوني الذي تم
 القانوني يمكن تخيل مدى الفوضى السلوكية تشريعالتشريعية، وبدون وجود ال

ومع ما سبق فنجد أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ترك مساحة من . بين الناس
أمر الدنيا بصفة عامة واالقتصاد بصفة خاصة ليتم تنظيمه وتقنينه من خالل 

ية ففي قصة تأبير النخل وعندما مر عليه الصالة المعرفة والتجربة البشر
ما يصنع هؤالء فقالوا يلقحونه يجعلون : (والسالم على قوم يلقحون النخل، فقال

الذكر في األنثى فيلقح فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أظن يغني ذلك 
لك فقال شيئا قال فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذ

إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فال تؤاخذوني بالظن ولكن إذا 
 :وفي رواية )٢٣()حدثتكم عن اهللا شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على اهللا عز وجل

ويفهم من الحديث جواز االجتهاد في سائر األمور ). أنتم أعلم بأمر دنياكم(
 يجتهد في أموره الدنيوية الخاصة بما يناسبه الدنيوية، بل ويجب على كل فرد أن

وينفعه، فله أن يبحث في السنن الكونية التي خلقها اهللا وجعلها للناس أية، وله أن 
اجر تيمارس تجارته بما يفيده ويفيد المجتمع، دون التعرض لمحارم اهللا، فال ي

ن ناحية ولذا فال تتدخل الشريعة في المباحات؛ إال م. في الخمر والتبغ مثال
الحالل والحرام، أو في ما يتعلق بمصلحة األمة مثل تحريمه لإلسراف أو التقتير 
أو اإلضرار بالغير ونحو ذلك من األمور العامة التي تجري في كل المسائل 

وهنا يتضح ان اإلسالم جاء ليضع أطر شرعية عامة وترك تفاصيل . تقريبا
ومثال ذلك ما . بة البشرية والعلميةكثير من األمور ليتم تقريرها من خالل التجر

ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم في عدم تحديد أسعار السلع للناس وأعتبرها من 
الظلم والجور واألصل أنها متروكة لسنن اهللا الكونية التي تتبع طرائق 

                                                             
 .لكترونيةإ، نسخة ـه١٤١٦ دار الخير، ،"شرح النووي على مسلم"اإلمام النووي ) ٢٣(

idfrom&1115=ID&53=no_bk?php.book_display/newlibrary/net.islamweb.www://http<
                                                                        1=startno&53=bookid&7059=idto&7054=  
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نما جاء اإلسالم لتوضيح أحكام الحالل والحرام دون التعرض إ، و)٢٤(الحياة
والَ  {، ولذا فسر اإلمام القرطبي السفهاء في قوله تعالى لتفاصيل حياة الناس

الَكُمواء َأمفَهبأنهم الجهال في أحكام الشرع، وأستشهد بقول عمر } تُْؤتُواْ الس
  .)٢٥()من لم يتفقه فال يتجر في سوقنا(رضي اهللا عنه 

للمصلحة العامة لألمة في ) كقانون(وكان أول من استخدم السياسة الشرعية 
 حيث لم يوزع األرضي )٢٦( الدولة اإلسالمية هو عمر بن الخطاباقتصادبناء 

المفتوحة في عهده على الفاتحين وإنما ابقاها في أيدي أصحابها وضرب عليهم 
.  عملية اإلنتاج وإيجاد مورد مالي دائم للدولةاستمرارضريبة الخراج بهدف 

ت وحدد ملكيتها وفق تملك األرضي الموا) وضع أحكاما تنظيمية(وكذلك قنن 
 المقدرة على إحيائها، وهو اول من أتخذ بيت المال وأول من أخذ الزكاة على

الخيل عندما علم ان الخيل قد تؤخذ للزينة او التجارة، وكذلك فهو أول من اتخذ 
دار للمؤونة، فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب لتقديم المعونات ألهل 

 فرضها عمر رضي اهللا عنه اقتصاديةن هذه كلها تدابير وال شك أ. )٢٧(الحاجة
ن عمر بن إفال شك . وللمصلحة العامة لألمة" السياسة الشرعية "بقوة القانون 

                                                             
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن البيوع كتاب - الترمذي ، سنن ١٣١٤رقم الحديث   ) ٢٤(

 قـال  أنس عن وحميد وثابت قتادة عن سلمة بن حماد التسعير، حدثنا  في جاء ما باب -
 فقـال  لنا سعر اهللا رسول يا فقالوا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على السعر غال
 مـنكم  أحـد  وليس ربي ألقى أن ألرجو وإني الرزاق الباسط القابض المسعر هو اهللا إن

  .صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال مال وال دم في بمظلمة يطلبني
 لكترونية موافقة إنسخة   )٥(ية  آسورة النساء،    ،)القرآن ألحكام الجامع (القرطبي تفسير) ٢٥(

   موقع المشكاة،للمطبوع،
>http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=6&book=254<  

مجلة مركز بحـوث    " الفكر االقتصادي عند عمر بن الخطاب      "،محمد رواس قلعة جي   ) ٢٦(
  .هـ١٤٠٨) ٣(السنة والسيرة، العدد 

لكترونيـة،  إ نـسخة    ،، دار ابن حـزم    "تاريخ الخلفاء الراشدين   "، جالل الدين السيوطي   )٢٧(
  .١١١، صم٢٠٠٣بيروت، 
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" السياسة الشرعية"الخطاب في هذه الحاالت قد استخدم القانون من خالل 
 بل ،للمصلحة االقتصادية لألمة وليس من خالل نص شرعي من القرآن والسنة

نه رضي اهللا عنه استرجع أرضي الموات التي منحها الرسول صلى اهللا عليه إ
بكر الصديق لبعض الصحابة عندما علم انهم لم يقوموا بإحيائها  بوأوسلم و

وقد كتب الدكتور رفيق المصري ورقة . وجعلها لمصلحة مجموع األمة
  .)٢٨(استعرض فيها الدور الفقهي في تأصيل أساسيات علم االقتصاد

عنى بتنظيم ورقابة وتوزيع هذه نى بالثروة، فالقانون يعصاد يذا كان االقتوإ
 وال )٢٩(الثروة، فال شك أن اإلنسان بطبعه وفطرته يحب التملك وزيادة التملك

ن كتب آدم وفي هذا الشأينفك عن فطرته حبه وميله لتعظيم منفعته الشخصية، 
من خالل 'م حيث ناقش فيه كلمة الثروة ١٧٧٦في عام " ثروة األمم"سميث كتاب 
 وتوزيع الثروة واستهالك الثروة، ،إنتاج الثروة، وتبادل للثروة: أربعة محاور

فالثروة . وعلى ذلك يمكن القول بأن آدم سميث أعتبر االقتصاد هو علم الثروة
ومن خالل .  التي يتعامل بها بواسطة المالعند آدم سميث تعني السلع والخدمات

هذا التعريف يمكن تحليل المحاور األربعة على النحو التالي؛ المحور األول وهو 
بها إنتاج السلع والخدمات  إنتاج الثروة فإن ذلك يتطلب معرفة الكيفية التي يتم

األرض والجهد : وهذه الكيفية تتطلب الخوض في عوامل اإلنتاج األربعة
                                                             

، المعهد  "إسهامات الفقهاء في الفروض األساسية لعلم االقتصاد       "،رفيق يونس المصري  ) ٢٨(
اإلسالمي لبحوث والدراسات، سلسلة محاضرات العلماء الفائزين بجائزة البنـك رقـم            

  .ه١٤١٥جدة، ، ١٤
 الذَّهِب ِمن الْمقَنطَرِة والْقَنَاِطيِر والْبِنين النِّساء ِمن الشَّهواِت حب ِللنَّاِس زين ﴿" قال تعالى  )٢٩(

 حـسن  هِعنـد  واللّـه  الدنْيا الْحياِة متَاع ذَِلك والْحرِث واَألنْعاِم الْمسومِة والْخَيِل والِْفضِة
سـورة  ) جمـاً  حباً الْماَل وتُِحبون: ((تعالى ، قال )١٤(ية  آ ،ل عمران آسورة  " ﴾ الْمآب
 وسـلم  عليـه  اهللا صلى النبي حديث وفي"، وقال صلى اهللا عليه وسلم       )٢٠(ية  آ ،الفجر

 إال فـاه  يمـأل  ولن واديان له يكون أن أحب ذهب من وادياً آدم البن كان لو (الصحيح
   .٥٩٨٨ :البخاري صحيح" )لتراب ويتوب اهللا على من تابا
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ن كل عامل من هذه العوامل في حد إوال شك . بشري ورأس المال والتنظيمال
ذاته يتطلب ترتيبات قانونية مستقلة وال يمكن العمل بأي منهم بدون هذه 

 وإال أختل تطبيق هذه العوامل بل وأدى إلى صراعات ،الترتيبات القانونية
يقات القانونية وسوف يتم تفصيل تلك الترتيبات من خالل فصل التطب. ومنازعات

وثاني هذه المحاور من مفهوم الثروة هو تبادل الثروة من خالل التجارة . أدناه
فلكل مجتمع متطلبات ورغبات . والهبات واإلرث والمعاوضات بكل أنواعها

متعددة، فعند إنتاج السلع والخدمات في المجتمع فإما يتم تلبية هذه المتطلبات 
و قد يكون هناك نقص في هذه المتطلبات والرغبات وفقا لحاجة المجتمع أ

والرغبات ويأتي هنا الدور التنظيمي القانوني في تبادل الثروة بحيث يتمكن كل 
ثم يأتي الجانب الثالث وهو . فرد في المجتمع في إشباع وتلبية رغباته المتعددة

توزيع الثروة، ويعني توزيع الدخل القومي بين مختلف قطاعات أو أفراد 
من خالل الخدمات التي تقدمها الدولة، وال شك أنه ال يمكن توزيع المجتمع 

والجانب األخير استهالك . الثروة بدون تشريعات خاصة تضبط هذه العملية
الثروة وهو مرتبط بما قبله من محاور، واالستهالك هنا يعتبر مؤشرا لإلنتاج 

لخدمات، ومن جانب والتوزيع، وهو األداة المساعدة في العملية اإلدارية للسلع وا
آخر يعتبر أدم سميث، أن االقتصاد السياسي هو العلم الذي يدرس موقف رجل 

 من تدخل (Legislator or Regulator) أو المشرع أو المنظم (Politician)الدولة 
: الدولة في االقتصاد، وهو العلم الذي يقترح طرق مختلفة في ضبط االقتصاد

 الوفرة أو االكتفاء للناس، مثل قوانين تنمية مثل إيجاد الكيفية التي تحقق
المشاريع الصغيرة وثاني هذه الطرق هو كيفية تزويد الدولة أو األمة بعائدات 
وموارد كافية للخدمات العامة التي يحتاجها الناس، مثل قوانين تشجيع االستثمار 

وهنا يطرأ سؤاال مهما وهو ما هي هذه . األجنبي أو االستثمار الصناعي
األدوات المستخدمة من رجل الدولة أو المشرع لتحقيق الوفرة أو االكتفاء 

 الحاكم -أن للدولة " سميث الذاتي؟ هل هي أدوات قانونية أم إدارية؟ ويقرر أدم
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 وبدون تساهل أو مبررات أن يراقبوا االقتصاد من خالل مراقبة -والوزراء 
قوانين المكملة أو من خالل استهالك الناس وكبح جماح نفقاتهم إما من خالل ال

  .)٣٠("حظر استيراد الكماليات من الخارج
 إال أنه - القانون واالقتصاد -وبالرغم من هذا الترابط النظري بين العلمين 

في التطبيق قد يحدث فجوات وتنافر بسبب أو آخر، ففي منتصف القرن الماضي 
 اكتراث وعدم هناك عدم كان هناك سلوك تقليدي أعطي انطباع بأن) م١٩٥٨(

تعاون من كال الجانبين، ثم تغير هذا السلوك تدريجيا حتى وصال إلى مرحلة بين 
ومن بعد ظهور وتطور ظاهرة االقتصاد السياسي، أصبحت . )٣١(التعاون والعداء

موضوعات األنظمة العامة والسياسات في تنظيم الحياة االقتصادية من 
وضوعات المطروحة للدراسة، الموضوعات المهمة كما إنها أصبحت من الم

 في ورقته -وقد ناقش رونالد كوس . األمر الذي أعطى تقاربا نوعيا بين العلمين
 المشكالت الناتجة من األنشطة االقتصادية وكيفية -" مشكلة الكُلفة االجتماعية"

 بين  وطيدةمعالجتها، حيث أقر بدءاً بأنه ومن منظور اقتصادي، فإن هناك عالقة
وق واإلنتاجية االقتصادية تزيد من فعالية هذه اإلنتاجية، ودون وجود تنظيم الحق

تنظيم قانوني للحقوق فال يمكن أن تصل اإلنتاجية للكفاءة الالزمة، وأنه ال يمكن 
للوصول لترتيبات فعالة للحقوق من خالل السوق فقط، بل ال بد من وجود نظام 

 دور مؤثر -)٣٣(ا ذكر ستيجلر كم-وربما إن دور القانون هنا . )٣٢(قانوني فعال

                                                             
(30) Adam Smith, (17) 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the 

Nation', Copyright © 2005 The Pennsylvania State University, p. 283 < 
http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/adam-smith/Wealth-Nations.pdf >  

(31) George Stigler, "Law or Economics" in 'Journal of Law and Economics', The 
University of Chicago Press, Vol. 35, No. 2. (Oct., 1992), pp. 455-468. < 
http://links.jstor.org/sici?sici=0022-
2186%28199210%2935%3A2%3C455%3ALOE%3E2.0.CO%3B2-G > 

(32) Ronald Coase, "The Problem of Social Cost" in 'Journal of Law and Economics', 
Vol. 3. (Oct., 1960), pp. 1-44.  

  .ستيجلر، المرجع السابق) ٣٣(
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: وداعم وليس دور ريادي، أي بمعنى أنه دور الحق للنظرية االقتصادية
فاالقتصاديون ينظرون اقتصاديا وهذا التنظير ال يمكن أن ينزل على أرض الواقع 

لذا، فيجب على أي نظام قانوني أن . دون تدخل النظام القانوني بتشريعاته وآلياته
 منتجين ومستهلكين -ظومة لحفظ الحقوق بين أفراد المجتمع يهدف إلى تأسيس من

  . والذي من شأنه أن يؤدي للكفاءة االقتصادية-

ومما تقدم يمكن إدراك حقيقة ضرورة وجود القانون في حياة اإلنسان 
بصفة عامة وفي حياته االقتصادية بصفة خاصة ويمكن تلخيص هذه الضرورة 

  :من خالل عدة نقاط

ترك العالقات بين الناس بشتى فروعها، عائلية كانت أو ال يمكن أن ت  .١
اقتصادية أو سياسية، بدون تنظيم قانوني وإال أصبحت الحياة فوضى ينظمها كل 

  .فرد وفق رغباته واحتياجاته

 تطور العالقات االقتصادية وتشابكها مما أدى إلى نشوء عالقات مشتركة  .٢
تمعات األخرى كمطلب رئيسي من  بين أفراد المجتمع الواحد وبين المجومعقدة

 .متطلبات عجلة الحياة

تعدد األنشطة وتنوعها بين األفراد واختالف حاجاتهم، وربما تماثلها   .٣
وتقاربها وتداخلها في بعض األحيان، مما يؤدي إلى تضارب وتنافس يؤول إلى 

ل التنازع والشقاق، فاإلنسان ال يمكن أن يسيطر على رغباته واحتياجاته دون تدخ
  .قانوني يحاسب، ويحاكم، ويعاقب

 هو من ارتضى الضوابط القانونية من خالل -منذ القدم -اإلنسان   .٤
العادات واألعراف بين أفراد المجتمع الواحد، وبين المجتمع مع غيره من 
 المجتمعات، ومع مرور األزمنة أصبحت هذه األعراف والقواعد ملزمة بين

سه من يملك سلطة تشريع هذه القوانين اإلنسان هو الذي أوجد لنف والناس،
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(Legislation) وسلطة تنفيذها (Government) بدءاً باألب مرورا بالقبيلة ،
  . وانتهاء بالدولة الحديثة

لم ينفك أصال من المجتمعات البشرية بجميع طقوسها ومعتقداتها،   .٥
 هي القانون اإلل أو(Spirit Law)  القانون الروسيسماوية أو وثنية، فكرة

(Divine Law) وتعتبر هذه القوانين مصدرا لكثير من القوانين الوضعية 
 .المعاصرة التي بدونها ال يتصور وجود حياة مدنية لإلنسان

  طبيعة ومفهوم قانون االقتصاد: ثانيا
ال يوجد تعريف محدد لمصطلح قانون االقتصاد، بسبب إن هذا المصطلح 

. د القانون الخاص والقانون العامما زال في معظم الجامعات يصنف ضمن موا
فيعتبر ) أفراد وجماعات(فهو من حيث العالقات بين فئات المجتمع الخاص 

ضمن القانون الخاص فمن حيث عالقة الدولة مع فئات المجتمع الخاص فيعتبر 
فالقوانين واألحكام التي تصدرها الدولة لتنظيم سعر الفائدة . ضمن القانون العام

 ،خار واالستثمار تُصِنف القانون االقتصادي ضمن القانون العاموالبطالة واالد
وأما القوانين التي تصدرها الدولة لتنظيم السلوك االقتصادي بين الناس مثل 
التجارة وحقوق الملكية والعرض والطلب فتُصِنف قانون االقتصاد ضمن القانون 

مجموعة القواعد  "وبالعودة للتعريف العام للقانون المذكور أعاله وهو. الخاص
من خالل السلطة التشريعية العليا في ) اإلنساني(المتعلقة بضبط السلوك المدني 

، يمكن "الدولة، لتحديد ما هو صواب وما هو خطاء وما هو مباح وما هو ممنوع
إعادة تخصيص التعريف لينطبق فقط على قانون االقتصاد وبالتالي فإننا يمكن 

المنتج (واعد المتعلقة بضبط السلوك االقتصادي مجموعة الق"أن نعرفه بأنه 
من خالل السلطة التشريعية العليا في الدولة، لتحديد ما هو صواب ) والمستهلك

  )". ال يمكن فعله(وما هو محظور ) يمكن فعله(



 ھـ١٤٣١/١٤٣٢                                              العام الدراسي ٢٣٤
 

 

ويمكن فهم هذه الجزئية إذا ما فهمناها ضمن تعريف االقتصاد الكلي 
أو  االقتصاديات الوطنيةدراسة "و واالقتصاد الجزئي، فاالقتصاد الكلي ه

مجموع اإليرادات و، المنتجةالخدمات و للسلع الكمية اإلجمالية من حيث اإلقليمية
وبالنسبة . )٣٤("سعارلأل العامالسلوك و، المنتجة العمالةمستوى  و،المكتسبة

دراسة السلوك االقتصادي للمستهلكين األفراد والشركات "لالقتصاد الجزئي فهو 
ويعتبر األفراد على حد . ات وتوزيع إجمالي اإلنتاج والدخل فيما بينهاوالصناع

. )٣٥("السواء بأنهم الموردين للعمالة ورأس المال وهم المستهلكين للمنتج النهائي
وعلى هذا فإن جميع القوانين واألنظمة التي تصدرها الدولة لتنظيم مواضيع 

 مواضيع قانون االقتصاد االقتصاد الكلي ومواضيع االقتصاد الجزئي هي ضمن
 - على سبيل المثال-وفي حالة االقتصاد الكلي، فالدولة . بشقية العام والخاص

يمكن أن تعزز سالمة ومتانة سياسات االقتصاد الكلي من خالل تشريع قوانين 
ومعايير رقابية بنكية دقيقة تعزز المالءة المالية في النظام المالي، وفي مجال 

القانون " في كتابه )٣٦(جزئي، فقد أستعرض جيمز هارستتنظيم االقتصاد ال
عدة ترابطات وعالقات متبادلة بين القانون وأي مشروع " والتنمية االقتصادية

صناعي محدد كجزء من النشاط االقتصادي في بلد ما، وهو ال شك ينطبق على 
ات هذا الترابط بين العلمين يتمحور في مئ و.بقية االنشطة االقتصادية األخرى

من التشريعات واألحكام القضائية وأعداد ال تحصى من التعامالت التعاقدية بين 
الناس، وجميع هذه الترابطات والعالقات ال تخرج من أربعة مواضيع قانونية 

                                                             
(34) The, Encyclopedia Britannica 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/355411/macroeconomics>. 
  .المرجع السابق) ٣٥(

(36) James Hurst, "Law and Economic Growth" The University of Wisconsin Press, 
1984. P.4. 
<http://www.nwcouncil.org/dropbox/Env%20Policy/Jan%2024/Hurst%20Law%20
and%20Economic%20Growth.pdf> 
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قوانين الملكية الفردية والملكية العامة، وقانون العقود وما يتفرع منه، : وهي
  .قانون اإلداري والتنظيمات المحليةقوانين المسئولية التقصيرية والضرر، ال

كما يطلق مصطلح قانون االقتصاد كمصطلح علمي للقانون الطبيعي لعلم 
ويقصد بالقانون العلمي، أي  االقتصاد وليس كمصطلح قانوني يراد به االلزام،

القانون الناتج عن دراسة علمية كمية لسلوك وأفكار البشر نحو ظاهرة 
لك بقانون نيوتن، والقوانين االقتصادية المثبتة من ويمكن تمثيل ذ. )٣٧(محددة

خالل تجربة بشرية مثل قانون العرض والطلب وقانون االسعار وتعتبر من 
القوانين الطبيعية لعلم االقتصاد، وهي تختلف تماما عن القانون االلزامي مثل 

  .قانون الضرائب على سبيل المثال

المصطلحات االقتصادية في ففي قاموس : وفي مجال االقتصاد اإلسالمي
مذهب ونظام، يشمل : "الحضارة اإلسالمية يعرف االقتصاد اإلسالمي بأنه

مجموعة األصول والمبادئ والقواعد االقتصادية العامة، المستخرجة من القرآن 
 ويحدد القاموس أهم سمات االقتصاد اإلسالمي )٣٨(..."الكريم والسنة النبوية

ال في األمة، ونطاق الحقوق العامة لهذه الثروات وظيفة الثروات واألمو: وهي
واألموال، ومعنى وحدود وضوابط الملكيات بكل انواعها ومشروعيتها، ومعنى 

يات وأخيرا كيفية إعادة التوازن والعدل في حالة كالعدالة والتوازن في هذه المل
وال شك أن كل عنصر من هذه األسس تتطلب .  بسبب الظلم والجوراختاللها

وفي جانب آخر يعرف . يات قانونية لتطبيقها وتحقيقها على أرض الواقعآل
علم يعنى بدراسة النشاط "الدكتور عبدالجبار السبهاني االقتصاد اإلسالمي بأنه 

                                                             
(37) Jörg Guido Hülsmann, “FACTS AND COUNTERFACTUALS IN ECONOMIC 

LAW” in ‘Journal of Libertarian Studies’, Volume 17, no. 1 (Winter 2003), pp. 57–
102. <www.mises.org> 

، دار الشروق،   "قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة اإلسالمية     "،  محمد عمارة ) ٣٨(
  .٥٩ص ،م١٩٩٣الطبعة األولى، بيروت، 
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، وما ينشأ عن هذا النشاط من )استهالك، إنتاج، توزيع، تبادل(االقتصادي 
ولخصه . )٣٩("سالمظواهر وعالقات، في ضوء أحكام المذهب االقتصادي في اإل

 بأنه )٤٠(الدكتور محمد شوقي الفنجري في كتابه الوجيز في االقتصاد اإلسالمي
وهذا يعني ". مذهب من حيث األصول، ونظام من حيث التطبيق" "مذهب ونظام"

أنه اقتصاد مبني على األحكام الشريعة اإلسالمية كتشريع إسالمي والحلول 
وكذلك يستنج . نية التي تتبناها السلطة الحاكمةاالقتصادية بما فيها الحلول القانو

الدكتور الفنجري في كتابه ذاتية السياسة االقتصادية اإلسالمية وأهمية االقتصاد 
المصلحة ثم الموازنة : اإلسالمي، بأن االقتصاد اإلسالمي مبني على ثالث أسس

ح بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وأخير في حالة التعارض فتقدم وترج
، وحتما ال تتحقق هذه األسس دون قوانين وتشريعات تضعها )٤١(المصلحة العامة

  . السلطة الحاكمة في الدولة
ومن خالل هذه التعاريف والمفاهيم لمصطلح االقتصاد اإلسالمي، يتضح أنه 

 اإلسالمي فاالقتصاد، إذا )أحكام وقوانين الشرع اإلسالمي(علم مرتبط باإلسالم 
 بعده من دراسات وتجارب بشرية فيأتي يأتيهي وما لانون اإلأساسا مرتبط بالق

ولعل مصطلح . تقنينها كمرحلة ثانية ويجب أال تتعارض مع أصول اإلسالم
االقتصاد اإلسالمي يعطي تصوراً أقرب لقانون االقتصاد أكثر منه في القوانين 

 القيود الوضعية، التي ربما أن بعضها يرى أنه يجب تقليص وتحرير االقتصاد من
ولقد ثبت ألصحاب هذه . واللوائح وجعل السوق هو القانون وهو الذي يحكم نفسه

النظرية أنه ال يمكن الفصل بين القانون واالقتصاد، وان ال يمكن للدولة الحديثة 
                                                             

(39) http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany/ 
، دار الـشروق، القـاهرة،     "اإلسـالمي  الوجيز في االقتـصاد   " ،الفنجري شوقي محمد) ٤٠(

  .١٩، صم١٩٩٤
الـسياسة االقتـصادية اإلسـالمية وأهميـة االقتـصاد          ذاتية  "،  محمد شوقي الفنجري  ) ٤١(

  .٤٦-٤٥ : ص صم،١٩٩٣، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، "اإلسالمي
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 الرئيسي وراء األزمات أن تسير االقتصاد بدون تدخل قانوني، كما ثبت أن السبب
  .)٤٢( ضوابط قانونية تحكم السوق هو عدم وجودةالمالية المعاصر

 مصطلحوعلى المستوى الدولي، أصبح دارجا في الكتب األكاديمية استخدام 
وقانون االقتصاد الدولي تركيبة عريضة من مواضيع . قانون االقتصاد الدولي

كعلم مستقل ومصطلح " القانون"متعددة تتكون بصفة رئيسية من مصطلح 
وبالتالي . )٤٣(كعالقات سياسية دولية" الدولي "كعلم تجريبي ومصطلح" االقتصاد"

فإن قانون االقتصاد الدولي يشتمل على جميع فروع القانون المتعلق بالظواهر 
 القضائية خارج االختصاصاتاالقتصادية الدولية، مثل السيادة االقتصادية، 

 الحدود المحلية، العالقة بين االقتصاد المحلي والعالمي، قوانين مؤسسة النقد
، أنظمة المدفوعات الدولية، السيولة الدولية وحقوق السحب الخاصة (IMF)الدولي 
(SDR) قوانين واتفاقيات التجارة الدولية مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ،

(WTO) التعريفات الجمركية للبضائع واتفاقية (GATT) التعريفات واتفاقية 
مية الدولية مثل اتفاقيات وقوانين البنك ، وقوانين التن(GATS)الجمركية للخدمات 

، كذلك اتفاقيات وقوانين منظمة التنمية والتعاون الدولي  (World Bank)الدولي
(OECD) وهناك العديد من القوانين واالتفاقيات الثنائية والمتعددة بين الدول 

  .يصعب حصرها، وكلها تعتبر ضمن قانون االقتصاد الدولي
صاد الدولي مرتبط نوعا ما بالقوانين االقتصادية المحلية كذلك فإن قانون االقت

 المحلية تفرض على المستثمرين االستثمارفمثال أنظمة . للبلدان ذات الصلة
الدوليين التقيد بالقانون المحلي عند العمل داخل اختصاصاتها القضائية، ومن 

اتها مع  تحاول أن تتقارب في تشريعالمحلية االستثمارجانب آخر فإن انظمة 
                                                             

(42) Éric Tymoigne, “Deregulation, the Financial Crisis, and Policy Implications” The 
Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper No. 573.2, August 
2009, P. 28 <http://www.levy.org> 

(43) Asif Qureshi, “International Economic Law” Sweet & Maxwell, London, 1999, p. 5-10. 
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القوانين الدولية في المجاالت االقتصادية المختلفة بهدف جذب رؤوس األموال 
بد من توفير الحماية لها من خالل  الفالعالمية بهدف التكامل االقتصادي ومع هذا 

، فمثال، إن المستثمر الدولي من والية قضائية معينة سوف )٤٤(القوانين المحلية
 في بلد تلك الوالية، االستثمارى في حالة قبوله يصبح خاضعا لوالية قضائية أخر

األفراد (وهذا األمر بالتأكيد ينطبق على كال من أشخاص القانون الخاص 
  .)الدول ومؤسساتها(أو اشخاص القانون العام ) والشركات الخاصة

  مجال تطبيقات االقتصاد في القانون: ثالثا
لتي من خاللها يتمكن مما سبق يتضح أن القانون هو اآللة أو الوسيلة ا

االقتصاديون من تطبيق المعايير واألسس والمبادئ االقتصادية وتوجيه السلوك 
وكما وصف الدكتور الفنجري العالقة . االقتصادي عند الناس نحو أهداف معينة

بين القانون واالقتصاد بأنه إن كان االقتصاد هو الجوهر فإن القانون هو الشكل 
 الجوهر والمحافظة عليه، وأنه نظرا لتوسع ميدان النشاط الذي يتقرر لتنظيم هذا
 فأصبحالناجمة عن هذا التوسع،  الحديث وزيادة المخاطر االقتصادي في العصر

" القانون االقتصادي"من الضرورة وجود فرع جديد من فروع القانون وهو 
ويمكن أن نعطي أمثلة واقعية من خالل سرد  .)٤٥(لضبط النشاط االقتصادي

يف القوانين المعمول بها في معظم دول العالم، وعالقتها بتنظيم االنشطة تصن
  :االقتصادية بمختلف أنواعها ودرجاتها

 االقتصاد في القانون الدستوري .١
 التي تحدد طبيعة نظام الحكم يعرف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد

عالقات هذه في الدولة، وتبين السلطات العامة فيها واختصاص كل سلطة و

                                                             
(44) Surya Subedi, “International Investment Law: Reconciling Policy and Principle” 

HART Publishing, London, 2008. pp: 55-56. 

  .٦٥ ص،، مرجع سابقم١٩٩٣الفنجري، ) ٤٥(
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السلطات مع بعضها البعض، كما يبين القانون الدستوري حقوق األفراد السياسية 
ويعتبر القانون . واالقتصادية وما يتعلق بها من حريات وما يقابلها من ضمانات

الدستوري أساس كل قانون أو تنظيم في الدولة الحديثة، فهو يضع األسس التي 
ال يمكن مخالفة القانون الدستوري بقانون آخر تقوم عليها الدولة، وبهذا فإنه 

يصدر داخل الدولة، ألن جميع القوانين الدولة األخرى أقل منه في المرتبة 
 :وللدستور أهمية رئيسية في الحياة االقتصادية للدولة. التشريعية

  من  ا الصالحيات المتعلقة بهوينظمفهو يضع السياسة االقتصادية العليا
 .توريةخالل النصوص الدس

  ويضع قواعد التنظيم والتسيير للقطاعات العامة في الدولة واختصاص
 .السلطة العامة تجاه االقتصاد بصفة عامة

  الدستور محايد فيما يخص السياسة االقتصادية يترك أمرها للمشرع
 .وللحكومة فليس هناك دستورا اقتصاديا

 الثاني  قد خصص الفصل)٤٦(فعلى سبيل المثال، نجد الدستور المصري
لمقومات االقتصاد المصري وحدد فيه أهم المقومات ) ٣٩ - ٢٣المواد من (

  :واألسس االقتصادية

االقتصاد القومي تكفل زيادة الدخل القومي لألفراد وعدالة توزيع تنظيم   .١
الثروة ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط 

د األدنى لألجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب األجر باإلنتاج، وضمان الح
 .الفروق بين الدخول

                                                             

  نص دستور جمهورية مصر العربية، ) ٤٦(
> asp.two_part/two_chp/constitution/laws/arabic/eg.gov.egypt.www://http <.  
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 .االهتمام باإلنتاج الوطني، والعمل علي تحقيق التنمية االقتصادية  .٢
 .حق المواطن في الناتج القومي وفقا للقانون وذلك من خالل عمله أو ملكيته  .٣

ة حق العاملين في إدارة المشروعات وفى أرباحها، وواجبهم تجاه تنمي .٤
 .اإلنتاج وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات اإلنتاج

المنتج في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية  حق المواطن .٥
 .الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية

حق المواطنين ذو الصلة في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام  .٦
 .والرقابة عليها وفقا للقانون

 رعاية المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجيع واجب الدولة في .٧
 .الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير اإلنتاج وزيادة الدخل

حق الشعب في الرقابة على الملكية العامة كما تحمي الدولة الملكية  .٨
الملكية العامة وهي ملك لعامة الشعب، والملكية التعاونية وهي : بأنواعها المختلفة

 .وتتمثل في رأس المال غير المستغل ونية والملكية الخاصةملك للجمعيات التعا

 .وجوب الحفاظ على الملكية العامة وحرمة المساس بها .٩
حرمة الملكية الخاصة، وحرمة المساس بها أو فرض الحراسة عليها إال  .١٠

في األحوال المبينة في القانون وبموجب حكم قضائي، وحرمة نزعها إال للمنفعة 
 .ض وفقا للقانون وحق اإلرث فيها مكفولالعامة ومقابل تعوي

 الملكيات الخاصة، إال العتبارات الصالح العام وبموجب )٤٧(حرمة تأميم .١١
 .القانون، ومقابل تعويض، وحرمة مصادرة األموال الخاصة إال بحكم قضائي

                                                             
  .التأميم وهو نقل ملكية خاصة من القطاع الخاص إلى ملكية الدولة أي تحويله إلى القطاع العام) ٤٧(
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يحدد القانون الحد األقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفالح  .١٢
 .اللوالعامل الزراعي من االستغ

ساس العدالة االجتماعية بين أفراد أيحدد الدستور، النظام الضريبي على  .١٣
 .المجتمع المصري

  .االدخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .١٤
خُصص الباب الرابع ألهم ) النظام األساسي للحكم(وفي الدستور السعودي 

 وحرمة وحماية المبادئ االقتصادية للدولة والتي شملت تحديد موارد الدولة،
األموال العامة والخاصة، وتعزيز الملكية ورأس المال في عملية اإلنتاج، وتنظيم 
تحصيل الزكاة وعدم فرض ضرائب إال لحاجة الدولة وفق القانون، ووضع 

  .)٤٨(خطة اقتصادية تحقق التنمية والرفاهية للمواطن
امة ويتضح أن القانون الدستوري هو الذي يضع األطر والمالمح الع

للمذهب االقتصادي للدولة، بحيث يترك التفصيالت للقوانين المحلية للدولة وفق 
  : تخصصات واختصاصات أجهزة الدولة المختلفة كم سيأتي

   االقتصاد في القانون اإلداري .٢
 بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة اإلداريويعرف القانون 

وهو فرع من فروع .  باعتبارها سلطة عامةالدولة من حيث تكوينها ونشاطها
 وهو غير القانون العام الخارجي الذي ينظم العالقات –القانون العام الداخلي 

والقانون اإلداري ينظم سلطات اإلدارة العامة للدولة من حيث . بين الدول
وبالتالي يمكن أن نفهم أن . تكوينها وأنشطتها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة

وأهم . ون اإلداري هو الذي ينظم أجهزة الدولة بما فيها األجهزة االقتصاديةالقان
                                                             

  لكة العربية السعودية، النظام األساسي للحكم في المم) ٤٨(
http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraArabic/internet/Laws+and+Regu

lations/The+Basic+Law+Of+Government/Chapter+Four 
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مثال على ذلك أجهزة الكيانات االقتصادية بما فيها نظام البنوك المركزية التي 
تنظم بدورها مالية الدول، ويوجد تداخل بين القانون اإلداري والقانون المالي من 

  .ي في األصل القطاعات اإلدارية في الدولةحيث أن جهة تنفيذ القوانين المالية ه

  االقتصاد في القانون المالي .٣
القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة األموال العامة 

فهو يوضح النظام . وهو متفرع عن القانون اإلداري ومكمل له، في الدولة
، ماية القانونية لهذه األموالالقانوني الذي يحكم األموال العامة للدولة وتوفير الح

ومن أهم اختصاصات القانون المالي إعداد ، وكيفية توزيعها واستثمارها وصرفها
وكما . شراف والرقابة عليهاالميزانية العامة للدولة وسياسة فرض الضرائب واإل

هو معلوم أن هناك دور بارز وجهود رئيسية للبنوك المركزية في تعزيز األنشطة 
تحقيق االستقرار النقدي، وتهيئة البيئة المصرفية :  وعلى وجه التحديداالقتصادية

المناسبة، وتطوير سوق رأس المال، وحتما ال يمكن للبنوك المركزية أن تحقق 
ومثال . تلك األهداف دون تشريعات قانونية تعزز األهداف االقتصادية للدولة

:  من تنظيمات مثل)٤٩(تطبيق ذلك في المملكة هو كل ما تصدره مؤسسة النقد
نظام النقد، ونظام مراقبة البنوك، ونظام مكافحة التزوير، ونظام مكافحة غسل 
األموال، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك، والالئحة التنفيذية لنظام 
مكافحة غسل األموال، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والالئحة التنظيمية 

ين، والئحة اإلشراف والتفتيش، وقواعد مكافحة غسل األموال ألعمال إعادة التأم
وتمويل اإلرهاب لشركات التأمين، والئحة إدارة المخاطر في شركات التأمين، 
والئحة مكافحة االحتيال في شركات التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة 

                                                             
  :المملكة العربية السعودية العربي السعودي، مؤسسة النقد) ٤٩(

 > http://www.sama.gov.sa/RulesRegulation/BankingSystem/Pages/Home.aspx< 
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لالئحة التنفيذية العربية السعودية، والالئحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، وا
 من )٥٠(وكذلك ما تصدره هيئة سوق المال. لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

الئحة إجراءات الفصل في منازعات األوراق المالية، : قوانين وتنظيمات مثل
وقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والئحة االندماج واالستحواذ، 

ئحة حوكمة الشركات، والئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق االستثمار، وال
العقاري، والئحة أعمال األوراق المالية، والئحة األشخاص المرخص لهم، 
والئحة سلوكيات السوق، والئحة طرح األوراق المالية، وقواعد التسجيل 

  .واإلدراج في السوق المالية

ة تؤدي إلى ن مثل هذه التشريعات لتنظيم أداء السياسة النقديإوال شك 
المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتعزز االستقرار والثقة في بيئة 
االستثمار بما يعود بالنتائج اإليجابية على األداء االقتصادي، كذلك تحافظ هذه 
القوانين على معدالت التضخم ضمن مستويات مقبولة وتساعد على توفير 

ة إلى ذلك، يمكن للتشريعات وإضاف. السيولة المالئمة لألنشطة االقتصادية
القانونية المالية أن تضبط أسعار الفائدة بما ينسجم مع األوضاع االقتصادية 

كذلك ومن أهم المؤشرات  .المحلية ويتماشى مع التطورات االقتصادية الدولية
. للتشريعات المالية الحفاظ على مستوى االحتياطيات المالية في البنوك المركزية

ه التشريعات أن تحقق توافقا مع المتطلبات العالمية مثل نسبة كذلك يمكن لهذ
كفاية رأس المال وفقا التفاقية بازل وتحقيق تصنيف ائتماني مرتفع من مؤسسات 

  .التصنيف الدولية
  

                                                             
   هيئة السوق المالية) ٥٠(

      > http://cma.gov.sa/Ar/Pages/Implementing_Regulations.aspx<.  
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 التجارياالقتصاد في القانون  .٤
القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم البيئة التجارية 

 لذا فهو يضم القواعد التي تتالءم مع ظروف –جار وأعمال تجارية  ت-بطرفيها 
وبالتالي فإن . وطبيعة األنشطة التجارية والتي هي العمود الفقري لالقتصاد

  :المباحث الرئيسية للقانون التجاري هي
وهي إما األعمال التجارية األصلية، أو األعمال : األعمال التجارية .١

 .مال التجارية المختلطةالتجارية بالتبعية، أو األع
والقانون التجاري يحدد شروط اكتساب صفة التاجر وكذلك : التاجر .٢

 .التزامات وواجباته
وهي حقوق الملكية الصناعية : األموال التجارية أو رأس المال العامل .٣

  . أو التجارية
ويندرج تحت القانون التجاري جميع القوانين المتعلقة بالتجارة واالقتصاد 

  نظام العالمات التجارية،- سبيل المثال، كما هو مطبق في المملكةمنها على
ونظام الغرف التجارية والصناعية، والنظام الموحد لمكافحة اإلغراق، ونظام 
األسماء التجارية، ونظام االستثمار األجنبي، ونظام األوراق التجارية، ونظام 

تجارية، ونظام البيع المعادن الثمينة واألحجار الكريمة، ونظام البيانات ال
بالتقسيط، ونظام المنافسة، ونظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، ونظام 
التسوية الواقية من اإلفالس، ونظام الدفاتر التجارية، ونظام مكافحة الغش 
التجاري، ونظام الرهن التجاري، ونظام السجل التجاري، ونظام الشركات، 

ومن خالل هذه القوانين . الشركات المهنيةونظام الوكاالت التجارية، ونظام 
التجارية تتمكن الدول من تحقيق أهدافها االقتصادية، وخصوصا فيما يتعلق 

  .باالقتصاد الجزئي للدولة
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  االقتصاد في القانون الجنائي .٥
القانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات 

عد التي تبين اإلجراءات التي تتخذ في مالحقة المقررة لكل منها، وكذلك القوا
األول : وتعقب المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه، لذا فله فرعين

يحدد الجرائم والعقوبات ويسمى قانون العقوبات، والثاني يحدد اإلجراءات ويسمى 
ي أنه مختص واألصل في القانون الجنائ. قانون اإلجراءات الجنائية أو الجزائية

بالجرائم الفردية، لكن ظهرت في العصور المتأخرة جرائم تهدد االقتصاد العام 
وقد سبق اإلسالم جميع األنظمة المعاصر . للدولة بل واالقتصاد الدولي بشكل عام

:  ومن أهم هذه الجرائم)٥١(في تحريم الجرائم التي تؤدي إلى إفساد االقتصاد
 وجرائم الكسب غير واالحتيالم الرشوة والغش السرقة واالختالس والسطو وجرائ

المشروع أو السحت مثل الربا والقمار والتزوير وتجارة المخدرات وتجارة 
الجنس، كما يشمل التحريم جميع الجرائم المستحدثة، مثل جرائم غسل األموال 
غير المشروعة، وجرائم الشيكات بدون رصيد، والفساد المالي، وجرائم تزوير 

 المالية للمنشآت االقتصادية، وجرائم التهرب الضريبي، وجرائم الحسابات
القرصنة في التجارة االلكترونية، وجرائم البطاقات البنكية الممغنطة، وسرقة 

وهذه كلها جرائم . الملكية الفكرية، وجرائم القتل واالغتصاب المرتبطة بالمال
ريم لنفس العلة التي تم اقتصادية في المفهوم المعاصر ويحرمها اإلسالم أشد التح

فيها تحريم الجرائم المنصوص عليها في النصوص الشرعية، بل وأشد فيما إذا 
 اإلسالمكانت هذه الجرائم مؤداها الضرر على األمة وليس على الفرد، ولذا قرر 

  .)٥٢(ألمةل  االقتصاديمناألعقوبة الحرابة على الجرائم التي تمس 
                                                             

(51)  Faisal Atbani, "The Prevention Of Financial Crime Within An Islamic Legal 
Framework", in 'Institute of Economic Affairs' 2007. Published by Blackwell 
Publishing, Oxford, 

         <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0270.2007.00706.x/abstract>. 
  . فيصل عتباني، المرجع السابق)٥٢(
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عريف بعض الجرائم الفردية لكونها لذا ظهرت تشريعات جديدة تعيد ت
فمثال جريمة الرشوة في أصلها جريمة . اتخذت طابع الضرر االقتصادي العام

فردية، لكن انتشارها في المجتمع يصب المجتمع بفشل اقتصادي عام من خالل 
وقد حرصت الدول على إصدار تشريعات خاصة لتتبع . الفساد المالي واإلداري

تصادية بأشد ما يمكن من عقوبات حتى وصل أن تم تشريع ومعاقبة الجرائم االق
ومن أهم التشريعات . حد القتل لبعضها كجرائم تجارة وترويج المخدرات

نظام مكافحة الرشوة، ونظام مكافحة التزوير، : الخاصة بالجرائم االقتصادية هي
، والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ونظام مكافحة غسيل األموال

ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والالئحة التنفيذية لالتفاقية العربية 
لمكافحة االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والالئحة التنفيذية التفاقية األمم 
المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام 

ن كانت هذه القوانين صدرت متناثرة في عدة لوائح وإ. مكافحة جرائم المعلومات
وربما من عدة جهات حكومية، إال أن بعض الدول أصدرت قانون خاص يسمى 

، واشتمل على عقوبات خاصة بالجرائم التي تؤثر )٥٣(قانون العقوبات االقتصادية
  . على االقتصاد الوطني
  قانون االقتصاد الدولي

 البلدان وأصبح هناك ترابط وتكامل بين وهو امتداد للقوانين المحلية في
فبعد الحرب العالمية الثانية تم . األنظمة الدولية وخصوصا فيما يخص االقتصاد

 تهتم (World Bank, IMF, OECD, BIS, WTO)تأسيس عدة منظمات دولية 
بوضع أطر ومعايير قانونية لحماية االقتصاد العالمي وتشجيع التجارة البينية 

ويعرف .  إليها أعالهقرار في االقتصاد العالمي، وقد سبق اإلشارةلتحقيق االست
                                                             

   .قانون العقوبات االقتصادية السوري، موقع نقابة المحامين، الجمهورية السورية) ٥٣(
      > print&print&print&551=news?php.index/org.syrianbar.www://http <.  
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قانون االقتصاد الدولي بأنه مجموعة القواعد التي تنظم العالقات االقتصادية بين 
الدول، فهو يتعلق بفرع القانون الدولي الذي يهتم باالستثمار والتجارة الدولية، 

قال رؤوس األموال االستثمارية والعقود والنقل الدولي للبضائع والخدمات، انت
وعلى هذا فإن من حيث . بين الدول، وغيرها من المواضيع ذات العالقة

المحتوى فالقانون االقتصادي الدولي يدمج القوانين المحلية مع المعايير الدولية 
  . )٥٤(بهدف تحقيق مصلحة اقتصادية دولية

  خاتمة: ثالثا
مشكالت اجتماعية أصبحت تهدد ال شك أن دول العالم اإلسالمي تعاني من 

مستقبلها كدول، ومستقبل أجيالها كشعوب بسبب االنحسار الملحوظ في النشاط 
االقتصادي بالرغم من تملكها لمصادر وعناصر اإلنتاج، وال شك إن الفكر 
والنظريات االقتصادية موجودة وتدرس في جامعات هذه الدول، ومع هذا فإن 

اثما على صدر األمة، مما أدى إلى تضخم نسبة التدهور االقتصادي ال يزال ج
البطالة وزيادة نسبة الفقر على مستوى الدولة واألسرة والفرد، مما يتطلب إلى 

والواقع يشير إلى ضرورة وضع . جية لإلصالح القانوني لالقتصاديستراتاوضع 
تشريعات اقتصادية جديدة أو تفعيل لكثير من القوانين الموجودة ولم تطبق أو 

وال شك أن نجاح عملية اإلصالح القانوني . طبق بطرق يحيط بها الفسادت
 وبالرغم من وجودلالقتصاد، يقاس بمدى تحقيق االقتصاد ألهدافه األساسية، 

عناصر اإلنتاج والتي هي عناصر تحقيق الثروة لألمة، ومع ذلك فلم يتحقق 
                                                             

يؤخذ على قانون االقتصاد الدولي أنه يخدم المصلحة االقتصادية للدول العظمى على حساب ) ٥٤(
 قوي من الدول االقتصادية الكبرى في ، حيث أن هناك تأثير)كما تسمى(دول العالم الثالث 

صياغات القوانين الدولية، بل وربما في القوانين المحلية لبعض الدول الناشئة، وذلك من 
خالل مداوالت ما يسمى بالغرف الخضراء، وقد يصل األمر بالتهديد من قبل الدول الكبرى 

  :بقطع المساعدات المالية عنها، انظر على سبيل المثال
> http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org1_e.htm< .  
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ة في آلليات القانونيفال شك أن الخلل يكمن في اإذًا لألمة االزدهار االقتصادي، 
  .تطبيق المبادئ االقتصادية

وخالفا لألنظمة االقتصادية الوضعية التي تجعل من القوانين الوضعية 
مجرد آليات لتنفيذ المبادئ والبرامج االقتصادية، فإن االقتصاد اإلسالمي تنبع 

ك مبادئه وتخضع نظرياته للتشريع الرباني، والتعاليم النبوية، وما يأتي بعد ذل
: لذا فإن االقتصاد اإلسالمي يتميز بأنه. فهو مكمل وخاضع لهذا التشريع الرباني

، فهو نظام اقتصادي يتقيد بالضوابط (Law-based Economics)اقتصاد قانوني 
 دون اللجوء إلى الحيل المخلة (Sharia’h Compliant Economics)الشرعية 

وكذلك هو اقتصاد . صده الشرعيةبالشرع والتي تُبعد االقتصاد اإلسالمي عن مقا
، أي اقتصاد منضبط باألخالق اإلسالمية فهو ال (Ethical Economics)أخالقي 

وكذلك هو اقتصاد ذاتي . ينفك عنها ألنها جزء من المقاصد التي بني عليها
، ألنه مرتبط باإليمان باهللا واليوم (Self-Controlled Economics)  الرقابة

 يتهرب الممارسون لالقتصاد اإلسالمي عن التقيد األخر، فال يتصور أن
بالضوابط الشرعية، وإنما يجب أن يكون حرصهم على تطبيق القوانين واألنظمة 

ولعل كل صفة من هذه الصفات تتطلب . حرص الجهات الرقابية ال يقل عن
  . يوضح تفاصيل وتأصيل هذه الصفات مستقالًابحثً

لشريعة اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي، ومما سبق يتضح ترابط العالقة بين ا
مجموعة من "لذا تقترح هذه الورقة تعريف قانوني لالقتصاد اإلسالمي بأنه 

األحكام الشرعية والمبادئ القانونية والمعايير األخالقية، التي تحكم السلوك 
  ".االقتصادي عند الناس

  فيصل محمود عتباني.    د      هـ١٣/٣/١٤٣٢األربعاء في 
  م١٦/٢/٢٠١١             
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Reading on the Theory of Law and Economics 

 
Dr. Faisal M. Al-Atabani, PhD (Lond) 
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Abstract: It is agreed among economists that economics is a 
science which studies the relationship between human behavior 
and the conduct of production, distribution and consumption of 
goods and services and wealth. In this regard, this paper 
attempts to analyze the vital role of law in the upmost 
implementation of economics in a society. It investigates the 
extent of which economics could be implemented without the 
science of law. For example, can the economic criteria and 
standards be applied without law enforcement? This paper will 
discuss legal areas in which the state intervenes through its 
legislative authority (law) or through its executive authority 
(Regulation) in economic life (the market) to consolidate social 
justice among people - producers and consumers. 

To accomplish the goal of this paper, a historical review 
will be illustrated to summarize the relationship between the 
two areas of science. This review will give support to the notion 
of a theory of law and economics, and will achieve the paper 
objectives. This paper also assumes that this analysis will lead 
to a conclusion that legal authority, the law (Legislation) and 
governmental intervention (Regulation), both play an effective 
role in achieving social justice and economic prosperity as 
sought by any contemporary economic system. It argues that 
without legal authority, it is difficult to achieve any of these 
economic goals. The paper will propose a legal concept of 
Islamic economics according to its interrelationship between 
law and economics which is a character in Islamic economics 
more than any other economic school. 
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 المفتوح نناقش ورقة األستاذ زبير حسنفي ىذا الحوار  .مستخمصال

، الندرة والمصمحة الخاصة والتعظيم من الزاوية اإلسالمية""بعنوان 
التي قدميا بمناسبة حصولو عمى جائزة البنك اإلسالمي لمتنمية في 

م من الناحية المنيجية بتأمل ٜٕٓٓىـ/ٖٓٗٔاالقتصاد اإلسالمي لعام 
 ما بين السطور دون إغفال ما فييا.

: المنيجية، االقتصاد اإلسالمي، النموذج النيوكالسيكي، لكممات المفتاحيةا
 .األخالقيات

 

 مقدمة
جمادى  ٙيوم األحد كان لي الشرف أن أشيد محاضرة األستاذ زبير حسن 

وأن أحصل عمى نسخة لورقتو بالمغتين االنجميزية م ٕٔٔٓمايو  ٜىـ/ٕٖٗٔاآلخرة 
 إسيامات"ت محاضرة الدكتور رفيق المصري تذكر  كممتو في مستيل، و (ٔ)والعربية
سنة بمناسبة  ٘ٔاالقتصاد" التي ألقاىا منذ  لعمم األساسية الفروض في الفقياء

                                                           

أشار بعض الزمالء إلى أن الترجمة العربية ركيكة لم ترقى إلى مستوى األصل بالمغة ( ٔ)
 ت عمى عجالة دون فحص ومراجعة.االنجميزية؛ ولعل سبب ذلك أنيا تمّ 
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حصولو عمى جائزة البنك اإلسالمي لمتنمية في االقتصاد اإلسالمي في عام 
ولو ُترجمت إلى االنجميزية واطمع عمييا . من منظور مختمف مٜٜٙٔىـ/ٚٔٗٔ

ر حسن لعمو قد استفاد منيا أو اختار موضوًعا غير الذي حدده ليذه األستاذ زبي
أرتأيت أن أناقشيا من الناحية المناسبة. وبعد أن خمصت من قراءة الورقة 

 الطريقة التي تبمورت من خالليا وضعيتو المعرفيةحيث  نيجية وبالتحديد منالم
(epistemological posture)  فيما يمي نبذة موجزة عن وخمفياتيا وأسسيا وأبعادىا؛ و

 سيرتو.
 نبذة موجزة عن الباحث 

م باليند، حصل عمى الماجستير في االقتصاد ٕٖٜٔزبير حسن من مواليد 
( والدكتوراه في االقتصاد بعنوان "نظرية الربح" Agra Universityمن جامعة آجرا )
Theory of profit ( من جامعة ميروتMeerut University باليند في )ٜٔٚ٘ .م

عمل في حقل التدريس عمى مدى خمسين عاًما بجامعات ىندية وأجنبية. فقد درس 
سنة، ثم بالجامعة اإلسالمية العالمية  ٕ٘لمدة  University of Delhiبجامعة دليي 
م لممركز العالمي لتعميم التمويل ٜٕٓٓسنة، ثم انتقل في  ٛٔبماليزيا لمدة 

مويل اإلسالمي بماليزيا حيث يعمل أستاًذا اإلسالمي التابع لمجامعة العالمية لمت
. وقد بدأ اىتمامو باالقتصاد اإلسالمي متأخًرا (ٕ)لالقتصاد والتمويل اإلسالمي

نسبًيا، لذلك أدرجو األستاذ عبد العظيم إصالحي ضمن الجيل الثالث من باحثي 
اد في االقتصاد التقميدي واالقتص. لو العديد من األبحاث )ٖ(االقتصاد اإلسالمي

(، وىو يشكر عمى حيويتو ونشاطو ٔاإلسالمي كما يظير في الرسم البياني )
 الدائم وصدقو وصراحتو.

 

                                                           

مصدر ىذه المعمومات ىو السيرة الذاتية كما ىي معروضة عمى موقع اإلنسيف التي يعمل ( ٕ)
 بيا األستاذ زبير حسن حالًيا.

(3) Abdul Azim Islahi, Four Generations of Islamic Economists, JKAU: Islamic 

Econ., 23(1), (2010 A.D./1431 A.H.), p. 6. 
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 http://www.inceif.org/why-inceif/faculty-strength/148 المصدر:

 عرض سابق لمورقة
في الجامعة  -قبل عرضيا بالبنك اإلسالمي لمتنمية  -يظير أن الورقة ُطِرحت 

م، وىي متوفرة في أرشيف جامعة ٕٔٔٓالعالمية لمتمويل اإلسالمي بماليزيا في يناير 
. )ٗ(مٕٔٔٓمارس ٛ منذ (Munich Personal RePEc Archive) ميونيخ بألمانيا

وتمنح ىذه المؤسسة الفرصة لالقتصاديين أن ينشروا أبحاثيم بشتى المغات في حقل 
االقتصاد بشرط أن تكون الورقة ذات طابع أكاديمي يراد نشرىا في مجمة عممية أو 

 كتاب، بل وحتى األوراق المقدمة لممؤتمرات.
 التسمسل اإلدراكي

وقراءة ورقتو يبدو أن طرحو  عرض المحاضر من خالل االستماع إلى
 يرتكز عمى التسمسل اإلدراكي التالي:

 .لكي يضمن االقتصاد اإلسالمي وجوده ويكتب لو البقاء ال بد أن يصبح عمًما
م االقتصاد إذا استبعد األساس الذي يقوم عميو عم ذلك لو أن يحققال يمكن و 

 (.ٕباتجاىو السائد اليوم )ص
                                                           

(4) http://mpra.ub.uni-muenchen.de/29414/ 

http://www.inceif.org/why-inceif/faculty-strength/148
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اس في ثالثة مفاىيم محورية وىي الندرة والمصمحة ويتمثل ىذا األس
 (.ٔالشخصية وتعظيم الربح )ص

والمطموب في تقدير المحاضر أن تستخدم ىذه المفاىيم األساسية بعد إعادة النظر 
 .(ٕٔفي مضمونيا وفحواىا بحيث تتوافق مع معايير الشريعة اإلسالمية )ص

 

 :مستوى التحميل
 :من حيث مستوى التحميل لمعرفيةا وعن وضعيت لم يفصح المحاضر

 ؟ الجزئي أو الكمياالقتصادي  في التحميل ىل يندرج بحثو

تم عمى عرضو يومن خالل المفاىيم الرئيسة التي تعالجيا الورقة يتبين أن 
 المستوى الجزئي. 

 لكن أين تكمن أىمية تحديد ىذا المستوى التحميمي ؟
 يوالكم ئيز الجالمستويين التحميمين أسس االقتصاد بين 

ل في األدبيات االقتصادية بـ"الجد ىناك إشكالية قديمة توصف
تمحور حول ي (Neoclassical-Keynesian Controversy)الكينزي"  -النيوكالسيكيي

 الجزئي يتم ذلك بداية عمى المستوى: ىل يةاالقتصاد طريقة التطرق إلى الظاىرة
لالقتصاد الكمي  أساًسا معرفًياي ىل يشكل االقتصاد الجزئ وخمفية ذلك:؟ الكميأم 

 أم العكس؟

يبدو أن المحاضر يميل إلى الرأي الذي يرى أن االقتصاد الجزئي ىو أساس 
االقتصاد الكمي ألسباب فنية قبل كل شيء ألن النماذج الجزئية تعمل بشكل أفضل 
 كمما انخفض عدد المتغيرات المأخوذة بعين االعتبار بينما يفترض االقتصاد الكمي

 .(retroactions)تقريًبا عدًدا غير محدود من المتغيرات واآلليات رجعية المفعول 
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 من عمم االقتصاد بصيغتو السائدة موقع االقتصاد اإلسالمي

من مستمزمات ىذا الطرح المعادلة المعرفية التالية التي تحدد موقع االقتصاد 
 :بصيغتو السائدة اإلسالمي من عمم االقتصاد

 عمم االقتصاد + األخالقيات اإلسالمية ≈سالمي االقتصاد اإل
عمى غرار  positive scienceواالقتصاد في تقدير المحاضر ىو عمم وضعي 

والمقصود بعمم االقتصاد العموم الدقيقة، وعمى ىذا األساس ال يوجد عمم إسالمي. 
مى في صيغتو النيوكالسيكية القائمة ع في المقام األول ىو االقتصاد الجزئيىنا 

، والمصمحة الخاصة، وتعظيم الربح، فاىيم وقوانين أساسية مثل الندرةمسممات وم
( ٔ)ص لمحاضربشكل خاص في ىذه الورقة. وىي تمثل كما ذكر ا المطروحة

مستشيًدا ببول سامويمسون األساس الذي أقيم عميو عمم االقتصاد باتجاىو 
 الصيغةإلى ستوى التحميل من حيث مومن ىنا تتحول المعادلة السابقة  .(٘)السائد

 التالية: 
 النموذج االقتصادي النيوكالسيكي + األخالقيات اإلسالمية ≈االقتصاد اإلسالمي 

 قتصاد اإلسالميالمحاضر لالتعريف 
القتصاد ىذه العالقة بشكل واضح من خالل تعريف المحاضر لظير ت

بتعدد الحاجات  ىو الموضوع الذي يدرس السموك اإلنساني فيما يتعمق: "اإلسالمي
وندرة الموارد عبر االستخدامات البديمة من أجل تعظيم الفالح الذي يمثل الرفاه في 

 وىو تعريف يرتكز عمى تعريف ليونيل روبينز .(ٙ)الدنيا واآلخرة"
(Lionel Robbins) لعمم االقتصاد(ٚ). 

                                                           
(5) Paul Samuelson (1947) Foundations of Economic Analysis, Harvard University Press. 

 مالحظة أن المحاضر لم يشر إلى ىذا المرجع في مراجعو.وتجدر ال
(6) “Islamic economics is the subject that studies human behavior in relation to multiplicity 

of wants and scarcity of resources with alternative uses so as to maximize falah that is 
the well-being in the present world and the hereafter” (p. 21). 

(7) "Economics is a science which studies human behavior as a relationship between 
ends and scarce means which have alternative uses", Lionel Robbins, An Essay on 
the Nature & Significance of Economic Science, London: Macmillan, second 
edition revised and extended,  1945, p. 16,  

http://en.wikipedia.org/wiki/Foundations_of_Economic_Analysis
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من خالل ىذا التعريف بأن المحاضر يعتبر أن سموكيات االقتصاد  حويتض
وكالسيكي تنطبق عمى االقتصاد اإلسالمي ما دامت ال تتعارض مع المعايير الني

، وبالتالي فإن أوجو االختالف قد تطرأ (Hassan, 1992, p. 244)اإلسالمية لمسموك 
(alternative uses)عمى مستوى المدخالت أو "االستخدامات البديمة" 

والمخرجات  
وىو تعريف يرتكز عمى  .(maximize falah)أو الغايات ويسمييا "تعظيم الفالح" 
  .(ٛ)تعريف ليونيل روبينز لعمم االقتصاد

من خالل ىذه المقاربة يفترض المحاضر بأن األدوات الضرورية لشرح 
ودراسة الظواىر االقتصادية ال تختمف في البيئة اإلسالمية عن غيرىا. وكأن 

كال الرأسمالية. سموك المسممين في الحقل االقتصادي في تصوره ىو شكل من أش
وحتى لو سممنا بيذا التعميم الذي يحتاج إلى دراسات كمية تدعمو، فإن اختزال ىذا 
الواقع في فروض النموذج النيوكالسيكي أمر غير صحيح ألنو يستمزم أن ىذه 
الفروض ال تخضع الختالف الزمان والمكان والحال. يقول االقتصادي السويسري 

في كتابو "التنمية: تاريخ عقيدة غربية": "إن  (Rist, 1996, p. 175)جيمبر ريست 
االقتصاد السائد، الذي ُيدرَّس اليوم في الجامعات، تبمور من خالل ظواىر تمت 
مالحظتيا في الدول المتقدمة، التي تمثل بالتحديد حالة خاصة، وىي بالتالي غير 

. وىذا يعني أن (ٜ)قابمة لمتطبيق عمى الحالة العامة المنطبقة عمى الدول النامية"
االقتصاد تخصص محمي بدال من أن يكون عمًما كونًيا، واألىم من ذلك ىو معرفة 

                                                           
(8) "Economics is a science which studies human behavior as a relationship 

between ends and scarce means which have alternative uses". 

أتمكن الحصول عميو في الفترة  نقل جيمبر ريست ىذه الفكرة عن المرجع التالي الذي لم( ٜ)
 المتاحة لي لكتابة ىذه الورقة:

Dudley Seers (1963), The limitations of the Special Case, Bulletin of the Oxford 

University Institute of Economics & Statistics, 25: 77–98. 
تجسد في الواليات المتحدة وذكر ريتشارد جولي مستنًدا إلى المصدر نفسو أن ىذه الحالة ت

 بشكل خاص؛ يراجع المرجع التالي:
Richard Jolly, The Limitations of Development Orthodoxy, Dies Natalis Address 
delivered on 18 October 2007 on the occasion of the 55th Anniversary of the Institute of 
Social Studies, p. 2.  



 ٕٚ٘حوار األربعاء                                                                                                   

 

 

الواقع االقتصادي وفيمو بقدر اإلمكان لمن كان يرغب في تغييره أو تحسينو مع 
العمم أن ىذه المعرفة ال يمكن أن تكون إال تقريبية مؤقتة تاريخًيا ومحددة الموقع 

 (.Guerrien, 2004, p. 109جغرافًيا )
 

 عالقة االقتصاد اإلسالمي باالقتصاد النيوكالسيكي
ليس ال يشك عاقل بأن االقتصاد اإلسالمي يمتقي مع المدرسة النيوكالسيكية 

 ،الذي يعبِّر إلى حد ما عن السموك االقتصادي يابعض في كل مفاىيميا ولكن في
 التي وضعت ليا.  وىي أدوات تحميمية ينبغي أن تستخدم في إطار الوظيفة

ومن مستمزمات ىذا التالقي أن تبرز كل مدرسة مفاىيميا األساسية بحكم تباين 
النظر لمكون والحياة واإلنسان. فاإلنسان في النموذج النيوكالسيكي ُيختزل في الفرد، 

و/أو المستيمك الذي ُتخوَّل  )أو الشركة( ، والفاعل في المنتج(agent)والفرد في الفاعل 
. أما اإلسالم (utility function)ودالة منفعة  (satisfaction degree)جة رضا لو در 

فيعتبر أن اإلنسان جسم وعقل وروح خمق لعبادة اهلل عز وجل، وىذا يعني أن وظيفة 
المال ال تنحصر في إشباع الحاجات المادية وأن الرشد االقتصادي لو أبعاد مقاصدية 

عنو؛ مما يستدعي إدراج االقتصاد في فضائو  تعبدية واجتماعية ونفسية ال تنفك
 .المعرفي األصمي المتمثل في العموم االجتماعية

 خ حيادية النمذجة الكمية ف
يبدو أنو وقع في فخ ، محاضر من أدوات التحميل الكميبالرغم من تمكن ال

بعض االقتصاديين التقميديين، وىو أن استخدام الرياضيات في االقتصاد  إليونبو 
إلى تبني  -عن قصد أو دون قصد  –لظروف الراىنة ليس حيادًيا ألنو يؤدي في ا

 لثالثة عوامل أساسية وىي:النموذج النيوكالسيكي 
: إن الفكر النيوكالسيكي يحصل منذ عقود عمى تمويل كبير من قبل أوال

 .(George, 1996)أنصار "اإليديولوجية النيوليبرالية" عمى حد تعبير سوزان جورج 
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: إن المدرسة النيوكالسيكية، بغض النظر عن موافقتيا أو مخالفتيا، قد اثاني
حققت تراكًما في النمذجة الكمّية من حيث الشكل، أما من حيث ارتباط ىذه النماذج 

ألن استخدام الرياضيات في االقتصاد  بالواقع فيذه قضية يصعب الدفاع عنيا اليوم
خالليا الخبراء أنيم الوحيدون الذين قد تحّول إلى "شاشة من الدخان" يزعم من 

 .(Guerrien, 2010)باستطاعتيم أن يعرفوا ما ىو حاصل وما يجب حصولو وتجنبو 
: صعوبة نشر األوراق في المجالت العممية ذات االتجاه النيوكالسيكي إذا ثالثا

 .(d’Iribarne, 2009)تعارض محتوى تمك األوراق مع مسممات المقاربة النيوكالسيكية 
 زعقدة التمي  

يزعم االقتصادي النيوكالسيكي أنو يتمّيز عن سائر العموم االجتماعية بعمبة 
أدواتو التي تمكنو من تصميم نماذج كمية ال تقل أىمية عن نماذج العموم الدقيقة. وفي 
غياب ىذه النماذج ال يتميز االقتصادي عن غيره في غالب األحيان إال من حيث 

ًما في األساس عمى مصطمحات مثل االستيالك واإلنتاج كونو يعرض خطاًبا قائ
والشركة والربح والطمب والُمنظِّم. والخطر ىنا أن تتحول ىذه الخصائص التي ُيفترض 
ضافاتو إلى عوائق تحجم  أن تُميِّز االقتصاد عن غيره من العموم إلبراز إسياماتو وا 

قدم ألن التفكير ىو المحرك التفكير. وفي ىذه الحالة ال يمكن لعمم االقتصاد أن يت
 .(Beaud, 1998)األساسي والضروري لتقدم أي عمم 

عقمية من ىذا يبدو أن المتخصص في االقتصاد اإلسالمي ليس بمنأى عن 
 فياألخالقيات بقدر ما يكمن  فيأن تميزه ال يكمن في ىذه الحالة ، ومؤداىا القبيل

سمماتيا ومفاىيميا وقوانينييا النمذجة الكمية أو إذا تعذر ذلك عمى األقل في م
 . السائدة األساسية

ذا كان بعضنا يعيب عمى ىيئات الرقابة الشرعية تحايميا عمى الربا، وعمى  وا 
، فإن (global finance)المصارف اإلسالمية مجاراتيا لمتمويل الُمعوَلم 
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المتخصصين في االقتصاد اإلسالمي معرضون ليذا التحايل المفظي والترقيع 
 رفي الذي ال ُيْجدي شيًئا بل ُيعقِّد األمور أكثر وُيكرِّس الضبابية المنيجية.المع

 

 المنيجية الفردية
فرعية بقدر ما ئنات معرفية اكك ال تكمن في الفرضياتإن المسألة الجوىرية 

أن ىذه الفرضيات تستمد ثقميا المعرفي وىذا يعني  من منظومة. جزًءا أنيا ُتمثِّل
المنظومة ىي نظومة قائمة عمى بنية خاصة. بعبارة أخرى إن من انتمائيا إلى م
تبمورت عمى مدار العقود  (ٓٔ)ةانتقائي عمميةضمن  الفرضياتالتي أبرزت ىذه 

لذلك فإن حجر الزاوية في ىذه المسألة ىو تحديد موقع  وليس العكس.الماضية 
ال فسوف تتحول من مفا ىيم ىذه الفرضيات في منظومة االقتصاد اإلسالمي وا 

 تابعة إلى مفاىيم قائدة ومن فروع إلى أصول ُتييكل التفكير. 

إن تبني ىذه الفروض مجتمعة يؤدي ال محالة إلى تبني المنظومة المعرفية 
إلى  –بالنسبة لمذين ال يمون اىتماًما لمنمذجة الكمّية  -التي أفرزتيا أو عمى األقل 

ومن مستمزمات ذلك  انحصار التصور في اإلطار الذي ترسمو تمك الفروض.
الذي يتم بموجبو تفسير الظواىر  (methodological individualism) المنيج الفردي

. (ٔالجماعية من خالل خصائص وسموكيات األفراد وتفاعالتيم المتبادلة )الشكل
اإلنسان بصفتو  ة التي تنظر إلىاإلسالمي منيجيةوىذه المنيجية تتعارض مع ال

وعميو واجبات. أما النموذج تو وطبيعتو لو حقوق كائًنا اجتماعًيا بفطر 
فينفي اإلنسان وعالقتو االجتماعية ويبرز سيادة الفرد عمى المجتمع  ،النيوكالسيكي

وُيكرَّس حتمية الخضوع لمنظام  حقوق وليس عميو واجبات وال فرائضالذي لو 
 .(Caillé, 2004)االقتصادي السائد 

 

                                                           

 ائز ىذه العممية االنتقائية استبعاد كل ما ىو غير قابل لمقياس.من رك( ٓٔ)
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 منموذج النيوكالسيكيالمنظومة المعرفية ل .(1الشكل )

 

 تدريس االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي
، السيما في فرنسا ،ل القائم في بعض الدول األوروبيةالمتأمل لمجدإن 

بخصوص كيفية تدريس االقتصاد في الجامعات عمى خمفية انحصارىا في النموذج 
قتصاد لباحثين في االمن قبل ا نسبيليشعر بتقصير  (Clerc, 2006) النيوكالسيكي

الجوىرية أو باألحرى عدم إعادة النظر في  اإلسالمي في مثل ىذه القضايا
 . اجتيادات ظرفية ُحدِّد مسارىا في سياق معين

إن الطريقة التي يتم من خالليا تدريس االقتصاد اإلسالمي في الفترة الراىنة 
عمى النموذج النيوكالسيكي مع إدخال بعض اإلضافات أو باألساس ترتكز 

من حيث المسألة المعالجة  كمما تسنى ذلك (Hanif, 2010)ة خالقيات اإلسالمياأل
ألن اإلطالع عمى نصوص التراث االقتصادي اإلسالمي ومن حيث توفر النص، 

ولعل المحاضر قد  ال يزال في غير متناول عدد كبير من الناطقين بغير العربية.
أو عزز قناعتو الفكرية من استقى تصوره لالقتصاد اإلسالمي من ىذه المقاربة 

خالليا عند تدريسو في الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا واحتكاكو بالميتمين 
 سنة. ٛٔباالقتصاد اإلسالمي في ىذه المؤسسة العريقة طيمة 



 ٕٔٙحوار األربعاء                                                                                                   

 

 

وأحسن طريقة لتدريس االقتصاد اإلسالمي في الفترة الراىنة ىي الدراسة المقارنة 
ارج التخصص المدراس المختمفة )النيوكالسيكية، الكينزية، التي تأخذ بعين االعتبار خ

 institutional)، االقتصاد المؤسسي (economics of contracts)اقتصاد العقود 

economics) االقتصاد التكافمي ،(solidarity economics) المدرسة الَتْقِنينية ،
(regulation school)مقاربات ، إلخ(، وال تغفل داخل التخصص تعدد ال

(approaches)  ،في االقتصاد اإلسالمي )الفقيية، المعرفية، التحميمّية، الكمّية
 الطالب وتنمية قدراتيم النقدية.حتى يتسنى توسيع آفاق  التاريخية، إلخ(

 مرة أخرىالمعضمة المنيجية 
عمم أن يتقدم بدون منيجية رصينة يتحقق من خالليا  يستحيل عمى أي

مرة أخرى بعض تبرز في ورقة المحاضر . و بحث والتطويرلم التراكم المعرفي
ومعالجة ىذه المعضمة  .المنيجية التي تواجو االقتصاد اإلسالمي االضطرابات

ذات العالقة بتحديد مختمف األطراف  جيود تضافرتستدعي ة بالييِّن تليس عممية
دراجيا في برنامج  ماىية المنيجية ومستوياتيا المختمفة وقضاياىا األساسية، وا 

بحث شامل ومتكامل، والعمل عمى تكوين مجموعات بحثية متفاعمة ومنسجمة 
بغرض ربط الجزء بالكل وتقوية مخرجات المنتج المعرفي. وفي ظل غياب مستند 
منيجي رصين، فإن مخرجات أبحاث االقتصاد اإلسالمي سيغمب عميو الكم أكثر 

مة لبدأ المحاضر من حيث من النوع. ولو توفرت ىذه القاعدة المنيجية المؤص
 انتيى اآلخرون والستفاد االقتصاد اإلسالمي منو بطريقة أفضل.

 أتفق معو في، فإنني مقاربتو المعرفيةبصدد  محاضرختمف مع الوبقدر ما أ
من خالل اإلسالمي في نياية المطاف ليس ما ُيكتب  ياالقتصادالنظام كون 

 إن. بعبارة أخرى (٘)ص ض الواقعولكن ما ُيطبق عمى أر األمنيات والمثاليات، 
لكن األىم  شيء ميم، ؤمن بويعن طبيعة النظام االقتصادي الذي  إخبار المرء

 . و ىذا النظام بو وبواقعو الفعمييفعممن ذلك ىو ما 
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Abstract:  In this open dialogue, we discuss the paper of professor 

Zubair Hasan entitled “Scarcity, Self-interest and Maximization 

from Islamic Angle”, which he presented at the Islamic 
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"تكييف متطمبات النظام األخالقي اإلسالمي حسب قانون تمويل 

مكانيات القانون الفرنسي بالنسبة لييكل االستصناع المشاري  –ع وا 
 ()اإلجارة التمميكية"

 ىوج مارتين سيسترون
 

الدراسة أن عقد تمويل المشاريع ينسجم مع ىذه بينت  .المستخمص
القواعد المشتركة قة ىذه الور صف تسأىداف التمويل اإلسالمي، و 

صول ممموسة، وتقاسم لممخاطر، أوجود  :ن كمييما يشترطأ بينيما.
 ن الشريعة ال تسمح لممراىنات والعمميات المحفوفة بالمخاطر أوأفكما 

ن عقد تمويل المشاريع يشترط توفر إالمبيعات الخطرة )عالية الغرر( ف
تحددىا وتبينيا تحميل شامل لممخاطر التقنية والتعاقدية مع مصفوفة 

كمييما يخضع التمويل أيضا مما يساىم في تحسين شروط التمويل. 
لمجموعة من القيود األخالقية واالجتماعية واالقتصادية القائمة عمى 

ن اليدف األساسي إالشريعة والقانون ويتطمب ترتيبات تعاقدية خاصة. 
من ىذه الدراسة ىو تحميل القدرة عمى التكيف لمطالب النظام 
األخالقي اإلسالمي في عقد معامالت تمويل المشروع المشترك 
بموجب القانون الفرنسي. وبعبارة أخرى، يجب أن تمتثل الترتيبات 
التعاقدية مع األنظمة المصرفية الفرنسية وتكون متسقة مع متطمبات 

، تقترح ىذه الدراسة نموذجا م األخالقي اإلسالمي. وليذه الغايةالنظا
يوفر الحمول المناسبة في القانون الفرنسي والتي تسيم في التوفيق بين 

ن التمويل اإلسالمي وقوة نظامو األخالقي أ ىذه المصالح المتضاربة.
جعل تنفيذ صفقة التمويل تحديا استثنائيًا. تيدف ىذه الدراسة إلى 

والتوفيق بين المصالح المتضاربة  الضوء عمى ىذه التحديات تسميط
بين اطرافيا، وتقدم الدراسة عرضا لمتحديات الييكمية بغض النظر عن 

التوترات التي ال يمكن التغمب عمييا، التحديات المرتبطة بيذه القواعد و 
 لكونيا تتطمب درجة معينة من التطور.

                                                           

()  بالمغة  مٕٔٔٓ/ٙ/ٔىـ الموافق ٕٖٗٔ/ٙ/ٜٕني بتاريخ في حوار السوربون الثاىذه الورقة قدمت
 والورقة موجودة في قسم اإلنجميزي في ىذا الكتاب.تيا اإلنجميزية وىذه ترجمة لمقدم
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 المقدمة
 الرئيسية ليذه الدراسة األىداف
 ؟  (PF)لماذا تم استخدام عقد / صيغة تمويل المشاريع      
ــــى، يبــــدو أن تمويــــل المشــــاريع ينســــجم مــــع أىــــداف التمويــــل   .ٔ ــــة األول لموىم

صـــيل حـــول المتطمبـــات اإلســـالمية اإلســـالمي. ودون الخـــوض فـــي الكثيـــر مـــن التفا
 فإننـالمقانون والعقود والتي سوف نقوم الحقا في ىـذه الدراسـة بعـرض مالمحيـا، لـذا 

 القواعد المشتركة بين تمويل المشاريع والتمويل اإلسالمي. سنصف بإيجاز

، يقـــوم الشـــركاء المـــاليون بتشـــكيل (PF)عـــادة فـــي صـــيغة تمويـــل المشـــاريع   .ٕ
تثمر رأس المال. وعوائـدىم تعتمـد عمـى مـدى نجـاح المشـروع شركة لممشروع والتي تس

 بإنشاءاالستثماري. وسيتم الحصول عمى القروض الالزمة لتمويل مثل ىذه المشاريع 
 .التشغيمية لممشروع اإليراداتالقرض من  . ويتم سداد(SPV)شركة خاصة 

ن القـــانون اإلســـالمي يحظـــر قـــبض أو دفـــع الفائـــدة، بغـــض أكمـــا ســـنرى،   .ٖ
مقابـل قـرض مـع مـرور  ر عن ما إذا كان ربـا أم ال. ان تقاضـي )عائـدا( ثابتـا،النظ

والــــذي ال صـــمة لــــو بالربحيــــة الفعميـــة لممشــــروع االســـتثماري، يتعــــارض مــــع  الـــزمن،
 .قية اإلسالمية، ويعتبر غير عادلالمبادئ األخال

ومــع ذلــك، فــإن القــرآن ال يحظــر دفــع العائــد عمــى األمــوال المســتثمرة، بــل   .ٗ
فقـــط تقاضـــي فائـــدة ثابتـــة محـــددة ســـمفا. ىـــذا ىـــو الســـبب فـــي ان معـــامالت يحظـــر 

 التمويل ال يمكن، من الناحية النظرية، ان تشتمل عمى أي أجر ثابت.

ويجوز االعتماد عمى أرباح األصول الممولـة لنحـدد عوائـد األمـوال المسـتثمرة. 
المتوقع دفعيا(  تعتمد خدمة الدين )العوائد ،ففي صفقات تمويل المشاريع ،ومع ذلك

 بالدرجة األولى عمى توليد التدفقات النقدية المستقبمية لممشروع.
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والقــدرة عمــى  ،واألحــداث غيــر المتوقعــة ،ن خدمــة الــديونإفــ ،مــن ىــذا المنطمــق
تغطية تكاليف التشغيل ونسبة عادلة من العائد عمـى رأس المـال يعتمـد عمـى ربحيـة 

 الموجودات )االصول( الممولة.

فــإن فقــو المعــامالت يتطمــب أن تكــون المعــامالت الماليــة مدعومـــة  ،وبالمثــل 
بأصــول حقيقيــة لممشــاركة فــي حصــة الخســائر واألربــاح الناجمــة )الثابتــة والمتنقمــة(. 
لــذا، ســيتعين عمـــى المصــارف اإلســـالمية تقــديم أألمـــوال الــى رجـــال أألعمــال، ويـــتم 

 تقاسم األرباح عمى أسس مرتبة مسبقا. 

مشـــاريع، البـــد ان يكـــون لممشـــروع االســـتثماري بالضـــرورة فـــي مجـــال تمويـــل ال
ـــاء أو محطـــة لمطاقـــة  ،اصـــوال ممموســـة ) أي مـــثال: مطـــارا أو محطـــة لتوليـــد الكيرب

ـــــك( و يتقاســـــم  ،أو بنـــــاء جامعـــــة ،أو محطـــــة لتحميـــــة الميـــــاه ،النوويـــــة ومـــــا إلـــــى ذل
 حتى النياية. المقرضون المخاطر مع مطوري المشروع

دم لتمويل بناء المشروع يعتمـد أساسـا عمـى التـدفقات النقديـة ويكون سداد القرض المق
 .وتقاسم لممخاطر ،اصول ممموسة ويل(. ولذلك، فيناكمن المشروع )عدم المجوء التم

ن الشــريعة ال تســمح لممراىنــات والعمميــات المحفوفــة إفــ وعــالوة عمــى ذلــك،  .٘
 المبيعات الخطرة )عالية الغرر(. بالمخاطر أو

ونظـرا  ة بيع ألصول "ال يمكـن التأكـد مـا إذا كانـت موجـودة أم ال،والغرر ىو بمثاب
إلى ان المخاطر التي تنطوي عمييا مثل ىذا االحتماالت والتي تخضع صـحة المعاممـة 

 ،، مثــل المراىنــاتاالحتماليــةإلــى القمــار والميســر وبالتــالي ىــو شــكل مــن أشــكال العقــود 
ومــع ذلــك ففــي مجــال تمويــل المشــاريع وبــوالص التــأمين القياســية والمنتجــات المشــتقة. 

يحتاج المشروع الى اسـتثمارات ضـخمة لتمبيـة احتياجـات مشـاريع البنيـة التحتيـة الجديـدة 
اشــتراط تــوفر تحميــل شــامل لممخــاطر التقنيــة والتعاقديــة مــع مصــفوفة  يترتــب عمــى ذلــك،
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 ،أي لخفــــض تكمفــــة الــــدين ،تحــــددىا وتبينيــــا ممــــا يســــاىم فــــي تحســــين شــــروط التمويــــل
 .القضاء عمى الغرر والمراىنات وىي محظورة بموجب القانون القرآنيو 

ـــــرا، ووفقـــــا ألســـــس الشـــــريعة اإلســـــالمية، يجـــــب أن يكـــــون المشـــــروع   .ٙ وأخي
ـــا تثتثنـــى بعـــض أاالســـتثماري )حـــالال(. و  المشـــاريع الحـــالل فتـــرفض مـــثال فـــي حيان

وم عمـي تخصـيص اجـزاء لبيـع الخمـور او لحـ أصـحابيايصر  المركزية قد األسواق)
الخنزيــــر او مواقــــع أللعــــاب وصــــاالت القمــــار... عندئــــذ تثتثنــــى( ويجــــب أن يســــيم 

ويمعــب دورا فــي خمــق فــرص  ،المشــروع أيضــا فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية
العمل. وعادة ىذه ليست قضـية ميمـة حيـث أن معظـم المشـاريع االسـتثمارية تحقـق 

ت ومحطــــة لمطاقــــة النوويــــة، )المستشــــفيات والمطــــارا ىــــذه الشــــروط بطبيعتيــــا مــــثال
تسـيم  فإنيـاوغيرىا( مما يجعميا مناسبة لمتمويل اإلسالمي، وبسبب حجميا الكبيـر، 

بفاعمية كبيرة في النشاط االقتصادي. اذن فان اسموب تمويل المشروع يتوافق تمامـا 
 مع ىذه المتطمبات.

المي وكمــا ىــو مبــين، فمفيــوم تمويــل المشــاريع يبــدو متســقا مــع التمويــل اإلســ  .ٚ
ذلك أن التمويل االسالمي يخضـع التمويـل لمجموعـة مـن القيـود األخالقيـة واالجتماعيـة 
واالقتصادية القائمة عمى الشريعة ويتطمب ترتيبات تعاقديـة خاصـة. وتسـتند مبـادئ ىـذه 

 .نقترحو عمى ىذه النقاط المحورية الدراسة واختبار نموذج العقد الذي

زاع المحتممــة والتــي تــرتبط مــع ىــذه العقــود، ومــع ذلــك، ونظــرا لتعــدد مصــادر النــ  .ٛ
ن صــيغة تمويـل المشــاريع ال يعنـي أن تتكــرر النتـائج الســابقة وتـؤدي إلــى نفـس النتــائج. إفـ

ولئن كان ىناك بالفعل بعض الموثوقية، فميس ىناك، من الناحيـة النظريـة، طريقـة محـددة 
بــالرغم  ويــل المشــاريعن صــيغة تمإســمفا وفعالــة لمتصــدي لتعقيــد الموضــوع. وحتــى اآلن، فــ

مــن تعقــدىا تقــدم مجــاال واســعا جــدا لفحــص وتركيــز الضــوء عمــى عــدد كبيــر مــن شــروط 
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ـــــي اإلســـــالمي. ـــــل األخالق ـــــة  التموي ـــــارات األخالقي ـــــين االعتب ـــــل المشـــــاريع يجمـــــع ب وتموي
 .من أي شكل آخر من أشكال التمويل واألعمال أكثر

شــــترك يشــــير إلــــى والتمويــــل اإلســــالمي الــــذي نســــميو مشــــروع التمويــــل الم  .ٜ
مشــاركة مجموعــة مــن المؤسســات الماليــة فــي تكــوين تمويــل مشــترك موافقــا لقواعــد 
الشريعة. فمجموعة من البنـوك اإلسـالمية والتقميديـة تشـتركان معـا فـي مشـروع واحـد 
أو أكثـــر مــــن األجـــزاء عــــن طريــــق التمويـــل اإلســــالمي شـــريطة أن يكــــون المشــــروع 

 يع النواحي.متوافق مع الشريعة اإلسالمية في جم

اليدف األساسي من ىذه الدراسة ىو تحميل القدرة عمى التكيف لمطالـب  .ٓٔ
النظــام األخالقــي اإلســالمي فــي عقــد معــامالت تمويــل المشــروع المشــترك بموجــب 
القــانون الفرنســي. وبعبــارة أخــرى، يجــب أن تمتثــل الترتيبــات التعاقديــة مــع األنظمــة 

ات النظـام األخالقـي اإلسـالمي. وليـذه المصرفية الفرنسـية وتكـون متسـقة مـع متطمبـ
تقترح ىذه الدراسة نموذجا يوفر الحمول المناسبة فـي القـانون الفرنسـي والتـي  ،الغاية

 تسيم في التوفيق بين ىذه المصالح المتضاربة.

 صطمح النظام األخالقي اإلسالمي ؟ولكن ماذا يعني م .ٔٔ

مصــــادر ومــــدارس بمعنــــى واســــع، فــــي قــــانون الماليــــة اإلســــالمية، التــــي لــــدييا 
 وىناك سبعة مبادئ حتمية:  ،متنوعة
 والمديونيــة فــوق نســبة  ،أربعــة مبــادئ الســمبية )حرمــة الربــا، الغــرر، التحــريم

  .مئوية معينة(
  األصـــول  وثالثـــة مبـــادئ إيجابيـــة )تقاســـم األربـــاح والخســـائر، ووجـــود أحـــد

 األساسية و دفع الزكاة(.
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ن استنتاج نظام ديني واخالقـي لـو أثـر بيذه المبادئ، فمن الممك تزاملاالإذا تم 
بــالل لضــمان تــوازن تعاقــدي عــادل عــن طريــق إخضــاع رجــال االعمــال والمشــاريع 
اإلســالمية إلــى عــدد مــن المتطمبــات. ولكــن ىــذا النظــام األخالقــي ذوا قواعــد ثابتــة، 
كما الحظ أحد الكتاب، فإنو ليس مـن السـيل "مـن خـالل كسـر جـدار نظـام أخالقـي 

أكثــــر مــــن ألــــف ســــنة" يرجــــع ذلــــك إلــــى حقيقــــة أن "النظــــام الــــديني  دينــــي بنــــي منــــذ
األخالقــي الــذي يخــدم كخمفيــة إلــى الشــريعة اإلســالمية يمعــب دورا مقنعــا فــي النشــاط 

 في مجال األعمال التجارية والتعاقدية.

ويضــيف الكاتــب قــائال : "العقــد بموجــب القــانون اإلســالمي ىــو أداة ألغــراض 
الخدمات المتبادلة. ىذه الفكرة لمتـوازن  تي تساوي أو تعادلمعينة يحددىا القانون وال

العـــادل ىـــو فكـــرة األخالقيــــة التـــي تقـــوم عمييـــا نظريــــة كامـــل العـــام لمقـــانون العقــــود 
اإلســــالمية ويــــذىب أبعــــد مــــن ىــــذا الحــــدث منــــذ التعاقديــــة ليــــا نتيجــــة لتقييــــد اإلرادة 

 والحرية لتشكيل العقد.

تند نمـاذج التمويـل االسـالمي عمـى أن تس ،إذن ،ومن الجدير بالمالحظة .ٖٔ
فتاوى ىيئات الرقابة الشرعية والتي تعتمد في فتواىا عمى قواعد واسـس دينيـة، و ال 

 يمكن ألحد تعديل ىذه القواعد واألسس.

ن تعبيـــر العـــدل التبـــادلي، ومبـــادئ المســـاواة والتـــوازن فـــي الخـــدمات المتبادلـــة إ
الــذي يحمــي طرفــي العقــد. ىــذه المبــادئ والــربح العــادل إشــارة إلــى النظــام األخالقــي 

المقننة تعتمد مبررات أخالقية. والنظام ىنـا يشـير إلـى جماعـة مـن األفـراد يشـتركون 
فــي قواعــد ومبــادئ تممييــا القــيم اإلســالمية والتــي تنــوي االلتــزام بيــا. ىــذه المجموعــة 

فـي  من القواعد تحمل في طياتيا العديـد مـن األنظمـة الممزمـة والتـي يجـب أن تؤخـذ
 في صياغة نماذج التمويل وشروطو. االعتبار
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ومــع ذلــك، فــإن التحــدي التــي تطرحــو ىــذه المبــادئ ىــي أقــل فــي وجودىــا عــن 
حجميــا. ىــذه االلتزامــات ليــا وزن أكثــر أو أقــل اعتمــادا عمــى موقعيــا فــي التسمســل 

ربــا اليرمـي لمقواعــد القانونيــة. عمــى ســبيل المثـال، القاعــدة القرآنيــة المتعمقــة بحرمــة ال
والقوة القانونية الخاصة بيا ىي أكثر ترجيحا من التوجييات الواردة في السنة، التي 

 ىي نفسيا أكثر حجية من اإلجماع أو قواعد العرف.

فإنيــا ســتواجو حــاالت تقنيــات تمويــل المشــاريع التــي  ،ولكـن، فــي حالــة تطابقيــا
ترتيبـات خاصـة تجمـع تقدم أحيانا أدوات لموفاء بيا. وىذا غالبا ما يتطمـب اسـتخدام 

بين تقنيات عدة تيدف إلـى تحقيـق اليـدف المعمـن فـي حـين معالجـة القيـود القائمـة. 
 التي ىي موضوع ىذه الدراسة.

فقد تبين لنا أن قوانين التمويل اإلسالمي تستند  ،وبعد ىذا التقييم السريع .ٗٔ
ن ىــــذه القواعــــد إ عمــــى نظــــام أخالقــــي وضــــع ليخــــدم وفــــق شــــروط شــــرعية محــــددة.

القيــة والقواعــد القانونيــة الخاصــة، وفــي حالــة تصــادميا مــع القــوانين التقميديــة، األخ
تممــي حتميــة اعــادة ىيكمــة المعــامالت الماليــة الدوليــة لتتكيــف مــع القواعــد األخالقيــة 

 .اإلسالميةوالقيم 

. ويبــــين ىـــــذا التحميــــل بوضـــــوح الطبيعــــة المعقـــــدة لعقــــد تمويـــــل المشـــــاريع ٘ٔ
فــإن  ،ويــل اإلســالمي والتمويــل التقميــدي. وكمــا ســنرىالمشــترك، حيــث يتشــارك التم

تميـــز التمويـــل اإلســـالمي وقـــوة نظامـــو األخالقـــي جعـــل تنفيـــذ صـــفقة التمويـــل تحـــديا 
استثنائيًا. تيـدف ىـذه الدراسـة إلـى تسـميط الضـوء عمـى ىـذه التحـديات والتوفيـق بـين 

ـــة. مـــن ـــين اطرافيـــا، ويقـــدم عرضـــا لمتحـــديات الييكمي ـــة  المصـــالح المتضـــاربة ب ناحي
بغــض النظـر عــن التحــديات المرتبطـة بيــذه القواعــد وىـذه التــوترات ال يمكــن  ،أخـرى

 عمى الرغم من أنيا تتطمب درجة معينة من التطور. ،التغمب عمييا
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Abstract. This study shows that project finance (PF) is 

consistent with the objectives of Islamic finance (IF). The paper 

will describe briefly the common rules between them. We found 

that both IF&PF require the existence of tangible assets, and the 

sharing of risk. It is well known that Sharia prohibited betting 

(Mysir) operations, risky sales and Gharar deals due to 

uncertainty. Also PF requires comprehensive risk analysis for 

technical and contractual operations identified through a 

specified matrix which will contribute positively and improve 

the financing conditions. As indicated, PF appears to be 

consistent with Islamic finance that subjects financing deals to 

moral, ethical and economic constraints based on Shari’a Law 

and requires special contractual arrangements. The premises of 

this study and the contract model test that was proposed were 

based on these focal points. The primary goal of this study is to 

analyze the adaptability of the demands of the Islamic moral 

order to project co-financing transactions under French Law. In 

other words, the contractual arrangements must comply with 

French banking regulations and be consistent with the demands 

of the Islamic moral order. To this end, this study proposes a 

model that provides appropriate solutions in French Law that 

reconcile these conflicting interests. This analysis shows fairly 

clearly the complex nature of project financing transactions 

where conventional finance and Islamic finance have to fall in 

to line .As we will see, the distinctiveness of Islamic finance 

and the strength of its moral rules make for special challenges 

of putting together a financing deal. This study, which is 

intended to high light the challenges of reconciling the 

conflicting interests of parties, provides an inventory of the 

challenges of structuring deal. On the other hand, regardless of 

the challenges associated with these rules, these tensions are not 

insurmountable, although they require a certain degree of 

sophistication. 


