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امللخص:

املحمدية و حتى الن .و اعتبا ا ّ
سجل تا يخ االقتصاد اإلسالمي مراحل ّ
ّ
أن ازدهار أو تراجع فكر االقتصاد
عدة و مهمة منذ بزوغ شمس البعثة
ر
ّ ر
ّ
مستمد تماما من ازدهار و تراجع اعتماد و تطبيق مبادئ و أسس الشريعة اإلسالمية بشكل عام على هذه األرض .
اإلسالمي
فبعد العصر الذهبي الذي شهدته البشرية ،عصر البعثة و بعدها الصحابة و الخلفاء و الذي أكرم اإلله عباده برخاء و ازدهار ليس لها مثيل بعد
اعتقادهم أوال ثم عملهم باملبادئ اإلسالمية في تنظيم أدق معامالتهم و سلوكياتهم االقتصادية بشقيها املادي و الروحي في مختلف التعامالت التجارية و
املالية و غيرها.
أسفا ،و نظرا للطبيعة البشرية الكافرة بالنعمة ،جاء عصر تراجع و تقهقر القوة اإلسالمية ،تحت مظلة مواكبة تطور الغرب في دوامة املعركة
املصطنعة بين قطبيها االشتراكي و الرأسمالي رغم ّ
أن هدفهما كان واحدا ،واضحا و جليا و هو استعباد باقي الشعوب .و الذي أثبت مختبر التاريخ فشليهما
بطريقة متتالية .و إن كانت الدول التابعة ال تزال بعد منهمكة في جاهلية مقارنة ّ
أي النظامين أجدى و أجدر بالسيادة عليها.
مؤخرا و بعد أزمة  2008و الحمد هلل ،و كإثبات ّ
أي عز دون ّ
بأن ّ
عز اإلسالم ذل .ظهرت حركة فكرية (بحوث ،دراسات و تخصصات جامعية)
مصاحبة أيضا بتجسيد مؤسس ي تهتم بالبحث و التجسيد ملبادئ و أسس املعامالت االقتصادية اإلسالمية بشكل عام و املعامالت املالية و البنكية منها
على وجه الخصوص ،أين يحص ي العالم حاليا أكثر من  350بنكا إسالميا عبر كل األقطار بما فيها األقطار الغير إسالمية ،و التي ال تزال في تنامي سريع.
فإن االنهيا ات الحاصلة في االقتصاد العالمي جاءت كإثبات قاطع على فشل النظم االقتصادية الوضعية ،مقابل التأكيد مرة أخري على أنّ
بذلكّ ،
ر
ّ
ً
فضال ّ
أن سر التقدم ،و القضاء على التضخم ،و الفقر ،كلها متركزة في االهتمام باالقتصاد
مفاتيح تحقيق االستقرار االقتصادي والرفاه الروحي،
ً
ً
اإلسالمي ِفكرا وتطبيقا.
أساسا عليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى محاولة تسليط الضوء على أهم حلول األزمات و املشاكل االقتصادية التي تتضمنها الشريعة
اإلسالمية ،و املثبتة ضمن التحول اإلسالمي من جهة و التحول االقتصادي العالمي في الجهة املقابلة.
الكلمات املفتاحية :االقتصاد اإلسالمي ،أسس و مبادئ ،الفرص و الحلول ،تحديات.

املدقمةة:

لقد عنيت الشريعة اإلسالمية عناية بليغة بالحياة االقتصادية ،كيف ال و ّ
أن الجانب االقتصادي يمثل شقا مهما و كبيرا في حياة البشر.
فاإلنسان خليفة هللا على هذا الكون ّ
بكل ما تشمله هذه الخالفة من مسؤولية الحفاظ على نعم هللا على البشر أوال ثم على كل باقي سائر املخلوقات بما
فيها الجماد وعبر كل األجيال.
ّ
هذه الخالفة و التي إنما تعنى في جوهرها مسؤولية البشر بشكل عام و املسلمين منهم على وجه الخصوص التكفل بتسيير نعم هللا عبر كل األزمنة
و واألمكنة و بأشكالها و أنواعها املادية منها و الروحية عن طريق ما يعرف حديثا في علم االقتصاد بإعادة توزيع الثروات وفق النهج الرشيد الذي يصبوا
في إطاره النظري أن يكون أكثر ما يكون عادال في التوزيع.
أساسا على هذا الطرح النظريّ ،
وألن املسلمون أدركوا و فهموا جيدا فحوى هذه الرسالة الربانية ،و أكثر من ذلك جهدوا لتطبيقها فعال على أرض
حد ّ
سجل تا يخ البشرية عصرا اقتصاديا من ذهب سادت خالله أسمى صور الرخاء و الترف بين كل طبقات املجتمع آنذاك إلى ّ
أن كل أفراده
الواقع ّ ،ر
أصبح لديهم فوائض و ال يوجد ضمنهم محتاج (عجز) .و هل أثبت التاريخ بعدهم التوصل إلى إيجاد نموذج وضعي يحقق و لو القليل مما حققه نموذج
االقتصاد في الشريعة اإلسالمية؟
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ّ
رغم ّ
إال أنه و بسبب تراجع القوى اإلسالمية ّ
بكل جوانبها وحتى
أن البشرية وصلت إلى ذروة الرخاء االقتصادي خالل فترة النضج اإلسالمي،
الروحية منها مقابل تصاعد قوى أخرى ألغراض دينية ،سياسية و عسكرية .أين استطاعت هذه القوى إضعاف فكر و شخصية املسلمين خالل مرحلة
انقلبت فيها الية فأصبح السادة عبيدا و أصبح عصر الظالم أوج الحضارة.
و أسوء ما في األمرّ ،
أن الشعوب اإلسالمية أصبحت تعتقد بالنظريات الوضعية و تتجادل في قوته ،جدواها و أمثلتها بل و تتسابق في تنفيذها
سعيا إلدراك التطور و التقدم املزعوم.
إال ّ
ّ
بمجرد زوال أو تغيير هذه الظروف ،انهارت هذه النماذج و النظريات
وألن التاريخ كفيل بإثبات فشل كل ما هو مبني على الظروف املؤقتة
البشرية تباعا.
ّ
و ّ
ألن العبرة ليست بانهيار هذه النماذج الوضعية ،بل و أكثر من ذلك سعي و تكثف الجهود في البحث في مسببات القوة في االقتصاد اإلسالمي
كنموذج مثالي على هذه األرض قاطبة و محاولة تجسيده على أرض واقع االقتصاد لدى شعوب ال تعرف اإلسالم حتى .فمن األجدر بنا نحن كمسلمين
ّ
االهتمام و التوعية به أكثر ال لش يء إال أننا نحوز أصله و جوهرته األساسية أال وهي الشريعة اإلسالمية.
وعليه األولى بنا أن نجهد في إعادة بعث أسس االقتصاد اإلسالمي عن طريق التحسيس بؤسسه و مبادئه و كذا بالتذكير بكل مراحل تحوالته ،و
مختلف العوائق التي قد تعترض طريقه و ذلك جزما منا بأنه فرصتنا الوحيدة و املثل لتحقيق التطور.
ا
أول :أهمية و أهماف البحث
ّ
إن البحث في موضوع االقتصاد االسالمي كنظام كلي شامل و متكامل يكتس ي أهمية بالغة سواء بالنسبة لباحثي و متخذي قرارات األقطار
اإلسالمية و غير اإلسالمية على ّ
حد سواء.
و ّ
لعل هذه األهمية تنبع أساسا من:
 دور االقتصاد في بناء املجتمعات الحديثة ،و كذا ّ
قوة تدخله في تحديد مكانتها و قدرتها التنافسية و كل ما يترتب عليها من تبعات في تحقيق
االستقرار االجتماعي ،السياس ي و حتى السلطة ضمن االقتصاد العالمي الحديث؛
 الحاجة ّ
امللحة القتصاديات الدول االسالمية في إيجاد نظام قادر على إحداث نهضة اقتصادية ذاتية متوافقة و عقيدتها شرعا و تطبيقا؛
 التأ كيد املضطرد و املتواصل إليجابيات تطبيقات األنظمة الجزئية لنظام االقتصاد االسالمي في دول إسالمية و غير إسالمية و ّ
لعل أهمها
موضوع البنوك اإلسالمية ،الوقف و عقد األمانة )(Trust؛
 التأكيد على االرتباط املطلق بين التحوالت الحاصلة في االقتصاد اإلسالمي كفرع و تحوالت الفقه اإلسالمي ككل
 االعتراف املطلق بمثالية و رقي النظام االقتصادي اإلسالمي و مرونة تطبيقه التامة و الغير مقيدة بالظروف و املتغيرات.
من جانب آخر يسعى هذا البحث لتقيق جملة من األهداف و الغايات:
 محاولة كشف مختلف مراحل التحوالت التي سجلها تاريخ االقتصاد اإلسالمي هدفا في االستفادة من دروسها حاضرا و مستقبال لالرتقاء
باقتصاد الدول اإلسالمية؛
 توضيح ألهم مبادئ و أسس االقتصاد اإلسالمي كنظام رباني و التي ّ
تميز رقيه و مثاليته ،التي لم يستطع و لن يستطع أي نظام و ضعي أن
يجمعها؛
 فهم واقع أفكار االقتصاد اإلسالمي ( انبثاقا و انعكاسا)؛
 تحديد أهم أحداث بناء فكر و ممارسة االقتصاد اإلسالمي؛
 محاولة البحث في األسباب و العوامل االقتصادية التي ّ
هدت و أسقطت جسم األمة اإلسالمية؛
 ضرورة بناء دراسات علمية أكاديمية مبنية على قرائن و أدلة شرعية يثبها الواقع امليداني ،للرد على منتقدي و مهاجمي نظام االقتصاد
اإلسالمي بشكل خاص و دعاة ّ
أن اإلسالم دين إرهاب بشكل عام.
ا
ثانيا :نشأة و تحولت القتصاد اإلسالةي
لقد أولت الشريعة اإلسالمية عناية بالغة لتنظيم الحياة االقتصادية للبشر تشريعا وواقعا ،فالقرآن الكريم ّ
تضمن كثيرا من اليات التي تتولى
ّ
تنظيم مختلف املعامالت و السلوكيات االقتصادية ،التجا ية واملالية ،كيف ال و ّ
أن أطول آية و في أطول سورة في القرآن هي آية الدين .فضال أن حياة
ر
ّ
الرسول صلى هللا عليه و سلم ،و صحابته رضوان هللا عليهم كانت صورة حية ومثالية عن تطبيق التشريع االسالمي االقتصادي.
وبالرغم من ّ
أن الحياة االقتصادية آنذاك كانت بسيطة و تعامالتها محدودة نتيجة لبساطة البيئة عامة و االقتصادية منها على وجه الخصوص
تخصص وضيق رقعة التبادالت التجا ية ،كما ّ
ّ
وأن مشاكلها و أزماتها بسيطة بسبب
من خالل بساطة و محدودية األنشطة والتعامالت االقتصادية كذا
ر
ّ
قوة الوازع الديني و النقاء الروحي والعقلي ألفرادها اين كانت تسود أسمى صور األمانة ،الصدق ،الوفاء و الجود.
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ّ
فمن املعلوم ّ
أن الفترة التي عايشها الرسول صلى هللا عليه و سلم كانت فترة زراعة ،رعي و تجارة محدودة إلى جانب القليل من األنشطة اليدوية
ال ّ
تنوع األنشطة املمارسة و التي صاحبتها ّتنع و ّ
جد بسيطة ،بعد ذلك و بتزايد و ّ
توسع في املعامالت ،اهتم الفقهاء بشرح تفاصيلها تشريعا و ممارسة،
َ ُ َ ََ
َ َّ َّ
النب َّي صلى ُ
ُ
ًّ
هللا عليه
إستقاء دائما من التشريع اإلسالمي َ ،القرآن و السنة النبوية الشريفة عمال بقول الرسول األكرم فعن أ ِبي هريرة رض ي هللا عنه :أن ِ
ُّ
ُ
ْ
َ
ّ
َ
ال" :إني ق ْد َت َرك ُت فيك ْم َش َيئين لن َتضلوا َب َ
عد ُه َماِ ،ك َت َ
هللا َو ُس َّن ِتي" 2و اجتهادا من الفقهاء.
اب ِ
ِ
وسلم ق َ ِ ِ
ِ
ِ
بعد ذلك ،تطرق األئمة األربعة و تابعيهم إلى قضايا اقتصادية املهمة فكتبوا عن :الزكاة ،البيوع ،الربا ،الرهنَ ،
الق ْرض ،الضمان ،الكفالةَ ،
الوكالة،
املضاربة ،املز َارعة ،املساقاة ،اإلجارة ،الحسبة و أحكام ُّ
َ
السوق و ّ
َ
لعل أهم مخلفات الفقه اإلسالمي في هذا الجانب ومنذ القرن الثاني
املشاركة،
الحوالة،
للهجرة (حوالي  623ميالدي):
َ
 كتاب"الخراج" ألبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (182هـ798/م)؛
 كتاب "االكتساب في الرزق املُستطاب" ملحمد بن َ
الح َسن الشيباني (198هـ804/م)؛








َ
"الخراج" ليحيى بن آدم ُ
القرش ي (203هـ818/م)؛
كتاب
ُ
القاسم بن سالم (224هـ838/م)؛
كتاب "األموال" ألبي ع َب ْيد ِ
كتاب "أحكام السوق" ليحيى بن عمر األندلس ي املالكي (289هـ902/م)؛
َ
و"املضاربة" لعلي محمد بن حبيب املاوردي (450هـ1057/م)؛
كتابي "األحكام السلطانية"
َ
ّ
ّ
والربا
و قد تطرق اإلمام أبو حامد الغزالي (505هـ1111/م) إلى أحكام اكتساب الدخل ،ومشروعية تكوين الثروة ،وصعوبات املقايضة ،والنقودِ ،
في كتابه "إحياء ُع ُلوم ّ
الدين"؛
ِ
َ
أما أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي (570هـ1174/م) فقد تناول الحاجات ،وتقسيم العمل ،وصعوبات املقايضة ،والنقود ،واألسعار في
محاسن التجارة"؛
كتابه "اإلشارة إلى
ِ

 كتاب "البركة في فضل السعي والحركة" ملحمد بن عبد الرحمن بن عمر الحبش ي(712هـ1312/م) ،والذي بحث من خالله على أسباب البركة و
ّ
محاربة البطالة ،كما وركز على النشاط الفالحي و عمل املرأة في بيتها
 و من جهته تناول ابن تيمية (728هـ1328/م) النقود ،األسعار ،الحسبة ودور الدولة في الرقابة على األسواق وحماية الضعفاء اقتصاديا في كتبه
"الحسبة"" ،السياسة الشرعية" و"مجموع الفتاوى"؛
ُُّ
 ليتمها بعد ذلك تلميذه ابن القيم (751هـ1350/م) في كتابيه "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" و"إعالم املوقعين عن رب العاملين".
ّ
ً
و كما هو معروف لدى الجميع فلقد اهتم و حلل عالم االجتماع ابن خلدون (808هـ1404/م) في مقدمته الشهيرة أمورا اقتصادية هامة ال تزال
ّ
حاليا محل النقاش و البحث االقتصادي تتعلق بالنمو االقتصادي ودور الدولة ،التجارة الخارجية ،العرض والطلب إلى جانب تقسيم العمل ،األسعار،
والنقود ،وتصنيف السلع بين ضرورية وكمالية ،كما وناقش األنشطة االقتصادية املؤدية إلى خلق املداخيل.
ُ
ُ
َّ
وقد تزامنت دراسة ابن خلدون مع دراسة املقريزي (845هـ1442/م) من خالل كتابه "إغاثة األ َّمة بكشف الغمة" التي و باإلضافة إلى تناولها النقود
ّ
املتسببة في خلق األزمات االقتصادية  ،من خالل البحث في أسباب غالء
واألسعار ،وفق تحليل تغيرات قيمة النقود وعالقتها باستمرار ارتفاع األسعار
ّ
األسعار في مصر بشكل خاص خالل تلك الفترة .و قد ّ
توصلت هذه الدراسة إلى أن أسباب ترتبط بسوء التسيير ،الفساد اإلداري وكذا ثقل كمية النقد
ِ
املتداول.
ُ
َّ
َ
ّ
الربا ،القمار ،الزكاة ،الضرائب
كما وقد تناول الحقا ،شاه ولي هللا (1176هـ1762/م) في كتابه "حجة هللا البالغة" عقود املشاركاتِ ،
والتبذير(اإلسراف).
ا
ثالثا :ةاهية وأسس القتصاد اإلسالةي
اعتبا ا ّ
أن علم االقتصاد بشكل عام ّ
يعرف بانه :أحد أهم فروع العلوم االجتماعية ،و الذي يختص بدراسة مختلف األنشطة و العمليات من:
ر
إنتاج ،استهالك ،توزيع و تبادل السلع و الخدمات عن طريق البحث في سبل استخدام و استغالل مختلف انواع املوارد النادرة الطبيعية ،البشرية ،
املالية ،الهياكل و البنى و كذا املعلوماتية منها بهدف تحقيق اإلشباع األمثل ملختلف الحاجات و الرغبات الغير محدودة للمجتمعات البشرية.3
ّ
فإن االقتصاد اإلسالمي هو " :ذاك االقتصاد املعتمد على الشريعة اإلسالمية ممثلة في القرآن الكريم ،السنة النبوية الشريفة ثم إجماع و اجتهاد
4
الفقهاء ،عقيدة ،تشريعا و أخالقا و سلوكا و التي تهدف لتنظيم املجتمع البشري بشكل مثالي"

"2مستدرك الحاكم ) ،" (1 /284وصححه األلباني في "صحيح الجامع الصغير" رقم ()2937
;« What is economics? – difinition, history , timeline & importance », www.study.com, retrieved 06/07/2018 edited

3
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كما و يمكن تعريفه ّ
بأنه" :العلم الذي يعنى بدراسة النشاط االقتصادي من استهالك ،إنتاج ،توزيع و تبادل و كل ما قد ينشأ عنها من ظواهر
5
وعالقات على ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية".
َّ
ّ
إذن ّ
َّ
فإن َّ
ُّ
االقتصادي في اإلسالم هو نظام مثالي منزه ،ال يقف عند حدود الوصف ملا هو كائن ،وإنما هو ما يجب أن يكون .هدفه أسمى و هو
النظام
إعمار األرض مصداقا لقوله تعالى "هو أنشأكم ةن األرض و استعمركم فيها" ، 6بعكس األنظمة الوضعية التي ينحصر سعيها في تحقيق األرباح.أما َه ُّم
الرزق فقد ّ
تكفل به اإلله مصداقا لقوله تعالى "و في السماء رزقكم و ةا توعمون " 7بل ّ
إن هللا عز و جل اختص ذاته بالرزاق.
ّ
كما و ّ
أن هللا ّ
بث في روح اإلنسان ّ
كل الحاجات التي يسعى لتحقيقها ببذل جهد كبير من حاجة الطعام ،الشراب ،السكن،
عز و جل هو من
الزواج و إثبات الذات و غيرها من الحاجات .إنما تبقى الحكمة اإللهية طاعة هللا و خشيته و العمل بتطبيق أوامره و االنتهاء عن نواهيه كما جاء في قوله
8
تعالى " و لو أنهم أقاةوا التوراة و اإلنجيل و ةا أنزل إليهم ةن ربهم ألكلوا ةن فوقهم و ةن تحت أرجلهم "
مع اإلشارة ّ
أن اإلسالم يستوجب السعي في كسب الرزق فهو محاسب على رزقه و على كسبه ،فهما وجه من وجوه ابتالء اإلنسان و امتحانه ،قال
ّ
صلى هللا عليه و سلم " ل تزول قمةا عبم يوم الدقياةة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه و عن علمه فيم فعل و عن ةاله ةن أين اكتسبه و فيم أنفدقه و
عن جسمه فيما أباله".9
كما ّ
أن الشريعة اإلسالمية بمصادرها اهتمت بوضع األسس و مبادئ املعامالت االقتصادية املختلفة و التي يبقى علينا فقط اإليمان بها و تطبيقها
لضمان سعادة الدنيا ، 10و الخرة.
أسس القتصاد اإلسالةي
ّ
ّ
اعتبا ا ّ
أن االقتصاد اإلسالمي يستمد مبادئه و أسسه من الشريعة اإلسالمية ،فإن الباحث في هذا النظام يجد أنه النظام األوحد الذي يجمع بين
ر
ُ
أسس قد تبدو متناقضة و ال يمكن أن تجمع داخل نظام واحد .و يمكن تلخيص مبادئ نظام االقتصاد اإلسالمي في:
املنزه عن التحريف و ّ
إن املصدر الذي يسترشد به االقتصاد اإلسالمي ثابت ثبات القرآن ّ
 الثبات املطلق للمنظوةة التشريعية و التنظيميةّ :
سنة
ّ
ّ
نبيه الكريم النابعة في النهاية من الوحي الرباني "و ةا ينطق عن الهوى إن هو إل وحي يوحى" . 11
ّ
ّ
ّ
ّ
وكما هو معروف فإن مصداقية التنظير اإلنساني مستمدة من شدة ثباته الزماني و املكاني ،إال أن الواقع الفكر اإلنساني الحائد عن الشرع اإللهي
التغير ،ذلك ّ
تعرض بنائه للتأثيرات البيئية الظرفية و السريعة الزوال و ّ
يؤكد التاريخ دائما محدوديته و تناقضه بسبب ّ
أن "املنهج الحس ي التجريبي في
تحددها ظروف تجربته في إطار محدودية حواسه" 12في حين ّ
النهاية و الذي يتعامل فيه العقل البشري مع الفروض التي يتصورها و ّ
أن املسلم تحكمه
ضوابط إيمانية بارزة املعالمّ ،
محدد التفاصيل ،مكتمل األركان واضح و مضمون األهداف من خالل صراحة نصوصه الشرعية املطلقة املرونة مع
الزمان و املكان بما يضمن رشاده و فالحه ،فقد قال هللا تعالى" :لدقم جاءكم ةن هللا نور و كتاب ةبين ،يهمي به هللا ةن اتبع رضوانه سبل السالم و
يخرجكم ةن الظلمات إلى النور بإذنه". 13
َّ
طيبة رغدة َّ
أما عن غاية االقتصاد اإلسالمي فهي سامية تسعى لتوفير ّ
يتحقق فيها اإلشباع ّ
حد الكفاية الالئق باإلنسان؛ ليحيا حياة ّ
املاد ُّي،
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
وحي ً
والر ُّ
ُّ
جنبا إلى جنب ،14و الوصول إلى أسمى مراتب الرضا اإللهي و هي حصول البركة ،فقد قال عز من قائل " :و لو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا
15
عليهم بركات من السماء و األرض"
َّ
بخالف ُّ
َّ
الوضعية َّالتي ينحصر مقصدها في اإلشباع ِ ّ ّ
َّ
ُّ ّ
وحي ،فغايتها تحقيق اللذة ،أو
االقتصادية
النظم
ماد ٍّي  ،بدون أي اعتبار إلى اإلشباع الر ِ
املنفعة ّ
َّ
الر َّ
املاد َّية ،حتى و لو كان ذلك على حساب الجوانب ُّ
األخالقية.
وحية
ِ
اإلسالمي للبحوث َّ
منهاجية البحث وإمكانية َّ
َّ
ُّ
ُّ
 4عبد َّ
والتدريب ،1999 ،ص،15
التطبيق" الطبعة 2ـ ،املعهد
اإلسالمي بين
الرحمن يسري أحمد" ،االقتصاد
5
عبد الجبار السبهاني" ،تعريف االقتصاد االسالمي", retrieved 06/07/2018 edited;www.al-sabhany.com ،
 6سورة هود الية 61
7
سورة الذاريات الية 22
8
سورة املائدة الية 66
 9رواه الترمذي عن أبي بزرة األسلمي
10
ّ
التطور و الرفاه االقتصاديين ،السعادة املنشودة التي تسعى لبلوغها مختلف األنظمة و النماذج الوضعية
11
سورة النجم ،الية 9
12

: http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8
%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A

 13سورة املائدة ،الية 16؛
َّ
َّ
َّ
ُّ
ُّ
 14عبد َّ
اإلسالمي للبحوث والتدريب1999 ،ـ ،ص،15
منهاجية البحث وإمكانية التطبيق" ،ط  ،2املعهد
اإلسالمي بين
الرحمن يسري أحمد" ،االقتصاد
15
سورة األعراف ،الية 96؛
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 ةرونة التطبيق :من إعجاز النظام اإلسالمي ّأنه جمع بين ثبات إطاره التشريعي و التنظيمي فاتخذ مرجعا له النصوص الشرعية التي يصلح تنفيذها
و تطبيقها في ّ
أي بيئة و في أي فترة زمنية ،مقابل قدرته العجيبة في احتواء و استيعاب مختلف الظواهر و السلوكات املستحدثة و قابلية قياسها وفقا
16
للضوابط الشرعية .
ّ
ففي النهاية نموذج الشرع اإلسالمي يضمن ضم كل املتغيرات الالمحدودة شملت ماض ي يفوق خلق الكون و يمتد إلى حاضر قد يبدوا للعقل البشري
حديثا بل و يشمل مستقبال ّ
مغيبا يعجز هذا العقل على تصوره أو التنبؤ به مهما أوتي من سالح علمي .والدليل في ذلك إثباتات وقائع عيش اإلنسان
مرة ّ
االقتصادية و غير االقتصادية و التي تصل النهاية وفي ّ
كل ّ
أن االكتشافات العلمية الباهرة لها مرجعيتها في القرآن الكريم و غالبا ما تكون سببا في
دخول أصحاب هذه االكتشافات في الدين اإلسالمي ضمن دائرة النور العلمي لإلسالم .أساسا عليه ،من الضاللة االعتقاد ّ
أن نظام االقتصاد اإلسالمي
هو تراث ظرفي خاص بحضارة إسالمية غابرة خالل فترة معينة و لفئة معينة ،بل الحقيقة معاكسة تماما فهو نظام مستمر دائم مرن مرونة التواجد
البشري و أكثر ،قادر على إستعاب و تفسير مختلف التغيرات الطارئة أو التي ستطرأ .إذن فنظام االقتصاد اإلسالمي هو نظام َّرب ُّ
اني املصدر معجزة ال
يتطلب إدارة خارجية للتغيير ،بل هو مزود بذاته بنظام جزئي داخلي إلدارة التغيرات.
يعد نظام امللكية ّ
 ازدواجية امللكية في نظام القتصاد اإلسالةيّ :
محددا رئيسيا في تحديد مالمح و طبيعة النظام االقتصادي لدولة ما في مرحلة ما
من مراحل حياتها .فبينما نادى الفكر االقتصادي الرأسمالي بحرية األفراد في امللكية رؤوس األموال و وسائل اإلنتاج و الذي أوقعه مشكلة عزوف
املستثمرين عن القيام بمشاريع أساسية وضرورية استدعت تدخل الدولة القيام بها عن طريق إجراء سلسلة تأميمات  ،17في الضفة املقابلة و بعد
ً
ً
اعتقاد االشتراكيين جزما بمنع امللكية الخاصة و املناداة بامللكية الجماعيةّ ،
تسبب لهم هذا االعتقاد في تدهور اإلنتاج كما و كيفا بما دعى زعماء هذا
التيار الحقا إلى اللجوء إلى فتح امللكية الخاصة.
في حين ّ
أن األصل في نظام االقتصاد اإلسالمي هو املزاوجة في امللكية الخاصة و العامة حسب قاعدة املنفعة الجماعية ،فاإلسالم يمنح حرية مزاولة
األفراد لألنشطة االقتصادية في ظل سوق تحكمها ضوابط شرعيو واضحة و نزيهة بعيدة كل البعد عن الظلم ،الغش ،الغرر والفساد ،أما عن
الدولة فيمكنها مزاولة أي نشاط من األنشطة كفرد من األفراد الطبيعيين فضال عن مهمتها في الرقابة و السهر على حماية والحفاظ على تطبيق
أحكام الشرع اإلسالمي في هذه السوق ،و بذلك تحافظ على حق هللا عن طريق ضمان تطبيق قواعد املعامالت اإلسالمية على الجميع .و من جانب
التسعير ،ففي نظام االقتصاد اإلسالمي ّ
يتحدد من خالل التفاعل الحر بين قوى العرض و الطلب دون إحداث أي تأثير. 18
ّ
ّ
إال عن حق .كيف ال و قد قال املولى ّ
إال أن تكون
عز وجل ":يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
فحرمة مال املسلم كحرمة دمه،
تجارة عن تراض منكم"19فابن تيمية رحمه هللا على سبيل الذكر يقول في هذا الصدد  " :إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه املعروف من غير
ظلم منهم و قد ارتفع السعر إما لقلة الش يء (انخفاض العرض) و إما لكثرة الخلق ( ارتفاع الطلب)فهذا إلى هللا ،فألزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها
20
(تحديد الحاكم للسعر) إكراه بغير حق"
َّ َُ
ّ
ُّ
االقتصادي في اإلسالم لرقابتين:
النظام
الرقابة (ذاتية ،غيرية):يخضع ِ
 ازدواجية ِّ
الرقابة الذاتية و املحكومة بحيوية ضمير املسلم ،و املستقاة من استحضار الرقابة اإللهية القائمة على اإليمان باهلل ،وعلى الحساب في اليوم الخر،
َّ َ َّ ُ َّ أ َ َ َ َ أ َ أ َ أ َ ُ َ َ ُ أ َ
الس َم َاو َ أ َ أ َ
األ أرض َو َةا َي أخ ُر ُج ة أن َها َو َةا َي أنز ُل ة َن َّ
قال تعالىُ ":ه َو َّالذي َخ َل َق َّ
الس َم ِّاء َو َةا
ش يعلم ةا ي ِّلج ِّفي
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ات واألرض ِّفي ِّست ِّة أي ٍام ثم استوى على العر ِّ
َّ َّ َ َ َ أ َ َ َ أ َ أ ٌ أ َ أ َ َ
َ أ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ أ َ أ َ َ ُ أ ُ أ َ َّ ُ َ َ أ َ ُ نَ
َ
22
َّ
ٌ 21
َ
ض ول ِّفي السم ِّاء"
يعرج ِّفيها وهو ةعكم أين ةا كنتم واَّلل ِّبما تعملو ب ِّصير"  ،وقوله تعالى "ِّ :إن اَّلل ل يخفى علي ِّه ش يء ِّفي األر ِّ
ّ
اإللهية في ّ
َّ
ّ
كل سلوكياته و تصرفاته خوفا من عذاب هللا في حالة انحرافه (الحرام) ،و طلبا ملرضاته و توفيقه في
الرقابة
بذلك فإن املسلم يستشعر ِ
َّ
ّ
االقتصادي في ظل الشريعة اإلسالمية .إلى جانب ذلك لم يغفل االقتصاد اإلسالمي
حالة طاعته (الحالل).وهذا أكبر ضمان لنزاهة و سالمة النشاط
ِ
َ َّ َّ ُ َ
َّ
مهددة بزيغ الشيطان ،فقد ّ
أن نفس املسلم كإنسان ّ
عن االهتمام و ممارسة الرقابة الغيرية ،ذلك ّ
تكفل َّ
اَّلل َعل ْي ِه َو َسل َم كولي
الرسول األكرم صلى
ُ َ ْ َ َّ ُ
َّ
َ ْ
وم ْن هنا ظهرت وظيفة املحتسب ملراقبة النشاط
أمر املسلمين بمراقبة األسواق بنفسه ،وعندما ف ِتحت مكة أرسل إليها من يراقب أسواقها؛ ِ
االقتصادي كرقابة رسمية ،إلى جانب األمر باملعروفَّ ،
ّ
والنهي عن املنكر ،من الغير كواجب األخوة في اإلسالم مصداقا لقوله تعالى " :ولول دفع هللا
ِ
ُ 16م َح َّمد َش ْوقي َ
ُّ
االقتصادي في اإلسالم" ،الهيئة املصرَّية العامة للكتاب ،مصر ،2010 ،ص ،95
الف ْن َج ِر ُّي" ،املذهب
ِ
 17املصدر بوقلي
 18في هذا الصدد هناك اختالف بين الفقهاء حول مشروعية و جواز تدخل الدولة في تحديد السعر ،فالبعض يفتي بجوازها في ظروف إستثنائية و البعض الخر يرى بالحياد الكامل.
 19سورة النساء األية 29
محمد السنوس ي ،املنافسة االقتصادية بين الشريعة و القانون ،رسالة ماجستير في العلوم الشرعيةّ ،
 20اشوالين ّ
تخصص أصول الفقه ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة الجزائر،
الجزائر ،2002/2001 ،ص 154؛
 21سورة الحديد ،الية 4؛
 22سورة آل عمران ،الية ،5
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الناس بعضهم ببعض لفسمت األرض ولكن هللا ذو فضل على العاملين"،23بذلك؛ ّ
ّ
االقتصادي مرتبط ارتباطا وثيقا
فإن سلوك املسلم في نشاطه
ِ
العامة الهادفة للتحصيل الضريبي ،و املمارسة ً
بعقيدته .24بعكس ُّ
الوضعية الخاضعة لرقابة واحدة ممثلة في رقابة ُّ
َّ
السلطة َّ
َّ
طبقا
االقتصادية
النظم
يعرضها في ّ
للقوانين وضعية هشة بما ّ
النهاية للعجز و استحالة موافقتها ملخططاتها و بالتالي ضعف تحقيق أهدافها.
ِ
يميز ّ
 الوسطية ،العتمال :ما ّ
ُّ
اإلسالمي هو ّ
ُّ
تفرده املطلق ب:
االقتصادي
النظام
ِ
 الوسطيةّ :
اإلسالمي هو ِدين خاتم النبيين و املرسلين  ،للعاملين كافة بعكس الديانات األخرى التي كانت خاصة بأمة ّ
ُّ
معينة و لزمن
فالدين
ِ
َّ
ّ
ّ
لكل زمان ومكان ،و بذلك فاقتصاده يتضمن من املرونة ما يجعله يتسع لألساليب املختلفة املوجدة و التي لم توجد حتى،
معين ،صالح ِ
ّ
املتجددة ،والعرف بشرط أن ال تتعارض مع أصل ثابت .و الحكمة من الوسطية هي اختصاص األمة ّ
املحمدية بالشهادة على
والوسائل
ِ
ُ
َ
َ
أ
ُ
ُ
ُ
ا
ا
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ا
َ
باقي األمم ،مصداقا لقول هللا ّ
عز و جل" َوكذ ِّلك َج َعلناك أم أ َّةة َو َسطا ِّلتكونوا ش َهم َاء َعلى الناس َو َيكون َّ
الر ُسو ُل َعل أيك أم ش ِّهيما "، 25
ِّ
َ َ ُ َ
َّ َ ُ َ أ َ ُ
أ َأ
ض
 فضال على مطالبة البشر بالوسطية بين الحياة ،و الخرة ،بين العبادة و السعي في طلب الرزق" ف ِّإذا ق ِّضي ِّت الصالة فانت ِّشروا ِّفي األر ِّ
َ أَ ُ
هبانية ،و ال أسر الدنيا و متاعها من َّ
اَّلل َو أاذ ُك ُروا َّ َ
أ َ أ َّ
الش َّ
الر َّ
اَّلل َك ِّث ايرا َل َع َّل ُك أم ُت أف ِّل ُحو َن" ، 26بعكس فال أسر َّ
هوانية.27
وابتغوا ِّةن فض ِّل ِّ
 اإلعتمال (التوازن) :اإلسالم بشكل عام ،و الشق االقتصادي منه على الوجه األخص ّ
تضمن إعجازا عظيما في التوفيق و توازن
مجرد االقتراب من جمعها حتى فما بالك بتوازنها .و ّ
متناقضات لم تستطع األنظمة الوضعية ّ
لعل من أسمى مظاهر هذا التوازن توازن
َ َ
تط ُّور املتغيرات املحيطة :بعكس النظم الوضعية التي تضمنت تناقضات ضمنية في مبادئها و أسسها فقد صادفنا مثال أنّ
ثبات التشريع و
ً
امللكية العامة وجدت لها مكانا في النظام الرأسمالي ،وامللكية الخاصة أوجدت لنفسها مكانا في النظام املاركس ي فعاكست مبادئها في
الصميم 28؛
الروح َّية :أولى ّ
َّ َ ُ ُ َ ْ َ َ ّ َ
ُّ
ُّ
اإلسالمي عناية بالغة للجانب الروحي لإلنسان بنفس القدر من عنايته بالجانب
االقتصادي
النظام
ِ
 التوازن بين امل ِاد َّي ِة و ُّ ِ ِ
املادي  ،بعكس ُّ
الوضعية ّ
َّ
تميزت بأنها نظم مادية.
النظم



َ
االقتصاد اإلسالمي نظام ضامن ّ
َّ
ُ
ص ِالح َ
اصة واملَ َ
َْ َ َ َ
أن منح الحرية لألفراد في مزاولة أنشطتهم و بالتالي
الع َّام ِة:
التوفيق بين املص ِال ِح الخ َّ ِ
ًِ
العامة ،بل ستكون لبنات في بنائه (مبدأ التكافل) ،و بالعكس تماما ّ
َّ
فإن
تحقيق مصالحهم
الخاص ِة لن تكون أبدا على حساب املصلحة َّ ِ
حرصه على املصلحة َّ
العامة لن تنقص ولن تهدر باملصالح الخاصة بل ستضيف قيما له .ففي نظام االقتصاد اإلسالمي هناك موازنة بين
َ
َّ
َ ْ َ
مصلحتي الفرد ،و الجماعة ،بما يضمن للفرد عطاء بالقدر الذي ال يطغى على مصلحة الجماعة ،عطاء للجماعة بالقدر لن يضر ولن
ْ
َتط َغى فيه على الفرد.29

ّ
 حث املسلم على االعتدال في اإلنفاق ( ترشيد السلوك االقتصادي) :ففي القرآن أمر صريح بوجوب االعتدال في اإلنفاق و الصرف فال
يميل املسلم إلى ّ
شد يده فيكون بخيال و ال إلى إطالقها ليصل إلى تبذير نعم هللا و إسرافها ،فيقول هللا تعالى في كتابه الكريم "و الذين إذا
30
أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان ذلك قواما "
فضال على مظاهر توازن أخرى ال يمكن حصرها جميعا في هذا املقام ،ذلك ّ
أن نظام االقتصاد اإلسالمي أصال هو نظام َتوازن وقسط في جميع
الدنيا والخرة ،العبادة والعيش ،الفرد والجماعة ،وبين األغنياء والفقراء بما ّ
أوجه نشاط و سلوكات املسلمَ ،
واملادةُّ ،
الروح َّ
يحقق َّ
فتوازن ُّ
سمو املجتمع؛
ّ
ّ
ممزق ،و ال تفريط َّالذي ّ
مضيع ،مجتمع محكوم بقيم مثلى تضمن االحترام ،توفر التحفيز والترغيب ،و تحافظ على ممتلكات الجيل الحاضر
ِ
فال إفراط ِ
و املستقبل ،بما ّ
يحقق الصالح في الدنيا ،و يقود ال محالة إلى الفالح في الخرة.31

 23سورة البقرة ،الية 251
ّ
24
َّ
الترمذي ،القاهرة ،مصر ،2008 ،ص.22
علي أحمد السالوس" ،موسوعة القضايا
الفقهية املعاصرة ،واالقتصاد اإلسالمي" ،ط ،11مكتبة ِ
 25سورة البقرة ،الية 143
 26سورة الجمعة ،األية 10
 27أشرف محمد دوابه" ،االقتصاد اإلسالمي مدخل ومنهج"  ،دار السالم للطباعة ،النشر و الترجمة ،اإلسكندرية ،مصر ،ص 58؛
 28علي أحمد السالوس ،نفس املرجع السابق ،ص،23
ّ
َّ
29
َّ
َّ
للطباعة ،النشر والتوزيع ،األسكندرية ،مصر1987 ،ـ ،ص ،144
يوسف كمال" ،اإلسالم واملذاهب االقتصادية املعاصرة" ،ط ،1دار الوفاء ِ

 30سورة الفرقان ،اآلية 31
 31علي محيي ّ
َّ
اإلسالمية ،بيروت ،لبنان2010 ، ،ـ ،ص156
الدين القره داغي" ،املدخل إلى االقتصاد اإلسالمي" ،ط،2الجـزء ،1دار البشائر
ِ
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الرسالة ،فمنهج اإلسالم َّ
ّ
إن عاملية ّ
الع َامل َّي ُةّ :
َ 
ّ
ُّ
ّ
ُّ
االقتصادي
الشامل لم و لن ينحصر نطاقها
ِّ
ِ
ِ
النظام االقتصادي اإلسالمي  ،مستمدة من عاملية ِ
اإلسالمي على بيئة ،أو جغرافيا ،أو فئة قومية َّ
ّ
محددة ،بعكس األنظمة االقتصادية الوضعية املنحصرة ببيئتها الخاصة ،فلسفة تفكير و
ِ
ّ
ُ
َ
مبادئ َّ
عام ٍّة تناسب َّ
كل األزمنة واألماكن ،والجامعة بين
أحكام ِكل َّية،
إيديولوجية حكامها و أقوامها  ،أهدافها و أهوائها الضيقة .العاملية املتضمنة
ٍّ
َّ
ا
َّ
ا
ا
ُ
ًّ
الثبات واملرونة ،الستيعاب ّ
كل التغيرات وفقا لقانون :اإلباحة ةا لم يوجم ةا يعارض نصا ،أو أصال ثابتا ،أو ةدقصما ةن ةدقاصم التشريع
اإلسالةي .من جانبه التا يخ ّأكد و أعاد إثبات عاملية ّ
العاملية بالواليات َّ
َّ
اإلسالمي بحدوث األزمة َّ
ّ
ّ
ّ
املتحدة في لسنة ،2008
املالية
االقتصادي
النظام
ر
ِ
ِ
ِ
ِّ
أين لجأ الغرب باألخذ ّ
ّ
ّ
اإلسالمي كنموذج ليس بديال و إنما أصال كيف ال؟ و قد أقر الفاتيكان ذاته ذلك طبقا ملا ورد في صحيفة
االقتصادي
بالنظام
ِ
ِ
ِ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
الر َّ
الفاتيكان َّ
سمية في عددها الصادر في  6مارس " :2009قد تقوم التعليمات األخالقية التي ترتكز عليها املالية اإلسالمية بتقريب البنوك إلى عمالئها
ً
َّ
ّ
َّ
كل َّ
الحقيقية املفترض وجودها بين ّ
َّ
بشكل أكبر من ذي قبل ،فضال على أن هذه املبادئ قد تجعل هذه البنوك تتحلى ُّ
تقدم خدمات
بالروح
مؤسسة ِ
ِ
ّ
َّ
مالية"ّ .32
ُّ
َّ
َّ
ُّ
ُّ
والنظام
االقتصادي
فالنظام
اإلسالمي أثبتت التجارب املختلفة ،واألزمات املتوالية أنه هو العالج األمثل يستمد من لدن حكيم خبير ِ ،
ِ
َّ
َّ
َّ
الوضعية -دون استثناء – التي شكلت خلفية
االقتصادية
االقتصادية؛ بعكس األنظمة
األفضل ملعالجة القصور ،والقضاء على املشاكل ،واألزمات
ّ
ّ
ّ
ّ
وضعي بشري.
نظام
أي ٍّ
ٍّ
إيديولوجية لفكر معين ضمن حدود إقليمية معينة زالت بزوال ظروفها و متغيراتها ،شأن ِ

ا
رابعاّ :
تجسم ةبادئ الحوكمة الراشمة في نظام القتصاد اإلسالةي

ّ
املتأصلة في اقتصاد الشريعة اإلسالمية ،فحياد البشر بشكل عام واألمة
الحوكمة الراشدة بمفهومها الحديث أصل من األصول الثابتة و
اإلسالمية على مبادئ و أسس الشرع اإلسالمي ،أوقعهم في اقتصاد ّ
متعفن تسبح فيه مختلف مظاهر الظلم ،الفساد .بما دفع املنظمات و مؤسسات
البحث في إيجاد نموذج يوفر للمؤسسات و االقتصاد إدارة راشدة .هذه اإلدارة التي هي موجودة أصال في نظام االقتصاد اإلسالمي منذ أكثر من  15قرن.
كيف ال و ّ
أن املبادئ التي ينادي بها منهاج الحكم الراشد هي مبادئ و أسس راسخة في الشرع اإلسالمي ،و ّ
لعل أهم هذه املبادئ:
َ
العمالة :فاألصل في اإلسالم ّأنه جاء إلنقاذ البشرية من جور و ظلم الجاهلية ،و العدل أمر مشروط على الحاكم وولي أمر املسلمين كما ّأنه

إختص ذاته بهذه الصفة فهو العدل بين العباد ،فضال أنّ
أمر جبري في التعامالت الحاصلة بين البشر و األسمى من ذلك ّ
أن هللا ّ
ّ
عز و جلّ
َ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ أ أ ُ َ َّ
ّ
َّلل
النصوص الشرعية اإلسالمية ثرية باألوامر و الحث على العدل ،فقد قال عز وجل " :يا أ ُّي َها ال ِّذين آةنوا كونوا قو ِّاةين ِّبال ِّدقس ِّط ش َهم َاء ِّ ِّ
ََ أ ََ َأ ُ ُ أ َ أ َ َ أ َ أَ
ضوا َفإ َّن َّ َ
اَّلل َأ أو َلى به َما َف َال َت َّتب ُعوا أال َه َوى َأ أن َت أعم ُلوا َوإ أن َت أل ُووا َأ أو ُت أعر ُ
األ أق َرب َين إ أن َي ُك أن َغن ًّيا َأ أو َفدق ايرا َف َّ ُ
اَّلل
ولو على أنف ِّسكم أ ِّو الو ِّالمي ِّن و
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ أ أ َ َ َ أ َ َّ ُ أ َ َ ُ َ أ َ َ َ َّ
َ أ ُ َ َ
َ َ
33
َّلل شهماء ِّبال ِّدقس ِّط ول يج ِّرةنكم شنآن قو ٍم على أل
كان ِّب َما تع َملون خ ِّب ايرا" و قوله تعالى " :يا أيها ال ِّذين آةنوا كونوا قو ِّاةين ِّ ِّ
َ ُ َ
َ أ ُ أ ُ ُ َ َ أ َ ُ َّ أ َ ى َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ
اَّلل خ ِّب ٌير ِّب َما ت أع َملون خبير".34
تع ِّملوا اع ِّملوا هو أقرب ِّللتدقو واتدقوا اَّلل ِّإن
ّ
املسير ،فقد ثبت ّ
حث الدين اإلسالمي على التشاور مهما بلغت قوة الحاكم و ّ
أن الرسول صلى هللا عليه و سلم كان يطلب رأي
 الشورى :لقد
ّ
ّ
ّ
صحابته و يأخذ بآرائهم رغم أنه كان موجه من هللا بالوحي .وقد ورد في القرآن الكريم العديد من اليات التي تحث على التشاور .كيف ال وقد
َ َ ُ أ َ َ أ ُ َ َ ًّ َ َ
أ َ أ َ َ أ ُ
يظ أال َدق ألب َل َنف ُّ
َ َ أ َ ّ َ َّ
اعف َع أن ُه أم
ضوا ِّةن حو ِّلك ۖ ف
اَّلل ِّلنت لهم ۖ ولو كنت فظا غ ِّل
أمر به هللا نبيه و حبيبه في قوله تعالى " :ف ِّبما َرحم ٍة ِّةن ِّ
ِّ
ّ
اَّلل إ إ َّن َّ َ
اس َت أغف أر َل ُه أم َو َش أ ُ أ أ َ أ َ َ َ َ أ َ َ َ َ َّ أ َ َ َّ
َو أ
اَّلل ُي ِّح ُّب أاملُ َت َو ِّّك ِّل َين" 35و قد أوص ى بذلك ّ
محمد صلى هللا عليه و سلم
ِّ
اورهم ِّفي األة ِّر ۖ ف ِّإذا عزةت فتوكل على ِّ ِّ
ِّ
بقوله :عن أنس بن مالك" ةا خاب ةن استشار ،ول نمم ةن استخار ،وةا اقتصم ةن عال".36
 الرقابة  :املسلم كما ذكرنا سابقا محكوم برقابتين ،رقابة ذاتية و أخرى غيرية ليس من باب التقييد أو عدم الثقة إنما بهدف التقويم و
َ َ َ َّ ُ َ
اإلعانة على أداء الواجبات ضمانا لحقوق الغير ،و بذلك يجب عل العون االقتصادي في اإلسالم استحضار :الرقابة َّ
اَّلل َعلى
الربانية "وكان
ُ َ
ً
ك ِّ ّل ش أي ٍء َر ِّق ايبا" ،37الرقابة الذاتية (رقابة الضمير) ،الرقابة اإلدارية (والة أمر كما فعل الخلفاء الراشدون و أتباعهم و أخيرا رقابة الحسبة.

32أشرف محمد دوابه" ،االقتصاد اإلسالمي مدخل ومنهج"  ،ص ،60مرجع سابق
 33سورة النساء ،الية 135؛
 34سورة املائدة ،الية8
 35سورة آل عمرن ،الية159

 36فتح الباري البن حجر  -الصفحة أو الرقم 188/11 :خالصة حكم احملدث :إسناده واهٍ جدا

37
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يحرم ّ
كل املعامالت التي فيها ضرر على األمة فقد ّ
 الشفافية و النزاهة :االقتصاد اإلسالمي اقتصاد النزاهة و الطهر ينبذ و ّ
حرم
َ ُ أ ُ َ َ أ ُ َّ َ أ ُ ُ َ ا أ أَ
َّ
َ
ََ َأ ُُ َ أ َ َ ُ أ َأَ ُ أ أَ
اس
الربا ،الرشوة و كل أنواع الفساد فيقول تعالى  ":ول تأكلوا أةوالكم بينكم ِّبالب ِّ
اط ِّل وتملوا ِّ َبها ِّإلى الحك ِّام ِّلتأكلوا ف ِّريدقا ِّةن أةو ِّال الن ِّ
َ
َ
َ
أ
َ
ََ أ
توعد ّ
ب أاإل أثم َو َأ أن ُت أم َت أع َل ُمو َن " . 38كما ّ
عز و ّ
جل املفسدين بعذاب شديد " ف َو أي ٌل ل ُه أم ِّة َّما كت َبت أ أي ِّم ِّيه أم َو َو أي ٌل ل ُه أم ِّة َّما َيك ِّس ُبون".39
ِّ ِّ ِّ
ّ
ّ
 املساءلة و املسؤولية :تعد املسائلة مطلبا أساسيا في إرساء الحكم الراشد ،التاريخ اإلسالمي يثبت أن عظماء اإلسالم حرصوا عليها حرصا
شديدا ،و املساءلة (املحاسبة) ،هي الرفيق الدائم و املالزم للرقابة ،ففي االقتصاد اإلسالمي يجب على العون االقتصادي و مهما كانت مهمته
كبيرة أو بسيطة أن يدرك أنه محاسب من طرف:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َّ َ ُ َ أ َ ُ َ 40
َّ
أ
أ
 ربه الذي استأمنه واستخلفه على هذه األرض و على تسيير نعمه " ،ف َو َر ِّّبك لن أسألن ُه أم أج َم ِّعين ( )92عما كانوا يعملون" ،
 املحاسبة الذاتية (محاسبة الضمير،

لعل أشهرها قصص ّ
 املحاسبة اإلدارية ،الثابتة عن السلف الصالح و ّ
شدة مساءلة العادل عمر بن الخطاب لوالته.
أما املسؤولية فقد ّ
تكفل الشرع اإلسالمي بوضع ضوابطها ،ذلك ّ
أن املسؤولية في اإلسالم تكليف يحاسب عليه و ليس تشريف يبتغى بلوغه.
فاملسؤولية خاصة بفئة معينة و ليست عامة و لو ّ
كل على قدر طاقته .فاملسؤولية هي ّ
كل البشر مسئولون في هذا الكون و لكن بمقادير عادلة ّ
أن ّ
تحمل
الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العملية من الناحيتين اإليجابية والسلبية .فاملسؤولية تالزم صاحب العمل.
 األةانة و الوفاء :من الضوابط الثابتة في االقتصاد اإلسالمي أن يكون اإلنسان أمينا على مصالح الغير ،فقد اورد القرآن كمضرب مثل سامي
َ َ َّ َ َّ َ ُ َ َ َّ أ َ َ
َ أ َ أ أ َأ
َ َ َ أَ أ ُ
ال ِّإن َك ال َي أو َم ل َم أينا َة ِّك ٌين
ص ُه ِّلنف ِّس ي فلما كلمه ق
ال امل ِّل ُك ائتو ِّني ِّب ِّه أستخ ِّل
في ممارسة النشاط االقتصادى سيدنا يوسف عليه السالم "وق
َ
أ ِّة ٌين" ، 41و هي مطلب رئيس ي من مطالب الرشاد االقتصادي.
كما يؤمر اإلسالم صراحة على وجوب الوفاء بالعهود و العقود املبرمة في الحياة العامة وفي إطار املعامالت االقتصادية على وجه الخصوص في
َ َ أ ُ َ أ َّ َ
َّ َّ َ َ أ ُ ُ أ َ أ َ أ َ َ َ
أ ُ َ َ َ أ َ أ أ َ أ َ َ أ ُ َ َ أ َ أ َ ُ ُ أ َ َ َّ ُ أ َ َ َّ َ
اَّلل ِّإذا
اإلحس ِّان وِّإيت ِّاء ِّذي الدق أربى وينهَى عن الفحش ِّاء واملنك ِّر والبغ ِّي ي ِّعظكم لعلكم تذك ُرون ()90وأوفوا ِّبعه ِّم ِّ
قوله تعالى"ِّ :إن اَّلل يأةر ِّبالعم ِّل و ِّ
َ َ أ ُ أ َ َ َ ُ ُ أ َ أ َ َ َ أ َ َ أ َ َ َ أ َ َ أ ُ أ َّ َ َ َ أ ُ أ َ ا
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ أ ُ أ ُ ُ
َّ َّ َ َ أ َ ُ َ َ أ َ ُ َ 42
ود
يمها وقم جعلتم اَّلل عليكم ك ِّفيال ِّإن اَّلل يعلم ةا تفعلون " و قوله تعالى " يا أيها ال ِّذين آةنوا أوفوا ِّبالعدق ِّ
عاهمتم ول تندقضوا األيمان بعم تو ِّك ِّ
" ،43فاملسلم عند وعده ،و وفي لعقده.
ّ
منه،يتأكد ّ
أن املقاييس و األسس التي تنشدها الهيئات و املنظمات الدولية هدفا في إرساء نظام حوكمة راشدة رجاء في إخراج االقتصاد من
و
ّ
ّ
دوامة الفساد املحاصرة له من كل الجوانب ،قد حققها و جسدها فكر و تاريخ االقتصاد اإلسالمي و على جميع املستويات اإلدارية ،النظرية و امليدانية.
هذه الحوكمة الداعية لسيادة الشفافية و الوضوح لجميع تفاصيل املعامالت في جو يسوده الصدق ،األمانة والوفاء و االلتزام باملسؤولية .حتى هنا تم
ّ
ّ
التأكد يقينا بمثالية النظام االقتصادي اإلسالمي بل إنه النظام األوحد لتحقيق االستقرار االقتصادي و الوصول إلى درجة الرفاه و التطور املنشود .إال

38

سورة البقرة ،الية 188
 39سورة البقرة ،الية 79
 40سورة الحجر ،الية 93 - 92
 41سورة يوسف ،الية 54
 42سورة النحل ،اليتين 91 - 90
 43سورة املائدة ،الية 1
ةراجع أخرى
 القرآن الكريم؛
 فؤاد عبد هللا العمر " ،مقدمة في تاريخ اإلقتصاد اإلسالمي و تطوره" ،الطبعة  ،1بحث رقم  ،62البنك اإلسالمي للتنمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب2003 ،؛
 عبد السالم ياسين " ،في اإلقتصاد ،بواعث اإليمانية و الضوابط الشرعية" ،الطبعة  ،1مطبوعات األفق ،الدار البيضاء1995 ،؛
 مجموعة من البحوث مقدمة باملؤتمر الدولي الثاني ،مركز البحوث و االستشارات االجتماعية حول العلوم االجتماعية و االنسانية في العالم اإلسالمي ،لندن.2013 ،
 أبــو الفــتح البيــانوني ،محمــد " ،بصــائر دعويــة فــي جانــب الوســائل الدعويــة " ،جملــة الــوعي اإلسالمي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،الكويت.
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ّ
أن التساؤل املطروح عند هذا الحد يكمن في ضرورة إيجاد جواب عن أسباب ضعف ،تراجع بل و تدهور اقتصاديات الدول املسلمة ،حتى أصبحت هي
املتخلفة بدال من ان تكون الرائدة؟ أو بطريقة أخرى ماهي أسباب تخلى الدول اإلسالمية عن تطبيق هذا النظام رغم ّ
أن الغير يشهد له بالقوة ،الصالبة
و املثالية؟

ا
خاةسا :أسباب تراجع تطبيق نظام القتصاد اإلسالةي

ّ
تعددت و تنوعت أسباب تراجع قوة االقتصاد اإلسالمي تعود أساسا إلى:

 عدائية غير املسلمين للديانة اإلسالمية و املسلمين و محاولة تقليص رقعتها و قوتها؛
 ضعف الوازع الديني للمسلمين ،و سعيهم الدائم و املستمر لتقليد الحضارات الغربية؛





الحركة االستعمارية على البالد اإلسالمية و سعيها الدائم لطمس الهوية العربية اإلسالمية؛
ّ
تعمد إغفال فترة ازدهار االقتصاد اإلسالمي ووصفها بعصور الظالم سيطرة على مدونة تاريخ الفكر االقتصادي التي تم حصرها في تدوين
التاريخ األوربي ال غير؛
إهمال استثمار الكتابات القيمة في االقتصاد اإلسالمي؛
استفحال ظواهر الفساد في املجتمعات اإلسالمية من رشوة ،ربا ،ظلم ،جور الحكام ،فساد الذمم ،خيانة األمانات و بيع الخدمات الناتجة عن
االبتعاد عن شرع هللا؛

 استمرار التبعية و العبودية لغير املسلمين عبر العالم بسبب السيطرة الفكرية الناتجة عن االستعمار العقلي؛
 التفوق التكنولوجي و اتساع رقعة الفجوة بين الغرب و املسلمين؛
ّ
تشتت و ّ
تفتت املسلمين املفتعل؛


ا
سادسا :فرص إعادة بعث قوة القتصاد اإلسالةي

الفكرة األساسية الواجب استيعابها ،هي ضرورة اإليمان ّ
بأن االقتصاد اإلسالمي هو األصل الذي يجب الرجوع إليه و ليس البديل الذي ممكن
اختباره .أساسا على ذلك نقترح ّ
الشد على أسسه و مبادئه ألنها الفرصة األوحد لإلصالح ،التطور و التنمية و لعل ذلك يكون من خالل:
 العمل على إزالة الشبهات و املمارسات الخاطئة و ّ
املشوهة للدين اإلسالمي كدين خير و سالم ال دين عنف و إرهاب؛
 بذل جهد في جمع و استرجاع الكتابات املهمة في مجال الفكر االقتصادي اإلسالمي قصد تكوين قاعدة بيانات قادرة على تجسيده كمنهج علمي
متكامل خاص بعلم االقتصاد؛
 تشجيع البحث و الكتابات و تنظيم تظاهرات علمية في مجال االقتصاد اإلسالمي؛
 السبق في تنفيذ و إنجاح األساليب و القواعد الهادفة لترشيد السلوك االقتصادي و العاملة على محاربة استنزاف و إسراف املوارد ألنها في
النهاية نعم من هللا استأمننا عليها .فنكون نموذج يقتدى به.
 التجسيد الفعلى ملبادئ االقتصاد اإلسالمي و العمل جاهدين على إحالل آليات و أساليب االستثمار اإلسالمي (املضاربة ،املرابحة و املشاركة)
محل األساليب الربوية ،نظام الزكاة محل الضرائب و أنماط التكافل االجتماعي محل التأمينات.
 االلتزام بأسس العدالة االجتماعية كما جاءت في اإلسالم :املواريث ،الديون ،الزكاة ،الصدقات و األوقاف؛
ّ
 التحكم في األحكام الفقهية للمعامالت االقتصادية؛
 العودة إلى هلل بالشد على شريعته و اإليمان اليقين.

الخاتمة:

أن االقتصاد اإلسالمي نظام باني فريد ّ
تبينّ ،
من خالل ورقتنا البحثية ّ
منزه عن النقص و الضعف أو القصور ،و قد ّ
تضمن قواعد و أسس
ر
معجزة لن يأمل أي نظام وضعي ّ
مجرد مجاراتها أو الشبه بها من خالل واقعيتها وقدرتها على التوفيق و املوازنة بين مختلف الحقوق و املصالح ،فال
اصطدام و ال تضارب .إلى جانب ّ
أن هذا النظام له قدرة فائقة في احتواء و تفسير التطورات و التحديثات الطارئة و حتى تلك التي ال تخطر على العقل
ّ
إال ّ
البشريّ .
أن ضعف النفس البشرية جعلته ّ
يفرط في
تضمن مختلف القضايا االقتصادية الحيوية من سياسات مالية و نقدية ،تنمية راشدة و غيرها.
ً
األصل و األساس و يبتدع و يساير أنظمة وضعية قاصرة قصور العقل البشري ،فكانت أكيدا النتيجة الفشل .و لكن ال بأس حتى الن ،و ما دامت
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الحياة ّ
تدب على هذه األرض فبإمكان اإلنسان العودة ،العودة لشرع و منهاج اإلله الضامن للسعادة .و السعي لتطبيق و احترام أسس و مبادئ
االقتصاد اإلسالمي.

النتائج و التوصيات:
أساسا عليه ،يمكن حصر أهم نتائج البحث في:
ّ
 السبب الرئيس ي في تخلف اقتصاديات الدول اإلسالمية يعود لتفريطها في إقامة شرع هللا سواء على الصعيد االقتصادي أو كل باقي نواحي
الحياة؛
 السبيل األوحد لتطوير و تنمية االقتصاد هو نهج االقتصاد اإلسالمي؛
 التنامي املتتالي و املتصل في تطبيق مختلف الصيغ االقتصادية اإلسالمية للدول الغير إسالمية تأكيد على وحدانية النموذج األمثل
االقتصادي أال وهو االقتصاد اإلسالمي .و لو ّ
أن الرائج حاليا هو املالية اإلسالمية؛


و بالتالي يمكننا الخروج بالتوصيات:



إجبارية تطبيق الشرع االقتصادي اإلسالمي كسبيل وحيد إلحداث تنمية ،و لو اقتداء بالغرب كما تعودنا رغم امتالكنا لألصل .بعدما أثبت
الواقع سبق الغرب في ذلك؛



تحريك البحث العلمي في مجال االقتصاد اإلسالمي كسبيل إلثبات مثالية و قوته في إحداث تنمية اقتصادية شاملة و مستدامة ،عن طريق
فتح تخصصات في مختلف جامعات العالم ،إقامة مؤتمرات و ملتقيات تستهدف التوعية و التحسيس ،و غيرها من السبل العلمية؛

 و جوب التفكير الجدي في إقامة تكتالت اقتصادية للدول اإلسالمية تستهدف خلق قيمة مضافة للكل و تحترم في ذات الوقت القوى الفردية
كاستراتيجية تحالفية حديثة.
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Abstract:

Since the dawn of the Muhammadiyah mission until now the history of the Islamic
economy has gone through several stages. Yet one could say that the prosperity or decline of the Islamic
economy is derived from the adoption and application of the principles of Islamic law in general on this land.
After the golden era, witnessed and honoured by humanity, ie, the era of the mission and then the
companions and the caliphs, who worshiped with prosperity and worked with Islamic principles in the
organization of the most accurate transactions and economic behaviour both materially and spiritually in
various commercial and financial transactions and Other.
As a result of the human nature of unbelieving grace, the age of the decline of Islamic power came with
the development of the West in the artificial battle between its socialist and capitalist poles. In fact, their goal
was clear and the history lab proved to be failing in a sequential way and the dependent countries still ignore
which system is more effective and sovereign.
Recently, and after the crisis of 2008 (thanks to God) an intellectual movement (research, studies, and
university majors) has also emerged, accompanied by an institutional embodiment of research and reflection
on the principles and foundations of Islamic economic transactions in general and financial and banking
transactions in particular, where the world currently counts more than 350 Islamic banks across all countries,
even the non-Islamic countries, which are still growing rapidly.
The collapse of the global economy has been a conclusive proof of the failure of economic systems, in
contrast to the reaffirmation that the keys to economic stability and spiritual well-being. The secret of
progress, the elimination of inflation and poverty are all focused and applied in the Islamic economy.
The aim of this research is to highlight the most important solutions to the crises and economic
problems of Islamic law, which are rooted from the Islamic transformation on the one hand and the global
economic transformation on the other hand.
Keywords: Islamic Economics, Foundations and Principles, Opportunities and Solutions, Challenges.
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