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د .عبداجمليد العمري
 كيف هي عالقة اإلسالم ابالقتصاد؟ وهل يقدم اإلسالم ما ميكن أن نعتربه "نظريةاقتصادية"؟
االقتصاد منتج بشري فطري تتطلبه احلياة ،وهو يتوافق مع الفطرة البشرية من احلفظ والتدبري
والتسيري لالستمرار والبقاء ،واالسالم دين الفطرة والعدل واملساواة ،ولذا يعترب اإلسالم هو
األصل والنظرايت االقتصادية احلديثة خرجت عن هذا األصل ،ومؤشرات الفشل واإلخفاق
واألزمات االقتصادية احلادة دليل خروجها عن األصل ،ومن هنا ميكن القول أن لالقتصاد
اإلسالمي نظرية خاصة به ،وهذه النظرية تقوم على أساس حفظ املوارد وتنميتها ،وترشيد
النفقة وتسيريها وفق مقاصد الشريعة وتقوم على أساس ما يسمى حديثا " االقتصاد
احلقيقي" اقتصاد اإلنتاج والسوق ،اقتصاد ملموس يتمتع بدورة اقتصادية كاملة وواضحة
املعامل ،بعيدا عن اقتصاد الوهم ،اقتصاد األوراق املالية ،وأذون اخلزاانت ،وما يسمى " خبلق
النقود" وتراكم الكتلة النقدية بناء على معادالت غري منطقية وال تنطلق من قانون العرض
والطلب والندرة والكثرة.
إ ّن اإلسالم ينظر إىل التنمية نظرة مشولية جتمع بني تطوير كل من األرض ،املوارد الطبيعية،
واملوارد البشري. ،لذلك اهتم اإلسالم ابلتنمية ،واعتربها عبادة هلل تعاىل ،وجعلها من واجبات
االستخالف ،قال عز وجل ُ ﴿:ه َو أَنْ َشأَ ُك ْم ِم َن ْاأل َْر ِ
استَ ْع َمَرُك ْم فِ َيها ﴾ هود.61 :
ض َو ْ
 وإذا كان ،فما دور القرآن والسنة يف تشكيل هذه النظرية؟يعترب كتاب هللا تعاىل معلم هداية ،مليء ابحلكمة واحلقائق ،والقرأن انقش قضااي احلياة
واملال والتجارة والعمل واإلنتاج ،يف سياق تكاملي عجيب ،ففي مطلع سورة النساء آية 5
مسى املال " قواما" " أموالكم اليت جعل هللا لكم فيها قياما" ويف سورة العادايت آية  8مساها
خريا " وإنه حلب اخلري لشديد" وقد تنوع خطاب القرأن يف تشكيل هذه النظرية من خالل،
تقديس العمل والضرب يف األرض ،سن تشريعات دقيقة يف حفظ احلقوق واألماانت ،حماربة
الراب وتكديس املال ،مشروعية الزكاة والنفقات للحد من اهلوة بني طبقات الفقراء واألغنياء،

وضع منطلقات عامة من خالل التأكيد على مصطلحات تعترب حمورية يف رسم التشريعات
اخلاصة ،منها النهي عن الفساد يف األرض ،الطغيان ،ومفهوم اخلالفة ،واألمانة ،والرقابة،
واملتابعة ،وتعترب سورة يوسف أمنوذجا رائعا يف مواجهة األزمات.
وتعترب السنة النبوية املورد اخلصب يف تشكيل النظرية االقتصادية ومن أهم معاملها عدم
التدخل يف السوق ،واإلبقاء على قاعدة العرض والطلب ،وقد جاءت اإلشارة إىل هذه العلة
يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم :ال يبع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من
بعض .رواه مسلم ،ويف تقديس العمل واإلنتاج يعترب حديث الفسيلة معلم نبوي كبري  ":إن
يغرسها فليفعل" وهذا فيه
قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة ،فإن استطاع أال َ
يقوم حىت َ
أتصيل للحفاظ على الثروات لألجيال القادمة ،فإذا يئست من مثرة عمل فال ترتك العمل
عسى أن تنفع مثرته غريك ،ولذا كان جيل الصحابة مثاال يف التفاين والعمل واإلنتاج.،
فعن عمارة بن خزمية بن اثبت قال  " :مسعت عمر بن اخلطاب يقول أليب  :ما مينعك أن
تغرس أرضك ؟ فقال له أيب  :أان شيخ كبري أموت غدا  ،فقال له
عمر  :أعزم عليك لتغرسنها ؟ فلقد رأيت عمر بن اخلطاب يغرسها بيده مع أيب".
ينظر "الصحيحة" (1 /8) .
وللمجدد اإلمام ابن خلدون كلمات نريات مضيئات لتحقيق التنمية يف نظر اإلسالم:
"امللك ال يتم عزه إالّ ابلشريعة ،والقيام هلل بطاعته ،والتصرف حتت أمره وهنيه ،وال قوام
عز للملك إالّ ابلرجال ،وال قوام للرجال إالّ ابملال ،وال سبيل للمال
للشريعة إالّ ابمللك ،وال ّ
الرب،
إالّ ابلعمارة ،وال سبيل للعمارة إالّ ابلعدل ،والعدل امليزان املنصوب بني اخلليقة ،نصبه ّ
وجعل له قيماً ،وهو امللك … فهذه مثان كلمات حكيمة … ارتبط بعضها ببعض،
وارتدت أعجازها إىل صدورها ،واتصلت يف دائرة ال يتعني طرقاهتا"
 وكيف جاءت حياة النيب صلى هللا عليه وسلم مطبقة لنظرية اإلسالم االقتصادية أواألسس اإلسالمية يف االقتصاد؟
مارس النيب صلى هللا عليه وسلم التجارة يف مطلع حياته ،وكان يعرف ابلصادق األمني،
وكانت مكة حاضرة جتارية كبرية ،ولذا ظهرت كثري من املعامالت اليت ختالف العدل وامليزان،

فحارب النيب صلى هللا عليه وسلم صورا عديدة منها الغش وراب  ،واملخابرة واملزابنة وبيع
الثنيا ،واملالمسة ،ومن خالل النصوص النبوية تشكل ما يسمى أسباب النهي عن البيوع،
واليت ترجع إىل الضرر والغرر واجلهالة والغنب واخلصومة والتمايز الطبقي واالحتكار ،وهذه
املفاسد تتفق مع الفطر السليمة والنفوس املستقيمة.
ونظرية االقتصاد اإلسالمي ال تقوم فقط على حماربة الفساد والتكديس والراب ،بل فتحت
آفاق كبرية يف سن عقود وتشريعات ختتلف مكاان وزماان ،فاالقتصاد املدين كان يقوم على
الزراعة ،ولذا قبل النيب صلى هللا عليه وسلم عقود جديدة مثل عقود السلم وبيع العرااي،
وعقود االستصناع ،وهذه العقود فيها من اجلهالة املغتفرة لكنها تتسم ابلنفع والتكامل
االقتصادي ،فبيع السلم يعترب صيغة اقتصادية متكن صاحب األرض من الزراعة ،وتساعد
صاحب املال يف توفري اإلنتاج وفق شروط معينة وحمددة سلفا ،والقاعدة العامة يف الشريعة
األصل يف العقود احلل ،الن العقود صيغ تفامهية بشرية دوافعها االحتياج والتكامل ،فإذا ظهر
الضرر والفساد والراب فتمنع ملا تسببه من أضرار.
وتطويرا هلذه األسس؟
 هل شهد التاريخ اإلسالمي تفعيالًً
التاريخ اإلسالمي مليء ابإلشراقات االقتصادية اليانعة ،ففي عصر اخلالفة الراشدة نالحظ
الفاروق عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مع اعرتافه ابمللكية الفردية ،وبيان أن الرسول صلى
هللا عليه وسلم يقول" :من قُتِل دون ماله فهو شهيد ،ومن قُتِل دون دمه فهو شهيد ،ومن
قُتِل دون دينه فهو شهيد ،ومن قُتِل دون أهله فهو شهيد" ،مل ينسى تفعيل قانون التشارك
احليايت يف ضرورايت احلياة" ،الناس شركاء يف ثالث :املاء والكأل والنار" ومع تقديسه احلق
الفردي إال أنه ومراعاة للمصاحل العامة اليت ميكن أن تضار ببعض أمناط امللكيات اخلاصة،
تربز قصة بالل بن احلارث املزين جاء بالل بن احلارث املزين إىل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فاستقطعه أرضاً فقطعها له طويلة عريضة ،فلما ويل عمر قال له :اي بالل إنك
استقطعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرضا طويلة عريضة فقطعها لك ،وإن رسول هللا
عليه السالم مل يكن مينع شيئاً يسأله وأنت ال تطيق ما يف يديك ،فقال :أجل ،فقال :فانظر
ما قويت عليه منها فأمسكه وما مل تطق وما مل تقوى عليه فادفعه إلينا نقسمه بني املسلمني،

فقال :ال أفعل وهللا شيئاً أقطعنيه رسول هللا ،فقال عمر :وهللا لتفعلن ،فأخذ منه ما عجز
عن عمارته فقسمه بني املسلمني ،وبذلك مت إرساء قاعدة مهمة يف جمال االستثمار الفعال
للملكيات اخلاصة ،جديرة ابالقتداء املعاصر ،وهي أن لويل األمر أن يتصرف مبا حيول دون
إساءة استغالل امللكيات اخلاصة وإهدارها بشكل يضر ابملصلحة العامة.
 االقتصاد املعاصر ..إىل أي مدى يقرتب أو يبتعد عن فلسفة اإلسالم االقتصادية؟يقيم االقتصاد املعاصر مدخراته بسعر الفائدة ،ويقوم النظام برمته على النظرية الرأمسالية
اليت تعتمد خلق النقود ،وأذون اخلزاانت ،واألوراق املالية ،والتوسع يف الديون ،وبناء اقتصاد
ومهي ال يتسم للواقع بصفة ،وهذا التوسع هو الذي أوصل العامل إىل حافة اإلهنيار يف أزمة
2008م وال زال العامل يعيش نفس اإليقاع ،ولذا كثري من الدراسات تؤكد أن هناك ازمة
حقيقية قادمة ستشل النظام االقتصادي العاملي ،فالراب عنصر خفي يساعد على التضخم،
وهناك صيغ جديدة استلذها النظام الرأمسايل عمقت اهلوة بني االقتصاد احلقيقي والومهي،
منها بيع اخليارات واملستقبليات ،والبيع على اهلامش ،وتوريق الديون ،وتداول الرهون وحنوها
من الصيغ اليت تؤسس للتضخم واالقتصاد الومهي.
فال شك أن هناك مسافة كبرية بني مبادئ االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد املعاصر ،وتتفاقم
األزمة أن االقتصاد اإلسالمي حىت اآلن مل يصل إىل مراكز القرار العاملي ،فمستوى الوعي،
واحلراك الفكري ال زال يف بدايته.
 ما التحدايت اليت يفرضها االقتصاد املعاصر على اجملتمعات اإلسالمية؟هناك حتدايت كثرية يفرضها النظام االقتصادي املعاصر ،فالسياسة واالقتصاد مثل العربة
واخليل ،كالمها يقود اآلخر ،والشعوب اإلسالمي ال زالت تعاين من هيمنة سياسية ،والنظم
املعاصرة اليت قامت يف الوطن العريب واإلسالمي استنسخت التجارب الغربية يف االقتصاد،
فهيمنة البنك املركزي بسياسته جعلت الكثري من حماوالت التغيري حمدودة ،فالتشريعات والنظم
الربوية هي اليت تسري الدولة ،فبناء اقتصاد إسالمي حيتاج ابلضرورة إىل قرار سياسي انبع من
اإلميان هبذا الدين وصالحياته لعموم الزمان واملكان.

فاملصارف اإلسالمية على سبيل املثال ال جتد نفس االمتيازات اليت حتصل عليها املصارف
التقليدية ،وحىت اآلن كثري من الصيغ اإلسالمية احلديثة اليت برزت يف بعض الدول،مثل
الصكوك واملراحبة واالستصناع والسلم ال توجد هلا تشريعات خاصة لدى البنك املركزي.
مع اإلشارة أن هناك دول حدثت من تشريعاهتا وأوجدت مناخ مالئم للتوسع يف املصارف
اإلسالمية ،مثل ماليزاي ،واندنوسيا وسنغافورة.
 كيف ميكن التغلب على هذه التحدايت؟عملية التغيري تراكمية ،فال بد من حراك علمي وفكري مستمر ،ولذا جتد تباين يف عملية
التغيري من دولة إىل أخرى ،ومن املهم يف نظري يف هذه املرحلة بناء مراكز ومنتدايت
متخصصة ،وإدخال مقررات االقتصاد اإلسالمي واملصارف اإلسالمي إىل اجلامعات العاملية،
فاجملتمعات الغربية ،وكذا اإلسالمية اليت تلوثت تؤمن ابلفائدة ،والربح والنفع ،وفلسفة
االقتصاد اإلسالمي فيها كل ذلك ،بل فيها تفادي املخاطر ،وتشجيع االستثمار ،وجتنب
األزمات املستقبلية ،وفق أسس ومعادالت اقتصادية واضحة.
 وما دور التكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية ،يف هذا التغلب؟التكامل االقتصادي يعترب انفذة كبرية لبناء سوق اقتصادي إسالمي ،فالكتلة االقتصادية
الضخمة تؤسس لتوطني االقتصاد واملال والتجارة ،فالدول اإلسالمية تعترب سلل غذائية ومواد
خام جاهزة ميكن دجمها يف اقتصاد واحد من خالله ميكن فرض رؤى وفلسفة عاملية جديدة.
عملية التكامل ميكن أن تكون يف نقل التجارب الناجحة يف الدول اليت قطعت مسافة
جيدة يف عملية التحديث ،فالصكوك اإلسالمية يف ماليزاي تعترب فكرة اقتصادية واعدة ميكن
استنساخها يف بقية دول العامل اإلسالمي ،كذلك التمويل اجلماعي يف اندونسيا ،وجتربة
سنغافورة يف الوقف النقدي ،وهناك جتارب يف التمويل األصغر يف اهلند وابكستان حرية
ابلدراسة واالستفادة منها ،وهناك جتارب خاصة ببعض البنوك واملصارف مثل بيت التمويل
الكوييت ،وبنك التنمية جدة ،فالتكامل عنصر مهم لالنطالق ،ومن املهم البداية من حيث ما
انتهى اآلخرون واالستفادة من جتارب بعض الدول اليت عمرها يفوق ال 40عاما يف
التحديث والتطوير.

 هل االجتهاد الفقهي املعاصر قادر على مواكبة التطور املفاهيمي واإلجرائي يف االقتصادالعاملي؟
من حيث القدرة بدون شك فالدين صاحل لعموم الزمان واملكان ،ويتسم ابملرونة والتعليل
والتقصيد ،ويبقى املهم يف نظري حتديث العقلية الفقهية ابملفاهيم االقتصادية ،واجلمع بني
ختصص الفقه وختصص االقتصاد ،كذا ختصص الفقه والقانون ،ودمج ختصصات تكاملية
حىت تكتمل الصورة وحيسن بناء تصور للقضااي املعاصرة ،مبا يسميه الفقهاء حتقيق املناط،
كذا توقيف ما يسمى ابالجتهاد الفردي ،وتشكيل جممعات فقهية فيها كفاءات متنوعة،
وجتربة جممع الفقه اإلسالمي حرية ابلتطوير والتحديث واالستنساخ لكل دول العامل.
 وما دور اجملامع الفقهية يف ذلك؟شكلت خمرجات اجملاميع الفقهية إطار عام ضابط لكثري من القضااي املعاصرة ،ويعترب جممع
الفقه اإلسالمي ،كذا هيئة األيويف البحرين مبعايريه الشرعية واحملاسبية وهيئة جملس اخلدمات
املاليزي ،من منجزات العصر احلديث ،اليت وحدت الرؤية ،وأوقفت كثري من حماوالت
التغريب ،وبنت أساس مجع بني التعليل والتحليل ،أعترب كل ذلك ثورة علمية حديثة جيب
تطويرها وتفعليها.
 وهل ميكن بلورة اقتصاد إسالمي منفك عن االقتصادية العاملي ،السيما فيما يتصلابملخالفات الشرعية فيه؟
هناك أكثر من ألف مؤسسة إسالمية سواء مصرفية ،أو تكافلية ،أو مؤسسات التمويل
األصغر ،وهذه املؤسسات أثبتت جناحها وهناك أطر تشريعية وقانونية تؤسس للتوسع ،وتبقى
إشكالية اإلنفكاك بني البنك املركزي واملؤسسات اإلسالمية القضية الكربى ،فال أتصور ان
يكون هناك اقتصاد إسالمي نظيف من املخالفات بدون هندسة بنك مركزي إسالمي مث
بنك إقليمي دويل إسالمي ،الن عملية االرتباط وثيقة ،فمحاالت املسلم االبتعاد عن الراب
ممكنه ،لكن بناء اقتصاد اسالمي حيتاج مزيد من الوقت واحلراك الفكري والثقايف.
 ما أهم القضااي االقتصادية املعاصرة اليت حتتاج الجتهاد ودراسة؟االقتصاد هو املناخ اخلصب املتجدد ،وبنظري حنتاج مزيد من الدراسات العميقة يف اهلندسة
املالية ،وتشكيل صيغ جديدة تتسم ابلفاعلية واملواكبة ،كذا حنتاج تقنني كثري من التشريعات

اإلسالمية املعاصرة املتعلقة ابجلوانب احلياتية ،قانون الشركات ،وقانون التجارة واجلمارك
والعالقات الدولية وغريها من القضااي امللحة.
وحىت تكون الدراسات أكثر نفعا وفائدة حنتاج مزيد من تقييم أداء مؤسسات التمويل
األصغر ،ودمج دراسات اجلدوى وتطويرها ،حىت يتم تشكيل اقتصاد حركي يستهدف البنية
التحتية ببعدها البشري واإلنتاجي.
وهللا تعاىل أعلم .

