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 اإلسالمي المؤتمرات العالمية السابقة في االقتصاد إنجازات
 

 حمد صقرأمحمد  لدكتورألستاذ اا

 أستاذ االقتصاد في الجامعة األردنية 
 وأستاذ كرسي االقتصاد اإلسالمي جامعة اليرموك

 
 عاماً انعقد في رحاب جامعة الملك عبد العزيز المـؤتمر           وثالثينقبل نيف    :صلخستالم

فة أن يلتـئم شـمل   د، وليس من قبيل الص    ١٩٧٦ول لالقتصاد اإلسالمي عام     العالمي األ 
المؤتمر السابع في هذه الجامعة العتيدة، والتي تستحق بجـــدارة عظيم الشكر لريادتها، 
إذ يمكن اعتبار المؤتمر األول لالقتصاد اإلسالمي أهم مؤتمر في العلوم اإلنسانية انعقـد           

 . رة ألمتنا اإلسالميةفي اللحظة التاريخية المعاص
االستمرارية في االنعقاد من أبرز إنجازات المؤتمر التي أدت إلى تقاطع اإلنجـاز             

ونشهد اليوم المئات من أساتذة . العلمي الرصين واللقاء بين العلماء على اتساع العالم كله 
ؤتمرات ، والعديد من الدوريات والندوات والم     ت والباحثين ومراكز البحت العلمي    الجامعا

، تناقش موضوعات  ة األخرى التي تعقد ليس في البلدان اإلسالمية بل وفي البلدان األجنبي         
القتصاد  ا مخذ عل ألقد  . هامة في فروع االقتصاد اإلسالمي المختلفة وتطبيقاته ومؤسساته       

ات العلمية في مجاالت االقتصاد     ع، وأنجزت العديد من اإلبدا    اإلسالمي مكانته الصحيحة  
، وفي مضمار السياسة النقدية والسياسة الماليـة واقتصـاديات           الكلي داالقتصاالجزئي و 

، كالبنوك وشركات التأمين اإلسـالمية، والتطبيقـات        وبناء المؤسسات االقتصادية   التنمية
ولقد كان القتراح   . لمواجهة مشكلة الفقر  الحديثة في توظيف الزكاة بصورة تنموية فاعلة        

ا ذوعلماء االقتصاد في المؤتمر األول األثر الكبير في تحقيق ه         أساتذة الشريعة اإلسالمية    
الشـريعة  اإلنجاز، مما يؤكد على أهمية استمرار هدا الـنهج والتكـاتف بـين علمـاء                

، مع ضرورة المحافظة كذلك على استخدام اللغة العربية في أبحاث المؤتمر واالقتصاديين
 .ومناقشاته

وقت قريب للتصدي لقضية يخصص مؤتمر فويتطلب حال األمة الراهن على أن ي 
 ،التبعية االقتصادية واستكناه سبل التعاون والتكامل االقتصادي بين البلـدان اإلسـالمية           

 بحيث ،ولرسم خطة تأشيرية لتوزيع التخصص الصناعي واإلنتاجي على الخريطة الكبيرة
ـ           دة صـناعية رصـينة     يحقق العالم اإلسالمي أمنا غذائياً حقيقياً، ويتوافق على بناء قاع

د أمواله الوفيرة المهاجرة وعقول أبنائه      ي ويستع ، ويستنبت قاعدة تكنولوجية ذاتية    ،متكاملة
 ولبناء نظام اقتصادي إسالمي متطور يحقق مسـتوى معيشـي راق ويحـرر              ،المغتربة

دى  ويطبق نظاماً للزكاة يتع    ،اإلنسان من البطالة والعوز واالستجداء على موائد اآلخرين       
 .دود المصطنعةالح

إن عالمنا اإلسالمي يتعرض لعملية استنزاف جائرة لموارده الطبيعية الثمينة ومـوارده            
 وعلى علماء االقتصاد اإلسالمي أن يبحثوا في الوسائل والسياسات والبرامج           ،البشرية الفاعلة 

  بحيث يبني نظام اقتصادي جديد قادر      ،للتنسيق وتوزيع نمط التخصص لمصلحة كل األطراف      
إن الوقت يمر بسرعة مما يحفزنا على المبادرة الفورية         . على تصحيح نظام العولمة المجحف    

 .تنالتوظيف مواردنا المالية لتحقيق انطالقة اقتصادية تحقق استقالالً حقيقياً ألم
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سـالمي عـام    لالقتصـاد اإل األولبتوفيق من اهللا جل في عاله انعقد المـؤتمر العـالمي        
 وكـان القصـد    .المكرمةالذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز بمكة       ،  م١٩٧٦هـ الموافق   ١٣٩٦

مؤسسة وسياسة اقتصـادية بحيـث   علم و كاختراق فاعل في منظومة االقتصاد     أحداثمن انعقاده   
 .اإلسالمي مسمى االقتصاد تحت فجر عالم جديد بزغي

  : بما يليآنذاكويمكن وصف حال الوضع القائم  

١-   مـن   األعـم غلـب    في األ  اإلسالمي االقتصاد علم االقتصاد     مأقساس في   لم يكن يدر 
 – أصالً وجد   إن – واقتصر التدريس    . عامة اإلسالميالجامعات العربية خاصة وجامعات العالم      

 . اليدأصابع مادة واحدة في عدد من الجامعات التي لم يتجاوز عددها على

 كـان  و .سالميةاإل الناحية    موضوعات فنية اقتصادية من    إلىلما تطرق االقتصاديون    ق -٢
 من  الزكاة وكانت   الشريعة،يدور قدر متواضع من البحث والنقاش عادة في رحاب بعض كليات            

لمـا تـم    ق و .فحسـب  على النواحي الفقهية     ه النقاش ينصب في معظم    كان و .الموضوعاتبرز  أ
الساحقة مـن    األغلبية أن إذ طبيعيا   األمر وكان هذا  .معاصرة موضوعات اقتصادية    إلى قالتطر

 .االقتصادي الفقهو أ بالنظرية االقتصادية إلمامي أالمشاركين لم يكن لديها 

 تصـدر بشـكل   اإلسالمي بحوث متخصصة في االقتصاد   هناك مراكز  لم تكن     عموماً -٣
و السياسـة   أساسية في التحليل االقتصـادي      عات األ و الموض دوريات تتناول  وأدوري دراسات   

 .االقتصاديةوسلوك المؤسسات  في بناء أواالقتصادية 

 ،اإلسالميبيق في بلدان العالم      التط قد أخذت حيز   اإلسالمية لم تكن ظاهرة المصارف      -٤
 في بالد الشتات ومواطن التجمعـات        وخصوصاً ،هيك عن غيابها الكامل عن المسرح العالمي      نا

  .األجنبية في البلدان اإلسالمية

  األول المؤتمر العالمي تيجيةاإستر
 األول للمـؤتمر العـالمي      ين والمنظم يننت هذه القضايا والمشكالت تشغل بال المخطط      كا

 انعقـد فـي     اإلنسانية العلوم   فيلمي  اخطر مؤتمر ع  أم و أه والذي كان بحق     ،اإلسالميلالقتصاد  
 .اإلسالمية لألمةالتاريخ المعاصر 

ـ  : في هذا العلـم    شق طريقا صاعداً   متراكمة ت  إبداعيةلتحقيق انطالقة   و ـ   م ث التـدريس   ن حي
 : يلي  وبناء المؤسسات االقتصادية تم ماأدواتهاوالبحث ورسم السياسات االقتصادية وابتكار وتطوير 
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  موضوعات المؤتمر :أوال
 :رت الموضوعات الرئيسية التاليةوقد اختي

  .)وحصر المراجع (اإلسالميمفهوم ومنهج االقتصاد  -١
  .مياإلسالسلوك المستهلك والمنشأة في االقتصاد  -٢

 .دور الدولة في االقتصاد المعاصر -٣

  .اإلسالميطار التنمية االقتصادية في اإل -٤

 .ة الماليةرالزكاة والضرائب السيا -٥

 .البنوك الالربوية -٦

 .اإلسالمية الشريعة إطارالتأمين في  -٧

  .اإلسالميةالتعاون االقتصادي بين الدول  -٨

  المدعوون للمؤتمر :ثانيا
بـرز  أ وعـدد مـن     مهـتم  ومراقب و  ، وباحث جامعي  أستاذ أربعمائةلمؤتمر قرابة    ل دعي
 فيهن االختيار قد غطى جميع القارات وشارك        إ بل   اإلسالمي، العالم   أرجاء من جميع    ناإلعالميي

 . .الخ ،مريكاأعلماء من الصين واستراليا و

د وق ..الكبير مناصفة  العبء والدراسات الشرعية هذا     الفقه وأساتذة االقتصاد   أساتذةوتقاسم  
 في جسـر الهـوة التـي عمـل          األثر أبلغكان لهذا الدمج بين علماء االقتصاد وعلماء الشريعة         

 اإلنسـانية  حاجز مفتعل يفصل بين العلـوم  إقامة في ها ونجاحن في مناهج  إيجادهاالمستعمر على   
 .ة وبين العلوم الشرعيةثالحدي

درك كـال   أ ، الحـرام  ياء بيـت اهللا   أففي   تقريبا   أسبوعتواصل لمدة    وخالل المؤتمر الذي  
متنـا يتطلـب    ألاإلسـالمي  متطلبـات النهـوض      نأ و ، ويفكران معاً   يعمالن معاً  أنهماالفريقان  

 كما يتطلب تفعيل الموارد العلمية البشـرية واسـتثمارها   ،بالضرورة جسر الهوة وتكامل المعرفة 
 وأدواتظريـة   علم جديد له منطلقـات ن      مة لبناء  وبصورة متناغ  ،ى درجة وبأعلى مستوى   قصأل
 من مرونتها فـي بنـاء المؤسسـات    تفيداً ومساإلسالميةبالشريعة   مهتدياً ، قيمي إطارليلية في   تح

 وتحقيق نموه وبناء    ،اإلسالمي النهوض بالمجتمع     وفي ابتكار السياسات القادرة على     ،االقتصادية
 ،الة فـي التوزيـع     مع تحقيق عد   اوالتكنولوجي عميقة في مجال الصناعة والزراعة       إنتاجيةقاعدة  

 ،اإلسـالمي وبحيث يصبح النموذج االقتصادي      ، من الفقر والفاقة والتخلف    اإلنسانبحيث يتحرر   
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ـ  تعانجاز المادي الم باإلمتعالمي يت مطروحا كبديل لبناء مجتمع ع      ةظم وبالرفاهية والسـعادة الحق
 .األرضية  المتكافئ والعادل بين شعوب الكرةوالتعاون

  األكاديميويجي  الجانب التر:ثالثا
 قفزة نوعية في هذا المضمار ضمن الظروف المالئمـة          إحداث على   اإلصرار في   وإمعانا

دارة فـي الجامعـات العربيـة       ء كليـات االقتصـاد واإل     دا وجهت الدعوات لعم   ،آنذاكوالمتاحة  
 وبالفعـل شـارك     . اقتصاد يعمل فيها   أستاذ مع   الكليةعميد  المؤتمر   بحيث يستضيف    واإلسالمية

طالعهم على موضـوعات  إ ةرض من وراء هذه الدعو وكان الغ.واألساتذةء  دا من العم  د كبير عد
 ودفعت بالعديـد    ،األثربلغ  أ وهللا الحمد    الخطوة ولقد كان لهذا     .أطروحاتهالمؤتمر والتعرف على    

منـاهج لهـا   ير  وتطـو ،  استخدام برامج في التدريس ومسارات البحث العلمـي        إلىمن الكليات   
  .اإلسالميموضوعات االقتصاد بة صالت مباشر

  ثارهآنجازات المؤتمر وإبعض من 
 نجازات مهمـة وهـذا ال    إسهم المؤتمر وما تاله من مؤتمرات بشكل فاعل في تحقيق           لقد أ 

 هـي   أسـهمت  خارج نطاق المـؤتمر      أخرىنه لم تكن هناك مؤسسات ونشاطات       إيعني بالطبع   
 .االهتمام به واإلسالمي  تحقيق تقدم ملموس في شأن االقتصادفيبدورها 

  :ثارومن أبرز هذه اآل
 يدرس كعلم في جميـع الجامعـات العربيـة والجامعـات            اإلسالميصبح االقتصاد   أ -١

  . في مستوى درجة البكالوريوساألقل على اإلسالمية،

 في عدد مـن الجامعـات وكليـات االقتصـاد           اإلسالمي مستقلة لالقتصاد    أقسام إنشاءتم   -٢
 تمـنح درجـة البكـالوريوس ودرجـة         أقساماً الشريعة   كلية أنشأتالجامعات   وفي بعض    ،واإلدارة

 في  رفةل المواد التخصصية الص   تح وت .اإلسالمي في تخصص االقتصاد     هالماجستير ودرجة الدكتورا  
 اإلسـالمي  الفقه ةلدراسص  صخ اآلخر النصفمن المواد الدراسية و   % ٥٠ ماال يقل عن     ،االقتصاد

 الجمع بين دراسة االقتصاد من ناحية فنيـة         أن إذ . جريئة والزمة  ة خطو  وتلك ،أخرىومواد شرعية   
 .اإلسالمي في مجاالت االقتصاد لإلبداع الضرورية التوليفة تحدث اإلسالميودراسة الفقه 

 عدد  في اإلسالمية والمصارف والمعامالت    اإلسالميمقررات في االقتصاد    إدخال  تم   -٣
 . وغيرها من الدولاألوربيةيات المتحدة وبعض الدول والوال كبير من الجامعات في بريطانيا
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سـالمي فـي   و ورش عمل تحت عنوان االقتصاد اإلعقدت عدة مؤتمرات أو ندوات أ  -٤
  األمريكيين ناالقتصاديي وعلى سبيل المثال مؤتمرات رابطة ،ربيغ من بلد أكثر

American Economic Association 

ـ    اإلسالمية في التمويل    نظمت عدة دورات سنوية تدريسية وتدريبي      -٥ ات  في عدة جامع
ـ  فـي    فربو ال ةجامع في الصيف دورة     تنظمه سبيل المثال ما كانت       وعلى .ومؤسسات  ابريطاني
 اإلسالمي التنمية    التابع لبنك   ومعهد البحوث والدراسات   ابريطاني في   اإلسالمية المؤسسة   بإشراف

  .بجدة

  : الدورياتوإصدار مراكز البحوث إنشاءفي مجال 
 المركـز   أبرزهـا  مـن    اإلسالمي العديد من مراكز البحوث في االقتصاد        إنشاءتم   -١

 ،في جامعة الملـك عبـدالعزيز  ) حذفت منه فيما بعد العالمي    (اإلسالميالعالمي لبحوث االقتصاد    
 هـذه الدوريـة     اإلسالمي إال أن   وكان هذا المركز يصدر دورية متخصصة في بحوث االقتصاد        

  . واالجتماعيةاإلنسانيةية العامة الصادرة عن الجامعة في العلوم الدوربا بعد فيم ألحقت

 وينظم المركز ة، في جداإلسالميالتابع للبنك   IRTIوهناك مركز التدريب واالستشارات 
 وأسـاتذة دورات تدريبية ويعقد ندوات علمية متخصصة يدعى لها عدد مـن علمـاء االقتصـاد        

 محاضـرات  أبرزها ومن .مجلدات باللغة االنجليزية   وصدرت بعض هذه الندوات في       .الجامعات
 تناولت موضوعات متخصصة في النظام االقتصـادي والملكيـة          اإلسالميفي تدريس االقتصاد    

 . ويصدر المركز دورية باللغة االنجليزية متخصصة. ونظرية التوزيع،وأنواعها

 دوريـة   هرةالقـا  فـي    األزهر جامعة في   اإلسالميويصدر مركز صالح كامل االقتصاد      
 . ندونيسيهأ في جامعات ماليزية وأخرى كما تصدر دوريات ،كذلك

صالح   منها كرسي الشيخ   اإلسالمي في االقتصاد    األستاذية عدد من كراسي     إنشاءتم   -٢
 .باألردن في جامعة اليرموك اإلسالميكامل لالقتصاد 

مؤتمر الثـاني    ذلك في ال   وكان اإلسالميتم تكوين الجمعية العالمية لعلماء االقتصاد        -٣
 وتصدر الجمعيـة    ،واألعضاء المؤسسين   األساتذة من    وتضم عدد كبيراً   بادآ إسالمالذي انعقد في    

 .تصل بانتظام  اللألسفنها أال إ اإلسالمي،دورية متخصصة في االقتصاد 



 )٨٨(  

 ي الدراسية والتأليف الجامعاترالمقرمجال 
مسلمين في موضوعات عديـدة     والكثرة من الكتب لمؤلفين مسلمين وغير       بل  ر العديد   دص

 استنسـاخ   إعادة وبعضها كان    ،دية والمستوى الجيد  ج وتميز كثير منها بال    اإلسالميفي االقتصاد   
 ، التنميـة وغيـر ذلـك      أو الكلـي    أو عن االقتصاد الجزئي     الغرب وكتب صادرة في     لمقررات

  وال ،اإلسـالمي   االقتصاد الكلـي   ،اإلسالمي االقتصاد الجزئي    : لها عناوين كبيرة مثال    أضيفو
  . حقيقيةإضافة أية  العربية دونماًأو غربيةس في الجامعات ال لما يدراً تكرارإال في الداخل تجد

 في مجال بناء المؤسسات 
ف والتوسـع   ر الص األكاديمي على مستوى البحث     اإلسالميلم يقتصر االهتمام باالقتصاد     

 مجـال   إلـى  االهتمـام     بل خطا  ،خصصةفي النشر العلمي في الكتب والمجالت والدوريات المت       
وتمثل  .ةالتجاري والممارسة   األعمال في مجال    يرحب وهو التمثل في البناء المؤسسي االقتصاد      أ

 :أبرزها في بروز مؤسسات اقتصادية من هذا

  اإلسالميةالمصارف  -١
 ومـن   ،األوفرلنصيب  ا يمتلكها القطاع الخاص وكان لهذا النمط        إسالميةمصارف    إنشاء

في السودان تحول النظام المصرفي بأكمله       و األردنياإلسالمي   اإلسالمي والبنك  بنك دبي    برزهاأ
 اإلسـالمية انتشار هذه المصارف ليتجاوز البلدان  وتوسع  . إلى النظام اإلسالمي وكذلك في إيران     

 ناآل ويتجاوز عدد هذه البنـوك       ،أخرىمريكا والصين وبالد    أوروبا و أ البلدان الخارجية في     إلى
 . مليار دوالر٥٠٠حوالي ب تقدر أصول تحوز على إسالمياً  بنكا٤٠٠ً

  اإلسالميةشركات التأمين  -٢
نـواع  ثالثة أ يمكن االستغناء عن  دولة الأية اقتصاد في  أي أنن  مور المسلم بها اآل   من األ 

وليس  . المالية األوراقورصة  وب ، شركات التأمين  ، النظام المصرفي  .يةمن المؤسسات االقتصاد  
 ،إسالمية شركات تأمين    إنشاء هامة عن طريق     ةخطواإلسالمي  ن يخطو تطبيق االقتصاد      أ غريبا

 تعميم شركات التـأمين      في ية السودان التجربة :برز البلدان أ ومن   . هذا في ةوكانت البحرين سباق  
 وفـي  ،ضعةمتوا  القدرات المالية لهذه الشركات التزال   أن إال ،نجاز الكبير ومع هذا اإل  اإلسالمية  

ن كانت  إو .إنشاء شركات إعادة التأمين     تم إذمرحلة متقدمة    اإلسالمي خطا التأمين    اآلخرة اآلونة
ات  ومـا زالـت شـرك      ، كبير  حد  إلى ضعة متوا  المالية قدراتها  لكن هذه الشركات   ،ة طيبة البداي
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ن  تـأمي  إعـادة كات   التأمين مع شر   إعادة إلى تعمد   اإلسالمية البلدان العاملة في  ةاإلسالميالتأمين  
 .في العالم الغربي إسالميةكبرى غير 

  الزكاة  مؤسسات-٣
مواجهـة    قدرتها على   من حيث  الزكاة تلعبه أنمكن  يالذي   الدور   أهمية إلىلفتت النقاشات   

 العـالج والمتطلبـات      الفقير وتـأمين   إطعام في   المتمثلة متجاوزة الصورة التقليدية     ،مشكلة الفقر 
مـن  يخرج الفقراء مـن طبقـة        ،عد تنموي ب لى صورة جديدة لها   إ ،األخرىرورية  الحياتية الض 

 من حيـث التأهيـل      أوة  ي المعرف أو المادية اإلنتاج طبقة تمتلك وسائل     إلى ،ر تلقي المساعدة  ينتظ
 فائض يزيـد    وإنتاجكفاية   مستوى ال  إلى تنقله و ع الفقر مستنق  من اإلنسان  تنتشل  بحيث ،والتدريب

وتفاوتـت  .  العطاء بدل األخذ واالعتماد علـى اآلخـرين        ىقادرا عل  تجاًمن فيعود و  عن النصاب 
 وتـرك  األوقـاف، نشا مؤسسة الزكاة وربطها بوزارة    أ فمنها من    اإلسالمية، استجابة المجتمعات 

على فقط   اإللزام واقتصر   ،إلزاما للمؤسسة دونما    ه وتقديم  الزكاة طوعاً  إخراجية في   رالح لألفراد
ـ   لتحصيل  القانوني وسيلة  اإللزام ومنها ما جعل     .ختلفةاستخالص الضرائب الم   ا ه الزكاة وفرض

 علـى    مقتصراً اإللزام ما جعل    ومنها – حسب الشروط الشرعية     –موال والدخول   على جميع األ  
 . دون غيرهااألموالزكاة بعض 

 الكويـت    فـي دولـة    األوقافوزارة  عقدها  ت الهامة االجتماعات السنوية التي      األمثلةومن  
سـهمت فـي    أ و ، حيز التفكير والبحث العلمي الجاد     إلىصدرت بحوثا مهمة نقلت الزكاة      ي أ والت
 إلـى  الزكاة فقهفي  وتحويل الموسوعة العظيمة للشيخ يوسف القرضاوي  ، الجانب التطبيقي  إثراء
 .أكثرو أمعاش في جانب  واقع

 اإلسالميالوقف  -٤
 هذا الموضوع   أن إال ،اإلسالميقف   لم يفرد محورا مستقال عن الو      األول المؤتمر   أنرغم  
وقـف    من بلـد   أكثر وتبدى في    . الالحقة اإلسالميةاالقتصادية   في المؤتمرات     كبيراً نال اهتماماً 

  كثيـر مـن بلـدان العـالم         له همه بل تنكرت  ف أسئ هذا القطاع الهام والذي      إحياءيال  حجابي  يإ
السـتثمار   مؤتمرات اآلن نشهد و.رته صو وعملت على تشويه وإدارياً ياً وحاربته قانون  اإلسالمي

 فـي شـتى المجـاالت العلميـة       اإلسـالمي ض بالمجتمع    الوقف وتنميتها وتوظيفها للنهو    أموال
 .والمعرفيةوالصحية 
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 استمرارية المؤتمر 
  :أهمهاو أبرزها  عدة توصيات من أاألولخذ المؤتمر ات

 والمتابعة لتفعيل توصـيات     اداإلعدمة للمؤتمر تعمل على     ا ع أمانة إنشاء :األولىالتوصية  
يكون مقرها  و ، الوسائل المالية والمتطلبات الالزمة لعقد المؤتمر كل سنتين        إيجاد وعلى   ،المؤتمر

  .جامعة الملك عبدالعزيز

 للبحـوث   إسـتراتيجية  برسـم    نى يع اإلسالمي مركز عالمي لالقتصاد     إنشاء :التوصية الثانية 
 منهجيـة    لتحقيـق  ،اإلسالميالت الموارد على مستوى العالم      والدراسات النظرية والتطبيقية في مجا    

  . التكرارلماء المسلمين لملئ الفراغ وتجنبطاقات العواستقطاب  ، نفعاًأكثرلالنجاز بصورة متكاملة 

 ،وقد اتبع المؤتمر سنة حميدة نصت عليها التوصية الرابعة بعقد ندوات بـين المـؤتمرات              
وانعقـدت عـدة نـدوات       ، ومؤسسـاتها  اإلسـالمية ة النقدية    السياس األولى موضوع الندوة    نكا

 آبـاد  إسالم عندما انعقد في ن موعده سبع سنوات عر انعقاد المؤتمر الثاني تأخ   أن إذ .متخصصة
 وفي  ،إسالميفي باكستان وتناولت بحوث المؤتمر موضوعات في التنمية والتوزيع من منظور            

  المـؤتمر كـل    دواستمر انعقا  .اإلسالميلماء االقتصاد   الرابطة العالمية لع  إنشاء  هذا المؤتمر تم    
ـ         ٥-٤  الرابطـة العالميـة لالقتصـاد       ه سنوات وبعد المؤتمر الثالث انعقد المؤتمر الرابع ورعت

ـ    ، للتنمية اإلسالمي  ومركز البحوث والتدريب التابع للبنك     اإلسالمي  ،جلتران بـا  و وجامعـة لفرب
 أكتـوبر اله انعقاد المؤتمر الخامس الذي عقد في        م وت ٢٠٠٠ أغسطسقد المؤتمر الرابع في     وانع

 التـأم المـؤتمر السـادس       ، وبعد ثالث سنوات من انعقاده     . جامعة البحرين  واستضافته م٢٠٠٣
 .م٢٠٠٦ عام باندونيسياجاكرتا ب

التنميـة    موضوعات في النظام المـالي ودور الوقـف فـي          األخيرةوتناولت المؤتمرات   
 .إسالميمنظور   المالية منواألسواق ،الفساد وعوائق التنمية للسندات واإلسالميةوالبدائل 

  التقييم والتحديات/ مالحظات على المؤتمرات السابقة 
 وطرحـت   ، كبيرة من البـاحثين    أعدادحققت المؤتمرات السابقة نتائج تمثلت في انخراط        
ر اآلن   الصاعدة ولم يعـد يشـا      األجيالموضوعات محددة في كل مؤتمر واستقطبت باحثين من         

 من المؤسسين، إذ هناك المئات من أساتذة الجامعات والباحثين          األولإلى العدد القليل من الرعيل      
 في شتى فـروع     ة مقدر إسهامات لهم   أصبحت ،في الجامعات العالمية من مسلمين وغير مسلمين      

هذه ومع ذلك ال بد من تسجيل بعض المالحظات غير السارة على            . االقتصاد والنظري التطبيقي  
 : تداركهاباإلمكانالمؤتمرات والتي 
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 وكذلك نخبة بارزة مـن      ، اشترك في المؤتمر األول نخبة بارزة من علماء االقتصاد         :أوال
 بين الفريقين فوائد عظيمة وشكلت      األفكار ولقد كانت للمناقشات وتبادل      .الفقهاء وعلماء الشريعة  

ولكن ولشـديد األسـف أخـذ عـدد         . يينلبنة قوية لتوثيق الصلة بين االقتصاديين وبين الشرع       
نه في المؤتمر العـالمي     أ حتى   ،المشاركين أو باألخرى المدعوين من الفقهاء يتناقص شيئاً فشيئاً        

ي عالم شرعي، ال في األبحـاث وال حتـى فـي            أ لم يشترك في المؤتمر      اندونيسياالسادس في   
تمرار في هـذا المـنهج سـيعيدنا        وهذا أمر خطير للغاية يجب التنبه له، إذ أن االس         . المناقشات

ـ أن ويجب .للمربع األول، وسيوسع الشقة بين مدرستين ال غنى ألحدهما عن اآلخر      ن أ نعترف ب
كثيراً من الباحثين في االقتصاد اإلسالمي تنقصهم المعرفة األساسية بفقـه المعـامالت والعقـود          

  .لخ إ... الشرعية في البيوعاألحكامومصطلحات 

معنى جهـاز األسـعار     ينقصه مفاهيم اقتصادية في  إذ اآلخرنسبة للطرف   وكذلك األمر بال  
ومعنى التوازن، ومشكلة الندرة وتخصيص الموارد والسياسة النقدية وأدواتها والسياسة الماليـة            

 .لخإ. .وأدواتها

 الحاجة التزال قائمة لوضع مؤلف أو أكثر في موضوع الفقه لالقتصاديين يركز             أنويبدو  
 يـوطئ  ، ووضع مؤلف في االقتصاد للشرعيين   ،ات الفقهية ذات الصلة باالقتصاد    على الموضوع 

 المالية ومشـتقات    واألسواق والتوازن العام والسياسة المالية والسياسة النقدية        ،لهم مشكلة الندرة  
 .لخإ ..كالخيارات والمستقبليات ،المعامالت المستقبلية

  اللغة العربية :ثانيا
اللغـة العربيـة والثـاني باللغـة        ألول إلى نوعين نصفها كتب ب     انقسمت بحوث المؤتمر ا   

 صدر فـي    األول وعندما نشرت بحوث المؤتمر      ..نجليزية ووضع ملخص لكل بحث باللغتين     اإل
ربية عموماً، والمجلد الثاني صدر باللغة االنجليزية       حدهما اشتمل على البحوث باللغة الع     أمجلدين  

 .اشتمل على البحوث باللغة االنجليزية

نـه لـم   أ حتى ،خذ يتقلصأ دور اللغة العربية في البحوث والتعقيبات    أنومن المحزن حقا    
مناقشات باللغة  أو   بحوث   –نجليزية   تكتب باإل  أن نكتب بالعربية، إنما يطلب      أنتقدم بل لم يطلب     

وهذه نقطة يجـب    . نه لم تجر أية مناقشة بلغة القران الكريم       أعربية، وفي المؤتمر األخير حتى      ال
 إلمـام  يكون للباحـث     أن دون   اإلسالمي كيف يمكن النهوض باالقتصاد      إذالتوقف عندها طويال    

كاف بأصول العقيدة ومباحث الشريعة ومصادرها ومراجع فقهها وهي في مجملها مكتوبة باللغة             
 !!! العربية األمة أبناءية ومن علماء أفذاذ كثير منهم من غير العرب
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 وقعـوا فـي     ،نك ترى بعض من قدموا بحوثاً في السياسة الماليـة         إومن المؤسف كذلك ف   
 تغيير فـي معـدالت الزكـاة        أحداثتقرها الشريعة بحال من األحوال عندما اقترحوا          ال أخطاء

 !!! الكساد  وباإلنقاص في وقت،بالزيادة في وقت التضخم

 بالعودة إلى استخدام اللغة العربية في البحـوث والمناقشـات، وتحفيـزاً     يدوالمطلوب التأك 
 اللغـة   أن إذ . بهـا  أبحاثهمللباحثين والعلماء الجدد لتعلم اللغة العربية والتحدث بها وكتابة بعض           

 . ومنبع العلوم اإلسالمية كلهااإلسالميةالعربية وعاء الحضارة 

  )المصارف اإلسالمية ( مستوى المؤسسات  على:ثالثا
 اإلسـالمية  البنـوك    إنشـاء ن االنجاز األكبر الذي تحقق على مستوى بناء المؤسسـات           إ

 اإلسالمية توظف البنوك    أنولكن من المهم     ..وسرعة انتشارها الواسع وهذا شيء جيد وال شك       
ن المؤسف أن نسجل بأن معظـم        ولكن م  اإلسالمية األمةفيما يعود بالنفع الدائم على اقتصاديات       

متنا على تحقيق هـدف  أهذه البنوك لم تهتم بالدور التنموي المطلوب ولم تساهم في تغرير مقدرة       
تختلف كثيرا عن النتيجة التي آلت إليهـا البنـوك          ال أعمالها نتيجة   إن بل   ،االستقالل االقتصادي 

جتمـع االسـتهالك بـالوقود سـريع     التقليدية، وتركز معظم النشاط على بيع المرابحة وتزويد م   
وكان األجدر بالبنوك اإلسالمية أن تدرس تجـارب ناجحـة فـي التنميـة والنمـاء                . االشتعال

 وتجربة بنك مصر الذي أسسه االقتصـادي العبقـري        ،االقتصادي الجاد كتجربة البنوك األلمانية    
زمـن المسـتعمر    علماً بان البنك كان بنكاً تقليديا حظي بتـرخيص فـي            .. .طلعت حرب باشا  

 المصـري  هـذا االقتصـادي      أن إالطاني، ولم يكن بنكاً إسالميا بالمعنى المتعارف عليـه          يالبر
 صرح الصناعة المصرية، وانشأ مصانع الغزل والنسيج فـي          أقام الممارس جعل بنك مصر بنكاً    

ـ        أصبحت والتي   اقتدارالمحلة بكفاءة و    ير وال  منافسا قويا لصناعة المنسوجات القطنية في يوركش
 السـوق  إلـى  اتجهت في كثير من نشاطاتها     اإلسالمية البنوك   أن ومن المؤسف    ببريطانياتكشير  

  . من موجوداتها في الخارجالدولية ووظفت قسطاً

 اإلنتاجيـة  القطاعات   إلىن تتوجه   أ تغير من طبيعة عملها و     أنوالمطلوب من هذه البنوك     
 باإلبـداع لوجيا والقيام بمشاريع تتميـز      واع التكن في الزراعة والصناعة والبنية التحتية واستزر     

 شركات متخصصة تابعة بصـورة  إنشاءما عن طريق أ  venture  Jointوالمخاطرة المشتركة 
 مشـاريع   إلقامة اإلسالمية بين عدد من البنوك      المشاركة وإما عن طريق االندماج أو       ،أو أخرى 
وتخطي الحـدود القطريـة      ،جيا المتطورة  التكنولو وإدخال على مستوى كبير،     وإنتاجيةصناعية  
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 اإلسـالمية  المستعمر وبذلك تساهم في تحقيق التكامل بين اقتصاديات البلدان           أنشأهاالضيقة التي   
 .في سوق رحب كبير

 دائرة في   تنشئ تتهم بالحرف والصناعات الصغيرة، وان       أن اإلسالمية على البنوك    أنكما  
 إلـى  وهي مـدعوة    .ستقاللية، لتمويل مثل هذه المشاريع     لها درجة كبيرة من اال     إسالميكل بنك   

 محمد يونس في بنغالدش وهو بنك تقليدي        راالستفادة من تجربة بنك جرامين الذي أنشأه بروفسو       
 .ومع ذلك حول آالف األسر إلى أسر منتجة وتخطى شروط الضمانات التي تعيق صغار المنتجين

  األصولواالبتعاد عن الرقابة الشرعية وتكديس النمطية : رابعاً
 عملياتها التي لم تغير كثيراً إلـى األفضـل فـي واقـع              اإلسالميةمارست معظم البنوك    

ومن المحزن حقاً أن هذه الرقابة لـم يكـن أي           . مجتمعاتنا متدثرة بمظلة اسمها الرقابة الشرعية     
رعي فـي   ، وانحصر دورها في تقديم تقرير ش      اإلسالميةدور فاعل في تصحيح مسارات البنوك       
قل من صفحة واحدة، يفيد بأن عمليات البنك من حيـث           أالمؤتمر السنوي للهيئة العامة في حدود       

 يأخذ عينة مـن تقريـر       أن المرء    وبإمكان ،اإلسالميةالعقود والمعامالت كانت مطابقة للشريعة      
 متقاربـة   ليجد أن العبارات المستخدمة    ب ويقارنه بتقرير رقابة الشرعية في بلد        أشرعي في بلد    

  . لم تكن متماثلة تماماًإن

 علـى  األغلبيـة  تقتصـر فـي   إذوهذا القصور في الرقابة الشرعية متجذر في تكوينهـا    
وأقصى عن قصد المتخصصون في االقتصاد والشـؤون        . متخصصين في الشريعة دون غيرهم    

 أيل ولـيس لهـا    وقلما يلتئم شمل هذه الرقابة وتدار بواسطة التليفون النقـا       ،المالية والمصرفية 
 مما مكن المصارف من االنغماس فـي بيـع المرابحـة ولـيس              . أو االنتظام  غدرجة من التفر  

 بل وممارسة نشاطات تحوم حول بعضها الشبهات خصوصا في العقـود  ،المضاربةأو المشاركة  
 وبالطبع لم يكن باستطاعة هيئة غيـر متفرغـة   . المعادن والذهب  أسواقاآلجلة والممارسات في    

  .ر متوازنة في التركيب وقلما تجتمع لتحاجج في تطبيقات تلك العقود وبطريقة تلتبس عليهاوغي

 ماليين واقتصاديين وخبراء في قضايا األسـواق        بعلماء الرقابة الشرعية     رفد وهذا يتطلب 
 .المالية وأنماط االستثمار في االبتكارات الجديدة كالمستقبليات والخيارات

 قتصادية على مستوى السياسة اال
 مزيد  إلى مر يحتاج  ولكن مازال األ   ،تناولت المؤتمرات هذا الموضوع وأولته عناية خاصة      

وتطبيـق   من الغـذائي، من الدراسة القتراح سياسات اقتصادية في مجاالت التنمية والتصنيع واأل  
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 وتوزيع منافع التنمية وتنوير الحكومات بضـرورة تطبيـق سياسـات        زبرامج محو الفقر والعو   
 . من ذوى الدراية والخبرةإسالميون اقتصاديون إعدادهاروسة يساهم في مد

 فهم وإدراك أعمق ألهمية السياسة المالية لتحقيـق        األخيرةنه قد طرأ في السنوات      أوالحق  
 .هدف التنمية المتوازنة والمستديمة

يتسـع   في وجوه صرفها و    وإنفاقها تتكفل الدولة بجمعها     إلزامية الزكاة فريضة    أنومعلوم  
مطرحها كلما اتسعت دائرة النشاط االقتصادي، وأوسع األبواب في فرضها يعتمد علـى قاعـدة               

ولمـا كانـت   .  المعاصر أخذ في معظمه يدرك فلسـفة الزكـاة    الفقه أنومن حسن الحظ    . النماء
 أنن معالجة الزكاة للمشكالت االجتماعية البـد        إ مع تطور الزمان، ف    تتعقدمشاكل الفقر والعوز    

وما اندثر مـن الفقـه      . . معظم النشاطات االقتصادية المعاصرة    ةور كذلك، بحيث تطال الزكا    يتط
 . لم يعد يعتد بهةكويز اللألصنافالقديم بالنسبة 

ففي اغلـب بلـداننا ال يتعـدى        .  لم نشهد توسعاً في التطبيق     اإلدراكومع هذا التوسع في     
 يأتي المزكي بماله إليها وال يذهب       أنبمعنى   أن أنشئت مؤسسة الستقبال الزكاة       ،االهتمام بالزكاة 

 الزكـاة تـؤدى     أن محاسبة حقيقية، ومن ثم ظن الناس        أيالعاملون عليها لجبايتها، وليس هناك      
 الحكومية زهد كثيـر مـن النـاس فـي           اإلدارةوفي ظل انتشار الفساد وغياب الكفاءة       . .طوعاً

ولة عن جمعهـا بالنسـبة لمـا يسـمى           مؤسسة الزكاة، وفي أحيان أخرى تحجم الد       إلىيصالها  إ
وجل واستحياء لم يمكـن  ب والذي يسير   المجزئن التطبيق العملي    إوباختصار ف .  الباطنة باألموال

 . الزكاة من أن تلعب دورها الحقيقي في المجتمع اإلسالمي

ههـا   تفرض الزكاة وتنفقها فـي وجو أنوالمطلوب إذن تقوم الدولة كما تفرض الضرائب       
 بتنمية حقيقية عـن طريـق تمليـك         أحداثفي  وث تلعب دورها في محاربة الفقر       الصحيحة بحي 

 تبقى موازنة الزكاة مستقلة تمامـا       أنالفقراء أدوات حرفه وتأهيلهم وتدريبهم مهنياً وفنياً شريطة         
 والمراقبة اإلشرافعن موازنة الدولة، وان يكون للمؤسسة استقاللها وضماناتها القانونية وقواعد          

 .عةوالمتاب

  الكبير اإلسالميالزكاة ودورها في الوطن 
 الذي جمعت منه، وان السؤال مـاذا     اإلقليم تنفق في    أنمن المسلم به فقهياً أن الزكاة يجب        

 أقاليم أخرى هي في حاجـة       إلى هل نقلها يجوز     اإلقليمعائدات الزكاة زادت عن حاجات       لو أن 
لسؤال المطروح اآلن كيف يتعامل مـع قضـية   إليها ؟ ولعل الصواب هو بالجواز بنقل الزكاة وا  
 . النقل في ظل الوحدات السياسة القائمة حاليا ؟؟
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ـ      اإلسالميفي المفهوم    فـتح  ن إ أن هذه األمة هي أمة واحدة كالجسد الواحد، ومـن ثـم ف
 التي يتعرض فيهـا األطفـال       اإلسالمية األقاليم إلى تدريجية لنقل الزكاة     ة ولو بصور  –القنوات  
 الفتاكة، ويحرم أقواماً منهم من حق التعليم مما يشـكل           واألوبئة اإلمراضغذية وانتشار   لسوء الت 

 اإلخـوة  لمبدأ   العملي التطبيق   إلى يعزر النظرة    أن من شأن هذا كله      ،حاضنة الحتراف الجريمة  
 تنميـة اقتصـادية     أحـداث النهوض ويعينها علـى      على مما يعين مجتمعاتنا   ، العالمية اإلسالمية
 مجتمعاتنا درعاً واقياً يحميها وخاصة الفقيـرة        ك ويمل ،ية حقيقية يعود نفعها على الجميع     واجتماع

 كذباً برداء العطف اإلنساني تحت مظلـة  ندثرمنها من الدعوات الهدامة والبعثات التبشيرية التي ت       
ين آلالف الذ  يكتب الحياةأنومن شأن هذا .  fNGOSاألجنبيةما يسمى بمنظمات المجتمع المدني 

 وهذا من شأنه ،يفرون من بالدنا هربا من غول الجوع والمسبغة والحرمان وتتلقفهم حيتان البحر        
 ويحقق مزيداً مـن األمـن االجتمـاعي         ،أن نوفر لمجتمعاتنا المناخ لالحتفاظ بمواردنا البشرية      

ربـة  فالفقر يخلق نزعات الكراهية والخروج عن اآلداب العامة والقانون، ويـوفر ت       .واالستقرار
 والذي لن يتوقف شرها على بالد الفقر بل قد يتعـداه            ،صالحة الستنبات القالقل وشيوع الجريمة    

 . بحيث ال تسلم من عواقبه بلدان الغنى المجاورة

 كبر المطلوب نجاز األ في المؤتمرات السابقة وما هو اإلنجازهإلم يتم  ما
لم ينجز أكبر بكثير، إن التحدي   ماأن غير األولنجاز طيب منذ انطالقة المؤتمر إلقد تحقق 

 التبعية فـي مختلـف تجلياتهـا      أوزارمتنا اإلسالمية يتمثل في تخليصها من       أاألكبر الذي يواجه    
إلحاقها بالعالم الخارجي بشكل شبه كامل، مما يهدد وجودها ويحرمها من بناء نموذج              ومحاوالت

 أنماطعلمة، ويقيها من شرور الذوبان في  المتأجيالها يشبع طموحات أن متكامل قادر على     إنساني
 بل بشكل ، فحسباإلسالميةمتنا أ هذا االنسياق المتسارع ال يشكل خطراً على أن كما ،حياة غريبة

 رفيع ، راقإنسانيخطراً على اإلنسانية جمعاء ومن ثم فإن عجز األمة اإلسالمية عن بناء نموذج 
لق أمام البشرية كلها أبواب النجاة وهذا بعينة عكس    واالجتماعي واالقتصادي، يغ   الثقافيالمستوى  

 امـةً  موكذلك جعلنـاك ( ، كي تكون الشاهد والمعالج ألزمات العالم     األمةما أرادة اهللا سبحانه لهذه      
وليس القصد هنا اإلسهاب فـي       ،)الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً    وسطاً لتكونوا شهداء على     

 فالمعالجة تنصب ،لق اإلبداعيمسارات التقدم الحضاري واأل النهضة ودور الترابط بين تأطروحا
إلـى    ننوه في عجالة   أنوليس من قبيل جلد الذات      . هنا على جانب هام وهو الجانب االقتصادي      

إذ رغم كل الضجيج والهرطقة اإلعالمية في . سمات العجز والقصور الذي ترزح تحت نيره أمتنا
إال أن األمـر فـي      . .الموهومة التي يخيل أنها تحققت    تصوير ما يسمى بالمعجزات االقتصادية      
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 يكون في معظمة فقاعات زائفة تتضخم حتى يظنها الظمآن ماء سائغا للشاريين،   إذيعدو    ال حقيقته
 .اج ال يطفئ ظمأ وال ينبت زرعاًجوإذ به ملح أ

، برز السمات االقتصادية ألمتنا يكمن في مصطلح واحد اسـمه التبعيـة االقتصـادية            أمن  
يتمثل في ضآلة القاعدة اإلنتاجية والصناعية المتكاملة، وافتقارنا إلى عمـق تكنولـوجي ذاتـي               

 .األجنبيـة وأصبح االستيراد هو القاعدة مما استنزف أمواالً طائلة لصالح شركات الخيرة الفنية             
والزالـت الصـناعات     ،ومعظم الصناعات التي لدينا هي صناعات تجميعية لمدخالت مستوردة        

ستراتيجية والثقيلة غائبة كصناعة اآلالت والمعـدات والقـاطرات والسـيارات والطـائرات             اإل
 وبدال من استزراع التكنولوجيا وفـن       األجنبية للتكنولوجيا   خضوعناوغيرها، مما زاد من درجة      

.  مجتمعاتنا بموجات من استيراد تكنولوجيا االسـتهالك والتـرف         إغراقاالختراع واالبتكار ثم    
 بدل من التوجـه     ، ثقافة التزاحم االستهالكي والترف    إشاعةالم دوراً غير محمود في      ولعب اإلع 

 اإلنتاججل بناء صناعة وطنية حقيقية ودون استثمار حقيقي في          ألبناء ثقافة االدخار والتوفير من      
 وقد رافق هذا الخلل خطر آخر كبير تمثل في سرعة           ،الزراعي والحيواني لتحقيق األمن الغذائي    

 تدوير العوائد المالية الضـخمة لتوظيفهـا فـي          وإعادة التي تمتلكها    األساسيةاف الموارد   استنز
 صـناعية وزراعيـة    إنتاجية قاعدة   نبني أن كل هذا يحدث قبل      . الدول الصناعية المهيمنة   أسواق

 يعرضـها  األجنبية واستثمار هذه العوائد في البلدان     .تحقق درجة عالية من االستقالل االقتصادي     
 الصرف وتجاهل درجة عالية من الشفافية الماليـة  أسعار يتمثل في التالعب في  .اطرة عديدة لمخ

ـ      .  تجميدها إلىوربما اللجوء     التـي كانـت لهـا    اوالتاريخ االقتصادي القريب لم ينسى لبريطاني
 كما  ، إلى تجميد أموالها في ما عرف الحقاً حسابات اإلسترليني         عمدتمستعمرات نالت استقاللها    

 .ت مع مصر والهند وغيرهمافعل

 طارداً لكفاءته العلميـة والفنيـة، واإلداريـة      اإلسالميومن المؤسف حقاً أن يصبح العالم       
ويقوم بعملية إحالل لها بالخبرة األجنبية التي هي في أحسن األحوال تقدم مصلحة أوطانها علـى          

 : يكون عنوان المؤتمر القادمأنواقترح . مصلحة أوطاننا

 ) التقدم وتحقيق االستقالل االقتصاديإستراتيجيةالقتصادي التكامل ا(

 هكذا تكامـل دراسـات   ألحدث التطبيقية النجاز صيغ عملية اآللياتول  حوتركز البحوث   
 بعيـدا عـن التهديـدات      اإلسالمية األمة لصالح   واستغاللها إدارتهاتتناول الموارد المائية وكيفية     

ائي واقتراح وسائل وسياسات عملية لبناء دوائر التخصص         الغذ األمن ودراسات تتناول    .األجنبية
 مرتعـا   ولنا في السودان مثالً   .. .واألرز الزراعي وبالذات في الحبوب القمح والذرة        اإلنتاجفي  



 )٩٧(  

 يـث يحقـق   بحاألسـواق خصبا مديدا ودراسات تتناول الثروة الحيوانية والثروة السمكية وربط        
  .اء الذاتيكبر من االكتفأ قدرا اإلسالميالعالم 

مشتركة يتيح   إسالميةوكذلك الحال في القطاع الصناعي وتوزيع التخصص في ظل سوق           
 الصناعات الكبيرة والثقيلة وتحقيق استزراع وتطور تكنولوجي حقيقي في سـوق واسـع              إدخال

 وتحريـر   ،ودراسات تتعلق بالتبـادل والحركـات الماليـة        يكسر الحلقة المفرغة للسوق الضيقة    
 .لمالية والبورصات ااألسواق

 دونما عوائـق    اإلسالمية بين البلدان    األموال أنظمتها وتنسيقها في بحث بتدفق       يوالنظر ف 
 بقواعـد شـرعية     منضبطة مالية   سوقاًوفي ظل معامالت بنكية تعزز االستثمار الحقيقي وتبنى         

  . المضاربات المدمرةحمىومشتقات مالية تبعد السوق المالية عن 

 وبحيث ال تشكل السياسات المالية عائقـا        واإلعفاءات للتنسيق الضريبي    ودراسات مرافقة 
 . كلهالألمة ومتكامل إسالمي تحقيق اقتصاد أمام

 بمكان  األهمية ومن   اإلسالميةوكذلك دراسات لترشيد استخدام العمالة والخبرة بين البلدان         
وسطة المدى مما يكفـل     ليات القصيرة والمت   من اآل  إطاررسم هدف الستراتيجيات بعيدة في ظل       

 ويجعل في المتناول تحقيق قدر      ،األطرافتكامل فاعل في النهاية ويضمن توفير مصلحة لجميع         
 االقتصادية التـي تنـوء      التبعية ة ويخرجها من شرنق   اإلسالمية لألمة الحقيقي   قاللكبر من االست  أ

نها تمثل مطلباً ضـرورياً      من قبيل الترف الفكري لك     اإلستراتيجية وليس الدعوة لهذه     اآلن بحملها
وطريقاً للخالص قد يكون الطريق األوحد أمام عاتيات العولمة وأخطارها في الهيمنة االقتصادية             

 .على اقتصاديات الدول النامية والصغيرة

 قترحات التي قد تكون لها فائدة عض المبوأخيرا أتقدم ب
 كانـت تـتم بعـد     ي  لقات الت  سياسة حلقات بحثية مصغرة على شاكلة الح       إلىالعودة  : أوال

ن الفترة الزمنية بين مؤتمر وآخر كـان        أ علما ب  اإلسالمي لالقتصاد   األولانعقاد المؤتمر العالمي    
وكل حلقة تتناول قضية واحـدة تعـالج بشـكل          . .أكثرفي بعض الحاالت خمس سنوات وربما       
  .متكامل وتخرج بتوجيهات عملية واضحة

 والمالية   تطبيقات السياسة النقدية:ثانيا
 في تطبيق آليات جديدة وأدوات نقديـة وماليـة هـي    أخذت التي اإلسالمية البالد أكثرمن  
 يـدرس دراسـة ميدانيـة       إسـالمي عقد مؤتمر اقتصادي    ين  أ ومن ثم يوصى ب    .وإيرانالسودان  
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 الجديدة التي استخدامها البنك المركـزي فـي حـاالت       األدواتوعملية الستخالص العبر وتقييم     
 .إسالمية صكوك إصدارواالنكماش عن طريق التضخم 

  تطبيقات الزكاة :ثالثا
مـا هـي    .. . التي طبقت بشكل كامل فريضة الزكاة      اإلسالميةتدرس حاالت بعض البالد     

 مقدار حصيلة الزكاة، وكيف وجهـت،       واألدوات واألساليب واإلدارات التي قامت بالعمل وما ه       
ما هي المشكالت التي جابهتها مـن أجـل          ،لتي حققتها  االقتصادية واالجتماعية ا   اآلثاروما هي   

 . ابتكار وسائل للعالج

   بيت خبرة لالقتصاديين اإلسالميينإنشاء: رابعاً
إنشاء بيت خبرة لتقديم المشورة للحكومات والمؤسسـات بالنسـبة لتطبيقـات االقتصـاد              

ر ودعـم الصـناعات     والتنمية وسياسات معالجة الفق    ،اإلسالمي في مجاالت المصارف و الزكاة     
واسـتراتيجيات االسـتثمار واسـتزراع       ، وبناء نظم معلوماتية ودراسـات الجـدوى       ،الصغيرة

والصناعية وتنظيم األسواق الماليـة      والزراعية، ،وإنشاء المشاريع المشتركة المائية    ،التكنولوجيا
 .والسياسة النقدية
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Abstract. Thirty Years had passed since the inauguration of the first International 
Conference on Islamic Economics. Thanks to King Abdul Aziz University which 
hosted the first conference in 1976. It is not a coincidence that the same renowned 
University is hosting the seventh conference. 

It is not an exaggeration to state that the first conference was the most important 
one in the contemporary history of the Moslem Ummah, in the fields of all social 
and human sciences. The very important contribution lies in its continuity. Hundreds 
if not thousands of Moslem scholars all over the globe are indulging individually 
and sometimes collectively in depth in theorizing this new field. An excellent 
contribution were produced in micro and macro Economics, in the field of Banking, 
Insurance, economic development, in fiscal and monitory economics and in Zakat 
economics. 

The first conference patronized the birth of a new social science. It did not only 
attract the notice of Moslem scholars, but it is now taught, discussed and researched 
by many non Moslem. The contribution made was the result of merging Islamic 
Shariah scholars with Moslem Economists. 

The great challenge lies ahead, in how to build a world wide Islamic economic 
system embracing all the Moslem countries, and build a model which enables them 
to gain a sound economic independence. Economic integration or cooperation is the 
challenge we have to face. Any coming conference should focus on how to bring 
Moslem countries together in the face of catastrophic globalization. The Moslem 
world lags behind. Our very precious natural resources are extravagantly exploited. 
Trillions of Dollars are invested abroad. These funds should be derived to an 
indigenous investment. We should attain a state of food security, of strong 
diversified base of evolving technological lead. We have to raise our productivity to 
enable our labour force to gain a decent wage. We need effectively to apply Zakat 
all over the Moslem world in a manner which erases poverty. 

 


