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  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة
  

  

  :مقدمة

كثر اللغط والحديث، كمـا كثـرت       
اإلجراءات التـي تطبـق تحـت مـسمى         
اإلصالح االقتصادي في دول العالم الثالث،      

غيـر أن   . ومنها دول العـالم اإلسـالمي     
اإلصالح االقتصادي برغم كونـه واجبـا       

إال أنه ال يزال غائبا إلـى حـد         . وفريضة
نه ما زال فريضة غائبة؛ فقد نـتج        إ. كبير

عن إجراءات اإلصالح التي تمت تطبيقًـا       
؛ اتـساع   ”بريتون وودز “لوصفة مؤسسات   

نطاق الفقـر، وتـدهور أحـوال الطبقـة         
الوسطى في كل الدول التي جربـت هـذا         
الدواء، وأصبح من الشائع فـي كـل بلـد          
تطبق تلـك اإلجـراءات صـياغة ورقـة      

وهذا يستدعي إلى   . استراتيجيته لتقليل الفقر  
بماذا نسمي  : الذهن العديد من األسئلة منها    

اإلجراءات التي تطبق اآلن والتي يطلـق        
عليها برامج اإلصالح االقتصادي، سـواء      
في هذا القطر أو ذاك، وجمهرة كبيرة مـن    
االقتصاديين ترى أن تلك البرامج أقـرب       

  .)1(إلى اإلفساد منها إلى اإلصالح
الواليـات  وكان رونالد ريحان في      

المتحدة ومارجريت تاتشر فـي بريطانيـا       
أكبر زعيمين يعمالن في تناسق على إنجاز       

وتعتمـد هـذه    . سياسات الليبرالية الجديدة  
السياسات، كما صـرحت تاتـشر علـى        

الدارونيــة االجتماعيــة التــي تــرى أن “
الصراع محور ومبرر الوجود بين األمـم       
والمؤسسات واألفراد، وأن المنافسة تفرق      
بين الـذئاب والخـراف، وبـين الرجـال      

المنافـسة  . والعيال، وبين الصالح والطالح   
آليتنا لتدبير الموارد الطبيعية أو البشرية أو       

  .”المالية مع أكبر قدر من الفعالية والكفاءة
وتستطرد تاتشر، المتحدثـة باسـم      

مهمتنـا بلـوغ    “: الليبرالية الجديدة، فتقول  
ن نرى كيف   المجد في سياق الالمساواة، وأ    

أن المواهب والقدرات تجد متنفسا وتعبيرا      
ال نعبـأ   . لها مـن أجـل فائـدة الجميـع        
النـاس  ... بالمتخلفين في ماراثون المنافسة   

ال ... وهذا خيـر  : غير متساوين بالطبيعة  
فضل للضعفاء ذوي الحـظ الـسيئ فـي         
التعليم، ومن ثم؛ فإن ما يصيبهم يستحقونه؛       

  .” المجتمعألن الخطأ خطأهم وليس خطأ
وقيم الليبرالية الجديدة عن الالمساواة     
وعن المنافسة والفعاليـة والكفـاءة لـدى        

 في كتابـه    ”أنطوني جيدنز “األفراد يؤكدها   
 مـستقبل   :بعيدا عـن اليـسار واليمـين      “

  .”السياسات الراديكالية
وبعد رونالد ريجان وجورج بـوش      
جاء بيل كلينتون رئيسا لإلدارة األمريكية،      

الـزمالء  “: لذي قال في خطاب لـه     وهو ا 
. ”األمريكيون لقد اهتدينا إلى طريق ثالـث      
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وبعد . ”أنطوني جيدنز “وكان مستشاره هو    
حزب المحافظين برئاسة مارجريت تاتشر     
ثم جون ميجور؛ جاء توني بليـر رئيـسا         

أنطـوني  “لوزراء بريطانيا بصحبة معلمه     
  .”جيدنز

ال بديل “وأفكار جيدنز تؤكد على أنه 
 الرأسمالية وصيغة الليبرالية الجديدة، عن

، ”وسقوط النظم الحاكمة باسم االشتراكية
وتأكيده على قيم الليبرالية الجديدة في ثوب 

  .)2(لغوي مغايير
في كل “: يقول الدكتور جالل أمين

ع مرة يثار موضوع القطاع العام والقطا
الخاص، والدور األمثل للحكومة في 

ذا كان من النشاط االقتصادي، وما إ
األفضل توسيعه أو تضييقه أشعر بأن على 
االقتصاديين أن يخجلوا من أنفسهم؛ فهذه 
هي ثالث مرة على األقل يغير فيها 
االقتصاديون رأيهم في هذا الموضوع 
تغييرا يكاد يصل إلى درجة التحول من 

  .الشيء إلى نقيضه
ففي البدايات األولى لعلم االقتصاد 

 المسمون باسم قال لنا االقتصاديون
إن على ): م1750 -م1450 (”التجاريون“

الدولة أن تتدخل تدخلًا حاسما وشاملًا في 
 ”الطبيعيون“النشاط االقتصادي، ثم جاء 

، واالقتصاديون )م1780 -م1760(
) م1870 -م1776 (”الكالسيك“التقليديون 
إن على الدولة أن تنسحب : ليقولوا لنا

قتصادي، وأن انسحابا تاما من النشاط اال
  .”الطبيعي لألمور“هذا هو الوضع 

ليقول لنا ) م1936 (”كينز“ثم جاء 
إن على الدولة أن تقوم بدور : من جديد

فعال في االقتصاد، وإال حدث ما ال تحمد 
عقباه، وإن األزمة االقتصادية هي نتيجة 

ثم جاء . مباشرة المتناع الدولة عن التدخل
:  مرة أخرىليقولوا لنا) م1970(النقديون 

إن على الدولة أن تنسحب انسحابا تاما من 
االقتصاد بما في ذلك خدمات المطافئ 
والبريد، وأن السبب الوحيد للمشاكل 
االقتصادية أيا كان نوعها هو تدخل الدولة؛ 
ففي كل مرة يزعم االقتصادي أن الرأي 
الذي يقول به هو الرأي الصحيح في كل 

  .زمان ومكان
كما كان -م يقولوا لنا فالتجاريون ل

 إن رأيهم بضرورة تدخل -يجب أن يقولوا
الدولة ال يصلح إذا انتهت المراحل األولى 
للنمو الصناعي، ووقفت الصناعة الوطنية 

  .على قدميها
-واالقتصاديون الكالسيك لم يقولوا 

 إن رأيهم يصلح -كما كان يجب أن يقولوا
إلنجلترا فقط، وال يصلح أللمانيا أو 

  .يات المتحدة األمريكيةالوال
النظرية “ سمى نظريته ”وكينز“
، ولم يسمها كما كان يجب أن ”العامة

السياسة االقتصادية الصالحة “يسميها 
  .”للغرب في الثالثينيات

 والنقديون ذهبوا ”ميلتون فريدمان”و
إلى أن رأيهم يصلح لشيلي بنفس الدرجة 
التي يصلح بها للواليات المتحدة، ويصلح 

ر الرأسمالية األولى كما يصلح لعصو
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لرأسمالية النصف الثاني من القرن 
  .العشرين

وفي كل مرة ال يخجل االقتصادي 
إنه يغير رأيه ألنه اكتشف : من أن يقول

الحق وعاد إلى الصواب، بدلًا من أن 
إنه غير رأيه ألن الظروف قد : يقول

 يسخر من التجاريين ”آدم سميت“. تغيرت
قيقة بينما رآها هو، ألنهم لم يروا الح

 من الكالسيك ألنهم لم يروا ”كينز“وسخر 
 ”ميلتون فريدمان”الحقيقة بينما رآها هو، و

 ألنه لم ير الحقيقة بينما ”كينز“يسخر من 
رآها هو، بينما كل منهم يعبر عن مصالح 

. دولة أو وظيفة معينة في فترة معينة
التجاريون يعبرون عن مصالح التجار 

 الثورة الصناعية، والكالسيك والصناع قبل
يعبرون عن مصالح الرأسمالية اإلنجليزية 

 يعبر ”كينز”في عصر المنافسة الحرة، و
عن مصالح الرأسمالية في عصر المنافسة 

يعبر عن » ميلتون فريدمان«الكاملة، و
مصالح الرأسمالية في عصر الشركات 

  .)3(متعددة الجنسية
ومما سبق، يتضح لنا أن الفكر 

، وما تزخر ”الوافد“تصادي المستورد االق
به كتب االقتصاد في عالمنا اإلسالمي 
يحاكي ما ورد في الفكر االقتصادي 
الغربي، وأدت الممارسات االقتصادية على 
ضوء النموذج الغربي إلى كوارث وأزمات 
في معظم أقطار العالم، ومنها أقطار العالم 
اإلسالمي، منذ سيطر الغرب على معظم 

واالنفصال بين تراثنا . ا اإلسالميةأقطارن

االقتصادي والمالي وواقعنا المصنوع 
بأيدي الذين نهلوا من هذه النماذج سواء 

. ”الغربية“ أم ”االشتراكية“أكانت الشرقية 
وثقافتنا اإلسالمية تحوي تراثًا عظيما 
يستدعي التنقيب عنه واكتشافه بعد أن 
أهدرناه طويلًا لتجلية ما ورد في فكر 
االقتصادي والمالي اإلسالمي، الذي أنشأ 
حضارة إسالمية عظيمة اتكأ عليها الغرب 

  .في نهوضه وتقدمه
لذا ستكون خطة الورقة البحثية على 

  :النحو التالي
  . مقدمة-
اإلصالح االقتصادي من :  المحور األول-

  .خالل الرؤى الغربية
مقاصد الشريعة وعلم :  المحور الثاني-

  .مياالقتصاد اإلسال
مقاصد الشريعة في :  المحور الثالث-

  .إدارة المال
 .  خاتمة-

اإلصالح االقتصادي  : المحور األول 

  من خالل الرؤى الغربية

لقد شهد العـالم كـوارث وأزمـات        
اقتصادية من جراء السوق الحرة العالمية؛      
مما دعا كثيرا من مفكـري الغـرب إلـى          
إصالح النظام االقتصادي العالمي، ونختار     

ماذج لرؤى بعض المفكرين في اإلصالح      ن
  :االقتصادي، ومنها

سـوزان  “ رؤيـة    -الرؤية األولى 

  :”جورج
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 فـي   ”سوزان جورج “لنقرأ ما قالته    
موجز تاريخ الليبرالية   “كلمتها تحت عنوان    

 السيادة االقتـصادية  “ أمام مؤتمر    ”الجديدة
 26 -24 عقـد فـي   ي الذ”في عالم معولم 

 الحرب  عقب“: م حيث تقول  1999مارس  
العالمية الثانية كان كل مفكر اقتـصادي أو        
سياســي إمــا كينــزي المــذهب، وإمــا 
ديموقراطيـا اشـتراكيا، وإمـا اشــتراكيا    
ديموقراطيا مسيحيا، وإما يمثل لونًـا مـن        

أما فكرة أن تكون    . ألوان الطيف الماركسى  
السوق ستكون صاحبة الدور الرئيسي فـي    

ية والـسياسية، أو    اتخاذ القرارات االجتماع  
فكرة أن الدولة سوف تتنازل طوعا عـن        
دورها في االقتـصاد، أو أن المؤسـسات        
االقتصادية الكبرى سـتكون لهـا حريـة        
كاملة، وأن النقابات سـيأفل دورهـا، وأن        
الناس ستمتنع بحماية أقل كثيرا مما كانـت        

هـذه  ... عليه عقب الحرب العالمية الثانية    
  .”صاحبها مجنونًااألفكار لو قبلت لبدا 

وأصدر الباحـث الكبيـر     : وتضيف
 ”التحـول العظـيم   “ رائعته   ”يكارل بوالن “

والكتاب نقد شرس لـضراوة   . م1944عام  
 الصناعي المرتكز علـى     19مجتمع القرن   
: وله مقولة نبـوءة؛ إذ قـال  . السوق الحرة 

إن السماح آللية السوق بأن تكون المـدير        “
للبيئـة  الموجه لمصير البـشرية و    األوحد  
يعنى تـدمير المجتمـع؛ وإنمـا       .. العالمية

  .”األولوية للمجتمع على النظام االقتصادي

ــة ــستطرد قائل ــة “: وت اآلن النقط
ـ     ة الـسائدة   دالمحورية في الليبرالية الجدي

  :يتتمثل ف
آلية السوق هي التي توجه قدر       -

  .ومصير البشر
االقتصاد، بمعنـى الـشركات      -

ــوال  ــة وحركــة األم العمالق
بات هــو المحــدد والمــضار

ــيس   ــع ول ــوانين المجتم لق
  .”العكس

وأبرز فالسفة الفكـر االقتـصادي      
فردريك فـون   “لليبرالية الجديدة وزعميهم    

، ”ميلتون فريـدمان  “، ومن تالمذته    ”هاييك
. ”المجتمع العالمى قريـة   “: صاحب مقولة 

والسيدة مارجريت تاتـشر رئيـسة وزراء       
ـ تي“بريطانيا األسبق، والملقبة بالـسيدة       ا ن

Tina” األحرف األولى من مقولتها     ي، وه 
ــشهور ــديل “: الم  There is noال ب

alternative”     أي ال بديل عن الرأسـمالية 
في صيغة الليبرالية الجديدة والسوق الحرة      

كأن الليبرالية الجديدة هي قـانون      . الطليقة
طبيعي أو قوة طبيعية مثل الجاذبيـة، وال        

لتـي  وا. سبيل أمام البـشر للفكـاك منهـا    
ــفها  ــا«وص ــة » فوكويام ــارة نهاي بعب

  .)4(التاريخ
  

جــون “ رؤيــة -الرؤيـة الثانيــة 

أوهـام  : الفجر الكاذب “ في كتابه    ”يجرا

  :”الرأسمالية العالمية
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العولمة ليست بالظاهرة الجديـدة؛     
بل ظاهرة قديمـة، تـشير إلـى التـرابط          
المتزايد بين الحياة االقتصادية والثقافية في      

العـالم، والمحـرك    أجزاء متباعـدة مـن      
الرئيسي لهذه العملية اليوم هـو االنتـشار        
السريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،    

  .التي تلغي المسافات
وما يروج له منظرو العولمـة هـو        
مشروع سياسي يرمي إلى إقامة سوق حرة       
على النطاق العالمي، ونشر القيم الغربيـة       

ولكن . وخاصة األمريكية على نطاق العالم    
انتشار التكنولوجيات الجديدة في كل أنحاء      
العالم يعمل على تآكل القوة الغربية والقـيم        

وما تدعيـه الواليـات المتحـدة       . الغربية
األمريكية من أنها نموذج للعالم بأسره ليس       
مقبولًا لدى أي بلد آخر؛ فتكاليف النجـاح        
األمريكية لن تتحملها أي ثقافة أوروبية أو       

  .آسيوية أو إسالمية
السوق الحرة العالمية هـي الهـدف       
المعلن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي      
ومنظمة التجارة العالمية والشركات متعددة     

م، 1997الجنسيات، واألزمة اآلسيوية عام     
واالنكماش االقتصادي في اليابان وأوربا،     
واألزمات المالية التي شهدتها كثيـر مـن        

رجنتـين؛  دول العالم ومنها المكـسيك واأل     
تثبت أن السوق الحرة العالميـة أصـبحت        

وما لم تتم إعادة إصـالح      . خارج السيطرة 
جذري لالقتصاد العالمي؛ فإنـه سـيكون       
مهددا بالتمزق عنـدما تتكـرر بـصورة        

الحروب التجارية، والتخفيضات   : مأساوية

التنافـــسية للعمـــالت، واالنهيـــارات 
االقتصادية، والمعروفة بالكساد العظيم في     

الثينيات القرن العـشرين، فـضلًا عـن        ث
  .الحربين العالميتين األولى والثانية

وما لم يتم اإلصالح؛ فإن االقتـصاد       
العالمي سيتفتت نتيجة للحروب التجاريـة،      
وسيصبح التعاون أكثر صعوبة، وسيتمزق     
اقتصاد العالم إلى تكتالت تنخر في داخـل        
كل منها صـراعات مـن أجـل الهيمنـة          

صير مشروع السوق الحـرة     وم. اإلقليمية
العالمية سيكون مثـل مـصير الـشيوعية        

فامتالك التكنولوجيا المتقدمـة    . الماركسية
في مجال الفـضاء والطيـران واألسـلحة     

  .)5(النووية لم يمنع انهيار االتحاد السوفيتي
والصراع من أجل الـسيطرة علـى       
الموارد ظهرت معالمه األولى في الغـزو       

من أجل الـسيطرة    األمريكي ألفغانستان،   
على خطوط إمداد البتـرول مثـل خـط         

باكـستان للغـاز    / أفغانستان/ تركمانستان
الطبيعي والبترول، فـضلًا عـن الغـزو        
األمريكي للعراق من أجل السيطرة علـى       
احتياطياته من البترول، وهو ثاني احتياطي    
عالمي، وإخـراج العـراق مـن منظمـة         

وهي منظمة كلها دول إسـالمية      -األوبك،  
 النهيارها ألنها تـدافع عـن    -عدا فنزويال 

سعر عادل لبترولها الذي يمثـل المـصدر        
الرئيسي لدخلها وفـرض األسـعار التـي        

وكان من نتـائج غـزو العـراق        . تريدها
 دوالرا في   70تجاوز سعر برميل البترول     

  .م2006م وبداية عام 2005نهاية عام 



        مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة 

 6                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       

  
 ”بول بيروخ “رؤية  : الرؤية الثالثة 

مبادئ االقتصادية المؤسـسة    ال“في بحثه   

  :”للعولمة من منظور تاريخي

التجارة الخارجيـة واالسـتثمارات     
األجنبية هما العامالن األكثر أهميـة فـي        

بـول  “يخلص الخبير االقتصادي    . العولمة
 الذي عمـل مستـشارا اقتـصاديا        ”بيروخ

للجات، ومديرا لمركز التاريخ االقتصادي     
، إلـى أن    الدولي بجامعة جنيف بسويـسرا    

الدول المتقدمة هي المستفيد من العولمـة؛       
من % 69حيث تمثل التجارة الخارجية بها      

أمـا  . إجمالي التجارة الخارجية في العـالم    
حصص االستثمارات األجنبيـة المباشـرة      

مـن إجمـالي االسـتثمارات      % 91فتمثل  
وهذه المنطقة  . األجنبية المباشرة في العالم   
؛ حيث يمثـل    هي األقلية من حيث السكان    

فقط من سكان العالم، بينمـا      % 15سكانها  
من سكان العالم بعيدون عـن هـذه        % 85

التدفقات المهمة من التجـارة الخارجيـة،       
ـ    % 31واالستثمارات األجنبية، ويسهمون ب

% 9فقط من التجارة العالمية، ونـصيبهم       
  .من االستثمارات األجنبية في العالم

 وعن عواقب السوق الحرة العالميـة     
 أنـه منـذ منتـصف     ”بول بيروخ “يوضح  

السبعينيات من القرن العـشرين؛ دخلـت       
البلدان الغربية المتقدمة طورا جديدا سـلبيا       
على المستويين االقتصادي واالجتمـاعي،     

وهذا . وباألخص على المستوى االجتماعي   
الطور يشمل ست خصائص علـى األقـل        

البطالة الـضخمة المتعلقـة بالبنيـة       : وهي
صادية أو السياسية باستثناء بلد واحـد       االقت

كبير هو الواليات المتحدة األمريكية؛ حيث      
كان تطور الرواتب أكثر سلبية منـه فـي         
معظم البلدان الغربية، والتفاوت المتزايـد       
في توزيع الدخول، وتقلبا أشد منـه فـي          
العمالة، وتدهور أحوال العمال غير المهرة      

تفكيـك  و) رواتب أقل، وفقدان للوظـائف    (
  .)6(”، وتفكيك الخدمات العامةالدولة الكفيلة“

هذا، بالنسبة للدول المتقدمة والتـي      
من سكان العـالم، فمـا بالنـا        % 15تمثل  

بأثرها على بقية سكان المعمـورة والـذين    
  %.85يمثلون 
  

جون كينيث  “ رؤية   -الرؤية الرابعة 

فكار تاريخ الفكر األ  “ في كتابه    ”جالبريت

ــصادي ــالما: ةاالقت ــن يض ــورة م  ص

  :”الحاضر

 فـي   ”جون كينيث جالبريـت   “يقول  
ـ : تاريخ الفكر االقتصادي  “كتابه    يالماض

، عن الفـصل بـين      ”صورة من الحاضر  
فما كان يـسمى فـي      “: االقتصاد والسياسة 

 االقتصاد الـسياسي بـات      يالقرن الماض 
، أخذًا بما قـال بـه       ”علم االقتصاد “يسمى  

شديد ، ومن باب الحرص ال    ”ألفريد مارشال “
على تثبيت سمعة االقتـصاد كعلـم بـات         
تدريس االقتصاد، وما كـان يقدمـه مـن         
مشورة بشأن السياسات، منفـصلًا بدرجـة       

  .)7(”أكثر حدة عن القيود السياسية
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ــضيف  ــت“وي ــصل “: ”جالبري وف
االقتصاد عن السياسة والدوافع الـسياسية      
إنما هو شيء عقيم، كما أنه يخفـي واقـع          

افعها، وهـو أيـضا     القوة االقتصادية ودو  
مصدر أساسي لسوء التكييف والخطأ فـي       
السياسة االقتصادية، وال يمكـن أن يختـتم    
كتاب عن تاريخ الفكـر االقتـصادي دون        
إبداء األمل في أن يتحد هذا الموضوع من        
جديد مع السياسة ليشكال معا العلم األوسـع    

  .)8(لالقتصاد السياسي
أن الماضى ليس   ": "جالبريت"ويرى  

اهتمام سلبي؛ وإنما هو يشكل بقـوة       ألة  مس
وفاعلية ال الحاضر وحده؛ وإنما المـستقبل     

وعنــدما يتعلــق األمــر بــالفكر . أيـضا 
االقتصادي يكون للتاريخ وجـود وظيفـي       
واضح، فلن نستطيع أن نفهم الحاضـر إذا        

  ."أهملنا الماضي
أنه بـات مـن     ": "جالبريت"ويعتقد  

ــر  ــة أن الفك ــه الكفاي الواضــح بمــا في
، بعيدا  قاالقتصادي ال يوجد بعيدا عن السيا     

عن الحياة االقتـصادية والـسياسية التـي        
تعطيــه شــكله، أو المــصالح الــصريحة 

واألفكـار  . والمستمرة، وفقًا الحتياجاتهـا   
 تعتبر بالفعـل    -كما أكد كينز  -االقتصادية  

هاديا للسياسة، ولكن األفكار االقتـصادية      
  .تي تخدمهاهي وليدة السياسة والمصالح ال

واليد الطولى للتاريخ تؤكـد حقيقـة       
أخرى؛ هـي أن التغيـرات فـي الحيـاة          
والمؤسسات االقتصادية يكون أثرها علـى      

، وأن هذا الفكر لـيس      )9(الفكر االقتصادي 

 بوضع نظام نهائي    -كما يعتقد عادة  -معنيا  
ال يتغير؛ فهو في سعي مـستمر ومتـردد         

ـ . غالبا للتالؤم مع التغيير   دم إدراك ويعد ع
ذلك صيغة للتخلف عـن الواقـع لتـراكم         

  .)10(األخطاء، وعن ذلك يحدثنا التاريخ
ففي مواجهـة عـشرات المؤلفـات       
المهمة في تحليل األزمات الدوريـة التـي        
عاشتها الرأسمالية، ومحاولة تفسيرها يقول     

إن العيب فيهـا جميعـا كـان        ": جالبريت"
التزامها بالزعم بأن العرض والطلب فـي       

 المنافسة الكاملة يكفـالن اسـتمرار       سوق
ــوازن    ــة والت ــة الكامل ــدم والعمال التق

وبالتالي فإن الركود وانخفاض    . االقتصادي
األسعار واألجور ظواهر وقتية، وآليـات      
السوق قادرة على تحقيقهـا، وإن تـدخل        
النقابات أو الدولـة يطيـل اآلالم ويـؤخر     

وهـو يـرى أن الواقـع       . التوازن الجديد 
المزاعم، والبد من إجـراءات     يخالف هذه   

تصحيح ألوضاع السوق تتوالها الدولـة،      
وأنه يذهب إلى أبعد مما ذهب إليـه كينـز          
الذي ركز جهده النظري علـى إثبـات أن         
التوازن الذي يتحدث النيوكالسيكيون يمكن     
أن يتحقق دون استخدام كامل لقوى اإلنتاج       
وعلى رأسها العمالة؛ ومن ثم البد أن تمول        

األشـغال  ( مشروعات ال تنتج سلعا      الدولة
ليزيد الطلب الفعال؛ ألن جالبريـت     ) العامة

يرى أن األزمات ظاهرة لصيقة باإلنتـاج       
الرأسمالي، وفي كل أزمة البد من تـدخل        

  .)11 ()الحكومة(الدولة 
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، أن الحكومة هـي     "جالبريت"ويرى  
التي تعكس مشاغل وهموم فئـة تتجـاوز        

السن، وفقراء  العمال بكثير؛ فئة تضم كبار      
الريف والحضر، واألقليات، والمـستهلكين     
والمزارعين، ومن يسعون لحماية البيئـة،      
والمطالبون بإجراء حكومي في مجـاالت      

عـدم  : يعاني األفراد فيها قـصورا، مثـل     
توافر المساكن، أو النقل العام، أو الرعاية       
الصحية، وأولئك الذين يلحون في المطالبة      

العامـة علـى وجـه      بالتعليم والخـدمات    
  .)12(العموم

وقد لجأت إدارة الرئيس األمريكـى      
 مرارا إلى وضع األحاديث عن       »ريجان«

السوق الحرة جانبا من أجل إنقاذ البنـوك        
المتعثرة، والمـصدرين المحتـاجين إلـى       

بتكلفة لم يـسبق لهـا   -مساعدة، كما لجأت  
 إلى حماية المزارعين من الـسوق       -مثيل

  .)13(الحرة
  

رؤى متنوعـة    "-لخامسةالرؤية ا 

لسياسيين واقتصاديين من أجل اإلصـالح      

  ":االقتصادي

هناك العديد من األفكار حول كيفيـة       
جعل العولمة تعمل بصورة أفـضل، وقـد        
يريد البعض عـدم التعامـل معهـا كليـة          
والعودة إلى االقتـصادات ذات التخطـيط       
المركزي، وحواجز التعريفات الجمركيـة،     

لية ضئيلة منذ انهيـار     لكن هؤالء يمثلون أق   
  .الشيوعية

وقد يريد معظم الذين يحاربون مـن       
أجل التغير أن يستخدموا سـلطات قـوى        
السوق لصنع عالم أكثر عدلًا، وأن يتأكدوا       
من تمتع كافة األفراد بالحداثـة، ويمكـن        
تقسيم أفكارهم إلى ثالث مجموعات رئيسية      

  :بناء على من أين يمكنها إحداث التغير
 إلى األسـفل عـن      من األعلى  -

  .طريق إصالح النظام الحالي
وعن طريق تغيير طبيعة المال      -

نفسه بحيث يعمل على تشكيل      
 .مجموعة مختلفة من القيم

ومن األسفل إلى األعلى عـن       -
طريق إقامة أشكال جديدة من      
ــة  ــة والمواطنـ الديمقراطيـ

  .العالمية
وتأتى أفكار إصالح النظام العـالمي      

ن من مجموعـة    في القرن الحادي والعشري   
الرؤساء الـسابقين،   : كبيرة من األفراد مثل   

والرأسماليين والفـائزين بجـائزة نوبـل،       
والعلماء ورجال االقتصاد، وقد تبدو هـذه       
اإلصالحات عادية، ولكن على الرغم مـن       
ذلك فإن أبسط هـذه التعـديالت تـستحق         
المحاربة من أجلها؛ فقد يتسبب أي تغيـر         

لكبيـر فـي    في النظام المـالي الـدولي ا      
اإلضرار بمصالح أحدهم في مكـان مـا،        
والذي سيكون لديه الحق في المحاربة ضد       

  .)14(هذا التغير
وقد يتفـق العديـد مـن المنـادين         
باإلصالح على القضايا الرئيسية المهمـة،      
وتعتبر قوانين التجارة التي فرضتها منظمة      
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التجارة العالمية منحازة للدول الـصناعية      
  ا أقل فـي سـبيل فـتح        الغنية وتبذل جهد

األسواق أمام المنتجات الزراعية ومنتجات     
المنسوجات التي يمكن للـدول الفقيـرة أن        
تنتجها بكفاءة أكبـر، وبـرغم أن منظمـة         
التجارة العالمية والهيئات األخـرى تقـوم       
بحماية التجارة بفعالية، إال أنها ال تمتلـك         
هيئات مكملة تتعامل بـنفس الكفـاءة مـع         

: ة األخرى التي تتراوح بـين     قضايا العولم 
الصحة والبيئة وبين العمالة، وبينما يحصل      
المزارعون في الدول الغنية على إعانـات       
تدعم ممارساتهم الضارة بالبيئة؛ انخفـض      
الدعم الذي تحصل عليه الدول الفقيـرة؛ إذ        
ال توجد اآلن حاجة لمـساندة الحكومـات        

  .المعادية للشيوعية
شارا وتــرتبط أكثــر األفكــار انتــ

بخصوص كيفية تغيير العالم بأصل مشاكلنا      
يبدو المال أمرا طبيعيـا     . جميعا وهو المال  

لدرجة تنسيك أنه اختراع بشري خـالص،       
وأن تلك الصيغة المحددة للنظـام المـالي        

  .لدينا هي التي تشكل كافة أفعالنا
وهناك ثالث طرق فقط لتغيير سلوك      

  :شخص ما
 .التعليم واإلقناع الخلقي  -أ 

 .القوانين والنظام  -ب  

المصلحة المالية؛ وتعتبر المصالح      -ج 
  .)15(المالية أكثر هذه الطرق تأثيرا

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيـة،       
بطـرح نظريـة    " جون ماينارد كينز  "قام  

إجـراء  : إصالحية جذرية للمال؛ فقد اقترح 

معامالت التجارة الدولية بعملة جديدة، وأن      
ن علـى فائـدة   حاملي هذه العملة سيحصلو 

ويعني هذا أن المال الذي تحـصل       . سلبية
عليه أمة مصدرة ناجحة ستتضاءل قيمتـه       
دوما؛ ومن ثم ستحاول هذه األمـة دائمـا         
إنفاق هذه األموال بسرعة قـدر اإلمكـان،    

وفي . وبهذا تزداد صادرات األمم األخرى    
إطار هذا النظام تتقاسـم األمـم بطريقـة         

وممـا يثيـر    . رأوتوماتيكية الثروة والتطو  
الدهشة أنه على الرغم من دعم كينز الهائل        

  .لها؛ لم تلق هذه الخطة أي دعم
وفي المقابل تقـوم األمـم الفقيـرة        
باقتراض األموال من األمم األغنى وتـدفع      
فائدة على هذه األموال، بينما تحاول فـي        
الوقت نفسه أن تتطـور، وهـذه معادلـة         

  .وضعت لكي يزداد الغني غنى
أفكار كيز كلية أبدا، فـاآلن      لم تمت   

هناك العديـد مـن المنظـرين المـاليين         
أحـد كبـار    " برنارد ليتاير "كان  . اآلخرين

موظفي البنك المركـزي البلجيكـي وقـد        
وهـي  ) ECUاإليكو  (اشترك في تصميم    

العملة السابقة لليورو وهو يرى في كتابـه        
أننـا إذا   ": "مستقبل المال "الجديد والمعنون   

 مصادر المال فسنستطيع إيجاد     استطعنا فهم 
وفرة مستدامة للجميع مـن خـالل جيـل         

  ".واحد
تصيب مثل هذه األفكار الراديكاليـة      
معظم رجال السياسة والمـصرفيين فـي       
العالم بالخوف، وبالنسبة لهؤالء ال يستحق      

  .)16(التفكير سوى أبطأ وتيرة اإلصالح
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ويطالب المصلحون باتخـاذ أفعـال      
  :احيال جميع هذه القضاي

يقول الرئيس األمريكـى الـسابق        -أ 
إنه لشيء أساسـي    ): "بيل كلينتون (

بالنسبة لـي أننـا لـن نـستطيع         
الحصول على نظام تجاري عالمي     
ــصادية  ــة اقت ــود سياس دون وج
عالمية، وسياسة عالمية للرعايـة     
الصحية، وسياسة تعلـيم عالميـة،      
وسياسة بيئية عالميـة، وسياسـة      

 .)17("أمنية عالمية

ن اآلخـرون مثـل     أما المـصلحو    -ب  
ــمالى  ــونير الرأس ــورج (البلي ج

بنقل الثروة من   "فينادون  ) سوروز
 ".الدول الغنية إلى الدول الفقيرة

وينادي رجل االقتـصاد والحـائز        -ج 
) جيمس تـوبن  (على جائزة نوبل    

بفرض ضرائب على المـضاربة     "
المالية وذلـك لخفـض تطايريـة       

 ".األسواق

ويعتقد رجل االقتـصاد البيرونـي       -د  
أن انتـشار   ) دو دي سوتو  هيرنان(

حقوق الملكية سيسمح للدول الفقيرة     
وأصـبح  . بتسخير قوى الـسوق   

ــأن  ــدون ب ــا يعتق الجميــع تقريب
في أمـم العـالم     " الحكومة الجيدة "

  .الثالث تعتبر أساسا لتطورها
  

  

حازم " رؤية -الرؤية السادسة

 في كتابه دور الدولة في "يالببالو

  :االقتصاد

لجماعات يـستند  إن سلوك األفراد وا  
إلى مجموعة االعتبارات التي ترتبط بكـل       

ويقـصد  . من السياسة واالقتصاد واألخالق 
بالسياسة هنا اعتبارات السلطة، وباالقتصاد     
اعتبارات المنفعة أو المصلحة، وباألخالق     
اعتبارات القيم ووازع الـضمير الفـردي       

وال يمكن أن تستقيم جماعـة و      . والجماعي
 لـم يتـوافر االنـسجام       يزدهر أفرادها ما  

والتوازن بين اعتبارات السياسة أو السلطة      
من ناحية، واالقتصاد أو المـصلحة مـن        
ناحية ثانية، واألخالق أو القيم من ناحيـة        

  .ثالثة
ويمكن بنوع من التبسيط، القول بأن      
السياسة هي المجال الرئيسي لدور الدولة،      
في حين أن المجال الطبيعي لالقتصاد هـو    

 -بالمعنى الواسـع  - وأن األخالق    السوق،
" الدولة"تفرض سلطانها فيما جاوز كال من       

ومؤسساتهما المنظمة استنادا إلى    " السوق"و
مــدى تماســك المجتمــع ووحــدة قيمــه 
وتجانسه، وتجـد أداتهـا األساسـية فـي         

  .مؤسسات المجتمع المدني
والبد أن يؤدي تغليـب أحـد هـذه         

 إلى  الجوانب على حساب الجوانب األخرى    
اختالف جـوهري فـي أمـور الجماعـة      

فسيطرة الـسياسة ال تـؤدي    . واألفراد معا 
فقط إلى تدهور االقتصاد وتخلفه؛ بل غالبا       
ما تعني في نفس الوقت اسـتخدام أجهـزة         
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السياسة من سلطة وقهر لتحقيق مـصالح        
ذاتية، وشيوع الفساد واالنحراف، وبالتالي     

  .)18(إفساد كل من االقتصاد واألخالق
وبالمثل فإن تـرك األمـور علـى        
الغارب لالقتصاد والمصالح الخاصة دون      
قيود أو رقابة من سلطة عليا؛ كثيـرا مـا          
ينطوي على نوع من التـوحش األنـاني،        
وفرض سلطة القوي على الضعيف، بمـا       
ينعكس سلبيا علـى اإلنجـاز االقتـصادي     

فضلًا عـن أن األمـر ال يلبـث أن          . نفسه
سيطرة االقتـصادية   يؤدي إلى أن تصبح ال    

نوعا من التسلط االقتصادي الذي قد يكون       
أشد قسوة من القهر السياسي؛ حيث تستخدم       
فيه أساليب النفـوق االقتـصادي لتحقيـق        

  .سيطرة كاملة لفئة أو طائفة محدودة
وهكذا فإنه ال بديل عن االعتـراف       
بمشروعية المصالح الذاتية، والعمل علـى      

ومن ضرورة  . ةتحقيقها في الحدود المقبول   
توافر قيم أخالقية تحـدد المقبـول وغيـر     

وبذلك تعمـل الـسياسة     . المقبول اجتماعيا 
. واالقتصاد واألخالق معا كل في مجالـه      

ولعل تاريخ الفلسفة والفكر هو إلـى حـد         
كبير مناقشة ألفضل أشكال التوازن بـين       

  .)19(اعتبارات السلطة والمنفعة واألخالق
قدم إنما هـو    وخالف الفالسفة منذ ال   

خالف حول ترجيح بعض هذه العناصـر       
فهـذا يـرى أن     . على العناصر األخـرى   

الحرية وحقوق اإلنسان وقدرته على تحقيق      
مصالحه هي الضمان األساسـي لتحقيـق       
المصلحة العامة، وتوفير فرص التقدم، وأن      

المطلوب بالتالي هو حماية هـذه الحقـوق        
ن وبالتالي فإ . أمام عسف السلطة وتسلطها   
  .الهدف هو تقييد دور السلطة

 أن ترك   -على العكس -وذاك يرى   
الحرية ال يعدو أن يكون ترجيحا لمـصالح       
األقوى، وإهدار حقـوق الـضعيف، وأن       
األمر يتطلب تدخل السلطة لحماية حقـوق       
الجميع، ومنع استغالل القـوى للـضعيف،    

  .والغني للفقير، والقادر للعاجز
ة وثالث يرى أن المطلوب هو عـود      

 أو فـي    ”سـلطة “القيم، وأنه ال خير فـي       
.  ما لم يعترف لألخـالق بـسيادتها     ”سوق“

وهكذا اختلف الفكر منذ القـدم، ومـازال        
حول مدى أهمية كل من هذه العناصر، وال        
يتوقع أن ينتهي هذا الخالف إلى إجماع في        
الرأي حـول حـل واحـد مقبـول مـن           

  .)20(الجميع
وقد تضمنت سيادة الدولة المعاصرة     

ي المجال االقتصادي ـ بصرف النظـر   ف
عما لحق دور الدولة من تطور في الزمان        

عدة أمور أساسية، قـل إن دار       -والمكان  
ولعل أهم هـذه المجـاالت      . خالف حولها 

  :)21(هي
  . توفير الخدمات األساسية للمجتمع-أ

 وضع القواعد القانونية المنظمة -ب
  .للنشاط االقتصادي

قوق واحترام  نظام قضائي لحماية الح-ج
  .التعاقدات

  . فرض الضرائب-د
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 النقود وسياسات االستقرار -هـ
  .االقتصادي

وهذه الرؤى تنطلـق مـن الثقافـة        
والممارسات الغربية، ويغلب عليها أسلوب     
الترميم وليس اإلصالح الجـذرى البنـاء؛       
ألنها رؤى من داخل الرأسمالية وليست من       
خارجه، ولو امتد بـصرهم إلـى الثقافـة         

سالمية وما طرحته من نظام اقتـصادي       اإل
إسالمي طبق في واقع الحياة، وكان له أثر        
كبير في قيام الحـضارة اإلسـالمية قبـل         
تحديث وتغريب قطاعات كبيرة من أقطار      
العالم اإلسالمي؛ ممـا أدى إلـى حـدوث         
انفصام بين واقع اإلنسان المسلم وعقيدتـه       
وشــريعته، وتنظيمهــا إلنتــاج األمــوال 

 واستهالكها، وإدارتها في إطـار      وتوزيعها
سياسات اقتصادية شرعية، توازن ما بـين       

  في صغيرة  السياسة واالقتصاد واألخالق،  
  .واحدة تجلب المنافع وتدرء المفاسد

  

مقاصد الشريعة اإلسالمية : المحور الثاني

  وعلم االقتصاد اإلسالمي
  :مفهوم علم االقتصاد

هناك العديد مـن التعريفـات لعلـم        
آلدم " الثـروة "علم  : ، منها أنه  )22(اداالقتص

أللفريـد  " الرفاهية المادية "سميث، أو علم    
ــم   ــال، أو عل ــدرة"مارش ــول " الن لب
تحديـد مـستويات    "صامويلسون، أو علم    

وينسب لكينـز، وهـارود     " الدخل والعمالة 
النمـو  «دومار، وراجنرفريش، أو علـم       

  . لنيركسه»االقتصادي

ويرى االقتصادي األمريكـي بـول      
ملـك  "مويلسون أن علم االقتصاد هـو       صا

الرياضـيات  "، مثلما أن    "العلوم االجتماعية 
  ".هي ملكة العلوم

 )23(ويعلق الدكتور حاتم القرنـشاوي    
على االتجاه الذي يقول بأن االقتصاد علم،       

: وأنه أصبح رياضيات ومعادالت، بقولـه     
كيف يتفق هذا مع القول بأن هناك مدارس        "

ألة ليـست علمـا     في االقتصاد، إذًا المـس    
جــ،  = ب  + وليست رياضة، وليست أ     

وليست نموذجا رياضيا يمكن تطبيقه فـي       
وهنـا يجـب    ". العالم يعطي نتائج واحـدة    

 مـن   )24(اإلشارة إلى ما بينه مالك بن نبي      
أن الواقع اإلنساني ال يمكن تفسيره علـى        
أســاس معادلــة واحــدة؛ وإنمــا حــسب 

  .معادلتين
ة تسوى بين    معادلة بيولوجي  :األولى

اإلنسان وأخيه اإلنسان فـي كـل مكـان؛         
بحيث يستطيع هذا أن يفعل كل مـا يفعلـه      

  .الثاني
 فهي المعادلـة    :أما المعادلة الثانية  

االجتماعية التي تختلف من مجتمـع إلـى        
آخر، وفي مجتمع واحد تختلف من عصر       
إلى آخر حسب االختالف في درجة النمـو      

  .أو التخلف
التعريف التالي  لكل ما سبق اخترنا     

  :)25(لعلم االقتصاد

هو علم الظاهرات االقتصادية، التي     
ــسان  هــي فــي جوهرهــا ســلوك اإلن

إنتــاج الثــروة وتوزيعهــا : االقتــصادي
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واستهالكها، وإدارة لثالثتها، سواء كان هذا      
سواء أكان  ): (كليا(السلوك جزئيا أم شاملًا     

، وبحـسب   )هذا الشمول رأسـيا أم أفقيـا      
: ما يشمله المعمور مـن األرض     (ن،  المكا

، )دولة، مجموعة دول، كامـل المعمـور      
المدى بدرجاتـه اآلنيـة،     (وبحسب الزمان   

  ).والقصيرة، والمتوسطة، والطويلة
وهذا السلوك االقتـصادي يخـضع      
لعوامل أخرى، تهتم بهـا علـوم متداخلـة     

ــسية « ــة–نف ــة «، و» طبيعي  -رمزي
  :، وهي بحسب تدرج تأثيرها»اجتماعية

علم النفس االجتمـاعي للـسلوك        -أ 
  .الفردي والجماعي بحسب الثقافات

علم النفس االجتماعي للمعلومـات      -ب  
والشائعات ذات األثر الكبير فـي      

 .السلوك االقتصادي

العلوم األساسية والتطبيقيـة فـي       -ج 
مجاالت العلوم الطبيعية واإلنسانية    
ــروة    ــاج الث ــصلة بإنت ذات ال
وتوزيعها، واستهالكها وإدارتهـا     

 .ورة تضمن التراكم والتجديدبص

القـدر  “علم اجتماع الدولة لتحقيق       -د  
 فــي الحيــاة ”األفــضل الممكــن

االجتماعية بجميع أبعادهـا، إذ إن      
عالقات اإلنتاج نفسها تعد من أهم      

 .أدواته

ووصف االقتـصاد بالـسياسي ألن      
البعد االقتصادي التقني الخالص منه لـيس       

لتي إال بعض الجوانب الجزئية المنفصلة، ا     
يصل بينها كثير من التخمينات والمعتقدات      

والخيارات السياسية والخلقية البعيـدة كـل    
  .البعد عن الجانب التقني الخالص

واألفعــال والتــصرفات اإلنــسانية 
تتراوح بين حرية االختيار واالضـطرار،      

 مثله مثـل    »علم أداه «ويبقى علم االقتصاد    
كل العلوم األخرى، في ما لها من دور في         

لوك حـر اإلرادة اإلنـسان المتـروي،        س
ويكون له أدنى الدرجات، عنـد صـراع        

  .القيم
وال تكون لعلم االقتصاد الصدارة إال      
في الظروف اإلنسانية القصوى كـالحرب      
والمجاعة، أو حالة من أوصله فساد النظام       
االجتماعي إلى ما يـشبه هـذه الحـاالت         

  .القصوى من االضطرار
  

  :لمالمقاصد الشريعة في حفظ ا
مقاصد الشريعة اإلسالمية في تنمية 
واستثمار المال بلغة علماء االقتصاد، أما 
بلغة علماء المقاصد، حفظ المال من جانب 

جلب "أو " الحفظ اإليجابي"الوجود، أو 
، أو جانب حفظ المال من جانب "المنافع

درء المفاسد "أو " الحفظ السلبي"العدم، أو 
  ".والمضار

نب الوجود يدخل وحفظ المال من جا
في دائرة علم االقتصاد بفروعه ومستوياته 
المختلفة، أما حفظ المال من جانب العدم، 

القانون : فيدخل في دائرة علم القانون
  .التجاري، القانون الجنائي

واإلرهاصات األولى لنظرية 
المقاصد، ظهرت عند اإلمام الجويني، 
وتلميذه اإلمام الغزالي، وأضاف إليها كل 
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اإلمام عز الدين بن عبد السالم وتلميذه من 
ولقد صاغ . اإلمام شهاب الدين القرافي

اإلمام الشاطبي نظرية المقاصد وخصص 
، "الموافقات: "لها الجزء الثاني من كتابه

ولكن الفكر واالجتهاد المقاصدي، منتشر 
: في كل الكتاب، باإلضافة إلى كتابه الثاني

 الشاطبي ولقد استفاد اإلمام". االعتصام"
ممن ذكرناهم سابقًا فضلًا عن استفادته من 

  .أصول المذهب المالكي
وقد أسهم كل من اإلمام ابن تيمية 
وتلميذه ابن قيم الجوزية مساهمات لها 
أهميتها في المقاصد الشرعية، لكن يبدو أن 
اإلمام الشاطبي لم يطلع على مساهمتهما أو 

  .لم تصل إليه
شيخ وتابع الشاطبي في منهجه ال

مقاصد "محمد الطاهر بن عاشور في كتابه 
، ثم الشيخ عالل "الشريعة اإلسالمية

وكانت المقاصد موضوع عناية . الفاسي
الشيخ محمد عبده، وكلف تلميذه الشيخ عبد 

  ".الموافقات"اهللا دراز بتحقيق كتاب 
وفي النصف الثاني من القرن 
العشرين، ازداد االهتمام بالمقاصد 

ت عنها أكثر من رسالة الشرعية، ونوقش
جامعية على مستوى الماجستير 

نظرية المقاصد عند : "والدكتوراه، منها
ألحمد الريسوني، " اإلمام الشاطبي

للدكتور " مقاصد الشريعة اإلسالمية"و
: فضالً عن بحث قيم بعنوان. يوسف العالم

مقاصد الشريعة اإلسالمية في الحياة "
. سانللدكتور حسين حامد ح" االقتصادية

مقاصد الشريعة في علم : "وبحث بعنوان
للدكتور جمال عطية، وكتاب " االقتصاد

نحو تفعيل مقاصد الشريعة : "بعنوان
  .للدكتور جمال عطية" اإلسالمية

ويمكن القول إن الدراسات التي 
تتناول مقاصد الشريعة في حفظ المال قليلة 

  .إن لم تكن نادرة
  :والفرضيات األساسية للمقاصد هي

أن المقاصد : لفرضية األولىا
الشرعية جزء من بنية أصول الفقه 

وأن االجتهاد المقاصدي يقوم . اإلسالمي
أن األحكام بمقاصدها، وأن المجتهد : على

عندما يجتهد في مسألة من ) الباحث(
المسائل ينظر في الكليات النصية واألدلة 

المقاصد، (الجزئية، والكليات االستقرائية 
، هذا فضلًا عن نظره )صوليةوالقواعد األ

في جلب المنافع ودرء المفاسد، واعتبار 
  ).النتائج(المآالت 

أن حفظ المال من : الفرضية الثانية
الكلية الضرورية، وأن ) المصالح(المقاصد 

حفظ المال إما أن يكون من جانب الوجود، 
، وإما "جلب المنافع"أو " الحفظ اإليجابي"أو 

الحفظ "، أو أن يكون من جانب العدم
  ".دفع المفاسد والمضار"، أو "السلبي

أن حفظ المال من : الفرضية الثالثة
الحفظ "أو " جلب المنافع"جانب الوجود، أو 

يدخل في دائرة علم االقتصاد " اإليجابي
اإلسالمي، وهو العلم الذي يدرس الظواهر 
االقتصادية التي في جوهرها السلوك 

لثروة االقتصادي لإلنسان في إنتاج ا
وتوزيعها، واستهالكها، وإدارة ) المال(

عمليات اإلنتاج، والتوزيع، واالستهالك 
زمانًا، ومكانًا، سواء على المستوى الجزئي 
أم الكلي، وتقويم ذلك في ضوء مقاصد 

  .الشريعة اإلسالمية
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أن العقيدة : الفرضية الرابعة
اإلسالمية العامل الرئيسي في تشكيل سلوك 

لعمارة األرض، ومنها اإلنسان المسلم 
العمارة االقتصادية، باإلضافة إلى أن 
اإلسالم شرع من الوسائل ما تحقق مقاصد 
الشريعة في حفظ المال، وهذه الوسائل 
تنظم السلوك االقتصادي لإلنسان في تنمية 
واستثمار المال لضمان حرية تداول المال 
والعدل في المبادالت، وتوزيع عوائد 

  .عناصر اإلنتاج
أن المؤسسات : فرضية الخامسةال

المالية هي المنوط بها تنمية واستثمار 
المال، ونشاطها يقوم على تحمل المخاطر 
وعدم التأكد من نتائج االستثمار؛ ومن ثم ال 
توجد تكلفة مسبقة لرأس المال عدا الزكاة 
المفروضة على المال النامي بالفعل أو 

  .التقدير
أن األسواق : الفرضية السادسة

منها أسواق رأس المال تقوم على حرية و
تداول المال، وفي نفس الوقت العدل في 
المبادالت، وتوزيع عوائد عمليات 

  .االستثمار
أن مهمة اإلدارة : الفرضية السابعة

االقتصادية استخدام السياسات االقتصادية 
الشرعية، والتي تحفز على االستثمار، 
وعدم بخس قيم األعمال، وتحقيق 

ار االقتصادي واالستقرار النقدي، االستقر
وفي نفس الوقت تحقيق القوة االقتصادية 

  .األمة/ المجتمع/ للدول
أن رتب المقاصد : الفرضية الثامنة

  :الشرعية هي
  . المقاصد الضرورية-    
  . المقاصد الحاجية-    

 . المقاصد التحسينية-    

 المقاصد الضرورية أصل للحاجية -
ي على هذا الترتيب والتحسينية، وتنبن

مبادئ هامة جدا في ترتيب األولويات، 
وفي الترجيح بين المصالح عند تعارضها، 

  :وهي
الضروري أصل لما سـواه مـن         -أ 

 .الحاجي والتكميلي

اختالل الـضروري يلـزم منـه        -ب  
 .اختالل الباقين بإطالق

ال يلزم من اختالل الباقيين اختالل        -ج 
 . الضروري

 قد يلزم مـن اخـتالل التحـسيني         -د  
ــإطالق  ــإطالق، أو الحــاجي ب ب

 .اختالل الضروري بوجه ما

 ينبغي المحافظة علـى الحـاجي       -هـ
 .والتحسيني للضروري

وطرق وقواعد الترجيح مـا بـين       
المصالح والمفاسد، سواء علـى المـستوى    
ــسياسات  ــى مــستوى ال ــي أو عل الجزئ
االقتصادية والمالية؛ يأخذ فـي االعتبـار       

 :أولويات المصالح من حيث

ــ - ــام(خاص األشـ / العـ
 ).الخاص

ــان  - ــر(الزمـ / الحاضـ
 ).المستقبل

/ المدينـة / القرية(المكان   -
 ).األمة/ الدولة/ المحافظة
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وقد وضع العلماء عددا من القواعـد       
التي تساعد على الترجيح بـين المـصالح        

  :والمفاسد المتعارضة مثل

درء المفاسد مقدم "قاعدة  -
 ".على جلب المصالح

تفويت أدنى "قاعدة  -
تين لحفظ المصلح
 ".أعالهما

المصلحة العامة "قاعدة  -
تقدم على المصلحة 

 ".الخاصة

الضرر األشد يزال "قاعدة  -
 ".بالضرر األخف

الضرر ال يزال "قاعدة  -
 ".بمثله

يتحمل الضرر "قاعدة  -
الخاص لدفع الضرر 

 ".العام

الضرورات تبيح "قاعدة  -
 ".المحظورات

الضرورات تقدر "قاعدة  -
 ".بقدرها

ظل الحاجـة شـديدة     وعند التطبيق ت  
إلى النظر والتمييز والتقدير لتحديد الراجح      
من المرجوح، ولتحديـد أي المـصلحتين       
أصلح، وأيها أكبر، ولتحديد أهون الشرين،      
وأعظمهما ضررا، ولتمييز ما هو من قبيل       
جلب المصلحة، وما هو مـن قبيـل درء         
المفسدة، ولتمييز ما يعتبر مـن مـصلحة        

  .صلحة الدنيااآلخرة مما يعتبر من م
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  رسمه المقاصد
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  رسمه علم االقتصاد علم الظاهرات االقتصادية



        مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة 

 19                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       

  الصيغ
  

  الصيغ الوصفية                صيغ التكاليف
  )القيمية، أو المعيارية(
  

  األوامر والنواهى التي تنظم السلوك اإلنسانى
  

       النواهى        األوامر
  »النهى عن الفعل«      »طلب الفعل«
   تحريم الربا-    لب عمارة األرض ط-
   تحريم االكتناز-       طلب العمل-
   تحريم المقامرة والميسر-       طلب العلم-
   النهى عن االحتكار-   السعى في طلب الرزق-

   النهى عن اإلسراف والتبذير-
   النهى عن بخس الكيل والميزان-
   النهى عن أكل أموال الناس بالباطل-

  
       نوع العالقة السببية          المعنى/ كمةالح/ العلة/ الوصف

   الربا من الظلم-
   اإلسراف من الفساد-
  »عالقة عكسية«     »عالقة طردية«       االكتناز من الفساد-
   الجوع والخوف-   فوز اإلنسان في اآلخرة-   بخس الكيل والميزان من الفساد-

   نتيجة كفران النعم    مرهون بالعمل الصالح          
   جزاء المتقين الجنة-          

   جزاء المفسدين لعنة اهللا-
   البركة في الرزق نتيجة التقوى-
   صالح األعمال نتيجة التقوى-
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  رسمه علم االقتصاد اإلسالمى
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        االقتصاد اإلسالمي

  
  

      ما هــو كائن      ما يجب أن يكون
  

      الواقع االقتصادى       »ىــــالوح «
  رآن والسـنةالـقـ

       ظواهر اقتصاديــة      وفهم الصحابه لهما
  »مشكالت اقتصادية«                 

  األمر بالفعــــل
  وصـــــف        النهى عن الفـعــل

        
  تحلــيـــل        مقاصد المكلف مطابقة
    لمقاصـد الشــارع

  
        تفسيـر الواقـع      تغير الواقـــــع
        نظريات اقتصادية      لألصـــــــلح

  
  مقاصد الشريعة في األموال

  »جلب المنافع«حفظ المال من جانب الوجود 
  

       السياسات الشرعية االقتصادية
  

  فساد العمران             العمران
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  )العمارة(مقصد التنمية 

  

  )العمارة(المقاصد الكلية للتنمية   )العمارة(مقصد التنمية 
للوصول إلى مجتمـع    ) العمارة(مقصد التنمية   

  :، وهو)الرفاهية المادية، والروحية(المتقين 
  .ج وزيادة الناتج الوطنىمقصد اإلنتا

خَيـر ُأمـة ُأخْرِجـتْ       ﴿» مجتمع القدوة « -
  ﴾ِللنَّاسِ

   مقصد حرية تداول األموال-2

هم ما استَطَعتُم   وَأعدواْ لَ  ﴿ »مجتمع القدرة « -
  .من قُوة ﴾ بكل أنواعها

   مقصد العدل في تداول األموال-3

  . مقصد القوة االقتصادية للدولة-4  
   مقصد االستقرار االقتصادى-5  
   مقصد توفير حد الكفاية-6  
 مقصد التعاون والتكامل بين أقطار األمة       -7  

  .اإلسالمية
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  حفظ المال

  »جابىالحفظ اإلي«أو » جلب المنافع«من جانب الوجود أو 

  الوسائل  المقصد التبعى  المقصد األصلى

 مقصد الشارع في وجوب     -1
العمل وزيادة الناتج بالعمـل     

  .والكسب

 العمل واجب علـى كـل       -
قادر، سواء كـان بـدنيا أم       

  .ذهنيا
  . إتقان العمل-
  . طلب العلم النافع-

  . النهى عن اإلسراف-   مقصد ترشيد االستهالك-2
  . التقتير النهى عن-

 تحريم االكتناز وتـشجيع     -   مقصد تشجيع االدخار-3
  .االدخار

 مقصد اإلنتاج وزيـادة     -1
  الدخل الوطنى

ــي -4 ــشارع ف ــصد ال  مق
  استثمار المال وتنميته

 عقـــود المعاوضـــات -
  .والمشاركات

التمليـــك، :  اإلقطـــاع-
  .واالستغالل

 تحريم الربـا والخـراج      -
  .بالضمان والغنم بالغرم

ــداول -1 ــة ت  مقــصد حري
األموال بين األغنياء للفقـراء     

  )التكافل(

   الزكاة-
قات الجارية ومنهـا     الصد -
  )األوقاف(

 مقصد حريـة تـداول      -2
  األموال

 مقصد تـداول الثـروات      -2
  بين األجيال

   الميراث-
   الوصية-
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ــداول -3 ــة ت  مقــصد حري
  المال والعمل: عناصر اإلنتاج

   حرية األسواق-
   النهى عن تلقى الركبان-
 النهى عن بيع الحاضـر      -

  للبادى
   النهى عن النجش-
  النهى عن االحتكار -
   النهى عن التسعير-
   النهى عن االكتناز-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوسائل  المقصد التبعى  المقصد األصلى
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 مقصد حرية تبادل السلع     -4
) المنافع(والخدمات  ) األعيان(

ــة    ــواق المحلي ــي األس ف
  واإلقليمية والعالمية

  : حرية األسواق-
 النهـــى عـــن -

  التسعير
 النهـــى عـــن -

  االحتكار
بيع العـين   ( البيع المطلق    -

  ):بالثمن
  ومة بيع المسا-
   بيع الوضيعة-
   بيع المرابحة-

  : بيع الثمن بالعين-
   بيع السلم-
   بيع االستصناع-

تابع مقصد حريـة تـداول      
  األموال

 مقصد حرية تبادل النقود     -5
والصكوك المالية في أسـواق    

  النقد ورأس المال

   حرية األسواق-
   النهى عن االحتكار-
  ناز النهى عن االكت-
   تحريم التعامل بالربا-
   النهى عن النجش-
ــامرة - ــن المق ــى ع  النه

  والمضاربة
بيـع الـثمن    «بيع الصرف   

  »بالثمن
  مبادلة نقد بنقد

   النهى عن الغش والتدليس-
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 مقصد العدل في توزيـع      -1
  عوائد عناصر اإلنتاج

   تحريم الربا-
 النهى عن السخرة والنهى     -

  بخس قيمة األعمالعن 
   النهى عن الغرر والغش-
   عقود المشاركات-
 الخراج بالضمان والغـنم     -

  بالغرم
 مقصد العدل في تبـادل      -2

والخـدمات  ) األعيان(السلع  
  )المنافع(

   النهى عن التسعير-
 تحــريم تطفيــف الكيــل -

  والميزان
 النهى عن بخس النـاس      -

  أشياءهم
  الغشالنهى عن الغرر و

 مقصد العدل في تداول     -3
  األموال

 مقـصد اسـتقرار قيمــة   -3
النقود وتبادل النقود واألوراق    

  المالية

   تحريم التعامل بالربا-
   تحريم اكتناز النقود-
ــامرة  - ــريم المقـ  تحـ

والمضاربة علـى أسـعار     
  الصرف

  النهى عن الغرر والغش
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  لعدمحفظ المال من جانب ا

  »الحفظ السلبى«أو » درء المفاسد«

  الوسائل  المقصد التبعى  المقصد األصلى

 مقــصد الوضــوح فــي -1
  األموال

توثيق عقـود المعاوضـات     
  والشركات ونقل الملكية 

 الكتابة -1

 اإلشهاد -2

  الرهن -3
   مقصد التصرف بالملك-1   مقصد حماية حق الملكية-2

  ملك مقصد االنتفاع بال-2
   مقصد استغالل الملك-3

   منع التأميم-1
   منع نزع الملك-2
   منع الحراسة-3

   مقصد دفع المظالم-1
 مقصد منع االعتداء على     -2

  األموال

ــددة مــن -1 ــات مح  عقوب
  :الشارع

   عقوبة السرقة-أ
   عقوبة الحرابة-ب

 عقوبات غير محددة مـن    -2
  :الشارع

ــر -أ ــة تعزي  عقوب
  الغاصب أو المتلف

   عقوبة الرشوة-ب

افظـة علـى     مقصد المح  -3
األموال من االعتـداء ودفـع    

  المظالم

 ضمان المال المـسروق     -1   مقصد ضمان المال-3
  والمغتصب

 ضـــمان رأس مـــال -2
ــم    ــم يق ــضاربة إذا ل الم
المضارب برد المـال بعـد      

  .انتهاء مدة العقد
  



        مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة 

 28                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       

مقاصد الشريعة في   : المحور الثالث 

  إدارة المال
ــى  ــد تكــون عل إدارة األمــوال ق

ئي أو على المستوى الكلي،     المستوى الجز 
واإلدارة االقتصادية على المستوى الكلـي      
تستخدم العديد من الـسياسات االقتـصادية       

تحقيق قوة الدولة   ): مقاصد(لتحقيق أهداف   
االقتصادية، وتحقيق االستقرار االقتصادي    

  ."حد الكفاية"والنقدي، وتوفير الضروريات 
  

ــصادية -أوالً ــسياسات االقتـ  الـ

  :)26(ي الفكر الغربيوأدواتها ف

تقوم اإلدارة االقتصادية بالمتابعة 
الدورية، وتحديد حجم الفجوات 
واالختالالت المتوقعة في التوازنات 

  :األساسية لالقتصاد الوطني وأهمها
الفجوة بين الطلب الكلـي وبـين        .1

الفجوة التـضخمية   (العرض الكلي   
  ).أو االنكماشية

 .الفجوة بين االدخار واالستثمار .2

فـي  ) العجـز (الفـائض أو    حجم   .3
موازنة الدولة بين النفقات العامـة      

 .واإليرادات العامة

مقـدار  (توازن ميزان المدفوعات     .4
 ).العجز أو الفائض

التوازن بين العرض الكلي والطلب      .5
الكلي لقوة العمل فـي االقتـصاد       

درجة التوظف الكامل أو    (الوطني  
  ).درجة البطالة

كذلك يمكن متابعة التطـور الـذي       
رأ على وسائل الدفع والمـستوى العـام    يط

لألسعار، وبالتالي العالقة بـين الـدخول        
  .واألسعار

وال يقتصر دور اإلدارة االقتصادية      
عند حدود المتابعة الدورية، وتحديد حجـم       
الفجوات؛ بل يتعدى ذلـك بالتـدخل فـي         
مجرى العمليـة والتـدفقات االقتـصادية،       
بهدف تصحيح هـذه االخـتالالت بقـدر        

ان، ومحاولة الحـد مـن الفجـوات        اإلمك
المتوقعة بحيث يتحقـق أكبـر قـدر مـن          

  .التوازنات األساسية في االقتصاد الوطني
يستخدم راسمو السياسات االقتصادية    
ــد مــن األدوات الالزمــة إلجــراء  العدي
التصحيحات المناسبة، وتـصنف األدوات     
التدخلية عادة إلى نـوعين مـن األدوات،        

  :هما
 سعر الفائـدة،    أدوات سعرية، مثل    - أ

معدالت الضريبة، سعر الـصرف     
  .الخارجي للعملة

 أدوات كمية، وهي التي تؤثر على       -  ب
حركة الكميات مثل مستوى اإلنفاق     
العام، وتقييـد حجـم الـواردات،       
والرقابة على الصرف األجنبـي،     

 .وعمليات السوق المفتوحة

واألدوات السعرية هي أدوات 
مفضلة بالنسبة لراسمي السياسات 

قتصادية ذوي النزعات الليبرالية القائمة اال
  .على االعتماد على آليات السوق
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بينما تكون األدوات الكمية محل 
تفضيل أكبر لراسمي السياسات االقتصادية 
المؤمنين بدرجة أكبر من التوجيه 

  .االقتصادي من ذوي النزعات الكينزية

إال أنه في الممارسة العملية يمكن 
لسعرية واألدوات المزج بين األدوات ا

.الكمية
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  رسمه أدوات السياسة االقتصادية
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 مقاصـد الـشريعة واإلدارة      -ثانيا

  :االقتصادية

لقد أدار الخلفاء الراشدون اقتـصاد      
الدولة اإلسالمية من خالل سياسات تحقـق       
مقاصد الشريعة اإلسالمية، ومن نماذج هذه      

 τرفض عمر بـن الخطـاب       : السياسات
عمل بدعوى العبادة بمعناهـا     الحاسم لعدم ال  

الضيق، أو ترك األرض المملوكة ملكيـة       
خاصة بورا، و إصراره علـى زراعتهـا        
بمعرفة صاحبها أو غيـره، رغـم وفـرة         
اإلنتاج من غيرها، وما اتبـع مـع سـواد     

فهـم  (العراق وإقرار أهل الخراج عليهـا       
والهدف هنا ليس توزيع    ). أدرى الناس بها  

 مجتمـع القـدرة     غنائم بقدر ما هو بنـاء     
  .والقدوة

وسياسات الخراج والقطـائع التـي      
صاغها الفقهاء بصورة عامة، والتي كـان       

فيها واضـحا بـل     ) التنمية(هدف العمارة   
ال أرى أن يتـرك     (ليس كمعيار رئيـسي     

الوالي أرضا ال ملك ألحد فيها، ال عمـارة       
، أضف  )، فإن ذلك أعمر للبالد    بقطعهاحتى  

ضح للعمـارة علـى     إلى ذلك التفضيل الوا   
وليكن نظرك فـي    : "زيادة إيرادات الدولة  

عمارة األرض أبلـغ مـن نظـرك فـي          
كما في تعليمات اإلمـام     " استجالب الخراج 

علي لوالته، وتكليف الدولـة القيـام بكـل      
مستلزمات إنتـاج األساسـية وتطويرهـا       
كشرط أساسي لزيـادة العمـران ورفـع        

وتفضيل بعض العلماء للمزارعـة     . اإلنتاج

كوسيلة لحفز العامل والمالك على مزيد من       
االستثمار الرأسي فـي األرض أو رفـع        

آالت الصانع  : اإلنتاجية من دفع الزكاة مثل    
أو كتب الدارس، وعدم اسـتحقاق القـادر        

  .)27(على العمل والممتنع عنه الزكاة
يعرف ابن عقيل أحد أعالم الحنابلة،      

 السياسة ما كان فعـالً    : "فيما نقله ابن القيم   
يكون معه الناس أقرب إلى الصالح وأبعد       

 وال  ρعن الفساد وإن لم يصنعه الرسـول        
  .)28("نزل به وحي

وكتب ابن خلدون فصالً في مقدمتـه       
 البد لـه    ي أن العمران البشر   يف: "بعنوان

  .)29("من سياسة ينتظم بها أمره
ــسياسة  ــدون ال ــن خل ويعــرف اب

وإذا كانت مفروضة من اهللا     : "... الشرعية
رع يقررها ويشرعها كانـت سياسـة       بشا

دينية، نافعة في الحيـاة الـدنيا واآلخـرة،         
وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنيـاهم        
فقط، فإنها عبث وباطل إذ غايتها المـوت        

َأفَحسبتُم َأنَّما خَلَقْنَاكُم   ﴿: والفناء، واهللا يقول  
، فالمقصود بهـم    )115: المؤمنون(﴾  عبثًا

لمفضي بهم إلى السعادة في     إنما هو دينهم ا   
صراط اللَّه الَّذي لَـه مـا فـي         آخرتهم، ﴿ 

: الـشورى (﴾السماوات وما فـي اَألرضِ    
فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في      ). 53

جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة، حتى في       
الملك الذي هو طبيعي لالجتماع اإلنـساني       

الكـل  الدين ليكـون    ) منهج(فأجرته على   
  .)30(»محوطًا بنظر الشارع
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ويضيف ابـن خلـدون أن الظلـم        
مناقض لمقاصد الشرعية لـذا حرمـه اهللا،       

وهذه هي الحكمة المقصودة للشارع     "فيقول  
في تحريم الظلم، وما ينشأ عنه من فـساد         
في العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع      
النوع البـشرى، وهـى الحكمـة العامـة         

 مقاصـده   المراعية للـشرع فـي جميـع      
الضرورية الخمسة، من حفظ الدين والنفس      
والعقل والنسل والمال، فكلما كـان الظلـم        
مؤذنًا بانقطاع النوع لمـا أدى إليـه مـن          
تخريب العمران؛ كانت حكمة الحظر فيـه       
موجودة، فكأن تحريمه مهما، وأدلته مـن        

  .)31("القرآن والسنة كثيرة
وتناول السياسة الـشرعية بالكتابـة      

ابن سالم، وأبو يوسف،    : كبار أمثال علماء  
والماوردي، وابن تيمية، وابن القيم، فضالً      
عن ابن خلدون، وسنقتـصر هنـا علـى         
نموذجين، وهما الماوردي، وابن خلـدون      

  :في مجال السياسات االقتصادية الشرعية
  

  -:الماوردي: النموذج األول

 دور السياسات المالية فـي تحقيـق        -1

  :الجتماعياالستقرار السياسي وا

يرى الماوردي أن استقرار الـسلطة      
وما يولده من حياة اجتماعية مستقرة للفئات       

" سياسـة : "االجتماعية يكون بتوافر أمرين   
، )32("التأسـيس "، والمهم من ذلك     "تأسيس"و

 يأ(تكون في تثبيت أوائلـه      "فذهب إلى أن    
 ،"ومبادئه، وإرساء قواعده ومعانيـه    ) الملك

   ا ثالثيتأسـيس  ": ا للتأسيس ثم عرض تقسيم

تأســيس مــال "، "تأســيس قــوة"، "ديــن
  .)33("وثروة

وبين البعد الذي يلعبـه المـال فـي         
الحياة االجتماعيـة؛ أي اسـتثمار الثـروة        
باتجاه تنظيم مؤسسات المجتمـع؛ ومنهـا       

" الملك"المؤسسة السياسية والتي تتمثل في      
ــصوص   ــه ن ــذي تداولت ــطالح ال االص

  .ارالماوردي في تحقيق االستقر
أن سياسة الملك بعد    "وأفاد الماوردي   

تأسيسه واستقراره تـشتمل علـى أربعـة        
عمـارة البلـدان، وحراسـة      : قواعد وهي 

  .)34("الرعية، وتدبير الجند، وتقدير األموال
ونجد صدى لهذا الموقف المـاوردي   
في كتابات ونصوص الحقة، ومـن هـذه        

محمـد بـن الوليـد      (الكتابات مـا دونـه      
ـ 520 ت   -الطرطوشى فـي كتابـه    ) هـ

، عندما كتب عن دور المال      "سراج الملوك "
ــة    ــسياسية واالجتماعي ــاة ال ــي الحي ف

اعلم أن المال قـوة الـسلطان    : "والعمرانية
وعماد لمملكته ومادة الملك، والمال أقـوى       
العدة على العدد، وذخيرة الملـك وعمـاد        
المملكة، وحياة األرض ومن حقه أن يؤخذ       

  .)35("رفويوضع في حقه ويمنع من س
ونجد حضورا بأفكار متفاوتة ألفكار     
الماوردي في نصوص ابن الحداد في كتابه       

؛ حيث  "الجوهر النفيس في سياسة الرئيس    "
يقول بعد أن حدد السياسة وذهب إلى أنهـا         

ما أدى إلى عمارة األرض،     : "سياسة الدنيا 
وكالهما يرجع إلى العدل الذي به سـالمة        

  .)36("السلطان وعمارة البلدان
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ــتقرار  -2 ــدى واالس ــتقرار النق  االس

  :السياسى

ال يستخدم الماوردي النقد قانونًـا      
للتعامل بالمعنى االقتـصادي فقـط؛ بـل        

. بالمعنيين االجتماعي والـسياسي أيـضا     
وبقدر ما ييسر النقـد التعامـل التجـاري         
ومعامالت السوق؛ فإنه يواجـه تحـديات،       

أي تزييف  " التدليس"وذلك من خالل أفعال     
لعملة، وعن العالقة بين الـسياسة والنقـد        ا

ولـيعلم الملـك أن مـن       : "يقول الماوردي 
األمور التي يعم نفعها إذا صلحت، ويعـم        
ضررها إذا فسدت؛ أمر النقود من الدرهم       
والدينار، فإن ما يعود على الملك من نفـع         
صالحها لسعة دخله وقلة خرجه أضـعاف       

  .)37("ما يعود من نفعها على رعيته
 الماوردي العالقـة بـين      ويوضح

: النقود واالستقرار السياسي للسلطة فيقول    
فإن كان النقد سليما من غش ومأمونًا من        "

تغير؛ صار المال المـدخور فـدارت بـه         
... المعامالت نقدا، فعم النفع وتم الـصالح      

وقد كان المتقدمون يجعلون ذلك من دعائم       
ولست تجد فساده فـي العـرف إال        . الملك
 بفساد الملك؛ فلذلك صار من دعائم       مقترنًا
  .)38(»الملك

ــتقرار    ــدم االس ــك ألن ع وذل
االقتصادي يؤدي إلى فوضى مـن جـراء        
التالعب في العملة أو النقـد؛ ممـا يفقـد          
العدالة واإلنصاف في الحياة ويقلـل مـن        

  .هيبة الدولة

  

  :39)(ابن خلدون: النموذج الثاني

قتـل  ( السياسات االستثمارية الظالمة     -1

  )فز االستثمارحوا

يرى ابن خلدون االعتداء على أموال      
الناس يقتل حافز االستثمار لديهم، وال يوفر      
لهم مناخًا استثماريا آمنًا، وهذا يدفعهم إلى       
ترك مجال اإلنتاج، وقعودهم عن الـسعي       

، وبالتـالي   )األربـاح (في طلب المكاسب    
يحدث الكـساد فـي األسـواق، ويهـرب         

لـد سـعيا وراء     المستثمرون من هـذا الب    
المكاسب في مناطق أخرى، ويقل سـكان       

، )أمـصاره (هذا القطر، وتخرب أقاليمـه      
وبهذا االختالل يحدث اختالل في النظـام       

  .السياسي واالجتماعي
: ويعبر عن ذلك في فصل بعنـوان      

، يقول  "في أن الظلم مؤذن بخراب العمران     "
اعلم أن العدوان على أمـوال      : "ابن خلدون 

الهم ذاهـب بآمـالهم فـي       الناس في أمـو   
وإذا ذهبت آمـالهم    ... تحصيلها واكتسابها 

في اكتـسابها وتحـصيلها انقـضت عـن        
فإذا قعد النـاس عـن المعـاش        ... السعي

وانقضت أيديهم عن المكاسـب وكـسدت       
فجـف سـكان القطـر      ... أسواق العمران 

وخلت دياره وخربت أمـصاره، واختـل       
باختالله حال الدولة والسلطان، كما أنهـا       
ــساد مادتهــا  ــسد بف ــورة للعمــران تف ف

  . )40("ضرورة
  
  :  سياسات العمل الظالم-2
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يعتبر ابن خلدون أن قيـام الدولـة        
ببخس العمال حقوقهم وتكـاليفهم بأعمـال       
بدون مقابل من الظلم الشديد، ومن عوامل       

التي ) المكاسب(فساد العمران؛ ألن الدخول     
يحصل عليها تمثل قيمة مـا قـدموه مـن          

 نفس الوقت هذه الدخول تولـد       عمل، وفي 
لديهم قوة شرائية يستطيعون مـن خاللهـا        
شراء حاجـاتهم مـن الطعـام والـشراب       

فـإذا  . والكساء وغيره، وهي تمثل معاشهم    
اغتصبت قيم أعمالهم حرموا من هذه القوة       
الشرائية، وتـدهور مـستوى معيـشتهم،       
وتكرار ذلك يقتل الحافز لديهم في العمـل،        

خفاض القيمة المـضافة    ويتولد عن ذلك ان   
من عنصر العمل فـي النـاتج الـوطني          

  . وانتقاص العمران وتخريبه
: ويعبر ابن خلدون عن ذلك بقولـه      

ومن أشد الظالمات وأعظمها في إفـساد        "
العمران تكليف األعمال وتسخير الرعايـا      
بغير حق، وذلك أن األعمـال مـن قبيـل          

ألن المكاسب والرزق؛ إنما    )... المتموالت(
فإن الرعية  ... يم أعمال أهل العمران   هو ق 

المعتملـين فــي العمــارة إنمــا معاشــهم  
ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك، فـإذا كلفـوا        
العمل في غير شأنهم واتخذوا سخريا فـي        
معاشهم بطل كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم      
ذلك، وهو متمولهم فدخل عليهم الـضرر،       
وذهب لهم حظ  كبير من معاشهم بالجملـة         

كرر ذلك أفسد علـيهم أمـالهم فـي         وإن ت 
العمارة، وقعدوا عن السعي فيهـا جملـة،        

  .)41(فأدى إلى انتقاص العمران وتخريبه

  
  :  السياسة السعرية االحتكارية-3

وعد ابن خلدون شراء الدولـة مـا        
) بـأبخس (بأيدي الناس مـن سـلع بأقـل     

) أرفـع (األسعار، ثم بيعها لهـم بـأعلى        
كراها لهم فـي    غصبا وإ ) األثمان(األسعار  

البيع والشراء، وتعود خـسارة الـصفقتين       
الشراء بأقـل األسـعار والبيـع بـأعلى         (

ويضيف أن  . على رءوس أموالهم  ) األسعار
هذا التأثير قد يعم التجار المقيمين بالمدينة،       
وكذلك الواردين الذين يستوردون الـسلع،      

، وأصـحاب   )الـسوقة (وسائر المستهلكين   
، ويكون البديل لهـم  المصانع وسائر الفئات 

عدم الذهاب إلى األسواق للخـسائر التـي        
تلحق برءوس أموالهم، فتكـسد األسـواق،       
وال يحققون دخولًا إلنفاقها علـى معاشـهم    

ويعبر ابن خلدون عـن     . من الضروريات 
وأعظم من ذلـك فـي الظلـم        : "ذلك بقوله 

وإفساد العمران والدولة التسلط على أموال      
ديهم بأبخس األثمان،   الناس بشراء ما بين أي    

ثم فرض البضائع عليهم بـأرفع األثمـان        
على وجه الغصب واإلكراه فـي الـشراء        

وتعود خسائر الـصفقتين علـى      ... والبيع
رءوس أموالهم، وقد يعـم ذلـك أصـناف        
التجار المقيمين بالمدينة والـواردين مـن       

وأهل ... اآلفاق في البضائع، وسائر السوقة  
ق ويبطل معـاش    فتكسد األسوا ... الصنائع

وتقل ... الرعايا؛ ألن عامته البيع والشراء    
جباية السلطان أو تفسد؛ ألن معظمها مـن        

ويؤول ذلك إلـى تالشـي      ... أوسط الدولة 
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ويتطـرق  ... الدولة وفساد عمران المدينة   
  .)42("هذا الخلل على التدريج وال يشعر به

  
  : السياسات المالية-4

إن نقص اإلنفاق العام هو نقص في       
لجباية؛ حيث إن نقص اإلنفاق العام يحدث       ا

تناقصا في الدخول من جهة، كما يحـدث         
انخفاضا في الطلب مـن جهـة أخـرى،         
ونقص الطلب يؤدي إلى نقص العـرض،       
وبالتالي نقص اإلنتاج، وعدم توافر الميـل       
لالستثمار؛ ومن ثم نقص الدخول، ونقـص     

وإذن فنقص اإلنفاق العام هو فـي       . الجباية
ت ذاته نقـص فـي اإليـرادات        نفس الوق 

  .)43(العامة
فـي أن نقـص     : "ففي فصل بعنوان  

". العطاء من السلطان نقص فـي الجبايـة       
إن : "... ويعبر عن ذلك ابن خلدون بقولـه    

الدولة والسلطان هي السوق األعظم للعالم،      
ومنه مادة العمران، فإذا احتجن الـسلطان       
األموال أو الجبابات أو فقدت فلم يـصرفها    

صارفها قل حينئذ ما بأيدي الحاشـية،      في م 
وانقطع أيضا ما كان يصل منهم لحاشيتهم       

ونفقاتهم أكثر مـادة لألسـواق      ... وذويهم
ممن سواهم، فيقـع الكـساد حينئـذ فـي          
األسواق، وتضعف األرباح فـي المتـاجر       

ووبال ذلك عائـد علـى      )... لقلة األموال (
الدولة بالنقص لقلة أموال السلطان حينئـذ       

فالمال إنما هو متردد بـين      ... الخراجبقلة  
الرعية والسلطان مـنهم وإليهـا، ومنهـا        
وإليهم، فإذا حبسه السلطان عنـده فقدتـه        

ــة ــادة . (الرعي ــي عب ــنة اهللا ف . )44()س
والسياسات االقتصادية الظالمة التي قام ابن      
خلدون برصد األحداث والوقائع االقتصادية     
ــا،  ــا، ووصــفها، وتحليله ــة له التاريخي

سيرها، وتقويمها؛ تتمثل في أن العدوان      وتف
على أموال الناس بغير حق وقتل حـوافز        
االستثمار، باإلضافة إلى سياسات العمـل      
التي تقوم على السخرة، وتكليـف العمـل        
بغير حق، وتكليفهم بأعمال ال تتناسب مـع        

فضلًا عن الـسياسات الـسعرية      . قدراتهم
ة، االحتكارية، وقيام الدولة بممارسة التجار    

وشراء السلع من األفراد بأقل األسعار، ثم       
بيعها لهم بأعلى األسعار، هذا، باإلضـافة       
إلى السياسات المالية المتمثلة فـي نقـص        
اإلنفاق العام، أو إنفاقه في غير موضوعه       
ــتهالك   ــذات، واالس ــرف والمل ــي الت ف
المظهري؛ كل هـذا يـؤدي إلـى فـساد          
ــو  ــدالت النم ــاض مع ــران، وانخف العم

ي، وهذا الخلل يكون بالتدرج وال      االقتصاد
  .يشعر به أحد

وقد قدم الدكتور شوقي دنيا في كتابه       
ملخصا " ابن خلدون مؤسس علم االقتصاد    "

  :)45(ألسباب ونتائج هذه السياسات، وهي
ــراب   ــدمير وخ ــل ت ــن عوام م

بما فيها الجانـب    (المجتمعات تدميرا شاملًا    
ــصادي ــم ) االقت ــاهرة الظل ــيوع أ ظ ش
 .ي المجتمعاالقتصادي ف

والمسئول عن ظاهرة الظلم، هو 
  ).السلطة(الدولة 
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ظاهرة الظلم من جانب السلطة تتخذ 
 :عدة صور من أهمها

 انتزاع المال من يد مالكه مـن        -أ  
 .غير عوض وال سبب

 جباية األموال بغيـر حقهـا،       -ب  
واالعتداء على أموال الجباية، فضلًا     
عن عدم دفع ما للدولة أو الغير مـن   

 . والتهرب من الفرائضحقوق

 فـساد سياسـات العمـل أو        -جـ
األجور، وذلك إما بفرض وظـائف      
وأعمال غير متوائمة مع العـاملين،      
وإما عدم إعطائهم حقـوقهم كاملـة       
غير منقوصة؛ حيـث إن أي نقـص    

  .فيها إن هو إال سخرة
 أن تمارس الدولة سياسة التجارة      -د

االحتكارية، فتـشتري مـا بأيـدي       
خس األثمان، ثم تبيعهـا     المنتجين بأب 

  . للمشترين بأعلى األثمان
  

تحليل اقتصادي آلثار ظاهرة خراب     

 : العمران

في ظل ظاهرة خراب العمران لـن       
تمارس عمليات إنتاجية أو تبادلية؛ حيث ال       

. تولد أي منها العائد المأمول من ممارستها      
! إذن ما الباعث والدافع وراء ممارسـتها؟      

   ا للرزق؛ مما يـؤدي     فقوة العمل تتفرق طلب
إلى خفة السكان وقلتهم، يضاف إلى ذلـك        
مــا تحدثــه تلــك المظــالم مــن قالقــل 
واضطرابات وحروب أهلية، إضافة إلـى      
أنها مدمرة لمالية الدولة؛ حيث إن أوعيـة        
اإليرادات العامة مـا هـي إال األنـشطة         
االقتصادية المختلفة التي تمارس من قبـل       

  .األفراد، وها قد تالشت
  
 اذا فسر ابن خلدون هذه الظاهرة؟بم

إنها حاجة الدولة إلى اإلكثار من 
المال، والحاجة إلى المال وراءها الترف 

  .والمزيد من الرغبات والشهوات
 )46(وقد قام الدكتور سيف عبد الفتاح

من خالل قراءته لمقدمة ابن خلدون 
بتوضيح العالقة ما بين الترف وفساد 

فساد العمران العمران من ناحية، والظلم و
  :من ناحية ثانية من خالل المخطط التالي
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ويحتاج مجال السياسة الشرعية في 
تطويره على أساس مقاصدي إلى مراعاة 

  : مستويين
 وهو المستوى التنظيمي الذي     :األول

يتم من خالل الدستور والقوانين واللوائح،       
ل معاملة أبـواب الفقـه، وهـذا        وهنا يعام 

بمثابة العودة بالسياسة الشرعية إلى مظلـة       
  .الفقه، كما كان الحال قبل أن يستقل علما

 هو المستوى التنفيذي الـذي      :الثاني
يتم من خالله رسم االستراتيجيات والخطط      

  .والقرارات
وهنا يكون إدخال فكـرة المقاصـد       
جديدة، ال على مـستوى بالدنـا العربيـة         

  .)47(إلسالمية فحسب بل في العالم أجمعوا
  

  خاتمة الدراسة

إن علم االقتصاد اإلسالمي هو العلم      
الذي يدرس الظواهر االقتصادية، التي هي      
في جوهرها السلوك االقتصادي لإلنـسان      

، وتوزيعها،  )المال(في مجال إنتاج الثروة     
واسـتهالكها، وإدارة كــل مـن عمليــات   

 سـواء علـى     التوزيع: اإلنتاج، والتوزيع 
المستوى الجزئي أو الكلي، وزمانًا ومكانًا،      
وتقويم هذا السلوك فـي ضـوء مقاصـد         

  .الشريعة اإلسالمية ووسائلها
ــسلوك    ــي ال ــؤثر ف ــدة ت والعقي
االقتصادي، وتوضح أن المقصد األعظـم      
من الخلق هو عبادة اهللا سبحانه وتعـالى،        
ويتفرع عنه مقصد عمارة األرض، ومـن       

رة المساجد، العمـران    عما: عمارة األرض 
االجتمــاعي بــالتزاوج وتكــوين األســر 
والمجتمعات، والعمران االقتصادي بإنتـاج     
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األموال بكل أشكالها من أجـل اسـتهالك        
جزء منها وإعادة استثمار الجزء الباقي بعد       
االستهالك، ويتم التداول من خالل السوق؛      

المـسجد، المنـزل، الـسوق،    : أي عمران 
الذي يتحقـق فيـه     " قينمجتمع المت "لتكوين  

اإلشباع المادي واإلشباع الروحي والتوازن  
" مجتمع القدوة "النفسي ومجتمع المتقين هو     

كُنْتُم خَير ُأمة ُأخْرِجتْ    ﴿لتحقيق قول الحق    
وفـي نفـس    ) 110: آل عمران  (﴾ِللنَّاسِ

لتحقيق قول الحـق    " مجتمع القدوة "الوقت  
﴿   تَطَعا اسم موا لَهدَأعو      ـنمو ةقُـو نم تُم

  ).60: األنفال (﴾رِباط الْخَيِل
ومن الفقه أصوالً وفروعا نتعـرف      
على مقاصد الـشريعة، ووسـائل تحقيـق        

: مقاصدها؛ فالمقاصد تعرف مـن خـالل      
المعاني، والحكم، والعلـل التـي قـصدها        
الشارع في األوامر والنواهي، أما الوسائل      

 الـسلوك   فتعرف من األحكام التي تحـدد     
االقتصادي لإلنسان بالفعل أو بعدم الفعـل،       
وتتحقق المقاصد الشرعية إذا وافق قـصد       

 قصد الشارع، وال تتحقـق      "المكلفين"العباد  
قـصد العبـاد قـصد    المقاصد إذا خـالف     

  .الشارع
فضالً عن ذلك فإن دراسة الواقع من       
األهمية للتعرف على الظواهر االقتصادية     

ادي لإلنـسان،   التي هي السلوك االقتـص    
والـذي يتـراوح بـين حريـة االختيـار      

: ودراسـة الواقـع تـشمل     . واالضطرار
. وصفه، وتحليله، وتفـسيره؛ أي تنظيـره      

وفي ضوء هذا التنظير نعود مرة أخـرى        

إلى مقاصد الشريعة لعالج وتقويم الظواهر      
االقتصادية السلبية، مـن خـالل مقاصـد        

ذ الشريعة، وقيام اإلدارة االقتصادية باتخـا     
السياسات االقتصادية الشرعية لتقويم هـذا      

  .الواقع االقتصادي الفاسد من أجل إصالحه
ولكل مقصد من مقاصد الشريعة في      
حفظ المال وسائل لتحقيقه لتقويم الـسلوك       
االقتصادي بما يؤدي إلى العمران والبعـد       

  .عن اإلفساد
أمــا مقاصــد الــشريعة فــي إدارة 

ادية؛ األموال من خالل السياسات االقتـص     
فلقد قام الخلفاء الراشـدون رضـوان اهللا        
عليهم بقيـادة وإدارة الدولـة اإلسـالمية        
بوصفهم أئمة للمسلمين، ورجال دولة كبار      
ومسئولين عن األمة اإلسـالمية، واتخـاذ       
سياسات اقتصادية ومالية من شأنها صالح      

  .الناس، وإبعادهم عن الفساد
فنجد في سياسات عمر ابن الخطاب      

 عنه رفضه الحاسم لعدم العمـل       رضي اهللا 
بدعوى العبادة بمعناها الـضيق، أو تـرك        
أرضٍ مملوكة ملكية خاصة بورا وإصراره      
على زراعتها بمعرفة صـاحبها أو غيـره      
رغم وفرة اإلنتاج، وسياسـته فـي عـدم         
توزيع أراضي الـسواد علـى الفـاتحين،        
وملكية رقبتها لبيت مال المسلمين، وتركها      

نتفاع بها مقابـل الخـراج،      في يد أهلها لال   
حتى ال تتركز الثروات والدخول وتداولها      

كَي لَا يكُون دولَـةً بـين       [: في يد فئة قليلة   
، ويتحقـق  )7: سـورة الحـشر    (]الَْأغْنياء
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التوازن بين أفراد المجتمع، والتوازن بـين    
  . األجيال

 فـي   τسياسات علي بن أبي طالب      
بعـدم تكليـف    تكليفاته لعماله في األمصار     

الناس بأموال تفوق طاقتهم؛ ألن الغاية هي       
  .العمارة وليست الجباية

وسياسات الخراج والقطـائع التـي      
صاغها الفقهـاء والتـي كانـت العمـارة         

أبو : واضحة فيها، وهذا واضح في كتابات     
  .يوسف، والماوردي، وابن تيمية

هذا فضالً عما قام به ابن خلدون من        
ــ  ــة تاريخي ــة تحليلي ــسياسات دراس ة لل

االقتصادية التي أدت إلى خراب العمران،       
) السياسات(وتوصل إلى أن فساد الوسائل      

  .أدى إلى فساد المقاصد
وجدير بالذكر أن تركيـز الخلفـاء       
الراشدين على السياسات الماليـة، وعـدم       
وجود سياسات نقدية كان راجعا الستقرار      
قيمة النقود، والناشئ من تحـريم التعامـل        

، وتحريم االكتنـاز، ودور الزكـاة        بالربا
  .كمحفز لالستثمار

ولقـد أفــرز الفكـر والممارســات   
االقتصادية الغريبة في عصرنا سياسـات      
اقتصادية أدت إلـى كـوارث اقتـصادية،        
وصراع وحروب على الموارد، واستغالل     

  :القوي للضعيف، وعلى سبيل المثال
نجد أن السياسات النقدية تقوم على       -

ة في إدارة الـسياسة     استخدام الفائد 
. النقدية كإحدى الوسائل الـسعرية    

وفي نفس الوقـت يقـوم البنـك         

المركــزي بإصــدار النقــود   
ــوت( ــة ) البنكن ــل الموازن لتموي

بالعجز، فضلًا عن أن المـصارف      
التجارية تقـوم بتوليـد الودائـع       
المشققة مـن ودائـع الحـسابات       

ولقد أكد الواقع العملي أن     . الجارية
ي العامل الرئيسي   هذه السياسات ه  

: في عدم االسـتقرار االقتـصادي     
دورات الرواج والكساد، وفي نفس     

. الوقت عدم استقرار قيمة النقـود     
م، 1929ولعل الكساد العظيم عام     

وأزمة الجنيـه اإلسـترليني فـي       
الثمانينيات من القرن العشرين أدت     
إلى خسارة بريطانيـا فـي ليلـة        
وضحاها مليار جنيـة إسـترليني      

 المضارب اليهودي جورج    على يد 
سورس، وأزمة جنوب شرق آسيا     

ــام  ــة 1997ع ــار قيم م، وانهي
ــة  ــي بورص ــة ف األوراق المالي

 14 مــن 2000نيويــورك عــام 
ــسعة    ــى ت ــون دوالر إل تريلي
تريليونات دوالر، باإلضافة إلى ما     
حدث في المكـسيك واألرجنتـين،      
وغيرها كثير، واآلثار االجتماعية    

هذا فـي   . المدمرة لهذه السياسات  
الوقت الذي يحرم فيـه اإلسـالم       

أخـذًا وعطـاء،   ) الربـا (الفائـدة  
والمضاربة على أسعار العمـالت،     

. والمضاربة في األوراق الماليـة    
وإن من مقاصد الشريعة اإلسالمية     
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استقرار قيمة النقود، والعدل فـي      
واألصفهاني في كتابـه    . المبادالت

" الذريعة إلـى مكـارم الـشريعة      "
ام العـدل فـي األرض      حك: "يقول
األول حاكم من اهللا تعـالى      : ثالثة

وهو الكتاب الذي يأتيه الباطل من      
بين يديه وال من خلفه، والثـاني،       
اآلمر به وهـو كـل واٍل عـدل،         

والثالث النقود المعتبر بهـا قيمـة        
األشياء، وأعالها الـذهب؛ ألنـه      
الحكم في قيمة األشياء المالية، فهو      

وجه كاآللة  من وجه كالحاكم، ومن     
  .للحاكم

والسياسات المالية التي تقوم علـى       -
التمويل بـالعجز مـن ناحيـة، أو       
بسندات بفوائد ثابتة، وما يترتـب      
على ذلك من االنهيار االقتـصادي      
وخصوصا قيمة العملة، وكثير من     
الدول تقاس قوتها االقتصادية بقوة     

  .عملتها
والسياسات االحتكاريـة لوسـائل      -

ضعف الحـافز   اإلنتاج تؤدي إلى    
الشخصي على االستثمار، فـضلًا     
عن شراء السلع بأرخص األسعار     
وبيعها بأغلى األسعار، ولقد نهـى      
اإلسالم عن االحتكـار والتـسعير      
ألنه من الظلم، وال يحقق مقـصد       
الشارع في العـدل فـي تـداول        

  .األموال

ــة،  - ــالمية دول نامي ــدول اإلس ال
وبدرجات مختلفة؛ لذلك من أهدافها     

ا الوصول إلـى تنميـة      ومقاصده
اقتصادية واجتماعيـة وسياسـية     
حقيقية في إطار إسالمي صـحيح،      
وللوصول للهدف المنشود البد أن     
تركز السياسات االقتصادية لتنمية    
العــالم اإلســالمي مــن منظــور 

  :إسالمي على الركائز التالية
اإلصالح االقتصادي الذي يؤهـل      -

الدول اإلسالمية للتقدم االقتصادي،    
ــستمرا،  وأن ي ــاملًا وم ــون ش ك

  .وبسرعة معقولة
االهتمام بحسن توزيـع الـدخول       -

. الثروات، وحماية الطبقات الفقيرة   
وتعتبــر الزكــاة أفــضل وســيلة 
للتصحيح المستمر والفعال لتوزيع    

  .الدخول والثروات
بنـاء وتحــسين وصـيانة البنيــة    -

األساسية، وإعطاء أولوية قصوى    
  .للتنمية البشرية

ي، وتتميز الدول   اإلصالح المصرف  -
اإلسالمية بإمكان التحول للصرافة    

  .اإلسالمية
حماية المجتمع من التواطـؤ بـين        -

الحكومة والقطاع الخـاص بمنـع      
ــسة،    ــم المناف ــار ودع االحتك
وخصخصة اإلنتـاج؛ أي تحويلـه     
ــدا   ــة، ع ــة الخاص ــى الملكي إل

  .الصناعات االستراتيجية
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ــالح اإلدارة   - ــام بإصـ االهتمـ
تعقيـد  الحكومية؛ حيـث يعتبـر      

اإلجراءات الحكومية واختالطهـا    
بالرشوة والمحسوبية مـن أكبـر      
معوقات ومـسببات الهـدر فـي       
الموارد، ومن أقوى عوامل الطرد     

  .لرءوس األموال المحلية واألجنبية
إذا : ضبط أسواق المـال والنقـد      -

نظرنا إلى األزمات التي واجهتهـا      
األسواق المالية المعاصرة نجد أنها     

أولهما التعامل  : تأتي من مصدرين  
في أدوات الدين، والثـاني، البيـع       
والشراء بناء على توقعات تتـصل      
باالتجاهات الخاصـة بالتعامـل،     
وليس باألساسـيات االقتـصادية؛     
األمر الذي حول السوق المالية إلى      
ما يقرب من نادي للقمار بدلًا مـن        
كونه سـوقًا للتعامـل، والنظـام       
المصرفي والمـالي اإلسـالمي ال      

مح بالتعامل في الديون مطلقًـا      يس
وال بــاالقتراض لتمويــل شــراء 
األوراق المالية، وال بالمعـامالت     

 .والعقود القمارية

الحرص على بناء آليات الحـوار       -
االجتماعي والسياسي التي تكفـل     
الوقاية من النزاع وحلـه سـلميا       

 .وبأقل التكاليف إن حدث

  
الحــرص علــى القــيم ومكــارم  -

ن فصل التقـدم    األخالق، وال يمك  

االقتصادي عن القيم األخالقية؛ إذ     
إن البعد عنها يقلـل مـن فاعليـة         
العقود وتفعيل القـوانين المنظمـة      

 .للنشاط االقتصادي

االنفتاح االقتصادي البينـي قبـل       -
االنفتاح العالمي، والدول اإلسالمية    
لديها أكثر من خمس سكان العالم،      
ويزيد مجموع نواتجهـا الوطنيـة      

ة قليالً عن الناتج الـوطني      اإلجمالي
للمملكة المتحدة، ويقل قلـيالً عـن       

 مـن   نقيـد بهـا   ناتج فرنسا، وإن    
مجموع نواتج العـالم ال يتجـاوز       

، وهذا يصور إلى أي حد      4.15%
الحجم االقتصادي للدول اإلسالمية    
مجتمعة، فإذا كـان تعاملهـا مـع        
ظاهرة العولمة ككتلـة اقتـصادية      

ت، واحدة يمكن أن يواجه صـعوبا     
 .فما بالنا لو تعاملت معها منفردة

  

  :الهوامش والمراجع

  
ح االقتصادي، رؤية جودة عبد الخالق، اإلصال. راجع د ) 1

بديلة، تقرير االتجاهات االقتصادية االستراتيجية عام       
م، مركز الدراسات الـسياسية واالسـتراتيجية،      2005

  .31م، ص2005األهرام، عام 
مـستقبل  : نز، بعيدا عن اليسار واليمـين     أنطوني جيد ) 2

السياسات الراديكالية ترجمة شوقي جالل، سلسلة عالم       
، المجلـس الـوطني للثقافـة       )286(المعرفة، العدد   

  .44 -39واآلداب، ص
: ، القاهرة1جالل أمين، مصر في مفترق الطرق، ط     . د) 3

وانظر . 11 -10م، ص 1991دار المستقبل العربي،    
إدراك التحيز في المفاهيم    «ين السيد،   حسام الد : أيضا

ورقة مستخلصة من كتابات الدكتور جالل : االقتصادية
عبد . د: ، تقديم وتحرير»إشكالية التحيز«: ، ندوة»أمين

الوهاب المسيري، المعهد العالمي للفكـر اإلسـالمي        



        مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة 

 43                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       

  
 -911م، الجزء الثاني، ص   1995ونقابة المهندسين،   

912.  
، "بعيدا عنه اليسار واليمين"ب كتا) مترجم(شوقي جالل ) 4

  ." جيدنزينطونأ" ةلمؤلف
، "أوهام الرأسمالية العالمية: الفجر الكاذب"جون جراي، ) 5

المجلـس األعلـى    : أحمد فؤاد بلبع، القاهرة   : ترجمة
 المشروع القومي للترجمة، ومكتبة الـشروق،    -للثقافة
  .302 -292م، ص2000

المؤسسة للعولمة من   المبادئ االقتصادية   "بول بيروخ،   ) 6
مجلة : حسن بيومي، الكويت: ، ترجمة"منظور تاريخي
  .م2001 فبراير -يناير) 104(العدد . الثقافة العالمية

الماضى : جون كينيث جالبريت، تاريخ الفكر االقتصادي) 7
: أحمد فؤاد بلبع، تقـديم    : صورة من الحاضر، ترجمة   

، )261(إسماعيل صبرى عبد اهللا، سلسلة عالم المعرفة 
 الكويـت،  -المجلس الوطني للثقافة والفنـون واآلداب  

  .296 -295م، ص 2000سبتمبر 
  .330جالبريت، مرجع سابق، ص ) 8
  : رسم شومبيتر الحدود بين أنواع الفكر االقتصادي) 9

التــي أســماها التحليــل ( النظريــة االقتــصادية –أ
التي تصوغ قوانين عامـة حاكمـة       ) االقتصادي

صادية متتبعة خطى مناهج العلـوم      للعالقات االقت 
  .الطبيعية حتى مرحلة التعبير الرياضي

 السياسة االقتصادية، أو اإلجـراءات التطبيقيـة        –ب
المستوحاة من أفكار غالبة في وقتها، والمعبرة عن 

  .مصالح معينة
 المذهب االقتصادي والمحتوى األيدلوجي الـذي     -جـ

  .يحمل دائما عنصر التبشير والتحبيذ
  .331لمرجع السابق، ص ا) 10
إسماعيل صبري عبد اهللا، فـي تقديمـه لكتـاب          . د) 11

  .12جالبريت، مرجع سابق، ص
  .317 -316جالبريت، مرجع سابق، ص ) 12
  .326المرجع السابق، ص ) 13
نظرة عامة على : وقت إعادة التفكير بكل شيء : انظر) 14

إيهاب عبد الرحيم محمد،    . د: الحالة العالمية، ترجمة    
ـ   Time to rethink everythingوان األصـلي  العن

 بين New scientistونشر على عدة حلقات في مجلة 
م، والمنشور فـي مجلـة      2002شهري إبريل ومايو    

م، 2003، مايو ويونيـو   )118(الثقافة العالمية، العدد    
  .46ص

  .47المرجع السابق، ص) 15
  .48نفس المرجع السابق، ص ) 16

  
  .49نفس المرجع، ص ) 17
:  حازم الببالوي، دور الدولة في االقتصاد، القاهرة       .د) 18

  .18م، ص1999دار الشروق ومكتبة األسرة، 
  .19نفس المرجع ، ص) 19
  .20-19نفس المرجع، ص ) 20
  .22حازم الببالوي، مرجع سابق، ص. د) 21
محمد سليمان هدى، مناهج البحث     . د: راجع في ذلك   )22

معيـة،  دار المعرفـة الجا   : االقتصادي، اإلسـكندرية  
، مصطفي دسوقي كسبة، مناهج     12 -10م، ص 1989

بحث وكتابه التاريخ االقتصادي اإلسـالمي، مـؤتمر        
م، 1998 إبريل 27 -25التاريخ االقتصادي للمسلمين، 

ـ          ، 3مركز صالح كامل لالقتـصاد اإلسـالمي، جـ
  .30-26ص

حاتم عبد الجليل القرنشاوي، فـي حـوار حـول          .  د )23
حلقة نقاشية من مجموعة من االقتصاد اإلسالمي، وقائع 

محمد عبد الحليم عمـر، سلـسلة       . د: العلماء، تحرير 
مركز صالح  : ، القاهرة )17(الدراسات والبحوث رقم    

  .91 -90م، ص1999كامل لالقتصاد اإلسالمي، 
دار : مالك بن نبي، المسلم في عالم االقتصاد، القاهرة        )24

  .115 -110الشروق، ص
وهام علموية حول الحداثة    أبو يعرب المرزوقي، أ   . د )25

، )199(، مجلة المستقبل العربي، العدد 90الغريبة، ص
مركـز دراسـات الوحـدة      : م، بيروت 1995سبتمبر  
  .العربية

محمود عبد الفضيل، مقدمة في المحاسبة القومية،       .  د )26
 .م1982دار النهضة العربية، : القاهرة

  :راجع في ذلك كالً من) 27
ل التنمية في إطار اقتصاد     حاتم القرنشاوى، تموي  . د

إسالمي، ندوة موارد الدولة الماليـة فـي المجتمـع         
 19 -12: الحديث من وجهة النظر اإلسالمية، القاهرة

م، نظمها المعهد اإلسـالمي للبحـوث       1986إبريل  
والتدريب ومركز االقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر      

  .وبنك فيصل المصري
ة وتكنيك التنمية  يوسف إبراهيم يوسف، استراتيجي   . د

االتحاد الدولي للبنوك : االقتصادية في اإلسالم، القاهرة
  .م1981 -هـ1401اإلسالمية، 

 .3 الجوزية، ابن قيم، الطرق الحكمية، ص)28
حامد أحمد . د:  ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق    )29

م، ص  2004دار الفجـر للتـراث،      : الطاهر، القاهرة 
351. 

 .354 ابن خلدون، ص  ابن خلدون، مقدمة)30
 .353 مقدمة ابن خلدون، ص )31
محمد جلوب فرحان، الفكر االقتصادي في كتابات       .  د )32

، السنة  )35،  34(الماوردي، مجلة االجتهاد، العددان     
 .192م، ص 1997 -هـ1417، )9(



        مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة مصطفى دسوقي                                                                  االقتصاد السياسي لإلصالح في األمة 

 44                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       أمتي في العالم                                       

  
 الماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخـالق         )33

ن السيد،  رضوا: الملك وسياسة الملك، تحقيق ودراسة    
م، 1997دار العلوم العربية،    : الطبعة األولى، بيروت  

  .203ص 
 .207 الماوردي، تسهيل النظر، ص )34
جعفر البيـاتي،   :  الطرطوشي، سراج الملوك، تحقيق    )35

 .369م، ص 1990، لندن، 1ط
 ابن الحداد، الجوهر النفيس في سياسة الرئيس، تحقيق   )36

ر الطليعـة،   دا: ، بيروت 1رضوان السيد، ط  : ودراسة
 .62 -61م، ص 1983

 .275 الماوردي، تسهيل النظر، ص )37
 .276  الماوردي، تسهيل النظر، ص )38
شوقي دنيا، ابن خلدون مؤسس علم . د:  راجع في ذلك)39

دار معـاذ للنـشر والتوزيـع،       : االقتصاد، القـاهرة  
رفعـت العوضـي، تـراث      . م، د 1993 -هـ1414

لة الدراسـات   المسلمين العلمي في االقتـصاد، سلـس      
مركز صـالح   : القاهرة) 8(والبحوث االقتصادية رقم    

عبد اهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعـة األزهـر،         
  .م1998

  .351 مقدمة ابن خلدون، ص )40
  .354  مقدمة ابن خلدون، ص )41
شوقي دنيا، ابن خلدون مؤسس علـم االقتـصاد،         .  د )42

  .158ص
  .351 -350 مقدمة ابن خلدون، ص )43
  . 351 -350دمة ابن خلدون، ص  مق)44
شوقي دنيا، ابن خلدون مؤسس علـم االقتـصاد،         .  د )45

  . 154 -153ص
قراءة في نمـاذج    : سيف عبد الفتاح، تنظير السنن    .  د )46

: سننية لدى ابن خلدون، ندوة عبد الرحمن بن خلدون        
قراءة معرفية ومنهجية، كلية اآلداب جامعة عين شمس 

  .م6/8/2000 -5: القاهرةومركز الدراسات المعرفية، 
مـدخل  : نحو تفعيل مقاصد الـشريعة    " جمال عطية،    )47

، السنة  )103(، مجلة المسلم المعاصر، العدد      "تنظيري
  .148م، ص 2002 -هـ1423، )26(


