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عن املجلة..
مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث يف مجاالت االقتصاد والصيرفة اإلسالمية،
وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي
(عربي  -اجنليزي) من بحوث ودراسات يف مجال االقتصاد والصيرفة اإلسالمية ،كما
تهدف إلى نشر الوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من
وسائط النشر الورقية وااللكترونية.

الرؤية..
أن تكون مجلة علمية دولية رائدة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..
نشر البحوث العلمية احملكمة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايير العاملية
املعتمدة.

االهداف..

ــ إتاحة الفرصة للباحثني محلياً وعاملياً للتحكيم والنشر يف مجال الصناعة املالية
اإلسالمية.
ــ اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايير العلمية املعتبرة.
ــ حتقيق عاملية الصيرفة اإلسالمية وفق الرؤية العصرية بضوابطها الشرعية وأخالقياتها
املهنية.
ال وثائقياً
ــ تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون سج ً
للبحوث والدراسات يف مجال الصناعة املاليةاإلسالمية.
العناوين للتواصل:
http://www.mashurajournal.com

info@mashurajournal.com
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هيئة التحرير
رئيس التحرير

نائب رئيس التحرير

د .خالد بن إبراهيم السليطي

د .أسامة قيس الدريعي

مدير التحرير

فريق التحرير
محمد مصلح الدين مصعب (ماجستير)
محمد نفيل محبوب (ماجستير)
ن ـ ـ ـ ـ ّوار سـ ــالم الــزبي ــدي

د .فؤاد حميد الدليمي
نائب مدير التحرير

جمال
د .إبراهيم حسن ّ

الهيئة االستشارية
• د .خالد إبراهيم السليطي

الثقايف (كتارا) (قطر).

املدير العام احلي

• أ.د .عائشة يوسف املناعي عميد كلية الدراسات
االسالمية يف جامعة حمد بن خليفة (قطر).

• أ.د .يوسف محمود الصديقي عميد كلية
الشريعة والدراسات االسالمية يف جامعة قطر (قطر).

• أ.د .عياض بن نامي السلمي مدير مركز
التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(السعودية).

• د .العياشي الصادق فداد باحث بقسم االقتصاد
اإلسالمي والتنمية والتعاون االقتصادي باملعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي
للتنمية جـدة (اجلزائر).

• أ.د .علي محمد الصوا عضو هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية ببنك األردن دبي اإلسالمي (االردن).

• أ.د .نظام محمد هندي

واالقتصاد ،جامعة قطر (قطر).

عميد كلية اإلدارة

• د .خالد شمس عبدالقادر

واالقتصاد بجامعة قطر (قطر).

أستاذ يف قسم املالية

• أ.د .صالح قادر كرمي الزنكي رئيس قسم
الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية جامعة قطر (قطر).

• د .عصام خلف العنزي عضو هيئة التدريس
يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت
(الكويت).

• د .السيد عبد اللطيف الصيفي أستاذ مشارك
كلية الدراسات االسالمية جامعة حمد بن خليفة  -قطر
(مصر).
• د .مراد بوضاية مدرس منتدب بجامعة الكويت
بكليتي الشريعة واحلقوق (اجلزائر).

• د .أسامة قيس الدريعي العضو املنتدب الرئيس
التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر).
• أ.د .محمد نصران بن محمد عميد كلية
الدراسات اإلسالمية اجلامعة الوطنية املاليزية
(ماليزيا).

• أ.د .عبد الودود السعودي استاذ مشارك يف
قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة والقانون جامعة
السلطان الشريف علي اإلسالمية بـــرونـــاي (بروناي).
• د .فؤاد حميد الدليمي رئيس مجموعة الرقابة
والتدقيق لدى بيت املشورة لالستشارات املالية
(العراق).
• د .أحمد بن عبد العزيز الشثري استاذ
مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية إدارة األعمال
جامعة سلمان بن عبد العزيز السعودية(السعودية).

• د .وائل مصطفى حسن

(مصر).

محاضر جامعي

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

اجلامعة الوطنية(اليمن).

• د .بشر محمد موفق لطفي

جامعة اململكة(البحرين).

محاضر يف

كلية إدارة األعمال

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن شركة بيت المشورة
لالستشارات المالية

توطئة:
شركة بيت املشورة لالستشارات املالية هي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست
عام ٢٠٠٧م ،وتعد األولى يف دولة قطر يف تقدمي االستشارات املالية الشرعية والرقابة
والتدقيق للمؤسسات املالية اإلسالمية ،باإلضافة إلى االستشارات اإلدارية والتدريب
والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول واألعمال اإلبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات واألفراد،
وألجل رفع مستوى األداء انضمت شركة بيت املشورة لعضوية حتالف مجموعة(،)LEA
وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور السريع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت شركة بيت املشورة
إلى تقنني أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة متاشياً مع التطور السريع
واالنتشار الواسع ألعمال التمويل اإلسالمي يف العالم ،باإلضافة إلى االهتمام باجلانب
العلمي واملعريف املتمثل يف نشر املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون شريكاً
حقيقياً يف جناح العمل املصريف اإلسالمي.
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رؤيتنا:
أن نكون شركة رائدة عاملياً يف تقدمي االستشارات الشرعية والتدقيق والتطوير والتدريب
يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:
نشر املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية ،ومتابعة تطبيقها
بأعلى معايير اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنصر البشري
املؤهل.

قيمنا:
األمانة املصداقية االحترافية الشفافية روح الفريق السرية.

أهدافنا:
نشر ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.
استحداث وتطوير منتجات مالية إسالمية تواكب النمو يف الصناعة املالية
اإلسالمية وتدعيم وضعها التنافسي.
االستثمار يف العنصر البشري إلعداد كوادر مؤهلة علمياً وعملياً يف مجال
الهيئات االستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
التواصل مع املؤسسات املالية محلياً وإقليمياً وعاملياً.
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أحكام وشروط النشر
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مواصفات النشر

أوال :شروط النشر العامة:
١ـ تعنى املجلة بنشر املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلجنليزية ،سواء أكانت
بحوث أصيلة ،أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ألطاريح علمية مما له
صلة مبجال التخصص.
بأي وسيلة من وسائل النّشر ،وال ق ّدمت للنّشر
نشرها،
يسبق
لم
التي
البحوث
٢ـ تعنى املجلة بنشر
ّ
يف مجلة أخرى ،ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف آخر صفحة بالبحث عند
إرساله للمجلة.
3ـ أصول البحث التي تصل إلى املجلة ال تر َد سواء نشرت أم لم تنشر.
4ـ ال يجوز نشر البحث يف مكان آخر بعد إقرار نشره يف املجلة إال بعد احلصول على إذن خطي
بذلك من رئيس التحرير.
٥ـ اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعبر عن رأي املجلة.

ثانيا :شروط النشر اخلاصة بالنص املقدم:
١ـ ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )3٠صفحة من القطع العادي ( )A4مبا يف ذلك
امللخصني :العربي واالجنليزي ،وكذا املراجع واملالحق.
٢ـ حجم اخلط ونوعه:
أ  -البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها ،)١6( :وخط الهامش ،)١٢( :ونوع
اخلط.)Traditional Arabic(:
ب  -أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط ،)١4( :والهامش،)١٠( :
ونوع اخلط.)Times New Roman( :
3ـ يرفق البحث مبلخصني باللغتني :العربية واإلجنليزية ،على أن ال يتجاوز كل واحد
منهما( )3٠٠كلمة بلغة رصينة ،ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد
الذي أتى به البحث يف بداية امللخص.
4ـ يُقسم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفاظاً على نسق البحوث
والتقارير املنشورة يف املجلة ،على النحو اآلتي:
أ  -املقدمة وتشمل :موضوع البحث وأهميته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه،
والدراسات السابقة(إن وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية.
ب  -منت البحث ،وينبغي أن يكون مقسماً إلى مباحث ومطالب متسقة ومترابطة.
ج  -احلرص على عرض فكرة محددة فـي كل مبحث جتنباً إلطالة الفقرات والعناوين
الفرعية.
د  -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و (التوصيات).
هـ  -قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
 ٥ــ ضرور التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية ،ومنها:
16
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مواصفات النشر

أ  -إتسام البحث باألصالة واجلدية وسالمة االجتاه علمياً وفكرياً.
ب  -البُعد عن التجريح لألشخاص والهيئات أثناء النقد العلمي بالبحث.
ج  -معاجلة البحث القضايا املُعاصرة واألقرب إلى حاجة الواقع اإلنساني معاجلة نظرية
تطبيقية.
د  -مالزمة املوضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات الشخصية.
6ــ حسن الصياغة العلمية للبحث ،وهذا يعني مراعاة ما يلي:
أ  -سالمة اللغة واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب  -مراعاة عالمات الترقيم والقواعد اإلمالئية.
ج  -الدقة يف التوثيق وتخريج النصوص والشواهد(فيراعى ذكر البيانات األساسية:
عنوان الكتاب،املؤلف ،اجلزء والصفحة...الخ) حسب أصول املنهج العلمي املعمول به فـي
توثيق الدراسات ذات الصلة ،أما إذا خال املرجع من بيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف
عليه على النحو اآلتي:
ــ بدون مكان النشر( :د .م) .بدون اسـم النـاشر( :د .ن).
ــ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النشر( :د .ت).
د  -توضع هوامش كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم هوامش البحث متسلس ً
ال من بداية
البحث إلى آخره.
هـ  -تثبت مصادر ومراجع البحث يف فهرس يلحق بآخر البحث.
و  -أما الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها فيراعى فيها ما يلي:

ــ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض
واألسود وترقم ترقيماً متسلس ً
ال ،وتكتب أسماؤها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.

ــ تدرج اجلداول يف النّص وترقم ترقيماً متسلس ً
ال وتكتب أسماؤها يف أعالها ،أما
املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل اجلدول.
ثالثا :سير البحوث:
ـ ترسل األبحاث إلكترونياً إلى العناوين اخلاصة مبوقع
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األولي للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه.
ـ ُحت َّكم البحوث والدراسات املقدمة للنشر يف املجلة من قِ بل اثنني من احملكمني على
األقل.
ـ تُعاد البحوث إلى الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
بأي وسيلة
ـ إذ مت قبول البحث للنشرّ ،
فإن كافة حقوق النشر تؤول للمجلة ،وال يجوز نشره ّ
ّ
من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية ،إال بإذن كتابي من رئيس هيئة حترير املجلة.
ـ تنشر البحوث على املوقع الرسمي للمجلة حال إجازتها من قبل احمل ّكمني وتعتبر بحوثاً
منشورة من حينه وحتال إلى الدور بانتظار الطبع.
ـ إذا مت نشر البحث مينح الباحث نسخة مجانية من املجلة التي مت نشر بحثه فيها.
املجلة(.)info@mashurajournal.com
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعني ،أما بعد:
فيس ّر أسرة «مجلة بيت املشورة» أن تضع بني يدي قرائها األفاضل إصدارها
اجلديد «العدد اخلامس» ،والذي يتزامن مع اإلجناز الذي حققته املجلة
ضمن سياستها بتوسيع دائرة النشر وإتاحة البحوث والدراسات للمستفيدين
وذلك بانضمامها ألشهر وأقوى قواعد البيانات الرقمية العلمية واملعتمدة
عاملياً وأكادميياً؛ فقد أصبح بفضل اهلل تعالى محتوى أعداد املجلة متاحاً
على قواعد بيانات «دار املنظومة» ،و«املنهل» ،و«معرفة».
لقد احتوت املجلة يف عددها هذا على جملة من البحوث العلمية األصيلة
املتخصصة ،والتي تنوعت ومتيزت مواضيعها لتشمل مجاالت عدة تتعلق
باالقتصاد والصيرفة اإلسالمية ،حيث خضعت بحوث هذا العدد حسب
إجراءات املجلة للمراجعة والتحكيم وفق املعايير املهنية واملعتمدة عاملياً،
ليتحقق النفع والهدف املنشود من خالل اإلسهام البحثي والعلمي يف
بناء االقتصاد والنهضة املصرفية وفق الرؤية اإلسالمية ،وهذا ما تسعى
إليه مجلة بيت املشورة غير الربحية من خالل اهتمامها وريادتها يف نشر
البحوث املتخصصة ،ودعمها املعريف بإتاحة الدراسات العلمية للمستفيدين
واملتخصصني.
كما يس ّر أسرة املجلة تواصل القراء واملهتمني وتلقي أفكارهم ومشاركاتهم يف
تطوير املجلة على املستوى العلمي والفني ،فإننا نؤمن بأن مسؤولية املضي
نحو الريادة وبلوغ األهداف تكاملية بني الباحثني والقراء وأسرة التحرير ،لذا
نأمل إحتافنا بآرائكم ومقترحاتكم التي ستكون محل عناية وتقدير من قبلنا،
سائلني املولى عز وجل أن يوفق اجلميع لكل خير.
هيئة حترير املجلة
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قراءة من خالل قسم االقتصاد اإلسالمي يف جامعة أم القرى

د .محمد بن حسن الزهراني
قسم االقتصاد اإلسالمي  -جامعة أم القرى
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ستعرض الدراسة لتجربة تعليم تخصص االقتصاد اإلسالمي كما جتسدت يف قسم
االقتصاد اإلسالمي احلالي بجامعة أم القرى  ،والذي مر بتحوالت مت رسمها على
شكل أطوار  ،ويف طورين عانى القسم احلالي من أزمات بدت للكثير بأنها عرضية،
فتدنت درجة الفعالية للتعامل مع تلك األزمات وباعتبار آخر بأنها جزئية والتي
حتولت بفعل التباطؤ الزمني إلى ٍ
حتد أحالت القسم إلى مجرد قسم مساند  ،يصدر
مواده املعرفية إلى أقسام أخرى ومنها قسم احملاسبة الذي يعد املنافس األول على
النسبة الكبرى من حجم الطلب على البرامج التعليمية سواء على مستوى الكلية
 سابقاً الشريعة والدراسات اإلسالمية -أو على مستوى الكليات النظرية ،ومنهنا جاء الهدف الرئيس للدراسة يف تقدمي مقترح لبناء القدرات التنافسية لبرنامج
يدرس حقل االقتصاد اإلسالمي ،عبر إطار كلي يعيد هيكلة البرنامج التعليمي،
وتهيئته للتكيف مع املتغيرات الداخلية ،واملستجدات اخلارجية حيث التنافس بني
جامعات دولية عربية وإسالمية وأجنبية على تدريس حقل االقتصاد اإلسالمي ،أو
أحد فروعه ومناطقه مثل «التمويل اإلسالمي» و «املصارف اإلسالمية».

 م٢٠١6  اكتوبر- ) ــ دولة قطر٥( العدد

Abstract
The study will deal with the experience of offering the Islamic Economics
course as academic specialization by the department of Islamic Economics
at Umm Al-Qura University. The specialization had undergone different
modification iterated in the form of phases, among them two phases are
of those in which the department had experienced crises deemed to be
passing by most of the stakeholders, therefore they were dealt poorly as it
were also considered to be partial; nevertheless, in due course of time they
embodied a challenge that transformed the position of department and
classified it as “supportive department” producing the course content for
other specializations such as accounting, the top ranker of the university as
per the students’ demand, - previously Shari’ah and Islamic studies – or as
per the theoretic faculties. Hence, the aim of the study is to present a plan
for building the competitive skills for the program which study the field of
“Islamic Economics” i.e., through a comprehensive framework for restoring
the educational program, capable of accommodating the internal as well as
external changes synchronizing with the competition among the international,
Arabic and Islamic universities offering Islamic economics or its branches
such as “Islamic Finance” and “ Islamic Banking”.
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لقد شهد حقل االقتصاد اإلسالمي اهتماماً كبيراً منذ التحشيد العلمي له ،حيث
املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي واملنعقد بجامعة امللك عبدالعزيز رحمه
اهلل تعالى وبقيادة تنظيمية(() جمعت عدداً من كبار املتخصصني يف حقل االقتصاد
الغربي والسيما يف شقه الرأسمالي ،والذين كانوا على وعي بأن حترير األمة
اإلسالمية على مستوى شعوبها ،يكون من خالل حتريرها الفكري والتعليمي ،وأن
كسر احللقة اخلبيثة من التبعية السياسية ثم االقتصادية إلى الثقافية وصوالً
إلى التبعية االجتماعية ،ال يكون من حيث املتاح املباح ،ومن حيث اإلمكانات ،ومن
حيث االشتغال بقوة ناعمة ،إال عبر احلقول املعرفية ،وكان االقتصاد اإلسالمي
أول تلك احلقول وال زال أكثرها ظهوراً واشتغاالً على مستوى الساحة ،وأقواها
جداالً يف واقع التعليم والبحث العلمي ويف واقع مؤسسات املجتمع ،ومع ذلك فإنه
يف بداية ظهوره وجهت االنتقادات إلى شرعية وجوده ،فهل يوجد حقل تعليمي
وعلمي يقوم على الدين ،ويرتكز على القيم ،ويتناول السلوك االقتصادي من حيث
حليته وحرمته؟ وذلك يف ظل الزهو بالفلسفة الوضعية وبتطوراتها املختلفة ،التي
جعلت من أهم دعائمها ،إقصاء الدين بالطبع يف تلك املنطقة -سواء على املستوى
اجلغرايف أو على مستوى الفلسفي حيث العلمانية الشمولية ،وإلغاء أي دور لغير
ما تنطق به التجربة عبر املشاهدة ،ومبا يخبر به واقع الظاهرة ،يف لغة حتال إلى
رموز تعالج بالترييض والتقييس ،ولكن بتكتيك علم أولئك املخلصني أن استهداف
الشعوب هو بداية النجاح ،فتركزت جهودهم األولى يف حتويل القطاع النقدي يف
املجتمعات اإلسالمية ممث ً
ال يف املصارف التجارية من آلية الربا إلى آلية املشاركة
يف الغرم والغنم ،وتخليص املداينات من الربا إلى بيوع املرابحة وأشباه ذلك ،فبدأ
التحرير وبشكل جزئي حيث النوافذ أي نوافذ اخلدمات املصرفية اإلسالمية ،حتى
حتولت مصارف كبيرة إلى العمل وفق مباديء املصرفية اإلسالمية ،وهكذا بدأ
احلقل يفرض نفسه على األقل يف مناطق من املجتمعات بظهور املصارف التجارية
الالربوية ،وبزيادة عدد النوافذ ملصارف جتارية ربوية ،ثم بدأ االنتشار والتوسع
بفضل اهلل تعالى ،وامتد األمر إلى حاللية التعامل باألسهم شراء يف حالة إصدارها،
وظهر مصطلح «األسهم النقية» وتداوله جمهور املتعاملني ،وأخذت الشركات تسعى
جاهدة إلى حتديد موقفها أوالً ،واظهار ميزانياتها خالية من التعامل الربوي أخذاً
وعطا ًء ،وهكذا نعود إلى جناح تكتيكات أولئك املخلصني حيث التوجه إلى الشعوب،
ومن ثم بدأت بشائر النجاح على مستوى االستراتيجية ،والتي كان من أهم جتليات
النجاح هذه املرة تدويل الفكر االقتصادي اإلسالمي والسيما املالي منه ،وذلك بعد
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حدوث الكارثة املالية الربوية يف الرئة الليبرالية ،يف داخل مناطق الفكر االقتصادي
الدهري ،وهو ما يعد يف حد ذاته جناحاً ولو على املستوى التسويقي والثقايف ،وذلك
بتراجع املركزية الغربية ،كما أن تلك الكارثة املالية للرأسمالية الربوية دفعت يف
جانبها اإليجابي إلى سياسة إعادة هيكلة حقل االقتصاد اإلسالمي ،السيما وأن ذلك
التكتيك على مستوى اجلماهيري ممثال يف مؤسسات التمويل الالربوية ،قد أحدث
خلال يف توازن األهميات يف احلقل ،فزادت األهمية النسبية لقطاع التمويل الالربوي
يف حني انخفضت بل تراجعت نسبة االهتمام بالتحليل النظري ،وليس هذا فقط،
بل إن حجم ونوعية االستثمار قد تعرضت خللل أيضاً ،فكل النشاطات والفعاليات
على مستوى البحث العلمي توجهت إلى منطقة التمويل الالربوي داخل احلقل،
مما أدى إلى ضعف حجم االستثمارات يف منطقة التنظير على مستوى الظواهر
االقتصادية ،وليس هذا فحسب بل إن تلك التدفقات االستثمارية يف منطقة التمويل
الالربوي قد أحدثت فجوات اختاللية ،فظهرت فجوة «الشرعية» و « املشروعية»
وهو ما يطلق عليها داخل األدبيات العلمية ب»أزمة الثقة» والصحيح «أزمة الشرعية
 /املشروعية» ،وظهرت أيضاً «الفجوة التتابعية» حيث أصبح الفكر املالي الالربوي
يتبع بل ويتتبع الفكر املالي الربوي عبر منتجاته املالية ،ليحيلها إلى منتجات مالية
الربوية ،فوقع يف فجوة اختاللية ثالثة سميناها «الفجوة التعاكسية» ويف ظل تلك
الفجوات االختاللية ويف ظل عدم التوزان من حيث حجم ونوع االستثمارات يف
حقل االقتصاد اإلسالمي ،طالبت أصوات بإعادة هيكلة احلقل ،وعلى كل ميكن أن
جنمل آثار تلك التكتيكات يف حصول بعض األهداف االستراتيجية من حيث حترير
فكر األمة اإلسالمية من التبعية الفكرية واملالية ،وحترير أجزاء من شعوب األمة
اإلسالمية من حبائل الشيطان حيث الربا ،وحترير التعليم اجلامعي من التبعية
املدرسية لتعاليم الفكر االقتصادي الدهري سواء يف منوذجه السميثي والتقليدي
احلديث ،أو التقليدي املجدد ،وذلك بإدخال مقررات أو مفردات تتناول الظواهر
االقتصادية من منظور جديد هو االقتصاد اإلسالمي ،بل وأكثر من ذلك بدأت بعض
اجلامعات ممثلة يف كليات االقتصاد والعلوم املالية وبالذات يف أقسام االقتصاد
تؤسس لشعب أو مسارات فرعية يف بعض فروع حقل االقتصاد اإلسالمي «التمويل
اإلسالمي» و«املصارف اإلسالمية».
إذا كان ذلك العرض على مستوى احلقل ،فإن الدراسة ستعرض لتجربة لتعليم
احلقل ،هذه التجربة جتسدت يف قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي بجامعة أم
القرى ،والذي مر بتحوالت مت رسمها على شكل أطوار ،ويف طورين عانى القسم
احلالي من أزمات بدت للكثير بأنها عرضية ،فتدنت درجة الفعالية للتعامل مع تلك
األزمات وباعتبار آخر بأنها جزئية ،وسيزيد من ضعف االستجابة لهذه األزمات
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التي حتولت بفعل التباطؤ الزمني إلى ٍ
حتد أحالت القسم إلى مجرد قسم مساند،
يصدر مواده املعرفية إلى أقسام أخرى ومنها قسم احملاسبة الذي يعد املنافس
األول على النسبة الكبرى من حجم الطلب على البرامج التعليمية سواء على مستوى
الكلية سابقاً الشريعة والدراسات اإلسالمية أو على مستوى الكليات النظرية ،ويف
ظل التحرر من التهديد املعاشي ،حيث توفر النصاب التدريسي ألعضاء الهيئة
التدريسية ،ومن ثم احلصول على بدل التعليم ،تناقصت مستوى الفعالية يف مجابهة
ذلك التحدي ،وبدليل جتريبي هو عدم تطوير اخلطة الدراسية التي يرى الكثير أن
تغييرها وفقا لطريقة احلذف واالستبعاد والدمج واإلدخال ،ستحقق النجاح على
التحدي ،ولهذا بقي التحدي قائما ويزداد قوة بسبب سياسة ثبات جانب الطلب،
واملتجسد يف حتديد أعداد املقبولني لاللتحاق رغبة ودفعا يف السنة الدراسية .ومن
األدلة التجريبية على الفجوة االختاللية ما بني التـحدي ومــا بني نوع االستجابة،
خضوع االستجابة ملنطق سلطة السوق ،وعلى مستوى التوصيف للتحدي يف
اختزالها يف مشكلة التوظيف ،وإن كان هذا صحيحاً على مستوى املتغيرات التي
تشكل التحدي ،إال أنها ال تتسم بالكفاءة لوجود متغيرات أخرى وتسهم بدرجات
كبيرة يف جماع التحدي ،هذا إلى جانب قيام نوع تلك االستجابة إلى افتراضات غير
واقعية ،واجلهتان باجتماعهما أو بانفرادهما يعانيان من ضعف الكفاءة التفسيرية،
مما يترتب عليه ضعف يف سياسات اإلصالح أو التطوير املجابهة للتحدي.
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والدراسة احلالية تذهب بافتراضاتها إلى أنه لن يتسنى قلب االنخفاض املستمر
يف حجم الطلب على برنامج تعليم حقل االقتصاد اإلسالمي ،إال من خالل إحداث
تغييرات ترتكز على «التنافسية» التي تعني يف كتاب اهلل وسنة رسوله  -صلى اهلل
عليه وسلم  -التسابق يف اخليرات حيث النافع للعباد يف العاجل واآلجل ،وهو ما
يعني من جهة مقابلة القطيعة مع األبعاد اإليديولوجية للتنافسية كما هي ثاوية يف
فلسفة الصراع املتجذرة يف األسالف اصطناعاً من اإلغريق إلى الرومان وصوالً
باتصال مقطوع من حيث الساللة باملفكرين األوربيني واألمريكان من أمثال « دروان،
آدم سميث ،هربرت سبنسر إلى ميلتون فريدمان ويف هذا املعنى يقول العروي
تعليقا على مقولة «صدام احلضارات» «هذه أفكار يف عمقها قدمية ،وهي أفكار
أملانية يف األصل ...تتمحور حول ما يسمى بالداروانية االجتماعية القائلة بأن
الصراع هو أصل احلياة وبدون صراع ال يكون تقدم ...ومن األمور الغريبة أن هذه
األفكار التي كان املرء يظن أنها نسيت وأصبحت مطوية يف املاضي تعود وتوظف
ألهداف جديدة»(() ،ومن جهة أخرى يكشف هذا االفتراض للدراسة على ما يغفل
عنه الكثير عند إعادة النظر وإجراء املراجعة لتجربة احلقل املتوسطة األجل،
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وهو البعد الثقايف  /احلضاري الذي وعاه املؤسسون األوائل ولهذا دفعوا مبشروع
حقل االقتصاد اإلسالمي إلى اخلطوط األولى يف املواجهة واملقاومة للغزو الفكري
والثقايف والتعليمي يف مجال من أهم مجاالت احلياة البشرية ،أال وهو املعاش ،ومع
ذلك فإن األجيال التي اشتغلت يف هذا احلقل حولت هذا البعد إلى جانب أو هامش
التفكير والتنظيم للحقل سواء على املستوى التعليمي أم على املستوى البحثي(()،
وما عزز الكارثة املالية للرأسمالية الربوية من إعادة االعتبار إليه ،وأثبتت أن ما
غفل عنه أولئك املشتغلون باحلقل تدريساً وبحثاً ودراسة ،كان خطأ كبيراً ،فالقراءة
لهذا البعد يف هذا احلقل اجلديد سيسهم يف نهوض األمة اإلسالمية سواء من
داخلها ،أو عبر فك حصار املقولة اخللدونية «املغلوب مفتون بالغالب» أو «فتنة
الغالب» ،وهو ما يعني يف نهاية التحليل أن حقل االقتصاد اإلسالمي يعد مظهراً من
مظاهر مكافحة االعتداء الثقايف االحادي واحلد من التغلغل الغربي يف املجتمعات
اإلسالمية والعربية منها ،وليس هذا ببعيد املنال ال من حيث التاريخ وال من حيث
التجارب الثقافية احلاضرة ،فهذه جتربة بعض الدول اآلسيوية التي استطاعت أن
تدخل مفهوم «القيم اآلسيوية» «حقل العالقات الدولية عبر الدفاع ملجموعة من
األنظمة السياسية يف آسيا عن هذا املفهوم يف املنتديات الدولية ،وبخاصة حني
يتعلق األمر بقضايا التنمية والدميوقراطية وحقوق اإلنسان ...فشعوب شرق آسيا
يرجعون تقدمهم االقتصادي لتشبثهم بثقافاتهم األصلية وعدم تأثرهم بالثقافة
الغربية «(() ،بل وبدء «الترويج ملا يسمى باملنظور اآلسيوي حلقوق اإلنسان» وهو ما
حصل بفضل اهلل حلقل االقتصاد اإلسالمي فعبر كتابات تعدت مجال الصحافة
إلى املجال العلمي ،ومن ثم إلى املجال السياسي والتي تتفق على أهمية دور حقل
االقتصاد اإلسالمي بكليته أو عبر ذراعه الديناميكي «مؤسسات التمويل الالربوي»
يف مواجهة الكارثة املالية للرأسمالية الربوية ،من خالل االستثمار يف بنيانه املالي
الذي ينعت بأنه نظام أخالقي ،وهذا النعت يجعل من النظام املالي الالربوي أكثر
قبوالً ،ألنه يجد واقعا يف تلك املنطقة اجلغرافية حيث الغرب ويف ذلك الفضاء
الفكري القائم على الفلسفة املادية ،حيث الدعوة مجددا إلى التفكير يف «أخالق
جتمع أمم العالم»(() ،وقد جتلت مظاهر هذا التفكير يف «إصدار بيان متميز حتت
اسم «إعالن من أجل أخالق عاملية» « وكان « السبب األساسي الذي دعا إلى إصداره،
وهو أن العالم كما جاء يف مقدمة ذلك البيان يواجه أزمات عدة :اقتصادية متمثلة
يف الفقر واملجاعة والبطالة واالستغالل والفروق الفاحشة بني الفقراء واألغنياء
والديون الهائلة للدول الفقيرة ،وأزمة بيئية متمثلة يف انخرام األنظمة البيئية...
( )3الزهراين «علم حديث يبحث عن هوية ووجود».
(� )4سعدي ،م �ص� ،ص .170
( )5عبدالرحمن� ،سوؤال العمل� ،ص ،113وانظر للتو�سع �ص .14( 111

182

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١6م

وأزمة سياسية متمثلة يف ...الصراعات العنيفة على النفوذ ،وأزمة اجتماعية
متمثلة يف االستخفاف بالعدالة وانتشار الفوضى وانهيار األسرة ومتهيش املرأة «
وجتد هذا الدعوة األكثر انتشاراً يف اخلارطة اجلغرافية الغربية من العالم صداها
يف حقل االقتصاد الدهري ،فهناك «ثمة اعتراف متزايد بأن املصلحة الشخصية
واملنافسة ال تشكالن بالضرورة القوى احملركة الرئيسية وراء الفعل البشري ،فهناك
تركيز أيضا على دور اإليثار ،والتعاون ،والقيم األخالقية»(() ودون شك أن قدوم
حقل يرتكز على أخالق الدين اخلامت ،على واقع جغرايف يتشوف إلى «أخالق
الواجب  -كانط  -ال أخالق املنفعة» بنتام سيمثل قوة لعاملية ثانية لإلسالم ،ولهذا
فإن القول بأن حقل االقتصاد اإلسالمي أكثر من كونه حق ً
ال علمياً وتعليمياً ،بل إنه
محرك من محركات «مشروع التجديد احلضاري اإلسالمي» ،يجد واقعاً يصدق
عليه .وإن هذا اإلميان يرفع درجة الفعالية ملواجهة ذلك التحدي ولو على مستوى
التعليم والتدريس لتخصص االقتصاد اإلسالمي ،ألن من خالل هذا النشاط يزداد
النمو املعريف واملنهجي حلقل االقتصاد اإلسالمي ،عبر مد قطاع الدراسات العليا
بباحثني ،ومن ثم رفد قطاع البحث العلمي بجيل جديد من الشباب الباحثني ،ويزداد
ذلك قوة بتأسيس كلية جديدة حتمل اسم «االقتصاد والعلوم املالية اإلسالمية» ،إذن
فقسم االقتصاد اإلسالمي احلالي بتجربته ذات األمد املتوسط ،ومبعاناته من عدة
أزمات حتولت يف شكل ٍ
حتد ،أمام متغيرات إيجابية من جهة وسلبية من جهة ثانية
ويف بعضها متقابلة ،إذ ما أحسن االستثمار فيها حتول القسم ومن ثم الكلية لتكون
بالفعل من مولدات «االقالع» مبشروع التجديد احلضاري اإلسالمي ،ومن هنا تأتي
هذه الدراسة كمحاولة الستثمار تلك الفرص مصطحبة أدوات النظرية التنافسية،
لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة التعليمية اإلسالمية يف احلقول االجتماعية،
وحيث حقل االقتصاد اإلسالمي ،متطلعة إلى التحويل من صناعة تعليمية تستهلك
محليا وعلى مستوى تنفيذي ،إلى صناعة موجهة للتصدير ،وقادرة على توليد
منتجات أخرى دراسات بحوث مقاالت تدريس ونحو ذلك .وميكن بناء على ما
سبق اشتقاق مشكلة الدراسة احلالية ،واستمداد اهميتها ،ورسم أهدافها ،وصياغة
(()
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( )6عبدالرحمن ،م �ص� ،ص .116/115
(� )7سابرا ،م�ستقبل� ،ص � ،89ص  .91 ،90ولهذا يرى بع�ص كبار القت�ساديني الغربيني اأن «علم القت�ساد رمبا ارتكب خطاأ عندما تبنى ا�سطالح
«الر�سد» وكل ما يعنيه ح�سابات �سحيحة و�سخ�سية منهجية مرتبة» وبلغة اأكث نقدا «لعلم اقت�سادهم» (�ص  )90يدعو «�سولو واآندر�سن» اإىل اقرتاح
اأمثلية بولدينغ بديال لأمثلية باريتو ،وذلك «لتقدمي م�سحة اإن�سانية يف نطاق التحليل القت�سادي مت ا�ستبعادها با�سم العلم اخلايل من القيم «(�ص )91
بل اأن «اأمارتيا �سن» حائز على جائزة نوبل يذهب اإىل ما هو اأبعد من تلك الدعوة حيث يقول »:اأن ابتعاد علم القت�ساد عن الأخالق قد اأفقر علم اقت�ساد
الرفاه ،واأ�سعف اأ�سا�ص قدر كبري من علم القت�ساد الو�سفي والتنبوؤي « بل اأنه «ميكن اأن يجعل اأكث اإنتاجية باإعطاء عناية �سريحة اأكرب واأكث
لالعتبارات الأخالقية املوؤثرة يف ت�سكيل ت�سرفات الإن�سان واأحكامه « « كذلك يختم هو�سمان وماكفر�سون يف مقالهما امل�سحي ،يف �سحيفة الأدبيات
القت�سادية عن «علم القت�ساد والفل�سفة الأخالقية املعا�سرة» باأن « القت�ساد امللتزم باجلوانب الأخالقية من مو�سوعه التزاما فعال وبالنقد الذاتي ،ل
ميكن اإل اأن تكون اأكث اإثارة لالهتمام ،واأكث اإ�ساءة ،ويف النهاية اأكث نفعا من اقت�ساد ل يلتزم بهذا «(�سابرا �ص .)91
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أسئلتها ،وحتديد منهجها وحدود نطاقها.

مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة يف ضعف القدرات التنافسية لبرنامج تعليم االقتصاد
اإلسالمي احلالي ،سواء على مستوى قطاعات اجلامعة حيث الكليات النظرية
والتطبيقية يف بعض التخصصات ،وما يترتب على ذلك من ضعف يف األهمية
النسبية لبرنامج تعليم التخصص يف االقتصاد اإلسالمي ضمن برامج الكليات
داخل جامعة أم القرى ،أو على مستوى الكليات املقاربة يف التخصص يف جامعات
مجاورة ،وهو ما يعني ضعف يف معدالت منو الطلب على البرنامج التعليمي .هذا
ومن جهة مقابلة فإن ضعف القدرات التنافسية تدفع إلى زيادة معدالت التسرب
سواء بااللتحاق ببرامج تعليمية أخرى ،أو بطول فترة مكوث الطالب يف القسم،
أو بطء القيد ،وكلها آثار جتمل يف زيادة الهدر املالي ،هذا فض ً
ال عن أثر ضعف
القدرات التنافسية لبرنامج االقتصاد اإلسالمي احلالي على الكفاءة اخلارجية،
واملؤشر عليها يف بطالة املتخرجني من جهة ،ويف التعيني يف غير التخصص.

أسئلة الدراسة:
ـ ما هي أهم األطوار التي مر بها برنامج تعليم االقتصاد اإلسالمي من خالل
قسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى ،وما هي أهم املشكالت التي عانى
منها كل طور؟.
ـ كيف ميكن ملقولة «التنافسية» أن تسهم يف مواجهة التحدي الذي يعاني منه
برنامج تعليم االقتصاد اإلسالمي؟.

أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة احلالية أهميتها مما يلي:
ـ من محاولتها تعزيز القدرات التنافسية لبرنامج يدرس تخصص االقتصاد
اإلسالمي.
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ـ أن الدراسة احلالية ستقدم للمسؤولني عن الصناعة التعليمية لبرنامج
تعليم تخصص االقتصاد اإلسالمي ،وبوجه أخص القائمني على كلية العلوم
االقتصادية واملالية اإلسالمية بحداثة وجودها املؤسسي إلى االستثمار يف خارج
األطر القدمية ،وإلى االشتغال بتفكير جديد وفق رؤية جديدة ،تستهدف بناء
القدرات التنافسية ال للقسم بل للبرامج التعليمية التي تتعدى كونها برامج
تدريسية إلى كونها محرك من محركات مشروع التجديد احلضاري اإلسالمي،
ومن روافع « تعليم إسالمي لعاملية ثانية».
ـ الدور الطموح للملكة العربية السعودية ،فكما أنها متثل قبلة اإلسالم واملسلمني،
وكما أنها تسعى ألن تصبح محركاً رئيسيا ومحوريا يف اخلارطة الدولية احلاضرة
واملستقبلية ،فإن مشروع «االقتصاد اإلسالمي» يعد أحد محركات هذا السعي،
وأحد أدوات الدبلوماسية اخلارجية.
ـ املرحلة النهضوية التي مير بها برنامج تعليم االقتصاد اإلسالمي يف الداخل
اإلسالمي والعربي منه ،ويف اخلارج.

أهداف الدراسة:
ميتثل الهدف الرئيسي للدراسة احلالية يف :تقدمي مقترح لبناء القدرات التنافسية
لبرنامج يدرس حقل االقتصاد اإلسالمي ،عبر إطار كلي يعيد هيكلة البرنامج
التعليمي ،وتهيئته للتكيف مع املتغيرات الداخلية حيث تأسيس كلية جديدة باسم
«كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية» واملستجدات اخلارجية حيث التنافس
بني جامعات دولية عربية وإسالمية وأجنبية على تدريس حقل االقتصاد اإلسالمي،
أو أحد فروعه ومناطقه مثل «التمويل اإلسالمي» و «املصارف اإلسالمية» .وميكن
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ـ ترجع أهمية الدراسة الى العوائد املتوقعة ،والتي يرجى أن تسهم يف تعزيز
القوة التنافسية لبرنامج يدرس تخصص االقتصاد اإلسالمي.
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أن يشتق من ذلك الهدف الهدفني التاليني:
ـ التعرف على واقع برنامج تعليم االقتصاد اإلسالمي من خالل قسم االقتصاد
اإلسالمي بجامعة أم القرى ،من حيث أطواره واملشكالت التي عانى منها كل
طور.
ـ إعادة استثمار أدوات النظرية «التنافسية» يف تصميم اإلطار الكلي لهيكلة
البرنامج التعليمي لقسم جديد يدرس حقل االقتصاد اإلسالمي.

منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة احلالية التحليل النقدي للوقائع املعاصرة التي عايشها الباحث بدء
بنشأة قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي إلى وقت ممارسته للعملية التدريسية داخل
القسم ،واملناقشات التي كانت تدار داخل مجلس القسم ،على املبادرات املقدمة
للمجلس حول تطورات وتطوير برنامج تعليم االقتصاد اإلسالمي ،وكذلك قراءة
نقدية لتجربة البرنامج.

حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة احلالية على مستوى اإلطار الكلي لقسم يدرس حقل االقتصاد
اإلسالمي ،طبقا ملبادئ «التنافسية» .وهو ما ميثل املستوى األول يف بناء القدرات
التنافسية للقسم ،فهناك مستوى حتديد أهداف القسم ،وتعيني املقررات الدراسية،
وتوصيفها ،وصناعة اخلطط الدراسية ،إضافة إلى الوحدات األكادميية التي تزيد
من القوة التنافسية للقسم ومن ثم الكلية سواء على مستوى اجلامعة ،أو على
مستوى الكليات املماثلة ،واملنافسة.
وهكذا مت تقسيم الدراسة إلى ثالث فقرات رئيسية بجانب املقدمة ،ففي الفقرة
األولى مت تناول التحدي الذي واجه برنامج تعليم االقتصاد اإلسالمي من خالل
التعرف على الكيفية التي ادار بها قسم االقتصاد اإلسالمي ذلك التحدي ،وعبر
أطوار مختلفة .وتعرض الفقرة الثانية ملشروع الدراسة عبر االستثمار يف األدبيات
العلمية «للتنافسية» ،لصناعة تصميم يتمتع بقدرة على إحداث «ميزة تنافسية» على
مستوى اإلطار الكلي لهيكلة البرنامج التعليمي حلقل االقتصاد اإلسالمي .يف حني
جاءت الفقرة الثالثة لتبني اجلدوى التنافسية للمشروع املقترح.
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الدراسات السابقة:
 .١دراسة بعنوان« :تقومي قسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى» استهدفت
«تقومي مسيرة قسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى مبكة املكرمة من
خالل اخلطة الدراسية له ومقارنتها باخلطط الدراسية ألقسام االقتصاد
مجال البحث» وداعية الدراسة »:كثرة طلبات التحويل من القسم إلى إقسام
أخرى مما أثر على عدد اخلريجني من القسم فأخذ يف التناقص» ثم ذكرت
الدراسة عوامل تفسر ذلك االنخفاض يف معدل الطلب على برنامج تعليم
االقتصاد اإلسالمي ومنها »:ضعف مالئمة خطة القسم الدراسية املوضوعة
حلاجة سوق العمل» ويف التوصيات مت اقتراح »:أن تكون على هيئة مسارات
بحيث تكون سنتني من الدراسة دراسة عامة ثم تليها سنتني يف تخصص
يليها تخصص دقيق خالل الفصل األخير».

والدراسة احلالية تنطلق من التوصية يف تشعيب  /مسارات لبرنامج تعليم االقتصاد
اإلسالمي ،وقد يكون ذلك وجه اتفاق ،ولكن أوجه االختالف تعدد يف املستويات
التالية:
ـــ مستوى وحدة التحليل:
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 .٢دراسة السحيباني وآخرون وبعنوان»:جتربة قسم االقتصاد يف جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية« »..تستعرض هذه الورقة جتربة قسم االقتصاد
يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية منذ إنشائه عام ١3٩٩هـ حتى
تاريخ إعداد هذه الورقة؛ حيث تبني خطوات إنشاء القسم ،وأهدافه ،والوسائل
املطلوبة لتحقيقها ،واإلجنازات التي حتققت فعال من خالل تتبع مسيرة
تطور القسم .وتركز الورقة بشكل خاص على معالم اخلطط الدراسية التي
ُد ِّرست بالقسم ،واستشراف الرؤية املستقبلية للقسم يف ظل الفجوة احلالية
بني واقع القسم واملأمول منه» .وقد أكدت الدراسة على»:ضعف الطلب على
خريجي االقتصاد بعامة وخريجي القسم بخاصة يف سوق العمل» واعتبرت
أن ذلك الوضع « يضع القسم أمام حتد كبير خاصة يف ظل التغير الكبير
يف الظروف التي أحاطت بالقسم عند إنشائه» وكان من ضمن عدد من
التوصيات التوصية »:حتويل القسم إلى كلية مستقلة ...وتعد املوافقة على
تشعيب القسم أولى خطوات هذا التحول ،الذي يؤمل أن يتم قريبا».
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الدراستان السابقتان وحدتهما التحليلية هي خطة قسم االقتصاد اإلسالمي ،يف
حني أن وحدة التحليل يف الدراسة احلالية هي املبادرات سواء الفردية واجلماعية
(جلان) والنقاشات التي درات حول التطوير وأوضاع تعليم برنامج تخصص
االقتصاد اإلسالمي.
ـــ أداة التحليل:
الدراستان السابقتان تستخدم التحليل عبر تشريح مقارن سواء على مستوى اخلطة
بالنسبة لغيرها من املماثل لها ،و على مستوى التتالي الزمني من خطة إلى أخرى
حلت محل السابقة ،يف حني أن الدراسة احلالية تستعمل أداة التفكيك لألفكار
والنقاشات التي دارت داخل مجلس القسم حول وضعية برنامج تعليم االقتصاد
اإلسالمي.
ـــ مستوى التحليل:
الدراستان السابقتان على مستوى التحليل اجلزئي ،يف حني أن الدراسة احلالية
تعمل على مستوى التحليل الكلي.
ـــ مستوى القيمة املضافة:
الدراسة احلالية وهي تنطلق من فكرة التشعيب  /املسارات إال أنها عملت على
بناء هذا التشعيب  /املسارات وبيان تفصيله ،واستثمرت يف تشييد البناء باألدبيات
العلمية يف «التنافسية» ،ومن نوع االستثمار وبيان البناء جاءت القيمة التي تعد
إضافة على املجمل ،واملوقوف على التوصية بالشيء دون رسم حدوده وتفصيل
بيانه.
أوال التحدي ونوع االستجابة التاريخية:
 )1برنامج قسم االقتصاد وإدارة التحدي:
على الرغم من أن حقل االقتصاد اإلسالمي ليس مجرد حقل من ضمن احلقول
العلمية التي تستثمر يف برامج تعليمية على مستوى التعليم اجلامعي ،بل هو مشروع
جتديدي للحضارة اإلسالمية ،ومن هنا ميكن رفع شعار «تعليم إسالمي لعاملية
ثانية» أي لعاملية الرسالة احملمدية بتعبير حاج حمد قاسم نقول على الرغم من
ذلك ،إال أن هذا احلقل يف بعده التعليمي حيث برنامج تعليم تخصص «االقتصاد
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اإلسالمي» يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة أم القرى(() سابقا
واجه عدة أزمات جزئية عملت استدامتها على تراكميتها ،فتحولت إلى ٍ
حتد يواجه
بقاء وقوة وجود هذا البرنامج التعليمي الذي من خالل خريجيه وبعض الراغبني
يف استمرار دراساتهم العليا ،يتقوى احلقل معرفيا ،ويزداد حجم تداوله ،هذا ما
ستتعرض له الدراسة احلالية يف هذه الفقرة ،وعلى النحو التالي.
الطور األول :طور التوقعات:

( )8اجلفري «تقومي ق�سم� »..ص .10/9
( )9الزهراين ،حممد «ت�سور التاأ�سيل� »..ص  15وما بعدها.
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لقد جاءت توقعات أهل احلماسة من املؤسسني املخلصني للتأصيل اإلسالمي للعلوم
ومنها حقل االقتصاد ،وتأسيس قسم االقتصاد اإلسالمي كبيرة ،وميكن متثل ذلك
يف عدد من املؤشرات الكلية واجلزئية ومنها :زيادة أعداد امللتحقني من خريجي
الثانوية العامة ،ومنو يف معدل القبول ،وصفرية يف معدالت التسرب بشقيه ،ومنو
معريف مؤصل ،ومرجعية متماسكة منطقياً ومنسجمة معرفياً ،ولكن العكس من تلك
التوقعات واجه قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي بعد فترة قصيرة من تأسيسه،
مشكلة التوصيف الوظيفي حلملة شهادة التخصص يف «ديوان اخلدمة املدنية»
وقتها اآلن وزارة اخلدمة املدنية وارتبطت تلك املشكلة مبشكلة التوظيف ،وميكن
جمع تلك املشكلتني يف مصطلح «حتدي النفاذ إلى سوق العمل بقطاعيه العام
واخلاص» مع حتذير من قبل أحد أعضاء الهيئة التدريسية العوضي من حدوث
بطالة يف أوساط املتخرجني من القسم ،باعتبار أن التخصص يف حقل االقتصاد
يعاني من قلة الفرص الوظيفية ،ويف الوقت نفسه توافد عدد من املتعاقدين من
املتخصصني يف حقل االقتصاد الدهري (الوضعي يف مرحلة ثم التقليدي اطالقاً
عاماً يف مرحلة من مراحل عدم االستقرار التي يعاني منها حقل االقتصاد
اإلسالمي على مستوى التعامل مع اآلخر) و املتخصصني على مستوى الشهادات
العليا يف االقتصاد اإلسالمي (جامعة األزهر) ،الذين وجدوا يف مشكلة التوصيف
الوظيفي ،فرصة الستثمار جهودهم يف تطوير القسم عبر خطته الدراسية التي
وضعها املؤسسون األوائل ووفقا لتصور معني للتأصيل اإلسالمي حلقل االقتصاد(()،
التي رأى فيها بعض املتعاقدين من املتعاونني على اخلير لهذه األمة ،إما أنها
تخصصية بحتة ،وإما أنها خليط مشوش من نسقني معرفيني (الفقه  +االقتصاد
الدهري) ،ومن هنا بدأت مرحلة مخاض جديد غلب فيها نزعة االستجابة لتحدي
التوظيف أكثر من أي نزعات أخرى ،فعقدت االجتماعات وطرحت األفكار ،فأنتجت
خطة دراسية تضخمت من جهة ،واتسعت من جهة أخرى فأضيفت مقررات من
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علوم أخرى (احملاسبة  +اإلدارة العامة  +إدارة األعمال) ( )(1وبهذا التضخم من جهة
االتساع من جهة أخرى ،حلت مشكلة التوصيف الوظيفي ،ال التوظيف ،ألن نزعة
الوهم البصري شبيه الوهم النقدي هي الرؤية املسيطرة ،وذلك أن امللقي نظره
يف اخلطة الدراسية من مديري املوارد البشرية يف اجلهات احلكومية ومؤسسات
القطاع األهلي ،يستطيع أن يرسم اخلارطة الوصفية الوظيفية للمتقدم ،وعلى
الرغم من ذلك التعديل أو إذا شئنا جتوزا اطلقنا عليه «تطويرا» ،إال أن مشكلة
التوظيف الزالت قائمة مقارنة بخريجي األقسام املنافسة ،فكانت سبباً يف بقاء تلك
املؤشرات العكسية الكلية محافظة على وضعياتها السابقة ،بل وتزداد قوة بفتح
شعبة «احملاسبة اإلسالمية؟!» ثم باستقالليتها بقسم مجاور يف اجلهة منافس يف
احلصة ،حتى أصبح القسم أي قسم االقتصاد اإلسالمي قسما مساندا يجد وجوده
وبقاء وجوده يف تقدمي مقررات مساندة لقسم احملاسبة وأقسام أخرى ،وبقي وضع
األزمة كما هو يزداد بتراكمية السنوات.
الطور الثاني :طور السكوت
يف الطور الثاني بدأت املشكلة تتحول إلى أزمة ،وجتلت هذه األزمة يف مظاهر فعلى
صعيد االلتحاق بأقسام كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى
تتراجع أهمية قسم االقتصاد اإلسالمي يف سلم أولويات االلتحاق للخريجني من
الثانوية العامة ،وانعكس ذلك على معدل االلتحاق((() ،وظهر مؤشر أزمة جزئية
بسبب تلك األزمة اجلزئية ،وجتسد ذلك املؤشر يف وجود فائض يف الطاقة
االستيعابية للقسم ،ومن ثم ضعف يف معدالت اإلنتاجية ،مما بدا معه التهديد
بتدني الكفاءة التشغيلية للقسم ،ومن ثم ضعف حصتها يف امليزانية العامة للجامعة،
ولو على مستوى سحب الوظائف التي ستشغر بإنهاء التعاقدات اخلارجية ،أو إقامة
وعقد ندوات أو مؤمترات ،ولكن هذه اجلزئيات املتجمعة يف أزمة أكبر لم تكن متثل
مخاطر تهدد القسم ممثال يف مجلسه ،وذلك لغياب مكآفات احلصص التدريسية
(= بدل التعليم) ،هذا إلى جانب االكتفاء بوضعية القسم املساند املقدم خلدمات
تعليمية ألقسام أخرى والسيما قسم احملاسبة ،ولهذا لم تكن هناك حاجة -كما
يف تصور الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية -للتحرك نحو اإلصالح ،وال لدعم
سياسة التطوير للقسم ،فكان السكوت هو عنوان يصدق على هذا الطور .ويف
ظل غياب النظر وإعادته والقراءة ونتائجها تطويرا أو تغييرا ،كان البد أن يعاني
القسم من مشكالت مزمنة تصل به إلى حد االضمحالل ثم االنهيار .فالقسم خالل
( )10انظر اجلفري ،م� ،ص� ،ص .10 5
( )11انظر اجلفري ،م� ،ص� ،ص .10
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سنوات عدة ليست بالقصيرة لم يتطور ال أفقياً وال عمودياً ،ولم تتغير مناهجه،
مع مشاهدة التغييرات التي حتدث سواء على مستوى حركة البناء املعريف لعلم
االقتصاد اإلسالمي ،أو على مستوى اجلامعة واملجتمع ،أو على مستوى مؤسسات
التمويل املالية واملصرفية ،أو على مستوى التغييرات الدولية ،واألدلة التجريبية
شاهدة على ذلك ال ميكن أن ينكرها إال األعمى .ومن األدلة التجريبية لتأكيد
ذلك املؤكد ال يجد الراصد واحمللل ثمة تخصصاً علمياً يدرس ،فاملوجود هو قسم
ميارس عمليات تدريسية يف عدد من املقررات ،التي تظهر يف اجتاهات مختلفة،
ومن أبرزها االجتاهني التاليني:
االجتاه األول :التجاور دون االحتواء بني املضامني املعرفية للفكر االقتصادي
الدهري ،أو الفقهية مع املعرفة االقتصادية اإلسالمية.
االجتاه الثاني :التقابل باجلمع بني جزءين من املباحث واملوضوعات ،اجلزء األول
ما يتعلق بالفكر االقتصادي الدهري .واجلزء اآلخر ما يتعلق بدراسات االقتصاد
اإلسالمي املشتتة.
وعلى هذا النحو ،ال جند ثمة تخصصاً علمياً يدرس ،لعدم وجود إجابة محددة
ودقيقة لسؤال :ماذا ندرس ؟ وكيف ندرس ؟ ما ينبغي أن نعلمه لطالب التخصص؟.
الطور الثالث :طور النمو الواهم.
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يف الطور الثالث بدأت املشكلة تتحول إلى أزمة واألزمة جتميع ألزمات جزئية تعبر يف
مجموعها عن ٍ
حتد ،والتحدي أخذ يزداد قوة وجتلياً يف مظاهر ،ولكن هذه املرحلة
كان التهديد ميس املستويات الدخلية ألعضاء الهيئة التدريسية ،حيث بدل التعليم،
املرتهن باحلصة التدريسية املعيارية ،فإذا وجد عجز يف الطلب على املعروض من
الوحدات التدريسية املتاحة ،فإن هذا يعني وجود فائض ،مما يسبب يف انخفاض
احلصص التدريسية عن األمثلية املستحقة لبدل التعليم ( )%٢٠من إجمالي الدخل
املتاح ،وبالتالي انخفاض دخل أعضاء الهيئة التدريسية ،وألجل خطورة هذا التهديد
لألمن املعاشي ،مت التحرك ال نحو إجراء سياسات إصالحية ميكن من خاللها دفع
الطلب إلى أعلى ،بل نحو تأمني تصريف الفائض يف األسواق اخلارجية ،حيث قسم
احملاسبة املنافس التقليدي يف احلصة السوقية ،واألهم يف إجمالي حجم الطلب
التعليمي ،وذلك بتجزئة الوحدات الدراسية املعروضة إلى وحدات تستوعب عدداً
أقل من حجم الطالب الزائد عن السقف املقرر ،ومن هنا حدث استقرار نسبي يعاني
من الهشاشة ،ولكن ما دام أن التحرر من التهديد لألمن املعاشي قد مت ،فإن إنتاجية
القسم جيدة ،وهذا جزء من صناعة الوهم ،ألن القسم يصبح مجرد قسم مساند
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وليس قسماً لتخريج مؤهلني يف التخصص األساسي ،فإذا أضيف إلى ذلك اجلزء
من صناعة الوهم النصف الثاني حيث االستجابة للضغط على مستوى اجلامعة،
إنه االعتماد األكادميي ،هذا إلى جانب الدالئل اجلزئية على األزمة املتحولة بفعل
الزمن من جهة وبفعل التراكمية من جهة أخرى إلى ٍ
حتد  /تهديد لألمن املعاشي
على مستوى أعضاء الهيئة التدريسية ،ألن البطالة املنتشرة يف أوساط اخلريجني
قائمة منذ تاريخ أقدم من تاريخ التهديد للمستوى الدخلي ،واستمرار تراجع أهمية
قسم االقتصاد اإلسالمي يف سلم أولويات االلتحاق للخريجني من الثانوية العامة،
وما ترتب على ذلك من استمرار انخفاض أعداد امللتحقني ،وزيادة معدل التسربات
من جهة مقابلة أو أخرى.
على أن تشديد مجلس القسم يف بعض جلساته على أهمية وجود خطة لتطوير
القسم ،تقوم على السوق ،وإشارة البعض إلى ضرورة مواصلة ومتابعة اجلهود
السابقة يف التطوير ،ليس يف عمقه إال منواً واهماً ،بدالئل عدة منها ،االختالف يف
تشخيص العلة ،ومن ثم تعددية االستجابة التي ال ميكن ترجمتها على واقع القسم
ممث ً
ال يف اخلطة التدريسية ،فرأي ذهب إلى أن اندراج قسم االقتصاد احلالي حتت
مظلة كلية الشريعة ،كان سبباً يف ضعف الفرص الوظيفية ،أو على األقل ارتفاع
يف معدل البطالة يف أوساط اخلريجني ،ولهذا فإن أنصار ذلك الرأي وجد يف
االنتقال إلى كلية العلوم اإلدارية والسياحة يف وقتها ،ح ً
ال للمشكلة ،يف حني ذهب
فريق إلى أن رفع الكفاءة الداخلية للخطة الدراسية ،سيؤدي إلى حل املشكلة ،يف
حني اعتبر البعض أن احلديث عن التطوير عمل هامشي ،ألن التحرر من التهديد
لألمن املعاشي قد وجد يف زيادة أعداد امللتحقني بقسم احملاسبة ،ويف طور آخر
يف ظاهرة االنتساب ،مع جتميد جانب العرض من األعضاء املتعاونني بالتعاقدات
اخلارجية ،وبهذا حدث التوازن وعند نقطة حتقق االيراد اجلديد إذا صح التعبير
أو بدل التعليم ،ولهذا جاءت االستجابات يف تدني معدل األهمية النسبية لنشاط
التطوير للقسم.
وقد أبدى بعض من أعضاء القسم قلقهم وبشكل خاص حيال احتمالية انخفاض
النصاب التعليمي ،الذي هو بسبب اجتاه مستمر لالنخفاض يف عدد امللتحقني
بالبرنامج التعليمي ،والتقلبات التي يتعرض لها الطلب على ذلك البرنامج من جهة
التسربات التي حتدث يف أثناء عملية اإلنتاج ،ويغذي تلك الوضعية السيئة ،سياسة
ثبات جانب الطلب ،واملتجسد يف حتديد أعداد املقبولني لاللتحاق رغبة ودفعاً،
واألخطر من ذلك انتقال قسم احملاسبة وإعادة هيكلة خطته الدراسية والسيما
فيما يتعلق باملقررات املساندة من قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي ،فنظراً للتأثير
السلبي لتلك الوضعية على مستوى الدخل النقدي واحلقيقي إلى حد ما ،ظهرت
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املطالبات املؤكدة على إعادة النظر يف اخلطة الدراسية ،باعتبارها هي احملدد
الرئيسي يف منو الطلب ،ومن هنا اقترح أن تكون االستجابة خاضعة لسلطة
السوق ،باعتبار أن قوى السوق هي القادرة على إحداث التوازن وبشكل تلقائي،
ألنها متتلك قوى ذاتية ،كما كانت تدعي زيفا وتوهيما «مدرسة شيكاغو النقدية»،
وجاءت تعبيرات تلك االستجابات لتوصيف التحدي يف مشكلة التوظيف والعمل
على تعديل اخلطة مبا يلبي احتياجات سوق العمل ،ولكن غفل عن منطق السوق
سواء من حيث إجراء حتليل شامل جلميع القضايا وثيقة الصلة بالسوق التعليمي
من جهة ،وبسوق العمل من جهة أخرى ،مكتفني بترديد أنه ينبغي االلتزام بسياسات
اتصاالت سليمة تتجاوب مع التطورات الدولية واإلقليمية واحتياجات االقتصاد
احمللي ،وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مؤسسات تعليمية ومراكز بحثية يف بعض
اجلامعات التي تدرس سواء التخصص ذاته أو التخصص املنافس ،وهو ما يعني
أن نتائج تلك اللجنة التي كلفت أخيرا بتنفيذ سياسة اإلصالح ،لن تكون قادرة
على مواجهة التحدي ،حتى ولو لم يتم تطبيقها ،اعتماداً على ذلك املتغير «منطق
السوق» ،ولقد أدت تلك األوضاع القدمية واملتجددة بفعل الزمن عبر عامل النمو
الواهم ،إلى آثار سلبية على صعيد الكفاءة الداخلية واخلارجية ،وميكن ذكر بعضها
على سبيل التدليل:
ـ حتول العملية التعليمية إلى عبء ذهني مجرد ،ألن الواقع مغيب ،فال حظ أي
ال حصة زمنية للجانب التطبيقي يف كل املقررات الدراسية.

ـ االفتقار إلى املهارات الفنية على مستوى أدوات التحليل ،أو على مستوى
التقنيات املنهجية ،والتي يجب أن يكتسبها الدراس يف حتليل الظواهر املالية
واالقتصادية ،ومن ثم متكينه من ممارستها يف مواقع العمل واإلنتاج.
ـ عدم وجود برنامج يتم من خالله التنسيق مع العمالء من جهات التوظيف
للمتخرجني من القسم للتهيئة والتأهيل على ممارسة األعمال والعمليات يف
مواقع اإلنتاج واخلدمة.
ـ عدم وفاء اجلهاز اإلنتاجي وعدم مرونته لالستجابة لالحتياجات املستجدة
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ـ عدم التوافق بني نوعية العرض املتاح والطلب أي من جهة العمالء احملتملني
والفعليني ملخرجات القسم من كوادر بشرية ،ويعود ذلك يف جزء كبير منه إلى
أن القسم احلالي يدرس تخصصا عاما وطبقا لعملية تزاوج غير منسجمة بني
نسقني معرفيني االقتصاد اإلسالمي  /حقل االقتصاد الدهري يف حني أن جهات
التوظيف يف حاجة إلى تخصصات دقيقة.

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١6م

واملتطلبات املتغيرة ،سواء على مستوى املواد املعرفية التي انتجت يف جهات
وفعاليات أخرى يف مناطق احلقل ،أو على مستوى املواد املعرفية التي استجدت
يف ساحة الفكر االقتصادي الدهري.
ـ انخفاض املقدرة التنافسية للمتخرجني.
ـ عجز احلقل عن تقدمي نفسه كتخصص علمي يتمتع بقدرات وإمكانيات حتليلية
وصفية وتفسيرية وتوقعية (= تنبؤية).
ـ أن التحسن يف معدالت اإلنتاجية على املستوى الكلي للقسم ،ال يعني تقدماً
فعلياً ،وذلك أن هذا التحسن املوهوم أصاب نشاط التطوير بخسائر كبيرة،
وبداللة أن املؤشرات الكلية واجلزئية ال زالت تعاني من احلالة السلبية ومبعدل
متناقص ،ولقد أثبتت التجربة التاريخية أن استقرار الوضعية الكلية ممثل ًة يف
إنتاجية أعضاء الهيئة التدريسية ،ال يعني بالضرورة منواً حقيقياً يف الطلب على
برنامج تعليم التخصص يف االقتصاد اإلسالمي.
ـ زيادة حدة مشكلة الفاقد التعليمي ،حيث التسرب وطول متوسط مدة التخرج،
وتعد مشكلة الفاقد التعليمي من أخطر املشكالت التي تواجه ليس القسم بل
مؤسسات التعليم الدنيا والعليا ،وذلك ملا لها من آثار تنتج عبر سلسلة من
األسباب إلى نتيجة والنتيجة تكون سبباً لنتيجة أخرى وهكذا ،وصوالً إلى حتمل
مزيد من التكاليف ،التي متثل يف احلقيقة هدرا للمال العام ،ولهذا تسعى تلك
املؤسسات عبر سياسات عدة إلى مكافحة هذه املشكلة والتخفيف من حدتها.
ـ التقلبات التي تعاني منها اخلطة الدراسية سواء عبر مرحلتي النظر واإلعادة
السابقتني تاريخياً ،أو بحسب التصورات التي كلفت بالنظر واإلعادة يف اخلطة
أخيراً ،ومرجع هذه املعاناة عدم االستقرار املعريف للحقل يف تصورات أعضاء
مجلس قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي ،بداللة االختالف حول احملاور التي
تدور عليها صناعة اخلطة الدراسية ،ففي فترة التأسيس للقسم احلالي كانت
«النزعة الفقهية» ،يف حني أن الفترة الثانية من حياة القسم احلالي عرفت
بالنزعة التعددية ،حيث التمحور حول مقررات يف علوم اإلدارة بشقيها واحملاسبة
والتسويق ،ويف فترة النظر احلديثة والتي متخضت عن خطة جديدة ،مت اجلمع
بني احملورين يف شكل تلفيقي ،ومبنهج توافقي ،وهو ما يعني استدامة املعاناة.
ـ انتهاج القسم احلالي لسياسة التوجه الداخلي ،من حيث تقدمي املقررات
الدراسية املساندة للبرامج التعليمية والسيما املنافسة له ،قسم احملاسبة.
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ـ ضعف العالقات التشابكية املعرفية ،على مستوى اخلطة الدراسية ،وهو ما
يعرف يف أدبيات املناهج بعدم التماسك واالنسجام املنطقي بني سلسلة املقررات
الدراسية ،وال سيما املقررات من العلوم األخرى احملاسبة واإلدارة ،وهو ما يؤكد
على املؤكد من أن صناعة اخلطة املعدلة قامت على سياسة «الوهم البصري»
(الوهم النقدي) .وما ترتب عليها من حرمان التكوين العلمي من فرص للنمو
املعريف التخصصي ،ومن استنزاف اجلهود الدراسية للطالب دون مردود يذكر
على مستوى القيمة املضافة.
إن تلك اآلثار ويف بعضها أسباب تعبر عن معاناة قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي
من عدة أزمات جزئية ،تراكمت وتكتلت لتكون حتدياً ،ميكن توصيفه بتحدي تدني
القدرة التنافسية لبرنامج تعليمي إسالمي ،األمر الذي يعني ضعف القوة التنافسية
لهذا البرنامج على مستوى القطاع والصناعة التعليمية ،وهذا الوضع القائم مبثل
هذا التوصيف يف حاجة ملحة إلى دراسة علمية تستثمر جهودها يف خارج األطر
القدمية والتقليدية اخلطة  /االعتماد األكادميي حتى تأتي نتائجها أكثر كفاءة على
مستوى التطوير ،وأقوى فعالية يف رفع القدرات التنافسية لبرنامج تعليمي ميكن أن
يعيد العاملية الثانية لإلسالم.
 )2حتليل أوضاع إدارة التحدي:
تسعى الدراسة يف هذه اجلزئية إلى محاولة فهم تلك االستجابات املتعددة حيال
ذلك التحدي ،دون االلتزام بترتيب لكل طور من األطوار الثالث.
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يف طور السكوت ميكن الوصول من خالل ذلك التحليل البسيط إلى أن االستجابة
بالسكوت عن مواجهة التحدي ،جاءت من اعتبار هذا الطور بأن الطلب معطى
(كمتغير) خارجي ،ولهذا مت االعتماد على زيادة معدالت النمو يف الطلب على قسم
احملاسبة ،حيث املقررات املساندة التي تقدم من قبل قسم االقتصاد اإلسالمي
احلالي .وتعاني وجهة النظر هذه من عدم كفاءتها التوصيفية وضعف قدرتها
التفسيرية ،فالطلب على اخلدمات التعليمية لبرنامج التخصص ليس معطى
خارجياً ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى غفلت وجهة النظر السابقة عن أن االستقرار
الذي يشهده القسم بني جانبي الطلب والعرض ،مما يحقق األمن املعاشي  -أي
بدل التعليم  -يفسر يف جزء كبير منه إلى تعيني عدد من أعضاء القسم يف مناصب
أكادميية ،مما يعني حتملهم لعبء تدريسي أقل ،يحول إلى صالح العجز يف اجلهات
األخرى ،وأنه مبجرد عودة بعض من ذلك اجلزء سيعاني القسم من حالة اختاللية
تهدد األمن املعاشي ألعضاء القسم ،وهو ما يعني يف نهاية التحليل ضعف هذه
الوجهة من النظر توصيفاً وتفسيراً.
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أما طور النمو الواهم وإن كان يصدق عليه التحليل السابق بدءاً وانتهاء ،ألنه يقوم
على قناعة بأن الطلب متغير خارجي ،وأن ما يشهده القسم يف هذه املرحلة من زمنه
من حتسن يف معدالت إنتاجية أعضائه التدريسية ،قد يتعرض لتراجع شديد ،إما
بسبب عودة املنتهني من أعمال إدارية أكادميية ،وإما بسبب تعديل اخلطة الدراسية
لقسم احملاسبة ،ومع ذلك فإنه نظراً لوجود متغير «التحرك» نحو التحدي ،كان
والبد من شمولية فهم هذا الطور ،حيث يعتبر هذا املتغير عام ً
ال جوهرياً يؤدي
غيابه إلى عدم القدرة على حتليل وجهة نظر «طور النمو الواهم» .وبقراءة تفكيكية
لوجهة النظر هذه يتضح عدة أمور تعتبر من عوامل ضعف يف هذا «التحرك»
اجتاها ومساحة ومنطقاً ،وهي على املستويني التاليني:
أ -مستوى األساس النظري:
ـ إن التوجه نحو تعديل اخلطة الدراسية ال ميكن له أن يواجه ذلك التحدي املركب،
والدالئل التجريبية على ذلك :وجود مظاهر قصور وجوانب ضعف يف العلمية
التعليمية للتخصص ،فمنها ما هو مرتبط بنوعية وخلفية امللتحقني بهذا القسم من
خريجي الثانوية العامة ،ومنها ما هو مرتبط مبصادر تقدمي املعرفة االقتصادية
اإلسالمية ،ومنها ما هو مرتبط بنوعية املقررات ذاتها ،التي تخدم هذه املعرفة.
ـ ضعف البنيه املعرفية لتعليم تخصص «االقتصاد املؤصل» سواء من حيث حجمها،
أو من حيث عدم جتددها ،ومن الوقائع العملية املشكالت التي تواجه املصرفية
اإلسالمية واملنتجات املالية والصناعة املالية والهندسة املالية ونحو ذلك مما اتسعت
مساحته ،وإن تعددت فيها اآلراء ال يدرس يف املادتني ذات الصلة الرئيسية حيث
«النقود واملصارف اإلسالمية» ،ومن ثم فإن إجراء التعديل على اخلطة الدراسية
احلديث واملدول بشكل غير رسمي ،ال يفي بحل هذه اإلشكالية ،وألنها جزء من
التحدي املركب ،فإن سياسة التعديل غير كفؤة من جهة ولن تكون ذات فعالية من
جهة تالية.
ـ تركز ومتركز العملية التعليمية على املضامني املعرفية التي يطرحها الفكر
االقتصادي الدهري ،وحتى على مستوى ذلك الفكر فإن ذلك احملتوى املعريف غير
محدث ،فيوجد فجوة ما بني ما يقدم يف القسم إشباعا ملقرراته وبني ما يستجد من
معارف سواء لدى الفكر االقتصادي الدهري ،أو على مستوى االقتصاد اإلسالمي،
ومن األدلة التجريبية على ذلك :أثر العوملة على دور الدولة وعلى األسواق املالية
وعلى السياسات االقتصادية ،ومع ذلك فإن املعارف التي تقدم يف بعض املقررات
تعود تاريخيا ملا قبل العوملة.
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ـ العملية التدريسية داخل القسم عبر خطته تختزل يف اجلانب النظري ،وليس
هناك أي نزعة لالهتمام باجلانب التطبيقي سواء يف شكل دراسات تطبيقية على
واقع الذراع العملي لالقتصاد اإلسالمي((() ،حيث املؤسسات املالية مصرفية وغير
مصرفية ،أو يف شكل ارتباط باالقتصاد احمللي أو اقتصاديات العالم اإلسالمي.
ـ واألشد من ذلك ومن املشكالت اخلطيرة استمرارية حالة « االزدواج التعليمي «،
فمع أن من أهداف التأصيل اإلسالمي للعلوم القضاء على حالة االنفصام التعليمي،
حيث تعليم الفكر الدهري إلى جانب تعليم األخالط املعرفية من الفقه مرة ،ومن
متتال تتقدم فيه املعرفة
املعرفة االقتصادية اإلسالمية مرة أخرى ،بل ويف ترتيب
ٍ
االقتصادية الدهرية ( التقليدية بحسب وصف بعض أنصار احلقل) وبشكل منظم
على املعارف اإلسالمية التي تعاني من حالة التشتت وعدم التماسك املنطقي،
هذا إلى جانب غياب صحبة التحليل النقدي أو على األقل الوعي النقدي عند
تعليم املضامني املعرفية للفكر االقتصادي الدهري كما يعرض يف مقررات أصول
االقتصاد اإلسالمي ،ويف التحليل اجلزئي والكلي والتنمية االقتصادية ونحو ذلك،
فاملتلقي يتلقى تلك احملتويات املعرفية على أنها صحيحة وإن لم يعلن املعلم عن
ذلك ،لكونها املعرفة املوجودة من جهة ،أو املعرفة السائدة من حيث مساحة الشرح
والتفصيل والترجيع واالستشهاد ونحو ذلك من ممارسات وسلوكيات تضفي قيمة
عليها ،ثم يفاجأ املتلقي يف حجرة مجاورة عن نقد الفكر االقتصادي الدهري.

سيادة التوجه بالتعايش املجاور يف صياغة اخلطة الدراسية ،حيث مقررات الفكر
االقتصادي الدهري يف جهة ومقررات الفقه االقتصادي يف جهة مجاورة ،أو التعايش
يف دائرة اجلهة نفسها ،حيث مقررات اجلمع بني النسقني املعرفيني الدهري وإلى
حد ما النسق االقتصادي اإلسالمي (= النظام االقتصادي اإلسالمي ونظم أخرى)
وأشباه ذلك كثير.
ب  -مستوى األسس املنهجية:
كما أن سياسة التعديل تعاني من حالة اختاللية يف أساسها النظري ،فإنها تعاني من
خلل يف أسسها املنهجية والتي ميكن التعبير عن هذه احلالة االختاللية يف مجموعة
(( )1انظر ،اجلفري« ،تقومي ق�سم القت�ساد «� ،ص  ،9/ 6و �ص  .(1/13ال�سحيباين»،جتربة ق�سم القت�ساد « �ص .15/11
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ـ إن االستثمار الكمي يف اخلطة حيث حذف بعض املقررات والتوسع يف حصص
املقررات األخرى ،سيبقي التحدي قائماً إما يف كليته ،أو يف بعض مؤشراته اجلزئية
من مثل :كون اخلطة عامل طرد لاللتحاق بالقسم ،وهو ما يعني ضعفا مستمرا يف
معدالت النمو واإلنتاجية ،وهذا بخالف االستثمارات ذات النوعية اجليدة.
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من الصيغ االستفهامية ،التي ال جتد لها واقعا على خطة التطوير بافتراض وجودها
أصال ،وعلى النحو التالي:

ـ ما الصيغ املختلفة لتعليم حقل االقتصاد بفروعه يف اجلامعات السعودية واإلقليمية
التي وجب على اللجنة أن تستعرضها كما هي على أن جتري ورشة عصف ذهني
عليها أي ال حاجة إلى إعداد ورقة العمل  -أي العمل بأقل تكلفة ممكنة -؟.

هل متت االستفادة من جتارب األقسام املماثلة كما عرضت يف املؤمتر الثالث
لالقتصاد اإلسالمي ويف املؤمتر السابع يف إعادة البناء خلطة دراسية يتوقع أن
تكون بقدر األزمة أو املشكلة كما يعبر عنها يف القسم؟.

ـ ما هي األدوات املنهجية التي مت استخدمها أو االشتغال عليها يف تأسيس اخلطة
الدراسية اجلديدة ،من مثل «القياس املرجعي» «املقارنة املرجعية» «التواصل مبجتمع
األعمال واملال» وما مدى كفاءتها من جهة ومالءمتها من جهة مقابلة يف عملية البناء
لتعليم تخصص يقوم على الدين اإلسالمي ؟ ما هي األسس املنهجية للتطوير ،ما
هي الرؤية ؟ ما هي املعايير للحذف واإلدخال والتعديل؟
ـ ما هو أو ما هي االجتاهات الفكرية احلاكمة يف صناعة اخلطة الدراسية ؟
ـ ما هي االستراتيجية اجلديدة التي على أساسها ميكن إعادة هيكلة اخلطة
الدراسية؟.
والدراسة مع قناعتها بأن اخلطة الدراسية التي ترتكز على نشاطني :نشاط
احلذف ،ونشاط الدمج واإلضافة سواء على مستوى املقررات كعملية تعويضية ملا
مت حذفه ،أو على مستوى الوحدة الزمنية ،لن تكون العالج الناجع لتنمية الطلب
على البرنامج التعليمي ،ألن الدفع بالطلب يسبقه معرفة محددات الطلب ،وهذه
احملددات ال تختزل يف توفير فرص عمل فقط.
ج  -تفسير الدراسة ألوضاع إدارة التحدي:
وميكن للدراسة احلالية أن تخلص من ذلك التحليل إلى متغيرين رئيسني ،ميكن
لهما تفسير استدامة التحدي مبؤشراته املتصاعدة.
ـ متغير تصور املاهية للحقل:
جزء من تقلب أوضاع إدارة التحدي الذي واجه قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي،
198

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١6م

ومما يخشى منه يف هذه املرحلة التي متثل حقيقة منعطفا تاريخيا لنظرية التأصيل
اإلسالمي ،حيث تأسيس كلية مستقلة ،االنضمام إلى هذه الكلية بصحبة تلك
األخطاء يف التصور ويف الكيفية ويف اآلليات ،السيما وأن الوضع اجلديد يفرض
التزامات مختلفة البد للقسم من استيعابها وتوظيفها لصالح هذا املشروع التجديدي
احلضاري ،وهذا البعد الغائب هو ما ينبغي أن يكون دافعا ومنطلقا لتعليم إسالمي
لعاملية ثانية ،ودليل ذلك أن الفكر الدهري ومراكز القوة يف الغرب ،قد وعى أن العلوم
هي رأس احلربة يف الهجوم على كل ثقافة وحضارة سواء على مستوى الصناعات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،أو على مستوى املؤسسات أو على مستوى
( )13انظر اجلفري ،م� ،ص� ،ص  47وما بعدها.
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يرجع إلى عدم االستقرار لتصور ماهية احلقل ،وهو ما يجد تصديقه يف تعريف
احلقل ،فال زال احلقل إلى زمن اآلن ال يجد له تعريفاً دقيقاً ومحدداً ،فهناك
مجموعة من التعاريف التي ترى يف احلقل اجلديد كونه فقه املعامالت املالية،
وبعضها تختزل احلقل يف كونه محاكمة شرعية وأخالقية للبناء النظري والتطبيقي
كما يحكيها الفكر االقتصادي الدهري برحلته الطويلة ،وما ينتج من املوافقات
يندرج يف البناء النظري للحقل ،واملعارض من املعارف يرفض ،وهو ما يعني
اختزال احلقل يف كونه تعبيراً عن موقف ديني فقط ،وليس علماً مستق ً
ال بذاته،
ميكن له إنتاج نظرياته ومقوالته بذاته ،ال بكونه جماع جهود التركيب املستمدة
من معارف االقتصاد الدهري ،بعد عملية شفط «القيم السالبة» وإعادة حقنها
«بالقيم اإلسالمية» .وبعضها يأتي على العكس من النظر السابق ،حيث إدخال
املعارف والسيما على مستوى األدوات التحليلية على النماذج االقتصادية كما هي
يف الفكر االقتصادي الدهري ،واالشتغال بالتحليل بناء على تلك املدخالت من
أدوات ومفاهيم ،وقد انعكس هذا الواقع على واقع اخلطة الدراسية سواء لقسم
االقتصاد اإلسالمي احلالي يف جامعة أم القرى ،أو يف جامعة األمام محمد بن
سعود اإلسالمية((() قبل التحول إلى كلية مستقلة وجاء هذا االنعكاس بتلك احلاالت
االختاللية ،فإذا كان املجتمعون لصناعة خطة دراسية ال يعرفون ما يدرس ،البد
وأن تعاني اخلطة من االزدواجية والثنائية ،ومن السير وفق مبدأ «التعايش» إما
بالتجاور يف نفس اجلهة ،أو عبر جهات متعددة ،وهو ما ينعكس أيضاً على البنية
املعرفية للخطة الدراسية ،وعلى أهداف القسم من حيث كونه تأهي ً
ال للمتخصصني
يف ماذا ؟ ،وعلى ذلك يتأكد املؤكد من أن قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي ال يدرس
تخصصا أكادمييا ،بقدر ما يدرس مجموعة من األخالط املعرفية التي يتم متثيلها
عبر مقررات دراسية تشكل يف النهاية خطة لتعليم ما ميكن أن يقال عنه «االقتصاد
اإلسالمي».
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القوانني (التشريعات) ،وعلى مستوى سيكولوجيا الشعوب ،ولهذا أيضا عندما
واجهت املركزية الغربية ضربات عدة من داخل مشروعها التحديثي ،أو عبر رئتها
االقتصادية املالية حيث الكارثة املالية للرأسمالية الربوية ،وواجهت حتدي البقاء،
فوجدت يف االنفتاح على املنظورات الثقافية واحلضارية ما ميكن أن يقوي جبهة
احملاربة يف وجه ذلك التحدي ،فنظرت إلى االقتصاد اإلسالمي ببعده األخالقي
 /القيمي املعياري وإلى ذراعه العسكري حيث التمويل الالربوي ،لالستثمار فيه
ثم احتوائه حتويرا وتزييفا ،إلعادة تصديره مرة أخرى بنفس البصمة الرأسمالية
غير املتوحشة كما يحلو ترديده للتخفيف من حمالت الهجوم على الفلسفة والنظام
الرأسمالي لإلبقاء على املركزية واخلبرة الغربية ثقافة وعلوما عاملية بعوملتها((().
وبهذه الرؤية لظاهرة حقل تعليمي يرتكز يف أسسه وبنيته التحتية على رسالة كتب
لها يف قدر اهلل تعالى أن تكون هي املهيمنة على األديان كلها ،متتاز عن الرؤى
السابقة التي تدعو أو تستجيب ملطالب أو لضغوط خارجية  /داخلية من مثل
«االعتماد األكادميي» ونحو ذلك ،وهذا التمايز مصدره شمولية الرؤية من جهة
وواقعيتها من جهة قراءة حتليلية رباعية ،فالرؤى السابقة مرة تختزل التحدي يف
التوصيف الوظيفي ومرة جتسده يف التوظيف ،ومرة تخضعه ملطلب هيئة االعتماد
األكادميي ،واملنهجية العلمية حتكي لنا أنه بقدر ضيق زاوية املشاهدة ،تأتي نتائج
الدراسة يف مستوى أدنى دقة وحتديدا «إستقامة» (موضوعية).
ـ متغير التأسيس املنهجي:
إن تلك االستجابات تقصر قوة أو حجماً أو كثافة عن قوة التحدي ،بدليل أن وضع
األزمة قائم ،وأن مؤشرات الفشل الزالت تسجل منواً إيجابياً ،ودون شك أن نظرية
«التحدي  /االستجابة» التي تتناول تفسير موت احلضارات ،ميكن تنزيلها على
وحدة حتليلية أصغر هي قسم يدرس تخصص االقتصاد اإلسالمي ،وعلى حالة
هذا احلقل التعليمي ،فبمقدار قوة مواجهة التحدي تعود القوة للحقل والقسم،
ولكن لن يتحقق ذلك يف ظل غياب اإلطار النظري أو النظرية  /املدخل  /املقاربة
املنهجية التي من خاللها يتم تناول ذلك التحدي ،أو األزمة يف وعي مجلس القسم
احلالي ،فكل احملاوالت السابقة يف التصحيح  /التعديل ال تقوم على بنية نظرية وال
تؤسس على أسس منهجية ،مما يعني غلبة النزعة اآلراتية واملشاهدات االنطباعية،
وقوة الذاتية ،وكلها أمور إذا وجدت يف النشاط أو العمل ،أحالته إلى املزاجية،
وأرخت أطواله للمحسوبية ،وأدنت مستواه إلى السطحية ،ووقعت اخلطة الدراسية
( )14للمقاربة التحليلية انظر :فوؤاد « ماذا بقي من كارل مارك�ص يف الفكر القت�سادي املعا�سر؟» جملة العلوم الجتماعية جامعة الكويت ،مج  ،30ع
(00( ،3م ).
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وهكذا يتضح أنه ملا كان الوصف التحليلي للتحدي ناقصاً لطرحه جزءاً من املتغيرات
التي تتمتع بقدرة تفسيرية للظاهرة التي يعاني منها برنامج تعليم احلقل ،جاءت تلك
االستجابات انعكاساً لذلك التوصيف ،دون أن يكون لها تأثير على كلية التحدي.
 ) 3التطورات ـ فرص  /تهديدات:
وبعد أن استعرضت الورقة احلالية للتحدي الذي واجه وال زال يواجه قسم االقتصاد
اإلسالمي احلالي ،والكيفية التي حاول القسم من خالل مجلسه أو من خالل تلقيه
ملبادرات فردية من بعض أعضاء املجلس ،أن يعمل على مجابهة التحدي ،وكيف أن
التحدي يف كل طور من تلك األطوار كان يزداد قوة عبر تراكم مظاهر جزئية يعبر
كل مظهر منها على أزمة ،يف الوقت الذي متر فيه البيئة احمليطة بالقسم احلالي
ببعض التطورات التي متثل حقيقة فرصاً كان ميكن االستثمار فيها ،على األقل
للتخفيف من حدة التحدي ،كما أن بعضها ميثل تهديداً يضاف إلى التحدي قوة
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ضحية االختيارات الذاتية العشوائية .ولهذا فإن األعمال العلمية التي يصدق عليها
الوصف يف احلقيقة ال تتحصل على ذلك إال عبر التسليم بنظرية أو إطار نظري
أو من خالل مدخل يتقارب مع موضوع الدراسة ،ومن الدالئل التجريبية على أن
ذلك التطوير إذا صدق عليه ذلك الوصف استجابة لتصورات لدنية ضيقة وواسعة،
وترتكز على وقائع تفتقد الدقة العلمية ،وتدعي الواقعية وهي ال متلك معطيات
من ذلك الواقع ،فهي تريد أن تتجه نحو سوق العمل ،وتارة ترغب يف احملافظة
على القائم من املقررات التي تتنازعها أهميات علمية ال عملية ومن ذلك مثال،
البقاء على مقرر «اقتصاد زراعي» باعتبار ترديد ما جاء يف املقدمات التدريسية
ملبادي علم االقتصاد الزراعي ،الذي هو تخصص مستقل يف كليات العلوم كجامعة
امللك سعود مثال ،وهو ما ال ينازع عليه .مثال آخر نزاع على زيادة عدد الوحدات
الدراسية ملادة «الشركات» ،دون تقدمي دليل على هذه الزيادة من حيث احلاجة
العلمية ،بل واألهم هي كيف ميكن ملء هذه الوحدة اإلضافية ،والقضية املنهجية
التي تعارض بها تلك العملية التصحيحية ،ما هي الرؤية ؟ ما هي املعايير للحذف
واإلدخال والتعديل ؟ ال جتد شئياً من هذا يف تلك العملية التصحيحية ،بينما
اعتراض الدراسة السابق يؤسس نظرياً على مبدأ «القيمة املضافة» حيث تطرح يف
كل تعديل إما باحلذف وإما بالدمج بني املقررات وإما بالزيادة يف الوحدات الزمنية،
ال االعتماد على ما تقول به املقدمات التدريسية وال إلى اإلحالة إلى االنطباعات
الذاتية .أن معيار القيمة املضافة تأسيس يقصي الذاتية ويحل املوضوعية ،ومعيار
يؤسس ملنهجية التطوير ،ويجنبها العشوائية ،ولن نتحدث عنه كثيراً ،ألن ليس هذا
مجاله.
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إلى قوته .وستسعى الدراسة احلالية إلى اإلشارة إلى بعض التطورات ويف عجالة،
وبخاصة املستجدات التي برزت مؤخراً على الصعيد الدولي ،والتي أصبحت تؤكد
على أهمية تعزيز جهود اإلصالح وليس التطوير ،وتبرر عودة االهتمام بفكرة
«العاملية الثانية للرسالة احملمدية» عبر محرك هام جداً أال وهو «مشروع االقتصاد
اإلسالمي» ،واملترجم يف شعار املشروع احلالي «تعليم إسالمي لعاملية ثانية».
ـ ولعل من أهم هذه املستجدات الداخلية املوافقة امللكية املباركة لتأسيس كلية
باسم متميز يظهر متايزاً ثقافياً وحضارياً ،أال وهو « كلية االقتصاد والعلوم املالية
اإلسالمية» ،فتأسيس كلية متخصصة يف احلقل نفسه ويف حقل العلوم املالية،
يعني أن درجة التحدي قد ارتفعت ،وأن تعليم احلقل كما هو قائم يف برنامج تعليم
االقتصاد اإلسالمي قد دخلت مرحلة جديدة ،وأن هذه نقطة حتول جديدة ملزيد
من الفعل والقوة بالفعل إلجراء تغيير حقيقي يشاهد أثره على أرض تعليم احلقل
يف الكلية اجلديدة ،وذلك ألنه قد مضى زمن القول مرة باملطالبة بالتطوير ،وأحياناً
الدعوة إلى االستجابة إلى ضغوط البيئة احمليطة بالقسم (= اجلودة واالعتماد
األكادميي  +متطلبات سوق العمل .)...+
ـ ومن املتغيرات املستجدة الداخلية زيادة حجم القبول باجلامعات عموماً ومنها
جامعة أم القرى ،مع تزايد الطلب على التعليم اجلامعي ليس يف شقه االجتماعي
كما كان يردد سابقاً ،فالدافع اقتصادي بحت ،وهو ما يعني يف دالالته املغيبة
لفترة تاريخية مستوى الدخول التي يحققها القطاع ذو العالقة بالبرنامج التعليمي،
فكون التخصص يوفر فرص عمل لم يعد احملدد الرئيسي ،بل االرتباط بني دخول
القطاعات االقتصادية التي ترفدها البرامج التعليمية بالكوادر البشرية .ومما
جتدر اإلشارة إليه هنا أن نتائج الدراسات العلمية فيما يتعلق بالطلب على التعليم
اجلامعي تؤكد على أن الطلب على برامج كليات االقتصاد واإلدارة والعلوم املالية
سيتحرك إلى مستوى أعلى ،وسيميل هيكل الطلب نحو هذه البرامج بالذات،
وذلك إلعادة هيكل اقتصاديات دول اخلليج العربي ،والذي مييل نحو النشاط
اخلدمي وعلى قمته «اخلدمات املالية» ،و املصرفية منها .وتأتي «اخلدمات املالية
اإلسالمية» لتمثل األهمية النسبية يف هذا القطاع اخلدمي ،وهو ما دفع بأقسام
برامج تعليم االقتصاد الدهري (= الوضعي  /التقليدي) إلى اقتناص تلك الفرص
عبر تطوير أقسامها التي كانت تعاني من حتدي االنكماش ،بإيجاد مسارات تعليمية
يف تخصص «املصارف اإلسالمية» ولنلحظ هنا كيف أن تلك األقسام قد سبقت إلى
االستثمار يف تلك املناطق بسبب القناعات االقتصادية التي فرضها الواقع فقط،
وهو ما ميثل كما سبق بيانه حتدياً يف مشهد التنافس بني تلك األقسام وجامعاتها
وبني قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي يف جامعة أم القرى وإذا كانت تلك الفرص
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متثل استثماراً مجزياً ،فإنها قد حتولت عبر استثمار األقسام املتخصصة يف تعليم
الفكر االقتصادي الدهري (الوضعي ثم التقليدي بحسب اإلطالق األحدث من
قبل أنصار احلقل) إلى تهديد ،ألنها قامت بفتح مسارات يف التمويل الالربوي
(اإلسالمي) ويف املصارف اإلسالمية ،ولكون هذه املسارات تدرس عبر جامعات
لها عراقتها ال التاريخية بل العلمية التي كونتها عبر وسائل اإلعالم ،فطبعت صورة
ذهنية عن مؤسسة تعليمية عالية الكفاءة ،وهو ما يعني يف فن التسويق استغالل
تلك األقسام لهذه الشهرة والصورة الذهنية لدى عمالئها طالباً ومجتمع أعمال
وأجهزة حكومية ،لتأسيس خطوط إنتاج تلبي حاجة سوق العمل والسيما يف قطاعه
املالي واملصريف ،وعلى الرغم من ذلك السبق لم تقدم اللجان التي عهد إليها مجلس
القسم بالتطوير للخطة الدراسية لقسم االقتصاد اإلسالمي احلالي إلى استعراض
تلك التجارب سواء يف جامعة امللك عبدالعزيز أو جامعة امللك سعود وغيرهما،
وهو مما يؤكد على فقد تلك اللجان للمنهجية العلمية يف التطوير ،ومنها « املقارنة
املرجعية» والتي متثل اداة هامة يف تصميم برنامج تعليمي تنافسي ،يرتكز على
أساس «امليزة التنافسية « ومن ثم بناء «القدرات التنافسية» للبرنامج.

ـ ومن الفرص االستثمارية أن حقل االقتصاد االسالمي وإن اختزله الفكر االقتصادي
الدهري بالغرب وقبول أنصار احلقل بهذا االختزال يف «التمويل الالربوي» قد أخذ
يتزايد يف معدالت انتشاره جغرافياً (= زيادة عدد مؤسساته ) ومنوه معرفياً (=
عقد ندوات  +نقاشات  +دراسات  +مقاالت )..وأخذت مبادئ ومفاهيم التمويل
الالربوي يف التداول يف املجال العاملي ،حيث حرمة الربا والغرر والقمار ،والغرم
بالغنم واملشاركة واملضاربة ،وبدأت بعض اجلامعات يف ديار الدعوة الغرب يف
فتح تخصص باسم «التمويل الالربوي» ،بل إن هناك جامعات يف بعض البلدان
اإلسالمية (ماليزيا مث ً
ال) بلغ فيها التخصص من األهمية ،إلى حد فتح كليات
متخصصة يف «االقتصاد اإلسالمي» مع معاناته بتراجع ترتيبه يف سلم االهميات
البحثية والتعليمية يف معظم اجلامعات العربية وهذا بال شك سيسهم يف منو
الطلب على مخرجات أقسام تدريس احلقل ،من الكوادر البشرية املؤهلة ،أو تقدمي
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ـ وإلى جانب ذلك فإن حجم التحديات من جهة ونوعية التحديات من جهة أخرى
التي تواجهها أسواق العمل ومؤسسات القطاع األهلي ،يعد فرص استثمارية ،ال
سيما وأن تلك املؤسسات قد أدركت أهمية «رأس املال املعريف  /الفكري» يف تعزيز
القوة التنافسية لها ،وهو ما يعني أن البرنامج التعليمي يستطيع من خالل حتويل
تلك التحديات إلى معارف ميكن أن تدرس ،وتكون مكوناً من مكونات التأهيل
للطالب ،وبالتالي متتعه مبيزة تنافسية من حيث تلبية أو اإليفاء باحتياجات احلصة
الكبرى من الطلب على القوى العاملة الوطنية.
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االستشارات ،أو القيام بدورات تدريبية ،أو املساهمة يف الصناعة املالية الالربوية،
فزيادة عدد العمالء من أفراد واملؤسسات التمويلية ،يعني النهوض بالقطاع املالي
اإلسالمي مبختلف أنشطته وتنوعها ،وهو ما يعني زيادة يف الطلب ،وهو املؤسس
جلدوى قيام تلك اجلامعات الدولية يف ديار الدعوة الغرب وديار اإلسالم بإنشاء
برامج تعليمية مستقلة أو متفرعة داخل كليات االقتصاد وإدارة األعمال ،وهو ما
يعني من جهة مقابلة شدة التنافس بني تلك البرامج للسيطرة على سوق العمل،
إما بدافع تقوية املركزية الغربية كمصدر للعلوم والقوى املؤهلة ،وإما بدافع جتديد
املشروع احلضاري اإلسالمي ،أي حتقيق العاملية الثانية للرسالة احملمدية ،وهو ما
يحيل الفرصة إلى تهديد ،وهو ما يتطلب معه الوعي بشعار «تعليم إسالمي لعاملية
ثانية» ،ليكون دافعاً ومؤسساً ملشروع تعليمي يرتكز على «امليزة التنافسية».
وهكذا إذا أمكن قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي استثمار الفرص املتاحة وحسن
استغاللها ،ومواجهة التهديدات خلفض درجة تأثيراتها السلبية ،إما باحتوائها،
وإما بتفكيكها إلى جزئيات غير مؤثرة ،فإنه يرجى زيادة القدرات التنافسية للقسم،
والذي يعد مشروع الدراسة املقترح جزءاً رئيسياً يف عملية النهوض ال بالقسم ،بل
ملشروع التجديد احلضاري اإلسالمي ،أي لعاملية ثانية مبشيئة اهلل تعالى.
ثانيا :التعريف مبشروع التحول:
 )1تعريف املشروع:
ميكن تعريف املشروع بعبارة بأنه «مجموعة من التحوالت التي يتم تنفيذها على
مستوى اإلطار الكلي لتشكل تصميماً تنافسياً لبرنامج تعليمي إسالمي»
 )2هدف املشروع:
ملشروع «التحول» هدف استراتيجي يتمثل يف :تنمية القدرات التنافسية حلقل علمي
إسالمي يدرس يف برنامج تعليمي.
ٌ
أهداف فرعية ،وهي:
ويشتق من هذا الهدف االستراتيجي للمشروع
أ -إنشاء إطار لبرنامج تعليمي إسالمي ،يقوم على مبدأ «امليزة التنافسية».
ب  -االستثمار يف املسارات التعليمية ذات القيمة املضافة.
ج  -النفاذ إلى األسواق احمللية واالقليمية والدولية.
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د -استدامة القدرة التنافسية لقسم يدرس برنامجاً تعليمياً حلقل االقتصاد
اإلسالمي وتطبيقاته ،وزيادتها علي املستويني اإلقليمي والدولي.
هـ  -تعظيم القيمة للبرنامج التعليمي يف حقل االقتصاد اإلسالمي ،جلذب أكبر
عدد من العمالء (= طالب  +أجهزة التوظيف يف القطاعني العام واألهلي  +العمالء
االقليمني والدوليني ) ،وأثر ذلك يف اتساع قاعدة املؤهلني يف التخصص وانتشارهم
على أكبر قطر من اخلارطة اجلغرافية.
و -صيانة وحماية احملور االستراتيجي يف البرنامج التعليمي ،حيث التأصيل
اإلسالمي ،مما يقتضي صيانة املوارد املعرفية يف التخصص ،والعمل على تنميتها
وزيادة معدالت النمو املعريف املؤصل يف مناطق املوارد املعرفية الوافدة.
ز  -جتنيب حقل االقتصاد اإلسالمي كبرنامج تعليمي حالة الركود.
 )3األساس االستراتيجي ملشروع التحول:
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إذا كان حقل االقتصاد اإلسالمي قد عانى من تشوهات خلقية يف بداية ميالده ويف
أثناء تكونه ،ويف حالة انتعاشه العرضية ،مع اختالف أسباب ذلك ،ففي بداية ميالده
اجته نحو تصور فقه املعامالت املالية ،باعتبار أنه املاهية التي حتقق التأصيل
اإلسالمي حلقل االقتصاد ،ويف أثناء تكونه كان مصدر التشوه التوصيف الوظيفي،
حيث التوجه نحو الدمج مبقررات تنتمي إلى علوم أخرى ( = احملاسبة  +اإلدارة
العامة  +إدارة األعمال ) ،فأصابت اخلطة بعدم التماسك واالنسجام املنطقي ،أما
حالة االنتعاش حيث سلب مكون رئيسي ،وقطع ذراع من أذرعته التطبيقية ،ليكون
علماً مستق ً
ال يدرس يف برنامج تعليمي باسم «التمويل اإلسالمي» وهو ما يروج يف
ديار الدعوة الغرب وتقبل بالترحاب يف الداخل اإلسالمي وبهذا مت احتواء علم
االقتصاد اإلسالمي ،وارتكس ليكون احلقل الذي يعبر عن اإلسالم دينا وحضارة،
هو «التمويل اإلسالمي» ،وهو ما يكرس من املقولة الواهمة «حيادية العلم» فال
«جنسية للعلم» أي ال وجود لعلم االقتصاد اإلسالمي ،وهو ما يعني من جهة مقابلة
اختزال تصور التأصيل اإلسالمي للحقل االقتصادي يف بعد أو مجال واحد ووحيد،
إال وهو «صيغ وأساليب وأدوات التمويل» ،أي فقه املعامالت املالية ،وبناء على ذلك
التحليل متت صياغة األساس االستراتيجي للمشروع ،والذي ميكن تلخيصه يف:
إعادة سيادة علم االقتصاد اإلسالمي على سائر مناطقه  /فروعه ،التي ستأسس
ملسارات تخصصية تتصف بالعمق العلمي واملنهجي ،ولتحدث منواً معرفياً متماسكاً
ومنسجماً .وحتريره من وضع «املنطقة املشتركة» أي كعلم يبنى بني أنساق معرفية
متعددة ،وتكون من أمشاج معرفية مخلطة ،ليحقق بذلك استقالليته ،ومن الكل يعود
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البرنامج التعليمي ممث ً
ال يف القسم األكادميي ملهمته الرئيسية حيث تكوين كوادر
علمية تتمتع بالكفاءة املعرفية النظرية والعملية يف تخصص االقتصاد اإلسالمي.
 )٤فلسفة مشروع التحول:
يتطلع مشروع التحول إلى تعزيز القدرة التنافسية لبرنامج تعليمي إسالمي،
والتوجه إلى أسواق العمل اإلقليمية والدولية ،عبر فلسفة املسارات التعليمية ذات
القيمة املضافة ،ومبدأ التكاملية والتعاضدية بني اخلطط الدراسية لتلك املسارات
التعليمية ،وبني النظرية والتطبيق العملي على مستوى املقررات الدراسية داخل
تلك اخلطط ،وكذلك التنوع املرن يف التخصصات الفرعية ،الذي يتيح ويحقق حرية
االختيار بالنسبة للطالب ،وهي قيمة قد تكون مغيبة يف جامعاتنا ،مما يفقد تلك
اجلامعات وظيفة اجتماعية وثقافية ،ويدني من مستوى أدائها الكلي ،ولتدويل قيم
اإلسالم العاملية لتشكل نظاماً اقتصادياً عادالً ،تعلو فيه قيمة كرامة اإلنسان وقيمة
العدل ،وكما يبرهن على ذلك مستوى البناء التحليلي النظري حلقل االقتصاد
اإلسالمي من حيث إنسانيته وفق تصور املذهبية اإلسالمية ،وهو بهذا البناء يتمايز
عن األبنية النظرية الدهرية التي حتط من كرامة اإلنسان ،فال تراه إال «حيواناً
يسعى إلشباع غرائزه البهيمية» أو ما يطلق عليه يف النموذج السميثي «اإلنسان
االقتصادي» ،وعلى مستوى قيمة العدل يف معاشه وتعامالته فال ظلم كالتعاطي
بالربا ،وال أكل ملال الناس بالباطل ،ويف معاش املجتمع حيث العدل الذي يجمع بني
النمو «الغنى» واستحقاق توزيع الدخل لتوفير حد الكفاية ملن عجزوا عن ذلك من
أفراده وشرائحه االجتماعية .إن حقل االقتصاد اإلسالمي بارتكازه على عقيدة
التوحيد الصحيحة حيث أهل السنة واجلماعة ،فإنه يتعامل مع «اإلنسان املتخلق
بأخالق اإلسالم».
 )٥آليات التحول يف املشروع:
من أجل تلبية تلك األهداف ،وتنفيذ هذه االستراتيجية ،فقد مت حتديد اآلليتني
التاليتني:
أ) آلية التحول االسمي:
ـ املقدمة األولى :الدور
ونقصد بهذا التحول ما يتعلق باسم القسم ،فاسم القسم كان «االقتصاد اإلسالمي»
ويف ظل اسم جديد لكلية جديدة ،هي «كلية االقتصاد والعلوم املالية اإلسالمية»
ال حاجة إلى ذلك االسم القدمي ،ألنه سيكون تكراراً ممجوجاً منطقياً ،فاجلزء
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يندرج حتت الكلي ،والكلي هنا كلية» العلوم االقتصادية ...اإلسالمية» ،ومن جهة
أخرى فإن بقاء االسم وإن كان هذا غير متصور عند الكل بتركيبته اللغوية مضاف
ومضاف إليه إلى جانب أسماء ألقسام أخرى ال تأخذ بتلك التركيبة اللغوية ،سيضع
الكلية يف إحراج شديد ،مما قد يكون له األثر السلبي على التصور اخلارجي لهكذا
كلية ،وعليه فإن اسم القسم يف تصور الكلية اجلديد سيكون «قسم االقتصاد» ،هذه
مقدمة أولى.
واملقدمة الثانية :السيادة
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هي إعادة السيادة لعلم االقتصاد اإلسالمي على فروعه والسيما التطبيقية منها،
واملتجسدة يف املؤسسات التمويلية مصرفية كانت أو مالية .وهذه املقدمة مهمة
وهامة جداً السيما ويف ظل قيام الفكر االقتصادي الغربي الدهري بخلق حالة
انشقاق بني حقل االقتصاد اإلسالمي وبعض فروعه ،وتقبل معظم املشتغلني يف
حقل االقتصاد اإلسالمي لهذه الوضعية املتمردة ،وإن كان البعض من املعظم يشتغل
بذلك على أساس تكتيكي حيث القبول بكل أداة ميكن لها أن تسهم يف اختراق
جغرافية الغرب مبا حتتويه من تضاريس ومناخ علماني شمولي ،ولكن جدوى
االختراق تؤسس على املنافع والتكاليف سواء على املستوى القصير واملتوسط أو
على املستوى األجل الطويل ،والتي تخلص يف نهاية التحليل الطويل األجل إلى عدم
كفاءة وحجم االستثمار يف ذلك الفرع باستقالليته كما يريدها الغرب فكراً وسياسة،
وذلك ألن كفاءة االستثمار وزيادة النمو املعريف واملنهجي ،تتوقف على كفاءة إدارة
السياسة االستثمارية ،واالقتصار على بعض مناطق حقل االقتصاد اإلسالمي من
جهة ،ونوعية االستثمار من جهة ثانية حيث سياسة اإلحالل للمنتجات املالية الوافدة
من الفكر املالي الربوي بسياسة إعادة الهيكلة للمنتج املالي عبر ما يعتقد أنه إقصاء
للربا دون نظر إلى البعد املؤسسي للمعامالت يف علم الفقه حيث احملظورات
والنواهي ألدوات دائماً ما تكون مخفية يف تكوين املنتج املالي من الغرر والتدليس
وما أسميناه «بالفجوة التعاكسية» ،ومن اجلهتني يثبت عدم كفاءة إدارة االستثمار يف
حقل االقتصاد اإلسالمي ،األمر الذي ينتج عددا من الفجوات االختاللية املتعلقة
بتخصيص استثمار اجلهود البحثية وتعبئة املوارد التمويلية للفعاليات العلمية ،أو
املتعلقة بزيادة اإلنتاجية يف البناء التحليلي النظري للحقل وغير ذلك من حاالت
اختاللية .وإن كان قد يعترض على ذلك التحليل البسيط بأن تركيز االهتمام
«بالتمويل الالربوي» ليس تكريسا حلالة االنفصال ،وإمنا هو استجابة للزيادة
احلالية واملتوقعة يف الطلب على منتجات هذا الفرع من أفرع احلقل مبقاربة
لنظرية املعجل وتوافر التمويل من قبل املؤسسات التمويلية ،وهنا يكمن التهديد،
ألنه يف ظل عوملة لليبرالية منفلتة من أي تنظيم يقيد الفعل الذاتي لقوى السوق،
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أو لليبرالية جتعل للدولة وضعا تصحيحيا عندما يختل االستقرار ،نقول يف ظل
تلك العوملة ينبغي االندماج بالسوق الدولية يف إطار االقتصاد الرأسمالي يف أي من
صورتيه املتقابلتني ،وحيث إن الهيمنة لتلك العوملة املسيسة لتشكيل قيم كونية ،فإن
قيم التمويل الالربوي ستحال إلى قيم للصورة اجلديدة للرأسمالية الربوية ،وهكذا
يكشف عن أن البعد السياسي املغيب يف حركة االعتراف املكرس حلالة االنفصال
برامج التمويل اإلسالمي يف اجلامعات ستؤدي إلى خسائر كبيرة على مستوى
احلقل ،ومن ثم على مستوى مشروع التجديد احلضاري اإلسالمي ،ويؤكد ذلك أن
الدعوة إلى دراسة ومناقشة وتعليم «التمويل اإلسالمي» يف الساحة الغربية تنطلق
أساساً من مصالح االقتصاد السياسي للدول الرأسمالية ممثلة يف دول االحتاد
األوربي أو يف الواليات املتحدة األمريكية ،ولهذا فإنها غير معنية بنتائج هذا التركيز
واالهتمام يف بعده العلمي كما يظهر ،على األقل يف زيادة معدل التراكم املعريف،
وزيادة معدل النمو العلمي لهذا الفرع ،بقدر ما يعنيها تلبية احتياجاتها من السيطرة
والهيمنة ،وتؤكد الدراسة على أن سيادة احلقل على أفرعه ضرورة عملية وعلمية،
أما من الناحية العملية فإن استقاللية التمويل الالربوي على مستوى البرامج
التعليمية يضعف من برنامج ينفرد بتدريس االقتصاد اإلسالمي كتخصص مستقل،
أما من الناحية العلمية فإن التمويل اإلسالمي كما يطلق عليه ببرنامج مستقل يدني
من كفاءته الداخلية من حيث أنه يف األصل بناء على األصل الذي يؤطر التحليل
النظري للظواهر االقتصادية واملالية ،واألصل هو االقتصاد اإلسالمي ،وال يصح
بناء إال على أصله وأسسه التي تبرز الدور املتمايز لالقتصاد اإلسالمي يف مرتكزات
العلم حيث التصورات املذهبية واملفاهيم والتعريفات واالستدالالت العلمية.
وبناء على تلك املقدمتني تكون النتيجة إطالق اسم «قسم االقتصاد والعلوم
املصرفية» ،وألولئك الذين يعانون من قلق املصطلحات ،وال يرتضون جديدها ،إال
باشتهارها ،نقول إن جامعات عربية وإسالمية يف كليات االقتصاد وإدارة األعمال
تطلق على أحد أقسامها هذا االسم.
ب) آلية التحول اإلنتاجي:
 -1املضمون
وتعني هذه اآللية بطرح فكرة إيجاد خطوط إنتاج مسارات تعليمية متعددة تتجذر
من اجلذع املشترك للبرنامج التعليمي لتدريس حقل االقتصاد اإلسالمي ،وهكذا
يكون املشروع ملتزماً بتحقيق أهدافه ،ومتمسكاً بفلسفته ،وتنفيذ استراتيجيته ( =
السيادة  +التحرير).
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 -2طريقة العمل لبناء خطوط إنتاجية
أـ طريقة اجلمع بني النشاطني:
يتسم حقل االقتصاد اإلسالمي كغيره من حقول االقتصادية الدهرية ،بطبيعة
مزدوجة ،حيث اجلانب النظري الذي يدرس يف البرنامج ،واملجال التطبيقي
حيث مؤسساته التمويلية لنالحظ إعادة بسط السيادة للحقل على فروعه التي
يراد لها حتت دواعي مريبة أن تستقل وتستظهر على احلقل ،فيختفي مشهده
عن األنظار ،وإذا بقي له من دور ميثله فكونه اخللفية ملشهد «التمويل الالربوي»
ــومن هنا فإن «قسم االقتصاد والعلوم املصرفية» ويف تكونه ،سيجمع بني النشاط
النظري والنشاط التطبيقي ،وبهذا اجلمع سيكسب البرنامج التعليمي لهذا احلقل
استقالليته ،فال يكون مجرد أمشاج مختلطة ،توهم الناظر لسطحها على تشكل
ميكن التوظيف عليه.
ب  -طريقة العمل بالقيمة املضافة :يف تشكيل املقررات التي ستستورد كمنتجات
وسيطة من حقول علمية مختلفة،كحقل احملاسبة وحقل اإلدارة العامة وحقل إدارة
األعمال وحقل التسويق ،لتكون هي منتجات وسيطة أساسية يف إنتاج املادة النهائية
القابلة للتداول ،حيث شهادة التخصص يف احلقل ومساره الفرعي.
 -3خطة بناء خطوط إنتاج جديدة:
أ) اجلذع والفروع:

ب) الرسم الهندسي:
تأسيساً على الشكل األولي حيث اجلذع والفروع ،يتم التصميم الهندسي لقسم
«االقتصاد والعلوم املصرفية» على مستوى التنظيم الدراسي ،طبقا للشكل التالي:
الطبقة التأسيسية والتي تتكون من فترتني زمنيتني (عامني دراسيني) بأربع فصول
( )15ويرجح اطالقنا على غريه ل من جهة تكري�ص التحرر حتى على م�ستوى املفاهيم وامل�سطلحات وهو ما ينبغي اأن يكون بل من جهة اأنه مفهوم قراآين،
ومن جهة اأخرى فاإن اأعمال الرب ل ميكن اأن تنفك عن الربح كما جاء يف بع�ص اآيات القران ،فالربح يف الفكر القت�سادي الإ�سالمي ل يختزل كما يف
الفكر القت�سادي الدهري على مدلول واحد ووحيد ،حيث املدلول املادي ،فالربح مع الله �سبحانه وتعاىل .الزهراين « نظرية خلق الأفعال يف الدرا�سات
القت�سادية الإ�سالمية قراءة على ن�ص خمتل ـ» عر�ست الورقة يف حوار الأربعاء.
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انطالقاً من تلك املؤسسات ،يتكون بناء التحول على مستوى خطوط االنتاج ،والذي
يتلخص يف اعتبار حقل االقتصاد اإلسالمي هو اجلذع الذي يتفرع منه أفرعه
التطبيقية ومن أهمها املؤسسات املصرفية واملالية ومؤسسات قطاع أعمال البر
(القطاع الثالث)((().
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دراسية ،وتشمل املعارف واملقدمات التمهيدية والعامة للحقل بفروعه ،واملعارف
املشتركة بني أقسام الكلية املزمع إنشاؤها.
ٍ
كمسارات تعليمية ذات طابع تنموي يف
والطبقة التخصصية التي يظهر فيها الفروع
تخصصات فرعية ،وهي التي تترك حرية الطالب للتوجه إلى إحدى تلك املسارات
التخصصية ،ذات الطابع املهني بكل ما تعنيه الكلمة ،حيث يدرس التخصص املهني
كما هو ممارس إلى حد كبير يف واقعه املؤسساتي .ويقضي فيها الطالب عامني
دراسيني مع إضافة «سنة االمتياز» يترك ملرحلة تصميم بناء املقررات الدراسية
فيما بعد.
ج) البعد الفني لبناء خطوط اإلنتاج:
وعلى أساس ذلك التصميم الهندسي املتكون من طبقتني رئيسيتني ،يقام على
الطبقة الثانية الفروع  /املسارات التخصصية ،وهي:
ـ فرع :مسار املصارف اإلسالمية.
ـ فرع :مسار الرقابة الشرعية.
ـ فرع :مسار األسواق املالية.
ـ فرع :مسار اقتصاديات وإدارة مشاريع البر.
ـ فرع :مسار العالقات االقتصادية الدولية.
د) سنة االمتياز:
 -1الفجوة العملية:
دائماً ما تشير الدراسات العلمية عن البطالة وعن سوق العمل يف دول اخلليج
العربي إلى أن أحد معوقات التوظيف خلريجي اجلامعات ،فقد اخلبرة العملية،
حيث إن عالم العمل ومواقع اإلنتاج واخلدمة تأتي بشكل غير متطابق مع عالم
النظرية واملعرفة العلمية ،ولهذا دائماً ما توصي الدراسات إلى تدخل احلكومات
عبر مؤسساتها التمويلية غير الربحية كصناديق تنمية املوارد البشرية واجلامعات
أيضاً إلى إعداد دورات تدريبية متكن من سد تلك الفجوة املعرفية النظرية /
العملية ،على أن تشارك مؤسسات مجتمع األعمال واملال يف هذا اإلعداد والتأهيل.
ومن هنا وبناء على املركزية املنطقية ملشروع التحول ،حيث «امليزة التنافسية» ،يقدم
مشروع التحول برنامج «سنة االمتياز».
210

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١6م

 -2فكرة عامة عن البرنامج:
سنة االمتياز» عبارة عن «برنامج تدريبي وتعليمي مهني صرف يسهم يف رفع معدل
التنمية املهارية ومستوى اخلبرة العملية لدى اخلريج مبا يتطابق مع واقع مؤسسات
العمل واخلدمة ،مستهدفا سد الفجوة املعرفية  /العملية ،مقابل رسوم مالية تدفع
ملركز التدريب املهني بالكلية».
وبدون الدخول يف التفصيالت املتعلقة بالبناء النظري لهذه السنة من حيث أهدافها
والتي تأتي على رأسها :رفع مستوى الكفاءة سواء على مستوى مزاولة املهنة عملياً
ومن داخل مواقع اإلنتاج واخلدمة ،أو على مستوى الكفاءة االتصالية ومهارات
التخاطب وفرق العمل ونحو ذلك .وكذلك هيكل اخلطة التدريبية والتعليمية من
حيث احملتوى واملضامني املعرفية ،والتي توزع على املستوى العام إلى جزأين:
اجلزء األول :تدريبي خدمي بالتعاون مع مواقع العمل واإلنتاج واخلدمة ،حيث
املمارسة العملية طبقاً لنظام مواقع العمل ،فيقوم املتدرب بتقدمي اخلدمات وتنفيذ
املسؤوليات املنوطة به ،مع التمرير على جميع أقسام املنشأة املتعاونة ،ونوع آخر من
التدريب حيث الدورات القصيرة التي تستخدم فيها أشكال التدريب متثيل األدوار
ودراسة احلالة ونحو ذلك.

ومن حيث تصميمه على مستوى املتدربني كتوزيعهم إلى مجموعات توزع على مواقع
العمل املتعاونة وداخل أقسامها ووحداتها اإلدارية املختلفة ،ويف النهاية يخضع
املتدرب لتقومي نهائي لقدراته التحصيلية ،ومينح على أساسها شهادة إنهاء لسنة
االمتياز .وجتدر اإلشارة إلى أن املقابل املالي الذي حتصل عليه الكلية ممثلة يف
مركز «التدريب املهني» مجسدا يف برنامج «سنة االمتياز» ،يأتي من مصادر مختلفة
منها صندوق املوارد البشرية واملنح ومن صندوق التدريب للمؤسسات التمويلية
الالربوية إلى جانب النسبة التي ينبغي على املتدرب أن يدفعها وسنرجي احلديث
عن التناول التفصيلي إلى مرحلة البناء الهيكلي للخطط الدراسية.
هـ) التحول للبديل:
هي عبارة عن مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم الطالب الراغبني يف تلبية
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اجلزء الثاني :تعليمي يتضمن على أشكال مختلفة مما يسند إلى املتدرب من
مثل :كتابة التقرير وصياغة مشكالت عملية وتقدمي حلول لها ،وما يتعلق بأعضاء
هيئة التدريس من تقدمي محاضرات علمية متنوعة للمتدربني ،وعقد ورش عمل،
وحلقات نقاش ونحو ذلك مما يرقى بقيمة العمل اجلماعي والشوروي.
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طموحاتهم ،واولئك احملتاجني إلى جتاوز تعثرهم الدراسي وإنهاء مرحلتهم التعليمية
عند مستوى أدنى.
 -1برنامج اإلغناء:
نبذة عامة عن البرنامج:
لن ندخل يف تقييم األسباب واملبررات لنشأة كليات خدمة املجتمع يف اجلامعات
السعودية ،وسنذهب مباشرة إلى أن شهادة الدبلومات املتوسطة والسيما يف مجال
الدراسات املالية واالقتصادية واإلدارية ،تواجه بعائق يضعف من قوتها التنافسية
يف سوق العمل ،مما ينعكس بالسلب على الكفاءة الداخلية واخلارجية لتلك البرامج،
ومن ثم على كفاءة وفعالية تلك الكليات ،ذلك العائق هو وجود عدد كبير جداً
من حملة الشهادات اجلامعية التي تتزاحم يف تلك التخصصات نفسها ،والصورة
الذهنية ملجتمع املال واألعمال ،حيث العالقة الطردية بني الدرجة التعليمية وبني
تطور القدرات االتصالية ومهارات التخاطب ومستوى املسؤولية ،فمجتمع املال
واألعمال يتجه نحو حملة الشهادات اجلامعية ،ألن االستثمار يف هذا املستوى
من التعليم العالي يحقق عوائد أكبر مع تكلفة أقل مقارنة باالستثمار يف حملة
الدبلومات املتوسطة ،وحيث إن وضعية التنافس هي من التحديات التي تواجه
مخرجات هذه الكليات وال سيما يف برامجها املنتمية حلقول اإلدارة واحملاسبة
واالقتصاد والتسويق ،فإن برنامج «اإلغناء» كما يطرحه مشروع «التحول» سيسهم
يف رفع مستوى كفاءة تلك البرامج التعليمية املتوسطة ،وذلك عبر تأمني فرص
ملواصلة الدراسة اجلامعية العليا احلصول على درجة اإلجازة العلمية = البكالوريوس
كما أنه يسهم يف رفع املعدالت اإلنتاجية لقسم االقتصاد والعلوم املصرفية بكلية
االقتصاد والعلوم املالية اإلسالمية.
تعريف عام بالبرنامج
هو عبارة عن «برنامج تعليمي مصمم للطالب احلاصلني على الشهادة املتوسطة
اجلامعية ومبعدالت متميزة ملواصلة تعليمهم اجلامعي داخل قسم االقتصاد والعلوم
املصرفية ،وبهدف رفع الكفاءة العلمية واإلعداد للمستويات اإلدارية االشرافية»
 - 2برنامج كفاية:
أ) نبذة عامة عن البرنامج:
ال داعي للمعطيات االحصائية التي تشهد على تنامي مشكلة التعثر والتسرب
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يف التعليم اجلامعي ،والتي تتسبب يف حدوث هدر مالي فض ً
ال عن االنعكاسات
اخلطيرة والسيما النفسية منها على الطالب ،الذي ميثل نواة املجتمع ،مع العلم
أن أسبابه ليست قاصرة على الطالب سواء من حيث قدراته الذهنية ،بل للعائلة
وللمجتمع وللجامعة النسبة التي تظهر كفاءتها يف تفسير جزء من هذه املشكلة
 /الظاهرة ،ومن ثم فهي جزء من احلل عبر سياسات معينة ،وعلى الرغم من
تلك اخلسائر والتي تطال ميزانية اجلامعة واملجتمع ،إال أنه ال يوجد حلول للحد
من تنامي معدالت هذه الظاهرة ،إال عبر سياسة طوي القيد وبعد نفاذ سياسة
«سندعك ملشكالتك».
حيث السماح بالتمديد فص ً
ال يتلوه فصل آخر حتى متر السنوات والطالب املتعثر
يعاني من مشكالته الداخلية واخلارجية دون معني يرشده إلى ما ميكن أن يبقي
عليه صحته النفسية يف حالة استقرار ،وهو احلد األدنى الذي كان ينبغي أن تقوم
به اجلامعات ،مع العلم أن هذه السياسة تعني يف واقعها مزيداً من اخلسائر حيث
انخفاض الكفاءة الداخلية ،باعتبار أن طول املدة الزمنية للدراسة تكلفة إضافية
على التكلفة التعليمية األساسية ،وعلى العموم فإن مشروع التحول يطرح برنامج
«كفاية» جزءاً منه يتعلق بسياسات النهوض على املستوى النفسي والبيئي ،واجلزء
اآلخر ما يتعلق بالطرح هنا حيث اجلانب التعليمي ،الذي من خالله ميكن منح
الطالب املتعثر واملهدد بالطرد ،شهادة متوسطة ميكن من خاللها االلتحاق بعمل،
ومن ثم الرجوع إلكمال مشواره التعليمي إذا رغب.

ب) تعريف عام بالبرنامج
هو عبارة عن «برنامج تعليمي مكمل ويقوم على نوع من االختيار لعدد من املقررات
الدراسية ذات االمتداد األفقي ،وصوالً إلى منح الدارس شهادة متوسطة يف أحد
مسارات القسم» ويلحظ من التعريف وتلك النبذة العامة أن برنامج «كفاية» هو
إعادة تأهيل للطالب املتعثر من جهة ،وتهيئة قدراته للتعامل مع مستقبل آخر غير
الذي كونه يف جوانب نفسه ،وستنعكس على سلوكه اخلارجي ،أنه برنامج يرتكز
على نظرية املقاصد الشرعية وبعض القواعد الفقهية.
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ومن هنا تؤسس جدوى هذا البرنامج حيث إعادة حالة االستواء النفسي للطالب
الذي يعد ليكون إنسانا  /مواطنا صاحلا يتمتع بدرجة عالية من الوالء لهذا الوطن،
ثم مساعدته يف أن ال يكون ضمن دائرة الفقراء التي يتسع قطرها بفعل تلك
إجراءات اجلامعية «دعه وألقه يف اليم» ،وهو ما يعني من جهة أخرى االسهام يف
حل بطالة أولئك املتسربني من اجلامعات .كما أن هذا البرنامج سيسهم يف وقف
الهدر املالي حلاالت التسرب.
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و) نظام الدراسة والدرجة العلمية:
 )1نظام الدراسة اجلامعية
وهو املختص بدرجة اإلجازة (= البكالوريويس) ،وفيه يتشكل نظام الدراسة بالقسم
وبالكلية بفترتني زمنيتني ومرحلتني :فترة الدراسة املشتركة مع أقسام الكلية
األخرى ،وبانتهائها تبدأ الفترة التخصصية بحسب املسارات املفتوحة ».اقتصاد
تخصص املصارف اإلسالمية مث ً
ال ،وملدة عامني دراسيني ،هذا إلى جانب سنة
االمتياز.
 )2نظام الدراسة للبرامج األخرى:
ونقصد بذلك برنامج «كفاية» فهي تكون بحسب التصميم املعطى ،على أن تكون
املدة الزمنية متوافقة مع درجة الشهادة اجلامعية املتوسطة.
أما نظام برنامج «اإلغناء» فباعتباره عم ً
ال تواصلياً مع برنامج كلية خدمة املجتمع،
فإن التصميم الهندسي للخطة الدراسية ينبغي أن تراعي تلك اخلطة السابقة
وتبني عليها ،ثم يكمل الطالب امللتحق دراسته يف أحد املسارات العلمية املفتوحة.
وتأسيساً على ما سبق وعلى قراءات لدراسات عديدة ومتاحة ،تصل الدراسة
احلالية إلى أنه باإلضافة إلى سياسة التحول التي نفذتها الدراسة على مستوى
اإلطار الكلي لبرنامج تعليمي إسالمي تنافسي ،ميكن أن متتد إلى البناء الهيكلي
حيث املقررات أوالً ثم اخلطة الدراسية ،هذا إلى جانب االستعانة بتدابير أخرى
تتسم بالكفاءة والفعالية لتعزيز القدرات التنافسية لقسم االقتصاد والعلوم
املصرفية ،ومن هنا تدعو الدراسة العقل العلمي للمجلس إلى مضاعفة اجلهد
العلمي املمنهج ،واالستناد إلى البحوث والتحليالت السابقة مع االعتماد على أداة
«القياس املرجعي» و«املقارنة املرجعية» وجلسات االستماع لرواد التأسيس األوائل،
واالنصات إلى واقع التحوالت املجتمعية ذات العالقة ال بالبعد االقتصادي ،بل
باملجال الكبير حيث مشروع التجديد احلضاري اإلسالمي .ويف الفقرة التالية
ما يؤكد على صحة اختبارية تنافسية مشروع «التحول» حيث مؤسسات اجلدوى
للمشروع.
ثالثا  :جدوى مشروع التحول:
يف البداية إن مشروع التحول بسياسته «تخصص رئيسي واحد ومسارات متنوعة»
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يعد جناحاً يف حد ذاته على مستوى التغيير الداخلي أي اجلامعة أو على مستوى
اجلامعات األخرى احمللية واإلقليمية ،وبهذه السياسة أيضاً سيبقى تخصص
االقتصاد اإلسالمي يف وضع متميز ،ألنه اجلذر الذي تتفرع منه تلك املسارات
الدقيقة التخصص ،وستعجز البرامج األخرى داخل الكلية اجلديدة أو يف اجلامعات
احمللية واإلقليمية عن منافسة القسم اجلديد وفق تصور مشروع التحول.
والدراسة تعتقد أن مشروع التحول سيحيل قسم االقتصاد والعلوم املصرفية إلى
برنامج تعليمي تنافسي ،مياثل البرامج التعليمية يف كليات العلوم الطبية التطبيقية
والهندسة ،وذلك لتمتعه بقوة تنافسية ،حيث املستويات الدخلية العالية للقطاع
الذي ميده بالقوى العاملة املهنية والفنية .وميكن االقتصار على العوائد التالية،
التي يرجا أن يدرها مشروع التحول ،وهي:
١ـ سيسهم مشروع التحول يف جتنب عودة الفشل من حيث ترتيب األهمية النسبية
لطلب االلتحاق ضمن قطاع الكلية اجلديدة ،والكليات األخرى املنافسة.
٢ـ سيسهم مشروع التحول يف حتويل قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي من مجرد
قسم مساند يقدم خدماته التعليمية لألقسام األخرى والسيما قسم احملاسبة ،إلى
تخصص مرغوب يجد قبوله يف زيادة معدالت االلتحاق ببرنامجه التعليمي.

4ـ إن مشروع التحول عبر برنامج «سنة امتياز» سيفعل دور القطاع األهلي عبر
املشاركة يف التدريب والتأهيل العملي يف أشكاله املتنوعة.
٥ـ سيسهم مشروع التحول عبر برنامج «سنة االمتياز» يف احلصول على تغذية
مرجتعة ،ميكن أن تسهم يف تقومي العملية التعليمية ،هذا إلى جانب تقومي أداء
الطلبة املتدربني ،وقياس كفاءتهم ،ومبا يعود على برنامج «سنة االمتياز» من تطوير
وحتسني كفاءته الداخلية واخلارجية.
 6ـ سيسهم مشروع التحول ومع التدابير األخرى على مستوى املقررات الدراسية
أوال ثم على مستوى هيكلة اخلطة الدراسية ثانيا يف إكساب قسم االقتصاد والعلوم
املصرفية ومن ثم الكلية واجلامعة سمعة جيدة يف سوق العمل ،وقدرة تنافسية من
حيث التوظيف ،بل وعلى مستوى اخلدمات األخرى كخدمة «املشورة».
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3ـ إن مشروع التحول عبر برنامج «سنة االمتياز» سيقضي على الفجوة املعرفية
 /العملية والتي دائما ما تكررها األدبيات العلمية عن سوق العمل ،باعتبارها
متغيراً مفسراً لعدم تعيني اخلريجني اجلدد ،وذلك ملا يقدمه برنامج «االمتياز» من
مضامني معرفية والتعاطي مع مواقع العمل واإلنتاج كما متارس ميدانيا.
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 - ٧إن مشروع التحول يف سياسته « تخصص رئيسي ومسارات عملية متعددة»،
تستجيب الحتياجات سوق العمل من حيث «التنمية التخصصية» يف الفروع /
املسارات الدقيقة التي يتطلبها السوق ،والتي كانت متثل أحد املشكالت يف أدبيات
التوظيف وسوق العمل.
 - ٨إن سياسة مشروع التحول حيث االستثمار النوعي ،ستؤدي إلى اندماج فروع
حقل االقتصاد اإلسالمي يف تخصص االقتصاد ذاته ،وعدم استقالليتها مبا يؤدي
إلى ضعف التخصص الرئيسي ،حيث االقتصاد اإلسالمي.
 - ٩إن مشروع التحول سيسهم عبر مقترحه بتقدمي إطار كلي للبرنامج التعليمي
لقسم االقتصاد والعلوم املصرفية يف فتح أسواق جديدة لكوادره املؤهلة عبر
مساراته التخصصية ذات الصفة الدقيقة.
 - ١٠إن مشروع التحول سيؤدي إلى زيادة االستثمار النوعي يف فروع حقل االقتصاد
اإلسالمي.
 - ١١سيسهم مشروع التحول بتصميمه إلطار كلي تنافسي لقسم االقتصاد والعلوم
املصرفية يف االتساق متاما مع رؤية اخلطة اخلمسية السابعة وسياسات التعليم
العالي ،وهو بهذا املنطق يعد آلية فعلية من آليات تنفيذ اخلطة اخلمسية فيما يتعلق
بالتعليم اجلامعي.
 -١٢سيسهم مشروع التحول عبر تصميمه الهندسي على مستوى اإلطار الكلي ،يف
بناء القدرات التنافسية لقسم االقتصاد والعلوم املصرفية ،ومن ثم لكلية االقتصاد
والعلوم املالية اإلسالمية.
 - ١3أن مشروع التحول مبساراته املتعددة التي تلبي متطلبات واحتياجات سوق
العمل سيعمل على حتقيق قفزات نوعية لدعم وتشجيع املعرفة االقتصادية
اإلسالمية.
 - ١4سيسهم مشروع التحول يف رفع الكفاءة اخلارجية الكمية للبرنامج التعليمي
يف حقل االقتصاد اإلسالمي.
 - ١٥سيسهم مشروع التحول يف رفع معدالت اإلنتاجية للقسم.
 - ١6سيسهم مشروع التحول ببرامجه «كفاية» و» اإلغناء» و»التكوين بحسب الطلب»
على رفع مستوى «الدافعية لإلجناز» من جهة ،وعلى بث روح األمان لدى الطلبة
سواء الراغبني يف مواصلة مشوارهم العلمي من طالب كلية املجتمع ،أو من الطلبة
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من ذوي املعدالت املتدنية واملهددين بطوي القيد «برنامج كفاية» ،وللطلبة الذين هم
على مواقع العمل واإلنتاج.
 -١٧سيسهم مشروع التحول عبر برامجه يف احلد من الهدر التعليمي ،ومن ثم رفع
الكفاءة الداخلية للقسم والكلية.
 -١٨سيسهم مشروع التحول من خالل سياساته ذات املسارين املتوسط واإلجازة،
ومن خالل برنامجه «كفاية» بحصول الطالب على شهادة علمية حتمل مسمى علمي
تندرج يف تصنيف وزارة اخلدمة املدنية «دبلوم متوسط» ،وبذلك يسهم مشروع
التحول يف إنقاذ الطلبة ذوي املعدالت املتدنية واملهددين بطوي القيد ،من عدم
االستواء النفسي (السيكولوجي) وما قد يترتب عليه من آثار غير حميدة سواء على
مستوى الطالب أو على مستوى مجتمع الطالب الصغير والكبير ،أو على مستوى
احلياة املعاشية بالوقوع يف شرك البطالة ،والدخول يف دائرة الفقراء القادمني.
 -١٩سيسهم مشروع التحول يف تصميمه الهندسي لإلطار الكلي لقسم االقتصاد
والعلوم املصرفية يف مكافحة ،بل القضاء على ظاهرة  /مشكلة التسرب التي كانت
حتدث يف السابق ،وهو ما يعني من جهة مقابلة مكافحة الهدر املالي الذي يتحمله
املجتمع قبل ميزانية اجلامعة.
 -٢٠سيسهم مشروع التحول يف زيادة درجة الوالء التنظيمي للجامعة ككيان حكومي.

 -٢٢ارتفاع حصص أعضاء الهيئة التدريسية بالقسم من املقررات الدراسية.
 -٢3إعداد وزيادة أعداد الكوادر احلاملة لراية مشروع التجديد احلضاري
اإلسالمي ،ولعل هذا أكبر عائد ميكن حتقيقه بل علينا أن نسهم يف حتقيقه فهو
مقياس النجاح احلقيقي لكلية جديدة حملت ضمن اسمها مفردة «اإلسالمية».
 -٢4إن مشروع التحول ببرامجه املتنوعة سيسهم يف احلد من مشكلة البطالة
مقارنة باألوضاع التاريخية السابقة لقسم االقتصاد اإلسالمي احلالي ،ومن ذلك
توسيع قاعدة فرص العمل.
٢٥ـ إن مشروع التحول ويف تصميمه لإلطار الكلي لقسم االقتصاد والعلوم املصرفية،
سيؤدي إلى تنافسية قوية لها القدرة على جذب أفضل اخلريجني من الثانوية
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 -٢١زيادة إعداد امللتحقني بقسم االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم املالية اإلسالمية،
لوجود عوامل جذب ،واالستجابة حملددات الطلب من قبل أولئك الطلبة اللتحاق
بالبرامج التعليمية اجلامعية.
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العامة ،وهو ما يعني زيادة أهميته النسبية ضمن قائمة البرامج التعليمية املطلوبة.
٢6ـ سيسهم مشروع التحول يف تفعيل برامج التمويل ومن ذلك مثال برنامج صندوق
املوارد البشرية يف دعم عملية تنمية قدرات القوى العاملة الوطنية وتأهيلها
باملستوى الذي يجعلها ذات تأثير إيجابي فاعل يف تلبية احتياجات سوق العمل
من مثل برنامج «سنة االمتياز» أو برنامج «بحسب الطلب» ،باعتبارها مصدر من
مصادراً التمويل لتلك البرامج.
٢٧ـ سيسهم مشروع التحول يف الربط بني القسم والكلية ومن ثم اجلامعة واجلهات
التي توظف خريجيه عن طريق إشراك تلك اجلهات سواء يف شكل املجلس اإلشرايف
أو جلان التنسيق لسنة االمتياز.
٢٨ـ سيسهم مشروع التحول يف تأمني فرص التعليم املتصلة واملنقطعة (= شهادة
اإلجازة  /شهادة دبلوم متوسط) للطلبة سواء من ذوي املعدالت العالية (كلية
املجتمع) أو من ذوي املعدالت املتدنية وغير الراغبني يف إكمال مرحلتهم التعليمية.
٢٩ـ يتسم مشروع التحول باملرونة من حيث التوفيق بني نظامي كلية املجتمع وكلية
االقتصاد والعلوم املالية اإلسالمية لتسهيل انتقال الكفاءات من أصحاب املعدالت
العالية ملواصلة مشوراهم التعليمي ،وبالتالي االستفادة منها على الوجه األمثل.
3٠ـ سيسهم مشروع التحول يف رفع درجة الفاعلية على مستوى مشاركة القطاع
األهلي عبر مؤسساته ذات العالقة بالبرنامج التعليمي ،سواء عبر برامجه ،أو
سياساته .السيما وأن األدبيات العلمية التي تناولت أوضاع التوظيف وسوق العمل
تشير إلى تدني درجة التفاعل بني مؤسسات التعليم العالي والقطاع األهلي ،وما
يترتب على تلك الوضعية من ضعف مقدرة القطاع اخلاص على استيعاب وتوظيف
األعداد املتوقعة بخطط التنمية.
3١ـ سيسهم مشروع التحول يف استقرار الطلب على القسم ،وذلك الرتكاز تأسيس
برامجه التعليمية على سياسة التكامل والتعاضد ،مما يعني أنه يف حالة ما إذا
وجدت حالة من ضعف حجم الطلب على أحد مساراته التعليمية ،فإن حصة ذلك
الطلب ستحول إلى جهة مسار تعليمي آخر ..وهكذا.
3٢ـ إن مشروع التحول بسياساته وبرامجه التعليمية والتدريبية يتفرد عن األقسام
املماثلة واملقابلة يف كليات االقتصاد والعلوم املالية يف اجلامعات األخرى ،وهو ما
مينحها ميزة تنافسية ،تستثمر يف صالح بناء القدرات التنافسية خلريجي القسم،
مع احملافظة على خصوصية هذه الكلية اجلديدة ،بل وحماية هويتها من التمييع
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والتشتت.
33ـ يعد مشروع التحول آلية لتعبئة وتنمية املوارد املالية للكلية اجلديدة ،عبر برنامج
«سنة االمتياز» وبرنامج «التكوين بحسب الطلب» وبرامج أخرى سيتم اإلفصاح عنها
يف مشروعات إصالحية أخرى.
34ـ سيسهم مشروع التحول من حيث تصميم هيكلته حيث اجلذر والفروع /
املسارات يف تلبية احتياجات سوق العمل ،ألنه استجابة لواقع مجتمع األعمال
واملال.
3٥ـ إن مشروع التحول مجسدا يف واقع قسم االقتصاد والعلوم املصرفية ،سيكون
قائدا لتنافسية الكلية على مستوى اجلامعات احمللية واإلقليمية ،فوجود قسم يتمتع
مبيز تنافسية يف ظل أقسام أخرى يتوقع أن تكون متماثلة مع هياكل األقسام
األخرى يف اجلامعات احمللية أو اخلارجية ،سيمكن الكلية من التمتع بقدرة تنافسية
على مستوى الكليات األخرى.
36ـ إن طبيعة مشروع التحول ستسهم يف خفض تكاليف العملية التعليمية ،من حيث
أن العالقات التشابكية عبر املسارات الفرعية ذات التجذر الطبيعي ،تعني تقارباً إن
لم يكن تشابه يف تخصصات أعضاء الهيئة التدريسية ،ولو يف اجلزء األكبر.
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وهكذا تكون الدراسة قد حققت أهدافها ،عبر إجابات ألسئلتها التي صاغتها،
وصوالً إلى تقدمي حل للمشكلة التي حددتها .واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل
وسلم على من ال نبي بعده.
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املصادر واملراجع
 اجلفري ،عصام بن هاشم «تقومي قسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى» من أبحاثاملؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي جامعة أم القرى مكة املكرمة شرفها اهلل ـ
 الزهراني ،محمد «الدراسات االقتصادية اإلسالمية ونظرية خلق األفعال قراءة على نصمختل» ورقة بحثية عرضت يف حوار األربعاء مبعهد االقتصاد اإلسالمي جامعة امللك عبدالعزيز
(١43٢هـ)« .تصور التأصيل اإلسالمي لعلم االقتصاد وأثره يف -املسيرة العلمية :دراسة تطبيقية
على جتربة شعبة الدراسات العليا يف كلية الشريعة جامعة أم القرى( :نشر يف مجلة مركز صالح
كامل القاهرة س  / ١3ع  3٩ـ١43٠هـ ٢٠٠٩م.
 السحيباني ،محمد بن إبراهيم و سعود املطير« ،جتربة قسم االقتصاد يف جامعة األماممحمد بن سعود إلسالمية خالل ربع قرن (١3٩٩هـ ١4٢4هـ) ،من أبحاث املؤمتر العاملي الثالث
لالقتصاد اإلسالمي جامعة أم القرى مكة املكرمة شرفها اهلل.
 سعدي ،محمد ،مستقبل العالقات الدولية من صراع احلضارات إلى أنسنة احلضارة وثقافةالسالم ،ط(١بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية٢٠٠6 ،م).
 شابرا ،محمد عمر ،مستقبل علم االقتصاد من منظور إسالمي ،ط( ٢دمشق:دار الفكر املعهدالعاملي للفكر اإلسالمي١4٢6،هـ ٢٠٠٥م) ترجمة د رفيق يونس املصري.
عبدالرحمن ،طه ،سؤال العمل بحث عن األصول العملية يف الفكر والعلم ،ط ( ،٢بيروت :املركزالثقايف العربي٢٠١٢ ،م) ص ،١١3وانظر للتوسع ص .١4٢ ١١١
 فؤاد ،زكريا «ماذا بقي من كارل ماركس يف الفكر االقتصادي املعاصر؟» مجلة العلوم االجتماعيةجامعة الكويت ،مج  ،3٠ع ٢٠٠٢ ،3م ).
هذا إلى جانب االستثمار يف مراجع أخرى نذكر منها:
الزهراني ،محمد« ،علم حديث يبحث عن هوية ووجود» .و «أزمة التخصصات االجتماعية
اإلسالمية  -قسم اإلعالم اإلسالمي أمنوذجاً»« .امللتقى بني غياب املنظور االقتصادي اإلسالمي
وتكريس املركزية الغربية»« .محاور املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي بني أزمة الهوية
ووهم الوجود اجلغرايف»« .استفهام ذوي اإلفهام عن الفرار من قسم االقتصاد اإلسالمي»».مشروع
إعادة هيكلة قسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى» .تعليم برنامج تخصص االقتصادي
اإلسالمي بني القياس والوصف»« .عندما تتحول اآلهات إلى قوة فعل  -اجلفري وحركة
التجديدـ»« .تعزيز القدرة التنافسية ملنتجات قسم االقتصاد اإلسالمي»« .برنامج التخصص يف
االقتصاد اإلسالمي بني فلسفة التجزئة وفلسفة االندماج  -قسم االقتصاد اإلسالمي أمنوذجاً».
«التأثيرات االقتصادي على هيكلة قسم االقتصاد من منظور التأصيل  -دراسة تقوميية للمطالبة
التشعيبية وإستراتيجية مقترحة للتنمية التخصصية».
عارف ،نصر محمد ،نظريات التنمية السياسية املعاصرة،ط( ٢فرجيينا :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،نشر الدار العاملية للكتاب اإلسالمي الرياض١4١4،هـ ١٩٩4م).
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عبدالعظيم ،عامر ،الغرب أصل الصراع ،سلسلة رؤى معاصرة ،السنة األولى ،العدد رقم ،٢
١4٢٨هـ ٢٠٠٧م وبدعم مجلة البيان.
محمد ،محمد امزيان ،منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية ط(١فرجينيا :املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي١4١٢،هـ ت ١٩٩١م).
مجموعة من الباحثني ،املعريف واأليديولوجي يف الفكر العربي املعاصر ،ط( ١بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية٢٠١٠ ،م).
املسيري ،عبدالوهاب،العلمانية اجلزئية والشمولية ،ط( 4القاهرة :دار الشروف٢٠١١،م) اجلزء
األول.
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