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  املستخلص
رف على دور مراكز البحوث في تطوير االقتـصاد          الدراسة التع  تستهدف

 تقييم دور مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسـالمي         اللاإلسالمي؛ وذلك من خ   
. م٢٠١٧في تطور الفكر االقتصادي اإلسالمي، منذ أن تم إنشائه وحتى عـام             

 وصوالً إلى معرفة الواقع الحالي واقتراح المأمول مستقبالً لتفعيل هـذا             وذلك
 االقتصادي محـاوالت    بالفكرويقصد  .  كي يتبوأ المكانة الالئقة به     عهالفكر ودف 
 التأليف والكتابة وتوليد المعرفة المتعلقة بإشباع       في) يرهمعلماء وغ (المسلمين  

القرآن الكـريم والـسنة     (حاجات اإلنسان، استناداً لمصادر المعرفة اإلسالمية       
االقتصادي اإلسالمي فيقصد    البحوث في تطوير الفكر      اكز، أما دور مر   )النبوية

  .به األنشطة التي يتم من خاللها إنتاج المعرفة االقتصادية اإلسالمية
 ذلك تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة مباحث؛ تناول المبحث األول منها            لتحقيق

 بحوثمفهوم مراكز البحوث وأهميتها، أما المبحث الثاني فتناول دور مراكز ال          
مي، والمبحث الثالث تناول تجربة مركـز صـالح         في تطوير االقتصاد اإلسال   

  .كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر
 اإلسالمي، مراكز البحـوث، تطـور      يالفكر االقتصاد :  المفتاحية الكلمات

الفكر االقتصادي اإلسالمي، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجـدة، مركـز           
  صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي
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Abstract 
The study aims to identify the role of research centers in 

the development of the Islamic economy by evaluating the 
role of Saleh Kamel Center for Islamic Economics in the 
development of Islamic economic thought since its 
establishment un l 2017. To achieve this, the study was 
divided into three topics. The first topic dealt with the 
concept of research centers and their importance. The 
second topic dealt with the role of research centers in the 
development of the Islamic economy. The third topic dealt 
with the experience of Saleh Kamel Center for Islamic 
Economics at Al-Azhar University. 

Keywords: Islamic Economic Thought, Research 

Centers, Islamic Economic Thought Development, Islamic 
Economics Research Center in Jeddah, Saleh Kamel Center 
for Islamic Economics 
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  قدمةم
 األمة اإلسالمية العديد من التحديات التي تفرض نفـسها كقـضايا            تواجه

أساسية ومهمة يتوجب على المـسلمين االهتمـام بهـا ودراسـتها ومحاولـة            
 يترتـب أهم هذه القضايا هي القضايا السياسية واالقتصادية، والتي         . مواجهتها

  .  من القضايا االجتماعية والثقافية والعلميةالعديد ماعليه
 القضايا االقتصادية كأهم القضايا التي تواجه الدول الناميـة عامـة     وتبرز

والدول اإلسالمية خاصة، وتسعى إلى البحث عن الحلـول والمعالجـة لهـذه             
  .القضايا بما ال يتعارض مع ثوابت الشريعة اإلسالمية من حل وتحريم

 مـن    بداية ، مزعجة زمات تعرضت األمة اإلسالمية لضربات شديدة وأ      لقد
وكان أخطر هذه الضربات    ). م٢٠١٩( عشر الميالدي وحتى اآلن      التاسعالقرن  

 لمعظـم البلـدان     -colonization االستعمار   بحجة - األوربي االحتالل
اإلسالمية في آسيا وأفريقيا، واالنهيار التام للدولة العثمانية التـي كانـت قـد              

 االحـتالل  اعلى هذ  ترتب   وقد. ١وصلت إلى درجة بالغة من الضعف والتفكك      
 ما ، سياسية واقتصادية وثقافيةوتبعيةنهب لثروات األمة ومواردها االقتصادية،  

  .انفكت األمة تعاني منها حتي اآلن
                                                             

 وهذا "االحتالل"  االستعمار من المفاهيم التي أصبحت تُستخدم لتدل على معنى مفهوم ،
 : تعاليلقوله مصداقاً عمار،؛ والذي يعني البناء واإل"ستعماراال" مخالف لداللة مفهوم 

وسيطرة الدول األوربية ]. ٦١ ية اآلهود، [﴾ ِمن الَْأرِض واستَعمركُم ِفيهاَأكُمهو َأنْشَ﴿
 تها وإنما بهدف نهب ثرواعمار، لم يكن أبداً بهدف البناء واإلية اإلسالملبلدان اعلى

 "احتالل"  لفظ خدام استفالمناسبومواردها، لذلك 
الفلسفة والبناء (المنهج العلمي في االقتصاد اإلسالمي :  يسري أحمدعبدالرحمن 1

 دية، جامعة اإلمام، المملكة العربية السعو-د والعلوم اإلدارية، كلية االقتصا)النظري
 .٧م، ص٢٠١٠الرياض، 
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 تلو األخرى احدة و– ما تحقق من استقالل سياسي للبلدان اإلسالمية    ورغم
إلسالمية ظلت  البلدان ا معظم في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، إال أن          -
 تعاني من التبعية االقتصادية للدول األوربية والواليات المتحدة،         - وال زالت  –

 سيطرة نموذجي الرأسمالية واالشتراكية علـى محـاوالت         فيوهو ما أنعكس    
التنمية االقتصادية في جميع البلدان اإلسالمية، ومحاولة تطويعهما ليناسبا هذه          

 التبعية االقتصادية، وفشل محاوالت النمو      من البلدان، وهو ما ترتب عليه مزيد     
  .والتقدم االقتصادي في هذه البلدان

 إحياء المعرفة والفكر    تستهدف جادة حاوالت هذه الفترة، بدأت تظهر م     في
خالل القـرن   " االقتصاد اإلسالمي "  حيث ظهر مصطلح     ؛االقتصادي اإلسالمي 

العقـل  "  تعبيراً عن إرادة  بداية القرن العشرين الميالدي؛  ريالرابع عشر الهج  
لشعوب البلدان اإلسالمية في العودة إلي اإلسالم كمرجعية أساسية في          " الجمعي

 ومـن ناحيـة     ،شتى جوانب الحياة، ومنها الجانب االقتصادي، هذا من ناحية        
تعبيراً عـن تـراث علمـي       " االقتصاد اإلسالمي " أخرى كان ظهور مصطلح     

  .١موجود من قبل
تطورات في مسار الفكر االقتصادي اإلسالمي في هـذه          أبرز ال  من وكان

الفترة تدريس مقررين لالقتصاد اإلسالمي بكلية المعـامالت الماليـة واإلدارة           

                                                             

االقتصاد اإلسالمي بين منهاجية البحث وإمكانية :  يسري أحمدعبدالرحمن -: انظر 1
 البنك اإلسالمي للتنمية، -التطبيق، الطبعة الثانية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

  .١٥م، ص ٢٠٠٠ة السعودية، جدة، المملكة العربي
إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة طلعت .. صدام الحضارات:  هنتنجتونصامويل -

، ١٨٠ ص ،م٢٠١٤ العامة للكتاب، القاهرة، ة الهيئة المصري-الشايب، مكتبة األسرة
١٨١. 
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.  الفنجري شوقي محمد الدكتور المستشار، قاما بتدريسهما    )كلية التجارة حالياً  (
يعـة  وهو ما ساهم بشكل كبير تخريج عدد من طالب الكلية الذين كانوا في طل            

الباحثين الذين تناولوا موضوعات في الفكر االقتـصادي اإلسـالمي؛ وعلـى            
 الدكتور شوقي أحمـد دنيـا،       ستاذرأسهم األستاذ الدكتور رفعت العوضي، األ     

األستاذ الدكتور يوسف إبراهيم يوسف، األستاذ الدكتور شعبان فهمي، األسـتاذ        
رس، ثم تـوالى تـسجيل   الدكتور محمود الشين، األستاذ الدكتور محمد السيد ب    

فـي موضـوعات مختلفـة فـي        ) ماجستير ودكتوراه (ومناقشة رسائل علمية    
  . االقتصاد اإلسالمي

 بدأ الفكر االقتصادي اإلسالمي في الظهور من جديد، وبدأ االهتمام           وهكذا
 لالقتـصاد  عـالمي  مـؤتمر  أولبه ينمو ويزدهر، وتمخض هذا عن انعقـاد         

 انعقاد هذا المـؤتمر تطـور       بعد. م١٩٧٦ عام ةالمكرم مكة في ُأقيم اإلسالمي
 إنشاءاالهتمام بالفكر االقتصادي اإلسالمي، حيث بدأ يأخذ شكل مؤسسي؛ فكان      

مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجدة أحد أهم توصيات المؤتمر، ليكون اللبنة           
وعقد المؤتمرات والندوات التي تخدم     ،  في دعم ونشر البحوث العلمية     ساساأل
 مـصر وباكـستان     ثـل  بلدان إسالمية أخرى م    بدأت كما   ،تصاد اإلسالمي االق

  . في االهتمام باالقتصاد اإلسالميوغيرها......... .والسودان
 ولغيره مـن    ، بصفة خاصة  ة لمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجد     وكان

 ي الفكر االقتـصاد   تطويرمراكز األبحاث بصفة عامة دور أساسي وفعال في         
 الفكر تطويرا يحاول البحث التعرف على دور مراكز البحوث في لذ. اإلسالمي

االقتصادي اإلسالمي؛ باعتبار القضايا االقتصادية من القضايا األساسية التـي          
 اإلسـالمية   ةتواجه األمة اإلسالمية، والتعامل معها يجب أن يكون وفقاً للشريع         

  .التي تميز األمة اإلسالمية عن سائر األمم
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   الدراسةأهمية
 مراكز البحوث به قامت هذه الدراسة أهميتها من خالل الدور الذي   تكتسب

في تطوير وتجويد المعرفة االقتصادية اإلسالمية، من خـالل إنتـاج معرفـة             
 ومحكمة، باإلضافة إلى الدور الذي قامت به في نشر          منقحةاقتصادية إسالمية   

ات والندوات الدوليـة  المعرفة االقتصادية والترويج لها من خالل إقامة المؤتمر  
  .والعالمية، والذي كان له صدى كبير على المستوى النظري والتطبيقي

   الدراسةمشكلة
 المشكلة التي تحاول الدراسة استعراضها وتحليلها في تراجع الدور          تتمثل

 الفكر االقتصادي اإلسالمي، على الرغم تطورالذي تقوم به مراكز البحوث في    
خاصة في ظل كل ما تعـاني       . مت به في بداية نشأتها    من الدور المهم الذي قا    

منه بعض الكتابات في االقتصاد اإلسالمي مـن عـدم العلميـة والعـشوائية،           
 في األصـول والمبـادئ األساسـية        نواالختالف الكبير بين المؤلفين والباحثي    

  .لالقتصاد اإلسالمي
   الدراسةفرضية
  : هما اسيتين الدراسة اختبار فرضيتين أستحاول
 الفكر االقتصادي اإلسالميير في تطوم مراكز البحوث دور مهأدت . 

 عالقة طردية بين دور مراكز البحوث وبين تطور الفكر االقتصادي       وجود 
  .اإلسالمي

   الدراسةأهداف
  : الدراسة تحقيق األهداف التاليةتحاول
 على مفهوم مراكز البحوث وأهميتهاالتعرف .  
 تطور االقتصاد اإلسالمي على دور مراكز البحوث فيالتعرف .  
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 تجربة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي وتقييمهااستعراض .  
  -:التالية المباحث هذا الهدف تم تقسيم البحث إلى ولتحقيق
   مراكز البحوث وأهميتها مفهوم:  األولالمبحث
  . الفكر االقتصادي اإلسالميتطوير مراكز البحوث في دور:  الثانيالمبحث
  .تقييم تجربة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي: ثالث الالمبحث

   األولاملبحث
   مراكز البحوث وأهميتهامفهوم

 لـدى صـناع ومتخـذي       صة خا ، دور مهم  ات البحوث ذ  مراكز أصبحت
 –القرار، وهذا يصدق على المجتمعات الغربية، أمـا المجتمعـات المـسلمة             

ليست على نفس الدرجة؛ وذلك      فإن أهمية مراكز البحوث      -معظمها دوالً نامية  
وتأتي هذه األهمية لمراكز البحوث من     . - سيتم مناقشتها الحقاً   –ألسباب عديدة   

 حـد  وعنواناً للتقدم وأ   والثقافية،كونها مؤشراً للمنجزات الحضارية والنهضوية      
  .السياساتمؤشراته في التنمية ورسم 

ألجلها بالعديد من  ا تحقيق مراكز البحوث لألهداف التي تم تأسيسه       ويرتبط
 التمويل، والذي بدونه ال تـستطيع       افر في مقدمة هذه العوامل تو     يالعوامل، يأت 

  . اهذه المراكز القيام باألدوار المنوطة به
 البحـوث  من خالل هذا المبحث التعرف علـى مفهـوم مراكـز             نحاول

  : النحو التاليعلى وذلك هميتها،وأ
  مفهوم مراكز البحوث: ًأوال

من كلمتين؛ كل كلمة منهما لها دالتهـا        " مراكز البحوث " ح   مصطل يتكون
 منابـت اَألسـنان   المراِكز: " لغـة  وهي ،ومفهومها، نبدأ بتعريف كلمة مراكز 

            كَـزرـوه ومحبرنِْد الموضع الذي ُأمروا َأن يلزموه وُأمروا َأن ال يالج كَزروم
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      كَِزه واررِبم ه يقال َأخَلَّ فالنتُ على القـوس ِإذا وضـعت       الرجل موضعتَكَز
 مـن   يـستفاد و. ١"ِسيتَها باَألرض ثم اعتمدت عليها ومركَز الـدائرة وسـطُها         

أما . جمع مركز، ويعني الموضع أو المكان     " مراكز" التعريف اللغوي أن كلمة     
 الـشيء فـي     طَلَبـك  : "لغـة ، والبحـث    "بحـث "، جمـع    "البحـوث " كلمة  

.  تَسَأل عن شـيء، وتَـستَخْبر      َأن والبحثُ. وابتَحثَه بحثاً، حثُهيب بحثَه التُّراب؛
ورَأيت في الفائق سورة البحوث، بفـتح     :  ابن اَألثير  قال .بحٍث جمع: والبحوثُ
فِإن صحت، فهي فَعول من َأبنية المبالغة، ويقع على الذكر واُألنثى،       : الباء، قال 

وجـاء فـي    . ٢"ضافة الموصوف ِإلى الصفة   كامرَأة صبور، ويكون في باب إِ     
معجم مقاييس اللغة البن فارس أن الباء والحاء والثاء أصٌل واحد، يدلُّ علـى              

 تسأل عن   أن والبحث. التُّراب شيئاً في    طلبك البحث:  الخليل قال ؛إثارة الشيء 
 عـن  وبحثْتُ. عنه أستَبِحثُ  هذا األمر، وأناعن استَبِحثْ تقول. شيء وتستخبر 

" البحـوث "  من المعنى اللغوي أن كلمة       ويستفاد. 3عنه أبحث وأنا بحثاً، فالٍن
  .تفيد التفتيش والتنقيب عن الحقيقة

 عدم اتفاق حول تعريـف      فثمة ؛اصطالحاً"  البحوث مراكز"  تعريف   وأما
، والسبب في هذا    " البحوث مراكز"  من خالله التعرف على مفهوم       مكنمحدد ي 

 بـين مـصطلحي مراكـز       ادث الح - في بعض األحيان   المتعمد_ هو التداخل   

                                                             

لسان العرب، الجزء السابع، وزارة الشؤون اإلسالمية :  االمام ابن منظور األفريقي1
 .٢٢٢م، ص ٢٠٢٠واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية، 

لسان العرب، الجزء الثاني، وزارة الشؤون اإلسالمية :  االمام ابن منظور األفريقي2
 .٤٢٠، ٤١٩م، ص ٢٠٢٠ واإلرشاد، المملكة العربية السعودية، ةواألوقاف والدعو

 بحث=term?jsp.all/info.baheth.www://httpعلى الرابط :  الباحث العربيموقع 3
 م٣/١٢/٢٠١٤تاريخ االقتباس في 
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: "  هذا الصدد يقول أحد الباحثين     وفي". الثينك تانكس " البحوث وما يسمى بـ     
 Think" الثينك تانكس"ثمة غموض يحيط بتعريف مراكز البحث والدراسات أو 

Tanks .معظـم   أن إلـى    نظـراً  ؛ خالف محل هذه المراكز ال يزال      عريففت 
 صنف الــ    من نفسها   د تع الاكز المنتمية إلى مجال البحث،       والمر المؤسسات

في وثائق تعريف الهوية الذاتية، وإنما تعلن عن نفسها كمنظمـة           " تانكس ثينك"
 ويحتمـل  ، لذا، يبقى هذا المفهوم فضفاضاً، غير ربحيةظمةغير حكومية أو من   

ألبعاد التي  أكثر من تعريف؛ بسبب كثرة التفاصيل والحيثيات التي تحيط به، وا          
: ؛ أولهما - إن صح التعبير   – ن هذا النحو يصبح لدينا مصطلحي     على. ١."تكتنفه

 Thinkهو الثينك تانكس : مراكز البحوث، والتي هى موضوع بحثنا، وثانيهما

Tanks،       والواقع أن أغلب التعاريف    .  والتي تترجم إلى مراكز الفكر أو التفكير
:  على المـصطلح الثـاني  ركز الموضوع ت أدبيات هذافيالموجودة والمتداولة   

" وألجل التخلص من هذا الغموض، وتحديد مفهـوم مـصطلح           . الثينك تانكس 
 هـذا في بحثنا هذا، سوف نستعرض فقرات مما كُتـب فـي            " مراكز البحوث 

كمـا هـو    " مفهوم مراكز البحوث  " ببيان   هذا ثم نقوم بتحليها، ونختتم      ،الصدد
  :ك على النحو التاليموجود في عنوان هذا البحث، وذل

 ولى في مقدمة بحثه المعنون بــ   علي ذكرتـانكس أو  الثينك[  الصالح م 
مدخل إلى فهم الوجه اآلخر لقوة الواليات المتحـدة         : إمبراطوريات الفكر 

إننا نعني على وجه التـدقيق مراكـز البحـث          ... .: "ما نصه ] ريكيةاألم
الرأي العام وتـوفير مـا      ودورها في إنتاج المعرفة وإسهامها في توجيه        

                                                             

الواقع الراهن وشروط (دور مراكز األبحاث في الوطن العربي :  خالد وليد محمود1
، الدوحة، قطر، ، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات)االنتقال إلى فاعلية أكبر

 .٤م، ص ٢٠١٣
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  ١١٤ 

يحتاج إليه صناع القرار من معلومات واستـشارات ودراسـات، ولـيس            
لمراكز البحث التي تعرف اليوم انتشاراً واسعاً في أغلـب دول العـالم،             

إن كثيراً منها ال يزيـد      . النفوذ والفاعلية الالزمان لتندرج في سياق بحثنا      
غلقة على نفـسها أو هيئـات    عن كونه نوادي ثقافية أو مؤسسات بحثية من       

إعالمية وشبه أكاديمية يقع استثمارها من قبل كثير من أنظمة العالم غيـر      
) سياسـية (الديمقراطية لتكون سنداً لها بما توفره من دعايـة سياسـوية            
.  وتعديالً هاوأيديولوجية تتحرك على سطح األحداث وال تنغمس فيها توجي        

 إذن يمكن   هكذا: "....حث ما نصه   موضع آخر من بحثه يذكر البا      فيو. ١"
 تتـسرب   ت إلى أن الثينك تانكس وإن بدأ      االطمئنان من   شيءالذهاب في   

بنسق متسارع إلى جهات كثيرة في العالم، فإن الجـدل حـول ماهيتهـا              
واألدوار التي تؤديها أو يفترض أن تقوم بها يشير إلى شيئاً مـا مـازال               

 الثينك تـانكس مـن محليتهـا        يحتاج إلى تعميق النظر فيها عسى تخرج      
األمريكية أوالً، وعسى أن تتحول مراكز البحث التقليدية خـارج المجـال    
األمريكي إلى منشآت فعالة وذات وظائف ريادية في إنتاج مسارات للعالم           

  . ٢."يتحرك فيها صناع القرار الدوليون ثانياً
 عرفاكز للبحث  عبارة عن مر  : "  هوارد، ج وياردا مراكز البحوث بأنها      ي

) مناهج(والتعليم، وال تشبه الجامعات أو الكليات، كما أنها ال تقدم مساقات           
وهـو  " منتجـاً "  وإن كانـت تملـك       ربحية، هي مؤسسات غير     دراسية؛

                                                             

مدخل إلى فهم الوجه اآلخر (الثينك تانكس أو إمبراطوريات الفكر :  علي الصالح مولى1
، مجلة أماراباك، المجلد الثالث، العدد الخامس، )لقوة الواليات المتحدة األمريكية

 .٣٥م، ص٢٠١٢
 .٤٠ المرجع السابق، ص 2
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  ١١٥ 

هدفها الرئيسي البحث في السياسات العامة للدولة، ولها تـأثير          . األبحاث
 علـى التنميـة     كما أنها تركز اهتمامـاً    . فعال في مناقشة تلك السياسات    
 العامة والدفاع واألمن والخارجية، كما      ياسةاالقتصادية واالجتماعية، والس  

ال تحاول تقديم معرفة سطحية لتلك المسائل؛ بقدر مناقشتها والبحث فيهـا            
  .١"بشكل عميق، ولفت انتباه الجمهور لها

 وحدة بحثية مستقلة،   : " فهد بن مطر الشهراني أن مراكز البحوث هي        يذكر
 تخصص معـين، كمـا      في وابتكارية   وعية،دف إلى تحقيق إنجازات ن    ته

 ذلـك   فـي تهدف إلى تعزيز القدرات ودعم البرامج البحثية والرقي بهـا           
  .٢."التخصص، والقيام بأنشطة تدعم المجاالت العلمية والبحثية

 الصادر عن معهد لودر بجامعـة بنـسلفانيا بالواليـات المتحـدة             التقرير 
 تهـتم   مؤسـسات : بأنهـا "  تانكس الثينك "عرف ي م،٢٠١٤األمريكية لسنة   

بأبحاث السياسات العامة وتحليلها، وتوفر المعلومات، وتقـدمها بطريقـة          
مفهومة وموثوقة، وتستقرئ المسارات المستقبلية المحتملة؛ وبالتالي تقـوم      

 صانع القرار في الجهـات      عينبتقديم النصح والمشورة محلياً وعالمياً، لتُ     
فـي اتخـاذ   ...) مؤسسات، شـركات، أحـزاب   (وغير الرسمية   الرسمية  

  . ٣القرارات المناسبة
                                                             

 .٤مرجع سابق، ص :  خالد وليد محمود1
إسهامات مراكز البحوث العلمية في دعم العمل الدعوي بمدينة :  فهد بن مطر الشهراني2

، سالة ماجستير، كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام )دراسة تحليلية تقويمية(الرياض 
 .٧محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، ص

3 Mcgann, James G.(2015), “2014 Global Go To Think Tank Index 
Report”, The Lauder Institute University Of Pennsylvania 
Philadelphia, USA, P 8. 
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 ضوء ما تم استعراضه عاليه، يمكن استخالص عـدد مـن النقـاط،              في
  -:وهي
 لمتاحة أغلب التعاريف ا   أن في" ندرة" ، وهناك   "الثينك تانكس "  على   ركز ي 

  ".مراكز البحوث" أدبيات موضوع 
 ذكره ما    ولى يلخص الفرق بين مراكز البحـوث، والثينـك         علي صالح م

 الواليـات  خـارج    ةتانكس، وقد قدم وصفاً دقيقاً لمراكز البحوث الموجود       
المتحدة األمريكية، ويرى الباحث أنه وصف لواقع مراكز البحـوث فـي            

إن كثيراً منها ال يزيد عن كونه نـوادي         : " البلدان اإلسالمية؛ حيث يقول   
لقة على نفسها أو هيئـات إعالميـة وشـبه           أو مؤسسات بحثية منغ    يةثقاف

أكاديمية يقع استثمارها من قبل كثير من أنظمة العالم غيـر الديمقراطيـة         
وأيديولوجيـة  ) سياسـية (لتكون سنداً لها بما توفره من دعاية سياسـوية          

  .١"تتحرك على سطح األحداث وال تنغمس فيها توجيها وتعديالً
 الثينك تانكس"  خصائص أو سمات  ذكره هوارد، ج وياردا، عبارة عنما"  
 ذكره فهد ابن مطر الشهراني في تعريف مراكز البحوث، هو التعريف            ما 

المناسب والمالئم لمراكز البحوث الموجودة في الوطن العربي والبلـدان          
اإلسالمية؛ حيث أنها مراكز يتوقف دورها عند إنتاج االبحاث وتـدعيمها،      

 .لقرار بصناع ا أو اتصالدور أيدون أن يكون لها 

هـي إال   مـا " الثينك تانكس"  القول أن للباحث ضوء هذه النقاط يمكن    في
مراكز بحوث، ولكنها ذات فاعلية وكفاءة عالية، ولها عالقاتها القوية بـصناع            

وهو ما يحتاج إليه العالم اإلسالمي      . القرار، وهي تركز على السياسات العامة     
كذلك يمكن القـول  . ن قضايا مهمة وملحةأكثر من غيره، في ظل ما يواجهه م  

                                                             

 .٣٥مرجع سابق، ص :  الصالح مولىعلي 1
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 على درجة عاليـة مـن الكفـاءة         حوثبأن البلدان اإلسالمية ال تملك مراكز ب      
وبعيداً ". سالثينك تانك"  كتلك التي تتمتع بها المراكز التي يطلق عليها والفاعلية

"  المسميات والمصطلحات، فـإن مـصطلح        فيعن االستغراق في االختالف     
إنما يعني تلك المراكز المخصصة لدراسـة وبحـث قـضايا           " مراكز البحوث 

معينة، تختلف باختالف المجال الذي يتخصص فيه المركز، سواء كانت هـذه            
 واستخدام ما تم التوصل     اقتصادية، أو   اجتماعية أو   سياسيةالمجاالت علمية أو    

ل إليه من نتائج في معالجة المشكالت اآلنية، وذلك من خالل التنسيق واالتصا           
 متخذي القرار مـن ناحيـة   ين وبعضها البعض من ناحية، وب    اكزبين هذه المر  

  .أخرى
  أهمية مراكز البحوث: ًثانيا

 اسـتعراض  الجميع على أن مراكز البحوث ذات أهمية كبيرة فـي            يتفق
ومناقشة وتحليل القضايا المختلفة ألي مجتمع، ولكن هذه األهمية تتوقف علـى         

اكز ومدى ارتباطها بصانع القرار بواقع المجتمع،        وفاعلية هذه المر   ءةمدى كفا 
  :١بصفة عامة يمكن بيان أهمية مراكز البحوث في النقاط التالية

 ا في إلقاء الضوء على العديد من القضايا          تؤدي البحوث   مراكزا كبيردور 
ـ   ؛ بالمجتمعلمتعلقةوالمشكالت ا  ناع حيث تساعد نتائج تلـك البحـوث ص 

 السيما في مجال السياسات العامة والسياسات       ،اتهمالقرار على اتخاذ قرار   
  .االجتماعية

                                                             

قاطرة تنمية يعوقها التمويل ويتجاهلها .. .مراكز األبحاث:  علي العميري وآخرون1
متاح على . م٢٠١٦ مارس ١٢اريخ ، بت١٩٣٥١ جريدة المدينة، العدد رقم لمجتمع،ا

 node/com.madina-al.www://http/665165: الرابط
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 وشـجعت  أسهمت في نهضة أمريكا، وأوروبا، وروسـيا،   وث البح مراكز 
 ؛ والتطوير الحقيقي لمراحل النهضة المطلوبة في هذه الـدول  التحديعلى  

 كمراكز البحث في مجاالت األدويـة، ومراكـز         ؛بتحديد خيارات البحث  
 اتّجاهاتها مثل صناعة الـسيارات، وصـناعة        ختلفت بم أبحاث الصناعا 

 .وغير ذلك من المجاالت. األسلحة، والحاسب اآللي

 أحد المقومات التي تتكئ عليها الـدول فـي تقـدمها            تُعد البحوث مراكز 
 اف مـن استـشر  المراكـز  ما تقدمه هذه بسببالحضاري والتقني، وذلك   
لمراكز مؤثرة جـدا فـي       هذه ا  ت حتى أصبح  ؛للمستقبل في كافة االصعدة   

 .القرارصنع 

 الرغم من هذه األهمية لمراكز البحوث، وأدوارهـا المختلفـة فـي      وعلى
 عليهـا   لتيتحقيق النهوض على مختلف المستويات والمجاالت، إال أن الحالة ا         

 الدور التي تقوم به هذه المراكـز فـي          ديةاألمة اإلسالمية اليوم، تعكس محدو    
ة التي تواجهها األمة اإلسالمية، وذلك بسبب عدم كفاءة        مواجهة القضايا المختلف  

أن أي دور لمراكز البحـوث  . وفاعلية هذه المراكز، وانفصالها عن واقع األمة     
في مواجهة قضايا األمة اإلسالمية، ال يمكـن أن يتواجـد إال بتـوافر اإلرادة               

 ارتبـاط    هذا الدور، وهو ما يترتب عليه      اجدالسياسية للبلدان اإلسالمية في تو    
هذه المراكز بصناع ومتخذي القرار، وبالتالي توافر كافة اإلمكانيات الماديـة           

  .والبشرية لهذه المراكز
  الثاني املبحث

   الفكر االقتصادي اإلسالميتطوير مراكز البحوث يف دور
 يجب التأكيد على أن مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك           بدايةً

 وتم  ،أول مركز متخصص في أبحاث االقتصاد اإلسالمي      عبدالعزيز بجدة، هو    
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 إلى عدم إمكانية الحـديث      ر وهو ما يشي   ؛ م١٩٧٧هـ،  ١٣٩٧إنشائه في عام    
عن دور لمراكز البحوث في تطوير الفكر االقتصادي اإلسـالمي قبـل هـذا              

  .التاريخ
 على دور مراكز البحـوث فـي     التعرف الباحث إلى    يسعى ضوء هذا    في

 مر بها الفكر    التي المراحلد اإلسالمي، لذا نبدأ باستعراض أهم        االقتصا يرتطو
 تاريخ إنـشاء مركـز      حتى$  وذلك من هجرة الرسول      ؛االقتصادي اإلسالمي 

 مركز متخصص في االقتـصاد      لأبحاث االقتصاد اإلسالمي بجدة؛ باعتباره أو     
  .اإلسالمي
تـصادي   يلي نستعرض بإيجاز أهم المراحل التي مر بها الفكـر االق           فيما
  .اإلسالمي

  أهم مراحل تطور الفكر االقتصادي اإلسالمي: ًأوال
 اإلسالمي  قتصاد تلخيص وإيجاز اهم المراحل التي مر بها الفكر اال         يمكن

  :على النحو التالي
 

 منتصف القرن الثـاني الهجـري       ى هذه المرحلة من بداية الهجرة إل      تمتد
 األفكار االقتـصادية بطريقـة      تدوين أو   كتابة رةت تشهد هذه الف   متقريباً؛ حيث ل  

 الفترة كانت شفهية؛ ومـا كُتـب   ه هذخالل وأغلب األفكار االقتصادية  ،1علمية
منها لم يكن من قبيل التدوين العلمي، وإنما كان في شكل وثائق أو خطابـات               

  .٢متفرقة
                                                             

، المجلة العلمية لقسم )مرحلة التأسيس(الفكر االقتصادي اإلسالمي :  الدنياشوقي 1
 األزهر، العدد األول،  جامعة- فرع تفهنا األشراف– كلية التجارة بنات -االقتصاد
 .٩٠م، ص ٢٠٠٧

 .٩١ص :  السابقالمرجع2
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 الربـع  بدايـة حتي  القرن الثاني الهجري   منتصف هذه المرحلة من     وتمتد

 هذه المرحلة لم تكن الكتابة      وفي باً؛ عشر الهجري تقري   الرابعاألخير من القرن    
 ضمن  تردفي االقتصاد اإلسالمي تحت مسمي االقتصاد اإلسالمي، وإنما كانت          

 هذه الفترة توسع النـشاط  وشهدت.  العلوم اإلسالميةىالكتابات المختلفة في شت  
 بداية ظهور   ى وتعدد صوره، وهو ما ساعد عل      ميةاالقتصادي في الدولة اإلسال   

التي بدأ تدوينها في ذلك -األفكار االقتصادية في ثنايا العلوم اإلسالمية المختلفة    
 ومؤلفيهـا مـا     الكتابات أمثلة هذه    ومن، وخاصة في الكتابات الفقهية،      -تالوق
  -:١يلي

                                                             

  : أنظر1
 مطابع.  التنمية االقتصادية في اإلسالموتكنيكاستراتيجية :  إبراهيم يوسفيوسف -

  .١٨٦م، ص ١٩٨١االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية، القاهرة، 
لقاهرة،  اشروق،دار ال. الوجيز في االقتصاد اإلسالمي:  شوقي الفنجريمحمد -

  .٢٦م، ص ١٩٩٤
الفكر االقتصادي اإلسالمي في العصر الوسيط، كلية :  يسري احمدعبدالرحمن -

االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية 
  .٨ -٥م، ص ٢٠١٠السعودية، 

لمعهد اإلسالمي مقدمة في تاريخ االقتصاد اإلسالمي وتطوره، ا:  عبداهللا العمرفؤاد -
م، ٢٠٠٣للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، المملكة العربية السعودية، 

  .٤٣، ٤٢ص 
المساهمة العربية (تراث المسلمين العلمي في االقتصاد :  السيد العوضيرفعت -

  .٢١-١٩ ص، ٢٠٠٨دار المنار، القاهرة، ). العقالنية
تقديم ودراسة وتحقيق محمد عمارة، دار األموال، :  عبيد القاسم بن سالمابي -

  .٢٢م، ص ١٩٨٩الشروق، القاهرة، 



–    

 

  ١٢١ 

 ي  لموسى الراز  الخراجوكتاب  ) هــ١٨٢ ت( الخراج ألبي يوسف     كتاب
  ).هـ١٨٩كان حياً قبل (
 ه١٨٩ت (للشيباني ) الكسب( كتاب.( 

 التبـصر بالتجـارة   كتـاب  ،) هــ٢١٠ ت( لصفوان البحلي      التجارات 
  )ه٢٥٥ت (للجاحظ 

 هــ٢٣١ت ( للنظَّام األرزاق.(  
 هــ٣١٠ت ( واآلجال واألسعار للنوبختي األرزاق .(  
 هــ٣٥٦ت ( ألبو فرج األصبهاني التجارة.(  
 الخامس والـسادس    القرنين[ ة إلي محاسن التجارة للدمشقي       اإلشار كتاب 

 ]الهجريين

 ت ( المطلوب في تدبير المأكول والمشروب ألبـن رقيقـة           الغرض كتاب
 ). هــ٦٣٥

 ه٧٥١( القيم بن الحكمية في السياسة الشرعية الرق الطكتاب.( 

 هــ٧٨٨( المبتكر في قصم المحتكر للملطي قسم كتاب.(  

                                                                                                                                              

نظرة تاريخية (االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي :  صالح األشوحزينب -
 متاحة علي موقع كتب عربية علي الرابط ،pdfنسخة إليكترونية بصيغة ) مقارنة
  www,kotobarabia.com:التالي

، )ابن خلدون مؤسس علم االقتصاد(سلمين وعلم االقتصاد علماء الم:  أحمد دنياشوقي -
 .٢٣م، ص ١٩٩٣دار معاذ للنشر والتوزيع، 

في مصادر التراث االقتصادي اإلسالمي، مجلة إسالمية :  عبدالكريم الحورانيياسر -
م، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، األردن، ٢٠٠٠، )٢٠(، العدد )٥(المعرفة، المجلد 

 . ١٨٨ – ١٨٠ص 
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  ١٢٢ 

 هـــ٨٠٨(خلدون  ن المقدمة البكتاب.( 

 هـــ٨٣٨ت ( الفالكة والمفلكون للدلجي كتاب .(  
 هـ٨٤٥ت ( مقريزي األمة بكشف الغمة للغاثة إكتاب .( 

  هــ٩١١(كتاب حصول الرفق في تحصيل الرزق للسيوطي.( 

 
ن القرن الرابـع عـشر    ماألخير الربع المرحلة من هذه بداية تحديد  يمكن
وحتي الوقـت الحاضـر     )  الثاني من القرن العشرين ميالدي     النصف(هجري  

، وهي الفترة التي شـهدت مولـد وظهـور مـصطلح            )م٢٠١٧ -هـ١٤٣٨(
 وقد تأثر ظهور المصطلح بعدة عوامل يمكن إيجازها فيما  ،١االقتصاد اإلسالمي 

  -:يلي
 حالـة ة، وما تعانيه من  الذي أصبح عليه حال المجتمعات اإلسالمي  الوضع 

 ى إلى وهو ما أد ،اقتصادية تتصف بالتخلف وتصنيف معظمها كدول نامية      
 الـدين  إلى والتي كان من آثارها العودة     سالمية،بزوغ ظاهرة الصحوة اإل   

ـ  والرجـوع  نظام سياسي واجتماعي واقتصادي،      لباعتباره أساساً لك    ى إل
 االقتصادي الواقععامل مع  الت فيالتراث الحضاري ومحاولة االستفادة منه      

  .٢واالجتماعي والسياسي للمجتمعات اإلسالمية

                                                             

  :، متاح علي الرابط التالي)داللة المصطلح(االقتصاد اإلسالمي :  السيد العوضيرفعت 1
-117099/com.cairodar.www://httpاالقتصاد-  
 في االقتصاد اإلسالمي المعاصر ث البحمناهج:  بن حسن بن سعد الزهرانيمحمد 2
، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، ) وتقويمتحليل(

 .٣١ ،٣٠ ص،م١٩٩٨ المملكة العربية السعودية، –مكة المكرمة 



–    

 

  ١٢٣ 

 نظريات االقتصاد الوضعي في تحقيق التقدم والنمو االقتصادي للدول         فشل 
اإلسالمية، بل إنها كانت سبباً في بعض المظاهر االجتماعيـة والثقافيـة            

 ينالمشتغل الصحوة اإلسالمية من     مفكريواالقتصادية السيئة، وهو ما دفع      
 إعادة النظر في المفاهيم والنظريات التي قدمها علماء   ىبميدان االقتصاد إل  
 .١االقتصاد الغربيين

 اقتصادي ينـسجم مـع      نظام تحقيق االستقالل االقتصادي وتطوير      أهمية 
 . ٢الميةمبادئ الشريعة اإلس

 ظهـور مـصطلح االقتـصاد       فـي  ساعدت التي   العوامل بعض من    هذه
 وتطور المعرفة في االقتصاد اإلسـالمي خـالل هـذه      وعن نم اإلسالمي، أما   

 سواء من المفكـرين أو      ، االقتصاد اإلسالمي المعاصر   روادالمرحلة فقد تمكن    
 قضية االقتـصاد   ةالعاملين في المجاالت السياسية واالجتماعية أن يطرحوا بقو       

 ريعةالـش اإلسالمي؛ وذلك من خالل تقديم الحلول والمعالجات التي تتالءم مع           
 وبدأت اجتهادات المفكرين في تحليل مشكالت المجتمعات اإلسالمية         ،السمحاء

وعلي هـذا النحـو ظهـرت       . ومحاولة معالجتها في إطار الشريعة اإلسالمية     
مساهمات عديدة عن النظام االقتصادي اإلسالمي وفي مجاالت الربا والبنـوك           

 والتضخم، وغيرهـا    اديةقتصاإلسالمية والزكاة والضرائب والنقود والتنمية اال     
 هذه المساهمات من حيث     اختالفمن الموضوعات العامة في االقتصاد، ورغم       

                                                             

 .٣٧ -٣٤ص :  السابقالمرجع 1
دار السالم للطباعة والنشر ). مدخل ومنهج(االقتصاد اإلسالمي :  محمد دوابةأشرف 2

 .٢٨م، ص٢٠١٠قاهرة، والتوزيع والترجمة، ال
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  ١٢٤ 

 إرسـاء   محاولة ى أنها كانت في مجملها تهدف إل      الجودتها وقابليتها للتطبيق، إ   
  .1ي إسالمقتصاد ووضع قواعد لعلم اإسالمي، معالم نظام اقتصادي

  االقتصاد اإلسالمي يف مراكز البحوث املتخصصة ظهور: ًثانيا
 انعقـاد المـؤتمر العـالمي األول لالقتـصاد          تاريخ هذه الفترة هي     بداية

 -هـ ١٣٩٦اإلسالمي بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في عام        
 وعمـل   ، دراسة النظم االقتصادية اإلسـالمية     ى والذي كان يهدف إل    ،م١٩٧٦

وقد دعـي   . فق ومتطلبات المجتمع   بما يت  بيقهاالبحوث الالزمة إليضاحها وتط   
إليه أساطين االقتصاد الوضعي، وناقش أبحاثـاً كثيـرة ومتنوعـة بمختلـف             

 الميوالسبب في اختيار هذه البداية هو أن المؤتمر الع        . ٢المجاالت االقتصادية 
 أو نقطـة االنطـالق      ى كان بمثابة نقطة البدء الكبر     مياألول لالقتصاد اإلسال  

 والذي كان ضمن أهم توصـياته       ،ل االقتصاد اإلسالمي   للبحث في مجا   ىالكبر
  .٣إنشاء مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجدة

 القول أن الكتابة في االقتصاد اإلسالمي منذ هذا التـاريخ، أخـذت        ويمكن
اتجاهاً مختلفاً؛ فبعد أن كانت الكتابة في االقتصاد اإلسالمي تـتم مـن خـالل           

، أصبحت تتم في إطار من العمل المؤسسي، المحاوالت الفردية بدوافع شخصية
من خالل األقسام العلمية التي تم افتتاحها في بعض الكليات في المملكة العربية         

 األخرى، والجزء األكبر من الكتابة كان       لدولالسعودية، والسودان، وعدد من ا    

                                                             

) هـ١٤٢٢ – ١٣٩٦(تقويم مسيرة االقتصاد اإلسالمي:  عبدالرحمن يسري أحمد1
، المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات )م٢٠٠٣ – ١٩٧٦(

 .١٤، ١٢، ص ٢٠٠٥ جامعة أم القري، مكة، المملكة العربية السعودية، –اإلسالمية 
 .٢١ص :  السابقالمرجع 2
 . السابقالمرجع 3
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  ١٢٥ 

من خالل المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنميـة،           
مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجـدة، ومركـز           و

 وفي هذا الصدد يقول ،صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر بالقاهرة      
 عن جهود فرديـة     رةكانت الكتابة في االقتصاد اإلسالمي عبا      " ١أحد الباحثين 

قتصاد اإلسالمي التـداعي  متناثرة، إلى أن هيأ اهللا سبحانه وتعالى للمهتمين باال      
لعقد المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلسالمي تحت رعاية جاللة الملك خالـد بـن             

هـ، ومن ثـم تـم      ١٣٩٦ في صفر    - يرحمه اهللا تعالى   -عبدالعزيز آل سعود  
 باحثين ذوي   جتذابتمكن المركز من ا   . إنشاء مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي    

والغالبية العظمـى  .  في أبحاثهلمشاركةة ل االقتصاد والشريعفيمؤهالت عالية   
 والعديـد مـنهم   ات كتبوا أو يكتبون حالياً أبحاثاً للمركز هم أساتذة الجامع        نمم

يحتل مناصب علمية مهمة، ولهم مساهمات علمية منشورة، وقد نال العديد من            
الباحثين بالمركز كما أسلفنا جوائز علمية، كما أن المركز حصل على جـائزة             

 قتصادم في اال  ١٩٩٣ -هـ١٤١٣اإلسالمي للتنمية في االقتصاد في عام       البنك  
  ."اإلسالمي تقديراً ألبحاثه

ـ       لتطور خالل االستعراض السابق     من  ور االقتصاد اإلسـالمي قبـل ظه
 يمكن القول بأن مراكز البحوث كان لهـا دور          ،مراكز البحوث وبعد ظهورها   

ـ  لـم هذا التطور  مهم في تطوير الفكر االقتصادي اإلسالمي، لكن          ى يكـن عل
 ظل ما يزخر به هذا الفكـر مـن حلـول            فيالمستوى المطلوب أو المأمول،     

لـذا فـإن    . وإمكانيات قادرة على إحداث التغيير في مختلف البلدان اإلسالمية        

                                                             

تجربة مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي في البحث في :  فضل عبدالكريم محمد1
 اإلسالمي، جامعة الملك لالقتصاداالقتصاد اإلسالمي، المؤتمر العالمي السابع 

 ١٢٨م، جدة، المملكة العربية السعودية، ص٢٠٠٨ أبريل ٣- ١عبدالعزيز، الفترة 
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  ١٢٦ 

 اإلسالمي، هو   يالدور الذي يحسب لمراكز البحوث في تطوير الفكر االقتصاد        
ريس للفكر االقتصادي اإلسالمي، ممـا أدى      على الكتابة والبحث والتد    لتشجيعا

 المستوى النظري، حيث    عندإلى زيادة االهتمام بهذا الفكر، ولكن ذلك ال يزال          
 ولـم يحـظ   ، حٍد مـا إلى متأخر اقتصادياً وضعال تزال البلدان اإلسالمية في      

 من الدول، وحتى مع ذلـك لـم         يل عدد قل  فياالقتصاد اإلسالمي بالتطبيق إال     
  ). ألسباب ال مجال لذكرها هنا( بعد يؤت ثماره

 هو أن يقدم بالطريقة التي تجعـل      اإلسالمي الحقيقي لالقتصاد    تطوير ال إن
ـ   .  ورجال األعمال، وأفراد المجتمع يقتنعون به      ،متخذي القرار   يسوهو أمر ل

  .بالصعب، وإنما يحتاج إلي تنسيق وتنظيم الجهود الموجودة بالفعل
  الثالث املبحث

  كامل لالقتصاد اإلسالمياحلة مركز ص جتربتقييم

 مركـز صـالح كامـل       بة البحث من خالل هذا المبحث تقييم تجر       يسعى
لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر بجمهورية مصر العربية في تطوير الفكـر       

 ومن قبله مركز أبحـاث      –االقتصادي اإلسالمي، وتم اختيار المركز باعتباره       
ـ   االقتصاد اإلسالمي بجامعة ا     مـن أوائـل المراكـز       -دةلملك عبدالعزيز بج

                                                             

 مبحث على المصادر التالية االعتماد في هذا التم:  
.  باألنشطة والخدمات العلمية التي قدمها المركز لخدمة االقتصاد اإلسالميثبت -

  م٢٠١٤
  م٢٠١٥ التعريف بالمركز، نوفمبر نشرة -
  . األساسية للمركزالالئحة -
  . وميزانيات المركزسجالت -
 . بالمركزامى لمدير المركز والعاملين القدة الشخصيالمقابلة -
 .لشخصية لعدد من كبار الباحثين في االقتصاد اإلسالمي االمقابلة -



–    

 

  ١٢٧ 

المتخصصة في مجال االقتصاد اإلسالمي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه           
 جمهورية مصر العربية المتخصصة في مجـال االقتـصاد          فيالمركز الوحيد   

  .  اإلسالمي بهلالقتصاد باحثاً باإلضافة إلى أن الباحث يعمل المي،اإلس
   األولاملطلب

   مبركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي وأنشطتهفالتعري
  فكرة تأسيس وإنشاء املركز: ًأوال

 فكرة إنشاء المركز بتبرع كريم من سعادة الـشيخ صـالح عبداللَّـه      بدأت
ـ  ،جامعة األزهر " بنين"  إلى كلية التجارة     دم قُ ،كامل  صـورة تخـصيص     ى ف

 البحـوث    ألفـضل  مـنح  تُ شجيعية عشرين ألف جنيه جوائز سنوية ت      ٢٠٠٠٠
والدراسات التجارية اإلسالمية، ثم تطورت الفكرة إلى إنشاء وحـدة تنظيميـة            

 حينها مركز األبحاث والدراسـات      ميت س ،تلحق بكلية التجارة جامعة األزهر    
م ١٩٧٩لـسنة   ) ٥٩(التجارية اإلسالمية؛ حيث صدر القرار الـوزاري رقـم          
األبحاث والدراسـات   بالموافقة على إنشاء وحدة ذات طابع خاص باسم مركز          

 فـي وحينما انتقلت كلية التجارة من مبناها . التجارية اإلسالمية بجامعة األزهر 
 مدينة  في الدراسة، إلى المبنى الجديد للجامعة       بحيالمقر القديم لجامعة األزهر     

وتكريما .  مستقل للمركز  مبنىنصر، قدمت الجامعة قطعة أرض مميزة إلقامة        
د اللَّه كامل الذى تبرع بإقامة المبنى وتأثيثـه، صـدر           لسعادة الشيخ صالح عب   

م بإطالق اسم سيادته علـى المركـز   ١٩٨٢لسنة ) ١٣٨( رقم   الوزاريالقرار  
، »مركز صالح عبد اهللا كامل لألبحاث والدراسات التجارية اإلسـالمية «ليكون  

 كامـل لالقتـصاد     مركز صـالح عبـد اهللا     « إلى   م١٩٩٢ االسم عام    دلثم ع 
م أصبح المركز تابعا للجامعة بدالً من كلية التجارة ١٩٩٠ عام   ومنذ» اإلسالمي

  .م١٩٩٠ مايو ١٥بتاريخ ) ٦(بموجب قرار مجلس إدارة المركز بجلسته رقم 
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  ١٢٨ 

   املركزأهداف: ًثانيا
 المادة الثانية من الالئحة األساسية للمركز على أن المركز يهـدف            نصت

  :ض اآلتيةلتحقيق األغرا
 البحوث والدراسات المقارنة بين الفكر اإلسالمي والفكر المعاصـر      إجراء  -أ 

في مجال االقتصاد واإلدارة والمحاسبة، وذلك إلبراز المفاهيم والمبـادئ          
  . تحكم اإلدارة والمعامالت من وجهة النظر اإلسالميةالتي

الخبرة التي   الباحثين في البالد اإلسالمية وغيرها بالمعرفة اإلسالمية و        مد - ب 
تساهم في دراسة وحل المشكالت االقتـصادية المعاصـرة وفقـاً للفكـر            

  .اإلسالمي
 المشورة للحكومات والهيئات واألفـراد المتعلقـة بتطبيـق الفكـر            تقديم  -ج 

  . في مجال االقتصاد واإلدارة والمحاسبةمياإلسال
  األنشطة المحاسبية واإلدارية والمالية للمنشآت المختلفـة، وعلـى         تصميم  - د 

  .األخص المنشآت اإلسالمية
 الندوات التدريبية والبرامج الدراسية في مجاالت االقتـصاد واإلدارة          عقد  -ه 

  .والمحاسبة بهدف إعداد الكوادر المناسبة للمنشآت المختلفة
 مجلة دورية لنشر المقاالت واألبحاث العلمية في الفكر اإلسـالمي           اصدار  - و 

وذلك لتشجيع نشر "  اإلسالميةمجلة الدراسات التجارية" المقارن تحت اسم 
  .المعرفة التجارية اإلسالمية

 المحاضرات والندوات والمؤتمرات لمناقشة الموضوعات التي تحقق     تنظيم  - ز 
  .أهداف المركز

 مكتبة تحتوي على المؤلفات في المعامالت اإلسـالمية واالقتـصاد           إنشاء  -ح 
  .والمحاسبة واإلدارة وغيرها
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  ١٢٩ 

  .ب اإلسالمية وطبعها ونشرها وترجمتها التراث القديم وفهرست الكتإحياء  -ط 
 مركز معلومـات فـي مجـاالت االقتـصاد واإلدارة والمحاسـبة             إنشاء  -ي 

 .والمعامالت اإلسالمية

  ركز واألكادميي للماإلداري اهليكل: ًثالثا
  : للمركز مناإلداري الهيكل يتكون

 المركز، ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز من بـين             مدير -١
 التجاريـة  ممن لهم اهتمام بالدراسات     ،ذة كلية التجارة بجامعة األزهر    أسات

 . أو من الباحثين بالمركزميةاإلسال

 . الشئون المالية واإلدارية، ويكون من موظفي الجامعةمدير -٢

 والفنيين وعمال الخدمات المعاونة واألمن، ويكونوا من موظفي         اإلداريين -٣
 .الجامعة

 :وتكون وظائفهم طبقاً للتقسيم التالي بالبحوث العلمية، القائمين -٤

  . باحث-    . أستاذ باحث مساعد-    . أستاذ باحث-
  . مساعد باحث-    . باحث مساعد-

 دفع أجور العاملين بالمركز بمختلـف مـستوياتهم،   ألزهر جامعة ا وتتولى
 جدول ، فرداً على النحو المبين بالجدول التالي٣٤وقد بلغ عدد العاملين بالمركز

  ).٢-١(رقم 
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  ١٣٠ 

  )١( رقم جدول
   بأعداد العاملين بالمركزبيان

  م٢٠١٧ نهاية حتى
 مالحظات العدد  الوظيفيالمسمى م

  ١  المركزمدير ١

٢ 
ــدير ــة م ــشئون المالي  ال

 واإلدارية
١  

  ٢٣  إداريين ٣

  ٢ فنيين ٤

  ٩  معاونةخدمات ٥

   يوجدال  باحثأستاذ ٦

   يوجدال  باحث مساعدأستاذ ٧

 ٥ باحث ٨
 باحثين منهم خارج الـبالد      ثالثة

 لإلعارة

  ١  مساعدباحث ٩

  ١  باحثمساعد ١٠

  من إعداد الباحث باالعتماد علي سجالت المركز: المصدر
  التمويل: ًرابعا

ـ فية المركز في تمويل أنشطته المختلفة على عائد الوق       يعتمد  أوقفهـا  ي الت
ع مبلـغ مليـون     الشيخ صالح كامل رجل األعمال السعودي؛ حيث تـم إيـدا          

 مركـز صـالح     حة عائدها لمصل  رفوسبعمائة ألف دوالر ببنك البركة، ويص     
 ألـف دوالر    ربعمائةكامل لالقتصاد اإلسالمي، وقد تم تحويل مبلغ منها قدره أ         
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  ١٣١ 

.  العائد على الجنيه المصري عنه بالدوالر وقتئذ       ارتفاعللجنيه المصري بسبب    
التي يقدمها المركز، والمتمثلة في     باإلضافة إلي الدخل المتحصل من الخدمات       

  . هذا باإلضافة إلي ما يقدم للمركز من تبرعاتريب، القاعات، والتدتأجير
   أنشطة املركزملخص: ًخامسا

 يركز البحث في هذا البند على اسـتعراض أنـشطة المركـز ذات        سوف
العالقة المباشرة بدور المركز في تطوير الفكر االقتصادي اإلسـالمي؛ وهـي       

نشطة التي يتم من خاللها إنتاج المعرفة االقتصادية اإلسالمية، سواء كانـت       األ
 ،عامـة في شكل مؤتمرات وندوات ومنتديات أو حلقات نقاشية أو محاضرات           

 اإليجاز، بما يفي بهدف التقيـيم، ويبـين         نكما سوف يتم استعراضها بشيء م     
حلقـات النقاشـية،   الجدول التالي أعداد المؤتمرات والندوات والمنتـديات، وال     

والمحاضرات العامة، وقد تم إعداد هذا الجدول بواسطة الباحث، مـن خـالل             
  . من المصادر المشار إليها في بداية المبحثرهاجمعها وحص

  )٢( رقم جدول
  المؤتمرات والندوات والمنتديات( بأعداد اللقاءات العلمية بيان

نذ إنشائه وحتى نهاية عام  مبالمركز)  العامةرات النقاشية والمحاضوالحلقات
  م٢٠١٧

 السنة

املؤتمرات عدد

والندوات

 واملنتديات

لقات ا عدد

 النقاشية

عدد

املحاضرات

 العامة

بحاث عدد إجما

اللقاءات املقدمة

 العلمية

 ٠ ٠ ٠ ٠ م١٩٨٥ - ١٩٧٩
٨ ٠ ٠ ١ ١٩٨٦ 
٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٨٧ 
٢٥ ٠ ٠ ٢ ١٩٨٨ 
٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٨٩ 
٣٢ ٠ ٠ ٣ ١٩٩٠ 
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  ١٣٢ 

 السنة

املؤتمرات عدد

والندوات

 واملنتديات

لقات ا عدد

 النقاشية

عدد

املحاضرات

 العامة

بحاث عدد إجما

اللقاءات املقدمة

 العلمية

١٧ ٠ ٠ ١ ١٩٩١ 
١١٤ ١ ١ ٤ ١٩٩٢ 
٨٩ ١ ١ ٣ ١٩٩٣ 
١٩ ٢ ٢ ٣ ١٩٩٤ 
٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٩٥ 
١٤٢ ٠ ٠ ٥ ١٩٩٦ 
٨٦ ٣ ٣ ٦ ١٩٩٧ 
١٤٤ ٧ ٧ ٥ ١٩٩٨ 
١٣٠ ٤ ٤ ٣ ١٩٩٩ 
٢٣ ٤ ٤ ٦ ٢٠٠٠ 
٧٣ ٢ ٢ ٦ ٢٠٠١ 
٨١ ٢ ٢ ٧ ٢٠٠٢ 
١٢١ ٣ ٣ ٧ ٢٠٠٣ 
٩٧ ١ ١ ٧ ٢٠٠٤ 
١٢١ ٥ ٥ ٢ ٢٠٠٥ 
٤٣ ١ ١ ٣ ٢٠٠٦ 
٢٦ ١ ١ ٢ ٢٠٠٧ 
٢٠ ٠ ٠ ٤ ٢٠٠٨ 
٨ ٢ ٢ ١ ٢٠٠٩ 
٢٠ ٢ ٢ ٤ ٢٠١٠ 
١٥ ١ ١ ٢ ٢٠١١ 
٢٥ ١ ١ ٣ ٢٠١٢ 
٧ ٣ ٣ ١ ٢٠١٣ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠١٤ 
٠ ٦ ٠ ٠ ٢٠١٥ 
١٢ ٧ ٠ ٣ ٢٠١٦ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠١٧ 

 ١٤٨٦    إجمالي

  الجدول من إعداد الباحث، باالعتماد على المصادر المذكورة في بداية المبحث: المصدر
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  ١٣٣ 

   الثانياملطلب
   صاحل كامل لالقتصاد اإلسالميمركز دور تقييم

 من خالل هذا المطلب إلى تقييم تجربة مركز صالح كامـل            ث البح يهدف
، وذلك بهدف - بطريقة موضوعية  –لالقتصاد اإلسالمي، ومحاولة الحكم عليها      

وذلـك فـي    . التعرف على دور المركز في تطور الفكر االقتصادي اإلسالمي        
 وقبـل ). التعريف بالمركز وأنـشطته (المطلب السابق  في   ضهضوء ما تم عر   

 البد من تحديد المنهجية التي سوف تنتهجهـا هـذه           ، في عملية التقييم   روعالش
 هـواء  عـن التحيـزات واأل     - قدر اإلمكـان   –العملية؛ وذلك لضمان االبتعاد     

 تتم عملية التقييم علـى مـرحلتين؛ المرحلـة    وففي ضوء ذلك س   . الشخصية
يم الكمي، وذلك عن طريق تحليل أعداد المـؤتمرات والنـدوات           التقي: األولى

أما المرحلة  .  األبحاث التي قدمت خاللها    عداد وأ ،والمنتديات والحلقات النقاشية  
 البنود التى تم استعراضها في المطلب األول        مناقشة عن طريق    ستكون: الثانية

 أنشئ من أجله،    كٍل على حدة منطقياً وربطها بمدى تحقيق المركز للدور الذي         
  .وبمدى تطور الفكر االقتصاد اإلسالمي

 
 أن مراكز البحـوث أشـبه   - بشيء من التجاوز أو التبسيط   – القول   يمكن

، فكمـا أن هـذه      )المصانع، ومقدمي الخدمات، والمعامل   (بالوحدات اإلنتاجية   
اً وخدمات علمية،   الوحدات تُقدم سلعاً وخدمات، كذلك مراكز البحوث تقدم سلع        
 علمية، لها   نتجاتتتمثل في البحوث والمحاضرات واالستشارات وغيرها من م       

لذا فإن  . )...متخذو القرار، وطلبة العلم، والباحثين، ووسائل اإلعالم،      (زبائنها  
التقييم الكمي لتجربة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسـالمي، سـوف يـستند          

ت والندوات والمنتديات والحلقات النقاشية،     بصورة أساسية على أعداد المؤتمرا    
  . وما نتج عنها من بحوث ومقاالت ومطبوعات مختلفة
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  ١٣٤ 

  2010Microsoft Exel ٢٠١٠ أكـسل  مايكروسوفت برنامج باستخدام
 البيانية الموضحة   م على الرسو  للحصول) ٢( معالجة بيانات الجدول رقم      أمكن

  :في األشكال التالية
  
  
  

  
  
  
  

  )٢( اد الباحث اعتمادًا على بیانات الجدول رقممن إعد: المصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢( من إعداد الباحث اعتمادًا على بیانات الجدول رقم: المصدر
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  ١٣٥ 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٢( من إعداد الباحث اعتمادًا على بیانات الجدول رقم: المصدر
 يمكـن  الموضـحة عاليـه،      واألشكال،  )٢ (رقم الجدول خالل بيانات    من
  : ما يليمالحظة

 م خلت من أي لقاءات علمية، ومن خـالل         ١٩٨٥ -م١٩٧٩ الفترة من    أن
 منـه   االنتهاءسؤال العاملين بالمركز، تبين أن مقر المركز الحالي لم يتم           

م، باإلضافة إلي تبعية المركز إلى كلية التجارة ١٩٨٦وتسلمه إال مع نهاية     
 وجـود أنـشطة أو      خالل هذه الفترة، وهو ما يمكن اعتباره سبباً في عدم         

  .لقاءات علمية خالل هذه الفترة المذكورة
 ًالعام الذي تسلمت فيه إدارة المركز المبنى الخاص    (م  ١٩٨٦ من عام    بداية

بدأت أنشطة المركز متمثلة في اللقاءات العلميـة، سـواء مـؤتمرات       ) به
 واالنخفاض بمعـدالت    االرتفاع ي ف نقاشية،وندوات ومنتديات، أو حلقات     

 العلميـة   اللقاءاتم؛ حيث ارتفع عدد     ١٩٩٢واستمرت إلي عام    منخفضة  
 اً، بحث ١١٤ لقاءات ما بين مؤتمرات وندوات، بإجمالي عدد بحوث          ٤ ىإل

 مرة أخري إلى أن وصلت إلي صفر فـي عـام            االنخفاضثم عادت إلي    
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  ١٣٦ 

م ارتفعت بمعدل كبير، حيث بلـغ عـدد         ١٩٩٦ إال أنها في عام      ،م١٩٩٥
 لقاءات بإجمـالي عـدد      ٥) مرات وندوات ومنتديات  مؤت(اللقاءات العلمية   

 خـالل ثاني أكبر عدد أبحاث يقدم في اللقاءات العلمية ( بحث ١٤٢بحوث  
  ).م٢٠١٧ -١٩٧٩سنوات الدراسة 

 للحلقات النقاشية، يالحظ أن المركز لم يبدأ سلسلة الحلقات النقاشية    بالنسبة 
 وكـان م،  ٢٠١٣ م، واستمرت هذه الحلقات حتى    ١٩٩٢ من عام    يةإال بدا 

 كما هو واضح من الجدول رقم       م،١٩٩٨أكبر عدد حلقات نقاشية في عام       
  ).٢(والشكل رقم ) ٢(
 الحظ أن عـامي           بالنسبةإلجمالي األبحاث المقدمة إلي اللقاءات العلمية، ي 

م شهدا أكبر عدد بحوث يقدم في اللقاءات العلمية خالل          ١٩٩٨م، و ١٩٩٦
 ثم فـي  اً، بحث١٤٤م ١٩٩٨بحاث في عام فترة الدراسة؛ حيث بلغ عدد األ 

  ).٣( بوضوح في الشكل رقم يظهر وهو ما ،١٤٢م ١٩٩٦عام 
 نهائية لهذا التحليل للنشاط العلمي للمركز، يمكن من خالل الشكل           وكنتيجة

معبراً عنه  ( العام لإلنتاج العلمي للمركز      االتجاهاستنتاج  ) ٤(التالي؛ شكل رقم    
؛ حيث يظهر في )مها للمؤتمرات والندوات والمنتدياتبعدد البحوث التي تم تقدي  

 –وهو ما يـشير  . الشكل أن إنتاجية المركز من حيث عدد األبحاث في ارتفاع       
 إلى تزايد دور مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي في تطوير الفكـر         -اًكمي

 وارتفاع ما يتم إنتاجه من معرفـة  تزايداالقتصادي اإلسالمي؛ وذلك من خالل      
 العلمية التي لقاءات الخاللفقد بلغ عدد األبحاث التي قُدمت       . قتصادية إسالمية ا

 بمعـدل   اً، بحث ١٤٩٨) م٢٠١٧ -م١٩٧٩من   (اً عام ٣٨نظمها المركز خالل    
  . بحثاً سنويا٣٩ًيزيد عن 
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 )٢( من إعداد الباحث اعتمادًا على بیانات الجدول رقم: المصدر
 

 إلى ما ورد في بنود التعريف بالمركز، في المطلب األول من هذا             بالنظر
  :حث، يمكن مالحظة النقاط التاليةالمب
 خلت الالئحة األساسية للمركز مـن       حيث والرسالة للمركز؛    الرؤية غياب -١

 ورسالة تبرز الدور الذي يقوم به       ، الى تحقيقها  يسعى واضحةوجود رؤية   
 رؤية ورسالة أي منظمة فـي       ياغة أهمية ص  وال يخفى على أحد   . المركز

 وبالتالي ضمان مـستوى     ،تحقيق أهدافها وقياس مدى تحقق هذه األهداف      
وهو ما ترتب عليه عدم وجود خطة استراتيجية للمركز         . عاٍل من الجودة  

 .تكون ترجمة لرؤية ورسالة المركز

مي  األهداف، وعدم تركيزها على تطوير الفكر االقتصادي اإلسال        عمومية -٢
كفرع من فروع المعرفة الحديثة التي تحتاج إلـى مزيـد مـن االهتمـام      

 .والرعاية
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  ١٣٨ 

 بالبحوث العلمية في المركز     قائمين الهيكل اإلداري للمركز؛ فعدد ال     اختالل -٣
 مـنهم   ٣ مساعدين ومـساعدين بـاحثين،       باحثين من باحثين و   باحثين، ٨

ـ         . خارج البالد   ٣٧ة بلـغ    في حين أن عدد القـائمين بالوظـائف اإلداري
ـ          . موظف  دموال شك أن هذا الخلل في الهيكل اإلداري للمركز أدى إلى ع

إمكانية تشكيل فرق بحثية تعمل على بحث ودراسة موضوعات معينة وفق    
 .خطة معدة مسبقاً

 وضعف التمويل، حيث تنص الالئحة األساسية للمركز على أنه وحدة           قلة -٤
 بـأي مـصروفات     ذات طابع خاص، وهو ما يعني عدم تكفل الجامعـة         

 فإن عائد الوديعة الوقفية لن يكفي المـصروفات العامـة           هللمركز، وعلي 
 الفكـر   تطـوير  ثم لن يتبقى إال الكفاف لإلنفاق منه علـى           ومنللمركز،  

االقتصادي اإلسالمي؛ على سبيل المثال بلغت المصروفات العامة للمركز         
ـ  ، وبدالت عاملين  ومكافآت ية،أدوات كتاب (م  ٢٠١٤عام   اه وكهربـاء    ومي

 جنيه مصري، كان نـصيب      ٥٤١١٣٨،١٣)  وندوات رات ومؤتم ،ونظافة
 جنيه مصري، أي أن نـصيب اإلنفـاق   ٩٥٩٠المؤتمرات والندوات مبلغ    

مـن إجمـالي   % ٢ عـد م، لم يت٢٠١٤على المؤتمرات والندوات في عام      
مع األخذ في االعتبار أن إيرادات المركز في نفـس          . مصروفات المركز 

 جنيه مصري، كان نـصيب الوديعـة        ٥٥٨٥٣٥،٣بلغت  ) م٢٠١٤(العام  
من % ٢٣ جنيه مصري أي أن عائد الوديعة ال يتعدى          ١٢٨٠٨١،٣٠منها  

 باالعتماد علـي تـأجير      إيراداته ويستكمل المركز باقي     ، المركز إيرادات
 إدارة المركـز    يجعـل  وبيع المطبوعات، وهو مـا       ، والتدريب ،القاعات

مال التي تحصل من خاللها على إيراد يساعد حريصة على القيام بهذه األع  
في تغطية مصروفاتها األساسية، وهو ما يكون على  % ٧٥بنسبة تزيد عن    

حساب االهتمام باألهداف الرئيسية للمركز، والتي هـي إنتـاج المعرفـة            
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وهذا المثال فقط، كفيل بأن يبـرز قلـة وضـعف           . االقتصادية اإلسالمية 
كز، ودوره فـي قيـام المركـز بوظيفتـه          التمويل التي يعاني منها المر    

 .األساسية

 إلي عناوين المؤتمرات، والندوات، والمنتديات، والحلقات النقاشية        بالنظر -٥
والمحاضرات العامة التي نظمها المركز، نجد أن هناك عناوين غير ذات           

 نظمها المركـز  التي االقتصادية اإلسالمية؛ ففي المؤتمرات رفةصلة بالمع 
التصدي لإلعاقة الذهنية طبياً وشرعياً     : ال، مؤتمراً بعنوان   سبيل المث  على

 اإلسالمية والممارسة   يعةالذبائح بين الشر  : وقانونياً، ومؤتمراً آخر بعنوان   
وفـي  . العملية، وهي مؤتمرات ليست ذات صلة بالمعرفـة االقتـصادية         

مناقـشة قـانون حمايـة      : الحلقات النقاشية؛ نجد حلقة نقاشـية بعنـوان       
وبفحص عناوين اللقاءات العلمية، وتـصنيفها طبقـاً        . وهكذا... ،الحيوان

على األقل من هذه    % ٣٨لعالقتها بالمعرفة االقتصادية اإلسالمية، تبين أن       
وتوجيـه الجهـد    .  االقتصادية اإلسالمية  رفةاللقاءات ليس لها عالقة بالمع    

والتمويل والتنظيم الذي تم في هذه اللقاءات لموضـوعات فـي المعرفـة           
 يعمل على زيـادة دور المركـز فـي     أناالقتصادية اإلسالمية، من شأنه     

تطوير الفكر االقتصادي اإلسـالمي، وزيـادة إنتاجيتـه مـن المعرفـة             
 .االقتصادية اإلسالمية

 ال يمكن إغفال دور المركـز     - وبموضوعية – هذه المالحظات، فإنه     رغم -٦
وحيدة التـي    خاصة في مصر؛ فهو الجهة ال      وحيوي،في القيام بدور مهم     
 ساعد على بقاء ووجود حراك      ما، م "اقتصاد إسالمي " يتردد فيها مصطلح    

 اإلسالمي، واألمل معقود في أن      قتصاديعلمي وأكاديمي وثقافي للفكر اال    
 وتزداد فعاليته في تطـوير      ، الذي يؤتي فيه المركز ثماره     اليوميأتي ذلك   

ـ     لكن. حقيقي لالقتصاد اإلسالمي   ر االقتـصادي    على مستوى تطور الفك
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اإلسالمي ال يمكن أن نقول بأن المركز ساهم في تطوير الفكر االقتصادي            
، فالزال  - فقط أبقى على الزخم واالهتمام باالقتصاد اإلسالمي       -اإلسالمي

 وتبقى  فيها،هناك قضايا كثيرة في الفكر االقتصاد اإلسالمي لم يتم الفصل           
 :العقبة في طريق تطور هذا الفكر، على سبيل المث

 بين الفقه واالقتصاد اإلسالميالعالقة   
 االقتصاد اإلسالميعلمية   
 البحث في االقتصاد اإلسالميمنهج  

 صالح كامـل  كز تقييم تجربة مر- قدر المستطاع– نكون قد حاولنا   وبذلك
ـ               رلالقتصاد اإلسالمي، بهدف التعرف على دور المركـز فـي تطـوير الفك

  .االقتصادي اإلسالمي
  اخلامتة

  :نتائجال -١
 البحوث لها أهمية كبيرة في مواجهة القـضايا المختلفـة، وعلـى             مراكز 

 لمراكـز بحـوث ذات     كون اإلسالمية، فإن األمة أحوج ما ت      ةمستوى األم 
فاعلية في مواجهة القضايا المختلفة، بحيث يتعدى دورها إنتاج المعرفـة           

  .وتركيمها وتكديسها، إلى تطبيقها وتفعيلها ودمجها بواقع األمة
 على توافر البيئة    - في المقام األول   - كفاءة وفاعلية مراكز البحوث    تتوقف 

 تجاه بممارسة أدوارها الحقيقية مراكز الخصبة، التي تسمح لهذه الالسياسية
فكلما كانت البيئة السياسية مالئمة كلمـا زاد دور هـذه           . مختلف القضايا 

 أكبر دليـل علـى      المراكز في صنع القرار، والواليات المتحدة األمريكية      
  .ذلك

 البحوث كان لها دور مهم في تطوير الفكر االقتصادي، ويمكنهـا            مراكز 
 مـن معرفـة   اجـه القيام بدور أكبر، وذلك من خالل توظيف ما يـتم إنت          
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 ااقتصادية إسالمية في معالجة ما تواجهه األمة اإلسـالمية مـن قـضاي            
  .اقتصادية تمثل تهديداً حقيقياً

 تطـوير الفكـر     في مهمالقتصاد اإلسالمي بدور     مركز صالح كامل ل    قام 
 أسـباب  في التراجع ويمكن القول بأن أهم خذاالقتصادي، لكن هذا الدور أ   

  :التراجع هي
 تركيز أنشطة المركز على قضايا وموضوعات الفكر االقتصادي         عدم 

  .اإلسالمي
 التمويل، وعدم توافر عدد كبير من الباحثينقلة .  
 هتمة والمتخصصة في االقتصاد اإلسالمي الكوادر الشابة المندرة 

 اإلداري المتمثل في وجود عدد كبيـر مـن اإلداريـين، وقلـة         الخلل 
 .الباحثين

   التوصيات-٢
 التنسيق بين مختلف مراكز البحوث ذات االهتمـام والتخـصص        ضرورة 

  .المشترك
 مراكز البحوث المتخصصة في االقتصاد اإلسالمي على القـضايا          تركيز 

 .لتي ال تزال محل خالف بين المتخصصيناألساسية، وا

 فرق عمل إلنجاز المؤلفات واألبحـاث المختلفـة، وخاصـة فـي            تكوين 
 .الموضوعات التي تعاني من ندرة

 مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بتعديل الالئحة، بما يسمح لـه            قيام 
ي من تنفيذ برنامج للدراسات العليا؛ يمنح درجتي الماجستير والدكتوراه ف          

باإلضافة إلى ماجستير مهنـي     .  والمصارف اإلسالمية  مياالقتصاد اإلسال 
  .ودكتوراه مهنية في االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمية
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