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هدية العدد

الكلمة االفتتاحية
�هلل �ل َّر ْح َم ِن �ل َّر ِح ِيم (َ ْ )1
هلل َر ِّب � ْل َع َ ِامل َني (� )2ل َّر ْح َم ِن
�ل ْم ُد ِ َّ ِ
ِب ْ�ش ِم َّ ِ
اك َن ْع ُب ُد َو�إِ َّي َ
�ل َّر ِح ِيم (َ )3ما ِل ِك َي ْ� ِم �لدِّ ِين (� )4إِ َّي َ
اك َن ْ�ش َت ِع ُني ()5
َ
�ط ْ�ملُ ْ�ش َت ِق َيم (�ِ )6ش َر َ
�ل�ش َر َ
�ط � َّلذِ ينَ �أ ْن َع ْمتَ َع َل ْيهِ ْم َغ ْ ِري
�هْ دِ َنا ِّ
َ
ِّ
َ
�ب َعل ْيهِ ْم َول َّ
�ل�شال َني ( .)7و�ل�شالة و�ل�شالم على من قال:
ْ َ�ملغ ُْ�ش ِ
بلغ�� عني ول� �آية.
�للهم �فتح علينا فتح ًا مبين ًا وتقبل عملنا هذ� بقب�ل ح�شن ،و�جعله
�شد ً� لثغرة (�لقت�شاد) ،فقد هجر �مل�شلم�ن كثري ً� من فن�ن فقه
�ملعامالت وعل�مه حين ًا من �لدهر حتى ن�ش�� وتنا�ش�� كثري ً� منه
فتاهت ب��شلة نظمهم خا�شة �لقت�شادية منها ،بعد ذلك عادت بع�س
�لتطبيقات �لقت�شادية �إىل �لظه�ر كاأبحاث نظرية ،وجنحت بع�س
تطبيقات تلك �لأبحاث فعادت �لأ�ش��ء �إىل هذ� �لقت�شاد على يد
�أفا�شل خمل�شني يعلمهم �هلل ،و�لذي ن�شاأله �أن يجزيهم خري �جلز�ء
ون�شاأله تعاىل �أن تك�ن ح�شنة جارية لهم وملن �شار على دربهم.
�إن ر�شالة (جملة �لقت�شاد �لإ�شالمي �لعاملية) هي ن�شر عل�م
�لقت�شاد �لإ�شالمي و�لدر��شات �ملقارنة وما ميكن �أن ُي�شتفاد منه
لت�ثيق هذ� �لعلم ون�شره وجعله يف متناول �جلميع (جمان ًا) خدمة
لهذ� �لعلم .لذلك تتلخ�س �أهد�ف �ملجلة بالآتي:
t

t

t

t
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�لتعاون خلدمة عل�م �لقت�شاد �لإ�شالمي ودعمه وتط�يره
بالأبحاث �لنظرية و�لتطبيقية بحيث تك�ن �ملجلة منرب ً� جلميع
�مل�ؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية و�ملر�كز �لبحثية و�لعلمية و�خلرب�ء
و�ملهتمني و�ملثقفني.
ت�شجيع ون�شر �لبح�ث �ملبتكرة لإثر�ء �ملكتبة �لعاملية و�لبحث
�لعلمي عم�م ًا .و�لعناية بالرت�ث �لعربي و�لإ�شالمي و�إعادة
ن�شره مبا يتنا�شب و�أ�شاليب �لع�شر �لايل ،وترجمته �إىل
�للغات �لأخرى وبيان مكانته و�أثره يف �ل�شار�ت �لعاملية.
متابعة ور�شد �لجتاهات �لفكرية و�لركة �لعلمية بن�شر تعريف
بالكتب و�لرتجمات �ل�شادرة يف هذ� �ملجال ،ون�شر وتلخي�س ما
ينجم عن �مل�ؤمتر�ت و�لندو�ت و�ل�ر�شات ذ�ت �ل�شلة ،ون�شر
خال�شات �لر�شائل �جلامعية (ماج�شتري ودكت�ر�ه) ذ�ت
�لعالقة.
ت�طيد �ل�شالت �لعلمية و�لفكرية بني �مل�ؤ�ش�شات و�لباحثني،
�ش��ء بالعمل على تك�ين �شبكة ت���شلية من خمتلف
�لخت�شا�شات ذ�ت �لعالقة و�ملهتمني و�ملثقفني� ،أو بربط
م��ش�عات �لبح�ث �لتطبيقية بخطط وبر�مج �لتنمية
�لجتماعية و�لقت�شادية.
تبني و�كت�شاف �لأقالم �ل��عدة �ملبدعة وت�شليط �ل�ش�ء عليها.

رئي�س �لتحرير
د� .شامر مظهر قنطقجي

�ل�شبق يف هذ� �مل�شمار ،فمجلة (�لقت�شاد �لإ�شالمي)
ول ندعي َ
�لتي ي�شدرها بنك دبي �لإ�شالمي ر�ئد �ل�شناعة �ملالية �لإ�شالمية
هي �شاحبة ف�شل و�شبق يف هذ� �ملجال ،وهذ� من باب �إنز�ل �لنا�س
منازلها وعدم بخ�شهم �أ�شياءهم .لذلك نفخر �أننا �شنتعاون معهم
رب لمل ر�شالة �لقت�شاد �لإ�شالمي �لذي لن يكفيه
على هذ� �ل ّ
جملة �أو جملتني ول جملد �أو جملدين ،فه� علم ر��شخ قابل للتط�ير
لعتماده على �شريعة غ ّر�ء كاملة بكل ن��حيها كما �أخرب ع ّز وج ّل يف
�ش�رة �ملائدةْ � :ل َي ْ� َم �أَ ْك َم ْلتُ َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َ�أ ْ َمت ْمتُ َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�شيتُ
�ل ْ�ش َال َم ِدي ًن ًا (�لآية .)3
َل ُك ُم ْ إِ
(�عدِ ُل��) �ملقتب�شة من ق�له تعاىل يف �ش�رة
�إن �شعار �ملجلة ه� كلمة ْ
(�عدِ ُل�� هُ َ� �أَ ْق َر ُب ِلل َّت ْق َ�ى) �إمنا ُيلخ�س �أ�س ق�شية �لقت�شاد
�ملائدة ْ
و�أ�شا�شها ،فل� ُبنيت جميع �ل�شيا�شات باجتاه حتقيق �لعدل لقام
�لقت�شاد متين ًا .فالعدل �أ�شا�س �ملُلك ودليل �لتق�ى ،و�ملُلك لي�س ه�
ُملك �لاكم فقط ،بل ه� �أي ُملك ميتلكه �لإن�شان مبفرده �أو م�شاركة
مع غريه ،وعليه فاإقامة �لعدل مدعاة لال�شتمر�ر و�لبناء و�لتط�ر
(و�لعك�س بالعك�س) .لذلك �إن بناء �ل�شار�ت و��شتمر�رها مره�ن
بتحقيق �لعدل �لذي ي�شمل حماية �لإن�شان و�لي��ن و�لنبات ،ليبقى
كل �شيء م�زون درء ً� لف�شاد ناجم عن �ش�ء ت�شرفات �لنا�س �أنف�شهم.
فمر�عاة �لبيئة ومنع �لتل�ث وطلب �إحياء �لأر�س �مل��ت وحت�شني
�لأد�ء و�لد من �لهدر بالقت�شاد يف ��شتخد�م �مل��رد �لطبيعية
�ملتجددة وغري �ملتجددة و��شتهالك �لطاقة وكذلك حماربة �لف�شاد
�شارت مطلب �جلميع يف �ل�قت �لا�شر.
رب لأ�شاتذة �جلامعات
�إن جملة �لقت�شاد �لإ�شالمي �لعاملية هي من ٌ
لن�شر بح�ثهم و�آر�ئهم ،وللمهنيني وخرب�ء �ل�شناعة �ملالية �لإ�شالمية
ليطرح�� نتائج خرب�تهم وما يرونه منا�شب ًا للنقا�س و�لطرح على
رب لن�شر
طاولة �لبحث �لعلمي لإتاحته للباحثني ،وهي �أي�ش ًا من ٌ
خال�شات �لر�شائل �جلامعية (�ملاج�شتري و�لدكت�ر�ه وغريها مما
له �أهمية و��شحة) ملحاولة دجمها مع متطلبات �ملجتمع وعدم تركها
على �لرف�ف.
لذلك نطلب من كل �أولئك �أن ي�شتخدم�� هذ� �ملنرب لن�شر ومناق�شة
ما لديهم ،فنحن نت�شرف بخدمتهم لتحقيق �لأهد�ف �ملر�ش�مة ،كما
نقبل �لن�شح و�مل�ش�رة ،ونعتز باأي نقد ي�شلنا طاملا �أنها و�شيلة حتقيق
غاية �لر�شالة� ،أل وهي �لتبليغ ،فاهلل من ور�ء �لق�شد.
حماة بتاريخ 2012/06/01

