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جملة �سهرية (اإلكرتونية) ف�سلية (مطب�عة) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

هدية العدد

املقريزي ..اإ�صهاماته العلمية يف احتواء
االأزمات االقت�صادية
االأبعاد االقت�صادية واالجتماعية لتعدد الزوجات
العبادات اإذن واملعامالت ِطلق
�صناعة قرارات اال�صتثمار يف البنوك االإ�صالمية

اقت�صاد القوارير وتدبريهن
يق�ل امل�ىل ع ّز وج ّل يف و�سف نبيه الرحيم (�سلى اهلل عليه و�سلم)َ :ومَا اأَر َْ�س ْل َن َاك اإِ اَّل ر َْح َم ًة ِّل ْلع َ َِامل َني
الأنبياء ،107 :الذي اأو�سانا يف الن�ساء خري ًا بق�لهً :
رفقا بالق�ارير (البخاري ،)33:فلماذا و�سفهن
بهذه الرقة؟ وملاذا طلب الرفق بهن؟
كنت قد مللمت اأفكاري لكتابة كلمة هذا العدد ،وعندما �سرعت بذلك فجر هذا الي�م ،اإذ بزوجتي قد
ً
حمدقا بغزلها ،فتتالت الأفكار يف خميلتي ت�سرد فعل ن�سائنا املدبرات
بداأت غزل �س�فها� .سرحت
واأثرهن يف القت�ساد ،وجال ببايل احل�سابات الق�مية القت�سادية وطرق تقدير الإنتاج ال�سمني الذي
ي�ستهلك مبا�سرة من قبل املنتج نف�سه ،ول يدخل ال�س�ق .بيد اأن احل�سابات الق�مية القت�سادية تناولت
ا�ستهالك الإنتاج الزراعي ولي�س هذا الإنتاج املنزيل!
ً
ثم خطر ببايل ا ً
أي�سا ذكر اهلل تعاىل ل�سناعة الغزل واحلياكة يف قراآنه الكرمي منبها وحمذرا عباده
من اإتباع �سل�ك التي تنق�س غزلها بق�له( :و ََل َت ُك� ُن�ا َكا َّل ِتي َن َق َ�ستْ َغ ْز َلهَا ِمنْ َب ْع ِد ُق َّ� ٍة اأَ ْن َكا ًثا) (النحل:
 .)92واأنكاثا :يعني ا ً
أنقا�سا جَ ْم ُع ِن ْك ٍثَ ،وهُ َ� ا ْل َغ ْز ُل ا َمل ْن ُق ُ
��س.
اإذ ًا الكالم لن ي�سمل اأعمال ال�سيدات الذي يجري تبادله يف الأ�س�اق لأن ذلك مما يُقا�س ،بل اإن الكالم
يُق�سد منه العمل املنزيل وما ينتج عنه ،فالتدبري والقت�ساد �سمة من �سمات اأغلبهن ،بل اإن كثري ًا
من البي�ت ي�سرتها ح�سن تدبري ن�سائها ،عم ًال بهدي ر�س�ل اهلل (�سلى اهلل عليه و�سلم) :ما َ
عال من
اقت�سد (ال�سي�طي.)7939 :
حتيك زوجتي العديد من الثياب يف كل �ستاء ،وهي ما ن�سميها (الكنزة) ،وكانت القطعة التي حتيكها
مل�نة باأل�ان زاهية� ،ساألتها عن �سعرها يف ال�س�ق؟ فقالت ح�ايل  1500لرية �س�رية (ما يعادل 20
دولر ًا) ،ثم اأردفت :هل تعلم من اأين �س�فها؟ وتابعت قائلة :هي بقايا كنزات حكتها هذه ال�سنة
وال�سنة املا�سية.
تابعت خميلتي ح�ساباتها ح�ل منافع هذا القت�ساد غري الر�سمي! فزوجتي مل ترتك ً
خيطا ق�سري ًا اإل
واحتفظت به ،ثم جمعت ذلك كله يف حياكة كنزة جعلتها مل�نة لتخفي ما جمعته من خي�ط .وهذا فيه
�سيء من اإدارة املخازن ،وفيه فن اإنتاجي �سناعي ،وكذلك حما�سبة تكاليف جتاوزت الهدر والنفاية.
وهذا فعل يتكرر ً
�سن�يا ،ومتار�سه اأغلب ال�ساميات يف بالدنا.
اإن اأولئك الن�س�ة مل يحتجن دورات ً
وكتبا ت�سرح ،وتبني اأ�س�ل القت�ساد وعل�مه بل مار�سنه من تلقاء
اأنف�سهن دون فل�سفات معقدة ،اأو نظريات قابلة للربهان والنق�س ،وجتارب مكلفة اأ�س�ة مبا يح�سل
ح�لنا يف عامل يدعي التط�ر والتقدم ،وه� مازال يتعلم اقت�ساده باملمار�سة م�سدد ًا اأثمانا باهظة
لتجاربه ،ولالأ�سف فاإن تكاليف تلك التجارب هي تكاليف غارقة ل ميكن ا�سرتدادها ،بينما ت�ستنفذ
حما�سبة التكاليف تكاليف جتارب الت�سغيل يف عامها الأول اأ�س�ة مبعايري املحا�سبة الدولية ،وقد
تهتلكها على �سن�ات ثالث كما كان ً
�ساريا لدى املحا�سبني.
ول يخفى على بع�س القت�ساديني اأن تقدير اخلربات والكفاءات يعترب من اإ�سكاليات اإعداد امليزانيات
الق�مية ،ويجدر بالقائمني على اإعداد تلك احل�سابات تقدير هذه اخلربات والكفاءات� ،س�اء ق ّيمت
بالتكلفة املنفقة ،اأو اأ�سيف لها قيمة الإنتاج الذي يق�م به العامل املاهر ،فاحلياكة اليدوية اأرفع �سا ًأنا
ً
وثمنا من احلياكة ال�سناعية وكذلك باقي املنتجات املنزلية اليدوية.
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اإن ما تنتجه ربات البي�ت ي�سكل طاقة من الطاقات املعتربة ،ول� جمع اإنتاجهن لتجاوز اإنتاج اأكرب
املعامل ،فه� م�ر ٌد يحقق قيمة م�سافة ل ي�ستهان بها .فالطبخ يف البي�ت �سناعة هامة حتقق وفر ًا عما
ميكن �سراوؤه من الأ�س�اق ،وغذا ٌء مفي ٌد لبناء الطاقات وامل�ارد الب�سرية ،ويقا�س عليه غ�سيل املالب�س
وترتيبها الذي يحقق املنافع لالأ�سر ،وي�ساف اإىل كل ذلك ما حت�سره الأ�سر من مت�ين من م��سم
لآخر ،مت�ين يكفي النا�س اأ�سهر ًا متتالية.
وي�سكل كل ذلك جزء ًا من الناجت الق�مي الذي يُقدر بال�حدات النقدية خالل مدة زمنية معينة هي
ال�سنة عادة ،وي�سمل ذلك الناجت ال�سلع واخلدمات يف �سكلها النهائي التي بيعت به للم�ستهلكني اأو
للم�سرتين النهائيني ،بينما ل ي�سمل امل�اد الأولية وال�سلع غري التامة ال�سنع ،اأو ن�سف امل�سن�عة التي
مل تبلغ بعد ط�رها النهائي من حيث ال�سناعة ،كما ل ي�سمل الإنتاج ال�سمني مما يُنتج يف البي�ت.
اإن احت�ساب الناجت الق�مي  Gross National Product GNPه� مبثابة مقيا�س لالأداء القت�سادي
لكامل املجتمع ،ويتم بطريقة من ثالثة طرق و�س�ل لقيا�س الدخل الق�مي.
ً
اهتماما كبري ًا،
وعلى كل حال ،فاإن م�سكلة ال�ستهالك الذاتي م�سكلة مل تعرها النظرية القت�سادية
رغم دوره يف الأداء القت�سادي ،فقد ركزت الأدبيات القت�سادية على ال�ستهالك الذاتي احلا�سل
يف القطاع الزراعي الذي مل يدخل ال�س�ق ،ومل ي�سمل خمرجات ما تنتجه ربات البي�ت من حياكة
وطبخ وحت�سري اأطعمة وخدمات منزلية �سخ�سية .واإن ترك تقدير قيمة هذه اخلدمات ال�سخ�سية
غري املتبادلة يف ال�س�ق ي�سبب قيا�سات خاطئة ومقارنات م�سللة ،خا�سة اإذا علمنا اأن ثقافة ال�سع�ب
وعاداتها تختلف كثري ًا جتاه العمل والإنتاج املنزيل.
اإنه اقت�ساد تق�م به الرقيقات الأني�سات بهدوء و�سمت ،هذا بفر�س اأننا اأغفلنا القيمة املعن�ية واملادية
لإن�سائهن وتربيتهن لأطفالهن واأبنائهن ورعاية عائالتهن ،وهذا عمل ل يقدر بثمن ،فلي�س من ب�سر قد
جزى اأ اَّمه طلقة من طلقاتها به اأو زفرة من زفراته عليه.
فاإن كان الي�م ه� جت�سيد لي�م املراأة العاملي ،فاإن الرفق بالق�ارير لي�س �سعار ًا بل حياة نعي�سها كل
حلظة و�ساعة حتى قيام ال�ساعة.
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