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االفتتاحية

االفتتاحية
والصالة السالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه
احلمد هلل رب العاملنيّ ،

أمجعني.

مل يكــن منتدى فقه االقتصاد اإلســامي الذي نظمته «دائرة الشــؤون

ملتقى علمي ولن يكون األخري فقد
اإلســامية والعمل اخلريي » يف ديب أول
ً

ســبق للدائرة أن نظمت مؤمترات ومنتديات وملتقيات شارك فيها عدد كبري
من األكاديميني ونخب خمتارة من الباحثني املتخصصني من سائر أنحاء العامل،
ويف منتدى فقه االقتصاد اإلســامي عرض الباحثون بحوثهم مع املشــاركة

يف املناقشــات بعد عرض البحوث التي ستثري الساحة العلمية واالقتصادية
اإلسالمية بفوائد مجة لن يلمســها إال من خاض وخيوض غامرها  ،كل يف فنه
وختصصه فخرج بقرارات وتوصيــات جديرة بالعناية واالهتامم  ،ثم تطبيقها

عىل أرض الواقع بعد أن أعطى األوســاط العلمية آفاق ًا شاســعة يف ســبيل

الوصول إىل حقائق لعلها كانت غائبة عن أذهان بعضهم مع حلول ملشكالت
اقتصادية شتى  ،وقد بذلت الدائرة جهود ًا جبارة يف تنظيم منتدى فقه االقتصاد
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اإلســامي ليخرج بأهبى صــورة كام هو حال املؤمترات التــي تعقد يف إمارة

ديب  ،فاللجنــة العلمية املنبثقة من اللجنة العليــا املنظمة ملنتدى فقه االقتصاد

اإلسالمي يف الدائرة اســتلمت العرشات من البحوث وبعد التحكيم مل جيتز
إال عدد حمدود من تلك البحوث  ،وعرض يف جلسات املنتدى اثنان وثالثون

بحث ًا حمك ًام حتكي ًام علمي ًا  ،وكانت أبحاث املنتدى يف كل جلســة من جلســات
املنتــدى تطرقت إىل القضايا املعارصة يف االقتصاد اإلســامي وإىل املســائل

الفقهيــة يف املعامالت  ،وبعد عرض البحوث ثم مناقشــتها مع املداوالت ،

غريها من غوامض املســائل مــع تبيني احلالل من
ُو ِّضــح
املبهم منها ُ
ُ
وشح ُ
احلرام يف املعامالت االقتصادية من منظور الرشيعة اإلســامية ومنها قضايا

ومســائل كانت بني السطور يف بطون آالف كتب الفقه اإلسالمي فتم إخراج

بعض تلك املســائل ومناقشــتها ووضعها عىل مائدة املؤسسات االقتصادية

لتكــون قابلة للتطبيق  ،وال عجب من تنظيم مثــل هذه املؤمترات واملنتديات
وامللتقيات االقتصادية يف إمــارة ديب ألن ديب قد تبوأت مكانة اقتصادية بارزة

يشــار إليها بالبنان عىل خارطة العامل منذ مدة ليست بالقصرية ومنها االقتصاد
اإلســامي  ،ففي ديب أسس أول مرصف إسالمي قبل أربعني عام ًا عىل نطاق

العامل بمعامالته املرصفية حسب الرشيعة اإلســامية  ،وهذا مما ال خيفى عىل
املهتمني بشؤون املصارف واالقتصاد واملال واألعامل.

ويــر « دائ��رة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل اخل�يري بدب��ي  -إدارة البح��وث »

أن تقدِّ م إصدارها اجلديد « :ملخصات بحوث منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي»،
جلمهور القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقـدم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم

حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلسالم والعروبة بكل

متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب الســمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي ما فتئ
يشيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه و ُطالبه.

ورغبة يف إسناد الفضل ألهله ُت َقدِّ م إدارة البحوث عظيم الشكر والتقدير

إىل سعادة الدكتور محد بن الشــيخ أمحد الشيباين ،املدير العام لدائرة الشؤون

اإلســامية والعمل اخلريي بديب ،الذي ما فتئ يشجع عىل نرش اإلصدارات
املتميزة واالرتقاء بالبحث العلمي ،فجزاه اهلل خري اجلزاء.

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والسداد،

وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.

األمي اخلاتم
َّبي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
ِّ
وص َّل اهلل عىل الن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
سيدنا َّ

د .حممد أمحد القريش

مدير إدارة البحوث  -عضو اللجنة العليا
ملنتدى فقه االقتصاد اإلسالمي

8

ملخصات حبوث منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي

9

كلمــة سعادة املدير العام

كلمة سعادة املدير العام
والصالة السالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه
احلمد هلل رب العاملنيّ ،

أمجعني.

تداعيات عاملية ألزمة مالية اقتصادية ،حني اســتنفر اجلميع كل طاقات

املفكرين االقتصاديني ،لقاءات ،ندوات ،منتديات ،مؤمترات.

وتسقط أنظمة وتراوح أخرى يف مواقعها ،وتنشأ أنظمة أخرى عىل حساب

أنظمة هتاوت إال أن املحصلة أن توصلت تلك اجلهود إىل إنقاذ بعض األنظمة،

وكان العالج يف جممله الركون واالســتناد إىل نظام اقتصاد يستمد مقوماته من
دســتور عظيم ،كتاب اهلل تعاىل وســنة نبيه صىل اهلل عليه وسلم ،وبذلك فقد
وجد هذا االقتصاد العالج الناجع لردم حجم تلك األزمة املالية العاملية.

إنــه االقتصاد اإلســامي ،االقتصاد الذي أمد مع عصور الرســاالت

الســاوية والذي حفظ للفرد واملجتمع والدولة مقومات سعادهتا واستمرار

حياهتا.
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ومع انطالق أول عملية مرصفية إســامية يف القرن العرشين كان أوهلا

بنك ديب اإلســامي عام 1975م ،وبدعم كبري من املغفور له الشيخ راشد بن

ســعيد آل مكتوم رمحه اهلل  ،ولتكون هذه االنطالقة باكورة الرجوع والتجديد
ملفهوم األخذ ببعض من مقومات هذا االقتصاد الراسخ املتني.

ومــع اعتامد ديب عاصمة االقتصاد اإلســامي كان البد من األخذ بعني

االعتبار شمولية هذا االقتصاد لينطلق يف حماور ومبادرات تغطي هذا االقتصاد

يف معظم جوانبه وليؤكد من جديد عىل صالبة هذا االقتصاد جلعله الوســيلة
األقوى يف حل معضالت ومشــاكل طغت عىل الســاحة العاملية ضاربة تلك

الدول يف صميم كياناهتا ولب مكوناهتا.

وكان لدائرة الشــؤون اإلسالمية والعمل اخلريي مساحة كبرية يف تناول

واحــدة من حتديات العمل يف الســاحة االقتصادية ممثــ ً
ا يف عملية التأصيل

للجانــب الفقهي ألصــول العمل الترشيعــي ،وجاء منتدى فقــه االقتصاد
اإلسالمي تتوجي ًا وتفعيال لدور الدائرة يف هذا املجال بحكم ما أنيط ويناط هبا

من مسؤولية جتاه واحد من أهم مقومات الترشيع.

وعىل مــدى ثالثة أيــام (15-13مجــادى اآلخــرة 1436هـ-22 /

2015/03/24م ،تناول املنتدى يف حماوره األربعة وهي املحور الترشيعي،
واملحور التطبيقــي ،واملحور التحليــي ،واملحور املســتقبيل للصناعة املالية

اإلسالمية.

وقد بدأت جلسات املنتدى عىل النحو التايل:

كلمــة سعادة املدير العام
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 يوم األحد (٢٠١٥/٣/٢٢م):اجللسة األوىل :املحور األول (املحور الترشيعي) :أصول االقتصاد يف اإلسالم.
رئيس اجللســة :أ.د .حممد عبدالرحيم ســلطان العلامء  -أســتاذ الفقه

وأصوله بجامعة اإلمارات.
البحوث:

 -1االقتصاد اإلســامي وموقعه من العلوم الرشعيــة للدكتور مطلق

جارس مطلق اجلارس.

 -2املشــكلة االقتصادية وحقيقة الندرة النســبية وإشكالية التوفيق بني

احلاجات املتشعبة واملوارد املحدودة لألستاذ الدكتور شوقي دنيا.

 -3املشــكلة االقتصادية بــن التوصيف واحلل من منظــور اقتصادي

إسالمي للدكتور هايل عبداملوىل طشطوش.

 -4االقتصاد والتمويل اإلســامي بديالن ملعاجلــة األزمة االقتصادية

العاملية لألستاذ الدكتور عبداهلل حممد الشامي.

اجللســة الثانية :تتمة املحور األول (املحور الترشيعي) :أصول االقتصاد

يف اإلسالم.

رئيس اجللســة :أ.د .جاســم عيل سامل الشــاميس  -عميد كلية القانون

بجامعة اإلمارات سابق ًا.
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البحوث:
 -1أدوات التمويل وموجهاته يف احلديث النبوي للدكتور عبد الســميع

األنيس.

 -2التحوط يف التمويل اإلســامي  :محاية للامل ودافع لتنميته للدكتور

عبدالكريم أمحد قندوز.

 -3أصول االقتصاد اإلسالمي بني اإلعامل واإلمهال للشيخ شاه جيهان نقاب.
 -4ضوابط استشامر املال وإنفاقه يف الرشيعة اإلسالمية للدكتورة أسامء

فتحي عبدالعزيز.

 يوم االثنني (٢٠١٥/٣/٢٣م):اجللسة الثالثة  :املحور الثالث  :املحور التحلييل لالقتصاد اإلسالمي.
رئيس اجللســة  :د .عمر حممد اخلطيب  -املدير التنفيذي لقطاع الشؤون

اإلسالمية.

البحوث:
 -1بعض إشــكاليات استثامر املال يف املصارف اإلسالمية للدكتور محزة

عبدالكريم حممد محاد.

 -2التــورق املرصيف بني احليل واملخارج الفقهيــة للدكتور صالح فهد

الشلهوب.

كلمــة سعادة املدير العام
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 -3السلم وتطبيقاته املعارصة للدكتور أمحد عبدالعزيز احلداد.
 -4صورية الســامة الرشعية يف بعض البنوك اإلســامية  -رؤية من

الداخل وحمالة للتقييم للدكتور مصطفى حممود عبدالعال.

 -5املعايري الرشعية واملهنية احلاكمة للصناعة املالية اإلســامية لألستاذ

الدكتور كامل توفيق حطاب.

 -6الصكــوك اإلســامية وتطبيقاهتا املعارصة لألســتاذ الدكتور وليد

هويمل عوجان.

اجللسة الرابعة  :تتمة املحور الثالث  :املحور التحلييل لالقتصاد اإلسالمي.
رئيس اجللسة  :د .مجال السميطي  -مدير املعهد القضائي بديب.
البحوث:
 -1االعتيــاض عن احلــق يف الوعد حكمه وضوابطــه للدكتور عصام

خلف العنزي.

 -2األحكام الرشعية للبطاقات االئتامنية  -بنك ديب اإلسالمي نموذج ًا

للشيخ محد حممد صالح

 -3محاية الودائع يف املصارف اإلســامية بني التأصيل الرشعي ومواكبة

املعايري العاملية للسالمة املرصفية للدكتور ميلود زنكري

 -4مدى تطبيق أدوات احلاكمية املؤسســية يف املصارف اإلســامية -

دراسة حالة للدكتورة هناء حممد هالل احلنيطي
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 -5صيغة عقد السلم والسلم املوازي وتطبيقاهتا يف املصارف اإلسالمية

( وفــق الضوابط والرشوط الرشعية واملرصفية  -جتربة البنوك اإلســامية )
لألستاذ الدكتور حممد الفاتح حممود بشري

 -6نحــو مؤرش الربحية للســوق املالية اإلســامية لألســتاذ الدكتور

عبداحلميد حممود البعيل

 يوم الثالثاء (٢٠١٥/٣/٢٤م):اجللسة اخلامسة  :املحور الثاين  :املحور التطبيقي لالقتصاد اإلسالمي.
رئيس اجللســة  :د .حممــد أمحد عبدالرمحــن  -مدير كلية الدراســات

اإلسالمية والعربية بديب.
البحوث:

 -1مدى مسؤولية الدولة عن اســتخراج الثروات وتنميتها واستثامرها

من منظور الفقه اإلسالمي لألستاذ الدكتور عبدالفتاح حممود إدريس.

 -2حرية الترصفات املالية يف اإلسالم ومدى سلطة ويل األمر يف تقييدها

للدكتور عزالدين بن زغيبة.

 -3التأمــن اإلســامي رضورة حتمية وتطبيق لالقتصاد اإلســامي

للدكتورة صفية أمحد أبوبكر.

 -4دور صناديق الثروة الســيادية يف تطوير التمويل اإلســامي يف ظل

تطورات االقتصاد السيايس اخلليجي لألستاذ الدكتور زايري بلقاسم.

كلمــة سعادة املدير العام
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 -5نظرات قرآنية حول الزكاة يف حتقيــق التنمية االقتصادية يف املجتمع

املسلم للدكتور أمحد عبدالكريم الكبييس.

 -6تفعيــل التمويل اإلســامي للقطاع الزراعــي والصناعي للدكتور

مدحت جاسم السبعاوي .

اجللسة السادسة  :املحور الرابع  :املحور املستقبيل  :دعم إسرتاتيجية ديب

عاصمة االقتصاد اإلسالمي.

رئيس اجللســة  :د .أمحد عبدالعزيز احلداد  -كبــر مفتني  -مدير إدارة

اإلفتاء .

البحوث:
 -1تطبيقــات دولية معــارصة يف التحــول نحو االقتصــاد والتمويل

اإلسالمي  -تنافســية عواصم االقتصاد اإلســامي نموذج ًا للدكتور فضل
عبدالكريم حممد البشري.

 -2نحو صندوق وقفي للتنمية املســتديمة لألســتاذ الدكتور أســامة

عبداملجيد العاين.

 -3دعم إســراتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي لألستاذ الدكتور

عبدالعزيز خليفة القصار .

 -4التمويل اخلريي الريادي  -البعد الغائب يف نظام االقتصاد اإلسالمي

املعارص لألستاذ الدكتور صحراوي مقاليت.
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 -5دور اهليئات الرقابية يف خصوصية حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية

للدكتور قتيبة عبدالرمحن العاين.

 -6ديب وجهة سياحية عائلية عاملية للدكتور عبداجلواد الكردويس.
اجللسة اخلتامية :
رئيس اجللســة :الدكتور محد الشيخ أمحد الشــيباين  -املدير العام لدائرة

الشــؤون اإلســامية والعمل اخلريي  -عضو جملس إدارة مركز ديب للتطوير
االقتصاد اإلسالمي رئيس اللجنة العليا ملنتدى فقه االقتصاد اإلسالمي.

إلقاء التوصيات :الدكتور أمحد عبدالعزيز احلداد  ،رئيس اللجنة العلمية

للمنتدى.

* ليعلن يف ختام أيام انعقاده  22توصية ،وهي:
 .1رضورة تفعيل املادة رقم ( )5من القانون االحتادي رقم ( )6لعام 1985م،
بشــأن املصارف واملؤسسات املالية والرشكات االســتثامرية اإلسالمية،
والتي تنص عىل تشكيل هيئة عليا رشعية تتوىل الرقابة العليا عىل املصارف
واملؤسسات املالية والرشكات االستثامرية اإلسالمية.

 .2تفعيــل توصية جممع الفقه اإلســامي الدويل يف ندوة  -مشــاكل البنوك
اإلســامية  -عام 1413هـ1993 /م برضورة (اإلرساع يف إجياد املؤرش
املقبول إسالمي ًا) (مؤرش الربحية) ليكون بدي ً
ال عن مؤرش الفائدة الربوية

يف املعامالت.

كلمــة سعادة املدير العام
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 .3التوصيــة بإضافــة حمور (التضامــن املجتمعي) إىل حمــاور (ديب عاصمة
لالقتصاد اإلســامي) ،باعتبار القيم األخالقية يف االقتصاد اإلسالمي،
واملكانة العاملية الرائدة لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف العمل اإلنساين

العاملي.

 .4التأكيد عىل إنشــاء أكاديمية مرصفية إســامية مقرهــا ديب تُعنى بتخريج
الكوادر املهنية املؤهلة يف جمال التمويل والصريفة اإلسالمية.

 .5زيادة البحث العلمي من منظور االقتصاد اإلســامي للحدّ من األزمات

املالية وختفيف من تبعاهتا واملسامهة يف حلها ،مع التأكيد عىل أن االقتصاد

اإلسالمي أفضل النظم للوقاية من ظهور مثل هذه األزمات.

 .6العمــل عىل تدريس االقتصاد اإلســامي يف اجلامعــات واألكاديميات
املتخصصة يف العامل اإلســامي ،وإقامة رشاكات مــع اجلامعات املحلية

والعاملية املهتمة بالتمويل اإلسالمي.

 .7االهتــام بالبحــث العلمي بشــقيه التنظــري وامليداين عىل املســتويني
الرشعي واالقتصادي ومــا يتضمنه من إقامة ورش عمل وعصف ذهني
للمتخصصني للوصول إىل حلول وابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة.

 .8حث املصارف اإلسالمية عىل وضع سياسات خاصة باملسؤولية املجتمعية
للوصول إىل طرح أدوات متويلية ف َّعالة ،مراعية يف ذلك رســالتها النابعة
من روح التعاون اإلسالمي.
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 .9أمهية االلتزام بتطبيق املعايري الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية
( )IFSBوهيئــة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات املالية اإلســامية

( ،)AAOIFIورضورة استكامل املعايري الرشعية التي ال تزال طور البحث
والدراسة ،وما يستجد منها.

 .10رضورة إنشاء مركز للقياس والتقويم املايل اإلسالمي تكون مهمته إجياد
أدوات قياسية كاملعادالت أو األوزان النســبية ،يمكن من خالهلا تقويم
املعامالت املالية اإلسالمية وترشيدها.

 .11الدعوة إىل تأسيس مؤسسة تصنيف مايل إسالمي.
 .12االهتامم بعقد السلم يف منتجات املصارف اإلسالمية وتوسيع جماالته يف
الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة وغريها.

 .13دراسة أنواع احلقوق املالية وغري املالية ومدى جواز املعاوضة عنها بامل.
 .14إنشــاء صندوق وقف خريي للتمويل التعاوين والقرض احلســن وثيق
الصلة باملبادئ الرشعية.

 .15الدعوة إىل عقد مؤمترات لبحث اجلانب الفقهي للعقود املستجدة ،مثل:
عقود االمتياز وعقود اخلدمة وعقود املشاركة املشرتكة واتفاقيات تقاسم
اإلنتاج ،ونحو ذلك من املستجدات يف استثامر املعادن والثروات الطبيعية

والتكييف الرشعي لكافة جوانبها.

كلمــة سعادة املدير العام
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 .16زيــادة تدعيم الســياحة العائليــة ضمن الضوابط الرشعية ،وتشــجيع
املبادرات اإلبداعية يف مجيع جوانب هذه السياحة.

 .17الدعــوة إىل تفعيل رشكات التأمني التكافيل اإلســامي وإعادة التأمني،
الســتكامل منظومة التأمني اإلســامي وســد النقص احلاصل يف بعض

جوانبها.

 .18تدعيم االستثامر الداخيل واخلارجي يف القطاع الزراعي ،مع التنسيق مع
مؤسسات التأمني اإلسالمي حلامية هذه االستثامرات.

 .19إنشــاء هيئة عاملية للحــال يف ديب ،وتدعيم صناعــة األغذية احلالل،
وجذب االستثامرات فيها.

 .20تفعيل خمرجات الزكاة يف ســد حاجات املجتمــع ،والتأكيد عىل املبادرة
بتوزيع الزكاة عىل مســتحقيها وعدم جواز تأخريها ،وتفعيل زيادة قطاع
اإلنتاج مــن خالل متليك الزكاة للمســتحقني الراغبــن يف املرشوعات
احلرفية ليتحولوا إىل أفراد كاسبني ومنتجني يف املجتمع.

 .21إنشاء سوق للسلع الدولية يف ديب لتغطية متطلبات السيولة للمؤسسات
املالية اإلسالمية لتفادي املحاذير الرشعية يف األسواق الدولية.

 .22العمل عىل إجياد مؤسسات للحوكمة اإلسالمية ،كي تلتزم هبا املؤسسات
املالية اإلسالمية وصوال إىل استثامر وادخار آمنني.
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أصبحت هذه التوصيات من أهم مرتكزات التأصيل الفقهي ،ولتستمد

كل اجلهــات املهتمة واملعنية هبذا اجلانب الذي يعتــر من مقومات االقتصاد

اإلسالمي.

مناســبة كريمة أن تقدم دائرة الشؤون اإلســامية والعمل اخلريي كل

شــكرها وتقديرها إىل مقام صاحب السمو الشــيخ حممد بن راشد آل مكتوم
الذي أعلن يف العام 2013م ديب عاصمة لالقتصاد اإلســامي ،وإىل ســمو
الشيخ محدان بن حممد بن راشد آل مكتوم.
وهلل سبحانه الفضل والشكر واملنة.

د .محد بن الشيخ أمحد الشيباين

املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية

والعمل اخلريي  -عضو اللجنة العليا لتطوير

قطاع االقتصاد اإلسالمي بديب  -رئيس اللجنة
العليا ملنتدى فقه االقتصاد اإلسالمي

أثر املعايري الشرعية الصادرة عن املؤسسات الدولية على أداء املؤسسات املالية اإلسالمية
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أثر املعايري الشرعية الصادرة عن املؤسسات الدولية
على أداء املؤسسات املالية اإلسالمية
د .خالد بن عبد اهلل املزيني

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
منذ ســطعت شــمس التمويل اإلســامي قبل عقــود ،واكبها ظهور

اهليئات الرشعية بمختلــف وظائفها ،وقد كانت تضطلــع أوالً باإلفتاء ،ثم

بالرقابة والتدقيق ،وقد انتهت اآلن إىل شــكل من أشكال العمل املنظم :إفتاء
وبحث ًا ورقابة وتدقيق ًا ،وما من شــك يف أن أعامل هذه اهليئات هلا جذورها يف

الفقه اإلســامي ،فهي أعامل جتمع معنى «اإلفتاء» ومعنى «احلســبة» ومعنى
«النصيحة» ،ومما جاء يف معنى الضبط الرشعي واألخالقي للمعامالت املالية

قــول الفاروق ريض اهلل عنه« :ال يبع يف ســوقنا إال من قد تفقه يف الدين»(((.
وال شــك أن اهليئات الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية املعارصة حققت

نجاحات مشــكورة ،وأفرزت جتارهبا عن آراء ناضجة فقهي ًا ومالي ًا ،بيد أنه ال

خيلــو عمل برشي من تطرق اخللل إليه ،خصوص ًا األعامل التي تأخذ شــك ً
ال
منظــ ًا ،وحتول التطبيقات اجلزئية التي من شــأهنا أن تكــون فردية إىل أعامل
منظمة ،وهي عامة املنتجات املالية التي تتعاطاها املؤسسات املالية اإلسالمية،

فهذه حتتاج إىل نظر آخر غري النظر اجلزئي املعتاد يف نظرياهتا ،وهلذا قال اإلمام
((( الرتمذي؛ حممد بن عيســى بن سورة ،جامع الرتمذي ( ،)487وقال :حسن غريب،
ت :بشار معروف عواد ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1998 ،م.
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أمحد « :أكره للرجل أن ال يكون له عادة غــر العينة ،ال يبيع بالنقد»((( ،كأنه
كره ما يشبه اليوم عمليات التمويل اآلجل إذا كانت منظمة ،ورأى أن احلكم
خيتلف باختالف شكل االستثامر من الشكل الفردي إىل الشكل املنظم.

وتســتهدف هذه الورقة طرح إشكالية األثر الذي حتدثه املعايري الرشعية

احلاكمة للمعامالت املالية عىل املؤسسات املالية اإلسالمية ،وتطرح الفرضية

التالية :أن للمعايــر الرشعية الدولية أثر ًا إجيابي ًا يف ضبط أعامل املؤسســات

املالية وترشــيد قرارات اهليئات الرشعية يف تلك املؤسسات .ويف هذه الورقة

سوف أقدم نموذج ًا ألثر هذه املعايري عىل املؤسسات اإلسالمية ،ونظر ًا لضيق
املقام وســعة املوضوع فقد اكتفيت باختيار نموذجني الختبار هذه الفرضية،
وتوصلت إىل النتائج اآلتية:

 -حلظنا من خالل هذا البحث التأثري اإلجيايب للمعايري الرشعية الصادرة

عن هيئة املحاسبة واملراجعة عىل أعامل اهليئات الرشعية ،ويظهر هذا من خالل
حتقق االنسجام بني بعض قرارات اهليئات الرشعية واملعايري.

 -العمل عىل إنشاء هيئة عليا لإلرشاف عىل أعامل املصارف اإلسالمية يف

كل دولة إسالمية ،لتوحيد املعايري الرئيسية الضابطة ألعامل املؤسسات املالية
اإلسالمية.

((( ابــن القيم؛ أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر بن أيــوب الزرعي ( ،)111/4دار الكتاب
العريب ،بريوت.

أثر املعايري الشرعية الصادرة عن املؤسسات الدولية على أداء املؤسسات املالية اإلسالمية
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 العمل عــى تأهيل الكفاءات املتميزة يف املالية اإلســامية من باحثنيومراقبــن ومدققني رشعيني ،وتدريبهــم عىل االنضبــاط باملعايري الرشعية
واملحاسبية ،لتحقيق االنسجام داخل الصناعة.
 مراعاة البنوك املركزية لطبيعة املؤسســات املالية اإلسالمية من حيثالترشيعات واملراقبة.
 توجيه البنوك اإلسالمية إىل ترشيد منتجاهتا ،وذلك بتوظيف السيولةالزائدة يف تعزيز املشاركة واملضاربة والتقليل من أدوات التمويل االئتامين.
سائ ً
ال املوىل عز وجل أن يوفق اجلميع ملا يرضيه ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد
وآله وصحبه أمجعني.
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ْ
ُ
تصاد اإلسالمي
االق
وموقعه من ُ
ْ
وم
العل
ِ
د .مطلق جارس مطلق اجلارس

ِ
مساعد يف قسم الفقه املقارن والسياسة
أستاذ
الرشعية

كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
جامعة الكويت

إن احلمد هلل نحمده ونســتعينه ونســتغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا

ومن ســيئات أعاملنا ،من هيــده اهلل فال مضل له ،ومن ُيضلــل فال هادي له،

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ..
أما بعــد،،
فقد اقتضت طبيعة العرص املتشــعبة واملوغلة يف التخصص إىل نشــوء ما

يمكن تسميته انشــطار العلوم ،فقد نشــأت علوم جديدة مستمدة من علوم

أخرى ،ســواء يف ذلك العلوم رشعيــة أو الدنيوية ،ومن هــذه العلوم علم

االقتصاد اإلسالمي.

وقد ازداد اهتامم الناس عموم ًا واملسلمني خصوص ًا هبذا العلم ،وشواهد

ذلك كثرية ،ولكــن زادت هذه األمهية يف األزمنة املتأخرة بعد تلكم األزمات
املالية التي عصفت باالقتصاد واملؤسسات املالية الغربية .

ُ
ْ
وم
االقتصا ُد اإلسالمي وم ْوقعه من العل ِ

25

الناس إىل ذلكم الرصح الشــامخ وهو االقتصاد اإلســامي
وقد التفت ُ

وبدأوا يلتمسون فيه املخرج مما هم فيه من مأزق.

ولكن حصل خالف يف ن ََس ِ
علم أم ال ؟ وإذا كان
ب هذا الرصح ،هل هو ٌ

عل ًام ،فإىل أي العلوم ينتمي ؟ هل إىل علوم االقتصاد أم علوم الرشيعة ؟

وال شــك أن حتديد موقع هذا العلم من خريطــة العلوم له أمهية كربى

تنعكس عىل منهجية دراسة هذا العلم.

ويف هذا البحث املخترص ســأحاول تسليط الضوء عىل هذه املسألة مبين ًا

موقع علم االقتصاد اإلســامي وعالقاته مع علم االقتصاد وســائر العلوم
اإلسالمية.

نتائج البحث:
 .1االقتصاد اإلسالمي ُيعترب عل ًام مســتق ً
ال قائ ًام بذاته خالف ًا ملا ذهب له

بعض الباحثني.

 .2مر علم االقتصاد اإلسالمي بعدة مراحل تطور من خالهلا ،وهي ثالثة:
املرحلة األوىل :االقتصاد اإلسالمي يف صدر اإلسالم.
املرحلة الثانيــة :مرحلة الكتابة التخصصية يف بعض مســائل االقتصاد

اإلسالمي.
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املرحلة الثالثة :تشكّل االقتصاد اإلسالمي كعل ٍم مستقل.
 .3علم االقتصاد اإلســامي مرتبط الصلة بعلــم االقتصاد الوضعي،

وقد اســتمد منه يف مرحلته الثالثة كثري ًا من املسائل ،ولكن ذلك ال يعني عدم

استقاللية علم االقتصاد اإلسالمي ومتيزه بخصائص متيزه عن غريه.

 .4يمكن اعتبار علم االقتصاد اإلسالمي عل ًام من العلوم الرشعية ،ولكنه

تطور فيها ،كبقية العلوم الرشعية ،وقد اســتفاد من علوم الرشيعة
مر بمراحل ّ

يف كل مرحلة ما يناسبها.

واخلالصـة :يعترب علم االقتصاد اإلسالمي يف العرص احلارض من العلوم

اهلامة التي يؤمل منها الكثري ،فهذا العلم ينتمي إىل العلوم الرشعية وال يمكنه
االنفصــال عن العلوم االقتصادية ،وقد كان ظهور االقتصاد اإلســامي من

العوامل التي ســامهت يف تطوير علم االقتصاد الوضعــي من خالل إدخال
القيــم إىل كثري من جزئياته ،كام أن علم االقتصاد اإلســامي يمكن أن يكون

بداية لنهضة العلوم الرشعية األخرى وبالتايل إعادة احلياة لألمة اإلسالمية من
خالل توظيف هذا العلم يف حل مشكالت األمة املستعصية (((.

((( انظر :حطاب ،كــال توفيق « ،اجتاهات البحث العلمي يف االقتصاد اإلســامي»،
بحث منشور يف النت ( ،ص .) 279
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املشكلة االقتصادية بني التوصيف
واحلل من منظور اقتصادي إسالمي
د .هايل عبد املوىل طشطوش
كلية غرناطة اجلامعية /

جامعة البلقاء التطبيقية  /األردن
هتدف هذه الدراسة إىل بيان وتوضيح النظرة املختلفة لالقتصاد اإلسالمي

ملوضوع املشــكلة االقتصادية ،وذلك انطالقا من األســس واملبادئ التي قام
عليها الفكر االقتصادي اإلسالمي واملنبثقة من مبادئ وأسس الدين احلنيف
واملستمدة من مصادره الرئيسة وهي القران الكريم والسنة النبوية املطهرة.

وهي أسس تؤمن بأن اخللق هم عباد اهلل وأن الرازق هو اهلل؛ وأن اإلنسان

يف هذا الكون مأمور بالســعي والعمل وبذل أقىص ما يستطيع من وسع ليقوم
بواجب اخلالفة يف األرض؛ وحيقق الغاية من هذا الواجب وهي عامرة الكون

عىل الوجه الذي أراده اخلالق جل وعال.

لذا فقــد كانت نظرة اإلســام إىل املوارد املتاحة وإىل كيفية اســتغالهلا

واستهالكها واســتثامرها نظرة خمتلفة عن النظم الوضعية ،واعتربت أن القيام
هبذه الوظائف هو جزء من عبادة املســلم يثاب عليه إن قام به وحياسب عليه
إن قرص فيه.
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 مشكلة الدراسة:تنطلق هذه الدراســة من مشــكلة مفادها أن االقتصادات بكافة أنامطها

وأشــكاهلا وكذلــك كافة الوحدات االقتصادية تعاين مما ســمي «باملشــكلة
االقتصادية» والتي هي حمور علم االقتصاد القائم عىل حماولة إشباع احلاجات

اإلنسانية من خالل املوارد املتاحة ،يؤمن االقتصاد اإلسالمي بوجود املشكلة
االقتصادية ولكن طبيعة وجوهر هذه املشكلة يف الفكر االقتصادي اإلسالمي

ليست هي ذاهتا يف االقتصاد الوضعي الذي ظهر وازدهر يف ظل فكر األنظمة
السياسية واالقتصادية املعارصة.

 فرضية الدراسة:تفرتض هذه الدراسة أن املشكلة االقتصادية يف اإلسالم ليست ناجتة عن

نقص املوارد وندرهتا بل هي مشكلة سلوكية ،وأن الفكر االقتصادي لإلنسان
املسلم جيب أن يكون جزء ًا من عبادته هلل عز وجل ،وستسعى هذه الدراسة إىل
إثبات صحة هذه الفرضية .

 أهداف الدراسة:هيدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل عدة أمور:
 - 1حماولة التعرف عىل طبيعة املشــكلة االقتصاديــة يف النظم الوضعية

مقارنة بالفكر االقتصادي اإلسالمي.

 - 2التعــرف عىل أهم خصائص وأركان املشــكلة االقتصادية يف الفكر

اإلسالمي.
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 - 3بيــان الســبل والقواعد التي يســلكها اإلســام يف حل املشــكلة

االقتصادية يف املجتمع يف حال وجودها.

تعاين البرشية من مشــكالت كثــرة ،متنوعة ،متعــددة؛ وهذا جزء من

طبيعة تكوينها عىل ســطح هذه البسيطة ،وذلك عىل اعتبار أن اإلنسان خملوق

يف كبد وكد وجهد وذلك ليعمل ويسعى وجيد وجيتهد؛ وكل ذلك هدفه القيام

بوظيفة االستخالف عىل أكمل وجه ،ويف هذا كله اختبار من اخلالق جل وعال
﴿ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﴾ [الملك ،]2:لذا مل تكن املشــكلة االقتصادية يف يوم

من األيام منفصلة عن املشــكالت اإلنســانية العامة ،التي ولدت مع والدة

االجتامع اإلنساين العام.

فاملشكلة االقتصادية لإلنسان تشكل جزء ًا من املشكلة اإلنسانية العامة،

إذ االقتصاد يمثل جانب ًا من شــؤون حياة اإلنسان ال كلها؛ غري أن حتديد هوية

وحقيقة هذه املشــكلة كانت وال زالت نقطة اختالف بــن املذاهب والنظم

املختلفة.

النتائج:
املشكلة االقتصادية هي حالة تعيشــها االقتصادات واملنشآت واألفراد

عىل اختالف املســتويات واألحجام ،وهي سبب وجود علم االقتصاد؛ ذلك
العلم الذي يسعى إىل إشباع احلاجات من خالل املوارد املتاحة ،وقد ن ّظرت هلا

النظم االقتصادية املختلفة وقدمت هلا األسباب واحللول ،ولكن كان لإلسالم

30

ملخصات حبوث منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي

نظرتــه الراقية واملنبثقة عن املصدر الذي يســتقي منه االقتصاد يف اإلســام
مبادئه وأسسه وهو أنه اقتصاد رباين األصل واملصدر ،لذا فقد عالج االقتصاد

اإلسالمي هذا املوضوع بطرق وأساليب خمتلفة رغم إقراره بوجوده.

إن البناء الترشيعي واملؤســي لإلســام كفيل بتحصــن املجتمع من

املشــكلة االقتصادية بمضامينها الوضعية الســابقة ،أما املشكلة االقتصادية

باملفهوم الفني أي كوهنا مشــكلة ندرة نسبية حتتم االختيار بني االستخدامات
البديلــة للموارد ،فهي مما ال يتعارض مع األُســس االعتقادية والترشيعية بل

يكون ذلك من مقتضيات الوجود اإلنســاين عــى األرض وينبغي أن يتعامل

مع مواردها بالرشــد واحلســاب االقتصادي إذ اقتضت حكمته تعاىل اختبار
اإلنســان يف هذه احلياة يف ظــروف ورشوط ماديــة تتعلق بأســباب حياته

ورشوط بقائه.

ويف اخلتام يمكن أن نوجز النتائج عىل النحو اآليت:
 .1االقتصاد يف اإلسالم يقر بوجود مشكلة اقتصادية ،ولكنها خمتلفة عام

يقره االقتصاد الوضعي من حيث املاهية واألركان واألسباب وطرق احلل.

 .2إن االقتصــاد اإلســامي يقر بتعــدد وبتزايد احلاجات اإلنســانية

وتطورها وجتددها ،ولكنه ينظم هذه احلاجات ووسائل إشباعها ،ويرى أنه ال
يوجد رضورة إلشباع مجيع احلاجات ،فاملسلم حمكوم بضوابط إسالمية جيب

عليه أن يلتزم هبا.
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 .3تعترب عملية حل املشكلة االقتصادية جزء ًا من عبادة املسلم؛ حيث إن

للبعد األخروي أثر ًا فعاالً يف مواجهة املشكلة االقتصادية يف اإلسالم ،وذلك
من خالل ابتغاء األجر والثواب يف كافة الفعاليات واألنشطة االقتصادية التي
يقوم هبا اإلنسان املسلم ،كاالستهالك واإلنتاج والتوزيع وغريها.

 .4وضع اإلسالم قواعد ومبادئ عظيمة لبناء اإلنسان االقتصادي الذي

يتسم بالرشد والعقالنية فيام لو سار وفق املنهج االقتصادي اإلسالمي ،والذي
يساهم يف تقليل فرص حصول وحدوث مشكلة اقتصادية يف املجتمع.
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تدخل الدولة يف احلرية االقتصادية:
حدوده وجماالته ( دراسة تأصيلية فقهية)
د .حممد جنيد الديرشوي

أستاذ الفقه واألصول املشارك

بجامعة امللك فيصل  -اململكة
العربية السعودية

مســألة ّ
تدخل الدولة يف احلرية االقتصادية لألفراد ذات ِشــ َّقني؛ نظري

ّ
تتدخل فيها ،وعميل
يتم ّثل يف بيان املساحة التي تسمح قواعد الرشع للدولة أن

يتم ّثل يف التطبيقات العملية ،ولذا فإنّني سأبحث هذه املسألة يف مبحثني اثنني.

املبحث األول :حدود ّ
تدخل الدولة يف احلرية االقتصادية:
فيه أربعة مطالب ،بحثت فيها تعريف بطبيعة األحكام الرشعية وانقسامها

إىل مقاصد ووســائل ،وموقف الدولة من هذين القســمني ،ثم حدود سلطة
الدولة يف تغيري األحكام واملعنى املقصود بتغيري األحكام.

ّ
التدخل:
املبحث الثاني :جماالت
ّ
التدخل يف حرية
فيه مخســة مطالب ،وقد تناولت فيها ســلطة الدولة يف

ّ
ّ
التدخل يف مت ّلك
التدخل ،وهي
املتصورة هلذا
األفراد االقتصادية ،واملجاالت
َّ

تدخل الدولة يف احلرية االقتصادية :حدوده وجماالته ( دراسة تأصيلية فقهية)
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مصادر الثروة من األرض واملعــادن ،وتوجيه الفرد يف مرحلة اإلنتاج بإلزامه
بإنتاج أشياء مع ّينة أو بمامرســة أعامل مع َّينة ،أو منعه من إنتاج أشياء مع ّينة أو

ّ
للتدخــل هو مصادرة أموال
منعه من ممارســة أعامل مع َّينة ،واملجال األخري

الضائب ،أو باالستقراض من الناس.
الناس بفرض ّ

النتائج والتوصيات:
نخلص من هذه الدِّ راسة إىل النتائج اآلتية:
 - 1ليس للدولة أن ّ
تتدخل يف األحكام التي وردت فيها نصوص قطعية

تتغي.
الثبوت والدّ اللة ،أو كانت مرتبطة بعلل ثابتة ال ّ

 - 2للدولة أن تتدخل يف تغيري حكم املســائل االجتهادية ،التي اختلف

فيها العلامء لكون األدلة الواردة فيها ظنية الثبوت أو ظنية الدّ اللة.
يتخي من األحكام ما وافق املصلحة العامة.
 - 3للحاكم أن ّ

 - 4ليس بالرضورة أن يكون دليل احلكم الذي خيتاره احلاكم هو األقوى

والراجح من حيث الدليل ،بل له أن يأخذ باملرجوح للمصلحة.
ّ

 - 5للدولة أن تلزم الناس بام أباحه الرشع ،وهلا أن متنع الناس من ذلك.
 - 6للدولة أن تلزم الناس بام هو مندوب أو مكروه ،وأن متنع منه.
تغيت الع ّلة التي ارتبطت به.
 - 7للدولة أن متنع من الواجب الذي ّ
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 - 8للدولــة أن جتيز أو تأمــر باحلكم الذي كان حرامــ ًا لع ّلة مع ّينة؛ إذا

تغيت ع ّلته ،واقتضت املصلحة فعله.
ّ

 - 9للدولة بل عىل الدولة أن تضع اخلطط املستقبلية ،وهلا أن تلزم الناس

بالتق ّيد هبا.

يرض باملصلحة العامة.
 - 10للدولة أن متنع الناس من تصدير ما ّ
 - 11للدولة أن تأمــر أصحاب األموال واملنتجني بأعامل مع ّينة وبإنتاج

أشياء مع ّينة للمصلحة العامة.

الضائب عىل النــاس إذا دعت لذلك الرضورة أو
 - 12للدولة فرض ّ

احلاجة العامة ،كام هلا أن تستقرض منهم.

التحوط يف التمويل اإلسالمي محاية للمال ودافع لتنميته

35

التحوط يف التمويل اإلسالمي
محاية للمال ودافع لتنميته
د .عبد الكريم أمحد قـندوز

أستاذ مساعد بقسم املالية (جامعة امللك فيصل)
حــررت الورقــة معاين اخلطــر يف الفكريــن االقتصاديــن :التقليدي

واإلسالمي ،حيث تعمقت النظرية التقليدية يف موضوع اخلطر ومتيزت بثراء

كبري يف حماولة تفسري اخلطر وترصفات األفراد واملنظامت جتاهه ،بينام متيز الفكر
االقتصادي اإلســامي برتكيزه عىل حتديد طبيعة اخلطر املرشوع واخلطر غري

املرشوع .توضح الورقة كذلك أثر تقســيم اخلطــر إىل خطر مضاريب وخطر

التحوط خيتص بنوع اخلطر املضاريب
التحوط .وألن
بحت عــى حتديد مفهوم
ُّ
ُّ

دون اخلطــر البحت الذي يتــم التعامل معه عن طريــق التأمني ،فقد توصل
البحث إىل أن التحوط يف التمويل اإلســامي جيب أن يســتهدف ذات النوع

من اخلطر لكن مع إضافة قيد واحد ،وهو أن يكون اخلطر املضاريب معترب ًا ،أي
مرشوع ًا ،حيث إن بعض املخاطرات حمرمة رشع ًا ،علام أن التحوط من حيث
املبدأ مرشوع مادام يستخدم أدوات مرشوعة ،ألن ذلك يتوافق مع مبدأ حفظ
املال الذي يعترب من مقاصد الرشيعة اإلســامية .كام تستعرض الورقة بعض

عقود التمويل اإلسالمي التي يمكن اعتبارها بحق تقنيات رائعة للتحوط ضد
بعض أنواع األخطار املضاربية.
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يعاين التمويل اإلسالمي ككل من توجه األموال إىل أوجه االستثامر قليلة

اخلطر ،ومثال ذلك أن معظم متويالت البنوك اإلســامية تتوجه نحو التورق

والتأجري املنتهي بالتمليك ،وتتجنب أنواع املشــاركات واملضاربة وغريها...
وهذا األمر يؤثر عىل مصداقية الصناعة وجيعلها عىل املحك ،ولعل من الطرق

املناســبة لتحويل توجه التمويل نحو االســتثامرات املخاطرة هو البحث عن
السبل واألساليب التحوطية الكفيلة بحامية املال وتوجيهه نحو هذا النوع من

االستثامرات .ويف بحثنا هذا حاولنا وضع اإلطار النظري للتحوط ومتييزه عن

طرق إدارة اخلطر األخرى ،وبشكل خاص متييزه عن التأمني .وبعد استعراض

أهم األدبيات املتعلقة بمعاين اخلطر وعدم التيقن والتأمني والتحوط يف كل من
الفكر االقتصادي التقليدي والفكر االقتصادي اإلســامي ،فقد توصلنا إىل
النتائج التالية:

 .1للخطر يف الفكر االقتصادي التقليدي معان عديدة تدور كلها حول معنى
واحد هو انحراف النتائج الفعلية عن النتائج املتوقعة وما ينتج عن ذلك من

خوف قبل حتقق االنحراف ومن خسائر أو تكاليف بعد حتقق االنحراف.
 .2يوجد يف الفقه اإلســامي مصطلحات عديدة تــدور حول معنى اخلطر،
بعضها قريب وبعض قد يبتعد ويفيد نوعــا معينا من اخلطر ،لكن يمكن
اإلقرار بوجود مصطلح يفيد معنى اخلطر بمفهومه التقليدي.

 .3للخطر يف الفكر االقتصادي التقليدي تقســيامت متعددة ،ولكل تقســيم
آثار معينة ،ومن أهم التقسيامت تقسيم اخلطر من حيث نتائج أو أثر حتقق

التحوط يف التمويل اإلسالمي محاية للمال ودافع لتنميته
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اخلطر ،حيث يقسم وفق هذا املعيار إىل خطر بحت وخطر مضاريب ،ينتج

عن اخلطر البحت خسارة فقط وال يتصور أن يتحقق عنه ربح ،بينام يمكن
أن ينتج عن اخلطر املضاريب ربح أو خســارة ،ومن آثار هذا التقســيم أن
التأمني ال يكون إال عىل نوع اخلطر البحت ،بينام يتم التحوط ضد األخطار

املضاربية.

ُ .4يعنى التحوط يف نظرية التمويل التقليدية باملخاطر املضاربية دون املخاطر

البحتــة التي عــادة ما يمكن التأمــن ضدها ،ويعرف التحــوط عىل أنه
اإلجراءات التي تتخذ باســتخدام أدوات مالية لقليل أثر خطر يف أدوات

مالية أخرى.

 .5يمكن إســقاط تعريــف التحوط كام هو يف نظرية التمويــل التقليدية عىل
التمويل اإلســامي مع مراعــاة أن يكون هدفه هو األخطــار املضاربية
املعتربة.

 .6التحوط من حيث املبدأ جائز رشعــ ًا رشط أن تكون األدوات والتقنيات
املستخدمة لتحقيقه جائزة رشعا

 .7تنطوي العديد من عقود التمويل اإلســامي عــى تقنيات حتوطية يمكن
أن يســتفاد منها يف التطبيق بام ســينعكس إجيابا عىل الصناعة املالية ككل،
ويساعد عىل توجه املال نحو االســتثامر املرشوع حتى لو ازدادت خماطره

(كاملضاربة وأنواع املشاركات األخرى).
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 .8يســاعد التحوط عىل حفظ املال يف اإلســام كام أنه سبيل لنامئه من خالل
استثامره بالطرق السليمة واآلمنة.

إن موضــوع اخلطر والتحوط يف االقتصاد اإلســامي من املوضوعات

التي حتتاج إىل توجيه املزيد من البحث واجلهود إليها عىل املســتويني العلمي

والعمــي التطبيقي ،ملــا لذلك من األثر اهلــام عىل مســتقبل الصناعة املالية
اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي ككل ،ولعل من املوضوعات التي متثل أولوية

لذلك ما ييل:

 .1البحث عن تطبيقات وعقود استخدمها املســلمون قدي ًام لتجاوز مشاكل
األخطار ذات الطبيعة املضاربية التي كانت تواجههم.

 .2العمــل عىل ابتكار املزيد مــن األدوات التحوطية وأدوات إدارة اخلطر يف
التمويل اإلسالمي.

 .3العمل عــى وضع اإلطار العام لنظرية اخلطر يف االقتصاد اإلســامي بام
يضع احلدود الفاصلة بني اخلطر املرشوع واخلطر املحرم ،وهو ما يســاعد
يف معرفة حدود التحوط ومعرفة األخطار القابلة للتأمني.

تفعيل التمويل اإلسالمي للقطاع الزراعي والصناعي
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تفعيل التمويل اإلسالمي
للقطاع الزراعي والصناعي
د .مدحت جاسم حممد السبعاوي
تتمحور طبيعة عالقة اإلســام مع جماالت النشاط االقتصادي املختلفة

حول دائرة االستخالف كمنطلق أسايس حيدد طبيعة تلك العالقة وحدودها

وآثارها.

فاإلنسان خليفة اهلل يف األرض جربا بموجب اجلعل اإلهلي يف قوله تعاىل

﴿ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﴾ [البقــرة ،]30:وهــو مكلف بعامرة األرض

بقوله تعاىل ﴿ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [هود ،]61:ومن وحي هذا

التكليف يترصف اإلنسان املســلم يف تدبري مجيع شؤونه يف الدنيا ،يف عالقاته

وتعامالته ،يف بيعه ورشائه ،ويف حله ويف سفره ،ويف سائر أحواله.

ومن أجل أن يقوم اإلنســان بواجب اخلالفة وعامرة األرض عىل أكمل

وجه فقد مكنــه اخلالق تبارك وتعاىل من ذلك بأن هيأ له قدرات ذاتية لتحقيق
السيادة ،وقدرات كامنة يف طبيعة األشياء التي سخرها له إلنجاز تلك املهمة.

والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا االجتاه هو :كيف ساهم االستخالف يف

رسم العالقة مع املوارد االقتصادية عرب أنشطة اإلنتاج واالستهالك والتداول
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والتوزيع ؟ وكذلك :ما هو دور االقتصاد اإلســامي أو اإلدارة اإلســامية

لالقتصاد بعمقها الفكري وتوصيفها وحتليلها اخلاص وفق مبدأ االستخالف
يف ضبط مسارات تلك األنشطة ؟

إن التسخري بوصفه شام ً
ال للموارد والبرش عىل حد سواء ،يستهدف هتيئة

أدوات اخلالفة لقيام اإلنســان بواجبه اخلاليف يف التعامل مع املوارد املسخرة

له كأمانات ،وعليه فإن االســتخالف واحلالة هذه أشبه بمؤسسة إدارة الثروة
واملوارد الطبيعية املسخرة ،فعىل ضوئه تثبت احلقوق ألفراد ومتنع عن آخرين،

وصــوال إىل حتقيق أقىص قدر ممكن من املصلحــة والرفاهية لعامة الناس ،مع
التسليم بالتفاوت بني مستويات تلك الرفاهة ،طاملا أنه تفاوت منضبط أصال
بضوابط الرشيعة ،من هنا فإن االحتكام إىل قوانني اخلالق املســخر يف التعامل

مع هذه املوارد هو احلل للخالص من املشكالت التي تعاين منها البرشية اليوم.
وبناء عىل ما تقدّ م فإن موضوعات بعينها مثل ماهية االستخالف ،وماهية

االقتصاد اإلســامي ،وحدود عالقته بفروع الرشيعة اإلســامية وعلومها

وحاجته إليهــا ،وأبعاد نظرة اإلســام إىل ما يعرف باملشــكلة االقتصادية،
وضوابط االســتخالف يف جماالت النشــاط االقتصادي ،هي التي تشــكل
عناوين بارزة يستلزم التعرض هلا يف هذا البحث.

فاالقتصاد اإلســامي علم تتداخل فيه علوم رشعية خمتلفة ،لتساهم يف

صياغته علميا وأخالقيا ،فحاجته قائمة إىل علم التوحيد وعلم الفقه وأصوله
وكذلك علوم التفسري واحلديث وعلم األخالق ،فضال عن احلاجة إىل علوم
الرياضيات واإلحصــاء ،وإىل علوم االجتامع والنفــس ،والتاريخ والقانون

تفعيل التمويل اإلسالمي للقطاع الزراعي والصناعي

41

والسياسة ،والتي يستمد منها مجيعا األدوات واملفاهيم االقتصادية للتعبري عن
احلقائق العلمية ،وتوصيف الظواهر ،وتقديم التحليالت ،وحتليل الســلوك،

ودراســة توقعات املســتقبل ،وترشيع القوانني االقتصاديــة ،وفهم اخللفية

الفكرية والواقع السيايس.

وبعبارة أكثر إمجاالً ،فإن االقتصاد اإلسالمي حيتاج يف عمله إىل مقومات

إســامية متعلقة باالقتصاد ،ومقومات اقتصادية وعلمية بحته ،ثم يأيت مبدأ
االســتخالف ليؤطر الصورة بوضوح وبتوصيف دقيق التسامه باإلضافة إىل
التــدرج يف الترشيع واحلكمة منه ،كذلك ترتيــب التفضيالت فيه يكون عىل

سلم األولويات ،الرضوريات أوال ثم احلاجيات فالتحسينات يف قراءة رشعية
ألبعاد ما يواجه االقتصاد من ســلوك منحرف وهنج خاطئ بسبب توصيف
قارص ألســباب املشــكلة االقتصادية ،ظهرت نتائجه السلبية جليه وواضحة
عىل اإلنسان املستخلف نفسه ،وعىل املوارد املسخرة ذاهتا.

 أهمية البحث:تتضح أمهية البحث يف تســليطه الضوء عىل نظرة االقتصاد اإلســامي

اخلاصة من خالل مبدأ االســتخالف إىل مســائل أثارت  -وال تزال  -جدال

كبريا حوهلا كاملشــكلة االقتصاديــة وتوصيفها بعاميل النــدرة واالختيار يف
منظور االقتصاد الوضعي ،فضال عن رضورة ضبط الفعاليات االقتصادية يف
التداول واالنتاج واالستهالك والتوزيع بضوابط الرشيعة اإلسالمية.
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 نتائج البحث: - 1تشكل الزراعة نسبة كبرية من نشاط أغلب الدول العربية من حيث وجود
الريف وتوفر األرايض الزراعية واملراعي واأليدي العاملة يف هذا املجال .

 - 2يشكو القطاع الزراعي من إمهال كبري وعىل سبيل املثال نقص يف األسمدة
الالزمة للمشاريع الزراعية ،ونقص يف القاعدة العلفية للمشاريع احليوانية،
ونقص يف برامج التكنلوجيا املستخدمة لتطوير هذا القطاع.

 - 3نســبة كبرية من خمرجات الزراعة تعاين من عدم االســتفادة منها بشكل
أمثل بســبب عدم إدخاهلا يف صناعات حتويلية لزيادة القيمة املضافة عليها
وزيادة االنتفاع منها.

 - 4تعــاين الصناعة هي األخــرى من تراجع وتدهور يف نشــاطها وإنتاجها
خاصة فرع الصناعات التحويلية وحتديدا تلك املتعلقة منها بإنتاج الغذاء.

 - 5صناعة الغذاء احلالل تالقي رواج ًا عاملي ًا الفت ًا ،ولكن املشكلة أن ()% 80
منه ينتج يف دول غري إسالمية ودون ضوابط رشعية.

 - 6تشــكو الزراعة والصناعة عىل حد ســواء من قلة التمويل واالســتثامر
لرباجمها ومشاريعها بسبب املخاطر التي تكتنف نشاطها.

 - 7يمكــن متويــل اإلنتاج الزراعــي والصناعي من خالل صيــغ التمويل
اإلسالمية املختلفة وحسب طبيعة املرشوع .
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 - 8باإلمكان التعامل مع خماطر التمويل للقطاع الزراعي والصناعي والتقليل
منها من خالل متويل راس املال العامل أو متويل رأس املال الثابت.

يمكن تفعيل التمويل اإلســامي من خالل الصكوك اإلســامية كأداة

اســتثامرية هتدف إىل جذب االستثامر وتوســيع قاعدته وفق ضوابط الرشيعة
اإلسالمية وغاياهتا.
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محاية الودائع يف املصارف اإلسالمية
بني التأصيل الشرعي ومواكبة املعايري
العاملية للسالمة املصرفية
د .زنكري ميلود

جامعة حممد البشري اإلبراهيمي/اجلزائر
تأيت دراستنا هذه لإلجابة عىل عدة تساؤالت تتمثل فيام يأيت:
 -هل خيتلف مفهــوم املخاطرة والضامن يف الفقه املايل اإلســامي عن

مفهومهام يف الدراسات املالية املعارصة ،وإن وجد هذا االختالف هل سيكون
له أثر عىل واقع املصارف اإلسالمية؟

 -هل لتعامل املرصف اإلســامي بمختلف أنواع الودائع أثر عىل نوعية

املخاطر التي سيتحملها؟ وما هي املخاطر التي سيتعرض هلا رأس ماهلا نتيجة

لقبوهلا الوادئع االستثامرية؟

هل اســتطاعت الصناعة املالية اإلســامية إجياد الوسائل واإلجراءات

املناسبة حلامية ودائعها بام يتفق مع الرشيعة اإلسالمية وحيقق السالمة املرصفية؟
إن اإلجابــة عن هذه األســئلة يأخذ أمهية كبرية خاصــة وأن املصارف

اإلســامية ال تســتطيع أن تعمل يف معزل عن البيئة املرصفيــة الدولية التي
أوجدت معايري وقواعد للســامة املالية واالســتقرار املرصيف ،فإنه ليس من

محاية الودائع يف املصارف اإلسالمية بني التأصيل الشرعي ومواكبة املعايري العاملية ...
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املمكن جتاهل املصارف اإلسالمية هلذه املبادئ واملعايري الدولية ،فالواقع حيتم

دراســتها والنظر يف تطبيقها ،ولكن مع األخذ بعني االعتبار املبادئ الرشعية

للعمل املرصيف اإلســامي والتأصيل الرشعي لكل اجلوانب املرتبطة بتطبيق
هذه املعايري واعتامدها.

متهيد:
إن اختالف طبيعة الودائع يف العمل املرصيف اإلســامي عن الودائع يف

البنــوك التقليدية ،من حيث إن موارد املصارف اإلســامية ال تتطلب عائد ًا

ثابت ًا مثل ما هو ٍ
جار يف العمل املــريف التقليدي ،كام أهنا من الناحية النظرية

تشــارك بعض هذه املوارد يف املخاطر التي قد يتعرض هلا املرصف ،إضافة إىل
اختالف األدوات املالية التي تســتخدمها املصارف اإلسالمية عن األدوات

املالية التقليدية ،ســيؤثر عىل توزيع املخاطر بني املرصف اإلسالمي واملودعني

وجيعله خيتلف عــا هو معروف يف العمل املرصيف التقليدي ،وهو األمر الذي
سيؤثر عىل مالءمة املعايري املرصفية الدولية لطبيعة عمل املصارف اإلسالمية.
ويف هذا اإلطار تأيت دراستنا هذه ،وقد تضمنت املحاور اآلتية:
أوالً :تأصيل مفهوم املخاطرة يف االقتصاد اإلسالمي.
ثاني ًا :الضامن يف الفقه اإلسالمي وعالقته بمفهوم املخاطرة.
ثالث ًا :الودائع املرصفية يف املصارف اإلسالمية.
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رابع ًا :طبيعة الودائع يف املصارف اإلسالمية وأثره عىل محايتها.
خامس ًا :انعكاســات طبيعة الودائع يف املصارف اإلسالمية عىل مالءهتا

املرصفية.

سادســ ًا :الواقع العميل حلامية الودائع يف الصناعة املرصفية اإلســامية

ومواجهة املخاطر التي تتعرض هلا.

النتائج:
ختتلف املــوارد اخلارجية للمصارف اإلســامية مع املــوارد اخلارجية

للبنوك التقليدية اختالفا كبري ًا وإن كانت تتشــابه من ناحية الشــكل ،فودائع

البنوك التقليدية قروض قدمها أصحاهبا للبنك ،سواء أكانت ودائع جارية أو
ألجل ،فجميع هذه الودائع أصلها والعائد عليها مضمون سواء ربح البنك يف
عملياهتا أو خرس ،عكس املصارف اإلسالمية فإنه يتم التفريق بني:

 -الودائــع اجلارية التي تعترب مضمونة عىل البنك اإلســامي وهو ملزم

بدفعها متى طلبها أصحاهبا ،وهذا األمر راجــع إىل تكييف هذه الودائع عىل
قتض ،واملقرتض هنا هو املرصف.
أهنا قرض ،وضامن املال املتقرض عىل ا ُمل َ

 -أ ّما الودائع االســتثامرية فيتسلمها املرصف اإلسالمي عىل أساس عقد

املضاربة هبدف اســتثامرها ،واقتســام األرباح وفق ما تــم االتفاق عليه بني
املرصف واملودعني ،عىل أن يتحمل املودعون اخلسائر إن مل تنشأ من تفريط أو

َت َعدٍّ من قبل املرصف اإلسالمي.

محاية الودائع يف املصارف اإلسالمية بني التأصيل الشرعي ومواكبة املعايري العاملية ...
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إن اختالف طبيعة الودائع االستثامرية عن الودائع التقليدية اآلجلة جتعل

توزيع املخاطر بني املرصف واملودعني خيتلف يف املصارف اإلســامية عنه يف
املصارف التقليدية ،ويســتفاد من هذا االختالف أن معايري السالمة املرصفية

ينبغي أن تأخذ يف احلسبان مشاركة الودائع االســتثامرية باألرباح واخلسائر،
ولكــن ال ينبغي اعتبار املصارف اإلســامية ال حتتاج مطلقــ ًا إىل التفكري يف

ضامن الودائع االســتثامرية بحجة أن أصحاب هــذه الودائع إنام قدموها عىل
اشــراط حتملهم للخســارة ،والســبب يف ذلك أن الودائع االســتثامرية يف
املصارف اإلســامية ذات أحجام كبــرة تؤثر عىل ســامة العمل املرصيف

واســتقرار التعامل النقدي يف بلد توجد فيه هذه املصارف ،فال يمكن للسطلة
اإلرشافية أن تتغاىض عن األثر الســلبي الذي يمكــن أن حيدثه اهنيار الودائع

االستثامرية.
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دور احلسبة واحلوكمة يف تفعيل الرقابة
يف االقتصاد اإلسالمي
الدكتور كامل صكر القييس

أستاذ مساعد يف كلية اإلمام األعظم /األنبار-
العراق

والسالم عىل رسول اهلل ،وبعـد:
احلمد هللّ ،
والصالة ّ
فإن للحوكمة ،التي تعد امتداد ًا وحتديث ًا للحســبة يف النشــاط اإلنتاجي

واالقتصــادي ،مجلة من املبادئ وجب عىل الرشكات العمل عىل تنفيذها ،كام

أن هلــا بعد ًا هام ًا يتمثل يف اجلانب الســلوكي الذي يدعم وحيقق زيادة فعالية

حوكمة الرشكات ،فالعالقة وطيدة بني حوكمة الرشكات التي هتدف إىل إدارة
املال برشد وشفافية ،وبني احلسبة التي تشاطرها يف مبادئها الرقابية ،وتضيف
إليها املعايري الرشعية واألخالقية ،فضال عن شــموهلا اجلوانب األخرى التي

تتعلق بالفرد واملجتمع والدولة ،وامللكية العامة واخلاصة ،ويالحظ أن غياب
الضمري كجوهر لألخالق وشيوع املامرسات اخلاطئة وفقدان املعايري الرشعية،
واحلاجة إىل املامرســات الســليمة للرقابة وعدم التطبيق اجليد ملبادئ احلسبة

وحوكمة الــركات أو غياهبا ،تعترب مجلة من األســباب املؤدية إىل حدوث
اهنيارات مالية ومن ثم أزمات مالية بتوافر أسباب أخرى.

دور احلسبة واحلوكمة يف تفعيل الرقابة يف االقتصاد اإلسالمي
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ولذلك فإن هذا يســتدعي التقيد بمبادئ احلســبة و احلوكمة وإحداث

توازن ينظم البيئة االقتصادية واالجتامعية ويرسخ املبادئ الرشعية واألخالقية
و يؤكد االلتزام بمعايري اإلفصاح والشفافية يف ظل االقتصاد اإلسالمي ،وهذا

من شــأنه أن يعمل عىل ترسيخ الثقة وإعادة االستقرار إىل النظام املايل العاملي
الذي أرهقته األزمات ،وحتسني متطلبات اقتصاد السوق.

إن احلســبة واحلوكمــة هلام الــدور الفعــال يف الرقابة عىل املؤسســات

االقتصادية ،وهلام أيضا القدرة عىل اإلسهام يف ضبط العمليات اإلنتاجية وإقامة

التوازن يف املؤسسات والرشكات وكافة مناحي العملية االقتصادية واإلدارية
وحفظ امللكيات العامة واخلاصة ،وذلك من خالل العمل الرقايب الرتشــيدي

للنشاط املجتمعي العام و اخلاص يف املجتمع ،وتطويعه مع األصول املذهبية
و القيــم األخالقية و املعايري املوضوعية من أجل رفــع كفاءة األداء الذي يف

إطاره يتحقق السلوك الرشيد.

وتأسيســ ًا عىل ما تقدّ م ،فإننا نعتقد أن نظام احلســبة يشــرك مع نظام

احلوكمة يف األسس الرئيسة التي جاء هبا ،والتي تتمثل باآليت:

 - 1حتقيــق العدالة لألطراف كل بام له من حقوق وما عليه من واجبات

متفق عليها مسبق ًا.

 - 2تقريــر مبدأ املؤاخذة عىل اإلمهال والتقصري يف احلقوق من قبل مجيع

األطراف (املسؤولية).

 - 3تأكيد مبدأ حماسبة املسؤول عن تفريطه إذا ثبت التقصري (املساءلة).
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 - 7عرض وبيان التعامالت والترصفــات املالية واإلجراءات اإلدارية

لبقية األطراف املشــاركة واجلهات املســؤولة دون إخفــاء أو إغفال (حتري
الصدق واألمانة) وهو ما يعرف اليوم بمصطلح (الشفافية).

وهــذا البحث يعطي صورة موجــزة ملبادئ احلوكمة واحلســبة ومدى

العالقة والرتابط بينهام.

ومن خالل ما تقدّ م يتبني لنا ما يأيت:
 - 1إن ظاهرة االهنيــارات التي حدثت يف البيئة االقتصادية ،وتعارض

مصالح املدراء مع مصالح املســامهني يف املؤسســات والرشكات ،استدعى

تدخل أدوات الرقابة للقيام بمهامهتا وإجــراء توازن بني املصالح ،من خالل

سن نظم وإجراءات للحد من التالعب والتهرب ،فظهرت احلاجة إىل مبادئ
احلوكمة ،التي من شــأهنا مســاعدة النمو االقتصادي و التــي تنفع يف حال
االهتزاز املايل.

 - 2إن ضــان حقــوق امللكية ســواء كانت عامة أو خاصة يســتند إىل

الترشيعات النافــذة لتنظيم العالقات بني األفراد أو الرشكات ،أو بني األفراد
والدولــة ،وهذا يمكــن حتقيقه من خالل مبــادئ الرقابة يف جهاز احلســبة

واحلوكمة ،ألن احلوكمة ما هي إال امتداد وتطور لبعض ما جاء به نظام احلسبة

يف النشــاط اإلنتاجي واالقتصادي ،حيث إن احلســبة تغطي كافة األنشــطة
االجتامعية واألخالقية واآلداب والعقائد والنظام السيايس والقضائي ،فض ً
ال
عن األنشطة االقتصادية.

 - 3من املمكن إحياء نظام احلســبة الرقابية لتعمل مع احلوكمة يف إطار

دور احلسبة واحلوكمة يف تفعيل الرقابة يف االقتصاد اإلسالمي
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واحد ،فتلبســها ثوب ًا من األخالق والقيــم الرشعية ،وترتقي بجميع مفاصل

احليــاة يف توأمة فريدة حتمل مبــادئ األصالة والقيم التــي حيملها االقتصاد

اإلسالمي متمث ً
ال برقابة احلسبة ،ويف ثوب احلداثة واملعارصة والتطور املنسجم
مــع ظروف العرص ورشوط الواقع ،الذي متثله احلوكمة ،ليلتقيا مع ًا يف تفعيل
الرقابة الفعالة الرشيدة ،عن طريق اإلدارة االقتصادية املنظمة والشاملة ،التي

حتد من التدخالت غري املربرة ،ســواء كانت تتعلــق بالتدقيق أو الترشيع ،مما

يســاعد عىل إحداث حيوية رقابية مهنية وديناميكية وظائفية تعظامن مصلحة
املجتمــع يف كل امليادين االقتصادية واإلدارية وقطاعات كثرية ،كقطاع الرتبية
والتعليم وقطــاع الثقافة واإلعــام واالتصال ،وقطاع الصحة والشــؤون
االجتامعيــة ،وقطاع العدالــة والقضاء ،وقطاع النقــل واملوصالت ،وقطاع
السياحة ،إضافة إىل الوظائف الرســمية يف بقية اإلدارات .فاملهن والوظائف

املجتمعية هبذه املجاالت تستدعي مزيد ًا من التوجيه والرتشيد اللذين يمكنان

مــن رفع كفــاءة األداء املهني وزيادة الفعاليــة الوظائفية املرتبطــة بااللتزام
بالضوابط املوضوعية واألخالقية .

 - 4إن دور احلســبة واحلوكمــة يف اإلصــاح اإلداري واملايل يتم من

خالل املبادئ األساســية هلذا املفهوم ورضورة تطبيقها يف كافة مفاصل احلياة

السياسية واالجتامعية واالقتصادية حتقيق ًا لألهداف الكلية وانطالق ًا من تأثري
تلك املبادئ األساسية جوهري ًا بعملية اإلصالح.
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صكوك االستصناع والبديل املقرتح لتطويرها
دراسة حتليلية
أمحد حممد حممود نصار

باحث – معهد االقتصاد اإلسالمي
جامعة امللك عبد العزيز بجدة

يســعى هذا البحث إىل دراســة هيكلة مهمة يف عامل التمويل اإلسالمي

املعارص وهي صكوك االســتصناع حيث يطرح البحث منتج ًا جديد ًا هجين ًا

بني االستصناع واملشــاركة املتناقصة ،ويعترب هذا النموذج خالي ًا من املحاذير
الرشعية ،وخاصة فيام يتعلق بتداول صكوك االســتصناع التي يعتربها كثري ًا

من الفقهاء املعارصين مــن بيع الديون ،كذلك ال يعترب هذا البديل املقرتح يف
البحث من قبيل احليل غــر املرغوب فيها رشع ًا ،وإنام تم تصميم هذا البديل

ليكون متوافق ًا مع مقاصد الرشيعة اإلســامية وحمقق ًا للكفاءة االقتصادية يف

نفس الوقت.

االستصناع من األدوات املهمة يف التمويل اإلسالمي واقتصادي ًا كذلك

ألهنا أداة لتنمية القطــاع الصناعي بالدرجة األوىل يف االقتصاد وال خيفى عىل
أحد أمهية هذا القطاع يف التنمية ودفع عجلة االقتصاد ،وقد استفادت الصناعة

املالية اإلســامية من هذه الصيغة وقامت بتصميم أدوات مالية مبنية عىل هذا

صكوك االستصناع والبديل املقرتح لتطويرها
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العقد مثل متويل املنازل باالستصناع واالســتصناع املوازي ومتويل املشاريع
الصناعيــة ومتويل صناعة املشــاريع الكبرية مثل الســفن والطائرات واملباين
الضخمة واســتفادت أيض ًا الصناعة من هذا العقد يف جمال االستثامر حيث تم
ابتكار «صكوك االستصناع االستثامرية» كبديل للسندات التقليدية املبنية عىل
القرض بفائدة وهذا املنتج االستثامري هو ما خيص بحثنا.
إن البحــث عن احللول والبدائل الرشعية يف الصناعة املالية من أولويات
الباحثني يف التمويل اإلســامي التي تعترب من معــامل املرحلة احلالية للتمويل
اإلسالمي يف ظل وجود حمددين اثنني ،األول :وجود ضوابط وحماذير رشعية
جيب مراعاهتا عند تصميم املنتجات املالية اإلســامية ،واملحدد الثاين :قابلية
املنتج للتطبيق بكفاءة تضاهي هبا املنتجات التقليدية.
وتعترب صيغة االستصناع من أقل العقود التي حظيت بالتطوير واالهتامم
يف الدراســات املعارصة لقلة تطبيقها يف املؤسســات املالية اإلسالمية مقارنة
باألدوات األخرى مثل املرابحة واإلجارة وهــذا ما يدعونا إىل االهتامم هبذه
الصيغة ودراسة مشاكلها العملية واقرتاح احللول املناسبة هلا.
إن الصكوك بشــكل عام مــن املنتجات املالية اإلســامية التي حظيت
بالكثري من الدراســة والنظر لوجود مشــكالت عملية كثرية هبا تبعدها عن
الضوابط الرشعية ومقاصد الرشيعة اإلسالمية يف املال واالقتصاد.
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 مشكلة البحث:إن عــدم جواز بيع الدين املؤجل من غري املدين بنقد معجل من جنســه

أو من غري جنســه إلفضائه إىل الربا قد صدر به قرار رقم  )١٧/٧( ١٥٨من

جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة يف دورة انعقاد مؤمتره احلادي عرش باملنامة

يف مملكة البحرين ( ٣٠-٢٥رجب 1419هـ ،املوافق  ١٩-١٤ترشين األول

(نوفمرب) 1998م) بشــأن «بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الرشعية يف
جمــال القطاع العام واخلاص» ،حيث أشــار القرار إىل أنــه ال جيوز بيع الدين
املؤجل من غري املدين بنقد معجل من جنســه أو من غري جنســه إلفضائه إىل
الربا ،كام ال جيوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غري جنسه ألنه من بيع الكاىلء

بالكاىلء املنهي عنه رشع ًا .وال فرق يف ذلك بني كون الدين ناشــئ ًا عن قرض
أو بيع آجل.

لذلك مل جيز كثــر من الفقهاء تداول صكوك االســتصناع ألهنا من بيع

الدين باستثناء بعض احللول واملقرتحات التي سوف أوضحها يف الدراسات

السابقة ملوضوع البحث.

لذلك يســعى البحث إىل بلــورة فكرة وحل جديد للمشــكلة تتصف

بالكفــاءة االقتصادية والتوافق مع مقاصد الرشيعة االســامية ومها حمددان

أساسيان يف تصميم أي بديل مايل إسالمي.

إن مجود فكرة صكوك االستصناع وذلك بسبب عدم قابليتها للتداول يف

صكوك االستصناع والبديل املقرتح لتطويرها
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السوق املالية جيعلنا أمام ٍ
حتد هام يف الصناعة املالية اإلسالمية ،وهذا ما جيعلنا
نفكر بطرق عديدة لتصميم هذه احللول والبدائل.

إن تصميم منتج صكوك االســتصناع بحيث تصبح أداة استثامر ومتويل

وأداة ســيولة أيض ًا جيعل هذا املنتج ذا أمهية كبرية يف عامل االستثامر اليوم ؛ ألن

أية طريقة متويلية تتسم بالسيولة والربحية تعترب منتج ًا مالي ًا كفؤ ًا.

نتائج البحث.
 .1إن اســتخدام صيغة هجينة من الصكوك جتمع بني عقد االستصناع وعقد
املشــاركة يمثل طريقة سليمة لتمويل املشــاريع الكبرية بام حيقق مقاصد
الرشيعة اإلسالمية والكفاءة االقتصادية بنفس الوقت.

 .2إن اســتخدام صيغة االستصناع مع املشاركة يف الصكوك جينبنا حمظور بيع
الديون.

 .3األوىل للباحثني يف التمويل اإلسالمي أن يسلكوا مسلك املقاصد الرشعية
بدالً من احليل التي جنت عىل مسرية املصارف اإلسالمية.

أســأل اهلل تعاىل أن يوفقني لتحقيق غايات وأهداف هذا البحث ،فام كان
صواب ًا فمن اهلل ســبحانه وتعــاىل وحده وبتوفيقه ،ومــا كان ً
خطأ فمني ومن
الشيطان ،واهلل املوفق إىل سواء السبيل.
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صورية السالمة الشرعية
يف بعض البنوك اإلسالمية
رؤية من الداخل وحماولة للتقييم
د .مصطفى حممود حممد عبد العال

أستاذ مساعد  -قسم املصارف واألسواق املالية
كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية
جامعة أم القرى

البنك اإلســامي هو مؤسســة مرصفية لتجميع األموال وتوظيفها يف

نطاق الرشيعة اإلسالمية بام خيدم بناء جمتمع التكافل اإلسالمي ،وحتقيق عدالة
التوزيع ،ووضع املال يف املسار اإلسالمي.

و تضيف البنوك اإلســامية الكثري عىل املهام التقليدية للبنوك التجارية

لتجعــل من البنك اإلســامي أداة حتقيق وتعميق لــأدوات املرتبطة بالقيم
الروحية ،ومركز ًا لإلشعاع ،ومدرســة للرتبية ،وسبي ً
ال عملي ًا إىل حياة كريمة
ألفراد األمة اإلسالمية.

كام أن اهلدف من إقامة البنك اإلسالمي ،هو أنه يقوم بتطبيق نظام مرصيف

جديد خيتلــف عن غريه من النظــم املرصفية القائمة يف أنــه يلتزم باألحكام

القطعية التي وردت يف الرشيعة اإلســامية يف جمال املــال واملعامالت ،وأنه
يضع يف اعتباره وهو يقوم هبذه الوظيفة أنه يعمل عىل جتسيد املبادئ اإلسالمية

صورية السالمة الشرعية يف بعض البنوك اإلسالمية
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يف الواقــع العميل حلياة األفراد ،وأنه يعمل عىل إقامة جمتمع إســامي عميل،

فتعميــق الروح اإليامنية لدى األفراد يعترب جزء ًا من وظيفته التي يقوم هبا عىل
مستوى املجتمع الذي يعمل فيه.

والبنوك اإلســامية هي أجهزة مالية تســتهدف التنمية وتعمل يف إطار

الرشيعة اإلســامية وتلتزم بــكل القيم األخالقية التي جــاءت هبا الرشائع
الســاوية ،وتســعى إىل تصحيح وظيفة رأس املال يف املجتمع ،وهي أجهزة

تنمويــة اجتامعية ،مالية من حيث إهنا تقوم بام تقوم به البنوك التقليدية الربوية
من وظائف يف تيسري املعامالت ،وتنموية من حيث إهنا تضع يف خدمة املجتمع
وتستهدف حتقيق التنمية فيه.

والبنك اإلســامي هو البنك الذي بني عىل العقيدة اإلسالمية ويستمد

منها كل كيانه ومقوماته ،فهذه العقيدة متثل البناء الفكري الذي يسري عليه هذا
البنك ،وعىل ذلك فاملتوقع أن يكون للبنك اإلسالمي خط فكري خيتلف متام
االختالف عن اخلط الفكري لغريه من البنوك التقليدية.

فروض الدراسة:
 - 1حققت املصارف اإلســامية «رغم قرص عمرهــا الزمني » نجاح ًا

ال يستهان به ،فقد اســتطاعت خالل السنوات املاضية حتقيق معدالت أرباح
جيدة ،وهــذا إنام يدل عىل رغبة الناس يف الــرزق احلالل ،حيث إن املرصف

اإلسالمي مؤسســة تلتزم يف مجيع معامالهتا ،ونشاطها االستثامري ،وإدارهتا
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جلميــع أعامهلا بالرشيعة اإلســامية ومقاصدها ،وكذلــك بأهداف املجتمع
اإلسالمي  -داخلي ًا وخارجي ًا .

ولضــان التزام املصارف اإلســامية بأحكام الرشيعــة جيب أن تكون

هنــاك جهة رقابية رشعية ،تتابع أعامل هذه املصارف ،للتأكد من مرشوعيتها،

ولتقويم اخلاطئ منها ،وتقديم البديل الرشعي عنها.

 - 2حتدث أخطاء رشعية يف مرصف إســامي ،فإن ذلك يسبب اهتزاز

الثقــة يف الرقابة الرشعية يف هــذا املرصف أو فقدها ،ومثــال ذلك ما جرى

مــن جتاوزات رشعيــة يف عمليات مرابحة لآلمر الــراء يف بعض املصارف

اإلســامية ،مما دفع ببعض االقتصاديني املهتمني بتجربة املصارف اإلسالمية
إىل أن يصف عملية بيع املرابحة بأهنا حيلة بنكية.

 - 3تتمثــل أوجه القصــور يف بعض الرقابات الرشعيــة املتواجدة عىل

الســاحة املحلية واإلقليمية والدولية يف املصارف اإلسالمية ،منوهني بأن كل

ذلك ال ينقص من قدر هؤالء العلامء األجالء ،وأن هذه املؤسســات املالية ال
يمكنها بأي حال من األحــوال النجاح بدون االعتامد عىل خرباء يفصلون هلا
فقه املعامالت ،ويؤصلون هلا احلالل من األعامل العرصية.

أهمية البحث :
تنبــع أمهية البحث مــن أنه يضع واقع جتربة املصارف اإلســامية حتت

التقويم ،من خالل نامذج فعلية النحرافات رشعية يف بعض البنوك اإلسالمية،
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من باب التحايالت غري املرشوعة ألدوات التمويل اإلسالمي مثل املرابحات
واملضاربات ..وغريها ،ومن ثم وضع آلية لتقويم تلك االنحرافات .

مشكلة البحث:
تتــم الرقابة الرشعية بالبنوك اإلســامية من خالل هيئــة رقابة رشعية

يعرض عليها بعض  -وليــس كل  -املعامالت التي يمكن أن تبت فيها هذه
اهليئة الرقابية ،ومن ثم تتم خمالفات كثــرة نظرا لعدم وجود أعضاء من هيئة

الرقابة الرشعية داخل القســم املختص بمختلف أنشــطة البنك (التوظيف،
الكمبياالت ،العمليات اخلارجية ،وغريها ،)...ومن ثم تعمد هذه الدراســة

حلل إشــكالية عدم اندماج هيئــة الرقابة الرشعية مع خمتلف أنشــطة البنك
اإلسالمي واقتصارها عىل الفتاوى التي قد تعرض عليها من آن آلخر .

نتائج البحث:
 - 1كان مــن املنتظر أن يصاحب تطبيق التجربة املرصفية اإلســامية ازدياد
نشــاط عمليات االجتهاد الفقهي واالبتكار الفني لتطوير ،واســتحداث
أســاليب ،ونظم عمل جديدة مالئمة لطبيعة املصارف اإلسالمية؛ وذلك

بالتنســيق بني هيئة الرقابة الرشعية والعاملــن يف امليدان املرصيف؛ إال أن
هناك عديد ًا من املخالفات الرشعية ترتكبها بعض البنوك اإلسالمية حتت

سمع وبرص هيئة الرقابة الرشعية.
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 - 2البد من االعرتاف بأن التنظري مهم ورضوري قبل التجربة ،ويبقى للفقه
امليداين أو ما يسمى بفقه التجربة دوره ومساحته ورضورته؛ وذلك لوضع
احللول للمشــكالت العملية التي تفرزها تباعا جتربة املصارف اإلسالمية
من الناحية املرصفية والرشعية.
 - 3إن الواقع يكشــف أن الرقابــة الرشعية يف غالبية املصارف اإلســامية
حتولت إىل واجهة فقط حيث اقتــرت مهامها عىل ما يعرض عليها من
فتاوى ،وقليل من املصارف تتيح للهيئة مراجعة عملياهتا االســتثامرية من
واقع بياناهتا املالية اخلاصة باالســتثامرات ،وعــدد حمدود منها يعتمد عىل
وجود مدقق رشعي يتابع تنفيذ العمليات املرصفية واالئتامنية.
 - 4قــد أمهل دور هيئــة الرقابة الرشعيــة التثقيفي للعاملــن يف املصارف
اإلسالمية ،وبخاصة يف السنوات القليلة املاضية؛ وهو ما ساهم يف وجود
جيل من العاملني يف املصارف اإلسالمية ال يفرق بني احلالل واحلرام ،بني
املرابحة والقرض بفائدة ،وبني املشاركة واحلساب اجلاري املدين.
 - 5كــا اقترص أيضا دور هيئــة الرقابة الرشعية عىل تقديــم تقرير للجمعية
العامة للبنك بســامة وصحة مجيع معامالته الرشعية ،بناء عىل اطالعهم
عىل بيانات مكتبية ،دون التأكد مــن الناحية العملية من مطابقة عمليات
تلك املصارف للرشيعة اإلسالمية.
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 - 6تويص الدراســة برضورة وجود فريق عمــل يقوم باملراجعات الرشعية
يف املصارف اإلســامية جيمع مــا بني الفقه الرشعــي ،واخلربة املرصفية

الفنية القادرة عــى إدراك أي تالعب أو حتايل عــى الرشع ،حتى ال يتم
إفراغ مفهوم املصارف اإلســامية من حمتواها وجعلها الفتة إســامية

ملحتوى ربوي.

 - 7رضورة التزام البنك اإلسالمي التزام ًا كام ً
ال بأحكام الرشيعة اإلسالمية
التي قام عليها ،شك ً
ال ومضمون ًا ،التزامه بمبادئ اإلسالم يف تكوين رأس

ماله ،يف انتقائه للعاملني بــه ،وتنظيامته ولوائحه ،يف طريقة تعبئته ملوارده،

يف طريقة وأساليب توظيفه ألمواله.

 - 8التحري الدقيق يف اختيار قيادات البنك بام يضمن أن تكون هذه القيادات
نامذج حية للشخصية املسلمة الواعية ،املؤمنة بقضيتها.

 - 9الوضوح الفكري ملهمة ووظيفة البنك اإلســامي لدى كل العاملني يف
البنك من اإلدارة العليا إىل أدنى مستوى تنفيذي.
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ضوابط استثمار األموال
يف الشريعة اإلسالمية ومقاصده
مادو غي بن سيدي سيال
احلمد هلل ذي املن واإلحســان الذي أحل الطيبات وحرم اخلبائث ،أحل

البيع وحرم الربا ،ومنع الظلم وأكل أموال الناس بالباطل ،وأمر بالوفاء بالعقود
واملواثيــق ،فقال عز من قائــل ﴿:ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﴾ [البقرة.]275:

وقال تعاىل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﴾ [املائدة.]1:

والصالة والسالم عىل معلم اخلري قائد البرشية ومرشدها القائل « :احلالل

ِّبي واحلرام ِّبي »((( عليه وعىل آله وصحبه أزكى الصالة وأتم التسليم ،وعىل
كل من اقتفى آثارهم إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

أما بعـد :فإنّه ال خيفى عىل كل ذي عقل بصري أن املال هو عصب احلياة،

وعليه يقوم االقتصاد ،وأن املؤسسات املالية عصب االقتصاد وأساسه ،ألهنا

حتفظ األموال وتنميها وتســتثمرها ،ويعد اســتثامر األموال املحرك الرئيس

لعمليات املؤسســات املالية اإلسالمية وغري اإلســامية ،وبام أن املؤسسات
((( أخرجه البخاري ،يف صحيحه ،كتاب اإليامن ،باب فضل من اســتربأ لدينه،28/1 ،
حديث ( .)52ومســلم ،يف صحيحه ،كتاب املســاقات ،بــاب :أخذ احلالل وترك

الشبهات ،1219/3 ،حديث (.)1599

ضوابط استثمار األموال يف الشريعة اإلسالمية ومقاصده
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املالية اإلســامية نصبت نفسها الستثامر أمواهلا بام تتفق والرشيعة اإلسالمية،
وبام أهنا جاءت لتصحيح مســرة االقتصاد ،فال شــك أهنا تتامشــى مع هذا
املقصد وذلك بمراعاة الضوابط والقواعد الرشعية الستثامر األموال ،وحتقيق
مقصد الشــارع من اســتثامر األموال للحفاظ عىل الرضوريات واحلاجيات،
والتحسينيات.
وألجل هذا وذاك وقع اختياري عىل عنوان «ضوابط استثامر األموال يف
الرشيعة ومقاصده» ليكون البحث الذي أتقدم به للمشاركة يف «منتدى فقه
االقتصاد اإلســامي» الذي تنظمه دائرة الشؤون اإلسالمي والعمل اخلريي
بديب ،بالتعــاون مع مركــز ديب لتطوير االقتصاد اإلســامي ،ضمن املحور
الترشيعي «أصول االقتصاد يف اإلسالم».

أهداف البحث:
هيدف هذا البحث إىل:
 - 1التعرف عىل ماهية االستثامر يف االقتصاد اإلسالمي والوضعي.
 - 2التعرف عىل قواعد وضوابط االستثامر يف االقتصاد اإلسالمي.
 - 3التعرف عىل مقاصد استثامر األموال يف الرشيعة.
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أهمية البحث:
تبــدو أمهية البحث مــن خالل تعرضــه ملاهية االســتثامر يف االقتصاد

اإلســامي ،والقواعد والضوابط التي حتكم عملية االســتثامر يف اإلسالم،
واملقاصد الرشعية الستثامر األموال يف اإلسالم.

مشكلة البحث:
إبراز أهم ضوابط استثامر األموال يف اإلســام باعتبار أن املحافظة عىل

املال وتنميته مقصد أسايس من مقاصد االستثامر يف الرشيعة اإلسالمية.

65

مفهوم الربا يف اإلسالم ...

مفهوم الربا يف اإلسالم
ربط التحريم باملقاصد وتنزيل ذلك على واقع التمويل
والصريفة اإلسالمية
د .عبد العظيم أبو زيد
يالحظ الباحث يف الفقه املايل املعارص أن بعض أحكامه الرشعية الناظمة

له غري معلل وغري معقول املعنى ،مع أن فروع الفقه ،فيام سوى فقه العبادات،
األصــل فيها التعليل ،أي ربطهــا بحكمة ومصلحة ظاهــرة ،يفهمها العقل

ويتقبلهــا ،كام هو معلوم فقه ًا .والواقع أن االجتهــاد املعارص يف فقه األموال

اليوم ،وال سيام فقه الصريفة اإلســامية بصورته احلالية ،وال سيام فيام يتعلق
باملســائل التي قد تشتبه بالربا ،قد أوغل يف فك االرتباط بني احلكم وعلته(((،
حتى غدت األحــكام الرشعية لبعض تطبيقاته تورث احلرية واالضطراب يف

أذهان الدارســن ،أو العاملني واملتعاملني يف احلقل املرصيف اإلســامي ،فال
وجههــا وال تُعلم غايتُها ،وبعضها يأباه العقل واملنطق الســليم ،وكأن
ُيفهم ُ

دخول هذا احلقل صــار يتطلب تعطيل العقل؛ بــل وكأن فقه األموال اليوم

صار كفقه العبــادات يف عدم تعليل أحكامه ،ومل يبق إال أن ُيشــرط لبعض
البيوع املرصفية الوضو ُء قبل التعاقد هبا عىل غرار الصالة !.حيلل البحث هذه

الظاهرة الطارئة عىل الفقه اإلســامي ،ويســتقري أثرها يف حكم املعارصين
((( العلة هنا بمعنى احلكمة ،ال باملعنى األصويل.
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عىل معامالت وعقود الصريفة والتمويل اإلسالمي بالتحريم أو بالتحليل فيام
يتصل بالربا ،إذ املظنون أن إعادة قراءة الفتاوى املرصفية الصادرة قراء ًة مرتبطة

بعلــل األحكام الفقهية األصليــة ،بعد حماولة تعليل غري معلــوم الع ّلة منها،
ســتفتح الذهن عىل وجوه جديدة تســتدعي إعادة النظر يف كثري من األحكام
احلالية الناظمة حتري ًام وحتلي ً
ال للعمل املرصيف اإلســامي .وهذا البحث يقدم

أنموذج ًا وحماولة عىل هذا الطريق .وبداية نجيل معنى مفهوم الربا يف اإلسالم
ونتناول شبهة معارصة قضت بعدم انضواء اإلقراض بزيادة حتت مفهوم الربا

املحرم يف اإلسالم.

فقد د ّلت مناقشات البحث عىل تضمن التطبيق املعارص للاملية اإلسالمية

باجلملــة ألحكام غري معقولة املعنى تضمنت الربــا من حيث املآل واجلوهر،
ال الشــكل والصورة ،مع أن الربا مل حيرم يف خمتلــف الرشائع ألجل صورته
وطريقة الوصول إليه ،بل حرم ألجل حقيقته وجوهره؛ فكام أن اخلمر مل حترم

يف اإلســام ألجل لوهنا أو طعمها أو رائحتها أو اســمها ،بل حرمت ألجل
حقيقتها املسكرة بأرضارها املتعددة ،فكذا حرم اإلسالم الربا بحقيقته وطبيعته

االستغاللية وأرضاره املتعددة .وعليه ،ينتفي يف الرشع أن يكون الوصول إىل

ما تنتهي إليه عقود الربا حالالً ،وحتر ُم الطرق التي يمكن أن يســلكها األفراد

أو تســلكها املؤسســات املالية للوصول إىل ذات حقيقة الربا من مبادلة النقد

بالنقد بزيادة مرشوطة .وقد ســلك أتباع بعض الديانات من قبل طرق ًا خمتلفة
للوصول إىل مبادلة النقد بالنقد بالزيادة ،فلعنوا لذلك وعوقبوا.

مفهوم الربا يف اإلسالم ...
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وعليه ،فإن تلك املامرسات املتضمنة للربا حقيقة تنبغي مراجعاهتا وإعادة

النظــر فيها ،كام تنبغي إعــادة النظر يف تلك املنهجية املتبعــة يف هيكلة العقود

التمويلية يف املؤسسات املالية اإلسالمية ،ألن املنهجية املتبعة حالي ًا يف الصريفة

اإلســامية قد ع ّطلت القياس الرشعي القائم عــى تعدية األحكام عند احتاد
فعمت النظر عن األشــباه والنظائر!
العلل ،أو جعلــت بعض العلل قارصة ّ

ومبعث هذا كله يف احلقيقة اضطراب يف األفهام ،أومجو ٌد عند ظاهر النصوص،

أو رغبة تسبق النظر الرشعي وهتيمن عليه بتسويغ بعض املسائل! فأورث ذلك
كله أحكام ًا كثرية ،مضطربة ،ال تقنع عاقالً ،وال تفحم معرتض ًا أو مشــكك ًا.

ولئن كان العقل يف اإلســام مناط التكليف ،وأســاس اإليامن ،وأداة التدبر

ويرب من أحكامه
املأمور به يف القرآن ،فكيف هبذا العقل يســتخف بسلطانه ُ

يف مسائل األموال التي بناها الرشع عىل حتقيق مصالح األنام! إن الرشيعة إنام
قصت أحكامها املنصوصة يف مســائل املعامــات ،لتبقى صاحلة لكل زمان
َ

ومكان ،فيهتدي العلامء باملنصوص منها عىل أحكام املســائل املستجدة ،وأداة
هذا العقل بالتعدية والنظر .وعليه ،وحتى يتســم العمل املرصيف اإلســامي

بالطابع الرشعي ،ال بدّ من جتنيبه األحكام التي ال ُيعقل معناها وال ســيام فيام

يشــتبه باملنتجات التقليدية املحرمة؛ فبذلك تتحقق مصداقية العمل املرصيف

ويصان عن القدح والذم ،ويقام عىل األســس الســليمة التي هتيئ له فرص
االنتشار والقبول يف العامل املسلم وغري املسلم.
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حنو صندوق وقفي للتنمية املستدمية
أ.د .أسامة عبد املجيد العاين
قسم املصارف اإلسالمية

جامعة عجلون الوطنية  -األردن
يشــهد التاريخ عىل أن للوقف دور ًا فاع ً
ال يف احلضارة اإلســامية عىل

مستوى النشاط االقتصادي واالجتامعي ،انحرس بانحسارها .يف الوقت الذي

تســهم فيه األمانات الوقفية اليوم يف العامل الغــريب ،بدور ريادي وفعال حتى
أضحى قطاعا مناكف ًا للقطاعني اخلاص والعام.

وحيث إن للوقف صحوة يف الوقت احلارض عىل مستوى أمتنا اإلسالمية

بشــكل عام ،وعىل مســتوى جملس التعاون اخلليجي بشــكل خاص ،األمر
الذي حيتم أن يرسم دوره بشــكل واضح وحمدد لكي يضطلع بدوره اخلدمي

واالستثامري عىل حد سواء.

هيدف البحث إىل رســم اآلفاق املســتقبلية للوقف مــن خالل دوره يف

التنمية املستديمة باعتبارها مطلبا عامليا دعت له هيئات األمم املتحدة.

ولتحقيق هدف البحث فســيتم تقسيمه إىل عدة فقرات ،ستتناول األوىل

إيضاح املفاهيم املتعلقة بالبحث .بينام ســتحاول الثانية استلهام جتربة الوقف

اإلســامي لألمور املناظرة للتنمية املســتديمة ،بينام تسعى الفقرة األخرية إىل

حنو صندوق وقفي للتنمية املستدمية
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اقرتاح آلية لتفعيــل دور الوقف يف هذا املجال من خــال الصكوك الوقفية
ودورها يف إنشاء صندوق للتنمية املستديمة.

يمثل مصطلح التنمية املســتديمة تطور ًا تارخيي ًا ملســرة نظريات التنمية

االقتصادية ،عرب مدارســها املختلفة ،واســتطاع أن يغطي الكثري من القصور

الذي عانت منه النظريات الســابقة ،وحاول أن يسد أبرز ثغرات واختالالت
البلدان النامية ،واكتسبت التنمية املستديمة أمهية كربى من خالل تبني األمم

املتحدة هلا.

هــذه اإلجيابيات جعلت دول العامل العريب تعريهــا اهتامم ًا كبري ًا ،حيث

اتفق جملس جامعة الــدول العربية يف دورتــه 2001و 2002باعتامد مبادرة
التنمية املستدامة للدول العربية بالتنسيق مع املنظامت الدولية ،كام تم تأسيس
املنتدى العريب للتنمية املستدامة عام  2006ملراقبة مسرية التنمية املستدامة فيها

وتقويمها ،كذلك انعقد املؤمتر االقتصادي العريب األول يف الكويت يناير عام
 2009وصدور قرارات القمة العربية التي تعزز حتقيق تكامل تنمية مستدامة

عربية ،ثم تاله مؤمتر قمة الدوحة يف مارس من العام نفسه ،الذي أكد تصميم
الدول العربية عىل النهوض بالتنمية املستدامة يف كافة املجاالت.

موقف اإلســام منســجم مع صالح حال الفرد ،واالرتقــاء بكرامته،

واملحافظــة عىل صحتــه ،من خالل خمتلــف املؤرشات التي تســعى التنمية
املســتديمة للنهوض هبا ،طاملا كانت هذه األهداف أو املؤرشات منضبطة يف

ضوء مصالح الرشع ،وخاضعة ملعيار احلالل واحلرام الرشعي.
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إن الناظر لتقسيامت الوقف بحسب أقسامه املختلفة جيد فيها صفة الدوام

واحلفاظ عىل راس املال ،ومتويلها حلاجة أساســية لإلنسان بعيدا عن احتكار

السوق ،أو إخضاعه لتعسف قوانني الدولة.

وقد أشــارت احلوادث التارخيية إىل إســهام الوقف يف حتقيق العديد من

جوانب التنمية املســتديمة ،من خالل إنشــاء وحفظ وصيانة أهدافها :توفري

األمان الروحي ،وحفظ املــوارد الطبيعية ،وتوفري القوت للمعوزين ،وتأمني
اجلانب الصحي ،وتوفري فرص العمل.

يمكن أن يســهم الوقف يف متويل التنمية املســتديمة من خالل إنشــاء

صندوق وقفي متخصــص به ،يكون الدعوة فيه عن طريــق االكتتاب العام

بواسطة الصكوك الوقفية ،التي ثبت رجحان القول بجواز تداوهلا يف األسواق
املالية ما دامت هذه السوق منضبطة بالقواعد واملعايري الرشعية.

هناك عدد مــن اآلثار التي يمكن أن حتدثها الصكــوك الوقفية يف تعزيز

التنمية املســتديمة بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،وذلك من خالل كوهنا أداة
لتنشــيط القطاع اخلريي ،وللحد من ظاهرة البطالة ،وتكوين صندوق وقفي
لرعاية الفقراء ،و أداة للتنمية االقتصادية.

71

الرقابة الشرعية يف البنوك التشاركية

الرقابة الشرعية يف البنوك التشاركية
الدكتور مجال بوشام

أستاذ فقه املعامالت  -رئيس شعبة التفسري

واحلديث  -جامعة القرويني كلية الرشيعة أكادير
تشكل الرقابة الرشعية أساس هوية املؤسسات املالية واملرصفية اإلسالمية؛

لذلك فإن وجودها رضوري لكل مؤسسة تعمل بالنظام االقتصادي اإلسالمي
الذي يمثــل جانب العقود الرشعية والفقهية للمعامالت املالية اإلســامية.
وقد بدأت الرقابة الرشعية يف املؤسسات املالية واملرصفية اإلسالمية يف شكل

استشــاري عن طريق تعيني مستشــار ،يتم اختياره من العلامء املعروفني دون

النظــر يف نوع التخصص الذي يتطلبه العمل املــريف ،ثم انتقل االختيار إىل

طلــب املتخصصني يف فقه املعامالت مع اإلملــام بالعمل املرصيف ،وصال بني
النص الرشعي والعمــل الواقعي؛ باعتبار فقه الواقــع رضوريا يف االجتهاد
التنزييل ،واستكامل تصور املســائل والصور املالية .وانتقلت الرقابة الرشعية

يف املؤسســات املالية واملرصفية اإلسالمية من الشكل االستشاري إىل الشكل
املهيكل يف هيئات ومؤسسات داخل وخارج املصارف اإلسالمية.

ويتعلــق احلديث عن الرقابــة الرشعية يف البنوك التشــاركية بموضوع

جديد؛ حلداثة التجربــة املغربية يف املالية التشــاركية التي ختتص باملعامالت

املالية اإلسالمية.
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فحاولــت يف هذا العمــل النظر يف شــكل الرقابة الرشعيــة يف البنوك

التشــاركية ،وكيفية تنزيلها ،وعالقتها ببقية املؤسسات التي تتدخل يف املجال
البنكي التشــاركي خصوصا البنك املركزي الذي تصدر عنه مناشــر عديدة

تتعلق بسري املؤسســات البنكية ومنها التشــاركية .وتتوزع حماور هذا العمل
إىل مبحثني :يتناول األول مفهوم الرقابــة الرشعية وتأصيلها .والثاين الرقابة

الرشعية يف البنوك التشاركية.

وخلص البحث إىل جمموعة من النتائج منها:
 -اعتبار الرقابة الرشعية رضورة رشعية للمصارف اإلســامية والبنوك

التشاركية.

 -أن حصــول التكامــل بــن املؤسســات املتدخلة يف العمــل البنكي

التشــاركي ،رضورة تنظيمية لنجاح التجربة املرصفية ،وجتديد النظام البنكي؛
لتشابك العمل البنكي وتداخل اختصاصات الفاعلني يف جماله.

 -أن حتقق اســتقاللية الرقابة الرشعية واجــب تنظيمي ورشعي؛ درء ًا

لآلفات التي تعرتض سري البنوك عىل هدي الرشيعة اإلسالمية.

حرية التصرفات املالية يف اإلسالم ومدى سلطة ولي األمر يف تقييدها
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حرية التصرفات املالية يف اإلسالم
ومدى سلطة ولي األمر يف تقييدها
الدكتور عزالدين بن زغيبة

رئيس قسم الدراسات والنرش والشؤون اخلارجية
مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث
ديب  -اإلمارات العربية املتحدة

حتدثنا يف هذا البحث عن أربعة عنارص أساسية تتعلق باملوضوع.
وكان احلديث يف العنرص األول عن أمهية حرية الترصفات املالية لإلنسان

يف تسيري حياته ،وكيفية اعتناء الرشيعة هبذا اجلانب ،وتوفري األدوات الترشيعية
الرضوريــة حلاميته ،وقد فصلت ذلك وبرهنت عليــه باألدلة النقلية والعقلية
والنوازل الفقهية من املذاهب الفقهية املشهورة املعلومة وغريها.

أما العنرص الثــاين فقد بينا فيه احلدود التي ال يمكن حلرية الترصف املايل

أن تتجاوزها ،وسبب منع ذلك فيها ،مثل املقدرات الرشعية يف املسائل املالية،
والثابتة بنصوص قطعية ،ال يمكن االجتهاد معها بأي حال من األحوال.

وأمــا العنرص الثالث فقــد حتدثنا فيه عن ضوابط حريــة الترصف املايل

وجماالهتــا ،وقلنا :نظر ًا لألمهية الكبرية التي تكتســبها حرية الترصفات املالية
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تطلب ذلك قدر ًا من الضوابط التي جيب إناطتها هبا حتى ال تتحول إىل وسيلة
فســاد وفوىض وإســاءة للمجتمع وأفراده ،وقد حرصناها يف سبعة ضوابط
أساسية جيب توافرها يف حرية الترصف ،وهي مفصلة يف البحث.

وناقشنا يف العنرص الرابع مكانة ويل األمر يف منظومة الدولة ،وموقع سلطته

من ذلك ،ومدى ســلطته يف تقييد حرية الناس يف ترصفاهتم املالية واختياراهتم

االســتثامرية وطرحها ،وبينَّا احلــدود املمكنة لويل األمر واملخــول فيها رشعا
بالتدخل وتقييد احلريات بام يراه مناسبا ،ولكن وفق معايري معروفة ومعلومة.

وقد خلصنا يف هناية البحث إىل أن لويل األمر سلطة تقييد حرية الترصفات

املالية وفق مــا تقتضيه املصلحة العامة وحاجة املجتمــع االقتصادية واألمنية

واألخالقية وغريها ،مما يراه ويل األمر رضور ّي ًا الستقرار البالد وسالمة العباد.
ويف اخلتام أحســب أنني قد أتيت عىل املقصود من املوضوع ،وهبذا أكون

قد سامهت مسامهة متواضعة يف بناء أعامل هذا املؤمتر املبارك ،الذي جاء ليسد
ثغــرة من ثغور املعرفة اإلســامية ،وال أدعي يف عمــي الكامل؛ بل هو عمل

ومعرض للخطأ والزلــل يف كل فكرة وعبارة خيطها
ســمته النقصان،
برشي
ّ
ْ
يراعه ،وطالب علم مازال حيتاج إىل كثري من النصح والتبصري بعيوبه!

ومن خالل فرتة البحث التي قضيتها مع هذا املوضوع ،أمجع شــوارده،

وأحــرر معانيه وأفكاره ،وأرتّب
وأقيد أوابده ،وأســتخرج أصوله وفروعه،
ّ
مباحثه ومطالبه ،استخرجت جمموعة من النتائج تتمثل فيام يأيت.

حرية التصرفات املالية يف اإلسالم ومدى سلطة ولي األمر يف تقييدها
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 - 1إن احلكم عىل حرية التــرف باإلطالق أو التقييد راجع إىل قاعدة

جلب املصالح ودفع املفاســد ،وذلك بالنظر إليها من حيث اآلثار املرتتبة عىل
اجللب والدفع عند التعارض.

 - 2إن حق حرية الترصف املايل حمفوظ يف النظام اإلسالمي لكل فرد من

أفراد األمة ،رشيطة أن يكون ضمــن ضوابط الرشيعة املؤدية إىل التعاون عىل
الرب والتقوى.

 - 3لقد تبني مما ســبق ذكره من األدلة والوقائع ،أن لويل األمر ســلطة

تقييــد حرية الترصفات املالية وفق ما تقتضيه املصلحة العامة وحاجة املجتمع
االقتصادية واألمنية واألخالقية وغريها ،مما يراه ويل األمر رضور ّي ًا الستقرار

البالد وســامة العباد ،هــذا يف املعاوضات وما يف حكمها ،أمــا فيام يتعلق

بالتربعات؛ فقــد ذكر العلامء أنه ليس لويل األمــر حتجري التربعات واألعامل
اخلريية أو تقييدها ،مما هو مباح لإلنســان يف ترصفاته املالية ،إال إذا حفت هبا

مفاســد خترجها عن مقصدها الذي رشعت ألجله؛ ألن من مقاصد الشارع
والتوســع يف صور انعقادها ،وهــو ما يناقضه
تكثريها
اخلاصة بالتربعــات
َ
َ

التحجــر فيها وتقييدهــا ،إال إذا نجم عنها رضر أو مفســدة أو اختالل أمن

بإقرار أهل احلل والعقد ،عندها جيوز له تقييدها ،وربام جيب عليه القيام بذلك

يف حاالت معينة أين تكون املفسدة عظيمة ،كالتي يرتتب عليها فساد يف البالد،
ورضر للعباد ،وهالك يف احلرث والنسل.
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دعم إسرتاتيجية
دبي عاصمة االقتصاد اإلسالمي
أ.د .عبد العزيز خليفة القصار

أستاذ الفقه املقارن  -كلية الرشيعة
جامعة الكويت

هــذا البحث حماولة جــادة لدعم إســراتيجية ديب عاصمــة االقتصاد

اإلســامي من خالل بيــان الواقع واألمــل واملعطيــات واإلمكانات حني
يســلط الضوء عىل واقع االحتياجات لقطاعات االقتصاد املختلفة وبام يتصل

باالقتصاد اإلســامي وينهض لبيان تطلعاهتا ،ثم جينح البحث يف منطق رفيق
ٍ
تنظري مستقبلية تظهر فيها التوصيات واملقرتحات لرتسيخ ذلك الدعم
لعملية

الذي تســعى إليه ديب ألن تكــون عاصم ًة لالقتصاد اإلســامي من خالل

نظرهتا املســتقبلية الواعــدة ،ويثري البحث قضايا يؤســس عليها هذا التنظري
إلثبات القدرة عىل التحدي؛ فتناول البحث حاجة االقتصاد اإلســامي إىل

تطوير حوكمة الرشكات واملؤسســات املالية اإلسالمية ،و تفعيل دور الزكاة

والوقف ،والتحكيم اإلســامي ،ثم توجه البحــث ليلقي بنظرته حول دعم
إســراتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلســامي من خالل حماورها الســبعة:

(التمويل اإلســامي .املنتجات احلالل .السياحة العائلية .االقتصاد الرقمي.
التصاميم اإلسالمية .القطاع املعريف .املعايري التجارية والصناعية اإلسالمية)

دعم إسرتاتيجية دبي عاصمة االقتصاد اإلسالمي
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ثم يتوج البحث هذا الســعي املســتقبيل إىل التوصيات واملقرتحات التي

ترسخ دعم إسرتاتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي.

وقد م َّن اهلل تعــاىل عيل بإكامل هــذا البحث املتواضع الــذي تناول دعم

إســراتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلســامي ،تطوفت به خالل استعرايض
ألهم مالمح وأفكار هذه اإلسرتاتيجية املباركة والتي اختذهتا ديب عنوانا للتحدي
للمستقبل القريب ،ويف ختام بحثي هذا فقد ترسخت لدي قناعة أكيدة:

أن اهلمم العاليــة ال تقبل بغري الطموحات واإلنجــازات العالية ،وهذا

ما ســاهم بشــكل كبري لتحديد مســار هذا التوجه املهم يف مسرية االقتصاد

اإلسالمي اإلقليمي والعاملي.

كــا توصلت لنتائــج وتوصيات ومقرتحات عدة ربام تســاهم يف دعم

إسرتاتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي وهي:

أوال :النتائج:
 .1استوعبت اخلطة الطموحة قطاعات متعددة حتقق التكامل لتهيئة األجواء
لدعم إسرتاتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي.

 .2البيئة الترشيعية والتنفيذية والرقابية تلعب دور ًا مؤثر ًا يف دعم وتعزيز «ديب
عاصمة االقتصاد اإلسالمي»؛ لينتج عنه االنسجام الكامل بني البيئة املالية
وغريها من البيئات املهمة يف الدولة املكملة لقطاع االقتصاد.
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 .3إن مالمح هيكل نظام احلوكمة يف املؤسســات املالية اإلســامية املنشود
يكمن يف إيامن املتعاملني واملؤسســات املالية بمفهــوم املراقبة هلل تعاىل ثم
بمراعاة األمانة العلمية واملهنية.

 .4إن بناء التدقيق الرشعي القائم عىل تعزيز الشفافية واحلوكمة يف املؤسسات
املالية اإلســامية يساهم بشكل كبري يف ضبط هذا النهج وأسلوب العمل

لدعم ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي.

 .5للوقف والزكاة دور مهم يف احلياة االقتصادية واملجتمعية.
 .6متتلك ديب مقومات البنية التحتية الالزمة ألن تصبح مركز ًا عاملي ًا للتحكيم
وتسوية النزاعات يف قطاع اخلدمات املالية اإلسالمية.

 .7تتمتع ديب بمكانة مهمة إقليام وعامليا وذلك من خالل جمموعة من القوانني
والتنظيــات املدنية والتجارية الشــاملة واخلدمات املســاندة لقطاعات
متعددة يف الدولة ،وقد انسجمت تلك اإلسرتاتيجية مع توجهاهتا السبعة

لتحقق مكانة ديب عاصمة لالقتصاد اإلسالمي.

ً
ثانيا :التوصيات واملقرتحات:
 .1تعزيز دور الرقابــة الرشعية اخلارجية ،ووضع القوانــن املنظمة للتدقيق
الرشعي اخلارجي.

 .2إجياد آليات متكن اهليئات الرشعية أو إدارات الرقابة الرشعية من متثيلها يف
اجتامعات جمالس اإلدارات بصفة مراقب.

دعم إسرتاتيجية دبي عاصمة االقتصاد اإلسالمي
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 .3تفعيل اهليكل املؤســي املدروس ملنظومة الوقــف والزكاة وصياغتهام يف
قالب مؤسيس يلبي حاجة قطاعات االقتصاد اإلسالمي األخرى املكملة.

 .4إجياد آليات لتفعيل أســاليب التكافل الوقفي بشــكل مؤسســات مالية
إســامية ،وتبني نموذج الوقف التكافــي إلدارة التأمني التكافيل خلدمة
خمتلف القطاعات االقتصادية األخرى .

 .5السعي نحو إنشاء الصناديق الوقفية املتعددة األغراض.
 .6السعي نحو إجياد كيانات مالية اقتصادية إسالمية قائمة عىل أموال الوقف.
 .7األوقاف اجلامعية من املؤسســات املالية اإلســامية لدعــم أوجه التنمية
املختلفة كالتعليم والتدريب.

 .8إنشاء هيئة عاملية للتحكيم لالقتصاد اإلسالمي يف املركز املايل الدويل يف ديب.
 .9إنشاء سوق للسلع الدولية ملتطلبات السيولة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
 .10إنشاء هيئة عاملية للحالل يف ديب .
 .11وضع قوانني وترشيعات خلدمة املنشآت السياحية ذات الطابع الرشقي.
 .12تبني ديب عاصمة االقتصاد اإلســامي ملرشوع  « :اآليزو» اإلســامي
لضبط اجلودة الرشعية.

 .13إجياد كيانات إعادة تأمني تكافلية ضخمة .
 .14إنشــاء مركز تدريب عايل املســتوى للاملية اإلسالمية تســاهم بتمويله
املؤسسات املالية.
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دور األخالق يف العمل
املصريف اإلسالمي
د .عمر مصطفى الرشيف
يســود بني أوســاط كثري من الناس أن األخالق هي ســلوكيات راقية

يقوم هبــا أفاضل الناس تفضال منهــم وكرما ،وال تلزم غريهــم من األفراد
خاصة إن تلبســوا بحالــة من التجارة ،بلــه احلرب ،..إن انتشــار مقوالت

من مثــل «القانــون ال حيمي املغفلــن» ،و«العمل هو عمــل» املأخوذة عن
" ... "Business is businessيفرز فكرة أساســية لدى املجتمع مفادها

أن األخــاق ال عالقة هلا بعامل املال واألعامل؛ فهــذا األخري يقوم عىل الذكاء
واحلركة الرسيعة والعالقات اخلاصة واهلدايا ...

لكن املنهج اإلســامي يرفض هذا الشــكل من الفصل بــن عامل املال

واألعامل مــن جهة ،وبني األخالق من جهة أخرى ،فاألخالق يف اإلســام
جمبولة معجونة باملعامالت ،املالية منها واالجتامعية والسياسية واحلربية.

يأيت هذا البحث يف ســياق إثبات أصالة املنهج اإلســامي الذي ال يعد

األخالق جرسا ومعربا لتحقيق مصالح مالية ،وال يفطن لالهتامم باألخالق من
باب ردود أفعال لترصفات أفراد أو مؤسسات أو دول ،وإنام يرى يف األخالق

مكون ًا أساسي ًا من مكونات أي تعامل بني األفراد وملؤسسات والدول.

يقدم البحث بفكرة نظرية عن ارتباط األخالق باملنهج اإلسالمي عامة،

دور األخالق يف العمل املصريف اإلسالمي
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ثــم يتبعه بعالقــة األخالق باالقتصــاد خاصة ،وخيتم باحلديــث حول دور
األخالق يف العمل املرصيف اإلسالمي.

نقدم هنا موجز ًا ملقرتح يربز الدور األخالقي للعمل املرصيف اإلسالمي يف

كل جوانب العمل املرصيف اإلسالمي:

 - 1النظام األســايس :وذلك بإضافة نصوص ملزمة للمرصف باعتبار

األخالق هي املرجعية ،من مثل تقديم املنح للطالب الفقراء املتفوقني ،ودعم

البحث العلمي الرصني.

 - 2العقود والنــاذج :بالرتكيز أكثر عىل عقــود األمانات والتقليل من

بيوع األمانة ،ألن عقود األمانات تظهر الدور األخالقي بشكل أوضح وأبني،
وبيوع األمانة يمكــن أن تظهر الدور األخالقي كذلك ،لكن املعايري الرشعية

هلا عديــدة والرتكيز العميل عليها يف أعامل املصارف اإلســامية اليوم يؤدي

غالبا إىل إشــكاالت رشعية يقع فيها املوظفون ،وتدفع البعض إىل التشكيك

بالنهج املرصيف اإلسالمي بدال من أن تسانده.

 - 3التدريــب والتأهيل :جيــب تضمني االلتــزام األخالقي يف مناهج

التدريب والتعليم املســتمر لدى املرصف اإلســامي ،وإيالئــه املكانة التي

يســتحق من حيث البحث والتدريب ،وإدخال اجلــدارة األخالقية يف ميزان

التقييم السنوي للموظفني ،فيثاب املحسن ويعاقب امليسء ،وصوال إىل متكني

حقيقي لألخالق يف العمل املرصيف اإلسالمي.
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التأمني اإلسالمي ضرورة حتمية وتطبيق
لالقتصاد اإلسالمي
أ.د .صفية أمحد أبوبكر

أستاذ التأمني – جامعة أسيوط
مجهورية مرص العربية

لقد كان لتطور املدنية وما نشــأ عنها من اخرتاعات حديثة وما صاحب

ذلك من أخطار مل تكن موجودة من قبل ،وارتفاع قيمة اخلسارة املالية الناشئة

عن حتقق هذه األخطار إىل درجة جتعل الفرد واملرشوع االقتصادي يعجز عن
حتملها بمفرده أكرب األثر يف زيادة اإلقبال عىل التأمني وانتشــاره ،حتى أصبح
يؤثــر بطريقة مبارشة وغري مبــارشة عىل كافة األنشــطة الزراعية والصناعية

والتجاريــة واخلدمية ،أصبح يعد بحــق العمود الفقري للبنــاء االقتصادي
احلديث .واالجتاه إىل االقتصاد اإلسالمي يســتلزم بالرضورة تطبيقا للتأمني

اإلسالمي.

وهتدف هذه الورقة إىل كيفية حتويل التأمني إىل صيغة تتوافق مع الرشيعة

اإلسالمية ،ويتم ذلك من خالل تقسيم البحث إىل ما ييل:

املبحث األول :طبيعة اخلطر والتأمني وأمهيته االقتصادية واالجتامعية.
املبحث الثاين :آراء فقهاء الرشيعة اإلسالمية يف التأمني.

التأمني اإلسالمي ضرورة حتمية وتطبيق لالقتصاد اإلسالمي
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املبحث الثالث :أسباب حتريم التأمني .
املبحث الرابع :اخلصائص والتحديات التي يقابلها التأمني اإلسالمي.

التحديات اليت يقابلها التأمني اإلسالمي:
هنــاك العديد من القضايا اخلاصة التي تعيق انتشــار التأمني التكافيل يف
الشعوب اإلسالمية منها:
ّأوالً :هنــاك نقــص يف الكوادر الفنية عىل مســتوى التدريب املناســب

والكفاءة.

ثاني ًا :هناك نقص معــريف للعموم ملبادئ التأمني التكافيل وتشــكيك يف
تراخيص تلك الرشكات (خاصة يف التأمني عىل احلياة).
ثالث ًا :تفتقر العديد من البلدان اإلسالمية إىل ثقافة التأمني.
رابعــ ًا :ال يوجد إال قلــة من النــاذج املنظمة واملالئمــة والتي يمكن
للحكومات استعامهلا لتوجيه وتشجيع التأمني التكافيل.
خامســ ًا :بالرغم من اإلقبال عىل منتجات تكافل ،سواء كانت عىل احلياة
أو غريه يف حالة التأمني التكافيل متناهي الصغر ،إال أن مزودي تكافل ال يزال
لدهيم صعوبــة يف اإلدارة واإلمكانيات البرشية ملواجهة النمو الضخم يف هذا
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القطاع  .كام يشكل النقص يف قنوات التوزيع صعوبة كربى إلمكانية وصوله

ومتكينه من املحتاج.

سادســ ًا :يوجد أيض ًا نقــص يف إمكانية إعادة التأمــن من داخل حركة

تكافل نفسها ،وهو من شأنه أن حيدّ من التغطية املتاحة حلاميل السند.

ســابع ًا :البيئة الترشيعية ،ففي دراســة عىل ( )26رشكة تكافل تأمينات

عامة يف عرش دول خالل الفرتة مــن (2004م) إىل (2006م) وجد أن عدد
أفراد جملس اإلدارة وحجم الرشكة وتنوع املنتجات هلم تأثري إجيايب عىل حتسني

كفاءة التكلفة يف جمموعة الرشكات حمل الدراسة ،وعىل العكس من ذلك فإن

البيئة الترشيعية هلا أثر سلبي.

احللول املقرتحة:
 -العمــل عىل رفع الوعــي التأميني ،وإجياد صيغ متكن املســامهني من

احلصول عىل أرباح جمزية.

 -معاجلة مشــكلة شــح الكوادر الفنية يف التأمني بالدول اإلسالمية عرب

رعاية وتطوير مؤسســات التدريب وتشــجيع كوادر التأمني للحصول عىل
املؤهالت املهنية اإلقليمية والعاملية يف التأمني.

 -بناء منظامت لسوق التأمني التكافيل من خالل هيئة رقابة رشعية عاملية

وتفعيل احتاد رشكات التأمني اإلسالمية.

التأمني اإلسالمي ضرورة حتمية وتطبيق لالقتصاد اإلسالمي
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 تطوير قوانني وترشيعات التأمني يف الدول اإلســامية مع تقوية البنيةالتحتية لصناعة التأمني هبا .وتقوية وتطوير اجلهاز الرقابى ،ونقل التكنولوجيا
املستخدمة يف اخلدمة لقطاع السوق املحلية.
 تكرار نامذج الدول الناجحة عىل مســتوى التأمني التكافيل ،وتنقســمإىل شقني ،األول يرتبط باملســتوى اإلقليمي ،والثانى باملستوى الدويل .فعىل
املســتوى اإلقليمي إنشــاء تكتالت إقليمية متنح فيها مزايــا لتبادل اخلربات
والتغطيات بأســعار معقولة ،وإنشــاء شــبكة معلومات هلــذه التجمعات،

باإلضافة إىل سهولة تداول حركة املال إقليمي ًا وتشابه حمفظة األخطار مما ييرس
إدارهتا فني ًا ،وبالتاىل حتد من خطر الرتاكم والكوارث نسبي ًا.
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أداء البنوك اإلسالمية وفق مقررات جلنة بازل III
ً
منوذجا
جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة
د .رشا جاسم أمحد العبيدي

مدير الشؤون املالية يف كلية اهلندسة
اجلامعة العراقية

تعاين الصناعة املرصفية اإلســامية العربية من مشاكل هيكلية وتنظيمية

يف بيئتها الداخلية ،وتواجه حتديات وخماطر السوق بسبب عدم استقرار البيئة
االستثامرية وعدم وضوح قوانينها أدى ذلك إىل ضعف تطور القطاع املرصيف
االسالمي العريب وضعف الربط باملنظومة املرصفية العاملية .

ويف ظل التطورات التنافســية املتالحقة التي تشهدها األسواق العاملية يف

جمــال املعامالت املالية ،أصبح أي بنك عرضــة للعديد من املخاطر املرصفية
ولذلك بــدأ التفكري يف البحث عن آليات ملواجهــة تلك املخاطر ،فكان أول

خطوة يف هذا االجتاه تشــكيل و تأســيس جلنة بازل للرقابة املرصفية ،والتي
قدمت توصياهتا األوىل بشأن كفاية رأس املال يف يوليو 1988م والتي ُعرفت

باتِّفاقية بازل ،Iوقدِّ رت نســبة كفاية رأس املــال بـ  ،% 8وأوصت اللجنة من
خالله عىل تطبيق هذه النســبة اعتبــار ًا من هناية عــام 1992م ،ولكن رغم
اإلجيابيات التي انجرت عن اتفاقية بازل ،Iإال أهنا كان هلا نقائص اســتوجبت
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إعادة النظر فيها ،فجاء اإلعداد لتعديل تلك االتفاقية وإصدار اتفاقية جديدة

مناسبة تتضمن إعادة النظر يف أســاليب إدارة املخاطر بام حيقق سالمة البنوك
واستقرار القطاع املرصيف سميت بازل  ،IIحيث قامت بإدخال خماطر التشغيل

وأضافت دعامتني جديدتني إحدامها تتعلق بعمليات اإلرشاف الرقايب والثانية

تتعلق بانضباط الســوق وقد بدأ تطبيقها مع بداية عام 2007م ،وقد جاءت

هذه االتفاقية بنظرة أشمل وأدق ملخاطر البنوك.

يتميز العمل املرصيف اإلســامي بخصائص ذاتية نابعة من طبيعة عمله

جتعله قادرا عىل مواجهة املخاطر وامليل إىل االســتقرار كون أســاليب عمله
تقوم عىل األصول احلقيقية ال الومهية ،إال أن تطور الصناعة املرصفية فرضت
العديــد من املخاطر اجلديــدة ،وأمام هذا الوضع املســتجد فإن معايري بازل

أصبحت رضورية وال مفر منها للمصارف اإلســامية التي متتلك فائضا من

السيولة لتعزيز مكانتها ومواجهة التحديات املحلية والدولية ،ومن هذا املنطلق
تأيت هذه الدراســة يف حماولة توضيح مدى تأثر البنوك اإلســامية بمقررات

بــازل IIIوكيف ينعكس ذلــك عىل أدائهــا ،وقد توصلــت الباحثة إىل أن
املصارف اإلســامية قادرة عىل اســتيعاب متطلبات بازل  IIIوالتي ستؤكد

مكانتها يف النظام املرصيف العاملي وتســتفيد من امليزة التنافســية هلا لكســب
حصتها من الصناعة املرصفية العاملية خاصة وأن االتفاقية املعنية لتطبيق معايري

بازل IIIأعطت فســحة من الزمن لغاية  2019وهي كافية ألن تدرس بعناية

هذه املتطلبات وتضع اخلطط الكفيلة بتنفيذها بكل ثقة واطمئنان ،وقد جاءت

هذه االتفاقية بنظرة أشمل وأدق ملخاطر البنوك.
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إن البنوك اإلســامية باعتبارها جزء ًا من النظــام املرصيف يف الكثري من

الدول يكتنف نشــاطها جمموعة من املخاطر؛ بالشكل الذي حيتم عىل إداراهتا

رضورة حتديدها وقياســها والتخفيف من آثارها ،وبام أن اتفاقيات ومقررات

بازل صممت خصيصا للبنوك التقليدية ونصوصها مستمدة من مبادئ عمل
هذه البنوك ،بينام آليات عمل البنوك اإلسالمية مستمدة من الرشيعة اإلسالمية

بالشكل الذي جيعل بنود هذه االتفاقية ال تتالءم مع البنوك اإلسالمية ،حيث

إن تطبيق البنوك اإلسالمية هلذه االتفاقية مل يعد خيارا ،بل واقعا يفرضه عليها
االنفتاح املايل العاملي ،ومن هذا املنطلق تأيت هذه الدراســة يف حماولة توضيح

تأثري مقــررات بازل  IIIعىل أداء النظام املــريف التقليدي بصفة عامة وعىل

أداء النظام املرصيف اإلسالمي بصفة خاصة ،وذلك من خالل دراسة العنارص
التالية:

 -مقررات جلنة بازل  IIIلتصحيح املســار ومواجهــة آثار األزمة املالية

العاملية.

 تأثري مقررات جلنة بازل  IIIعىل أداء البنوك اإلسالمية. انعكاسات تطبيق البنوك اإلسالمية ملقررات جلنة بازل  IIIعىل أدائها. إسرتاتيجيات املصارف اإلسالمية يف مواجهة املخاطر. -التحديات التــي تواجه الســلطات الرقابية عند تطبيــق معايري جلنة

(بازل.)3
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 -التحديات التي تواجه املصارف اإلســامية عنــد تطبيق معايري جلنة

(بازل.)3

 -جتربة مرصف اإلمــارات املركزي يف جمال تطبيــق معايري جلنة بازل2

وإرساء دعائم (بازل .)3

مشكلة البحث:
تتميز املصارف اإلسالمية عن غريها من املصارف التقليدية بخصوصية

من حيث العمل والتمويل ،وتتلخص مشــكلة الدراســة بعــدم مراعاة هذه
اخلصوصية املرصفية يف عملية سن األحكام واملقررات املرصفية الدولية ومن
ضمنها مقررات جلنة بازل . III

هدف البحث:
هتدف هذه الدراســة إىل بيــان أهم التحديات التــي تواجهها املصارف

اإلســامية يف ظل العوملة وانعكاســات مقــررات جلنة بــازل  IIIعىل أداء
هذه املصارف ،فض ً
ال عــن اقرتاح جمموعة من اإلســراتيجيات التي يمكن

للمصارف اإلسالمية تبنيها يف سبيل مواجهة هذه التحديات وجتنب املخاطر

النامجة عنها.

تعترب اتفاقية بازل  IIIحماولة لالســتفادة من الدروس املستقاة من األزمة

املالية األخرية ،وهلذا صممت جلنة بازل اتفاقيتها اجلديدة بالشكل الذي يعزز
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صالبة النظام املرصيف ويزيد من حتمله لألزمات فأدخلت تعديالت مســت
املتطلبات الرأساملية ووسعت من املخاطر التي تتعرض هلا البنوك..إلخ .وإن

البنوك اإلسالمية كغريها من البنوك تتعرض ملجموعة من املخاطر املرصفية،
وتتزايد حدة هذه املخاطر عىل البنوك اإلسالمية نظرا اللتزامها بقواعد الرشيعة

اإلسالمية وغموض عالقتها مع البنوك املركزية يف أغلب البلدان التي تنشط

فيها ،وقد سعت البنوك اإلسالمية لاللتزام باتفاقيات مقررات جلنة بازل ،إال

أهنا تواجه مشــاكل عديدة يف تطبيق نصوص هــذه االتفاقية نظرا الختالف
طبيعة نشاطها عن البنوك التقليدية ،واعتامدا عىل ما جاء يف املحاور السابقة من

تقييم لتأثري اتفاقية (بازل  )3عىل النظام املرصيف اإلســامي ووفق ًا ملا جاءت
به مصارف دولة اإلمارات العربية املتحدة اإلســامية من نتائج مرضية قمنا
بوضع وتســطري مجلة من االستنتاجات والتوصيات التي رأيناها مناسبة ومن
أهم هذه التوصيات واالستنتاجات نذكر:

االستنتاجات :
 - 1رغم وضوح ترشيعات بازل  1و ،2إال أن التساهل يف مراقبة البنوك

عىل املستوى العاملي بشكل مبارش وغري مبارش خالل السنوات العرش املاضية
جعل بعض البنوك ال تلتــزم بعملية الوصول إىل املركز املايل املالئم لتكون يف

موقف مناسب يف حالة وقوع األزمات املالية واآلن مع بازل  3أصبح الوضع
أكثر وضوح ًا وجدي ًة ،حيث أدرك السياسيون أن القطاع البنكي خالل األزمة
العاملية األخرية أثر بشكل سلبي عىل االقتصاد العاملي ،فقد أفلست بنوك عاملية

كثرية لعدم تطبيق النظام بشكل فعال وجدي.
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 - 2إن البنوك اإلســامية لدولة اإلمارات العربيــة املتحدة بصفة عامة

بتطبيقاهتا احلالية كانت قريبة من النسب التي حددهتا (بازل  ،)3بل وجتاوزهتا

أحيان ًا  ،والســبب يف ذلك يرجع لعدة عوامل أمهها  :الرقابة القوية والتفتيش

البنكي ،إضافة للتقارير املالية التي تصدر بشــكل شهري عن البنوك ما أعطى

مؤسســة النقد ميزة االطالع ومعرفة تفاصيل العمليــات املالية التي تقوم هبا

البنوك بمعنى أن الرقابة عىل البنوك هي رقابة مستمرة.

 - 3وحول نسبة  7يف املئة التي حددهتا (بازل )3وهل تُعدُّ كافية ،فبالرغم

من أهنا قد تُعدُّ قليلة بالنســبة لدولة ما أو عالية بالنسبة لدولة أخرى ،إال أهنا

بصفة عامة تُعدُّ نسبة مقبولة ،اتفق عليها السياسيون واالقتصاديون كحد أدنى

يمكن استخدامه يف النظام البنكي.

 - 4إن تطبيق النظام املرصيف التفاقية (بازل  ) III -سيشــكل له فرصة

لتطوير ذاته ،ســواء بالنســبة للبنوك التجارية أو اإلســامية ،وذلك بتطوير

أساليب الرقابة الداخلية ونرش ثقافة إدارة املخاطر والتقليل من نسبة القروض
املتعثرة...إلخ.

 - 5ال شــك أن اإلصالحات التي تنتج عــن تطبيق مقررات (بازل )3

ستؤثر عىل كل عنارص القوائم املالية ابتدا ًء من األصول إىل حقوق امللكية لكن

كبري عىل توزيع األرباح وعمليات اإلقراض لدى
ال أعتقد أن يكون هناك أثر ٌ

بنوك دولة اإلمارات العربية املتحدة الرتفاع النسبة املستقاة لدهيا ،أما بالنسبة

للبنوك العاملية فقد يكون هناك آثار ولكن ليس يف الوقت احلايل وإنام عىل املدى
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الطويل مع األخذ يف االعتبار أنه يف حال عــودة االنتعاش االقتصادي الذي

ســيؤدي بالرضورة الزدياد قيمة األصول وحتســن القوائم املالية فهنا تصبح
هذه اإلصالحات املتعلقة برفع النســب ليســت بنفس األمهية التي تتمتع هبا

كبري جد ًا عىل اإلقراض
تأثري ٌ
حالي ًا وهذا السبب يف تأجيلها ،فتطبيقها اليوم له ٌ
وعىل كل عنارص القوائم املالية ،ولو استمر االقتصاد عىل وضعه احلايل مستقب ً
ال
فقد يقرر راسمو السياسيات االقتصادية تأجيل تطبيق هذه اإلصالحات ملدة

أطول من املعلنة حالي ًا ..بمعنى أن تطبيق (بازل  )3مرهون بشــكل أســايس
باالنتعاش االقتصادي املؤمل حدوثه يف املستقبل.

التوصيات:
 - 1حماولــة العثور عىل بعض احللول من أجل حتســن ســيولة البنوك

اإلســامية يف األجل القصري لتسهيل إدارة الســيولة هبا وللوفاء بمتطلبات

الســيولة وفقا مقررات (بازل  ،)3وهذا من خالل إجياد أسواق مالية إسالمية
تقدم خدمــات وأدوات مالية متوافقة مع الرشيعة اإلســامية ،حيث هتدف

هذه األســواق إىل تعزيز تدفقات االســتثامر عرب احلدود ،والروابط الدولية
واالستقرار املايل ،وتشجيع التعاون فيام بني البلدان األعضاء يف تطوير صناعة

اخلدمات املالية اإلسالمية.

 - 2أن تتمســك البنوك اإلســامية فعليا بقواعد الرشيعة اإلســامية

للصمــود يف وجه البنوك التقليدية؛ ألن االلتزام بقواعد الرشيعة اإلســامية
يعترب ميزة تنافسية هامة بالنسبة هلا يف مواجهة منافسة البنوك التقليدية.
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 - 3جيب عىل جملــس اخلدمات املالية اإلســامية تعديل مقررات جلنة

(بازل  )3وفق ًا خلصوصية وطبيعة عمل البنوك اإلســامية ،من أجل السامح
للبنوك اإلســامية من اعتامد هــذه املعايري الدولية اجلديدة ،بام يســاعد عىل

تطويرها وتعزيز تنافسيتها.

 - 4تعزيز الكــوادر البرشية وتأهيلها لإلرشاف عــى خمتلف املخاطر،

وتطويــر قدراهتم يف هذا املجال وتطويــر أدوات وأنظمة قياس املخاطر وفقا

لطرق التقييم الداخيل ،لالســتفادة من مزايا هــذه الطريقة من طرف البنوك
اإلسالمية.
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أدوات التمويل وموجهاته يف احلديث النبوي
د.عبد السميع حممد األنيس

أستاذ احلديث النبوي وعلومه املشارك

كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة
الشارقة

احلمد هلل ،والصالة والســام عىل رســول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن

وااله ،وبعد:

َّ
فإن هذا البحث حماولة جادة للكشف عن أدوات التمويل وموجهاته يف

احلديث النبوي ،وتكمن أمهيته يف أنه يؤصل هلذه األدوات تأصي ً
ال يكتســب

رشعيته من السنة النبوية؛ كوهنا املصدر الثاين يف الترشيع اإلسالمي .وسيجد
الباحث ثراء يف األدوات ،يمكِّن التمويل املعارص من االنطالق يف آفاق أوسع،

وجماالت أرحب مما سار عليه العمل يف الصريفة اإلسالمية.

 - 1مشكلة البحث:
سوف تتم اإلجابة عىل تساؤالت ،من أمهها:
 - 1ما مفهوم التمويل؟ وما أهم أدواته يف احلديث النبوي؟
موجهاته؟
 - 2ما هي أهم ِّ

أدوات التمويل وموجهاته يف احلديث النبوي
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 - 2أهداف البحث:
 - 1مجع عدد من األحاديث النبويــة الواردة يف جمال التمويل ،يف ضوء

التنظــر املعارص لعلــم االقتصاد ،بحيــث تكون كافية لالســتدالل عليها،
وخترجيها ،واحلكم عليها حسب منهج املحدثني يف ذلك.

 - 2العمل عىل ربط علم االقتصاد بالســنة النبوية ،واملســامهة يف متكني

التمويل املعارص من االنطالق يف آفاق أوسع ،وجماالت أرحب.

 - 3نتائج البحث وتوصياته.
أوالً :مــن مظاهر االهتامم باحلياة االقتصاديــة يف عرص النبوة ،العناية بام

يســمى يف املصطلحات االقتصادية املعارصة «التمويل ،وإقرار أدوات كثرية
لتفعليه ،جتاوز عددها اخلمســن .وهي كفيلة بتمكني الصريفة اإلسالمية من
االنطالق يف آفاق أوسع ،وجماالت أرحب مما هي عليه ،وهي:

 .1التمويــل الصناعــي ،وفيه ما يقــرب من ثالثــن أداة ،وهي حرف

وصناعات مارســها النبــي ﷺ ،أو أقرهــا ،أو أوىص هبا .والــدارس هلذه

الصناعات جيد أهنا متنوعة ،وشــملت أكثر القطاعــات ،ومنها :الصناعات
اجللديــة ،والطبية ،والغذائيــة ،واحلربيــة ،والصناعات املتعلقة بالنســيج،

وبالصباغة ،وبالذهب والفضة.
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 .2التمويل يف املعامالت املالية ،وفيها مخس عرشة أداة ،وتشمل:
 املبايعات ،ويدخل يف ذلك كل أنواع البيوع املباحة املقرة يف اإلسالم. -واملشــاركات ،ويدخل يف هذا النوع كل أنواع الرشكات ،وهذه األداة

فيها خاصية حتمل الصدمات.

 -واملداينــات ،وهذا النوع له آثار ضــارة ،ألنه يزيد من احتامل اهلزات،

لكــن وضعت له ضوابط ختفف من آثاره الســيئة .ومن أمثلته :بيع الســلم،
ويدخل يف ذلك :عقود االستصناع .وبيع التقسيط.

 -واإلجــارة ،وهلا صــور متعددة ،منهــا :اإلجارة يف األمــور الطبية،

والتعليميــة .ومن صورها :صكــوك اإلجارة ،وهي :أداة متميزة للسياســة
النقدية للدولة يف هذا العرص .وأداة للتمويل ،كإقامة بعض املرشوعات الكبرية

ذات النفع العام ،مثل :متويل بناء اجلســور ،واألنفاق ،والطرق ،واملطارات.
وتستعمل بدي ً
ال رشعي ًا لسندات القرض العام .وتصلح أداة لتمويل املصارف

اإلسالمية من أجل تعبئة املوارد املالية .ومن صورها :تأجري العني املشرتاة ملن

باعها.

 -ثــم احلوالة .والوكالة .وأداتان يف جانــب التمويل الزراعي .وأداة يف

جانب التمويل اإلسكاين.

 -وأداة متويل يف الثروة احليواين .وأداة متويل يف اجلانب التعاوين.

أدوات التمويل وموجهاته يف احلديث النبوي
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موجهات التمويــل يف ضوء احلديث النبوي ،هي عبارة عن تدابري
ثاني ًاِّ :

تتخذ حلامية االقتصاد ،وترشــيد حركته ،وأمهها مخســة ،وهي :اجتناب الربا
بشقيه ربا األموال ،وربا الديون واجتناب االحتكار ،ولكن بضوابط ،واجتناب

الغش بكل صوره .واجتناب الغرر الفاحش .ونزاهة الذمة املالية باالبتعاد عن
األسباب املؤدية لعكس ذلك ،مثل :الرسقة ،واالختالس ،والرشوة ،واهلدية.

التوصيات:
 .1يويص الباحث القائمني عىل رسم السياسات يف املصارف اإلسالمية،

وبالتعــاون مع املؤسســات احلكوميــة أن يطرحوا أدوات متويليــة ف َّعالة يف
اجلوانب :الصناعية ،والزراعية ،واإلسكان ،مع االهتامم بمبدأ إحياء املوات،
والثروة احليوانية؛ ملعاجلة مشكالت الغذاء والسكن.

 .2يدعو إىل االهتامم باملعامالت املاليــة ،بكل صورها املرشوعة ملعاجلة

الفقر والبطالة يف املجتمعات اإلسالمية .وألن االقتصار عىل بعض األدوات

كام جرى العمل عليه يف املصارف اإلسالمية ،جعلها بعيدة عن املجتمع ،قارصة

عن معاجلة مشكالته مما س َّبب سوء الظن هبا من قبل املسلمني ،وعدم انطالقها
االنطالقة املرجوة؛ إذ إن عدد املصارف اإلســامية يف املنطقة اإلسالمية ،كام

تشري اإلحصائيات بلغ ( )60مرصف ًا إســامي ًا ،بينام عدد املصارف التقليدية

( !)380وإذا كان هلا بعض العذر يف بداية نشأهتا ،فال عذر هلا اليوم بعد ميض
عرشات السنني عىل تلك النشأة!
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 .3يدعو إىل إحياء جانب التمويل التعاوين القائم عىل القرض احلســن،

وهــو جانب أخالقي وثيق الصلة بمبادئ الرشيعــة التي تنطوي عىل الرمحة،
واإلحسان بالناس.

 .4ينبغي التعاون بني كل من فقهاء الرشيعة ،وعلامء اإلدارة ،واالقتصاد،

والقانون إلجياد صيغ معارصة تضمن تفعيل تطبيقها.

االقتصاد والتمويل اإلسالمي بديالن ملعاجلة األزمة االقتصادية العاملية

99

االقتصاد والتمويل اإلسالمي
بديالن ملعاجلة األزمة االقتصادية العاملية
األستاذ الدكتور /عبداهلل حممد الشامي
أستاذ الفقه املقارن والدراسات اإلسالمية

املعهد البرتويل ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة

ال يظهر كثري من الدارسني للترشيع اإلسالمي يف الشكل الذي يربز قيمه

احلقيقية قوالً ،وعمالً ،ومشــاهدةً ،عوض ًا عــن احلديث عن القيم التي يراها

دارســوه ،املهتمون به ،املشاهد له .إن القيمة األساســية للترشيع اإلسالمي

تكمن يف أن قوانينه وأحكامه تقوم عىل األخالق املنبثقة من عقيدته اإلسالمية
احلقة التي جاء هبا الوحي اإلهلي ،وبالتايل ،فكل القوانني اإلسالمية للمعامالت

املالية أساســها القيم واألخالق اإلسالمية .وجوهر هذه القيم األخالقية هو
بيان املحظور واملســموح بــه يف املعامالت ،الذي ينتج عنه الكســب احلالل
الطيــب .وهذا هو الرس الذي جعل النظام االقتصادي اإلســامي ينفرد عن
سائر املذاهب االقتصادية ،وأنامطها التمويلية واالستثامرية املعارصة.

إن هــذه الدراســة ســتعطي ملحة موجزة عــن االقتصــادي التقليدي

واالقتصادي اإلســامي ،يتلوه النظام االقتصادي اإلســامي مبين ًا أهدافه،

ودعائمه ،وقيمــه ،ثم يأيت احلديث عن األزمة االقتصادية واملالية العاملية التي
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ال زال العامل يعاين منها ،مشــفوع ًا بتناولنا للتمويل اإلســامي القوة اجلديدة

يف الســوق املالية املعارصة ،وبيان املعامالت املتفقة مع الرشيعة اإلسالمية من
خالل ذكر نامذج حية من عقود املعامالت الرشعية.

وأخري ًا نختم بالتوصيات واملقرتحات التي توصلت إليها هذه الدراسة.

فنقــول بأن واقــع العامل االقتصادي واملايل املشــاهد قد أكد لنــا أن الرشيعة
اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان وأن نظامها يواكب احتياجات البرش كافة

السيام إذا كانت هي األســاس األول الذي يبنى عليه ترشيعاتنا ،ولذا ينبغي
أن تقوم هنضة علمية قوية لدراســة الفقه اإلســامي دراسة فقهية مقارنة من
خالل مؤسســات متخصصة ،وأن يكون مصدر ًا مــن مصادر القوانني  ،ألن

الفقه اإلســامي ليس جمرد األحكام الــواردة يف الكتب الفقهية املختلفة ،بل

يمثل الفقه اإلسالمي األحكام التي اســتنبطها الفقهاء قديام والتي يمكن أن

تستنبط اليوم والتي سوف تستنبط يف املســتقبل .فواقع املسلمني اليوم مملوء
بالقضايــا التي حتتاج إىل حلول والكثري ينتظر البت فيه من ذوي االختصاص

يف شــتى جماالت احلياة اخلصبة ،األمر الذي حيتــم عىل الباحثني املتخصصني
االهتامم هبذا اجلانب احليوي يف الترشيع .وأيضا ســيعني عىل معرفة التأصيل

الرشعي لألحكام يف إطار الرشيعة اإلســامية .وهبذا نخرج الفقه اإلسالمي
من بطون الكتــب إىل نور احلياة ونعرف حكم اهلل بصفة خاصة يف الشــؤون
االقتصادية واملعامالت املاليــة التي تقوم عليها احلياة يف هذا العرص ،ونجعل

هــذا الفقه فقها حيا يأخذ مكانه اجلدير بــه يف الزمن الذي نعيش فيه .وليس
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كام رصنا نعيش مع هذا الفقه اإلســامي عىل هامــش احلياة عموم ًا ،وختلفنا

عــن الركب الذي دائ ًام إىل األمام .كام كان من هذه النتائج أيض ًا ،أن وجد فينا
شــباب يئس من مجود الشــيوخ فأخذ حياول الطفرة بالدعوة إىل طرح املايض
واالجتهــاد للحارض بال قيد وال رشط ،ويف هــذا خطر أي خطر  .ونحن يف

حاجة أيضا أن يكون لنــا جممع فقهي يقف أمام معضالت احلياة مبين ًا حلوهلا

مكون ًا من علــاء الرشيعة والقانون متميزين بالبحث العلمي الدقيق حتدوهم
إليه الرغبة يف النهوض هبذا الفقه إىل دوره املنشود.

لقــد متيز االقتصاد والتمويل اإلســامي عن غريه بــأن معامالته املالية

تقوم عىل أســاس القيم واألخالق اإلســامية .وإن جوهر القيم اإلسالمية
واألخالقية هو بيان املحظور واملســموح به يف املعامالت ،وهبذا غدا التمويل
اإلسالمي هو القوة اجلديدة يف الســوق املالية املعارصة .فقد نمت اخلدمات

املرصفية اإلسالمية من كوهنا سوقا متخصصة لتصبح عنرص ًا رئيسي ًا يف معظم

األسواق املالية العاملية ،فقد بلغ حجم التمويل اإلسالمي أكثر من  800مليار

دوالر يف أكثر من  75دولة تقدم جمموعة واسعة ومتطورة من املنتجات ،ومن

املتوقع أن تشهد نموا مزدوج الرقم يف العقود املقبلة .فمن ال يدرك من أساتذة
االقتصاد الذين يتجاهلون هذا االجتاه أهنم يفقدون فرصا استثامرية عظيمة.

إن األزمة االقتصادية العاملية ترجع أســباهبا الرئيســية إىل تعديل معدل

القروض العقارية

 ،وقروض

الرهــن العقاري الثانــوي ( ،)Sub-prime loansوإعــادة بيع القروض
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( ،)Reselling of loansكل ذلك أدى إىل فقد الســيولة املالية لدى البنوك

وتعثر تســدية املقرتضني للمبالغ التــي تم اقرتاضها مــن البنود والرشكات
املمولــة األمر الذي اضطر البنوك والرشكات املمولة إىل حجز هذه العقارات

وعرضها للبيع يف املزادات بأقل بكثري من قيمتها احلقيقية جلبا للسيولة املالية.
ولذلــك فقد هنى اإلســام عن الربا والفائدة وشــجع عىل اســتخدام

االستثامر لتســهيل األعامل التجارية بدالً من القروض .اإلسالم يقدم بدي ً
ال

لنظام الفائدة من خالل املعامالت املتوافقة مع الرشيعة اإلســامية .ومنعت
النظام املايل اإلســامي لألزمة إذا تم تنفيذه عىل الصعيد العاملي عليه .وهبذا
يمكننا القول أنه لو كان النظام االقتصادي واملايل اإلسالمي قد وظف عاملي ًا ملا

وقعت هذه األزمة العاملية.
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السلم وتطبيقاته املعاصرة
الدكتور أمحد بن عبد العزيز احلداد

كبري مفتني ،مدير إدارة اإلفتاء بدائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل اخلريي بديب

احلمــد هلل الذي رشع الدين ،ويــره لعباده املؤمنني ،فأبــاح هلم ما فيه

الســلم لســد
نفعهــم ،وجعل مصاحلهــم معتربة ،وأحواهلم مقدرة ،فرشع َّ
احلاجات وحتقيق املصالــح املتبادالت ،والصالة والســام عىل خري من باع

واشرتى وقىض واقتىض ،سيدنا حممد الذي كل أحواله يف رضا.

وبعــــد ،فإن بيع السلم من أهم أبواب الفقه ،ملا فيه من نفع للمتعاملني،

وسد حلاجة الزارعني والصانعني ،ونحوهم من البائعني أو املشرتين ،وهو من

املعامــات التي جاءت الرشيعة والناس هبا يتعاملون ،ولكن من غري ضوابط
حافظة ،وال قواعد ثابتة ،فرشع له من األحكام ما حيفظه من اخلالف ،ويقيمه

عىل العدل واإلنصاف ،وقد كان من بالغ اهتامم الرشع فيه أن أنزل فيه أكرب آية
يف القرآن الكريم ،وحدث عنه النبي ﷺ حديث ًا مستفيض ًا ؛ ليعلم الناس كيف

يتعاملون ،وأن الرشيعة اإلسالمية أولتها بالغ اهتاممها.

وقــد ازدادت احلاجة إىل هــذا البيع يف هذا العرص الذي توســعت فيه

املعامالت ،وكثرت فيه احلاجات ،والســيام يف املصارف اإلسالمية التي جيب
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أن يكون مههــا األول التنمية االقتصادية واالجتامعية ،وعىل كثرة ما أوجدت
املصارف من منتجات ،وما أسهمت من إسهامات يف نفع الناس ويرست هلم

معاشــهم ،إال أهنا ظلت تراوح مكاهنا يف تفعيل هــذا الباب الذي حيقق نفعا
كبريا للصناعــة والزراعة والتجارة ،فكان من األمهية بمــكان بحثه فقهيا بام

حيقق النفع به وييرس تطبيقه يف ظل رشع اهلل املتني.

وقد وفقت « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب» يف جعل هذا

الباب املهم يف حماور منتداها « فقه االقتصاد اإلسالمي » تفعيل هذا الباب من
أبواب املعامالت ليكون ناهض ًا للمصارف اإلســامية للعمل اجلاد يف تطبيقه
بام خيدم قطاع املرصفية واحلاجة املبارشة للناس.

وقد أســهمت يف هذا امللتقى هبذا البحث املتواضع الذي حاولت جاهد ًا

أن أبــن فيه األحكام الرشعية التي عرضت يف حمــاور بحثه ،وغريها مما متس
احلاجة إليه.

تطبيقات السلم املعاصرة:
كم ًا
عقد الســلم من أهم العقود التي يمكن أن تفيد املرصفية اإلسالمية ّ

ونوع ًا ؛ إذ يتحقق به تنشــيط حركة االقتصاد ،مــن خالل العقود التي جيرهيا
الزراع والصناع مع املصارف لتمويل مزارعهم ومصانعهم ،فيوفرون ســيولة

يســتطيعون هبا اإلنتاجية الربحية ،كام تستفيد املصارف فائدة كربى من خالل

توظيف املال الذي تعج به خزائنها وال تســتطيع تنميته بالوســائل التي حتقق

السلم وتطبيقاته املعاصرة
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نوعــ ًا من احلامية والربحية ،فهــي تعاين كثريا من إدارة االســتثامر ،كام تعاين
البنوك التقليدية من إدارة السيولة بسبب الوفرة املالية الكبرية لدهيا.

فإذا ف َّعلت هذا الباب استطاعت حتريك كثري من املصانع املتعثرة ،واملزارع

الداثرة واخلارسة.

قال العالمــة الدكتور صديق الرضير حفظه اهلل :عقد الســلم يمكن أن

يطبق يف جماالت عديدة ،ويكون بديال رشعيا للتمويل بالقرض بفائدة يف كل
املجاالت التي حيتاج فيها إىل التمويل؛ املجال الزراعي والصناعي والتجاري،

وحيقق مصلحة املمول  -املســلم إليه  -واملمول -املســلم  -يف احلصول عىل
املنتجات الزراعيــة والصناعية والتجارية بأثامن رخيصــة ومرشوعة ،متكن

واملمول حتقيق مصلحة املجتمع
املمول
ِّ
من الربح احلــال ويف حتقيق مصلحة َّ

بتشــجيع الزراعة والصناعة والتجــارة التي تعود عىل النــاس مجيعا بالنفع،
وختليــص املجتمع من األرضار التي تصيبه من التعامل بالربا ،وســد حاجة

الناس مجيعا هلذا التعامل .

وذكر العالمة الدكتــور نزيه محاد حفظه اهلل أن الســلم يعترب أداة متويل

(ائتــان) ذات كفــاءة عالية يف االقتصاد اإلســامي ،ويف نشــاط املصارف
اإلســامية من حيث مرونتها واســتجابتها حلاجة التمويل املختلفة ،ســواء

كان متويال قصري األجل أو متوســطه أو طويله ،واستجابتها حلاجات رشائح
خمتلفة ومتعددة من العمالء ،سواء كانت من املنتجني الزراعيني أم الصناعيني

أم املقاولني ،أم من التجار ،واســتجابتها لتمويل نفقات التشــغيل والنفقات
الرأس مالية األخرى ،وذكر صورا تطبيقيه كثرية يف فصل كامل.
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وقد ذكر جممع الفقه اإلسالمي يف قراره اخلاص بالسلم الصادر يف دورته

التاسعة ،وكان مما أشار إليه من تطبيقات األبواب التالية:

أ) يصلح عقد الســلم لتمويــل عمليات زراعية خمتلفــة ،حيث يتعامل

املرصف اإلســامي مع املزارعني الذيــن يتوقع أن توجد لدهيم الســلعة يف
املوســم من حماصيلهم أو حماصيل غريهم التي يمكن أن يشرتوها ويس ّلموها

إذا أخفقوا يف التسليم من حماصيلهمَ ،ف ُي َقدِّ ُم هلم هبذا التمويل نفع ًا بالغ ًا ويدفع

عنهم مشقة العجز املايل عن حتقيق إنتاجهم.

ب) يمكن استخدام عقد الســلم يف متويل النشاط الزراعي والصناعي،

والســيام متويل املراحل السابقة إلنتاج وتصدير الســلع واملنتجات الرائجة،

وذلك برشائها َسل ًام وإعادة تسويقها بأسعار جمزية.

ج) يمكن تطبيق عقد السلم يف متويل احلرفيني وصغار املنتجني الزراعيني

والصناعيني عن طريق إمدادهم بمستلزمات اإلنتاج يف صورة معدات وآالت
أو مواد أولية كرأس مال ســلم مقابل احلصول عــى بعض منتجاهتم وإعادة

تسويقها.

ويمكن كذلك أن يستفاد منه يف مجيع السلع واملعادن واحليوان والبضائع،

وحتى املنافع عند مجاعة من الفقهاء ،كام أنه يمكن جتزئة تسليم املسلم فيه عىل
أوقات متفرقة معلومة ،وأن يكون سل ًام حاالً أو مؤجالً ،وأن يكون رأس مال
السلم نقد ًا أ وسلع ًة ،أو طعام ًا أو حيوان ًا.

السلم وتطبيقاته املعاصرة
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ويمكــن أيض ًا اللجــوء إليه يف متويــل األصول الثابتــة كبديل للتأجري

التموييل ،حيث يقوم املرصف بتمويل األصــول الثابتة الالزمة لقيام املصانع
احلديثة أو إلحالهلــا يف املصانع القديمة القائمة وتقديم تلك األصول كرأس

مال سلم مقابل احلصول عىل جزء من منتجات تلك املصانع عىل دفعات وفقا
آلجال تسليم مناسبة.

ومن التطبيقات احلديثة الواســعة العمل لبيع السلم (املشهور بني الناس

بقرض الســلم) ،واملختــار من صيغ مخس قدمت لتكــون بدي ً
ال عن التورق
املنظم ،بضوابط اعتمدهتا اهليئة الرشعية ،وهي:

 - 1جيــب أن تراعى يف مجيع صيغ وتطبيقات عقد الســلم ،فيام مل يرد يف

هــذه الفتوى ،الضوابط الواردة يف املعايري الرشعية هليئة املحاســبة واملراجعة

للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وخاصة معيار السلم والسلم املوازي رقم 10

ومعيار اجلمع بني العقود رقم  25ومعيار القبض رقم .18

 - 2جيــب أن تكون مجيع عمليات البيــع حقيقية ال صورية ،تنقل امللك

والضامن من البائع إىل املشرتي.

 - 3جيب أال تتــم عمليات البيع قبل متلك البائــع وقبضه للمبيع قبضا

رشعيا ناقال للضامن ،سواء كان حسيا أو حكميا.

 - 4إذا كان البنك وكي ً
ال عن املســلم إليه ىف رشاء بضاعة السلم فليس له

رشاؤها بأكثر مــن ثمن املثل دون إذن املوكل ،وأما إذا كان أصيال فله أن يبيع

البضاعة بالثمن املوعود به أو بأقل منه.
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 - 5جيب أال يؤول عقد الســلم إىل حصول املتعامل (املســلم إليه) من

البنك (املســلم) عىل نقد عاجل مقابل نقد آجل أكثر منه مضمون للبنك عىل
املتعامل ،كأن يكون حتديد كمية البضاعة املباعة سلام عىل أساس مبلغ حمدد.

وقد جعل هذا املنتج املرصيف قارص ًا عىل الســلم يف ســلعة معينة ،وهي

ســلعة الســكر الذي تنتجه رشكة للســكر ،وفق اتفاقيات وعقود بينه وبني
الرشكة ،وبينه وبني املستفيدين.

وعىل اهليئــة الرشعية يف البنك وعىل املدققني الرشعيني عبء تطبيق هذه

الضوابط املهمة ،فإن الواقع العميل هلذا العقد ال يمثل هذه الضوابط.

والنامذج كثرية عىل تفعيل بيع الســلم يف املصارف اإلســامية ،ال سيام

بعض البنوك اإلســامية فقد نشطت الزراعة كثري ًا بسببه ،وحققت توازن ًا بني
سعر التكلفة والربح مع تكاثر املحصول وتضخم العملة ،وفعله بعض البنوك
اإلســامية وال يزال يتعامل به أحيانا لتنمية بعض الدول األعضاء ،يف بعض
الصناعات النفطية واألولية وحيقق نتائج جيدة.

وينبغي تنشــيط هذا العقد وتوســيع جماالته زراعيــا وصناعيا وتوريدا

حتى حيقق أكرب فائدة ونفع يف التنمية االقتصادية املحلية وال ســيام بني الدول
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي والسوق اإلسالمية املشرتكة.

ويمكن التحوط له بعقود ســلم موازية وذلك برشوط وضوابط السلم

احلقيقي ،وقد بحثت املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة املالية «األيويف»
وأصدرت املعيار رقم  10للســلم والســلم املوازي ،وجاء يف السلم املوازي

الضوابط التالية:

السلم وتطبيقاته املعاصرة
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السلم املوازي:
 1/6جيوز للمســلم إليه أن يعقد سل ًام موازي ًا مســتق ً
ال مع طرف ثالث

للحصول عىل سلعة مواصفاهتا مطابقة للسلعة املتعاقد عىل تسليمها يف السلم
األول ليتمكــن من الوفاء بالتزامه فيه ،ويف هذه احلالة يكون البائع يف الســلم
األول مشرتي ًا يف السلم الثاين.

 2/6جيوز للمســلم أن يعقد سل ًام موازي ًا مســتق ً
ال مع طرف ثالث لبيع

سلعة مطابقة يف مواصفاهتا للسلعة التي اشرتاها بعقد السلم األول .ويف هذه
احلالة يكون املشرتي يف السلم األول بائع ًا يف السلم الثاين.

 3/6يف كلتــا احلالتني املذكورتــن يف البندين  1/6و 2/6ال جيوز ربط

عقد سلم بعقد سلم آخر ،بل جيب أن يكون كل واحد منهام مستق ً
ال عن اآلخر

يف مجيع حقوقه والتزاماته ،وعليه فإن أخل أحد الطرفني يف عقد السلم األول
بالتزامــه ال حيق للطرف اآلخر ( املترضر باإلخالل ) أن حييل ذلك الرضر إىل

من عقد معه سل ًام موازي ًا ،سواء بالفسخ أو تأخري التنفيذ.

 4/6تنطبق مجيع أحكام السلم املبينة يف البنود  5/1عىل السلم املوازي.
وهذا حيقق الربح ومحاية رأس مال البنك بقدر كبري.
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بعض إشكاليات استثمار املال
يف املصارف اإلسالمية
د .محزة عبد الكريم محاد

أستاذ زائر بجامعة اإلمارات العربية املتحدة
هتدف هذه الورقة إىل حتليل بعض إشــكاليات استثامر املال يف املصارف

اإلسالمية ،من خالل اإلجابة عىل األسئلة البحثية اآلتية :ما مفهوم االستثامر

لغة واصطالح ًا وما مدى مرشوعيته؟ وما أبرز إشــكاليات اســتثامر املال يف

املصارف اإلسالمية؟ وما اآلثار املرتتبة عىل هذه اإلشكاليات يف واقع االستثامر
يف املصارف اإلسالمية؟ وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل.

توصلت الدراســة إىل كون االستثامر يف اللغة عىل عدة معاين؛ منها :محل

الشــجر ،والولد ،والنامء والكثرة وأنواع املال ،وقد استخدم الفقهاء مصطلح

االســتثامر ضمن معنيني :األول االســتثامر املعنوي ،والثاين االستثامر ضمن
املجال االقتصادي ،أما االســتثامر من املنظور اإلســامي فيمكن تعريفه بــ:

«توظيف املسلم ماله أو جهده يف نشاط اقتصادي مرشوع ،هبدف احلصول عىل
نفع يعود عليه أو عىل غريه يف احلال أو املآل» ،وقد ثبتت مرشوعية االستثامر يف
العديد من النصوص الرشعية.

وتوصلت كذلك إىل تنوع إشكاليات استثامر املال يف املصارف اإلسالمية

إىل قسمني:
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األول :إشــكاليات مصدرها عوامل داخلية  -املتعاملون املســتثمرون،

ويمكن تقسيم هذه اإلشكاليات إىل أنواع رئيسة؛ هي:

النوع األول :اإلشكاليات التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم توفر املواصفات

األخالقية يف العميل املستثمر.

والنوع الثاين :اإلشكاليات التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم توافر الكفاءة

اإلدارية والفنية واخلربة العملية لدى املستثمر.

والنوع الثالث :اإلشكاليات التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم سالمة املركز

املايل للعميل املستثمر.

والنوع األخري :إشكاليات مصدرها نوعية املوارد البرشية املتاحة.
ّأما القســم الثاين من إشــكاليات اســتثامر املال يف املصارف اإلسالمية

فهو إشــكاليات مصدرها عوامل خارجية ،وهي مرتبطة باألنظمة والقوانني
الســائدة ،فالتعليامت واألنظمة التي حتكم عمل هــذه املصارف صممت يف

جمملها خلدمة املصارف التقليديــة ،ولذلك فمن الطبيعي أن تواجه املصارف

اإلســامية صعوبة يف التعامــل مع هذه التعليامت التــي ال تأخذ يف االعتبار
خصوصيات العمل املرصيف اإلســامي ،ومع ذلك فهذه املخاطر ختتلف من

مرصف آلخر حسب البلد الذي يعمل فيه واللوائح املرصفية التي خيضع هلا،
فض ً
ال عن بعض اإلشكاليات املرتبطة بالرقابة الرشعية.
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وتوصلــت أيض ًا إىل أن وجود تلك اإلشــكاليات أ َّثر يف واقع اســتثامر

املال يف املصارف اإلســامية من جهة االبتعاد عن األساليب االستثامرية التي

تعتمد عىل مبدأ املشــاركة يف املخاطرة ،حيث إن بعض املصارف اإلســامية

تفضل األساليب االستثامرية التي متتاز بارتفاع عامل الضامن وانخفاض نسبة
املخاطــرة ،خاصة بيع املرابحة ،إضافة إىل االعتامد عىل االســتثامرات قصرية
األجل.

سعت هذه الدراسة إىل حتليل بعض إشكاليات استثامر املال يف املصارف

اإلسالمية ،وقد توصلت إىل مجلة من النتائج؛ من أبرزها:

 -يمكن تعريف االســتثامر من املنظور اإلســامي بـ «توظيف املســلم

ماله أو جهده يف نشاط اقتصادي مرشوع ،هبدف احلصول عىل نفع يعود عليه
أو عىل غريه يف احلال أو املآل» ،وقد ثبتت مرشوعية االســتثامر يف العديد من

النصوص الرشعية.

ثمة إشكاليات الستثامر املال يف املصارف اإلسالمية مصدرها عوامل
ّ -

داخلية-املتعاملون املستثمرون ،وتقســم إىل أنواع رئيسة؛ هي :النوع األول:

اإلشكاليات التي يمكن أن تنشأ بســبب عدم توفر املواصفات األخالقية يف

العميل املســتثمر ،والنوع الثاين :اإلشكاليات التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم
توافر الكفاءة اإلدارية والفنية واخلربة العملية لدى املســتثمر ،والنوع الثالث:
اإلشــكاليات التي يمكن أن تنشأ بســبب عدم ســامة املركز املايل للعميل
املستثمر ،والنوع األخري :إشكاليات مصدرها نوعية املوارد البرشية املتاحة.

بعض إشكاليات استثمار املال يف املصارف اإلسالمية
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ثمة إشكاليات الستثامر املال يف املصارف اإلسالمية مصدرها عوامل
ّ -

خارجية ،وهي مرتبطة باألنظمة والقوانني الســائدة يف البلد الذي يوجد فيه

املرصف اإلسالمي.

 -من أبرز آثار اإلشــكاليات يف واقع االستثامر يف املصارف اإلسالمية؛

االبتعاد عن األساليب االستثامرية التي تعتمد عىل مبدأ املشاركة يف املخاطرة.

وتويص الدراســة برضورة قيام املصارف اإلســامية ببناء إسرتاتيجية

متكاملة لتقليل املخاطر؛ بحيث تســعى املصارف قدم ًا يف دفع عملية التنمية

يف املجتمعات.
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دور اهليئات الرقابية يف خصوصية
حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية
الدكتور قتيبة عبد الرمحن العاين
منسق أكاديمي

املؤسسة اإلسالمية للرتبية والتعليم
تعد عملية تطوير حوكمة الرشكات واملؤسســات املالية اإلســامية يف

الوقــت احلارض أمر ًا رضوري ًا يصب يف اجتاه تدعيــم وتعزيز مكانة املصارف
يف االقتصاد ،مع ضامن جتنب خمتلف املخاطر بــا فيها املخاطر املالية ،خاصة
بعد الفضائح املالية الكثرية واالهنيــارات االقتصادية املتعددة ،وما تبعها من
أحداث متالحقة يف األســواق املالية من فســاد إداري وحماسبي ،فض ً
ال عن

ضعف اجلانب الرقايب عىل األنشــطة املالية املختلفة يف املؤسسات املالية وغري

املالية ،وغري ذلك من األســباب التي أدت بدورها إىل بروز تساؤالت عديدة

حول رضورة وضع جمموعــة من الضوابط األخالقية واملبــادئ املهنية التي
يمكن أن تتكفل يف محاية حقوق األطراف املعنية (أصحاب املصالح).

ال شك أن وجود نظام موحد وفعال حلوكمة املصارف اإلسالمية يسهم

بشــكل كبري يف تكوين قاعدة من الثقة والشفافية املتعلقة بالعمليات املرصفية
اإلســامية السليمة ،ويستهدف يف الوقت نفســه حتسني كفاءة وأداء األعامل
املرصفية اإلســامية .لذلك حرصت هذه الورقــة العلمية عىل توضيح أمهية

دور اهليئات الرقابية يف خصوصية حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية
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توافر بنيــة حوكمية متكاملة تعــزز نمو وازدهار املؤسســات املالية ،ومتكن
السلطات الرقابية من تدقيق املنتجات املالية بناء عىل عنارص حاكمية إسالمية

وليس ربويه .

من خالل ما تقدم نجد أن املصارف اإلســامية يواجهها نظام حوكمة

مزيج بــن قواعد وأنظمة مفروضــة من طرف املســامهني واهليئات الدولية
التقليدية ،ونظام حوكمة إســامي صادر عن :جملس اخلدمات اإلســامية

( )IFSPومعايري صادرة عن منظمة املحاســبة والتدقيق للمؤسسات املالية

اإلسالمية ( ،)AAOIFIواملجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية

( ،)Cibafiإضافة إىل اهليئات املختصة بالرقابة الرشعية.

هذا ما ســيتم مناقشــته يف هذه الدراســة اهلادفة إىل إزالة الضبابية التي

تواجههــا املؤسســات املالية عند تطبيــق احلوكمة  -الصــادرة عن جهات
متعددة  -بام حيقق توافق ًا أفضل بني األهداف واملقاصد التي أنشئت من أجلها

املؤسسات املالية اإلسالمية ورفع كفاءهتا.

ومما ال شــك فيه أن هــذا املوضوع يزداد أمهيــة يف دول جملس التعاون

اخلليجــي عىل وجه العمــوم ،ويف دولة اإلمارات العربيــة املتحدة عىل وجه
اخلصوص ،نظر ًا الزدياد دور الصريفة اإلسالمية بدولة اإلمارات ،والعتبار

ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي عىل مستوى العامل بأكمله.
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النتائج:
 .1تعتــر احلوكمة بمبادئها ومعايريها وما تفرتضه من شــفافية ونزاهة

صامم األمان للمؤسسات املالية عموم ًا واإلسالمية منها عىل وجه اخلصوص.
 .2تعترب الرقابة الرشعية بام حتتكم إليه من مبادئ وما ترسمه من سياسات

وكذلك ما تنتجه من آليات تدقيقية املكون الرئيس للحوكمة يف املؤسســات
املالية اإلسالمية ،ولذا فإن اجلهد األكرب ينبغي أن يوجه إىل تطويرها وتفعيلها.

 .3إن التوازن بني املصالح املتعارضة واملتزامحة لألطراف املكونة للمنشأة

اإلنتاجية واملســتفيدين منها أو املتعاملني معها من أهم الغايات التي تســعى

احلوكمــة إىل حتقيقها .إن النصوص العامة يف الــرع املطهر وقواعده الكلية
ومقاصده املرعية تدل عىل مرشوعية احلوكمة يف امتداداهتا الرشعية واإلدارية

واملالية والرقابية.

 .4إن وجود احلوكمة واملعرفة النظرية بأدبياهتا ،وكذا اإلملام بمعايريها،

ومبادئهــا ال تكفي للقيام بالــدور املأمول منها ،بل البــد أن يرافق ذلك كله

تطبيق حازم صارم هلا وتدقيق مستنري مستبرص عىل إعامل معايريها واالحتكام
إىل مبادئها.

 .5إن احلوكمة اإلســامية توفر احلامية بصورة شــاملة لــكل من يتأثر

بنشاط املؤسسة املالية اإلســامية بغض النظر عن موقعه يف تلك املؤسسة أو

درجة استفادته منها أو درجة تأثره بسياساهتا وقراراهتا.

دور اهليئات الرقابية يف خصوصية حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية
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التوصيات:
توصلت الدراسة إىل مجلة من التوصيات فيام ييل أبرزها:
 .1تويص الدراسة املؤسســات املالية اإلسالمية باعتامد مبادئ احلوكمة

ومعايريها وصوالً إىل اســتثامر وادخار آمنني وبعيد ًا عن اهلزات املالية التي قد
تعرتي تلك املؤسسات نتيجة لغياب احلوكمة السليمة والرشيدة.

 .2وتــويص الدراســة أيض ًا بالعمــل عىل إجياد مؤسســات للحوكمة

اإلســامية تعمل عىل إجياد املعايري املوحدة للحوكمة اإلسالمية ويتم تطبيقها
من خالل كل املؤسسات املالية اإلسالمية.

 .3رضورة وجود هيئــة رشعية عليا يف املرصف املركزي لتوحيد املعايري

واألطر يف منظومة عمل القطاع املرصيف اإلسالمي.

 .4إن ما ينقص جملس املعايري املحاسبية واملراجعة هو تعيني املستشارين

القانونيني لوضع رأهيم القانوين حول املعايري املحاسبية.

 .5تشــكيل هيئة إســامية للتدقيق تتمتع باالســتقاللية عن املصارف

يكون من واجباهتا التأكد من قيام املؤسســات املالية اإلسالمية بتطبيق معايري

احلوكمة.
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مدى تطبيق أدوات احلاكمية املؤسسية
يف املصارف اإلسالمية
دراسة حالة
د .هناء حممد هالل احلنيطي

أستاذ املشارك يف قسم املصارف اإلسالمية
عميد كلية املال واألعامل

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية /األردن
استهدفت الدراسة الرتكيز عىل بيان احلاكمية املؤسسية من حيث :املفهوم
واألمهية واألســباب واإلجيابيات ،واألدوات الداخليــة واخلارجية وماهية
احلاكمية املؤسسية يف املصارف اإلسالمية ،وتوصلت الدراسة إىل أن احلاكمية
املؤسسية نشأت نتيجة عدة أسباب أمهها :األزمات املالية واإلدارية واملخاطر
التي تعرضت هلا العديد من البنوك يف العامل ومشكلة الوكالة التي هي السبب
األهم يف ابتكار احلاكمية املؤسســية ،وأن املصارف اإلسالمية تويل احلاكمية
املؤسســية قدر ًا عظي ًام من اهتاممها وأدبياهتا للقواعد األخالقية والعقدية التي

يمكــن أن تكون صامم األمــان يف امتثال جيد وحســن ملقتضيات احلاكمية.
وأوصت الدراسة بإعادة النظر يف تعليامت احلاكمية املؤسسية  2014الفتقاره
إىل كثري من بنود األدوات اخلارجية للحاكمية املؤسسية.

مدى تطبيق أدوات احلاكمية املؤسسية يف املصارف اإلسالمية
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مشكلة البحث:
أصبحت احلاكمية املؤسسية حتتل اهتامم ًا بالغ ًا لدى الكثري من املؤسسات

والرشكات يف ظل ما يشــهده العامل من أزمات مالية واقتصادية حادة ،حيث

تتجه األنظــار إىل التخفيــف من حدة املخاطــر واألزمات التــي تواجهها
املؤسســات والرشكات بام فيها البنــوك بمختلف أنواعها نتيجة ممارســاهتا
اخلاطئــة يف الرقابة واإلرشاف وتضــارب املصالح بني األطــراف املتعاقدة
وكغريه من املؤسسات يعترب بعض البنوك اإلسالمية جزء ًا من املنظومة املالية،

مما يرتتب عليه مواكبة العرص والتطور فأخذ بتطبيق دليل احلاكمية املؤسســية
منــذ عام  2007وأصدر دلي ً
ال خاص ًا به للحــدّ من املخاطر التي قد يتعرض

هلا ،ومن هنا فإن الغرض من البحــث هو بيان مدى تطبيق أدوات احلاكمية
املؤسسية يف املصارف اإلســامية .و بناء عىل ما سبق يمكن تلخيص مشكلة
الدراسة بالتساؤالت اآلتية:

 - 1ما مفهوم احلاكمية املؤسسية؟
 - 2ما هي األدوات الداخلية واخلارجية للحاكمية املؤسسية؟
 - 3ما هي العقبات والتحديات التي تواجه تطبيق احلاكمية املؤسســية

وما هي احللول املقرتحة ؟

 - 4ما هــي احللول املقرتحــة لتطبيــق احلاكمية املؤسســية يف البنوك

اإلسالمية؟

 - 5ما مدى تطبيق أدوات احلاكمية املؤسسية؟
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أهمية البحث:
تستمد الدراسة أمهيتها من اإلسهامات التي يتوقع إضافتها عىل املستويني

النظري والتطبيقي ،وتكمن أمهيتها يف كوهنــا تبحث يف أحد املواضيع املهمة
واملعارصة ،وهو موضوع أدوات احلاكمية املؤسسية يف البنوك اإلسالمية ،كام

تظهر أمهية الدراسة بشكل ٍ
مواز لألمهية املتزايدة التي يشهدها القطاع املرصيف

اإلســامي .وكذلك مدى تطبيق املصارف اإلســامية للحاكمية املؤسسية.
لذلك جاءت هذه الدراسة للبحث عن مدى تطبيق أدوات احلاكمية املؤسسية
يف البنوك اإلســامية ،واالســتفادة مــن النتائج يف اختاذ القــرارات املتعلقة
باحلصول عىل األموال بالشــكل األمثل واستثامر هذه األموال بكفاءة ،يف ظل
الظروف والتغريات التي يشهدها العامل اليوم.

أهداف البحث:
بنا ًء عىل مشكلة البحث يسعى البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 .1التعريف باحلاكمية املؤسسية.
 .2توضيح األدوات الداخلية واخلارجية للحاكمية املؤسسية.
 .3بيان العقبات والتحديات التي تواجه تطبيق احلاكمية املؤسســية وما

هي احللول املقرتحة.

 .4مدى تطبيق احلاكمية املؤسسية.

مدى تطبيق أدوات احلاكمية املؤسسية يف املصارف اإلسالمية
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النتائج:
 - 1إن إشكالية احلاكمية املؤسسية تعترب أكثر تعقيد ًا يف القطاع املرصيف من

القطاعات األخرى ،وذلك نظر ًا الحتواء املصارف عىل جمموعة من العنارص
ال توجد يف القطاعات األخرى مثل إدارة املخاطر النظامية وغري النظامية.

 - 2إن املصارف اإلســامية تويل احلاكمية املؤسســية قــدر ًا عظي ًام من

اهتاممها وأدبياهتــا للقواعد األخالقية والعقدية التــي يمكن أن تكون صامم
األمان يف امتثال جيد وحسن ملقتضيات احلاكمية.

 - 3تعاين البنوك اإلسالمية كغريها من البنوك من العديد من التحديات

والعقبات يف ممارســة احلاكمية املؤسســية ،وأمهها افتقار احلاكمية املؤسسية
للمرونة والتكييف يف لوائحها وقواعدها مع البيئة الداخلية واخلارجية للبنك
لتتالءم مع اآلليات املتعلقة بنشاط البنك.

 - 4يؤدي ممارســة احلاكمية املؤسســية إىل املســامهة يف توضيح حقوق

وواجبات كل األطراف املعنية يف البنك اإلسالمي.

 - 5غيــاب الوعي الــكايف والثقة ملفهوم وأمهية احلاكمية املؤسســية يف

البنوك اإلسالمية.

 - 6ينفرد دليل احلاكمية املؤسســية الصادر عن بعض البنوك اإلسالمية

عام هو صادر من البنك املركزي هبيئة الرقابة الرشعية ،ودائرة التدقيق الرشعي،
والعالقة مع أصحاب حسابات االستثامر.
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 - 7غياب األدوات اخلارجية للحاكمية املؤسســية يف تعليامت احلاكمية

املؤسسية.

التوصيات:
 - 1إعادة النظر يف تعليامت احلاكمية املؤسسية  2014الفتقاره إىل كثري

من بنود األدوات اخلارجية للحاكمية املؤسسية.

 - 2عىل البنوك اإلسالمية إعطاء اهتامم أكرب لصغار املسامهني واملستثمرين

يف دليل احلاكمية املؤسسية .

 - 3أن تعمل البنوك اإلســامية عىل اســتحداث وحدة متخصصة يف

تعليامت احلاكمية املؤسسية داخل البنك.

 - 4عقد املؤمترات والندوات العلمية التي تعنى باحلاكمية املؤسسية.

املشكلة االقتصادية يف املذاهب االقتصادية :التأطري الفكري وتصورات املواجهة

123

املشكلة االقتصادية يف املذاهب االقتصادية
التأطري الفكري وتصورات املواجهة
د .حممد حييى حممد الكبيس

أستاذ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي -اجلامعة
اليمنية – كلية العلوم الرشعية والقانونية

من أهم القضايا التي تناقــش يف االقتصاد تصور االقتصاديات املختلفة

للمشــكلة االقتصادية؛ ألنه بنا ًء عىل هذه النظرة تتشكل فكريا وعمليا آليات
هذه املذاهب االقتصادية ملعاجلة املشكلة االقتصادية ،ولذا فموضوع املشكلة

االقتصادية هو موضوع االقتصاد كله ،واالتفاق شــبه حاصل عىل تشخيص

املسألة يف معظم مظاهرها ،واالختالف هو يف بيان أسباهبا ووسائل معاجلتها.

وتكمن املشكلة االقتصادية يف الندرة النســبية ،وهي عدم كفاية املوارد

االقتصادية حلاجات اإلنســان االقتصادية ،وألمهية هــذا املصطلح يف الفكر

فقد أقام دراساته االقتصادية حول مشكلة الندرة ،حتى َّ
إن بعضهم ُيطلق عىل
ِ
االقتصــاد (علم الندرة) ،ووضعت تصورات العالج بالســاح باحلرية
عل ِم
االقتصادية وإعامل جهاز الثمن يف إطار السوق بحيث يقوم بتوزيع املوارد عىل

االســتخدامات املختلفة باعتباره يعكس رغبات املستهلكني وتوجيه املنتجني

إىل األنشطة التي جيب أن تتجه إليها مواردهم ،ومن خالل االهتامم بالتنمية.

واالشــراكية كانت ترى َّ
أن املشــكلة يف التناقض بني أشــكال اإلنتاج
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ِ
املوجه واملسيطر عىل
والتوزيع ،فاملشــكلة ناجتة من
شــكل اإلنتاج الذي هو ِّ

توزيع العائد يف النهاية ،فيكون العالج يف تغيري أشكال ووسائل اإلنتاج بإلغاء
امللكية اخلاصة ،وقيام جهاز التخطيط املركزي بتوجيه النشاط االقتصادي.

وأ َّمــا يف االقتصاد اإلســامي فقــد اختلف علامء ومفكــرو االقتصاد

اإلســامي يف بيان املشــكلة االقتصادية ،وبيان أســباهبا بني املنع من القول
بالندرة واالعتقاد بصحتهــا ،والتفصيل بني منعها يف الرضوريات وإمكانيتها

يف الكامليات.

وبعد البحث يمكن القول إن املشكلة االقتصادية هي يف قلة كفاية املوارد

املتاحة إلشباع احلاجات اإلنســانية لفرد أو جمتمع يف فرتة زمنية معينة ومكان

معني ،وعالجها بانطالق اإلنسان يف استغالل موارد األرض ،وقيامه بام جيب

عليــه من إعانة اآلخرين ومد يد العون هلــم أكثر من جمرد توفري الرضوريات
األساسية للمعيشة ،وإنام رفع مستوى املعيشة وحتسينه.

فاملــوارد كافية لكل البرش املوجودين حالي ًا ،وســتكفي كذلك لكل من

تم االستفادة من املوارد بالشكل األمثل ،وكذلك يمكن االستفادة
ســيأيت إذا َّ
من زيادة عدد البرش يف زيادة إنتاجية املوارد.

وكام َّ
أن اإلســام قد عالج األســباب التي تعود عىل الفرد من نفسه من
ٍ
ٍ
ٍ
وإيثار للدعة ،فقد غطى أيضــ ًا جانب العجز الواقع من خالل
ومخول
كســل
الدعوة إىل املشــاركة اخلارجية مــن أفراد املجتمع وهيئاتــه يف إقالة العثرات
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والتعــاون البنَّاء ،وعىل هذا فقد غطى اإلســام بمنهجه الثغرات احلاصلة يف

البنيان االجتامعي للمجتمع املسلم من قبل الفرد ،ومن بعدها دعا إىل املشاركة
املجتمعية يف العالج.

تصور الفكر االقتصادي اإلسالمي ملواجهة وعالج املشكلة
االقتصادية:
وأ َّما عن الرؤية اإلســامية حلل هذه املشــكلة من اجلانب االقتصادي،

فالذي يراه الباحث َّ
أن احلل حيتاج أوالً إىل حتليل املشــكلة االقتصادية حتليال

صحيح ًا واقعي ًا قائ ًام عىل أرقام ُمو َّثقــة وصحيحة ،والنظر يف تأثريات الزمان

واملــكان يف بروز املشــكلة االقتصادية التي تعني« :قلة كفايــة املوارد املتاحة
إلشباع احلاجات العامة لفرد أو جمتمع» ،واخلروج بصورة تفصيلية لألسباب،
ٍ
ٍ
األسباب يف ثالث جمموعات
تفصييل أيض ًا ،وعادة تنحرص
بعالج
ثم اخلروج
ُ
رئيسة كالتايل:

 .1منهــا ما يرجــع إىل املوارد املوجــودة ،وضعف إمكانية االســتفادة

للتقصري احلاصل من املجتمع أو األفراد ،وكذا التخلف احلاصل يف الوســائل

التقنية التي تعني عىل االستفادة من هذه الوسائل.

 .2ومنها ما يرجع إىل اإلنسان مع نفسه من اليأس والكسل أو العجز.
 .3ومنها ما يرجع إىل اإلنسان مع غريه من الظلم والتعدي ،وقلة الرمحة

والتعاون.
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ٍ
ٍ
وأرى َّ
واحد جاء يف
حديث
أن هذه األســباب قد ذكرها النبــي ﷺ ،يف

بيان حلالة معينة كان ُ
يعيش صاح ُبها مشكل ًة اقتصادي ًة شخصية ،فأرشده النبي

ﷺ ،إىل االســتعاذة باهلل عز وجل من آثارها ،ومن هــذا احلديث نأخذ أيض ًا
األسباب املوصلة هلذه املشكلة ،فعن أيب س ِع ٍ
يد ْ
الُدْ ِر ِّي قال « :دخل رسول اهلل
َ

ات َي ْو ٍم المس ِ
ــجدَ فإذا هو بِ َر ُج ٍل من ْالَن َْص ِ
ار ُي َق ُال له أبو ُأ َما َم َة .فقال:
ﷺَ ،ذ َ
َ ْ
ِ
ِ
اك جالِســ ًا يف المس ِ ِ
هو ٌم
ــجد يف َغ ْ ِي َو ْقت َّ
يا َأ َبا ُأ َم َام َة ،ما يل َأ َر َ َ
الص َلة ؟ قالُ ُ :
َ ْ
ون يا َر ُس َ
َل ِز َمتْنِــي َو ُد ُي ٌ
ب
ــول اهلل .قال :أ َف َل ُأ َع ِّل ُم َك ك ََلم ًا إذا
َ
أنــت ُق ْل َت ُه َأ ْذ َه َ
ــك َو َق َض َعن َْك َد ْين ََك؟ قالَ :ب َل يا َر ُس َ
ه َ
ــول اهلل .قالُ :ق ْل إذا
اهلل عز وجل َ َّ
الحز َِنَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
الله َّم إين َأ ُعو ُذ بِ َ
ك من
ت وإذا َأ ْم َســ ْي َ
َأ ْص َب ْح َ
ك من َ
تُ :
اله ِّم َو َ
ك من ا ْل ُج ْب ِن َوا ْل ُبخْ ِ
ا ْل َع ْج ِز َوا ْلك ََس ِ
ــلَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ــلَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ك من َغ َل َب ِة الدَّ ْي ِن
َو َق ْه ِر الر َج ِ
هــي َو َق َض َعنِّي
ــال .قالَ :ف َف َع ْل ُت ذلــك َف َأ ْذ َه َ
ِّ
ب اهلل عز وجل َ ِّ
ٍ
َد ْينِي»((( ،فاحلزن عىل ما فات ،واهلم عىل ما هو آت له دوره يف تعظيم املشكلة

االقتصادية أكرب مما هي عليه ،وهذا يدخل يف األسباب املعنوية املولدة لليأس
والقنوط ال َّل َذ ِ
ين مها أساس التعثر عن إمتام األعامل ،وحتقيق األهداف.
وهذه هي ميزة االقتصاد اإلســامي يف كونه اقتصــاد ًا تفاؤلي ًا يدعو إىل

التفــاؤل وعدم اليأس .قال تعاىل ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ [يوسف].

((( سنن أيب داود .لسليامن بن األشعث أيب داود السجستاين األزدي .دار الفكر  -بريوت.
حتقيق :حممــد حميي الدين عبد احلميد ،93/2 .رقــم  .1555وأخرجه البيهقي يف
كتاب الدعوات الكبري ،أمحد بن احلســن البيهقي ،منشــورات مركز املخطوطات
والرتاث والوثائق  -الكويت 1414 ،هـ  1993 -م ،حتقيق :بدر بن عبد اهلل البدر،
 ،136/2رقم .179
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ومن أســباب املشــكلة االقتصادية العجز الذي يقف بني اإلنسان وبني

االســتغالل األمثل للمــوارد ،وهذا واضــح عند عدم قدرة اإلنســان عىل
االســتفادة من بعض املوارد االقتصادية بسبب مان ٍع كام ذكرنا تقني أو سيايس

أو اجتامعي أو ثقايف .وعندنا من األســباب املهمة كسل هذا اإلنسان أمام هذا
االســتغالل بميله للراحة والدعة فال يعمل وال يسري يف األرض ابتغاء الرزق

ثم يقول عندي مشكلة اقتصادية أو أزمة ،وهذا يظهر عندما كان يأيت ٌ
سائل إىل

خري من سؤال الناس.
النبي ﷺ ،فيدله عىل أمهية العمل وأنَّه ٌ

«الج ْبن» ،و ُيتصور يف
ذكرها يف احلديث ُ
وأيض ًا من األســباب التي جاء ُ

املســألة هذه باخلوف من اإلقدام عىل اإلبداع والتجديد وخمالفة املعهود ،ويف
اخلوف من االنتقال والسعي يف األرض ،وطلب أسباب الرزق فيؤثر السالمة
المت ََوهمة من العمل والســعي لطلب الرزق ،وأيض ًا من
احلاصلة عىل املخافة ُ

أسباب املشــكلة االقتصادية «البخل» وله بعدان :البعد األول يف حق صاحبه
صي صاحبه أسري ًا للامل ال يشبع وال يقنع ،فيصري
وهو أن احلرص عىل املال ُي ّ
خادم ًا للامل يشــقى يف جنيه ليأيت َمــن َبعدَ ه فيأخذونه عذبــ ًا زالال ،فيعيش

ي ِّمدُ
ونفســيته نفسية املحتاج أبد ًا ،وأيض ًا البعد الثاين يف حق اآلخر ،فالبخيل ُ َ

أمواله عن القيام بدورها االجتامعي ،فال تشــارك يف حل املشاكل االقتصادية
لآلخرين ،مع احتامل أن يكون البخل هو سبب املشكلة لآلخر ،وذلك عندما
ال بخي ً
يكون الدائن رج ً
ال فال ُينْظِــر املدين وال يتصدق عليه ،هذا إذا مل يأخذ
الربا بسبب طمعه وبخله.
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ُث َّم هناك أشياء خارجة عن قدرة اإلنسان وهي ديون مستخدمة سابق ًا يف

حماولة حل مشكلة اقتصادية ،ومل تقم بالغرض أو قامت به لفرتة معينة فكانت
كإجراء عالجي للتهدئة فقط ثم حان موعد اســتحقاقه فأصبح الدَّ ين يف ذاته

مشــكلة لعدم القدرة عىل الســداد ،وما يرتتب عىل ذلك من التزامات .وهذا

بافــراض عدم وجود الربا يف هذه الديون ،أ َّما بافــراض وجود فوائد (ربا)

عىل هذا الدين فاملشــكلة أكثر حصوالً .و َغلبة الدَ ين تتأكد بأن يكون صاحب
للم ْع ِ
ــر ا َمل ِدين ،والتصدق عليه
الدَ ين ال ُيراعي أخــاق الدائن من النَ ْظرة ُ

ومســاحمته ،وعىل هذا يكون قهر الرجال عائد ًا عىل أصحاب االستحقاقات،

« فقهر الرجال إما أن يكون إضافته إىل الفاعل؛ أي قهر الدين إياه وغلبته عليه

بالتقايض وليس معه ما يقيض دينه ،أو إىل املفعول بأن ال يكون له أحد يعاونه
عىل قضاء دين من رجاله وأصحابه»(((.

واخلالصة أن اهلل عز وجل الرزاق قد كفل الرزق جلميع خلقه قال تعاىل:

﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ [الذاريــات] .وما جعله اهلل عز وجل
يف الكون من موارد اقتصادية ٍ
كاف إلشــباع احلاجات اإلنســانية لكل البرش،
ميش يف األرض كام سامه اهلل عز وجل ،فالرزق
ولكن ال بد من حركة وعمل أو ٍ

حيتــاج إىل جمهود ،ولذا «نرى يف اإلســام دعوة للعمل الــدؤوب واإلعامر

وتنميــة اإلنتاج لتحقيق جمتمع الرفاهية الذي يســعى إليه كل نظام اقتصادي

عىل األرض»((( ،ومن خالل ما ذكرنا من وفرة املوارد بالنسبة للعامل ،وبالذات
((( فيض القديــر رشح اجلامع الصغري ،عبد الرؤوف املناوي ،املكتبة التجارية الكربى-
مرص ،الطبعة األوىل 1356 ،هـ. 112/3 ،

((( عدالة توزيع الثروة يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص . 20
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العامل اإلسالمي يتضح أن املشــكلة ليست بشكل رئيس يف قضية إمكان مايل

بقدر ما هي يف قرص تعبئة الطاقات االجتامعية ،أي اإلنسان والرتاب والوقت

ترسها إراد ٌة حضارية((( .فعىل اإلنسان االستفادة من هذه املوارد
يف مرشوعٍُ ،
املتاحة مبارش ًة أو باســتخدام وســائل التقنية احلديثة من أجل تكثيف وزيادة
مقدار الناتج الغذائي منها حتى يكفي اجلميع.

وهذه احلقيقة تنســحب يف الرد عىل شــبهة َّ
أن زيادة عدد البرش هو عقبة

أمام كفاية املوارد!

فاملــوارد كام ذكرنا كافية لكل البرش املوجودين حالي ًا ،وســتكفي كذلك

تم االســتفادة من املوارد بالشكل األمثل .وكذلك يمكن
لكل من ســيأيت إذا َّ

االستفادة من زيادة عدد البرش يف زيادة إنتاجية املوارد ،وذلك بتحويل الزيادة

يف قوة العمل إىل زيــادة إنتاجية ،ففي اليابان والصــن مث ً
ال يزيد عدد العامل

يف الوحدة األرضية عىل عدد العاملــن بنفس حجم الوحدة يف بعض الدول
األخرى ولكن إنتاجية الوحدة األرضيــة يف اليابان والصني تزيد عن مثيلتها

يف بعض الدول األخرى بمقــدار  7-10أضعاف ،وذلك بتطوير أنامط من
الزراعة املكثفة العاملة ،وباملقابل ما تعانيه دول العامل الثالث من وجود البطالة
املقنعة يرجع إىل اختزال نظم الزراعة الشديدة التنوع إىل زراعة املحصول واحد

أو اثنني ،وهذا يؤدي إىل َّ
أن فرص العمل تكون خالل موســم البذر واحلصاد
ٍ
ملحصول أو اثنني فقط ،ويبقى املاليني بدون ٍ
عمل خارج موســم حصاد هذا

ٍ
املحصول ؛ ففي بعض الدول مث ً
لشهور
ال كان العامل الزراعيون ُيستخدَ ُمون
((( املسلم يف عامل االقتصاد ،مالك بن نبي ،دار الفكر -دمشق ،الطبعة الثالثة 1987 ،م ،ص . 71
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ٍ
قليلة فقط كل عام خالل موســم جني القطن ،بينام جيد املاليني منهم أنفسهم

بدون ٍ
عمل طوال أشــهر السنة ((( .ولذا فيمكن حتويل اإلضافة يف قوة العمل
إىل إضافــة يف إنتاجية املوارد كام ذكرنا .كام أنَّــه قد ثبت َ
خطأ نظرية مالتس يف

الواقــع العميل والنظري ،ففي الواقع العميل مــن خالل زيادة اإلنتاج بفضل
التقدم التكنولوجي ،كام ثبت خطؤها نظري ًا من خالل الدراسات والبحوث،
ومنها تقارير منظمة األغذية والزراعية (الفاو) التي أكدت تفوق نسبة اإلنتاج
الغذائي عىل نسبة زيادة السكان(((.

وكام َّ
أن اإلســام قد عالج األســباب التي تعود عىل الفرد من نفسه من
ٍ
ٍ
ٍ
وإيثار للدعة ،فقد غطى أيضــ ًا جانب العجز الواقع من خالل
ومخول
كســل
الدعوة إىل املشــاركة اخلارجية مــن أفراد املجتمع وهيئاتــه يف إقالة العثرات

والتعــاون البنَّاء ،وعىل هذا فقد غطى اإلســام بمنهجه الثغرات احلاصلة يف
البنيان االجتامعي للمجتمع املسلم من قبل الفرد ،ومن بعدها دعا إىل املشاركة
املجتمعية يف العالج « فمنهج اإلسالم القويم منهج يدعو إىل العمل واإلنتاج،

ويكفل لكل فرد يف املجتمع نصيبه من الثروة ،فال جيوع أحد وال َي ْعرى وال َيظمأ

وال يضحى (تصيبه الشمس بحرها) ،جمتمع متضامن يف الرساء والرضاء ،قادر

عىل النزال والصمود عىل مــدار التاريخ »((( ،ورتب هلذا العالج جمموعة من

الترشيعات فقد «عالج اإلسالم كفران النعمة بام وصفه لإلنتاج واالستهالك

((( انظر :حدود النمو وخرافة الندرة ،حممد سمري مصطفى ،مرجع سابق ،ص .87- 88
((( انظر :السكان والتنمية من منظور إسالمي ،كامل توفيق احلطاب ،مرجع سابق ،ص:
. 223 - 224

((( اإلسالم والثروة ،مرجع سابق ،ص . 14
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من أحكام ،كام كفل حمو الظلم بام وضعه للتــداول والتوزيع من تعاليم»(((،
ووجه مجيع أعضاء املجتمع اإلســامي عند ظهور املشــكلة االقتصادية إىل
َّ
املشاركة يف عالجها .ويف وجهة النظر اإلســامية َّ
أن ال َغنِ َّي أيض ًا له مشكلة،

وإن كانت خاصة به وهي أنَّه « مســؤول عن إخوانه الذين تقل مواردهم عن
حاجتهم ،فهو إذ ًا مبتىل ِ
بالغنى ،وهم ُمبتلون بالفقر ،...مســؤول عن حســن
ُ

اســتغالله موارده ،وحســن توزيع هذه املوارد عىل حاجاته وحاجات عياله،
وحسن استغالل الفائض يف أعامل االستثامر الدنيوي (اإلنتاج ) أو األخروي
(الصدقات) »(((.

وأيض ًا مما امتازت به النظرة اإلســامية ملعاجلة املشــكلة االقتصادية هي

حدود الســقف املوضوع للوصول إليــه كحد أدنى عند العالج للمشــكلة

االقتصادية ،وهو يعترب أنموذج ًا ،وقد أصبح قدوة لبقية املجتمعات «وهي َّ
أن

املشــكلة االقتصادية يف اإلسالم مل ترتبط منذ البداية هبدف توفري الرضوريات

األساسية للمعيشــة ،وإنام هتدف رفع مستوى املعيشة وحتسينه ،وهو ما انتهى
إليه أخري ًا الفكر االقتصادي احلديث بعد أربعة عرش قرن ًا ُمعرب ًا عنه باصطالح

(الرفاهية االقتصادية) أو (الرخاء املادي) »(((.

((( اإلسالم واملشكلة االقتصادية ،مرجع سابق ،ص . 59

((( انظر :أصول االقتصاد اإلسالمي لرفيق املرصي ،مرجع سابق ،ص . 15
((( اإلسالم واملشكلة االقتصادية ،مرجع سابق ،ص . 59
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االعتياض عن احلق يف الوعد
حكمه وضوابطه
د .عصام خلف العنزي

األستاذ املساعد يف قسم الفقه املقارن والسياسة الرشعية
كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الكويت

إن الوعــد يف املعامالت املالية املعارصة أخذ أمهيــة كبرية جدّ ًا ،وأصبح

لــه تطبيقات معارصة متعددة ،بل إن الوعد أصبح من األدوات املهمة ملعاجلة

تركيــب العقود وتداخلها ،وعليه أصبح مــن الصعب حرص هذه التطبيقات
لتنوعها وتعددها ،فالوعد يف تطبيقات املؤسسات املالية اإلسالمية قد مر بعدة
مراحل:

 -1بدأت املعامالت املالية الرشعية يف املؤسســات من غري اســتخدام

لصيغة الوعد فيها ،فقد بدأت بإبرام عقد املرابحة ،بأن تشــري الســلعة من
ٍ
مشــر مؤكد هلذه
التاجر وحتاول عرضها وتســويقها وبيعها ،من غري وجود
السلعة .فاملؤسسات يف هذه املرحلة أقرب إىل دور التاجر.

 -2ثم رغبت املؤسسات املالية اإلسالمية بتقليل املخاطر التي تقع عليها،

ٍ
مشــر مؤكد هلذه السلع منها ،وعليه
وأصبحت ال تشرتي السلع إال بوجود

ظهر اســتعامل صيغة الوعد يف معامالهتا ألول مــرة ،فظهرت املرابحة لآلمر
بالرشاء .وكانت املؤسســة يف هذه املرحلة تأخذ وعد ًا من الراغب بالرشاء بأن
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يشرتي السلعة منها بعد قيامها برشاء تلك السلعة ،ويف هذه املرحلة بدأ يظهر
دور املؤسسة كوســيط بني التاجر والعميل ،ومل يكن يف هذه املرحلة وارد ًا أن

يكون الوعد ملزم ًا أم ال.

 -3شعرت املؤسسات أن اخلطوة السابقة وإن قللت املخاطر عليها ،إال

أن اخلطــر كان من احتامل أن يتخلف الواعد بالرشاء عن وعده ،فنشــأ نقاش
حــول إمكانية أن يكون الوعد ملزم ًا عىل الواعد ،وكان الســبب الرئيس ،كام

قلنا ،إنــا هو تقليل املخاطر عىل املؤسســة .وحصل ذلك فعــاً ،فقد أفتت
اهليئات الرشعية واملؤمترات بجواز أن يكــون الوعد ملزم ًا من طرف واحد،

سواء كان طرف العميل أم طرف املؤسسة.

 -4ولزيادة اطمئنان املؤسســة يف معامالهتا ،ولتقليل املخاطر أيض ًا ظهر

يشء جديد ،وهو إثبات اجلدية ،وهو مبلغ يؤخذ من الواعد للتأكد من جديته
يف إمتام املعاملة ،ويســتوىف منه األرضار الفعلية التي تلحق املؤسسة من جراء

إخالف العميل لوعده بالرشاء.

 -5ثــم تطور عمل املؤسســات املالية اإلســامية ،وبــدأت تدخل يف

األســواق العاملية ،وأصبحت جتذب املؤسســات املالية العاملية العريقة إليها،
فظهرت العقود املركبــة واهليكلة املعقدة للصفقات ،فلــم يكن هلا من منفذ

إلجــازة هذه اهليكليــات إال الوعد امللزم من طرف واحــد ،وأصبحت هذه
الصيغة الرابط األسايس لقيام اهليكل للصفقة.
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 -6وأصبــح اآلن احلديث يدور عن تطور مهم للوعــد ،وإن كان هذا

احلديث مل خيرج للعلن بعد ،وهو مدى جواز االعتياض عن الوعد ،وســبب

هذا احلديث نشأ من أن الوعد امللزم رتب ح ّق ًا والتزام ًا قبل الطرف اآلخر ،وأن

الفقهاء قد قرروا جواز االعتياض عــن بعض احلقوق والوعد مثلها ،فيجوز
االعتياض عنه بعوض مايل يأخذه املوعود من الواعد أو من أجنبي ،فمث ً
ال إذا

جاء الواعد للموعود وقال له :خذ مائة دينار وأســقط حقك يف الوعد ،أو أن
يقــول أجنبي للموعود :خذ مائة دينار وأنا ُّ
أحل حملك يف هذا الوعد .وملا كان

هذا األمر ما زال يف مرحلة النقاش واحلوار وعدم النضج ،أحببت أن أخصص

هذا البحث يف تناول هذا املوضوع خلطورة اآلثار املرتتبة عليه ،وقبل أن تصدر
فتوى من هيئة رشعية يف مؤسسة مالية إسالمية ،مما جيعله واقع ًا مطبق ًا يصعب

بعد ذلك مناقشته ورده؛ كام هو الواقع يف بعض الصيغ االستثامرية املطبقة.

ومن خالل ما ســطره فقهاؤنا  -رمحهم اهلل  -يف موضوع االعتياض عن

احلقوق ،يســتطيع الباحث أن يصل لعدة نتائج يف ذلك ،وهذه النتائج إنام هي

استخالص شخيص للموضوع بعمومه ،وهي حمل دراسة ونقاش:

أوالً :يف اعتقــادي أن الباحثني تناولــوا موضوع االعتياض عن احلقوق

متأثرين بام ذهب إليه املذهب احلنفي ،عــى اعتبار أن أغلب من كتب يف هذا

املوضــوع هم من علامء الفقــه احلنفي ،وألن املذهب احلنفي متيز عن ســائر
املذاهب الفقهية  -يف نظري  -بإبراز موضوع االعتياض عن احلقوق ،وتقسيم
احلقوق إىل حقوق جمردة وغري جمردة.
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ثانيــ ًا :مما يؤكد ما ذهبــت إليه أوالً :أن الباحثني مل يلتفتوا إىل ما ســطره

املذهب املالكي الذي متيز عن سائر املذاهب الفقهية يف نظرته للحقوق ومدى

االعتيــاض عنها ،فقد أجــاز املذهب املالكي االعتيــاض يف أغلب احلقوق،

خمالفــ ًا يف ذلك مجهور الفقهاء يف العديد من املســائل ،ممــا حيتاج معه إىل بذل

مزيد من اجلهد من قبل الباحثني يف اســتخالص مفهوم املالكية يف االعتياض

عن احلقوق .فعلــاء املالكية متيزوا عن ســائر الفقهاء يف ظنــي بأهنم مجعوا
مســائل االلتزام واحلقوق يف مصنف واحد ،كام فعل اإلمام احلطاب يف كتابه
القيم «حترير الكالم يف مســائل االلتزام» ،فقد ذكر يف هذا املصنف العديد من

الفــروع الفقهية التي جيوز االعتياض عنها ،بخــاف باقي املذاهب الفقهية؛
فإنك جتدها منثورة يف أبواب الفقه املتعددة ،مما يصعب معه أحيان ًا إجياد نظائر

الفروع الفقهية التي نص املالكية عليها.

ثالثــ ًا :إن االعتياض عن احلقوق يف الفقه اإلســامي أمر متغري؛ ألنه يف

الغالــب ينبني عىل أعراف الناس ومدى قبول النــاس لالعتياض عنها ،فهو

أمــر متطور بتطور املجتمعات ،ومرجع ذلــك  -واهلل أعلم -إىل نظرة الناس
للامل ،ومدى جواز إســقاط احلق بمقابل ،وأنــه يف الغالب أمر عريف حتكمه
املجتمعات والنظــم والقوانني ،فأحيانــ ًا يمتنع الناس عــن االعتياض عن
احلقــوق ألن القوانني متنع ذلــك ،وأحيان ًا يقبل الناس عــى االعتياض عن

احلقوق ألن القوانني جتيز وتسمح بذلك .وإن فقهاءنا -رمحهم اهلل -اختلفت
نظرهتم إىل احلقوق واالعتياض عنها تبع ًا لذلك ،فمثالً :كان النقد يف الســابق
متمث ً
ال يف الذهب والفضة ،ثم أضيفت إليهــا النقود املرضوبة من النحاس،
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ثم تطور األمر إىل النقود الورقية ،ثم تطور األمر كام يف قرار املجمع إىل اعتبار

احلقوق املعنوية أمــواالً .وعليه ،فام منعه الفقهاء أحيانــ ًا من االعتياض عن
بعض احلقوق قد جييزه آخرون؛ ألن العرف عندهم إما أنه خمتلف أو قد تغري؛
ولذلك يقول اإلمام احلطاب يف بيان معنى االلتزام :وأما يف عرف الفقهاء فهو
إلزام الشخص نفسه شيئ ًا من املعروف مطلق ًا أو معلق ًا عىل يشء ،وقد يطلق يف

العرف عىل ما هو أخص من ذلك ،وهو االلتزام املعروف بلفظ االلتزام ،وهو

الغالب يف عرف الناس اليوم.

رابعــ ًا :إن عناية الفقهاء يف بيان حكم االعتياض عن احلقوق مل تكن عىل

درجة واحــدة ،فعنايتهم يف احلقوق املتعلقة بالعقار كانــت أكثر من عنايتهم

باحلقــوق األخرى ،وهو -يف ظني -انعكاس الهتــام الناس هبا ،وما تناوله
الفقهاء يف هذا اجلانب يمكن البناء عليــه لوضع قواعد وضوابط لالعتياض

عن احلقوق عموم ًا.

خامس ًا :إن الفقهاء شدّ دوا يف حكم بيع هذه احلقوق ،بخالف االعتياض

عنها؛ مما يستوجب بيان الفرق بينهام ملا له من أثر يف حكم تداول هذه احلقوق.
سادس ًا :أن صيغة الوعد يف املعامالت املالية إنام رشعت لدفع الرضر عن

املوعود ،وهي هبذا االستخدام ال مانع منها.

سابع ًا :ال يصح اختاذ صيغة الوعد للرتبح منها ،وأقصد من ذلك الرتبح

من جمرد الوعد ،وذلك باالعتياض عن احلق املرتتب عن الوعد.
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ثامن ًا :يشــرط يف الوعد أال خيالف مقصود الشــارع من العقود ،فمث ً
ال

مــن القواعد الرشعية «الغنم بالغرم» ،فيتخذ الوعد ليس لتقليل املخاطر وإنام
النعدامها ،فيخالف بذلك القاعدة الرشعية.

تاســع ًا :جيب معرفة األثر القانوين لصيغة الوعد امللزم ألحد الطرفني يف

كل هيكلة ،إذ قد خيتلف األثر القانوين من هيكلة ألخرى ،ومن دولة ألخرى،

فبعض القوانني قد تلغي أثر الوعد ،وبعض القوانني تلزم به األطراف.
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حقيقة اخلالف يف التورق املصريف
د .غسان حممد الشيخ

عضو هيئة التدريس يف جامعة عجامن للعلوم والتكنولوجيا
ُيعد عقد التورق املرصيف الذي متارسه املؤسسات واملصارف اإلسالمية

من أهم صيغ التمويل اإلســامي؛ كونه يلبي السيولة املالية الالزمة للعمالء

طالبي التمويل ســواء كانوا أفراد ًا أم رشكات ومؤسسات ،فهو بديل رشعي

عن القرض الربوي الذي تقدمه املصــارف التقليدية ،ومن جانب آخر حيقق
اســتثامر ًا جمدي ًا للمصارف اإلســامية؛ من هنا بــرزت أمهية بحث موضوع

التورق املرصيف ،الســيام وأنه وقع خالف كبري لدى العلامء املعارصين حول
مدى مرشوعيته ،ومل حيســم املوضوع والسبب يعود يف رأي الباحث إىل عدم

حترير حمل النزاع.

نظر ًا لتعدد آراء العلامء يف عقد التورق بني حمرم وحملل ،األمر الذي جعل

بعض املصارف تعرض عن ممارســته والبعض اآلخر يتوســع يف استخدامه
أرض بباقي أدوات التمويل اإلســامية؛ مما أثر سلب ًا عىل أداء الصريفة
إىل حد ّ

اإلســامية وجعل الكثري يعرتض ويطعن هبا وأدواهتا .....جاء هذا البحث

لتقديم مزيد من الدراسة واملناقشــة حول عقد التورق وحسم املوضوع متام ًا
من خالل عرض األدلة ومناقشتها.

ويرى الباحث بأن اخلالف الكبري بني العلامء يف مرشوعية التورق املنظم

حقيقة اخلالف يف التورق املصريف
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أو عدم مرشوعيته مــرده إىل خالف العلامء حول الباعــث وأثره يف العقود،
والعلامء يف هذا عىل اجتاهني:

 .1املالكيــة واحلنابلة (وابن تيميــة وابن القيم) :ينظــرون إىل الباعث

ويعتربونه أساس ًا يف تصحيح العقود أو فسادها ويأخذون بالنزعة املثالية.

 .2احلنفية والشــافعية عىل نطاق أكرب :ال ينظرون إىل الباعث كأصل يف

تصحيح العقود وفسادها ويأخذون بالنزعة املوضوعية.

يرى الباحث  -واهلل أعلم  -أن ما يتعلق بالتورق بل حتى ما يتعلق بصيغ

االستثامر اإلسالمية األخرى ،إذا أخذنا برأي املالكية واحلنابلة الذين ينظرون
إىل الباعث والنية يف تصحيح العقود ،جيب القول بتحريم كل صيغ االستثامر
اإلســامية؛ ألهنا كلها ليس الباعث فيها-ســواء من قبل البنك أو العميل-

االنتفاع بالسلعة واستخدامها فمثالً :البنك يف املشاركة املنتهية بالتمليك ،ملاذا
يقدم البنك عليها؟ هل يريد حقيقة املشاركة؟ هو من البداية أخذ قرار ًا بأنه ال

يريد حقيقة الرشاكة ،ويف بيع املرابحة لآلمر بالرشاء ،ملاذا يشرتي السلعة؟ هل
يشرتهيا الستخدامها؟ ويف السلم املوازي ،ملاذا جيري العقد؟ هل يريد املعقود

عليه الستخدامه واالنتفاع به!؟ يف اإلجارة املنتهية بالتمليك ،ملاذا يقدم البنك

عليها؟

لذلــك أرى  -واهلل أعلم  -األخــذ برأي من يقول بصحــة العقود إذا

توافرت الرشوط واألركان ولكن بــرط أن ال تكون هناك مواطأة لفظية أو
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عرفية ،يقول الدكتور نزيه محاد « :املواطأة عىل املنظومات العقدية املســتحدثة
وهــي االتفاقيات التي ينضوي حتت كل صفقــة منها جمموعة عقود ووعود،
مرتابطة ،متوالية ،صممت كمعاملة واحدة ،ال تقبل التفكيك والتجزئة ،هتدف
إىل حتقيق وظيفة حمددة وبلوغ غــرض معني اجتهت إرادة العاقدين وقصدمها
إىل حتقيقه  .....املرابحة لآلمر بالرشاء  ...يعترب جائز ًا صحيح ًا  ..إذا توافرت

الضوابط الرشعية لصحة املنظومة ».

ومــن ناحية أخرى ال يصح يف حال من األحــوال القول بجواز التورق

الفقهي وعدم جوازه يف التــورق الذي جتريه املصارف ،ألنه ليس هناك فارق

جيعــل أحدمها جائزا واآلخر غري جائز ،فإما أن نقول بتحريم الكل  -كام فعل
ابن تيمية وابن القيم  -وإمــا أن نقول بجواز الكل بالضوابط والرشوط التي

نص عليها العلامء والتي ســتذكر بعد قليل ،أما االحتجاج عىل حتريم التورق
ببعض املامرســات غري الصحيحة لعقد التورق فهذا غري صحيح وهو خارج
حمل النزاع.

 -الراجــح جواز التورق املــريف املنظم؛ لألدلة التي تــم عرضها ،أما

ضوابطه الرشعية فهي اآليت:

 .1اســتيفاء املتطلبات الرشعية لعقد رشاء الســلعة بالثمن اآلجل ،مساومة
أو مرابحة وتراعــى رشوط املرابحة ،وجيب التأكد من وجود الســلعة،
ومتلــك البائع هلــا قبل بيعها ،ويف حــال وجود وعد ملــزم فإنه جيب أن

يكون من طــرف واحد ،وأن ال يكــون املبيع من الذهــب أو الفضة أو

العمالت بأنواعها.
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 .2وجوب تعيني السلعة تعيين ًا يميزها عن موجودات البائع األخرى ،وذلك
إما بحيازهتا أو بيان أرقام وثائق تعيينها مثل أرقام شهادات ختزينها.

 .3إذا مل تكن الســلعة حارضة عنــد العقد فإنه جيب تزويــد العميل ببيانات
الســلعة بالوصف أو األنموذج وكميتها ومكان وجودها ،ليكون رشاؤه
للسلعة حقيقي ًا وليس صوري ًا ،ويفضل أن تتم العملية بالسلع املحلية.

 .4قبض الســلعة إ ّما حقيقة وإ ّما حك ًام بالتمكني فعــ ً
ا من القبض احلقيقي،
وانتفاء أي قيد أو إجراء حيول دون قبضها.

 .5وجوب أن يكون بيع الســلعة ( حمل التورق) إىل غري البائع الذي اشرتيت
منــه باألجل (طرف ثالث ) لتجنب العينة ،وأن ال ترجع إىل البائع برشط
أو مواطأة أو عرف.

 .6عدم الربط بني عقد رشاء الســلعة باألجل وعقد بيعها بثمن ّ
حال ،بطريقة
تسلب العميل حقه يف قبض السلعة ،سواء كان الربط بالنص يف املستندات،

أم بالعرف ،أم بتصميم اإلجراءات.

 .7عدم توكيل العميل للمؤسســة أو وكيلها يف بيع الســلعة التي اشــراها
منها وعدم توكيل املؤسســة عن العميل يف بيعهــا ،عىل أنه إذا كان النظام

ال يســمح للعميل ببيع السلعة بنفسه إال بواسطة املؤسسة نفسها فال مانع
من التوكيل للمؤسسة عىل أن يكون يف هذه احلالة بعد قبضه السلعة حقيقة

أو حك ًام.
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 .8أن جتري املؤسســة للعميل توكي ً
ال لطرف آخر يبيع له السلعة التي اشرتاها
من تلك املؤسسة.

 .9أن ال يبيع العميل الســلعة إال بنفســه أو عن طريق وكيل غري املؤسسة مع
مراعاة بقية البنود.

 .10عىل املؤسســة تزويد العميل بالبيانات الالزمة لبيعه السلعة بنفسه أو عن
طريق وكيل خيتاره.

 -جيــب التمييز بني التورق املرصيف بالســلع املحليــة والتورق املرصيف

بالســلع الدولية ،أما األول فجائز لدى مجهور الفقهاء كام سبق بيانه ،أما الثاين
فال أرى جــوازه؛ ألنه عقد صوري ال يتم فيه القبــض واملعقود عليه يباع يف
ٍ
مشرت.
نفس اللحظة ألكثر من

 -بالرغم من مرشوعية التورق املرصيف ينبغي عىل املرصف املركزي وضع

ســقف معني لعمليات التورق بحيث ال يتجاوزه املرصف اإلســامي؛ حتى
يقوم املرصف اإلســامي بصيغ التمويل األخرى التي تقوم عىل املشاركات
واملضاربات التي تسهم يف بناء اقتصاد حقيقي.

 -ال ينبغي التوســع يف التورق املرصيف يف جمــال التمويل التجاري؛ ألن

التــورق املرصيف يكون يف هــذه احلالة مقدما عىل صيغة املضاربة واملشــاركة

والســلم  ...وهذه الصيغ أفضل دون خالف من التورق الذي يصنف حتت
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جمموعة املداينات خالفا للمضاربة واملشــاركة والسلم واالستصناع ...التي

تصنف حتت جمموعة املشاركات.

 -ينحرص نشــاط املصارف اإلســامية يف املرحلة احلالية يف حتقيق جزء

من فلســفتها وهو العمل يف دائرة احلالل ،أما اجلزء الثاين وهو جتميع األموال
املعطلة وتوجيهها نحو االســتثامر املنتج  ..فيحتــاج حتقيقه إىل تضافر جهود

عدة جهات عىل رأســها املســامهني واملودعني ورجال األعامل والعاملني يف
املصارف ،باإلضافة إىل الدور الرئيس الذي ينبغي أن تقوم به السلطات املالية
والنقدية يف الدول التي تعمل فيها املصارف اإلسالمية.

واحلمد هلل رب العاملني والصالة الســام عىل ســيدنا حممــد وعىل آله

وصحبه.
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نظرات قرآنية
حول أثر الزكاة يف حتقيق التنمية االقتصادية
يف اجملتمع املسلم
د .أمحد عبد الكريم شوكه الكبييس

أستاذ القراءات املساعد بكلية الرشيعة

والدراسات اإلسالمية  /جامعة الشارقة
َّ
املؤسس األول لقواعد ونظام االقتصاد اإلسالمي،
إن القرآن الكريم هو ِّ

نتلمس منه  -عىل وجه التلميح  -تكوين مؤسســة للزكاة؛ وذلك من
والذي َّ

أجل حتســن ظروف الفرد وتغيري مســتواه املعييش عن طريق حتسني َدخله،

مهم ًا من موارد الدولة يف املجتمع املســلم ،فض ً
ال عن
إذ متثل الزكاة مــورد ًا ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مؤسســة
وأوقاف وغريمها ؛ ممَّا جعلها حتتاج إىل
نفقات
املــوارد األخرى من
ٍ
مســتقلة تعنى بشــؤوهنا وتنظم عملية اجلباية من أرباب األموال وأصحاب
والصف عىل املســتحقني حســب املصارف التي ب ِّينها اهلل تعاىل يف
الثرواتَّ ،

كتابه العزيزَّ .
تمد من القرآن والسنَّة
املس َ
إن النِّظام االقتصادي اإلســامي ْ -

الصحيحــة  -يمكن أن يكون أكثر فاعلية يف حتقيق التنمية االقتصادية
النبو َّية َّ
الســائدة ،كونه حيظر التعامالت املالية الربوية  -التي
من األنظمة االقتصادية َّ
تعد سبب ًا رئيسي ًا يف األزمات املالية  -ويمكنه أن يستعيض عنها بآليات أخرى

مثل اإلقراض مقابل االقرتاض يف عملية التكوين التقليدي التي تشكل جوهر

نظرات قرآنية حول أثر الزكاة يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجملتمع املسلم
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عملية التنمية االقتصادية يف املجتمع املسلم  .ممَّا دعانا إىل التأكيد عىل وجوب

إخراج الزكاة عىل الفور ما أمكن صاحبها ،إذ أمجعت األ َّمة عىل َّ
أن ترك الزكاة
ٍ
عز َره،
من الكبائر ،فإن تركها فللحاكم
عندئذ أن يأخذ منه الزكاة بالقهر وأن ُي ِّ
نصف ماله أيض ًا
يؤ ِّدبه و ُيعاقبه ،بســبب منعه من أدائها ،وذلك بأن يأخذ منه
َ

بعد الزكاة (عقوبة له) ،واملقصود بنصف ماله :نصف املال الذي مل ُي ِرج زكاته

الراجح من أقوال علامء الرشيعة .
عىل َّ

لذا َّ
فإن إنشــاء مؤسســات تعنى بجمع أمــوال الــزكاة وتوزيعها عىل

املســتحقني (كام هي عليه احلال يف صندوق زكاة اإلمارات العربية املتحدة)،

يمكن أن يكون خطوة نحــو بناء نظام اقتصادي خيتلف يف أسســه الفكرية،

الســائدة
وقواعــده الترشيعية ،وأهدافه السياســية عن األنظمة االقتصادية َّ
يف بعض البلدان ،الســ ِّيام َّ
وأن الزكاة نظام اقتصــادي ذو أبعاد تنموية عميقة
تتفاعل مع القوانني احلاكمة لسلوك الوحدات االقتصادية .

ووزعت حصيلتها باحلق ،وفق ًا
وعليه فإذا ما ُأ ِّديت فريضة الزكاة باحلقِّ ،

لنظامها الدَّ قيــق الذي رشعه اهلل تعاىل وطبقه رســول اهلل ﷺ وصحابته عىل
وتطهرت معنوي ًا من احلقد والضغينة
أرض الواقعَ ،س ِل َمت النُّفوس وهدأت،
َّ

بل تؤدي الزكاة إىل تقليص معدالت البطالة يف املجتمعات التي تؤدهيا ،وذلك
عن طريق تعيني العاملني عليها الذين دلتهم عليه اآلية الكريمة يف قوله تعاىل:

﴿ ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
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ﯙ ﯚ ﴾ [التوبــة] ،إذ يشــكل هؤالء جهاز ًا متكام ً
املختصني
ال من
ِّ
ومساعدهيم  .مع تأكيد العمل عىل توســيع قطاع املنتجني من خالل تشجيع
ــل فقهاء األمة إعطاء أصحــاب املهن ِ
املرشوعــات ِ
فض ُ
احل َرف َّية
احل َرف َّية ،إذ ُي ِّ
ُ َّ

ما ُيمكنهم احلصول عىل األدوات التي تُســاعد عىل حتويلهم من أشــخاص

عاطلني ُمستحقني للزكاة إىل ُمنتجني دافعني هلا .
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األحكام الشرعية
للبطاقات االئتمانية
الشيخ محد حممد صالح

والشيخ معاذ عبد اللطيف النايف
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وســلم وبارك عــى نبينا وحبيبنا حممد

وعىل آله وصحبه أمجعني ،وبعد:

ففي ظل التطور اإللكرتوين الباهر ،وتوســع انتشاره يف اآلونة األخرية،

ظهر ما يسمى بالنقود اإللكرتونية متجسدة يف استخدام بطاقات ائتامنية ،التي
أصبحت منتــرة يف كل مكان ،ولقد انترشت أيام انتشــار يف عاملنا املعارص،
واتســعت رقعة املتعاملني هبا ،وقد تنوعت ألواهنا ،واختلفت أشكاهلا ،حتى

صارت كاهلوية؛ التي ال ُيســتغنى عنها عند أغلب الناس ،وهذا بســبب كثرة
املميــزات التي فيها ،من اختصار للوقت يف عملية الدفع ،وعدم مشــقة محل

النقود الورقية إن كانت كثرية ،فطرحت البنوك التجارية يف عاملنا اإلســامي
هذه البطاقات االئتامنية ،ونظر ًا للجهود املبذولة يف املصارف اإلســامية من
حتويل أغلب املعامالت البنكية الربوية إىل معامالت مرصفية إسالمية.

قامت بعض البنوك اإلســامية ،بإصــدار طريقة خمتلفــة من بطاقات

االئتــان ،بتغيري بعض الــروط فيها ،فألغت املبدأ األســايس وهو التعامل

بالربا ،وغريت بعــض األنظمة عند إصدارها ،بضوابــط رشعية ،وهي عىل
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نوعــن ،النوع األول :البطاقات االئتامنية (احلســم اآلجل) ،Charge Card
النوع الثاين للبطاقات االئتامنية (االئتامن املتجدد) . Credit Card

وللكشــف عن أحكام التعامل مع مثل هــذه البطاقات املتجددة املتغرية

جاء هذا البحث.

نتائج البحث:
 .1إن بعض البنوك اإلســامية يعترب الرائد يف هذا املجال ضمن حدود دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وإن باقي البنوك اتبعته بشكل نسبي.

 .2لقــد عرفت معنى (التكييف الرشعي) ،وهو عبارة عن قياس عقد ســابق
بعقد جديد من عدة أوجه.

 .3إن أكثر الناس يتعاملون مع البنك بمعامالت كثرية عىل أســاس الثقة ،وال
يعرفون األحكام الرشعية هلــا ،وأنا منهم والذي لفت انتباهي أن آراءهم

الفقهية يمكن أن ترد أو تناقش.

 .4إن بعض البنوك اإلســامية اعتمد عىل بحوث وقــرارات خارجية ،فيام
يبدو يل؛ ألين عندما سألتهم عن يشء مكتوب خاص هبم مل أجد إال كتاب

فتاوى اهليئة ،ثم أحالوين إىل بعض البحوث والكتب مثل املعايري الرشعية.
 .5إن بعض البنوك اإلســامية قــد غري حالي ًا سياســته يف إصدار البطاقات

بشــكل كبري ،فجعلها أصعب وأضيق عام كانت عليه ،وهذا ملحوظ بعد
األزمة االقتصادية العاملية.
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 .6إفراد رســالة علمية تناقش مجيع إشــكاالت البطاقة االئتامنية ،وحبذا أن
تكون مقارن ًا مع باقي املصارف اإلسالمية ،لتعم الفائدة .واهلل أعلم.

 .7إن البحــث الذي قمــت به عبارة عــن جتميع ملا يراه البنــك من تكييف
رشعي للبطاقات أو احلكم عليها ،ثم قمت بمناقشــة هذه املسائل مناقشة
فقهية دقيقة ،وذلك للوصول إىل أحــكام رشعية واقعية حقيقية ،وقد تم
واحلمد هلل أوالً وأخر ًا.

التوصيات:
 .1أويص بعض البنوك اإلسالمية أن جيعل مستند ًا خاص ًا يستند عليه عند

املناقشة أو التوضيح ألي شخص ،بأن تكون لديه دراسته اخلاصة للمعامالت
املرصفية املستجدة فيعتمد عليها ويفتي هبا.

 .2رضورة نرش أبحاث عىل شــكل كتيبات بني الناس لتوعيتهم بحرمة

التعامــل مع من يتعامل بالربا من املصارف ولو كانت تدعي أهنا تتامشــى مع
النظام املرصيف اإلسالمي ،والذي دفعني هلذا الكالم أين سألت زميال يل يعمل

يف مرصف إسالمي جديد ،وهو مسؤول املبيعات عن نظام بطاقة االئتامن فقال
يل عند التأخري يفرض مبلغ لســداده (عقوبة تأخري) ،فاســتغربت وقلت هذا
مرصف إسالمي فام بالك باملصارف التقليدية.

 .3أويص بزيــادة تفعيل دور اهليئة الرشعية ،وتركيز الرقابة الرشعية عىل
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املعامالت التي يقوم هبا البنك ،والعقود التي يعقدها مع عمالئه؛ حتى تكون
أتم حال وأحسن صورة.
املعامالت املرصفية مستقرة عىل ّ

 .4ح ّبذا لو خصصت اهليئة الرشعية نشــاط ًا فريــد ًا من نوعه ،يقوم عىل

إعداد دورات تثقيفية رشعية للموظفني يف البنوك اإلســامية؛ وذلك ألنني

الحظت عند زيــاريت ألحد البنوك اإلســامية وحديثي مع بعض املوظفني

عدم تصورهم البتة للمعاملة من الناحية الرشعية؛ وكثري من العمالء حيتاج أن
يستفهم عن صورة املعاملة من جهة الرشع ولو بمعرفة نبذة بسيطة عنها ،ودائ ًام

ما ُيال العميل للهيئة الرشعية ،وقد ال يتيرس له مقابلة واحد من أعضائها ،مع
مالحظة أن وجــود اهليئة الرشعية يكون يف الفــرع الرئييس فقط الذي قد ال

يتيرس للجميع زيارته.

تصور املوظــف لطبيعة كثري من املعامــات من الناحية
فاملقصــود :أن ّ

الرشعيــة  -ولو كان تصور ًا متواضع ًا ألنــه يبقى غري متخصص  -فض ً
ال عن

أنــه علم رشعي يؤجر عليه بحول اهلل تعاىل ،فهــو أيض ًا يوفر عىل البنك كثري ًا
من الوقت واجلهد وحتى املال ،وجيعــل ك ً
ال من املوظفني والعمالء مطمئنني

من الناحية النفســية ،ليس قصد كل منهام الكســب املادي فقط ،وإنام راحة
الضمري تســبق ذلك كله؛ وذلك بتحقيق وتأكيد عدم مصادمة هذه املعامالت

لكتاب اهلل وسنة نبيه ﷺ.

 .5وأخري ًا أويص الشباب أن ال يقعوا يف إغراءات البنوك وكثرة العروض
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عن بطاقات االئتامن ،لكي ال يقعوا يف بطون الســجون ،بسبب كثرة الديون،
واهلل أعلم وأحكم.
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تطبيقات دولية معاصرة يف التحول
حنو االقتصاد والتمويل اإلسالمي

ً
منوذجا
تنافسية عواصم االقتصاد اإلسالمي
د .فضل عبد الكريم حممد البشري
جامعة امللك عبد العزيز

معهد االقتصاد اإلسالمي
هيدف هذا البحث إىل عرض وحتليل ودراسة أربع جتارب دولية معارصة

يف إضافــة قطاع االقتصاد والتمويل اإلســامي إىل القطاعــات االقتصادية
األخــرى العاملة يف هذه الدول األربــع التي تتنافس عــى قيادة االقتصاد

اإلســامي ،كديب ولندن وكواالملبور واملنامة ،يف ضوء األبعاد املختلفة التي
أدخلها مفهوم التنافســية عىل صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية التي شكلت

واقع ًا متجدد ًا ســاعد يف نمو وتطور هذه الصناعــة .تتناول الورقة بالعرض
والتحليل واملناقشة تنافســية التمويل اإلسالمي يف تلك العواصم األربع من

خالل دراســة واقعه ،وحتليــل مكوناته املتعددة؛ مــن حيث حجم األصول
املرصفية ،والصكوك اإلســامية ،والصناديق االستثامرية ،والتأمني التكافيل،

واملؤسســات العلمية والعمليــة الفاعلة والداعمة لصناعــة اخلدمات املالية
اإلســامية .كــا يناقش البحث الدعــم احلكومي الــذي تقدمه حكومات
هذه الــدول ،واملبادرات املختلفــة التي تتبناها جلعل االقتصاد اإلســامي
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رافــد ًا جديد ًا يعزز لدور القطاعات املالية األخــرى يف حتقيق النمو والتميز

واالبتكار وتطوير املجتمعات يف ظل اإلقبــال الكبري عىل منتجات الصناعة

املالية اإلســامية  .ويســعى البحث يف الوصول إىل نتائج تســاهم يف إبراز
قدرات العواصم املتنافســة عىل قيادة االقتصاد اإلســامي عرب اســتخدام

بعض مؤرشات التنافســية العاملية وذلك للتمييز بني أفضل العواصم لقيادة
االقتصاد اإلسالمي.

أصبح مصطلح الريادة والقيادة يف التمويل اإلسالمي جماالً تتنافس عليه

العواصم والدول فالســبق التارخيي وحده ال يكفــي للتميز واملبادرات غري
املصحوبة بالتطور ال تربر الريادة واخلدمات التي ال تعود بالنفع عىل املجتمعات
اإلنســانية وال تدخل ضمن مؤرشات التنافســية .وحتسني مستويات املعيشة

والعدالة يف توزيع الدخل وعوامل االبتكار أصبحت من املضامني املهمة التي

تلقي بظالهلا عىل تنافسية الدول يف ظل توقعات باضمحالل مؤرشات التمييز
التقليدي بني الدول من حيــث التقدم أو التأخر ليكون االبتكار من املقاييس
احلقيقية لتنافسية الدول والتمييز بينها (((.

برزت ومنذ عدة سنوات مبادرات يف عدة دول وعواصم لقيادة التمويل

اإلسالمي أبرزها ديب ولندن وماليزيا والبحرين .وجتىل ذلك بوضوح يف كثري
من املؤمترات االقتصادية العاملية واملحلية(((.

((( التنافسية يف الفكر االقتصادي ،املرصد الوطني للتنافسية ،اجلمهورية العربية السورية
متوز 2011م ،ص.2

(2) The Global Competitiveness Report 2013–2014 World Economic Forum Geneva. P14
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إشكالية الدراسة:
اإلشــكالية الرئيسة التي تطرحها هذه الدراســة هي أن التنافسية مفهوم

جديد يف تطبيقات االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وقد ظهر هذا املصطلح يف

ظل تبني عدد من العواصم العاملية مبادرة لقيادة التمويل اإلسالمي لذلك ربام
ختتلف املفاهيم عند الباحثني يف االقتصاد اإلســامي عند تفسريهم ملصطلح
التنافســية يف هذا احلقل من املعرفة ،خاصة وأن مصطلح التنافســية يف حد

ذاتــه ال يزال حمل اختالف كبري بني الباحثني .فاملعنى القريب الذي يتبادر إىل
الذهن أن مصطلح عاصمة االقتصاد اإلسالمي يفهم من سياقه العام دخول

االقتصاد اإلسالمي كقطاع جديد ضمن قطاعات الدول االقتصادية املتنافسة

عىل قيادة االقتصاد اإلســامي بحيث يساهم يف تنمية وعمران املجتمعات يف
هذه الدولة .وربام تكون هناك تفسريات أخرى هلذا املصطلح ،وسواء كان هذا
التفسري صحيحا أو خطأ فإن قياس تنافسية عاصمة االقتصاد اإلسالمي حيتاج

إىل معايري علمية ومؤرشات كمية واضحة لقياس التنافسية يف صناعة اخلدمات

املالية اإلسالمية مقارنة بصناعة اخلدمات املالية التقليدية وقياس تنافسية قطاع
االقتصاد اإلســامي بغريه من القطاعات األخرى يف داخل الدولة الواحدة،

وقد يكون األمر أكثر تعقيدا عند قياس تنافســية االقتصاد اإلســامي عىل

مســتوى جمموعة دول يف ظل غياب أو ندرة املعلومات الصحيحة املعتمدة

عن الصناعة املالية اإلســامية يف ظل التوســع الكبري واالنتشار الواسع هلا،

الذي ظهرت بوادره بشكل قوي بعد األزمة املالية العاملية يف عام  2008م.
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ويف ضوء ذلك فالباحث يف االقتصاد اإلســامي جيد صعوبة يف التمييز

بني التجــارب الدولية يف التحول نحو االقتصاد اإلســامي عىل الرغم من
اجلهود واملبــادرات التي قدمت يف هذا االجتاه فاألمر ال يزال بحاجة إىل مزيد

من الدراسات لتعزيز دور التمويل اإلسالمي يف املجتمعات اإلنسانية .لذلك
حتاول هذه الدراســة اإلسهام يف عرض جتارب دولية يف االقتصاد اإلسالمي
وفق معايري واقعية خمتارة من واقع تطبيقات االقتصاد اإلسالمي.

أهمية البحث ومنهجه ونطاقه:
تنبع أمهية هذه الدراسة يف إبرازها وبياهنا للميزات التي تتمتع هبا الدول

املتنافسة عىل قيادة التمويل اإلسالمي ،ومسامهتها الكبرية يف صناعة التمويل

اإلسالمي واقرتاحها لرؤية جديدة تنبثق من نتائج هذه الدراسة .ويستخدم يف
هذه الدراسة املنهج االســتقرائي والوصف التحلييل للوصول إىل نتائج حتدد
مالمح عاصمة االقتصاد اإلسالمي من خالل التقارير والبيانات اإلحصائية

الصادرة عن املؤسسات املالية املعنية بتطوير صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية

عن حجم هذه الصناعة ،وبناء املؤسسات الداعمة هلا.

وينحرص نطاق البحث يف الرتكيز عىل دراســة واقع التمويل اإلسالمي

يف العواصم األربع املتنافســة عىل قيادة االقتصاد اإلســامي وفق ما هو قائم

من جتارب و تطبيقات دون الدخــول يف تقييم هذه التجارب .كام ال يتعرض
البحث إىل مناقشــة صيغ التمويل اإلســامية من حيث التحليل والتحريم.
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ويستبعد البحث كذلك اخلوض يف مناقشة األنظمة والقوانني التي حتكم هذه

الصناعة ،وعمل هيئات الرقابة الرشعية .ومدى قرب وابتعاد النامذج املطبقة

يف هذه العواصم عن النموذج املثايل للمرصف اإلســامي .كام ينأى البحث
كذلك عن عقد أي مقارنات من حيث منهجية التطبيق يف عواصم هذه الدول.

التنافسية مفهوم جديد يف عامل مضطرب:
يتميز مفهوم التنافسية باحلداثة وال خيضع لنظرية عامة أو اقتصادية ،وكان

أول ظهور له خالل الفــرة 1987-1981م ،وهو يتداخل مع عدة مفاهيم

من بينها النمو والتنمية االقتصادية ((( .ففي بداية السبعينيات كانت التنافسية

ترتبط بالتجارة اخلارجية ،ويف فرتة الثامنينيات ارتبطت بالسياســة الصناعية،
بينام ارتبطت يف التسعينيات بالتقنية .أما حالي ًا فرتكز مفهوم التنافسية عىل رفع
مستوى املعيشة للمواطنني والعدالة يف توزيع الدخل((( .ومن الناحية النظرية

يمكن التمييز بني مدرســتني رئســيتني يف حتديد مفهوم التنافسية مها :مدرسة

رجــال اإلدارة التي تركز عــى اجلوانب املتعلقة بالتكلفــة واالنتاجية ،ومن

روادها مايكل بوتر ،ومدرســة االقتصاديني التي تركز عىل الرفاه االقتصادي
وترتبط بالنمو املستدام.

لقد تزايد االهتامم بالتنافسية يف اآلونة األخرية لعدة أسباب منها :التغريات

يف خمتلف نواحي احلياة االقتصادية والسياســية واالجتامعية والتطورات عىل
(1) The Global Competitiveness World Economic Forum-. Geneva. Re((( املرجع السابق ،ص.3

port 1999.
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املستوى العلمي والتقني ،فلم تعد الصناعة مرتبطة بمتانة رأس املال بعيدا عن
املعرفة ومهارات العاملني واإلدارة ذات كفاءة ،إضافة إىل التطورات السياسية

والتوجهات التي تعزز دور املؤسسات الدولية(((.

مستويات التنافسية:
يتفق أغلب الباحثني أن مســتوى املؤسسة هو األنســب لتطبيق مفهوم

التنافسية ،خالف ًا للمفهوم الذي كان ســائد ًا يف السابق ،الذي يرى أن الدول

تتنافس يف مــا بينها ،ففي ظل التغــر الذي حدث مع هنايــة الثامنينيات من
تغي مهم يف نامذج وأدوات التحليل اإلســراتيجي من
القرن املايض؛ حدث ّ

أجل الكشــف عن املصادر احلقيقية للميزة التنافســية وحمدداهتا ،خاصة مع
بروز االجتاه الــذي يركز يف التفكري عىل املؤسســة ومواردها .فاملالحظ عىل
لتفس تنافســية املؤسسة االقتصادية يرى
العديد من الدراســات التي جاءت ّ

أهنا تعكس أربعة معايري أساسية ،هي الربحية ،والتم ّيز ،ومسامهة املؤسسة يف

النمو املتواصل ،ومدى مســامهتها يف التجارة الدولية بحسب احلصة السوقية
املحصلة.

لقد حدد تقرير التنافســية العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي

تعريف ًا للقدرة التنافســية يتمثل يف قدرة االقتصاد الوطني عىل حتقيق مكاسب
رسيعة ومســتدامة يف مســتويات املعيشــة ،حيث تعكس القدرة التنافســية
((( املرجع السابق ،ص.4
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الصفات اهليكلية األساســية لكل اقتصاد وطنــي((( .وقد اعتمد هذا التقرير

نموذج ًا لقياس مدى القدرة التنافســية للدول يستند إىل تسعة عوامل هيكلية

أساســية تم حتديدها ،وبيان كيفية قياسها ،اســتناد ًا إىل العديد من الدراسات

النظرية والتطبيقية القياســية .وتتمثل هذه العوامــل يف النقاط التالية :مدى
انفتاح االقتصاد عىل التجارة اخلارجية ،واالســتثامر األجنبي ،ودور احلكومة

يف النشاط االقتصادي ،وتطور األسواق املالية ،ونوعية البنية التحتية ،ونوعية

التكنولوجيا ،ونوعية اإلدارة يف قطاع األعامل ،ومرونة سوق العمل ،وكذلك
نوعية املؤسسات القضائية والسياسية (املؤسسات املدنية)(((.

لقــد ظهــرت يف اآلونة اآلخرية عــدة مبادرات للتنافــس عىل عاصمة

االقتصاد اإلســامي ،وهو اجتاه حممود  -والشــك  -ومن شأنه أن يزيد من

نمو وتطور صناعة اخلدمات املالية اإلســامية عىل املستوى املحيل والعاملي،
ولكن يف حقيقة األمر ليست هناك مؤرشات علمية متفق عليها لقياس تفوق

عاصمة عىل أخرى ،غري أن هناك مبادرات بإنشــاء مؤرش لقياس نمو التمويل

اإلســامي وفق مكونات رئيسة هي :التطور الكمي ،واملسؤولية االجتامعية،
واملعرفة والوعي .كام يمكن االســتعانة ببعض مؤرشات التنافسية العاملية بني

الدول املشــار إليها للوصول إىل نتائج مناسبة ،وسوف يتم االستعانة يف هذه
الدراسة بتلك املقاييس.

((( تقرير التنافسية العاملية ،املنتدى االقتصادي العاملي 2013،م ،ص . 15
((( املرجع السابق ،ص. 10
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حجم وتنافسية التمويل اإلسالمي :
صناعة اخلدمات املالية اإلســامية حديثة نوع ًا ما مقارنة بالصناعة املالية

التقليدية ،وعىل الرغم من حداثتها؛ إال أهنا حققت انتشار ًا واسع ًا جتاوز املحلية
إىل العاملية ،وقد عضد من هذا االنتشــار األزمة املالية العاملية التي حدثت يف

عــام 2008م التي لفتــت االنتباه هلذه التجربة ،لذلك ســارعت العديد من
الدول لالستفادة منها باعتبارها جتربة إنسانية يمكن فحصها واالستفادة منها.
ووفق ًا لتقرير االســتقرار الصادر من جملس اخلدمات املالية اإلســامية

يف ماليزيــا يف عام 2013م ،فقــد نمت هذه الصناعة بشــكل كبري ،وغطت
مساحة جغرافية واسعة حول العامل ،بمعدل نمو سنوي مركب بلغ ()٪٣٨،٥

خــال الفرتة 2011 -2004م((( .ويؤكد هذا النمو تقرير حديث صادر من

( )Ernst & Youngيف عام 2013م يشــر إىل أن أصول املصارف اإلسالمية

بلغت  1.811ترليون دوالر مقارنة بـ ( )1،3ترليون دوالر يف عام 2011م
وبنســبة نمو بلغت ( .((()٪١٧وقد شــمل هذا النمو مجيع مكونات صناعة

اخلدمات املالية اإلســامية من أصــول املصارف ،والصكــوك ،وصناديق

االستثامر ،والتأمني التكافيل .ووفق ًا لتقارير مالية حديثة ،فإن أصول املصارف

اإلســامية تشــكل أكرب نســبة يف هذه الصناعة حــوايل ( ،)٪٨٠،٠٣تليها

الصكوك بنسبة ( ،)٪١٤،٦والصناديق االســتثامرية بنسبة ( ،)٪٤ثم التأمني
التكافيل بنسبة (.)٪١،١٠

(1) Islamic Financial Services Industry Stability Report 2013, p. 10
(2) Ernst & Young World Islamic Banking .Competitiveness Report 20122013. p.6
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مدى مسؤولية الدولة عن استخراج الثروات وتنميتها
واستثمارها من منظور الفقه اإلسالمي
األستاذ الدكتور عبد الفتاح حممود إدريس

أستاذ الفقه املقارن بكلية الرشيعة والقانون بالقاهرة
يتنــاول هذا البحث دور الدولة يف حتديد مــن يكون له حق التنقيب عن

املعادن والركاز والثروات الباطنة ،واســتخراجها وحيازهتا ،وحتديد صاحب
احلق فيها ،وكذا عن صاحب احلــق فيام يكون من هذه املعادن والثروات غري

مســتور يف باطن األرض ،ســواء كانت بأرض ليس ألحد عليها حق ملكية
أو اختصــاص ،أو كانت بــأرض مملوكة للدولة ،أو مملوكــة لألفراد ،و حق
ويل األمر يف تنظيم استغالهلا واســتثامرها ،وإيراد الترصفات عليها ،وإشباع
حاجات الناس منها ،ونصيب أفراد املجتمع من االنتفاع هبا.

أهم نتائج البحث:
 - 1خيتلف حكم متلك املعدن بحسب من تثبت له ملكية األرض التي يوجد
هبا ،فإن هذه األرض إما أن تكون ملكا للدولة ،أو ملكا لشــخص معني،
فإن مل تكن ملكا ألحد ،جاز آلحاد الناس متلكها بالعثور عليها أو حيازهتا،
وجــاز هلم التنقيب عنها من أجل ذلك ،إال أن لويل األمر أن يمنع أو يقيد
حق التنقيب عليها إذا كان ثمة مصلحة راجحة تقتضيه ،أو كانت مصلحة
املجتمع يف عدم تنقيب األفراد عنها واستخراجهم هلا .
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 - 2فإن كان ألحد عليها حــق اختصاص أو ملك ،مل جيز لغريه أن ينقب عن
املعادن هبا ،وال يملك ما حازه منها ،احرتما حلقوق الغري .

 - 3وإن كانت من األرايض اململوكة للدولة ،كاجلبال والوديان والصحاري
ومواضع التعدين اخلاصة هبــا ،مل يكن ألحد أن ينقب هبا عن معدن ،وال
يتملك ما عثر عليه منه ،أو الترصف فيه إال إذا أذن له ويل األمر.

 - 4املعادن الظاهرة يف موضع من غري بحث عنها أو جهد يف الكشــف عنها
وحيازهتا ،ال جيوز ألحد االســتحواذ عىل مواضعها أو متلكها ومنع الغري

عنها ،وال متلك بإحيائها .

 - 5مــن املعادن الظاهــرة أو الباطنة ،مــا تتعلق به املصلحــة العامة ألفراد
املجتمع ،كامللح والقار والكربيت ،ونحوها ،ولذا فإهنا ليســت حمل ملك

خاص باألفراد وإن أتوا بأســباب متلكها ،بل تكون ملكا عاما ،يتوىل ويل

األمر تنظيمه ،بام حيقق اإلشباع لكل الناس .

 - 6الــركاز :هــو املال معدنــا كان أو غريه ،إذا ركزه أهــل اجلاهلية أو أهل
اإلســام بموضع من باطن األرض ،فــإن كان ركازا جاهليا ،متلكه من

حازه بموضــع ال ملك فيه ألحد أو حــق ،وإن كان األوىل أن يرتك لويل
األمر تنظيم التنقيــب عنه ،وجعل ذلك من اختصــاص الدولة ،بحيث

يــؤول إليها ما يوجد من هذا الركاز ،تغليبا للمصلحة العامة عىل مصالح
األفراد اخلاصة ،وأما الركاز اإلســامي أو املجهول احلال ،فإنه جيري فيه
جمرى اللقطة ،حيث يدفع لصاحبه إن عرف ،وإال عرفه واجده ســنة ،فإن

ظهر صاحبه سلم إليه ،وإال رصف يف مصارف الزكاة .
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 - 7الركاز الــذي يعثر عليه بأرض مملوكة لفرد ،يكون ملكا له إن أذن له ويل
األمر يف متلكه ،ســواء آلت إليه ملكية األرض بالرشاء ،أو املرياث أو اهلبة

أو الوصيــة ،أو نحوها ،وال يكون ألحد ولــو أجريا يعمل باألرض التي

هبا ،ولو كان عمله تنقيبا عن الركاز ،وليس ألحد أن ينقب يف هذا املوضع

عن ركاز أو معدن ،ولو كان من يريد التنقيب مستأجر املوضع ،لتعلق حق

مالك العني هبا .

 - 8إن كان اجتــاه الفقهاء يف أن الركاز اجلاهــي يملكه من حازه ،وأن الركاز
اإلســامي جيري فيه ما جيري يف اللقطة ،إال أن هذا الركاز إن تقادم عليه

الزمــن ،ومل يعرف مالكه عىل وجه احلقيقــة ،فإن األوىل أن يؤول أمره إىل
الدولة ،لريى فيه ويل األمر ما حيقق املصلحة العامة للمســلمني ،إذ ليس

بالرضورة أن يكون ملكا ملن وجد بأرضه ،بحســبان أن هذا الركاز ليس
من جنس األرض ،وليس داخال يف الترصف املفيد مللكيتها.

 - 9اإلقطــاع :جعل بعض األرض املوات خمتصا ببعض األشــخاص ،ومن
أنــواع اإلقطاع :إقطاع التمليك ،وإقطاع االســتغالل ،وإقطاع اإلرفاق،
ويعتــر يف اإلقطــاع رشوط يف املقطع ،ومن يقطع له ،من شــأهنا مراعاة
مصلحة املجتمع منه .

 - 10اإلقطــاع يفيد اختصاص املقطع بام قطع لــه ،وال يفيد متلكه ،فإن كان
اإلقطــاع إلحياء موات املقطع أو مطلقا عن رشط إحيائه ،مل يفد امللك إال
عند حتقق اإلحياء .

 - 11إن إشــباع حاجات املجتمع من هذه املعادن والثروات ،يقع عىل عاتق
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الدولة ،التي تتوىل تنظيم استثامرها وتنميتها ،واالنتفاع هبا ،بام حيقق الوفاء

بحاجات املجتمع منها .
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ضوابط استثمار املال وإنفاقه
يف الشريعة اإلسالمية
د .أسامء فتحى عبد العزيز شحاته

أستاذ الفقه املقارن املساعد بكلية الدراسات اإلسالمية

والعربية بجامعة األزهر  /أستاذ الفقه املساعد بكليتي اآلداب
والرتبية  -قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك خالد

عنيت الرشيعة اإلسالمية باملال عناية كبرية ،وجعلت حفظه من مقاصدها

الرضورية ،فسنت له ما يضمن هذا احلفظ من جانبي الوجود والعدم.

ويعد اســتثامر املال يف نظر الرشيعة اإلسالمية أمر ًا رضوري ًا ،وهو يف حق

األفراد مرشوع من حيث اجلملة ،طاملا أن جماالت االســتثامر تتفق والرشيعة

اإلســامية ،وواجب كفائي عىل جمموع األمة ،فال جيوز هلا تركه؛ ليتحقق حد

الكفايــة جلميع أفراد املجتمع إن مل تتحقق الوفرة املالية ،كام أنه يتعني إذا انفرد
سبي ً
ال لصالح األمة ومتاسكها.

وإنفــاق املال من أصول الرب ،ويتنوع إىل نوعــن :إنفاق فريضة ،وإنفاق

تطوع.

هيدف البحث إىل بيان ماهية املال ،وحقيقة استثامره ،وجماالته يف الرشيعة

اإلســامية ،وطرق إنفاقه ،والوقوف عىل أهم الضوابط الرشعية التي حتكم
استثامر املال وإنفاقه.

ضوابط استثمار املال وإنفاقه يف الشريعة اإلسالمية
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وخيلص البحث إىل مجلة من النتائج من أمهها :أن استثامر املال يف الرشيعة

اإلسالمية مقيد بضوابط معينة منها االلتزام باجلوانب العقائدية واألخالقية يف

اســتثامر املال ،ومرشوعية النشاط االقتصادي ،وأال تتخلل االستثامر أساليب
حمرمة ،ورضورة االلتزام باألولويات اإلسالمية ،وأن تراعى دراسة اجلدوى،

و ُيعمل باإلجراءات االحرتازية ،وتطبق والية احلسبة.

كــا أن ضوابــط إنفاق املــال تتمثل يف االلتــزام باجلوانــب العقائدية

واألخالقيــة يف إنفاق املــال ،وأن ينحرص إنفاق املــال يف الوجوه املرشوعة،

واالعتــدال يف اإلنفاق بني اإلرساف والتقتري ،واملوازنة يف اإلنفاق ،ومالءمته

للحالة االقتصادية ،وديمومية الرقابة من قبل الدولة عىل منافذ رصف األموال،
مع اختاذها مســبق ًا كل التدابري الالزمة حلفــظ املال من التعرض لإلرساف أو
االختالس.

فقد جاءت الرشيعة اإلســامية بمنهاج شــامل للحياة ،وحرصت عىل

رعاية متطلبات اإلنسان حرص ًا بالغ ًا ،فرشعت له من العقود ما يناسبها ،بعيد ًا

عن الغرر أو الغبن ،متسقة يف ذلك مع فطرة اإلنسان وطاقاته واستعداداته.

وملا كان املال عصب احلياة ،ورضورة من رضورياهتا ،وســبي ً
ال من سبل

ارتقــاء املجتمعات وقوهتا ،فقــد حرصت الرشيعة اإلســامية عىل تنميته،
ورشعت سب ً
ال عديدة الســتثامره ،مراعية يف ذلك حاجات الناس الرضورية
يف كل زمان ومكان ،فض ً
ال عن إحاطتها امللكية بسياج متني ،وفرض عقوبات

رادعة عىل من يعتدي عليها.
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قال املاوردي:
«فإذا عدم املادة التي هي قوام نفسه مل تدم له حياة ،ومل تستقم له دنيا ،وإذا

تعذر يشء منها عليه حلقه من الوهن يف نفسه واالختالل يف دنياه بقدر ما تعذر

من املادة عليه؛ ألن اليشء القائم بغريه يكمل بكامله وخيتل باختالله».

كام دعت الرشيعة اإلســامية إىل اإلنفاق ،وبينت أنواعه يف تنظيم دقيق،
فعن أيب هريرة أن رســول اهلل قال « :ما ِمن يو ٍم يصبح ِ
العبــاد فيه إِالَّ م َل ِ
كان
ُ
ُ ُ
َ
اآلخر :ال ّلهم ِ
فيقول أحدُ مهــا :ال َّلهم ِ
ي ِنز ِ
ُ
ُ
أعط
أعط ُم ِنفق ًا َخ َلفا ،و َي
الن
َ
َّ
قــول َ ُ
َّ
ُم ِسك ًا ت َلف ًا ».

وقال الفارايب:
« ليس الســخاء بذل األموال حيث اتفق ،لكن بذهلا فيام ينبغي ،وحيث

ينبغــي ،وباملقدار الذي ينبغي عىل ســبيل االعتدال الالئــق بحال طبقة من
الناس ».

وال خيفى ما بني اســتثامر املال وإنفاقه من ارتبــاط وثيق؛ إذ يعد األخري

حافز ًا بنَّا ًء عىل االستثامر ،فض ً
ال عن ترشيده؛ األمر الذي حيقق التوازن املنطقي

بني الرزق واإلنفاق يف قوله تعاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [البقرة].

من هنا تظهر أمهية البحث يف بيان ماهية املال ،وحقيقة استثامره ،وجماالته

يف الرشيعة اإلســامية ،وطرق إنفاقه ،والوقوف عىل أهم الضوابط الرشعية

التي حتكم استثامر املال وإنفاقه.
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وقد توصل البحث إىل النتائج اآلتية:
 حرص الرشيعة اإلسالمية عىل حفظ املال من جانبي الوجود والعدم. املال هو كل ما له قيمة مادية بني الناس ،وفيه منفعة مباحة لغري رضورة. املنافع تعد أمواالً؛ حيث ال تقصد األعيان لذاهتا ،وإنام تقصد ملنافعها. -إن املالك احلقيقي للامل هو اهلل جل شــأنه ،واإلنســان مستخلف فيه

ومؤمتن عليه.

 -مل يستعمل الفقهاء لفظ االستثامر بمعناه احلقيقي ،وإنام استعملوا ألفاظ ًا

تدل عىل مضمونه كالتنمية ،والتثمري ،واالستنامء.

 -ال تقترص حقيقة اســتثامر األموال يف نظر الرشيعة اإلسالمية عىل تنمية

رأس املال فقط ،بل تتعداها إىل تنمية القدرات والطاقات البرشية ،والسعي إىل

حتقيق التطور االقتصادي بام ال يتعارض مع أحكام الرشيعة الغراء.

 -تتنــوع امللكية بالنظر إىل صاحبها املســتخلف يف املال إىل ثالثة أنواع:

ملكية خاصة ،وملكية عامة ،وملكية بيت املال.

 -استثامر املال أمر رضوري ومطلوب ،وهو مرشوع من حيث اجلملة يف

حق األفراد ،طاملا أن جماالت االســتثامر تتفق والرشيعة اإلسالمية ،وواجب
كفائي عىل جمموع األمة ،ويتعني إذا انفرد سبي ً
ال لصالحها ومتاسكها.
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 -توجد جماالت عديدة الســتثامر املال وتنميتــه بالطرق املرشوعة منها

التجــارة ،والزراعة ،والصناعة ،وكذلك املعامــات املالية األخرى والثروة
احليوانية واملائية ،والنقل واملواصالت ،واســتثامره يف البنوك اإلسالمية التي

تتقيد بالضوابط الرشعية.

 -يمكن اســتثامر املال بضوابــط معينة تتفق والرشيعة اإلســامية منها

االلتزام باجلوانب العقائدية واألخالقية يف اســتثامر املال ،ومرشوعية النشاط
االقتصــادي ،وأال تتخلل االســتثامر أســاليب حمرمــة ،ورضورة االلتزام

باألولويات اإلســامية ،وأن تراعى دراســة اجلدوى ،و ُيعمل باإلجراءات
االحرتازية ،وتطبق والية احلسبة.

 -اإلنفاق هو رصف املال يف وجوه اخلري عىل ســبيل اإللزام أو التطوع،

وهو من أصول الرب.

 يتنوع اإلنفاق إىل نوعني :إنفاق فريضة ،وإنفاق تطوع. -تتمثل الضوابط الرشعية إلنفاق املال يف أمور منها :االلتزام باجلوانب

العقائديــة واألخالقية يف إنفاق املــال ،وأن يكون مدار إنفــاق املال الوجوه
املرشوعة ،واالعتدال يف اإلنفاق بني اإلرساف والتقتري ،واملوازنة يف اإلنفاق،

ومالءمته للحالــة االقتصادية ،وديمومية الرقابة من قبــل الدولة عىل منافذ
رصف األموال ،مع اختاذها مسبق ًا كل التدابري الالزمة حلفظ املال من التعرض
لإلرساف أو االختالس.
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التوصيات:
 - 1تعزيز الوازع الديني لتجنب التســاهل يف املحرمات واحلرص عىل

حفظ املال وحتري الكسب احلالل.

 - 2التأكيد عىل تطبيق الضوابط الرشعية الستثامر املال وإنفاقه.
 - 3االهتامم بدراســة اجلــدوى يف العمليــات االســتثامرية ،والعناية

باالستغالل األمثل للموارد.

 - 4رضورة تفعيــل دور والية احلســبة ومراقبة األســواق للتحقق من

االلتزام بضوابط االستثامر ،وديمومة الرقابة عىل منافذ رصف األموال.

 - 5رضورة تفعيل دور املؤسسات الرتبوية والثقافية واإلعالمية يف نرش

األحكام الفقهية املتعلقة باملال.

 - 6احلرص عىل تدريس فقه املعامالت املالية بشموله ملستجدات العرص

يف كليات التجارة واالقتصــاد ،والعمل عىل نرش التوعية الفقهية للتجار ،من
خالل إقامة الندوات العلمية ،وإصدار كتيبات تعالج املعامالت التجارية؛ مما
يؤدي إىل استقامة األمر وجتنب اقرتاف املحرمات.

 - 7العمــل عىل تشــكيل جلان مشــركة من هيئات رشعيــة وأخرى

متخصصة يف املجال االقتصادي؛ لبحث املستجدات املتعلقة باملال.
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ضوابط كسب املال
يف الشريعة اإلسالمية
د .طه حممد فارس
احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل ومن وااله ،وبعد:
فإنه ال خيفــى عىل عاقل َّ
مصالح
أن رشيعة اهلل تعاىل إنَّام جــاءت لتح ِّق َق
َ

العبــاد((( ،وتدرأ عنهم املفاســد التي تُودي هبم إىل املهالــك واختالل نظام
املجتمع وانفراط عقده.

تقرر عنــد علامء األ َّمة َّ
أن حفظ األمــوال -عموم ًا -هو من قواعد
وقد َّ

الراجعة إىل قســم الرضوريات ،وأ َّما ما يتعلق بكسبها ونامئها
كليات الرشيعة َّ
وإنفاقها ،وطرق دوراهنا ،فهو من احلاجيات التي ُتن ََّزل منزل َة الرضورات(((.

َّ
ال يقولَّ :
ولعــل قائ ً
إن معظم قواعد التَّرشيع يف القضايا املالية إنَّام جاءت
ِ
أموال األفراد فحســب ،واجلواب هــوَّ :
أن منفعة املال
ل ُت ْعنى بحفظ ورعاية

اخلاص ستعود حت ًام إىل املنفعة العا َّمة لثروة األ َّمة وأمواهلا(((.
ّ

ولذلك َّ
فإن احلديث عن ُطرق وضوابط الكسب احلالل يف اإلسالم ليس
((( انظر :املوافقات.4/2

((( انظر :مقاصد الرشيعة اإلسالمية للطاهر ص.455
((( انظر :املصدر السابق.
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همت ،فقد قال احلبيب
من نافلة القول ،بل إنَّه من أوجب الواجبات وأعظم ا ُمل َّ

ِ
واجب عىل ِّ
احلالل
ب
كل مســلم »((( ،خصوص ًا يف هذا
ٌ
األعظــم ﷺَ « :ط َل ُ
ُ

ِ
الناس
الطيب احلالل ،وما عا َد
زمان الذي ك ُثر فيه احلرام ،و َق َّل ْت فيه مــوارد
ُ
ِ
َّبي ﷺ بقوله:
يبالون َأمن حالل كان رزقهم َأم من حرام ،وهذا ما أخرب عنه الن ُّ
املرء ما أخذَ :أ ِمن حالل ،أم من حرام »(((.
« يأيت عىل النَّاس ٌ
زمان ال يبايل ُ

والعاقل عندما يعلم أنَّه موقوف بني يدي اهلل يوم القيامة ،ومســؤول عن
ما ملكه يف دنياه ،فإنَّه ال ُبدَّ أن ُي ِعدَّ هلذا السؤال جواب ًا ،فقد َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ:
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
« َل َتز ُ
يم
ُول َقدَ َما َع ْبد َي ْو َم ا ْلق َي َامة َحتَّى ُي ْس َأ َلَ :ع ْن ُع ُم ِره ف َيم َأ ْفنَا ُهَ ،و َع ْن ع ْلمه ف َ
ِِ ِ
ِ
ِِ ِ
يم َأ ْب َل ُه »(((.
يم َأ ْن َف َق ُهَ ،و َع ْن ِج ْسمه ف َ
َف َع َلَ ،و َع ْن َماله م ْن َأ ْي َن ا ْكت ََس َب ُه َوف َ
َّ
احلق يف اجلواب،
أ َّما إن َّفرط يف اإلعداد هلذا الســؤال،
وضل عن طريق ِّ

أن أما َمه وأما َم ِّ
فليعلم َّ
كل من َريض بســلوكه و َأك ََل من كسبه حساب شديد،

ت
ــن ُع ْج َرةَ :إِ َّن ُه َل َي ْر ُبو َل ْح ٌم َن َب َ
ب ْب َ
َّبي ﷺَ « :يا َك ْع َ
وعقب ٌة كَؤود ،فقد قال الن ُّ
ِمن سح ٍ
ت إِ َّل كَانَت الن َُّار َأ ْو َل بِ ِه »((( ،وقال ﷺ« :اليدخل اجلنَّة جسد غذي
ُ ْ

((( ذكــره اهليثمي يف جممع الزوائــد  520/10برقم  18099وقــال :رواه الطرباين يف
األوسط وإسناده حسن.

((( أخرجه البخاري يف البيوع  726/2برقم .1954

((( أخرجه الرتمذي يف صفة القيامة والرقائق والورع برقم  2417وقال :حديث حســن
صحيح؛ والدارمي يف املقدمة برقم 537؛ وأبو يعىل املوصيل يف مســنده 351/13

برقم .7434

((( أخرجــه أمحد يف املســند  321/3برقــم 14488؛ والرتمــذي يف اجلمعة برقم =
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بحــرام »((( .فاللقمة احلرام التي يقذف هبا املر ُء يف جوفه أو جوف من َي ُع ْول،

ال ينتهي أثرها بابتالعها وهضمها وترصيفها ،بل َّإنا ُت ِّلف ُسلوك ًا وأخالق ًا،

تتناســب مع ُق ْب ِح احلرام وسوئه ،فقد قال سهل بن عبد اهلل التسرتي :من أكل
وارحه شاء أم أبىَ ،ع ِل َم أو مل يعلم ،ومن كانت طعمتُه حالالً
احلرا َم َع َص ْت َج ُ
جوارحه َو ُو ِّفقت للخريات(((.
أطاعته
ُ
َ
َّاس ،أو
وخ ٌري للمؤمن أن يكون كســ ُبه وطعامه قوتــ ًا ،من أن يتك َّف َ
ف الن َ

ُ
رسول اهلل ﷺ « :والذي
يكســب احلرام ويأكله أو يطعمه ملن يعول ،فقد قال
َ
ثم يأيت به
أخــذ أحدُ كم حب َله فيذهب به إىل اجلبل
نفيس بيده ،ألَن َي
َ
فيحتطبَّ ،

خري له من أن يسأل النَّاس ،وألن يأخذ تراب ًا فيجعله
فيحمله عىل ظهره فيأكلٌ ،
ِ ِ
خري له من أن جيعل يف فِ ْي ِه ما َح َّر َم اهللُ عليه »(((.
يف ف ْيه ٌ

وليعلــم ِ
آك ُل احلــرام َّ
أن أبــواب الســاء مغلقــة يف وجهــه ،فقد ذكر
َ
ِ
الس َف َرَ ،أ ْشــ َع َ َ
ُ
ال ُيطِ ُ
رسول اهلل ﷺ رج ً
الس َم ِءَ :يا َر ِّب
يل َّ
بَ ،ي ُمدُّ َيدَ ْيه إِ َل َّ
ث أ ْغ َ َ
ِ
ي بِ َْ
ال َرامَِ ،ف َأنَّى
ش ُب ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْل َب ُســ ُه َح َرا ٌمَ ،و ُغذ َ
َيا َر ِّبَ ،و َم ْط َع ُم ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْ َ
اب لِ َذلِ َ
ك(((.
ُي ْست ََج ُ

=  614وقال :حديث حسن غريب؛ والدارمي يف الرقاق برقم 2776؛ واحلاكم يف
املستدرك  468/4برقم  8302وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهبي.

((( ذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب  349/2وقال :رواه أبو يعىل والبزار والطرباين
يف األوسط والبيهقي ،وبعض أسانيدهم حسن.

((( انظر :إحياء علوم الدين .405/2

((( ذكره املنذري يف الرتغيب الرتهيب  346/2وقال :رواه أمحد بإسناد حسن.
((( أخرجه مسلم يف الزكاة برقم .1686
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ملؤمن خياف اهللَ وخيشاه أن حيمله استبطاء الر ِ
ٍ
زق عىل أن يكسبه
فال ينبغي
ُ ِّ

باحلرام ،فالرزق ُمقدَّ ر مقسوم ،والعبد إنَّام يسعى يف طلبه عبودي ًة وتكليف ًا ،ولن

َ
نفس حتى
تستكمل رز َق َها وأج َلها((( ،وقد قال رسول اهلل ﷺ « :لو َّفر
متوت ٌ
أدركه كام ِ
يدركُه
املوت »(((.
ُ
أحدُ كم من رزقه َ

وإنَّه ملــن دواعي ِ
الغبطة والرسور أن أشــارك يف منتــدى فقه االقتصاد
ََ

اإلســامي املنعقد يف مدينة ديب ،ببحث عنونته بـ( :ضوابط كســب املال يف
الرشيعة اإلسالمية) ،وتناولته وفق خمطط البحث اآليت:
املقدمة :تك َّلمت فيها عن أمهية البحث ورضورته
املبحث األول :جعلته يف ثالثة مطالب ،تناولت فيها معنى الضابط واملال

والكسب.

ثت فيه عن نظرة اإلسالم إىل املال وبيان منزلته.
املبحث الثاين :حتدَّ ُ
تناولت فيه طرق كسب املال ،وجعلته يف مطلبني :طرق
املبحث الثالث:
ُ

الكسب املرشوعة ،وطرق الكسب غري املرشوعة.

((( هذا املعنى يف حديث أخرجه ابن ماجه برقم 2144؛ وابن حبان يف صحيحه 339/7

برقم 10505؛ واحلاكم يف املســتدرك  361/4برقم  7924وقال :صحيح اإلسناد
ومل خيرجاه ،ووافقه الذهبي.

((( ذكــره املنذري يف الرتغيــب والرتهيب  ،340/2وقال :رواه الطرباين يف األوســط
والصغري بإسناد حسن.
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رسدت فيه الضوابط الرشع َّية للكسب احلالل ،واحلرام،
املبحث الرابع:
ُ

واملرتدد بني ِّ
حلرمة.
احلل وا ُ

اخلامتـة :ذكرت فيها أهم النتائج ،وهي:
 -صالح األمة بصالح أفرادها ،وصالح أفرادها ال يمكن أن يتحقق إال

بصالح عقوهلم ،وصالح أعامهلم ،وصالح مكاسبهم.

 -التامس الكســب احلالل والتعرف عىل مصادره من أوجب الواجبات

الدينية ،وذلك ملا له من أثر عىل عاجل املرء وآجله.

 ال بــد ِّالتعرف عىل الطرق املرشوعة للكســب ،وكذا
لكل مك َّلف من ُّ

الطرق املمنوعة ليتوقاها.

 -إذا كانت رعاية مصالح العباد ودرء املفاسد عنهم هو مقصد الرشيعة،

فإن اكتساب احلالل هو من أبرز مصالح العباد.

 -املال قــوام األديان كام هو قوام األبدان وســبب بقائهــا ،وبه تتحقق

مصالح العباد.

 -املال هو كل ما له قيمة عند الناس ،وجيوز االنتفاع فيه عىل وجه معتاد،

وعليه فاملنافع أموال ،وهو رأي مجهور الفقهاء ،وهو أقرب للواقع.

حب
أقر اإلسالم امللكية الفردية لإلنسان مراعاة لفطرته املجبولة عىل ِّ
َّ -
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املــال ،ومنع ًا من التَّعدِّ ي عىل ح ِّق ِه يف الت ََّم ُّلــك ،وإن كانت امللكية احلقيقة إنَّام

هي هلل تعاىل.

 معرفــة الضوابط الكلية لكســب املال ِتعصم كثري ًا مــن املك َّلفني من

الوقوع فيام حرمه اهلل تعاىل من املكاســب ،وتبقى مستجدات املعامالت املالية
التي حتتاج من أهل االختصاص إىل قــدح زناد الفكر ،وتقليب وجوه النظر،

للوصول إىل احلكم.

 -القــول بأنه ال يوجد كســب حالل عىل اإلطالق قــول ال صحة له،

أن مــوارد احلالل قد َق َّلت مع كثرة احلرام ،كام َّ
إال َّ
تورع الناس عن أكل
قــل ُّ

احلرام والوقوع فيه.

 -اختالط احلالل باحلرام ال يمنع من الكسب احلالل ،إذا مل يكن املكلف

عامل ًا بحال ما يكسبه ،والعربة يف حكم الكسب طريقة حصول املكلف عليه.
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منزلة املال يف اإلسالم
وضوابط استخدامه
أ.د .حممد عبد احلليم عمر

األستاذ بكلية التجارة – جامعة األزهر
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل أرشف املرســلني سيدنا

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

يدور االقتصاد عل ًام ونشــاط ًا حول إشــباع احلاجات من مأكل وملبس

ومسكن وغريها ،بواســطة املوارد املتاحة ،ممثلة فيام خلقه اهلل سبحانه وتعاىل

من خــرات يف األرض والســاء ،وتســمى إســامي ًا األرزاق ،وهي التي

ساقها اهلل ســبحانه خللقه لالنتفاع هبا وقيام احلياة ،وهى ما يطلق عليها أيض ًا
األمــوال التي تعرف بأهنــا كل يشء نافع ،ومن هنا تظهــر أمهية األموال يف
االقتصاد ،وأن االهتامم هبا وبكيفية اســتخدامها واالســتفادة منها يف إشباع
احلاجات هو موضوع علم االقتصاد ،وللتدليل عىل وجود االقتصاد اإلسالمي

ومتيزه يتناول هذا البحث بيان منزلة املال يف اإلسالم وضوابط استخدامه التي
تســتند إىل أحكام وتوجيهات الرشيعة اإلسالمية ،واملوضوعات التي يتناوهلا
البحث هلا جوانب عديدة ،وتكاد تستغرق كل جوانب االقتصاد ،وحيتاج كل

موضوع منها إىل دراسة مستقلة مطولة يصعب جتميعها يف هذا البحث ،ولذلك
ســوف يتم تناوهلا بصورة موجزة بتوضيح أهم اجلوانــب املتعلقة باملال من
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حيث منزلته يف اإلســام وأمهيته ،ومن املعروف أن املال يبدأ باكتسابه ومتلكه

ثم يتم اســتخدامه بإنفاقه يف أنواع اإلنفاق املختلفة وهى اإلنفاق االستثامري
واإلنفاق التعاوين واالتفاق االستهالكي ،وعىل ذلك يتناول البحث الضوابط
اإلسالمية هلذه االستخدامات كسب ًا ومتلك ًا واستثامر ًا وإنفاق ًا ،وهذا هو هدف

البحث وللوصول إىل التأكيد عىل وجود االقتصاد اإلســامي وسبقه ومتيزه
عن النظم االقتصادية األخرى.

 ضوابط اإلنفاق االستهالكي ،ومن أمهها ما يىل:أ -التوجه نحو إشــباع احلاجات التي يتطلبها اإلنســان ليعيش وحييا يف

أحســن صورة ،وىف ذلك يقــول صاحب بصائر ذوي التمييزَّ « :
والشــهوة:
فالصادقة:
نزوع النَّ ْفس إِىل ما تريده ،وذلك يف الدّ نيا رضبان .صادقة ،وكاذبةّ .

البدن من دونه؛ كشــهوة الطعام عنــد اجلوع والكاذبة :ما ال ّ
ما ّ
ُ
خيتل من
خيتل
دونه»(((.

ب -اإلنفاق عــى احلالل الطيب :وهو كل ما يفيــد وينفع ،والبعد عن

احلرام اخلبيث وهو كل ما يرض مثل اخلمر واخلنزير وســائر املحرمات لعينها

لقوله تعاىل ﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﴾ [املائدة]  -ولقولــه تعاىل ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [املائدة.]3:

((( بصائــر ذوى التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفــروز آبادى ،نرش املجلس األعىل
للشؤون اإلسالمية بمرص 1416 ،هـ .358/ 3 -
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ج -القوامة واالعتــدال يف اإلنفاق لقوله تعــاىل ﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [الفرقــان] ،ولقــول

الرســول ﷺ  « :ما عال من اقتصد » أي يف املعيشة ،أي ما افتقر من أنفق فيها

قصد ًا ومل يتجــاوز إىل اإلرساف أو ما جار وال جاوز احلد ،واملعنى إذا مل يبذر

بالرصف يف معصية اهلل ومل يقرت فيضيق عىل عياله ويمنع حق ًا وجب عليه شح ًا

وقنوط ًا »(((.

د -البعد عــن اإلرساف والتبذير والتقتري :فــاإلرساف « رصف اليشء

فيــا ينبغي زائد ًا عىل ما ينبغــي ،والتبذير  :رصف اليشء فيــا ال ينبغي»(((،
والتقتري الرصف أقــل مما ينبغي ،وكل هذه املامرســات حمرمة ،لقوله تعاىل:

﴿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [األعــراف] ،ولقولــه

عز وجــل ﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﴾ [اإلرساء]

ولقوله سبحانه ﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﴾ [اإلرساء].

ولــكل من اإلرساف والتبذير والتقتري مســاوئ عديدة دينية واقتصادية

واجتامعية ونفسية

 فعىل املســتوى الديني فإن مــن خيالف هذه النواهــي عن اإلرساف((( احلديث رواه اإلمام أمحد يف مسنده ، 302/ 7 ،والرشح من فيض القدير للشوكاين،
نرش املكتبة التجارية الكربى بمرص -ط 1356 ،1هـ.454/5 ،

((( التعريفات للجرجاين ،نرش :دار الكتب العلمية بريوت ،ط  1403 ،1هـ .
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والتبذير والتقتري ال حيبه اهلل تعاىل وهو من إخوان الشياطني كام ذكر يف اآليات

السابقة وما يرتتب عىل ذلك من استحقاق لعذاب اهلل سبحانه وتعاىل.

 -وعىل املســتوى االقتصادي ،فإن اإلرساف والتبذير يؤديان إىل تبديد

املوارد وســوء ختصيصها وزيادة الطلب غري الــروري بام يؤدي إىل إرهاق

اإلنتــاج وزيادة التضخم ،كام أن التقتري يــؤدى إىل قلة الطلب وبالتايل وجود

طاقات عاطلة وبطء عملية التنمية والبطالة والكســاد ومجيع ذلك يؤدي إىل
اختالالت ومشكالت اقتصادية عديدة.

 -وأ ّما عىل املستوى االجتامعي ،فإن اإلرساف والتبذير من جانب األغنياء

يصعب احلياة عىل الفقراء ألن يف اإلرساف والتبذير زيادة عىل الطلب مما يؤدى
إىل زيادة األسعار ،هذا فضال عن توسيع الفجوة بني األغنياء والفقراء.

 -وأما عىل املستوى النفيس ،فإن هذه املامرسات تؤدي إىل احلرسة والندامة

كام قال ربنا عز وجل ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [اإلرساء]  -كام أن اإلرساف والتبذير يؤديان إىل نفاد

مال املنفق فيفتقر وتســوء حالته النفسية ،ومن جانب آخر فإن ذلك يؤدي إىل
إشاعة احلقد واحلسد من الفقراء عىل األغنياء.

هـ  -البعد عن االستهالك التفاخري :وهو نوع من امليل الستهالك السلع

ال للحاجة احلقيقية هلذه الســلع ،ولكن رغبة يف إشــباع حالة نفســية وعقدة

شــخصية لدى بعض الفئات االجتامعية من ذوي الدخول املرتفعة ،مما يؤثر
سلب ًا عىل االقتصاد ألن هذه الظاهرة تبدد طاقات اقتصادية فيام ال جدوى من
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ورائه ألن املقصود من هذا اإلنفاق هــو إبراز املنزلة والتفوق االجتامعي عىل
اآلخرين ،فإذا أنفق اآلخرون أيض ًا رجع الوضع النسبي إىل ما كان عليه ،لكن

بعد خسارة اإلنفاق الذي مل حيقق اهلدف منه ،والتفاخر كسلوك عام يؤدي إىل

بغض اهلل تعاىل حيث يقول سبحانه ﴿ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﴾ [النساء].

ويف صــورة عملية لردع املتفاخرين هنى الرســول ﷺ عن مشــاركتهم

يف إبــراز تفاخرهم فجاء يف احلديث الرشيــف « :إن النبي ﷺ هنى عن طعام
املتباريني أن يؤكل » ،وجاء يف رشح احلديث « :هنى عن طعام املتباريني » ،أي
املتفاخرين :املتباريان مهــا املتعارضان بفعليهام ،يقال تبارى الرجالن إذا فعل

كل واحد منهام مثل فعــل صاحبه لريى أهيام يغلب صاحبه ،وإنام كره ذلك ملا
فيه من الرياء واملباهاة (((.

و -البعد عن استهالك املحاكاة :واملحاكاة هي تقليد اآلخرين يف إنفاقهم

دون احلاجــة أو إلظهار القــدرة عىل جماراهتم ،وهو منهــي عنه رشعا لقول

اهلل تعــاىل ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾[النســاء]ِ ،
ولقوله عــز وجل أيض ًا﴿ :ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﴾ [طه.]121 :
((( احلديث من سنن أيب داود  ،197/10والرشح من  :عون املعبود رشح سنن أيب داود
لشمس احلق آبادى . 259 /8
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واســتهالك املحاكاة يؤدي إىل اإلنفاق فوق قدرة اإلنسان وتكون عاقبة

ترصفه بجانب املعاناة النفســية دخوله يف دائرة املديونية البغيضة وزيادة فقره
وتركبه اهلموم ألنه ال يستطيع السري يف طريق التقليد عىل الدوام .

ز -املوازنة بني الدخل واإلنفاق :من حكمة اهلل عز وجل وتدبريه أن ميز

بني عباده يف األرزاق حيث يقول سبحانه﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯ ﴾ [النحل.]71 :

وهذا التمييز حلكمة يعلمها ســبحانه كام جاء يف قوله تعاىل ﴿ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ [العنكبوت] .وجيب

عىل املسلم أن يترصف إنفاق ًا واســتهالك ًا يف حدود دخله ورزقه امتثاالً لقوله

سبحانه وتعاىل ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [الطالق]  ،وإن

مل يمتثل املســلم لذلك ،وكان ذا ســعة وقرت عىل نفسه وأهله شح ًا وبخ ً
ال فإن

ذلك يــؤدى إىل اهلالك االقتصادي ،ممث ً
ال يف نقص الطلب بام يؤدي إىل تعطيل

الطاقات والكساد وهو ما عرب عنه الرسول ﷺ يف قوله « :وإ ّياكم والشح فإن

الشح أهلك من كان قبلكم » (((.

وإن كان الشخص ممن قدر اهلل عليه رزقه فزاد يف إنفاقه واستهالكه بأكثر

من دخله وثروته حماكاة وتقليد ًا لآلخرين فهو منهي عنه كام سبق ذكره.

((( مسند اإلمام أمحد ،نرش مؤسسة الرسالة ،ط  1421 ،1هـ .26/11 -
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دبي وجهة سياحية عائلية عاملية
د .عادل عبد اجلواد حممد الكردويس
خبري بوزارة الشؤون االجتامعية
اإلمارات

 )1أهمية البحث:
تتمثل أمهية هذا البحث يف بعدين مها:
أوالً :البعد العلمي :الذي يســعى للحصول عــى البيانات واملعلومات

عن السياحة ومنها السياحة العائلية يف ديب انطالق ًا من التوجهات العامة لديب

بوصفها واجهة سياحية عاملية ،ووصوالً إىل تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية لتطوير

قطاع االقتصاد اإلسالمي وخاصة املحور الثالث ،والتعرف عىل ما اختذته ديب

لدعم صناعة السياحة عموم ًا والســياحة العائلية بوجه خاص ،لدعم النسق
املعريف يف جمال السياحة العائلية يف ديب.

ثانيــ ًا :اجلانب العميل :والذي يتم من خاللــه الوصول إىل تقديم بعض

التوصيــات واملقرتحــات التي هتدف إىل دعــم وتعظيم اجلوانــب اإلجيابية

لصناعة السياحة بوجه عام وصوالً إىل تعزيز السياحة العائلية يف ديب واملجتمع
اإلمارايت.
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 )2األهداف والتساؤالت:
 .1األهداف:
هيدف هذا البحث إىل إبراز النقاط التالية:
 إبراز أسس ومكونات صناعة السياحة. -التعــرف عىل العنارص التي جتعل من ديب الوجهة الســياحية املفضلة

عاملي ًا.

 تناول أهم مكونات السياحة العائلية يف ديب. طرح تصور لتخطيط محلة إعالمية لنرش ثقافة السياحة العائلية بديب. .2التساؤالت:
س 1ما أهم أسس ومكونات صناعة السياحة؟
س 2ما هي أهم العنارص التي جتعل من ديب وجهة سياحية مفضلة عاملي ًا؟
س 3ما هي أهم مكونات السياحة العائلية يف ديب ؟
س 4ما هي أبرز خطوات احلملة اإلعالمية لنرش ثقافة الســياحة العائلية

يف ديب؟
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 )3أهم املفاهيم املستخدمة:
الســياحة هي :االنتقال من بيئة اإلنسان وحميطه الدائم إىل بيئة أخرى من

أجل العظة والعربة والتعليم والرتفيه ،ورصف املدخرات(((.

يعرف السائح بأنه « املسافر املؤقت الذي يبقي ملدة أربعة وعرشين ساعة

بعيد ًا عن مقر إقامته الدائــم بغرض قضاء وقت الفراغ أو اإلجازة أو لغرض

ديني ،صحي ،ريايض ،عائيل ،أو علمي »(((.

التعريف اإلجرائي للســياحة العائلية؛ وهي تشــر إىل انتقال العائلة من

املكان الذي تقيم فيه بخالف حمل إقامتها ،إىل دولة أخرى من أجل قضاء الوقت
يف أنشــطة وفعاليات ترفيهية ،وتســوق ،واحلصول عىل معــارف عن املجتمع

املضيف ... ،وغريها من الفوائد التي حتصل عليها العائلة من رحلتها السياحية.
األرسة «العائلــة» ،Family :غالبــ ًا ما يتميز نظــام األرسة بأنه يتكون

من األرسة النواة ،ويوجد أرس فرعية متصلة ،وهى تشــمل زوجني ،أو أحد
األبوين مع األطفال الذين يعيشون مع رب األرسة(((.

((( عيل بن فايز اجلحني ،وآخرون ،األمن السياحي ،الرياض ،مركز الدراسات والبحوث:
بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية1425 ،هـ2004 ،م ،ص ص . 43 ،42

((( سلطان بن أمحد الثقفي ،معوقات األمن السياحي وأساليب التغلب عليها ،يف «مركز
الدراســات والبحوث ،األمن الســياحي» ،الرياض ،مركز الدراســات والبحوث
بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية 1424 ،هـ2003 -م ،ص.130

(3) Borgatta, Edgar F., Borgatta, Marie L., Encyclopedia of sociology,
New York , V:2 , Macmillan publishing company , 1992 , P.638 .
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األرسة «العائلة» هي مجاعة إنســانية تتوحد بالــزواج الرشعي (الزوج

والزوجة واألبناء) ،أو بالدم (األخوة) ،ويعيشون حتت سقف واحد ويتناولون

طعامهم يف إناء مشرتك(((.

 )4اخلامتة:
يمثل هذا العمل حماولة إلبراز أمهية صناعة السياحة واملقومات التي تتميز

هبا ديب كواجهة ســياحية متميزة عاملي ًا ،وإبراز إجيابيات الســياحة من الناحية

االقتصادية ،ودور األمن الســياحي يف دعم هذه الصناعة .وإلقاء الضوء عىل

الســياحة العائلية واجتاه القيادة الرشيدة جلعل ديب الوجهة األوىل عاملي ًا يف هذا
النمط من السياحة.

ولتحقيــق األهداف والتســاؤالت ،تم االســتعانة باملنهــج التارخيي،

واألســلوب اإلحصائي ،وتناول صناعة السياحـــة يف ديب ومنها الســياحة

العائلية .وتم تقسيم البحث ألربعة أقسام ،والنتائج والتوصيات ،ثم املراجع،
واملالحق.

ويتم عرض أهم نتائج البحث يف أربعة أقسام كاآليت:
أوالً :أسس صناعة السياحة.
((( عــادل عبد اجلواد الكردويس ،اإلعالم وأمــن األرسة ،دبى ،بحث قدم لندوة « أمن
العائلة» ،الذى نظمه مركز البحوث والدراســات برشطة دبى 11 ،إبريل 1999م،

ص. 2
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ثاني ًا :ديب مقصد سياحي عاملي متميز.
ثالث ًا :مكونات السياحة العائلية يف ديب.
رابع ًا :ختطيط محلة إعالمية لنرش ثقافة السياحة العائلية يف ديب.

 )5التوصيات:
 .1أشــارت نتائج البحث إىل وجود جمموعة من األســس واملقومات

الرضورية لصناعة السياحة ،كإنشاء املطارات واملوانئ ،ومتهيد الطرق املؤدية

لألماكن الســياحية ،وتوفري األمن السياحي ،لذلك يويص البحث بدعم هذه
األســس واملقومات وتعزيز قدرات إدارة األمن الســياحي برشطة ديب حتى
تظل هذه اإلدارة متميزة يف أدائها ألدوارها يف ديب.

 .2وضحــت نتائج البحــث أن ديب تعد من أفضل املقاصد الســياحية

ويزورها الســياح من مجيع بلدان العامل ،ملا تتميز بــه من العديد من املقومات

السياحية املتفردة ،لذلك يويص البحث باملحافظة عىل ما وصلت إليه ديب من

إمكانات ،وتقديــم األفكار واإلبداعات نحو األفضل يف ظل قيادة رشــيدة

تصبو نحو األفضل عاملي ًا.

 .3بينــت نتائج البحث أن دولة اإلمــارات احتلت املرتبة األوىل يف فئة

الســياحة العائلية ضمن مؤرش التنافســية ملنظمة التعاون اإلســامي يف عام

2013م ،واحتلت دولــة االمارات املرتبة الثانية عاملي ًا بتقييم  7.0حســب
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معايري موقع «كريســنت ريتنج» ،لذلك يويص هذا البحث بمزيد من الدعم
ملتطلبات وبرامج الســياحة العائليــة يف ديب حتى تكون إمــارة ديب الوجهة
السياحية األوىل عاملي ًا يف هذا املجال.

 .4كشفت نتائج البحث عن بعض النامذج الستقطاب السياحة العائلية

والتي أعدهتا بعض الفنادق ،لذلك يويص البحث بإطالق األفكار واملبادرات
والفعاليات التي تستقطب املزيد من السياحة العائلية إىل ديب.

 .5تناولت نتائج البحث ختطيط محلة إعالمية لنرش ثقافة السياحة العائلية

يف ديب ،مؤكدة عىل حاجة السياحة إىل اإلعالم ،لذلك يويص البحث برضورة
إعداد احلمالت اإلعالمية التي تعمل عىل نرش الوعي السياحي ،وبخاصة نرش

ثقافة السياحة العائلية بديب.

 .6أظهرت نتائج البحث أن هناك العديد من اجلوانب يف جمال السياحة

العائلية ،لذلك يويص البحث بإجراء مزيد من البحوث والدراســات حول

الســياحة العائلية بام يدعم األسس واملقومات الرضورية هلا ،حتى تكون ديب
وجهة السياحة العائلية األوىل عاملي ًا.
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التمويل اخلريي الريادي
البعد الغائب يف نظام االقتصاد اإلسالمي املعاصر
أ.د .صحراوي مقاليت
عضو هيئة التدريس
جامعة باتنة –اجلزائر

عنوان بحثنا هــو «التمويل اخلريي الريادي» وهــذا العنوان هو عنوان

اســتدراكي فقد لوحظ أن ما يسمى البديل اإلسالمي يف االقتصاد مل يتخلص

مــن نزعة ردة الفعل جتاه االقتصــاد التقليدي ومن األمــور التي تتجىل فيها

هذه ردة الفعل هو «االفرتاض األســاس»  Assumptionالذي استند عليه

األقتصاد اإلســامي يف العقود املاضية وهو «الربــح احلالل» أو «املعامالت

املرشوعة» وبالتايل ظل يالحق املنتجات التقليدية ســواء عىل مستوى البنوك

أو التأمينات واالفــراض الذي أزعم أنه جيب أن حيظــى باملحورية بوصفه

قيمة مركزيــة ومقصدا أعىل هو «اخلري» وبالتايل فمشــكلة البحث هي كيف
تكون الريادية واخلري هي القاطرة التي جيب أن جتر قطار االقتصاد اإلسالمي

يف طريــق التنمية ؟ وعليه فقد قمنا بمعاجلة هذه اإلشــكالية من خالل منهج
استقرائي مقارن بني التجربتني التقليدية واإلسالمية من خالل كشف الغطاء

عن املنتجات التمويلية الريادية اخلريية التــي فتحت جماال لإلبداع يف خمتلف
املجاالت العلمية والصناعية والزراعية وســواها فقد طور اآلخر آليتني عامة

وهي الوقف املغامر يف مجيع ما يمكن أن يكون حمال لالســتثامر ومنتج خاص
وهو احلاضنات الوقفية التي طورت من أجل متويل براءات االخرتاع وجتسيد
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هــذه الرباءات كمنتجــات مصنعة يف الواقع االجتامعي ثــم عرجت عىل أن
التجربة اإلســامية هبذا اخلصوص هلا آليات كثــرة خريية ليس فقط الوقف
وإنام هناك الزكاة والصدقــة والوصية واملنيحة والرقبى والعمرى وســواها

وهي آليات خريية تســاهم يف إغناء املحاويج وسد خلتهم كام أهنا تريح الغني
واملستكفي بتزويده باملنتجات املرشوعة غري املحرمة ثم تزويد املجتمع بأفكار

جمسدة تنفع املجتمع .

هبذا يستدرك االقتصاد اإلســامي شقا يف غاية األمهية كان قد قرص فيام

ســبق يف تطوير جوانبه املؤسســية والقانونية وبالتايل يكتمل نظام االقتصاد

اإلسالمي.

فقد كان يف بدء ظهور مســمى «االقتصاد اإلسالمي» بريق أمل للفئات

التي تريد أن تعيش حياة كريمة وترى فيه مالذا يمكن أن خيرجها إىل جنة الدنيا

ويعوض هلا احلرمان والقهر املادي الذي تعيشــه ولكن االقتصاد اإلســامي

من خالل تركيزه عىل «البنوك اإلســامية» وحماولة نــزع الربا من املعامالت
التمويلية وبدأت مالحقة األدوات التمويلية التي ُورثت من البنوك التقليدية
املنشأ بعملية «أسلمة» وخاصة يف طروحات اجليل الثاين من منظري االقتصاد

اإلسالمي وسقطت األدبيات التي ُأنتجت يف البعد التجاري ترفع املحرمات
من عمليات التمويل البنكي للمعامالت التجارية واالستثامرية ومن هنا كانت

روح التجربة روح استثامرية جتارية من هنا جاءت إشكالية هذه الورقة البحثية
وهــي كيف يمكن أن نعيد نظام االقتصاد اإلســامي اليوم إىل منابعه النبوية
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األوىل وتكون فرضية اخلري هي األساس األول والرئيس الذي جيب أن تستند

إليه وتنطلق منه كام جيب أن تكون مقاصده هي «اخلري» للناس عامة واملسلمني
خاصة والطبقة الفقــرة ليخرجوا من اجلحيم الدنيوي الذي يعيشــونه أكثر

من جتنيــب األغنياء جحيم يوم القيامة وعليه ال بــد أن يتوجه التمويل اليوم
الستدراك الشق اخلريي وجيب أن يكون هو القاطرة التي حتمل نظام االقتصاد

اإلسالمي بالدرجة األوىل وليس هامشا بني القطاعني العام واخلاص وبالتايل

ال بد من أن خيرج من نزعته االستهالكية ويدخل يف العملية التنموية احلقيقية
من خالل «الريادية» التي هي القاطرة التنموية احلقيقية واخلروج من الرمزية
وال يغرنه قول اآلخرين بأن االقتصاد اإلســامي فيــه ضامنات عاصمة من
األزمات االقتصادية فوضعنا العام إىل اليوم ال تلوح فيه بشــائر االنعتاق من
هذه األزمات املالية والتخلف الذي تعيشه األمة اإلسالمية.

لقد أرشت يف بداية البحث إىل أن االقتصاد اإلسالمي املعارص يف نسخته

الســائدة احلالية مبني عىل افرتاض  Assumptionهو االستثامر والربح بينام

كان جيب أن يرتكز ويتمحــور عىل افرتاض «اخلري والبذل» ،وهذا االفرتاض
كان ســيجنبه الوقوع يف النزعة الشــكالنية ويدخلــه يف االنخراط يف عملية
البناء واالســتثامر احلقيقي باملشاركات بدل الســقوط يف النزعة االستهالكية
واملعامــات الصورية إضافة هلذا فإن البناء عــى «افرتاض اخلري» هو التوجه

النتشــال الطبقات اهلشــة والضعيفة من احلالة املزرية التي تعيشها بدال من

التوجه إىل مراكمة األموال لدى األغنيــاء يضاف هلذا أن املدخل اخلريي هو

حتســن الصورة للجهات املانحة لدى العامة وتكون مبعث فخر واعتزاز ،كام
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أن هذا التوجه ســيجنبنا كثريا من اجلدل النظري بخصوص مرشوعية بعض
املعامالت من عدمه .

واألهم مــن هذا كله هو االحتفاظ بالتصاق اجلوانــب القيمية بالعملية

االقتصادية وعدم االنفكاك عنها .

عندما ندعم الطبقة الكادحة ســندفع باملجتمع إىل التضامن االجتامعي

والرتابط وســنقيض عىل الفوارق االجتامعية والطبقية وسد االختالالت التي

تنتج عن الطبقيات التي تكون عىل األسس املادية .

الحظنــا أن التجربة النبويــة املعصومة كانت ثرية جــدا بآليات الدعم

والتمويــل اخلريي أكثر من املعاماليت الذي تطور فيام بعد لتصبح عدد العقود

املسامة  25عقدا وأما غري املســاة فكثرية يف مدة زمنية طويلة خالف األليات

اخلريية الكثرية التي وجدت يف عرص الرســالة بل وبمرور الزمن حتولت آلية

الوقف وحدها إىل ما يشــبه قطاع عمالق خاص أفادت منه احلضارة الغربية

فيام بعد ،إذ أكثر جامعات الغرب معتمــدة عىل وقفيات يف متويلها ملدة قرون

كــا كان األزهر الذي مل ختل بالد من أوقاف علمية هلــذه اجلامعة كام أوقاف
احلرمني عرب التاريخ.

وإننا نرجــو أن تكون هذه املناســبات فرص ًا لتطوير هــذا القطاع لرفد

التجربة التي حتتاج إىل دعم وتركيز ومثابرة حتى نســتكمل قصور التجربة يف
النظام االقتصاد اإلسالمي املعارص.
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املعايري الشرعية واملهنية
احلاكمة للصناعة املالية اإلسالمية
أ.د .كامل توفيق حطاب

قسم الفقه املقارن والسياسة الرشعية
جامعة الكويت

هتدف هذه الدراســة إىل الوصول إىل قواســم مشرتكة أومعامل اتفاق بني

املؤسســات الداعمة للصناعة املالية اإلسالمية ،حول كيفية اجلمع بني املعايري
املهنية والرشعية احلاكمة هلذه الصناعة.

وللوصــول إىل هــذا اهلدف يســتعرض البحث األدوار التي متارســها

املؤسسات واهليئات الداعمة للصناعة املالية اإلسالمية من حيث إجياد معايري
وثوابت ومبادئ مشرتكة حتفظ الصناعة املالية اإلسالمية مهنيا ورشعيا .ومن

ثم حياول املواءمة بني املعايري املهنية واملعايري الرشعية التي حتكم هذه الصناعة.
وخيلص البحث إىل رضورة إجياد جملس تنسيقي رشعي مرصيف يعمل عىل

ولم الصفوف من أجل التخلص من حالة الفوىض والتشــتت
جتميع اجلهود ّ
وجرس الفجوة بني املعايري الرشعية واملهنية التي حتكم هذه الصناعة.

وجدت املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف النصف الثاين من القرن

العرشين ،يف أعقاب اجتهادات علمية ورشعية لعدد من العلامء الذين أحاطوا
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بالعلوم الرشعية والعلوم املرصفية ،ومنذ ذلك الوقت ال تزال اجلهود الفكرية
متواصلة يف خدمة هذه املؤسسات حرصا عىل سالمتها الفنية والرشعية.

ونظر ًا ألن املؤسسات املالية اإلسالمية مل توجد بمعزل عن الصناعة املالية

التقليدية الدولية ،فإهنا تتأثر كثريا باألسس واملبادئ التي حتكم هذه الصناعة،

بل إهنــا ختضع للقوانني واألنظمة التي تصدرهــا البنوك املركزية وغريها من
األجهزة احلاكمة للمؤسســات املالية اإلســامية .كام أهنــا ختضع للمعايري
الدولية مثل معايري بــازل  ،3 ،2 ،1وكذلك معايري التصنيف االئتامين الدويل

التي تصدرها مؤسسات التصنيف االئتامين العاملي.

وباإلضافــة إىل ذلك حتاول اهليئات واملؤسســات اإلســامية الداعمة

للصناعة املالية اإلســامية إجياد معايري مهنية ورشعية خاصة بالصناعة املالية
اإلســامية ،ولكن هذه اهليئات ال تعمل كجسم واحد ،وبالتايل فقد ظهرت

معايري متعددة متنوعة فنية ورشعية ،حتاول أن حتكم الصناعة املالية اإلسالمية،

دون أن يتوفر هلا قوة اإللزام املهني والرشعي.

أهداف البحث:
 الكشف عن أهم املعايري الرشعية واملهنية التي حتكم الصناعة املالية اإلسالمية. بيان وتوضيح آثار تطبيق هذه املعايري عىل الصناعة املالية اإلسالمية. -حماولة الوصول إىل قواسم مشرتكة مقبولة بني املعايري املهنية والرشعية

املحلية والدولية.
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مشكلة البحث:
تبدو مهمة التوفيق بني أصحــاب املصالح وجهات الرقابة والتنظيم من

جهة ،والتوفيق بني املعايــر الدولية الفنية واملعايــر الدولية الرشعية صعبة
جــدا ،نظرا لتضارب املصالح من جهة ،والختــاف املبادئ واملنطلقات من

جهة أخــرى ،ومع ذلك حياول هــذا البحث خوض غامر هذه املســألة ،من

أجل التوصل إىل قواسم مشرتكة حتافظ عىل حقوق أصحاب املصالح وحتفظ

حقوق العمالء واملســامهني ،كام تعمل عىل محاية هذه الصناعة من السقوط يف
االنحرافات واملخالفات الرشعية ،وكذلك زيادة التمســك بمعايري السالمة

املهنية والفنية.

وتكمن مشكلة البحث يف:
 تعدد اجلهات الدولية واملحلية املصدرة للمعايري الرشعية واملهنية. عدم اعتبار اجلهات الدولية خلصوصية الصناعة املالية اإلسالمية. -التناقض بني عدد من املعايري الرشعية واملهنية.

النتائج:
يســعى النظام اإلسالمي بكل أدواته وأسسه ووسائله إىل حتقيق املقاصد

الرشعية العليا املتمثلة يف جلب املصالح ودرء املفاسد وإقامة العدل واإلحسان
وحفظ احلقوق ودفع الظلم واالســتغالل ..إلخ .وحيث اإلسالم أتباعه عىل

األخذ بكل نافع ومفيد وما يــؤدي إىل املحافظة عىل املقاصد الرشعية ،عم ً
ال
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بقوله ﷺ « :أنتــم أعلم بأمر دنياكم » فكل ما يزيــد يف حتقيق املصالح ودرء

املفاســد من علوم دنيوية ،جيب األخذ به ،فاحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها

فهو أحق الناس هبا.

وبناء عىل ما تقدّ م ،فإن النظام اإلســامي يقبــل كافة القواعد أو املعايري

الفنيــة واملهنية التي تزيد يف الكفاءة واجلــدارة وحتفظ حقوق مجيع األطراف

أصحاب العالقة بالصناعة املالية اإلسالمية.

حيث حيث النظام اإلســامي أتباعه عىل اإلحســان واإلتقان والكفاءة

واالستخدام األمثل ووضع الرجل املناسب يف املكان املناسب وجتنب الرضر
واإلتالف واالستنزاف والتبديد واهلدر بشكل عام.

غري أننا وجدنا أن املعايري الفنية الدولية مل حتســب حسابا للصناعة املالية

اإلســامية ،بل هي صممت ملراعاة البنوك واملؤسسات املالية التقليدية التي

تعتمد سعر الفائدة كمعيار أول لتخصيص األموال وختصيص املوارد بشكل
عــام ،كام أن هذه املعايري وجدت من قبل الدول الصناعية الكربى وبالتايل قد

ال تكون مناسبة متاما لظروف البنوك واملؤسسات املالية يف الدول النامية.

ومع ذلك فقد وجدنا أن البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية قد أخذت

باحتياطات أشــد من االحتياطــات التي تتطلبها معايري بــازل أو غريها من

املعايــر الدولية ،نظرا لطبيعتها اخلاصة التــي ال تتعامل بالوهم أو الرهونات
العقارية أو البيع باهلامش أو غريها من أشكال املقامرات.
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وبالرغم من كثرة اجلهات واملؤسسات اإلسالمية املعنية باملعايري ،والتي

أصــدرت عرشات املعايري ،فإن هذه املعايري مل تســتطع أن حتدد بوضوح وفقا

ملعادالت قياسية حمددات الربا املحرم يف الديون أو البيوع ،وال حمددات الغرر
الفاحش أو حمددات الرشوط الفاســدة أو حتى حمددات املحرمات ،وال تزال

الصناعة املالية اإلسالمية تدور حول احلمى توشك أن تقع فيه.

التوصيات:
أوالً :رضورة إنشاء مركز للقياس والتقويم املايل اإلسالمي تكون مهمته:
 -إجياد أدوات قياسية كاملعادالت أو األوزان النسبية ،يمكن من خالهلا

قياس املخالفات الرشعية واستبعادها من املعامالت املالية اإلسالمية.

 -إجيــاد أداة قياس للربا بأنواعه املختلفة مــن أجل اجتثاثه من الصناعة

املالية اإلسالمية.

 -إجيــاد أداة قياس للغرر الفاحش وكذلك للرشوط الفاســدة من أجل

اجتناهبا وعدم التعامل هبا.

 -إجيــاد أوزان نســبية للمحرمات وحدود فاصلة بــن احلالل واحلرام

يمكن التعرف عليها بسهولة.

ثاني ًا :رضورة إجياد جملس تنسيقي رشعي مرصيف يعمل عىل:
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 -تنسيق اجلهود بني املؤسسات املختصة باملعايري املرصفية اإلسالمية من

أجل جتنب التكرار ،وإجياد قواسم مشرتكة يتم االتفاق حوهلا.

 -التنسيق واملتابعة لعملية تطبيق املعايري املهنية والرشعية املعتمدة واملتفق

عليها.

 -التنسيق مع املؤسسات أو املنظامت الدولية من أجل مراعاة خصوصية

الصناعة املالية اإلسالمية.
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دور صناديق الثروة السيادية
يف تطوير التمويل اإلسالمي
أ.د.زايري بلقاسم
حتــاول هذه الورقة البحثية حتليل مدى إمكانية اســتفادة صناديق الثروة

الســيادية من فرص وإمكانيات االستثامر التي يتيحها النظام املايل اإلسالمي،

يف ظل بيئة حملية أصبحت تطالب هذه الصناديق باالستثامر حمليا بعد موجة من
ردود الفعل السلبية من طرف اآلخر نحوها ،وبعد اخلسائر التي منيت هبا أثناء

األزمة املالية لعام  .2008فبعد حتديد طبيعة صناديق الثروة السيادية وحتديد

أهم العوامل املفرسة لنموها ،وطبيعة التمويل اإلسالمي واالجتاهات احلالية

لنمو حجم أصوله يف الســنوات األخرية .ســنتطرق إىل حماولة إجياد عالقات
االرتباط بني التمويل اإلســامي وصناديق الثروة السيادية التي تواجه حاليا

مشــاكل ملحة مثل إشــكالية تنويع اقتصادياهتا ومعاجلــة ضعف اإلنتاجية
وإخفاقات سوق العمل ،وتطوير القطاع اخلاص غري النفطي ،وتطوير قدرات

املؤسسات اإلدارية ومؤسســات القطاع العام .وعىل هذا األساس اجتمعت
العديد من العوامل التي تربر رضورة تعزيز املشــاركة الفعالة الســتثامرات

صناديق الثروة السيادية يف تطوير صناعة التمويل اإلسالمي يف ظل االقتصاد

السيايس ،واعتبار املنتجات اإلســامية كقنوات لتحقيق الرفاهية االجتامعية
والتنمية املستدامة.
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خالل الثالثني عام ًا املاضية ،تبنى عدد من الدول استخدام صناديق النفط

أو ما يطلق عليها الصناديق الســيادية إلدارة فعالــة للموارد النفطية ،وحتقيق
العديد من األهداف .ولقد ارتبط إنشــاء أغلب صناديق النفط بطفرة أسعار

النفط األوىل ،ثــم تضاعف عددها وتنوعت أهدافها ومســمياهتا مع ارتفاع

أسعار النفط يف الطفرة الثالثة ،حقق العديد من الدول النفطية عائدات معتربة

تطلبت إدارة ســليمة .وإن اهلدف واحد من وراء إنشــاء كل هذه الصناديق،
وهو اســتثامر تلك العوائد بام خيدم األجيال القادمة وبام حيمي االقتصاديات
الوطنية عند تقلب أســعار النفط وخاصة خالل سنوات الرتاجع بحيث يتم

اللجوء إىل الصنــدوق لتعزيز اإلنفاق العام ومواجهــة الصدمات املختلفة.
وتعترب الصناديق السيادية ليســت بالظاهرة اجلديدة عىل مستوى البيئة املالية
الدولية ،حتى وإن عرفت نموا رسيعا يف هناية القرن العرشين وبدايات األلفية

الثالثة ،حيث تعود هذه الصناديق إىل مخســينيات القرن العرشين ،ليتواىل أثر

ذلك يف السبعينيات وما بعدها ظهور صناديق أخرى حتى وصلت يف منتصف
عام  2008إىل  53صندوقا سياديا .وتشــر اإلحصائيات احلديثة إىل التزايد

الكبــر يف أعداد هــذه الصناديق يف العديد من دول العــامل ختتلف من حيث
أهدافها وحجم أصوهلا وإسرتاتيجياهتا االستثامرية ومصادر متويلها.

وكان للنمو املتسارع ألصول املعامالت اإلسالمية املتوافقة مع الرشيعة

اإلســامية من إمجايل التمويل التقليدي يف العديد من الدول العربية والغربية
التي تتنافس يف الوقت الراهن لتحويل عواصمها إىل مراكز كربى للمعامالت
اإلسالمية ،وعدم تعرض اخلدمات املالية اإلسالمية لآلثار السلبية لألزمات

200

ملخصات حبوث منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي

املالية واالقتصادية يف العقود األخــرة حافزا كبريا لدى هذه الصناديق التي
مل هتتــم العديد منها و ليس كلها و لســنوات طويلة من تارخيها بالنمو املتزايد

للمعامــات املالية اإلســامية ،و مل ختصص جزءا من حمافظها االســتثامرية
ألدوات و منتجــات التمويــل اإلســامي .ومل تكن مســتعدة بالدخول يف
استثامرات عىل أســس القواعد اإلســامية ،والدخول يف عمليات املرصفية

اإلســامية من أجل دعم توســع هذا القطاع إىل دول غري إسالمية من أجل

احلفاظ عىل االستقرار يف النظام املايل العاملي.

وهلــذا ،تتقاطع العديد مــن العوامل واملربرات التي تعــزز دعم عالقة

التمويل اإلسالمي باستثامرات صناديق الثروة السيادية ،من أبرزها التوجهات
التنموية احلالية التي حتاول تبني أنامطا جديدة من أجل إحالل التنمية القائمة

عىل النفط إىل تنميــة قائمة عىل تنويع اقتصادي .مما يتطلب تشــجيع القطاع
املحيل اخلاص لتحقيق التنمية املستدامة واالستقرار االقتصادي يف عامل أكثر ما

يوصف بعدم االســتقرار املايل واالقتصادي واالجتامعي ،ولعل زيادة الوعي
برضورة التعامل مع األدوات املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وارتفاع

سوق الطلب عىل هذه املنتجات القائمة عىل املعايري األخالقية حمليا وخارجيا،

ســيعزز عالقة االرتباط هبذه القنوات لتوفري احلاميــة الرضورية والضامنات
الفعلية لالدخارات واالستثامرات يف القطاعات التي ستحقق رفاهية جمتمعية

وتقيض عىل البطالة وحتقق األمن والسكينة.

وهتدف هذه الورقــة البحثية إىل حتليل مدى إمكانية اســتفادة الصناعة

املالية اإلســام َّية من صناديق الثروة السيادية التي تراكمت لدهيا يف السنوات
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األخرية فوائض مالية كبرية تبحث عن استثامرات آمنة ،وماذا ُيمكن أن تُقدمه

هذه األخرية للصناعة املال َّية اإلســامية الناشــئة ،وللوصول إىل هذا اهلدف،
مهية
يبدأ البحث بتوضيح األدب االقتصادي واملايل املتعلق باملوضوع ،وكذا أ ّ

اخلدمات التي ُيمكن أن تُقدمها الصناديق السيادية للصناعة املال َّية اإلسالم َّية.

وقد توصلت الدراســة إىل عدة مقرتحات تســهم يف إمكانية االســتفادة من
الصناديق السياد َّية بام يمكن أن يقدم دعام كبريا للصناعة املال َّية اإلسالم َّية.

لقد كان اهلدف األســايس من هــذا العمل هو حتليل الــوزن املتصاعد

للصناديق السيادية يف إطار الفضاء املايل اجلديد ،وعالقتها بالتمويل اإلسالمي.
ولقد أكدت الورقة البحثية عىل العديد من االستنتاجات:

 -هناك عنارص كثرية للتفكري املســتقبيل واملطروحة بحدة أمام صناديق

الثروة الســيادية واملتعلقة باســتعامل أدوات التمويل اإلسالمي التي تتامشى
مع قواعد الرشيعة اإلســامية يف املدى املتوسط كأداة مفضلة هلذه الصناديق

من أجل تعزيز و تنويع إســراتيجياهتا االستثامرية املحلية من جهة ،و تدعيم
قدرات النفاذ إىل العامل العريب و اإلسالمي من جهة أخرى ،مع العلم أن هناك

أسواق ًا كامنة الســتثامر رأس املال يمكن أن متثل مصدر جذب و توسيع هلذه
التوظيفات يف مناطق كثرية من العامل.

 -جيب عىل صناديق الثروة الســيادية االســتعداد حلالة من التعديالت

اجلذرية يف ظل بيئة أكثر ما توصف به أهنا كثرية التغري و عدم االســتقرار ويف

ظل منظومة ترشيعية يف بعض الدول أكثر ما يقال عنها أهنا متشددة إزاء هذه
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االستثامرات يف بعض الدول ســواء تلك التي تقوم هبا الصناديق السيادية أو
االستثامرات األجنبية املبارشة ،وإذا مل حيدث هناك نوع من التوافق مع أصحاب

القــرار يف هذه الدول ،فيمكــن أن يتقلص جمال تدخل الصناديق الســيادية

تدرجييا ،و باملوازاة مع تطبيق قواعد جد صارمة يف جمال األداء و حاكمية هذه
الصناديق من طرف العديد من الدول األجنبية املستقبلة الستثامرها إىل جانب

املؤسسات املالية الدولية ،فإنه من املمكن أن يشكل التمويل اإلسالمي عنرص
إحالل لألسواق العاملية .وعىل هذا األساس ،وبمراعاة السوق الكامن الذي

متثله كل من الدول العربية اإلسالمية ،ثم هناك دول منطقة شامل إفريقيا ودول
إفريقيا جنوب الصحراء ودول اخلليج العريب ودول أخرى متثل ســوقا طلب

بحوايل  450مليون مســلم .ويف هذه احلالة ،فإن التمويل اإلســامي يمثل
القناة الرئيسية للنفاذ إىل هذه األسواق ،وستقدم للصناديق السيادية دعام قويا

يف ظل دورها اجلديد كفاعل أسايس يف إعادة تشكيل العالقات املالية الدولية.
 -يوفر التمويل اإلســامي اخلصائص الرضورية مــن ناحية الرصامة

واملرونة املطلوبــة لعمل صناديق الثروة الســيادية ،وباعتبار أن هذه األخرية

تتميز بخاصية «السيادة» فإهنا ال تســتطيع أن تنمو بدون أن تتمتع بالقدرات
األصلية للتغــرات الراهنة يف العالقات املالية الدولية .هذه القنوات اجلديدة

التي تتمثل يف منتجات و أدوات التمويل اإلسالمي ستسمح للصناديق بتبني
التجديدات املالية التي من خالهلا تســتطيع صناديق الثروة السيادية االرتقاء

إىل نفس نوعية األدوات الغربية ،و ستوفر هلا حصانة ضد خماطر االختالالت
االقتصاديــة الكليــة الكربى ،كام أن التمويل اإلســامي ســيوفر لصناديق

دور صناديق الثروة السيادية يف تطوير التمويل اإلسالمي
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الثروة الســيادية كل اآلليات و األدوات التي جتعلها تتمتع بمقومات النظام

االقتصادي العاملي مع وجود ســوق حقيقي داخــي و أجنبي أكثر إحلاحا يف
الطلب عىل املنتجات املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

فالســوق اخلارجــي يظهر من خــال انفتاح بعض الــدول األوروبية

واآلسيوية عىل املنتجات املالية اإلسالمية يف السنوات األخرية ،مما سيعزز دور

صناديق الثروة السيادية يف هذا املجال .وسوق داخيل ،إذ يتجاوز عدد املسلمني

يف الــدول العربية الذين أصبحت لدهيم رغبة كربى يف التعامل مع املعامالت
ذات القواعد األخالقية واألكثر أمانا أكثر من  400مليون ،مما سيقود الصناعة
املرصفية التقليدية إلعادة التوجه نحو أشكال جديدة من املعامالت جتمع بني

التمويل اإلســامي مــع اقتصاديات أكثر حتررا ،ويمكــن أن يظهر التحدي
األكرب أمام صناديق الثروة الســيادية يف املســامهة يف إعــادة النظر يف نموذج

النمو القائم عىل النفط إىل نامذج قائمة عىل االعتامد عىل القطاع اخلاص .وهذه
التحديات ســتفتح حماور كثرية للبحث املســتقبيل وكلها تدور حول استعامل

صناديق الثروة الســيادية ألدوات التمويل اإلسالمي كأداة مفضلة للدخول
إىل األسواق الناشئة وحتقيق التنمية االقتصادية املستدامة يف الدول املالكة هلذه

الصناديق ولألسواق اخلارجية األكثر تشوقا إىل االستثامرات اآلمنة واخلروج
من مصيدة عدم االستقرار املايل الدائم.
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صيغة عقد السلم والسلم املوازي
وتطبيقاتها يف املصارف اإلسالمية
إعداد بروفيسور

حممد الفاتح حممود بشري املغريب

مدير مركز دراسات االقتصاد اإلسالمي
جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
استشاري تدريب يف العديد من املراكز

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني ،نبينا

حممد ،وعىل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين .وبعد:

يأيت هذا البحث بعنوان صيغة عقد الســلم والسلم املوازي التي انحرص

تطبيقها يف الساحة املرصفية عىل متويل القطاع الزراعي بشقيه املطري واملروي
رغ ًام عن سعتها لتمويل قطاعات النشــاط االقتصادي :الصناعي ،التجاري
واخلدمي والتي تضمنها هذا البحث .ويــأيت هذا البحث للتعريف بالصريفة

اإلســامية خاصة يف ظل تنامي الدعوة باســتخدام البديل اإلســامي حلل
املشــكالت االقتصادية بعد التأثريات السالبة لألزمة املالية العاملية عيل معظم
أنشطة املؤسسات املالية واالقتصادية حملي ًا ،إقليمي ًا وعاملي ًا.

إن صيغة عقد الســلم والسلم املوازي هي إحدى بدائل التمويل النقدي

للمرشوعات االســتثامرية التي حتتاج هلذا النوع من التمويل لتوفري رأس املال

التشــغييل الذي يساهم يف إنتاج املنتجات (الســلع واخلدمات) لسد فجوات

صيغة عقد السلم والسلم املوازي وتطبيقاتها يف املصارف اإلسالمية
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االســتهالك املحيل أو حتقيق فوائض للتصدير منهام أو االثنني مع ًا مما يســهم

إجياب ًا يف الناتج القومي اإلمجايل.

يعد السلم والسلم املوازي يف عرصنا احلارض أداة متويل ذات كفاءة عالية

يف االقتصاد اإلسالمي ويف نشاطات املصارف اإلسالمية ،من حيث مرونتها

واســتجابتها حلاجات التمويل املختلفة ،ســواء أكان متويال قصري األجل ،أم

متوسطة ،أم طويلة ،واستجابتها حلاجات رشائح خمتلفة ومتعددة من العمالء،

سواء أكانوا من املنتجني الزراعيني ،أم الصناعيني ،أم املقاولني ،أم من التجار،

واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل وغريها.

إشكالية البحث:
إىل أي مــدى يمكن للبنوك اإلســامية االعتامد عىل الســلم والســلم

املوازي كصيغة متويل مقارنة باملخاطر التي حتتوهيا؟ يتفرع عن هذه اإلشكالية
التســاؤالت التالية :ما مفهوم السلم والســلم املوازي وما أنواعه؟ ما مفهوم

املخاطــر وما أنواعها؟ ما خماطر التمويل بعقد الســلم والســلم املوازي؟ ما
احللول؟

أهمية البحث:
يمكن بيان أمهية البحث من خالل النقاط اآلتية:
 -الســلم والســلم املوازي أداة متويلية هامة يمكن االستفادة منها عىل

نطاق واسع يف الوقت احلارض.
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 -الســلم والسلم املوازي من األساليب املفضلة لدى املزارعني ويؤديان

دور ًا كبري ًا يف التنمية الزراعية.

 -عقد السلم والســلم املوازي فيه الرفق والتيسري ألصحاب احلاجات

ورخصة ملن هو يف ضائقة مالية من صغار املنتجني الذين حيتاجون ماالً عاج ً
ال

للنفقة عىل إنتاجهم مما يستدعي رضورة االهتامم بتطويره.

 -انتشــار العمل بعقد السلم والســلم املوازي مؤخر ًا يف بعض الدول

اإلسالمية لتمويل النشاط الزراعي.

 -حماولة إلظهار متيز عقد الســلم كنظام إســامي وأداة متويل واستثامر

إسالمية عىل نظام اإلقراض بفائدة من حيث املرشوعية ومن الناحية االقتصادية.

أهداف البحث:
تتمثل أهداف البحث يف اآليت:
 -التعرف بصورة أدق عىل مدى كفاءة صيغة الســلم والسلم املوازي يف

متويل القطاعات اإلنتاجية.

 الوقوف عىل جتربة متويل القطاع الزراعي وفق صيغة السلم والسلم املوازي. -التعــرف عىل الكيفية التي طبقت هبا عقود الســلم والســلم املوازي

وحجم التمويل الذي قدم بطريقها وقضايا تطبيقها.

 -توضيح املعاجلات التي كانت لبعض املسائل التي الزمت التطبيق.

صيغة عقد السلم والسلم املوازي وتطبيقاتها يف املصارف اإلسالمية
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ٍ
موصــوف يف الذمة ببدل ُيعطى
وخالصة األمر أن عقد الســلم هو بيع

عاجالً ،وهو مرشوع باتفاق العلامء ،وقد دل عىل مرشوعيته الكتاب والســنة

وإمجاع أهل العلم كام بينت .وأما السلم املوازي املطبق يف املصارف اإلسالمية

فهو :أن يبيع املرصف يف الذمة ســلع ًا من جنس ما أســلم فيه دون الربط بني

العقدين .وله رشوط وضوابط قررها الفقهاء .ويعترب السلم أداة متويل رشعية
ذات كفاءة عالية يف االقتصاد اإلســامي ويف نشــاطات املصارف اإلسالمية
ويستفيد منها املزارعون والصناعيون واملقاولون وغري ذلك من املجاالت.

نتائج البحث:
 .1السلم معاملة عالية تعامل هبا املسلمون األوائل خارج حدود الدولة

اإلسالمية.

 .2جيوز السلم إىل من ليس عند أصل املسلم فيه ،كأن يكون بائع الذرة أو

القمح ،املسلم إليه ،تاجر ًا أو موظف ًا ال يملك أصل السلعة أي ليس مزارع ًا.

 .3يتوســع التعامل بصيغة الســلم كلام توســعت أدوات وآليات ضبط

أوصاف السلم ،كالعالمات التجارية وبلد الصنع واملادة املصنوعة منه  ...إلخ.
 .4التمويل بالسلم هو البديل الرشعي للتمويل النقدي (الربوي).
 .5تصلح صيغة الســلم للتمويل الزراعي والصناعي والتجاري ،سواء

أكان طويل أو متوسط أو قصري األجل.

208

ملخصات حبوث منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي

 .6تصلح صيغة الســلم لتمويل بيع اخلدمات مقدم ًا كخدمات الكهرباء

والربيد والتلفون واإلنرتنت.

 .7تصلــح صيغة الســلم لتمويــل بيع املنافــع كتعليم القــرآن وفنون

الصناعات والعلوم األخرى.

 .8تصلح صيغة السلم كآلية للتحكم يف موارد النقد األجنبي.
 .9تصلح صيغة السلم كآلية يف ضبط أسعار السلع املحلية.
 .10تصلح صيغة التمويل بالسلم كصيغة لبيع أسهم الرشكات املستوفية

العضوية بسوق األوراق املالية.

 .11ال جيوز السلم يف العقارات.
 .12ال جيوز الســلم يف الذهب والفضة والنقود ســواء كانت ورقية أو

معدنية.

 .13ال جيوز السلم املوازي إال للحاجة ،واحلاجة تقدر بقدرها.
 .14ال جيوز إصدار سندات سلم قابلة للتداول.
 .15ترجيح أن منع تعيني املكان أو املصدر الذي تســلم منه سلعة السلم

ليــس مقصود ًا لذاته ،وإنام ملنع الغرر وتغليب القدرة عىل التســليم ،فان أمن
الغرر ،وترجحت القدرة عىل التسليم فلعل التعيني جيوز.
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 .16يلبي الســلم حاجة البائع بالنسبة للمســلم إليه إىل النقد مثلام يلبى

القرض حاجة املقرتض .فلعل اشــراط تعجيل رأس مال السلم أماله واقع

احلال وحاجة املســلم إليه اآلنية للنقود .فهل جيوز بناء عىل ذلك ،إذا تغريت
املصالح أن نغري الرشوط املتعلقة برأس مال السلم؟

 .17حيقق عقد الســلم مرونة وسعة يف االســتخدام التموييل يف املجال

املرصيف اإلسالمي ،ال حتققها أية صيغة أخرى ،إذا متت معاجلة املخاطر املتعلقة

بتقلبات أسعار السلع .وذلك ملا هلذا العقد من ميزة حتقق للبائع (املسلم إليه)
استخدام رأس املال يف أي من حاجاته دون أي تدخل أو رشط من املشرتي.

 .18إن السلم صيغة إســامية تلبي احتياجات عديدة يف جمال التمويل

واالســتثامر واإلنتاج والتسويق ،وهو يشــكل مع غريه من الصيغ اإلسالمية
جماالً خصب ًا للبنوك اإلسالمية.

 .19إن عقد الســلم من العقود التي اهتم هبا الفقهاء القدامى ،وشــغل

حيــز ًا كبري ًا يف كتبهم ،عىل عكس املحدثــن الذين مل يعطوا هذا العقد حقه يف

البحث والدراسة بام يناسب ظروف العرص.

التوصيات:
 .1توســيع دائرة تطبيق صيغة التمويل بالسلم ليشمل املجال الصناعي

والتجاري الســترياد كل أنواع السلع التي يمكن ضبطها بالوصف وهي أكثر

من أن حتىص.
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 .2االســتغناء عن التمويل النقدي (القرض بفائدة) واســتخدام صيغة

التمويل بالسلم بدالً عنه.

 .3االستمرار يف تطبيق قاعدة إزالة الغبن جرب ًا عىل الطرفني.
 .4مبدأ ازالة الغبن الســتبعاد خماطر تذبذبات األســعار واختالفها ،مما

يؤدي إىل ازالة املخاطــر املرتبطة هبا ،وجعل تكلفة التمويل واألرباح املتوقعة

حمسوبة.

 .5إنشــاء وتطوير أسواق للســلع ،متكن املتعاملني بالسلم من الدراسة

بغرض حساب املخاطر.

 .6إنشاء مؤسسة السلم املرصيف ،لتساعد عىل تبني صيغة السلم والتوسع

فيها يف العمل املرصيف اإلسالمي.

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،أمحده  -ســبحانه وتعاىل  -وأثني

عليه ،وأستغفره وأتوب إليه ،وأسأله املزيد من فضله وكرمه ؛ إنه جواد كريم
وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعىل آله وصحبه والتابعني

هلم بإحسان إىل يوم الدين.

حنو مؤشر الرحبية للسوق املالية اإلسالمية ...
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حنو مؤشر الرحبية للسوق املالية اإلسالمية
لقياس أدائها و تقويم كفاءتها
ً
بديال عن مؤشر الفائدة الربوية
يف إطار نظام اقتصادي إسالمي
أ.د .عبد احلميد حممود البعيل

أستاذ و رئيس قسم الفقه املقارن

والدراسات اإلسالمية بكلية القانون الكويتية العاملية

ً
أوال :الواقع العملي وضرورة املؤشر :
املؤرش أداة قياس معيارية تستخدم يف :
 حتديد األسعار يف املعامالت اآلجلة . ويف قياس تكلفة رأس املال . ويف دراسة اجلدوى االقتصادية للمرشوعات االستثامرية .()Feasibility study
 ويف تقويم أداء إدارة االستثامر .()Measuring Portfolio Performance
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ً
ثانيا :الفروق اجلوهرية :
(أ) إن هناك فروق ًا جوهرية وحاســمة بني النظام االقتصادي يف اإلسالم

ورشيعته و فقهه والنظام االقتصادي الوضعي.

(ب) كام أن هناك فروق ًا جوهرية حاســمة بني النظام املرصيف ومؤسساته

يف اإلسالم ورشيعته و فقهه والنظام املرصيف التقليدي.

ً
ثالثا :مؤشر الرحبية هو البديل :
ال شك أن اعتامد املؤرشات يعد أمر ًا رضوري ًا لتحديد كفاءة األداء وقياس

نسب نجاحه أو فشله.

ولألسف الشديد أصبح االســتئناس إن مل يكن االستخدام ملؤرش سعر

الفائدة أمر ًا معتاد ًا يف تســعري منتجات املؤسسات املرصفية واملالية اإلسالمية

وإن كان ذلك لرضورة الواقع العميل واعتبارات السوق التي ال يمكن بحال

جتاهلها.

وال شك أن هذا املؤرش البديل يقوم عىل أسس موضوعية ورشعية تتفق

مع مباديء االقتصاد يف اإلسالم ،وقواعد الصريفه اإلسالمية ،وممارسة املهنة
املرصفية وفق ًا ألحــكام الرشيعه ،أال وهو «مؤرش الربحية» لقياس املعامالت

املاليــة اآلجلة ،ورضورة اســتنباط األحــكام التفصيلية التــي يعتمد عليها
هذا املؤرش اإلسالمي املنشــود ،وما يســتلزمه هذا املؤرش من بناء فني دقيق
واســتخدام األساليب الرياضية فيه ،وما يســتلزمه من إجياد أسواق لألوراق

املالية عىل مستوى عال من الكفاءة والشفافية .

حنو مؤشر الرحبية للسوق املالية اإلسالمية ...
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ً
رابعا :مؤشر الفائدة منتقد يف ذاته ِّ
مدمر يف آثاره :
مما جعل اخلبري االقتصادي العاملــي آالن باليندر ()Alans . Blinder

يدعو إىل إصالح النظام املايل العاملي احلايل بعد أن فشــل فش ً
ال ذريع ًا يف محاية
البــر من خماطره الضارية ،وأن االهنيارات املاليــة قد باتت متكررة ومدمرة

ومسترشية .

وال ّ
أدل عىل أن مؤرش الفائدة منتقد يف ذاته أنه حيمل عامل فساده يف بنائه،

وما حيدثه من خلل نقدي ومايل واقتصادي إذ كيف يعاير الثمن نفسه ؟!

وال ّ
أدل عىل ذلك أيض ًا أن نظريات سعر الفائدة لدى علامء االقتصاد الوضعي

منذ عرص السري سان توماس اإلكويني ( )Saint Thamas Aquinasليست

لتفسري الفائدة وإنام لتربيرها وشتّان بني أساس التفسري للفائدة ووسائل تربير
أخذ الفائدة.

ً
خامسا :معامل ومرتكزات مؤشر الرحبية اإلسالمي كبديل
ملؤشر الفائدة الربوية :
وســنرصد هنا بإجياز شــديد عدد ًا من املعامل واملرتكزات ملؤرش الربحية

اإلسالمي كبديل ملؤرش الفائدة وذلك عىل النحو التايل :

 .1مؤرش الربح نــص عليه القرآن الكريم يف قوله تعاىل  ﴿ :ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [البقــرة]،

ومن ثم كان الربح كمؤرش هو الفارق بني اهلدى والضالل .
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 .2إن قاعدة االستثامر يف االقتصاد اإلسالمي واملرصفية اإلسالمية هي :الغرم

(اخلسارة) بالغنم (الربح) (. )Profit & Loss Sharing – Based Banking
 .3أال ترى أن اقتســام الربح واالشــراك فيه يمثل قمة العدل يف عملية

التمويل واالســتثامر يف املنهج اإلســامي ،وأن الفائدة متثــل قمة الظلم يف
التعامل ألهنا تكون مؤكد ًة حلســاب طرف والربح حمتمل ،وقد يكون منعدم ًا

بالنسبة للطرف اآلخر .

 .4نستطيع القول بأن يف الفقه اإلسالمي نظريتان يف الربح مها :
أ) ما يقول به الشــافعية عند حديثهم عن رشكة «العنان» وهو أن يكون

الربح بني الرشكاء عىل نسبة أمواهلم برشوط خمصوصة .

ب) مــا يذهب إليه مجهور الفقهاء من أن الربح يكون بحســب االتفاق

والرشط بني الرشكاء وبرشوطه أيض ًا أي عىل ما اصطلحوا عليه .

املتحصــل منها هو حمل عقد املضاربــة عند كثري من
 .5يف املضاربــة الربح
ِّ

الفقهاء ،واالشرتاك فيه هدف طرفيها ومقصدمها ،بحيث ال خيتص به أحدمها دون
اآلخر ،فرب املال يأخذ حصته بامله ،واملضارب يأخذ حصته من الربح بعمله .

ولذلك يشــرط بيان كيفية قســمة الربح بني الطرفــن يف املضاربة فهم

رشكاء فيه ،وهو ما اتفق عليه الفقهاء .

 .6الربح وقاية لرأس املال وجابر له من اخلرسان كام يقول الفقهاء.
 .7أليس من رشوط املضاربة أن تكون حصة كل من املتعاقدين يف الربح

حنو مؤشر الرحبية للسوق املالية اإلسالمية ...
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جزء ًا معلوم ًا شــائع ًا ،وأن حصة كل من املتعاقدين يف الربح الناتج من تقليب
رأس املال يشرتط فيها ما ييل :
 أن تكون معلومة . أن تكون حصة شائعة يف مجلة الربح . .8أليس نموذج املرابحة عنوانــ ًا عىل الربح :ولكنه هنا ُمتَّفق عىل مقداره أو

عىل نسبته عند التعاقد مضاف إىل ثمن السلعة والتكاليف ،بل إنني أقول إن التامثل
بني هامش ربح املرابحة وسعر الفائدة غبن للمزايا التنافسية يف املرابحة من:
أ) عدم جواز غرامة التأخري .
ب) نظرة امليرسة يف حالة العرس ال املامطلة عن غني .
ج) إمكانية ّحتول العقد بضوابطه الرشعية .

 .9الربح املحدود بحدود الغبن واالستغالل يف الفقه اإلسالمي كعيوب

تلحق العقد يف بنائه عىل إرادة معيبة ،وللقايض أن يرده إىل احلد املعقول الذي

حيقق العدل بني أطراف العقد.

 .10للاملكية كالم قوي ومفيد يف كيفية احلساب يف املرابحة ،وبخاصة يف

حساب التكاليف إذ يقسموهنا ثالثة أقسام هي :
 -قسم ال يضاف إىل ما قامت به السلعة .
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 قسم يضاف وال حيسب له ربح . قسم يضاف وحيسب له ربح .مما يقدم نموذج ًا عملي ًا دقيق ًا يف كيفية حساب الربح يف املرابحات.
 .11إذا كان الربح حمدود ًا بحدود الغبن واالســتغالل كام سبق إال أنه يف

ذاته من باب التســعري يف الفقه اإلسالمي ،واألصل فيه عدم اجلواز إال بسبب

رشعي صحيح ،وما يفيده ذلك من حرية السوق ،ومنع التدخل يف حركته إال
لــرورة حلديثه ﷺ  « :دعوا الناس يــرزق اهلل بعضهم من بعض » ،وحديثه
ﷺ « :هذا سوقكم فال ينتقص ،وال يرضبن عليه خراج ».

 .12إن مــن موجبات اعتامد مؤرش الربح بدي ً
ال عن مؤرش الفائدة يؤكده

ذلك الربط القرآين بــن الربا وعدم الزيادة يف املال ،وبــن الزكاة ومضاعفة

الزيادة يف املال يف قوله تعاىل :

﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ [الروم].
وإن الربط بني الزكاة ومضاعفة املال يوجب اســتثامر املال حتى ال تأكله

تعي واجب ًا ،فإن الربح يف
الصدقة  /الزكاة  .واالستثامر وما يتبعه من جتارة إذا ّ

التجارة هو الفرق بني ســعر البيع وسعر الرشاء ،ومن ثم فإن مؤرش الربح هو
األداة املعيارية السليمة حلركة األموال ،وليس مؤرش الفائدة كام دل عىل ذلك

النص القرآين الذي ذكرناه .

حنو مؤشر الرحبية للسوق املالية اإلسالمية ...
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 .13إذا كان الربح من النامء والزيادة فإنه:
(أ) هو املعيار الذي حيدد إسرتاتيجية املعامالت.
(ب) وحيدد أيض ًا هدف املرشوع االقتصادي.
(ج) وحيقــق كذلــك مقصد الرشع ،ألنــه بدون الربح ومــؤرش الربح

ال يكون املال (املرشوع) قادر ًا عىل إشباع حاجات الناس وكفاية إشباعها .

 .14إذا كان الربح من الزيادة والنامء فإن مؤرشه يرتبط بس َّلم األولويات

الرشعية يف التمويل واالســتثامر من الرضوريات واحلاجيات والتحسينات،
الســ َّلم من تنوع وتعدد املخاطر بحســب ظروف كل مرشوع
وما يرتبط هبذا ُ

وموقعه يف ســ َّلم األولويات ،ومن هنا كان التغيري يف نســب الربح وارد ًا ال

حمالة ،وال شك أن ذلك يعكس مؤرش ًا متقدم ًا ودقيق ًا أيض ًا .

 .15إن مؤرش الربح فيه جانب حتلييل وفيه بعد إيامين أيض ًا :
ويتمثــل اجلانب التحليــي يف كل ما جيب أن يكون عليــه من معلومية،

ونســبة ،وطبيعــة العملية أو املــروع ،ومن ترايض بــن الطرفني ،ودرجة
األولوية ،ودرجة املخاطرة ،وغري ذلك ونحوه .

ومن هنــا كان أمر الرســول ﷺ « :بوضع اجلوائــح » أي اآلفات التي

تصيب الثامر فتهلكها ،وال شــك أن مؤرش الربحية يأخذ احتامالت اجلوائح
يف احلسبان.
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تســوى بني الربح واخلسارة يف كيفية التوزيع
 .16إن القوانني التقليدية
ّ

بحسب االتفاق ،والقاعدة الرشعية املجمع عليها :إن اخلسارة بحسب رأس
املال دائ ًام ،وأن اشرتاط غري ذلك يكون من الرشوط الفاسدة التي ال يقتضيها

العقد ،وتؤدى إىل النزاع.

 .17إن مؤرش الربحية ُيقدم حلوالً رشعية ملشكالت أو إشكاليات عملية

يف تطبيق بعض األحكام الرشعية مثل:

يمر بضائقة مالية عارضة ،ثم تعود
«نظرة امليرسة» للمدين املعرس ،الذي ّ

أمــوره بعدها إىل حالتها الطبيعية ،دون عنت أو مشــقة أو إرهاق من الدائن،
وهو ما جيب التحقق منه بمعطيات علم املحاسبة املعارص مثل  :متكني الدائن

من عمل مركز مايل للمدين املعرس ،ومن ثم إجابته إىل نظرة امليرسة من عدمه

لكونه مماطالً.

وهنا يســعف مؤرش الربحية يف تقدير مقدار الــرر الذي حلق الدائن

وتسبب فيه َم ْط ُل املدين الغني الواجد .

 -هذا يف الوقت الذي الجمال فيه لكل ذلك عند من يســتخدمون مؤرش

الفائــدة الربوية :إذ يعمل هذا املؤرش دائام أبدا لصاحب رأس املال ،وال يأخذ

يف اعتبــاره مصلحة املدين أي الطــرف اآلخر ،ومن ثم فهــذا املؤرش يعمل
حلساب طرف عىل حســاب الطرف آخر ،فيصبح املال « ُدولة بني األغنياء ».

وهو ممنوع ،وغري عادل يف املنهج اإلسالمي لقوله تعاىل :

حنو مؤشر الرحبية للسوق املالية اإلسالمية ...
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 ﴿ -ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [احلرش].

وأن االقتصاد اإلسالمي وحده هو املؤهل لتقديم هذا املؤرش لقوله تعاىل:

﴿ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ [املائدة].

وأن األمة املخولــة بإقامة النظام االقتصادي العــادل هي أمة حممد ﷺ

المتالكها ملقومات هذا النظام يف منهجها الترشيعي ،بعد أن أثبت الواقع عجز
النظم االقتصادية التقليدية :عن كفالة وإشباع حاجات الناس.

 -ولكننا يف نفس الوقت ندرك صعوبة بناء هذا املؤرش اإلسالمي البديل،

وبلورته و ندرك احتياجاته الفنية ،واملهنية :من استخدام أدوات التحليل املايل،

واألسلوب الريايض ،كي يأتى بنيانه سلي ًام ولكنه أصبح واجبا رشعيا متعينا ال

جيب أن يطمئن وال هيدأ العلامء حتى خيرجوه للناس .

القسم الثاني  :السوق املالية يف فقه االقتصاد اإلسالمي:
أوالً :إن فقه االقتصاد اإلسالمي يتبنى برناجم ًا لإلصالح الشامل يف إطار

ســوق مالية حمكوم بضوابط الرشيعة مستفادة من حديث الرسول ﷺ « :هذا
سوقكم ال ينتقصن و ال يرضبن عليه خراج » من خالل :

 -1ترشيد وظيفة النقود يف املجتمع وحسن توظيفها:
 -مقولــة « :إن النقود رؤوس أموال يتّجر هبا ال فيها » .تصحيح لوظيفة

النقود يف السوق املالية.
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 -مقولة « :إن النقود أثامن تعاير غريها فكيف تعاير نفســها » .تصويب

حلقيقة النقود و تطورها .

ربط إصدار النقود بالدرجة األوىل بظروف النمو االقتصادي ،أي ارتباط

سوق النقد بسوق االســتثامر ،ومن ثم االرتباط بالسوق املالية وترشيد نظام
السوق سواء من حيث :

 املعلومات الصحيحة. الرقابة الف ّعالة. -2تبني القاعدة االستثامرية االنتاجية ال القاعدة اإلقراضية :
 ويف مقدمتها:أ) االستثامر املبارش ومزاياه الكثرية.
ب) املشــاركة يف الربح وحتمل اخلســارة ،بضوابطهام الرشعية ،و عدالة

ذلك.

 فالنظام التقليدي قائم عىل أن: توجيه االستثامر مبني عىل قاعدة إقراضية. خلق النقود مبنى عىل قاعدة إقراضية أيض ًا.د -إن إجياد اقتصاد مثقل بالديون هو أســوأ آثار الوساطة املرصفية التي

ترتكز عىل الفائدة.

حنو مؤشر الرحبية للسوق املالية اإلسالمية ...
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وثمــة بعدين متميزين لعالقــة الدائن باملدين يرتبــط أحدمها بالفاعلية

واآلخر بالعدالة :

( )1عدم فاعلية التمويل بالدين:
 -ذلــك أن أكثر ما هيتم به الدائن هو :تســليف ذوي املــاءة إلمكانية

االسرتداد.

 -أما احتامالت حتقيق هوامش ربح عالي ًا ،فليس لذلك أي تأثري حاســم

عىل املقرتضني يف منح قروضهم

( )2عدم عدالة التمويل بالدين:
إذ ليــس من العدالــة أن يلتزم املنتج املقرتض بدفــع الفائدة ،إذا مل يكن

هناك عائد ًا إجيايب لرأس املال النقدي املستثمر ،كام أنه ال يكون عادالً إذا جنى
املقرتض ربح ًا يفوق بكثري ما يدفعه فائدة.

ومن ثم فإن العدول عن نظام التمويل بالفائدة إىل املشــاركة النســبية يف

األرباح ،يصبح أمر ًا الزم ًا لتحقيق العدالة ولتحفيز العمليات اإلنتاجية
( )3تغيري أنامط الكسب واإلنفاق والتشغيل واملشاركة:

بام َيرقى باملســؤولية الفرديــة ،واجلامعية ،وإعادة بناء املجتمع إنســان ًا

واقتصاد ًا من خالل (مقاصد الرشيعة  -وسلم األولويات الرشعية).
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ويدخل يف ذلك تفصي ً
ال :
 حماربة االحتكار. -الدور التنموي للقطاع أو النشاط اخلاص ،و الرشاكة العادلة بينه و بني

النشاط العام.

الدور التنموي للقطاع املرصيف ،من خالل أدوات التمويل و االستثامر.
 القيم اإلنتاجية يف املجتمع املسلم. العدالة االجتامعية وقواعد توزيع الدخل و الناتج القومي اإلمجايل. تشجيع االدخار و تنظيم و توازن عالقته باالستثامر( )4اهليكل التنظيمي للجهاز املرصيف ومدى احلاجة املاســة يف ظل آلية

وأدوات التمويل واالستثامر يف االقتصاد اإلسالمي ،وما يقوم عليه من مؤرش

الربحية يف السوق املالية إىل:

أ) تبني نظام دقيق للمعلومات.
ب) حتديد أهداف واضحة لإلدارة العليا.
ج) نظام رقابة متقدم.
اإلصالح االقتصادي االجتامعي و مثاله املتميز:

حنو مؤشر الرحبية للسوق املالية اإلسالمية ...
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أ  -ربط اإلنتاج بمصالح الناس ،حسب سلم األولويات الرشعية ،و من

ثم حتقيق العدالة اإلجتامعية .

ب  -ربط االستهالك بالسلوك الرشيد ،و سياسة القوام يف اإلنفاق .
ج  -ربــط املبادالت بقيم اجتامعية :كالعدالــة والتوازن ،أو التكافؤ بني

البائعني واملشرتين سواء يف  :سوق السلع أو اخلدمات أو املال.
 -4مؤرش الربحية و العمل يف سوق مالية إسالمية:

كل ما سبق ذكره جيب لتفعيله ســوق مالية إسالمية نظيفة ،يتم التعامل

فيها بمؤرش الربحية بضوابطه الفقهية السابقة يف نطاق سوق مايل ،يعمل وفق
برامج و آلية و أدوات االقتصاد اإلسالمي و فقهه.

يقول تعــاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ [اجلاثية].

ثاني ًا :أهم خصائص التمويل يف فقه النظام اإلسالمي لالقتصاد:
أوالً :اعتامد القاعدة اإلنتاجية ال اإلقراضية يف التمويل بام يعنيه ذلك من:
 .1إعطاء أدوات التمويل اإلســامي بأنواعهــا ،األولوية يف ختصيص

املوارد املالية .

 .2أن تكون التمويالت سلعية ،ومشاركات استثامرية بأنواعها:
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املســتقبليات واملشتقات فيحصل بســبب ذلك مشاركة يف املخاطر و يف

نفس الوقت مشــاركة يف حتمل املسؤولية واختاذ القرارات ،فتنتفي بذلك كل
سبل وأدوات الغرر والتغرير واإلفساد مثل :
 املستقبليات املشتقات بيع الديونثاني ًا :اعتامد قاعديت نظره امليرسة للمعــر بضوابطها الرشعية ،وعقوبة

املديــن امليلء املامطل بضوابطها الرشعية :ومن ثم فال مكان لفوائد التأخري يف
السداد.

فهــذه القاعــدة الذهبية رشعــت لتحمي املدين مــن اإلفالس وحتمي

االقتصاد من الدخول يف السلسة التي أرشنا اليها .

ثالثا :التناسب بني مصادر األموال واالستثامرات:
رابعــ ًا :قياس املخاطر :املرتبطة بمجاالت وأدوات االســتثامر ،بصورة

دقيقة وفعالة

خامس ًا :البورصة سوق للامل (األوراق املالية والبضائع) يستثمر فيها ال

املضاربة غري املرشوعة به :فهى وسيلة لتمويل املرشوعات اجلديدة عن طريق

حنو مؤشر الرحبية للسوق املالية اإلسالمية ...
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االكتتاب وســحب السيوله الزائدة من الســوق وتطهريها من صناع السوق

املرجفون فيها .

سادســ ًا :تنويع املحافظ االســتثامرية وتعددها وتكاملها وتعدد أسواق

االستثامر :للحد من املخاطر بالقدرة عىل التكيف مع املتغريات واملحافظة

ســابع ًا :البناء التنظيمي اجليد :املشــتمل عىل الوحــدات املتخصصه،

واملساندة التى يتم من خالهلا تنفيذ السياسات التشغيلية .

ثامن ًا :االهتامم بالتخطيط االسرتاتيجي يف جمال االستثامر بشكل خاص:

للحد من املخاطر ودعم املوقف التنافيس للبنك ،وتوفري منتجات اســتثامرية

أكثر قبوالً للناس .
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االقتصاد اإلسالمي
نظرية أم حقيقة
د .عزيز إسامعيل حممد العزي

مدرس االقتصاد اإلسالمي يف كلية اإلدارة
واالقتصاد  /اجلامعة العراقية  /بغداد

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وإمام املتقني،

وعىل آله وصحبه وسلم ،وبعد ...

فموضوع االقتصاد اإلسالمي والنظرية االقتصادية اإلسالمية أصبحت

تشــغل بال الكثريين من الدارسني يف جمال االقتصاد ملا يرونه من اإلخفاقات
التي جنتها الشــعوب من خالل السياســات اخلاطئة يف االقتصاد التي أدت

إىل نشــوء أمراض اقتصادية ،واجتامعية ،وسياســية يصعب عالجها ،ونحن

من خالل هذا البحــث ال نطمع من ذلك أن نضع نظريــات اقتصادية بحتة
تأيت باحللول الســحرية ،ولكننا نطمع بأن نبدأ بوضع اخلطوط العريضة التي

رســمها القرآن الكريم ،ورســمتها الســنة النبوية املطهرة ،وأن تكون مهمة
ٍ
شــطط أو ٍ
غلو ،وهبدي القرآن
العقل يف تفصيل تلك األفكار واخلطوط دون
والسنة الصحيحة الثابتة ،وبمجهودات العقل واالجتهاد يمكن وضع أكمل
النظريات االقتصادية يف اإلنتــاج ،والتوزيع ،واإلنفاق والتوازن؛ ألن القرآن

الكريم يدعو إىل التوازن احليايت ملبي ًا مطالب اجلسد ،وال ينسى مطالب الروح.

االقتصاد اإلسالمي نظرية أم حقيقة
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إن القــرآن الكريم والســنة النبوية يريدان اقتصــاد ًا عادالً حيفظ حقوق

اجلميــع حتى األجيال القادمة ،إهنام يريدان اســتخدام ًا مثاليــ ًا للموارد دون

إرساف أو تبذيــر ،إهنام يريدان عم ً
ال اقتصادي ًا رشيف ًا يف الوســائل ،وأخالقي ًا

يف األهداف ،إهنام يريدان اقتصاد ًا شــام ً
ال حلياة اإلنســان ،إهنام يريدان إنتاج ًا

واســتثامر ًا عقلي ًا وعلمي ًا يصنع املواد وخيلق املنافع ويزيدها ،وهذا بال شــك

جوهر االقتصاد يف الفكر والسلوك ،لذا ارتأينا أن نكتب يف موضوع االقتصاد
اإلســامي ،وإثباته ،وإثبات أصوله ،وقواعده ،وفلســفته ،وشمولية نظريته

بعكس النظريات األخرى ،وقد استعنا باآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية

الكريمة ،وأقوال اخللفاء الراشدين (ريض اهلل عنهم) ،وبأفكار تم طرحها من

قبل بعض االختصاصيني يف االقتصاد اإلســامي أرادوا أن يأخذ االقتصاد
اإلسالمي دوره يف مرسح احلياة يف املجتمعات العربية واإلسالمية.

فاهلدف هو إبراز أمهية هذا االقتصاد اإلسالمي ،وأن يتثقف اجليل احلايل

والقادم عىل ثقافة االقتصاد اإلســامي حلل مشــاكلهم االقتصادية ،ومن ثم
مناقشة مشكلة الذين يدّ عون أن اإلسالم ليس له نظرية اقتصادية كام لآلخرين.
وندرج يف هناية بحثنــا ،بعض النتائج والتوصيــات الالزمة ،لعلها تقع

موضع القبول عند القارئ الكريم ،وهي كاآليت:

 .1إن االقتصاد اإلســامي ونظريته ،أصولــه نابعة من القرآن الكريم،

والســنة النبوية املطهرة ،واملصادر التبعية األخرى ،مما ال شــك يف ذلك عند
الباحث والدارس هلذا العلم.
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 .2إن االقتصاد اإلسالمي موجود منذ وجود اإلسالم ،وأرسى قواعده

النبي ﷺ ،وهو صالح لكل زمان ومكان يف تطبيقاته.

 .3إن االقتصاد اإلســامي له مقومات وميزات التي متيزه عن غريه من

األنظمة االقتصادية الوضعية ،فهو عالج ،وحل ،وأمل ،لكثري من املشكالت

االقتصادية التي تعاين منها الشعوب ،إن أحسن تطبيقه.

 .4إن االقتصاد اإلســامي جيمع بني الثبات واملرونة ،ثبات يف األصول

واملبادئ ،ومرونة يف الفروع والوسائل.

 .5هناك صحوة اقتصادية إســامية حتتــاج إىل اهتامم الدعاة ،والعلامء،

والفقهاء ،واملتخصصني يف جمال االقتصاد اإلسالمي ،إىل بيان قدرة االقتصاد
االسالمي عىل حل املشكالت االقتصادية.

 .6إن انتشار املصارف ،واملؤسسات املالية اإلسالمية ،وكثرهتا ،يف مجيع

أنحاء العامل دليل عىل متيز االقتصاد اإلسالمي.

 .7يتطلب تطبيق االقتصاد اإلسالمي وجود املجتمع الذي يفهم أفراده،

إذ إن يف تطبيق االقتصاد اإلســامي منافع اجتامعية ،واقتصادية ،وسياســية،

وأنه جزء من العبادة.

 .8إن نجاح منظومة االقتصاد اإلســامي ،وتطبيقها ،تعتمد عىل وجود

أنظمة مســؤولة ترعى هذا املــروع ،ولدهيا احلافز والباعــث عىل التطبيق،

االقتصاد اإلسالمي نظرية أم حقيقة
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واحلمد هلل فإن يف حكومة ديب الرشــيدة ،الراعية هلذا املنتدى املبارك ،نموذج ًا

معــارص ًا ،وحريص ًا ،يســعى لتطبيق املــروع من خالل هــذه املنتديات،
واملؤمترات ،والدعم غري حمدود ،لذلك هو مؤرش عىل النجاح والتمييز يف هذا

املجال.

التوصيات:
 .1اهتامم الدعاة والعلامء باالقتصاد اإلسالمي ،والدعوة إليه.
 .2زيادة عدد البحوث والدراسات يف جمال الفكر االقتصادي اإلسالمي

بفروعه املختلفة ،وإنشاء مجعيات ،ومراكز لالقتصاد اإلسالمي.

 .3تدريس االقتصاد اإلسالمي وفروعه يف عديد من اجلامعات العربية،

واإلسالمية ،وإنشاء أقسام ،ومعاهد ،وكليات متخصصة يف ذلك.
 .4إصدار جمالت متخصصة يف االقتصاد اإلسالمي.

 .5تنظيم ندوات ،ومؤمترات ،وملتقيات لالقتصاد اإلسالمي.
 .6انتشار املؤسسات ،والرشكات االقتصادية ،واملالية اإلسالمية ،ومنها

عىل ســبيل املثال :املصارف والبنوك اإلســامية ،مؤسسات وهيئات التأمني
اإلسالمي ،رشكات ودور االستثامر اإلسالمي ،صناديق االستثامر اإلسالمي،
إنشاء هيئات وجمامع متخصصة يف فقه االقتصاد اإلسالمي.
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وجيب أن يتوافــر يف أفراد هذا املجتمع جمموعة مــن القيم ،واألخالق،

والثقافــة االقتصادية اإلســامية ،ما هتيئه عىل التطبيق ،وهــذا ما يطلق عليه

«احلس والســلوك االقتصادي اإلســامي» ولن يتحقق ذلك إال من خالل
وو ِجدَ
الرتبية ،والثقافة ،والتدريب ،فإذا ُوجد الفرد االقتصادي اإلســاميُ ،

البيت االقتصادي اإلســاميُ ،و ِجدَ املجتمع االقتصادي اإلســامي ،ومنه
َت ُْرج قيادات االقتصاد اإلسالمي املسؤولة عن التطبيق.

وكان هذا هو منهج رســول اهلل ﷺ قبل إنشــاء السوق يف املدينة ،حيث

اهتم ببناء املجتمع عقدي ًا وأخالقي ًا ،ثم بعد ذلك بنى للمسلمني سوق ًا يتعاملون

فيها وفق فقه املعامالت ،وقام ﷺ بنفسه باإلرشاف عىل األسواق ليطمئن من

سالمة التطبيق ،وسار عىل هنجه اخللفاء الراشدون (ريض هلل عنهم) من بعده،
وأنشأ نظام الذي كان من بني مسؤولياته :اإلرشاف عىل األسواق ،لالطمئنان

من االلتزام بأحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية.

ويف اخلتام ،أســأل اهلل تعاىل القبول ،فام أصبت به فمن اهلل ،وما أخطأت

فمن نفيس ومن الشــيطان ،وال أدعي النبوغ يف هذا البحث ،وإنام هي حماولة

يف أســلمة اقتصاديات بلداننا العربية واإلسالمية ،وأرجو من هيئة املنتدى أن
ٍ
نقص يف مواضيع البحــث ،وهذا هو جهد املقل،
تعــذرين من أي تقصري ،أو
واهلل من وراء القصد.
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أصول االقتصاد اإلسالمي
بني اإلعمال واإلهمال
الشيخ شاه جيهان نقاب كل
احلمد هلل الذي ســمى كســب احلالل الطيــب فضالً ،وجعلــه لقبول

الصاحلات والدعوات مناط ًا ،ومدح فيه القصد وذم إقتارا وإرسافا ،والصالة

والسالم عىل من فصل احلالل واحلرام بجوامع الكلم وعىل آله وأصحابه هم
هداة الطريق احلق القويم ،وبعد:

فلام كان منتدى فقه االقتصاد اإلســامي الذي سيقام بعاصمة االقتصاد

اإلســامي مهد األمن ومدينة العلم والعمل ،ديب املحروســة ،لؤلؤة اخلليج
بدولة اإلمارات العربية املتحدة املحمية ،من قبل دائرة الشــؤون اإلســامية
والعمل اخلريي اقرتح عدة حماور منها:

(أصول االقتصاد وحاجته إىل الرشيعــة ومكانته فيها) اخرتته حيث إن

االقتصاد بمنزلة عصب احلياة ،واليــوم أصبح مبلغ علم األكثر وأكرب مههم،
فتنافست األقوام وامللل بمختلف اجلنسيات يف مجع األموال فأضحت ميدان ًا

للحرب االقتصادية فال يبالون يف حتسني أوضاعهم املادية وحتصيلهم األموال

واســتيالئهم عىل االقتصاد بأي طريق كان أمن احلالل أم من احلرام ،بل يكاد

ال يعرف يف قاموســهم احلرام ،ألغراض خبيثة فاسدة كام ال خيفى عىل حرضة

العلامء واألســاتذة والدكاترة ،وهلذا قال النبي ﷺ « :يــأيت عىل الناس زمان
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ال يبايل املرء ما أخذ منه أمن احلالل أم مــن احلرام »((( ،فأحدثوا ً
حيال وطرق ًا

جلمع األموال وهنب خريات البرش حتى تبعهم يف هذا األســلوب الســاحر
اخلالب بعض من يتعامل يف أسواق املسلمني ومصارفهم فألبسوا مشبوهات

من املعامالت لباس الفقه وســموها بأســاء فقهية إســامية معروفة لدى

املســلمني وهذا مرفوض دينا وخلق ًا وبئس ما فعلوا ،هذا ولكن مجع كثري من

الفقهاء وأســاتذة العرص ويف طليعتهم جممع الفقه اإلسالمي  -واحلمد هلل -
ردت عليهم وصححت ،فمنهم من رجع إىل الصواب ومنهم من دخل جحر

ضب فتلون ،فيأكلون أموال الناس بالباطل ويوقعون الناس يف املشبوهات إن
مل يوقعوهــم يف املحرمات فحاولت أن أبني بعض األصول للمعامالت املالية

عسى أن يكفوا عن املعامالت الفاسدة واملحرمة أداء ملسؤوليتي وامتثاالً ألمر
النبــي ﷺ  «:بلغوا عني ولو آية »...احلديث ،ولقــول النبي ﷺ  « :من رأى
منكم منكرا فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه » احلديث.

هذا وال يزال بعض الناس من املثقفني يقولون إن البنوك التقليدية الربوية

أحسن من البنوك اإلسالمية فإهنا تأخذ الفوائد أكثر مما تأخذ املصارف الربوية،
إضافة إىل صعوبة املعامالت يف املصارف اإلسالمية ،وإضافة إىل بعض العقود

الصورية التي جتري يف بعض املصارف اإلسالمية ،فبينت أن أساس املصارف

اإلســامية عىل احلالل رغم وجود بعض الشــبهات واللبس فيها ،وأساس

املصــارف الربوية عىل احلرام ،وكام رد القرآن الكريم عىل هذه الشــبهة حيث
((( أخرجه البخاري يف كتاب البيــوع عن أيب هريرة ريض اهلل عنه يف باب من مل يبال من
حيث كسب املال.
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يقول اهلل تعــاىل ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﴾ [البقرة.]٢٧٥ :

وكام بينت يف بحثي املتواضع جيب عىل املصارف اإلسالمية إجراء العقود

احلقيقية وتصحيح اخلدمات املرصفية التي فيها شــبهة الربا فإن النبي ﷺ هنى

عن الربا وريبة الربا (((.

هذا ،وبحثي املتواضع املوجز مشتمل عىل مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث

وخامتة.

فالتمهيد مشــتمل عىل( :تعريف االقتصاد اإلسالمي وموضوعه وغايته

وحاجة الناس إليه).

واملقصود مشتمل عىل ثالثة مباحث:
املبحــث األول :بيان أصول االقتصاد اإلســامي .وضوابطه وارتباطه

بالرشيعة ،وضوابطه.

وفيه املطلب األول :أصول االقتصاد اإلسالم.ي وارتباطه بالرشيعة:
املطلب الثاين :ضوابط االقتصاد اإلسالمي.
املبحث الثاين :يف مكانة االقتصاد اإلسالمي من حيث التبعية واالستقالل.
((( مسند أمحد ،حديث رقم  .246مرقاة املفاتيح ملال عيل قاري ،باب الربا.
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وفيــه املطلــب األول :مكانة االقتصاد اإلســامي من حيــث التعبية

واالستقاللية.

املطلب الثاين :متيز السوق يف نظام االقتصاد اإلسالمي.
املبحــث الثالث :نامذج تطبيقية ملخالفات املصارف اإلســامية ألصول

االقتصاد اإلسالمي وضوابطه.

وفيه املطلب األول :بيع السلم والتورق.
املطلب الثاين :غرامة التأخري.
وخامتة.
فنقول إن االقتصاد اإلســامي فريد يف نوعه ومستقل عن غريه ونسيج

وحده ،وهو مستمد من الرشيعة اإلسالمية فأصوله وقواعده مأخوذة من كتاب

اهلل تعاىل وسنة رسوله ﷺ وإمجاع األمة والقياس الصحيح واالستحسان.

االقتصاد اإلسالمي يقر بامللكية اخلاصة الفردية احلرة يف حدود الرشيعة

اإلسالمية ،وبامللكية العامة (ملكية الدولة وبامللكية اجلامعية).

إن توزيــع الثروات ورصف األموال جيب أن يكون وفق ما أمر اهلل تعاىل

ورسوله ﷺ ،فإن اإلنسان مستخلف يف هذه األرض واألموال.

إن اإلسالم ال ينظر إىل االقتصاد واملال كغاية ،بل هو وسيلة لغاية الغايات

وهي الفوز بالرضوان وجنات النعيم.
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إن املصارف اإلســامية واألســواق املالية واملراكز التجارية جيب عليها

تطبيق أصول االقتصاد اإلسالمي وإجراء مسميات الفقه اإلسالمي عىل أرض
الواقع عمليا ،وعليها االبتعاد عن العقود الصورية الفتانة حتى ال تدخل حتت
التحذير اإلهلي  ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [النساء ،]٤٧:مثل بعض

العقود الصورية كبيع السلم والتورق املرصفيني املنظمني كام أكد الدكتور أمحد

بن عبد العزيز احلداد مدير إدارة اإلفتاء بدائرة الشــؤون اإلســامية والعمل
اخلريي بديب عىل صورية عقد بيع الســلم الذي جيــري تطبيقه اليوم يف بعض
املصارف والبنوك اإلســامية وأنه ُأعد إعداد ًا متويليا بحتا ،ال يمت إىل حقيقة

أصله بصلة وال إىل مقصد الشــارع منه بخرب ،حيث يقول الدكتور « :ال يكاد
الفقهاء ينتهون من فتنة عقد صوري حتى يطل عقد آخر برأســه ليفتتن الناس

فيه ،فبينام كاد اإلمجاع عىل حرمة التورق املنظم ،لكونه عقدا صوريا ،وحقيقته

أنه قرض بفائدة كــا ك ّيفته قرارات املجامع الفقهية فــإذا بعقد آخر هو أكثر
صورية وأبعد عن احلقيقــة يظهر للناس فجأة من غري مقدمات وال ممهدات!
إنه عقد الســلم املنظم الذي ادعي فيه أنه أبعد عن الشبهة وأقرب إىل احلل بل

احلل كله! وإن ممــا ال ينقيض منه العجب أن يكون هو أيضــ ًا قد أعد إعداد ًا
متويليا بحتا ال يمت إىل حقيقة أصله بصلة وال إىل مقصد الشارع منه بخرب.

إن عقد السلم من العقود الرشعية لكنه جاء عىل خالف األصل يف البيوع

القائمــة عىل بيع احلارض النارض وبثمن املثل الــذي يكون به الرتايض وحيقق
مصلحة البائع واملشــري فرشع لســد حاجة الــزارع أو الصانع حينام يكون
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عاجزا عن زراعة بســتانه لقلة ذات يده ،فيضطــر إىل أن يبيع حمصول زراعته

ليقبض الثمن ويشرتي البذر ويبذل األجر ،ولذلك يسمى بيع املفاليس وبيع
املحاويج.

وقد كان موجود ًا قبل اإلسالم من غري ضوابط ،فجاء اإلسالم وضبطه بام

ينفي الغرر ويرفع عنه اجلهالة والتنازع ،يقول ابن عباس ريض اهلل عنهام :قدم
صل اهللُ ِ
ِْ
عليه وس َّل َم املدين َة وهم يسلفون يف ِ
النبي َّ
والسنتي ،فقال:
الثامر السن َة
ُّ
ٍ
أسلف يف ٍ
ووزن معلومٍ ،إىل ٍ
ف يف ٍ
متر ،فليسلِ ْ
َ
كيل معلومٍ،
«من
أجل معلومٍ»(((.
واتفــق العلامء عىل أن هذا البيع جار عىل خــاف القياس((( ،ومع كونه

جاري ًا عىل خالف القياس فإن ما جيري يف الواقع اليوم أخرجه من كونه عقد ًا

حقيقي ًا إىل عقد صوري وهذا من احليل املوصلة إىل العقود الفاســدة املحرمة،
وقال ﷺ « :ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهلل بأدنى احليل»(((،

فكيف يليق بعد ذلــك أن نجعل من هذا العقد النــادر الوجود أص ً
ال لتوفري

السيولة لكل مستهلك.

((( أخرجه مسلم يف صحيحه برقم .1604

((( لعل القصد أنه قول اجلمهور ،ودليهم أنه يف احلقيقة بيع معدوم ولكن ملا صار موصوفا
ومعينا باعتبار األوصاف مع رشوطــه املذكورة يف مدارك الفقهاء صار كأنه موجود
ألجــل الرضورة ،وهلذا ال جيري فيه خيار الرؤية ،خالف ًا للحافظ ابن القيم ومن نحا
نحوه إذ جعله موافق ًا للقياس.

((( مقــال للدكتور أمحد احلداد بعنوان ( فتنة العقود الصورية) يف جريدة اإلمارات اليوم
يف  13مجادى اآلخرة 1431هـ املصادف 2010/5/27م.

أصول االقتصاد اإلسالمي بني اإلعمال واإلهمال

237

وكغرامــة التأخــر إذ البد من إعــادة النظر يف الزيادة املســاة بالغرامة

التأخريية والتي تطبق يف حال تأخر املدين عن ســداد قســط من األقســاط،

بحجــة أهنا توزع عىل الفقراء ويضبط هبا عمليات حتصيل األقســاط ،وذلك

ألن املديــن أوىل بتلك الغرامة ،ألنه ما جلأ إىل تلــك املعاملة إال لكونه حمتاجا

ال يملــك املال نقد ًا ،وألن تلك الغرامة تؤخذ غصب ًا عنه ،وقد قال النبي ﷺ:
« ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه »(((.

فعىل أي أساس وعىل أي معيار أجازوا هذه الزيادة املسامة بالغرامة وهي

عني الربا يف الواقع ،وليس هذا من باب إلزام املتربع فإنه يف هذه الصورة بائع
ومشرت ،أليس هذا من باب احليلة إىل الربا!!؟؟؟

عــى التجار واملصارف واألســواق أن ال يمشــوا وراء اآلخر يف كل ما

يظهــرون أو خيرتعون يوميا من العقــود الباطلة ،ثم نطلب هلــا حيال ،نعم:
اإلسالم ال يمنع أن نأخذ ما هو صالح وموافق ألصول اإلسالم.

إن باب االجتهاد مفتوح للفقهاء فقط يف املســائل املستجدة ،أما املسائل

الثابتة كحرمة الربا بجميع أنواعه وأشــكاله فــا اجتهاد فيها ،فعىل هذا جيب

أن يصحح بيع الســلم الصوري الذي جيري اليوم بصــورة منظمة يف بعض
املؤسسات املالية ،وكام جيب أن يعيدوا النظر يف الزيادة املرتتبة عىل املشرتي يف
صورة تأخري سداد قسط فإهنا أخت الربا ،وإن سموها غرامة وإن وزعت عىل
الفقراء وجيب عليهم كذلك أن يعيدوا النظر يف خدمات مماثلة أخرى.

((( أخرجه البيهقي ىف شــعب اإليامن ( ،387/4رقم  ،)5492وأمحد يف مسنده حديث
رقم .20695
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ينبغي أن تقدم هذه املســائل يف صورة البحوث إىل جممع الفقه اإلسالمي

إلصدار القرار املناسب يف شأهنا كام ســبق للمجمع دراسة كثرية من املسائل
املشاهبة.

ينبغي أن يكون لالقتصاد اإلســامي سوق حرة خاصة نظيفة بعيدة عن

املحرمات واملشبوهات ،ويشــرط عىل كل من يدخل فيها أن يكون لديه فقه
بأهم قواعد البيع والرشاء حتى ال يقع وال يوقع يف احلرام واملشبوه.

وينبغي أن تكون هيئات الرقابة واإلفتاء مستقلة وجيب أن يكون أعضاء

اهليئات فقهاء خترجوا عىل أيدي الفقهاء.

هذا وجيب عىل الرشكات واملؤسســات املالية واملصارف اإلســامية أن

يرجعوا يف كل ما حيدث ويستجد من مســائل تتعلق باملعامالت من األموال

والبيوع وغريها إىل هيئات اإلفتاء الرســمية املوثوق هبــا علام وعمال وديانة
واستقالالً ،والبد من االستقاللية وإال فلن تستطيع تلك اجلهات إبداء الرأي

بكل وضوح كام ال خيفى ،وعىل املؤسســات املالية واملصارف اإلســامية أن

تســعى يف البحث عن الفقهاء الذين درسوا الفقه واحلديث عىل منهاج أصيل
مع اطالعهم عىل املصطلحات العرصية فيستنبطوا أحكام املسائل املعارصة يف
ضوء ما حرر ودون لنا سلفنا الصاحلون حتى ال نقع يف املحرمات واملشبوهات.
أجــل! إن الرشيعة اإلســامية حتضنــا وحتثنا أن نبحث عن الوســائل

والطرق املباحــة لتخرجنا عن العمليــات الربوية وال تســمح لنا أن نطلب
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الوســائل واحليل إلباحــة الربا وملا فيه من شــبهة الربا ،ففرق شاســع بني
املبدأين وهــذا معني بقول اهلل تعــاىل ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﴾

﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾[البقرة] ،وهو معني كذلك باحلديث َّ
أن

رســول اهلل ﷺ استعمل رج ً
رب ،فجاءه ُبتمر ٍجنيب ،فقال رسول اهلل
ال عىل خي َ

ِ
َ
ﷺُّ :
ُ
الصاع
لنأخذ
رســول اهللِ ،إنا
خيرب هكذا؟» .فقال  :ال واهللِ يا
َ
«أكل متــر َ
ِ
من هــذا بالصا َع ِ
بالثالثة ،فقال « :ال ْ
ابتع
تفعل ،ب ِع
ني،
اجلمــع بالدراهمِ ،ثم ْ
َ
بالدراهم ِجنيبــ ًا » فهذا احلديث الرشيف ناظر إىل املبــدأ األول وهو البحث

عن الوسائل املباحة واملرشوعة إلخراج الناس عن العمليات املحرمة ،واآلية
ناظرة إىل املبدأ الثاين وهو البحث عن الوســائل واحليل الفاسدة إلباحة الربا

واملحرمات كام أشــار النبي ﷺ بقوله  «:قاتل اهللُ اليهــو َد ،ملا حرم اهللُ عليهم

مجلوها ،ثم باعوها ،فأكلوها»((( ،وبناء عىل هذا جيب عىل املصارف
شحومها َّ

اإلســامية واملؤسسات املالية أن تســعى يف تطبيق النظريات عىل الواقع وأن
تبتعد عن العقود الصورية ،وعليها أن تتحرى يف العقود احلالل لِا عقدت هبا
األمة املســلمة آماهلا يف طلب احلالل والطيب ،وهلذا كام ذكر الدكتور إبراهيم

العبيدي يف كتابه (العقود املالية الصورية املعارصة -حتت الطبع ص )4صدر

القــرار من جممعي الفقه اإلســامي التابع لرابطة العامل اإلســامي وملنظمة

التعاون اإلســامي بمنع بيــع التورق املنظم بعد جدل ودراســة طويلة ألن
هــذا البيع بيع صوري فقط ،ويف حقيقة البيوع الصورية أنه مل جير فيها ســوى

اســتبدال مال بامل مع زيادة عليه ترتتب بذمة املستورق ،والبضاعة موجودة
((( أخرجه البخاري يف صحيحه برقم .4633
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مل تتحــرك من مكاهنا ،وكام يعلم اجلميع بأن ديننا قائم عىل املقاصد وأن العربة

يف العقود للمقاصد واملعاين وليســت لأللفاظ واملباين واألسامي والشكليات

كام يقول علامؤنا ،هذا ويذكر بعض العلامء حول ما يتعلق بالصورية املتبعة يف
بعض املؤسسات املالية اإلسالمية وعدم وجود عمليات بيع حقيقية ،كام تنقل

عنه جريدة الرشق األوســط « أنه وقف شــخصي ًا عىل األسواق الدولية التي

تدعي البنوك اإلســامية أهنا جتري معامالهتا عن طريقها ووجد أخطاء كبرية
وبضائع واقفة يف مكاهنا منذ سنوات طويلة ،موضحا أن هذه البضائع موجودة

يف مســتودعات يف بعض الدول وجيري عليها عمليات البيع بأوراق صورية
منذ ســنوات ،وبني أنه زار هذه املســتودعات كثري ًا وبطريقة مفاجئة ،وتأكد

لديه أهنا ال متارس البيع احلقيقي ،وتتعامل مع البنوك اإلسالمية يف بلداهنا عن
طريق أوراق لعمليات بيع صورية فقــط ،األمر الذي ترتب عليه منع البنوك
التي يعمل فيها بالتعامل بالســلع الدولية ،مامل يتم البيع احلقيقي»((( .هذا وما

توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب.

((( جريدة الرشق األوسط التي تصدر يف لندن بتاريخ 2010/1/7م.
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التورق املصريف بني احليل واملخارج الفقهية
الدكتور صالح بن فهد الشلهوب

عضو هيئة التدريس باجلامعة السعودية اإللكرتونية بالرياض
مستشار رشعي يف املرصفية والتمويل اإلسالمي

هذا البحث يتناول أحد أهم منتجات املصارف اإلســامية واملؤسسات

املاليــة التي تقدم التمويل اإلســامي وهــو التورق املــريف ،وهذا العقد
يدخل يف كثري مــن املنتجات التي تصنف عىل أهنــا متوافقة مع الرشيعة مثل

متويل األفراد والرشكات ،والبطاقــات االئتامنية ،ومنتجات اخلزينة وغريها.
والفقهــاء املعارصون متباينون يف رأهيم يف مثل هذا العقد بني جميز له كمخرج

للمؤسسات املالية اإلسالمية لتلبي احتياج عمالئها وليكون لدهيا القدرة عىل
منافسة وإجياد بديل للمنتجات التقليدية يف البنوك ،وبني حمرم له حتري ًام قطعيا

باعتبــار أنه مدخل لالحتيال عىل األحكام الرشعية ،وأن هذا العقد ال خيتلف
يف آثاره السلبية ومآالته عن القرض بفائدة .فهذه الدراسة تعد إىل فحص هذا

العقــد وتوضيح وجهات نظر الفقهاء وحتليلها وتقديم وجهة نظر الباحث يف
هذا املوضوع.

املعامالت املالية اإلسالمية تطورت عرب الزمن ،فمنذ بدأت رسالة النبي

ﷺ خصوص ًا بعد اهلجــرة كان للرشيعة عناية بمعامــات الناس يف حياهتم

بام حيقق مصاحلهم وييرس شــؤوهنم ،ومن ذلك معامالهتــم املالية .فالرشيعة
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اإلســامية جعلت األســاس فيام هو واقــع معامالت الناس مــروكا هلم،

خيتارون منه ما حيقق هلم احتياجاهتم ويراعي تطورات ومتغريات معيشــتهم،
إال أن الرشيعــة وضعت جمموعة من القواعد التــي تضبط املعاملة بني طريف

العالقة يف العقد بام حيقق العدالة ودفع النزاع بني املتعاقدين.

مــع تطور املعامالت املاليــة يف العرص احلارض أصبح كثــر ًا من العقود

خمتلفة يف إجراءاهتا عن العقود يف الســابق ،كام أنه استجد كثري من املعامالت
التي انترشت بني الناس ،حيث أصبحت احلاجة ماســة لتيسري أمور حياهتم،

ومــن املتغــرات يف معامالت النــاس اليــوم التطورات التــي حصلت يف

معامالهتــم املالية خصوصا املعامــات املرصفية والتــي تتضمن معامالت
التمويل وحفظ األموال وعمليات رصف العمالت وقبلها تطور النقد حيث

كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة ،ومن ثم النقود الورقية وهي العمالت
التي تصدرها البنــوك املركزية للدول ،ومن ثم حتولــت هذه التعامالت من
املعامالت الورقية إىل خيار آخر وهو تنفيذ عمليات البيع والرشاء واملبادالت

عموما من خالل البطاقات اإللكرتونية ،واآلن توجد جتارب أولية قد حتدث
حتــوال يف مفهوم العمالت من الورقية إىل اإللكرتونيــة وهي جتربة البتكوين

(. )Bitcoin

هذا التطور يف املعامالت نشــأ يف بيئة غربية ختتلف يف أنظمتها وقوانينها

عن املعترب يف الرشيعة اإلســامية ،علام بــأن األصل يف املعامالت يف الرشيعة
اإلسالمية اإلباحة إال أن البنوك واملؤسسات املالية التقليدية متارس بعض ًا من
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املعامــات املالية غري املتوافقة مع الرشيعة ،مثــل املعامالت الربوية وغريها،
وهذا ما دعا بعض الفقهاء والباحثني ورجال األعامل يف العامل اإلســامي إىل

العمل عىل إجياد أنموذج للمعامالت املرصفية متوافق ،ومن ثم توسعت أعامل

املؤسســات املالية اإلســامية لتقدم بدائل لعمالئها الذين يرغبون بانضباط
معامالهتم وفق الرشيعة اإلســامية ،حتى إن بعض االحصائيات تشــر إىل

أن حجم أصول التمويل اإلســامي يقارب الرتليوين دوالر ،ونام حجم هذه
االصول خالل الفرتة القصرية املاضية بام يقارب الثالثني باملائة ســنويا ،وقد

كانت األزمة املالية العاملية سببا يف االهتامم بالتمويل اإلسالمي عامليا ،وأسهم

يف تطور منتجاهتا لتتوسع يف منتجاهتا.

التطــور والنمو يف أصول التمويل اإلســامي والتنوع يف منتجاهتا ،كان

ســببا يف عمق النقاش الفقهي جتاه املعامالت التي متارســها املؤسسات املالية
اإلسالمية ،وبسبب الزيادة الكبرية للمؤسسات املالية واختالف وجهات نظر

الفقهاء يف املسائل الفقهية املتعلقة باملعامالت املالية وتقصري بعض املؤسسات
يف ضبط معامالهتا من الناحية الرشعية ،كان ذلك ســببا يف أن بعض الفقهاء
املعارصين ينتقدون هذه املامرسات ،ويصفوهنا بأهنا إجراءات صورية وحيل ال

خترج هذه املعامالت عن دائرة التحريم ،ولذا كان من األمهية بمكان أن تناقش
امللتقيات العلمية موضوع هذه املعامالت ومن تلك املعامالت املنتجات املالية

اإلسالمية بصيغة التورق املرصيف ،وهذا البحث يتناول هذا املوضوع لتوضيح

مــا إذا كانت هذه املعاملة صورة من صورة احليــل التي ال خترج املعاملة عن
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دائرة التحريم أم أهنا من املخارج الفقهية للتوســعة عىل الناس وإجياد حلول
متوافقة مع الرشيعة يتمكنون من خالهلا احلصول عىل التمويل واالستثامر.

يتناول هذا البحث موضوع التورق املرصيف مفهومه وعالقته باملعامالت

التي نوقشــت يف كتب الفقهاء ،وتطوره وآراء الفقهاء يف هذا النوع من العقود
وأمثلة للمنتجات املالية اإلسالمية التي تتم من خالل عقد التورق املرصيف.

التورق املــريف يف املعامالت املعارصة أصبح اليوم أساســيا يف معظم

البنوك اإلســامية ،ومكنها من إجياد بديل للتمويل التقليدي بمعايري مقاربة

له يف مســتوى املخاطر ورسعــة التنفيذ ،ولكن املراقــب واملدقق يف كثري من
صور التورق املرصيف املعارصة جيد أهنا غــر متطابقة مع صورة التورق التي

ناقشــها الفقهاء يف كتبهم وأجازها كثري من الفقهــاء املعارصين ،وبناء عليه
فــإن عقد التــورق املرصيف بتطبيقاته املعــارصة حيتاج إىل مزيــد من التدقيق

خصوصــا يف موضوع حيازة املبيع بني األطراف التــي هلا عالقة بالعقد ،وأن
يتجنب االتفاقيــات والوعود امللزمة قبل حيازة املبيع ،وبام أن التورق الفقهي

قد أجازه مجع كبــر من أهل العلم ،فإن إمكانيــة تطبيقه بصورة صحيحة يف

البنوك واملؤسسات املالية أمر ممكن ،وهذا يتطلب أمورا تعزز من ضبط أعامل
املؤسسات املالية اإلسالمية ومنها:

 - 1االلتــزام بمعايري حمــددة لضبط عمليات التورق متنــع البيع امللزم

بالوعد من طريف العقد ،وإمتام العقود دون حيازة املبيع بالضوابط الرشعية.
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 - 2أن تعمل املؤسسات املالية اإلســامية تؤدي وظيفة التورق بعقود

ال خيتلف فيها بالصورة التي اختلفوا فيها يف موضوع التورق املرصيف ،وذلك

لتحريم هذا النوع من املعامــات يف املجامع الفقهية ،وملا قد يرتتب عليه من
آثار سلبية مشاهبة ملا هو موجود يف القرض بفائدة.

 - 3العمل عىل إنشــاء سوق إسالمية للسلع واملعادن والعمالت ،تعزز

من قدرات املؤسسات املالية اإلســامية من ابتكار وتطوير منتجات متوافقة
مع الرشيعة اإلسالمية.
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الثروات الطبيعية  -ملكيتها واستثمارها
واستخدامها يف الشريعة اإلسالمية
د .بدر احلسن القاسمي

نائب رئيـس جمـمـع الفقـه اإلسـالمي باهلنــد

عضو اهليئة االستشارية ملركز التميز البحثي يف فقه
القضايا املعارصة بجامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية بالرياض

احلمد هلل والصالة والسالم عىل حممد ومن نرصه ووااله وبعد:
فإن مســؤولية الدولة يف اإلسالم هي «حراســة الدين ،وسياسة الدنيا»

والقيام بــكل ما فيه محاية ملصالح العباد والبالد وإنقــاذ الناس مما فيه املهلكة
والفساد ،وال يمكن ذلك إال من خالل حتقيق مقاصد الرشيعة اخلمسة وهي:

حفــظ النفس ،والدين ،والعقــل ،واملال ِ
والعرض لــكل من يعيش يف

يتم إنشــاء الدواوين ،وبناء الوزارات وتطوير
حدود الدولة ،ومن أجل ذلك ّ

مؤسســات الدولة ،وتنظيم الرشطة واجليش ،واختاذ ما يضمن محاية احلدود،
وصيانة أرواح الناس ،والدفاع عن أعراضهم وأمواهلم ،وكام أن بناء املساجد،

وإنشاء الطرق واجلســور ،واستصالح األرايض ،وتنظيم املعامالت التجارية

من مســؤوليات احلكومــة ،كذلك من املصالــح املعتربة رشعا االســتفادة

الثروات الطبيعية  -ملكيتها واستثمارها واستخدامها يف الشريعة اإلسالمية
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مــن املوارد الطبيعية املوجــودة يف أراضيها والتنقيب عــن املعادن واملناجم،
واستخراج ما يف حدودها من النفط والغاز ،أواحلديد والرصاص أوما أودعه

اهلل فيها من اجلواهر الثمينــة كالذهب والفضة ،أواألحجار األخرى الكريمة

ثم استثامر تلك املوارد واستخدامها يف مصالح الشعب من أجل رفع مستوى
حياة أفراد الشعب ورفاهيتهم ،وضامن احلياة اآلمنة الكريمة هلم.

فالبحــث عن الثروات الكامنــة يف أعامق األرض واالســتفادة مما فيها

من اجلواهر والكنوز مطلب رشعي ،وواجب إنســاين ،وتنظيم كل ذلك يأيت
ضمن مســؤوليات احلكومة حتى تتمكن من توفري األمن الغذائي لألمة حتى
ال تصبح أمة ســائلة مستجديه بل تكون أمة باذلة مانحة ذات يد عليا ال ذات

يد سفىل مقهورة.

وعىل الدولة نــر العلم ،والقضاء عىل اجلهل بتثقيف الناس وتوجيههم

ووضــع الربامج التنويرية هلم وتســخري كافــة اإلمكانات لعــارة األرض

وإصالحها.

واالستفادة من التقنية احلديثة يف إقامة البنية التحتية الشاملة وبناء املرافق

العامة من طرق وشــوارع وأدوات النقل واالتصال ،وبناء املوانئ واملطارات
وذلك باستغالل املوارد.

كام أن عىل الدولة االستصالح الزراعي ،والعناية بالثروة احليوانية والثروة

الســمكية وإقامة املصانع وتوفري فرص العمل وتنشيط التجارة واالقتصاد يف
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املجاالت املرشوعة ومنع التهريب ليتجنب الناس من املكاســب املحرمة ورد
املظامل ،وفرض الرقابة ،ونظام االحتســاب ،وطرق االكتساب غري املرشوعة،

واســتغالل املعابر واحلدود ،واألجواء للتنمية االقتصادية ،وتســهيل شؤون

احلياة.

إن قوانــن الدول متفقة عىل اعتبار املعادن والثروات الطبيعية من أمالك

الدولة وإن الــرأي الرشعي الراجح لدى الفقهــاء املعارصين ال خيتلف عن

ذلك ،ومل يعد باإلمكان إخضاعها مللكية األفراد بســبب املفاســد واألرضار

املرتتبة عىل ذلك.

ومنذ أن أصبحت الثروة النفطية ركيزة أساسية لالقتصاد الدويل وأصبح

التعامــل مع الرشكات العاملة يف جمال التعدين وســيلة لالســتفادة من تلك
الثروات وتنوعت العقود التــي تربم مع الرشكات للتنقيب واإلنتاج ،ومل تبق

تلك العقود عىل الصور النمطية القديمة التي تشبه بالعقود املسامة بل ظهرت
عقود جديدة مركبة ومعقدة أشهرها:
 عقود االمتياز اتفاقيات تقاسم اإلنتاج عقود اخلدمة -عقود املشاركة املشرتكة
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ولكل من هذه العقود خصائص ورشوط ومزايا وعيوب جيب دراستها

من جديــد والنظر يف مجيع بنودهــا حتى يمكن الوصــول إىل حكم رشعي
صحيح وال يكفي ترديد ما ذكره الســابقون حول ملكية املعادن ألن كالمهم
يرجع إىل عرص مل يكن فيه النفط أكثر من مادة ســائلة تســتخرج من غري مؤنة

وكلفة ويملكها كل من يستويل عليها.

لذا جيب عــى املجامع الفقهية أن تطلب من ذوي االختصاص دراســة

طبيعــة تلك العقود ثم احلكم عــى كل واحدة منها عىل حــدة كام جيب عىل
كليات الرشيعة يف اجلامعات اإلســامية أن هتتم بإعداد رسائل علمية حول

أحكام العقود املتعلقة بالثروة النفطية واملعدنية وإعطاء هذا املوضوع األولوية
بني القضايا الفقهية املعارصة.

من:

يف األنظمة االقتصادية املعارصة تتكون اإليرادات العامة للدولة عموما
األمالك العقارية :وهي األرايض والغابات واملراعي واملحاجر واملناجم

والثروات الطبيعية واملعدنية ،ومن أمهها يف هذا العرص اآلبار النفطية والغازية.
األمالك الصناعية والتجاريــة :أو املرشوعات الصناعية والتجارية التي

متلكها الدولة أو تديرها كمطاحن الدقيق ورشكات املواصالت.

أمالك الدولة املالية :وهي التي متلكها الدولة من أوراق مالية كاألســهم

والسندات مثل رشكات اإلنشاء والتعمري ورشكات التنقيب عن املناجم.
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إضافة إىل الرضائب ،والرســوم ،والغرامات ،والتربعات ،وإن إيرادات

«الدولة اإلســامية» يف ظل نظام االقتصاد اإلسالمي ال خيتلف عن ذلك إال

يف تنقيتهــا من املعامالت الربوية واألنشــطة التجاريــة األخرى التي حيرمها

اإلسالم.

أما اخلراج واجلزية ،والفيء والعشورُ ،
وخس الغنائم واهلبات والعطيات

أو الزكاة والصدقات فهي من األمور املســاندة للخزينــة مع وجوب التقيد
وااللتزام باملصارف املحددة ومراعاة تغري املصطلحات فيام عدا الزكاة.

واحلــق االجتامعي يف تلك األمــوال أمر ثابت رشعا ألهنــا من امللكية

العامة وينبغي أن ترصف يف احتياجات الشعب واملصالح العامة مع مراعات

الرتتيب يف اإلنفاق بني الرضوريات واحلاجيات والكامليات أو التحســينيات

عمال بقاعدة األهم فاألهم فحفظ الدين مقدم ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل
ثم حفظ النسل وحفظ املال حتى تتحقق املصالح الدينية والدنيوية معا.

وإن اإلخــال يف الرتتيــب يف اإلنفــاق وتقديم الرتفيــه عىل احلاجات

األساسية الرضورية يؤدي إىل الفساد املايل واإلخالل يف النظام االجتامعي.
إن الرشيعة اإلسالمية كام يقول اإلمام ابن القيم:

مبناها وأساسها مصالح العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة

كلها ،ومصالح كلها ،وحكمة كلها(((.
((( إعالم املوقعني .3/2
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وملا كان األمــن الفكري هو أســاس األمن االجتامعــي واالقتصادي

والســيايس فيجب العناية باألمن الفكري وذلك برتسيخ العقيدة الصحيحة
وبناء الشخصية املتزنة جلميع أفراد املجتمع.

ويتلو ذلــك األمن اخلارجي والداخــي بحامية احلــدود والثغور وبناء

الرشطــة واجليش فإن نعمــة األمن ال تقل أمهية من نعمــة الطعام والرشاب
لإلنسان فال هتنأ احلياة وال يطيب العيش إال باألمن.
يقول اإلمام املاوردي:
«إذا ســاد األمن واطمأنت النفوس وانرصفت إىل املعمر املثمر واإلنتاج

الذي ينرش الرخاء يف ربوع األمة فتتسع األرزاق وتقل األزمات والقالقل»(((.
ويقول اإلمام الغزايل رمحه اهلل:
« إن األمن مقصود به ســامة النفس واملال والعــرض والدين والعقل

وهي من الرضوريات اخلمس التي البد منها لقيام مصالح الدين والدنيا ،وقد

اتفق الفقهاء عىل أن أمن اإلنســان عىل نفسه وماله وعرضه رشط يف التكليف

بالعبادات »(((.

((( األحكام السلطانية ص.18
((( املستصفى .287/1
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الصكوك اإلسالمية
وتطبيقاتها املعاصرة
أ.د .وليد عوجـــان

جامعة الرشق األوسط -عامن  -األردن
برزت البنوك اإلســامية كعامل فاعل ومؤثر يف النشاطات االقتصادية

عــى اختالف أنواعها ،مــن حيث درجة جذب املدخــرات وتنوع األدوات
االستثامرية وإمكانية التمويل املقدم منها للمشاريع االقتصادية املتنوعة ،ومن
األدوات التي تم تطويرها «الصكوك اإلســامية» ،والتي يتضح أمهيتها لبلد
حيتاج إىل املشاريع التنموية بطرق متويلية فاعلة.

ويوصف منهج التمويل املرصيف اإلســامي بأنه البديــل الرشعي واألكثر

قبوالً بني األفراد لتمويل مرشوعاهتم ،وبذلك اكتسبت أدوات التمويل اإلسالمي
أمهية يف دراسة منهجها والتعرف عىل طبيعة تلك األدوات وإمكانية تطبيقها.

وتعــد الصكوك اإلســامية من أهــم األدوات التمويلية اإلســامية

الواعدة ،والتي شهدت انتشارا ونموا واسعا واستثنائيا يف السنوات األخرية،

حتى أصبحت الرشحية األرسع نموا يف سوق التمويل اإلسالمي ،وقد توقعت
دراسة للبنك الدويل أن يصل حجم الصكوك اإلسالمية عام  2015إىل ثالثة

ترليون دوالر أو يزيد(((.

((( دراســة بعنوان :األوراق املالية املتوافقة مع الرشيعة اإلســامية ،نرشة صندوق النقد الدويل،
إدارة النظم املالية وأسواق رأس املال بصندوق النقد الدويل ،تاريخ النرش .2007/9/19
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ومع تزايــد قوة ونفوذ األدوات االســتثامرية اإلســامية يف العمليات

املرصفية واالقتصادية املختلفة ،برزت الصكوك اإلســامية كواحدة من أهم

هذه األدوات التي اســتطاعت أن جتد هلا موطئ قدم يف أسواق املال العاملية،
حيث متكنت الصكوك اإلســامية من استقطاب أعداد كبرية من املستثمرين

مــن خمتلف دول العــامل ،وليس يف العامل اإلســامي فحســب ،إذ أصبحت

الصكوك املوازية للســندات يف االســتثامر املرصيف التقليدي متاحة للجميع
أفراد ًا ورشكات وحكومات يف دول أوروبا وآسيا وأمريكا.

واملعلــوم أن األصــل األول يف املعامــات املالية أهنا مبنيــة عىل حتقيق

املصالــح للبرش ،ألن الرشيعة كام قــال ابن تيمية جــاءت بتحصيل املصالح
وتكميلها ،وتعطيل املفاســد وتقليلها ،وإهنا ترجح خري اخلريين ورش الرشين

وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها ،وتدفع أعظم املفســدتني باحتامل

أدنامها ((( .فالنظر يف املعامالت ،خصوص ًا املعامالت املالية ،ينبغي أن ينطلق

من مبدأ أن الرشيعة كلها مبن ّية عىل جلب املصالح ودرء املفاسد ،حيث قال ابن

القيم« :والرشيعة مبناها وأساسها يقوم عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش
واملعاد ،وهي عــدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصالح كلهــا ،وحكمة كلها فكل

مســألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة
إىل املفســدة ،وعن احلكمة إىل البعث ،فليســت من الرشيعة وإن دخلت فيها

بالتأويل»((( .ومن رمحة اهلل تعاىل عىل العباد ،أن القرآن والسنة مل يأتيا بتفاصيل
((( ابــن تيمية ،أمحد بــن عبد احلليم (ت728 :هـــ ) ،جمموع الفتــاوى ،مجع وترتيب
عبد الرمحن بن حممد بن القاسم ،دار العربية ،بريوت (.96 /13 ،)1978

((( ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن ســعد شمس الدين (ت751 :هـ)=،
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أحكام املعامــات املالية ،بل جــاءا باملبادئ الكلية واألصــول العامة ،ألن
املصالح يف هذا املجال تتغري وتتطــور عىل الدوام((( .وهذا ما يعرب عنه بعض
أهل العلم« :األصل يف العادات االلتفات إىل املعاين»(((.

وأما األصل الثاين فهو من القواعد الفقهية التي جرت عىل لسان الفقهاء،

وهي قاعدة األصل يف املعامالت املالية اإلباحة((( ،ما مل يوجد فيها نص .ويف
هذا يقول ابن تيمية« :اعلم أن األصل يف مجيع األعيان املوجودة عىل اختالف

أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حالالً لآلدميني ،وأن تكون طاهرة ال حيرم
عليهم مالبستها ومبارشهتا وممارستها»((( .وقال الشاطبي :واألصل فيها ،أي
= إعــام املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :حممد عبد الســام إبراهيم ،دار الكتب

العلمية ،يريوت ،ط.3/3 ،)1991( 1

((( عبد العزيز ،أخرت زيتي ،الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاهتا املعارصة وتداوهلا،
بحث مقدم الدورة التاسعة عرشة ،إمارة الشارقة ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.

((( الشــاطبي ،أبو إســحاق إبراهيم بن موســى (ت790 :هـــ) ،املوافقات يف أصول
الرشيعة ،دار املعرفة ،بريوت ،ط 520/2 ،)1999( 4وما بعدها.

((( ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد (ت970 :هـ) األشباه والنظائر ،دار الكتب
العلميــة ،بريوت ،ط .66 ،)1999( 1القرايف ،أبو العباس شــهاب الدين أمحد بن
إدريس (ت684 :هـ) ،الذخرية ،دار الغرب اإلســامي ،بريوت ،ط،)1994( 1
 . 155 /1الرازي ،أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن (ت606 :هـ) ،املحصول،

مؤسســة الرســالة ،بريوت ( .197/ 6 ،)1997ابن تيمية ،أمحد بــن عبد احلليم
أبو العباس تقي الدين (ت728 :هـ) ،القواعد النورانية ،دار ابن اجلوزي ،الرياض

(.210 ،)1422

((( ابن تيمية ،جمموع الفتاوى (مرجع سابق).151/29 ،
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املعامالت ،اإلذن حتى يدل الدليل عــى خالفه((( .وهذا بخالف العبادات،

فإن األصل فيهــا عند عامة الفقهاء التوقف أو احلظر((( .والدليل هو ما روي

عن أيب الدرداء قال :قال رســول اهلل ﷺ « :ما أحل اهلل يف كتابه فهو حالل وما

حرم فهو حرام ،وما ســكت عنه فهو عفو ،فاقبلوا مــن اهلل عافيته ،فإن اهلل مل
ّ
يكن لينســى شيئ ًا »((( .يدل احلديث عىل أن األمور املسكوت عنها راجعة إىل
اإلباحة األصلية فيجب األخذ هبا رمحة من اهلل عىل عباده(((.

أهمية الدراسة:
تنبع أمهية الدراســة من خالل تعرضها للصكوك اإلســامية بام متلكه

من تنوع وجتدد وتطور وانتشــار متنامي ومتســارع ،حيث متكنت الصكوك
اإلسالمية من اســتقطاب أعداد كبرية من املستثمرين من خمتلف دول العامل،

((( الشاطبي ،املوافقات يف أصول الرشيعة (مرجع سابق).253/1 ،

((( عبد العزيز ،أخرت زيتي ،الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاهتا املعارصة وتداوهلا
(مرجع سابق).2 ،

((( احلاكــم ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيســابوري (ت 405 :هـ) ،املســتدرك عىل
الصحيحني ،دار املعرفة ،بريوت .375/2 ،الدارقطني ،أبو احلسن عيل بن عمر بن
أمحد بن مهدي (ت385 :هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ( .137/2 ،)2004الطرباين ،ســليامن بن أمحد بــن أيوب بن مطري (ت:

360هـ) ،مسند الشــاميني ،حتقيق :محدي بن عبداملجيد السلفي ،مؤسسة الرسالة،
بريوت (.209/3 ،)1984

((( عبد العزيز ،أخرت زيتي ،الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاهتا املعارصة وتداوهلا
(مرجع سابق).3 ،
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وليس يف العامل اإلسالمي فحســب ،إذ أصبحت الصكوك املوازية للسندات

يف االستثامر املرصيف التقليدي متاحة للجميع أفراد ًا ورشكات وحكومات يف
دول أوروبا وآسيا وأمريكا.

اهلدف من الدراسة:
هتدف هذه الدراســة بشكل أســايس إىل التعريف الشــامل بالصكوك

وتطبيقاهتا ،من حيــث مفهومها وخصائصها وأنواعهــا وضوابطها وآلياهتا
وأنواعهــا ،كأداة مالية حيوية من أدوات التمويل واالســتثامر اإلســامي.
وكذلك إبراز دور التصكيك اإلسالمي يف دعم مسرية تطور الصناعة املرصفية
اإلسالمية ،ودوره يف دعم تطور الصناعة املرصفية اإلسالمية.

مشكلة الدراسة :
تتمثل مشكلة الدراسة يف حتديد مفهوم الصكوك وتطبيقاهتا االقتصادية

املعــارصة ،وكيف يمكن للصكوك اإلســامية أن تكــون أداة مهمة لتمويل
التنمية االقتصادية ،والتحديات التي تواجه التعامل هبا كأداة متويلية إسالمية،

باعتبار أن صكوك االستثامر هي أدوات مالية جديدة ،تطرح كبديل لسندات
القــرض الربوية ،وتصلح لالســتعامل من قبل كل من املصارف اإلســامية
واهليئات والرشكات االستثامرية يف تعبئة املوارد املالية الالزمة لتنمية مواردها

بالطريقــة التي تتفق مع الرشيعة اإلســامية .كام تصلح لالســتعامل من قبل
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احلكومــة باعتبار هذه الصكوك واحدة من األدوات املالية التي تســاعد عىل
تعبئة املوارد املالية لتغطية العجز يف امليزانية العامة.

حمددات الدراسة:
تقترص هذه الدراســة عىل البحــث يف الصكوك اإلســامية ومفهومها

وخصائصها وأهدافها وأنواعها وفق املعايري والرشوط الرشعية ،ولن تتناول

الدراســة التكييف الفقهي للصكوك والفروق بينها وبني األسهم والسندات
واالختالفــات الفقهية فيها ،ألن كثــرا من العلامء قد عاجلــوا هذه القضايا

وأشبعوها دراسة ،فال داعي إىل التكرار.

نتائج الدراسة:
ّ -1
إن قواعد الرشيعة اإلسالمية الكلية قادرة عىل استيعاب املستجدات،

فهــي تتضمن ح ً
ال لكل ما يطرأ وحك ًام لكل ما يســتجد .ومن هنا تربز أمهية
ابتكار أدوات متويلية إسالمية تستوعب القدرات االقتصادية الكبرية القائمة

يف املجتمــع ،وتتمتع هذه األدوات بام تتمتع به ســندات الفائدة من ســيولة
وربحيــة وقابلية التداول وضامن ،يف إطار ما هــو ممكن ،وبام ال يتعارض مع

قواعد الرشيعة اإلسالمية السمحاء.

 -2الصكوك اإلســامية عبارة عن وثائق متساوية القيمة متثل حصصا

شــائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمــات أو يف ملكية موجودات مرشوع
معني أو نشاط استثامري خاص.
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 -3تزايد الطلب يف اآلونة األخرية عىل اخلدمات املرصفية اإلسالمية األمر

الــذي رافقه تطور كبري يف الصناعة املرصفية اإلســامية ،وتقدم يف اخلدمات
واألدوات والصيغ املالية التي تقدمها .وبذلك قطعت تلك الصناعة شــوط ًا

كبري ًا لتصبح اليوم صناعة رائدة تتسم بالتنوع بخدماهتا وأدواهتا وبانتشارها،

بحيث مل تقترص عىل الدول العربية واإلسالمية ،بل تعدت ذلك لتشمل الدول
الغربية التي شهدت قيام بعض بنوكها التقليدية بفتح نوافذ إسالمية تسعى من

خالهلا إىل احلصول عىل حصة من السوق الواعدة هلذه الصناعة ،التي أظهرت
انضباطا ومناعة ميزت نظام التمويل اإلسالمي.

 -4يعمل التصكيك عىل حتويل األصول املالية غري السائلة (الديون) إىل

أصول ســائلة يعاد توظيفها مرة أخرى ،أو عدة مرات ،مما يساعد عىل توسيع
حجم األعامل ورفع كفاءة الدورة املالية واإلنتاجية ،ومعدل دوراهنا.

 -5للتصكيــك اإلســامي دور مهم للغايــة يف تطوير الســوق املالية

اإلسالمية ،حيث تساعد هذه اآللية يف توسيع وتعميق السوق املالية من خالل

طــرح أدوات مالية جديدة للتعامل هبا يف تلك الســوق ،هذا إضافة إىل خلق
مؤسسات مالية جديدة تؤدي دور ًا مه ًام يف هيكل هذه العملية.

 -6تتميز الصكوك بتعدد أنواعها ،فتتنوع تبع ًا الختالف نوع املوجودات

التي متثلها ،وهذه املوجودات إما أن تكون من األعيان ،أو املنافع ،أو الديون،

أو النقود جمتمعة أو متفرقة.
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 -7تتنوع الصكوك اإلســامية تنوع ًا واسع ًا ،فتشمل :صكوك املضاربة

واملشاركة والسلم ،واالستصناع ،واإلجارة ،واملرابحة ...إلخ.

 -8الصكــوك اإلســامية أداة فاعلة يف جتميع الســيولة ،وبالتايل توفري

التمويل الالزم للمؤسسات واحلكومة املترضرة من األزمة.

 -9تعمل الصكوك اإلســامية عــى حتريك املوارد املاليــة وتوجيهها

إىل االســتثامرات املنتجة احلقيقية ،وتقليل حدة املضاربات ،وتلقي دائرة من

االهتامم املتوازنة واملتكافئة بني الســوقني األوىل والثانية ،كام أن ازدياد كميتها

ونوعيتها سيكون له بالغ األثر يف زيادة درجة تعمق السوق واتساعها ،وذلك

كله يصب يف بوتقة حتقيق كفاءة السوق.

 -10إن الصكوك متثل احللقة األرسع نموا يف سوق التمويل اإلسالمي،

وهو ما جعلها أكثر وأشهر أدوات سوق رأس املال االسالمية.

 -11تعد الصناعة املالية اإلســامية حديثة العهد وصغرية احلجم نسبيا

إذا ما قيســت بالصناعة املالية العاملية .كام تعد الصكوك أدوات جديدة نسبيا

يتم استحداثها يف األسواق املالية اليوم ،وتشكل إخفاقاهتا جتربة جديدة أيضا.
وإن مصلحة املصارف اإلســامية تقتيض تكثيف اجلهود بينها واستكشــاف
فرص النمو يف شكل مســتمر ،وتطوير مهاراهتا من أجل االرتقاء بمستوياهتا
للوصول إىل مستوى املنافسة العاملية

 -12تساعد الصكوك احلكومات عىل التخلص من عجز املوازنة العامة

260

ملخصات حبوث منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي

املزمن ،الذي أصبح يف هذا العرص مرض ًا يؤرق صانعي السياسات واحلكومات

عىل حد السواء ،وقف كحجرة عثرة تعرقل املسار التنموي لدول العامل بأرسه.
 -13يمكن من خالل الضوابط الرشعية املتعلقة بالصكوك اإلســامية

متتني أخالقيــات الرقابة داخل أســواق املال .بحيث أصــدرت اهليئة العليا

للرقابة يف احدى الدول عىل ســبيل املثال ال احلــر قرار ًا يقىض بمنع تداول
الصفقات الومهية والبيوع الرمزية.

 -14عــى الرغم من تنوع املنتجات اإلســامية وقدرهتــا عىل التوريق

“ ”Securitizationوقابليتهــا للتداول إال أن عملية اإلصدار رهينة ملنتجي
صكوك اإلجارة وصكوك املشاركة ألسباب متعددة أبرزها انخفاض التكلفة
املالية واإلدارية ومستوى املخاطرة ضمن احلدود املقبولة.

 -15تعد اخلالفــات الرشعية وغيــاب اإلطار الترشيعــي والقانوين،

وضعف ثقافة الصكوك لدى املســتثمرين ونقص الكــوادر البرشية املؤهلة
وعدم وجود ســوق ثانوية لتداول الصكوك اإلســامية أهــم العوائق التي

تواجهها صناعة هذه الصكوك.

التوصيات:
يف ضوء ما أســفر عنه هذا البحث من نتائــج ،يمكن تقديم جمموعة من

التوصيات ،بام قد يسهم يف كفاءة إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية.

 -1بذل اجلهود لترسيع اســتحداث وتطوير منتجات إسالمية جديدة،
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وذلك هبدف توفري أدوات مالية إســامية موازية للمنتجات املالية التقليدية.

والعمــل عىل تطوير صيغ جديــدة من صكوك التمويل االســامي وابتكار
اخلدمات املرصفية وتطوير الصيــغ القائمة بام يتفق وأحكام ومبادئ الرشيعة
االسالمية وتعزيز ادارة خماطر االستثامر يف تلك الصكوك.

 -2وضــع معيار رشعــي متكامل حيكم متلك وتــداول الصكوك ،وال

يقترص عىل جمرد توصيف أنواعها.

 -3رضورة قيام جممع الفقه االســامي التابع ملنظمة املؤمتر اإلســامي

بعقد ورش عمل للمؤسسات املالية اإلسالمية للخروج بمعايري لنظام متويل

جتارة دولية يقوم عىل املعايري واألحكام الرشعية.

 -4نــويص الدول اإلســامية والرشكات واملؤسســات بزيادة التوجه

إىل الصكوك اإلســامية كأداة فاعلة يف التمويــل املتوافق مع أحكام الرشيعة

اإلسالمية.

-5دعوة املؤسســات املالية اإلســامية لالهتامم بالبحث العلمي الذي

جيمع بني الفقه التنظريي والفقه امليداين عىل املســتويني الرشعي واالقتصادي
البتكار أدوات مالية.

 -6تأســيس بنية أساســية للرقابة واإلرشاف عىل الصكوك اإلسالمية.

ورضورة تاليف بعض احلرج التي وقعت فيــه بعض اهليئات الرشعية بإجازة

صكوك أقل ما يقال فيها أهنا متلبسة بمجموعة شبهات.
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 -7تشــجيع االلتزام بتطبيق املعايري الصادرة عن جملس اخلدمات املالية

اإلســامية ( )IFSBوهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

( )AAOIFIوذلك من خالل ربط القروض واملنح املقدمة من اجلهات العربية
واإلسالمية بتطبيق تلك املعايري .

 -8من األمهية بمكان أن تقوم اجلهــات التنظيمية والترشيعية يف البالد

اإلسالمية بتوفية البيئة الترشيعية والتنظيمية املالئمة إلصدار الصكوك.

 -9رضورة اســتكامل اإلطار الترشيعي للصكوك اإلسالمية مع مراعاة

ضوابط الرشيعة اإلسالمية يف صياغة هذا اإلطار.

 -10أن تراعي البنوك املركزية خصوصية املصارف اإلسالمية فيام يتعلق

بحشــد املدخرات القائمة عىل أســاس املشــاركة يف الربح واخلسارة وصيغ
التمويل واالستثامر املتفقة مع أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية.
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املشكلة االقتصادية وحقيقة الندرة النسبية
وإشكالية التوفيق بني احلاجات املتشعبة واملوارد احملدودة
أ.د .شوقي دنيا

أستاذ االقتصاد اإلسالمي  -جامعة األزهر
يــدرك االقتصاديون وكل من درس علم االقتصــاد أن من أهم املبادئ
التي يرتكز عليها مبدأ الندرة النسبية الذي جيسد ويلخص العالقة االختاللية
بني املوارد أو وســائل اإلشباع وبني احلاجات اإلنســانية .يف باب الفروض
األساسية لعلم االقتصاد يمثل فرض الندرة النسبية رأس قائمة الفروض .ويف
باب القضايا واملســائل االقتصادية املطروحة عىل بساط البحث حتتل الندرة
النسبية صدارة القضايا واملسائل االقتصادية.
وموقف االقتصاد الوضعي هنا رغم ما حييطه من هالة من اليقني واالعتقاد
فإنه يف احلقيقة يشوبه الكثري من العيوب الفنية والعلمية عىل املستوى النظري
وعىل املستوى العميل.
ويف هذه الورقة هنتم بتحليل علمي فني ناقد هلذا املوقف.
ثم نقدم عرض ًا ملوقف االقتصاد اإلسالمي من خالل بعض من كتبوا فيه

ونعقب برؤيتنا ملا تم عرضه إسالمي ًا يف هذا الشأن.
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وأخري ًا نقــدم رؤيتنا العلمية العملية ملا نراه إســامي ًا ملواجهة قضية الندرة

النسبية التي تسمى باملشكلة االقتصادية منطلقني من فرضية وجود تزاحم للعديد

من احلاجات والرغبات عىل موارد أقل من أن تشبع كل ذلك يف آن واحد.

وقد جرت العــادة أن تتصدر املؤلفــات االقتصادية فقــرة خاصة عن

املشكلة االقتصادية ،ســواء اســتقلت بمبحث وحتت هذا املسمى «املشكلة

االقتصاديــة» أو ذكرت حتت عنوان «مبدأ الندرة النســبية» ،والذي يعد أحد

املبادئ األساسية لعلم االقتصاد .وقد انتقل هذا التقليد إىل املؤلفات يف مبادئ

االقتصاد اإلسالمي.

ويف إطار االقتصاد الوضعي يعد االعرتاف بمبدأ الندرة النســبية مرتكز ًا

رئيس ًا من مرتكزات االقتصاد عىل مدار تارخيه العلمي ،مع مالحظة جوهرية
هــي أن الرتكيز عىل هذه املســألة ،والترصيح القوي هبــا ،واختيار عنوان أو

اســم خاص هلا ليصبح بعد ذلك ع َل ًام عليها يعرفه املبتدئ واملجتهد والدارس

والباحث يف علــم االقتصاد ،هذا الرتكيز مل يكن لــدى قدامى االقتصاديني،

وإنام هو صنيع ما يعرف باملدرســة احلدية أو الكالسيك اجلدد ،خالل القرن

التاسع عرش ،وما زال ساري ًا لدى الكثري من الكتاب حتى اآلن ،رغم ما أبدى
عليــه البعض ،وإن كان قليــاً ،من مالحظات وحتفظــات .ويف هذه الورقة

نقدم عرض ًا نقدي ًا مركز ًا ملوقف االقتصاد الوضعي حيال هذه املشــكلة ونقدم

عرض ًا حتليلي ًا ملوقف االقتصاد اإلســامي منها .ثم نشــر إىل عنارص أساسية

ألية مواجهة فعالة هلذه املشــكلة ،وحرص ًا عىل تقديم رؤية اقتصادية إسالمية
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هلــذا املوضوع أكثر وضوح ًا وحتديد ًا فإننا نقدم هذه الرؤية التي قد حتوز رضا

وقبول غالبية الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي يف النقاط التالية.

 -1أمهية التمييز بــن مضمون مصطلح حاجات اإلنســان ومصطلح

رغبات اإلنســان ،وإذا كانت احلاجات قابلــة لالنضباط ،فإن الرغبات فوق
الســيطرة .أما كون الرغبات فوق السيطرة فهذا ما يتفق فيه ٌ
كل من االقتصاد

اإلســامي واالقتصاد الوضعي((( .ففي احلديث الرشيف « لو كان البن آدم
ٍ
أحب أن له واديــ ًا آخر » ...احلديث .وأ ّما كون احلاجات قابلة
واد من ذهب َّ
للضبط فمرجعه إىل كــون املفهوم احلقيقي للحاجة أهنا فقدان ما تتطلبه فطرة

اإلنسان ووظيفته يف احلياة وغاياته فيها .وليست هي كل ما يرغب فيه اإلنسان

ويسعي للحصول عليه(((.

 -2الصــواب أن يشــغل علم االقتصاد بإشــباع احلاجات ال بإشــباع

الرغبات ،وأن يتعامل مع الرغبات بحذر شديد ،مؤكد ًا عىل رضورة أن يكون
وراء الرغبة حاجة حقيقية ،حتى تكون جديرة باالهتامم.

ومعنى ذلك أن االقتصاد اإلســامي ليس ضد الرغبات عىل اإلطالق،

وليــس معها عــى اإلطالق .غاية األمــر رضورة مراعاة الرابــط بينها وبني
احلاجات ،وح َّبذا لو كانت احلاجة هي منبع الرغبة وليس العكس ،كام يذهب

االقتصاد الوضعي.

(1) Lipsiy, op. cit., p.50.
((( ملزيد من املعرفة يراجع د .شــوقي دنيا ،اإلســام والتنميــة االقتصادية ،دار الفكر
العريب ،القاهرة1979 :م ص 46وما بعدها.
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 -3احلاجات البرشية وليدة الفطرة ووليدة البيئة ،وهي متفاوتة يف بعضها

من فرد لفرد ومن جمتمع ملجتمع ومن زمان لزمان.

وهي يف العموم متكاثرة متطورة .وهي يف مجلتها متعددة متوالدة ،لكنها

مل تصــل إىل حد أهنا ال هنائيــة أو ال حمدودة .ويمكن التســليم بأهنا يف غالب
حاالهتا أكرب من املوارد املتاحة ،عىل أســاس أن الكثري والكثري من األفراد هم
فقراء ،وأن الغالبية العظمى من الــدول مواردها أقل من احتياجاهتا .ومعنى

ذلــك أن مواردهم ،ومهام كانت درجة توظيفهــا هي أقل من حاجاهتم ،مهام
رشدت ورتبت.

وبالتايل فنحن يف حاجة إىل تفضيل بني احلاجات .وفرق واضح بني قولنا

إنه غالب ًا ما تكــون احلاجات أكرب من املوارد وقولنا إن حاجات اإلنســان ال
هنائية أو غري حمدودة.

 -4مــن املهم أن تصفى الرغبات واحلاجات البرشية بمصفاة قوية فعالة

قبل الدخول يف جلة املجال االقتصادي ،وتلك مهمة القواعد والقيم الترشيعية
واألخالقية.

 -5وأيــ ًا كان املوقف حيال املشــكلة االقتصادية فال مناص من رضورة

حتقيق الكفــاءة اإلنتاجية والعدالة التوزيعية ،واســتخدام معايري إســامية

صحيحــة يف حتديد الوضع األمثل ،يف ضوء ما متليه قيمنا األخالقية وهداياتنا

الرشعية.
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وأي ًا كان املوقف حيال املشكلة االقتصادية فإننا ال نقر االقتصاد الوضعي

يف وقوفه باملســألة عند جمــرد الرغبات دون جتاوز هلــا إىل احلاجات ،وال يف
اعتبــاره كل رغبة حاجة ،كام ال نقره يف الكثري من افرتاضاته ومبادئه .وكذلك

ال نقره يف آلياته يف ختصيص املوارد وعدالة التوزيع .والذي نريد توضيحه هنا

أنه بفرض تســليمنا بظاهرة الندرة النسبية فإن ذلك ال يعني رضورة التسليم

بافرتاضات االقتصاد الوضعي وآلياته.

 -6إن التحديد الصحيح إلطار التعامل مــع املوارد نوع ًا ونطاق ًا جيعلنا

بعيدين عن االحتكاك بقضايا دينية ،مثل شــح الطبيعة ،وعدم قدرة األرض

عىل ســد حاجات البرش ،وغــر ذلك من املقوالت التي فيها مســاس بأمور
عقدية.

إن اإلطار الصحيح للبحث والدراســة هو املســتوى الفردي واملستوى

املجتمعي واإلقليمي ،وليس املســتوى الكوين((( ،وما تقولــه إن أمام الفرد
عــادة ،وكذلك أمام الدولة املعنية  -أي دولة  -موارد متاحة ،أو عنارص إنتاج
معروفه .وهي غالب ًا ما ال تســتطيع إشــباع كل حاجات اإلنسان أو املجتمع،

((( لســنا يف حاجة إىل التذكري والتأكيد أننا مع عدم الندرة النســبية للموارد الطبيعية بل
للموارد االقتصادية إذا نظرنا هلا عىل املســتوى الكــوين .فاخلالق عز وجل مل يكتف
بخلق األرض عىل أي صفة كانت .وإنام خلقها هبيئة وصفة جتعلها صاحلة لتوفري كل

ما حيتاجه اإلنسان وكذلك غري من الكائنات احلية .قال تعايل ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ [فصلــت] فعقيدتنا

تقول بأن األرض قد بارك فيها اهلل ،وتقول إن احتياجات سكان األرض«األقوات»
مقدرة من قبل اخلالق احلكيم العليم.
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ومن ثم فعلينا أوالً أن نرشــد من حاجاتنــا ،وثاني ًا أن نبذل كل جهد ممكن يف
املحافظة عىل هذه املوارد وعىل تنميتها وحســن اســتخدامها وحسن توزيع

ثامرها .وكل هذا ال يتعارض مع اإلسالم يف يشء ،بل إنه ،يف احلقيقة ،مطلوب
إسالمي.

 -7نحن ال ننظر لرضورة ترشــيد اســتخدام املــوارد انطالق ًا من ندرة

هــذه املوارد فقط ،كام ينظــر االقتصاد الوضعي .إننا نؤمن برضورة ترشــيد

االســتخدام من منطلق أنه مطلب عقالين أخالقي عقدي رشعي .فكل هذه

األمور حتتم علينا ترشيد االســتخدام ،بغض النظر عن كون املورد نادر ًا ،أو

كان وفري ًا .فمث ً
ال اإلرساف حمرم يف نظر اإلســام ،بغض النظر عن مدى توفر

اليشء موضوع اإلرساف .والقرآن الكريم مل يربط حرمة اإلرساف واإلهدار
بقلة اليشء وكثرته .والســنة النبوية أشارت إىل رضورة الرتشيد حتى بفرض
وفرة اليشء حمل اإلرساف ،كام يف حديث سعد « أيف املاء رسف يا رسول اهلل؟

قال :نعم ولو كنت عىل هنر جار ».

وبالطبع فإن ترشــيد االستخدام يصبح أشد رضورة عندما يكون اليشء

موضع اإلرساف قليالً ،لكننا نؤكد عىل أن مبادئ الفعل وهدايات اإلسالم ال
توقف حسن االستخدام عىل كون اليشء املستخدم قليالً .بحيث لو كان كثري ًا
ملا أصبح حلسن االستخدام من أمهية أو رضورة.

بعد هذا العرض الفلســفي النظري يف جممله نجدنا أمام قضية ال مناص

لنا من التعامل معها ولو بقدر كبري من اإلجياز ،وهي:
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أن الواقع املعاش عىل مســتوى األفراد وعىل مستوى املجتمعات جيسد

لنا إشــكالية االختالل بني ما لدي اإلنسان أو املجتمع من موارد وما لديه من

حاجات يعمل عىل إشباعها من خالل ما لديه من موارد فاحلاجات يف الغالب

األعــم أكرب بكثري من املوارد .وقد زاد من صعوبــة املوقف اهليكلية والبنيوية

القائمة للحاجــات ،حيث ختتلــط الرغبات باحلاجــات ،وتتداخل ومتتزج
احلاجات دونام متييز واضح بني الرضوري منها واحلاجي والكاميل وهي بذلك

بنية متضخمة تضخ ًام غري محيد كتضخم اخلاليا الرسطانية يف جســم اإلنسان.

ويزداد املوقف صعوبة إذا ما يممنا وجوهنا شــطر املوارد ،فهي األخرى ذات

بنية مشــوهة إىل حد كبري ،بعضها غري مستغل عىل اإلطالق وبعضها مستغل

استغالالً منحرف ًا وبعضها مستغل استغالالً قارص ًا غري كفء اقتصادي ًا.

هذا هو الواقع املعاش والذي ال ينكر ال من مســلم وال من غري مسلم،

فليس من جيادل يف كينونة هذا الواقع.

والســؤال املطروح علينا معرش الباحثني بوجه عام والباحثني املســلمني

بوجه خاص والباحثني املسلمني االقتصاديني بوجه أخص هو :ما العمل حيال
هذه اإلشكالية يف العالقة االختاللية بني احلاجات واملوارد أو وسائل اإلشباع؟
إن العمل املطلوب هو إزالة هذا االختــال إن كان ذلك ممكن ًا أو تقليل

هذا االختالل إىل أقل وضع ممكن إذا مل تكن إزالته بالكلية ممكنة.
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