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احلمد هلل والصالة السالم عىل سيدنا حممد وعىل آله ومن وااله ،وبعد:
التضخم ليــس بظاهرة حديثة .ومنذ نشــأة النظام الرأســايل أصبح
التضخم ظاهرة مؤكــدة ،مرغوبة يف حدودها الدنيا و مرذوله حني تتعدى
هذه احلدود .وكان لعلامء املســلمني يف القرون الوســطى قصب السبق يف
بحث هذه الظاهرة حتت مســمى «الغالء» .وال شك أن تعريف التضخم
وحتليــل آثاره ونطاقه قد تطــور يف القرنني الســابقني عىل وجه األخص،
ولكن يظل الجتهادات األولني من علامء املسلمني أمهية يف حتليل األسباب
االقتصادية وغري االقتصادية وراء التضخم ويف تقديم السياسات العالجية
املناسبة من املنظور اإلسالمي.
ويف هــذا البحــث هنتــم أوالً بذكر أســباب التضخم وبيــان آثاره
االقتصاديــة .وأهل االختصــاص يعرفون أن أحد وجهــي التضخم هو
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ارتفاع األســعار وأن الوجه اآلخر هو انخفاض القيمــة احلقيقية للنقود،
وأن هذا هو الســبب األســاس وراء معظم املشــاكل .وجيعلنا هذا بالتايل
ننتقل إىل الشــق الثاين فنتناول طبيعة النقود املعــارصة وهي نقود اعتبارية
أو رمزيــة ليس هلا قيمة ذاتية  Intrinsic Valueمن حيث أهنا إما ورقية أو
أرقام دفرتية لدى البنوك .وهذه النقود يف غياب التضخم تستطيع أن تؤدي
بكفاءة مجيع وظائــف النقود الذهبية والفضية اخلالصــة من الغش والتي
عرفتهــا املجتمعات قديــ ًا .ومن ثم يمكن أن نقرر هلــا األحكام الرشعية
املقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والســلم الخ .أما يف
ظروف التضخم فتقل كفاءة النقود الورقية يف أداء وظائفها ويتوقف األمر
عىل حالة التضخم أو معدله  . Inflation Rateففي حالة التضخم اجلامح
 Hyper Inflationتتعيب النقود الورقية وقد تكسد فال تقبل يف األسواق
حتــى وإن ظلت الغطاء قانونيا من قبل اهليئة الرســمية املصدرة هلا .وهذه
مشكلة كبرية عرفها العامل يف بعض الفرتات وهلا أبعاد اقتصادية واجتامعية
وقانونيــة خطرية ،خاصة يف جمــال احلقوق وااللتزامــات اآلجلة املقومة
بالنقود .وقد تعرض رجال االقتصاد اإلســامي املعارصين هلذه املشكلة
وعقدت هلا أكثر من ندوة أو مؤمتر منــذ ثامنينيات القرن املايض .و ُقدمت
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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يف هذه االجتامعات أبحاثا عديدة اشــتملت عىل سياســات عالجية  ،من
بينها الربط القيايس  Indexationولكنها مل تلق قبوالً عام ًا من املجتمعني
ألســباب اقتصادية أو الختالف املذاهب واآلراء الفقهية .لذلك ما تزال
القضية بحاجة إىل إعادة طرح.
الكلامت املفتاحيــة :التضخم ،النقــود الورقية ،األحــكام الرشعية
اإلسالمية للنقود.
أو ًال :التضخم تعريفه وأسبابه وآثاره :

التعريف األويل للتضخم أنه «ارتفاع يف املستوى العام لألسعار» فإذا
شــئنا مزيدا من الدقة قلنا إنه املعدل الذي ترتفع به األسعار والذي يقاس
بالنسبة للزمن ،فيقال مثالً؛ بلغ التضخم %2يف النصف األول من العام أو
بلغ  %5يف العام.
ويعرف التضخم بأنه زاحف  Creepingأو مســتقر يف حالة اســتمر
بمعدل  %2مثال ســنويا .ويف كثري من البلدان املتقدمة يعترب معدل تضخم
يف حدود  % 4-3سنويا مقبول وفوق ذلك يكون نذيرا باضطرابات نقدية
واقتصادية .ويف كثري من البلدان النامية يرتاوح معدل التضخم الســنوي
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

10

التضخم ومشكالت النقود الورقية وإمكانيات عالجها يف إطار إسالمي

بني %10 -8ســنويا ويف بعضها يرتاوح ما بني  %20-12سنويا وتعد هذه
املعــدالت يف العرف االقتصــادي مرتفعــة(  )High Inflationومؤرش
عىل وجــود اختالالت اقتصادية غري عاديــة أو خطرية .ويعرف التضخم
بأنه جامح  Hyperأو مدمر للعملة الورقيــة ولالقتصاد حني يبلغ معدله
الشهري  .)((( 1956 Phillip Cagan( %50وقد وصل التضخم اجلامح
يف بعض دول أمريكا الالتينية خالل سبعينيات وثامنينيات القرن املايض إىل
أعىل من  %1000سنويا.
ويذهب البعــض إىل تعريف التضخم بام يرى أنه الســبب يف حدوثه
وليس بمظهــره ،ولكن ليس هذا باملنهج الســليم حيث قــد يكون وراء
التضخم أكثر من سبب وتتداخل األسباب معا.
إن أســباب التضخم وفق ًا للنظرية االقتصادية متعددة .وأسبق من قدم
حتليال ألســباب التضخم هو تقي الدين املقريزي ،الــذي رأى أن للغالء
(التضخم) أسبابا عديدة منها نقص الغالت الزراعية يف ظروف اجلفاف أو
((( Phillip Cagan. The Monetary Dynamics of Hyperinflation. in Milton
Friedman (Editor). Studies in the Quantity Theory of Money. Chicago:
.)University of Chicago Press (1956
www
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نقص املياه الالزمة للزراعة أو بســبب اآلفات التي تصيب الزروع والثامر،
أو بسبب االحتكار الذي يامرســه التجار خاصة يف فرتات نقص السلع يف
األســواق ،ورأى أن سياســة الدولة جتاه املحتكرين يمكن أن تلعب دورا
هاما يف احلد من رفعهم لألسعار واسرتساهلم يف جشعهم أو امتناعهم عن
ممارساهتم .ومن ضمن األسباب اهلامة التي تبينها املقريزي للتضخم عنرص
الفســاد املتمثل يف رشــوة التجار للحكام فيرتك هؤالء الراشني حيتكرون
األســواق ويغلون األســعار عامة دون رادع .كذلك تبني ان من أسباب
التضخم الزيادات السنوية التي يفرضها عامل األمراء عىل املزارعني فتزيد
من تكاليف الزرع وأســعار الغالت يف األســواق .ولكــن املقريزي أبرز
خطــورة زيادة عرض النقود الرخيصة (الفلوس) بال رشــد وأهنا من أهم
األسباب التي تتسبب يف مجوح التضخم وجتعل له استمرارية .لذلك هاجم
بشــدة النقود الرخيصة واعتقد جازما أن نظام النقود الذهبية كفيل بحامية
االقتصاد من التضخم اجلامح.

(((

((( انظــر املقريزي« :إغاثة األمة بكشــف الغمــة» ،يمكن االطالع عىل أهــم ما جاء فيه
بشــأن الغالء وأســبابه وأثاره يف  :عبــد الرمحن يرسي أمحد ،تطــور الفكر والتحليل
االقتصــادي ،الطبعــة األخــرة  ،2017الفصــل الســابع ،دار فــاروس العلمية،
اإلسكندرية.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ولقــد تنبــه االقتصاديــون يف القــرون األخــرة مــرة ثانيــة إىل
الســبب النقــدي يف التضخــم ،فظهــرت نظريــة الكميــة يف النقــود
 Quantity Theory of Moneyيف القرن التاســع عرش  .وتقرر النظرية
أن زيادة كمية النقــود يف األجل القصري (حيث يكون الناتج احلقيقي ثابتا
ورسعة دوران النقود ثابتة ) تنعكس مبارشة وبنفس النســبة التي تزيد هبا
عىل املســتوى العام لألســعار .وقد تربعت هذه النظريــة العرش زمنا يف
تفســر التضخم إىل أن ظهرت النظرية الكينزية  Keynesian Theoryيف
خالل أزمة  .1933-1929كان اجلديد يف نظرية كينز  Keynesتقريرها
بعدم حتقق التوظف الكامل يف األجل القصري  .ومن ثم فإن الناتج القومي
احلقيقي ليــس ثابتا وإنام قابل للزيادة .وبالتايل فــإن زيادة عرض النقود ،
والتي تؤدي لزيادة الطلب الكيل ،لن تؤدي لزيادة املســتوى العام لألسعار
طاملا أن هناك زيادة تقابلها يف السلع واخلدمات .ورأى كينز هلذا السبب أن
التضخم حيدث فقط حني يزيــد الطلب الكيل بعد حتقق التوظف الكامل.
وســميت نظرية كينز بنظرية جذب الطلــب Demand Pull Inflation

(أي أن زيادة الطلب جتذب املستوى العام لألسعار إىل أعىل).
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وظهــرت نظرية أخرى يف التضخم عرفت باســم نظريــة دفع النفقة
 ، Cost Push Inflationوالتــي تفرتض أن أهم أســباب التضخم زيادة
نفقات اإلنتاج بســبب ارتفاع معــدالت أجور العامل بســبب مطالبات
النقابات العاملية والتي تشــتد خاصة عند حتقق وضع التوظف الكامل أو
االقرتاب منه .كذلك حيدث التضخم مع ارتفاع نفقات اإلنتاج لســبب أو
آلخر (مثل ارتفاع أسعار البرتول).
ثم عاد التأكيد من جانب عدد من االقتصاديني يف القرن العرشين  ،عىل
أن زيادة عرض النقود هي أهم أســباب التضخــم .فقيل أن زيادة الطلب
الكيل عىل االســتهالك أو االستثامر أو بســبب زيادة اإلنفاق احلكومي لن
تتســبب يف ضغوط تضخمية مامل تكن هناك زيــادة يف كمية النقود تغذهيا
عىل املســتوى الكيل .وأوضح األمثلة عىل ذلــك إذا قررت احلكومة زيادة
اإلنفاق العام لتمويل املرشوعات العامة دون وجود موارد مالية مكافئة من
الرضائب أو غريها من إيرادات الدولة الطبيعية .هذه السياسة التي تعرف
بسياســة التمويل بالعجز  Deficit Financingلن تؤدي إىل التضخم إال
ألهنا تســتلزم بالرضورة إصدار مزيد من النقــود لتغطية العجز يف املوازنة
العامــة .كذلك ال يمكن للتضخم الذي حيدث بســبب جذب الطلب أن
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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يستمر إذ اتبع البنك املركزي سياسات نقدية حتد من إصدار النقود وختفض
االئتامن املرصيف .وبمنطق مماثل كيف يمكن للتضخم املدفوع بالنفقات إذا
مل يكــن هناك زيادة نقدية تغذي مدفوعات أعــى لألجور .وقد بلغ األمر
ألحد أهم املدافعني عن النقود كســبب أســايس للتضخــم ،وهو ميلتون
فريدمان  ، Milton Freidmanإىل القول بأن التضخم ظاهرة نقدية بحتة
. Inflation is a purely monetary phenomenon

(((

وبمقارنــة ما كتبه املقريزي منذ القرن اخلامس عرش بالنظريات احلديثة
عن أسباب التضخم نجد أنه كان ســابقا لزمانه يف بيان خطورة الزيادة يف
كمية النقود حني تســتمر بال رابط ســوى احلكام يف اشــباع متطلباهتم ،و
لكنه مل هيمل خطورة بعض العوامل اهليكلية كاالحتكار والفساد يف ارتفاع
األســعار بشــكل عام ،كام مل هيمل الصفة الدورية لبعــض العوامل التي
تتســبب يف غالء األسعار مثل نقص املوارد املائية الالزمة للزراعة بني فرتة
زمنية وأخرى من الســنوات .هذه العوامل اهليكلية هلا أمهية كبرية يف عديد
من الدول النامية.
((( Friedman. M. (1996). The Counter-Revolution in Monetary Theory. In
Explorations in Economic Liberalism (pp. 3–21). Palgrave Macmillan.
London

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

15

التضخم ومشكالت النقود الورقية وإمكانيات عالجها يف إطار إسالمي

باإلضافة إىل العوامل الســابقة املسببة للتضخم هناك عامل خارجي له
أمهيته وهو ارتفاع أسعار الواردات األجنبية ،والذي حيدث بسبب عوامل
عديدة من أمهها بشــكل عام عىل املستوى العاملي ،سواء يف الدول املتقدمة
اقتصاديا أو النامية ،االرتفاع العاملي يف أســعار بعض الســلع األساســية
كاملواد الغذائية أو تلك التي تستخدم يف النشاط اإلنتاجي كالبرتول .أما يف
الدول النامية فإن انخفاض قيمة العملة الوطنية بالنسبة للعمالت األجنبية
يعترب أهم ســبب للتضخم املســتورد .ويالحظ أن انخفاض قيمة العملة
الوطنية يتبع حالة العجز( املســتمر) يف ميزان املدفوعات والذي قد يرتتب
عىل ضعف أو فشل السياسات النقدية واملالية  ،أو نتيجة ظروف تضخمية
داخلية تتســبب يف انخفاض الطلب األجنبي عىل الصادرات الوطنية التي
ترتفع أسعارها النسبية وزيادة الطلب عيل الواردات األجنبية ذات األسعار
املنخفضة نسبي ًا .ويمكن أن يقال أن التضخم الذي حيدث داخليا يعد أحد
األسباب غري املبارشة للتضخم املستورد يف الدول النامية .
أما عن آثــار التضخم فتتحقــق عمليا عن طريق انعــكاس معدالته
املبــارش عىل القوة الرشائية للنقود  .ذلــك ألن العملة النقدية تصدر بقيمة
أسمية حمددة Fixed Nominal Valueفإذا ارتفعت األسعار بنسبة معينة
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انخفضت القوة الرشائية  Purchasing Powerللعملة بنفس النسبة .هذا
يعني انخفاض القيمة احلقيقية  Real Valueللعملة النقدية ،أيا كانت هذه
ذهبية أو فضية أو نحاســية أو ورقية أو غــر ذلك .وقد جعل هذا البعض
يعرف التضخم بأنه انخفاض القيمة احلقيقية للنقود.
ويصحب التضخم ظاهــرة «خداع النقــود» Money Deception

حيــث ال ينتبه كثري من عامــة الناس يف معامالهتم النقديــة إىل الفرق بني
القيمة احلقيقية والقيمة األســمية للعملة .فتجد العامة من الناس يفرحون
باألرقــام النقدية الكبرية التي حيصلون عليها يف املعامالت  ،بيوع أو أجارة
حارضة أو آجلة ،وهم جيهلون أن املستوى العام لألسعار قد ارتفع مؤخرا
أو سريتفع عىل نحو جيعل القيم احلقيقية أو القوة الرشائية هلذه النقود قليلة
أو قليلة جد ًا.
ويؤثر التضخم عىل قرارات اجلمهور يف رشاء الســلع و مســتلزمات
اإلنتاج أو األصــول التي يقــدرون حاجاهتم إليها يف املــدى القريب أو
مســتقبال .فتجد املستهلكني يتعجلون يف رشاء سياراهتم أو أدواهتم املنزلية
املعمرة خشــية املزيد من ارتفاع أســعارها ،وجتد أصحــاب املرشوعات
يتعجلون يف رشاء األصول اإلنتاجية ويسعون إىل تركيم املخزون من بعض
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

17

التضخم ومشكالت النقود الورقية وإمكانيات عالجها يف إطار إسالمي

املواد اخلام والســلع األولية والوسيطة .هذا التعجل أو التسارع يف اإلنفاق
النقدي بســبب اخلوف من مزيد من االرتفاع يف األسعار يشبه احلمى التي
تصيب اإلنســان ،وهو جدير بإبعاد قرارات الرشاء يف جمال االستهالك أو
االستثامر عن الرشــد االقتصادي .كذلك فإن التســارع يف اإلنفاق يرفع
رسعــة دوران النقود Money Velocity of Circulationمما يســهم يف
مزيد من ارتفاع األسعار واضطراب آلية األسواق.
ويرتتب عىل ما سبق أثران عىل درجة خطرية من األمهية:
أوهلــا :إعادة توزيع املوارد االقتصادية عــى نحو يبعدها عن التوزيع
األمثل وهو ما يؤثر سلبا يف نمو الناتج احلقيقي و ثانيهام :إعادة توزيع الدخل
احلقيقي عىل نحو ال يرتبط بالكفاءة االقتصادية أو العدالة االجتامعية .وهذا
ما نبينه فيام ييل.
إعادة توزيــع املوارد االقتصادية :ترجع أهــم االختالالت يف توزيع
املوارد االقتصادية بســبب التضخــم أوال إىل أن مجيع األصول املالية ذات
العوائد الثابتة تفقد أمهيتها وجاذبيتها تدرجيي ًا بالنسبة للجمهور .ذلك ألن
األفــراد أو الرشكات التي كانت تتخذ هذه األصول خمزن ًا للثروة أو للقيمة

 Store of Valueأو تســتثمر فيها ابتغــاء عوائدها املضمونة قد أصبحت
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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األن متــررة من انخفاض عوائدها احلقيقية مع اســتمرار التضخم ومع
كل ارتفــاع يطــرأ يف معدله .ومثال ذلــك الســندات ذات العائد الثابت
والعقارات السكنية واألرايض الزراعية ذات العائد الثابت املؤجرة بعقود
طويلة األجل .وسيتجه األفراد إىل االحتفاظ بثرواهتم يف أشكال أخرى من
األصول احلقيقية التي عادة ما ترتفع أســعارها بمعدالت تفوق معدالت
التضخم كاملجوهرات ،وســبائك الذهب والشقق السكنية واألرايض ربام
مع عدم تأجريها وربام تركها بغري استخدام .وكل هذا يمثل حركة يف االجتاه
غري الصحيح مما يعني سوء ختصيص املوارد التمويلية.
ومــن مظاهر االختــال يف توزيع املــوارد عزوف املســتثمرين عن
املرشوعات الصناعيــة أو غريها التي حتتاج لرؤوس أموال ضخمة يف فرتة
اإلنشــاء ،حيث أن هذه ســوف تستخدم عادة لســنوات كثرية وليس من
السهولة بمكان يف ظروف التضخم التنبؤ بطريقة صحيحة ومؤكدة بسلسلة
التغريات يف أسعار املنتجات من جهة ويف تكاليف اإلنتاج من جهة أخرى
ومن ثم يصبح تقدير الربح جمرد تكهنات ،فتزداد املخاطر بشكل غري مريح
وغري مطمئــن .ويف الدول النامية يلعب هذا العامل دور ًا خطري ًا يف رصف
األفراد عن االســتثامر يف مثل هذه املرشوعات التــي حتتاجها التنمية .أما
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إىل أين تتجه األموال لالســتثامر؟ أهنا ســتتجه عادة لالستثامرات السهلة
يف أنشطة االســترياد والتوزيع وبعض أنواع اخلدمات يف السوق الداخيل.
وربام حولت هذه األموال إىل عمالت أجنبية تتمتع بارتفاع أسعار رصفها
واســتخدمت يف رشاء أوراق ماليــة أجنبية مميزة أو أودعت يف حســابات
ببنوك أجنبية للحصول عىل فائدة.
ويزيد الطني بلة بالنســبة لســوء توزيع املوارد يف البيئــة التضخمية،
التدخل احلكومي يف أسعار بعض السلع .فكام حدث يف عديد من البلدان
التي اختذت إجراءات لتحديد أسعار السلع الزراعية بصفة عامة أو السلع
الرضورية الشعبية ،كام أخضعت إجيارات املساكن خاصة العادية واملتوسطة
للتثبيت املطلق .وبالتايل أصبحت األنشطة اإلنتاجية يف هذه املجاالت غري
مربحة أو أقل ربحية باملقارنة باألنشــطة األخرى التي مل تتدخل احلكومة
يف حتديد أســعار منتجاهتا ،فيقل اإلنتــاج فيها .معنى هــذا أن يقل إنتاج
الرضورات ويقل أو ينعدم بناء املســاكن للفقراء ومتوسطي الدخل وعىل
عكس ما قصدته السياســة احلكومية تصبح األمور أسوأ مما كانت عليه..
وبالعكس تتجه املوارد إىل إنتاج الســلع الكاملية باملقارنة وبناء املســـاكن
الفخـمة التي جتد من يدفع هلا الثمـن يف ظل التضخم .وهناك أمثلة أخرى
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عديدة إلساءة استخدام املوارد يف إطار البيئة التضخمية  .وهذا كله مما يؤثر
ســلبا يف معدالت نمو الناتج القومي احلقيقي ،ويتعاظم األثر السلبي كلام
ارتفعت معدالت التضخم.
إعادة توزيع الدخل احلقيقي :إن إعادة توزيع الدخل القومي احلقيقي
بناء عىل مؤرشات زيادة اإلنتاجية يف بعض القطاعات أو األنشــطة هلو أمر
مرغوب عىل سبيل التأكيد من أجل التنمية .كذلك فإن التكافل االجتامعي
يســتحب إعادة توزيع الدخل احلقيقي من أجل العدالة االجتامعية وإعانة
الطبقــات منخفضة الدخل .أما أن يعاد توزيع الدخل احلقيقي عىل نحو ال
عالقة له باإلنتاجية أو بالعدالة االجتامعية فهذا أمر مرفوض كام يؤثر سلب ًا
يف التنمية االقتصادية  .هذا النمط من التوزيع حيدث خالل التضخم نتيجة
متكن بعض الفئات بســبب أوضاعها أو طبيعة نشــاطها من زيادة دخوهلا
النقدية بمعدالت تفوق االرتفاع يف املســتوى العام لألسعار ،وهذه تنجح
يف زيادة دخوهلا احلقيقية .هذا بينام تعجز أنشــطة أو عنارص إنتاجية أخرى
عن زيادة دخوهلا النقدية إطالق ًا وهذه تتعرض النخفاض متتايل يف دخوهلا
احلقيقية كلام استمر التضخم ،أما إذا حتققت زيادات يف الدخول النقدية عىل
نحو ال جياري الزيادات يف املستوى العام لألسعار فإن الدخول احلقيقية هلذه
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الفئات تنخفض أيضا ولكن ليس بالشكل السابق .وهناك فئات تتمكن من
زيادة دخوهلا النقدية بمعدالت تتساوى مع الزيادة يف األسعار فهذه حتافظ
عىل دخوهلا احلقيقية ثابتة .هكذا يتم إعادة توزيع الدخل احلقيقي بني أربع
فئــات داخل االقتصاد فيتحقق للبعض نصيب أكرب كلام اســتمر التضخم
وذلك عىل حســاب فئتني أخريني وتنجح فئة واحدة يف احلفاظ عىل دخلها
احلقيقي .وقد تبني املقريزي هذا األثر التوزيعي ولكنه رشحه عىل مستوى
سبع فئات .وقد رشح كيف أن العاملني يف النشاط اخلدمي هم األوفر حظا
يف زيادة دخوهلم النقدية وأن طالب العلم هم األسوأ حاالً وال يأيت أحد يف
مرتبة أقل منهم سوى الفقراء الذين يسألون الصدقات.

(((

ويعد هذا األثر التوزيعي للدخل من أسوأ ما يرتتب عىل التضخم من
جهة العدالة االقتصادية واالجتامعية ،باإلضافة إىل آثاره النفسية.
ويالحظ أن األثر التوزيعي للدخل له آثاره اخلطرية عىل توزيع املوارد
البرشية ويؤدى يف النهاية إىل خســائر مجة لالقتصاد والنمو االقتصادي أو
التنميــة .ذلك ألن بعض الفئات التي ختــر الكثري من دخلها احلقيقي قد
تكون من أكثر الفئات خدمة للمجتمــع .فهناك وظائف ذات أمهية كبرية
((( عبد الرمحن يرسي أمحد ،مرجع سبق ذكره  ،ص 192-190
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

22

التضخم ومشكالت النقود الورقية وإمكانيات عالجها يف إطار إسالمي

للمجتمع والتنمية كوظائف التدريس والبحــث العلمي والقضاء وإقامة
الشــعائر وإمامة املســاجد وال ترتفع رواتبها إال بمعدالت تقل كثري ًا عن
معدالت التضخم ،فيبحث من يعملون فيها عن أعامل أخرى أو هياجرون
من بالدهم ويتغربون .واملشكلة الكربى أن األجيال اجلديدة لن تقبل عىل
العمل يف هذه الوظائف لضعف رواتبهــا احلقيقية يف الظروف التضخمية
ويفضلون العمل يف األنشــطة اخلدمية رسيعة العائد كالســمرسة والفنون
واملالهي والتســلية أو يف وظائــف أخرى ذات مرتبــات جاذبة أي ًا كانت
عالقتها بقضية النمو أو التنمية االقتصادي أو بالنواحي األخالقية .وهكذا
يعــاد توزيع املوارد البرشية عىل نحو غري مالئم لتنمية املجتمع  ،خاصة إذا
اعتربنا البعد اإلسالمي.
ثانيًا  :النقود الورقية ومشكالت املعامالت النقدية يف الظروف التضخمية:

نبذة عن النقود الورقية يف إطار التطور التارخيي ألشكال النقود:
تعاملت املجتمعات اإلســامية ( وغريها مــن املجتمعات يف العامل)
قرونا كثرية يف املايض بالنقود الذهبية أو الفضية .ويف بداية القرون الوسطى
كانت العمالت الذهبية عىل درجة عالية من النقاء واجلودة من حيث الوزن
والسكة ،ثم بدأت تتعرض للتزييف مع خلط السلطات املصدرة هلا بالفضة
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أو بالنحاس وذلك يف ظروف احلاجة إىل زيادة كمية النقود مع وجود ندرة
يف الذهب.
و خالل هــذه التطورات ســكت الســلطات الفلــوس وهي نقود
رخيصة مصنوعة مــن النحاس أو من الربونز أو غري ذلك من هذه املعادن
الرخيصة .ويف البداية مل تستخدم هذه الفلوس سوى يف املعامالت الزهيدة
أو املنخفضــة القيمة ،لكن تطــورت األمور بعد ذلــك وحلت الفلوس
تدرجييــا حمل النقود الذهبية ( أو الفضيــة) وطردهتا تدرجييا من املعامالت
النقديــة الكبــرة ،وهي الظاهرة التــي عرفت منذ القرن الســادس عرش
بقانون جريشام(((.
((( قانــون جريشــام ( ،)Gresham Lawوالذي يتلخــص يف العبارة الشــهرية « النقود
الرديئة تطرد النقود اجليدة من الســوق» .وذلك ألنه حــن جيري التعامل بنوعني من
العمالت النقدية أحدمها رديء «بمعنى أن قيمته الذاتية زهيدة  -واآلخر جيد» قيمته
الذاتيــة مرتفعة  -فإن الناس يف معامالهتم يســتخدمون النوع الرديء ألهنم يفضلون
االحتفاظ بالنوع اجليد وهكذا يطرد النقد الرديء النقد اجليد من التداول يف األسواق.
وينســب الفضل يف هذا القانون إىل توماس جريشام  ،1579-1519وكان مستشارا
مللكــة إنجلرتا .لكن كتابــات ابن تيمية  1328 - 1263تبــن أنه توصل إىل فحوى
هــذا القانون من قبل جريشــام حني وجــد أن الفلوس قد حلــت يف املعامالت حمل
الذهب والفضة بالرغم من أهنا دوهنام يف القيمة الذاتية أو السلعية .راجع عبد العظيم
إصالحيAbdul Azim Islahi. (2013). Contributions Of Muslim Scholars :
C.). Islamic 1500-A.H./632 905-To Economic Thought And Analysis (11

Economics Institute. King Abdulaziz University. Jeddah. Saudi Arabia
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ولقد عامل فقهاء املســلمني لقرون كثرية الفلــوس عىل غري معاملة
النقود الذهبية أو الفضية ،بل أن العديد منهم مل يعتربها نقودا أصالً .لذلك
فإن األحكام الفقهيــة املعروفة يف وجوب الزكاة وجريــان الربا  ،وكوهنا
رأس مال سلم ومضاربة أو حصة يف رشكة اقترصت عىل النقدين النفيسني
الذهب والفضة.
واســتعراض تاريخ التعامل بالفلوس ال يــرر الدونية التي عوملت
هبــا من قبل الفقهــاء إىل درجة عــدم اعتبارها نقد ًا أصــا عند البعض (
اإلمام الشــافعي) إال لســببني أوهلام أهنا يف بداية أمرها مل تكن تستخدم إال
يف املحقــرات من البياعات ( أمر شــبيه بالعمالت املعدنية النحاســية أو
الربونزية التي تســتخدم األن مع األوراق النقدية)  ،والسبب الثاين هو أن
أحكام الرشيعة اإلســامية يف الزكاة والربا وعقود السلم وغري ذلك منذ
عهد النبي ﷺ ُحددت أو قيست بالذهب والفضة.
أما الســبب األول فقد هتاوى تدرجييا مع ازدياد املعامالت بالفلوس،
بفعل عوامل اقتصادية وغريها ،حتى أصبحت الفلوس تســتخدم يف عقد
صفقات وبيوع كبرية القيمة حارضة وآجلة .وبالنسبة للسبب الثاين فإن له
وجاهته وحيرتم عىل سبيل االستحسان خاصة يف القرون األوىل من العرص
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اإلســامي .لكن ليس هناك أي ســند من الرشيعة عــى أن تقدير الزكاة
الواجبة أو حتديد أحكام الربا ورشوط الســلم الخ غري ممكن إال بالذهب
والفضة .فالزكاة تقدر بسلع ومكاييل ،والربا يرسي يف النقود وغري النقود
(انظر حديث األصناف الســتة) ،وثمن الســلم يقدر بالســلع كام بالنقود
برشط عدم الوقوع يف الربا.
إذ ًا مــن حيث املبدأ ليس هناك ما يمنع من اســتخدام نقود أخرى غري
نفيسة يف تقدير الزكاة أو إثبات احكام الربا وامتام العقود اآلجلة عىل الوجه
الصحيح  ،ويمكن يف أي حال من األحوال الرجوع إىل األحكام األصلية
التي ُقررت أو ُضبطت بمقاييس الذهب او الفضة لتحديد ســعر الرصف
بني النقد املســتخدم أو الرائج واملعدن النفيس .هذه ليســت مشكلة عىل
اإلطــاق .وال ندري ملاذا مل ينتبه أهل العلم والفقــه إىل أن رغبة عمر ابن
اخلطاب (ريض اهلل عنه) يف اختــاذ جلود األبل نقود ًا ،كان يعني فهام عميقا
بأن النقود ليســت بالرضورة ذهبا أو فضــة (أو ال ينبغي أن تكون ذهبا أو
فضة( ،ومل يسبقه يف هذا االقرتاح إال فيلسوف اإلغريق الشهري أفالطون).
وكانت اجللود تتخــذ للكتابة فتصبح وثائق ومســتندات وصكوك وكان
يمكن أن تكون نقودا! ومل يثن اخلليفة الراشــد عن ذلك إال حتذير أصحابه
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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بأن األبل قد هتلك إذا زادت كمية النقود املصدرة .لكن يظل رأيه يف النقود
هو األصح إىل زمننا هذا بمعنى أن مادة النقود ال هيم أن تكون ذهبا أو فضة
أو غري ذلك.
لذلك نرى أن اإلشــكال الفقهي بدأ من انحيــاز غري مربر يف تعريف
النقود بأهنا ذهبا أو فضة وليســت شــيئ ًا آخرا ،والقول بأن هذين املعدنني
النفيسني وحدمها خلقا ليكونا نقودا! ال يستطيع أحد القول ،مع ذلك ،أن
ثمة خطأ تارخيي قد حدث بسبب اعتبار النقود إما ذهبا أو فضة! ذلك ألن
الظروف االقتصادية والثقافية ،واألعراف الســائدة يف املكان والزمان هي
وحدها التي تربر االعتامد عىل شكل أو آخر من أشكال النقود.
لقــد اعتقد الــرواد األوائل مــن الفقهاء والعلــاء يف جمتمعاهتم ويف
أزمنتهم أن الذهب والفضة مها أصلح الوسائط يف املبادالت وقياس القيم
العاجلة واآلجلة وحفظ الثروة .ولقد ســاد مثــل هذا االعتقاد يف الذهب
والفضة لدى علامء أوربا يف القرون الوســطى وإىل بداية القرن العرشين.
أما حني نبحث عن احلقيقة االقتصادية جمردة فإن النقود هي أي يشء يصري
اتفاق الناس عىل صالحيته كوســيط للتبادل ومقياس للقيم وخمزن للثروة
ويلقــى قبوال عام ًا بينهــم يف املعامالت ،حتــى وإن مل يصدرها احلاكم أو
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تصدرها ســلطة خمولة منه ،ولكنها -أي النقود -تصبح إلزامية أو قانونية
 Legal Tenderإذا حتقــق هذا الــرط .أما جودة النقــود فتقدر بمدى
كفاءهتــا يف أداء هذه الوظائف النقدية كوســيط يف التبادل ومقياس للقيم
وخمزن للثروة ،حارض ًا وآجالً ،وليس بكوهنا ذهب ًا أو فضة أو أي يشء آخر.
وتصبح النقود أكثر كفاءة وأعىل جودة كلام اســتقرت قيمتها احلقيقية وال
يتحقق هذا إال باستقرار األسعار عامة ،وهو أمر يتوقف عىل استمرار النمو
وانتظام معدالته يف إطار سياســات نقديــة ومالية حكيمة .هذا أمر عام ال
خيص مسلمني أو غري مسلمني.
لقد ظهرت النقود الورقية وانترش اســتخدامها يف البلدان اإلســامية
(التي كان معظمها خيضع للســيطرة االستعامرية) يف غضون القرن التاسع
عرش .وكانــت يف بدايتها مغطاة تغطية كاملــة بالذهب .لذلك كانت هذه
النقود ســندات حلاملها قابلة للرصف بالذهب بقيمتها من البنك املصدر
هلا ،ثم أصبح الغطاء الذهبي للنقود الورقية جزئيا ،ثم ختلت كل دول العامل
خالل األزمة العاملية  1933-1929عن نظام الذهب (فيام عدا الواليات
املتحدة األمريكيــة التي تأخر خروجها من نظام الذهب إىل  . )1963ويف
خالل هذه املراحل كان اهتامم أهل الفقه بالسؤال :هل النقود الورقية تقوم
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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مقام الذهب فتأخذ أحكامه الرشعية؟ أم هي متاثل الفلوس فتأخذ أحكامها،
ورأى فريق ثالث أن النقود الورقية هي نقود اصطالحية كالفلوس ولكنها
ال متاثلها فتحتاج إىل أحكام خاصة هبا .ومل حيسم األمر بعد.
األحكام الرشعية للنقود الورقية يف ظروف التضخم ورضورة حسمها:
التضخم يتسبب مبارشة يف انخفاض القيمة احلقيقية أو القوة الرشائية
ألى عملة نقدية  ،ســواء كانت ذهبا أو فضة أو نحاسا أو ورق ًا .لكن يظل
للعمــات الذهبيــة أو الفضية ثمنا يف ذاهتام (قيمة ســلعية) تعوض وربام
تفــوق االنخفــاض يف قيمتها احلقيقية .هــذا ما ال يتوفر بالنســبة للنقود
االصطالحية  ،ســواء كانت فلوســا أو ورقا .لقد ذكر املقريزي ما حدث
بالنسبة للفلوس خالل األزمة التي عارصها يف مرص  808-796ه والتي
دفعت الناس إلجراء املعامالت والصفقات بينهم بالسلع أو بأي يشء آخر
غري الفلوس.
لقد ظهرت مشكالت يف املعامالت بالنقود الورقية وتفاقمت يف ظروف
التضخم إىل حد ال يصدق أحيانــا .كام حدث يف أزمة املارك األملاين يف أثر
احلــرب العاملية األوىل حتى تدنت قيمته إىل الصفــر .ومن أنواع التضخم
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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اجلامح ما حدث يف املجر  1946حيث كان معدل التضخم % 207.19
يوميا ويف زيمبابوي  2008حيث معدل التضخم اليومي%98.01
ويوغوسالفيا  1994معدل التضخم اليومي .%64.63

(((

ويالحظ أن مشكلة التدين يف القيمة احلقيقية للنقود الورقية والتي تزداد
حدة كلام اســتمر التضخم وارتفعت معدالته تظهر واضحة جلية بالنسبة
للمدخرات من هذه النقود ،وللعقود اآلجلة والديون وما يليها من احلقوق
وااللتزامات .هذه املشكلة حتتاج عالج ًا اقتصاديا ورشعيا بالرضورة.
األحــكام الفقهية التقليديــة التي عرفت للنقود منــذ قرون وإمكانية
االسرتشاد هبا لعالج مشكالت النقود الورقية املعارصة:
رأى فريق من أهل الفقه األخــذ باألحكام الرشعية للذهب والفضة
حني اعتقد أن النقــود الورقية تقوم مقامهام متامــا يف املعامالت املعارصة
(ســليامن عبد اهلل ابن منيع 1404 ،ه)((( .إذا أخذنا هبذا الرأي دون تعديل
((( ومعنى هذا أن األسعار كانت تتضاعف كل  15.6ساعة يف املجر  1946وكل 24.7
ساعة يف زيمبابوي عام  2008وكل كل  1.4يوم يف يوغوسالفيا  .1994أنظر:
Wikipedia. the free encyclopedia. Hyperinflation

((( عبد اهلل بن ســليامن بن منيع ،الورق النقدي ،حقيقته ،تارخيــه ،قيمته وحكمه ،الطبعة
الثانية ،اململكة العربية السعودية1404 ،هـ 1984 /م ،انظر ص .68 - 57
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

30

التضخم ومشكالت النقود الورقية وإمكانيات عالجها يف إطار إسالمي

فيجب أن يكون ســداد قرض أو دين أو أي حق من احلقوق اآلجلة (مثل

املهر املؤجــل أو ثمن البيع املؤجل) تــم بالنقود الورقية بمثلــه متاما نقد ًا
وعدد ًا ،وأي زيادة أخرى تعد ربا.

وال خيفى مــا يف هذا احلكم من اجحاف بحق املقــرض أو الدائن أو

صاحب احلق اآلجل خاصة حني يكون التضخم جاحم ًا.

الفريق الثــاين من الفقهاء وأهــل العلم رأوا أن النقــود الورقية مثل
الفلوس تأخــذ أحكامها الرشعية فأجازوا ســداد القــرض أو الدين أو
احلــق اآلجل «بقيمتــه» يف حالــة الغالء(التضخم) كام هــي الفتوى عند
أيب يوســف وعند حممد بن احلســن الشــيباين صاحبي اإلمام أبو حنيفة،
أو كام هــو عند املالكية ولكن برشط ارتفاع كبري وغري عادي يف األســعار

قياســ ًا عىل حالة اجلائحة .ويكتنف هــذه األحكام عند احلنفية مشــكلة
كيفيــة وطرق حتديــد قيمة احلق اآلجل وهــل تقدر القيمة عنــد التعاقد
أم عند السداد؟
أما حالة اجلائحة عند املالكية فتحتاج إىل اجتهاد وقول فصل يف ظروف
التضخــم ،بمعني متى تقع ومن ثم متى يؤخــذ بحكمها ،هل حينام يصل
معدل التضخم إىل  %10ســنويا ،أم إىل  %20أم إىل يصبح جاحما مثل %50
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شهريا؟ احلقيقة أن  %10معدل تضخم سنوي يعد كبري ًا جد ًا إذا كنا نبحث
عن العدالة.

(((

ويف إطــار القول بأن النقود الورقية متاثــل الفلوس وتأخذ أحكامها،

رأي بعض الشــافعية أهنا عــروض جتارة ومن ثم تباع وتشــرى وال يقع
فيها ربا إذا بيعت كمية منها بأكثر أو أقل .وهذا خطأ جســيم من الناحيتني
الفقهية واالقتصادية.

والقول بأن هذا احلكم فيه اسرتشاد برأي اإلمام اجلليل الشافعي حني

عالج قضية الفلوس وأحكامها فيه ظلم شديد له .ذلك ألن رأيه ريض اهلل

عنه ارتبط بظروف غري ظروفنا وال تســاوي فيه بــن الفلوس املعروفة يف

زمانه والنقود الورقية اآلن.

احلقيقــة أن احلكم بأن النقود الورقية تقوم مقام النقدين ليس فيه نص
قرآين وال حديث نبــوي وإنام هو قول علامء أفاضل من البرش عاشــوا يف
((( لقد خشــى الرســول ﷺ عىل أموال اليتامى أن تأكلها الصدقة إن مل تستثمر عىل مدى
الزمن .والصدقة هنا هي الزكاة ،وهي  %2.5ســنوي ًا ،واخلشية هنا أن تستمر األموال
عاطلة ســنتني وثالث وأكثر فتتآكل بفعل الصدقة .إذ ًا فالرسول ﷺ خشى من معدل
 %2.5إذا أصبح تراكمي ًا ،فكيف بنا بمعدل ســنوي  %10للتضخم يأكل أربع مرات
ما تأكله الصدقة يف ســنة واحدة؟ وإذا كان معدل التضخم مثال  %2.2يف الســنة فإنه
يرتاكم إىل  %54.28بعد عرشين ســنة .أال نخشــى أيض ًا عىل أموال اليتامى وحقوق
الضعفاء بل وحقوق عامة الناس من التضخم املستمر؟
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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قرننا هذا اجتهدوا يف إطار ظروف مكانية وزمانية معينة متيزت باســتقرار

األسعار غالب ًا كام متيزت بأن نظام إصدار النقود كان يمر بمرحلة أو بأخرى
من مراحل التغطية بالذهب ..فــا توصلوا إليه من حكم كان وفق ًا ملا رأوا
أنه متناسب مع واقع املسلمني ،وقد متكنوا بحكمهم هذا من إغالق الباب

عىل من كانوا يقولون بأن األوراق النقدية إنام هي «سندات بدين عىل جهة
اإلصدار الرســمية» أو أهنا «عرض من عروض التجارة» مما يرتب أحكام ًا

رشعية خطرية يف جماالت بيع السلع والرصف والزكاة كام يفتح باب ًا عريض ًا
للربا حينام يؤخذ بالرأي الثاين عىل وجه األخص.

فريق ثالث مــن الفقهاء واالقتصاديني اإلســاميني قالوا بأن النقود

الورقية هي نقود اصطالحية فيها شبه من الفلوس لكنها ال متاثلها ،وتؤدي
وظائف النقود الذهبية أو الفضية ولكن ال متاثلها.

أظهر شوقي دنيا مي ً
ال إىل اعتبار النقود الورقية نقود ًا اصطالحية ختتلف

عن النقدين (الذهب والفضة) واللذيــن اعتربمها الفقهاء نقد ًا «باخللقة».
وينقل عن الشــيخ مصطفى الزرقا((( (املدخل الفقهي العام  ،).... ،قوله

«من ادعي انحصار النقــود االصطالحية يف الفلوس فعليــه البيان»  ،ثم
((( املدخل الفقهي العام ،دار القلم  ،دمشق (تاريخ النرش؟) متاح عىل اإلنرتنت:

mdkhl_zrqa.pdf_9/http://www.riyadhalelm.com/book/32

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

التضخم ومشكالت النقود الورقية وإمكانيات عالجها يف إطار إسالمي

33

يســتطرد دنيا قائال «وليس معنى إحلاقنا نقودنا (الورقية) يف هذه املســألة

(كوهنا اصطالحية) بالفلوس عدم جريــان الربا فيها كام زعم البعض .أن
الربا جيــري فيها بصفة الثمنية ،وهي مع ذلك شــبيهة بالفلوس من حيث
االصطالح وعدم كون مادهتا من الذهب أو فضة ،أي عدم تناسب القيمة

الذاتية السلعية مع القيمة النقدية ،وكوهنا تروج يف بلد وال تروج يف أخرى،
وكــون قيمتها ذات قابلية عالية للتقلب ،وال أعلم أن هناك مانع ًا رشعي ًا يف

القول بذلك»(((.

رفيــق املرصي يقول «نعم النقود الورقية جيــري فيها الربا وجتب فيها

الزكاة ،وتقبل رأس مال سلم ومضاربة ورشكة ولكن ال يمكن القول بأهنا

تقوم مقام النقدين (الذهب والفضة) يف كل يشء .فهي من حيث تعرضها
للرخص أشبه ما تكون بالفلوس التي ثبت أهنا استخدمت يف بعض األزمنة
واألمكنة نقود ًا رئيســة .وربام كانت (أي النقود الورقية) أسوأ ،ألن قيمتها

الذاتية أقل والســيام بالنســبة لقيمتها النقدية (فمث ً
ال الورقة تساوي 500

ريال وقيمتها الذاتية قصاصة ورق وهذا أســوأ مــن الفلوس التي كانت

قيمتها النقدية زهيدة بينام هلا قيمة ســلعية يف معدهنــا مهام كان رخيص ًا)،
وألن حتكم الســلطان النقدية بإصدارها أســهل» .وبام أن احلكم الرشعي

((( شوقي دنيا ،مرجعه السابق ذكره ،ص .19
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

34

التضخم ومشكالت النقود الورقية وإمكانيات عالجها يف إطار إسالمي

املطلوب للنقود الورقية يف حالة التضخم يتعلق برخصها (انخفاض قيمتها
احلقيقية) «فالواجب النظر يف هذه اجلزئية ،هل النقود الورقية أشبه بالنقدين

أم أشبه بالفلوس؟»(((.

نزيه محاد يف دراســة عن تغريات النقود واألحكام املتعلقة هبا يف الفقه

اإلســامي توصل إىل أن النقــود الورقية ال تقوم مقــام النقدين الذهب
والفضــة يف حالة تغري األســعار ،فهي نقود اصطالحيــة فتتعرض قيمتها

بســبب ذلك للتغري بالنقص أو بالزيادة .وهذا مما له أثره عىل مجيع احلقوق
اآلجلة املتعلقة بالذمة من قرض أو مهر أو بيع أو إجارة أو غريها ،فيؤدي إىل

غبن إما للدائن (يف حالة نقص القيمة احلقيقية للنقد عند ارتفاع األســعار)
أو للمدين (يف حالة زيادة القيمة احلقيقية للنقد عند انخفاض األســعار)،
ويصبح هذا الغبن فاحش ًا كلام تغريت األسعار تغري ًا كبري ًا وغري عادي(((.

إن النقود الذاتيــة كالدراهم والدنانري حتى لــو ألغيت نقديتها بقيت

مثليتها عىل عكس النقود االصطالحية .وإن النقود الورقية كان هلا «معيار»
تتحدد به قيمتهــا حينام كانت مرتبطة بالذهب «أما بعد أن ألغي هذا الربط
فبأي يشء ترتبط؟ ما هو املعيار الذي تتحدد به قيمة النقود الورقية؟ إذا فهي

((( رفيق املرصي ،اإلسالم والنقود ،ص  ،86 - 85مركز النرش العلمي ،جامعة امللك عبد
العزيز ،جدة ،الطبعة الثانية1410 ،هـ .1990 -
((( نزيه محاد ،مرجعه السابق ذكره( ،يف املالحظة .)63
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بحاجة إىل التقويم من خالل اعتبارات خمتلفة «أما النقود الذهبية والفضية

فلــم يقل أحد أهنا بحاجة إىل التقويم» .وإن مشــكلة التضخم يف حد ذاهتا
وليدة نظام النقود االصطالحيــة  ،حيث أرسفت احلكومات يف إصدارها
ومل تكن تســتطيع أن تفعل هذا لو كانت النقود ذهبية أو فضية .وأن ما قاله
املقريزي يف شــأن الغالء الذي حدث يف بعض العصور اإلسالمية بسبب

اإلرساف يف صك الفلوس واالعتامد عليها يف كافة املعامالت بصفة أساسية

بدالً من الذهب والفضة وما جره ذلك من حمن وباليا ،قد حتقق أكثر منه يف

عامل النقود الورقية« .ومل يعد اإلنسان يطمئن إىل هذه النقود ومل تصبح خمزن ًا
للثروة ،وال قي ًام يقاس هبا األموال ،بل أصبحت السلع هي املعيار هلا»(((.

عيل السالوس يف دراسة عن أثر تغري قيمة النقود يف احلقوق وااللتزامات

خيلص إىل أن «النقود مرجعها إىل «العادة واالصطالح» ..وهلذا كانت النقود
الورقية نقد ًا قائ ًام بذاته له ما للذهب والفضة من األحكام»((( .وهكذا يتفق

السالوس مع القائلني بأن النقود الورقية اصطالحية ،ولكن قوله أهنا لذلك
تأخذ ما للذهب والفضة من أحكام ال يتفق مع القول بأهنا نقد قائم بذاته.

لقــد كانت النقود الذهبية و الفضية نقــود ًا قائمة بذاهتا ،واتفق الناس

عليها بالعادة واالصطالح ،ولكن أحكامهام يف الفقه اإلسالمي مل ترتتب عىل
((( نزيه محاد ،مرجعه السابق ذكره ،ص .133
((( عيل السالوس ،مرجعه السابق ذكره ،ص .1749
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هذا وإنام ألهنام أثامن باخللقة حيث هلام قيام «سلعية» أو «ذاتية» ،وكانا يوزنان

(علة الوزن) ومل أقرأ ألحد أبد ًا أهنام أخذا أحكامهام الفقهية أصال من العادة
واالصطالح .وحينام كانا يؤخذان «بالعدد» فإنام ألن عملية السك ضبطت

«الوزن» يف قطع مميزة من النقد فأصبح الناس يعدون النقود عد ًا اعتامد ًا عىل
أهنا قد وزنت بدقة بضامن السلطة املصدرة هلا .ولو فرضنا جدالً أن السلطة

سكت نقود ًا غري حمددة الوزن – أو غري موزونة بدقة لقام الناس بوزهنا ولن
يأخذهــا أحد «بالعدد» إال ناقص عقل أو دين ألنه هذا لن يعني إال ســفه

شــديد أو ربا رصيح .أما النقود الورقية فنشأت فعالً ،كام يقول السالوس

من العــادة واالصطالح .وكان ذلك خصوص ًا بعــد انتهاء مرحلة الغطاء
الذهبي الكامل ثم مرحلة الغطاء اجلزئي مع القابلية للتحويل إىل ذهب عند
الطلب من اجلهة املصدرة .ثم انتهى كل هذا بالتخيل عن نظام الذهب هنائيا.
وبذلك مل يعد حافظ ًا لقيمة أي عملــة ورقية يف العامل إال القوة االقتصادية

للدولة املصدرة هلا .ومل يعد حمددا الستقرارها إال الظروف املحددة لطلبها
من جهة أخرى وذلك تبع ًا الحتياجات املعامالت االقتصادية (االستهالك
واالستثامر والصادرات) أو خزن الثروة من جهة((( ،وتبع ًا لكمية املعروضة

((( يتكــون الطلــب عىل النقود مــن طلب عــى املعامــات  Transactionsواالحتياط
( Precautionaryهلــذه املعامالت) باإلضافة إىل الطلب عــى النقود كمخزن للثورة
 Store of Valueوهــو نفســه الطلب ألغــراض الســيولة  Liquidityأو للمضاربة
 Speculative Demandتبعــ ًا لتحليــل كينز  .J. Keynesويالحــظ أن الطلب عىل
املعامالت واالحتياط دالة للنشاط اإلنتاجي.
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منها من جهــة أخرى .لذلك حينام ختفق بلدان يف اتباع سياســات اصدار
نقدي حكيمة بل وتتــورط يف عمليات إصدار لتمويل مرشوعات ضعيفة
اإلنتاجية أويف سياســات التمويل بالعجز يزداد عرض النقود زيادة تفوق
الطلــب عليها وتتعرض قيمتها احلقيقيــة لالنخفاض .وقد واجهت دول

نامية عديدة هذه الظروف وكان هذا من أهم األســباب املولدة للتضخم.

وهنــا فرق كبري بني النقد الورقي والنقد الذهبي أو الفيض ،إذا مل يتســبب
النقدين يف ارتفاع مستمر يف األسعار خالل التاريخ البرشي إال استثناء(((.

ثــم أن هذا االرتفاع يف األســعار يؤدي إىل تدهور القيمــة احلقيقية للنقد
الورقي ومع معرفة الناس أن هذا النقد ليس له «قيمة ذاتية» فإهنم يســعون
إىل التخلص منه برسعة بــراء «أصول» يمكن أن حتقق ارتفاع ًا يف قيمتها
احلقيقية يف ظل التضخم أو عىل األقل حتافظ عىل قيمتها احلقيقية .فأي يشء

يف هذا يشــبه النقدين النفيســن؟ لقد كان ارتفاع األسعار يؤدي أيض ًا إىل
انخفاض القيمة احلقيقية هلام «كنقد» ولكن مع وجود قيمة ذاتية أو ســلعية

مل يكن أحد يسعى للتخلص منهام ،بل كان حيدث العكس .فقد اجته الناس
((( االســتثناء الشــهري واملعروف يف التاريخ هو ما حدث يف القرن السادس عرش يف دول
أوروبــا املركنتاليــة  Mercantilistحيث تدفقت كميات هائلة مــن الذهب إليها أثر
اكتشــاف مناجم غنية بالذهب يف القارة األمريكية .وكانت السياســة املركنتالية تعمل
عــى تكوين أكرب فائض مــن الذهب لدهيا عن طريق التجــارة ،ولذلك يعرف القرن
السادس عرش بقرن ثورة األسعار  Price Revolutionيف التاريخ.
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يف فرتات االرتفاع الشديد يف األسعار إىل خزن ما لدهيم من عمالت ذهبية

وفضية وتعاملوا بالفلوس (قانون جريشام)(((.

ويف ختام عرض هذا القســم نجد أن آراء مــن اعتربوا النقود الورقية

نقودا اصطالحية دون أن يســاووها بالفلوس أو يلحقوها بالنقود الذهبية
والفضية هم األقرب إىل الواقع ،خاصة رأي نزيه محاد فيام استعرضنا.

احلقيقة أن الواقع الفعيل الذي نعيشــه يؤكــد أن النقد الورقي هو نقد

اصطالحي يكتســب قوته القانونية من الدولة املصدرة له ،ويكتسب قوته
االقتصادية من قوة االقتصاد القومي ،ويؤدي وظائف النقود بكفاءة تامة،

كالدنانري الذهبية والدراهم الفضية قديام ،بالنسبة إىل الوساطة يف املعامالت
وقياس القيم وخزن الثروة طاملا كانت األسعار مستقرة يف األجلني القصري

والطويل .لكن كفاءة هذا النقد الورقي ختتل بالنســبة لقياس القيم اآلجلة
وأداء احلقــوق وااللتزامات اآلجلة ويف كونه خمزنا للثــروة عند االرتفاع
املستمر يف األســعار  ،أي عند استمرار حالة التضخم .ومن املؤكد أن هذا
االختالل يزداد ســوءا مع كل ارتفاع يف معدل التضخم عىل مدى األجل

الطويل .هنا يصبح النقد الورقي أشــبه ما يكون بالفلوس قديام حينام شاع
استخدامها يف املعامالت الكبرية.

((( عبد الرمحن يرسي أمحد ،تطور الفكر والتحليل االقتصادي ص ،113 .الطبعة األخرية
( )2017دار فاروس  ،اإلسكندرية.
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مشــكالت املعامالت بالنقــود الورقية يف ظل الظــروف التضخمية؛

أنواعها وعالجها:

من أبرز مشــكالت املعامالت بالنقد الورقي يف ظل التضخم ،مشكلة
تدهور قيمــة احلقوق وااللتزامات اآلجلة .لكن هذه ليســت باملشــكلة
الوحيدة .وكان ربط هذه احلقوق أو االلتزامات بالرقم القيايس لألسعار

(((

من أبرز االقرتاحــات التي قدمت منذ ثامنينيات القرن العرشين .لكن هذا
العالج أيض ًا والذي يقصد به حتقيق العدالة ال يســلم من عدد من العيوب
التــي قد تنحرف به عن مقصــده((( .ويأيت يف مقدمة هــذه العيوب نقص
((( الربط القيايس  Indexationأســلوب لربط القيم النقدية اإلسمية عرب الزمن بالتغريات
يف األسعار كام تعرب عنها األرقام القياسية  Index numbersوذلك بغرض احلفاظ عىل
القيم النقدية احلقيقية .ولقد اقرتح هذا األســلوب أص ً
ال من قبل اقتصاديني وضعيني
معارصين يف ظروف شهدت ظاهرة التدهور املســتمر يف القيم النقدية احلقيقية والتي
صاحبت عملية التضخم املستمرة يف معظم بلدان العامل بدرجات متفاوتة .عبد الرمحن
يرسي أمحد« ،عرض وحتليل آلراء االقتصاديني اإلسالميني يف الربط القيايس :جدواه
وصالحيتــه يف جمــاالت احلقوق وااللتزامــات اآلجلة» ،ندوة التضخــم وآثاره عىل
املجتمعات  -احلل اإلسالمي  ،حلقة العمل الثانية  ،كواالملبور حمرم 1417هـ  /يونيو
 ،1996برعاية جممع الفقه اإلسالمي.
((( أنظر Volker Neinhaus :املرجع الســابق ،صفحات  .7 - 4وكذلك يوســف كامل،
فقه االقتصــاد النقدي ،ص  ،417 - 415دار الصابــوين ودار اهلداية ،الطبعة األوىل
1414هـ 1993 -م ،ومايكل ابدمجان ،االقتصاد الكيل ترمجة د .ابراهيم منصور ،دار
املريخ ،الرياض.1988 ،
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وطرق اســتخدام البيانات الالزمة للتوصل إىل رقم قيايس صادق ودقيق
لألســعار ،وهو املطلوب ألجل ســامة وعدالة عمليــة الربط القيايس.
ومن األرقام القياســية الذائعة االنتشــار الرقم القيايس ألسعار املستهلك
 Consumer's price indexوالــذي يعرب عن التغريات النســبية يف نفقة
املعيشــة .وهذا الرقم هو األهم بالنسبة ألجور ومرتبات العامل واملوظفني
ومعاشــات املتقاعدين .وهناك الرقم القيايس ألسعار اجلملةWholesale

 Price Indexوالذي هيــم كبار التجار ورجال األعامل بالنســبة للعقود
اآلجلة والديون .وثمة أرقام قياســية أخرى للســلع الزراعية وللخامات
الرئيســية وغري ذلك .ومن ثم فــإن عدالة الربط القيايس تســتلزم انتقاء
الرقــم القيــايس بدقة لكي تتحقــق العدالة وإال حتقق عكــس املطلوب.
هــذا يعني أن الربط القيــايس «االنتقائي» أكثر حتقيقــا للعدالة من الربط
القيايس «الكيل».

(((

((( يرى فريق من أنصار الربط القيايس رضورة اســتخدامه بطريقــة انتقائية .Selective

مث ً
ال بالنســبة للعامل فقط أو لبعض أصحاب الدخول الذيــن ال يتمكنون من تعديل
دخوهلم خالل التضخم بطبيعة وظائفهم أو ألصحاب معاشــات التقاعد فقط ..مثال
آخر للربط االنتقائي حينام تتبع سياســة اقتصادية حلفز نمو النشاط اإلنتاجي يف = جمال
معني وذلك بالربط القيايس لقيم املعامالت وكذلك األوراق املالية املخصصة لتمويل
االستثامر يف هذا املجال ،أو بمعاملة رضيبية مميزة لرجال األعامل تأخذ يف احلسبان فقط
الزيادة يف دخلهم احلقيقي (بافرتاض بقاء معدالت الرضائب كام هي).
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لكن تصحيح أو إعادة تقدير القيم باستخدام الرقم القيايس لألسعار،
يف أي حال ،ألجل حتقيق العدالة التي خيل التضخم هبا يفرتض أن تركيب
هذا الرقم قد تم بدقة وأمانة((( . .هذه الدقة املطلوبة تســتلزم توافر بيانات
إحصائية صادقة وكاملة ومســتمرة عرب الســنوات عن أســعار الســلع.
ويالحظ أن عديد من البلدان النامية ،ومنها البلدان اإلســامية ،يفتقر إىل
مثل هذه البيانات ألسباب عديدة منها أســباب ختص أمانة األفراد الذين
يدلــون بالبيانات أو عدم كفاءة أولئك الذين جيمعون هذه البيانات ،ومنها
الرغبة يف جتنب األفراد والرشكات للرضائب ومنها اختالف طبيعة السلع
التي تدخل يف تركيب الرقم القيايس وقد تؤخذ أسعار السلع األقل جودة
((( ثمة تفرقة تقام بــن أنواع الربط القيايس املختلفــة ،ودون حماولة الدخول يف تفاصيل
لألســباب املؤيدة لنوع أو آلخر نجــد أن هناك من يــرون رضورة تطبيق رقم قيايس
لألســعار شامل جلميع السلع عىل املستوى الكيل لالقتصاد  ،Macro levelبحيث يتم
بواســطته يف ظروف التضخم تعديل الدخول النقدية جلميع أصحاب عنارص اإلنتاج
وكذلك احلقــوق وااللتزامات النقدية اآلجلة يف جماالت التجارة واملال واالســتثامر.
ونرى أن الربط القيــايس االنتقائي أقرب إىل حتقيق العدالــة إذا صدق الرقم القيايس
لألســعار .ما يمكن عن طريق الربط القيايس االنتقائي أن يؤدي دورا يف إطار سياسة
اقتصادية حلفز نمو النشــاط اإلنتاجي يف جمال معني ،وذلك حــن يتم الربط القيايس
لقيم املعامالت وكذلك األوراق املالية املخصصة لتمويل االستثامر ،أو يوظف ألجل
معاملة رضيبية مميزة لرجال األعامل تأخذ يف احلســبان فقط الزيادة يف دخلهم احلقيقي
 بافرتاض بقاء معدالت الرضائب كام هي.الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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فلم تكن هــذه قد ارتفعت مثــل األكثر جودة أو األجنبيــة املصدر ،وقد
يؤخذ باألسعار الرســمية املثبتة بينام تكون األسعار السوقية قد التهبت يف
الواقع .وبالتايل يمكن احلصول عىل أنواع من األرقام القياســية بعضها ال
يعرب عن الواقع .كام أن هناك أســبابا سياسية تتدخل مبارشة يف دقة الرقم
القيايس كرغبة السياسيني أو املسؤولني يف جتميل البيانات الدالة عىل حالة
األســعار والنشــاط االقتصادي .فإذا ما تم تقدير الرقم القيايس لألسعار
بأقل من معدل التضخم فإن هذا لن حيقق العدالة  .كذلك فإن اختيار رقم
قيايس يبالغ يف ارتفاع األســعار لن حيقق العدالة املنشودة أيضا من املنظور
اإلسالمي ،بل قد يؤدي استخدام مثل الرقم القيايس ملزيد من االرتفاع يف
معدالت التضخم.
ويف ندوات ومؤمترات ســابقة نجد مجيع مــن تناولوا موضوع الربط
القيايس يكاد جيمعون عىل أنه ليس عالج ًا ألسباب التضخم((( .ومع ذلك
يرى عبد املنان أن اجلمع بني الربط القيــايس والرقابة النقدية يتيح احتامال
((( انظــر  :حممد عبد املنان ،ربط القيمة بتغري األســعار ،النظريــات واخلربة والتطبيق من
منظور إســامي (ص  ،)19 - 18حلقة عمل حــول ربط احلقوق وااللتزامات بتغري
األسعار من وجهة النظر اإلسالمية ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،شعبان 1407هـ
 /أبريل 1987م.
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جيد ًا خلفض معدل التضخم((( ،بالرغم من أن شــابرا  Chapraيؤكد أن

العالج الوحيد للتضخم يتحقق فقط بمهامجة أسبابه اجلذرية إال أنه ال ينفي

أن الربط اجلزئي للقيمة بتغري األســعار ال يزال يلقي تأييد ًا مرشوط ًا حيث
إذا اســتخدم بمرافقة سياســات مالية ونقدية عالجية يمكن أن يساعد يف

هبوط التضخم(((.

من الناحيــة املنهجية ،ال يمكن االدعاء بأن ثمــة دواء واحد ناجع أو

عالج شامل صالح ملعاجلة مشــكالت التضخم واملعامالت بالنقد الورقي

يف مجيع احلاالت .ذلك الختالف أنواع هذه املشــكالت ودرجتها من جهة
واختــاف حاالت التضخم مــن جهة أخرى .بالنســبة للمعامالت فإن

التفرقة رضورية بني أنواعها عىل أساس النشاط ونوع التعاقد وكذلك عىل

أســاس الزمن بني قصرية األجل (وهي التي جتري األيام أو خالل شهور
العام الواحد ،وطويلة األجل التي يبلغ مداها أكثر من سنة أو سنوات.

أما بالنســبة للتضخم فإنه يمكــن تصنيفه تبعا ملعدلــه ومداه الزمني
ومتوقــع أو مفاجئ .وبصفة عامة كلام ارتفع معــدل التضخم وطال مداه
((( حممد عبد املنان ،نفس املرجع السابق.
((( حممد عمر شــابرا ،ربط القيمة بتغري األســعار ،النظرية ،التجربــة وقضايا من املنظور
اإلسالمي «تعليقات عىل بحث حممد عبد املنان ،ندورة البنك اإلسالمي للتنمية» سابق
ذكرها يف ( - )5ص .2 - 1
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الزمني اشــتدت حدة املشــكالت املرتتبة عليه وتفاقمت .أما العكس فهو
صحيح حتى أنه يمكن التجاوز عنها يف حاالت.
 -1مشــكالت التعامل بالنقد الورقي يف البيوع أو واخلدمات ( ومنها
اإلجارة ) احلــارضة – أي يف األجل القصري .هذه املشــكالت حتدث مع
«خداع النقود» ،ويضار بســببها كافة املتعاملني يف األســواق احلارضة من
مشرتين وبائعني وعامل باألجرة اليومية أو األسبوعية ومؤجرين خلدمات
النقل ومتداولني لألوراق املالية الخ .وال تربز هذه املشــاكل أو يصبح هلا
أمهية يف اإلخالل بعدالة املعامالت ،وبام يســتدعي عالجها ،إال إذا استمر
التضخم ثم تصاعد معدله عىل نحو غري معهود بني الناس ،مثال أســبوعيا
بأكثــر من  %3أو  %5أو شــهريا بنحــو  .%20 -%10وبطبيعة احلال فإن
التضخم حينام حيدث ال يرسي يف كل القطاعات ولكل السلع أو اخلدمات
بنفــس املعدل .ومن الناحيــة االقتصادية ،وليس بالــرورة من الناحية
االجتامعية أو اإلنســانية ،تقل حدة هذه املشــكالت وتتضاءل كلام كانت
الســلع أو اخلدمات املتبادلة أصال منخفضة الســعر وارتفعت أســعارها
بمعدالت منخفضة نســبيا ،والعكس تزداد هذه املشــكالت وتتعقد كلام
كانت السلع من الفئات املرتفعة السعر أصال وارتفعت أسعارها بمعدالت
أكرب .والعالج األويل والالزم هلذه املشــكلة هــو املعلومة الدقيقة الكاملة
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عن أسعار السلع واخلدمات يف األســواق واإلفصاح عن تطورها بطريق
اإلعالن الصادق عنها يومي ًا ،وأســبوعيا وشــهريا حتى يتمكن املتعاملني
يف األســواق من تفادي الصفقات اخلارسة بسبب خداع النقود ،فيحددون
أسعارهم أوال بأول بام يكفل الرتاض الذي تستلزمه الرشيعة يف املعامالت.
إذ ًا فإن حل مشكالت األجل القصري التي حتدث بسبب التقلبات غري
املعتادة يف القيمة الرشائية للعمالت الورقية يقع يف رقبة اجلهات املســؤولة
التي ترشف وتراقب األســواق وتتابع األسعار وتقوم بإعالهنا للجمهور،
ســواء كانت هذه  ،كام يف اإلســام ،هي هيئة احلسبة أو كانت هيئة أخرى
تقوم مقامها يف املجتمع .ويف جمتمع ما زالت ثقافته اإلســامية حية يصبح
املتبايعــون أيضا مســؤولون عن اإلفصــاح عن التقلبات يف الســعر ملن
ال يعرفه مشرتيا كان أم بائعا ،فهذا هو لب «النصيحة» التي حث عليها نبينا
حممد ﷺ.
 -2مشكالت التعامل بالنقود الورقية يف البيوع اآلجلة واخلدمات وما
يرتتب عليها من ديون رشعية.
تظهر املشــكلة هنا عىل نحو أكرب وأخطر بكثري من مشــكالت األجل
القصري .وســبب املشــكلة أصال عدم كفاءة النقود الورقية يف قياس القيم
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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احلقيقية يف األجل الطويل ،بمعنى عدم قدرة املتعاملني عىل اكتشاف خداع
النقود بســبب عدم القدرة عىل التنبؤ بأسعار املستقبل وما تؤول إليه القيم
احلقيقية للنقود يف ظروف التضخم.
إن البائع باألجل لســلع أو املؤجر لعقار أو ألرض يف عقود متتد ألكثر
من ســنة يتحمل خماطرة تتمثل يف دين يستحق له يف ذمة املشرتي لسلعته،
وهو ينتظر ســداد هذا الدين يف تاريخ حمدد بعد ســنة أو عدة سنني .هذه
هي املخاطرة األساسية للبيع اآلجل للسلع واخلدمات سواء متت بالذهب
أو بالورق النقدي ولكن يزيــد من خطرها يف حالة الورق النقدي تدهور
مل يتمكــن من تقديره يف قيمة الدين احلقيقية بســبب التضخم .واملخاطرة
مشــاهبة لذلك يف حالة بيع الســلم طاملا أن النقود الورقية ســوف تتخلل
عملية البيع ســواء عند التعاقد أو عند االســتالم  .أما إن تم السلم بدفع
الثمن مقدم ًا ســلع ًا واستالم املسلم فيه سلع ًا من نوع آخر فاملشكلة ختتلف
كثريا ،حيث يمكن التحوط من خماطر التضخم ،ومع ذلك تظل املشــكلة
كامنة أو حمتملة طاملا اســتمر التضخم وكان مشــري السلم قد اسرتشد
باألســعار احلارضة للسلع املســلم فيها عند التعاقد لتقدير ربحه مستقبال
من الصفقة.
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وحيث يرتتب عىل املعامالت اآلجلة ديون رشعية يتفق عىل ســدادها
بقيم نقدية أســمية معينة بعد سنة أو أكثر (يف دفعة واحدة أو عىل دفعات)
تتحقق خسائر للدائنني حينام تنخفض القيمة احلقيقية لديوهنم بينام يستفيد
املدينــن بنفس القدر .هذا ال يعبث فقط بعدالة املعامالت ،بل يؤثر ســلبا
يف ســر النشــاط االقتصادي حيث ال يتمكــن رجال األعــال الدائنني
من تعويض قيمــة بضائعهم التي باعوها باألجل ومــن ثم يعجزون عن
االستمرار يف نشــاطهم عىل نفس الوترية وربام أفلسوا .وهذا عىل املستوى
الــكيل له آثاره اخلطرية عىل النشــاط االقتصادي حيث يتســبب يف ركود
يصاحب للتضخم.
دعنــا نفرتض أن معدل التضخم  %10ســنوي ًا ،وهــو معدل مرتفع
خاصة بالنسبة للصفقات الكبرية والديون التي ترتتب عليها .خطورة هذا
التضخم تكمن يف استمراره لســنتني أو ثالث أو أكثر فيزداد أثره ومعدله
الرتاكمي .لكن طاملا اســتطعنا التنبؤ بمعدله بدرجة أو أخرى من الدقة أو
أخرى نستطيع أن نقدم ح ً
ال عمليا للتدهور يف القيمة احلقيقة للنقد الورقي
التي تصاحبه عن طريق وضع تنبؤات عن تطور املســتوى العام لألسعار
عىل مدى السنوات .مثل هذه التنبؤات سوف تسهم كثريا يف حتقيق العدالة
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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بــن املتعاملني باألجل وما ينشــأ بينهم من ديون آجلــة .عىل عكس هذا
الوضع فإن املشــكلة تصبح معقدة إن كان معدل التضخم السنوي متقلب
ومل نســتطع التنبؤ بدرجة من الدقة باألسعار بعد سنة أو أكثر .أما مسؤولية
وضع تنبؤات عن معدالت التضخم فتقع مرة أخرى عىل هيئة احلســبة أو
ما يقوم بعملها بتكليف من الدولة .وجيب أن يتوىل عمليات التقدير خرباء
متخصصني يف التنبؤات االقتصادية.
بشــكل عام يمكن أن تصدق التنبؤات باألســعار بدرجة أو بأخرى
حينام يكون التضخم منتظام وتكون أســبابه معروفة  ،كأن يكون بســبب
صدمة طلــب Demand Shockأو صدمة عرض Supply Shockمعينة
وتوابعها .ويف مثل هذه احلالة سوف نقلل كثريا من مشكلة الديون املرتتبة
عــى عقود آجل ملدة عام إىل عامني ،حيث يمكــن للبائعني الدائنني حتديد
السعر اآلجل لسلعهم أو اإلجارة ألصوهلم أو خلدماهتم ،أو لقروضهم بام
يقلل إىل أدنى درجة ممكنة خماطرة التدهور املتوقع يف القيمة احلقيقية للنقود.
لكن يف غري هذه احلاالت حني ال يكون التضخم منتظام أو تعددت أسبابه،
وكلام طالت فرتتــه املتوقعة كلام صعبت التنبؤات وانخفضت دقتها وقلت
جدواها يف حتديد األسعار املتفق عليها مستقبال.
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يف مثل هذه الظروف ،عند عدم القدرة عىل تقدير الظروف التضخمية
واســتمرارها أو عدم توافر أي تنبؤات دقيقة ،أو موثوق فيها ،عن تغريات
املستوى العام لألسعار من عام آلخر ينبغي األخذ برأي القايض أبو يوسف
رمحه اهلل .ويعنــي هذا تطبيق حكمه الرشعي اخلاص برخص الفلوس عىل
النقــود الورقية ،أي بوجوب رد «قيمتها» وليس عددها .فاألوراق النقدية
نقود اصطالحية كالفلوس ،صحيح أهنا تقوم بوظائف نقدية قام هبا الذهب
والفضة قديام ولكنها ال تقوم مقامهام من حيث افتقارها إىل قيمة ســلعية.
فهي مماثلة للفلوس يف هذا .وكان رأي أبو يوســف بسيطا واضحا ،وذلك
بأن يشــرط يف العقد املنشئ للدين كالبيع والقرض وغريمها ،االتفاق عىل
سداد الدين الذي هو بالفلوس بقيمته املقدرة بالدنانري الذهبية أو الدراهم
الفضيــة عند التعاقد ،أي بعملة نفيســة ذات قيمة ســلعية .وهكذا حيتاط
الدائن يف حفظ القيمة احلقيقية للدين املســتحق له يف حالة توقع انخفاض
قيمة الفلوس أو العملة الرخيصة بسبب الغالء .وبينام يلتزم املدين بأن يويف
للدائن قيمة دينه هبذه العملة النفيسة املتفق عليه جيوز له أيضا أن يويف دينه
بام يســاوي قيمتها عند الســداد بوحدات من العملة التي وقع هبا البيع أو
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القرض أو بعملة أخرى رائجة((( .وهكذا تعالج مشكلة املعامالت طويلة
األجل التي تعقد بالنقود الورقية حينام نواجه تضخام مســتمرا أو متوقعا،
وهو عالج ســهل التنفيذ وسليم رشعا وممكن التطبيق سواء أقرته اجلهات
الرسمية أو الفقهية أو مل تقره.
احلالــة األكثر تعقيدا وصعوبة حتدث حني يكــون التضخم مفاجئ ًا أو
ال يمكــن التنبؤ بمعدالته إطالق ًا ،وهو األمــر الذي حيدث نتيجة حاالت
االضطرابات السياسية العنيفة الداخلية أو اخلارجية ،واحلروب والكوارث
الطبيعية من جفاف أو زالزل أو فيضانات فتتســبب يف اضطراب النشاط
اإلنتاجي ونقــص العرض من الســلع أو ضياع املحاصيــل الزراعية أو
هالك الســلع املصنوعة أو األصول والتكالب عىل ختزين الســلع من قبل
املحتكريــن .هذه الظروف التــي تؤدى فجأة إىل التهاب األســعار عامة.
فإذا دامت مثل هذه الظروف أو اســتمرت توابعهــا ألكثر من عام تكون
خســارة الدائنني من البائعني باألجل واملقرضني كبرية حيث مل يأخذوا يف
((( توصيــات نــدوة ربــط احلقــوق وااللتزامــات بتغــر األســعار من وجهــة النظر
اإلســامية ،البنك اإلســامي للتنمية ،جــدة 1407هـــ 1987 /م .ومن املمكن
أيضــ ًا االطالع عىل نص توصيــات الندوة يف :رفيق املرصي ،مرجعه الســابق ذكره،
ص .84 - 83
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حسباهنم أبد ًا تدهور القيمة احلقيقية لنقودهم الورقية بسبب التضخم .هنا
نجد رضورة إعادة تقدير قيمة املبلغ الــذي ترتب عىل دين أو بيع آجل أو
ســلم أو إجارة  ،والذي سبق االتفاق عليه بنقود ورقية تعرضت للرخص
بسبب التضخم ،بجرامات من الذهب أو بعملة أخرى مستقرة مل تتعرض
لنفس الظروف (الدوالر مثال) وذلك عند السداد((( .وهذا العالج تكتنفه
صعوبــات إعادة التقدير بعدل ودقة للقيم النقديــة املتفق عليها يف العقود
من أجل حتويلها إىل قيــم حقيقية ،وحتتاج إىل هيئات حتكيم حمايدة وخرباء
متخصصــن يف االقتصاد .إال أن العدالة تقتيض مراعــاة الرمحة باملدينني،
ألن نفس الظروف التي تؤدى إىل تضخم مفاجئ ،وقد يكون جاحما أيض ًا،
ال تنقــص فقط من القيم احلقيقية للنقــود الورقية ومن ثم تعبث بمصالح
((( أفتــى اإلمام أبو حنيفة ريض اهلل عنه برد املثل يف مجيــع احلاالت ؛ نقودا ذهبية أو فضية
أو فلوس يف ظروف الغالء ،وهبذا مل يأخــذ يف االعتبار تعيب القيمة احلقيقية للفلوس
والتي ختتلف عــن الدنانري والدراهم يف أن قيمتها الذاتية زهيدة .والغالب أن الفلوس
مل تكن تســتخدم يف معامالت ذات قيمة مثل الذهب والفضة فلم تستدع هذه عالجا
خاصا .لكن الوضع تغري عند أبو يوســف صاحب اإلمام فــرأى أن رخص الفلوس
بسبب الغالء يســتدعي معاجلة خاصة وأفتى بحل التعاقد بعملة خمتارة مستقرة نسبيا
عــى أن يرد الدين هبــا أو بام يعادهلا من فلوس أو عملة رائجة يف األســواق .حممد بن
احلسن الشيباين الصاحب الثاين لإلمام سار عىل هنج إمامه ولكنه ملس مشكلة الفلوس
ورأي وجوب رد القيمة وليس املثل عند كســاد النقــد  ،وليس بالرضورة عند تعيب
القيمة .ونرى أن رأي أبو يوسف هو األكثر واقعية.
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الدائنــن  ،بل قد هتلك كذلك الزروع واملصانع وغري ذلك من املنافع ومن
ثم يكون عبئها كبري أيض ًا عىل نشاط وثروات املدينني.
 -3التضخم ومشــكالت القروض احلسنة واملدخرات بالنقد الورقي
يف املصارف اإلسالمية.
القرض احلســن له درجات من حيث مفهوم اإلحســان ،أعالها أن
يكون قرضا ال ينتظر منه عائــدا وال ردا ،وأدناها أن يكون قرضا بال عائد
وال مكافأة ولكنه واجب الرد بقيمته ،أي السداد دون نقص يف تاريخ معني
مســتقبال((( .إن املانح للقرض يف احلالة األخــرة خياطر ببعض ماله طوع ًا
عىل سبيل اإلحســان ،لكن من حيث أنه يرجو اسرتداد ماله فإن املخاطرة
تزيد عند استخدام النقود الورقية يف ظل التضخم .وكلام طالت فرتة السامح
قبل وجوب الســداد ،أي أكثر من عــام أو عامني مثال ،وكلام ارتفع معدل
التضخم كلام تدهورت القيمة احلقيقية للقرض احلسن.
يف حاالت كثــرة يمنح القرض احلســن عىل أســاس املعرفة والثقة
الشــخصية (بــن أصدقاء أو أقــارب مثــا) ،ولكنه موجــود أيض ًا يف
((( وبني هذين احلدين درجات وللدرجة الدنيا درجات يف التدين تتوقف عىل الفرتة الزمنية
املمنوحة قبل وجوب الرد؛ كلام قرصت كلام تدنى عنرص اإلحسان يف القرض.
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معامــات املصارف اإلســامية ،حني متنح هذه بعــض العمالء قروضا
حســنة حمددة املدة .كذلك أيض ًا فإن املصارف اإلســامية حتتفظ جلانب
من عمالئها بحســابات ادخارية ،تعاملها أحيانا كاحلســابات االستثامرية
وهي ليســت كذلك .الواقع أن هذه املدخرات املرصفيــة ينبغي معاملتها
كقروض حسنة.

(((

أرى أن األصل يف القروض احلسنة التي تتم بني األفراد هو اإلحسان
وليس املعاوضة ،ولذلك يرتك األمر للتحكيم ،إذا رغب املقرض يف ذلك،
عنــد حدوث تدهور بنســبة تزيد عن الثلث يف القيمــة احلقيقية للقرض.
وحيتكم يف هذه احلالة إىل ســعر جرام الذهب يف الســوق لتقدير التغري يف
القيمة احلقيقية بني تاريخ منح القرض وتاريخ وجوبه.
أما بالنســبة للمصارف اإلســامية فالوضع خيتلــف ألن األصل يف
معامالهتا املعاوضة وليس اإلحســان .ولذلك نقرتح للبنوك ربط حقوقها
والتزاماهتا الطويلة األجل فقط (مما متنحه من قروض حســنة أو بالنســبة
((( تتعامل بعض املصارف اإلســامية مع احلســابات اجلارية عىل أهنا قروض حسنة ،وال
بأس هبذا .لكن يف إطار موضوع التضخم واملشــكالت النامجة عنه تســتبعد مثل هذه
القروض احلسنة ألهنا بطبيعتها ومتغرية خاصة حني يكون السحب منها أو اإلضافة يف
أي وقت خالل األجل القصري (السنة).
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للمدخــرات التي تبقي ثابتة لدهيا ال يتغــر مقدارها خالل العام الواحد)
بعملة نقدية متداولة لدهيا وموجودة يف األسواق عىل أن يكون من صفات
هذه العملة االستقرار نســبيا ( الدوالر مثال) ،فليس هناك استقرار تام يف
عاملنا .ومثل هذا العالج ينبغــي أن يتفق عليه مع أصحاب املدخرات عند
فتح حســاباهتم إذا رغبوا .غري أن هذا العــاج يضع عىل املصارف عبء
استخدام هذه املدخرات عىل مسؤوليتها خاصة يف حالة تدهور سعر رصف
النقد الورقي بالنسبة للعملة املتعاقد عليها.
إن الطرح الســابق يصلح يف حاالت التضخم الذي يرتفع معدله مثال
إىل  %10ســنويا  ،أما يف حالة التضخم اجلامح فــإن األمر حيتاج إىل نظرة
أعمق مما سبق .فعند ارتفاع معدل التضخم نجد املدين يستفيد عىل حساب
الدائن من انخفــاض القيمة احلقيقية للنقود الورقية فنبحث عن وســيلة
لتعويض الدائن ،أما التضخم اجلامح الذي هو أشــبه بالطوفان فإن املدين
قد يكون أيض ًا يف خسارة كبرية بسبب الظروف غري العادية التي تسببت يف
التضخم والتي يمر هبا االقتصــاد واملتعاملون مجيعا .ولذلك ليس من ثمة
حل معني نقرتحه يف ظــروف التضخم اجلامح إال بتوجه صاحب القرض
احلسن إىل التحكيم ،إن رغب يف هذا وقرره.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

55

التضخم ومشكالت النقود الورقية وإمكانيات عالجها يف إطار إسالمي

التضخم هو السبب األصيل يف املشكلة وهو األوىل بالعالج
إن معدالت التضخم ختتلــف يف الواقع من بلد اىل بلد آخر ومن فرتة
زمنية ألخرى .فمثال كان املعدل الســنوي للتضخم مرتفعا يف اندونيســيا
عام  )%35.4( 1965ويف الصومال ( )%49.7وســراليون ()%56.2
وغانا(  )%42.7ويف مرص ( )%30-20خالل الفرتة .1990-11980
وبلغ يف مرص (  ) %18-16يف  2018ونحو( )%14يف النصف األول من
 .2019وبلغ معدل التضخم يف األرجنتني نحو  %55يف  2019ويف تركيا
.%16-15

(((

إن مشكلة التضخم املرتفع متوقعة دائام عىل املستوى العاملي عند نقص
عرض الغذاء  ،أو بســبب األزمات االقتصادية واملالية الشديدة التي خترج
((( إحصائيات جممعة من صندوق النقد والبنك الدويل يف ســنوات خمتلفة .لكن املشــكلة
ال تتعلــق فقط باملعدالت املرتفعة فقط .ذلك ألن املعدل املنخفض إذا اســتمر يرتاكم
فريتفع يف املتوســط ويرتفع معدله الرتاكمي ســنة بعد أخرى .إذا بلغ معدل التضخم
الســنوي مثال  %2.2يف  1999ثم استمر إىل  2019فإنه جيعل ثمن سلعة بامئة دوالر
يصبح يف ( 2004بعد  5ســنوات)  113بمتوسط  %2.55معدل تضخم ،وبمعدل
تراكمــي يبلغ  %13.39ويصبح  129دوالر يف  2009بمعدل تركمي  %28.79ثم
 154دوالر يف  ،2019بمعنــى أن األثر عىل نحو عرشين ســنة  %54.28وهو يشء
مزعج حق ًا  .) Inflation Calculator( .راجع:

https://smartasset.com/investing/inflation-calculator#61IEAuZrMj
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عن نطاق السيطرة أو احلروب اإلقليمية أو العاملية .أما عىل النطاق القومي
فقد ســبق اإلشارة إىل عوامل عدة وراء التضخم .لكن الرأي الغالب لدى
رجال االقتصاد منذ عهد املقريزي ومرورا باملنتمني إىل املدرســة التقليدية
اجلديــدة Neoclassical Schoolإىل النقديني  Monetaristsهو أنه مهام
تعددت أســباب التضخم فإن زيادة عرض كميــة النقود يف االقتصاد هو
الســبب الرئيس يف التضخم .وبالتايل فــإن اإلدارة احلكيمة لعرض النقود
الورقية تلعب أهم دور للتحكم يف التضخم ومعدالته ،ومن ثم يف استقرار
القوة الرشائية أو القيمة احلقيقية للعملة من النقد الورقي.
لذلك فإن أنواع العالج التي يقدمها االقتصاديون والرشعيون املتعلقة
بالنقد الورقي ليســت ســوى أدوية لآلثار املرتتبة عىل التضخم يف فرتة أو
أخرى .أما العالج الناجع الشامل فهو الذي يوجه إىل التضخم ،الذي هو
أساس املشكالت كلها.
لقد اجتهت السياســات الوضعية املتبعة يف انحاء العامل إىل اســتخدام
أدوات وآليــات إلدارة العرض الــكيل للنقود الورقيــة ولتنظيم تدفقاهتا
حتى تتناغم مع تدفقات الناتج احلقيقي من الســلع واخلدمات ،فنجحت
وفشــلت .نجحت نســبيا يف فرتات الرخاء ،فكانت معــدالت التضخم
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ترتاوح بــن  %2و ، %4ثم ما يلبث الوضــع أن يتغري فتحدث اختالالت
نقدية تؤدي إىل ارتفاع األســعار ثم ما تلبث أن تنفجر أزمة كســاد تعبث
باالقتصــاد وباألســواق املالية .ويف أكثر من مقال وبحــث يل((( يتبني أن
ســبب الفشــل يف إدارة عرض النقود وحدوث األزمات الدورية يف العامل
ومن ثم عدم االستقرار النقدي يرجع إىل عاملني أساسيني :أوهلام اإلخفاق
يف إدارة االئتامن املــريف وهو من الناحية الفعلية نقــود تقوم بنفس دور
النقود الورقية يف كافة املعامالت االقتصادية واملالية ويمثل يف معظم البالد
النصيب األكرب يف العرض النقدي ،وثانيهــا جتارة النقود واملضاربات يف
األسواق املالية.
أما اإلخفــاق يف إدارة العرض النقدي فقد أظهــرت األزمة الطاحنة
التي انفجــرت يف  2008وامتدت آثارها أكثر من ثامن ســنوات أن رغبة
البنوك يف حتقيق أكرب مكاســب ممكنة من الفوائد الربوية كانت وراء الزيادة
املتتاليــة يف االئتامن املرصيف ،وهذا ما جيب أن تتعلمه البلدان اإلســامية
التــي مازالت كل أو معظم البنوك فيها تتعامل بالفوائد الربوية .هذا يكون
((( عبد الرمحن يــري أمحد« )2017( ،دور النقود يف زعزعة االســتقرار املايل وإمكانية
اإلصالح يف إطار نظام متويل إسالمي»،جملة جامعة امللك عبد العزيز ،م  30ع  ،3ص
ص( 208-187 :حمرم  /1439أكتوبر )2017
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أول ســاح يف حماربة التضخم .أما السالح الثاين املستفاد من التجربة فهو
الوقوف بحســم كامل أمام جتارة النقود مفاضلة يف أسواق الرصف ومنع
املضاربــات يف العقود اآلجلة واملســتقبليات .هذان ســاحان تلزمنا هبام
الرشيعة اإلسالمية.
يف جتارب عدد من البلدان النامية ،علينا أيضا أن نعرف سبب التضخم
ليس ألن هذه النقود ورقية ،وليست ذهبية أو فضية ،وإنام ألسباب أخرى
تســببت يف التضخم .يأيت عىل رأس هذه األسباب االحتكار يف األسواق
والفســاد يف كافة الدوائر الرســمية وغري الرســمية باإلضافة إىل سياسة
التمويــل بالعجز .وبالنســبة لالحتكار والفســاد نسرتشــد أوال بتحليل
املقريزي الذي اعتمــد عىل أدلة من الواقع أثبت فيهــا أن هذين العاملني
من أســباب الغالء .ويف عرصنا احلارض نجد يف معظم البلدان اإلسالمية،
كام يف بلــدان نامية أخرى ،ظاهرة ســطوة املحتكرين الذين يتحكمون يف
أسعار األســواق مما يتسبب يف رفع األسعار باســتمرار خاصة يف ظروف
األزمات .أما عن الفساد فإن التقارير الدولية تؤكد توغل كثري من البلدان
اإلسالمية يف ممارسات الرشــوة عىل وجه اخلصوص عىل كافة املستويات
(بينام كان املقريزي بتحدث عن هذه الظاهرة عىل مستوى احلكام املسؤولني
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عن تولية الوظائف العامة فقــط)((( .أما متويل املرشوعات العامة اإلنامئية
بالعجز  Deficit Financingفكان من أخطر األسباب أيضا التي أدت إيل
التضخم اجلامح يف بلدان إسالمية (ضمن بلدان نامية أخرى عديدة خاصة
يف أمريــكا الالتينية) يف ســبعينيات وثامنينيات القــرن العرشين عىل وجه
خاص .وكانت وما زالت سياسات التمويل بالعجز تتبع من بعض الدول
بينام ثبت أهنا بينام تعتمد عىل اإلصدار النقدي وترفع معدالت األسعار فإن
آثارها يف زيادة الناتج احلقيقي حمدودة .علينا إذ ًا حماربة االحتكار والفســاد
وهو واجب رضوري من املنظور اإلسالمي الرشعي .كذلك علينا البحث
عن طرق وآليات اقتصادية ومتويلية أفضل بكثري من التمويل بالعجز.
كانت االضطرابات واحلروب األهلية من أخطر العوامل التي عصفت
بالقيمــة احلقيقية للعمالت الورقية النقديــة  ،ولكن مرة أخرى كان ذلك
بسبب اإلرساف البالغ يف اصدار النقود.
إذ ًا أمامنا طــرق اقتصادية رشعية ناجعة ملحاربــة جذور التضخم أو
أســبابه األصلية .هذا هو األســاس يف األجل الطويــل ملحاربة التضخم
وحتقيق أكرب استقرار ممكن يف القوة الرشائية للنقد الورقي.
((( تطور الفكر والتحليل االقتصادي ،مرجع سبق ذكره
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

60

التضخم ومشكالت النقود الورقية وإمكانيات عالجها يف إطار إسالمي

خالصات البحث وخامتة:

النقود هــي أي يشء يلقى قبوال عاما يف املجتمــع ،ولقد اختلف نوع
وشــكل النقود عىل مدى التاريخ .لذلك فإن السؤال الذي جيب أن يطرح
هو هل النقد الورقي كام هو األمر بالنسبة للذهب والفضة أو ألي نقد آخر
يقــوم بالوظائف النقدية بكفاءة أم ال ؟ بمعنــى أن يكون لدينا نقد ًا يؤدي
وظيفة الوســاطة يف املبادالت بكفاءة ويقيس القيم العاجلة واآلجلة بدقة
ويمكــن للناس االعتامد عليــه يف حفظ ثرواهتم بأمــان عىل مدى األجل
الطويل .وهل يؤدي النقد املســتخدم وظائفه عىل املستوى الكىل بكفاءة أم
ال؟ بمعني هل هو عامل يف حفظ االســتقرار يف األسعار ومن ثم يف توزيع
املوارد االقتصاديــة للمجتمع عىل النحو األمثل؟ ومــن الناحية الرشعية
اإلســامية هل تتم املعامــات بالنقود ،أيا كان نوعهــا ،يف إطار الرشيعة
ومقاصدهــا أم ال؟ كيف تقدر الــزكاة بدقة بالنقود املســتخدمة؟ وكيف
نبعد النقود عن املعامالت الربوية؟ تلك هي األســئلة التي ينبغي التحري
والبحث عنها بدال من الســؤال الذي ظل يتكرر :هل تأخذ النقود الورقية
أحكام النقدين الذهب والفضة؟ أم ال؟ وهو سؤال مازال يفرتض أن النقود
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جيب أن تكون ذهبا أو فضة؛ أو ســؤال هل النقود الورقية مثل الفلوس ام
ختتلف؟ مع أن األصل يف النقود هو االصطالح والفلوس ال متثل إال نوعا
من النقود االصطالحية.
لقد تعددت جهود الباحثني وتوســعت بسبب هذين السؤالني ،ويف
النهاية مل تُقدم حلوال للمشــكالت القائمة التــي تصاحب النقود الورقية
يف ظروف التضخم مــن الثامنينيات يف القرن املايض إىل اآلن ،وبقى الناس
بال حل رشعي ملشــكالت التدهور يف قيمتها احلقيقية خاصة يف املعامالت
واحلقوق وااللتزامات اآلجلة؟
إن النقود الورقية جيب أن تعامل عىل أهنا يشء مستقل نجتهد يف وضع
أحكام جديدة ختصها عىل أساس الرشيعة اإلسالمية .وأبحاثنا جيب أن هتتم
وتركز أساسا عىل كيفية استقرار قيمة هذه النقود الورقية ،ألن العامل مل يتخل
عن نظام الذهب إال بسبب عدم قدرته عىل جماراة نمو النشاط االقتصادي
واملايل عىل املستوى الكيل ،بالرغم من أن النقود الذهبية (أو الفضية) كانت
تؤدي وظائفها النقدية بكفاءة عىل املستويات اجلزئية ( الوساطة يف التبادل
وقياس القيم وحفظ الثروة).
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وقــد بينت وجهة نظري يف هــذا املقال وهي أن التضخم هو ســبب
ينصب عليه يف املقام األول .بخالف ذلك
املشكالت وأن العالج جيب أن
َ

فنحن نعالج اآلثار املرتتبة بأدوية ومســكنات وقتية .كام بينت يف املقال أن
عالج التضخم يف إطار إســامي يعني التخيل متاما عن املعامالت الربوية
وجتارة النقود يف أســواق الرصف واملضاربات غــر الرشعية يف األوراق
املالية واملســتقبليات ،حيث أثبتت األزمة املالية يف  2008وما ســبقها من
أزمات أن هذه العوامل هي األساس يف عدم استقرار قيمة النقود احلقيقية.
أما من جهة أنواع العالج التي يمكن أن تقدم ملشكالت املعامالت النقدية
يف ظروف التضخم  ،وهي بمثابة مســكنات ،فقد بينت أن الربط القيايس
للقيم ممكن ولكن بــروط عديدة منها دقة تكوين الرقم القيايس نفســه
وهو أمر قد ال يتوافر يف كثري من البلدان النامية ،وأن من األفضل أن يكون
الربط القيــايس انتقائيا لئال خيل بالعدالة أو يتســبب يف مزيد من التضخم
 ،كل ذلــك مــع رضورة اتباع سياســات مالية ونقدية رشــيدة تصاحب
الربط القيايس.
ويقدم هذا املقــال اقرتاحات أخرى ترتبط برضورة مســاعدة الناس
عىل اختاذ القرارات الرشــيدة يف العقود احلارضة واآلجلة ســواء يف البيع
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

التضخم ومشكالت النقود الورقية وإمكانيات عالجها يف إطار إسالمي

63

واإلجارة أو الديون ،وذلك بتوعيتهم بظاهرة «خداع النقود» .والسبيل إىل
هذا ومثل هذه التوعية وهي مفقودة يف الدول النامية ( ومنها اإلســامية)
هو بمثابة الوقاية خري من العالج ،والســبيل إليــه يتحقق عن طريق جهة
رسمية مســؤولة ترشف وتراقب األسواق وتتابع األسعار وتقوم بإعالهنا
للجمهور ،سواء كانت هذه  ،كام يف اإلسالم ،هي هيئة احلسبة أو كانت هيئة
أخرى تقوم مقامها يف املجتمع .كام أنه يف جمتمع ما زالت ثقافته اإلســامية
يقع عىل الناس يف املعامالت املختلفة مســؤولية اإلفصاح عن التقلبات يف
السعر ملن ال يعرفه مشرتيا كان أم بائعا ،فهذا هو لب «النصيحة» التي حثنا
عليها رسول اهلل ﷺ.
ويف إطار املعامالت احلرة يستطيع كل متعاقد ،وهو عىل علم باألسعار
وتقلباهتا يف األســواق ،أن يقدر مصاحله عىل نحــو يبعده عن الغبن الذي
حيدث بســبب التدهور يف القيمة احلقيقية للنقــد الورقي وهو األمر الذي
حيجبه عن الرؤيا غاممة «خداع النقود».
أما يف األجــل الطويل (عام فأكثر) فإن من الــروري أن تقوم هذه
اهليئة الرســمية املقرتحة بوضع تنبؤات عن تطور املســتوى العام لألسعار
عىل مدى السنوات .مثل هذه التنبؤات االقتصادية أصبحت عل ًام له قواعده
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فيستدعى للقيام هبا اخلرباء املختصون وسوف تسهم كثريا يف حتقيق العدالة
بني املتعاملني باألجل وما ينشأ بينهم من ديون آجلة .يستطيع البائع باألجل
أن حيدد ثمن املبيع بيشء من الثقة حني يتوقع ارتفاع ًا يف األســعار بنســبة
معينة بعد عام أو أن معدل التضخم احلايل مســتمر فيحسبه تراكميا ليقدر
ربحــه احلقيقي بعد عامني .مع ذلك كلام طالــت فرتة التضخم أو تعددت
أســبابه كلام صعبت التنبؤات وانخفضت دقتهــا وقلت جدواها يف حتديد
األســعار املتفق عليها مســتقبال .يف مثل هذه الظروف ال نجد حال أفضل
من هذا الذي وضعه القايض أبو يوســف يف القرن الثاين من اهلجرة .وكان
رأي أبو يوســف بسيطا واضحا ،وذلك بأن يشرتط يف العقد املنشئ للدين
كالبيع والقرض وغريمها ،االتفاق عىل ســداد الديــن الذي هو بالفلوس
بقيمتــه املقدرة بالدنانري الذهبية أو الدراهم الفضية عند التعاقد ،أي بعملة
نفيسة ذات قيمة سلعية .ويمكن تطبيق نفس هذا الرأي عىل النقود الورقية
باالعتامد عىل ســعر جرام واحد من الذهب .وهكذا حيتاط الدائن يف حفظ
القيمة احلقيقية للدين املســتحق له مستقبال يف حالة عدم القدرة عىل توقع
مقــدار االنخفاض يف قيمة النقد الورقي يف ظل تضخم مســتمر ومتقلب
يف معدله.
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أما يف حالة عدم األخذ بقاعدة أيب يوســف التي تضمن تعويضا عادال
ورشعيا ملقــدار التدهور يف القيمة احلقيقية للنقد الورقي فليس هناك بديل
من اللجوء للتحكيم عند حدوث اخلســارة وتقدير هذه اخلســارة .وهذا
العالج تكتنفه صعوبــات إعادة التقدير بعدل ودقة للقيــم النقدية املتفق
عليها يف العقود من أجل حتويلها إىل قيم حقيقية ،وحتتاج إىل هيئات حتكيم
حمايدة وخرباء متخصصني يف االقتصاد.
ويف حــاالت التضخم اجلامح أو الذي متتد آثــاره إىل أبعد من قضية
انخفاض القيــم احلقيقية للنقود الورقية فإن عدالة التحكيم تقتيض مراعاة
الرمحة باملدينني ،ألن الظروف يف مثل هذه احلاالت ال تعبث فقط بمصالح
الدائنني  ،بل أيض ًا بمصالح املدينني وأعامهلم.
بالنســبة لبيع الســلم فإن من املمكــن التحوط من خماطــر التضخم
وتدهور القيمة احلقيقية للنقود إن تم التعاقد عىل أساس دفع الثمن مقدم ًا
سلع ًا واستالم املسلم فيه سلع ًا من نوع آخر .ومع ذلك تظل املشكلة كامنة
أو حمتملة طاملا اســتمر التضخم وكان مشرتي السلم قد اسرتشد باألسعار
احلارضة للسلع املسلم فيها عند التعاقد لتقدير ربحه مستقبال من الصفقة.
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فينبغــي هنا أن نرجع إىل رضورة االســتعانة بالتنبؤات عن حالة التضخم
وتطورات األسعار.
حالة القرض احلســن تســتدعي عالجا خاصا .ذلك ألن األصل يف
القروض احلســنة التي تتم بــن األفراد هو اإلحســان وليس املعاوضة،
ولذلك يرتك األمــر للتحكيم ،إذا رغب املقــرض يف ذلك ،عند حدوث
تدهور بنســبة تزيــد عن الثلث يف القيمــة احلقيقية للقرض .أما بالنســبة
للمصارف اإلســامية فالوضع خيتلف ألن األصل يف معامالهتا املعاوضة
وليس اإلحســان .ولذلك نقرتح للمصــارف ربط حقوقهــا والتزاماهتا
الطويلة األجل فقط (مما متنحه من قروض حســنة أو بالنسبة للمدخرات
التــي تبقي ثابتة لدهيا ال يتغري مقدارها خالل العــام الواحد) بعملة نقدية
متداولة لدهيا وموجودة يف األســواق عىل أن يكون من صفات هذه العملة
االستقرار نسبيا.
هناك مســائل أخرى أثريت يف املقال حول الزكاة يف ظروف التضخم،
وإنه ملن اخلطأ اجلســيم القــول بعدم وجوهبا يف النقــد الورقي ألهنا متاثل
الفلوس قديام .أما القول الصحيح فهو تقدير قيمة النصاب وهو  85جراما
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من الذهب بالنقــد الورقي يف أي عام من األعوام .أما بالنســبة للربا فإن
اإلمجاع عىل حتريمه يف صورة الفائدة ورضورة األخذ بنظام املشاركة خيرجنا
متاما من ســؤال كيف نعوض اخلسارة يف القيمة احلقيقية للنقد الورقي عىل
مدي فرتة الدين.
تم بحمد اهلل تعاىل
•

•

•
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&

أنســتاس الكرميل البغدادي « ،النقود العربيــة وعلم النُميات»،

الطبعة األوىل  ،املكتبــة العرصية ،القاهرة  ،1939وطبعة حديثة ،بريوت،

لبنان ( .والكتاب حيتوي عيل أصول حمققة ملا كتبه البالذري واملقريزي وعىل
مبارك يف النقود ،ومصطفى الذهبي الشافعي يف أنواع النقود واملكاييل).

& رفيــق املرصي ،اإلســام والنقــود ،ص  ،86 – 85مركز النرش

العلمي ،جامعــة امللك عبد العزيز ،جــدة ،الطبعة الثانيــة1410 ،هـ -
1990م.

& شــوقي دنيا ،تقلبات القوة الرشائية للنقود وأثر ذلك عىل االئتامن

االقتصادي واالجتامعي املســلم املعارص( ،ص  )76-68عدد  41ســنة

 1405ه وله أيضا الفصل الرابع يف يوسف كامل؛ «التقييس :ربط املعامالت

واألجور باألسعار يف اإلسالم»

& ضيــاء الدين أمحد ،تعليقات حول بحث حممد عبد املنان الســابق

ذكره – حلقة عمــل ربط احلقوق وااللتزامات بتغري األســعار من وجهة
النظر اإلسالمية ،جدة 1407هـ 1987 /م ،انظر ص .9

& عبدالرمحــن ابن خلدون ،املقدمة ،طبعة دار الشــعب – القاهرة،

ص .292 ،202 ،201

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

69

التضخم ومشكالت النقود الورقية وإمكانيات عالجها يف إطار إسالمي

&

عبــد الرمحن يرسي أمحــد« ،عرض وحتليــل آلراء االقتصاديني

اإلســاميني يف الربط القيــايس :جدواه وصالحيتــه يف جماالت احلقوق
وااللتزامــات اآلجلة» ،ندوة التضخــم وآثاره عــى املجتمعات – احلل

اإلســامي  ،حلقــة العمل الثانيــة  ،كواالملبور حمرم 1417هـــ  /يونيو

 ،1996برعاية جممع الفقه اإلسالمي (بجدة) ومرصف فيصل اإلسالمي

(البحرين)
&

عبد الرمحن يرسي أمحد :دراســات يف علم االقتصاد اإلسالمي،

الفصل التاســع بعنوان« :تدهور القيمة احلقيقية للنقود املعارصة ،املشكلة

وأبعادها وكيفيــة مواجهتها – حتليل من منظور إســامي» ،وقد تناولت
فيها موضــوع الربط القيــايس ص  ،266 – 251دار اجلامعات املرصية،
اإلسكندرية1988 ،م.

& عبد الرمحن يرسي أمحد« ،الربط القيايس لألجور باملســتوى العام

لألســعار – حتليل من منظور إســامي ملشــكلة األجور يف ظل التضخم
والعالج املقرتح» (ندوة قضايا العملة حتت رعاية جممع الفقه اإلســامي
والبنك اإلسالمي للتنمية – جدة 1413هـ 1993 /م
&

عبــد الرمحن يــري أمحــد« )2017( ،دور النقــود يف زعزعة

االســتقرار املايل وإمكانية اإلصالح يف إطار نظام متويل إســامي» ،جملة
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جامعة امللك عبد العزيز ،م  30ع  ،3ص ص( 208-187 :حمرم /1439

أكتوبر )2017

& عبــد الرمحن يرسي أمحد ،تطور الفكر والتحليل االقتصادي ص.

 ،113الطبعة األخرية ( )2017دار فاروس  ،اإلسكندرية.

& عبد اهلل بن سليامن بن منيع ،الورق النقدي ،حقيقته ،تارخيه ،قيمته

وحكمه ،الطبعة الثانية ،اململكة العربية الســعودية1404 ،هـ 1984 /م،
انظر ص .68 – 57
&

عيل أمحد السالوس ،أثر تغري قيمة النقود يف احلقوق وااللتزامات،

ندوة ربط احلقوق وااللتزامات بتغري األســعار ،البنك اإلسالمي للتنمية،
جدة1407 ،هـ1987 /م.

& حممد عبــد املنان ،ربط القيمة بتغري األســعار ،النظريات واخلربة

والتطبيق من منظور إســامي (ص  ،)19 – 18حلقــة عمل حول ربط

احلقوق وااللتزامات بتغري األســعار من وجهة النظر اإلســامية ،البنك
اإلسالمي للتنمية ،جدة ،شعبان 1407هـ  /أبريل 1987م.
&

حممد عمر شــابرا ،ربط القيمة بتغري األســعار ،النظرية ،التجربة

وقضايا من املنظور اإلسالمي – تعليقات عىل بحث حممد عبد املنان ،ندوة
البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،شعبان 1407هـ  /أبريل 1987م.
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& موسى آدم عيســى ،آثار التغريات يف قيمة النقود وكيفية معاجلتها

يف االقتصاد اإلسالمي  ،رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى  ،1984اململكة
السعودية ،إرشاف عبد الرمحن يرسي أمحد ونزيه محاد.

& نزيه محاد ،تغريات النقود واألحكام املتعلقة هبا يف الفقه اإلسالمي،

ندوة ربط احلقوق وااللتزامات بتغري األســعار ،البنك اإلسالمي للتنمية،
جدة 1407هـ 1987 /م.
&

يوســف كامل ،فقه االقتصــاد النقــدي ،ص  ،417 – 415دار

&

يوســف كامل ،التقييس :ربط املعامالت واألجور باألســعار يف

الصابوين ودار اهلداية ،الطبعة األوىل 1414هـ 1993 -م

اإلســام ،دار الســام للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة ،املعهد العايل

للفكر اإلسالمي
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