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 األستاذة مريم جحنيط                                                                   

  الجنان ‐كلية إدارة األعمال                                                                   
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 meriem_unv@maktoob.com:ب إ                                                          

 

  :المقدمة 

 تتجـاوز منطـق   و ، األزمة المالية الحالية تتجـاوز منطـق المعالجـة الظرفيـة والنسـبية      إن     

 نهـا ألتتجـاوز منطـق الترقيـع والتـرميم،      كمـا  اهنة على عامل الوقت،التباطؤ واالنتظار والمر

تالمس وال شك منزلة األزمة الحضارية لمـا لهـا مـن عمـق ثقـافي وتشـكل        وهي .أعمق وأشد

، تواصل ألكثر من قرنين مـن الـزمن، حيـث بنيـت هـذه الحضـارة        وسلوك عقلية وبناء ثقافة

ـ أسلوبه معقد في  على منطق بسيط في ، وهـي حضـارة المـال المطلـق واليـد الخفيـة       هتنزيال ت

 السوق كما أعلنها بداية آدم سـميث، وهـذا يسـتدعي وال شـك إجابـة حضـارية       المسيرة لقوانين

  .األزمةكانت نتيجته هذه  إلشكال حضاري ممثلة في حلول عاجلة

 األكفأالحل  المياإلس يكون البديل أن يمكنمدى إلى أي :بحثنا والمتمثلة في إشكاليةومن هنا جاءت    

  .مخاطرها تسليط الضوء على أدائه المالي لمواجهةمحاولين  .الراهنةلالزمة المالية 

ـ بدايـة  تناولنـا دراسـة الموضـوع    ،  اإلشـكالية عـن هـذه    لإلجابة و تطـرق  ال :خـالل  ن م

وظيفــة اقتصــادية  تليســ  والتــي إلــى عــدد مــن المفــاهيم المتعلقــة بالصــيرفة اإلســالمية

ـ  ـ  إنمـا  ،يق بالمعنى الض سـعى لتحقيـق وتعمـيم مقومـات روحيـة واجتماعيـة تـرتبط        ت يه

فـإن تحقيـق الـربح بالنسـبة للمصـرف اإلسـالمي يعتبـر حـافزاً          ،ارتباطا وثيقـا باإلنسـان  
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و ليجمـع بـين    ألن الـدافع األساسـي لـه هـو النهـوض بـالمجتمع       ،وليس هـدفاً بحـد ذاتـه   

ــة والم  ــادية والمالي ــة واالقتص ــطة االجتماعي ــرفية األنش ــي ص ــتف ــ الوق ــا ، هنفس ــم قمن ث

معــالم  بعــد ذلــكلنطــرح  إســالمية،الماليــة مــن رؤيــة  األزمــةظــاهرة  جــذور بتحليــل

  .لالزمة المالية كحل اإلسالميالبديل وأسس 

ــة     ــة والميداني ــات النظري ــتنتاجات والمقترح ــن االس ــد م ــى العدي ــث إل ــد توصــل البح وق

     . التي تشكل استكماال لمنهجية البحث

I  (األموال  استخدامات لأشكا ، الخصائص ، التعريفالنشأة،  :اإلسالميةمصارف ال

   .وأسس االستثمار

I-1  (أةـالنش :  

فيـه   كانـت نشأت المؤسسات الماليـة فـي الدولـة العربيـة اإلسـالمية فـي الوقـت الـذي             

قوية وفتيـة بفضـل تمسـكها بكتـاب اهللا عـز وجـل وسـنة الرسـول الكـريم محمـد صـلى            

وهــذه المؤسســات تتــولى رعايــة شــؤون المســلمين وتعنــى باحتياجــاتهم  ،ه وســلماهللا عليــ

أدى تكالـب األعـداء علـى الـدول      لكـن  .أفراداً وجماعات ويـأتي بيـت المـال فـي مقـدمتها     

أمـا فـي   .اإلسالمية إلى إضعافها ممـا دفـع المحتـاجين إلـى أهـل اليسـار لسـد احتياجـاتهم         

ظهـرت النقـود الورقيـة     ،كافـة المجـاالت   صر الحديث بعـد تغيـر ظـروف الحيـاة فـي     عال

ومــن ثــم المؤسســات الماليــة التــي تتعامــل بالفائــدة التــي انفــرد بهــا اليهــود ومــن ثــم 

ــا خاصــة  ــي أورب ــى  . النصــارى ف ــت إل ــي أدخل ــذه المؤسســات الت وبســبب خطــورة ه

ــاد    ــن أجــل إيج ــودهم م ــالمية جه ــة اإلس ــاء األم ــذل أبن ــوة ب ــالمية عن ــات اإلس المجتمع
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إن الصــحوة اإلســالمية التــي عاشــتها وتعيشــها .  )1(لــك المؤسســات الربويــةالبــديل عــن ت

ــديل إســالمي للمصــارف    ــي البحــث عــن ب ــيا ف ــببا رئيس ــت س الشــعوب اإلســالمية كان

ــا     ــى قيامه ــجع عل ــن يش ــدت م ــالمية إذ وج ــبالد اإلس ــي ال ــرت ف ــي انتش ــة الت الربوي

.               )2(الشـــبهات مـــنمـــن الخـــدمات التـــي تخلـــو  ةوالتعامـــل معهـــا باالســـتفاد

لقد كانت أفكـار معظـم العلمـاء والمفكـرين المسـلمين تقتصـر علـى تحـريم عمليـات تلـك           

المصــارف وتوجيــه االنتقــادات لهــا دون وضــع البــديل المناســب ولكــن بعــد ذلــك ازداد  

ــا ــؤالء به ــام ه ــذه المصــارف ال ،اهتم ــال ه ــك أن أعم ــن المنف ذل ــو م ــة وتحقتخل ــع ق ي

فركــزوا جهــودهم بعــد ذلــك فــي التعــرف علــى مــواطن  ،الكثيــر مــن مصــالح العبــاد

ــة   ــب دون مخالف ــديل المناس ــن الب ــث ع ــا والبح ــرام فيه ــريعةالح ــام الش ــت .أحك و طرح

 ســنة والثالــث 1965 ســنة فكــرة بــديل مصــرفي إســالمي فــي المــؤتمر الســنوي الثــاني

ــان مــن ت   1966 ــذي ك ــديل لمجمــع البحــوث اإلســالمية ال وصــياته مواصــلة دراســة الب

ــذه باالســتعانة باالقتصــاديين يالمصــرفي اإلســالمي وطر ــة تنفي  ودعــا المــؤتمر الســنوي.ق

وكانـت  ، )3(السادس إلـى إنشـاء مصـرف إسـالمي يتفـق مـع أحكـام الشـريعة اإلسـالمية          

أول محاولـة أو تجربــة لتنفيــذ هـذه الفكــرة فــي منطقـة ريفيــة فــي الباكسـتان فــي نهايــة     

م فــي 1963نيات أمــا التجربــة الثانيــة فكانــت فــي الريــف المصــري فــي عــام  الخمســي

ــر( ــت عم ــهدت   ،)مي ــبعينات ش ــربتين إال أن الس ــاتين التج ــاح ه ــدم نج ــن ع ــالرغم م وب

ــي عــام  ــدة ف ــة جدي ــدة وهــو   1971انطالق ــى اســتبعاد الفائ ــوم عل بتأســيس مصــرف يق

 1974ة عــام ك اإلســالمي للتنميــلبنــبعــده ا ، ثــمناصــر االجتمــاعي فــي مصــر فمصــر

 أصــبح وهكــذا توالــت المصــارف اإلســالمية حتــى ،1975بنــك دبــي اإلســالمي عــام ف،

تعمـل جميعهـا وفـق األسـس      1992مصـرفا فـي نهايـة عـام     ) 90(هناك مـا يزيـد عـن    
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ــادئ اإلســالمية  ــدة  ، )4(والمب ــى الفائ ــدما حرمــت الشــريعة الحصــول عل ــا(وعن ــد ) رب فق

الــذي ال يرغــب أو ال يســتطيع مالكــه  المــال  ســمحت بالحصــول علــى الــربح ذلــك ألن

المضـاربة لمـن يعمـل فيـه      أن يستثمره بنفسـه يمكـن أن يعطـى بطريـق المشـاركة بعقـد      

ومنـه وجـدت البنـوك الالربويـة      ،على حصة من الـربح المتحقـق مـن العمـل بهـذا المـال      

ــروض ــر عــ  ،)5(لجــذب المــدخرات ومــنح الق ــربط  نو  للتعبي ــذي ي ــنهج اإلســالمي ال ال

ــي ــاة   تشــريعاته ويمــزج ف ــة بالحي ــاة االجتماعي ــة والحي ــاة الخلقي ــاة االقتصــادية بالحي الحي

  .                                                                                 )6( الدينية

ومنــه ال يمكــن تصــنيف المصــرف اإلســالمي باعتبــاره مــن المصــارف التجاريــة حيــث 

تحــيط بغالبيــة أشــكال االئتمــان القصــيرة األجــل تقطــع بعــدم  أن الطبيعــة الربويــة التــي

وبالتـالي فـإن المصـرف     ،إمكانية اعتمـاد المصـرف اإلسـالمي علـى التعامـل فـي نطاقـه       

ــتثمار     ــارف االس ــار أو مص ــارف االدخ ــن مص ــاره م ــنيفه باعتب ــن تص ــالمي يمك اإلس

ــالمي   ــرف اإلس ــة للمص ــر واقعي ــرة األكث ــة بــ   والنظ ــة متداخل ــق مكان ــنيفه وف ين تص

ــالمي أن   ــرف اإلس ــة المص ــعب إزاء طبيع ــث يص ــوعين، حي ــين  الن ــدا ليتب ــل ح لمحل

  .           )7(فاصال يقطع بين كل من طبيعته االدخارية واالستثمارية

لقـــد أصـــبحت فكـــرة البنـــوك اإلســـالمية تجـــذب حتـــى غيـــر المســـلمين                 

كونها نجحت في أن تكـون أحـد أعمـدة االقتصـاد الـوطني فـي الـبالد التـي أنشـأت فيهـا           

ــة الفكــر اإلســالمي للتطبيــق و الشــرع   ــد أكــد هــذا النجــاح وســرعة انتشــارها قابلي ولق

لـي  وعليـه فـان التطبيـق العم   .)8(موجود أينمـا توجـد مصـلحة العبـاد فـي الـدنيا واآلخـرة       

وهــو الطريــق  ،الصــحيح لفكــرة المصــارف اإلســالمية هــو الــذي يحقــق مصــلحة العبــاد

.                                           إلى التحرر من النظام الربوي الذي يقوم عليه النظام االقتصادي الرأسمالي
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I-2 (تعريف المصرف اإلسالمي :  

ــة لتج       ــو مؤسســة مالي ــمالمصــرف اإلســالمي ه ــي نطــاق ي ــا ف ــوال وتوظيفه ع األم

وتحقيــق عدالــة التوزيــع ووضــع  ،مــع متكامــلمجتالشــريعة اإلســالمية بمــا يخــدم بنــاء 

ــي المســار اإلســالمي ــال ف ــة إســالمية ت ، )9(الم ــال  نشــطوهــو منظم ــي مجــال األعم ف

للنهــوض لـــه  وإتاحــة الفــرص المواتيــة ،بهــدف بنــاء الفــرد المســلم والمجتمــع المســلم

  .ة تلتزم بقاعدة الحالل والحرامعلى أسس إسالمي

 I-3  (خصائـص المصارف اإلسالميـة :  

الـنهج االقتصـادي فـي اإلسـالم بهـذا الصـدد لـه  موقـف          :استبعاد التعامـل بالفائـدة    -ا

. محدد وحاسم ال لـبس فيـه وهـو إسـقاط الفائـدة الربويـة مـن كـل عملياتـه أخـذا وعطـاء           

للمصــرف اإلســالمي وبــدونها يصــبح هــذا وتعــد هــذه الخاصــية المعلــم الرئيســي واألول 

ربــوي آخــر ألن اإلســالم حــرم الربــا بكــل أشــكاله وشــدد العقوبــة مصــرف المصــرف 

  .                      )10(عليها

ــوم أن المصــارف اإلســالمية  :توجيــه كــل جهــة نحــو االســتثمار الحــالل -ب مــن المعل

علـى إتبـاع مـنهج     مصارف تنمويـة بالدرجـة األولـى ولمـا كانـت هـذه المصـارف تقـوم        

فإنهـا وفـي جميـع أعمالهـا تكـون محكومـة بمـا         ،اهللا المتمثل بأحكـام الشـريعة اإلسـالمية   

والتقيد بـذلك بقاعـدة الحـالل والحـرام التـي يحـددها اإلسـالم ممـا يترتـب عليـه            أحله اهللا

  :                                          )11(ما يلي

ــي دا   ــزه ف ــتثمار وتركي ــه االس ــبع  توجي ــي تش ــدمات الت ــلع والخ ــاج الس ــرة إنت ئ

  .الحاجات السوية لإلنسان المسلم 
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 .أن يقع المنتج سلعة كان أم خدمة في دائرة الحالل 

منسـجما مـع   ) نظـام عمـل    -أجـور (أن يكون كل ما يترتـب عـن عمليـة اإلنتـاج      

 .دائرة الحالل

ـ           د الـذي  تحكيم مبـدأ احتياجـات المجتمـع ومصـلحة الجماعـة فبـل النظـر إلـى العائ

 .يعود على الفرد

ــة  -ج ــة االجتماعي ــادية بالتنمي ــة االقتص ــط التنمي ــا     :رب ــالمية بطبيعته ــارف اإلس المص

ــة، ــي،  الديني ــادي والروح ــان الم ــانبي اإلنس ــين ج ــزاوج ب ــع  ت ــي المجتم ــال تنفصــل ف ف

  .اإلسالمي الناحية االجتماعية عن الناحية االقتصادية

ـ    :إحياء نظـام الزكـاة    -د ـ ارف وانطالقـا مـن رسـالتها السـامية     تقـوم هـذه المص التوفيق ب

بين الجانبين الروحـي والمـادي معـا، لـذلك تقـيم هـذه المصـارف صـندوقا خاصـا لجمـع           

فرضــه اهللا علــى هــذه  شــرعيا التزامــاالزكــاة تتــولى هــي إدارتــه وهــي بــذلك تــؤدي 

                                                                )                                                                 12(.األمة

ــتثمار   -ه ــركات االس ــض ش ــه بع ــذي تفرض ــار ال ــذ االحتك ــارف   :نب ــذه المص ــوم ه تق

وانطالقــا مــن وظيفتهــا األساســية فــي التقيــد فــي معامالتهــا باألحكــام الشــرعية بالقضــاء 

ــ   ــى أس ــاهمة عل ــركات المس ــض الش ــذي تفرضــه بع ــار ال ــى االحتك ــذه  ، همهاعل الن ه

تمكنهـا مـن الحصـول علـى رأس مـال جديـد وإبقـاء        ) أسـهم (الشركات تلجأ إلـى إصـدار   

أمـا المصـارف اإلسـالمية فإنهـا ال       . أسهم الشـركة محصـورة فـي يـد المسـاهمين فقـط      

ــادة . تصــدر الســندات نظــرا الن فقهــاء الشــريعة اقــروا بحرمتهــا بــل أنهــا وبهــدف زي

ــي أعمال ــع ف ــال والتوس ــع   رأس الم ــام جمي ــهمها أم ــى أس ــاب عل ــاب االكتت ــتح ب ــا تف ه

  . الراغبين في ذلك
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I-4  ( أشكال استخدامات األموال في المصارف اإلسالمية:  

تقــوم المصــارف اإلســالمية بأنشــطة متنوعــة تســاعد كلهــا علــى تنميــة المجتمــع ومــن  

ــديها   ــة لـــ ــوال المودعـــ ــالل لألمـــ ــتثمار الحـــ ــا االســـ .               أبرزهـــ

اســتخدام األمــوال الفائضــة بغــرض الحصــول علــى ربــح بعــد فتــرة (واالســتثمار يعنــي 

أمـا االسـتثمار بـال شـك يعـد مـن األعمـال المشـروعة التـي يقرهـا ديننـا            ،) من الـزمن 

         .                                          الحنيف بل يرغب فيها إال أن ذلك مقيد بأن تكون أسسه  مشروعة

I-5  ( أسس االستثمار في المصارف اإلسالمية  

إن أهم الركـائز واألسـس التـي يقـوم عليهـا النظـام االقتصـادي فـي اإلسـالم هـو مبـدأ              

ــي  ــذي يعن ــتخالف وال ــا (االس ــق االنتف ــون إال ح ــر ال يملك ــال اهللا وإن البش ــال م ع أن الم

  .)به

واالســتثمار بشــكله المعــروف يــأتي فــي مقدمــة العمليــة االســتخالفية وهــذا يعنــي أنــه   

ومـن أهـم األسـس التـي يقـوم عليهـا       .يجب أن تكون لـه أسـس ومقومـات يعتمـد عليهـا      

  :   )13(استثمار رأس المال في اإلسالم هي

  تجنب الربا في جميع المعامالت 

                                                               تحرم االحتكار                         

.                                                      قيام االستثمار على عنصر من عناصر اإلنتاج 

    .                                                                 قيام االستثمار على أساس تعبدي 

.                                                                                إمهال المدين المعسر 
.                                                                     شرعية المشروعات االستثمارية 
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فقـط، أمـا العمـل المحـرم      فاالستثمار في اإلسـالم يجـب أن يقتصـر علـى العمـل الصـالح      

فهو بعيد كـل البعـد عـن االسـتثمار اإلسـالمي ذلـك ألن السـلع التـي ينتجهـا هـذا النـوع            

وإن كانــت لهــا قيمــة فــي الــنظم االقتصــادية األخــرى فإنهــا تعــد خارجــة عــن العمــل  

  .      المنتج النافع في االقتصاد اإلسالمي

II  ( إسالمية  رؤية - المالية ةاألزم جذور. 

ــع إن     ــي التوس ــنح ف ــروض، م ــز الق ــن المقترضــين وعج ــداد ع ــن زاد الس ــل م   تفاع

ــة ــرهن أزم ــاري ال ــرى فأفلســت ، العق ــوك كب ــات البن ــة والمؤسس ــي المالي ــا ف  أو أمريك

 الــوفيرة ولألربــاح أمريكــا، فــي العقــاري الــرهن لســوق الدعايــة كثافــة وبســبب كــادت،

 الماليـة  واألسـواق  الدوليـة  نـوك الب سـارعت  فقـد  اإلعـالن  صـناعة  أربـاب  وفـق  المتوقعة

 الماليـة  والمؤسسـات  البنـوك  إفـالس  انعكـس  وهكـذا  السـوق،  هـذا  فـي  لالسـتثمار  الدولية

ــة ــى األمريكي ــالم عل ــدرت إذ ، الع ــة المصــادر بعــض ق ــائر المالي ــرهن خس ــاري ال  العق

ــو ــار" 300" بنح ــي دوالر ملي ــا ف ــدها، أمريك ــار" 550"و وح ــي دوالر ملي ــالم دول ف  الع

ــرى ــدأت! األخ ــدول، فب ــة، وبخاصــة ال ــوال تضــخ الغني ــارات األم ــى بالملي ــواق إل  األس

ــة ــناد المالي ــوق إلس ــوفير الس ــيولة وت ــك الس ــة لتحري ــاد، عملي ــل االقتص ــها إن ب  بعض

ــدخلت ــرة ت ــة مباش ــلت لدرج ــى وص ــأميم إل ــبعض الت ــارف ل ــا المص ــدث كم ــي ح  ف

 وعـدم  السـوق  حريـة  وهـو  الرأسـمالي  االقتصـادي  النظـام  أسـس  أهـم  مخالفـة .   بريطانيا

 فـي  األمريكـي  الشـيوخ  مجلـس  إن حتـى  الرأسـماليين،  عنـد  عقيـدة  مـا وه ، الدولـة  تدخل

 النظــام علــى قيــود أي منــع علــى فيــه شــدد تشــريعاً أصــدر قــد  م1999  ســنة ينــاير

ــل المــالي، ــم  مصــراعيه، علــى المــال ســوق تحريــر أطلــق ب ــين ث  هــذا لواضــعي تب
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ــاس ــاده األس ــه، فس ــى وبطالن ــة إن حت ــماليةال راعي ــي رأس ــالم، ف ــات الع ــدة الوالي  المتح

ــة،تراجعت ــن األمريكي ــا ع ــت و موقفه ــدخل أعلن ــي الت ــوق ف ــة الس ــونجرس بموافق  الك

 الخزانــة وزيــر وضــعها التــي" اإلنقــاذ" خطــة علــى والنــواب، الشــيوخ بشــقيه، الحــالي

ــي ــري" األمريك ــن هن ــخ" بولس ــار" 700" بض ــراء دوالر ملي ــول لش ــرة األص  المتعث

 .العقارية الرهون في المتورطة المالية ساتوالمؤس للبنوك

ــارعت    ــراءات وتس ــاً، اإلج ــت عالمي ــع ودع ــرى دول أرب ــي كب ــا ف ــا،" أوروب  فرنس

ــا، ــا، ألماني ــا بريطاني  وزراء وكــذلك مــالي،الوضــع ال لدراســة أوســع اجتمــاع إلــى"إيطالي

ــال ــة الم ــام والخزان ــارف وحك ــة المص ــي المركزي ــة ف ــبع مجموع ــاني أو" الس ــع الثم  م

 14"ياروس

 أطلقتهــا التــي التســمية وفــق الرأســمالي االقتصــاد ســتنقذ المحــاوالت هــذه هــل لكــن   

 إلنقــاذه خطــط مــن يصــنعونه مــا كــل إن  . ؟"إنقــاذ خطــة" بأنهــا خطتهــا علــى أمريكــا

 إلـى  حتـاج ي االنهيـار  هـذا  أسـباب  ألن الوقـت،  لـبعض  مسـكنا  األحـوال  أحسـن  في تكون

 .هجذور معالجة

 :أربعة مورأ هي والجذور األسس  

  II-1  (فـي  لـه  شـريكاً  الـدوالر  وإدخـال  النقـدي،  الغطـاء  كونـه  عـن  الـذهب  إقصاء إن 

 قـد  السـبعينيات،  أوائـل  فـي  لـه  بـديالً  ثـم  الثانيـة،  الحـرب  نهايـة  مع وودز بريتون اتفاقية

 فــي اقتصــادية هــزة أيــة تكــون بحيــث العــالمي، االقتصــاد فــي متحكمــاً الــدوالر جعــل

 لــم إن معظمــه النقــدي، مخزونهــا ألن وذلــك األخــرى، الــدول اقتصــاد تزعــزع أمريكــا

 والكتابـة  الورقـة  مـن  أكثـر  ذاتـه  فـي  يسـاوي  ال الـذي  الـورقي  بالـدوالر  مغطى كله، يكن

ــاظو اليــورو نفــوذ مــع وحتــى عليهــا، ــدول احتف  غيــر نقــوداً النقــدي مخزونهــا فــي ال
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 .عــام بشــكل الــدول زونمخــ فــي األكبــر النســبة يشــكل بقــي الــدوالر أن إال الــدوالر،

 وأي ســتتكرر، االقتصــادية األزمــات فــإن نقــدياً، غطــاء الــذهب يرجــع لــم فمــا ولــذلك

  .األخرى الدول اقتصاديات إلى تلقائياً ستنتقل الدوالر، في أزمة

 

 II-2  (ــروض إن ــة الق ــكل الربوي ــكلة تش ــادية مش ــرى، اقتص ــدار أن إذ كب ــدين مق  ال

 األفــراد عجــز فيصــبح عليــه، المحســوب للربــا بالنســبة الــزمن مــع سيتضــاءل األصــلي

 وتبــاطؤ الــدين، تســديد أزمــة يســبب مــا الحــاالت، مــن كثيــر فــي وارداً أمــراً والــدول

 الـدين  تسـديد  عـن  والكبـرى  بـل  الوسـطى  الطبقـات  مـن  كثيـر  قـدرة  لعدم االقتصاد عجلة

  .اإلنتاج ومواكبة

 

  II-3  (وشــراء بيــع مــن اليــة،الم واألســواق البورصــات فــي بــه المعمــول النظــام إن 

 مــرات وتبــاع تشــترى بــل للســلع التقــابض شــرط دونمــا والبضــائع والســندات، لألســهم

 يحلهــا، وال المشــكلة يعقــد باطــل نظــام هــو األصــلي، بائعهــا مــن انتقالهــا دون ، عــدة

ــث ــد حي ــداول يزي ــنخفض الت ــابض دون وي ــل تق ــلع، وجــود دون ب ــل س ــك ك  يشــجع ذل

ــزات المضــاربات ــي واله ــذا األســواق، ف ــاح الخســائر تحــدث وهك  شــتى بطــرق واألرب

  .اقتصادية كارثة وتصبح تنكشف أن قبل وتستمر تستمر وقد واالحتيال النصب من

 

  II-4  ( عنــد كانــت قــد فهــي الملكيــات، بواقــع الــوعي عــدم وهــو مهــم، أمــر وهــو 

 االشــتراكية النظريــة وفــق الدولــة تتوالهــا عامــة ملكيــة إمــا والغــرب الشــرق مفكــري

 وفــق بهــا الدولــة تتــدخل وال الخــاص القطــاع يتوالهــا خاصــة ملكيــة وإمــا عية،الشــيو
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 أضــيف ثــم والخصخصــة، الســوق، حريــة علــى المعتمــدة الليبراليــة الرأســمالية النظريــة

 .العولمة إليها

ــدم إن     ــوعي ع ــذا ال ــع ه ــات بواق ــد الملكي ــد أوج ــزات ويوج ــادية اله  االقتص

ــكالت ــادية، والمش ــك االقتص ــاتالم ألن وذل ــت لكي ــا ليس ــا أن إم ــة، تتواله  أو الدول

 : أنواع ثالثة وهي الخاص، القطاع يتوالها

ــة -ا    ــة ملكي ــمل :عام ــاجم تش ــلبة المن ــائلة الص ــة، والس ــالبترول، والغازي ــد ك  والحدي

ــاس ــذهب والنح ــاز وال ــل والغ ــا وك ــي م ــاطن ف ــة األرض، ب ــل والطاق ــورها، بك  ص

 الدولــة تتــولى أن فيجــب أساســاً نصــراًع الطاقــة فيهــا تكــون التــي الكبــرى والمصــانع

  . وخدمات عينا الناس على وتوزيعها استخراجها

 

 مـن  تنشـئه  ومـا  بأنواعهـا،  ضـرائب  مـن  الدولـة  تأخـذه  مـا  وهـي  :دولـة  ملكية -ب     

 مرافـق  علـى  الدولـة  تنفقهـا  وهـذه  العامـة،  الملكيـة  غيـر  فـي  وزراعـة  وصـناعة  تجارة

 . والبني التحتية  الدولة

 وفــق األفــراد بهــا يتصــرف وهــذه األخــرى، األمــور وهــي :الخاصــة الملكيــة ثــم-ج   

 .الشرعية األحكام

ــواله واحــداً قســماً الملكيــات هــذه جعــل إن      ــة تت ــواله أو الدول  ال الخــاص القطــاع يت

 ألنهـا  االقتصـاد  فـي  الشـيوعية  النظريـة  فشـلت  وهكـذا  الفشـل،  ثـم  األزمـات  يسبب أن بد

ــت ــات جعل ــا الملكي ــاتتو كله ــة، اله ــت الدول ــا فنجح ــو فيم ــه ه ــواله بطبيعت ــة تت  الدول

 األفـراد  يتـواله  أن طبيعتـه  مـن  هـو  فيمـا  وفشـلت  ونحوهمـا،  والبتـرول  الثقيلـة  كالصناعة

. االنقـراض  إلـى  الحـال  بهـا  وصـل  ثـم  المتوسـطة،  والمصـانع  والتجـارة  الزراعـة  كغالب
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 جعلــت نهــاأل وذلــك حــين، بعــد لالنقــراض واصــلة وهــي الرأســمالية، فشــلت وكــذلك

ــراد ــا تمتلــك والمؤسســات والشــركات األف ــة فــي داخــل هــو م ــالبترول العامــة الملكي  ك

ــاز ــواع وكــل والغ ــة أن ــة األســلحة ومصــانع الطاق ــى الثقيل ــا، الحساســة حت ــت منه  وبقي

 السـوق  اقتصـاد  حريـة  بـاب  مـن  ذلـك  وكـل  الملكيـة،  أنـواع  كـل  في السوق خارج الدولة

 مــن المتســارع واالنهيــار المتتاليــة الهــزات هــذه النتيجــة فكانــت والعولمــة والخصخصــة

  . أخرى إلى مالية مؤسسة ومن آخر إلى مالي سوق

 

III   (المالية األزمة حلل اإلسالمي البديل:   

 :االقتصادية األزمات مسببات كل منعي اإلسالمي االقتصادي النظام    

 النائبـة  األوراق إصـدار  وأن غيـر،  ال النقـد  همـا  والفضة الذهب يكون أن على نص فقد 

 فـال  وبـذلك . الطلـب  حـال  وتسـتبدل  القيمـة  بكامـل  والفضـة  بالذهب مغطاة تكون أن يجب

 .تتغير ال ثابتة ذاتية قيمة للنقد يكون بل األخرى، بالدول دولة ألية ورقي نقد يتحكم

 دون المحتـاجين  لمسـاعدة  اإلقـراض  وجعـل  فضـل،  أو نسـيئة  ربا أكان سواء الربا منع 

 والمـزارعين  المحتـاجين  إلقـراض  بـاب  المسـلمين  مـال  بيـت  وفي المال، أسر على زيادة

 .ربا دون لهم مساعدة

 تـداول  وحـرم  اإلنسـان،  يملـك  ال مـا  بيع فحرم المشتري، يحوزها أن قبل السلع بيع منع 

 النصـب  وسـائل  وحـرم  الباطلـة،  العقـود  عـن  الناتجـة  واألسـهم  والسندات المالية األوراق

 والمؤسسـات  األفـراد  ومنـع . الملكيـة  حريـة  بـدعوى  الرأسـمالية  هـا تبيح التـي  واالحتيال

 والطاقـة  والمعـادن  كـالبترول  العامـة،  الملكيـة  فـي  داخـل  هـو  مـا  امتالك من والشركات

 فقـد  وهكـذا   .الشـرعية  األحكـام  وفـق  تتوالهـا  الدولة وجعل الوقود في المستعملة والكهرباء
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 اإلنسـان،  شـقاء  تسـبب  االقتصـاد  فـي  أزمةو اضطراب كل اإلسالمي االقتصادي النظام عالج

  . مخلوقاتهل يصلح ما يعلم الذي العالمين رب فرضه نظام فهو

 التـي  األرض فـي  متمثلـة  اإلنسـان  لوجـود  لبنـة  وضع اإلسالمي االقتصادي النظام إن 

 اآلخـرين  بـأقوات  الـبعض  يـتحكم  أن خطـورة  مـدى  بـين و ،إلحيائها وجل عز الخالق دعانا

 .وغيرها الوهمية والمضاربات الربا خالل من بينهم تصادياالق الفساد ونشر

 األزمـة  لوجـود  المباشـر  السـبب  هـو  يكـون  وقـد  الربا يحارب اإلسالمي االقتصاد إن 

 ، 15)يمحقُ اللَّه الربا ويربِـي الصـدقَات واللَّـه ال يحـب كُـلَّ كَفَّـارٍ َأثـيمٍ       ( الحالية االقتصادية

 علـى  يحـض  اإلسـالم  إن فيـه  يقـال  مـا  أقـل  ولكن مطول، لبحث تحتاج قد التحريم وحكمة

 اآلخـر  حاجـة  أحـدهم  ينتهـز  أن أو ،الـبعض  لبعضهم البشر استغالل وعدم واإلنتاجية التعاون

 دورة واسـتمرارية  اإلنتاجيـة  للـدورة  مصـدراً  النقـود  تكـون  وأن الربا عملية في معه ليدخل

 وفـق  البـديل  وضـعت  السـابقة  اآليـة  أن كمـا    . ذاتهـا  بحد سلعة النقود تكون أن ال الحياة

 بـأن  هنـا  والمتمثـل  بالبـديل  يـأتي  أن إال شـيء  عـن  ينهى ال الذي اإلسالمي التشريع منهج

 فـي  الـدولي  المسـتوى  علـى  تطبيقـه  تم اجتماعي تكافل نظام والصدقات الصدقات، اهللا يربى

 حتـى  منهـا  اسـتفاد  ولكـن  المسـلم  ىعل مقتصرة تكن لم وفوائدها العزيز بن عمر الخليفة عهد

 . األخرى الرساالت من الذمم أهل

 كبيـرة  بصـورة  يعتمـد  العزيـز  عبـد  بـن  عمـر  الخليفة عهد في االقتصادي الريع وكان 

 لحسـابه  تـدخل  الدولـة  تكـن  ولـم  .المـالي  الضريبي بالنظام تسميته يمكن ما وهو الزكاة على

 أن إلـى  متروكـاً  األمـر  كـان  ولكـن  ،قانونياً مومالحقته الزكاة دافعي من المتهربين ومحاسبة

 مخالفـة  مـن  خوفـاً  المسـلمين  مـال  لبيت ماله زكاة بإحضار طوعية بصورة شخص كل يقوم

 .اهللا
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 بأدائهـا  مطالـب  والمسـلم  والصـوم  كالصـالة  اإلسـالم  أركـان  مـن  ركن الزكاة وألن 

ـ   هـدم  فإن. المجتمع خدمة في ريعها يصرفل  نيالمسـلم  اسـيم  ال النـاس  جعـل  ركنهـذا ال

 . الحالية المالية األزمة في الحال هو كما وأضراره الربا براثن تحت يقعون

 عـالمي  اقتصـاد  بنـاء  وكيفيـة  التجاريـة  معامالتلل كبيراً اهتماما أولى اإلسالمي التشريع 

 لبنـاء  صـفات  مـن بـه   يتحلـى  أن يجـب  ومـا  .اإلنسان طليعته وفي اإلنتاج عوامل من بدءاً

 العمليـة  باألسـباب  األخـذ  ولكـن  ،والتقـوى  الـورع  على فقط يقتصر ال ينمت إنساني اقتصاد

 العقـود  كتابـة  وكيفيـة  وباطنهـا  األرض علـى  يوجد وما ،والهواء المياه من الطبيعة واستغالل

 الرخـاء  أو الحاجـات  مسـتوى  علـى  سـواء  النـاس  ينفـع  بما المتاجرة على والحث التجارية

 . االجتماعي

 العصـر  فـي  اإلسـالمية  التشـريعات  بعـض  تطبيـق  إمكانيـة  ىمد العملي الجانب وأثبت 

 أن التقليديـة  البنـوك  تسـمى  مـا  أو الربويـة  البنوك من الكثير جعلت حتى ،نجاعتها و الحديث

 تنشـئ  أن حرجـاً  تجـد  لـم  العريقـة  التقليدية البنوك تلك وحتى مستقلة إسالمية مصارف تنشئ

 المصـارف  تلـك  خطـوات  كانـت  إن النظـر  فبصرو .اإلسالمية الطريقة على للتعامل أقساماً

 بعـد  المتعـاملين  مـن  عـدد  أكبـر  لجـذب  فقط أو اإلسالمية المنظومة وفق بالتعامل قناعة عن

 فـإن  الحـالتين  كـال  فـي  أن إال عمالئهـا  مـن  الكثير استقطاب في اإلسالمية البنوك نجحت أن

 .إهمالها بعد من طريقها تشق بدأت اإلسالمية التعامالت

 الصـورة  وهذه البحر في تبحر زالت ما وهي السمك كبيع نملك ال ما حرم إلسالميا التشريع 

 ،العقاريـة  السـندات  من الكثير في وهمية مضاربات من نراه لما مشابهة البيع أنواع من البسيطة

 تـدخل  أن دون وتشترى تباع جامدة سلعة مجرد النقود خاللها من أصبحت والتي المالية واألوراق

 أن نجد فلهذا . وغيرها المصانع وإنشاء الزراعية األراضي بإحياء الملموسة اإلنتاجية العمليات في
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 ال التـي  كاالشتراكية عليهم مغضوباً المجتمع أفراد يجعل ال فهو اقتصاده في حتى وسطيا اإلسالم

 أن في الضالين لبعض العنان تترك التي كالرأسمالية أو ،استثنائية حاالت في إال التملك للفرد تجيز

 مـن  الجميع منها تضرر التي الحالية العالمية االقتصادية كاألزمة االقتصادية األزمات في يتسببوا

  16.عرق أو معتَقَد بين تمييز دون

  :الخالصة  

 ،إن الشريعة اإلسـالمية بمـا تحملـه فـي جانبهـا االقتصـادي مـن عدالـة فـي التوزيـع              

وعلــى  ،ســتغالل واالحتكــار والبيــوع الفاســدةوتكافــل اجتمــاعي ومحاربــة لكــل أشــكال اال

مبـدأ المشـاركة   " العمل لتحقيق مبدأ حـد الكفايـة ومـن نظـام صـيرفي تمـويلي قـائم علـى        

المشــروعات الممولــة علــى  اختيــاروعلــى تمويــل يرتكــز فــي ، " فــي الــربح والخســارة

ــى أن    ــينات إل ــات والتحس ــروريات والحاجي ــدأ بالض ــات تب ــالح  يأولوي ــى المص ــل إل ص

ــلة ال ــتهالكية   الو  ،مسترس ــروعات االس ــبعض المش ــل ل ــتنادتموي ــروض   باالس ــى ق إل

ــارمين   ــويض الغ ــل تع ــاة تكف ــى مؤسســة زك ــنة وعل ــل ، حس ــديس العم ــدأ تق ــى مب وعل

ــرام و  ــذ الغــش والكســب الح ــة ........... والكســب الحــالل ونب ــادئ كفيل ــذه المب ــل ه ك

حـل مثـل هـذه األزمـة      فعالً بـأن تجعـل الشـريعة اإلسـالمية الغـراء هـي األقـدر علـى        

ــوازن   ــه إلــى شــاطئ األمــان وإلــى االســتقرار والت ــدولي برمت ــادة المجتمــع ال وعلــى قي

 العصـر  عديـد مـن الحلـول لمشـكالت    ال يقـدم  هـو بالفعـل نظـام   . االقتصادي واالجتمـاعي 

  .تطبيقولكن تحتاج إلى صياغة وبلورة حتى تكون قابلة لل

  :التوصيات والمقترحات 
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ــض ال   ــي بع ــا يل ــاد   وفيم ــادئ االقتص ــى مب ــا عل ــي غالبيته ــد ف ــي تعتم ــات الت مقترح

ولكـن تحتـاج إلـى صـياغة      العصـر  عديـد مـن الحلـول لمشـكالت    ال يقـدم  الـذي اإلسالمي 

   :والتي قد تسهم في مواجهة تلك األزمة .تطبيقوبلورة حتى تكون قابلة لل

ــوك  )1 ــات للبن ــزام الحكوم ــديون"إل ــع ال ــن بي ــالتوقف ع ــريعة " ب ــرم بالش ــو مح وه

أي " بيـع الكـالئ بالكـالئ   "سالمية حيث نهـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن       اإل

حيـث تـتم زيـادة المـدة مقابـل      " منـع جدولـة الـديون   "بيع الـدين بالـدين، كمـا يجـب     

  .زيادة الفائدة وهو محرم في الشريعة اإلسالمية حيث إن النقود ال تلد نقودا

وهــو أحــد أدوات " ى الهــامشبــالتوقف عــن البيــع علــ"إلــزام الحكومــات للبنــوك  )2

ــريعة      ــرم بالش ــو مح ــرة وه ــة األخي ــي اآلون ــرت ف ــي انتش ــة الت ــتقات المالي المش

اإلسالمية حيـث نهـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن بيـع مـا ال نملـك حيـث            

، وهــي أولــي الخطــوات التــي اتخــذتها الحكومــة األمريكيــة "ال تبــع مــا ال تملــك"قــال 

  .ن الرئيس األمريكي منع البيع على الهامش في بداية األزمة عندما أعل

ــوك   )3 ــات للبن ــزام الحكوم ــود "إل ــق النق ــن خل ــالتوقف ع ــوك  " ب ــوم البن ــث تق حي

ــندات،    ــل الس ــراض مقاب ــع اإلق ــع من ــع، م ــن ودائ ــديها م ــا ل ــاإلقراض بضــعف م ب

ــتخدام  ــتثمار"واس ــرى  " صــكوك االس ــركات الكب ــات والش ــل الحكوم ــة لتموي ــأداة مالي ك

  .ئدةبديلة عن السندات بفا

ــى  )4 ــل عل ــة "العم ــات االحتكاري ــع الممارس ــن  " من ــركات م ــوك والش ــبعض البن ل

ــال    ــار، وق ــى الشــرع عــن االحتك ــث نه ــة، حي ــد عالي ــدينين بفوائ ــل الم خــالل تحمي

  ".المحتكر ملعون والجالب مرزوق"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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ــتخدام  )5 ــالمية "اس ــل اإلس ــيغ التموي ــناع   " ص ــاركات واستص ــات ومش ــن مرابح م

ال عــن القــروض بفائــدة وهــي محرمــة بإجمــاع العلمــاء، ومــن مميــزات التمويــل بــدي

اإلسالمي أن محل العقـود هـي سـلع وبضـائع ولـيس نقـودا وهـذا يخلـق التـوازن فـي           

العرض بـين السـلع والنقـود، كمـا يسـاعد التطبيـق العملـي لصـيغ التمويـل اإلسـالمي           

  .له على تأكد المصرف من استخدام التمويل في الغرض المخصص

ــارف  )6 ــتخدام المص ــة"اس ــامش الربحي ــتخدام  " له ــدة، واس ــعار الفائ ــن أس ــديال ع ب

الــذي يعــد حــافزا لجميــع األطــراف لنجــاح " مبــدأ المشــاركة فــي الــربح والخســارة"

  .المشروع

ــدأ  )7 ــة وفــق مب ــأمين التقليدي ــأمين التعــاوني"أن تعمــل شــركات الت والبعــد عــن " الت

  .توافق مع أحكام الشريعة اإلسالميةشراء المخاطر واستخدام منهج التكافل الم

مــن قبــل البنــوك المركزيــة علــى المؤسســات الماليــة " الرقابــة المصــرفية"زيــادة  )8

بغــرض التأكــد مــن االلتــزام بمقــررات لجنــة بــازل والعمــل علــى تخفــيض المخــاطر 

  .والتأكد من تطبيق ضوابط منح التمويل .المصرفية

األسـواق الماليـة وذلـك لمقابلـة      فـي " ضـخ السـيولة النقديـة   "استمرار الـدول فـي    )9

ــركات     ــانع والش ــة للمص ــيولة النقدي ــوفير الس ــودعين، وت ــن الم ــة م ــحوبات النقدي الس

التي تحتـاج إلـى تمويـل مـن البنـوك لتمويـل عملياتهـا اإلنتاجيـة، وهـو مـا قـام بـه             

  .عديد من الدول 

للمــودعين بحيــث تحــافظ علــي الثقــة " ضــمان الودائــع"قيــام الحكومــات بــإعالن  )10

لجهاز المصرفي والـذي يشـكل عصـب االقتصـاد القـومي للـدول، وهـو مـا قـام بـه           با

 .أيضا عديد من الدول
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