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ح�سرت يف الفرتة 17-18 من �سهر ابريل 2013م امللتقى الرابع للتاأمني التعاوين يف دولة الك�يت، 
وقد اثريت ق�سايا عديدة يف التاأمني التعاوين، واأريد يف هذا العدد اأن اأ�سارك القارئ الكرمي بع�س 

م�سائل هذه ال�سناعة الهامة والتي اأخذت يف النم� يف بع�س البالد الإ�سالمية.
اأحدها   ، عدة   اأق�سام  اإىل  اأغرا�سها  بح�سب  تنق�سم  ال�سرعية  املالية  العق�د  اأن  املعل�م  فمن 
التمليكات ، وهي ما يق�سد بها متليك �سيء ، �س�اء كان عيًنا )منزل( اأو منفعة )منفعة املنزل( . 
واتفق الفقهاء على اأنه اإذا كان التمليك بع��س فالعقد عقد معاو�سة ، كعقد البيع وعقد الإجارة 
مما فيه معاو�سة ومبادلة بني طرفني ، واإن كان التمليك بغري ع��س ، فالعقد عقد تربع كالهبة 

والإعارة وال�قف .
وعقد التاأمني ب�سفته احلديثة ظهر قبل عدة قرون ، وه� اأن يلتزم امل�ؤمن له بدفع ق�سط حمدد اإىل 
�سركة التاأمني مقابل دفع تع�ي�س معني عند حتقق خطر معني ، وه� عقد معاو�سة ملزم للطرفني، 
وقد اأفتى جمه�ر الفقهاء املعا�سرين واملجامع الفقهية بعدم ج�از عقد التاأمني املذك�ر، ابتداًءا 

من ابن عابدين -رحمه اهلل تعاىل- ، ب�سبب عن�سر الغرر يف العقد وه� جهل العاقبة .
وبناء على هذا امل�قف الفقهي ، طرحت املجامع الفقهية وهيئات اأهل العلم ، بدياًل لذلك ما عرف 
بالتاأمني التعاوين اأو التكافل، واعترب عقد التكافل عقد تربع ولي�س عقد معاو�سة ، وه� من قبل 
اأحد  اآثار املخاطر التي ت�سيب  التعاون على الرب لأن كل م�سرتك يدفع ا�سرتاكه تربًعا لتخفيف 

امل�سرتكني اأو بع�سهم . واعترب عقد التاأمني التعاوين قيا�ًسا على عقد الهبة امل�سروطة .
وقد عّرف الفقهاء الهبة باأنها عقد يفيد التمليك بال ع��س حالة احلياة تط�ًعا . ون�ست املادة 
لكن  حنفي(  )مذهب  ع��س  ب�سرط  الهبة  ت�سح  اأنه  على  العدلية  الأحكام  جملة  من   )855(
الهبة  وه�  العقد  يخالف مقت�سى  لأنه  العقد  يبطل  الع��س �سراحة  ا�سرتاط  اأن  يرون  ال�سافعية 

بدون ع��س .
ويف بع�س الق�انني املدنية ، يج�ز لل�اهب -دون اأن يتجرد عن نية التربع- اأن يفر�س على امل�ه�ب 
له القيام بالتزام معني كاإلزام امل�ه�ب له اأن يع�ل ال�اهب حتى م�ته ، اأو اأن يدفع له اإيرادًا مرتًبا 
مدى احلياة )نقاًل عن الفقه الإ�سالمي للزحيلي( . وبذلك يك�ن عقد الهبة امل�سروط ، عقد تربع 

ابتداًءا ، وعقد معاو�سة انتهاًء .
اإدارة  التاأمني هي �سركة  اأن �سركة  اأرى  فاإنني   ، التعاوين  التاأمني  العمل يف  وبناًءا على ممار�سة 
للمحافظ التاأمينية التي جتمع ا�سرتاكات املتربعني تعاونا، وتديرها ل�ساحلهم مقابل اأجر. اأما 
التاأمينية فهي وعاء له �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة عن �سخ�سية ال�سركة ال�كيل لإدارة  املحفظة 
اأمام  ميثله  من  وتعيني  الرقابية،  اجلهات  لدى  خا�س  �سجل  يف  ت�سجيله  ويجب  املحفظة،  هذه 

ال�سركة. وبناء على ذلك يت�سمن نظام التاأمني التعاوين ثالثة وثائق قان�نية: 
اأولها: عقد التاأمني التعاوين بني امل�سرتك وال�سركة باعتبارها مديرة للمحفظة التاأمينية، ولي�س 

مالكة لها، وتلتزم بالتع�ي�س وكالة عن امل�سرتكني ولي�س اأ�سالة. 
اأجر  ويحدد  طرف  كل  التزامات  يحدد  ال�سركة  وبني  التاأمينية  املحفظة  بني  اإدارة  وثانيها:عقد 

ال�كالة، كما يحدد اأجر اإدارة املحفظة ال�ستثمارية للم�سرتكني اأو ح�سة م�ساربة. 
وثالثها: عقد ان�ساء املحفظة التاأمينية ي�قعه كل م�سرتك يف املحفظة ي��سح حق�ق والتزامات كل 

واحد جتاه املحفظة. 
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اأن  اإليها  املن�سمة  الدول  تعتقد  كما  الغ�س،  مبحاربة  الأع�ساء  دولها  العاملية  التجارة  منظمة  تطالب 
ان�سمامها اإىل منظمة التجارة �سيقلل من حالت الغ�س التجاري. لكن حجم الغ�س التجاري بلغ )5-
10%( �سن�يًا من حجم التداول التجاري العاملي ما قيمته )780( مليار دولر، بينما ميثل حجم الغ�س 
التجاري يف الدول العربية )50( مليار دولر ما ن�سبته 6.4% من حجم الغ�س التجاري عامليًا. منها )7( 

مليارات دولر يف منطقة اخلليج )4( مليارات منها ُت�ستهلك يف ال�س�ق ال�سع�دي. 
اإن غ�س الطعام قدمي قدم الإن�سان، وقد تتالت الف�سائح يف الآونة اخلرية يف اأغلب دول العامل وملختلف 
اأن�اع الأغذية، فف�سيحة حل�م اخلي�ل التي ح�سلت م�ؤخرًا �سملت ايرلندا وبريطانيا وفرن�سا وه�لندا 
على  وال�سباكيتي  الالزانيا  منتجات  احت�اء  ف�سيحة  وكذلك  وبلغاريا،  ول�ك�سمب�رج  واأملانيا  و�س�ي�سرا 
اإ�سافة اإىل ف�سائح حقن الأح�سنة باأدوية ومن�سطات ت�سكل خطرا  30%-100% من حل�م الأح�سنة. 
ج�سيما على ال�سحة الب�سرية. كما �سحبت �سركة �س�يدية 6000 كعكة بال�س�ك�لته املل�ثة من 23 دولة 
على  الرنويجية  الأغذية  مراقبة  هيئة  عث�ر  ذلك  و�سبق  قطعة.   1800 منها  اأتلفت  قد  ال�سني  وكانت 
حلم اخلنزير بن�سبة 60% يف حلم ي�ستعمل يف البيتزا يف حني اأنه م�سنف على اأنه حلم بقر. وكذلك 
ف�سائح الكعك املطه� على البخار يف �سنغهاي والذي احت�ى م�ادًا حافظة حمظ�رة كيمائيًا. وقد ظهرت 
ف�سائح منتجات اللنب املل�ثة مبادة كيميائية �سامة، وف�سائح الزيت املعاد اإنتاجه من ف�سالت الطعام 
يف املطاعم ال�سينية والذي ُي�س�ق لإعادة ا�ستخدامه كزيت للطهي من جانب امل�ستغلني. وقد �سبق ذلك 
مر�س جن�ن البقر عام 1986 يف بريطانيا واأنفل�نزا الطي�ر واخلنازير والقائمة تط�ل. ومما لبد ق�له 
اأن جن�ن البقر كان �سببه اإطعام املا�سية م�ادًا مل�ثة مك�نة من خراف نافقة فرمها املزارع�ن وخلط�ها 

بعلف املا�سية بخالف الفطرة التي فطر اهلل عليها خمل�قاته.
املنتهية  والأ�سماك  بال�سامل�نيال،  امل�ساب  كالدجاج  اخلليج  دول  الفا�سدة  الأغذية  ف�سائح  وطالت 
يف  و�سحمه  اخلنزير  حلم  مك�نات  واكت�ساف  الآدمي،  لال�ستخدام  ال�سالح  غري  واللحم  ال�سالحية، 
احلمري  وحل�م  واجلالتني  الزبادي  ولنب  واحلليب  الألبان  منتجات  ف�سائح  اإىل  اإ�سافة  ال�سلع.  بع�س 
التي  امل�ساعدات  الف�ساد  بل طال  اأخرى.  الفا�سدة يف بالد عربية  اللح�م  و�سحنات  والقطط  والكالب 
قدمت لالجئني ال�س�ريني يف الأردن حيث وزعت منذ اأيام اأغذية فا�سدة عليهم، وكاأن م�ساب النا�س 

واآلمهم ل يكفيهم.
ي�ستنتج مما �سبق اأن ق�سية الغ�س عم�مًا وغ�س الطعام وف�ساده هي ق�سية �سل�ك، �س�اء اأكان �سل�ك فرد 
اأم �سل�ك منظمات اأو حتى �سل�ك دول، ف�ساحب الطعام يف حديث ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ه� 
فرد، ويف ف�سائح ال�سني الغذائية كان الغ�س م�سدره �سبكات منظمة حيث ُفككت 60 �سبكة كربى غري 
�سرعية، واعتقل اأكرث من 700 م�ستبه به، وراأى وزير البيئة الربيطاين اأنه ثمة )م�ؤامرة اإجرامية دولية( 
وراء تفاقم ف�سيحة حل�م اخلي�ل. وُيعد انخراط �سال�سل مطاعم �سهرية كان الغ�س قد ح�سل فيها، 
والتي تتاألف من اأكرث من 630 فرعًا يف اخلليج، ه� دليل على اأن غ�س الطعام �سار �سل�َك جماعات، 
وه� �سل�ٌك مدرو�ٌس وخمطٌط، وغالبًا ما ت�سرتك فيه ع�سابات منظمة تاأخذ من بع�س املرافئ واملعابر 

احلدودية م�ستندًا ومنطلقًا اأ�سا�سيًا لعملها، وت�سرتك فيها بع�س خمتربات الفح�س اأي�سًا.
لذلك فاإن ف�ساد الطعام الآدمي وغري الآدمي اإمنا ه� �سل�ك مبني على غ�س يق�م به اأ�سخا�س فا�سدون 
طماع�ن منحرف�ن لي�س لديهم رادع اأخالقي ولبد من ردعهم بق�ة ال�سلطان وحجرهم ب��سفهم �سفهاء 
لأنها  ككل  العاملي  لالقت�ساد  م�ؤذية  اآثار  الطعام هي  فاآثار غ�س  الكائنات احلية.  بحق جميع  اأجرم�ا 
العامل  فاأكرث من 868 ملي�ن �سخ�س من �سكان  العاملي،  الغذائي  الأمن  ت�ساعد يف زيادة حجم فج�ة 

د. �سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

منتجات احلالل كمعزز ل�سالمة الغذاء 
وبديٌل عن ف�سائح ف�ساده 



يعي�س�ن يف ج�ع مزمن )اإح�سائيات ح�سب م�قع الفاو(، بل اإن طفاًل مي�ت كل خم�س ث�اين من اجل�ع، وتطال الآثار ال�سيئة 
اأذية الأفراد والقت�ساد الكلي على حد �س�اء، فغ�س املنتجات م�ؤداه انخفا�س �سادرات الدولة التي ح�سل الغ�س يف منتجاتها، 
اإ�سافة لزعزعة ثقة امل�ستهلكني بتلك املنتجات، فامل�ستهلك الأوربي مثاًل مل يعد يثق بال�جبات �سبه اجلاهزة ذات املن�ساأ الأوربي، 

كما �سعفت ثقته باأجهزة رقابة الأغذية الأوربية اأي�سًا. 
ال�سياحة، وتهتز �سمعة اجل�دة يف  اأزمة خانقة يف قطاعات �سناعة الأغذية، وتن�سحب الأزمة على تراجع قطاع  ي�سبب ذلك 
البالد املنتجة للمنتجات املغ�س��سة. ُي�ساف اإىل ذلك حتمل تكاليف التخل�س من جميع املنتجات امل�سك�ك فيها، اإل اأن اخل�سارة 
وتزيد  الجتماعية،  التكاليف  اأعباء  تزيد  وهذه  وخ�سارة �سحتهم،  النا�س مب�تهم  ل ميكن جتاوزها هي خ�سارة  التي  الأكرب 

خ�سارة الطاقات الب�سرية املنتجة.
للمجتمع  بالن�سبة  احلل�ل  تلك  وتبداأ  اأنف�سهم،  املف�سدين  الطعام مبكافحة  اإف�ساد  مكافحة  حل�ل  ت�ستند  �سبق،  ما  على  وبناء 
اأمر خطري الأثر على امل�سلم،  الإ�سالمي بال�ق�ع يف حتذير عظيم، فالتحذير من غ�س الطعام ُيخرج امل�سلم من دينه، وهذا 
ربِة طعاٍم، فاأدخَل يَدُه فيها، فنالت اأ�سابُعُه بلاًل. فقاَل: ما هذا يا �ساحَب  ُ عليِه و�سَلَّم على �سُ ِ �سَلّى اهلَلّ للحديث: مّر ر�س�َل اهلَلّ
ا�ُس؟ من َغ�َسّ فلي�َس مِنّي )�سحيح م�سلم:  عاِم كي يراُه الَنّ ! قاَل اأفال جعلَتُه ف�َق الَطّ ِ ماُء يا ر�س�َل اهلَلّ عاِم؟ قاَل: اأ�ساَبتُه ال�َسّ الَطّ
102(. ويف رواية لأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: من غ�س فلي�س منا )ال�سي�طي: 8879(، 

وبهذا يك�ن اأي غ�س )مطلقًا( خُمرٌج للم�سلم عن ِمّلة الإ�سالم كلها. 
وتق�مي  الب�سري،  ال�سل�ك  تبداأ برتبية  الأطعمة خ�س��سًا على م�ست�يات عديدة  الغ�س عم�مًا وغ�س  وت�ستند عمليات مكافحة 

املنحرف منه، ثم باإيجاد بدائل فعالة. 
تربية ال�سل�ك: وهي تربية تك�ن منذ ال�سغر لأن من ن�ساأ وترعرع على الف�ساد ي�سعب اإ�سالحه بعد ذلك بغري و�سائل . 1

�سياأتي ذكرها لحقا حيث العق�بات الرادعة لتق�مي ال�سل�ك، يق�ل الدكت�ر القر�ساوي: "اأن ل تعّ�د النف�س ما متيل به 
اإىل ال�سره ثم ي�سعب تداركها فتعّ�د من اأول الأمر على ال�َسداد فاإن ذلك اأه�ن من اأن ُتدّرب على الف�ساد ثم ُيجتهد يف 
اإعادتها اإىل الإ�سالح". اإن الرتبية ال�سحيحة ت�ساعد يف ت�سحيح ما ف�سد من ال�سل�ك بتكاليف ووقت اأقل، خا�سة اأن 

امل�سلم ُيفرت�س فيه اأنه وّقاف عند حدود اهلل وملتزم بها. 
اإن ت�سليط ال�س�ء على الرتبية ال�سحيحة اأمٌر هاٌم وحي�ٌي، فالفرد ل غنى عنه، وامل�ؤ�س�سات مهما كربت )كحالة الحتاد 
الأوروبي( قد تك�ن غري ملتزمة بتنفيذ الق�اعد التي ت�سعها اأو اأنها غافلة عما يح�سل، فقد ُو�سعت عالمات ت�ؤكد اأن 
)منتجات معينة( ُم�سنعة يف الحتاد الأوروبي ل�سمان �سالمتها من الناحية ال�سحية، لكن ف�سيحة حل�م البقر التي ُد�ّس 
فيها حلم احل�سان اأثبتت عدم فعالية الرقابة اجلماعية دون الفرد ذاته، فاجلماعة تتاألف اأ�سال من الأفراد اأنف�سهم. 

ويت�سمن تربية ال�سل�ك اإر�ساء ق�اعد ناظمة حتدد خيارات الأفراد، ومنها اللج�ء اإىل: 
• على 	 واحلر�س  املنزل،  يف  الأغذية  وحت�سري  الطبيعي  الغذاء  اإىل  الع�دة  وت�سمل  الطبيعية:  ال�قاية  و�سائل 

النظافة لق�له �سلى اهلل عليه و�سلم: النظافة تدع� اإىل الإميان )ال�سي�طي: 3267(، وفح�س الأغذية والتنبه 
دومًا اإىل �سالمة ما ُي�سرتى وما يتم اختياره منها.

• و�سائل الرقابة الإدارية: وت�سمل رقابة الأ�س�اق كفعل ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث ال�سابق 	
وفعل اخللفاء ممن جاء بعده، و�س�ل اإىل تنظيم الرقابة وجعلها جزءا من عمل احلك�مات كما فعل الفاروق 
ر�سي اهلل عنه. فالأ�سل اأن تتمتع الأ�س�اق بال�سفافية والتنظيم لتاأمني ظروف مناف�سة حقيقية. وُيعترب �سن 

الق�انني اجلديدة بغية وقف م�جة ف�سائح الأغذية الفا�سدة و�سيلًة لزمًة، كما فعلت ال�سني.
 تق�مي ال�سل�ك، وذلك من خالل اإجراءات تنظيمية وعق�بات رادعة، ومنها:. 2

• ت�حيد جه�د وعمل ال�سلطات الرقابية بني الأجهزة احلك�مية لأن عدم كفاءة طرق التفتي�س ُت�سّيع اجله�د 	
وُتفرقها. وين�سح باإ�سراك ال�سلطات الإقليمية ملجابهة اأعمال الغ�س بعد اأن �سار الغ�س عماًل منظمًا، فالدول 
اأو  ال�اقعة  وتتبع اجلرائم  املالب�سات  لفهم  )الي�روب�ل(  الأوربية  ال�سرطة  معًا عرب  بالتعاون  تق�م  الأوربية 

التي قد تقع.
• ف�سح ال�سركات املنتجة وامل�زعة واإنزال العق�بة فيها كما ح�سل يف اأوروبا، وعدم اإتباع �سيا�سة النعامة بد�س 	

الفاعلني  اأن تطال جميع  اأن يك�ن �سررًا خا�سًا، والعق�بة يجب  الراأ�س يف الرتاب، فالغ�س �سرر عام قبل 



املت�رطني لق�له �سلى اهلل عليه و�سلم: اإمنا اأهلك الذين َمن قبلكم، اأنهم كان�ا اإذا �سرق فيهم ال�سريُف، 
. واإين، والذي نف�سي بيِده! ل� اأنَّ فاطمَة بنَت حممٍد  ترك�ه. واإذا �سرق فيهم ال�سعيُف، اأقام�ا عليه احلدَّ
�سرقت لقطعُت يَدها )�سحيح م�سلم: 1688(. ويعترب من العق�بات الرادعة و�سع لئحة �س�داء باملنتجني 
باأ�سماء  جديدة  م�ؤ�س�سات  ت�سكيلهم  من  ملنعهم  امل�ؤ�س�سات  تلك  �سمن  وكاأفراد  كم�ؤ�س�سات  وامل�زعني 
اأخرى. وتلعب غرف التجارة وال�سناعة دورا مهما يف الت�عية ورقابة الغ�س واإنزال العق�بات باأع�سائها.

• اإ�سراك منظمات املجتمع املدين ملراقبة �سالمة الأغذية، كحماية امل�ستهلكني ومنظمات اخل�سر. وقيامها 	
اأ�س�ة مبا فعلته الهيئة الرنويجية برفع دع�ى �سد منتج اللحم امل�سنع بعد  باإقامة الدعاوى القان�نية، 
ويعترب  "الكباب".  باعة  "حالل" لدى  بخامت  كميات من حلم اخلنزير يف منتجات دمغت  العث�ر على 
الأطراف  بكل  هامة  مالية  خل�سائر  ملحقًا  ط�يلة  وملدد  ال�سك�ك  ح�له  حت�م  منتج  اأي  مقاطعة  �سالح 
امل�س�ؤولة عن الف�ساد والغ�س. ولبد من مراعاة عدم ال�سماح للمنتجني ومعّدي الأغذية بالإ�سراف على 
عمليات املراقبة نهائيًا، فما ح�سل يف الحتاد الأوروبي ثبت خط�ؤه حيث ل ميكن لطرف ينبغي اأن يراقب 

عمله اأن يت�ىل املراقبة بنف�سه.
• التكاليف املبا�سرة وغري املبا�سرة الناجتة عن 	 ال�س�ق وحتميلهم  اإجبار املت�سببني ب�سحب الب�ساعة من 

اإىل  الفا�سدة  املنتجات  اإعادة  ب�سرورة  امل�ستهلكني  ت�عية  ال�قت  وبنف�س  بها.  قام�ا  التي  الغ�س  اأعمال 
امل�ردين كاإجراء احرتازي كما ح�سل يف فرن�سا.

دعم منتجات )احلالل(، اإن اإجناح م�سرية القت�ساد الإ�سالمي تك�ن من خالل دعم مك�ناته، وقد انت�سرت منتجات . 3
)احلالل( و�سارت ماركة معروفة يف �ستى اأ�سقاع الأر�س، بل اإن من غري امل�سلمني من يبحث�ن عن منتجات حتمل 
هذه العالمة، وتنت�سر هذه العالمة على لفتات كثري من املحالت م�سرية للمنتجات امل�افقة لل�سريعة الإ�سالمية، وقد 

�سار لهذه العالمة معار�س عاملية ج�الة يق�سدها النا�س. 
لكن وحيث اأن الغ�س و�سل اإىل منتجات )احلالل( حيث اأعلنت ال�سلطات الربيطانية م�ؤخرًا العث�ر على بقايا خنزير يف 
نقانق دجاج م�سنفة )حالل( يف مطاعم املدار�س يف و�ستمن�سرت بلندن، وكان قد �سبقها ف�سائح الأغذية )احلالل( يف 

اإحدى الدول العربية حيث اكت�سف احت�اء اأغذية على حلم اخلنزير اآتية من الرنويج.
وكذلك  للمنتجات )احلالل(،  بالرتويج  نيتها  بالإعالن عن  بادرت  قد  العاملية  الإ�سالمي  القت�ساد  وكانت جملتنا جملة 
لل�سركات الإ�سالمية النقية وللمختلطة منها، اإميانًا منها بعاملية عالمة )احلالل( و�سرورة دعم ت�س�يقها بدعم ال�سركات 
اأم  اأكان من خالل غرف التجارة العربية والإ�سالمية  املنتجة مع الدع�ة لإيجاد ال�س�ابط الكافية ل�سمان ج�دتها �س�اء 
من خالل دعم �سركات مراقبة اجل�دة لرتويج هذه العالمة ح�سب املعايري الإ�سالمية. وحيث اأنه ي�جد يف البالد العربية 
والإ�سالمية العديد من منتجي الأغذية ال�سليمة وامل�افقة لل�سريعة الإ�سالمية، والتي ينق�سها الت�عية والإر�ساد، فاإن ت�حيد 

اجتاهاتها لرتويجها حتت تلك العالمة اأمٌر ُم�ساعد على دعمها عامليًا. 
اإن ال�قت منا�سب جدًا ل�ستهداف الأ�س�اق العاملية مبنتجات اإ�سالمية حتمل عالمة )احلالل( يف ظل ازدياد ف�سائح ف�ساد 
الأغذية وغ�سها ح�ل العامل دون ا�ستثناء. فمنتجات )احلالل( هي منتجات تنتمي لدائرة �س�ق املنتجات الطيبة التي تخل� 
من املحرمات، ومن ذلك: الغ�س والتزوير والكذب، واخللّ� من مك�نات اخلمر واخلنزير وامليتة وحلم الكلب وحلم احلمار 
وما �سابه من حمظ�رات حظرتها �سريعة الإ�سالم، ف�ساًل عن الذبح بالطريقة الإ�سالمية تلك الطريقة التي ثبت �سحتها 

ومالءمتها للح�م القابلة لال�ستهالك الآدمي.
ومما ُي�سار اإليه اأن ف�سائح �سالمة الدواء وف�ساده ل تقل �ساأنًا عن ف�سائح �سالمة الغذاء وف�ساده، والفارق بينهما اأن الثاين 
م�سبب، بينما الأول معزز لل�سرر يف ال�قت الذي يجب اأن يك�ن �سببًا لتجاوز اآثاره،  لذلك ناأمل اأي�سًا اأن حتمل منتجات 

الأدوية عالمة )احلالل( م�ستقباًل. 
ويجب األ يغيب عن بال اأ�سحاب الأم�ال، وهم فئة املنتجني ومالك امل�سانع واملعامل، ال�س�ؤال الثالث، )وعن ماله من اأين 
اكت�سبه وفيم اأنفقه؟(، كما ل يجب اأن يغيب عن بال امل�ستهلكني وهم كل النا�س فاجلميع م�ستهلك�ن، ال�س�ؤال الرابع: )عن 
ج�سمه فيم اأباله؟( حيث ل يج�ز اأن ُيغذى هذا اجل�سم اإل باحلالل حتى ل يفنيه �ساحبه اإل فيما ير�سي اهلل تعاىل. يق�ل 
ال�سادق امل�سدوق �سلى اهلل عليه و�سلم: ل تزول قدما عبد حتى ُي�ساأل اأربع: عن عمره فيم اأفناه؟ وعن علمه ما فعل فيه؟ 

وعن ماله من اأين اكت�سبه و فيم اأنفقه؟ وعن ج�سمه فيم اأباله؟ )�سحيح اجلامع: 7300(. ولهذا فليعمل العامل�ن. 

د. �سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير 
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اإن من�ذج العمل ه� حالة تنب�ؤية ملا ميكن ت�قعه، وه� ميثل خارطة طريق اأو دليل عملي لتحقيق اأهداف العمل. 
التنب�ؤات عند التنفيذ،  التنب�ؤات امل�ستقبلية، وتك�ن م�سداقيته مره�نة بدقة تلك  لذلك يهتم النم�ذج بر�سم 

فالنتائج قد تتحقق وقد ل تتحقق.
املراد  الإجراء  لت��سيح ماهية  العمل  اأهداف  وبدائله، فريكز على  اإجراء معني  بتنظيم  النم�ذج عادة  ويهتم 
اإجنازه، معتمدًا على ر�سم من�ذج للتكلفة وم��سحا منطقية املنافع امل�سممة له على اأ�سا�س �سيناري� اأو اأكرث. 
ل�سمان احلد  واحل�سا�سية  املخاطر  كل من  واملنافع، وحتليل  التكاليف  ر�سم  على  العمل  ي�ساعد من�ذج  لذلك 

الأدنى من درجات عدم اليقني جلعل املخاطر مت�قعة وقابلة للقيا�س.
وبناء عليه، يثري كل من�ذج جديد اأ�سئلة م�سابهة ملا يلي: هل �ستتحقق النتائج فعاًل؟ هل �سيتم مقارنة خيارات 

العمل مب��س�عية؟ ما ه� احتمال انخفا�س املكا�سب املت�قعة؟
كما ُتبنى �سيناري�هات مناذج العمل على الت�ساوؤل التايل: )ماذا يحدث فيما ل�؟(، مثال: ما هي الع�اقب املالية 
اإذا اخرتنا اخلطة املقرتحة من امل�رد )اأ( اأو من امل�رد )ب(؟ ماذا نحتاج كميزانية راأ�سمالية للعام القادم اإذا 

قررنا �سراء مركبات اخلدمة بدًل من ا�ستئجارها؟ هل ال�ستثمار يف التكن�ل�جيا اجلديدة مربر؟ 
وعلى كل حال، ل ت�جد معايري حمددة لبناء من�ذج العمل اأو م�سم�نه ، كما ل ي�جد مناذج اأو ق�الب جاهزة 
متفق عليها عامليًا، بل لي�س هناك من طريقة حمددة لدعم اتخاذ قرارات مفرت�سة بهذا ال�ساأن. لكن ما يجمع 

بني مناذج العمل اجليدة التي ميكن ال�ث�ق بها جمم�عة خ�سائ�س م�سرتكة تدعى )الكتل الأ�سا�سية(. 
النم�ذج امل�سمم بقدرته على حتديد  اإطار )بطاقة قيا�س الأداء(، حيث ترتبط كفاءة  التالية  النقاط  ومتثل 

النقاط الآتية:
حتديد م��س�ع النم�ذج يف اإجراءات واأهداف العمل، فالنماذج ت��سع للتنب�ؤ بنتائج العمل، ولن . 1

تك�ن هناك قيمة لالإجراءات اإل اإذا اأ�سهمت يف حتقيق تلك الأهداف. 
حتديد . 2 يف  ي�ساعد  الغر�س  ففهم  له،  املبا�سر  الت�سميم  اأجل  من  النم�ذج  من  الغر�س  حتديد 

م�ستخدمي النم�ذج، ومن ثم ميكن التعرف على ماهية املعل�مات التي يحتاج�نها لدعم قراراتهم 
وخططهم.

ل . 3 التي  اأو  النم�ذج  تخ�س  التي  التكاليف  بن�د  حتديد  ق�اعد  ي�سع  الذي  التكلفة  من�ذج  اإن�ساء 
تخ�سه، وذلك للم�ساعدة يف حتديد التكاليف ذات العالقة، ومقارنة �سيناري�هات العمل املختلفة.

حتديد وتط�ير املنافع الهامة للنم�ذج لربط العمل ونتائجه مع الأهداف.. 4
تقدير القيم املالية للمنافع التي ي�سعب قيا�سها كميًا، وبيان مدى م�ساهماتها يف حتقيق الأهداف . 5

الإ�سرتاتيجية. فاملنافع غري املالية تعامل يف مناذج العمل بدرجة اأهمية اأقل ل�سع�بات القيا�س، 
مثال ذلك حت�سني م�ست�ى ر�سا العمالء، اأو العالمات التجارية. 

اإزالة جميع ال�سك�ك ح�ل نتائج . 6 حتديد املخاطر وقيا�سها واحلد منها على الرغم من ا�ستحالة 
العمل املت�قعة نهائيًا، فالتنب�ؤ بامل�ستقبل ي�ساعد على احلد من املخاطر فقط.

حتديد احلالت الطارئة وال�ستثنائية القابلة للتحكم. فنم�ذج العمل يقف على بناء افرتا�سات . 7
النتائج  ا�ستهداف م�ست�يات عمل حتقق  بغية  بها  التحكم  التي يجب  الع�امل  حتت�ي غالبًا على 

املت�قعة.
اأو  َيلتب�س  على العديد من الأ�سخا�س مبن فيهم الذين ميلك�ن خلفيات ق�ية يف جمال التحليل  اأنه  لكن ومبا 
التخطيط بني من�ذج العمل وخطة العمل، وحيث يت�جب على وا�سعي اخلطط فهم ما املت�قع منهما فقد اخرتنا 
يف هذا العدد مناق�سة من�ذج العمل مع ال�سادة املهتمني والقّراء الأفا�سل ل�ستمزاج اآرائهم وخرباتهم و�س�ل 
لتحديد الفروقات بينه وبني خطة العمل وا�ستخداماتهما، بغية تط�ير اإدارات امل�ؤ�س�سات القت�سادية مبختلف 

اأ�سكالها واأن�اعها لدعم وتط�ير ال�س�ق القت�سادي الإ�سالمي. 

منوذج العمل 
Business Case

بني  كتفاعل  مقرتحة  طريقة  املناق�سة  م��س�ع 
اأو  الأكادمييني  منهم  �س�اء  واملهتمني  القراء 
والق�سد  الطالب.  وكذلك  اخلرباء  اأو  املهنيني 
الباحثني  بني  تفاعل  اإيجاد  الأ�سل�ب  هذا  من 
بني  جتمع  علمية  م�اد  اإنتاج  بغية  والتطبيقيني 
طرح  وكذلك  الآراء  ل�ستمزاج  الفئات  خمتلف 

امل�ا�سيع امل�ستجدة. 
فاملجلة اإ�سافة لروؤيتها تهدف اإىل ربط الأبحاث 
العملي لتحقيق �س�ق اقت�سادية  بال�اقع  النظرية 

اإ�سالمية فاعلة ي�س�دها الإف�ساح وال�سفافية.

1. Marty Schmidt, Business case costs and benefits, The Business Case Is No Longer Optional, 4 March 
2013, www.solutionmatrixlimited.com 
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على املبع�ث رحمة للعاملني، �سيدنا 
الإ�سالمية  للم�سارف  اأريد  فقد  وبعد،  اأجمعني؛  و�سحبه  اآله  وعلى  حممد 
املجتمعات  يف  الجتماعية  امل�س�ؤولية  من  ب�سيء  تنه�س  م�ؤ�س�ساٍت  تك�ن  اأن 
الإ�سالمية، ومل ُيَرد لها اأن تك�ن كامل�ؤ�س�سات املالية التقليدية، ل هدف ت�سعى 
اإىل حتقيقه �س�ى الربح. لكن ل�حظ على غالب امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، 
يف  تفرتق  ومل  امل�س�ؤولية،  بهذه  تنه�س  مل  اأنها  الأخرية،  الآونة  يف  �سيما  ول 

غاياتها عن امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية.
ومن الإن�ساف الق�ل اإن امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية هي م�ؤ�س�سات ربحية قبل 
ولي�ست  فيها،  وامل�ستثمرين  ملالكها  الربح  لتحقق  وقامت  اأن�سئت  اعتبار،  كل 
م�ؤ�س�سات خريية اأو اجتماعية؛ واإمنا مييزها عن امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية 
اإعالنها اللتزام بال�سريعة يف طرق حتقيق الربح والك�سب، ل اأن اعتبارًا ف�ق 
الربح  اإذا كان حتقيق ذات  لكن  ِوجهتها.  وي�سرّي  الربح يحكم عملها  اعتبار 
امل�ؤ�س�سات، فمن  اأكرث، ول ت�سّر بهذه  ال�سرعي ممكنًا بطرق تخدم املجتمع 
حينئذ  لها  عذر  ول  الطرق،  بتلك  تلتزم  اأن  احلالة  هذه  يف  عليها  ال�اجب 
واأداة  واجب،  اأمر  الإ�سالمي  املجتمع  بناء  لأن  فيها،  التق�سري  اأو  بتجاهلها 
اإ�سالمية يف القع�د عن  اأو م�ؤ�س�سة  اأفراده وم�ؤ�س�ساته، فال عذر مل�سلم  ذلك 

الإ�سهام مبا ميكن اإ�سهامه دون �سرر يقع عليه. 
واملالحظ يف هذا اجلانب اأن امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مل ت�سطلع بدورها 
املمكن وغري ال�ساّر بها على النح� ال�اجب، اإذ غاب عن عملياتها هذا البعد 
الجتماعي على الرغم من الرتدي ال�سديد يف الأو�ساع الجتماعية للم�سلمني 
بهذه  اإحلاقها  يف  النا�س  يرتدد  ل  تهمة  وهذه  الإ�سالمية،  البلدان  اأكرث  يف 
امل�ؤ�س�سات. اأي اأن م�ؤ�س�سات التم�يل الإ�سالمي قد ق�سّرت حيث كان ميكنها 
اأو ي�سّر  اأن ت�سهم اجتماعيًا وتخدم املجتمع امل�سلم على نح� ل يثِقل كاهلها 

بها.
ووجه هذه الدع�ى باخت�سار ما يلي:

• امل�ؤثر والفعال 	 بال�سكل  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  اأكرث  مل حتر�س 
كالتعليم  الجتماعي  النفع  ذات  القطاعات  يف  ال�ستمثار  على 
تهييء  اإىل  ت�ؤدي  التي  امل�ساريع  ودعم  وال�سباب،  والرتبية  وال�سحة 

فر�س العمل للعاطلني عنه. 
• امل�سروعات 	 مت�يل  على  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  حتر�س  مل 

لعتبارات  الكربى  ال�سركات  دعم  اآثرت  بل  واملت��سطة،  ال�سغرية 
ائتمانية مبالغ فيها وغري مربرة يف كثري من الأح�ال.

• باهظة 	 كمالية  �سلع  مت�يل  اإىل  الإ�سالمي  التم�ل  م�ؤ�س�سات  عمدت 
هذه  اقتناء  نح�  الأثرياء  اأم�ال  ت�جه  على  اأعان  مما  التكاليف، 
الأيدي  ت�سغل  التي  املحلية  امل�ساريع  اإقامة  ح�ساب  على  الكماليات 

العاملة وتردف القت�ساد بالإنتاج.

�صوابط واأدوات جتاوب املوؤ�ص�صات املالية 
االإ�صالمية مع امل�صتجدات االجتماعية

د. عبد العظيم اأب�زيد
اأ�ستاذ م�ساعد يف كلية ال�سريعة

 جامعة دم�سق، معار حاليًا

احللقة )1(

• بل 	 حقيقية،  ا�ستثمارية  وم�ساربات  م�ساركات  عق�د  يف  تدخل  مل 
التم�يل،  �سيغ  خلدمة  الأ�سل  يف  ال�ستثمارية  العق�د  هذه  طّ�عت 

ف�سارت العق�د ال�ستثمارية بالنتيجة عق�د مت�يل خال�سة. 
• التم�يالت 	 اأثقلت على املتعاملني بالر�س�م، وفر�ست ن�سب ربح على 

م�ؤ�س�سات  ت�سِربها  التي  الفائدة  ن�سب  احلالت  بع�س  يف  جاوزت 
اإ�سافية  نفقات  عن  تع�ي�سًا  مت�يالتها،  على  التقليدي  التم�يل 
تتكبدها م�ؤ�س�سات التم�ل الإ�سالمي ول تتكبدها نظرياتها التقليدية. 

• وال�سلم 	 والعينة  كالت�رق  بالربا،  م�سب�هة  مت�يلية  منتجات  قدمت 
املنظم، مما اأدى اإىل ظه�ر ذات الآثار ال�سلبية للتعامل بالربا على 

الأفراد املتعاملني بهذه املنتجات. 
على  واملراقب�ن  الأفراد  يثريها  التي  واملاآخذ  الدعاوى  جممل  هي  هذه 
اإيجابي  اجتماعي  دور  اأي  مع  يتعار�س  وكلها  الإ�سالمية،  املالية  امل�ؤ�س�سات 
ميكن لهذه امل�ؤ�س�سات القيام به. وقبل اخل��س يف هذا اجلانب ل بد من حيث 
املبداأ من و�سع ت�س�ر لل�سروط وال�س�ابط ال�سرعية لإ�سراك امل�ؤ�س�سات املالية 
الإ�سالمية يف حتمل اأي ن�ع من امل�س�ؤوليات الجتماعية جتاه املجتمع والأفراد، 
لأن ال�سريعة الإ�سالمية �سريعة عدل ترعى حق�ق وم�سالح جميع الأطراف، 
من  �سيئًا  حتملها  جهة  لكل  اخلا�سة  والظروف  بالطبيعة  وتعرتف  وتراعي 

امل�س�ؤولية جتاه الغري.  
امل�س�ؤولية  يف  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  لإ�سراك  ال�سرعية  ال�سروط 

الجتماعية
املتطلبات  مع  وجتاوبها  اجتماعيًا  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  لإ�سهام 

الجتماعية ثمة قي�د �سرعية يجب اللتزام بها، وهي الآتية:
• لأن 	 امل�دعني،  اأو  بامل�ساهمني  الإ�سرار  ح�ساب  على  ذلك  يك�ن  األ 

تنمية  بهدف  امل�ؤ�س�سة  يف  ا�ستثمروه  وقد  املال،  اأ�سحاب  هم  ه�ؤلء 
اإدارة امل�ؤ�س�سة يف املال على نح� ي�سر بهذا الهدف  املال، وت�سّرف 
امل�دعني  اأو  امل�ساهمني  على  وقع  واإن  معهم.  العقد  مقت�سى  يخالف 
�سمنته  منهم،  اإذن  دومنا  امل�ؤ�س�سة  اإدارة  ت�سرف  جراء  من  �سرٌر 
�سرعًا اإدارة امل�ؤ�س�سة لأ�سحاب املال، لأن ذلك الت�سرف يقع تعديًا، 
وال�كيل اأو امل�سارب يف املال، وكما ه� معل�م، ي�سمن املال �سرعًا اإن 

ر، اأو مل يلتزم ب�سروط ومقت�سى العقد.  تعدى يف ت�سرفه اأو ق�سّ
• امل�ساهمني 	 قبل  به من  املفّ��س  التربع غري  يك�ن ذلك على وجه  األ 

اإل  باملال ل ميلكها  التربع  �سلطة  لأن  فيها،  امل�دعني  اأو  امل�ؤ�س�سة  يف 
اأ�سحاب املال، فال حق لغري �ساحب املال بالتربع به اإل بتف�ي�س منه؛ 
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ت�كيل  دون  الف�س�ل  وجه  على  املال  �ساحب  غري  من  تربٌع  وقع  واإن 
وتف�ي�س، وقع �سرعًا عن الف�س�يل املتربع ولزم يف ماله.  

• الثمار 	 حتقيق  معها  الظن  على  يغلب  خطة  وفق  ذلك  يك�ن  اأن 
لهذه  الجتماعي  الإ�سهام  عمُل  يرتَك  اأن  ل  منه،  املرج�ة  الإيجابية 
يف  خلطاأ  اأو  التخطيط  غياب  نتيجة  عك�سيًا  اأثرًا  املالية  امل�ؤ�س�سات 

الت�سّ�ر اأو التنفيذ.
• املالية 	 امل�ؤ�س�سات  واأقنية امل�ساهمة الجتماعية لهذه  اأدوات  اأن تك�ن 

الإ�سالمية هي اأدوات �سرعية غري م�س�بة باحلرام، فال يج�ز �سرعًا 
غريها،  اأو  اجتماعية  منافع  حتقيق  يف  �سرعية  غري  اآليات  اعتماد 
فالغاية ل تربر ال��سيلة يف الإ�سالم، ودرء املفا�سد مقدم على جلب 
لعملها  ي�سرتط  الأحكام  يف  املعتربة  ال�سرعية  وامل�سلحة  امل�سالح، 

عدم م�سادمتها لن�س��س ال�سريعة واأ�س�لها. 
الطرق املت�س�رة لتجاوب امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مع مقت�سى م�س�ؤولياتها 

الجتماعية
امل�ؤ�س�سات  لقيام  مراعاتها  ال�اجب  الأ�سا�سية  ال�سرعية  ال�سروط  بيان  بعد 
املالية الإ�سالمية بالإ�سهام الجتماعي الفّعال، نبني فيما يلي بع�س الأدوات 
والقن�ات املت�س�رة لتحقيق هذه امل�ساهمة بح�سب املتاح يف امل�ؤ�س�سات املالية 

الإ�سالمية. وميكن �سياغة ذلك يف ثالثة حماور:

لة املحور الأول: اختيار القطاعات املموَّ
وُيت�س�ر يف هذا ال�سدد احلاجة اإىل اللتزام مبا يلي: 

• عق�د 	 من  ال�سليمة  ال�سرعية  باأدواته  التم�يل،  منح  �سروط  ت�سهيل 
ال�سغرية  وامل�سروعات  النا�سئة  ال�سركات  اإىل  ذلك،  وغري  ا�ستثمار 
واملت��سطة، وعدم تف�سيل منح التم�يالت لل�سركات العمالقة باعتبار 

رجحان اعتبارات خماطر الئتمان فيها على ما دونها.
• احلر�س عند قرار ال�ستثمار والتم�يل على انتقاء امل�ساريع التنم�ية 	

والنتاجي  التنم�ي  الأثر  باعتبار  ذلك  بني  واملفا�سلة  احلقيقية، 
الأمثل.

• احلر�س على ال�ستثمار يف اقت�ساديات الدول امل�سلمة الفقرية، ولي�س 	
يف اقت�ساديات الدول الكربى اأو على نح� ي�سب ماآًل يف م�سالح هذه 

الدول.
• باهظة 	 الكمالية  وال�سلع  اخلدمات  مت�يل  من  احلد  اأو  عن  الكّف 

والرتكيز  املرتفة؛  وال�سيارات  التكاليف  فاح�سة  كالأعرا�س  الكلفة، 
يف التم�يل ال�سلعي على ال�سلع النتاجية ولي�س ال�ستهالكية؛ والعمل 
والإنفاق يف جمال ت�عية العمالء وتنمية وعيهم ال�ستهالكي بالبعد 

عن متّ�ل ال�سلع التي ت��سف بالرتف والإ�سراف.
• يف 	 وت�قعهم  بالأفراد  ت�سر  اأن  عليها  يغلب  التي  املنتجات  من  احلد 

�سيما  ول  ال�سخ�سي  والتم�يل  الئتمان،  كبطاقات  الدين،  براثن 
ال�ستهالكي منه. 

املحور الثاين: اتباع ال�شيا�شات الداخلية املنا�شبة:
وُيت�سّ�ر يف هذا ال�سدد وج�ب اللتزام مبا يلي:

• العدالة يف فر�س الر�س�م والأرباح والغرامات على املتعاملني، اإذ تك�ن 	

هذه الر�س�م والأرباح العالية والغرامات يف كثري من الأح�ال �سببًا يف 
الإثقال على العمالء، وتف�سيل بع�سهم التعامل مع امل�ؤ�س�سات املالية 
امل�ؤ�س�سات  تلك  دعم  اإىل  النتيجة  حيث  من  ي�ؤدي  مما  التقليدية، 

التقليدية، وهي التي ل تراعي اأي بعد اجتماعي يف عملها.
• عق�د 	 يف  لالأخطار  احلقيقي  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  حتمل 

لأن  ذلك،  ونح�  املنتاق�سة  امل�ساركة  اأو  الإجارة  اأو  بالبيع  التم�يل 
وقد  كاهله،  يثقل  ظلم  امل�ؤ�س�سة  دون  للعميل  الأخطار  تلك  حتميل 

ي�ؤدي اإىل خ�سارته.
• املالية 	 امل�ؤ�س�سات  تتبعها  التي  ال�سرعي  التحايل  اأ�ساليب  عن  الكف 

امل�ساركات  عق�د  عرب  منها،  املتم�لة  اجلهات  لت�سمني  الإ�سالمية 
هذه  ومن  منه.  املت�قع  والعائد  املال  لراأ�س  وال�كالت،  وامل�ساربات 
الأ�ساليب على �سبيل املثال اأخُذ تعهٍد من تلك اجلهات ب�سراء الأ�س�ل 
ال�سمان  الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات  حتقق  مببالغ  ال�ستثمارية 
املن�س�د. فهذا الت�سرف ي�سر باجلهات املتم�لة وينتج عنه وق�ع ذات 
الآثار ال�سلبية للربا، لأن مت�يل هذه امل�ؤ�س�س�سات لن يختلف من حيث 

اجل�هر والأثر عن التم�يل الرب�ي التقليدي يف هذه احلالة.
• ت�ظيف �سندوق الزكاة اخلا�س بامل�ؤ�س�سة يف دعم الفئات الجتماعية 	

املحتاجة، والإفادة كذلك يف هذا الإطار من �سندوق الأرباح املجنبة 
التي  امل�ؤ�س�سة  تعامالت  عن  النا�سئة  الأرباح  وهي  وجدت؛  حيث 
ل�ق�ع  اأرباحها  جتنيب  بامل�ؤ�س�سة  اخلا�سة  ال�سرعية  الهيئة  اأوجبت 

بع�س املخالفات ال�سرعية.

املحور الثالث والأكرث اأهمية: نوعية املنتجات:
عن  ال�سكلي،  ل  احلقيقي،  التميز  من  الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات  بّد  ل 
للربا  الإ�سالم  فتحرمي  التقليدية.  املالية  امل�ؤ�س�سات  وممار�سات  منتجات 
وعق�د الغرر ونح�هما اإمنا كان لأجل اآثاره القت�سادية والجتماعية ال�سلبية 
الكارثية يف املجتمعات، ل باعتبار �سكليات العق�د امل��سلة اإىل الربا والغرر. 
وبالتايل فاإن البعد احلقيقي عن الربا وعق�د الغرر يقع م�قع اللّب من ق�سية 

التزام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالر�سالة الجتماعية. 
ما  امل�ؤ�س�سات  هذه  بع�س  متار�سها  التي  العق�د  يف  وجد  قد  اأنه  وامل�سكلة 
علماء  ذلك  يذكر  كما  والغرر  القمار  وعق�د  الربا  عن  ج�هريًا  يفرتق  ل 
فاإنه  واإن �سدق هذا،  واملراقبني.  املخت�سني  وكثري من  الإ�سالمي  القت�ساد 
يعني اأن الر�سالة الجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مهددة وم�سابة يف 
مقتل، لأن بع�س اآليات عمل كثري من هذه امل�ؤ�س�سات اآلية رب�ية، ومنط�ية على 
املقامرة، مما يعني اأنها حتمل نف�س الآثار وامل�سار الجتماعية للربا والقمار، 

ول خري اجتماعيًا يرجتى مع وج�د هذه املمار�سات؛ وبيان ذلك فيما يلي:
اأوًل- العق�د امل�ستملة على الربا:

من عق�د التم�يل التي مار�ستها بع�س امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، وت�ستدعي 
ال�ق�ف ل�سبهها بالربا العق�د الآتية:

وال�سلم  والعينة  بالت�رق  وامل�ؤ�س�سات  لالأفراد  النقدي  التم�يل  عق�د  اأ . 
املنظم

ب . �س�رة التم�يل بالعينة  ال�سائع يف جن�ب �سرق اآ�سيا، والتم�يل بالت�رق 
ال�سائع يف البالد العربية، معل�مة وم�ستهرة. اأما �س�رة التم�يل بال�سلم 
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من  البنك  م�ظف  يطلب  اأن  باخت�سار  فهي  م�ؤخرًا  ظهر  الذي  املنظم 
يخرب  بيع  عقد  امل�سرف  مع  ي�ّقع  اأن  النقدي  التم�يل  طالب  املتعامل 
اأنه مب�جبه يبيع املتعامل اإىل امل�سرف �سلعة ذات  فيه امل�ظف املتعامل 
م�ا�سفات حمددة يف العقد بطريق ال�سلم. اأي فال يك�ن العميل مطالبًا 
بت�سليم ال�سلعة ف�رًا بل يتاأخر ت�سليمها اإىل اأجل حمدد مذك�ر يف العقد، 
ال�س�ق  ثمن  من  اأقل  ثمن  وه�  ف�رًا،  ثمنها  املتعامل  يقب�س  وباملقابل 
لتلك ال�سلعة. ومبجرد هذا العقد ي�سع امل�سرف ثمن ال�سلعة يف ح�ساب 
املتعامل فيح�سل على التم�يل املطل�ب. ولتكتمل العملية، يجري بعد ذلك 
اأن ي�كل املتعامُل امل�سرَف ب�سراء تلك ال�سلعة التي باعها اإىل امل�سرف 
ب�سعر ال�س�ق، ويجري التفاق على ت�سليم امل�رد لهذه ال�سلعة مبا�سرة اإىل 
امل�سرف عن عقد ال�سلم الأول بني املتعامل وامل�سرف. ويق�م امل�سرف 
بالنيابة عن املتعامل بدفع ثمن تلك ال�سلعة التي يزيد عن الثمن الأول 
يف عقد ال�سلم، ف�سري املتعامل بذلك مدينًا للم�سرف باأكرث من املبلغ 
الذي اأودعه يف ح�سابه اأوًل. ثم بعد اأن يقب�س امل�سرف ال�سلعة ب�سفته 
ب�سعر  ببيعها  ف�رًا  يق�م  العميل،  عن  ال�سابق  ال�سلم  عقد  يف  امل�سرتي 
ال�س�ق حل�سابه، فريبح فرق ما بني �سعر ال�سراء و�سعر البيع. اأي اأن هذا 
التم�يل با�ستخدام عقد ال�سلم ينتهي اإىل نف�س النتيجة التي ينتهي اإليها 
امل�ستخدمة.  العق�د  م�سمى  يف  عنهما  ويفرتق  والت�رق،  بالعينة  التم�يل 
اأما  الت�رق،  وقد �سدر قرار عن جممع الفقه الإ�سالمي الدويل بحرمة 

العينة فمعل�مة حرمتها عند جميع الفقهاء. 
عق�د  عن  حقيقة  تختلف  ل  فاإنها  هذه،  النقدي  التم�يل  عق�د  على  وتعقيبًا 
التم�يل بالربا اإل بال�سكليات وامل�سطلحات والفنيات امل�ستخدمة، ولي�س ف�ق 

ذلك اأي فارق بينها. 
ماليًا  التزامًا  العق�د  هذه  تن�سئ  املجتمع،  على  القت�سادية  الآثار  فباعتبار 
قدم  معاملة  عن  الإ�سالمي  التم�يل  م�ؤ�س�سة  جتاه  املتعامل  على  )دينًا( 
اإىل  العميل بدفعه  يلتزم  املبلغ الذي  اأقل من  للعميل نقدًا ه�  فيها امل�سرف 
امل�سرف. هذا الأثر القت�سادي للعملية مطابق لأثر القر�س الرب�ي: التزام 
من العميل بدفع مبلغ ه� اأقل من املبلغ الذي ح�سل عليه من امل�سرف. فاإذا 
اأحد،  ذلك  ينكر  ل  كما  املجتمعات  على  �سلبًا  ت�ؤثر  الرب�ية  القرو�س  كانت 
وكما اأثبتت الدرا�سات، و�سّدق ذلك كله الأزمة املالية العاملية التي ن�سهدها 
باعرتاف اأرباب القت�ساد الراأ�سمايل الرب�ي، فاإن هذه العق�د لها نف�س الأثر 
القت�سادي يف املجتمعات. يق�ل الدكت�ر معِبد اجلارحي: "اإذا �ساع الت�رق، 
و�ساع معه تبادل النقد احلال بالنقد الآجل، عاد القت�ساد اإىل �س�ق النق�د، 
فت�سبح للنق�د احلالة قيمة اإ�سافية مقابل النق�د الآجلة، واإن كانت ل ت�سمى 
اإىل  النا�س  يدفع  �سعر  للنق�د  يك�ن  وبالتايل  بعينها.  الفائدة  فهي  فائدة، 
القت�ساد يف ا�ستخدامها، وا�ستبدال امل�ارد احلقيقية التي تنتج، بالنق�د التي 
ل تلد نق�دًا. الأمر الذي ي�سعف الكفاءة القت�سادية وي�سيع على املجتمع ما 

ميكن للم�ارد احلقيقية اأن تقدمه من اإنتاج". 
وكما ت�ستخدم القرو�س الرب�ية يف اإعادة التم�يل اأو اإعادة جدولة دي�ن رب�ية 
�سابقة بزيادة عليها حني تعرث العميل يف �سداد تلك الدي�ن، فاإن نف�س عق�د 
التم�يل النقدي ت�ستخدم كذلك يف بع�س امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية لأجل 
�سداد املدي�نيات املتعرثة التي قد تك�ن نا�سئة عن عق�د مت�يل نقدي �سابقة. 
ول �سك اأن اإعادة التم�يل، اأو اإعادة جدولة الدين بالأ�سل�ب الرب�ي التقليدي، 
اأو العينة وال�سلم، �سينتج عنها  اأو باأ�سل�ب التم�يل النقدي عرب الت�رق مثاًل 

زيادة يف مبلغ الدين ال�سابق الذي كان على العميل اأن يدفعه قبل تعرثه، وه� 
معنى ربا اجلاهلية الذي قطعت ال�سريعة بتحرميه.

ويف هذا ال�سدد، فاإنه اأهم حكمة يف راأي الدكت�ر اأن�س الزرقا حلرمة التم�يل 
غري ال�سلعي احلقيقي، اأي التم�يل الذي ل تك�ن فيه ال�سلعة مق�س�دة حقيقة 
النقدية  التم�يالت  يف  احلال  ه�  كما  البيع،  اأو  بال�سراء  املتعامل  قبل  من 
ف�سخ  اإىل  الطريق  �سّد  هي  املنظم،  اأوال�سلم  الت�رق  اأو  العنية  على  القائمة 
املدي�نية مبدي�نية جديدة، وه� ما �سماه الفقهاء ف�سخ الدين بالدين، اأو ربا 
املدي�نية  ربط  به  ميتاز  ما  اأهم  "اإن  الزرقا:  اأن�س  الدكت�ر  يق�ل  اجلاهلية. 
دين  ل�سداد  اجلديدة  ال�ستدانة  على  الطريق  ي�سد  اأنه  حقًا  مطل�بة  ب�سلعة 
ميهدان  والعينة  والت�رق  مبا�سرة،  اجلاهلية  ربا  يف  يح�سل  وهذا  �سابق، 
�سيغ  جميع  بخالف  الكلي،  امل�ست�ى  على  اإليه  وي�ؤولن  متامًا،  اإليه  الطريق 

التم�يل الأ�سا�سية، بل حتى بخالف املرابحة امل�سرفية". 
الإ�سالمي  التم�يل  م�ؤ�س�سات  النقدية يف  التم�يالت  كانت عق�د  فاإن  وعليه، 
نف�س  حتمل  اإذن  فاإنها  الربا،  اإليها  ي��سل  التي  النتيجة  نف�س  اإىل  ت��سل 
اأ�سراره واآثاره القت�سادية والجتماعية، مما يتناق�س تناق�سًا حاّدًا مع الدور 

الجتماعي الإيجابي الذي نن�سده مل�ؤ�س�سات التم�يل الإ�سالمي.
فاإن  البيع،  عق�د  على  ت�س�يغه  لأجل  يعتمد  الذي  النقدي  التم�يل  ومبقابل 
التم�يل ال�سلعي احلقيقي، عرب املرابحات احلقيقية مثاًل، يختلف عنه متامًا، 
القت�ساد  ينع�س  الذي  احلقيقي  القت�سادي  الن�ساط  قبيل  من  ه�  فالأخري 
وبني  ال�سناع،  اأو  امل�ردين،  بني  �س�رًة،  ل  حقيقة،  ال�سلع  تقليب  من  فيه  ملا 
بنفاق  النتاج  زيادة  على  وامل�سانع  املنتجني  يحفز  نح�  على  وامل�ستهلكني، 
�سلعهم، اإذ يك�ن امل�سرف الإ�سالمي و�سيطًا حينئذ بني املنتج وبني امل�ستهلك 

احلقيقي.
ب. التم�يل ب�س�رة مرف��سة من �س�ر الإجارة املنتهية بالتمليك

ت�سمنت بع�س �س�ر الإجارة املنتهية بالتمليك م�سم�ن التم�يل بالربا كذلك، 
اأن  و�س�رتها  بالعينة.  التم�يل  تختلف حقيقة عن  ل  التي  ال�س�رة  وذلك يف 
تق�م م�ؤ�س�سة التم�يل الإ�سالمي بالتفاق مع املتعامل الراغب بالتم�يل على 
�سراء عقار منه اأو ح�سة �سائعة من عقار، ثم اإعادة تاأجري ذلك العقار، اأو 
تلك احل�سة منه، اإىل ذات املتعامل اإجارًة منتهية بالتمليك دون اأن تتحمل 
تلك امل�ؤ�س�سة تبعات ِملك العني امل�ؤجرة حقيقًة خالل مدة الإيجار. اأي فتع�د 
ذات العني اإىل املتعامل مببلغ اأعلى من الثمن الأول الذي باعه به اإىل امل�ؤ�س�سة 

التم�يلية، وهذا معنى العينة.
القر�س  م�سم�ن  وبالتايل  العينة،  م�سم�ن  حتقق  من  ذكرنا  ما  على  يدل 

الرب�ي، يف هذه ال�سيغة من �سيغ الإجارة املنتهية بالتمليك اأم�ر:
الأمر الأول: عدم حتمل امل�ؤ�س�سة املم�لة لتبعات ملك العني امل�ؤجرة حقيقة. 
الأخري  حتّمل  املتعامل،  من  قبُل  من  امل�ؤجرة  العني  ا�سرتت  التي  فامل�ؤ�س�سة 
عمليًا جميع نفقات العني امل�ؤجرة، ككلفة التاأمني ونفقات ال�سيانة الأ�سا�سية. 

وذلك عن طريق تق�سيم الأجرة اإىل ثالثة اأق�سام:
من . 1 ر  امل�ؤجَّ الأ�سل  �سراء  كلفة  جمم�عها  وميثل  الثابتة،  الأجرة 

املتعامل امل�ستاأجر.
ر ف�ق كلفة �سرائه لالأ�سل . 2 الأجرة املتغرية، ومتثل ربح امل�ؤ�س�سة امل�ؤجِّ

ال�سائد يف  الفائدة  امل�ستاأجر، وهي عمليًا �سعر  املتعامل  امل�ؤجر من 
ال�س�ق عند ا�ستحقاق الأجرة.



مقالت يف القت�شاد الإ�شالمي

12   www.giem.info  

ر للمتعامل امل�ستاأجر من خالل . 3 الأجرة امل�سافة، ومتثل النفقات الطارئة، كنفقات ال�سيانة الأ�سا�سية، فتحملها امل�ؤ�س�سة امل�ؤجِّ
ت فيها تلك النفقات. اإ�سافة هذه النفقات اإىل الأجرة للفرتة الإيجارية التالية للفرتة التي ُتكِبدَّ

اأن ينفقه ه� على ِملكه، فال يتحمل بذلك تبعات امللك حقيقة؛ وهذا ي�ؤكد  وعليه، فاإن الطرف امل�ؤّجر يحّمل امل�ستاأجر ما يجب عليه 
ر اأو هالكه، فاإن �سركة التاأمني هي التي تدفع قيمة الأ�سل امل�ؤجر الهالك  ك�ن الإجارة غري حقيقية. بل وحتى يف حال تلف الأ�سل امل�ؤجَّ
اأو التالف، واأق�ساط التاأمني اإمنا يدفعها املتعامل امل�ستاأجر، اأي اأن �سركة التاأمني متثل امل�ستاأجر حقيقة يف الدفع، فكاأن ال�سامن لتلف 

الأ�سل امل�ؤجر وهالكه ه� امل�ستاأجر اأي�سًا! 
الأمر الثاين: وق�ع هذه ال�سيغة من �سيغ الإجارة املنتهية بالتمليك اأحيانًا فيما ل يبيعه حقيقًة املالُك املتعامل، وذلك كما حالت اإ�سدار 
�سك�ك الإجارة املنتهية بالتمليك ال�اقعة على �سراء ممتلكات حك�مية ل تنقل احلك�مة ملكيتها اإىل �سركات خا�سة اأو اأفراد، كامل�انئ 
واملطارات وكل املرافق العامة الأ�سا�سية. ف�ق�ع الإجارة املنتهية بالتمليك، املتطلبة �سرعًا لتملك امل�ؤجر احلقيقي ملا ي�ؤجره، على اأ�س�ل 
ل ميكن للم�سرف اأو م�ؤ�س�سة التم�يل الإ�سالمي اأن يتملكها حقيقًة يدلُّ على اأن العملية لي�ست عملية بيع ثم اإجارة حقيقيًة، بل مت�يل 

بفائدة وقد ا�سترت بلب��س عقد �سرعي. 
الأمر الثالث: اأن ثمن �سراء الأ�سل املتفق على تاأجريه اإىل املالك مرتبط يف اأكرث الأح�ال باملبلغ املراد مت�يله، ولي�س بالقيمة ال�س�قية 
لذلك الأ�سل. ول� كان العقد عقد بيع حقيقي لكان ال�سعر معادًل للقيمة ال�س�قية ذلك الأ�سل، لكن ملا كان مرتبطًا مببلغ التم�يل، فقد 

دل ذلك على �س�رية العملية واإرادة ا�ستحالل القر�س الرب�ي ب�س�رة البيع ثم الإجارة.
وعليه، فاإن الأم�ر الثالثة املتقدمة تدل على عدم اختالف هذه ال�س�رة من �س�ر الإجارة املنتهية بالتمليك عن بيع العينة ذي امل�سم�ن 

الرب�ي. 
 ول يقال هنا اإن ملكية الأ�سل امل�ؤجر عادت اإىل البائع الأول عن طريق الهبة، اأو البيع بثمن رمزي ه� اأقل بكثري من الثمن الأول، فهي 
بهذا تختلف عن العينة! ل ي�سح ق�ل هذا اإل اإن كنا نحكم على ِحلِّ العقد باعتبار األفاظه و�سكلياته، ل باعتبار معانيه وج�هره، وهذا ما 
مل يقل به فقيه؛ ول� �سح هذا، حلّل وقِبل عقد الإ�سالم من منافق، وحلّل الت�اط�ؤ على التّحيل على الزنا با�ستيفاء �سكليات عقد النكاح! 
فال�اجب هنا النظر اإىل العملية باعتبار ج�هرها ل باعتبار �سكلياتها، وج�هر امل�ساألة اأن بائع الأ�س�ل قب�س ماًل يف بيعه ل�سلعة بقيت 
عنده حقيقة ثم دفع لحقًا اأكرث مما قب�س اإىل ذات ال�سخ�س عن اتفاق م�سبق، وه� معنى العينة التي تبقى فيه العني املباعة حقيقة عند 

البائع مع اللتزام باإرباح ال�سخ�س امل�سرتي على املبلغ الذي دفع. 
وعليه، فاإنه واإن كانت �سيغة الإجارة املنتهية بالتمليك مقب�لة يف الأ�سل، ومب�سروعيتها قال جممع الفقه الإ�سالمي ، اإل اأن تطبيقها على 

النح� امل�ؤدي اإىل العينة، باأن يك�ن امل�ستاأجر ه� بائع الأ�س�ل اأوًل، ينبغي الق�ل بعدم م�سروعيته لتحقق م�سم�ن القر�س الرب�ي فيه.

من اإلسهامات االجتماعية اإليجابية في هذا المجال ما قدمه بيت التمويل الكويتي في المجاالت المذكورة من تعليم وصحة ودعم مشاريع الشباب ودعم مؤسسات . 1
http://www.cibafi.org/NewsCenter/Details.aspx?Id=11430&Cat=0 الرعاية الخيرية واالجتماعية. تفصيل ذلك على الرابط اآلتي

من ذلك مثالً أن الشريعة ال توجب زكاة على غني مدين أو من ماله مشغول بحوائجة األساسية.. 2
انظر في ذلك قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي، القرار رقم 30، في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية . 3

الفكر  )دار  الزحيلي  للدكتور وهبة  وأدلته،  اإلسالمي  الفقه  كتاب  وانظر  )فبراير(1988م.  الموافق11-6 شباط  اآلخر 1408هـ  السعودية من 23-18 جمادى 
المعاصر، 2005م، دمشق (، 5/3914-3915-3945. 

انظر في بيان هذه المسألة كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، 5/3906-3949. . 4
الغزالي، المستصفى، )دار الكتب العلمية، ط1/1413هـ، بيروت(، ص176؛ البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية، )مؤسسة الرسالة، ط4، 1982م . 5

بيروت(، ص119 وما بعدها؛ محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة، )مكتبة االستقامة، ط 1، 1366هـ، تونس(، ص86.
العينة لم يقل أحد من أهل الفقه بحلها وإن كان بعض الفقهاء، كاإلمام الشافعي، يقول بتصحيح عقدها باعتبار استيفاء عقد العينة لشروط البيع الظاهرة، والشافعي . 6

كما هو معلوم يصحح العقود باعتبار ظواهرها، لكنه ال يقول بحل، أو ال يملك أن يقول بحل ما كان الغرض منه غير شرعي، كالوصول إلى الحرام. يقول اإلمام 
الشافعي: "األحكام على الظاهر، وهللا ولّي الغيب، من حكم على الناس باإلزكان – التفرس والظن - جعل لنفسه ما حظر هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم، 
ألن هللا عزَّ وجل إنّما يتولّى الثواب والعقاب على المغيَّب، ألنه ال يعلمه إال هو جل ثناؤه. وكلّف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر، ولو كان ألحد أن يأخذ 
بباطٍن عليه داللة، كان ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم". ] اإلمام الشافعي، األم، )دار المعرفة، ط 2، 1393هـ، بيروت(، ج4، ص114. باب ال وصيّة 
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 التوجيهات النبوية
ومعامل الرحمة يف االقت�صاد واملعامالت

مقدمة:
عندما تقراأ �سرية نبي الرحمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، وتطلع على تلك 
الإعجاز  لذلك  متعجبا  تقف  واملعامالت،  بالقت�ساد  اخلا�سة  الت�جيهات 
تلك  اأن  ه�  انبهارا  يزيدك  وما  العظيم،  النبي  هذا  به  اأتى  الذي  العجيب 
لأّلفت م��س�عات متخ�س�سة يف علم  واحدة  واحدة  اأخذناها  ل�  الت�جيهات 
القت�ساد املرتكز اإىل الدين الإ�سالمي، اأو ما يطلق عليه �سراحة القت�ساد 

الإ�سالمي.
فمن بني ما ميكن تناوله يف هذا املجال تلك الت�جيهات اخلا�سة باملعامالت 
املالية، والتي ترتكز اإىل حرمة الربا الذي يعترب كبرية من الكبائر، واملتاأمل 
يف حترمي الربا وتغليظ احلكم ال�سرعي فيه، وينظر يف نف�س ال�قت اإىل واقعنا 
اهلل  ر�س�ل  رحمة  يكت�سف  العامل  يعي�سها  التي  الراهنة  الظروف  يف  خا�سة 
اأو )الفائدة(  �سلى اهلل عليه و�سلم بنا، بل بالب�سرية جمعاء، ذلك اأن الربا 
تعترب اأخطر عن�سر يهدد الإقت�سادات العاملية ب�سهادة علماء غربيني الذين 

ي�ؤكدون على �سرورة تخلي�س القت�ساد املعا�سر من �سرها.
وتقراأ يف �سريته �سلى اهلل عليه و�سلم، اأنه يدخل ال�س�ق، ويدخل يده يف طعام 
معرو�س للبيع، ويجده مبلال، وي�ساأل �ساحب الطعام عن �سبب عر�سه بهذا 
حتفظ  عظيمة  اقت�سادية  قاعدة  في�سع  النا�س،  يغ�س  اأنه  ويكت�سف  ال�سكل، 
اهلل  �سلى  فيق�ل  الأمر  ويل  اإليها  يرتكز  رقابية  اأداة  وتتخذ  امل�سلمني،  �س�ق 
الغ�س بهذا  اإنه منع  ال�سهرية: )من غ�سنا فلي�س منا...(  عليه و�سلم مق�لته 
ال�سكل رحمة بنا وبكل الب�سر، لأننا نرى الي�م ما يفقد من اأرواح النا�س نتيجة 

الغ�س يف �ستى اأن�اع املنتجات امل�سن�عة حمليا وامل�ست�ردة.
يف جمال اآخر ياأتي رجل يطلب ال�سدقة، وي�ساأله الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم 
عما عنده يف البيت، وي�جهه ت�جيها راقيا يعلمه من خالله اأن امل�سلم ل ميد 
يده للنا�س ي�ستجديهم ما دام لديه ما ي�ستغله للخروج من حالته الجتماعية 
اخلطرية اأو من اأزماته القت�سادية، ويحثه على اأن يذهب ويحتطب ويبيع ما 

يجمعه.
لقد كان �سلى اهلل عليه و�سلم قادرًا على اأن ي�جه الرجل اإىل اأحد ال�سحابة 
الأغنياء فيعطيه ما يغنيه، لكنه يريد اأن يرحم اأمته من �سر الت�س�ل والتكال 
على الآخرين، وما ينجم عنه من اإذلل وابتزاز، ووجهنا اإىل الطريق الذي 

ميكننا من اأن نخرج من اأزماتنا بالعتماد على �س�اعدنا وت�كلنا على اهلل.
اأخرى يحث فيها ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم امل�سلمني على  يف و�سعية 
اأقر�س م�سلما  اإخ�انهم قر�سا ح�سنا، دون فائدة، فيق�ل: )من  اأن يقر�س�ا 
ر�س�ل اهلل  اأحد �سحابة  وياأخذ هذا احلديث  بهما �سدقة...(،  فله  قر�سني 
اأقر�س  )لأن  ويق�ل:  عنه  اهلل  ر�سي  الدرداء  اأب�  وه�  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
دينارين ثم يردان ثم اأقر�سهما اأحب اإيل من اأن اأت�سدق بهما(، لقد فهم اأب� 
الدرداء معنى الرحمة التي اأراد ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يزرعها 
يف امل�سلمني، وكيف ميكن من خالل ميكانيزم اقت�سادي ب�سيط ميكن اأن نرفع 

الغنب عن عدد هام من امل�سلمني.

اأبعادا اقت�سادية ومعامالتية  كل هذه املعاين التي تقطر رحمة والتي حتمل 
وغريها من الت�جيهات املحمدية ال�سريفة، �سنحاول اأن ن�سلط ال�س�ء عليها 

يف مقالنا هذا من خالل ما يلي:
اأوال: التوجيهات النبوية يف جمال الربا

با اإِْن ُكْنُتْم  َ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الرِّ ُق�ْا اهللَّ ِذيَن اآَمُن�ْا اتَّ قال اهلل تعاىل: )َيا اأَيَُّها الَّ
ِ َوَر�ُس�ِلِه َواإِْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُروؤُو�ُس  ُم�ؤِْمِننَي، َفاإِْن مَلْ َتْفَعُل�ْا َفاأَْذُن�ْا ِبَحْرٍب ِمَن اهللَّ

اأَْمَ�اِلُكْم ل َتْظِلُم�َن َول ُتْظَلُم�َن( ) 1(
هذا  الربا،  اأكل  على  يتجراأ  من  كل  على  ور�س�له  اهلل  من  حرب  اإعالن  اإنه 
الأزمات  من  العديد  يف  �سببا  كان  الذي  اخلطري  القت�سادي  العن�سر 

القت�سادية التي ع�سفت باقت�ساديات العامل وما الأزمة املالية عنا ببعيد.
اأغلق  حيث  باأمته،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  رحمة  تظهر  هنا  ومن 
وعن  املدمر،  القت�سادي  العن�سر  بهذا  يتعلق  ما  كل  يف  كامل  ب�سكل  الباب 
جابر ر�سي اهلل عنه قال: ”لعن ر�س�ل اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم: اآكل الربا، 
وم�كله، وكاتبه، و�ساهديه“، وقال: ”هم �س�اء“)2(.، وهذا اإن دّل على �سيء 
فاإمنا يدل على اأن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كان يعلم اأن من النا�س من 
�سيبحث عن الرتّخ�س يف هذا الباب املتعلق باملال، فاأغلق كل ثغرة ميكن اأن 

يدخل منها الفرد اأو اجلماعة اأو امل�ؤ�س�سات بغية تربير عن�سر الربا.
لقد حرم ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ربا الن�سيئة، وهي املتعلقة بالزمن، 
املقرت�س،  املال  على  الزيادة  لأخذ  كمربر  بالزمن  النا�س  يتحجج  ل  حتى 
اإليها يف  وي�ستندون  املقرت�س�ن،  منها  ليرتبح  الزمن  ثغرة  يغلق  واأي�سا حتى 
النبي �سّلى اهلل  الربا، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: وعن عبد اهلل عن  اأخذ 
عليه و�سّلم قال: ”الربا ثالثة و�سبع�ن بابًا اأي�سرها مثل اأن ينكح الرجل اأمه، 

واإنَّ اأربى الربا عر�س الرجل امل�سلم“) 3(.
على  اإيجابي  لعائد  امل�سبق  التحديد  اأن  اأ�سا�سا  يعني  الن�سيئة  ربا  حترمي  اإن 
يف  فرق  ول  ال�سريعة،  به  ت�سمح  ل  اأمر  النتظار  مقابل  يف  كمكافاأة  القر�س 
ذلك بني عائد ثابت اأو حمدد بن�سبة مئ�ية من اأ�سل القر�س، و ل بني مبلغ 
مقط�ع يدفع مقدما اأو عند حل�ل الأجل، اأو يف �س�رة هدية اأو خدمة ل قر�س 
مقرر  م�جب  عائد  وج�د  ه�  البحث  م��سع  النقطة  فاإن  وبهذا  ب�سرطها  اإّل 
املقر�س  انتظار  يف  ترى  ل  ال�سريعة  اأن  هنا  يالحظ  اأن  املهم  فمن  م�سبقا، 
اإىل حني ا�سرتداد القر�س م�سّ�غا لفر�س عائد م�جب، ول خالف بني فقهاء 

املذاهب جميعا على اأن ربا الن�سيئة حرام
ف�ق كل هذا وذاك ذهب ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل اأبعد من حتديد 
العنا�سر املتدخلة يف الربا، حيث �سملت تعاليمه كل اأ�سكال الربا مبا فيها ربا 
بالف�سة،  :" الذهب بالذهب، والف�سة  الف�سل، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: 

الدكت�ر فار�س م�سدور
اأ�ستاذ حما�سر

جامعة �سعد دحلب البليدة
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والرّب بالرّب، وال�سعري بال�سعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثال مبثل، �س�اء 
يًدا  اإذا كان  يًدا بيد، فاإذا اختلفت هذه الأ�سناف فبيع�ا كما �سئتم  ب�س�اء، 

  " بيد 
مما �سبق ميكن اأن ن�ستخل�س احلكمة من الت�جيهات النب�ية يف جمال الربا 

والتي ميكن اأن نبداأها مبا يلي:
• و�سّلم 	 عليه  اهلل  �سّلى  النبي  عن  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  عن 

اأِمن  املال  اأخذ  مبا  املرء  يبايل  ل  زمان  النا�س  على  قال:”لياأتنّي 
احلالل اأم ِمَن احلرام“)4( فقد تنبه �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل اأن 
بهذه  الربا رحمة  الق�ل يف جمال  فاأغلظ  املال،  بفتنة  اأمته مهددة 
الأمة حتى ل تقع فيما يخ�سى منه وه� ما يعطينا اخلال�سة الثانية 

وهي:
• و�سّلم 	 عليه  اهلل  �سّلى  النبي  عن  عنه  اهلل  ر�سي  م�سع�د  ابن  وعن 

اأنه قال: ”ما اأحد اأكرث من الربا اإل كان عاقبة اأمره اإىل قلة“)5(، 
فه� ل يريد لأمته الفقر، لأن الأمة التي تاأكل الربا حتما �ستطالها 

الأزمات الق�ية التي تطيح بها حتى واإن بلغت ما بلغت من التط�ر.
• اإل 	 يكت�سب  ل  املال  اأن  يعّلمنا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  اإن 

للك�سل  ركنت  اإذا  الأمة  لأن  احلالل،  وال�ستثمار  اجلهد  خالل  من 
بخطر  حمف�فة  تك�ن  فاإنها  والربا،  بالإقرا�س  العي�س  عن  الناجم 
املرابي  لأن  الأغنياء،  بني  دولة  املال  ي�سري  عندما  خا�سة  الزوال، 
من املفرو�س اأن ماله يزيد، بينما الذي يتعر�س خلطر اخل�سارة ه� 
القت�سادية  اآثارها  مل�سنا  قد  الظاهرة  وهذه  القت�سادي،  املتعامل 

والجتماعية يف واقعنا املعا�سر.
• لقد ظهرت اآثار رحمة ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم باأمته خالل 	

البن�ك  اإل  وجهها  يف  ي�سمد  مل  حيث  العاملية،  املالية  الأزمة  هذه 
املعامالت  جمال  يف  املحمدية  بالت�جيهات  تقتدي  التي  الإ�سالمية 

املالية، وهذا ب�سهادة علماء غربيني ذاتهم.

ثانيا: القر�ض احل�سن والرتغيب النبوي
من رحمته �سلى اهلل عليه و�سلم باأمته يف جمال املعامالت املالية، اأنه مل يغلق 
باب الربا اإل ليفتح اأب�ابا متكن امل�سلمني من ق�ساء ح�ائجهم التي حتتاج اإىل 
التم�يل، ففتح �سلى اهلل عليه و�سلم باب القر�س احل�سن ورغب فيه، وحث 
�سحابته ر�س�ان اهلل تعاىل عليهم اأن يتناف�س�ا يف اإقرا�س اإخ�انهم املحتاجني 
اأمامة قال: قال ر�س�ل اهلل �سلى  اأبي  قرو�سا ح�سنة ترفع الغنب عنهم، عن 
اهلل عليه و�سلم: )راأيت ليلة اأ�سري بي على باب اجلنة مكت�با ال�سدقة بع�سر 
من  اأف�سل  القر�س  بال  ما  جربيل  يا  فقلت :   ع�سر  بثمانية  والقر�س  اأمثالها 
من  اإل  ي�ستقر�س  ل  وامل�ستقر�س  وعنده  ي�ساأل  ال�سائل  لأن  قال :   ال�سدقة ؟  
حاجة ( . ويف حديث اآخر عن ابن م�سع�د قال: قال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم: ما من م�سلم يقر�س م�سلما قر�سا مرتني اإل كان ك�سدقتها مرة(  من 
الدرداء ر�سي اهلل عنه حني قال:  اأبي  هذين احلديثني وغريهما نفهم ق�ل 
)لأن اأقر�س دينارين ثم يردان ثم اأقر�سهما اأحب اإىل من اأن اأت�سدق بهما(، 
وندرك  الرب�ي،  التم�يل  بدائل  كاأحد  احل�سن  القر�س  اأهمية  ندرك  وعليه 

رحمة ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم باأمته، ون�سجل ما يلي:
• اأن القر�س احل�سن يعمل على حل امل�سكالت الطارئة للم�سلمني،	
• اأن القر�س احل�سن حت�سني �سد القرو�س الرب�ية،	

• يك�ن 	 باأن  ت�سمح  ل  التي  الأمة  متا�سك  ي�سمن  احل�سن  القر�س  اأن 
بينها حمروم ول يجد من يقر�سه ل�جه اهلل تعاىل،

• اأن �سحابة ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأدرك�ا اأهمية الت�جيهات 	
عدة  ق�ساء  من  ميكن  الذي  احل�سن،  القر�س  بخ�س��س  النب�ية 
حاجات للم�سلمني، عن طريق تدويره فيما بينهم، وهذا ما اأكده اأب� 

الدرداء ر�سي اهلل تعاىل عنه.
• اأن الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم ما اأغلق بابًا حرامًا اإل فتح اأب�ابا 	

حالل.

ثالثا: التوجيهات النبوية يف الرقابة على ال�سوق
ومن اأخطر ما ي�اجه امل�سلم يف حياته اأنا�س يغ�س�نه، وياأكل�ن ماله بالباطل، 
عن طريق بيعه �سلعا مغ�س��سة، وكاأن اجلهد الذي يبذله من اأجل اأن يح�سل 
على ماله يذهب اأدراج الرياح ب�سبب غ�سا�س يخدعه وياأخذ ماله بغري وجه 
حق، فنجد ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يحمي اأمته ويح�سنها يف حادثة 

عظيمة خال�ستها فيما يلي:
ربة طعام فاأدخل يده فيها  وذلك اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مر على �سُ
اأ�سابته  قال:   ) الطعام؟  �ساحب  يا  هذا  ما   ( فقال:  بلاًل،  اأ�سابعه  فنالت 
من  النا�س  يراه  كي  الطعام  ف�ق  جعلته  اأفال   ( قال:  اهلل.  ر�س�ل  يا  ال�سماء 
غ�س فلي�س مني ( ويف رواية: ) من غ�سنا فلي�س منا ( ويف رواية: ) لي�س منا 

من غ�سنا ( .
اأن  وجب  بل  امل�سلمة،  الأمة  تقبله  ول  ال�سالح،  امل�سلم  �سيم  من  لي�س  الغ�س 
حتاربه اقتداء بر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فقد رحمنا عليه ال�سالة 
وال�سالم عندما حرم الغ�س، لأن هذه الظاهرة اإن انت�سرت بني امل�سلمني فاإنها 
تاأثريها يف  لن تبقى يف ذلك النم�ذج الب�سيط للغ�س، بل �ستتط�ر و�سيزداد 
املجتمع، فهي ظاهرة �سرطانية وجب احلد منها، وعليه تظهر رحمة ر�س�ل 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بنا من خالل احلادثة التي ذكرناها اأعاله وميكن 

اأن ن�ستخل�س ما يلي:
• ومنع 	 واأم�الهم،  النا�س  حق�ق  حفظ  باب  من  ه�  الغ�س  حترمي  اإن 

اأكلها عليهم بالباطل،
• اإن حترمي الغ�س، ه� احرتام جلهد الإن�سان ال�سليم الذي ي�سقى من 	

اأجل اأن يك�سب لقمة العي�س،
• وهذا 	 اأ�سكاله،  كل  دليل على حترمي  الب�سيط  ب�سكله  الغ�س  وحترمي 

يحفظ على النا�س �سحتهم،
• وحترمي الغ�س حت�سني لالأمة امل�سلمة حتى ل تنهكها النزاعات، ول 	

تدخلها العنا�سر اخلبيثة لتف�سد حياتها. 
• اإن اأول من ي�ستفيد من حترمي الغ�س ه� امل�ستهلك، فبلغة القت�ساد 	

قام ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بحماية امل�ستهلك.

رابعا: التوجيهات النبوية والت�سعري
اإن حترمي ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم للغ�س ل يعني اأنه ح�سر احلماية 
اأو  اأي�سا،  املنتجني  بحماية  قام  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اأنه  بل  امل�ستهلك،  يف 

العار�سني لل�سلع واخلدمات، وهذا يتجلى من خالل ما يلي:
ْر َلَنا َيا َر�ُس�َل  َثَنا اْلَعالُء ، َعْن اأَِبيِه ، َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ، اأَنَّ َرُجال ، َقاَل : �َسعِّ َحدَّ
َوَلْي�َس لأََحٍد   َ اأَْلَقى اهللَّ اأَْن  َواإِينِّ لأَْرُج�  َوَيْخِف�ُس   ُ َيْرَفُع اهللَّ ا  َ " اإِمنَّ َقاَل :   ، ِ اهللَّ
اأبى  "  . ويف رواية عن   َ " اهللَّ  : َفَقاَل  ْر  �َسعِّ اآَخُر  َلُه  َفَقاَل   ، " َمْظَلَمٌة  ِعْنِدي 
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اإن اهلل ه� امل�سعر القاب�س  جحيفة قال: )قال�ا يا ر�س�ل اهلل �سعر لنا قال: 
البا�سط واإين لأرج� اأن األقى اهلل تعاىل و لي�س اأحد منكم يطلبني مبظلمة يف 

عر�س و ل مال(  
من هذا احلديث يظهر جانب اآخر من عظمة ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
يحدد  اأن  رف�س  حيث  العار�س(،  )اأو  واملنتج  امل�ستهلك  من  كال  يحمي  وه� 
املنتج، فتك�ن  امل�ستهلك وعلى ح�ساب  الأ�سعار، فقد يك�ن حتديدها ل�سالح 
نتيجة هذا الأخري اخل�سارة والإفال�س، وقد يك�ن العك�س اأي يف �سالح املنتج 
اهلل  ر�س�ل  ي�ساأ  لذا مل  امل�ستهلك،  ه�  غاليا  الثمن  يدفع  والذي  العار�س،  اأو 
اأن يحدد الأ�سعار وتركها حرة تتقاذفها اأم�اج العر�س  �سلى اهلل عليه �سلم 
رحمة  يظهر  بل  القت�سادي،  املجال  النب�ي يف  الإعجاز  من  وهذا  والطلب، 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم والتي �سملت الغني والفقري. وعليه ن�ستخل�س 

ما يلي:
• اإن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من خالله ت�جيهاته يف جمال 	

الت�سعري اأغلق الباب اأمام املحتكرين رحمة بامل�ستهلكني،
• يخدم�ن 	 الذي  املنتجني  حق  بحماية  قام  الت�سعري  خالل  ومن 

والحتكار  الغ�س  اأ�سكال  كل  بعيدا عن  واإخال�س  ب�سدق  جمتمعهم 
والغرر، والتدلي�س وغريها من الأ�ساليب املحرمة يف �سريعتنا،

• و�سلم 	 عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  حمى  الت�سعري  نظام  خالل  من 
العمال الذين يبذل�ن جهدا لإنتاج ال�سلع واحل�س�ل على اأجر مقابل 
من  ت�سريحهم  اإىل  �سي�سطرون  املنتجني  اأرباح  ترتاجع  فل�  ذلك، 

عملهم، وهذا من رحمة ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه �سلم بهم.
• اإن الت�جيهات النب�ية متكاملة، ويلخ�سها حديث اأبي �سعيد اخلدري 	

-ر�سى اهلل عنه- اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )ل �سرر ول 
�سرار(  . 

خام�سا: قيمة العمل والتوجيهات النبوية
علمنا ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأن العمل عبادة، وكان يحث �سحابته 
ي�م  اأنه ذات  التبطل، حيث روى  العمل عدم  تعاىل عليهم على  ر�س�ان اهلل 
عنه  اهلل  ر�سي  م�سع�د  بن  اهلل  عبد  على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سلم 
فخجل ابن م�سع�د لأن يده كانت خ�سنة من العمل فتب�سم النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم وقال : " هذه يد يحبها اهلل ور�س�له "، ويق�ل �سلى اهلل عليه و�سلم: " 
اإن اهلل يحب العبد املحرتف" . عن اأبى هريرة ر�سى اهلل عنه قال، قال ر�س�ل 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : " من بات كاًل من عمل يده بات مغف�رًا له " . 
 ،  " ويق�ل �سلى اهلل عليه و�سلم : " ما ك�سب الرجل ك�سبًا اأطيب من عمل يده
ويف رواية اأخرى، قيل وكيف ذلك يا ر�س�ل اهلل؟ قال :لأّن امل�ؤمن اإذا مل يكن 

ذا حرفة تعّي�س بدينه.
ويف حديث اآخر فعن اأبي هريرة ر�سى اهلل عنه قال : قال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل 
اأحدكم حبله، ثم يغدوا اإىل اجلبل فيحتطب فيبيع  " لأن ياأخذ  عليه و�سلم: 

فياأكل ويت�سدق خري له من اأن ي�ساأل النا�س" .
»ماذا  ف�ساأله:  ال�سدقة  و�سلم حني جاءه من يطلب  الر�س�ل �سلى اهلل عليه 
اأن  منه  فطلب  عليه،  جنل�س  وحل�س  قدح  اإل  عندنا  لي�س  له:  فقال  عندك«؟ 
ياأتيه بهما ثم باعهما بدرهمني. جعل درهمًا منهما لنفقته ونفقة اأهله، وطلب 
منه اأن ي�سرتي بالباقي قدومًا وقال له: »اذهب واحتطب وبع ول تاأتي اإل بعد 
خم�سة ع�سر ي�مًا« ففعل الرجل وعاد بعد خم�سة ع�سر ي�مًا ومعه خم�سة ع�سر 

درهما..  

من هنا تظهر رحمة ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بنا عندما وجهنا للعمل 
ومل ي�جهنا للت�س�ل، والت�اكل، والتبطل، وكان �سلى اهلل عليه و�سلم قادرًا اأن 
يدع� اهلل لأمته فال تعمل وياأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لكنه �سلى اهلل 
عليه و�سلم يدرك اأن الأمة التي ل تعمل اأمة زائلة، واأمة م�سيطر عليها، ولن 

تق�م لها قائمة، وعليه ميكننا ا�ستخال�س ما يلي:
• امل�سلم 	 ي�ساعد  لأنه  كان عبادة،  تعاىل  به وجه اهلل  اأريد  اإذا  العمل 

في�سبح قادرا على عبادة اهلل،
• و�سلم 	 عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ور�س�ل  الإن�سان،  كرامة  يحفظ  العمل 

رحمة باأمته مل يعلمها الت�س�ل.

�ساد�سا: حماية البيئة يف التوجيهات النبوية
للفرد  واملعن�ية  واملادية  املالية  اجل�انب  عند  النب�ية  الت�جيهات  تت�قف  مل 
املتعبة  فالبيئة  فيه،  يعي�س  الذي  البيئي  حميطه  �سملت  اإنها  بل  امل�سلم، 
نتيجة ج�سعه  فيها  اأحدثها  التي  امل�ساكل  من  ي�سك�  الي�م  العامل  اأ�سبح  التي 
القت�سادي وراح يبحث عن حل�ل لها، حيث اأ�سبح�ا يعقدون القمم العاملية 
التي يح�سرها قادة العامل، ويحاول�ن جهدهم التخفي�س من انبعاث الغازات 
منذ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  ح�سمها  الق�سية  هذه  للبيئة،  املدمرة 
تهتم  اأن  على  اأمته  يحث  كان  حيث  الزمان،  من  قرنا  ع�سر  اأربعة  من  اأكرث 
الذي �سخره  تناغم مع هذا املحيط  تعي�س يف  البيئة، حتى  مبختلف عنا�سر 
اهلل  ر�س�ل  بنا  يذهب  اأين  تخيل�ا  ندمره،  اأن  يجب  فال  خلدمتنا،  لنا  اهلل 
اأحمد يف م�سنده  الإمام  فيق�ل: روى  البيئة  و�سلم يف حماية  �سلى اهلل عليه 
والبخاري يف )الأدب املفرد( عن اأن�س اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال " 
اإن قامت ال�ساعة، ويف يد اأحدكم ف�سيلة، فاإن ا�ستطاع األ تق�م حتى يغر�سها، 

فليغر�سها".
تخيل�ا اأن القيامة قامت، هل ي�ستطيع ال�سخ�س اأن يركز مع غر�س ال�سجرة، 
لكن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ير�سدنا اأنه حتى يف اأحلك الظروف يجب 
اأن تهتم�ا ببيئتكم، واأن ت�سهم�ا يف حت�سني ظروف املعي�سة على الأر�س، وهل 
هنالك اأ�س�اأ من اأن تق�م ال�ساعة ويف يد اأحدهم ف�سيلة فر�س�ل اهلل ير�سده 

اإىل غر�سها.
لي�س الغر�س فقط من الإ�سارات النب�ية حلماية البيئة، بل نهى النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم اأن ُيبال يف املاء الراكد . هذه فقط ج�انب حمدودة من �سمن 
البيئة،  على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  حر�س  تبني  عديدة  اأحاديث 

وعليه ميكن ا�ستخال�س ما يلي:
• اأعطاهم 	 اأن  باأمته  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  رحمة  من 

غر�س  فكان  البيئي،  التل�ث  خطر  من  اأنف�سهم  حلماية  ت�جيهات 
اإليها ر�س�ل اهلل �سلى  اأر�سدنا  التي  اأحد احلل�ل العظيمة  الأ�سجار 
اهلل عليه و�سلم، وهذا ما حتاول م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة الي�م فعله 

بغر�س مئات املاليني من الأ�سجار حلماية البيئة،
• املاء ع�سب احلياة، وحتى ل ي�سيع من بني اأيدينا حماه ر�س�ل اهلل 	

�سلى اهلل عليه و�سلم وحمى اأمته مبنعها من الب�ل يف املاء الراكد، 
وهذا رحمة بهذه الأمة، ونحن نرى الي�م اأن حروبا تقام بني الدول 

من اأجل املاء، وت�جيهات عاملية لالقت�ساد يف ا�ستعماله.
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�سابعا: الوقف والتوجيه النبوي
بداأ ال�قف يف الع�سر الإ�سالمي مع بدء العهد النب�ي يف املدينة املن�رة، وذلك 
التق�ى من  «اأ�ّس�س على  باأنه:  ببناء م�سجد قباء الذي ي�سفه القراآن الكرمي 
اأول وقف ديني يف الإ�سالم، وقد مت ذلك بعد الهجرة  اأّول ي�م » وه� بذلك 
مبا�سرة ... ثم تال ذلك امل�سجد النب�ي على اأر�س كانت لأيتام من بني النجار 
ا�سرتاها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ودفع ثمنها مائة درهم ... فكان النبي 

اأول من اأوقف يف الإ�سالم ب�قفه اأر�س م�سجده .
اإّل اأن من املفكرين  من يعترب اأن اأول وقف يف الإ�سالم كان ح�ائط خمرييق، 
ذلك اأن ممن قتل ي�م اأحد رجل يه�دي يدعى خمرييق ، وكان اأحد بني ثعلبة 
اإ�سحاق :ملا كان ي�م اأحد قال )اأي خمرييق(: «يا مع�سر  الفطي�ن. قال ابن 
ي�م  الي�م  اإن  قال�ا:«  حلق»،  عليكم  حممد  ن�سر  اأن  علمتم  لقد  واهلل  يه�د، 
�سبت»، قال:« ل �سبت لكم» فاأخذ �سيفه وعّدته وقال:« اإن اأ�سبت الي�م، فما يل 
ملحمد ي�سنع فيه ما �ساء»، ثم غدا اإىل ر�س�ل اهلل عليه ال�سالم، فقاتل حتى 
قتل، فقال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:«فيما بلغنا، خمرييق خري يه�د»، 

وكانت حدائق خمرييق �سبع ح�ائط  حب�سها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.
النبي )�س(، وقف عمر بن عبد اخلطاب  التي متت يف عهد  الأوقاف  ومن 
بخيرب  ا  اأر�سً اأ�ساب  اخلطاب  بن  عمر  اأن  عمر  ابن  فعن  عنه،  اهلل  ر�سي 
ا  اأر�سً اأ�سبت  اإين  اهلل  ر�س�ل  يا  فقال:  فيها،  ي�ستاأمره  )�س(  النبي  فاأتى 
«اإن �سئت  اأنف�س عندي منه، فما تاأمرين به؟ قال:  اأ�سب ماًل قط  بخيرب مل 
حب�ست اأ�سلها وت�سدقت بها، قال: فت�سّدق بها عمر اأنه ل يباع ول ي�هب ول 
ي�رث، وت�سّدق بها يف الفقراء ويف القربى، ويف الرقاب، ويف �سبيل اهلل وابن 
ال�سبيل، وال�سعيف ول جناح على من وليها اأن ياأكل منها باملعروف، ويطعم 

غري متم�ل»  .
ابن عفان، فقد كانت يف  ا وقف عثمان  اأي�سً ال�سحابة  اأوقاف  اأ�سهر  ثم من 
يعّنتهم  العني  مالك  وكان  ل�سربهم،  امل�سلم�ن  منها  ي�ستقي  عني  النب�ة  عهد 
ب�سعره، فانتدب النبي )�س( اأ�سحابه اإىل �سراء العني وقال: «من يبتاع بئر 
رومة غفر اهلل له»  ...فا�سرتاها عثمان ابن عفان ر�سي اهلل عنه واأوقفها يف 

�سبيل اهلل على امل�سلمني على اأن دل�ه فيها مثل دلئهم.
وكخال�سة ملا �سبق فاإن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بت�جيهه ال�سحابة 
للممار�سة ال�قفية اأراد اأن يك�ن ال�قف اأداة يرتاحم بها امل�سلم�ن، ويرفع�ن بها 
الغنب والفاقة عن بع�سهم بع�سا، فدمي�مة ال�قف جتعل الآفات الجتماعية 
والقت�سادية اخلطرية ل تق�سي على املجتمع امل�سلم، بل اإن الأوقاف �ست�فر 
على الأقل حد الكفاية للطبقات املحرومة، ونحن نعلم اأثر تلك ال�قفيات التي 
بداأها ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم رحمة باأمته، امتد اأثرها اإىل مراحل 
متقدمة من احل�سارة الإ�سالمية، وو�سل امل�سلم�ن اإىل وقف امل�ست�سفيات ودور 
ناهيك عن  اأوقاف عقارية  التجارية واخلانات، وغريها من  واملراكز  العلم، 
وقف النق�د وت�سخريها مل�ساعدة املفل�سني من التجار وغريهم ممن تعر�س�ا 

لالأزمات القت�سادية اخلطرية.

ثامنا: الزكاة والتوجيهات النبوية
اأركان الإ�سالم، عبادة مالية، يق�سد بها التقرب اإىل  الزكاة ثالث ركن من 
اهلل ببذل املال، ور�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وه� ياأخذ الزكاة وي�زعها 
عليهم  اهلل  ر�س�ان  ل�سحابته  عظيمة  ت�جيهات  يعطي  كان  اهلل  من  باأمر 
ممكن كلفهم بجمع الزكاة وت�زيعها، فكانت تلك الت�جيهات رحمة باملزكني 

من جهة ورحمة بامل�ستحقني من جهة ثانية.

�سيفي  بن  اهلل  عبد  بن  يحيى  اإ�سحاق عن  بن  زكريا  عا�سم عن  اأب�  حدثنا 
اأبي �سعيد عن ابن عبا�س اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ملا بعث معاذا  عن 
اإىل اليمن، فقال اإنك تاأتي ق�ما اأهل كتاب فادعهم اإىل اأن ي�سهدوا اأن ل اإله 
اهلل  اأن  فاأخربهم  ذلك  يف  لك  اأطاع�ا  فاإن  اهلل  ر�س�ل  حممدًا  واأن  اهلل  اإل 
ذلك  يف  لك  اأطاع�ا  هم  فاإن  وليلة  ي�م  كل  يف  �سل�ات  خم�س  عليهم  فر�س 
فاأخربهم اأن اهلل فر�س عليهم �سدقة يف اأم�الهم ت�ؤخذ من اأغنيائهم وترد 
واإياك  اأم�الهم  وكرائم  فاإياك  ذلك  يف  لك  اأطاع�ا  هم  فاإن  فقرائهم  على 

ودع�ة املظل�م فاإنه لي�س لها من دون اهلل حجاب(.
للزكاة،  الإداري  التنظيم  اأ�س�س  و�سلم ه� من  اإن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه 
اأمته حتى  اأنه رحم  ن�ستخل�سها من هذا احلديث تدل على  التي  وت�جيهاته 
وه� ياأخذ منها زكاتها، اأي اأن ال�سلطة التي اأعطيت له والتي خ�لت له اأن ي�كل 
ال�سحابة بجمع وت�زيع الزكاة جعلته ي�ؤ�س�س ملمار�سات راقية حتى وه� يجبي 
الزكاة بنف�سه اأو من اأوكله بفعل ذلك، اأي اأن هذه املمار�سات تعتمد اإىل اأ�س�س 
�سينظر  اأم�اله  ناأخذ منه كرائم  الذي  الغني  بها، لأن  التقيد  اأخالقية يجب 
فيها  وكاأن  الزكاة،  جمع  عملية  بها  متار�س  التي  للطريقة  النق�س  من  بن�ع 
قهر وظلم، لذلك حذر ر�س�ل اهلل ال�سعاة من دع�ة املظل�م، وهذا اأف�سل رادع 

للممار�سات غري ال�س�ية يف جمع وت�زيع الزكاة.
وعن عبيد اهلل بن عدي بن خيار اأن رجلني حدثاه اأنهما اأتيا ر�س�ل اهلل -�سلى 
اهلل عليه و�سلم- ي�ساألنه من ال�سدقة، فقلب فيهما النظر، فراآهما جلدين، 

فقال: اإن �سئتما اأعطيتكما، ول حظ فيها لغني، ول لق�ي مكت�سب .
ومما �سبق يظهر الت�جيه النب�ي العظيم حتى يف عملية الت�زيع، فقد اأ�سار 
اإىل اأن ال�سدقة اأو الزكاة ل حتل للقادر على العمل والغني، وهذا رحمة بهم 
اأن  ذلك  الثمانية،  الأ�سهم  من  فيها  احلق  واأ�سحاب  وامل�ساكني  وبالفقراء 
النا�س اإذا كانت قادرة على العمل وتتقاع�س عليه وتنتظر الزكاة، فقد و�سع 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حدا لهم حتى ل يركن�ا اإىل الك�سل والتقاع�س 
ر�س�ل اهلل  فقد حذر  عليه  فتح اهلل  الذي  للغني  بالن�سبة  واأي�سا  العمل،  عن 
اأن تخرج  اأم�ال الزكاة، لأن الأ�سل  اأن يعطى من  �سلى اهلل عليه و�سلم من 
عندما  مبا�سر،  غري  ب�سكل  واإمنا  مبا�سر،  ب�سكل  اإليه  ترجع  ول  منه  الزكاة 
تزداد املقدرة ال�ستهالكية عند الفقراء وامل�ساكني الذين ي�ستخدم�ن زكاتهم 
يف �سراء املنتجات واخلدمات التي ي�فرها لهم املنتج�ن الأغنياء، وعليه فقد 
و�سع ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم هذه الق�اعد رحمة بالفقري وامل�سكني 
ويك�ن  املجتمع،  القت�سادية يف  الت�ازنات  تختل  ل  العمل حتى  على  والقادر 
اأفراده،  املمار�سات القت�سادية والجتماعية لكل فرد من  تناغم يف  هنالك 
ففي الزكاة هنالك معط واآخذ، ول�سمان ال�سريورة احل�سنة لنظامها هنالك 
عامل على الزكاة ي�سمن ال�سري احل�سن جلمعها وت�زيعها، وهذه من رحمة 

ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بنا.

خامتة
اإن التعليمات النب�ية يف جمال املعامالت املالية واأي�سا تلك املتعلقة بحماية 
البيئة، حتى تلك املمار�سات التجارية ال�سلبية التي نهانا عنها �سلى اهلل عليه 
ندرك  جتعلنا  والزكاة،  ال�سدقات  باب  يف  ت�جيهاته  اإىل  بالإ�سافة  و�سلم، 
رحمته �سلى اهلل عيه و�سلم باأمته، حيث ح�سنها يف معامالتها ب�سكل يحمي 
كل فئات املجتمع، فقريهم وغنيهم تاجرهم وم�ستهلكهم، وكل هذا ي�سري وفق 
املالية  الأزمة  كهذه  اأزمة  اإىل  لي�سل  كان  ما  العامل  ل� طبقها  وق�اعد  اأ�س�س 

العاملية اخلطرية التي يعي�سها.
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حماية  واإمنا  القت�سادية،  حلرية  تقييدا  لي�ست  الق�اعد  هذه  اأن  ندرك  اأن  علينا  كم�سلمني  اإننا 
للمجتمع من اأن تطغى عليه املادة مثلما طغت على املجتمعات الغربية، التي اعتمدت مبداأ اأ�سا�سيا 
و�سعه اآدم �سميث عندما قال: "دعه يعمل دعه مير"، وهذه املق�لة اخلطرية عززت الأنا يف نف��س 

الراأ�سماليني وجعلتهم يبن�ن جناحاتهم على اأنقا�س الطبقات املت��سطة والفقرية يف املجتمعات.
اإن ق�اعد املعامالت عند امل�سلمني حتتاج اإىل اإعادة بعث، مبا يعزز مت�سك الأمة الإ�سالمية بدينها 
الإخفاق  مرارة  تتجرع  �ستظل  فاإنها  ذلك  اإىل  تعمد  مل  وما  وال�سالم  ال�سالة  عليه  نبيها  وب�سنة 

باعتماد اأنظمة اقت�سادية واجتماعية ل تت�افق وخ�س��سية الإن�سان امل�سلم.
مبداأ  تعزز  اأخالقية،  اأ�س�س  اإىل  ترتكز  امل�سلمني  نحن  والجتماعية  القت�سادية  ممار�ساتنا  اإن 
الرحمة القت�سادية والجتماعية اللذين و�سعهما ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وهذا ما يفتقده 
الغرب، حيث مل يتفطن اإىل اجلانب الأخالقي يف حياته القت�سادية الجتماعية اإل بعد اأن تزعزع 

نظامه القت�سادي الليربايل جراء الأزمة املالية العاملية.
وعليه فاإننا ن��سي يف نهاية بحثنا مبا يلي:

تعميق البحث يف الأبعاد الأخالقية للمعامالت القت�سادية يف الإ�سالم،. 1
اإحياء �سنة القتداء بر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف معامالتنا املالية،. 2
ن�سر اأخالق التاجر امل�سلم يف الأو�ساط التجارية انطالقا من غرف التجارة وو�س�ل . 3

اإىل اأ�س�اقنا،
ترقية العمل امل�سريف الإ�سالمي واإبعاد اأي حماولة لتغريبه وجتريده من روح الإ�سالم،. 4
التاأ�سي�س لبن�ك القر�س احل�سن، ا�ستجابة لت�جيهات الر�س�ل الأكرم �سلى اهلل عليه . 5

و�سلم،
�سرورة اأخلقة �سناديق وم�ؤ�س�سات الزكاة وتطهريها من العنا�سر امل�سيئة لها لر�سالة . 6

الزكاة،
ن�سر الفكر ال�قفي الراقي، يف اأجمل �س�ره التي يحفظها تاريخ احل�سارة الإ�سالمية،. 7
الرتويج لأفكار حماية البيئة التي اأ�س�سها ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.. 8

واهلل من وراء الق�سد وه� يهدي ال�سبيل

 سورة البقرة، اآليتان: 278، 279.. 1
 مسلم 3/1218 برقم 1597.. 2
ولم . 3 الشيخين  شرط  على  صحيح  حديث  وقال:   2/37 المستدرك  في  الحاكم  أخرجه   

يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال شعيب األرنؤوط: صححه الحافظ العراقي، انظر حاشية 
8/55 من شرحه السنة للبغوي تحقيق زهير وشعيب األرنؤوط. وأخرج نصفه األول ابن 
ماجه عن أبي هريرة وصححه الشيخ األلباني في صحيح ابن ماجه 2/27، وانظر: كالم 

العالمة ابن باز في ص138 من هذا الكتاب.
 البخاري مع الفتح 4/313 برقم 2083 و4/296، برقم 2059 باب من لم يبال من حيث . 4

كسب المال.
سنن ابن ماجه 2/765 برقم 2279 وقال الشيخ ناصر الدين األلباني في صحيح الجامع . 5

الصغير 5/120 ”إنه حديث صحيح“.
  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، الحديث رقم 47351. 6
  نفس المرجع، الحديث رقم 18851. 7
  رواه مسلم. 8
حسن . 9 صدوق  وهو  الحرقي  الرحمن  عبد  بن  العالء  عدا  ثقات  رجاله  حسن  إسناده    

الحديث، على شرط مسلم.
  رواه الطبراني. 10
  حديث حسن رواه ابن ماجه، والدارقطني مسندا.. 11
  رواه الطبراني. 12
  رواه السيوطي . 13
  رواه ابن ماجة. 14
  رواه الشيخان. 15
  )رواه البخاري(.. 16
  )رواه مسلم كتاب ]الطهارة[. 17
  سورة التوبة، اآلية: 108. . 18
  منذر قحف، الوقف اإلسالمي ...، مرجع سابق، ص19 )بتصرف(. . 19
  من بينهم: محمد بن عبد العزيز بنعبد هللا،ج1، مرجع سابق، ص119 وما بعدها. بينما . 20

يرى منذر قحف أن الروايات الموجودة ال تؤكد الجزم بوقف حدائق مخيريق من قبل الني 
صلى هللا عليه وسلم، أنظر: منذر قحف، الوقف اإلسالمي...، مرجع سابق، ص20-21. 

هوامش البحث :

  مخيريق اليهودي، كان حبًرا من علماء بني النضير آمن برسول هللا )ص( يوم أحد. . 21
نقال عن: محمد بن عبد العزيز بنعبد هللا، مرجع سابق، ص119 )بتصرف(. . 22
هذه الحوائط )حدائق النخيل( وهي: . 23

األعواف أو األعراف	 
الصافية:موضع بشط دجلة	 
الدالل	 
الميث:اسم موضع جبل بالمدينة	 
برقة:غلظ فيه حجارة ورمل	 
حسنى:اسم جبل	 
أسكن 	  قد  )ص(  النبي  وكان  مارية:  )ص((  النبي  )ابن  إبراهيم  أم 

مارية هناك. أنظر:محمد بن عبد العزيز بنعبد هللا، مرجع سابق، ج1، 
ص120، 

شهاب الدين ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج5، الرياض: دار . 24
السالم، 200، ص392. 

بن . 25 اسحق  أخبرنا  الحديث:  نص  المساجد،  وقف  باب  األحباس،  كتاب  النسائي،  رواه 
إبراهيم قال أنبأنا عبد هللا بن إدريس قال سمعت حصين بن عبد الرحمن يحدث عن عمر 
بن جاوان عن األحنف بن قيس قال:”...جاء عثمان بن عفان عليه مالءة صفراء قد قنع 
بها رأسه فقال أههنا علي أههنا طلحة أههنا الزبير أههنا سعد قالوا نعم قال فإني أنشدكم 
باهلل الذي ال إله إال هو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني 
فالن غفر هللا له فابتعته بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفا فأتيت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فأخبرته فقال اجعلها في مسجدنا وأجره لك قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم باهلل 
الذي ال إله إال هو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة 
غفر هللا له فابتعته بكذا وكذا فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت قد ابتعتها بكذا 
وكذا قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم باهلل الذي ال إله 
إال هو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال:من جهز 
هؤالء غفر هللا له يعني جيش العسرة فجهزهم حتى ما يفقدون عقاال وال خطاما قالوا نعم 
النسائي،  الشريف، سنن  النبوي  الحديث  )راجع: موسوعة  اشهد”  اللهم  اشهد  اللهم  قال 

CD-ROM: إنتاج موقع روح اإلسالم، اإلصدار األول(. 
  رواه أحمد، وقواه أبو داود، والنسائي.. 26
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 ال�صيا�صات املالية
يف ع�رص عمر بن اخلطاب ر�صي الله عنه )13-23هـ(

] مورد الفتوحات والع�صور[

عامر حممد نزار جلع�ط
ماج�ستري يف القت�ساد الإ�سالمي

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على فخر الأنبياء واملر�سلني وعلى اآله و�سحبه الطيبني الطاهرين الأمينني، ومن �سار 
بدربهم وم�سى على وم�سات ن�رهم اإىل ي�م الدين وبعد: فهذا قب�س مبارك من ال�سيا�سة املالية لأمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب 

ر�سي اهلل عنه ن�جزها مبا يلي:
)1( م�رد الفت�حات:

ويق�سد مب�رد الفت�حات: ما جاء اإىل بيت مال امل�سلمني من فت�حات عظيمة يف زمن الفاروق عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه 
وت�سمل هذه الفت�حات الفيء والغنائم واخلراج. 

حيث زادت الغنائم وكرث الفيء يف عهد عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه عما كانت عليه يف زمن اخلليفة اأبي بكر ال�سديق ر�سي 
اهلل عنه وذلك ب�سبب:

• ات�ساع املناطق املفت�حة والتي كانت تتمتع بذخر اقت�سادي كبري.	
• كرثة اهتمام قادة الفر�س والروم مبظاهر الأبهة والعظمة حيث حاز امل�سلم�ن منهم اأم�اًل كثرية عن طريق	

�سلب القادة الذين خرج�ا للميدان بكامل زينتهم و اأبهتهم، وقد بلغ اأحيانًا 1500درهم و30000 درهم .. 1
اأمالك ك�سرى واأهله ويقال اإن غلتها بلغت 7000000 درهم حيث جعلت لبيت مال امل�سلمني ومنها ب�ساط ك�سرى وه� 3600 . 2

ذراع مربعة اأر�سه مفرو�سة بالذهب وم��سًى بالف�س��س وفيه ر�س�م ثمار باجل�اهر، وورقها باحلرير، وفيه ر�س�م للماء 
اجلاري بالذهب، وقد بيعت بع�سرين األف درهم 20.000 درهم( .

الذهب والف�سة واملج�هرات العظيمة من غنائم جل�لء  وغريها حيث بلغ ُخم�س جل�لء �ستة ماليني درهم.. 3
لقد فتحت املدن العظيمة اآنذاك، وحاز امل�سلم�ن اأم�اًل عظيمة. واأعظم الغنائم هي اأر�س ال�س�اد التي وقفها عمر للدولة ومل 

يق�سمها  ر�سي اهلل عنه واأ�سبحت تلك الأرا�سي مبا يعرف بالأمالك ال�سلطانية اأو الأمريية ويدل فعله على ما يلي:
• الروؤية البعيدة، التي كان يتمتع بها الفاروق.	
• �سرورة تخطيط ويل الأمر مل�ستقبل الأمة والأجيال.	
• حتقيق العدل بني م�اطني الأمة واإي�سال حق�قهم اإليهم اأينما كان�ا	
• احلر�س على تاأمني م�رد عام ودائم لبيت املال.	

)2( م�رد الع�س�ر: 
اأدخل عمر بن اخلطاب م�ردًا جديدًا لبيت املال مل يكن م�ج�دًا يف عهد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وخليفته اأبي بكر ر�سي اهلل 
عنه و ذلك ملا ات�سعت الدولة يف عهد عمر وامتدت حدودها واأ�سبح التبادل التجاري �سرورًة للم�سلحة العامة لالأمة، و�سع عمر 

ر�سي اهلل عنه جباية الع�س�ر على حدود الدولة معاملة باملثل.
وفر�س عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه تلك الأم�ال على ال�افدين اإىل دار الإ�سالم كما كان اأهل احلرب ياأخذونها من جتار 
امل�سلمني القادمني اإىل بالدهم معاملة باملثل، حيث كتب اأب� م��سى الأ�سعري ر�سي اهلل عنه اإىل عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل 
عنه: )اإن جتارًا ياأت�ن اأر�س احلرب فياأخذون منهم الع�سر( فكتب اإليه عمر ر�سي اهلل عنه: )خذ منهم كما ياأخذون من جتار 
امل�سلمني وخذ من اأهل الذمة ن�سف الع�سر ومن امل�سلمني من كل اأربعني درهمًا درهـمًا، ولي�س فيما دون املائتني �سيء فاإذا كانت 

مائتني ففيها خم�سة دراهم، وما زاد فبح�سـابه (. 
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كتب اأهل منبج  – ق�م من اأهل احلرب اآنذاك - اإىل عمر بن اخلطاب ر�سي 
اهلل عنه: دعنا ندخل اأر�سك جتارًا وتع�ّسرنا، قال: فت�ساور عمر بن اخلطاب 
مع اأ�سحاب ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم،فاأ�ساروا عليه به، فكان اأول ُع�سر 
من اأهل احلرب. واأورد الإمام اأب� ي��سف اأن اأن�س بن �سريين قال اأرادوا اأن 
اأن�س بن مالك فقال ما مينعك  ي�ستعمل�ين على ع�س�ر الأُبّلة فاأبيت، فلقيني 
تفعل، عمر  ل  فقال يل:  قال:  النا�س.  عليه  ما عمل  اأخبث  الع�س�ر  فقلت:  ؟ 
الع�سر  ن�سف  الذمة  اأهل  وعلى  الع�سر  ربع  الإ�سالم  اأهل  على  فجعل  �سنعه 

وعلى امل�سركني ممن لي�س له ذمة الع�سر .
اتبع  الأ�سدي  حيث  واأول م�ظف جعله عمر بن اخلطاب ه� زياد بن حدير 
ال�سيا�سة املالية التي اأمره بها الفاروق ر�سي اهلل عنه والتي كانت يف حد ذاتها 

دع�ة للرتغيب يف الإ�سالم.
يروي هذا الأخري  اأن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه بعثه على ع�س�ر العراق 
ن�سف  الذمة  اأهل  ومن  الع�سر،  ربع  امل�سلمني  من  ياأخذ  اأن  واأمره  وال�سام 
تغلبي  رجل  من  مّرة  ياأخذ  اأن  يريد  وكان  الع�سر.  اأهل احلرب  ومن  الع�سر، 
األفًا قال نعم،  عربي ن�سراين فقال له التغلبي: كلما مررت بك اأخذت مني 
اإىل عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه وق�س عليه ق�سته  قال فرجع التغلبي 

فقال له عمر: ُكفيت، ومل يزد على ذلك.
 فّلما رجع التغلبي اإىل زياد، وقد وطن نف�سه على اأن يعطيه األفًا اأُخرى، ف�جد 
اإليه: )من مر عليكم فاأخذت منه �سدقة  كتاب عمر بن اخلطاب قد �سبقه 
اإل اأن جتد ف�ساًل(. قال  فال تاأخذ منه �سيئًا اإىل مثل ذلك الي�م من قابل، 
الرجل: قد واهلل كانت نف�سي طّيبة اأن اأعطيك األفـّا، واإين اأُ�سهد اهلَل اأين برٌئ 
من الن�سرانية واأيّن على دين الرجل الذي كتب اإليك هذا الكتاب . وهكذا 

يظهر اأّن ال�سيا�سة املالية يف جمع الع�س�ر كانت: 
• اإلغاءها 	 الأمة فل� اقت�ست امل�سلحة  تابعة مل�سلحة  باملثل وهي  املعاملة 

- اإلغاء ر�س�م احل�اجز اجلمركية - اأو تخفي�س قيمتها كما فعل عمر 

فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب للدكتور علي الصالبي ص 203.. 1
عصر الخالفة الراشدة الدكتور أكرم ضياء العمري ص208.. 2
َجلُوالء: مدينة صغيرة عامرة بالعراق في أول الجبل بها نخل وزروع، قتل فيها من األعاجم مائة ألف وذلك سنة تسع عشرة سميت جلوالء لما جللها من قتالهم، . 3

وكانت غنيمة المسلمين فيها أكثر منها يوم القادسية، بلغ السهم ستة آالف درهم، وأصاب المسلمون اثني عشر ألف جارية كان بعضهن لكسرى، ولما أُتي عمر رضي 
هللا عنه بغنائم جلوالء قال: وهللا ال يظلها سقف دون السماء، فأمر بها فألقيت بين صفتي المسجد وطرح عليها االنطاع – الجلود- وبات عليها الخزان، فلما أصبح غدا 
ومعه المهاجرون واألنصار، فلما رآها عمر رضي هللا عنه بكى، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ هذا يوم شكر، قال: وهللا 
ما أبكي إال أني أعلم أن رسول هللا صلى هللا عيه وسلم كان أكرم على هللا عز وجل وأحب إليه مني، ولكني قد كنت أعلم أنه قد كان يشتهي أن يصيب من هذا شيئاً 
يسد به خلة أصحابه، ثم قال: وهللا ما فتح هللا هذا على قوم إال جعل بأسهم بينهم. قال الحسن رضي هللا عنه: فقسمه وهللا ما أدخل بيته منه خرصاً، والخرص: الحلقة 

التي تكون في األذن. عن الروض المعطار ص168.
الخراج لإلمام أبو يوسف ص26 - 27 . 4
منبج: مدينة بينها وبين الفرات مرحلة ) غرب نهر الفرات، شرقي حلب( وهي من بناء الروم األول وفيها أسواق عامرة وتجارات دائرة وغالت وأرزاق. ويحف . 5

بغربيها وشرقيها بساتين ملتفة األشجار مختلفة الثمار، والماء يطرد بها ويتخلل جميع نواحيها، وأرضها كريمة وأسواقها فسيحة، ودكاكينها وحوانيتها كأنها الخانات 
والمخازن اتساعاً وكبراً، وكانت من مدن الروم العتيقة، ولهم بها من البناء آثار تدل على عظيم اعتنائهم بها، ولها قلعة حصينة، وأهلها أهل خير وفضل، ومعامالتهم 
صحيحة وأحوالهم مستقيمة. عن الروض المعطار في خبر األقطار جـ1 ص547 لمحمد بن عبد المنعم الِحميري تحقيق إحسان عباس مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت 

- دار السراج ط2 - 1980 م.
الخراج ألبي يوسف 135.. 6
زياد بن حدير األسدي: أحد بني مالك بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة. روى عن عمر وعلي وطلحة بن عبيد هللا كان يقول: أنا أول من عشر في اإلسالم . 7

وكان له عقب بالكوفة عن الطبقات الكبرى البن سعد جـ6 ص 130.
الخراج ألبي يوسف ص136.. 8
الخراج ألبي يوسف 137 واألُبلّة: بضم الهمزة والباء والالم المشددة، مدينة بالعراق بينها وبين البصرة أربعة فراسخ ونهرها الذي في شمالها، وجانبها اآلخر على . 9

غربي دجلة، وهي صغيرة المقدار حسنة الديار واسعة العمارة متصلة البساتين عامرة بالناس المياسير وهم في خصب من العيش ورفاهية عن الروض المعطار في 
خبر األقطار جـ1 ص8.

قوم من العرب. . 10
اْلقَْطنِيَِّة: اسم جامع للحبوب التي تطبخ وذلك مثل العدس والباقالء واللوبياء والحمص واألرز والسمسم وليس القمح والشعير. لسان العرب جـ13 ص342.. 11
مالك في الموطأ كتاب الزكاة باب عشور أهل الذمة ص171برقم 619.  . 12
أي ال تؤخذ في السنة مرتين و) الثني في الصدقة( هو حديث كما ذكره ابن الجوزي في النهاية وغريب الحديث واألثر جـ1 ص130وُذكر في كنز العمال منسوباً في . 13

روايته للديلمي. وعدم الثني في العشور فيه خالف بين الفقهاء .
األموال ألبي عبيد برقم 1643 المكتبة التجارية الكبرى مصر. . 14

ر�سي اهلل عنه حني اأمر عّماله اأن ياأخذوا ن�سف الع�سر من احلربيني 
اأحيانًا،  باإعفائهم  اأمر  كما  واحلب�ب  بالزيت  احلجاز  دخ�لهم  حني 
وذلك كي يكرث احلمل اإىل املدينة وينعم النا�س، فعن ابن عمر عن اأبيه 
قال: )كان عمر ياأخذ من النبط : من الزيت واحلنطة ن�سف الع�سر، 

لكي يكرث احلمل اإىل املدينة، وياأخذ من القطنية  الع�سر( . 
• عاد 	 واإن  العام  يف  واحدة  ملرة  فجبايتها  �سابط  دون  الع�س�ر  ت�ؤخذ  ل 

�ساحبها وذلك لأنه ل ثني يف ال�سدقة .
•  ل ُي�سمى ما ياأخذ من مال امل�سلمني با�سم الع�س�ر اإمنا ه� زكاة لالأم�ال 	

الباطنة التي قد ظهرت، وباأدلة فري�سة الزكاة، واأخذه من اأهل الذمة 
اإمنا ه� مبقدار يختلف عن اأهل احلرب، ي�ستند اإىل اأدلة مقدار الزكاة 
والدليل ق�له: )ولي�س فيما دون املائتني �سيء فاإذا كانت مائتني ففيها 
خم�سة دراهم، وما زاد فبح�سابه(. قال زياد بن حدير: ما كنا نع�سر 
م�سلمًا ول معاهدًا، واأراد اأن كنا ناأخذ من امل�سلمني ربع الع�سر ومن اأهل 

الذمة ن�سف الع�سر .
• واحلق 	 الإ�سالم،  يف  وترغيب  دع�ة  هي  الع�س�ر  يف  املالية  ال�سيا�سة 

ُيعطى، والعدل ي�ُس�د بني كل م�اطنني الدولة الإ�سالمية. 
• بالتجارة اخلارجية، وح�سن 	 اهتمام عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه 

معاملة التجار على اختالف اأ�سنافهم وتتبعه للعمال والأمراء والكتابة 
لهم و�سرعة اإي�سال الأوامر، وعدم ال�سعف يف اجلباية.

وهكذا فاإن ع�سر الفاروق عمر ر�سي اهلل عنه يعترب ع�سرًا فريدًا يف كافة 
مما  نادرة  اإدارية  برعاية  منه  حظيت  التي  املالية  امل�ارد  ومنها  املجالت 
انعك�س اإيجابًا على امل�ارد املالية يف ع�سر خليفته عثمان بن عفان ر�سي اهلل 

عنه.

هوامش البحث :
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دور التمويل االإ�صالمي يف تنمية 
امل�رصوعات ال�صغرية واملتو�صطة

ح�سني عبد املطلب الأ�سرج
باحث اقت�سادي اأول ومدير اإدارة ب�زارة ال�سناعة 

والتجارة اخلارجية امل�سرية

 – اأهمية كبرية لدى �سناع القرار القت�سادي يف كافة الدول املتقدمة والنامية  اإن ق�سية تنمية وتط�ير امل�سروعات ال�سغرية واملت��سطة حتتل 
وخا�سة الدول العربية – ملا تلعبه هذه امل�سروعات من دور حم�ري يف التنمية القت�سادية والجتماعية بها. وتتج�سد اأهمية امل�سروعات ال�سغرية 
اأ�سا�سية يف قدرتها على ت�ليد وت�طني ال�ظائف مبعدلت كبرية وتكلفة راأ�سمالية قليلة، وبالتايل امل�ساهمة يف معاجلة م�سكلة  واملت��سطة بدرجة 
الكبرية،  امل�سروعات  مع  ق�ية  واأمامية  خلفية  بروابط  واملت��سطة  ال�سغرية  امل�سروعات  وتتمتع  العربية،  الدول  غالبية  منها  تعاين  التي  البطالة 
لالرتباط  نظرا   - �ساآلته  - على  املال  راأ�س  ا�ستخدام  بكفاءة  اأنها متتاز  كما  املحلية،  امل�سافة  القيمة  وزيادة  وتن�يعه  الدخل  زيادة  وت�ساهم يف 
املبا�سر مللكية امل�سروع باإدارته وحر�س املالك على جناح م�سروعه واإدارته بالطريقة املثلى.وبرغم املحاولت اجلادة لتط�ير وتنمية هذا القطاع اإل 
اأن احل�س�ل على التم�يل يعد من اأهم العقبات التي ت�اجه اأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية واملت��سطة، والذين عادة ل تت�فر لديهم روؤو�س الأم�ال 
الكافية التي متكنهم من اإن�ساء م�ساريعهم اخلا�سة، كما ل ي�جد لديهم ال�سمانات الكافية التي ميكن تقدميها للبن�ك للح�س�ل مب�جبها على 
قرو�س، ومن جانب اآخر فاإن م�سادر التم�يل يف �س�رة قرو�س بفائدة ترهق كاهل هذه امل�سروعات )اإذ تعّد الف�ائد مبثابة تكلفة ثابتة( وجتعلها 
اإقامة م�ساريعهم ال�سغرية واملت��سطة يعزف عن التعامل  اأن بع�سهم  الآخر من الراغبني يف  تفقد ميزتها التناف�سية مع امل�ساريع الأخرى، كما 
بالقرو�س الرب�ية.لذلك اأ�سبح من ال�سروري البحث عن بدائل مت�يلية اأخرى تك�ن اأكرث مالءمة ويف متناول امل�سروعات ال�سغرية واملت��سطة، 
ومن اأبرز هذه البدائل التم�يل بال�سيغ الإ�سالمية التي ل تعتمد على الف�ائد الثابتة.وتبدو اأهمية �سيغ التم�يل الإ�سالمي، يف قدرتها على حتقيق 
العدالة بني طريف املعاملة، بحيث يح�سل كل طرف على حقه، بدل من نظام الإقرا�س بالف�ائد الذي ي�سمن حق �ساحب القر�س عادة على ح�ساب 
املقرت�س، كما ت�سمن هذه الأدوات ا�ستخدام التم�يل املتاح يف م�سروعات تنمية حقيقية تفيد املجتمع. اإ�سافة اىل حر�س التم�يل الإ�سالمي على 

الربط بني الأر�سدة املالية والأر�سدة احلقيقة وعلى رف�س اعتبار النق�د اأر�سدة يف حد ذاتها.
و�سيغ التم�يل الإ�سالمي متلك من اخل�سائ�س وال�سمات ما يح�ل دون وج�د م�سكالت التم�يل للم�سروعات ال�سغرية، مبا تت�سمنه من مزايا ل 
ت�جد يف غريها من اأنظمة التم�يل التقليدي، فهي تت�سم بالتن�ع والتعدد، فهناك اأ�ساليب للتم�يل قائمة على التربعات والرب والإح�سان، واأ�ساليب 
للتم�يل قائمة على امل�ساركات، واأ�ساليب مت�يل اأخرى قائمة على الئتمان التجاري، كما اأنها متعددة املجالت من زراعة و�سناعة وجتارة وخدمات، 
وكل هذا يتيح فر�سا وجمالت اأكرث لتم�يل امل�سروعات ال�سغرية. كما اأن اأ�ساليب التم�يل الإ�سالمية تق�م على اأ�سا�س درا�سات اجلدوى من الناحية 
القت�سادية، وعلى اأ�سا�س احلالل من الناحية ال�سرعية، ول حت�ل تلك الأ�ساليب بني م�ؤ�س�سات التم�يل واأخذ ال�سمانات الكافية التي ت�ؤمن اأم�الها. 
كما اأنها تنقل التم�يل من اأ�سل�ب ال�سمان والعائد الثابت اإىل اأ�سل�ب املخاطرة وامل�ساركة، والغنم بالغرم، وتغلب الن�ساط الإنتاجي على الن�ساط 

املايل، وتر�سخ مفه�م الرقابة واملتابعة على التم�يل املمن�ح، وتراعي ظروف املتعرثين. 
وجدير بالذكر اأن الظه�ر احلديث للتم�يل الإ�سالمي بداأ منذ ال�سبعينيات وزاد حجم �س�قه ب�س�رة ملح�ظة، وه� يرتاوح ما بني 800 بلي�ن دولر 
اىل 1 ترلي�ن دولر اأمريكي يف الآونة احلالية،كما اأنه ينم� حاليا مبعدلت �سريعة ترتاوح ما بني 10-15% �سن�يًا . كما يقدر حجم ال�س�ق الدويل 
لل�سك�ك الإ�سالمية حاليا بح�ايل 80 بلي�ن دولرـ واأنها منت مبعدل يف�ق خم�س مرات يف الفرتة من 2004 اىل 2007، ولكن اإ�سدار هذه ال�سك�ك 

تراجع لأقل معدلته يف ال�سن�ات الثالثة الأخرية خالل عام 2008 ليبلغ 15.8 بلي�ن دولر فقط مقارنة مع 46.7 بلي�ن دولر يف عام 2007. 
و�سيغ التم�يل الإ�سالمي التي تنا�سب معظم امل�سروعات ال�سغرية عديدة وتتكامل مع بع�سها البع�س يف نف�س ال�قت، حيث يختار �ساحب م�سروع 
الفائدة والذي ثبت ف�سله يف مت�يل معظم  القائم على  التم�يل  اأف�سل واأجدى من نظام  واإمكاناته وهذا  التي تنا�سبه وتتفق مع ظروفه  ال�سيغة 
امل�سروعات ال�سغرية. فعقد املرابحة يك�ن قائما علي اأ�سا�س �سراء �سلع وم�اد للم�سروع ال�سغري لكنها ل تلبي احلاجة اإيل دفع الأج�ر وال�سي�لة 
الالزمة لالإنفاق علي الإنتاج، بينما يتيح ال�ست�سناع ت�فري التم�يل للتكاليف املتغرية مثل الج�ر والنفقات الإدارية الخرى. كما ان ال�سلم ي�سرتط 
ل�سحته تعجيل دفع الثمن اأما يف ال�ست�سناع فال ي�سرتط ذلك اذ ي�سح ال�ست�سناع مع تاأجيل دفع الثمن كله او بع�سه.وميكن اي�سا ان تتكامل �سيغ 
التم�يل ال�سالمي لتحقيق ارباحًا ا�سافيه ل تتحقق عند تطبيق كل عقد منفردا، فيمكن اجلمع بني عقد ال�ست�سناع وعقد املرابحة حيث ميكن 
القيام با�ست�سناع ب�سائع معينه يحتاجها ال�س�ق، ثم عند ت�سليمها ميكن اأن تباع مرابحة كما ميكن اجلمع بني عقد ال�ست�سناع وعقد امل�ساركة 
وذلك مب�ساركه �سناع خمت�سني وعند ذلك يتم عقد ا�ست�سناع لل�سركات التي ه� طرف فيها. اأي�سا ميكن اجلمع بني عقد ال�ست�سناع وعقد ال�سلم 
وذلك عندما ي�سرتط يف البيع الأول دفع الثمن يف جمل�س العقد اأما البيع الثاين فال ي�سرتط فيه دفع الثمن يف املجل�س. وقد قامت جمم�عة بنك 
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ومعامل  الزي�ت  ال�سغرية مثل معا�سر  ال�سناعات  بتم�يل  قامت  واملرابحة حيث  ال�ست�سناع  باجلمع بني عقدي  ال�س�دان  النيلني يف 
�سناعة ال�ساب�ن، وتق�م املجم�عة بالتفاق مع اأ�سحاب ال�ر�س على الأ�سعار والكميات املطل�بة وت�اريخ ت�سليم املعا�سر اأو املعامل مثال 
وهنا تك�ن جمم�عة بنك النيلني م�ست�سنعا والطرف الآخر �سانعا وبدورها تق�م املجم�عة ببيع هذه املعا�سر واملعامل اإىل �سغار املنتجني 
واملهنيني وبع�س اجلهات الر�سمية مثل �سناديق التكافل الجتماعي احلك�مية والأهلية وبذلك تك�ن املجم�عة م�ست�سنعا من جهة وبائعة 
وفق �سيغة املرابحة من جهة اأخرى.هذا وقد كّ�نت املجم�عة �سركة لهذا الغر�س تق�م بالتعاقد مع اجلهات امل�سنعة على جتهيز ما ه� 
مطل�ب من اأدوات ومعدات �سناعية وفق عقد ال�ست�سناع وبعد ذلك تق�م اأق�سام ال�ستثمار باملجم�عة بالرتويج لهذه املنتجات وبيعها 
اأ�سحاب الكفاءات واخلربات املختلفة ممن ل تت�افر لديهم  ب�سيغة املرابحة، ومن خالل امل�ساربة ميكن ت�ظيف امل�ارد املالية لدى 
امل�ارد املالية الالزمة لتم�يل خمتلف اأن�سطتهم القت�سادية وال�ستثمارية ولي�س القت�سار على مت�يل غر�س حمدد كما ه� احلال يف 
املرابحة اأو ال�سلم اأو التاأجري. فاملرابحة ت�سلح مثاًل لتم�يل �سراء اأو ت�فري �سلع ومعدات اأو خامات لالإجتار فيها، وبالتاأجري يتم ت�فري 
معدات للم�سروع دون ت�فري امل�اد اخلام وراأ�س املال العامل. اأما امل�ساربة فمن خاللها يتم ت�فري كافة امل�ارد التم�يلية املطل�بة للم�سروع 

�س�اء يف �سكل راأ�س مال ثابت اأو عامل. واإن تكامل هذه ال�سيغ واملزاوجة بينها يعظم الأرباح وي��سع من فر�س العمل.
وحينما تتح�ل م�ؤ�س�سات مت�يل امل�سروعات ال�سغرية من اأ�ساليب التم�يل التقليدية اإىل اأ�ساليب التم�يل الإ�سالمية فاإنها تقيم تنظيما 
جديدا فنيًا واإداريًا، حيث يتح�ل اهتمامها من اإدارة الإقرا�س اإىل اإدارة ال�ستثمار، ومن الرتكيز على ال�سمان اإىل الرتكيز على اجلدوى 
القت�سادية، ومن ا�ستقاق الئتمان للح�س�ل على فائدة اإىل حتفيز الدخار وال�ستثمار، ومن دور املرابي اإىل دور امل�ستثمر وامل�ست�سار 
القت�سادي، الذي يلتحم مع امل�سروع ويقدم له امل�س�رة، مبا يك�ن لها من مراكز اأبحاث اقت�سادية، ومعرفة باأح�ال ال�س�ق، وبت�فر كم 
كاف من املعل�مات عن حركة ال�ستثمار، وعلى ذلك فاإنه ميكن الق�ل باأن ا�ستخدام �سيغ التم�يل الإ�سالمي لتم�يل امل�سروعات ال�سغرية 

واملت��سطة يلعب دورًا اقت�ساديًا هامًا فهي تعمل على ت��سيع اأن�سطة هذه امل�سروعات من خالل القن�ات التالية:
حتفيز الطلب على منتجات هذه امل�سروعات: فال ي�سرتط يف عدد من هذه ال�سيغ ت�افر الثمن يف احلال كما ل يت�افر يف عدد . 1

اآخر ت�افر املنتج يف احلال فاذا افرت�سنا وج�د رغبة لدى امل�ستهلكني اأو املنتجني على منتجات معينة نهائية اأو و�سيطة فان 
عدم ت�افر قيمة تلك املنتجات ل مينع عقد ال�سفقات على �سراء تلك املنتجات على اأ�سا�س دفع الثمن يف امل�ستقبل دفعة واحدة 
اأو على اأق�ساط، اأي�سا ميكن اإمتام ال�سفقات بدفع قيمة هذه املنتجات مقدما على اأن يتم ت�سليمها يف امل�ستقبل وفقا لل�سروط 
املتفق عليها. وينتج عن ذلك ت�سجيع الطلب على منتجات هذه امل�سروعات ول يقف عدم ت�افر الثمن اأو املنتج عائقا يح�ل 
دون امتام عقد ال�سفقات مع هذه امل�سروعات. ول �سك اأن ت�سجيع الطلب ي�ؤدي اإىل ا�ستغالل امل�ارد ورفع م�ست�ى الن�ساط 
القت�سادي وت�فري املزيد من فر�س العمل وبالتايل تن�سيط الطلب على منتجات هذه امل�سروعات واحداث الرواج القت�سادي.

ت�فري التم�يل الالزم لهذه امل�سروعات: ت�فر هذه ال�سيغ مت�يل التكاليف للم�سروعات ال�سغرية واملت��سطة ففي املرابحة مثال . 2
ت�سلح لتم�يل �سراء اأو ت�فري �سلع ومعدات اأو خامات لالإجتار فيها. ويف التاأجري يتم ت�فري معدات للم�سروع دون ت�فري امل�اد 
اخلام وراأ�س املال العامل.اأما امل�ساربة فمن خاللها يتم ت�فري كافة امل�ارد التم�يلية املطل�بة للم�سروع �س�اء يف �سكل راأ�س مال 
ثابت اأو عامل. لذا فان تكامل هذه ال�سيغ واملزاوجة بينها يعظم الأرباح وي��سع من فر�س العمل. كما اأن لعقد ال�ست�سناع دورا 
هاما يف ت�سجيع هذه امل�سروعات من خالل ت�فري التم�يل نتيجة دفع قيمة منتجاتها مقدما. ومع ت�افر التم�يل تتاح الفر�سة 

اأمام هذه امل�سروعات للنم� والزدهار وا�ستغالل الطاقات النتاجية املت�فرة لها و�سبط التكاليف وا�ستقرار ظروف النتاج.
ا�ستغالل امل�ارد القت�سادية للم�سروعات:تتميز �سيغ التم�يل الإ�سالمي بامل�ساركة يف الأرباح فهي ت�فر املجال وا�سعًا اأمام . 3

اأ�سحاب املهارات لالإبداع والتميز وت�سخري م�اهبهم يف النتاج والبتكار دومنا ع�ائق من اأ�سحاب الأم�ال. وت�سجع اأ�سحاب 
امل�سروعات ال�سغرية على بذل اأق�سى جهد مع حر�سهم على جناح م�سروعاتهم والرتقاء بها لأنهم �سركاء يف الربح الناجت 
جمال  لختيار  الأم�ال  روؤو�س  اأ�سحاب  اأمام  متعددة  بدائل  ت�فر  اأنها  كما  امل�ارد.  لتخ�سي�س  ماهرة  اآلية  ن�سمن  وبذلك 

ا�ستثمار مدخراتهم اىل جانب اختيار نظام ت�زيع الأرباح الذي يتالءم مع ظروف كل منهم.

1. Shayerah Ilias, Islamic Finance: Overview and Policy Concerns, Congressional Research Service, 
February 9, 2009, p2.

2.   ibid, p 3.
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 اأ�صباب واآثار دخول احليل الفقهية 
على امل�رصفية االإ�صالمية 

د. عي�سى حممد اخلل�يف 

متهيد:
ب�سم اهلل، وال�سالة وال�سالم على ر�س�ل اهلل واآله و�سحبه؛ فاإن هذا املقال عن 
"اأ�سباب واآثار دخ�ل احليل الفقهية على امل�سرفية الإ�سالمية" ياأتي ا�ستكمال 
ملا مت احلديث عنه يف املقال ال�سابق الذي ن�سر يف جملة القت�ساد الإ�سالمي 
العاملية؛ عدد فرباير ل�سنة 2013 م؛ والذي كان بعن�ان: "اأهم الع�امل التي 
اأدت لظه�ر املالحظات على اأعمال امل�سرفية الإ�سالمية"؛ حيث متت الإ�سارة 
اإىل حقيقة دخ�ل �سيء من فقه احليل على اأعمال امل�سرفية الإ�سالمية، وقبل 
اخل��س يف م��س�ع دخ�ل احليل على امل�سرفية الإ�سالمية اأنبه اإىل اأن دخ�ل 
منهج احليل الفقهية مل يكن لدى جميع امل�سارف الإ�سالمية، ومل يكن كذلك 
يف جميع الأوقات؛ فاإن معظم من امل�سارف الإ�سالمية كانت تتخل�س من اأي 

معاملة فيها �سبهة التحّيل حني يظهر لها ذلك. 
و�ساأبداأ بذكر حقيقة الفرق بني امل�سرف الإ�سالمي وامل�سرف الرب�ي، وذلك 

ببيان املبادئ والأ�س�س التي قام عليها كل منهما، اإذ ب�سدها تتميز الأ�سياء.
اأول: الفرق بني امل�سرف الرب�ي وامل�سرف الإ�سالمي 

حقيقة امل�سرف الرب�ي:
امل�سرف  التجاري"؛ ه� ذاك  "امل�سرف  ُي�سمى  اأو كما  الرب�ي  امل�سرف  اإن 
الذي تدور معامالته على الفائدة. واحلقيقة اأن امل�سرف الرب�ي اأُن�سئ لأجل 
ذلك، فه� ابن الفائدة كما ُيعرّب عنه ! والفائدة هي ثمن لراأ�س املال يع�د عليه 

مقابل اإقرا�سه، فيح�سل عليها راأ�س املال دون جهد اأو خماطرة .
مم�ل  اأو  والدي�ن،  القرو�س  يف  يتاجر  اأنه  الرب�ي  امل�سرف  عمل  وحقيقة 
من  بال�سلع  املتاجرة  اأو  كال�سراكات  اأن�اعه؛  ب�ستى  ال�ستثمار  فلي�س  بفائدة، 
عمله اإل ما ندر، واأهم مبادئه البعد عن املخاطرة، لذا ل يدخل يف امل�ساربة 
مثال خ�فا من اخل�سارة ، وقد ذكرت بع�س الإح�سائيات اأن تعامل امل�سرف 
بع�س  لدى   )%1( باملائة  واحد  يتجاوز  ل  املتاجرة  اأو  بال�ستثمار  الرب�ي 

امل�سارف !.
حقيقة امل�سرف الإ�سالمي: 

اإن حقيقة امل�سرف الإ�سالمي مغايرة متاما للم�سرف الرب�ي؛ فه� م�سرف 
باأن�اعها  ال�سراكات  يف  في�ستثمر  بال�ستثمار،  اأم�اله  ُينّمي  اأي  ا�ستثماري، 
ويف التجارة، ويف اخلدمات امل�سرفية كاحل�الة ونح�ها. اإن طبيعة التجارة 
وال�سراكات التي يق�م بها امل�سرف الإ�سالمي فيه �سيء من املخاطرة ول�سك، 
لكن هذه املخاطرة من طبيعة التجارة ال�سرعية، ولي�ست من قبيل املجازفات، 
وعلى ما �سبق فاإن اأهم مبادئ امل�سرف الإ�سالمي ميكن تلخي�سها يف اأمرين 

الأول: تركه للربا، والثاين: ا�ستثماره يف التجارة وال�سراكات .

حقيقة الفرق بني امل�سرفني:
الأم�ال،  يف  تاجر  الرب�ي  امل�سرف  ك�ن  يف  بينهما  احلقيقي  الفرق  يظهر 
وامل�سرف الإ�سالمي م�ستثمر يف التجارة وال�سراكات، فامل�سرف الإ�سالمي 
امل�سرف  اأما  وال�سراكات،  التجارة  الناجتة عن  الطبيعية  للمخاطر  يتعر�س 
اأي  اأن  ندرك  �سبق  املخاطر، ومما  لتلك  يتعر�س  ل  دي�ن  تاجر  فه�  الرب�ي 
ت�سبه من امل�سرف الإ�سالمي باأعمال امل�سرف الرب�ي يك�ن على ح�ساب دوره 

الرئي�س ومفه�مه الأ�سلي كم�ستثمر وتاجر .
اإن الت��سيح ال�سابق حلقيقة امل�سرفني مدخل هام للحديث عن دخ�ل احليل 
على امل�سارف الإ�سالمية، ونبداأ باحلديث عن مفه�م احليل الفقهية والفرق 

بينها وبني املخارج الفقهية.
ثانيا: تعريف احليل الفقهية واملخرج الفقهي 

احليل الفقهية ُتعّرف باأنها: الت��سل مبباح لتغيري حكم �سرعي. اأو اأنها: ق�سد 
تغيري حكم �سرعي ب�ا�سطة مباحة مل ت��سع لذلك ال�سيء. ومنهج احليل يف 
اأو بناء �سيغ التم�يل يق�سد به: تلك املعامالت التي ُتبنى على مبداأ  الإفتاء 
ل  عديدة  لأدلة  وذلك  �سرعا؛  املنع  الفقهية  احليل  وحكم  الفقهية.  احليل 
ي�سع املقام هنا لذكرها؛ ومن اأ�سهرها الآيات الكرمية ال�اردة يف ق�سة اأهل 

بت. ال�سَّ
تعريفها  اأذكر  الفقهية؛  واملخارج  الفقهية  احليل  بني  اللب�س  من  وخروجا   

والفرق بينها وبني احليل الفقهية،
تعريف املخرج الفقهي: ه� كل ما يت��سل به اإىل التخل�س من احلرام وحت�سيل 

احلالل، دفعا لل�سرر وجلبا للم�سلحة، مع م�افقة املقا�سد ال�سرعية.
الفرق بني احليل الفقهية واملخارج الفقهية

اإن الفرق بني احليل الفقهية واملخارج الفقهية يت�سح من التعريف ال�سابق؛ 
املخارج  يف  ي�جد  ول  ال�سرعي،  احلكم  تغيري  ق�سد  فيها  ي�جد  ل  فاملخارج 

مناق�سة مق�س�د ال�سارع، بل هي مت�افقة مع املقا�سد ال�سرعية. 
املتعلقة  املعامالت  على  احلكم  عند  فيه  النظر  ينبغي  ما  اأهم  من  فاإن  لذا 
ب�سيغ التم�يل؛ التحقق من وج�د احليلة الفقهية يف هذه املعاملة من عدمها، 

وهل هي من جن�س احليل املمن�عة اأو من جن�س املخارج اجلائزة؟ 
ثالثا: �سبب دخ�ل فقه احليل على امل�سارف 

الرب�ي  امل�سريف  الفكر  بني  جتمع  اأن  اأرادت  حني  الإ�سالمية  امل�سارف  اإن 
والفكر امل�سريف الإ�سالمي وذلك باأخذ اأف�سل ما يف الثنني مع قالب �سرعي 
للمعاملة؛ فاإنها لأجل الإبقاء على �س�رة املعاملة ال�سرعية قام بع�س الباحثني 
بنهج م�سلك احليل الفقهية لبناء �سيغ مت�يل تلبي ذلك. لكن ملاذا كان منهج 
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اأن  ينبغي  الإ�سالمي  امل�سرف  اأن  مبا  واجل�اب:  غريه؟  دون  الفقهية  احليل 
عمليات  لإظهار  و�سيلة  الفقهية  احليل  كانت  لذا  م�ستثمرًا؛  اأو  تاجرًا  يك�ن 
املتاجرة بالنق�د ب�س�رة املتاجرة بال�سلع ! ويتم ذلك مبعامالت بيع �س�رية؛ 

يدرك العاقل اأنها لي�ست بي�عا حقيقية ! 
تعريف ال�س�رية:

ال�س�رية  واأما  و�سفته.  ال�سيء  هيئة  وهي:  ال�س�رة،  من  اللغة  يف  ال�س�رية 
املتعلقة مب��س�ع احليل الفقهية فن�ستطيع تعريفها باأنها: اإخراج الت�سرف يف 

�س�رة ت�افق الأمر ال�سرعي، مع خمالفته له يف احلقيقة والباطن. 
فال�س�رية من و�سائل القيام باحليل الفقهية. وبال �سك اإن م��س�ع ال�س�رية 
فهم  لأن  م�ستقل؛  م��س�ع  له  ُيفرد  اأن  ت�ستحق  التي  املهمة  امل�ا�سيع  من 

ال�س�رية يعني على ك�سف احليل املمن�عة.
بداية دخ�ل احليل على امل�سارف الإ�سالمية 

اإن اأول �سيغة مت�يل يف امل�سارف الإ�سالمية جمعت بني امل�سلكني؛ اأي التم�يل 
ال�عد  مع  بال�سراء  لالآمر  "املرابحة  �سيغة  كانت  الجتار  ب�س�رة  املايل 
امللزم"، وُتعّد هذه ال�سيغة بداية التح�ل يف م�سرية امل�سارف الإ�سالمية من 
اأعماله التجارية امل�سارف الرب�ية املتاجرة  ُت�سابه  ك�نها م�ستثمر اإىل تاجر 
بالأم�ال، ولقيت �سيغة املرابحة لالآمر بال�سراء مع ال�عد امللزم معار�سة من 
بع�س املهتمني بامل�سرفية الإ�سالمية؛ لأنهم راأوا فيها بداية انحراف يف عمل 
امل�سرف  معامالت  كل  على  �ستطغى  اأنها  من  وحذروا  الإ�سالمي،  امل�سرف 
الإ�سالمي ، فال�سيغة جمعت يف حقيقتها بني عمل التاجر وعمل امل�سرف لأول 
مرة! وواقع الأمر اأن ما ُخ�سي منه قد وقع فعال، فتح�لت م�سرية امل�سارف 
معامالت  خمتلفة؛  ب�سيغ  مداينات  اإىل  وجتارة  م�ساركات  من  الإ�سالمية 

ظاهرها التجارة لكنها ت�سبه يف حقيقتها ما يق�م به امل�سرف الرب�ي. 
رابعا: اأثر احليل الفقهية على امل�سارف الإ�سالمية 

اإن احليل الفقهية اأثرت على امل�سرفية الإ�سالمية من عدة زوايا: 
1- من زاوية تاأثريها على غايات امل�سرفية الإ�سالمية: 

حقيقتها  عن  الإ�سالمية  امل�سرفية  حرفت  الفقهية  احليل  اأن  جليا  يظهر 
اخلدمات  وكرّثت  و�سعت  الفقهية  احليل  اأن  احلال  ظاهر  اأن  مع  وغايتها؛ 
املقدمة؛ فقد ُبنيت على احليل �سيغ مت�يل مل تكن لتك�ن بدون احليل؛ لكن 
ال�سيء يف الأمر اأن تلك ال�سيغ افتقدت مل�افقة مقا�سد ال�سريعة يف الغالب؛ 

بل وناق�ستها متاما يف حالت عديدة.
2- من زاوية تاأثريها على �سمعة امل�سارف الإ�سالمية: 

يف  و�سككت  الإ�سالمية،  امل�سارف  �سمعة  على  كبري  ب�سكل  احليل  اأثرت 
م�سداقيتها املبنية على قيامها على اأحكام ال�سريعة ! وكانت هذه فر�سة ملن 

يتبنى الفكر القت�سادي الرب�ي اأن ُي�سرح اأنه ل فرق بني امل�سرفية الإ�سالمية 
وامل�سرفية الرب�ية اإل يف امل�سميات وال�سكليات. بل اإن بع�سهم قال: الإقدام 
على �سريح الربا خري من التحيل عليه؛ كما فعلت اليه�د! وبال�سك اأنها كلمة 
حق اأريد بها باطل، فالتحيل عملية كبرية ول�سك لكن لي�ست الت�بة من احليل 

بال�ق�ع يف الربا؛ بل الت�بة بت�سحيح املعامالت !
3- من زاوية تاأثريها على اجلانب ال�ستثماري والتناف�سي: 

ولي�ست  �س�رية  الفقهية  احليل  على  بنيت  التي  امل�سرفية  املعامالت  اإن 
حقيقية؛ لذا فهي ل تتعار�س مع مبادئ ال�ستثمار الرب�ي يف كثري من ال�سيغ 
يفتتح  اأن  على  الرب�ية  امل�سارف  من  كثريًا  �سجع  قد  ذلك  واإن  التم�يلية، 
ن�افذ للمعامالت الإ�سالمية، وقد �سابت تلك الن�افذ الكثري من املالحظات 

ال�سرعية؛ وهذا نتج عنه اأمران:
الأمر الأول: اأ�سّرت هذه الن�افذ ب�سمعة امل�سرفية الإ�سالمية، لأن النا�س ل 
ُتفّرق بني م�سرف اإ�سالمي وبني نافذة معامالت اإ�سالمية يف بنك رب�ي، لذا 
التابعة  الإ�سالمية  الن�افذ  اأخطاء  النا�س  اأمام  الإ�سالمية  حتملت امل�سرفية 

للبن�ك الرب�ية.
للم�سارف  مناف�سني  بدخ�ل  �سمحت  الفقهية  احليل  اإن  الثاين:  الأمر 
م�سرفية  خدمات  تقدمي  اأي  به؛  متّيزت  الذي  تخ�س�سها  يف  الإ�سالمية 
الناحية  الإ�سالمية من  بامل�سارف  اأ�سّر  �سك  ال�سرع، وهذا بال  مت�افقة مع 
التعامل  �سيغ  ببناء  ابتداء  ال�سماح  ل�ل  ليتحقق  يكن  مل  وهذا  ال�ستثمارية، 

على احليل الفقهية.
ختاما: 

اإن كل ما �سبق ي�ؤكد اأن امل�سارف الإ�سالمية هي اخلا�سر الأكرب من ال�سماح 
ببناء ال�سيغ التم�يلية مبنهج احليل الفقهية، واأن احلل يكمن يف اأمرين:

مع  ومت�افقة  نقية  �سرعية  ل�سيغ  الإ�سالمية  امل�سارف  اعتماد  الأول:  الأمر 
التمّيز يف  اأمام عمالئها؛ لأن هذا  ال�سبهات  ال�سرعية؛ تبعدها عن  املقا�سد 

نقاء املعامالت �سرعيا ه� �سّر جناح امل�سارف الإ�سالمية.
احليل  منهج  يحارب  من  هي  الإ�سالمية  امل�سارف  تك�ن  اأن  الثاين:  الأمر 
والباحثني  الفقهاء  لدى  ال�عي  ن�سر  وتتبنى  التم�يل،  �سيغ  بناء  يف  الفقهية 
امل�سب�هة،  املعامالت  من  النا�س  حتذير  وكذلك  والندوات،  الدورات  باإقامة 
الإ�سالمية؛  امل�سارف  م�س�ؤولية  من  مهم  جزء  وهذا  لها؛  يرّوج  من  كان  اأيا 
والفكر  ال�سرع  اإىل  زورا  ُتن�سب  و�سيغ  معامالت  عنه  ينتج  احليل  منهج  لأن 

امل�سريف الإ�سالمي وهما منها براء. 
هذا واهلل اأعلم واأحكم، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد واآله و�سحبه.
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امل�صتقات املالية االإ�صالمية بني التنظري والتطبيق

عبداهلل " �سالح حممد " �سليمان اأب� م�سامح
ماج�ستري اقت�ساد اإ�سالمي

غري  ويف  العمالت  يف   ( وامل�ستقبلية  الآجلة  بالعق�د  التعامل  حكم  بيان  ويف 
العمالت (، فاإننا ن�رد ما جاء عن جمه�ر العلماء املعا�سرين، واأكرث الهيئات 
ملنظمة  التابع  الإ�سالمي  الفقه  جممع  بتحرميها  قال  فقد   ،) ال�سرعية)1 
امل�ؤمتر الإ�سالمي، حيث جاء يف بيان �س�ر التعامل بال�سلع يف الأ�س�اق املنظمة 
م��س�فة يف  �سلعة  ت�سليم  على  العقد  يك�ن  اأن  الثالثة:  " الطريقة  ن�سه:  ما 
الذمة يف م�عد اآجل، ودفع الثمن عند الت�سليم، واأن يت�سمن �سرطًا يقت�سي اأن 
ينتهي فعاًل بالت�سليم والت�سلم، وهذا العقد غري جائز لتاأجيل البدلني، وميكن 
اأن يعدل لي�ست�يف �سروط ال�سلم املعروفة، فاإذا ا�ست�فى �سروط ال�سلم جاز، 
وكذلك ل يج�ز بيع ال�سلعة امل�سرتاة �سلمًا قبل قب�سها "، وجاء فيه: " الطريقة 
الرابعة: اأن يك�ن العقد على ت�سليم �سلعة م��س�فة يف الذمة يف م�عد اآجل، 
ينتهي  اأن  يقت�سي  �سرطًا  العقد  يت�سمن  اأن  دون  الت�سليم،  عند  الثمن  ودفع 
بالت�سليم والت�سلم الفعليني، بل ميكن ت�سفيته بعقد معاك�س، وهذا ه� الن�ع 
الأكرث �سي�عًا يف اأ�س�اق ال�سلع، وهذا العقد غري جائز اأ�ساًل ")1(، وجاء يف 
قرار املجمع الفقهي الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي: " خام�سًا: اإن 
العق�د الآجلة باأن�اعها، والتي جتري على املك�س�ف، اأي على الأ�سهم وال�سلع 
التي لي�ست يف ملك البائع، بالكيفية التي جتري يف الأ�س�اق املالية )الب�ر�سة( 

غري جائزة �سرعًا ") 2(.
وجاء حكمها يف املعايري ال�سرعية لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية 
الإ�سالمية: " ل يج�ز �سرعًا التعامل بعق�د امل�ستقبليات، �س�اء باإن�سائها، اأم 

بتداولها ")3 (.
الإ�سالمي  الفقه  جممع  قرار  يف  جاء  العمالت  يف  العق�د  هذه  حترمي  وعن 
الدويل التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي الن�س بتحرميها، حيث جاء يف قراره 
باإحدى  املنظمة  الأ�س�اق  يف  بالعمالت  التعامل  " يتم  املالية:  الأ�س�اق  ح�ل 
الطرق الأربعة املذك�رة يف التعامل بال�سلع، ول يج�ز �سراء العمالت وبيعها 
بالطريقتني الثالثة والرابعة")4(، وجاء يف قراره ح�ل الجتار بالعمالت: " 
ل يج�ز �سرعًا البيع الآجل للعمالت، ول يج�ز امل�اعدة على ال�سرف فيها، 

وهذا بدللة الكتاب وال�سنة واإجماع الأمة ")5 (.
ح�ل  الإ�سالمي  العامل  لرابطة  التابع  الإ�سالمي  الفقهي  املجمع  عن  وجاء 
بيع العمالت بع�سها ببع�س: " اإذا مت ال�سرف مع التفاق على تاأجيل قب�س 
البدلني اأو اأحدهما اإىل تاريخ معل�م يف امل�ستقبل، بحيث يتم تبادل العملتني 
معًا يف وقت واحد يف التاريخ املعل�م فالعقد غري جائز؛ لأن التقاب�س �سرط 

ل�سحة متام العقد، ومل يح�سل ") 6(.
" يحرم  الإ�سالمية:  املالية  للم�ؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  عن  وجاء 
بتبادل  اأم  اآجلة،  بتبادل ح�الت  اأمت  �س�اء  الآجل  ال�سرف  �س�ق  التعامل يف 

" يحرم  اأي�سًا:  "، وجاء  البدلني كالهما  عق�د م�ؤجلة ل يتحقق فيها قب�س 
بعملة  تتم  التي  العملية  ربح  انخفا�س  لت�قي  كان  ول�  اأي�سًا  الآجل  ال�سرف 
" ل يكفي جل�از املتاجرة بالعمالت  اأي�سًا:  "، وجاء  يت�قع انخفا�س قيمتها 
قب�س  اإن  البدلني،  اأحد  من  جزء  قب�س  ول  الآخر،  دون  البدلني  اأحد  قب�س 

بع�س البدل �سح فيما قب�سه دون الباقي ") 7(.
.)Options( 1. عقود اخليارات

 ،)Options( ال�سائع  الجنليزي  للم�سطلح  ترجمة  ه�  امل�سطلح  وهذا 
لها عن اخليارات  الختيارات؛ متييزًا  اأو  الختيار  بعق�د  الباحث�ن  وي�سميها 
املعروفة يف الفقه الإ�سالمي، وقد جاء قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل 
بدًل  الختيارات  ت�ستعمل  اأن  اللجنة  اختارت  " وقد  وفيه:  بذات اخل�س��س 
من اخليارات؛ لأن اخليارات معرفة، وهذا الن�ع من العق�د ن�ساأ يف ال�ليات 
بني  لب�س  يف  نقع  ل  فحتى  ال�سريعة  يف  م�ستعمل  ولفظها  الأمريكية،  املتحدة 

الألفاظ فهي الختيارات ") 8(.
بها  التعامل  كان  حيث  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  يف  الن�ع  هذا  وعرف 
انتقل  ثم  ماليني،  و�سطاء  خالل  من  املنظمة  غري  املالية  ال�س�ق  يف  يجري 
ب�ر�سة �سيكاغ� يف 26  املنظمة من خالل  ال�س�ق  اإىل  بها بعد ذلك  التعامل 
اإبريل عام 1973م، و�سرعان ما انت�سرت هذه العق�د يف الب�ر�سات الأمريكية 

فالب�ر�سات الأوروبية)9(.
اللتزام  – ولي�س  احلق  منح  يتم مب�جبه  " عقد  باأنه:  اخليار  عقد  ف  وعرِّ
– ل�سراء اأو بيع �سيء معني، كالأ�سهم، اأو ال�سلع، اأو العمالت، اأو امل�ؤ�سرات، 
اأو الدي�ن، بثمن حمدد، ملدة حمددة، ول التزام واقعًا فيه اإل على بائع هذا 

احلق ") 10(.
ف اأي�سًا: " عقد بع��س على حق جمرد، يخ�ل �ساحبه بيع �سيء حمدد،  وعرِّ
اأو �سراءه ب�سعر معني، طيلة مدة معينة، اأو يف تاريخ حمدد، اإما مبا�سرة اأو من 

خالل هيئة �سامنة حلق�ق الطرفني ")11 (.
ف اأي�سًا باأنه: " عقد بني طرفني م�سرٍت وحمرر، ويعطي العقد احلق –  وعرِّ
يبيع  اأن  اأو  ي�سرتي )Call Option( من،  اأن  للم�سرتي يف   - التزام  ولي�س 
)Put Option( اإىل املحرر عددًا من وحدات اأ�سل حقيقي اأو مايل ب�سعر 
يتفق عليه حلظة ت�قيع العقد، على اأن يتم التنفيذ يف تاريخ لحق يطلق عليه 
اأو  التنفيذ  �سعر  وي�سمى   ( ال�سالحية  انتهاء  تاريخ  اأو   ) التنفيذ)12  تاريخ 
املمار�سة Exercise or Striking Price (، وللم�سرتي احلق يف عدم تنفيذ 
العقد اإذا كان التنفيذ يف غري �ساحله، وذلك يف مقابل تع�ي�س يدفعه للمحرر 
يطلق عليه مكافاأة اأو عالوة )Premium(، وهذه املكافاأة تدفع عند التعاقد، 
اأخرى فه� مبلغ  للرد، ولي�ست جزءًا من قيمة ال�سفقة، وبعبارة  وغري قابلة 

احللقة )2(
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يدفعه امل�سرتي يف مقابل حق اخليار يف تنفيذ اأو عدم تنفيذ العقد، وحيث اأن 
امل�سرتي يح�سل على هذا احلق منذ حلظة ت�قيع العقد فاإنه يخ�سر املكافاأة 

يف ذات اللحظة ") 13(.
ف اأي�سًا باأنه: " اتفاق للتعامل يف تاريخ م�ستقبلي حمدد وب�سعر حمدد،  وعرِّ

ولكن فقط اإذا رغب م�سرتي العقد يف حدوث هذا التعامل ")14 (.
وعق�د اخليار ن�عني:

اأ . عق�د �سراء حق اخليار ) اختيار ال�سراء (.
واأغرا�س   ،)Speculation( امل�ساربة  لأغرا�س  ال�سراء  اختيار  وي�ستعمل 

التح�ط )Hedging(، ولأغرا�س ا�ستثمارية.
ب . عق�د بيع حق اخليار ) اختيار البيع (.

اأ�سعار  اأ�سا�س  على  الختيار  حق�ق  وبيع  ب�سراء  املتعاملني  بني  التعامل  ويتم 
م�ؤ�سرات الأ�سهم العاملية)15(، ويق�سد مب�ؤ�سرات ال�س�ق: ت�سكيلة من اأ�سهم 
عدد من املن�ساآت يعتقد باأنها عينة مماثلة لالأ�سهم املتداولة يف ال�س�ق، ومن 
ثم ت�ؤخذ حركة اأ�سعارها على اأنها تعك�س الجتاهات امل�ستقبلية لالأ�سعار يف 
تلك ال�س�ق؛ وبالتايل التنب�ؤ باجتاهات هذه امل�ؤ�سرات هب�طًا اأو �سع�دًا) 16(.

وعق�د الختيار اأن�اع بالنظر اإىل العتبارات التالية)17 (:
باعتبار نوع العقد:. 1

• 	.)Call Options( اختيارات البيع
• 	.)Put Options( اختيارات ال�سراء
• اختيار مزدوج )مركب()18 (.	

باعتبار تاريخ التنفيذ:. 2
• 	.)American Options( )19(عق�د الختيار الأمريكية
• 	.)European Options( )20 (عق�د الختيار الأوروبية
• عق�د الختيار الآ�سي�ية)21 (.	

باعتبار التغطية:. 3
• 	Covered Call Options مغطاة
• 	.)Uncovered )Naked( Call Option( غري مغطاة

باعتبار الربحية:. 4
• 	.)In-The-Money( )22(مربحة
• 	.)Out-Of-The-Money( )23 (غري مربحة
• 	.)At-The-Money( ) متعادلة ) متكافئة

باعتبار حمل اخليار) 24(:. 5
• الأوراق املالية.	
• ال�سلع.	
• م�ؤ�سرات الأ�سهم. وغريها.	

باعتبار م�شاعفة الكمية)25 (:. 6
• اختيار مب�ساعفة الكمية.	
• اختيار دون م�ساعفة الكمية.	

وعن عالقة عق�د الختيارات بالتح�ط فاإننا جندهم ي�ستعمل�نها للغر�سني 
التاليني)26 (:

من . 1 خ�فًا  يتح�ط  فه�  وامل�ست�ردات،  ال�سادرات  مدف�عات  حماية 
�سد  يتح�ط  اأنه  اأو  �سيدفعها،  التي  للعملة  بالن�سبة  الأ�سعار  ارتفاع 

خماطر انخفا�س قيمة العملة التي �سيت�سلمها.
املايل . 2 فاملدير  الأجنبية،  امل�ج�دات  بقيمة  التذبذب  حدة  تخفيف 

�سد  الأجنبية  العمالت  من  حمفظته  حماية  يف  يرغب  الذي 
ال�س�ق،  ومراقبة  متابعة  يريد  ول  الأ�سعار،  يف  احلادة  التذبذبات 
فاإنه ميكنه اإجراء عق�د اختيارات عليها، بحيث يتح�ط من خماطر 

تذبذب اأ�سعار العمالت.
ونكتفي هنا باإيراد راأي جمه�ر العلماء املعا�سرين، واأكرث الهيئات ال�سرعية 
– يف بيان حكم الختيارات باأن�اعها - كمجمع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع 
ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي، حيث جاء يف قراره) 27(: " اإن عق�د الختيارات 
كما جتري الي�م يف الأ�س�اق العاملية هي عق�د م�ستحدثة ل تنط�ي حتت اأي 
عقد من العق�د ال�سرعية امل�سماة، ومبا اأن املعق�د عليه لي�س ماًل ول منفعة 
ول حقًا ماليًا يج�ز العتيا�س عنه؛ فاإنه عقد غري جائز �سرعًا، ومبا اأن هذه 

26   www.giem.info  
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العق�د ل جت�ز ابتداًء فال يج�ز تداولها "، وجاء يف املعايري ال�سرعية لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ما 
ن�سه: " اأن عق�د الختيارات ل يج�ز اإن�ساوؤها ول تداولها ")28 (، وجاء يف فتاوى دلة الربكة: " اأن بي�ع الختيار و�سراء حق 
الختيار غري جائز؛ لأنه من اأن�اع املجازفات التي ل يراد فيها حقيقة البيع، كما اأن تداول حق اخليار يف البيع وال�سراء غري 

جائز؛ لأن هذا احلق لي�س مما ي�سح يف البيع ") 29(.
.)Swaps Contracts( 2. عق�د املبادلت اأو املقاي�سات

وم�سطلح عق�د املبادلت اأو املقاي�سات ه� ترجمة للم�سطلح الجنليزي )Swaps Contracts(، وتعرف عق�د املبادلت 
بعدة تعريفات منها:

• هي: " اتفاق بني طرفني اأو اأكرث لتبادل �سل�سلة من التدفقات النقدية، خالل فرتة م�ستقبلية ") 30(.	
• وقيل باأنها:" التزام تعاقدي يت�سمن مبادلة ن�ع معني من التدفق النقدي، اأو م�ج�د معني مقابل تدفق نقدي اأو 	

م�ج�د اآخر، وذلك مب�جب �سروط تنفيذ معينة يتفق عليها عند التعاقد ") 31(.
وهذه العق�د على خالف العق�د امل�ستقبلية فاإن املبادلت لي�ست �س�ى اتفاقيات ثنائية )bilateral agreements( ل يجري 
اأدنى  اأنها  اأو  اتفاقيات غري متجان�سة متامًا،  اأو  الر�سمية؛ لذا فهي عق�د  الب�ر�سات واإمنا يف الأ�س�اق غري  التعامل عليها يف 
منطية )less standardized( حيث اإنها حم�سلة مفاو�سات خا�سة بني الأطراف، ويتم حتديد �سروطها يف �س�ء العتبارات 
التي يحر�س عليها كل طرف من الأطراف، وهذه العق�د ملزمة لطريف العقد على عك�س ما ه� معروف يف عق�د الختيار، كما 
اأن املتح�سالت اأو املدف�عات ) الأرباح اأو اخل�سائر ( ل يتم ت�س�يتها ي�ميًا كما ه� احلال يف العق�د امل�ستقبلية، ي�ساف اإىل ذلك 
اأن عقد املبادلة ل يتم ت�س�يته مرة واحدة كما ه� احلال يف العق�د لحقة التنفيذ؛ ولذلك ل يعرف عقد املبادلة باأنه �سل�سلة من 

العق�د لحقة التنفيذ.
وعن ن�س�ء عق�د املبادلت فقد ذكر غري واحد من الباحثني اأنها ن�ساأت متاأخرة بعد العق�د الآجلة والعق�د امل�ستقبلية وعق�د 
الختيارات، على اأن اأول ن�ع مبادلت كانت يف عام 1979م، ويرى اآخرون اأنها كانت يف عام 1970م، وقد كانت ن�ساأة عق�د 
مبادلت العملة يف الأ�سا�س عن طريق البن�ك يف بريطانيا، اأما عق�د مبادلت اأ�سعار الفائدة فقد بداأت عام 1981م، وكان 
ذلك نتيجة اتفاق بني �سركة )IBM( مع )World Bank(، ثم جرى يف عام 1987م ت�حيد �سروطها القان�نية؛ نظرًا لتنامي 

الإقبال عليها)32 (.
ولعق�د املبادلت عدة اأن�اع، هي)33 (:

.)Currency Exchange Swaps( اأ . عق�د مبادلت اأ�سعار ال�سرف
وتت�سمن عملية مبادلة بني عملتني معينتني يف �سراء اإحداهما وبيع الأخرى على اأ�سا�س ال�سعر الف�ري، ويف ال�قت نف�سه اإعادة 
بيع الأوىل و�سراء الثانية مب�جب �سعر املبادلة )ال�سعر الآجل( الذي يتم حتديده وفق الفرق القائم بني اأ�سعار الفائدة ال�سائدة 

حينئٍذ على الإيداع والإقرا�س لكل من العملتني.
 .)Interest Rate Swaps( ب . عق�د مبادلت اأ�سعار الفائدة

اآخر هي عقد بني  ويف هذه العق�د يدفع كل طرف مدف�عات الفائدة على قر�س الطرف الآخر بدًل من قر�سه ه�، ومبعنى 
طرفني ي�افقان مب�جبه على تبادل مدف�عات فائدة مرتبطة ب�سعر مع�م باأخرى مرتبطة ب�سعر ثابت، وحتت�سب الفائدة على 
مبلغ حمدد متفق عليه بينهما) 34(، ويظهر ال�ستقاق هنا من ك�ن قيمة العقد بالن�سبة للطرفني �س�ف تت�قف على �سعر الفائدة 
على الأ�سل املرجعي يف ال�س�ق احلا�سر، والذي على اأ�سا�سه يتحدد �سعر الفائدة املتغري) 35(، وتهدف هذه العق�د اإىل التح�ط 

�سد خماطر ارتفاع اأو انخفا�س اأ�سعار الفائدة، وي�جد ن�عان لعق�د مبادلة اأ�سعار الفائدة وهي:
عق�د مبادلة معدل الفائدة الثابتة مبعدل الفائدة املتغرية.. 1

ويهدف م�سرتي هذا العقد )املقرت�س( اإىل التح�ط �سد خماطر ارتفاع اأ�سعار الفائدة، ويح�سل على الفرق بني 
ال�سعرين اإذا كان معدل الفائدة املتغرية اأعلى.

عق�د مبادلة معدل الفائدة املتغرية مبعدل الفائدة الثابتة.. 2
ويهدف م�سرتي هذا العقد )امل�ستثمر( اإىل التح�ط من خماطر انخفا�س اأ�سعار الفائدة

3 ..)Swaption(مبادلت اخليار
املبادلة . 4 كل من عقدي  بني خ�سائ�س  وبالتايل جتمع  م�ستقبلي،  تاريخ  معينة يف  مبادلة  الدخ�ل يف  خيار  وهي 

واخليار.
5 . .)Forward Swap( املبادلت الآجلة

وه� عقد مبادلة لأ�سعار ال�سرف اأو الفائدة اإل اأنه يتفق فيه على اأن يتم التنفيذ م�ستقباًل يف تاريخ حمدد.
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وعن عالقة عق�د املبادلت بالتح�ط، فاإن العالقة وا�سحة يف اأنها ت�ستخدم يف التح�ط من خماطر تذبذب اأ�سعار الفائدة، ف�فق درا�سة 
اأجريت على جمم�عة من املن�ساآت املالية تبني اأن )87%( من تلك املن�ساآت ت�ستخدم عق�د مبادلة اأ�سعار الفائدة، كما ك�سفت الدرا�سة اأن 

)64%( من تلك املن�ساآت ت�ستخدم عق�د مبادلة العمالت)36(.
والهيئات  املجامع  كثري من  ن�ست  – فقد  و�سراء  بيع  اأم عق�د  اإقرا�س،  باعتبارها عق�د  – �س�اء  املبادلت  بيان حكم عق�د  واأما عن 
ال�سرعية على حرمة ا�سرتاط الزيادة يف القر�س، فمن ذلك ما جاء عن جممع الفقه الإ�سالمي ب�ساأن حكم التعامل امل�سريف بالف�ائد، 
وحكم التعامل بامل�سارف الإ�سالمية: " اأوًل: اإن كل زيادة اأو فائدة على الدين الذي حلَّ اأجله، وعجز عن ال�فاء به مقابل تاأجيله، وكذلك 

الزيادة اأو الفائدة على القر�س منذ بداية العقد: هاتان ال�س�رتان ربًا حمرم �سرعًا ")37 (.
وجاء عن املجل�س ال�سرعي لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية: " يحرم ا�سرتاط زيادة يف القر�س للمقرت�س وهي ربا، 
�س�اء اأكانت الزيادة يف ال�سفة اأم يف القدر، و�س�اء كانت الزيادة عينًا اأم منفعة، و�س�اء اأكان ا�سرتاط الزيادة يف العقد اأم عند تاأجيل 

ال�فاء اأم خالل الأجل، و�س�اء اأكان ال�سرط من�س��سًا عليه اأم ملح�ظًا بالعرف ") 38(.
اأما يف حكم القرو�س املتبادلة، فقد جاء عن املجل�س ال�سرعي لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية اأنها قيدت اجل�از 
ب�سرط عدم الربط بني القر�سني، ومن ذلك ما ن�سه: " يحق للم�ؤ�س�سة لت�قي انخفا�س العملة يف امل�ستقبل اللج�ء اإىل ما يلي: 1. اإجراء 

قرو�س متبادلة بعمالت خمتلفة من دون اأخذ فائدة اأو اإعطائها، �سريطة عدم الربط بني القر�سني ") 39(.
واأما باعتبارها بيعًا و�سراًء فكذلك ل جت�ز ل�ستمالها على حماذير �سرعية، كت�سمنها لل�سرف الآجل – فهي بذلك ت�سبه العق�د الآجلة 
على العمالت -، وكذلك ا�ستمالها على بيعتني يف بيعة، اأو عقدين يف عقد واحد – وهذا ل يك�ن اإل يف حالة التبديل التامة: اأي التي يك�ن 
– وهي بهذا العتبار م�سابهة اإىل حد كبري ما يعرف بال�سراء والبيع امل�ازي  فيها عقد ال�سراء وعقد البيع ملا ا�سرتي مع نف�س اجلهة 
للعمالت، وقد جاء عن املجل�س ال�سرعي لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية) 40(:" ل يج�ز ما ي�سمى يف املجالت 
امل�سرفية ) ال�سراء والبيع امل�ازي للعمالت ( )Parallel Purchase and of Currencies( وذلك ل�ج�د اأحد اأ�سباب الف�ساد الآتية:

عقد ت�سليم وت�سلم العملتني ) امل�سرتاةواملبيعة ( فيك�ن حينئٍذ من بيع العملة بالأجل.. 1
ا�سرتاط عقد �سرف يف عقد �سرف اآخر.. 2
امل�اعدة امللزمة لطريف عقد ال�سرف ".. 3

وبعد هذا ال�ستعرا�س لأن�اع امل�ستقات املالية التقليدية، وبيان حكمها ال�سرعي، فاإننا �سن�رد اأبرز ا�ستخداماتها يف احللقة القادمة

للتوسع في معرفة أدلتهم ينظر: عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العمالت، مرجع . 1
سابق، ص198. 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، القرار رقم )63( ورقم )65(، العدد7، . 2
ج1، ص711.

القرار األول للدورة السابعة، ص131-136.. 3
كتاب المعايير الشرعية، المعيار رقم )20(، البند 5/1/2، ص344.. 4
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، القرار رقم )63(، العدد7، ج1، ص711.. 5
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد11، ج1، ص613.. 6
قرارات المجمع الفقهي، ص281.. 7
كتاب المعايير الشرعية، المعيار رقم )1(، البند 2/1، والبند 2/3، ص4.. 8
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، عدد6، ج2، ص1674.. 9

المشتقات المالية في الرؤية اإلسالمية، مرجع سابق، ص7.. 10
كتاب المعايير الشرعية، ص344.. 11
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد7، ج1، ص553.. 12
13 . :)American Option( وهناك نوعان لتاريخ التنفيذ: األول: ويسمى الخيار األمريكي

وهو حق خيار )شراء أو بيع أو هما معاً( يتم ممارسته أو تنفيذه في أي وقت خالل الفترة 
Eu- )للتي تمتد من إبرام العقد حتى التاريخ المحدد النتهائه. والثاني: الخيار األوروبي 

ropean Option(: وهو حق خيار )شراء أو بيع أو هما معاً( ال يتم ممارسته أو تنفيذه 
إال في التاريخ المحدد النتهاء العقد.

الهنيدي، منير إبراهيم )2007م(:إدارة المخاطر، الجزء الثالث: عقود الخيارات، منشأة . 14
المعارف، اإلسكندرية، مصر، 2007م، ص5.
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التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العمالت، مرجع سابق، ص108. 
19 . ،)Straddle( والخيار المركب نوعان: األول: يتغير فيه سعر الشراء عن سعر البيع 

مرجح  مزدوج  وخيار   .2 األسعار،  الرتفاع  مرجح  مزدوج  1.خيار  قسمان:  وهو 

.)Straangle( النخفاض األسعار، والثاني: ال يتغير فيه سعر الشراء عن سعر البيع
عقد االختيار األمريكي: هو عقد يسمح لحامله أو مشتريه بممارسة حق االختيار بين بدائل . 20

في أي وقت حتى تاريخ انتهاء صالحية العقد المحدد.
عقد االختيار األوروبي: هو عقد يسمح لحامله أو مشتريه بتنفيذ االختيار فقط في تاريخ . 21

انتهاء صالحية العقد.
عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العمالت، مرجع سابق، ص108.. 22
هو الخيار الذي يكون فيه سعر التنفيذ إيجابياً في عالقته بالسعر السوقي للسهم، وهناك . 23

خيار البيع المربح وخيار الشراء المربح.
وهو الخيار الذي يكون فيه سعر التنفيذ غير إيجابي في عالقته بالسعر السوقي للسهم، . 24

وهناك خيار البيع غير المربح وخيار الشراء غير المربح.
المرجع السابق نفسه.. 25
المرجع السابق نفسه، ص109.. 26
المرجع السابق نفسه، ص106-107.. 27
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، القرار رقم )63(، العدد7، ج1، ص711.. 28
كتاب المعايير الشرعية، المعيار رقم )20(، البند 5/2/2، ص344.. 29
فتاوى دلة البركة، الفتوى رقم )26(.. 30
المشتقات المالية: المفاهيم – إدارة المخاطر – المحاسبة، مرجع سابق، ص213.. 31
المنتجات المالية المشتقة: أدوات مستحدثة لتغطية المخاطر أم لصناعتها؟، مرجع سابق، . 32

ص8.
المشتقات المالية: المفاهيم – إدارة المخاطر – المحاسبة، مرجع سابق، ص213.. 33
أم . 34 المخاطر  لتغطية  مستحدثة  أدوات  المشتقة:  المالية  المنتجات  نفسه،  السابق  المرجع 

لصناعتها، مرجع سابق، ص8.
المشتقات المالية في الرؤية اإلسالمية، مرجع سابق، ص12.. 35
الفكر الحديث في إدارة المخاطر، مرجع سابق، ج2، ص9.. 36
الفكر الحديث في إدارة المخاطر، مرجع سابق، ص29.. 37
قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي، ص22.. 38
كتاب المعايير الشرعية، المعيار رقم )19(، البند 4/1، ص324.. 39
كتاب المعايير الشرعية، المعيار رقم )1(، البند 2/4، ص4.. 40

هوامش البحث :



مقالت يف الهند�شة املالية الإ�شالمية

29   www.giem.info  

�صيغة امل�صاربة ال�رصعية ودورها يف متويل 
التنمية املحلية

د/ ال�سبتي و�سيلة، اأ�ستاذة بق�سم العل�م القت�سادية يف كلية العل�م القت�سادية والتجارية وعل�م الت�سيري، جامعة حممد 
خي�سر ب�سكرة.

ا/ ال�سبتي لطيفة، اأ�ستاذة باحثة يف الدكت�راه الط�ر الثالث، ق�سم عل�م الت�سيري، يف كلية العل�م القت�سادية والتجارية 
وعل�م الت�سيري، جامعة حممد خي�سر ب�سكرة.

متهيد:
املال  لت�سغيل  �س�رة  وهي  بامل�ساربة  الإ�سالم  جميء  قبل  النا�س  تعامل  لقد 
وتعارف�ا عليها وقتئذ وذلك لأنها تفي بحاجاتهم ومطالبهم ثم جاء الإ�سالم 
لال�ستثمار  الطرق  اأف�سل  بني  من  ذلك  وكان  تغيري  اأو  تبديل  دون  فاقرها 
والك�سب احلالل باعتبارها نظاما مقب�ل ل�ستثمار املال على اأ�سا�س تعاقدي 
قيام  اأي  املم�ل  املال  وراأ�س  الأفراد  طرف  من  املبذول  الب�سري  اجلهد  بني 
ويدير  يعمل  ومن  للم�سروع  املم�ل  املال  ميلك  من  بني  ا�ستثمارية  �سركة 
الق�ساء  يف  كبريا  اإ�سهاما  ال�سرعية  امل�ساربة  �سيغة  �ساهمت  وقد  امل�سروع، 
على امل�ساكل الناجتة عن تفاعل راأ�س املال والعمل ولهذا �سنحاول ت��سيح دور 

�سيغة امل�ساربة يف مت�يل التنمية املحلية.
اأول: ماهية �سيغة امل�ساربة:

 يعترب عقد امل�ساربة ن�عًا من ال�سراكة بني اجلهد والفكر واملال اإذ ه�: ''عملية 
يف  امل�ساهمة  حق  دون  اآخر  اإىل  طرف  من  مال  تقدمي  وهي  حم�سة  مت�يلية 
ح�سب  الربح  ت�زيع  حيث  من  ال�سركة  مثل  فاإنها  ذلك  عدا  وفيما  الإدارة، 

التفاق وحتمل اخل�سارة من قبل �ساحب املال'' 
امل�ساربة يف اللغة:. 1

 امل�ساربة على وزن مفاعلة وهي ا�سم م�ستق من ال�سرب يف الأر�س 
مبعنى �سفر ذلك للقيام مبا ي�ستلزم عادة يف ال�سفر، وت�سمى قرا�سا 
عند اأهل احلجاز وه� من القر�س، وه� القطع لن مالك املال اقتطع 

قطعة من ماله ليتجر بها، وقطعة ياأخذها من الربح .
امل�ساربة ا�سطالحا:. 2

 لقد عرفت امل�ساربة بعدة تعاريف لدى كثري من الفقهاء والباحثني 
ن�رد منها:

اأ- عرفت امل�ساربة على اأنها: ''عقد على ال�سركة يف الربح مبال من 
اأحد اجلانبني وعمل من اجلانب الآخر'' .

ب-  عرفت على اأنها: ''دفع املالك لالأم�ال جزءًا من ماله ملن يتجر 
به بجزء من ربحه'' .

املالك  ت�كيل  على  امل�ستمل  ''العقد  باأنها:  امل�ساربة  عرفت  كما  ج-  
لآخر على اأن يدفع له مال ليتجر فيه والربح م�سرتك بينهم'' .

اأ�سحاب . 3 بني  اأكرث  اأو  اثنان  فيه  ي�سارك  العق�د  ن�ع من  امل�ساربة هي: 
ويقدم  املم�ل،  املال  الأول  الطرف  حيث  بالأعمال  والقائمني  الأم�ال 
الطرف الثاين خربته وجهده على اأن يتقا�سما العائد بن�سب متفق عليها 

يف اإطار املعامالت ال�سرعية'' .
من خالل هذا التعريف يت�سح الأثر التم�يلي الذي ت�ساهم به هذه ال�سيغة 
اإىل  اأو اجل�سمانية  الفكرية  اأو  املالية منها  �س�اء  املت�فرة  ال�سرعية  التم�يلية 
الناجت  العائد  الأخري  لتعطي يف  تتفاعل فيما بني بع�سها  التنمية لكي  جمال 

عن من� املال يف اإطاره ال�سرعي.
ثانيا: الدور التم�يلي ل�سيغة امل�ساربة:

الكيفيات  وهذه  معينة،  بكيفيات  يتم  امل�ساربة  �سيغة  التم�يل عن طريق  اإن 
تق�م على ق�اعد اأ�سا�سية من �سانها اأن جتعل عملية التم�يل اأكرث فعالية.

1- القواعد االأ�سا�سية لتمويل امل�سروعات بامل�ساربة:
تتعلق  ق�اعد  اإىل  بامل�ساربة  امل�سروعات  لتم�يل  الأ�سا�سية  الق�اعد  تنق�سم 

براأ�س املال وق�اعد تتعلق بالعائد ال�ستثماري.
1-1- قواعد تتعلق براأ�ض املال: تتمثل هذه القواعد فيما يلي: 

يك�ن  اأن  امل�ساربة  بطريقة  مل�سروعات  املم�ل  املال  يف  ي�سرتط  اأ-  
مقيا�سا  ك�نها  مثل  ميزات  من  النق�د  به  تت�سف  ملا  وذلك  نقدا، 
اأنها و�سيلة التعامل املقب�لة  لالأ�سياء وخمزونا للقيمة بالإ�سافة اإىل 
من املجتمع مع املالحظ اأن بع�س الفقهاء اأجازوا بان يك�ن راأ�س املال 

املم�ل يف بع�س الأحيان من العرو�س.
ب-  اأن يك�ن راأ�س املال عينا ل دينا يف ذمة امل�ساربة اأي: اإن راأ�س 
املال يجب اأن يك�ن حا�سرا عند الت�سرف ذلك لأنه ل جت�ز امل�ساربة 
عندما يك�ن �سخ�س مدينا لآخر مببلغ من املال، فيق�ل له �سارب مبا 

عليك من دين.
ج-  يجب اأن يك�ن لراأ�س املال املم�ل جن�س و�سفة حتى ل ت�ؤدي جهالة 
راأ�س املال اإىل جهالة العائد منه الأمر الذي قد ي�ؤثر على مت�يل هذا 
امل�سروع اأو ذلك نتيجة ن�س�ب اأي نزاع بني طريف العقد مما ي�ؤدي اإىل 

تاأثر ال�ستثمارات تاأثريا �سلبيا.

اإن درا�سة وحتليل �سيغ مت�يل التنمية املحلية يف املنهج الإ�سالمي وت��سيح دورها الفعال يف جمال التم�يل 
من �سانها اأن تطرح احلل البديل للتم�يل الرب�ي، وذلك لن تبني هذه ال�سيغ يف ا�ستثمارات الأم�ال واإطار 

التعامل باحلالل ي�ؤدي بدون �سك اإىل ظه�ر نتائج اقت�سادية ايجابية.
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د-  اأن يك�ن راأ�س املال املم�ل حا�سرا وميكن ا�ستعماله بحرية تامة 
امل�ساريع  ي�سهل مت�يل  الذي  الأمر  �سه�لة  وبكل  امل�سارب  من طرف 

ويزيد من من� العائد وبالتايل دفع معدلت النم� القت�سادي.
اأي م�سروع  هـ- من امل�ستح�سن تعيني املدة الالزمة والكافية لتم�يل 
اأو  الإمنائية  امل�ساريع  اختيار  لي�سهل  وذلك  امل�ساربة  طريق  عن 
الفرتة  معطيات  مع  يتنا�سب  عاليا  مردودا  تعطي  التي  اخلدمية 

احلالية املختارة.
1-2-قواعد تتعلق بالعائد اال�ستثماري:

اأ- ي�سرتط يف امل�ساريع املم�لة عن طريق امل�ساربة باأن تك�ن ح�سة 
كل من امل�سارب واملم�ل يف العائد من ال�ستثمارات م�سرتك ومعل�م 

و�سائع.
عن  املال  �ساحب  تنازل  اإذا  ح�سنا  قر�سا  امل�ساربة  ت�سبح  ب- 

ح�سته يف العائد
2- التمويل ب�سيغة امل�ساربة.

ينق�سم التم�يل ب�سيغة امل�ساربة من حيث حرية ت�سرف امل�سارب يف الأم�ال 
املخ�س�سة لتم�يل امل�ساريع اإىل �سكلني رئي�سني هما:

2-1-التمويل عن طريق امل�ساربة املطلقة:
اإن امل�ساربة املطلقة هي التي ل تتقيد باأي �سرط مهما كان ن�عه زمان، مكان 
اأو ن�ساط  ، وبهذا ميكن للم�سارب الت�سرف بحرية مطلقة يف عملية التم�يل 

وح�سب ما تقت�سيه عمليات ال�ستثمار.
 وميكن ح�سر كيفيات التم�يل عن طريق امل�ساربة املطلقة فيما يلي: 

اأ-  ميكن للم�سارب اأن يق�م ببع�س الإجراءات عن طريق عف�ي اأو 
ال�سرعي  الربح  حتقيق  على  احلثيث  كال�سعي  تن�سي�س  دون  عادي 

ولهذا يك�ن عمله حرا دون الرج�ع اإىل املم�ل.
ب  هناك بع�س الإجراءات ل ميكن للم�سارب اأن يقدم عليها اإل اإذا 

كان من�س��سا عليها م�سبقا كال�ستدانة من مال امل�ساربة.
ج- ل ميكن اإدخال امل�سارب ال��سيط اإل باإذن �ساحب املال، فان مل 

ي�ستاأذن حق له اأخذ ح�سته كاملة من الأرباح مع امل�سارب الأ�سلي.
2-2-التمويل عن طريق امل�ساربة املقيدة.

عك�س امل�ساربة املطلقة يف هذا ال�سكل من التم�يل تك�ن الأم�ال املخ�س�سة 
امل�سروع  اأكان  �س�اء  معني  كم�سروع  اأو  مكان  اأو  بزمان  مقيدة  الغر�س  لهذا 
اإمنائيًا ويف هذه احلالة يك�ن امل�سارب مقيدا ملتزما فان خالف  اأم  خدميًا 
القي�د اأ�سبح غ�سبا فاإذا حقق ربحا ا�سرتك فيه واإن خ�سر حتمل اخل�سارة 

وحده واإن تلف مال امل�سروع حتمل الأ�سرار بحكم املخالفة.
وهذه  كذلك،  �سلبيات  له  تك�ن  ايجابياته  له  تك�ن  ما  بقدر  التقييد  هذا  اإن 
لظروف  خا�سعة  تبقى  لأنها  فيها  الف�سل  ميكن  ل  وال�سلبيات  اليجابيات 

امل�ساربة املكانية والزمنية وظروف كل من املم�ل وامل�سارب.
ال�ستثمارية  التنمية  م�ساريع  من  كثري  لتم�يل  مالئمة  جد  ال�سيغة  هذه  اإن 
عن  تنتج  التي  ال�سلبية  الآثار  عن  بعيدا  املعا�سرة  الظروف  يف  واخلدمية 
التم�يل التقليدي الذي يعمل باأ�سل�ب الف�ائد الرب�ية، وه� ما يجعلنا ن��سح 

الآثار اليجابية للتم�يل عن طريق هذه ال�سيغة يف عملية التنمية.
ثالثا: اثر التم�يل ب�سيغة امل�ساربة قي التنمية املحلية.

اإن دور التم�يل عن طريق �سيغة امل�ساربة كان ومازال و�سيبقى عن�ان تكرمي 
الإ�سالم لالإن�سان باعتبار اأن امل�ساربة التي تعترب تفاعاًل بني اأهم عن�سرين 
من عنا�سر الإنتاج يف النهج القت�سادي الإ�سالمي وهما عن�سر راأ�س املال 
وعن�سر العمل، وهذا التفاعل من �سانه اأن يحقق ن�عا من الت�ازن الجتماعي 
وطبقة  املالك  طبقة  املجتمع:  يف  متميزتني  طبقتني  وج�د  من  يقلل  بحيث 
الأجراء، والذي يف كثري من الأحيان، وبالأخ�س يف املجتمعات املعا�سرة ي�س�د 

بينها العداء والبغ�ساء نتيجة العالقة ال�سيئة لتفاعل راأ�س املال مع العمل.
 دور امل�ساربة امل�سرتكة يف مت�يل التنمية املحلية:. 1

يف  طرفان  هناك  يك�ن  اأن  تتطلب  الثنائية  امل�ساربة  �سيغة  �س�رة  اإن 
العمل،  �ساحب  وامل�سارب  املال  �ساحب  هما  الطرفان  هذان  العقد، 
وهذه ال�س�رة تتم عادة بني طرفني طرف راأ�س املال واملمثل يف جميع 
اأفراد املجتمع وطرف امل�سارب املتمثل يف امل�سارف الإ�سالمية للتنمية.
ال�ستثمار  تط�يع  يف  بارزا  دورا  امل�ساربة  ل�سيغة  اأن  هذا  من  يتبني 
جتميع  الأ�سا�س  هذا  على  ميكن  بحيث  ال�سريعة  لأحكام  امل�سريف 
الأم�ال من م�سادر متعددة دون ال�ق�ع يف الربا كما اأن �سع�ر الأفراد 
بان ك�سبهم �سيك�ن حالل طيبا يدفعهم اإىل دفع اأم�الهم مهما كانت 
من  عن�سر  اأهم  يحقق  الذي  ال�ستثمار  جمال  اإىل  كبرية  اأو  �سغرية 
عنا�سر التنمية املحلية، وه� عن�سر راأ�س املال كما اأن امل�سرف عندما 
يق�م با�ستثمار هذه الأم�ال املتجمعة فانه يقدمها على اأ�سا�س امل�ساربة 
ال�سرعية وهذا ما ي�سجع رجال الأعمال وامل�ستثمرين على الإقبال على 
العمل بهذه ال�سيغة لأنهم يتفادون خطر القرو�س الرب�ية التي يف كثري 
من الأحيان ت�ؤدي اإىل الإفال�س املادي واملعن�ي للم�ستثمرين بينما تركز 
من  )امل�ستثمر(  امل�سارب  واإدارة  ون�ساط  مهارة  على  امل�ساربة  �سيغة 
ناحية، ومن ناحية اأخرى �سع�ر املم�لني ورجال الأعمال اأن العائد الذي 
يحفزهم  ما  وهذا  الإ�سالمية  ال�سرعية  الق�اعد  مع  يت�افق  يحقق�نه 

على التفاين يف تنمية اأم�الهم.
ومن هذا يتبني اأن امل�ساربة امل�سرتكة هي عقد ميثل اإطارا �سرعيا حل�سد 
وجتميع املدخرات ب�سكل جماعي من م�سادر متعددة وا�ستثمارها يف 

اأن�سطة خمتلفة.
مزايا �سيغة التم�يل بامل�ساربة ودورها يف مت�يل التنمية املحلية:. 2

ل�سك اأن امل�ساربة ال�سرعية تعترب اأكرب و�سام تكرمي لالإن�سان يف ظل عدالة 
اأيدي  بني  ي�سع  الذي  النظام  هذا  من  وا�سرف  اأعدل  نظام  فاأي  الإ�سالم 
م�اطنيه راأ�س املال الذي يهيء الطريق اأمام العامل الأجري �س�اء اأكان مهنيا 
باليد كاحلداد والنجار اأم مهنيا بالفكر كالطبيب واملهند�س اأم مهنيا بالإدارة 
اأم باملعرفة كاخلبري يف التجارة والزراعة لي�سبح كل واحد من ه�ؤلء �سريكا 
يف العمل بدل اأن يك�ن اأجريا يكدح ط�ل عمره يف �سبيل الأجر الذي تذهب به 

متطلبات احلياة الي�مية.
ودورات  البطالة  مل�سكلة  الأمثل  الإ�سالمي  احلل  هذا  اإىل  العامل  اهتدى  ول� 
انتكا�س راأ�س املال ل�سرتاحت الدنيا من هم�م الث�رات واأ�سباب ال�سطراب 

التي تف�سي م�ساجع النا�س ليل نهار.
اإن امل�ساربة نظام ي�سخر املال لكل قادر على العمل فيه بح�سب خربته ومهنته 
وال�سامل  امل��سع  ال�سرعية مبفه�مها  امل�ساربة  ت�ؤخذ  واجتهاده ول�سيما حني 
لكل نظام يلتقي فيه راأ�س املال مع اجلهد الإن�ساين على اأ�سا�س امل�ساركة يف 

الغنم والغرم من الكل بح�سب ما يقدمه.
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فلي�ست امل�ساربة جمرد اإعطاء مال ملن ي�سرتي به اأث�ابا –كما يقال- ليبيعها وياأخذ ن�سيبا من الربح املتحقق فح�سب، واإمنا 
ال�سناعة  املختلفة يف  ب�س�رها  تعاىل-  اهلل  – رحمه  بن حنبل  احمد  الإمام  املختار من مذهب  الراأي  على  امل�ساربة  ت�سبح 

والزراعة والنقل وغري ذلك من م�ستجدات احلياة. 
وتزداد ال�س�رة جمال عندما تدخل امل�ساربة يف اإطار العمل املنظم من اجل حتقيق التنمية ال�طنية وتذويب عنا�سر البطالة يف 
املجتمع وذلك عن طريق التخطيطي العملي لكي ي�سبح عامل امل�ساربة مالكا لراأ�س املال الذي يعمل فيه في�سبح �سائق �سيارة 
الأجرة مالكا لها من جراء عمله عليها وي�سبح الطبيب مالكا للم�ست�سفى الذي يديره واملزارع مالكا للمزرعة التي ي�ستغل بها، 

وهكذا تتحقق التنمية ويعم العدل والرخاء.
خامتة:

اإيجابية على املجتمع تزيد من م�ست�يات التنمية فيه، وحت�سن من الإطار املعي�سي لأفراده،  اآثار  اإن ل�سيغة التم�يل بامل�ساربة 
وعليه ومن خالل ما تقدم نت��سل اإىل جمم�عة النتائج التالية:

• تعترب �سيغة التم�يل بامل�ساربة اكرب تكرمي لالإن�سان يف ظل عدالة الإ�سالم.	
• يعترب عقد امل�ساربة ن�عًا من ال�سراكة بني اجلهد والفكر واملال.	
• يف 	 وا�ستثمارها  متعددة  م�سادر  من  جماعي  ب�سكل  املدخرات  وجتميع  حل�سد  �سرعيا  اإطارا  امل�ساربة  عقد  يعترب 

اأن�سطة خمتلفة.
• ي�ساعد التم�يل ب�سيغة امل�ساربة على تفادي خطر القرو�س الرب�ية.	

ومن خالل هذه النتائج املت��سل اإليها ميكن اأن نقدم القرتاحات التالية:
• مت�يل م�سروعات التنمية املحلية عن طريق �سيغة امل�ساربة ال�سرعية.	
• البتعاد عن �سبهة الربا يف مت�يل امل�سروعات ب�سيغة امل�ساربة ال�سرعية.	
•  الت�عية باأهمية هذه ال�سيغة يف حت�سني الإطار املعي�سي للفرد واملجتمع.	

اإن التم�يل ب�سيغة امل�ساربة ال�سرعية من اأ�سمى �س�ر تكرمي ال�سريعة الإ�سالمية لالإن�سان الذي يتح�ل من �سريك اإىل �ساحب 
راأ�س مال ومالك للم�ؤ�س�سة مهما كانت �سيارة اأم مزرعة اأم متجر الخ.
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�صيكولوجية ال�رصاع القيادي يف جمتمعات ال�رصق االأو�صط
انزالق قادة ال�رصكات وانعكا�صه على منظومات االأعمال
Psychological analysis to leadership conflict, 

& the impact on organizations. 

د. عالء الدين العظمة
دكت�راه يف التخطيط ال�سرتاتيجي

م�ست�سار التخطيط والتنفيذ ال�سرتاتيجي يف كربى امل�ؤ�س�سات ال�س�رية
مدير وحدة التعّلم التنظيمي وتط�ير امل�ارد الب�سرية يف �سركة �سرييتل م�بايل تيليك�م

رئي�س ق�سم اإدارة الأعمال يف جامعة اأري�س-هي��سنت الأمريكية

يف  العامة  وال�سيا�سات  وال�سرتاتيجيات،  العمل  اأج�اء  ت�سبح  عندما 
بة، فاإن ذلك غالبًا ما يك�ن  منظ�مات الأعمال ذات طابع �سلبي و�ساّمة وخمرَّ
ال�سراع  عقلية  اإىل  النزلق  اأ�سا�سية هي  غلطًة  قادتها  ارتكاب  نتيجًة  ذلك 
ما  اأو  لنا"،  خ�سارة  وك�سبهم  لهم،  خ�سارة  "مك�سبنا  لعبًة  الق�سية  لت�سبح 
يدعى بـ "zero sum game" ، والذي ي�ؤدي يف النهاية نح� النتهاء 

برابحني وخا�سرين.
الأهلية  احلرب  خلفته  عّما  ال�سيا�سي�ن  يق�لها  م�ؤ�سفة  جملة  ويح�سرين 
الرتكيبة  على  �سلبًا  انعك�ست  والتي  لبنان،  العربي  ال�سقيق  البلد  يف  الط�يلة 
ل  لبنان  "يف  عام:  ب�سكل  اللبنانية  العمل  لبيئات  والقت�سادية  الجتماعية 
ينت�سر اأحد". وطرحت �سيك�ل�جية الك�ارث العربية لبنان كنم�ذج، حيث اأن 
احلرب الأهلية يف لبنان حت�لت اإىل من�ذج عاملي لل�سراع الأهلي، واأدت اإىل 
ظه�ر م�سطلحات �سيا�سية جديدة مثل: اللبننة مقابل البلقنة، وانطلقت عرب 
هذه احلروب حماولت اإثارة وتفجري للتناق�سات العرقية والدينية واملذهبية 

يف معظم الدول العربية.
لنبتعد عن اأحاديث ال�سيا�سة، ولنبحث يف بيئة �سركات ومنظ�مات الأعمال، 
يف ال�اقع عندما ُترتك ال�سيا�سات مت�سي بهذا الأ�سل�ب وخ�س��سًا يف بيئات 
طرف  لي�س  احلقيقي  العدو  اإّن  اجلميع.  يطال  واخل�سارة  الأذى  فاإّن  العمل 
اأفراد  عق�ل  بها  ت�سبعت  التي  ال�سراع  عقلية  ه�  بل  لك  امل�اجه  املناق�سة 
جمتمعات ال�سرق الأو�سط وخا�سة يف املنطقة العربية يف العقدين الأخريين.

قراأت يف بع�س �سفحات ال�يب كلمات م�ؤثرة ح�ل ذلك، منها: "ل يتبقى اإل 
اأن نعزي اأنف�سنا باأنف�سنا يف املحبة والأخ�ة وامل�دة والتعاون، وقد �سقط من 
بني اأيدينا اأمر اهلل تعاىل: ول تنازع�ا فتف�سل�ا وتذهب ريحكم وها هي الريح 
اأن الف�سل قادم  اأذن ت�سمع ول عني ترى ول قلب يعي  تع�سف باجلميع، فال 

وقائم، واأن احل�ساد مّر مرارة العلقم" . 
ورد لفظ )التنازع( يف القراآن الكرمي يف �سبعة م�ا�سع، وورد لفظ )الف�سل( 
يف اأربعة م�ا�سع، وجاء الربط بني اللفظني يف ثالثة م�ا�سع، هي بق�له تعاىل: 
لف�سلتم  كثرًيا  اأراكهم  "ول�  وق�له:  الأمر" ،  يف  وتنازعتم  ف�سلتم  اإذا  "حتى 

ولتنازعتم يف الأمر" ، وق�له: "ول تنازع�ا فتف�سل�ا وتذهب ريحكم" .

و�سنة  جازم،  ونهي  وا�سح،  اإخبار  فتف�سل�ا"،  تنازع�ا  "ول  تعاىل:  ق�له  اإن 
امل�ؤ�س�سات  اأو  الأمة  الف�سل والرتاجع، �س�اء على م�ست�ى  اأن  ثابتة، يدل على 
التنازع  النهي عن  فاإن  وعليه،  والختالف.  التنازع  اإمنا مرجعه  الأفراد،  اأو 
التنازع وم�جباته من �سقاق واختالف وافرتاق،  اأ�سباب  الأمر مبنع  يقت�سي 

والأمر بتح�سيل اأ�سباب التفاهم من ت�ساور وتعاون ووفاق.
القيادي  امل�ست�ى  على  والتنازع  ال�سراع  عقلية  على  التغّلب  ميكن  هل  لكن 
باإتباع الإ�سرتاتيجيات املالئمة �سمن منظ�مات الأعمال واكت�ساب وممار�سة 

املهارات الالزمة؟
لبد من مراعاة اأم�ر كثرية للتخل�س والتخفيف على الأقل من �سيطرة هذه 

العقلية عند القادة، ومن هذه الأم�ر:
1- عدم الإفراط يف تب�سيط الق�سايا الإ�سكالية: ل� كان م��س�ع الق�سية التي 
الب�ساطة التي نتخيل، ملا وجد هذا النقا�س  اأجلها بهذه  تخ��س النقا�س من 
والختالف اأ�ساًل، وحتى نتجنب التب�سيط نذكر اأنف�سا كقادة على الدوام باأنه 
"ل� مل تكن امل�ساألة معقدًة بالفعل ملا كانت اإثارتها ومناق�ستها �سعبًة ثقيلة".
املتعددة  الق�سايا  تناول  ن�ست�سعب  _الب�سر_  نحن  اأننا  ه�  يحدث  وما 
تلك  كل  وو�سع  التب�سيط  حماولة  اإىل  ننزلق  وهكذا  واحد،  اآٍن  يف  املرهقة 
هذا  وج�د  اأن  كثريًا  يعنينا  يكاُد  ول  وا�سحة.  واحدة  م�سكلٍة  يف  امل�سكالت 

ال�ح�س الكبري الذي تنتهي بنهايته كل الإ�سكالت لي�س اإل ت�همًا.
اإن من اأهم ع�امل ال�قاية من التب�سيط املفرط تقدير واحرتام امل�ساألة التي 
الحرتام  درب  يف  امل�سي  اإىل  نحتاج  ال�سراع  عقلية  ولتجنب  حلها.  نريد 

والتقدير لنحرتم من نحاور، ونحرتم اأنف�سنا كذلك.
من  حتمينا  �س�ف  بعد،  فيما  منها  نخجل  ل  بطريقٍة  الرّد  على  حر�سنا  اإّن 
يجابهنا  قد  التي  املفت�حة  بالعدائية  منفعالين  ال�س�اب  جادة  عن  اخلروج 

بها الطرف الآخر.
اأو  اخل�ف  واأحا�سي�س  م�ساعر  ال�ساحة  على  ت�ست�يل  كقادة  النقا�س  واأثناء 
تلك  يف  م�ساحلنا  تعاك�س  وب�س�رٍة  عّنا،  رغمًا  وغريها  الإحراج  اأو  الغ�سب 
اللحظة ي�اجه بع�سنا م�اقف النقا�س احل�ّسا�سة ال�ساغطة مبجابهة الطرف 
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بطريقٍة  الآخر  بع�سهم  وي�اجهها  والعدائية،  ال�سرا�سة  من  مبزيد  الآخر 
يزيد  ال�سك�ت عّما قد  ويحاول  والت�فيق  الته�ين  ينغم�س يف  معاك�سة، فرتاه 
هذين  بني  متاأرجحًا  م�سلكًا  يتبع�ن  من  اأي�سًا  جتد  وقد  تاأّججًا،  النريان 

ال�سل�كني ال�سلبيني.
علينا  بينهما،  التاأرجح  اأو  املتطّرفني  اجلانبني  اأحد  التزام  من  بدًل   -2
بالتحّرك اإىل ال��سط، فخري الأم�ر اأو�سطها، واأجمل حجارة العقد اأو�سطها، 

وجعلناكم اأمة و�سطا.
اخلداع  فرت�سانة  الأخالق:  دينء  من  ال�سيطان  به  ي��س��س  عّما  لنبتعد   -3
والتالعب لدى الب�سر �سخمة ودائمة التجدد، �سنجد فيها اأ�سياء مثل الكذب، 
والتهديد، والعرقلة وت�سييع ال�قت والبكاء وال�سخرية ورفع ال�س�ت بال�سراخ 
وال�سمت والتهام وامل�سارعة بالهج�م ، )جمّرد حماولتك التباعد عن عقلية 

ال�سراع ل يعني اأّن الطرف الآخر ل يحاول مثلك(. 
ال�ستجابات  من  وا�سعًا  طيفًا  اأمامنا  �سنجد  الرت�سانة  هذه  �سخامة  ومع 
اأي�سًا جند  املبادرة بهج�م م�ساد، وهنا  الرد وبني  املمكنة يرتاوح بني عدم 

امل�قع املت��ّسط ه� الأكرث فاعليًة واإيجابية.
لنقم بتعرية احليلة ونزع فتيلها مب�اجهتها مبا�سرة، فمثاًل: اإن ت�ّقف الطرف 
تق�سد  اأن  معنًى ميكن  اأّي  اأعرف  "ل  تق�ل:  يجعلك  عليك،  الرّد  الآخر عن 

ب�سمتك هذا!".
اأحدهم  يكت�سف  وعندما  معينة،  و�سعف  حت�ّس�س  نقاط  اإن�سان  كل  لدى  اإن 
هذه النقاط )م�سادفة عندما ي�سيبها ب�سهم طائ�س، اأو ب�سبب تركيزه على 

اإيذائك( فاإّن البقاء بعيدًا عن عقلية ال�سراع ي�سبح اأ�سّد �سع�بة.
ينال  ل  ق�سمك  باأّن  ك�سع�رك  مهنية  حل�سا�سيتك  املثرية  النقطة  تك�ن  قد 
الحرتام الذي ي�ستحق، وقد تك�ن اأمرًا �سخ�سيًا، لكن مهما كانت طبيعة هذه 
النقطة احل�سا�سة فالبّد من اأن ندر�س اأنف�سنا درا�سًة هادئًة ونتفّهم ما يثرينا 

ويخرجنا عن حتّكمنا باأنف�سنا.
اإّن معرفتنا وتفّهمنا مل�ا�سع �سعفنا ت�ساعدنا على ا�ستدامة التحّكم بت�سرفاتنا 

عندما ي�سّدد اأحدهم وخزات م�جعة اإىل تلك امل�ا�سع.
التمثيل، فبعد افتتاح  املناق�سة واحل�ار ال�سعب لي�ست م�سرحيًة على خ�سبة 
النقا�س ميكن للطرف الآخر اأن يرّد بطرٍق متن�عة، واعتمادنا على �سيناري� 
معني مثّبت يف تالفيف دماغنا �سيحّد من مقدرتنا على الإ�سغاء الفّعال، ومن 
ب�سيناري�  الت�سبث  من  فبدًل  ُيقال،  ملا  دقيقًا  ت�جيهًا  امل�جهة  ال�ستجابة  ثّم 
معني، لن�ستعد للمناق�سة باأن ن�ساأل اأنف�سنا: ما امل�سكلة؟ ماذا �سيق�ل الطرف 
ل اإليها؟ لن�سع  الآخر يف تعريف امل�سكلة؟ ما النتيجة املف�سلة التي نريد الت��سّ
 ، )Cooperation conflict style( اأو ما يدعى )اإىل النتيجة )ف�ز- ف�ز

ما الطبيعة املف�سلة لعالقة العمل بيننا وبني الطرف الآخر؟
قبل  الت�ساوؤلت  هذه  يف  التفكري  الآخر  الطرف  من  نطلب  اأن  اأي�سًا  وميكننا 

اجتماعنا.
اإّل �س�ء تفاهم  اأن كل اختالف ما ه�  اإىل افرتا�س  القائد املتفائل مييل  اإن 
الآخر  اجلانب  ويف  ذاتها،  احل�سنة  النية  جميعًا  لديهما  تت�فر  طرفني  بني 
�سيئة.  ن�ايا  وراءها  تقف  هج�م  �سهام  املختلفة  الآراء  املت�سائم  القائد  يرى 
ويف �سحابة الغبار وال�سباب التي حتيط بالنقا�سات ال�سعبة نن�سى اأّن مفاتيح 
�سدور النا�س والإّطالع على ما فيها لي�س باأيدينا ول ميكننا معرفة ن�ايا اأحد 

�س�ى اأنف�سنا، فقل�ب العباد يف يد الرحمن يقلبها كيف ي�ساء.

لنتذكر اأننا نحن والطرف املقابل ن�اجه غم��س الن�ايا. وكلما راأينا اأنف�سنا 
"من جمرى حديثنا  عالقني يف افرتا�س نية الطرف الآخر، علينا بالعبارة: 

يبدو لنا اأننا ل نتفّهم متامًا روؤيتك لهذه امل�سكلة".
اإّن اإقرارنا ال�سريح املحّدد مبا ل نعرف ميكن اأن يعمل كاأداة فّعالة يف اإعادة 

عربة احل�ار اإىل م�سارها ال�سحيح املجدي.
4- يف زحمة املباراة ن�سّيع الهدف، مفتاح اأّي خطة �سعبة مكلفة ه� تثبيت 
ال�ق�ع  جتنب  واإن  ه�ادة.  ول  فيه  مرونة  ل  تثبيتًا  معنّي  هدٍف  على  النظر 
لة،  املف�سّ للح�سيلة  واقعي  ت�سّ�ر  بتك�ين  فكر  اأي  با�ستباق  الأمر  هذا  يف 
الآخر،  الطرف  وبني  بيننا  العمل  لعالقة  تريدها  التي  الطبيعة  وبتحديد 
وبالبحث والتفكري يف اأية عراقيل حمتملة يف الطريق لتحقيق اأي من الغايتني 

)احل�سيلة، والعالقة(.
يقبل  لن  الآخر  الطرف  لأّن  واقعية،  ح�سيلًة  لي�س  "الف�ز"  اأن  لنتذكر 
"اخل�سارة" ح�سيلًة له. وعندما نفعل ذلك �ست�سبح اأبعد واأ�سّد ح�سانًة على 
بغليان  اأو  التالعب  ومناورات  بخدع  متاأثرًا  املناق�سة  وت�سميم  امل�سار  ت�سييع 

م�ساعرنا اخلا�سة.
القائد  اجتماعيًا عن  املقب�ل  القائد  يرجح�ن  القيادة  علماء  الكثري من   -5
املنت�سر، وهذا ما حتدث عنه العاملان "ج�لدفني" و"روبين�لت" . حيث على 
القائد اأن يتقن ق�اعد ال�ستباك، ففي حالة ال�سراع تك�ن "ق�اعد ال�ستباك" 
هي الناظم ملا نق�م به عندما ن�اجه خ�سمًا. واخل�سم يف حالتنا ه� جتاربنا 
عندما حتيط بنا اأم�ر وظروف ل تطابق ت�س�رنا "ملا ينبغي" اأن تك�ن عليه 

احلال.
هذه  جتاه  فعل  رد  كا�ستجابات  ال�سيك�ل�جية  ال�ستباك"  "ق�اعد  ت�َجد 
الظروف  هذه  ملاهية  واإدراكًا  وعيًا  اأكرث  �سرنا  فاإن  والتجارب،  الظروف 

والتجارب، ف�سيك�ن لدينا اأ�سا�س للتاأثري يف اأفعالنا وردودها .
القائد  التاأثري على ثقافة املنظمة، قد ل يك�ن  اأعظم ع�امل  6- القادة هم 
 leadership" متنّبهًا متفّهمًا للكيفية ال�سيك�ل�جية التي جتعل ه�يته القيادية

identity" يف كثري من الأحيان عقبًة تعرقل اإيجاد منّظمة ملَهمة وفّعالة.

اإّن الإدراكات والتفّهمات املكت�سبة عن مفه�م ال�سراع �ستلعب دورًا مهمًا يف 
ت�سكيل القرارات امل�ؤّثرة على ثقافة املنظمة. وهي الأ�سا�س الذي يحّدد مقدرة 
بيئة  انفعاًل مع  اأن ينفعل  اأن يقّرر ب�عي، ويفعل بذكاء بدًل من  القائد على 

العمل.
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يق�دهم،  ملن  ال�سحيحة  البيئة  ي�ِجد  واأن  �سحيح  ه�  ما  يفعل  اأن  يجب  القائد  اإّن   -7
ي�ؤّثر  فاإّنه  انفعالية،  لتف�سريات  تبعًا  ولي�س  لإدراكه،  تبعًا  ت�سّرفاته  قائد  يغري  عندما 
على الت�س�رات امل�ساعرية وال�سيك�ل�جية للمجم�عة، وبتحّكمه بردود فعله جتاه اأفعال 
املجم�عة ي�سبح القائد قادرًا على تغيري �سيك�ل�جية جمم�عته، ومن خاللهم يغرّي ثقافة 

املنظمة، وه� بيت الق�سيد.
ي�سرتك القادة املحب�ن لل�سراع مبجم�عة خ�سال:

احلاجة اإىل اأن يك�ن القائد م�سيطرًا، وينعم بالأمان عندما ميار�س �سيطرته.. 1
يحتاج القائد اإىل التحكم يف منطقة نف�ذه، ومعرفة متى؟ وكيف يحافظ على . 2

تلك املنطقة وحمايتها وت��سعتها؟
يحتاج القائد اإىل معرفة م�قعه يف النظام الهرمي الجتماعي لل�سركة.. 3
القائد م�ستعد متامًا مل�اجهة اأي تهديد حمتمل لبقائه.. 4
يتمتع هذا القائد بالأناة وال�سرب لإجناز خططه.. 5
لتحقيق . 6 ونف�ذ  وطاقة  ق�ة  من  ميتلك  ما  كل  القادة  من  الن�ع  هذا  ي�ستعمل 

ماآربه.
اإطار ب�سره، فه� . 7 يقع �سمن  تقييمًا �سريعًا وحد�سيًا لأي فرد  القائد  يجري 

اإما فري�سة، اأو عدو، اأو �سيء ميكن جتاهله، وعلى اأي �سخ�س يتعامل مع هذا 
الن�ع من القادة اأن يحاذر اأن تك�ن ردود الفعل نابعة من التفكري باأنه فري�سة 
اأو عدو اأو �سيء ميكن جتاهله، ويتعنّي عليه بدًل من ذلك الت�ا�سل مع ه�ؤلء 
القادة وذلك باإ�ساعة جّ� من الألفة والحرتام املتبادل، اإذ اإن من م�سلحتهم 
اأن تعمل معهم لتحقيق اأغرا�سهم، باخت�سار: عليه اأن يك�ن جزءًا من كربياء 

الأ�سد يف عرينه.
اأواخر ال�سبعينيات من  واأختم مبق�لة خلبري العل�م القيادية وال�سيا�سية )Burns( يف 
القرن املا�سي: "القيادة امل�ؤثرة هي عامل م�ؤثر يربز عندما يق�م القادة وتابع�هم بدفع 
بع�سهم بع�سًا اإىل م�ست�يات عليا من حب العمل وال�سالمة الأخالقية، واإن الدور احلي�ي 
ن�ساعد  اإذ  ونحن  للنا�س،  ال�سعادة  ت�فر  التي  الفر�س  وت��سيع  خلق  يف  يتجلى  للقيادة 
الآخرين على تط�ير �سخ�سياتهم، فاإّن ما نفعله يف ال�اقع ه� تقدمي الع�ن لهم لبل�غهم 

النجاح والزدهار ". 
يتبع يف العدد القادم باإذن اهلل...

سورة آل عمران، اآلية رقم )152(.. 1
  سورة األنفال، اآلية رقم )43(.. 2
  سورة األنفال، اآلية رقم )46(.. 3
4 ..Forsyth, D. R. )2009(. Group dynamics )5th ed.(. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole  
5 . Sternberg, R. J., & Dobson, D. M. )1987(. Resolving interpersonal conflicts: An analysis of stylistic consistency. Journal  

.of Personality and Social Psychology, 52, 794-812
6 .Goldfien, J. H., & Robbennolt, J. K. )2007(. What if the lawyers have their way? An empirical assessment of conflict strate-   

.gies and attitudes toward mediation styles. Ohio State Journal on Dispute Resolution, 22, 277-320
7 .http://ebdaa.ws/mainart.jsp?ArtID=2431 ،آرثر كارماتزي، القائد الملِهم.. كيف يؤثّر ويعّمر  

 	http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=937809&SecID=190 د.هاني أبو الفتوح، مجلة اليوم السابع  )a
القرآن الكريم، سورة آل عمران، اآلية رقم )152(.	   )b
القرآن الكريم، سورة األنفال، اآلية رقم )43(.	   )c
القرآن الكريم، سورة األنفال، اآلية رقم )46(.	   )d
 	2431=http://ebdaa.ws/mainart.jsp?ArtID ،آرثر كارماتزي، القائد الملِهم.. كيف يؤثّر ويعّمر  )e
 	http://en.wikipedia.org/wiki/Zero%E2%80%93sum_game  )f
 	.Forsyth, D. R. )2009(. Group dynamics )5th ed.(. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole  )g
 	 Sternberg, R. J., & Dobson, D. M. )1987(. Resolving interpersonal conflicts: An analysis of stylistic consistency. Journal  )h

.of Personality and Social Psychology, 52, 794-812
 	 Goldfien, J. H., & Robbennolt, J. K. )2007(. What if the lawyers have their way? An empirical assessment of conflict  )i

.strategies and attitudes toward mediation styles. Ohio State Journal on Dispute Resolution, 22, 277-320
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املعايري االإ�صالمية يف التوظيف

د. عبد املنعم دهمان
حما�سر يف جامعة حلب

مدرب وا�ست�ساري يف اإدارة امل�ارد الب�سرية وال�سالمة املهنية
مدير املركز ال�س�ري للتدريب وال�ست�سارات القت�سادية

اجلزء الأول:
معايري التوظيف الأ�شا�شية

امل�ارد الب�سرية هي اأهم امل�ارد على وجه الأر�س، وهي مت�فرة كميًا يف كافة 
العناية  وعدم  الدول،  بع�س  تقدم  يف  �ساهم  بها  والهتمام  املعم�رة،  اأنحاء 
املتخلفة  الدول  اأغلب  راأت  وقد  اأخرى،  دول  بتخلف  �ساهم  بها  الالزمة 
املتقدمة  التقانة )التكن�ل�جيا(  با�سترياد  الإ�سالمية اخلال�س  الدول  ومنها 
وبتكاليف باهظة، ولكن لالأ�سف هذه التقانة مل ت�سنع تقّدمًا يف هذه البلدان 
لأ�سباب عديدة، اأهمها ه� عدم الهتمام بامل�ارد الب�سرية التي �س�ف َت�سُغل 
هذه التقانة، لذلك فاإن عملية اختيار امل�ارد الب�سرية وتاأهيلها ي�فق بالأهمية 

ا�ستخدام اأف�سل اأن�اع التقانة، ويجب اأن ت��سع لها امليزانية املنا�سبة.
اإن الإ�سالم اهتم بالإن�سان وجعله مكرمًا على املخل�قات كلها و�سّخر له ما يف 
َر َلُكْم َما يِف  ال�سم�ات والأر�س، كما يف ق�ل اهلل تعاىل: اأمََلْ َتَرْوا اأَنَّ اهلَل �َسخَّ
ا�ِس َمْن  َوِمَن النَّ َوَباِطَنًة  ِنَعَمُه َظاِهَرًة  َعَلْيُكْم  َواأَ�ْسَبَغ  َوَما يِف الأَْر�ِس  َمَ�اِت  ال�سَّ

ُيَجاِدُل يِف اهلِل َبَغرْيِ ِعْلٍم َوَل ُهَدًى َوَل ِكَتاٍب ُمِنرٍي )لقمان:20(.
بالإن�سان  الإن�سان  باهتمام  ينعك�س  اأن  يجب  بالإن�سان  الإلهي  الهتمام  هذا 
الأدوات  وكل  احلق،  واملنتج  الأول  الفاعل  الإن�سان  ك�ن  الأعمال؛  عامل  يف 

الإنتاجية هي من �سنعه. 
متى يبداأ الهتمام يف امل�ارد الب�سرية يف عامل الأعمال؟

امل�سروع ملعرفة ماذا  تاأ�سي�س  يبداأ مع عمليات  الب�سرية  بامل�ارد  اإن الهتمام 
نحتاج من م�ارد ب�سرية؟ وملاذا؟ واأين؟ وكيف يتم تاأمني هذه الحتياجات؟ 

و�س�ف نحاول الإجابة يف هذا البحث عن هذه الأ�سئلة.

معايري التوظيف الإ�شالمية الأ�شا�شية:
الأ�سا�سية،  الإ�سالمية  الت�ظيف  معايري  عن  نتحدث  �س�ف  اجلزء  هذا  يف   
والتي لبد من اأن ت�فر ب�سكل ن�سبي يف عمالة املنظمة ككل، واأول هذه املعايري 

ه�:
املعيار الأول- معيار القرب: 

القرب من املنظمة يف )الدين، القيم، والثقافة، واجلغرافية( لق�له تعاىل: 
يق�ل  الآية  هذه  تف�سري  ويف  )ال�سعراء:214(.  الأَْقَرِبنْيَ  َتَك  َع�ِسرْيَ َواأَْنِذْر 

القرطبي "فيه م�ساألتان:
الأوىل: ق�له تعاىل واأنذر ع�سريتك الأقربني خ�س ع�سريته الأقربني بالإنذار 
على  اإياهم  مفارقته  يف  الأجانب  واأطماع  ع�سريته  �سائر  اأطماع  لتنح�سم 

بن� عبد مناف. وروى م�سلم من  الأقرب�ن قري�س. وقيل:  ال�سرك. وع�سريته 
حديث اأبي هريرة قال: ملا نزلت هذه الآية واأنذر ع�سريتك الأقربني دعا ر�س�ل 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قري�سًا فاجتمع�ا فعم وخ�س فقال: يا بني كعب بن 
ل�ؤي اأنقذوا اأنف�سكم من النار، يا بني مرة بن كعب اأنقذوا اأنف�سكم من النار، 
يا بني عبد �سم�س اأنقذوا اأنف�سكم من النار، يا بني عبد مناف اأنقذوا اأنف�سكم 
من النار، يا بني ها�سم اأنقذوا اأنف�سكم من النار، يا بني عبد املطلب اأنقذوا 
اأنف�سكم من النار، يا فاطمة اأنقذي نف�سك من النار، فاإين ل اأملك لكم من 

اهلل �سيئا. 
الثانية : يف هذا احلديث والآية دليل على اأن القرب يف الأن�ساب ل ينفع مع 

البعد يف الأ�سباب، ودليل على ج�از �سلة امل�ؤمن الكافر واإر�ساده ون�سيحته .
 يف هذه الآية يحدد اهلل �سبحانه وتعاىل يف بداية الدع�ة ال�سريحة التي يجب 
على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأن ي�ستقطبها للدع�ة اإىل الإميان وم�ساندته.
للمنظمة  الأقرب  الب�سرية  امل�ارد  ا�ستقطاب  علينا  يفر�س  القرب  ومعيار 
ابتداًء من القرب القيمي والديني ومن ثم القرب اجلغرايف، وبالطبع القرب 
امل�سلم  غري  ت�سغيل  من  مانع  ول  ال�ظيفة،  هذه  ل�سغل  الأن�سب  اأي  ال�ظيفي 
الدين  يقاتل�كم يف  الذين مل  ينهاكم اهلل عن  ل  تعاىل:  لق�له  اأّوىل  وامل�سلم 
ومل يخرج�كم من دياركم اأن تربوهم وتق�سط�ا اإليهم اإن اهلل يحب املق�سطني 

)املمتحنة:8(
وهناك العديد من الفتاوى جتيز ت�ظيف غري امل�سلم ب�سرط األ يرتتب على 

ت�ظيفه حمذور، واأل يلحق �سررًا بامل�سلمني .
الألفة  خلق  اأولها  الإ�سالمية  املنظمة  على  كثرية  اإيجابيات  له  املعيار  وهذا 
واملحبة يف ال��سط الذي تعي�س فيه، ك�ن اأغلب عمالها من هذه البيئة، وثانيها 
ه� بناء فرق عمل متما�سكة وفّعالة ل�حدة القيم والثقافة والبيئة امل�سرتكة، 

الأمر الثاين ه� انخفا�س تكاليف نقل العمالة من واإىل مكان املنظمة.
اأما اأهم ما ي�ؤخذ على هذا املعيار ه� تكتل العاملني من جهة معينة )جغرافية 
املنظمات  املنظمة، وهذا قد يحدث فعاًل يف  اإدارة  لل�سغط على  اأو عرقية( 
التقليدية التي حتكمها مبادئ �سلبية، فيلجاأ العمال لنف�س املبادئ للح�س�ل 
على حق�قهم، بينما يف املنظمات الإ�سالمية، التي تعتمد املبادئ الإ�سالمية 
واأولها العدل يف تق�مي الأداء والأج�ر، فلن ي�سعى العمال يف هذه املنظمات 
للكتل اأو غري ذلك لل�سغط على الإدارة، لأن الإدارة تراقب اهلل �سبحانه عند 

التعامل مع اأع�ساء املنظمة قبل اأن ت�اجه اأي �سغط منهم.
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ة املعيار الثاين- معيار القوَّ
القّ�ة هي امل�ؤهل الأول لت�يل املنا�سب وال�ظائف، وعاملنا الإ�سالمي النم�ذج 
املثايل للق�ى الكامنة، فكل ما عندنا )خام( الإن�سان والطبيعة وامل�ارد، ولعل 
ما  تربط  اأن  ت�ستطيع  التي  هي  الفّعالة  واملنظمة   ، بالغة  حكمة  ذلك  يف  هلل 
بني الق�ة الكامنة لدى الإن�سان وق�ة الآلة الربط ال�سحيح، �سمن بيئة عمل 
حمّفزة ت�ستنبط الق�ة الإن�سانية الإبداعية من خالل ت�ظيف الأ�سلح والأن�سب 
ل�س�اغرها، الذي يتمتع بالق�ة للم�ساهمة يف زيادة اإنتاجية املنظمة، بالعتماد 
تكليف  وهنا  ٍة)مرمي:12(،  ِبُق�َّ اْلِكَتاَب  ُخِذ  َيْحَيى  َيا  �سبحانه:  اهلل  ق�ل  على 
من رب العاملني لر�س�له باأن ياأخذ الكتاب بق�ة، وكذلك املنظمات الإ�سالمية 
اأو  الإتقان  الق�ة  تك�ن  وقد  بق�ة،  اأعماله  ينجز  تبحث عما  اأن  يجب  الفّعالة 
ال�لء اأو الق�ة اجل�سدية اأو غريها. وكذلك ق�ل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
"...امل�ؤمن الق�ّي خرٌي واأحّب اإىل اهلل من امل�ؤمن ال�سعيف..." ، والعم�م يف 
احلديث يدّل على اأن�اع الق�ة جميعها، فامل�ؤمن الق�ّي ج�سدًا، وامل�ؤمن الق�ّي 
اإميانًا خرٌي من غريهم من امل�ؤمنني ال�سعفاء يف هذه  عقاًل، وامل�ؤمن الق�ّي 

الأن�اع.
عليهم  الأنبياء  بها  اهلل  اأمر  وغريها،  ال�ظيفة  يف  مطل�بة  للم�ؤمن  والق�ة 
ْ�ِعَظًة  ال�سالم نرى ذلك يف ق�له �سبحانه: َوَكَتْبَنا َلُه يِف الأَْلَ�اِح ِمن ُكلِّ �َسْيٍء مَّ
ٍة )الأعراف:145(. واأمر اهلل بها امل�ؤمنني يف  ُكلِّ �َسْيٍء َفُخْذَها ِبُق�َّ ياًل لِّ َوَتْف�سِ
ا ا�ْسَتَطْعُتم  وْا َلُهم مَّ ٍة )البقرة:63(. وق�له: َواأَِعدُّ ق�له: ُخُذوْا َما اآَتْيَناُكم ِبُق�َّ

ٍة)الأنفال:60(. ن ُق�َّ مِّ
وهذا ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عندما ا�ستد الكرب على امل�سلمني دعا 
اأو عمر بن ه�سام )اأب�  العمرين )عمر بن اخلطاب  باأحد  الدين  اللهم اعز 
جهل(( و هذا كان ملكانه الرجلني، ولكن اهلل اختار الأ�سلح لهذا الدين، وه� 
الفاروق الذي كان اإ�سالمه جهر و ن�سر وهجرته فتحا )لق�له ر�سي اهلل عنه: 

من اأراد اأن تثكله اأمه فليتبعني خلف هذا اجلبل(.
اآخر، وهي يف كل جمال بح�سبها،  اإىل  والق�ة يف ال�ظيفة تختلف من جمال 
"الق�ة يف كل وليٍة بح�سبها، فالق�ة يف اإمارة احلرب ترجع اإىل �سجاعة القلب 
اإىل  ترجع  النا�س  بني  والق�ة يف احلكم  فيها،  واملخادعة  باحلروب  واخلربة 

العلم بالعدل والقدرة على تنفيذ الأحكام" .
والق�ة بالن�سبة اإىل امل�ظف ن�عان: ج�سدية ومعن�ية.

مر�س  اأو  عاهة  فيه  يك�ن  باأل  بالعمل  القيام  على  قدرته  هي  اجل�سدية:  اأ( 
مينعه من القيام بالعمل. 

ب( املعن�ية: تعني الق�ة العلمية التي ت�سمل التمكن يف التخ�س�س، وا�ستغالل 
القدرات والإمكانات، ومتابعة التط�ير والتجديد، وهذا الن�ع من الق�ة مقدم 
على الق�ة املادية يف اأغلب ال�ظائف، كما قيل: الراأي قبل �سجاعة ال�سجعان. 
)الإملام  �سرعيًا  ق�يًا  يك�ن  اأن  له  لبّد  غريها  اأو  جتارية  ل�ظيفٍة  واملت�يل 
يها(، كما يف ق�ل عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل  بالأحكام ال�سرعية لها قبل ت�لِّ
عنه: "ل يبيع يف �س�قنا اإل من قد تفّقه يف الدين" ، وهذه اإحدى ج�انب الق�ة 

العلمية للمهنة.
وعند البحث عن قائد للفريق اأو املنظمة ككل ل بد من اأن جتتمع فيه الق�تان، 
َطَفاُه  َ ا�سْ تني للقائد طال�ت الذي قال فيه: اإِنَّ اهللَّ كما جمع اهلل تعاىل بني الق�َّ
�ْسم )البقرة:247(. وجمعهما لر�س�له فه�  َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َب�ْسَطًة يِف اْلِعْلِم َواجْلِ
الدين  حمل  ويف  باأ�سًا،  اأ�سّدهم  القتال  ويف  �سربًا،  النا�س  اأكرث  العبادة  يف 

التجديد يف  النا�س حر�سًا على  اأكرث  نف�سه ه�  ال�قت  اأعظمهم حتماًل، ويف 
اأ�ساليب الدع�ة، وحت�سني معي�سة امل�سلمني.

ومن الق�ة بذل اجلهد يف اأداء العمل على اأح�سن وجه ولي�س الكتفاء باحلد 
ل  بتقدمي عمل  ير�سى  ل  الق�ي  امل�ظف  لأن  نقطة هامة جدًا  وهنا  الأدنى، 
ر�سا  وحتقق  ثانيًا،  لنف�سه  واإر�ساء  اأوًل  هلل  اإر�ساء  العليا  امل�ا�سفات  يحقق 
عمل  اإذا  يحب  اهلل  "اإن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  لق�له  وعمالئها،  املنظمة 
اإذا  العامل  من  يحّب  تعاىل  اهلل  "اإن  رواية:  ويف  يتقنه" .  اأن  عماًل  اأحدكم 
اأهمية هذا املعيار ك�نه يتخل�س من مق�لة بع�س  اأن يح�سن" . وتكمن  عمل 
العاملني يف املنظمات التقليدية اأننا نعمل على قدر الراتب، لأن هذه املق�لة 
اأن ت�سر باملنظمة، ول ير�سى امل�ظف الذي يحقق  اأوًل قبل  ت�سر ب�ساحبها 
متطلبات هذا املعيار ذلك فيعمل بكل ق�ته ليحقق اأعلى النتائج بغ�س النظر 

عن باقي الع�امل.
الناجح  امل�ظف  �سفات  من  و�سفة  العامل،  ق�ة  اأ�سكال  من  �سكٌل  والتط�ير 
الأ�ساليب  يف  والتجديد  م�ؤ�س�سته،  واأداء  اأدائه  حت�سني  اإىل  ي�سعى  الذي 
ال�ظيفية والأنظمة �سمة احلي�ية يف امل�ؤ�س�سة، اأما اجلم�د والرتابة )الروتني( 

ر لل�سعف والف�سل. فه� م�ؤ�سِّ
فما ي�سلح ل�قٍت قد ل ي�سلح ل�قت اآخر، وما ينا�سب اأنا�سًا ل ينا�سب اآخرين، 
وما كان مفيدًا يف وقت �سابق قد ل يك�ن مفيدًا الآن. "من ا�ست�ى ي�ماه فه� 
مغب�ن" . فعلى ال�سركات الإ�سالمية اأن ت�سعى اإىل زيادة قدرتها التناف�سية مع 

كل ي�م جديد. 
ثم اإن احلياة بطبيعتها تتجدد ي�ميًا، فكّل �سباٍح تطلع �سم�سه ُتكتب احلياة 
جديدًا،  �سيئًا  عليها  وي�سيف�ن  الدنيا  يف  فيحلُّ�ن  وكائنات،  وحي�انات  لب�سر 

ويغادر اآخرون خملِّفني تغيريًا ب�سكٍل ما.
ومنتجاٌت  تنهار،  و�سركات  تن�ساأ  ف�سركات  اأي�سًا،  تتجدد  ال�ظيفية  واحلياة 
ر ومثلها تلغى، لذا فاإن من ل ي�اكب التط�ُّر  تظهر واأخرى تندثر، واأنظمة تقرَّ
ْكب. ومن باب التط�ير يجب اأن ي�ساأل امل�ظف نف�سه بع�س  �سيظّل يف اآخر الرَّ

الأ�سئلة التي تدل على اهتمامه بالعمل، مثل:
• هل لدّي تطلعات اإيجابية جتاه عملي؟	
• هل اأنا ن�سيط يف العمل؟	
• هل اأجنز عملي بدقة من املحاولة الأوىل؟	
• هل اأنا م�ستعد للعمل خارج اأوقات الدوام الر�سمي اإن احتاجت 	

م�سلحة املنظمة لذلك؟
• هل ميكنني اأن اأق�م بالعمل امل�كل اإيل بكلفة اأقل وطريقة اأ�سرع 	

وج�دة اأعلى؟
• وكيف 	 واإدارتها  املنظمة  لعمالء  ر�سا  اأعلى  عملي  يحقق  هل 

ميكن اأن اأزيد من ذلك؟
• هل يحقق عملي ر�سا اهلل �سبحانه 	
• 	  " هل عملي متقن "اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه

واأك�ن ممن يحبهم اهلل �سبحانه وتعاىل.
اأو قلٍة يف  اأو نف�سّي،  اأن فيه �سعفًا ب�سبٍب �سحّي،  والذي ي�سعر من امل�ظفني 
الغالب  يف  لأنه  حقه؛  من  اأكرث  يطلب  ول  لإدارته  يف�سح  اأن  فعليه  اخلربة، 
ل  الذي  العمل  هذا  ت�ليه  األ  الإدارة  على  بل  كامل،  ب�سكل  بالعمل  يق�م  ل 
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البني  اأجاب �سلى اهلل عليه و�سلم لأبي ذّر عندما طلب من  ي�ستطيعه، فقد 
اأن ي�ليه اأمر امل�سلمني: " يا اأبا ذّر، اإين اأراك �سعيفًا واإين اأحّب لك ما اأحب 

رّن على اثنني ول تَ�لَّنّي مال يتيم" . لنف�سي، ل تاأمَّ
املعيار الثالث: معيار الأمانة

الأمانة هي اأداء احلق�ق واملحافظة عليها، فامل�سلم يجب اأن يعطي كل ذي حق 
حقه، وي�ؤدي حق اهلل يف العبادة، ويحفظ ج�ارحه عن احلرام، ويرد ال�دائع، 
وامل�ظف �سر جناحه ه� تاأدية اأمانة العمل )تنفيذ العمل املكلف به على اأكمل 

وجه(... الخ.
وهي ُخلٌق جليل من اأخالق الإ�سالم واأ�سا�س من اأ�س�سه، وهي فري�سة عظيمة 
حملها الإن�سان بينما رف�ست ال�سم�ات والأر�س واجلبال اأن يحملنها لعظمها 
َوالأَْر�ِس  َمَ�اِت  ال�سَّ َعَلى  الأََماَنَة  َنا  َعَر�سْ وتعاىل:اإِّنا  �سبحانه  يق�ل  وثقلها، 
َظُلْ�َمًا  َكاَن  ُه  اإِنَّ الإِْن�َساُن  َوَحَمَلَها  ِمْنَها  َواأَ�ْسَفْقَن  َيْحِمْلَنَها  اأَْن  َفاأََبنْيَ  َباِل  َواجْلِ

َجُهْ�َلً )الأحزاب:72(.
وقد اأمرنا اهلل باملحافظة على الأمانات وت�سليمها لأهلها، فقال تعاىل: اإِّن اهلَل 
ْهِلَها )الن�ساء: 58(، فعلى امل�ظف اأن ي�ؤدي  ىَل اأَ وا الأََماَناِت اإِ َياأُْمُرُكْم اأَْن ُت�ؤَدُّ
حق العمل لأهله )املنظمة داخليًا/خارجيًا(، ويحافظ على الأمانة يف ناطق 
وي�ساهم  وامل�ؤ�س�سة  الإدارة  بني  الثقة  ي�سيع  مما  واإدارته،  زمالئه  ومع  عمله 
يف تعزيز عمل الفرق، ويلبي ت�قعات عمالء املنظمة مما ي�ساهم يف حت�سني 

�س�رة املنظمة يف ال�س�ق، ويعزز ميزتها التناف�سية.
اإميان املرء وح�سن خلقه. فقال �سلى اهلل  وجعل الر�س�ل الأمانة دلياًل على 

عليه و�سلم: "ل اإميان ملن ل اأمانة له ول دين ملن ل عهد له" .
عندما يلتزم العامل�ن جميعهم بالأمانة يتحقق لهم اخلري، ويعمهم احلب، 
وي�س�د بيئة العمل ج� خ�سب لالإبداع وزيادة الإنتاجية، وقد اأثنى اهلل �سبحانه 
ُهْم  ِذْيَن  َوالَّ العزيز:  كتابه  يف  فقال  لالأمانة  بحفظهم  امل�ؤمنني  عباده  على 

ِلأََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُع�َن )املعارج:32(. 
ويف الآخرة يف�ز الأمناء بر�سا ربهم، وبجنة عر�سها ال�سم�ات والأر�س اأعدت 
للمتقني. كل اإن�سان ل ي�ؤدي ما يجب عليه من اأمانة فه� خائن، واهلل �سبحانه 
انًا  َ ل ُيِحبُّ َمْن َكاَن َخ�َّ وتعاىل ل يحب اخلائنني، كما يف ق�له تعاىل: اإِنَّ اهللَّ
اأَِثيمًا )الن�ساء:107(، فال�سلبية يف العمل وعدم اإعطاء العمل حقه املتفق عليه 
قد ي�ؤدي بالعامل خل�سران حمبة اهلل �سبحانه ولي�س حمبة اإدارته اأو زمالئه 

اأو اأهله.
ـ اأن�اع الأمانة: على اإدارة امل�ارد الب�سرية اأن تدرك اأن�اع الأمانة، فكل اأن�اعها 
مهمة وذات ميزة يف العمل ت�ساهم يف متّيز املنظمة الإ�سالمية عن غريها، 

ويزيدها ق�ة ومنعة ويدعم ميزتها التناف�سية:
اأ(  الأمانة يف العبادة: فمن الأمانة اأن يلتزم امل�سلم بالتكاليف، في�ؤدي فرو�س 
الدين كما ينبغي، ويحافظ على ال�سالة وال�سيام وبّر ال�الدين وغري ذلك 
امل�ظف  العاملني،  رب  هلل  باأمانة  ن�ؤديها  اأن  علينا  يجب  التي  الفرو�س  من 
الناجح ي�ؤدي هذه الأمانة قبل غريها، واملنظمة الإ�سالمية تدمج يف ثقافتها 
وقيمها الكيفية التي ي�ؤدي بها عمالها عبادتهم من دون اأن يتعطل العمل ب�سكل 
كلي ويت�سرر العمالء، حتى ل يت�سارب ذلك مع خدمة العميل كما يحدث يف 

بع�س املنظمات.
ب(  الأمانة يف حفظ اجل�ارح: وعلى امل�سلم اأن يعلم اأن اجل�ارح والأع�ساء 
اهلل  يغ�سب  فيما  ي�ستعملها  ول  عليها  يحافظ  اأن  عليه  يجب  اأمانات  كلها 
والأذن  احلرام،  عن  ها  يغ�سّ اأن  عليه  يجب  اأمانة  فالعني  وتعاىل؛  �سبحانه 

اأن تعمل وفقًا  اأمانة يجب  واليد  َبها �سماع احلرام،  اأن يجنِّ اأمانة يجب عليه 
بني  متبادل  الدور  وهنا  اأمانة...وهكذا،  والِرْجل  واتفاقه،  العمل  ل�سروط 
املنا�سبة ال�سحية  البيئة  ت�ؤمن  اأن  الب�سرية، على املنظمة  املنظمة وم�اردها 
العاملني  وعلى  الب�سرية،  م�اردها  وحياة  �سحة  على  للمحافظة  وال�سليمة 

التقيد باإجراءات ال�سالمة املهنية وعدم ال�ستهتار بها اأو اإهمالها.
ج(  الأمانة يف ال�دائع: ومن الأمانة حفظ ال�دائع واأداوؤها اإىل اأ�سحابها عندما 
امل�سركني،  مع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل  فعل  مثلما  هي،  كما  يطلب�نها 
الذين كان�ا يرتك�ن ودائعهم عند الر�س�ل ليحفظها لهم، فقد ُعِرَف الر�س�ل 
ب�سدقه واأمانته بني اأهل مكة، فكان�ا يلقب�نه قبل البعثة بـ)ال�سادق الأمني(، 
وحينما هاجر الر�س�ل من مكة اإىل املدينة، ترك علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل 

عنه ليعطي امل�سركني ال�دائع والأمانات التي ترك�ها عنده.
ال�ظائف  بع�س  العمل، وخ�س��سًا يف  ال�دائع �سرورية جدًا يف  الأمانة على 

املالية التي حتتاج اإىل عن�سر الأمانة اأكرث من غريه عند التعيني. 
وجه؛  خري  على  عليه  ما  املرء  ي�ؤدي  اأن  الأمانة  ومن  العمل:  يف  الأمانة  د( 
ودرا�سته،  عل�مه  ويجتهد يف حت�سيل  واجبات،  من  عليه  ما  ي�ؤدي  فالطالب 
واجتهاد،  بجد  واجبه  امرٍئ  كل  ي�ؤدي  وهكذا  الأعباء،  والديه  عن  ويخفف 
اأنظمة  تكاليف  واأمانة، وهذا يخفف من  باإجادة  وي�ؤديه  يتقن عمله  والعامل 
املهام  وتنفيذ  ب�اجباته  الذاتي  العامل  التزام  اإن  ودعمها.  الذاتية  الرقابة 

املطل�بة منه بدقة وج�دة متناهية ه� اأق�سى ما ت�سعى اإليه اأية م�ؤ�س�سة.
هـ( الأمانة يف الكالم: ومن الأمانة اأن يلتزم امل�سلم بالكلمة اجلادة فيعرف 
اأهل  من  وجتعله  اجلنة  �ساحبها  ُتدخل  قد  فالكلمة  واأهميتها،  الكلمة  قدر 
َرَب اهلُل َمَثاَلً َكِلَمًة َطّيَبًة َك�َسَجَرٍة  التق�ى، كما قال اهلل تعاىل: اأمََلْ َتَر َكْيَف �سَ

َماء )اإبراهيم: 24(. ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها يِف ال�سَّ َبٍة اأَ�سْ َطيِّ
وقد ينطق بها الكافر في�سري من اأهل النار، و�سرب اهلل �سبحانه وتعاىل مثاًل 
لهذه الكلمة بال�سجرة اخلبيثة، فقال: َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبْيَثٍة َك�َسَجَرٍة َخِبْيَثٍة اْجُتَثْت 

ِمْن َفْ�ِق الأَْر�ِس َما َلَها ِمْن َقَراٍر )اإبراهيم:26(.
وقد بني الر�س�ل اأهمية الكلمة واأثرها، فقال: "اإن الرجل َليَتَكلَُّم بالكلمة من 
ر�س�ان اهلل ما كان يظن اأن تبُلغ ما بلغْت، يكتب اهلل له بها ر�س�انه اإىل ي�م 
يلقاه، واإن الرجل لَيَتَكلَُّم بالكلمة من �َسَخِط اهلل ما كان يظن اأن تبلغ ما بلغْت 

يكتب اهلل له بها �َسَخَطُه اإىل ي�م يلقاه" . 
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والكلمة   ..." و�سلم:  النبي �سلى اهلل عليه  وتعاىل قال  �سبحانه  اإىل اهلل  به  ويتقرب  الطيب  الكالم  وامل�سلم يتخري 
الطيبة �سدقة..." .

لذلك يجب على العامل اأن يراعي كالمه بحق زمالئه يف العمل �س�اء اأكان�ا اأعلى منه مرتبة اأم اأدنى منه، وي�سعى 
اإيجابية تقدر وحترتم الآخرين  العمل، واللتزام بهذا املبداأ يبني ثقافة م�ؤ�س�ساتية  اإىل ن�سر اخلري يف بيئة  دائمًا 

دافعة لالإبداع ال�ظيفي.
و(  الأمانة يف امل�س�ؤولية: كل اإن�سان م�س�ؤول عن �سيء يعترب اأمانة يف عنقه �س�اء اأكان عاماًل اأم مديرًا اأم حار�سًا، 
و�س�اء اأكان رجاًل اأم امراأة، فه� راٍع وم�س�ؤول عن رعيته. قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "األ كلكم راٍع وكلكم م�س�ؤول عن 
رعيته، فالأمري الذي على النا�س راٍع وه� م�س�ؤول عن رعيته، والرجل راٍع على اأهل بيته وه� م�س�ؤول عنهم، واملراأة 
راعية على بيت بعلها )زوجها( وولده وهي م�س�ؤولة عنهم، والعبد راع على مال �سيده وه� م�س�ؤول عنه، األ فكلكم راع 
وكلكم م�س�ؤول عن رعيته" ، وهذا يدفع كل فرد يف املنظمة ليك�ن حري�سا على منفعة املنظمة وعلى منفعة اأفرادها 

وعلى منفعته.
ز(   الأمانة يف حفظ الأ�سرار: فامل�سلم يحفظ �سر اأخيه ول يخ�نه ول يف�سي اأ�سراره، وقد قال النبي �سلى اهلل عليه 

ث الرجل باحلديث ثم التفت فهي اأمانة" . و�سلم: "اإذا حدَّ
وهذا ينطبق على العاملني مهما كانت �سفتهم، ف�اجب عليهم كتمان اأ�سرار �سركاتهم وعدم الب�ح بها للمناف�سني اأو 

لأي �سخ�س كان �س�اء اأكان ذلك من دافع التباهي اأم لق�سد اآخر. 
ح( الأمانة يف البيع: امل�سلم ل يِغ�سُّ اأحدًا ول يغدر به ول يخ�نه. "عن اأبي هريرة اأن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
رْبِة طعام )الك�مة من الطعام( فاأدخل يده فيها فنالت اأ�سابعه بلاًل فقال: ما هذا يا �ساحب الطعام؟  َمرَّ على �سُ
فقال الرجل: اأ�سابته ال�سماء )املطر( يا ر�س�ل اهلل، قال: اأفال جعلَته ف�ق الطعام كي يراه النا�س؟ من َغ�سَّ فلي�س 

مني" .
اأي�سًا �سمن خانة الغ�س، فعلى العامل اللتزام بتعليمات  اإن عدم اللتزام بتعليمات العمل بال�سكل املطل�ب يدخل 
الت�س�يق  اأق�سام  يف  خ�س��سًا  �سرورية  ال�سفة  وهذه  عليه.  حما�سب  لأنه  ب�سيء  املق�س�د  التهاون  وعدم  العمل 

واملبيعات؛ لأنهم على احتكاك مبا�سر مع امل�ستهلكني واأثرهم كبري على املنظمة وعمالئها.
اخلامتة:

احلمد هلل رب العاملني و�سلى اهلل على حبيبنا حممد واآله واأ�سحابه اأجمعني، وبعد مت النتهاء من اجلزء الأول من 
معايري الت�ظيف الإ�سالمي، فما كان من خري يف هذا البحث فمرده هلل �سبحانه وما كان من تق�سري فمرده ل�سعفي 
وتق�سريي ون�ساأل اهلل الت�فيق يف اجلزء الثاين من معايري الت�ظيف الإ�سالمية ويف الأمر كله، وندع� لكم باملغفرة 

والعمل ال�سالح.

 القرطبي، محمد بن أحمد األنصاري. تفسير القرطبي، دار الفكر، دمشق، الجزء الثالث عشر الصفحة 132.. 1
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في دولة اإلمارات العربية المتحدة، الفتوة رقم 4918. 2
3 .http://www.awqaf.gov.ae/QA/QA.aspx?SectionID=9&RefID=4918
د. بكار عبد الكريم، إن خير من استأجرت القوي األمين. . 4
5 .http://www.saaid.net/Doat/bakkar/014.htm
رواه مسلم.. 6
7 .www.flawa.w5./lib/data/amanah.doc د. المطيرات، عادل. أداء األمانة. بحث منشور في شبكة اإلنترنت
رواه الترمذي.. 8
رواه البيهقي عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها.. 9

10 ..t رواه البيهقي عن كليب
عن عبد العزيز بن أبي رواد قال رأيت النبي  فقلت: أوصني فقال: "من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شر من أمسه فهو ملعون ومن . 11

لم يكن على زيادة فهو في النقصان فالموت خير له ومن اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات". "رواه البيهقي في الزهد الكبير".
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التاأمني االإ�صالمي يف عنق الزجاجة

لقد م�سى ثالث�ن عامًا على دع�ى الهبة يف تكييف التاأمني، وزاد الطني بلة دع�ى التكييف بهبة الث�اب والعق�د املختلطة بني التربع واملعاو�سة 
يف ظل تع�سف يف الفهم وم�سادرة للراأي الآخر بدع�ى اأن التكييف بالتربع من م�سلمات التاأمني الإ�سالمي واأنه ح�سم اأمره كما ه� ظاهر يف 

بع�س الكتابات، و�ساأجتنب ذكر اأ�سحابها هنا يف �سياق النقد وهي ل تخفى على الباحثني املتابعني.
وتط�ر الأمر يف معيار اأي�يف للن�س على ا�ستقاللية الذمة املالية حل�ساب امل�سرتكني اأو ح�ساب التاأمني عن امل�سرتكني، ف�قعنا يف املعاو�سة 
البحتة -كما بينت يف اأحد اأبحاثي عن التاأمني - بني ح�ساب التاأمني وبني امل�سرتكني، وزاد يف �سكلية التكييف التزام �سركة التاأمني بالإقرا�س 

من ح�ساب امل�ساهمني يف حال العجز يف ح�ساب امل�سرتكني.
لقد ت�سدت ندوة التاأمني يف جممع الفقه )ماي� 2010( لهذه الق�سية، و�سعينا وبع�س الزمالء لإزالة كلمة التربع من التعريف، وو�سعنا كلمة 
التعاون، وكان الت�س�يت ل�سالح القرتاح، وتداخلت يف دورة املجمع الع�سرين لتاأكيد هذا املعنى، ومل اأكن يف جلنة ال�سياغة وح�سن اأنه مل 

ي�سدر قرار من املجمع يف امل��س�ع.
اإن الفرق بني التاأمني الإ�سالمي والتاأمني التجاري ه� يف الهيكلة، ومل تنجح جميع املحاولت والتجارب يف الإقناع باأن الهيكلة تت�سمن فرقا 
ج�هريا عن التاأمني يف ظل التزام ال�سركة بالإقرا�س يف حال العجز؛ علمًا باأن التعهد بالإقرا�س من ال�كيل وامل�سارب وال�سريك املدير منع 

منه يف ال�سك�ك يف معايري اأي�يف وقرارات املجمع.
اإن املجامع الفقهية مل ي�سبق لها اأن اأ�سدرت قرارا يف هياكل التاأمني املطبقة وكان قرار جممع الرابطة يف اإجازة التاأمني التباديل والتف�سيل 
اإجازة للهياكل املطبقة يف عام 1982 من الربوفي�س�ر ال�سديق  اأول  اإجازة الفكرة وحترمي التجاري، وكانت  فيه، وقرار املجمع الدويل يف 
ال�سرير يف �سركة التاأمني الإ�سالمية يف ال�س�دان، والتي قامت على الهيكل الذي يف�سل ح�ساب امل�ساهمني عن ح�ساب امل�سرتكني وينظم 
العالقة بني �سركة التاأمني )�سركة الإدارة( وامل�سرتكني على ال�كالة يف اإدارة احل�ساب، وامل�ساربة يف ا�ستثمار ر�سيد ح�ساب امل�سرتكني اأو 

ح�ساب التاأمني.
لقد قدم القا�سي العثماين التكييف على اأ�سا�س ال�قف، وتلقف الدكت�ر ي��سف ال�سبيلي بحث العثماين، وتابعه ببحث م�ستقل، لكن التكييف مل 

ي�سمد ومل ي�سلم من العرتا�سات نف�سها، وكانت الإ�سافة يف هذا التكييف �سكلية بحتة، فعزف عنه الباحث�ن واملهتم�ن.
لقد قدم بع�س الباحثني يف ماليزيا تكييفات اأخرى على اأ�سا�س مفاهيم ال�ديعة الفقهية وال�ستثمار لتنظيم العالقة بني �سركة الإعادة و�سركة 
التاأمني، لكن هذه التكييفات مل تطبق ومل تزل يف مرحلة الدرا�سة كما اأو�سح الدكت�ر اأكرم لل الدين والدكت�ر �سعيد اأب� هراوة يف بحث 

م�سرتك، ولذلك لن اأت�قف عندها.
واإن خرجت بع�س التطبيقات من عنق الزجاجة يف م�ساألة التكييف بحكم املمار�سة اإل اأن التاأ�سيل الفقهي واملجامع الفقهية مل تزل حم�س�رة 
يف و�سط العنق، فاإما اأن ترتاجع عن حترمي التاأمني التجاري فنع�د اإىل الزجاجة اأو تظهر حل�ل فقهية اإبداعية ت�سعنا يف الف�ساء الرحب 

الذي ي�سلم مما هربنا منه وه� املعاو�سة، اأو نع�د اإىل التباديل.
يحل� لبع�سهم اأن يرهقنا بالفروق الع�سرة بني ن�عي التاأمني فيق�ل اأن ال�ستثمار يف التعاوين ملتزم بال�سريعة واأن للتاأمني الإ�سالمي هيئة 
�سرعية واأنه ل ي�ؤمن على املحرمات واأن هناك رقابة �سرعية، و ... اإىل غري ذلك من الأم�ر التي ميكن اإ�سقاطها على �سركة التاأمني التجاري 

لكنها ل تتح�ل بها كلها اإىل اإ�سالمية. اإن �سناعة التاأمني واحدة يف الن�عني والفرق يا اأيها النا�س اإمنا يكمن يف الهيكلة.
وقبل اأن اأودعكم اأبدي اإعجابي بالتكييف ال�سرعي للدكت�ر ح�سني حامد ح�سان وه� حق ح�سري له، لكن زمالءه من الفقهاء املعا�سرين مل 

يتجاب�ا مع هذا التكييف، ومل ي�ؤثر يف معيار اأي�يف.
الدكت�ر ح�سني يرى اأن العالقة بني امل�سرتك واحل�ساب ا�ستثمارية على اأ�سا�س امل�ساربة مع ال�عد بالتربع مبقدار ال�سرر عند وق�عه، فالتربع 
ياأتي لحقا اإن حدث �سرر، ول اأخفي عليكم باأنني مل اأتاأمل العرتا�سات التي ميكن اأن ترد على هذا التكييف ولعلها فر�سة لدرا�سته والتعليق 

عليه.
واهلل اأعلم

د. عبد الباري م�سعل
املدير العام �سركة رقابة لال�ست�سارات – بريطانيا



ملخ�ص اأطروحة بحث علمي

مذكرة ماجستري ))دور آليات متويل االستثمار الوقفي يف سوق العمل((

يف ي�م الأربعاء 14 �سعبان 1433ه امل�افق لـ 4 ج�يليه 2012، ناق�ست الطالبة الدالية �سارة من ق�سم العل�م القت�سادية 
بكلية العل�م القت�سادية وعل�م الت�سيري بجامعة �سعد دحلب، مذكرة ماج�ستري بعن�ان "دور اآليات مت�يل ال�ستثمار ال�قفي 

يف �س�ق العمل" حتت اإ�سراف الدكت�ر م�سدور فار�س.

التخفيف  يف  ال�قف  م�ساهمة  كيفية  املذكرة  تناولت 
من م�سكلة البطالة، مع جانب عملي يتحدث عن مدى 
جت�سيد ذلك الدور على اأر�س ال�اقع من خالل جتربتي 
ج�انب  ملختلف  حتليلنا  خالل  ومن  والك�يت،  اجلزائر 

امل��س�ع متكنا من الت��سل اإىل النتائج التالية:
التنمية . 1 م�سطلحي  بني  وثيق  دليل  تالزم  هناك 

تنمية  اأنه  ال�قف  يف  يقال  ما  فاأقل  وال�قف، 
اإىل  لل�سرف  فقط  حم�س�را  ولي�س  وا�ستثمار، 
كافة  يف  التنمية  مع  يلتقي  وه�  م�رده،  ا�ستنفاذ 
تط�ر  على  يت�قف  هذا  واإن  احلياة،  جمالت 
وثيقا  ارتباطا  املرتبط  اأن�سطتها  وات�ساع  الأوقاف 
املرتكزة  ا�ستثماراتها  مت�يل  اأدوات  وتط�ر  بتن�ع 
مع  تتنا�سب  �سليمة  وقان�نية  �سرعية  اأ�س�س  على 

طبيعة ال�قف الإ�سالمي وخ�س��سيته.
البطالة . 2 م�سكلة  ملعاجلة  ال��سعية  احلل�ل  ق�س�ر 

خا�سة يف الدول الإ�سالمية، التي ل تتعدى ك�نها 
على  تعتمد  وقتية  وم�سكنات  �سطحية  معاجلات 
اإىل  اإ�سافة  املالية،  كامل�ساعدات  مبا�سرة  حل�ل 
حل�ل غري مبا�سرة تق�م بها احلك�مة منفردة يف 
ظل غياب القطاعات الأخرى �ساعية اإىل حتريك 
من  تعاين  الدول  غالبية  اأن  مع  التنمية  عجلة 
الق�سائية  لتطبيق لالأحكام  و�س�ء  ت�سريعي  ف�ساد 

وغريها، والذي يعد من اأهم ع�امل ف�سل ونف�ر ال�ستثمارات وهجرة روؤو�س الأم�ال والكفاءات الب�سرية، مع العلم اأن مق�مات اأي عمل ه� الق�ة 
البدنية والفكرية من جهة، واملال من جهة اأخرى.

الجتماعي . 3 دورها  وتفعيل  امل�ؤ�س�سة  هذه  اإحياء  بهدف  الإ�سالمية  واملجتمعات  الدول  من  العديد  قبل  من  جادا  ت�جها  حاليا  ال�قف  ي�سهد 
والقت�سادي، فحظي لدى العديد من الدول الإ�سالمية بالإ�سالحات التنظيمية والإدارية والت�سريعية، اإل اأن النتقال من فكرة الإ�سالح اإىل 
فعل الإ�سالح اأو التطبيق العملي لالإ�سالح- يف معظم الدول الإ�سالمية وبا�ستثناء مناذج قليلة جدا - يتم ب�سكل بطيء، ل ي�اكب ال�سعارات 
والت��سيات التي حتمل يف طياتها وع�دا كثرية، فالدور املبا�سر وغري املبا�سرة الذي تلعبه الأوقاف اجلزائرية اإىل جانب العتماد املطلق على 
احلك�مة يف م�اجهة البطالة التي تعترب من اأخطر امل�ساكل التي تهدد متا�سك املجتمع اجلزائري والتي مت�س ال�سباب ب 73% ل يتعدى بع�س 
بامل�ساجد،  ملحقة  متاجر  اإن�ساوؤه من  يتم  ما  تقليدي حمدود منح�سر حاليا يف  وا�ستثمارها  الأوقاف  ت�سيري  تبقى  التقليدية، حيث  الأ�سكال 

واملدار�س القراآنية واملراكز الثقافية اأما ا�ستغالل الأوقاف القائمة فيتم عن طريق الإيجار ت�دع اإيراداتها يف ح�ساب مركزي جممد. 
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خ�شائ�ص املحا�شبة عند القلق�شندي

مقتطفات من ر�سالة الدكت�راه / للدكت�ر �سامر مظهر قنطقجي بعن�ان: دور احل�سارة الإ�سالمية يف تط�ير الفكر املحا�سبي )وهي 
.)www.kantakji.com متاحة الكرتونيا على م�قع

اأب� العبا�س اأحمد بن علي القلق�سندي )ت�يف 821 هـ = 1418 م(، كتاب �سبح الأع�سى يف �سناعة الإن�ساء، مطب�عات وزارة الثقافة 
والإر�ساد الق�مي ، م�سر ، اجلزء 1، �س 57.

ذكر القلق�سندي يف كتابه �سبح الأع�سى: "اإن احَل�َسبة حفظة الأم�ال وحملة الأثقال والنقلة الأثبات وال�سفرة الثقات 
الدي�ان  ال�سلطان وقطب  يد  الذي ه�  امل�ست�يف  املقانع يف الختالف، ومنهم  وال�سه�د  والنت�ساف  الأن�ساف  واأعالم 
وق�سطا�س الأعمال، واملهيمن على العمال واإليه املاآل يف ال�ِسْلم والَهْرج وعليه املدار يف الدخل واخلرج وبه مناط ال�سر 
والنفع ويف يده رباط الإعطاء واملنع، ول�ل قلم احُل�ّساب لأودت ثمرة الكت�ساب ولت�سل التغابن اإىل ي�م احل�ساب، ولكان 
نظام املعامالت حمل�ًل، وجرح الظالمات مطل�ًل، وجيد التنا�سف معل�ًل، و�سيف التظامل م�سل�ًل، على اأن َيَراع الإن�ساء 

ل، ويراع احل�ساب متاأول، واحل�ساب مناق�س". متق�ِّ
مما �سبق ن�ستنتج اأن خ�سائ�س املحا�سبة عند القلق�سندي كانت:

• رقابة وحفظ الأم�ال.	
• الإثبات والت�سجيل: النقلة الأثبات، اأي و�سائل لالإثبات.	
• العدالة: حيث و�سف املحا�سبني باأنهم اأعالم الإن�ساف وباأنهم ثقات كي يك�ن�ا اأهاًل لتحقيق العدل.	
• امل��س�عية: ال�سه�د املقانع يف الختالف: حجة عند الختالف، وذلك لت�افر اأدلة الإثبات.	
• الرقابة على حركة الأم�ال: الدخل )الإيرادات( واخلرج )امل�ساريف( والقب�س وال�سرف.	
• حتديد نتائج الأعمال: من ربح وخ�سارة وعربَّ عن ذلك بلغة اأبعدت اجلم�د عن العمل املحا�سبي عندما 	

و�سف نتيجة العمل بثمرة الكت�ساب.
• الرقابة على حق�ق جميع الأطراف.	
• قابلية التف�سري: نتائجهم قابلة للتف�سري.	
• قابلية الإثبات: نتائجهم قابلة للمناق�سة.	
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م�شروع كتاب القت�شاد الإ�شالمي اللكرتوين املجاين

فقه املعامالت الريا�سي
تاأليف: د. �سامر مظهر قنطقجي

م��س�عة حماة امل�س�رة
تاأليف: د. م�سطفى ح�سن مغم�مة

XBRL لغة الإف�ساح املايل واملحا�سبي
تاأليف: د. �سامر مظهر قنطقجي

اخلدمة يف البي�ت اأحكامها و�س�ابطها ال�سرعية
تاأليف: اإبراهيم حمم�د العثمان اآغا

ال�سياحة الأثرية يف ريف حماة
تاأليف: د. م�سطفى ح�سن مغم�مة

متحف حماة القدمي
تاأليف: د. م�سطفى ح�سن مغم�مة

http://www.kantakji.com/fiqh/freebook.htm   لتحميل الكتاب الضغط على هذا الرابط

فقه امل�ارد العامة لبيت املال
تاأليف عامر جلع�ط

الع�ملة القت�سادية
تاأليف: د.عبداحلليم عمار غربي

م�شروع كتاب القت�شاد الإ�شالمي اللكرتوين املجاين
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اأخبار املجل�ص

املعهد ال�شالمي للبحوث والتدريب يبحث التعاون مع املجل�س 
العام يف جمال معلومات ال�شناعة املالية ال�شالمية 

املجل�س العام يح�شر جل�شة الطاولة امل�شتديرة خلطة عمل 
جمل�س اخلدمات املالية الإ�شالمية 

قام املعهد ال�سالمي للبح�ث والتدريب ممثاًل يف مدير �سعبة خدمات املعل�مات 
الأ�ستاذ  باملعهد  املايل  التحليل  وخبري  �سالت  عبداهلل  حممد  الأ�ستاذ  واملعرفة 
ي��سف حممد عي�سى بزيارة اإىل املجل�س العام للقاء الأمني العام د.عمر حافظ كما 

ح�سر اللقاء الأ�ستاذ حممد بن ي��سف. 
ال�سناعة  يف  املالية  املعل�مات  نظم  بخ�س��س  والت�ساور  للتن�سيق  اللقاء  وهدف 
املالية الإ�سالمية ودور كاًل من املجل�س العام واملعهد ال�سالمي للبح�ث والتدريب 
ال�سالمي  البنك  جمم�عة  بني  امل�قعة  التفاهم  مذكرة  اإطار  يف  املجال  هذا  يف 

للتنمية واملجل�س العام. 
يذكر اأن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تاأ�س�س يف العام 2001 
من قبل البنك ال�سالمي للتنمية بجدة وجمم�عة من امل�سارف ال�سالمية وي�سم 
ع�س�يته ما يقارب 100 م�ؤ�س�سة مالية اإ�سالمية ح�ل العامل ت�سمل بن�ك اإ�سالمية 

و�سركات تكافل وم�ؤ�س�سات مالية تعمل وفقًا لإحكام ال�سريعة. 
كما يجدر بالذكر اأن املعهد ال�سالمي للبح�ث والتدريب ه� اأحد الإدارات التابعة 
املالية  ال�سناعة  ودعم خدمات  بتط�ير  ويهتم  للتنمية  ال�سالمي  البنك  ملجم�عة 

الإ�سالمية كما يدعم التنمية الجتماعية والقت�سادية يف بلدان الأع�ساء. 

مت  والتي  امل�ستديرة  الطاولة  اإجتماع  حافظ  د.عمر  للمجل�س  العام  الأمني  ح�سر 
تنظيمها من قبل جمل�س اخلدمات املالية ال�سالمية بالتعاون مع املعهد ال�سالمي 
ال�سالمية  املالية  الـ22 ملجل�س اخلدمات  اأعمال منتدى  والتدريب �سمن  للبح�ث 
يف قطر والتي جاءت حتت عن�ان: " مراجعة �سناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية:  

خطة عمل واإ�سرتاتيجية ع�سرية". 
ال�سالمي  املعهد  مع  بالتعاون  ن�سر  ال�سالمية  املالية  اخلدمات  جمل�س  اأن  يذكر 
للبح�ث والتدريب تط�ير خدمات ال�سناعة املالية الإ�سالمية: " مراجعة �سناعة 
مار�س  واإ�سرتاتيجية ع�سرية" وذلك يف  الإ�سالمية:  خطة عمل  املالية  اخلدمات 

 .2007



الأخبار

   www.giem.info  44

    اأعلنت م�ؤ�س�سة التم�يل الدولية IFC ع�س� جمم�عة البنك الدويل، 
عن �سرائها اأ�سهمًا بقمية 5 ماليني دولر يف بنك اخلليج الأفريقي متثل 
امل�سروعات  واإقرا�س  ال�سركات  مت�يل  لدعم  البنك،  اأ�سهم  من   %15
م�ؤ�س�سة  من  ا�ستثمار  اأول  هذا  ويعد  اأفريقيا.  يف  واملت��سطة  ال�سغرية 
اأفريقيا مبلكية  دول  الإ�سالمي يف  للتم�يل  م�ؤ�س�سة  الدولية يف  التم�يل 

خليجية.
الدولية  التم�يل  م�ؤ�س�سة  رئي�س  املر�سد  عبدالرحمن  بن  وليد  وقال 
اأنه  بال�سع�دية وامل�س�ؤول الأول مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
بجانب ال�ستثمار يف الأ�سهم، �سيتم ت�فري دعم لتم�يل التجارة بقيمة 3 
ماليني دولر لبنك اخلليج الأفريقي حتت مظلة برنامج مت�يل التجارة 
تعزيز  على  الربنامج  ويعمل  الدولية.  التم�يل  مل�ؤ�س�سة  التابع  العاملية 
حدة  تخفيف  طريق  عن  التجاري  التم�يل  تقدمي  على  البن�ك  قدرات 
املخاطر يف الأ�س�اق اجلديدة اأو الأ�س�اق التي تنط�ي على حتديات قد 

ت�ؤدي اإىل اإعاقة خط�ط التجارة.
من  واحًدا  ميثل  الذي  الأفريقي،  اخلليج  بنك  باأن  املر�سد  واأو�سح 
فرًعا،  ع�سر  اأربعة  ميتلك  كينيا،  يف  ال�حيدين  الإ�سالميني  البنكني 
املت�افقة  امل�سرفية  واخلدمات  املنتجات  من  متن�عة  جمم�عة  ويقدم 
مع ال�سريعة الإ�سالمية. و�سي�ستخدم البنك التم�يل املقدم من م�ؤ�س�سة 
التم�يل الدولية لتعزيز حجم التم�يل املقدم لعمالء التجزئة وال�سركات 
وتط�ير برامج م�سرفية ت�ستهدف رائدات العمال من ال�سيدات وتقدمي 
بالذكر  جدير  واملت��سطة.  ال�سغرية  للم�سروعات  اخلدمات  من  املزيد 
البنك  جنح  وقد   2007 عام  يف  تاأ�سي�سه  مت  الأفريقي  اخلليج  بنك  اأن 
باملنتجات  ال�عي  م�ست�ى  رفع  املا�سية يف  ال�سن�ات اخلم�س  مدار  على 

امل�سرفية الإ�سالمية يف كينيا
واأكد املر�سد باأن امل�ؤ�س�سة تلتزم بدعم ت�سهيل احل�س�ل على اخلدمات 
املالية يف اأفريقيا، واأن هناك قطاعات جديدة يف ال�س�ق املايل يف كينيا 
مثل البن�ك الإ�سالمية تعمل على تعزيز املناف�سة وامل�ساعدة يف ال��س�ل 
اإىل عدد اأكرب من امل�سروعات ول�سيما �سيدات الأعمال الالتى ي�سعب 
بنك  مع  للعمل  امل�ؤ�س�سة  وتتطلع  امل�سرفية.  اخلدمات  على  ح�س�لهن 
العمالء  وتزويد  امل�سرفية  اخلدمات  نطاق  لت��سيع  الأفريقي  اخلليج 

مبجم�عة متن�عة ووا�سعة من املنتجات املالية.

»التمويل الدولية« تقدم اأول ا�شتثمار يف بنك اإ�شالمي 
مب�شاركة �شعودية

جريدة الريا�س – 13 اأبريل 2013 

بتنظيمه هيئة  تق�م  رئي�سي  مل�ؤمتر  اأخرى دعمه  الإثمار مرة  بنك  قّدم 
اأعماله  يبداأ  والذي  الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة 
الي�م )الإثنني(، وذلك جريًا على عادته دائمًا من حيث التزامه الثابت 
ال�سريفة  قطاع  وتط�ير  دعم  يف  وم�ستمر  حقيقي  بدور  بال�سطالع 

والتم�يل الإ�سالمي.
ويعترب بنك الإثمار، وه� بنك جتزئة اإ�سالمي يتخذ من البحرين مركزًا 
لن�ساطاته ويدعم هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 
لعام  ال�سن�ي  ال�سرعي  للم�ؤمتر  الرئي�سي  ال�سريك  ط�يلة،  فرتة  منذ 
رعاية  حتت  تنظيمه  ويتم  ي�مني  ملدة  ي�ستمر  دويل  م�ؤمتر  وه�   2013

م�سرف البحرين املركزي.

وعلق الرئي�س التنفيذي وع�س� جمل�س اإدارة بنك الإثمار حممد ب�جريي 
على هذا الدعم والرعاية قائاًل: »من خالل تاريخنا الط�يل، فاإن بنك 
يف  امل�سريف  القطاع  يف  رائدًا  بنكًا  يعترب  واعتزاز  فخر  وبكل  الإثمار 
املنطقة وه� ملتزم دائمًا بتط�ير مفه�م ال�سريفة والتم�يل الإ�سالمي 
فائقة  اإ�سالمية  م�سرفية  وخدمات  منتجات  تقدمي  ذلك  من  والأهم 

اجل�دة«.
واملراجعة  املحا�سبة  بهيئة  عالقتنا  »اإن  قائاًل:  ب�جريي  واأ�ساف 
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ودعمنا لها تع�د اإىل اللحظة التي تاأ�س�ست 
فيها امل�ؤ�س�سة. ويف احلقيقة اأن بنك الإثمار والذي كان يف ال�سابق يحمل 
البحرين  م�سرف  �سبق  الذي  البحرين  الإ�سالمي  في�سل  بنك  ا�سم 
ال�سامل ثم اأ�سبح لحقًا بنك الإثمار، كان البنك الأول يف العامل الذي 
واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  ملعايري  وفقًا  ال�سن�ية  نتائجه  بن�سر  يق�م 

للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية«.
واأردف ب�جريي قائاًل: »اإّن هذه الفعاليات الدولية مثل امل�ؤمتر ال�سرعي 
تعترب  الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  لهيئة  ال�سن�ي 
منا�سبات فريدة لإ�سراك قادة وممار�سي القطاع يف مناق�سات ناجحة 
الإ�سالمي.  التم�يل  قطاع  تعرت�س  التي  التحديات  م�اجهة  اإىل  ت�ؤدي 
وك�ننا  امل�ؤمتر  دعم  يف  لال�ستمرار  والغبطة  بال�سرور  ن�سعر  ونحن 
ال�سريك البالتيني الإ�سرتاتيجي للم�ؤمتر ال�سرعي ال�سن�ي لعام 2013«.
التزام  مع  ين�سجم  الفعاليات  لهذه  امل�ستمر  »اإن دعمنا  قائاًل:  واأ�ساف 
البنك يف اأن ي�سبح بنك التجزئة والبنك التجاري الإ�سالمي الأول وذلك 
مع ا�ستمرارنا يف زيادة الرتكيز على اأن�سطتنا امل�سرفية الإ�سالمية ويف 
ال�قت العمل نف�سه نح� اإعادة هيكلة حمفظتنا ال�ستثمارية. و�سن�ستمر 
يف العمل نح� تط�ير ن�ساطاتنا الأ�سا�سية يف جمال التجزئة خالل هذا 
العام مع افتتاحنا فروعًا جديدة بالإ�سافة اإىل طرح منتجات وخدمات 

جديدة اأي�سًا«.

بنك الإثمار يدعم املوؤمتر ال�شرعي ال�شنوي

جريدة ال��سط البحرينية – 15 اأبريل 2013 



45   www.giem.info  

الأخبار

جامعة بريزيت والبنك ال�شالمي الفل�شطيني يبحثان �شبل التعاون امل�شرتك

فايز  حممد  د.  الفل�سطيني  ال�سالمي  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  زار 
اجلامعة  رئي�س  بنائب  والتقى  بريزيت،  جامعة   ، الإثنني  الي�م  زكارنة 
اجلامعة  رئي�س  ونائب  اخلطيب،  غ�سان  د.  والت�سال  التنمية  ل�س�ؤون 
لل�س�ؤون املالية د. ب�سارة دباح، ومديرة مكتب تعزيز امل�ارد ال�سيدة منال 
عي�سى، ورافق زكارنة مدير دائرة التدقيق الداخلي يف البنك د. �سامر 
البنك  بني  والت�ا�سل  التعاون  تعزيز  �سبل  الطرفان  وبحث  مفارجة، 

واجلامعة.
يف بداية اللقاء قدم د. اخلطيب نبذة تعريفية عن جامعة بريزيت ون�ساأتها 
وكلياتها ومرافقها وطلبتها، واطلع خاللها اإدارة البنك ال�سالمي على 
اآخر امل�ستجدات املتعلقة بالبنى التحتية والأكادميية والبحث العلمي يف 
جامعة بريزيت، وتطرق د. اخلطيب اإىل برنامج التعليم التعاوين الذي 
تبنته اجلامعة م�ؤخرًا، وه� برنامج يدمج بني التعليم والعمل اأثناء فرتة 

الدرا�سة اجلامعية، مبينًا اأهميته للطلبة و�س�ق العمل على حد �س�اء.
من جهته اأعرب د. زكارنة عن �سعادته يف الت�اجد يف جامعة بريزيت، 
الظروف  تط�رات يف ظل  اليه اجلامعة من  و�سلت  اعجابه مبا  وابدى 
عن  زكارنة  د.  واأعرب  الفل�سطيني،  ال�سعب  يعي�سها  التي  ال�سعبة 
ا�ستعداد البنك ال�سالمي الفل�سطيني لتقدمي يد الع�ن للطلبة، خا�سة 
يف جمال املنح الدرا�سية، وت�سجيع اأوا�سر التعاون والت�ا�سل مع جامعة 

بريزيت .
ال�سالمي  البنك  عن  مف�سل  �سرح  مفارجة  �سامر  قدم  جهته  ومن 
ومدى  ال�سالمية  التم�يل  �سيغ  وعن  وتط�ره  ن�ساأته  وعن  الفل�سطيني 
الذي  الدور  بال�سافة اىل   ، ال�سريعة ال�سالمية  باحكام  البنك  التزام 
يقدمه البنك يف امل�س�ؤولية الجتماعية ومدى حر�س البنك على تقدمي 

امل�ساعدات وخا�سة يف جمالت التعليم وال�سحة .

واأثنى زكارنة على متيز خريجي جامعة بريزيت على �سعيد العمل �س�اء 
البنك  م�ظفي  من  كبري  عدد  اأن  م�ؤكدًا  خارجها،  اأو  فل�سطني  داخل 

ال�سالمي الفل�سطيني هم من خريجي جامعة بريزيت.
بريزيت،  جامعة  يف  املالية  لالأو�ساع  �سرحًا  دباح  ب�سارة  د.  قدم  فيما 
لإقرا�س  برنامج  كا�ستحداث  التعاون  ملجالت  عدة  ت�س�رات  وقدم 
الطلبة بطرق ل ت�سكل عبئًا على الطالب، وحتى ل يك�ن املال عائقا اأمام 

الطلبة يف اإكمال تعليمهم.
من جهتها قدمت منال عي�سى تعريفًا مبكتب تعزيز امل�ارد يف اجلامعة، 
اأوا�سر  لتعزيز  واأهداف جامعة بريزيت  روؤى  اإىل حتقيق  ي�سعى  والذي 
يف  رائدة  مبادرات  تقدمي  خالل  من  واملجتمع،  اجلامعة  بني  التعاون 
جمع  اإىل  اإ�سافًة  بريزيت،  واأ�سدقاء  اخلريجني  مع  العالقة  ت�طيد 
ومد  عالقات  بناء  على  اأي�سًا  املكتب  ويعمل  كما  وجتنيدها.  التربعات 
ج�س�ر ط�يلة الأمد مع اأفراد ومنظمات املجتمع الفل�سطيني والدويل مبا 

يخدم ويطّ�ر جامعة بريزيت.
�سبكة فل�سطني الخبارية – 10 ابريل 2013 

ليبيا يف  اإ�شالمي  بنك  اإن�شاء  "الربكة" تدر�س 
قال رئي�س جمم�عة الربكة امل�سرفية الإ�سالمية ومقرها البحرين اإن املجم�عة تدر�س اإن�ساء م�سرف 
اإ�سالمي متكامل يف ليبيا هذا العام يقدم حزمة متن�عة من اخلدمات امل�سرفية براأ�سمال مبدئي 100 

ملي�ن دولر.
"ندر�س تاأ�سي�س  اأم�س  وقال عدنان ي��سف الرئي�س التنفيذي للمجم�عة يف ات�سال هاتفي مع رويرتز 

بنك يف ليبيا خالل 2013 لال�ستفادة من الفر�س ال�اعدة يف ال�س�ق".
وقال ي��سف "نت�قع تاأ�سي�س البنك براأ�سمايل 100 ملي�ن دولر و�سيقدم خدمات مت�افقة مع ال�سريعة 

لالأفراد وال�سركات وخدمات ال�ستثمار".
البيان القت�سادي – 10 ابريل 2013 
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»البحرين الإ�شالمي« راعيًا ذهبيًا ملوؤمتر الهيئات ال�شرعية
ع�سر  الثاين  للم�ؤمتر  الذهبية  رعايته  الإ�سالمي  البحرين  بنك  اأعلن 
املحا�سبة  لهيئة  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  ال�سرعية  للهيئات 
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، والذي يقام يف الفرتة مابني 
15و16 اأبريل/ني�سان 2013 بفندق الدبل�مات مبملكة البحرين برعاية 
واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  من  وبتنظيم  املركزي  البحرين  م�سرف 

للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
الإ�سالمي،  البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  اأكد  املنا�سبة،  وبهذه 
لهذا  ودعمه  مب�ساركته  دائمًا  ُي�سعد  البنك  باأن  اإبراهيم،  حممد 
العلماء والفقهاء  امل�ؤمتر الذي دائمًا ما يجمع حتت مظلته نخبة من 

جريدة ال��سط البحرينية – 16 اأبريل 2013 

اإىل  واأ�سار  املجال.  الط�يلة يف هذا  ال�ستفادة من علمهم وخربتهم  ليتم  والإ�سالمية  العربية  الدول  الإ�سالمية من خمتلف  ال�سريفة  واملتخ�س�سني يف 
اأن امل�ؤمتر �سيتطرق اإىل العديد من املحاور املهمة منها: الف�ارق بني ال�سك�ك املعززة بالأ�س�ل وال�سك�ك القائمة على الأ�س�ل، ال�سراكة ذات الفر�س 
واختتم  املهمة.  املحاور  من  وغريها  باأ�س�لها  ال�سك�ك  خماطر  ارتباط  مدى  القرو�س،  يف  املباحة  املنفعة  �س�ابط  الأ�س�ل،  هيكلة  يف  ودورها  اخلا�س 
الفر�سة لدع�ة اجلمه�ر  انتهز  الت�فيق والنجاح، وللح�س�ر ال�ستفادة الكربى من املحاور املطروحة، كما  للم�ؤمتر كل  »اأمتنى  اإبراهيم ت�سريحه قائاًل: 
وجميع امل�ساركني اإىل زيارة جناح بنك البحرين الإ�سالمي يف امل�ؤمتر للتعرف على اأن�سطة ومنتجات البنك، بالإ�سافة اإىل اخلدمات امل�سرفية التي يقدمها 

للزبائن«.

بوجريي: بنك الإثمار يفتتح فرعًا للن�شاء يف الرفاع الأ�شبوع املقبل

�سيفتتح  اأن م�سرفه  ب�جريي،  الإثمار، حممد  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  اأفاد 
كذلك  يعتزم  واأنه  املقبل،  الأ�سب�ع  الرفاع  يف  بالن�ساء  خا�سًا  جديدًا  فرعًا 
فيه  يركز  وقت  يف   2013 العام  خالل  البحرين  يف  جديدين  فرعني  اإ�سافة 
امل�سرف جل ن�ساطه على قطاع التجزئة بهدف الع�دة اإىل الربحية. كما ذكر 
لل�سريفة  ال�سحافيني على هام�س اجتماع  اإىل  الذي كان يتحدث  ب�جريي، 
 600 نح�  تبلغ  حمفظة  لديه  البنك  اأن  الدبل�مات،  بفندق  عقد  الإ�سالمية 
ملي�ن دينار يف قطاع التجزئة واأن ح�سته تبلغ 13 يف املئة، واأنها تنم� بنح� 
26 يف املئة �سن�يًا، واأعرب عن ثقة يف ع�دة البنك اإىل حتقيق اأرباح »قريبًا«. 
وقال ب�جريي: »الرتكيز الآن على قطاع التجزئة والذي �سيجعل البنك يع�د 
اإىل الربحية، واأن نتائج ال�سن�ات املا�سية، وعلى رغم وج�د خ�سائر، اإل اأنها 
تظهر هب�طًا م�ستمرًا يف اخل�سائر ب�سبب اأننا قمنا بتغيري اخلطة ونركز على 
التجزئة بح�سب ال�سيا�سة املتبعة للبنك، وهذا �سيق�د اإىل ا�ستقرار وا�ستمرار 
الربحية امل�ستقبلية«. واأو�سح ب�جريي، وه� اأحد كبار امل�سرفيني املخ�سرمني 
يف البحرين »لأننا نتعامل مع ال�سركات يف البحرين واململكة العربية ال�سع�دية 
ولهذا لدينا من� يبلغ نح� 26 يف املئة �سن�يًا. م�ازنة بنك الإثمار 7 مليارات 
دولر بني البحرين وباك�ستان؛ اإذ تبلغ يف البحرين وحدها 3،5 مليارات دولر 
يف حني تبلغ يف باك�ستان 3،5 مليارات دولر«. واأ�ساف »نركز على ال�سركات 

اإذ نق�م بتم�يل القطاع  وامل�ؤ�س�سات يف اململكة العربية ال�سع�دية والبحرين؛ 
تبلغ  وال�سع�دية  البحرين  بني  املحفظة  امل�ساريع.  وكذلك  والعقاري  التجاري 
ارتفعت  امل�ازنة - بني عامي 2011 و2012 -  نح� 600 ملي�ن دينار، وهذه 
بنح� 200 ملي�ن دينار. ح�ستنا يف ال�س�ق 13 يف املئة ونت�قع لها الرتفاع«. 
وتطرق اإىل ت��سع البنك، وه� اأحد امل�سارف التي تعمل وفقًا ملبادئ ال�سريعة 
الإ�سالمية، فذكر »لدينا زيادة يف الفروع، وقريبًا �سيتم افتتاح فرعا للن�ساء 
يف الرفاع، خالل هذا الأ�سب�ع اأو الأ�سب�ع املقبل، وه� اأول فرع ن�سائي يقدم 
واأ�ساف »خالل هذا  اإىل 17 فرعًا.  الفروع  جميع اخلدمات، و�سيرتفع عدد 
العام نخطط لفتتاح فرعني جديدين اأحدهما يف منطقة اجلفري والآخر يف 
منطقة لنزال ندر�سها؛ ما �سريفع عدد الفروع اإىل 19 فرعًا، بالإ�سافة اإىل 

زيادة عدد ال�سرافات الآلية يف اململكة.
وقد حت�ل بنك الإثمار من بنك ا�ستثماري اإىل بنك جتزئة يعمل وفقًا لل�سريعة 
عمليات  تط�ير  على  وركز  ربا،  باعتبارها  الفائدة  حترم  التي  الإ�سالمية 
بنك  وه�  الإثمار،  بنك  واندمج  يقدمها.  التي  والتجارية  امل�سرفية  التجزئة 

)First Leasing Bank( جتزئة اإ�سالمي، مع بنك الإجارة الأول
ال��سط البحرينية – 16 اأبريل 2013 
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جريدة الو�سط البحرينية – 16 اأبريل 2013 

افتتاح موؤمتر الهيئات ال�شرعية للم�شارف الإ�شالمية
املعراج يدعو ملراجعة ال�شريفة الإ�شالمية ملواكبة الأنظمة الرقابية

دعا حمافظ م�سرف البحرين املركزي ر�سيد املعراج، امل�سارف وامل�ؤ�س�سات 
املالية اإىل مراجعة الأنظمة لتاأخذ بعني العتبار الأزمات املالية العاملية التي 
لتعزيز  الرقابية اجلديدة  الأنظمة  م�اكبة  بهدف  العاملية؛  الأ�س�اق  �سهدتها 

ال�سناعة الإ�سالمية، وتق�ية البيئة الت�سريعية.
جاء ذلك يف كلمة األقاء يف افتتاح م�ؤمتر الهيئات ال�سرعية للم�ؤ�س�سات املالية 
ح�س�رًا  �سهد  والذي  الدبل�مات،  فندق  يف  افتتح  الذي  ال�سن�ي  الإ�سالمية 
كثيفًا من قبل امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف املنطقة، ومن �سمنها البحرين التي 

حتت�سن اأكرب عدد من امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف املنطقة.
العاملية  اأع�ام منذ بداية الأزمة املالية  اأكرث من 5  اأنه »م�سى  وذكر املعراج 
اإرباك دول ماليًا،  اإىل  اأزمة اقت�سادية عاملية لحقًا، واأدت  اإىل  التي حت�لت 
الي�م، ل  زلنا يف كل منا�سبة، كجمعنا  م�ؤ�س�سات مالية عريقة، ول  واإفال�س 

ن�ستطيع جتنب احلديث عنها وعن اآثارها وتداعياتها«.
وبنّي اأن ذلك »اأدى اإىل اإعادة النظر يف اأنظمة الرقابة امل�سرفية على امل�ست�ى 
العاملي، واأ�سبحت احلاجة اإىل تق�ية البيئة الت�سريعية مبا ي�ساهم يف اإر�ساء 
ق�اعد عمل م�سرفية متينة، واإعادة الثقة للجهاز امل�سريف مبا ي�ساعد على 
�ساحبت  التي  الهيكلية،  الختاللت  ومعاجلة  القت�سادي،  النم�  حتفيز 
الت��سع الكبري يف بع�س املعامالت امل�سرفية واملمار�سات ال�سارة التي نتجت 
مراجعة  اإىل  م�ؤخرًا  حدثت  التي  التط�رات  هذه  »ت�ستدعي  واأ�ساف  عنها«. 
الأنظمة  م�اكبة  على  والعمل  الإ�سالمية،  ال�سريفة  بعمل  املتعلقة  اجل�انب 
الأ�س�س  لها  وي�ؤمن  ال�سناعة؛  هذه  مكانة  من  يعزز  مبا  اجلديدة؛  الرقابية 

الق�ية ل�ستمرارها يف امل�ستقبل«.
وراأى املعراج اأن التطبيقات اجلديدة لأنظمة الرقابة امل�سرفية اجلديدة »هي 
يف ال�اقع مكملة ملا تق�م به هيئات الرقابة ال�سرعية يف التاأكد من اللتزام 
احرتام  ج�هرها  يف  ت�ؤكد  التي  امل�سرفية،  املعامالت  يف  ال�سرعية  باملعايري 
حق�ق املتعاقدين، ومنع اأي تدلي�س اأو غنب لالأطراف، واللتزام بال�سفافية«. 
جميع  على  ي�سرف  الذي  املركزي،  البحرين  م�سرف  اأن  املعراج  واأفاد 
امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية العاملة يف البحرين، يعمل على حت�سني وتط�ير 
امل�ؤهالت املهنية والدورات الفنية لت�فري الكفاءات الب�سرية املنا�سبة لتط�ير 

العمل امل�سريف الإ�سالمي، واأن امل�سرف �ساهم يف اندماج بع�س امل�سارف 
الإ�سالمية ال�سغرية يف البحرين.

لتحقيق  اجله�د  وت�حيد  تكثيف  »اأهمية  يرى  املركزي  امل�سرف  اأن  واأو�سح 
املركزي  امل�سرف  واأن  ال�سرعية،  الأم�ر  يف  والت�افق  التقارب  من  مزيد 
ال�سرعية  الرقابة  هيئة  ومهام  م�سئ�ليات  بدرا�سة  احلا�سر  ال�قت  يف  يق�م 
التابعة له من اأجل ت��سيع �سالحياتها لتحقيق مزيد من الت�افق ال�سرعي بني 
امل�سارف الإ�سالمية«. من جانبه، بنّي الأمني العام لهيئة املحا�سبة واملراجعة 
معيارًا   88 اأ�سدرت  الهيئة  اأن  الفقيه،  خالد  الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات 
ميثاقان  �سمنها  من  والأخالقيات،  والتدقيق  واملحا�سبة  ال�سريعة  جمال  يف 
لالإدارة  معايري  و7  تدقيق،  معايري  و5  حما�سبيًا،  معيارًا  و26  اأخالقيان، 

الر�سيدة.
اآل  خليفة  بن  اإبراهيم  ال�سيخ  الهيئة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  اأو�سح  جهته،  من 
خليفة، يف كلمة اأمام امل�ؤمتر اأن م�ج�دات امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية خالل 
اخلم�س �سن�ات املا�سية متيزت بنم� مرتفع بالرغم من الأزمات والتقلبات 
التي �سهدتها الأ�س�اق العاملية، ويت�قع اأن ي�سل حجم هذه امل�ج�دات اإىل 3 

تريلي�ن دولر يف العام 2014.
وبنّي اأن امل�ؤ�سرات امللفتة ت��سح اأن العمليات املالية الإ�سالمية للمملكة العربية 
ال�سع�دية قد جتاوزت 50 يف املئة من العمليات املالية، »ول زالت هذه الن�سبة 

تتجه �سع�دًا«.
واأفاد ال�سيخ اإبراهيم اأن امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية »ت�سبح يف حميط اأ�س�اق 
يف  ال�سريعة  اأحكام  تطبيق  ميثل  وبالتايل  ال��سعية،  الق�انني  عليها  ت�سيطر 
العق�د الدولية حتديًا حقيقيًا لهذه امل�ؤ�س�سات، �س�اء من ناحية عدم تطبيق 
اأو تطبيقها بطريق جزئية ل تلبي مق�سد ال�سارع«.  اأحكام ال�سريعة مطلقًا، 
املالية  ال�سناعة  منها  تعاين  وواقعة  ثابتة  حتديات   8 »هذه  اأن  واأ�ساف 
حل�ل  اإىل  وحتتاج  ال�سك�ك،  ويف  الكربى  التم�يالت  يف  حاليًا  الإ�سالمية 
وجه  يف  عائقًا  �سيقف  الإ�سكالت  هذه  مثل  دوام  فاإن  واإل  عملية،  �سرعية 

تط�رها، ودوام من�ها«.
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زيادة اأرباح بنك بوبيان بن�شبة 25% اإىل 3.1 مليون دينار يف الربع الأول من عام 2013

 2013 عام  من  الأول  الربع  خالل  ربح  �سايف  حتقيق  عن  ب�بيان  بنك  اأعلن 
قدره 3.1 ملي�ن دينار ك�يتي بزيادة 25% عن ذات الفرتة من العام املا�سي 

بربحية �سهم بلغت 1.69 فل�س فيما بلغت الأرباح الت�سغيلية 7 ملي�ن دينار
الأول  الربع  نتائج  " متثل  الفليج  ي��سف  الإدارة حمم�د  رئي�س جمل�س  وقال 
بداية جيدة لعام 2013 على الرغم من البيئة الت�سغيلية غري امل�اتية بال�سكل 
واملناف�سة  ي�اجهها  امل�سريف  القطاع  يزال  ل  التي  وال�سع�بات  املطل�ب 

ال�سديدة بني البن�ك".
الناجحة  البنك  ا�ستمرار مل�سرية  الأول يعترب  الربع  اأن ما حتقق يف  واأ�ساف 
اإ�سرتاتيجيته اجلديدة والع�دة  منذ عام 2010 والتي بداأ فيها البنك تنفيذ 
للربحية  اأخرى  مرة  الع�دة  من  مكنه  مما  امل�سريف  العمل  اأ�سا�سيات  اإىل 

وت�زيع الأرباح على امل�ساهمني . 
واأ�سار الفليج اإىل اأن بنك ب�بيان ا�ستطاع وخالل فرتة وجيزة وحتديدا منذ 
بنك  دخ�ل  واأبرزها   2009 عام  يف  �سهدها  التي  الإ�سرتاتيجية  التغريات 
الك�يت ال�طني اإىل قائمة كبار مالك البنك من اإثبات قدرته على املناف�سة 
يف �س�ق اخلدمات واملنتجات الإ�سالمية والتي �سهدت ول تزال من�ا مت�ا�سال 

يف مدى اإقبال العمالء عليها.
ون�ه اإيل جناح البنك يف حتقيق الكثري من الأهداف اخلا�سة باإ�سرتاتيجيته 
قاعدة  ت��سيع  على  تعتمد  والتي   2014 اإىل   2010 من  للفرتة  و�سعها  التي 
خدمات  من  ت�سملها  مبا  امل�سرفية  الأن�سطة  على  والعتماد  الأعمال 
ومنتجات وحل�ل مت�يلية تلبي كافة احتياجات الأفراد وال�سركات مع التاأكد 
الئتمانية  املخاطر  اإدارة  �سيا�سة  وفاعلية  الأ�س�ل  ج�دة  على  املحافظة  من 

وم�ا�سلة ال�سيا�سة املتحفظة يف بناء املخ�س�سات.
املاجد  ال�هاب  عبد  عادل  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ا�ستعر�س  جانبه  من 
عددا من اأهم امل�ؤ�سرات الإيجابية يف النتائج املالية للبنك ومن بينها زيادة 
بنهاية  ك�يتي  دينار  ملي�ن  اإىل ح�ايل 14.2  لت�سل  التم�يل  اإيرادات  �سايف 
لنف�س  ك�يتي  دينار  ملي�ن   11.8 مع  مقارنة  احلايل  العام  من  الأول  الربع 
الفرتة من عام 2012 و بن�سبة من� قدرها 21%، بالإ�سافة اإىل زيادة ودائع 
العمالء اإىل ح�ايل 1.5 مليار دينار ك�يتي مقارنة مع 1.3 مليار دينار ك�يتي 

بن�سبة من� قدرها %19.
مليار   2 اإىل ح�ايل  مار�س 2013  نهاية  البنك يف  اأ�س�ل  اإجمايل  ارتفع  كما 
AME Info  - 17 اأبريل 2013 دينار ك�يتي مقارنة مع 1.6 مليار دينار ك�يتي وبن�سبة من� قدرها 22% وارتفع 

ك�يتي  دينار  ملي�ن  اإىل260  لي�سل  البنك  يف  امللكية  حق�ق  قيمة  اإجمايل 
مقارنة مع 249 ملي�ن دينار ك�يتي والذي ترتب عليه اأن بلغ معدل كفاية راأ�س 

مال البنك %23.9.
اإىل 1.3  التم�يل  ارتفاع حمفظة  اأي�سا  الإيجابية  امل�ؤ�سرات  اأن من  واأ�ساف 
مليار دينار ك�يتي بنهاية مار�س املا�سي مقارنة مع 1.1 مليار دينار ك�يتي 

وبن�سبة من� 21% اإىل جانب الرتفاع املت�ا�سل لقاعدة عمالء البنك.
من ناحية اأخرى اأكد املاجد اأن البنك م�ستمر يف تنفيذ ا�سرتاتيجيته اخلم�سية 
) 2010 - 2014 ( والتي م�سى منها ح�ايل 3 �سن�ات والتي تعتمد على الت��سع 
يف ال�س�ق املحلي من خالل اخلدمات واملنتجات امل�جهة لالأفراد وال�سركات 
هذه  تنفيذ  يف  م�ستمر  اهلل  مب�سيئة  فانه  واملقبل  احلايل  العامني  وخالل   ،
ال�سرتاتيجية اإىل جانب اعتماد ال�سرتاتيجية اجلديدة والتي �سيتم تنفيذها 

خالل الفرتة 2015 - 2020 والتي اأطلق عليها ا�سم ا�سرتاتيجية 2020. 
التي  الت�سغيلية  البيئة  ظروف  العتبار  يف  ن�سع  فاإننا   " ذلك  اىل  واأ�ساف 
بدون �سك تتاأثر بالتغريات املحلية والإقليمية والعاملية وهي كما راأينا خالل 
واملتغريات  التط�رات  ب�سبب  �سعبة  ت�سغيلية  بيئة  كانت  و2012   2011 عامي 
بامل�ستقبل  متفائل�ن  فنحن  عامة  وب�سفة  املنطقة.  دول  بع�س  �سهدتها  التي 
بنك  جمم�عة  �سمن  وج�دنا  جانب  اإىل  املناف�سة  على  قدرتنا  من  انطالقا 
الك�يت ال�طني بالإ�سافة اإىل تفاوؤلنا بتح�سن الأو�ساع املحلية والإقليمية اإن 

�ساء اهلل ". 
واأ�سار املاجد اىل الت��سع املحلي للبنك م��سحا " اإن ما و�سعناه كهدف بدءا 
من عام 2010 وه� ال��س�ل اإىل 30 فرعا يف نهاية 2014 قد بات قريبا يف ظل 
و�س�ل عدد فروع البنك اإىل 24 فرعا حاليا ، ووج�د خطة لفتتاح نح� 5 فروع 
خالل الباقي من العام احلايل جميعها تقريبا يف مناطق �سكنية ذات كثافة 
�سكانية عالية، لنك�ن دائما قريبني من عمالئنا ، وه� ما يعني اأننا يف نهاية 

عام 2014 �سنك�ن قد جتاوزنا املخطط له م�سبقا".
من  احلايل  العام  من  الأول  الربع  خالل  البنك  حققه  ما  اإىل  املاجد  ون�ه 
جائزة  بينها  من  وعاملية  اإقليمية  ج�ائز   6 على  بح�س�له  مميزة  اإجنازات 
اأف�سل بنك اإ�سالمي يف الك�يت خلدمة العمالء للعام الثالث على الت�ايل من 
الجتماعية  امل�س�ؤولية  ك�يتي يف  بنك  اأف�سل  وجائزة  �سريف�س هريو  م�ؤ�س�سة 

من اأكادميية تت�يج وجائزة اأف�سل �سندوق اإ�سالمي من بانكر ميدل اي�ست.

عادل املاجدحمم�د ي��سف الفليج
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الأخبار

م�شرف ال�شالم يكمل ويبيع م�شروعًا م�شرتكًا 
بقيمة 86 مليون دولر

امل�سارف  اأحد  وه�  البحرين،   - ال�سالم  م�سرف  اأعلن 
الإ�سالمية العاملة يف البحرين، عن اإكمال م�سروع م�سرتك 
�سخم مك�ن من 73 فيال راقية واإمتام بيعها بالكامل بنجاح 
ماليزي  رينغيت  ملي�ن  بـ 260  تقدر  اإجمالية  بقيمة عقارية 
امل�ساريع  واأرقى  اأكرب  من  واحد  وه�  دولر(،  ملي�ن   86(

املطلة على البحر بجزيرة بينانغ مباليزيا.
على  حاز  قد  البحر«  بقرب  املارتينيك  »فيال  امل�سروع  وكان 
جائزة اأف�سل م�سروع فيال يف ماليزيا وذلك يف حفل ت�زيع 
ج�ائز جن�ب �سرق اأ�سيا للعقارات لعام 2011. وتعطى هذه 
اجل�ائز تقديرًا لأف�سل م�ساريع �سناعة العقارات الإ�سكانية 

يف منطقة جن�ب �سرق اآ�سيا.

جريدة الو�سط البحرينية – 16 اأبريل 2013 

وجاء هذا الإجناز املهم كثمرة للم�سروع الثالثي امل�سرتك الذي �سم كل من م�سرف ال�سالم-البحرين و�سركة E&O للتط�ير العقاري و�سركة 
CIMB-مابلرتي لإدارة العقارات، وهي الأطراف الثالثة التي اأبرمت اتفاقية يف العام 2006 لتط�ير م�سروع الفيالت ب�سكل م�سرتك.

وقد اأقيم حفل خا�س يف جزيرة بينانغ احتفاء بالإجناز امل�سرتك الناجح حيث مثل م�سرف ال�سالم-البحرين ع�س� جمل�س الإدارة والرئي�س 
-CIMB ت�سان ومثلت �سركة  اإيريك  لل�سركة  املنتدب  الع�س�  نائب  العقاري  للتط�ير   E&O التنفيذي ي��سف عبداهلل تقي، فيما مثل �سركة 

مابلرتي لإدارة العقارات رجاء ن�رما عثمان.
ويف ت�سريح له بهذه املنا�سبة، قال تقي: »اإن هذا امل�سروع امل�سرتك مع �سركة E&O و�سركة CIMB -مابلرتي كان مثمرًا للغاية جلميع الأطراف، 

وما كنا �سنلقى اأف�سل من هاتني ال�سركتني للتعاون معهما يف ماليزيا«.
واأ�ساف: »اإننا فخ�رون مب�ست�ى اجل�دة التي ظهر بها هذا امل�سروع، ونعتربه خط�ة اأخرى رئي�سية من التزامنا بال�ستثمار يف ماليزيا«.

من جهته، قال ت�سان: »اإن هدف �سركة E&O ه� تلبية ما يطمح اإليه الأفراد من اأ�سل�ب حياة راٍق، وي�سعدين اأن اأق�ل اإنه من خالل هذه ال�سراكة 
فقد متكنا من اإجناز ذلك يف �سكل 73 فيال متثل اأرقى واأفخم العقارات يف م�سروع �سريي تاجن�نغ بينانغ ال�سكني الراقي. واإننا ملمتن�ن ل�سركائنا 

�سركة CIMB-مابلرتي وم�سرف ال�سالم-البحرين لثقتهم فينا«.
اأي م�سروع م�سرتك ناجح ه� النظرة الثاقبة يف اختيار الالعبني الذين �سيخلق�ن م�سرتكني ان�سجامًا  اأما رجاء ن�رما فقالت: »اإن ال�سر وراء 

وتعاونًا متميزين يف الأهداف امل�سرتكة والقدرات املتكاملة«.
اأكرث  اثنتني من  النظري، فقد متكنا مب�ساركة  وا�سعة منقطعة  CIMB-مابلرتي من �سبكة  به �سركة  تتمع  »بالعتماد على ما  اأنه  اإىل  واأ�سارت 
ال�سركات احرتامًا وهما م�سرف ال�سالم-البحرين و�سركة E&O، من اإبرام �سراكة ثالثية حققت منتج حائز على اجل�ائز وبهيكلية اإبداعية 

تتخطى احلدود«.
وت�سمل الفيالت وحدات مك�نة من طابقني وثالثة ط�ابق ممتدة على م�ساحة تبلغ 15 فدانًا وتتمتع مبناظر خالبة مطلة على البحر �سمن م�سروع 

�سريي تاجن�نغ بينانغ، وه� اإحدى امل�ساريع ال�سكنية الأكرث طلبًا يف جزيرة بينانغ.
ومت تد�سني الدفعة الأوىل من امل�سروع واملك�نة من 40 فيال يف عام 2007 ومت ت�سليمها للم�سرتين يف عام 2009، فيما مت تد�سني الفيالت الـ33 

املتبقية يف عام 2010 ومت النتهاء منها يف وقت �سابق من هذا العام.



50

الطفل القت�شادي

50   www.giem.info  



51   www.giem.info  

الطفل القت�شادي



هدية العدد

52   www.giem.info  

نظرات يف معاين �شورة يو�شف
عبدالكرمي حممد ن�سر

www.kantakji.com/fiqh/Files/Studies/Nazarat.pdf :رابط التحميل

www.kantakji.com/fiqh/Files/Studies/Nazarat.pdf


   www.giem.info  3

The Adequacy of Existing Shari’ah Governance 

in the Islamic financial institutions are expected to raise issues in harmony with the problems faced 
by the institution and conduct the related research accordingly.
All in all, the Shariah committee plays a crucial role in Shariah governance system. It is argued 
that the structure of the Shariah committee should be carefully assessed due to its importance in 
comparison to other factors. Yet the structure of the committee is affected by the limited number of 
scholars serving on a large number of committees. 
Practices should not be different from Principles and the reason behind such deferment could be:
	 First, the weakness of the principles or the toughness of them, which makes it complex in 

terms of practicality. Plus, this is considered as hypocrisy )Nifaq( in Islam, which is prohibited 
whereby the believer acts in contrast to what he/she believes in.

	 Second, the weakness of people’s ability to apply and hold on to the applications of such 
principles, that is due to unsound self-observation or proper understanding of the importance 
of their role.

However, the present Shariah governance frameworks were not criticized due to the adaptation of 
other global governance frameworks. Though, these adaptations are not fully feasible due to the 
lack of adequate human resources. For instance, the parameters of independency and confidentiality 
are not accomplished, because of the limited number of professionals serving most of the Shariah 
departments in different Islamic financial institutions.
A proposed solution is to restructure the Shariah committee by adding a certain number of fresh 
graduates )specialized in both Shariah and finance( to the committee. This proposal adds value to 
the Islamic financial sector originated from the enthusiasm and academic knowledge of the fresh 
graduates, who are also to benefit from the in-depth experience of the senior members supervising 
the graduates in the committee.
On the whole, the current arising issues and conflicts such as: the low degree of standardization, 
harmonization and practicality; inadequate systems for Shariah audit; fully human based systems 
and the limited number of Shariah experts serving different committees. All the latter issues are 
causing impracticality and require time to be judged, as they are not mature enough yet. 
Separately from the rest, high considerations must be directed to the fresh graduates from the 
Shariah and finance discipline, as claimed by many that this generation of academics, trained to 
face this troubled environment, have the potential to solve the latter issues.

References:

1. IFSB )Islamic Financial Services Board( Shariah Governance Framework.
2. BNM )Bank Negara Malaysia( Shariah Governance Framework.
3. AAOIFI )Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions( Standards.
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financial institutions. Those implementing it have not 
harvested the full results yet.

	 Both Shariah audit and governance are majorly 
simulated from their conventional counterparts 
frameworks. Nonetheless, present Shariah audit and 
governance frameworks lack the presence of the 
Islamic concept.

	 The Shariah departments in almost all Islamic 
institutions are still human based and have not been 
computerized yet. Knowing that automating them 
may be more efficient in term of decreasing costs and 
human errors occurrences.

	 Limited number of Shariah scholars to occupy 
different committees positions instead of serving on a 
large number of committees at once. 

Additionally, countries are implementing different 
Shariah governance approaches. Indonesia is adapting 
the centralized single committee approach for the whole 
country, whereby Malaysia is adapting the decentralized 
approach of having an independent Shariah committee in 
each Islamic financial institution.
Some regulators in Middle-Eastern countries are 
mandating their Islamic institutions to comply with the 
AAOIFI standards such as Syria and Jordan while others 
have the freedom to choose whatever standards they deem 
appropriate.
The latest Shariah governance framework issued in 2011 
by Bank Negara Malaysia )BNM( have concentrated on 
four comprehensive assignments; Shariah risk; Shariah 
review; Shariah research and Shariah audit. AAOIFI 
mainly focused on Shariah research and Shariah review 
where it says to combine audit and review together. The 
difference between the two is that Shariah review is done 

on a daily basis whilst Shariah audit is done on a longer 
time interval. Furthermore, Shariah review is expected to 
improve the present Shariah system since it is concerned 
with the day-to-day transactions. The case in Shariah 
audit is similar to the case of Shariah governance in which 
most of the principles are imitated from the conventional 
audit and corporate governance ones respectively. Islamic 
financial governance bodies have not yet innovated their 
own governance model that comprehends and embodies 
the Islamic fundamental concepts and principles within the 
Shariah system.
There are positive points granted to the multitude 
of practices in different countries as Islamic finance 
sector is still considered in the growing process, thus, 
ascending number of experiences is highly encouraged 
and anticipated. Providing that the latter state of various 
practices may adversely contribute to the field widening 
the gap in terms of harmonization among the main players 
in the globe.
As was mentioned before, some Middle East countries 
have mandated Islamic financial institutions to comply 
with AAOIFI standards. However, in the case of Malaysia, 
Bank Negara Malaysia has required Islamic financial 
institutions to confirm the status of compliance with the 
Shariah governance framework at the end of six months 
period starting from the issuance date of the framework. 
This state of mandatory is expected to positively affect 
the development of present Shariah governance systems, 
as Islamic financial institutions will have to comply with 
statutory framework avoiding any fines or charges. Note 
that both AAOIFI and BNM frameworks have included 
the function Shariah research in order to conduct in-
depth Shariah research prior to submission to the Shariah 
committee. Anyhow, the Shariah research teams working 
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Islamic financial institutions have a unique nature in 
which all transactions must comply with the Islamic law 
)Shariah(, which has been derived from Shariah’s primary 
sources; the Quran and Sunnah. Shariah governance 
system has been established in order to ensure this Shariah 
compliance mitigating Shariah risk. However, the latter 
system does not have to disobey other governance systems 
or bodies, unless they contradict Shariah. In fact, Islam 
encourages the practice of adapting previous achievements 
of other civilizations; the Prophet SAW adapted the idea 
of digging a trench in the Battle of the Trench )Ghazwah 
al-Khandaq( from Salman Al-Farisi. He also validated the 
contract of Mudarabah, which was practiced before Islam. 
Additionally, He modified the contract of Salam, which 
included uncertainty in order to eliminate any ambiguity 
in the contract )fixed date and specifications in terms of 
quality and quantity(.
The present comprehensive Shariah governance 
frameworks were issued by AAOIFI )Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 
Bahrain(, BNM )Bank Negara Malaysia( and IFSB )The 
Islamic Financial Services Board, Malaysia(. Both BNM 
and IFSB frameworks concentrate on four main key 
elements: 

	 Competence: Fit and proper criteria, professional 
training and formal assessment.

	 Independence: Adequate capability to exercise 
objective judgment and complete, adequate and 
timely information. 

	 Confidentiality: Strictly observe the 
confidentiality.

	  Consistency: There must be consistency in all ex 
ante and ex post Shariah governance processes.

Whilst AAOIFI’s framework concentrates on five standards: 
Shariah supervisory board )appointment, composition and 
report(, Shariah review, internal Shariah review, audit and 
governance committee and independence of Shariah board.
Both IFSB and BNM share the same key elements in their 
frameworks, although BNM came to be more practical 
and detailed. Notably, BNM framework came to be more 
comprehensive than others including the function of 
Shariah risk management control, Shariah review, Shariah 
research and Shariah audit.  Theoretically, both BNM and 
AAOIFI frameworks are comprehensive and robust in 

comparison to other corporate governance frameworks. 
But practically they are yet to be evaluated unless results 
to be harvested. However, yet there are weaknesses to be 
strengthened.
Generally, on a global level, the Islamic financial sector 
lacks standardization; hence, on the one hand, the multitude 
of current Shariah governance frameworks might widen 
the gap in terms of harmonization and standardization. On 
the other hand, they are yet considered as fresh attempts to 
achieve a sound comprehensive framework. It is said that 
a perfect state of harmonization cannot be achieved due to 
the multitude of the Shariah schools of thoughts, in which 
different rulings could be issued to the same case scenario. 
From a different perspective, it is crystal clear that this 
multitude of opinions is granting the Islamic financial 
sector with flexibility and innovation.
The dire need for standardization is clearer when looked 
at from the angle of Shariah risk. It is a unique operational 
risk faced by Islamic financial institutions in which the 
investors may partly or fully withdrawal their fixed deposits 
if procedures did not comply with Shariah. Hence, Islamic 
financial institutions are facing an additional massive 
risk, which cannot be mitigated unless a sound Shariah 
governance system is established. However, global 
standardization and harmonization in terms of Shariah 
and operations among Islamic financial institutions would 
increase the investors’ confidence, which decreases the 
latter risk accordingly.
There are some factors to be improved in order to strengthen 
the present Shariah governance systems:
	 The Shariah department in any financial institutions is 

mainly constituted of individuals, who are specialized 
in Shariah and finance. The arising issue is that the 
Islamic financial sector requires interactions between 
the two majors. Meaning that the Shariah officers need 
to be informed about the financial practices and vice 
versa.

	 The knowledge of Islamic finance is still considered 
fresh, and merely few references have been written. 
However, the contributions of the new generation of 
academics specialized in both Shariah and finance are 
highly expected to add a noticeable value to the field.

	 Shariah audit is still considered not mature enough. 
It has not been fully implemented in many Islamic 
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