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

مقا�صد ال�رشيعة من حفظ املال اإىل التنمية 
القت�صادية الإمام ابن عا�صور منوذجا

النظام املايل الإ�صالمي والأزمة املالية العاملية

التورق كما جتريه امل�صارف الإ�صالمية

دور املراأة امل�صلمة يف اإدارة اقت�صاد هدية العدد
املنزل الإ�صالمي





ي�سدر هذا العدد اخلام�س من جملة القت�ساد الإ�سالمي العاملية، بعد اأن اأكمل امل�سلم�ن اأداء منا�سك احلج العظيمة 
وعيد الأ�سحى املبارك، يف عامهما الثالث والثالثني واأربعمائة واألف من هجرة امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم.

)لي�س  القت�سادية  املنافع  ومنها  لهم(  منافع  )لي�سهدوا  احلجاج  ي�سهدها  متعددة  منافع  احلج،  فري�سة  اأداء  وميثل 
عليكم جناح اأن تبتغ�ا ف�سال من ربهم(. 

واإذا كان العمل التجاري ه� لبتغاء الف�سل من اهلل كما ورد يف الآية الكرمية، فاإن هذه اإ�سارة وا�سحة على ما يجب اأن 
يبتغيه رجل الأعمال امل�سلم وه� ف�سل اهلل تعاىل، ويف ذلك ربط اإمياين ل يخفى بني العمل التجاري والإميان.

واإذا كان عدد احلجاج يف هذا العام يقارب الثالثة ماليني حاج، واأن مت��سط اإنفاق احلاج ال�احد ي�ساوي األف دولر 
اأمريكي، فاإن اإجمايل اإنفاق احلجيج يبلغ ثالثة مليارات دولر اأمريكي يف فرتة ل تتجاوز ع�سرة اأيام، وهذا حجم كبري 
من الإنفاق املايل ي�ستحق الهتمام بدرا�سة اآثاره على القطاعات القت�سادية املحلية والدولية )قطاع التجارة الداخلية 

واخلارجية وقطاع النقل اجل�ي والبحري والربي( .

القت�سادية  وامل�سائل  الق�سايا  من  متميزة  مبجم�عة  حفل  فقد  جملتكم،  من  اأيدينا  بني  الذي  العدد  اإىل  عدنا  واإذا 
القت�سادية   املقالت  تت�سدرها  والعمل،  والدرا�سة  للبحث  احلما�س  واإثارة  بالعطاء  غنيا  جتعله  وال�سرعية،  والإدارية 
الإ�سالمية باجلزء اخلام�س من درا�سة الأ�ستاذ الدكت�ر �ساحلي ال�سالح، واجلزء الأول من درا�سة مقا�سد ال�سريعة 
القت�سادية لالأخ�ين ح�سن بن وهيبة و�سفيان دهبي،  تتل�ها درا�سة الدكت�ر اأحمد العجل�ين عن النظام املايل الإ�سالمي 

والأزمة املالية العاملية. 

اأدوات حماية نظامه  الإ�سالم باعتبارها من  العق�بة يف  الزعبي املقالت القت�سادية مبقال عن  الدكت�ر عمر  ويزين 
القت�سادي لتقيق مقا�سده يف النا�س واملجتمع، وحتلق الأ�ستاذة يف الإعالم مبقال متميز عن�انه نح� نظام اقت�سادي 
اإ�سالمي عاملي، فاإن ر�سالة الإ�سالم عاملية ورحمة للعاملني )وما اأر�سلناك اإل رحمة للعاملني(. ويختم الأ�ستاذ الدكت�ر 
القراآين  الإعجاز  مالمح  بع�س  عن  درا�سته  من  الثالث  باجلزء  القت�سادية  املقالت  جمم�عة  حطاب  ت�فيق  كمال 

القت�سادي يف معاجلة الأزمة املالية العاملية.

اأما الهند�سة املالية الإ�سالمية فقد حظيت مبقالني، الأول للدكت�ر عبد الباري م�سعل، يف اجلزء الأول من بحثه عن 
الت�رق كما جتريه امل�سارف الإ�سالمية، وه� م��س�ع �ساخن يف املمار�سات املعا�سرة عر�س امل�سارف الإ�سالمية للقيل 
والقال واألقى بظالل �سلبية على ممار�ساتها. واملقال الثاين لالأ�ستاذ لقمان احلكيم بن ح�سني ح�ل فت�ى جمل�س الإفتاء 

ال�طني املاليزي ب�ساأن املتاجرة بالف�رك�س عرب املن�سة اللكرتونية.

اإىل  اإ�سافة  قرب،  عن  عليها  التعرف  للقارئ  اأترك  هامة  مقالت  اأربع  بلغت  فقد  الإ�سالمية  الإدارة  يف  املقالت  اأما 
خماطر  ح�ل  درا�سة  عن  مبلخ�س  العدد  هذا  ويحفل  الرقمية.  الث�رة  ظل  يف  الإ�سالمي  ال�قف  م�ستقبل  عن  مقالة 
بتتبع  يحفل  كما  ومتابعتها،  درا�ستها  يحتم  مما  الأخرية،  ال�سن�ات  يف  وا�سعا  من�ا  �سهدت  التي  الإ�سالمية  ال�سك�ك 
جمم�عة من الفتاوى اخلا�سة بف�س النزاعات يف ال�سناعة املالية الإ�سالمية، وه� جمال على قدر كبري من الأهمية بعد 
الت��سع والنت�سار الكبريين لل�سناعة املالية الإ�سالمية مما يجعل ق�سايا ف�س املنازعات تت�سدر الهتمامات القان�نية 

والإجرائية حلماية احلق�ق وامل�سالح.

ول ين�سى هذا العدد الطفل القت�سادي، فيحكي له حكاية الريال ال�سع�دي ب�سكل لطيف وجذاب.

واإن كان يل من اإ�سافة يف هذه الكلمة، فاإين اأ�سري اإىل اأهمية حتليل املمار�سات احلالية للم�سارف الإ�سالمية حتليال 
ناقدا بايجابية احلري�س على اأن تربز هذه امل�سارف متيز ال�سريعة الإ�سالمية يف ج�انبها املالية، م�سرت�سدا بقرارات 
وفتاوى املجامع الفقهية املعتمدة لدى امل�سلمني، ول�سك اأن هيئة حترير املجلة �ستحر�س على ا�ستقطاب هذا الن�ع من 

املقالت لأهميته يف امل�سرية امل�قفة للم�سارف الإ�سالمية واهلل ويل الت�فيق.   

الدكت�ر عمر زهري حافظ
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للمجل�س كلمة
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تاأخذ  التي  القرارات القت�سادية  اتخاذ  يتطلب  الإ�سالمية املطهرة  الر�سد القت�سادي يف �سريعتنا 
يف العتبار األ ن�ستدين بالربا؟ لقد حّرم اهلل علينا الربا، واعتربه من اخلبائث، و�سدد يف حترميه 
َبا  ِذيَن َياأُْكُل�َن الرِّ بل حاربه، وحارب اأهله، وت�عدهم بتخبط ال�سيطان لهم  يق�ل امل�ىل عز وجل: الَّ
ْيَطاُن ِمَن امْلَ�سِّ البقرة: 275، وقد يك�ن من �س�ر التخبط  ُطُه ال�سَّ َل َيُق�ُم�َن اإِلَّ َكَما َيُق�ُم الَِّذي َيَتَخبَّ
يف احلياة الدنيا، ما يعي�سه العامل من ت�سخم نقدي كما ف�ّسره اأحد القت�ساديني، وي�سري اإىل ذلك 
القت�سادي الغربي املعروف )فريدمان( الذي عزا ال�سل�ك الطائ�س لالقت�ساد الأمريكي يف بداية 
 The yo-yo US Economy، Newsweek( ثمانينيات القرن املا�سي اإىل تذبذب اأ�سعار الفائدة
Feb 1982. P. 4 15(. األي�س يف ذلك ما يدفع اإىل الر�سد القت�سادي كي جننب اأوطاننا التخبط 

القت�سادي الذي تعي�س فيه ب�سبب الربا؟ 
ول�سك اأن ت�ظيف اأم�ال الأمة يف �سيغ رب�ية تدعم امل�ؤ�س�سات املالية الدولية الغربية تكتنفه خماطر 
العاملية  املالية  الأزمة  اإثر  الأم�ال  بع�س  مُتحق  اأمل  للمحق،  اأم�الها  يعر�س  ذلك  اأن  اأقلها  عظيمة، 
�سهدت  اإ�سالمية  مالية  م�ؤ�س�سات  يف  ح�ستهم  ال�ستثماري  القرار  متخذو  يدعم  ل  ملاذا  الأخرية؟ 
درجات  اأعلى  اأعطي  الذي  للتنمية،  الإ�سالمي  البنك  مثل  والق�ة  بال�سالمة  العاملية  ت�سنيفاتها  لها 
اأو م�ؤ�س�سة بهذه  اأن ُت�سنِّف �سركات الت�سنيف دولة  اأنه يندر  الت�سنيف يف ال�سن�ات الأخرية، علمًا 
م�ساعدتها  جانب  اإىل  اأم�الها،  ا�ستثمار  م�ست�ى  على  جدارتها  امل�ؤ�س�سات  تلك  اأثبتت  وقد  الدرجة! 
للدول واملجتمعات، وحتى للقطاع اخلا�س اأي�سًا، اإ�سافة مل�ساهماتها الجتماعية التي قّل نظريها من 

م�ؤ�س�سة مالية، فاأيهما اأحق باأن ُت�ستثمر الأم�ال فيه؟
الَدْين  وتن�سر  منها،  امل�ستدينني  على  عديدة  �سروطًا  تفر�س  املقر�سة  الغربية  املالية  امل�ؤ�س�سات  اإن 
اإليها  الالجئني  ال�سعفاء  حال  الرب�ية  ف�ائدها  وت�ستغل  الئتمانية،  املخاطر  من  فتزيد  الدول،  بني 
لتم�يلهم، كما جُترب �سيا�ساتها يف بع�س الأحيان الدول امل�ستفيدة على فر�س ال�سرائب ف�ساًل عما ه� 

م�ج�د منها، مما يزيد تكاليفهم الإنتاجية فريفع اأ�سعار اإنتاجها، ويقلل فر�سها التناف�سية. 
يفر�س�ا  اأن  املقر�سة،   املالية  امل�ؤ�س�سات  يف  ح�س�سهم  يزيدون  من  على  يجب  اأخرى،  جهة  ومن 
�سروطا، تخفف من وطاأة هذه امل�ؤ�س�سات على الدول الفقرية، وتقرتب من �س�ر العدل املن�س�د عامليا. 
ُيقال عن حال الذين طلب�ا ال�ستدانة باأنهم اأ�سحاب عجز، بينما ُيقال عن حال الق�م امل�دعني باأنهم 
اأ�سحاب فائ�س، واأما م�ؤ�س�سات الإقرا�س فما هي اإل )مدير �سندوق( بني الفئتني. واإ�سالمنا مل يعجز 
عن اإيجاد الأدوات واملنتجات التي حتقق هذه ال��ساطة مثل ال�سك�ك كم�سدر للتم�يل؟ فبها تتحقق 
امل�سلحة وت�ستفيد فئتا العجز والفائ�س معًا. وملاذا ل تت�جه دول الفائ�س ل�سيغ التم�يل الإ�سالمي 
عرب امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية اأو حتى الغربية التي تق�م بتقدمي خدمات م�سرفية اإ�سالمية ولديها 

هيئات �سرعية ت�ستفتيها يف �سرعية هذه اخلدمات؟ 
اإن الأيام دوٌل، وعلينا ا�ستغالل ال�قت لأننا م�ق�ف�ن وعنه حما�سب�ن. واإن العامل �سهد على مناعة 
بع�س  رغم  عملي،  ب�سكل  وطبق�ها  مالية،  وم�ؤ�س�سات  دول  فتبنتها  الإ�سالمي،  التم�يل  �سيغ  وق�ة 

التحفظات، وتبنتها مراكز بحث وجامعات عاملية من الناحية الفكرية اأي�سًا.
و�سلى اهلل على نبينا حممد القائل: األ هل بلغت، اللهم فا�سهد، األ هل بلغت، اللهم فا�سهد.
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املالية  لل�سيا�سة  االإيرادية  التمويلية  االأدوات  ال�سابع:  املحور 
املكملة لل�سيا�سة النقدية

هناك جمم�عة اأخرى من الأدوات التم�يلية الهامة ت�ستعني بها الدولة 
درجة  على  للحفاظ  القت�سادية  اأو�ساعها  يف  ال�سطرابات  عالج  يف 
للرثوات  العادل  والت�زيع  املايل  والت�ازن  النقدي  ال�ستقرار  من  معينة 

والدخ�ل، منها:
• الزكاة.	
• الت�ظيف.	
• القرو�س العامة احل�سنة.	
• �سناديق وم�ؤ�س�سات التكافل.	
• الأدوات ال�سيادية املتعلقة با�ستغالل امل�ارد العامة.	

و�س�ف نتعر�س لدور هذه الأدوات املكمل لل�سيا�سة النقدية فقط، مبعنى 
دور هذه الأدوات يف امل�ساعدة على حتقيق اأهداف ال�سيا�سة النقدية.

اأوال: الدور النقدي للزكاة
ي�سل  وم�ستمرا  دائما  مت�يليا  تيارا  ت�ستقطب  م�ستقلة  م�ؤ�س�سة  الزكـاة 
يف بع�س التقديرات اإىل %7 من الدخل الق�مي يف الدول التي ل متلك 
م�ارد معدنية وترتاوح تلك الن�سبة من 10 اإىل %14 يف الدول الإ�سالميـة 
يربز  الذي  الأمر   ،1 كبرية  وطاق�ية  معدنية  ثـروات  على  حتت�ي  التي 
يف  حي�ي  دور  لها  كم�ؤ�س�سة  الإ�سالمية  املجتمعات  يف  الكربى  اأهميتها 

الدولة احلديثة.

1 - اأهمية الزكاة كاأداة مالية ت�ساهم يف حتقيق اال�ستقرار النقدي:
وف�سال  و�سيا�سية...  وثقافية  واجتماعية  اقت�سادية،  وظيفة  للزكاة  اإن 
عن ذلك فهي اأداة مالية م�ساعدة ومكملة لأدوات ال�سيا�سة النقدية يف 
حال حتقيق ال�ستقرار النقدي، ذلك اأن التاأثري يف ن�سبة 10 اإىل 14% 
من الدخل الق�مي يف مرحلة اجلمع والتح�سيل، اأو يف مرحلة الإنفاق 
التخفيف من حدة ال�سطرابات  اأهميته يف امل�ساعدة على  له  والت�زيع 
اأثناء  النقدية، ويت�قف ذلك الدور على طرق اإعمال هذه الأداة املالية 
اأ�س�ل  اأكانت  �س�اء  املتن�عة،  الزك�ية  الأوعية  من  الإيرادات  حت�سيل 
الأم�ال...  هذه  ا�ستغالل  عن  مت�لدة  متن�عة  دخ�ل  اأم  راأ�سمالية 

وبالتايل تنم� ح�سيلة الزكاة وتتجدد بنم� وتط�ر الن�ساط القت�سادي، 
باأن  جند  للزكاة،  النقدي  التاأثري  على  كمثال  اجلزائر  اأخذنا  واإذا 
اإجمايل الناجت الق�مي يزيد عن 140 مليار دولر �سن�يا، فاإذا افرت�سنا 
باأن ن�سبة الزكاة يف اجلزائر كدولة متلك م�ارد معدنية وطاق�ية تبلغ 
%8 كمت��سط للن�سبتني اللتني جاءتا يف تقدير الدكت�ر عبد اهلل طاهر 
بـ 11.5 مليار  اإليهما �سابقا، نالحظ باأن ح�سيلة الزكاة تقـدر  امل�سار 
دينار(،   70 دولر   1 �سرف  )�سعر  دينار  مليار   805 ح�ايل  اأي  دولر 
تاأثريات  له  احل�سيلة  هذه  واإنفاق  وحت�سيل  جمع  طريقة  يف  فالتحكم 
يتنا�سب مع طبيعة  الذي  النقدي  ال�ستقـرار  اإيجابية يف جمـال حتقيق 
الأو�ساع القت�سادية ال�سائدة، ونالحظ من جهة اأخرى باأن عدم اأخذ 
طبيعة التكامل بني الأدوات النقدية واملالية �سي�ؤثر �سلبا على ال�ستقرار 

املطل�ب.

2- اأهمية الزكاة كاأداة لتوفري ال�سيولة الالزمة لتمويل التنمية:
لتم�يل  الالزمة  ال�سي�لة  لت�فري  اأداة  باعتبارها  الزكاة  اأهميـة  تنبع 
التنمية من جانبني على الأقل، الأول: ويتمثل يف وفرة احل�سيلة والتي 
مهما  م�سدرا  يجعلها  الذي  الأمر  الق�مي،  الناجت  من   14% اإىل  ت�سل 
للتم�يل، اأما اجلانب الثاين: فيتمثل يف الدور ال�ستثماري للزكاة، بحيث 
اإن لها وظيفة اإنتاجية تتمثل يف ا�ستثمار جزء من ح�سيلتها يف م�ساريع 

اإنتاجية لت�سكل م�سدر دخل دائم ومتجدد مل�ستحقيها.

فبقدر تزايد الكفاءة التح�سيلية لالإيـرادات الزك�ية بقدر تزايد طاقتها 
الذي  الأمر  واحـد،  اآن  يف  واملتن�عة  املحددة  م�سارفها  يف  التم�يلية 
وهذا  الأ�سا�سية  املجالت  اإىل  ال�سي�لة  من  دائم  قدر  ان�سياب  ي�سمن 
يخفـف ويحد من اللج�ء اإىل الأدوات املالية التي تزيد من ال�سطـرابات 

القت�سادية.

الت�سخم  حاالت  يف  النقدي  اال�ستقرار  حتقيق  يف  الزكاة  دور   -  3
واالنكما�ش:

الت�سخم، وحالت  امل�سطربة مثل حالت  القت�سادية  الأو�ساع  يف ظل 
النكما�س ميكن ال�ستفادة من اأداة الزكاة يف حتقيق ن�عية ال�ستقرار 

املطل�ب.

اأ- يف حالة الت�سخم: 
ت�ستخدم اأداة الزكاة يف حالة الت�سخم عن طريق التاأثري يف طرق اجلمع 
نتعر�س  �س�ف  هنا  ونحن  اإنفاقها،  اأ�ساليب  ت�جيه  وكذا  والتح�سيل، 
نتعر�س  عندما  الإنفاق  اأ�ساليب  ونتناول  والتح�سيل  اجلمع  لطرق 

ل�سيا�سة الإنفاق العام.

اأدوات ال�صيا�صة النقدية واملالية املالئمة 
لرت�صيد دور ال�صريفة الإ�صالمية

ا.د. �ساحلي �سالح
عميد كلية العل�م القت�سادية والتجارية وعل�م 

الت�سيري - جامعة فرحات عبا�س - اجلزائر
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اإن طريقـة جمع وحت�سيل تلك الن�سبة الهامة من الناجت الق�مي - التي 
اأ�سرنا اإليها �سابقا - ت�ؤثر يف م�ست�يات الت�سخم، وت�ساعد على التخفيف 
منه اإىل جانب الأدوات النقدية الأخرى يف اإطار ال�سيا�سة القت�سادية 

الكلية، ومن اأهم �سيغ التاأثري نذكر:
• حجم 	 من  التقليل  اأجل  من  الزكاة  حل�سيلة  النقدي  اجلمـع 

الكتلة النقدية يف التداول، و�س�ل لتحقيق امل�سلحة احلقيقية 
انعكا�ساته  من  والتقليل  الت�سخم  حدة  تخفي�س  على  املرتتبة 
هذا  يف  الزكاة  حتدثه  اأن  ميكن  الذي  الأثر  مبقدار  ال�سلبية 
بق�له:" واأما  تيمية  ابن  قدميا  املنحى  هذا  اأقر  وقد  امليدان، 
اإخراج القيمة للحاجة اأو للم�سلحة، اأو للعدل فال باأ�س به..." 2 
وبذلك ت�ستطيع الدولة اأن "جتمع الزكاة نقدا عن جميع الأم�ال 
الزك�ية" 3 وقد تلجاأ الدولة لن�سبة نقدية الزكاة بح�سب طبيعة 

ال��سع الت�سخمي ال�سائد فرتفعها اأو تخف�سها.
• اجلمع 	 اإىل  تلجـاأ  قد  فالدولة  الزكـاة:  حل�سيلة  امل�سبق  اجلمع 

الكتلة  على  التخفي�سي  التاأثري  بغية  الزكاة  حل�سيلة  امل�سبق 
النقدية املتداولة للحد من الآثار ال�سلبية للت�سخم، ويك�ن هذا 
اإذ  ال�سائدة،  الظروف  ح�سب  الزكاة  حل�سيلـة  امل�سبق  اجلمـع 
ذلك  اأقل من  اأو  م�سبقا  اإىل جمع %50 جمعـا  الدولة  تلجاأ  قد 
اأو اأكرث، ويتم كل ذلك عن طريق الرتا�سي بني الهيئـة امل�سرفة 
منعا  الأم�ال  واأ�سحـاب  والتح�سيل،  اجلمـع  عمليـات  على 
فيه  ن�سـابا جتب  املم�ل�ن ميتلك�ن  هـ�ؤلء  كان  اإذا  لالإكراه... 
الإ�سـالمي،  الفقه  يف  امل�سهـ�رة  الآراء  من  هذا  ولعـل  الزكاة، 
احل�ل  على  الزكـاة  تقدمي  تط�عا  "يج�ز  اأنه  اجلمهـ�ر:  فعند 
حالة  يف  الدولة  من  بطلـب  وكذا   ،4 للن�سـاب"  مالك  وه� 

احتياجهـا وقبل وقت ال�جـ�ب اإذا كان املمـ�ل مالكا للن�ساب.
ب- يف حالة النكما�س:

اأجل  من  بالزكاة  املتعلقة  الإيرادية  الأدوات  ا�ستعمال  اإىل  الدولة  تلجاأ 
التاأثري يف حركية الن�ساط القت�سادي ومن بني طرق التاأثري: 

• التاأثري يف 	 بغية  اأحيانا  الدولة  فت�سطر  للزكاة:  العيني  اجلمـع 
للـزكاة كي  العينـي  اإىل اجلمع  اللج�ء  اإىل  القت�سادي  ال��سع 
ح�سيلة  مبقدار  بالنخفـا�س  النقدية  الكتلة  يف  كثريا  ت�ؤثر  ل 
الزكاة، وبح�سـب ال��سع ال�سائد ودرجته النكما�سية تك�ن ن�سبة 

اجلمع العينـي اإىل اإجمايل احل�سيلة.
• تاأخري جمع الزكاة: قد تلجاأ الدولة اإىل تاأجيل جباية ح�سيلة 	

اأن  ال�سائدة، فقد ثبت  للتاأثري يف الأو�ساع القت�سادية  الزكاة 
ر�س�ل اهلل �سل اهلل عليه و�سلم قد اأخرها عن بع�س ال�سحابة 
اأن عمر بن اخلطاب كان  اأن تبقى دينا عليهم، كما ثبت  على 
قد اأخرها يف عام الرمـادة نظرا لتده�ر الأو�ساع القت�سادية، 

وه� تاأجيل م�ؤقت يزول بزوال الظرف الطارئ.
وهكذا نالحظ الدور النقدي للزكاة يف بع�س اجل�انب التي اأ�سرنا اإليها 
باخت�سار، ومل نتعر�س حلالة الت�سخم الركـ�دي التي نعتقد اأنها خا�سة 

باملنهج الراأ�سمايل الذي يق�م على املنهج الرب�ي، وتلعـب فيه التكتالت 
للرك�د  ال�سلبية  الآثار  تقاوم  يجعلها  ب�سكل  حم�ريا  دورا  الحتكارية 
والنكمـا�س على الأ�سعار ومن ثم على معـدلت الأرباح، وبالتايل فقـد: 
اأي وقت م�سى �سالحا للحفـاظ على معدل  اأكرث من  الت�سخم  "اأ�سبح 
احلقيقي  الطلب  تناق�س  مـن  الرغم  على  قادرة  فالحتكارات  الربح، 
يقع  اأن  قبل  من  الإنتاج  تخفي�س  اإىل  تبادر  فاإنها  الهب�ط  ت�قع  ومع 

بالفعل..." 5.

ثانيا - موؤ�س�سة االأوقاف: 
القت�سادية  احلياة  يف  هاما  دورا  لعبت  التي  امل�ؤ�س�سات  اأكرث  من 
للم�ارد  تراكم  من  لها  حتقق  مبا  والثقافية  وال�سيا�سية  والجتماعية 
املجتمعات  يف  كثرية  مهمة  مبجالت  املتعلقة  النفقات  لتغطية  امل�ق�فة 

الإ�سالمية.

وعادة ما ينظر اإليها نظرة مب�سطة من قبل دعاة التغريب دون التعمق 
يف  اأهملت  فقد  ولذا  املتن�عة،  واآثارها  احل�ساري  ج�هرها  معرفة  يف 
يف  و�ُسّي�ست  الآخر،  بع�سها  يف  وح��سرت  الإ�سالمية،  البالد  معظم 
ال�ستقرار  حتقيق  يف  اأهميتها  على  هنا  و�ساأركز  اأخرى...  جمم�عة 
املالية،  لل�سيا�سة  الإيرادية  الأدوات  كاأداة من  والجتماعي  القت�سادي 
التخ�سي�س  ومن حيث  اإيراداتها  ب��سع خا�س من حيث طبيعة  تتميز 

اجلماعي لنفقاتها.

1- التعريف مبوؤ�س�سة االأوقاف: 
الط�عي  ال�قف  على  الإ�سالمي  التاريخ  يف  ن�ساأت  التي  امل�ؤ�س�سة  هي 
العامة  واخلدمات  ال�سلع  تنتج  التي  امل�ساريع  لتم�يل  اخلا�سة  للم�ارد 
الدخل،  وحمدودي  للفقراء  الجتماعية  والرعاية  والتعليم  كال�سحة 
وت�سييد دور العلم واأماكن العبادة... فهذه املجالت التي اأ�سبحت الي�م 
ت�ستقطع جزءا هاما من اإيرادات امليزانية العامة للدولة، ومت�ل اأحيانا 
َتَبَنّى وتطبيق املنهج  الت�سخم، كانت يف مرحلة  باأدوات تزيد من حدة 
والتكافل  التعاون  روح  منت  الذين  امل�اطنني  قبل  من  مت�ل  الإ�سالمي 
بينهم واأ�سبحت خلقا من اأخالقهم، ول حاجة لإعطاء اأمثلة عن التطـ�ر 
ال�سحي والعلمي واملعريف والتكافلي الذي قامت به هذه امل�ؤ�س�سة عرب 
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الإ�سالمية  البالد  معظم  ال�ستعمار يف  وقد عمل  الإ�سالمي...  التاريخ 
ن�ساأت  التي  الدويالت  تعمل  امل�ؤ�س�سة احل�سارية، ومل  تفكيك هذه  على 
ا�ستمرت  ولذلك  ال�سحيح،  مب�سارها  الأمة  ربط  على  ال�ستقالل  بعد 
دور  وت�سخم  الي�م،  اإىل  ومازالت  احل�سارية  امل�ؤ�س�سات  على  احلرب 
وحرمان  وج�دها،  تثبيت  اأجل  من  ال�سيا�سية  لالأغرا�س  املايل  الدولة 

املجتمع من الآثار الكثرية التي ترتتب على اإحيائها وتط�يرها.

2- الدور احليوي ملوؤ�س�سة االأوقاف: 
ه�  فكما  فقط،  النقدي  القت�سادي  لدورها  خمت�سر  ب�سكل  �سن�سري 
معل�م اأن تط�ر هذه امل�ؤ�س�سة مبا متتلكه من م�ارد وثروات ناجت عن تط�ر 
اإن�ساين يربز اأعلى درجات الأناقة احل�سارية للفرد امل�سلـم امل�س�ؤول يف 
هذه احلياة عن جميع اأعماله واأق�اله، واملكلف ب�ظيفة اأ�سرية ووظيفة 
اجتماعية... وهذا التط�ر من الناحية القت�سادية جعل جزءا من الق�ة 
ال�سرائية اخلا�سة تتح�ل تلقائيا لتم�يل جمالت واأن�سطة عامة. واأحدث 
لي�س  الفردية،  الدخ�ل  تق�سيم  عنه  ينجم  فريدًا  ا�ستهالكيا  من�ذجا 
فح�سب اإىل ادخار وا�ستهالك بل اإىل ادخار ا�ستثماري وا�ستهالك ذاتي 
وا�ستثمار اجتماعي مرتبط بتط�ر اجل�انب املعن�ية...، ونعتقد باأنه كلما 
انت�سرت القيم والعقائد منا هذا الن�ع من ال�ستثمار، ويتط�ر اأكرث اإذا 
كانت العقائد �سحيحة والقيم اإيجابية، ونحن ن�سهد يف عامل الي�م كيف 
فعلت العقائد امل�س�هة لليه�دية العاملية يف تعبئة جزء هام من هذا الن�ع 

من اأن�اع ال�ستثمار.

ا�ستثماري  اإنفاق  �س�رة  يف  الفردي  الدخل  من  كجزء  التح�يل  هذا 
اجتماعي يقلل من دور الدولـة املايل يف تغطية هذه الأن�سطة، وبالتايل 

يقلل من النعكا�سات ال�سلبية لهذا الدور الناجتة عن:
• تكاليف تعبئة وجمع وحت�سيل امل�ارد.	
• تكاليف ت�سيريها واإدارتها.	
• التكاليف الناجتة عن التم�يل الت�سخمي اأو التم�يل القائم 	

على املدي�نية الرب�ية.
فهذه التكاليف ت�سبح م�ساوية لل�سفـر، ول تتحملها امليزانية العامة، بل 
واجلماعية  الفردية  اخلا�سة  اجله�د  قبل  من  مغطـاة  ت�سبح  معظمها 
والنقدي  القت�سادي  ال��سع  على  حتما  �سينعك�س  وهذا  والر�سمية...، 
ب�سكل اإيجابي. اإذ �ستتح�ل ن�سبة هامـة من الق�ة ال�سرائية من املجالت 
الت�ازنية...  الجتماعية  ال�ستمارات  اإىل  الرتفيهية  ال�ستهالكية 
لدوافع  نتيجة  ال�ظائف  تاأدية هذه  املرتتبة عن  الآثار  ناهيك عن  هذا 

اأخالقية وعقائدية يف ظل ال�س�ابط ال�سرعية وامل�ؤ�س�ساتية والقان�نية.

فهـذه اجل�انب ف�سال عن اأهميتها القت�سادية فلها اأهميتهـا النقدية، 
واإذا ت�س�رنا يف ع�سرنا احلا�سر �سعف وزن هذه امل�ؤ�س�سـة فاإن ذلك 
يف  للنا�س  احلرية  وترك  املجال  فتح  اأن  بنّي  ال�اقع  لأن  ؛  وهم  جمرد 
تخ�سي�س معـ�ناتهم التط�عية واختيار القائمني على اإدارتها واإنفاقهـا 
كمثال  اجلزائر  اأخذنا  واإذا  دخ�لهم،  من  املخ�س�س  ن�سبة  من  يزيد 
امل�ساجد  بناء  ميـدان  يف  ال�سن�ات  بع�س  يف  املجال  فتح  باأن  نالحـظ 
وا�سحة  ق�انني  واإ�سدار  ت�جيهه  - رغم عدم  الفقراء وغريها  ورعاية 

اآلف  اأن�سئت  فقد  تعبئتها،  املمكن  امل�ارد  حجم  اأثبت  قد   - ب�ساأنه 
امل�ساجـد... بع�سرات املليارات من الدينـارات... فلنت�س�ر وج�د نظام 
�سك  بال  اأخرى  العمليـات يف جمالت  بتاأطري هذه  وقام  بالثقة  يحظي 

فاإنه �سيخف�س من النفقات العامة التي تتحملها امليزانية العامة.

ثالثا- �سناديق التاأمني التعاوين )التكافلي(
املتاجرة  الأ�سا�سية هي  اأ�سبحت وظيفتها  للتاأمني  املالية  امل�ؤ�س�سات  اإن 
ويف  وظيفتها  تاأدية  يف  انحرافاتها  تزايدت  وبذلك  التاأمني  بح�س�س 

زيادة الأعباء التاأمينية، ف�سال عن طرق ت�ظيفها وا�ستثمارها.

ول�سك يف اأن اإيرادات م�ؤ�س�سات التاأمني تعترب م�ردا هاما من امل�ارد 
حمتكرا  فيها  العام  القطاع  مازال  التي  خا�سة  الدولة  اإليها  تلجاأ  التي 
تعبئة  �س�ء  من  تعاين  ومازالت  عانت  فقد  ذلك  ومع  ال�ظيفة،  لهذه 
واإدارة وا�ستغالل هذه امل�ارد، ف�سال عن النحرافات يف ال�ستفادة منها 

وحت�يل ن�سب هامة معينة لفئات امل�سالح.

التي  التعاوين  التاأمني  م�ؤ�س�سات  اإن�ساء  ه�  الهام  البديل  فاإن  ولذلك 
تق�م على التكافل بني العنا�سر امل�سرتكة يف دفع بع�س املخاطر عنهم 
ت�ؤمن  التي  الأن�اع  من  وغريها  واحلريق...  احل�ادث،  خماطر  مثل 
ين�سئها  م�ستقلة  لهيئة  الأق�ساط  تدفع  الن�ع  هذا  وب�ا�سطة  عادة  عليها 
امل�ؤمن�ن تدير اأم�الهم ل�سند تكاليف املخاطـر، وت�ظف بع�سها الآخر يف 
املجالت التي ت�ؤدي عرب الزمـن اإىل تناق�س احل�سة املخ�س�سـة للتاأمني 
تتاجر  التي  امل�ؤ�س�سات  مع  باملقارنة  املدف�عة  التكاليف  وتقل  التعاوين، 
املخاطر  ودرجة  القت�ساديـة،  الأو�ساع  طبيعة  وح�سـب  ال�ظيفة  بهذه 
اأكرث  اأو  التاأمني، وكذا مدى دوريته �سن�يا  اأو حفظ ح�سة  ميكن زيادة 
من ذلك اأو اأقل، وميكن اأن ت�ستخدم املبالغ املتبقيـة بعد خ�سم تكاليف 
مرابحـات  اأو  م�ساركات  اأو  م�ساربات  يف  الت�سيري  واأعباء  الأخطار، 
امل�سارف  حتتاجها  التي  ال�سي�لة  تدعم  الأجل  مت��سطة  اأو  ق�سرية 
اأو  عادة  الإنتاجية  ال�ستثمارية  الأن�سطة  لتغطية  الدولة  اأو  الإ�سالمية 

ال�ستهالكية ال�سرورية يف �س�رة مرابحات اأو م�ساربات. 

اأخطارهم  لهم  وتع��س  اأم�الهم،  للم�ؤمنني  حتفظ  ال�سيغة  هذه  واإن 
ح�س�سهم  من  املتبقي  وت�ستخدم  املطل�بة،  بال�سرعة  وح�ادثهم 
ا�ستخداما ر�سيدا، الأمر الذي يزيد من حركية الن�ساط لتط�ر التاأمني 
و�سعي  كبرية  ب�سع�بة  اأنه  احلايل  ال��سع  يف  نالحظ  ونحن  التعاوين، 
مت�ا�سل ميكنك اأن تع��س ن�سبة �سئيلة جدا من الأخطار التي تعر�ست 

لها وخالل مدة ط�يلة جدا.
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التجـاري على  ا�ستغالل اجلانب  املت�قعة �سيزداد  ويف ظـل اخل��س�سـة 
من  �سيزيد  مما  اقت�ساد،  اأي  يف  الأ�سـا�سي  التاأمينـي  اجلانب  ح�ساب 

وترية ال�ستغالل وال�ستئثـار مببالغ هذه امل�ؤ�س�سة.

رابعا - التوظيف:
وم�ؤ�س�سات  ومعدلت  وجمالت  طبيعـة  تبيان  يف  هنا  الت��سع  نريد  ل 
الأخرى  املالية  الأدوات  ا�ستعمـال  اأن  اإىل  فقط  ن�سري  ولكن  الت�ظيف، 
كفيـل بالتقليل من اللج�ء اإىل الت�ظيف - ال�سـرائب - اإل يف احلالت 
وملدة  العامة،  احلقيقية  امل�سلحة  تقت�سيها  التي  وال�ستثنائية  اخلا�سة 

حمددة.

اإىل  الدول  تلجاأ  وامل��س�عية  ال�سرعية  وامل�سلحة  احلاجة  اإطار  ويف 
تلك  وتك�ن  الت�ظيفية،  الإيرادات  طريق  عن  نفقاتها  بع�س  تغطية 
الن�سب واملعدلت مرتبطة بطبيعة ال��سع القت�سادي ال�سائد والظروف 

الجتماعية وال�سيا�سية.

لبع�س  اأن هناك حماباة  الأو�ساع احلاليـة نالحظ  واإذا نظرنا يف ظل 
املذهبية  من  انطالقا  الآخر،  بع�سها  ح�ساب  على  الإنتاج  عنا�سر 
القت�سادية املتعمدة خا�سة يف ظل ا�سرتاتيجيات النفتاح مما يزيد من 
حدة الف�ارق الجتماعيـة وانعكا�ساتها، ولذا فهناك �سرورة لتعديالت 
والذاتية  اجلزافية  من  ولالنتقال  جهة  من  التهرب  من  للحد  جذرية 
وال�سفافية...  امل�سروعية  اإىل  والتح�سيل  الفر�س،  واملعارفية يف عملية 
هذا  على  العتماد  جتعل  التي  الأخرى  الأدوات  مع  التكامل  اإطار  يف 
يعانيه  الذي  الإجحاف  اإزالة  اإىل  تـ�ؤدي  ب�س�رة  ن�سبيا  يقل  امل�سدر 
امل�ساركة  عملية  ي��سع  اأخرى  جهة  ومن  املحـدودة،  الدخ�ل  اأ�سحـاب 
واملم�هة  واملتحايلة  املتهربة  الفئات  لتمـ�س  والقت�سادية  الت�ازنيـة 
انك�سافا عرب  يزداد  عليها  الإقبال  لأن�سطة مبعدلت غري منفرة جتعل 

الزمن.

وال��سعية املالية للجزائر تبني اأن هناك تهربا يرتاوح بني 60 و 80 مليار 
م�ساهمة  ن�سبة  تف�ق  دخ�لهم  اإىل  الأجراء  م�ساهمة  ن�سبة  واأن  دينار، 
اأ�سحاب راأ�س املال... واأن املعدلت غري منا�سبة ولذلك هناك جمم�عة 
من ال�سروط التح�سينية لهذا امل�رد ليك�ن اأداة مالية واقت�سادية نذكر 

منها ما يلي:
• اإعادة دمج الفئات املتهربة من دفع ال�سرائب امل�ستحقة.	
• الأن�سطة 	 على  بتخفيفها  احلالية  املعدلت  يف  النظر  اإعادة 

ال�ستثمارية والإنتاجية وتقليلها على الأجراء لتح�سني قدرتهم 
ال�سرائية.

• الرتفيهية 	 الأن�سطة  ملكافحة  مرتفعة  معدلت  ا�ستعمال 
والكمالية.

• حتفيز الأن�سطة ال�سرورية والهامة عن طريق الإعفاء اأو بفر�س 	
معدلت منخف�سة.

• جممله 	 يف  يعترب  الذي  ال�سريبـي  الإداري  اجلهاز  اإ�سالح 
امل�سدر الأ�سا�سي لت�سجيع وتغطية عمليات التهريب.
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• املحا�سبة 	 مكاتب  ومراقبة  و�سبط  تنظيم  يف  النظر  اإعادة 
واملراقبة والتفتي�س احل�سابي اخلا�سة التي كانت ومازالت تعمل 
على تغطية واإخفاء احل�سابات احلقيقية لعمالئها لت�ثيق عملية 

التهرب واإ�سفاء الطابع القان�ين عليها.
التي  الإ�سالمية  التم�يلية  لالأدوات  انتقالية  كمرحلة  اجل�انب  هذا  كل 
جتعل م�ساهمة هذه امل�ارد يف النهاية يف حدود الدنيا... ماعدا الأم�ر 
ت�سرب  من  منعا  املجتمعية،  اأهميتها  ح�سب  الأن�سطة  ب�سبط  املتعلقة 
اإىل  ال��س�ل  بغية  الهام�سية  املجالت  يف  لال�ستثمار  املجتمعية  امل�ارد 
بعالج  املعلقة  احلالت  يف  اأو  للم�ارد،  الأمثل  التخ�سي�س  من  منط 

الأو�ساع القت�سادية امل�سطربة.

خام�سا - االأدوات ال�سيادية لعملية ا�ستغالل املوارد العامة:
كثرية  وم�ارد  ثروات  املجتمع  عن  اأو  الأمة  عن  نيابة  متتلك  الدولة  اإن 
ت�ستغلها  اأن  العادة  يف  ت�ستطيع  ول  وزراعية...،  ونهرية  بحرية  متن�عة 
التي ترتتب عن  الكبرية  للتكاليف  اإن�ساء قطاع عام  بكفاءة عن طريق 
طبيعة تنظيمه وطبيعة العمل يف م�ؤ�س�ساته، لذلك من الأف�سل اأن جتد 
�سيغا ت�سمن ا�ستغالل تلك امل�ارد ، ويف نف�س ال�قت حت�سل على دخل 

دائم ليعاد تدويره يف جمال احلفاظ عليها و�سيانتها وا�ستغاللها.

واإذا اأخذنا اجلزائر كمثال، واأخذنا الرثوات الزراعية كنم�ذج، نالحظ 
العامة  امليزانية  تتحملها  واأعباء كبرية  اأن هناك عجزا متزايدا  حاليا 
بع�س  ا�ستخدام  طريق  عن  ميكن  ت�سخمية  اآثار  عليها  ترتتب  للدولة 
الأدوات اأن ت�سمن بقاء امل�ارد الزراعية ممل�كة لالأمة، واأن تخ��س�س 
ملي�ن   2.7 ح�ايل  وبيع  ت�سفية  من  بدل  وت�جهها  ال�ستغالل  عملية 
للفالحني  وتاأجري  كراء  بعمليات  تق�م  لفئات  عنها  التنازل  اأو  هكتار، 
الأ�سليني، وهذا يزيد من تكلفة الإنتاج واملحا�سيل الزراعية، وي�ساهم 
ثروتها  عائدات  من  الدولة  ويحرم  جهة،  من  املعي�سة  تكاليف  رفع  يف 
الزراعية بل ويحملها اأعباء دعم تدبري م�اردها من م�سادر يف معظمها 

ت�سخمية.
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هذه  ل�ستغالل  بدائل  اإىل  اللج�ء  ميكن  ال��سعية  هذه  ولت�سحيح 
الأرا�سي، من اأهمها �سيغة التاأجري العامة عن طريق طرح �سندات تاأجري 
ومناخها...،  املنطقة  طبيعة  ح�سب  متفاوتة  بقيم  الزراعية  الأرا�سي 
وميكن دفع هذه القيمة بالتق�سيط على اأن ُيدَفع جزء هام منها م�سبقا، 
القيم  هذه  وتك�ن  الزراعية،  ال�سنة  انتهاء  بعد  اأخرى  اأق�ساط  وُتدَفع 
متقاربة مع اأ�سعار الإيجار يف ال�س�ق امل�ازية بحيث تنخف�س عنها بن�سبة 
معينة ل ت�سمح باإعادة التاأجري يف حالة ت�سرب الفئات غري الفالحية، 
وبهذه الطريقة ميكن للدولة اأن ت�سمن عائدات �سن�ية من تاأجري ح�ايل 
اأخرى، كما  ا�ستغاللها من جهة  واأن ت�سمن عملية  2.7 ملي�ن هكتار، 
تقلل من ت�سرب الفئات التي تنتفع من اإعادة تاأجري الأرا�سي الزراعية، 
وت�ستطيع عن طريق تلك العائدات تقدمي دعم للفالحني الذين يلتزم�ن 
بالت�جيهات العملية والعلمية التي حتقق اأهداف ال�سيا�سة الزراعية يف 
�س�رة تخفي�س يف اأ�سعار البذور والأ�سمدة، واحل�س�ل على التم�يل دون 

ف�ائد.

وهذه ال��سعية تقلل من تكاليف املحا�سيل، وترفع من ربحية ال�ستثمار 
يف  ككل  املجتمع  وعلى  العامة  امليزانية  على  اآثارها  وتنعك�س  الزراعي، 
�س�رة اإنتاج زراعي كبري، وباأ�سعار معق�لة، وا�ستيعاب ملزيد من العمالة، 
ورفع لن�سبية م�ساهمة القطاع الزراعي �سمن الناجت الق�مي وتخفي�س 
الإيجابية  النعكا�سات  من  وغريها  الغذائية...  ال�اردات  لفات�رة 

املتتالية.

وهناك �سيغ اأخرى لتط�ير القاعدة الهيكلية الزراعية كال�سدود والآبار، 
وقن�ات املياه، وحمطات الكهرباء و�سبكة الغاز والطرق وو�سائل النقل... 
وقد تكلمنا عن بع�سها يف مباحث �سابقة، وبع�سها الآخر مل نتكلم عنه 
كاملزارعة وامل�ساقاة واملغار�سة و�سركات احلي�ان... والتي متتاز بتن�عها 

يف جمال املزج والتاأليف بني ع�امل الإنتاج يف القطاع الزراعي.

فهذه الأدوات املالية لتنظيم ا�ستغالل الأمالك والرثوات العامة ف�سال 
عن اأهميتها القت�سادية واملالية، لها انعكا�ساتها على الأو�ساع النقدية 
ب�س�رة ت�ساعد على حتقيق ال�ستقرار يف م�ست�يات الأ�سعار وبالتايل يف 

قيمة النق�د.

وفيما يلي نبني تلك الأدوات يف �سكل ت��سيحي:

كما �س�ف ن��سح جممل الأدوات املتاحة لل�سيا�سة املالية واملتكاملة مع 
ال�سيا�سة النقدية يف القت�ساد الإ�سالمي والتي �سيلزم الأمر مراعاتها 
وا�ستخدامها عند تعامل الدولة والبنك املركزي مع ال�سريفة الإ�سالمية 
والقت�سادية،  واملالية  النقدية  وظيفتها  تاأدية  يف  ترتيبها  اأجل  من 

وال�سكل الالحق ي��سح تلك الأدوات.

اخلامتة :
لقد تبني لنا باأن هناك م�سكلة يف العالقة بني البن�ك املركزية وامل�سارف 
الإ�سالمية، تعيق تط�ر ومن� ال�سريفة الإ�سالمية التي تتميز بخ�س��سية 
و�سيغها  اأ�ساليبها  اإطار  يف  ال�ستثمارية  واأن�سطتها  امل�سرفية،  اأعمالها 
اإعادة  يتطلب  ال��سع  هذا  اإن  امل�ساركة،  نظام  اأ�سا�س  على  تق�م  التي 
هيكلة وظيفة البن�ك املركزية لرتاعي طبيعة عمل امل�سارف الإ�سالمية 
النقدية  لل�سيا�سة  التقليدية  لالأدوات  جديدة  بدائل  ت�ستخدم  بحيث 
يف  التنم�ي  دورها  وتر�سيد  الإ�سالمية،  ال�سريفة  تط�ر  يف  ت�ساهم 

القت�ساديات الإ�سالمية.

اآلية  اإىل  ت�ستند  التي  والكيفية  الكمية  الأدوات  اأن معظم  لنا  وكما تبني 
فهناك  وبالتايل  الإ�سالمية،  للم�سارف  مالئمة  غري  الفائدة  نظام 
اأدوات كمية وكيفية ومبا�سرة بديلة يف اإطار نظام امل�ساركة الذي تق�م 

عليه اأن�سطة ال�سريفة الإ�سالمية.

ونذكر مبا ات�سح لنا من اأن اأدوات ال�سيا�سة النقدية لبد اأن ترتافق مع 
اأدوات مالية مكملة لل�سيا�سة النقدية �س�اءًا كانت تلك الأدوات البديلة 
املتعلقة باإعمال معدلت امل�ساركة اأم تلك اخلا�سة بالأدوات الإرادية. ول 
�سك يف اأن اإعادة الهيكلة ال�ظيفية والإجرائية لأدوات ال�سيا�سة النقدية 
وامل�سارف  املركزية  البن�ك  بني  العالقة  وتكامل  ان�سجام  اإىل  �ست�ؤدي 
والقت�سادية  امل�سرفية  وظيفتها  حتقيق  اإىل  ت�ؤدي  ب�س�رة  الإ�سالمية 

التي تن�سجم مع خ�س��سيتها القت�سادية والجتماعية.

الدولة . 1 موارد  ندوة  المجتمع،  وتنمية  الزكاة  حصيلة  طاهر،  اهلل  عبد  د. 
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 يوسف كمال محمد، فقه االقتصاد العام، ط1، 1990، ص255.. 2
خالد . 3 عدنان  د.  ص262.  سابق،  مرجع  التركماني،  خالد  عدنان  د.   

التركماني، مرجع سابق، ص262.
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ال�سكل رقم 13 اأدوات ال�سيا�سة املالية املكملة لل�سيا�سة النقدية
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مقا�صد ال�رشيعة من حفظ املال اإىل التنمية القت�صادية
الإمام ابن عا�صور منوذجا

ح�سن بن وهيبة )ت�ن�س(  و �سفيان دهبي )ت�ن�س(

لتنزيل الأحكام  ال�سريعة ل تكفي  الفقه دون مقا�سد  اأ�س�ل  اإن درا�سة 
الأحكام  ا�ستنباط  بكيفية  يهتم  علم  فالأول:  ال�اقع.  على  ال�سرعية 
فيعتني  الثاين:  واأما  ال�ستنباط؛  يف  العامة  الق�اعد  اأي:  ال�سرعية؛ 
كان  فاإن  به".  املكلف  تكليف  يف  ال�سارع  "حكمة  اأي  ال�سرعي،  باحلكم 
الالزمة  الق�اعد  ا�ستخراج  كيفية  يف  بالبحث  يهتم  الفقه  اأ�س�ل  علم 
الأحكام  بجملة  تهتم  ال�سريعة  فمقا�سد  ال�سرعي،  احلكم  ل�ستنباط 
تناول  اإذا  املتكلم،  َي�َسع  ول  منها؟  املق�س�د  ما  اأي  وتعليلها؛  ال�سرعية 
باحلديث م��س�ع َمقا�سد ال�َسريعة، اإل اأن يذكَر الإمام اجلليل والفقيه 
"َمقا�سد  كتاب  �ساحب  عا�س�ر،  بن  الطاهر  ال�سيخ  املُجتهد  الأ�س�يّل 
�سه  ال�َسريعة ال�سالمية"، وخا�سة ما تناوله يف ق�سمه الثالث الذي خ�سّ

لالأحكام املعامالت، والذي �سيك�ن لنا عدة وقفات معه.

وان�سجاما مع ندائنا لإخراج علم املقا�سد من �س�رته واأمثلته التاريخية، 
ومن اأطره واآفاقه التقليدية املحددة، بغية متكينه من لعب دوره املتمثل 
يف  النا�س  وواقع  جهة،  من  وال�سنة  القراآن  هدي  بني  الفج�ة  ردم  يف 
الي�م  البحث  بهذا  نبداأ  فاإننا  اأخرى،  جهة  من  ومعا�سهم  ق�ساياهم 
�سل�سلًة من املقالت املتتابعة منهجيا يف بيان مقا�سد ال�سريعة املتعلقة 
نفتتحها  عا�س�ر،  بن  الطاهر  حممد  الإمام  فكر  يف  واملال  بالقت�ساد 
اإىل تعريف علم املقا�سد،  ال�سيخ، ثم �سنتطرق  بتقدمي نبذة عن حياة 

وبيان اأهميته، ومدى احلاجة اإليه.

مولده ون�ساأته:
ال�سهري  عا�س�ر،  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر  حممد  ولد 
علمية  اأ�سرة  يف  1879م(  )1296هـ/  يف  بت�ن�س  عا�س�ر،  بن  بالطاهر 
الأ�سرة يف  ا�ستقرت هذه  وقد  الأندل�س،  اإىل بالد  اأ�س�لها  عريقة متتد 
التي تعر�س لها م�سلم�  التفتي�س  التن�سري وحماكم  ت�ن�س بعد حمالت 
جلده  علمية  بيئة  يف  عا�س�ر  بن  الطاهر  حممد  ال�سيخ  ن�ساأ  الأندل�س. 
حممد  ال�سيخ  لالأم  وجده  الت�ن�سية،  احلا�سرة  ق�ساة  قا�سي  لالأب 
العزيز ب�عت�ر، يف مثل هذا ال��سط العلمي وال�سيا�سي والإ�سالحي �سّب 
عاملنا، فحفظ القراآن الكرمي حفًظا متقًنا منذ �سغر �سنه، وحفظ املت�ن 
العلمية ك�سائر اأبناء ع�سره من التالميذ، ثم تعلم ما تي�سر له من اللغة 

الفرن�سية.

م�ساره العلمي واملهني: 
1893م(  )1311هـ/  �سنة  يف  اأي  ع�سر  الرابعة  �سّن  يف  عاملنا  التحق 
بجامع الزيت�نة وتلقى عل�م الفقه واللغة والأدب على يد علماء ع�سره 
ال�سيخ  ابن  وال�سيخ عمر  العزيز ب�عت�ر  ال�سيخ حممد  اأمثال جده لالأم 

)1848م-1947م( و�سيخ �سامل ب� حاجب )1827م-1924م( وال�سيخ 
وال�سيخ  ال�سريف  �سالح  وال�سيخ  )1856م-1939م(  النجار  حممد 
ابراهيم  ال�سيخ  اأمثال  م�سلحيه  وثمرة  )ت1947م(،  النخلي  حممد 
ال�سيخ  تخّرج  قبادو.  حمم�د  وال�سيخ  التميمي  واإ�سماعيل  الرياحي 
الطاهر بن عا�س�ر يف جامع الزيت�نة �سنة )1314هـ/ 1896م( والتحق 
الأوىل  بدرجتيه  التدري�س  من�سب  �سغل  وقد  باجلامع،  التعليم  ب�سلك 
اختري  كما  والأدب،  والّلغة  واأ�س�له  والفقه  التف�سري  فدّر�س  والثانية 

للتدري�س باملدر�سة ال�سادقية.

ت�ىل ال�سيخ عّدة منا�سب علمية واإدارية وق�سائية، ففي �سنة )1325هـ/ 
وحاول  الزيت�نة  بجامع  العلمية  النظارة  لدى  اأول  نائبا  عنّي  1907م( 
يف  اختري  كما  وم�اده،  التعليم  مناهج  على  الإ�سالحات  بع�س  اإدخال 
�سيخا  ثم  1910م(  )1328هـ/  �سنة  الزيت�ين  التعليم  اإ�سالح  جلنة 
التدري�س  اإىل  واإ�سافة  1932م(.  )1351هـ/  �سنة  يف  الزيت�نة  جلامع 
1911م(  )1329هـ/  �سنة  بني  امتّدت  ق�سائّية  منا�سب  �سيخنا  تقّلد 
وقا�سي  العّقارية،  باملحكمة  ع�س�ا  فكان  1932م(  )1351هـ/  و�سنة 
وقد  املالكي،  الإ�سالم  ف�سيخ  املفتني،  فكبري  مفتيا،  ثم  املالكّية،  ق�ساة 
عرف مب�قفه احلازم عندما دعا "احلبيُب ب�رقيبة" الرئي�س الت�ن�سي 
ال�سابق العماَل اإىل الفطر يف رم�سان بدع�ى زيادة الإنتاج، وطلب من 
ال�سيخ اأن يفتي يف الإذاعة مبا ي�افق هذا، لكن ال�سيخ �سرح يف الإذاعة 
مق�لته  بعدها  وقال  ال�سيام،  اآية  قراأ  اأن  بعد  تعاىل،  اهلل  يريده  مبا 
)1381هـ/  عام  ذلك  وكان  ب�رقيبة"  وكذب  اهلل  "�سدق  امل�سه�رة: 

1961م(.

كتاباته وموؤلفاته:
�ساهمت هذه التجربة العلمية واملهنّية الرّثّية، يف تنّ�ع م�ؤلفات �سيخنا 

التي قاربت الأربعني م�سّنفا يف جمالت �سّتى ومن اأهّمها: 

14

احللقة )1( 
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يف  اجلديد،  العقل  وتن�ير  ال�سديد،  املعنى  "حترير  التف�سري:  يف   *
تف�سري الكتاب املجيد"، ثم �سمي اخت�سارا: التحرير والتن�ير، ويعترب 
ويهتم  املاأث�ر  يغفل  ل  عقالنيا  لغ�يا  بيانا  بالغيا  تف�سريا  اجلملة  يف 
اأن يذكر مقطعا من ال�س�رة ثم ي�سرع  بالقراءات. وطريقة م�ؤلفه فيه: 
التف�سري  ثم  املقطع،  لغ�يات  ثم  املنا�سبة،  بذكر  مبتدئا  تف�سريه  يف 
الإجمايل، ويتعر�س فيه للقراءات والفقهيات وغريها. وه� يقدم عر�سا 

تف�سيليا ملا يف ال�س�رة ويتحدث عن ارتباط اآياته.

* يف علم املقا�سد: "مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية" وقد جاء هذا الكتاب 
لي��سح ما مقا�سد ال�سريعة واأهميتها؟ وما ه� دور الفقيه يف كيفية فهم 

مقا�سد ال�سريعة؟ وغريها مما يتعلق بهذا امل��س�ع.

* يف اأ�س�ل الفقه: ح�ا�سي على التنقيح ل�سهاب الدين القرايف يف اأ�س�ل 
الفقه.

* يف احلديث: "ك�سف املغطى من املعاين والألفاظ ال�اقعة يف امل�طاأ"، 
للمحدثني  ب��سعه  ذلك  واحلديث  الفقه  دفتيه  بني  الكتاب  هذا  جمع 
منهجا لنتقاء الأحاديث والرجال. وطريقة للفقهاء ل�ستنباط الأحكام 
وا�ستخراج الأ�س�ل وبناء الفروع عليها. ويعد اإ�سافة جادة ل�سروح امل�طاأ 
لالإمام مالك بن اأن�س بل جتد فيه ا�ستدراكات قيمة وف�ائد جمة يندر 
وج�دها يف املط�لت من ال�سروح جادت بها قريحة ال�سيخ ابن عا�س�ر 

ونطقت بها عبقريته العلمية.

* يف الفقه: فتاوى ور�سائل فقهية.

* يف عل�م القراآن: اآمال على دلئل الإعجاز. 

* يف الإ�سالح الديني والفكري:"اأ�س�ل النظام الجتماعي يف الإ�سالم"، 
التعليم،  اإ�سالح  "األي�س ال�سبح بقريب؟" وه� كتاب ناق�س فيه امل�ؤلف 
�سرعية  "ق�سايا  الإ�سالم"،  يف  التقدم  "اأ�س�ل  الرا�سخ،  العامل  بَنَف�س 

واأحكام فقهية واآراء اجتهادية وم�سائل علمية".

"اأ�س�ل  ال�سياك�تي"،  وحا�سية  العل�ل  على  "تعاليق  اللغة:  عل�م  يف   *
الإن�ساء واخلطابة"، "م�جز البالغة".

* يف الأدب: "ال�ا�سح يف م�سكالت املتنبي"، "�سرقات املتنبي"، "حتقيق 
ف�ائد العقيان للفتح ابن خاقان مع �سرح ابن زاك�ر".

لقد اجتهد العلماء يف حل كل امل�سائل وامل�ساكل منذ عهد الإ�سالم الأول 
وحتى ي�منا هذا م�ستدلني بالن�س والدليل، ثم كانت ق�اعد من�سبطة 
الأم�ر  وم�ستحدثات  وتعقيدها،  احلياة  تط�ر  ولكن  الفقه،  لأ�س�ل 
وم�ستجداتها جعلت علم املقا�سد بابًا يلج فيه الفقه حتى ل يقف حائرًا 
الذي  املقا�سدي  العقل  فكان  قاطعًا،  دلياًل  لها  يجد  مل  اأحكام  اأمام 
والتفكري،  الجتهاد  حالة  اإىل  والتلقني  التقليد  حالة  من  امل�سلم  ل  ح�َّ
عقل نربا�سه القراآن الكرمي، وال�سنة ال�سريفة، وه� مبني على التفكري 
العلمي ال�سحيح م�فقًا الفطرة الإن�سانية ال�سليمة، م�ستندًا اإىل الدليل، 

والتاريخ من اأبرزها ما اأ�سافه ابن عا�س�ر، ه� ذلك الن�ع من املقا�سد 
الت�سريع  "مقا�سد  و�سماه:  كتابه،  الثالث من  الق�سم  له  الذي خ�س�س 

اخلا�سة باأن�اع املعامالت".

وبالرج�ع اإىل القراآن الكرمي وا�ستقراء اآياته التي تتحدث عن م��س�ع 
املق�سد من اخللق ومن الت�سريع جند اأمثال الآيات التالية:

• )البقرة: 143 ( وكذلك جعلناكم اأمة و�سطا لتك�ن�ا �سهداء على 	
النا�س

• )ه�د:61( ه� الذي اأن�ساأكم يف الأر�س وا�ستعمركم فيها	
• )الأنبياء:107 ( وما اأر�سلناك اإل رحمة للعاملني	
• الأر�س جميعا 	 ال�سم�ات وما يف  )اجلاثية:13 ( �سخر لكم ما يف 

منه
• )احلجرات:13( وجعلناكم �سع�با وقبائل لتعارف�ا	
• )الن�ساء: 28( يريد اهلل اأن يخفف عنكم	
• ليظهره 	 احلق  ودين  بالهدى  ر�س�له  اأر�سل  الذي  ه�  )الت�بة:33( 

على الدين كله
ومن ا�ستقراء هذه الآيات واأمثالها ميكن طرح تعريف ُيدخل ُبعد الأمة 
والتكاليف اجلماعية املن�طة بها والذي ميكن �سياغته عندها على اأنه: 
اإن�ساء اأمة قادرة على احل�س�ر الذي ميكن من ال�سهادة ويقيم احلجة 
الأر�س  قادرة على عمارة  اأمة  بالقتداء،  ويغري  الحرتام  ويبعث على 
الرحمة  حتكمها  طيبة،  الأر�س  على  احلياة  لتك�ن  الك�ن  وت�سخري 

والتخفيف، وتت�جه اإىل البناء والعمران والت�ا�سل والتعارف.

ن�سري اإىل اأن جممل هذه املعاين م�ج�دة يف تعريف ابن عا�س�ر، اإل اأنه 
مل يجمعها يف تعريفه املحدد الذي قدمه، واإمنا كانت متناثرة يف م�ا�سع 

خمتلفة وحتت عناوين متن�عة.



مقالت يف القت�ساد الإ�سالمي

16   www.giem.info  

الجمعية التونسية إلحياء التراث الزيتوني، مقال أخر شيوخ اإلسالم العالمة الشيخمحمد الطاهر ابن عاشور، . 1
تونس

2 .http://www.ezzitouna.net/index.php?page=30
د. طه جابر العلواني، من التعليل إلى المقاصد القرآنية العليا الحاكمة، إسالمية المعرفة، العدد 46.. 3
عارف عليمي، التشريع والواقع عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، التسفير الفني، صفاقص.. 4
محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، دار النفائس، األردن.. 5

المراجع والمصادر:

عرف ال�سيخ الطاهر بن عا�س�ر املقا�سد باأنها: "املعاين واحلكم امللح�ظة لل�سارع يف جميع 
اأحكام  ن�ع خا�س من  بالك�ن يف  ل تخت�س مالحظتها  اأو معظمها بحيث  الت�سريع  اأح�ال 
ال�سريعة، فيدخل يف هذا اأو�ساف ال�سريعة وغاياتها العامة واملعاين التي ل يخل� الت�سريع 
عن مالحظتها"، ثم تابع يف م��سع اآخر حتت عن�ان "املق�سد العام من الت�سريع": "اإذا 
نحن ا�ستقرينا م�اد ال�سريعة الإ�سالمية الدالة على مقا�سدها من الت�سريع ا�ستبان لنا من 
كليات دلئلها ومن جزئياتها امل�ستقرة اأن املق�سد العام من الت�سريع فيها ه� حفظ نظام 
العامل وا�ستدامة �سالحه ب�سالح املهيمن عليه وه� الإن�سان. وي�سمل �سالحه �سالح عقله 
و�سالح عمله و�سالح ما بني يديه من م�ج�دات العامل الذي يعي�س فيه"، ثم قال اأخريا يف 
م��سع ثالث: "ولقد علمنا ما اأراد من الإ�سالح املن�ه به جمرد �سالح العقيدة و�سالح العمل 
بالعبادة كما قد ُيت�هم، بل اأراد منه �سالح اأح�ال النا�س و�س�ؤونهم يف حياتهم الجتماعية. 
فاإن ق�له تعاىل }واإذا ت�ىل �سعى يف الأر�س ليف�سد فيها ويهلك احلرث والن�سل{ اأنباأنا اأن 

الف�ساد املحذر منه ه� اإف�ساد م�ج�دات هذا العامل".

واملتاأمل يف كالم ال�سيخ ابن عا�س�ر يالحظ اأن هناك اإ�سافات جديدة زيادة على ما قدمه 
الإمام ال�ساطبي يف امل�افقات ميكن تلخي�سها بالنقاط التالية:

•  تقدمي تعريف للمقا�سد.	
• اإدخال مفه�م اأو�ساف ال�سريعة وغاياتها العامة يف تعريف املقا�سد.	
• اإدخال مفه�م العامل وم�ج�داته كدلئل لإظهار اآثار املقا�سد.	

ال�سريعة  "مقا�سد  ابن عا�س�ر يف مقدمة كتابه  الإمام  اأن  اإىل  اأ�سرنا من قبل  ن�سري وكما 
الإ�سالمية" عّرف الت�سريع باأنه قان�ن الأمة، فاأدخل ُبْعد الأمة يف النظر اإىل الت�سريع.

اأنه  الت�سريع  من  العام  للمق�سد  عا�س�ر  ابن  ال�سيخ  تعريف  من  يبدو  اأخرى  ناحية  ومن 
يتحدث عن معنى )حفظ( نظام العامل.

اأمة قادرة على ا�ستح�سار منهج الإميان يف التعامل مع الك�ن  اإل ب�ج�د  ول يظهر الدين 
الحرتام  على  تبعث  وجدية  ال�سهادة،  من  متكن  وفعالية  احلجة،  يقيم  ب��س�ح  واحلياة 

وتغري بالقتداء.

ظلت ق�سية املقا�سد اأحد الأبعاد الغائبة عن الدرا�سات الإ�سالمية اأزمنة ط�يلة، ويقف يف 
مقدمة اأ�سباب هذا الغياب هيمنة النظر الكالمي املجرد والختالف يف التعليل. ولعل من 
اأبرز ما اأ�سافه ابن عا�س�ر ه� ذلك الن�ع من املقا�سد الذي خ�س�س له الق�سم الثالث من 
كتابه و�سماه "مقا�سد الت�سريع اخلا�سة باأن�اع املعامالت"، والذي �سنتحدث عنه باإجمال 

اأو بتف�سيل يليق باملقام يف الأجزاء املقبلة. واحلمد هلل رب العاملني
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النظام املايل الإ�صالمي والأزمة املالية العاملية
الدكت�ر اأحمد العجل�ين

اأكادميي وباحث متخ�س�س يف نظرية التم�يل الإ�سالمي 
وامل�سرفية الإ�سالمية

اأكدت الأزمة املالية باأن النظام املايل العاملي الراأ�سمايل لي�س حم�سنًا 
دول  اقت�ساديات  هددت  خطرية  م�ساكل  واجه  حيث  الأخطار،  �سد 
العامل كافة. وقد برزت نقاط �سعف هذا النظام ب�سكلها الأو�سح على 
�سكل ا�سطرابات يف الأ�س�اق املالية، واأ�س�اق النفط ب�سكل اأثر �سلبًا على 
ب�سبب  وذلك  الأر�سية،  الكرة  وجه  على  النا�س  لكل  الرفاهية  م�ست�ى 
التح�ل من القت�ساد احلقيقي اإىل القت�ساد املايل، حيث جتلت هذه 
امل�ساكل فيما يعرف بالأزمة املالية العاملية التي �سببتها اأ�ساليب التم�يل 
اإىل حد  ت�سل  التي  التقليدية  امل�ساربة  اأدوات  على  والعتماد  الرب�ية، 
املقامرة يف كثري منها، اإ�سافة لك�نها مبنية على �سعر الفائدة الرب�ي 
.كل ذلك اأدى اإىل بروز عالمات ا�ستفهام و�سك�ك كبرية ح�ل �سالحية 

النظام املايل الراأ�سمايل يف ا�ستغالل امل�ارد املالية مل�سلحة الب�سرية .

املايل  النظام  م�ساكل  من  فيه  العامل  يعاين  الذي  ال�قت  ذات  يف 
الراأ�سمايل ال�سائد فاإنه ي�سهد اأي�سًا ن�ساأة نظرية مت�يل جديدة ا�ستقت 

اأ�س�لها من الفكر القت�سادي الإ�سالمي.

اإن بروز نظرية التم�يل الإ�سالمي وتطبيقاتها العملية وانت�سارها ح�ل 
الذي يعر�س القت�ساد  الراأ�سمايل  للنظام املايل  العامل كبديل مقرتح 
التي تبحث يف  الدرا�سات املختلفة  اإىل  اإ�سافة  العاملي مل�ساكل خطرية، 
تنظيم عمل هذه امل�ؤ�س�سات والإ�سراف عليها؛ قد زاد من اأهمية العمل 
على حتديد املعامل الأ�سا�سية لهذه النظرية، واإبرازها من خالل حتديد 
املفاهيم والأطر التي تنظم عمل امل�سارف وم�ؤ�س�سات اخلدمات املالية 

الإ�سالمية التي ت�سكل حم�ر هذا النظام .

اأهميتها  وت�ساعفت  بالنت�سار  الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  اأخذت 
ترتكز  التي  الأ�سا�سية  املناطق  اإىل  بالإ�سافة  اأنها  اإذ  وعام�ديًا،  اأفقيُا 
اأوروبا  لت�سمل دول  اآ�سيا( ت��سعت  العربية وجن�ب �سرق  فيها )كالدول 
التعامل  تقبل  التي  الدول  لت�سل  واإفريقيا  املتحدة  وال�ليات  الغربية 
بهذا النمط احلديث اإىل اأكرث من 75 بلدًا. ف�ساًل عن تبني بع�س الدول 
اأن  واإيران.كما  كال�س�دان  كامل  ب�سكل  الإ�سالمي  القت�سادي  النظام 
دبي  م�سرف  من  ازداد  قد  القائمة  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  عدد 
الإ�سالمي فقط يف عام 1975 اإىل اأكرث من 300 م�ؤ�س�سة مالية اإ�سالمية 
تدير اأ�س�ًل تقدر بح�ايل 1500 بلي�ن دولر، وبن�سبة من� تزيد عن 15 

% �سن�يا.

وانح�سارها  العاملية  املالية  الأزمة  من  الأخطر  اجلانب  اجنالء  بعد 
)اإيجابية  اآثار  من  خلفته  ما  مناق�سة  بالإمكان  اأ�سبح  بلدان  عدة  يف 
املالية  الأزمة  مثلت  فقد  الإ�سالمية.  املالية  ال�سناعة  على  �سلبية(  اأو 
العاملية فر�سة ق�ية لطرح الت�ساوؤل ح�ل مدى اإمكانية ا�ستبدال النظام 

النظام  ب�سبب )1( خل�  الإ�سالمي؟  املايل  بالنظام  القائم  الراأ�سمايل 
الإ�سالمي وتطبيقاته من املمار�سات والأدوات التي مثلت ال�سبب املبا�سر 
والتعامل  الق�سري  والبيع  املالية  بامل�ستقات  كالتعامل  الأزمة  انفجار  يف 
بالفائدة  التعامل  ي�ستبعد  الإ�سالمي  املايل  النظام   )2( بالهام�س، 
التي مثلت �سعفًا هيكليًا يف ج�سم القت�ساد العاملي، و�سببت تراكمات 
اإىل ذروة الأزمة مبرور الزمن. وقد  العامل  اأو�سلت  َمَر�سية  اقت�سادية 
ظهرت وجهات نظر متحم�سة بهذا اخل�س��س تنادي بالتطبيق الف�ري 

للنظام املايل الإ�سالمي.

فاإنني  الإ�سالمي،  املايل  النظام  لتطبيق  والدع�ة  احلما�س  مقابل  يف 
اأوؤيد وجهة النظر التي تدع� اإىل الرتوي باحلكم ب�سالحية هذا النظام 
للتطبيق الف�ري، واإحالله بدل النظام املايل الراأ�سمايل وجدوى ذلك. 
فاإنه وعلى الرغم من اأن الإطار النظري الذي يعر�س من خالله النظام 
واملفكرين  الباحثني  من  كثري  من  بالإ�سادة  حظي  الإ�سالمي  املايل 
القت�ساديني من غري امل�سلمني اإ�سافة اإىل الباحثني من امل�سلمني، اإل اأن 
التطبيقات احلالية لالأ�ساليب الإ�سالمية يف التم�يل وال�ستثمار لي�ست 
اأكرث من حماكاة لالأ�ساليب الرب�ية، ول تتجاوز يف اأح�سن حالتها عملية 
" ت�سفية " لهذه العمليات من الربا. كما اأن حجم امل�سارف الإ�سالمية 
واأ�س�اق  امل�سرفية  الأ�س�اق  يف  يحدث  مبا  اأي�سًا-  –وتاأثرها  وتاأثريها 
راأ�س املال املحلية والدولية �سغري جدًا، ل يكاد يتجاوز ن�سبة ال 10% يف 

اأح�سن الأح�ال. 

النا�سج  غري  الإ�سالمي  املايل  النظام  اإحالل  عن  احلديث  جمرد  اإن 
والقت�ساد  الإ�سالمي  التم�يل  بفكرة  املغامرة  من  �سربًا  يعد  تطبيقيًا 
الإ�سالمي عم�مًا، واأ�ستطيع ت�سبيه ذلك مبن يّقِدم طفاًل �سغريًا ملنازلة 

بطل مالكمة من ال�زن الثقيل! 
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وهذا اأنا اأذكر بع�س املع�قات التي ت�اجه م�ؤ�س�سات النظام املايل التي 
النظام  تطبيق  نح�  الت�جه  من  وحتد  الإ�سالمية،  لل�سريعة  وفقًا  تعمل 

املايل الإ�سالمي يف ال�قت احلا�سر:

• ال�سريعة 	 اإطار  �سمن  يعمل  منظم  اإ�سالمي  مايل  مركز  ي�جد  ل 
الإ�سالمية: وبذلك يحرم امل�ؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية 
من وج�د و�سيط لت�س�ية اللتزامات املالية للتعامالت الدولية فيما 
بينها. كذلك يحرمها من ت�سريف ف�ائ�س اأم�الها يف ا�ستثمارات 

ق�سرية الأجل.

• بك�نها 	 الإ�سالمية  الدول  املال يف  لراأ�س  الثان�ية  الأ�س�اق  تت�سف 
النقد  باأ�س�اق  يتعلق  ال�سي�لة، وفيما  �سحلة )غري عميقة( وقليلة 
واأدواتها، فاإنها غري م�ج�دة اإ�سالمية كانت اأو رب�ية، وهذا ي�ؤدي 
بدورِه اإىل تراكم الأم�ال وتكدي�سها لدى امل�ؤ�س�سات املالية للحفاظ 
مما  ا�ستخدامها،  عدم  وبالتايل  ال�سي�لة،  من  اآمن  م�ست�ى  على 

ي�ؤثر على كفاءة هذه امل�ؤ�س�سات وقدرتها على تعظيم الرثوة.

• الإ�سالمية 	 امل�سارف  بني  والتعاون  التن�سيق  م�ست�ى  انخفا�س 
لإدارة راأ�س املال على �سعيد البلد ال�احد اأو على ال�سعيد الدويل، 
اإ�سافة اإىل عدم البتكار و�سعف القدرة على التط�ير يف الأدوات 

املالية ق�سرية الأجل التي ميكن اأن تك�ن و�سيلة لهذا التعاون.

• للمحا�سبة 	 اأنظمة  تط�ير  اإىل  الإ�سالمي  املايل  النظام  يحتاج 
واأ�س�ل  واأدوات  لعمليات  اخلا�سة  والطبيعة  تت�اءم  والتدقيق 
الثقة  لتعزيز  وذلك  الإ�سالمية،  املالية  وامل�ؤ�س�سات  امل�سارف 
اأعمال تلك  واإمكانية املراقبة على  ال�سفافية  من خالل مزيد من 
امل�ؤ�س�سات من قبل اجلهات الرقابية احلك�مية والأهلية اأو من قبل 
حتقيق  يف  اأ�سا�سٌي  ودوٌر  بالغة  اأهمية  املعايري  ولهذه  امل�ساهمني، 
التكامل ما بني امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، وت�فري بيئة منا�سبة 

من القب�ل لها يف امل�سرح املايل الدويل.

• امل�سارف 	 جتعل  ملزمة،  قرارات  ذات  دينية  �سلطة  وج�د  عدم 
�سرعية،  جلان  تعيني  اإىل  تلجاأ  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات 
الفتاوى  واإ�سدار  الدين  راأي  لبيان  ال�سريعة  بع�س�ية بع�س علماء 
بخ�س��س تعامالت هذه امل�ؤ�س�سات واأدواتها.و تختلف الآراء التي 
تبديها جلان الرقابة ال�سرعية من م�ؤ�س�سة لأخرى ومن بلد لأخر 
ب�سبب اختالف وتن�ع املدار�س الفقهية، فقد ي�جد اأ�سل�ب م�سم�ح 
للتعامل به اأو اأداة مالية معينة مباحة للتعامل يف بلد ما، ول جند 
لآخر  م�سرف  من  يختلف  قد  الأمر  اأن  وحتى  اآخر،  بلد  يف  ذلك 
يف نف�س البلد. وهذا يحرم م�ؤ�س�سات النظام الإ�سالمي من وحدة 
فيما  والدويل  املحلي  والتعاون  التن�سيق  واإمكانية  الفقهي،  الراأي 

بني هذه امل�ؤ�س�سات.

• املالية 	 امل�ؤ�س�سات  ن�ساأت  منذ  برزت  حديثة  قدمية  م�سكلة  هناك 
الك�ادر  كفاية  بعدم  ب�سكل خا�س( متثلت  )امل�سارف  الإ�سالمية 
النظام  اأدوات  مع  للتعامل  و�سرعيًا  وعلميًا  فنيًا  امل�ؤهلة  الب�سرية 
اإبداع  اإمكانية  عن  ف�ساًل  بها،  التعامل  وكيفية  الإ�سالمي،  املايل 

اأدوات واأ�ساليب مالية �سرعية حديثة.

متثل ندرة امل�ظفني املحرتفني ذوي اخللفية ال�سرعية)علمًا والتزامًا( 
وامل�ؤ�س�سات  امل�سارف  مقدرة  من  حتد  اأن  ميكن  عقبة  املالية  واخلربة 

املالية الإ�سالمية على تط�ير نف�سها وحتقيق النم� والزدهار.

بغريب ول معيب على نظام يطبق حديثًا  لي�س  املع�قات  اإن وج�د هذه 
يف ظل بيئة اعتادت التعامل بالنظام التقليدي منذ مئات ال�سنني، حيث 
يلزم تعديل هنا وت�سحيح هناك حتى يتم تكييف الأدوات وامل�ؤ�س�سات 
وبالتايل  اأ�سا�سه.  على  التعامل  وكيفية  النظام،  هذا  مع  والأفراد 
اإزالة هذه املع�قات على م�ست�ى امل�سارف  ال�سعي نح�  باأن  اأرى  فاإنني 
اأكرث  الإ�سالمية  البلدان  م�ست�ى  وعلى  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات 
جدوى من ت�س�يق النظام املايل الإ�سالمي غري النا�سج جتريبيًا – كما 

اأ�سلفت – للعامل وتقدميه على اأنه احلل مل�ساكل العامل القت�سادية.
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مفهوم العقوبة

اإذا كانت العق�بات بكل �س�رها اأذى ملن تْنزل به، فهي يف اآثارها رحمة 
باملجتمع، ول�سنا نريد من الرحمة تلك ال�سفقـة التي تنبعث من النفعال 
النف�سي، بل نريد من الرحمة العاّمة بالّنا�س اأجمعني التي ل تفرق بني 
جن�س وجن�س وهذا ما َعَناُه الر�س�ل الكرمي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأكرثت من ذكر  اأ�سحابه، فقال�ا: يا ر�س�ل اهلل قد  عندما �ساأله بع�س 
واأزواجنا، فقال عليه ال�سالة وال�سالم: »  اأبناءنا  واإّنا نرحم  الرحمـة، 

اإّنه لي�س برحمة اأحدكم �ساحبه، ولكّنها رحمة الّنا�س رحمًة عاّمًة«1.

والنفعال  الرحمة  بني  و�سـلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  مّيز  وبذلك 
وحلكم  العقل  حلكم  ا�ستجابة  وهي  تعم،  التي  هي  فالرحمـة  النف�سي 

ال�سرع، ولي�ست ا�ستجابة حلكم العاطفة املجردة.

العق�بة يف اللغة: اجلزاء على الذنب، ويقال لها اأي�سًا: العقاب2.

وهي يف الفقه: احلّد والتعزير3.

ُيَحاِرُب�َن اهلّلَ  اّلِذيَن  ا َجَزاآُء  واأ�سل م�سروعية العق�بة ق�له تعاىل: (اإمِّنَ
ّلُب�ْا اأَْو ُتَقّطَع اأَْيِديِهْم  َوَر�ُس�َلُه َوَي�ْسَعْ�َن يِف الأْر�ِس َف�َسادًا اأَن ُيَقّتُل�ْا اأَْو ُي�سَ
َواأَْرُجُلُهم ّمْن ِخالٍف اأَْو ُينَفْ�ْا ِمَن الأْر�ِس َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي يِف الّدْنَيا َوَلُهْم 

يِف الآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم)املائدة: 33(. 

وحديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الذي اأخرجه م�سلم: »ل� اأنَّ فاطمة 
بنت حممد �سرقت لقطعت يدها«4.

هذا وقد �سرع الإ�سالم العق�بة الرادعة ملن ميدُّ يده بالعدوان اإىل اأم�ال 
الّنا�س فياأكلها بالباطل، ول يرد احلق�ق اإىل اأ�سحابها حتى يقي اأبناء 

املجتمع من عدوانه و�سرره.

�سفات العقوبة ال�سرعية:
مل يجعل الإ�سالم العق�بة انتقامًا، اأو حتقريًا، ومل ُيرد الإ�سالم بالعق�بة 
هدر كرامة الإن�سان وحرمته، بل �سرع الإ�سالم العق�بات �سمن �س�ابط 
هذه  فمن  اأجله،  من  �ُسرعت  الذي  الأمر  عن  تخرج  ل  حتى  و�سفات 

ال�سفات ما يلي: 

العق�بـة . 1 كانت  وقعت  فاإذا  وق�عها،  قبل  اجلرمية  تردع  اأن 
بهذا  فتك�ن  الفعل،  تكرير  عن  لغريه  رادعة  للجاين  م�ؤدبـة 

جزاء على ما م�سى، ودفعًا عن امل�ستقبل.
اأن تك�ن على قدر احلاجة يف الت�سديد والتخفيف، فقد راعت . 2

ول  نق�س  بال  به  اجلاين  انزجار  يظن  الذي  القدر  ال�سريعة 
زيادة.

ت�سافرت . 3 فقد  وال�ست�سالح،  بالتق�مي  العق�بة  تت�سف  اأن 
كالتعذيب،  ال�سيئة،  املعاين  من  منعها  على  الن�س��س 
والتحقري، والق�س�ة، وقررت فيها الأهداف ال�سامية، والغايات 
الكرمية4. جاء يف احلديث ال�سحيح: »اإّن اهلل كتب الإح�سان 

على كلِّ �سيء، فاإذا قتلتم فاأح�سن�ا الِقْتَلة« ه.
اأن تك�ن العق�بة مقدرة ومفّ��سة اإىل راأي احلاكم يف التقرير؛ . 4

وجرائم  وقت،  كل  يف  وخطرية  معل�مة  احلدود  جرائم  لأن 
اأّما  احلياة6.  تط�ر  مع  تتجدد  بل  حم�س�رة،  غري  التعزير 
العق�بة يف القان�ن ال��سعي فينطلق اأ�سل فكرة العق�بة من رد 

فعل املجتمع على ال�سل�ك اخلاطئ جُتاَهـه7.

العقوبة يف االإ�سالم والغاية منها
اإن ال�سريعة الإ�سالمية تت�سل ق�انينها بقان�ن ال�سل�ك الإن�ساين العام، 
فاأحكامها تتفق مع قان�ن الأخالق، والف�سيلة وهي ُتعاقب على ما ُيرتكب 
اأخروي.  وعقاب  دني�ي  عقاب  ق�سمان:  عقابها  اأن  بيد  الرذائل،  من 
التي  بالأحاديث  وذلك  للمماطل  الأخروية  العق�بة  عن  �سيك�ن  التكلم 
حتذر من املماطلة واأنها ظلم والظلم ظلمات ي�م القيامة، اأما العق�بة 

الدني�ية ف�ساأحتدث عنها يف مقالت قادمة اإن �ساء اهلل تعاىل.

الأفراد  يجعل  فه�  جليلة،  مزايا  له  بال�سمري  الق�انني  ات�سال  اأن  كما 
الأُلفة  ْيني ق�يت  الدِّ يف وقاية نف�سية من اجلرمية، واإذا ترّبى ال�سمري 
ال�ق�ع  من  اجلرمية  مينع  مل  اإذا  ال�سمري  فاإّن  وكذلك  احلقد،  وذهب 

فاإّنه ي�سهل الإثبات. 

وفائدة ال�سمري كذلك اأّن الذي يك�ن عنده بقية من الدين يعرتيه الندم 
ما  به جزاء  حّلت  التي  تعاىل  اهلل  عق�بة  لأنها  به؛  العق�بة  اإْنزال  عند 
اقرتف، واإذا كان الندم فاإّن احتمال الت�بة يك�ن قريبًا، لأن الندم اأول 
طريق الت�بـة، ذلك اأّن اإميانه بالي�م الآخر، واأّنه �سُيجازى عّما يفعل من 
خري اأو �سرٍّ مع اأن عقاب الدنيا يدفعه اإىل الإذعان، ثّم الر�سا مبا عاقبه 

به اهلل، ثّم الندم، ثّم كمال الت�بة.

اأفلت  اإذا  املجرم  اأّن  الب�سرية  الق�انني  تطبيقات  يف  املالحظ  من  واإّن 
من العقاب ازداد �سراوة، واإن ُع�قب بال�سجن اأمدًا طال اأو ق�سر فاإّنه 
يخرج منه وقد ا�ستّد اأذاه، وا�ستباح اأم�ال الّنا�س وكرامتهم ودماءهم؛ 

الدكت�ر عمر الزعبي
دكت�راه يف املعامالت املالية والقان�ن

مدر�س يف كليتي الآداب والرتبية بجامعة البعث
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اإذ ل دين يردع ول  لأنه يف ال�سجن تنهار اآدميته فينهار معها �سمريه، 
خلق مينع، ول اإلف يقرب، ول �سمري يهذب.

ْين مبقدار  ولذلك يكرث الإجرام واأكل اأم�ال الّنا�س، واملماطلة يف اأداء الدَّ
ابتعاد الق�انني عن الدين ومبقدار ُبعد القل�ب عن الإميان8.

الغاية من العق�بة:

 اإّن الغاية من العقاب يف الفقه الإ�سالمي اأمران اثنان: حمايُة الف�سيلة 
اأو  العاّمة  واملنفعُة  اأوًل،  الرذيلُة  فيه  تتحكم  اأن  من  املجتمع  وحماية 

امل�سلحة ثانيًا.

ولذلك فما من ُحكم يف الإ�سالم اإل كان فيه م�سلحة الّنا�س، لذا يق�ل 
ُدوِر  اهلل تبارك تعاىل: )َقْد َجاآَءْتُكْم ّمْ�ِعَظٌة ّمن ّرّبُكْم َو�ِسَفاآٌء مّلَا يِف ال�سّ

َوُهًدى َوَرْحَمٌة ّلْلُم�ؤِْمِننَي( ي�ن�س: 57.

الف�ساد ممن�ع بحكم  اأّن  تدّل على  الكثرية  القراآنية  الن�س��س  اأّن  كما 
َي�ْسُعُروَن(  ّل  َوَلِكن  امْلُْف�ِسُدوَن  ُهُم  اإِّنُهْم  )اأَلآ  تعاىل:  اهلل  فقال  ال�سرع، 

البقرة: 12.

َف�َسادًا..(  َوَل  الأْر�ِس  يِف  ُعُلّ�ًا  ُيِريُدوَن  امل�ؤمنني:)َل  اهلل  و�سف  وقد 
الق�س�س: 83.

اأبناء  وحماية  الف�سيلة،  حماية  هي  العق�بة  من  الغاية  فاإّن  وبالتايل 
املجتمع من النحراف، وجلب املنفعة العاّمة لالأفراد يف املجتمع.

اإذن هي تق�مي للفرد ولي�س انتقامًا كما يتهم غرينا ال�سريعة الإ�سالمية، 
بل املق�س�د من العقاب التهذيب والإ�سالح لنف�س املنحرف. 

والفرق بني النتقام والتق�مي يظهر من وجهني:
• فعله 	 ما  بني  بامل�ساواة  املنتقم  فيه  يتقيد  ل  النتقام  اأّن 

املجرم وبني العقاب الّنازل به، اأّما التق�مي فاإّنه يّتجه اإىل 
امل�ساواة بني اجلرمية والعق�بة م�ساواًة دقيقًة.

• �سق�ا 	 اإذا  رعاياهم  على  املل�ك  من  يقع  كان  النتقام  اأن 
النتقام  كان  فاإّنه  الأمراء،  اأحد  قتل  اأو  الطاعة،  ع�سا 
ي�س�ب اإىل اجلناة، اأو من ي�ستبه يف اأمرهم، في�ؤخذ الربيء 
بظلم ال�سقيم، وي��سع ال�سيف م��سع الربء وال�سقم، وكان 
يقع النتقام بني الّنا�س بع�سهم مع بع�س، حيث ي�سطرب 
الأمُر، ويك�ن ال�سعيف خا�سعًا لبط�س الق�ي، ول ح�ل له 

اأمامه، وهذا بخالف التق�مي املق�س�د من العق�بة.
• الإ�سالمية 	 ال�سريعة  بني  الف�ارق  نذكر  اأن  بقي  اأخريًا، 

والقان�ن ال��سعي من حيث:
• ب�سمري 	 يت�سل  اأدبي  فيها  اجلزاء  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن 

الإن�سان، بينما القان�ن اجلزاء فيه مادي ي�سيب الإن�سان 
يف ماله وبدنه اأو حريته.

• بينما 	 والنيات،  باملقا�سد  تت�سل  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن 
القان�ن يت�سل بالأفعال املجردة.

• نح� 	 بال�سخ�س  بال�سم�  تتجه  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن 
باملجتمع  يْنزل�ن  للذين  حّدًا  ي�سع  القان�ن  بينما  الكمال، 

اإىل ال�سالل فيمنع النحدار الإن�ساين.
• بينما 	 وال�سم�،  ال�سماء  اإىل  تتجه  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن 

الأر�س  اإىل  يه�ي  ل  حتى  املجتمع  ت�ازن  يحفظ  القان�ن 
متحطمًا، ي�سيع الإف�ساد يف ج�سمه.

يف  الأ�سل  اأن  يعترب  الذي  القان�ين  الفكر  بني  التالقي  هذا  من  نرى 
اأن نقرر ت�افقًا  اأو املنفعـة مع ال�سريعة، ول ميكننا  العقاب ه� العدالـة 
الّنا�س  بني  القائمة  الأو�ساع  من  اأحكامه  ي�ستمد  الذي  القان�ن  بني 
وانحرافهم؛ لأّن ذلك ل يتفق مع ال�سريعة يف غايته وفكرته؛ لأّنه يقر ما 
اإر�ساء  القان�ن  الّنا�س، وغاية  عليه الإن�سان، وال�سريعة جاءت لتهذيب 

الّنا�س، وغاية ال�سريعة اإر�ساء اهلل �سبحانه وتعاىل.

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.. 1
الرازي، مختار الصحاح، مادة: عقب.. 2
متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، رقم )3288(، ومسلم في صحيحه، رقم . 3

.)1688(
ابن فرحون، تبصرة الحكام، )2/301(.. 4
أخرجه مسلم في صحيحه، رقم )1955(.. 5
الماوردي، األحكام السلطانية، )ص223_233(، . 6
جامعة . 7 طبع  المقارن،  الجنائي  الفقه  في  معمقة  دراسـات  الوهاب،  د.عبد  حومد، 

الكويت، 1978م، )ص135(.
القاهرة، . 8 الفقه اإلسـالمي، )ص18_21(، باختصار،  العقوبة في  أبو زهرة، محمد، 

دار الفكر العربي، الت، الط.
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نحو نظام اقت�صاد اإ�صالمي عاملي

خدمة  اأهدافه:  اأ�سمى  من  ونبيل  نزيه  اقت�ساد  الإ�سالمي  القت�ساد 
امل�سلحة العامة اأي م�سلحة البالد والعباد. وه� اقت�ساد يربي املجتمع 
احلق�ق  وتبيان  امل�س�ؤولية  وحتّمل  اخلري  وحب  والإيثار،  التكافل،  على 

واللتزامات بني اأفراد الأمة ال�احدة.

اإّل  الغربي،  الأ�سا�سية لالقت�ساد  الك�سب والغنى من احل�افز  واإن كان 
اأّن اأ�س�س القت�ساد الإ�سالمي تختلف متاما لتجعل غايتها ازدهار الأمم 

ورخاء اأفرادها.

 لقد ثبت مّما ل يرتك جمال لل�سّك اأّن النظام الإ�سالمي ه� اأرفع النظم 
القت�سادية �ساأنا واأكرثه نفعا للمجتمعات وال�سع�ب يف حني جتّلت م�سار 
النف��س  يف  زرعت  التي  وال�سي�عية  الراأ�سمالية  القت�سادية:  النظم 
عّم  فما  الطبقية،  وبروز  املال  اأ�سحاب  و�سيطرة  التمّلك  وحّب  الأنانية 
الفراغ الروحي اأو القحط الروحي وال�سقاء النف�سي والفاقة واحلرمان 
القت�ساد  عن  لتخليها  اإّل  العربية  ال�سع�ب  ومنها  العامل  �سع�ب 
الإ�سالمي واإتباعها لقت�ساد غربي دخيل اأ�سا�سه الربح عن طريق الربا 
وه� ما حّرمه الإ�سالم حترميا قاطعا وجاء التحذير من الربا يف اأكرث 
اإّل كما يق�م  اآية منها ق�له تعاىل: )الذين ياأكل�ن الّربا ل يق�م�ن  من 
الذي يتخّبطه ال�سيطان من امل�ّس ذلك باأّنهم قال�ا اإمّنا البيع مثل الّربا 
ّرّبه فانتهى فله ما  واأحّل اهلل البيع وحّرم الّربا فمن جاءه م�عظة من 
�سلف واأمره اإىل اهلل ومن عاد فاأولئك اأ�سحاب الّنار هم فيها خالدون( 

�س�رة البقرة الآية 275.

لتق�سي  وتدّمر  حترق  نف�سها  النار  هي  بل  بالنار،  عادة  ت�سّبه  والربا 
على الأخ�سر والياب�س ومنها املق�مات والعادات احل�سنة والقيم النبيلة 
لذلك عندما تبناها العامل ابتلي باحلروب والفقر وال�يالت، وهي نتيجة 

حتمية ملخالفات الن�اهي الإلهية.

الفرد  م�سلحة  بني  دائما  الرابطة  هي  القت�سادية  الإ�سالم  فنظرية 
بظه�ر  املجتمع  ت�ازن  يختل  فال  العدل،  ليك�ن  اجلماعة  وم�سلحة 

الطبقية التي ت�ّلد عادة الظلم والكراهية بني اأفراد املجتمع.

تلغيها،  بامللكية اخلا�سة، ول  باأحكام �سامية تعرتف  الإ�سالم  لقد جاء 
وا�سعا  الإ�سالم  واأ�ّس�س  الربا،  فائدة  وحترمي  الزكاة  ب�ج�ب  وهذبها 
والفكر  يت�سامى  امل�ست�ى  رفيع  نح�  على  القت�سادية  العدالة  ق�اعد 

الإن�ساين ليفهمه، ويّتبعه.

اإذ قّرر الإ�سالم منع الحتكار وكنز الأم�ال وتخزينها وال�ستغالل الب�سع 
ت مبادئه ال�سمحة على امل�ساواة، وتداول املجتمع للرثوة  بغري عمل، ون�سّ

واملحرومني  للفقراء  يك�ن  اأن  وقّرر  الأغنياء،  بني  ُدْولة  ت�سري  ل  حتى 
ن�سيبا �سن�يا ل يقّل عن جزء من اأربعني جزءا من ثروة الأمة كّلها وقد 

ة باأمر احلاكم وعطاء املح�سنني. ت�ساعف احل�سّ

الأوىل على ت�فري  امل�س�ؤولة  الدولة  الإ�سالمي يق�م على اعتبار  وال�سند 
اأفراد  لكافة  الكرمي  العي�س  بحق  والتكفل  العمل  اأي  الك�سب  اأ�سباب 

املجتمع )ال�سعب(.

اأّن  اإّل  جمة  ف�ائد  من  الإ�سالمي  القت�سادي  النظام  يف  ما  ورغم 
الغربي  الرب�ي  للنظام  مّتجهة  تركته  الإ�سالمية  العربية  الدول  معظم 
الراأ�سمايل واملارك�سي، وهذا ما �ساعف من وهن الأمة وحرمانها وفقر 
�سع�بها رغم ما متتلكه من اأم�ال طائلة! ففي حني ابتعدنا نحن امل�سلمني 
اإىل  يتفطن�ن  الغرب  عقالء  بداأ  ورقينا  ازدهارنا  فيه  �سليم  نظام  عن 
املالية  الأزمات  عالج  يف  واأهميته  الإ�سالمي  القت�سادي  النظام  قيمة 
اإذ اأ�سارت الباحثة القت�سادية الإيطالية )ل�وريتا نابلي�ين( اإىل اأهمية 
اأّن  اإىل  م�سرية  الغربي  القت�ساد  اإنقاذ  يف  ودوره  الإ�سالمي  التم�يل 
الت�ازن يف الأ�س�اق املالية ميكن الت��سل اإليه بف�سل التم�يل الإ�سالمي 
بعد حتطيم الت�سنيف الغربي الذي ي�سبه القت�ساد الإ�سالمي بالإرهاب 
التم�يل الإ�سالمي ه� القطاع الأكرث ديناميكية يف  "ل�وريتا" اأن  وراأت 
عامل املال الك�ين ذاكرة اأّن امل�سارف الإ�سالمية ميكن اأن ت�سبح البديل 

املنا�سب للبن�ك الغربية.

نادية �سني�ين
ماج�ستري يف الإعالم/ اإعالمية جزائرية
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 كما اأوردت �سحيفة )اآر بي ديلي( الرو�سية يف تقرير �سحفي بعن�ان: 
"جناح البن�ك الإ�سالمية يف م�اجهة الأزمة املالية العاملية" داعية اإىل 
من  للتخل�س  كحّل  القت�سادي  املجال  يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  تطبيق 
التي  القت�سادية  الكارثة  وراء  يقف  الذي  الراأ�سمايل  النظام  براثن 

تخيم على العامل.

جملة  حترير  رئي�س   )Bea fils Vincent فان�س�ن  )ب�في�س  وكتب 
القراآن(  اأو  )البابا  بعن�ان  م��س�عًا   -)Challenger )ت�سالينجز 
اأننا بحاجة اأكرث  "اأظن  مت�سائال فيه عن اأخالقية الراأ�سمالية؟ قائال: 
يف هذه الأزمة اإىل قراءة القراآن بدًل من الإجنيل لفهم ما يحدث بنا 
القائم�ن على م�سارفنا احرتام ما ورد  ل� حاول  ومب�سارفنا م�سيفا: 
يف القراآن من تعاليم واأحكام وطبق�ها، ما حّل بنا ما حّل من ك�ارث 
واأزمات، وما و�سل بنا احلال اإىل هذا ال��سع املزري؛ لأن النق�د ل تلد 

النق�د".

 كما طالب )رولن ل�سكني Roland Laskine( رئي�س حترير �سحيفة 
)ل�ج�رنال د فينان�س Le Journal des finances( يف مقال له بعن�ان: 
)هل تاأهلت وول �سرتيت لعتناق مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية؟ ب�سرورة 
تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية يف املجال املايل والقت�سادي ل��سع حّد لهذه 
الأزمة التي تهّز اأ�س�اق العامل جراء التالعب بق�اعد التعامل والإفراط 

يف امل�ساربات ال�همية غري امل�سروعة.

 ،»Observatory Romano �كما ن�سرت �سحيفة »اأوب�سريفات�ري رومان
النظام  من  واأفكار  »مقرتحات  بعن�ان  مقاًل  الفاتيكان  با�سم  الناطقة 
م�ساهمة  اإمكانية  فيه  طرحت  املتاأزم«  الغرب  اإىل  الإ�سالمي  املايل 
النظام امل�سريف الإ�سالمي يف اإعادة تاأ�سي�س النظام الغربي عرب ل�ائح 

وق�انني جديدة حتكم عمله لتجاوز الأزمة املالية العاملية.

الإ�سالمي  امل�سريف  النظام  �سم  اإىل  الفرن�سي  ال�سي�خ  جمل�س  ودعا 
للنظام امل�سريف يف فرن�سا قائال يف تقرير اأعدته جلنة تعنى بال�س�ؤون 
ق�اعد  على  يعتمد  الذي  امل�سريف  النظام  "اأن  املجل�س:  يف  املالية 
م�ستمّدة من ال�سريعة الإ�سالمية مريح للجميع م�سلمني وغري م�سلمني" 
واأ�ساف التقرير ال�سادر عن جلنة املالية ومراقبة امليزانية واحل�سابات 
القت�سادية للدولة باملجل�س م�ؤكدا اأن هذا النظام امل�سريف الذي يعي�س 

ازدهارا وا�سحا قابل للتطبيق يف فرن�سا.

وخرباء  باحثني  عن  ال�سادرة  والت�سريحات  الروؤى  هذه  مثل  وما 
النظام  تطبيق  على  حتّث  والتي  غربيني  اقت�ساديني  ومفكرين 
التي جتتاح  الأزمة القت�سادية اخلانقة  الإ�سالمي لتجاوز  القت�سادي 
اأوروبا قاطبة اإّل م�ؤ�ّسر ودليل قاطع على اأّنه ل ي�سّح اإّل ال�سحيح واأّن 
الأ�سّح  ه�  فيه  جاء  ما  تطبيق  واأّن  احلق،  الدين  ه�  الإ�سالمي  الدين 
والأفيد للعرب والغرب معا، فال عجب اأن ي�س�د النظام الإ�سالمي العامل 

قريبا واأن يحكم الإ�سالم ي�ما ما اأكيد. باإذن اهلل.
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بع�ض مالمح الإعجاز القراآين القت�صادي
يف معاجلة الأزمة املالية العاملية 

ثانيا: التوريق وانعدام القب�ص احلقيقي: 
 securitization الت�سكيك  مفه�م  ظهر  وقد  الت�سكيك،  عليه  يطلق 
يف الع�سر احلديث يف ال�ليات املتحدة عام 1880م، وكان يق�سد منه 
لت�سمل كافة  الت�سكيك  الدي�ن والره�نات، ثم حت�لت عملية  ت�سكيك 
الأ�س�ل املالية، واأطلق بع�سهم على هذه العملية م�سمى ال�سنددة، وذلك 
�س�ق  تداولها يف  يتم  اإىل �سك�ك  الإنتاجية  الأ�س�ل  اأو  الدي�ن  بتح�يل 

ثان�ية 1.

وتتم عملية الت�سكيك من خالل قيام م�ؤ�س�سة ما بتجميع اأ�س�لها غري 
باإ�سدار  تق�م  اأخرى  م�ؤ�س�سة  اأو  �سندوق  اإىل  ملكيتها  وحت�يل  ال�سائلة 
يف  للتداول  باإتاحتها  تق�م  ثم  ومن  الأ�س�ل،  تلك  ت�ساندها  �سك�ك 
الأ�س�اق املالية، بعد اأن يتم ت�سنيفها ائتمانيا 2، وكذلك بعد خ�س�عها 

لعدد من الإجراءات الفنية.

الدي�ن  �سندات  وطرح  الدي�ن،  بت�ريق  اأمريكا  يف  البن�ك  قامت  وقد 
وقام  املره�نة،  العقارات  ب�سمان  الثان�ية  املالية  الأوراق  اأ�س�اق  يف 
وقامت  التاأمني،  �سركات  لدى  عليها  بالتاأمني  ال�سندات  هذه  اأ�سحاب 
البن�ك بتم�يل قرو�س جديدة ب�سمان �سندات الدين امل�ؤمنة، وعندما 
تعرث اأ�سحاب العقارات يف �سداد دي�نهم ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الفائدة، 
تده�رت قيمة هذه ال�سندات، وانخف�ست الثقة فيها، مما اأدى اإىل تده�ر 
التاأمني. وملا قامت  اإفال�س �سركات  لل�سركات، وبالتايل  املالية  الأ�س�ل 
املالية  مراكزها  لتغطية  املايل  ال�س�ق  من  ا�ستثماراتها  ب�سحب  البن�ك 

املتده�رة ب�سبب خ�سائرها امل�ستمرة، انهار ال�س�ق املايل وامل�سريف.

وب�سكل خمت�سر ميكن ت��سيح اأ�سباب النهيار يف النقاط التالية:
• ارتفاع 	 ب�سبب  الأق�ساط  دفع  عن  امل�ساكن  اأ�سحاب  عجز 

الف�ائد. 
• عر�س امل�ساكن للبيع دون وج�د م�سرتين.	
• ت�قف م�ؤ�س�سات الرهن العقاري عن منح القرو�س العقارية.	
• انك�ساف �سندات الرهن العقاري وتده�ر قيمها.	
• رج�ع حملة ال�سندات على �سركات التاأمني لتغطية قيمتها.	
• اإفال�س �سركات التاأمني.	
• فقدان ال�سندات قيمتها بالكامل.	
• اإفال�س البن�ك التي اأخذت ال�سندات ك�سمانات.	

• فقدان الثقة بني البن�ك.	
• ت�قف الإقرا�س والقرتا�س بني البن�ك..	
• ف�سل احلك�مة الأمريكية يف وقف التده�ر.	
• انت�سار فقدان الثقة اإىل معظم البن�ك العاملية.	

اأن  الق�ل  لأمكن  الت�ريق  تتفرع عن  والتي  ال�سابقة  الأ�سباب  تاأملنا  ول� 
انعدام  اإىل  الفائدة  و�سعر  الربا  اإىل  اإ�سافة  تع�د  الع�امل  هذه  معظم 
املقامرات  على  تق�م  العاملية  املالية  فالقت�سادات  احلقيقي،  القب�س 
مقابل  الدي�ن  وبيع  امل�ؤ�سرات  بيع  وعلى  ال�همية،  والبي�ع  واملراهنات 
الدي�ن وبيع اخليارات وامل�ستقبليات والعق�د الآجلة، وجميع هذه البي�ع 
ل يتحقق فيها قب�سا ملبيع، ول انتقال ل�سلعة، كل ما يف الأمر، ه� اأن اأحد 

الطرفني يجني اأرباحا، والآخر يخ�سر.

ثالثا: فقدان الثقة وعدم انظار املع�سرين:
اإن عدم وج�د نظام لإنظار املع�سرين عجل يف انهيار الثقة وتده�ر قيم 
اأدى اإىل تده�ر قيمة ال�سندات، وبالتايل انهيار البن�ك  العقارات مما 

وامل�ؤ�س�سات املالية املرتبطة بها.

اقت�سادية متنع القت�ساد  اأداة حت�ط  ي�سكل  املع�سرين  اإنظار  اإن مبداأ 
الق�مي من النهيار وال�سق�ط يف براثن الك�ساد العظيم.

رابعا: �سوء توزيع الرثوة:
اأكرث مما  اأكرث من 350 مليارديرا ميتلك�ن  املتحدة  ال�ليات  ي�جد يف 
النا�س ه�  التفاوت احلاد بني  اإن هذا   ..  3 العامل  ميتلكه ن�سف �سكان 
ظلم  من  عليه  ي�ستمل  مبا  القت�سادية،  والأزمات  امل�سكالت  اأ�سا�س 

وا�ستغالل للعمال وبالتايل من بطالة وك�ساد.

وليت الأمر وقف عند هذا احلد من التفاوت احلاد و�س�ء الت�زيع، ففي 
العاملية  ال�سخ�سيات  كبار  اجتمع  املا�سي  القرن  من  الت�سعينات  نهاية 
من اأ�سحاب ال�سركات الكربى يف فندق فريم�نت يف �سان فران�سي�سك� 

لري�سم�ا معامل القرن احلادي والع�سرين.

خالل  من  تتحقق  التي  الفلكية  الأرباح  تاأثري  وحتت  ه�ؤلء  راأى  وقد   
الأ�س�اق املالية والنقدية، ورغبة يف زيادة هذه الأرباح من خالل خف�س 
التكاليف وبخا�سة اأج�ر العمال، راأوا اأن 20% من حجم العمالة املت�افرة 
يف العامل تكفي لت�سيري القت�ساد العاملي يف القرن احلادي والع�سرين، 

احللقة )3( 

اأ. د/ كمال ت�فيق حطاب 
وكيل اجلامعة لل�س�ؤون الأكادميية - جامعة املدينة العاملية 
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ل  اأنه  ومعنى ذلك  العامل..  العمال يف  اإىل 80% من  وبالتايل ل حاجة 
ميكن  الذي  ال�قت  يف  املاليني  مئات  ورمبا  املاليني  لت�ظيف  حاجة 

ال�ستغناء عنهم وت�فري اأج�رهم.

�س�مان  وهارالد  بيرتمارتني  هان�سن  من  كل  الجتماع  هذا  ح�سر  وقد 
م�ؤلفا كتاب فخ الع�ملة واأ�سارا يف كتابهما اإىل ما دار يف هذا الجتماع، 

وما خطط له احلا�سرون ح�ل م�ستقبل العمالة.

ه�  واإمنا  والفقراء،  الأغنياء  بني  حادا  طبيعيا  تفاوتا  لي�ست  فامل�ساألة 
ق�ة  اإىل  بحاجة  يع�دوا  مل  الأغنياء  فه�ؤلء  وم�سطنع،  خمطط  تفاوت 
العمل، فاأرباحهم الفلكية يف الأ�س�اق املالية تغنيهم عن اإقامة امل�سانع 
التح�ط و�سناديق  اأو غريها، فها هي �سناديق  ال�سركات  اأو  املزارع  اأو 
ه�  يحتاج�نه  ما  كل  عناء،  اأدنى  دون  املليارات  لهم  حتقق  ال�ستثمار 
مدراء مالي�ن يجيدون لعبة املخاطر بحيث ي�سارب�ن يف الأ�س�اق املالية 

م�ستخدمني اأرقى و�سائل التح�ط التي حت�ل دون حدوث اخل�سائر.

وبالرغم من اأنهم بذل�ا اأف�سل طاقاتهم، ووظف�ا عباقرة املال وعباقرة 
اإل  املخاطر،  واإدارة  الريا�سيات  يف   4 ن�بل  ج�ائز  وحملة  الريا�سيات 
بهم  حلقت  فقد  املعا�سرة،  املالية  الأزمة  نتائج  من  ي�سلم�ا  مل  اأنهم 
خ�سائر باملليارات، ولكن حجم التاأثري على الفقراء وعلى �سع�ب العامل 

الثالث كان كارثيا. 

ل  ال�سعادة  اأن  ظن�ا  حتى  �سه�اتهم  اإ�سباع  يف  الراأ�سمالي�ن  بالغ  لقد 
تتحقق اإل باإ�سباع اللذة، واأنه ل �سبيل اإىل ذلك اإل بزيادة ال�ستهالك 
الفقراء  ح�ساب  على  ذلك  كان  ول�  الأرباح،  وزيادة  املنفعة  وتعظيم 

واملعدمني واملحرومني.

خام�سا: اكتناز االأموال: 
امل�ساربة  بدافع  بالنق�د  الحتفاظ  ه�  القت�سادي  باملعنى  الكتناز 
اأو احتفاظ بنق�د عاطلة غري  واحليطة، فه� طلب على النق�د لل�سي�لة 

متداولة 5. 

هذه  حب�ست  فاإذا  واخلدمات،  ال�سلع  انتقال  وا�سطة  هي  النق�د  اإن 
بال�سلل  املجتمع  واأ�سيب  واخلدمات  ال�سلع  حركة  ت�قفت  ال�ا�سطة 
ويت�قف  البطالة  تزداد  حيث  عظيم  �سرر  بالنا�س  وحلق  والك�ساد، 

الت�سغيل والإنتاج.

النقل  و�سائل  ه�  ل�ظائفها  اأدائها  يف  للنق�د  ت�سبيه  اأف�سل  ولعل 
اإىل  مكان  من  الأ�سخا�س  تنقل  وال�سيارات  فاحلافالت  وامل�ا�سالت، 
اآخر، فاإذا حب�ست هذه احلافالت تعطلت حركة النا�س وحلق بهم �سرر 

عظيم.

املبحث الثالث
مالمح االإعجاز القراآين يف حل االأزمات

لآليات  وحمددة  وا�سحة  اأمثلة  اإىل  الأول  املبحث  يف  الإ�سارة  �سبقت 
حتقيق ال�ستقرار القت�سادي يف �س�ء اآيات القراآن الكرمي، ومع اأن هذه 
اأو الأزمات فيما  الآيات متثل �سيا�سات وقائية من ال�ق�ع يف امل�سكالت 
ل� مت تطبيقها والعمل بها ب�سكل كامل، اإل اأن الب�سر جبل�ا على املع�سية 
وال�ق�ع يف الأخطاء، ولذلك راأينا يف املبحث الثاين اأ�سباب الأزمة املالية 
هذا  ويف  ال�سرعية،  واملحظ�رات  املخالفات  ارتكاب  يف  تتمثل  العاملية 
عالج  وبالتحديد  لالأزمات،  القراآين  العالج  على  نركز  �س�ف  املبحث 
القراآين  العالج  اأن  جند  و�س�ف  خا�س.  ب�سكل  العاملية  املالية  الأزمة 

يكمن يف الق�ساء على الأ�سباب امل�ؤدية لالأزمة: 

اأوال: الغاء الربا والتعامل بالفائدة:
اإن  اأيها الذين اآمن�ا اتق�ا اهلل وذروا ما بقي من الربا  قال تعاىل:) يا 
كنتم م�ؤمنني ) 278 ( فاإن مل تفعل�ا فاأذن�ا بحرب من اهلل ور�س�له واإن 

تبتم فلكم رءو�س اأم�الكم ل تظلم�ن ول تظلم�ن ) 279 (.

لقد اأوجدت الآيات القراآنية احلّل قبل اأربعة ع�سر قرنا، عندما اأعلنت 
الآيات  املتعاملني معهم، جاءت  وكل  واأع�انهم  الربا  اآكلي  احلرب على 
ت�سف املرابني ودورهم اخلبيث يف املجتمع، وتعلن احلرب ال�ساملة التي 

ل تبقي للربا بقية اأو جذور.

اإن اإلغاء الربا يرتتب عليه اإلغاء لكافة اآثاره املدمرة للمجتمعات، ومنها:

• اإلغاء الف�ائد امل�ساعفة واملدي�نيات املتفاقمة.	
• و�سرف 	 الدي�ن،  وبي�ع  وامل�ؤ�سرات،  بالهام�س  البيع  اإلغاء 

النا�س،  تنفع  حقيقية  اغرا�س  اىل  اليها  امل�جهة  املليارات 
وتزيد يف رفاهيتهم.

• خف�س ال�سعار نتيجة خلف�س التكاليف وما يرتتب على ذلك 	
معدلت  خف�س  ويالتايل  والت�سغيل،  النتاج  يف  زيادة  من 

البطالة والك�ساد.
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ثانيا: احلث على القب�ص قبل البيع:
 " ٌة  ْقُب��سَ مَّ َفِرَهاٌن  َكاِتًبا  ُدوا  جَتِ َومَلْ  �سفر  على  ُكنُتْم  "َواإِن  تعاىل  قال 
لعل من اأبرز اأ�سباب الأزمةاملالية العاملية املعا�سرة عدم وج�د الره�ن 

املقب��سة، فقد كانت معظم الره�ن وهمية ول متثل �سيئا حقيقيا.

اإن ت�سريع مبداأ الرهان املقب��سة يف املداينات فيه حفظ حلق�ق النا�س 
يف  القب�س  �سرورة  منه  ي�ؤخذ  كما  الأزمات،  من  لالقت�ساد  ووقاية 
املعامالت الآجلة، فال بد من قب�س املبيع قبل بيعه، كما حث على ذلك 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف ق�له حلكيم بن حزام " ل تبع ما لي�س 
عندك " ويف ق�ل ابن عبا�س ان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم نهى عن بيع 
الطعام قبل قب�سه، ثم علق ابن عبا�س بق�له " واأح�سب كل �سيء مثله " 

اأي مثل الطعام يف �سرورة القب�س.

وبالرغم من الختالف الكبري بني الفقهاء يف حقيقة القب�س وكيفيته، 
النا�س وظروفهم، فاإن الإعجاز القراآين  اأعراف  والذي يع�د لختالف 
يختلف  ل  والتي  املقب��سة،  الرهان  �سرورة  على  تاأكيده  يف  حا�سم 
ت�س�رها باختالف الزمان واملكان، دفعا للغرر واملبايعات ال�همية والتي 

جاءت الزمة املالية العاملية منها ب�سكل مبا�سر.

ثالثا: اإيجاد نظام الإنظار املع�سرين:
قال تعاىل :) واإن كان ذو ع�سرة فنظرة اإىل مي�سرة واأن ت�سدق�ا خري 

لكم اإن كنتم تعلم�ن ( 

اإن مبداأ اإنظار املع�سرين من �ساأنه اأن يح�ل دون تدمري املدين واإخراجه 
من ال�س�ق، وعلى امل�ست�ى الكلي فاإن وج�د نظام لإنظار املع�سرين على 
م�ست�ى القت�ساد ال�طني اأو على م�ست�ى امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية 
�س�ف يك�ن له نتائج اإيجابية هامة على اأداء القت�ساد ال�طني وحمايته 

من التده�ر والنهيار.

فاإنظار املع�سرين �س�ف يعطيهم فر�سة اأف�سل لل�سداد، كما يحفظ قيمة 
ال�سمانات التي قدم�ها للدائنني من التده�ر والنهيار، وبالتايل مينع 
الأزمة  املالية، وه� ما حدث يف ظل  الأزمات  الأ�س�اق، وحدوث  انهيار 

املالية العاملية املعا�سرة.

متكامل  نظام  وج�د  من  بد  ل  بل  وحده،  يعمل  ل  املبداأ  هذا  ولكن 
املع�سرين على م�ست�ى كافة  اإنظار  ت�سريعات وا�سحة تنظم  يتك�ن من 

امل�ؤ�س�سات املالية ال�طنية، وخا�سة امل�سارف الإ�سالمية.

اإدارة  اأق�سام  من  جزءا  النظام  هذا  تطبيق  يك�ن  اأن  ينبغي  وبالتايل 
املخاطر يف امل�ؤ�س�سات القت�سادية واملالية يف املجتمع. فاإدارة املخاطر 
واأقل  عائد  اأعلى  حتقيق  بني  املزاوجة  يف  حم�س�رة  تبقى  اأن  ي�سح  ل 
ورعاية  حماية  حتقيق  اإليها  ي�ساف  اأن  بد  ل  واإمنا  ممكنة،  خماطر 

ور�سى ومالءمة العميل وجناحه يف م�سروعاته وا�ستثماراته6 

رابعا: تخفيف حدة التفاوت:
�ُس�ُل  الرَّ اآَتاُكُم  وما  منكم  اْلأَْغِنَياِء  َبنْيَ  ُدوَلًة  َيُك�َن  َل  "َكْي  تعاىل  قال 
َ اأن اهلل �َسِديُد اْلِعَقاِب ) 7 ( ُق�ا اهللَّ َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه فانته�ا َواتَّ

)�س�رة احل�سر(

عمل الإ�سالم على تخفيف حدة التفاوت بني النا�س، وحتقيق عدالة ت�زيع 
الرثوة، وذلك من خالل نظم الت�زيع الإ�سالمية، والتي يقف على راأ�سها 
نظام الزكاة، ونظام املرياث ونفقة الأقارب، فالزكاة تعمل على اإعادة 
اأم�ال  تطهري  على  تعمل  فهي  الفقراء،  اإىل  الأغنياء  من  الدخل  ت�زيع 
الأغنياء وقل�بهم من ال�سح والبخل والتقتري، وتبدلهم بطاقات اإيجابية 
الإنتاجية.  العملية  يف  الإيجابية  وامل�ساركة  العطاء  زيادة  اإىل  تدفعهم 
الإ�ستهالكية  املي�ل احلدية  الفقراء ذوي  الزكاة على متكني  تعمل  كما 

املنخف�سة من زيادة الطلب الكلي فيزداد الإنتاج والت�سغيل.

كما ي�ؤدي نظام املرياث الإ�سالمي اإىل ت�زيع الرثوة بني اأكرب عدد من 
النا�س، وه� بذلك يقلل من حدة التفاوت بني النا�س، ويحد من تكد�س 
الرثوة بيد الأغنياء، وميتاز هذا الت�زيع باأنه ت�زيع هادئ 7، يتالءم مع 
ما تقت�سيه الفطرة، وي�سعر جميع الأطراف بالر�سى والطمئنان نتيجة 

لهذا الت�زيع.

الت�زيع  لإعادة  القت�سادية  الأهمية  ب�لدنغ  القت�سادي  خل�س  وقد   
العمر  يبلغ  افرت�سنا جمتمعا  " اإذا  بق�له  املرياث،  نظام  الناجمة عن 
املت�قع فيه 70 �سنة مثال، وتت�زع فيه الرثوة بني خمتلف الأعمار على 
�سنة،  كل  والإرث  بامل�ت  �ستنتقل  الرثوة  من   70/1 فان  مت�ساو،  نح� 
فان كان معامل الدخل اإىل راأ�س املال يقارب )3(، فان الرثوة املنتقلة 
بالإرث ت�لد ح�ايل ) 70/3( اأي 4% تقريبا من الدخل كل �سنة، وملا كان 
امل�سن�ن اأغنى من الأحداث، فان الن�سبة �ستك�ن اأعلى من ذلك، بل رمبا 

تبلغ 8 - 10 %  8.

الأغنياء  بني  دولة  املال  يك�ن  األ  على  اأنظمته  بكافة  يعمل  الإ�سالم  اإن 
فقط، ملا يرتتب على ذلك من مفا�سد خطرية، تنجم عن �سيادة اأخالق 
تتمثل  كما  لالإن�سان،  الإن�سان  وا�ستعباد  وال�ستغالل،  واجل�سع  الأنانية 
عز   - اهلل  هياأها  التي  بامل�ارد  النتفاع  من  املجتمع  معظم  يف حرمان 
وجل - للنا�س جميعا، وما ي�ؤدي اإليه ذلك من انت�سار احلقد والبغ�ساء 
والكراهية بني النا�س، اإ�سافة اإىل الغ�س والكذب والر�س�ة واأكل اأم�ال 

النا�س بالباطل.

من  عدد  اأكرب  بني  الرثوة  ت�زيع  اإىل  الإ�سالمي  املرياث  نظام  وي�ؤدي 
النا�س، مبا ي�ؤدي اإىل زيادة عدد الطبقة املت��سطة، وبالتايل تقليل حدة 

التفاوت الطبقي.
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خام�سا: حترمي االكتناز: 
اأم�ال  لياأكل�ن  والرهبان  الأحبار  من  كثريا  اإن  اآمن�ا  الذين  اأيها  يا   (
النا�س بالباطل وي�سدون عن �سبيل اهلل والذين يكنزون الذهب والف�سة 

ول ينفق�نها يف �سبيل اهلل فب�سرهم بعذاب األيم ( . )�س�رة الت�بة (

يظلم�ن  فهم  بالغا،  �سررا  وباملجتمع  باأنف�سهم  يلحق�ن  فاملكتنزون 
اأنف�سهم عندما يجعل�ن من اأنف�سهم حرا�سا لالأم�ال، ويزيدون داء ال�سح 
يف نف��سهم وداء ال�ستزادة، ولذلك كان عقابهم يف الآخرة من جن�س 
عملهم، عقاب األيم وفظيع، باأن حتمى هذه الدنانري الذهبية والدراهم 

الف�سة فتك�ى بها جباههم وجن�بهم، ويقال لهم ذوق�ا ما كنزمت.

ال�سح  داء  منها  وت�ستاأ�سل  القل�ب،  تخلع  مفزعة  بيانية  �س�رة  اإنها 
والتقتري.

اخلامتة:
يق�ل ب�في�س فان�س�ن رئي�س حترير جملة ت�سالنجر الأوروبية "اأظن اأننا 
بحاجة اأكرث يف هذه الأزمة اإىل قراءة القراآن بدل من الإجنيل لفهم ما 
يحدث بنا ومب�سارفنا لأنه ل� حاول القائم�ن على م�سارفنا احرتام ما 
ورد يف القراآن من تعاليم واأحكام وطبق�ها ما حل بنا ما حل من ك�ارث 
واأزمات وما و�سل بنا احلال اإىل هذا ال��سع املزري؛ لأن النق�د ل تلد 

النق�د" 9.
لقد بات وا�سحا للعامل يف وقتنا احلا�سر اأكرث من اأي وقت م�سى، ومن 
اعرتف  والتي  الأزمات  معاجلة  يف  القراآنية  القت�سادية  الروؤية  خالل 
بها غري امل�سلمني قبل امل�سلمني – بات وا�سحا باأنه ل غنى للب�سرية عن 

تعاليم القراآن.
يف  القراآين  املنهج  اإعجاز  مالمح  البحث  هذا  خالل  من  لنا  تبني  وقد 
خا�س،  ب�سكل  العاملية  املالية  والأزمة  عام،  ب�سكل  الأزمات  معاجلة 
وميكن  الدرا�سة  هذه  لها  ت��سلت  التي  النتائج  اأهم  هي  املالمح  وهذه 

اخت�سارها يف النقاط التالية:
اأول: احلث امل�ستمر على ا�ستمرارية تدفق تيار الإنفاق على الطيبات ، 

وعدم ال�سماح بت�قفه مهما كانت الأ�سباب.
ثانيا: اإلغاء الربا بكافة اأ�سكاله وم�سمياته واأن�اعه، وبالتايل اإلغاء كافة 
اأو  امل�ستقات  اأو  امل�ؤ�سرات  اأو  بالهام�س  بيع  عليه من  املرتتبة  املعامالت 

غريها من املقامرات واملراهنات.
للدائنني  اإنظار املع�سرين وذلك ملا فيه من م�سلحة  ثالثا: تفعيل مبداأ 

واملدينني جتنبا لنهيار الثقة وبالتايل التده�ر املايل والقت�سادي.
رابعا: تفعيل نظام الزكاة وما ي�ستمل عليه من مع�نة للفقراء وامل�ساكني 

والغارمني.
ال�ستثمار  عن  النق�د  حب�س  اأ�سكال  وكافة  الكتناز  اإلغاء  خام�سا: 

احلقيقي.

التو�سيات:
• القراآن 	 يف  الإعجاز  ج�انب  اأحد  القت�سادي  العجاز 

الكرمي التي حتتاج كل الدعم وامل�ساندة نظرا ملا لالقت�ساد 
العاملي من اأهمية بالغة يف حياة امل�سلمني وكافة ال�سع�ب.

• الإعجاز 	 للك�سف عن مالمح  علمي  فريق  تفريغ  من  بد  ل 
القت�سادي من اأجل اإنقاذ الب�سرية من الف��سى والتخبط 

القت�سادي الذي تعي�سه.
• ميكن لالإعجاز القت�سادي يف الكتاب وال�سنة اأن ي�سهم يف 	

ن�سر الإ�سالم، نظرا لأن الب�سرية الي�م تفهم بلغة القت�ساد 
اأكرث من اأي لغة اأخرى.

• التعاون 	 اأ�سكال  من  يزيد  اأن  القت�سادي  لالإعجاز  ميكن 
جهة  من  الإ�سالمية  ال�سع�ب  بني  القت�سادي  والتكامل 

وبني كافة دول العامل من جهة اأخرى. 
• دع�ة املفكرين والباحثني اإىل م�ساعفة جه�دهم يف اإ براز 	

احلل�ل والعالجات القت�سادية املبث�ثة يف القراآن الكرمي 
• تبليغ 	 اأجل  من  املمكنة،  والأ�ساليب  ال��سائل  كافة  اإتباع 

وذلك  للعاملني،  والقت�سادية  الإن�سانية  الإ�سالم  ر�سالة 
والإحاطة  والإملام  والفنية  العلمية  الأ�ساليب  اأحدث  باإتباع 

باأدق تفا�سيل النظرية القت�سادية.

األمين، أحمد: الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرها، رسالة ماجستير، . 1
جامعة اليرموك، 2005، ص 3

مظفر، حسين: ورقة مقدمة لمؤتمر التوريق وأسواق رأس المال، بيروت، مارس، . 2
2002، ص 3

زلوم، عبد الحي: امبراطورية الشر الجديدة ، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، . 3
.2003

 يقول توبي بيرش “ ومن أسوأ عناصر المساهمات الفكرية ما حدث عندما تم توظيف . 4
عدد من عباقرة الرياضيات في األسواق المالية..” دور المشتقات في إحداث األزمة 

المالية العالمية، ندوة البركة الثالثون، جدة، رمضان، 1430هـ.
 عمر، حسين، موسوعة المصطلحات االقتصادية، مرجع سابق، ص 43. 5
المديونية . 6 العالمية،  المالية  األزمة  الزرقا:  أنس  محمد  انظر:  التفصيل  من  لمزيد   

المفرطة سببا والتمويل اإلسالمي بديال، مؤتمر األزمة المالية واالقتصادية العالمية 
األردن،  عمان،  اإلسالمي،  للفكر  العالمي  المعهد  إسالمي،  اقتصادي  منظور  من 

. 1-2/12/2010
غريب، . 7 دار  اإلسالم،  في  االقتصادي  النظام  الكريم:  عبد  فتحي  العسال،  أحمد   

القاهرة،1977، ص 55.
المركز . 8 اإلسالمي،  االقتصاد  أبحاث  اإلسالمية، مجلة  التوزيع  نظم  أنس:  الزرقا،    

العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، جدة، عدد 1، مجلد 2، 1984، 21
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التورق كما جتريه امل�صارف الإ�صالمية

وعر�س  وتطبيقاتهما.  وامل�سريف  الفردي  الت�رق  اأحكام  البحث  تناول 
الت�رق امل�سريف يف امل�سارف الإ�سالمية واأحكامها.  البحث لتطبيقات 
ومن اأبرز تلك التطبيقات التم�يل و�سداد املدي�نيات املتعرثة امل�سروعة 
نف�سها،  للم�ؤ�س�سة  اأو  اأخرى  مل�ؤ�س�سة  امل�سروعة  وغري  نف�سها،  للم�ؤ�س�سة 
وكذلك ا�ستخدامه يف قلب دين البطاقات الئتمانية اأو اإ�سدارها، ويف 
للم�ؤ�س�سة  ال�سي�لة  ت�فري  اأو  ثابت،  بعائد  الإ�سالمية  ال�دائع  ت�سميم 

نف�سها وه� ما يعرف مبقل�ب الت�رق. 
ثم تناول البحث تق�مي الت�رق امل�سريف يف �س�ء قرارات جممعي الفقه 
الإ�سالمي لرابطة العامل ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي واملعايري ال�سرعية 
الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  عن  ال�سادرة 

وبع�س الباحثني من فقهاء الع�سر. 
امل�سارف  كما جتريه  ومقل�به  امل�سريف  الت�رق  اأن  اإىل  البحث  وت��سل 
املجمعني،  قرارات  يف  عليه  املن�س��س  املنع  عليه  ي�سدق  الإ�سالمية 
املالية  للم�ؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  لهيئة  ال�سرعية  واملعايري 
الأول:  باملنع:  للق�ل  اأحدهما  يكفي  ول  ل�سببني مرتابطني،  الإ�سالمية. 
ال�كالة امللزمة، والثاين: �سلب العميل من القدرة من قب�س ال�سلعة من 

الناحية العملية. 
املبحث الأول: مفه�م الت�رق وم�سروعيته. 

املبحث الثاين: �س�ر الت�رق. 
املبحث الثالث: تطبيقات الت�رق يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. 

املبحث الرابع: تق�مي الت�رق امل�سريف املنظم
املبحث اخلام�س: ت�جيه اخلالف يف الت�رق امل�سريف النظم بني املانعني 

واملجيزين )وجهة نظر الباحث(

املبحث االأول
مفهوم التورق وم�سروعيته

مفهوم التورق: 
وقد  بائعها".  لغري  نقدًا  ويبيعها  ن�سيئة  ال�سلعة  الرجل  ي�سرتي  "اأن  ه� 
عرفه جمل�س املجمع الفقهي لرابطة العامل الإ�سالمي بالآتي: ه� �سراء 
�سلعة يف ح�زة البائع وملكه بثمن م�ؤجل ثم يبيعها امل�سرتي لغري البائع 

للح�س�ل على النقد )ال�رق(. 

نقدًا  وبيعها  ن�سيئة،  ال�سلعة  �سراء  ثالثة:  للت�رق  الأ�سا�سية  فالعنا�سر 
)باأقل غالبًا(، وبيعها لغري بائعها. 

والعن�سر الثالث ه� الفي�سل بني الت�رق، والعينة املتفق على حترميها 
عند جمه�ر الفقهاء، لأن العينة تتحقق ببيع ال�سلعة لبائعها نقدًا باأقل 

من ثمنها الآجل. 

خالف العلماء يف م�سروعية التورق 1: 
جمه�ر . 1 مذهب  وه�  الفقهاء.  جمه�ر  مذهب  وه�  مباح، 

املعا�سرين. 
 حمرم، وه� مذهب ابن تيمية وابن القيم. . 2
مكروه، وه� ما ذهب اإليه حممد بن احل�سن ال�سيباين وه� . 3

مروي عن عمر بن عبد العزيز. 

اأدلة جواز التورق: 
وا�ستدل املجيزون بالقراآن وال�سنة واملعق�ل: 

• )البقرة-275( 	 البيع"  اهلل  "واأحل  تعاىل:  ق�له  القراآن  من 
البيع  اأركان  فيه  ت�افرت  فقد  البيع،  عم�م  يف  يدخل  والت�رق 
بطالن  يف  لها  اأثر  ل  النقد  على  ح�س�له  نية  واإن  و�سروطه، 

العقد، ولي�ست نية حمرمة من حيث املبداأ. 
• من ال�سنة: ما رواه البخاري عن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل 	

عنه واأبي هريرة ر�سي اهلل عنهما اأن ر�س�ل اهلل ا�ستعمل رجاًل 
على خيرب فجاءه بتمر جنيب فقال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه 
لناأخذ  اإنا  يا ر�س�ل اهلل  و�سلم )اأكل متر خيرب هكذا؟ قال: ل 
ر�س�ل  فقال:  بالثالثة  وال�ساعني  بال�ساعني  هذا  من  ال�ساع 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم )ل تفعل بع اجلمع بالدراهم ثم ابتع 

بالدراهم جنيبًا(". 
• حتقيق 	 ه�  العق�د  يف  الأ�سل  اأن  باحلديث:  ال�ستدلل  ووجه 

ال�س�رة ال�سرعية. والحتمالت ال�اردة لنية العاقد ل اأثر لها، 
واأن ال�سيء قد يك�ن حرامًا لعدم حتقيق �س�رته ال�سرعية كما 
�س�رته  غريت  اإذا  احلالل  اإىل  يتح�ل  واأنه  امل�ساألة،  هذه  يف 
لديه متر  فال�سخ�س  الأ�سا�سي واحد،  املق�سد  اأن  املحرمة مع 
رديء يريد احل�س�ل على متر جيد فما الذي يفعل؟ فاإذا باع 
�ساعًا منه بن�سف �ساع فالعقد حمرم، وباطل. ولكن اإذا باعه 
بدرهم ثم باع بالدرهم نف�سه ن�سف �ساع فهذا جائز وهذا ه� 
الربا"  مثل  البيع  "اإمنا  قال�ا:  حينما  اجلاهليني  �س�ؤال  اأ�سا�س 

احللقة )1( 

د. عبد الباري م�سعل
مدير عام �سركة رقابة لال�ست�سارات - بريطانيا
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)البقرة-275( فرد اهلل عليهم باإ�سناد التحليل والتحرمي اإليه 
فقال: "واأحل اهلل البيع وحرم الربا". 

• الكثريون 	 فهناك  للنا�س  كثرية  الت�رق م�سالح  يحقق  املعق�ل: 
لي�س لديهم نق�د كافية لأداء دي�نهم ول لزواجهم ول مل�ساحلهم 
الت�رق  لأجل  البيع  عقد  خالل  من  املت�رق  في�ستطيع  الأخرى، 

واحل�س�ل على حاجاته الأ�سا�سية بل على �سروراته. 

راأي املانعني ومناق�سته 2 : 
وي�ستخل�س من حجج القائلني بتحرمي الت�رق ما ياأتي: 

اأوًل: اإنه م�سلك ا�سطراري ل ياأخذ به اإل مكره عليه اأو م�سطر اإليه، وقد 
نهى ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن بيع امل�سطر. رواه اأب� داود. 

به  التعامل  طريف  غر�س  اإن  حيث  الربا  اإىل  واأيل�لته  حقيقته  ثانيًا: 
ل  و�سيلة  النقدين  بني  وال�سلعة  م�ؤجل  زائد  بنقد  النقد  على  احل�س�ل 
بينهما  بدرهمني  درهم  الفقهاء  بع�س  ق�ل  على  منطبق  فه�  غاية، 

حريرة. 

وال�سلعة و�سيلة  النقد،  التعامل به احل�س�ل على  الغر�س من  اإن  ثالثًا: 
بتحرميها  العلم  اأهل  جمه�ر  قال  التي  العينة  ي�سبه  فه�  غاية.  ولي�ست 

حيث اإن الغر�س وال��سيلة اإليه فيهما واحدة. 

له  �سبه  فال  الأول  بائعها  اإىل  تعد  مل  ال�سلعة  اأن  دام  ما  باأنه  ون�ق�س 
بالعينة، واأن طلب ال�سي�لة اأمر م�سروع ول غبار عليه، )واأ�ساف القرى 
والت�رق(  ال�سطرار  بني  تالزم  ل  اأنه  اإىل  الذكر  اآنف  بحثه  يف  داغي 
وب�سفة عامة احلاجة تقت�سيه حيث اإن حمتاج النقد ل ي�ستطيع تاأمني 

حاجته يف الغالب اإل باإحدى طرق ثالث: 

) اأ(اأن يقرت�س قر�سًا ح�سنًا ويغلب عدم تي�سره. 
) ب(اأن يقرت�س بالربا وه� حرام. 

) ج(اأن يح�سل عليه بطريق الت�رق. 

جواز  يف  االإ�سالمي  العامل  لرابطة  الفقهي  املجمع  جمل�ش  قرار 
التورق: 

احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده، �سيدنا ونبينا 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم واآله و�سحبه، اأما بعد:

فاإن جمل�س الفقه الإ�سالمي لرابطة العامل الإ�سالمي يف دورته اخلام�سة 
ع�سرة املنعقدة مبكة املكرمة التي بداأت ي�م ال�سبت 11 رجب 1419 هـ 
امل�افق 31 اكت�بر 1998 م قد نظر يف م��س�ع حكم بيع الت�رق. وبعد 
التداول واملناق�سة والرج�ع اإىل الدلة والق�اعد ال�سرعية وكالم العلماء 

يف هذه امل�ساألة قرر املجل�س ما يلي:

اأول: اأن بيع الت�رق ه� �سراء �سلعة يف ح�زة البائع، وملكه بثمن م�ؤجل، 
ثم يبيعها امل�سرتي بنقد لغري البائع للح�س�ل على النقد ) ال�رق (.

ثانيا: اأن بيع الت�رق هذا جائز �سرعا، وبه قال جمه�ر العلماء لأن ال�سل 
يف البي�ع الباحة لق�ل اهلل تعاىل “ واأحل اهلل البيع وحرم الربا “، ومل 

يظهر يف هذا البيع ربا ل ق�سدا ول �س�رة، ولأن احلاجة داعية اإىل ذلك 
لق�ساء دين اأو زواج اأو غريهما.

ثالثا: ج�از هذا البيع م�سروط باأل يبيع امل�سرتي ال�سلعة بثمن اقل مما 
ا�سرتاها به على بائعها الأول ل مبا�سرة ول بال�ا�سطة، فاإن فعل فقد وقع 

يف بيع العينة املحرم �سرعا ل�ستماله على حيلة، ف�سار عقدا حمرما.
رابعًا: اإن املجل�س وه� يقرر ذلك ي��سي امل�سلمني بالعمل مبا �سرعه اهلل 
�سبحانه لعباده من القر�س احل�سن من طيب اأم�الهم طيبة بها نف��سهم 
ابتغاء مر�ساة اهلل ل يتبعه من ول اأذى. ومن اأجل اأن�اع الإنفاق يف �سبيل 
اهلل تعاىل ملا فيه من التعاون والتعاطف والرتاحم بني امل�سلمني وتفريج 
يف  وال�ق�ع  بالدي�ن  الإثقال  من  واإنقاذهم  حاجاتهم،  و�سد  كرباتهم، 
احل�سن  القر�س  ث�اب  يف  ال�سرعية  الن�س��س  واإن  الرب�ية،  املعامالت 
واحلث عليه كثرية ل تخفى. كما يتعني على امل�ستقر�س التحلي بال�فاء 

وح�سن الق�ساء وعدم املماطلة. 
كثريًا،  ت�سليمًا  و�سلم  و�سحبه  اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  على  اهلل  و�سلى 

واحلمد هلل رب العاملني. 

املبحث الثاين
�سور التورق

ال�سورة االأوىل: التورق الفردي غري املنظم م�سرفياً: 
وهي ال�س�رة العادية للت�رق، وال�سابق تناولها يف التعريف، وتق�م على 

وج�د ثالثة اأطراف هم: 
مالك ال�سلعة الأ�سلي وه� البائع. . 1
م�سرتي ال�سلعة بالأجل وه� امل�ست�رق.. 2
امل�سرتي النهائي لل�سلعة بالنقد. وه� طرف ثالث غري مالك . 3

ال�سلعة الأ�سلي. 
املالية  وامل�ؤ�س�سات  البن�ك  خارج  العادية  ال�س�رة  هذه  تتم  اأن  وميكن 
رابع  ي�ستدعي وج�د طرف  قد  ما  اأو من خاللها جزئيًا ه�  الإ�سالمية 
ه� امل�ؤ�س�سة املالية )املم�ل( وتك�ن مهمتها �سراء ال�سلعة نقدا من مالك 
ال�سلعة الأ�سلي، وبيعها بالأجل على امل�ست�رق، وبالتايل يك�ن الأطراف 

هم: 

املالية . 1 امل�ؤ�س�سة  على  البائع  وه�  الأ�سلي،  ال�سلعة  مالك 
)امل�رد(. 

ويبيع . 2 نقدًا  املالك  ي�سرتي من  ال��سيط  البنك وه� )املم�ل( 
على امل�ست�رق بالأجل. 

ال�س�رة . 3 امل�ست�رق، وه� يف هذه  وه�  بالأجل  ال�سلعة  م�سرتي 
)عميل البنك(. 

قد . 4 واإمنا  البنك،  لي�س  وه�  بالنقد.  لل�سلعة  النهائي  امل�سرتي 
يك�ن املالك الأ�سلي اأو غريه. 

لل�سلع  املحلي  ال�سخ�سي  التم�يل  يف  ال�س�رة  هذه  تطبق  ما  وغالبًا 
وال�سيارات من خالل بي�ع املرابحة وامل�ساومة )التق�سيط(، بحيث يق�م 
العميل بعد ت�سلمه لل�سيارة اأو ال�سلعة التي ا�سرتاها مرابحة اأو م�ساومة 
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امل�رد  ه�  الطرف  يك�ن هذا  وقد  نقدًا  ثالث  لطرف  ببيعها  البنك  من 
املالك الأ�سلي لل�سلعة. 

ويعاب على هذه ال�س�رة للت�رق باأن اإجراءاتها معقدة بالنظر اإىل الهدف 
من العملية وه� احل�س�ل على النقد، ف�ساًل عن اأنها مكلفة، بالنظر اإىل 
ال�سلعة بنف�سه نقدًا. وعلى الرغم  مقدار ما يخ�سره امل�ست�رق عند بيع 
املالية  امل�ؤ�س�سات  م�ست�ى  على  تطبيقها  ا�ست�سرى  ال�سلبيات  هذه  من 

الإ�سالمية دون اأن تك�ن هذه امل�ؤ�س�سات طرفًا مق�س�دًا فيها. 

ال�سورة الثانية: التورق املنظم
جلاأت امل�ؤ�س�سات املالية اإىل تنظيم الت�رق من خاللها لالأ�سباب الآتية: 

ت�سريع الإجراءات. . 1
تخفي�س خ�سارة العميل. . 2
تلبية حلاجة فعلية لل�سي�لة ل ميكن تلبيتها عن طريق اآخر. 3

واجلديد يف الت�رق املنظم ه� ت�كيل العميل للبنك ببيع ال�سلعة يف ال�س�ق 
نقدًا. ومن ثم ت�سبح اأطراف الت�رق املنظم على النح� الآتي: 

اأ_ مالك ال�سلعة الأ�سلي وه� البائع على امل�ؤ�س�سة املالية )امل�رد(. 
على  ويبيع  نقدًا،  املالك  من  ي�سرتي  و�سيطًا  مم�ل  ب�سفته  ب-البنك 

امل�ست�رق بالأجل. 
ج-م�سرتي ال�سلعة بالأجل وه� امل�ست�رق، وه� يف هذه ال�س�رة )عميل 

البنك(. 
د-البنك ب�سفته وكياًل عن العميل ببيع ال�سلعة نقدًا. 

ج-امل�سرتي النهائي لل�سلعة بالنقد. وه� لي�س البنك، وقد يك�ن املالك 
الأ�سلي اأو غريه. 

وغالبًا ما يك�ن تطبيق هذه ال�س�رة للت�رق من خالل مرابحات يف �سلع 
اأ�سعارها.  ال�سلع الدولية، بحيث تتمتع با�ستقرار ن�سبي يف  خمتارة من 
وقد ت�جهت بع�س البن�ك يف ال�سع�دية اإىل اإجراء بع�س التطبيقات على 
الأفراد  مت�يل  لأغرا�س  التكييف،  واأجهزة  كالأرز  خمتارة  حملية  �سلع 

دون ال�سركات. ويف املبحث الآتي بع�س تطبيقات الت�رق املنظم. 

املبحث الثالث 
تطيبيقات التورق املنظم يف البنوك واملوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية

منتجات الت�رق املنظم بغر�س ت�فري ال�سي�لة للعمالء: 

ب�سفة  الدولية  واملعادن  ال�سلع  خالل  من  الت�رق  ا�ستخدام  انت�سر  لقد 
خا�سة على م�ست�ى البن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية عامة، اإدراكًا 
منها ل�ج�د حاجة ما�سة لل�سي�لة لدى كثري من العمالء، ويف ظل حرمة 
القر�س الرب�ي، مع ق�س�ر ال�سيغ التم�يلية ال�سرعية املتاحة حاليًا عن 

تلبية احتياج ال�سي�لة كما يف حالت الزواج والعالج والدرا�سة. 

وقد اتخذت التطبيقات اأ�سماء �ستى منها : 
الت�رق املبارك، كما يف البنك العربي ال�طني بال�سع�دية. . 1
ت�رق اخلري كما يف البنك ال�سع�دي الأمريكي. . 2
ت�رق الي�سر كما يف البنك ال�سع�دي اله�لندي. . 3
تي�سري الأهلي كما يف البنك الأهلي التجاري ال�سع�دي. . 4
مال كما يف البنك ال�سع�دي الربيطاين:الأمانة.. 5
ت�ساهيل كما يف �سركة املنار للتم�يل والإجارة يف الك�يت. . 6
اليل�ة كما يف �سركة دار ال�ستثمار يف الك�يت. . 7

)الزنك-الربونز- الدولية  اخلام  واملعادن  ال�سلع  اإىل  اللج�ء  و�سبب 
اأ�سلفنا.  اأ�سعارها كما  ن�سبي يف  بثبات  النيكل-النحا�س..( ه� متيزها 
بع�س  اإن  بل  املنتجات.  لهذه  الدعائية  الأوراق  اأغلب  عليه  تن�س  وكما 
اأنها حر�سًا على م�سلحة عمالئها تختار جمم�عة  البن�ك تن�س على 
من ال�سلع الأ�سا�سية التي يتم تداولها بكرثة يف الأ�س�اق العاملية ب�سكل 
ي�مي وبذلك ي�سهل على العميل بيع ما ا�سرتى من البنك ب�سه�لة ودون 

خ�سائر مالية كبرية. )ت�رق الي�سر(. 

العميل  على  ومتعرثة  م�سروعة  مديونية  �سداد  يف  التورق  ا�ستخدام 
لنف�ش املوؤ�س�سة: 

ل يج�ز ا�ستخدام الت�رق اإل ب�سرط اأن يق�م امل�ست�رق ب�سداد ما عليه من 
دين ناجت عن عملية م�سروعة مع امل�ؤ�س�سة نف�سها كاملرابحة وال�ست�سناع 
لكنه متعرث يف �سداده، وت�سمى هذه امل�ساألة بقلب الدين اأو بف�سخ الدين 
بالدين يف بع�س �س�ره لدى املالكية، وتعني ا�ستبدال الدين احلال بدين 
م�ؤجل اأزيد منه، وت�ؤول يف هذه ال�س�رة اإىل ربا اجلاهلية )اأتق�سي اأم 

تربي(. 

وقد ذكر ال�سيخ عبد اهلل املنيع يف هذه ال�س�رة ما ياأتي 4: 

اإذا كان الغر�س من الت�رق اإطفاء مدي�نية �سابقة للبائع على امل�سرتي 
فهذا ما ي�سمى بقلب الدين على املدين وقد اأفتى جمم�عة من اأهل العلم 
مبنع ذلك ملا يف�سي اإليه من نتيجة ما يف�سي اإليه امل�سلك اجلاهلي من 

اأخذهم مبقت�سى: اأتربي اأم تق�سي؟. 

"واإن كان ذو  وملا يف ذلك من خمالفة �سريحة لأمر اهلل بق�له تعاىل: 
ع�سرة فنظرة اإىل مي�سرة". فالأمر يف الإنظار يقت�سي ال�ج�ب. 
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الإمام مالك  ال�سلف ومنهم  وممن قال مبنع ذلك جمم�عة من علماء 
الدن  قلب  حكم  عن  البابطني  اهلل  عبد  ال�سيخ  �سئل  فقد  اهلل  رحمه 

فاأجاب باإجابات متعددة ومن اإجاباته رحمه اهلل ما ن�سه: 

يفعلها  امل�طاأ  الدين ذكرها مالك يف  ونذكر لكم �س�رة من �س�ر قلب 
بع�س النا�س اإذا �سار له على اآخر مائة مثال وطلبها منه قال: ما عندي 
ع�سر  اثني  الع�سر  بع�سهم  يق�ل  كما  م�ؤجل  بثمن  �سلعة  بعني  لكن  نقد 
فيبيعه �سلعة مبائة وع�سرين م�ؤجلة ت�ساوي مائة نقدا ثم يبيعها امل�سرتي 
ويعطيه ثمنها مائة قال مالك رحمه اهلل يف الرجل يك�ن له على الرجل 
مائة دينار اإىل اأجل فاإذا حلت قال الذي عليه الدين: بعني �سلعة يك�ن 
ل  بيع  هذا  مالك  قال  اأجل،  اإىل  وخم�سة  نقدًا مبائة  دينار  مائة  ثمنها 
ي�سلح ومل يزل اأهل العلم ينه�ن عنه قال: اإمنا كره ذلك لأنه اإمنا يعطيه 
ثمن ما باعه بعينه وي�ؤخر عنه املائة الأوىل اإىل الأجل الذي ذكره له اآخر 
مدة ويزداد عليه خم�سني دينار يف تاأخريه عنه، فهذا مكروه ول ي�سلح 
اأخذوا واإل زادوهم يف حق�قهم  اأن تربي، فاإذا ق�سى  واإما  وه� تق�سي 

وزادوهم يف الأجل. اأهـ. ج 5 �س 68. 

اأما اإذا كان الدين على مليء اإل اأنه يف حاجة اإىل ال�ستزادة من التم�يل 
لت��سيع ن�ساطه ال�ستثماري فهذه احلال حمل نظر واجتهاد، وقد اأجاز 
هذه ال�س�رة جمم�عة من الهيئات الرقابية ال�سرعية للم�ؤ�س�سات املالية 
واحلاجة  ال�سعف  وا�ستغالل  ال�سطرار  يف  ال�سرعية  املحاذير  لنتفاء 
ولنتفاء �س�رة الربا وحقيقته. ا ه ويعد ال�سيخ املنيع من اأبرز املعا�سرين 

القائلني بهذا الراأي. 

ال�س�رة  هذه  يف  الفقهية  املجامع  انتهت  املنيع  ال�سيخ  ذكر  ملا  وخالفًا 
م��سرًا  املدين  اأكان  �س�اء  مطلقًا  التحرمي  ه�  بالدين  الدين  ف�سخ  من 

اأم مع�سرًا. 

الإ�سالمي  العامل  لرابطة  الإ�سالمي  الفقهي  املجمع  قرار  يف  جاء  فقد 
املدة من 21 -  املكرمة يف  املنعقدة يف مكة  ال�ساد�سة ع�سرة  يف دورته 

1422/10/26هـ الذي ي�افقه 5 - 2002/1/10م ما ن�سه: 

"ُيَعّد من ف�سخ الدين يف الدين املمن�ع �سرعًا كل ما يف�سي اإىل زيادة 
اإليه ويدخل  اأو يك�ن ذريعة  الدين على املدين مقابل الزيادة يف الأجل 

يف ذلك ال�س�ر الآتية:

تن�ساأ  واملدين  الدائن  بني  معاملة  طريق  عن  الدين  يف  الدين  ف�سخ 
الأوىل  املدي�نية  �سداد  اأجل  من  املدين  على  جديدة  مدي�نية  مب�جبها 
كلها اأو بع�سها، ومن اأمثلتها: �سراء املدين �سلعة من الدائن بثمن م�ؤجل، 

ثم بيعها بثمن حال من اأجل �سداد الدين الأول كله اأو بع�سه.

املدي�نية  وفاء  اأجل  من  اجلديدة  املدي�نية  دامت  ما  ذلك  يج�ز  فال 
الأوىل ب�سرط اأو عرف اأو م�اطاأة اأو اإجراء منظم؛ و�س�اء يف ذلك اأكان 
املدين م��سرًا اأم مع�سرًا، و�س�اء اأكان الدين الأول حاًل اأم م�ؤجاًل يراد 
تعجيل �سداده من املدي�نية اجلديدة، و�س�اء اتفق الدائن واملدين على 
ذلك يف عقد املدي�نية الأول اأم كان اتفاقًا بعد ذلك، و�س�اء اأكان ذلك 

بطلب من الدائن اأم بطلب من املدين.

اآخر  املدين وطرف  املعاملة بني  تلك  اإجراء  ل� كان  املنع ما  ويدخل يف 
غري الدائن اإذا كان برتتيب من الدائن نف�سه اأو �سمان منه للمدين من 

اأجل وفاء مدي�نيته".

158 )17/7( يف  رقم:  الدويل  الإ�سالمي  الفقه  قرار جممع  وجاء يف 
 28 من  الها�سمية(  الأردنية  )اململكة  بعمان  ع�سرة  ال�سابعة  دورته 
جمادى الأوىل اإىل 2 جمادى الآخرة 1427هـ، امل�افق 24 – 28 حزيران 

)ي�ني�( 2006م، ما ن�سه: 

زيادة  اإىل  ُيف�سي  ما  كل  �سرعًا  املمن�ع  بالدين  الدين  ف�سخ  من  "يعّد 
ومن  اإليه،  ذريعة  يك�ن  اأو  الأجل  يف  الزيادة  مقابل  املدين  على  الدين 
تن�ساأ  واملدين  الدائن  بني  معاملة  طريق  عن  بالدين  الدين  ف�سخ  ذلك 
الأوىل  املدي�نية  �سداد  اأجل  من  املدين  على  جديدة  مدي�نية  مب�جبها 
ك�سراء  وذلك  مع�سرًا،  اأم  م��سرًا  املدين  اأكان  �س�اء  بع�سها،  اأو  كلها 
املدين �سلعة من الدائن بثمن م�ؤجل ثم بيعها بثمن حال من اأجل �سداد 

الدين الأول كله اأو بع�سه". 

على  م�سروعة  اأو غري  م�سروعة  �سداد مديونية  التورق يف  ا�ستخدام 
العميل ملوؤ�س�سة اأخرى اأو للموؤ�س�سة نف�سها: 

امل�سريف  النظام  اإىل  التح�ل  مراحل  يف  ال�ستخدام  هذا  مثل  يربز 
امل�ؤ�س�سة  م�ست�ى  على  اأو  ككل  النظام  م�ست�ى  على  �س�اء  الإ�سالمي 
ال�احدة، وبافرتا�س اأن الدين الرب�ي املرغ�ب �سداده ه� مل�ؤ�س�سة اأخرى 
غري امل�ؤ�س�سة التي يت�رق ب�ا�سطتها فهذا ل جديد فيه. لكن اجلديد فيما 
وامل�ؤ�س�سة يف مرحلة حت�ل كما احلال  نف�سها،  للم�ؤ�س�سة  الدين  ل� كان 
يف البنك الأهلي التجاري ال�سع�دي، فقد ذهبت الهيئة ال�سرعية لإدارة 
ج�از  اإىل  التجاري  الأهلي  بالبنك  الإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات 
اأنها �ستق�م بقلب الدين  ا�ستخدام الت�رق يف هذه احلال، ومعنى ذلك 
اأ�سا�س  على العميل، ومل تتحقق فيها علة حترمي قلب على املدين على 
اأن العميل ه� املبادر لطلب الت�رق ولي�س امل�ؤ�س�سة واأن الدين الرب�ي مل 

ي�ستحق عليه بعد ون�س فت�اهم: 

ال�س�ؤال: تقدم اإلينا اأحد العمالء يذكر اأن عليه مدي�نية للبنك من قر�س 
م�جبة  اآثمة  معاملة  اأنه دخل يف  واأدرك  نف�سه،  راجع  اأنه  ويذكر  رب�ي 
له  اأن يجد خمرجًا، وظهر  ال��سع ويجب  واأنه متاأمل من هذا  للعق�بة، 
اأن املخرج اأن يتقدم اإىل اأحد الفروع بطلب الدخ�ل يف برنامج التي�سري 
من  مدي�نية  عليه من  ما  �سداد  به  ي�ستطيع  الذي  املبلغ  على  للح�س�ل 
يف  الرب�ية  ف�ائده  ومن  منه،  التخل�س  له  يتم  حتى  الرب�ي  القر�س 
هذا  مت�يل  من  لديها  نع  ما  ل  الإ�سالمية  الإدارة  اإن  وحيث  امل�ستقبل 
العميل وفق برنامج التي�سري ب�سرط اأن ي�ستخدم العميل ما يح�سل عليه 

من �سي�لة يف �سداد القر�س الرب�ي الذي بذمته فهل يج�ز ذلك؟

بعد تاأمل الهيئة لل�س�ؤال والتداول فيما بينها ظهر للهيئة اأن هذه املبادرة 
من  للتخل�س  للعميل  �سرعي  خمرج  وفيها  املدين  العميل  من  جاءت 
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المصادر  والمراجع :
القره داغي، ص476-473.. 1
المنيع، ص449-445.. 2
النشرات الدعائية الصادرة عن هذه البنوك.. 3
المنيع ص 450-449.. 4

للهيئة  فاإنه ل يظهر  الرب�ي بتقلي�س مدته ومبلغه وعلى ذلك  التعامل 
مانع من اإجابة طلبه، واإذا كان ن�عًا من قلب الدين على املدين فاإن علة 
منعه لدى من منعه لي�ست متحققة يف هذا التعامل لأن العميل ه� املبادر 
والدين الرب�ي الذي عليه مل ي�ستحق بعد واإمنا ق�سده التحرج من هذا 

التعامل الذي اأنبه �سمريه على الدخ�ل فيه. اأهـ من بحث اآدم. 

ويرى الباحث اأن الأوىل األ يربح البنك من الت�رق يف هذه احلالة مادام 
الدين للم�ؤ�س�سة نف�سها و�ست�ؤول الأرباح والف�ائد معًا حل�ساب امل�ؤ�س�سة، 
ولي�س هناك ف�سل يف الذمم بني الق�سم الإ�سالمي والق�سم الرب�ي يف 

البنك. 

ا�ستخدام التورق يف جدولة دين بطاقات االئتمان عند ا�ستحقاقه: 
ا�ستعملت بطاقة  ال�سع�دية، فقد  البن�ك  التطبيق بع�س  اأخذ بهذا  وقد 
التي�سري  وبطاقة  الأمريكي،  ال�سع�دي  البنك  عن  ال�سادرة  اخلري 
ال�سادرة عن البنك الأهلي التجاري، وهي بطاقة "ت�سارج كارد" لكنها 
ي�ؤجل الدين الذي حل  اأن  للعميل  باأنها تتيح  تكت�سب ال�سفة الئتمانية 
عليه من خالل الدخ�ل يف عملية ت�رق منظم مع امل�سرف )م�سم�نها 
اأن يق�م البنك ببيعه ب�ساعة بالأجل وه� ي�كل البنك ببيع هذه الب�ساعة 
الثمن  احلامل  ذمة  يف  ويثبت  حل،  الذي  الدين  منها  لي�ست�يف  بالنقد 

الآجل، ويتم هذا الأمر يف كل �سهر(. 

الدين  ف�سخ  قبيل  باأنها من  البطاقات  اإىل هذه  النقد  ي�جه  اأن  وميكن 
مل�سطلح  وفقًا  الدين  قلب  قبيل  من  اأو  املالكية  مل�سطلح  وفقًا  بالدين 
اإىل  ت�ؤدي  البدائل  وهذه  تيمية،  ابن  الإ�سالم  �سيخ  اأورده  كما  احلنابلة 
للمدين  الدائن  بق�ل  املعروف  الرب�ي  اجلاهلي  لل�سل�ك  م�سابه  �سل�ك 
اإذا حل الأجل: اأتق�سي اأم تربي؟. وتنطبق عليها القاعدة املجمع عليها 
ه�  خارجي  وجه  من  تنتقد  كما  حرام،  فه�  نفعًا  جر  قر�س  كل  وهي 
منعه  اآخرها  كان  حادة  انتقادات  من  لقيه  وما  نف�سه  امل�سريف  الت�رق 

بقرار جممع الرابطة وجممع املنظمة. 

 )15/5(139 رقم:  الدويل  الإ�سالمي  الفقه  جممع  قرار  يف  جاء  وقد 
املالية  امل�ؤ�س�سات  على  "اأن  مان�سه  الئتمان،  بطاقات  م��س�ع  ب�ساأن 
الإ�سالمية جتنب �سبهات الربا اأو الذرائع التي ت�ؤدي اإليه كف�سخ الدين 

بالدين". 

ا�ستخدام التورق يف اإ�سدار بطاقة االئتمان واإن�سائها: 
اأ�سدر  حيث  الإ�سالمي،  اأب�ظبي  م�سرف  التطبيق  بهذا  اأخذ  وقد 
بطاقات ائتمان مغطاة، وم�سدر الغطاء يك�ن ه� حم�سلة لعملية ت�رق 
هذه  الت�رق  عملية  وجترى  بال�سرورة.  لي�س  لكن  امل�سرف  مع  منظم 
ا�ستثماري، ك�سمان  وي�دع مبلغها يف ح�ساب  البطاقة  ابتداء عند منح 
للثمن الآجل، لكن يتاح للعميل حامل البطاقة با�ستخدام ذلك ال�سمان 
ال�سحب  خالل  من  للبطاقة  غطاء  ميثل  والذي  له  ممل�كًا  يعد  والذي 
النقدي بالبطاقة و�سراء ال�سلع واخلدمات بها اأي�سًا غري اأنه يلتزم باأن 
يق�م باإيداعات �سهرية ل تقل عن 10% من املبلغ امل�ستخدم اأو 50 درهما 

اأيهما اأكرث(.

)الت�رق  والأفراد  امل�ؤ�س�سات  من  امل�ؤ�س�سات  مت�ل  يف  الت�رق  ا�ستخدام 
العك�سي(: 

من املنتجات التي تتمتع بالنت�سار الكبري على التعامالت بني امل�ؤ�س�سات 
لأغرا�س ت�فري ال�سي�لة "الت�كيل بال�سراء مع الإذن بال�سراء للنف�س". 
تق�م  اأن  على  نقدًا  �سلعة  ب�سراء  لأخرى  م�ؤ�س�سة  ت�كيل  ذلك  و�س�رة 
امل�ؤ�س�سة ال�كيلة ب�سراء ال�سلعة من امل�كلة اآجاًل. وهدف ال�كيل من ذلك 
اأو  العك�سية،  املرابحة  اأو  العك�سي،  بالت�رق  �سمي  ولذا  لنف�سه.  الت�رق 

املرابحة ب�سفة البنك م�سرتيًا. 

وا�ستخدم الت�رق العك�سي يف اإن�ساء منتج ال�ديعة الإ�سالمية ذات العائد 
املثال.  �سبيل  على  الأهلي  كالبنك  ال�سع�دية  البن�ك  بع�س  يف  الثابت 
�سلعة  ب�سراء  للبنك  امل�دع  العميل  ت�كيل  البنك  يق�م  اأن  ذلك  و�س�رة 
نقدًا على اأن يق�م البنك ب�سراء ال�سلعة من العميل امل�كل اآجاًل. وهدف 
البنك الت�رق لنف�سه، واإ�ستحداث عائد ثابت للعميل على وديعته كبديل 

عن منتج ال�ديعة الآجلة الرب�ية. 
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فتوى جمل�ض الإفتاء الوطني املاليزي ب�صاأن
املتاجرة بالفورك�ض عرب املن�صة الإلكرتونية

بقلم لقمان احلكيم بن ح�سني
باحث بالأكادميية العاملية للبح�ث ال�سرعية 

)اإ�سرا(

�سهدْت �س�ق الف�رك�س – وهي اخت�سار للم�سطلح القت�سادي من اللغة 
الإجنليزية -“Foreign Exchange Market” يف ماليزيا م�ستهلَّ هذا 
الإفتاء  جمل�س  قبل  من  قرار  �سدور  اإثر  املتداولني  لدى  مفاجاأًة  العام 
عن  الإنرتنت  عرب  بالف�رك�س  املتاجرة  ة  �سرعيَّ بعدم  املاليزي  ال�طني 
طريق �سركات ال��ساطة، واأو�سى املجل�س عم�م امل�سلمني بالبتعاد عن 
ممار�سة هذا الن�ع من الأن�سطة التجارية ال�ستثمارية. وبعد مرور ي�م 
ال�سبكة  على  جتارية  ومنتديات  م�اقع  عدة  زرت  القرار،  �سدور  من 
املنتديات  اأع�ساء  اأبداها  التي  والتعليقات  الفعل  ردود  على  لالطالع 
فت�ى  م��س�ع  وجدت  عندما  متامًا  فف�جئت  الف�رك�س،  متداويل  من 
و�سلت  امل�ساركني حتى  قبل  ن�ق�س من  قد  املنتديات  اأحد  الف�رك�س يف 

التعليقات قرابة مائة وخم�سني �سفحة يف اأقل من 24 �ساعة.

ون�ق�ست  مرارًا  طرحت  قد  ال�سرعية  الناحية  من  الف�رك�س  ق�سية  اإن 
عقد  اهلل  بع�ن  مت  املا�سي  العام  منت�سف  ففي  خمتلفة.  م�ست�يات  يف 
مها  نظَّ التي  ة  الإ�سالميَّ ة  املاليَّ �سات  للم�ؤ�سَّ ال�سرعيِّني  امل�ست�سارين  ندوة 
ق�سم التنمية الإ�سالميَّة مباليزيا )جاكيم( والتي �سارك فيها املئات من 
�سني  واملتخ�سِّ ال�سرعيِّني  امل�ست�سارين  من  العديد  بينهم  من  احل�س�ر 
ة اأبعادها وتفا�سيلها.  ة الف�رك�س بكافَّ يف العمل امل�سريفِّ ملناق�سة ق�سيَّ
املتاجرة  ة  "عمليَّ بعن�ان  بحٌث  مت  قدِّ التي  الأوراق  تلك  من  فكان 
بالعمالت الأجنبيَّة )الف�رك�س( التي يق�م بها الأفراد من خالل املنا�ّس 
ة  العامليَّ ة  بالأكادمييَّ باحث�ن  ه  اأعدَّ  " �سرعيٍّ منظ�ر  من  الإلكرتونيَّة 
هذه  يف  اتُّخذت  التي  القرارات  اأهمِّ  ومن  )اإ�سرا(.  ال�سرعيَّة  للبح�ث 
بها  يق�م  التي  الإنرتنت  عرب  بالف�رك�س  املتاجرة  عمليَّات  اأن  الندوة 
الأفراد من خالل منا�سِّ الف�رك�س الإلكرتونيَّة حتت�ي على العديد من 
املخالفات ال�سرعيَّة. وعلى اإثر ذلك فاإنَّ جمل�س الإفتاء ال�طني املاليزي 
املتاجرة  "�س�ابط  م��س�ع  والت�سعني  الثامنة  جل�سته  يف  ناق�س  قد 
ة الإلكرتونيَّة"، واأ�سدر فت�ى باأن عمليَّة  بالعمالت الأجنبيَّة عرب املن�سَّ
ة ت�ستمل على بع�س املخالفات  املتاجرة بالف�رك�س عرب املنا�سِّ الإلكرتونيَّ

ة التي من �سمنها نظام الرافعة املاليَّة. ال�سرعيَّ

يعدُّ نظام الرافعة املاليَّة يف �س�ق الف�رك�س من اأبرز مميِّزات املتاجرة 
جذب  عامل  ل  ي�سكِّ وه�  الإلكرتونيَّة  ة  املن�سَّ عرب  الأجنبيَّة  بالعمالت 
ميزة  للمتداولني  يعطي  النظام  هذا  الف�رك�س.  �س�ق  اإىل  للمتداولني 
ن املتداول من املتاجرة باأ�سعاف  ت�سخيم اأو رفع راأ�س املال بحيث يتمكَّ
اأ�سعاف راأ�سماله الفعليِّ ومن ثمَّ حتقيق اأرباح هائلة من مبالغ �سغرية. 
ة الرفع ما بني �سركات ال��ساطة من 1:10 اإىل 1:500. فعلى  وترتاوح ق�َّ
يف  الذي  للمتداول  فاإنَّ   ،1:100 املالية  الرافعة  كانت  اإذا  املثال  �سبيل 

  USD/CADسفقة� ب�سراء  يق�م  اأن   100  USD مبلغ  الفعلي  ح�سابه 
قيمة  من   %1 بحجز  ال��ساطة  �سركة  فتق�م   ،1000  USD عقد  بقيمة 
 USD 10 وو�سع الباقي USD العقد كر�سيد، وهي يف هذا املثال ت�ساوي
نقطة   100 بن�سبة  ال�سعر  ارتفع  اإذا  ثمَّ  املتاح.  الهام�س  قالب  يف   90
للمتداول  الربح  ق  حتقَّ فقد   10  USD ت�ساوي  ال�احدة  النقطة  وكانت 
بقيمة USD 1000. وكذلك يتمُّ ح�ساب اخل�سارة بنف�س الطريقة عندما 
ة فاإنَّ الرافعة املاليَّة يف حقيقتها  ا من الناحية الفقهيَّ ينخف�س ال�سعر. اأمَّ
قر�س حقيقيٌّ اأو وهميٌّ من قبل �سركة ال��ساطة اإىل املتداول وت�ستفيد 
فهي  املتداول،  يجريها  التي  وال�سراء  البيع  ال�سركة من خالل عم�لت 
اأي  القر�س  �سرط يف  وهي  الإقرا�س  ال�سركة من خالل  فائدة جتنيها 
وال�سراء  البيع  معامالت  اإجراء  املتداول  على  ال��ساطة  �سركة  ت�سرتط 
البيع  بني  اجلمع  اإىل  ي�ؤدي  وهذا  الفائدة،  هذه  لت�ستفيد  طريقها  عن 
الثامنة  دورته  الإ�سالمي يف  الفقهي  املجمع  قرار  وقد جاء يف  ال�سلف. 
ل 1427هـ  مة يف الفرتة من 10-14 ربيع الأوَّ ة املكرَّ ع�سرة املنعقدة مبكَّ
ه: اأنَّ ا�سرتاط ال��سيط على العميل اأن تك�ن جتارته عن طريقه،  ما ن�سُّ
ي اإىل اجلمع بني �سلف ومعاو�سة -ال�سم�سرة- وه� يف معنى اجلمع  ي�ؤدِّ
"ل يحل �سلف وبيع  بني �سلف وبيع املنهي عنه �سرعًا يف ق�ل الر�س�ل: 
حديث  وقال:  والرتمذي526/3   ،384/3 داود  اأب�  رواه  …" احلديث 
ح�سن �سحيح، وه� بهذا يك�ن قد انتفع من قر�سه، وقد اتفق الفقهاء 
م. انتهى. ونقل القرايف  على اأن كل قر�س جر نفعًا فه� من الربا املحرَّ
ج�از  على  الأمة  "وباإجماع  بق�له  وال�سلف  البيع  حترمي  على  الإجماع 
ونظام  الربا".  لذريعة  جمتمعني  وحترميهما  مفرتقني  وال�سلف  البيع 
ة الإلكرتونيَّة ل يعني فقط  الرافعة املاليَّة يف جمال الف�رك�س عرب املن�سَّ
بينهما  اجلمع  يعني  بل  الإقرا�س،  مع  وال�سراء  البيع  اإجراء  ا�سرتاط 
عمليًّا يف �سفقة واحدة لأنه مبجرد ال�سغط على زر الأمر بال�سراء يتم 
يف اآٍن واحٍد عقدان هما القرتا�س وعملية البيع وال�سراء. ف�ج�د نظام 
الإلكرتونيَّة  املنا�سِّ  عرب  بالف�رك�س  املتاجرة  عملية  يف  املالية  الرافعة 
مع  تتما�سى  ل  خاللها  من  الأجنبية  بالعمالت  املتاجرة  عملية  يجعل 
اأ�سدرها  التي  الفت�ى  اأن  الق�ل  ميكننا  هنا  ومن  ال�سرعية،  الأحكام 
جمل�س الإفتاء ال�طني مباليزيا ب�ساأن املتاجرة بالف�رك�س قد جاءت يف 

وقتها املنا�سب.



مقالت يف الإدارة الإ�سالمية

33   www.giem.info  

الإبداع امل�رشيف يف ظل القت�صاد املعريف
اأ.د. كنج� عب�د كنج�

عميد كلية القت�ساد / جامعة البعث احللقة )1( 

مقدمة:
يختلف العديد من الباحثني على ق�سايا عدة غري انهم يتفق�ن على اأن 
املعرفة هي من اأهم مق�مات التط�ر، ومن اأهم الأ�س�س التي يق�م عليها 
احلايل،  الع�سر  يف  ال�سائد  القت�ساد  اأ�سبح  الذي  املعرفة،  اقت�ساد 
والذي �سي�س�د يف الع�س�ر الالحقة لأنه ي�ستمل على امل�ج�دات املعرفية 

التي تهيء لالإبداع، والذي ي�سهم بدوره يف تط�ير الأمم واملجتمعات. 
ولقد اأ�سبحت املعرفة يف هذه الأيام م�سدرًا من م�سادر ثروة املنظمة 
والقت�ساد، واأحد ع�امل الإنتاج الذي ي�ساف اإىل الأر�س والعمل وراأ�س 
بعد  �ساحتها  وتربعت على  القت�سادية،  امل�ارد  دائرة  فاقتحمت  املال، 
املعريف  لال�ستثمار  امللم��س  التاأثري  على  وال�س�اهد  الرباهني  اأن كرثت 
يف زيادة الطاقة النتاجية لبقية مفردات النتاج واإمكانية حت�يلها اإىل 

منتجات وخدمات ذات بعد اقت�سادي ملم��س. 
املعريف  املال  راأ�س  خلق  من  متكن  باأنه  املعريف  القت�ساد  ميتاز 
Knowledge Capital الذي يزاوج ما بني راأ�س املال واملعرفة الب�سرية 

والتقنية، وتتهافت منظمات الأعمال على اختالف اأن�اعها على تدعيم 
قدرتها التناف�سية من خالل امتالك املعرفة وت�سخريها لتحقيق الإبداع 
امل�ؤ�س�سي، وقد عملت امل�سارف على ال�ستفادة من اقت�ساد املعرفة يف 
وابتكار  امل�سرفية،  خدماتها  تقدمي  يف  امل�سريف  الإبداع  اإىل  ال��س�ل 
خدمات م�سرفية جديدة ت�ستح�ذ على ر�سى العمالء وت�سهم يف حتقيق 
يف  التناف�سية  وقدرتها  مكانتها  وتدعم  الع�ائد،  من  عالية  معدلت 
م�اجهة امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية التي راحت تقدم خدمات مالية 
وم�سرفية �سيما واأن اخلدمات امل�سرفية احلديثة ميكن تقدميها دون 

احلاجة اإىل فروع م�سرفية. 

االقت�ساد املعريف: 
ما  وكل  الأ�سياء،  لأحد  وامل�ؤكد  ال�ا�سح  الفهم  اإىل  املعرفة  كلمة  ت�سري 
يدركه اأو ي�ست�عبه العقل من خربة عملية ومهارة، وتختلف املعرفة عن 
عن�سرًا  املعرفة  يف  ي�سكل  الإن�ساين  العامل  لأن  واملعل�مات،  البيانات 
الأ�س�ل  مك�نات  من  ومك�نًا  ا�سرتاتيجيًا  م�ردًا  املعرفة  وتعد  اأ�سا�سيًا، 

غري املالية Intangible Assets يف منظمات الأعمال. 
املعرفة،  على  يبنى  الذي  القت�ساد  ذلك  املعرفة،  باقت�ساد  ويق�سد 
وعلى املعل�مات، فامل�ج�دات يف القت�ساد املعريف هي م�ج�دات معرفية 

اأ�سا�سها الإبداع والعلم وتقنية املعل�مات والت�سالت. 
القت�سادي  ال�زن  اأ�سبح  ما  بعد  وتط�ر  املعريف،  القت�ساد  ظهر  لقد 
للمعل�مات كبريًا، وجتاوزت ح�سة راأ�س املال غري امللم��س ح�سة راأ�س 
اأن  الإن�ساف  ومن  املال،  لراأ�س  احلقيقي  املخزون  يف  امللم��س  املال 
Nelson واآروArrow  بدورهما يف الفكر القت�سادي  نعرتف لنيل�س�ن 
 Simon احلديث اخلا�س باقت�ساد املعرفة والتقنية، ونعرتف ل�سيم�ن 
العام  القت�ساد  يف  بدورهم   Machlup وما�سل�ب   Hayek وهايك 

للمعرفة. 
املعرفة  اإدارة  وتط�ير  ن�ساأة  يف  الإدارة  منظري  من  عدد  اأ�سهم  كما 
�سرتا�سمان  ب�ل  و   Druckerدراكر اخل�س��س  وجه  على  بينهم  ومن 
و�سرتا�سمان  دراكر  اأكد  فلقد   ،USA Sing يف  �سينج  وبيز   Strasman

على الأهمية املتزايدة للمعل�مات واملعرفة ال�سحيحة كم�ارد تنظيمية، 
كما ركز �سينج على املنظمة املتعلمة كبعد ثقايف يف اإدارة املعرفة. 
واجلدول التايل يقارن بني القت�ساد التقليدي والقت�ساد املعريف:

اقتصاد المعرفةاالقتصاد التقليديالعناصر المحركة

العمل والتوظيف
.تولي الوظائف لمدة طويلة

االعتماد الكامل على نظام المسار 
الوظيفي

عقود قصير ة األمد
توقعات محدودة لتجديد العقود

التنمية والتطوير

التركيز على عمليات تدريبية  
محدودة

التركيز على التدريب المرتبط  
بالمسار الوظيفي من أجل تطوير  

طاقم المنظمة

التركيز على عمليات التطوير  
الذاتي

تحقيق الذات من خالل التطوير  
المهني المعرفي

التركيز على عمليات النقل  
المعرفي دون الوقوف عند حدود  

.معينة

الخصائص االقتصادية
األسواق مستقرة

التنافس وطني
األسواق متغيرة
التنافس عالمي

عاليةمنخفضةالقدرة على التحرك الجغرافي
مرننمطيتنظيم اإلنتاج

المعرفة–االبتكار عمالة–رأس المال عوامل اإلنتاج الرئيسية
عالقة التجارة واألعمال مع  

الحكومة
دعم ابتكار الشركاتفرض االحتياجات

عاليةمتوسطةأهمية البحث واالبتكار
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لقد اأثر يف ن�ساأة اقت�ساد املعرفة ق�تني اأ�سا�سيتني هما: 
• بروز �سلطة املعرفة وهيمنتها يف الأن�سطة القت�سادية. 	
• تعميق البعد الع�ملي يف امل�سائل القت�سادية. 	

واجلدول التايل يقارن بني املنظمة ال�سناعية واملنظمة املعرفية: 

المنظمة المعرفيةالمنظمة الصناعية
  والمعرفة المعلومات على ترتكز  المال رأس على ترتكز

 الشائع التحكم  والتحكم األوامر
  العمالة تخدم األدوات  األدوات تخدم العمالة

  المعرفي والعمل الجهد  متكررة روتينية مهام
األمور زمام تمتلك المعلوماتية القوى  األمور زمام يمتلكون الرأسماليون

  المحركة القوة هي المعرفة  المحركة القوة هو المال رأس
  واسع نطاق على المنتجات تخصيص  واسع نطاق على العالي اإلنتاج

لقد امتدت اأذرع املعرفة اإىل جميع مفردات الأن�سطة القت�سادية اإىل 
التجارة  �سل�سلة  مفردات  من  مفردة  كل  واإىل  اخلدمات  واإىل  ال�سلع 
والت�زيع.  بالت�س�يق  وانتهاًء  بالبح�ث والتط�ير والإنتاج  والأعمال بدءًا 
زيادة  مع  القت�سادية  الأن�سطة  جل  يف  املعرفة  ت�ظيف  حجم  وازداد 

هيمنتها و�سلطتها على اأن�سطتها املختلفة. 
الكلي  العدد  املعل�ماتية 70% من  العاملني مبيدان  ن�سبة  فلقد جتاوزت 
العامل  �سكان  من   %80 كمااأن  املختلفة.  الإنتاج  منظمات  يف  للعاملني 
م�ؤ�س�سة  اأعلنت   2009 عام  ويف  اجل�ال،  الهاتف  تغطية  �سمن  الي�م 
GSMA )وهي الرابطة املهنية العلمية ل�سناعة الت�سالت املتنقلة( 

جتاوز عدد م�سرتكي الهاتف اجل�ال عامليًا )4( مليارات م�سرتك.
الكثافة  زيادة  يف  متثلت  وهيمنتها  املعرفة  �سلطة  يف  الزيادة  هذه  اإن 
املعرفية يف ال�سلع واخلدمات من جهة، وزيادة اأهميتها والدور الفاعل 

الذي تلعبه داخل حدود املنظ�مة القت�سادية من جهة اأخرى. 
ل��سف   Knowledge Commerce املعرفة  جتارة  ا�سطالح  برز  لقد 
اأن�سطة الجتار باملعرفة باأ�سكال متن�عة من خالل ت�ظيف القدرات التي 
ت�فرها ال�سبكات املعل�ماتية، ورغم وج�د حالت للتجارة املعرفية )مثل 
�سبقت  التي  الفرتة  يف  والتاأليف(  الن�سر  وحق�ق  العلمية،  املعرفة  بيع 
لتحقيق  خ�سٍب  مناٍخ  بت�فري  الإنرتنت  اأ�سهمت  فقد  املعل�مات،  ع�سر 

ربحية عالية من ال�ستثمارات يف ميدان تط�ير املعرفة وتداولها. 
اأربعة  يف  واخلربات  املمار�سات  لتقارب  عاماًل  املعرفة  جتارة  وتعد 

ميادين: 
• منتجات وخدمات ت�ستند اإىل املعرفة على نح� مكثف.	
• النرتنت ب��سفها فر�سة عمل خ�سبة ملجهزي املعرفة. 	
• التجارة اللكرتونية التي متتلك القدرة على اأمتتة ال�سفقات 	

التجارية على مدار ال�ساعة. 
• الت�س�يق اللكرتوين عرب تنمية اأكرث قربًا من حاجات الزب�ن. 	
• عنا�سر القت�ساد املعريف: 	
• من 	 الدعائم  من  جمم�عة  على  املعريف  القت�ساد  يرتكز 

اأبرزها: 
• ذات 	 املدربة  بالك�ادر  تتمثل  واعية  جمتمعية  حتتية  بنية 

امل�ست�ى العايل من التاأهيل. 

• انت�سار النرتنت واإمكانية ا�ستخدامه من قبل �سرائح وا�سعة 	
من املجتمع. 

• التعليم 	 م�ست�ى  على  الرتكيز  ذلك  وي�ست�جب  متعلم  جمتمع 
)ال�سمري،  امل�ستمر.  والــتعليم  الـتاأهيل  تدعيم  على  والعمل 

والليثي، 2008(. 

خ�سائ�ش االقت�ساد املعريف:
الدور  يف  تكمن  املعرفة  ع�سر  بها  يت�سف  الذي  اخل�سائ�س  اأهم  اإن 
الفاعل واجل�هري الذي تلعبه املعرفة باعتبارها عاماًل حا�سمًا يف عملية 
والتنظيم،  التعلم،  على  والقدرة  الكبري يف اخلربات،  وتاأثريها  الإنتاج 
والبتكار يف املنظ�مة القت�سادية والك�ادر العاملة يف بيئتها، واعتبارها 
يف  العاملة  الك�ادر  لدى  اإليها  احلاجة  وزيادة  ال�سلع  مدخالت  اأحد 
بها  يت�سم  التي  اخل�سائ�س  اأهم  اإن  ال�س�اء.  على  والإنتاج  القت�ساد 

اقت�ساد املعرفة هي: 
تط�ير منتجات و�سلع ذكية. . 1
املنتجة . 2 املعرفية  امل�اد  بتكلفة  مقارنة  القيمة  عن�سر  زيادة 

التي تختلف عن ال�سلع املادية التقليدية، وخري مثال على ذلك 
 20 مبقدار  املتحدة  لل�ليات  اخلارجية  التجارة  قيمة  زيادة 

�سعفًا رغم عدم ح�س�ل زيادة ملم��سة يف كتلة ال�سلع. 
يرتبط . 3 اأ�سبح  بل  الندرة  مب�سكلة  معنيًا  القت�ساد  يعد  مل 

من  بل  النفاذ  من  تعاين  ل  املعرفة  لأن  ال�فرة.  مب�ساألة 
والتطبيقات  امل�ستمرة  املعاجلة  نتيجة عمليات  امل�ستمر  النم� 

امليدانية التي تفتح اأب�ابًا جديدة. 
بداأت القيمة تكمن يف ال�سلع غري امللم��سة Intangibles فعلى . 4

كبرية من  املالية ملجم�عة  امل�ج�دات  قيمة  فاإن  املثال  �سبيل 
ال�سركات الأمريكية والربيطانية تزيد خم�سة اأ�سعاف اأو اأكرث 
على ح�ساباتها املالية التي ت�سم امل�ج�دات املادية بعيدًا عن 

املنتجات وال�سلع املعرفية التي متتاز باأثمان باهظة. 
وت�سليع . 5 املعل�مات  �سناعات  اأن�سطة  يف  كبري  ت��سع  وج�د 

واخلدمات  التطبيقية  الربجميات  �سناعة  مثل  املعرفة، 
املعرفية املبا�سرة والنظم اخلبرية. 

ال�ستخدام، . 6 تكرار  نتيجة  القيمة  تدين  قان�ن  انطباق  عدم 
حيث تزداد قيمة املعرفة كلما زاد حجم ت�ظيفها يف قطاعات 

اأكرب. 
اأهمية منظ�مة البتكار وقدرة النت�سار املعريف ب�سكل . 7 تزايد 

ملم��س يف كل من منظ�متي الإنتاج والقت�ساد. 
زيادة الدور الفاعل الذي تلعبه عملية التعلم لكل من الأفراد . 8

واملنظمات. 
اأ�سحى راأ�س املال املعريف وروح املباداأة والإبداع والقدرة على . 9

من  التعبري  على  والنفتاح  املفرت�سة  والعقبات  امل�سائل  حل 
الع�امل الرئي�سية التي ترتكز عليها اآلة القت�ساد املعريف. 
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نتيجة . 10 املكان  تناق�س  عقبة  يعاين  املعرفة  اقت�ساد  يعد  مل 
افرتا�سية  )�سركات  الفرتا�سي،  ال�اقع  تقنيات  لت�ظيف 
واأ�س�اق افرتا�سية( ت�ستثمر خاللها معايري ال�سرعة والرتقاء 

بالأداء، وتذليل العقبات التقليدية 
�ست�سبح املعرفة املرتبطة بنظام من النظم اأكرب قيمة بكثري . 11

من املعرفة التي تتاأرجح بني ميدان الفكر والأر�سفة بعيدًا عن 
التطبيق امليداين.

تفعيل عمليات البحث والتط�ير كمحرك للتغيري والتنمية. . 12
اإىل . 13 ال�سلع  و�سناعة  اإنتاج  من  القت�سادي  الن�ساط  انتقال 

اإنتاج و�سناعة اخلدمة املعرفية. )جمعة، 2009(. 
اإن اإحدى اخل�سائ�س املميزة لالقت�ساد املرتكز على املعرفة وج�د طلب 
كبري يف �س�ق العمل على اليد العاملة التي متتلك مهارات تقنية عالية 
ال�سريحة  هذه  دخل  ويزداد  مغرية،  مالية  بدخ�ل  بدورها  تتمتع  والتي 
كلما ارتفعت وتن�عت م�ؤهالتهم وكفاءاتهم، يف املقابل هناك بطالة يف 
فئات العاملني الذين ل يتمتع�ن باملهارات العالية وتناق�س يف دخ�لهم. 

الأفكار  ت�ظيف  اإىل  مبدئيًا  ي�ستند  املعرفة  على  املرتكز  القت�ساد  اإن 
التقنيات  وتطبيق  الفيزيائية،  القدرات  ت�ظيف  من  بدًل  واملعارف 
الرخي�سة.  العمالة  ا�ستغالل  اأو  الأولية  امل�اد  بدًل من حت�يل  املتقدمة 
وبات على العاملني التنقيب عن مهارات جديدة ل�سد احلاجات اجلديدة 

لل�ظيفة. 

اأداء  التقليدية من العاملني تعلم كيفية  تتطلب الأعمال يف ال�سناعات 
املهام الروتينية، والتي تبقى دون تغيري مع مرور الزمن، اأما يف ميدان 
ال�سناعة  منظ�مة  تعانيها  التي  التغريات  �سرعة  فاإن  املعرفة  اقت�ساد 
ل�سد  جديدة  مهارات  عن  التنقيب  العاملني  على  حتتم  باتت  والأعمال 

احلاجات اجلديدة لل�ظيفة. 

اأر�س  على  ت�ظيفه  عن  تنجم  التي  والتطبيقات  العلمي  الإنتاج  بداأ 
التي  البنى القت�سادية  اأهمية متزايدة يف ظل  ال�اقع امليداين يكت�سب 
العلمية م�س�ؤولة عن جملة من  املنظ�مة  فاأ�سبحت  املعرفة،  اإىل  ترتكز 
الأن�سطة اجل�هرية التي ترتبط ب�س�رة مبا�سرة مع اأن�ساق املعرفة ب�ستى 

م�ست�ياتها. اإن اأهم هذه الأن�سطة هي: 
• ت�ليد 	 وت�سمل   Knowledge Production املعرفة  اإنتاج 

املعرفة وتط�يرها وتزويدها للغري. 
• ويت�سمن 	  Knowledge Transmission املعرفة  انتقال 

وتط�ير  الب�سرية  امل�ارد  وتدريب  املعرفة  تلقني  اآليات  انتقال 
مهارات ا�ستخدامها. 

• عملية 	 من  وتتاألف   Knowledge Transfer املعرفة  حت�يل 
امل�سائل  حل  ميدان  اإىل  املدخالت  وتزويد  املعرفة  غر�س 

والعقبات. اأو حت�يل املعرفة ال�سمنية اإىل معرفة علنية. 
االإبداع: 

معجم  يف  وجاء  التجديد،  اإىل   Innovate الإبداع  م�سطلح  ي�سري 
اأو جتديد  �سل�ك  اأو  اأي فكرة  تعني  الإبداع  كلمة  اأن  الجتماعية  العل�م 

يختلف ن�عيًا عن الأ�سكال امل�ج�دة )ال�سرن، 2000(. ويقدم املعجم 
اأ�سا�س  على  يق�م  عمل  باأنه:  لالإبداع  تعريفًا  املتخ�س�س  القت�سادي 

طرح منتجات وخدمات جديدة يف ال�س�ق اأو و�سائل جديدة لإنتاجها. 

الإبداع   OECD القت�سادية  والتنمية  التعاون  منظمة  عرفت  ولقد 
واملالية  والتجارية  والتقنية  العلمية  اخلط�ات  جمم�ع  باأنه  البتكار  اأو 
الالزمة لنجاح وتط�ير، وت�س�يق منتجات �سناعية جديدة اأو حم�سنة، 
وال�ستخدام التجاري لأ�ساليب وعمليات اأو معدات جديدة اأو حم�سنة، 
اأو اإدخال طريقة جديدة يف اخلدمة الجتماعية، ولي�س البحث والتط�ير 

اإل خط�ة من هذه اخلط�ات. 

يق�سد بالإبداع يف ج�هره ال�ستغالل التجاري الناجح لأفكار جديدة. 
)حمم�د، وحاجي، دون تاريخ ن�سر( ينعك�س الإبداع على ت�ليد املعرفة 
Creating وتطبيقها Application �س�ب املنتجات اجلديدة والعمليات 

واخلدمات والتنظيم. 

ميثل الإبداع اأحد ال�سرورات الأ�سا�سية يف اإدارة الأعمال وامل�ؤ�س�سات، اإذ 
اأن الزمان يف ت�ساعد، واحلاجات يف ت�ساعد والطم�حات هي الأخرى 

يف تط�ر وات�ساع. وثمة مفاهيم كثرية لالإبداع نذكر منها. 

النم� . 1 مفتاح  يحمل  الإبداع  اأن  على  القت�سادي�ن  يتفق 
القت�سادي، وتقدم املجتمع وجناحه. 

اأو . 2 فكر  عنه  ينتج  الذي  املتميز  الأداء  ه�  الإداري  والإبداع 
عمل اإيجابي جديد، وه� جمم�عة من العمليات التي تت�سم 
والقابلية  القرارات،  واتخاذ  امل�سكالت  حل  على  بالقدرة 
الإبداع.  وت�سجيع  الت�سال،  و�سعة  واملجازفة،  للتغيري، 
والذي ي�ستخدم فيه امل�ظف ما ه� مت�فر لديه من قدرات 
اإىل  يت��سل  اأن  بيئية يف  م�ؤثرات  به من  وما يحيط  عقلية، 
فكر اأو اأ�سل�ب اأو منتج جديد، ويحقق فيها النفع للمجتمع اأو 

املنظمة التي يعمل بها. 
وت�سري الدرا�سات اأن هناك عالقة ق�ية بني الإبداع ال�سل�كي للعاملني، 
الإبداع  التي تنمي  الفعالة  القيادة  ت�فر  واأن عدم  اإدارة املنظمة،  ودور 

لدى العاملني ي�ؤثر �سلبًا على العملية الإبداعية للمنظمة. 
اأو  تقدمي منتجات جديدة  يتم من خاللها  التي  العملية  الإبداع ه�  اإن 
طرائق جديدة لالإنتاج وي�سمل جميع املراحل من البتكار اإىل التط�ير، 
وامل�ستقبل  التجاري.  الإنتاج  ثم  الت�س�يق،  اإىل  التجريبي  الإنتاج  ثم 
يتطلب حت�ًل وا�سعًا لدعم نظام الإبداع مع م�ؤ�س�سات ومنظمات تدعم 

 )Cooke، 2001(.من قبل القطاع اخلا�س
يق�ل دراكر Draker اإن الإبداع ُيعنى باملعرفة Knowing ولي�س بالعمل 

Doing . ال�سكل رقم )1( من�ذج تط�ير نظام الإبداع والبتكار
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 التوليد

 االستيعاب 

 الحيازة 

 التحسين 

 

 Source: Ernst، Dieter)2006(،knowledge in global world economy، east
west center،honoulu، IBM، Tsingua، Study on Innovation in China، A5

اأهمية االإبداع: 
تكمن اأهمية الإبداع يف العديد من الأبعاد اأبرزها: 

من . 1 لكثري  حي�ي  مطلب  والتغيري  تغيري،  ج�هره  يف  الإبداع 
تربز  التغيري  وكثرية  الأحداث  مت�سارعة  بيئة  ظل  ويف  املنظمات، 
اأن تقدم ما ه� جديد، ولتتمكن  حاجة املنظمة لالإبداع لت�ستطيع 

من البقاء وال�ستمرار. 
ت�ستطيع . 2 ل  دونه  ومن  منظمة  لأية  امل�ستقبل  مفتاح  الإبداع  ميثل 

املنظمات العب�ر اإىل هذا امل�ستقبل. 
بني . 3 التفاعل  عالقة  تعزيز  يف  اأهمية  الأكرث  املجال  ه�  الإبداع 

املنظمة وبيئتها. 
اأ�سل�ب . 4 ا�ستخدام  تفر�س  وتن�عها  الحتياجات  وكرثة  امل�ارد  قلة 

اإبداعي لل�فاء بهذه الحتياجات. 
الداخلية . 5 للم�سكالت  حل�ل  اإيجاد  من  الإبداعي  العمل  ميكن 

واخلارجية للمنظمة وم�اجهة التحديات. 
يعد تبني الإبداع واعتماده تنمية للعن�سر الب�سري يف املنظمة على . 6

اعتبار اأن الإن�سان ه� ج�هر وم�سدر عملية الإبداع، وميكن املدير 
من ح�سن ا�ستخدام امل�ارد الب�سرية واملادية واملعن�ية. 

لالإبداع دور يف ت�فري حل�ل للنزعات والتي بداأت بالنت�سار. . 7
وهكذا ميكن الق�ل باأن اأهمية الإبداع وحاجة املنظمة له �ستزداد يف ظل 

التح�لت العاملية اجلديدة املتمثلة بالع�ملة وث�رة الت�سالت.
الإبداع  اأهمية  على   Ogilive واأوجياليف    Jones من ج�نز  كل  وي�ؤكد 
وحل  القرارات  اتخاذ  بعملية  يتعلق  فيما  وخا�سة  الي�م،  منظمة  يف 
للمدراء  يقدم  العمل  يف  الإبداعي  املنهج  تبني  اأن  ذلك  امل�سكالت، 
مما  ال�ساأن،  هذا  يف  التقليدية  املناهج  تقدمه  عما  خمتلفة  معل�مات 
م�سكالتهم  معاجلة  يف  يتخذونها  التي  القرارات  وق�ة  �سالمة  يعزز 

الي�مية )هيجان، 1999(. 
املعرفة  تقنية  وت�ليد  والبتكار  الإبداع  اأن  عن  الدرا�سات  ك�سفت  ولقد 
ذات اأثر م�جب وحقيقي على النم� القت�سادي ومن� الإنتاجية. عالوة 

على ذلك فاإن لالإبداع ف�ائد جمة نذكر منها: 
• وزيادة 	 واملنتجات  الإنتاج  زيادة  يف  اأ�سا�سيا  عامال  يعترب 

ال�ستثمارات وت�فري فر�س عمل جديدة وفتح اأ�س�اق جديدة. 
• تدعيم القدرة التناف�سية. 	

• حتقيق ع�ائد اأف�سل. 	
• حتقيق التنمية القت�سادية. 	

 Honda مثل  اليابانية  ال�سركات  اأن  اإىل   ))1998   ،Nonaha وي�سري 
كبريًا،  جناحًا  حققت  قد   ....  – Canon – Matsushita – Sharp

واأ�سبحت ذات �سهرة ب�سبب قدرتها على ال�ستجابة ال�سريعة للتغريات 
على  وال�سيطرة  جديدة،  منتجات  وتط�ير  الزبائن،  وحاجات  الطارئة 

التكن�ل�جيا النا�سئة.
وي�سيف اأن �سر جناح هذه املنظمات ه� املدخل الفريد الذي اتبعته تلك 

املنظمات لإدارة ت�ليد املعرفة. 
اأنواع االإبداع: 

اأو كل من مناذج . 1 ا�ستخدام بع�س  الخرتاع اجلديد: يتمثل يف 
الإبداع )املنطق و ربط الأفكار مع بع�سها لتقدمي �سيء جديد، 
حل امل�سكلة، الجتماع احلر(، وذلك لتقدمي اخرتاع جديد يف 

منتج جديد، نظرية جديدة.
ربط الأفكار من اأجل اإنتاج �سيء جديد: ويتم ذلك عن طريق . 2

حماولة ربط اأكرث من جمال للعلم مع بع�س اأو اأكرث من معل�مات 
قد تبدو غري مرتابطة مع بع�س للح�س�ل على �سيء جديد.

اخرتاع . 3 بتط�ير  التفكري  امل�ج�د:  الخرتاع  ت��سيع  اأو  امتداد 
م�ج�د اأو اكت�ساف مت، اأو مبحاولة ا�ستخدامه يف جمال جديد، 

اأو اإ�سافة بع�س الخرتاعات له بزيادة جمالت ا�ستخدامه. 
الزدواج: يتمثل يف ال�سعي ل�ستخدام نف�س الأفكار اجلديدة، اأو . 4

الخرتاعات اجلديدة التي قدمت ب�ا�سطة اأفراد اأو منظمات، 
وقد يك�ن ذلك ب�سيء قليل من التعديل. 

خليط من الطرق ال�سابقة: غالبًا ما ي�ستخدم خليط من الأن�اع . 5
الأربعة ال�سابقة، ففي نف�س املنظمة قد يتم الخرتاع، اأو تقدمي 
اأفكار جديدة، ونف�س الفكرة ميكن ا�ستخدامها يف جمال جديد، 
اأو ميكن ربطها مع فكرة اأخرى بعد فرتة من الزمن حتى يتم 

ال��س�ل اإىل اخرتاع جديد. 
 ت�سنيف االإبداع: 

• الإبداع الأ�سا�سي: عبارة عن فكرة اإبداعية جديدة ت�ؤدي اإىل 	
والعلم  الأبحاث  على  الإبداع  هذا  ويق�م  التفكري،  يف  الث�رة 

واملعرفة. 
• الإبداع التطبيقي: وه� الذي ي�ؤدي اإىل التطبيق الفعلي والعملي 	

ال�سناعة  على  مرتكزًا  يك�ن  ما  وعادة  الأ�سا�سي،  لالإبداع 
كاأجهزة الكمبي�تر. 

• يتم 	 خدمة  تقدمي  اأو  جديد،  منتج  اإنتاج  ال�ستقاقي:  الإبداع 
على  �سغرية  تعديالت  فه�  التطبيقي،  الإبداع  من  ا�ستقاقها 

املنتج اأو اخلدمة. 
• اإبداع التغيري: ي�ؤدي اإىل اإحداث تغيريات طفيفة على املنتجات 	

واخلدمات الناجتة عن الإبداع ال�ستقاقي. 
• لنف�س 	 جديد  م�ستخدم  اإيجاد  يف  يتمثل  البنائي:  الإبداع 
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فر�س  من  الكثري  يخلق  بك�نه  ويتميز  القائمة  التكن�ل�جيا 
العمل اجلديد ويفتح اأ�س�اقا جديدة. 

• الإبداع الرتقائي: )التط�يري( اإحداث تغريات طفيفة ن�سبيًا 	
يف املنتج اأو اخلدمة امل�ج�دة. 

• جديدة. 	 وعملية  هند�سية  اأ�س�س  على  يق�م  اجلذري:  الإبداع 
ومن ثم فه� يق�م على مناذج جديدة ويتطلب عنا�سر جديدة 

وتقنيات خمتلفة اإ�سافة اإىل اأنظمة جديدة. 
• ال�سكلني 	 من  كال  ياأخذ  امل�ؤ�س�سة  يف  الإبداع  اأن  نرى  ونحن 

املرتابطني التاليني: 
• اإبداع اإداري: يتعلق بطرائق الإدارة وفيه يعمل املدير والأفراد 	

املنظمة  اأعمال  لت�سيري  وا�سرتاتيجيات  �سيا�سات  و�سع  على 
ب�سكل اأمثل. 

• والت�س�يقية 	 والت�سغيلية  الفنية  باجل�انب  يتعلق  تقني:  اإبداع 
كالرتكيز على منتجات جديدة والتميز يف تقدميها. 

تعيقه  كثرية  �سع�بات  ي�اجه  عمل  كل  اأن  ال�ا�سح  من  الإبداع:  ع�ائق 
حتى ي�لد، وحتى ينم�، ويتكامل، وعليه اأن يتجاوز الكثري من ذلك بروح 
خ�س��سًا  اأثرًا  واأعمق  نفعًا  اأكرث  العمل  كان  وكلما  والتحدي.  ال�سرب 
اأن  اأي�سًا حيث  اأكرث  �ست�اجهه  التي  ال�سع�بات  فاإن  املاأل�ف  اإذا جتاوز 
البتكار ميثل اأحد اأ�سكال التغيري لالأف�سل، لذا فاإن �سع�باته ومعرقالته 
اأن  لذلك يالحظ  واأق�ى.  اأكرث عددا  ي�اجه�نه  الذين  والأفراد  كبرية، 
الكثري من الأفراد املبدعني واملبتكرين ل يجدون اأحيانًا جمالت جيدة 
تلبي طم�حاتهم وتن�سجم مع اأفكارهم كما قد ل يجدون �سدورًا رحبة 
زمالئهم،  بني  وهم  عزلة  يف  فيعي�س�ن  طاقاتهم،  وت�ستثمر  ت�ست�عبهم 
اإليها  ينتم�ن  التي  امل�ؤ�س�سات  وعلى  عليهم  تع�د  حقيقية  ماأ�ساة  وهذه 

بال�سرر )ال�س�يدان، والعل�ين 2004(
ومن هنا ينبغي اأن نبحث يف بع�س مع�قات الإبداع التي ت�سبب فقدان 

العنا�سر املبدعة وهي: 
املع�قات النف�سية.. 1
املع�قات الذهنية .. 2
املع�قات البيئية من داخل الأ�سرة واملدر�سة. . 3
املع�قات البيئية اخلارجية )امل�ؤ�س�سة واملجتمع( ونظرًا لأن هذا . 4

العن�سر م��سع اهتمامنا فاإننا ن�سري اإىل اأهم مك�ناته كما يلي: 
• ج� الإدارة الرديء. 	
• الت�سييق الإداري. 	
• اإدارة امل�سروع ال�سيئة. 	
• التق�مي وال�سغط النف�سي. 	
• عدم كفاية امل�سادر وامل�ارد. 	
• ال�سغط الزمني وقي�د ال�قت. 	
• الرتكيز على املحافظة على ال��سع القائم. 	
• املناف�سة امل�سرة بامل�سلحة العامة. 	
• واملعار�سة 	 والتجريح  بالنقد  الأ�سخا�س  بع�س  قيام 

والهج�م على الأفكار اجلديدة. 
• عدم وج�د اأنظمة جيدة لكت�ساف املبدعني. 	
• تراكم التخلف احل�ساري لالأمة على مدار ال�سنني. 	
• الإبداع 	 من  يحد  الذي  العام  ال�سيا�سي  اجل� 

)الدكتات�رية تقتل الإبداع(. 
• عدم وج�د املكافاآت املالئمة. 	
• طريقة تق�سيم العمل اجلامدة. 	
• ال�سيا�سات واخلط�ات النمطية. 	
• الرقابة الدقيقة والتنظيم الر�سمي. 	
• عدم وج�د ت�سهيالت وعدم وج�د ح�افز. 	
• طريقة اتخاذ القرارات يف املنظمة ب�سكل بريوقراطي. 	
• اأهداف املنظمة غري طم�حة. 	

عنا�سر االإبداع يف املوؤ�س�سات الرائدة: 
يق�ل�ن اإن التط�ر امل�ستمر والبقاء يف القمة معادلة تق�م على: 

الفكر املطلع + الأ�ساليب املبدعة + الإدارة اخلالقة
اأن تك�ن لها منهجية علمية بحيث  ولكي تك�ن امل�ؤ�س�سة يف القمة ل بد 
تتخذ من العل�م اجلديدة وتكن�ل�جيا املعل�مات، ومن اختمار التجارب، 
الب�سرية  والقدرات  والطم�حات  الأهداف  وارتقاء  الأفكار،  وت��سيع 
الهائلة اأ�س�سًا ا�سرتاتيجية لل��س�ل اإىل اأف�سل و�سع للبقاء وال�ستمرار. 
اأي اأن تك�ن امل�ؤ�س�سة خالقة ومبدعة، وهذا يتطلب دومًا ت�فري عنا�سر 

الإبداع، اأو عنا�سر الإبداع الأ�سا�سية وهي: 
• التخطيط ال�سرتاتيجي. 	
• التفكري ال�سرتاتيجي. 	
• اإن�سانية 	 معايري  وفق  وامل�ؤ�س�سة  الأفراد  ثقافة  بناء 

رفيعة. 
اإىل  املادية  الأ�س�ل  على  املناف�سة  من  املناف�سة  طبيعة  تغريت  لقد 

املناف�سة على الأ�س�ل املعرفية. 
الدول  بني  فرد  لكل  املعرفة  اإنتاج  يف   Disparity والتباين  التفاوت  اإن 
اأجل  ومن  الدخل،  يف  التفاوت  من  اأعظم  ه�  النامية  والدول  املتقدمة 

النجاح يف اقت�ساد املعرفة يجب على الدول ت�سجيع من� الإبداع. 
يف �سركة �سام�س�جن 50 األف باحث. اأي ما ي�ساوي جمم�ع عدد الباحثني 
يف دولة كم�سر يف كل املجالت، و�سعف عدد الباحثني يف الأردن، و4 

اأ�سعاف عدد الباحثني يف ال�سع�دية. 
�سخ�س.  األف   344 من  اأكرث  يبلغ  �سام�س�جن  �سركة  يف  العاملني  عدد 
الدخل  �سعف  اأي  دولر  مليار   220 فاقت  فقط   2010 عام  اأرباحها 

الق�مي لدول عربية كاملة كقطر والك�يت واملغرب والعراق.
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القيادة الفّعالة - نظريات القيادة 
Effective Leadership – Leadership Theories

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

م�ست�سار التخطيط والتنفيذ ال�سرتاتيجي يف �سركة �سرييتل م�بايل تيليك�م
رئي�س ق�سم اإدارة الأعمال يف جامعة اأري�س الأمريكية

درجات  بع�س  ف�ق  بع�سهم  "ورفعنا  العزيز:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 
يجمع�ن"  مّما  خري  ربك  ورحمت  �سخريًا  بع�سًا  بع�سهم  ليتخذ 

)الزخرف: 32(.
بغية  القيادة  بدرا�سة  املتحدة  ال�ليات  وخا�سة  الغرب  اهتمام  بداأ 
علماء كثريون يف  برز  وقد  القرن،  منذ مطلع  وتط�يره  الإنتاج  حت�سني 

هذا املجال جعل�ا من القيادة علمًا �سمل جميع ج�انب احلياة. 
اإن�سان  فكل  احلياة،  هذه  يف  اإن�سان  كل  يحتاجها  مهارة  القيادة  اإّن 
اجلهة  نح�  وي�جهها  الأم�ر،  بزمام  مي�سك  كيف  يتعلم  اأن  اإىل  يحتاج 
التي يريدها على الأقل فيما يتعلق بحياته ال�سخ�سية. فالقيادة مهارة 
يحتاجها ال�الدان يف املنزل، واملعلم يف �سفه، ورب العمل يف عمله، وكل 

اإن�سان يتعامل مع الآخرين. 
بعبارة مب�سطة، القيادة هي عملية التاأثري يف النا�س، وت�جيههم لإجناز 
الهدف. عندما تبادر بتنظيم جمم�عة من الأ�سدقاء اأو زمالء يف العمل 
الأ�سب�ع مع  اأو لق�ساء عطلة نهاية  جلمع تربعات مل�ساعدة املحتاجني، 
بع�سكم بع�سًا، اأو لتجهيز حفلة ب�سيطة لأحد الزمالء، يف هذه احلالت 

�ستظهر اأنت مبظهر القائد. 
امل�ساريع  بع�س  يف  لحقًا  مبناق�ستك  برغبته  رئي�سك  يخربك  عندما 
الذي  العمل  حتدد  عندما  املنزل،  يف  اأما  كقائد.  يظهر  فه�  العالقة، 
كقائد.  تظهر  بذلك  فاأنت  به،  �سيق�م  وكيف  ومتى  طفلك،  به  �سيق�م 
النقطة الرئي�سية هنا هي �س�اء اأكنت يف من�سب اإ�سرايف اأم اإداري اأم 

ل، �ستمار�س القيادة ملدى معني وبن�ع ما.
اإّن العن�سر القيادي ه� �سالة املنظمات وامل�ؤ�س�سات، فالقائد يفعل باأثره 

ما ل تفعله جمم�عات كبرية من النا�س.
املرء  "يق�د  فيقال:  "ال�س�ق"،  نقي�س  ه�  العربية  اللغة  يف  "الق�د" 
خلفها"،  من  الدابة  املرء  "ي�س�ق  يقال:  حني  يف  اأمامه"،  من  املركب 
وعليه فاإّن مكان القائد ه� يف املقدمة ك�نه دلياًل ومر�سدًا وقدوًة ومثال.
ير�سد"،  اأو  "يذهب،  يعني   "Lead" كلمة  جذر  فاإّن  النكليزية  ويف 
يكت�سف�ن  فالقادة  اجلديد،  عن  والبحث  احلركة  تعني  القيادة  اأّن  اأي 

جمالت جديدة مل يكت�سفها اأحد.
�سل�ك  على  لي�ؤثر  وق�ته  نف�ذه  ي�ستعمل  الذي  ال�سخ�س  ه�  القائد  اإّن 
وكّلما  حمددة،  اأهداف  لإجناز  لي�جههم  ح�له  من  الأفراد  وت�جهات 

كملت عنا�سر الق�ة يف القائد كّلما كملت عنا�سر قيادته، قال اهلل تعاىل 
من  يكن  ومل  حنيفًا  هلل  قانتًا  اأّمة  كان  اإبراهيم  العزيز:" اإّن  كتابه  يف 

امل�سركني" )النحل: 120(.
تتاألف عملية القيادة من جمم�عة عمليات اأ�سا�سية وهي:

وتك�ين . 1 ما،  تغيري  اإحداث  القائد على  التاأثري: وهي قدرة 
قناعات جديدة ت�ؤثر بالآخرين نح� حتقيق اأهداف حمددة.

النف�ذ: وهي قدرة القائد على اإحداث تغيريات منطلقًا من . 2
قدراته الذاتية ولي�س من خالل املركز اأو امل�قع.

يطاع . 3 اأن  يف  للقائد  املعطى  احلق  وهي  القان�نية:  ال�سلطة 
ويت�سرف منطلقًا من مركزه و�سالحياته.

نظريات  ط�رت  اأ�سا�سية  مقاربات  خم�س  الع�سرين  القرن  يف  ون�ساأت 
القيادة، من هذه النظريات الأ�سا�سية:

• القيادة بال�سمات التي يتمتع بها القائد.	
• القيادة ال�سل�كية.	
• القيادة بال�سلطة والتاأثري.	
• القيادة الظرفية.	
• القيادة التفاعلية.	

القيادة  نظرية  �سبق،  مّما  انبثقت  والتي  القيادة  نظريات  اأهم  ومن 
القائمة على الإلهام والروؤية، والتي و�سعها ال�سيدان "ك�ز�س" و"ب�رنر" 
التابعني  حما�س  ي�سعل�ن  القادة  فاإّن  النظرية  لهذه  ووفقًا   ،1995 عام 

ويك�ن�ن مبثابة الب��سلة التي تر�سدهم.
ويعرف�ن القيادة باأنها فن حتريك الآخرين لكي ي�سع�ا اإىل الكفاح من 
اأجل ُمُثل ملهمة م�سرتكة، ويعترب الرتكيز على رغبة الإتباع بامل�ساهمة، 
للزبائن،  ي�ستجيب�ن  فالقادة  الآخرين،  حتفيز  على  القائد  وقدرة 
م�سطربة  بيئات  يف  وينجح�ن  امل�ظفني،  ويحّفزون  الروؤية،  ويبتكرون 
تتغرّي ب�سرعة. لذلك فاإّن القيادة هي التعبري عن الروؤية وجت�سيد القيم 

وابتكار بيئة ميكن فيها اإجناز الأم�ر.
التاريخ  ي�سنع�ن  الذين  هم  "الرجال  ترومان:  لهاري  مق�لة  وتعجبني 
ولي�س العك�س، ففي الفرتات التي ل تتقدم ول تتط�ر فيها القيادة يظل 
م�اتية  الفر�سة  ت�سبح  حينما  التقدم  ويطراأ  متامًا.  مت�قفًا  املجتمع 

لقادة جزيئني، بارعني ي�ستطيع�ن تغيري الأم�ر نح� الأف�سل".
يتبع يف العدد القادم باإذن اهلل...

احللقة )1(
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�رشعية العامل اجلديد
د. �سعيد الزغبي

حما�سر تنمية امل�ارد الب�سرية 
بالقيادة العامة ل�سرطة اأب� ظبي - دولة الإمارات العربية املتحدة

يف ال�قت الذي تتهاوى فيه هيمنة الغرب، وت�سري �س�ب الفناء و�سطر 
ه�ي  �سفا  على  العامل  يقف  اأخرى.  ق�ى  ال�سطح  على  وتطف�  العناء 
يقف  ولن  ال�سيا�سية اجلغرافية.  وال�سطرابات  الفنت  وح�مة  الف��سى 
يف طريق هذه الف��سى العارمة وهذا الط�فان الكا�سح اإل اإجماع وت�افق 
ال�سرعية  الأمناط  باأن  العرتاف  الإجماع  هذا  ويقت�سي  جديد.  عاملي 
العا�سفة  هذه  خ�سم  ويف  لإجتاه.  حكرا  تك�ن  ل  واأ�سكالها  للحك�مة 
اله�جاء التي ت��سك اأن تع�سف بالعامل، يجب على ق�ى الغرب والق�ات 
النا�سئة التي حترتم التن�ع ال�سيا�سي بغية �سياغة نظام دويل ق�ى يق�م 

على الأحكام واملبادئ ي�سمن التح�ل ال�سلمي والآمن لعامل جديد.

الق�ى  م�ازين  فيه  تتبدل  جديد،  عاملي  حت�ل  القريب  الأفق  يف  يل�ح 
وعلى  نا�سئة.  اأخرى  ق�ى  اإىل  الغربية  الق�ى  هيمنة  من  تتح�ل  عندما 
مل  الغد  عامل  فاإن  اجلارية،  وال�سنة  القدمية  احلكمة  من  النقي�س 
قارة  اأخرى يف  ق�ة  اأية  اأو  ال�سني  مثل  واحدة  ق�ة عظمى  عليه  تهيمن 
واقعنا  اأن  ويع�سده  ذلك  على  يدلل  وما  اآخر.  مكان  اأي  يف  اأو  اآ�سيا 
املعا�سر ي�سهد ت�ستت الق�ى وانت�سارها وزيادة التن�ع الأيدي�ل�جي، ما 
يبدد مبداأ حتكم دولة اأو منطقة اأو من�ذج واحد يف التاريخ، مل يعرف 
الع�ملة ب�ج�د متركز �سيا�سي  تتاأ�سل فيه مبادئ  العامل املرتابط الذي 
جغرايف. وكعادة كل التح�لت، فاإن التح�ل العاملي اجلديد يدق ناق��س 
اخلطر، وتنذر طالئعه مبخاطر �سيا�سية جغرافية حتدق بنا ومزيد من 
ال�سقاء للب�سرية، مما يحتم على الق�ى الغربية العظمى والق�ى النا�سئة 
وعلى  ال�سلمي  التح�ل  اإدارة  اآليات  اإبطاء،  اأو  انتظار  تدر�س، دومنا  اأن 
الأخرية  اأنفا�سها  تلفظ  باتت  الغربية  والهيمنة  ال�سط�ة  اأن  من  الرغم 
زالت  ل  الهيمنة  تلك  فمثل  الهاوية،  اإىل  وتنحدر  الفناء،  �سطر  لت�سري 
ا�ستقرار  البالغ يف  اأثرها  لتحدث  ملح�ظ  ب�سكل  الق�ى  م�ازين  متتلك 
املتحدة  ال�ليات  بني  ال�سراكة  اأن  من  ذلك  على  اأدل  ول  العامل،  هذا 
العاملي.  ال�سعيد  والأهم على  الأق�ى  الوروبي هي  والحتاد  المريكية 
فها هي الرثوات الكبرية التي ينعم بها الحتاد الأوروبي تنع�س ثروات 
الأمريكي  القت�ساد  و�سيظل  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  واقت�ساد 
ال�ليات  و�ستحافظ  القادم.  العقد  يف  العامل  يف  الأق�ى  القت�ساد  ه� 
الق�ي  اخلروج  اأعيننا  اأمام  وترت�سم  الع�سكري،  تف�قها  على  املتحدة 
من حلك الظالم حت�ل بيننا وبني �س�ء يب�سر بتف�ق اأي ق�ة اأخرى على 

الدور الدبل�ما�سي امل�ؤثر الذي تلعبه وا�سنطن. 

وعلى الرغم من كل ذلك، فاإن امليزات التي تظفر بها تلك الق�ى من 
جراء الهيمنة والنف�ذ والتحكم يف مقاليد الأم�ر �س�ف تندثرجنبا ايل 

جنب مع التف�ق اليدول�جي واملادي لهذه الق�ى، وعندها يجب على ق�ى 
الغرب اأن متد ج�س�رالتعاون بينها وبني الق�ى النا�سئة لال�ستفادة من 
الفر�سة ال�سانحة ل�سياغة الق�اعد التي �ستحكم عامل الغد، واإل ف�س�ف 
تفرز تعددية الأقطاب والختالفات اليدول�جية مناف�سة حمتدمة ح�ل 
اأ�سلحتها،  ت�سن  اأ�سرعتها  وتن�سب  الدول  تلك  وتنربي  الق�ى  م�ازين 
على  ينبغي  لذا،  العامل.  على  والنف�ذ  الهيمنة  لب�سط  رماحها  وتطلق 
دول العامل يف م�سارق الأر�س ومغاربها ال��س�ل ايل قا�سم م�سرتك من 
بدل  واأحكام حمددة،  ق�اعد  على  يق�م  لنظام جديد  ي�ؤ�س�س  اأن  �ساأنه 
من ال�سري يف �سراديب نفق مظلم تدفعه الغطر�سة لل��س�ل اإىل نتيجة 
حمت�مة األ وهي النزاع والف��سى. يحتم علينا هذا ال��سع ال��س�ل اإىل 
للعامل  تاأ�سي�سية  مبادئ  ح�ل  الكربى  الدول  كل  جتمع  م�سرتكة  اأر�س 
على  يجب  حيث  للم�ساحلة،  الغرب  ق�ى  ت�ستعد  اأن  ويجب  اجلديد. 
عليه  يق�م  ملا  املختلفة  املفاهيم  ح�ل  متفاوتة  روؤية  متتلك  التي  الق�ى 

النظام اأن تتقبل الق�اعد اجلديدة التي �ستحكم عامل الغد. 

لعل اأهم ما مييز التن�ع التي �سيت�سم به العامل اجلديد ه� اأن ا�ستهداف 
اآلية ب�سيطة تف�سي ايل �سياغة نظام يق�م على الق�اعد ميكنه اأن ي�سع 
جميع الق�ى اأف�سل كثريا من ال�سعي وراء اأهداف عالية، ولكنها ج�فاء 
على  الت�افق  ه�  هذا  وقتنا  يف  اإليه  نحتاج  ما  اإن  �سيء.  اإىل  تف�سي  ل 
جمم�عة من املبادئ والق�اعد التي جتمع الق�ى الغربية والق�ى النا�سئة 

على اأر�س م�سرتكة.

الأنظمة  �س�رة  ت�س�ه  عندما  الغرب  دول  اإليه  تطمح  الذي  املغزى  ما 
التعاون  مد ج�س�ر  اإىل  فيه  الذي حتتاج  ال�قت  بها يف  وتطيح  الأخرى 
معها لت�ؤ�س�س نظاما جديدا اآمنًا؟ ل اأرى يف ذلك اإل خماطر جمة ونتائج 
ببع�س  وتت�سدق  النهج،  هذا  على  الغربية  الدول  ت�سر  فعندما  �سلبية. 
الدميقراطية  متثل  ل  ال�سرعية  غري  "احلك�مة  مثل  الرنانة  العبارات 
علقم،  من  ثمارا  لتجني  احلنظل  بذور  تنرث  بذلك  فهي   " الليربالية 
فلن حت�سد اإل اخلراب والدمار والإ�سرار مب�ساحلها. اأرى اأن املغزى 
اإليه.  ت�سعى  اأن  الغرب  ق�ى  على  يجب  الذي  الأمثل  والهدف  احلقيقي 
دول  وتهمي�س  لل�سرعية  الغربي  املفه�م  �سم�لية  على  الإ�سرار  بدل من 
يف  ال�سيا�سي  التن�ع  ب�سرورة  العرتاف  يف  يتمثل  املحتملني.  ال�سركاء 
التي  النا�سئة  الق�ى  مع  التعاون  اأطر  تعزيز  ثم  ومن  اجلديد.  العامل 
مع  الت�افق  النا�سئة  والق�ى  الغرب  على  يجب  نظامها.  بتن�ع  تت�سم 
مفه�م جديد �سامل لل�سرعية اإذا ما كانت حتدوهم الرغبة يف التفاق 

على اأ�سا�س ايدي�ل�جي يحكم عامل الغد. 
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منهج  وتبني  الليربالية،  الدميقراطية  دح�س  يجب  بدء  ذي  بادئ 
احل�كمة امل�س�ؤولة على اأنها املعيار الذي يحدد اأي الدول �سرعية، وتتمتع 
اجلديد.  النظام  مك�نات  هي  الدول  تلك  ت�سبح  ثم  ومن  جيد،  مب�قع 
تتمتع مب�قف دويل جيد  باأنها  الدولة  اآخر: ميكن احلكم على  ومبعنى 
تلبية  م�اطنيها ومتكنهم من  لتح�سني حياة  م�اردها  تكر�س  كانت  اإذا 
طم�حاتهم بطريقة تت�اءم ب�سكل �سامل مع ت�جهاتهم. اأما الدول التي 
تخفق يف حتقيق هذا املعيار، فهي الدول التي ت�سعى ب�سكل اأ�سا�سي اإىل 
ا�ستنزاف م�ارد ومقدرات �سع�بها. ولي�س لها من هدف اإل اأن ترتكهم 
التنفيذ  متكن  اأو  تنفذ  التي  اأو  واحلرمان،  والفقر  لالأمرا�س  عر�سة 
املمنهج واملنظم لالإيذاء البدين لالأقليات التي تعي�س على اأر�سها. وبعد 
جمتمعاتها  متتلك  اأن  يجب  املحظ�رات،  هذه  الدول  وجترم  متنع  اأن 
احلاكمة  م�ؤ�س�ساتها  بتنظيم  الأمر  يتعلق  عندما  كافية  وحرية  ات�ساعا 
و�سعيها نح� تلبية احتياجات م�اطنيها. ولن تنعم الدول بحق�ق امل�قف 
ورفاهية  معي�سة  م�ست�ى  بتح�سني  التزامها  يف  اإ�ستمرت  اإذا  اإل  اجليد 

وكرامة م�اطنيها. 

حقيقي اأن امل�ساواة بني امل�قف اجليد مع احل�كمة امل�س�ؤولة رمبا تك�ن 
اعرتافا ب�سرعية الدول التي ل تقبل املفه�م الغربي للحق�ق واحلريات، 
يحتم  منه  خمل�س  ول  مفر  ل  الذي  العاملي  ال�سيا�سي  التن�ع  ولكن 
متن�عة  مناهج  تتبني  اأن�اعها  اختالف  على  احلكم  فاأمناط  ذلك، 
مل�اطنيها.  والروحية  املادية  الإحتياجات  وتر�سيخ  لتعزيز  �سبيلها  يف 
اإىل  ي�سعى كل م�اطن  الليربالية، حيث  الدول  امل�سهد يف  ويختلف هذا 
ال�قت  هذا يف  ياأتي  وخا�س.  فردي  ب�سكل  وطم�حاته  احتياجاته  تلبية 
حك�مات  مثل  احلك�مات،  من  الأخرى  الأمناط  بع�س  تع�ل  ل  الذي 
دول ال�سني ورو�سيا والإمارات العربية املتحدة و�سنغاف�رة، كثريا على 
احلريات الفردية تغليبا ملنهج �سم�يل وجماعي لدعم رفاهة امل�اطنني. 
فال�سع�ب التي عانت ويالت الثقافة ال�سي�عية اأو عا�ست تاريخا ط�يال 
حتت وطاأة احلرمان رمبا تف�سل احل�كمة التي تق�دها الدولة على مبداأ 
ال�سيا�سي.  والنزاع  للفقر  يعر�سهم  الذي قد  القت�سادي  التدخل  عدم 

الدين  بني  الف�سل  اأن  الإ�سالمية  املجتمعات  ترى  الآخر،  على اجلانب 
والدولة على اأنه اأمر غريب وت�ؤمن باأن الإندماج بينهما لي�س اأمرا مقب�ل 
فح�سب، بل اإنه اأمر حتمي. اأما الثقافات املرياثية، ففيها تقدم م�سلحة 
باأن  الدول  تقر  الأفراد. وعندما  والعائلة على حق�ق  والع�سرية  القبيلة 
الأ�سكال  متار�س  اأن  ميكنها  احلاكمة  الأنظمة  من  املختلفة  الأمناط 
املتعددة للحك�مة امل�س�ؤولة، عندها ن�ستطيع اأن نق�ل اأنها حترتم التن�ع 
ال�سيا�سي. وعلى النقي�س، عندما تفر�س على كافة املجتمعات اأن تنتهج 

�سكال واحدا للح�كمة، فذلك يعد من قبيل نزع حقها يف احلرية. 

اأول ما ي�ستلزمه ال��س�ل اإىل نظام عاملي �سامل ه� العرتاف باأنه ل ي�جد 
اأن يتخلى عن  اأن الغرب يجب  قالب واحد للح�كمة امل�س�ؤولة؛ ما يعني 
ب�سط هيمنته وت�سلطه على امل�ؤ�س�سات واملمار�سات ال�سيا�سية التي متكن 
الدول من تعزيز رفاهة م�اطنيها. وينبغي على ق�ى الغرب اأن حترتم 
الأمناط واخليارات ال�سيا�سية التي تتبناها الدول الأخرى على اأنها حق 
وت�سرف داخلي، وتنظر اإليها وكاأنها تن�ع اأ�سيل للحياة ال�سيا�سية، طاملا 

اأن تلك الدول تلتزم باملعايري املنطقية للح�كمة امل�س�ؤولة. 

اخلارجية،  ال�سيا�سات  مع  التعامل  عند  النهج  ذلك  تطبيق  يجب  كما 
فالدول التي حتظى مب�قف جيد ينبغي لها اأن ت�سعى اإىل تاأمني رفاهة 
م�اطني الدول الأخرى، ول تقت�سر اأهدافها على تاأمني رفاهة م�اطنيها 

فقط. لي�س هذا فح�سب، بل يجب عليها 

اأن حترتم �سيادة الدول الأخرى ذات امل�قف اجليد وت�جهاتها ال�سيا�سية 
الدول  وا�ستقرار  اأمن  زعزعة  يف  تت�سبب  قد  اأفعال  اأية  عن  والعزوف 

الأخرى وم�اطنيها. 

وعليه، ل ميكن الق�ل باأن اأي دولة تتمتع مب�قف جيد اإذا ما كانت تنتهج 
املنظم  الدعم  مثل  اأن�سطة حمظ�رة،  تنخرط يف  اأو  �سيا�سات عدوانية 
لالإرهاب، اأو ت�سدير اأ�سلحة الدمار ال�سامل، ولكن يجب حرمانها من 

احلق�ق التي تتمتع بها الدول امل�س�ؤولة.
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دور املراأة امل�صلمة يف اإدارة اقت�صاد املنزل الإ�صالمي
وعد �سك�ة

مدر�سة لغة عربية ومدققة لغ�ية

باإعمارها كل ح�سب  الإن�سان وجعله خليفة يف الأر�س، وكلفه  كرم اهلل 
قدراته وانطالقًا من م�قعه )َل ُيَكلُِّف اهلّلُ َنْف�سًا اإِلَّ ُو�ْسَعَها َلَها َما َك�َسَبْت 
الرجل  الإلهي كلف  البيان  واإذا كان  البقرة: 286  اْكَت�َسَبْت(  َما  َوَعَلْيَها 
َجاُل  )الرِّ لالأ�سرة  املال  وتاأمني  الرزق  لتح�سيل  املنزل  خارج  بالعمل 
اإدارة املنزل،  �َساء( الن�ساء: 34 فاإنه كلف املراأة مهمة  النِّ َعَلى  اُم�َن  َق�َّ
ال�سريف  احلديث  على  اعتمادًا  ومالها  واأ�سرتها  نف�سها  على  واحلفاظ 
زوجها  بيت  يف  راعية  واملراأة  رعيتِه  عن  م�س�ؤول  وكلكم  راع  )كلكم 
وم�س�ؤولة عن رعيتها(1 . وقد رفع الإ�سالم من �ساأن عمل املراأة من اأجل 
اأ�سرتها، وجعل لها ث�ابًا كبريًا اإذا اأدته باإخال�س لأن هذا العمل ينا�سب 
فطرتها التي ُجبلت عليها، ورد عن الر�س�ل الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم 
ق�له لإحدى الن�ساء الل�اتي اعرت�سن على عدم تكليفهن باجلهاد )مهنة 
 ،2 تعاىل(  اهلل  �سبيل  يف  املجاهدين  عمل  بها  تدرك  بيتها  يف  اإحداكن 
عن  م�ستقلة  مالية  ذمة  لها  يك�ن  اأن  يف  احلق  املراأة  الإ�سالم  واأعطى 
�َساء  َوِللنِّ اْكَت�َسُب�ْا  ا  َّ يٌب ممِّ َن�سِ َجاِل  لرِّ اأم زوجًا )لِّ اأبًا  الرجل �س�اءًا كان 

(الن�ساء: 32. ا اْكَت�َسْبَ َّ يٌب ممِّ َن�سِ

اأو  مبالها  الت�سدق  حرية  منحها  كما  مالها،  زكاة  اإيتاء  عليها  وفر�س 
بجزء منه على من ت�ساء، وخا�سة اأ�سرتها كي تك�ن م�ساهمتها فّعالة يف 
تاأمني حاجات اأ�سرتها املادية، وملا �ساألته ال�سيدة زينب زوجة عبد اهلل 
بن م�سع�د ر�سي اهلل عنه عن املال الذي تك�سبه بعمل يدها وتنفقه على 
زوجها واأولد اأخيها الأيتام اأيح�سب لها �سدقة؟ اأجابها النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم: )نعم ولها اأجران اأجر القرابة واأجر ال�سدقة(3 .

لتربز  املنزل  �س�ؤون  املراأة يف  م�ساعدة  على  الرجل  الإ�سالم  كما ح�س 
اأرقى �س�ر التكامل الجتماعي؛ فقد �سئلت ال�سيدة  الأ�سرة امل�سلمة يف 
كان  فقالت  البيت؟  يف  ي�سنع  النبي  كان  )ما  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة 

يك�ن يف مهنة اأهله فاإذا �سمع الأذان خرج(4 .

القت�سادية  ل�س�ؤونه  واإدارتها  منزلها  يف  امل�سلمة  املراأة  تابعنا  ول�   
بنف�سه،  الفرد  ثقة  تنمي  التي  ال�سليمة  الإ�سالمية  الرتبية  دور  لأدركنا 
ير�سي  مبا  الآخرين  وقيادة  نف�سه  م�س�ؤولية  حتمل  على  قادرًا  وجنعله 
اهلل. فالإ�سالم اأوجب على املراأة اأن تت�ىل م�س�ؤولية تدبري املنزل ومنها 
املالية وتنظيم نفقات البيت، كما اأوجب عليها اأن ت�ساهم يف تنمية م�ارد 
الأ�سرة، وذلك عن طريق قيامها بت�سنيع الكثري من الأ�سياء مثل امل�اد 
الغذائية واحلياكة. وبذلك ت�فر مبالغ كبرية على الأ�سرة التي ت�ستغني 

عن امل�اد امل�سنعة خارج املنزل.

وهنا نقف باحرتام لل�سيدة اأ�سماء بنت اأبي بكر زوجة الزبري بن الع�ام 
ر�سي اهلل عنه التي تق�ل قي و�سف حياتها: )تزوجني الزبري وماله يف 

الأر�س مال ول ممل�ك ول�سيء له غري فر�سه فكنت اأعلف فر�سه واأكفيه 
الزبري  اأر�س  الن�ى من  اأنقل  5، وكنت  لنا�سحه  واأدق  واأ�س��سه  م�ؤونته، 
على راأ�سي، وهي على ثلثي فر�سخ، واأدق الن�ى، واأعجن، ومل اأكن اأُح�سن 
اخَلْبز، فكان يخبز جارات يل من الأن�سار، وكن ن�س�ة �سدق( 6 فهي يف 
هذا العمل كانت ت�ساهم يف تنمية اإيرادات البيت، وتطبق مبداأ التدبري 

من خالل اإعادة النظر يف تر�سيد اأو تاأجيل بع�س النفقات. 

وننتقل اإىل اأم امل�ؤمنني ال�سيدة زينب بنت حج�س ر�سي اهلل عنها التي 
اندفعت للعمل، وحت�سيل الرزق والت�سدق بثمنه على الفقراء، اأو تر�سله 
لدعم املجاهدين، وهي التي قال عنها الر�س�ل الكرمي �سلى اهلل عليه 
بي  حل�قًا  )اأ�سرعكن  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  روته  حديث  يف  و�سلم 
بط�ل  املق�س�د  اأن  الن�س�ة  اأدركت  زينب  ت�فيت  وعندما  يدًا(  اأط�لكن 
وتخرز  تدبغ  فكانت  اليد  �سناع  امراأة  زينب  وكانت  )ال�سدقة(  اليد 
كانت  ورد عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها:  كما   .7 �سبيل اهلل  وتت�سدق يف 
زينب تغزل الغزل، وتعطيه �سرايا النبي يخيط�ن به، وي�ستعين�ن به يف 

مغازيهم 8. 

ال�سكل الأن�سب  اإىل  ال��سطية، فقد وجه كل فرد  اأن الإ�سالم دين  ومبا 
ُعُنِقَك  اإىَِل  َمْغُل�َلًة  َيَدَك  َعْل  جَتْ لالإنفاق وه� العتدال. قال تعاىل: )َوَل 
�ُس�رًا( الإ�سراء: 29 لذا يجب  ْ َمُل�مًا حمَّ َفَتْقُعَد  اْلَب�ْسِط  ُكلَّ  َتْب�ُسْطَها  َوَل 
مبلغ،  اأي  اإنفاق  قبل  �سرعية  عقلية  حماكمة  اإىل  تلجاأ  اأن  املراأة  على 
املدخرات،  تزيد  وعندئذ  امل�سروعة،  ال�ج�ه  يف  اإنفاقه  على  وحتر�س 
وت�سبح مرتكزًا ي�ستثمر يف وقت احلاجة. ومع تط�ر احلياة العربية يف 
الع�س�ر الالحقة والتط�ر الثقايف والجتماعي ر�سد الأدباء قدرة املراأة 
امل�سلمة على اإدارة اقت�ساد منزلها وال�سري باأ�سرتها اإىل بر الأمان، وقد 
اأ�سار اجلاحظ يف كتابه )البخالء( اإىل ق�س�س عدد من الن�ساء الل�اتي 
نلن ر�سى اجلمه�ر عن اأفعالهن بغ�س النظر عن خالف وجهات النظر 
اأم تقتري ونذكر منها ق�سة )مرمي  اأه� اقت�ساد  العمل  يف و�سف ذلك 
مرمي  مب�ت  �سعرمت  هل  فقال:  �سيخ  احلا�سرين  على  اأقبل  ال�سناع(: 
قال�ا:  اإ�سالح،  و�ساحبة  القت�ساد،  ذوات  من  كانت  فاإنها  ال�سناع؟ 
فحدثنا عنها. قال: ن�ادرها كثرية، وحديثها ط�يل، ولكني اأخربكم عن 
واحدة فيها كفاية، قال�ا: وما هي؟ قال: زوجت ابنتها وهي بنت اثنتي 
واخلّز،  والقّز   وال��سي  املروي  وك�ستها  والف�سة  الذهب  فحلتها  ع�سرة 
وعلقت املع�سفر، ودّقت الطيب وعظمت اأمرها ورفعت من قدرها عند 
عند  ه� من  قالت:  يا مرمي؟  لك  اأّنى هذا  زوجها:  لها  فقال  الأحماء. 
اهلل، قال: دعي عنك اجلملة، وهاتي التف�سري، واهلل ما ُكنِت ذات مال 
قدميًا، ول ورثته حديثًا، وما اأنت بخائنة يف نف�سك، ول يف مال بعلك اإل 
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اأن تك�ين قد وقعت على كنز! وكيف دار الأمر فقد اأ�سقطت عني م�ؤونة، 
وكفيتني هذه النائبة. 

كل  دقيق  من  اأرفع  كنت  زوجتها،  اأن  اإىل  ولدتها  منذ  اأين  ِاعلم  قالت: 
عجنة حفنة من ذلك. وكنا – كما قد علمت – نخبز كل ي�م مرة، فاإذا 

اجتمع من ذلك ال�قت مك�ك بعته. 

قال زوجها: ثبت اهلل راأيك واأر�سدك! ولقد اأ�سعد اهلل من كنت له �سكنًا، 
اإلفًا! ولهذا و�سبهه قال الر�س�ل الكرمي �سلى اهلل  وبارك ملن ُجعلت له 

عليه و�سلم: من الذود اإىل الذود.

واإين لأرج� اأن يخرج ولدك على عرقك ال�سالح وعلى مذهبك املحم�د، 
وما فرحي بهذا منك باأ�سد من فرحي مبا يثبت اهلل بك يف عقبي من 
و�سّل�ا  جنازتها،  اإىل  باأجمعهم  الق�م  فنه�س  املر�سية،  الطريقة  هذه 
عليها، ثم انكف�ؤوا اإىل زوجها، فعزوه على م�سيبته، و�سارك�ه يف حزنه. 
ثم ِاندفع �سيخ منهم فقال: يا ق�م! ل حتقروا �سغار الأم�ر، فاإن كّل كبري 
قلياًل كرثه،  واأن يكرث  اأن يعظم �سغريًا عظمه،  �ساء اهلل  �سغري، ومتى 
وهل بي�ت الأم�ال اإل درهم اإىل درهم؟ وهل الذهب اإّل قرياط اإىل جنب 
قرياط؟ اإن القارئ املتاأين لهذه الق�سة يالحظ عالقة اأ�سرية تق�م على 
بنعمة  والعرتاف  اإىل مدح زوجته،  الرجل  بادر  لذا  والحرتام،  امل�دة 
اإ�سالمية  ب�سفات  امل��س�فة  منزلها  ل�س�ؤون  املدبرة  ال�ساحلة  املراأة 
حتتاجها املراأة يف كل زمان ومكان، فهي ملاحة ذات �سرعة بديهة وح�سن 
ج�اب، كما تت�سف بالقدرة على �س�ن نف�سها واأ�سرتها، اإ�سافة اإىل اأنها 
القارئ  يلحظ  اأن  املهم  لكن  التدبري،  على  وقدرة  راجح  عقل  �ساحبة 
الذي  الرفيع  ال�سع�ر  هذا  الق�سة،  بطلة  عند  الإن�ساين  احل�س  تنامي 
يدفع املرء لالهتمام بكرامة اأبنائه، واحلر�س على م�ستقبلهم لذا جلاأت 
تلك املراأة اإىل: حتديد هدف بعيد ي�سمن كرامة ابنتها، واإىل التخطيط 
ال�سليم لل��س�ل اإىل حتقيق الغاية املن�س�دة، وبذلك تك�ن نفذت و�سية 
الر�س�ل الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم التي قالها لعامر بن �سعد ر�سي 
يتكفف�ن  عالة  تدعهم  اأن  من  خري  اأغنياء  ورثتك  تدع  )اأن  عنه:  اهلل 

النا�س يف اأيديهم(9 .

وكذلك العمل على حتقيق الهدف حتى ل� كانت الإمكانات املت�فرة قليلة 
التي جتلت يف بداية احل�ار الذي دار  الإ�سالمية  اعتمادًا على الرتبية 
اإىل  ا�ستنادًا  يت�فر  مبا  والقناعة  بالهدف،  الإميان  وعلى  الزوجني  بني 
الإن�سان  متكن  التي  املرتكزات  هذه  الق�ية  والعزمية  ال�سلبة  الإرادة 
ُع�ُهنَّ َعَلى امْلُ��ِسِع َقَدُرُه َوَعَلى امْلُْقرِتِ  من الثبات وتدفعه لال�ستمرار َ)َمتِّ
حتقيق  يف  بالنجاح  املراأة  تلك  جه�د  تكللت  وقد   ،236 البقرة:  َقْدُرُه( 
ينعك�س  مما  والأ�سرة  الفرد  على  النجاح  هذا  اأثر  جليًا  وبدا  الهدف، 

اإيجابًا على املجتمع. 

البذخ،  انت�سرت على نف�سها، وعلى رغباتها يف  الن�س  فاملراأة يف هذا 
تغدو  اأن  وا�ستطاعت  الأكرب،  اجلهاد  مناذج  من  واحد  يف  انت�سرت 
عن�سرًا فعال يف التنمية القت�سادية لالأ�سرة على اأ�س�س ومبادئ الدين 

احلنيف.

قيادة  يف  اجل�سيمة  املراأة  م�س�ؤولية  على  ن�ؤكد  اأن  بد  ل  اخلتام  ويف 
اأ�سرتها، وتدبري نفقات املنزل، واإدارتها ب�سكل �سحيح كي يك�ن �ساهدا 
ولي�س  ت�سرفها،  وح�سن  الإ�سالمي،  ال�سل�ك  بق�اعد  التزامها  على 
�ساهدا على خفة عقلها، وقلة دينها اإ�سافة اإىل م�س�ؤولية اأكرب وهي ن�سر 
ال�سل�كيات  على  الأجيال  وتربية  املنزيل،  الإ�سالمي  القت�ساد  ثقافة 
التنمية  حتقيق  يف  فعال  دور  لها  يك�ن  كي  الإ�سالمية  القت�سادية 

القت�سادية على اأ�س�س ومبادئ الدين احلنيف. 

المصادر  والمراجع :
رواه البخاري، كتاب الجمعة، رقم الحديث من فتح الباري 893.. 1
أحكام النساء، ابن الجوزي 225.. 2
البخاري: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج واأليتام، رقم الحديث من فتح . 3

الباري 1466.
البخاري،: كتاب النفقات، باب خدمة الرجل في أهله.. 4
الناضح: الّدابة التي ينضح عليها الماء من البئر. . 5
اإلصابة البن حجر، 114/12. . 6
الطبقات الكبرى، ابن سعد، 108/8.. 7
الفكر . 8 دار   ،241/2 الكاندهلوي،  اليوسف  محمد  الصحابة،  حياة  مختصر 

بدمشق، ط 1.
 البخاري: كتب النفقات.. 9
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م�صتقبل الوقف الإ�صالمي يف ظل الثورة الرقمية

نظام ال�قف من النظم الدينية التي اأ�سبحت يف ظل الإ�سالم م�ؤ�س�سة 
وثقافية  واقت�سادية  واجتماعية  دينية  مت�سعبة  اأبعاد  لها  عظمى 
جت�سيدًا  الإ�سالمية  احل�سارة  ظل  يف  امل�ؤ�س�سة  هذه  وظلت  واإن�سانية، 
حيًا لل�سماحة والعطاء والت�سامن والتكافل، غطت اأن�سطتها �سائر اأوجه 
احلياة الجتماعية وامتدت لت�سمل امل�ساجد واملرافق التابعة لها والدع�ة 
وامل�ؤ�س�سات  واملكتبات،  العلم  ودور  واملدار�س  اهلل،  �سبيل  يف  واجلهاد 
وامل�ؤ�س�سات  والأرامل،  وامل�ساكني  والفقراء  ال�سعفاء  وكفالة  اخلريية، 
الت�سال،  و�سائل  التى حدثت يف جمال  الرقمية  الث�رة  ومع  ال�سحية. 
كتابة  من  املعروفة  باأ�سكالها  الت�سال  عملية  ت�سهيل  من  �ساحبها  وما 
و�س�ت و�س�رة وت�فريها ب�س�رة �ساملة ومبا�سرة وبتكاليف منخف�سة، 
وممتدة نح� العامل من خالل �سبكة الإنرتنت، وتتح�ل و�سائل الإعالم 
م�ست�ى  نف�سه  ال�قت  يف  وازداد  الإلكرتوين،  الف�ساء  اإىل  ف�سيئا  �سيئا 
يف  العاملني  على  اأوجب  الذي  ال�قفي،  العمل  يف  امل�ستخدمة  التقنيات 
التي  بال�س�رة  ومهاراتهم  واأ�ساليبهم  اإمكانياتهم  تط�ير  القطاع  هذا 
تتما�سى والث�رة الرقمية وما يرافقها من تط�رات متالحقة ومت�سارعة 
يف هذا املجال. ول �سك يف ان لهذه الث�رة الرقمية تاأثريات مت�سعبة على 
العمل ال�قفي ب�س�رة عامة، والعلمي منه ب�س�رة خا�سة، فال�قف من 
اأهم امل�ؤ�س�سات التي كان لها الدور الفعال يف تنمية التعليم �س�اء داخل 
امل�ساجد اأو يف املدار�س اأو يف املكتبات اأو غريها من امل�ؤ�س�سات اخلريية 
وت�فري  وجتهيزها  املدار�س  اإن�ساء  اجل�انب  هذه  اأهم  ومن  الأخرى، 
العاملني فيها من معلمني وغريهم، وت�سجيع طالب العلم على النخراط 
يف عملية التعليم من خالل الت�سهيالت التي وفرت لهم، بالإ�سافة اإىل 
اإن�ساء املكتبات وجتهيزها وغري ذلك من اجل�انب الأخرى. كما �سمل 
ال�قف ن�سخ املخط�طات يف ع�س�ر ما قبل الطباعة، و�سمل يف معظم 
وغري  الكتب  وت�فري  فيها،  العاملني  على  والإنفاق  عمارتها،  احلالت 

ذلك.
وقف  م�سدر  وه�  الت�سرف،  عن  واملنع  احلب�س  ه�  اللغة  يف  ال�قف 
لغة  لأنها  اأوقفت،  يقال  ول  حب�ستها،  اأي  الدابة،  وقفت  يقال  الثالثي، 
رديئة، وه� اللفظ ال�سائع عند العامة، ويطلق ال�قف ويراد به امل�ق�ف، 
ال�قف باحلب�س،  اأوقاف ووق�ف.ويعرب عن  ال�قف على  ولذا جاز جمع 

وقد يعرب عنه بالت�سبيل وكلها مبعنى واحد.
ومرجع  خمتلفة،  تعاريف  فللفقهاء  ا�سطالحا،  ال�قف  تعريف  اأما 
اأن  لل�اقف  يج�ز  فال  ال�قف،  لزوم  يف  اختالفهم  اإىل  فيها  الختالف 
يرجع عن وقفه، اأو عدم لزومه، فيج�ز له اأن يرجع عنه. فمن راأى الأول 
راأى  ومن  اجلمه�ر.  وهم  ذلك،  يقت�سى  مبا  عرفه  ال�قف  لزوم  وه�: 

الثاين عرفه مبا يقت�سيه من عدم لزومه، وهم احلنفية. 
والذى ميكن ا�ستخال�سه من هذه التعريفات اأن ج�هر حقيقة ال�قف، 
فيها  الت�سرف  ومنع  اخلري،  وج�ه  من  وجه  على  العني  حتبي�س  وه� 

اأو  اجلهة  ت�ستفيد  واإمنا  معا.  عليه  امل�ق�ف  قبل  ومن  املالك،  قبل  من 
اجلهات امل�ق�ف عليها من منافعها. وقد اختلفت تعريفات الفقهاء تبعًا 

لختالفهم يف بع�س الأحكام والتفريعات اجلزئية. 
ويق�سم الفقهاء ال�قف من حيث الغر�س اإىل ق�سمني:

وج�ه  على  الت�سدق  ال�اقف  به  يق�سد  الذي  وه�  خريي،  وقف  الأول: 
الرب، �س�اء اأكان على اأ�سخا�س معينني كالفقراء وامل�ساكني والعجزة، اأم 
كان على جهة من جهات الرب العامة، كامل�ساجد وامل�ست�سفيات واملدار�س 

وغريها، 
والثاين: وقف اأهلي اأو ذري، وه� ما جعل ا�ستحقاق الريع فيه اأوًل اإىل 
اإرادة  ح�سب  تنقطع،  ل  بّر  جلهة  ثم  الخ،  اأولده...  ثم  مثاًل  ال�اقف 

ال�اقف.
اأما من حيث املحل:

ا- وقف العقار: وقد اتفق الفقهاء على ج�از وقف العقار.
ب- وقف املنق�ل: اتفق اأغلب العلماء على ج�از وقف املنق�ل، با�ستثناء 
بالعقار  مت�سال  يك�ن  اأن  ا�سرتط�ا  الذين  الأحناف  متقدمي  بع�س 
خلدمة  خم�س�سا  يك�ن  اأن  اأو  وال�سجر،  كالبناء  وثبات،  قرار  ات�سال 

العقار كاملحاريث والبقر.
اإىل الكتاب العزيز، فكثري من الآيات حت�س  وت�ستند م�سروعية ال�قف 

على بذل املال يف وج�ه الرّب واخلري، ومنها: 

بُّ�َن َوَما ُتْنِفُق�ا ِمْن �َسْيٍء َفاإِنَّ  ا حُتِ 1 – )َلْن َتَناُل�ا اْلرِبَّ َحتَّى ُتْنِفُق�ا مِمَّ
َ ِبِه َعِليٌم(. )اآل عمران: 92( اهللَّ

والرّب ه� جماع اخلري، وقيمة اإيتاء املال على حبه لذوي القربى واليتامى 
وامل�ساكني وابن ال�سبيل هي النعتاق من قي�د احلر�س وال�سح والأثرة، 
انعتاق الروح من حب املال الذي يقب�س الأيدي عن الإنفاق فهي قيمة 
ثمينة ي�سري اإليها ذلك الن�س على حب املال، وقيمة �سع�رية اأن يب�سط 
يف  كربى  اإن�سانية  قيمة  فهي  مال،  من  يجب  فيما  وروحه  يده  الإن�سان 
نظر الإ�سالم الذي ي�سعى لتحرير الإن�سان من و�ساو�س نف�سه وحر�سها 
حتقيق  من  فيها  ملا  القربى  بذوي  �سلتها  تق�ية  على  ويعمل  و�سعفها، 
مروءة النف�س وكرامة الأ�سرة وتق�ية و�سائج القربى. والأ�سرة هي الن�اة 
الأوىل للجماعة هي لليتامى تكافل بني الكبار وال�سغار، وبني الأق�ياء 
والرعاية  احلماية  فقدان  عن  ال�سغار  له�ؤلء  وتع�ي�س  وال�سعفاء، 
وهي  للف�ساد،  وتعر�سهم  �سغارها  ت�سرد  من  لالأمة  وحماية  الأب�يتني، 

ح�سني عبد املطلب الأ�سرج
ماج�ستري القت�ساد

دبل�م معهد التخطيط الق�مي
باحث اقت�سادي اأول ومدير اإدارة ب�زارة ال�سناعة 

والتجارة اخلارجية امل�سرية
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للم�ساكني الذين ل يجدون ما ينفق�ن، وهم مع ذلك �ساكن�ن ل ي�ساأل�ن 
�سنًا مباء وج�ههم، وهي احتفاظ لهم بكرامة نف��سهم و�سيانة لهم من 
الب�ار واإ�سعار لهم بالت�سامن والتكافل يف حميط اجلماعة امل�سلمة التي 

ل يهمل فيها فرد، ول ي�سيع فيها ع�س�..
َلُه  اِعَفُه  َفُي�سَ َح�َسًنا  ا  َقْر�سً  َ اهللَّ ُيْقِر�ُس  الَِّذي  َذا  َمْن  تعاىل:  وقال   -2

ُ َيْقِب�ُس َوَيْب�ُسُط َواإَِلْيِه ُتْرَجُع�َن البقرة: 245. َعاًفا َكِثرَيًة َواهللَّ اأَ�سْ
فاملال ل يذهب بالإنفاق اإمنا ه� قر�س ح�سن هلل م�سم�ن عنده ي�ساعفه 
اأ�سعافًا كثرية ي�ساعفه يف الدنيا ماًل وبركة و�سعادة وراحة. وي�ساعفه 

يف الآخرة نعيمًا ومتعًا ور�سى وقربى من اهلل.
ٍة  ِ َكَمَثِل َحبَّ اأَْمَ�اَلُهْم يِف �َسِبيِل اهللَّ ُيْنِفُق�َن  ِذيَن  3 – وقال تعاىل: َمَثُل الَّ
 ُ اِعُف مِلَْن َي�َساُء َواهللَّ ُ ُي�سَ ٍة َواهللَّ اأَْنَبَتْت �َسْبَع �َسَناِبَل يِف ُكلِّ �ُسْنُبَلٍة ِمَئُة َحبَّ
ِ ُثمَّ َل ُيْتِبُع�َن َما اأَْنَفُق�ا  ِذيَن ُيْنِفُق�َن اأَْمَ�اَلُهْم يِف �َسِبيِل اهللَّ َوا�ِسٌع َعِليٌم. الَّ
َيْحَزُن�َن  ُهْم  َوَل  َعَلْيِهْم  َخْ�ٌف  َوَل  ِهْم  َربِّ ِعْنَد  اأَْجُرُهْم  َلُهْم  اأًَذى  َوَل  ا  َمنًّ

البقرة: 261 – 262.
يق�م  الذي  الجتماعي  القت�ساد  ق�اعد  بناء  الآيتني  هاتني  يف  يتبني 
التكافل  يف  املجتمع  حياة  تنظيم  بها  ويتحقق  امل�سلم،  املجتمع  عليها 
والتعاون املتمثل يف ال�سدقات، والتي من اأبرز اأن�اعها ال�قف على وجه 

الرب واخلري.
والجتماعية  النف�سية  الآداب  الإنفاق يف  وهذا  البذل  هذا  اأثر  ويتجلى 
التي جتعل ال�سدقة عماًل تهذيبيًا لنف�س معطيها، وعماًل نافعًا مربحًا 
والتكافل  التعاون  ي�س�دها  واحدة  اأ�سرة  اإىل  املجتمع  وحت�ل  لآخذيها 
وامل�دة والرحمة، وترفع الب�سرية اإىل م�ست�ى كرمي ي�سدق فيه حديث 
وتعاطفهم  وتراحمهم  ت�ادهم  يف  امل�ؤمنني  )مثل  الكرمي:  امل�سطفى 
كاجل�سد ال�احد اإذا ا�ستكى منه ع�س� تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر 
واحلمى() ( واإىل جانب ذلك الت�سبيه الرائع لرتابط املجتمع الإ�سالمي 
وتكافله.. ت�سبيه ل يقل عنه روعة: )امل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان ي�سد بع�سه 

بع�سًا( .
َلُكْم  اِعْفُه  ُي�سَ َح�َسًنا  ا  َقْر�سً  َ اهللَّ �ا  ُتْقِر�سُ اإِْن  وعال:  اهلل جل  4– بق�ل 

ُ �َسُك�ٌر َحِليٌم التغابن: 17. َوَيْغِفْر َلُكْم َواهللَّ

ويف هذه الآية اإغراء بالبذل والرتغيب يف الإنفاق ويجعل هذا القر�س 
هلل ومن ذا الذي ل يغتنم هذه الفر�سة التي يتعامل فيها املح�سن مع اهلل 
ليع�د له القر�س اأ�سعافًا م�ساعفة، ومع هذا فلهذا املقر�س املغفرة من 
اهلل، فتبارك اهلل ما اأكرمه! وما اأعظمه! وما اأحلمه! وه� ين�سئ الإن�سان 
لعبده  ي�سكر  ثم  ي�ساعفه،  قر�سًا  اأعطاه  ما  ف�سل  ي�ساأله  ثم  يرزقه  ثم 

الذي اأن�ساأه، واأعطاه، ويعامله باحللم يف تق�سريه ه� عن �سكر م�له..

واأما ال�سنة النب�ية فقد وردت اأحاديث كثرية تدل على م�سروعية ال�قف 
منها: 

اآدم  اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، قال: )اإذا مات ابن  اأ( منها 
انقطع عمله اإل من ثالث: �سدقة جارية اأو علم ينتفع به اأو ولد �سالح 
يدع� له( )رواه م�سلم( وال�قف �سدقة جارية. ويف�سل معنى ال�سدقة 

واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  يق�ل  ماجة،  ابن  �سنن  يف  ورد  ما  اجلارية 
و�سلم، "اإن مما يلحق امل�ؤمن من عمله وح�سناته بعد م�ته: علمًا ن�سره اأو 
ولًدا �ساحلًا تركه، اأو م�سحفًا ورثه، اأو م�سجدًا بناه، اأو بيتا لبن ال�سبيل 
بناه اأو نهرًا اأجراه اأو �سدقة اأخرجها من ماله يف �سحته وحياته تلحقه 

بعد م�ته". 
كما ا�ستهر ال�قف بني ال�سحابة، وانت�سر حتى قال جابر:"ما اأعلم اأحدًا 
�سدقة  ماله  من  ماًل  حب�س  اإل  والأن�سار  املهاجرين  من  مال  له  كان 

م�ؤبدة، ل ت�سرتى اأبدًا، ول ت�هب، ول ت�رث".
للث�رة  الرائدة  الإجنازات  اأهم  اأحد  اللكرتوين  ال�قف  م�سروع  ويعد 
على  الأمثله  اأهم  الك�يتي  اللكرتوين  ال�قف  م�سروع  ولعل  الرقمية- 
ا�ستثمار الث�رة الرقمية يف تن�سيط ال�قف - والتي من خالله يتم ت�فري 
يف  الراغبني  و�سرائحه  املجتمع  فئات  ملختلف  اللكرتوين  الدفع  قن�ات 
تقدمي اأوقافهم بكل �سه�لة وي�سر ويف اأي وقت ي�ساوؤون يف اإطار نظم اأمان 

وحماية عالية الكفاءة واجل�دة. كما يلي:
ال�قف اللكرتوين عن طريق الر�سائل الق�سرية :SMS من خالل . 1

الذي  الأمر  ال�قف،  م�سروعات  يف  الإ�سهام  ميكن  اخلدمة  هذه 
يجعل للم�اطن ن�سيبا يف جميع اأعمال اخلري.

2 . Online: الإلكرتونية  الدفع  ب�ابة  طريق  عن  اللكرتوين  ال�قف 
من خالل هذه اخلدمة ميكن اإمتام عملية ال�قف بثالث خط�ات 
لل�اقف  وتتيح  الإلكرتونية.  الدفع  ب�ابة  خالل  من  و�سهلة  �سريعة 
اإمكانية تخ�سي�س وقفه مل�سرف اأو عدة م�سارف وقفية معتمدة. 
 SMS ر�سالة ق�سرية  اإر�سال  ال�قف من خالل  تاأكيد عملية  ويتم 
البيانات  مع  التعامل  واأي�سا  لل�اقف.   Mail-e اإلكرتونية  ور�سالة 
�سرية  ل�سمان  اتفاقيات  �سمن  الأمان  من  م�ست�ى  باأعلى  املدخلة 

املعل�مات.
تتيح . 3  Kiosk: الإلكرتونية  الأك�ساك  طريق  عن  اللكرتوين  ال�قف 

التعقيد  عن  بعيدة  بخط�ات  وقفه  تقدمي  لل�اقف  اخلدمة  هذه 
يف  واملنت�سرة  ال�ستخدام  �سهلة  الإلكرتونية  الأك�ساك  با�ستخدام 
اأغلب املحالت واملجمعات التجارية ومرتبطة ب�سبكة خدمات عالية 
الكفاءة واجل�دة. وميكن من خالل هذه اخلدمة اختيار امل�سرف 
الدفع  الدفع حيث ميكنك  واختيار طرق  له،  الإيقاف  يريد  الذي 

.Net-K النقدي اأو ببطاقة ال�سرف الآيل
لل�اقف . 4 ميكن  اخلدمة  هذه  خالل  من   POS: اللكرتوين  ال�قف 

 Card Credit الدفع بكل �سه�لة وي�سر با�ستخدام بطاقة الئتمان
يتم  ال�قف،  اإمتام عملية  net-K، وعند  الآيل  ال�سحب  ببطاقة  اأو 
نقاط  بجهاز  املزودة  الطابعة  طريق  عن  للعملية  اإي�سال  اإ�سدار 

البيع ت��سح فيه(: املبلغ، الي�م والتاريخ ورقم العملية.
لهذا فان الهتمام مب�ستقبل ال�قف عم�ما والعلمي خا�سة يف ظل الث�رة 
العمل  على  الرقمية  الث�رة  تاأثريات  درا�سة  من  مزيدا  يتطلب  الرقمية 
ال�قفي وما هي اأدوات الث�رة الرقمية وكيفية ال�ستفادة من تطبيقاتها 

احلديثه يف العمل ال�قفي عم�ما والعلمي خا�سة.
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خماطر الصكوك اإلسالمية
وتقييم دور أدوات اهلندسة املالية يف إدارتها

دراسة تطبيقية على صكوك املشاركة وصكوك اإلجارة

اإل  النعم  ت�ستمنح  ول  بحمده،  اإل  الكتب  ت�ستفتح  ل  الذي  هلل  احلمد 
ب�ا�سطة كرمه ورفده، وال�سالة وال�سالم على حممد بن عبد اهلل نبيه 

وعبده، ثم اأما بعد:
يف البداية فاإنه ل ي�سعني اإل اأن اأردد كالم العماد الأ�سفهاين - رحمه 
اهلل – حيث قال: " اإين راأيت اأنه ل يكتب اإن�سان كتابًا يف ي�مه اإل قال 
م  يف غده: ل� ُغريِّ هذا لكان اأح�سن، ول� زيد هذا لكان ي�ستح�سن، ول� ُقدِّ
هذا لكان اأف�سل، ول� ترك هذا لكان اأجمل، وهذا من اأعظم العرب، وه� 

دليل ا�ستيالء النق�س على جملة الب�سر ".
وتقييم  الإ�سالمية  ال�سك�ك  مبخاطر  م��س�مة  الر�سالة  هذه  جاءت 
درا�سة تطبيقية على �سك�ك  اإدارتها -  املالية يف  الهند�سة  اأدوات  دور 

امل�ساركة و�سك�ك الإجارة.
وقد هدفت هذه الدرا�سة اإىل تك�ين روؤية وا�سحة املعامل ح�ل م��س�ع 
وه�  األ  الإ�سالمي،  وال�ستثمار  التم�يل  م��س�عات  واأحدث  اأهم  من 
منتج ال�سك�ك – املنع�تة بالإ�سالمية)1( - بجميع اأن�اعها، من ناحية 
اأكرث اأهمية وحداثة وهي املخاطر التي تكتنف هذا الن�ع من ال�ستثمار 
املالية يف  الهند�سة  اأدوات  اإىل تقييم وتق�مي دور  بالإ�سافة  الإ�سالمي، 
اإدارة هذه املخاطر، والتح�ط لها، مع اإيراد من�ذجني رئي�سيني وهاّمني 
فامل�ساركة  الإجارة،  و�سك�ك  امل�ساركة  �سك�ك  على  بالتطبيق  وذلك 
بح�سب الأ�سل باعتبارها ج�هر الن�ساط املايل وال�ستثماري الإ�سالمي، 
ومرونة،  فائدة  واأكرثها  التم�يل  �سيغ  اأزكى  من  باعتبارها  والإجارة 
وذلك كله على نح� علمي عملي مقارن، ثبت من خالله النجاح الكبري 
ما  منتجات  من  غريه  على  تف�ق  كمنتج  ال�سك�ك،  منتج  حققه  الذي 

ي�سمى بالهند�سة املالية الإ�سالمية النا�سئة.
وقد جاءت هذه الدرا�سة جامعة بني اجل�انب ال�سرعية والفنية يف وقت 
اأن�اع متعددة، بالإ�سافة اإىل زيادة  اأ�سبحت ال�سك�ك ت�سدر فيه وفق 
لها  اأ�سبح  كما  لها،  ثان�ية  اأ�س�اق  ن�س�ء  وكذلك  منها،  م�ستجدة  اأن�اع 

م�ؤ�سرات يف اإطار �سناعة ال�سك�ك العاملية.
الأهداف  من  جملة  اإىل  البحث  هذا  هدف  فقد  تقدم  ما  على  وبناًء 

اأهمها:
الدرا�سة . 1 وال�سك�ك حمل  عام،  ب�سكل  ال�سك�ك  على  التعرف 

ب�سكل خا�س.

ال�سك�ك وخا�سة عالية . 2 تكتنف  التي  للمخاطر  التام  الإي�ساح 
الأخرية  الإخفاقات  ب�اقع  مبقارنتها  وذلك  منها،  املخاطر 

لبع�س اإ�سدارات ال�سك�ك.
اإدارة . 3 �ساأنها  التي من  املالية  الهند�سة  اأدوات  بيان حقيقة دور 

املخاطر بكفاءة وم�سداقية، وكذلك التح�ط منها.
وعالية . 4 منخف�سة   - ال�سك�ك  من  ن�عني  بني  ومقارنة  بيان 

على  الإقبال  و�سبب  للمخاطر،  تعر�سها  حيث  من  املخاطر- 
منخف�سة املخاطر منها.

التعرف على ال�سك�ك يف ال�اقع العملي، وخا�سة الإ�سدارات . 5
اخلليجية منها، وم�ستقبل هذا املنتج يف تلك الأ�س�اق.

لختبار . 6  – التطبيقية   – امليدانية  الدرا�سة  نتائج  مطابقة 
فر�سيات الدرا�سة، وال��س�ل للنتائج املرج�ة منها.

اأو  اأربعة حماور  الدرا�سة م��س�عيًا من  ت�سكلت  تقدم فقد  ملا  وحتقيقًا 
ف�س�ل، وهي على نح� جممل كالتايل:

الف�سل التمهيدي: الإطار العام للبحث.. 1
الف�سل الأول: خماطر التم�يل الإ�سالمي واإدارتها.. 2
واآلياتها، . 3 ماهيتها،  الإ�سالمية،  ال�سك�ك  الثاين:  الف�سل 

و�س�ابطها.
دور . 4 وتقييم  الإ�سالمية،  ال�سك�ك  خماطر  الثالث:  الف�سل 

املخاطر  تلك  اإدارة  يف  ومنتجاتها  املالية  الهند�سة  اأدوات 
والتح�ط منها.

والإجارة، . 5 امل�ساركة  ب�سيغتي  التم�يل  الرابع:  الف�سل 
والتطبيقات املعا�سرة ل�سك�كهما، وخماطر تلك ال�سك�ك.

اإ�سدارات ال�سك�ك، وما  وقد جرى البحث من خالل ا�ستعرا�س واقع 
تعر�ست له تلك الإ�سدارات من اإخفاقات، وال�ق�ف على اأ�سباب ذلك، 
املخاطر،  عالج  وطرق  التط�ر،  ملع�قات  العالج  طرق  ا�ستعرا�س  مع 
وال�ق�ف على حقيقة الدور املناط باأدوات الهند�سة املالية الإ�سالمية يف 
م�اجهة ذلك، كل ذلك من خالل ا�ستعرا�س واقع اإ�سدارات ال�سك�ك 
العاملية واخلليجية، من خالل اآخر التقارير والدرا�سات، وتت�يجًا لالإطار 
النظري التحليلي مت رفد البحث بنتائج املقابالت ال�سخ�سية، وبنتائج 

ال�ستبانة املعدة لختبار فر�سيات الدرا�سة والإجابة على اأ�سئلتها.

للباحث: عبد اهلل "�سالح حممد" �سليمان اأب� م�سامح، واإ�سراف الأ�ستاذ الدكت�ر عبد احلميد حمم�د العلي /اأ�ستاذ القت�ساد الإ�سالمي 
والفقه املقارن وامل�ست�سار القت�سادي يف اللجنة العليا للعمل على ا�ستكمال تطبيق اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية – الدي�ان الأمريي بالك�يت.

ن�ق�ست يف ق�سم القت�ساد الإ�سالمي - جامعة اجلنان – طرابل�س – لبنان ) فرباير 2012م ( )بتقدير ممتاز(
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كما تناول البحث درا�سة وحتليل ركن ركني من اأركان العملية ال�ستثمارية 
وب�سفة  ن�ساطاتها،  تكتنف  التي  املخاطر  وه�  األ  املالية،  ال�سناعة  يف 
هي  املخاطر  اإن  حيث   - ال�سك�ك  وه�  منتجاتها  اأحدث  يف  اأخ�س 
الن�ساط  عليه  يق�م  الذي  بالغنم(  )الغرم  مبداأ  يالحق  الذي  ال�جه 
املايل وال�ستثماري، وه� املبداأ الذي يعيد الت�ازن املفق�د اإىل اأطراف 
العملية ال�ستثمارية، ونعني بهذا الت�ازن حتقيق العدل، فال يغنم طرف 
باإطالق، كما ل يغرم الطرف الآخر باإطالق - من هنا ان�سب اهتمام 
الباحث لالإجابة على عدة ت�ساوؤلت، كان من اأهمها: مدى قدرة وفاعلية 
لتلك  والتح�ط  ال�سك�ك  خماطر  اإدارة  على  املالية  الهند�سة  اأدوات 
املخاطر، بح�سب الأح�ال وب�سكل علمي وعملي فاعل، وكذا مدى فاعلية 
اأدوات الهند�سة املالية يف اإيجاد معيار م�حد لتلك املخاطر والنجاح يف 

اإدارتها، وهذا ما كانت ت�سب� اإليه الدرا�سة كهدف.
بحاجة  الإ�سالمية  املالية  الهند�سة  اأدوات  اأن  الدرا�سة  اأثبتت  وقد 
ومقا�سدها،  وم�سم�نها  روحها  يف  جتديدية  ابتكارية  هند�سة  اإىل 
املالية  الهند�سة  اأدوات  �سرعنة  وحماولة  واملحاكاة  التقليد  عن  بعيدًا 
الهند�سة  تزال  ل  كما   ،)2 فلكها)  يف  والدوران  ومنتجاتها  التقليدية 
البتكار  اآليات  لتط�ير  املزيد من اجلهد  اإىل  الإ�سالمية بحاجة  املالية 
والتجديد عم�مًا، والعمل اجلاد على هند�سة منتج ال�سك�ك ت�سميمًا 
وتط�يرًا وتنفيذًا وفق �سياغات مبتكرة حلل�ل اإبداعية مل�ساكل التم�يل 
وفق �سبغته و�سيغه الإ�سالمية، ومقا�سده ال�سرعية، و�س�ًل اإىل معايري 
ت�سلح لل�سناعة املالية الإ�سالمية؛ لي�ستهدي بها النظام املايل والنظام 
والقت�سادية  املالية  الأزمات  من  للخروج  معها  بالتمازج  القت�سادي 

املتالحقة.
حققه  الذي  الباهر  النجاح  ه�  الدرا�سة،  نتائج  اأبرز  من  كان  وكما 
املالية  الهند�سة  منتجات  من  بارز  كمنتج  الإ�سالمية  ال�سك�ك  منتج 
الإ�سالمية، مع ما يعانيه هذا املنتج من خماطر حتيط به، يف حني ما 
تزال اأدوات الهند�سة املالية الإ�سالمية ت�سعى اإىل الرتقاء به وحت�سينه 
من املخاطر مبا متتلكه من خمزون فقهي هائل، وجتربة رائدة، اإل اأنها 
ل تزال تعاين من �سعف يف ذلك؛ نظرًا للبطء يف تط�ير اآليات البتكار 
والتجديد، ورك�نها اإىل التقليد واملحاكاة، بل واإىل احليل اأحيانًا اأخرى.
كما وتطرق الباحث يف ثنايا هذا البحث اإىل َطْرق م�سائل عديدة وجادة 
م�ستفي�سة،  وح�ارات  ط�يلة  مناق�سات  اإىل  بحاجة  زالت  ما  ومهمة 
وعملي  علمي  منهج  الإقرار من خالل  اإىل حيز  بها  وال��س�ل  لإثرائها 
وتطبيقي جاد يق�م على الأ�س�ل ال�سرعية والأحكام وال�س�ابط الفقهية 
واخلالف  امل�ستجدة،  امل�سائل  من  امل�سائل  هذه  لك�ن  وذلك  العملية؛ 

الفقهي فيها اأمر طبيعي بل يرثيها ويجليها.
وقد خل�س الباحث اإىل جمم�عة من اأهم النتائج على امل�ست�يني الفكري 
وجه  على  – والإ�سالمية  املالية  الهند�سة  اأن  اأهمها  من  كان  والعملي، 
اخل�س��س -  والتي نطمع ونطمح اأن جند لها و�سائل واأدوات مبا ميتلكه 
الفقه الإ�سالمي من ر�سيد فقهي فاعل وقادر على تط�ير اآليات للتح�ط 
�سد املخاطر بعيدًا عن املحاكاة، واأن النجاح يف اإدارة خماطر ال�سك�ك 
يتطلب الإملام التام وامل�ست�عب حلقيقة منتج ال�سك�ك الإ�سالمية بجميع 

ج�انبه، من حيث املاهية، والهياكل، واآليات الإ�سدار والتداول والإطفاء، 
واملخاطر التي حتيط بها واآليات وطرق عالج تلك املخاطر والعمل على 
تط�يرها، وكذا العمل على هند�سة ال�سك الإ�سالمي ابتداًء من اإيجاد 
العقبات  بتجاوز  مرورًا  �سرعًا،  واملقب�لة  ال�سحيحة  النمطية  العق�د 
واإدارة املخاطر، وابتعادًا عن احليل فيها، مع ا�ستمرار الجتهاد واإعمال 
الفكر والفرق البحثية املخل�سة واجلادة لل��س�ل اإىل اأف�سل النتائج يف 
وال��س�ل  منها،  والتح�ط  املخاطر  لإدارة  الإ�سالمية  املنتجات  هيكلة 
اإىل معايري واآليات - لل�سناعة املالية الإ�سالمية – متالئمة ومت�افقة 
مع التطبيقات العملية للمنتجات املالية الإ�سالمية، كل ذلك بالت�اكب 
وال�ستثمار  التم�يل  ومق�سد  وحقيقة  وم�سم�ن  روح  مع  والتزامن 
الإ�سالمي، ولكي ترقى للم�ست�ى العاملي، مع ال�سري يف �سبيل ال�ستقالل، 
ورف�س التقليد والتبعية لهيكلة املنتجات التقليدية املرف��سة، مع الأخذ 
بعني العتبار اأن ذلك �سيكفل لهذا املنتج – ال�سك�ك – التط�ر والرقي 
ال�سندات  عن   - وم�سداقية  كفاءة  ذو   - راٍق  كبديل  به  الثقة  واإعادة 

التقليدية.
ال  فعَّ ت�س�يق  اإىل  املنتظر بحاجة  والنجاح  الذي حتقق  النجاح  اأن  على 
بن�سر ثقافته وتعاليمه ومناهجه ال�س�ية ال�سحيحة، بالتعليم والتدريب 
من  للب�سرية  واإنقاذًا  وتعميمًا  اأوًل،  اهلل  وجه  ابتغاء  وذلك  امل�ستمرين؛ 
براثن الأنظمة املالية الفا�سدة التي ترب� على اأم�ال ال�سعفاء واملغفلني 

بالباطل.
اإىل  جمملها  يف  تهدف  الت��سيات  من  بعدد  الباحث  اأو�سى  وقد  كما 
تط�ير بدائل ميكن اأن ت�سلح لإدارة املخاطر يف منتج ال�سك�ك عم�مًا، 
ويف منتج �سك�ك امل�ساركة خ�س��سًا؛ ملخاطره املرتفعة نظرًا لطبيعته، 
نظرًا  منخف�سة  خماطر  من  به  تتمتع  وما  الإجارة  �سك�ك  ومنتج 
منتجات  اإىل  ال��س�ل  اأجل  من  ذلك  كل  العديدة،  ومزاياها  لطبيعتها 
اإدارة املخاطر  النجاح يف  مهيكلة وعق�د منطية �سحيحة و�سليمة بغية 
وعلى  ككل،  وال�ستثمار  التم�يل  �سيغ  م�ست�ى  على  منها،  والتح�ط 

م�ست�ى منتج ال�سك�ك الإ�سالمية على وجه اخل�س��س.
واختم هذا العر�س باقتبا�س من كالم الإمام اجلليل ابن القيم – رحمة 
الر�سالة من خري و�س�اب ه� رهن عند  اإذ ما و�سعت يف هذه  اهلل -، 
ومنفعته،  ثمره  وله  غرمه،  م�ؤلفه  وعلى  غنمه،  له  ومطالعه،  متاأمله 
واإياكم  ي�فقني  اأن  القدير  العلي  من  اآماًل  وم�سقته،  كدره  ول�ساحبه 
الزلل  اهلل  اإىل  واأ�ستعذر  ال�س�اب،  واإياكم  يلهمني  واأن  اخلري،  فيه  ملا 

واخلطاأ، ثم اإىل عباده امل�ؤمنني.
واآخر دع�انا اأن احلمد هلل رب العاملني

مالحظة: �ستك�ن هذه الر�سالة ب�س�رتها النهائية متاحة للجميع قريبًا 
باإذن اهلل تعاىل.

المصادر والمراجع :
وسبب قول الباحث: )المنعوتة باإلسالمية(، هو ما يثار من أن مصطلح الصكوك هو . 1

في أصله إسالمي فال يوجد صكوك إسالمية وأخرى غير إسالمية، وإنما وجه التعت 
باإلسالمية هو نظرًا لظروف الواقع؛ فإذا ما ساد المنهج االقتصادي اإلسالمي فلن نعود 

بحاجة لتخصيصها بأي نعت.
2006م، . 2 اإلسالمية  المالية  للمشتقات  الموحدة  المعايير  وثيقة  إلى  هنا  الباحث  ويشير 

للمبادالت  الدولية  الجمعية  بين  سنوات  األربع  قرابة  استمر  عمل  نتاج  كانت  والتي 
جداًل  القت  والتي   )IIFM( الدولية  اإلسالمية  المالية  والسوق   )ISDA( والمشتقات 

واسعا باعتبارها سابقة في هذا المجال.
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اأدب الدنيا
من كتاب اأدب الدنيا والدين  لأبي احل�سن علي بن حممد حبيب الب�سري املاوردي )ت�يف 450 هـ(

التعقيب واملقاربة القت�سادية: الدكت�ر �سامر مظهر قنطقجي

)الإن�ساُن مديٌن بطبعه( ِاعلم اأن اهلل تعاىل لنافذ قدرته، وبالغ حكمته، خلق اخللق بتدبريه، فكان من لطيف ما دّبر، وبديع ما 
قّدر، اأْن خلَقهم حمتاجني، وفَطرهم عاجزين، ليك�ن بالغنى منفردًا، وبالُقدرة خُمت�سًا، حتى ُي�سِعرنا بقدرته اأنه خالٌق، وُيعّلمنا 

بغناه اأنه رازٌق، فُنذِعن بطاعته رغبًة ورهبًة، وُنِقّر بنق�سنا عجزًا وحاجًة.
ثم جعل الإن�سان اأكرث حاجة من جميع احلي�ان، لأن من احلي�ان ما ي�ستقل بنف�سه عن جن�سه، والإن�سان مطب�ع على الفتقار 
ِعيفًا(  اإىل جن�سه، وا�ستعانته �سفة لزمة لطبعه، وخْلقه قائمة يف ج�هره، ولذلك قال اهلل �سبحانه وتعاىل: )َوُخِلَق الإِن�َساُن �سَ
الن�ساء: 28 يعني: عن ال�سرب عما ه� اإليه مفتقر، واحتمال ما ه� عنه عاجز. وملا كان الإن�سان اأكرث حاجة من جميع احلي�ان، 
كان اأظهر عجزًا، لأن احلاجة اإىل ال�سيء افتقار اإليه، واملفتقر اإىل ال�سيء عاجز عنه، وقال بع�س احلكماء املتقدمني: ا�ستغناوؤك 

عن ال�سيء خري من ا�ستغنائك به. 
واإمنا خ�ّس اهلل تعاىل الإن�سان بكرثة احلاجة، وظه�ر العجز، نعمة عليه، ولطفًا به، ليك�ن ذّل احلاجة، ومهانة العجز، مينعانه 
من طغيان الغنى، وبغي القدرة، لأن الطغيان مرك�ز يف طبعه اإذا ا�ستغنى، والبغي ُم�ست�ٍل عليه اإذا قَدر، وقد اأنباأ اهلل تعاىل بذلك 
اآُه ا�ْسَتْغَنى(العلق: 6-7، ثم ليك�ن اأق�ى الأم�ر �ساهدًا على نق�سه، واأو�سُحها دلياًل  عنه، فقال: )َكالَّ اإِنَّ اْلإِن�َساَن َلَيْطَغى * اأَن رَّ

على عجزه )تعقيب 2(.
واأن�سدين بع�س اأهل الأدب لبن الرومي رحمه اهلل: 

تني بالنق�سِ والنق�ُس �ســــــامٌل             ومن ذا الذي ُيعَطى الكماَل فَيكمُل؟ اأَعريَّ
واأ�ســـــــــــــهُد اأنى ناقــــ�ٌس غرَي اأنــني             اإذا ِقيــــــــــــــــــ�س بي ق�ٌم كثرٌي تقّلل�ا 
ــُل؟ ـا هذيــــــِن اأنــــَت املفــ�سَّ تفا�سل هذا اخللق بالف�سِل واحِلجا             ففــي اأيِّ
ول� منـــح الّلــــه الكمـــــاَل ابــــــن اآدٍم              خلــلََّده، والّلــــــــــُه ما �ســـــــــاَء َيفعُل

وملا خَلق اهلل الإن�سان ما�سَّ احلاجة، ظاهر العجز، َجعل لنيل حاجته اأ�سبابًا، ولدفع عجزه ِحياًل، دّله عليها بالعقل، واأر�سده اإليها 
َر َفَهَدى( الأعلى: 3. قال جماهد: قّدر اأح�ال َخلْقه فهَدى اإىل �سبيل اخلري وال�سّر. وقال ابن  بالفطنة. قال اهلل تعاىل )َوالَِّذي َقدَّ

ْجَدْيِن( البلد: 10: يعني الطريقني: طريق اخلري، وطريق ال�سّر )تعقيب 3(. م�سع�د يف ق�له تعاىل: )َوَهَدْيَناُه النَّ
َفر م�ق�فًا على ما  )اأ�سباب درك احلاجات( ثم ملا كان العقُل داًل على اأ�سباب ما تدع� اإليه احلاجة، جعل اهلل تعاىل الإدراَك والظَّ
ق�َسَم وقّدر، كيال يعتمدوا يف الأرزاق على عق�لهم، ويف العجز على ِفَطنهم، لتدوم له الرغبة والرهبة، ويظهر منه الِغَنى والُقْدرة، 

ورمبا َعَزب هذا املعنى على من �َساَء ظّنه بخالقه، حتى �سار �سبياًل ل�سالله، كما قال ال�ساعر: 
�ُسبحاَن من اأنزل الأيام منزَلها                َو�سريَّ النا�َس مرف��سًا ومرم�قًا 

فعاقٌل فطٌن اأْعَيْت َمذاهـــــــــُبُه               َوجــاهـــٌل َخِرٌق تلقـــــاه َمرُزوقـــًا
حِريَر ِزْنِديقًا  هذا الذي ترَك الألباَب حائرًة                 َو�سريَّ العاقـــــَل النِّ

ول� ح�سن ظنُّ العاقل يف �سحة نظره، لِعلَم من ِعَلل امل�سالح، ما �سار به �سّديقًا ل زنديقًا، لأن من ِعَلل امل�سالح ما ه� ظاهر، 
ومنها ما ه� غام�س، ومنها ما ه� ُمَغيَّب، حكمٌة ا�ستاأثر اهلل بها. ولذلك قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "ُح�سُن الظن باهلل، 

من عبادة اهلل" . 
)الأخذ من الدنيا بن�سيب( ثم اإن اهلل تعاىل جعل اأ�سباب حاجاته، وحيل عجزه، يف الدنيا التي جعلها دار تكليف وعمل، كما 
جعل الآخرة دار قرار وجزاء، فلزم لذلك اأن ي�سرف الإن�سان اإىل دنياه َحّظًا من عنايته، لأنه ل غنى له عن التزّود منها لآخرته، 
ول له ُبّد من �سدِّ اخلّلة فيها عند حاجته، ولي�س يف هذا الق�ل نق�س ملا ذكرنا قبل: من ترك ف�س�لها، وزجر النف�س عن الرغبة 
فيها، بل الراغب فيها مل�م، وطالب ف�س�لها مذم�م، والرغبة اإمنا تخت�س مبا جاوز قدر احلاجة، والف�س�ل اإمنا ينطلق على ما 
َك َفاْرَغْب( ال�سرح: 7و8  ْب * َواإِىَل َربِّ زاد على قدر الكفاية، وقد قال اهلل تعاىل لنبيه �سلى اهلل عليه و�سلم: )َفاإَِذا َفَرْغَت َفان�سَ
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التعقيب والمقاربة االقتصادية
املاوردي، اأب� احل�سن علي بن حممد حبيب الب�سري، )اأدب الدنيا والدين(، �سرح وحتقيق �سعيد حممد اللحام، من�س�رات دار ومكتبة الهالل ببريوت، . 1

1988، ال�سفحات 132-130.
خلق اهلل تعاىل النا�س وخلق حاجاتهم، فهم ي�سعرون بالربد واحلر واجل�ع والعط�س، وهم بحاجة اإىل ال�سكن والزواج والذرية وال�سفر، واأ�سياء كثرية . 2

التي خلقها اهلل تعاىل مبا  امل�ارد  العر�س والطلب، فالعر�س م�سدره وفرة  اإنهم خمل�ق�ن يف عجز وحاجة ولي�س يف كمال. بذلك كان  غري ذلك. 
فيها الب�سر، اأما الطلب فمحركه تلك احلاجات. لقد ُخلق النا�س يحتاج بع�سهم بع�سًا، فال ميكن لأحدهم العي�س دون جماعة النا�س، واإن اختالف 

احلاجات وتعدد �سفات النا�س ه� م�سدر زينة احلياة.
 لقد جعل اهلل العقل الذي وهبه لالإن�سان وميزه به عن غريه من الكائنات �سبيل ال��س�ل وال�ستدلل اإىل اإ�سباع حاجاته وهاديًا اإىل امل�اد التي ت�سبع . 3

حاجاته )كما �سياأتي لحقًا(.
اإن اإ�سباع احلاجات التي ي�سعى اإليها الإن�سان، ي�ستلزم الغنى ووفرته، ليتمكن من اقتناء ما ي�سبع حاجاته. لكن اهلل جعل اإدراك الغنى الالزم ل�سد . 4

الإن�سان  في�سعر  تعاىل  الأ�سل يف هذه احلياة عبادة اهلل  ليبقى  العقل وحده،  تدبري  ولي�س على  الأرزاق،  فيها  ق�سم  التي  باأقداره  احلاجات مرتبطًا 
بعجزه وعجز تدبريه مرتبطًا بربه الغني القادر. فالدنيا مطية الآخرة وعلى الإن�سان امل�ازنة بني تدبري معي�سته يف هذه الدنيا امل�ؤقتة وحياته الأخروية 
الدائمة. فاإن الإن�سان ل� كان م�ستقره احلياة الدنيا ول� كان تدبري عقله ه� املحدد ال�حيد لت�سرفاته دون اأي �سيء اآخر لبغى وطغى وجترب على غريه 

من الب�سر. 
لذلك بداأ املاوردي و�سف اخللق باملحتاجني العاجزين، وو�سف اخلالق بالغني، ال�احد، القادر، اخلالق، الرازق.. 5
مييز املاوردي بني الرغبة واحلاجة، فيق�ل باأن الرغبة ما جاوز قدر احلاجة وهي حالة من حالت الإ�سراف والرتف والتبذير، باعثها )اأي الرغبة( . 6

الف�س�ل لأنه زاد على قدر الكفاية. فاحلاجة غري الرغبة، والكفاية غري الف�س�ل. والأ�سل يف الإن�سان اأنه ي�سعى لإ�سباع حاجاته فاإن جتاوزها لتلبية 
رغباته كان يف �سل�ك الفرد متاديًا على امل�ارد املتاحة وهذا �سل�ك جزئي ي�سكل مبجم�عه ال�سل�ك الكلي وير�سم مالمح القت�ساد الكلي �س�اء على 

م�ست�ى اجلماعة )اأي الدولة( اأو على امل�ست�ى العاملي. هنا يظهر الف�ساد وتبداأ الأزمات بالت�سكل والتبل�ر.   
اإن النتائج التي حددها املاوردي هي نتائج كلّية: فاإعمال النظر )مبعنى العقل( يف حقيقة ال�ج�د يف هذه الدنيا م�ؤداه فهم الآليات الناظمة واآليات . 7

الختالل، مما يبني طرق ال�سالح والف�ساد، وكيفية ن�سر وزيادة العمران مبعنى حتقيق التنمية، والق�ساء على ما يف�سد ذلك. عندئذ يك�ن الناظر 
يف غري حرية لأنه �سيختار ال�سالح املنا�سب، و�سي�ستخدم امل�ارد التي �سخرها اهلل له بال�سكل الأمثل من خالل اأ�س�ل وق�اعد ا�ستنبطها من م�سببات 
ال�سالح، فتنتظم اأ�ساليب الإنتاج وطرق ال�ستهالك دون ف�ساد واإف�ساد لأنه ي�سعى ل�سد احلاجات ل الرغبات. فالرغبات لي�س لها نهاية لأنها مرتبطة 
بال�سه�ة بينما ترتبط احلاجة بحد الكفاية. ومثال ذلك: اأن الطعام اإمنا وجد ل�سد حاجة اجل�ع، فاإن ا�ستهى الإن�سان اأكل املزيد وفاق حد الكفاية، 
وبا�ستمرار ذلك �سُي�ساب بالتخمة وبال�سمنة التي �سيتبعها اأمرا�س عديدة، و�سي�ؤدي ذلك اإىل فقدان م�رد ب�سري منتج، لأن اجل�سم املري�س لي�س 
ك�سحيحه. ثم اإنه �سيحتاج اإىل ا�ستهالك مزيد من امل�ارد كالأدوية وما �سابهها. بينما ل� اكتفى ب�سد حاجته بحد الكفاية لبقي هذا الإن�سان م�ردًا 
مفيدًا لنف�سه ولغريه. وبتعميم هذا ال�سل�ك نفهم ماآل الأزمات كاأزمة الغذاء العاملي، وانت�سار الأمرا�س، وازدياد ا�ستهالك الأدوية، ويلحق بذلك اأ�سياء 

كثرية ل يت�سع املجال لتناولها يف هذا املقام.   
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ب يف عبادة ربك، ولي�س هذا الق�ل منه ترغيبًا لنبيه �سلى اهلل عليه و�سلم فيها.  قال اأهل التاأويل: فاإذا فرغت من اأم�ر الدنيا، فاْن�سَ
ولكن ندبه اإىل اأخذ الُبْلغة منها. وعلى هذا املعنى قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "لي�س خرُيكم من ترك الدنيا لالآخرة، ول الآخرة للدنيا، 
ولكن خريكم من اأخذ من هذه وهذه". وروي عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: "ِنعم املطية الدنيا، فارحتل�ها ُتبلغكم الآخرة"، 
َدقها، ودار جناٍة ملن فهم عنها،  ْدق ملن �سَ وذم رجٌل الدنيا عند علّي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه، فقال ر�سي اهلل عنه: الدنيا دار �سِ

ودار ِغنى ملن تزّود منها )تعقيب 4(. 
وحكى مقاتل: اأن اإبراهيم اخلليل على نبينا وعليه ال�سالم قال: يا رب حتى متى اأتردد يف طلب الدنيا؟ فقيل له: اأَْم�ِسك عن هذا، فلي�س 
ْد، واإذا مل يكن فاُطلْب، يا  طلب امَلعا�س من َطَلب الدنيا. وقال �سفيان الث�ري رحمه اهلل: مكت�ب يف الت�راة: اإذا كان يف البيت ُبرٌّ فتعبَّ
ْب لك ِرزقك. وقال بع�س احلكماء: لي�س من الّرغبة يف الدنيا اكت�ساُب ما ي�س�ن الِعْر�س فيها. وقال بع�س  ابن اآدم َحّرك يدك، ُي�َسبَّ

الأدباء: لي�س من احِلْر�س اجتالب ما يق�ت البَدن. وقال حمم�د ال�راق: 
ًا واإن دارْت بَك الدائرْة ل ُتتِبِع الّدنيـــــــــــــا واأيــــــاَمها            َذمَّ
نيا ومن ف�سِلها           اأنَّ بها ُت�ســــــتدَرك الآِخَرْة  ِمْن �سَرِف الدُّ

اأ�سباَب �سالحها  فاإذن قد لزم ملا بّيناه النظر يف اأم�ر الدنَيا، ف�اجٌب �َسرْب اأح�الها، والَك�ْسف عن جهة انتَظاِمها واختاللها، لنعلم 
ُدوا الأم�ر من اأب�ابها، ويعتمدوا  ة، فَيق�سِ وف�سادها، وم�اَد ُعمْرانها وَخرابها، لتنتفَي عن اأهلها �ُسَبه احَلرية، وتنجلَي لهم اأ�سباب اخِلرَيَ

�سالح ق�اعدها واأ�سبابها )تعقيب 5(. 
للكالم بقية..
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الفتاوى يف ف�ض النزاعات يف ال�صناعة املالية الإ�صالمية

املقدمة
واللجان  الفقهية  املجامع  عن  ال�سادرة  الفتاوى  متابعة  خالل  من 
اأن هناك اهتماما  الإ�سالمية جند  املالية  للم�ؤ�س�سات  التابعة  ال�سرعية 
جليا مب��س�ع كيفية ف�س النزاعات يف اإطار ال�سناعة املالية الإ�سالمية. 
وهذا الهتمام نابع من اإرادة م�سرتكة من كل من اللجنة ال�سرعية ومن 
قان�نية  اعتماد �سيغة  فامل�ؤ�س�سة حري�سة على  املعنية.  املالية  امل�ؤ�س�سة 
وبال�سرعة  ال�سريعة  لأحكام  طبقا  النزاع  ف�س  اإىل  ت�ؤدي  و�سرعية 
املطل�بة، واللجنة ال�سرعية من جانبها حري�سة على �سدور حكم مطابق 

لأحكام ال�سريعة ب�سبب اإنها هي الراعية للجانب ال�سرعي يف امل�ؤ�س�سة.

بني  يجمع  الذي  امل��س�ع  يف  وا�سح  ت�س�ر  اللجان  لهذه  هل  ال�ســ�ؤال: 
اجل�انب ال�سرعية والقان�نية، وكيف تعاملت مع احلالت اخلا�سة؟.

ت�سكيل  على  ت�ساعد  املجال  يف  فتاوى  الأخرية  ال�سن�ات  يف  تبل�رت   
عنا�سر لإعداد درا�سة يف امل��س�ع.

ال�سادرة عن  الفتاوى  درا�سة  ومن خالل  املتاحة:  والت��سيات  الفتاوى 
اللجان ال�سرعية لتلك امل�ؤ�س�سات والتي متكنا من الإطالع عليها، ات�سح 
النزاعات.  التحكيم يف ف�س  ل�سيغة  وجليا  وا�سحا  اأن هناك ميال  لنا 
ولكن ف�س النزاعات ب�سيغة التحكيم يقرتن مب�سالة اأخرى وهي القان�ن 
ال�اجب التطبيق. فاختيار التحكيم ه� مبثابة اختيار املحكمة املخت�سة 
للنظر يف النزاع، لكن اأي قان�ن �ستطبقه هيئة التحكيم؟. يف هذا املجال 

اتخذت اللجان ال�سرعية عدة م�اقف جديرة بالدرا�سة.

)1(
تو�سية امللتقى الفقهي الثالث للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية 

املنعقد بالكويت يومي 3و4 نوفمرب 2009
�سرط  اأن ت�سمن عق�دها  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  امل�ؤمتر  "ي��سي 
وتعيني  الأمر مع عامة عمالئها،  نزاع يف هذا  ين�ساأ من  فيما  التحكيم 
اإذ  املركز الإ�سالمي الدويل للم�ساحلة والتحكيم يف عق�دها الدولية، 
يت�افر يف هيئة التحكيم الأهلية ال�سرعية واخلربة والدراية وامل��س�عية 

العملية يف جمال ف�س النزاع يف هذا الأمر".

 )2(
فتوى هيئة الفتوى والرقابة ال�سرعية ل�سركة اأعيان 

لالإجارة واال�ستثمار

1/2 �سيغة ال�سوؤال املطروح على الهيئة
حيث اأن اإدارة تقنية املعل�مات -بحكم طبيعة عملها- لديها العديد من 
اأنظمة وبرامج الكمبي�تر التي ل ي�ستغنى عنها من اأي �سركة �س�اء كانت 
منطية  عق�د  ليها  الأجنبية  ال�سركات  هذه  اأن  ومبا  �سغرية،  اأم  كبرية 
غري قابلة للتغيري، فاإن الإدارة ت�اجه م�سكلة عدم قب�ل هذه ال�سركات 
اإ�سافة عبارة "مبا ل يتعار�س مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية" اإىل البن�د 
املتعلقة بتطبيق ق�انني الدول التي تخ�سع لها العق�د مثل كندا وال�ليات 
املتحدة، مع العلم باأن هذه العق�د ل حتت�ي على خمالفات �سرعية، فهل 

يج�ز لنا ت�قيع تلك العق�د دون وج�د هذه العبارة؟

2/2 جواب الهيئة
الربامج، وقد خلت  اإىل هذه  اإذا كانت احلاجة ما�سة  اأنه  الهيئة   ترى 
عق�د  جمملها  يف  واأنها  ال�سرعية،  املخالفات  من  بها  اخلا�سة  العق�د 
يف  الق�ساء  فهم  لعدم  العبارة  هذه  و�سع  يتعذر  واأنه  �سرعا،  مقب�لة 
اإىل  ال�سرعية، فال مانع من عدم تقييد الحتكام  الدول لالأحكام  تلك 
هيئة  ال�سريعة".)فتاوى  اأحكام  مع  يتعار�س  ل  "مبا  بعبارة  الق�انني 
الفت�ى والرقابة ال�سرعية ل�سركة اأعيان لالإجارة وال�ستثمار. �س�ؤال رقم 
 2006/2003 اأعيان  فتاوى  من  الثاين  الكتاب  يف  من�س�رة  فت�ى   .398

�س 309(. 
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 )3( 
فتوى اللجنة ال�سرعية للبنك االإ�سالمي للتنمية

احليز  لها  نخ�س�س  و�س�ف  تف�سيال،  واأكرثها  الفتاوى  اأحدث  وهي 
الأكرب للنقا�س والتعليق.

1/3 ال�س�ؤال املطروح على اللجنة ال�سرعية

2/3 ج�اب اللجنة ال�سرعية

عق�دها  خ�س�ع  رف�س  على  ت�سر  اأن  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  "على 
من  لها  املمن�ح  والرتخي�س  الأ�سا�سي  نظامها  بحكم  ال��سعي  للقان�ن 
لها  ي�سمحان  ل  فيه  ن�ساطها  تبا�سر  الذي  البلد  يف  الرقابية  ال�سلطات 

بذلك. ويف جميع احلالت يجب مراعاة ما يلي:

�سروط . 1 جميع  ي�ست�عب  بحيث  وافيا  اإعدادا  العقد  اإعداد 
واأحكام العقد وما يرتبه من حق�ق والتزامات على طرفيه، 
واأحكام  �سروط  فاإن جميع  مثال  م�ساربة  العقد  كان  فاإذا 
عقد امل�ساربة والآثار التي ترتتب عليه من حق�ق وواجبات 

جتب اأن يت�سمنها العقد.
لتف�سري . 2 عليها  املتفق  املراجع  من  ن�سخة  اإرفاق  يجب 

اأحكام  يرد فيه من  وتكميل ما مل  امل�ساربة  ن�س��س عقد 
حتى ي�ستعني به القا�سي باعتباره جزءا مكمال للعقد، ويف 
عليه  الإطالع  مع  امل�ؤ�س�سة  مع  التعامل  ميكن  ال�قت  نف�س 
وذلك مثل املعيار ال�سرعي اأو قرار املجمع الفقهي اأو الن�س 
املقنن اخلا�س بعقد امل�ساربة مثل ن�س��س جملة الأحكام 

ال�سرعية يف الفقه احلنبلي واملجلة يف الفقه احلنفي.
العقد . 3 طبيعة  ي�سرح  وافيا  للعقد  التمهيد  يك�ن  اأن  يجب 

بع�س  عن  مييزه  مبا  منه  املق�س�د  والهدف  وخ�سائ�سه 
ا�ستخدام  من  مانع  ول  ت�سبهه،  التي  ال��سعية  العق�د 
التقليدية مع  م�سطلحات حديثة مما ي�ستخدم يف العق�د 

الدقة البالغة.
ميكن اأن ين�س العقد على اأنه يف حالة احلاجة اإىل تف�سري . 4

هيئة  او  واأحد  �سرعي  خبري  اإىل  يرجع  تكميله  اأو  العقد 
�سرعية معينة، لأنه يتحتم على القا�سي يف هذه احلالة ان 
يعر�س امل�سائل التي حتتاج اإىل تف�سري او تكميل على اخلبري 
ال�سرعي املتفق عليه يف العقد، لأن العقد �سريعة املتعاقدين 
اأن تنفذ هذا العقد مع  يف النظام ال��سعي وعلى املحكمة 

�سرط اللج�ء اإىل اخلبري يف معرفة حكم ال�سريعة.
ي�ستح�سن اأن تك�ن هناك م�ؤ�س�سة اأو م�ؤ�س�سات تعنى باإعداد . 5

لدخ�ل  حمدودا  جمال  اإل  ترتك  ل  �سرعية  عق�د  مناذج 
والتكميل  التف�سري  طريق  عن  لل�سريعة  املخالفة  الق�انني 
ال��سعي  القان�ن  قب�ل  ال�سرورة  اقت�ست  اإذا  والتكييف 

مرجعا للتف�سري والتكميل، لأن ال�سرورة تقدر بقدرها.

قرارات املجامع الفقهية الإ�سالمية يف م��س�ع العقد مثل . 6
مبكة  الإ�سالمي  العامل  برابطة  الإ�سالمي  الفقهي  املجمع 
وجممع  بجدة  الدويل  الإ�سالمي  الفقه  وجممع  املكرمة 
الأوروبي  واملجل�س  ال�سمالية  اأمريكا  يف  ال�سريعة  فقهاء 

للفت�ى والبح�ث.
اإىل التحكيم يف العق�د . 7 اللج�ء  ومع ذلك فاإن الأف�سل ه� 

تطبيق  اأو  الإ�سالمية،  ال�سريعة  تطبيق  على  تن�س  التي 
ال�سريعة  اأحكام  مع  يتعار�س  ما  غري  يف  ال��سعي  القان�ن 
ال�سريعة وحدها، مع  الإ�سالمية فاإن وجد تعار�س حكمت 
فهم  على  عمليا  ومدربني  علميا  م�ؤهلني  حمكمني  اختيار 
ال�سريفة  جمال  يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  وتطبيق 
الإ�سالمية، وين�س يف العقد على �سروط املحكم، وحتديد 
م�ؤهالته وخربته يف ال�سريعة الإ�سالمية ملتزما يف اختيار 
حمكمه من بني ذوي العلم بال�سريعة واخلربة الكافية، ول 
خرباء  ت�سم  اأن  التحكيم  لهيئة  اأن  على  الن�س  من  مانع 

ا�ست�ساريني يف امل�سائل الفنية ال�سرعية مل��س�ع النزاع.
املركز الإ�سالمي الدويل للم�ساحلة والتحكيم بدبي يحقق . 8

هذا البديل، وميكن اأن تت�سمن م�سارطة التحكيم �سروط 
ب�سفته  نف�سه  املركز  اأن  على  زيادة  التحكيم  يت�ىل  من 
اأن  املحكمني  اختيار  يف  يراعي  �س�ف  اإ�سالميا  مركزا 
ال�سريعة  اأحكام  ح�سب  الق�سية  يف  للحكم  م�ؤهلني  يك�ن�ا 

الإ�سالمية.  

)4(
فتوى هيئة الرقابة ال�سرعية لبنك املوؤ�س�سة العربية 

امل�سرفية االإ�سالمي

) �سوؤال 25 / 1 (
ال�سوؤال املطروح على اللجنة ال�سرعية؟

لأحكام  اإ�سالمي  طابع  ذات  اتفاقية  اإخ�ساع  على  الن�س  يج�ز  هل 
لغري  ال�سيادة  تك�ن  اأن  من  حرج  ذلك  يف  وهل  الإجنليزي؟  القان�ن 

ال�سريعة الإ�سالمية يف مثل هذه احلالت؟ 

جواب اللجنة ال�سرعية
اللج�ء  واأ�سباب  ملربرات  ت��سيح  من  الإدارة  قدمته  وما  التداول  بعد 
انه ل  اإىل  الهيئة  انتهت  الدولية  القان�ن الجنليزي يف التفاقيات  اإىل 
العبارة  اإ�سافة  ب�سرط  ال��سعية  الق�انني  تطبيق  على  الن�س  من  مانع 
التالية اإىل الن�س املتعلق بتطبيق القان�ن، وه� )) مبا ل يخالف اأحكام 

ال�سريعة الإ�سالمية ((. واهلل اأعلم.  

)جتميع املركز االإ�سالمي الدويل للم�ساحلة والتحكيم(
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»35« مليار دوالر حجم ال�سوق امل�سريف 
االإ�سالمي يف قطر

قطر  دولة  يف  الإ�سالمي  امل�سريف  ال�س�ق  حجم  الدويل  التم�يل  معهد  قدر 
بقيمة 35 مليار دولر، كما ميثل القطاع امل�سريف الإ�سالمية يف قطر ما ن�سبته 

»19.3 %« من اإجمايل الأ�س�ل امل�سرفية فى قطر ككل.
بينما قدر حجم اأ�س�ل البن�ك الإ�سالمية ح�ل العامل بنح� 1.6 تريلي�ن دولر 
»ت�سمل الدول الإ�سالمية مثل باك�ستان واندوني�سيا واإيران«، قال معهد التم�يل 
اأ�س�ل  اأن  الإ�سالمية  امل�سرفية  ال�سناعة  ح�ل  له  حديث  تقرير  يف  الدويل 
امل�سارف الإ�سالمية يف دول جمل�س التعاون تبلغ 314 مليار دولر بنهاي� العام 
2011، وهي متثل نح� 19 % من اإجمايل اأ�س�ل امل�سارف اخلليجية البالغة 

نح� تريلي�ين دولر.
وتت�سدر ال�سع�دية من حيث حجم �س�قها امل�سريف الإ�سالمي بقيمة 92 مليار 
دولر تليها دولة الإمارات العربية املتحدة 80 مليار دولر ثم الك�يت بنح� 70 
مليار دولر ثم البحرين بقيمة 38 مليار دولر ثم قطر بقيمة 35 مليار دولر. 
اأما من حيث عدد البن�ك، فاإن البحرين تت�سدر بعدد 19 م�سرفا تليها دولة 

الإمارات ع�سر م�سارف ثم الك�يت 9 م�سارف.
ويت�قع املعهد اأن ت�ا�سل ال�سناعة من�ها مبعدل �سن�ي يرتاوح بني 15 اإىل 20 
يف املائة، اإذا ما ا�ستمرت اأربعة ع�امل رئي�سية منها الإطار التنظيمي، وارتفاع 
اأ�سعار النفط، وت��سيع جمالت العمل، وخطط التط�ير احلك�مية التي تدفع 

قدما مبعدلت النم� وت�سيف زخما ق�يا ممثال يف زيادة الطلب.
التعاون  جمل�س  دول  يف  الإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات  اأَن  املعهد  ويرى 
اخلليجي حتتل مكانة ال�سدارة يف قلب ال�سناعة امل�سرفية الإ�سالمية، مع 
دول  منطقة  يف  ن�ساأت  التي  الإ�سالمي  العامل  يف  البن�ك  اأكرب  بع�س  وج�د 
جمل�س التعاون اخلليجي مبا فيها بنك الراجحي يف اململكة العربية ال�سع�دية 
مليار   46 اأ�س�لهما  اإجمايل  ويبلغ  الك�يت  يف  »بيتك«  الك�يتي  التم�يل  وبيت 

دولر اأمريكي و40 مليار دولر اأمريكي، على الت�ايل.

م�سرف الراجحي يتيح 106 فروع ومراكز 
للتحويل خلدمة العمالء خالل العيد

اأعلن م�سرف الراجحي عن ا�ستمرار العمل يف 106 فروع ومراكز للتح�يل 
املبارك  الأ�سحى  عيد  عطلة  خالل  امل�سرف  عمالء  خلدمة  متاحة  �ستك�ن 
روعي يف اختيارها اأن تغطي جميع مناطق اململكة، و�سيك�ن ا�ستقبال العمالء 
خالل الفرتة امل�سائية ما عدا اأول اأيام العيد يف حني �ستعمل الفروع ال�اقعة يف 
املطارات على مدار ال�ساعة. وقال فهد بن عبداهلل العرف مدير �سبكة الفروع 
للعمل خالل فرتة  الفروع  الكبري من  العدد  ان تخ�سي�س هذا  امل�سرف  يف 
العيد ياأتي من منطلق حر�س م�سرف الراجحي على الت�اجد خلدمة العمالء 
زيارة  ت�ستدعي  م�سرفية  عمليات  اإمتام  اإىل  يحتاج�ن  الذين  وامل�اطنني 
الفرع، وتقدمي امل�ساندة لأي عميل ي�ستخدم القن�ات اللكرتونية املتاحة على 
مدار ال�ساعة عند احلاجة حيث ميكن للعمالء ال�ستفادة من اخلدمات التي 
يقدمها امل�سرف عرب اأكرث من 3255 جهاز �سرف اآيل متط�ر، اإ�سافة لأكرث 
من 23596 جهاز نقاط بيع مت�فرة يف املحالت التجارية ح�ل اململكة وهي 
امل�سرفية،  اخلدمات  جميع  وت�فر  ال�ساعة  مدار  على  العمالء  خلدمة  تعمل 

اإ�سافة اإىل م�قع امل�سرف على �سبكة النرتنت.
و�ستك�ن فروع املطارات العاملة ط�ال ال 24 �ساعة خالل اإجازة العيد، هي: 
مطار امللك خالد يف الريا�س، مطار امللك عبد العزيز يف جدة، مطار امللك 

فهد يف الدمام، ومطار الأمري حممد يف املدينة املن�رة.
امل�سدر: جريدة الريا�ش ال�سعودية

امل�سدر: جريدة الوطن القطرية

البنك العربي االإ�سالمي الدويل يفتتح فرع 
عمان مبوقعه اجلديد الكائن يف �سارع قري�ص

اأقام البنك العربي الإ�سالمي الدويل بع�ن اهلل وت�فيقه حفل ا�ستقبال مبنا�سبة 
رقم  بناية  قري�س  �سارع  م�قعه اجلديد يف  اىل  البلد  و�سط  فرعه يف  انتقال 
)78( وذلك يف اإطار خطة البنك ال�سرتاتيجية التي يتبعها لت��سيع وحتديث 
�سبكة فروعه لل��س�ل اإىل اأكرب �سريحة من العمالء يف خمتلف م�اقعهم، وقد 
افتتح الفرع �سعادة املدير العام اإياد الع�سلي وعدد من امل�س�ؤولني يف الإدارة 
العامة بالبنك وح�سد من القطاعات القت�سادية والتجارية يف املنطقة وعدد 

من عمالء البنك الكرام.

وجاء انتقال الفرع نظرًا لطبيعة املنطقة ال�سرتاتيجية وملا ت�سهده من ن�ساط 
وا�سع بحيث تعترب مركزًا لالأعمال يف و�سط البلد، لت�سهيل معامالت العمالء 
الفردية والتجارية، حيث يتميز الفرع بت�سميم حديث وع�سري بالإ�سافة اىل 
احت�ائه على اأحدث الأنظمة التقنية الكفيلة باإثراء ج�دة اخلدمات املقدمة 
كما مت ت�فري كادر م�سريف م�ؤهل ومدرب لتقدمي اأف�سل املنتجات واخلدمات 

امل�سرفية املتط�رة واملتفقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحاء.
اجلديد  م�قعه  اىل  الفرع  نقل  اأن  اإىل  الع�سلي  اإياد  ن�ه  حديثة  معر�س  ويف 
ياأتي من منطلق حر�س البنك على ت�فري كافة و�سائل الراحة للعمالء لإمتام 

معامالتهم امل�سرفية ب�سه�له وي�سر.

امل�سدر: جريدة الغد االأردنية
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�سركة البنك االإ�سالمي العربي تف�سح عن 
البيانات املالية للربع الثالث من عام 2012

للبنك  املدققة  غري  املرحلية  املالية  البيانات  فل�سطني  ب�ر�سة  ا�ستلمت 
ومينح   .2012 �سبتمرب  �سهر  من   30 يف  كما   )AIB( العربي  الإ�سالمي 
نظام الإف�ساح ال�ساري كل �سركة مدرجة فرتة �سهر لالإف�ساح عن بيانات 
مّت  وقد  لل�سركة.  الداخلي  املدقق  من  مدققة  العام  هذا  من  الثالث  الربع 
ن�سر البيانات امل�ستلمة على م�قع الب�ر�سة الإلكرتوين على �سبكة الإنرتنت 
ت�زيع  مّت  كما  البيان،  هذا  اإ�سدار  مع  بالتزامن   ،)www.pex.ps(

البيانات على �سركات الأوراق املالية الأع�ساء لإطالع عمالئهم عليها.
بياناتها  عن  تف�سح  مدرجة  �سركة  ثالث  العربي  الإ�سالمي  البنك  ويعترب 

املالية املرحلية للربع الثالث من هذا العام.
الدخل،  قائمة  املايل،  املركز  قائمة  املف�سح عنها:  البيانات  ت�سمنت  وقد 
التدفقات  ال�سامل، قائمة التغريات يف حق�ق امللكية، قائمة  قائمة الدخل 
الإلكرتوين  الإف�ساح  من�ذج  عرب  الإف�ساح  اإىل  بالإ�سافة  النقدية، 
من   )2/37( املادة  يف  املطل�بة  املعل�مات  الإف�ساح  ت�سمن  كما  املعتمد. 
والتط�رات  الأ�سهم امل�سدرة  الإدارة وعدد  ب�ساأن  ال�ساري  الإف�ساح  نظام 

والتغريات والأحداث اجل�هرية خالل الفرتة.
اأن �سايف  اإىل  الأوىل من عام 2012  الت�سعة  لل�سه�ر  البنك  بيانات  وت�سري 
ربح الفرتة قبل ال�سريبة قد بلغ 279،628 دولر اأمريكي مقارنة مع �سايف 
عام  من  املقابلة  الفرتة  يف  دولر   1،603،490 مبقدار  ال�سريبة  قبل  ربح 
البنك فقد  اأّما جمم�ع م�ج�دات  ن�سبته %82.6.  بلغت  بانخفا�س   2011
بعد  دولر   370،178،994 مقداره  ما   2012 �سبتمرب  �سهر  من   30 يف  بلغ 
اأن كان 300،088،560 دولر يف 31 من �سهر دي�سمرب 2011 بارتفاع بلغت 
ن�سبته 23.4%. وبلغ جمم�ع املطل�بات يف 30 من �سهر �سبتمرب 2012 ما 
اأن كان 81،397،059 دولر يف 31 من  بعد  مقداره 129،415،007 دولر 
�سهر دي�سمرب2011 بارتفاع بلغت ن�سبته 59.0%. فيما بلغت حق�ق اأ�سحاب 
ح�سابات ال�ستثمار املطلقة يف 2012/09/30 ما جمم�عه 184،449،043 
دولر بعد اأن بعد اأن بلغت يف نهاية عام 2011 ما جمم�عه 161،838،063 
دولر بارتفاع بلغت ن�سبته 14.0%. وقد بلغ جمم�ع حق�ق امللكية يف نهاية 
الربع الثالث من عام 2012 ما جمم�عه 56،314،944 دولر بعد اأن كان 

56،853،438  دولر يف نهاية عام 2011 بانخفا�س بلغت ن�سبته %0.9.

امل�سدر: دنيا الوطن

فيت�ص حتديد الت�سنيف االإئتماين الإ�سدار 
�سكوك "قطر اال�سالمي" عند "A" بروؤية 

م�ستقرة

لتقييم  تقريرا  الي�م  م�ساء  الئتماين  للت�سنيف  فيت�س  وكالة  اأ�سدرت 
اأطلق يف  والذي  �سن�ات  ال�سالمي لجل خم�س  بنك قطر  ا�سدار �سك�ك 
بداية ال�سهر اجلاري بقيمة 750 ملي�ن دولر حيث حددت ال�كالة ت�سنيف 

."A" ال�سدار الئتماين عند
الإ�سالمي على م�افقة على برنامج �سك�ك جديد  وح�سل م�سرف قطر 
بقيمة 1.5 مليار دولر ال�سهر املا�سي وهذا الإ�سدار ه� الأول �سمن هذا 
الربنامج، ومل�سرف قطر الإ�سالمي اإ�سدار قائم من ال�سك�ك حاليا تبلغ 

قيمته 750 ملي�ن دولر اأ�سدره عام 2010 مبعدل ربح 3.856 باملائة.
ما ميثل  الأ�س�ل وميلك  بنك يف قطر من حيث  اأكرب  ثالث  ه�  وامل�سرف 
8.5% من اإجمايل الأ�س�ل امل�سرفية و 36% من اإجمايل الأ�س�ل امل�سرفية 
الإ�سالمية يف نهاية الن�سف الأول من العام اجلاري، ولديه امتيازات ق�ية 
يف قطر وعالقات وثيقة مع احلك�مة القطرية يف ظل اإمتالك جهاز قطر 

لال�ستثمار ه� اأكرب م�ساهم يف امل�سرف )%16.7(.
امل�سدر: جريدة الوطن الكويتية

»امل�ستثمر لالأوراق« ال�سعودية تطلق اأول منتج 
الإدارة االأ�سول االإ�سالمية

لإدارة  الأول  املنتج  ال�سع�دية  املالية"  لالأوراق  "امل�ستثمر  �سركة  اأطلقت 
الأ�س�ل الإ�سالمية يف العامل حتت ا�سم "�سفا" خلدمات ال�ستثمار اأم�س 
والأعمال يف  املال  رجال  من  نخبة مميزة  بح�س�ر  الف�ر�سيزون  فندق  يف 
اململكة واخلليج، حيث يعد "�سفا" خلدمات ال�ستثمار من اأحدث الأن�سطة 
اأوائل  بني  من  ُتعترب  التي  امل�ستثمر  �سركة  يف  املتنامي  املايل  ال�س�ق  يف 
ال�سركات التي ح�سلت على تراخي�سها من هيئة ال�س�ق املالية ال�سع�دية 

منذ عام 2007.
وقال ج�ن �ساندويك، مدير "�سفا خلدمات الإ�ستثمار" خالل احلفل: "اإن 
الأ�س�ل التي ُتدار يف جميع اأنحاء العامل ُتقدر بح�ايل 80 تريلي�ن دولر، 
يتم  اأن  امللفت  ومن  دولر،  تريلي�نات   3 عن  يقل  ل  ما  امل�سلم�ن  وميتلك 
وقد  امل�سرفية  الإ�سالمية  ال�سريعة  �س�ابط  مع  ينطبق  ل  مبا  ا�ستثمارها 
ا�سُتثمرت الكثري من ثرواتها يف اأن�اع الأوراق املالية التي ت�سارعت يف ال�اقع 

ثم اأدت اإىل الأزمة املالية العاملية.
جمال  يف  الأ�س�ل  تركيز  اأن  قاطع  ب�سكل  احلديثة  املحفظة  نظرية  وت�ؤكد 
ُي�ساعد  "�سفا"  ومنتج  املخاطر  يف  ال�ق�ع  اإىل  ي�ؤدي  تن�ع  دون  واحد 

امل�ستثمرين على جتُنبها تلك املخاطر".

امل�سدر: جريدة البيان االإماراتية
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اإفتتاح اأعمال الندوة الدولية حول املعايري 
اجلديدة ال�سادرة عن

      )االأيويف(

      عقد مركز بيان للهند�سة املالية الإ�سالمية - وحدة تط�ير املنتجات 
املالية الإ�سالمية اأعمال الندوة العاملية ح�ل املعايري اجلديدة ال�سادرة 
عن الأي�يف وذلك �سباح ي�م الأربعاء الثالث من اأكت�بر 2012 يف متام 
ال�ساعة العا�سرة ، والتي �سارك فيها ح�ايل 100 م�سارك من  خمتلف 
بع�س  اإىل  اإ�سافة  بال�س�دان  العاملة  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات 

الأكادميني واخلرباء واملهتمني بال�سناعة املالية الإ�سالمية.
للهند�سة  بيان  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  من  بكلمة  الندوة  افتتاح  مت 
املالية الإ�سالمية الأ�ستاذ اأمين ي�س الإمام ، والذي  تناول فيها الأهمية 
العملية للمعايري يف تنظيم عمل امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،كما حتدث 
للم�ؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  به  تق�م  الذي  الفاعل  الدور  عن 
املالية الإ�سالمية يف ك�نها تعترب املرجع وامل�جه العام للم�ؤ�س�سات املالية 
ال�سريعة  �س�ابط  مع  املت�افق  التطبيقي  العمل  جمال  يف  الإ�سالمية 

الإ�سالمية .
جمل�س  رئي�س  العقاب  حممد  ال�سيد  مداخلة  اإىل  احل�س�ر  ا�ستمع  كما 
بيان  التي �سكر فيها مركز   ، واملراجعة )بالي�يف (  املحا�سبية  املعايري 
تخرج  لنها  الندوات  هذه  مثل  اأهمية  على  وثمن  املبادرة  هذه  على 
بت��سيات ومداخالت ت�ساعد القائمني على هذا الأمر يف عملية اإ�سدار 
ال�سياق  ، ويف ذات  اأف�سل  املعايري الأخرى حتى تخرج  ب�س�رة  عملية 
حتدث بروف�سري حممد �سر اخلتم رئي�س املجل�س ال�ست�ساري مبركز بيان 
وع�س� هيئة الرقابة واملحا�سبة ببنك ال�س�دان املركزي ، الذي تناول يف 
كلمته اأهمية مثل هذه املعايري للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وجه العم�م 
وهيئات الرقابة ال�سرعية  الفرعية منها واملركزية  على وجه اخل�س��س 
املعايري  هذه  ومناق�سة  تق�مي  يف  الندوة  هذه  مثل  اأهمية  تناول  كما   ،
على  والقائمني  امل�ساركني  اإىل  بال�سكر  وتقدم   ، وعملية  علمية  ب�س�رة 

هذه الندوة . 
رقابة  �سركة  م�سعل  الباري  عبد  الدكت�ر  من  كل  احل�س�ر  حا�سر 
هيئة  رئي�س  الب�سري  حممد  والدكت�ر  بريطانيا   – املالية  لال�ست�سارات 

الرقابة ال�سرعية مبجم�عة بنك اخلري – البحرين، 
يف  م��سحا  تف�سيل  بعر�س  اجلديدة  املعايري  م�سعل  الدكت�ر  تناول 
الدكت�ر  تناول  كما   ، حدا  على  معيار  لكل  والعملية  العلمية  اجل�انب 
حممد الب�سري املعايري  من الناحية ال�سرعية  واأي�سا الناحية التطبيقية  
حيث اأبدا ببع�س املالحظات التف�سيلية يف عملية التطبيق التي يجب اأن 

تتناولها املعايري.
�سددوا  حيث  الندوة  يف  للم�ساركني  التعقيب  و  للمناق�سة  فر�س  فتحت 
التحديد  حيث  من  للمعايري،  التطبيقية  اجل�انب  بع�س  على  ركزوا  و 
نهاية  ويف  املعايري  يف  امل�ج�دة  الأحكام  لبع�س  ال�سامل  غري  الدقيق 
الندوة مت ت�زيع �سهادات امل�ساركني يف الدورة الثالثة من �سهادة امل�سريف 
الإ�سالمي املعتمد . ويف ختام الي�م  قدمت دع�ة غداء للم�ساركني برعاية 

امل�ؤ�س�سة الدولية لعتماد وتط�ير املنتجات املالية الإ�سالمية اعتماد.
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امل�سدر: جريدة الوفد

بنك غيتهاو�ص: اإجناز ا�ست�سارات ل�سفقة 
عقارية

من  مرخ�س  بريطاين  اإ�سالمي  ا�ستثماري  بنك  وه�  غيتهاو�س،  بنك  قال 
هيئة �س�ق املال الربيطانية FSA تع�د غالبية ملكيته ل�سركة بيت الأوراق 
ا�سرتليني  جنيه  ملي�ن   165 حجمها  بلغ  ا�ستح�اذ  عملية  اأمت  انه  املالية، 
مدينة  يف  الكائن  بريوين  جي  اإ�س  املحاماة  �سركة  مكاتب  مبنى  على 
بنك  قام  وقد  ماليزي.  �سيادي  الربيطانية، وذلك مل�سلحة �سندوق  لندن 
غيتهاو�س بدور امل�ست�سار ال�ستثماري يف ال�سفقة، والتي تعد اأول ا�ستثمار 
لل�سندوق املاليزي يف �س�ق لندن العقاري وجزءًا رئي�سيًا من ا�سرتاتيجيته 

الأو�سع لال�ستثمار العاملي.
ويف هذا ال�سدد، قال ريت�سارد ت�ما�س، الرئي�س التنفيذي لبنك غيتهاو�س 
البنك  تاأ�سي�س  منذ  الأكرب  تعد  التي  ال�سفقة  هذه  باإمتام  �سعداء  »اإننا 
اختيارنا  اأن  كما  املاليزي،  ال�سيادي  ال�سندوق  مل�سلحة  اأع�ام  ثالثة  قبل 
البنك لعمالئه  الذي يقدمه  العمل  لل�سفقة دليل على ج�دة  كم�ست�سارين 

وتناف�سيته العالية«.

وتن�عًا يف  العاملية من�ًا  الإ�سالمي  التم�يل  اأ�س�اق  »ت�سهد  ت�ما�س  واأ�ساف 
التعاون  على  وا�سحًا  مثاًل  هذه  الأخرية  ال�سفقة  وتعترب  نف�سه،  ال�قت 
الدويل وعلى املدى الذي ميكن لالأم�ال اأن ت�سل اإليه ح�ل العامل، وطبقًا 
مليار   30 يعادل  مبا  املتحدة  اململكة  ا�ستاأثرت  فقد  الإح�ساءات،  لآخر 
جنيه ا�سرتليني من حجم جتارة العقارات العاملية يف 2011، حيث ي�سكل 

ال�ستثمار العاملي فيها عن�سرا حي�يًا وب�سكل متزايد«.
ومن جانبه، اأو�سح رئي�س القطاع العقاري يف البنك اآدم كافناه »ان �س�ق 
عاملية،  ل�سركات  الرئي�سية  املقرات  من  العديد  يح�ي  لندن  يف  العقارات 
اأنه  على  اإليه  ينظر  يزال  ل  كما  فريد،  اإيجاري  بنظام  لتميزه  بالإ�سافة 
جيد  مب�ستاأجر  تتميز  والتي  الأخرية،  فال�سفقة  لال�ستثمار.  الآمن  املالذ 
اإليها  يتطلع  التي  ال�سفات  على  وا�سحًا  مثاًل  تعطي  ا�سرتاتيجي،  وم�قع 
متميزة  فر�سة  كانت مبنزلة  فقد  ولذلك،  الراهن.  ال�قت  امل�ستثمرون يف 
جذاب،  وبعائد  الأمد  ط�يل  دخاًل  حتقق  واعدة  ا�ستح�اذ  بعملية  للقيام 
لقد كان عميلنا يبحث عن فر�س متكنه من تن�يع حمفظته ال�ستثمارية، 
ومع اأول تعامل له يف �س�ق لندن اأمت العميل عملية �سراء متميزة ت�فر عائد 

ا�ستثمار عايل ال�ستدامة«.

 البنك االإ�سالمي للتنمية وموؤ�س�سة "غيت�ص" 
يعلنان عن �سراكة جديدة

مع  جديدة  �سراكة  عقد  اأبرم  اأنه  عن  للتنمية،  الإ�سالمي  البنك  اأعلن 
وانعدام  املعدية  الأمرا�س  مكافحة  بهدف  غيت�س،  وميليندا  بيل  م�ؤ�س�سة 

الأمن الغذائي يف الدول الأقل من�ًا.
ومت ت�قيع مذكرة التفاهم يف وقت ما�سي ل��سع اإطار مدته 5 �سن�ات للتعاون 
يف جمالت التنمية الزراعية وال�قاية من الأمرا�س املعدية والق�ساء عليها، 

ول�سيما مر�س املالريا و�سلل الأطفال.
الإ�سالمي  البنك  جمم�عة  رئي�س  علي  حممد  اأحمد  الدكت�ر  ذلك  وذكر 
لتم�يل  جديدة  طرق  وا�ستحداث  بت�سجيع  البنك  التزام  م�ؤكدًا  للتنمية، 

التنمية القت�سادية والجتماعية يف الدول الأع�ساء.
غيت�س" �ست�سخ  "م�ؤ�س�سة  مع  �سراكتنا  باأن  ثقة  على  اإنني  قائال  واأ�ساف 
واملالريا  الأطفال  �سلل  مكافحة  جمال  يف  زخمًا  وت�سفي  جديدة،  م�ارد 
والأمرا�س املعدية وانعدام الأمن الغذائي وغريها من التحديات الإمنائية 

امللحة.
غيت�س  وم�ؤ�س�سة  الإ�سالمي  البنك  جمم�عة  بني  ال�سراكة  اأن  يذكر  مما 
ترتكز يف البداية على تلبية الحتياجات ال�طنية يف الدول املعنية ملكافحة 
مر�س �سلل الأطفال، وتقدمي الدعم الالزم جله�د املبادرة العاملية للق�ساء 
�سلل  مر�س  من  تعاين  مازالت  التي  والدول  الأطفال،  �سلل  مر�س  على 
يف  اأع�ساء  دول  وجميعها  نيجرييا،  اأفغان�ستان،  باك�ستان،   : هي  الأطفال 

البنك الإ�سالمي للتنمية.
غيت�س  م�ؤ�س�سة  مع  احلايل  ال�قت  يف  للتنمية،  الإ�سالمي  البنك  ويعمل 
دولر  ملي�ن   227 قدرها  مت�يل  حزمة  ل��سع  الباك�ستانية،  واحلك�مة 
اأمريكي لتم�يل اأن�سطة الق�ساء على مر�س �سلل الأطفال يف باك�ستان، ويف 
للبنك، بينما  الأ�سا�سي  املبلغ  ظل الرتتيبات املقرتحة �س�ف ترد باك�ستان 
تق�م م�ؤ�س�سة بيل غيت�س العاملية بتغطية التكاليف الإدارية اخلا�سة بحزمة 

التم�يل.
و�س�ف تتيح مثل هذه الربامج التم�يلية الرائدة للبنك الإ�سالمي للتنمية، 
اأن يق�م بتقدمي التم�يل الالزم للدول الأع�ساء الأقل من�ًا ب�سروط مي�سرة 
الإ�سالمي  البنك  ويعمل  والتنم�ية،  ال�سحية  املبادرات  العديد من  لتنفيذ 
للتنمية حل�سد 12 ملي�ن دولر لدعم جه�د الق�ساء على �سلل الأطفال يف 

اأفغان�ستان، على اأ�سا�س تطبيق اآليات م�سابهة بالتعاون مع "غيت�س".
امل�سدر: جريدة القب�ش الكويتية
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الطفل االقتصادي
ال�سع�دية )ال�سفحات 17-9(  املايل  ال�س�ق  ال�سادرة عن هيئة  الذكي  امل�ستثمر  الثالث من جملة  العدد  الريال( مقتب�سة من  ق�سة )حكاية 

مب�جب التفاهم بني جملة القت�ساد الإ�سالمي العاملية وهيئة ال�س�ق املايل ال�سع�دية.

9

الريال هو العملة السعودية الرسمية تعالوا 
نتعرف على عمالتنا وكيف كانت أيام أجدادنا

ملف العدد
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15

فئات الريال السعودي الجديدة:

تعرف على تفاصيل الريال:

كتابة دقيقة

العـالمات ا�منية لفــئة الريـال

صورة مائية للملك

الرقم البارز

 خاصية المكفوفين
وضعاف البصر

خيط ا�مان

الرقم المائي اشكال فوسفورية

حكاية الريال
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ا�صدارات الورقية للريال
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حكاية الريال
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هل تعلم؟

حاول أن تصل

الريال السعودي

الريال اليمني

الريال العماني

الريال القطري

للكتابة 
والرسم مكان 
آخر غير الريال !!

17

منوعات

SR ر.س



هدية العدد

�آثار �أفاميا

اأفاميا ف�ق ه�سبة اإىل ال�سمال الغربي من مدينة حماة مب�سافة  تقع 
للع�س�ر  ترقى  تاريخية  �س�يات  على  اأفاميا  م�قع  يحت�ي  /6./كم. 
املدينة  تاأ�سي�س  اأعيد  والإ�سالمية.  والبيزنطية  والرومانية  الهلن�ستية 
اإىل  ن�سبة  اأفاميا  ا�سم  الأول /3../ ق.م حتت  نيكات�ر  �سل�ق�س  زمن 
اأ�سبحت العا�سمة الع�سكرية للملكة.  زوجته الفار�سية )اأباما( حيث 
خ�سعت  ثم  ق.م(   64( �س�ريا  فتح  بعد  للرومان  اأفاميا  خ�سعت 
للبيزنطيني ثم اإىل العرب امل�سلمني الذين فتح�ها عام 638م. دمرت 
املدينة تدمريًا كاماًل بالزلزل التي اأ�سابت املنطقة 1157م-117.م. 
اأهم ما مييز املدينة ال�سارع الرئي�سي بط�ل 185.م وعر�سه مع اأروقته 
37.5م بالإ�سافة اإىل امل�سرح والأغ�ار والكاتدرائية وق�سر احلاكم. 
خان اأفاميا )املتحف(: خان اأثري من الطراز العثماين يقع يف اأ�سفل 
بني  البحر  �سطح  عن  226م  ارتفاع  على  اجلن�ب  من  امل�سيق  قلعة 
العثماين  ال�سلطان  عهد  يف  امليالدي  ع�سر  ال�ساد�س  القرن  اأوائل  يف 
�سليمان خان الأول )�سليمان القان�ين( وكانت ق�افل التجار واحلجاج 
القادمة من ا�ستنب�ل وبر الأنا�س�ل عن طريق اإنطاكيا وج�سر ال�سغ�ر 
باحة  تت��سطه  )8.×8.م(  ال�سكل  مربع  اخلان  وخمطط  اإليه  تاأوي 
الكبرية  باحلجارة  مبنية  عديدة  وغرف  قاعات  بها  حتيط  وا�سعة 
و�سق�فه قباب ن�سف اإ�سط�انية. تعر�س هذا البناء لالإهمال فاأثرت 
عليه ع�امل الطبيعة فانهارت بع�س اأق�سامه وتهدمت واجهته واأب�ابه 
وقد رمم حديثًا وجعل متحفًا اإقليميًا ملدينة اأفاميا يف 24ت2 1982م 
من  غريها  مع  اأفاميا  يف  املكت�سفة  الف�سيف�ساء  قطع  فيه  وو�سعت 
املكت�سفات الأثرية. يف جن�ب غرب القلعة جامع �سغري عثماين الطراز 
م�ستطيل ال�سكل مبني مع اخلان ل�سالة احلجاج وامل�سافرين . يرجع 
بناء اجلامع اإىل الن�سف الثاين من القرن ال�ساد�س ع�سر امليالدي. 
قلعة امل�سيق: تقع قلعة امل�سيق غرب مدينة اأفاميا. ويعتقد اأن القلعة 
اأما  الروماين م�قعًا حربيًا.  العهد  اأ�سبحت يف  ثم  لها  اأكرب�ًل  كانت 
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حاليًا فيعترب بناء احل�سن عربيًا �سرفًا وكذلك طراز هند�سته، وه� من اآثار ن�ر الدين حمم�د زنكي والقرية التي داخل احل�سن كبرية حافلة بالدور املبنية من 
اأنقا�س ال�س�ر و الأبراج وخرائب اأفاميا. والقلعة عبارة عن �س�ر عظيم على هيئة م�سلع غري منتظم ، ركبت عليه اأبراج كثرية مربعة ال�سكل ، لكن اأكرثها الآن خراب 
حت�ل اإىل م�ساكن لفالحي القرية . وللقلعة باب وحيد تعل�ه قنطرة وح�له برجان مربعان حلرا�سته. ومعظم ال�س�ر �سامل ماعدا اأحجار الت�ساري�س التي كانت عليه 
التي تهدمت اإل يف الق�سم الغربي من ال�س�ر. مل يزد ال�سليبي�ن على القلعة اأي اأثر جديد بعد اأن ا�ست�ل�ا عليها عام 11.6م وا�ستقروا فيها وجعل�ها معقاًل حاميًا 
لعا�سمتهم انطاكيا وبقيت يف ح�زتهم حتى ا�ستخل�سها ن�ر الدين زنكي عام 1149م وقد اأ�سابتها الزلزل يف اأوائل القرن 12 )1157م( فهدمت معظم من�ساآتها 
مما اأجرب ن�ر الدين زنكي على ترميمها واإعادة بناء �س�رها واأكرث اأبراجها.فاآثارها احلالية ترجع اإىل عهد ن�ر الدين زنكي ثم اإىل املل�ك الأي�بيني اأ�سحاب القلعة. 
وحت�لت القرية بعد انتهاء احلروب ال�سليبية اإىل قرية مزدحمة بال�سكان بعد اأن فقدت مكانتها احلربية يعت�سم فيها ال�سكان من هجمات بع�س القبائل املجاورة 

يف عهد املماليك والعثمانيني.

ت�س�ير م�سطفى ح�سن مغم�مة / دكت�راه يف الت�س�ير ال�س�ئي



 

ال�سخ�سية  اأن يزودونا ب�س�رتهم  للن�سر مقالتهم،  والذين �سري�سل�ن  ن�سرنا لهم  الذين  الباحثني،  ال�سادة  نرج� 
و�سريتهم الذاتية، حيث اأن جملتنا �سرعت ببناء قاعدة بيانات خا�سة بالباحثني املخت�سني بالقت�ساد الإ�سالمي، 
و�ستك�ن البيانات متاحة لل�س�ق العاملي بغية حتقيق الت�ا�سل بينهم وبينها. ومبجرد ال�سغط على ا�سم الكاتب بعد 
عر�س مقاله يتم احل�س�ل على �سريته الذاتية. مت اإ�سافة خيًار ل�ستعرا�س الباحثني ف�سال عن ا�ستخدام تقنية 

البحث لل��س�ل اإليهم.

التحتية ومن  ُبناه  و�سعيًا ل�ستكمال  الإ�سالمي وعامليته،  واإميانًا منا ب�سالحية من�ذج القت�ساد  تالية،  وكمرحلة 
خالل وظيفتنا ودورنا الإعالمي فاإننا �سنت�جه اإىل عر�س قائمة بال�سركات الإنتاجية واخلدمية �سمن امل�قع حتت 
عن�ان )�سركات اإ�سالمية( و�سنذكر النقية منها واملختلطة ون�ستبعد غري ذلك �سعيًا للرتويج لهذه ال�سركات وخدمة 

لها بعد حتليل ق�ائمها حتليال �سرعيًا. 
عاملية  �سارت  التي  )حالل(  اأي  العالمة  هذه  لرتويج  �سعيًا  احلالل(  )املنتجات  هي  اأخرى  خدمة  اإ�سافة  ومت 

فانت�سرت و�سار لها اأ�س�اقها ومعار�سها يف �ستى اأ�سقاع الأر�س.

كما نعلن عن ا�ستعداد م�قعنا لالإعالن عن ب�ر�سة ال�سك�ك وعر�سها على �سفحته الرئي�سية ترويجًا لها لتك�ن 
من�سة حقيقة لكل ما يخدم ال�س�ق الإ�سالمية واقت�سادها. 

تنويه



English Articles

6    www.giem.info  

1.   Dr.  Yoosuf Al-Qaradawi, Diraasah fi Maqaasid Ash-Sharee‘ah, p. 29, 
Daar Ash-Shurooq, 2006

2.   As-Suyooti, Al-Ashbaah wan-Nadhaa’ir )1/85( Ibid. See also Az-
Zarkashi, Al-Manthor fil-Qawaa’id )2/319( Kuwaiti Ministry of Al-
Aqwaf Press, 2nd edition, 1405 A.H.

3.   Surah Al-Baqarah )2:173(
4.   Al-Qurtubi, Al-Jaami‘ li Ahkaam Al-Quran )2/225(, Daar Ash-Sha‘b 

edition, Cairo. Considering coercion as necessity was formerly introduced 
by Ibn Al-‘Arabi in Ahkaam Al-Quran )1/82(, Daar Al-Fikr, Lebanon.

5.   Abu Daawood, book of ”Foods“, chapter ”A man coerced to eat meat 
of dead animals“ )3/358(. Ash-Shawkaani said about this Hadith in Nayl 
Al-Awtaar )9/30( ”The Hadith narrated on the authority of Jaabir ibn 
Samurah was reported by Abu Daawood and Al-Munthiri, and no scholar 
discredited its chain of narration“

6.   Muhammad Shams Al-Haqq Aabaadi, ‘Awn Al-Ma‘bood Sharh Sunan 
Abu Daawood )10/211(, Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1992

7.   Ibid
8.   See explanation of the Hadith of Al-‘Araaya by Ibn Hajar Al-‘Asqalaani 

in Fath Al-Baari )4/390-393( 
9.   Ibn Al-‘Arabi Al-Maaliki, Al-Qabas Sharh Moowatta’ Maalik ibn Anas 

)2/790(, Daar Al-Gharb Al-Islaami, Beirut, 1992
10.   Ash-Shaatibi, Al-Moowaafaqat )4/207( 
11.   Dr. Wahbah Az-Zuhayli, Nadhariyyat Ad-Daroorah, Daar Al-Fikr Al-

Mu‘aasir, 1997
12.   Ash-Shaatibi, Al-Moowaafaqaat )2/10(
13.   Saheeh Al-Bukhaari, book of ”Fardh Al-Khums“, chapter ”Armor and 

sword of the Prophet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam“
14.   Abu Ishaaq Ash-Shiraazi, Al-Muhaththab )1/12( Daar Al-Fikr, Beirut.
15.   Ibn Qudaamah, Al-Mughni )2/325(, Daar Al-Fikr, Beirut, 1405 A.H.
16.   Dr. Sa‘d Ash-Shitri, member of Senior Sholars Committee, KSA. This 

quotation was a script written from the sheikh when he was explaining 
Nadhm Al-Qawaa‘id Al-Fiqhiyyah by Ibn Sa‘di )may Allah have mercy 
upon him(. See the following link: http://www.afaqattaiseer.com/vb/
showthread.php?t=360 

17.   This is one of the wide-spread fatwas on the internet. See the following 
like:  www.sharea.com/index.php?records/view/action/view/id/1021/ 

18.   Dr. Wahbah Az-Zuhayli, Nadhariyyat Ad-Daroorah
19.   Al-Joowayni, Gheeyaath Al-Umam )1/344-346(
20.   Al-‘Izz ibn Abdus-Salaam )‘Izzud-Deen As-Sulami(, Qawaa’id 

Al-Ahkaam fi Masaalih Al-Anaam )2/159-160(, Daar Al-Kutub Al-
‘Ilmiyyah, Beirut.

Resources and references
1. 1 - Abaadi, Muhammad Shamsul Haq Adheem – ‘Awn Al-

Ma‘bood Sharh Sunan Abi Daawood – Daar Al-Kutub Al-
‘Ilmiyyah, Beirut, 2nd edition,1995.

2. 2 - Al-Bukhaari, Muhammad ibn Ismaa‘eel – Al-Jaami‘ As-
Saheeh Al-Mukhtasar - Daar Ibn Katheer, Al-Yamaamah, 
Beirut, 3rd edition, 1987. Edited by Dr. Mustafa Al-Bagha.

3. 3 - Bayh, Abdullaah ibn Mahfooz – Al-Farq bayna Ad-Daroorah 
wal-Haajah – a paper published in the scientific Magazine of the 
European Council for Fatwa and Research, vol. 4-5.

4. 4 - University of Houston – a newsletter on scholarships and 
financial aid for the 2008-2009 Year.

5. 5 – Al-Joowayni, Abdul-Malik ibn Abdullaah Abu Al-Ma‘aali 
- Ghiyaath Al-Umam fi’iltyaath Adh-Dhulam, known as )Al-
Ghiyaathi( – Daar Ad-Da‘wah, Alexandria, 1st edition, 1979. 
Edited by Dr. Foo’aad Abdel-Mun‘im and Dr. Mustafa Helmy.

6. 6 – Ad-Dimashqi, Muhammad ibn Abi Bakr Az-Zora‘i, known 
as Ibn Al-Qayyim – I‘laam Al-Moowaqqi‘een ‘An Rabil-
‘Aalameen - Daar Al-Kutub Al-Azhariyyah - Cairo 1388 A.H.

7. 7 – Zuhayli, Dr. Wahbah - Nadhariyyat Ad-Daroorah Ash-
Shar‘iyyah, Daar Al-Fikr Al-Mu‘aasir, 1997

8. 8 – Az-Zarkashi, Muhammad ibn Bahaadir Ash-Shaafi‘i – Al-
Manthoor fil-Qawaa‘id - edition of the Kuwaiti Ministry of 
Awqaf, 2nd edition, 1405 A.H.

9. 9 – Az-Zayla‘i, Abdullaah ibn Yoosuf – Nasb Ar-Raayah 
li’haadeeth Al-Hidaayah - edition of Daar Al-Hadith.

10. 10 – As-Sijistaani, Sulaymaan ibn Al-Ash‘ath Al-Azdi - Sunan 
Abi Daawood - Dar Al-Fikr, Edited by Muhammed Muhyyi Ad-
deen Abdul-Hameed.

11. 11 – As-Sulami, ‘Izzid-Deen ibn Abdus-Salaam, known as Al-
‘zz ibn Abdus-Salaam - Qawaa’id Al-Ahkaam fi Masaalih Al-
Anaam, Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut.

12. 12 – As-Suyooti, Abdur-Rahmaan ibn Abi Bakr – Al-Ashbaah 
wan-Nazaa’ir - edition of Mustafa Al-Halabi – Cairo, 1398 A.H.

 References : 13. 13 – Ash-Shaatibi, Ibraaheem ibn Moosa Al-Lkhmi – Al-
Moowaafaqaat fi Usool Al-Fiqh – Daar Al-Ma‘riffah, Beirut – 
edited by Abdullaah Diraaz.

14. 14 – Ash-Shitri, Dr. Sa‘d,  Explanation of Nadhm Al-Qawaa‘id 
Al-Fiqhiyyah by Ibn Sa‘di, audio script written on the following 
website: www.afaqattaiseer.com 

15. 15 – Ash-Shawkaani, Muhammed ibn ‘Ali ibn Muhammed – Nayl 
Al-Awtaar min Ahaadeeth Sayid Al-Akhyaar – Daar Al-Jeel – 
Beirut, 1973.

16. 16 – Ash-Shaybaani, Ahmad ibn Hanbal – Al-Musnad – Mu’ssasat 
Qurtubah, Egypt.

17. 17 – Ash-Shiraazi, Ibraaheem ibn Ali ibn Yoosuf Abu Ishaaq – Al-
Muhaththab fi fiqh Al-Imaam Shaafi‘i - Daar Al-Fikr - Beirut.

18. 18 - Ibn Al-‘Arabi, Muhammad ibn Abdullaah ibn Al-‘Arabi Al-
Maaliki – Al-Qabas Sharh Moowatta’ Maalik ibn Anas - Daar Al-
Gharb Al-Islaami – Beirut, 1992.

19. 19 – Al-‘Asqalaani, Ahmed ibn Ali ibn Hajar - Fath Al-Baari 
Sharh Saheeh Al-Bukhaari – Daar Al-Ma‘rifah - Beirut, edited by 
Muhhib Ad-Deen Al-Khateeb.

20. 20 - Al-Ghazaali, Muhammad ibn Muhammad Abu Haamid – Al-
Mustasfa fi ‘Ilm Al-Usool – Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah - Beirut, 
1st edition 1413 A.H.

21. 21 - Al-Qaradaawi, Dr. Yoosuf - Diraasah fi fiqh Maqaasid Ash-
Sharee‘ah – Daar Ash-Shurooq, 1st edition, 2006.

22. 22 - Al-Qurtubi, Abu Abdullaah Muhammad ibn Ahmad – Al-
Jaami‘ Li’ahkaam Al-Quran – Daar Ash-Sha‘ab - Cairo.

23. 23 – Al-Qudah, Dr. Ma’in Khaalid - Ruling on working in the 
banking sector in the United States – a studt published on Amja’s 
website: www.amjaonline.com 

24. 24 – Al-Karaabeesi, As‘ad ibn Muhammed, known as Al-Qaraafi – 
Al-Furooq - edition of Daar As-Salaam, 2008.

25. 25 - Al-Azhar Al-Sharif Islamic Research Academy – see the 
edition of the Academy, or dozens of sites publishing fatwas of 
the Academy.

26. 26 – Al-Maqdisi, Abdullaah ibn Ahmed ibn Qudaamah – Rawdat 
An-Naazir wajnnat Al-Manaadhir - edition of the University of 
Imam Muhammed ibn Saud in 1399 A.H.

27. 27 - Al-Maqdisi, Abdullaah ibn Ahmed ibn Qudaamah – Al-
Mughni - Daar Al-Fikr – Beirut, 1405 A.H.

28. 28 – An-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf bin Murri - 
Saheeh Muslim Bisharh An-Nawawi – Daar Ihyaa’ At-Turaath Al-
Arabi - Beirut, 2nd edition, 1392.

29. 29 – An-Naysaaboori, Muslim ibn Al-Hajjaaj Abu Husayn Al-
Qushayri - Saheeh Muslim - Daar Ihyaa’ At-Turaath Al-Arabi - 
Beirut, edited by Muhamed Foo’aad Abdel-Baaqi.

30. 30- Online references see the following sites:
31. http://www.adherents.com/largecom/com_islam_usa.html   
32.  http://www.islamicinformationcenter.org/interfaith-center/

interfaith center/census-statistics-for-muslims-in-america.html
33. http://pewresearch.org/pubs/483/muslim-americans   
34. http://projectonstudentdebt.org/files/File/Debt_Facts_and_

Sources.pdf  
35. www.campusgrotto.com/student-debt-in-america.html 
36.  www.campusgrotto.com 
37. http://projectonstudentdebt.org 
38. www.edupass.org/finaid/sources.phtml
39. http://www.studentfinancedomain.com/student_loans/subsidized_

vs_unsubsidized_loans.aspx 
40.  http://www.islamtoday.net/bchooth/artshow-32-5520.htm
41. http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_

no=2948&version=1&template_id=6&parent_id=1
42. http://www.mawlawi.net/Fatwa.asp?fid=154&mask=%D8%A7%

D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7
43. www.amjaonline.com
44. http://www.afaqattaiseer.com/vb/showthread.php?t=360 
45. www.sharea.com/index.php?records/view/action/view/id/1021/



English Articles

   www.giem.info  5

When the prohibition spreads on earth to the extent 
that the lawful no longer exist, it will be permissible 
to use an amount of the prohibition that the need calls 
for. This is not confined to the necessaries because 
confinement to them would weaken the country and 
encourage the unbelievers and tyrants to control the 
Muslim lands. Also, people will quit their profession, 
manufacturing and the means which help accomplish 
people’s interests.“ 
I wish I know if there is any harm afflicting 
Muslims in America greater than depriving them 
of the university study and obliging them to remain 
academically retarded or work in mean professions 
and crafts in a country where people travel to seek 
knowledge. Nonetheless, it must be clear that the 
fact that education is necessity does not mean that 
people unconditionally should engage in borrowing 
in interest or that the fatwa of permitting it is 
always given. Rather, every student must ask for 
fatwa from a scholar whom he trusts his knowledge 
and religiosity whether or not he should borrow in 
interest. A student, to be discharged from liability and 
guard his religion, should not borrow in interest on 
the first days of the university study, but he has to 
resort to the lawful sources of funding, and continue 
his study till all means are blocked and borrowing in 
interest becomes the only way to continue his study, 
in this case things which were not tolerable at the 
beginning becomes tolerable. A student should not 
borrow large amounts of money; he should borrow an 
amount that fulfills his need. Surely, necessity must 
be answered proportionately. Allah is the Most High 
and All Omniscient!
This is what Allah has helped me to compile in the 
topic of Student Loans. Allah is the Cherisher of 
success. May peace and blessings of Allah be upon 
our Prophet Muhammad, his family and all his 
Companions!
Draft Decision
The Assembly of Muslim Jurists of America, in its 
6th annual conference held in Montreal, Canada, Oct. 
2009, and after studying the papers submitted by 
Amja’s members and discussing them in detail, has 
reached the following decisions on Student Loans:

1. University education is one of the most 
important needs of the time for Muslims 
living in the United States, and it could be 
considered one of the necessities on the basis 
that necessity refers to something the lack of 
which entails harm on the Muslim and there is 
no other alternative to it.

2. Muslim students must expend their strenuous 
efforts in finding lawful sources to fund 
their studies, such as grants, financial aid, 
scholarships, and labor programs of the 
university.

3. If the student can decrease his study load and 
work part time to financially support oneself, 
or take a subsidized loan, he shall do so. 

4. If the student cannot do that and needs a 
subsidized loan, he will be allowed to take 
the loan on condition that he takes only the 
amount needed and tries his best to settle his 
debts in the repayment period to avoid paying 
the interests.

5. When the subsidized loan )which is interest-
free( is not enough, and there is no other 
way except borrowing in interest, it will be 
permissible for him to borrow in interest 
only an amount that obviates his necessity. 
That is because necessity must be answered 
proportionately. Borrowing should take place 
after he has already enrolled in his study, 
since things which were not tolerable at the 
beginning can be tolerated later.

The Assembly urges all Muslims to cooperate together 
in order to fulfill their needs through lawful ways and 
try their best to guarantee education of their children 
and provide funding resources which agree with the 
ruling of the purified Sharee‘ah. 
Allah is the Cherisher of success and the Guide to the 
straight path. 
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about harm for the Muslim, yet other alternatives may 
replace it. An example for the necessity is that when 
man is under necessity and does not find any food 
except a dead animal. In this case he would suffer 
harm if he did not eat from the dead animal and there 
is no alternative to it. An example for the need is the 
Hadith in which the Prophet’s cup was broken. This is 
a need since it was possible that the cup was welded 
by iron or brass or any other welding material. 
Third: Saying that necessity in the literature of Fiqh 
means ”what entails harm on the person when he 
abandons it provided other alternatives cannot replace 
it“ is very plausible and supported by evidence as 
detailed above. It is more appropriate and closer to 
the objectives of the Sharee‘ah and alleviation of 
hardship from people. An example for this in our 
time is that when water or electricity is cut from the 
Muslim house and he does not find any way to have it 
supplied again except by borrowing in interest, he will 
be permitted to borrow although outage of electricity 
or water supply does not certainly or probably lead 
to death. Had it been required that necessity had to 
be established, i.e. the man would suffer death or 
probably die if he did not borrow, it would not have 
been permissible for him to borrow in interest. No 
scholar can held this stance. 
Fourth: Necessities change from a place to place and 
from time to time. Electricity has become one of the 
necessaries of life whereas it was not as such in the 
past. Similarly, obtaining a university degree has 
become necessary to verify the education a student 
has received, and one in most cases could not continue 
his study or get a job without a degree. In the recent 
year, internet service has become indispensable for 
almost all people in the developed countries and so 
on. 
Change and estimation of necessities in this manner 
have been approved by the Fiqh Academies. For 
instance, Al-Azhar’s Islamic Research Academy 
released a statement in 1385 A.H., 1956 A.D., about 
the issue of Riba interests. It reads: ”Lending in interest 
is prohibited, and neither need nor necessity makes it 
lawful. Also, borrowing in interest is prohibited and 
its sin is not removed except under necessity. In this 
regard, every person will be religiously accountable 
to determine his necessity.“  Contemporary scholars 
adopt the same stance in fatwa. Dr. Wahbah Az-
Zuhayli )may Allah preserve him(  explained the 
condition of the necessity which turns the prohibition 
lawful, saying: ”Under the public necessity, the 
Muslim governor has to ascertain the presence 
of unbearable oppression, obvious harm, severe 
hardship, or public interest in a way that might expose 

the state to danger should it not work according to 
what necessity requires. On this basis, some Muslim 
jurists tolerated matters of the foreign affairs of the 
country or the international trade, and hence they 
permitted the state to deal with foreign countries and 
pay annual taxes to fend off the enemies’ danger or 
maintaining stability of the state. Some jurists also 
permitted paying Riba interests for foreign loans that 
the public interest of the state direly needs.“
Fifth: It has been established that necessity refers to 
a matter that, if abandoned, would entail harm on the 
Muslim and there is no other alternative to substitute 
it, and necessity changes according to change of time 
and place. Also, university education for Muslims 
living in America has been proved to be very 
important and sometimes cannot be achieved except 
through borrowing in interest. Therefore, borrowing 
in interest for the purpose of continuing the university 
study is permissible once it is the only way available. 
In other words, when a Muslim student first expended 
his usual effort on finding a lawful source of funding 
like grants, aid, scholarships, or work through the 
university, then resorted to the subsidized loan, if 
eligible, but it did not satisfy his needs, provided 
he in vein tried to move to another place or country 
to continue his study, and his graduation became 
contingent on taking a Riba-based loan, he would 
be permitted to borrow in interest. This conclusion 
is not unprecedented position; yet, this position has 
been adopted in fatwa since the past. Regardless the 
fact that Muslim jurists called it necessity or need, 
they – to the best of my knowledge – have been in 
agreement that Muslims are allowed to commit from 
the prohibition an amount they need to strengthen their 
power and maintain their affairs where necessary. 
Al-Joowayini )may Allah have mercy upon him(, a 
Muslim scholar from the fifth century of Hijrah, said: 
In brief, when the prohibition dominates the time, 
and people cannot find any lawful way, they will be 
allowed to take from the prohibition only the amount 
needed. It is not required to reach the state of necessity 
that makes eating meat of the dead animals lawful for 
individuals. Here people’s collective need is treated in 
equal terms with necessity for the coerced individual. 
The cases we have contested and proved so far show 
that people can take the amount that, if abandoned, 
will inflict harm in the present and the future, and the 
harm we have already talked about refers to the thing 
which is expected to spoil the structure, weaken the 
authority, or destabilize the affairs of living. 
Al-‘Izz ibn Abdus-Salaam )may Allah have mercy 
upon him(, a Muslim scholar from the seventh century 
of Hijrah, said:
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both of them for a need without death being expected, 
and thus he made Riba An-Nasee’ah in Al-‘Araaya 
and loan lawful. He also permitted eating meat of 
the dead animals for the Muslim who does not have 
enough food. Therefore, we must say that necessity 
resembles need which neither requires fearing from 
death nor is exclusive to food, because loan pertains 
to dealings. Since necessity – or need according to 
the aforesaid opinion – permitted protection of life 
and property without any difference between them 
and the rest of the five fundamentals, i.e. protection 
of one’s religion, mind, and honor, the conclusion 
would be that everything Muslims need to protect 
their religion, life, mind, property, and honor with is 
considered necessity which permit things intrinsically 
prohibited. 
Dr. Wahbah Az-Zuhayli )may Allah preserve him( 
after exploring some definitions that jurists suggested 
for necessity said: 
It seems that all these definitions define necessity in 
the context of food only, so they are neither sufficient 
nor inclusive of the full sense of the term which 
represents a principle or a theory by virtue of which 
the prohibition becomes lawful or the obligation not 
required. Thus, I suggest the following definition: 
”Necessity occurs when man undergoes a state of 
danger or severe hardship under which he fears 
imminent harm to his life, honor, mind, property, 
or their affiliates. In such a state, it is permissible 
to commit the prohibition or leave the obligation or 
delay it to ward off harm that will most probably 
afflict him within the limits of the Sharee‘ah.“ 
Second: Jurists commonly built their distinction 
between necessity and need on the amount of hardship. 
To clarify, necessity occurs when man undergoes a 
situation in which he would surely or most probably 
die if he did not commit the prohibition. The need, 
however, is a situation in which man needs ease and 
alleviation of harm which usually leads to hardship and 
difficulty.  It is not valid to distinguish between then 
on the basis that necessity refers to what the Muslim 
needs genuinely as proved earlier. Nevertheless, it is 
essential to find a criterion for distinguishing between 
necessity and need in order for the Sharee‘ah rulings 
to be harmonious as well as both become well-
defined, and need is distinguished from the preferable 
or supplementary matters because each has its own 
rulings and concessions. 
The suggested criterion for distinguishing between 
necessity and need is ”presence of the alternative“. 
Hence, unlawful things that people at first need to 
protect the four fundamentals fall under necessity 

as long as nothing can substitute them. Once an 
alternative is available, it will be considered a need. 
Al-‘Araaya and eating meat of the dead animals are 
made permissible by Sharee‘ah texts, and permitting 
loan based on Istihsaan according to scholars 
advocating it is considered necessity due to absence 
of the alternative and presence of people’s need for 
it. Other unlawful things that people need and that 
which have lawful alternatives constitute a need. 
The famous example that jurists draw as evidence on 
the need is the Prophet’s use of silver to maintain his 
broken cup. It was narrated on the authority of Anas 
ibn Maalik )may Allah be pleased with him( that when 
the cup of Allah’s Messenger, sallallaahu ‘alayhi wa 
sallam, got broken, he fixed it with a silver wire at the 
crack.  Ash-Shiraazi said: ”Chapter on Items coated 
with gold and silver: It is prohibited to coat the items 
with gold. Shaafi‘i scholars differed about the ruling 
on the items coated in silver. Some of them held that 
little of it would not be disliked based on the narration 
of Anas…“  and he cited the full Hadith. 
The above criterion for distinguishing between 
necessity and need was mentioned by Ibn Qudaamah 
in Al-Mughni. He said: 
It is permissible to use silver in the utensils or the 
like for a need, which means that one benefits by the 
silver in this aspect even if other alternatives exist. Al-
Bukhaari narrated on the authority of Anas that when 
cup of the prophet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, got 
broken…etc. Gold, however, is allowable but only 
the amount that necessity calls for, such as the nose 
for the Muslim his nose is chopped. It was narrated 
on the authority of Abdur-Rahmaan ibn Tarfah that 
when nose of his grandfather ‘Arfagah ibn Sa‘d was 
cut off on the day of the battle of Al-Kulaab, he got a 
silver nose but it developed a stench, so the Prophet, 
sallAllahu ‘alayhi wa sallam, ordered him to get a 
gold nose.  
The quotation clearly shows that necessity refers to a 
matter that cannot be substituted, even if not explicitly 
expressed by Ibn Qudaamah, because ‘Arfaghah did 
not get a gold nose except when the silver one could 
not do the job. 
Contemporary scholars who held the same position 
include Dr. Sa‘d Ash-Shitri )may Allah preserve 
him(. He said: 
Necessity means what entails harm on the person 
when he abandons it provided no other alternatives 
can replace it. Some Muslim jurists say that necessity 
refers to something the lack of which causes death or 
destroys an organ, but this is not correct. Unlike the 
need; it is something that, when abandoned, brings 
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sallallaahu ‘alayhi wa sallam, said: ”Have you 
sufficient for your needs?“ He replied in the negative. 
He then said: ”Then eat it.“ later, when its owner came 
and he told him the story. He said: ”Why did you not 
slaughter it?“ He replied: ”I was ashamed )or afraid( 
of you.“  The commentator on this Hadith explained 
the Prophet’s saying ”Have you sufficient for your 
needs?“ to mean that do you have enough food that 
makes you, your family and your children in no need 
of it.  The Hadith proves that not only fear from dying 
out of hunger makes eating meat of the dead animal 
lawful, but also lack of wealth and subsistence does. 
The context of the Hadith indicates the length of time 
span between finding the she-camel, its illness and 
its death, and the question of the Prophet, sallallaahu 
‘alayhi wa sallam. Had the companion who found 
the she-camel been about to die, he would not have 
waited for that period of time. 
Most importantly, we draw from the famous Hadith 
of Al-‘Araaya, which was narrated on the authority 
of Zayd ibn Thaabit )may Allah be pleased with him( 
that the Messenger of Allah, sallallaahu ‘alayhi wa 
sallam, permitted selling ripe fruits for dried dates in 
Al-‘Araaya.“ Al-‘Araaya takes various forms which 
were detailed by Ibn Hajar )may Allah have mercy 
upon him( as follows: 
There are many forms of Al-‘Ariyyah. For instance, 
a man tells the owner of a palm tree garden, ”Sell 
me the fruits of particular palm trees for estimation 
of dried dates.“ The owner of the garden will estimate 
it, sell the fruits, receive the dried dates, and give 
him access to the palm trees to benefit by its ripe 
dates. Another form is that the owner of the garden 
gifts certain palm trees to a man, then the owner 
gets harmed by the gifted entering upon him, so he 
estimates the fruits and buys their ripe dates by dried 
dates paid in advance. A third form is the owner of 
the garden gifts certain palm trees to a man, and the 
gifted suffers harm by his waiting for the ripe dates 
to become dried dates, provided he does not like to 
have ripe dates because he needs the dried dates. In 
this case the gifted estimates the ripe dates and sells 
them to the grantor or someone else for dried dates 
paid in advance. A fourth form is that a man sells the 
dates of his palm tree garden after the fruits become 
fresh and excludes certain palm trees for his and his 
children’s use. The excluded dates constitute the part 
exempted from being estimated for Zakaah. These 
are called ‘Araaya because they are exempted from 
estimation to be included in Zakaah. Therefore, a 
concession was made for people of need who do not 
have money and own unwanted amounts of their food 

of dates to buy with them ripe dates on the palm trees 
after estimation. 
Despite the variety of the forms of Al-‘Araaya, no 
scholar stated that necessity or fear from death was 
the motivating factor for permitting this sort of 
transaction. The point was that people’s need for this 
sort of transaction and the harm entailed by banning 
it called the Prophet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, 
to permit it although it involves Riba Al-Fadhl or 
Riba An-Nasee‘ah according to some scholars. Ibn 
Hajar Al-‘Asqlaani explained this Hadith which was 
narrated by Al-Bukhaari  and said: ”According to 
Maalik, ‘Ariyyah must not take place in this manner 
except with the gifted only due to the harm the 
owner of the garden endures by others’ entering it or 
to alleviate the harm from the other party when the 
owner of the palm trees irrigates and spends on them. 
Also, it is required to occur after the fruits become 
fresh and it has to be exchanged with dried dates paid 
in advance. Ash-Shaafi‘i disagreed with Maalik in 
the last condition and stipulated immediate delivery.“ 
Stipulating advance payment – according to Maalik 
– is the essence of Riba An-Nasee’ah. Ibn Al-‘Arabi 
Al-Maaliki affirmed the opinion of Maalik, saying: 
”Considering the need to permit the banned resembles 
considering necessity in making the prohibited lawful. 
Examples for this include the Hadith of Al-‘Araaya, 
selling the fruits on the pale trees for dried dates on 
the ground. This form of sale involves Riba in three 
ways: selling ripe dates for dried dates, relying on 
estimation or guess in valuing the two payments of 
Riba, and postponing delivery if we said it would be 
delivered at the time of picking the fruits.“  
More than that, loan according to Maaliki scholars 
is in principle one form of Riba An-Nasee’ah but 
was made lawful as preference and exception to the 
original rule. Ash-Shaatibi grounded for Istihsaan 
)personal preference( advocated by the Maaliki 
scholars, saying: ”It [Istihsaan] has many examples 
in the Sharee‘ah, such as loan, which is in principle 
Riba. In loans a dirham is given for a dirham to be 
paid in a specific term, but it was made lawful because 
it provides gentleness and ease for the needful. Had it 
remained on the original ruling of banning, it would 
have caused hardship for the Muslims. Similarly, if 
Riba An-Nasee’ah had been removed from the loan, 
the principle of ease would have been canceled.“ 
Scholars know that it is established beyond any 
doubt that Riba An-Nasee’ah and eating meat of the 
dead animal are in themselves prohibited and cannot 
be lawful except under necessity. Furthermore, the 
Prophet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, permitted 
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Third topic: Considering education necessity, not 
only a need
In the introduction to his book ”Diraasah fi Maqaasid 
Ash-Sharee‘ah“ under the topic ”Limiting the 
objectives to the main five fundamentals“, Dr. Yoosuf 
Al-Qaradaawi said: ”There are some notes on the 
way scholars of Usool proved some necessities and 
fundamentals, such as supporting protection of mind 
by the prohibition of wine )alcoholic beverages( and 
punishing their consumer. I find that protecting one’s 
mind in Islam occurs by many methods and ways, 
which include making seeking knowledge obligatory 
for every Muslim man and woman as well as going 
on journey to seek knowledge and continuing to seek 
knowledge from cradle to grave. Also, leaning every 
science the Muslim Ummah needs in its religion and 
worldly life is communal obligation.“  This statement, 
though is not explicit in considering the university 
study necessity in particular, clearly indicates that 
protecting the mind is one of necessities which cannot 
be fulfilled in the present time except by the obligation 
of seeking knowledge. In the previous topic, I quoted 
a fatwa of Sheikh Faisal Mawlawi in which he said, 
”Continuation of study may be considered necessity.“ 
It explicitly states the permissibility of borrowing in 
interest should it be the only available alternative. 
Considering seeking knowledge necessity, I do make 
the following comments:
First: Necessity in the literature of Fiqh signifies a 
state in which man would inevitably or imminently 
die if he did not eat the prohibition.  This definition 
makes necessity exclusive to the matter of food and 
that it is the only state in which man may die. This 
exclusivity mostly relied on the association mentioned 
in the Quran between permissibility of eating meat of 
the dead animal and necessity due to hunger. Allah 
The Almighty Says: {He has only forbidden to you 
dead animals, blood, the flesh of swine, and that 
which has been dedicated to other than Allah. But 
whoever is forced [by necessity], neither desiring 
[it] nor transgressing [its limit], there is no sin upon 
him. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.}  This 

Quranic verse and others do not imply limiting the 
state of necessity to the two criteria, i.e. fear from 
dying of hunger and eating food to escape death. 
Instead, the verse mentioned this case as an example, 
not to show exclusivity. Commenting on this verse, 
Al-Qurtubi )may Allah have mercy upon him( said: 
”Necessity occurs either by coercion of a tyrant or 
by severe hunger. The majority of Muslim jurists 
and scholars interpreted it to mean the one who is 
baffled by sanctity or hunger, and this is the correct 
meaning. Other scholars said that it means the one 
who is forced and overpowered to eat these unlawful 
items. Mujaahid said it means the man who is forced 
to it, such as when the enemies take him and force him 
to eat the pork or commit any act of disobedience to 
Allah the Almighty. Yet, coercion permits doing these 
things till coercion is removed.“  This discussion 
indicates that coercion is a considerable reason 
under the Sharee‘ah to make the prohibited lawful. 
Although the verse did not say this explicitly, other 
texts considered it. 
Parallel to that, other texts considered lack of wealth, 
i.e. subsistence, necessity which permits eating meat 
of the dead animal. It was authentically narrated on 
the authority of Jaabir ibn Samurah )may Allah be 
pleased with him( that a man alighted at Al-Harrah 
with his wife and children. A man said )to him(: ”My 
she-camel has strayed; if you find it, detain it.“ He 
found it, but did not find its owner, and it fell ill. 
His wife said: ”Slaughter it.“ But he refused and it 
died. She said: ”Skin it so that we may dry its fat and 
flesh and then eat them.“ He said: ”Let me ask the 
Messenger of Allah, sallallaahu ‘alayhi wa sallam. So 
he came to the Prophet and asked him. The Prophet, 
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التنمية الب�سرية

للت املحا�سبية يف  الدِّ
�سوء الن�سو�ص القراآنية

العدد )4( - سبتمبر 2012 - ذو القعدة 1433 هــ

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

تعيني الدكتور عمر زهري حافظ اأمينًا عامًا 
للمجل�ص العام للبنوك واملوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية

هدية العدد

امل�سطلح الإ�سالمي لوزارة املالية 
اأو اخلزانة )بيت املال(

ما املبادئ الأ�سا�سية للتمويل الإ�سالمي؟ 

اأهمية واأبعاد اجلودة يف البنوك

نظريات القيادة النظرية الروحية الإلهامية 
التحفيزية

الريادة يف العمل اخلريي وربطه 
بالتنمية: الزكاة والأوقاف منوذجا

العدد )1( - يونيو 2012 - شعبان 1433 هــ



التعاون التجاري

التعاون العلمي



ال�شهادت والدبلومات والربامج التدريبية التي يقدمها املجل�س
• �سهادة امل�رصيف الإ�سالمي املعتمد	
• �سهادة الخت�سا�سي الإ�سالمي املعتمد يف:	

-  الأ�سواق املالية
-  التجارة الدولية
-  التاأمني التكافلي

-  التدقيق ال�سرعي
-  املحا�سبة املالية

-  احلوكمة والمتثال
-  اإدارة املخاطر

-  التحكيم

• الدبلوم املهني املتقدم يف:	
- ال�سريفة الإ�سالمية

-  املالية الإ�سالمية
- التدقيق ال�سرعي

• برامج املاج�ستري:	
- امليني ما�سرت يف املالية الإ�سالمية

- املاج�ستري املهني يف املالية الإ�سالمية

نهتم بدعم ال�شناعة املالية من خالل :
• املعلومات املالية والإدارية	
• البحوث والتقارير املالية	
• خدمات اعتماد التدريب وال�سهادات	
• مركز الأخبار	
• املكتبة الإلكرتونية	
• الفتاوى	
• اخلدمات الإ�ست�سارية	

األزمة المالية العالمية
مـلـفـــــات
مـلـفـــــات

مزيد من األخــبــار

المـركــز اإلعـالمـي

الدخــول الـســريـع لألقـسـام
مركز أخبار الصناعة المالية اإلسالمية

مركز المعلومات والتحليل المالي
المركز الدولي للتدريب المالي اإلسالمية

المكتبة
الفتاوى الشرعية

ملفات خاصة
المركز اإلعالمي

search here English     الرئيسية     عن المجلس     العضوية     المركز اإلعالمي     مكتبة المجلس     الفتاوى الشرعية     دليل المواقع

تلـقـى أخبــارنـا تـابـعـنــا

مـقــاالتمؤتمراتتـقــــاريـر

آخـر األخــبــار

فـيـديـو بـرامــــج تحميل مشاركة
وسط إقبال متزايد على عروض المؤسسات المالية

3 تريليونات دوالر قيمة االستثمارات اإلسالمية المتوقعة في 2016

النشرة الشهريةالبنك اإلسالمي للتنمية يعتمد تمويالت جديدة بقيمة 511 مليون دوالر

األرشـيـف

اإلصــدارات

GCC Directory 2009 GCC Directory 2009 GCC Directory 2009

أخـبــار أخـرى

مـركــز المـعـلـومـات والتحـلـيــل المــالي اإلســالمي

أعلنت شركة الصكوك الوطنية (ش.م.خ)، شركة االستثمار صاحبة برنامج اإلدخار الرائد من 
شراكة  اتّفاقية  توقيع  عن  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع  والمتوافق  العالم  في  نوعه 
استراتيجية لمنح موظفين المطار فرصة االنضمام إلى برنامج إدخار الموظفين من الصكوك 

الصكوك الوطنية تعلن عن شراكة استراتيجية مع مطارات دبي 

إقبال جيد على شراء الصكوك الوطنية االدخارية أول أيام الطرح

أداء أسواق األوراق المالية العربية خالل الربع الرابع من العام 2010

الصكوك  خاص:  تقرير 
اإلسالمية ما لها وما عليها

تحديات  و  اإلسالمية  الصيرفة 
األزمة المالية العالمية

دور الهندسة المالية في تطوير 
الصيرفة اإلسالمية

نتائج  العالمي  اإلئتمان  أزمة 
وتوصيات

المـركــز الدولي للـتدريب المـالـي اإلســالمـي

المكتبة
مختارات األسبوع          جديد المكتبة      تصنيفات المكتبة            البحث

دور شهادة المصرفي االسالمي 
في الصعوة باالقتصاد الخليجي

دليل المواقع
األعلى تقييمًاأكثر زيارةجديد

الفتاوى الشرعية
بـحــوثفـتـاوى

البحث

تصـفـح الفـتـاوى الشـرعـية

االعتمادات المستندية وخطابات الضمان..
الدكتور عجيل النشمي

االعتمادات المستندية وخطابات الضمان..
الدكتور عجيل النشمي

شهادة  يصدر  العام  المجلس 
التنفيذي  اإلسالمي  المصرفي 

المعتمد باللغة اإلنجليزية

شركة خبراء المال تختتم برنامج 
اإلسالمي  المصرفي  شهادة 

المعتمد

تدريبية  دورة  ينفذ  العام  المجلس 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  لموظفي 

شملت 23 موظفا

تدريبية  دورة  ينفذ  العام  المجلس 
تونس  في  البركة  بنك  لموظفي 

والجزائر

مؤتمر دبياجتماع الجمعية العمومية الثامن 2008الحملة اإلعالمية الدولية 2002/2003تأسيس المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة و التحكيم

توقعت دراسة مشتركة بين بنك (كريدي سويس) السويسري وجامعة زيوريخ وصول االستثمارات التي تعتمد 
على االقتصاد اإلسالمي الى ثالثة تريليونات دوالر بحلول عام 2016 اي ثالثة اضعاف ما هي عليه اآلن.

السياسة االقتصادية
د. محمد بن عبدهللا الغانمي

تطور علم االقتصاد اإلسالمي
د. محمد بن عبدهللا الغانمي

رؤية اقتصادية شرعية
د. محمد بن عبدهللا الغانمي

االقتصاد اإلسالمي
د. محمد بن عبدهللا الغانمي

المسلم في عالم االقتصاد 
د. محمد بن عبدهللا الغانمي

المـزيـد

13,555,975 بنك البركة اإلسالمي 

9,595,670 بيت التمويل الخليجي 

8,556,765 اي بي سي اإلسالمي 

5,505,976 بنك البحرين اإلسالمي 

3,589,378 بنك السالم  

1,575,974 بنك الخليج التجاري 

8,556,765 اي بي سي اإلسالمي 

9,595,670 بيت التمويل الخليجي 

1,575,974 بنك الخليج التجاري 

2009الـبـحــــريـن

المـزيـد

CIBAFI

المـجـلـــس الـعـــام لـلـبـــنـــوك
والمؤسـسات المالـية اإلسـالمـية
 GENERAL COUNCIL FOR ISLAMIC
BANKS AND FINANCE INSTITUTIONS

األخـبـــار  | آلـبـوم الصـور  | جـدول الـفـعــالـيـات  | الـنـشــرة اإللكـتـرونـيـة

الفعاليات القادمة
المؤتمر العام للمجلس       14 مايو 2011
ورشة: االقتصاد المعرفي       14 مايو 2011
المؤتمر العام للمجلس       14 مايو 2011
ورشة: االقتصاد المعرفي       14 مايو 2011
المؤتمر السنوي العام للمجلس       14 مايو 2011

المـزيـد

المـزيـد

المـزيـد

المـزيـد

المـزيـد

تقــويـم بــرامــج الـتــدريـب
بدأ التسجيل لشهادة المصرفي اإلسالمي

14 مايو 2011 03
مــايـــو

بدأ التسجيل لشهادة المصرفي اإلسالمي
14 مايو 2011 22

مــايـــو

بدأ التسجيل لشهادة المصرفي اإلسالمي
14 مايو 2011 10

يـولـيـو

بدأ التسجيل لشهادة المصرفي اإلسالمي
14 مايو 2011 30

يـولـيـو

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية 2011حول الموقع | فريق العمل | سياسة الخصوصية | اتفاقية استخدام الموقع | خارطة الموقع | أعلن معنا | وظائف | إتصل بنا

CIBAFI
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| الـأقـســـام الـرئـيـســـيـة
مركـز أخبـار الصـنـاعة المالـية اإلسـالمية
مـركـز المـعـلـومـات والتحـليـل المــالي
المركز الدولي للتدريب المالي اإلسالمية

الـمــكــــــتــبــة
الفتاوى الشـرعية
مـلـفـات خـاصـة

| الــمـركــز اإلعـــالمـي
المـجــلـس فـي اإلعــالم
آلـــبـــــــوم الـصــــــــور
الـفـــيـــــــــــــــــديــــو
جــدول الـفــعـــــالـيـات
الـنـشـــرة اإللكـتـرونـيـة
مجلة المجلس الشهرية

| المجلس العام
حــول المـجـلـس
المرسوم الملكي
االســتــراتـيـجـيـة
الهيكلية اإلدارية
الـعـضـــــــــويـة
االنـجــــــــــــازات

| خـدمـات الموقع
الـبــرامـج والمـنـتـجـات
RSS تـلقــى أخـبـــارنـا
الـقــائــمـة الـبـــريـدية 
مركز تحميل اإلصـدارات
الـمـشــــــــــــــــاركــة
دلـــــــيــل المـواقـــــع

الـتـصـنـيـف الـمـالــي

Englishالـرئـيـسـيـة

نحمي ال�سناعة املالية الإ�سالمية
وننقلها اإىل العامل

www.cibafi.org
P.O.Box :  24456 Bahrain    -    E-mail: cibafi@cibafi.org

Tel : 0097317357300   -    Fax:  0097317324902 -0097317357307


