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 »خري النساء«إىل رفيقة حيايت 
 اليت يعبر امسها عن خصاهلا، واليت تستحق على
 األقل نصف ما يستحق هذا الكتاب من تقديٍر،
 .ملساعدا وتشجيعها املستمرين أثناء إعداده
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 تصدير

 

ما تزال قضية إسالمية االقتصاد، والنشر العلمي اجلاد يف هذا اجملال يف حاجٍة إىل مزيٍد من اجلهود 
 .اجملال احليوي يف حياة األمةلتحقيق مدى أوسع وعمق أكرب يناسب احلاجة ويناسب هذا 

وقضية إسالمية االقتصاد يف الوقت نفسه تشكّل جانباً مهماً من قضية املعهد العاملي للفكر 
اإلسالمي الكربى منذ أن كان فكرة وحلماً وإىل أن أصبح حقيقة واقعة يسعى لتحقيق إسالمية 

 .العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاملعرفة، وإلجياد الكتاب العلمي املنهجي اإلسالمي يف سائر 

وقضية االقتصاد باعتبارها جانباً بارزاً ملموساً يف خارطة بناء كيان األمة، وجتديد طاقاا، كانت 
موضع االهتمام والعناية الرائدة لرجال املعهد قبل أن يقوم كيان املعهد، ففي رحاب اللقاء الثاين 

 فكرة أول مؤمتر عاملي لالقتصاد  ولدت")م1973 -ه 1393(للندوة العاملية للشباب اإلسالمي 
اإلسالمي جتمع علماء االقتصاد وعلماء الشريعة ورجال الدعوة اإلسالمية وذلك للعمل اإلسالمي 
املشترك لبناء علم االقتصاد اإلسالمي وحتقيق إسالمية املعرفة وتقدمي الفكر الصحيح والوسائل 

 .يمواملؤسسات البديلة من منظور إسالمي سل

بل إن الدعوة إىل إسالمية االقتصاد، فلسفة وسياسة، ووسائل، قد ساهم يف وضع أُسسها 
ومالمح مسريا املستقبلية يف وقٍت مبكر كتاب أصدره رائد من رواد هذا املعهد وواحد من كبار 

الفلسفة : نظرية اإلسالم االقتصادية«: مؤسسيه هو األخ الدكتور عبد احلميد أمحد أبو سليمان بعنوان
كما كان من مثرة هذه اجلهود املبكرة لرجال ). م1960 -ه 1379القاهرة (، »والوسائل املعاصرة

هذا املعهد ختصيص املؤمتر الثالث للساحل الشرقي الحتاد الطلبة املسلمني بالواليات املتحدة وكندا 
هذا املؤمتر يف لدراسة قضية االقتصاد اإلسالمي، وأصدر االحتاد أعمال ) م1968 -ه 1388(

 -ه1390(» جوانب معاصرة يف الفكر االقتصادي واالجتماعي يف اإلسالم«: كتاٍب بعنوان
 ).م1970

متّ وضع أسس أول مؤسسة ِعلمية جامعية ألعمال البحث ) م1976 -ه1396(ويف عام 
ملي األول العلمي يف االقتصاد اإلسالمي يف جامعة امللك عبد العزيز جبدة، ضمن أعمال املؤمتر العا

لالقتصاد اإلسالمي وتوصياته اليت أسهم فكر رجال املعهد يف اقتراحها وبلورا وإعدادها، كما أعنت 

                                                 
"  "CONTEMPORARY ASPECTS OF ECONOMIE AND SOCIAL THINKING IN 

ISLAM" Indianapolis. The American Trust Publication. 1970. 
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اث االقتصاد اإلسالمي ج قرار إنشاء املركز العاملي ألحب يف إخرا– بفضل اهللا –جهودهم فيما بعد 
 .إىل حيز الوجود) م1977 -ه1397(

كان إلسالمية االقتصاد ) م1981 -ه1401(إلسالمي أبوابه ومنذ فتح املعهد العاملي للفكر ا
نصيب كبري من اهتمام املعهد، انعكس على املسامهات العلمية الرائدة اليت قدمها مؤمتره العاملي الثاين 

ومؤمتره العاملي الثالث إلسالمية املعرفة ). م1982 -ه 1402إسالم أباد (إلسالمية املعرفة يف 
، ويف أعمال ندوة االقتصاد اإلسالمي اليت عقدها املعهد )م1984 -ه1404كواالملبور (
يف مقره الرئيس رندن فريجينيا مع مجعية علماء االجتماعيات املسلمني ) م1987 -ه1407(

 .(AMSS)بالواليات املتحدة وكندا 

 Theة ويواكب هذه اجلهود ويفسح الطريق أمامها اجمللة األمريكية للعلوم االجتماعية اإلسالمي

AMERICAN JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL SCIENCES واليت يصدرها 
املعهد بالتعاون مع مجعية علماء االجتماعيات املسلمني، واليت ال خيلو عدد من أعداها من حبٍث علمي 

 .أصيل يف قضية من قضايا االقتصاد اإلسالمي

ر رائد آخر باللغة اإلجنليزية، وهذا الكتاب الذي بني يديك أيها القارئ الكرمي يأيت بعد إصدا
سة يف االقتصاد الكلي والتنمية: صياغة لالقتصاد الالربوي«: نشره املعهد بعنوان  -ه1408(، »د

 Modelling Interst- Free Economy: A study in Macro Economics») م1987

and Development»ملؤلّفه الدكتور حممد أنور الذي نال به درجة الدكتوراه  يعد وهو جهد ،
مسامهة قيمة يف جمال استخدام مناذج االقتصاد الرياضي يف دراسة جوانب من النظام االقتصادي يف 

 .اإلسالم

را

واملعهد اليوم وهو يعمل على إصالح مناهج الفكر اإلسالمي، وإسالمية العلوم السلوكية 
ستكمل خطة إسالمية العلوم والتربوية ويعطيها االهتمام األكرب من جهوده، فإنه بذلك إمنا ي

االجتماعية، ومنها العلوم االقتصادية، حيث إن التحقيق السليم إلسالمية االقتصاد، لن يتم، ولن 
ينجح، إال بعد أن تتم إسالمية القواعد اليت ترتكز إليها جهود إسالمية أي علم اجتماعية يف جمال 

طه، بدون هذه اخلطوات املبدئية املهمة املنهجية ويف جمال مفهوم اإلنسان ودوافع سلوكه وضواب
 .ستبقى وال شك اجلهود اإلسالمية يف أي علم أو جمال جهوداً سطحية عدمية األسس متداعية البناء

:  إذ يصدر هذا الكتاب الذي بني يديك– أيها القارئ الكرمي –واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي 
ا يف طبعته الثانية ملؤلفه األخ الدكتور حممد عمر للدكتور حممد عمر شابر) حنو نظام نقدي عادل(

شابرا، فإنه يأمل أن يسد به يف جمال الفكر االقتصادي اإلسالمي باللغة العربية، ثغرة علمية وفكرية 

 14



 إىل األمام خطوات ثابتة، فهو مشاركة علمية أصيلة من عامل – إن شاء اهللا –مهمة، وأن خيطو به 
 باجلد واإلخالص والتمكّن العلمي واألصالة الفكرية، وكان –مد اهللا  حب–إسالمي اقتصادي، عرف 

 .ممن واكبوا مسرية فكر املعهد وجهوده يف جمال إسالمية املعرفة منذ مرحلة مبكرة

إن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يأمل أن تتكاتف جهود املخلصني من العلماء واملؤسسات 
ل اجلهود اليت تتطلبها مسرية إسالمية املعرفة، بدءاً باملنهجية والعلوم العلمية اإلسالمية، يف سبيل تكام

التطبيقات العلمية يف خمتلف جماالت الفكر والثقافة والعمل، ومنها جمال السلوكية، وبلوغاً إىل آفاق 
وبإذن اهللا سوف يتم بالتعاون . االقتصاد والسياسة واإلعالم وسواها من شؤون الفنون والعلوم

مل وتبادل اخلربات تذليل الصعاب وجتديد الفكر وحتقيق اآلمال اإلسالمية اخليرة، خدمة للدين والتكا
 .واألمة واإلنسانية

 .ومن اهللا العون، وبه التوفيق، وعليه قصد السبيل

 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي       ه1410رمضان 

 م1990إبريل 
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 تقدمي الطبعة اإلنكليزية

  تاذ خورشيد أمحدبقلم األس       

 

كانت قضية حترمي الربا يف اإلسالم إىل عهٍد قريب، ينظر إليها بصفة عامة على أهنا قضية 
لكن الوضع تغير تغيراً كبرياً خالل العقود . مستحيلة، حىت يف أغلب األوساط الفكرية اإلسالمية
اديون السيطرة الفكرية واملؤسسية نهم واالقتصالقليلة املاضية، إذ حتدى املسلمون وال سيما الفقهاء م

للفائدة فهناك فيض من الكتابات، يشري إىل حتسن كبري، سواء من الناحية الكمية أو من الناحية 
وفضالً عن ذلك، فإن اجلدال مل يعد مقتصراً على اآلراء النظرية، فقد صار لدينا اآلن تقاليد . النوعية

وبذلك ميكن القول إن االقتصاد النقدي لإلسالم قد . ؤسساتثريةٌ ومتنامية من التجارب وبناء امل
 .قارب مرحلة النضوج

وإذا ما رجعنا إىل السنوات اخلمسني املاضية، أمكننا أن نلمح على األقل ثالث مراحل متميزة 
ففي أواسط الثالثينات، ظهر بعض الفقهاء، الذين بالرغم من عدم دراستهم لالقتصاد . يف تطور النظام

سة رمسية، كان لديهم فهم واضح للمشكالت االقتصادية واالجتماعية للعصر وموقف اإلسالم درا
وتناولوا املوضوع بطريقة جديدة متاماً ومتميزة عن . منها، ووجهوا اهتمامهم إىل مشكالت الفائدة

اإلسالم من تلك اليت سلكها العصريون والتربيريون الذين كانوا حياولون التفسري مبعزل عما ينهى عنه 
فبدالً من تكييف التعاليم اإلسالمية مع املمارسات القائمة، عاد أولئك العلماء بشجاعة إىل . الفائدة

تأكيد املوقف اإلسالمي دون أي حلول وسطى، ودعوا رجال االقتصاد واملصارف املسلمني إىل 
دئ اإلسالمية، فاستجاب النضال من أجل تغيري املؤسسات االقتصادية، وتوفيقها مع املعايري واملبا

بعضهم هلذا النداء اجللي، ومع أن جهودهم كانت بدائية وأولية وتأثريها كان حمدوداً، إال أن ذلك 
 .كان إيذاناً بفتح جديد

ويف املرحلة الثانية، يف السنوات العشرين املاضية، اهتم رجال االقتصاد املسلمون أنفسهم اهتماماً 
فكان مثة حتليل اقتصادي حلكمة حترمي الربا، . ن النظام النقدي لإلسالمأكرب بتطوير نواٍح معينة م

ومت حتقيق . وتعينت احملددات الرئيسة لشكل النظام البديل لألعمال املصرفية واملالية اخلالية من الربا
إسهامات مهمة يف هذا املوضوع يف املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي، الذي انعقد يف مكة 

م، ويف املؤمتر الدويل لإلسالم والنظام االقتصادي الدويل اجلديد الذي عِقد يف لندن 1976ملكرمة يف ا
م، ويف الندوتني اللتني عقدتا حول االقتصاد النقدي واملايل لإلسالم، األوىل يف مكة 1977عام 
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المية م، وكذلك يف مؤمتر املصارف اإلس1981م، والثانية يف إسالم أباد 1978املكرمة 
م، واملؤمتر الدويل 1982واستراتيجيات التعاون االقتصادي املنعقد يف أملانيا الغربية يف بادن بادن عام 

م، ومتّ إنتاج كتب ودراسات تزيد على اثنيت 1983الثاين لالقتصاد اإلسالمي املنعقد يف إسالم أباد 
ولعلّ أهم . رات والندواتعشرة مطبوعة تضمنت األحباث واملناقشات اليت دارت يف هذه املؤمت

اإلسهامات الفكرية والعملية يف هذا اجملال هو ما قدمه جملس الفكر اإلسالمي الباكستاين، الذي قدم 
اعتماداً على تقريٍر أعدته جمموعة من رجال االقتصاد واملصارف، أول برنامج شامل ومنظّم حملق الربا 

نظري قيمة اإلسهامات اإلسالمية املعاصرة يف جمال تطوير وميثل هذا التقرير يف . من االقتصاد احلديث
وهو كذلك إمتام للعمل األصلي الذي قام به رجال االقتصاد املسلمون . منوذج اقتصادي بال فائدة

 .*خالل تلك الفترة

 تطوراً موازياً خالل العقد املاضي قد آذن بدخول املرحلة الثالثة اليت برزت فيها جهود تطوير إنّ
ففي الوقت احلاضر هناك مثانية . شطة واملؤسسات املالية غري الربوية يف القطاعني اخلاص والعاماألن

. وثالثون مصرفاً ومؤسسة مالية واستثمارية تعمل على غري أساس الفائدة يف آسيا وأفريقيا وأوربا
دار املال وهناك على األقل اثنتان من هذه املؤسسات، ومها البنك اإلسالمي للتنمية يف جدة، و

ومع أن هذه املؤسسات ال . اإلسالمي يف جزر البهاما وجنيف، تعمالن على أساس متعدد اجلنسيات
 .يزال عمرها صغرياً جداً والطريق أمامها ال يزال طويالً، إال أهنا شاهد حي لنظرية التمويل اإلسالمي

طلّب اتباع أسلوب متكامل إن االقتصاد النقدي اإلسالمي يدخل حالياًَ مرحلته الرابعة اليت تت
. وانتقادي يف النقود واملصارف يف اإلسالم، سواء كان ذلك على صعيد النظرية أو على صعيد التطبيق

ويواجه . فقد فتح الرواد الطريق، لكن الوقت احلاضر هو وقت البحث عن مزيد من التصفية والتطوير
 .الثة جماالت على األقلاالقتصاديون حتدياً، يتمثل يف مراجعة الوضع كله، يف ث

مجع األعمال اليت قام ا خمتلف االقتصاديني يف مشهد شامل للنظام النقدي اإلسالمي يف : األول
. جممله، بدل التركيز على عناصر معينة يف النقود والبنوك قد ال يكون بينها ارتباط يف بعض األحيان

 .فقد آن األوان لتمييز الكليات من اجلزئيات

جراء مراجعة تقوميية للنماذج املختلفة اليت قدمتها املصارف اإلسالمية عرب السنني، وذلك إ: الثاين
من أجل تنقية النظرية وحتسني املمارسة، فهذا أوان اختبار النظريات وتقومي املؤسسات الناشئة على 

 .حمك أهداف املصارف وبيوتات التمويل اإلسالمية

                                                 
* جامعة (رجم هذا التقرير إىل العربية، وصدرت طبعته األوىل والثانية عن املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي ت

 . املراجع-، جدة )امللك عبد العزيز
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يات وتطبيقات املصارف اإلسالمية يف إطار االقتصاد إنه ألمر جوهري أن توضع نظر: الثالث
اإلسالمي والنظام األخالقي واالجتماعي اإلسالمي، فإن أي عنصر من عناصر النظام اإلسالمي، مهما 

فإن مثل . كان مهماً، ال ميكنه أن ينتج النتائج املرجوة إذا ما ترك العمل معزوالً عن العناصر األخرى
 تؤدي إىل تغيريات أخرى مكملة للعملية، وال ميثل حمق الربا إال جانباً واحداً هذه العناصر ال بد وأن

. ويتعين أن تصحبه وتقَويه تغيريات أخرى حمفزة وهيكلية. سالميمن جوانب الربنامج االقتصادي اإل
ه كلَّ فما العمل املصريف اإلسالمي إال جزء واحد من أجزاء العملية، وليس هو كل العملية وال غايت

 .غايتها

هذا األسلوب املتكامل والتقوميي ال بد وأن يؤدي إىل تطوير نظرية شاملة لالقتصاد النقدي 
كما جيب جتريب أفكار . ذلك أن هناك عدة فجوات يف املعرفة واملمارسة يتعين سدها. اإلسالمي

حنو « حممد عمر شابرا وهلذا أرحب بالعمل احلايل ألخي وزميلي الدكتور. جديدة مصفَّاة ومطورة
ويف رأيي املتواضع أن تقرير جملس الفكر اإلسالمي بشأن إلغاء الفائدة من . »نظام نقدي عادل

االقتصاد، إذا كان هو العمل الذي توج املرحلتني الثانية والثالثة، فإن حبث الدكتور عمر شابرا يعلن 
 الرائد، وفخور كذلك بنشر هذا الكتاب، يف وإنين لفخور بأن أسهم بتقدمي عمله. بدء املرحلة الرابعة

 .سلسلة االقتصاد اإلسالمي اليت تصدرها املؤسسة اإلسالمية

حممد عمر شابرا اقتصادي بارز وعامل إسالمي ملتزم، ميكن أن يرى فيه املرء اقتراباً من النموذج 
تلقّى تعليمه يف كراتشي . اجلديد للثقافة اإلسالمية، اليت يلتقي فيها تيار املعرفة القدمي واحلديث

، وذا حصل على أفضل تأهيل من املراكز احلديثة )دكتوراه(ويف منيسوتا ) ماجستري يف التجارة(
وشغل . لتعليم االقتصاد، وعمل جبد وجناح لتعلّم اللغة العربية ودراسة اإلسالم من املصادر األصلية

د أستاذاً مساعداً مث مشاركاً يف الواليات فعلّم االقتصا. مراكز مهمة عديدة يف التعليم والبحوث
املتحدة، وشغل وظيفة اقتصادي أول يف معهد اقتصاد التنمية بباكستان، كما عمل أستاذاً مشاركاً يف 

ومنذ تسعة عشر عاماً والدكتور شابرا يعمل . املعهد املركزي للبحوث اإلسالمية يف باكستان أيضاً
لذلك فإن خربته واسعة يف جمال التعليم والبحث . لعريب السعوديمستشاراً اقتصادياً ملؤسسة النقد ا

وقد ختصص يف االقتصاد النقدي، وشارك يف عدٍد كبري من املؤمترات الدولية، مبا . وصياغة السياسات
يف ذلك أغلب املؤمترات والندوات، اليت انعقدت حول االقتصاد اإلسالمي واملالية اإلسالمية، كما 

 لب تفكريه وجوهر »حنو نظام نقدي عادل« يف هذه املناسبات، وميثّل كتابه ساهم مسامهة مهمة
 .إسهامه يف املوضوع

* * * 

 .وأرى هذا الكتاب فريداً يف نقاط عديدة
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إنه أول دراسة شاملة ومتكاملة للنظام النقدي اإلسالمي، فهو يعرض صورة كاملة أوالها، 
 االقتصاد النقدي اإلسالمي يف مكانه الصحيح، كما أنه يضع. للموضوع وليس فقط لبعض أجزائه

يعرض الكتاب . ويسد حاجة كبرية، ويشكّل عالجاً حلالة من االسترخاء سادت الدوائر اإلسالمية
ويكشف فجوات . ملوقف اإلسالم من النقود واملصارف واملالية بأسلوٍب رصني وشامل وصحيح

 . أوانه، من املعاجلات اجملزأةبعض األساليب السائدة، وميثّل أيضاً حتذيراً، يف

إن تأكيد الدكتور شابرا على التغيري اهليكلي، وعلى احلاجة إىل تطهري احلياة االقتصادية من كافة 
أشكال االستغالل والظلم، وعلى ترابط العناصر املختلفة لربنامج احلياة اإلسالمي، مل يكن تذكرة يف 

 .مال فعاالً لإلصالح املستقبلي وإعادة البناءوقتها املناسب فحسب، بل يشكّل كذلك جدول أع

 هلذا العمل فهي التكامل بني النظرية والتطبيق، فقد استطاع الدكتور شابرا اخلاصة الثانيةأما 
باقتداٍر أن يطور حكمة اإلسالم من حترمي الربا، وأن يعرض بصرامٍة أكادمييٍة حيوية، بل تفوق، نظام 

ومل يقوم العمل املصريف اإلسالمي احلايل فقط، لكنه أتى . ن األنظمةالتمويل باملشاركة على غريه م
 .أيضاً باقتراحات أصيلة لتحسينه ومتكينه من حتقيق األهداف اإلسالمية بفاعلية أعظم

 فهي أن الكتاب أسهم يف رفع مستوى احلوار الدائر حول االقتصاد النقدي اخلاصة الثالثةأما 
رم لبعض املفاهيم الرئيسية وتقوميه الناقد لبعض األفكار اجلديدة اليت متّ اإلسالمي، وذلك بتحليله الصا

تطويرها خالل العقد املنصرم، ومبناقشته لبعض االقتراحات الواردة يف تقرير جملس الفكر اإلسالمي يف 
 ويف هذا الصدد أود أن. الباكستان، وبعرضه بعض النظرات اجلديدة، واالقتراحات املتعلقة بالسياسة

أدعو القارئ بصفة خاصة لالشتراك يف مناقشة الكاتب لشركة املسامهة وإلصالح نظام مصفق 
كما . األوراق املالية، والحتياجات احلكومة إىل االقتراض، وللمؤسسات املالية غري املصرفية) بورصة(

ق اختباراً أن فكرة الكاتب، حول هيئة ضمان الودائع وهيئة املراجعة احملاسبية لالستثمارات، تستح
خلق االئتمان وربط هذا االئتمان بتغريات األسعار، تستحق وكذلك وجهات نظره، حول . جادا

دراسة جادة، إذ ال ميكن أن يؤخذ ذلك يف على أنه الكلمة األخرية، فقد يرى بعضنا االستمرار يف 
 .إبداء حتفّظاته املخلصة

الربا «األول حول . ابة إسهام هو غاية يف األمهيةوأخرياً فإنين أعترب امللحقْني يف آخر الكتاب مبث
ليس عمالً علمياً رائعاً فحسب، بل هو كذلك بيان قد حيسم أخرياً ذلك » يف القرآن واحلديث والفقه

 .الرتاع املشهور حول مفهوم الربا

ين ال أما امللحق حول املضاربة، والشركة، وشركة املسامهة، فيقدم منطلقاً مفيداً لالقتصاديني الذ
 .يستطيعون الوصول إىل املصادر
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لقد متّ إيضاح املفاهيم حبيث أصبح من املمكن استخدامها لبنات لبناء تطوير مؤسسات اقتصادية 
 .إسالمية، يف شكل تركيبات وترتيبات جديدة

ومع أن الكتاب يغطي جماالً واسعاً يف االقتصاد النقدي، إال أن املناقشة حول العالقات النقدية 
لية، وكيفية تطهريها من الربا وأشكال االستغالل األخرى، ال تزال حتتاج إىل تطوير وتقوية الدو

وإنين لعلى يقني من أن الدكتور شابرا وغريه من رجال االقتصاد املسلمني . وتوسعة يف جوانب عديدة
ام النقدي الدويل سيستمرون مبزيٍد من احليوية يف مواجهة حتدي النظام النقدي العاملي، ويف تطوير النظ

 .اخلايل من الربا مبا يؤدي إىل نشوء نظام اقتصادي عاملي عادل

 م1984 -ه 1404
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 مقدمة املؤلف للطبعة العربية

 

احلمد هللا تعاىل على ما القاه الكتاب، يف طبعته اإلنكليزية املنشورة يف املؤسسة اإلسالمية، ليستر، 
وإذ يقدم املعهد العاملي للفكر اإلسالمي هذه الترمجة . ارباململكة املتحدة الربيطانية، من ترحيٍب ح

العربية لألخوة القراء، أرجو أن تنال الترحيب نفسه، وأن تساعد على تعزيز الصحوة اإلسالمية اليت 
 .تتخذ يوماً فيوماً يف العامل اإلسالمي حبمد اهللا مزيداً من الزخم والقوة

هد العاملي للفكر اإلسالمي مبادرته الطيبة لترمجة هذا وإين ألنتهز هذه الفرصة ألشكر للمع
وأخص بشكري األخوة عبد الرمحن بن عقيل، والدكتور أمحد توتنجي، . الكتاب إىل العربية

وأشكر كذلك األخ سيد سكر قيامه باملهمة . والدكتور عبد احلميد أبو سليمان الهتمامهم الكبري به
 . للترمجةالصعبة يف إعداد املُسودة األوىل

على أين أخص بالتقدير الكبري الدكتور رفيق املصري، على ما حتمله من متاعب يف مراجعة هذه 
وقد دارت بيين وبينه مناقشات حول عدة جوانب منها، كشفت يل . الترمجة، بكل عناية ودقّة ومشول

 ذه املهمة، ومن حسن احلظ أنه قَِبل النهوض. عن عمق معرفته، ومتكّنه من املوضوع واللغة
وقد علق يف احلاشية على بعض أفكاري، . واستطاع أن يوفّر الوقت هلذه املراجعة اجلادة والشاملة

 .فأضفت ملحقاً هو امللحق الثالث إىل هذه الطبعة العربية ضمنته إجابايت عن بعض تلك التعليقات

 .يزيةكما أضيفت إىل هذه  الطبعة مراجع عربية خمتارة فوق املراجع اإلنكل

وقد تكرم األخ الدكتور حممد أنس الزرقاء بالقراءة األخرية للترمجة، ملزيٍد من االطمئنان إىل أن 
جهداً مل يدخر يف التحقق من أهنا دقيقة فنياً، وسهلة القراءة، ومعبرة عن معىن النص اإلنكليزي تعبرياً 

 .صادقاً وأميناً

لْنضرعرينا  إىل اهللا أخرياً بأن يعيننا مجويعاً على حتقيق السرعة املطلوبة للصحوة اإلسالمية، وأن ي
 .يف هذه احلياة بركة جمتمٍع تطبق فيه تعاليم اإلسالم يف االقتصاد

 حممد عمر شابرا      ه1407 -الرياض 
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مة املؤلفمقد 

 

لتوازن بني احلاجات حياة متوازن ومتماسك، هدفه حتقيق فالح البشر، بإقامته ااإلسالم منهج 
املعنوية واملادية لبين اإلنسان، وبتحقيقه الفعلي للعدالة االجتماعية االقتصادية ولألخوة يف اجملتمع 

. وتتكرر الدعوة إىل هذا العالج املتوازن والعادل مخس مرات يف اليوم من مئذنة كل مسجد. اإلنساين
وهذه . النداء، فكانت الصحوة يف العامل اإلسالميلقد بدأ املسلمون يف االستجابة مرة أخرى إىل هذا 

وملا كان . فهناك كم متزايد من الكتابات عن اإلسالم. الصحوة نلمسها أيضاً يف احلقل الفكري
اإلصالح االقتصادي وإعادة التنظيم من املكونات املهمة للصحوة اإلسالمية، فإن النظام االقتصادي يف 

ومبا أن إلغاء الفائدة من املالمح األساسية لإلسالم، فإن تصميم .  متزايداًاإلسالم قد لقي أيضاً اهتماماً
وحلسن احلظ . نظام نقدي ومصريف خالس من الفائدة ميثل التحدي األعظم لرجال االقتصاد املسلمني

 .لقي هذا املوضوع أعلى قدر من االهتمام

ومن غري املمكن أن . ارف اإلسالميةلقد أجنز عدد من العلماء عمالً رائداً يف جمال النقود واملص
لكننا نذكر من بني األمساء البارزة السيد أبو األعلى املودودي والدكتور أنور إقبال . نقدم قائمة كاملة

قريشي، والشيخ حممود أمحد، ونعيم صديقي، والدكتور حممد عزير، والدكتور حممد جناة اهللا صديقي 
سى عبده، والدكتور حممد عبد اهللا العريب، والدكتور أمحد من شبه القارة اهلندية؛ والدكتور عي

إن تأسيس مصارف إسالمية يف . النجار، وحممد باقر الصدر، والدكتور سامي محود من العامل العريب
العديد من البلدان اإلسالمية، وكذلك إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية، قد عزز أيضاً مناقشة أمهية 

ولقد أسهمت أنظمة هذه املصارف وتقاريرها ومنشوراا بدرجة . سالميالعمل املصريف اإلدراسة 
 .عظيمة يف فهم عملياا واملسائل املتصلة ا

) فرباير(أما املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي الذي عقد يف مكة املكرمة يف شباط 
 واالقتصاد الالربوي القائم م، فقد كان له دور املنشط لدراسة االقتصاد اإلسالمي بوجه عام،1976

وال بد هنا من التنويه بالدور الرائد الذي لعبه األستاذ خورشيد أمحد . على مبدأ املشاركة بوجه خاص
وتبع ذلك املؤمتر مؤمترات . والدكتور حممد عمر الزبري والدكتور عبد اهللا عمر نصيف يف ذلك املؤمتر

نديانا بوليس وإسالم أباد وديب وأبو ظيب وبادن بادن أخرى وندوات عِقدت يف مكة املكرمة ولندن وأ
وأتاحت هذه املؤمترات والندوات بال شك لقاءات طيبة للمناقشة األمينة واملفتوحة . والكويت ودكا

وأصبح هناك عدد من . ملختلف املسائل ذات الصلة، وساعد إىل حد كبري على زيادة فهم املوضوع
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وتشكّل . من صياغة منقّحة للبحوث املقدمة لتلك املؤمترات والندواتاجمللدات يف متناول األيدي تتض
 .هذه البحوث دون شك غذاء فكرياً لكل العاملني يف هذا اجملال

ولكن ليس هناك حىت اآلن إال عمل قليل جداً لوضع مسألة منع الربا يف أفق أرحب من 
ك إلظهار الكيفية اليت ميكن أن يعمل  نظاٍم قائم على املشاركة فقط، وكذلاالقتصاد، دف بيان قوٰى

 .ا هذا النظام

فهذا الكتاب ميثّل حماولة متواضعة يف هذا االجتاه، استندت بشكل طبيعي على بعض اللبنات 
ويتعني أن نعي أن إلغاء الربا ليس هو األمر اإلسالمي الوحيد، بل . املهمة من العمل الذي سبق إجنازه
ة واألخالقية، وجزء ال يتجزأ من جمموعة من القيم املتداخلة هو جزء من الفلسفة االجتماعي

وبناء على ذلك فإن املشكلة ليست هي مشكلة إزالة الربا من النظام التقليدي، لكنها . واملتالمحة
 .مشكلة إدخال نظام جديد

 وهدف هذا الكتاب هو بيان ماهية النظام اإلسالمي، وملاذا ال يقتصر دور هذا النظام على تأمني
 .العدالة، بل يسهم إجيابياً يف ختصيص املوارد، والتكوين الرأمسايل، والنمو االقتصادي، واالستقرار

* * * 

أود هنا أن أسجل امتناين للدكتورين حممد أنس الزرقاء وحممد جناة اهللا صديقي الذين ناقشت 
وقد راجع . ما املتبصرةوأفدت فوائد غنية من آرائه. معهما عدداً من القضايا ذات الصلة بالكتاب

مسودة الكتاب عدد من العلماء، وقدم كل من األخوين املذكورين واألستاذ فولكر نينهاوس تعليقات 
كذلك طرح كل من الدكتور ضياء الدين أمحد والدكتورة تروت ووهلرز شارف . مفصلة وثاقبة

 على حتسني املسودة وتقوية فساعد ذلك مساعدة كبرية. الباخ بعض املالحظات املفيدة. هوالدكتور 
واستفدت يف ترمجة نصوص القرآن من ترمجات عبد اهللا . العرض، حىت ولو مل أتفق معهم يف الرأي
آربري دون أن أتقيد بأي منها، وكان للتعليقات اليت . ج. يوسف علي وحممد مامادوك بيكتال، وأ

احلديث والفقه الواردة يف امللحق أبداها الدكتور ظفر إسحاق أنصاري، حول ترمجة نصوص القرآن و
ويرجع الفضل . الثاين ومسرد املصطلحات العربية، الفضل يف إجراء عدد من التحسينات القيمة

فوكس ملتابعته . ر.الفين للمخطوط وإىل السيد يكذلك إىل الدكتور عبد الوهاب بوس يف التحرير 
 الكتاب، وال يتحمل أي من العلماء الذين إال أنين مسؤول وحدي عن اآلراء الواردة يف. يف املطبعة

 .ورد ذكرهم، وال املؤسسة اليت أعمل فيها مسؤولية هذه اآلراء

. وال ريب أن اإلسهام الذي قدمته زوجيت، خري النساء، هو كاألساس ال يراه املراقب العادي
لبداية وتربييت بعد وأخي عبد الرمحن، يف تعليمي يف ا) رمحهما اهللا(كما أن فضل أمي وأخي إبراهيم 
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وأخرياً أشكر . فجزاهم اهللا سبحانه وتعاىل خري اجلزاء على ما فعلوه. وفاة والدي، يستحق اإلشادة به
 .مساعدة يف جمايل البحث والسكرتارية بفعالية أثناء إعداد الكتابالسيد مبني أمحد ملا قدمه من 

ربية باللغة اإلنكليزية، ولكين مل أضبط وعلي أن أنوه يف النهاية بأنين كتبت بعض األلفاظ الع
بالشكل حروف هذه اللغة لبيان اللفظ العريب بياناً دقيقاً إال حيث كان ذلك ضرورياً، وذلك لتجنب 

 .حتميل الكتاب بعبء إضايف

 حممد عمر شابرا

 :الرياض

 ه1404 ربيع األول 12اجلمعة 

 م1983) ديسمرب( كانون األول 16      

 24



 

 آفاق املوضوع

 

 ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي
الناس ِليِذيقَهم بعض الذي عملوا لعلَّهم 

 .يرجعون
 )41سورة الروم (     

ومل يعد مساره املستقبلي ... غري العاديدخل االقتصاد العاملي مرحلة من عدم االستقرار لقد «
أجل لقد ترسخ عدم . 1)( عقٍد مضى، هذا ما كتبه هيلموت مسيت منذ حوايل»مؤكّداً على اإلطالق

االستقرار، واستمر عدم اليقني، وبعد أن مر االقتصاد العاملي بآالٍم معدالت التضخم املرتفعة 
واملزعجة، شهد ركوداً عميقاً، كما شهد معدالت بطالة مل يسبق هلا مثيل، زاد من حدا ارتفاع 

 .ر الصرف تقلبات غري صحيةمستويات معدالت الفائدة الفعلية وتقلّب أسعا

وتستمر معدالت الفائدة . ومع أن هناك بوادر حتسن، إال أن حالة عدم اليقني ال تزال سائدة
. احلقيقية مرتفعة، ويتوقع هلا مزيد من االرتفاع، وهو ما يثري املخاوف من إجهاض ذلك التحسن

كافة البلدان، ووجود أشكال خمتلفة ويزيد من حدة هذه األزمة وجود الفقر املدقع، وسط الوفرة، يف 
وعجوز كبرية يف موازين املدفوعات، وعدم قدرة بعض األقطار من الظلم االقتصادي االجتماعي، 

النامية على خدمة ديوهنا املذهلة، ورمبا مييل أغلب رجال االقتصاد إىل االتفاق مع قول القائل بأنه 
 .2)(»ري األزمة احلالية لالقتصاد العامليليس مثة أي نظرية سابقة تبدو قادرة على تفس«

  جذور األمة

فما ذلك اخلطأ؟ . تشري هذه املشكالت امللحة والثقيلة إىل أن هناك خطأ كبرياً يف موضع ما
يتوقف اجلواب إىل حد كبري على فلسفتنا األساسية للحياة، فهي اليت تتحكّم بتحليلنا لألسباب 

فمن اخلطأ الشائع .  تكون املعاجلة فعالة إال إذا تناولت أساس األزمةوال. الكامنة وراء هذه املشكالت
االختالالت اهلائلة يف املوازنات، والتوسع : ارتكابه أن نبحث عن مصدر األزمة يف أعراضها وهي

                                                 
 نيسان - فورين أفريز-» هيكل الناتج العاملي«، )رئيس وزراء سابق جلمهورية أملانيا االحتادية(هلموت مشيت ) 1(

  .437م، ص 1974) أبريل(
  .16، ص 1983) يناير( كانون الثاين 24، نيوزويك، »إنقاذ االقتصاد العاملي«هنري كيسنجر ) 2(
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النقدي املفرط، والعجز الكبري يف موازين املدفوعات، وظهور االجتاهات احلمائية، ونقص املعونة 
فتكون النتيجة أن تصبح وسائل العالج املعتمدة كاملسكِّنات، . عدم مالءمة التعاون الدويلاألجنبية، و

حتفف من حدة األزمة ختفيفاً مؤقتاً فحسب، لتعود هذه األزمة إىل الظهور بعد زمن قصري، أكثر عمقاً 
 .وأشد خطورة

املشكالت اليت إن األقطار اإلسالمية ال ختتلف عن غريها يف هذا الباب، فهي تواجه نفس 
تواجهها األقطار األخرى، ذلك بأهنا تقلّد الغرب تقليداً أعمى يف كل شيء، وترتكب نفس اخلطأ يف 

ملشكالا، واختيار اعتبار األعراض فقط، وليس فيها أي جهد جاد ملعرفة املصدر األساسي 
 .استراتيجية مالئمة حلل هذه املشكالت يف ضوء قيمها اخلاصة ومعتقداا

جذور األمة يف املنظار اإلسالمي تبدو أعمق من ذلك، وال ميكن حلّ املشكالت من خالل إن 
بل هناك حاجة إىل إصالح شامل، ألن اهلدف هو الصحة االجتماعية النابعة . تغيريات جتميلية فقط

وال . من صميم الوعي اإلنساين املصحوب بالعدالة واالستقامة يف كافة مستويات التفاعل البشري
 .كن أن تتحقق هذه الصحة دون حتول أخالقي للفرد واجملتمع الذي يعيش فيه هذا الفردمي

فللكائنات البشرية احتياجات مادية وأخرى روحية، وتعتمد سعادا احلقيقية على تلبية هذه 
تلّ فتحت وطأِة االحنالل األخالقي املستمر وسيادة الرتعة االستهالكية، اخ. االحتياجات تلبية متوازنة

التوازن يف التصرفات وامليول، فكان هناك حرص شديد على امتالك السلع املادية، وعلى تلبية احلد 
األقصى من الرغبات، مل يقابله إال اهتمام قليل جداً باالحتياجات اإلنسانية، أو بطبيعة ونوعية السلع 

 .عاً عادالً على كافة أفراد اجملتمعواخلدمات اليت يتم إنتاجها لتلبية هذه االحتياجات، أو بتوزيعها توزي

للنمو االقتصادي، قد أصبحت » مرتفع«إن تلبية احلد األقصى من الرغبات من خالل معدل 
ومت توجيه اجلهاز اإلنتاجي كله توجيهاً مباشراً أو غري مباشر . اهلدف األول للحياة يف كافة أحناء العامل

هذه الرغبات ضرورية أو غري ضرورية للوفاء لتحقيق هذا اهلدف، بغض النظر عما إذا كانت 
فهناك تشكيلة هائلة من الرغبات غري املشروعة، . باحلاجات اإلنسانية، ولتحقيق الرفاه البشري العام

. »املوديالت«اخلاوية من اهلدف والتغيريات غري الضرورية يف » املوضات«ومنها منها اإلباحية، 
: هذا ما الحظه غالربيت بقوله. ن طريق الدعاية املستمرةوجيري تثبيت هذه الرغبات بشكل منظم ع

إن كافة أشكال إقناع املستهلك تؤكّد على أن استهالك السلع هو أعظم مصدر للسرور، وأعلى «
لذلك يتم حالياً تعزيز الرموز املزيفة لألة، وجعلت الرغبات بال حدود، . 1)(»مقياس لإلجناز البشري

                                                 
  .153، ص )م1972 نيو أمريكان ليرباري -نيويورك(» الدولة الصناعية اجلديدة«غالربيث . ك) 1(
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أن «ونتيجة لذلك الحظ تاوين حبق، . 1)(ملقارنة مع االحتياجات البشرية الفعليةوغري قابلة لإلشباع، با
 عليها اسم الثروة، ليست باملعىن الدقيق للكلمة إال جزءاً من السلع اليت يتم إنتاجها سنوياً، ويطلق

جب عدم هدراً، ألهنا تتكون من مواد، بالرغم من احتساا جزءاً من دخل األمة، إال أنه كان من الوا
  .2)(»إنتاجها أصالً، حىت يتم إنتاج مواد أخرى بوفرة كافية، أو عدم إنتاجها بتاتاً

فبدون أي معىن أو هدف للحياة، . إن االستهالك التفاخري ال خيلق مع ذلك إال إشباعاً مؤقتاً
لسلعة ال تستبدل إال صنفاً فارغاً بصنف آخر، وسرعان ما تصبح ا» املوديالت«و» املوضات«جند أن 

وللحفاظ على متعة الشراء يتنافس . االقتصادية املُرضية متاماً يف حلظة من اللحظات سلعةً متقادمة
األفراد يف متلّك األشياء املادية، فال يبقى هلم إال وقت قليل للمناشط الروحية، وتربية األطفال، 

كسب غري املشروع، وإىل والتضامن االجتماعي، حىت صار كثري منهم يلجأ إىل الرشوة وإىل طرق ال
 .حرمان اآلخرين من نصيبهم املشروع من ِنعم اهللا

فقد اتسعت الفجوة االجتماعية واالقتصادية . ومل ختلصنا الثروة املتزايدة من التفاوت بني الناس
ومل تشبع متاماً بعض احلاجات األساسية للفقراء، كالغذاء والكساء والتعليم . بني األغنياء والفقراء

وثارت مشكالت جديدة للفقراء بسبب التضخم وتلوث البيئة، مما زاد من سوء . صحة والسكنوال
وفضالً عن ذلك مل . أحواهلم، وذا أصبحت فكرة املعدل املرتفع للنمو االقتصادي موضع هجوم

 ولكن يكن النمو ثابتاً وال مستمراً، بل تقطعته حاالت الركود والبطالة، اليت كانت سيئة على اجلميع،
 .تأثريها على الفقراء أقسٰى وأعٰىت

ومل تسهم الزيادة الظاهرية يف حجم السلع واخلدمات، يف زيادة السعادة اإلنسانية، ذلك ألن 
الذي ال يتبع الرخاء ، )النفس املطمئنة بلغة القرآن الكرمي(السعادة ما هي إال مثرة لسالم القلب 

فهذا ال يتطلّب إشباع كافة احلاجات الفسيولوجية . املادي فقط، بل االطمئنان الروحي أيضاً
األساسية للجسم البشري، وتأمني أسباب الراحة الضرورية فحسب، بل يتطلّب أيضاً القوة األخالقية، 

ويف غياب القوة األخالقية تصبح . وغياب التوترات، والوفاء بالتزامات املرء جتاه نفسه وجتاه اجملتمع

                                                 
هذه التعبريات تعبري تأثري عربة وتتضمن . استخدم رجال االقتصاد عدداً من التعبريات لوصف هذه الظاهرة) 1(

وللحصول . Veblen أو تأثري فبلن Snob effect، أو تأثري حمب الظهور Bandwagon effectاملوسيقى 
كامربيدج، ماس، (ما وراء اإلنسان االقتصادي : على تعريفات ممثلة هلذه التعبريات، انظر هاريف ليبنشتاين

  .52، 51، ص )1976(هارفرد، يونيفرسيت برس، 
انظر أيضاً صموئيل . 38، 37ص ) 1948هاركورت بريس، : نيويورك( جمتمع حب االكتساب -تاوين . ه) 2(

غاردن سييت، نيويورك، آنكور (» ما وراء األرض القاحلة بديل دميقراطي للهبوط االقتصادي«باولز ورفاقه 
  .171ص ) 1983دوبلداي / برس
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وعندئذ فإن اإلشباع ال يبقى جمرد دالة ملا ميلكه أحد األفراد . الوحيد للحياةاملمتلكات املادية اهلدف 
إن التوزيع غري العادل للدخل، مصحوباً حبب الظهور لدى فئة . فحسب، بل ملا ميلكه اآلخرون أيضاً

وال حيس معه بالرضا على اإلطالق، . وغري سعيدطالئع االستهالك، جيعل املرء على الدوام متذمراً 
وذا يضعف التضامن االجتماعي، . فهو إما غري قادر أو  غري راغب يف الوفاء بالتزاماته جتاه اآلخرين

وينحلّ اجملتمع، ويزداد انتشار أعراض الفوضى، مثل اإلحباط واإلجرام وتعاطي املسكرات والطالق 
 التوتر صار يف كل مكان إن«: يقول ميشان. والتباعد بني اآلباء واألبناء واألمراض العقلية واالنتحار

 .1)(»أجلى من االنسجام، والتنافر أظهر من التناسب

  دور النظام املصريف

إن األعراض املصاحبة للرغبات غري احملدودة قد قلّلت من معدل االدخار، ومل تكن لتكسب قوة 
ار متواطئاً يف هذه لوال أن النظام املصريف، وهو أحد املراكز العصبية املهمة لالقتصادات احلديثة، قد ص

فمنذ احلرب العاملية الثانية لعب هذا النظام دوراً حامساً يف متكني كل من القطاعني العام . العملية
وقام النظام املصريف بوظيفة مزدوجة، وهي خلق . واخلاص من إدامة طلباما النهمة على االقتصاد

، فمولت احلكومة إنفاقها املفرط وإشباع شهوة االقتراض، وذلك بتسهيل الوصول إىل االئتمان
جبرعات كبرية من عجوز املوازنة، كما متّ سد هذا اإلنفاق قليالً أو كثرياً، باالقتراض من املصرف 

وملا زاد . ، مما أدى إىل تناقض معدل االدخار يف القطاع اخلاص على نقصه)طبع النقود(املركزي 
ماري على حد سواء، قامت املؤسسات املالية بتلبية القطاع اخلاص من إنفاقه االستهالكي واالستث

وتعاونت املصارف املركزية بعضها مع بعض يف . الطلب املتزايد على االئتمان، من خالل خلق الودائع
وملا كانت املوارد الطبيعية . هذه العملية، عن طريق التوسع يف إصدار النقود ذات الطاقة العالية

خلدمات مل يستطع جماراة الطلب عليهما، فنشأة فجوة بني التوقّعات حمدودة، فإن عرض السلع وا
وأدت هذه . وتلبيتها، فأدى ذلك إىل نشوء التوترات، اليت تعمقت وترسخت يف اجملتمعات احلديثة
 اليت يواجهها الفجوة بدورها إىل تسريع معدل التضخم، الذي أصبح اآلن واحداً من أكرب املشكالت

 نعم حدثت تقلّبات يف معدالت التضخم، إال أن هناك اجتاهاً عاماً يعبر عن .2)(املياالقتصاد الع

                                                 
  .204، ص )1973هارموند سويرث ميدلسكس بنغوين بوكس (ادي ميشان، تكاليف النمو االقتص. جـ. أ) 1(
منذ بداية القرن الثامن عشر، وحىت عشية احلرب العاملية الثانية، كانت هناك تقلّبات كبرية يف األسعار، لكن ) 2(

ويف األربعينات . ، خالل مدة تزيد على قرنني من الزمان%33الزيادة الشاملة كانت صغرية نسبياً، حوايل 
، ارتفعت األسعار العاملية االستهالكية أكثر من سبع 1982 و1950وبني عامي . تضاعفت األسعار تقريباً

ملعرفة األسعار منث . (مرات ونصف، يف حني تضاعفت األسعار يف البلدان الصناعية حوايل مخس أضعاف
وملعرفة األسعار . خمتلفةإصدارات سنوية اإلحصاءات املالية الدولية، : ، انظر صندوق النقد الدويل1950
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 .ارتفاع مستمر يف هذه املعدالت

وباإلضافة إىل زيادة حدة الدورات التجارية، لعب النظام املصريف أيضاً دوراً كبرياً يف تعزيز 
 اجتماعي، فإهنا شوهت توزيع املوارد، وإىل جانب ما يف هذه الفوارق من ظلم. الفوارق االقتصادية

إذ زاد إنتاج السلع واخلدمات لألغنياء، وهو إنتاج باهظ التكاليف وغري ضروري، ونقص إنتاج 
وهذا خيل مببدأ الكفاءة أو . السلع واخلدمات املوجهة للفقراء، وهو إنتاج قليل التكلفة وضروري

هو النظام الذي يفي «ادي األفضل كما أوضح غالربيت فإن النظام االقتص. العدالة يف إدارة االقتصاد
بدل » ما حيتاجه«ويف إطار التعاليم اإلسالمية، حيسن أن نضع كلمة . 1)(»مبعظم ما يريده معظم الناس

 .الواردة يف العبارة» ما يريده«كلمة 

طاعاً بأن إن النظرية االقتصادية، سواء منها الكالسيكية أو احلديثة أو الكيرتية، قد أعطت انب
املزاوجة بني السياسات املالية والنقدية ميكن أن توجد أسعاراً مستقرة نسبياً عند نقطة قريبة من 

ومع ذلك فإن املزج السليم بني السياسات املالية واالقتصادية، مل يطبق . التوظيف الكامل لقوة العمل
بة يف إلغاء أو خفض عجز املوازنة، فاحلكومات بصفة عامة غري قادرة أو غري راغ. عملياً على العموم
فهو يقدم النقود ذات القوة العالية . ع، املنبع األساسي للنمو املرتف»للحكمة التقليدية«الذي هو، طبقاً 

ويتسارع معدل . إىل النظام املصريف، الذي يقوم بدوره يف اللعبة التوسعية، عن طريق توسيع االئتمان
يتبع ذلك فترة يسودها التقييد املايل والنقدي، مبا يؤدي على رفع ف. التضخم، وتزداد إشارات اخلطر

. أسعار الفائدة وركود االقتصاد، على جانب حتميل احلكومة والقطاع اخلاص عبئاً ثقيالً خلدمة الدين
. وحتت تأثري انتقاد وسائل اإلعالم وضغط اجلمهور، تعود السياسات التوسعية مرة أخرى إىل الظهور

 .السياسات النقدية واملالية مشلولة تقريباًهلذا أصبحت 

  املأزق

يف ظل املوارد املتاحة حالياً، ليس من املمكن إشباع طلب على السلع واخلدمات، تدعمه بشكل 
مصطنع نزعة استهالكية، ومتوله عجوز كبرية يف املوازنات والسياسات النقدية التوسعية، مما يكون 

فإذا مل تتغري األخالق، ومل يتغري الفكر . تبعها ركود اقتصادينتيجته الواضحة حرارة تضخميه ي
وال ميكن . االقتصادي، فإن أي جهد تقوم به احلكومات إمنا يعزز يف الواقع الركود والبطالة والقالقل

 .للنظم الدميقراطية وال الديكتاتورية أن جتابه ذلك إال لفترة قصرية

                                                                                                                                            
: م، املعاد نشرها يف كتاب وليم ريس موغ1974) يوليو( متوز 13» ذي ايكونوميست«للفترة قبلها، انظر 
  ).69م، ص 1974هاميش هاميلتون، : لندنأزمة التضخم العاملي، : عهد اإلرهاب

  .3، ص )1975ربيري، نيو امريكان لي: نيويورك(االقتصاد واملقصد العام : غالربيت. جون ك) 1(
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الذي يواجه اجملتمع الرأمسايل احلديث قد نشأ نتيجة وعلى هذا األساس، فإن املأزق االقتصادي 
متازج ثالث قوى أساسية، تبدو يف الظاهر منسجمة، ولكنها يف الواقع متناقضة، ما مل تصاحبها يف 

وهذه القوى الثالث طبقاً لدانييل ِبل، هي . الوقت نفسه إصالحات مؤسسية ووازع من القيم الروحية
فالشهوات الربجوازية تعزز . 1)(»األمزجة الفردية«و» مة الدميقراطيةاحلكو«و» الشهوات الربجوازية«

امليل إىل التملّك، وختلق طلباً هنماً مستمراً على السلع واخلدمات، ال ميكن إشباعه باملوارد املتاحة، ال 
خالقية إال مبساعدة القيم األفهذا الطلب ال ميكن احلد منه . يف الدول املتقدمة وال يف الدول النامية

، واستبعاد أو تقليل ما هو »فعال«و» ضروري«واإلصالح املصريف، وذلك بإشباع ما يوصف بأنه 
واحلكومة الدميقراطية، بالرغم من أهنا مرغوبة يف حد ذاا، إال أهنا يف . 2)(غري ضروري أو غري فعال

االجتماعية على أهنا حق غياب الوازع األخالقي، تغري مجهور الناخبني بزيادة الطلب على اخلدمات 
وتنطبق هذه األغراض . وتغري املرشحني بأن يقدموا وعوداً بأكثر مما هو ممكن أو مجٍدطبيعي له، 

األمزجة «أما . حىت يف الدكتاتورية، ألن الدكتاتور حياول أيضاً إرضاء اجلماهري، حفاظاً على سلطته
نها تقاوم وتتهرب من املسؤوليات والتضخمات فلهي تدافع عن فكرة احلرية الشخصية، ولك» الفردية

 .االجتماعية الضرورية اليت يتطلّبها الرفاه االجتماعي والنمو املتوازن

واملاركسية ليس بوسعها أن تقدم حالً، ألن السبب احلقيقي للمشكلة اإلنسانية ليس الصراع 
راً خطرياً يف نسف األخالق، وال شك أن املاركسية قد لعبت دو. الطبقي، بل هو االحنالل اخللقي
للسلطة القسرية للدولة، مع أهنا ضرورية إىل حد » اليد اخلفية«فإن . كما فعلت الرتعة االستهالكية

لذلك أخفق . معني، لكن ال ميكنها مبفردها أن تلعب الدور الذي ميكن أن يلعبه إصالح اإلنسان
فلئن مت احلد من احلرية الفردية، إال . رأمساليةالنظام اجلماعي يف حل أغلب املشكالت اليت تواجهها ال

وحىت اآلن مل تتحقق العدالة . أن ذلك حد أيضاً من احلافز اإلنساين ومن الكفاية االقتصادية
 .االقتصادية االجتماعية اليت هي دعوى وجود النظم الدكتاتورية

 البعد اإلنساين

وهذه الكائنات . عنها للنظام االقتصاديتشكّل الكائنات البشرية العناصر احلية اليت ال غٰىن 
، فإذا مل يتم إصالح هذه الكائنات، ال ميكن لشيء أن يؤدي »الالعبني األساسيني«البشرية متثل 

ويف املقابل، يتلقّى األفلراد حوافز من . »اليد املرئية«أو » اليد اخلفية«عمله، سواء كان ذلك هو 

                                                 
  .80، ص )1976هانيمان : لندن(التناقضات الثقافية للرأمسالية : انظر دانييل بيل) 1(
على أنه جزء من الطلب على سلعٍة ما، ) 52 – 51سبق ذكره، ص (لقد عرف لبنشتاين الطلب الوظيفي ) 2(

د عرفه بأنه جزء من الطلب ينشأ عن أما الطلب غري الوظيفي، فق. ينشأ عن اخلصائص الذاتية هلذه السلعة
  .عوامل أخرى غري خصائص السلعة
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ي إصالح روحي أن يكون ذا معٰىن إال إذا نفذ هذا النظام االقتصادي ومؤسساته، وال ميكن أل
 .اإلصالح إىل النظام االقتصادي أيضاً، وأزال منه كل مصادر الظلم واالستغالل وعدم االستقرار

إن ما حنتاج إليه، هلذا السبب، هو السمو األخالقي للفرد، من خالل عقيدة نظرته الكلية إىل 
اً لقيم خالدة معينة، ويتعني أن تعزز هذه العقيدة األخوة احلياة، وحتثّه على التصرف الصحيح طبق

اإلنسانية، بتحقيق املساواة االجتماعية بني كافة األفراد، وإزالة الظلم االقتصادي االجتماعي، والتوزيع 
وال بد أيضاً هلذه العقيدة من أن تكفل نظاماً اقتصادياً عادالً وإحسانياً . غري العادل للدخل والثروة

كما يتعني على هذه العقيدة يئة مناخ . لإلنسان كرامته، ويؤمن له عمالً ومستوى معيشياً طيباًيعيد 
ويتعني عليها كذلك أن حتد من الفساد ما أمكن، . اجتماعي، يقلل من احلث على زيادة االستهالك

 كافة املوارد كما ينبغي هلا أن توجه. وهي اهلدر، وأن تعزز التوازن بني الطلب على املوارد وعرضها
لكافة احلاجات الفردية » املتوازن«الوطنية املتاحة إىل إنتاج السلع واخلدمات املطلوبة لتحقيق اإلشباع 

وجيب على هذه العقيدة أن تشجع على . والوطنية، دون تشجيع اإلسراف، أو توليد حرارة تضخمية
ومع ذلك . دوث تقلبات حادةحتقيق معدل منو اقتصادي معتدل ومستمر على املدى البعيد، دون ح

فإن معدالً واقعياً للنمو االقتصادي قد ال يساعد على احلد من البطالة، إال إذا كان هناك حترك يف 
تقنية ذات وجه «: الوقت نفسه حنو تقنية تغري بالعمالة الكاملة، أو على حد تعبري شوماكر

اج ذي احلجم الواسع إىل طرق اإلنتاج وقد يتطلّب ذلك حتويل االهتمام من طرق اإلنت. 1)(»إنساين
 .ذي احلجم الصغري واملتوسط

ال ميكن ألي نظام اقتصادي احلفاظ على سالمته وحيويته، وال أن يسهم إجيابياً يف حتقيق أهدافه 
لذلك فإنه يتعني إصالح هذا النظام، . االقتصادية االجتماعية، دون دعم نظام نقدي ومصريف عادل

اط واالختالل اليت تعزز الالمساواة واالستهالك املفرط والتوسع النقدي غري لتجنب حاالت اإلفر
وعلى هذا النظام أال يشجع األعمال كبرية احلجم . السليم، مما يؤدي يف النهاية إىل اإلضرار باجلميع

ة إال إذا كانت هناك ضرورة ملحة هلا، بل عليه أن يدعم على وجه العموم األعمال الصغرية واملتوسط
احلجم، فهل ميكن تصميم مثل هذا اإلطار الصحيح والسليم للنقود واملصارف؟ إن اهلدف األول هلذا 

 .الكتاب هو بيان إمكان ذلك يف ضوء التعاليم اإلسالمية

 الربنامج اإلسالمي

لإلسالم مزايا فكرية متكّنه من تقدمي برنامج حلل عادل وعملي للمشكالت اليت تواجهها األقطار 
ية، ويواجهها اجلنس البشري كله، وذلك بشرك توافر اإلرادة السياسية الضرورية لغرس اإلسالم

                                                 
  .18ص ) 1973بلوند آند برجيس : لندن(الصغري مجيل : شوماكر. ف) 1(
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وملا كانت اقتصادات أغلب األقطار اإلسالمية ال تزال يف مرحلة التشكُّل، . تعاليمه وإقامة إصالحاته
لكن . ملصرفيةفإنه لن يصعب على املسلمني كثرياً أن يِعدوا تصميماً جديداً القتصادام وألنظمتهم ا
 .مع مرور الوقت قد تزداد عليهم صعوبة تنفيذ اإلصالحات اليت يتطلّبها النظام اإلسالمي

. وهو مفهوم يسل فهمه وتعقُّلهإن اإلسالم عقيدة شاملة، تستند إىل مفهوم وحدانية اإلٰله، 
رد شعار فارغ، وتتمثّل هذه الوحدانية يف الدعوة الواضحة لألخوة بني البشر، وليست هذه الدعوة جم

بل هي مفهوم ناطق باحلياة، جيعل املساواة االجتماعية بني البشر، سواء أكانوا بيضاً أم سوداً، وعلى 
إن اإلسالم يزودنا بالقيم واملؤسسات اليت . اختالف طبقام، عنصراً أساسياً من عناصر اإلميان

كيف : ل، يسأل فيه كل فرد أمام اهللاتساعدنا على حتقيق طاملا كان عزيزاً علينا، حلم جمتمع مسؤو
عاش، وكيف سلك هذا العامل؟ إن اإلسالم حيمل اإلنسان رسالة الوجود األخالقي، اليت تعترب الرفاهية 

 .املادية وسيلة ال غاية

إن اإلسالم يؤمن نظاماً اقتصادياً يأمر باالستفادة من املوارد اليت امنت اهللا ا لتلبية االحتياجات 
إن اإلسالم ينظر إىل الثروة بني أيدي البشر على .  لكل الناس ولتوفري نظام عيشهم الشريفاألساسية

 .أهنا وديعة من اهللا، واالستفادة منها بشكل سليم هي اختبار لإلميان

. إهنا ملك اهللا، والناس مؤمتنون عليها، لتحقيق مقاصد الشارع. فالثروة ليست ملكاً لإلنسان
 . النفع اإلنساين العام، والعدالة االقتصادية االجتماعيةومن أمهها مقصدان، مها

وملا كان إشباع احلاجات ضرورياً للرفاه العام، فال غىن للمجتمع اإلسالمي عن اختاذ كافة 
واحلاجات ال تشتمل فقط على الضروريات الالزمة للبقاء، لكنها . الوسائل املتاحة لتحقيق هذا اهلدف

وملا كانت األقطار اإلسالمية، . يت جتعل احلياة أكثر مسرة وأقل صعوبةتضم أيضاً أسباب الراحة ال
شأن األقطار النامية األخرى، ال متلك موارد كافية حىت لتلبية احلاجات األساسية، فإنه ليس هناك 
تربير يف إطار القيم اإلسالمية الستخدام املوارد احملدودة يف إنتاج السلع واخلدمات اليت ال تدخل 

 .1)(ئة احلاجاتضمن ف

إن العدالة من العناصر األساسية يف الدين اإلسالمي، حبيث يستحيل تصور وجود جمتمع إسالمي 
والظلم مفهوم . إن اإلسالم يود استئصال كل آثار الظلم من اجملتمع اإلنساين. مثايل ليس فيه عدالة

ي أمور، من خالهلا إما أن إسالمي شامل لكافة صنوف الظلم واالستغالل واالضطهاد والعدوان، وه

                                                 
للتوسع يف دراسة هذا املوضع يف ضوء دالة املصلحة االجتماعية اإلسالمية، وفقاً ملا كتبه الغزايل والشاطيب، انظر ) 1(

دراسات يف االقتصاد (أمحد . يف خ» مدخل إىل الرفاهية اإلنسانية: االقتصاد اإلسالمي«حممد أنس الزرقاء 
  .17 - 13، ص )1980املؤسسة اإلسالمية، : ليستر، اململكة املتحدة) (اإلسالمي
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 .حيرم املرء اآلخرين من حقوقهم، أو أن ال يويف بالتزاماته جتاههم

لقد أعلن اإلسالم عدداً من اإلصالحات األخالقية واالجتماعية واالقتصادية واملؤسسية للمساعدة 
وإن كال من هذه . يف حتقيق هذه األهداف، مبا يف ذلك الرفاهية العامة والعدالة االقتصادية االجتماعية
ومع أن إلغاء الربا هو . اإلصالحات ركن من أركان النظام االقتصادي اإلسالمي، وجزء ال يتجزأ منه

واحد من هذه اإلصالحات، اليت ال غىن عنها، إال أنه ليس هو اإلصالح الوحيد الالزم لتحقيق 
 .أهداف اإلسالم

افع اإلخالص، أو حتت ضغط الرأي العام، إن هناك عدداًَ من األقطار اإلسالمية، تقوم إما بد
وههنا تثار أسئلة حول طبيعة الربا، . بإصالح نظامها النقدي واملصريف، يف ضوء التعاليم اإلسالمية

فإن التحدي الذي . وحكمة حترميه، واملؤسسات اليت جيب إقامتها، واالستراتيجية اليت جيب اتباعها
نقدي ومصريف يتفق مع الشريعة اإلسالمية، يم وتشغيل نظام تواجهه األقطار اإلسالمية هو كيفية تصم

 .وميحق الربا، ويساعد يف حتقيق األهداف االقتصادية االجتماعية لإلسالم

ويف حني أنه ال جناح يف استعارة مؤسسات من حضارات أخرى، فإن السؤال الذي يطرح 
البلدان قته ي طبذ على الفائدة، والنفسه، هو ما إذا كان النظام النقدي واملصريف الرأمسايل القائم

اإلسالمية تدرجيياً، خالل القرنني املاضيني، حتت تأثري االستعمار، وأثناء فترة تدهورها واحنطاطها، 
لن . ميكن أن يكون يف خدمة مبادئ اإلسالم، بإبطال الربا منه فحسب دون القيام بإصالح جذري

أن املؤسسات  األهداف الرأمسالية واإلسالمية واحدة، أو تكون اإلجابة باإلجياب، إال إذا افترضنا أن
املكونة للنظام النقدي واملصريف والرأمسايل هي من الناحية الفكرية حمايدة، وال تساعد النظام على 

 .على كلٍّ، ليست هذه هي احلال. 1)(حتقيق أهدافه املتأصلة فيه

                                                 
، فاجلوانب »هي جمموعة خيوط أُحكم نسجها«كما كتب غالربيت باقتدار » إن كل احلياة االجتماعية«) 1(

 والسياسية واالجتماعية وسائر جوانب احلياة األخرى تترابط كل منها مع األخرى، وتشكّل فيما تصاديةاالق
وطبقاً لنظرية أوسكار مورغانشترن عن قابلية النظام االقتصادي لالنضغاط، فإن . بينها كياناً عضوياً كامالً

رة إىل القضاء على النظام االقتصادي هناك لبا أو نواة للنظام االقتصادي، ميكن إذا حتطّمت، أن تؤدي بالضرو
ميشيل (ويف املنظمات واألنظمة اليت فيها مثل هذه النوٰى، هناك أنواع ودرجات عديدة من الترابط . كله

 ).69، ص 1971هارنغتون، أُفُول الرأمسالية، لندن، ماكميالن، 
» املزعومة«اضي كان هناك تغري يف األهداف يف النص، ألنه أثناء القرن امل» املتأصلة فيه«لقد متّ استخدام كلمة 

ومع ذلك فإنه بالرغم من التكيفات املختلفة مع الظروف املتغيرة، فقد ظلّ . للرأمسالية حتت تأثري االشتراكية
»لة يف فلسفتها األساسية » لبالرأمسالية دون تغيري، واستمرت الرأمسالية يف تغذية نفس األهداف املتأص

  .يعتهاوالداخلة يف طب
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قدي واملصريف التقليدي ال يعمل يف وكما هو واضح من االستعراض التمهيدي، فإن النظام الن
ولقد تطورت مؤسساته تدرجيياً، لتمكينه من أداء . فراغ فكري، ألنه جزء ال يتجزأ من الفكرة األم

 منو غري واقعية، وكان أحد املصادر لة حتقيق معدالتن هذا النظام أداة رئيسةً يف حموظائفه، وكا
وعليه فإن أيا . حسب، بل أيضاً لعدم االستقرار االقتصادياألساسية، ال للتوزيع غري العادل للدخل ف

 ما كانت املؤسسات اليت يستعريها املسلمون من النظام النقدي واملصريف الرأمسايل، فال بد أن متر
 .بعملية حتويل مناسبة خلدمة أهداف اإلسالم

)  يف ذلك إبطال الربامبا(إن لب النظام اإلسالمي يكمن يف معتقداته وأهدافه وقيمه األساسية 
فهذه أمور ال غٰىن عنها، وليست حمدودة بزمن معني، وسواء يف ذلك كنا . والسمو األخالقي للفرد

نرجع النظر إىل أيام الرسول عليه الصالة والسالم منذ أربعة عشر قرناً، أو كنا مند النظر إىل القرن 
ومتثل هذه األهداف والقيم، ميكن أن إن املؤسسات اليت أقيمت لكي حتقق . اهلجري اخلامس عشر

وعلى هذا ال ميكن ألي دراسة أن تقترح أساليب أو حلوالً . تتغري من زمٍن آلخر بتغير الظروف
لكن من خالل تفاعل األفكار، ميكن مبرور الوقت، للنظام النقدي واملصريف، املنسجم مع . خالدة

 .األمة اإلسالمية من حتقيق تطلّعااعبقرية اإلسالم، أن ينشأ ويتطور تدرجيياً، لتمكني 

ومن املهم أن نقدر أن جناح تشغيل مصرف واحد بال ربا خيتلف عن جناح إدارة اقتصاد بال ربا 
ذلك أن القضايا ذات الصلة باحلالة األخرية أكثر تعقيداً، لكن املنافع . أو اقتصاد قائم على املشاركة

ولئن بدأت حركة إنشاء مصارف فردية منذ عدة . يدة املدىاليت حتققها هي باملقدار نفسه ثورية، وبع
سنني، إال أن الثمار الوفرية والنافعة للنظام اإلسالمي ال ميكن أن تجٰىن كلها إال إذا أصبح االقتصاد 

وال ميكن تصور هذا األمر، باملعىن اإلسالمي احلقيقي، إال إذا مت تنفيذ . اخلايل من الربا حقيقة واقعة
 .إلسالم كلها معاً، وبكل فروعهاتعاليم ا

 نطاق الكتاب

فهو ال يتناول، وال يستطيع أن يتناول، كل جوانب اإلسالم أو كل . هلذا الكتاب نطاق حمدد
بل حياول أن جييب عن تلك األسئلة، وأن حيلِّل تلك القضايا املتصلة . النظام االقتصادي اإلسالمي

 األول بعض األهداف اإلسالمية املهمة واليت ينبغي ن الفصلفيبي. بالنظام النقدي واملصريف اإلسالمي
حتقيقها من خالل النظام اإلسالمي النقدي واملصريف الذي يصمم للبلدان اإلسالمية، كما يبين 

أما الفصل الثاين فيناقش طبيعة الربا يف . العناصر الرئيسة لالستراتيجية اإلسالمية لتحقيق هذه األهداف
 .لفقهضوء القرآن واحلديث وا

أما الفصالن الثالث والرابع فيوضحان بديل الربا واإلصالحات اليت جيب إدخاهلا يف البالد 
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ويستعرض الفصل اخلامس . اإلسالمية، إضافة إىل إبطال الربا، للمساعدة على حتقيق أهداف اإلسالم
 .المي العاماالعتراضات الرئيسة على إلغاء الفائدة، ويوضح ذه املناسبة حكمة هذا األمر اإلس

الوضع ويف ضوء التدابري اإلصالحية، املشار إليها يف الفصل الرابع، يقدم الفصل السادس 
املؤسسي الذي قد يبدو يف الظاهر مشااً لإلطار التقليدي، إال أنه يف جوهره خيتلف اختالفاً جذرياً، 

ملناقشة إدارة السياسة أما الفصل السابع فيتناول با. سواء من حيث النطاق أو من حيث الوظائف
ويقوم الفصل الثامن الربنامج املقترح يف ضوء األهداف اليت نوقشت يف . النقدية يف الوضع احلديد

والفصل التاسع، اخلتامي، يورد بعض املقترحات التجريبية واملؤقتة لتحقيق االنتقال . الفصل األول
 .ة من وضعها احلايل إىل الربنامج املقترحالتدرجيي لإلطار النقدي واملصريف يف األقطار اإلسالمي

الكرمي واحلديث والفقه، وذلك وهاك أيضاً مالحق ثالثة، أوهلا يعطي نقوالً يف الربا من القرآن 
لدعم املناقشة حول طبيعته يف الفصل الثاين، وامللحق الثاين خاص باملضاربة والشركة وشركة 

أما امللحق .  الفصل الثالث من الكتاب حول بديل الربااملسامهة، وذلك لتأييد املناقشة الواردة يف
الثالث فقد أضيف إىل هذه الطبعة العربية ويتضمن إجابايت عن بعض التعليقات الفنية اليت أبداها 

 .مراجع الترمجة
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א א

 األهداف واالسرتاتيجية
إن الشريعة مبناها وأساسها على اِحلكَم ومصاحل العباد يف «

 واملعاد، وهي عدلٌ كلُّها، ورمحةٌ كلُّها، ومصاحلُ كلُّها، املعاش
فكل مسألة خرجت عن العدل واجلور، وعن . وِحكمةٌ كلُّها

الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة 
 .»إىل العبث، فليست من الشريعة

 1)(ابن القيم
هم  من اخللق مخسة، وهو أن خيفظ عليهم دينمقصود الشرع«

ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه 
األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول 

 .»فهو مفسدة، ودفعها مصلحة
2 )(الغزايل

للنظام النقدي واملصريف دور مهم، يتعين أن ينهض به يف االقتصاد اإلسالمي، كما يف أي اقتصاد 
 ضوء التعاليم اإلسالمية، فال بد له من إصالح وإعادة تنظيم، حبيث ولكي ينهض ذا الدور يف. آخر

ً على حتقيق طموحات األمة إن أي برنامج إصالحي يتعين . يتفق مع روح اإلسالم، ويكون قادرا
 .بالضرورة أن يشمل اثنني من املكونات ال غٰىن عنهما، ومها األهداف واالستراتيجية

  األهداف

صريف، شأنه يف ذلك شأن أي جانب آخر من جوانب املنهج اإلسالمي واملإن النظام النقدي 
وال بد أيضاً . 3)(للحياة، ال بد أن يسهم يف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية الكربى لإلسالم

                                                 
 .14، ص 3، ج )1955املكتبة التجارية الكربى، : القاهرة(إعالم املوقعني : ن قيم اجلوزيةاب) 1(
  .140 -139، ص 1، ج )1937املكتبة التجارية الكربى، : القاهرة(املستصفى : أبو حامد الغزايل) 2(
ذي إسالميك كالتشرال : لندن(ؤلف هناك مناقشة أكثر تفصيالً يف كتاب النظام االقتصادي يف اإلسالم للم) 3(

وقد متّ نشر فصلني منه، كل منهما منفصل عن اآلخر حتت عنوان أهداف النظام االقتصادي ). 1970سنتر، 
ولالطالع على آراء خمتلف العلماء ). 1979ذي إسالميك فونديشن . اململكة املتحدة. ليستر(اإلسالمي 

استعراض الكتابات : الفكر االقتصادي اإلسالمي:  صديقياملسلمني حول املوضوع، انظر حممد جناة اهللا
  .13 -12، ص )1981ذي إسالميك فونديشن : اململكة املتحدة. ليستر(املعاصرة 
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داء الوظائف اليت تؤديها من أن يستمر هذا النظام يف أداء وظائفه العادية املرتبطة حبقله اخلاص، وأ
على أن . وليس من غرضنا ههنا إعداد قائمة شاملة باألهداف والوظائف. ملصرفية األخرىالنظم ا

 :هناك بعض األهداف والوظائف املهمة يف النظام النقدي واملصريف اإلسالمي، وهي

 .ة اقتصادية عامة، وعمالة كاملة، ومعدل أمثل للنمو االقتصاديهارف )1(

 . خل والثروةعدالة اقتصادية اجتماعية، وتوزيع عادل للد )2(

استقرار قيمة النقود، لكي تكون واسطة التبادل وحدةً حسابية موثوقة، ومقياساً عادالً  )3(
 .للمدفوعات املؤجلة، ومستودعاً ثابتاً للقيمة

تعبئة واستثمار املدخرات يف التنمية االقتصادية، بطريقة تؤمن عائداً عادالً لكافة  )4(
 .األطراف املعنية

 .قعة عادة من النظام املصريف، بطريقة فعالةتقدمي كل اخلدمات املتو )5(

كما ذكرناها آنفاً، ال رمبا يقال هنا إن أهداف ووظائف النظام النقدي واملصريف اإلسالمي، 
صحيح أن هناك تشااً ظاهرياً، لكن هناك يف احلقيقة اختالف . ختتلف عن مثيالا يف النظام الرأمسايل

 التزام كل من النظامني بالقيم الروحية والعدالة االقتصادية كبري بينهما نتيجة االختالف يف مدى
فإن األهداف اإلسالمية هي جزء من العقيدة واإلميان ال ميكن انتهاكه، . االجتماعية واألخوة اإلنسانية

وفيها من القداسة مبقدار ما . كما أهنا تعترب من املدخالت املهمة ملقدار كبري من املخرجات التشريعية
وأياً ما كان األمر، . إىل القرآن والسنة، فال ميكن أن تكون موضع مساومة أو انتهازية سياسيةتستند 

فإن االستراتيجية هي األمر احلاسم يف حتقيق األهداف، وهذا ما ميكن لإلسالم أن يسهم فيه إسهاماً 
 .فريداً

 ة اقتصادية عامة، مع عمالة كاملة ومعدل منو أمثلهافر -1

اإلسالمي بأن البشر هم خلفاء اهللا، يترتب عليه أن حييا هؤالء البشر حياةً تليق ذا إن االعتقاد 
االعتقاد، وما الغرض من اهلدٰى اإلٰلهي كما تكشف عنه التعاليم اإلسالمية إال مساعدة البشر يف 

تاعبهم فقد أمجع العلماء املسلمون على أن حتقيق الرفاهية للناس والتخفيف من م. حتقيق هذا اهلدف
ويعين هذا الرأي، يف احلقل االقتصادي، ضرورة حتقيق احلياة االقتصادية . هو اهلدف األساسي للشريعة

بإشباع كافة احلاجات اإلنسانية األساسية، وإزالة كافة األسباب الرئيسة للمتاعب واملصاعب، الطيبة، 
 .وحتسني نوعية احلياة معنوياً ومادياً

الضروري يئة مناخ اقتصادي يستطيع فيه خليفة اهللا االستفادة من كما أن هذا الرأي جيعل من 
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 .وقته وقدراته البدنية والعقلية لتحقيق الغٰىن لنفسه وأسرته وجمتمعه

وبناء على ذلك، فإن التوظيف الكامل والفعال للموارد البشرية يعترب هدفاً ال غٰىن عنه من أهداف 
 حتقيق هدف توسيع احلياة االقتصادية الطيبة فحسب، بل النظام اإلسالمي، ألنه ال يساعد فقط يف

كما أن التوظيف الكامل والفعال . مينح كذلك اإلنسان العزة والكرامة اللتني يتطلّبهما مركز اإلنسان
للموارد املادية يعد هدفاً ضرورياً أيضاً، من حيث إن كافة املوارد يف السماء أو األرض، القصد منها 

حتقيق رفاهة اإلنسان، فال بد من استغالهلا استغالالً مالئماً، بدون إفراط وال تبذير، بنظر اإلسالم 
 الذين ال يقدرون على العمل فيستحقون مساعدة معقولة أما هؤالء. وذلك يف الغرض الذي خِلقت له

نةً من أدرجها اإلسالم يف برناجمه اخلاص بالتضامن االجتماعي، وال يعد هذا عيباً يف اآلخذ وال ِم
 .املُعطي

ويف حني أن معدالً للنمو االقتصادي مرتفعاً إىل حد معقول، يتعني أن يكون النتاج الطبيعي 
للسياسات اليت تؤدي إىل التوظيف الكامل والفعال للموارد البشرية واملادية، وإىل حتقيق احلياة 

ذلك .  يف حد ذاته أمهية كربىاالقتصادية الطيبة على نطاق أوسع، فإن معدل النمو املرتفع ليس له
 :ألن احلاجة إىل حتقيق االزدهار املادي يف إطار القيم اإلسالمية تتطلب أن

ال يتحقق هذا االزدهار بإنتاج سلع أو خدمات غري ضرورية، أو مشبوهة من الناحية  )1(
 .األخالقية

 االستهالك ال يوسع هذا االزدهار من الفجوة االجتماعية بني األغنياء والفقراء، بتشجيع )2(
 .املفرط

ففي حني أن . 1)(ال يؤِذي األجيال احلاضرة أو املستقبلة، بإفساد بيئتهم املعنوية أو املادية )3(

                                                 
من املمكن أن يقال إنه يف حني أن إنتاج تشكيلة مذهلة من سلع االستهالك التفاخري يزيد معدل النمو ) 1(

بل الواقع أنه يولّد التوترات االجتماعية بزيادة حدة التنافس غري . قيقياالقتصادي، فإنه ال يسهم يف الرفاه احل
وعلى سبيل املثال، لو متّ تأمني خدمة نقل عامة مرحية . الصحي جملاراة سرعة استهالك اجلريان لسلع التباهي

اج السيارات، لقلّ إنت) كاحلافالت أو قطارات السكك احلديدية أو قطارات األنفاق(ومنظمة األوقات وفعالة 
وهذا قد خيفض معدل . السيارات اجلديدة الدائمة التغري» موديالت«ولقلّ أيضاً اإلنفاق على تطوير وتسويق 

 :النمو االقتصادي ضمن احلدود اليت ال ميكن فيها تعويضه عن طريق
 تقليل ازدحام حركة املرور؛ .1
 .نقصان معدل تلوث اهلواء .2
 ليه من النفاد؛اخنفاض استهالك الوقود واحملافظة ع .3
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الكامل واحلياة املادية الطيبة من األمور اجلوهرية يف منظار اإلسالم، فإن معدالً التوظيف 
 التوظيف الكامل واحلياة مرتفعاً للنمو ليس مهماً إال يف احلدود اليت يسهم فيها يف حتقيق

االقتصادية الطيبة على نطاق واسع، وفيما وراء ذلك يتعين أن يوزن هذا املعدل بعناية 
إن معدل النمو .  يف مقابل كل ما يترتب عليه من آثار معنوية واقتصادية اجتماعية

 .»املعدل األمثل«املرغوب، بعد أخذ كل هذه اآلثار يف احلسبان، ميكن أن يسمٰى 

 العدالة االقتصادية االجتماعية، والتوزيع العادل للدخل والثروة -2

إن أهداف العدالة االقتصادية االجتماعية والتوزيع العادل للدخل والثروة ينظر إليها باإلمجاع 
على أهنا أجزاء من الفلسفة األخالقية لإلسالم ال ميكن جتاوزها، وأهنا تقوم على التزام ثابت جتاه 

واحلقيقة أن هناك تركيزاً كبرياً على العدالة واألخوة يف القرآن والسنة، حبيث ال . نسانيةاألخوة اإل
فهما إىل حد كبري . ميكن أن نتصور التفكري يف جمتمع مسلم مثايل، ليس هلذين املبدأين فيه وجود

وبذلك اندجمت . وباملقابل ال ميكن حتقيقهما دون توزيع عادل للدخل والثروة. وجهان حلقيقة واحدة
 .هذه األهداف يف مجيع التعاليم اإلسالمية، حىت صار حتقيقها التزاماً روحياً من التزامات اجملتمع املسلم

وخالفاً لذلك، جند أن التحول الرأمسايل حنو العدالة االقتصادية االجتماعية والتوزيع العادل 
.  فهو بالدرجة األوىل ِنتاج ضغوط اجلماعاتللدخل ال يستند إىل االلتزام الروحي باألخوة اإلنسانية،

وعليه فإن النظام ككل، وخاصة ما يتعلق بالنقود واملصارف، ال يوجه لتحقيق هذه األهداف، فيستمر 
على أنه بتأثري االشتراكية والضغوط السياسية، بذلت . التوزيع غري العادل للدخل والثروة يف البقاء

ال سيما بفرض الضرائب واملدفوعات التحويلية، لكن هذه اجلهود بعض اجلهود لتقليل هذه الفروق، و
 .1)(مل تثبت فعاليتها الكبرية

                                                                                                                                            
نقصان اإلنفاق على التوسعة املستمرة للطرق، وهو ما ميكن السلطات العامة من االقتصاد يف اإلنفاق  .4

 .والتقليل من متويل العجز
وباملثل، إذا مل يكن هناك تشجيع للموضات ومظاهر األبهة، فإن اإلنفاق غري الضروري على هذه املظاهر ميكن 

 معدل النمو، ولكنه يقلّل باملقابل من التوترات االجتماعية، وحيافظ على املوارد وهذا قد خيفض من. أن يهبط
لالطالع على مناقشة ممتازة للمفهوم اإلسالمي للتنمية . إلشباع احلاجات األساسية جلمهور السكان

كره، ص ، يف أمحد وأنصاري، سبق ذ*»ة يف إطار إسالمييالتنمية االقتصاد«االقتصادية، انظر خورشيد أمحد 
223 – 240. 

  . املُراجع-جدة. ه 1405، لعام 3 اجمللد 2 نشرت ترمجته العربية يف جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، العدد *
. 172، ص )1962ذي يونيفرسييت أوف شيكاغو بريس، : شيكاغو(انظر ملتون فريدمان، الرأمسالية واحلرية ) 1(

  .3ص ) 1981أوكسفورد بالكويل (» الاحلرية ورأس امل«انظر أيضاً دافيد هاويل 
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أما اإلسالم، فهو على النقيض من ذلك، ينفذ إىل جذور هذه الفروق، بدالً من جمرد ختفيف 
 بل إن اإلسالم أدمج يف العقيدة نفسها عدداً من اإلجراءات اليت ال تسمح. حدة بعض أغراضها

وباإلضافة إىل ذلك، ففي اإلسالم برنامج لتقليل الفروق املتبقية تقليالً أكرب . بوقوع أي توزيع جائر
من خالل الزكاة، وطرق أخرى عديدة، لتوزيع الدخل توزيعاً إنسانياً متمشياً مع مبدأ األخوة 

 والسياسة وعلى هذا األساس، يكون من الضروري، حىت النظام النقدي واملصريف. 1)(اإلنسانية
النقدية، أن يتم حتضريمها يف مصنع القيم اإلسالمية، وأن يسهما إجيابياً يف احلد من الفروق، بدالً من 

 .العمل يف االجتاه املضاد

 2)(استقرار قيمة النقود -3

استقرار قيمة النقود هدف ال غٰىن عنه يف اإلطار اإلسالمي، وذلك بسبب تأكيد اإلسالم  إن 
أال ترى أن القرآن يبين جبالء أمهية األمانة . ألمانة والعدالة يف كافة املعامالت اإلنسانيةالواضح على ا

 :والعدالة يف كل مقاييس القيمة

وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط)  152سورة األنعام.( 

 ،فسدوا يف األرض بعد إصالحهافأوفوا الكيل وامليزان، وال تبخسوا الناس أشياءهم، وال ت
 .*)85األعراف سورة  (كم خري لكم إن كنتم مؤمننيذل

 على اجملتمع والدولة، وال تقتصر فقط بق أيضاًطهذه املعايري ال تنطبق فقط على األفراد، إمنا تن
وملا كانت النقود أيضاً مقياساً . على املوازين واملكاييل التقليدية، بل ال بد أن تضم كل مقاييس القيمة

ل مستمر ومهم يف قيمتها الفعلية، ميكن تفسريه يف ضوء القرآن على أنه إفساد للقيمة، فإن أي تآك

                                                 
انظر حبثه . عرض الدكتور حممد أنس الزرقا عدداً كبرياً من تدابري اإلسالم لتحقيق توزيع عادل للدخل والثروة) 1(

، قدم للمؤمتر الدويل الثاين لالقتصاد اإلسالمي الذي عِقد يف »حنو نظرية إسالمية معيارية للتوزيع«بعنوان 
 .*1983 عام إسالم أباد، يف

= ه 1405، لعام 2، العدد 2، يف جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، اجمللد »نظم التوزيع اإلسالمية« نشر بعنوان *
  .م1985

» دولة الرفاهة اإلسالمية ودورها يف االقتصاد«متّت استعارة بعض الفقرات يف هذا املبحث من كتاب املؤلف )  2(
يؤكد الفقهاء عموماً يف . 15 -14، ص )م1979الميك فاونديشن ذي إس: ليستر، اململكة املتحدة(

كتابام على ضرورة استقرار قيمة النقود، لالطالع على آرائهم حول املوضوع وال سيما آراء الغزايل وابن 
املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك : جدة(لرفيق املصري » اإلسالم والنقود«تيمية، انظر 
  ).م1981عبد العزيز 

 .181، وسورة الشعراء 35، وسورة اإلسراء 85 – 84 وانظر أيضاً سورة هود  *
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 .للعامل، ملا هلذا التآكل من أثر سيئ على العدالة االجتماعية والصاحل العام

كما أنه . ويعين التضخم أن النقود غري قادرة على القيام بدورها كوحدة حساب عادلة وأمينة
دل للمدفوعات املؤجلة، وخمزناً للقيمة غري موثوق فيه، إذ ميكن بعض الناس جيعل النقود مقياساً غري عا

. من ظلم اآلخرين، ولو عن غري قصد، وذلك من خالل التآكل اخلفي للقوة الشرائية لألصول النقدية
وهو كذلك يزيد من . ويضعف التضخم فاعلية النظام النقدي، ويفرض على اجملتمع كلفة للرفاهية

كما يزيد من سوء جو عدم اليقني الذي تتخذ فيه القرارات . ويقلّل من االدخاراالستهالك 
االقتصادية، ويثبط التكوين الرأمسايل، ويؤدي إىل سوء ختصيص املوارد، ويفسد القيم، ويعزز 

الذي يضعه (على حساب النشاط اإلنتاجي ) مما ال يشجع عليه اإلسالم(املضاربات على األسعار 
 ).وهو ما يشجبه اإلسالم(، ويزيد من حدة الفروق يف الدخل )انة مثاليةاإلسالم يف مك

. 1)(بالتوازنوذا فإن التضخم ما هو إال أحد أغراض عدم التوازن، فهو ال يتماشى مع االهتمام 
فإن . وإن الترحيب به يعين االستسالم للمرض، والرضوخ لفقدان ردود الفعل االنعكاسية لالقتصاد

حقّقت أكرب جناح يف احلد من الضغوط التضخمية، أحرزت أعظم جناح يف الوصول إىل الدول اليت 
وللتضخم نتائج واحدة، سواء يف البلدان . 2)(معدالت للنمو االقتصادي والعمالة واحلفاظ عليها

، الفقرية أو يف البلدان الغنية، من حيث تشويه منوذج الناتج، وإضعاف الفاعلية واالستثمار اإلنتاجي
والطريق الوحيد لتحقيق حتسني مستدمي يف صحة . ومن حيث اإلسهام يف التفاوت االجتماعي والتوتر

 .االقتصاد هو وضع هناية للتضخم مبهامجة أسبابه اجلذرية

وفضالً عن ذلك، فإن التضخم يتعارض مع االقتصاد اخلايل من الربا، ألنه يأكل بالتدريج سبب 

                                                 
يؤكد القرآن، يف العديد من السور، على التوازن الذي أوجده اهللا يف الكون، وهو توازن مرغوب يف كافة ) 1(

 :وهاك مثلَين لذلك. نواحي احلياة
نات وأنسلنا بالبيزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسطلقد أرسلنا ر ، 25سورة احلديد. 
امليزان، ألَّا تطغوا يف امليزان، وأقيموا الوزنَ بالقسِط وال ختسروا امليزان والسماَء رفعها ووضع)  سورة

  ).9 – 7الرمحن 
 112الت التضخم والنمو لـهذا ما خلصت إليه دراسة حديثة أجراها صندوق النقد الدويل، وتستند إىل سج) 2(

مسح أجراه باحثو صندوق : األوضاع االقتصادية العاملية) (1971 – 1972(بلداً نامياً خالل العقد املنصرم 
 ).135 – 132م، ص 1982) أبريل(صندوق النقد الدويل، نيسان : النقد الدويل، واشنطن

ديفلومبنت آن » « مدمر للعامل الناميعمل«: التضخم العشري املضاعف«فون فورستنربي . انظر جورج م
» التمويل التضخمي والنمو«، انظر أيضاً بيجان أغقلي 30 – 28م، ص 1980) سبتمر(فينانس، أيلول 

. ، ومارت ج1307 – 1295م، ص 1977) ديسمرب(جورنال أوف بوليتيكال إيكونومي، كانون األول 
  .109 -97م، ص 1965) أبريل(، نيسان ، املرجع نفسه»كلفة الرفاه يف التمويل التضخمي«بيلي 
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ومع أن اإلسالم حيثّ على إنصاف املقترض، فإنه ال . عدالة االجتماعيةوجوده املتمثّل يف حتقيق ال
والتضخم بال شك يظلم املقرض يف نطاق النظام االقتصادي الالربوي، . على ظلم املقرضيوافق 

وذلك من خالل التآكل التدرجيي للقيمة احلقيقية للقرض احلسن، الذي يقدم دون أي فائدة أو حصة 
 .يف الربح

ذلك أن أي نشاط أو سلوك لألفراد أو اجلماعات أو املؤسسات يف الدولة اإلسالمية، ويعين 
ميكن أن يؤدي بدرجة كبرية إىل تآكل القيمة احلقيقية، يتعين أن ينظر إليه على أنه قضية وطنية هلا 

 أو زائدة ومع ذلك فإن هناك أهدافاً أخرى هلا أمهية مساوية لتلك،. أمهيتها البارزة، وتعاجل باهتمام
فإذا وقع تنازع ال ميكن جتنبه بني هذه األهداف، وتعين األخذ باحلل الوسط، أمكن التغاضي . عليها

إىل حد ما عن هدف احلفاظ على القيمة الفعلية املستقرة للنقود، بشرط أن يكون الضرر املترتب على 
ى اليت ال ميكن االستغناء عنها، هذا اإلغضاء قد عوضته، أو رجحت عليه، األهداف الوطنية األخر

وبشرط أن ال يقع اإلغضاء إال يف حال الضرورة املطلقة، وأال يصبح من املالمح الدائمة لسياسات 
 .الدولة اإلسالمية

وعليه تلتزم الدولة اإلسالمية باتباع سياسات صحية، يف جمال الدخل، ويف اجملاالت النقدية 
ناسب، كلما كان ذلك ضرورياً، مبا يف ذلك التحكّم باألجور واملالية، وبالتحكم غري املباشر امل

واألسعار، لتقليل تآكل القيمة احلقيقية للنقود إىل أدىن حد، ومنع أي فئة من اجملتمع من خبس حقوق 
الفئات األخرى، كان ذلك عن قصد أو عن غري قصد، ومنعها أيضاً من انتهاك اآلداب اإلسالمية 

 .دالة يف املقاييساملتعلقة باألمانة والع

وال يعين ذلك أن األقطار اإلسالمية، منفردة أو جمموعة، ستكون قادرة على حتقيق استقرار 
عمالا جبهودها الذاتية، ففي عامل يسود فيه االعتماد املتبادل بني البلدان مجيعاً، والسياسات النقدية 

 من عدم استقرار األسعار، قد ال يكون واملالية لبعض الدول الصناعية الرئيسة مسؤولة عن قدٍر كبري
من املمكن القتصاد صغري ومفتوح لبلد إسالمي أن حيقق وحده االستقرار املنشود، إال إذا اتبعت 

ولكن هذا يعين أن على الدولة اإلسالمية أن تكون . البلدان الصناعية الرئيسةُ سياساٍت أسلم وأحكم
ألسعار، وأن تكون مصممة على اإلسهام بأي شيء واعية للدور الذي تؤديه لتحقيق استقرار ا

 .تستطيع أن تسهم به لتحقيق هذا اهلدف

 )تثبيت القوة الشرائية للدخول والديون (الربط القياسي

حتت وطأة املناخ التضخمي السائد حالياً على املستوى العاملي، هناك اقتراح بإمكان حتقيق 
جتماعية من خالل الربط القياسي، أي من طريق التصحيح القاعدة اإلسالمية للعدالة االقتصادية اال
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ومع ذلك فإن  .1)(النقدية، مبا يف ذلك القروض احلسنة) األصول(النقدي لكل الدخول واملوجودات 
التصحيح السليم ال يتطلّب ربط الدخول واألموال النقدية فحسب، بل ربط القوة الشرائية اليت 

وعلى هذا األساس يتطلّب العدالة االقتصادية . ثماري لدٰى األفرادحيددها النمط االستهالكي واالست
االجتماعية، ربط الدخول واألصول النقدية ال باستخدام رقٍم قياسي عام واحد، بل باستخدام عدة 

وعلى العكس من ذلك، فقد بين التطبيق العملي أن . أرقام قياسية، تستند إىل أمناط اإلنفاق املختلفة
 الربط القياسي على الدخول واألصول النقدية، حىت لو استند إىل رقم قياسي عام واحد، التوسع يف

لذلك مل جيرب إال ربط بعض الدخول . رئي أنه غري مجٍد بسبب تعقيداته وتكاليفه اإلدارية العالية
كما جرب وكان أوسع تطبيق له يف جمال األجور والرواتب واملعاشات التقاعدية، . واألصول النقدية

والضرائب ) مثل القروض والودائع املصرفية والسندات احلكومية(الربط يف بعض األصول املالية 
 .2)(واإلجيارات والقروض املوثقة برهون عقارية

االجتماعية النامجة عن ) املظامل(ويف حني أن الربط القياسي قد خيفّف جزئياً من الفروق 
من شأنه ختفيف الضغط على احلكومات الختاذ سياسات بل . التضخم، فإنه ليس دواء للتضخم

، مما يعين أن الربط القياسي يهزم نفسه 3)(وهذا ما يؤدي إىل استدامة التضخم وتسريعه. صحية
بنفسه، إال إذا كان التضخم متجهاً إىل االخنفاض، وكانت هناك سياسات عالجية نقدية ومالية 

 .4)(ودخلية
                                                 

، يف ندوة »النقود واملصارف يف إطار إسالمي«لدٰى مناقشة ورقة املؤلف . اقترح هذا الدكتور سلطان أبو علي) 1(
نشرت مع املناقشة يف (م 1978) أكتوبر(مكة املكرمة اليت نظمتها جامعة امللك عبد العزيز يف تشرين األول 

 - املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي-جدة: قتصاد النقدي واملايل يف اإلسالماال): حمرر(حممد عارف 
، وقد أعقب هذا االقتراح مناقشة حامية، كانت )186 -145م، ص 1982جامعة امللك عبد العزيز، 

  .نتيجتها أن املوضوع حيتاج إىل مزيد من الدراسة يف جلنة تضم رجال االقتصاد وعلماء الشريعة
، ناشيونال إنستيتوت إيكونوميك ريفيو، »مسح دويل للربط القياسي وآثاره«ترولوب . أ ب بيج وس.  س)2(

الربط القياسي والتضخم ): حمرر(ف مورغان . ، انظر أيضاً أ59 – 46م، ص 1974) نوفمرب(تشرين الثاين 
، » وحماربة التضخمشروط األرقام القياسية«جريش . ه ، 10 -7، ص )م1975فاينانشيال تاميز : لندن(
  ).م1974املعهد األمريكي لبحوث السياسة العامة، . سي. واشنطن دي(

، يف حبوث يف الربط القياسي والتضخم، سبق ذكره، ص »املسألة اخلالفية للربط القياسي الشامل«وليم فلنر ) 3(
نيويورك براجير (النامية التضخم واستخدام الربط القياسي يف األقطار : جود. د.انظر أيضاً جـ. 70 -63

  ).م1978
الربط القياسي ): حمررين(، يف ليسنر آند كنج )دعوى الربط القياسي لألجور والرواتب(جاكمان وكالولز ) 4(

وانظر أيضاً فلنر، سبق . 25 -20، ص )1975انستيتوت أوف فيبسكال ستديز : لندن(ألجل التضخم 
  .ذكره
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بط القياسي تربيراً شرعياً تاماً، يف جمال األجور والرواتب واملعاشات، فإنه وحىت لو أمكن تربير الر
الذين ال (فلما كان املستثمرون . يصعب أن نرى كيف ميكن تربير عدالته يف حال ربط األصول املالية

 غري مطمئنني إىل ثبات القيمة الفعلية) يدخرون النقود فقط، بل يدخلون أيضاً يف خماطرة استثمارية
الستثمارام، فلماذا جيب أن يطمئن املدخرون ومحلة النقود حىت عندما ال يتحملون أي خماطرة؟ 

من العدل أن نطلب من فبدالً من إحداث التفاوت االجتماعي من طريق الربط القياسي، قد يكون 
ي وقد يكون من شأن الربط القياسي أن يغر. أرباب النقود محاية أنفسهم من طريق االستثمار

املدخرين بالعزوف عن املخاطرة برأس املال مع ماهلا من أمهية يف نظام القيم اإلسالمية، ومع ما هلا من 
هلذا فمن املرغوب فيه إغراء املدخرين باالستثمار، لتعويض أي تآكل يف القيمة . ضرورة يف اقتصاٍد ناٍم
 .احلقيقية ملدخرام

 فهل ميكن األخذ به؟ احلكم العام للفقهاء ال يزال .إن ربط القروض احلسنة ما يزال مشكلة قائمة
ويرجع ذلك إىل أن الربط . حىت اآلن على دم جواز ربط األصول املالية، مبا يف ذلك القروض احلسنة

وهلذا يعترب . يعين ضمان عائد إجيايب على القروض، حىت لو كان ذلك على أساس نقدي ال حقيقي
 ). الثاين من الكتابانظر الفصل(داخالً يف ربا النسيئة 

فلو أخذنا به لكان . 1)(وأُثريت أيضاً اعتراضات شرعية على هذا الربط باالستناد إىل ربا الفضل
الذهب، والفضة، والقمح، والشعري، والتمر، (ذلك على أساس سلعة واحدة أو أكثر من السلع الست 

، أو على ) يف امللحق األول3- جـاحلديث(الواردة يف احلديث النبوي املتعلق بربا البيوع ) وامللح
 .أساسي رقم قياسي لألسعار، مثل الرقم القياسي لألسعار االستهالكية

قامساً مشتركاً، ألمكن ) أو أي سلعة أخرى(وسبب االعتراض هو أنه لو متّ استخدام الذهب 
ن مرتفعاً أو املقرض أن يطالب باسترداد القرض باالستناد إىل القاسم نفسه، بغض النظر عما إذا كا

                                                 
أن ) 10اهلامش رقم (عمر الزبري والدكتور منذر قحف، يف الندوة املذكورة أيضاً بين كل من الدكتور حممد ) 1(

وقد اختذ جملس الفكر اإلسالمي . الربط القياسي يأخذ حكم ربا الفضل، ومن ثَم يكون موضع اعتراض
جملس : بادإسالم أ(املوقف نفسه يف تقدمي تقريره املقدم إىل حكومة الباكستان عن إلغاء الفائدة من االقتصاد 

 .*13، 12، ص 1980) يونيو(الفكر اإلسالمي، حكومة الباكستان، حزيران 
، حيث 104 و26م، ص 1984، ه 1404 انظر الترمجة العربية لتقرير جملس الفكر اإلسالمي، الطبعة الثانية، *

  . املُراجع–أُشري إىل أنه ربا بطريق التلويح ال التصريح، ومل يصرح أبداً بأنه ربا فضل 
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 .*وال حق له يف اخليار بني النقود والسلعة املتخذة قامساً، وإال وقع يف ربا الفضل. منخفضاً

ومع أن التضخم كان ظاهرة مستمرة، فإن أسعار الذهب، بعد إبطال وظيفته النقدية، تقلّبت 
ومل تنج أسعار الفضة من . ئدةتقلّب الطائر نتيجة قوى املضاربة الدولية والتقلّبات اللولبية ملعدالت الفا

كما تقلّبت أسعار . وبذلك مل يعد يصلح هذان املعِدنان الثمينان كوحدات حسابية. القَدر نفسه
السلع األربعة األخرى تقلّبات كبرية، استجابةً لظروف العرض والطلب، ويف حالة القمح والشعري 

ولكي تؤدي أي سلعة دور الواقي من . استجابة للمضاربة غري الصحية يف أسواق العقود اآلجلة
التضخم، أو دور الوحدة احلسابية، فإن سعرها جيب أن يتمشى مع التضخم زيادةً ونقصاً بالنسبة 

وملا كان من غري املمكن ألي من هذه السلع الست أن تفي مبتطلّبات هذا املعيار، فال تصلح . نفسها
 .إحداها وال كلُّها ألغراض الربط القياسي

 ربط القروض على أساس السعر القياسي، قد ال ميكن الدفاع عنه أيضاً، حىت على الصعيد إن
االقتصادي، ألنه حىت ولو كان مقترحاً هلدف بريء هو حتقيق العدالة للمقرض، فإنه ينطوي على 
احتمال إحلاق الظلم باملقترض، وال سيما يف السنوات اليت يربو فيها معدل التضخم على معدل 

ويف عامل الواقع، قلما . فإن الربط احلقيقي يستلزم أن يكون معدل الفائدة احلقيقي صفراً. ئدةالفا
ويف . 1)(ذلك أن املعدل احلقيقي للفائدة معرض للتقلّب، ويف بعض السنوات كان سلبياً. حيدث هذا

                                                 
 ليس يف ذلك ربا فضل، ألن ربا الفضل هو الزيادة يف بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، وما شاهما مع  *

أما ربا النسيئة فهو الزيادة . التقابض، والصواب أنه ربا نساء ألنه ذهب بفضة، أو رياالت بذهب مع التأخري
 .يف الذهب بالذهب قرضاً

ربا : والصواب تقسيمه إىل نوعني خمتلفني. ربا نسيئة وربا فضل:  نوعنيوبعض الكتاب يقسمون الربا إىل 
ويظهر الفرق بني ربا . ربا نساء، وربا فضل: وربا بيوع، وينقسم هذا األخري إىل نوعني) ربا نسيئة(قروض 

ب مع النساء وربا النسيئة، يف أننا لو طبقنا مفهوم ربا النساء على القرض ملا جاز القرض، ألنه ذهب بذه
ففي القرض، ال يكون هناك ربا نسيئة إال بزيادة من املقترض، أما يف البيع فيكون هناك ربا نساء مبجرد . نساء

) ِعلَّة(أو املتقاربين أي اللذَين ينتميان إىل فئة ) كالذهب بالذهب(تأخري أو تأجيل أحد البدلَين املتجانسين 
 ).كالذهب بالفضة(ربوية واحدة 

ل ذلك أن القرض قاعدته إحسان املُقرض إىل املقترض، أما البيع فقاعدته العدل، وال يتم العدل يف تبادل وتعلي 
مثالً مبثل، سواء : ...[ يف احلديثوهو معٰىن قوله . املتجاِنسين مثالً إال بالتساوي يف النوع والكم والزمن

 . املُراجع–خر وقد وضحنا ذلك يف موضع آ. واهللا أعلم] بسواء، يداً بيد
 ). أ يف امللحق الثالث- 1انظر رد املؤلف ( 

واملعدل ) أي معدل املصرف االحتياطي الفيدرايل(املعدل الفيدرايل «كورتين . سانتاين آند سش. انظر ج) 1(
م، ويشري 1982) ديسمرب(، فيدرال ريزرف بانك أوف سانت لويس ريفيو، كانون األول، »احلقيقي للفائدة
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ومن مث يزيد من حال كونه إجيابياً كان يسترتف األرباح احلقيقية، ويقلّل من سرعة منو االستثمار، 
 .حدة مشكالت النمو االقتصادي الطويل األجل

فإذا مل ميكن على الدوام أن يؤمن للمقرضني معدل فائدة حقيقي، يبلغ صفراً حىت يف االقتصادات 
 .الرأمسالية، فهل من احلكمة أن نفعل ذلك يف البلدان اإلسالمية

جه العموم إال نسبة ضئيلة من إمجايل هنا أن القروض ال تشكّل على وعلى أننا جيب أن نتذكّر 
فبدالً من التخلّي كلية عن . فهي غالباً ما تمنح إىل الفقراء على سبيل اإلحسان. الصفقات املالية

وال تشكّل القروض طريقة عامة . النقود، على سبيل الصدقة، يمنح املُقرض مالَه، ليسترد أصل القرض
ا كان القرض ممنوحاً ألغراض االستهالك، فإن ربطه يفرض فإذ. لتمويل الصفقات التجارية العادية

وإذا كان القرض لالستثمار فإن بإمكان . مبلغاً من إضافياً ثقيالً على املقترض قد ال تسمح به الشريعة
املقرض أن يشارك يف الربح واخلسارة، بدالً من ضمان حصوله على عائد نقدي إجيايب، بطريق الربط 

القروض تشكّل فئة خاصة يف حد ذاا، فال ميكن استخدامها حجة عامة لربط وملا كانت . القياسي
 .األصول املالية

) األجور والرواتب واملعاشات وغريها من الدخول الثابتة املشاة(لذلك يبدو أن ربط الدخول 
الً قد يكون مجدياً، وميكن اللجوء إليه باعتدال على أنه مسكن مؤقت آلالم التضخم، لكنه ليس ح

فإن السياسة البديلة املثلى اليت تتفق مع معيار العدالة االقتصادية االجتماعية، وهو املعيار . مستدمياً
وعلى الدولة اإلسالمية . الذي تؤكد الشريعة اإلسالمية أمهيته، هو استقرار األسعار، ال الربط القياسي

ذلك .  الوفاء بالتزاماا الشرعيةأن تبذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك اهلدف، إذا ما رغبت فعالً يف
ويكون هذا الربط القياسي إذن غري ذي . أنه ال ميكن إجياد أي مستند شرعي لربط األصول املالية

موضوع، وليس أمام أرباب النقود والودائع حتت الطلب، لكي حيتموا من أي تضخم، حىت يف 
 .االقتصاد اإلسالمي، إال ولوج باب االستثمار أيضاً

 التضخم والبطالةخيار 

كما أن الضخم يتناقض مع القيم اإلسالمية، فكذلك الركود االقتصادي الطويل والبطالة غري 
مقبولني، ألهنما جيلبان معهما البؤس لبعض القطاعات السكانية، ويتعارضان مع هدف الرفاهية 

 خماطر املشاريع اليت حتقق فالركود يزيد الشك ويثبط املستثمرين عن حتمل. االقتصادية الواسعة النطاق
وعلى هذا األساس يتعين على الدولة اإلسالمية بغية حتقيق األهداف الشاملة . عائداً لعدة سنوات

                                                                                                                                            
 يوماً، كان سلبياً يف السبعينات خالل 90ألول من البحث إىل معدل فائدة سندات اخلزانة اليت مدا اجلدول ا
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لإلسالم، أن تتخذ كل الوسائل املتاحة لتخفيف التقلّبات االقتصادية إىل أدىن حد ممكن، ولتحقيق 
 .استقرار قيمة النقود

لكن هذا اخليار يف . م عم نقاشه هو اخليار بني البطالة والتضخميف االقتصادات الرأمسالية مفهو
ظل القيم اإلسالمية يعترب موضع شك، فالتضخم جائر ومناهض ملصلحة الرفاهية الطويلة األجل، 
وعطالة املوارد البشرية غري منصفة، وتتعارض مع كرامة اإلنسان باعتباره خليفة اهللا، كما تفسد 

وللمرء أن يتساءل أيضاً هل من الضروري أن يكون هناك تضخم لتحقيق . دخلالعدالة يف توزيع ال
؟ يف العقد املاضي عرفت كل الدول 1)(التوظيف الكامل، أو يكون هناك بطالة لتفادي التضخم

فأدت هذه الظاهرة إىل . الصناعية تقريباً، والكثري من الدول النامية، التضخم والبطالة يزيدان معاً
وهناك اعتقاد واسع االنتشار اآلن يف ظل «. تضخم والبطالة قد غاب عن الوجود خيار الإدراك أن

روف احلالية، بأن احملاوالت الرامية إىل احلد من البطالة، باللجوء إىل سياسات تضخم الطلب ليس الظ
البطالة على حد هلا إال نتائج مؤقتة، وأن هذه السياسات ميكنها يف املدٰى البعيد أن تزيد من التضخم و

                                                 
التجربة األخرية يف جمال التضخم الركودي، حيث تزامنت معدالت البطالة املرتفعة مع معدالت التضخم ) 1(

ة منحىن فيليبس الشهري القائم على افتراض ثبات اخليار املرتفعة، أثارت شكوكاً خطرية حول صالحية ومنفع
اآلراء املتغرية عن «مهفري . انظر توماس م. بني التضخم والبطالة) أي افتراض وجود عالقة عكسية مستقرة(

، 13 -1م، ص 1973) يوليو( مونثلي ريفيو، متوز -فيدرال ريزرف بانك أوف ريتشموند» منحٰىن فيليبس
م، ص 1981انغلوود كليفس، نيوجريسي برنتيس هول (األسواق املالية واالقتصاد : رفاقههننغ و. تشارلز ن

) فرباير(األسواق املالية العاملية، شباط : ، ومورغان غارانيت ترست كومباين أوف نيويورك)501 -469
. انظر م(ولقد لقي هذا االفتراض من أهل االقتصاد حصاراً متزايداً خالل العقد املاضي ). 3م، ص 1978

وقد وصل هذا احلصار إىل ). م1980) مارس( آذار 3رد على النقاد، ذي تاميز، : »املذهب النقدي«فريدمان 
الواليات املتحدة، واململكة (ذورته، حينما اختتم رؤساء دول أو حكومات البلدان الصناعية السبع الكربى 

اجتماع القمة الذي عقدوه يف لندن يف أيار ) والياباناملتحدة، وفرنسا، وأملانيا االحتادية، وإيطاليا، وكندا، 
إن مهمتنا األكثر إحلاحاً هي خلق مزيد من فرص العمل، مع االستمرار يف إنقاص «: م، بالقول1977) مايو(

: مصرف التسويات الدولية(بل هو خالفاً لذلك أحد أسباا الرئيسة . والتضخم ال يبطل البطالة. التضخم
ولقد ذهب وليم بول يف ). م، املؤلف هو الذي أبرز بعض العبارات1977) مايو( أيار 9و، بال، برس ريفي

أن منحىن فيليبس قد مات، يعيش «املؤمتر الذي نظمه الفيدرال ريزرف بانك أوف بوسطون إىل حد القول بـ
 كبرية باستمرار إن االعتقاد خبيار ثابت بني التضخم والبطالة له عالقة«: يقول وليم بول. »منحىن فيليبس

يف الفيدرال ريزرف بانك أوف » خالصة وتقومي«وليم بول (م 1965سياسات التوسع املفرط منذ عام 
، أعمال املؤمتر الذي عِقد يف حزيان »استمرار التضخم املرتفع والبطالة املرتفعة: بعد منحىن فيليبس«بوسطن، 

  ).م1978) يونيو(
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 .1)(»سواء

فإذا . ويف النظام اإلسالمي جند أن البطالة والتضخم غري مرغوب فيهما، بل جيب حتاشيهما معاً
وجب ضغط الطلب اجلمعي أو خفضه لتفادي التضخم، تعين يف إطار املصلحة الشاملة للعدالة 

تقوميي لتحديد أي طلب جيب ضغطه االجتماعية والرفاهية االقتصادية الواسعة النطاق، إصدار حكم 
ويف ظل نظام أخالقي قد ال ميكن الدفاع . أو خفضه، وما أفضل طريقة ميكن ا التوصل إىل ذلك؟

عن ترك الطلب يتوسع يف اجتاهات غري ضرورية، من أجل بلوغ معدٍل عاٍل للنمو االقتصادي، فإذا 
التحكّم به خبفض الطلب اجلمعي خفضاً عاماً ولد هذا التضخم، فقد ال ميكن الدفاع أيضاً عن حماولة 

وباملثل يتعين تأمني التوظيف الكامل، حىت لو تطلّب ذلك . شامالً، من طريق إحداث بطالة بشرية
وذا قد يكون من الضروري تنظيم الطلب اجلمعي، . إعادة هيكلة اإلنتاج وتصميم تكنولوجيا مناسبة

يا مناسبة، وأن تكون هناك توليفة مناسبة من السياسات وإعادة هيكلة اإلنتاج، وتصميم تكنولوج
النقدية واملالية والدخلية، وذلك لتحاشي كل من التضخم والبطالة، ولتأمني رفاهية اقتصادية واسعة 

 .النطاق، إلشباع احلاجات األساسية لكافة األفراد، عمالً بالتعاليم اإلسالمية

 تعبئة املدخرات -4

ات هدف جوهري، ألن اإلسالم يدين قطعاً اكتناز األموال، ويطالب تعبئة املدخر إن 
وملا كان من غري املمكن لكل واحد أن . باستخدامها املنتج، لتحقيق أهدافه االقتصادية واالجتماعية

يستعمل مدخراته إنتاجياً، فقد يكون من باب العمل بالتعاليم اإلسالمية أن تقوم مؤسسات مالية 
االً بتعبئة املدخرات املعطلة، وتوجيهها إىل استخدامات إنتاجية، وال بد أن جتهز هذه منظمة تنظيماً فع

املؤسسات جتهيزاً مناسباً، ميكنها عموماً من متويل االحتياجات احلقيقية، متويالً غري تضخمي يف كل 
لى أساس ومبا أن هذه املؤسسات ال تعمل ع. من القطاعني العام واخلاص، حتقيقاً ألهداف االقتصاد

الربا أو الفائدة، بل تشارك يف الربح أو اخلسارة، فال بد من تنظيمها تنظيماً فعاالً ومتنوعاً، ليكون 
 .بوسعها توليد عائٍد صاٍف إجيايب، يوزع على املودعني لديها واملسامهني فيها

كون بوسع لكن قد حيدث، حىت بعد إجراء التغيريات املناسبة يف هيكل تكنولوجيا اإلنتاج، أال ي
يتعني على عندئذ . االقتصاد توليد طلب مالئم، لتوظيف املوارد املادية والبشرية العاطلة توظيفاً مرحباً

املصرف املركزي، بالتنسيق مع احلكومة، أن يكون قادراً على إحداث توسع نقدي كاٍف بدون 
 .تضخم

                                                 
) مارس( آذار 31 -م1981) أبريل( نيسان -ير السنوي الثاين واخلمسون التقر: مصرف التسويات الدولية) 1(

  ).47م ص 1982) يونيو( حزيران 14مصرف التسويات الدولية، : بال (1982
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 تقدمي خدمات أخرى -5

ًعلى تعبئة املدخرات تعبئة فعالة، وتوزيعها بكفاءة على هذا النظام ال يتعين فقط أن يكون قادرا 
استخداماا اإلنتاجية املثلى، للوفاء حبادات اقتصادٍِ ناٍم وسليم، بل يتعين عليه أيضاً أن يكون مبقدوره 
تطوير سوق نقدية أولية وثانوية، وتقدمي كافة اخلدمات املصرفية للجمهور، بكفاءة ال تقل عن كفاءة 

أن ويتعين كذلك . املصرفية التقليدية، والوفاء باحتياجات احلكومة املالية غري التضخميةاملؤسسات 
تسلك أغلب اخلدمات اليت تقدمها املصارف اإلسالمية مسلكاً خيتلف إىل حد ما عن اخلدمات اليت 

 .صرفتقدمها  املصارف الربوية، وذلك الختالف طبيعة العالقة القائمة فيهما بني العميل وامل

فاألسواق األولية . إن تطوير السوق األولية والثانوية أمر ضروري لتعبئة املوارد املالية تعبئة فعالة
حنتاج إليها لتقدمي املوارد املالية، ملن يستطيع استخدامها بطريقة إنتاجية، واألسواق الثانوية ضرورية 

مث . م، كلما شعروا باحلاجة إىل ذلكاستثمارا) تسييل(ملساعدة املدخرين واملستثمرين على تنضيض 
إن وجود سوق ثانوية فعالة، يف ظل اقتصاد إسالمي يقوم على املشاركة، قد يكتسب أمهية خاصة، 
ألن غياب هذه السوق قد حيرض املدخرين على االحتفاظ مببالغ كبرية لديهم بدافع احليطة، فتزيد 

 .1)( بسبب منع املدخرات من أداء دورها الطبيعياألموال املعطلة، وينخفض معدل النمو االقتصادي،

 االستراتيجية

وهنا أيضاً جند اإلسالم يتمتع مبيزة . ومع ذلك ال ميكن حتقيق األهداف بدون استراتيجية مالئمة
ونات فليست األهداف وحدها جزءاً ال يتجزأ من الديانة اإلسالمية، بل إن بعض املك. واضحة

 .ل جزءاً من الشريعة ال ميكن جتاوزهالرئيسة لالستراتيجية تشكّ

وأهم عناصر من عناصر االستراتيجية اإلسالمية لتحقيق األهداف اإلسالمية هو تكامل كافة 
جوانب احلياة اليت يصفوهنا بأهنا دنيوية، مع اجلوانب الروحية، وذلك لتحقيق السمو األخالقي 

ال ميكن حتقيق أي هدف من هذه األهداف، وبدون هذا السمو، . لإلنسان وللمجتمع الذي يعيش فيه
 .كما يصعب أيضاً بلوغ الرهافة اإلنسانية احلقيقية

فالرفاهية اإلنسانية ال ميكن حتقيقها . وهذا ما جيلب مفهوم الرفاهية يف اإلسالم إىل مركز الضوء
 أن اإلسالم ويف حني. إال بإشباع احلاجات املادية والروحية لإلنسان معاً دون إمهال أي من النوعني

حيثّ املسلمني على تسخري الطبيعة، واالستفادة من مواردها اليت أتاحها اهللا سبحانه وتعاىل خلدمة 

                                                 
مشكلة اإلنسان االقتصادية واإلسالم «من أجل تطوير األفكار اليت عبرنا عنها هنا بإجياز، انظر حماضرة املؤلف ) 1(

جتماع السنوي العشرين الحتاد الطلبة املسلمني يف الواليات املتحدة وكندا املنعقد يف اليت أُلقيت يف اال
  .م1982) مايو( أيار 30بلومنغتون، أنديانا، يف 
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البشر وصالحهم، جند أنه باملقابل حيذّرهم من حصر اهتمامهم باملكاسب املادية، واعتبارها املعيار  
ضمون الروحي الذي ال غىن عنه للنفس األعلى لإلجنازات اإلنسانية، ألن ذلك يؤدي م إىل نسيان امل

لقد ربط اإلسالم بني اجلانبني الروحي واملادي للحياة ربطاً متداخالً وثيقاً، ليكون كل منهما . البشرية
واحلق أنه ال فصل يف اإلسالم . مصدر قوة لآلخر، وليكونا معاً أساس رفاهة اإلنسان وسعادته احلقيقية

دية، فكل اجلهود اإلنسانية املبذولة لتحقيق األهداف االقتصادية أو واملابني جوانب احلياة الروحية 
االجتماعية أو التعليمية أو العلمية هي جهود روحية بطبيعتها، طاملا أهنا متفقة مع نظام القيم 
اإلسالمي، وكل سعي لتحقيق حياة مادية طيبة لإلنسان نفسه أو لألسرة أو للمجتمع هو سعي ذو 

الصلوات، بشرط أن يمن القيم الروحية على اجلهود املادية، فبسبب إمهال البعد صفة روحية، كأداء 
الروحي للنفس اإلنسانية يف كل من الرأمسالية واالشتراكية، مل يتمكّن هذان النظامان يف الواقع من 

 .حتقيق أهدافهما املطلوبة

ع أن الوعي األخالقي إن اإلسالم مع ذلك ال يكتفي بالسمو الروحي للفرد واجملتمع فقط، فم
مهم، من حيث الدعم والقوة اللذان يوفّرمها لألنظمة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، فإن هذه 
األنظمة يف حد ذاا حتتاج باملقابل إىل أن تنظم بطريقة تؤدي إىل وجود أفراد يتمتعون باالستقامة 

دي إىل إحباط طموح األفراد يف أن يكونوا أمناء فاملناخ املستغل وغري العادل، ال بد وأن يؤ. اخللقية
كما أن نظاماً اقتصادياً غري متوازن ميكن أن خيلق تشكيلة واسعة من االحتياجات غري . وخملصني

املشروعة، ويزيد من حدة روح االقتناء لدى الناس، ويغرس فيهم اجلشع واحلسد، وجيعلهم أنانيني 
فإذا مت تنظيم اجلهاز . ياً للظلم يف توزيع الدخل والثروةوعدميي الضمري، فيصبحون مصدراً أساس

اإلنتاجي، وإصالح القيم االجتماعية، حبيث ميكن كبح غرائز األنانية للنفس من خالل نظرة أخالقية 
، وإذا كان من الصعب عليه أن يكون »اإلنسان االقتصادي«صحيحة، بقي اإلنسان إنساناً، ومل يولد 

أو متباهياً يف استهالكه، فإن ميل أغلب األفراد إىل حب االقتناء، ميكن أن عدمي الضمري يف كسبه، 
ينخفض اخنفاضاً كبرياً، حينما يدرك الناس أهنم لن حيرزوا مكانة أعظم باالستهالك املفرط، أو 

فإذا ما أَضعف النظام األخالقي يف اجملتمع مكانتهم، ومل يدعم . مبراكمة الثروة بطرق غري مشروعة
م املصريف إنتاج أو شراء سلع حب الظهور، أمكن تصعيد مساعي األفراد يف كل من الكسب النظا

 .واإلنفاق

وبناء على ذلك، فإن العنصر املهم الثاين لالستراتيجية اإلسالمية هو أهنا تقدم برناجماً إلعادة تنظيم 
ها من إحكام النسيج كل نواحي احلياة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وذلك لتمكين

فالتوزيع العادل للدخل والثروة على . األخالقي للمجتمع، ومن تنفيذ األهداف العزيزة على اإلسالم
 :سبيل املثال، وهو اهلدف الذي تدعيه كل األنظمة االقتصادية ال ميكن حتقيقه دون
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 مغزى، إال من اإلميان باألخوة اإلنسانية، وهو اإلميان الذي ال ميكن أن ينبع، ويكون له - أ
اإلميان باهللا الواحد اخلالق لكل البشر املتساوين أمامه، واملسؤولني عن كل أعماهلم 

 .1)(مسؤولية كاملة

نظام اقتصادي اجتماعي ال يؤمن بنظرية داروين االجتماعية، يف أن البقاء لألصلح، بل  - ب
عي القائم على جتمايعيد تنظيم اجملتمع على أسس أخالقية ترعى الترابط االقتصادي اال

 .العدالة والتعاون

مينع الظلم واالستغالل بكل أشكاله، مبا يف ذلك حترمي الربا،      نظام سياسي اجتماعي  -ج
وجيعل من الدعم املادي للضعفاء واملطحونني واجباً أخالقياً على األفراد واجملتمع 

رجيي كيف ميكن أن الكتاب سيزداد وضوحاً بالتدهذا يف ومع تقدم املناقشة . والدولة
 حنقق أهداف اإلسالم؟

ال شك أن اإلسالم يعترف باحلرية . والعنصر املهم الثالث لالستراتيجية اإلسالمية هو دور الدولة
فإن العمل األعمى لقوى السوق ال يكافئ بالضرورة تلقائياً . الفردية، ولكنه ال يقدس قوى السوق

فمن مسؤولية . تغالل، وال يساعد الضعفاء واحملتاجنياجلهد اإلنتاجي االجتماعي، وال يكبح االس
الدولة أن تلعب دوراً إجيابياً يف توجيه وتنظيم االقتصاد للتحقق من أن أهداف الشريعة قد حتققت 

يف االصطالح » التدخل«وهذا الدور اإلجيايب للدولة اإلسالمية، ليس مماثالً ملا يسمٰى خطأ بـ. بالفعل
تدخل، عالوة على ما فيه من داللة احتقارية، فإنه يوجه ضربة عنيفة اللتزام فاصطالح ال. الرأمسايل

وال شك أن . الرأمسالية مبدأ دعه يعمل، وهو املبدأ القاضي بأن الدولة املثلٰى هي اليت تلعب أقل دور
القوية تدخل الدولة قد يصبح استبدادياً، ولكن هذا ال حيدث إال إذا تدخلت الدولة حلساب املصاحل 

ورة، وبدون تعسف، فإن هذا التدخل املكتسبة، أما إذا تدخلت عند الضرورة، ويف حدود القيم املذك
 .ال ميكن إال إن يعزز املصلحة العامة

على الدولة اإلسالمية أن تلعب دوراً نشطاً، استجابة ألهداف النظام اإلسالمي، وذلك دون 
ويتعني أن يكون هناك .  تعريض الرفاه االجتماعي للخطرتضحية ال مسوغ هلا باحلرية الفردية، ودون

إجراء مهم لتقييد املصاحل الشخصية لألفراد بقيود أخالقية، ملنع الفرد من استغالل اجملتمع، أو التجاوز 
يف مصلحته اخلاصة، وحلماية الفرد من استغالل اجملتمع له، بالتعدي على حقوقه اخلاصة به، أو حرمانه 

 بني مصاحل كل من األفراد واهلدف من ذلك هو حتقيق توازن سليم. مار عمله ومهارتهمن التمتع بث

                                                 
. ، اختصار ددراسة للتاريخ(» أنه ال ميكن أن تقوم وحدة بني البشر دون عون اهللا«الحظ آرنولد توينيب حبق ) 1(

  ).106، ص 2م، جـ1957ونيفرسييت برس اكسفورد ي: سومرفيل لندن. س
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 وهذا جيعل الرقابة املباشرة وغري املباشرة، 1)( ]ال ضرر وال ضرار [واجملتمع، وفقاً حلديث الرسول 
رية مبا يف ذلك الرقابة على األجور واألسعار، ومبا يف ذلك التأميم، يف احلدود اليت تعترب ضرو

أما األدوات . للمصلحة الشاملة للمجتمع اإلسالمي، ويف حدود األدوات املتاحة للدولة اإلسالمية
اليت جيب استخدامها، وإٰىل أي مدٰى، فهذا ما حتدده إىل حد كبري الظروف، مع مراعاة املبادئ 

القضاء على احلرية التوجيهية للشريعة، وخاصة التزام الدولة اإلسالمية بالرفاه االجتماعي، بدون 
 .الفردية

ومن غري املمكن . وهكذا تبين املناقشة، الواردة أعاله، استراتيجية إصالح اجملتمع واالقتصاد
التعويل كلية على السوق، كما هو احلال يف الرأمسالية، كما ال ميكن التعويل كلية باملقابل على سلطة 

د، باعتباره خليفة اهللا يف األرض، يتعين الثقة به ذلك أن الفر. الدولة، كما هو احلال يف املاركسية
. وال بد من ذيبه اخللقي باستمرار، لكي يتمكّن من أداء دوره يف اخلالفة حق األداء. واالعتماد عليه

وعلى الدولة أن تتدخل تدخالً فعاالً يف . فبهذا ميكن آللية السوق أن تلعب دوراً ذا مغزى أعظم
غري أن االستئصال الفعال لكافة . منع االحنرافات، كل ذلك بغية حتقيق األهدافالتوجيه والتنظيم، و

خالل قوى السوق، أشكال الظلم واالستغالل ال ميكن أن يتحقق من خالل التربية األخالقية وال من 
فحسب؛ فحىت يف املناخ األخالقي العام، يستمر بعض األفراد يف االستخفاف بالقيم، وال تستطيع 

 .فبان ذلك أن الدور القوي النشط من جانب الدولة ال ميكن االستغناء عنه. وق تقوميهمقوى الس

وملا كان النظام النقدي واملصريف ليس جزءاً منعزالً يف االقتصاد، فإن إعادة تنظيمه يتعني أن 
تكون من املكونات املهمة للتغري الكلي، مبا يف ذلك التحول األخالقي، والتجدد االقتصادي 

وجيب أن نعلم بكل . فالدور اإلجيايب للدولة أمر ال غٰىن عنه. جتماعي، واإلصالح السياسياال
وضوح، أنه يف الوقت الذي ال ميكن فيه لألهداف اإلسالمية أن تتحقق دون متكني النظام النقدي 

ال  إهدافأواملصريف من أن يلعب دوره السليم على هدي التعاليم اإلسالمية من ناحية، فإن هذه ا
 .ميكن من ناحية أخرى أن تتحقق من خالل إعادة تنظيم اجلهاز النقدي واملصريف فحسب

على سبيل املثال، (هناك بعض العناصر املهمة يف استراتيجية إصالح النظام النقدي واملصريف 
اصر وهناك عن. ، وقد نص عليها القرآن والسنة)إبطال الربا وتطبيق مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة

أخرى ال بد أن تقوم بتصميمها البلدان اإلسالمية، حسب ظروفها وموقعها النسيب على طريق حتقيق 

                                                 
، »من بان يف حقّه ما يضر جباره«عن عبادة بن الصامت وابن عباس، يف سنن ابن ماجه، أبواب األحكام، باب ) 1(

انظر حيٰىي .  هذا احلديث أحد مخسة أحاديث يدور عليها الفقه*ويعترب القرشي. كذلك رواه أمحد والدارقطين
 .97ص ) ه1384القاهرة، املطبعة السلفية (خلراج، طبعة أمحد حممد شاكر بن آدم القرشي، كتاب ا

  . املُراجع-97 حاشية األستاذ أمحد شاكر، ص -راجع كتاب اخلراج ليحٰىي بن آدم. أبو داود:    الصواب*
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اهلدف، أما أجزاء االستراتيجية اليت نص عليها القرآن والسنة، فال ميكن االستغناء عنها، وال ميكن أن 
سيكون هو الدعم الذي تكون موضع خالف، وأما االختبار احلاسم للعناصر االستراتيجية األخرى، ف

فكلما كان الدعم . تؤمنه لالستراتيجية الشاملة للشريعة، واإلسهام الذي تقدمه لتحقيق هذه األهداف
وكلما كان اإلسهام أعظم جتاه حتقيق اهلدف النهائي، زادت الرغبة يف العناصر . الذي تقدمه أقوى

على أن هذه العناصر اليت . الفة للشريعةاالستراتيجية اليت هي من صنع اإلنسان، شريطة أال تكون خم
 .هي من صنع اإلنسان ال ميكن أن تصنع مرة واحدة إىل األبد، بل ال بد من حتسينها وتطويرها دائماً
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א א

 اــــــــربـــة الــيعـبــــط
 

إن طبيعة الربا االقتصادية االجتماعية، وهي واحدة من أهم اخلصائص اليت ال ميكن االستغناء 
وجيب أن تنفذ إىل كل . عنها يف جمتمع مثايل، جيب أن تكون منهج حياة، ال أن تظل ظاهرة منعزلة

فإذا وِجد الظلم يف جمال معني، فال . االقتصادي، والسياسياالجتماعي، و: جماالت التفاعل اإلنساين
كما أن فكرة واحدة على ضالل ال ميكن إال أن تترك بصماا . بد من أن ينتشر يف ااالت األخرى

وحىت يف جمال التجارة واالقتصاد، جيب أن تلتقي كافة القيم عند العدالة، . على مجيع األفكار األخرى
 .ا سبباً يف تقوية العدالة االقتصادية االجتماعية، ال سبباً يف إضعافها أو إلغائهالكي تكون مبجموعه

ومن أهم تعاليم اإلسالم يف إقامة العدالة، وإزالة االستغالل يف املعامالت، هو حترمي كل مصادر 
 ما فنهٰى القرآن املسلمني عن أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل مثال ذلك. اإلثراء غري املشروع

ما الذي تعنيه . 34، والتوبة آية 161، والنساء آية 29، والنساء آية 188جاء يف سورة البقرة آية 
فعالً كلمة الباطل؟ لقد أعطى كل من القرآن والسنة املبادئ اليت ميكن مبوجبها أن يعرف اتمع 

كسب أو يف متلّك أموال املسلم أو يستنتج معىن الباطل واحلق، أو املشروع وغري املشروع يف مصدر ال
إن أحد املصادر اخلطرية يف الكسب غري املشروع هو احلصول على أي كسب نقدي يف . اآلخرين

وميثل الربا يف منظومة اآلداب اإلسالمية . صفقة من الصفقات، بدون تقدمي قيمة مقابلة معادلة له
 .مصدراً بارزاً للكسب غري املشروع

وقد دعمنا وعززنا هذه املناقشة يف امللحق األول ذا . ة الربالذلك سنناقش يف هذا الفصل طبيع
، الذي استعرضنا فيه كل اآليات القرآنية يف الربا، يف حني أننا قدمنا يف القسم 1 -1الكتاب القسم 

ويف الفصل اخلامس، .  من امللحق عينة خمتارة من السنة والفقه يف هذا املوضوع3 -1، و2 -1
 الربا، وبينا كيف أن الربا ليس مصدراً لظلٍم عظيم فحسب، بل هو أيضاً سبب ذكرنا حكمة حترمي

يف سوء ختصيص املوارد، ويف منٍو ضالّ، ويف االضطراب االقتصادي، وعدد آخر من املشكالت 
 .االقتصادية

 حرمة الربا

هي مكية،  من سورة الروم و39، أوهلا اآلية )1 -1امللحق (ذكر القرآن الربا يف أربعة مواضع 
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 161وثانيها اآلية . ركّزت على أن الربا مينع عن الثروة بركة اهللا، يف حني أن الزكاة يضاعفها اهللا
من سوءة النساء، ونزلت يف أوائل العهد املدين، وفيها إدانة صارمة للربا، تتفق مع حترميه يف الكتب 

قرب من هؤالء الذين يأكلون أموال ويذكر القرآن هؤالء الذين يأخذون الربا بال. السماوية السابقة
) 132 -130(واملواضع الثالث هو اآليات . الناس بالباطل، ويهدد الفريقني بعذاب أليم من عند اهللا

من سورة آل عمران، وقد نزلت يف السنة اهلجرية الثانية أو الثالثة تنهٰى املسلمني عن أكل الربا إذا 
من سورة ) 281 -275(أما املوضع الرابع ففي اآليات ). باملعىن اإلسالمي الشامل(أرادوا الفالح 

البقرة، نزلت قبيل انتهاء بعثة الرسول عليه الصالة والسالم، وفيها تقريع شديد للذين يأخذون الربا، 
وإقامة متييز واضح بني البيع والربا، وأمر من اهللا للمسلمني بترك ما مل يسدد من الربا، وأن ال 

 .لقرض، بل التصدق به كله على املقترض إذا أعسريستردوا إال أصل ا

، بأجلى بيان ال من يأخذون الربا فحسب، بل كذلك من يعطونه، ومن كذلك أذن الرسول 
 مرة، أو 36حىت سوَّى بني آخذ الربا ومرتكب الزنا ) 1 -احلديث أ. (يكتبونه، ومن يشهدون عليه

 ).5 - وأ3 -األحاديث أ(ناكح أمه 

 معىن الربا

عد معرفة هذا احلكم القاسي يف القرآن والسنة على الربا، نرى من الضروري حتديد املدلول ب
 لكن اإلسالم مع ذلك مل .1)(الربا لغة يعين الزيادة أو اإلضافة أو النمو أو النماء. احلقيقي هلذا الربا

ملقرض على املقترض فالربا يف الشرع واالصطالح يعين العالوة اليت يشترط ا. مينع كل زيادة أو منو
وذا املعىن يكون للربا نفس مدلول الفائدة . 2)(دفعها مع أصل القرض ألجل القرض أو لزيادة مدته

األول ربا النسيئة، والثاين ربا : على أن للربا يف الشرع معنيني. 3)(بإمجاع الفقهاء كلهم بال استثناء

                                                 
 ص -14 ج-م1968دار صادر للطباعة والنشر، : بريوت(ظر كلمة ربا يف لسان العرب البن منظور ان) 1(

 -142، اجلزء العاشر، ص 1306 -الطبعة اخلريية: القاهرة(، وتاج العروس للزبيدي )307 -304
 -186 ص -1961مصطفى البايب احلليب : القاهرة(، واملفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين )143
  .واملعىن نفسه متفق عليه يف مجيع تفاسري القرآن). 187

انظر أيضاً . 304سبق ذكره، ص » احلرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو تجر به منفعة«يبين ابن منظور أن ) 2(
، وأحكام القرآن أليب بكر اجلصاص )2 -3 -1ملحق ( يف التفسري الكبري لفخر الدين الرازي 275: البقرة

 8، 7، 6، 5، 4انظر أيضاً البنود ). 4 -3 -1ملحق (، وأحكام القرآن البن العريب )3 -2 -1لحق م(
  .3 -1من امللحق 

، 2جـ) املكتبة التجارية الكربى، الطبعة اخلامسة، بدون تاريخ: القاهرة(الفقه على املذاهب األربعة للجزيري ) 3(
  .1 -3 -1وانظر أيضاً امللحق . 245ص 
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  .4)(الفضل

 ربا النسيئة

 مبعىن أجَّل، أخَّر، أَنظَر، وذلك إىل الوقت الذي يسمح فيه للمقترض لفظ النسيئة مشتق من نسأ،
. وذا ينطبق ربا النسيئة على فائدة القرض. املتفق عليه» العالوة«أو » اإلضافة«برد القرض مقابل 

. باوأحلَّ اهللا البيع وحرم الر من سورة البقرة 275وذا املعىن ورد لفظ الربا يف القرآن يف اآلية 
 -، احلديث ب2 -1امللحق ] (ال ربا إال يف النسيئة: [ إذ قالوهو أيضاً الربا الذي عناه الرسول 

1.( 

إن حترمي ربا النسيئة يعين أساساً أن التحديد املسبق لعائد إجيايب على القرض كمكافأة يف مقابل 
حمدد بنسبة مئوية من أصل وال فرق يف ذلك بني عائد ثابت أو . االنتظار أمر ال تسمح به الشريعة

القرض، وال بني مبلغ مقطوع يدفع مقدماً أو عند حلول األجل، أو يف صورة هدية أو خدمة ال 
 فمن املهم أن يالحظ هنا أن الشريعة ال ترى يف انتظار املقرض إىل حني استرداد . إال بشرطهاقَرض

هب مجيعاً على أن ربا النسيئة حرام وال خالف بني فقهاء املذا. القرض مسوغاً لفرض عائد موجب
وليس هناك أي جمال لالدعاء بأن احملرم هو . 6)( صارم، مطلق، جليوهذا التحرمي. 5)()3 -1امللحق (

 منع حىت اهلدية مهما صغرت، وكذلك أي خدمة أو حماباة توضع الربا ال الفائدة، ألن الرسول 
ما إذا كان العائد على رأس املال حيتمل أن أ). 6 - حىت ب3 -انظر األحاديث ب(شرطاً للقرض 

يكون موجباً أو سالباً، تبعاً للنتيجة النهائية للعمل، وهو ما ال يعرف مسبقاً، فإن هذا العائد يسمح به 
 .شريطة اقتسامه طبقاً ملبادئ العدالة اليت قررا الشريعة

 ربا الفضل

ة الفائدة فحسب، بل ينشد حموه أيضاً من إن اإلسالم ال ينشد حمو االستغالل املوجود يف مؤسس
يف بياهنا، ومع كل أشكال املبادلة التجارية اخلادعة والظاملة، تلك األشكال اليت توسع القرآن والسنة 

وربا الفضل هو املعٰىن الثاين الذي يشمله لفظ الربا، . ذلك يشملها اصطالح ربا الفضل مبعناه العام
فهو يغطي كل الصفقات احلاضرة اليت يقوم فيها أحد . لع يداً بيدونعثر عليه يف شراء وبيع الس

                                                 
لنسيئة يسمى أيضاً ربا الديون، أو الربا احملرم لذاته أو الربا اجللي، يف حني يسمى ربا الفضل أيضاً ربا ربا ا) 4(

  .البيوع، أو الربا احملرم حترمي وسائل، أو الربا اخلفي
» ة، أو حبة واحدأمجع املسلمون نقالً عن نبيهم أن اشتراط الزيادة يف السلف ربا، ولو كان قبضةً من علف«) 5(

، ص 3م، ج1967، دار الكتاب العريب، القاهرة، 3تفسري القرطيب، ط: قاله ابن مسعود رضي اهللا عنه
241.  

  .1 -3 -1وانظر امللحق . 245 ص 2 سبق ذكره ج–اجلزيري ) 6(
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 .*الطرفني بالدفع النقدي، واآلخر بالتسليم الفوري للسلعة

إذا متّت مبادلة كل من الذهب وقد نشأت مناقشة ربا الفضل من األحاديث اليت تقضي بأنه 
 -2األحاديث جـ(وري والتساوي والفضة والقمح والشعري والتمر وامللح ِجبنِسه وجب التقابض الف

األوىل ملاذا اقتصر النص على ستة أصناف فقط؟ والثانية . وينشأ عن هذه األحاديث مسألتان). 4جـ
 .ملاذا جيب التساوي بني البدلني

 مثة سلعتان متثّالن جبالء نقداً ِسلْعياً، يف حني *من األصناف الستة الواردة يف أحاديث ربا الفضل
حبث الفقهاء على مر القرون ما إذا كان ربا ومن ثَم . خرى متثل سلعاً غذائية رئيسةأن األربعة األ

الفضل مقتصراً على هذه السلع الست، أو ميكن أن ميتد ليشمل سلعاً أخرى، وإذا كان األمر كذلك، 
 .؟)علة القياس(فما العلّة املستخدمة يف حتقيق هذا الفرض 

 استنبط عموماً أن كافة السلع املستخدمة نقوداً تدخل يف وبوصف الذهب والفضة نقداً سلعياً،
فرأي يقول بأنه ملا كان بيع هذه . أما األصناف األربعة األخرى، فاآلراء فيها خمتلفة. نطاق ربا الفضل

، فإن كل السلع )املذهب احلنفي، واحلنبلي، واإلمامي، والزيدي(السلع األربع يتم بالكيل أو بالوزن 
ورأي ثاٍن يقول بأن هذه األصناف األربعة هي من . ذا ختضع ألحكام ربا الفضلاليت تباع هك

وهناك ).املذهب الشافعي واحلنبلي(األطعمة، فيدخل ربا الفضل يف كل السلع اليت هلا خاصية الطعام 
، )ال يصيبها التلف أو الفساد(قابلة لالدخار ) أقوات(رأي ثالث هو أن هذه السلع الزمة للعيش 

ومع ). املذهب املالكي(فإن كل السلع اليت حتفظ احلياة وتصلح للتخزين ختضع لربا الفضل وعليه 
 ذلك فإن املذهب الظاهري يقصر ربا الفضل على هذه السلع الست اليت ذكرها الرسول 

                                                 
ن يداً توسع الكاتب يف مفهوم ربا الفضل، ألن هذا املفهوم باملعٰىن االصطالحي هو الزيادة يف مبادلة املتجانسيي *

 غ ذهب فوراً، أو طغ قمح ووقية مقابل كغ قمح مع التقابض، أو كغ 102غ ذهب مقابل 100بيد، مثل 
أما الذهب بالفضة، أو القمح ). 6 و5 جـ-انظر امللحق األول(متر ونصف من التمر ولو اختلفا يف اجلودة 

رمبا يكون فيه حمرم آخر كالغنب . داًبالشعري، أو الذهب بالقمح فال يدخله ربا الفضل باملعىن االصطالحي أب
أما حديث غَبن املُسترِسل ربا، فهو إن صح مبعىن الربا اللغوي ال . الفاحش، لكن الغنب غري الربا يف االصطالح

 . املُراجع-االصطالحي، واهللا أعلم 
 ). ب يف امللحق الثالث–انظر رد املؤلف ا ( 

. لق بربا البيوع، ال بربا الفضل، ألن األول شامل لربا الفضل وربا النَّساء معاً احلقيقة أن األحاديث املعنية إمنا تتع *
وربا النساء يف االصطالح هو غري ربا النسيئة، فاألول يف البيع والثاين يف القرض، فالذهب بالذهب، أو الذهب 

أما الذهب . البدلَين فوراًأو القمح بالقمح، أو القمح بالشعري يدخله ربا النساء، إذا مل يتم تقابض بالفضة، 
 . املُراجع-بالقمح فال يدخله ربا النساء 

 ). ب يف امللحق الثالث–انظر رد املؤلف ا ( 
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 الذي بلغ هذا احلد من التقييد، وهم أقلية على كل غري أن هذا املذهب هو الوحيد. بالتحديد
اك رأي رابع، هو أن هذه السلع استخدمت نقوداً يف املدينة وما حوهلا، وال سيما بني وهن. 7)(حال

 .*8)(البدو، وذا يدخل ربا الفضل يف مبادلة أي سلعة مقابل نقود، أو أي سلعة تستخدم نقوداً

 إن هذه املناقشة كلها مل تسلّط مع ذلك الضوء على املعىن احلقيقي لربا الفضل، وهو ما ال ميكن
يصعب يف الظاهر أن نفهم ملاذا يرغب أحدهم يف مبادلة كمية . فهمه إال باإلجابة عن السؤال الثاين

؟ ما هو *نفسه وناجزاً بناجزمعينة من الذهب أو الفضة أو أي سلعة أخرى ِبمعاِدهلا من اجلنس 

                                                 
تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة : ، وسامي حمود250 -249 سبق ذكره، ص -اجلزيري) 7(

مصرف التنمية اإلسالمي : صري؛ ورفيق امل195 -194ص ) 1976عمان، مكتبة األقصى، (اإلسالمية 
  .173 -170، ص )1981مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية : بريوت(

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف : السودان( حبوث يف االقتصاد اإلسالمي -أمحد صفي الدين: انظر أيضاً) 8(
كتور حسن العناين وصل كذلك الد. غري أن الدكتور صفي الدين مل يقدم دليالً قوياً. 17 -4، ص )1978

علّة حترمي الربا وصلتها «انظر حبثه . إىل النتيجة نفسها اليت وصل إليها الدكتور صفي الدين، لكن مبنطق خمتلف
وميكن أن نقول أيضاً إنه حىت اإلمام ). االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، بدون تاريخ: القاهرة(» بوظيفة النقود

أمثاناً )  البر-الطعام(استخدموا السلع الغذائية ) وأهل خبارٰى(أن أهل مكة مشس الدين السرخسي قد ذكر 
  .21، ص 22ج ) 1978 - الطبعة الثالثة- دار املعرفة للطباعة والنشر-بريوت(انظر املبسوط ). نقوداً(

الذهب نسيئةً، أو هذا الرأي الرابع ليس صحيحاً، ألن اعتبار القمح نقداً كالذهب يفضي إىل حترمي بيع القمح ب  *
  .الذهب بالقمح سلَماً، مع أهنما جائزان بالنص واإلمجاع

وعندي أن هذا الرأي لو كان صحيحاً لَما خفي على األئمة الفقهاء الذين عرفوا أن بعض السلع تتخذ نقوداً  
سنت السنن، جواز احلنطة جتوز باحلجاز، اليت ا «: فيقول اإلمام الشافعي على سبيل املثال. يف بعض البيئات

 . املُراجع- 3/86انظر األم » مثن باليمن«، والذرة »ألهنما مثن باحلجاز(...)  والدراهم الدنانري
فال تتم العدالة يف مبادلة املتجانسين إال إذا احتد النوع . احلقيقة أن أحاديث ربا البيوع قد قررت املبادلة العادلة *

أما احلديث املتعلق مببادلة التمر بالتمر سواء بسواء ولو ). يداً بيد(والزمن ) سواء بسواء(والكم ) مثالً مبثل(
اختلف التمران يف النوع، فيعين أن املتبادلَين إذا مل يريدا أو مل يستطيعا توسيط النقود أو أي شيء آخر خمتلف 

وليس يعين هذا إهداراً . املقداركالشعري أو امللح مثالً، فعليهما أن يكفّا عن املبادلة أو يجرياها بال فرق يف 
لفروق النوع، كما فهم بعض العلماء، بل يعين أن هذه املبادلة خرجت خمرج اإلنسان من صاحب التمر اجليد 

فجاز . إىل صاحب التمر الرديء، وهذا مثل القرض لو خرج خمرج املعاوضة الدقيقة ملا جاز، ملا فيها من نساء
الثاين، ألنه من باب اإلحسان، فلو اشترط يف األول زيادة يف الكم مقابل فرق الفضل يف األول، والنَّساء يف 

اجلودة، واشترط يف الثاين زيادة يف الكم أو النوع يف مقابل النساء، لصار من باب املعاوضة الكاملة، ولصارت 
 .هذه  املعاوضة ِربوية حمرمة
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لُه جيب أن يكونا فالثمن ومقاِب. مطلوب أساساً هو العدالة والسلوك العادل يف املبادالت الفورية
، )بصرف النظر عن نوع النقود(عادلني يف كل الصفقات اليت يدفع فيها أحد الطرفني مبلغاً نقدياً 

 .9)(ويدفع اآلخر يف مقاِبلة سلعة أو خدمة

وأي شيء زيادة على ذلك يقبضه أحد الطرفني هو ربا فضل، وميكن تعريفه كما قال ابن العريب 
، فال تتحقق العدالة إال إذا تعادلت ِكفتا )4 -3 -1امللحق (» قابلها عوضكل زيادة مل ي«على أنه 

 هذه النقطة بأفضل طريقة، وقد شرح الرسول . امليزان حبمل قيمة واحدة من السلعتني املتبادلتني
حينما ذكر األصناف الستة املهمة، وأكّد على أنه إذا كانت إحدى كفيت امليزان حتمل أحد هذه 

. »مبثل وسواء بسواءمثالً «نت الكفة األخرى حتمل الصنف نفسه، فال بد أن يتم ذلك األصناف وكا
 تأكيداً ملبدأ العدالة، مل يشجع صفقات املقايضة، وطلب أن يبيع السلعةَ بنقد، مث حىت أن الرسول 

ن غري ويرجع هذا إىل أنه م. *)6، جـ5احلديثان جـ(يشتري ذا النقد السلعةَ اليت يحتاج إليها 
املمكن يف املقايضة أن يعرف املرُء، ما مل يكن خبرياً، املعاِدلَ الصحيح لسلعٍة معينٍة مبقياس سائر السلع 

وال ميكن أن حتسب املعادالت بني السلع إال على وجه التقريب، مما يؤدي إىل إحلاق بعض . األخرى
 . وقوع املبادالت غري العادلةهلذا فإن استخدام النقود يساعد على تقليل. الظلم بطرف أو بآخر

وعندئذ مييل . وذا املعىن، فإن كافة السلع اليت يتم تبادهلا يف السوق ميكن أن ختضع لربا الفضل
املرء إىل موافقة الفقهاء الذين مل يقصروا ربا الفضل على األصناف الستة املذكورة، ولكنهم حاولوا 

فكلما زادت ضرورة السلعة .  هلذه األصناف الستةتوسعة نطاقه على أساس بعض اخلصائص املالزمة
الغذائية، أو عظُمت احلاجة إليها حلفظ حياة الناس، عظُم الظلم الواقع يف املبادلة، وباملثل، فكلما 

                                                                                                                                            
والتساوي يف النوع واملقدار، تظهر يف الذهب وهناك حكمة أخرى ملبادلة املتجانسين مع وجوب التقايض  

دنانري رومية بدنانري فارسية، ويف الفضة بالفضة صرفاً إذا اختلفت : بالذهب صرفاً إذا اختلفت العملتان
 . املُراجع-دراهم برومية بدراهم فارسية : العملتان

 ). ب يف امللحق الثالث-انظر رد املؤلف ا( 
  .146 -141ص ) 1975 دار املعرفة، -بريوت(السياسة املالية يف اإلسالم : بانظر عبد الكرمي اخلطي) 9(
وحنن مع إمياننا بأن النقود تسهل املبادالت، من حيث .   شاع هذا القول بني املسلمني املعاصرين فقهاء واقتصاديني*

احلديث، والدليل عليه أن إحدى   مل يِرد ذلك يف  أهنا ترد أمثان السلع كلّها إىل مقياس واحد، إال أن الرسول
، )6 و5 جـ-انظر امللحق األول(ذكرت توسيط الدراهم، واألخرى ذكرت توسيط أي شيء آخر  الروايتني

فالتمر بامللح مقايضةٌ، ومع ذلك فهي . ألن الغرض هو حتقيق املعاوضة العادلة مع اخلروج من ربا الفضل احملرم
 .لَين على اآلخرجائزة، ولو كان هناك فضل يف أحد البد

وعلى هذا فإن استخدام النقود يكون من باب املصاحل املرسلة ألن األحاديث املذكورة مل تشهد هلا باالعتبار  
 . املُراجع-ولسنا حباجة لتحميل النصوص الشرعية معاين اقتصادية ال حتملها . وال باإللغاء
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زادت قابلية السلعة أو اخلدمة للوزن أو الكيل زاد تعرض املشتري أو البائع لربا الفضل، إذا مل يتم 
 .العادل يف مقابل البدل املقبوض من نقود أو سواهاتسليم الوزن أو الكيل 

وعليه فإن حترمي ربا الفضل يقصد به تأمني العدالة، وإزالة كل أشكال االستغالل من املبادالت 
ما أفضٰى إىل احلرام : االستغاللية، وإغالق كل األبواب اخللفية يف وجه الربا، ففي الشريعة اإلسالمية

، )املُسترِسل( بني الربا وغنب الرحل والساذج الداخل إىل سوق اهللا وقد ساوى رسول . 10)(حرام
، مما يعين أن )10، جـ9احلديثان جـ(يف املزادات بواسطة العمالء ) النَّجش(والتالعب باألسعار 

وملا كان من . واخلداع ليس إال من باب ربا الفضلاكتساب الزيادة النقدية من هذا االستغالل 
 أن الربا ميكن ارتكابه من ل الناس وغشهم بطرق خمتلفة عديدة، فقد بين الرسول احملتمل استغال

دع ما يريبك إىل ما ال [ فقال ولذا أمر رسول اهللا ). 5 -احلديث أ(أبواب عديدة، وبصور خمتلفة 
دعوا الربا «: وكذلك روي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال. 11)( ]يريبك
، وهو الكسب الشبيه »الشبهة«أو » الشك«والريبة من الرَّيب الذي يعين ). 1-األثر جـ(» والريبة

فيشمل كل كسب يأيت من الظلم أو من . بالربا، أو الذي يثري يف القلب الشك يف مشروعيته
 .االستغالل أو مما شابه ذلك

وأحلّ اهللا البيع وحّرم ذه اآلية وعلى هذا األساس، فإن ربا النسيئة وربا الفضل متناظران يف ه
ويف حني أن ربا النسيئة يرتبط بالقروض، وهو حمرم يف اجلزء ).  من سورة البقرة275اآلية  (الربا

وإذا كان البيع مباحاً يف . 12)(الثاين من اآلية، فإن ربا الفضل يرتبط بالبيع، ويتضمنه اجلزء األول منها
وملا كان الظلم املرتكب يف الربا قد يدوم .  شيء يف البيع مباحاألصل، إال أن هذا ال يعين أن كل

فهذا . أيضاً يف املبادالت التجارية، فإن ربا الفضل يتناول كل هذه الضروب من الظلم أو االستغالل
يتطلّب منع التالعب والغرر واملضاربة واحتكار البيع والشراء، كما يتطلب من كال الطرفني، املشتري 

كما أن من شأنه منع الغش يف الثمن أو يف اجلودة، ويف الكيل . رفة جيدة باألسعار السائدةوالبائع، مع
كما جيب أن متنع بشكل فعال كافة املمارسات التجارية اليت تؤدي إىل استغالل البائع أو . أو الوزن

                                                 
:  القاهرة- تفسري القرآن الكرمي-لفداء إمساعيل بن كثريأبو ا(يف تفسري ابن كثري ) 275:2(انظر تفسري اآلية ) 10(

  .)326، ص 1عيسى البايب احلليب، بدون تاريخ، ج
  .املصدر نفسه) 11(
 الطبعة -دار الكتب العلمية: طهران(يف التفسري الكبري لفخر الدين الرازي ) 275:2(انظر تفسري اآلية ) 12(

  .86، ص 7،ج )الثانية، بدون تاريخ
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 .13)(املشتري أو إىل تقييد املنافسة الشريفة

يف بضع كلمات، فإن ربا الفضل، إذ يدخل يف تشكيلة ولئن كان من املمكن تعريف ربا النسيئة 
وهذا ما دعا . واسعة من الصفقات واملعامالت التجارية، ليس من السهل تعريفه أو حتديد ِصفَته

-احلديث جـ(»  ومل يبينه لناقُِبض رسول اهللا «سيدنا عمر بن اخلطاب اخلليفة الثاين إىل أن قال 
1(*. 

واحلقيقة . بيعي، على سبيل الوقاية، هو االمتناع عن الربا وعن الريبة معاًلذلك كان رد فعله الط
 مل يبني ربا الفضل بالتفصيل املنشود، ومع ذلك فإن األمر ليس ضرورياً، ألن القرآن أن الرسول 

وهذا هو التحدي املستمر لكل املسلمني، يف أن . والسنة موجودان ملساعدة األمة يف هذا الباب
. عامالم االقتصادية فحصاً مستمراً يف ضوء التعاليم اإلسالمية، ويف إزالة كل ألوان الظلميفحصوا م

ذلك أنه يتطلب التزاماً كامالً، وإعادة بناء شاملة لالقتصاد كله يف . وهذا أصعب من إزالة ربا النسيئة
وإذا كان ربا النسيئة . مإن ذلك كله وال يزال إسهاماً فريداً لإلسال. اإلطار اإلسالمي لتأمني العدالة

معروفاً يف اجلاهلية، فإن اإلسالم قد جاء مبفهوم ربا الفضل تعبرياً عن تأكيده املستمر على مبدأ العدالة 
 .االقتصادية واالجتماعية

 قروض االستهالك واإلنتاج

، ألن القروض كانت استهالكية، احتج بعضهم بأن الفائدة كانت حمرمة يف عهد الرسول 
هذا االحتجاج باطل ألنه مبين على .  عليها كانت سبباً يف إعنات املقترضني الفائدة اليت فُِرضتوألن

ففي العهد النبوي، صار اتمع اإلسالمي يرضٰى بالعيش اليسري، وجيتنب . 14)(أساس خاطئ يف الواقع
                                                 

» النجش«مت حظْر عدد من البيوع يف الشريعة، بغرض احلفاظ على حق املشتري والبائع، من ذلك لقد ) 13(
وهو (، وبيع احلاضر للبادي، وتلقي الركبان )غش الزبون الساذج(، وغنب املُسترِسل )التالعب والتواطؤ(

سعار مبا ال تسيغه ظروف يتضمن التواطؤ على احتكار الشراء أو البيع، أو االستغالل دف خفض أو رفع األ
). بيوع تنطوي على جهالة أو مضاربة أو قمار(، والغرر، واحملاقلة، واملنابذة، واملالمسة، واملزابنة )السوق

  .)291 -283 و278 -273، ص 2انظر على سبيل املثال اجلزيري، سبق ذكره، ج (
لف فيه الفقهاء هو على األصناف الستة الواردة  احلقيقة أن تعريف ربا الفضل ليس صعباً، لكن الصعب الذي اخت *

وقد سبق أن بينا أن ربا الفضل احملرم هو الزيادة يف . يف احلديث، أي ما جيب إحلاقه ا من أصناف أو ال جيب
 . املُراجع- مبادلة املتجانسين يداً بيد

 ). ب يف امللحق الثالث-انظر رد املؤلف ا( 
يشمل الفائدة جبميع » الربا«سالمي يف الباكستان بوضوح عن رأيه بأن مصطلح كما عبر جملس الفكر اإل) 14(

مظاهرها، سواء أُخذت على قروض استهالكية أو قروض إنتاجية، وسواء كانت هذه القروض قروضاً 
شخصية أو قروضاً جتارية، وسواء كان املقترض من احلكومات أو األفراد أو الشركاء، وسواء كان سعر 
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 إلشباع فلم يكن هناك ما يدعو لالقتراض، ال للتباهي وحب الظهور، وال. االستهالك املفرط
كما متّ تنظيم هذا اتمع تنظيماً مناسباً لسد احلاجات . 15)(حاجات استهالكية غري ضرورية

وحىت لو افترضنا أنه كانت هناك بعض القروض . األساسية للفقراء، واملُعسرين نتيجة كوارث طبيعية
غ، وتمنح غالباً يف صورة االستهالكية، فإن هذه القروض ال بد وأهنا كانت حمدودة العدد وقليلة املبل

 :لقد صدق العالمة الشيخ حممد أبو زهرة رمحه اهللا عندما قال. قروض حسنة

ال دليل مطلقاً على أن ربا اجلاهلية كان لالستهالك، ومل يكن لالستغالل، بل الفرض الذي جيد «
فإن أحوال العرب ومكان مكة واجتار القرض كان لالستغالل،  الباحث مستنداً له من التاريخ هو أن

 .16)(»قريش، كل ذلك يسند هذا الفرض، وهو أن القرض كان لالستغالل، ومل يكن لالستهالك

واآلية القرآنية اليت تدعو للتصدق بأصل القرض على ذوي العسرة ال تقصد قروض االستهالك، 
عض اخلسائر، فيعجز حىت عن بل تقصد أساساً القروض التجارية الربوية، حيث يصادف املقترض ب

 .*سداد أصل القرض، دع عنك الفائدة

إن احلجة القائلة بأن الفائدة ال تضر إال من يقترض حلاجات استهالكية ال تقوم على أساس 
أما االقتراض لسد . سليم، ألن من واجب اتمع اإلسالمي سد احلاجات االستهالكية املُِلحة للفقراء

كية غري امللحة، فهو حيتاج إىل حتكّم وتنظيم، كما هو مبني يف موضع آخر من هذا احلاجات االستهال
ومن هنا فإن االقتراض يف اتمع السلم ال بد وأنه كان يكون إذن ألغراض جتارية إال حد . الكتاب
 .كبري

قرآين بني ، وأن نفهم التمييز الإمنا البيع مثل الرباوذا نستطيع أن نفهم حجة عرب اجلاهلية 

                                                                                                                                            
: إسالم أباد(انظر تقرير جملس الفكر اإلسالمي عن إلغاء الفائدة من االقتصاد . نخفضاً أو مرتفعاًالفائدة م

  .1، ص )م1980احلكومة الباكستانية، 
  .54 -53، ص )م1970دار البحوث اإلسالمية، : الكويت(حملمد أبو زهرة » حبوث يف الربا«انظر ) 15(
أن اجلزم بأن االئتمان «يد أن نبين أن إبراهام يودوفيتش قد ذكر وقد يكون من املف. 53املصدر نفسه، ص ) 16(

يف العصور الوسطى مل يكن إال من أجل االستهالك، دون اإلنتاج، ال ميكن الدفاع عنه وفق حالة الشرق 
برينستون / ، الشركة والربح يف اإلسالم يف العصور الوسطٰى، برينستون نيوجرسي»األدىن يف العصور الوسطٰى

  .86، ص )م1970يفريسييت برس، يون
  ال نوافق الكاتب على هذه احلجة، إلن إعسار من يقترض ألغراض استهالكية ضرورية أكثر احتماالً من إعسار  *

هذا وقد بينا بعض احلجج املفيدة للقارئ يف مقالنا مبجلة األمة القطرية، العدد . من يقترض ألغراض إنتاجية
 . املُراجع- 67 -62ص م، 1985 -ه 1405 لعام 55

 ). يف امللحق الثالث2انظر رد املؤلف ( 
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ففي البيع أو التجارة كما يتوقّع صاحب املشروع حتقيق ربح، يواجه خماطرة تكبد . البيع والربا
هذا يف حني أن الفائدة، على النقيض من ذلك، حتدد مسبقاً مببلغ إجيايب، بغض النظر عن . خسارة

كبري على عوامل ال سيطرة نتيجة املشروع النهائية، هل هي إجيابية أم سلبية، وهو ما يعتمد إىل حد 
وقد تساءل اإلمام الرازي نفسه عن مكمن اخلطأ يف الفائدة على قرض . املشروع عليهالصاحب 

إن هذا «: يستخدمه املقترض يف جتارة يكتسب من ورائها رحباً، فكتان له جواب دقيق النظر، قال
هم الزائد أمر متيقَّن، فتفويت االنتفاع الذي ذكرمت أمر موهوم، قد حيصل وقد ال حيصل، وأخذ الدر

 .17)(»املتيقن ألجل األمر املوهوم ال ينفك عن نوع ضرر

وعلى هذا فإن الربا يتعارض تعارضاً أساسياً مع مبدأ إسالمي مهم، وواضح، وصريح، هو مبدأ 
س هلم إال ومن هنا فإن املمولني الذين ال يرغبون يف حتمل املخاطرة لي. العدالة االقتصادية االجتماعية

أما هؤالء الذي يصرون على أخذ الربا متجاهلني حرمته، . احلصول على أصل القرض فقط ال أكثر
 .فقد صرح القرآن الكرمي بأهنم حياربون اهللا ورسوله

 إبطال الربا، وأبطل ربا عمه العباس بن عبد املطلّب ويف حجة الوداع، أعلن الرسول 
ومل تقترض هذه القبيلة . ا على قروض جتارية ممنوحة لقبيلة بين ثقيف، وكان هذا رب)2 -احلديث أ(

ومل تكن تلك حالة واحدة أو . 18)(من العباس وغريه إلشباع حاجات استهالكية، بل لتوسعة جتارا
بل إن العديد من أفراد . حاالت نادرة، لكنها كانت من الصور السائدة لتمويل التجارة يف تلك األيام

ين كانوا يتمتعون مبهارة جتارية أسسوا يف كثري من األحيان شركات كبرية، واقترضوا هلا القبائل الذ
األموال من بعض أفراد قبيلتهم، أو من قبائل أخرى صديقة وذلك للقيام بأعمال ذات حجم كبري ال 

إن بطء ف. تسمح ا مواردهم، ومل يتمكّنوا من إقامة رحالت جتارية كثرية إىل اخلارج شرقاً وغرباً
وسائل االتصال، وصعوبة التضاريس، وقسوة املناخ قد قصر نشاطهم األساسي يف القوافل على 

ومن أجل ). 2: 106القرآن الكرمي (رحلتني يف كل عام، إحدامها يف الصيف واألخرى يف الشتاء 
 خارجها، ذلك كانوا جيمعون ما ميكنهم مجعه من األموال لشراء املنتجات من داخل البالد وبيعها يف
وأغلب . والعودة باملستوردات الضرورية إلشباع احلاجات الكلية تمعهم خالل فترة حمددة

الواردة يف التفاسري ما هي إال قروض كانت تتقارضها القبائل، وكانت ) اجلاهلية(املعامالت الربوية 

                                                 
  .87الرازي، سبق ذكره، ص ) 17(
هل يتصور عاقل أن العباس «: ويتعجب الشيخ أبو زهرة يف هذا الصدد قائالً. 54أبو زهرة، سبق ذكره، ص ) 18(

  .»!ابن عبد املطلب جييئه حمتاج إىل القوت أو اللباس، فال يقرضه إال بربا؟
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بوي من هذه العالقات فلما جاء اإلسالم ألغٰى العنصر الر. 19)(تضامنية كبريةكل قبيلة تعمل كشركة 
وأعاد تنظيمها على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة، فحصل املمول على سهم عادل، ومل يتعرض 

 .صاحب املشروع لوطأة الظروف املعاكسة، كالسطو على القافلة خالل الرحلة

 مالحظات ختامية

ظام اقتصادي، تنمحي منه كل لقد هنى القرآن الكرمي هنياً مغلظاً عن الربا، ذلك ألنه ينشد إقامة ن
ضروب االستغالل، فمن الظلم أن يكون للممول ضمان احلصول على مردود إجيايب، دون أي عمل 

، مع حتمله مشقّة إدارة العمل، ضمان )املنظم(وال اشتراك يف املخاطرة، يف حني ال يكون لرب العمل 
رب املال :  ينشد إقامة العدل بني الطرفنيال ريب أن اإلسالم. احلصول على مثل هذا املردود اإلجيايب

 .ورب العمل

بعد هذا البيان، من الصعب أن نتصور شخصاً يستحلُّ الفائدة ويربر وجودها يف اتمع 
ولئن صعب على البعض أن يفهم حكمة التحرمي، فما ذلك إال لغياب النظرة الكلية إىل . اإلسالمي

ية املبدأ الراسخ، مبدأ العدالة االقتصادية االجتماعية، جمموع القيم اإلسالمية عموماً، ومدى أمه
إن أي حماولة للنظر إىل حترمي الربا على أنه أمر منعزل، أو على أنه . والتوزيع العادل للدخل والثروة

ليس جزءاً من النظام االقتصادي اإلسالمي، بآدابه وأهدافه وقيمه الشاملة، من شأهنا أن حتدث 
 .التباساً

 

 

                                                 
من أجل عرض واقعي وممتاز حول املوضوع، مع بيان عدة مصادر أولية قوية، انظر مفيت حممد شافعي، مسألة ) 19(

؛ وانظر أيضاً أبو زهرة، سبق ذكره، ص 23 -18، ص )ه1374إدارة املعارف، : كراتشي) (باألردية(الربا 
54- 55.  
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א א

 ديــــــلبالــــ
 

تتوقف قوة اتمع وحيويته على قدرته على تلبية حاجات أفراده وأفراد اتمعات األخرى، من 
وال يتطلب إنتاج وتوزيع هذه السلع واخلدمات موارد مالية فحسب، بل يتطلب . السلع واخلدمات

زيج األمثل من هذه املوارد، لذلك ال بد وال ميلك كل فرد امل). مهارة وإدارة(كذلك موارد بشرية 
وملا كان اإلسالم مينع اإلكراه، كان ال بد . من جتميعها من أي مكان تتوافر فيه لسد حاجات اتمع

من أن يتم التجميع بأسلوب تنظيمي يقوم على اإلحسان أو على العدل، فكيف ميكن ترتيب هذا 
 :على مبدأينالتجميع يف ظل إلغاء الفائدة؟ يقوم البديل 

لكن ملا كانت امللكية اخلاصة يف . أن اإلسالم يعترف بالدور املشروع للقطاع اخلاص: األول
فسيادة . اإلسالم ليست كحيازة وديعة من ودائع اهللا، فإن صاحبها ليست له عليها حقوق مطلقة

 ميكن جتاوزه، وهو القيم األخالقية، واألمر بتحقيق العدالة االقتصادية االجتماعية، واهلدف الذي ال
وذا . هدف حتقيق الفالح االجتماعي العام، كل ذلك يفرض عدداً من القيود على امللكية اخلاصة

يكون من الطبيعي واحملتم على الدولة اإلسالمية أن تنهض بدوٍر بناء يف حتقيق هذا الفالح، بل ميكنها 
 ومع ذلك فإن هذا ال يعين الدعوة إىل .أن تضع حتت إدارِتها ما تراه ضرورياً للمصلحة العامة

االستبدادية، أو إىل حتقيق درجة عالية من التدخل احلكومي، ألن نطاق احلرية الفردية يف اإلسالم 
 .1)(نطاق أوسع يف إطار األهداف والقيم اإلسالمية

رأس لكن العائد على .  هو أن اإلسالم يعترف قطعاً بأن رأس املال من عناصر اإلنتاجوالثاين
املال ال ميكن حتديده إال بعد حساب كافة التكاليف، ألن هذا العائد قد يكون إجيابياً أو سلبياً، 
واإلسالم مينع أي حتديد مسبق ملعدل عائد إجيايب يف صورة فائدة، ويقضي باقتسام الربح واخلسارة 

 نصيبه يف رأس بطريقة عادلة، حيث يكون لرب املال نصيب يف اخلسائر، إذا وقعت، يتناسب مع

                                                 
عيسى : القاهرة(لالطالع على دراسة جيدة حداً للموضوع، انظر سيد قطب، العدالة االجتماعية يف اإلسالم ) 1

دار التعارف : بريوت( اقتصادنا -؛ وحممد باقر الصدر162 -109، ص )1964البايب احلليب، 
ة يف الشريعة اإلسالمية امللكي: ؛ وعبد السالم العبادي572 -563، ص )1981، 14 الطبعة -للمطبوعات

  .439 -426، ص 1، ج )1974مكتبة األقصى، : عمان(
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 .املال، إذا ما أراد أن يكون له نصيب يف الربح

 التمويل باملشاركة يف رأس املال

البديل األول هو اقرض احلسن، والبديل . وعلى هذا فإن هناك بديلني فقط، للقرض الربوي
 والقرض احلسن هو القرض الذي يرد إىل املقرض عند. اآلخر هو التمويل باملشاركة يف رأس املال

وقد أوضحنا سابقاً . اية املدة املتفق عليها، دون أي فائدة أو نصيب يف أرباح التجارة أو خسائرها
أن هذا التمويل ال ميكن أن يمنح إال على أساس اإليثار، ألن اإلسالم ندب إليه، وكان متوافراً على 

ص بشكل عام، إما الدوام يف العامل اإلسالمي، لكن يف حدود ضيقة ولفترات قصرية، وهو خيص
وعليه فإن هذا النوع من التمويل ال يشكل . لتمويل األعمال الصغرية، أو لتفريج كُرب األفراد

 .مصدراً مهماً من مصادر التمويل التجاري

ويعين هذا أن نسبة كبرية من متويل األعمال يف االقتصاد اإلسالمي جيب بالضرورة أن تأخذ 
. يث يسهم املمول يف أرباح وخسائر املشروع املستفيد من التمويلطريق املشاركة يف رأس املال، ح

ويف هذا النوع من التمويل يوزع املردود توزيعاً عادالً على االستثمار الكلي، بني املمول وصاحب 
املشروع، وحيمل املمول أيضاً نصيباً من خماطر االستثمار، بدالً من حتميل رب العمل عبء هذه 

 .املخاطر كلها

والتمويل باملشاركة يف رأس املال يكون إما ملدة غري حمددة، كما هو احلال يف أسهم شركات 
، كما هو احلال يف )قصرية أو متوسطة أو طويلة(املسامهة أو شركات التوصية، أو يكون ملدة حمددة 

 .القروض، والسلف، والسندات احلكومية وغري احلكومية

ل على أساس اقتسام الربح واخلسارة، وليس من املمكن وملا كان من املمكن تقدمي رأس املا
تقدميه على أساس الفائدة، فإنه يأخذ حكم التمويل باملشاركة املوقوتة، ويصبح مستحق السداد بنهاية 

فال يعطي لصاحبه امتيازاً على . فترة حمددة، وهذا التمويل ليس له نفس مفهومه يف االقتصاد الرأمسايل
 . السداد، فيكون بذلك كالشركة ال كالقرضأصول الشركة عند عدم

إن فقدان هذا االمتياز على موجودات املشروع املتمول، مع وجوده يف حالة القرض الربوي، قد 
. جيعل املمولني أكثر اهتماماً عند تقومي احتماالت مشروع النجاح، وأكثر حذراً عن منح التمويل

ل متوسط أو طويل األجل دون املشاركة يف امللكية ومن الصعب يف اقتصاد إسالمي العثور على متوي
وال ميكن ألي شخص أن . واإلدارة، فيقترن التوسع يف العمل اقتراناً وثيقاً بتوزيع امللكية واإلدارة

وذا فإن ملكية املشروع ومثاره . دخالً من مدخراته دون أن يتحمل نصيبه من خماطر العمليكسب 
 .قتصاد اإلسالمي أوسع مدى من توزيعها يف النظام الرأمسايلوخماطره يصبح توزيعها يف اال
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وهذه . إن هناك ثالث فئات من الذين يسعون للحصول على أموال إلشباع حاجام التمويلية
 :الفئات الثالث هي

 املستثمرون يف القطاع اخلاص الذين يبحثون عن أموال لتوسعة أعماهلم؛ )1(

 ون عن متويل حاجام االستهالكية؛املقترضون يف القطاع اخلاص الذين يبحث )2(

 .احلكومة اليت تسعٰى لتمويل عجوز موازناا )3(

فهل ميكن إشباع حاجات هذه الفئات الثالث على أساس التمويل باملشاركة يف رأس املال؟ إن 
 أما استخدامه لسد حاجات .2)(هذا الفصل ال يتناول إال التمويل باملشاركة يف نطاق القطاع اخلاص

لكني واحلكومات وحدود هذا االستخدام فإا قضايا نوقشت يف مواضع أخرى من هذا املسته
 .الكتاب

  قنوات املشاركة

إن القنوات اليت ميكن أن جيري فيها االستثمار باملشاركة يف جمتمع إسالمي هي نفسها املوجودة 
كذلك . كات املسامهةوشر) املضاربة والشركة(يف أي جمتمع آخر، وهي امللكية الفردية واملشاركات 

ً مهماً يف االقتصاد اإلسالمي النسجامه مع نظام القيم  فإن التعاون ميكن أيضاً أن يلعب دورا
وقد ذكرنا أدناه بعض املبادئ لكل شكل . اإلسالمي، وإلسهامه املعترب يف حتقيق أهداف هذا النظام

وملزيد من . ام املصريف اإلسالميمن هذه األشكال التنظيمية، وذلك يف احلدود الالزمة لدراسة النظ
التفاصيل حول املضاربة والشركة ودور التعاون يف االقتصاد اإلسالمي، ينظر امللحق الثاين من هذا 

 .الكتاب

 امللكية الفردية) 1(

ورمبا ميكنه استكمال موارده . وهنا يعتمد صاحب املشروع اعتماداً أساسياً على ماله وإدارته
تريان بالنسيئة اليت لعبت دوراً كبرياً يف اتمع اإلسالمي يف املاضي، وتكاد تصبح املالية عن طريق املش

                                                 
من أجل مناقشة نظرية لكيفية إحالل الربح حمل . تتعلق املناقشة التالية أساساً باجلوانب العملية للموضوع) 2(

 يف ضياء الدين )نظرة إسالمية إىل اقتصاديات احلسم يف تقومي املشروعات«الفائدة، انظر حممد أنس الزرقاء 
، )1983إسالم أباد، معهد الدراسات السياسية (السياسة املالية وختصيص املوارد يف اإلسالم : أمحد، ورفاقه

معدل «نقوي حول . ح.ن. مناقشة دقيقة لبحث س-انظر أيضاً للدكتور أنس الزرقاء. 251 -203ص 
اقتصاديات النقود ): حمرر( حممد عارف ، يف»الفالئدة وفاعلية التخصيص بني األزمان يف اقتصاد إسالمي

، ص )م1982 جامعة امللك عبد العزيز، -املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي: جدة(واملالية يف اإلسالم 
98- 106.  
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فإن معظم املوردين مينحون ديوناً . مصدراً مهماً لرأس املال قصري األجل حىت يف البلدان الرأمسالية
وقد . املبيعاتومصلحة املورد يف ذلك هي زيادة . جتارية بالطبع لكل جتار التجزئة إذا كانوا أهالً هلا

أجاز أغلب الفقهاء الفرق بني الثمن املؤجل واحلال لتغطية التكاليف اإلضافية خلدمة املبيعات 
هذه املفاضلة يف الثمن، ألا ميكن أن تؤدي إىل ضرب لكن بعض الفقهاء عارضوا بشدة . 3)(املؤجلة

ا النظر عن جواز فرق الثمن بني وحىت لو غضضن. *4)(من الفائدة، وتفتح باباً مستتراً للتمويل الربوي
املعجل واملؤجل، لن يكون من الصعب تطبيق مبدأ املشاركة يف الربح، وفق صيغة يتفق عليها، على 

 .السلع املبيعة، والفرق بني سعر اجلملة لدى املوردين وسعر املفرق

جل مشتريات فإذا احتاج صاحب املنشأة الفردية إىل موارد إضافية كبرية احتياجاً مؤقتاً من أ
من أفراد آخرين، أو من شركات حمددة أو فُرص مرحبة، فإنه قد حيصل على األموال الضرورية 

ويف هذه احلالة تتحول . أخرى، أو من مؤسسات مالية على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة

                                                 
، واالحتاد الدويل 15 -12ص ) 1981 -1980الكويت، بيت التمويل الكوييت، (انظر الفتاوى الشرعية ) 3(

، 386 -384، ص )1982: القاهرة(، املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية للبنوك اإلسالمية
ولالطالع على اآلراء الشرعية عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الرمحن تاج، اليت تؤدي فرق الثمن بني البيع 

) أغسطس( عدد آب -املعجل واملؤجل، انظر جملة االقتصاد اإلسالمي اليت يصدرها شهرياً بنك ديب اإلسالمي
  .475 -474، ص 1982

عارض الشيخ أبو زهرة معارضةً شديدةً الرأي القائلَ جبواز فرق الثمن بني البيع احلالِّ واملؤجل، وأيد رأيه ) 4(
 -58، ص 1970دار البحوث العلمية، :  الكويت-انظر حبوث يف الربا(ببعض النقول من أيب بكر الرازي 

60.**(  
 الدالة على أن الشارع أعطى للزمن قيمة مالية يف املعاوضات ما جاء يف أحاديث ربا البيوع من  من الرباهني*

. يف مبادلة الشيء ِبِجنسه) مثالً مبثل، سواء بسواء، يداً بيد(اشتراط التساوي يف النوع واملقدار والزمن 
ن يف القرض فلم يعطَ قيمة مالية يف الدنيا، أما عنصر الزم. فالتساوي ال يتم بني البدلَين إال باحتاد زمن التقابض

وملا أجازت الشريعة البيوع املؤجلة عرفنا أن الزيادة . ألن القرض معاوضة ناقصة تتم بالثواب يف اآلخرة وتزيده
هذا وقد صرح الفقهاء بأن للزمن حصة من . للتأجيل جائزة، ألن أساس البيوع هو املعاوضة العادلة يف الدنيا

 كما جعلوا من حكمة السلَم ارتفاق البائع بالثمن املعجل، وارتفاق املشتري برخص املبيع املؤجل، وقد الثمن،
القطرية، العدد » األمة«وانظر مقايل القول الفصل يف بيع األجل، يف جملة . فصلت املوضوع يف حبث مستقل

 . املُراجع- 59 -54م، ص 1986 -ه 1406 لعام 61
 ). امللحق الثالث يف3انظر رد املؤلف ( 
لكنه . مل يعترض الشيخ أبو زهرة على زيادة الثمن لألجل يف البيع، فهذا موضع اتفاق بني مجهور الفقهاء** 

، وكان غرضه من كل هذا دحض احتجاج من حيتج )ضع وتعجل(اعترض على احلطّ من الثمن لقاء التعجيل 
  . املُراجع- جبواز زيادة الثمن لألجل، بغية استباحة ريا القرض
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 طبيعة مالئمة، أما إذا كانت حاجته املالية ذات. ملكيته الفردية إىل شكل تنظيمي آخر هو املضاربة
فإنه قد يدرس مسألة إشراك آخرين يف عمِله، فيستفيد من املضاربة أو الشركة، حسب حاجته، هل 

وقد يدرس أيضاً . 5)(هي حاجة مالية فقط، أم هي حاجة إىل قدرة إدارية الستكمال موهبته التجارية
 .مسألة تكوين شركة مسامهة خاصة أو عامة

عمال يف اتمع اإلسالمي ليس مضطراً لتقييد طموحاته مباِل نفِسن املقصود من ذلك أن رجل األ
فحىت لو مل يكن التمويل الربوي متاحاً، فإن باستطاعته توسيع جتارته باجتذاب املال على . فقط

فليس على رب العمل فيه أن . وهذا يف الواقع أفضل له وللممول من حيث العدالة. أساس املشاركة
 مسبقاً بغض النظر عن نتيجة عمله، وال على املمول أن يقبض عائداً منخفضاً، حىت يدافع عائداً حمدداً

ومبا أن النتيجة النهائية للعمل غري معلومة فإن أي واحد من . لو أحرزت التجارة أرباحاً مرتفعة
م الطرفني، رب العمل أو رب املال، يعاين من الظلم إذا كان الترتيب قائماً على الفائدة، واإلسال

 .ينشد إزالة الظلم

إن امللكية الفردية كشكل من أشكال تنظيم املشروعات، مع التمويل باملضاربة، جيب تشجيعها، 
 وهذا الشكل التنظيمي حيقق التوظيف الذايت، وميكن رب . ألا تساعد على حتقيق أهداف اإلسالم

 من تركُّز السكان يف عدد قليل من العمل من اإلقامة يف مدينته أو قريته، مما يساعد بدوره على احلد
ويؤدي إىل جتارة وصناعة وزراعة صغرية احلجم، مما ينشأ عنه توسيع قاعدة . املدن أو املراكز الكربى

كما أنه يغري برفع الكفاءة، حلرص كل صاحب عمل على . امللكية، والتقليل من تركيز الثروة
 املنافسة، لكن لتجنب آثارها املعاكسة على وهو مشجع أيضاً على. مصلحته اخلاصة يف جناح عمله

اتمع، ميكن أن تأخذ هذه املنافسة شكالً صحياً، بإقامة تعاونيات ألرباب العمل حسب املنطقة أو 
 .حسب العمل، ملساعدم وحللّ مشكالم املشتركة وفق روح اإلسالم

 املشاركة) 2(

 .مها املضاربة والشركة: ينيتأخذ املشاركة يف اتمع اإلسالمي أحد شكلني فقه

وهي شكل من أشكال تنظيم املشروعات، حيث يقوم رب العمل باإلدارة، بينما : املضاربة -أ
ل ويقوم صاحب املا. يؤمن املوارد املالية من اآلخرين، مقتسماً معهم األرباح بنسبة يتفق عليها

وهو املالك الكلي أو . مراً ال مقرضاًبوصفه مستث) املنظم(بتمويل عمل املضارب ) املمول أو املستثمر(
ويدير املنظم أموالَ االستثمار . اجلزئي للمشروع، ويسهم يف خماطره، بنسبة حصته يف جمموع التمويل

                                                 
هذه االصطالحات، كما هو مبني يف امللحق األول مل يعرفها الفقهاء تعريفاً حمكماً، لكن ليست هلا أمهية حامسة ) 5(

  .يف هذا التحليل
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فإذا كانت املضاربة مرتبطة ببضائع معينة، أو . اليت يضعها املمول حتت تصرفه، طبقاً التفاق املضاربة
لدخول فيها ملدة مؤقتة، فإا تنحلُّ مبجرد انتهاء غَرضها، أو عند مبشاريع استثمارية حمددة، أو مت ا

فإذا كانت ملدة غري حمددة، فإا تبقى قائمة، مامل يعلم أحد الطرفني اآلخر برغبته يف . انقضاء مدا
 انظر امللحق الثاين حول طبيعة املسؤولية يف كلٍّ(ومسؤولية املمول حمدودة برأس ماله ال أكثر . حلّها

 ).من املضاربة والشركة

وبناء على حكمة حترمي الربا، مل يسمح الفقهاء ملنظم العمل بعائد حمدد يف مقابل خدماته اإلدارية 
فإذا كانت هناك خسارة فال حيصل على أي مكافأة، وتكون خسارته هي كلفة الفرصة . والتنظيمية

، وذلك بنسبة سهمه إىل جمموع * املالويسهم يف اخلسارة إذا كان له سهم يف رأس. البديلة خلدماته
وهذا احلكم . رأس مال املشروع، ألن اخلسارة بإمجاع الفقهاء تعد تآكالً يصيب رأس مال الشركة

يناسب متاماً منطق النموذج اإلسالمي لالقتصاد الالربوي، ويعين أن املضاربة هي عالقة بني االستثمار 
القة بني مقرض ومقترض، إذا ما أخذنا بعني االعتبار املدلول ، وليست ع)أي املال والعمل(واإلدارة 

 .العصري هلذه االصطالحات

إن أحد ااالت املهمة اليت حتتاج إىل التمويل باملضاربة هي االحتياجات التمويلية للحرف 
وهنا قد يكون من املرغوب إقامة مؤسسات ائتمانية متخصصة، لديها خربة فنية . والصناعات الصغرية

كما هو مبني يف (يف هذا لباب لتأمني متويل القطاع اخلاص على أساس املشاركة يف األرباح واخلسائر 
وذلك لدعم هذه الصناعات، وحتقيق األهداف اإلسالمية يف توسعة ). مواضع أخرى من هذا الكتاب

 .نطاق ملكية املشاريع

ن أو أكثر يف شخصاوهي شكل من أشكال تنظيم املشروعات، حيث يسهم :  الشركة-ب
ليست متساوية (ويتم تقسيم األرباح بنسب عادلة . متويل العمل وإدارته، بنسب متساوية أو خنتلفة

 .أما اخلسائر فيتم حتملها بنسب رأس املال. ، متفق عليها بني الشركاء)بالضرورة

 *املزج بني امللكية الفردية واملشاركة) 3(

                                                 
إذا قدم املضارب ماالً صار شريكاً باملال، ومل يعد مضارباً، وإذا كان يف هذه الشركة بعض الشركاء أرباب مال  *

ان هذا العقد مؤلفاً من شركة ومضاربة معاً، فهي مضاربة من حيث وجود أرباب مال ال فقط ال يعملون ك
 . املُراجع- يشتركون يف العمل، وشركة أموال من حيث أن للشركاء مجيعاً حصصاً مالية يف الشركة

 ). يف امللحق الثالث4انظر رد املؤلف ( 
  أفضل، ألن اجتماع الفرد مع الشركة يعين شركة ال غريلكان» اجتماع الشركة واملضاربة«لو كان هذا العنوان  *

 . املُراجع-
 ). يف امللحق الثالث4انظر رد املؤلف ( 
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تجارية مركبة من امللكية الفردية واملضاربة، أو من قد تكون التنظيمات اليف الواقع العملي 
فال يستطيع كل املدخرين االشتراك يف إدارة املشاريع، أو ال يرغبون يف ذلك، بل . الشركة واملضاربة

ويف هذه . يبحثون فقط عن فرص الستثمار أمواهلم الفائضة، ملدة قصرية األجل أو متوسطة أو طويلة
. ريع القائمة مشتركني يف أرباحها وخسائرها، حسب النسب املتفق عليهااحلالة ميكنهم متويل املشا

فإذا ما أرادوا أن يوفّروا على أنفسهم متاعب البحث املباشر عن فرص مرحبة، يكونون فيها شركاء 
يف أعمال غريهم، أمكنهم أن يستثمروا أمواهلم يف املؤسسات املالية وشركات ) أي موصني(نائمني 

ويف هذه احلالة، يتمتعون مبزية إضافية هي تنويع . يت تعمل وفقاً للمبادئ اإلسالميةاالستثمار ال
 .استثمارام، وهو أمر يصعب عليهم حتقيقه حال كوم شركاء موصني

 شركات املسامهة) 4(

إن شركات املسامهة للمؤسسات املالية تعد أنسب أشكال االستثمار املتاحة جلماهري املدخرين، 
 ليست هلم مشاريع خاصة يستثمرون فيها مدخرام، وال لديهم القدرة على تقومي املشاريع الذين

فأسهم الشركات أكثر جاذبية هلم، نظراً للسهولة . القائمة، وال على أن يصبحوا شركاء موصني
ن إىل النسبية اليت ميكنهم ا شراء هذه األسهم، حينما يرغبون يف االستثمار، أو بيعها حينما حيتاجو

على أنه من الضروري إصالح شركات املسامهة وفقاً لتعاليم اإلسالم، من أجل محاية مصاحل . السيولة
حىت تعبر أسعار األسهم بشكل أو ) البورصات(املسامهني واملستهلكني، وكذلك إصالح املصافق 

 .وى املضاربةبآخر عن الظروف االقتصادية احلقيقية، وال تتقلب تقلباٍت عشوائية استجابةً لق

متويلي إن التمويل باملشاركة خالفاً للتمويل بالقروض يساعد على استبعاد إمكانية قيام هيكل 
. 6)(ضخم، قائم على قاعدة مشاركة ضيقة يف شكل اهلرم املقلوب الذي يدعمه التمويل الربوي

                                                 
ويفيد التقرير أن شركة . 97، ص 1978) فرباير( شباط 25انظر تقريراً عن اليابان يف اإليكونوميست ) 6(

ها ديون تقرب من بليوان دوالر، إيداي، وهي من كربيات شركات إنتاج صفائح اخلشب يف اليابان، علي
وهذه حالة متطرفة طبعاً، فسائر احلاالت أفضل منها بكثري، .  مليون دوالر32ورأس ماهلا املدفوع ال يتجاوز 

ففي الواليات املتحدة جند أن جمموع ما مجعه . لكنها على كل حال تقدم صورة من صور اهلرم املقلوب
 باليني دوالر فقط، أي 10 بليون دوالر، منه 178.9 بلغ يف الداخل القطاع اخلاص غري املايل من أموال قد

) يناير(انظر نشرة الفيديرال ريزرف، كانون الثاين (من الرقم اإلمجايل، يشكّل حصص رأس املال % 5.6
وتشري املعلومات اليت يقدمها الفيديرال ريزرف بنك، واشنطن، إىل أن نسبة ). 44 -، اجلدول أ1978

 يف 0.383يف القطاع اخلاص غري املايل كانت ) الديون+ رأس املال (املال إىل إمجايل التمويل مسامهة رأس 
 .م1977، يف عام 0.245م، لكنها هبطت إىل 1952عام 

 من اإلحصاءات املالية ملنظمة التعاون واإلمناء 11 من الد 21-ومن املعلومات املنشورة يف اجلدول أ
، للقطاع اخلاص غري املايل، كانت )الديون+ رأس املال (شاركة إىل إمجايل التمويل االقتصادي، جند أن نسبة امل
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شاريع، ويساهم أيضاً وبعبارة أخرى، فإن التمويل باملشاركة يساعد يف تعريض قاعدة انتشار ملكية امل
ومع ذلك، قد يالحظ أنه حىت مع . إىل حد كبري يف حتقيق هدف التوزيع العادل للدخل والثروة

انتشار امللكية على نطاق واسع، فإن عدداً كبرياً من املسامهني الصغار، ال يشتركون يف عملية اختاذ 
السلطة يف أيدي عدد قليل من  تركيز وهذا من شأنه أن يؤدي إىل. القرار، لفقدان القدرة أو الرغبة
وهلذا جيب إدخال إصالحات مناسبة للتقليل ما أمكن من املمارسات . األشخاص يف املشاريع الكبرية

ولكن ملا كانت املنافسة غري مالئمة، وال سيما إذا كانت . اإلدارية السيئة وحلماية مصاحل املسامهني
حايل على األنظمة، فإن احلجم العام للمشروع يف الشركات كبرية جداً، وكان من املمكن الت

أما املشاريع الكبرية احلجم فال يسمح ا إال . االقتصاد اإلسالمي يفضل أن يكون صغرياً ومتوسطاً
ويف هذه احلاالت يتعني على الدولة التدخل بفعالية أكرب حلماية . عندما تدعو إليها مصلحة اجلماعة

 .من أجل منفعتها اخلاصة» كرب احلجم«أن املصاحل الكبرية ال تستغل املصلحة العامة، وللتأكد من 

إن التمويل باملشاركة ينتظر أن يساعد كثرياً على احلد من اإلقراض املتهور للقطاع اخلاص 
وقد يكون ضماناً (واحلكومي على حد سواء، وهو ما تفعله املصارف غالياً، وذلك ألا تضمن 

فهي ال تبذل جهداً . أصل القرض والفائدة عليهاسترداد ) يف بعض األحيانزائفاً أو سيئ األساس 
كافياً لتقومي الغرض الذي سوف يستخدم فيه القرض، وهذا ما ال ميكن حدوثه إذا كان على 

وغالباً ما يتم اللجوء إىل القرض القصري األجل ). احللوة أو املرة(يف مثار العمل » يشارك«املصرف أن 
وتنكشف ). القرض(ع احلاجة إىل متويل طويل األجل، وذلك يف ظل إمكانية جتديد االئتمان حىت م

، »بن سكوير بنك«اللعبة حينما يفلس املصرف، وتأيت احلقائق إىل دائرة الضوء، ولنا أن نعترب بايار 
 إيطاليا، يف» بانكو امربوسيانو«يف الواليات املتحدة أو فضيحة » درايسديل سكيوريتيز«أو قضية 

يف أملانيا الغربية، أو الصعوبات اليت تواجهها املصارف يف أجزاء أخرى من » هريشتات«ومشكالت 
 .7)(العامل

                                                                                                                                            
، )م1975( يف فرنسا 0.406، و)م1975( يف إيطاليا 0.224، و)م1976( يف اليابان 0.209

وتضم الديون يف النسب املذكورة ). م1975( يف أملانيا 0.380و)/ م1975( يف اململكة املتجدة 0.671و
الطويلة األجل املمنوحة من الشركات التابعة ومن املؤسسات املالية، لكنها ال تضم الديون املمنوحة القصرية و
  .فإذا ما ضمت هذه الديون األخرية، زاد اخنفاض نسبة التمويل باألسهم إىل جمموع التمويل. من التجار

: أزمة املكسيك«و» دة البنوك لألرضعو«حول موضوع اإلقراض املصريف التجاري املتهور للمكسيك، انظر ) 7(
منها مستحق الساد خالل % 49 بليون دوالر للبنوك، 60يف الفايننشال تاميز، منها » جبل هائل من الديون

كذلك فإن أزمة السيولة . لقد كانت آجال الديون وحجومها من املشكالت الكبرية يف املكسيك. عام واحد
دي إىل إعسار أو إفالس البنوك الدولية الرئيسة لو عجزت املكسيك فيها كانت هائلة إىل درجة ميكن أن تؤ

فلم يكن أمام البنوك التجارية املقرضة للمكسيك إال أن ترضح لطلب البلد . عن وفاء الديون، أو جحدا
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 اجلمعيات التعاونية

السابقة لتنظيم املشروعات، وهي أشكال كلها هادفة إىل الربح، تستطيع باإلضافة إىل األشكال 
، أن تسهم إسهاماً كبرياً يف حتقيق أهداف االقتصاد ، وهي هادفة إىل اخلدمة»اجلمعيات التعاونية«

ومع تأكيد اإلسالم على األخوة، فإن التعاون بأشكاله املختلفة حلل املشكالت املشتركة . اإلسالمي
للمنتجني والتجار واملستهلكني، واملدخرين واملستثمرين، يتعني أن يتلقٰى اهتماماً كبرياً يف اتمع 

 االجتاه العام للمشروع يف االقتصاد اإلسالمي أن يكون صغرياً أو متوسط وملا كان . اإلسالمي
 .وفورات احلجم الكربى، مع جتنب شرورهاقد تساعد على حتقيق بعض » التعاونيات«احلجم، فإن 

إن اجلمعيات التعاونية ميكن أن تقدم ألعضائها عدداً من اخلدمات القيمة، مثل ترتيبات التمويل 
 يكون ذلك ضرورياً، وذلك من خالل صندوق تباديل، ومثل وفورات الشراء والبيع املؤقت حينما

بكميات كبرية، وتسهيالت الصيانة، واخلدمات االستشارية، واملعونة والتدريب حلل املشكالت 
والواقع أنه يصعب أن نفهم كيف حيقق اتمع اإلسالمي املعاصر، . اإلدارية والفنية، والتأمني التباديل

 .دورها املناسب» التعاونيات«ل فعال، أهدافه دون أن تأخذ فيه بشك

بني احلرفيني والتجار كان واسع االنتشار خالل التاريخ ) غري املنظم(إن التعاون العفوي 
ويف . *وخمتلفة كالنقابات، ونظم األخوة والصوفية واإلبضاعاإلسالمي، وقد اختذ أشكاالً عديدة 

 املنظم قدمت املشاريع بعضها إىل بعض خدمات دون أن تتلقٰى يف مجيع أشكال هذا التعاون غري
 .مقابل ذلك أي ربح أو عمولة أو تعويض

ومل تعبر هذه األشكال املختلفة عن األخوة اإلسالمية والثقة املتبادلة فحسب، بل سدت أيضاً 
يتش يف اإلبضاع احلاجات املشتركة لرجال األعمال على أساس تعاوين أو تباديل، وقد ذهب يودوف

ً ما«، بل كان »خدمة عرضية«إىل أنه مل يكن   نلمحه يف حبث الشركة، عمالً جتارياً منظماً، كثريا

                                                                                                                                            
كذلك قامت بعض احلكومات واملؤسسات الدولية مبنح . بإعادة جدولة ديوا، بل وتقدمي قروض إضافية هلا

وبالطبع فإن املكسيك مل . ك ما يلزمها من أموال لالستمرار يف دفع الفوائد، وإال لتوقفت عن دفعهااملكسي
  .تكن وحدها، فقد واجه عدد من البلدان األخرى املشكلة نفسها

وهو أن يدفع رب املال إىل العامل ماالً على أن يكون رحبه كله . اإلبضاع أو االستبضاع أو البضاعة مبعىن واخد *
وهكذا ال يبدو يل ). مضاربة(ه، فإن كان الربح كله للعامل كان قرضاً، وإن كان الربح مشتركاً كان ِقراضاً ل

أن اإلبضاع كان عمالً منظّماً كما ذكر يودوفتش، غاية ما هنالك أن الفقهاء يتعرضون له مبناسبة كالمهم عن 
 . املُراجع- أوضحنااملضاربة، استكماالً للقسمة املنطقية يف ختصيص الربح كما 

 ). يف امللحق الثالث5انظر رد املؤلف ( 
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 .8)(» والعقود املشاة*ويف حبث الوديعة والكفالة

 جتربة تارخيية

 حىت يف اجلاهلية قبل اإلسالم، كانت هناك جتارة على نطاق واسع يف أراٍض متتد يف األقاليم إىل
وكانت هذه التجارة تقتضي إنتاج السلع أو . مسافات بعيدة، وتتطلب أسفارها شهوراً عديدة

 املوارد املالية واملهارات التجارية ومل يكن ليتم ذلك دون استقطاب. استريادها، مث بيعها أو تصديرها
فلما جاء اإلسالم ألغى . كةوكانت تعبأ املوارد املالية على أساس الربا أو املضاربة أو الشر. والصناعية

ومع إلغاء الربا مل يطرأ على النشاط . الربا، ونظم اإلنتاج كله والتجارة على أساس املضاربة والشركة
 .االقتصادي يف العامل اإلسالمي أي هبوط، بل على العكس كان هناك ازدهار متزايد

نها القدرة على تعبئة املوارد وكان هذا االزدهار نتيجة اجتماع عدة عوامل اقتصادية وسياسية، م
فأعطت هذه العوامل جمتمعة دفعةً كبرية للتجارة اليت ازدهرت من املغرب وإسبانيا يف . املالية املطلوبة

إن توسع النفوذ . الغرب، إىل اهلند والصني يف الشرق، وآسيا الوسطٰى يف الشمال، وأفريقيا يف اجلنوب
 ق التارخيية املتاحة، كما دلّت عليه العمالت اإلسالميةالتجاري اإلسالمي قد دلّت عليه الوثائ

املضروبة يف الفترة الواقعة بني القرن السابع والقرن احلادي عشر، واليت متّ العثور عليها يف العديد من 
كما متّ العثور على هذه . البلدان املترامية األطراف اليت كانت تشكل حينذاك العامل اإلسالمي

  .9)( مناطق خمتلفة من روسيا وفنلندا والسويد والنرويج واجلزر الربيطانية وايسلنداالعمالت أيضاً يف
كذلك فإن املقادير العظيمة من السلع املادية اليت جلبتها مشاريع العامل اإلسالمي من األراضي البعيدة 

 بل وأفريقيا فحسب،ومل تكن هذه السلع منتجات صينية وهندية . كانت تصدر أيضاً إىل أوربا
إن الرخاء االقتصادي يف العامل . 10)(كانت أيضاً سلعاً أنتجتها أو صنعتها البلدان اإلسالمية نفسها

جعل من املمكن تنمية املهارات الصناعية اليت رفعت القيمة الفنية للمنتجات إىل مستوى «اإلسالمي 

                                                 
، وال عالقة هلا )األعمال اخلريية(والكفالة كلها عقود داخلة يف التربعات ) غري املأجورة(اإلبضاع والوديعة  *

 . املُراجع- باألعمال التعاونية مبعناها االصطالحي احلديث
  ). يف امللحق الثالث5انظر رد املؤلف ( 

 برنستون -برنستون نيوجريسي(الشركة والربح يف اإلسالم يف العصور الوسطى : يودوفتش. أبراهام ل) 8(
  .102، ص )1970يونيفرسييت برس، 

أكسفورد : لندن(، مرياث اإلسالم )حمرران(غيوم . ، يف أرنولد تيوبين، أ»اجلغرافيا والتجارة«كرامرز ه . ج) 9(
  .106 -101، وانظر أيضاً ص 100، ص )1952يونيفرسييت برس، 

  .104املصدر نفسه، ص ) 10(
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 .11)(»منقطع النظري

 ما تعبئة املوارد املالية، ومزجها كانت املضاربة والشركة األسلوبني األساسيني اللذين مت
باملهارات التنظيمية واإلدارية، وذلك لتوسعة نطاق التجارة إىل مسافات بعيدة ولدعم احلرف 

، لقد لبت املضاربة والشركة حاجات التجارة والصناعة، ومكّنتهما من االنتعاش، 12)(والصناعات
كما وضعت . ذي كان سائداً يف ذلك الوقتوبلوغ أمثل مستوى ممكن يف حدود التطور التقين ال

االحتياطي الكلي من املوارد النقدية للعامل «املضاربة والشركة حتت تصرف التجارة والصناعة 
والتأمني عليها إىل » وسائل متويل املشروعات التجارية«، وقامتا بدور »اإلسالمي يف العصر الوسيط

 .13)(»ات واخلدمات الضرورية لتنفيذ تلك املشروعاتحد ما، كما يسرتا سبيل املزج بني املهار

إن األدوات التشريعية الستخدام التمويل استخداماً واسعاً، كاملضاربة والشركة، كانت متاحة 
وهذه األدوات اليت شكّلت أحد املالمح املهمة للتجارة . 14)(حقاً يف احلقبة اإلسالمية األوىل

ار، كانت متطورة يف بعض األعمال الفقهية اإلسالمية والصناعة، واليت أمنت إطاراً لالستثم
بعض املؤسسات واملمارسات واملفاهيم اليت «وهذا ما حدا بيودوفتش إىل القول بأن . 15)(املبكرة

بلغت أوج تطورها يف املصادر الفقهية اإلسالمية يف أواخر القرن الثامن، مل تنشأ يف أوربا إال بعد 
 فعالية وحيوية هذه املؤسسات التجارية الفقهية، كما أعتقد، معظم لقد دامت. ذلك بقرون عديدة

 .16)(»فترة العصور الوسطٰى اإلسالمية

ومع ظهور الفساد األخالقي واالحنطاط السياسي واالقتصادي، فقد العاملُ اإلسالمي حيويته يف 
ولقد لعبت . ِدهكل أوجه احلياة اليت سامهت يف وقت من األوقات يف بناء رفعِة هذا العامل وجم

السيطرة األجنبية دورها املدمر، فمع أن الربا بقي حمتقراً من جانب املسلمني، إال أن قروناً من اهليمنة 
الغربية السياسية واالقتصادية واملالية قد أدت إىل تباعد العامل اإلسالمي، دون قصد، عن استقطاب 

فيجب إحياء هاتني  .يتني، مها املضاربة والشركةاملوارد املالية والتنظيمية من خالل مؤسستني إنسان
وميكنهما بدون شك مرة . املؤسستني من جديد، إذا ما كان العامل اإلسالمي ينشد التخلص من الربا

أخرى أن تلعبا الدور املنشط إلنعاش االستثمارات، وملكافأة املهارات واخلربات التنظيمية، وتسريع 

                                                 
  .نفسه) 11(
  .185، 182 و170سبق ذكره، ص :  يودوفيتش)12(
  .261 و180ص : نفسه) 13(
  .77ص : نفسه) 14(
  .78 -77ص :  نفسه)15(
  .261ص :  نفسه)16(
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إنه بتنظيم العمل على أساس الشركة، مقترنةً بالتعاون، وبالدور . النمو ملصلحة مجاهري املسلمني
الوسيط البناء للمصارف التجارية وغريها من املؤسسات املالية، ميكن إدارة أعقِد جممعات 

لكن ال بد من التوافر املسبق لبعض الشروط اجلوهرية، . االستثمارات املعاصرة، دون مشكلة تذكر
 .تايلوهو ما سندرسه يف الفصل ال
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א אא

 بعض اإلصالحات األساسية
 

كما أن من املستحيل بناء صرح قوي بدون أساس سليم، فإنه من غري املمكن كذلك إقامة 
اقتصاد خاٍل من الربا، ومؤسس على املشاركة، وال حتقيق مجيع األهداف اإلسالمية دون وجود بيئة 

اٍف، إذْ ليس هو الفضيلةَ الوحيدة اليت يدعو نعم إلغاء الربا أمر ضروري، لكنه وحده غري ك. مواتية
، فإنه ليس إال عنصراً واحداً من جمموعة أفكار ومؤسسات عديدة مهمة، تشكّل 1)(إليها اإلسالم

كلها املنهج اإلسالمي للحياة، ويتكامل بعضها مع بعض ويتداخل، حبيث ال ميكن االستغناء عن 
 . فاعليتهأحدها دون إضعاف النظام كله، أو التقليل من

فليس من . اخللُق واألخوة والعدالة: ثَم ثالث من أهم خصائص البيئة اإلسالمية املثالية، وهي
املمكن تصور اقتصاد إسالمي حقيقي بدون األخالق الفردية واالجتماعية اليت يؤكد اإلسالم على 

بدون استئصال كافة أشكال أمهيتها، وبدون التضامن ونظام التساند الذي تتطلبه األخوة اإلسالمية، و
الظلم اليت يشجبها اإلسالم، والظلم الناجم عن الربا ليس إال أحد هذه األشكال الرئيسة؛ فيجب 

كافة القيم واملؤسسات اإلسالمية لتقوية اخللق، من ذلك إحياء نظام الزكاة والعشر مع سائر إحياء 
 ذلك النظام القضائي غري العادل السائد يف املؤسسات ذات العالقة ا لتقوية التضامن اإلسالمي، ومن

فلماذا تعجز . أغلب الدول اإلسالمية، فإنه حيتاج إىل إصالح لتوطيد العدالة طبقاً للمعايري اإلسالمية
: ؟ فعن النعمان بن بشري قالاألمة اإلسالمية عن أن تقدم من جديد الصورة اليت رمسها رسول اهللا 

ني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو ترى املؤمن: [قال رسول اهللا 

                                                 
إن «: فعلى سبيل املثال يقول الدكتور عبد احلميد أبو سليمان. أكّد عدد من العلماء املسلمني على هذه النقطة) 1

»  بديل حقيقيجمرد استبدال أشكال أخرى من الفائدة أو من الربح بالفائدة على القروض يخفق يف تقدمي
» اجلوانب املعاصرة للتفكري االقتصادي يف اإلسالم«يف ) انظر حبثه اخلاص بالنظرية االقتصادية يف اإلسالم(

أي اقتراح يدافع عن أن «، ويرى الدكتور نقوي أن )10، صفحة MSA 1976أ .س. أنديانا م-بلومنجنت
نقوي، األخالق . ح. ن. س(«حيح معدل فائدة صفر يكفي إلقامة نظام إسالمي هو اقتراح غري ص

  ).110، ص 1981 ليستر، اململكة املتحدة، املؤسسة اإلسالمية، -مركب إسالمي: واالقتصاد
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 .2)( ]تداعى له سائر جسده بالسهر واحلُمى

يا أيها الذين آمنوا : قال تعاٰىل. إن ِنعم اإلسالم ال تتحقق لنا إال بقدر ما نطبقه من تعاليمه
كذلك من ). ) 208:2دو مبنيادخلوا يف السلم كافة، وال تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم ع

إن اهللا ال يغيِّر ما بقوٍم حىت يغيِّروا ما : املفيد هنا أن نتذكر ما أوضحه القرآن يف موضع آخر
وهذا ما يبني الفرق بني إنشاء مصارف إسالمية فردية، ال تتطلّب حتوالً يف ). ) 11:13بأنفسهم

 .ل هذا التحول أمراً ضرورياً بكل تأكيداتمع، وبني إقامة اقتصاد ال ربوي عادل، جيعل مث

وباإلضافة إٰىل إصالح الفرد واتمع املشار إليه أعاله، فإن هناك إصالحات أخرى ال غٰىن عن 
إجرائها، لدعم االقتصاد والنظام املصريف الالربوي أيضاً، ولتحقيق أهداف اإلسالم االقتصادية 

 :نوجزها فيما يلياالجتماعية؛ هذه اإلصالحات 

 االدخار واالستثمار) 1(

 االعتدال يف اإلنفاق

واإلسالم ينهى عن التقتري، كما . االعتدال هو جوهر الرسالة اإلسالمية يف كل األنشطة البشرية
كلوا واشربوا وال : قال تعاٰىل. ينهى بالتأكيد عن اإلسراف، وعن االستهالك حباً يف الظهور

والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقُتروا : قال تعاٰىل، و)) 31:7تسرفوا، إنه ال حيب املسرفني
وانسجاماً مع أسلوبه الشامل والرشيد، وضع اإلسالم قيوداً ). ) 67:25وكان بني ذلك قَواماً

ويتعني لذلك أن يكون اإلنفاق الئقاً بالشخص املسلم، الواعي . نوعية وكمية على االستهالك
 .أخالقياً، واملتواضع قلبياً

ا كان اإلسالم ينشد املساواة واألخوة، فإن على املسلمني أن يحجموا عن أي منط سلوكي ومل
فأي نفقة، ِبنية التباهي أو إظهار األة أو العظمة أو اخليالء، ال بد وأن . يدمر هذه القيم أو يضعفها

 وهو ما يستنكره يكون من شأا توسيع اهلوة االجتماعية بني األغنياء والفقراء، بدل تضييقها،
 املسلمني أن يكونوا متواضعني، وحثّهم على أن حييوا حياة لقد علَّم رسول اهللا . اإلسالم ويشجبه

 .3)(بعيدة عن الكرب واخليالء

                                                 
 كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم، وكذلك مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تراحم -البخاري) 2(

  .املؤمنني
] يلَّ أن تواضعوا حىت ال يبغي أحد على أحد، وال يفخر أحد على أحدإن اهللا أوحى إ: [قال رسول اهللا ) 3(

ال ينظر اهللا يوم القيامة إىل من «: ، وقال )572، ص 2يف التواضع ج :  باب- كتاب اآلداب-أبو داود(
 ،182، ص 7، جقُل من حرم زينة اهللا:  باب قوله تعاىل- كتاب اللباس-رواه البخاري] (جر ثوبه خيالء
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 :قال رسول اهللا : عن عمرو بن عوف قال

فواهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكين أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على «
 .4)(»من كان قَبلَكم، فَتنافَسوها كما تنافَسوها، فتهلككم كما أهلكتهم

ينبغي لكل األقطار اإلسالمية أن تسد احلاجات الدنيا للفقراء، بفاعلية استخدام املوارد املتاحة، 
إن إقامتها العدالة . وبالقضاء على االستهالك غري الضروري، يف كال القطاعني العام واخلاص

تصادية االجتماعية، وإعادة بناء اقتصاداا على أسس إسالمية، ميكن أن تقوما بدور منشط االق
 كي نعلم أنه ال ميكن أن حتتفظ أي حكومة بالسلطة، ورمبا ال يكون الوقت متأخراً جداً،. التفاعل

دون تلبية احلاجات الضرورية للفقراء، ودون القضاء على كل مصادر الظلم، فإذا مل تشرع 
 كما يف احلديث املذكور آنفاً، فلتعلم هذه كومات اإلسالمية باالهتمام بتحذير الرسول احل

 .احلكومات أا تبذر بذور دمارها عرب القالقل االجتماعية واالضطرابات السياسية

وال . إن منط اإلنفاق املثايل واملتفق مع اآلداب اإلسالمية هو ذلك الذي حيكي البساطة والتواضع
 ذلك عزوف املسلمني عن االستفادة من دخلهم، أو من املوارد اليت امنت اهللا ا عليهم، لسد يعين

لكن اإلسالم يتطلّب إعطاء . حاجام كلها، أو عن تزويد أنفسهم بأسباب الراحة الضرورية
 االستهالك جدوٰى وجودةً أعظم، كما يأمر بتجنب أسلوب احلياة القائم على الغرور واخلداع،

إن ذلك هو اخللق االجتماعي الذي تغذّيه أجهزة اإلعالن . إلشباع امليل الشديد إىل تقليد اآلخرين
اليت تنشر أساليب احلياة تلك، وتثري التنافس على اقتناء رموز األة الفارغة، وال ميكن تغيري هذه 

 .الطبائع إال بإصالح شامل للمجتمع

المية بشكل فعال، يتخلٰى مجهور الناس عن روح ويف اتمع الذي تسود فيه اآلداب اإلس
التباهي، وذلك حينما يدركون أنه ليس مبقدورهم احلصول على مكانة أعظم من طريق حب 

إن تلقني الروح . الظهور، وحينما يدركون أيضاً أن مسعتهم سوف تعاين يف احلقيقة من بعض التدهور
لب على املوارد، مبا يف ذلك احتياطي العمالت اإلسالمي على كافة مستويات اتمع حيد من الط

يس فقط من أجل ل(األجنبية، ويشجع االدخار والتكوين الرأمسايل، كما حيد من اللجوء إىل االئتمان 

                                                                                                                                            
من ترك اللباس تواضعاً هللا، وهو يقدر عليه، دعاه اهللا يوم القيامة على رؤوس : [، وقال )وكذلك مسلم

وقد أدى العديد من ). رواه الترمذي، كتاب الزهد] (اخلالئق، حىت خييره من أي حلل اإلميان شاء يلبسها
 إىل أن الزهو والتنافس على الرموز الدنيوية اآليات القرآنية واألحاديث النبوية األخرة بالفقهاء إىل أن خيلصوا

انظر أيضاً كتاب الكسب حملمد بن احلسن الشيباين، منقول يف كتاب املبسوط لشمس الدين (للترفّع حرام 
  ).268، ص 30، جـ 1978الطبعة الثالثة : دار املعرفة للطباعة والنشر: السرخسي، بريوت

  .و بن عوفمسلم، كتاب الزهد والرقائق، عن عمر) 4(
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االستهالك املظهري، وهو غري منتشر على نطاق واسع يف العامل النامي، ولكن أيضاً من أجل استرياد 
إن . ، ومن مث إحداث توسع نقدي غري ضروري)ن االستهالكوإنتاج وتوزيع سلع هذا النوع م

انتهاك املعايري اإلسالمية، ولو من جانب بعض األشخاص، قد يعزز ميل اتمع القتناء رموز األة، 
 .ومن مث يوطد روح االقتناء، ويضرم أوار اجلشع واحلسد

ادات اجلاهلية، وال سيما إن املنافسة غري الصحية على رموز األة، واملصحوبة بعدد من الع
مبناسبات الزواج، إمنا تؤدي إىل اإلنفاق املفرط الذي يتم متويله إما بتعطيل استثمار ما سبق ادخاره، 

فإذا أقدمت أسرة وأحجمت أخرى، فال تلبث العدوى أن تصيب كل املناخ . بلقأو مبنع ادخار املست
ت السلع غري الضرورية، ومزامحة املوارد فيؤدي هذا إىل زيادة مستوردات أو منتجا. االجتماعي

فإن املوارد اليت تتمتع ا البلدان اإلسالمية ليس بوسعها سد . الالزمة لألغراض اإلنتاجية واألساسية
الطلب على احلاجات وعلى االستهالك املظهري، واجلهود الرامية لتحقيق ذلك ال بد وأن تؤذي إىل 

تباطؤ معدل النمو االقتصادي، واإلسهام يف الضغوط خفض االدخار والتكوين الرأمسايل، و
فعلى الدول اإلسالمية أال ترتكب، يف أي ظرف . التضخمية، والعجوز املستمرة يف ميزان املدفوعات

من الظروف، خطأ التوسع يف االستهالك غري الضروري، من خالل االئتمان، وال سيما من املصادر 
 منواً أسرع ميكن حتقيقه بتأييد إنتاج أو استرياد أو توزيع أو ونكون وامهني لو فكرنا أن. الدولية

إن مثل هذا االئتمان . استهالك سلع أو خدمات غري ضرورية، باالعتماد على دين داخلي أو خارجي
حيد من امليل إىل بذل التضحية الضرورية لتنمية البلدان اإلسالمية وإشباع حاجات اتمع، فإذا مل 

.  وِعلْية القوم يف التضحية بغري الضروري، كان على الفقراء أن يضحوا بالضرورييرغب األغنياء
ولذا فإن إقامة العدالة االقتصادية االجتماعية اإلسالمية جيب أن . وهذا الوضع ال ميكن أن يدوم طويالً

 .يتم بأسرع ما ميكن، إذا ما أريد القضاء على القالقل واالضطرابات يف مهدها

لداخلية والدولية ال تغين، وال ميكن أن تغين، عن التضحيات عترف بوضوح أن الديون اعلينا أن ن
مث إنه . إا فقط تؤجلها، وجتعلها أصعب وأصعب مبرور الزمن، وبتراكم عبء الديون. املطلوبة

مبجرد أن يلوح يف األفق أدىن بصيص من الشك، فإن االئتمان يقيد دولياً وحملياً، ويعاين الطلب 
معي من اهلبوط، ويسود كساد معتدل أو خطري، حسب النقص يف االئتمان واإلنفاق، هل هو اجل

قليل أم كثري؟ إن العيش بالدين قد يكون فيه عون يف البداية، إال أن العيش باملوارد الذاتية املتاحة ال 
تصادية ضئيلة بد وأن يكون أكثر عوناً على حتقيق منو مستمر ومتماسك وطويل األمد، مع تقلبات اق

 .إىل حد كبري

 القضاء على االكتناز

كما كان النهي عن اإلنفاق التبذيري، فإن اكتناز املدخرات قد ٰى عنه القرآن والسنة ياً 
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يف احلدود اليت نص عليها (فإن القصد من ِنعم اهللا هو أن يستخدمها اإلنسان ملصلحته . واضحاً
أما ترك هذه النعم أو . اً للغرض احلقيقي من تسخري تلك النعم، وملصلحة اآلخرين، حتقيق)اإلسالم

املوارد عاطلة، أو عدم االستفادة منها يف االستهالك السليم، أو لتعزيز اخلري العام من خالل اإلنفاق 
، أو االستثمارات اإلنتاجية، )كالزكاة والصدقات وغريها من املدفوعات املماثلة(على الرفاه العام 

والذين يكرتون الذهب والفضة، وال ينفقوهنا يف : يقول اهللا تعاىل. ه مستنكر يف اإلسالمفهذا كُلُّ
 باستغالل املوارد اإلنتاجية وعدم كما أمر رسول اهللا ). ) 34:9سبيل اهللا، فبشِّرهم بعذاب أليم

عها، فإن مل من كانت له أرض فَلْيزر] :قال رسول اهللا : فعن جابر بن عبد اهللا قال. تعطيلها
من كان له مالٌ فَلْيصِلحه، ومن «: ، وكان عمر رضي اهللا عنه يقول للناس5)( ]يزرعها فَلْيزرعها أَخاه

 .6)(»كانت له أرض فَلْيعمرها

ذلك ألن تنمية األراضي واالستثمار اإلنتاجي للمدخرات ضروري للوفاء حباجات اتمع 
القيم الكماليات، وحتقيق ذلك هو، بكل تأكيد، فضيلة من فضائل نظام اإلسالمي من الضروريات و

 .اإلسالمي

 الفاعلية يف استخدام املدّخرات

يف ضوء ما تقدم أعاله نرى من الضروري تنظيم وضبط النظام النقدي واملصريف، حبيث مينع 
على هذا النظام أن ال ف. اإلنفاق التبذيري، وتعبأ املدخرات وتوجه إىل استخدامات منتجة اجتماعياً

يشجع حتت أي ظرف، وال يسهل إنتاج أو استهالك سلع أو خدمات ذات أولوية منخفضة يف نظم 
ذلك أن الودائع اليت تستخدمها املصارف ملنح القروض هي أموال اتمع، وتقضي . القيم اإلسالمي

قة ملا يساعد على متويل إنتاج العدالة االقتصادية االجتماعية بأن ختصص املوارد املعبأة ذه الطري
 .وتوزيع كل احلاجات الضرورية للجماعة، قبل ختصيصها ألغراض أخرى

إن الفضيلة الرأمسالية، باالمتناع عن إصدار أحكام تقوميية، ال وزن هلا يف النظام اإلسالمي، إذ ال 
وإن املعيار . ميميكن جتاهل القيم اليت وردت يف القرآن والسنة، فهي تشكل قلب النظام اإلسال

، »الفاعلية«الرأمسايل القائم على حتقيق التساوي بني املعدالت احلدية لعوائد مجيع االستثمارات لبلوغ 
بغض النظر عن درجة األولوية االجتماعية للسلع، يؤدي يف إنتاج السلع األساسية إىل مستوى أدىن 

 وعليه فإن الفاعلية جيب .7)(إنتاج الكمالياتمن املستوى األمثل، ألن األموال النادرة قد احنازت إىل 
                                                 

  .مسلم، كتاب البيوع، باب كراء األرض) 5(
  .229، ص 2، ج )1963مكتبة النهضة العربية : القاهرة(حممد حسني هيكل، الفاروق عمر ) 6(
تعريف الكماليات والضروريات جيب أن ال يظل ثابتاً يف كل زمان ومكان، ألنه يتحدد بالضرورة باملستوى ) 7(

وههنا نقطة مهمة تذكّر ا، وهي أن اإلسالم يقضي . عيشة يف اتمع اإلسالميالعام للثروة ومستوى امل
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أن تفهم يف إطار اخلصائص العامة لنظام القيم، ال يف حدود بعض املتغريات الضيقة فقط، كالفائدة 
يف احلسبان ال املكاسب اخلاصة فقط، بل أيضاً املنافع االجتماعية، » العائد«وجيب أن يأخذ . والربح

ان ال التكاليف اخلاصة فقط، بل التكاليف االجتماعية أيضاً، مبا يف يف احلسب» الكلفة«وجيب أن تأخذ 
 .ذلك االحنطاط األخالقي والتفكك االجتماعي وتلوث البيئة

 اإلنفاق احلكومي

وحسن استخدام املوارد طبقاً للقيم اإلسالمية ال ينطبق على إن مبدأ جتنب اهلدر يف اإلنفاق، 
، وبدرجة أكرب، ألن موارد الناس بني يديها أمانة جيب أن األفراد فحسب، بل على احلكومة كذلك

واملعيار الصحيح لعقد أي نفقة حكومية هي تعويض . تستعملها يف رفاهتهم حسب التعاليم اإلسالمية
التضحية الكلية، اليت تكبدا اجلماعة يف تقدمي هذه املوارد، تعويضاً كامالً بإسهامها اإلجيايب يف الرفاه 

وبناء على ذلك، يتعني على . العام، وحتقيق أهداف اإلسالم االقتصادية واالجتماعيةاالجتماعي 
احلكومات أن تقوم براجمها بعناية، وتزيل منها، أو تقلِّل إىل حد كبري، اإلنفاق التبذيري والعقيم، 

ن اإلسالمية فإذا ما استمرت عجوزات البلدا. وذلك إلزالة أو تقليل عجوزاا إىل أدىن حد ممكن
باحلجم الذي بلغته يف املاضي، كان من الصعب جتنب اقتراض مبالغ كبرية من املصارف املركزية، 
وأدى ذلك إىل ارتفاع معدل التضخم ارتفاعاً كبرياً، وإىل التضحية دف مهم من أهداف اتمع 

 .اإلسالمي، دومنا ضرورة

اءات اإلصالحية، إللغاء الربا، وجلعل األهداف وبناء على ذلك، من املهم اختاذ عدد من اإلجر
هو ضرورة تلقني األغنياء والفقراء على حد سواء عادة العيش األول . والقيم اإلسالمية حقيقة واقعة

امليسر، وخفض كل أنواع اإلنفاق التبذيري والعقيم يف القطاعني العام واخلاص، إىل أدىن حد ممكن، 
رياً، الطلب على املوارد لنفقات غري ضرورية وألمناط معيشة باهظة وذلك لكي يزول، أو يقل كث

واإلصالح الثاين، مع أن األول يؤدي تلقائياً إليه، هو أنه ال بد من تشجيع املدخرات . التكاليف
تشجيعاً إجيابياً، وتعبئتها بكفاءة، واستثمارها يف اإلطار اإلسالمي إلنتاج السلع واخلدمات املطلوبة، 

وهذا أمر غاية يف .  الطلب على احلاجات والكماليات لكل الناس، أو ألكرب عدد منهمملواجهة
األمهية، ليس فقط لبلوغ املعدل املنشود للنمو االقتصادي، ولكن أيضاً إلجياد استقرار سياسي أكرب يف 

ية من ذاتية فعلى الدولة أن تلعب دوراً نشطاً وإجيابياً، لكي تصبح القيم اإلسالم. البلدان اإلسالمية

                                                                                                                                            
فيما وراء ذلك جيوز أن تكون . بإشباع كل احلاجات األساسية لكل الناس يف اتمع، ألن اإلنسان خليفة اهللا

 يكون هناك فروق يف مستويات االستهالك حسب مكانة كل فرد ودخله، لكن تكره الفجوات الواسعة اليت
امليسور يف «واملعيار الذي مييز الكماليات من الضروريات هو إذن . من شأا إضعاف عرٰى األخوة اإلسالمية

  .»حدود إمكانات اجلمهور
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 .اتمع اإلسالمي، وللتأكيد على استمراريتها، ولوأد كل االحنرافات املستقبحة يف مهدها

 زيادة نسبة التمويل باملشاركة) 2(

ن االلتزام بإلغاء الفائدة يعين أن كل األعمال يف البلدان اإلسالمية، مبا يف ذلك األعمال الصناعية إ
حلايل على أساس مزيج من أموال املشاركة والقروض الربوية، تصبح والزراعية، اليت تعمل يف الوقت ا

قائمة بالدرجة األوىل على التمويل باملشاركة، وهذا التمويل، كما سبق أن أوضحنا، ليس كله ملدة 
غري حمددة كاألسهم واحلصص، بل قد يكون بعضه ملدة حمددة على طريقة القروض والسلف 

من جمموع املشاركات ال يزال يشار إليها يف كتابات ) ددة املدةاحمل(والنسبة املغلقة . والسندات
لكن جيب أال يؤدي هذا إىل أي لبس، طاملا . *االقتصاد اإلسالمي على أا قروض ولو أا غري ربوية

واملغلقة ) غري احملددة املدة(وباإلضافة إىل املشاركات املفتوحة . أن الفروض األساسية صارت معروفة
هناك القروض احلسنة، وهي ذات مبالغ صغرية نسبياً، وهناك أيضاً ديوان املوردين اليت ) املدةاحملددة (

، لتغطية التكلفة اإلضافية إلدارة **مسح فيها الفقهاء، كما أوضحنا من قبل، بالفرق بني العين والدين
 .***املبيعات املؤجلة

اء كانت لرأس املال الثابت أو العامل، يتوقع إن مجيع االحتياجات املالية ذات الطابع الدائم، سو
ومن املمكن دعم هذه القاعدة األعرض . يف االقتصاد اإلسالمي تلبيتها عادة من رأس مال املشاركة

أما . من رأس مال املشاركة، إىل املدى الضروري، من خالل أموال املضاربة املتوسطة والطويلة األجل
 متويالً باملشاركة، فيمكن اللجوء إليه لسد الفجوة التمويلية التمويل القصري األجل، حىت لو كان

، أو لسد النقص املؤقت يف السيولة نتيجة قفزة النشاط املومسية، حيث ال يكون )التمويل اجلسري(
 .زيادة رأس مال املشاركة زيادة مستدميةمن املرغوب أو من ادي فيها اللجوء إىل 

                                                 
وال جيوز أن ) شركة يف الربح(سبق أن بينا فقهياً أن التمويل إذا قدم قرضاً فهو قرض، وإذا قدم ِقراضاً فهو ِقراض  *

، ألن القرض والِقراض ال جيتمعان معاً يف عقد واحد، ألما )أو قرض باملشاكة(ض ِقراض هو قَر: يقال
 . املُراجع-متنافيان

كالثمن يف (، والدين هو البدل املؤجل )كاملبيع يف البيع بالنسيئة، وكالثمن يف بيع السلَم(العين هنا البدل احلاضر  **
 . املُراجع-)مالبيع بالنسيئة، واملبيع يف بيع السلَ

سبق أن بينا أن الفقهاء ايزين للزيادة يف البيع لقاء األجل، إمنا أجازوا ذلك رد الزمن، ومل يقيدوه مبا قيده به  ***
وقد صرحوا بأن املعجل أكثر قيمة من املؤجل، وبأن النقد أو الطعام املؤجل إىل أجل قريب، أعلى . املؤلف

وقد صنف اإلمام . ام املؤجل إىل أجل أبعد، وهذا موافق للشرع والعقل والفطرةقيمة من النقد أو الطع
 . املُراجع- »شفاء الغلل يف حكم زيادة الثمن رد األجل«: الشوكاين الزيدي رسالة بعنوان

 .) يف امللحق الثالث3انظر رد املؤلف ( 
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ختاذها إلحداث هذا التحول إىل نظام التمويل املبين على هناك عدد من اخلطوات يتعين ا
 .املشاركة يف عملية األسلمة التدرجيية القتصاد البلدان اإلسالمية

يطلب من املنشآت الفردية والشركات أن تزيد قاعدة املشاركة زيادة مناسبة، عن طريق : أوالً
 أو عن طريق قبول انضمام شركاء زيادة رأس مال أصحاب املنشآت الفردية أو رأس مال الشركاء،
وحيثما كان ذلك جمدياً، جيدر . جدد لتغطية كافة حاجام الرأمسالية ذات الطبيعة الدائمة نسبياً

وعلى كافة شركات املسامهة املوجودة أن تطرح . بالشركات الكربى أن تتحول إىل شركات مسامهة
ا، وميكن للمصارف التجارية أن تكتتب أسهماً إضافية، الستخدام حصيلتها يف إطفاء سندات ديو

وهنا يقوم املصرف . حبصة من األسهم اجلديدة املطروحة، تستبدهلا بديوا املتوسطة األجل والطويلة
املركزي بدور اإلشراف على السعر الذي تشتري به املصارف هذه األسهم اجلديدة، وذلك للتأكد 

 .الشركة املعنيةمن أن مستواه معرب عن حقيقة موجودات وأرباح 

 املخزون احلايل من النقود *»تنظيم«لتمكني الشركات من زيادة رأس ماهلا، من الضروري : ثانياً
، اليت منفذها الوحيد عادة هو التحول إىل اخلارج، أو )النامجة عن التهرب الضرييب(السوداء 

ه األموال إىل دائرة وجيب أن يساعد هذا التحرك على جذب قدر كبري من هذ. االستهالك املظهري
وبدون ذلك يكون من الصعب زيادة رأس املال، فقد ال يتوافر يف االقتصاد حجم كاٍف . االستثمار

 .من النقود البيضاء هلذا الغرض

من حيث اعتبارها نفقة قابلة للترتيل ضريبياً جيب إلغاؤها، » الفائدة«إن املزية اليت تتمتع ا : ثالثاً
 بقوانني الضرائب، وذلك مبعاملة مدفوعات الفائدة نفس معاملة األرباع املوزعة كما جيب إعادة النظر

ويف . قبل دفع الفوائد) غري الصافية(وغري املوزعة، كما جيب فرض الضرائب على األرباح اإلمجالية 
احلقيقة قد يكون من املرغوب فرض معدل ضرييب على نصيب الفائدة من الدخل اإلمجايل، أعلى من 

 .ل املطبق على األرباح، وذلك ألجل التحول السريع إىل هيكل متويلي قائم على املشاركةاملعد

إن اهليكل الضرييب يف البلدان اإلسالمية جيب ترشيده حىت ال يثبط االستثمار، أو يوجه : رابعاً
ة، فإنه ال حىت األرباح املتحققة قانوناً لتصبح نقوداً للوفاء بكل مصروفات الدولة الضرورية واملرغوب

يسمح بوجود هيكل ضرييب غري عادل يعاقب األمناء، وحيدث نزعة غري إسالمية للتهرب من 
فإذا ما كانت معدالت الضرائب معتدلة، متكّن أصحاب الدخل ال من إرضاء احلكومة . 8)(الضرائب

                                                 
 . املُراجع-أي جعله نظامياً *
دولة الرفاه اإلسالمية ودورها : اإلسالمية يف التكليف املايل، انظر كتاب املؤلفمن أجل دراسة شرط العدالة ) 8(

  .23 -22، ص )1979املؤسسة اإلسالمية، : ليستر، اململكة املتحدة(يف االقتصاد 
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 .ضرائبفحسب، بل من إرضاء ضمائرهم أيضاً، دون أن خيفضوا بالضرورة من احلصيلة اإلمجالية لل

، إلتاحة رأس املال املُخاِطر تشجيع إنشاء املؤسسات املالية املناسبة، ومصارف االستثمار: خامساً
وتقوم هذه املؤسسات بتوفري فرض . للتجارة والصناعة، من أجل القيام باالستثمارات الضرورية

ر املباشر، أو على االستثمار للمدخرين الذين هم غري قادرين على إجياد فرص مرحبة من االستثما
  .معرفة الشركاء املضاربني من أجل استثمار مدخرام استثماراً مرِبحاً

 تقليل سلطة املصارف) 3(

ن امتياز تعبئة موارد هائلة من خالل الودائع يؤمن للمصارف التقليدية واألسر املهيمنة عليها إ
تالك نفوذ قوي يف اقتصاد وسياسة ، ومن مث القدرة على ام9)(»الوصول إىل رؤوس أموال اآلخرين«

هلذا السبب األساسي، أصبحت املصارف مراكز السيطرة يف النظام . بلدام والبلدان املُضيفة هلم
وهذه هي سلطة . 10)(»أكثر الرأمساليني ثراًء وقوةً يعملون من خالل املصارف«الرأمسايل، فإن 

والبلدان اإلسالمية ال تقدم صورة .  أم ناميةاملصارف يف كافة البلدان، سواء أكانت بلداناً متقدمة
 .خمتلفة عن ذلك

من كل % 60ويف الواليات املتحدة أجريت دراسة ألكرب مائيت شركة غري مالية، متتلك 
الشركات الصناعية، وتتمتع لذلك بنفوذ سياسي كبري، سواء على مستوى الوالية أو على املستوى 

القوة الفعلية تقع يف أيدي أصحاب املصارف من كبار االحتادي، وكشفت هذه الدراسة عن أن 
كذلك توصل كل من تقرير بامتان، . 11)(حملة األسهم وكبار املقرضني يف الشركات الكربى احلديثة

ومع أن املؤسسات املالية تنكر . 12)(، إىل النتائج نفسها)البورصة(وتقرير جلنة األوراق املالية واملصفق 
ارس سيطرة كبرية على الشركات غري املالية اليت متتلك أسهماً فيها، أو اليت على وجه العموم أا مت

التجربة التارخيية تدل على أن هذه «تزودها برؤوس األموال إال أننا منيل إىل ما رآه كوتز من أن 

                                                 
يونيفرسييت أوف كاليفورنيا : بريكلي(كوتز، التحكّم املصريف بالشركات الكبرية يف الواليات املتحدة .م.د) 9(

  .143، ص )1978 برس،
  .149نفسه ص ) 10(
  .148نفسه ص ) 11(
اللجنة الفرعية للتمويل الداخلي » جلنة النقود واملصارف لس النواب«الكونغرس يف الواليات املتحدة ) 12(

 املؤمتر التسعون، الدورة -األثر الظاهر على االقتصاد األمريكي: املصارف التجارية وأنشطتها االحتكارية«
 الواليات املتحدة، جلنة األوراق املالية والبورصة، تقرير دراسة املستثمر املؤسسي، -5، ص 1968، الثانية

 املشار إليها يف جلنة الس اخلاصة بالتجارة الداخلية بني الواليات 64 -62وثيقة جملس النواب األمريكي 
  .125 -124، ص 8، اجلزء 1971والتجارة اخلارجية 
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 .13)(»التأكيدات ال ميكن أن تؤخذ على ظاهرها

دة ضيقة من رؤوس أموال املصارف، وينشأ اهلرم السلطوي املقلوب للنظام املصريف من قاع
فإن رؤوس أموال . »املشتقة«اليت تدعم حجماً كبرياً جداًَ من الودائع » األولية«تستقر فوقها الودائع 

وال تكاد على العموم تؤمن احتياجات البنية . املصارف يف النظام املصريف التقليدي قليلة جداً
ليت تنص فيها األنظمة على ارتفاع نسبة رأس املال إىل األساسية هلذه املصارف، باستثناء احلاالت ا

 23.8فاملسامهون يف مجيع املصارف التجارية األمريكية ميتلكون أسهماً تبلغ قيمتها االمسية . الودائع
 94.8بليون دوالر، يضاف إليها الفائض، واألرباح غري املوزعة، واالحتياطيات، اليت بلغ جمموعها 

 بليون 1692.3، لكنهم يتحكّمون جبملة أصول بلغت قيمتها 1981بليون دوالر يف عام 
، يف حني بلغت نسبة حقوق املسامهني %1.4وذا ال يتعدى نسبة األسهم إىل األصول . 14)(دوالر

وجتدر اإلشارة على أن أرباب %. 7) االحتياطات+ األرباح غري املوزعة + الفائض + األسهم (
 بليون 23.8ال ميلكون إال نسبة قليلة جداً من األسهم البالغة السلطان الفعلي على هذه األصول 

 .*دوالر

 بلدان، أجرا شركة بانكينغ أناليسيس ليمتد، 9 أكرب مصرف ونيف يف 100وطبقاً لدراسة 
يف % 3.2يف املصارف الربيطانية، و% 6.1 نسبة رأس املال إىل األصول 1981كانت يف عام 

وكان هناك . 15)(يف املصارف الفرنسية% 2املصارف اليابانية، ويف % 2.5املصارف األملانية، و
هبوط مستمر يف هذه النسبة لدى أغلب املصارف يف السنوات األخرية، ترافق مع تدهور ملحوظ يف 

وملا كانت اقتراضات املصارف التجارية ذات نسبة عالية من رأس . نوعية أصوهلا، وتآكل يف قوا
وهذا هو يف احلقيقة سبب .  فقط من قروضها قد ميسح رأس ماهلا%10 إىل 5املال، فإن ضياع 

فقد كانت . وأحدث مقال على ذلك هو فرانكلني ناشيونال بانك. إفالس بعض املصارف الكبرية
 يف %5.9 ، إىل1964إمجايل موارده يف عام من % 8.1قاعدته الرأمسالية يف اخنفاض مستمر من 

 واعتمد اعتماداً متزايداً على االقتراضات القصرية .*16)(1973يف عام % 4، إىل 1969عام 
                                                 

  .119ق، كوتز، مصدر ساب) 13(
  .36 -34، ص 109 جدول -1981 -، إحصاءات مصرفية»شركة تأمني الودائع الفيدرالية«انظر ) 14(
  . املُراجع- والباقي ملك لصغار املسامهني*
)15 (IBCA بانكينغ أناليسيز ليمتد، الرحبية املصرفية احلقيقية، تشرين األول )4، ص 1982) أكتوبر.  
: إفالس فرانكلني ناشيونال بانك«:  الكونغرس، نقلها جون سبريو، يف كتابهإحصاءات من جلسات استماع) 16(

  .71، ص )1980كولومبيا يونيفرسييت برس، : نيويورك(» حتدي النظام املصريف الدويل
كان من املناسب أن يعطي الكاتب مثل هذه املعلومات عن املصارف يف البلدان اإلسالمية، ال يف البلدان الرأمسالية  *

 . املُراجع-سبفح

 86



 .17)(األجل لتمويل القروض الطويلة واملتوسطة، مما أدى إىل تقويض رحبيته وتعريضه للصدمات

بالنسبة للمساهم » عادي«إن الدخل الصايف للمصارف من عملياا قد ال يكون أكثر من 
مليات املصرف جتين أرباحاً شخصية هائلة من خالل اليت تتحكّم بع» املتميزة«العادي، لكن القلّة 

خالل كما أن أفراد هذه القلّة بوسعهم من . عدد من الطرق اخلفية اليت يصعب ضبطها أو مراقبتها
 .نفوذهم االقتصادي الكبري أن ميارسوا تأثرياً سياسياً واجتماعياً جيعلهم من أكثر أفراد جمتمعهم سلطاناً

مية أن تظل مصارف خاصة، فقد يكون من املرغوب اختاذ عدد من اإلسالفإذا مسح للمصارف 
 .اإلجراءات للحد من قوا

جيب أن تكون هلا قاعدة مشاركة كبرية وعريضة، على أال يكون اهلدف من ذلك األول، 
 .تقويتها على جماة الصدمات فحسب، بل أيضاً توزيع سيطرا على قطاع اجتماعي أكرب وأعرض

 يسمح لعائلة أو موعة واحدة أن متتلك أكثر من حد أقصى معني من جمموع الوالثاين، 
 .الشركات القابضة يف األعمال املصرفيةاألسهم، وعلى العموم جيب عدم تشجيع 

ال يسمح ألعضاء جملس اإلدارة، أو اجلهاز اإلداري يف املصارف، بأن يكونوا أعضاء والثالث، 
 .خرى، وذلك لتجنب تركيز السلطة يف اتمعجملس إدارة أو مديرين يف منشآت أ

إذا كان من املسموح للمصارف الصغرية أن تباشر أعماهلا على مسؤوليتها، إال أنه والرابع، 
جيب إلزام املصارف الكبرية باستعمال أقصى نسبة ممكنة من مواردها لتمويل العمل يف جتارات 

 .وصناعات أخرى

القوة اليت تتصرف ا املصارف، وعلى احلد من تركيز وهذه اإلجراءات تساعد على توزيع 
فإذا مل يتم اختاذ هذه اإلجراءات االحتياطية، فإن املصارف اإلسالمية، اليت . الثروة يف أيدي أُسر قليلة

 .تعمل يف إطار املضاربة والشركة، قد تصبح أقوى من البنوك التقليدية نفسها

» خلق«تقليدي بسلطة إصدار العملة، يف حني أن سلطة ويتمتع املصرف املركزي يف النظام ال
. الودائع تتمتع ا كل املصارف التجارية مع بعض الرقابة غري املباشرة من جانب املصرف املركزي

، اليت تشكل احتياطات النظام املصريف اليت ميلكها يف »األولية«ويتألف إمجايل الودائع من الودائع 
املصرف املركزي؛ ومن الودائع املشتقة الناشئة من عملية التوسع صورة نقود، أو يودعها لدى 
 197.3ويف الواليات املتحدة األمريكية بلغت الودائع األولية حواىل . االئتماين يف املصارف التجارية

 بليون 1277.8م، وشكّلت ما يزيد قليالً على سدس جمموع الودائع البالغة 1981بليون دوالر يف 

                                                 
  .11نفسه، ص ) 17(
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ومع أن هذه . الودائع املشتقة تكاد تشكل مخسة أسداس الودائع اإلمجاليةذلك أن ويعين .  دوالر
النسبة قد ال تكون ذا القدر من االرتفاع يف البلدان اإلسالمية اليت لديها نظم مصرفية أقل تطوراً، 

 .إال أا مع ذلك ذات أمهية ال تنكر

+ العملة (اسياً من جمموع عرض النقود ومتثل الودائع املشتقة، يف النظام التقليدي، جزءاً أس
ميثّل الفرق بني ( على خلق هذه الودائع وجود معونة أو ربح امتياز إصدار نقدي ويترتب). الودائع

يقدمه اتمع إىل املصارف ) قيمة النقود املصدرة، أو قوا الشرائية، وبني تكاليف إصدارها
. تجارية بامتياز ال تتمتع به سائر املنشآت األخرىوهذه املعونة تزود املصارف ال. 18)(التجارية

من الذي جيب أن يستفيد من هذه املعونة؟ يف النظام احلايل تذهب بشكل مباشر أو غري : والسؤال هنا
 :مباشر إىل ثالث جمموعات

 مجهور املتعاملني مع املصارف من خالل تقدمي عدد من اخلدمات املصرفية دون مقابل؛ ) أ(

من املصارف، من خالل سعر الفائدة املنخفض، وتكون خسارة » ميزيناملت«املقترضني  ) ب(
اتمع يف هذه احلالة متمثلة يف الفرق بني تكلفة فرصة خلق النقود على اتمع ومعدل 

 .*الفائدة الرئيسي

أما الفقراء واملعوزون يف اتمع . 19)(محلة أسهم املصارف، من خالل زيادة األرباح ) ج(
 ال يتعامل مع املصارف، ال حيصلون على أي منفعة مباشرة من فهم، واجلمهور الذي

 .الودائع) توليد(خلق 

ظل نظام القيم اإلسالمي اهلادف إىل الرفاه االجتماعي، جيب اعتبار  ميكن أن يقال إنه يف اهن
سلطة توليد النقود امتيازاً اجتماعياً، ولذلك فإن الدخل الصايف منه جيب أن يستخدم يف الرفاه 

                                                 
املنح، واقتصاديات النقود : ، إعادة التوزيع من خالل النظام املايل)حمرران(ويلسون . ف.بوليدنغ، ت. أ. ك) 18(

وقد يرغب القارئ يف .  من الكتاب4 من املقدمة، و23، ص )1978براجير ببليشور، : نيويورك(واالئتمان 
  . ذلك الكتاب لالستنارة حول املوضوعاالطالع على عدٍد من البحوث يف

  . املُراجع- وهو معدل احلسن ألفضل الزبائن*
. 48، يف بولدنغ ويلسون، ص »حتديد قياس عناصر املنح يف السياسة النقدية«ويلسون . ف. انظر ت) 19(

، إمكانية النقود) خالقي(أرباح اإلصدار هي منحة تعطي املستفيدين منها أو منتجي «كذلك يرى املؤلف أن 
أنه كلما كربت القروض زاد «وطبقاً ملا أورده ميخائيل موفيت ). 38ص (» التحكذم باملوارد يف االقتصاد

هذا يف حني أن املنشآت الصغرية تدفع باإلضافة إىل سعر . احتماص اإلقراض بأقل من سعر الفائدة الرئيسي
صرفية الدولية من بريتون وودز إىل حافة اإلفالس األنشطة امل: ، نقود العامل»الفائدة الرئيسي عالوات مفرطة

  .)211م، ص 1983سيمون آند شوستر : نيويورك(

 88



 :وهناك طريقان للوصول إىل هذا اهلدف. 20)(جتماعي، وال سيما من أجل حتسني أوضاع الفقراءاال

استخدام االئتمان املصريف، لتحقيق الرفاه االقتصادي ذي القاعدة العريضة، بتوجيهه إىل : األول
 معيارو. عالعدد األمثل من املقترضني إلنتاج السلع واخلدمات، املطلوبة إلشباع حاجات مجاهري اتم

توزيع هذا االئتمان، كما هو احلال يف املوارد األخرى اليت امنت اهللا ا على عباده، هو أوالً حتقيق 
وهذا يتطلّب بالطبع ختطيطاً مبنياً على قيم . االمسي املباشر  الربح*أهداف اتمع اإلسالمي، مث إعظام

 .ة من أجل إقامته على أساس كفٍؤ وفعالاإلسالم وأهدافه، يشبك النظام املصريف التجاري باخلط

جيب اعتبار جمموع الودائع  املشتقة، وليس فقط االئتمان املمنوح من املصرف : والطريق الثاين
فإذا مت تأمني املصارف . املركزي إىل املصارف التجارية، قروض مضاربة ممنوحة للمصارف التجارية

ينة العامة تلقائياً، أما إذا بقيت املصارف التجارية يف التجارية ذهب الدخل الصايف اإلمجايل إىل اخلز
عطاء املصارف د إعالقطاع اخلاص فإن صايف الدخل الناشئ من الودائع املشتقة حيول إىل الدولة، ب

ويتعني أن تستخدم الدولة هذا . التجارية نصيبها يف املضاربة، وهو ما يتحدد وفق صيغة يتفق عليها
كي ال يكون دولة بني لرفاه االجتماعي، وخباصة تلك اليت تفيد الفقراء الدخل كله يف مشروعات ا

 ).7:59( حسب عبارة القرآن األغنياء منكم

وهنا ميكن إثارة اعتراضني، األول هو أن كل مصرف مبفرده ال خيلق االئتمان، بل املصارف يف 

                                                 
رأى الدكتور حممد أنس الزرقاء، أستاذ االقتصاد يف جامعة امللك عبد العزيز، يف أثناء انعقاد ندوة مكة، أن ) 20(

، ألنه مل يبذل أي جهد )سلمون بدون قتالأي الثروة اليت حيصل عليها امل(هلا طبيعة الفيء » الودائع املولدة«
ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول : فيجب توزيع منافعها وفقاً آلية الفيء. جاد يف توليدها

وهناك ). ) 7:59ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم
، فاإلمام توزيع الفيء بني األصناف اخلمسة احملددة يف القرآن بعد وفاة الرسول اختالف بني الفقهاء يف 

 غري أن سهم الرسول . الشافلعي يرى توزيعه بني األصناف اخلمسة بالتساوي، حىت بعد وفاة الرسول 
فيء هذا التوزيع أما اإلمام أبو حنيفة واإلمام مالك واإلمام أمحد فال يرون توزيع ال. يصرف يف املصاحل العامة

للتفصيل، انظر تفسر اآلية يف أبو (الصارم، بل ذهبوا فقط إىل وجوب صرفه كله يف املصاحل العامة للمسلمني 
وأياً ). 392، ص 5، جـ1971إدارة ترمجان القرآن : الهور، الباكستان(تفهيم القرآن : األعلى املودودي

ق الودائع، ساعد على حتقيق رفاه أعظم وتوزيع أعدل ما كان التفسري، فإن مبدأ الفيء، إذا طبق على خل
  .للثروة

 . املُراجع- أي زيادته إىل احلد األعظمي *
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ح قد جيعل العمل املصريف غري  والثاين هو أن الربنامج املقتر.21)(جمموعها هي اليت ختلق االئتمان
 .مرِبح، ومن مث غري جذاب

لكنه عندما مينح قروضاً، فإن أموال . صحيح أن كل مصرف مبفرده ال خيلق االئتمان يف الظاهر
فيزيد بذلك . القروض هذه تظل تتحرك ذهاباً وإياباً حىت يتضاعف حجم االئتمان مرات عديدة

فأي عمل آخر يف االقتصاد يتمتع ذه . ا أضعافاً عديدةجمموع أصول املصارف على رؤوس أمواهل
، أي مبثل هذه النسب من أموال الغري إىل األموال اخلاصة؟ إن ذلك يتيح ملديري البنوك *القوة الرافعة

. وأُسرهم قدرة التأثري على قطاع كبري من االقتصاد، واستجرار منافع شخصية مباشرة أو غري مباشرة
لغري إىل األموال اخلاصة ميكن أن تنخفض اخنفاضاً كبرياً يف االقتصاد اإلسالمي، ومع أن نسب أموال ا

فمن املفيد هنا التأكيد مرة أخرى . إال أا تظل مرتفعة بدرجة كبرية عن مثيلتها يف أعمال أخرى
نياء على أن املنافع، املستخلصة من العمل بأموال الغري، جيب أن توجه إىل مجاهري الناس، ال إىل األغ

 .حبيث تظل مركّزة يف أياٍد قليلة

فمن األصناف الثالثة املستفيدة من خلق . مث إن التأثري على الربحية جيب فحصه من زاوية خمتلفة
 هم املقترضون األساسيون أو املتميزون الذين عليهم أن يدفعوا معدل االئتمان، جند أن أكثر املتأثرين

وذا يكون صايف العائد املتبقي . ف، بافتراض أن إنتاجيتهم أعلىعائد أعلى يف صورة ربح إىل املصار
هلؤالء املقترضني املتميزين أقل مبقدار الفرق بني معدل ربح املضاربة الذي يدفعونه إىل املصارف يف 
. النظام اإلسالمي وبني معدل الفائدة األساسي الذي يدفعونه إىل املصارف يف النظام التقليدي

من املستفيدين من خلق االئتمان هم املستفيدون من خدمات املصارف، فيستمرون يف والصنف الثاين 
فعلى سبيل املثال، يستمر صرف الشيكان . استفادم ما دام هلذه اخلدمات معدل اجتماعي مرتفع

لكن . فائدة للمجتمع بصفة عامة، كانتشار العادات املصرفية وتعبئة املدخراتجماناً، إذا كان يف ذلك 
ا اقتصرت اخلدمات املصرفية على أفراد أو على شركات، ومل تعم، كان على املستفيدين منها أن إذ

وجيب أن مينح املسامهون العاديون يف املصارف، وهم الصنف الثالث من . يدفعوا كلفة هذه اخلدمات
يف أرباح أما معدل املشاركة . املستفيدين من خلق االئتمان، معدل عائد جذاباً إىل حد معقول

 . بالودائع املشتقة فيجب أن يضبطه املصرف املركزي هلذا الغرضاملضاربة

 :وحدهم باملشروع املقترح هموالذين يتأثّرون 

                                                 
النقود واملصارف يف «انظر مناقشة حبث املؤلف يف . أثار هذه النقطة الدكتور حمفوظ أمحد يف ندوة مكة) 21(

املركز العاملي ألحباث : جدة(ة يف اإلسالم، ، اقتصاديات النقود واملالي)حمرر(يف حممد عارف » اقتصاد إسالمي
  .186، ص )1982االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، 

 . املُراجع- املقصود قوة رفع أرباح رأس املال بفضل القروض، وانظر ثبت املصطلحات يف آخر الكتاب  *
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املقترضون أصحاب االمتياز الذين جيب أن يدفعوا معدل ربح أعلى من معدل الفائدة  ) أ(
 إذا كانت ، هذا)أو يدفعون أقل منه(األساسي الذي يدفعونه اآلن إىل املصارف 

 .*إنتاجيتهم أعلى فعالً، وإال هبط مستوى التمويل املمنوح إليهم هبوطاً كبرياً

 .املنتفعون باخلدمات املصرفية، إذا كان هلا مردود اجتماعي منخفض أو معدوم ) ب(

محلة أسهم املصارف، إذا كان كسبهم أعلى بكثري من املعدل العادي للعائد على  ) ج(
 .أسهمهم

يدون من خالل ختصيص ائتماين أكثر مالءمة للهدف، ومن خالل ربح أما عامة الناس فيستف
 .املضاربة احملول للدولة

 سوق سليمة لألوراق املالية) 4(

ن زيادة جلوء االقتصاد اإلسالمي إىل التمويل باملشاركة جيعل من الضروري إجياد تنظيم أكثر إ
املنشآت التجارية على الوصول إىل املال دون كفاءة لكل من األسواق املالية األولية والثانوية ملساعدة 

صعوبة، وتقدمي السيولة للمستثمرين الذين ال يستطيعون االحتفاظ بأسهم املشاركة اليت اشتروها، أو 
 .ومن الصعب تطوير سوق أولية فعالة بدون تطوير سوق ثانوية يف الوقت نفسه. ال يرغبون يف ذلك

و حتقيق سلوك رشيد يف أسعار األوراق املالية، مع معدالت وأحد املتطلّبات األوىل هلذا الغرض ه
فأسواق األوراق املالية كما هي يف . معقولة ألرباحها، لكسب ثقة املستثمرين باألوراق واألسهم

العامل الرأمسايل، مع التقلبات العشوائية يف قيمها، واملعدالت املنخفضة ألرباحها، وخطر الرأمسالية 
مستثمرين، منافذ جذابة، بل جتعل السندات الربوية اليت ليس فيها خطر خسارة الكبرية، ال تقدم لل

 .22)(متزايدة اجلاذبية) إذا مت االحتفاظ ا حىت موعد االستحقاق(رأمسالية 

                                                 
 . املُراجع-»بنسبة هبوط إنتاجيتهم» «هبوطاً كبرياً«لعل األفضل أن يقال بدل  *
 1981القياسي ألسعار األوراق املالية الصناعية كان يف عام » داو جوز«جتدر اإلشارة إىل أن وسطي رقم ) 22(

 خالل تلك الفترة، 293، غري أن الرقم القياسي ألسعار املستهلك ارتفع إىل 1964مثلما كان عليه يف عام 
لية الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدويل انظر اإلحصارات املا. ( سنة أساس1964باستخدام سنة 

القياسي الصناعي كان جيب أن يرتفع من » داو جونز«وهذا يعين أن رقم ). 467 -466 ص -1982
م، ليس ذلك إال للتعويض عن التآكل يف قيمتها 1981 يف اية عام 2561م إىل 1964 يف اية عام 874

م إثر نشاط مضاربة 1982 يف اية عام 1045ياسي ارتفع إىل غري أن الرقم الق. احلقيقية بسبب التضخم
وخمع ذلك . مكثّف حدث بسبب هبوط معدالت الفائدة، وحرض عليه االحتياطي الفيدرايل لتاليف الكساد

كان التذبذب يف أسعار األوراق املالية شديداً، وينطوي على درجة عالية من املخاطرة والشك يف استثمارات 
وهلذا رأى سامولسون أن األوراق املالية كانت واقياً ضعيفاً من التضخم، وأن الشيء الوحيد . ةاألسهم العادي
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من أمهها املضاربة . وهناك عدة عوامل تولد حركات شاردة وغري صحية يف أسعار األوراق املالية
ائمة على الشراء أو البيع اآلجل لألوراق املالية على التغطية، بدون أي نية املُِخلَّة باالستقرار، والق

فيسعى املضارب وراء مكاسبه من طريق فروق األسعار، وال يدخل إال يف . 23)(للتقابض الفعلي
شيئاً ال يستطيع استهالكه أو استخدامه يف عمله، وال «فإنه يبيع ويشتري . عمليات قصرية األجل

.  أو أن يشتري طويالً*فهو إما أن يبيع قصرياً. 24)(»عليه، وال إضافة أي قيمة إليهإجراء أي عمل 
. والبيع القصري هو بيع أوراق مالية ال ميلكها البائع عند البيع، أو ال ينوي تسليمها من حافظته اخلاصة

يت بيعت ذه  عند أهل السوق، يتوقّع هبوط سعر الورقة املالية الالدبوالبائع القصري، الذي يسمى 
بسعر أقل، قبل تاريخ » تعويضية«بعملية شراء بيعه القصري » تغطية«الطريقة، ويأمل أن يتمكّن من 
، فهو يشتري أوراقاً مالية ال بالثورأما املشتري الطويل، املعروف . االستحقاق، سعياً وراء الربح

 .يخ االستحقاقبسعر أعلى قبل تار» تعويضية«يريدها، على أمل القيام بعملية بيع 

» احلقيقيني«إن املضاربني يقفون، يف سوق األوراق املالية، على طريف نقيض مع املستثمرين 
فإن هدف هؤالء املستثمرين هو البحث عن منفذ ملدخرام . الذين يشترون ويبيعون مع التقابض

إذا ما قرروا بيعها يف لالسترباح الدوري، ولالستفادة أيضاً من أي زيادة يف قيمة أوراقهم املالية، 
وهم ال يدخلون يف عمليات قصرية األجل، إمنا ينوون على األقل يف وقت الشراء، . املستقبل

تثماري افع االسدفكلما قصرت هذه املدة كان ال«. االحتفاظ باألوراق املالية ملدة طويلة
ما اشتروه من أوراق نعم قد يغيرون فكرهم، فيما بعد، لعدٍد من األسباب، فيبيعون . 25)(»أضعف

وعليه فإن هناك ثالثة عناصر مهمة متيز االستثمار يف سوق . مالية، لكنهم على كل حال مستثمرون
قبض األوراق املشتراة، والدفع الكامل يف مقابل القبض، وتوافر القصد يف وقت : األوراق املالية، وهي

                                                                                                                                            
بول سامولسون، االقتصاد، نيويورك ماكجروهيل، (» املؤكّد عن أسعار األوراق املالية، هو أا تتذبذب

سرت شعبيتها وكذلك الحظ تشارلز غايست أن األسهم قد احن). 68، الطبعة احلادية عشرة، ص 1980
ملدة طويلة بوصفها أداة من أدوات التمويل، يف الوقت الذي ازدادت فيه شعبية السندات سواء يف الشركاء أو 

كما أصبحت أسواق األسهم من احللبات اليت يتجنبها املستثمر الصغري، ألن التقلّبات «، »يف االستثمار
ال احملددة، أو من ال يعرفون كيف حيدون من السعرية وصلت إىل درجة ال يطيقها أصحاب رؤوس األمو

  .)24 -23، ص 1982دليل األسواق املالية، لندن، مكميالن، (» خماطرهم
 هاربر آند راو، -نيويورك(قصص داخلية عن أعمال اهلداع يف الوول ستريت : أالن ليشنر، ألعاب الشوارع) 23(

  .104 -84، ص )1980
  .204، ص )1965لندن، سري ايزاك بيتمان آند سونز ليمتد (اق املالية اقتصاد سوق األور: ريكس. س. م) 24(
 . املُراجع- أي يبيع ويده مقَصرة عن ملك ما يبيع، فهو يبيع ما ال ميلك، أي يبيع على املكشوف *
  .205نفسه، ص ) 25(
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 .الشراء باالحتفاظ باألوراق املالية ملدة غري حمددة

، تزود املضارب بدرجة عالية من القدرة *كانية شراء األوراق املالية، مقابل تغطية هامشيةإن إم
ففي هذا الشراء بالتغطية يطلب من العميل أن . ، ومتكّنه من مشتريات أكرب مببالغ أصغر)بقوة رافعة(

، وذلك يودع لدى السمسار، إما يف صورة نقود أو يف صورة أوراق مالية، جزءاً من مثن الشراء
والرصيد املتبقّي يقرضه إىل الزبون بيت السمسرة الذي . حلماية شركة السمسرة من خطر اخلسارة

حيصل على األموال عادة برهن األوراق املالية املشتراة لدى املصارف، من أجل قرض موثق بضمان، 
نقود أو أوراق مالية فيطلب من مشتري األوراق املالية احملافظة على صالحية التغطية، بإضافة إيداع 

وباملقابل ميكن أن يسحب الزبون . مقبولة يف حال هبوط األسعار عن احلد األدىن املطلوب للتغطية
نقوداً أو أوراقاً مالية من حسابه، إذا ما حدث ارتفاع يف السعر زادت معه التغطية على املطلوب 

 .زيادةً جوهرية

تسبب، بال داٍع، توسعاً أو تقلّصاً يف حجم الصفقات، ) التغطية(إن املشتريات واملبيعات بالِغطاء 
ومن مث يف أسعار األوراق املالية، دون أي تغيري فعلي يف عرض هذه األوراق، أو يف الظروف 

 بل إن تغيري بسبب التغطية ومعدالت الفائدة ال بد وأن يضيف يف خامتة املطاف، .االقتصادية احمليطة
) أو(فإن ختفيض نسب التغطية و. عداً آخر من الشك وعدم االستقرارإىل أسواق األوراق املالية، ب

مث إن رفع هذه املقادير واملعدالت، بعد ذلك . معدالت الفائدة يولد حرارة غري ضرورية يف السوق
وهذا يؤدي . إىل السوق، جترب املضاربني يف النهاية على تصفية مراكزهم» الصحة«دف إعادة 

، والعارفني مبا »املطَّلعني« املضاربني يف مذبح اآلخرين ، وذبح بعضبدوره إىل خفض األسعار
إن املضاربني الصغار واألقل حنكة هم الذين خيسرون عادة، إذ ال يعرفون ما يعرفه أولئك . سيجري

املتنفذون، وال ميتلكون القدرة على التنبؤ، بل يتصرفون على أساس اإلشاعات واإلغواءات، وقد 
أن كبار املضاربني يكسبون على الدوام، «املتحدة وكويل، أجريت يف الواليات بينت دراسة لر

 قد Blairوالنتيجة الرئيسة اليت انتهت إليها دراسة بلري . 26)(»ويرحبون على حساب صغار املضاربني
قد فقدوا %) 57(فقد أوضحت أن الغالبية العظمٰى من املضاربني . أكّدت  على الشيء نفسه

 .27)(املال

املضاربة يف سوق األوراق املالية قد أدت يف احلقيقة إىل زيادة تأرجحات األسعار زيادة إن 

                                                 
  . املُراجع- أي أداء جزء من مثنها والباقي ديناً*
: نيويورك ماكجرو هيل(ستون، لعبة الصفقات السلعية املؤجلة . ل. ههارلو . ف.تويلس س. ت.ر) 26(

  .302 -299، ص )م1965
  .296نفسه، ص ) 27(

 93



كبرية، من خالل اإلفراط يف الشراء، عند توقّع ارتفاع األسعار، أو من خالل اإلفراط يف البيع، عند 
اربون يف واالدعاء بأن املضاربة تساعد يف تثبيت األسعار ليس صحيحاً إال إذا عمل املض. هبوطها

ويتطلّب هذا األثر التثبييت املزعوم . اجتاهات عشوائية خمتلفة، وكانت تصرفام يصحح بعضها بعضاً
لكن املضاربة تتضمن حكماً أو . أن ال يكون هناك فرق ملحوظ بني مشتريات املضاربني ومبيعام

رت معلومات يتأثر ا هذا توقّعاً بارتفاع األسعار أو اخنفاضها، وتزداد حدا إذا حدث، أو تواف
 .وتؤدي نفس احلوادث واإلشاعات إىل نفس األحكام. احلكم

ويف عامل الواقع، بسبب اإلشاعات اليت يتعمد نشرها أحياناً املطّلون وأصحاب املصاحل، تنشأ 
ة موجة من عمليات الشراء والبيع املضاربية، متركّزة يف اجتاه يؤدي إىل مضاربة يف األسعار غري عادي

. واملعتقد بصفة عامة أن األسعار يف سوق األوراق املالية خاضعة للتحكّم والتالعب. وال صحية
 متوترة، ومقامرات هائلة، *مكايد، ومنافسة قاتلة، وصفقات غَداء«فهناك، كما قال مارشان ساح 

نعم . 28)(»وحيل، وعمليات إخفاء، وأرباح ضخمة، مما جيعل الوول ستريت أعظم ملعب يف العامل
لكنها ال تعمل ألن الوول ستريت يلعب مبارياته جبدية، . احتياطات ملكافحة هذا التالعب» هناك«

وأحياناً بطريقة متقنة لدرجة أنه ال أنت تعلم وال أنا، وال جلنة سوق األوراق املالية، كما يبدو، تعلم 
 .29)(»من يلعب هناك

من . سوق، بإجراء عدد من اإلصالحاتفقد يكون من احلكمة إذن أن حنافظ على دوام صحة ال
ومع إلغاء مشتريات . ، مما يعين أن املشتريات صارت نقدية%100أمهها اشتراط تغطية نسبتها 

خيارات «و» خيارات شرائية«التغطية اهلامشية، تزول كذلك اخليارات واالمتيازات املتاحة يف صورة 
واألثر . ذ وضعاً مع املخاطرة مببلغ قليل، كانت تسمح للمضارب بأن يتخ»خيارات مركبة«و» بيعية

املعاكس الوحيد هلذا االقتراح قد يتمثّل يف خفض حجم التجارة القصرية األجل يف سوق األوراق 
فقد ... تقريباً على احلركات اللولبية، وحتقيق تأثري صحي على االجتاه الطويل األمداملالية، مع القضاء 

كلما «، ألنه »سوق ينشط املبيعات، ومن مث التقلبات السعريةأن جهاز ال«بين ويندل غوردن حبق 
 .30)(»عظُم حجم املبيعات زاد املال الذي جيمعه السماسرة

                                                 
  . املُراجع- أي تربم على موائد الغداء*
مارشاند ساج، املضاربات احلادة يف الوول ستريت والربود ستريت، مطَّلع يروي قصة التالعب بأسعار ) 28(

مارشاند ساج اسم قلم كاتب خبري ). i(، ص )1980 -ماكميالن: نيويورك(الية األسهم يف األسواق امل
  .ومتمرس ناجح يف الوول ستريت، وال يرغب يف كشف هويته

  .84 و104 سبق ذكره ص -ليشنر) 29(
  .223، ص )1980يونيفرسييت أوف تكساس، : أوستني(االقتصاد املؤسسي : ويندل غوردون) 30(
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املشتريات بأسلوب التغطية، قد يساعد إن خفض وإضعاف دورة رأس املال، من خالل إلغاء 
ة، ومتكني أسعار األوراق على تقويض املضاربات املسعورة، واحلفاظ على صحة أسواق األوراق املالي

فإن نشاط املضاربة يف األوراق املالية املوجودة، على . من التعبري عن الظروف االقتصادية احمليطة
أساس نظام التغطية، ال يؤدي أي وظيفة اقتصادية نافعة، بل يؤذي يف الواقع املستثمرين احلقيقيني، 

ال عنصر من الشك وعدم االستقرار يف بتوليد تقلبات غري مناسبة يف أسعار األوراق، وبإدخ
 NYSE ورقة مالية من أوراق 71 استناداً إىل حتليله لـLargayفقد خلص الرجي . استثمارام

أخضعت لشروط تغطية ) مصفق أمريكا (AMEX ورقة مالية من أوراق 38و) مصفق نيويورك(
استخدام مسبقاً بأن حظر النتائج التجريبية تدعم افتراضاً «، إىل أن 1969 -1968خاصة خالل 

. 31)(»نشاط املضاربة ذه األوراق» تربيد«االئتمان يف صفقات اإلصدارات الفردية ترافق مع 
إذا متّ متويل ارتفاع أسعار األوراق املالية بقروض، فإن حدوث انكماش يف «كذلك الحظ باخ أنه 

ملقرضني يطالبون بالنقود، وقد ميارسون السوق قد يعجل بايار كبري يف أسعار األوراق املالية، ألن ا
وذا فإن سوقاً مرتفعة على أساس . ضغطاً مالياً كبرياً على املصارف ومؤسسات اإلقراض األخرى
، كما أا أقرب ألن تكون قوة مزعِزعة *االئتمان تكون أكثر عرضة بكثري لاليار، من سوق نقدية

 .32)(»للدورات التجارية

إلغاء املضاربة من سوق األوراق املالية، واتباع نظام شراء (سات املتقدمة لقد مت اقتراح السيا
، ألا ختدم املصلحة العامة الكربى يف تثبيت صحة األسواق املالية، وهو أمر مهم جداً )األسهم نقداً

ليم وميكن استنباط هذه السياسات نفسها من تعا. لتشغيل االقتصاد القائم على املشاركة تشغيالً فعاالً
 .33)(الشريعة، وال سيما على أساس املصلحة اليت تنهض بدور مهم يف البحوث الفقهية

                                                 
. ، الوارد يف جيمس ل»األسس االقتصادية لسوق األوراق املالية«ريند يف حبثه بعنوان نقل ذلك ايروين ف) 31(

  .)156، ص 1979تورت هوالند بابلشينج كومباين، : أمستردام(بيكسلر، كتاب االقتصاد املايل 
  . املُراجع-، أو ال استدانة فيها)اجلزئية( أي ال يود نظام التغطية اهلامشية *
برنتيس هول، :  نيوجريسي-مدخل إىل التحليل والسياسة، انغلوود كليفس: القتصاد ا-باخ. ل. ج) 32(

  .182، ص )، الطبعة التاسعة1977
يبدو أن االجتاه العام للفقهاء حىت اآلن هو عدم جواز أعمال املضاربة على األسعار، لكن املوضوع ال يزال ) 33(

ة يف أسواق األوراق املالية والبضائع من وجهة نظر ولالطالع على حبث قيم يف املضارب. يف طور املناقشة
، نشر إدارة امع الفقهي »)البورصة(سوق األوراق املالية والبضائع «شرعية، انظر القرار الفقهي املوسوم بـ

لرابطة العامل اإلسالمي؛ وحبثاً للدكتور أمحد يوسف سليمان يف االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، املوسوعة 
وانظر أيضاً . 431 -423؛ وخباصة امللخص الوارد يف ص 431 -389، ص 5ية والعملية، الد العلم

وانظر الدكتور منذر قحف، .49 -45، ص )م1980الكويت (الفتاوى الشرعية، بيت التمويل الكوييت 
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إن إلغاء الربا من األسواق املالية خيفّف حبد ذاته من املضاربة القائمة على املشتريات ذات 
 التغطية، فإذا علم املصرف املمول أن عليه املشاركة يف خماطرة أعمال املضاربة، ومل يطمئن إىل

وعالوة على ذلك، فإن . استرداد أصل التمويل، أخذ حذره يف متويله للمشتريات اهلادفة إىل املضاربة
فإا تولد املضاربة، ومن مث . اإلقراض بضمان أوراق مالية لشراء أوراق مالية هو ممارسة غري صحية

ال تشجيع فإن غرض االئتمان جيب أن يكون متويل استثمارات إنتاجية، . جيب عدم تشجيعها
 .34)(املضاربة أو االكتناز

ال شك أن إبطال الربا، وتطبيق نظام املشتريات النقدية فقط، يساعدان يف حتقيق سلوك نظامي 
غري أن هناك بعض اإلصالحات األخرى اليت ينبغي إدخاهلا . ألسعار األوراق املالية ومحاية املستثمرين

مجيع املمارسات غري الصحية اليت ختلق ظروفاً يف ضوء التعاليم اإلسالمية، وذلك للقضاء على 
من هذه اإلصالحات كشف الغطاء . اضطرابية يف سوق األوراق املالية، وتتعارض مع املصلحة العامة

كشفاً تاماً عن كافة احلقائق املادية املتعلقة باألوراق واألسهم املبيعة يف األسواق األولية والثانوية، 
ري العادلة، والقضاء على التالعب بأسعار األسهم من جانب السماسرة وكبح املمارسات التجارية غ

أو الوسطاء أو املديرين أو كبار حملة األوراق املالية باالستناد إىل معرفتهم بأسواق األوراق وأوضاع 
 .الشركات

من ومع أن تنظيم األسواق املالية تنظيماً سليماً، من أجل زيادة متويل األعمال باملشاركة، هو 
العناصر املهمة إلعادة تنظيم االقتصاد وفق اخلط اإلسالمي، إال أنه لألسف مل يلْق من االقتصاديني 

وكذلك موضوع إصالح شركات املسامهة يف ضوء التعاليم اإلسالمية، . املسلمني إال اهتماماً طفيفاً
 حيسن تشجيع البحوث لتحقيق عائد عادل للمستثمر، مل يلق أيضاً االهتمام الذي يستحقه، وهلذا

 .املوضوعنياملناسبة يف هذين 

                                                                                                                                            
، 80، ص )1978رابطة الطالب املسلمني يف الواليات املتحدة وكندا، : بلينفلد، انديانا(االقتصاد اإلسالمي 

سبق ذكره ص . يف حممد عارف. منوذج اقتصادي مغلق: »التضخم واالقتصاد اإلسالمي«أكرم خان . وم
240- 242.  

كتب رئيس االحتياط الفيدرايل بول فولكر، يف خطاب إىل املديرين العامني يف املصارف األعضاء، حيذّر فيه ) 34(
 األسهم، وقروض متويل شراء الشركات للسيطرة عليهتا، من قروض املضاربات، والقروض املمنوحة السترداد

فيما عدا تلك اليت تسهم بوضوح يف حتسني القدرات اإلنتاجية «والقروض اليت تتضمن متويالً غري عادي 
ولكن هذا التحذير لن يلقى أية استجابة يف الرأمسالية، ). 40، ص 1979 كانون األول 7فورتشون (» لألمة

ومن الواجب يف النظام ). انظر آراء األستاذ هورفيتز بعد حتذير فولكر. (فاً بقبولهألن النظام ليس مول
اإلسالمي، على كل حال، بذل كل جهد للتقليل ما أمكن من استخدام املوارد االئتمانية النادرة يف أي غرض 

  .غري إنتاجي
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 مالحظات ختامية) 5(

يبدو أنه ال بد من إدخال هذه التغيريات األساسية، حىت يعمل النظام املصريف يف خدمة أهداف 
فإن جمرد إحالل املشاركة حمل الربا ال يكفي لتلبية هذا الغرض، برغم . اإلسالم االقتصادية االجتماعية

كون يف حد ذاته وسيلة لتزويد رجال املصارف املسلمني باخلربة الالزمة للعمل املصريف أنه قد ي
ومع ذلك يتعين أن يؤخذ . الالربوي، ولتمهيد الطريق إلجراء اإلصالحات الرئيسة األخرى فيما بعد

دية، دون يف االعتبار أن املصارف الالربوية الفردية تعمل بأحجام صغرية يف بيئة رأمسالية ربوية معا
وإن فشل هذه املؤسسات، إذا ما حدث، جيب أال . وجود مؤسسات مساعدة، وال دعم حكومي

يفسر على أنه فشل للنظام، ألن هذه املؤسسات اليت تعمل يف بيئة غري مِضيفة، ال متثل النظام نفسه، 
مع ذلك و. بل ال متثل سوى معركة جنني من أجل البقاء، يف ظروف صعبة، وبدون أنظمة مساندة

فإن األدلة تشري إىل أن املصارف اإلسالمية اليت متّ إنشاؤها حىت اآلن قد  عملت بنجاح بالرغم من 
 .35)(الصعوبات اليت تواجهها

لقد قصرت بعض احلكومات اإلسالمية تقصرياً ال يغتفَر، ألا مع مساحها بإنشاء املصارف غري 
م هذه املصارف ودعمها، وذلك كما أكّد بوضوح حكّام الربوية، مل تتخذ اإلجراءات الالزمة لتنظي

وإنه ملن الضروري التأكد . 36)(املصارف املركزية والسلطات النقدية يف البلدان اإلسالمية) حمافظو(
من أن هذه املؤسسات إدارة سليمة، ومن أن ممارساا صحية، وال تدخل يف مضاربات يف أسواق 

                                                 
يف ضياء الدين أمحد وآخرين، » لعاملالعمل املصريف اإلسالمي كما ميارس حالياً يف ا«انظر حممد فهيم خان ) 35(

 جامعة امللك عبد العزيز، -املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي: جدة(النقود واملصارف يف اإلسالم 
؛ ومنور إقبال، وحممد فهيم خان، استعراض األحباث وبرنامج لبحوث االقتصاد 290 -259، ص )م1963

 جامعة امللك عبد العزيز، -كز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمياملر: جدة(النقدي واملايل يف اإلسالم 
عزيز . يف م» )السودان(عمليات بنك فيصل اإلسالمي «؛ وعبد الرحيم محدي 48 -33، ص )م1981

، )م1982بنجالدش، إسالميك بانكرز أسوسييشن، : دكا(احلق وآخرين، قراءات يف املصارف اإلسالمية 
، جملة ستاف بيربز، *»اإلسالم والوساة املالية« ويف أجنو كارستني -من الكتاب 46 -20 من املقدمة و9ص 

آلة حاسبة يف يد ومصحف يف اليد «؛ وروجر كوبر 142 -108، ص )1982صندوق النقد الدويل 
 .64 -44م، ص 1981) نوفمرب(جملة يوروموين، تشرين الثاين » األخرى

 -م1984 -ه1404صاد اإلسالمي، العدد األول، الد الثاين، جدة، صدرت ترمجته العربية يف جملة أحباث االقت* 
  .املُراجع

، تقرير أعدته جلنة حمافظي املصارف املركزية »تشجيع املصارف اإلسالمية وتنظيمها ومراقبتها«انظر ) 36(
عهم الرابع والسلطات النقدية للدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، ووافق عليه احملافظون يف اجتما

  .م1981) مارس( آذار 8 -7املنعقد يف اخلرطون 
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ية، وجيب أن ختضع هذه املؤسسات لتفتيش منتظم من املصارف العقار أو السلع أو األوراق املال
. املركزية، وأن ختضع حساباا اخلتامية لفحص دقيق من مراجعي احلسابات املعينني حسب األصول

ومع ذلك فإن دور املصارف املركزية جيب أن ال يقتصر على تنظيم املصارف اإلسالمية وتفتيشها، 
ه املؤسسات ومساعدا بطريقة واعية على حلّ مشكالا وتذليل بل جيب عليها أيضاً مساندة هذ

 .صعوباا
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א א

 اعرتاضات ومُـــبَــرّرات
 

أُثري عدد من االعتراضات على االقتصاد الالربوي، حتتج بأنه ال بد وأن يواجه هذا االقتصاد 
لذلك من الضروري أن تقَوم طبيعة ومغزٰى هذه االعتراضات، مما . صعوباٍت جتعله غري قابل للتطبيق

كلما كان مثة وزن ألي اعتراض من هذه . 1)(ات حترمي الربايساعدنا يف الوقت نفسه على بيان مربر
 .االعتراضات، كان من الضروري اقتراح السبل حللّ املشكالت
و

                                                

 ختصيص املوارد) 1(

. أحد االعتراضات املثارة على االقتصاد الالربوي هو أنه ال يقدر على التخصيص األمثل للموارد
» النادرة« األمثان تؤدي وظيفة ختصيص األموال وهي مثل كلوالسبب يف ذلك أن الفائدة مثن، 

من مستخِدمي هذه األموال، بطريقة موضوعية، وعلى أساس » غري حمدود«القابلة لإلقراض بني عدد 
وإذا ما تغير الطلب على األموال القابلة لإلقراض، أو تغير عرضها، مت . القدرة على دفع ذلك الثمن

 
. ح.األول مناقشته لبحث ن: من أجل عرض قيم للموضوع، انظر أربعة حبوث للدكتور حممد أنس الزرقاء) 1(

 جامعة امللك عبد العزيز، -جدة(، االقتصاد النقدي واملايل يف اإلسالم، )حمرر(نقوي يف حممد عارف 
، يف »نظرة إسالمية إىل اقتصاديات احلسم يف تقومي املشروعات«؛ والثاين حبثه 106 -98، ص )م1982

مذكرة : االستقرار يف اقتصاد إسالمي ال ربوي«؛ والثالث 251 -203ص ) 1983(ضياء الدين أمحد 
ختصيص رأس املال «، و188 -181م، ص 1983باكستان جورنال اوف اباليد ايكونوميكس، شتاء «

جورنال أوف ايكونوميكس آند أدمينستريشن، جملة االقتصاد (» والنمو يف اقتصاد إسالمي ال ربويوالكفاية 
وانظر أيضاً املبحث املختصر الذي أعده الدكتور ). 55 -43، ص 1982، )نوفمرب(واإلدارة، تشرين الثاين 

، »حرمي الربا يف اإلسالمدية لتاحلكمة االقتصا«بكراتشي ) املصرف احلكومي الباكستاين(ضياء الدين أمحد 
: جدة(» ملاذا املصارف اإلسالمية«صديقي . ن.وكذلك حبث الدكتور م. وقد وزعه مؤلفه توزيعاً خاصاً

اإلسالم والوساطة املالية، جملة «؛ وحبث اجنو كارسنت )1981املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي، 
 خاصة القسم الثالث، اخلاص بآثار النظام املايل للمشاركة ،1982) مارس(أحباث صندوق النقد الدويل، آذار 

تفوق املفهوم «املنان . ع.؛ م136 -129يف األرباح واخلسائر على التنمية االقتصادية واالستقرار، ص 
الشيخ حممد أشرف، : الهور(، يف كتابه االقتصاد اإلسالمي بني النظرية والتطبيق »اإلسالمي لألعمال املصرفية

  .232 -228ص ، )1970
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 .فائدة خمتلفالوصول إىل توازن جديد عند معدل 

االفتراض األول هو أنه يف غياب الفائدة تصبح األموال : يعتمد هذا االعتراض على افتراضني
، وبذلك يصري الطلب غري حمدود، وليس هناك آلية ملعادلة الطلب مع »جماناً«القابلة لإلقراض متاحة 

رد، ويف حال غياا، وهذا يعين أن الفائدة هي املعيار املوضوعي الوحيد لتخصيص املوا. العرض
أما االفتراض الثاين فهو أن . تستخدم املوارد املالية استخداماً غري رشيد، حبيث يلحق الضرر باتمع

املعدل النقدي للفائدة يعترب آلية ناجحة لتخصيص املوارد بالطريقة املثلٰى، وأن الربح ال تقوٰى كفاءته 
 .على النهوض ذه الوظيفة

 ال أساس له، ألن األموال لن تتاح جماناً يف النظام اإلسالمي، بل تتاح بكلفة، إن االفتراض األول
وذا يصبح معدل الربح هو معيار ختصيص املوارد، وهو آلية . يف الربح» احلصة«وهذه الكلفة هي 

ا فإذ. فكلما زاد معدل الربح املتوقّع يف عمل ما، زاد عرض النقود هلذا العمل. ملعادلة الطلب بالعرض
يف بعض األعمال اخنفاضاً كبرياً عن الربح املتوقّع، واجهت هذه ) املتحقق(اخنفض الربح الفعلي 

وهلذا فإن الربح املتوقّع، له أمهية يف احلال لتحديد تدفّق . األعمال صعوبة يف التمول مستقبالً
شروع، ويف احلصول الفعلي عامل حاسم يف املآل يف حتديد مدى جناح امل) الربح(االستثمار، واألداء 

وهذا ما يدعو إىل مزيد من النظام يف االستثمار، من خالل عناية أكرب بتقومي املشروعات، . على املال
. حبيث تستبعد كل املشروعات غري الفاعلة، فاملقرض املتجه إىل الربا ال يسهم يف خماطر العمل املمول

 عائداً مسبقاً، بغض النظر عن النتيجة الفعلية بل ينقل خماطرة العمل كلها إىل املنظم، ويؤمن لنفسه
ولذلك ال جيب على هذا املقرض إجراء تقومي شامل، مثلما جيب على . النهائية الصافية لعمل املقترض

صاحب املال أن يفعل يف اقتصاد ال ربوي، سواء كان ذلك بنفسه أو مبساعدة مصرف أو شركة 
ومياً ثنائي الطرف، وجب أن يكون معدل الربح يف النظام فلما كان تقومي املشروعات تق. استثمارية

 .اإلسالمي آلية لتخصيص املوارد أكثر فاعلية من الفائدة يف النظام الرأمسايل

. كذلك االفتراض الثاين بأن املعدل النقدي للفائدة هو آلية فعالة لتخصيص املوارد ليس صحيحاً
يف االقتصادات الرأمسالية الربوية ختصيص فعال إمنا هو فالدليل على الرأي القائل بأن ختصيص املوارد 

فقد جتمعت األدلة لدى انزلو كونراد وجونسون . دليل ضعف، بل هناك يف الواقع دليل مضاد ومقنع
لكي يتوصال إىل أن رأس املال احلايل قد أسيء ختصيصه، ورمبا إىل حد خطري، بني قطاعات االقتصاد 

عامل مناذج ثلية باريتو يف ختصيص املوارد ليس هلا وجود إال يف عامل األحالم،  فأم2)(وأنواع رأس املال
كذلك يلفت مالنفود النظر . التوازن التنافسي الكامل، الذي تشكّلت فيه نظرية اقتصاديات السوق

                                                 
، نشرة االحتياطي »السياسة العامة والتكوين الرأمسايل«: كونراد، لويس جونسون. ي.انزلر، و. ج. ج) 2(

  .759، ص 1981) أكتوبر( تشرين األول -الفيدرايل
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دم إذا ما أخذنا يف ختصيص املوارد بالعالقة ما بني األزمان، فال ميلك املرء إال أن يقتنع بع«على أنه 
أن املعدل النقدي «ويؤكد رالف ترييف . 3)(»كفاية هذه النماذج يف وصف العمل الفعلي القتصاداتنا

أن معدل الفائدة مل يكن مناسباً لقرارات «، ويرى »للفائدة ال يصلح أن يتخذ قاعدة دائمة
 .4)( )أو أمثان األسهم(، وجيب أن حيلّ حمله مثن التجهيزات املوجودة »االستثمار

فال يوجد .  عن ذلك، فإن معدل الفائدة التوازين إن هو إال ظاهرة يف كتب مدرسية فقطوفضالً
بل هناك مزيج نظري من جمموعة معدالت طويلة األجل . فعالة» مقَاصة سوقية«يف الواقع معدل 

وقصرية، مع فروق واختالفات هائلة يف مستوياا، وبدون أي مفهوم واضح لكيفية إمكان توحيد 
وعالوة على ذلك، فإن كافة املعدالت اليت جيب توحيدها يف .  املعدالت املتعددة يف معيار واحدهذه

فالشيء املهم للقرارات االقتصادية هو . معدل توازين ال ميكن مالحظتها يف السوق على اإلطالق
باً يعول عليه، معدل الفائدة احلقيقي املتوقع الذي ال ميكن مالحظته يف السوق، وال ميكن تقريبه، تقري

 .5)(بواسطة أساليب االقتصاد القياسي

فكلما افترضت . ، ألنه تعبري عن املفاضلة يف األمثان لصاحل األغنياء»مضلِّل«إن نعدل الفائدة مثن 
. للمقترض أكرب، كان معدل الفائدة الذي يدفعه أقل، والعكس بالعكس) املالءة(اجلدارة االئتمانية 

لكبرية تكون قادرة على احلصول على أموال أكثر بسعر أقل، بسبب ارتفاع والنتيجة أن املنشأة ا
العبء، بسبب كرب وبناء على ذلك فإن هؤالء الذين هم أقدر على حتمل . ة تصنيفها االئتماينجدر

                                                 
نظرية معدالت «برتشلنغ . ر. د. هان وف. ه. ؛ وف»معدالت الفائدة يف ختصيص املوارد«مالنفيود . ا) 3(

  .215، ص )1963مطبعة سانت ماتن، : نيويورك (»الفائدة
برتشلنغ، نظرية معدالت الفائدة، وقائع . ر. د.هان وف. هو» هل تتحكم أسعار الفائدة باألمر؟«رالف ترييف ) 4(

). 329 و172، ص 1966مطبعة سانت مارتن، : نيويورك(املؤمتر الذي عقدته اجلمعية االقتصادية الدولية 
أننا نستطيع وضع نظرية عامة منقّحة تكون فيها أسعار األصول احلقيقية، ال « على وهو يؤكد يف الواقع

إن هذه النظرية مل تعد تفترض أن أغلب االستثمار ميوله . األصول الورقية، هي اليت حتتل مركز الصورة
يت ال يكون فيها االقتراض االستثماري الثابت، فاحلقيقة أا من العموم حبيث تنطبق حىت على االقتصاديات ال

ويقترح . »املتحكّم باالقتصاد«إن املعدل النقدي للفائدة ليس هون . اقتراض ربوي ثابت على اإلطالق
دالة استثمارية بسيطة قصرية األجل جتعل االستثمار دالة متزايدة للمستوى العام ألسعار «الستثمار الشركات 

وميكن معاملة األسهم بدورها على أا ترتفع وتنخفض . دةاألسهم، بالنسبة لدالة عرض السلع الرأمسالية اجلدي
  ).172ص (» مع قيم السوقية ألنواع األصول احلقيقية اليت متتلكها الشركات

سانتوين . ؛ وكذلك ج110ص ) 1978نورتون . و.و: نيويورك(انظر توماس ماير، هيكل املذهب النقدي ) 5(
فيدرال ريزرف بانك أوف سانت »  بعض املبادئ األساسية:اإلحبار يف مستنقع معدل الفائدة«ستون . وس

  .11، ص 1981) مارس(لويس، ريفيو، آذار 
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وعلى . حجم مشروعام، أو بسبب االرتفاع املزعوم يف قدرم اإلنتاجية، إمنا يتحملون عبئاً أقل
لك، فإن املنشآت املتوسطة والصغرية، اليت ميكن أن تكون أحياناً ذات إنتاجية أعظم، النقيض من ذ

مبقياس مسامهة كل وحدة متويل يف الناتج الوطين، وذات جدارة ائتمانية مساوية إذا ما قيست مبقياس 
 وعلى هذا. الشرف واالستقامة، حتصل على مبالغ أقل نسبياً بكثري، وبأسعار فائدة أعلى بكثري

ال تتم، ) أي من حيث العائد املتوقع(األساس، فإن العديد من االستثمارات األكثر إدراراً بالقوة 
بسبب عدم الوصول إىل األموال اليت تنساب، بدالً من ذلك، إىل أياد أقل إنتاجية، ولكنها أكثر 

 .6)(»أماناً«

من » متحيز« بل هو معيار إلنتاجية املنشأة،» موضوعياً«ولذلك فإن معدل الفائدة ليس معياراً 
معايري التصنيف االئتماين، وهذا يف النظام الرأمسايل هو أحد األسباب يف جتاوز منو املنشآت الكبرية 
النقطة اليت متليها وفورات احلجم، مما أدى إىل تعزيز سلطتها االحتكارية، بينما اختنقت املنشآت 

 ذلك على وجه اخلصوص حينما ترتفع معدالت ويقع. املتوسطة والصغرية حبرماا من االئتمان
إن املنشآت الصغرية قلّما جتد . الفائدة، وحتدث أزمة سيولة، نتيجة نقصان التدفّقات النقدية الداخلية

فالقروض املقدمة هلذه املنشآت سرعان ما تلغٰى ألدىن إشارة إزعاج، . استجابة من املصارف املقرضة
هذا يف حني أن املنشآت الكبرية إذا واجهتها مصاعب . نتشارمما يتسبب يف إفالسات واسعة اال

نظاماً فهل يعين هذا ختصيصاً أمثل للموارد أو . أُعيدت جدولة قروضها وزيدت القروض املنوحة هلا

                                                 
رأى الدكتور أنس الزرقاء يف حمادثة شفهية أن ذلك نتيجة منطقية متاماً للتمويل الربوي يف جو اقتصادي يسود ) 6(

 أو مصرفاً، ال يسهم يف خماطر املشروع، وملا كان املقرض، سواء كان فرداً. فيه  تفاوت عظيم يف توزيع الثروة
لكن . فطبيعي أن مييل إىل إقراض األغنياء، ألنه يف هذه احلالة يكون على يقني من سداد أصل القرض وفائدته

. إذا شارك املقرض يف املخاطرة زاد اهتمامه بطبيعة ورحبية العمل، وكان يف هذه احلالة للفقراء نصيب أيضاَ
بالنظر للفوارق الكبرية بني الثروات، ال يعقل أن يرغب « رأي ميشان الذي يقول ولقد أشار كذلك إىل

 مقدمة -ميشان. س. ، ي»املقرض يف إقراض الفقراء كثرياً كاألغنياء، وال أن يقرضهم املبالغ بالشروط نفسها
 .205، ص )1971براجير، : نيويورك(األرباح / يف حتليل عالقة التكاليف

يقول غالربيت . تمان إىل األغنياء يف النظام الربوي صار حقيقة معترفاً ا على نطاق واسعإن زيادة تدفق االئ
إن املنشأة الكبرية يف نظام التخطيط، حينما يتعني أن تقترض تكون هي العميل املفضل «: على سبيل املثال

نيو أمريكان ليرباي : كاالقتصاد واهلدف العام، نيويور» لدى املصارف وشركات التأمني ومصارف االستثمار
هؤالء األقل حاجة إىل االقتراض، هم «: ، حيث يقول297انظر أيضاً صفحة ). 187 -186، ص 1975

املفضلون يف نظام االحتكار، وهؤالء األكثر اعتماداً على األموال املقترضة هم األقل حظاً يف نظام املنافسة 
األنشطة املصرفية الدولية من بريتون وودز إىل حافة : نقود العامل«: انظر أيضاً ميكل موفيت. »السوقية
  .211 -210، ص )1983سيمون آند شوستر، : نيويورك(» اإلفالس
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 7)(مصرفياً فعاالً؟

أما إذا مت التمويل على أساس معيار الرحبية، فإن املصارف تصبح أكثر حذراً ورشاداً يف تقومي 
فكلما . شروعات، كما أن املنشآت الصغرية واملتوسطة والكبرية تصبح كلها على ِقدم املساواةامل

وعلى املنشآت الكبرية، إذا كانت رحبيتها أعلى حقاً، . ارتفع معدل الربح زادت القدرة على التمول
ه تأييد إن النظام اإلسالمي من طبيعت. أن تدفع إىل مؤسسات التمويل معدل عائد أعلى ال أدىن

مل ترسخ بعد «املنظمني الذين يتمتعون باملوهبة والنشاط واالبتكار، والذين كما قال اجنو كارستني 
وبناء على ذلك فإن املوارد لن يستفاد منها بفعالية أعظم فحسب، بل سيتم . 8)(»جدارم االئتمانية

الرأمسالية من فروق تصحيحاً مالئماً وليس من املمكن تصحيح ما تولّده . توزيعها أيضاً توزيعاً عادالً
النظام اإلسالمي، إن . من خالل النظام الضرييب، دون السيطرة على األسباب األساسية هلذه الفروق

بالقضاء على الفائدة، وبإدخال املشاركة، وبتوسيع نطاق استخدام املوارد املصرفية، يستطيع إعادة 
ودعني واملشروعات الصغرية، ومن مث القضاء على واحد من توزيع األرباح من املنشآت الكبرية إىل امل

 .أهم أسباب التفاوت االجتماعي

وعليه فإن اام االقتصاد الالربوي بعدم القدرة على ختصيص املوارد بالشكل األمثل يكون غري 
والواقع أن نظام املشاركة اإلسالمي ليس قادراً فقط على حتقيق كفاءة أعظم يف ختصيص . ذي أساس

املوارد، بل هو قادر كذلك على احلد من تركيز الثروة والسلطة، وعلى ترسيخ أسس العدالة 
 .االقتصادية واالجتماعية

 االدخار والتكوين الرأمسايل) 2(

ملعدل االجتماعي اإلجيايب للتفضيل الزمين، ويزيد من شدته األثر التآكلي للتضخم، ابسبب 
ار والتكوين الرأمسايل للقطاع اخلاص يف االقتصاد أعرب بعضهم عن خوفه من اخنفاض االدخ

غري أن هذا اخلوف ال حمل له، ألن الدالئل اإلحصائية ال تشري إىل وجود ترابط إجيايب . 9)(اإلسالمي

                                                 
ومع ذلك استمرت . 1973 تليفونكن على سبيل املثال مل توزع أي ربح منذ عام A E Gإن شركة ) 7(

، 1982) أغسطس( آب 4، يف اإليكونوميست»  كابوس ال ينسٰىA E G«انظر . املصارف يف إقراضها
  .ح210انظر أيضاً موفيت ص . 53ص 

  .133كارستني، سبق ذكره، ص ) 8(
، )1981ليستر، اململكة املتحدة، املؤسسة اإلسالمية (مركَّب إسالمي، : نقوي، األخالق واالقتصاد. ح. ن) 9(

  .121 -119ص 
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كما اتضح أن تأثري معدالت الفائدة على االدخار . 10)(كبري بني الفائدة واالدخار يف البلدان الصناعية
 .11)(ثري مهمل حسب أغلب الدراساتيف البلدان النامية تأ

وحىت على الصعيد النظري، فإن افتراض بوم باورك التفضيل الزمين اإلجيايب قد رفضه عدد من 
 ومع أن رأي غراف قد ،12)(ويف الواقع فقد شكّك غراف بأي وجود فعلي له. االقتصاديني البارزين

 لدى املستهلك الرشيد قد يكون موجباً أو يكون متطرفاً، إال أن هناك آراء تقول بأن التفضيل الزمين
 .13)(صفراً أو سالباً

ومع أن األفراد قصريو النظر عموماً، إال أم جمربون على االدخار، ألن املستقبل غري مأمون، 
. املفترض يف النماذج االقتصادية النظرية ال وجود له يف أي مكان» التنبؤ الكامل«كما أن عامل 

د كبري ال على الدخل واالستهالك احلاليني فحسب، بل يعتمد كذلك على ويعتمد االدخار إىل ح
جمهولية الدخل واحلاجات االستهالكية يف املستقبل، فمع . الدخل واالستهالك املتوقعني يف املستقبل

وال بد أن يشتد هذا امليل . ، بالرغم من افتراض التفضيل الزمين»يوم أسود«نشأ ميل لالدخار لـ
فإذا ما مت وضع هذه القيم موضع التنفيذ، . يم اإلسالمية اليت تزدري االستهالك املظهريبفعل الِق

كانت هناك درجة عالية من الترابط اإلجيايب بني الدخل واالدخار بعد بلوغ مستوى معيشة مريح، 
                                                 

د، حينما تزيد معدالت الفائدة، وأن كثرياً من تشري األدلة إىل أن بعض الناس يقلّ ادخارهم، بدل أن يزي) 10(
إىل خفض الناس يدخرون املبلغ نفسه تقريباً بغض النظر عن مستوى معدل الفائدة، وأن بعض الناس مييلون 

إن . فاملبادئ االقتصادية وحدها ال ميكن أن تعطينا تنبؤاً حامساً... استهالكهم، إذا وعدوا بعوائد ربوية أعلى
حي بأن مستوى الفائدة مييل يف قراري االستهالك واالدخار إىل إبطال تأثري كل منهما على كل الدالئل تو

، 576، ص )1970 الطبعة الثامنة، -ماكجرو هيل: نيويورك(أ ساملسون، علم االقتصاد . ب. 9اآلخر
  .4هامش رقم 

مسح :  الدول الناميةطبيعة دالة االدخار يف«زينسر . ي. ميكسيل، ج. ف. انظر على سبيل املثال ر) 11(
. غ. ؛ ج1972) ديسمرب( كانون األول -، جورنال أوف أيكونوميك ليتريشتشر»للكتابات النظرية والعملية

، 44 الد -، إيكونوميك ريكورد»عينة زمنية من آسيا: االدخار الشخصي يف الدول النامية«ويليمسون 
روبنسون، . أ. ، يف ي»تقدمة والناميةبعض حمددات االدخار يف الدول امل«هوثيكر . س. ه؛ 1968

كتكت، أساس حتليلي لعمل السياسة . ر.؛ ود)1965مكميالن : لندن(مشكالت يف التنمية االقتصادية، 
  .1972) نوفمرب(النقدية يف األقطار األقل منواً، جملة أحباث صندوق النقد الدويل، تشرين الثاين 

  .4، ص )1971كمربيج يونيفرسييت بريس، : جكمربي(غراف، نظرية اقتصاد الرفاه . ج) 12(
، حيث خيلص الدكتور الزرقاء، بعد اإلشارة إىل آراء 8 -2سبق ذكره، ص » نظرة إسالمية«انظر الزرقاء ) 13(

التفضيل الزمين اإلجيايب ليس مبدأ من مبادئ الترشيد، وال ميالً «عدد من رجال االقتصاد البارزين، إىل أن 
النمطان اآلخران (إنه جمرد واحد من ثالثة أمناط للمفاضلة بني األزمان .  بني املستهلكنيسائداً وراسخاً فعالً

  .)7ص (» ، وكل منها رشيد وممكن الوقوع يف ظروفه اخلاصة)مها التفضيل الزمين املعدوم والسالب
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 .14)(بغض النظر عن تقلّبات معدل العائد

ق مرِبحة الستثمار مدخرام، لتعويض أي فإذا قام األفراد باالدخار كان عليهم البحث عن طر
تفضيل زمين لديهم، وللتعويض عن األثر التآكلي للتضخم، وللشكوك املستقبلية يف الدخل 

االدخار للتفضيل وليس هناك أي سبب الفتراض أن األثر السليب على . واالحتياجات االستهالكية
بالدخل الناجم من اسثتمارات املشاركة الزمين اإلجيايب وللتضخم، ال ميكن تعويضه بشكل فعال 

فإن االدخار يتدفق إىل استثمارات املشاركة هلذا الغرض، وليس هناك أي بديل آخر . وزيادة قيمتها
ويف النظام الرأمسايل نفسه ال تذهب كل املدخرات . رشيد إال تعديل املدخرات، دون أي مردود منها

 .إىل أصول مالية ربوية

» النائمني« ميكن إتاحة البدائل العديدة الستثمارات املشاركة للمستثمرين وكما أوضحنا آنفاً،
 فليست املضاربة والشركة هم الشكلني الوحيدين من أشكال . يف اقتصاد إسالمي*»النشطني«و

املشاركة املالية، بل هناك أسهم شركات املسامهة، وودائع املضاربة، واستثمارات مشاركة يف 
ا يف ذلك املصارف التجارية، وشركات االستثمار ومشروعات رأس مال املؤسسات املالية، مب

. املخاطرة، واجلمعيات التعاونية، بعد إصالحها وإعادة تشكيلها لتلبية حاجات االقتصاد اإلسالمي
األشكال األخرى من «انظر (وهناك منافذ أخرى أقل أمهية نسبياً، منها التأجري واملراحبة والبيع املؤجل 

 ).يف الفصل السادس» اراالستثم

فهذه االستثمارات ميكن أن تتاح للمستثمرين النائمني بدرجات خمتلفة من املخاطرة واآلجال 
وقد يكون بعضها أقل خطراً من اآلخر، مع تعويض قدر بارز من املخاطرة من معدل . ومالءمة النوع
ايل حيث تكون استثمارات وعلى عكس النظام الرأمس). ارتفاع القيمة+ الربح (العائد املتوقع 

املشاركة مفتوحة األجل أساساً بسبب توافر استثمارات ربوية آلجال حمددة متنوعة، جيب يف 
االقتصاد اإلسالمي تطوير أدوات متنوعة اآلجال الستثمارات املشاركة، تلبيةً ألذواق خمتلف 

شطون، فهناك منشآت فردية أما املستثمرون الن. املستثمرين وحاجام، من حيث املخاطرة والسيولة
أو شركات يستثمرون فيها، وال سبب الفتراض أن إلغاء الفائدة مينعهم من مداومة ادخارام 

بل إن إلغاء الفائدة يف اإلسالم ال بد وأن يشكّل حافزاً أعظم على . الستثمارها يف منشآم اخلاصة
رص استثمار مرِبحة ال تكفي الستغالهلا فإذا ما كانت هناك ف. استثمار املدخرات يف أعماهلم اخلاصة

، فإن الوصول للمباين والتجهيزات والبضائع ممكن من )داخل املنشأة(التدفقات النقدية الداخلية 
واملنشآت اليت ترغب يف حتقيق توسع . خالل التأجري واملضاربة أو البيع املؤجل أو ائتمانات املوردين

                                                 
  .رهعارف، سبق ذك.  يف م5 -4عارف، وكذلك امللخص يف ص . أكرم خان وم. انظر منذر قحف وم) 14(
 . املُراجع-، خبالف النائمني، فهم الذين ال يشتركون يف اإلدارة)اإلدارة( النشطون هم القائمون بالعمل  *
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املضاربة أو الشركة : ن موارد على أساس املشاركة يف األرباحما يلزمها مآخر ميكنها أيضاً تعبئة 
وبوسعها على أية حال أن تفعل ذلك كلما احتاجت فعالً إىل املال، ومن املفترض بكل ). 2امللحق (

فإن قوى السوق تتوىل العناية ؤالء . أمان أا لن تتصرف تصرفاً ازامياً يقوم على غش مموليها
ومع ذلك ميكن تطبيق نظام مالئم للمراجعة احملاسبية، على مستوى الدولة، . ريقةاملتصرفني ذه الط

انظر املبحث اخلاص يئة مراجعة حسابات االستثمار يف الفصل اخلاص (حلماية مصاحل املستثمرين 
 ).مبجموعة املؤسسات الالزمة

ح أسهمها للمستثمرين إن شركات املسامهة أيضاً تلعب دوراً مهماً يف االقتصاد اإلسالمي، فتتا
غري العاملني أو للذين ال يرغبون يف وضع أمواهلم حتت تصرف املنشآت الفردية أو الشركات 

التكوين الرأمسايل يف االقتصادات وتشكّل رؤوس أموال الشركات نسبة كبرية من جمموع . األخرى
ففي الواليات املتحدة، خالل . كما أن مدخراا الذاتية لعبت دوراً مهماً يف ذلك التكوين. الرأمسالية

، ولدت األرباح غري املوزعة، إضافة إىل خمصصات االستهالك 1980 -1977السنوات الثالث 
ومن إمجايل اإلنفاق الرأمسايل . 15)(الرأمسايل، تدفقاً نقدياً داخلياً صافياً بلغ مخسة أمثال األرباح املوزعة

 بليون 259.5هناك 1980ت غري املالية يف عام  بليون دوالر يف املنشآت والشركا299.1البالغ 
أرباح غري موزعة، وخمصصات استهالك رأمسايل، ومصادر (من مصادر داخلية % 87دوالر، أو 
وديون )  بليون دوالر11.4(أما املتبقي فقد مت متويله باللجوء إىل رأس مال جديد ). داخلية أخرى

ألن تتوقف الشركات يف االقتصاد اإلسالمي وليس هناك سبب متوقع . 16)( ) بليون دوالر28.2(
 .بل احلافز فيه على االدخار أكرب، لعدم إمكان التمول بواسطة االقتراضات الربوية. عن االدخار

وباإلضافة إىل ذلك، فإن املؤسسات املالية، وشركات االستثمار، واجلمعيات التعاونية، ومنشآت 
 يف تعبئة األموال على أساس املشاركة يف الربح، من أجل رأس املال املخاطر، تلعب أيضاً دوراً مهماً

ويستفيد املستثمر الفرد من تنويع وتقليل خماطره . استثمارها يف خمتلف املشروعات الباحثة عن املال
باللجوء إىل املؤسسات املالية وشركات االستثمار، ألن هذه املؤسسات تنوع خماطرها من خالل 

 .االستثمارية يف قطاعات االقتصاد املختلفة، ولدى األفراد واملنشآتالتنظيم املالئم ألخطارها 

إن افتراض نضوب املدخرات يف اقتصاد إسالمي ال ميكن دعمه إال إذا كان باإلمكان بناء دعوى 
متينة تكشف بوضوح أن كافة املدخرات غري املستثمرة سوف تسرق، وأن كافة االستثمارات، سواء 

نشآت الفردية أو الشركات، أو شركات املسامهة، أو املؤسسات املالية، كانت من خالل قنوات امل
فمثل هذا التوقع الواضح هو الذي ميكنه أن يؤكد معدل . سوف تعاين بال ريب من حدوث خسائر

                                                 
  .49 -1جدول . م1981) يونيو(نشرة االحتياط الفيدرايل، حزيران ) 15(
  .9، ص 1981) فرباير( شباط 80 -4االحتياط االحتادي، تدفق األموال ) 16(
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وال بد هنا من أن يكون . لكن هذه اإلمكانية بعيدة بل مستحيلة. التفصيل الزمين االجتماعي اإلجيايب
د على رأس املال يف االقتصاد اإلسالمي ليس مساوياً متاماً للربح، بل هو شامل واضحاً أن العائ

رأس مال (» العائد على رأس املال«مبفهوم االقتصاد الرأمسايل، أي ما يسمى » األرباح+ الفائدة «لـ
التنظيمية وهو يتضمن مكافأة االدخار وحتمل املخاطرة من جهة، والعناصر ). االقتراض+ األسهم
ومن املتصور أن يكون الربح باملعىن الرأمسايل سلبياً يف . دارية واالبتكارية من جهة أخرىواإل

. لكن من الصعب أن يكون جمموع الفائدة والربح سلبياً، وال سيما يف مجيع املشاريع. املشروعات
ال ميكن » ربحال+ الفائدة «ومبا أن املعدل االمسي للفائدة ال ميكن أن يكون سلبياً أبداً، فإن جمموع 

 .أن يكون سلبياً إال يف حاالت استثنائية

فال يطمئن أي منهما . وهكذا فإن النظام اإلسالمي قادر على تأمني العدالة بني املنظم واملمول
إىل معدل عائد مسبق، بل عليه أن يشارك يف املخاطرة، ويف نتيجة العمل، وإن مل يغري هذا بالضرورة 

العمل، لكنه يغير دون شك، توزيعها طبقاً ملعيار العدالة االقتصادية االجتماعية النتيجة اإلمجالية هلذا 
وأنصبة ) أو املمولني(كما أنه يستبعد التقلب املضلل وغري الرشيد بني أنصبة املدخرين . يف اإلسالم
لربح إذا كانت الفائدة منخفضة وا(عليه، فإن األوضاع اليت يعاين منها املدخرون وبناء . املنظمني
تزول لتقوم ) إذا كانت الفائدة مرتفعة والربح منخفضاً أو سالباً(، أو يعاين منها املنظمون )عالياً

 .وال خيفى األثر الصحي هلذا على كل من املدخرين واملنظمني. العدالة بني الطرفني

يف القطاع لذلك، فليس من الواقعي القول بأن إلغاء الفائدة يؤدي إىل اخنفاض التكوين الرأمسايل 
بل على النقيض من ذلك، فإن الظلم الواقع يف توزيع املردود بني املمول . اخلاص يف اقتصاد إسالمي

شارة نظام الثمن، كما واملنظم، بسبب معدالت الفائدة املتغرية منها والثابتة، يؤدي إىل تشويه جهاز إ
ويقع هذا التشويه سواء أكنت . يليؤدي إىل سوء ختصيص املوارد، ومن مث إىل تباطؤ التكوين الرأمسا

 .أسعار الفائدة مرتفعة أم منخفضة

ففي الفترة . فقد كانت أسعار الفائدة املرتفعة مانعاً كبرياً من االستثمار يف النظام الرأمسايل
، بلغت مدفوعات الفوائد ثلث العائد على رأس املال قبل ترتيل الضريبة، وهو ما 1978 -1970

وملا كانت تكاليف . 17)(سبتها يف الستينيات وستة أمثال نسبتها يف اخلمسينياتميثل ثالثة أمثال ن
، وهو ما اعترب يف تقرير »تآكل يف رحبية الشركات«الفائدة ترتل من األرباح، فقد كان هناك 

                                                 
: نيويورك(هل معدالت العائد كافية؟ : ، رحبية الشركات األمريكية والتكوين الرأمسايللبلنغ. هريمان ي) 17(

  .78، ص )1980برغامون بوليسي ستديز، 
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وترتب على . 18)(»عامالً رئيسياً يف إضعاف احلجم الكلي لالستثمار«مصرف التسويات الدولية 
 ).الديون+ رأس مال األسهم (رأس مال املخاطرة يف التمويل الكلي ذلك هبوط نسبة 

وقد شكل رأس مال املسامهني يف الشركات غري املالية يف الواليات املتحدة ثلثي التمويل اإلمجايل 
والسبب األساسي للهبوط الدائم يف منو أسهم رأس املال مل يكن نقص الطلب . 19)(1950يف عام 

 :فقد ذهب ليبلنغ إىل أن منو ديون الشركات ميثل. 20)(ت الفائدة املرتفعةاجلمعي، بل كان معدال

منواً مشؤوماً ألنه يرفع نقاط التعادل يف الرحبية، وجيعل النشاط أكثر عرضة لالنكماشات «
ويضعف قدرة املشروعات الفردية أمام تقلبات . الدورية، ويقصر مدى واجتاه التوسعات الدورية

كما أنه يدخل عنصراً من عناصر التكلفة .  اليت كثرياً ما تواجهها هذه املشروعاتالطقس غري املتوقعة
الثابتة الثقيلة العبء، شأنه يف ذلك شأن سائر التكاليف الثابتة خالل فترات الركود واالنقباض 

 .21)(»االقتصادي

ة مفرغة لقد أدت معدالت التكوين الرأمسايل املنخفضة يف الواليات املتحدة إىل إحداث حلق
القدرة على تعويض التكلفة املرتفعة لرأس  باملقابل إىل تقليل ىمن هبوط اإلنتاجية، الذي أد) دور(

ومع . 22)(فأدى ذلك إىل هبوط يف الرحبية، وهبوط أكثر يف معدل التكوين الرأمسايل. املال املقترض
تماد املنشآت على هبوط مكاسب الشركات هبوطاً كبرياً، وتقلّص التدفقات النقدية، زاد اع

                                                 
 آذار 31 -1981) أبريل( التقرير السنوي الثاين واخلمسون، األول من نيسان -مصرف التسويات الدولية) 18(

  .3ص ) 1982) يونيو( حزيران 14بال  (1982) مارس(
إن اهلبوط العاملي يف نسب رأس املال ليس حقيقياً يف . 135، 13 واجلداول 5 -4لبلنغ، سبق، ص ) 19(

وحىت يف أملانيا الغربية،فإن نسبة رأس مال املسامهة إىل جمموع . الواليات املتحدة فقط، بل هو ظاهرة عاملية
س املال، واالستثمار التجاري، والتعاون املخاطرة ورأ«انظر هورست الباخ (رأس املال هبطت هبوطاً كبرياً 

، »املصارف اإلسالمية واستراتيجيات التعاون االقتصادي«، حبث مقدم إىل الندوة الدولية حول »االقتصادي
  .1981) مايو(الذي عِقد يف بادن بادن يف أيار 

  .75 و70لبلنغ، سبق ذكره، ص ) 20(
  .76املصدر نفسه ص ) 21(
ال ميكن ألحد أن ينازع يف احلقيقة الواضحة القائلة بأن معدل «ربرت رنيون إلال أنه خيلص ه. 82نفسه ص ) 22(

وهذا صحيح سواء متت دراسة معدل الربح على . 1965العائد على االستثمار الرأمسايل قد هبط منذ عام 
نوردهامز، أساس كونه قبل الضريبة، كما فعل فيلدستاين ومسرز، أو على أساس كونه بعد الضريبة كما فعل 

انظر . 93ص ) كليفالند، أوهايو(يف بيزنيس إيكونوميكس » ميثل معدالً متناقصاً من رأس املالهل الربح «
مقال يف » أمريكا ال تستطيع أن تتحمل كلفة رأس ماهلا«وانظر كذلك . 75ايضاً انزلرسبق ذكره، ص 

  .116 -115، ص 1983) أبريل( نيسان 30اإليكونوميست، 
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ومنذ ذلك احلني، وبسبب الشكوك يف األسواق املالية، زادت نسبة الديون القصرية . 23)(الديون
األجل، ومت احلصول عليها مبعدالت فائدة مرتفعة، كما تراجعت أغلب املؤشرات التقليدية للصحة 

 .24)(املالية للشركات

ففي حني أن املرتفعة تعاقب . اية عن املرتفعةوباملقابل فإن معدالت الفائدة املنخفضة ال تقل جن
املنظمني، فإن املتدنية تضر املدخرين الذين يستثمرون يف أدوات ربوية، كما أا من خالل توجيه 
عائد هزيل إىل املستثمرين، وال سيما الصغار منهم، كانت طريقاً أكيداً الستغالل املاليني منهم، 

وطوال أغلب فترات التاريخ احلديث كانت معدالت الفائدة . روةوزيادة حدة التفاوت يف الدخل والث
كذلك فإن . منخفضة، ليس نتيجة لقوى السوق، ولكن بسبب األوامر اإلدارية والسياسات النقدية

معدالت الفائدة املنخفضة نشطت اقتراض األسر واحلكومات من أجل االستهالك، فزادت بذلك 
. دفوعات هبط معدل االدخار وحدث قصور يف رأس املالفكلما حلّ أجل امل. الضغوط التضخمية

كما شجعت معدالت الفائدة املنخفضة أيضاً االستثمارات غري اإلنتاجية، وزادت من حدة املضاربة 
العمالة بدرجة كبرية، » تدخر«كما أا أغرت باالستثمارات اليت . يف أسواق السلع واألوراق املالية

ى ذلك فإنه من خالل تشويه سعر رأس املال أنعشت االستهالك، وخفضت وبناء عل. مما ولد البطالة
معدالت االدخار اإلمجالية، كما أدت إىل تدين نوعية االستثمارات، وأحدثت قصوراً يف رؤوس 

تفادي اهلدر يف رأس املال من خالل كافة « حبق إىل أن *وهلذا السبب انتهى تقرير اجلات. األموال
ريقة مهمة من طرائق مواجهة النقص يف رؤوس األموال، ال تقل أمهية عن أشكال سوء استثماره ط

 .25)(»غريها، إن مل تزد

وذا فإن خلق مناخ استثماري إجيايب ومنعش يتطلب احلفاظ الدائم على العدالة، وعلى التوازن 

                                                 
 آذار 31 -1980) أبريل(رف التسويات الدولية، التقرير السنوي احلادي واخلمسون، أول نيسان انظر مص) 23(

يف املتوسط زاد اعتماد «وخيلص التقرير إىل أنه . 62،ص )1981) يونيو( حزيان 15بال  (1981) مارس(
  .»الشركات كثرياً على التمويل اخلارجي يف السنوات األخرية عما كان عليه يف الستينيات

 متوز 19 -انظر الفاينانشيال داجيست األسبوعية، اليت تصدرها ذي مانوفاكتشررز هانوفر ترست كومباين) 24(
وتبين النشرة أن نسبة التدفق النقدي اليت امتصتها مدفوعات الفائدة قد ارتفعت . 1، ص 1982) يوليو(

  .1982يف % 49 إىل ما يقدر بـ1977يف % 25ارتفاعاً مستمراً من  
 . املُراجع-االتفاقية العامة للتجارة والتعرفات اجلمركية *
يف النقود الواردة، ومن أجل عرض جيد جداً لتأثري معدالت الفائدة املنخفضة على التكوين الرأمسايل يف دول ) 25(

، الذي »1983/ 1982التجارة الدولية «منظمة التعاون واإلمناء االقتصادي، انظر الفصل األول من تقرير 
 -1، ص 1983) سبتمرب( أيلول 6نشرت مقتطفات منه يف تقرير مصرف التسويات الدولية، بريس ريفيو، 

5.  
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باملشاركة، ملي أن نفترض أن إبطال الربا، واالعتماد على التمويل وإنه لع. بني املدخرين واملنظمني
 املمولني واملنظمني ميكن أن يهيئ املناخ املطلوب،  بني*»الفائدة+ الربح «وتأمني التوزيع العادل لـ

وفضالً عن ذلك، فإن . ويؤدي إىل حدوث ارتفاع كبري وثابت يف طلب وعرض رأس املال املخاطر
ات املالية، سخصيصية للمؤسيف املخاطرة يف القرارات الت» املشاركة«النظام الذي تفرضه احلاجة إىل 

، ومن مث ممارسة تأثري »إنتاجية«من شأنه حتويل املوارد من القروض املوجهة للمضاربة إىل قروض 
 .صحي على النشاط االقتصادي بوجه عام

 االستقرار) 3(

يزعم بعضهم أيضاً، ولكن بدون بذل أي جهد لدعم هذا الزعم دعماً منطقياً أو جتريبياً، أن 
هذا التخوف أيضاً . 26)(وم كله على التمويل باملشاركة سيغيب معه االستقرار إىل حد كبرينظاماً يق

بل على العكس من املمكن أن نؤكد أن الفائدة من أهم العوامل املُِخلَّة باالستقرار يف . ال أساس له
وك الطائش الذي ما أسباب هذا السل: فقد طرح ميلتون فريدمان السؤال التايل. االقتصادات الرأمسالية

إن اإلجابة اليت ختطر على الباب «: مل يسبق له مثيل لالقتصاد األمريكي؟ ورد على هذا السؤال بقوله
 رئيس Iacocoaويالحظ السيد أياكوكا . 27)(»هي السلوك الطائش املوازي له يف معدالت الفائدة

 يستطيع أحد أن خيطط ال«شركة كريزلر أن معدالت الفائدة كانت على درجة من التخبط حبيث 
 .28)(»للمستقبل

وتحدث هذه التقلبات الطائشة يف معدل الفائدة حتوالت لولبية، يف املوارد املالية بني املستفيدين 
منها من قطاعات اقتصادية وبلدان، مما يسبب حركات طائشة يف االستثمارات القائمة على القروض، 

كما تحدث هذه التقلبات حتوالً بني االلتزام املايل . لصرفويف أسعار السلع واألوراق املالية وأسعار ا
فإن ارتفاع درجة تقلب معدل . القصري األجل والطويل، وبني التمويل باملشاركة والتمويل بالقروض

الفائدة فقد حقنت سوق االستثمار بقدر كبري من الشكوك، مما كان له أثر يف حتويل املقترضني 
لطويل لسوق الديون إىل األجل القصري، وهذا ما أدخل تعديالت جوهرية واملقرضني معاً من األجل ا

واستمر نصيب الفائدة يف جمموع العائد على رأس املال . على القرارات االستثمارية لرجال األعمال
وفضالً عن . املستثمر يف التقلب أيضاً، مما جعل من الصعب اختاذ قرارات استثمارية طويلة األجل بثقة

 مع كل ارتفاع يف معدل الفائدة، يف ظل نظام تعومي املعدل يف سوق قصرية األجل، هناك ذلك فإنه

                                                 
 . املُراجع-باملفهوم الرأمسايل» الربح  الفائدة«أي أن الربح باملفهوم اإلسالمي يشمل  *
  .136نقوي، سبق ذكره، ص ) 26(
  .4، ص 1982) فرباير( شباط 5يك، ، نيوزو»اقتصاد اليويو األمريكي«ميلتون فريد مان ) 27(
  .4، ص 1982) أغسطس( آب 16نيوزويك، » كيف السبيل إىل خفض أسعار الفائدة؟«ياكوكا . أ. ل) 28(
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، ليس بسبب عدم كفاءة املالك أو بسبب تباطؤه، ولكن 29)(السات التجاريةارتفاع يف معدل اإلف
ة وهذا له نفس أثر احلركات الطائش. بسبب اهلبوط املفاجئ يف نصيبه من أمجايل العائد على رأس املال

لكن هذا ال ميكن تصوره، ألن النسبة حتدد . يف نسبة املشاركة بني املمول واملنظم يف اقتصاد إسالمي
إن اإلفالسات . طبقاً للعادات واعتبارات العدالة، وتظل ثابتة تعاقدياً خالل مدة نفاذ اتفاقية التمويل

 لكنها تعين أيضاً اخنفاضاً يف العمالة التجارية ال تعين فقط اخلسائر املالية الشخصية للمالك واملسامهني،
لكل . والناتج واالستثمار والطاقة اإلنتاجية، وهي خسائر تأخذ فترة أطول، وتزيد صعوبة تعويضها

 .هذه العوامل دون شك آثار خطرية على النشاط االقتصادي واالستقرار

نهائي للمشروع، ال ويف نظام مشاركة كامل، يعتمد فيه الربح على نسبة املشاركة والناتج ال
. ميكن أن يتقلب نصيب املنظم أو املمول تقلباً عنيفاً من أسبوع ألسبوع، وال حىت من شهر لشهر

بني املنظم واملمول ) الفائدة+ الربح (وعالوة على ذلك فإن توزيع العائد اإلمجايل علة رأس املال 
 املضاربة املالية يف ليس من خالل قوٰىيتقرر بطريقة أكثر إنصافاً من خالل االعتبارات االقتصادية، و

يف . فقد أوضح هيكس حبق أن الفائدة يتعني أن تدفع يف أوقات السراء والضراء على السواء. السوق
. حني أن األرباح املوزعة ميكن أن تنخفض يف أوقات الشدة، بل ميكن أن تلغٰى يف األوضاع املتطرفة

 وال شك يف توقع معدل أعلى ألرباح األسهم يف .ولذلك فإن عبء التمويل باألسهم يكون أقل
إن الشركة «. األوقات الطيبة، ففي مثل هذه األوقات بالضبط، ميكن حتمل عبء توزيع أرباح أعلى

من التوترات اليت تكون «إذا ما استخدمنا كلمات هيكس الدقيقة » قد تؤمن نفسها إىل حد ما
وذا املعىن فإن . كة يف ظروف يسهل فيها فعل ذلدخطرية يف الظروف العصبة، وتتحمل كلفة متزاي

 إن هذا العامل قد يكون له أثر التقليل إىل حد كبري من .30)(»املخاطرة بوضعها ميكن أن تتقلص
 .حاالت اإلفالس التجاري، وباملقابل تقليل االضطراب االقتصادي، بدالً من زيادة حدته

املشاركة أكرب من استقرار النظام القائم على االئتمان إن القول بأن استقرار النظام القائم على 
وقد رأى هنري سيمونس، االقتصادي . أمر اعترف به العديد من االقتصاديني البارزين يف الغرب

نيات أن يجبامعة شيكاغو، بعد احلرب العاملية الثانية، حتت الوطأة الشديدة للكساد االقتصادي يف الثالث
وقد أعرف عن . ريات الثقة التجارية الناشئة عن نظام ائتماين غري مستقرالكساد الكبري سببته تغ

اعتقاده بأن خطر االضطراب االقتصادي ميكن خفضه إىل أدىن حد، إذا مل يتم اللجوء إىل االقتراض، 

                                                 
 -من أجل رسم يبني  الترابط بني االثنني، انظر نشرة مانوفاكشررز هانوفر ترست، التقرير االقتصادي) 29(

  .1، ص 1982) يونيو(حزيران 
يف طوين أورنيل، املسؤولية احملدودة والشركة، » ما هلا وما عليها: املسؤولية احملدودة«جون هيكس اللورد ) 30(

  .14، ص )1982كروم هيلم، : لندن(
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. 31)(وال سيما االقتراض القصري األجل، وإذا ما متّت االستثمارات كلها يف شكل متويل باملشاركة
خراً هيمان مينسكي أنه حينما متول كل منشأة تدفقاا النقدية، وختطط الستثمار كما كتب مؤ

أرباحها غري املوزعة، ال تكون هناك أي مشكلة للطلب الفعلي، ويكون النظام املايل قوياً، كما يكون 
لكن حينما تتمكن املنشآت من تأمني متويل خارجي بطريق االقتراض من . لالستثمار قوة دفع عظيمة

االئتمان املصريف غري مستقر إىل «املرابني أو من املصارف، يتعرض النظام لعدم االستقرار، خاصة ألن 
 عن ورأت جوان روبينسون أن االستثمار الناتج. 32)(»حد خطري، أو أنه كان كذلك على األقل

 :هيكل الدين

ار فوق النسبة السابقة ورأي ارتفاع يف االستثم. املالال يرتبط بأي نسبة معينة بقيمة خمزون «
يزيد من التدفق اجلاري لألرباح، ويشجع على مزيد من االستثمار، كما يزيد نسبة االقتراض إىل 

وعلى الفور يتم ختطيط مشاريع االستثمار اليت ال تكون قابلة إال إذا استمر املعدل . التمويل الذايت
حينما تتباطأ الزيادة يف معدل و. ويتكون هيكل للديون هش. الكلي لالستثمار يف االرتفاع

االستثمار، فإن بعض املنشآت جتد أن اإليرادات اجلارية أقل من االلتزامات اجلارية، وعندئذ حيدث 
 .33)(»ايار مايل

فإذا ما كان معدل . وليس من الصعب أن نرى ملاذا تِخلُّ معدالت الفائدة املتقلبة باالستقرار
زادت حدة الطلب على األموال من أجل كل ) الفائدة+ ربح ال(الفائدة منخفضاً بالقياس إىل 

. االستثمارات، مبا يف ذلك االستثمارات الثانوية، واخنفضت نوعية االستثمارات كما أوضحنا من قبل
وهذا هو أحد األسباب اليت تزيد عادة، بوط معدالت الفائدة، املضاربة يف سوق األوراق املالية 

وهذا جيعل من الصعب احلصول على أموال . 34)(ر هذه األوراق والسلعوالسلع، فتزيد معها أسعا
لالستثمار الطويل األجل، ألن االلتزام املايل ألغراض املضاربة التزام قصري األجل يف حني أن االلتزام 

                                                 
، ص )1948يونيفرسييت أوف شيكاغو بريس، : شيكاغو(هنري سيمونز، السياسة االقتصادية تمع حر ) 31(

320.  
انظر أيضاً ملخص ). 1975كولومبيا يونيفريسييت برس، : نيويورك(هيمان مينسكي، جون مينارد كيرت ) 32(

جورنال أوف إيكومنيك ليتريتشر، كانون األول » ما املسائل؟«حجة مينسكي اليت ذكرا جوان روبنسون يف 
. ب.  الشاهد املتعلق بعدم استقرار االئتمان، نقلناه من كتاب س-1331، ص 1977) ديسمرب(

  .16، ص )1978مكميالن، : لندن(الذعر، وااليار اهلوس، و: كيندلربرجر
  .1331جوان روبنسون، سبق ذكره ص ) 33(
إىل أن تقييد النقود يف فترة ) 1982براجير، : نيويورك(خلص ويلفريد جورج يف كتابه توقيت تقييد النقود ) 34(

 سبب رئيس لصعود سوق معينة هو سبب رئيس هلبوط سوق األوراق املالية، وتيسري النقود يف فترة معينة
  .)154ص (األوراق املالية 
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إن نشاط املضاربات املتزايد حيدث قلقاً يف الدوائر . ألغراض االستثمارات احلقيقية التزام طويل األجل
وإن ذلك يقلل من نشاط . رمسية، ويؤدي إىل تبين سياسة نقدية تقييدية ترفع من معدالت الفائدةال

، ألن معدل العائد على رأس مال املخاطرة يهبط »األولية«املضاربات، لكنه ال يزيد من االستثمارات 
نسيب سيئ، وعلى هذا األساس يبقى رأس مال املخاطرة يف موضع . نتيجةً الرتفاع معدالت الفائدة

ومع ذلك فهناك درجة أعظم من التقلب يف أنشطة . سواء أكان معدل الفائدة مرتفعاً أم منخفضاً
وملا كانت أسواق األوراق املالية والسلع يفترض أا لالقتصاد مبثابة مقياس الضغط . املضاربات

35)(قَلِْقالً على االقتصاد كلهاجلوي، فإن التقلبات اليت حتدثها الفائدة يف هذه األسواق متارس تأثرياً م. 

فاملصرف املركزي ميكنه إما أن يراقب . كذلك فإن معدل الفائدة يفسد عمل السياسة النقدية
فإذا ما حاول تثبيت معدالت الفائدة، فقد ). الكتلة النقدية(معدالت الفائدة، أو رصيد النقود 

 عرض النقود، صارت معدالت وإذا ما حاول حتقيق منو معني يف.  السيطرة على عرض النقود
وقد أوضحت التجربة أنه من املستحيل تنظيم . الفائدة، وخاصة املعدالت القصرية األجل، متقلبة جداً

. هذين العنصرين بطريقة متوازنة ميكن معه السيطرة على التضخم، دون أن يضر ذلك باالستثمار
يد النقود ال م طاملا كان النمو الطويل األجل يف رصولقد كان هناك اقتراح بأن التقلبات القصرية 

لكن ذلك ليس سليماً، ألن التقلبات الشديدة القصرية األجل تولد . املدى يتفق مع االجتاه احملدد
ولقد قيل أيضاً إن التقلبات . 36)(الشكوك وجتعل ختطيط املستثمرين الطويل األجل غاية يف الصعوبة

                                                 
فولكر، رئيس جملس حمافظي نظام االحتياطي الفيدرايل األمريكي، يف خطابه أمام إحدى جلان . أشار بول أ) 35(

، إىل أنه يف مضاربات الفضة األخرية، كان نظام االحتياطي 1980) مايو( أيار 12الكوجنرس الفرعية يف 
ألن الصفقات املمولة باالئتمان قد أسهمت يف هذه املضاربة، وحولت التمويل من الفيدرايل قلقاً، 

وإن استخدام االئتمان يف هذا الطريق ميكن يف النهاية أن . إنتاجية، وكان ذلك مفرطاًاالستخدامات األكثر 
 أسواق الذهب كذلك أشار السيد فولكر إىل أن املضاربة األخرية يف. يهدد أمن املؤسسات املالية ومالءا

مصرف التسويات . والفضة قد أسهمت يف التضخم، وأن أي مضاربات أخرى ميكن أن تفعل الشيء نفسه
  .2، ص 1980) مايو( أيار 23الدولية، الربيس ريفيو 

، 1982مصرف التسويات الدولية، وهو مؤسسة دولية ذات شهرة كبرية، كتبت يف تقريرها السنوي لعام ) 36(
التقلبات املتزايدة يف معدالت الفائدة القصرية األجل ميكن أن تكون أضافت نوعاً آخر «أن وقد سبق ذكره، 

زيادة تقلبات معدالت «كما الحظ التقرير أن ). 5ص (من عالوة الشك إىل معدالت الفائدة الطويلة األجل 
 الفائدة الفعلية إىل األعلى الفائدة وااميع النقدية، يف الوقت نفسه، قد قوى تأثري املوازنة يف دفع أسعار

إن التقلب الشديد يف معدالت الفائدة ميكن أن يساهم «وبعد ذلك أورد التقرير عبارة أقوى إذ قال ). 5ص(
» يف التقلبات احلادة يف النشاط االقتصادي، وقد تؤدي إىل مشكالت هيكلية يف االقتصاد ويف النظام املايل

، واملناقشة املرتبطة 20 يف اهلامش رقم Axilordي تقرير اكسلورد انظر أيضاً اإلشارة إىل جملد). 89ص(
  .بذلك الواردة يف الفصل اخلاص بالسياسة النقدية
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م طاملا كانت املعدالت الطويلة األجل تسري سرياً طبيعياً القصرية األجل يف معدالت الفائدة ال 
لكن ثبت زيف هذا االفتراض، ألن التقلبات يف معدالت الفائدة القصرية األجل تولد ). دون تقلب(

الشكوك، وتؤثر تأثرياً سيئاً على االستثمارات اليت تتأثر عادة حبركات معدالت الفائدة، وحتدث 
 .العمالت والسلع واألوراق املاليةحركات لولبية يف أسواق 

لقد قوت التقلبات الشديدة يف معدل الفائدة كل اجلهود الرامية الستعادة االستقرار يف أسعار 
فإا يف نظام التعادل الثابت، جتعل من املستحيل االحتفاظ بثبات أسعار الصرف، بسبب . الصرف

وأن اجلهد الرامي لتثبيت سعر .  معدالت الفائدةلالستفادة من ميزة الفروق بني» احلارة«حترك النقود 
ويف . الصرف يؤدي إىل خسارة كبرية يف احتياطات املصرف املركزي، وزعزعة الثقة بقوة العملة

نظام تعومي سعر الصرف، حينما حياول السعر أن جيد مستواه التوازين ويتقلب تقلباً مفرطاً من يوم إىل 
دة الدولية وقوى املضاربة اليت ال عالقة هلا بالظروف االقتصادية آخر، استجابة حلركات معدل الفائ

وهذا جيعل التخطيط الطويل األجل مسألة شبه . احمليطة، يصبح من الصعب التنبؤ بأسعار الصرف
مستحيلة، وبالنسبة للقطاعات االقتصادية اليت تكون فيها املنافسة عنيفة وهوامش الربح صغرية، فإن 

إن . الرتفاعات اليت ال ميكن التنبؤ ا يف أسعار الصرف متارس تأثرياً غري صحيهذه االخنفاضات وا
ً اقتصادياً تكون غري قادرة على االحتفاظ مبعدالت الفائدة فيها منخفضة،  الدولة اليت تواجه ركودا
ألن هذه السياسة تؤدي إىل تدفق األموال إىل اخلارج وختفض من سعر صرف عملتها، وترفع كلفة 

وملنع حدوث غوص أعمق لقيمة عملة الدولة اليت تواجه االحنسار االقتصادي، تضطر هذه . تهامعيش
الدولة إىل احلفاظ على ومعدالت الفائدة عند مستوى أعلى من ذلك الذي متليه احلاجة إىل استعادة 

على ذلك وبناء . وهذا يؤدي باملقابل إىل تباطؤ استعادة النشاط، ويضعف الثقة يف احلكومة. النشاط
لكن هذا التنسيق . فقد كانت هناك اقتراحات لتنسيق معدالت الفائدة بني الدول الصناعية الرئيسة

ثبت حىت اآلن أنه مهمة مستحيلة، ألن الدول قلما تكون كلها جمتمعة يف نفس املرحلة من مراحل 
الشك الذي تتخذ تزيد تفاقم جو «وهنا جند أن تقلبات أسعار الصرف تستمر و. الدولة االقتصادية

 .37)(»فيه القرارات االقتصادية، وتثبط التكوين الرأمسايل، وتؤدي إىل سوء توزيع املوارد

، كما »ال يغري من مستوى الشك«إن استبعاد الفائدة، واألخذ باملشاركة يف األرباح واخلسائر 
لى كل أطراف آثار الشك ع«على كل حاٍل يعيد توزيع غري أنه . قال الدكتور أنس الزرقاء حبق

 بل إنه فضالً عن ذلك، من خالل إزالة تأثري تقلب معدالت الفائدة اليومي املخل 38)(»املشروع
ويف هذا . باالستقرار، حيدث التزاماً مالياً لفترة أطول، كما أنه جيلب االنضباط يف قرارات االستثمار

                                                 
  .3، سبق ذكره، ص 1982 التقرير السنوي -مصرف التسويات الدولية) 37(
  .9 سبق ذكره، ص »...االستقرار«حممد أنس الزرقاء ) 38(
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يطة، وخاصة معدالت التضخم، اجلو، فإن أمر قولة العملة أو ضعفها يعتمد على قوة االقتصاد احمل
ومع تأكيد . كما أن أسعار الصرف ميكن أن تعرب تعبرياً أقرب عن قوة العوامل احلقيقية غري املضاربية

اإلسالم على االستقرار الداخلي لقيمة النقود، ينتظر أن تكون أسعار الصرف أكثر استقراراً، ألن 
واالختالفات يف . لدورية، واالختالالت اهليكليةكافة العوامل األخرى تؤثر عليها، مثل التطورات ا

معدالت النمو، وهي مجيعاً ذات طبيعة طويلة األجل، وتؤثر على التوقعات املتوقعة باالجتاهات 
 . الطويلة األجل يف أسعار الصرف

  النمو االقتصادي) 4(

يت كذلك ذكر بعضهم أن توقعات النمو ستكون كئيبة يف االقتصاد اإلسالمي، إذا ألغ
وهذا االنتقاد غري سليم أيضاً، فاملكونات األساسية للنمو املستدمي هي االدخار، . 39)(الفائدة

وقد سبق بيان التأثري . واالستثمار، والعمل اجلاد املخلص، والتقدم التكنولوجي، واإلدارة املبدعة
ويسمح للفرد ويعترف اإلسالم بدور الربح، . الصحي لإلسالم على االدخار والتكوين الرأمسايل

كما اتضح أن توزيع املوارد . بالسعي إليه، ولكن يف حدود القيم األخالقية، وقيود املصلحة العامة
 . منه يف النظام الربوي التقليديميكن أن يكون أكثر فعالية وعدالة يف االقتصاد اإلسالمي

ول واملنظم، ال بد وأن إن إلغاء الفائدة، وإحالل املشاركة يف الربح طبقاً لنسبة عادلة بني املم
يزيل أحد املصادر األساسية للشك والظلم، وأن يكون أكثر إفضاء إىل االستثمار والنمو، واملنظم هو 
القوة األوىل وراء كل قرارات االستثمار، ويتحتم أن يكون إلزالة أحد املصادر األساسية للشك 

، إذا ما استخدمنا كلمات » منظمنياملدخرين إىل«وبتحويل . والظلم، تأثري طيب على صنع القرار
وفضالً عن . إجنو كارستني، ميكن توزيع خماطر املشروع توزيعاً أعدل، وذا يتحسن مناخ االستثمار

ذلك، فإنه بإثارة اهتمام املدخرين واملصارف بنجاح عمل املنظم، تتاح خربات أعظم للمنظمني، 
وكلما كان تنظيم املنظم أكثر إنتاجية كان . والرحبيةتؤدي إىل زيادة املعلومات واملهارات والفعالية 

 .40)(ذلك سبباً يف زيادة االستثمار

فمن االلتزامات األولية للمسلم أن يتحمل كل . وينظر اإلسالم إىل العمل اجلاد نظرة إكبار
كتب إن اهللا : [مسؤولياته بضمري وإتقان، وبأعلى درجة ممكنة من العناية واملهارة، قال رسول اهللا 

مل أحدكم عمالً أن ‘إن اهللا تعاىل حيب إذا : [وقال . 41)( ....]اإلحسان على كل شيء

                                                 
  .104، 103سبق ذكره، ص ) 1982(أيضاً إجابة الزرقاء عن ذلك انظر . 127نقوي، سبق ذكره، ص ) 39(
  .136 -129 و ص131إجنو كارسنت، سبق ذكره، ص ) 40(
  . كتاب الصيد والذبائح، باب األمر بإحسان الذبح والقتل-صحيح مسلم) 41(
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 .42)(]يتِقنه

 فتمجيد العمل، واحلثّ على حتسني الظروف املعيشية لنفسه ولآلخرين، ال بد أن يفضي إىل حد
 .كبري إىل النمو، بشرط توافر املناخ السياسي واالقتصادي املناسب

ما يدعو الفتراض وجود حوافز أقل للتقدم التكنولوجي واإلدارة اخلالقة يف االقتصاد وليس هناك 
فالواقع أن إغالق كافة الطرق الظاملة واخلادعة لزيادة دخل الفرد، من شأنه أن يوجد . اإلسالمي

، كان الفعالية، فإذا بقيت سائر األشياء األخرى على حاهلاحافزاً أعظم لالبتكار التكنولوجي، وزيادة 
هذا هوة الطريق الوحيد أمام رجل األعمال، أو رجل الصناعة، لتخفيض التكاليف، وزيادة دخله 

 .احلالل

إن الشك مصدر قوي لغياب الفاعلية االقتصادية، ويتأكد ذلك إذا صار معه من الصعب عمل 
ثمارات فذلك جيعل املستثمرين مترددين يف دفع أموال االست). توقعات للمستقبل(أي إسقاطات 
ويف حالة االستثمارات الربوية، يزداد اخلطر املايل الذي يواجه املنظمني، ألن كلفة . الطويلة األجل

ويزيد هذا الشك حدة، إذا . فائدة رأس املال يتعني دفعها بغض النظر عن النتيجة النهائية للعمل
عدل فائدة عائماً، كما هو تقلبت معجالت الفائدة تقلباً طائشاً، وكذلك إذا تضمن اتفاق التمويل م

وإذا ما نص على معدل فائدة حمدد، بدالً من املعدل العائم، مال . احلال بصفة عامة يف عامل اليوم
املمول إىل االنتظار، إذا كان معدل الفائدة منخفضاً بالنسبة لتوقعاته املستقبلية، ومييل املنظم إىل 

عاته املستقبلية، فتتم االلتزامات لفترات قصرية جداًً، االنتظار إذا كان املعدل مرتفعاً بالنسبة لتوق
وبناء على ذلك فإن . ويصعب القيام باستثمارات طويلة األجل، مع توقع جتديد االئتمان لعدة مرات

 . االستثمار يعاين يف النهاية من هبوط اإلنتاجية واخنفاض معدل النمو

ى املنظم أن يقلق بسبب عنصري شك ويف ظل االستثمارات القائمة  على املشاركة، ليس عل
متزامنني معاً، األول هو العائد املايل الكلي على جمموع رأس املال املستثمر الذي يتحدد بثمن منتوجه 

ومع إلغاء الفائدة ال . وبكلفة مدخالته، والثاين نصيبه يف العائد وهو ما حيدده معدل الفائدة املتقلب
اإلمجايل، ألن نصيبه ما هو إال حصة منه ثابتة متفق عليها، وال يكون عليه أن يقلق إال على العائد 

إن تعرض املنظم ألحد عنصري الشك املذكورين . يتقلب مع التحركات الطائشة يف معدالت الفائدة
فقط ال بد وأن يكون له أثر طيب على هذا املنظم، فيزيده تشجيعاً على االستثمار، خاصة إذا ما كان 

 .ضخم قد اخنفض أيضاًالشك الناشئ من الت

                                                 
 -»إن اهللا«ان رواه البيهقي يف شعب اإلميان، كما ذكر جالل الدين السيوطي يف اجلامع الصغري حتت عنو) 42(

  .75، ص 1، الد )عبد احلميد أمحد حنفي، بدون تاريخ: القاهرة(
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ولكن . ومستقرة نسبياً، مل تكن املشكلة ذه احلدةوحينما كانت معدالت الفائدة منخفضة 
حينما ارتفعت يف السبعينيات، هبط إمجايل االستثمار الثابت احمللي كنسبة مئوية إىل إمجايل الناتج 

ضاً كبرياً، يف كل مكان، عما كان كما أن النمو الدويل اخنفض اخنفا. 43)(الوطين يف البلدان الغربية
 اليت أعقبت احلرب مباشرة، لقد كان األداء االستثماري الضعيف هو أحد األسباب عليه يف العقود

فمن املعترف به عاملياً أن األداء االستثماري األفضل هو . األساسية للنمو البطيء الذي طال أمده
 غري أن العالج األفضل ليس جمرد خفض .44)(مفتاح النمو األسرع والتكييفات اهليكلية األفضل

معدالت الفائدة، ألن ذلك ال يزيل شكوك املستقبل، إذا ما أخذنا يف احلسبان العجوز املرتفعة يف 
موازنات بعض الدول الصناعية الرئيسة، بل العالج تعزيز التمويل باملشاركة واالقتسام العادل للعائد 

وقد سبق أن أشرنا إىل أن معدالت الفائدة إذا ارتفعت . ل واملنظماإلمجايل على رأس املال بني املمو
قللت من األرباح، أي نصيب املنظم يف العائد اإلمجايل، وضاقت السيولة باخنفاض التدفقات النقدية 

إذ (الداخلية، وصار من الضروري زيادة االقتراض القصري األجل، ودوران االئتمانات مبعدالت أعلى 
مما يزيد يف تقليل ) ة لرجال املصارف هي جتديد االئتمان لكن مبعدالت أعلى بدرجة مااملمارسة العام

وهذا يفسد مناخ االستثمارات الطويلة األجل، ويعوق النمو . األرباح ويؤدي على اإلفالسات
يد فإنه يستغل املدخرين، ويز. إن اهلبوط يف أسعار الفائدة ال حيدث توازناً عادالً وبناءاً. االقتصادي

من اإلنفاق االستهالكي، ومن حرارة نشاط املضاربات ويعزز االستثمارات غري اإلنتاجية، كما أنه 
يسهم أيضاً يف التوسع االئتماين غري الصحي والضغوط التضخمية، ويضر باالستثمار الطويل األجل 

خالل عملية وبالنمو، بنفس الطريقة اليت تضره ا معدالت الفائدة املرتفعة، وإن كان ذلك من 
إن إبطال الفائدة وإدخال املشاركة قد يكون هو السبيل الوحيد خللق مناخ للتوقعات . تراكمية خمتلفة

 .الرشيدة وأرضية مستقرة للمنظمني واملمولني واملدخرين واملستهلكني

إن القول بأن القيم اإلسالمية تفضي إىل حتقيق النمو االقتصادي ال يعين أن مفهوم النمو يف 
يف إطار فإن اإلسالم كما أوضحنا من قبل حيبذ النمو املستمر . سالم هو نفس مفهومه يف الرأمساليةاإل

قيمه الشاملة، حبيث تكون هناك تنمية متناسقة للنواحي الروحية واالقتصادية للمجتمعات اإلسالمية، 
ة بوجه عام نعم شهدت الدولة اإلسالمي. وال يكون هناك أي ضعف يف النسيج األخالقي للبشر

 فإن هناك .معدالت منو بطيئة خالل القرون القليلة املاضية، لكن ليس هلذا عالقة بالقيم اإلسالمية
. عوامل تارخيية وسياسية ومؤسسية واجتماعية واقتصادية هي املسؤولة عن الفقر والنمو البطيء

                                                 
لالطالع على جدول يبني جممل االستثمار الثابت كنسبة مئوية من إمجايل الناتج الوطين منذ الستينيات، انظر ) 43(

  .29 ملصرف التسويات الدولية، سبق ذكره، ص 1982التقرير السنوي لعام 
  .29 و27 نفسه ص) 44(
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 .ونتجاوز نطاق هذا الكتاب، لو دخلنا يف هذا اال

 للخسارةتعرض الودائع ) 5(

ال يشجع املدخرين على إيداع مدخرام، ألم حيبون بالطبع يقال أحياناً إن االقتصاد الالربوي 
أن يكون هلم معدل عائد إجيايب، وال حيبون أن يروا مدخرام تأكلها اخلسائر اليت قد تتعرض هلا 

ا كان اخلوف من هذه بال شك مشكلة حقيقية، إذ. القائمة على املشاركةاملؤسسات املصرفية 
لكن من . وال شك أن املصارف قد ختسر يف بعض استثماراا القائمة على املضاربة. اخلسائر حقيقيا

املعقول باملقابل افتراض أن هذه اخلسائر تعوضها األرباح املتحققة على أغلب االستثمارات األخرى، 
فهاهنا تكون تربية الرأي العام . ةوأنه يف ظل الظروف العادية ميكن للمصارف أن حتقق أرباحاً صافي

وميكن مع ذلك اختاذ عدد من اإلجراءات لتطمني املودعني . ضرورية لتبديد كل املخاوف غري املربرة
 .وتقوية ثقتهم يف النظام

، اليت ال تعطي أي عائد، ميكن إعادة الطمأنينة فيها من خالل نظام )حتت الطلب(فالودائع احلالَّة 
وسوف نناقش بعض . ئع، يضمن سالمتها من أي خسارة قد تعاين منها املصارفللتأمني على الودا

 فاملشكلة تبقى فيها قائمة، بسبب أما الودائع املؤجلة والودائع االدخارية. عناصر هذا النظام فيما بعد
 .اخلسائر اليت قد تطرأ على املشروعات املمولة بواسطة املصارف على أساس املضاربة أو الشركة

متلك البيانات املناسبة، واملعرفة الفنية لتقومي رحبية هل تستطيع املصارف أن : يعرض سؤالوهنا 
آالف املنشات اليت متوهلا؟ اجلواب أنه حىت يف النظام التقليدي جيب على املصارف تقومي مالءة 

جزءاً املشروعات اليت تقرضها، ألن املقترضني إذا خسروا، رمبا فقدت املصارف الفائدة، أو فقدت 
ولكي ميكن حتديد مالءة املقترض، على املصرف الرأمسايل أن يأخذ يف . من القرض ورمبا القرض كله

احلسبان مسعة املقترض وأمانته وحسه العملي وخربته وموارده الرأمسالية، وكذلك غرض القرض 
يكون قابالً ذلك ألن القرض املصريف السليم يتعني أن . 45)(وطبيعة املشروع وآفاقه وصدر السداد

فالوظيفة . للتحصيل من الدخل أو من الربح املتوقع للمقترض، ال من تصفية أي ضمان يطلبه املصرف
الصحيحة للضمان هي ختفيف خماطر اخلسارة على املصرف يف حالة إخفاق املقترض يف تأمني موارد 

 وهكذا 46)(وال املقترضكافية لسداد القرض مع الفائدة، وذلك ألسباب ال ميكن أن تنبأ ا املصرف 
حىت يف النظام املصريف التقليدي، ال مهرب من تقدير الدخل املتوقع الذي حيدد طبيعة استهالك 

                                                 
  .23 -11، ص )1966ووتلرلو آند سونز : لندن (- املصرف املقرض-ماذر. س. انظر ل) 45(
، ص )1962برنتيس هول . ج. اجنلوود كليفس، ن( سياسات إدارة املصارف التجارية -هوارد كروس) 46(

196- 198.  
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 .47)(القرض استهالكاً ذاتياً

ال شك أن على املصرف اإلسالمي أن يكون أكثر حرصاً يف تقوميه بسبب املخاطرة اليت 
رف اإلسالمي تطوير خربته إىل احلد الذي تسمح به ولذا فإن على املص. يتحملها يف متويل املشروع

موارده، وميكنه فوق ذلك أن يطلب دائماً املشورة من منشأة استشارية متخصصة يف املشروع ويف 
ومن املتوقع مع تطبيق النظام اإلسالمي أن تصبح مثل هذه املؤسسات املساعدة . القطاع املعين

وال شك أن جمموع . اً لتقدمي تقومي موثوق بالسرعة املعقولةاملتخصصة متوافرة، وجمهزة جتهيزاً مالئم
التكاليف اليت تتكبدها املصارف اإلسالمية لتقومي طلبات املشاركة أعلى من اليت تتكبدها املصارف 

لكن ذلك تعوضه تعويضاً كافياً زيادة العائد من مقترضي الدرجة األوىل واملقترضني . التقليدية
النظام واستقراره، وزيادة املنافع اليت جينيها اتمع من ذلك كتحسن املعيشة، وحتسن صحة املتميزين، 

 .والعدالة االقتصادية واالجتماعية

وقد يقال أيضاً إن املصرف يف النظام التقليدي ليس عليه أن يهتم بدخل املقترض بأكثر مما هو 
يد املبلغ الدقيق للربح الذي لكن يف النظام اإلسالمي يكون حتد. ضروري لالستهالك الذايت للقرض

 :وهلذا يواجه املصرف اإلسالمي خماطرة مزدوجة. يكسبه املضارب ضرورياً حلساب نصيب البنك

أقل من الربح الفعلي املخاطرة األخالقية الناشئة عن تصريح املضارب خبسارة، أو بربح  )1(
 .بسبب قلة الشرف واألمانة

 .السوق سلوكاً خمتلفاً عن املتوقعاملخاطرة التجارية اليت تنشأ عن سلوك قوى  )2(

لكن حينما . إن املخاطرة األخالقية تكون فعلية يف البداية، يف فترة تأسيس النظام اإلسالمي
يدرك مستخِدمو أموال املصارف أن قدرم على التمول منها تعتمد على الربح الذي يولده 

وذا يكون لقوى السوق أثر . فمشروعهم، تكون هناك رقابة تلقائية على ميلهم إىل غش املصار
وفضالً عن ذلك، ميكن إدخال نظام مالئم ملراجعة . يف استبعاد مثل هذه املخاطرة يف الغالب

تناقش (احلسابات، مع مراجعة خاصة لعينة عشوائية من حسابات املستفيدين من أموال املصرف 
روعات من التفكري يف غش ، وذلك ملنع منظمي املش)هيئة مراجعة االستثمار: الحقاً يف مبحث

                                                 
نظرية : فاً للنظريتني السابقتنيلقروض البنوط التجارية كما طورها بروكناو خال» نظرية الدخل املتوقع«) 47(

سديد الذايت، ونظرية القابلية للتحول تؤكد على وجود قوة كسب املقترض مقابل سيولة أصول البنك الت
 نيويورك - القروض املؤجلة ونظريات السيولة املصرفية-بروكناو. ف. هانظر (وخاصية التحول بني األصول 

، 1974 نيويورط -، عامل املصارف املتغري)حمررين(االبن بروكناو األب و. ف. ه، و411 -401، 1944
وحىت يف النظام الرأمسايل فإن البنوك التجارية عليها أن تقدر دخل املقترض لتحديد طبيعة ). 167 -166ص 

  االستهالك الذايت لالئتمان، فلماذا يتعني أن تكون هناك مشكلة يف النظام املصريف اإلسالمي؟
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على أن مشروع الضمان املقترح يف فصل السياسة النقدية يحسن الشروع يف تنفيذه لتقليل . املصرف
 .اخلسارة النامجة عن املخاطر األخالقية

كذلك فإن املخاطرة التجارية متثل مشكلة بالنسبة ملدير حافظة األوراق املالية يف املصرف 
 عليه هو أيضاً أن يدرك على الدوام نوعية حمتويات حافظته، وأن حيميها من الرأمسايل، ألنه يتعني

وهذه املخاطرة ميكن بالطبع أن تكون أكثر وقوعاً يف املصارف . اخلسائر حال قصور السوق
اإلسالمية، ألا ال حتصل على معدل فائدة حمدد مسبقاً، وملا كان املصرف مثله يف ذلك مثل الشركاء 

ويتعني أن يكون لذلك . ملشروع، فهو ال يتمتع بامتياز على موجودات رجال األعماليف رأس مال ا
أثر صحي على االقتصاد اإلسالمي، لتخفيف أكرب قدر من التمويل املرسل وغري احلكيم الذي تقوم به 

وميكن للمصرف اإلسالمي أن يقلص . 48)(املصارف اطمئناناً منها إىل استرداد أصل القرض والفائدة
خاطرة التجارية على مستويني، األول بإلجراء فحص مناسب للمشروع املمول، للتأكد من أنه امل

، وتنويع حافظة مضارباته، سواء من ناحية آجال 49)(*والثاين، بتنفيذ نظام لتخطيط السيناريو. سليم
استثماراته فإذا ما قام املصرف بتنويع حافظة . االستحقاق، أو من ناحية املتمولني، وقطاعات األعمال

 .تنويعاً مالئماً، فال يبقى إال احتمال طفيف حبدوث خسارة صافية، اللهم إال يف ظروف نادرة

ومع ذلك فإنه لطمأنة مودعي املضاربة، قد يكون من املرغوب أن يطلب من املصارف اإلسالمية 

                                                 
إن البنوك اليت حققت «ل، مبناسبة تعليقه على الصدمات اليت هزت الصناعة املصرفية العاملية قال دافيد السي) 48(

اإلدارة املشكوك فيها خسائر يبدو أا جلبت لنفسها قدراً  كبرياً من املتاعب، ويرجع ذلك بدرجة كبرية إىل 
معرضة هلذا أكثر من غريها، حيث إن املصارف األمريكية «: وبالنسبة للواليات املتحدة يقول. »هلذه املصارف

 منها يف نفس طرق العمل املوطوءة، ومن السهل أن نرى كيف ميكن لإلدارة أن تفقد القدرة 14000يسري 
ضعف اهتمام «. (»على التمييز بني نوعية وكمية املكاسب، مع ما هلذا من أمهية كبرية للعمل املصريف السليم

وطبقاً لة ). 21، ص 1982) يوليو( متوز 29 فاينانشيال تاميز، ،»املصارف مبا يتوجب عليها من وظائف
تامي، فإن قروض الفائدة غري املدفوعة يف استحقاقها، واليت قدمها بنك تشس مااتن كانت تصل قيمتها إىل 

، ولكونتيننتال ِإِلنوي %32من أسهم رأس املال، وبالنسبة لسييت كورب فإن هذه النسبة كانت % 48
قروض البنوك، فإن األرقام اليت تذكر عنها هي أقل من احلقيقة، ألا وبقدر حدة مشكلة «%. 121كانت 

، ص 1982) نوفمرب(تامي أول تشرين الثاين (ال تتضمن العديد من القروض املشبوهة بالنسبة للدول األجنبية 
49.(  

 . املُراجع- أي التخطيط جلملة الظروف املتوقعة *
 -22، ص )1975جون ويلي : نيويورك(كرين، إدارة احلوافظ املصرفية . ب. ديل ودبرا. ب. انظر س) 49(

27.  
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ر لدى املصرف ومبجرد أن يتواف. 50)(»تعويض اخلسائر« احتياطياً لـأن تقتطع من أرباحها السنوية
وميكن استخدام هذا االحتياطي، عند اللزوم، . احتياطي كاٍف ال يعود ملسألة فقدان الثقة أي أمهية

ويرجع . للحد جزئياً، ال كلياً، من مدى تقلبات األرباح املعلن عنها حلملة األسهم وملودعي املضاربة
باحاً أدىن أو خسائر يف السنني ذلك إىل أن املصارف حتقق أرباحاً أعلى يف سنوات الرخاء، وأر

 .وقد يكون لألخذ ذا األسلوب أيضاً تأثري بناء على االقتصاد. العجاف

على أن احتياطي تعويض اخلسارة ميكن . قد يثار اعتراض على االقتراح املذكور بأنه غري عادل
فإن ذلك االحتياطي . قهيةالدفاع عنه استناداً إىل املصلحة اليت ال تنكر أمهيتها يف توجيه األحكام الف
وملا كان التشغيل الناجح . ضروري لتقوية مصارف املضاربة، ولتعزيز ثقة اجلمهور يف قابليتها للبقاء

للنظام القائم على املشاركة يشكل مصلحة إسالمية أكرب، فإن التضحية األصغر اليت يطلب من 
ها ضريبة مالزمة ألرباح ودائع املضاربة ومن املمكن اعتبار. املودعني بذهلا ال بد وأن تكون مقبولة

) ال املطلق(كما أن االستفادة اجلزئية من هذا االحتياطي يف التثبيت النسيب . خلدمة هدف أمسى
. ألرباح األسهم، ميكن الدفاع عنها أيضاً على أساس العدالة نفسه، لكن الدعوى ليس هلا نفس القوة

كيد هو أن املنفعة املباشرة من هذا االحتياطي ال تذهب إىل وأياً ما كان األمر، فإن ما حيتاج إىل تو
ويف حالة تصفية املصرف، جيب حتويل الرصيد املتبقي بعد تعويض خسائر . محلة أسهم رأس املال

 .ودائع املضاربة إىل أغراض خريية، كما هو منصوص يف قوانني املصارف اإلسالمية

 القروض القصرية األجل) 6(

 على االقتصاد اإلسالمي، وهو عدم إمكان تطبيق املشاركة على كل أنواع هناك اعتراض سادس
وقروض لليلة واحدة، أو لنهار واحد، ) حتت الطلب(فعلى سبيل املثال هناك قروض حالَّة . التمويل

وقروض ذات أجل قصري جداً، من غري املمكن يف الشعور العام أن يكون هلا أي ترتيب على أساس 
عندئذ تتضارب املصلحة بني مقترض . عوبة حتديد الربح هلذه الفترات القصريةاملشاركة، بسبب ص

يسعده احلصول على املال دون أن يدفع عليه فائدة بل رسم خدمة طفيفاً، وبني مقرض، وال سيما إذا 
يكره إقراض النقود، ولو لفترات قصرية جداً، إىل من يعلم أنه يربح من قرضه، وإن كان مؤسسة، 

وملا كانت هذه القروض معرضة أيضاً ملخاطرة عدم الدفع، . صعب حتديد حجم هذا الربحكان من ال
 .فليس من السهل وجود مثل هذه القروض يف نظام إسالمي

                                                 
االحتاد الدويل : القاهرة(طرح أمحد النجار هذا االقتراح يف املدخل إىل النظرية االقتصادية يف املنهج اإلسالمي ) 50(

ليستر، اململكة (لالربوي ؛ وحممد جناة اهللا صديقي، النظام املصريف ا179ص ) 1980للبنوك اإلسالمية 
  .51 -50، ص )1983املؤسسة اإلسالمية، : املتحدة
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فمع إحالل التمويل . هذا اجلدال سببه عدم القدرة على اخلروج من إسار التفكري الرأمسايل
يد احلاجات التمويلية الشاملة لتنفيذ حجم معلوم باملشاركة حمل التمويل بالقروض الربوية، جيب حتد

. ويتعني على املشروع حينئذ أن يؤمن تدفّقه النقدي الكلي يف هذا اإلطار. من نشاط معني
فاملؤسسات املالية إذا ما قدمت متويالً ملشروع معني، تقامست الربح واخلسارة يف إطار حزمة متويلية 

سلف لطويل األجل واملتوسط والقصري، وليس على أساس تتاح للمشروع، مبا يف ذلك التمويل ا
فإن ضغط السيولة املؤقت الذي حيس به مشروع يدور جيداً ميكن أن ختففه . ممنوحة ليوٍم واحد

وعلى املشروع أن يعمل يف . املؤسسة املالية مبا يتفق مع احلزمة التمويلية وشروط االتفاق الشامل
ن النظام القائم على الفائدة، حينما تكون املنشأة التجارية قادرة وهذا ال خيتلف ع. نطاق هذه احلزمة

على احلصول على تسهيالت السحب على املكشوف من املصرف، طبقاً للمبادئ املتفق عليها، وليس 
فاملنشأة غري القادرة على إدارة تدفقاا املالية إدارة فعالة، وال تعلم كيف . مبا يتخطى هذه املبادئ

وهكذا فإن أغلب . إلجراءات الدعم املايل املتفق عليها، فإا دون شك ستواجه الصعابتعمل طبقاً 
ً من اتفاق املضاربة أو الشركة الذي ينعقد  التمويل ذي األجل القصري جداً جيب أن يكون جزءا

ومع ذلك ففي احلاالت احلقيقية ميكن للمؤسسة املالية على الدوام . بالتراضي بني املقترض واملقرض
أن تدرس تأمني مساعدات إضافية، ألن املشاركة يف األرباح واخلسائر تعتمد على التمويل الشامل 

 .الذي مت تأمينه على أساس املتوسط اليومي

كذلك تستطيع احلركة التعاونية أن تلعب دوراً مهماً يف مساعدة املنشآت على حلّ مشكلة 
ت التعاونية اليت تنظمها املنشآت الصغرية واملتوسطة فاجلمعيا. املصاعب املالية ذات األجل القصري جداً

احلجم للمساعدة املتبادلة ليس بوسعها فقط أن تساعد على ختطي الصعوبات املالية ذات األجل 
فإذا كان كل أعضا . القصري جداً، بل تزودها أيضاً بتسهيالت وخدمات أخرى كما أشرنا من قبل

تمع، فإن بوسعهم أن يقترضوا عند احلاجة دون فائدة وال حصة اتمع يوظفون أمواهلم الفائضة يف ا
يف الربح، طبقاً لصيغة متفق عليها، حبيث أن االستفادة الصافية للعضو من املوارد خالل فترة معلومة 

فإذا حدث يف وقت ما أن أغلب األعضاء صاروا مستفيدين استفادة صافية من املوارد، . تبلغ صفراً
ركاً ميكن أن يتم بني اجلمعيات التعاونية، أو ميكن عقد اتفاق مع املصرف املركزي، فإن ترتيباً مشت

 .للوصول إىل السيولة املؤقتة

وماذا عن التسهيل لليلة أو لفترة قصرية جداً الذي حتتاجه املؤسسات املالية؟ إن هذا التسهيل 
 ميكن ترتيبه مع املصارف التجارية الذي حتتاج إليه املؤسسات املالية غري املصرفية وشركات االستثمار
أما ذلك الذي حتتاج إليه املصارف . بنفس الطريقة الشاملة، كما هو احلال مع املنشآت التجارية

التجارية ذاا، فيمكن تأمينه طبقاً لإلجراءات املقترحة يف الفصول املتعلقة باملصارف التجارية 
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 .والسياسة النقدية

 االئتمان االستهالكي) 7(

 املشكلة السابعة لالقتصاد اإلسالمي يقال إا االئتمان االستهالكي، والقروض املمنوحة إن
أما االئتمان االستهالكي، فقد بينا، يف املبحث اخلاص . ملشاريع بناء املساكن والصناعات احلرفية

. يلباإلصالحات األساسية، أن اإلسالم ال يشجع اقتصاد االستهالك املرتفع كاالقتصاد الرأمسا
. فاللجوء إىل مشتريات غري ضرورية، ألغراض التظاهر وتقليد املتباهني ليس من ِشيم النظام اإلسالمي

لذلك يتعين عدم تشجيع االئتمان هلذا الغرض، كما يتعين عدم تشجيع شراء تلك السلع ولو متّ دفع 
 .مثنها نقداً

أما الباقي الذي يعترب ضرورياً .  لهوبذلك فإن جزءاً كبرياً من االئتمان االستهالكي ال ضرورة
أن حتصل عليه املنشآت اليت تبيع بالتقسيط من أفراد ممولني لتحقيق األهداف اإلسالمية، فيمكن 

وبعبارة أخرى يترتب على املنشأة املعنية أن ختطط احتياجاا الكلية من . ومؤسسات مالية مضاربةً
كما جيب عليها مجع املال باملشاركة . ملبيعات بالتقسيطالتدفق النقدي لكافة األغراض، مبا يف ذلك ا

وعلى أساس هذا التمويل الكلي تشترك املنشأة عادة يف األرباح أو . الحتياجاا التمويلية الكلية
فإذا مل تتمكن املنشأة من تأمني التمويل الكايف . اخلسائر، وليس على أساس املبيعات وحدها

ا تضطر لالعتماد على املبيعات النقدية، وإذا ما توسعت يف نطاق البيع ، فإ)دائمة ومؤقتة(باملشاركة 
 .بالتقسيط أكثر من احلدود اليت تربرها مواردها، واجهتها مصاعب

إن املنشآت التجارية يتعني عليها لذلك أن تؤمن أموال مشاركة كافية، إذا ما رغبت يف زيادة 
بل عليها أيضاً إدارة تدفقاا النقدية حبكمة، . أس ماهلامبيعاا، مبا يتعدى احلجم الذي يسمح به ر

واملبيعات اإلضافية اليت تستطيع حتقيقها بتسهيل الشراء بالتقسيط . دون أن تتوسع أكثر من الالزم
فإذا مل . الذي تقدمه، تزودها باألرباح املناسبة إلشباع حاجة املمولني إىل حصص األرباح التوزيعية

فهناك قدر كبري من . ضافية، فإن العمل ال ينال االهتمام يف إطار املشاركة بالربحتكن هناك أرباح إ
فإذا استطاعت حمالت البيع . مبيعات التقسيط القصرية األجل تتم دون أي عبء إضايف على املشتري

يت وبالنسبة للمبيعات بالتقسيط ال. أن تدفع فائدة للممولني، فكذلك تستطيع أن تدفع نصيباً من الربح
تستحق الدفع خالل فترة أطول، ميكن طلب مثن أعلى لتغطية التكاليف اإلضافية هلذه املبيعات، كما 
أجاز الفقهاء، بشرط أن ال تتجاوز الزيادة يف الثمن الكلفة اإلضافية إلدارة هذه املبيعات، وأن ال 

 ).»البديل« بـانظر املناقشة املتعلقة ذا املوضوع يف الفصل اخلاص(تتضمن عنصر الفائدة 

إن املشتريات بالتقسيط للسلع الضرورية اجتماعياً، مثل سيارات األجرة، وآالت اخلياطة، 

 123



وجتهيزات الصناعة احلرفية، والثالجات وما شابه ذلك، مما يتفق والقيم واألهداف اإلسالمية، ميكن 
األرباح واخلسائر، مث ترتيبها من خالل التمويل املمنوح من القطاع اخلاص على أساس املشاركة يف 

استكماله بالتمويل من مؤسسات ائتمانية متخصصة، تنشئها احلكومة أو اهليئات اخلريية هلذا الغرض 
 ).مما سنبينه يف الفصل املتعلق مبجموعة املؤسسات الالزمة(

ر كذلك فإن متويل بناء املساكن ال يثري مشكلة، ألن املؤسسة املقرضة ميكنها املشاركة يف اإلجيا
 ريال لبناء 200.000فعلى سبيل املثال، إذا صرف متويل . الذي يتحدد على أساس إجيار املثل

 ريال، أمكن أن حتصل املؤسسة املالية على ثلثي األجر املقدر هلذا 300.000مرتل، كلفته مثالً 
القرض ويدفع اإلجيار عن اجلزء غري املسدد من القرض، ويستمر يف االخنفاض مع استهالك . املرتل
وبالطبع ال حيصل املمول يف مثل هذا الترتيب على نصيب من الزيادة الرأمسالية يف قيمة . تدرجيياً

اإلجيارات مع ارتفاع قيمة وهلذا يعد متويل املساكن جذاباً للقطاع اخلاص إذا ارتفعت . املمتلكات
 ذلك قليل الوقوع يف وملا كان. املمتلكات، إذ يستفيد املمولون من معدل عائد الفرصة الضائعة

العادة، بسبب القيود املفروضة على اإلجيارات ألسباب اقتصادية اجتماعية، وجب على احلكومة أن 
وهذه هي . تلعب دوراً رائداً يف متويل مساكن متواضعة لألسر ذات الدخول املنخفضة واملتوسطة

 .احلالة املوجودة بالفعل يف عدد من البلدان اإلسالمية

نه ال حاجة يف اتمع اإلسالمي الختاذ ترتيبات لتمويل مشتريات السلع االستهالكية، واخلالصة أ
أما متويل مشتريات السلع . غري الضرورية، أو اليت ال تزيد يف الرفاه احلقيقي للفرد أو للعائلة

؟ ومن االستهالكية املعمرة الضرورية، فيتطلّب ختطيطاً سليماً للتدفق النقدي ولتأمني رأس مال كاٍف
الصعب أن نفهم ملاذا ال يتم ذلك يف االقتصاد اإلسالمي؟ فإذا مل يكن عنصر الربح جذاباً، وكان بيع 
بعض السلع بالتقسيط ضرورياً من الناحية االقتصادية االجتماعية، توجب ترتيب ذلك من خالل 

 .مؤسسات االئتمان املتخصصة كما سنرى

 حاجة احلكومة إىل االقتراض) 8(

العتراض الرئيس على االقتصاد الالربوي هو أنه يف غياب الفائدة قد ال تتمكن احلكومة من إن ا
متويل عجوز موازناا باالقتراض من القطاع اخلاص، مع أن العجز يف املوازنة احلكومية وسيلة مهمة 

 فكيف يتم متويل العجز بعد إلغاء الفائدة؟. لتوليد النمو وحتسني مستوى املعيشة

 يعين بالتعريف أن النفقات أعلى من اإليرادات، وأن احلكومة غري قادرة على زيادة العجز
فإذا كان العجز ذا طبيعة مومسية، أي ناجتاً . اإليرادات بفرض ضرائب إضافية، أو غري راغبة يف ذلك

قتراض من من تدفق اإليرادات والنفقات تدفقاً غري متساٍو، وال يتعدى السنة املالية، أمكن سدُّه باال
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لكن إذا كان العجز . وسندرس آثار ذلك على عرض النقود يف فصل السياسة النقدية. املركز املصريف
غري مومسي، وجتاوز السنة املالية، صار من الضروري فحص طبيعة النفقة، هل هي متكررة أو غري 

املعترف به عموماً أن متكررة؟ هل تؤدي إىل زيادة يف الرفاه احلقيقي يف إطار القيم اإلسالمية؟ من 
وإن متويل العجز املفرط . العجز الكلي الذي تعاين منه احلكومات حالياً غري ضروري وال مرغوب

روزيري، املدير اإلداري لصندوق النقد الدويل باللجوء إىل االقتراض يعطي، كما قال السيد جاك دوال
، إذ ال بد 51)( حتمله يف األجل املتوسطأمر ال ميكن«، وهو »إحساساً ال مربر له باالسترخال املايل«

التضخم، واختالل ميزان املدفوعات، وارتفاع معدالت «وأن يضر باالقتصاد أخرياً من خالل 
الفائدة، وسوء ختصيص املوارد، واخنفاض معدل النمو، وزيادة البطالة، ومن مث التوترات 

 متول كل نفقاا العادية املتكررة من فق يكون من األنسب للدولة اإلسالمية أن. 52)(االجتماعية
فالعجز . فليس هناك على العموم أي مربر للعجز يف الظروف العادية. حصيلة إيراداا الضريبية

وملا . ينطوي أساساً على تأجيل دفع مثن اخلدمات اليت استفاد منها اجليل احلايل إىل أجيال املستقبل
، ال ترغب يف تسديد عجٍز ماٍض، بل ترغب يف تأجيل ولو كانت أجيال املستقبل، مثل اجليل احلاضر

أما االحتجاج . جزء من عبئها إىل املستقبل، فإن عبء الدين العام يستمر يف االرتفاع ارتفاعاً أُسياً
ففي حالة . بأن التأجيل إمنا يكون تأجيالً خلدمات تستمتع ا أجيال املستقبل فليس صحيحاً

لنفقات التبذيرية، أو متويل احلروب، ليست الزيادة يف الدين العام الداخلي االستهالك احلكومي، أو ا
وحىت يف حالة التكوين الرأمسايل احلكومي، يتعين أن نذكر أن . إال حتويل العبء إىل أجيال املستقبل

يل وقد يكون من العدل أن نتوقّع من اجل. مولتها أجيال سابقةاجليل احلايل ينتفع من املشروعات اليت 
إن متويل كل . احلايل، مثله يف ذلك مثل األجيال السابقة، أن خيلف وراءه من رأس املال أكثر مما تلقَّٰى

اإلنفاق االستهالكي وجزء من اإلنفاق الرأمسايل من حصيلة اإليرادات الضريبية، ال يؤدي إىل توسع 
 .ل املتقدمة والناميةالدين العام توسعاً مستمراً وسريعاً، كما هي احلال يف أغلب الدو

أما نفقات القطاع العام غري املتكررة فيتعني أن تفحص بعناية، وأن ال تنفَّذ إال إذا كان هلا إسهام 
أما املشروعات غري القابلة للمشاركة يف الربح، إما ألن تثمني . إجيايب يف حتقيق األهداف املنشودة

ها االجتماعي مرتفع، فيتعين متويلها من خدماا غري عملي أو غري مرغوب، أو ألن معدل عائد
يف اإلنفاق، إذا كانت املشروعات خمططة ختطيطاً » االنتفاخ«وال حاجة لـ. اإليرادات الضريبية

                                                 
  .1982 سبتمرب 7، فاينانشيال تاميز »دعوة إىل إقراض مصريف مسؤول«) 51(
دوالروزيري املدير .  خطاب ألقاه ج-عنصر حيوي لسياسة استعادة التحسن االقتصادي: إصالح النظام املايل) 52(

 -.س. أمريكان انتربرايز انستيتوت يف واشنطون د«يف ) مارس( آذار 16د الدويل يف اإلداري لصندوق النق
IMF ،84، ص 1982) مايو( أيار 22 سرييف.  
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. جيداً، وموزعاً على عدد من السنني، أو مرتبة ما أمكن على أساس اإلجيار التمويلي والبيع اإلجياري
اركة، فال جيب تنفيذها إال إذا ثبت بتحليل دقيق للمنافع أما املشاريع اليت تصلح للتثمني واملش

ويتعني أن تقوم احلكومة بتمويل هذه املشروعات ببيع . والكلف، أا قابلة للبقاء على أساس جتاري
حلكومة قادرة على متويلها وحدها، أو غري أسهمها إىل القطاع اخلاص يف احلدود اليت ال تكون فيها ا

 وأن يؤدي هذا إىل إدخال االنضباط يف إنفاق القطاع العام، واستبعاد عدد من ال بد. راغبة يف ذلك
، اليت متثل عبئاً مالياً على خزانة احلكومة، وتكون منفعتها العامة مشكوكاً *مشروعات الفيل األبيض

لى وقد تقام هذه املشروعات أحياناً إلرضاء املصاحل املتنفذة ع. فيها، أو غري كافية لتربير نفقتها
فإدخال هذا النظام املقترح ال بد وأن يساعد على تقوية موقف املسؤولني . حساب اجلمهور

 .احلكوميني الشرفاء يف مواجهة هذه املصاحل املتنفذة

ولتمويل احلروب على احلكومة أن تقوم جبمع األموال عن طريق الضرائب، فإذا مل تكِف 
الثروة، وتستهلك ) أو(املنشآت، حسب الدخل واقترضت بال فائدة قروضاً إلزامية من األفراد و

وتستمر هذه الضرائب حىت بعد انتهاء احلرب، . القروض خالل فترة زمنية حمددة من ضرائب احلرب
 .رمبا بعدل أقل، حىت يتم إطفاء الدين بكامله

ن فإذا كنت احلرب ضرورية حقاً، فما الذي مينع األغنياء من بذل بعض مواردهم املالية، وكثري م
الناس يضحون بأرواحهم وراحتهم؟ احلقيقة أن التضحية الوحيدة اليت يقدمها األغنياء بالقروض 

وهذا ما تعوضه إىل حد ما زيادة دخوهلم أثناء . اإلجبارية هي االستغناء عن فائدة هذه القروض
 أو الثروة احلرب، واحتمال إعفائهم من الضرائب املفروضة على الدخل الذي يتم إقراضه للحكومة،

 .53)(املتحفظ ا يف صورة دين حكومي بال فوائد، كما ذكر الدكتور صديقي

أما إذا كانت احلرب غري ضرورية فال شيء يستحق الرتاع، فبعض احلروب يف أيامنا هذه تشِعل 
لجوء نارها املصاحل املتنفذة اخلارجية، أو الداخلية، فيكون االمتناع عن متويلها، القائم على تسهيل ال

إىل أسلوب الدين العام الربوي، من شأنه أن يساعد يف القضاء عليها، وأن يقلل أيضاً احلشود 
وإن جتفيف هذا . العسكرية املهدرة للموارد سواء كان ذلك يف الدول الصناعية أو يف الدول النامية

 .لتعايش السلميجيرب األمم على بذل جهود أكثر جدية الكتشاف كل السبل املمكنة لاملصدر املايل 

لكن ملا كانت املصلحة . واإلعانات احلكومية ميكن الدفاع عنها طبعاً حينما تكون للصاحل العام

                                                 
 . املُراجع-أي املشروعات الكثرية الكلفة، القليلة املردود *
، )1983ؤسسة اإلسالمية، امل: ليستر اململكة املتحدة(انظر حممد جناة اهللا صديقي، النظام املصريف الالربوي، ) 53(

  .145ص 

 126



العامة هي التعليل املعتاد الذي تستخدمه املصاحل املهيمنة يف مجيع اإلعانات، لزم أن يكون هناك سبب 
فإن وجود سعر أدىن ال تربره . يقوي فعالً لتقدمي واستمرار أي إعانة عامة يف اتمع اإلسالم

التكاليف يعين وجود إعانة للجميع، وهو أمر غري مرغوب يف نظام يلتزم بتحقيق العدالة االقتصادية 
وليس يف نظام القيمة اإلسالمي أي تربير إلعانة اخلدمات املقدمة لألغنياء، أو هلؤالء . واالجتماعية

غري أن . درون على دفع الثمن احلقيقي فهم الذين يعانونأما الذين ال يق. الذين يستطيعون دفع مثنها
ولذا جيب دراسة . الصعوبات اإلدارية املرتبطة بالتمييز السعري قد ال تسمح بإتاحة سعر أقل للفقري

الطرق املختلفة ملساعدة الفقري، انطالقاً من الظروف احمللية، من بني هذه الطرق املنح الدراسية، 
ت النقدية أو العينية من أموال الزكاة، واملنح أو املوارد األخرى اليت تقوم جببايتها واملرتبات، واملساعدا

إن اختاذ تلك االستراتيجية قد يساعد أيضاً يف . هلذا الغرض احلكومة أو مؤسسات اخلدمة االجتماعية
 .ختفيف اهلدر احلاصل بإلعانة السلع واخلدمات إعانة عامة

فقد . 54)(» ومسعته استخِدما يف سياسات مل تربرها كتاباتهاسم كيرت«وذكر هنتسون حبق أن 
ذلك أن العجوز اليت وقعت يف فترات الكساد . استغل مفهوم كيرت للتمويل التعويضي استغالالً مفرطاً
ويرجع ذلك إىل عدم شعبية إنقاص اإلنفاق أو . مل تعوضها الفوائض اليت حصلت يف فترات االزدهار

وإذا كان عجز . سيما حينما يكون اللجوء إىل التمويل بالدين سهالً وميسراًزيادة الضرائب، وال
القطاع العام يف ظروف االحنسار مقبوالً، حىت يف االقتصاد اإلسالمي، فإنه ال مربر للعجز يف ظروف 

إن متويل عجوز املوازنات اهلادفة أساساً لتحقيق التحسن االقتصادي يف . االزدهار أو التضخم
 .اد اإلسالمي، سندرسه يف مبحث املصارف التجارية والسياسة النقديةاالقتص

وبعبارة أخرى، جيب التأكيد على تقومي النفقات احلكومية بعناية، واستبعاد ما أمكن من 
فإن األمر يستوجب بذل كل جهد لزيادة فعالية اإلنفاق احلكومي، واحلد من اهلدر . الشحوم
 هذه الفكر بقدرة تزيد على قدرة البنك الدويل يف التعبري عنها يف ومن الصعب أن نعبر عن. والفساد

 :النص التايل

إن حتدي البلدان النامية، على املدى األطول، يكْمن يف قدرا على استخدام مواردها احملدودة «
وكل حكومة تواجه هذا التحدي، فمهما كانت األهداف . استخداماً أكثر فعالية وأكثر عدالة

ة، فإن اهلدف احلقيقي هو إجياد أجنع الوسائل لتحقيق هذه األهداف، فتتكاثر الدالئل على السياسي
ويف أغلب الدول، جند أن آثار عدم (...) املكاسب الكبرية اليت ميكن أن تأيت من الفعالية األعظم 

                                                 
 10، ص )1977ذي انستيتوت أوف ايكونوميك آفريز : لندن( كيرت ضد الكيرتيني -هاتشينسون. و. ت) 54(

  .من املقدمة
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 .55)(»الكفاية أكثر من يشعر ا هم أولئك الذين ميلكون األقل، وهم الفقراء

فوائد قد أدى إىل متويل يف دفع » الرغبة«ئتمان للحكومات على أساس وجود إن تيسري اال
اهتماماً قليالً للكيفية اليت تدير ا الدول املقترضة «احلكومات برخاوة، فإن املصارف ال تويل إال 

وكثرياً ما تقترض احلكومات آلجال قصرية، ألن . 56)(»كيفية استخدام قروضها«و» اقتصادها
. رية األجل يسهل احلصول عليها يف الظروف العادية، كما ميكن جتديدها بسالسةالقروض القص

بل رد سد » حقيقية«واملأساة أن جتمع هذه األموال بالدين، ال ِلتستخدم يف االستثمار يف أصول 
نفقات جارية، أو لشراء معدات دفاعية غري ضرورية، أو لتمويل مشروعات ليس هلا مربر 

والنتيجة هي جبل عال متصاعد باستمرار من الدين الثقيل املتراكم، مع ارتفاع مستمر . 57)(اقتصادي
لكن . وتزايد اللجوء إىل االقتراض كوسيلة لتأجيل قرارات شد األحزمة املؤملة. يف عبء خدمة الدين

ر منوه زيادة االقتراض اآلن تؤدي إىل زيادة االقتراض يف املستقبل، لالحتفاظ باالقتصاد يف مسا
 .االصطناعي، واالستمرار يف سداد مدفوعات خدمة الديون

ويترتب على االقتراض الداخلي احلكومي من السوق النقدية مزامحة القطاع اخلاص، فتقل نسبة 
ما حيصل عليه هذا القطاع من أموال، وتزيد تكلفتها، فال يخِفق العجز يف حتريض االقتصاد فحسب، 

ألن االقتراض لالستثمار أكثر حتسساً بارتفاع املعدالت احلقيقية للفائدة من بل يضعف هذا االقتصاد، 
ولالقتراض من املصرف املركزي حدود، يؤدي جتاوزها إىل إيقاظ التوقعات . االقتراض لالستهالك

كما أن . التضخمية، وتصبح إدارة االقتصاد على أساس مستقر وغري تضخمي أمراً غاية يف الصعوبة
االقتراض اخلارجي له أيضاً أثر سليب على االقتصاد يف النهاية حينما يتوجب حتويل نسبة اللجوء إىل 

 .كبرية متزايدة من مكاسب التصدير إىل خدمة الديون

ويصعب . وذا يظهر أن إزالة االختالالت احمللية يف القطاعني العام واخلاص هو العالج الوحيد
                                                 

، ص )1983. س.واشنطون، د (1983املصرف الدويل إلعادة التعمري والتنمية، تقرير التنمية الدويل ) 55(
126.  

  .10، ص 1982) أغسطس( آب 7األيكونوميست » األموالركود مؤسسات تدوير «) 56(
االقتراض اخلارجي خالل السنوات األخرية كان «ذكر السيد دوالروزيري يف اخلطاب املشار إليه أعاله أن ) 57(

ولالطالع على عدد من ). 85ص (غري اإلنتاجية ) أو(لسوء احلظ غالباً ما يستخدم لتمويل النفقات اجلارية و
 -4، ص 1983) يناير( كانون الثاين 10 -تامي» ديد قنبلة الديون«ير واإلنفاق العقيم، انظر أمثلة التبذ

من احلماقة االعتقاد بأن «: وقد أوردت األيكونوميست مالحظة وثيقة الصلة مبوضوع االقتراض املفرط. 11
يون دوالر لكانت دولة أكثر  بل80 بليون دوالر بدالً من 40فاملكسيك، لو أا اقترضت . النقود تعين الثروة

دين «مقال بعنوان (ثراء اليوم، وعملتها أقوى واقتصادها أكثر منواً، ومعدل البطالة فيها أدىن، وسياسيوها أفقر 
  .)12، ص 1982 ديسمرب 11االيكونوميست » ال قاع له
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 وعليه فإن النظام الذي يفرضه اإلسالم، وإن بدا صعباً يف .ذلك إذا كان اللجوء إىل االقتراض سهالً
 .املدى القريب، ال بد وأن يربهن على أنه صحي يف املدى البعيد

ال جمال هنا لالستنتاج أن الدولة اإلسالمية ال ميكنها أن تعمل إال على أساس موازنات متوازنة 
إن مثل هذا االستنتاج . دة موازية هلا يف الضرائبمتاماً، أو ال ميكنها زيادة اإلنفاق ما مل تكن هناك زيا

 الدولة اإلسالمية جيب أن تصنع سياسة نفقاا نغري أن هناك استنتاجاً ال مفر منه، وهو أ. ال مربر له
بعناية، وأن حتاول جهدها االستفادة املثلى من املوارد املتاحة، وال ميكن هذا إال باجتناب اإلنفاق 

وهذا يتطلب أن ال تتجاوز النفقات العسكرية احلدود املعقولة، كما . ريالتبذيري وغري الضرو
يتطلب استبعاد النفقات التبذيرية، والسيطرة على الفساد من خالل اإلصالح األخالقي للمجتمع، 

 .واإلنفاق على الرفاه، ال إلثراء أصحاب النفوذ، بل ملساعدة احملتاجني فعالً، وفق تعاليم اإلسالم

جيب، أن تكون لديها مستويات التقشف املشروع، فإن الدولة اإلسالمية ميكن، بل ومع سياسة 
وأحد طرق هذه . وهذه العجوز ميكن متويلها بعدة طرق مشروعة يف النظام اإلسالمي. عجز معقولة

على أن التمويل باملشاركة يتطلب اخلد . العجوز هو التمويل باملشاركة للمشروعات القابلة لذلك
وهذا هو ما ال يوجد لسوء احلظ يف أغلب مشروعات .  من الفاعلية والنظام يف اإلدارةاألقصى

وطريق ثان لتمويل العجوز يكون التأجري الذي تتم مناقشته بتفصيل أكرب يف الفصل . القطاع العام
 من السادس، فهو قد يساعد يف متويل تأسيس عدد من مشاريع القطاع العام، وبالتايل يؤدي إىل املزيد

ومبا أن التأجري حيوي قدراً من املخاطرة من جانب القطاع . التعاون بني القطاعني العام واخلاص
وطريق ثالث . اخلاص، لذلك فإنه ال جيب أن يتاح للمشاريع اليت هي موضع شك من حيث جدارا

ة وغريها سيكون عن طريق إنعاس العرف اإلسالمي لألوقاف لتمويل بعض املشاريع التعليمية والصحي
من مشاريع الرفاه االجتماعي وإذا مت بذل كل جهد للحد من التبذير، ولتمويل املشروعات احلكومية 
على أساس الطرق السابقة يف احلدود املمكنة، مل تعد ضرورة لإلفراط يف االقتراض كما هو واقع 

 جوز اليت تظل باقية حىت بعد اتباع نظام التقشف والتمويلذه الطرق كلها، فيمكن اليوم، أما الع
اإلجباري للحكومة، ويف األوقات العادية باالقتراض متويلها يف حاالت الطوارئ الوطنية باالقتراض 

من املصارف التجارية، ومن املصرف املركزي، وفقاً ملا هو حتت عنوان املصارف التجارية، وعنوان 
 أن يتجاوز احلدود اليت ميليها هدف على أن االقتراض من املصرف املركزي جيب. السياسة النقدية
 .استقرار األسعار

ال بد من التذكري بأن ال مفر من التضحية والتقشف، ال سيما للغين، إذا ما أُريد حتقيق التنمية 
االقتصادية والرفاه العام، فإن تيسري االقتراض الربوي ال بد وأن يضعف احلافز على التضحية، وكما 

وتستمر املماطلة، ويستمر تراكم الديون . من شأنه إال تأجيل التضحية ال أكثرأشرنا آنفاً، فإنه ليس 
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ويف النهاية يأيت وقت يتعني فيه خفض اإلنفاق بشدة، ألن . حىت تصبح أعباء خدمة الدين غري حمتملة
الثقة يف قدرة احلكومة على خدمة الدين تكون قد اهتزت، ومل تعد للمقرضني أية رغبة يف إقراضها، 

 الكلفة االقتصادية االجتماعية ملثل هذا التطور باهظة جداً، وهو ما اكتشفته يف وقت متأخر لكن
ويتعني حالياً القيام بعملية إنقاذ الدولة، مبا يف ذلك اإلقراض املستمر من . بعض دول أمريكا الالتينية

ون، ألن هذا العجز يهدد املصارف واملؤسسات املالية الدولية، إذا ما أُريد جتنب العجز عن سداد الدي
 .بايار النظام املايل الدويل كله
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א א

 جمموعة املؤسسات الالزمة
 

ومن الضروري . بينت املناقشة السابقة جوهر أهداف النظام املصريف اإلسالمي ودواعيه وآلياته
 الذي يضم التغيريات األساسية املقترحة، ويساعد على حتقيق األهداف اآلن مناقشة اإلطار التنظيمي

 .، وحيلّ املشكالت الرئيسة اليت يواجهها النظام التقليدياالقتصادية االجتماعية للمجتمع اإلسالمي

ومع أن اإلطار املقترح قد يبدو ظاهراً أنه نفس إطار النظام الرأمسايل، إال أنه خمتلف يف وهره، 
 .وذلك ألن أهداف هذه املؤسسات وآلياا وسلطاا ومداها ومسؤولياا ختتلف اختالفاً كلياً

 :سسات التاليةهناك حاجة إىل شبكة املؤ

 .املصرف املركزي -1

 .ملصارف التجاريةا -2

 .ملؤسسات املالية غري املصرفيةا -3

 .ملؤسسات االئتمانية غري املتخصصةا -4

 .هيئة التأمني على الودائع -5

  .االستثمارحسابات يئة مراجعة ه -6

ونناقش أدناه جماالت هذه املؤسسات ومسؤولياا، وكل مؤسسة من هذه املؤسسات جزء ال 
ن النظام، ومن غري املمكن االستغناء عن أي مؤسسة منها، إذا ما أردنا حتقيق األهداف يتجزأ م
 ومؤسسات االئتمان املتخصصة يطلق واملصارف التجارية واملؤسسات املالية غري املصرفية. املنشودة

 .»املؤسسات املالية«عليها معاً يف هذا الكتاب اسم 

  املصرف املركزي-أوالً 

كزي يتعين أن يكون حمور النظام املصريف اإلسالمي، فليس إال من خالل اجلهد  املصرف املرإن
 .الواعي واخلالق ميكن للنظام النقدي واملصريف اإلسالمي أن حيقق وجوده الذايت

واملصرف املركزي مؤسسة حكومية مستقلة، مسؤولة عن حتقيق األهداف االقتصادية 
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 . النقدي واملصريف، ومن خاللهواالجتماعية لالقتصاد اإلسالمي يف احلقل

 الوظائف

 املصرف املركزي

ملصرف املركزي اإلسالمي، كسائر املصارف املركزية، مسؤول عن إصدار العملة، ومسؤول ا
ويقوم بدور مصرف احلكومة ومصرف . عن استقرار العملة الداخلي واخلارجيبالتنسيق مع احلكومة 
ة وتسوية الشيكات والتحويالت، كما ينهض بدور بات املُقاصيويتخذ ترت. املصارف التجارية
، وعلى املؤسسات 1)(وهو يوجه املصارف التجارية وينظمها ويشرف عليها. املقرض األخري

، وهيئة مراجعة حسابات االستثمار، دون مساس كبري املتخصصة وغري املصرفية، وهيئة تأمني الودائع
رف املركزية التقليدية، يتحمل مسؤولية منع وهو على خالف املصا. باستقالل هذه املؤسسات

 .إمكانية تركيز الثروة والسلطة يف أيدي أصحاب النفوذ من خالل املؤسسات املالية

وانسجاماً مع األهداف اليت نوقشت يف الفصل األول، يشكل تثبيت القيمة الفعلية للنقود وظيفة 
صاد اإلسالمي، ومنوه الثابت واملستدمي، مهمة من وظائف املصرف املركزي، وهي حتقيق سالمة االقت

 .وتأمني العدالة االقتصادية االجتماعية

وهلذا الغرض يقيم رقابة حمكمة على عرض النقود، للتأكد من أن منوها ال يتعدى منو اإلنتاج 
 غاية ما يعنيه أن. وال يعين هذا أن عرض النقود هو املتغير الوحيد الذي يؤثر على األسعار. احلقيقي

عرض النقود له أمهيته، وأن عدم تنظيمه تنظيماً سليماً يعين أن إحدى األدوات املهمة لتحقيق 
 .األهداف االقتصادية لإلسالم، قد سلبت فعاليتها

ولتحقيق هذا . السياسة النقدية للدولةإن املصرف املركزي أول مؤسسة مسؤولة عن تنفيذ 
ترد (غري املتعارضة مع تعاليم الشريعة اإلسالمية الغرض يستخدم كافة األدوات والطرق الضرورية 

وملا كان املصرف املركزي ليس مبقدوره ). مناقشة هذه النقطة فيما بعد يف مبحث السياسة النقدية

                                                 
ويؤدي ذلك طبقاً . عزير قيام املصرف املركزي بدفع جزء من رأس مال املصارف التجارية. اقترح الدكتور م) 1(

القتراحه إىل حتويل جزء من األرباح إىل املصرف املركزي، مما يزوده بقوة إضافية يف رقابة املصارف 
عمليات املصرف املركزي يف « من مقاله 214انظر صفحة ( من سالمتها وتنميتها وتنظيمها، ومينحه نصيباً
املركز العاملي :  جدة-، االقتصاد النقدي واملايل يف اإلسالم)حمرر(يف حممد عارف » نظام مصريف ال ربوي

  .)م1982ألحباث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز 
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 .2)(حتقيق هدفه يف االستقرار النقدي دون معاونة احلكومة، فال بد من سياسة ضريبة مالئمة

ً إجي ابياً يف تعزيز كل املؤسسات املالية وتنظيمها وعلى املصرف املركزي أن يلعب دورا
ولتحقيق هذا اهلدف عليه أن يراجع أيضاً . واإلشراف عليها دف مساعدا وجعلها أصح وأقوى

كل القوانني املوجودة ذات العالقة باملؤسسات املالية الربوية، ويعدهلا أو يعيد تشكيلها على هدي 
وليس .  التشريع املصريف عن االحتياجات املختلفة للنظام اإلسالميالتعاليم اإلسالمية، إذ جيب أن يعرب

املقصود من ذلك كله خنق املصارف، بل مساعدا على أن تلعب دورها الصحيح يف االقتصاد 
وللمصرف . اإلسالمي، وأن تستجيب لالحتياجات املختلفة واملتغرية للنظام املصريف اإلسالمي

ىن من رأس املال واالحتياطي ونسب السيولة طبقاً لطبيعة ودائع املركزي سلطة تقرير احلد األد
املصارف وموجوداا، وعليه أن يضع وسائل كافية للحفاظ على سالمة أموال املودعني وصحة 
النظام وتنميته، وأن مينع مديري املصارف وسائر أصحاب النفوذ من استغالل املصارف ومواردها 

 .خلدمة أهدافهم اخلاصة

 فحسب، بل يشمل بنشاطه ه التنظيمي على املصارف التجاريةرر املصرف املركزي دووال يقص
ومساعداته سائر املؤسسات األخرى املالية واملساِعدة، لتأمني سالمتها وتطورها وحلماية املصلحة 

وإذا كانت هناك وكاالت حكومية أخرى مسؤولة عن تعزيز وتنظيم املؤسسات املالية . العامة
األخرى غري املصارف التجارية، فيتعين عندئذ أن يكون هناك تنسيق سليم بني املصرف واملساعدة 

 املركزي وتلك السلطات التنظيمية األخرى

 :معاجلة األزمات

إن نظام املشاركة يف الربح واخلسارة ال يسمح للمصارف التجارية باالقتراض الواسع من 
وليس هذا االقتراض بالضرورة نعمة من النعم، . 3)(حلال يف بعض الدولاملصرف املركزي، كما هو ا

                                                 
ومع ذلك، . ي مستقل استقالالً تاماً وله السيطرة الكاملة على السياسة النقديةال توجد دولة مصرفها املركز) 2(

فإذا ما أريد للسياسة النقدية أن تنجح، فإن املصرف املركزي يتعين أن تكون له كلمة أو رأي له أمهيته يف 
ر والتنسيق بني على أن السياسة النقدية ميكن صياغتها صياغة ذات معىن، دون قَدٍر كبري من التشاو. ذلك

  .املصرف املركزي ووزارة املالية
يف دول اجلماعة االقتصادية األوربية، ختتلف مديونية املصارف التجارية للمصرف املركزي اختالفاً كبرياً من ) 3(

ففي فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، من املعتاد أن تقترض املصارف جزءاً كبرياً من احتياطياا من . دولة لدولة
أما يف هولندا، فاالقتراض عرضي، واملصرف املركزي هو املقرض األخري، مبا يف الكلمة من . ف املركزياملصر

أما أملانيا وإيرلندا فتشغالن مركزاً متوسطاً بني الطرفني . معىن، وينطبق هذا على اململكة املتحدة بصورة أوضح
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ألن املديونية املزمنة للمصارف التجارية حيال املصرف املركزي غالباً ما ينظر إليها على أا مصدر 
ومع ذلك فمن الضروري يف النظام املصريف التقليدي أن يلعب املصرف املركزي دور . 4)(ضعف

وليس املصرف .  للمصارف، ولدعمها يف أزمات السيولة واملالءةاملقرض األخري لتأمني سيولة كافية
وتظهر براعته يف الطريقة اليت يعاجل ا األزمات دون كفالة . املركزي اإلسالمي مستثٰىن من ذلك

 .إدارة املصرف، ويف محاية مصاحل املودعني ومحلة األسهم الذين ال يشكّلون جزءاً من اإلدارة

أن املصرف ال يستطيع يف إطار املشاركة يف الربح واخلسارة أن يسترد وتنشأ أزمة السيولة من 
وحىت يف النظام التقليدي، لئن كان بإمكان . متويله ما مل يصل املشروع إىل مرحلة اإلمثار الناجح

ً ما يتعين عليه أن يوافق املصرف نظرياً أن يسحب أصل القرض يف تاريخ االستحقاق، فإنه   كثريا
ولذلك فإن املصرف التجاري اإلسالمي، إذا ما واجه . لقرض أو أن يكون مستعداً لهعلى جتديد ا

أزمة سيولة، وكان غري قادر على اختاذ ترتيب لتوفريها فإن املصرف املركزي ال يسعه أن يبقى 
متفرجاً، بل عليه أن يتصرف كمقرض أخري، ويف إطار ما اقترحناه مؤخراً، وذلك بالطبع مع 

. ت وإنذارات مناسبة، مصحوبة بربنامج تصحيحي معد خصيصاً هلذا الغرضاستخدام جزاءا
أن األسواق إذا عرفت مقدماً أن املساعدات آتية «واجلزاءات مرغوب فيها، فقد أشار كيندلربجر حبق 

 .5)(»بسخاء، كثرت اياراا وتدنت كفاءا

الواجب حذفها من األصول ما ) ةاملعدوم(أما أزمة املالءة فتحدث حينما تبلغ الديون التاوية 
واملصرف هنا ال تعزيه فقط . يزيد على األموال اخلاصة للمصرف، مبا يصبح معه املصرف مفلساً

النقود اجلاهزة كما يف أزمة السيولة، بل تعوزه أيضاً أصول حقيقية كافية لدعم ودائعه وحتمل 
 .خسائره

من % 5ى املصارف التقليدية، فإن خسارة وملا كان معدل االقتراض إىل رأس املال كبرياً لد
وإن املساعدة املؤقتة من املصرف املركزي تزود املصرف بفترة . األصول ميكن أن توجد أزمة مالءة

 .تأجيل قصرية متكّنه من أن يعيش إىل أن تتخذ اإلجراءات العالجية، وتصبح هذه اإلجراءات فعالة

                                                                                                                                            
: النقدية يف اجلماعة االقتصادية األوروبية، لندنفريق االقتصاديني االستشاريني، األنظمة املصرفية والسياسية (

  .)117، ص 1974ذي فاينشال تاميز ليمتد، 
وتتناقض أمهية تقدمي االئتمان إىل املصارف حبسم األوراق التجارية، ومنح سلف . 117املرجع نفسه، ص ) 4(

ظر خطاب الدكتور كارلو ان. املصرف املركزي عموماً كأداة للتحكم بسيولة االقتصاد يف العديد من الدول
 14 -سياميب حمافظ مصرف إيطاليا، والوارد يف جملة بريس ريفيو، اليت يصدرها مصرف التسويات الدولية

  .3م، ص 1982) أكتوبر(تشرين األول 
  .6، ص )1978ماكميالن : لندن(كندلربجر، اهلوس والذكر وااليار . ب. س) 5(

 134



 اإلسالمي، بسبب اتساع قاعدة رأس مال املصرف، قد تكون أزمة املالءة أقل خطورة يف النظام
، وإن كان من )حتت الطلب(ويكفي هذا حلماية أصحاب الودائع احلالة . وكرب حجم ودائع املضاربة

أن يكون وعلى املصرف املركزي . *الواجب تأمني الودائع احلالة، ملنع أي تراكض على املصارف
 متكني املصرف من البقاء، وختفيف اخلسائر عن مودعي مستعداً للقيام بدور املقرض النهائي، دف

 .وهذا اإلجراء ضروري الستبقاء الثقة يف النظام املصريف. املضاربة ومحلة األسهم

وعلى . وجيب أن يلقٰى املصرف التجاري املعين غوثاً كافياً، وفرصة متكّنه من تصحيح أوضاعه
ات وفرية لتعويض اخلسائر ولتصفية املصرف املركزي أن يطلب من املصارف بناء احتياطي

كما يتعني فرض جزاءات مناسبة على ). املشكوك فيها(واملظنونة ) املعدومة(االستثمارات التاوية 
اإلدارة، واختاذ إجراءات تنظيمية وعالجية ملنع تكرار مثل تلك األزمات، والعمل على كبح اإلقراض 

على أن هذا من الناحية العملية . لتثبت من ذلكواالستثمار الطائش وإجراء حتقق فعلي بانتظام ل
يعتمد إىل حد كبري على أمانة املسؤولني يف املصرف املركزي والتزامهم املهين، وعلى حكمة إدارة 
املؤسسات املالية ومتكّنها، ألن القواعد واإلجراءات التفصيلية من املرغوب جتنبها لتوفري قدر كاٍف 

 .حلركة ملمارسة نشاطها اخلالقمن استقاللية املصارف يف ا

 اإلشراف

اإلشراف والتفتيش املصريف هو أكثر أمهية يف النظام اإلسالمي، بسبب زيادة املخاطر اليت 
تفتيش املصارف التقليدية، قد يكون من الضروري وعلى خالف . تتحملها املصارف يف أعماهلا

وهذه املهمة . ن املشروعات املمولة سليمةالتأكد، باإلضافة إىل التأييد باملستندات الصحيحة، من أ
هي بالطبع مهمة صعبة، لكن من املمكن فحص عينة عشوائية من املشروعات املمولة للتأكد منعدم 

 .تورط املصارف يف متويل مضاربات أو خماطرات غري مالئمة

ون هلا وعلى أي حال فإن العملية اإلشرافية يتعني أال تنصب على املصارف وحدها، بل أن تك
أمهية عملياتية، دف إىل تعزيز كفاية واستقرار النظام التمويلي كله، من خالل العمل املوجه إىل 

وفضالً عن ذلك فإن . النظام نفسه وإىل مكوناته الفردية، دون التدخل يف قرارات التشغيل املعتادة
وعلى املصرف . جعة مالئمةالعملية اإلشرافية تفترض مسبقاً كشفاً كافياً وإعالماً صحيحاً ومرا

املركزي أن يلعب دوراً مهماً يف حتديد شروط حتقيق هذا الغرض، وحماولة تقوية وسائل الرقابة 
الداخلية، وإصدار توجيهات إرشادية يف جمال السياسات، ومراقبة نوعية األصول والعمليات، والقيام 

 .مةبإصالح مفاهيم وإجراءات املراجعة لضمان األمانة واالستقا

                                                 
 . املُراجع-الة حني األزماتأي تسابق من الناس لسحب ودائهم احل *
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 ختصيص االئتمان

ويتوجب أن يكون للمصرف املركزي سلطة توجيه وتنظيم عمليات استثمار املؤسسات املالية، 
وقد رأى حمافظة املصارف املركزية . دف ختصيص االئتمان مبا يتوافق واألهداف اإلسالمية

 التوجيهات بشأن إصدار«والسلطات النقدية يف البلدان اإلسالمية أن يكون للمصرف املركزي سلطة 
األغراض اليت مينح التمويل فيها أو ال مينح، وسقوف هذا التمويل واهلوامش النقدية اليت يتعين 

 .6)(»ونسبة الضمان اليت جيب احلصول عليها يف هذا التمويلاالحتفاظ ا، 

 بل . مهمة ال يستطيع أن ينهض ا املصرف املركزي وحده*إن ختصيص االئتمان ختصيصاً قيمياً
فإذا مل توجد . يقتضي ذلك خطة قيمية متفقة مع التوجه اإلسالمي لرجال األعمال ورجال املصارف

مثل هذه اخلطة السليمة املعدة يف ضوء التعاليم اإلسالمية، فإن املصرف املركزي مثل سائر املنظمات 
سسات بعضها وقد تتضارب أغراض هذه املؤ. احلكومية ال تكون لديه خطوط إرشادية يسري عليها

ويف غياب التوجه األخالقي، فإن كافة توجيهات املصارف املركزية سيحتال عليها بشكل . مع بعض
 .مباشر أو غري مباشر

 الدور الرائد

املصرف املركزي اإلسالمي هو املتحكّم بدفة نظام خمتلف متاماً ومتحد، فال ميكنه أن ملا كان 
بل جيب عليه أن يلعب دوراً رائداً ونشطاً طيلة . لألساليب التقليديةيكون متفرجاً سلبياً أو تابعاً أليفاً 

. عملية األسلمة والتطوير املستمرة للنظام املصريف، حىت يصبح هذا النظام على األقل قابالً للبقاء قوياً
دة يف إن املصرف املركزي اإلسالمي هو مبثابة األم اليت حتمل وتستعد للوالدة والتربية والتعليم واملساع

مويل باملسامهة، إمنا ويرجع ذلك إىل أن هذا النظام، العامل يف إطار الت. تنمية النظام املصريف اإلسالمي
. آخرتقنيات جديدة، ومؤسسات مساندة مالئمة، وطرق مراجعة خمتلفة، وإطار قانوين حيتاج إىل 

ومة واملؤسسات املالية وعلى املصرف املركزي أن يلعب دور املبتكر ودور املستشار بالنسبة للحك
وعليه اختاذ الترتيبات اخلاصة بتدريب املوظفني وغريهم من . أيضاً، ودور املعلم بالنسبة للمجتمع

 .العاملني يف املصارف على أهداف النظام اجلديد ووسائل عمله

فرض وعلى املصرف املركزي كذلك أن حيترس من أن يسلك سبيل الرقابة التضييقية، فإذا ما 

                                                 
 من التقرير الذي صادق عليه احملافظون، وأعيد نشره يف سجل ملخصات االجتماع الرابع 12، ص 25املادة ) 6(

حملافظي املصارف املركزية والسلطات النقدية للدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، الذي عقد يف 
  .1981) مارس( آذار 8 -7اخلرطوم يف 

 . املُراجع-نسبة إىل القيم الدينية واألدبية، ال القيم املادية *
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وقد يؤدي ذلك .  رقابية عديدة، مل يتمكّن النظام املصريف اإلسالمي من حتقيق مرونة عضالتهوسائل
ويف املرحلة املبدئية، قد يكون من . إىل خنق روح التجديد والتنمية وعدم التكيف مع الظروف املتغيرة

. تعديله ببطءالصعب يف الواقع وضع قوانني مفصلة، لعدم نضوج التجربة، فإذا ما صدر قانون أمكن 
إن هذه احلقيقة جيب أن تؤخذ يف . ويف هذه األثناء، قد يتسبب ذلك يف حدوث قدر كبري من األذٰى

ومن الناحية املثالية ال مفر من التعليم واإلصالح . احلسبان بكل عناية عند وضع التشريعات املفصلة
إحياء الروح اإلسالمي « على أن ولقد أكّد الدكتور ضياء الدين متاماً. األخالقي للمصارف وعمالئها

 .7)(»هو الضمان األعظم لنجاح املصارف اإلسالمية ودفع خطاها إىل األمام

ومن الصعب أن ينهض املصرف املركزي بدوره احليوي واحملوري وضاً أميناً وفعاالً، دون أن 
كزي رجالً وهلذا السبب ال يكفي أن يكون حمافظ البنك املر. يكون على رأسه رجل قوي وكفؤ

على درجة كبرية من االستقامة وذا مرتلة أخالقية عالية فحسب، بل جيب أن يكون لديه أيضاً فهم 
النقود والبنوك، وأن يتمتع مبرتبة حكومية رفيعة، وأن يتم تعيينه عميق للشريعة واجلوانب الفنية حلقل 

 .ملدة طويلة

صدر دخل مستقل لتمويل نفقاته، وأن ولضمان استقاللية املصرف املركزي يتعني أن يكون له م
 :يسمح له بالكسب من

رسوم اخلدمة املفروضة على احلكومة واملصارف التجارية وسائر املؤسسات املالية عن  -1
 .اخلدمات املختلفة املقدمة إليها

استثمار االحتياطيات القانونية اليت تقتطعها املصارف التجارية، كما ميكن أن يسمح له  -2
رورية باقتطاع جزء من الدخل الذي يكسبه من سلف املضاربة اليت ضمن احلدود الض

 .مينحها للمصارف التجارية

 8)( املصارف التجارية-ثانياً 

                                                 
مصارف املشاركة يف : رحبية املصارف اإلسالمية«. انظر تعليقات ضياء الدين أمحد على ورقة فولكر نينهاوس) 7(

املي ألحباث ، يف جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، املركز الع»األرباح واخلسائر، باملقارنة مع املصارف الربوية
  .68، ص 1983االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، صيف 

وقد يرغب القارئ يف الرجوع إىل ثبت مراجع بعض األعمال . هناك اآلن مصادر كثرية حول املوضوع) 8(
 اململكة ليستر،(النظام املصريف الالربوي : حممد جناة اهللا صديقي: ميكن أن نذكر على سبيل العينة. الرئيسة

 املؤسسة -ليستر، اململكة املتحدة(، وحبوث يف املصارف اإلسالمية )1983املتحدة، املؤسسة اإلسالمية، 
 ).1983اإلسالمية، 
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 الفوارق األساسية

إذا كان الربا احملرم هو الفرق األول واألساسي بني املصارف التجارية التقليدية الربوية واملصارف 
لوحيد بينهما، فطبيعة املصارف التجارية ونظرا وعملياا جيب أن اإلسالمية، فهو ال يشكّل الفارق ا

 .ختضع لتحول كامل

وملا كان نشاط املصارف التجارية يقوم أساساً على استخدام أموال اجلمهور فمن املهم أن ختدم 
ي هذه النقطة ه. املصارف التجارية اإلسالمية مصلحة اجلمهور، ال مصلحة فرد معني أو مجاعة معينة

فاملصارف اإلسالمية . الفارق األساسي الثاين بني املصارف اإلسالمية واملصارف التجارية التقليدية
تستخدم كافة الودائع اليت ترد من اجلمهور خلدمة املصلحة العامة، وحتقيق أهداف اإلسالم االقتصادية 

تصاد اإلسالمي، وليس وتقوم بدور هادف، وتكيف نفسها مع االحتياجات املختلفة لالق. االجتماعية
 .مهّها فقط زيادة أرباحها إىل أقصى حد ممكن

أما الفارق الثالث الكبري فهو أن املصارف اإلسالمية مصارف شاملة أو متعددة األغراض، 
فهي كيان مركب من املصارف التجارية ومصارف االستثمار . 9)(وليست مصارف جتارية حمضة

الستثمار، وميكنها أن تقدم تشكيلة واسعة من اخلدمات إىل وشركات االستثمار ومؤسسات إدارة ا
عمالئها، وتقيم معهم عالقات طويلة األجل، فمعظم متويلها متجه إىل مشروعات أو خماطرات معينة، 

أما . كما أن أغلب متويلها القصري األجل جداً يقع أيضاً يف إطار اتفاقيات طويلة، كما أشرنا من قبل
كة فال تسمح هلا باالقتراض القصري وال االقتراض الطويل، وهذا ما جيعلها أقل استثماراا باملشار

والقرض ومبا أن سوق القرض بني املصارف لليلة واحدة . عرضة لألزمات من املصارف الرأمسالية
احلالّ أو القرض القصري األجل جداً ال تتاح هلا إال يف حدود ضيقة، كما سنبني بعد ذلك، كان ال بد 

 .ن بذل جهود أعظم، للتوفيق بني آجال التزاماا وآجال موجودااا م

وهناك اختالف رابع، وهو أن على املصارف اإلسالمية أن تكون أكثر حذراً يف تقومي الطلبات 
ومع أن املصارف التقليدية عليها أيضاً تقومي الطلبات، لكن يتاح . املقدمة إليها ملنح التمويل باملشاركة

روض بالضمانات وعدم املشاركة يف املخاطر، وال يتعدٰى اهتمامها الرئيس ضمان األصل هلا دعم الق

                                                                                                                                            
باقر الصدر، البنك الالربوي يف اإلسالم . ؛ م)1978رويال بوك كومباين، : كراتشي(عزير، مصارف بال فوائد . م

الدراسة املصرية إلقامة : ؛ ومجهورية مصر العربية)1981 الطبعة السابعة، دار التعارف للمطبوعات،: بريوت(
  .)1972: القاهرة(نظام العمل يف البنوك اإلسالمية 

ومن بني الدول . ليس هذا خاصاً باملصارف اإلسالمية فقط، ففي قارة أوربا جند أن املصارف الشاملة مقبولة) 9(
تحدة واململكة املتحدة مها فقط الدولتان اللتان تفصالن بوضوح بني الصناعية الكربى، جند أن الواليات امل

  .أنشطة املصارف التجارية وأنشطة مصارف االستثمار ومصارف األعمال
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وملا كان املصرف اإلسالمي يشارك يف حتمل خماطر اإلرسالية، أو املشروع، أو . وإيرادات الفوائد
راضي التجارة، أو الصناعة، فعليه أن يكون أكثر انتباهاً، وأن يلتزم القواعد الصحية يف العمل اإلق

 .كل ممارسات اإلقراض غري املرغوب فيهاكله، وأن يزيل 

والفارق اخلامس هو أن املشاركة يف الربح واخلسارة تؤدي إىل إقامة عالقات أوثق بني املصارف 
ويساعد ذلك على إدخال . 10)(وأصحاب املشاريع، وهي العالمة املميزة للمصارف املتعددة األغراض

وميكن املصرف أيضاً من القيام بدور اخلبري الفين ومستشار غري املالية، اخلربة املالية يف املنشآت 
وتم املصارف بكفالة االحتياجات . التسويق، ومن أن يكون له دور املنشط لعملية التصنيع والتنمية

املال املالية املعقولة واملتفق عليها مع عمالئها املتعاملة معهم على أساس املضاربة، مبا يسد حاجتهم إىل 
للتغلب على نواقص السيولة املعتادة، واملصارف اإلسالمية مثل املصارف التقليدية جيب أن تكون 

ومع ذلك فإن . وحدة للعناية املركزة باملنشآت يف خمتلف مراحل املرض حىت تعود إليها العافيةلديها 
سارة وتتبعه عالقة وثيقة تقومي املشروعات تقومياً دقيقاً، وهو أمر تتطلبه املشاركة يف الربح واخل

 .مستمرة، ال بد وأن يقلل عدد احلاالت اليت حتتاج إىل هذا العالج

واالختالف السادس هو اإلطار املصمم ملساعدة املصارف يف التغلب على حاالت النقص يف 
ففي النظام الربوي ميكن أن تلجأ املصارف إىل سوق النقود أو إىل املصرف املركزي، لكن . سيولتها

لوصول إىل سوق النقود قد ال يكون ممكناً لآلجال القصرية جداً، بسبب صعوبة املشاركة يف األرباح ا
أما الوصول ااين إىل موارد املصرف املركزي، فقد يؤدي إىل إساءة . يف كل قرض على حدة

يف إطار استخدم هذا التسهيل، بينما ال يكون قرض املضاربة املمنوح من املصرف املركزي فقط، إال 
ق عليه، وحمدد مبدى حاجة االقتصاد إىل النقود ذات الطاقة العالية، من أجل احلفاظ على توسع متف
 .، وال يشترط أن يتاح ذلك كلما احتاج مصرف جتاري واحد إىل نقددي معلومقن

األول هو أن املصارف ميكن أن يتفاهم بعضها مع . وهناك ثالثة ترتيبات بديلة حلل هذه املعضلة
عض على تبادل التسهيالت االئتمانية، كما هو الواقع املعتاد يف املصارف التقليدية، ولكن يف نطاق ب

والثاين أن يكون هناك ترتيب تعاوين بني املصارف، كي ميد كل منها . املشاركة يف الربح واخلسارة
مبعىن (ل صفراً يد العون لآلخر على أساس متبادل، بشرط أن يكون صايف االستفادة من هذا التسهي

 .خالل فترة معلومة) أن االقتراضات املتبادلة تلغي اإلقراضات املتبادلة

والثالث هو أن تقيم املصارف صندوقاً مشتركاً يف املصرف املركزي كجزء من متطلبات 

                                                 
 طبيعتها وجماهلا ومدى مالءمتها لألقطار األقل »املصارف املتعددة األغراض«ريتشل . و. كتكت وك. ن.د) 10(

  .480، ص 1980) سبتمرب(ندوق النقد الدويل، أيلول ، جملة أوراق الباحثني يف ص»منواً
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وهذا املوضوع تتم مناقشته يف مبحث السياسة . االحتياطي النقدي القانوين لتأمني العون املتبادل
اليت يكثر جلوء بعضها إىل بعض للحصول على أموال، من األفضل أن وبالطبع فإن املصارف . ةالنقدي

فذلك قد ميكن املصارف من توظيف أمواهلا الفائضة . يكون بينها اتفاق مشاركة يف الربح واخلسارة
اشاً ويف حالة األزمة حينما تواجه كل املصارف انكم. ومن موازنة أصوهلا وخصومها القصرية األجل

يف السيولة، أو عندما يكون كل مصرف مبفرده غري قادر على احلصول على مساعدة كافية من خالل 
أحد البدائل الثالثة املشار إليها أعاله، فإن املصرف املركزي يكون هو امللجأ الوحيد املتبقي، إذ يتعين 

 .شته من قبلبدور املقرض األخري ضمن اإلطار التنظيمي الذي متّت مناقعليه القيام 

قد يقال إن الطرق الثالثة حتقق إسهاماً كلياً ألموال املصارف اإلسالمية، أقل مما هو احلال يف 
املصارف التقليدية، لكن احلقيقة أن ذلك يتعين أن يكون صحياً، وأن جيعل املصارف أكثر اعتماداً 

فإن . ألخرى إال عند الضرورةعلى مواردها اخلاصة، وأن ال يكون لديها قدرة الوصول إىل املصارف ا
ل من املصارف األخرى ميثّل نقطة ضعف يف نظام املصارف التقليدية، االعتماد املفرط على التمو

من العجيب أن ال تتخذ «: يقول ميشيل الفريت. تسلط عليها األضواء كلما كانت هناك أزمة مصرفية
مشقة «، كما أا ال جتشم نفسها، »خرىاملصارف احتياطاا املعتادة حينما تقوم بإقراض مصارف أ

إن هذا التسيب يؤدي إىل إساءة استخدام التسهيالت بني . 11)(»االطالع على حساباا املنشورة
لذا فإن حمددات السوق بني املصارف، وانضباط هذه السوق يف إطار . املصارف يف نظام الفائدة

 .ه تأثري صحيترتيب املشاركة يف الربح واخلسارة ال بد وأن يكون ل

 بعض القضايا

يف املخطط الشامل الذي يناقشه هذا الكتاب، ميكن حتقيق األهداف املختلفة للنظام املصريف 
وقد تساعد املصارف . اإلسالمي، سواء متّ تأميم املصارف التجارية، أو تركت للقطاع اخلاص

. 12)(ربح كله إىل خزانة الدولةالتجارية املؤممة على حتقيق قدر أكرب من املصلحة العامة، وحتويل ال

                                                 
) سبتمرب( أيلول 10ذي فاينانشيال تاميز » ملاذا تسهم املعلومات املالية للمصارف يف أزماا«ميخائيل الفريت ) 11(

 .1983) مارس( لبيتر مونتانيون يف الفاينانشيال تاميز، آذار -»خيبة أمل ال تنسى«انظر أيضاً . 1982
وهي األموال اليت تأيت » أن نقطة الضعف الرئيسة هي اعتماد املصارف كثرياً على األموال املقترضة«فيت ذكر مو

، مولت هذه االقتراضات أكثر من نصف 1981، ويف عام »أساساً من اقتراض املصارف بعضها من بعض
ميخائيل موفيت، (ت منذ مخس سنوا% 45املوجودات الرئيسة للمصارف التجارية األمريكية، بعد أن كانت 

  .)225م، ص 1983سيمون آند شوستر، : نيويورك. نقود العامل من بريتون وودز إىل حافة اإلفالس
فلم تنخفض الكفاءة . اتضح أن أداء املصارف املؤممة خميب لآلمال متاماً حىت اآلن يف البلدان اإلسالمية) 12(

صة، أعرب بعض أصدقائي الذين يشغلون ويف بعض املناقشات اخلا. فحسب، بل تضاعف كذلك الفساد
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لكن ملا كانت املصارف اململوكة ملكية خاصة بإدارا اليت هلا نصيب يف جناح البنك أكثر كفاءة 
واإلشراف عليها فيجب عدم استبعادها، وتعني توسيع قاعدة رأس ماهلا توسيعاً كبرياً، وتنظيمها 

يجية النقدية للمصرف املركزي، وختدم بطريقة صحيحة، للتأكد من أا تعمل يف نطاق االسترات
ومن املمكن أيضاً أن تكون هناك مصارف جتارية بعضها . املصلحة العامة، وال تؤدي إىل تركيز الثروة

 .ملكية عامة وبعضها ملكية خاصة

وسواء مت تأميم املصارف التجارية أم ال، فمن املرغوب فيه أن يكون هناك عدد من املصارف 
كيز القوة، ولتجنب خماطرة أن تصبح املصارف التجارية بطيئة وغري فعالة، ولضمان التجارية ملنع تر

وإذا كان من الواجب جتنب وجود احتكار . فاعلية عملياا وحتسني خدماا من خالل املنافسة
نظام مصريف على الطراز األمريكي، تتحكم فيه قلّة مصريف واحد، فمن غري املرغوب فيه أيضاً قيام 

شركات العمالقة أو القابضة بسلطة سياسية واقتصادية هائلة، إىل جانب عدد كبري من األقزام من ال
إن احلل املثايل قد يكون بإجياد عدد من املؤسسات املصرفية املتوسطة احلجم اليت ليست . املعاق منوها

ا كان الطابع العام ومل. صغرية إىل درجة تصبح فيها غري اقتصادية، وال كبرية حبيث متارس سلطة هائلة
لتنظيم العمل يف االقتصاد اإلسالمي هو احلجم الصغري واملتوسط، فإن املصارف املتوسطة احلجم 

ومع ذلك فإنه إذا كانت هناك حاجة لتقدمي متويالت كبرية احلجم، فإنه ميكن . تناسب ذلك اإلطار
وإن اللجوء إىل هذه . اًترتيب جتمعات مصرفية مبساعدة املصرف املركزي، كلما كان ذلك ضروري

التجمعات ميكن املصارف أيضاً من توزيع خماطرها، وهو أمر مستحب يف النظام املصريف القائم على 
 .املشاركة يف الربح واخلسارة

إن قيام املصارف التجارية ِبخلْق الودائع، طبقاً ملا ناقشناه من قبل، ميكن االعتراف به يف النظام 
 :اإلسالمي بشرطني

ذ اإلجراءات املناسبة لضمان خلق الودائع املشتقة طبقاً الحتياجات االقتصاد اختا ) أ(
 .التمويلية غري التضخمية

 .أن يعود الربح املتحقق من الودائع املشتقة للمجتمع ككل، ال إىل أصحاب النفوذ فقط ) ب(

 ، وقبض ودفع)حتت الطلب(التجارية هي املأذونة وحدها بقبول الودائع احلالَّة واملصارف 
وهذا أمر مهم لفرض رقابة فعالة على قدرة القطاع اخلاص على خلق النقود، وللتأكد من . الشيكات

ويترتب منطقياً على هذه النتيجة . أن املؤسسات اخلاصة غري املصارف التجارية ال متارس هذا االمتياز

                                                                                                                                            
مناصب مسؤولة عن شعورهم بأن املصارف املؤممة كانت يف بعض األحيان مهِملة للمصلحة العامة، وأن 

  .املصلحة العامة لألمة ميكن خدمتها أفضل من طريق املصارف التجارية اخلاصة
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ملصارف التجارية، أن يطلب من املؤسسات املالية غري املصارف التجارية وضع أمواهلا السائلة يف ا
 .وتنفيذ مدفوعاا الكبرية بواسطة الشيكات املسحوبة على هذه املصارف

وملا كانت تعبئة املدخرات ذات قيمة كبرية يف النظام اإلسالمي، إلسهامها الوافر يف تكوين رأس 
 مع املال، وإجياد فرص العمل، وحتقيق رخاء اتمع، فمن املستحسن غرس عادة االدخار والتعامل

اليت تغري الناس بزيادة االدخار، وبتوظيف املصارف بني اجلمهور، واختاذ عدد من اإلجراءات 
ومن بني هذه اإلجراءات تأسيس شبكة . مدخرام العاطلة يف املصارف الستخدامها يف إرفاه األمة

ل املصارف العاملة كبرية من املصارف اإلسالمية للتغلب على املقاومة العامة اليت تبديها اجلماهري حيا
 .حرام بالفائدة، وهي مقتنعة، خالفاً للقلة من ذوي التفكري الغريب، بأا

  تعبئة املوارد

ً من موارد املصرف التجاري جيب أن يكون مصدره رأس املال فلماذا ال يكون . إن قدراً كبريا
ثل املنشآت األخرى، للمصارف يف النظام اإلسالمي القائم أساساً على املشاركة، مثلها يف ذلك م

وقد رأينا سابقاً أن اخنفاض نسبة رأس املال اخلاص إىل املوارد الكلية مل  ؟س املالأقاعدة كبرية من ر
فمن األفضل للمصارف اإلسالمية أن تبتعد منذ البداية عن كل . يثبت أنه ممارسة صحية يف املصارف
الذين يرغبون يف أن تكون هلم السيطرة أما أصحاب املصاحل . سابقة غري صحية للمصارف التقليدية

على قرارات السياسة، فإم يرغبون يف اإلبقاء على اخنفاض نسبة رأس املال، هذا مع أن سالمة أموال 
وفضالً عن ذلك فإن أصحاب املدخرات قد حيبون أن تتاح هلم . املودعني تتطلب رأس مال أعلى

 تقرير النسبة بني رأس املال وجمموع املوارد ال هذا وإن. فرصة أكرب لالستثمار يف أسهم املصارف
ميكن أن يتم يف فراغ، بل يقع على املصرف املركزي اإلسالمي يف كل بلد أن حيدد نسبة معينة 

 .ختتلف باختالف ظروف هذا البلد عن غريه من البلدان

وارد من وكما هو احلال مع املصارف التقليدية جيب على املصارف اإلسالمية أيضاً تعبئة امل
وكلما عظُم جناح املصارف ). االدخارية واملؤجلة والثابتة(خالل الودائع احلالّة وودائع املضاربة 

ومن الناحية العملية، . اإلسالمية يف حتقيق هذه املهمة، عظُم حجم اخلدمة اليت تقدمها لألمة اإلسالمية
ن قادرة على الوصول إىل قطاع كبري منم جند أن املصارف التقليدية، يف كافة الدول اإلسالمية، مل تك

سكان الريف وال سكان املدن، بسبب عدد من العوامل، أمهها عدم إميان مجاهري املسلمني 
فإن إمكانية احلصول على عائد حالل على املدخرات املودعة يف . باملؤسسات املصرفية الربوية

از املصريف، ومن مث تسهم هذه املدخرات اإلسالمية ال بد وأن جيتذب هؤالء الناس إىل اجلهاملصارف 
فيحد ذلك من التبذير يف اإلنفاق، ويقضي على جتميد املدخرات . إسهاماً كبرياً يف التكوين الرأمسايل

يف أصول غري إنتاجية، هي يف الوقت احلاضر املنفذ الوحيد املتاح ملدخرات هؤالء الذين ليسوا 
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أن املصارف اإلسالمية ميكن أن تصري أداة «اوس حبق لقد بني الدكتور ِننه. مستثمرين نشطني
أن التأثري احملتمل «، كما بني أيضاً »الستقطاب غالبية هائلة من السكان إىل اجلهاز التمويلي

للمصارف اإلسالمية اجليدة التصميم تأثري عظيم يف إحداث عملية التكوين الرأمسايل باالستناد إىل 
 .13)(»موارد البلد الذاتية

ب الودائع احلالة، كما يف املصارف التقليدية، عند الطلب، وتضمن ضماناً كامالً، وال وتسح
وهذا يساعد . ذلك أن الشريعة ال تسمح حبصة يف الربح دون حصة يف املخاطرة. تكسب أي عائد

على إغراء املدخرين لالشتراك يف رأس املال وودائع املضاربة، ومن مث زيادة رأس املال االستثماري 
 .ملتاح أمام املنشآت، وهو أمر مستحسن يف االقتصاد اإلسالميا

ويعتمد . لودائع املضاربة، مثل أسهم رأس املال، نصيب يف أرباح املصرف، وخسائره إذا وِجدت
ربع سنة، نصف سنة، (نصيب املودعني يف األرباح على متوسط رصيدهم خالل فترة توزيع الربح 

بتكوين مال احتياطي من األرباح املتحققة على ، حيسن االهتمام ولزرع الثقة لدٰى املودعني) سنة
وملا كانت ودائع املضاربة، على خالف املسامهة يف . ودائع املضاربة الستخدامه يف تصفية اخلسائر

وطبقاً لذلك، فإن قيمتها، وإن كانت . رأس املال مؤقتة، ذات اية مغلقة، فإا ترد عند االستحقاق
يادة أو النقصان نتيجة للربح أو اخلسارة، إال أا ال تزداد وال تنقص مثل األوراق املالية خاضعة للز

فصاحب وديعة املضاربة هو بذلك أقل تعرضاً للمخاطر من حامل . واألسهم نتيجة لقوى السوق
يف وقد متثل مصاحلهم . األسهم، كما أن املودعني ال يشاركون يف إدارة املصرف مثل حملة األسهم

من يسميهم املصرف املركزي ) أو(اجتماعات املسلمني واجتماعات جملس اإلدارة مبمثلني عنهم و
 .هلذا الغرض

  استخدام املوارد

وترد فيما بعد . لدى املصارف بعدة طرق) احلالَّة، واملضاربة(ميكن استخدام جمموع الودائع 
ترحة توضيحية ال ائية، فق تغريها املصارف والنسب املق. مناقشة لبعض البدائل املمكنة يف هذا الشأن

التجارية أو املصرف املركزي حسب ظروف كل مصرف أو حسب متطلبات السياسة االقتصادية 
 .والنقدية

  :النقد السائل) 1(

من التزامات ودائع املصارف التجارية، وقد ال يتضمن % 10قد يستوعب النقد السائل حوايل 
 يتضمن أيضاً األموال النقدية يف طور التحصيل واألرصدة حتت النقد يف الصندوق فحسب، بل

                                                 
  .6 و5، دراسة غري منشورة، ص »ياسة الفلسفة، واألداء، والس-املصارف اإلسالمية«فولكر نينهاوس ) 13(
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ويتم حتديد احلجم الفعلي . واألرصدة الزائدة لدى املصرف املركزيالطلب لدى املصارف األخرٰى، 
للنقد السائل لدى املصرف حسب عدة مؤشرات منها درجة منو العادات املصرفية، ومدى استخدام 

 .الوقت الذي تستغرقه مقاصة الشيكات يف عملية التحصيلالنقود السائلة يف البالد، و

  :االحتياطات النقدية القانونية) 2(

من ودائعها احلالّة لدى % 20 -10يطلب من املصارف التجارية االحتفاظ بنسبة معينة، ِلنقْلُ 
وين، طبقاً وقد يبدل املصرف املركزي يف حد االحتياطي القان. قانونيةاملصرف املركزي كاحتياطيات 

 .ملا متليه السياسة النقدية

إن هناك سببني القتراح شرط االحتياطي القانوين على الودائع احلالّة فقط، األول هو أن ودائع 
املضاربة تعامل يف النظام اإلسالمي مثل رأس مال املصرف، وطاملا أنه ال يشترط أي احتياطي قانوين 

ك أي سبب يوجب أن تكون ودائع املضاربة خاضعة ملثل على سائر أشكال رأس املال، فإنه ليس هنا
والثاين هو أنه ملا كانت استثمارات املصارف التجارية اإلسالمية هلا طبيعة رأس املال، . هذا الشرط

إن . فإنه قد يتعني عليها أن حتتفظ بقدر أكرب نسبياً من النقد السائل يف خزائنها ومن االحتياطيات
من املمكن حتقيقها من خالل السيطرة على النقود ذات الطاقة العالية عند أهداف السياسة النقدية 

 .املنبع، طبقاً ملا تتم مناقشته حتت عنوان السياسة النقدية

لذلك فإن األموال اليت يتلقّاها املصرف املركزي ميكنه أن يستثمرها، كي حيصل على دخل 
ذا كان ذلك مرغوباً، عن تكاليف تعبئة يغطي مصروفاته مبا يف ذلك تعويض املصارف التجارية، إ

 .*االحتياطات النظامية

ومبا أن السندات احلكومية ذات الفوائد لن تكون متاحة للمصرف املركزي اإلسالمي، على 
العكس من املصرف املركزي الرأمسايل، فإن املصرف املركزي اإلسالمي يتعين عليه أن جيد بدائل 

ل هذه األموال للحكومة وللمنظمات العامة وللمصارف التجارية وميكن له أن يتيح مث. لالستثمار
ومع ذلك فإنه قد حيبس عن االستثمار األموال اليت .  املضاربةساسوغريها من املؤسسات املالية على أ

قد يكون هناك اعتراض على استخدام املصرف املركزي . يراها ضرورية إلدارة السياسة النقدية
لكن ذلك بالطبع يكون غري . ا من املؤسسات املالية قنوات الستثماراتهللمصارف التجارية وغريه

 .ضروري، إذا كان هناك مسالك بديلة مقبولة أمام املصرف املركزي لتوجيه استثماراته فيها

  احلكومة) 3(

                                                 
  . املُراجع- وهي النسبة اليت يفرضها املصرف املركزي على ودائع املصارف التجارية*
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، إىل %25جيب حتويل نسبة معينة من الودائع احلالة يف املصارف التجارية، حبد أقصى ِلنقُلْ 
 يف لتمويل املشاريع ذات النفع االجتماعي، واليت تكون فيها املشاركة يف الربح واملشاركةاحلكومة 

وهذا باإلضافة إىل املبلغ احملول للحكومة من املصرف . الربح واخلسارة غري ممكنة أو غري مرغوب فيها
 .، للحفاظ على معدل منو مرغوب يف عرض النقود..)ن(املركزي لتوسيع القاعدة النقدية 

إن السبب املنطقي لذلك هو أنه ملا كانت األموال املتاحة للمصارف، من خالل الودائع احلالة، 
تنتمي للجمهور، وال تدفع املصارف عليها أي عائد، وهي ودائع مضمونة بالكامل، وال تنطوي على 

لك هي وأفضل طريقة لتحقيق ذ. خطر اخلسارة، فإن جزءاً من املنفعة يتعني أن يذهب إىل اجلمهور
اجتماعياً، دون أن حتويل جزء من جمموع املوارد احملققة إىل اخلزانة العامة لتمويل املشاريع الضرورية 

ويعين هذا االقتراح أن املصارف التجارية هي مبثابة وكالء . تتحمل اخلزانة العامة عبء أي فائدة
ملوارد املعبأة أساساً لتحقيق منافع وهلذا جيب استخدام هذه ا. اجلمهور يف تعبئة موارد اتمع املعطلة

اجتماعية، لكن ميكن للمصارف التجارية أن تستخدمها جزئياً للمنفعة اخلاصة إىل احلد الذي يسمح 
 .به اتمع يف إطار املصلحة االجتماعية العامة

ومن املمكن إتاحة هذه األموال لتمويل املشروعات اليت هلا منافع اجتماعية كبرية وعائد 
وكما ناقشنا . صادي صغري، أو غري قابل للقياس املباشر، حيث ال تكون املشاركة يف الربح ممكنةاقت

من قبل، فإن هذا املبلغ جيب أن ال تستخدمه احلكومة إال يف املشروعات ذات النفع العام الواسع 
دالة النطاق، واليت تساعد على حتقيق األهداف اإلسالمية الستئصال شأفة الفقر، وحتقيق الع

 .االجتماعية واالقتصادية، والتوزيع العادل للدخل والثروة

 قرضاً حسناً للحكومة تصدر بقيمته سندات بدون فائدة، وجيب اعتبار املبلغ احملول ذه الطريقة
وعلى احلكومة أن تدفع رسم خدمة على هذا املبلغ . وغري قابلة للتسويق لعدم وجود أي عائد عليها

ف التشغيل اليت تتكبدها املصارف يف تعبئة الودائع احلالة، وتقدمي اخلدمات من مصاري% 35يعادل 
ألن احلكومة تعوض املصارف التجارية ورسم اخلدمة هذا ليس له طبيعة الربا، . املتصلة ذه الودائع

 رسم تعويضاً تناسبياً عن التكاليف اليت تتكبدها يف تعبئة أموال اجلمهور املعطلة، وباإلضافة إىل دفع
اخلدمة هذا، على احلكومة أن تتحمل أيضاً على أساس تناسيب، تكاليف إدارة هيئة تأمني الودائع 
وهيئة مراجعة االستثمار ومؤسسات أخرى مشاة، إذ إن هذه التكاليف تشكل جزءاً من التكلفة 

ل نصيباً تناسبياً يف وملا كان للحكومة سهم يف املنفعة، فعليها أن تتحم. الكلية إلدارة اجلهاز املصريف
ومثل هذه املدفوعات تؤكد على أن كلفة اقتراض احلكومة الالربوي من املصارف ليست . التكلفة

عبئاً على املصارف وال على اجلمهور، وأن احلكومة ال حتصل على التمويالت دون أن تسهم على 
 .األقل على أساس التناسب يف كلفة تشغيل اجلهاز املصريف
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جود األوراق املالية غري القابلة للتسويق يف حوافظ املصارف التجارية حيرم املصرف قد يقال إن و
هذا االعتراض غري صحيح، ألن املصرف . املركزي من أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية

 .املركزي ميكنه أيضاً أن يستخدم هذه األوراق املالية ألغراض السياسة النقدية

ىت اإلقراض مقابلها قلل االحتياج إىل هذه األوراق املالية، وحوهو يستطيع أن يزيد أو ي
 .ما تكون هناك رغبة يف تغيري النقود ذات الطاقة العاليةارية، حينللمصارف التج

  االستثمارات

ائع احلالة، من الود% 60 -45إن رصيد األموال املتبقية لدى املصارف التجارية، ويبلغ حوايل 
 .سالمية، ميكن أن تستخدمه هذه املصارف بعدد من الطرق لتوليد األرباحومجيع ودائع املضاربة اإل

  أشكال االستثمار

اإلسالمية، إذا ما استطاعت  دوراً مهماً يف التنمية االقتصادية والرخاء العام لألمة فارصتلعب امل
رفية، ألصحاب أن تتيح املوارد اليت عبأا، إتاحة مباشرة أو من خالل املؤسسات املالية غري املص

وليس يف العامل اإلسالمي ندرة يف . املشروعات الذين ميكنهم استخدام هذه املوارد استخداماً إنتاجياً
. 14)( واملوثوقني، ولكنهم غري قادرين على الوصول إىل املوارد املاليةأصحاب املشروعات املؤهلني

ملالءة، وهم إىل حد كبري رجال وتتيح املصارف التقليدية التمويل أساساً لرجال األعمال ذوي ا
األعمال املالكون لثروات شخصية كبرية والقادرون على تقدمي رهن، تفوق قيمته مبلغ التمويل الذي 

 .يسعون إليه

انظر الفصل (وقد رأينا . وهلذا السبب، فإن املصارف التقليدية توجه متويلها أساساً إىل األغنياء
فلما . أن هذه هي النتيجة الطبيعة لإلقراض على أساس الفائدة)  والنص ذا العالقة6اخلامس، حاشية 

كان املصرف ال يسهم يف املخاطر، وكان دخله من القرض حمدداً سلفاً، فإن مصلحته األساسية 
تكمن يف أن يضمن لنفسه استرداد أصل القرض والفائدة، وهو ما يستطيع حتقيقه من طريق الرهن أو 

 .الضمان

 امتيازاً لألغنياء، فكذلك إدارة املشروعات ليست من اخلصائص املوروثة كما أن الذكاء ليس
فاحلقيقة أن أفراد الطبقة املتوسطة الذين يلجأ األغنياء إىل خدمام، . وال املطلقة لألثرياء وحدهم

وعلى مهارم ومحاسهم وجهدهم الواعي يتوقف جناح أغلب املنشآت، إمنا يتمتعون مبواهب عظيمة 
أما اآلخرون الذين توصلوا .  املشروعات لدى العديد منهم تتالشى قبل أن تصل إىل أوجهايف إدارة

                                                 
  .7املرجع نفسه، ص ) 14(
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إىل إدارة أعماهلم بأنفسهم، فتخيب طموحام بسبب عدم وصوهلم إىل رؤوس أموال املشروعات من 
رة وما ينشأ من هدر أو من عدم فاعلية يف استخدام عنصر إدا. املصارف أو املؤسسات املالية األخرى

وتظل مدخرات األمة مستغلة استغالالً ضئيالً، كما .املشروعات إمنا يضعف معدل النمو االقتصادي
وهذا الوضع إضافة إىل اهليكل الضرييب غري الواقعي يزيد من حدة حوافز . أا تنال عائداً غري مناسب

 .هروب رأس املال

ربح واخلسارة، فإن الربح جيتذا  تعمل يف إطار املشاركة يف الوملا كانت املصارف اإلسالمية
ملوهبة واالبتكار والكفاءة الواعدة، بدالً من وهلذا فإا أكثر استعداداً للبحث عن ا. أكثر من الضمان

وحىت ترفع املصارف اإلسالمية أرباحها إىل أعلى حد ممكن يف إطار قيم . البحث عن جمرد الضمان
ويكون متويلهم .  أصحاب املشروعات الواعدة بربح أعلٰىاإلسالم، قد تكون أكثر استعداداً لتمويل

قصري األجل أو متوسطاً أو طويالً حسب طبيعة املشروع، هل هو متويل إرسالية بعينها أم أمر توريد 
أم عقد أو متويل متوسط األجل أو طويل لرأس مال املخاطرة أو املشروع؟ إىل أي مدى وألي مدة 

هلا؟ هذا يعتمد على قوة املقترحات الواردة يف طلبات أصحاب متنح املصارف اإلسالمية أموا
املشروعات، ونظرا ألوضاع السوق يف احلاضر واملستقبل، واحلاجة إىل تنويع حوافظ استثماراا من 

أما املخاطرة املعنوية الناشئة عن عدم توافر الضمان، فيمكن . حيث املشروعات وااالت واآلجال
 .وب املقترح يف الفصل اخلاص بالسياسة النقديةعالجها طبقاً لألسل

   وشركة املسامهة، والشركة،املضاربة

أهم أشكال التمويل امع عليها يف املصارف اإلسالمية، هي تلك األشكال القائمة على أساس 
لة، يف حالة املضاربة ال يشارك املصرف يف إدارة األعمال املمو. اربة أو الشركة أو شركة املسامهةاملض

وهذا ما . لكن ميكنه أن يشرف إشرافاً مناسباً لالطمئنان إىل استخدام األموال وفق اتفاق املضاربة
يف عالقتها ) ممولني(يف عالقاا مع املدعني، وأصحاب مال ) عمال مضاربة(جيعل املصارف مضاِربة 

املضاربة « املوضوع مع املقترضني منها، وهو ما يطلق عليه يف الكتابات اإلسالمية اجلارية حول
فمن التمويل الكلي املتفق عليه بني املصرف واملضارب، ميكن تقدمي جزء لكامل املدة . 15)(»املزدوجة

املتفق عليها، وجزء آخر يف شكل تسهيالت سحب على املكشوف ملدد قصرية، وذلك يف مقابل 
 .مومسياً أو مفاجئاًأموال املضارب اليت يف الطريق، أو ملواجهة حاالت نقص السيولة نقصاً 

فيجمع املصرف واملنظم مواهبهما . ويف حالة الشركة، يشترك املصرف يف إدارة املشروع

                                                 
مدخل إسالمي إىل سياسات النقود واملصارف «؛ وحممد جناة اهللا صديقي »مدخل«عارف . انظر م) 15(

  .33 -30 و10 عارف، سبق ذكره، ص .، يف م» استعراض-والسياسة النقدية
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ومع ذلك، فإنه ملا كانت املصارف غري مزودة بشكل مناسب بالبنية . وخرباما لدفع املشروع
إال يف عدد قليل من األساسية البشرية اليت حتتاج إليها هلذا الغرض، فقد ال تكون الشركة ممكنة 

 .األعمال

ورمبا هلذا السبب . وقد يأخذ قدر كبري من متويل املصرف التجاري بالضرورة شكل املضاربة
وقد يكون اعتماد قدر كبري من التمويل . يطلق على املصارف اإلسالمية أحياناً مصارف املضاربة

. *د من تركيز القوة يف أيدي املصارفاملصريف على املضاربة أمراً مرغوباً فيه يف الواقع، ألنه قد حي
وباإلضافة إىل ذلك، فإنه لو بقي حجم املصارف يف حدود معينة، ملا أمكنها بسط نفوذها خارج 

وميكن للقارئ أن يرجع إىل الفصل الثالث وامللحق األول ملزيد من التفاصيل عن . حدود معقولة
 .املضاربة والشركة، كشكلني من أشكال االستثمار

االستثمار يف أسهم شركات املسامهة، سواء كانت عامة أو خاصة، فهو من القنوات اجلذابة أما 
واحلقيقة أن أسهم الشركات الراسخة اليت ترد رحباً توزيعياً ميكن أن تكون . لتوظيف أموال املصرف

 ومع وجود سوق أسهم حسنة. بديالً للسندات الربوية الصادرة عن احلكومة أو الشركات اخلاصة
التنظيم واإلدارة، ميكن للمصارف أن تبيع هذه األسهم حينما ترغب يف ذلك، وهي مزية ال ميكن أن 

 .يقدمها التمويل باملضاربة أو الشركة

  أشكال االستثمار األخرى

باإلضافةى إىل التمويل باملضاربة والشركة واالستثمار يف أسهم شركات املسامهة، هناك  عدد 
لكن هناك . ة البديلة، يف اإلطار العام للقيم اإلسالمية، اقترحها عدد من العلماءمن الترتيبات التمويلي

اتفاق شرعي عام حول التمويل باملضاربة والشركة وحول االستثمار يف أسهم شركات املسامهة، 
واملبدأ العام الذي يرقى عن مستوى . ونقاش مستمر حول جواز بعض األشكال األخرى ال كلها

معيار حتديد اجلواز أو عدمه ألي طريقة متويلية هو أن املمول ال يستطيع جتنب قدر اخلالف هو أن 
 .من املخاطرة، ولول قليل، إذا ما أراد أن حيصل على دخل

ال «وإذا ما أردنا التعبري عن هذا يف كلمة جامعة أمكن القول يف مجيع العمليات التمويلية أنه 
 .»كسب بدون خماطرة

االستثمار ذكرها تقرير جملس الفكر اإلسالمي املقدم إىل احلكومة ومعظم أشكال بدائل 
والبدائل الرئيسة املوصٰى ا هي التمويل التأجريي، . »إلغاء الفائدة من االقتصاد«الباكستانية بعنوان 

                                                 
 دافع بعض الكتاب عن الشركة، ألا أقل خماطرة على املصرف من املضاربة، ففيها يقدم املال من املصرف ومن *

  . املُراجع-العميل معاً
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واملزاد االستثماري، والبيع املؤجل، والبيع التأجريي، واملعدل العادي للعائد، والقروض املتقابلة على 
نظراً «. ولقد وضعت اللجنة الترتيبات البديلة. 16)(، وتسهيل القروض اخلاصة*أساس املضاِعف الزمين

للصعوبات العملية يف تطبيق املشاركة يف الربح واخلسارة، بسبب األحوال األخالقية السائدة يف 
تاج دائماً  وقد ال يكون ذلك هو السبب الوحيد لطرح هذه البدائل، فإن املصارف حت.17)(»اتمع

ومع أن التنويع قد يكون ممكناً أيضاً من خالل املضاربة والشركة واألوراق املالية . إىل تنويع حوافظها
 .من تنويع ال حيسن استبعاده) األخرى(واألسهم، إال أن ما تتيحه هذه البدائل 

دئية، مث وتشكل هذه البدائل نسبة كبرية نسبياً يف حافظة املصرف التجاري يف املرحلة املب
 .تنخفض تدرجيياً مع مرور الوقت وتراكم اخلربة يف املصارف اإلسالمية

  التمويل التأجريي

ويف إطار كل فئة، . 18)(التأجري التمويلي والتأجري التشغيلي: هناك نوعان من ترتيبات التأجري مها
 ال يساعد يف وال يبدو أن هناك حاجة للخوض يف تفاصيلها، ألن ذلك. هناك أنواع فرعية خمتلفة

 .توضيح القضايا املركزية املرتبكة ذه املناقشة

عي ال رجوع فيه بني املصرف وعميله، يشتري فيه األول أصالً ما، التأجري التمويلي اتفاق قط
وحيتفظ املصرف مبلكية األصل، وللعميل احلق الكامل يف . يؤجره للثاين ملدة طويلة أو متوسطة

ويف اية املدة املتفق عليها، يعود األصل إىل . بل دفع أقساط إجيارية حمددةاستخدام األصل، يف مقا
وقد ال تكون األقساط اإلجيارية كافية الستهالك النفقة الرأمسالية فحسب، بل أيضاً إلدرار . املصرف

 مبلغ مناسب من الربح للمصرف، بعد أخذ قيمة األصل املتبقية باحلسبان، ورمبا تضمن اتفاق التأجري
 .خياراً للعميل بشراء األصل من املصرف عند انتهاء اإلجارة

أما التأجري التشغيلي فيختلف عن التأجري التمويلي من ناحيتني أساسيتني، األوىل هي أنه قابل 
لإللغاء، ويكون بصفة عامة ملدة أقصر من التأجري التمويلي، والثانية أن املصرف يكون فيه مسؤوالً 

 .ت امللكيةعملياً عن مجيع نفقا

                                                 
 . املُراجع-31، ص 2انظر شرحها يف تقرير جملس الفكر اإلسالمي، الترمجة العربية ط  *
جملس الفكر : إسالم أباد(انية، تقرير جملس الفكر اإلسالمي عن إلغاء الفائدة من االقتصاد احلكومة الباكست) 16(

  .17 -13، ص )1980اإلسالمي، 
  .5 -4املرجع نفسه، ص ) 17(
  .303، ص )1968ذي رونالد برس، الطبعة الرابعة، : نيويورك(الكتاب املايل : بوجن. جولز ي) 18(
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، ذلك ألن الشريعة وإن كانت ال تسمح بعبء ثابت على *والتأجري جائز عموماً عند الفقهاء
بعبء ثابت على رأس املال احلقيقي، ويرجع ذلك إىل أن املمول ، فإا تسمح **رأس املال املايل

واإلجارة التشغيلية . بتحويله رأس املال املايل إىل أصول حقيقية أو غري مالية، يكون قد حتمل خماطرة
أما اإلجارة . القصرية األجل القابلة لإللغاء، إذ يتحمل املؤجر جمموع املخاطر، ال شك يف جوازها

لكن حىت يف هذه احلالة، يتحمل املصرف . املالية فقد تثري فيها عدم القابلية لإللغاء شكاً يف جوازها
تكون مهملة لتقادم األصل، أو ألنه قد استهلك املخاطرة من حيث قيمة األصل املتبقية اليت ميكن أن 

وحبسب الفارق يف القيمة املتبقية بني املتوقعة والواقعة، جيين املصرف رحباً مرتفعاً . بأسرع من املتوقع
 .*أو منخفضاً، أو خسارة، وذا ميكن اعتبار اإلجيار جائزاً

  املزاد االستثماري

داد دراسة مفصلة جلدوى مشروع ما، ومنح بإعويقوم فيه مصرف واحد أو احتاد مصريف 
: ومن احملتمل أن تعرب هذه املزايدة عن ثالثة عناصر. التمويل املطلوب هلذا املشروع ألعلى مزايد

الشهرة التجارية لتصميم املشروع، وتكلفة إعداد دراسة اجلدوٰى، وقيمة ندرة رأس املال، إذا ما 
ومن املمكن دفع مبلغ العطاء يف شكل . املوارد املتاحةأخذنا يف االعتبار عنصر هبة االقتصاد من 

والتزام املزيد باملبلغ املتفق عليه التزام مستقل ال يتأثر برحبه أو . أقساط متفق عليها خالل مدة حمددة
 .خسارته

فاملصارف . ومن املشكوك فيه أن يتمكن املزاد االستثماري من اجتياز اختبار اجلواز الشرعي

                                                 
، ليست هي هذه اإلجارة التمويلية، أما الفقهاء املعاصرون وفقهاء املصارف اإلجارة اجلائزة عند الفقهاء *

 . املُراجع-اإلسالمية، فلم يصِدروا حىت اآلن دراسة جادة يف املوضوع
 ). يف امللحق الثالث6انظر رد املؤلف ( 

الدقة واالحتياط يف احلكم وال بد من . هذا التقسيم إىل رأس مايل ورأس مال حقيقي ليس تقسيماً شرعياً معروفاً **
لكن قد يفهم من . فالذهب والفضة والنقود هي من رأس املال املايل، ال جتوز فيه الفائدة. عليه حكماً شرعياً

العبء (كالم الكاتب أن القمح أو الشعري أو التمر أو امللح، وهذا كله قابل للقرض، جتوز عليه الفائدة 
 . املُراجع-وهذا خطأ شرعي واضح. ي غري النقدي، ألنه من رأس املال احلقيق)الثابت

 ). يف امللحق الثالث6انظر رد املؤلف ( 
فاملخاطرة قد تكون جائزة أحياناً . إن إملامنا ببعض أحكام الربا والِقراض ال يكفي للحكم على سائر املعامالت *

اد الوضعي ومعناها يف الشريعة، وتتبع وغري جائزة أحياناً أخرى، وال بد من دراسة دقيقة تبين معناها يف االقتص
ووجود املخاطرة قد يكون كافياً جلواز الِقراض، ولكن ال يكفي . حاالت اجلواز وحاالت الكراهة أو احلرمة

 . املُراجع-لتجويز اإلجارة االئتمانية التمويلية
  ). يف امللحق الثالث6انظر رد املؤلف ( 
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واحلجة اليت ذكرها الفريق االقتصادي . مل أي خماطرة، إذ حتصل على ربح حمدد مسبقاًاملمولة ال تتح
 ال ختتلف عن احلجة اليت 19)(للمشروع» الرحبية احملتملة«من أن مزايدة املستثمر يف الثمن تعرب عن 

ذلك، فهل للمشروع قد تتغري، فإذا كان األمر ك» الرحبية احملتملة«ومع ذلك فإن . الفائدةتقدم لتربير 
صاحب املشروع هو الوحيد الذي يتحمل املخاطرة، أم يكون للممول أيضاً سهم فيها؟ كذلك من 

للمزاد االستثماري بدالً من ختليص أصحاب املشروعات من «املمكن، كما ذكر الدكتور صديقي، 
لة التمويل ففي حا. 20)(»أن يدعهم يف حالة أسوأ... العبء الذي يفرضه عليهم النظام الربوي اجلائز

التأجريي والبيع التأجريي، يتحمل املصرف على األقل خماطرة االمتالك أو الشراء املبدئي لألصل 
املادي الذي قد يتغير سعره بعد الشراء بوقت قصري، أو يصري قدمياً أو مستهلكاً بأسرع مما هو متوقع، 

 .ل من املتوقعإىل قيمة أق) أي قيمته يف اية املدة(أو تؤول قيمته املتبقية 

هناك بديل يتفق مع التعاليم اإلسالمية، وهو تكوين شركة والدعوة لالكتتاب يف أسهمها، بعد 
فاملصرف وصاحب املشروع الذي كان من املمكن أن . االنتهاء من مجيع إجراءات التأسيس والشهر

ه املصرف ييشتريكون مزايداً، يكتتب كل منهما بقدر متفق عليه من أسهم الشركة، واجلزء الذي 
اجلمهور وهذا اإلجراء يزود . لتحرير أمواله) سوق األسهم(مبدئياً ميكنه بيعه فيما بعد يف املصفق 

أيضاً بفرصة لالستثمار، ويقلل من تركيز السلطة وامللكية الذي توفره املزايدة للمزايد، ويوفره 
 املشروع الواحد التمويل الكلي وميكن أن تنوع املصارف خماطرها بأن ال متنح. للمصارف» التمويل«

ميكن للمصارف التجارية ومصارف االستثمار ومؤسسات وهلذا . الالزم له أو القدر األعظم منه
رؤوس أموال املشاريع أن تستخدم مواردها وخربا بفعالية أكرب لكي تلعب دوراً مهماً يف اتمعات 

سالمية ليست مشكلة نقص املال، بل نقص فاملشكلة الرئيسة يف العديد من الدول اإل. اإلسالمية
وال أدلّ على ذلك من أنه حيثما متت الدعوة لالكتتاب يف أسهم . فرص االستثمار املناسبة للجمهور

 .الشركات اجلديدة احلسنة التصميم، كان هناك اكتتاب زائد على املطلوب

  البيع املؤجل وبيع املراحبة

سواء يف شكل دفعة واحدة أو (و عملية بيع بثمن مؤجل لبيع املؤجل يف كتب الفقه القدمية ها
وال حنتاج يف البيع املؤجل لإلشارة إىل هامش الربح الذي ميكن أن حيصل عليه املورد، . 21)( )دفعات

أما بيع . فعنصره األساسي الذي مييزه عن البيع العادي هو الدفع املؤجل. كما سيأيت يف املراحبة

                                                 
  .14تقرير الس، سبق ذكره، ص ) 19(
  .142، ص ...صديقي، حبوث. ن. م) 20(
 من جملة األحكام العدلية، 251 -245، واملواد 1/16 الفقرة 15انظر تقرير الس، سبق ذكره، ص ) 21(

  .ففيها إشارة إىل البيع املؤجل على أنه البيع بالنسيئة أو بالتأجيل والتقسيط
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إىل واحد من ثالثة إمكانات خمتلفة للبيع، وهي املراحبة اليت تعين  فإنه يشري املراحبة، يف أبسط معانيه،
أما . تزويد البائع للمشتري بالسلع، امش ربح حمدد يتفقان عليه، ويكون الدفع معجالً أو مؤجالً

، )عةوضي(، والبيع خبسارة معلومة )تولية(اإلمكانان اآلخران فهما البيع بالتكلفة بدون أي ربح للبائع 
 .22)(واإلمكانات الثالثة مشروعة

يتعدى معناه » املراحبة«و» البيع املؤجل«أما يف االستخدام العصري، فنجد أن كالً من اصطالح 
 املؤجل للداللة على اتفاق، يشتري املصرف مبوجبه البضاعة اليت  البيع*فقد استخدم الس. القدمي

شترياته، ومن مث يبيعها إليه بثمن يتفقان عليه، يرغب فيها العميل الساعي للحصول على متويل مل
وحيقق للمصرف هامش ربح حمدداً، ويقوم العميل بدفع الثمن وفق برنامج زمين متفق عليه، سواء 

، وهذا الترتيب مساه الدكتور سامي محود بيع املراحبة لآلمر 23)(على دفعة واحدة أو على أقساط
وهذا الشكل من التمويل يستخدمه البنك اإلسالمي . 24)(بالشراء، وصار يعرف عموماً باملراحبة

للتنمية على نطاق واسع يف متويل التجارة اخلارجية، كما تستخدمه سائر املصارف اإلسالمية اليت 
 .تأسست حىت اآلن

وهذه املراحبة مشروعة بشرط أن يتحمل املمول خماطر الصفقة املمولة إىل أن تنتقل ملكيتها إىل 
وال يشرع للمصرف أن . ، أحدمها مع املورد واآلخر مع العميلقع عقدين منفصلنيالعميل، وأن يو

يربم عقداً واحداً مع املشتري، فتكون اخلدمة الوحيدة اليت يقدمها هي دفع الثمن للمورد نيابة عن 
وباإلضافة إىل العقد املزدوج . ويف هذه احلالة، فإن العملية ال ختتلف عن أي ترتيب ربوي. املشتري

يتحمل املصرف مسؤولية حىت يتم تسليم البضاعة بالفعل للعميل طبقاً للمواصفات ولشروط العقد 
وال يشترط أن يقوم املصرف نفسه ذا التسليم، ويصر بعض الكتاب على إعطاء اخليار . األخرى

                                                 
بدون تاريخ ) املكتبة التجارية الكربى: القاهرة(بعة انظر عبد الرمحن اجلزيري، كتاب الفقه على املذاهب األر) 22(

: دمشق(العقود املسماة يف الفقه اإلسالمي : وانظر أيضاً مصطفى أمحد الزرقا. 282 -278، ص 2ج 
  .68 -64، ص )1948مطبعة اجلامعة السورية، 

 . املُراجع-أي جملس الفكر اإلسالمي يف الباكستان *
  .15، ص 1/16الفقرة تقرير الس، سبق ذكره، ) 23(
ص ) 1976مكتبة األقصى، : عمان(انظر كتاب تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية ) 24(

ومن أجل معلومات قيمة عن املراحبة، ال سيما فيما خيتص باخلالف بني املذاهب، انظر عبد . 483 -476
  .)الدويل للبنوك اإلسالمية، بدون تاريخ االحتاد -القاهرة(البعلي، فقه املراحبة . احلميد م
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كتور وال يعترب أغلب العلماء اآلخرين، ومنهم الد. 25)(للعميل بعد شراء املصرف للسلعة املطلوبة
 .*لكن اخليار للعميل جيعل املراحبة مقبولة باإلمجاع. محود، هذا األمر ضرورياً

فهل تستطيع املصارف أن تغطي هذا اخليار؟ قد تستطيع ذلك، ما مل يكن العميل املستخدم 
الوحيد أو املهيمن للسلعة، حيث ال يكون املصرف قادراً على بيع البضاعة، إذا ما اختار العميل عدم 

ويف حال اخليار يتحمل املصرف خماطر أعظم، حيث جيب عليه، . اء البضاعة اليت اشتراها املصرفشر
قبل املوافقة على التمويل، إجراء مسح سوقي ومكثف قد ال تقدر عليه أغلب املصارف اإلسالمية يف 

داية، وقد يكون من املرغوب فيه أن ال جتعل مهمة هذه املصارف صعبة جداً منذ الب. طور نشأا
بشرط أن يكون هناك فهم واضح بأا تتقدم يف االجتاه الكالسيكي، وأن ال تقف عند حدود الوضع 

هناك دائماً خطر يف أن يتدهور البيع املؤجل واملراحبة . 26)(الراهن، كما خشي الدكتور صديقي
ولذلك أكّد . ائدةليصبحا ترتيبات متويلية خالصة امش ربح متفق عليه، ال يعدو أن يكون متويهاً للف

 .27)(الس حبق على أنه ال ينصح باستخدام ذلك على نطاق واسع أو بدون متييز

  بدائل أخرى

القروض «و» املعدل العادي للعائد«و» البيع التأجريي«قترح الس أيضاً التمويل على أساس ا
ال مثالً لسنة  ري3000حيث حيصل املقترض على قرض (» املتقابلة على أساس املضاِعف الزمين

. 28)(»تسهيل القروض اخلاصة«و)  ريال ملدة ثالث سنوات1000واحدة، إذا ما أودع يف املصرف 
وقد متت مناقشة هذا املوضوع يف . ففي البيع التأجريي يكون الثمن أساساً أعلى من الثمن احلال

يرجع » دي للعائداملعدل العا«ومن املشكوك فيه أن ينجح التمويل املمنوح على أساس . موضع آخر
ومع ذلك، فإنه إذا اعتمد هذا التمويل على معدل العائد الفعلي يف مشروع . إىل معدل ما يف املاضي

املضارب خالل مدة املضاربة، فقد يصلح أساساً للمشاركة يف أرباح بعض املشروعات النمطية، 
وقد يكون هلذا . فق عليهابشرط أن يكون من املمكن حتديد معدل العائد العادي وفق صيغة معينة يت

                                                 
، ه 1402يف جملة املسلم املعاصر، ذو احلجة » كشف الغطاء عن بيع املراحبة لآلمر بالشراء«رفيق املصري ) 25(

وبعض املصارف اإلسالمية، وخباصة . 63 -58، وانظر أيضاً البعلي، سبق ذكره، ص 189 -179ص 
  .خليار لعمالئهابنك فيصل اإلسالمي السوداين، متنح ا

» األمة«انظر مقايل يف جملة .  حىت تكون العملية خالية من أي شبهة، جيب إعطاء اخليار للمصرف والعميل معاً *
 . املُراجع-27 -24م، ص 1985 - ه 1406 لعام 61القطرية، العدد 

  .143، سبق ذكره، ص ..صديقي، حبوث. ن. م) 26(
  .15تقرير الس، سبق ذكره، ص ) 27(
  .19 - 16نفسه ص ) 28(
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القروض «إن طريقة . النوع من التمويل ميزة تقليل احتمال عدم كفاءة املضارب أو عدم نزاهته
التمويل الصغري احلجم، خاصة يف إطار ميكن تطبيقها يف » املتقابلة على أساس املضاعف الزمين

وقد متنح املصارف . ا للتطبيق حمدودةأما يف املصارف التجارية، فيبدو أن قابليته. املؤسسات التعاونية
أيضاً على سبيل التسهيل اخلاص قروضاً حمدودة املدة، مقابل رسم خدمة للعمالء الذين ال يتعاملون 

إن مثل هذا التمويل حيسن أن يكون على مبدأ . وال تلتزم املصارف أن تفعل ذلك. باملضاربة
. األخرى إىل املصرف ودائعهم وأعماهلم اخلدمات األخرى املقدمة إىل بعض العمالء، الجتذاب

وتقضي الشريعة على أية حال بأنه عندما مينح التمويل دون مشاركة يف الربح واخلسارة، فإن رسم 
اخلدمة، إذا ما مت فرضه، يتعني أال يتجاوز املصاريف اليت ينفقها املصرف، فاملصرف ال يستطيع ذا 

 .أن حيقق تكلفة الفرصة البديلة لألموال

إن بعض األشكال البديلة للتمويل، واليت أوردناها من قبل، قد أثارت قدراً عظيماً من اخلالفات 
وذا . 29)(والشكوك حول مدى قبوهلا يف إطار القيم اإلسالمية، حىت لو كان التمويل لفترة قصرية
وراق املالية فإن اهلدف النهائي للعمل املصريف اإلسالمي هو تعزيز اللجوء للمضاربة والشركة، واأل

ومن بني البدائل األخرى املختلفة، ميكن اللجوء إىل أقلها إثارة للخالف، وذلك إىل مدى . واألسهم
لكن يف املرحلة األوىل، قد يزداد اللجوء إىل األساليب البديلة، ويكون ال مفر منه من أجل . أقل

 املصارف باألساليب البديلة، إذ على أن هناك على الدوام خطراً من عمل. حتويل سِلس ال بلبلة فيه
باستخدام هذه الطرق يف «وهلذا طالب الس . قد تعتاد عليها، وال تبذل جهداً جادا للتخلص منها

لكن هذا التحذير قد ال . 30)(، ومل يسمح أبداً باستخدامها كأساليب عامة للتمويل»أضيق نطاق
لذي يواجهه املصرف املركزي هو كيفية تقليل يلتفت إليه يف التطبيق العملي، وعليه فإن التحدي ا

 .آالم التحول، والتأكيد على أن التحرك يف اجتاه اهلدف مستمر دون ركود

وعلى املصارف التجارية يف النظام اإلسالمي أن تقدم، برسم خدمة أو بدونه، كافة اخلدمات 
تتضمن تقدمي متويل، يسمح ويف حالة اخلدمات اليت ال . املصرفية املعروفة يف املصارف التقليدية

وكما أوضحنا من قبل فإنه قد . للمصارف بتحقيق كامل كلفة الفرصة البديلة، وليس املصاريف فقط
يكون هناك أو ال يكون أي رسم خدمة حينما يستطيع املصرف أن يكسب، أو حينما تكون هناك 

                                                 
ما له أمهية خاصة هو تعليقات . 145 -133صديقي، املرجع السابق، ص . ن. انظر على سبيل املثال م) 29(

النظام املصريف الالربوي وتقرير «وانظر حممد طسني . الدكتور صديقي على مزاد االستثمار والبيع املؤجل
، ومها نقدان لتقرير الس )باألردية(» ائل املختلفة للرباالبد«، والشيخ حممود أمحد »جملس الفكر اإلسالمي
  .وزعا توزيعاً خاصاً

  .5تقرير الس، سبق ذكره، ص ) 30(
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سبيل املثال يف قبض ودفع منافع اجتماعية كبرية يف تقدمي اخلدمات املعنية، كما هو احلال على 
ومع ذلك فإنه يتعني فرض رسم خدمة حتماً، حينما . ومقاصة الشيكات املسحوبة على الودائع احلالَّة
 .تعود املنفعة أساساً على فرد معني أو منشأة معينة

  البعد االجتماعي

 التمويل لزيادة ميكن إدخال بعِد الرفاهة االجتماعية يف مجيع أنواع التمويل املصريف، فيمنح
ويبذل جهد واٍع للتأكد من أن متويل . فرص التوظف، وتعزيز الرخاء االقتصادي وفق القيم اإلسالمية

املصارف اإلسالمية ال يعزز تركيز الثروة وال االستهالك املسرف، حىت ولو كان يف النظام اإلسالمي 
املشروعات كرب عدد ممكن من أصحاب وجيب أن يذهب التمويل إىل أ. نزعة ذاتية للعناية بذلك األمر

يف الصناعة والزراعة والتجارة، لدعم عملية التوظيف الذايت املتزايدة واإلنتاج املناسب وتوزيع السلع 
وال بد من أن يكون اهلدف هو إتاحة متويل . واخلدمات لتلبية احلاجات الداخلية األساسية أو للتصدير

وجيب أن ال يؤدي العمل املصريف . دد كبري من أصحاب املشاريعاملضاربة أو الشركة مببالغ معقولة لع
اإلسالمي، يف ظل أي ظرف، إىل التفاوت يف الدخل والثروة، أو إىل تشجيع االستهالك أو االستثمار 

وهلذا الغرض، فإن متويل املضاربة أو الشركة يتعني أن ينسجم مع أهداف . غري املرغوب اجتماعياً
وهناك عدد من اجلوانب اليت تعني املصارف اإلسالمية يف هذا . ته االقتصاديةاتمع اإلسالمي وخط

 .املوضوع ترد مناقشتها حتت عنوان السياسة النقدية

واملعايري العملية النهائية للحكم على فاعلية املصارف اإلسالمية ليست هي جمرد الدرجة اليت 
بح الذي تكسبه، بل أيضاً املدى الذي بلغته يف تتوصل إليها يف إلغاء الفائدة من عملياا، وال الر

من بني هذه األهداف ميكن ذكر . حتقيق األهداف االقتصادية االجتماعية املنشودة للمجتمع اإلسالمي
تعبئة املدخرات، وتشجيع إدارة املشروعات ذات القاعدة العريضة، وفاعلية استخدام املدخرات لتلبية 

المي، واحلد من تركيز الثروة والسلطة، واإلسهام يف االستقرار احلاجات األساسية للمجتمع اإلس
وال يتوقع أن تكون املصارف قادرة على إجناز كل ذلك يف مدة قصرية جداً، لكن عليها على . املايل

إن العمل املصريف اإلسالمي، الذي ليس الربوياً فحسب، . األقل أن حتاول حتقيقه على املدى البعيد
ويف . ه لتحقيق الرفاهية االجتماعية، ال شك ميثل حتدياً لرجال املصارف املسلمنيولكنه أيضاً موج

البداية، ال بد أن تواجه هذه املصارف عدداً من املشكالت، ولكن مع الرباعة واإلبداع لن يتعسر 
 .حلها مبرور الوقت

  املؤسسات املالية غري املصرفية-ثالثاً 

 املصرفية هنا للداللة على شركات أو مصارف االستثمار، تستخدم عبارة املؤسسات املالية غري
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 وجمموعة أخرى من مؤسسات *واحتادات االئتمان، واجلمعيات التعاونية، وأصحاب رساميل املخاطرة
وتقوم تلك املؤسسات بتعبئة املدخرات من خالل أسهم رأس املال وودائع املضاربة، . إدارة االستثمار

أمواالً خاصة يودعها لديها عمالؤها، وتساعد أصحاب املشاريع من  تدير  كما.وإتاحتها للمستثمرين
وبذلك تلعب هذه املؤسسات دور . أفراد أو شركات يف احلصول على متويل املشاركة أو املضاربة

الوسيط يف مساعدة املدخرين على إجياد سبل مرِبحة ملدخرام، وأصحاب املشاريع على إجياد 
 .سعة أعماهلماألموال الالزمة لتو

وتكون مملوكة على وجه العموم للقطاع اخلاص، وقد يلحق بعضها بالقطاع العام، ويتخصص 
الداخلية (بعضها يف قطاعات اقتصادية معينة، مثل تشييد املساكن، والزراعة، والصناعة، والتجارة، 

خرى حسب جمال وذا فإن املؤسسات املالية  غري املصرفية ختتلف كل منها عن األ). واخلارجية
والطابع املشترك بني مجيع هذه . نشاطها وطبيعة األموال املودعة لديها إلدارا وأجل استحقاقها

، )ال الودائع احلالة(املؤسسات أن مصادر أمواهلا املسامهون، واملصارف التجارية، وودائع املضاربة 
وهذه املؤسسات ذات .  أو طويلةقصرية أو متوسطةواألموال اخلاصة املودعة لديها إلدارا آلجال 

وطبقاً لذلك فإن . حجم متوسط وهلا قاعدة مسامهة كافية وعريضة، خشية تركز الثروة والسلطة
 .وجود نسبة مناسبة بني اإلقراضات ورأس املال أمر مرغوب فيه

كما . يهالدويتعين تنظيمها تنظيماً سليماً، لتحقيق العدالة يف معامالا واألمان ألموال املودعني 
ممثل ) أو(يتعني أن يكون يف جملس إدارة كل مؤسسة من هذه املؤسسات ممثل للمصرف املركزي و

إن وجود مصفق منظم تنظيماً سليماً على أساس إسالمي، ال على أساس املضاربة، يعترب . للمودعني
 .عوناً جوهرياً هلذه املؤسسات

دم األموال اليت تتلقاها يف املشاركة يف وتستخ. وتعمل هذه املؤسسات بوصفها شركات استثمار
ومن املعلوم أن التمويل . ويف تقدمي سلف مضاربة) دون أن يمن عليها حبصة كبرية(منشآت أخرى 

أما . للمنشأة املمولة) القصرية األجل واملتوسطة(باملضاربة يسد عادة االحتياطات الرأمسالية املؤقتة 
وميكن للمؤسسة املالية غري .  املنشآت بزيادة رأس ماهلا اخلاصاالحتياجات الطويلة األجل فتمولّها

املصرفية بنفسها زيادة رأس املال، أو القيام بوظيفة تعترب املؤسسة املالية غري املصرفية مؤهلة هلا متاماً 
. ومجع املمولني وأصحاب املشاريع معاً هو لب مشروع املضاربة. بسبب معرفتها الكبرية بالسوق

 .ب عليها أن تنشر ملكية املنشآت، وأن حتد من تركيز الثروةوهلذا جي

وتوزع األرباح اليت حتصل عليها املؤسسات املالية غري املصرفية بني حملة أسهم رأس املال 

                                                 
 . املُراجع-وهي رؤوس األموال املساعدة على دعم املشروعات اجلديدة *
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متفق عليها، بعد تكوين االحتياطات المتصاص اخلسائر وأصحاب الودائع فيها، طبقاً لصيغة معينة 
احتياطي لتثبيت «مبا قامت املؤسسات املالية غري املصرفية بتكوين الصافية يف بعض السنني، ور

 .»األرباح

إن وجود عدد كبري من املؤسسات املالية املتوسطة احلجم تتنافس فيما بينها ال بد وأن يؤدي إىل 
ت وتتجه أموال املضاربة إىل املؤسسا. زيادة كفاءة إدارة أموال املضاربة واألمانة يف التصريح باألرباح

يف . ذات األداء األفضل، مبا يضمن توجيه  املوارد االقتصادية احلقيقية إىل أكثر استخداماا فاعلية
النظام املصريف الرأمسايل الربوي، يلعب املودع دوراً سلبياً بالنسبة لفعالية اجلهاز املصريف، ألن 

من معدل الفائدة الذي تكسبه املصارف غالباً ما متنح معدل فائدة موحداً تقريباً، وهو أقل كثرياً 
ويترتب على ذلك وجود . املصارف من اإلقراض، ومن معدل الربح الذي حتققه املشروعات املقترضة

ميل ملنح األموال بأسعار فائدة أقل إىل املقترضني الكبار من ذوي التصنيف االئتماين العايل، وخلدمة 
ن مث اإلسهام بدرجة عظيمة يف تركز الدخل أرباب النفوذ من العوائل املهيمنة على املصارف، وم

 .والثروة تركزاً غري صحي

وتضطر املؤسسات املالية غري املصرفية حتت ضغط السوق، لإلعالن عن معدل عائد تنافسي على 
أسهمها، وعلى ودائع املضاربة، وهذا ما جيعلها تطلب من املستفيدين من متويلها، سواء على أساس 

وعلى هذا فمن غري الواقعي أن نفترض .  معدل كفاءة عالياً يف استخدام األموالاملشاركة أو املضاربة،
يف النظام املصريف الالربوي أن يقوم املضاربون بغش املؤسسات املالية غري املصرفية، باإلعالن عن 

وإذا ما جلأ أي مضارب إىل مثل هذا األسلوب حرم نفسه مستقبالً من متويل . معدالت ربح أقل
لألموال، لدى غالبية أرباب األعمال من التجار وملا كان هذا التمويل من املصادر املهمة . ةاملضارب

 .والزراع والصناع، فإنه يصعب توقع جلوء هؤالء إىل سياسة حرمان الذات

وملزيد من االحتراز من التالعب باألرباح، ختضع حسابات الشركات اليت متوهلا املؤسسات املالية 
راجعة  عشوائية من هيئة مراجعة االستثمار، وتراجع هلذه اهليئة أيضاً حسابات العمالء غري املصرفية مل

احملالة من املؤسسات املالية غري املصرفية بصفة خاصة، ال سيما هؤالء العمالء الذين ال تطمئن إىل ما 
ي شريك وتراجع هيئة مراجعة االستثمار حسابات الشركات اليت حييلها أ. يصرحون به من أرباح

إن خضوع احلسابات هلذه املراجعة جيعل املستفيدين من أموال . من الشركاء املوصني يف الشركات
 .املشاركة أو املضاربة متيقظني على الدوام

لكن هناك عامل رمبا يدفع إىل اخليانة يف تقارير األرباح اليت تقدمها املؤسسات املالية غري 
 هو النظام الضرييب غري الواقعي، الذي يشتمل على معدالت وهذا العمل. املصرفية أو تقدم إليها

فمن . ، حترض املنشآت على مسك جمموعتني منفصلتني من احلساباتضريبية مفرطة يف االرتفاع
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الضروري إذن ترشيد النظام الضرييب حىت ال يكون فيه حافز ذايت خلداع احلكومة واملصارف 
 .واملؤسسات املالية غري املصرفية

رض على املشروع املقترح للمؤسسات املالية غري املصرفية، بأنه يؤدي إىل تركيز للثروة، قد يعت
فمع أن خطر التركُّز من خالل اهلرم املقلوب . مماثل للمصارف التقليدية يف اتمعات الرأمسالية

 إزالته، إال رؤوس األموال وتوفري املوارد الكبرية للمقترضني املتميزين يكون قد متّت/ لتمويل القروض
 :أن هذا اخلطر سبقٰى يف املؤسسات املالية غري املصرفية، لكن من املمكن تقليله بعدد من اإلجراءات

تكبري عدد املؤسسات املالية غري املصرفية، وعدم السماح ألي منها بالتوسع أكثر من : األول
 .حجم معني حيدده املصرف املركزي

لالزم لعدد كبري من أصحاب املشروعات دون أن يتجاوز يطلب منها تقدمي التمويل ا: والثاين
 .التمويل املمنوح ألي منشأة أو أسرة نسبة قصوى من مواردها

عدم السماح هلذه املؤسسات بتملك مقدار من األسهم ميكنها من السيطرة على منشأة : والثالث
 .من املنشآت

 املصرفية أن يكون مديراً يف منشأة ال جيوز ألي مدير من مديري املؤسسات املالية غري: والرابع
 .أخرى

أن ينصب جهد هذه املؤسسات على اجلمع بني املمولني وأصحاب املشروعات حىت : واخلامس
 .ال متتلك أسهم رأس املال ملدة طويلة

هو توزيع رأس ماهلا اخلاص على أساس عريض حىت ال يكون ألي فرد أو أسرة أو : واألخري
 .هذه املؤسساتجمموعة ملكية مهيمنة يف 

كذلك ميكن اختاذ إجراءات أخرى عن طريق القوانني اليت تصمم تصميماً جيداً، وتطبق بطريقة 
 .صحيحة للتحقق من أن املؤسسات املالية غري املصرفية ال تؤدي إىل تركيز الثروة والسلطة

  املؤسسات االئتمانية غري املتخصصة-رابعاً 

ة غري املصرفية مؤسسات هادفة إىل الربح، ولو يف إطار  التجارية واملؤسسات املاليملصارفا
وعلى هذا يبدو أن عدداً من قطاعات االقتصاد، مثل صغار الزراع . الرخاء االجتماعي اإلسالمي

والعاملني يف الصناعات الصغرية واحلرفيني وسائقي الشاحنات وسيارات األجرة، ممن قد حيتاجون إىل 
هذا مع أن أوامر اإلسالم . تم م تلك املصارف واملؤسساتم، ال تشجيع ودعم بإتاحة االئتمان هل

فعلٰى احلكومة . باحلد من التفاوت يف الدخل والثروة تتطلب منح االئتمان إىل هذه القطاعات أيضاً
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وعلى املصرف . إذن أن تنشئ مؤسسات االئتمان املتخصصة لتقدمي سلف مضاربة وقروض حسنة
ملؤسسات موارد من نقود الطاقة العالية املصدرة حديثاً، وفقاً ملا أوضحناه من املركزي أن يقدم هلذه ا

وتغطي هذه املؤسسات مصاريفها من نصيبها يف . قبل، أو تقوم بذلك احلكومة من مواردها هي
وقد يكون من املرغوب فيه أيضاً تعزيز . أرباح املضاربة، أو من رسم اخلدمة املفروض على قروضها

تعاونية بني املنشآت الصغرية لتمكينها من عمل ترتيبات تبادلية لسد احتياجاا االئتمانية اجلمعيات ال
القصرية األجل جداً، ولتنظيم املشتريات واملبيعات الكبرية من مدخالا وخمرجاا، ومساعدا على 

 .حل مشكالا األخرى

  هيئة التأمني على الودائع-خامساً 

ئم على املضاربة، إذا ما بدأ جذره باالمتداد، وجب أن يكون قابالً للبقاء، إن النظام املصريف القا
لكن من املمكن ألصحاب الودائع احلالة، الذين ال يشاركون يف أرباح . كما النظام املصريف الرأمسايل

مصارف املضاربة، أن يتخوفوا من خطر ظاهري، ال حقيقي، هو تآكل ودائعهم من خالل اخلسائر 
ذلك أمراً غري وملا كان .  منها مصارف املضاربة، وقد يفضلون لذلك أن يكترتوا مدخراماليت تعاين

مرغوب فيه ومنافياً للمصاحل الطويلة األمد للمجتمع اإلسالمي، فقد يكون مفيداً أن تتم وقاية الودائع 
اء الثقة يف وقد تساعد هذه الوقاية على إزالة أي خوف، وعلى بن.  هذه املخاطر من مثلحتت الطلب

لذلك فإن مشروع تأمني الودائع يتعني أن يكون جزءاً ال يتجزأ من اجلهاز . املصارف اإلسالمية
كما أن هيئة تأمني الودائع جيب تأسيسها دف التأمني على الودائع احلالة لدى . املصريف اإلسالمي
ودائع املضاربة لدى ذه املؤسسة، على أية حال، أال تؤمن على  وعلى ه.31)(املصارف التجارية

هل ميكن لذلك أن بط ودائع املضاربة لصاحل . املصارف التجارية، وال املؤسسات املالية غري املصرفية
الودائع حتت الطلب؟ اإلجابة هي أن توقع حدوث خسائر يف أسهم الشركات مل حيد من االستثمار 

وملا كانت فرصة .  يف أسواق األسهمفيها بالرغم من املضاربة غري الصحية والقاضية على االستقرار
حيازة أصول تكسب فائدة لن تتاح يف االقتصاد اإلسالمي، فإن البديل لودائع املضاربة واملسامهة يف 

وفضالً عن ذلك، فإن تأسيس صندوق . رأس املال سيكون فقط الودائع احلالة اليت ال تِدر أي عائد

                                                 
ض املعامل العامة هلذه وللحصول على بع. االئتمان) أو(طرد عدد من الدول مشاريع رمسية لتأمني الوديعة و) 31(

، أوراق الباحثني )600 -578ص (» تأمني الوديعة بني النظرية والتطبيق«مكارثي . س. انظر ي. األنظمة
وقد سبق لعدد من العلماء . 585 -584، ص 1، اجلدول 1980) سبتمرب(يف صندوق النقد الدويل، أيلول 

صديقي، النظام املصريف . ن. على سبيل املثال مانظر . املسلمني أن اقترحوا نظام التأمني على الودائع
بريوت (املدخل إىل النظرية االقتصادية يف اإلسالم : النجار. ، وأ51 -50الالربوي، سبق ذكره، ص 

  .153 -125، ص )1973
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ل ودائع املضاربة مفضلة على الودائع احلالة، وذلك لتعويض اخلسارة، الذي اقترح من قبل، قد جيع
ومع ذلك، فإنه حىت لو افترضنا أن الودائع احلالة . بتقليل املخاطر على هذه الودائع إىل حد كبري

ستكون هي املفضلة، فإن حجم أموال االستثمار لن يهبط، ألن هذه األموال ميكن أن تستخدمها 
 .جياًاحلكومة واملصارف استخداماً إنتا

ويتعين أن تكون هيئة تأمني الودائع هيئة مستقلة، ال تبتغي الربح، وتعمل بكفالة احلكومة، 
عليها أن تعول نفسها بنفسها، وال تقدم هلا احلكومة خمصصات ويتعين . وبإشراف املصرف املركزي

حتياطات املتراكمة ملوازنتها إال يف املرحلة األوىل حيث تتلقٰى فيها قرضاً بال فائدة، تسدده من اال
 يف مقابل املصريف، وهذه ستكون مبثابة خدمة تقدمها احلكومة للجهاز. لديها خالل عدة سنوات

القروض بال فوائد اليت سوف حتصل عليها منه، ونتيجة اللتزامها بإقامة النظام املصريف اإلسالمي 
 .وجناحه

 :ويتكون دخل هيئة تأمني الودائع من

يع املصارف التجارية بنسبة مئوية قليلة من متوسط جمموع رسوم مفروضة على مج )1(
 الودائع احلالة، بعد ترتيل بعض املبالغ واالقتطاعات؛

عائد استثمار احتياطيات اهليئة، وعلى احلكومة أن تدفع قسط التأمني على نسبة  )2(
الودائع احلالة اليت حتصل عليها يف شكل قرض بال فائدة، وعلى املصرف املركزي أن 

 .ع قسط التأمني على االحتياطيات القانونيةيدف

ويتعني أن تسمح معدالت القسط حبسم على األداء اجليد، وذلك لتشجيع املمارسات املصرفية 
وتتراكم أموال التأمني على الودائع من خالل هذه األقساط، للوفاء مبطالبات تأمني الودائع . الصحية

قد يعتمد على ناسبتها للوفاء ذه االحتياجات مستقبالً وإن م. مستقبالً، وما يرتبط بذلك من خسائر
 .سالمة املصارف املؤمنة، وعلى العوامل املعاكسة مثل وجود ظروف اقتصادية عامة غري مواتية

إن حمدودية موارد هيئة تأمني الودائع يف أول األمر قد جتربها على أن تضع حدا ملقدار الودائع 
ينطوي عليه املشروع، ألن اهليئة تستطيع بذلك تغطية كافة املودعني وهذا ما . اليت تؤمن عليها

كافية، على أن يكون وميكن رفع هذا احلد فيما بعد، حينما تزداد احتياطيات اهليئة بدرجة . الصغار
أن أغلب الدول «كذلك من املفيد أن نالحظ . ذلك يف خدمة أهداف اإلسالم االقتصادية االجتماعية

، مع أن هذه الطريقة ملعاجلة 32)(»ة للودائع غري كاملة العتبارات تتعلق بالعدالةقد اختارت تغطي

                                                 
  .598مكارثي، سبق ذكره، ص ) 32(
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 .33)(املوضوع، كانت موضع انتقاد متزايد

وملا كانت هيئة تأمني الودائع مؤسسة ال دف إىل الربح، ومتوهلا املصارف التجارية نفسها، 
لك تكون مقبولة متاماً حىت من الفقهاء وبذ. فهي من الناحية العملية شركة تأمني تبادلية أو تعاونية

 .34)(الذين يرون أن أنواعاً معينة من التأمني التجاري غري جائزة

 االستثمارحسابات هيئة مراجعة  - سادساً 

وهدفها . وهذه اهليئة أيضاً مؤسسة حكومية، وتتأسس بنفس طريقة تأسيس هيئة تأمني الودائع
لذين حصلوا على أموال من الغري، مباشرة أو بواسطة األساسي هو مراجعة حسابات املضاربني ا

املصارف التجارية أو املؤسسات املالية غري املصرفية، سواء يف شكل مشاركة يف رأس املال أو يف 
. واهلدف هو محاية مصلحة املؤسسات املالية واملودعني وحملة أسهم رأس املال. شكل سلف مضاربة

ات مجيع مستخدمي أموال املضاربة، فإن اهليئة تراجع عينة عشوائية وملا كان من العسري مراجعة حساب
، واملؤسسات املالية )املمولني(خاصة من أصحاب املال من املضاربني، أو ممن حيال إليها بصفة 

ومثل هذه املراجعة جتعل مستخدمي أموال املسامهة واملضاربة حريصني، ومتنعهم من . واملستثمرين
 .يطة ترشيد هيكل معدالت الضريبة كما سبق أن بيناإظهار أرباح أقل، شر

إن تأسيس هيئة املراجعة يوفر على كل مؤسسة مالية حاجتها إىل توظيف جهاز كبري من 
كما أنه يطَمِئن . وبذلك يتحقق اقتصاد كبري يف نفقات مجيع املؤسسات املالية. مراجعي احلسابات

لمنشآت إىل أم يستطيعون عند احلاجة احلصول على املستثمرين الذين يقدمون أمواهلم مباشرة ل
 .مؤسسة مؤهلة وحمايدةحسابات قامت بتدقيقها 

وتقسم مصاريف هيئة املراجعة على املؤسسات املالية حسب صيغة معينة، تقوم على فرض رسم 
عام على جمموع سلف املضاربة واستثمارات املسامهة، ورسم معني على حاالت خاصة تتم مراجعتها 

كذلك املستثمرون األفراد الذين حييلون مشروعاً حمدداً للمراجعة، يفرض عليهم رسم خدمة . حلساا
 .يعتمد على طبيعة املراجعة املطلوبة ومداها

ويف تأسيس هيئة املراجعة رد على نقد باطل للنظام املصريف اإلسالمي، مفاده أن كل مؤسسة 

                                                 
، ص 1976خريف ، جورنال أوف بانك ريسريش، »ما كلفته؟% 100تأمني الوديعة «مهفري . ب. د) 33(

، بانكرز ماغازين »%100هل جيب أن يكون تأمني الوديعة الفيدرالية بنسبة «ليف .  ج198 -192
وجهة نظر حول املخاطر اليت يغطيها تأمني «فورلونج . ت. ؛ ف30 -23، ص 1976صيف ) بوسطن(

  .38 -31ص ، 1984، فيدرال ريزيرف بانك أوف سان فرانسيسكو، أيكونوميك ريفيو، ربيع »الوديعة
  .هذه النقطة أشار ا الدكتور أنس الزرقاء على املؤلف) 34(
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ن مراجعي احلسابات، وأن إدارة املصرف تصبح باهظة مصرفية جيب أن توظف فيه جهازاً كبرياً م
لقد . التكاليف، وأنه يف غياب هذا اجلهاز الكبري، ال تستطيع املصارف أمن تتأكد من صحة احلسابات

سبق أن قلنا إن قوى السوق ميكنها تلقائياً أن حتل هذه املشكلة، على أن تأسيس هيئة املراجعة ال 
 . املستثمرينريب أنه يزيد يف محاية مصاحل

ومن املهم أن نؤكد هنا على أن املفهوم الكلي للمراجعة ال بد وأن مير مبرحلة حتول يف ظل 
ليست مصممة صراحةً للكشف عن خداع «ذلك ألن املراجعة التقليدية . 35)(االقتصاد اإلسالمي

للمبادئ احملاسبية املقبولة «فإذا ما قام املراجع مبراجعة متقنة، وقوم البيانات املالية طبقاً . 36)(»اإلدارة
وليس من مسؤوليته الكشف عن املمارسات اإلدارية السيئة، أو . ، فقد استوىف التزاماته املهنية»عموماً

ومتيل مكاتب املراجعة بصفة . 37)(كما ال يدخل يف واجباته الفحص واملساءلة. حتديد الربح احلقيقي
م، وهؤالء العمالء هم الذين يقومون باستئجار عامة إىل مساعدة عمالئها، وال سيما الكبار منه

املبادئ «أما يف النظام اإلسالمي، فيطلب من مراجع احلسابات توسيع مهامه فيما وراء . خدماا
. فهو مسؤول عن التحري وكشف التصرفات اإلدارية املضللة واملشبوهة. »احملاسبية املقبولة عموماً

حلَملة األسهم وملوِدعي » لدعا«، وذلك للوصول إىل عائد واهلدف هو حتديد مقدار الربح احلقيقي
وذا ميكن هليئة املراجعة، اليت تتكفل ا الدولة، أن تلعب دوراً مهماً، فليس بوسعها . املضاربة

للمراجعة يف ضوء التعاليم اإلسالمية، بل ميكنها أيضاً توجيه فحسب أن تضع مبادئ جديدة 
 .صة يف القيام مبهامها بفعالية أكربومساعدة شركات املراجعة اخلا

 

                                                 
أكد السيد عبد اجلبار خان رئيس جملس إدارة مصرف حبيب يف الباكستان على أن نظام املراجعة احملاسبية ) 35(

سات لذلك متس احلاجة إلعادة تقومي شاملة للقوانني واملمار. الشائع حالياً يشكو من أوجه ضعف عديدة
انظر حبثه الذي وزعه بصفة . احلالية احلاكمة لدور مراجعي احلسابات، ولتطوير نظام مراجعة مستقل فعالً

وانظر أيضاً ثناء علي . 39، ص »عمليات املصارف التجارية يف إطار الربوي«خاصة، والذي حيمل عنوان 
مطابع االحتاد الدويل : القاهرة(، »ميةبعض خصائص تطور الفكر احملاسيب املعاصر واحملاسبة اإلسال«: القباين

، دراسة »املراجعة احملاسبية يف إطار إسالمي«أكرم خان . ؛ وم75 -53، ص )للبنوك اإلسالمية، بدون تاريخ
  .1981غري منشورة، 

  . من املقدمة8، ص )1981برنستون : (ولنغهام، احليل اإلدارية، كشفها والعوائق. ج. إليوت وج. ك) 36(
، ص )1980هاربر آندراو، : نيويورك(حكايات سرية من حيل الوول ستري، :  ليشنر، ألعاب الشارعآالن) 37(

143.  
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א  א
 1)(السياسة النقدية

 

 قد أوضحت أن السياسة النقدية تلعب دوراً مهماً للمساعدة ملناقشة السابقةال بد أن تكون ا
لكن مع إلغاء الفائدة وعدم توافر أدايت سعر احلسم وعمليات السوق . على حتقيق أهداف اإلسالم

فما آلية املعادلة بني عرض : عدد من األسئلةاملفتوحة يف السندات احلكومية الربوية، يثور بالطبع 
النقود والطلب عليها يف غياب الفائدة كآلية لتنظيم ذلك؟ كيف ميكن أن جنعل السياسة النقدية تلعب 
دوراً فعاالً يف حتقيق أهداف االقتصاد اإلسالمي اليت نوقشت من قبل؟ ما بديل السندات احلكومية 

حلكومية يف إطار غري تضخمي؟ هذه هي األسئلة اليت تم باإلجابة الربوية لتمويل عجوز املوازنات ا
 :عنها فيما يلي

  االستراتيجية

يف أي اقتصاد إسالمي، ينشأ الطلب على النقود أساساً من الصفقات واالحتياجات االحتياطية 
 ينشأ فالطلب املضاريب على النقود. 2)(اليت حيددها بدرجة كبرية مستوى الدخل النقدي وتوزيعه

فهبوط معدالت الفائدة، إذا اقترن بتوقعات . من تقلّبات سعر الفائدة يف االقتصادات الرأمساليةأساساً 
وملا كانت معدالت الفائدة غالباً . تنبئ بارتفاعها، يغري األفراد واملنشآت بزيادة موجودام النقدية

ممتلكات اجلمهور من األرصدة ما تتقلب يف االقتصادات الرأمسالية، كان هناك تغري مستمر يف 
سنوياً ال يؤدي فقط إىل ختفيض الطلب املضاريب % 2.5غري أن إلغاء الفائدة وفرض الزكاة . النقدية

                                                 
 يف كتابة هذا الفصل من مناقشات قيمة تشحذ الذهن، كتبها  الدكتور حممد عارف، ومنور استفاد املؤلف  )1(

السياسة النقدية يف اقتصاد «إقبال، وحممد أنس الزرقاء يف ندويت إسالم أباد وأبو ظيب، تعليقاً على حبث املؤلف 
عمليات املصارف «عزير . م:  حول املوضوعوقد يرغب القارئ يف االطالع على البحوث القيمة. »إسالمي

طبيعتها «: السياسة النقدية يف اقتصاد إسالمي ال ربوي«عارف . املركزية يف نظام مصريف الربوي؛ وم
املركز العاملي ألحباث االقتصاد : جدة(» االقتصاد النقدي واملايل لإلسالم«عارف . يف كتاب م» ومداها

  . على التوايل310 -287 و،235 -211، ص )1982اإلسالمي، 
انظر دافيلد . زاد الطلب على النقود عند مستوى معلوم من الدخل اجلمعي: كلما كان توزيع الدخل أعدل)2(

  .66، ص )م1972آاليد بابلشرز : بومباي(» النظريات واألدلة: الطلب على النقود«ليدلر 
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، بل يؤدي أيضاً إىل زيادة االستقرار يف الطلب *على النقود واحلد من األثر املانع ملعدالت الفائدة
 : األخرى منهاويقوي ذلك عدد من العوامل. الكلي على النقود

األصول الربوية ال تتوافر على اإلطالق يف اقتصاد إسالمي، فيبقٰى حلائز األموال السائلة  )1(
اخليار بني أن ال يتحمل املخاطر وجيوز هذه األموال يف شكل نقد ال عائد له، أو أن 
يقوم مبخاطرة حمسوبة ويستثمرها يف أصول مشاِركة يف الربح واخلسارة الكتساب 

 .على األقلعائد ما 

والطويلة، بدرجات متفاوتة من املخاطرة يفترض توافر فرص االستثمار القصرية األجل  )2(
لكافة املستثمرين، سواء كانوا ممن يرغبون يف حتمل املخاطر العالية الدرجة أو 

 .املنخفضة، حيث يعوض معدل العائد املتوقع مدى املخاطرة املتوقعة

يكن هناك ركود وشيك الوقوع، فليس مثة امرؤ غري ميكن أن نفترض بأمان أنه، ما مل  )3(
رشيد إىل درجة يكترت معها األرصدة الفاضلة عن الصفقات واالحتياجات االحتياطية، 
طاملا كان من املمكن استخدام األرصدة املعطلة واستثمارها يف أصول مِدرة للربح 

م يف حدود ما يبقٰى منه للتعويض جزئياً على األقل عن األثر التآكلي للزكاة، وللتضخ
 .يف االقتصاد اإلسالمي

معدل الربح، خالفاً لسعر الفائدة، ال يتحدد مسبقاً، والشيء الوحيد الذي يتحدد  )4(
مسبقاً هو معدل اقتسام األرباح، وال يتقلب هذا املعدل كما يتقلب معدل الفائدة، 

وأن يتم من خالل ألنه يستند إىل أعراف اجتماعية واقتصادية، وكل تغري فيه ال بد 
فإذا ما حتسنت التوقعات االقتصادية ارتفع . ضغوط قوى السوق بعد مفاوضات طويلة

ويساعد تفضيل السيولة يف حالة . الربح تلقائياً، وهذا يعين أنه ال كسب باالنتظار
السندات واألصول الربوية، ألن االنتظار قد يعين هنا وجود مكاسب أعلى حينما 

الوقت املناسب لشراء  الختيار *وقد يرى بعض األفراد االنتظار. دةترتفع أسعار الفائ
أصول استثمارية معينة، لكن ذلك يستند إىل تقديرهم الشخصي الذي قد ال يكون 
عاماً، وقد ترجح عليه قرارات يتخذها اآلخرون لشراء األصول االستثمارية نفسها أو 

 .أصول غريها

اربة ال يد وأن يكون ذا أمهية مهملة يف االقتصاد فتفضيل السيولة الناشئ عن دافع املض

                                                 
*  Lock- in effect of interest rates.الُمراجع-ات آخر هذا الكتاب انظر ثبت المصطلخ . 
 . املُراجع-يف سوق ال ربوية  *

 164



ذلك ألن الطلب على األموال الستثمارمها باملسامهة يشكل جزءاً من الطلب اإلمجايل على . اإلسالمي
وملا . 3)(مسبقاًويعتمد على الظروف االقتصادية واملعدل املتوقع للربح الذي ال يتحدد . الصفقات

 الربح على خالف توقعات معدل الفائدة، ال تتقلب يومياً وال كانت التوقعات اخلاصة مبعدالت
على احتياجات الصفقة قد مييل ألن يكون أكثر استقراراً من ) الكلي(أسبوعياً، فإن الطلب اجلمعي 

، مع إعطاء وزن مناسب لتوزيع 4)(ويتحدد ذلك بصفة أساسية بقيمة اإلنتاج اجلمعي. الناحية النسبية

                                                 
بني النقود والسندات » الكل أو ال شيء«  الصياغة األصلية لنظرية كيرت يف تفضيل السيولة تقوم على خيار )3(

، يف فيدرال ريزيرف بانك أوف كنساس »البعد الثاين للنقود: السرعة«انظر بريون هيجرت . الطويلة األجل
تفضيل السيولة كسلوك «، انظر أيضاً جيمس توبني 16، ص )م1980(ييت، حبوث يف السياسة النقدية س

افترض توبني أن املستثمرين . 1958) فرباير(، ريفيو أوف اكونوميك ستاديز، شباط »حيال املخاطرة
، بدالً من اختاذ موقف وقد يرغب أغلب املمولني. يهتمون بالعائد املتوقع واملخاطر الكامنة يف األصول البديلة

، يف قبول عائد أقل على االستثمار املنخفض املخاطر، مفضلني إياه على النقود اليت ال »الكل أو ال شيء«
كذلك فقد يكون من املتوقع يف اقتصاد إسالمي يطبق الزكاة، أن مييل حىت متجنب املخاطرة إىل . عائد هلا

كذلك ميكننا أن نفترض . ، لتعويض أثر الزكاة على أرصدته النقديةالدخول يف االستثمارات املنخفضة املخاطر
  .سلبية» الربح+ الفائدة «بأمان أنه يف االستثمارات القليلة املخاطر يندر أن تكون 

 :  الصيغة الكيرتية البديلة للطلب على النقود، وهي)4(
Md= K Y + L (i) 

وعليه فإن الطلب على النقود .  مهمالًL (i)نقود، أو  بافتراض الطلب املضاريب على الMd= K Yختتصر إىل 
 يف V مقلوب K، وهي نفس معادلة كمربدج، حيث Md= K Y: يف اقتصاد إسالمي تعرب عنه املعادلة

 .»املعادلة الكمية«
. إن كالً من معادلة كمربدج واملعادلة الكمية للطلب على النقود تتجاهل وجود الطلب املضاريب على النقود 

فاً ملفهوم السرعة الثابتة يف النظرية الكمية األصلية، يفترض أن السرعة الداخلية للنقود، ولو أا غري ثابتة، وخال
لقد رأى كيرت يف ). 23 سبق ذكره، ص -انظر هيجرت(ميكن التنبؤ ا يف رأي معظم االقتصاديني النقديني 

ويبدو أم يعتقدون . عدم استقرار هذا التفضيلاألصل أن دالة تفضيل السيولة الذي كان عند كيرت مصدراً ل
وعلى خالف كيرت، فإن أتباعه احملدثني يعتقدون أيضاً . أن تفضيل السيولة مستقر، وميكن التنبؤ به إىل حد ما

:  نيويورك- هيكل النقدية-توماس ماير(أن دالَّتي االستثمار واالستهالك غري مستقرتني، لكن ميكن التنبؤ ما 
 ).32م، ص 1978نورتون، . و. و
فإن . يف عملية انتقال األثر حسب نظرية كيرت، فإن التغريات يف الكتلة النقدية تعمل من خالل سعر الفائدة 

. االرتفاع يف الكتلة النقدية يسبب هبوطاً يف سعر الفائدة وزيادة يف االستثمار يف السندات واألوراق املالية
 التوازن يف القطاع النقدي عندما يتساوى مبلغ النقود املطلوب ألغراض ويعود. M→ i → I → Yوعليه فإن 

ويف عملية انتقال األثر النقدي، تعمل التغريات يف الكتلة النقدية من خالل . املعامالت والسيولة مع املعروض
وعليه . ال قد مت بلوغها يف احلY تبقى ثابتة وأن العمالة الكاملة Vالتغريات يف األسعار، حيث يفترض أن 

M→P . ،وأساس الفرق بني الطريقتني هو أن الكيرتيني ينظرون إىل معدل الفائدة على أنه مثن النقود اململوكة

 165



حسن تدرجيياً يف االقتصاد اإلسالمي تبعاً ملدى التزام احلكومة ذا اهلدف، الدخل، وهو الذي يت
والزيادة النسبية يف االستقرار يف الطلب على النقود للصفقات قد . والسياسات اليت تتخذها لتحقيقه

 يف متيل إىل نشر مزيد من االستقرار يف سرعة النقد الدخلية خالل مرحلة معلومة من الدورة التجارية
 .اقتصاد إسالمي، ويصبح من املمكن التنبؤ ذا االستقرار تنبؤاً معقوالً

وذا فإن املتغري الذي تصاغ على أساسه السياسة النقدية يف اقتصاد إسالمي هو الكتلة النقدية، 
 وعلى املصرف املركزي اإلسالمي أن يوجه سياسته النقدية لتوليد .5)(وليس مستوى معدالت الفائدة

يف اآلجال املتوسطة والطويلة يف ) الوطين(يف عرض النقود مناسب لتمويل النمو املمكن يف الناتج منو 
واهلدف هو التأكد من أن . إطار األسعار املستقرة وأهداف اإلسالم االجتماعية واالقتصادية األخرى

                                                                                                                                            
يف حني أن النقديني يرون أن معدل الفائدة هو مثن االئتمان، وأن مقلوب املستوى العام لألسعار هو مثن 

ماكميالن : لندن(» النقديون والكيرتيون«ن ، وبريان مورغا14 -6انظر ماير، سبق ذكره، ص . النقود
إن عملية انتقال األثر حىت يف االقتصاد اإلسالمي ميكن أن متيل إىل أن تكون من خالل . 42- 9، ص )978

األسعار، حيث يكون مثن الوصول إىل استخدام األموال السائلة هو نصيباً يف الربح، ويكون مثن حيازة 
  .إضافة إىل دفع الزكاة على هذه األرصدة) احملتمل(خل األرصدة السائلة هو خسارة الد

حىت يف دول منظمة التعاون واإلمناء االقتصادي، أعرضوا عن أسعار الفائدة كأهداف وسيطة للسياسة النقدية،   )5(
ية انظر منظمة التعاون واإلمناء االقتصادي، األهداف النقد(متجهني إىل املعايري الكمية لنمو الكتلة النقدية 

يقول هذا التقرير بأن ). 2، ص 1979 -منظمة التعاون واإلمناء االقتصادي: والسيطرة على التضخم، باريس
املناورة بأسعار الفائدة مل يثبت يف مجيع األحوال أا طريقة مرِضية لتحقيق االنضباط النقدي، أو االستقرار «

اسات اليت توجهها األهداف الكمية للقاعدة النقدية السي«، وأن »يف التوسع النقدي يف ظل الظروف التوسعية
، وتكون مستويات أسعار الفائدة مبوجبها منتجاً ثانوياً، أو ميكن أن ينظر إليها )أو االحتياطيات املصرفية(

 ).12أملصدر نفسه، ص (» كذلك، قد صار هلا جاذبية متزايدة يف بعض الدول
 قراره بتركيز االهتمام على 1979) أكتوبر( يف تشرين األول ولقد أعلن جملس االحتياط الفيدرايل أيضاً 

وقد اعترب ذلك بصفة عامة . احتياطات اجلهاز املصريف، بدالً من التركيز على سعر فائدة األموال الفيدرالية
ولقد مت اختاذ هذا القرار، ألنه كان هناك سخط متزايد من النظرة التقليدية . خطوة مهمة من خطوات السياسة

لسياسة النقدية، اليت حاول ا االحتياطي الفيدرايل تعديل أسعار الفائدة بالرفع أو باخلفض، بقدر ما هو ل
 سنة من التجربة، كان هناك اعتراف 25وبعد ما يقرب من . ضروري للتخفيف من ذبذبات الدورة التجارية

تاج إليها النتقاء منط معدالت الفائدة بأننا ببساطة ال منلك املعلومات العملية اليت كنا حن«على نطاق واسع 
، وأن »على األموال الفيدرالية اليت ميكن أن تنتج النمو املنشود يف عرض النقود، بطريقة متماسكة خالل الزمن

وبناء على ذلك فقد كان هناك دعم مذهل لصاحل . »اجلهود الرامية إىل إدارة أسعار الفائدة هي غري منتجة«
. ب.، خطاب ألقاه ر» املمكن واملستحيل-انظر السياسة النقدية(»  معدل منو عرض النقودالرقابة املباشرة على

تشرين األول / بالك، رئيس مصرف االحتياطي الفيدرايل يف ريتشموند، ونشر يف اإليكونوميك ريفيو أيلول
  .)5 -2، ص 1981) أكتوبر/ سبتمرب(
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 على عرض التوسع النقدي مناسب وليس مفرطاً، بل هو كاٍف لالستغالل الكامل لقدرة االقتصاد
وال بد أن يكون معدل . السلع واخلدمات من أجل حتقيق الرفاهية العامة ونشرها على نطاق واسع

النمو املستهدف ثابتاً وواقعياً ومستقراً خالل األجلني املتوسط والطويل، وأال يكون غري واقعي وال 
 .متقلباً

ة تنظيم منو عرض النقود يف اإلدارة  املشار إليها أعاله تعترف يقيناًَ بأمهيومع أن االستراتيجية
أو أي التزام » املدرسة النقدية«الناجحة لالقتصاد، فإن ذلك ال يستلزم بالضرورة تبنياً ساذجاً لطريقة 

التها األيديولوجية، وليس هناك أي افتراض بأنه إذا ما مت تنظيم النمو يف عرض النقود تنظيماً 
حدها، تكون قادرة على توليد منو مستمر غري تضخمي، مالئماً، فإن قوى السوق، إذا تركت و

األهداف وعلى القضاء على البطالة، واحلد من اختالالت التوازن اخلارجية، واملساعدة يف حتقيق 
ويتعني التأكيد يف احلقيقة على أنه من أجل التحقيق الكامل لألهداف اإلسالمية، . األخرى املنشودة

االقتصاد واتمع إصالحاً إسالمياً فحسب، بل من الضروري أيضاً أن فإنه ليس من احملتم إصالح 
تلعب الدولة دوراً إجيابياً وأن تتجه سياساا، مبا فيها السياسات املالية والنقدية وسياسات التدخل، 

وجيب احلد من املمارسات االحتكارية، وبذل كل جهد إلزالة التصلّبات البنيوية، . إىل االجتاه نفسه
واخلدمات األساسية، لكي تلعب شجيع كل العوامل القادرة على توليد العروض املتزايدة من السلع وت

 .دورها الطبيعي

  مصادر التوسع النقدي

للتأكد من أن النمو النقدي مناسب وليس مفرطاً، من املهم أن نراقب بعناية املصادر الرئيسة 
اك مصدران حمليان، األول يتمثل يف متويل عجوز ومن بني هذه املصادر، هن. الثالثة للتوسع النقدي

املوازنات احلكومية باالقتراض من املصرف املركزي، والثاين التوسع يف الودائع من خالل خلق 
أما املصدر الثالث للنمو النقدي فهو خارجي، ويتمثل يف حتويل فائض . االئتمان يف املصارف التجارية

 .monetizationميزان املدفوعات إىل نقد حملي 

  العجوز املالية -1

ال خالف بني رجال االقتصاد حول ما إذا كانت العجوز املالية، أو ميكن أن تكون، مصدراً 
فمحاوالت احلكومة الستخالص املوارد احلقيقية مبعدل أسرع من . مهماً للتوسع النقدي املفرط

ؤدي إىل عجوز مالية متزايدة تاملعدل الذي ميكن استمراره عند مستوى سعري مستقر، ميكن أن 
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وحىت يف . 6)(باستمرار، وإىل زيادات متسارعة يف عرض النقود، مما يسهم يف احللزون التضخمي
الدول الصناعية الرئيسة، كانت العجوز املالية سبباً أساسياً يف اإلخفاق يف إصابة أهداف عرض 

ولكن وفقاً . ة عبئاً مفرطاً حملاربة التضخموكان من شأا أن تلقي على كاهل السياسة النقدي. النقود
كلما كان اعتماد القطاع العام «ملا ذكرته دراسة اإليكونوميست أدفيزوري جروب بيزنس ريسريش 

 .7)(»على اجلهاز املصريف أعظم، صعب على املصرف املركزي اتباع سياسة نقدية مناسبة

نقدية غري فعالة، أو تضييقية جداً، كان من وبناء عليه، فإننا إذا رغبنا يف االبتعاد عن سياسة 
وهذا يؤكد أمهية احلاجة . الضروري التنسيق بني السياسات النقدية واملالية لتحقيق األهداف الوطنية

وهلذا، فإن حكومة إسالمية واعية وملتزمة . إىل سياسة مالية واقعية وغري تضخمية يف الدول اإلسالمية
ويزيد . مي يتعين عليها اتباع سياسة مالية تتفق وأهداف هذا االلتزامبتحقيق أهداف االقتصاد اإلسال

هذا األمر أمهية أن أسواق املال يف الدول اإلسالمية متخلِّفة نسبياً، كما أن السياسة النقدية ال ميكن 
إن ذلك ال . أن تلعب يف تنظيم عرض النقود ذلك الدور الفعال الذي ميكن أن تلعبه السياسة املالية

يستبعد بالضرورة العجوز املالية، لكنه يقيدها باحلد الكفيل بتحقيق النمو املستمر الطويل األجل 
 .والرخاء الواسع االنتشار يف إطار أسعار مستقرة

على أن إزالة العجوز املالية املفرطة ستظل أمالً غري حمقق يف الدول اإلسالمية ما بقيت أسباا 
 :ألسباب هيوهذه ا. األساسية بال عالج

عدم قدرة، أو عدم رغبة احلكومات يف مجع األموال الالزمة من الضرائب وغريها من : أوالً
 . نفقاا اجلوهرية واإلنتاجيةاملصادر غري التضخمية ملواجهة

                                                 
النقود واألسعار والتأخرات املالية، مذكرة «أوليفرا . ج. ه. ومن أجل عملية استرجاع املعلومات، انظر ج  )6(

ولالطالع . 1967) سبتمرب(، بانكا ناشيونال ديل الفورو كوارتريل ريفيو، أيلول »عن ديناميكات التضخم
، »التضخم الشديد وعرض النقود«جاكوب . ل. على حتقق جترييب من فرضية استرجاع املعلومات، انظر ر

حالة : منوذج للتضخم املتولّد ذاتياً«دتون . ؛ ج1977) مايو(ريديت آند باكينج، أيار جورنال أوف مين، ك
خان . س. أغفلي، م. ب. ؛ ب1971) مايو(، جورنال أوف مين، كريديت آند باكينج، أيار »األرجنتني

، أمريكان ايكونوميك ريفيو، »1972 -1951أندونيسيا : التمويل التضخمي وديناميكيات التضخم«
العجوز احلكومية والعملية التضخمية يف «خان . س. أغفلي، م. ب. وانظر أيضاً ب. 1977) يونيو(حزيان 

 -775، ص 1979) ديسمرب(، أوراق الباحثني يف صندوق النقد الدويل، كانون األول »األقطار النامية
824.  

: لندن(ة يف اجلماعة االقتصادية األوربية، األنظمة املصرفية والسياسة النقدي:   فريق االقتصاديني االستشاري)7(
  .100، ص )1974الفاينانشيال تاميز، 
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عدم تصميم احلكومات على إزالة نفقاا العقيمة وتبذيرها أو على خفضها خفضاً : ثانياً
إلسالمية، إذا ما أرادت أن تكون امساً على مسمى، أن جتفف منبعي فعلى احلكومة ا. ملموساً
فهناك قطاعات معينة يف . إن اهليكل الضرييب كله يف الدول اإلسالمية حيتاج إىل فحص حمايد. العجوز

االقتصادات اإلسالمية مرهقة بالضرائب، وقطاعات أخرى حمملة بضرائب خفيفة، ال العتبارات 
فإذا ما متّ ترشيد النظام الضرييب، والقضاء .  رشيدة، بل رغبةً يف إرضاء ذوي النفوذاقتصادية اجتماعية

على اخللل يف النظام، وحتديث إدارة الضرائب، ارتفعت اإليرادات الضريبية ارتفاعاً كبرياً، وحتسن 
تتجشمها وهذه على أية حال مهمة غري سارة، لن . األثر االقتصادي على احلوافز واإلنتاج والتوزيع

 .السهل مفتوحاً أمامهااحلكومات طاملا بقي طريق عجز امليزانية واالقتراض 

إن اإلنفاق العقيم والتبذيري من األمور املكروهة شرعاً، وال سيما للحكومات ألا تستخدم 
وارد إن امل. موارد ائتمنها عليها الشعب، ويعد استخدامها استخداماً تبذيرياً أو عقيماً خيانة لألمانة

وهلذا . املتاحة للحكومات لتمويل نفقاا حمدودة يف مجيع الدول مبا يف ذلك الدول اإلسالمية النامية
وال ميكن الوصول إىل . جيب استخدامها بكفاءة وفعالية، وباستشعار املسؤولية أمام اهللا سبحانه وتعاىل

يينية، بل يتطلب مراجعة متأنية هذا االستخدام الواعي لألموال، مبدرج إنقاص طفيف للزيادات التز
كم أنفق؟ بل أيضاً على : لربنامج اإلنفاق كله يف ضوء التعاليم اإلسالمية، والتركيز ليس فقط على

أمامها مسدوداً، ) من السوق(كيف أنفق؟ وإال فإن حكومة غري مسؤولة، إذ جتد طريق االقتراض 
 دون أي متييز،  مع ما ينشأ عن هذا من تلجأ إىل الطريق السهل، باالقتراض من املصرف املركزي
 .ضرر بليغ باالقتصاد، إضافة إىل إعاقة األهداف اإلسالمية

وبعد استبعاد كل أشكال اإلنفاق التبذيري وغري الضروري، ميكن تقسيم اإلنفاق احلكومي إىل 
 :ثالثة أقسام

 النفقات املتكررة العادية؛ ) أ(

 النفقات اخلاصة باملشروعات؛ ) ب(

 .ارئنفقات الطو )ج(

 كافة النفقات احلكومية املتكررة املعتادة، مبا يف ذلك النفقات على املشروعات غري القابلة ومتول
وسيثبت أن غياب التمويل بالدين . للمشاركة يف الربح واخلسارة، من اإليرادات الضريبية كما أسلفنا

يف اإلنفاق احلكومي، وهو ملثل هذه األغراض نعمة خفية، ويساعد أيضاً على إدخال االنضباط الالزم 
ويف املشروعات اليت تتكلف أمواالً طائلة جيب . ما حيول دونه سهولة الوصول إىل التمويل الربوي

جتنب االنتفاخ كما سبق أن اقترحنا، من خالل التوقيت السليم والتنسيق بني هذه املشروعات يف 
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 .اإلجياري والبيع اإلجياريخطة منظورية، واالستفادة كلما كان ذلك ممكناً من التمويل 

أما املشاريع القابلة للتمويل باملسامهة، فيمكن للحكومة تنفيذها، كلما دعت املصلحة العامة، 
. ويطبق نظام جتاري للتسعري بدون إعانة عامة. وتباع أسهمها إىل املؤسسات املالية وإىل اجلمهور

لفئة الدنيا من الطبقة املتوسطة، من إيرادات ومتنح كافة اإلعانات الالزمة لألسر الفقرية، أو ألسر ا
وذا يساعد التمويل باملسامهة والتسعري التجاري على إزالة بعض . الزكاة واهلبات أو القروض احلسنة

املشاريع العقيمة وغري الضرورية اليت تقوم احلكومات يف بعض األحيان بتنفيذها إلرضاء أصحاب 
 توازن اجتماعي بني اخلدمات العامة واإلنتاج اخلاص يف ومن الضروري دون شك حتقيق. النفوذ

 .8)(ضوء التعاليم اإلسالمية

أما النفقات الطارئة كنفقات احلروب، وسائر النفقات اليت ال ميكن متويلها بأي من الطريقتني 
ية فإن احلروب تتطلب التضحية، والتضح. املشار إليهما آنفاً، فتمول بقروض إجبارية كما بينا سابقاً

املطلوبة من األغنياء هي ختلّيهم عن فائدة هذه القروض، واحلروب اليت ال يريد الناس أن يبذلوا فيها 
 .فيها، ويتعين جتنبهامثل هذه التضحية ال تستحق القتال 

على أن احلكومة قد تضطر لالقتراض من أجل متويل بعض العجوز احملتومة، فيجب اختاذ 
وميكن أن يتم ذلك جزئياً وإىل مدى حمدود، من .  بأسلوب غري تضخميالترتيبات لتمكينها من ذلك

خالل االقتراض من املصرف املركزي، وهو ما سنأيت على دراسته، وجزئياً إىل مدى حمدود أيضاً من 
 .املصارف التجارية كما رأينا سابقاً

  خلق االئتمان يف املصارف التجارية  -2

وميكن تقسيمها، لغرض . ل جزءاً مهماً من عرض النقودإن ودائع املصارف التجارية تشكّ
وهي النقود (الودائع األولية اليت تزود اجلهاز املصريف بالنقود األساسية : التحليل، إىل جزأين، األول

والثاين الودائع املشتقة اليت ). ودائعه لدى املصرف املركزي+ السائلة يف خزائن املصرف التجاري 
ياطي اجلزئي النقود اليت تولدها املصارف التجارية يف عملية منح االئتمان، وتشكل متثل يف نظام االحت

وملا كانت . مصدراً رئيساً للتوسع النقدي يف االقتصادات اليت تسود فيها عادات مصرفية متطورة
 الودائع املشتقة تزيد يف عرض النقود، كالعملة اليت تصدرها احلكومة أو املصرف املركزي، وملا كان
هذا التوسع، كالعجوز احلكومية ميكن أن يكون تضخمياً، إذا مل يترافق بنمو مقابل يف اإلنتاج، 

وهذا ما ميكن حتقيقه بتنظيم . وجب تنظيم التوسع يف الودائع املشتقة، لتحقيق النمو النقدي املنشود

                                                 
: بوسطن(» جمتمع الوفرة«غالربيث يف . ك. ركّز عليه أيضاً يف النظام الرأمسايل ج» التوازن االجتماعي« )8(

  .269، 251، ص )1958هوفتون ميفلينج كومباين، 
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ية منظمة ال يعد سيئة، وهلذا الغرض، فإن غياب الفائدة كآل. توافر النقد األساسي للمصارف التجارية
بل هو يف احلقيقة حسنة، ألنه يزيل األثر املقلِقل ألسعار الفائدة املتقلبة، وحيقق استقرار الطلب على 

 .النقود، وحيد كثرياً من مدى التقلبات االقتصادية وفقاً ملا مر يف الفصل اخلامس

  فائض ميزان املدفوعات -3

ية بفائض يف ميزان املدفوعات، يف حني عانت أغلبيتها من حِظي عدد قليل من البلدان اإلسالم
ويف الدول القليلة اليت حققت فائضاً، مل ينشأ هذا الفائض يف القطاع اخلاص، ومل يؤد إىل . العجز

بل فعل الفائض ذلك فقط إىل احلد الذي قامت فيه احلكومة بتحويل . توسع تلقائي يف عرض النقود
ويف الوقت نفسه، فإن عجز ميزان مدفوعات القطاع اخلاص مل يوازن .  حملياًالفائض إىل نقود بإنفاقه

وإذا مت يف دول الفائض تنظيم اإلنفاق احلكومي طبقاً لطاقة االقتصاد، وذلك لتوليد . ذلك متاماً
 .عروض حقيقية، فلن ينجم عن ذلك أي تضخم متولد داخلياً من فائض ميزان املدفوعات

 من العجز، فإن التوسع النقدي غري الصحي، مع االستهالك املظهري يف ويف الدول اليت تعاين
القطاعني العام واخلاص، هو الذي يولد اخللل يف ميزان املدفوعات، من خالل عجوز احلساب اجلاري 

وهذه األمور ال ميكن القضاء عليها، دون إصالح اقتصادي اجتماعي . والتدفقات الرأمسالية املكتومة
عمق وسياسات نقدية ومالية صحية يف ضوء التعاليم اإلسالمية، وذلك وفقاً ملا على مستوى أ

 .ناقشناه، أو سنناقشه يف املوضع املناسب

  أدوات السياسة النقدية -4

 اليت أشرنا إليها أعاله، نود هنا أن نقترح آليات للسياسة النقدية اليت ميكن يف إطار االستراتيجية
 عرض النقود، مبا ينسجم مع الطلب الفعلي على النقود، ولكنها تساعد أن ال تساعد فقط يف تنظيم

أيضاً يف سد احلاجة إىل متويل العجوز احلقيقية للحكومة، وحتقيق األهداف األخرى االجتماعية 
 :ويتعين أن تتألف هذه اآلليات من ستة عناصر. واالقتصادية للمجتمع اإلسالمي

  )0ن(و) ن (يفهدف النمو املست) 1(

يف ضوء األهداف ) ن(على املصرف املركزي أن حيدد سنوياً النمو املنشود يف عرض النقود 
االقتصادية الوطنية، منها معدل النمو االقتصادي املرغوب واملمكن حتقيقه، واالستقرار يف قيمة 

، يف كل ربع سنة، أو كلما كان ذلك ضرورياً) ن( ويتعين مراجعة النمو املستهدف يف .9)(النقود
                                                 

يلة مهمة من وسائل اإلدارة النقدية خالل العقد املتقدم، وصار مقبوالً لقد أصبح وضع األهداف النقدية وس  )9(
على نطاق واسع من عدد متزايد من املصارف املركزية، وبصفة خاصة يف دول منظمة التعاون واإلمناء 

 . االقتصادي، فقد رؤي جناح اإلدارة النقدية، إذا ما اعتمدت هذه الطريقة
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مصرف التسويات الدولية، : بال(ريقة القاعدة النقدية يف الرقابة النقدية انظر مصرف التسويات الدولية، ط 

؛ واألنظمة املصرفية والسياسة النقدية يف اجلماعة االقتصادية األوربية، سبق 7، ص )1980) سبتمرب(أيلول 
 ذكره، األهداف النقدية والسيطرة على التضخم، سبق: ؛ ومنظمة التعاون واإلمناء االقتصادي116ذكره، ص 

دراسات قدمت : ، وجهات نظر املصرف املركزي يف وضع األهداف النقدية)حمرر(؛ وبول ميك 12ص 
فيدرال ريزرف بانك : نيويورك (1982) مايو(ملؤمتر عقد يف الفيدرال ريزيرف بانك أوف نيويورك، أيار 

 ).م1983أوف نيويورك، 
األهداف «استخدام األهداف النقدية بقوله إن لقد ساند مصرف التسويات الدولية مساندة قوية عملية  

 النقدية سوف تستمر بال شك يف لعب دور مفيد يف توجيه السياسة النقدية aggregatesاملنشودة للمجاميع 
ولقد مت األخذ ذه الطريقة يف الدول الصناعية، . ويف إرسال إشارات لألسواق عن اجتاهات ونوايا السلطات

 ضروب السياسة األخرى يف منع التضخم من االرتفاع، وهي تؤمن إطاراً نافعاً بعد أن ثبت عدم فعالية
كما أعلن البوندز بانك للجمهور ). 89 -88، ص 1982 -1981التقرير السنوي (لتوقّعات االستقرار 

، ومنذ ذلك التاريخ كانت هذه األهداف عوناً مهماً للسياسة 1975يف لبداية هدف النمو النقدي لعام 
كما بدأ االحتياط الفيدرايل يرفع للكوجنرس أهدافاً رقمية حمدودة لنمو ااميع النقدية يف . دية األملانيةالنق

، ضمن قانون 1978مث صيغت عملية رفع التقارير عن أهداف منو ااميع النقدية يف قانون عام . 1975
 للمجاميع النقدية واالئتمانية إىل مهفري هوكيرت الذي يطالب االحتياطي الفيدرايل بتقدمي أهداف سنوية

 ).يوليو(من كل عام، وأن تتم مراجعة هذه األهداف يف متوز ) فرباير(الكوجنرس يف شباط 
سياسات وضع األهداف النقدية املقابلة لسياسات «إن النتيجة األساسية لدراسة أغفلي وزمالئه هي أن  

خان، . س. أغفلي، م. ب. ب( لظروف البلدان اآلسيوية التكييف التدرجيي الدقيق لالقتصاد، هي أكثر مالءمة
أوراق الباحثني يف صندوق النقد » السياسة النقدية يف بلدان آسيوية خمتارة«شورت . ك. نارفيكار، ب. ر. ب

 ).816، ص 1979) ديسمرب(الدويل، كانون األول 
ة، يف وضع األهداف النقدية يف وليست هناك أمهية حامسة كي نناقش هذا التعريف األفضل، للكتلة النقدي 

فقد عبرت كل . ولقد اختارت الدول مفاهيم خمتلفة لعرض النقود يف وضع األهداف النقدية. اقتصاد إسالمي
من مجهورية أملانيا االحتادية وفرنسا واململكة املتحدة عن أهدافها الوسيطة على أساس عرض النقود بتعريفه 

 اجلماعة األوربية، جند أن تعريفات أهداف السياسة النقدية الوسيطة ويف بلدان أخرى من بلدان. الواسع
وقد عبرت إيطاليا وإيرلندا عن أهدافهما على أساس إمجايل االئتمان احمللي املنوح . ختتلف اختالفاً كبرياً

 -1980) األنيوال إيكونوميك ريفيو» يف«انظر الفصل اخلاص بالسياسة النقدية الكمية . (للقطاع اخلاص
 مع تقريرها 1980) أكتوبر( تشرين األول 15 والذي اعتمدته جلنة اجلماعة االقتصادية األوربية يف 1981

:  ملصرف التسويات الدولية1982 -1981ويبين التقرير السنوي ). 1981 -1980االقتصادي السنوي 
الوطين اإلمجايل االمسي، وكان أن كمية النقود، أياً ما كانت طريقة تعريفها، كان هلا أوثق عالقة بالناتج «

 ).87ص (» ينظر إليها على أا مرتكز يعول عليه لسياسة مكافحة التضخم
يف اقتصاد إسالمي، وعلى الودائع االدخارية واملؤجلة اليت تتخذ » التمويل باملسامهة«ومع االعتماد الدويل على  

 ميكن ا للمجاميع النقدية املختلفة أن تتصرف يف أيضاً شكل املشاركة باملسامهة، يصعب التنبؤ بالكيفية اليت
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ويرجع هذا إىل أن وضع األهداف النقدية يفترض أن . ضوء أداء االقتصاد، واجتاه املتغريات املهمة
ومع أن املتوقع كما . سرعة النقود الدخلية من املمكن التنبؤ ا بطريقة معقولة على فترات مناسبة

الفائدة، وتنفيذ اإلصالحات أسلفنا، أن يكون ذلك أكثر انطباقاً على االقتصاد اإلسالمي بعد إلغاء 
املقترحة، فقد يكون من الضروري مراجعة هذه األهداف مراجعة مستمرة، على أن ال يتم تغيري هذه 
األهداف كثرياً، اللهم إال عند وجود مربرات لذلك، ملواجهة الصدمات االقتصادية الداخلية 

 .واخلارجية

، أي النقود ذات الطاقة العالية، وهي )0ن(و يف وثيق الصلة بالنم) ن(وملا من املسلم أن النمو يف 
العملة املتداولة باإلضافة إىل الودائع يف املصرف املركزي، فعلى املصرف املركزي أن ينظم يف كثب 

ويتطلب هذا بالطبع سياسة مالية هادفة ومالئمة، وتنظيماً مناسباً لوصول ). 0ن(توافر ومنو 
وقد بينا سابقاً أن وجود سياسة مالية سليمة أمر .  املركزياملؤسسات املالية إىل ائتمان املصرف

وال غىن عنها غالباً يف البلدان اإلسالمية، حيث . جوهري يف مجيع البلدان لتحقيق األهداف النقدية
 .تلعب السياسة النقدية بالطبع دوراً حمدوداً، لفقدان أسواق املال املنظمة تنظيماً جيداً

عن ممارسة املصرف املركزي سلطة إصدار النقود، وهي امتياز ينتج ) 0ن(وملا كان خلق 
يف ظل النظام اإلسالمي اجتماعي خالص له، فإن املوارد املشتقة من هذه السلطة يتعني أن ال تستخدم 

وتستخدم هذه . القيمي اهلادف للرفاهية االجتماعية، إال من أجل تنفيذ أهداف اتمع اإلسالمي
ويل املشروعات املساعدة على حتقيق املثل اإلسالمي لألمة، اليت يشكل املوارد بصفة خاصة لتم

 .الثروةأعضاؤها إخوة، ال تفصل بينهم فجوة كبرية يف الدخل، وال تفاوت يف 

) 0ن(ولكي يصبح اهلدف املشار إليه أعاله حقيقة واقعة، على املصرف املركزي أن يتيح جمموع 
إن . ا للمصارف التجارية وللمؤسسات املالية املتخصصةواليت ولدها هو، بعضها للحكومة، وبعضه

والذي يقوم املصرف املركزي بتحويله إىل كل هذه القطاعات يتعني، كاحلجم ) 0ن(اجلزء من 
، أن تقرره الظروف االقتصادية، وأهداف االقتصاد اإلسالمي، وما متليه السياسة )0ن(الكلي لـ

ة يف شكل قرض ال ربوي، لتمكينها من متويل مشروعات للحكوم) 0ن(النقدية، وأن يتاح اجلزء من 
 .سهيالت الطبية والتعليمية للفقراءتالرفاهية االجتماعية، مبا يف ذلك توفري اإلسكان وال

املتاح للمصارف التجارية، والذي يأخذ أساساً شكل سلف مضاربة، ال ) 0ن(أما اجلزء من 

                                                                                                                                            
الذي ميكن اعتماده يف وضع األهداف ال ميكن أن  ن وذا فإن التعريف احملدد لـ. اقتصاد إسالمي حقيقي

 إىل أن يتضح تأثري نوقد يكون من املفيد مبدئياً أن نالحظ بعناية كافة أشكال . يتقرر إال بعد التجربة
  .مية على املتغريات االقتصادية املختلفة وااميع النقديةالسياسات اإلسال
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وجيب . سة كمية ونوعية للرقابة على االئتمانحسم سندات، فيستخدمه املصرف املركزي كأداة رئي
أن يكون ذلك اجلزء كافياً لتمكني املصارف التجارية من متويل النمو املنشود للنشاط االقتصادي يف 

ويف إطار عملية توزيع هذا االئتمان بني املصارف . القطاع اخلاص، دون توليد أي حرارة تضخمية
خذ يف احلسبان تعزيز ائتمان املصارف التجارية ألغراض التجارية، على املصرف املركزي أن يأ

وخيصص الربح الذي حيققه املصرف . وقطاعات معينة يف ضوء األهداف الكلية لالقتصاد اإلسالمي
املركزي من هذه السلف بعضه للحكومة لتمويل املشاريع املصممة للقضاء على الفقر، واحلد من 

 .ظ به املصرف املركزي ملواجهة مصروفاتهالتفاوت يف الدخل، والبعض اآلخر حيتف

ويستخدم . املتاح ملؤسسات االئتمان املتخصصة يف شكل سلف مضاربة) 0ن(ومينح اجلزء من 
 لألشخاص الذي يعملون حلساب أنفسهم واملزارعني والعاملني يف أساساً لتمويل النشاط اإلنتاجي

رغم من أا قابلة للبقاء وضرورة اجتماعياً، الصناعات الصغرية والتجارات األخرى الصغرية، اليت بال
إال أا ال تستطيع احلصول على األموال الكافية من املصارف التجارية واملؤسسات املالية غري 

 .املصرفية

  نصيب اجلمهور من الودائع احلالَّة) 2(

 احلكومة مثالً، إىل% 25يتعني حتويل نسبة معينة من الودائع احلالة لدى املصارف، حبد أقصى 
لتمكينها من متويل املشاريع النافعة اجتماعياً، واليت تكون فيها املشاركة يف الربح غري ممكنة أو غري 

ويتعني أن تكون هذه النسبة إضافة إىل اليت حيوهلا املصرف املركزي للحكومة لتوسيع . مرغوب فيها
 :تقدم هووالسبب املنطقي وراء هذا االقتراح، كما ). 0ن(القاعدة النقدية 

 .أن املصارف التجارية تقوم بدور الوكيل عن اجلمهور يف تعبئة موارد اتمع املعطلة: أوالً

 .أن املصارف ال تدفع أي عائد على الودائع احلالة: ثانياً

 .أن اجلمهور ال يتحمل أي خماطرة على هذه الودائع إذا ما مت التأمني عليها تأميناً كامالً: ثالثاً

من موارد اتمع املعطلة اليت تتم تعبئها ذه لعدل أن نتوقع وجوب االستفادة وذا فمن ا
الطريقة لتحقيق النفع االجتماعي، إال يف احلدود اليت يسمح فيها للمصارف التجارية باستخدامها 

 ويتمثل أحد الطرق املهمة الستخدام هذه املوارد. لنفعها اخلاص يف إطار املصلحة االجتماعية األكرب
يف حتويل جزء من الودائع احلالة اليت تتم تعبئتها ذه الطريقة إىل اخلزانة العامة لتمويل املشاريع النافعة 
اجتماعياً، دون فرض أي عبء من الفوائد على اجلمهور، بواسطة الضرائب اليت حتصلها اخلزانة هلذا 

الية لتعبئة الودائع احلالة، ولتقدمي وعلى احلكومة كما بينا حتمل نصيب نسيب يف التكلفة اإلمج. الغرض
 .كافة اخلدمات املتصلة ذه الودائع إىل أصحاا، ولتمويل مشروع التأمني على الودائع
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املشار إليها أعاله قد مت اقتراحها كحد أقصى % 25ومن الضروري أن ننبه هنا إىل أن نسبة الـ
، أو  االستثنائية، حينما يطرأ طارئ وطينيف ظل الظروف العادية، وال ميكن جتاوزها إال يف الظروف

ففي الركود متيل . حينما يتعين على احلكومة أن تلعب دور القاطرة يف حاالت التباطؤ االقتصادي
املصارف إىل االحتفاظ بسيولة زائدة، ويؤمن استخدام احلكومة لنسبة أعظم من الودائع احلالة بعض 

احلكومة يف حتمل نسبة أكرب من تكاليف تعبئة وخدمة املساعدة للمصارف نفسها من خالل مشاركة 
، إال إذا استخدمتها %25ويف احلاالت املعتادة تقلّ النسبة اليت تستخدمها احلكومة عن . هذه الودائع

آلية الجتذاب قدر من أرباح املصارف الزائدة يف حالة االزدهار االقتصادي، وختفيض سيولة القطاتع 
 .اخلاص

  اطي النقدي النظاميمطلب االحتي) 3(

من ودائعها احلالة % 20 -10يطلب من املصارف التجارية االحتفاظ بنسبة معينة، ولتكن 
ويتعين على هذا املصرف أن يدفع للمصارف . لدى املصرف املركزي كاحتياطات نقدية نظامية

الودائع احلالة احملولة من % 25التجارية تكلفة تعبئة هذه الودائع، مثلما تدفع احلكومة تكلفة تعبئة الـ
 .وميكن أن يقوم املصرف املركزي بتغيري االحتياطي النظامي وفقاً ملا متليه السياسة النقدية. إليها

والسبب املنطقي لالحتياطي النظامي، يف مقابل الودائع احلالة فقط، هو كما ذكرنا من قبل، أن 
وملا كانت األشكال األخرى . قتصاد اإلسالميودائع املضاربة هلا طبيعة املسامهة يف رأس املال يف اال

للمسامهة معفاة من شرط االحتياطي، فليس هناك ما يدعو إىل إخضاع ودائع املضاربة ملثل هذا 
وال يؤثر ذلك تأثرياً سلبياً على الرقابة على عرض النقود، ألا تتم من  خالل الرقابة على . الشرط

 .ما سبق أن رأيناالنقود العالية الطاقة عند املنبع، ك

وقد يعترض بعضهم بأن متطلبات االحتياطي النظامي تساعد أيضاً يف تأمني األمان للودائع 
لكن هذا اهلدف ميكن حتقيقه من خالل طلب رأس مال أعلى، . والسيولة املناسبة للنظام املصريف

ها نظام فعال للفحص وتنظيمات حسنة التصميم ومالئمة التطبيق تتضمن نسبة السيولة املناسبة، يكمل
وهذا أفضل من جتميد جزء من ودائع املضاربة من خالل متطلبات االحتياطي، مما يقلل من . املصريف

إن شرط االحتياطي هذا ميكن أن يغري . رحبية هذه الودائع، باملقارنة مع أشكال املسامهة األخرى
ات املالية األخرى، مبا جيعل املصارف أيضاً بتحول ودائع املضاربة من املصارف التجارية إىل املؤسس

 .التجارية يف وضع سيئ نسبياً

وقد يعترض أيضاً بأن التمييز عملياً بني الودائع احلالة واالدخارية املؤجلة أمر غامض، خاصة إذا 
وهذه اإلمكانية ميكن احلد منها بدرجة كبرية يف . كان من املمكن سحب شيكات على األخرية
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ألن ودائع املضاربة هلا طبيعة املسامهة، مع ما يتطلّب ذلك من مشاركة يف اإلسالمي، النظام 
ومع ذلك قد ترغب املصارف اإلسالمية، مثلها يف ذلك مثل املصارف التقليدية، يف دفع . املخاطرة

قيمة الشيكات املسحوبة على الودائع االدخارية، ويف السماح بسحب ودائع املضاربة قبل آجاهلا، 
وملواجهة مثل هذا االحتمال، حتتفظ املصارف اإلسالمية بنسبة من هذه . دون إخطاربإخطار أو ب

وإذا ما طلب .  يف شكل أموال سائلة يف خزانتها، متبعة يف ذلك ما تطبقه املصارف التقليديةالودائع
 منها االحتفاظ أيضاً باحتياطيات لدى املصرف املركزي مقابل هذه الودائع، فإن هذه االحتياطيات

 .تكون جممدة، وال تسمح للمصارف بعمليات السحب هذه

وميكن استخدام األموال اليت يتلقاها املصرف املركزي من طريق مطلب االحتياطي النظامي يف 
وقد سبق . فيستخدم جزء منها ملساعدة املصرف املركزي على القيام بدور املقرض النهائي. غرضني

ية، مبواردها املستخدمة يف إطار املشاركة يف الربح واخلسارة، أن رأينا أن املصارف التجارية اإلسالم
لكن على . نوعاً ما باملقارنة مع املصارف التقليديةقد جتد أن مهمة التنبؤ بتدفقاا النقدية مهمة صعبة 

إىل الرغم من الترتيب الذي اقْترحناه آنفاً لتأمني التسهيل املتبادل، هناك مناسبات حتتاج فيها املصارف 
ومن املمكن للمصرف املركزي أن حيدث هلذا . مساعدة املصرف املركزي بوصفه املقرض األخري

الغرض صندوقاً مشتركاً، جتمع األموال الالزمة له من خالل فرض احتياطي خاص، أو حتويل نسبة 
 الصندوق معينة إليه من جمموع االحتياطيات النظامية للمصارف التجارية، وتكون املهمة الرئيسة هلذا

إطار احلدود واليود املتفق عليها، املشترك متكني املصرف املركزي من القيام بدور املقرض األخري يف 
ويف حال األزمة ميكن للمصرف املركزي أن يتجاوز هذا احلد، . لتجنب سوء استخدام هذا التسهيل

 .حيحي مالئمكما سبق أن اقترحنا، بتوقيع جزاءات وحتذيرات مناسبة وتنفيذ برنامج تص

ومن املمكن للمصارف املركزية اإلسالمية استثمار رصيد األموال اليت جتمع من خالل مطلب 
ويف غياب السندات احلكومية الربوية، على . احتياطي، مثلما تفعل املصارف األخرى الرأمسالية

الستثمار أي املصرف املركزي اإلسالمي أن جيد مسالك ال ربوية بديلة لالستثمار، وأن حيبس عن ا
 .أموال يراها ضرورية إلدارة السياسة النقدية

  السقوف االئتمانية) 4(

يف حني أن األدوات اليت سلف ذكرها قد تسهل على املصرف املركزي مهمة إحداث التوسع 
 :ويرجع ذلك إىل. املنشود يف نقود الطاقة العالية، فقد يظل التوسع النقدي زائداً على احلد املرغوب

أنه من غري املمكن عمل حتديد دقيق لتدفق األموال إىل اجلهاز املصريف، غري األموال اليت  :أوالً
تؤمنها سلف املضاربة يف املصرف املركزي، ال سيما يف سوق مالية غري متطورة، مثل أسواق املال يف 
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 .الدول اإلسالمية

فإن . ي ليست دقيقة جداًأن العالقة بني احتياطيات املصارف التجارية والتوسع النقد: ثانياً
خمتلف القطاعات الداخلية واخلارجية يف سلوك عرض النقود يدل على وجود تفاعل معقّد بني 

للتأكد من أن وهلذا قد يكون من املرغوب فيه حتديد سقوٍف الئتمان املصارف التجارية، . االقتصاد
السقوف على املصارف وعند توزيع هذه . خلق االئتمان مبجموعه يتماشى واألهداف النقدية

 .التجارية جيب توجيه االهتمام الكايف للتحقق من أن ذلك ال يضر باملنافسة الصحية بينها

  *اًقيميختصيص االئتمان ختصيصاً ) 5(

ملا كان االئتمان املصريف يأيت من أموال اجلمهور، فيجب توزيعه بطريقة تساعد على حتقيق 
 .ن معايري هذا التوزيع، كاملوارد األخرى اليت مين ا اهللالرفاهية االجتماعية العامة، وأن تكو

ومن املمكن . حتقيق أهداف اتمع اإلسالمي، وزيادة األرباح اخلاصة إىل أقصى حد ممكن: أوالً
 :حتقيق ذلك بشرط أن

يؤدي التخصيص االئتماين إىل أمثل إنتاج وتوزيع للسلع واخلدمات اليت حيتاج إليها  -1
 .مجهور الناس

 .ذهب منفعة االئتمان إىل العدد األمثل من املنشآت يف اتمعت -2

، وتنسيقها مع اجلهاز املصريف 10)( املالئم لتحقيق اهلدف األول هو إعداد خطة قيميةإن الطريق
ويتعني أن يكون أسلوب املعاجلة، أوالً وقبل كل شيء، إعالم مجيع . التجاري لتنفيذها تنفيذاً فعاالً

 بقطاعات وجماالت االقتصاد اليت يتعني تعزيزها من خالل متويل املصارف التجاريةاملصارف 
 .التجارية، واألهداف الواجب حتقيقها

وال ضرورة لبذل . اختاذ اإلجراءات املؤسسية الضرورية هلذا الغرض، وفقاً ملا نبينه بعد ذلك: ثانياً
 فاإلسالم يعترف بعمل قوى .أي جهد لربط املصارف التجارية بشبكة حمكمة من أساليب الرقابة

فإذا ما حددت اخلطة هذا اإلطار، واتخذت اإلجراءات املؤسسية . السوق، ولكن يف إطاره القيمي
                                                 

 . املُراجع-القيمة هنا باملعىن الروحي ال املادي  *

خلص كوتس و كتكت ، يف استعراضهما للمسائل واألدلة املتعلقة بالنقود والسياسة النقدية، يف األقطار  )10(
القاعدة هي احملدد األساسي للكتلة النقدية، كما أن التمويل يف الدول النامية تعترب نقود «األقل منواً، إىل أنه 

العجزي لإلنفاق احلكومي، وهو أمر مساٍو خللق ائتمان املصرف املركزي، هو العامل الرئيس املؤثر على نقود 
 استعراض -، النقود والسياسة النقدية يف الدول األقل منواً)حمرران(كتكت . ر. كوتس ود. ل.و(» القاعدة

  .)32، ص 1980برغامون برس، : أوكسفورد(سائل واألدلة امل
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 .الضرورية، مل يكن من الضروري وجود مراقبات صلبة، أو تدخل مفرط

منشآت إن احلجة اليت حتتج ا عادةً املصارف التجارية لتخصيص نسبة صغرية جداً من أمواهلا لل
واملنشآت الصغرية إما أن تكون . 11)(الصغرية واملتوسطة احلجم هو زيادة خماطر هذا التمويل وتكاليفه

من (غري قادرة على احلصول على متويل من املصارف، أو أا حتصل عليه، ولكن بشروط جمحفة جداً 
 وبقاءها مهددان، حىت وهلذا فإن منوها. 12)(باملقارنة مع املنشآت الكربى) حيث التكلفة والضمان

 .ولو كان لديها إمكانات كبرية لزيادة فرص التوظف واإلنتاج، ولتحسني توزيع الدخل

لذلك فقد يكون من املرغوب فيه تقليل خماطر وتكاليف مثل هذا التمويل على املصارف، وميكن 
رية باجلزء ، تكتتب فيه احلكومة جبزء، واملصارف التجا13)(ذلك بتطبيق برنامج لضمان القروض

ويف املصارف اإلسالمية، ال يضمن برنامج الضمان سداد القرض مع الفائدة كما يف النظام . اآلخر
وجيب أن خيلِّص الربنامج املصرف من حاجته إىل طلب الضمان من املنشآت الصغرية اليت . التقليدي

ربنامج بذلك بعد االستعالم ويقوم ال. يف هذا الربنامج، أو صادق عليها هذا الربنامجسجلت أوراقها 
وقد يقوم أيضاً بتدريب املنشآت على مسك حسابات سليمة، وعلى جعلها . بدقة عن املنشآت املعنية

بذلك يستطيع عدد كبري من املنشآت الصغرية التمول من . مستعدة ملراجعة حساباا عند الضرورة
ويسترد املصرف أمواله يف . التقليديةاملصارف اإلسالمية، دون تقدمي الضمان الذي تطلبه املصارف 

وقد يغطي الربنامج معظم املخاطر غري التجارية، وذلك لزيادة حجم . حالة اإلخفاق اخللقي للمنشأة
ويف حال إخفاق السوق، وما يترتب عليه من .  للمنشآت الصغرية واملتوسطة احلجماألموال املتاحة

 .شأة، مبا يتناسب مع التمويل املقدم إليهاخسارة، يتقاسم املصرف بالطبع النتائج مع املن

أما النفقات اإلضافية اليت تتكبدها املصارف التجارية، يف تقومي ومتويل املنشآت الصغرية، فيتعني 
                                                 

من إمجايل الناتج الوطين، ومع ذلك % 20من فرص العمل يف بريطانيا، و% 30تقدم الشركات الصغرية  )11(
من االستثمار املقدم للصناعة من املؤسسات املالية اليت متتص اآلن % 0.5فيحتمل أن يكون نصيبها فقط 

إن تأثري حدوث زيادة طفيفة يف هذه النسبة املئوية قد يكون مهماً جداً، وقد . خرات األمةجزءاً كبرياً من مد
. 1978) مارس( آذار 28ال يتعارض مع املسؤوليات اليت اؤمتنت عليها هذه املؤسسات، الفاينانشيال تاميز 

توزيع ائتمان املصارف التجارية ويف الدول اإلسالمية اليت ال تتوافر املعلومات اخلاصة ا، من احملتمل أن يكون 
  .أسوأ

ليس «انظر استعراضاً هلذا التقرير أعده جون اليوث حتت عنوان . تقرير جلنة ويلسون عن املؤسسات املالية )12(
  .10، ص 1979، )مارس( آذار 16يف الفاينانشيال تاميز » كافياً للشركات الصغرية

ولقد أعلن وزير اخلزانة الربيطاين سري جيفري هاو إدخال . يااقترحت جلنة ويلسون هذا املشروع لربيطان )13(
انظر الفاينانشيال تاميز، آثار . 1982/ 1981مشروع رائد لضمان القروض، يف خطبته اخلاصة مبوازنة 

  .17، ص 1981) مارس(
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وميكن تربير . على احلكومة تعويضها جزئياً أو كلياً، وذلك حسب طبيعة احلالة واألهداف املطلوبة
. امة، من الربناجمني املشار إليهما أعاله، باملصلحة االقتصادية الكربىالتكاليف اليت تتحملها اخلزانة الع
أو جزئياً، برسوم متدرجة تفرضها احلكومة على األرباح اليت حتققها وميكن تعويض هذه التكلفة كلياً 

 .املصارف واملنشآت الصغرية من ذلك التمويل

ة الكمية ولنوعية، استخداماً واسعاً وجيب تطبيق األساليب املشار إليها أعاله باستخدام الرقاب
ورمبا يقبل عند الضرورة . وعلى املصرف املركزي أن ال مينح متويل املضاربة إال ألغراض حمددة. فعاالً

نسبة مشاركة أقل، وذلك لتوزيع متويل املصارف التجارية على عدد أمثل من املنشآت اليت تنتج 
 .معظم ما حيتاج إليه من السلع واخلدمات

  أساليب فنية أخرى) 6(

ميكن استكمال جمموعة األسلحة الكمية والنوعية، اليت أشرنا إليها أعاله، مبجموعة أخرى 
عادة، أال ويتعني أن تتضمن هذه اموعة األخرية تلك األداة املقترحة . لتحقيق األهداف الضرورية

يف املصارف املركزية ، الذي يتعني دون شك أن تكون له مكانة مهمة »اإلقناع األديب«وهي 
وميكن للمصرف املركزي، من خالل اتصاالته الشخصية ومشاوراته ولقاءاته مع . اإلسالمية

املصارف، أن يقف عن كثب على قوى ومشكالت املصارف، وأن يقترح علبيها إجراءات التغلب 
كستان، كما ولقد اقترح جملس الفكر اإلسالمي يف البا. على الصعوبات وحتقيق األهداف املنشودة

اقترح بعض العلماء، الوسيلة الالزمة لتغيري نسب املشاركة يف أرباح وخسائر املال املمنوح من 
املصرف املركزي للمصارف التجارية، ويف حتديد نصيب كل من  املودعني وأصحاب املشاريع يف 

ني قد يكون بيان ويف ح. 14)(ودائع املضاربة اليت تتلقاها املصارف التجارية والتمويل الذي متنحه
تشكيلة معقولة من نسب املشاركة يف الربح بني املودعني واملصارف وأصحاب املشاريع مفيداً 

. 15)(كدليل، فقد ال يكون مرغوباً أن ينظم املصرف املركزي هذه النسب طبقاً ملا اقترحه الس
بدورها على عدد من العوامل ويرجع ذلك إىل أن النسبة تعتمد إىل حد كبري على الرحبية، اليت تعتمد 

وعلى . اليت ختتلف من قطاع لقطاع يف التجارة والصناعة، بل ومن منشأة إىل منشأة يف القطاع نفسه
هذا فإن حتديد نسبة موحدة قد ال يكون أمراً عادالً، كما أن حتديد نطاق يصبح بال فائدة، إذا كان 

                                                 
اكرم . ر، معزي. ؛ وانظر أيضاً آراء حممد جناة اهللا صديقي، وم73انظر تقرير الس، سبق ذكره، ص   )14(

.  على التوايل302، 252 -251، 222 -220، 37عارف، سبق ذكره، ص . عارف، يف م. خان، م
اليل واال، وسلطان أبو علي، وحممد صقر، وضياء الدين أمحد، وحممد جناة اهللا صديقي، . د. انظر أيضاً آراء ج

  .235 -231 املصدر نفسه، ص ومعبد اجلارحي حول هذا املوضوع، يف مناقشة ورقة الدكتور عزير، يف
  .20 - 19تقرير الس، سبق ذكره، ص  )15(
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 . هذا النطاق عريضاً

دف تقليل املنافسة غري «حسب اقتراح الس، بتنظيم النسبة وحىت لو قام املصرف املركزي، 
، فقد ال يكون من املرغوب فيه تغيري هذه النسبة كثرياً كأداة للسياسة »الصحية بني املؤسسات املالية

وقد ال يبايل املصرف املركزي نفسه، باعتباره مؤسسة ال تعمل للربح، بأخذ نصيب أقل من . النقدية
لكن كيف جيرب املودعون واملصارف التجارية وأصحاب .  األهداف الوطنية العزيزةأجل حتقيق بعض

رة، فإن الشريعة املشاريع على قبول نصيب يف الربح أقل من العادل واملعقول؟ وإذا كانت هناك خسا
تتطلب حتميل اخلسائر بشكل حاسم طبقاً لنسب املشاركة يف التمويل، بغض النظر عما إذا كان 

ويف حني أن املصارف التجارية قد تسعد . ن املصرف املركزي أو من القطاع اخلاصالتمويل م
حبصوهلا على نسبة أعلى من األرباح، فإن هذه النسبة، إذا ما حددها املصرف املركزي، فكيف يكون 
لدى املودعني واملنشآت املمولة الرغبة يف قبول معدل منخفض مثالً، ال يتناسب ونسبة مشاركتهم يف 

. سارة؟ مث إنه مبجرد حتديد النسبة تعاقدياً، وهو أمر مطلوب شرعاً، ال ميكن تغيريها قبل اية العقداخل
. وحىت إذا مت تغيريها، يف العقود اجلديدة، فهذا أيضاً غري مرغوب فيه، ألنه قد يؤدي إىل عدم العدالة

يتفق وإدراكهم لشروط السوق وهلذا فقد يكون من األفضل ترك حتديد النسبة لألطراف املتفاوضة مبا 
وميكن للمصرف املركزي واحلكومة، مع ذلك، أن يتدخال عند الضرورة، لتأمني املساواة أو . والرحبية
لكن األخذ ذه النسبة ألغراض السياسة النقدية قد ال يكون أمراً . على املنافسة غري الصحيةالقضاء 

 .مرغوباً فيه

يف إجياد أثر مباشر على احتياطيات ا املصرف املركزي وهناك ثالث وسائل ميكن أن يستخدمه
: وهذه الوسائل الثالث هي. املصارف التجارية، أقوى من احلسم، ومن عمليات السوق املفتوحة

 للعمالت بني *، واتفاقيات املصارفة قصرية األجل16)(الودائع احلكومية احلالّة لدى املصارف التجارية
فإذا ما كانت هناك رغبة يف زيادة أو . »الصندوق املشترك«ارية، واملصرف املركزي واملصارف التج

نقص احتياطيات املصارف التجارية، فإن املصرف املركزي بوسعه، إذا ما خول حق القيام بذلك، 
 .حتويل الودائع احلكومية احلالّة إىل املصارف التجارية، أو منها، مبا يؤثر مباشراً على احتياطياا

ضاً حتقيق نفس األثر، باستخدام ترتيبات املصارفة القصرية األجل للعمالت ومن املمكن أي
). وهو أمر ممكن يف البلدان اليت ليس فيها رقابة على الصرف(األجنبية، يف حدود متفق عليها 

                                                 
إن حتويل جزء من الودائع احلكومية من املصرف املركزي إىل املصارف التجارية وبالعكس، لتحقيق أهداف  )16(

أدى مباشرة نفس السياسة النقدية، قد أثبت أنه وسيلة مفيدة للسياسة النقدية يف اململكة العربية السعودية، وقد 
  .الوظيفة اليت تؤديها عمليات السوق املفتوحة، بشكل غري مباشر، يف التأثري على احتياطيات املصارف التجارية

 . املُراجع-معلوم شرعاً أن الصرف جيب أن يكون حاالً، بال أي أجل أو تأخري  *
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وللمصرف املركزي أن يوافق على بيع العملة احمللية بالنقد األجنيب، حينما حتس املصارف بضيق، 
 املصارف بأن تقوم بإعادة شراء النقد األجنيب من املصرف املركزي، بعد مدة حمددة، وذلك مع تعهد

الشراء وإعادة وهذا الفرق بني أسعار . بأسعار الصرف السارية، مع وجود فرق بني البيع والشراء
الشراء ميكن للمصرف املركزي أن يغريه، للتشديد على املصارف التجارية، أو للتخفيف عنها، وفقاً 

 .ويتعني عدم إتاحة هذا التسهيل للمصارف بغرض الدخول يف مضاربات يف النقد األجنيب. للمرغوب

وهناك وسيلة ثالثة ميكن أن يستخدمها املصرف املركزي أيضاً بفعالية ألغراض السياسة النقدية، 
وق وذلك كما تستخدم بعض املصارف املركزية التقليدية إعادة احلسم، وهذه الوسيلة هي الصند

وقد يتم هذا يف صورة ترتيب تعاوين بني املصارف، يشرف عليه . املشترك الذي سبق اقتراحه
 .املصرف املركزي، إلغاثة املصارف يف حالة مواجهتها مشكلة سيولة

فهناك ثالث . وقد مت اقتراح وسائل أخرى يف األدبيات املتعلقة بأعمال املصارف اإلسالمية
 :وسائل ذاع اقتراحها

يع األسهم، وشهادات املشاركة يف الربح واخلسارة، لتحل حمل السندات شراء وب )1(
 .املفتوحةاحلكومية يف عمليات السوق 

 .نسبة إعادة التمويل )2(

 .17)(نسبة اإلقراض )3(

 .إن مزية وفعالية هذه الوسائل يف أغراض السياسة النقدية قد ناقشنامها أدناه

لعمليات السوق املفتوحة لعدد من مها كن استخداإن الوسائل املستندة إىل املسامهة ال مي
 .األسباب

شركات القطاع اخلاص، فغاية ما أنه ليس مرغوباً للمصرف املركزي شراء وبيع أسهم : أوهلا
 .يستطيعه هو شراء وبيع أسهم شركات القطاع العام

أن الوسائل املستندة إىل املسامهة ال ميكن أن يكون هلا نفس العمق الذي للسندات : ثانيها
احلكومية، كما أن عمليات السوق املفتوحة يف مثل هذه الوسائل تؤثر تأثرياً كبرياً على أسعارها، ما 

 .قد  ال يكون مناسباً ألغراض السياسة النقديةمل تستخدم يف نطاق ضيق جداً، 

أن تغري أسعار الوسائل املستندة إىل املسامهة، من خالل عمليات املصرف املركزي يف : وثالثها

                                                 
، ص )1983املؤسسة اإلسالمية، : تحدةليستر، اململكة امل(النظام املصريف الالربوي : ن صديقي.انظر م  )17(
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وق املفتوحة، قد تفيد أو تضر بال ضرورة حملة أسهم الشركات اليت تستخدم أسهمها هلذا الس
وهذا غري مرغوب فيه، ألن اهلدف األساسي هلذه العمليات هو زيادة أو خفض سيولة . الغرض

 .القطاع اخلاص، وليس إدخال الظلم يف سوق األسهم

ف نسبة اإلقراض على أا نسبة مئوية من الودائع احلالة تلزم أما الدكتور صديقي فقد عر
وقد استخدم الدكتور صديقي نسبة إعادة . التجارية بتقدميها قروضاً حسنة للمتعاملني معهااملصارف 

التمويل للداللة على التمويل املمنوح من املصرف املركزي إىل املصارف التجارية، بنسبة من القروض 
قد أوردنا آنفاً اقتراحاً مبطالبة املصارف التجارية بتقدمي نسبة ول .18)(احلسنة اليت متنحها هذه املصارف

وجيب متكني املصارف التجارية من احلصول على . معينة من ودائعها احلالّة إىل احلكومة قروضاً حسنة
سلف يف مقابل شهادات القروض احلكومية، وفقاً ملا يراه املصرف املركزي، وحسب مدى احلاجة 

ؤقت يف السيولة لدى املصارف التجارية، وإىل تزويدها بالنقود ذات الطاقة إىل ختفيف النقص امل
على أنه ليس من مسؤولية املصارف التجارية أن متنح . العالية، حينما يعترب هذا اإلجراء ضرورياً

قروضاً حسنة إىل عمالئها يف القطاع اخلاص، إال أن يكون ذلك يف حدود ضيقة، ومبحض إرادا 
كما أوضحنا يف الفصل السابق، وذلك قد ال يكون مرغوباً فيه أن حيدد املصرف املركزي واختبارها، 

 .نسبة اإلقراض أو نسبة إعادة التمويل هلذا الغرض

إن االستراتيجية املقترحة أعاله للسياسة النقدية ال تدعي أن الطلب اخلاص على النقود ميكن أن 
اية ما تعنيه هذه االستراتيجية هو أنه، بافتراض قدرة االقتصاد فغ. يتنبأ به املصرف املركزي تنبؤاً دقيقاً

على توليد معدل معني للنمو الفعلي، وسياسة احلكومة بأن ال يتعدى عجزها املايل احلدود اليت متليها 
أن يقدر نقود الطاقة العالية احملتاج ) مع هامش خطأ(األهداف النقدية، يستطيع املصرف املركزي 

املعدل املستهدف يف منو عرض النقود، ومقدار ائتمان املضاربة الذي ميكن أن مينحه إليها لتوليد 
وملا كان املخطط الينتهي دائماً إىل الصحة، بسبب أخطاء . للمصارف التجارية خالل مدة معلومة

اجعتها التنبؤ أو االختالف يف املتغريات االقتصادية املهمة، فيتعين إعادة النظر يف األهداف دورياً ومر
ويف حني أن هناك ارتباطاً كبرياً يف األجل الطويل بني تغريات . كلما كان هناك مربر قوي لذلك

القاعدة النقدية وتغريات عرض النقود، فإن االرتباطات القصرية األجل قد ال تكون عالية على الدوام، 
ويرجع ذلك إىل أن .  مالئماًوال سيما يف الدول اإلسالمية اليت ليس فيها أسواق مالية منظمة تنظيماً

العملة تشكل نسبة كبرية من القاعدة النقدية، وأن نسبة التغريات يف العملة إىل التغريات يف عرض 
 ).األسابيع، والشهور، وأرباع السنة(خالل الفترات القصرية النقود قد ال تكون مستقرة 

                                                 
  .37 -36صديقي، يف عارف، سبق ذكره، ص . ن. م  )18(
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 النقدي، على املصرف املركزي ولتعويض أثر حاالت عدم االستقرار القصرية األمد يف املضاِعف
أن يظل يف حالة تأهب، وأن يتفادى حاالت االنكماش يف السيولة، ملا هلا من تأثري مدمر على 

ويف حني أن حاالت االنكماش تؤدي يف النظام الرأمسايل إىل ارتفاع أسعار الفائدة، وإىل . األعمال
 تصر املصارف على عدم جتديد االئتمان بيع السلع بيوعاً اضطرارية، ونشوء حاالت اإلفالس حينما

ملدد أخرى، فإا يف االقتصاد اإلسالمي قد تؤدي إىل إثارة عمليات البيع االضطرارية، واخلسائر 
يتعني على املصرف املركزي أن يعمل كل ما يف وسعه لذلك . بالنسبة للمصرف ولصاحب املشروع

ي املقترح، وأن يكون قادراً على حتقيق ذلك للتخفيف من انكماشات السيولة، ضمن اإلطار النظام
الصندوق «من خالل استخدام بعض أو كل وسائل السياسة النقدية اليت سبق اقتراحها، مبا يف ذلك 

، وائتمانات املضاربة اليت يقدمها للمصارف التجارية، ونسب اإلقراض وإعادة التمويل »املشترك
رف التجارية للحكومة، ونسب االحتياطي النظامي، املتعلقة بالقروض احلسنة اليت تقدمها املصا

والسقوف االئتمانية، وإدارة املصرف املركزي للودائع احلكومية احلالة لدى املصارف التجارية، 
 .تدعمها وسائل أخرى مثل نسبة السيولة وترتيبات املصارفة القصرية األجل

اعتماد معدل منو سنوي ثابت يف وقد يكون من املمكن أيضاً األخذ بقاعدة فريدمان البسيطة ب
) سرعة تداول النقود(، والتغري يف السرعة )الوطين(، يتمشى مع النمو الطويل األجل يف الناتج )ن(

، وإذا ما مت األخذ 19)(، وهو ما نضطر إليه لوال األخذ بقاعدة فريدمان)ن(التغري املستمر يف لتجنب 
يف احلرية ننا ال نتقيد برأي فريدمان املتطرف ولك. ذه الصيغة، فبسبب سهولتها يف التنفيذ

، ذلك ألن الدور اإلجيايب للدولة والسياسة املالية ال ميكن االستغناء عنهما يف اقتصاد 20)(االقتصادية

                                                 
  .91 -90، ص )1975فوردهام يونيفرسييت برس : نيويورك(برنامج االستقرار النقدي : ملتون فريدمان )19(
اخلالف حول التقييد واحلرية يف مسار السياسة النقدية مضى عليه قرن من الزمان، لكنه ال يزال حاداً بال  )20(

على النظام النقدي وفقاً ملا تراه * جوهر املصارف املركزية هو الرقابة احلرة«وطبقاً ملا يقوله سايرز فإن . تسوية
واملصرف املركزي ال يكون ضرورياً إال . ملصارف املركزيةوأن التقييد بالقواعد هو نقيض أطروحة ا... مناسباً

املصارف املركزية بعد بيجهوت، : سايرز. س.ر(» حينما يقرر اتمع أن عنصر احلرية مرغوب فيه
مل يعد «وقد نادى كل من سارجنت وواالس مؤخراً بأنه ). 1، ص 1957كيلريندون برس : أوكسفورد

فمن املالئم . الواجب تسيري السياسة النقدية طبقاً للقواعد أو للفطنةهناك شك خطري حول ما إذا كان من 
واالس . سارجنت، د. ت(» واملتفق عليه على نطاق واسع أن السياسة النقدية يتعني أن تطيع القواعد

، يف دراسات يف االقتصاد النقدي، فيدرال ريزيرف بانك »التوقعات الرشيدة وديناميكيات التضخم الشديد«
وخيلص كوتس إىل أنه يف ضوء التأييد النظري والعملي . 1، ص 1975) يونيو(ينابوليس، حزيران أوف م

لقاعدة معدل منو ثابت بسيط يف االقتصادات املتقدمة، هناك اعتبارات بدهية جتعل دعوى القاعدة البسيطة 
ري يف السياسة النقدية وأثرها وإذا كانت مدد التخلف بني احلاجة إىل التغي... أكثر إلزاماً للدول األقل منواً
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 .إسالمي

  خالصة

إن غياب بعض الوسائل التقليدية للسياسة النقدية ال يطرح أي مشكلة جدية يف إدارة السياسة 
. الة، بشرط أن يكون توليد النقود ذات الطاقة العالية منظماً تنظيماً مالئماًَ عند املنبعالنقدية إدارة فع

ويستلزم ذلك بالضرورة، يف النظام اإلسالمي، كأي نظام آخر، اعتبار التعاون بني املصرف املركزي 
اعتباره هدفاً من فإذا مل تصمم احلكومة على حتقيق االستقرار يف األسعار، ب. واحلكومة أمراً ال بد منه

أهداف السياسة ال ميكن االستغناء عنه، ومل تنظم إنفاقها تبعاً لذلك، فمن املستحيل أن تكون هلا 
ومبجرد تنظيم النقود ذات الطاقة العالية عند املنبع، فإن التعديالت الطفيفة اليت . سياسة نقدية فعالة
خطاء التنبؤ، يقوم ا املصرف املركزي ة، أو أل، نتيجة للظروف االقتصادية املتغريةتدعو إليها الضرور

 .21)(مستخدماً كل الوسائل املوضوعة حتت تصرفه

                                                                                                                                            
النهائي على االقتصاد طويلة ومتعبة يف االقتصادات املتقدمة، فإن الصعوبات النامجة عن تلك املدد هي بالتأكيد 

. و(» أكثر خطورة يف الدول األقل منواً، حيث البيانات االقتصادية األقل توافراً، وأقل دقة، وأقل سرعة أيضاً
كتكت، النقود . ر. كوتس، د. ل. ، يف و»ية القواعد النقدية يف البلدان القليلة النموفاعل«كوتس االبن، . ل

، ص 1980استعراض املسائل واألدلة، أوكسفورد برغامون برس، : والسياسة النقدية يف البلدان القليلة النمو
ه بأن وضع  الذي يورد ما خلص إليه أغفلي وزمالؤ9 من اهلامش 3وانظر أيضاً الفقرة ). 167 -166

 .األهداف أنسب لظروف البلدان اآلسيوية من التكييف التدرجيي الدقيق
وقد يكون من الواضح أن املوقف املتخذ يف هذا الكتاب هو أنه من املرغوب فيه اعتماد هدف نقدي حمدد يف 

اب كل من االقتصاد اإلسالمي، ألن ذلك قد يكون مرغوباً فيه جلعل السياسة النقدية أكثر فعالية، يف غي
ومع ذلك فإن اهلدف يتعني أال يتبع بطريقة جامدة . الفائدة وعمليات السوق املفتوحة يف السندات احلكومية

  .وميكانيكية، بل جيب مراجعته دورياً، وتغيريه كلما دعت احلاجة
 . املُراجع-أي الرقابة التقديرية غري املقيدة بقواعد ثابتة

: ن آثار السياسة النقدية، أعدها جملس حمافظي جهاز االحتياطي الفيدرايل، بعنوانانظر دراسة، من جملدين، ع )21(
جملس حمافظي جهاز االحتياطي : واشنطن) (حمرر(اإلجراءات اجلديدة للرقابة النقدية، ستيفن اكسيلورد 

خل أهداف منوه وتفيد اخلالصة العامة للتقرير بأن جهاز االحتياطي الفيدرايل، إذا ظل دا). 1981الفيدرايل، 
الطويلة املدى، فإن التغريات اجلذرية من أسبوع ألسبوع، ومن شهر إىل شهر، يف عرض النقود له تأثري طفيف 
نسبياً على االقتصاد ككل، إال أن ذلك ثبت أنه غري صحيح يف حالة الواليات املتحدة، ألن مثل هذه 

 يف أسعار الفائدة، ومن مث خلق شك كبري احلركات يف عرض النقود كانت متيل إىل إثارة حركات شاردة
االعتراضات «، واملناقشة املرتبطة به، يف فصل 36انظر أيضاً اهلامش (وتأثري سيئ على قرارات االستثمار 

ومع ذلك، فإنه يف االقتصاد اإلسالمي أيضاً، حيث ال توجد تقلبات يف أسعار الفائدة، ميكن . »واملربرات
.  ختلق أوضاعاً نقدية تضييقية، وأن تؤثر تأثرياً سيئاً على ظروف النشاط االقتصاديللتقلبات القصرية األجل أن
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 بعض األسئلة

: ميكن أن تثار هنا بعض األسئلة حىت لو كان من املمكن التحكّم بالتضخم  يف اقتصاد إسالمي
ترغب املصارف التجارية هل ميكن التغلب على الركود؟ وماذا لو كانت توقعات األرباح معِتمة، ومل 

والقطاع اخلاص املرتبط فيها يف توسيع استثمارات املضاربة اخلاصة ا؟ ال ِمرية أن املصرف املركزي 
االئتمان إىل املصارف التجارية، وال يستطيع أن جيرب القطاع اخلاص على يستطيع فقط أن مينح 

 ظل هذه الظروف، يتعني على احلكومة أن يف. االستثمار، حينما تكون التوقعات التجارية غري مضيئة
تراجع برناجمها اإلنفاقي، وأن تعوض عن أي قصور يف الطلب اجلمعي للقطاع اخلاص، بزيادة تفوق 

 .نقود الطاقة العالية بواسطة عجزها املايل

إن القطاع اخلارجي ميكنه بال شك أن حيدث تقلّبات يف عرض النقود من خالل التدفقات 
وقد تنشأ هذه احلركات عن . ىل داخل أو خارج دولة ليس لديها رقابة على الصرفالرأمسالية إ

وأكثر احلركات . تزاوج العوامل االقتصادية والسياسية، وهو ما ال ميكن دراسته يف هذا الكتاب
الناشئة عن اختالفات أسعار الفائدة، ألن الرأمسالية قلقلةً هي التدفقات الرأمسالية املضاربية احلادة 

الودائع احلالة ال تدفع عنها فائدة، كما أن ودائع املضاربة تستخدم يف رأس مال املسامهة، وفوق ذلك 
فإنه يلتزم ا لفترات أطول نسبياً، واملؤسسات املالية ال تقبلها إال إذا وجدت نفسها يف وضع ميكنها 

إن التدفقات النقدية احلارة . رمن االستفادة منها بشكل مربح، يف إطار املشاركة يف األرباح واخلسائ
الداخلة، نتيجة لتوقع ارتفاع قيمة العملة، قد حيتاج األمر إىل تثبيطها بواسطة الكوابح وأساليب 

وميكن حتييد األثر النقدي ملثل هذه التدفقات الداخلة، . الرقابة، كما حدث يف بعض الدول الصناعية
 .مرتفع ارتفاعاً مانعاًبإخضاع هذه التدفقات ملتطلبات احتياطي نظامي 

وبصفة عامة فإن الدول اليت فيها معدالت تضخم مرتفعة، وعمالت تنخفض قيمتها، ونظام 
 الرقايب هاماظضرييب غري واقعي، هي اليت تعاين فقط من التدفقات الرأمسالية إىل اخلارج، بالرغم من ن

لباً كبرياً، إال إذا استقرت ومن غري املمكن التغلب على هذه التدفقات اخلارجة تغ. على الصرف
القيمة اخلارجية ملثل هذه العمالت، وأصبحت نظمها الضريبية لتقليل النقود السوداء إىل أدىن حد 
ممكن، وهي النقود اليت جتد منفذها الرئيس يف االستهالك املظهري أو يف احلسابات السرية لدى 

ملة، كما هو معروف اآلن على نطاق واسع، وال ميكن أن تستقر القيمة اخلارجية للع. الدول األخرى
وأي جهد يرمي إىل حتقيق استقرار القيمة اخلارجية للعملة مبعزل . دون استقرار قيمة العملة داخلياً

وباملقابل ال ميكن أن تستقر القيمة الداخلية للعملة . عن قيمتها الداخلية ال يكون نتيجته إال الفشل
                                                                                                                                            
لذلك يتعني على املصرف املركزي أن يراقب املوقف بكل عناية، ويستخدم كل الوسائل املتاحة له حملاولة 

  .تقدمي املساعدة
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وإن إحلاح اإلسالم على إصالح .  نقدية ومالية ودخلية سليمةبدون اقتصاد داخلي صحي، وسياسات
اإلنسان، والتنمية االقتصادية املتوازنة والتحكم بزمام اجلهاز املصريف ال بد وأن يساعد على خلق 
اقتصادات صحية، وعلى استقرار القيمة الداخلية واخلارجية لعمالت الدول امللتزمة بتنفيذ التعاليم 

 .اإلسالمية

 

 

 186



א  א
  تقويـــــــــــــــــــــم

 

يتضح من التحليل السابق أن النظام النقدي واملصريف اإلسالمي، والذي يعترب إلغاء الربا من 
عناصره الضرورية، يعمل من أجل املصلحة االقتصادية الكربى، ومساعدة الدول اإلسالمية على حتقق 

وقد ال يكون مبقدور هذا النظام أن يزيل االختالل . األجلاالجتماعية الطويلة األهداف االقتصادية 
 مواتياً على ختصيص املوارد وعلى السائد بني العرض واستخدام املوارد فحسب، بل ميارس أيضاً تأثرياً

وله إسهام أهم هو حتقيق العدالة . االدخار والتكوين الرأمسايل والنمو االقتصادي واالستقرار
ة، والتوزيع العادل للدخل والثروة، ومها لب التعاليم اإلسالمية، وبدوما تظل االقتصادية واالجتماعي

ويف حني أن النظام النقدي املقترح، القائم . أوامر اإلسالم باألخوة والتضامن االجتماعي جمرد آمال
مي، على املشاركة، ميكن أن تكون له آثار طيبة يف أي جمتمع، إال أن له نتائج أفضل يف جمتمع إسال

 .متت فيه تقوية البناء اخللقي، واإلصالحات املؤسسية الضرورية

  طريقة املعاجلة اإلسالمية

ال يهتم النظام األديب اإلسالمي بتحويل الكائن اإلنساين وتغيري نظرته الكلية إىل احلياة فحسب، 
حلرية، إال أن هذه وإذ يعترف اإلسالم با. بل يهتم أيضاً باتمع، وباملؤسسات اليت تؤثر على سلوكه

وعلى هذا، جيب . فال حرية لتدمري أو إضعاف آداب اتمع أو إيذاء اآلخرين. احلرية ليست مطلقة
دور التعليم، ودور إجياد إطار مؤسسي يؤدي إىل ممارسة الفضائل : الدولة أن تلعب دوراً مهماًعلى 

دعه «مية دولة شرطة، وال دولة فليست الدولة اإلسال. اإلسالمية، ووأد كل االحنرافات والرذائل
 .»يعمل

إن اإلسالم يقوي تعاليمه اخلاصة باألخوة والعدالة االجتماعية، من خالل نظام اقتصادي 
ويتطلب هذا النظام توزيعاً . اجتماعي يلبي احتياجات اتمع، مبا يتفق مع كوم خلفاء يف األرض

وإذا كان كافة األفراد متساوين . تفق مع أهدافهعادالً للدخل والثروة، وينص على قيم معاشية ت
اجتماعياً، فإن أي منط لالستهالك يعرب عن اخلُيالء، ويوسع من اهلوة بني املقامات العالية والواطئة 

من اهللا سبحانه » أمانة«وتعترب مجيع املوارد املتاحة، مبا يف ذلك الودائع املصرفية، . يكون مرفوضاً
أما تعزيز االستهالك . امها يف التلبية احلقيقية الحتياجات اجلميع أغنياء وفقراءوتعاىل، يتعين استخد
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 .املظهري، أو تلبية الرغبات غري املربرة، فهو أمر مستبعد متاماً

 إن نظاماً تدخله التعاليم اإلسالمية إمنا يدعو إىل العيش يف إطار الوسائل املتاحة، وخيفف إىل حد
وبذلك . عام واخلاص لالقتراض من أجل االستهالك التفاخري والتبذيريكبري من حاجة القطاع ال

وذا يتحقق توازن أفضل بني املوارد واستخدامها، ال ميكنه . ميكن تقييد التوسع النقدي حبدود معينة
أن جيعل الضغوط التضخمية حتت املراقبة فحسب، بل يرسي أيضاً دعائم أقوى لنمو تدرجيي 

 .لبطالة، ويعزز الرفاه العام واحلقيقيومستمر، حيد من ا

  التكوين الرأمسايل، والنمو، واالستقرار

فيمكن تقسيم العائد الكلي عن . إن إبطال الفائدة يزيل آفة التظامل بني املمول وصاحب املشروع
صوله فال يضمن املمول ح. بني الطرفني تقسيماً عادالً) الربح باملفهوم الرأمسايل+ الفائدة (رأس املال 

وهذا ما يبعد بصفة خاصة الوضع اجلائر الذي يسود . على عائد حمدد مسبقاً، ولو خسر املشروع
خالل فترات الركود التضخمي، إذ يعاين عدد كبري من املنشآت من اخلسائر ومن اإلفالس، بسبب 

لنظر عن الركود وارتفاع أسعار الفائدة، وتستمر أرباح املصارف واملمولني يف االرتفاع، بغض ا
 .مصري املنشآت املتمولة

فإذا كان معدهلا مرتفعاً عاقبت أصحاب . إن الفائدة مؤذية سواء كانت مرتفعة أو منخفضة
املشروعات، وأعاقت االستثمار والتكوين الرأمسايل، وأدى هذا يف النهاية إىل هبوط اإلنتاجية وفرص 

كانت عقاباً للمدخرين، وال سيما الصغار وإذا كان معدل الفائدة منخفضاً . العمل ومعدالت النمو
منهم، وسامهت يف تفاوت الدخول والثروات، كما أنعشت اقتراض القطاعني العام واخلاص من أجل 

االستثمارات غري املنتجة، وعمليات نفقات االستهالك، وولدت ضغوطاً تضخمية، ونشطت 
وهكذا . لعمال، مبا يزيد من معدل البطالةاملضاربة، وآلت إىل اإلفراط يف التكنولوجيا املستغنية عن ا

فإن أسعار الفائدة املنخفضة بتشويهها سعر رأس املال، تنعش االستهالك، وتقلّل نسبة االدخار 
أما التوازن العزيز الذي . اإلمجايل، وختفض نوعية االستثمارات، وختلق قصوراً يف رؤوس األموال

 .فضة فما هو إال حلم من أحالم املنظرينتكون فيه معدالت الفائدة ال مرتفعة وال منخ

إن أسعار الفائدة املرتفعة أو املنخفضة ما هي إال نتائج للسياسات النقدية املقيدة أو احلرة، اليت 
أن ولكن ما الذي يدعو صاحب املشروع أو املمول . يتم تطبيقها من أجل املصلحة الوطنية الكربى
ن مثل هذه السياسات، ملاذا ال توزع املكاسب واخلسائر يكون هو الوحيد الذي يعاين أو يستفيد م

بالعدل بينهما؟ ال شك أن الطريقة الوحيدة اليت ميكن ا حتقيق ذلك هي إبطال الفائدة، وإعمال 
 .املشاركة يف الربح واخلسارة
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د فإذا مل حتسب الفائدة كلفة، بل وزعت النتيجة توزيعاً عادالً بني املنظّم واملدخر، مل ينفر
وبذلك فإن رأس مال املخاطرة . صاحب املشروع وحده بتحمل املخاطرة الكلية يف االستثمار

الضروري جداً للحفاظ على معدل منو معقول، وللحد من التقلبات االقتصادية، ال يواجه تثبيطاً يف 
عدل ذلك أن أمل املدخر يف مكافأة عادلة على مدخراته، قد يكون أعلى من م. االقتصاد اإلسالمي

كما أن . الفائدة، يستحثه على استثمار هذه املدخرات على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة
احلاجة إىل تعويض األثر التآكلي للتضخم، وللزكاة على املدخرات، قد جترب املدخرين على البحث 

شكل عن فرص استثمار يف إطار املشاركة يف الربح واخلسارة، وكذلك فإن غياب مالذ آمن يف 
ودائع ربوية ثابتة وسندات خاصة وسندات حكومية ميكن أن يساعد أيضاً يف زيادة حجم املوارد 
املعبأة لالستثمار ولرأس مال املخاطرة وبالرغم من هذه االعتبارات، إذا فضل املدخر جتنب املخاطرة، 

الل الودائع احلالّة فال حتتاج مدخراته ألن تبقى جممدة، بل من املمكن أن تظل متاحة لالقتصاد من خ
 .املضمونة

وملا كانت املصارف وغريها من املنشآت املمولة تشارك يف املخاطرة، فإن نصيبها يف الناتج 
النهائي للنشاط قد يقلل كثرياً من التمويل الطليق واملضاريب، وهذا ما يساعد على مزيد من الصحة 

أعظم للمشروعات سات املالية إىل حتليل وميكن يف هذه احلالة أن تلجأ املؤس. للنظام االقتصادي
مث . املمولة، وهذا شيء يستحق االهتمام ملا له من أثر طيب على صحة النظام االقتصادي واستقراره

إن موقف املؤسسات املالية األكثر عناية نسبياً عند متويلها للمشروعات، إضافة إىل اخلربة اليت تتيحها 
 بد وأن يرفع مستوى األداء اإلمجايل للتجارات هذه املؤسسات ألصحاب املشروعات، ال

والصناعات، وأن حيقق كفاية أعظم يف ختصيص املوارد، فيكون لذلك كله أثر إجيايب على النمو 
 .االقتةصادي

إن عدم االستقرار يولد الشك، ويكبد االقتصاد تكاليف غري مرغوب فيها، لتأثريه السليب على 
 تولده احلركات الشاردة ملعدالت الفائدة من اضطراب وعدم وما. التخطيط من أجل االستثمار

أما نسب املشاركة يف الربح فال تتغري . استقرار يغيب يف ظل االقتصاد اإلسالمي بغياب هذه املعدالت
تغرياً شارداً، فيمكن لكل من املمول ولصاحب املشروع أن يطمئن إىل حصوله على نصيب عادل من 

ويأخذ اجلو االقتصادي كله يف التحسن، . يت حتددها الظروف االقتصاديةنتيجة العمل النهائية ال
للمشاركة يف املخاطرة بني صاحب املشروع واملمول، ولزيادة توافر رأس مال املخاطرة واالستثمار، 
وللنقصان الكبري يف أموال املضاربة، ولغياب املنافذ الربوية، ولزيادة إسهام املؤسسات املالية يف تقومي 

ومن املمكن أيضاً احلد من عدم االستقرار يف أسعار الصرف نتيجة تقلبات أسعار . اريع العملمش
 .الفائدة، وبذلك يتم توفري مناخ أفضل لتخطيط األعمال والتنبؤ
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  الصحة النقدية

. لن يتأثر عرض النقود مبعدالت الفائدة الشاردة اليت ال ميكن التنبؤ ا، وال باحلاجة إىل تثبيتها
معدالت الفائدة دون رقابة على عرض النقود، أو تنظيم عرض النقود فاملشكلة العنيدة، وهي تثبيت 

فمع غياب معدالت الفائدة اليت ميكن أن . دون رقابة على معدالت الفائدة، سيتم التغلب عليها
يقوم املصرف املركزي بتنظيم عرض النقود حسب احتياجات القطاع احلقيقي  ،تسبب القلق

، لتحقيق هدف الرفاهية العامة، ومعدل )ن(وميكن تنظيم منو . قتصاد، وأهداف اتمع اإلسالميلال
، )ن(وميكن أن يتحقق هذا النمو املستهدف يف . النمو األمثل والواقعي يف سياق االستقرار السعري

روض املضاربة اليت بتوليد النمو املطلوب يف نقود الطاقة العالية، وذلك باملزاوجة بني العجز املايل وق
على أنه قد حيدث توسع يف عرض النقود أكرب أو . مينحها املصرف املركزي إىل املؤسسات املالية

لكن مثل . أصغر من احلجم املنشود، بتأثري عدد من املتغريات اليت يصعب التنبؤ ا أو السيطرة عليها
رى للسياسة النقدية، وال يثري غياب هذه الزيادات أو النواقص ميكن تسويتها مبساعدة األدوات األخ

 .سعر احلسم والسندات احلكومية الربوية أي مشكلة

وتستخدم أرباح النقود املُصدرة، إضافة إىل أمجايل االئتمان املمنوح إىل القطاعني العام واخلاص، 
، لتحقيق أهداف الرفاهية االجتماعية، واستئصال شأفة الفقر، واحلفاظ على معدل عمالة مرتفع

وجيب أال يكون ذلك يف خدمة أصحاب املصاحل املهيمنة وال . وتعزيز العدالة االقتصادية االجتماعية
ويستخدم إمجايل متويل املصارف التجارية لدعم أكرب عدد من املنشآت . أن يسهم يف تركيز الثروة

نظام اإلسالمي على وذا يساعد ال. إلنتاج الطيبات واخلدمات اليت حيتاج إليها أغلب أفراد اتمع
 .احلد من تركيز الثروة، وعلى تلبية احتياجات اتمع بفعالية تفوق فعالية اجلهاز املصريف التقليدي

قد حيدث هذا الربنامج بعض التخفيض يف إنفاق القطاعني العام واخلاص، نتيجة النضباط نفقات 
 :االستهالك واالستثمار، لكن ميكن تعويض ذلك بعدد من امليزات

 أن ذلك يسهم يف حتقيق منو أصح يف عرض النقود؛: األوىل

أنه يقلل، إىل أدىن حد، من الطلب على النقود لتمويل النفقات واملشاريع غري الضرورية : والثانية
 .أو التبذيرية أو املريبة

سع زيعه على نطاق واأنه يؤدي إىل زيادة التدفق التمويلي يف األغراض اإلنتاجية، مع تو: والثالثة
ويساعد هذا . املختلفةمن املنشآت، وحتسني حالة التخصيص بني قطاعات االقتصاد بني أكرب عدد 

على اإلنتاج والتوزيع املناسبني للسلع واخلدمات اليت حتتاج إليها غالبية اتمع، مبا يتفق واخلطة ذات 
 .التوجه األخالقي
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سعار الفائدة وتقلبات اإلنفاق اجلمعي، أن عدم االستقرار االقتصادي، بسبب تغريات أ: والرابعة
 .ميكن احلد منه كثرياً

 .ال شك أن النمو االقتصادي الثابت واملستمر يضفي على االقتصاد بعداً صحياً، ويساعد اجلميع

  االنضباط يف اإلنفاق احلكومي

يصعب حتقيق معدل النمو املنشود يف عرض النقود، إال إذا التزمت احلكومة باألهداف 
بل جيب أن تلتقي مجيع . سالمية، ومل تطبق أي سياسة من السياسات املتعارضة مع هذه األهدافاإل

السياسات احلكومية على حتقيقها، وجيب القضاء على احتكار البائع الواحد، واحتكار القلة يف 
جاهل وال ميكن أن يت. السوق، وعلى التصلّبات البنيوية، أو ختفيضها على األقل ختفيضاً جوهرياً
ما من عبٍد استرعاه : [املسؤولون احلكوميون مسؤوليام حيال الرفاه العام لألمة، قال رسول اهللا 

 .1)(] إال مل جيد رائحة اجلنة*اهللا رعيةً فلم يِحطْها بنصيحة

إن عدم القدرة على التمول الربوي ال بد وأن يؤدي إىل االنضباط يف اإلنفاق احلكومي ويف 
 وإىل تفادي عبء الديون اليت تتراكم كاجلبل على احلكومات، لسهولة الوصول إىل إدارة املشروع،
وميكن ختفيف املشكالت املالية للحكومة، بتحويل نسبة معينة من مجيع الودائع . التمويل الربوي

احلالة يف املصارف التجارية، مقابل رسم خدمة أخف كثرياً من عبء الفائدة الثقيل الذي جيعل 
 أكثر غىن مبواردهم الربوية، والفقراء أكثر فقراً بالضرائب اإلضافية املفروضة عليهم خلدمة األغنياء

تكاليف الفائدة املرتفعة، ومع وذا فإن قدرة احلكومة على التمول بدون تكبدها . للدين العام
 تعزيز التزامها باستثمار املال يف مشروعات ذات أولوية اجتماعية عالية، من شأنه أن يساعد يف

أما القطاع الرئيس الذي سيعاين من الربنامج املقترح فهو قطاع املقترضني . الرفاهية االجتماعية العامة
املتميزين الذين لن يكون بوسعهم الوصول إىل موارد املصارف التجارية مبعدالت تقل كثرياً عن 

 .األرباح اليت حيققوا

 العدالة مع مكافأة خيرة

سالمي فعالً على حتقيق العدالة االقتصادية االجتماعية، بالتقليل من اإلثراء غري إذا ساعد النظام اإل
فكيف إن أدى دوره كذلك . املربر، وباحلد من تفاوت الدخول والثروات، فهو نظام حممود بال ريب

و يف جماالت أخرى عديدة، كتخصيص املوارد واالدخار والتكوين الرأمسايل والكفاية االقتصادية والنم

                                                 
 .نصح، عن معقل بن يسار باب من استرعى رعية فلم ي- كتاب األحكام-البخاري  *

ورواية األكثرين هي . »بالنصيحة«، ورويت »بنصحه« أن األكثرين على أا 127/ 13ذكر يف فتح الباري   )1(
 . املُراجع-األلْيق واهللا أعلم
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واالستقرار؟ وكيف إذا قلل من التوسع النقدي ومن الضغوط التضخمية، فحافظ بذلك على توازن 
 أفضل بني عرض املوارد واستخدامها؟

 .2)(ال ريب أن النظام اإلسالمي حماولة مخِلصة وصادقة صادرة من قلب البلدان اإلسالمية

 

 

 

                                                 
ة   معظم الديانات حرمت الفائدة بسبب ظلمها ومشكالا األخرى، فاليهودية واملسيحية قد أدانتا الربا والفائد)2(

 .كما فعل اإلسالم
كذلك أدرجت اِملشنا املرايب بني الذين ال تقبل شهادم ). 558ص (وقد شبه التلمود املقرض املرايب بالقاتل  

الفائدة «ومل يستخدم الربا مبعناه احلديث . ومل يكن هناك أي متييز بني الربا والفائدة). 558ص (أمام القضاء 
أخذ الفائدة من غري اليهود * مث أجازت اليهودية). 555ص (بوجه عام ، بل كان يعين الفائدة »املفرطة

 ).556ص (» امتيازاً منحه اهللا لإلسرائيلي املؤمن«باعتبار ذلك 
وكان . كذلك املوقف املسيحي جتاه الربا والفائدة مل يكن خمتلفاً، فقد رفض اآلباء اُألول الربا رفضاً شديداً 

). 551ص (» لنقود يف حد ذاته ال يسوغ فرض رسم على استخدامهاأن قرض ا«قرار الضمري الكنسي 
ذرية األفاعي اليت تأكل الرحم الذي «، وحكم على املرابني بأم »زمرة اجلرمية«ووضع أوغسطني الربا يف 

بعدم السماح للمرابني «م قانون 1179وقد صدر عن الس الليتراين الثالث يف ). 550ص (» محلها
ويف ). 551ص (» ول العشاء الرباين، وإذا ماتوا على خطيئتهم فال يدفنون يف مقابر املسيحينياملكشوفني بتنا

 وصل جملس فينا باألمور إىل ذروا، حني حكم الردة على كل من يقول بأن الربا ليس خطيئة 1311عام 
ها القاسي وحينما أصبحت الكنيسة ذاا من أكرب أصحاب املمتلكات واألموال، خففت نقد). 551ص (

بأخذ الفائدة عن «م، عندما مسحت الكنيسة 1830واستمر احلال حىت عام ). 552ص (للربا بالتدريج 
 ).552ص (» القروض املمنوحة للتجار الذين يعملون يف جتارة مرِبحة

يمس إن أرقام الصفحات املذكورة أعاله تشري إىل مقال عن الربا، يف موسوعة الدين واألخالق اليت نشرها ج 
 ).558 -548، ص 12تشارلز سكربنرز صانز بدون تاريخ، الد : نيويورك(هاستنجز 

انظر حممد يوسف الدين، نظريات اإلسالم املعاشية، حيدر أباد، (كذلك أدانت الديانة اهلندوكية الفائدة والربا  
 ).402، ص 2، جـ1950اهلند، املطبعة اإلبراهيمية، 

 . املُراجع-، واهللا أعلم»بار اليهودأح«املقصود باليهودية هنا * 
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א  א
 اال�ـــتـقـــــــــــــال

 

االحنطاط قروناً عديدة، فكان االيار االجتماعي والضعف اللذان يسرا عاش العامل اإلسالمي 
ولوحظ هذا التدهور بوضوح يف . سبيل السيطرة األجنبية، فكانت سبباً يف زيادة التفكّك والتدهور

والتفاوت الفاضح يف الدخل والثروة، والظلم االجتماعي وصاحبه الفقر . كل جوانب حياة املسلمني
لكن هناك حقيقة ال ميكن إنكارها، وهي أن . االقتصادي، والتفسخ االجتماعي، والعجز عن اإلبداع

مجوع املسلمني ترتبط ارتباطاً وثيقاً باإلسالم يف كافة أحناء العامل اإلسالمي، وهي تواقة بكل إخالص 
 .وسيادة اإلسالمإىل صحوة اإلسالم 

 اخلواص الثالث

وإذا ما اختذنا أساساً . إثر قرون االحنطاط تلك، مل يعد تمعنا ذلك الرونق الروحي لإلسالم
للمجتمع اإلسالمي املثايل املعايري املهمة الثالثة اليت أشرنا إليها سابقاً، وهي قوة اخللُق وأواصر األخوة 

الفساد، فإن الدول اإلسالمية تعطي صورة حمزنة، ليست أقل القوية، والعدل الذي ال يتطرق إليه 
 .حزناً من مثيلتها يف بقية أحناء العامل

لقد أصاب الشخصية اإلسالمية تآكل عميق، مما أوجد هوة واسعة بني املسلم يف وصف القرآن 
 ة والفساد والغشفهناك اجلهل واخليان. الكرمي والسنة املطهرة، واملسلم كما هو فعالً يف عامل اليوم

حىت املطالب اإلميانية األساسية، ال جند من يعيشها سلوكاً، والغالبية الكبرية يف . واخلداع واالحنالل
 .اتمع مل تعد تدرك األخالق اإلسالمية واآلداب اليت يطالب ا اإلسالم املسلم

 اإلسالمي اليوم، قد تعاقدت مع إن احلالة االقتصادية االجتماعية املتردية اخلاوية من اإلهلام للعامل
وهناك عدد من املؤسسات االقتصادية، .  التضامن اإلسالمياالحنطاط األخالقي على تقويض أسس

هي مواريث العامل اإلسالمي من املاضي اإلقطاعي واالستعماري، وتتناقض كلها أو بعضها مع 
اعه يسود يف العامل اإلسالمي، كما فاالستغالل االقتصادي جبميع أشكاله وأنو. التعاليم اإلسالمية

. وترى اليأس والبؤس والفقر إىل جانب غطرسة الوفرة. يسود يف أي جمتمع رأمسايل أو إقطاعي
واالحتياجات الدنيا للفقراء من الطعام والكساء والتعليم واإلسكان والنقل والتسهيالت الطبية ال تسد 

والغالبية العظمٰى من اتمع تنفق . فاء يف األرضمبا يؤمن كفايتهم، وحيقق كرامتهم باعتبارهم خل
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ساعات طويلة يف العمل الشاق الستيفاء ضرورياا، فال يبقى لديها فسحة من الوقت، وال قليل 
فائض يف املوائد ميكنها من االستجمام، أو من االرتقاء الفكري واألخالقي، هذا يف الوقت الذي 

لقد . لشيء إال ألجل االنغماس يف الكسل والترف والعربدةيثْري فيه البعض دون جهد يذكر، ال 
أوجد التفاوت االجتماعي االقتصادي هوة بني األغنياء والفقراء، تتسع باستمرار، وتؤدي إىل إضعاف 

ومع أن الزكاة ركن من أركان اإلسالم، إال أن كثرياً من املسلمني . أواصر األخوة اإلسالمية
 أن أغلب احلكومات اإلسالمية مل تعترف بدورها احليوي يف حتسني أوضاع املوسرين ال يؤدوا، كما

الفقراء االقتصادية، وتقوية التضامن اإلسالمي، وحتقيق االستقرار السياسي، أما العدل فهو أبرز 
 أقرب إىل التقوىاخلصائص الثالث، سواء غاب أو ضعف، حىت أن القرآن الكرمي وصفه بأنه 

ويف حني أن ترسيخ العدل الذي ال . 1)( سوى بني الظلم والظلماتول كما أن الرس). 8:5(
يتطرق إليه الفساد هو إحدى الوظائف األساسية للدولة اإلسالمية، أصبح يستهلك وقتاً كبرياً باهظ 
. التكاليف األساسية للدولة اإلسالمية، أصبح يستهلك وقتاً كبرياً باهظ التكاليف وفاسداً غري فعال

من املستحيل أن يظفر الفقراء واملطحونون بالعدالة أمام األغنياء وذوي النفوذ وأرباب ويكاد 
وهذا يحاد ما يسعى إليه اإلسالم، وما طلبه عمر بن اخلطاب ثاين اخللفاء الراشدين من . املناصب

س أن سو بني الناس يف جملسك وجاهك، حىت ال ييأ«والته، حني كتب إىل أيب موسٰى األشعري 
 .2)(»ضعيف من عدِلك، وال يطمع شريف يف حيِفك

 إحياء القيم

لقد كانت حركات اإلصالح نِشطة على الدوام يف العامل اإلسالمي، بالرغم من املعوقات اليت 
ولقد . وضعتها يف طريقة مراكز القوٰى األجنبية واحمللية، اليت وجدت أن إحياء اإلسالم يهدد مصاحلها

ه احلركات اإلصالحية منذ احلرب العاملية الثانية، ومع أا حققت جناحاً متزايداً، إال أا زاد نشاط هذ
ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل أن . العمق إىل قلب اتمع اإلسالميمل تستطع حىت اآلن أن تنفذ يف 

 أصحاب املصاحل اجلهاز احلكومي الذي تسيطر عليه يف أغلب الدول اإلسالمية أقلية علمانية، يدعمها
يف اخلارج والداخل، كان مييل بصفة عامة إىل أن يلعب دوراً سلبياً يف إحياء الدين، وال يويل اإلسالم 

                                                 
صحيح مسلم كتاب ]. (اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة: [ من الظلم حني قاللقد حذر الرسول   )1

  كلمة ظلمات يفوقد استخدم رسول اهللا ). الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم، عن جابر بن عبد اهللا
والظلمات مجع ظلمة، فهي إذن طبقات عديدة من الظالم، تؤدي يف النهاية إىل العتمة املطلقة، وهو . احلديث

 .40، اآلية 24ما وضحه أيضاً القرآن الكرمي يف سورة النور 
 -انظر أبا يوسف . هذا بعض كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أيب موسى األشعري أحد والته  )2(

 .117، ص )ه1352القاهرة، املطبعة السلفية، (راج كتاب اخل
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 .إال كالماً بكالم

ويف حني أن األسرة، باعتبارها املؤسسة اإلنسانية األساسية، ال تزال على حاهلا، إال أا مل تعد 
ن اآلباء أصبحوا غري قادرين على إجناز واجبام الطبيعية، نتيجة فاعلة يف دورها يف تربية األطفال، أل

وكذلك املسجد، مع أنه مستمر يف وضعه كمؤسسة يف اتمع . جهلهم باآلداب اإلسالمية
اإلسالمي، أصبح غري قادر على النهوض بدوره الطبيعي يف بناء الشخصية، لنقصان تعليم اإلمام، 

وصار نظام التعليم غري قادر على ملء الفراغ، . عية وغري املُلْهمةولفقره واخنفاض مكانته االجتما
علماين : بسبب التراث االستعماري وغري اإلسالمي يف تقسيم املعرفة تقسيماً مصطنعاً إىل قسمني

وأنتج هذا النظام التعليمي جمموعة عصرية متعلمة، لكنها جتهل اإلسالم وِقيمه، وجمموعة . وديين
وعجزت . م العلوم العصرية، ومل يكن بوسعها أن تنهض بدور فعال يف اتمعمتدنية مل تتعل

 .اموعتان عن أن تتصل كل منهما باألخرى اتصاالً مفيداً إلصالح اتمع اإلسالمي

لذا تتطلب األمة اإلسالمية حتوالً كامالً، ال ميكن حتقيقه مبجرد بعض التغيريات التجميلية يف 
بل يقتضي ذلك رفع مستوى اإلنسان املسلم، وإصالح كافة . تمع أو االقتصادبضعة قطاعات من ا

وهذا التحول الشامل صعب، لكن ال غٰىن عنه، وال . جوانب اتمع اإلسالمي، االقتصادية والسياسية
فإن احلكمة والتعقل مها . ميكن حتقيقه خالل مدة قصرية باستخدام القوة أو العنف أو النظام القسري

ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة : التحول اإلسالمي، قال تعاىل خماطباً رسوله الكرميعماد 
 احلسنة، وجاِدلْهم باليت هي أحسن، إن ربك هو أعلم ِبمن ضلَّ عن سبيله، وهو أعلم باملهتدين

ق، وهو أمر ، فالقوة والقسر ال ميكنهما أن يكسبا القلوب، وال أن يؤديا إىل تغيري اخللُ)125:6(
وال يتحقق هذا التحول إال بالتزام . اإلسالمية اليت دعا إليها رسول اهللا » الثورة«جوهري لـ

 .احلكومات اإلسالمية التزاماً صادقاً، وقيامها بدور نِشط يف هذا اال

ن فمما ال غٰىن عنه على اإلطالق، يف هذه املرحلة األولية، هو أن توقَد احلكومات اإلسالمية م
جديد شعلةً التزامها اإلسالمي، يف الوقت الذي تستمر فيه احلركات واملنظمات اإلسالمية يف لعب 

وعلى هذه احلكومات أن تتخذ كافة اإلجراءات املناسبة للسمو . دورها اإلجيايب يف إحياء اإلسالم
لتعليمي، بالوعي األخالقي للمجتمع، وإصالح كافة املؤسسات غري اإلسالمية، وأسلمة النظام ا

واالستفادة من مجيع وسائل االتصال اجلماهريي املتاحة لتعليم الناس أحكام اإلسالم، وحتسني 
 .أخالقهم العملية وفقاً لقانون األخالق اإلسالمي

وينبغي متكني األسرة واملسجد من النهوض بدورمها الذي ال غٰىن عنه، باعتبارمها من مؤسسات 
اآلباء حنو التعاليم اإلسالمية، وتدريبهم التدريب  بإعادة توجيه بناء األخالق، وال يتم ذلك إال

وال بد من إحياء نظام الزكاة . املناسب، ومنح عائد إنساين إلمام املسجد ورفع مرتلته االجتماعية
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والعشر لتقوية التضامن اإلسالمي، كما ال بد من توفيق السلوك اإلنفاقي واالدخاري لألغنياء 
وهناك عدد كبري من اإلصالحات األخرٰى املطلوبة يف حقول خمتلفة . عاليم اإلسالميةالتوالفقراء مع 

يف اتمع اإلسالمي يف اقتصاد واحلكم دف القضاء على الفساد واالستغالل وتدعيم العدالة 
 .واإلنصاف، إذ بدون ذلك كله ال ميكن حتقيق أهداف اإلسالم، بل تظل جمرد أمل

 تصرفت بال إخالص قليب كامل، واكتفت باختاذ إجراءات سطحية، وال جناح للحكومات إذا
إن عليها أن تتصرف حبزم وإصرار . ومل تستخدم روادع قوية للمخالفات، ارتكبها الرفيع أو الوضيع

وحىت ولو كان الوقت الذي . وتصميم، مبا يتفق والربامج احلسنة اإلعداد القصرية والطويلة األجل
ء وقتاً طويالً، إال أن اهلدف النهائي جيب أن يكون واضحاً منذ البداية، كما ستستغرقه عملية اإلحيا

 .جيب حتديد الطرق باجتاه اهلدف

 إصالحات النظام املصريف

إن إقامة النظام النقدي واملصريف اإلسالمي ال حتتاج مع ذلك إىل انتظار حتقيق اتمع اإلسالمي 
ملشاركة اإلسالمي ال يتطلب بالضرورة بيئة إسالمية كاملة، بل ذلك ألن نظام ا. املثايل الواعي أخالقياً

لكن وجود البيئة اإلسالمية الواعية أخالقياً . ميكن تطبيقه بنجاح حىت يف البلدان غري اإلسالمية
 .واملتجهة إىل العدالة مما يقوي النظام، وميكّنه من محل مثار أطيب وبوفرة أعظم

نظام النقدي واملصريف الرأمسايل التقليدي السائد حالياً يف العامل ومن اخلطأ مع ذلك االنتقال من ال
فهذه احملاولة رمبا . اإلسالمي إىل النموذج اإلسالمي العادل بضربة واحدة، أو خالل مدة قصرية جداً

مث لإلسالم، فعملية االنتقال يتعني أن تكون تدرجيية خنق النظام كله، وتسبب ضرراً عظيماً لالقتصاد، 
وجيب أن تصاحبها إصالحات أخرى يف . ى مراحل خالل مدة كافية ال تطول بال سبب مشروعوعل

وال شك يف مشروعية هذا االنتقال التدرجيي، ألن اإلسالم كما أشرنا سابقاً، قد أمر بالتفاهم . اتمع
وقد .  القدوة من نفسه فشجع التدرجواحلكمة يف تطبيق التعاليم اإلسالمية، كما أعطى الرسول 

 .3)(أيد هذه االستراتيجية التدرجيية تأييداً قوياً جملس الفكر اإلسالمي يف الباكستان يف تقريره

 

 

 

                                                 
، ص )1980حكومة الباكستان، : إسالم أباد( تقرير جملس الفكر اإلسالمي، بشأن إلغاء الفائدة من االقتصاد )3(

25- 26. 
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 اخلطوات املختلفة

هناك حاجة الختاذ عدد من اخلطوات، إىل جانب اإلصالح االجتماعي االقتصادي للمجتمع 
وهاكم بعض . لنظام اإلسالمياإلسالمي، وذلك لتحويل النظام النقدي واملصريف التقليدي إىل ا

 :اخلطوات املهمة يف هذا الصدد

جيب إعالن عدم مشروعية الفائدة، وإعطاء فترة إمهال يتسامح خالهلا بوجودها على  -1
. أا شر ال بد منه، ولكن بعد انقضائها جيب إلغاؤها من كافة الصفقات الداخلية

خاصة تلك القوانني املتصلة وتدخل تعديالت مناسبة على كافة القوانني ذات العالقة 
باملؤسسات املالية والشركات حبيث تراعي هذا اخلطر، كما تراعي االحتياجات 

ويقتضي األمر كذلك سن تشريع خاص باملضاربة . املختلفة لالقتصاد اإلسالمي
وهناك أمر آخر له أمهيته، وهو . والشركة كشكلني من أشكال تنظيم املشروعات

 ذات العالقة بعملية املراجعة احلسابية للتقليل من سوء إصالح كافة التشريعات
 .ممارسات اإلدارة وملعاملة املستثمرين معاملة عادلة

القروض يف اإلقطار اإلسالمية زيادة كبرية، لتغيري طابع / زيادة نسبة رأس املال  -2
شركات ويطلب من كافة املنشآت، سواء كانت . اد على القروضماالقتصاد يف االعت

ة أو شركات أشخاص أو منشآت فردية، دون أن تزيد تدرجيياً نسبة رأس ماهلا مسامه
يف متويلها الكلي، وأن تقلل من اعتمادها على القروض إىل احلد الذي ميكن عنده 

وإذا ما . حاجاا من رأس املال العادي، الثابت والعامل، من أمواهلا اخلاصةاستيفاء 
ىل شركات مسامهة، وجب تشجيع هذا اقتضى ذلك حتويل الشركات الكبرية إ

ولئن كان اهلدف البعيد املدٰى لكافة املنشآت هو التمويل . التحويل وتسهيله
باملشاركة، إال أنه يسمح هلذه املنشآت بالوصول احملدود إىل أساليب متويلية بديلة 

 .كالتأجري واملراحبة والبيع اإلجياري

ذلك أن وجود .  اإلسراع ذه العمليةإن إصالح النظام الضرييب يساعد دون شك على -3
نظام ضرييب غري رشيد يحول حىت األرباح املكتسبة بطريق سليمة إىل نقود سوداء، 
فبدالً من اجتذاا إىل استخدامات منتجة من خالل زيادة رأس املال واالحتياطيات، 

 .تلجأ إىل اهلروب وإىل االستهالك التبذيري، وهو ما يستنكره اإلسالم

إن زيادة رأس مال املشاركة على مستوى االقتصاد كله يساعد يف تعبئة األموال  -4
الراكدة، بتزويد املستثمرين، خاصة من ميقت الربا منهم، ِبفُرص الستخدام مدخرام 
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. وهلذا أثر يف نشر ملكية املنشأة يف اتمع، واحلد من تركيز الثروة. استخداماً منتجاً
ة األخرى املتممة هلذه اخلطوة، هي إعادة تنظيم سوق األسهم على أن اخلطوة الضروري

على أساس إسالمي غري مضاريب، حبيث تتغري قيم األوراق واألسهم تغرياً رشيداً، طبقاً 
ملا متليه العوامل االقتصادية، وليس على أساس متقلب، حتت تأثري قوى املضاربة غري 

 .الرشيدة

للتسعري التجاري، ومن مث للمشاركة يف الربح القابلة كافة مشاريع القطاع العام  -5
واألسهم اليت . واخلسارة، يتم حتويلها إىل وضع خيفف من عبئها على اخلزانة العامة

تصدر ذه الطريقة يفضل مبادلتها بالسندات الربوية اليت باعتها شركات القطاع العام 
 وتتخذ الترتيبات .أو احلكومة إىل القطاع اخلاص، مبا يف ذلك املؤسسات املالية

. املؤسسية لتقدمي مساعدة ذات معىن هلؤالء الذين ليس بوسعهم حتمل األسعار الواقعية
وهذا ما جيعل من الضروري إحياء مؤسسيت الزكاة والعشر بطريقة منظمة تنظيماً 

 .مالئماً

يتعني إزالة الفوائد من مؤسسات االئتمان املتخصصة اليت تشرف عليها احلكومة،  -6
وال يستلزم ذلك بالطبع تقدمي قروض بال . يف قطاعات خمتلفة من االقتصادوتعمل 

فوائد دون مشاركة يف األرباح واخلسائر، ألن هذا معناه إتاحة أموال جمانية هلؤالء 
فهذه . احملظوظني، وينجم عنه اإلسراف يف استخدام هذا التسهيل وتركيز أعظم للثروة

يرها هذه املؤسسات هي أمانة اجتماعية، واستخدامها املوارد الرأمسالية النادرة اليت تد
 .بكفاية طبقاً للتعاليم اإلسالمية ميثل واجباً اجتماعياً

يتم التحويل التدرجيي لكافة املؤسسات املالية الربوية، بغض النظر عما إذا كان منشأ  -7
واستثناء أي . هذه املؤسسات حملياً أو أجنبياً إىل مؤسسات مشاركة يف األرباح

. مصرف من املصارف حىت لو كان أجنبياً ميكن أن يؤدي إىل ختريب النظام كله
والطريق األفضل إلجناز هذا التحول هو متكني مجيع املؤسسات املالية من ختفيض 

الربوية بنسبة معينة، وزيادة أصوهلا ) موجوداا ومطاليبها(أصوهلا وخصومها 
 مقابلة، حىت يتم التحول الكامل خالل وخصومها املشاِركة يف الربح واخلسارة زيادة

وقد يسمح، يف املرحلة األولية، للمؤسسات املالية بأن تلجأ . عدد متفق عليه من السنني
بنسبة أكرب إىل األساليب البديلة، بشرط أن يكون هناك ضمان بأن تقل أمهيتها 

شركة ايد أشكال استثمارية أفضل كاملضاربة والتدرجيياً، وحيل حملها بشكل متز
وقد ال يكون كافياً أن تزال الفائدة من معامالت املؤسسات . واألوراق املالية واألسهم
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را الشاملة للتأكد من أا تساهم ظاملالية، بل قد يكون ضرورياً بنفس القدر حتويل ن
ال تزيد حدة مسامهة إجيابية يف حتقيق أهداف اإلسالم االقتصادية االجتماعية، ومن أا 

 .الت االجتماعية واالقتصادية املوجودةاالختال

جيب الشروع يف إنشاء عدد من املؤسسات املالية املساعدة، لتسهيل توظيف أموال  -8
وميكن أن تضم تلك املؤسسات . القطاع اخلاص، ودعم عمليات املصارف التجارية
أو مصارف مبا يف ذلك شركات . أمناطاً خمتلفة من املؤسسات املالية غري املصرفية

الستثمار، واالحتادات االئتمانية، واجلمعيات التعاونية، وأصحاب رؤوس أموال ا
وتلعب هذه املؤسسات يف . املخاطرة، وعدد آخر من مؤسسات إدارة االستثمارات

اإلطار اإلسالمي دور الوسيط يف مساعدة املدخرين على إجياد طرق مرحبة ملدخرام أو 
. يع على العثور على أموال لتوسيع منشآماستثمارام، ومساعدة أصحاب املشار

األوراق ) بورصات(وتقوم هذه املؤسسات باالشتراك مع املصارف التجارية ومصافق 
املالية بعد إصالحها بتأمني املكونات الرئيسة لسوق مالية أولية وثانوية وفعالة يف 

 املتخصصة إنشاء املؤسسات االئتمانيةوقد يكون من الضروري . االقتصاد اإلسالمي
 .وهيئة مراجعة االستثمار وهيئة التأمني على الودائع

ويتعني أال تبذل أي حماولة لإللزام . وهذه اخلطوات ضرورية لتأسيس النظام املصريف اإلسالمي
وتتطلب عملية التحول خربة املؤسسات املالية، ومنشآت األعمال، كما . بتحقيق اهلدف على الفور
ن املشكالت الفنية والتعديلية غري املتوقعة واليت ال بد من ظهورها خالل تتطلب أيضاً حل العديد م

وستواجه هيئة التأمني على الودائع مشكالت بسبب االفتقار إىل اخلربة واملعرفة يف . عملية التحول
وجتدر اإلشارة إىل أن البطء مع الثبات خري من . جمال التأمني على الودائع يف األقطار اإلسالمية

ة مع الفشل، وإىل أن جناح احملاولة يثبت قوة املبادئ اإلسالمية، يف حني أن أي إخفاق ال بد العجل
 .وأن يضر بسمعة اإلسالم

 العائق الرئيس

طريق التحول اإلسالمي هو الديون الربوية الثقيلة الداخلية واخلارجية على العائق الرئيس يف 
من دين القطاع العام املفرط يستغرق وقتاً طويالً، وختلص اتمع اإلسالمي . معظم الدول اإلسالمية

وال ميكن أن يتم بدون إصالح شامل للجهاز احلكومي كله، وبدون التقليل إىل أدىن د ممكن من 
وقد ال . وهذا يتطلب التزام احلكومة املخلص وتضحية الناس وتعاوم. كافة أشكال الفساد والتبذير

د عندئذ من إيقاظ وعيهم األخالقي واختاذ اإلجراءات الرامية إىل يرغب الناس يف هذه التضحية، فال ب
تغيري منط احلياة يف ضوء التعاليم اإلسالمية، ودفع األغنياء واألقوياء إىل بذل التضحيات الالزمة 
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إلحياء اإلسالم، مع مجوع الفقراء وأبناء الطبقة املتوسطة الذين هم أكثر استعداداً لذلك على وجه 
 .العموم

ب حتويل الدين الداخلي املترتب على احلكومة حيال القطاع اخلاص، إىل ترتيب يقوم على وجي
املشاركة يف األرباح، وذلك إىل املدى املمكن واملنشود، وباألسلوب املقترح يف اخلطوة اخلامسة من 

ترتب على أما الدين امل.  فيسدد أو يستهلك يف آجاله احملددة*أما رصيد هذا الدين. عملية االنتقال
وأما استدانة احلكومة من . احلكومة حيال الفقراء، والذي مل يتحول إىل مشاركة فيتعني سداده

من ودائعها احلالة، فتعاجل باألسلوب املقترح يف موضع آخر % 25املصارف التجارية اليت تصل إىل 
نامج يتفق عليه من ودائعها احلالّة فيسدد طبقاً لرب% 25وما زاد على نسبة الـ. من هذا الكتاب

أما دين احلكومة من األغنياء، والذي مل يتحول إىل مشاركة فيتحول قرضاً بدون فوائد، . الطرفان
ويعين ذلك فرض ضريبة على األغنياء، مبقدار الفائدة اليت يتخلون عنها يف هذه . ويرد يف استحقاقه

استجابةً ملا ورد يف القرآن الكرمي القروض، وعليهم أن يرضوا ذه التضحية، بروح املؤمن احلقيقي، 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم : 278يف سورة البقرة اآلية 

 أصل الدين يف استحقاقه، قد يكون أمراً صعباً على احلكومة، ما مل تأخذ غري أن استهالك. مؤمنني
وقد تعودت أغلب . ياً عليها يف كافة الظروفنفسها بانضباط مايل، وتعترب ذلك واجباً أخالق

احلكومات، مبا يف ذلك حكومات الدول اإلسالمية، على االستدانة لسداد ديوا اليت حان أجلها، 
فإن رأت احلكومة اإلسالمية أن سداد دينها يترتب عليه . فتظل الديون املستحقة آخذة يف ازدياد

رر باالقتصاد، فلها أن تعيد جدولة الدين، ولكن يف خفض إنفاقها خفضاً كبرياً حبيث يلحق الض
 .احلدود الضرورية دون جتاوز

أما الدين اخلارجي فيبقى مشكلة قائمة، فإن املترتب منه على بعض الدول اإلسالمية مرتفع لسوء 
وهلذا فإن . احلظ إىل مستويات غري مرغوبة، وأن قسماً كبرياً منه كان لتمويل نفقات غري إنتاجية

مرتفع، إذا ما مت التعبري عنه يف صورة نسبة ) أصل الدين+ مدفوعات الفائدة ( خدمة الديون عبء
مئوية من صادرات السلع واخلدمات، أو من إمجايل الناتج الوطين، ولو أنه مل يرتفع ما ارتفع إليه يف 

. ر ال مفر منهوالفائدة املستحقة على هذه القروض تدفع على أا ش. 4)(بعض الدول النامية األخرى
لكن على . ورمبا تدعو الضرورة إىل االقتراض يف املستقبل لتفادي التأثري السليب على النمو االقتصادي

الدول اإلسالمية املعنية أن تشعر بالتزامها االقتصادي واألخالقي بأن ال تقترض إال ما ال بد منه، طبقاً 

                                                 
 . املُراجع-وهو ما مل يكن حتويله إىل مشاركات  *

 مع امللحق، 1983 -1982 للدول النامية، طبعة جداول الديون الدولية، الدين اخلارجي: البنك الدويل )4(
 .م1984، »النظرة االقتصادية العاملية« يف صندوق النقد الدويل 38 -35واجلداول 
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فكلما كبر . حفاظ على استقالل الدول اإلسالمية، وذلك ال غىن عنه لل5)(ملا نص عليه القرآن الكرمي
حجم الدين زاد إحكام الفخ، وتقلصت حرية الدول اإلسالمية يف اختاذ سياسات مستقلة وطنية 

 .ودولية ختدم مصلحتها الكربى والشاملة

على الدول اإلسالمية املعنية أن تستهلك بالتدريج غاية ما تستطيع من ديوا اخلارجية احلالية 
على سياسات وإذا ما أديرت اقتصادات البلدان اإلسالمية بأمانة وفاعلية، بناًء . ل مدة معلومةخال

نقدية ومالية ودخلية صحية، تنتجها حكومات ملتزمة بالنظام االقتصادي اإلسالمي، فليس هناك ما 
تثماري مالئم لتدفق وإذا ما هيئ مناخ اس. حيد من قدرا على تقليل اعتمادها على القروض اخلارجية

رأس املال األجنيب، أمكن جذب كميات متزايدة من رأس مال املشاركة، وختفيض كمية القروض 
ولتوفري هذا املناخ االستثماري، ال يكفي فقط ختفيف عبء الضرائب أو تقدمي . الربوية بنسب كبرية

 وهو توفري مناخ اقتصادي فهناك أمر أكثر أمهية. ضمانات بإعادة رأس املال واألرباح إىل اخلارج
صحي، يعتمد اعتماداً كبرياً على ظروف سياسية مستقرة، وعلى سياسات اقتصادية سليمة توحي 

وكلما طالبت املدة اليت تستغرقها الدول اإلسالمية يف توفري هذا . بالثقة للمستثمرين احملليني واألجانب
 .ها اخلارجيةاملناخ، طالت املدة اليت حتتاج إليها للحد من مديونيت

وستظل كافة املعامالت الدولية العادية تتم على أساس الفائدة، إىل أن تتحرر الدول اإلسالمية 
وال ميكن أن يتم . منها، بتوسيع عالقاا فيما بينها، وبإقامة ترتيب مشترك مع البلدان غري اإلسالمية

ومع أن . ية احتياجاا املتبادلةذلك ما مل تصبح اقتصادات الدول اإلسالمية قوية وقادرة على تلب
اإلسالمية غري قوية يف الوقت احلاضر، إال أا توسعت العالقات االقتصادية املتبادلة بني الدول 

وميكن دعم هذا التوسع بزيادة التعاون والتمويل املشترك للمشروعات . وتعززت يف السنوات األخرية
 .، ومتكينها من الوفاء باحتياجاا املتبادلة بقدر اإلمكاناليت من شأا زيادة نسبة التكامل فيما بينها

 

                                                 
إمنا حرم عليكم يف اآلية القرآنية املشار إليها، ذُكرت حمرمات حمددة ال تباح إال يف ظروف الضرورة امللحة   )5(

 أُِهلَّ به لغري اهللا، فمن اضطُر غري باٍغ وال عاٍد فال إمث عليه، إن اهللا غفور امليتة والدم وحلم اخلرتير، وما
، )115:16، 145:6، 3:5: انظر مثالً(وهناك آيات أخرى باملعىن نفسه ). 173: سورة البقرة(، رحيم

 على ترتيبات وبالقياس ميكن تطبيق مبدأ الضرورة على الفائدة اليت تدفع للدول اليت ال ميكن االتفاق معها
 .بديلة
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 אא
 ربا يف القرآن واحلديث والفقهال

 

  الربا يف القرآن–أوالً 

 ):39سورة الروم (اآلية األوىل حسب ترتيب الرتول 

1-  وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا، وما آتيتم من زكاٍة تريدون
 . وجه اهللا فأولئك هو املُضِعفون

 ):161سورة النساء (ثانية اآلية ال

2-  هوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهموأخذهم الربا وقد ن
 .عذاباً أليماً

 ):130سورة آل عمران (اآلية الثالثة 

3- يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة، واتقوا اهللا لعلكم تفلحون. 

 ):281 – 275ورة البقرة س(املوضع الرابع 

4-  ه الشيطان من املس، ذلكالذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخطب
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فله . بأم قالوا إمنا البيع مثل الربا، وأحل اهللا البيع وحرم الربا

ميحق اهللا الربا ويريب * ا خالدونما سلف، وأمره إىل اهللا، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيه
وآتوا إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الصالة * الصدقات، واهللا ال حيب كل كفار أثيم

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما * الزكاة أجرهم عند رم وال خوف عليهم وال هم حيزنون
ذنوا حبرب من اهللا ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس فإن مل تفعلوا فا* بقي م الربا إن كنتم مؤمنني

وإن كان ذو عسرة فَنِظرةٌ إىل ميسرة، وأن تصدقوا خري لكم * أموالكم ال تظلمون وال تظلمون
واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل اهللا، مث توفَّى كل نفس ما كسبت وهم ال * إن كنتم تعملون

 .يظلمون
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 ث الربا يف احلدي-ثانياً 

  عام-1

 آكلَ الربا وموكله، وكاتبه، لَعن رسولُ اهللا «: عن جابر رضي اهللا  عنه قال )1(
، رواه مسلم يف كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا »هم سواء«: وشاهديه، وقال

 .وموكله، ورواه الترمذي وأمحد يف مسنده

  خطب النيب) من حديث طويل عن حجة رسول اهللا (عن جابر بن عبد اهللا  )2(
وربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد املطلب فإنه : [وقال

، 19 كتاب احلج، باب 147، رقم 889، ص 2رواه مسلم جـ]. موضوع كله
 .، وأمحد يف مسندهحجة النيب 

درهم ربا يأكله : [قال رسول اهللا «: وعن عبد اهللا بن حنظلة غسيل املالئكة قال )3(
 .رواه أمحد والدارقطين]. م، أشد من ستة وثالثني زنيةالرجل، وهو يعل

من نبت حلمه من «: وقال: عن ابن عباس وزاد» شعب اإلميان«ورواى البيهقي يف 
 .»السحت فالنار أوىل به

 .2825، رقم 2824، ص 2مشكاة املصابيح، كتاب البيوع، باب الربا، جـ

لةَ أُسري يب على قوم، بطوم أتيت لي: [وعن أيب هريرة، قال، قال رسول اهللا  )4(
: كالبيوت، فيها احليات ترى من خارج بطوم، فقلت، من هؤالء يا جربيل؟ قال

 .رواه أمحد، وابن ماجه يف كتاب التجارة، باب التغليظ يف الربا]. هؤالء أَكَلَةُ الربا

سرها أن الربا سبعون جزءاً، أي: [قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال )5(
 .»شعب اإلميان«رواه ابن ماجه والبيهقي يف ]. ينكح الرجل أمه

لَيأِتين على الناس زمان ال يبقى أحد إال أكل : [ قالعن أيب هريرة، عن رسول اهللا  )6(
رواه أمحد وأبو داود، . »من غُباره«: ، ويروى]الربا، فإن مل يأكله أصابه من بخاره

، 765، ص 2، والنسائي، وابن ماجه، ج)ب الشبهاتكتاب البيوع، باب يف اجتنا(
، ص 2، والبيهقي يف سننه، جـ11، ص 2، واحلاكم يف املستدرك، جـ2278ص 

276. 

أربعة حق على اهللا أن ال يدخلهم اجلنة وال يذيقهم نعيمها، «: عن أيب هريرة مرفوعاً )7(
، احلاكم يف »يهمدمن اخلمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغري حق، والعاق لوالد
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 .37، ص 2املستدرك، كتاب البيوع، جـ

  ربا النسيئة-2

البخاري يف صحيحه، كتاب رواه ] ال ربا إال يف النسيئة: [ قالعن أسامة أن النيب  )1(
وعن عبد اهللا بن أيب يزيد، ). 93، ص 3جملد (البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساًء 

، ]إمنا الربا يف النسيئة: [ قالمة بن يزيد، أن النيب أخربين أسا: أنه مسع ابن عباس يقول
كتاب املساقاة، باب ) 104 و12، رقم 1218، ص 3جملد (رواه مسلم يف صحيحه 

 .، رواه مسلم والنسائي]ال ربا فيما كان يداً بيد[بيع الطعام مثالً مبثل، روواه النسائي 

، *]كثر فإن عاقبته تصري إىل قُلّإن الربا وإن : [قال رسول اهللا : وعن ابن مسعود قال )2(
، »شعب اإلميان«، والبيهقي يف )كتاب التجارة، باب التغليظ يف الربا(رواه ابن ماجه 

 .37، ص 2وأمحد يف مسنده واحلاكم يف املستدرك، جـ

إذا أقرض أحكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً : [قال رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال )3(
، سنن ]لى دابة فال يركبها، إال أن يكون بينه وبينه قبل ذلكفال يقبلها، أو حمله ع

 .كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا. 32 ص 2البيهقي جـ

، رواه البخاري يف ]إذا أقرض الرجل الرجل فال يأخذ هدية: [ قالوعنه، عن النيب  )4(
 .، وانظر مشكاة املصابيح»املنتقى«هكذا يف » تارخيه«

: قدمت املدينة، فلقيت عبد اهللا ابن سالم، فقال«: ة بن أيب موسى، قالوعن أيب برد )5(
إنك بأرض فيها الربا فاٍش، فإذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك محل تنب، أو 

 رواه البخاري، وانظر املشكاة. »محل شعري، أو محل قت فال تأخذه فإنه ربا

 جر منفعة فهو وجه من وجوه كل قرض: [ أنه قالعن فضالة بن عبيد صاحب النيب  )6(
 .32، ص 5 موقوف، سنن البيهقي جـ-]الربا

  ربا الفضل-3

  اخلطاب رضي اهللا  عنه أن آخر ما نزلت آية الربا، وأن رسول اهللا وعن عمر بن )1(
 .قُبض ومل يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة، رواه ابن ماجه، والدارمي

ال تبيعوا الذهب : [قال رسول اهللا : وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال )2(
بالذهب إال مثالً مبثل، وال تِشفُّوا بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق بالوِرق إال مثالً 

                                                 
 . املُراجع-القليل: القُلّ *
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البخاري، (متفق عليه ] مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منها غائباً بناجز
 ).سائي وأمحد يف مسندهكتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، ومسلم والترمذي والن

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، : [قال رسول اهللا : وعن عبادة بن الصامت قال )3(
والبر بالبر، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثالً مبثل، سواء بسواء، يداً 

سلم، رواه م]. بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد
، كتاب املساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق 81، رقم 1211، ص 3جـ

 .نقداً؛ ورواه الترمذي

الذهب بالذهب، : [قال رسول اهللا : قال وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه )4(
لفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثالً مبثل، وا

، 3رواه مسلم جـ] يد، فمن زاد أو استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواءيداً ب
 .؛ وأمحد يف مسنده82، رقم 1211ص 

فجاءه بتمر .  استعمل رجالً على خيربوعن أيب سعيد، وأيب هريرة، أن رسول اهللا  )5(
ع من إنا لنأخذ الصا! ال واهللا يا رسول اهللا: قال] أكُلُّ متر خيرب هكذا؟: [جنيب، فقال

 بالدراهم، مث ابتع  اجلمعِبع! ال تفعل: [فقال. هذا بالصاعني، والصاعني بالثالث
البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد ]. ويف امليزان مثل ذلك: [وقال] بالدراهم جِنيباً

 .بيع متٍر بتمٍر خري منه، ومسلم والنسائي

من أين : [ين، فقال له النيب  بتمر برجاء بالل إىل النيب : وعن أيب سعيد، قال )6(
أوه، عني الربا، : [كان عندنا متر رديء، فبعت منه صاعني بصاع، فقال: قال] هذا؟

]. عني الربا، ال تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري، فبع التمر ببيٍع آخر مث اشتِر به
 .مسلم، كتاب املساقاة، باب الطعام مثالً مبثل، وأمحد يف مسنده

عشر ديناراً فيها ذهب اشتريت يوم خيرب قالدة باثين «:  أيب عبيد، قالوعن فضالة بن )7(
:  فقالوخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثين عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنيب 

رواه مسلم كتاب املساقاة، باب بيع القالدة فيها خرز وذهب، ] ال تباع حىت تفَصل[
 .والترمذي والنسائي

من شفع ألخيه شفاعة، فأهدى له : [ قالي اهللا عنه عن النيب وعن أيب أمامة رض )8(
رواه أمحد وأبو داود، ويف إسناده ] هدية، فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا

 .861 رقم 172مقال من كتاب بلوغ املرام كتاب البيوع، باب الربا، ص 

 205



، ص 4، كرت العمال، جـ]رباغَبن املُسترِسل : [ قالعن أنس بن جابر عن النيب  )9(
 كتاب البيوع، الباب الثاين، الفصل الثاين، روه البيهقي والسيوطي يف 398، رقم 45

 .اجلامع الصغري، كلمة غنب

كرت العمال، ] الناجش آكل ربا ملعون: [ قالعن عبد اهللا بن أيب أوىف عن النيب  )10(
ي، كتاب ، ابن حجر العسقالين يف فتح البار)طب (395 رقم 42، ص 4جـ

البيوع، باب النجش؛ والسيوطي يف اجلامع الصغري، كلمة الناجش؛ وكرت العمال؛ 
 .والطرباين يف الكبري

  الربا يف الفقه-ثالثاً

  املذاهب األربعة-1

خالصة وافية الجتهادات » الفقه على املذاهب األربعة«يعترب كتاب عبد الرمحن اجلزيري 
ونورد . حيظى الكتاب بتقدير كبري، ويعترب حجة يف موضوعهو. املذاهب الفقهية األربعة الكربى

 .فيما يلي بعض املقتطفات ذات العالقة من هذا الكتاب مبوضوع الربا

 تعريف وتصنيف

 (...).الربا هو من البيوع الفاسدة املنهي عنها ياً مغلظاً، ومعناه يف اللغة الزيادة 

. ين املتجانسني من غري أن يقابل هذه الزيادة ِعوضأما يف اصطالح الفقهاء فهو زيادة أحد البدلَ
 :1)(وينقسم إىل قسمني

ما : ، ومثال ذلك»تأخري الدفع«ربا النسيئة، وهو أن تكون الزيادة املذكورة يف مقابلة : األول
بإردب ونصف يدفعهما يف زمن الصيف، فإن نصف إذا اشترى إردبا من القمح يف زمن الشتاء 

زاد يف الثمن مل يقابله شيء من املبيع، وإمنا هو يف مقابل األجل فقط، ولذا مسي بربا اإلردب الذي 
 .النسيئة أي التأخري

ربا الفضل، وهو أن تكون الزيادة املذكورة جمردة عن التأخري، فلم يقابلها شيء، وذلك : الثاين
 وكَيلة من ِجنسه مقايضةً، بأن استلم كل من البائع واملشتري كلما اشترى إردبا من القمح بإردب

                                                 
ربا الفضل، ومنه ربا القرض، كأن يقرضه عشرين جنيهاً : ولاألينقسم الربا إىل ثالثة أقسام، : الشافعية قالوا  )1(

بشرط أن يكون له منفعة، كأن يشتري سلعته، أو يزوجه ابنته، أو يأخذ منه فائدة مالية، وحنو ذلك، كما 
لقمح، ربا اليد، ومعناه أنه يبيع املتجانسين، كا: الثالث. ربا النسيئة وهو املذكور: الثاين. تقدم يف البيع الفاسد

 .)هذه احلاشية جزء من النصوص املقتبسة عن اجلزيري (-من غري تقابض
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 .وكما إذا اشترى ذهباً مصنوعاً ِزنته عشرة مثاقيل بذهب مثله قدره اثنا عشر مثقاالً. ماله

 ربا النسيئة

وقد ثبت . ال خالف بني أئمة املسلمني يف حترمي ربا النسيئة، فهو كبرية من الكبائر بال نزاع
 279، 275:2هللا وسنة رسوله وإمجاع املسلمني، فقد قال تعاىل يف سورة البقرة ذلك بكتاب ا

فهذا كتاب اهللا تعاىل قد حرم الربا حترمياً شديداً، وزجر عليه زجراً تقشعر له أبدان الذين (...). 
يؤمنون برم وخيافون عقابه، وأي زجر أشد من أن جيعل اهللا املرابني خارجني عليه حماربني له 
ولرسوله؟ فماذا يكون حال هذا اإلنسان الضعيف إذا كان حمارباًَ لإلله القادر القاهر الذي ال يعجزه 

 .شيء يف األرض وال يف السماء؟ ال ريب يف أنه بذلك قد عرض نفسه للهالك واخلسران

يف أما معىن الربا الذي يؤخذ من هذه اآلية الكرمية، فالظاهر أنه هو الربا املعروف عند العرب 
أن الواحد من العرب كان إذا داين شخصاً : اجلاهلية، وقد بينه املفسرون، فقد ذكر غري واحد منهم

إما أن تعطي : ومعىن هذا أنه يقول له. أعِط الدين أو ِرب: ألجل، وحلّ موعده، فإنه يقول ملدينه
أن يؤجل له دفع الناقة على أن الدين أو تؤخره بالزيادة املتعارفة بيننا، وهذه الزيادة تكون يف العدد، ك

يأخذ ناقتني، وتارة يكون بالسن كأن يؤجل له دفع ناقة عن سنة على أن يأخذها من سن سنتني أو 
ومثل ذلك أيضاً ما كان متعارفاً عندهم من أن يدفع أحدهم لآلخر ماالً ملدة ويأخذ . ثالث وهكذا

 املدين أن يدفع رأس املال، أجل له مدة كل شهر قدراً معيناً، فإذا حلّ موعد الدين، ومل يستطع
أخرى بالفائدة الذي يأخذها منه، وهذا هو الربا الغالب يف املصارف وغريها يف بالدنا، وقد حرمه 

 (...).اهللا تعاىل على املسلمني 

فاآليات الكرمية تدل داللة قاطعة على حترمي ربا النسيئة، ومنه ما هو معروف يف زماننا من أعطاء 
أجل بفائدة سنوية أو شهرية على حساب املائة، وما يتحمل به بعضهم من التحكك بالدين يف مال ب

فقد . جواز هذا النوع، فإنه بعيد كل البعد عن الدين، ومناٍف حلكمة تشريعية يف صورا ومعناها
يا أيها : من ذلك هو أكل الربا أضعافاً مضاعفة، كما ورد يف آية آل عمرانزعم بعضهم أن احملرم 

وهذا خطأ صريح ألن . الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة، واتقوا اهللا لعلكم تفلحون
 (...).الغرض من اآلية الكرمية إمنا هو التنفري من أكل الربا، 

 ربا الفضل

أما ربا الفضل فهو حرام يف املذاهب األربعة، ولكن بعض الصحابة أجازه، منهم سيدنا (...) 
اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، على أن بعضهم نقل أنه رجع عن رأيه أخرياً وقال حبرمته أيضاً، عبد 

من مقاصد الناس أن يشتري على أن ربا الفضل ليس له كبري األثر يف املعاملة لقلة وقوعه، ألنه ليس 
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ن املتعاقدين أن ينتفع الواحد شيئاً جبنسه أو يبيعه، إال إذا كان يف أحد اجلنسني معىن زائد يعتقد كل م
وإمنا حرم ذلك ملا عساه أن يوجد من التحايل والتلبيس على بعض ضعاف العقول، فيزين هلم . به

بعض الدهاة أن هذا اإلردب من القمح مثالً يساوي ثالثة جلودته، أو هذه القطعة املنقوشة نقشاً 
واألصل . واإلضرار م ما ال خيفىبديعاً من الذهب تساوي زنتها مرتني، ويف ذلك من الغنب بالناس 

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعري بالشعري، : [يف حترميه قوله عليه الصالة والسالم
والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثالً مبثل، سواًء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا 

 ].كيف شئتم إذا كان يداً بيد

ذا احلديث يدل على أنه ال جيوز بيع شيء من هذه األصناف املتجانسة ِبِمثْله مع زيادة، وأنه فه
فال يصح بيع جنيه من الذهب وعشرة قروش ال يداً بيد وال نسيئة، . ال جيوز تأجيل التقابض فيها

مثل ذلك و. كما ال حيل بيع قطعة من الذهب زنتها عشرة مثاقيل من الذهب زنتها اثنا عشر مثقاالً
 (...).القمح والشعري، إخل ما ذكر يف احلديث 

وإذا كانوا كذلك، فهل كل جنس يف البيع يدخله الربا؟ أو هو مقصور على األجناس املذكورة «
الرب، والشعري، والذهب، والفضة، والتمر، وامللح؟ ال خالف بني األئمة : يف احلديث املتقدم، وهي

س أخرى غري اليت ذكرت يف احلديث قياساًَ عليها، وإمنا اختلفوا اناألربعة على أن الربا يدخل يف أج
(...) املذكورة يف احلديث، لتقاس عليها غريها مىت وجدت تلك العلة يف علّة حترمي الزيادة يف األشياء 

 .249 -2/245اجلزيري . »على أن الظاهرية اقتصروا على األشياء املذكورة يف احلديث

سة أعاله كافية لنقل آراء املذاهب الفقهية األربعة، فإن القارئ قد يعن له ومع أن األجزاء املقتب
االطالع على عينات من آراء كبار مفسري القرآن وخمتلف املذاهب، ال سيما اجلعفري، اليت مل يرد 

وقد يرى القارئ أنه ال يكاد يوجد خالف . ذكرها يف كتاب اجلزيري الذي تقدمت مقتطفات منه
 . يف العرض وبعض التفاصيل القليلةيف الرأي، إال

 )مفسر وفيلسوف( فخر الدين الرازي -2

 .ربا النسيئة وربا الفضل: لربا قسمانا

أما ربا النسيئة فهو األمر الذي كان مشهوراً متعارفاً يف اجلاهلية، وذلك أم كانوا يدفعون املال 
مث إذا حل الذين طالبوا املديون برأس . على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً، ويكون رأس املال باقياً

 .املال، فإن تعذر عليه األداء زادوا يف احلق واألجل، فهذا هو الربا الذي كانوا يف اجلاهلية يتعاملون به

التفسري الكبري، (فهو أن يباع من احلنطة مبنوين منها وما أشبه ذلك ) الفضل(وأما ربا النقد 
 ).85، ص 7لطبعة الثانية، بدون تاريخ، جملد طهران، دار الكتب العلمية، ا
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 )مفسر وفقيه حنفي( أبو بكر اجلصاص -3

أصل الربا يف الفقه هو الزيادة، ومنه الرابية لزيادا على ما حواليها من األرض، ومنه الربوة من «
وهو يف . األرض وهي املرتفعة، ومنه قوهلم أرٰىب فالن على فالن يف القول أو الفعل، إذا زاد عليه

 مسٰى النساء ربا يف يقع على معاٍن مل يكن االسم موضوعاً هلا يف اللغة، ويدل عليه أن النيب الشرع 
 ] (...).إمنا الربا يف النسيئة: [فقال. حديث أسامة بن زيد

فأبطل اهللا الربا الذي كانوا يتعاملون به، وأبطل ضروباً أخرى من البياعات ومساها ربا، فانتظم 
 حترمي مجيعها لشمول االسم عليها من طريق الشرع، ومل يكن تعاملهم وحرم الربا:  تعاىلقولُه

واسم الربا يف . بالربا إال على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانري إىل أجل مع شرط الزيادة
 اجلنس الواحد الشرع يعتوره معاٍن، أحدها الربا الذي كان عليه أهل اجلاهلية، والثاين التفاضل فلي

 (...).من املكيل واملوزون 

 من كل شيء ال جيوز بيع بعضه ببعض الواحد *والثالث النساء، هو على ضروب منها يف اجلنس
 .»نساًء، سواء كان املكيل أو من املوزون أو من غريه

 .552 -551، ص 1، جـه1347املكتبة البهية املصرية، : أحكام القرآن، القاهرة

 )مفسر وفقيه مالكي( عبد اهللا العريب حممد بن -4

لربا يف اللغة هو الزيادة، واملراد به يف اآلية كل زيادة مل يقابلها ِعوض، فإن الزيادة ليست حبرام ا«
لعينها، بدليل جواز العقد عليها على وجهه، ولو كانت حراماً ما صح أن يقابلها ِعوض، وال يرد 

 .»عليها عقد كاخلمر وامليتة وغريها

 ).242ص ، 1957أحكام القرآن، القاهرة، عيسى البايب احلليب، (

وميكن القول هنا بأن االنتظار الذي ينطوي عليه القرض ال يعتربه الفقهاء عامالً يربر الزيادة 
 .على أصل القرض) الربا(

  ابن قيم اجلوزية-5

حرم ألنه ذريعة إىل جلي وخفي، فاجللي حرم ملا فيه من الضرر العظيم، واخلفي : لربا نوعانا
فأما اجللي فربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه يف . اجللي، فتحرمي األول قصداً، وحترمي الثاين وسيلة

 .اجلاهلية، مثل أن يؤخر دينه ويزيده يف املال، وكلما أخره زاده يف املال

                                                 
  . املُراجع-إخل... وهو على ضروب، فاجلنس: كذا يف األصل، ولعله خطأ مطبعي، صوابه *
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مكتبة الكليات األزهرية، إعالم املوقعني، القاهرة، (وأما ربا الفضل فتحرميه من باب سد الذرائع 
 ).155 -154، ص 2، ج1968

  شاه ويل اهللا دهلوي-6

والثاين (...). أما احلقيقي فهو يف الديون . حقيقي وحممول عليه: واعلم أن الربا على وجهني«
 الهور، -، حجة اهللا البالغة»وهو مسمى بربا تغليطاً وتشبيهاً له بالربا احلقيقي(...) ربا الفضل 

 ).475 -474، ص 2 موالنا عبد الرحيم جـ1953القومية املكتبة 

 )فقيه حنبلي( عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي -7

فأما ربا الفضل فيحرم يف اجلنس الواحد من كل مكيل . ربا الفضل، وربا النسيئة: وهو نوعان«
 (...).وإن كان يسرياً كتمرة بتمرتني وحبة حببتني . أو موزون

، 1973 مطابع قطر الوطنية، - قطر-قنعامل(» ئة فكل شيئني ليس أحدمها مثناًوأما ربا النسي
 ).73 و64ـ ص 2جـ

 )الفقه اجلعفري( احلسن بن املطهر -8

، وهو (...)غةً الزيادة، واصطالحاً بيع أحد اِملثْلني باآلخر مع الزيادة وانضمام شرايط الربا ل«
 :قسمان

لماء على حتريهما، مث حكى اخلالف يف ربا الفضل، وقد أمجع الع. ربا الفضل وربا النسيئة
تذكرة الفقهاء، اجلزء السابع ) احللي(احلسن بن املطهر . عما يثبت فيه الرباوشرع يف الكالم 

 ).84، ص 7م، جـ 1955مطبعة النجف، : النجف(
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 1)(אא
 ضاربة والشركة وشركة املسامهةامل

 

 العمل، حيث جيمع شخصان أو أكثر مواردهم املالية، وخربم كافة أشكال تنظيمحبث الفقهاء 
يف إدارة املشروعات ومهارام وشهرم للقيام بعمل ما، وذلك مبناسبة كالمهم عن املضاربة 

ار إليها أدناه استنباطاً مباشراً أو غري مباشر من القرآن واستنبطوا معظم املبادئ املش. والشركة
والفرق اجلوهري بني الشركة واملضاربة هو هل كل الشركاء . واحلديث الشريف وعمل الصحابة

                                                 
ى املؤلف أن املصادر الثانوية التالية كانت مفيدة له جداً يف كتابة هذا إضافة إىل بعض املصادر األصلية، رأ )1(

 :امللحق
، 1938 املكتبة التجارية الكربى، -القاهرة(عبد الرمحن اجلزيري، كتاب الفقه على املذاهب األربعة  - أ

 .93 -34، ص 3جـ
 تضمنت الة الفقه  من الكتاب العاشر من أنواع الشركات، وقد7 -1جملة األحكام العدلية، الفصول  - ب

تيسر وآخرون، . ر. ترمجها إىل اإلجنليزية س. احلنفي، املتصل بالبيوع، الذي مت تقنينه يف فترة احلكم العثماين
 .م، يف القرارات القانونية الباكستانية، ناا رود الهور1967ونشرت هذه الترمجة يف 

: جدة(مذهب اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين أمحد عبد اهللا القاري، كتاب جملة األحكام الشرعية على  - ج
 .أعاله) ب(هذه الة تعترب النظري احلنبلي للمجلة احلنفية املذكورة يف . 574 -535، ص )1981امة 

 ).1962القاهرة معهد الدراسات العربية العالية، ( علي اخلفيف، الشركات يف الفقه اإلسالمي -د
وزارة األوقاف، : عمان، األردن(الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي  عبد العزيز اخلياط، الشركات يف -ه

 ).م1971
إسالميك بابليكيشن ليمتد، : الهور) (باللغة األردية(صديقي، األصول الشرعية للشركة واملضاربة . ن.  م-و

1969.( 
 ).1980القاهرة، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، ( علي حسن عبد القادر، فقه املضاربة -ز
، )1976القاهرة، دار التراث، (حمود، تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية .  سامي ح-ح

 .499 -389ص 
 )).املضاربة(حتت النشر فصل عن القراض ( رفيق املصري، اجلامع يف أصول الربا -ط
رنستون، ن، ج برنستون يونيفرسييت ب(يودوفيتش، الشركة والربح يف إسالم العصور الوسطٰى .  أبراهام ل-ي

 .)1970برس، 
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يسهمون يف إدارة الشركة ومتويلها، أم يسهم بعضهم يف إدارا وبعضهم يف متويلها؟ ويكاد يكون 
قريباً يف مجيع املذاهب، مع بعض االختالفات املتعلقة بتفاصيل قليلة البحث الفقهي للمضاربة واحداً ت

أما يف الشركة فهناك اختالفات أساسية، ولذا اكتفينا فيها بتحديد اخلطوط العريضة، مع . األمهية
 .اإلشارة إىل اخلالفات الرئيسة يف اهلوامش

. ن األمور الواجبة بال ريبواملضاربة والشركة من عقود األمانة، وتعترب األمانة واإلنصاف م
أو املديرون يف (كل جهد يبذله الشركاء . فعلى الشركاء أن يتصرفوا ِبِنية حسنة ملصلحة الشركة

من أجل الغش واحلصول على نصيب غري مشروع يف الدخل يعد انتهاكاً صرحياً ) شركات املسامهة
، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صرحية )1:5(والقرآن يأمر بالوفاء بكل العقود . للتعاليم اإلسالمية

ويعترب احلصول على أي دخل عن طريق الغش أو ). 27:8(وينهٰى عن خيانة األمانة . أو ضمنية
 .2)(اخلداع أو االحتيال عمالً منافياً لألخالق

 املضاربة

 املضاربة شكل من أشكال الشركة، يقدم فيها أحد الطرفني املتعاقدين، ويسمى صاحب املال أو
، بينما )النائم أو الوسنان(رب املال، قدراً حمدداً من رأس املال، ويتصرف تصرف الشريك املوصي 

، التنظيم واإلدارة للقيام بأي مشروع أو جتارة أو )املنظم(يقدم الطرف اآلخر، ويسمى املضارب 
 يتصرف واملضارب أمني ووكيل، وهو كأمني يطلب منه أن. صناعة أو خدمة دف حتقيق األرباح

وهو كوكيل ينتظر منه . حبكمٍة وحسِن نية، ويكون مسؤوالً عن اخلسائر الواقعة بسبب إمهاله املتعمد
أن يوظف ويدير رأس املال بطريقة تولد من عمل املضاربة القدر األمثل من األرباح، دون انتهاك 

 .يتعدد جانب املنظمنيويف اتفاق املضاربة، قد يتعدد جانب املمولني، كما قد . القيم اإلسالمية

وقد . ويف هذه احلالة، يطلق على املمول املقارض. ولكلمة املضارب مرادف آخر هو الِقراض
استخدمت احلنفية واحلنابلة والزيدية لفظ املضاربة عموماً، بينما فَضل املالكية والشافعية لفظَ 

 .القراض

: 2(ونظراً لتأكيد القرآن . أو شفهياًوقد يكون اتفاق املضاربة رمسياً أو غري رمسي، مكتوباً 
على كتابة اتفاقيات الديون وصبغتها بالصبغة الرمسية، فقد يكون من األفضل أن ) 283 -282

 .تكون كافة اتفاقيات املضاربة مكتوبة، بشهادة شهود، لتجنب أي خالف أو سوء تفاهم

                                                 
ومن غري املمكن أن نقدم هنا تغطية . هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية ال حتصى تؤكد على أخالق املسلم )2(

: لندن(وللقارئ املهتم أن يرجع إىل الفصل الثالث من كتاب املؤلف، النظام االقتصادي يف اإلسالم . كاملة هلا
 .37 -25، ص )1970كالشرال سنتر ذي إسالميك 
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 العقد املدةَ، ومكانَ العمل، ونوع يف املطلقة، ال حيدد. مطلقة أو مقيدة: وعقود املضاربة نوعان
غري أن وضع قيد . التجارة والصناعة أو اخلدمة، واملوردين أو املستهلكني الذين جيوز التعامل معهم

ويف املضاربة املقيدة، يتعني على املضارب أن حيترم . من هذه العناصر جيعل املضاربة مقيدةعلى أي 
ويف املضاربة .  كان مسؤوالً وحده عن آثار هذه املخالفةفإذا خالفها املضارب. قيود صاحب املال

ويف املضاربة املطلقة، يكون للمضارب تفويض مفتوح، . املقيدة زمنياً، ينحلّ العقد بانتهاء املدة احملددة
وإذا ما ارتكب ذنب األمهال . األعمال املعتادةوله احلق يف فعل كل ما تتطلبه املضاربة يف إطار 

خلداع، أو التالعب، اعترب مسؤوالً عن النتائج، وإذا ترتب على هذا أي خسارة، فال املتعمد، أو ا
 .حتمل على حساب املضاربة

إن كافة النفقات العادية للمضاربة، واليت ال تتضمن النفقات الشخصية للمضارب، ميكن حتميلها 
من الربح حمدد وال حيق للمضارب أن يكون له تعويض ثابت، وال قدر . على حساب املضاربة

بل يتمثل حقه الوحيد، بعد ترتيل النفقات، يف احلصول على نصيب مناسب يف الربح مكافأة . مسبقاً
 .له على خدماته اإلدارية

ويتم تقسيم الربح الصايف بينه وبني صاحب املال، بنسبة عادلة يتفقان عليها مسبقاً، وتذكر 
 بعد تغطية كافة اخلسائر، واسترداد صاحب املال وال يوزع أي ربح إال. صراحة يف اتفاق املضاربة

ويف حالة استمرار . مالَه، وكل توزيع لألرباح، قبل انتهاء اتفاق املضاربة، يعترب سلفة على احلساب
املضاربة، ميكن حتديد فترة حماسبية يتفق عليها الطرفان لتوزيع األرباح، وتعامل كل فترة على أا فترة 

 هذه احلالة أن صايف اخلسارة يف أي فترة حماسبية معلومة تعترب عبئاً على أرباح ويبدو يف مثل. مستقلة
لذا حيسن تكوين احتياطيات من األرباح . الفترات القادمة، ما مل يصل اتفاق املضاربة إىل ايته

 .لتعويض اخلسائر

ألرباح قبل حتميلها ويتعني حتميل كافة اخلسائر، اليت يتم تكبدها يف جمرى األعمال املعتادة، على ا
الصافية فيتحملها صاحب املال، وأي شرط بإسهام املضارب فيها  أما اخلسارة. على صاحب املال

فاملبدأ العام هو أن صاحب املال خياطر برأس ماله، وخياطر . يكون شرطاً باطالً ال ميكن تطبيقه
 .3)(»شركة يف الربح«أا ولعل ذلك هو سبب تعريف املضاربة أحياناً ب. املضارب بوقته وجمهوده

ومل مت االتفاق على أن الربح الكلي من حق املضارب اعترب صاحب املال عندئذ مقْرضاً، وعلى 

                                                 
صديقي أنه قد يكون من الصواب أن نصف االقتراح اإلسالمي بأنه مشاركة يف الربح . ن. يرى الدكتور م  )3(

انظر تعليقاته على تقرير جملس الفكر الباكستاين عن إلغاء الفائدة من االقتصاد، يف ضياء الدين أمحد (فقط 
 .)225سالم، ص وآخرين، النقود واملصارف يف اإل
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املضارب يف هذه احلالة أن يتحمل كافة اخلسائر، ويكون مسؤوالً عن إعادة أصل القرض للمقرض 
 من حق صاحب املال كان ومل مت االتفاق على أن كامل الربح. طبقاً لالتفاق) صاحب املال(

فإذا مل حيصل على أي أجر أو ربح كانت العملية إبضاعاً أو . *للمضارب أجر املثل مقابل خدماته
ولقد كان الوضع كذلك عرب التاريخ، عندما يكون املال مال األرامل واليتامى واملؤسسات . بضاعة

 .التعاون فيما بينهماخلريية، أو عندما يتبادل هذه اخلدمة رجال األعمال على سبيل 

. إن مسؤولية صاحب املال يف عقد املضاربة مسؤولية حمدودة مبسامهته يف رأس املال ال أكثر
، إذا ما كان التزامه )موصياً(وهذه نقطة مهمة، فقد ال يرضى صاحب املال أن يكون شريكاً نائماً 

 رأس املال الذي أسهم به وال يسمح للمضارب بأن حيمل املضاربة بأي دين أكرب من. غري حمدود
فإذا ما فعل ذلك فلحسابه، وله احلق يف األرباح املتحققة من التزاماته الزائدة، ويكون . صاحب املال

والسلع اليت تشترى بالدين يف إطار مسار العمل الطبيعي، . عن اخلسائر يف حال وقوعهامسؤوالً 
اليت (ولية الطرفني، وفقاً ملبادئ شركة الوجوه ومبوافقة صاحب املال يف اتفاق املضاربة، تقع على مسؤ

 ).»الشركة«سنتعرض هلا يف 

، حصل على حصة من الربح تقابل *فإذا أسهم املضارب أيضاً يف رأس مال املضاربة مببلغ معني
 .**ويتم تقسيم الربح املتبقي طبقاً للمتفق عليه. حصته يف جمموع رأس املال

نهم بنسبة نصيب كل منهم يف جمموع رأس املال، وإذا ما كانت هناك خسارة قسمت بي
 .فاخلسارة طبقاً آلراء الفقهاء ما هي إال تأكل يف املسامهة املالية، يتعني محلها على رأس املال

وتنحل املضاربة بانتهاء املشروع الذي قامت من أجله، أو بانتهاء املدة احملددة، أو بوفاة صاحب 
 .ار من أحد الشريكني ِبنيته يف احللاملال أو املضارب، أو بتقدمي إخط

                                                 
 . املُراجع-فكانت إجارة  *

يف هذا اجتماع املضاربة والشركة، وهو جائز، فهي شركة بالنظر الشتراك كل منهما يف رأس املال، ومضاربة   *
أو هي شركة أموال وشركة أبدان . بافتراض أن أحدمها يعمل، فهو مضارب، واآلخر ال يعمل فهو رب مال

ن وجود رب مال ال يعمل هو العالمة املميزة ملضاربة، وإذا كان كل الشركاء وعلى هذا يكو. يف آن معاً
يقدمون حصة مالية فهي عالمة مميزة لشركة األموال، والشريك بعمله دون ماله قد يوجد إما يف املضاربة 

كة والشركة اليت ليس هلا رأس مال إما شركة أبدان أو شركة وجوه، إذ إن شر. أو شركة األبدان) مضارب(
 . املُراجع-الوجوه تعمل بأموال الغري، بالديون

ههنا افتراض ضمين بأن هناك نسبة للمال ونسبة للعمل، فتوزع األوىل حسب حصة كل منهما يف املال، وتوزع   **
الثانية حسب حصة كل منهما يف العمل، فإذا كان أحدمها يعمل واآلخر ال يعمل، حصل العامل على ربح 

 .جع املُرا-العمل كله
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ويطلب من املضارب العمل بأمانة وإخالص وبذل أكرب قدر ممكن من العناية واحلذر يف أداء 
اجلزيري أداء واجباته كمسلم أمني ال خيون، صادق ال يكذب، وعلى املضارب حسب قول . وظائفه

 املال، ويتأكد معه من حفظه ماله خملص ال يضمر لصاحبه سواًء، وذلك هو الذي يرتاح له صاحب
واستثماره، وال يصح لصاحب املال أن يعطي ماله خلائن أو مبذر أو سيئ التصرف، ألن احملافظة على 

 .4)(املال واجبة، وإضاعته منهي عنها

 الشِّــْركـة

وهي . 5)(تكون بني شخصني أو أكثر) بكسر الشني وتسكني الراء، أو بفتٍح فكَْسر (الشْركة
 .شركة ملك وشركة عقود: ى نوعنيعل

وتنطوي شركة امللك على وجود ملكية مشتركة، وتنشأ حينما يقوم شخصان أو أكثر باخمتالك 
أحد األصول ملكية مشتركة دون اتفاق مشاركة رمسي، كالشخصني يتلقيان مرياثاً أو منحة أرض أو 

ا املنحة أو امللكية املوروثة أو دْخلها طبقاً ويتعني على الشركاء أن يقتسمو. عيناً تقبل ال تقبل التقسيم
إذا (أو بيعها ) إذا ما كانت تقبل التقسيم كاألرض(لنصيب كل منهم فيها، إىل أن يقرروا تقسيمها 

وإذا كانت العني اململوكة تقبل التقسيم، وبقي الشركاء ). كانت ال تقبل التقسيم كاملرتل أو السفينة
وإذا ما كانت املمتلكات ال تقبل . ني معاً، كانت شركة امللك اختياريةعلى قرارهم بأن يظلوا مرتبط

فشركة امللك، . التقسيم، والتزم الشركاء بأن يظلوا مرتبطني معاً، كانت شركة امللك جربية
الدقيق، ألا مل تنشأ باتفاق متبادل القتسام وجوهرها امللكية املشتركة للعني، ال تعترب مشاركة باملعىن 

 .ولذلك تظهر يف الدراسات الفقهية على هامش املوضوع. ح واملخاطراألربا

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .49 -48، ص 3اجلزيري، سبق ذكره، جـ  )4(
املرجع نفسه، . أفصح، حىت قال بعضهم إنه مل يثبت فيها غريه) بكسر فسكون(طبقاً للجزيري، فإن الشركة   )5(

 .63ص 
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فإن شركة العقود مشاركة صحيحة، ألن الطرفني املعنيني قد دخال بإرادما يف اتفاق وباملقابل **

 وال يشترط أن يكون االتفاق بالضرورة رمسياً. تعاقدي لالستثمار املشترك واقتسام األرباح واملخاطر
ولكن كما أشرنا سابقاً يف حبث املضاربة، يفضل أن تأخذ . ومكتوباً، فقد يكون شفهياً وغري رمسي

شركة العقود الصفة الرمسية باتفاق مكتوب بشهادة شهود يبين الشروط واألوضاع املتفق عليها، مبا 
وكما هو ). 283 -282: 2(يتفق متاماً مع تعاليم القرآن يف الديون، وصفقات األعمال املهمة 

احلال يف املضاربة متاماً، ميكن توزيع األرباح بنسبة عادلة يتفق عليها الطرفان، أما اخلسائر فيمكن 
 .6)(مسامهة كل شريك يف رأس املالاقتسامها بنسبة 

                                                 
هذا التقسيم لشركة العقود ليس هون املختار عندي، فيحسن أن تقسم شركة العقود إىل شركة أموال وشركة   *

أو تقسم شركة األموال فقط إىل (ة وجوه، وكل من هذه الشركات تقسم إىل مفاوضة أو ِعنان أبدان وشرك
ففي حال التساوي يف احلصص والتوزيع والسلطة تكون مفاوضة، وإال كانت ِعناناً، ). مفاوضة وِعنان

اواة أو والتقسيم الثاين حبسب املس. مال، عمل، ضمان: فالتقسيم األول حبسب طبيعة احلصص يف الشركة
والتقسيم األول هو املهم، والثاين يكاد يكون نظرياً، فمن . عدمها، فال جيوز جعل التقسيمني على صعيد واحد

 . املُراجع-املتعسر وجود املفاوضة
 ). يف امللحق الثالث7انظر رد املؤلف ( 

ىل شركة أموال وشركة هذا التقسيم لشركة العقود ليس هون املختار عندي، فيحسن أن تقسم شركة العقود إ  *
أو تقسم شركة األموال فقط إىل (أبدان وشركة وجوه، وكل من هذه الشركات تقسم إىل مفاوضة أو ِعنان 

ففي حال التساوي يف احلصص والتوزيع والسلطة تكون مفاوضة، وإال كانت ِعناناً، ). مفاوضة وِعنان
والتقسيم الثاين حبسب املساواة أو . مانمال، عمل، ض: فالتقسيم األول حبسب طبيعة احلصص يف الشركة
والتقسيم األول هو املهم، والثاين يكاد يكون نظرياً، فمن . عدمها، فال جيوز جعل التقسيمني على صعيد واحد

 . املُراجع-املتعسر وجود املفاوضة
 ). يف امللحق الثالث7انظر رد املؤلف ( 

ويرجع ذلك إىل صعوبة قياس املسامهة . سامهات يف رأس املاليرى الشافعية أن توزع األرباح أيضاً بنسبة امل )6(
فتوزيع األرباح مثل اخلسائر يتعني . ، واملفترض أن يكون اإلسهام بالعمل مساوياً)أو املهارة واإلدارة(بالعمل 
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 :وتقسم شركة العقود يف كتب الفقه إىل أربعة أقسام هي

عمل ومهارة (وأبدان ) ام مقيدانسلطة والتز(والِعنان ، )سلطة والتزام كامالن(املفاوضة 
يف املفاوضة يكون الشركاء بالغني ومتساوين يف ). شهرة، ومسعة ائتمانية وصالت(ووجوه ، )وإدارة

أمواهلم، ويف قدرم على حتمل املسؤولية، ويف نصيبهم يف األرباح واخلسائر، ويكون لكل منهم 
فردياً وتضامنياً عن التزامات شركتهم، كامل السلطة للتصرف نيابة عن اآلخرين، وهم مسؤولون 

بشرط أن تكون هذه االلتزامات قد حتققت يف إطار العمل املعتاد، ومن مث يتصرف كل شريك 
 .7)(كوكيل للشركة، وكفيل للشركاء اآلخرين

أما شركة العنان فال يطلب فيها أن يكون كافة الشركاء بالغني، وال أن تكون هلم أنصبة 
وهم كذلك ال يتساوون يف املسؤولية عن إدارة العمل، ولذلك يتفاوت . المتساوية يف رأس امل

أما نصيبهم يف اخلسائر فيكون طبقاً . بوضوح يف عقد املشاركةنصيبهم يف األرباح، وجيب حتديده 
لذلك فإن الشركاء يف شركة العنان كل منهم وكيل لآلخر، لكن ليس كل . ملسامهام يف رأس املال

 .،  ومن مث فإن التزام كل منهم جتاه الغري التزام فردي ال تضامين8)(آلخرمنهم كفيالً ل

 ففيها يسهم الشركاء مبهارام وجهودهم يف إدارة العمل، حيث ال يكون 9)(أما شركة األبدان

                                                                                                                                            
 لكن إذا أسهم شريكان يف رأس املال، أحدمها يعمل، فقد ذهب الشافعية إىل. أن يتناسب مع توزيع املخاطرة

حممد بن رشيد القرطيب، بداية اتهد، القاهرة، (أن نصيب الشركاء العاملني يف الربح يتعني أن يكون أعلى 
مصطفى البايب : ، وأبو احلسن علي املرغيناين، اهلداية، القاهرة254 -253، ص 2مصطفى البايب احلليب، ج 

 .)7، ص 3احلليب، جـ
ويقضي فقهاء احلنفية بضرورة . شركة املفاوضة مع وجود بعض االختالفاتيعترف احلنفية واملالكية واحلنبلية ب  )7(

أما فقهاء املالكية فال . تساوي الشركاء يف صايف الثروة، وأن يدخل جمموع الثروة الصافية يف عمل الشركة
ره، جـ انظر ابن رشد، سبق ذك(يعتربون ذلك أمراً ضرورياً، بل يقتصرون على املساواة يف املسامهات املالية 

، 3دار املعرفة للطباعة والنشر، ط : بريوت(، ومشس الدين السرخسي، املبسوط )255 -245، ص 2
 .177، ص 11، ج)1978

انظر أيضاً يودوفيتش، . 1335سبق ذكره، املادة » الة«انظر أيضاً . 4، ص 3اهلداية، سبق ذكره، جـ )8(
 .135 -134سبق ذكره، ص 

اليت يعترف ا الشافعية، وعلى الشركاء أن يتقامسوا األرباح واخلسائر بنسبة الِعنان هي الشركة الوحيدة 
، 3؛ واجلزيري، سبق ذكره، جـ251، ص 2انظر ابن رشد، سبق ذكره، جـ(مسامهام يف رأس املال 

 .)76ص
، إذ يرون ال يعترف الشافعية بشركة األبدان. وتسمى أيضاً شركة األعمال أو شركة الصنائع أو شركة التقبل )9(

أن الشركة ال تنشأ إال باملال، ألن املسامهة بالعمل، كما أشرنا أعاله، ال ميكن قياسها بدقة، واملفترض أن 
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للشركة رأس مال، أما شركة الوجوه فيستخِدم فيها الشركاُء شهرتهم ومسعتهم االئتمانية، وصالم 
ففي هذين الشكلني من املشاركة، ال يسهم الشركاء يف أي . 10)(هم، وال رأس مال هلملتعزيز عمل

 .رأس مال، فيظالن مقصورين بشكل جوهري على األنشطة غري الواسعة

فمن الناحية العملية، قد يسهم الشركاء باملال، ). نظرية(هذه الشركات ما هي بالطبع إال مناذج 
وشركة . ، ولو تفاوت مدى إسهام كل منهم*ئتمان والشهرة أيضاًوبالعمل واإلدارة واملهارات واال

. العنان اليت ال تتساوى فيها األنصبة، وتعترف ا كل املذاهب الفقهية، قد تكون هي األكثر شيوعاً
ويف هذه احلالة، تقسم األرباح طبقاً للنسبة املتفق عليها تعاقدياً، وتعترف الشريعة حبق الشريك يف 

، وتأمر الشريعة **11)(لربح، إذا ما أسهم بواحد من أصول العمل الثالثة املذكورةاحلصول على ا
فاخلسائر كما أشرنا من قبل تشكّل تآكالً يف . بتوزيع اخلسائر إلزامياً بنسبة املسامهة يف رأس املال

ة، فيتعني فإذا وقعت يف فترة معين. رأس مال املسامهة بإمجاع الفقهاء، ويتعين حتميلها على رأس املال
ترتيلها من أرباح الفترات التالية، حىت تصفٰى كلها، ويعود رأس املال إىل مستواه األصلي، ويتم هذا 

وريثما تغطى اخلسارة كلها، يعترب . دفعة واحدة أو على دفعات، حسب الظروف وتراضي الشركاء

                                                                                                                                            
وشركة األبدان باجلملة عند أيب حنيفة واملالكية جائزة، ومنع منها «يساهم كل شريك بعمله، على قدر ماله 

موال ال باألعمال، ألن ذلك ال ينضبط، فهو غرر عندهم، الشافعي، وعمدة الشافعية أن الشركة إمنا ختتص باأل
 .»إذ كان عمل كل واحد منهما جمهوالً عند صاحبه

، 2انظر ابن رشد، سبق ذكره، جـ. (»جائزة: وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة، وقال أبو حنيفة« 
 .)255ص 

 ).255ابن رشد، سبق ذكره، ص  (-ملالكيةشركة الوجوه أو شركة الذمم ال تعترف ا الشافعية وال ا )10(
، ص 11انظر السرخسي، سبق ذكره، جـ. وجييز احلنفية املفاوضة والِعنان حىت يف شركات األبدان والوجوه 

 .179 و155 -154
إذا كان لكل شريك حصة مالية يف الشركة اعتربت شركة أموال، وهذا ال مينع إسهام الشركاء بعملهم وشهرم   *

وإذا كان لكل شريك حصة . ضمنهم، لكن الفقهاء اعتربوا هذه األمور تابعة، اختصاراً واصطالحاًوصلتهم و
يف العمل فقط كانت شركة أبدان، وإن أصبح اليوم من الضروري أن يكون لكل شركة رأس مال، لكن ذلك 

ين، وليس ألحد من وإذا كان لكل شريك يشتري بالد. يف وقتهم كان صحيحاً، ورأس املال كان تافهاً نسبياً
 . املُراجع-الشركاء رأس مال كانت شركة وجوه

 ). يف امللحق الثالث7انظر رد املؤلف (

انظر أيضاً . 1371 و1348 و1347؛ والة، املادة 157، ص 11انظر السرخسي، سبق ذكره، جـ )11(
 .9 و6اهلامش 

ويدخل يف الضمان االئتمان . التنظيم واملهارةفيدخل يف العمل اإلدارة و. يقصد ا املال، والعمل، والضمان  **
 . املُراجع-والشهرة والصلة، حسب تعبري املؤلف
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ين احتياطي من كل توزيع للربح مبثابة سلفة للشركاء، ولذلك قد يكون من املرغوب فيه تكو
 .األرباح، ملواجهة أي خسارة قد تقع يف املستقبل

وكما أن الشركة قد ال ميكن تصنفيها يف أي من النماذج املسماة املتقدمة، بل قد تكون مؤلفة 
فالوضع العاملي . من األشكال الثالثة، فكذلك املضاربة قد ال تقع أيضاً ضمن التصنيف الكالسيكي

من املضاربة والشركة، حيث يسهم كافة الشركاء يف رأس املال، وال يسهمون احلقيقي إمنا هو مزيج 
ففي هذه احلالة ال توزع األرباح طبقاً للمسامهات املالية، بل تقسم . مجيعاً يف تنظيم املشروع وإدارته

. بأي نسبة يتفق عليها الشركاء، ويتوقف ذلك على مدى إسهام كل منهم يف جناح العمل ورحبيته
 الوحيد يف الشريعة هو العدل الذي يقضي بأن يتناسب نصيب كل منهم يف الربح مع فالشرط

وكل إخالل . مسامهته يف رأس املال ومهارته ووقته املخصص للعمل وقدرته اإلدارية ومسعته وصالته
بذلك حيطّم ركناً من أهم أركان نظام القيم اإلسالمي، كما يؤدي أيضاً إىل السخط والتنازع بني 

 .كاء، ويزعزع استقرار الشركةالشر

ومن املهم أن نشري هنا إىل أنه ليست هناك دراسة مباشرة يف كتب الفقه لطبيعة مسؤولية 
ولعل مرد ذلك أن طبيعة املسؤولية تكتسب . الشركاء أمام الغري، سواء كانت حمدودة أو غري حمدودة

فمن .  على قاعدة صغرية من رأس املالأمهية يف التمويل الربوي الذي يسمح بإقامة بنية فوقية كبرية
املهم ههنا أن يعرف مدى مسؤولية حامل أسهم رأس املال، فإن املسؤولية احملدودة تساعد على حتديد 

أما يف االقتصاد اإلسالمي فبما أن متويل األعمال . درجة خماطرته بنصيبه يف جمموع رأس مال املسامهة
ستثناءات املتمثلة يف ائتمانات املوردين والقروض احلسنة، مْعظمه على أساس املشاركة، مع بعض اال

وتدفع املوردين فطنتهم إىل مراقبة . فإن مسؤولية الشركاء حمدودة يف الواقع مبسامهام يف رأس املال
إمجايل رأس مال املسامهة، وحركة املبيعات والتدفقات النقدية يف املنشأة املعنية، بينما تكون القروض 

سواء (كذلك فقد تتم معاملة سائر الشركاء اآلخرين يف العمل .  كما سبق أن أشرنا، حمدودةاحلسنة،
وملا كانت القروض . كحملة أسهم رأس املال ويسهمون يف خماطر العمل) بطريق القرض أو املشاركة

ودات الربوية غري جائزة فإن االلتزامات اإلمجالية للمنشأة ال ميكن أن تكون أكثر من حجم املوج
وذا جند يف اية املطاف . اإلمجالية، وكل تآكل يف قيمتها جيب أال يتعدى جمموع األموال اخلاصة

املستثمر يف ) مبا يف ذلك األرباح املعاد استثمارها(أن املسؤولية حمدودة بالضرورة مبقدار رأس املال 
، فمن املرغوب فيه إبراز هذه النقطة يف اإلصالح القانوين اجلاري حالياً يف وأياً ما كان األمر. الشركة

 .الدول اإلسالمية وفق برنامج األسلمة

 شركة املسامهة

إن شركة املسامهة، كشكل من أشكال تنظيم العمل، هلا كيان قانوين مستقل، وال تظهر مباشرة 
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ملال واملسجد والوقف وشركة يف أي حبث فقهي قدمي، غري أن أقرب شكل إليه هو بيت ا
على أن فقهاء العصر قد وافقوا على شركة املسامهة عموماً، استناداً إىل أصول الفقه . 12)(املفاوضة

وهناك بالطبع خالفات تفصيلية، ليست موضع . املتمثلة يف القياس أو االستحسان أو املصلحة املرسلة
 .13)(اهتمامنا يف هذا الكتاب

فهي .  أن تكون شكالً مهماً من أشكال تنظيم العمل يف النظام اإلسالميإن شركة املسامهة جيب
 :تقدم عناصر مناسبة وميزات ال تقدمها األشكال األخرى لتنظيم العمل، من هذه امليزات

 املسؤولية احملدودة حلملة األسهم؛ )1(

 قابلية امللكية للتقسيم واالنتقال؛ )2(

، )الشخصي للشريك يف اختيار شريكهاحلق (غياب االعتبار الشخصي بني محلة األسهم  )3(
 حيث تنتقل شهادات األسهم من يد ألخرى دون موافقة مسبقة من املسامهني اآلخرين؛

متتع الشركة بكيان قانوين مستقل عن املسامهني فيها، مما ميكنها من إبرام العقود بامسها،  )4(
 .يهاوالتقاضي، واستمرار كياا املستقل دائماً بغض النظر عن تغري مسامه

مفاهيم املسؤولية احملدودة حلملة األسهم، وسهولة انتقال األسهم، والكيان القانوين املستقل  إن
تنتهك أي مبدأ من للشركة، يتعني أن تكون مقبولة متاماً يف االقتصاد اإلسالمي، إذ يبدو أا ال 

وافر وسائلة فحسب،  وال تؤمن هذه امليزات ألصحاب املدخرات أصوالً سهلة الت.14)(مبادئ الشريعة
بل تتيح كذلك ألصحاب املشاريع مبالغ كبرية من التمويل باملشاركة، وهو أمر غري ممكن لو اقتصرنا 

 .على املضاربة والشركة

وعلى . إن شركة املسامهة ميكن أن تلعب دوراً مهماً يف االقتصاد اإلسالمي بعد إلغاء الفائدة
، تقوم شركة املسامهة اإلسالمية بتأمني معظم احتياجاا العكس من نظريا يف االقتصاد الرأمسايل
ومع ذلك، ال غىن هلا عن التمويل القصري واملتوسط األجل . التمويلية بطريق االكتتاب يف رأس املال

من خالل املضاربة واملراحبة والبيع اإلجياري والتأجري التمويلي، وذلك لتجنب الفيض يف رأس مال 
، واالستفادة من فترة إمهال إىل حني سداد نقص رأس املال بإصدار  السيولةالشركة، وملواجهة نقص

 .أسهم جديدة

                                                 
 .99؛ ويودوفيتش، سبق ذكره، ص 27 -22انظر اخلفيف، سبق ذكره، ص  )12(
؛ 97 -96 و27 -22من أجل االطالع على مناقشة قيمة للموضوع، انظر اخلفيف، سبق ذكره، ص  )13(

 .256 -127، ص 2جـواخلياط، سبق ذكره، 
 .97؛ واخلفيف، سبق ذكره، ص 211 -206انظر اخلياط، ص  )14(
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. وتشكل شركة املسامهة احلديثة من حيث اجلوهر مزجياً من مشركة املضاربة وشركة الِعنان
. فحملة األسهم شركاء ليسوا بالضرورة متساوين، فهم مسامهون مببالغ متباينة يف رأس مال الشركة

بأعباء اإلدارة فهم أما محلة األسهم الذين ينهضون . ا املعىن يشبه املسامهون أرباب املالوذ
كاملضاربني من حيث مسؤوليتهم عن إدارة الشركة، وهم وكالء تتصرف الشركة من خالهلم، 

، وأن يبذلوا أكرب قدر ممكن ويشغلون مركز الوكيل املؤمتن، وعليهم أن يتصرفوا بإخالص وحسن نية
وذا فإن املديرين يشبهون . العناية واملهارة يف أدائهم ملسؤوليام، وذلك كاملضارب بوصفه أميناًمن 

 .كالً من صاحب املال واملضارب

ومن الضروري أن تنظم الشركة على هدي التعاليم اإلسالمية، للتأكد من حتقيق العدالة 
فإن الفصل التام بني امللكية واإلدارة، للمسامهني واملستهلكني، ولتاليف مساوئ الشركات احلديثة، 

فمن املهم إذن إدخال بعض اإلصالحات، . وال سيما يف الشركات الكبرية، يؤدي إىل سوء املمارسة
وليس للمديرين، بوصفهم مضاربني، . يف قواد الوكالة على اخلصوص، حلماية مصاحل محلة األسهم

احلديثة، بل باإلضافة إىل نصيبهم العادي من احلق شرعاً يف أجر حمدد لإلدارة كما يف الشركات 
األرباح كاملسامهني اآلخرين على أساس ما ميلكونه من أسهم، هلم أن حيصلوا أيضاً على نصيب 

ويتعني حتديد هذه النسبة املئوية . إضايف من األرباح بنسبة مئوية متفق عليها مقابل خدمام اإلدارية
وإذا ما أصابت الشركة خسارة، . كون معروفة جيداً للمسامهنياإلضافية يف النظام اإلسالمي، كي ت

فال حق هلم يف تقاضي أي أتعاب، بل يتحملون جزءاً من اخلسارة تتناسب مع حجم ممتلكام من 
جيب ) ونعين ا املديرين ال املوظفني(هذا املبدأ ال بد أن يثبت أنه مبدأ صحي، ألن اإلدارة . األسهم

 .أة إال مبقدار إسهامها يف حتقيق األرباحأن ال حتصل على مكاف

وجيب منع املديرين من حتقيق أرباح سرية ألنفسهم، ومن التالعب بأسعار األسهم، أو استغالل 
حسابات نفقات املديرين مع االسترشاد يف ذلك كما جيب مراقبة . معرفتهم ببواطن أمور الشركة

هذه اإلصالحات، وغريها من . ة ال أكثرمببادئ املضاربة، فيسمح هلم بنفقات العمل الفعلي
اإلصالحات الضرورية، ال بد أن تساعد على التخلص من بعض املمارسات اليت زحفت إىل شركات 

وقد يكون من املرغوب فيه منع تكوين الشركات القابضة، لتجنب تركيز األعمال . املسامهة
 .ةوالصناعات يف بضع شركات، مما يؤدي إىل تركيز الثروة والسلط

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن إصالح مصافق األوراق املالية، وفقاً ملا بيناه بإجياز يف هذا الكتاب، من 
العناصر الضرورية لربنامج األسلمة، وذلك دف التالؤم مع شركة املسامهة كشكل من أشكال 

األسهم تعرب واهلدف هو التأكد من أن أسعار . تنظيم املشروعات يف جمموعة املؤسسات اإلسالمية
 .عن ظروف العمل القائمة، وال تتقلب تقلباً طائشاً كما تفعل يف املصافق التقليدية
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إن وجود سوق لألوراق املالية منظمة تنظيماً جيداً، وذات لوائح مالئمة، قد يساعد يف تأمني 
 أو بيع السليمة الالزمة لكسب ثقة املدخرين واملستثمرين، ومتكينهم من شراء) الثانوية(السوق 

إن مثل هذه السهولة . األسهم، تلبية لظروفهم أو توقعام عن التطورات املستقبلية يف السوق
واملالءمة يف االستثمار وتصفيته يتعني أن يشكل أحد األعمدة املهمة لتأسيس اقتصاد ال يقوم على 

 .الفائدة، بل يستند إىل املشاركة
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 אא
 إجابات عن بعض تعليقات مراجع الرتمجة

 الدكتور رفيق املصري
 

يف احلاشية، على بعض أفكاري يف هذا ليقات القيمة، ععلّق الدكتور رفيق املصري بعض الت
ويف الوقت الذي أرحب فيه بصراحته وبصريته الفكرية، أشعر بالباعث على انتهاز الفرصة . الكتاب

ومن جهة أخرى، فقد بعث هذا يف نفسي ارتياحاً كبرياً .مواقفي األدلة على بعض إلقامة مزيد من
للقول بأن خمالفته ال تتعلق باملسائل األساسية، ومن مث ال تصيب االجتاه الرئيس للكتاب أو 

فاخلالف يتعلق مبسائل قليلة األمهية نسبياً، . لالقتراحات اليت بينتها، بغرض إقامة نظام نقدي عادل
. ل معىن ربا الفضل وآثاره، وعلة الفرق، يف البيع، بني الثمن املعجل واملؤجل، وتقسيم الشركاتمث

على أن اعتراضه على اإلجارة التمويلية اعتراض جوهري، وذو مدلول عملي كبري، وأؤيده فيه تأييداً 
 .كامالً

ائل املثارة فيه فحسب، إن تبادل اآلراء فيه نفع للكتاب، فهو ال يسلط مزيداً من الضوء على املس
كما أنه يبني له املواضع احلساسة، ليقوم . بل يساعد كذلك القارئ املهتم على فهم أفضل للموضوع

 .العلماء مبناقشها مناقشة أكرب، من أجل االستزادة ما أمكن من وضوح اآلراء ونسبة االتفاق عليها

 )79 و59ص ( ربا الفضل -1

، )59ص (اقشيت لربا الفضل، األوىل تتعلق بالربط القياسي علّق الدكتور رفيق مرتني على من
 ).79ص (واألخرى باملعىن التوسعي 

 الربط القياسي وربا الفضل) أ(

. عليه بأنه يؤدي إىل ربا النسيئةذكر الدكتور رفيق أن ربط القروض الالربوية ميكن االعتراض 
 .58وهو على حق، وقد ذكرت الرأي نفسه يف الصفحة 

وهذا خبالف ربا . سيئة بالتعريف خيتص بالقروض، وعنصر الزمن فيه عنصر أساسيفربا الن
الفضل، فهو ال يتعلق بالقروض، بل بالبيوع اليت تتم يداً بيد، أي اليت يتم فيها تبادل البدلَين يف الوقت 
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ة عمر رضي غري أن اخلليف. األساسي منه هو إقفال كل األبواب املؤدية إىل ربا النسيئةوالغرض . نفسه
اهللا تعاىل عنه قد أدخل بعداً آخر مهماً يف ربا الفضل، عندما أمر املسلمني باجتناب الربا والريبة معاً، 

ومبا أن ربا النسيئة ليس حمالً . وهي املنفعة اليت تشبه الربا، أو تثري الشكوك يف األذهان حول شرعيتها
مام ابن تيمية الربا اجللي، فإن الريبة تعين ربا الفضل للشك، وعرفه الفقهاء تعريفاً واضحاً، ومساه اإل

 .الذي هو موضع خالل يف الرأي، ومساه ابن تيمية الربا اخلفي

 من الفصل 14تتصل باهلامش (وقد أثار الدكتور الزبري والدكتور قحف اعتراضات يف الندوة 
 ال ميكن استبعاده بسرعة، على الربط القياسي باعتباره ربا فضل، وأن هذا املعىن للربط) األول

 :واخلالف مرده إىل سببني

يكون القرض والوفاء كالمها بالنقد، غري أن القاسم املشترك يكون يف القرض املربوط، ) 1(
 .سلعة أخرى متفقاً عليها، أو سلة من السلع، أو رقماً قياسياً

ك حركة تصاعدية يف يفهم الربط عموماً على أنه يطبق يف اجتاه واحد فقط، عندما تكون هنا
ذلك ألن الربط كان نتاج التضخم، وغالباً ما ينتشر يف البلدان اليت تعاين من . األسعار، ال العكس

وليس مثة مثل واحد على بلد يطبق . معدالت تضخم عالية، كطريقة للتخلص من خطر التضخم
 .الربط عندما يكون معدل التضخم سالباً

اقترض ) أ(ولشرح ذلك، دعنا نفترض أن . أن يؤديا إىل ربا الفضلهذان العامالن ميكنهما معاً 
 رياالت، وأن القرض مت ربطه 4 ريال سعودي، عندما كان سعر كيلو غرام الرز 1000) ب(من 
ذلك ألن سعر الرز .  كغ من الرز250قيمة ) بعد سنة مثالً(وذا يرد املقترض يف االستحقاق . بالرز

 . رياالت أو أقل4كون أعلى من قد ييف تاريخ االستحقاق 

 1250 رياالت للكيلو، فاملقرض يسترد يف هذه احلالة 5لنفرض اآلن أن سعر الرز ارتفع إىل 
لكن إذا أخذنا املبلغ . فإذا ما أخذنا كمية الرز باالعتبار، فال يكون مثة ربا نسيئة وال ربا فضل. رياالً

فهذا ميثل ربا نسيئة . رياالً اليت قبضها املقرض 250النقدي باالعتبار، ثارت شكوك حول الزيادة 
فهناك شك، . واجلواب لدى البعض آخر ليس ملثل هذا الوضوح، وذلك بسبب الربط. لدى البعض

فهذا الشك جيعل هذه الزيادة .  رياال250ًومن مث يكون من األفضل اجتناب قبض الزيادة البالغة 
 .*داخلة يف الريبة أو ربا الفضل

                                                 
 رياالً، 1250 ريال، فإذا قبض 1000 هذا غري مفهوم، لكن لعله يقصد أن املقرض يف تاريخ االستحقاق له  *

وهذا بعيد، ولعل . 1250 بـ1000هناك ربا فضل مبقدار الفرق، أي كأنه يف تاريخ االستحقاق بادل كان 
يف مقابل ) فضل(= ذلك ناشئ من أن ربا النسيئة يشمل يف مفهومه الفضل والنساء معاً فهو يف القرض زيادة 
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 رياالً، فهاهنا ال 750 رياالت، وأن املقرض قد استرد 3 أن السعر قد هبط إىل لنفرض اآلن
مطبقاً يف اجتاه واحد، ومبا أن من النادر أن جند لكن ملا كان الربط القياسي . **يوجد ربا من أي نوع

.  ريال، برغم هبوط سعر الرز1000 رياالً، فإن املقرض يسترد يف العادة 750مقرضاً يقبل بـ
 1000 هنا للبعض أن يقول بأن هذه املسألة ليس فيها ربا من أي نوع، ألن املقرض استرد ميكن

غري أن آخرين قد يردون بأن املقرض قد استرد ما قيمته . ريال، وهو نفس املبلغ الذي كان قد أقرضه
ن ذلك أل. * كغ، برغم الربط القياسي، فهذه الزيادة هي ربا فضل250 كغ من الرز بدالً من 333

 ريال، 1000تطبيق الربط القياسي يف اجتاه واحد يثري شكاً يف الذهن حول شرعية استرداد املقرض 
 .وهذا الشك جيعل الزيادة داخلة يف الريبة، أي يف ربا الفضل. إذا هبط سعر الرز

ذلك ألن جوهر الدعوى هو أ، ربط . ومع ذلك فإنه ال فائدة من الدخول يف مدلوالت األلفاظ
فقد بينت . **غري مرغوب، سواء أدى إىل ربا النسيئة أو إىل ربا الفضل) ربط الديون(لدين أدوات ا

 .يف النص أن ربط القروض ال ميكن تربيره يف اقتصاد إسالمي، حىت على املستوى االقتصادي احملض

 املعىن التوسعي) ب(

ذلك على سبيل غري أنين مل أفعل . قال الدكتور رفيق بأنين توسعت يف مدلول ربا الفضل
فاملعىن التوسعي يستند إىل األحاديث النبوية، ففي . التحكم، فهناك أيضاً علماء آخرون فعلوا مثلي

الربا « نفسه يف معناه بقوله أن  يف امللحق الثاين من هذا الكتاب، توسع النيب 5 -احلديث رقم أ
.  األبواب األخرى**ميثل ربا الفضلوربا النسيئة ليس إال واحداً من هذه األبواب، و. *»سبعون باباً

                                                                                                                                            
ا بادل مثالً نقداً معجالً بنقد النسيئة وذلك خبالف ربع البيع فهو نساء فقط، أو فضل فقط، وقد جيتمعان، إذ

 . املُراجع-مؤجل أكثر منه على سبيل البيع، فهذا فيه ربا وفضل وربا نساء معاً، وال يقال إنه ربا نسيئة
 . املُراجع- ألن املقترض رد القرض بالنقصان ال بالزيادة **
 كغ من رز 333الرز، واسترد  كغ من 250وإذا سلّم .  ريال فال ربا1000 ريال واسترد 100 إذا سلَّم  *

 . املُراجع-مماثل، فها هنا ربا نسيئة، ألن العملية قرض، وفيه زيادة مع نسيئة
أما البيع فإنه قد يؤدي إىل ربا الفضل، أو إىل ربا النساء، أو إىل .  الدين ال ميكن أن يؤدي إال إىل ربا نسيئة **

 . املُراجع-كليهما معاً
وميكنك الرجوع يف هذا إىل بيع الِعينة وصوره ). التحايل على ربا النسيئة(علم، احليل الربوية  املقصود ذا، واهللا أ *

. عند الفقهاء، ولعلّ املالكية يعطونك أفضل تعبري عن املوضوع، فيما ذكروه يف بيوع اآلجال والذرائع الربوية
تقرب من ذلك العدد املشار ) الربويةاحليل (هذا وقد وِجدت يف بعض كتب املالكية صوراً من بيوع اآلجال 

) أبواب(ولعل مقصود الكاتب هو ربا البيوع بدل ربا الفضل، فإن البيوع غالباً ما تتخذ منها صور . إليه
 -خمتلفة للتحايل توصالً إىل ربا النسيئة احملرم، فإذا كان هذا مقصوده فإن شقة اخلالف تضيق بيين وبينه كثرياً

 .املُراجع
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ومبا أن . تعطينا فكرة عن بعض هذه األبواب ال كلها) 3/10، 3/9، 3/8(وهناك أحاديث أُخر 
.  قد قُبض ومل يبينه لنا مل يبني األبواب كلها، فقد قال عمر رضي اهللا عنه بأن النيب الرسول 

با النسيئة، ألن معناه كان واضحاً يف عهد النيب وهذا املوقف من عمر رضي اهللا عنه ال يتعلق أبداً بر
الذي يتعلق بالتجارة، ***بل كان متصالً بربا الفضل. ، ومل تكن هناك حاجة إىل زيادة يف بيانه 

ويبني موقف عمر وعيه لإلمكانات املختلفة، ويعرب عن . وميكن أن يدخل فيها بطرق عديدة خمتلفة
 خمتلف األبواب اليت ميكن أن يلج منها املرء إىل فلم يبني النيب . وضيحإىل مزيد من البيان والتتطلعه 

فالقرآن والسنة يساعدان . ذلك ألنه مل يعترب هذا البيان ضرورياً. ربا الفضل، يف املعامالت التجارية
ري املسلمني يف استنباط األبواب غري املنصوصة، وهذه األبواب ليست ثابتة، بل تتغري مع الزمن، بالتغ

 ولذلك فإن ربا الفضل، بالنظر ألبوابه الكثرية، ال يسهل .احلاصل يف تعقيدات التجارة ووسائل الدفع
ومع ذلك ملا كان املقصد األساسي من حترمي الربا هو ربا النسيئة، وكانت . فهمه مثل ربا النسيئة

ريف ربا الفضل ال احملرمات األخرى يف املمارسات التجارية تغطيها أحاديث أخرى، فإن صعوبة تع
 .تثري أية مشكلة عملية

 )87ص ( القروض االستهالكية واإلنتاجية -2

مل أحاول أن أحتج يف النص بأن املقترض لغرض استهالكي يكون أقل عرضة لالستغالل، كما 
 .إنه مستغل بالتأكيد، فكلما زاد فقره أو اشتدت حاجته، زاد استغالله. *ذكر الدكتور رفيق

 للقول بأن اآلية القرآنية تشري أساساً إىل القروض التجارية الربوية، هو أن هذه إن الذي دفعين
اآلية قد نزلت قرب انتهاء البعثة النبوية، حيث بلغ اجملتمع اإلسالمي مستوى عالياً من اإلصالح 
والتنظيم، مل يعد معه الغين يسرف يف االستهالك، وأشبعت حاجات الفقري إما من بيت املال أو من 

وذا قل االقتراض االستهالكي يف الغالب، ويف احلاالت اليت بقي فيها هذا االقتراض . األغنياء مباشرة
وال أعتقد أن أي مقرض، يف ذلك اجملتمع اإلسالمي املثايل، كان . اخنفضت مقاديره إىل احلدود الدنيا

                                                                                                                                            
، ألن البيع قد يكون فيه ربا فضل، وقد يكون فيه ربا نساء، وقد »ربا الفضل«بدل » ربا البيع«اتب يريد الك **

 -والنساء خمتلف يف االصطالح عن النسيئة، فالنساء يف البيوع، والنسيئة يف القروض. يكون فيه فضل ونساء
 .املُراجع

 مفهومه يف الوضوح كمفهوم ربا النسيئة، إمنا قلت يف موضع آخر من تعليقي على هذا الكتاب إن ربا الفضل ***
الذي غمض على العلماء هو علّة ربا البيوع، اليت ختتلف باختالفها األصناف اليت تلحق، على سبيل القياس، 

 . املُرجع-باألصناف الستة الواردة يف حديث ربا البيوع
 -سار، ومل أقل إنه أكثر عرضةً لالستغالل ما ذكرته هو أن املقترض ألغراض استهالكية يكون أكثر عرضةً لإلع *

 .املُراجع
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 .يتردد يف إسقاط مبلغ القرض عن املقرض إذا عجز عن سداده

 اليت كانت *احملتمل أن ما يشري إليه القرآن يف الغالب هو القروض التجاريةوعلى هذا فمن 
معرضة ملخاطر كبرية نسبياً يف تلك األيام، وذلك أوالً ألن املدة الالزمة لعمليات الشراء والبيع 

األحوال اجلوية والقاسية، وصعوبة األرض، وبطء وسائل طويلة، بسبب  واالسترياد والتصدير كانت
ل والنقل، وثانياً لالحتمال الكبري، يف تلك املدة، يف تغري األسعار يف بلد اإلقامة وبلد املنشأ، االتصا

منشأ السلعة، وثالثاً لالحتمال الكبري يف تعرض القافلة هلجوم أثناء الطريق، على األقل إىل حني 
فالتاجر الذي يقع يف . الدخول يف األراضي الواقعة يف سلطة اإلسالم، واالطمئنان على النفس واملال

حلاالت اوبة يف هذه عفالص. خسارة هلذه األسباب ال يقوى على دفع رأس املال، فضالً عن الفائدة
، الستهالكي، يف حال اإلعساركانت أيضاً كبرية، ويف حني أن هناك احتماالً للمساحمة بالقرض ا

التنازل  الوفاء يف األجل، وعدمل طبيعي، يف حال القرض التجاري، للمطالبة بيكان هناك باملقابل م
 .وهلذا يطالب القرآن باإلرفاق واإلمهال. عن القرض

 )119 و96ص ( البيع بثمن نقدي أو مؤجل -3

. ذلك ألن اإلسالم دين عملي. ال شك أن الفقهاء قد أجازوا الفرق بني الثمن املؤجل واملعجل

                                                 
ههنا حجة جديدة للمؤلف مل يسبق يل أن وعيتها عند غريه، ممن كتبوا يف هذه املسألة، من فقهاء أو مفسرين،  *

أما املؤلف فريى أن هذه اآلية . فقد كانوا يتكلمون، فيما أعلم، عن قروض عرب اجلاهلية. قدامى أو حمدثني
 من أواخر ما نزل من القرآن، فمن املتصور أن تكون معظم القروض املتبقية يف اجملتمع اإلسالمي قروضاً مبا أا

جتارية بفائدة ثابتة، ألن حاجام االستهالكية صارت قليلة وتسدها الزكاة أو الصدقة النافلة يف الغالب، مما 
لبقرة يف هذا الطور من أطوار حترمي الربا تتناول وعلى هذا فإن آية ا. يقل معه اللجوء إىل القَرض هلذا الغرض

القروض كلها من استهالكية وجتارية، سواء كانت سائدة عند عرب اجلاهلية أو عند املسلمني يف هذا الطور 
 .من أطوار نزول اآليات املتعلقة بالربا

 قرض استهالكي وآخر وإين أرى أن هذه حجة لطيفة، إذ مل يفرق القرآن ال يف هذه املرحلة وال قبلها بني
 .إنتاجي

ولكين أرى باملقابل أن خيلّص املؤلف حجته هذه من عالقتها مبسألة اإلعسار، فال زلت أعتقد أن احتمال 
اإلعسار لدى املقترض لالستهالك الضروري أكرب منه للمقترض للعمل التجاري، مع وجاهة احلجج اليت 

ألن املقترض يضمن املال املقترض ال يف ماله املستثمر يف ذلك . ذكرها فيما خبص الظروف اليت كانت سائدة
 .املشروع التجاري فقط، بل يف ماله اخلاص أيضاً

واآلية ال تفرق بني عسرة وأخرى، أي بني عسرة استهالكية وأخرى جتارية، فاملعسر ينظَر ويتصدق عليه سواء 
عسار يف تلك احلجة الناصعة اليت انقدحت أو توضحت كان مستهلكاً أو تاجراً، وال داعي إلقحام مسألة اإل

 . املُراجع-يف ذهن املؤلف بالنقاش
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التضييق على الناس وجتميد معامالم ففي حني أنه كان صارماً يف إزالة االستغالل، مل يرغب يف 
فالسلم والبيع . وهلذا استثىن من القواعد العامة بعض املعامالت، يف العديد من احلاالت. التجارية

 .*بالنسيئة مع زيادة الثمن املؤجل مها شاهدان على مثل هذه االستثناءات

 بثمن البيع املعجل واملؤجل، ويف حني أن دائرة اخلالف ضيقة وحمصورة يف جمال االستثناء املتصل
فلم أجد من املناسب أن تكون العلة يف .  حند أن هذه الدائرة واسعة فيما يتعلق بعلّة هذا االستثناء

فإذا كانت هذه العلة صحيحة، فما . هذه احلالة هي مثن الزمن، حىت لو قال بعض الفقهاء بذلك
ففي حني أن . ة هي أيضاً مثن الزمن، زمن النقودالفرق بني الفائدة وهذا الفرق بني الثمنني؟ فالفائد

. الشريعة أجازت الثمن املسبق لزمن اإلنسان أو للسلع الرأمسالية املؤجرة، فإا مل تِجز مثن زمن النقود
فهذا يتوقف على الناتج النهائي للتجارة، وهو ال يعرف إال بانتهاء املشروع، وحتقق الربح أو 

 .اخلسارة

األوىل أشار إليها الشيخ عبد . ذه احلالة؟ يبدو يل أن علة ذلك يف الغالب علتانفما العلة يف ه
، فالثمن )475 -474م، ص 1982 - أغسطس-جملة االقتصاد اإلسالمي، آب(الرمحن تاج 

األعلى يرجع إىل توقع البائع بأن حتدث زيادة واقعية يف الثمن بنهاية املدة الفاصلة بني حصول 
فلو ادخر البائع نقوده خالل املدة لشراء السلعة، . * وحصول البائع على الثمناملشتري على السلعة

                                                 
يبدو يل أن هذا اجلواز ليس من قبيل االستثناء، بل الصواب عكس ذلك، أو يقال على األقل إن كالً منهما   *

اقصة مبقدار اإلحسان، قاعدة أو أصل، فالبيع هرج خمرج املعاوضة الكاملة، والقرض خرج خمرج املعاوضة الن
 . املُراجع-وكل منهما أصل مستقل بنفسه

إنه ال ينبغي أن يغيب عن البال أن هناك فرقاً بني أن يكون األجل مراعى عند «: هذا هو قول الشيخ تاج بنصه  *
ل، تقدير مثن السلعة يف السلم، ويف البيع بثمن مؤجل، وبني أن يكون األجل قد خصص له جزء معني من املا

إن فرقاً بني أن يبيع شخص سلعة تساوي يف السوق . باإلضافة إىل املقدار الذي جعل بدالً يف املعاوضة
احلاضرة مائة مبائة ومخسة مؤجلة وبني أن يقترض شخص من آخر مائة إىل أجل معني، على أن يردها إليه عند 

قد جعل ) املائة واخلمسة( فإن املقدار كله حلول األجل مائة ومخسة، فإن األول جائز وال شيء فيه من الربا،
، مع تأجيل الثمن وعدم تأجيلهمثناً للسلعة، والسلعة اليت كان سعرها يف السوق احلاضرة مائة ميكن أن تباع، 

 .مبائة، ومبائة ومخسة، ومبائة إال مخسة، على حسب الظروف واألحوال واختالف الرغبات
ة بثمن مؤجل أكثر من سعرها الغالب وقت العقد، إال أن يكون هناك وإذن ال يكون ممنوعاً أن تباع السلع

غنب فاحش يف الثمن واستغالل حلاجة املشتري، فإن ذلك يكون حينئذ ممنوعاً وحراماً، من أجل أنه ظلم وغنب 
فاحش يف الثمن واستغالل حلاجة املشتري، وليس من أجل أنه ربا نساء الذي جعل فيه الزمن مقصوداً قصداً 
أصلياً يف العقد، مفروضاً له قدر معني من الثمن، حبيث يتزايد هذا املقدار عادة إذا حلّ األجل ومل يوف بأداء 

 .الدين
 .املائة واخلمسة يف صورة البيع ا إىل أجل وقعت كلها مثناً للسلع اليت كان ميكن أن تباع بذلك الثمن حاالً
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ففي حني أن البائع ال جيوز له أن يبيع سلعته نقداً بثمن أعلى من . لكان عليه أن يدفع الثمن األعلى
ري الثمن السائد يف السوق، فإنه يستطيع أن يطلب مثناً أعلى لألجل، ألن مثن السوق يف هذا األجل غ

وذا فالبائع واملشتري كالمها يتعرض إىل . وقد يكون أعلى من الثمن املتفق عليه أو أقل. معلوم
وليس هناك أي فائدة ربوية، ألن املشتري إذا عجز عن الدفع يف األجل، لظرٍف قاهر، فإن . املخاطرة

قابل الزمن، لكان من اجلائز فلو كان الفرق بني الثمنني ماالً مدفوعاً يف م. البائع ال يستطيع رفع الثمن
 .رفع الثمن

وهذه هي العلة اليت . *العلة األخرى هي التكلفة اإلضافية اليت تسببها إدارة املبيعات املؤجلة
 .ذكرا يف نص كتايب، وتبدو يل أا األحوط من حيث العالقة بالربا

على كل .  اآلنوميكن إعطاء علل أخرى هلذا الفرق يف الثمن، لكن ال حاجة للدخول فيها
حال، فإن أياً ما كانت العلة، ال بد من أن نكون مطمئنني إىل أن الكلفة اإلضافية ال تشتمل على 

 .، فلو كانت مشتملة عليها ملا مسح ا الفقهاء**الفائدة، اجللية منها وال اخلفية

                                                                                                                                            
ائة ومخسة، فإا وقعت بدالً لشيئني، املائة بدل مائة، واخلمسة بدل أما املائة واخلمسة يف صورة اقتراض املائة مب

 .ها »  وهذا ال شك أنه الربا املمنوعومثن له خاصة،الزمن، 
وال أقطع بأن . ويبدو أن الدكتور شابرا أخذ رأي الشيخ تاج بطريق االستنباط، ال من طريق النص الصريح

وقد أبرزت (فهم من كالم الشيخ يف موضع آخر من النص نفسه لكن ي. الشيخ أراد ما قال الدكتور شابرا
أن زيادة الثمن لألجل يف البيع جازت ألا داخلة يف الثمن وتابعة له، والثمن خمتلف ) املهم منه حبرف أسود

عن املبيع، أما يف القرض فال جتوز الزيادة ألن البدلَين متجانسان متماثالن، فصارت الزيادة كأا منفصلة 
هذا مع أن ما قاله الشيخ ليس هو أفضل وال أوضح ما قيل يف املوضوع، الذي . ومستقلة، لتجانس البدلَين

، مجادى 66يف جملة األمة القطرية، العدد » القول الفصل يف بيع األجل«أفردته بالبحث مرتني، األوىل بعنوان 
، نشرته بالعربية دار حافظ »اد اإلسالميالربا واحلسم الزمين يف االقتص«، واألخرى بعنوان ه1406اآلخرة 

 . املُراجع-م، وسينشر قريباً باإلنكليزية بإذن اهللا1986= ه 1406، 1للنشر والتوزيع، جدة، ط 
وهذا يحتج به ). وهي ما عبر عنها املؤلف بالتكلفة(الزمن، واملخاطرة، واخلدمة : إين أرجح أن العلة ثالثية، وهي  *

 . املُراجع- الثمن، ولكنه ال يصلح لالحتجاج به يف القروض الستباحة ربا النسيئة احملرميف البيوع لتعليل فرق
بينت فيما كتبت حول املوضوع أن البيع إذا كان الثمن فيه نقوداً، واملبيع سلعة، فال مدخل فيه ألي نوع من   **

وع، وال ربا فضل ألنه حيرم فقط عند أنواع الربا باملعىن االصطالحي، ال ربا نسيئة ألنه ربا قروض ال ربا بي
والتجانس كالذهب . جتانس البدلني، وال ربا نساء ألنه حيرم عند التجانس والتقارب، وجيوز عند االختالف

أي صنف بصنف آخر يف الفئة الربوية نفسها، فمن املتفق عليه بال (بالذهب، والتقارب كالذهب بالفضة 
الذهب والفضة فئة، والقمح والشعري : ف الستة الربوية املنصوصة فئتانخالف بني أحد من الفقهاء أن األصنا

 -)صنف من فئة ربوية بصنف آخر من فئة ربوية أخرى(، واالختالف كالذهب بالقمح )والتمر وامللح فئة
 .املُراجع
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 )100 و99ص (  رأس مال املضارب -4

غري .  املضارب إذا قدم ماالً صار شريكاً باملالمن حيث املبدأ ال أختلف مع الدكتور رفيق بأن
ففي . والذي يدور يف ذهين هو اإلسهام املايل غري املباشر. أن هذا املال مال مباشر، وليس غري مباشر

هذه األيام غالباً ما يكون للمضارب بعض االستثمارات الرأمسالية، يف صورة مكتب، وهاتف، وأثاث 
إخل، هذا إىل جانب رأس مال آخر متداول ... حنات لتسليم البضاعةمكتيب، وسيارة للعاملني، وشا
ويدخل رب املال يف الصورة لتمويل إرسالية أو عملية أو عقد ال . *ملواجهة املصاريف اليومية ملكتبه

ومتسك حسابات اإلرسالية بصورة منفصلة، لكن االستثمار . يشترك فيه املضارب حبصة مالية مباشرة
فإن حصة املضارب يف الربح ال تعود إىل . تمثل يف مكتب املضارب يبقى له دور مهمغري املباشر وامل

مهارته وجهده وصالته فقط، بل يعود قسم منها أيضاً إىل رأس ماله، ولو كان غري مباشر، ما دام 
وعلى هذا جيب ختصيص حصة من اخلسارة بصورة منفصلة هلذا املال . املشروع املشترك مستفيداً منه

                                                 
 املال ثابتاً أو األصل يف شركة املضاربة أن يكون املضارب عامالً لدى رب املال، مبال رب املال، سواء كان هذا  *

ويبدو أن الدكتور شابرا ينظر . وهذا ال مينع أن يكون العامل املضارب رب مال يف مضاربة أخرى. متداوالً
إىل مضارب منفصل عن رب املال، مضارب صاحب مؤسسة، كاملصرف اإلسالمي اليوم بالنسبة ألرباب املال 

، حيث قد )الصنائع(رة الشريك يف شركة األبدان وهذا العامل املضارب يشبه ذه الصو). املودعني لديه(
... آالت، أثاث، سيارات(فإن كان له رأس مال . يكون شريكاً بالعمل، وقد يكون له رأس مال أو ال يكون

فهو ملك خاص له، وال يدخل يف ملكية الشركة، ألن صاحبه شريك بالعمل والكسب، ورأس ماله ال ) اخل
ة، ليصبح ملكاً مشاعاً بني الشركاء، أي أن ماله هذا حصة مالية لالنتفاع يدخل يف املال املشتركة للشرك

وحصته يف الكسب ال شك أا تتأثر عند التعاقد ). ال متلكه الشركة ملك رقبة(ال للتمليك ) تنتفع ا الشركة(
فه بأنه غري ورأس املال هذا هو الذي وصشابرا، . ما أوافق عليه دبتقومي عمله وماله، ال ماله فقط، هذا 

مباشر، ألن املباشر تدخل ملكيته يف الشركة، خبالف غري املباشر، فنه يبقى ملكاً لصاحبه، وتنتفع به الشركة 
يشترك فيها مع شركاء املال اآلخرين، كل حبسب النقدي أما اخلسارة، فإن صاحب رأس املال . انتفاعاً فقط
ال يشترك يف اخلسارة، ألنه كاملؤجر الذي )  لإلجارةالقابل(لكن صاحب رأس املال الثابت . حصته النقدية

مث إن الربح الصايف واخلسارة الصافية أمر ال عالقة . يتقاضى أجرة ماله وعمله يف صورة أجر متغري غري ثابت
أي من الشركاء ههنا فيه، ألن الشركة شركة يف الكسب، أي فيما يقبضانه من الزبون من أجور، فهذه 

ون فيها كسب أو ال يكون، وليس فيها خسارة، أو ال تصل فيها الشركة إىل العمق الذي احلاالت إما أن يك
ميكن أن تنشأ معه خسارة، وهذا كاملزارعة أو املساقاة، فهي شركة يف الناتج الزراعي الذي يكون أو ال 

قصري من وكل شريك يضمن ماله، ألنه مالكه، فيتحمل استهالكه وسائر ما يصيبه دون تعد أو ت. يكون
أما حتميله جزءاً من اخلسارة املشتركة فيقتضي دخوله شريكاً بالنقود، أي تقومي رأس ماله . شركائه أو غريهم

بالنقود، وصريورة هذا املال ماالً مشتركاً حىت ميكن توزيع اخلسائر على الشركاء، على أساس نقدي موحد، 
 . املُراجع-ريبنسبة حصة كل منهم، وهذا يرده إىل رب مال نقدي ال غ
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 .املباشرغري 

 )105 و104ص (  اإلبضاع والتعاون  -5

ومع أن اإلبضاع كان ). لدمتبا(ال شك أن اإلحسان وحيد االجتاه، وأن التعاون ذو اجتاهني 
فالتعاون أيضاً يف شكله ). تعاونياً(ال ينفي أن يكون معونة متبادلة طريقاً ملعاونة اآلخرين، إال أن هذا 

فقد كان طريقاً غري رمسي للمعونة، كما .  اليوم يف شكله احلديث، كما هو»منظماً«األول مل يكن 
وكان من احملتمل لو استمر تفوق املسلمني أن يكون اآلن متطوراً، وذا شكل منظم، . كان اإليضاع

 .التوازين معه مع بقاء شكله اآلخر غري املنظم على

لقد .  وال فيما كتبه يودوفيتشفليس فيما كتبت ما يفيد أن اإلبضاع كان شكالً تعاونياً منظماً،
كان اإلبضاع غري رمسي، لكنه كان شائعاً ومنتشراً، ويأخذ شكل اإلحسان تارة، كما يأخذ شكل 

كل ما أريد قوله ههنا هو أن اجملتمع اإلسالمي احلديث يستطيع، كما استطاع . التعاون تارة أخرى
و غري رمسية، ملساعدة رجال األعمال على يف املاضي، أن يطور أشكاالً خمتلفة من التعاون، رمسية أ

 .حل مشكالم املشتركة

 )227ص ( اإلجيار التمويلي -6

وأنا نفسي عربت عن . قد يكون الدكتور رفيق على حق يف آرائه املتحفظة يف اإلجارة التمويلية
غري أن اإلجارة التمويلية تشكل واحداً من أكرب استثمارات املصارف . شكوكي يف جوازها

سالمية، ورمبا تكون مقبولة يف املرحلة األوىل، وذلك كاملراحبة اليت تقوم اليوم يف تلك املصارف، اإل
لكن ميكن الرد على ذلك بأن املصارف اإلسالمية لن تستطيع التخلص . وبالتدريج ميكن استبعادها

 .من العمليات املعترض عليها إذا ما أَِلفَتها وتعودت عليها

رة رأس املال احلقيقي للداللة على السلع الرأمسالية املعمرة، مثل اآلالت، وقد استخدمت عبا
وقد أجاز . اخل، مما يشتريه املمول برأس ماله النقدي، ليؤجره إىل الغري... والشاحنات، والعمائر

رة، أعين برأس املال احلقيقي السلع االستهالكية غري املعم وال. الفقهاء الريع الثابت ملثل هذه األصول
عادة املنشآت التجارية أن تؤجر سلعاً استهالكية غري فليس من . كالقمح والشعري والتمر وامللح

 .*معتمرة، وال أحد من االقتصاديني يدخل هذه السلع االستهالكية غري املعمرة يف السلع الرأمسالية

 )337 و334ص (  تقسيم الشركات -7

                                                 
فالسلع املذكورة ال تؤجر ال يف الشريعة، وال من قبل . أنا عارف بقصد املؤلف، وخمالف له يف اللفظ فقط  *

 . املُراجع-املؤسسات املالية، وهي تدخل يف عبارة رأس املال احلقيقي، وال تدخل يف عبارة السلع الرأمسالية
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انظر اجلزيري، (املفضل لدى الدكتور رفيق، وهو التقسيم احلنفي ال أعترض على التقسيم 
لكن التقسيم الذي أخذت به يف كتايب هو أيضاً تقسيم شائع لدى ). 68 -67، ص 3جـ

 .الفقهاء

. وأتفق مع الدكتور رفيق بأن تقسيم الفقهاء ليس تقسيماً نظرياً، بل له دالالت تطبيقية عملية
فشركة األبدان . واملدلول النسيب هلا قابل للتغري بتغري الزمنينا مناذج، غري أن هذا التقسيم يقدم إل

فإذا مل يكن للشركاء أي مال . وشركة الوجوه، على سبيل املثال، نادرتان على هذه الشاكلة
وذا فإن اجلهد . *خياطرون به، فقد ال جيدون أحداً يقدم إليهم السلع نسيئةً، إال يف حدود ضيقة جداً

ة، إذا  من األمور املهمة، إال أن مدلوالا تتخذ مزيداً من القو**ة والصالت والسمعة االئتمانيةواملهار
 .ما اقترنت بالقدرة على اإلسهام يف التجارة حبصة من رأس املال

                                                 
ركاء الوجوه ال يشترط أن يكون فيه رأس مال الشركة هو الضمان جياب عن هذا بأن بيع البضائع نسيئة إىل ش  *

للبائع، فالضمان ميكن أن يعتمد على املال الشخصي لكل شريك، وهذا يعين أن املسؤولية جتاه البائع ليست 
 .مسؤولية مشتركة، بل هي مسؤولة فردية، وميكن للبائع أن يطلب من الشريك ضماناً شخصياً أو مادياً

سابقاً أن شركة األبدان قد يكون فيها، وهو الغالب، رأس مال لكل شريك، يقدم يف الشركة وقد بينت 
 .حصة مالية لالنتفاع، ال للتمليك، ويبقى على ملك الشريك، ويضمنه ضمان امللك

، بل تشترى نسيئةً، فهي شركة )عروض التجارة(واملهم يف شركة الوجوه أا بال رأس مال لشراء البضائع 
 بأموال الغري،  لكن ما الذي مينع، عند من أجتاز شركة األبدان، أن يكون لكل شريك فيها رأس مال تعمل

خاص به، كدراجة أو سيارة، ويشترك الشركاء يف الكسب، فإذا اشتروا السلعة بعشرة دراهم مثالً وباعوها 
  .من البسطباثين عشر يكون لكل منهما درهم واحد؟ على كل حال حتتاج املسألة إىل مزيد 

فالعمل هو حصة أحد . »اجلاه«، والصالت والسمعة االئتمانية تدخالن يف »العمل«اجلهد واملهارة يدخالن يف   **
الطرفني يف شركة املضاربة، وحصة كل طرف يف شركة األبدان، واملال هو حصة كل طرف يف شركة 

  . املُراجع-س يف شركة الوجوهاألموال، وحصة أحد الطرفني يف شركة املضاربة، واجلاه هو األسا

 232



 

 مراجع إضافية خمتارة عربية وإنكليزية

 

 اقتصرنا فيها على بعض لذلك. هذه القائمة ليست كاملة، فإكماهلا ال بد وأن يؤدي إىل اإلطالة
م، وذلك ملن يريد التعمق يف متابعة املوضوع عرب 1970املواد املختارة، املنشورة باإلنكليزية منذ عام 

وهناك عدد كبري من املصادر العربية واألردية، وكذلك املصادر اإلنكليزية غري . الكتابات احلديثة
فيحتوي كل فصل على قائمة .  ومل نكرره ههنااملنشورة، أحلنا عليه يف خمتلف فصول هذا الكتاب،

غري أننا ذكرنا يف قائمة املراجع التالية بعض الكتابات حول الرأمسالية . كاملة باملراجع املستخدمة فيه
كما أضفنا إىل . والنظام املصريف التقليدي، لتمكني القارئ من تقومي النظام اإلسالمي تقومياً أفضل

 .تارة فوق املراجع اإلنكليزيةهذه الطبعة مراجع عربية خم

على أن هناك ثالثة أثبات للمراجع، أحدها حملمد جناة اهللا صديقي، والثاين لفولكر نينهاوس، 
 تقدم قائمة كاملة بالكتابات العربية، واإلنكليزية، واألملانية، واألردية، ،1)(واآلخر حملمد كرم خان

صارف والسياسة النقدية يف إطار إسالمي، وهو حول االقتصاد اإلسالمي، مبا يف ذلك النقود وامل
فهذه الكتابات ال ريب أا نافعة ملن يتطلّع إىل مزيد من االستقصاء . املوضوع األساسي هلذا الكتاب

 .يف هذه املسائل

 

 

                                                 
(1)       M. Nejatullah Siddiqi, contemporary Literature on Islamic Economics: 

(Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics, King 
Abdulaziz University, 1981.( ). 

Volker Nienhaus, Literature on Islamic Economics in English and German (Koln: 
Al-Kitab Verlag  )1982 ( . 

M. Akram Khan, Islamic Economics-Annotated Sources in English and Urdu 
(Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1983(  ). 
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 رياالً، كان 1250 ريال، فإذا قبض 1000هذا غري مفهوم، لكن لعله يقصد أن املقرض يف تاريخ االستحقاق له 
وهذا بعيد، ولعل ذلك . 1250 بـ1000هناك ربا فضل مبقدار الفرق، أي كأنه يف تاريخ االستحقاق بادل 

يف مقابل ) فضل(= قرض زيادة ناشئ من أن ربا النسيئة يشمل يف مفهومه الفضل والنساء معاً فهو يف ال
النسيئة وذلك خبالف ربع البيع فهو نساء فقط، أو فضل فقط، وقد جيتمعان، إذا بادل مثالً نقداً معجالً بنقد 

 . املُراجع-مؤجل أكثر منه على سبيل البيع، فهذا فيه ربا وفضل وربا نساء معاً، وال يقال إنه ربا نسيئة
 . املُراجع-ان ال بالزيادةألن املقترض رد القرض بالنقص

 كغ من رز مماثل، 333 كغ من الرز، واسترد 250وإذا سلّم .  ريال فال ربا1000 ريال واسترد 100إذا سلَّم 
 . املُراجع-فها هنا ربا نسيئة، ألن العملية قرض، وفيه زيادة مع نسيئة

ىل ربا الفضل، أو إىل ربا النساء، أو إىل كليهما أما البيع فإنه قد يؤدي إ. الدين ال ميكن أن يؤدي إال إىل ربا نسيئة
 . املُراجع-معاً

وميكنك الرجوع يف هذا إىل بيع الِعينة وصوره ). التحايل على ربا النسيئة(املقصود ذا، واهللا أعلم، احليل الربوية 
. ال والذرائع الربويةعند الفقهاء، ولعلّ املالكية يعطونك أفضل تعبري عن املوضوع، فيما ذكروه يف بيوع اآلج

تقرب من ذلك العدد املشار ) احليل الربوية(هذا وقد وِجدت يف بعض كتب املالكية صوراً من بيوع اآلجال 
) أبواب(ولعل مقصود الكاتب هو ربا البيوع بدل ربا الفضل، فإن البيوع غالباً ما تتخذ منها صور . إليه

 -رم، فإذا كان هذا مقصوده فإن شقة اخلالف تضيق بيين وبينه كثرياًخمتلفة للتحايل توصالً إىل ربا النسيئة احمل
 .املُراجع

، ألن البيع قد يكون فيه ربا فضل، وقد يكون فيه ربا نساء، وقد يكون »ربا الفضل«بدل » ربا البيع«يريد الكاتب 
 . املُراجع-ئة يف القروضوالنساء خمتلف يف االصطالح عن النسيئة، فالنساء يف البيوع، والنسي. فيه فضل ونساء

قلت يف موضع آخر من تعليقي على هذا الكتاب إن ربا الفضل مفهومه يف الوضوح كمفهوم ربا النسيئة، إمنا الذي 
غمض على العلماء هو  علة ربع البيوع، اليت ختتلف باختالفها األصناف اليت تلحق، على سبيل القياس، 

 . املُراجع-يوعباألصناف الستة الواردة يف حديث ربا الب
 -ما ذكرته هو أن املقترض ألغراض استهالكية يكون أكثر عرضةً لإلعسار، ومل أقل إنه أكثر عرضةً لالستغالل

 .املُراجع
ههنا حجة جديدة للمؤلف مل يسبق يل أن وعيتها عند غريه، ممن كتبوا يف هذه املسألة، من فقهاء أو مفسرين، 

أما املؤلف فريى أن هذه اآلية . ن، فيما أعلم، عن قروض عرب اجلاهليةفقد كانوا يتكلمو. قدامى أو حمدثني
مبا أا من أواخر ما نزل من القرآن، فمن املتصور أن تكون معظم القروض املتبقية يف اتمع اإلسالمي قروضاً 

 يف الغالب، مما صارت قليلة وتسدها الزكاة أو الصدقة النافلةجتارية بفائدة ثابتة، ألن حاجام االستهالكية 
وعلى هذا فإن آية البقرة يف هذا الطور من أطوار حترمي الربا تتناول . يقل معه اللجوء إىل القَرض هلذا الغرض

القروض كلها من استهالكية وجتارية، سواء كانت سائدة عند عرب اجلاهلية أو عند املسلمني يف هذا الطور 
 .من أطوار نزول اآليات املتعلقة بالربا

ني قرض استهالكي وآخر ين أرى أن هذه حجة لطيفة، إذ مل يفرق القرآن ال يف هذه املرحلة وال قبلها بوإ
 .إنتاجي



ولكين أرى باملقابل أن خيلّص املؤلف حجته هذه من عالقتها مبسألة اإلعسار، فال زلت أعتقد أن احتمال 
 التجاري، مع وجاهة احلجج اليت اإلعسار لدى املقترض لالستهالك الضروري أكرب منه للمقترض للعمل

ذلك ألن املقترض يضمن املال املقترض ال يف ماله املستثمر يف . ذكرها فيما خبص الظروف اليت كانت سائدة
 .املشروع التجاري فقط، بل يف ماله اخلاص أيضاً

ر ويتصدق عليه سواء واآلية ال تفرق بني عسرة وأخرى، أي بني عسرة استهالكية وأخرى جتارية، فاملعسر ينظَ
كان مستهلكاً أو تاجراً، وال داعي إلقحام مسألة اإلعسار يف تلك احلجة الناصعة اليت انقدحت أو توضحت 

 . املُراجع-يف ذهن املؤلف بالنقاش
يبدو يل أن هذا اجلواز ليس من قبيل االستثناء، بل الصواب عكس ذلك، أو يقال على األقل إن كالً منهما قاعدة 
أو أصل، فالبيع هرج خمرج املعاوضة الكاملة، والقرض خرج خمرج املعاوضة الناقصة مبقدار اإلحسان، وكل 

 . املُراجع-منهما أصل مستقل بنفسه
إنه ال ينبغي أن يغيب عن البال أن هناك فرقاً بني أن يكون األجل مراعى عند «: هذا هو قول الشيخ تاج بنصه

 ويف البيع بثمن مؤجل، وبني أن يكون األجل قد خصص له جزء معني من املال، تقدير مثن السلعة يف السلم،
إن فرقاً بني أن يبيع شخص سلعة تساوي يف السوق . باإلضافة إىل املقدار الذي جعل بدالً يف املعاوضة

ليه عند احلاضرة مائة مبائة ومخسة مؤجلة وبني أن يقترض شخص من آخر مائة إىل أجل معني، على أن يردها إ
قد جعل ) املائة واخلمسة(حلول األجل مائة ومخسة، فإن األول جائز وال شيء فيه من الربا، فإن املقدار كله 

، مع تأجيل الثمن وعدم تأجيلهمثناً للسلعة، والسلعة اليت كان سعرها يف السوق احلاضرة مائة ميكن أن تباع، 
 .الظروف واألحوال واختالف الرغباتمبائة، ومبائة ومخسة، ومبائة إال مخسة، على حسب 

وإذن ال يكون ممنوعاً أن تباع السلعة بثمن مؤجل أكثر من سعرها الغالب وقت العقد، إال أن يكون هناك 
غنب فاحش يف الثمن واستغالل حلاجة املشتري، فإن ذلك يكون حينئذ ممنوعاً وحراماً، من أجل أنه ظلم وغنب 

، وليس من أجل أنه ربا نساء الذي جعل فيه الزمن مقصوداً قصداً ملشتريالل حلاجة اغفاحش يف الثمن واست
أصلياً يف العقد، مفروضاً له قدر معني من الثمن، حبيث يتزايد هذا املقدار عادة إذا حلّ األجل ومل يوف بأداء 

 .الدين
 .ن تباع بذلك الثمن حاالًاملائة واخلمسة يف صورة البيع ا إىل أجل وقعت كلها مثناً للسلع اليت كان ميكن أ

أما املائة واخلمسة يف صورة اقتراض املائة مبائة ومخسة، فإا وقعت بدالً لشيئني، املائة بدل مائة، واخلمسة بدل 
 .ها »  وهذا ال شك أنه الربا املمنوعومثن له خاصة،الزمن، 

وال أقطع بأن . ق النص الصريحويبدو أن الدكتور شابرا أخذ رأي الشيخ تاج بطريق االستنباط، ال من طري
وقد أبرزت (لكن يفهم من كالم الشيخ يف موضع آخر من النص نفسه .  أراد ما قال الدكتور شابراالشيخ

أن زيادة الثمن لألجل يف البيع جازت ألا داخلة يف الثمن وتابعة له، والثمن خمتلف ) املهم منه حبرف أسود
اثالن، فصارت الزيادة كأا منفصلة عن املبيع، أما يف القرض فال جتوز الزيادة ألن البدلَين متجانسان متم

هذا مع أن ما قاله الشيخ ليس هو أفضل وال أوضح ما قيل يف املوضوع، الذي . ومستقلة، لتجانس البدلَين
، مجادى 66يف جملة األمة القطرية، العدد » القول الفصل يف بيع األجل«أفردته بالبحث مرتني، األوىل بعنوان 

، نشرته بالعربية دار حافظ »الربا واحلسم الزمين يف االقتصاد اإلسالمي«وان ، واألخرى بعنه1406اآلخرة 
 . املُراجع-م، وسينشر قريباً باإلنكليزية بإذن اهللا1986= ه 1406، 1للنشر والتوزيع، جدة، ط 



ا يحتج به يف وهذ). وهي ما عبر عنها املؤلف بالتكلفة(الزمن، واملخاطرة، واخلدمة : إين أرجح أن العلة ثالثية، وهي
 . املُراجع-البيوع لتعليل فرق الثمن، ولكنه ال يصلح لالحتجاج به يف القروض الستباحة ربا النسيئة احملرم

بينت فيما كتبت حول املوضوع أن البيع إذا كان الثمن فيه نقوداً، واملبيع سلعة، فال مدخل فيه ألي نوع من أنواع 
يئة ألنه ربا قروض ال ربا بيوع، وال ربا فضل ألنه حيرم فقط عند جتانس الربا باملعىن االصطالحي، ال ربا نس

والتجانس كالذهب بالذهب، . البدلني، وال ربا نساء ألنه حيرم عند التجانس والتقارب، وجيوز عند االختالف
ني أي صنف بصنف آخر يف الفئة الربوية نفسها، فمن املتفق عليه بال خالف ب(والتقارب كالذهب بالفضة 

الذهب والفضة فئة، والقمح والشعري والتمر : أحد من الفقهاء أن األصناف الستة الربوية املنصوصة فئتان
 . املُراجع-)صنف من فئة ربوية بصنف آخر من فئة ربوية أخرى(، واالختالف كالذهب بالقمح )وامللح فئة

ل رب املال، سواء كان هذا املال ثابتاً أو األصل يف شركة املضاربة أن يكون املضارب عامالً لدى رب املال، مبا
ويبدو أن الدكتور شابرا ينظر . وهذا ال مينع أن يكون العامل املضارب رب مال يف مضاربة أخرى. متداوالً

إىل مضارب منفصل عن رب املال، مضارب صاحب مؤسسة، كاملصرف اإلسالمي اليوم بالنسبة ألرباب املال 
، حيث قد )الصنائع(ل املضارب يشبه ذه الصورة الشريك يف شركة األبدان وهذا العام). املودعني لديه(

... آالت، أثاث، سيارات(فإن كان له رأس مال . يكون شريكاً بالعمل، وقد يكون له رأس مال أو ال يكون
فهو ملك خاص له، وال يدخل يف ملكية الشركة، ألن صاحبه شريك بالعمل والكسب، ورأس ماله ال ) اخل

 يف املال املشتركة للشركة، ليصبح ملكاً مشاعاً بني الشركاء، أي أن ماله هذا حصة مالية لالنتفاع يدخل
وحصته يف الكسب ال شك أا تتأثر عند التعاقد ). ال متلكه الشركة ملك رقبة(ال للتمليك ) تنتفع ا الشركة(

رأس املال هذا هو الذي وصفه بأنه غري وشابرا، . ما أوافق عليه دبتقومي عمله وماله، ال ماله فقط، هذا 
خبالف غري املباشر، فنه يبقى ملكاً لصاحبه، وتنتفع به الشركة مباشر، ألن املباشر تدخل ملكيته يف الشركة، 

املال اآلخرين، كل حبسب يشترك فيها مع شركاء النقدي أما اخلسارة، فإن صاحب رأس املال . انتفاعاً فقط
ال يشترك يف اخلسارة، ألنه كاملؤجر الذي ) القابل لإلجارة(رأس املال الثابت لكن صاحب . حصته النقدية

مث إن الربح الصايف واخلسارة الصافية أمر ال عالقة . يتقاضى أجرة ماله وعمله يف صورة أجر متغري غري ثابت
، فهذه أي من الشركاء ههنا فيه، ألن الشركة شركة يف الكسب، أي فيما يقبضانه من الزبون من أجور

احلاالت إما أن يكون فيها كسب أو ال يكون، وليس فيها خسارة، أو ال تصل فيها الشركة إىل العمق الذي 
ميكن أن تنشأ معه خسارة، وهذا كاملزارعة أو املساقاة، فهي شركة يف الناتج الزراعي الذي يكون أو ال 

 ما يصيبه دون تعد أو تقصري من وكل شريك يضمن ماله، ألنه مالكه، فيتحمل استهالكه وسائر. يكون
أما حتميله جزءاً من اخلسارة املشتركة فيقتضي دخوله شريكاً بالنقود، أي تقومي رأس ماله . شركائه أو غريهم

بالنقود، وصريورة هذا املال ماالً مشتركاً حىت ميكن توزيع اخلسائر على الشركاء، على أساس نقدي موحد، 
 . املُراجع-ده إىل رب مال نقدي ال غريبنسبة حصة كل منهم، وهذا ير

فالسلع املذكورة ال تؤجر ال يف الشريعة، وال من قبل . أنا عارف بقصد املؤلف، وخمالف له يف اللفظ فقط
 . املُراجع-املؤسسات املالية، وهي تدخل يف عبارة رأس املال احلقيقي، وال تدخل يف عبارة السلع الرأمسالية

لبضائع نسيئة إىل شركاء الوجوه ال يشترط أن يكون فيه رأس مال الشركة هو الضمان جياب عن هذا بأن بيع ا
لبائع، فالضمان ميكن أن يعتمد على املال الشخصي لكل شريك، وهذا يعين أن املسؤولية جتاه البائع ليست ل

 . مادياًمسؤولية مشتركة، بل هي مسؤولة فردية، وميكن للبائع أن يطلب من الشريك ضماناً شخصياً أو



وقد بينت سابقاً أن شركة األبدان قد يكون فيها، وهو الغالب، رأس مال لكل شريك، يقدم يف الشركة 
 .حصة مالية لالنتفاع، ال للتمليك، ويبقى على ملك الشريك، ويضمنه ضمان امللك

ئةً، فهي شركة ، بل تشترى نسي)عروض التجارة(واملهم يف شركة الوجوه أا بال رأس مال لشراء البضائع 
تعمل بأموال الغري،  لكن ما الذي مينع، عند من أجتاز شركة األبدان، أن يكون لكل شريك فيها رأس مال 
خاص به، كدراجة أو سيارة، ويشترك الشركاء يف الكسب، فإذا اشتروا السلعة بعشرة دراهم مثالً وباعوها 

 . املسألة إىل مزيد من البسطباثين عشر يكون لكل منهما درهم واحد؟ على كل حال حتتاج
فالعمل هو حصة أحد . »اجلاه«، والصالت والسمعة االئتمانية تدخالن يف »العمل«اجلهد واملهارة يدخالن يف 

طرف يف شركة الطرفني يف شركة املضاربة، وحصة كل طرف يف شركة األبدان، واملال هو حصة كل 
 . املُراجع-جلاه هو األساس يف شركة الوجوهاألموال، وحصة أحد الطرفني يف شركة املضاربة، وا
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