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  امللخص
  
  

ولت تلك األزمة إىل طاعون مايل مل وقد حت، يعيش العامل أزمة مالية مصدرها النظام الرأمسايل 
ينجو من ويالته أحد ، فانتشر ذلك الطاعون املايل ، وإن كان تأثريه خيتلف من دولة ألخرى تبعا 

خسائر، وإفالس، وبطالة، وهبوط بورصات، : لدرجة تأثرها باألزمة، وأصبحت تبعاته من 
  .ملي يف صميمهتضرب االقتصاد العاوكساد وتقلب وتراجع أسعار، وفقر، وركود 

وتعتمد مؤسسات الزكاة على مجع املوارد الزكوية من األفراد واملؤسسات ، وتستخدم تلك              
واخلسائر الناشئة عن األزمة املالية تؤثر بطبيعتـها        . املوارد ملستحقي الزكاة وفقا ملصارفها الشرعية     

باالخنفاض، بل ويزيد على ثروات ودخول األفراد واملؤسسات وهو ما يؤثر على قيمة وعاء الزكاة       
مؤسـسات  أمهية الدور امللقى على عاتق      مدى  ربز  من الفئة املستحقة للزكاة ، وتلك اإلشكالية ت       

تلك األزمة باالستفادة من فرصها ، وحـسن        الزكاة يف احلاضر واملستقبل، من خالل تفاعلها مع         
  .التعامل خماطرها
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  : مقدمة 
  :وبعد .. ة والسالم على رسول اهللا ومن وااله بسم اهللا واحلمد هللا والصال

النظام  يف صميميعيش العامل أزمة مالية مصدرها النظام الرأمسايل ، وقد نشأت تلك األزمة 
فالتوسع يف . واشتعلت شرارا يف سوق املساكن األمريكية ولكن جذورها أكثر عمقا، املايل

، وأصبح  االقتصاد احلقيقي خالل العقود األخريةالسوق املالية جتاوز إىل حد كبري معدل النمو يف
وهرم مقلوب من الديون يفوق الثروات بال ، وخلق النقود ، االقتصاد املايل قائما على املقامرة 

  .حدود
وقد حتولت تلك األزمة املالية إىل طاعون مايل مل ينجو من ويالته أحد ، فانتشر ذلك 

 من دولة ألخرى تبعا لدرجة تأثرها باألزمة، وأصبحت الطاعون املايل ، وإن كان تأثريه خيتلف
خسائر، وإفالس، وبطالة، وهبوط بورصات، وتقلب وتراجع أسعار، وفقر، وركود : تبعاته من 

  .تضرب االقتصاد العاملي يف صميمهوكساد 

  :مشكلة البحث 
 تلـك   تعتمد مؤسسات الزكاة على مجع املوارد الزكوية من األفراد واملؤسسات ، وتستخدم           

تـؤثر  العامليـة   واخلسائر الناشئة عن األزمة املالية      . املوارد ملستحقي الزكاة وفقا ملصارفها الشرعية     
بطبيعتها على ثروات ودخول األفراد واملؤسسات ، وهو ما يؤثر علـى قيمـة وعـاء الزكـاة                  

لدور امللقـى   باالخنفاض، بل ويزيد من الفئة املستحقة للزكاة ، وتلك االشكالية تربز مدى أمهية ا             
  .على عاتق مؤسسات الزكاة للتعامل مع تلك األزمة

  :فروض البحث 
  الفـرض  صـحة   مـدى   تأسيسا على مشكلة البحث فإن البحـث يـسعى إىل اختيـار             

  :التايل 
  .وحسن إدارة خماطرهاميكن ملؤسسات الزكاة االستفادة من فرص األزمة املالية العاملية ، 

  : أهداف البحث 
   :يهدف البحث إىل

  .مفهوم األزمة املالية العاملية، والدروس املستفادة منها التعرف على -١
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التعرف على مستقبل مؤسسات الزكاة يف ظل األزمة املالية العاملية، ومدى قدرا علـى               -٢
  .االستفادة من فرصها ، وحسن إدارة خماطرها

  :أمهية البحث 
لعاملية ، وما ا من دروس مستفادة، ميكن        تبدو أمهية البحث من خالل تعرضه لألزمة املالية ا        

البناء عليها لتحديد مستقبل العمل اخلريي خاصة ملؤسسات الزكاة، اليت تأثرت سلبيا بتلك األزمة،        
وهو ما يتطلب إدارة ما ينشأ عن تلك األزمة من خماطر، واالستفادة مبا تتضمنه من فـرص ، مبـا          

  .حيقق أهداف العمل اخلريي واستمراريته

  :هج البحث من
  :من أجل اختبار فروض البحث وحتقيق أهدافه فقد اعتمد البحث على املنهجني التاليني 

األزمة املالية العاملية ، وأسباا ، وآثارها،        وذلك من خالل استقراء      : املنهج االستقرائي    -١
  .خاصة على مؤسسات الزكاة 

املستفادة من األزمة املالية العاملية،     الدروس  وذلك من خالل استنباط     :  املنهج االستنباطي    -٢
وإدارة خماطرها، وحتديد الفرص اليت ميكن أن تولد من رمحها، لتدعيم واستمرارية العمل       

  .اخلريي بكفاءة وفعالية يف الوقت احلايل ويف املستقبل

  : خطة البحث 
مـة املاليـة   األزيتناول املبحث األول . يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث يتبعهم خامتة      

الرؤية املستقبلية ملؤسسات الزكاة يف     ، ويتناول املبحث الثاين واألخري      العاملية بني املفهوم والدروس   
، وينتهي البحث خبامتة تتناول أهم ما توصل إليه، واهللا من وراء القـصد،        ظل األزمة املالية العاملية     

  .رب العاملنيوهو سبحانه املوفق واملستعان، وآخر دعوانا أن احلمد هللا 
  أشرف حممد دوابه. د

com.drdawaba.www  
drdawaba@homtail.com  

  .هـ١٤٣٠ من ذي القعدة ١١اجلمعة : حتريرا يف 
  م٢٠٠٩ أكتوبر ٣٠             املوافق 

  
  

mailto:drdawaba@homtail.com
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  املبحث األول
  األزمة املالية العاملية بني املفهوم والدروس

  
  : العاملية مفهوم األزمة املالية/ أوال 

ويف اللغة . ١األزمة يف اللغة العربية تعين الشدة والقحط، ويقال أزمت السنة أي اشتد قحطها
األزمة على أا نقطة حتول لألحسن أو لألسوأ،  (WEBSTER)اإلجنليزية يعرف قاموس ويبستر

ا وقت أو قرار حاسم أو حالة ال بأ  (AMERICAN HERITAGE)  هريتيجويعرفها قاموس أمريكان 
، بأا نقطة حتول )OXFORD( كما يعرفها قاموس أكسفورد. ٢مستقرة تشمل تغيريا حامسا متوقعا

يف تطور ما، ويفسر نقطة التحول بأا وقت يتسم بالصعوبة واخلطورة والقلق على املستقبل 
  .٣وضرورة اختاذ قرار حمدد

األزمة بأا ظرف يف غاية الصعوبة يف حياة  )LAROUSSE(ويف اللغة الفرنسية يعرف قاموس 
فرد أو جمموعة أثناء سري نشاط معني، كما عرفها أيضا بأا حالة تتسم باضطراب واختالل عميق 

  . ٤جدا
، يدل اجلزء األول على اخلطر  wet-ji) (ومصطلح األزمة يف اللغة الصينية يتكون من حرفني

  .٥ويدل الثاين على الفرصة
ك جند أن معاجم اللغات تتفق على أن األزمة تكشف عن وجود صعوبة وشدة يف وبذل

  .املوقف، وترى اللغة الصينية أا خطر وفرصة يف آن واحد
حدوث :      بأا  االجتماعيةمعارف العلوم دائرة  أما مفهوم األزمة اصطالحا فقد عرفتها

وهى . ٦لع واخلدمات ورؤوس األموالخلل خطري ومفاجئ يف العالقة بني العرض والطلب يف الس
  .٧حلظة حامسة حتمل حتوال حنو األسوأ أو األحسن

                                                
، املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، ١٥عة األمريية، ، القاهرة،، بدون تاريخ نشر، صانظر،  الرازي، خمتار الصحاح، املطب -١

  .١٥، ص، بدون تاريخ نشرالقاهرة
 عثمان محمد العربي، اتصاالت األزمة، مسح وتقييم للتطورات النظرية فيها، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ،                -٢ 

   .٩٨م، ص١٩٩٩ أبريل، القاهرة،
٣- Oxford university press, printed in china,٢٠٠٦, p ٣٩  
٤- Grand Usuel Larousse , dictionnaire encyclopédique, Paris. Larousse, ١٩٩٧, p٣٣.   

   ).بتصرف( ، ٣م، ص١٩٩٨سيد اهلواري، املوجز يف إدارة األزمات، ، مكتبة عني مشس، القاهرة، . د -٥
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وهذا املفهوم يتفق مع املعىن اللغوي لألزمة ، من وجود الشدة والقحط، كما يعكسه واقـع                
 ٨الربا ، وبيع الديون، واملقامرة: املدمرات الثالث    اليت انفجرت أساسا بفعل      -األزمة املالية العاملية    

  . من وجود قحط وشدة يف األموال نتيجة اخللل يف منح االئتمان العقاري وتعثر املدينني -
باإلضافة إىل وجود تباين كبري بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل أو الورقي ، فمعدل منو               
 وتراكم الديون يتجاوز أضعاف مضاعفة منو وتراكم الثروات، كما أن منو خدمة الديون يتزايـد              

فإنه ميكن أن يولد    ،  واألزمة إن كانت متثل ديدا      . بصورة تتجاوز أضعاف مضاعفة منو الدخول     
  .من رمحها فرصا إذا مت إحسان استغالهلا، وهي جتمع يف طياا دروسا وعرب

   :الدروس املستفادة من األزمة املالية العاملية / ثانيا 

ن كان له قلب أو ألقى السمع وهـو  لكل حدث عربة وعظة ودروسا مستفادة، ينبغي لكل م   
ية عن العديد من الدروس املـستفادة  األزمة املالية العاملكشفت وقد . شهيد أن يعيها ويستفيد منها  

  :فيما يلي ميكن إمجاهلا اليت 

   :وإعالن حرب الربا ختبط وحمق  -١
هللا ورسوله على كشفت األزمة املالية العاملية عن حقيقة مثرة الربا من ختبط وحمق وحرب من ا 

  : املرابني مصداقا لقوله تعايل 
           طَايالش طُهبختالَِّذي ي قُوما يونَ ِإالَّ كَمقُوما الَ يبأْكُلُونَ الري نالَِّذين      مهِبأَن ذَِلك سالْم ِمن  ُ

        و عيالْب لَّ اللّهأَحا وبِمثْلُ الر عيا الْبمـا             قَالُواْ ِإنم فَلَـه ىهِه فَانتبن رِعظَةٌ  موم اءهن جا فَمبالر مرح
الربا ويرِبـي    يمحق اللَّه  سلَف وأَمره ِإلَى اللِّه ومن عاد فَأُولَـِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ           

  .٩فَّاٍر أَِثيٍمكَ الصدقَاِت واللَّه ال يِحب كُلَّ
                  ْلُوافْعت فَِإن لَّم ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبالر ِقي  ِمنا بواْ مذَرو قُواْ اللّهواْ اتنآم ا الَِّذينها أَيواْ  يفَأْذَن

ظِْلمالَ ت اِلكُموأَم وسؤر فَلَكُم متبِإن توِلِه وسراللِّه و نٍب مرونَِبحظْلَمالَ تونَ و ١٠ .  
                                                                                                                                                   

   .١٦م،ص١٩٩٣يف عامل متغري، مركز األهرام للترمجة والنشر، القاهرة، عباس رشيد العماري، إدارة األزمات  -٦
٧- Allan Manning, Strategic Management of Crises in Small and Medium Business, thesis presented in partial 
fulfillment of the requirements of the Degree of Doctor of Business Administration, School of Management 
Faculty of Business and Law ,Victoria University of Technology Melbourne, Australia,٢٠٠٤ Available at: 
http://wallaby.vu.edu.au/adt-VVUT/uploads/approved/adt-VVUT٢٠٠٤١٢٢٣٫١٢٠٥١٤/public/٠١front.pdf 

  .م٢٠٠٩، القاهرة،  للطباعة والنشر زمة املالية العاملية رؤية إسالمية، دار السالمملزيد من التفاصيل انظر للباحث ، األ -٨

   .٢٧٦ -٢٧٥/ البقرة  -٩
 .٢٧٩ -٢٧٨/  البقرة -١٠

http://wallaby.vu.edu.au/adt-VVUT/uploads/approved/adt-VVUT
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ارتبطت بوادر األزمة املالية العاملية بصورة أساسية بالربا أو سعر الفائدة ، حيث عمدت فقد 
ويف مقدمتها بنوك االستثمار اليت ال ختضع لرقابة بنك  ةاألمريكيالبنوك واملؤسسات املالية 

ك العقارات بدال من تأجريها، ويف ظل االحتياطي الفيدرايل األمريكي على إغراء األمريكيني بتمل
يف احلصول على مكافآت سخية  ونزوة الرحبية ورغبة أعضاء جملس اإلدارة Greedسيادة اجلشع 

مني تغاضت تلك أونقل املخاطر إىل مؤسسات شراء الديون والت، من جراء الرحبية قصرية األجل 
سداد، ويسرت له ختفيض قيمة املؤسسات عن السجل االئتماين للعميل ومدى مقدرته على ال

وكان هذا دافعا أيضا لألمريكيني لشراء عقارات بغرض  األقساط يف السنوات األوىل لالقتراض،
بل عمد . استثمارها يف ظل تلك التسهيالت املصرفية ويف ظل تنامي االرتفاع يف أسعار العقارات

صول على قروض لالستثمار يف  املرهونة أصال للحمأصحاب العقارات املرهونة إىل رهن عقارا
والثالثة نتيجة إعادة شراء عقارات برهن عقارام املرهونة أصال رهنا آخر من الدرجة الثانية بل 

وقد بالغت البنوك . Subprimeتقييم العقار الرتفاع سعره وبذلك انتشرت الرهون األقل جودة  
ستني ضعف حجم رؤوس أموال يف اإلقراض العقاري حىت جتاوزت نسبته أكثر من األمريكية 

  .وهو ما أدى إىل أضعاف مضاعفة من خلق النقود، الكثري من تلك البنوك 
 ، ومع االرتفاع املتوايل لسعر )أي متغري(ويف ظل منح القروض العقارية بسعر فائدة معوم 

م، فقد انعكس هذا ٢٠٠٤الفائدة من جانب بنك االحتياطي الفيدرايل األمريكي منذ عام 
فاع على تلك القروض حيث أدى إىل زيادة يف أعبائها من حيث خدمتها وسداد أقساطها، االرت

م، حيث توقف عدد كبري من ٢٠٠٧وتفاقمت تلك األزمة مع حلول النصف الثاين من عام 
مما ترتب عليه حتميلهم أعباء إضافية نتيجة . املقترضني عن سداد األقساط املالية املستحقة عليهم

وهو ما أدى إىل زيادة يف تعثر أصحاب القروض . وفقا لسياسة سعر الفائدة املركبةهلذا التأخري 
مما ، املتعثرين أصال ، وترتب على ذلك قيام املؤسسات املالية املقرضة بالتنفيذ على الرهون العقارية 

أدى إىل فقدان اآلالف ملنازهلم املرهونة ، واندرج ذلك على سوق العقارات حيث أدى زيادة 
وأدى  ذي زاد من خماطر تلك القروض العقاريةلا وهو األمرعروض منها إىل اخنفاض أسعارها، امل

حيث أن ما تبقي من أقساط على ، وقف عن السداد أيضا لتبالعديد من العمالء املنتظمني إىل ا
  .عقارهم أصبح يفوق بكثري القيمة احلالية للعقار نتيجة االخنفاض يف األسعار
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 الذي حترمهما شريعة اإلسالم فقاعة من فقاعات ١١وما تبعه من رهن املرهونلقد كان الربا 
 انفجار األزمة املالية العاملية واستفحاهلا مما دفع بالغرب إىل العودة للفائدة الصفرية أو شبه الصفرية،

دة خفض سعر الفائاألمريكية ة الرأمسالية العاملية الواليات املتحدة محىت أن البنك املركزي لزعي
  .١٢%"٠,٢٥بني صفر و ما "حاليا يتراوح لأكثر من مرة 

  :لقمار دمار ا-٢
  : تعايل   قالكشفت األزمة املالية العاملية عن حقيقة مثرة املقامرة اليت هي من حبائل الشيطان،              

 الشيطَاِن عمِل من سِرج واَألزالَم واَألنصاب والْميِسر الْخمر ِإنما آمنواْ الَِّذين أَيها يا
وهِنبتفَاج لَّكُمونَ  لَعفِْلحا تمِإن ِريدطَانُ ييأَن الش وِقعي كُمنيةَ باوداء الْعضغالْبِفـي  و 
   .١٣منتهونَ أَنتم فَهلْ الصالَِة وعِن اللِّه ِذكِْر عن ويصدكُم  والْميِسِر الْخمِر

جاءت من خالل تـأمني     من األسباب الرئيسة لألزمة املالية العاملية، حيث        املقامرة  فقد كانت    
ويف حالـة  ، حاملي السندات العقارية على أصل تلك السندات وعوائدها لدى شركات التـأمني           

داد   مشترى العقار يف الوفاء مبا عليه من التزامات تقوم مؤسسة التأمني بـس       فشل املقترض ممثال يف   
 . وحتصل شركة التأمني على مستحقاا،ار فيما بعدقمث يتم بيع العسند مستحقات حامل ال

واخنفاض القيمـة   داءة سندات تلك الديون روكذلك     وقد انعكس تعثر عمالء الديون العقارية     
  مطالبة حـاملي تلـك       لالسوقية ألصوهلا العقارية بصورة مباشرة على شركات التأمني من خال         

وكان من نتيجة ذلك أن تكبدت أكرب مؤسـستني         .  شركات التأمني بتغطية خسائرهم      السندات
للرهن العقاري يف الواليات املتحدة ومها فاين ماي وفريدي ماك خسائر بالغة حىت أوشكا علـى                

 . تأميم احلكومة األمريكية هلماالومل ينقذمها إ، اإلفالس 
قامرات باسم املضاربات من خالل البيـع  ل امل كما ظهرت املقامرة جلية يف هذه األزمة من خال        

واملشتقات املالية على األوراق املالية سواء أكانت تلك األوراق خاصة بالـديون  ، على املكشوف  
 .العقارية أم غريها

                                                
ـ   ، الفقه اإلسالمي يقرر أنه لو رهن الشخص الشيء املرهون بدين آخر غري األول بدون إذن املرن ال يصح           - ١١ ذن إولـو ب

هن اكذا إذا باع الـر     ، و   ؛ ألن الرهن حق على عني وال جيتمع حقان على عني واحدة            لل الرهن األو  ويبط يصح الرهن الثاين  
   للراهن بالبيع والتصرف يف الثمن سقط حقه يف الرهن     نفإذا أذن املر   ،   الشيء املرهون يصري الثمن رهنا ال جيوز التصرف فيه        

  .وبالتايل يكون القرض خاليا من الرهن، 
  ١٨=  pg&٢٠٢١٦٣=http://www.moheet.com/show_news.aspx?nidوقع حميط  انظر، م- ١٢
  .٩١-٩٠/ ملائدةا -١٣

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid
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ويـتم   ،م فيه بيع أوراق مالية ال ميلكها البائع عند إمتام عمليـة البيـع    توالبيع على املكشوف ي   
مث تشترى هذه األوراق فيما بعـد عنـدما         ،   طة أوراق مقترضة من مسساره      الفعلي بواس   مالتسلي

ن بتوقع  ووهذا النوع من املعامالت مره    . تنخفض قيمتها السوقية عن القيمة اليت سبق أن بيعت ا         
وإذا .  اخنفاض القيمة السوقية لألوراق املالية حمـل الـصفقة          - وغالبا ما يكون مضاربا    -البائع  

 فإن ذلك من شأنه أن يعـرض        ،تفاع واقترب موعد التسليم     رهت األسعار لال  حدث العكس واجت  
   .املستثمر خلسائر فادحة ال يقوى عليها املستثمر العادي

د املتداولة يف األسواق املاليـة     وق قيمتها من قيمة األصول موضوع العق      تأما املشتقات املالية فتش   
صول مالية هي األسـاس لكـي تولـد هـذه           ا يتداول ا من أ    مفاألسواق احلاضرة و  ،  احلاضرة
وتتمثل أساسا يف العقـود      ،   على االجتار يف املخاطر   بصفة رئيسة   وتقوم تلك املشتقات    ،  املشتقات

وريق الذي جيمع بـني     تالإضافة إىل   ،  وعقود املبادلة ،  وعقود اخليارات ،  والعقود املستقبلية ،  اآلجلة
  .١٤االقتراض واملشتقات

 يقدر إمجايل حملي ناتج وأ عائدات لدينا ن أجند واحدة شركة وكأنه العامل إىل نظرنا وإذا

 مالية وأصول دوالر، تريليون ٦٥ ـب تقدر حقيقية أصول تدعمها تريليون دوالر ٦٠ حبوايل

 على يزيد عامليا املشتقات مجايلإ موقف نأويف جانب اخلصوم جند . ردوال تريليون ٧٠ـب تقدر

 يف نأخذ قبل أن هذا. يتعود معظمنا على استخدامه مل رقم وهو  دوالر Quadrillion الكدرليون
 عبارة العامل أن جند يجة لذلكنت. احلكومة الشركات أو دين أو اخلاص الدين جماالت حسباننا

  .١٥العديدة املايل الرفع عمليات نتيجة أصوله تزايدت استثماري مصرف عن
مرة على وقائع مغيبة، خيسر فيها طرف  مقافهى هي إال مضيعة للوقت، اإن عقود املشتقات م

ويكسب فيها آخر، وال حيدث فيها تسليم وال قبض للسلع وال دفع للثمن، وإمنا تسوية عند 
وهى تفتك التصفية لفروق يدفعها اخلاسرون ويرحبها الراحبون، عن طريق جلنة التسوية بالبورصة، 

 اق واالقتصاد معا ، وقد وصفها املستريف اية املطاف ال باملتعاملني فيها فحسب ، بل باألسو
   .١٦"شاملر دما أسلحة عنإا عبارة ": وصفا دقيقا بقوله عنهاWarren Buffettبوفت  وارن

                                                
  .٧٩-٥٧، صم٢٠٠٦للباحث، حنو سوق مالية إسالمية، دار السالم للطباعة والنشر، القاهرة، ملزيد من التفاصيل انظر،-١٤

١٥- Toby Birch, The Role of Derivatives in Creating the Financial Crisis, Research presented to the thirty-Al 
Baraka seminar on Islamic Economics, Jeddah, ٦-٥ September ٢٧-٢٦ ,١٤٣٠ August  ٢٠٠٩ , P٢٦.. 
١٦- Ignacio de la Torre,The role of derivatives in the credit crisis, Research presented to the 
thirty-Al Baraka seminar on Islamic Economics, Jeddah, ٦-٥ September ٢٧-٢٦ ,١٤٣٠ August 
٢٠٠٩,P٢. 
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كمـا أن  ، من أجل ذلك فال مكان للتعامل باملشتقات املالية بصورها احلالية يف شريعة اإلسالم 
،  يدخل يف بيع اإلنسان ما ليس عنـده حيث  -أيضا  -كشوف هو نوع من املقامرة      البيع على امل  

  .١٧ا شريعة اإلسالمماليت حرمته نسان ما اشتراه قبل قبضه اإلعوبي
ند العقاري وعوائده مقابل التزام حامل السند بدفع أقساط حمددة          سكما أن التأمني على أصل ال     

لـى القمـار   عإضافة إىل اشتماله ، م شرعا الشتماله على غرر كثريرهو عقد حم  إىل شركة التأمني  
مبادلة األقساط  ، كما أن     الرتباط التعويض حبدوث أمر معلق حدوثه على املصادفة واخلطر ارد         

 فضال عن كون ،دوث اخلطر ميثل مقابلة نقد مع نقد بالزيادة وهو ربا حمرم شرعا       حبالتعويض عند   
  .١٨امني أصال على سند يف أصله وفوائده حمرمأالت

وهى أعلى هيئة (قد أصدرت اهليئة الفرنسية العليا للرقابة املالية  ف"الطريق القومي،عودة حنو و
قرارا يقضي مبنع تداول الصفقات الومهية والبيوع الرمزية اليت ) رمسية تعىن مبراقبة نشاطات البنوك

. ١٩"يتميز ا النظام الرأمسايل واشتراط التقابض يف أجل حمدد بثالثة أيام ال أكثر من إبرام العقد
العديد من الدول كما عمد . يتفق وبيع السلم يف الشريعة اإلسالمية وفقا لرأى املالكيةوهذا 

ووضع قيود على ، الغربية إىل إيقاف التعامل باملشتقات ملدد زمنية تراوحت من دولة ألخرى 
  .التعامل ا

  : بيع الديون ضياع لألصول -٣
والذي ، دين الذي حرمته شريعة اإلسالم كشفت األزمة املالية العاملية عن مصري بيع الدين بال

  .٢٠أدى بدوره إىل حتول األصول إىل هباء منثورا
                                                

  .١٣٣-١٣٢ملزيد من التفاصيل انظر،  للباحث ، حنو سوق مالية إسالمية، مرجع سابق، ص-١٧
حيـث   ،الغررمني التجاري وهو التأمني التعاوين القائم على مبدأ التكافل وليس بيع            أبديال للت  استحدث الفقه اإلسالمي     -١٨

، ظار مقابل معني ينتفـع بـه  تدون ان ل منهم اشتراكا معيناكويدفع   ، خالله عدة أشخاص معرضني ألخطار متشاة   نجيتمع م 
 .تراكات ألداء التعويض املستحق ملن يصيبه ضررشوختصص هذه اال

  htm.٤٧A٢٢F١٠٩٩٤-٩٢١٤-٤٠١B-B٠AB-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CB٧١F٧٣٣نت،  اجلزيرة انظرموقع-١٩
 احلـال،  يف نقداً الدين يباع أن إما احلالني من كل ويف ،الدين عليه من لغري أو الدين، ذمته يف ملن يكون أن إما  الدين بيع -٢٠
ـ  لغري أم للمدين، البيع أكان سواء شرعاً ممنوع بيع وهو الكالئ ببيع يعرف ما هو  :نسيئة الدين وبيع .مؤجالً ئةنسي أو  .دينامل
 وال التـسليم،  عـن  العجز هو بالدين الدين بيع صحة من املانع ألنفإذا كان للمدين فإنه جيوز      :  احلال يف نقداً الدين بيع أما

فإنه ال جيوز وفقـا لـرأي       :  وإذا كان بيع الدين نقدا يف احلال لغري املدين           .له مسلم املدين ذمة يف فما هنا، التسليم إىل حاجة
أن يعجل املشترى للمدين الثمن حىت ال يكون من بـاب بيـع الكـالئ        : تتمثل يف   املالكية بشروط خاصة    ه  اجلمهور ، وأجاز  

أن يكـون   يسر، و    وعسر أ أن يكون املدين حاضرا يف بلد املشترى للدين حىت يعلم املشترى للدين حال املدين من                ، و بالكالئ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CB
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من خالل الديون العقارية بل التوسع يف اإلقراض  تقتصر املؤسسات املالية األمريكية على فلم
 املشتقات املاليةعن طريق توليد موجات متتالية من األصول املالية بناء علي أصل واحد عمدت إىل 

Financial Derivatives  لتوليد مصادر جديدة للتمويل، وبالتايل للتوسع يف اإلقراضها استخدمتاليت 
والذي جيمع بني االقتراض ، للديون العقارية  Securitizationمن خالل فقاعة التوريق أو التسنيد 

  . واملشتقات
 النقدية التدفقات ذات  ،اةاملتش الديون أو القروض من ةحزم  جتميعوالتوريق أو التسنيد يعين

 أوراق وإصدار  ،حوالتها أو بيعها جلأ من،  ةمعين بأصول واملضمونة  ،املستقبل يف املستمرة
  .األصول بتلك ةمضمون جديدة مالية

ويستوجب توريق الديون قيام البنك أو املؤسسة املالية منشئة األصول بطرح أوراق مالية مقابل              
كالديون بضمان رهونات على اختالف أنواعها،      ،  ديها واملدرة للدخل    جمموعة من الديون اليت ل    

 لوعادة ما حتص، أو بيع هذه الديون مباشرة إىل مؤسسات مالية أخرى متخصصة يف شراء الديون     
مث تقوم بتوريقهـا يف صـورة أوراق   ، مؤسسات شراء الديون على خصم على قيمة هذه الديون      

  . مالية
 وجتميع  على الرهن العقاري،Home Mortgageان يف الواليات املتحدة اعتمدت قروض اإلسكوقد 

الديون العقارية األمريكية وحتويلها إىل سندات مضمونة بتلك األصول العقارية، وتسويقها مـن             
ر موجة ثانية من األصـول املاليـة        اصدإوبذلك يعمل التوريق على     . خالل األسواق املالية العاملية   

 من الرهونـات العقاريـة   احمفظتهفالبنك أو املؤسسة املالية املقرضة تقدم      رية  بضمان الرهون العقا  
كضمان لالقتراض اجلديد من السوق عن طريق إصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة باحملفظـة         

، البنك أو املؤسسة املقرضة   العقارية، وهكذا فإن العقار الواحد يعطي مالكه احلق يف االقتراض من            
عيد استخدام نفس العقار ضمن حمفظة أكرب لالقتراض مبوجبـها   ت أو املؤسسة املقرضة  البنك  ولكن  

وهكذا تولد املشتقات املالية موجات متتابعة من القروض        ،  األخرىمن جديد من املؤسسات املالية      

                                                                                                                                                   
أن يباع الدين بغري جنـسه أو  ، و ه ولو كان ثابتا بالبينة حسما للرتاعات املدين مقرا بالدين فإذا كان منكرا له فال جيوز بيع دين    

ن اختلف نوع النقود الشتراط التقـابض يف صـحة   إال يكون الدين نقدا والثمن نقدا و،  وأ  جبنسه بشرط أن يكون مساويا له       
أال يكون بني املـشترى  ، و وز بيعه قبل قبضه   احترازا مما لو كان طعاما ،إذ ال جي        أن يكون الدين مما جيوز بيعه قبل قبضه       ، و بيعها

فإن وجدت تلك الشروط جاز بيع الدين وإن ختلف شرط منـها        . واملدين عداوة، أو يقصد املشترى إعنات املدين واإلضرار به        
   .منع البيع

  



 - ١٢ - 

وهـو  ، األخرىحيث يولد العقار طبقات متتابعة من اإلقراض بأمساء املؤسسات املالية واحدة بعد           
، حيث  نتج عن عمليات التوريق هذه زيادة يف معدالت عدم الوفاء بالديون              م من املخاطر    ما فاق 

العقاريـة يف  لرداءة العديد من تلك الديون ، مما أدى إىل اخنفاض قيمة السندات املدعمة باألصول           
   %.٧٠السوق األمريكية بأكثر من 

حتويل احلقوق املالية املستحقة اليت ل بل امتد ليشمومل يقتصر التوريق على الديون العقارية فقط 
 ومستحقات بطاقات ، من قروض سيارات،تتدفق من جمموعة من األصول املالية األخرى

  .إىل أوراق مالية تكون مضمونة بتلك اموعة من األصول، االئتمان
 وهكذا حتول  بيع الديون من خالل التوريق واملشتقات إىل فقاعة من فقاعات انفجار األزمـة               

لتوريق بصورته ، فامثل هذا االحنراف املايل    سالم سباقا ملنع    إلاملالية العاملية واستفحاهلا ، وقد كان ا      
فهو يف حقيقته بيـع      الراهنة ببيع حمفظة القروض لغري من عليه الدين ال جيوز شرعا باتفاق الفقهاء            

  .دائرة الربا احملرم يف عوهذا يق فظة القروض تباع بأقل من قيمتهاكما أن حم،  كالئ بكالئ

  :األمانة وقاية  -٤
واتب حبصوهلم على ر   إدارة املصارف واملؤسسات املالية،   عن جشع   املالية العاملية   كشفت األزمة   

ماليني الدوالرات بظاهر تنشيط القروض وحتقيق أرقام للتوظيف خاصة القروض          بلغت  ومكافآت  
هـذه  مث ما لبث أن تعثر عمـالء         ،   دادالعقارية دون البحث عن جودة العميل وقدرته على الس        

، وحصوهلا على مكافآت عن أرباح ومهيـة ، أودت يف      القروض وانكشف زيف اإلدارة وجشعها    
  .ىل فقدان الثقة وانفجار األزمة املالية العاملية اية املطاف إ

 -   األمريكي" ليمان براذرز"ارة بنك دفعلى سبيل املثال بلغت مرتبات ومكافآت رئيس جملس إ
مليون ) ٤٨٦ (- بانفجار األزمة املالية العاملية ٢٠٠٨ سبتمرب ١٥ يف إفالسهارتبط إعالن الذي 

  . ٢١م٢٠٠٧دوالر عن عام 
 وول وبنوك الثرية الصفوة كارتل عن التحدث عند باملؤامرة اإلحساس جداً السهل ومن

 النتائج فإن فاعل بفعل أم صدفة األمر ذلك أكان وسواء الكارثة، من واملستفيدة استريت املسببة
 قد Goldman Sachs  ساش جولدمان بأن نعلم عندما وخاصة اجلهات لتلك قيمة كبرية ذات

 عام يف ليس الواحد للموظف إسترليين جنيه نصف مليون يقرب متوسطها مكافآت دفعت

                                                
  ١=print&١٤٨=www.baghdadch.tv/article.php?idانظر، موقع قناة البغدادية الفضائية  -٢١
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    .٢٢م٢٠٠٩عام  يف إمنا م٢٠٠٧
 ما )بري شتاينربوك(زير املالية األملاين فقد هاجم و،   اجلشع حمل انتقاد من الكثرييناوقد كان هذ
وساكسونية لتحقيق أرباح كبرية ومكافآت هائلة للمصرفيني وكبار مديري لوصفه حبملة اجن

العاملون يف البنوك االستثمارية والساسة يف نيويورك وواشنطن ولندن ": وأضاف قائال . الشركات
 بوضع )اركوزيسنيكوال  (س الفرنسي وطالب الرئي "هذا يكونوا مستعدين للتخلي عن كل  مل

 .٢٣قيود على الرواتب واملكافآت اليت حيصل عليها مديرو البنوك واملؤسسات املالية
إن على البنوك السويسرية أن تضع ": ) هانس رودولف مريتس(وقال وزير املالية السويسري 

  . ٢٤"منحرفة جزئيا"نظاما جديدا لُألجور نظرا ألن الفكرة األساسية لصرف املكافآت أصبحت 
 وضعت خطة اإلنقاذ األمريكية ضوابط لتحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهموقد 

  .لتنظيمية واإلشرافية للرقابة على البنوك واملؤسسات واألسواق املاليةاتفعيل القواعد وعملت على ،
لتدقيق عند اختيـار    واإلسالم كان سباقا للوقاية من هذا االحنراف، حيث يدعو إىل التحري وا           

القائمني على أمر املال سواء عند مجعه أو إنفاقه أو استثماره أو إدارته، من خالل اختيار األقويـاء       
ل تعاىل  قاعلى العمل، األمناء على املال، ومها صفتان الزمتان لتحقيق الرشادة يف إدارة األموال ،               

 : اِت  يأَب هأِْجرتِإنَّ اس ريِن خم تاسترأْج الْقَِوي الْأَِمني ل تعـاىل  وقا،  ٢٥ :  لِْنـيعلَـى   اجع
ِليمِفيظٌ عي حِض ِإنآِئِن اَألرزخ ٢٦ .  

  :  لكل أمة أجل -٥
أمريكا، وقـرب   انتقاص هليمنة   ، وعن    عن تصدع النظام الرأمسايل    يةاألزمة املالية العامل  كشفت  

 أن ابعيـد فالعقل يؤكد أنه لـيس     . لعقل ويقره الشرع     وهذا ما يقبله ا    .أفول جنم القطب الواحد   
ية العظمى ذات القطب الواحد كما حدث لربيطانيا        روتنتهي اإلمرباطو  يتصدع االقتصاد األمريكي  

 - )بول كنيـدي  (املؤرخ الكندي املشهور     وقد ذكر     وهذا ما شهد به الغربيون أنفسهم      .من قبل 
ستبدأ يف االيار اإلمرباطوري يف اية العقد األول من          الواليات املتحدة : "أن  – عاما   منذ عشرين 

                                                
 Toby Birch,Op, Cit, P٢٢  ٢٦ - . 
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    .٢٧"القرن احلادي والعشرين
 األزمة املالية العاملية بانـدفاعها األعمـى     حدوث باللوم على الواليات املتحدة يف       أملانياألقت  و

سوق وراء أرباح أكرب وقالت إنه سيتعني على واشنطن قبول قدر أكرب من القواعد املنظمة لعمل ال               
الواليـات  : " أن )بري شتاينربوك( ينصرح وزير املالية األملا و.وخسارة مكانتها كقوة مالية عظمى 

وسيصبح النظام املايل العاملي متعـدد       ،املتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى يف النظام املايل العاملي        
  .٢٨"القطبية بشكل أكرب

م اقتصادي مايل جديد أكثر عدال يقوم        بإقامة نظا  )دميتري ميدفيديف (لب الرئيس الروسي    اطو
معتربا أن ما مسـاه عهـد اهليمنـة    ،  ، وسيادة القانون واألخذ باملصاحل املتبادلة     على عدد األقطاب  

عهد هيمنة اقتصاد واحد وعملة واحـدة ولّـى بـدون           : "وقال  . االقتصادية األمريكية قد ولّى   
أن يتجه العامل حنو نظام متعدد القطبية يف        )بل كلينتون ( األسبقتوقع الرئيس األمريكي    و .٢٩"رجعة

 النظـام الرأمسـايل     إىل انتقادات حادة    )يكوال ساركوزي ن(وجه الرئيس الفرنسي      و. ٣٠االقتصاد
  .٣١عادة بناء النظام املايل والنقدي العاملي من جذورهوطالب بإ،  العاملي

مة اجل ، وأن عاقبة الطغيان      أن األيام دول ، ولكل أ     أما ما يؤيده الشرع فمن سنن اهللا الكونية         
 نَّإ ِ عذَاٍب سوطَ بكر علَيِهم فَصب الْفَساد ِفيها الِْبلَاِد فَأَكْثَروا  ِفي طَغوا الَِّذين: تعاىلقال   الزوال

 وال سـاعةً  أِْخرونَستي َ الَ أَجلُهم جاء فَِإذَا أَجلٌ أُمٍة وِلكُلِّ: تعاىل، وقال    ٣٢ لَِبالِْمرصاِد بكر
   .٣٣يستقِْدمونَ 

  : رمحة بالعاملني ين وحسن تسويقهاالقتصادي الربا العض بالنواجذ على املنهج -٦
 وال يفصل   قيقي لتوسيع القاعدة اإلنتاجية   احلستثمار  يقوم على اال  دي اإلسالمي   االنظام االقتص 
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ينظر للفرد   وهو.  يقابله تيار سلعي يف ربط حمكم      البد أن بينه وبني االستثمار املايل، فكل تيار مايل        
ويؤهلها لتنمو  ،   -م االشتراكي ا كما يف النظ   -يحترم امللكية الفردية وال يكبتها      معا ، ف  واجلماعة  

فال غش وال تدليس وال احتكار وال ربا وال مقامرة وال غـنب             واألخالقية  يف حضن القيم اإلميانية     
وهو يف الوقت نفسه ال يهمل دور الدولة كـشريك          م الرأمسايل،   وال استغالل كما هو عليه النظا     

 القطاع اخلاص من خالل اضطالعها مبشروعات املنافع العامة اليت تقوم عليهـا حيـاة               عللتنمية م 
ففـي  ،   الناس من خالل أفضل استخدام للموارد املائية والرعوية ومصادر الطاقة والثروة املعدنية           

   . ٣٤"الكأل والناراملاء و يف  ثالثيفاء ك شراملسلمون"احلديث 
،  للخالص من األزمة املاليـة       وقد كشفت األزمة املالية عن تشوق الغرب لالقتصاد اإلسالمي          

صحيفة الفاتيكـان  فقد ذكرت ، ولعل ما صدر عن الفاتيكان ذا الشأن هو خري دليل على ذلك      
قد تقوم التعليمـات    " أنه    م٢٠٠٩  مارس ٦يف عدد   " أوسريفاتور رومانو "الرمسية املعروفة باسم    

األخالقية، اليت ترتكز عليها املالية اإلسالمية، بتقريب البنوك إىل عمالئها بشكل أكثر من ذي قبل،       
فضال على أن هذه املبادئ قد جتعل هذه البنوك تتحلى بالروح احلقيقية املفترض وجودها بني كل                

  .٣٥مؤسسة تقدم خدمات مالية
ريعة اإلسـالمية يف اـال     شصحف االقتصادية يف أوروبا إىل تطبيق ال      دعت كربى ال  من قبل   و

االقتصادي كحل للتخلص من براثن النظام الرأمسايل الذي يقف وراء الكارثة االقتصادية اليت ختيم              
كتب  رئـيس     - م٢٠٠٨سبتمرب   ١١يف   -الفرنسية    Challengesلة  على العامل؛ ففي افتتاحية     

تساءل فيه عن أخالقيـة الرأمساليـة؟    )البابا أو القرآن(موضوعاً بعنوان  Vincent Beaufilsا هحترير
 هذه األزمة إىل قراءة القرآن بدالً من اإلجنيل لفهم ما حيدث بنـا              أظن أننا حباجة أكثر يف    : "وقال

ومبصارفنا؛ ألنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد يف القرآن من تعـاليم وأحكـام                 
  إىل هذا الوضع املزري؛ ألن       لوما وصل بنا احلا    وها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات        وطبق

  .٣٦"النقود ال تلد النقود
 -يف مقال لـه  الفرنسية  Le Journal des fienance رئيس حترير صحيفة Roland Laskine طالبكما 

يت العتناق مبادئ   هل تأهلت وول ستر   : (م بعنوان ٢٠٠٨سبتمرب   ٢٥ افتتاحية الصحيفة يف     يف
بضرورة تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اال املايل واالقتصادي لوضع حـد            -) الشريعة اإلسالمية؟ 

                                                
  . ٨٦٢، ص٢ القزويين، سنن ابن ماجه، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت، بدون ناشر،  ج -٣٤
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هلذه األزمة اليت ز أسواق العامل من جراء التالعب بقواعد التعامل واإلفراط يف املضاربات الومهية               
  .٣٧غري املشروعة

الصحيح يف االقتـصاد    أمام البديل اإلسالمي ليتبوأ مكانه      اال   ةاألزمة املالية العاملي  لقد فتحت   
 -حنن املـسلمون  - حتتاج الستثمارها من قبلنا      ةال ختلو من فرص إجيابي    وهى يف حقيقتها    . العاملي

غرب بقيادة أمريكا إىل إجراء حركات تصحيحية لنظامها الرأمسايل مـن           لهذه األزمة ا  قد دفعت   ف
 إجيابيني وعمليني بتسويق بضاعتنا     نتعد فرصة تارخيية لنكو   وهى  . ناحية فلسفته وأدواته التطبيقية   

الربانية ممثلة يف املنهج االقتصادي اإلسالمي كمنظومة عصرية متكاملة تليب احتياجات البـشرية يف   
ى لسواء من خالل العمل ع    ،   والثقة   لشفافية والعدالة االجتماعية واألمان   اوجتمع بني      اقتصادياا

 واستخدام وسائل اإلعالم املرئية     القتصاد اإلسالمي بفعالية يف تصحيح الرأمسالية الغربية      أن يشارك ا  
أو واملقروءة وشبكة االنترنت وحنوها يف تقدمي الفكر االقتصادي اإلسالمي بصورة واقعية تطبيقية ، 

 من خالل   أو،  مي أحد األنظمة االقتصادية العاملية      من خالل العمل على أن يكون االقتصاد اإلسال       
 اقتصادي إسالمي بصياغة منظومة اقتصادية إسالمية شاملة ومتكاملة قابلة للتطبيـق   مشروعوضع  
 ىللعلنا نصل يف املستقبل إ،  ولو على املستويني املتوسط والطويل  فقه النص وواقع العصر  نيتربط ب 

 .أن يكون االقتصاد اإلسالمي هو النظام االقتصادي العاملي رمحة بالعاملني
واستيعاب اإلسالمي،  كما أن هذه األزمة فرصة للعرب واملسلمني للتوحد حول منهج االقتصاد            
لتجنب ويالا وغلق   دروس تلك األزمة وحتدياا وعدم ترك باب من أبواب أسباا إال وأغلقوه،             

ريف ، وهى فرصة لضبط نفقام واالستغناء عن االستهالك التبذيري والت. السبل أمام انتقال عدواها  
  .واالعتماد على ذام يف تلبية حاجام، واستثمار أمواهلم داخل بالدهم

كما أا فرصة للتأكيد على قيمة االستخالف يف املال باكتسابه من حالل، وإنفاقه يف حـالل،       
وأداء ما افترض اهللا فيه من زكاة تطهريا للمال وصاحبه، وحقا ملستحقيه، وما يف ذلك من سـد                  

  .ودفع عجلة االقتصاد حنو الرواجفيز الطلب الفعال ، وحتاحلاجات ، 
كما أا فرصة للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية امللتزمة بالعض على املنهج اإلسـالمي             

 الـذين يتفنـون يف      ةبالنواجد ، وفرصة لغريها من املصارف واملؤسسات املالية غري امللتزمة خاص          
اء ال املسميات ببيان حقيقة وويالت خمالفة شـرع الـرمحن،    التحايل التمويلي ويبحثون عن األمس    
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وهى فرصة ملن أباح سعر الفائدة من العلماء بأن حيكموا ضمائرهم وعقوهلم وواقعهم وقبل كـل                
  .ذلك شرع رم ليعودا إىل صوام

توريق إن من نعم اهللا تعاىل أنه حرم يف شريعته اخلالدة سعر الفائدة باعتباره الربا احملرم ، وال
ومن سار على غري ج تلك ، من حبائل الشيطان ها واملقامرة باعتبار. باعتباره بيعا للدين بالدين

فتلك االقتصاديات تتخبط كالذي يتخبطه الشيطان ، الشريعة حلت به املصائب من مجيع اجلوانب 
ن وضع هلا  من أن تتردى وتشقى مبعصيته ، وذلك بأالبشريةمحى بشريعته من املس ، واإلسالم 

عن الربا حصونا حتميها وقالعا تدرأ عنها ممثلة يف أوامره ونواهيه، ومن أعظم هذه القالع النهى 
غلق الباب ت واملقامرة اليتعن بيع الدين بالدين الذي هو آفة العصر ومصريه إىل احملق، والنهي 

قالع حامية من   فهي ، ومن مثاهلندسة املالية باسم التوريق واملشتقاتبإحكام على احنرافات 
   .ل ، ويشيع أكل أموال الناس بالباطياالستقرار االقتصادغوائل االحنراف املايل الذي يهدد 
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   يناملبحث الثا
  الرؤية املستقبلية ملؤسسات الزكاة 

  يف ظل األزمة املالية العاملية 
  

طاق الفردي إىل النطـاق     جتاوزت الزكاة الن   -يف واقعنا املعاصر     -من خالل مؤسسات الزكاة     
العام اجلماعي ، وقد اختذت مؤسسات الزكاة يف الدول اإلسالمية أشكال عدة منـها مـا هـو                  
حكومي كمؤسسة الزكاة بالكويت واليت تتميز باالستقاللية املالية واإلدارية ، أو شبه حكـومي              

 يف ربـوع العـامل      كبنك ناصر االجتماعي مبصر، أو أهلي كاجلمعيات اخلريية األهلية املنتـشرة          
  .اإلسالمي

واستخدامها يف مصارفها الشرعية فإن أي      الزكوية  ونظرا لقيام تلك املؤسسات على مجع املوارد        
تأثر يف تلك املوارد أو االستخدامات سوف يؤثر على مؤسسات الزكاة، وهو ما ميثل أهم املخاطر               

ا قد يترتب على ذلك مـن عـدم        ات املالية، وم  اليت ميكن أن تواجه تلك املؤسسات يف ظل األزم        
  .قدرا على الوفاء مبسئوليتها جتاه مستحقي الزكاة يف جمتمعاا

مل يقتصر على البلد اليت تفجرت فيه وهـى         وقد جاءت األزمة املالية العاملية لتلقي بأثرها الذي         
ـ        بل امتدت   . الواليات املتحدة األمريكية   ة متناهيـة   لدول العامل يف ظل كون األسواق العاملية قري

ومل تقتـصر   ،   من دولة ألخرى وفقا الرتباطها بأسباب األزمة       هادرجة تأثري إن اختلفت   الصغر، و 
، وامتـد تأثريهـا إىل عقـر        تلك اآلثار على االقتصاد املايل بل انتقلت أيضا إىل االقتصاد العيين          

بـاتمع مـن    مؤسسات العملي اخلريي ويف مقدمتها مؤسسات الزكاة اليت ترتبط ارتباطا وثيقا            
 . زالت آثار األزمة تترىالوحيث مجع األموال وإنفاقها، 

أنه من احملتمل أن يتباطأ النمو يف منطقة الشرق األوسط          إىل  وتشري بيانات صندوق النقد الدويل      
 مث يعـاود    ٢٠٠٨يف عـام     % ٥,٧ مقارنة مبعـدل     ٢٠٠٩ يف عام    ٢,٦ومشال إفريقيا مسجال    
 وبالنسبة لدول الشرق األوسط املصدرة للنفط ففي   ، ٢٠١٠ عام   يف % ٣,٦االنتعاش صعودا إىل    

 ٦ظل ارتفاع أسعار النفط وزيادة اهتمام املستثمرين باملنطقة حققت هذه البلدان منوا سنويا مبعدل               
يف عام  % ٢,٣ غري أن التنبؤات تشري إىل بلوغ هذا املعدل    ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٤سنويا بني عامي    % 

ومـن  .  حتت تأثري اخنفاض الطلب العاملي على النفط       ٢٠٠٨عام  يف   % ٥,٤ هبوطا من    ٢٠٠٩
املتوقع أن يسفر اخنفاض أسعار النفط وارتفاع االنفاق احلكومي عن حتول يف مركـز احلـساب                
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 مليار دوالر أمريكي تقريبا يف عـام  ١٠اجلاري لدى البلدان املصدرة للنفط ليسجل عجزا مقداره         
   .٢٠٠٨٣٨ مليار دوالر يف عام ٤٠٠ بعد أن سجل فائضا مقداره ٢٠٠٩

  قتـصاد دول جملـس التعـاون اخلليجـي       اويف تقرير آخر لصندوق النقد الـدويل أفـاد أن           
 ٢٠٠٩يف  % ٠,٧ الغنية بالنفط سـيتراجع إىل       - اإلمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين       -

فـاع   مع إرت  ٢٠١٠يف  % ٥,٢، ولكنه سينتعش لينمو بنسبة      ٢٠٠٨يف العام   % ٦,٤هبوطا من   
مـن  % ٥,٣وأشار التقرير اىل أن فوائض ميزانيات الدول اخلليجية ستشكل حنو           . عائدات النفط 

ومع . ٢٠٠٨خالل العام   % ٢٧ مقارنة مع نسبة   ٢٠٠٩الناتج احمللي االمجايل للمنطقة خالل العام       
من النـاتج احمللـي     % ١٠انتعاش أسعار النفط، يتوقع أن ترتفع هذه الفوائض لتشكل أكثر من            

وذكر التقرير أن منو الناتج احمللي احلقيقي للدول اخلليجيـة          . ٢٠١٠ للمنطقة خالل العام     إلمجايلا
 ، وأن احتياطيات املنطقة الضخمة الـيت        ٢٠٠٨املتحققة يف يف العام     % ٦,٤سيتراجع عن نسبة    

 تراكمت على مدى ست سنوات من الطفرة النفطية، أنقذا من تداعيات األزمة االقتصادية الـيت         
أدخلت بعضا من أكرب اقتصاديات العامل يف الركود، وأن استخدام الدول اخلليجيـة االحتيـاطي               
ملواجهة التقلبات الدورية لإلنفاق من قبل الدول املصدرة للنفط ساهم يف التخفيف من التداعيات              

   .٣٩على اقتصاداا وتوليد آثار غري مباشرة إجيابية جلريام
  يف تـصرحيات لـه      )دومينيـك سـتراوس كـان     (الـدويل   وتوقع رئيس صندوق النقـد      

 بـدالً   ٢٠٠٩أن يبدأ االقتصاد العاملي باالنتعاش أواخر العام         - ٢٠٠٩ قبيل اية شهر أكتوبر      -
وأوضح أن االنتعاش قد يبـدأ      .  حسب مؤشرات الصندوق الراهنة    ٢٠١٠من النصف األول من     

ف أن أحدث توقعات الصندوق تظهر وأضا. ٢٠٠٩ يف أواخر    ٢٠١٠قبل النصف األول من عام      
  .٢٠٠٩٤٠يف % ١يف العام املقبل بعد انكماش بنسبة % ٣أن النمو العاملي قد يبلغ 

 وقد قدر رئيس صندوق النقـد  لقد نتج عن األزمة املالية خسائر فادحة للمؤسسات واألفراد ،   
 تريليـون   ٣,٤ية بنحـو     اخلسائر النامجة عن األزمة املالية العامل      )دومينيك ستراوس كان  (الدويل  
 مليار دوالر من جراء األزمـة       ٧٥٠ تشري التقديرات إىل أن الدول النامية خسرت         ، كما ٤١دوالر

 مليار دوالر يف غرب أفريقيا فقط، نتيجة االخنفاض احلـاد يف الـصادرات   ٥٠املالية العاملية، منها   
                                                

   www.imf.org/imfsurvey. .م٢٠٠٩ مايو ١٠ويل اإللكترونية،  ، نشرة صندوق النقد الدانظر -٣٨
  www.imf.org/imfsurvey. .م٢٠٠٩ أكتوبر ١١ نشرة  ، املرجع السابق، انظر -٣٩
 م ، انظر، موقع األسواق العربية٢٠٠٩ أكتوبر ٢٣جاء ذلك يف تصرحياته بالعاصمة النروجيية أوسلو يف  -٤٠

http://www.alaswaq.net/articles/٢٠٠٩/١٠/٢٣/٢٩١٦٣.html  

  html.٢٠٠٩/١٠/٢٣/٢٩١٦٣/http://www.alaswaq.net/articles املرجع السابقانظر،  -٤١

http://www.imf.org/imfsurvey
http://www.imf.org/imfsurvey
http://www.alaswaq.net/articles/
http://www.alaswaq.net/articles/
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خاصة الصادرات البترولية والسلعية وحتويالت العاملني باخلارج واالستثمار األجنيب املباشر خاصة           
وقدرت جامعة الدول العربية خسائر الدول العربية من جـراء          . ٤٢ قطاعي السياحة والعقارات   يف

  . ٤٣ تريليون دوالر٢,٥األزمة املالية العاملية بنحو 
وفقدان عشرات اآلالف   لقد أدت األزمة املالية العاملية إىل انتشار عدوى اإلفالس وتنامي البطالة            

  مع بداية األزمة من إمكانية حتـول    )روبرت زوليك ( البنك الدويل وقد حذر رئيس    . من وظائفهم 
إن أزمة البطالة ستزيد من ": وأضاف قائال  . األزمة املالية العاملية إىل أزمة بطالة يف كافة أحناء العامل         

تفاقم أزميت الغذاء والوقود اللتني ستؤديان إىل تدهور األوضاع اإلنـسانية يف عـدد مـن دول                 
   .٤٤"العامل

عام من انفجار حنو بعد  – )دومينيك ستراوس كان  (كما صرح مدير عام صندوق النقد الدويل        
االقتصاد العاملي يف سبيله إىل اخلروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية يف فترة             : " بأن   - املالية   األزمة

ما بعد احلرب العاملية الثانية ولكن التعايف سيكون بطيئا ، وأن حتسن أوضاع البطالة ال يزال حمفوفا            
  . ٤٥"٢٠١٠لة يف عام باملخاطر ومن املمكن أن يستمر ارتفاع البطا

لكنـها يف   . املستثمرين واملدخرين  طالت   حيثغنياء  أيف األساس أزمة    إذا كانت   األزمة املالية   و
لصناعة املالية  افسداد مئات املليارات من الدوالرات إلنقاذ         . الوقت نفسه زادت من معاناة الفقراء     

لدولية ملكافحة األمـراض وإطعـام      العاملية ال شك يقلل من املساعدات اإلنسانية ويعوق اجلهود ا         
كما أن زيادة البطالـة   .ب على األزمة ارتفاع أسعار الغذاء     تخاصة إذا تر   اجلائعني وإيواء الالجئني  

ؤدى إىل ارتفاع نسبة طاليب اإلعانات      فضال عن التراجع يف األجور من جراء األزمة املالية العاملية ي          
ومؤسسات العمـل   عباء على ميزانيات الدول     يد من األ  ز مب مما يلقي ،  االجتماعية احلكومية وغريها  

  .، ويزيد من القالقل االجتماعيةويوقف العديد من املشروعات االستثمارية اجلديدةاخلريي، 

                                                
رئيس جلنـة الـسياسات    وزير املالية املصري الدكتور يوسف بطرس غايل الذي يشغل منصبجاء ذلك يف تصرحيات  -٤٢

" بيتـسربج "مال قمة جمموعة العشرين اليت باشرت أعماهلا يف مدينة النقدية واملالية بصندوق النقد الدويل خالل مشاركته يف أع    
ــة    ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــبتمرب ٢٥-٢٤(بالواليـ ــواق   ) م٢٠٠٩ سـ ــع األسـ ــر، موقـ ، انظـ

  articles/net.alaswaq.www://http/٦٢٠٠٩/٠٩/٢٤/٢٨١٨.html.العربية
  ١٣٠=http://www.anntv.tv/Article٣Des.asp?Id انظر ، موقع شبكة األخبار العربية،  -٤٣
  ٠٧B٤٣FCB٣٣٨E.htm-BDAE-٤A٩٦-٤B٣C-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D٧C٦١٩Dانظر، موقع اجلزيرة نت-٤٤

  www.imf.org/imfsurvey. م٢٠٠٩ سبتمرب ٥ انظر، نشرة صندوق النقد الدويل اإللكترونية، -٤٥

http://www.anntv.tv/Article
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D
http://www.imf.org/imfsurvey
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اث السياسات الغذائية من زيادة كبرية يف عدد الذين يعانون مـن    حبوقد حذر معهد واشنطن أل    
وتوقـع  ،   ظمهم يف آسيا وأفريقيـا    عيعيش م  انحيث وصل عدهم يف العامل حنو مليار إنس        اجلوع

 .٤٦د الفقراء يف الدول النامية على خلفية األزمة املاليةاازدياد أعد
 أن األزمة املالية العاملية جرمية ضد اإلنسانية ألن         )ي رودرجييز لع(واعترب وزير الزراعة الفرتويلي     

 .٤٧عواقبها ستؤدي إىل تفاقم الفقر
األزمة املالية دد معيـشة مليـارات       : "بأن   )بان كي مون  (ة  داملتحوصرح األمني العام لألمم     

 بإيطاليـا يف    أمام قمة جمموعة الثماين   صرح   كما   .٤٨"األشخاص عرب العامل خصوصا األكثر فقرا     
  .٤٩"عدد الفقراء عامليا جتاوز املليار شخص: " بأن ٢٠٠٩يوليو 

بالواليات  جتسربيلعشرين يف مدينة ب   ناسبة اجتماع جمموعة ا    مب –الدويل  وجاء يف دراسة للبنك     
 مليون شـخص آخـر سيعيـشون        ٨٩ أن   -٢٠٠٩سبتمرب   ٢٥-٢٤يومي  املتحدة األمريكية   

، وذلك ٢٠١٠ دوالر أمريكي يف اليوم حبلول اية العام ١٫٢٥أوضاع الفقر املدقع على أقل من       
 مليار دوالر أمريكي    ١١٫٦كما أدى الركود العاملي إىل تعريض       . نتيجة لألزمة االقتصادية احلالية   

التعلـيم،  : من اإلنفاق األساسي للمخاطر يف أشد البلدان ضعفاً وتعرضاً للمعاناة يف جماالت مثل            
روبـرت  (قال رئيس البنك الـدويل      و .ألساسية، واحلماية االجتماعية  اوالرعاية الصحية، والبنية    

رضـون ألكـرب خمـاطر الـصدمات        الفقراء واألكثر ضعفاً وتعرضاً للمعاناة هم املع       ":) زوليك
 فاألسر تقع يف براثن الفقر، واألوضاع الصحية يف تدهور، ومعدالت املواظبة علـى              ،االقتصادية  

الدوام يف املدارس آخذة يف اهلبوط، كما أن إحراز التقدم يف ااالت األخرى احلامسة األمهية إمـا                 
غري ممثّلة كمـا جيـب يف جمموعـة         وقد تكون أشد البلدان فقراً      . توقف أو شهد عكس مساره    

العشرين، ولكن ال ميكننا جتاهل األثر الطويل األمد الناجم عن هبوط االقتصاد العاملي على الرعاية               
  . ٥٠"الصحية والتعليم بالنسبة لشعوب تلك البلدان

                                                
  html.٣٧١٨٧٥٢،٠٠,,٠/http://www.dw-world.de/dw/article األملاين، دويتشه فيلهمؤسسة  انظر، موقع -٤٦
  ٢=pg&١٨٢٣٨٥=http://www.moheet.com/show_news.aspx?nidانظر، موقع حميط  -٤٧
  ٨٦١٣=http://www.insanonline.net/news_details_world.php?idانظر، موقع إنسان أون الين   -٤٨
  htm.٧١/٩١٠/http://www.annabaa.org/nbanewsانظر، شبكة النبأ املعلوماتية  -٤٩
  ٢٠٠٩ سبتمرب١٦، EXC/٢٠١٠/٦٤،بيان صحفي رقم،  ، موقع البنك الدويل انظر-٥٠

٢٢٣١٧:contentMDK,,٠/NEWSARABIC/EXTARABICHOME/EXTERNAL/WBSITE/org.worldbank.web://http
html.١٠٥٢٢٩٩،٠٠:theSitePK~٤٣٧٣٧٦:piPK~٦٤٢٥٧٠٤٣:pagePK~٧١٥  
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األشـد   ليس يف الدول الفقرية أو بالفعل يف زيادة أعداد الفقراءالعاملية  مة املالية   زلقد سامهت األ  
م هلكـي منـاز  يحيث فقد أكثر من مليون أمر ،   حىت يف الواليات املتحدة نفسها    فقرا فحسب بل    

 وأصبحوا يف عداد املـشردين والالجـئني واملهجـرين          ٥١املرهونة من جراء أزمة الرهن العقاري     
ت   إىل االستغناء عن أالف العاملني مما زاد من معـدال      ةكما أدت تلك األزم   . والفقراء واملساكني 

نتيجة للخسائر اليت تكبـدوها مـن جـراء          كما افتقر العديد من املتعاملني يف البورصات      . الفقر
  . االستثمار واملضاربة يف تلك البورصات

 هذا الفقر املادي فقر معنوي من حاالت خوف وقلق وختبط وارتبـاك             بوساد العديد إىل جان   
منظمة الصحة العاملية عن خشيتها مـن       وقد أعربت   .  وأمراض نفسية أودت بالبعض إىل االنتحار     

وقد . ٥٢أن تؤدي األزمة املالية العاملية إىل ارتفاع حاالت االكتئاب واالنتحار واملشكالت النفسية           
ففي الواليات املتحدة انتحر موظـف يف اخلامـسة         . توالت بالفعل حاالت االنتحار تأثرا باألزمة     

أفراد عائلته تاركا رسالة يؤكد فيها أن األزمـة         تل مخسة من    قواألربعني يف لوس اجنلوس بعد أن         
كما حاولت امرأة يف التسعني من عمرها االنتحار يف أوهايو بعـد            . املالية هي اليت دفعته إىل ذلك     
  للـدول العربيـة    - لألسـف الـشديد    -وانتقلت عدوى االنتحار  . أن تلقت أمرا بإخالء مرتهلا    

قد مدخراته اليت استثمرها يف البورصة املصرية اليت        ففقد انتحر تاجرا مصريا بعد أن       واإلسالمية ،   
   .٥٣شهدت هبوطا نتيجة األزمة املالية العاملية

يف الكثري من القـضايا      املرتبطني بالبحث    - ويصف بعض قضاة دولة اإلمارات العربية املتحدة        
 بعضا مـن نتـائج    -نتيجة األزمة املالية وغريها األسرية الناجتة عن املشكالت املادية واالجتماعية  

ن نسبة الطالق يف األسرة العربية تزايدت سبعة أمثال مقارنة بالعام املاضي            إ: تلك األزمة ، بالقول     
وقامت كثري من األسر العربية واآلسيوية بتسفري       ،  % ١٧وزادت البطالة بنسبة جتاوزت     ،  يف ديب   
حيـث كـان    ،  ر يف العام     دوال ٢٣,٨٧٠وبالنسبة لألسرة املواطنة اخنفض الدخل اىل       . أسرهم  

وهناك اختالل بدأ يف الظهور يف البنية األساسية لألسر من الناحية املادية الـيت              .  دوالر ٢٤,٤١٥
قضايا الطـالق املرفوعـة أمـام    ، وسرة أل وحدث خلل واضح يف ا ،أثرت على البنية االجتماعية   

 ارتفعت من ألف قضية قبل     حدى حماكم الدولة  إن هذه القضايا يف     القول أ ويكفي  ،  احملكمة كثرية   
وهو رقم يربهن على حجم القضية وخطورـا        ،   ٢٠٠٩العام  يف   قضية   ٤٠٦٢ إىلاألزمة املالية   

                                                
  ٦١١١٠/http://www.news.gov.kw/a انظر موقع وزارة اإلعالم الكويتية، -٥١

  htm.٧١/٩٦١/http://www.annabaa.org/nbanewsانظر شبكة النبأ املعلوماتية،  -٥٢
  HTM.INVS٢/٢٠٠٨/١١/١٥/http://arabi.ahram.org.eg/arabi/Ahram م٢٠٠٨ / ١١ / ١٥ لسبت العريب، امانظر موقع جملة األهرا-٥٣

http://www.news.gov.kw/a/
http://www.annabaa.org/nbanews/
http://arabi.ahram.org.eg/arabi/Ahram/
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وهربت كـثري مـن     ،  ثري من الشركات واحملال التجارية أبواا       أغلقت ك و. على األسرة املواطنة  
وكثـرت  ، لعمـال  العمالة من السوق احمللي بسبب تقاعس أرباب العمل عن دفع مـا عليهـا ل      

 واخنفضت قيمة القروض اليت منحتها البنـوك        ،البالغات ضد أصحاب العمل من البنوك والعمال      
 مليار درهم وصـلت بعـد       ١٤٨فقد كانت قبل األزمة     ،  زمة  ألعن العام السابق ل   % ٦٦بنسبة  
د  ألف مليونري اخنفض هذا العـد      ٦٠ وكان يف اإلمارات ما يزيد على        .مليون درهم  ٦٩٤األزمة  

 على االستثمار التراكمي حيث     يعتمدونمن األسر املواطنة    % ٤٣ كانو،  كثريا وبشكل ملحوظ    
من % ٧٧من الراتب الشهري يف هذا االستثمار التراكمي وقامت         % ٢٠ إىل ١٥يدخل ما نسبته    

 اجلمعيات اخلريية كانـت     إحدىوهناك   .هذه األسر بسحب أمواهلا بسبب اخلسائر اليت تكبدوها       
 رجل أعمال   ٤٣ هذا العام اعتذر     ،جان العطش يتم فيه مجع أموال الزكاة لصاحل الفقراء        تنظم مهر 

 ضـعف  ١٧عن دفع الزكاة لعدم وجود أموال كافية وذا قلت األموال احملصلة كزكاة هذا العام    
  .٥٤قاألموال اليت كانت قد مجعت املهرجان الساب

، لى اإلمجايل  نتيجة الخنفاض الناتج احمل    ،    النمو الية العاملية إىل تراجع معدالت    ملاألزمة ا لقد أدت   
 حالـة  يفومن املتعارف عليه أنه  . الكسادحتول بعضها إىل حاالت من الركود إىل أدىوهو ما 

 االقتصادي النمو عكس ، حيث يناحملتاجني عدد يقلومن مث الرواج  االقتصادي النموزيادة معدل 
 بينما وييسر من مجع أموال اخلريات،  ،واملؤسسات فرادألا دخل على مباشر وغري مباشر بشكل
 فموارد العمل اخلريي تزداد مع زيادة النمو االقتصادي .الكسادالت الركود وحا يف ذلك يصعب

يف حالة الرواج، ويف الوقت نفسه فإن استخدامات أموال العمل اخلريي تزداد مع اخنفاض النمـو                
  .ود والكساداالقتصادي ووقوع االقتصاد يف براثن الرك

 ثـروات األفـراد   علـى   أساسـا   تعتمد  والعمل اخلريي   وهذا أمر طبيعي فمؤسسات الزكاة      
وبرواج أعماهلم تزداد ثروام ودخوهلم ومن مث يزدهر العمل          كمصدر لتمويل أعماهلا  ؤسسات  وامل

 على سلبايؤثر فركود وكساد أعماهلم يؤثر سلبا على ثروام ، وبالتايل   اخلريي والعكس صحيح ،   
  .مؤسسات الزكاة حصيلة 

 وفقـا    تريليـون دوالر   ٢,٥سلمنا بأن خسائر الدول العربية من األزمة املالية العامليـة           وإذا   
 مليار دوالر   ٦٢لتقديرات جامعة الدول العربية ، فهذا يعىن اخنفاض يف إيرادات الزكاة بأكثر من              

  .ن مث املستفيدين منها، وهو ما يؤثر على اجلانب التمويلي ملؤسسات الزكاة ، وم
                                                

-٦d٩٩-٨e٤٠d٥d٢/http://www.alkhaleej.ae/portal م١/٩/٢٠٠٩الثالثاء ،   ، موقع صحيفة اخلليج اإلماراتية، انظر-٥٤
٤٠١٥-b٣٢d-d١٣٩ca٠dfa١c.aspx  

http://www.alkhaleej.ae/portal/
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/ ١ /٤املوافق   (١/١/٢٠٠٩وبالنظر إىل إمجايل إيرادات بيت الزكاة الكوييت خالل الفترة من           
 مليـون دينـار   ٦,٧تبني أا بلغت   ) هـ١٢/٩/١٤٣٠املوافق   (٢/٩/٢٠٠٩حىت  ) هـ١٤٣٠
باملدة من  مقارنة  % ٢٥ مليون دينار كوييت ، بنسبة اخنفاض أكثر من          ١,٧ باخنفاض قدره    كوييت

مـن  ) هـ١٢/٩/١٤٣٠املوافق   (١٢/٩/٢٠٠٩حىت  ) هـ٤/١/١٤٣٠املوافق   (١/١/٢٠٠٩
  .٥٥م٢٠٠٨العام 

وهذا االخنفاض طبيعي ومربر بفعل آثار األزمة املالية السلبية على ثـروات ودخـول األفـراد                
ـ        إيراداتواملؤسسات ، فضال عن اخنفاض       ة  االستثمار لدى مؤسسات العمل اخلريي نتيجة لألزم

  . املالية العاملية
إن هذا األمر عارض وليس مستدمي ، واألزمات ليست بدعا بل هي أمر وارد       ويف الوقت نفسه ف   

، العليم مبواطن احلل ،  خطط ونفذ حللها احلفيظ ملا استودع  اليت، ومن قبل كانت أزمة عزيز مصر        
ااعة يف عـام الرمـادة    ، كما خرجت األمة اإلسالمية من أزمة - عليه السالم –نيب اهللا يوسف    

  .بفضل السياسة املالية احلكيمة ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
، عادة تقييم سياسـاا     إن األزمة املالية العاملية فرصة ساحنة ملؤسسات الزكاة والعمل اخلريي إل          

صادر مـستدامة   عن م والبحث   جل،  التخطيط الستراتيجيات طويلة األ   تعزيز  ووإدارة خماطرها ،    
جل، وترشيد املصروفات، مـع تعزيـز    االعتماد على املصادر اآلنية والقصرية األ       من للتمويل بدال 

  .املورد البشري الكفء األمني
 على يزكالتر واألزمة املالية فرصة للبحث عن شرائح جديدة لتمويل العمل اخلريي من خالل 

تفعيل الوقف اخلريي ، وتنويع الوعاء ،  ، مع امليسر الشهري االستقطاع برامج عن طريق األفراد
  .الرخاء وقات أيفوزيادة أعداده ، حىت لو مببالغ ضئيلة خاصة 

بـل وتفعيـل سـهم    واساة ومتابعة من عجز عن دفع زكاتـه    كما أن األزمة املالية فرصة مل     
 حيس  الغارمني، فمن عرف طريقه لدفع الزكاة أحق أن تراعيه مؤسسات الزكاة حال غرمه ، وأن              

  .بقيمة الضمان االجتماعي الرباين
األزمة املالية فرصة ملد جسور التعاون والترابط بني احلكومات ومؤسـسات الزكـاة             كما أن   

 تزيـد  الـيت  اآلليات حدأ وهي اخلريي،للعمل  احلكومي الدعم زيادةوالعمل اخلريي من خالل 
ل يف تطبيق زكاة الركاز على النفط ولع. الكلي الطلب علىأيضا  إجيابا ينعكس مما اخلاص اإلنفاق

                                                
  .بالكويتتلك البيانات حصل عليها الباحث من خالل التواصل مع بيت الزكاة  -٥٥
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والغاز مالذا حيقق األمن املادي واملعنوي والقضاء على الثالوث املدمر يف بـالد اإلسـالم الفقـر                
  .واملرض واجلهل قضاء مربما

 االقتصاد العاملي يف سبيله إىل اخلروج من        بأنتصرحيات رئيس صندوق النقد الدويل      وأخريا فإن   
ن تعكس حقيقة أ   زيادة نسبة البطالة     همع توقع ،  ا  ولكن التعايف سيكون بطيئ   ية ،   املالية العامل  األزمة

وهي سالح فتـاك ال يبقـي وال   ، اية األزمة مل تقترب بعد ، خاصة وأن البطالة يف أصلها أزمة    
 جانبا من جوانب اإلعجاز االقتصادي يف الزكاة ، فـرغم           وإن كانت تلك التصرحيات متثل    . يذر

باألزمة املالية إال أا خري وسيلة لتحفيز االستثمار ، واخلروج من نفق الركود             الزكاة   إيراداتتأثر  
فالزكاة حتفز اإلنفاق وترفع من معدالت الطلـب  . والكساد ، وعالج مشكلة البطالة من جذورها 

 ميكن حتويلها إىل أداة إنتاجية ملستحقيها ، بتأهيلهم للعمـل ، وتـوفري            يف الوقت نفسه    الكلي ، و  
األصول اإلنتاجية الالزمة هلم، وهو ما يصب يف اية املطاف يف وعاء حتفيز االسـتثمار، وتنميـة    

  .األصول الرأمسالية املنتجة يف اتمع
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  خامتـة 
  

ـ    ملفهوم األزمة املالية العاملية ، و     البحث دراسة   هذا  وبعد فقد تناول     ،  هاالدروس املـستفادة من
وقد خلص البحث إىل جمموعة من النتائج       . يف ظل هذه األزمة    بلية ملؤسسات الزكاة  والرؤية املستق 

  .والتوصيات
  :النتائج / أوال   

  : خلص البحث إىل جمموعة من النتائج من أمهها ما يلي 
أساسـا بفعـل      اشتعلت األزمة املالية العاملية يف السوق العقاري األمريكي ، وانفجـرت           -١

تبـاين  وما ترتب على ذلك من وجود       وبيع الديون،   واملقامرة ،   ربا ،   ال: ملدمرات الثالث   ا
   .كبري بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل أو الورقي

فإنه ميكن أن يولد من رمحها فرصـا إذا مت إحـسان            ،  إن كانت متثل ديدا     املالية  األزمة   -٢
  .، وهي جتمع يف طياا دروسا وعرباستغالهلا

  : دروس املستفادة من األزمة املالية ، فقد كشفت األزمة املالية العاملية عن اآليت  ال  تتعدد-٣
وحرب من اهللا ورسوله على ، وحمق ، الربا من ختبط   التعامل بسعر الفائدة أو       مثرة  -٣/١

  .املرابني
، وبيع على املكـشوف     ،   اليت هي من حبائل الشيطان، من مشتقات         ملقامرة مثرة ا  -٣/٢

اليت أودت يف اية املطاف إىل دمـار األفـراد واملؤسـسات    ، و ومهية   ومضاربات
  .واالقتصاد

مثرة بيع الدين بالدين الذي يقوم على الغرر ، والذي جعل من األصول هباء  -٣/٣
  .منثورا

 هيمنة تانتقص، و تصدع النظام الرأمسايلفقد،  االنكسار والزوال عاقبة الطغيان -٣/٤
  .ريكية ، وأوشك نظام القطب الواحد على الزوالالواليات املتحدة األم

  .وحسن تسويقه رمحة بالعاملني، العض بالنواجذ على املنهج الرباين يف االقتصاد  -٣/٥
 جتاوزت الزكاة النطاق الفردي إىل النطاق العام اجلماعي ، من خالل مؤسسات الزكاة اليت               -٤

  .ة يف الدول اإلسالمية تلعب دورا هاما يف التنمية االجتماعية واالقتصادي
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 الـشرعية    نظرا لقيام مؤسسات الزكاة على مجع املوارد الزكوية واستخدامها يف مصارفها           -٥
  .فإن أي تأثر يف تلك املوارد أو االستخدامات سوف يؤثر على مؤسسات الزكاة

 الناتج  ضنتيجة الخنفا  إىل تراجع معدالت النمو   أدت  الية العاملية   ملاألزمة ا  يكشف الواقع أن     -٦
وموارد العمل   . الكساد حتول بعضها إىل   حاالت من الركود     إىل أدىلى اإلمجايل وهو ما     احمل

اخلريي تزداد مع زيادة النمو االقتصادي ، ويف الوقت نفسه فإن استخدامات أموال العمـل        
  .اخلريي تزداد مع اخنفاض النمو االقتصادي ، والوقوع يف براثن  الركود والكساد

كمـصدر  ؤسسات   وامل ثروات األفراد على  أساسا  تعتمد  والعمل اخلريي    ت الزكاة مؤسسا -٧
، وبرواج أعماهلم تزداد ثروام ودخوهلم ، ومن مث يزدهر العمل اخلـريي              لتمويل أعماهلا 

 على  سلبايؤثر  فركود وكساد أعماهلم يؤثر سلبا على ثروام ، وبالتايل           والعكس صحيح ،  
  .مؤسسات الزكاة حصيلة 

اخنفاض حصيلة الزكاة طبيعي ومربر بفعل آثار األزمة املالية العاملية السلبية علـى ثـروات             -٨
 االستثمار لدى مؤسسات العمل     إيراداتودخول األفراد واملؤسسات ، فضال عن اخنفاض        

  .ليس مستدمي هذا األمر عارض وإن اخلريي نتيجة لألزمة املالية، ويف الوقت نفسه ف
ة املالية العاملية متثل ديدا ، فإنه ميكن ملؤسسات الزكاة والعمل اخلـريي               إذا كانت األزم    -٩

  : إدارة خماطرها ، واالستفادة من الفرص اليت ميكن أن تولد من رمحها ، ويف مقدمة ذلك 
عن والبحث   جل،  التخطيط الستراتيجيات طويلة األ   تعزيز  إعادة تقييم سياساا و    -٩/١

جـل،   االعتماد على املصادر اآلنية والقصرية األ      ال من مصادر مستدامة للتمويل بد   
  .شري الكفء األمنيبوترشيد املصروفات، مع تعزيز املورد ال

لتمويل العمل اخلريي،  األفراد على يزكالتر عن شرائح جديدة من خالل  البحث -٩/٢
وتنويـع  ، تفعيل الوقف اخلريي  ، مع امليسر الشهري االستقطاع برامج عن طريق

  .الرخاء وقاتأ يفخاصة وزيادة أعداده حىت لو مببالغ ضئيلة ، اء الوع
، بل وتفعيل سهم الغارمني ، فمن عرف        واساة ومتابعة من عجز عن دفع زكاته         م -٩/٣

طريقه لدفع الزكاة أحق أن تراعيه مؤسسات الزكاة حال غرمه، وأن حيس بقيمـة              
  .الضمان االجتماعي الرباين
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ترابط بني احلكومات ومؤسسات الزكاة والعمل اخلـريي ،         مد جسور التعاون وال    -٩/٤
 تزيـد  الـيت  اآلليات حدأ وهي اخلريي،للعمل  احلكومي الدعم زيادةمن خالل 
  . الكلي الطلب على إجيابا ينعكس مما اخلاص اإلنفاق

 مالذا حيقق األمن املـادي واملعنـوي ،         فهيأمهية تطبيق زكاة الركاز على النفط والغاز         -١٠
  . على الثالوث املدمر يف بالد اإلسالم الفقر واملرض واجلهل قضاء مربماويقضي

 االقتصاد العاملي يف سبيله إىل اخلـروج مـن          بأنتصرحيات رئيس صندوق النقد الدويل       -١١
تعكـس   زيادة نسبة البطالة     همع توقع ،  ا  ولكن التعايف سيكون بطيئ   املالية العاملية ،     األزمة

وهي سـالح   ،  مل تقترب بعد ، خاصة وأن البطالة يف أصلها أزمة           أن اية األزمة    حقيقة  
قيمة مـضافة لقـيم اإلعجـاز        وإن كانت تلك التصرحيات متثل    . فتاك ال يبقي وال يذر    

 تأثر الزكاة باألزمة املالية إال أا خري وسيلة لتحفيز االسـتثمار   ، فرغم  االقتصادي للزكاة 
فالزكاة حتفـز   .  مشكلة البطالة من جذورها    واخلروج من نفق الركود والكساد ، وعالج      

ميكـن حتويلـها إىل أداة      يف الوقت نفسه    اإلنفاق ، وترفع من معدالت الطلب الكلي ، و        
إنتاجية ملستحقيها، بتأهيلهم للعمل ، وتوفري األصول اإلنتاجية الالزمة هلم، وهو ما يصب             

  .لرأمسالية املنتجة يف اتمعيف اية املطاف يف وعاء حتفيز االستثمار، وتنمية األصول ا

   :التوصيات /ثانيا 
، مبا قد يسهم يف ضوء ما أسفر عنه هذا البحث من نتائج ميكن تقدمي جمموعة من التوصيات              يف  

  .تفعيل دور مؤسسات الزكاة والعمل اخلريي يف الوقت احلايل ويف املستقبل
ه من خالل استخدام كافة الوسـائل  ي ، وتربية اتمع على أمهيتاخلري العمل ثقافة سيادة -١

من مناهج تعليم وتلفاز ومذياع وانترنت ورسائل هواتـف         ،املتاحة لذلك بصورة مستمرة     
  .اخل... ومطبوعات

فتح منافذ جديدة للعمل اخلريي من خالل تنويع مصادره وعدم اقتصاره فقط على األغنياء               -٢
 يف حتصيل مـوارد العمـل   تمعا من أو رجال األعمال ، فاالعتماد على القطاع األوسع

 وهذا وفرة من التركيز فقط على دائرة األغنياء أو رجال األعمال ، أكثر يكون قد اخلريي
 دائرة يف البقاء من أحسن اخلريي للعمل وثقافة وعائدا وهوية وثقة عالقات يبينمن شأنه أن 

  .، مع التركيز أيضا على دائرة األغنياءفقطاألغنياء 
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 مهمة الدقيقة املكشوفة الشفافية واحلوكمة يف مؤسسات العمل اخلريي ، فاحلسابات ترسيخ -٣
وقطع الطريق على مثريي الفتنة والدعاية السيئة عن العمل اخلريي، ومن مث  اجلميع، إلقناع

  .السموم  ووقايته مناحليلولة دون ضربه، 
واخلارجية، من خـالل   خليةالدا عالقاا بصورة بناءة  يف  تفاعل مؤسسات العمل اخلريي-٤

،  معروفة مشهورة روعاتومش ودولية، مع التركيز على تقدمي  خدمات حملية ثقة بيئة بناء
  .واملستفيداملمول  بقيمتهايف اتمع ، حيس  مهم دور وذات

وتنظيمـاً،   أهـدافاً،  لنفـسها،  مؤسسات العمل اخلـريي  بتحديث ذايت تغيري إىل ملبادرة ا-٥
 بـرامج  بتبين  ،يف شىت ااالت السريعة واملتالحقة العاملية املعرفية املتغرياتواالستفادة من 

 ، ملـستقبل واستكشاف اوالتطوير،  والدراسات لبحث لنظام الذايت، وتأسيس للتغيري عملية
 واملمارسة  يف الفكرواإلبداع راملستقبلي، والتغيري والتطوي العمل ألولويات برنامج حتديدمع 

  .ن خالل اجلمع بني األصالة واملعاصرةم،  كوالسلو
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  املراجـع
  

  :املراجع العربية / أوال 
  . القرآن الكرمي-١
خمتار الصحاح، املطبعـة األمرييـة، ،       حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي،           :الرازي -٢

  .القاهرة،، بدون تاريخ نشر
ح وتقييم للتطورات النظرية فيها، الة املصرية        مس ،عثمان حممد ، اتصاالت األزمة    : العريب -٣

  .م١٩٩٩لبحوث اإلعالم ، القاهرة، أبريل، 
عباس رشيد ، إدارة األزمات يف عامل متغري، مركز األهرام للترمجـة والنـشر،              :  العماري   -٤

  .م١٩٩٣القاهرة، 
 عبد البـاقي، دار     حممد بن يزيد أبو عبد اهللا ، سنن ابن ماجه، حتقيق حممد فؤاد            :  القزويين   -٥

  .  الفكر، بريوت، بدون تاريخ ناشر
   .م١٩٩٨سيد ، املوجز يف إدارة األزمات، ، مكتبة عني مشس، القاهرة، .د:  اهلواري -٦
، دار السالم للطباعة والنـشر األزمة املالية العاملية رؤية إسالمية،     أشرف حممد ،    . د:  دوابه   -٧

  .م٢٠٠٩القاهرة، 
  . م٢٠٠٦ سوق مالية إسالمية، دار السالم للطباعة والنشر، القاهرة، حنو ............ -٨
  . املعجم الوجيز، القاهرة ، بدون تاريخ نشر:جممع اللغة العربية  -٩

   

  : املراجع األجنبية / ثانيا 
١-Birch Toby, The Role of Derivatives in Creating the Financial Crisis, Research presented to the 

thirty-Al Baraka seminar on Islamic Economics, Jeddah, ٦-٥ September ٢٧-٢٦ ,١٤٣٠ August  ٢٠٠٩ . 
٢- Grand Usuel Larousse, dictionnaire encyclopédique, Paris, Larousse, ١٩٩٧.  

 ٣ -Manning Allan, Strategic Management of Crises in Small and Medium Business, thesis presented in 
partial fulfillment of the requirements of the Degree of Doctor of Business Administration, School 
of Management Faculty of Business and Law, Victoria University of Technology Melbourne, 
Australia,٢٠٠٤. 

٤- Oxford university press, printed in china, ٢٠٠٦. 
٥-Torre, Ignacio de la,  The role of derivatives inthe credit crisis, Research presented to the thirty-Al 

Baraka seminar on Islamic Economics, Jeddah, ٦-٥ September ٢٧-٢٦ ,١٤٣٠ August٢٠٠٩. 
 

 :مواقع انترنت: ثالثا 
  .إنسان أون الين -١

 http://www.insanonline.net/news_details_world.php?id=٨٦١٣  

http://www.insanonline.net/news_details_world.php?id
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    . العربيةاألسواق -٢
.http://www.alaswaq.net/articles/٢٠٠٩/٠٩/٢٤/٢٨١٨٦.html  

  .البنك الدويل -٣
http://web.worldbank.org  

  .شبكة األخبار العربية-٤
 http://www.anntv.tv/Article٣Des.asp?Id=١٣٠ 

  شبكة النبأ املعلوماتية-٥
 http://www.annabaa.org/nbanews/٧١/٩١٠.htm  

  . السعوديةاالقتصاديةصحيفة  -٦
 http://www.aleqt.com/٢٠٠٨/٠٩/٢٧/article_١٥٦٤٢٧.html  

  .صحيفة اخلليج اإلماراتية-٧
 http://www.alkhaleej.ae/portal/٨e٤٠d٥d٦-٢d٤٠١٥-٩٩-b٣٢d-d١٣٩ca٠dfa١c.aspx  

  .صحيفة العرب القطرية -٨
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=٥٧١٥٤&issueNo=٢٧٦&secId=١٧  

  . الفرنسيةصحيفة يل جورنال دي فينانس -٩
 http://blog.jdf.com/jdf-laskine/٢٠٠٨/٠٩/wall-street-mur-pour-adopter-l.html  

 ) أعداد متفرقة(صندوق النقد الدويل ، نشرة صندوق النقد إلكترونية،  -١٠
http://www.imf.org/  

  .قناة البغدادية الفضائية -١١
www.baghdadch.tv/article.php?id=١٤٨&print=١  

  .جملة األهرام العريب -١٢
  http://arabi.ahram.org.eg/arabi/Ahram/٢٠٠٨/١١/١٥/INVS٢.HTM  

  . الفرنسيةجملة  تشالنجز -١٣
 http://www.challenges.fr/magazine/٠١٦٢٠٣-٠١٣٥/le_pape_ou_le_coran.html  

  . حميط -١٤
 http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=١٨٢٣٨٥&pg=٢  

  .ستراليةإلمكتبة جامعة فيكتوريا ا -١٥
 http://library.vu.edu.au/  

  .نية األملامؤسسة دويتشه فيله -١٦
 http://www.dw-world.de/dw/article/٣٧١٨٧٥٢،٠٠,,٠.html  

  .وزارة اإلعالم الكويتية -١٧
 ٦١١١٠/a/kw.gov.news.www://http  
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