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  اإلهداء

صلى    والصالة والسالم على أفضل الخلق محمد ،الحمد هللا العزيز الجبار
  .معلم البشرية وهاديها إلى نور ربها  اهللا عليه وسلم

  ..أهدي هذا العمل

   ..إلى أمة أنتمي إليها وأحبها

 ،متطاولـة  العالم قرونـاً  تحكمفقد  إلى أمة أعتز وأفتخر باالنتماء إليها

   .ات حادة وضارةث أزموحدوشهد التاريخ لها عدم 

ثم جعلها  )وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطاً( :إلى أمة جعلها اهللا تعالى وسطاً فقال

لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسوُل (: على الناس بقوله شاهدة

  .]١٤٣:البقرة[ )علَيكُم شَهِيداً

وصحائف أهلي اللهم أسألك أن تكتب ثواب عملي هذا في صحائف والدي... 

  . فلهم علي فضل الصبر وتحمل تقصيري

أنت خير الراحمين ،وارحمنا ،نايمانحفظ علينا إاو ،ديتَاللهم اجعلنا ممن ه  
  

  سامرالدكتور 
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  الناس من شكر اهللا شكر

أتقدم بالشكر واالمتنان للسيدين باسم عيون السود وعبد الناصر 

وأرجو اهللا ، طباعة هذا الكتاب لمساعدتهما في الشيخ فتوح 

  . تعالى لهما األجر والثواب

الجبار السقا كما أتقدم بالشكر للدكتور الشيخ مرهف عبد 

  . لكتابلضبطه هذا ا

سلوم مراجعته ونشره في ألستاذ محمد علي ل وأشكر أيضاً

بسرعة كبيرة ليكون في متناول جميع ) دار النهضة(داره 

  . الناس بالوقت المناسب

والشكر دائماً وأبداً متواصالً هللا العزيز الجبار الخالق البارئ 

  المصور الرحمن الرحيم

  .وال فهم الفؤاد، القلم  فلوال فضله ما خط

  الدكتور سامر          
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  مقدمة
األزمات اليت حتدث على املستوى الفردي ميكن تدبرها بشكل أو بآخر، إن 

فإن احتاج شخص ما لسيولة فقد يقترض أو يبيع ما عنده ليتدبر أمره، أما 
يب سياسات كلية لتجن إتباعملستوى احمللي فينصب عالجها على األزمات على ا
  .البالد آثار األزمة

ما تتحول إىل أزمات عاملية  مث غالباًاألزمات اإلقليمية أسواقاً واسعة،  تصيب
يصعب عالجها دون آثار حادة قد متتد حيناً من الدهر، كما حصل يف ثالثينيات 

التسعينيات من نفس القرن يف السوق الثمانينيات مث القرن املاضي وخالل 
. آلن يف السوق األمريكية اليت متثل ربع اقتصاد العاملوكما حيصل ا. اآلسيوية

قد  )انغريرونالد (املؤشرات على أن ثورة يرى أن  )١(فاالقتصادي فوكوياما
قد  جنحت عن مسارها الصحيح بصورة خطرية على امتداد العقد املنصرم

دول ف، إنذار مبكر على هذا اخلطركاألزمة املالية اآلسيوية ت جاءف، اتضحت
الند وكوريا اجلنوبية عملت بناًء على نصائح وضغوط أمريكية على حترير تايك

ا خلق فقاعة كبرية، مم ااقتصادياكثرية على أموال فتدفقت أسواق رأس املال ا 
رفضت بينما  .سارع الكثريون بالفرارمالية فيها،  بادرة وجود مشكلةلكن مع 

يكي وأبقت أسواقها املالية مغلقة النموذج األمر تباعاالصني وماليزيا كدول أخرى 
  .لتلك األخطارها عرضتل لقمما أو حتت تنظيم صارم، 

أطلق و ١٩١٤ووجهته قبل عام نظام الذهب العاملي أشرفت بريطانيا على 
بعد احلرب العاملية األوىل ونتيجة النفقات العسكرية لكن ، )نظام اإلسترليين( :عليه

                                                 
املنظر السابق النتصار الرأمسالية هو هو أحد املفكرين األمريكيني البارزين، و Francis Fukuyama، فوكاياما )١(

أفضل منوذج توصلت إليه البشـرية  ك، عقب ايار االحتاد السوفييت، "اية التاريخ وخامت البشر"الغربية، يف كتابه الشهري 
  .http://www.newsweek.com/id/162401: ننقالً ع .عرب التاريخ
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الدويل وازداد قوة الواليات املتحدة  ضعف مركز بريطانيا يف جمال اإلقراض
  . األمريكية املالية لتحتل املركز األول يف العامل

جذور أزمة التضخم اليت حصلت يف بداية ) روبرت تريفن(وعزا الربوفسور 
مثانينيات القرن املاضي إىل املبالغ املالية الضخمة اليت اضطرت واشنطن إىل إنفاقها 

 مطلع القرن احلايل ونتيجة النفقات العسكرية على ويف. أثناء احلرب الفيتنامية
نتيجة اإلنفاق احلالية اإلرهاب والعراق وأفغانستان جاءت األزمة املالية العاملية 

   .األمريكي انون لتعلن اية حقبة جيوسياسية وبدء تشكل أقطاب جديدة
وتلْك  الْقَوم قَرح مثْلُه إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس(: وصدق اهللا العظيم القائل

بحالَ ي اللّهاء ودهش نكُمذَ مختيواْ ونآم ينالَّذ اللّه لَمعيلاسِ والن نيا باوِلُهدن اماألي 
نيم١٤٠:آل عمران[  )الظَّال[ .  
رها، فميز بني قسم املؤرخ ابن خلدون حجم واردات الدولة تبعاً ملراحل عموقد 

مرحلة نشوئها اليت تتميز باخنفاض الواردات، ومرحلة ايتها اليت تتميز بزيادة 
والسبب يف ذلك برأيه، هو مدى التزام الدولة بتبين االقتصاد اإلسالمي . الواردات

  .إال بنفسها إا أمم ال تقرأ التاريخ وال تتعظ .الذي يتعلق بتنفيذ احلدود الشرعية
دول االحتاد األورويب إنشاء نظام مشترك ألزمة املخيفة تدرس أمام هذه ا

املتحدث باسم البيت األبيض املسؤولني حيث الشخصية، و لضمان الودائع املصرفية
الرئيس أما . تكون أفضل وأكثر فاعليةلتحسني الضوابط الدولية لاملاليني يف العامل 

رئيس الوزراء ا يؤكد ، بينملوضع أسس نظام مايل دويل جديدفيدعو الفرنسي 
يف النظام املايل األمريكي هو سبب األزمة  )انعدام حس املسؤولية(أن بالروسي 
انطالق األزمة املالية هي املسؤولة عن املضاربة أن  رئيس الربازيلويرى  .املالية
وزير املالية الروسي تغري دور الواليات املتحدة على الساحة املالية وتوقع  .الدولية
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  . كنقد عاملي تراجع استخدام الدوالر مبرور الوقت ية مرجحاًالعامل
يف هذا اخلضم الواسع، البد من بيان وتوضيح الفكر االقتصادي اإلسالمي 
وبيان ما لديه من حلول، ولعله الوقت األكثر مناسبة إلثبات حيوية هذا االقتصاد، 

االقتصاديني الذي فمن ميثلون عقالء العامل اليوم حائرون تائهون هائمون، وعلى 
  .حيملون لواء االقتصاد اإلسالمي أن يدلوا بدلوهم بإجيابية وشجاعة

االقتصاد اإلسالمي، تلك  ضوابط إىل حباجةاليوم  العاملية املال أسواق إن
الضوابط اليت جاء ا اإلسالم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً وطبقها املسلمون 

خ هلم بأزمات عاصفة كما حصل مع ألكثر من عشرة قرون ومل يشهد التاري
  .احلضارة الغربية حيث اعتاد خدها على اللطم

يف التدخل يف احلياة االقتصادية وبيان مدى  دور الدولةالبد من التعرض للذلك 
ها واخلشية من آثاروحنلل أسباا و األزمة املالية العامليةذلك التدخل، مث سنعرض 

  .مث تزداد األزمة اشتداداً النمو العامليتباطؤ تبدأ بظهور حلقة مفرغة دخول 
اعتربوها مذهباً واسع دحض قواعد اللعبة الرأمسالية ألن مناصريها ومن املفيد 

وذلك . اللعبةري قواعد يتغل) الربغماتية(الطيف لكن األزمة أجلأم إىل العودة إىل 
 وخالل كل ذلك سنتعرض لرأي. أوربيا وأمريكيااحللول املقترحة دراسة ب

كحل لألزمة ولضمان ضوابط االقتصاد اإلسالمي مث سنوضح  اإلسالمياالقتصاد 
  .عدم عودا ثانية

، ويؤكد هذا املثل "عليه على شيء شاب من شب: "يقول املثل الشعيب
وهو أهم خبري أكادميي يف الواليات املتحدة يف جمال دولة البطاقة  )روبرت مانينغ(

معظمكم على األرجح أن الثورة األمريكية كانت يف  لقد نسي": االئتمانية، بقوله
معظمها بقيادة املخططني العظماء الذين كانوا قد اقترضوا مبالغ طائلة من 
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املصارف األوربية بشروط قاسية جداً وقد أدركوا أنه ليس باإلمكان حتقيق 
كية االزدهار املايل يف ظل تلك الشروط الصعبة وهكذا فإن جزءاً من الثورة األمري

  . ، إا ثقافة االقتراض)١("كان يف التخلص من هذه الديون املالية

  
  
   

  

                                                 
 .، برنامج بث على قناة اجلزيرة الفضائية)Trust we Debt Inين دينهم الد(روبرت مانينغ، برنامج  )١(
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  المبحث األول
  دور الدولة 

أخذ قد يف النشاط االقتصادي وحدوده ) أو التدخل احلكومي(دور الدولة إن 
فهناك من رفض التدخل احلكومي بتاتاً فجعل. زاً واسعاً يف النظرية والتطبيقحي 

ضمن حتقيق ليمن الدولة حارساً للمصاحل رافعاً شعار احلرية االقتصادية واملنافسة 
أيد التدخل احلكومي الكامل فجعل من الدولة متدخلة من أهداف اتمع، وهناك 

يف كل شيء، وهناك من يرى وجوب التدخل مبا حيقق االنسجام بني آليات 
  .خر دون تعارضكل منهما اآلالتدخل احلكومي وآليات السوق على حنو يكمل 

أما  ،االقتصادية قواعد اللعبةل اًفأصحاب الرأي األول يرون يف دور الدولة حارس
  .الالعب األساسي وأحيانا الوحيد ةأصحاب الرأي الثاين فريون يف دور الدولة املتدخل

لقد تبنت النظم احلاكمة خمتلف األشكال السابقة، وقد فشل التطبيق الشمويل 
. األمنوذج ائياً من السوقهذا ذريعاً يف اية القرن املاضي خبروج  خل فشالًواملتد
أمنوذج احلرية االقتصادية  ايةبداية تعلن شهد هذه األيام أزمة مالية عاملية تو

ويعترب األمنوذج . بنفسهاالذايت املطلقة بعدما عجزت حمددات السوق عن التحكم 
فما هو مدى التدخل  ضبابية املعامل،حدوده  ، لكناملرشح ليكون األصلحالثالث 

   دون خلل أو أزمات عاصفة؟ يهاحلكومي بآليات السوق الذي حيافظ عل
حاولت أسلوب األمنوذج الثالث فسيا آدول جنوب شرق قد انتهجت ل

الرئيس املاليزي لذلك كان  .التكامل بني آليات السوق والتدخل احلكوميتوضيح 
ل من صرخ معترضاً على تدخل احلكومة األمريكية أو )مهاتري حممد(السابق 

الستيعاب األزمة احلالية ألا كانت أول املنتقدين له عندما ارتأت حكومته 
 .ي اجتاح األسواق اآلسيوية يف تسعينات القرن املاضيالذرتيف الالتدخل لوقف 
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 تحكم بقواعد اللعبة لتحفيز القطاع اخلاصالتستطيع احلكومة ذا األمنوذج 
  .بالتحرك يف إطار إجيايب لدعم مصاحل اتمع

منهج االقتصاد اإلسالمي يف الوقاية من الوقوع يف مثل هذه األزمات عن أما 
  .استخالصها من األحكام الشرعيةفيمكن  يةاالقتصاد
أسس   صىل هللا عليه وسملرسول اهللا أرسى : أسس السوق اإلسالمي: أوالً

كان أول ما فاملدينة املنورة لبناء الدولة اإلسالمية عند هجرته إىل السوق اإلسالمي 
  صىل هللا عليه وسملمث سأل . املسجد لتربية النفوس على الفضيلة واإلميانهو بناه 

: لاقوعن السوق فدلُّوه على سوقٍ لليهود، فأمر بإشادة سوقٍ خاص للمسلمني 
" نبرضلَا يو نقَصتنفَلَا ي وقُكُمذَا سهاجرخ هلَيوهذا دليلٌ على وجوب  )١("ع

استقاللية أسواق املسلمني، وحرمة انتقاصها باحتكارٍ أو فساد أو غش، وما إىل 
  .ذلك، وفيه أيضاً دليلٌ على حرمة فرض الرسوم والضرائب على األسواق

مبدأ احلرية   صىل هللا عليه وسملرسول اهللا  أوضح: ضوابط السوق: ثانياً
دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من ال يبيعن حاضر لباد، ": دية قائالًاالقتصا
ويف هذا حتجيم ألعمال السمسرة غري ادية إال إذا وضحت األسعار  )٢("بعض

ال لوا وال تستقبلوا السوق وال حتفّ" :يف ذلك قوله أيضاًو ،طبقاً للعرض والطلب
شرط التعلم والتفقه إىل  اب ويضيف عمر بن اخلط .)٣("ينفِّق بعضكم لبعض

صلى اهللا عليه  فقال ،كل بائع يف السوق لئال يقع ويوقع الناس معه يف احلرام
  .’الربا شاء أم أىب وإال أكلَ ،فقهينا إال من يف سوق عال يب‘: وسلم

                                                 
  . www.islamport.comانظر املوسوعة الشاملة  -رواه عن إبراهيم بن املنذر )١(
  ١٤٦٨٥: مسند أمحد )٢(
  ١١٨٩: سنن الترمذي )٣(
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ال تبع ما ليس ‘: قي قائالًعن االقتصاد الور صلى اهللا عليه وسلموى 
االت تؤدي حلاحتماالت الرتاع وجهالة وغرر تزيد من ن ، ملا لذلك م)١(’عندك

وهذا ما تنبهت . بيع وشراء ومهية تؤدي يف الغالب إىل تدهور احلالة االقتصادية
وملدة (ن على العملية يبقون وفالقائم" :إليه أسواق البورصة فعمدت للتخفيف منها

وحصد أو قبض  مدينني وبالتايل ميكنهم بيع وشراء األصل ذاته عدة مرات) شهر
مثل هذه اخلاصة اليت (وبالطبع جترب ... الفوارق احلاصلة بني األسعار املتغرية يوميا

السلطات املعنية على حتديد شروط وقيود ملثل هذه  )تساعد على املضاربة
  . )٢("السوق

 تعىن رمسية هيئة أعلى وهي( املالية للرقابة العليا الفرنسية اهليئة مث أصدرت
 الرمزية والبيوع الومهية الصفقات تداول مبنع يقضي قرارا )البنوك شاطاتن مبراقبة
 أكثر ال أيام بثالثة حمدد أجل يف التقابض واشتراط الرأمسايل النظام ا يتميز اليت
  .)٣(العقد إبرام من

 األسواق يف واملتعاملني للمؤسسات يسمح قراراً اهليئة نفس أصدرت كما
  .الفرنسية املنظمة السوق يف اإلسالمي الصكوك نظام مع بالتعامل املالية
يف اجتماعهم األخري يف طوكيو ودعوا  /G8/ الثمانية الكباركذلك تنبه و

  .للحد من البيع على املكشوف ألكثر من شهر واحد
األدىن مما يشترك به الناس كلهم  احلد صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا وحدد

الناس شركاء يف ثالثة ": بقولهدولة جتاه أفرادها، ويف ذلك احلد األدىن ملسؤولية ال
                                                 

  .١١٥٣: نن الترمذيس )١(
 deنقـال عـن  . ٣٧، ص ١٩٩٩عامر، البورصة وأسس االستثمار و التوظيف، منشـورات دار شـعاع،   . لطفي، د )٢(

mourgues, M. "Economie Monetaire institutions et mecanismes" 1984 ..  
ــون )٣( ــوفيس فانسـ ــريعةبـ ــذ ، الشـ ــاد تنقـ ــية   اقتصـ ــالنجر الفرنسـ ــحيفة تشـ ــامل، صـ العـ

http://www.challenges.fr/magazine/0135.16203/reactions.html?limit 1 
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ويستدل بذلك على رعاية الدولة أو من ميثلها للمصاحل  .)١("املاء والكأل والنار
للمجتمع، حيث يشترك الناس عموماً مبا يتوفر من ماء وطعام وأدوات األساسية 

  .تساعد يف تأمني الطاقة مبختلف أشكاهلا
 ةللرعي رضرل احلكومات جمال االستثمار ملا فيه من دخو )٢(قد كره ابن خلدونو
 اجلباية، وتتمثل احلكومةبوفق املفهوم املعاصر  معىن السلطانويتمثل . د للجبايةافسوإ

  :فاحلكومات تسعى لتعويض عجز ميزانياا من خالل .الدولة من األموالبواردات 
أو  سواق،مبيعات التجار للرعايا وعلى األ على) الضرائب(املكوس  فرض -

 .استحدثت من قبل كانت قد ازيادة املكوس إذ

 .عظامهم) أي امتصاص(مقامسة العمال واجلباة، وامتكاك  -

 ما يستقيم معه رخاء الدولة ومصاحل الرعية، وهو ممارسة التجارة والزراعة، -
  .بيت املال ةالوفاء حباج ليسو

غلط عظيم "ويصفه بأنه ويدين ابن خلدون هذا السلوك من قبل احلاكم 
  :ويتلخص مبا يلي. "متعددة لضرر على الرعايا من وجوهلوإدخال 

مضايقة الرعايا من الفالَّحني والتجار لعدم التكافؤ بني رأس مال السلطان،  -
ورؤوس أمواهلم احملدودة مما يدخل على النفوس من ذلك غم ونكد.  

 .شتري منهمال جيد السلطان من يناقشه يف شرائه فيبخس األمثان على من ي -

تلك  يقوم بإرغام التجار على شراء غالَّته من زرع وخالفه، وغالباً ما تبقى -
إىل  فإذا دعتهم الضرورة البضائع بأيديهم فترة طويلة حتسباً لتحسن السوق،

 ويستطرد ابن خلدون يف سياق .نامثاألشيء من املال باعوا تلك السلع بأخبس 

                                                 
  .٢٤٧٣: سنن ابن ماجه )١(
 .٤٧٣-٤٦٨، الصفحات ١، ج٢٠٠٤ابن خلدون، املقدمة، حتقيق عبد اهللا الدرويش، دار يعرب بدمشق،  )٢(
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رأس  ك على التاجر والفالح منهم مبا يذهبورمبا يتكرر ذل(: هذا املقام قائالً
 عن وقعد التجار فإذا انقبض الفالَّحون عن الفالحة ماله فيقعد عن سوقه،

 ).أو دخلها النقص املتفاحش التجارة ذهبت اجلباية مجلة،
لذلك فإن مفهوم احلرية االقتصادية يف الشريعة اإلسالمية يتمثل حبرية الفرد 

فامللكية اخلاصة مصانةٌ يف الشريعة اإلسالمية وال جيوز  ،املضبوطة مبصلحة اجلماعة
كلُّ املسلمِ علَى ": عن ذلك صىل هللا عليه وسملاالعتداء عليها لنهي رسول اهللا 

امرمِ حلاملس: هضرعو الُهمو همألنه . )١("د كما أن االعتداء على امللكية العامة أشد
وقد غلَّظ اإلسالم عقوبة املعتدي يف احلالتني . كلِّهاعتداٌء على حقوق اتمع 

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما جزاء بِما (لقوله تعاىل فالسارق تقطع يده 
يمكح زِيزع اللّهو اللّه نكَاالً ما نبوبتحقيق املساواة يف تطبيق . ]٣٨:املائدة[ )كَس

إِنما ":  صىل هللا عليه وسمللقوله ات على املخالفني يتحقق األمن يف السوق، العقوب
 لَكأَهأقَ الناس لَكُمبهيهِمنف قروا إِذَا سكَان م كُوهرت رِيفيهِم ،الشف قرإِذَا سو 

دالْح هلَيوا عأَقَام يفعالض، والذي نفس حممأَنَّ بيده د لَو  دمحم تةَ بِنمفَاط
مهما وذه العقوبة الرادعة لن يكون هناك اعتداء  ،)٢("سرقَت لَقَطَعت يدها

  .ومقامه الفاعلكانت رتبة 
وانطالقاً من مفهوم االستخالف فإنَّ امللكية هي الشارع يف االنتفاع، 

مقيد بإذن الشارع والتصرف هو االنتفاع بالعني، لذلك فإنَّ التصرف بامللكية 
فيمنع السرف والتبذير والتقتري، . سواء كان تصرفاً باإلنفاق أو تصرفاً بتنمية املُلك

وتمنع سائر املعامالت املخالفة للشرع، ويمنع الربا والغنب الفاحش واالحتكار 

                                                 
  .، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه٦٥٤١: جزٌء من حديث أخرجه مسلم يف صحيحه، برقم )١(
  .رضي اهللا عنه ، عن عروة بن الزبري٤٣٠٤٠: جزء من حديث أخرجه البخاري يف صحيحه، برقم )٢(
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  .والقمار وما شابه ذلك
ة ينتفع ا، لذلك تدخل يف آليات مث إنَّ اإلسالم ينظر إىل املوارد على أا ثرو

، فحرم االنتفاع من بعض األموال كاخلمر وامليتة وحلم اخلرتير، وحرم ا االنتفاع
االنتفاع من بعض جهود اإلنسان كالرقص والبغاء، ملا هلا من تأثري سيء على اتمع، 

فمن مقاصد ، وبذلك تنبه اإلسالم إىل الضرر الذي تحدثه هذه اآلليات فمنعها
الشريعة حفظ الدين واملال والعقل،وعليه فأي ضرر مادي أو معنوي حيرمه اإلسالم 

إِنما يرِيد الشيطَانُ أَن يوقع بينكُم ( :كما قال تعاىل يف اخلمر وامليسر ،وينبه إىل ضرره
ع كُمدصيِسرِ ويالْمرِ ومي الْخاء فضغالْبةَ واودم الْعلْ أَنتفَه الَةنِ الصعو كْرِ اللّهن ذ

 .]٩١:املائدة[  )منتهونَ
بينما بدأت التشريعات الوضعية بالتصدي لبعض ما حرمه اإلسالم كاألموال 

  .املغسولة
على وبالعودة إىل السؤال السابق عن مدى التدخل احلكومي بآليات السوق 

مفهوم حتول فرض الكفاية إىل (طه هو فإن ضابالشكل الذي حيافظ على عمله، 
فأي . )١(’لَا ضرر ولَا ضرار‘:  صىل هللا عليه وسمل لقول رسول اهللا )فرض عني

وحدة اقتصادية تساهم بإحداث ضرر بيئي أو اجتماعي أو اقتصادي بشكل مباشر 
ا ألته إزالعلى القائم على السوق إجبار الوحدة اليت أحدثت الضرر على يترتب 

هي املسؤولة عنه، أما األضرار البيئية واالجتماعية اليت حتدثها الوحدات االقتصادية 
بشكل غري مباشر فيجب عليها مجيعاً املسامهة يف حماربة هذا الضرر ولو قام به 
البعض جاز ذلك، فإن عم الضرر حتولت إزالته من فرض كفاية ميكن أن يقوم به 

وهذا من باب التكافل . به مجيع الوحدات البعض إىل فرض عني جيب أن تقوم

                                                 
  ٢٣٣٢:سنن ابن ماجه )١(
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والتضامن، فاملسلمون على هذه األرض كلهم يف سفينة واحدة ال حيق ألحد منهم 
  .أن خيرق مكانه ولو كان ملكه

مدى أمهية استقاللية أسواق املسلمني فقام بتنبيه الناس  وقد أدرك عمر 
 دخل فلما . ة لغريهموطلب منهم القيام ذه األعمال لكفاية الناس من احلاج

، وملا اجتمع الناس أخربهم بذلك )األجانب(السوق ذات مرة ومل ير فيه إالّ النبط 
إن اهللا أغنانا عن السوق مبا فتح علينا، : يف ترك السوق، فقالوا) المهم(وعذهلم 

هم كم إىل رجالليحتاجن رجالُ) أي تركتم السوق(واهللا لئن فعلتم : فقال 
كم إونساؤفهو حيلل . مما يشري إىل مدى تدخل القائم على السوق. همىل نسائ

  . ويتوقع فينصح ويرشد خشية الوقوع يف املفاجآت
  لكن ما مدى التزام األفراد واملؤسسات بذلك كله؟

  :مصدر اإللزام
ن مصدر اإللزام يف األنظمة الوضعية التشريع السائد والعقد االجتماعي الذي إ

كما (تمع بشكل صريح أو ضمين، ويف حالة توسع هذا العقد يربط عناصر ا
) حيصل يف حالة العوملة وازدياد حجم الشركات حيث ميتد عرب الدول واحلدود

فسوف يضعف هذا اإللزام، وسيصعب على التشريعات الوضعية لكل دولة أن 
  :هأما اإللزام يف الشرع اإلسالمي فمصدر. تتحكم به إال بصورة جزئية وحمدودة

مما يحقق رقابة مستمرة إضافة إىل الثواب املرتقب من حتقيق : إميان كل فرد )١
وإِن تبدواْ ما في أَنفُِسكُم أَو ( هذا اإللزام، ومرد ذلك كله هو اخلوف من اهللا

اللّه كُم بِهباسحي فُوهخ٢٨٤: البقرة[ )ت[.  
بكونه جيايب بالنسبة ألمته وجمتمعه دور الفرد اإل: األخالق املنبثقة من شريعة اهللا )٢

مسؤوالً عن حتقيق مصاحلها يف حدود طاقته وإمكاناته ومشروعه االستثماري، 
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فكل فرد يف اتمع املسلم مسؤول عن خدمة ومصلحة هذا اتمع كل 
: ابن عيينة، قالروى  .)١(حسب موقعه ووظيفته وسلطته واختصاصه وطاقته

يا أمري املؤمنني، إن شئت : فقال، فرأى ما فيهبتاج كسرى،  ملا أويت عمر 
أنت أمني اهللا فيهم، فهم مؤدون إليك ما أديت إىل : أجل، قال: حدثتك، قال

يدل هذا األثر على الرقابة الذاتية و. صدقت: اهللا، فإذا رتعت رتعوا، قال
اهللا يف نفسه ورعيته ملا راقبت ، إذ أنه لو مل يراقب املوجودة عند عمر 

وملَ ،يف أموال األمة ومرافقها ه اَهللارعيتن بعده على سريتها سار م.  
) اأَيها الَّذين َءامنوا أَوفُوا بِالْعقُودي(َ من مثلِ اآلية الكرمية :األحكام الشرعية )٣

، حيث )٢(’الْمسلمونَ عند شروطهِم‘:  صىل هللا عليه وسمل، ومثلِ قوله ]١:املائدة[
ه األحكام وتطبيقاا أوامر البد من تنفيذها، وإال عد املسلم عاصياً إن متثل هذ
  .تركها

إن منط السلوك اإلنساين للفرد املسلم هو سلوك حمكوم بالقيم األخالقية 
اإلسالمية اليت تقوم على املسؤولية أمام اهللا، أياً كان مصدر االلتزام سواء كان 

املرتبطة ذا  ةع الغري، مما يلزم مراعاة القيم اإلنسانيذاتياً من نفسه، أو تعاقديا م
خاصة يف جمال العمل املايل  )٣(السلوك كالقناعة والصدق واألمانة والوفاء والعدل

العمل يف الشؤون املالية مزلّة قَدم ال يثبت فيها ضعفاء األخالق، وال هزيلو (ألن 
  . )٤()لدنيااإلميان الذين تزيغ أبصارهم عند أول بارقة من ا

                                                 
  .٢٤، ص ١٤١سامي، االستثمار اإلسالمي قائم على األخالق والقيم الروحية، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد . قابل، د )١(
  باب السمسرة: صحيح البخاري )٢(
، سلسلة حلقات نقاشية مبركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي يومسائل تتعلق مبنهجية البحث يف االقتصاد اإلسالمقضايا  )٣(

  ٥٢ص . ١٩٩٧جبامعة األزهر، 
  .، منشورات بنك ديب اإلسالمي٣٩٩يوسف، حسن اإلدارة، جملة االقتصاد اإلسالمي، الد األول ص . القرضاوي، د )٤(
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واهللا ملا يزع اهللا (: اإللزام بقوله عمر بن اخلطاب ولقد أطّر الفاروق 
إن درة عمر ": ، وفسر القرضاوي ذلك بقوله)١()بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن

إمنا هي رمز لسلطة القانون، ورقابة احلكومة وإشرافها على تنفيذ أحكام اإلسالم 
ولتحقيق  .)٢("ه القرآن، ردعته عقوبة السلطانوتوجيهاته، فمن مل يردعه توجي

األمر باملعروف والنهي (الرقابة على السوق واملال كان تشريع احلسبة يف اإلسالم 
  :، ويدل على ذلك)عن املنكر

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ (: قوله تعاىل -١
كَرِعنالْم ١٠٤: آل عمران[  )ن[. 
والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف ( :قوله تعاىل -٢

 .]٧١ :التوبة[ )وينهونَ عن الْمنكَرِ
من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع ‘ : صىل هللا عليه وسملوقوله  -٣

 .)٣(’مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان فبلسانه، فإن
مر معنا سيكما بالرقابة واملساءلة ملن يستعملهم،   صىل هللا عليه وسملوقد قام 

على صربة طعام فأدخل  مرملا باحلسبة   صىل هللا عليه وسملقام و .ابن اللتبيةحبديث 
أصابته : ، فقال’صاحب الطعامما هذا يا ‘: يده فيها فنالت أصابعه بلالً، فقال

أفال جعلته فوق الطعام حىت يراه الناس من غش فليس ‘: السماء يا رسول اهللا، قال
  .)٤(’منا

  :القطاعان العام والخاص وصراع البقاء

                                                 
 .١٩٩٣بريوت،  -وطي، عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، الدر املنثور، دار الفكر السي، اخلطيب هأخرج )١(
  .١٩٩١يوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلنسان، مؤسسة الرسالة ببريوت، . د )٢(
  .أخرجه الشيخان )٣(
 .أخرجه مسلم )٤(
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تسهم املؤسسات الصناعية العامة يف كثري من البلدان بنسبة كبرية من الناتج 
وتسهم املنشآت العامة . لعملية التصنيعالصناعي، بل تشكل أحيانا العمود الفقري 

ما تكون املبادرة من القطاع العام يف كثري من  وغالباً. يف االستثمار كبرياً إسهاماً
لكن قرار إنشاء هذه املنشآت أو اإلبقاء . املشاريع خاصة الكبرية أو احلرجة منها

ون قرار اإلنشاء فقد يك. مبا حتققه من فوائد وإجنازات لالقتصاد احمللي عليها رهن
تلبية حلاجة اقتصادية أو توفرياً ملنتجات تعترب هامة للوصول إىل حتقيق االكتفاء 

القرار سياسياً يهدف لتشغيل أكرب قدر ممكن من اليد مصدر وقد يكون . الذايت
العاملة أو لصيانة السالم االجتماعي أو يهدف إىل دعم شركات عامة أخرى أو 

إال أن أداء . وقد يكون ألهداف عسكرية ودفاعية. دعم أسعار سلع أساسية
  .ما كان خميباً لآلمال املنشآت العامة يف البلدان النامية غالباً

إن الكالم عن أمهية دور القطاع العام أو دور القطاع اخلاص أو سيطرة 
إىل جنب غري مفيد إذا مل يترافق مع الكالم  أحدمها على اآلخر أو تعايشهما جنباً

  .)١(ى كل منهما فالقرار السياسي ال يكفي لوحدهعن جدو
األمهية ال ختوله  يف احلياة االقتصادية، لكن هذه اًمهم يلعب القطاع العام دوراً

فقصور اإلدارة . التمادي يف الفشل فلكل عمل جدوى وفائدة حتدد درجة أمهيته
والتوقف عن  عن أداء مهامها على أفضل وجه ومبعايري اإلدارة اجليدة يعين السقوط

كما أن تقاعس العمال عن أداء عملهم على أحسن وجه وباجلودة املطلوبة . العمل
  :بالنقاط اآلتيةوميكن تلخيص أسباب تدهور القطاع العام . يعين الفشل

البطالة اهليكلية أو البنيوية حبجة إجياد عمل ألكرب عدد ممكن من العمال ولو  .١
                                                 

ى أقل تقدير، فاختاذ قرار سياسي إلصدار أوراق نقـد  البد من رفع قدر القرار االقتصادي إىل مصاف القرار السياسي عل )١(
دون رصيد ملساعدة قطاع سياسي أو حدث معني دون االستناد إىل أساس اقتصادي يف هذا اإلصدار فإن ذلك دعامة قويـة  

  .لظهور تضخم مايل يضر باملصلحة العامة ويؤدي لزيادة البلبلة االقتصادية
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 .كان ذلك على حساب ريعية املنشأة
ادة نسبة اهلدر سواء يف األجور املسددة لتلك البطالة اهليكلية أو بطرق زي .٢

 .مما يؤدي إىل ضعف اإلنتاجية. اإلنتاج
 .ضعف التخصص الفين وسيادة احملسوبية يف شغل املناصب .٣
 .كثرة العوائق اإلدارية أو ما يسمى بالبريوقراطية .٤
 .ل الربحزيادة التركيب العضوي لرأس املال الذي يؤدي الخنفاض معد .٥
 . ارتفاع تكاليف اإلنتاج .٦
الفساد اإلداري، واجتاه اإلدارة العليا والوسطى إىل التعلم باملمارسة فضال عن  .٧

 .ضعف الكفاءات الفنية بني العاملني، بل وانتشار األمية بنسب عالية
  .طرق التسعري املتبعة .٨

كون قطاع طفيلي أشبه ما ي جنبتيهويترعرع إىل جانب القطاع العام وبني 
واألعمال . حول الزرع فتهلكه وتتعبه ألا تتغذى بنصيبه تعششبالفطريات اليت 

الطفيلية هي تلك األعمال اليت تتعيش على غريها، ومتثل عالة عليها حبيث لو 
اختفت من السوق فلن جتد هلا أثراً سلبياً، بل على العكس من املمكن أن نتلمس 

النقابات والغرف اليت تقتطع رسوماً ومبالغ ومثال ذلك سلوك بعض . أثراً إجيابياً
إمنا تستفيد من  ،ال طائل منها دون أن تقدم أي عمل يذكر جتاه هذه األعمال

  .وضع احتكاري نتيجة بعض القوانني واألنظمة
من القطاع العام، فهو ال ميلك خطة  أما القطاع اخلاص فليس أحسن حاالً

هدف حمدد، وال توجهه جهة عامة  إىلواضحة يعمل على أساسها كمنهج للوصول 
ال مانع أن يكون ف. بل إن االرجتالية لديه هي صاحبة املبادرة. أو خاصة بشكل علمي

الربح هو احملرك آلليات القطاع اخلاص، إمنا بالتأكيد ميكن توجيه األعمال حنو حتقيق 
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ىل وميكن اإلشارة إ. مزيد من األرباح من خالل منهجية علمية واقتصادية صحيحة
  :يكون ريادياً أنجمموعة من األسباب اليت تقف وراء فشل هذا القطاع يف 

التوسع يف أنشطة صناعية ال تتطلب رؤوس أموال كبرية وال تتضمن خماطر  •
وقد يكون السبب يف خوف هذا القطاع من مصادرة أمواله . استثمار مرتفعة
 .حتت اسم التأميم

 .ضعف القاعدة االستثمارية •
فيه  ألحكام القضائيةاانون، فالنظام القضائي هزيل وتطبيق ضعف سيادة الق •

 .مماطلة
ن املشكلة ال تكمن يف سيادة القطاع العام أو اخلاص وال يف تبعية أي منهما ذإ

لآلخر، وما مفهوم الصراع إال سبب من أسباب فشل القطاعني، فكالمها يشكالن 
كومة إال وسيلة لضبط هذه إمكانيات االقتصاد العامة واخلاصة وما الدولة أو احل

وال بأس أن . اإلمكانيات لتحقيق أكرب قدر ممكن من اإلشباع ألفرادها من القطاعني
يتخلى القطاع العام عن بعض مراكزه ملصلحة القطاع اخلاص إذا كان هذا األخري 

وبشكل مغاير على القطاع العام أن يتدخل يف اال . أكثر كفاءة منه يف أداء املهمة
فاملنافسة هي أسلوب فعال لتوجيه . يفشل به القطاع اخلاص أو يقصر بهالذي 

السياسات االقتصادية وجدير ذين القطاعني أن يتنافسا بشكل تكاملي فكالمها 
وجيب أن تتخلى احلكومات عن دعم القطاع العام بأسس غري . يصب يف ر واحد

ب واحلريف حاالت  اًاقتصادية كالقرارات السياسية باستثناء حاالت خاصة جد
  . الكوارثو

إن ديكتاتورية املوظف وظلمه لآلخرين يف عمله فيما يقبضه من رشوة 
واستغالل ملركزه ومنصبه لتحقيق مصاحله الشخصية ال تقل شأنا عن ظلم 
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وإجحاف التاجر لآلخرين يف عمله من خالل سعيه لتحقيق األرباح املتراكمة أو 
لذلك ال يكمن احلل باالجتاه حنو قطاع . ه حقلتحقيق مصاحله الشخصية دون وج

  . دون آخر، فال بد من سيادة األخالق والفضيلة والتربية احلميدة جلميع األفراد
 ،وعندما نعاجل مشاكلنا االقتصادية جيب أن نبتعد عن مفاهيم الصراع والتناحر

  .حقوق العامة واخلاصة على حد سواءن اضملسريع الفاعل والقضاء الوتوفري 
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  المبحث الثاني
  األزمة المالية العالمية 

عصف إعصار مايل السوق األمريكية وامتد أثره إىل باقي األسواق العاملية، 
وقد أعلنت عدة دول أن . وتنبأ كثريون بامتداد أثره فترة طويلة من الزمن

اقتصادها دخل فعالً مرحلة الكساد، وخيشى من حتول الكساد إىل ايار عاملي 
  .يقضي على شركات ودول برمتها

  :قصة األزمة
 السياسةو  ،)١(يسكن ويتدبر أمر معيشته فيه امتالك عقاركل فرد إىل  هدفي

 :هياملتبعة عادة  اإلجراءاتوتكون . اًتقسيط ء العقارشرااملتاحة أمامه تكمن يف 
  .)٢(احلصول على قرض بفائدة .١
  .شراء عقار بأموال القرضمث  .٢

  :عادة ما تنص على أن شروط عقد القرضلكن 
 البنك املركزي فائدة أسعار الفائدة متغرية أي ليست ثابتة ومرتبطة بسعر )١

)Libor + x ( حيثx  هي السعر املعلن عنه بني البائع واملشتري واملرتبط
  . بسعر الفائدة املعروض من قبل البنك املركزي

  . أسعار الفائدة تإذا تأخر املدين عن سداد أي دفعة تضاعفف )٢
املدفوعات الشهرية خالل السنوات الثالث األوىل تذهب كلها كما أن  )٣

لسداد الفوائد، مما يعين أن املدفوعات ال تذهب إىل ملكية جزء من العقار إال 

                                                 
ريات الشرعية، لكن مثن هذا احلصول يف االقتصاد التقليدي هو العبودية للديون مدى يعترب احلصول على مرتل من الضرو )١(

 .احلياة
يف حالة وجود الـرهن  % ٧القروض بدون أصول مرهونة فائدا أعلى من تلك املتمثلة برهن، فإذا كان اإلقراض بفائدة  )٢(

  .أكثر، وكذلك السماسرة يف هذه احلالة البنوك تكسب. تكون يف حالة عدم وجوده% ١٢فإن نسبة 
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  . سنوات ةبعد مرور ثالث
  :تكون كالتايلاملتاحة ، فإن اخليارات )١(ارتفاع أسعار العقاراتفبفرض 

  .لتحقيق أرباح جمزيةعقاره العقار أن يبيع مالك إما  )١
احلصول على قرض مقابل رهن جزء من العقار الذي ارتفعت  أن حياولأو  )٢

  .قيمته
احلدي  امليلألن (حنو اإلنفاق اليت عادة ما توجه سيولة الفر اتو: النتيجةو

  :كما يلي، )١=األفراد عادة  الستهالك
  .االتخمتلف اتوسع يف اإلنفاق يف ال )١
 .تقسيطاً) سيارة مثالً(صول جديدة احلصول على قرض لشراء أ )٢

  :باآليت )املدينني( سلوك األفرادويتلخص 
 .احلصول على قرض بفائدة، مما يعين التزام املقترض بسداد قسط للبنك املقرض - ١
 ).كعقار مثالً(شراء أصل  -٢
األصل الذي ميلكه أو ) تسييل أو توريق(ببيع ) يف غالب األحيان(يقوم املدين  -٣

 .السيولةمزيد من يرهنه للحصول على 
قرض جديد مقابل رهنه على رهن األصل يكون الفرد قد حصل وعند  -٤

 .)٢(بسداد قسط إضايف للبنك املقرض هلألصل الذي قدمه، مما يعين التزام
 ).كسيارة مثالً( آخر شراء أصلمث يتوجه ملزيد من اإلنفاق ك -٥

قد فبحسب شروط ع ،فإذا افترضنا أن البنك املركزي رفع سعر الفائدة
زيادة إىل مما يؤدي  ،رفع القسط املترتب على املقترضيالبنك املقرض  فإنالقرض، 

                                                 
 .سنوياً، على أساس معدل الوالدات والبالغني والوفيات وزيادة الدخل القومي% ١الزيادة املعقولة ألسعار العقارات هي  )١(
 .مرتل هناك واحد مفروض عليه رهن ٢٠يف والية كليفالند األمريكية من أصل كل  )٢(
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ويتكرر رفع سعر الفائدة من البنك املقرض على  .االلتزام بزيادة األقساط املسددة
املقترض كلما تكرر رفع سعر الفائدة من البنك املركزي مما يؤدي لزيادة االلتزام 

  .تلو األخرى بزيادة األقساط املسددة مرة
دوالر وبعد الزيادات أصبح  ٧٠٠هو فإذا افترضنا أن أساس القسط املسدد 

دوالر، فإن املقترض قد يتأخر بسداد أقساطه الخنفاض تدفقاته النقدية مما  ١٢٠٠
مما يترتب على ذلك زيادة الفوائد بسبب التأخري  .عن السداده يعين احتمال توقف

  . اإلفالسفينتقل من اإلعسار إىل العجز مث
فيكون على التوازي مع سلوك الفرد املقترض  املؤسسات املالية سلوكأما 

  :اآليتيتلخص بو
د يستفيليضاعف إيراداته، حيث  )١(يبيع البنك القرض كسندات ملستثمرين -١

لسندات حيقق دخالً اوبعد بيعه  ،من فوائد القرض اليت يسددها املقترض
 .إضافياً بالعموالت والرسوم

 .اليت اشتروها املستثمرون من فوائد السنداتيستفيد  -٢
 . يرهن املستثمرون سندام -٣
بالتأمني عليها لدى شركات تأمني يقومون وإلضافة مزيد من الطمأنينة  -٤

 .لدينهم اًضمان
على قرض جديد  ليحصلوا مسندابرهن ن واملستثمرمث سرعان ما يقوم  -٥

 .وسيولة جديدة
ك األفراد، وهي إفالسهم واضطرارهم لبيع بالعودة إىل النتيجة احملتملة لسلو -٦

 .عقارام دعماً للسندات

                                                 
  .الذي صعب تصحيح األثر وتوقعه إعادة البيع تصل إىل ثالثني ضعفاً، األمر )١(
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قها اسوأ يؤدي الخنفاض) ما غالباً(فإن زيادة عرض العقارات املعدة للبيع  -٧
 .دخوهلا مرحلة الكسادواحتمال 

  .فقد السندات قيمتهاإثر ذلك ت -٨
  :فيتلخص باآليت سلوك االقتصاد الكليأما 

 .)١(اديق االستثمارإفالس البنوك االستثمارية وصن -١
 .التأمني على السنداتجراء قبض التأمني من شركات التأمني  -٢
 .إفالس شركات التأمني -٣
 عرقلتهبتسعى املصارف خلفض خماطرها باإلحجام عن اإلقراض عندئذ  -٤

 .بشروط تصعب منحه
يضغط على سيولة الشركات الصناعية وغريها إلمتام أعماهلا األمر الذي  -٥

 .اليومية
 .ر كساد كبريدبوا هربعد ذلك تظ -٦
 .احلكومات بزيادة سيولة السوق بضخ كميات هائلة إلنعاشهفتقوم  -٧
حتت ضغط الديون بسبب االستثمار يف يكون قد بدأ بالترنح االقتصاد لكن  -٨

 .الديون
  .ي عاملياحتمال ايار اقتصادأخرياً جتد األسواق نفسها أمام  -٩

فقد يلجأ  ،العقار هو الرهنإذا كان ف :اخنفاض أسعار العقاراتحالة أما يف 
يف زيادة مما ينتج عنه  .وترك العقار للبنك ليتصرف به املدين للتوقف عن السداد

تقرير أعدته املؤسسة وقد ذكر  .عرض العقارات نتيجة بيعها أو توريقها
ر ن العدد الكبري يف املنازل املعروضة للبيع باملزاد أثّأ: )غلوبل إنسايت(االستشارية 

                                                 
 .من قيمتها بسبب فقدان السندات لقيمتها% ٤٠بأكثر من يف العامل قدرت خسائر صناديق االستثمار  )١(
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إىل أن هذه وأشار ، يات املتحدة وأحلق الضرر بأكرب املؤسسات املاليةعلى الوال
اآلثار مل تنته بعد .  

توقع التقرير اخنفاض قيمة العقارات وقد ، نقص سيولة املصارف: النتيجةو
ألسباب من بينها بيع  ٢٠٠٨تريليون دوالر يف  ١,٢بالواليات املتحدة مبقدار 

مع احتمال اخنفاض ، يف تسديد القروض الكنياملنازل باملزاد بسبب إخفاق امل
اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل للواليات أيضاً وتوقع %. ٧أسعار املنازل مبعدل 

مليار دوالر بسبب أزمة الرهن  ١٦٦أو ما ميثل % ١,٩بنسبة  ٢٠٠٨املتحدة يف 
  . العقاري

  تحليل أسباب األزمة المالية العالمية 
املنبثقة من فلسفة املذهب االقتصادي الرأمسايل  لتقليديةا املالية اهلندسةأسس إن 

ثر األكرب فيما حصل، وقد ال يبدو أثر تطبيقات هذه اهلندسة املالية ألااحلر هلا 
يزيد كرة الثلج تدحرج وأخرى تظهر هناك، لكن هنا التقليدية إال كفقاعة تظهر 

اس الفكري باألسهذا األثر وقد يذهب  ،واضحاً اأثرهويصبح حجمها من 
  .لمذهب االقتصاديل

  فما هي هذه األسس اهلدامة واملدمرة؟

  : الربا -أوالً 
ارتبطت بوادر األزمة بصورة أساسية باالرتفاع املتوايل لسعر الفائدة من لقد 

ل زيادة ، وهو ما شك٢٠٠٤ّجانب بنك االحتياطي الفيدرايل األمريكي منذ عام 
وتفاقمت األزمة . تها وسداد أقساطهايف أعباء القروض العقارية من حيث خدم

، حيث توقف عدد كبري من املقترضني عن ٢٠٠٧لول النصف الثاين من عام حب
  .سداد األقساط املالية املستحقة عليهم
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وقد نبه . وهذه نتيجة طبيعية ألن الربا عنصر خفي حمفز على التضخم
ات واألفراد أعمى اقتصاديون غربيون كبار هلذا األثر املسيء لكن جشع املؤسس

  ).العاملية(بصريم بتفضيل املصلحة الفردية بصورة مطلقة على املصلحة اجلماعية 
 نوبل جائزة على احلائز الفرنسي االقتصادي تطرق الزمن من عقدين )١(فمنذ

 بقيادة العاملي االقتصاد يشهدها اليت اهليكلية األزمة إىل )آيل موريس( االقتصاد يف
 حتت بااليار ومهدد بركان، حافة على الوضع أن معتربا" توحشةامل الليربالية"

 وإعادة األزمة من للخروج واقترح ).والبطالة املديونية( املضاعفة األزمة وطأة
  :مها شرطني التوازن
 .الصفر حدود إىل الفائدة معدل تعديل -
 %. ٢ يقارب ما إىل الضريبة معدل مراجعة -

  .اإلسالمي النظام يف الزكاة ونسبة الربا إلغاء مع متاماً يتطابق وهذا ما
  : استغالل على مستوى االقتصاد الكلي بالنظام العاملي وفيه الربا ضار

هناك ضرر عام يصيب االقتصاد ككل، فاختاذ القرار االستثماري على أساس 
مؤشر األرباح املتوقعة أسلوب أكثر منطقية وواقعية ألن الربح أداة ختصيص رأس 

 :)٢(يبني ذلك. ي بينما الفائدة الربوية أداة مضللة وضارة مبصاحل الناساملال احلقيق
، مم يولّد )٣(تكاليف اإلنتاج) أي تضخيم(توليد تضخم مستمر بسبب زيادة  

 .يف املدى الطويل )٤(تغيراً يف الثقة التجارية الناشئة عن نظام ائتماين غري مستقر

                                                 
  .، مرجع سابقبوفيس فانسون )١(
 .ة، للمؤلفأيهما أصلح يف االستثمار معيار الربح أم معيار الفائد: بعنوان) ١(راجع سلسلة فقه املعامالت، اجلزء رقم  )٢(

(3) Leibling, H., U., S., “Corporate Profitability and Capital Formation: Are 
Rates of Return Sufficient?” Pergamon Policy Studies, NY 1980, p. 70-78 
(4) Simon, H., “Economic Policy for a Free Society”, University of Chicago Press, 
Chicago, 1948, p. 320. 
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االجتماعية أي اهتمام، فتحرم اتمع  سوء ختصيص املوارد، ألا ال تعري الناحية 
من مشروعات ضرورية فتعيق حركة التنمية فيه، وحتصل املشروعات الكبرية 

على قروض أكرب وبسعر فائدة أقل، بينما العكس متاماً حيدث ) حبجة مالءا(
 .)١(بالنسبة للمشروعات املتوسطة والصغرية واليت قد تكون أكثر فائدة وإنتاجية

ملشروع بالتمويل الذايت لرأمساله والتخطيط الرشيد الستثمار أرباحه إن قيام ا 
غري املوزعة يفرز نظاماً ماليا قوياً، بينما تنشغل املشاريع اليت تلجأ إىل التمويل 
باالقتراض إىل ختطيط وجدولة السداد بالدرجة األوىل خوفاً من استحقاقه مما 

 .قد يعرض النظام لعدم االستقرار
 .)٢(ربح هو احملرك األساسي لإلنتاج والتنميةإن معدل ال 
مييل مستوى الفائدة يف قراري االستهالك واالدخار إىل إبطال تأثري كل منهما  

 .)٣(على اآلخر يف املدى الطويل
يساير أسعار تذبذب أسعار الفائدة مما  )٤(يبدي االقتصاد عموماً سلوكاً طائشاً 

جل أو التخطيط بشكل جيد لألعمال، يصعب اختاذ قرارات استثمارية طويلة أ
مما يضر مبصاحل األمة يف املدى الطويل ويعجل من دورة الكساد وما يليها من 

ومتيل املصارف إىل خفض نشاطها بالقروض عند . بطالة وتضخم وما إىل ذلك
تباطؤ األعمال التجارية الهتمامها بنوعية القرض وشروط إعادة الدفع وإن أي 

االقتصاد سيؤدي إىل أعداد كبرية من املستقرضني غري تدهور عنيف يف 

                                                 
(1) Enzler & Conrad & Johnson, “Public Policy and Capital Formation”, Federal 
Reserve Bulletin (Oct., 1981), p759. 
(2) Miller, J., “A Glimpse at Calculating and Using Return on Investment”, 
N.A.A. Bulletin, June, 1960, pp. 71-75. 
(3) Samuelson, P. A, “Economics”, 7th ed,. McGraw Hill, New York, 1967. 
p574. 
(4) Friedman, M., “The yo-yo U.S. Economy” Newsweek, 15 Feb, 1982. p. 4. 
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أساسية يف  ةالقادرين على خدمة قروضهم وينتج عن ذلك خسارة ائتماني
 .القطاع املصريف

  : استغالل على مستوى االقتصاد العاملي بالنظام العاملي وفيه الربا ضار
اليت يرتع فيها  يهدف إلغاء الفائدة إىل ختليص البشرية من دوامة احللقة املفرغة

كل شيء حنو اخلارج ولعل ذلك من دوافع دوامة الدوران، فالبحث عن تعظيم 
الربح سبب يف حرمان البشرية من إنسانيتها، وال أرى مثاالً أجنع من ذلك سوى 
ذلك الوحش الذي تنامى وكرب من خالل حبثه عن أفضل جماالت التنمية املادية 

لذلك فإن . حتقيق هدفه من األرباح املتراكمة فاستدمى وجتاوز كل القيم يف سبيل
املستثمرين الذين مل تعد السوق احمللية تتسع ألعماهلم سعوا إىل تدويل إنتاجهم، 

  :ودوافعهم لذلك متعددة، وميكن تصنيف دوافعهم إىل
، حيث التناقض بني الضرورات اليت متليها تطور الرأمسالية واملصاحل داخلية 

  .رأمسايل املباشرة لكل شركة أو
 :خارجية، حيث التناقض بني مصاحل 
الدولة األم والدولة املضيفة حول دور االستثمار املباشر، فالدولة األم من   -١

مصلحتها أن يؤدي االستثمار إىل تعزيز قدراا التجارية والتصديرية لترغيب 
البلد املضيف يف أن يؤدي االستثمار األجنيب فيها إىل دعم ميزان مدفوعاا 

 .باالستعاضة عن الواردات كحد أدىن
 .الشركات عابرة القارات والدول املضيفة  -٢
 .الشركات ذات الوضع االحتكاري وشبه االحتكاري وبني الشركات الصغرى  - ٣
 .الشركات االحتكارية ذاا  -٤

بيد أن العراقيل اليت حالت دون عملية التدويل كمحاوالت تنظيم السوق 
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بديالً عن التصدير استلزم توفري حرية جتارية وحترير  )١(العاملية باالستثمار املباشر
للمبادالت وصوالً لالحتكار العاملي كقوة حمركة، لذلك سعى املستثمرون إىل 

  . إلغاء أنظمة احلماية والعمل على توطني فروعهم
وجود جتارة سلعية تتمتع : لقد متيزت هذه األسواق خبصائص عديدة منها

 :لتجارة تؤدي إىل تكوين أسواق مالية موحدة، تتميز بأاحبرية االنتقال، وهذه ا

 .تبحث عن فوائض مالية متحررة من مجيع الضوابط .١

تسيطر على رأس املال احمللي ومتول التوسعات وتتالعب باإلقراض واالقتراض  .٢
 مستفيدة من فروق أسعار الفوائد بني الدول اليت تضم الشركة األم وتابعاا،

وتقوم شبكة املصارف الربوية . أشكال التالعب املايلوهذا ميثل شكل من 
بتأمني االحتياجات اجلارية حلكومات البالد النامية بفوائد مرتفعة للغاية، حىت 
أصبحت هذه املصارف قوة اجتذاب لرؤوس األموال من مجيع البلدان لتغطية 

لقد ساعد كل ذلك على . االحتياجات االستثمارية للشركات عابرة القومية
اختالل متويلي لدول العامل الثالث مما يزيدهم فقراً ويزيد الدول الغنية إجياد 
فتحيط بالدول الفقرية وترتع منها خرياا شاءت أم أبت حنو اخلارج  غىن

عجز املدين من تسييل دينه  خطر السيولةضمن حلقة مفرغة، حيث يشكل 
نتيجة رف التضخم ومعدل الص خطراوتصفيته يف املدى القصري، ويأيت 

للقروض املقدمة من بنوك الدول املتقدمة إىل الدول النامية حيث تحدد عملة 

                                                 
هو بناء فروع ضمن البلدان األخـرى، مث السـعي إىل حتقيـق التكامـل بـني       GloCalاملقصود باالستثمار املباشر  )١(

حملي، أي فروع حملية لشركات  Local عاملي و Globalاختصار ملصطلحي  GloCalة جغرافياً، واالستثمارات املنتشر
عاملية لالستفادة من العمالة الرخيصة ومن بعض اإلعفاءات التشجيعية وللخالص من حاالت املقاطعة كما حصـل ملقاطعـة   

 .البضائع األمريكية إثر حريب اخلليج األوىل والثانية
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القرض يف عقد اإلقراض بعمالت ثابتة كالدوالر أو اإلسترليين أو اليورو مما 
ا غالباً يؤدي إىل نتائج غري مرغوب ا ملستديين الدول النامية ألن اقتصاديا

 . صرف غري ثابتةما تعاين تضخماً عالياً وأسعار 

وحبساب رياضي ينتقل املال كلياً من أناس إىل آخرين كما يذكر االقتصادي 
األملاين دكتور شاخت مدير بنك الرايخ األملاين سابقاً يف حماضرة له بدمشق عام 

يتضح أن مجيع املال يف األرض صائر إىل ) غري متناهية(بعملية رياضية "أنه  ١٩٥٣
 ألن الدائن املرايب يربح دائماً يف كل عملية بينما املدين. بنيعدد قليل جداً من املرا
ومن مث فإن املال كله يف النهاية ال بد أن يصري إىل الذي  ،معرض للربح واخلسارة

لوف أن بضعة حبيث أيربح دائما وأن هذه النظرية يف طريقها للتحقق الكامل 
ملالك وأصحاب اويستدين منهم باقي ) املصارف(سيملكون رؤوس األموال 

 .مأجراء يعملون حلساويصبحون مبثابة املصانع والعمال 

إن النظام املصريف الدويل ينحاز بشدة إىل جانب املقرضني وغالباً ما ينتهي 
، فاملقرضني الدوليني ال "عبودية الديون"احلال ببعض الدول إىل الوقوع يف براثن 

قترضيهم بغية استعادة قروضهم يقدمون قروضاً إذا مل يستطيعوا اهليمنة على م
بينما تتمثل مسة النظام . )١(بصرف النظر عن البؤس الذي رمبا يسببه هذا األمر

اإلسالمي يف اقتسام املخاطر بالتساوي بني طريف العملية االستثمارية من خالل 
 ). اخلراج بالضمان(أو القاعدة املستقلة عنها ) الغنم بالغرم(التزامها قاعدة 
الفوائض النقدية دخلت األسواق الدولية ضمن دائرة خلق االئتمان وبتراكم 

بدون ضوابط دون احلاجة لوجود سلع حقيقية كأساس للتجارة، وهذه التجارة 

                                                 
  .٢٠٠٢كلمة مبناسبة افتتاح جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف ماليزيا،  مهاتري حممد، )١(
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  .تؤدي إىل تكوين أسواق مالية يغلب عليها االئتمان

  ضوابط التعامل في أسواق البورصة
 :ثالثة أنواعتصنف الشركات يف السوق من وجهة النظر اإلسالمية إىل 

نص نظامها األساسي أا تعتمد األسس الشرعية يف عملها ي :شركات إسالمية.١
 .تدعى بالشركات النقية، وعادة ما يكون هلا هيئة شرعية ترعى أعماهلا

  .طبيعة عملها مباحة، لكن شاا بعض املعامالت احملرمة: شركات خمتلطة.٢
 . شركات حمرمة.٣

الية إتباع التحليل األساسي والتحليل الفين ويتوجب لالستثمار يف األسواق امل
كما هو معروف، وملن أراد االستثمار فيها بطرق شرعية فيضيف للتحليلني السابقني 

يف أسهم ) االستثمار واملتاجرة(لمسامهة أو التعامل لذلك فل. التحليل الشرعي
  :ييراعى ما يل، )١(ولكنها تودع أو تقترض بفائدة، شركات أصل نشاطها حالل

يف أسهم شركات ) االستثمار أو املتاجرة(األصل حرمة املسامهة والتعامل 
ويستثىن ، تتعامل أحيانا بالربا أو حنوه من احملرمات مع كون أصل نشاطها مباحاً

  :بالشروط اآلتية) االستثمار أو املتاجرة(من هذا احلكم املسامهة أو التعامل 
أو ، من أهدافها التعامل بالرباأن ال تنص الشركة يف نظامها األساسي أن .١

  .التعامل باحملرمات كاخلنازير وحنوه
سواء أكان قرضاً طويل األجل أم قرضاً ، أال يبلغ إمجايل املبلغ املقترض بالربا.٢

موع أسهم الشركة  ).Market Cap(من القيمة السوقية % ٣٠، قصري األجل
  .علماً بأن االقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه

سواء أكنت مدة اإليداع قصرية أو متوسطة أو ،  يبلغ إمجايل املودع بالرباأال.٣

                                                 
  )٢١(هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعيار الشرعي  )١(
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موع أسهم الشركة علماً ) .Market Cap(من القيمة السوقية % ٣٠طويلة 
  .بأن اإليداع بالربا حرام مهما كان مبلغه

من إمجايل % ٥أن ال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم نسبة .٤
سواء أكان هذا اإليراد ناجتاً عن ممارسة نشاط حمرم أم عن ، إيرادات الشركة

وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد يف معرفتها . متلك حملرم
يرجع يف حتديد هذه النسب إىل آخر ميزانية أو و .ويراعى جانب االحتياط

  .مركز مايل مدقق
لط عوائد تلك جيب التخلص مما خيص السهم من اإليراد احملرم الذي خا.٥

  :الشركات وفقاً ملا يأيت
، سواء أكان ناجتاً من النشاط أو التملك احملرم -جيب التخلص من اإليراد احملرم -

على من كان مالكاً لألسهم سواء أكان مستثمراً أم متاجراً  -أم من الفوائد
، ولو وجب األداء عند صدور القوائم املالية النهائية، حني اية الفترة املالية

وعليه فال يلزم من باع األسهم قبل . سواء أكانت ربعية أم سنوية أم غريها
  .اية الفترة املالية التخلص

سواء أوزعت أرباح أم مل ، حمل التخلص هو ما خيص السهم من اإليراد احملرم -
  .وسواء أرحبت الشركة أم خسرت، توزع

مولته أو أجرته؛ ال يلزم الوسيط أو الوكيل أو املدير التخلص من جزء من ع -
  .اليت هي حق هلم نظري ما قاموا به من عمل

يتم التوصل إىل ما جيب على املتعامل التخلص منه بقسمة جمموع اإليراد احملرم  -
فيخرج ما خيص ، للشركة املتعامل يف أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة

اً كان فرد -كل سهم مث يضرب الناتج يف عدد األسهم اململوكة لذلك املتعامل
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وما نتج فهو مقدار ما جيب التخلص  - أو مؤسسة أو صندوقاً أو غري ذلك
  .منه

بأي وجه من وجوه  -الواجب التخلص منه -ال جيوز االنتفاع بالعنصر احملرم -
  .االنتفاع وال التحايل على ذلك بأي طريق كان ولو بدفع الضرائب

 على املؤسسة يف تقع مسؤولية التخلص من اإليراد احملرم لصاحل وجوه اخلري -
أما يف حالة وساطتها فعليها أن خترب ، حال تعاملها لنفسها أو يف حال إدارا

وللمؤسسة أن ، املتعامل بآلية التخلص من العنصر احملرم حىت يقوم ا بنفسه
  .تقدم هذه اخلدمة بأجر أو دون أجر ملن يرغب من املتعاملني

ت بنفسها بذلك أم بواسطة تطبق املؤسسة الضوابط املذكورة سواء أقام .٦
أم لغريها على سبيل التوسط أو اإلدارة هلا وسواء أكان التعامل ، غريها

  .لألموال كالصناديق أو على سبيل الوكالة عن الغري
فإذا ، جيب استمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة اإلسهام أو التعامل .٧

  .اختلت الضوابط وجب اخلروج من هذا االستثمار
بيع اهلامش (شراء األسهم بقرض ربوي من السمسار أو غريه ال جيوز  .٨

MARGIN (كما ال جيوز رهن السهم لذلك القرض .  
وال أثر ، )SHORT SALEالبيع القصري (ال جيوز بيع أسهم ال ميلكها البائع  .٩

  . لتلقي وعد من السمسار بإقراضه إياها يف موعد التسلم
حنوه إىل طرف آخر بعد متام جيوز ملشتري السهم أن يتصرف فيه بالبيع و .١٠

عملية البيع وانتقال الضمان إليه ولو مل يتم التسجيل النهائي له 
)SETTLEMENT.(  
جيوز للجهات الرمسية املختصة تنظيم تداول األسهم بأال يتم إال بواسطة  .١١

  . لتحقيق مصاحل مشروعة، مساسرة خمصوصني ومرخص هلم بذلك العمل
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  .ال جيوز إقراض أسهم الشركات .١٢
وال فرق يف ذلك بني أن تكون موجودات ، جيوز رهن األسهم املباحة شرعاً .١٣

، الشركة نقوداً أو أعياناً أو ديوناً؛ أو مشتملة على النقود واألعيان والديون
مع مراعاة شروط بيع األسهم عند . أم مل يكن، سواء أكان فيها صنف غالب

  .التسييل
  .ال جيوز السلم يف األسهم .١٤
  .على األسهم )Futures( قود املستقبلياتال جيوز إبرام ع .١٥
  .على األسهم )Options(ال جيوز إبرام عقود االختيارات  .١٦
  .على األسهم أو عوائدها) Swaps( ال جيوز إبرام عقود املبادالت املؤقتة .١٧
ال جيوز إجارة األسهم سواء أكان لرهنها أم لغرض بيع املستأجر هلا وإعادة  .١٨

أم إلظهار قوة ، أم لقبض أرباحها، رصاتمثلها كما جيري يف أسواق البو
  .املركز املايل للمستأجر أم لغري ذلك

جتوز إعارة األسهم لغرض رهنها أو بقصد منح أرباحها للمستعري كما جيري  .١٩
 .وليس للمستعري بيعها إال عند تنفيذ الرهن. عليه العمل يف أسواق البورصات

ض اللصوصي الذي متارسه وما ميز أزمة السوق األمريكي سوءاً شيوع اإلقرا
فقد  .مكاتب الرهن والسمسرة ويف ذلك تضاف جرمية السرقة واخلداع إىل الربا

سند ملكية الوسيط يأخذ نشرت الصحف األمريكية قصصاً كثرية، خالصتها أن 
أن ال بيت عندها وليس العائلة جتد القرض وبعد فترة قصرية ء عطاإ البيت عند

  .الشارعأمامها سوى 
 ئة ألف جنديأن أكثر من م) نيويورك ديلي نيوز(ت صحيفة كما ذكر

قد جرى توريطهم بديون طويلة ) ن من العراقمبا فيهم اجلنود العائدو(أمريكي 
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على املدى القصري من حمالت تسمى قروض  املدى لقاء حصوهلم على أموال نقداً
نخفضة فيقدم اجلنود ذوي الرواتب امل، يوم الراتب وبنسبة فوائد كبرية جداً

صكوك رواتبهم كضمان لتسديد هذه الفوائد العالية على القروض ذات األجل 
  .القصري

احلل يف االقتصاد اإلسالمي لقضية الربا املتراكم بني األفراد واملؤسسات إن 
تم فَإِن لَّم تفْعلُواْ فَأْذَنواْ بِحربٍ من اللّه ورسوله وإِن تب(: تعاىلوالدول هو قوله 

، لذلك فإن الربا جيب ]٢٧٩:البقرة[ )فَلَكُم رؤوس أَموالكُم الَ تظْلمونَ والَ تظْلَمونَ
كما تفعل املؤسسات املالية  ، ال أن ختفض نسبهأن يلغى وأن يكتفى برأس املال

  .حالياً

  التوسع بالدينفلسفة  - ثانياً 

 االقتصاد يف مألوف أمر بالبيع وتسييلها Securitization الديون توريق
 الصعيد على لكن األمر توسع .والكمبياالت السندات حسم ذلك ومن التقليدي
: سمي الثمانيات اية يف ظاهرة املتحدة وصريته مصارف الواليات الدويل املصريف

 يفسر ما وهذا. )١(ديوا توريق املصارف على بسبب تكالب "الثمانينات جبنون"
  .مباشر بشكل األوربية السوق على األمريكية السوق يف املايل شلالف انعكاس

 قابلة مالية أوراق إىل واملشروعات الدول قروض يهدف التوريق إىل حتويل
  . االئتمان وتوسع السيولة تؤمن مصرفية كأداة العاملية البورصات يف للتداول

 فأمامه قديةن لسيولة حيتاج حني أو آلخر أو لغرض بنك مال رأس زيادة فعند
  : حلول ثالثة

                                                 
  .دوالراً ٢٧,٤٣٩تقدر حصة الفرد األمريكي من الدين  )١(
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 تؤدي أا الطريقة هذه وعيب العام، االكتتاب مال رأس لزيادة أسهم طرح -١
  .باألرباح القدامى املسامهني يقامسون جدد مسامهني إلدخال

 مصرفية فوائد حتمل هو الطريقة هذه وعيب أخرى، بنوك من االقتراض -٢
  .قصرية سداد آلجال التعرض أو مرتفعة

 مقابل مجاعيا قرضا يسمى ما وهو العام لالكتتاب ونيةمدي سندات طرح -٣
 االمتياز حق الدائنني متنح أا الطريقة هذه وعيب. طويلة وآلجال ثابتة فائدة
  . املورق البنك ممتلكات بعض على الرهن أو

 املصرف تعرض فإذا بديوم، الوفاء مقابل املصرف رهون على يعول الدائنون
 يصبح السندات بقيمة الوفاء فإن لإلفالس، يضطره أو ايلامل مبركزه خيل الضطراب
  . به التأخر عن أو الوفاء عن العجز خلطر معرضاً

 :مراحل طرح سندات المديونية لالكتتاب
 خمفض بسعر Secured Assets املضمونة يبيع املصرف املضطر أصوله -
 Special( عليه يطلق متخصص بنك بصورة تكون) ما غالباً( متخصصة ملنشأة

Purpose Vehicle (SPV ا بتوريق الراغبة املصارف أصول الذي يشتريديو 
 ذمة بذلك يف األصول وتدخل. ائتمانيا بدعمها لإلفالس تعرضها شبح ليقيها

  . اإلفالس خماطر عن املتورق املصرف ويبتعد املتخصص املصرف
 يةملك أو رهن حبقوق مضمونة مديونية سندات إىل املرهونة األصول حتول -
 مقترضني غالباً يكونون الذين املدنيني من موعة ا دائنا يكون الذي البنك لدى
  ). SPV( لـ بضماناا املديونية سندات فتنتقل
 سنداتباً غال تكون( مالية أوراقا )Issue املصدر( SPV الـ تصدر -
 Leveraged Buyout التوريق حمل الديون قيمة تعادل بقيمة) إصدار بعالوة
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(LBO( املديونية سندات شراء من متكنها نقدية سيولة على بغية احلصول.  
 مع السندات شراء لتمويل البسيطة املصرفية للقروض SPV الـ تلجأ ماباً غال - 
 حلول عند أو قبل وفوائدها السندات بقيمة املدينني وفاء مواعيد تكون أن مراعاة
عائدها من  املالية وراقاأل مشتري يهم ما( املصريف القرض بقيمة الوفاء آجال
  .)الفوائد
 خالل من التحويلية قدرته زيادة The Originatorاملتورق  للبنك ميكن -
 ما طريق عن منخفضة استحقاقها بتكلفة تاريخ حلول قبل مديونياته سندات
 من بذلك يرتبط وما اإلصدار موفراً مصاريف مالية أوراق من) SPV( تصدره
   .بنفسه رهاأصد واكتتاب فيما لو ترويج

 األسهم إصدارات سوق املذهل يف التداول حجم الدويل البورصات احتاد وقد قدر
   !دوالر تريليون ١,٣ حبوايل ١٩٩٢ عام األمريكية املتحدة والواليات اليابان بني

  بطاقات االئتمان
دفع للحصول على قرض وتصدرها املؤسسات املالية لعمالئها لهي بطاقات 
لذلك تصب هذه البطاقات يف زاوية خلق االئتمان  .اخلدماتأمثان املشتريات و
  .صة فيما إذا تأخر املدين عن سداد ما سحبهبشكل ربوي خا

وقد أثبتت الوقائع أن الشعب األمريكي مدين لبطاقات االئتمان، حيث يقضي 
أغلب الناس أوقام يف جدولة ديوم بني بطاقات االئتمان املختلفة واملسحوبة من 

  .عديدة مصارف
من الصعب خدمة الرب والبطاقة ): قس كنيسة مونت كارمل(يقول 
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   .)١("االئتمانية يف آن واحد، لذلك قررنا التخلص من هذه البطاقات لنعيش حياتنا
تؤدي إىل دميقراطية ) دميقراطية القروض(إن : "قائالً) روبرت مانينغ(ويضيف 

لمزيد من أساليب احلصول على التبعية فكل هذه اإلعالنات يف التلفزيون تروج ل
القروض، مثة دعوة مالية من ورائها مؤسساتنا الرمسية وهي أقوى من املسؤولني 

   .)٢("السياسيني
روبرت (يقول  اأما تسويق هذه البطاقات فقد وصل إىل املنح ااين كم

ئل عن ماهية نسبة الفائدة؟ يقول ، واألنكى من ذلك أن مسوقها إذا س)مانينغ
  .حة ال أستطيع أن أجاوبوبصرا

هي اليت تسيطر على كل شيء، فاملصارف ) الربغماتية(واملؤسف بأن املصاحل 
أقنعت الكونغرس األمريكي بتخفيض القوانني التجارية لتمتني صناعة بطاقات 

  .االئتمان وتعزيزها
أنا ال : "وهو أستاذ قانون جامعة هوفسترا) رونالد سلفرمان(يقول احملامي 

ي عناء قراءة معظم األوراق عندما تصلين من شركة بطاقة االئتمان، أكلف نفس
ومعظم الناس جيدون صعوبة يف فهم كميات األوراق اليت تنهال عليهم من 

فهي صفحات عديدة ال يقل عددها عن مخس عشرة ، شركات بطاقات االئتمان
  .)٣("ورقة مطبوعة حبروف صغرية

ئتمان على التسويق الدعائي يف عام ويقدر إنفاق أكرب عشر شركات بطاقات ا

                                                 
، برنامج بث على قناة )Trust we Debt Inدينهم  الدين(قس كنيسة مونت كارمل، برنامج ) فريين روسل(القس  )١(

  اجلزيرة الفضائية

  .مرجع سابق، )Trust we Debt Inالدين دينهم (روبرت مانينغ، برنامج  )٢(

 .مرجع سابق، )Trust we Debt Inالدين دينهم (برنامج رونالد سلفرمان،  )٣(
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وهو حمامي ) تشارلز جونتيكا(ويقول احملامي  .أكثر من ملياري دوالر ٢٠٠٥
الناس يفعلون ما يشاهدونه يف هذه اإلعالنات وقد مت إعدادها : "إشهار اإلفالس

واجلدير ذكره بأن اإلعالنات اليت تدعو  .)١("بطرق علمية تؤثر على العقل الوطين
تخدام بطاقات االئتمان أو اليت تقول سدد خالل ثالثني يوماً وإال ستدفع لعدم اس

  .فوائد باهظة فإا غري موجودة
  .وهذا كله تغرير وتدليس بالناس

 : التسهيالت االئتمانية

مبوجبها نح املصرف ميملحقة باحلسابات اجلارية، خدمات مصرفية هي 
لذلك . قابل فائدة حمددةصاحب احلساب رصيداً حبدود معينة يستطيع سحبه م

بلغت خسارة البورصة ولقد  .أصبحت قرضاً من املصرف لصاحب احلساب بربا
%) ٥٢أكثر من (مليار دوالر معظمها  /٣٢٠/أكثر من  ٢٠٠٦يف عام السعودية 

   .كان مغطى مبوجب تسهيالت ائتمانية
ه بال وخالصة القول، أن اقتصاد يقوم أكثر من ثلثه على االستهالك يعين اجتاه

  .وقوداً يبقي احملرك مستمراًليس إال  تزايداملستهالك ألن االشك حنو االيار، 
مثانية ترليون ومئة وتسعة  ٢٠٠٥األمريكية عام الديون الوطنية لقد بلغت 

ئتني وسبعة وستني ألفاً وستمئة وستة وسبعني ملياراً ومئة ومخسة وستني مليوناً وم
ولو قسمنا سكان الواليات املتحدة فإن ، سنتاً واثنني وأربعني اًوعشرين دوالر

سبعة وعشرين ألفاً وأربعمئة وتسعة : حصة الفرد الواحد من الديون تكون
هذا الدين يزداد مبعدل مليارين وثالثة و .ومثانية وأربعني سنتاً اًوثالثني دوالر

  !ومثانني مليون دوالر لكل يوم
                                                 

 .مرجع سابق، )Trust we Debt Inالدين دينهم (برنامج تشارلز جونتيكا،  )١(
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، )تغري األمة: ()١(ذلك بأنه) نمايكل هيودسو(ويصف احمللل واملؤرخ املايل 
وصار ، فقد صارت الواليات املتحدة أمة تشتري األشياء بعد أن كانت تصنعها

فحل على إثر ذلك املركز ، اقتصادها يقوم على االستهالك بدالً من اإلنتاج
لذلك فالناس ال تدرك أن  .التجاري حمل املصنع كمحرك لالقتصاد األمريكي

  .يد يف اتمع هو نزاع بني الدائنني واملديننيالرتاع االقتصادي اجلد

  فقه المداينات
قد و .االقتصاد اإلسالمي إىل احلد من الدين وضبطه يف حدوده الدنيايسعى 

آلية التسجيل وكتابة ] ٢٨٢: سورة البقرة[ية يف القرآن الكرمي آتناولت أطول 
الدين، مقدار : ية الكرميةالديون فسميت آية املداينة أو آية املكاتبة وقد بينت اآل

الدين، أجل الدين، كاتب الدين، العدالة يف الكتابة، من ميلل هو املدين وكأنه يقر 
مبا عليه دون إكراه، املبلغ كما هو دون خبس يف القيمة، الشهود وهم شهود 
عدول وفيها تشديد واضح لإلثبات واملوضوعية، احلياد حىت ال تتشوه الصورة 

وبذلك ميكن ضمان العالقة بني املدين والدائن حيث ال ختلو معاملة . العادلة
  . وخاصة التجارية منها من عالقة مديونية

ويشكل ضمان احلقوق واستقرار هذه العالقة توسعة على الناس يف معامالم 
  . مما حيقق نشاطا اقتصاديا يساعد يف بسط الرخاء بني الناس

فقه اإلسالمي أحكام القروض وأمثان البيع وقد تناول فقه املداينات من ال
اخل ..  واحلسم النقدي ،وسداد الديون ،واحلوالة ،وبيع السلم، والرهناآلجل، 

فالشرع اإلسالمي رعى العالقة بني املدين  .ونظم معامالا بضوابط حمكمة
كقوله ، والدائن وحثّ املدين على قضاء دينه بأحسن مما كان، دون شرط مسبق

                                                 
  .مرجع سابق، )Trust we Debt Inالدين دينهم (برنامج مايكل هيودسون،  )١(
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رحم ‘:  صىل هللا عليه وسملوقوله  ،)١(’خريكم أحسنكم قضاء‘   عليه وسملصىل هللا
  . )٢(’اهللا عبدا مسحا إذا باع مسحا إذا اشترى مسحا إذا اقتضى
وإِن كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ (وطلب اهللا تعاىل من الدائن إمهال املدين املعسر 

 ريقُواْ خدصأَن تو ةرسيونَإِلَى ملَمعت مإِن كُنت فاستعمل القرآن . ]٢٨٠:البقرة[) لَّكُم
الكرمي كلمة التصدق عوضا عن كلمة الديون املشكوك فيها أو الديون املعدومة 

  . حفاظا على شعور املدين وإلبقاء العالقة بينهما ضمن اإلطار االجتماعي
، ينتظر يساره على احلط من الدين جتاه من كان ال  صىل هللا عليه وسملحث 

  :فقال
  .)٣("را أو وضع له أظله اهللا يف ظلهمن أنظر معس" -
  .)٤("ر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرةمن يسر على معسر يف الدنيا يس" -
قيامة فلينفس عن معسر أو يضع من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم ال" -

  .)٥("عنه
  :من طرف آخر هناك تشديد على حرمة الدين وضرورة إيفائه

أخذها يريد إتالفها أتلفه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه ومن " -
  .)٦("اهللا

- "يني٧("غفر للشهيد كل ذنب إال الد(.  

                                                 
 ٢١٨٣: صحيح البخاري )١(
 ١١٢٩٧: صحيح البخاري )٢(
 .٢٥٤١: صحيح البخاري )٣(
 .٢٦٩٩: صحيح مسلم )٤(
  .صحيح مسلم )٥(
  .صحيح البخاري )٦(
  .صحيح مسلم )٧(



العالمية ضوابط االقتصاد اإلسالمي في معالجة األزمات المالية  49 

اللهم إين أعوذ "من الدين يف دعائه املأثور   صىل هللا عليه وسملتعوذ رسول اهللا  -
  . )١("بك من غلبة الدين

ها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أما النتائج االجتماعية اليت حذّر من
إن الرجل إذا غرِم حدث فكذب ووعد ": فهي قولهاإلغراق يف الدين 

  . )٢("فأخلف
فإذا انتشر املطل وعدم الدفع فإن احلياة االقتصادية ستتخلخل وسوف حيجم 
الناس عن البيع بالدين مما يضيق عليهم يف معامالم أي أنه سيؤدي الضطرابات 

فضالً عن انتشار ذلك بصورة أكرب وتوقف الناس عن السداد والوقوع سوق، يف ال
  .بأزمات ائتمانية شاملة كما هو احلال حالياً

: حلق ووجه كالمه لألمة كلها بقولهلنصرة ا صلى اهللا عليه وسلموقد دعا 
واملتعتع هو الذي أتعبه . )٣("لضعيف فيها حقه غري متعتعيؤخذ لال قدست أمة ال "

  . تردده ومطلهكثرة 
من "وقد طلب الغزايل من املدين أن ميشي لصاحب الدين ويعطيه حقه 

اإلحسان فيه حسن القضاء وذلك بأن ميشي إىل صاحب احلق و ال يكلفه أن 
  . فهذا من أدب الدين ورده لدرجة إميانية أعلى وهي اإلحسان "ميشي إليه يتقاضاه

دائن ملا له من فضل يف التوسعة قائال لل  صىل هللا عليه وسملوقد دعا رسول اهللا 
  . )٤(’كان اهللا مع الدائن‘

بشعره واصفا خماطر اإلنفاق علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أوجز وقد 

                                                 
  .نسائيجزء من حديث، رواه ال )١(
 .٧٩٨: صحيح البخاري )٢(
  .أخرجه الطرباين )٣(
  ٢٤٠٠: سنن ابن ماجه )٤(
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  :)١(االستهالكي املمول من االقتراض بقوله
  على شهوات النفس يف زمن العمر   إذا شـئت أن تستقرض املال منفقا
  عليك وإنظارا إىل زمن اليســر   هافسل نفسك اإلنفاق من كرت صرب

  فكل منوع بعدها واســع العذر   فإن سـمحت كنت الغين وإن أبت
عنصراً  IIبازل وقد أفردت تلك هي ثقافة اتمع اإلسالمي جتاه الديون 

وبإشاعة اإلسالم بني أفراده  .ية كبريةه أمهتأعطأمسته املخاطر االئتمانية وخاصاً 
خماطر السوق االئتمانية ستكون حمدودة جداً النضباط السوق فإن ثقافة ال ههذ

  .بثقافة األفراد كما تقدم يف مبدأ االلتزام
 اًعام متويالً ميثلهو أحد مصارف الزكاة  الغارمني سهممن جهة أخرى فإن 

وميثل هذا السهم ضماناً اجتماعياً لبيئة االئتمان ألن الزكاة هي . ينهد يف رمغَ ملن
  .ية اجتماعيةمسامهة مال

هي مساعدة إمنا باجتاه مساعدة املؤسسات املتعثرة ألموال ضخ احلكومات إن 
وهذا ما اُختذ كحلٍ جتاه األزمة املالية العاملية  للقوي الذي أخطأ يف تصرفاته ومتادى ا

على  لطرف الضعيف يف سداد دينهامساعدة إىل سهم الغارمني يوجه بينما  .احلالية
إِنما (سهم الغارمني أحد مصارف الزكاة اليت حددها رب العاملني بقوله  مدار العام ألن

الصدقَات للْفُقَراء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ 
 نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللّهي سفو نيارِمالْغويمكح يملع اللّهو ٦٠:التوبة[ )اللّه[ .

. باستمرار هي معاجلة األزمة من أصلهااملعاجلة اإلسالمية النتيجة النهائية يف حالة إن 
والثاين من األسفل  ،األول من األعلى إىل األسفل ،أمام حلني متعاكسنيلذلك فنحن 
  .إىل األعلى

                                                 
  .٣٨ديوان اإلمام علي، دار كرم بدمشق، ص  )١(
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اً يف أسواق البورصات، الضوابط ويضاف لضوابط االستثمار اليت ذكرناه سابق
  :وهي، )١(املتعلقة بالديون وحجمها

سواء يف فترة ، ال جيوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداا نقوداً فقط .١
أو بعد ذلك قبل أن تزاول الشركة نشاطها أو عند التصفية إال ، االكتتاب

  .بالقيمة االمسية وبشرط التقابض
ات إذا كانت موجوداا ديوناً فقط إال مبراعاة ال جيوز تداول أسهم الشرك .٢

  .أحكام التصرف يف الديون
إذا كانت موجودات الشركات مشتملة على أعيان ومنافع ونقود وديون  .٣

فيختلف حكم تداول أسهمها حبسب األصل املتبوع وهو غرض الشركة 
فع فإذا كان غرضها ونشاطها التعامل يف األعيان واملنا، ونشاطها املعمول به

واحلقوق فإن تداول أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف يف 
% ٣٠الديون شريطة أال تقل القيمة السوقية لألعيان واملنافع واحلقوق عن نسبة 

من إمجايل موجودات الشركة الشاملة لألعيان واملنافع واحلقوق والسيولة النقدية 
وحساباا اجلارية لدى الغري أي ديون الشركة على الغري (وما يف حكمها 

بصرف النظر عن مقدار السيولة النقدية ). والسندات اليت متلكها ومتثل ديوناً
ذريعة لتصكيك الديون ذلك كأال يتخذ ويشترط  .والديون لكوا حينئذ تابعة

  .وتداوهلا بضم جزء من األعيان واملنافع إىل الديون حيلة لتصكيك الدين
كة ونشاطها املعمول به هو التعامل يف الذهب أو أما إذا كان غرض الشر .٤

فإنه جيب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الصرف ) الصرافة(الفضة أو العمالت 
وإذا كان غرض الشركة ونشاطها املعمول به هو التعامل يف الديون 

                                                 
  )٢١(هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعيار الشرعي  )١(
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 . فإنه جيب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الديون) التسهيالت(
تعزيز أداء من خالل خاطر املخفض ساعد يف إن الضوابط السابق ذكرها ت

ذات حسابات وحمفظة االستثمار ألنه يؤدي إىل اختيار شركات عالية اجلودة 
من % ٣٣على أكثر من كاختيار الشركات اليت ال حتوي مراكزها املالية أفضل 

 US Value, Yoroسالمية اإلصناديق وجدير بالذكر أن ال .النقد واألوراق املالية
and Japan  بعد أزمة  من خالل معايري االستثمار اإلسالميةتفوقت على غريها

  :وكانت النتائج كما يلي ٢٠٠١أيلول  ١١
كانت خسارة احملفظة ذات  ٢٠٠٢يف سنة  US valueيف حالة صندوق : أوالً -

اليت % ١١التوجه اإلسالمي حمدودة جداً باملقارنة مع اخلسارة الكبرية بنسبة 
 .التقليديةمنيت ا احملفظة 

بعد االختيار االنتقائي لألسهم مع  ٢٠٠٣الصندوق األورويب يف سنة : ثانياً -
التدقيق الصارم على القطاع ساعد ذلك الصناديق اإلسالمية على التفوق على 

 .الصناديق التقليدية
وخالل ظروف قاسية جداً يف الصندوق  ٢٠٠٢الصندوق الياباين يف سنة : ثالثاً -

ن احملافظ ذات الطبيعة اإلسالمية متكنت من احملافظة على رأمسال اليابانية تبني أ
 .املال بشكل أفضل من احملافظ التقليدية

  :الرهنتداول  - ثالثاً 
الدين، ويالحظ من يف إن التصرف بالرهن بيعاً وشراًء أدى إىل مزيد من التوسع 

راض والشراء دينا مث باالقتوصفنا لألزمة املالية العاملية كيف قام األفراد واملؤسسات 
يرهنون ما اشتروه للحصول على مزيد من السيولة، بينما يقوم مسترهن األصل ببيعه 

مما ينشأ عنه سلسلة مديونية غري متناهية وهذا ما حصل على . كسندات دين، وهكذا
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 عام دوالر بليون ٥٠٠ التوريق مستوى السوق العاملي، حيث بلغ حجم سوق
  .مماثل مببلغ أوربية بسندات املورقة وبلغت القروض دة،املتح الواليات يف ١٩٩٤

  لرهناإلسالمية لضوابط ال
 رهنها، جاز بيعها جاز فطاملا العقارات، ذلك ومن رهنه جاز بيعه جاز ما كل
شرع  وقد الدين توثيق أدوات من أداة هو لذلك الشيء، حبس هو والرهن

كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدواْ  وإِن(: اإلسالم الرهن لضمان حق الدائن قال تعاىل
 قِ اللّهتلْيو هتانأَم نمتي اؤالَّذ دؤضاً فَلْيعكُم بضعب نةٌ فَإِنْ أَموضقْبانٌ مباً فَرِهكَات

 )ما تعملُونَ عليمربه والَ تكْتمواْ الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه آثم قَلْبه واللّه بِ
 اهللا رضي عائشة فعن به،  صىل هللا عليه وسمل اهللا رسول بفعل وكذلك .]٢٨٣:البقرة[

  . )١("درعه ورهنه طعاما يهودي من اشترى  صىل هللا عليه وسمل النيب أن": عنها
   الرهن؟ ضوابط هي فما احملرم، الربا إىل يفضي الرهن استخدام إساءة لكن

وعد ) بأنه حبس الشيء ألن احلابس هو املرن: (الرهن )٢(ابدينعرف ابن ع
  :كاآليت حماسن الرهن

النظر جلانب الدائن بأمن حقه عن : (من جهة كل من الدائن واملدين بقوله -
  .)التلف(التوى 

 .)وجلانب املدين بتقليل خصام الدائن له وبقدرته على الوفاء منه إذا عجز -
إذا رهن فروا قيمته أربعون درمهاً : (ت يد املرنوتطرق هلالك الرهن وهو حت

بعشرة دراهم فأكله السوس فصار قيمته عشرة فإنه يفتكُّه بدرمهني ونصف، ألن 
يف يد : (أما إذا هلك الرهن ،)٣()اهلالك ثالثة أرباع الرهن فيسقط من الدين بقدره

                                                 
  رواه البخاري ومسلم )١(
  .٣٠٧ص  ٥الرافعي، مرجع سابق، ج  )٢(
  .٣٠٩ص  ٥رافعي، مرجع سابق، ج ال )٣(
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ته مثل الدين سقط املرن فينظر إىل قيمته يوم القبض وإىل الدين، فإن كانت قيم
  .)الدين الكه

ال حيل له أن ينتفع (وال حيق للمرن له أن يستفيد من الرهن وهو يف حيازته 
بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن ألنه أذن له يف الربا ألنه يستويف 

لو استقرض دراهم وسلّم ف. فيكون رباً) زيادة(دينه كامالً فتبقى له املنفعة فضال 
إىل املُقْرِضِ ليستعمله إىل شهرين حىت يوفيه دينه أو ) وسائل نقل وانتقال(محاره 

داره ليسكنها فهو مبرتلة اإلجارة الفاسدة إن استعمله فعليه أجر مثله وال يكون 
أن ما يستفاد من الرهن وهو يف حيازة   صىل هللا عليه وسملوهذا ما بينه . )١()رهنا

الرهن يركب بنفقته إذا كان : (اهن أي لصاحب الرهناملرن له إمنا يعود للر
مرهوناً، ولنب الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب 

  . )٢()النفقة
إن حكم الرهن احلبس الدائم حىت : (والرهن يفَك حبسه بقضاء كامل الدين

رهنه حىت يقبض دينه وال يكلف من قضى بعض دينه أو أبرأ بعضه تسليم بعض 
  . )٣()يقبض البقية من الدين أو يربئها اعتباراً حببس املبيع

ذلك  وفسر مالك . )٤(’الرهن ال يغلَّق‘أن   صىل هللا عليه وسملكما أوضح 
أن يرهن الرجلُ عند الرجل بالشيء، ويف الرهن فضل عما رهن به فيقول : (بقوله

حاالً فالرهن لك مبا رهن فيه، إن جئتك حبقك إىل أجل يسميه له : الراهن للمرن

                                                 
  .٣١٠ص  ٥الرافعي، مرجع سابق، ج  )١(
  ٢٣٢٩: صحيح البخاري )٢(
  .٣١٢ص  ٥الرافعي، مرجع سابق، ج  )٣(
  ٢٤٣٢: سنن ابن ماجه )٤(
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  .)١()وهذا ال يصلح و ال حيل
 أي، بذاا مستقلة غري توثيق عقود هي والرهن والكفالة والشهادة الكتابة إن
 يرهن أن املدين من يطلب فالدائن ذلك، وحنو القرض أو البيع لعقد تابعة تأيت
 الشيء بيع للدائن حق بالدين الوفاء عن املدين عجز فإذا، ماله ليضمن عيناً عنده

  .منه دينه واستيفاء املرهون
 فهذا رهن مقابل منافع أو فوائد أو عموالت الرهن صاحب اشتراط إذا لكن

  .ربا فهو نفعاً جر قرض كل ألن جائز، غري ربا
الرهن وأن يبقى  .يشترط يف املرهون أن يكون ماالً متقوماً جيوز متلكه وبيعهو

ال حيق للدائن املرن أن يتملك و .دام مرهوناً ما) املدين(على ملك الراهن 
املرهون مقابل دينه إال إذا وافق املدين على بيعه إياه واملقاصة بني مثنه ومقدار 

وال جيوز ، يجوز للراهن أن ينتفع باملرهون بإذن املرنف االنتفاع بالرهنأما  .الدين
  .للمرن االنتفاع بالرهن مطلقاً ولو بإذن الراهن

وإذا هلك من . ذلك على بقاء الدين يف الذمةفال يؤثر  هالك الرهنحال  ويف
غري تعدي أو تقصري من املرن أو الطرف الثالث املؤمتن على الرهن فال ضمان 

ويبقى ، أما إذا هلك بتعدي وتقصري من أحدمها فإنه يكون مضموناً عليه. عليهما
  .)٢(رهون اهلالكالدين وحيق للطرفني املقاصة بينه وبني قيمة امل

 كاملراحبة حمدودة أدوات على اإلسالمية املصارف اقتصارويف هذا اال، فإن 
. الربوي للتمويل ومالصق شديد قرب يف اإلسالمي التمويل جيعل بالشراء لآلمر

 يف يصب ألنه البيوع من النوع هذا توسع كلما الرهون حجم يف توسع وسريافقه

                                                 
  ١٢١٧: موطأ مالك )١(
 /٥/املعيار الشرعي  )٢(
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 املؤسسات استخدام التوجه هذا من ويزيد. بريك بشكل الربوي التمويل فلسفة
 الربوي، التمويل مؤسسات يف ونشأت تربت اليت العمالة نفس اإلسالمية املالية
 ومن. بآخر أو بشكل اإلسالمي للتمويل فتسيء عليه شبت ما معها تنقل حيث
 بالقليلة ليست نفقات حتمل تستلزم وفكها الرهن إشارة وضع فإن أخرى جهة
 يكلف لرية مليون ١٠ قيمته الذي فالرهن باأللف ٢٢ إىل سورية يف تصل فهي

  .أعبائه من تزيدف التمويل تكلفة إىل تضاف وهذه س.ل ٢٢٠,٠٠٠
 .لذلك مينع شرعاً التصرف بالرهن إال بالضوابط اليت ذكرناها

  :إشهار اإلفالس –رابعاً 
الطريقة هو كية إن قانون إشهار اإلفالس الذي أصدرته الواليات املتحدة األمري

 ممحاة متحو كافة العقودهو مبثابة للقضاء على أية مطالب قانونية، واألسهل 
جيعل من الصعب شطب ديون الشخص الذي أشهر إفالسه للمؤسسات لكنه 

وعليه، إذا أصبحت قوانني إشهار اإلفالس أكثر صعوبة فإن املصارف  .الشخصي
أخرى كثرية ال تريدها حقاً،  ستجد نفسها فجأة متتلك قصورا وبيوتا وأشياء

  .)١(وستواجه مشاكل عديدة للتخلص منها
ومنهم منتج األفالم  ٢٠٠٥لقد أشهر أكثر من مليوين أمريكي إفالسهم عام 

إشهار اإلفالس مصطلح مل أكن أعرفه إىل أن شاهدت : "الذي قال) جو سوجر(
  .)٢()"سي سباي التلفزيونية(قناة 

 .عد بشكل حمدد الفيضانات كسبب إلشهار اإلفالسوالغريب أن القانون قد استب
ويف هذا تضييق شديد على الناس، فاألصح أن يشدد القانون على التوسع يف الدين 

                                                 
  .مرجع سابق، )Trust we Debt Inينهم الدين د(برنامج ستيف بارنت، مدير تنفيذي سابق لبطاقات االئتمان،  )١(
 مرجع سابق، )Trust we Debt Inالدين دينهم (برنامج جو سوجر،  )٢(
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ألنه السبب، أما اإلفالس فهو نتيجة، فما الفائدة من توريط الناس مث حصرهم يف 
شيال (ودليل ذلك ما ذكرته عضو الكونغرس األمريكي  الزاوية إال استعبادهم؟

أنفقت املصارف ستة وثالثني مليون دوالر إلصدار قانون إشهار ): "جاكسون يل
اإلفالس، وأضافت شركات بطاقات االئتمان ثالثة عشر مليون دوالر أخرى، 

وأصبح اموع مئة . وبعدها أضافت مجعيات رجال األعمال مئة مليون دوالر أخرى
  .)١("ونوأربعة ومخسني مليون دوالر فقط إلصدار القان

. فهو الذي مل يبق معه شيء يفي به ديونهيف االقتصاد اإلسالمي أما املُفلس 
ال (كان  وقد ضمن له الشرع حصانة تستر كرامته اإلنسانية فابن عبد العزيز 

بل إن أكثر الفقهاء وخاصة الشافعية . )٢()يبيع خادم الرجل وال مسكنه يف الدين
ا يكفيه سكناً وطعاماً مبا يليق حباله من باب ذكروا أن القاضي يبقي للمفلس م

 .ارمحوا عزيز قوم ذلّ
أما الذي خسر دينه مع املفلس فال يتم تقسيم ما لدى املدين املفلس بني دائنيه 
قسمة الغرماء دون أي نظرة اجتماعية لصاحب احلق الذي وجد بضاعته بعينها 

أميا امرئ أفلس ووجد رجلٌ ‘:  صىل هللا عليه وسملرسول اهللا قال  .عند ذلك املدين
يف رجل ) م٧٧٥=هـ١٧٩ت (وقال مالك . )٣(سلعته عنده بعينها فهو أوىل ا

باع من رجل متاعاً، فأفلس املبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئاً من متاعه بعينه 
أخذه، وإن كان املشتري قد باع بعضه وفرقه، فصاحب املتاع أحق به من 

عه ما فرق املبتاع منه أن يأخذَ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من مثن الغرماء، ال مين
املبتاع شيئاً فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه فله ذلك، ويكونُ فيما مل 

                                                 
  .مرجع سابق، )Trust we Debt Inالدين دينهم (برنامج شيال جاكسون يل،  )١(
  .٢١٩ص  ٧مصنف ابن أيب شيبة ج  )٢(
  ١١٨٣: سنن الترمذي )٣(
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  . )١(جيد أسوةَ الغرماء

  :)٢(فساداإل :خامساً
يكمن مفتاح الشر يف الطمع واحلقد واحلسد، فالطامع يف مالٍ أو جاه أو 

صبٍ ال يستحقه يريد الوصول إىل هدفه بأي طريقٍ كان، تطبيقاً لقول مكيافيلي من
، فالغاية تبقى غايةً والوسيلة تبقى وسيلةً، ولو كانت دون "الغاية تربر الوسيلة"

ضوابط أخالقية .والطامع قد يكون فرداً وقد يكون جمموعة أفراد .  
س على أساس حسنِ السرية والسلوك، لقد غُيبت األخالق احلميدة وعطِّل التناف

بشكلٍ (فأصبح تصنيع السالح املدمر اقتصاداً، وإنتاج األغذية اإلنسانية واحليوانية 
ابتكاراً، وعمليات تشويه البشر إبداعاً، والعودة إىل ) مغايرٍ ملبدأ الصحة والسالمة

  .اخل...جتارة الرقيق واألطفال رحباً، وإنتاج املخدرات زراعةً وصناعةً
االقتصادية، وإطالق العنان للمال وحده للتفكري » إيدز األنظمة«فالفساد هو 

والتخطيط والعمل ال يعين سوى املزيد من الفوضى واألنانية والفساد، وما الرشوة 
وبيع األدوية الفاسدة للشعوب الفقرية وجتارة الرقيق واألطفال، وتغذية النبات 

ذية احليوانات بأعالف مصنعة ومعدلة جينيا، باهلرمونات لزيادة اإلنتاج، وتغ
وغري ذلك، إال بسبب اجلشع ... وإنتاج األسلحة املدمرة للبيئة لعشرات السنني

  .وحب الذات والبحث عن املصاحل املادية دون أية اعتبارات أخرى
لذلك فإن تعظيم شأن االقتصاد بشكلٍ مستقلٍّ عن العلوم االجتماعية واإلنسانية، 

فالرغبات واحلاجات هي إنسانيةٌ قبل أن . ميكن أن يقود إلَّا إىل مزيد من الدمار ال
  . تكون اقتصاديةً، واالقتصاد جيب أن يكون يف خدمة اإلنسان وليس العكس

                                                 
  .١٩٩٢اب البيوع، املكتبة الثقافية ـ بريوت مالك بن أنس، موطأ مالك، كت )١(
  .للمؤلف، فقه احملاسبة االجتماعية، دار النهضة بدمشق )٢(
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والتعبري عن املشاكل االجتماعية بأرقامٍ ومعادالت صماء ليست هي احلقيقةَ، 
ير أن تستوعب كلَّ املشاكل املسؤولة لذلك كان جديراً على برامج التنمية والتطو

عن تفكُّك اتمعات واالحنالل اخللُقي فيها، وأن تسعى إىل جعل املواطنني 
 .إجيابيني أو على األقل غري سلبيني جتاه احلكومات وسياساا

الظلم، والتعدي : أما أدوات الفساد فهي كثريةٌ ال نستطيع إحصاَءها، منها
أما الرشوة فهي أداة كلِّ فساد، قال . الذي ال يجدي نفعاًوالسرقة والقتل، والعلم 

والَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُواْ فَرِيقًا (: اُهللا تعاىل
صىل هللا وقد وضع رسول اهللا  ،]١٨٨: البقرة[ )من أَموالِ الناسِ بِاِإلثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

مبا ال يدع قطع فيه على من يربر لنفسه الرشوة معياراً دقيقاً للرشوة   عليه وسمل
فَهلَّا : "جماالً للشك عندما خاطب أحد العمال القائمني على مصاحل املسلمني قائالً

، وغلّظ من )١("جلَست يف بيت أَبِيك وأُمك حتى تأتيك هديتك إِنْ كُنت صادقاً
  . )٢("ائش الَّذي يمشي بينهمالَعن اُهللا الراشي واملرتشي والر: "عقوبة الرشوة فقال

وللفساد ضرر كبري وأثر سيٌء، وإفساد الناس أسهل من إصالحهم وتكفي ثواين 
فإذا كان هذا يف املباين فكيف هو يف . هلدم بناء ضخم بينما حيتاج شهور إلعادة بنائه

: سيئة، منهاالبشر؟ ويؤدي تفشي الفساد على مستوى األفراد إىل ضرر كبري ونتائج 
التحاسد والتباغض والتكاسل والتسويف والعادات السيئة والطمع والشره والدخان 

) وما هلا من دور يف مخول العقل وتعطيله(واخلمور ) بأنواعه وصوال إىل املخدرات(
أما على مستوى اتمعات . والكذب والفجور وقلة العمل والبطالة واجلرمية بأنواعها

فساد السياسة (فساد األسواق : نتائج الفساد يف األمور التاليةواألنظمة فتتبلور 

                                                 
  .، عن أيب محيد الساعدي رضي اهللا عنه٦٩٧٩: صحيح البخاري )١(
  ٢١٣٦٥: مسند أمحد )٢(
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االقتصادية كإتباع نظام احلصص واحلماية وفساد السياسة املالية باللجوء إىل الضرائب 
واالحتكار والبطالة والكسب ) وفساد السياسة النقدية باللجوء إىل الفائدة الربوية

كفضيحة الشركتني (وع وفضائح الشركات احلرام، واخليانة وفساد العهدة وفساد البي
والفضائح العامة ) وغريمها من الشركات) وورلدكوم(و) أنرون(األمريكيتني العمالقتني 

  .وفساد اإلدارة وفساد األموال) ومن شاكلهم  كفضائح الرؤساء واملسؤولني(

  :لتوسع في اإلنفاق :سادساً
االستهالكي من خالل خلق  على اإلنفاقالرأمسالية تنبين الفلسفة االقتصادية 

ويقدر خرباء أن ثلثي االقتصاد األمريكي  ،)التسوق متعة(من خالل جعل  الطلب
لذلك يتوجه االقتصاد التقليدي إىل جانب العرض فيتوسع فيه . مبين على اإلنفاق

من خالل توجيه وسائل إعالمه لترويج ثقافة كيف تنفق؟ ولو أدى ذلك إىل توجه 
  .سراف والتبذيراملستهلكني حنو اإل

ترشيد الضغط على الطلب ببينما تنبين فلسفة االقتصاد اإلسالمي على 
كما مينع لدورمها يف توليد التضخم هو مينع اإلسراف والتبذير لذلك ف ،االستهالك

  .لدوره املسيء يف انكماش الطلب الكلي التقتري
 عندما طُلب منه التسعري عمر بن اخلطاب سلوك بذلك ميكن تفسري 

  .أرخصوها بالترك: هلوبسبب الغالء، ق
 عندما شاهد يف إحدى جوالته جابر بن عبد اهللا  كذلك يفسر تصرفه 

أريد أن أشتري به ألهلي حلماً قرموا إليه : ما هذا؟ فقال: فقال له"وبيده درهم، 
ما يريد أحدكم أن يطوي ! أو كلما اشتهيتم اشتريتم: ، فقال عمر)أي اشتهوه(

أَذْهبتم طَيباتكُم في حياتكُم (أين تذهب عنكم هذه اآلية ! عمه وجارهبطنه البن 
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قصد مراقبة السوق وضبط  ، فعمر )١("]٢٠: األحقاف[ )الدنيا واستمتعتم بِها
الطلب الكلي بغية احملافظة على األسعار وكبح مجاح الغالء وترشيد اإلنفاق، 

حكم بسلوك الفرد املسلم ألنه ملتزم بشرعه مراعٍ للجماعة، وذكر اآلية الكرمية للت
وفيه أيضاً تنبيه خلطورة اجلشع واالستهالك اإلسرايف يتضح ذلك يف ربطه الشراَء 

  .)٢(بالشهوة
 ١٩١٤فقبل عام ويشكل اإلنفاق احلريب أكرب نزيف عاملي للسيولة يف العامل، 

نظام (ىت أطلق عليه كانت إنكلترا تشرف وتوجه نظام الذهب العاملي ح
، وبعد احلرب العاملية األوىل ونتيجة النفقات العسكرية ضعف مركز )اإلسترليين

بريطانيا يف جمال اإلقراض الدويل وازداد قوة الواليات املتحدة األمريكية املالية 
  . لتحتل املركز األول يف العامل

ستاذ االقتصاد مؤسس نظام النقد األوريب وأ) روبرت تريفن(وعزا الربوفسور 
ألكثر من ثالثني عاماً جذور أزمة التضخم يف بداية مثانينيات ) بال(يف جامعة 

القرن املاضي إىل املبالغ املالية الضخمة اليت اضطرت واشنطن إىل إنفاقها أثناء 
وكذلك بسبب التوزيع غري العادل للسيولة بني الدول الغنية . احلرب الفيتنامية

  %.٩٧م أن حصة الدول الصناعية من السيولة العاملية تبلغ والفقرية، فمن املعلو
ويف مطلع القرن احلايل ونتيجة النفقات العسكرية على اإلرهاب والعراق 

جاءت األزمة املالية العاملية احلالية نتيجة اإلنفاق ) ١اجلدول (وأفغانستان 
  .دةاألمريكي انون لتعلن اية حقبة جيوسياسية وبدء تشكل أقطاب جدي

مما . فالواليات املتحدة تنفق كل ثالثة دقائق مليون دوالر حلرا على العراق

                                                 
  .١٤٦٧: موطأ مالك )١(
  .٥٠-٢٠حات الصف. للمؤلف، فقه احملاسبة االجتماعية، دار النهضة بدمشق )٢(
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يعين نزيف للسيولة العاملية، ومتويله يكون باقتراض احلكومة األمريكية من دول 
، )اقتراض ربوي(وذلك بإصدارها سندات خزينة . العامل ومن سوقها الداخلي

اسم الواليات املتحدة األمريكية  وهلذه السندات مسعة عاملية كبرية مصدرها
. واقتصادها القوي وهو اقتصاد يعتمد على اإلنتاج والعلم واستخدام التكنولوجيا

  .لذلك يستثمر ا معظم بالد العامل بال استثناء

  السنة
  الحرب على العراق

  دقيقة/ ألف دوالر 
  الحرب على اإلرهاب

  دقيقة/ ألف دوالر 
 ميزانية الدفاع األمريكي

٤٣٨  ٥٤  ٩٣  ٢٠٠٣  
٤٤٨  ٧٤  ١١١  ٢٠٠٤  
٥٠٧  ١٠٠  ١٦٤  ٢٠٠٥  
٥٣٦  ١١٦  ١٨٨  ٢٠٠٦  
٦١١  ١٦٦  ٢٤٥  ٢٠٠٧  
١٩٥  ٣٧١  ٢٠٠٨  -  

  )١(اجلدول 
عن مكتب ) جملة الفور بوليسي(املصدر  -حجم اإلنفاق العسكري األمريكي 

  خدمات البحث بالكونغرس
) العرض(املوارد لذلك تتفاقم املشكلة االقتصادية يف االقتصاد التقليدي حيث 

مزيد من جتاه هذا االقتصاد بفلسفته حنو ال) الطلب(حمدودة واحلاجات غري متناهية 
، كما العسكرية إجياد مزيد من املوارد ولو اضطر الستخدام القوةاإلنفاق وبالتايل 

ويشكل كل ذلك مدخالً لألزمات وكأا  .إىل حتفيز الطلب بشىت الطرقيتوجه 
  .حلقة مفرغة
إذا أردمت أن تعرفوا من أين اكتسب الرجل : حلسن البصري رمحه اهللايقول ا

  !.ماله؟ فانظروا فيم أنفقه
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  المبحث الثالث 
  آثار األزمة المالية العالمية

ما حدث يف أسواق األسهم بأنه األسوأ  )لوس أجنلوس تاميز(وصفت صحيفة 
من أن ، وعزت ذلك إىل تنامي القلق ٢٠٠١أيلول / سبتمرب ١١منذ هجمات 

  .حتيل متاعب الواليات املتحدة االقتصادية االزدهار العاملي إىل أزمة اقتصادية
عزت ايار أسواق األسهم إىل أزمة الرهن ف )واشنطن بوست(صحيفة أما 

  . لتصل أرجاء املعمورة كلها تقريباالعقاري بالواليات املتحدة اليت تفشت تداعياا 
لق الرئيسي يكمن يف أنه رغم النمو أن الق )لوس أجنلوس تاميز(وذكرت 

دول مثل الصني واهلند والربازيل فإن العامل مل يستطع  تاقتصاديااملذهل يف 
 ٢,١الصمود أمام اهلبوط احلاد لالقتصاد األمريكي الذي استهلك ما قيمته 

األوىل من عام  ١١تريليون دوالر من السلع واخلدمات األجنبية يف األشهر الـ
٢٠٠٧.  

  المفرغة الحلقة 
على الشركات  يرفع تكلفتها ممتشدد البنوك األمريكية معايري اإلقراض 

إنفاق املستهلكني فواملستهلكني الذين ميثلون األمل يف محاية االقتصاد من الكساد، 
وتتزايد املخاوف من  .ميثل أكثر من ثلثي النشاط االقتصادي يف الواليات املتحدة

وك من اإلقراض وقلق املستهلكني، فحىت اخلفض كارثة اقتصادية بسبب ختوف البن
  .كافيا ملنع الكساد ليساحلاد يف أسعار الفائدة 

حلقة إا لالستشارات املصرفية  )سويفر(رئيس شركة ) راي سويفر(وقال 
معايري اإلقراض يصعب احلصول على ائتمان وهو على فمع تشديد البنوك  ،مفرغة

  .ديد املعايري بدرجة أكربأمر سيئ لالقتصاد ويدفع البنوك لتش
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اليت تركز على املستهلكني األكثر ثراء ) أمريكان أكسربس(وقالت شركة 
إن حاالت التخلف عن السداد زادت  واألقل عرضة ملخاطر التباطؤ االقتصادي

  .كانون األول السابق/بشكل مفاجئ يف ديسمرب
 تكاليف االئتمان لقروض املستهلكنيفقد زادت  )سييت غروب(حسب و

عن السداد التوقف رتفاع حاالت الاألمريكيني يف الربع األخري من العام املاضي 
يف جماالت بطاقات االئتمان والرهون العقارية وقروض شراء السيارات والقروض 

  .الشخصية
أن الشركات اليت تصدر البطاقات  )كريدي سويس(وأفاد حبث أعده بنك 

 ٥٩٥ر قطاع البطاقات االئتمانية االئتمانية قلصت تروجيها للبطاقات، وأصد
عن % ٣تشرين الثاين املاضي باخنفاض /مليون عرض تروجيي يف نوفمرب

  .تشرين األول/أكتوبر
زيادة تشديد البنوك على معايري اإلقراض يرفع إذن احللقة املفرغة تتلخص بأن 

 أزماتاحتمال حدوث يؤدي إىل زيادة املقترضني وبالتايل فيه والتراخي  ،تكلفته
مالية، واألزمات ترفع تكاليف االئتمان بسبب زيادة حاالت التوقف عن السداد 
يف جماالت بطاقات االئتمان والرهون العقارية وقروض شراء السيارات والقروض 

   .الشخصية وغريها

  تباطؤ النمو العالمي
رئيس صندوق النقد الدويل أن معظم خماطر ) دومينيك ستراوسكان(أعلن 

العام % ٣,٧وتوقع تباطؤ النمو العاملي إىل ، د العاملي قد حتققتتراجع االقتصا
وقال إن بطء النمو العاملي يأيت من  .أدىن النسب يف العقدين األخريينوهو القادم 

  .ورويباألالتباطؤ يف االقتصاد األمريكي، الذي أثر بشكل سريع على نظريه 
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  كرة الثلج المتدحرجة
ك املركزي األمريكي السابق لالحتياطي رئيس البن )آالن غرينسبان(ذكر 

فاألمر "الفيدرايل األمريكي أن إفالس مصرف كبري ليس مشكلة يف حد ذاته 
  ".مرهون بطريقة إدارة املسألة وكيف ستتم التصفية

  انتهاء نموذج البنوك االستثمارية في أميركا
ل بنك على حتو) البنك املركزي األمريكي(مبوافقة جملس االحتياطي االحتادي 

إىل شركتني مصرفيتني قابضتني يكون  )غولدمان ساكس(و )مورغان ستانلي(
ويعد حتول البنوك االستثمارية ذه  .منوذج البنوك االستثمارية يف أمريكا قد انتهى

الطريقة نوعا من اإلقرار بأن أمناط التمويل واالستثمار اليت كانت متبعة فيها باتت 
  .ودائع مصرفيةخطرية وحباجة حلماية يف شكل 

مبثابة إعادة صياغة هي أن هذه اخلطوة  )نيويورك تاميز(ذكرت صحيفة و
  .جذرية لفترة متيزت بالتمويالت الكربى حىت وصفت بأا عصر ذهيب حديث

وصفت هذه اإلجراءات بأا تشكل ف )وول ستريت جورنال(صحيفة أما 
  .بالشكل الذي نعرفه منذ عقود )وول ستريت(اية 

  Bank of America اندماج
أكرب ممول للرهن العقاري يف  )كنتري وايد(بنك  )أوف أمريكا(بنك اشترى 

بقيمة أربعة مليارات دوالر، يف خطوة من شأا تفادي حدوث  الواليات املتحدة
محلة حصل مبوجبها  .واحدة من أكرب حالة االيار يف البالد جراء أزمة اإلسكان

مقابل كل  )أوف أمريكا(من سهم بنك  ٠,١٨٢٢على  )كنتري وايد(أسهم 
  .)كنتري وايد(من سهم % ٧,٦سهم من أسهمهم بتراجع نسبته 

ئة مليار دوالر يف السنوات مإنفاق أكثر من ) أوف أمريكا(بنك وسبق ل
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إلصدار  )إم يب إن أي(املالية، و )فليت بوسطن(األربع املاضية على شركات 
  .إلدارة الثروات )يو إس ترست(دوق بنك، وصن )السال(بطاقات االئتمان، و

وعدداً صغرياً من  NBNAميتلك مصرف  )أوف أمريكا(بنك علماً أن 
إضافة إىل اثنني وتسعني باملئة من جممل صناعة بطاقات االئتمان، حىت ، املصارف
  .جيهز عشر بطاقات للشخص الواحد: )١(قيل بأنه

  Citigroupخسائر 
 ١٤األمريكية عن أملها يف مجع حنو  أعربت جمموعة سييت غروب املصرفية

 .مليار دوالر من عدد من املستثمرين يف الصني والسعودية لرفع رأمساهلا
وأوضحت أن األمري الوليد بن طالل أحد املسامهني ا سيضخ أمواالً جديدة 

  .ملساعدا على جتاوز أزمة خسائر سوق القروض العقارية
ت يف الربع األول من السنة املالية باملليارا )سييت غروب(خسائر وبلغت  

 ادوالر للسهم، وتراجعت إيرادا ١,٠٢مليار دوالر ما يعادل  ٥,١١بلغت 
  .مليار دوالر ١٣.٢٢لتبلغ % ٤٨

  JPMorganاندماج 
واشنطن (األنشطة املصرفية ملنافسه  )جي يب مورغن تشايس(اشترى مصرف 

ف التوفري والقروض يف أحد أكرب مصاروهو  مليار دوالر ١,٩بـ  )ميوتشوال
  .الواليات املتحدة
 ١٦من نقص السيولة يف  الذي عاىن" بري سترينز"بنك األعمال كما اشترى 

  .ةاألمريكي آذار مبساعدة السلطات الفدرالية/مارس
 Merril Lynchخسائر 

                                                 
 .، برنامج بث على قناة اجلزيرة الفضائية)Trust we Debt Inالدين دينهم (برنامج  )١(
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مليار دوالر يف الربع  ١٤,١االستثمارية األمريكية  )مرييل لينش(شركة خسرت 
م املاضي جراء رهانات يف قطاع الرهون العقارية عالية املخاطر، األخري من العا

إضافة ملصروفات أخرى دفعتها لبيع جزء منها ملستثمرين أجانب للحصول على 
  .رأمسال

 ٢٣املرتبطة بالرهون العقارية يف العام املاضي  )مرييل لينش(خسائر بينما بلغ 
  .مليار دوالر

الرا يف الربع األخري من العام دو ١٢,٠١مبعدل خسارة للسهم الواحد 
 ٢.٣أرباح بقيمة وذلك يف مقابل  .املاضي، وهي أكرب خسارة يف تاريخ الشركة

  .٢٠٠٦يف الربع األخري من عام  دوالر للسهم ٢,٤١مبعدل مليار دوالر 
 Northern Rockخسائر 

أحد أكرب املصارف الربيطانية املتخصصة يف  )نورثن روك(اخنفضت أسهم بنك 
عقب إعالن بنك إجنلترا املركزي منحه قرضاً % ٣٠ويل العقاري بأكثر من التم

  . عاجالً
 Lehman Brothersإفالس 

حيث  .رابع أكرب بنك بالواليات املتحدة إفالسه )ليمان براذرز(مصرف  علنأ
اليت أزمة االئتمان إبان منذ بداية العام احلايل % ٩٤اخنفضت قيمة أسهمه بنسبة 

مليارات الدوالرات بسبب ووصلت خسائره إىل  .ايل األمريكيالقطاع املأصابت 
  .استثماراته يف سوق الرهن العقاري

 اًقرنيتجاوز عمره ألن يف القطاع املايل العاملي كبري يار هذا البنك وقع وال
ونصف القرن ولطاملا ضرب به املثل من اإلفالت ساملا من أزمات مالية تارخيية 

  .  الذي ضرب العامل القرن املاضيضخمة مثل الكساد الكبري
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   )فريدي ماك(و )فاني ماي(شركتي تأميم 
خمتصة بتمويل ) فاين ماي(استحوذت احلكومة األمريكية على شركيت 

 ،بتوفري السيولة للجهات املمولة للمساكن املختصة) فريدي ماك(اإلسكان و
كي على حتمل ملساعدة النظام املايل األمري" احلجز الفدرايل"ووضعتهما حتت 

  .اخلسائر املالية اهلائلة اليت حلقت بقطاع القروض العقارية
وتعترب هذه اخلطوة استثنائية يف بلد ال تتدخل حكومته يف النشاط االقتصادي 
للمصارف، وهو ما يعين صدمة جديدة ألسواق التمويل األمريكية يف ظل 

اعدة واليت أدت املشكالت االقتصادية النامجة عن عمليات حبس الرهن املتص
  .لزعزعة االقتصاد

  )نورذرن روك(البنك البريطاني 
 ١٧أول مصرف للتسليف العقاري يف بريطانيا تؤممه احلكومة الربيطانية يف 

  .شباط/فرباير

  اإلسباني" سانتاندر"بنك 
يف  )أليانس آند اليسستر(البنك الربيطاين  اإلسباين )سانتاندر(بنك اشترى 

  .مليار جنيه إسترليين ١,٣٣متوز بقيمة /يوليو ١٤
 AIGشركة التأمني 

) أيه آي جي(تواجه شركة التأمني األمريكية أمريكان إنترناشونال غروب 
فقدت حوايل حيث  وهي من أكرب شركات التأمني يف العامل، خماطر جسيمة

اموعة  ت احلكومة األمريكيةأمموقد . من قيمتها منذ مطلع العام اجلاري% ٩٠
أيلول لتفادي /سبتمرب ١٦يف  )إي آي جي(العمالقة يف جمال التامني األمريكية 
  .إفالسها
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  )لويد تي إس بي(بنك 
رابع بنك يف  )إتش يب أو إس(منافسه الربيطاين  )لويد يت إس يب(اشترى بنك 

  .أيلول/سبتمرب ١٥بريطانيا من حيث الرمسلة يف 

  )فورتيس(مجموعة 
 ٢٨يف  )فورتيس(لبلجيكية اهلولندية اارت اموعة املصرفية والتأمني ا

أيلول، لكن السلطات يف بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا قررت ضخ ما /سبتمرب
  .مقابل حصص يف رأمسال املؤسسة )فورتيس(مليار يورو لتمويل  ١١,٢جمموعه 

  البريطاني) برادفورد آند بينغلي(بنك 
أيلول، /سبتمرب ٢٩ته يف وتصفي )برادفورد آند بينغلي(مت تأميم البنك الربيطاين 

وهو املؤسسة املالية الربيطانية الرابعة اليت تفقد استقالليتها منذ بداية أزمة االئتمان 
  .الدولية

  األيسلندية) غليتنير(شركة 
من رأمسال % ٧٥أيلول شراء /سبتمرب ٢٩يف  األيسلنديةأعلنت احلكومة 

ئة مليون بقيمة ستم يولةيعاين من نقص السألنه ثالث بنك يف البالد  )غليتنري(
  .يورو

  األلماني) هيبو ريل استيت(بنك 
املتخصص يف الشأن العقاري،  )هيبو ريل استيت(أفلت البنك األملاين اخلاص 

مليار يورو  ٣٥أيلول بفضل فتح خط ائتمان بقيمة /سبتمرب ٢٩من اإلفالس يف 
  .بكفالة الدولة بصورة رئيسية

  الربيطاين Lloyds TSBاندماج 
هاليفاكس بنك أوف (مصرف  )لويدز يت أس يب(املصرف الربيطاين رى اشت
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  ).مليار دوالر ٢١,٨( مليار جنيه إسترليين  ١٢,٢مقابل ) - إتش يب أو أس- سكوتلند 
أكرب كيان لإلقراض العقاري يف بريطانيا بنسبة  )أتش يب أو أس(وتعد جمموعة 

لرابع يف هذا اال بنسبة املركز ا )لويدز يت أس يب(من السوق بينما حيتل % ٢٠
٨.%  

 Credit Suisseتراجع أسهم 
تراجعت أسهم مصرف كريدي سويس السويسرية لتواصل ايارها منذ مطلع 

بسبب شطب مبالغ ضخمة من أصوله لتغطية ديون ، %٢٨,٧٨العام بنسبة 
تراكمت إثر أزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة وسوء حال سوق األوراق 

  .ةاملالي
  ...ومازالت كرة الثلج متدحرجة دون أمل يف توقفها

  سوق النفط
ن تباطؤ معدالت النمو االقتصادية العاملية سيؤدي إىل تراجع الطلب على النفط إ

من إمجايل الصادرات العربية إضافة إىل احتماالت تأثر % ٦٠الذي يشكل حوايل 
  .دوالرات ذا الوضعاالستثمارات العربية يف اخلارج اليت تقدر مبليارات ال

ألقت األزمة  ، وقداخنفاض سعر النفطباملتفاقمة املالية تسببت األزمة وقد 
هبطت أسعاره نتيجة لتراجع النمو، ليبلغ سعر الربميل فبظالهلا على أسواق النفط 

  .للربميل دوالر ٩٠أقل من 

  سوق األسهم
باطؤ االقتصاد تيثري و ،إن البورصات يف العامل تأثرت مبا حدث بشكل مباشر
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السوق فقد تعرضت  .)١(األمريكي خماوف حدوث ركود يف االقتصاد العاملي
تأثرت مجيع األسواق األوروبية جراء نتيجة األزمة املالية، فاألمريكية هلزة كبرية 

تبعها يف هذا االجتاه قد مستمرة يف االخنفاض، ومازالت تراجعت وفهذا االخنفاض 
  .األسواق العربية واخلليجية

لذلك فكلما أن السوق األمريكية سوقا قيادية لألسواق املالية العاملية، ومبا 
هذه احلالة تكررت أكثر من واألسواق العاملية اهتزت السوق األمريكية اهتزت 

  .مرة
دفع العقار قد شكّلت حافزاً خسارة قطاع أن بفسر التأثر السابق يو

مراكزهم املالية يف أماكن سحب أمواهلم من البورصات لتغطية لاملستثمرين 
حجم النشاط على على األسواق املالية بالعامل وباً أخرى، وهو ما انعكس سل

  .)٢(االقتصادي بالواليات املتحدة خاصة وخارجها

  سوق الفائدة الربوية
سارعت البنوك املركزية يف العامل إىل ضخ عشرات مليارات الدوالرات 

التجارية قروضاً مبعدالت فائدة منخفضة  باألنظمة املالية، وعرضت على البنوك
  .لتأخري حدوث اخنفاض حاد يف قطاع االئتمان

رئيس البنك املركزي األمريكي السابق لالحتياطي  )آالن غرينسبان(ذكر 
إا مل " :عاما أنه مل يواجه من قبل أزمة مماثلة، وقال ١٩ملدة الفيدرايل األمريكي 

بسبب  وتشوهت مسعة غرينسبان قليالً ".تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت
حتميله مسؤولية اندالع أزمة الرهن العقاري إلبقائه نسب الفائدة لدى االحتياطي 

                                                 
 .عنايات النجار رئيسة اإلدارة لسوق املال يف بنك مصر اخلارجيتصريح للدكتورة  )١(

  صبحي اخلبري مبركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية )٢(
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  .الفيدرايل على مستويات متدنية جدا فترة طويلة
أبقى على معدالت أن اإلجراءات اليت اختذها بنك االحتياطي االحتادي ومن 

أحدث ارتياحا يف وقت تزامحت مما يولة سالضخ إضافة إىل ، %٢الفائدة عند 
  .األجل ةقصري تمتويالاحلصول على البنوك من أجل 

  سوق التأمين
فقد أعطى بنك االحتياطي . صفقة إنقاذ شركة التأمني قد خطط هلا برباعةإن 

وأخذ ضمانة بنحو  ااستبدل إدارومليار دوالر،  ٨٥االحتادي املؤمن قرضا قدره 
ريثما وهذا اإلجراء يسمح للمؤمن الوفاء بالتزاماته . شركةأربعة أمخاس أسهم ال

  .املوجودة على كشف ميزانيته املقدرة بألف مليار دوالر هيتمكن من بيع بعض أصول

  سوق العقار
يف القطاع العقاري  صناديق استثمار وبنوك عاملية يف عدة قاراتتستثمر 

 ث أزمة ائتمان عامليةحديف هذا القطاع أ اتحدوث تراجعله واألمريكي الضخم 
  . )١(تطورت إىل أزمة مالية عاملية

أظهر تقرير لالحتاد القومي لشركات العقارات األمريكية اخنفاض مبيعات 
وأضاف التقرير أن مبيعات املنازل  .آب/يف أغسطس% ٢,٢املنازل األمريكية 

حدة ماليني و ٤,٩١القائمة يف الواليات املتحدة اخنفضت يف أغسطس املاضي إىل 
اخنفض متوسط سعر و .يف حني شهدت أسعار املساكن اخنفاضا قياسيا سنوياً

ألف دوالر وهو أكرب  ٢٠٣,١عن مستواه قبل عام إىل % ٩,٥املنازل بنسبة 
  .١٩٩٩اخنفاض منذ سنة 

، يف %١,٦وتوقع اقتصاديون يف وقت سابق اخنفاض مبيعات املنازل بنسبة 

                                                 
 .يكي ربع االقتصاد العاملييشكل االقتصاد األمر )١(
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باع، وتوقعوا أيضا أن تنخفض مبيعات ماليني مرتل غري م ٤,٣سوق يوجد ا 
مليون وحدة يف السنة من مخسة ماليني وحدة أعلنت  ٤,٩٣املنازل القائمة مبعدل 

واخنفضت املنازل القائمة  ،مليون وحدة ٥,٠٢متوز مث عدلت إىل /يف يوليو
مليون من مستواها القياسي يف يوليو  ٤,٢٦إىل % ٧املعروضة للبيع بنسبة 

  .املاضي
. عن مستواها األعلى% ٣٥ع مزيد من اخنفاض األسعار قد يصل إىل واملتوق

  .بينما يتوقع ارتفاع أرباح املؤجرين حبسب املعهد امللكي للمساحني القانونيني
أكثر من مليون أمريكي فقدوا منازهلم املرهونة جراء وتشري التقديرات إىل أن 

، وأن ١٩٢٩العظيم عام  أسوأ أزمة إسكان واجهتها الواليات املتحدة منذ الكساد
  .٢٠٠٨وكالة عقارية قد أفلست حىت اية أيلول  ١٥٠

  سوق الغذاء

بدأ املستهلكون خفض مصاريفهم الغذائية واملرتلية بدليل اخنفاض مبيعات 
إضافة إىل اخنفاض الطلب على املواد الغذائية ذات الثمن املرتفع، . املواد الغذائية

كما تأثرت مبيعات املطاعم الراقية، . شكل ملحوظوازدياده على املواد الرخيصة ب
  .وازدياد الطلب على املطاعم األقل شهرة

  األسواق العامة
أدت إىل بدأ جتار التجزئة يتأثرون جراء تناقص عمليات إنفاق املستهلكني، 

من جتار  ٣٢٣أكثر من إفالس ويتوقع  .عموماً يف جتارة التجزئة ضائقة رهيبة
  .يف السنة القادمة% ٧٠حيث تصل نسبة فشل أعماهلم إىل  التجزئة الربيطانيني

  سوق الصناعات التحويلية
يف % ٤تراجعت الطلبيات اجلديدة باملصانع األمريكية بنسبة غري متوقعة بلغت 
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  . آب املاضي يف أكرب اخنفاض منذ عامني/أغسطس

  التصنيع والتقنية
ام مقابل اخنفاض يالحظ زيادة عدد األشخاص الذين يصلحون أحذيتهم وساع

مما يؤدي اخنفاض . آذار املاضي/تلو آخر منذ مارس اإلنتاج الصناعي الربيطاين شهراً
نسب أرباح متذبذب، فعمليات بيع السيارات اجلديدة اخنفضت بنسبة حادة بلغت 

  .أيلول املاضي، رافقتها نسبة بيع متدنية للسيارات الكبرية/يف سبتمرب% ٢١
فضل، مع اخنفاض الناتج يف قطاعي الكهربائيات وليست التقنية حبال أ

آب املاضي، كما اخنفض إنتاج الغذاء /يف أغسطس% ٣.١والبصريات مبا نسبته 
  %.١.٦والشراب بنسبة 

كما أن قدرة قطاع التصنيع على مواجهة األداء الضعيف يف قطاع اخلدمات 
بعض ويتوقع  .قد طُعنت خبسارة مليون وظيفة على مدار العقد املاضي

االقتصاديني ثالثة أو أربعة فصول من الركود االقتصادي، قبل أن يتمكن االقتصاد 
  .٢٠١٠من التعايف والنمو جمددا عام 

آب املاضي، كما /ألف عاطل يف أغسطس ٣٢وقد تزايدت البطالة مبقدار 
  .ألف إىل مليوين وظيفة أخرى حبلول عيد امليالد ٣٠٠تتوقع خسارة ما بني 
 جيمس متبسون يف الربح قد حتققت، ألن صاحب سلسلة حمالت ويبدو أن أماين

حمال وسيزيدها بأربعني حمال جديدا مع اية العام،  ٦٣٨تصليح األحذية الذي ميلك 
عندما تزيد األوضاع تعقيدا سيقوم الناس بإصالح أحذيتهم بدال من شراء "قال 

ح األحذية خالل يف عمليات إصال% ٤أحذية جديدة، ولقد شهدنا زيادة نسبتها 
يف إصالح الساعات، ألن الناس إذا % ١٧الشهور الثالثة املاضية، وزيادة نسبتها 

  .كانوا ال ميلكون نقودا فائضة فإم ليسوا ميالني إلسعاد أنفسهم بساعات جديدة
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  المنظمات الخيرية
الطلب بينما ارتفع بنسبة الثلث،  تاخنفضالتربعات أشارت دراسة إىل أن 

، مما %٧١زادت بنسبة ، وأن التكاليف اخلاصة %٧٢ات بنسبة على اخلدم
  .سريهق العمل اخلريي وحيجمه

  السفر والنقلسوق 
تعد األزمة اليت يواجهها قطاع الطريان أزمة دراماتيكية رغم املعايري اليت تتبعها 
صناعات معتادة على ايارات دورية واخنفاضات حادة، إذ يتوقع أن ينفجر 

وسيقع  .القادمة ١٨من اخلطوط اجلوية على مدار األشهر الـ ٣٠الوضع عند 
  .ايف عدد ركا منو متوازنويتوقع الضغط على عاتق احلافالت والقطارات، 

  سوق السيارات
ن الطلب سينخفض على أ )روس كالرك(قال حملل مؤسسة مودي لألحباث املالية 

السيارات املباعة إىل حنو ، وتوقع أن يصل عدد ٢٠٠٨السيارات بالواليات املتحدة يف 
بسبب أزمة % ٤٠، وقدرت تراجع بيع السيارات بأكثر من مليونا أو أقل ١٥,٧
  .االئتمان

  سوق العمالت
النظام االقتصادي الذي ساد منذ بداية السبعينات من القرن املاضي حىت محل 

اآلن مصادر االختالل وعدم االستقرار بفصل العالقة بني الذهب والدوالر 
 يتناممما أدى لأسعار الفائدة تقلب أسعار الصرف وتقلب أدى إىل و .ريكياألم

 اتالرتاعات حنو املضاربة إما حتاشيا ملخاطر حمتملة أو حماولة جلين أرباح من عملي
  .ومهيةمضاربة 
اليابانيون ن واملستثمرقام بسبب تداعيات أزمة القروض العقارية عالية املخاطر و
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م احملفوفة مبخاطر عالية، بعد أن هزم بوادر انتشار على التخلص من استثمارا
املشاكل املالية اليت تسببت فيها أزمة قطاع القروض العقارية عالية املخاطر بالواليات 

تكبد مؤشر البورصة اليابانية خسارة ف .ع الني مقابل الدوالرارتفمما أدى ال املتحدة
ن أمواهلم واملستثمرسحب  ، حيثاألقسى منذ ست سنواتكانت  %٥,٤٢مبقدار 

  .من الواليات املتحدة ودول أخرى تقدم نسب فوائد عالية
خلف االرتفاع الكبري للني عواقب سلبية على الشركات املصدرة اليابانية قد و

  .أسهمها تراجعا يف البورصة نتيجة ذلك تالكربى اليت سجل
  تغير قواعد المنظومة المالية) البرغماتية(

أولوية االقتصاد القومي اءات املتبعة يف خمتلف أحناء العامل اإلجرستشف من ي
  .إضافة إىل أمهية الدولة كراعٍ ملؤسساا على اقتصاد السوق

افتتاحيتها إحدى يف  )فايننشال تاميز(كتبت " تغيري قواعد اللعبة"تحت عنوان ف
) زليمان براذر(كبري المريكي األستثمار االأنه بعد يومني فقط على ترك بنك 

رئيس جملس إدارة ) بن برنانكي(تعبري على تأديب السوق احلرة، قام كلينهار 
وزير اخلزانة بتأميم شركة التأمني العمالقة ) هانك بولسون(االحتياطي االحتادي و

  ). إيه آي جي(اموعة الدولية األمريكية 
 .قليديةالت املنظومة املاليةية تغير وتلون احلامسة كيف ةاخلطو يستشف من هذه

إحجامها عن إنقاذ املؤسسات املالية باملال  نعاألمريكية برهنت السلطات فقد 
تأميم شركة التأمني العمالقة قد سبب مشاكل  لكن .العام، وإن كانت كبرية

املخاطرة األخالقية تأيت يف مرتبة ثانوية من فلصانعي القرار السياسي القادمني، 
  .سه يف خطرحيث األمهية عندما يكون النظام نف

، فثوابت النظام الرأمسايل احلر تتغري إذا دعت احلاجة املاسة إىل )الربغماتية(إا 
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   .أكدت أمهية توسيع سلطة الدولةنتيجة األزمة املالية  )وول ستريت(ايارات ف! ذلك
كيفية السيطرة على املؤسسات ل صانعي القرار السياسيلقد وجهت األزمة 

األفضل اإلبقاء هل من لكن ، متشددةدون ابتكار ضوابط اهلامة بطريقة نظامية 
اجة إىل مدى احلما و ؟على أي من أقسام النظام املايل داخل القطاع العام

  .إستراتيجية إنقاذ تلك ااالت اليت ليس هلا فيها دور طويل األجل
على التصفية  اتأكد من قدرال يجب على احلكومةأما يف املدى القصري ف

  .ة بطريقة منظمة موعة كبرية من املؤسسات اليت تثري قلقهاالتدرجيي
ن قواعد اللعبة قد أُعيد كتابتها بطريقة مثرية خالل األسبوعني املاضيني لكن إ

والتحدي القادم سيكمن يف استنباط . اللعبة ما زالت على األقل تلعب بشكل ما
  .من جمرد حمكم إىل أي مدى ينبغي على الدولة أن تظل باقية بصفتها أكرب

ض نظرية التدخل املباشر للحكومة األمريكية إلنقاذ املؤسسات األمريكية قوإن 
ا بنوك االستثمار فحرية . االقتصاد احلر مزيد تحقيق لأطماعها املطلقة حتكمت

، مما يف خلق نشاطات دون حتمل األخطار الناشئة عنها تتوسعفاألرباح من 
  .هاعمللتنظيم استلزم تدخل الدولة 

يف ظل كل ذلك، عاد االشتراكيون للقول بضرورة تدخل الدولة يف االقتصاد 
وهم بذلك يعدلون من منهجهم يف التدخل . ضمن السياسات الكلية ال اجلزئية

الشمويل الذي جتسد يف الشيوعية وبعض أشكال االشتراكية، مث تنازلوا عن كثري 
اصة بعد سقوط التسعينات غابت مشسهم حيناً من الزمن خحيث من مبادئهم 

ويبدو أم وجدوا اآلن مدخالً ينادون به بتعديل نظريات . وايار أنظمتهم
  . الرأمسالية لتتأثر ببعض مبادئهم لعلها تنتعش من موت سريري
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ضلت طريقها بسبب حتوهلا "بأن ثورة رونالد ريغان قد : )١()فوكوياما(ويرى 
جية معصومة من اخلطأ، وليس استجابة يف نظر الكثري من أنصارها إىل أيديولو

برمجاتية إىل جتاوزات دول الرفاه، وبذلك حظيت فكرتان رئيسيتان على هالة من 
أن إجراءات خفض الضرائب ستمول نفسها بنفسها، : القدسية حوهلما، أوهلما

حال مجيع احلركات ، وذلك ك"أن األسواق املالية باستطاعتها تنظيم ذاا: وثانيا
  .ت وتوقعت هلا دميومة العيشإلحداث حتوال تاليت رم

  دعه يعمل دعه يمر
تلعب املؤسسات املالية الضخمة مثل البنوك وشركات التأمني والسمسرة 

ليس لكن  ،الثرواتوخلق وأسواق األسهم والسندات الدور األكرب يف توليد 
جم مؤسسات االقتصاد احلقيقي مثل املصانع واملزارع، ففي الوقت الذي يبلغ حك

تريليون دوالر فقط فإن حجم األصول  ٤٨إنتاج العامل كله من السلع واخلدمات 
  .تريليون دوالر ١٤٤املتداولة يف األسواق املالية يبلغ 

االنفصام الذي يبدو صارخا بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد الورقي صار إن 
الدور الرقايب يغذيه يف رأي منتقدين مزيج مؤلف من املضاربات والفساد وتراخي 

ففي احلالة  ."دعه مير دعه يعمل"للحكومات حتت شعار الرأمسالية التارخيي 
األمريكية فجرت املضاربات فقاعة العقارات فانفجرت معها أزمة القروض عالية 
املخاطر وأسواق السندات واألسهم املرتبطة ا، أما الفساد فتمثل يف مغامرة حفنة 

وض عقارية سخية لعمالء غري قادرين أصال على من هذه املؤسسات يف منح قر
السداد طمعا يف حتويل هذه القروض إىل سندات على أمل إغراق األسواق ا، 

الفكر الرأمسايل وهو مبدأ عدم تدخل الدولة السافر يف  يةهذه األزمة هزت قدس

                                                 
  http://www.newsweek.com/id/162401: ، نقال عنفوكاياما )١(
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 إقدام الواليات املتحدة واالقتصاديات الكربى يفب الذي كسروالنشاط االقتصادي 
العامل على التدخل يف األزمة بضخ مئات املليارات يف األسواق ويف شرايني 

ر بقوة من أن استخدام األموال غري أن هناك من حذّ. شركات ضخمة متعثرة
العامة يف إنقاذ مؤسسات منهارة من شأنه أن يكون مبثابة مكافأة للمخطئني على 

التدخل أيضا أن يفاقم  أخطائهم الفادحة، كما جيادل هؤالء بأن من شأن هذا
أزمة املديونية يف دولة يبلغ حجم الدين العام فيها أكثر من تسعة تريليونات 

  .باهظاً ونصف التريليون دوالر وهو األمر الذي قد يكبد دافع الضرائب مثناً
لقد اكتشفنا فجأة أن التدخل احلكومي  : حتليال يقول) النيويورك تاميز(نشرت 

إن الدرس االقتصادي  : تفاضأو. مشكلة قد أصبح هو احلل الذي اعتربناه دائماً
املؤسسات املالية واالستثمارية اخلاسرة هو  ىاألهم أن استحواذ احلكومة عل

  .السبيل األوحد إلعادة تشغيل النظام املايل األمريكي
وحدها عن تصحيح اخللل  )السوق ىقو(بعجز أدى لالعتراف وقع األزمة إن 

البنوك وشركات املال والتأمني فإفراط . املال واالقتصادأسواق  ىالذي اعتر
 خاصة يف السوق العقاري وبأدىن ،وغريها يف منح القروض والتسهيالت االئتمانية

املضاربات يف  معدل للفائدة وبدون ضمانات تذكر يف كثري من األحيان إضافة إىل
    . ايارها إىلأدى  ،أسواق املال والعقارات

ية االقتصادية الكاملة قد اارت بقاياها مع بوادر ايار أسواق ن نظرية احلرإ
على من يتبعه يترتب القتصاد األمريكي وليطرح صيغة جديدة مما  . املال األمريكية

وحده لقتصاد االليس من احلكمة ترك القطاع اخلاص يقود  :، وهيذو حذوهاحل
معات كلها أفراداً وحكومات اتمث تدفع  ،وراء إغراءات الربح السريعألنه جيري 

يف الدول اليت مل ينضج فيها هذا القطاع بعد وتزداد هذه احلاجة  .الثمن يف النهاية
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    .ومل تستقر له قواعد وتقاليد سليمة وثابتة

  عدم كفاية القواعدو الشفافية
قال صندوق النقد الدويل إن خسائر املؤسسات املالية الدولية قد تصل إىل 

وطالبها باختاذ ، ر بسبب األزمة احلالية لقروض الرهن العقاريمليار دوال ٩٤٥
إجراءات فورية من أجل حتسني آليات اإلفصاح وإستراتيجيات إدارة املخاطر لدى 

  .هذه املؤسسات
وأشار صندوق النقد الدويل إىل أن أزمة االئتمان الراهنة جاءت نتيجة عدم 

اجلماعي يف تقدير مدى املخاطر اليت كفاية القواعد املنظمة للعمل املايل والفشل 
  .أقدمت عليها جمموعة واسعة من املؤسسات املالية

ئيت مليار عامل قد اضطرت إىل شطب أكثر من موكانت البنوك الكربى يف ال
دوالر من قيمة أصوهلا نتيجة اخنفاض قيمة األوراق املالية املضمونة بقروض عقارية 

م السيولة النقدية املتاح لدى البنوك مما أدى إىل تراجع حج ٢٠٠٧منذ صيف 
  .إلقراضها للمستهلكني
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  المبحث الرابع

  الحلول المقترحة 

العامليتني هو توافر أدوات  ٢٠٠٨و ١٩٢٩إن الفارق األساسي بني أزميت 
واسعة اإلمكانيات ونظم معلومات عالية السرعة والقادرة على االسترجاع اتصال 

ختاذ القرار مبا يساعد يف وضع احتماالت وسيناريوهات والتحليل واملساعدة يف ا
  .متعددة قابلة لفهم واملناقشة

لذلك جند دول العامل اشتركت يف احللّ أكثر مما اختلفت فيه حىت اآلن، إال أن 
احللول املقترحة واملتخذة ليست جذرية وال متنع تكرارها يف املستقبل والتاريخ 

  .مازال شاهد حي على ذلك
ايار كربيات املصارف االستثمارية األمريكية، واختفاء "كوياما بأن ذكر فو

ما يزيد على تريليون دوالر من ثروات سوق األسهم خالل يوم واحد فقط، 
مليار دوالر من أموال دافعي  ٧٠٠والتحرك حنو حماولة إنقاذ الوضع بضخ 

   .)١("تكلها أمور توضح ضخامة االيار الذي جتاه وول ستري.. الضرائب
تشترك مجيع احللول املقترحة يف بلدان العامل بضخ أموال يف شرايني البنوك 
لضمان استمرارها يف اإلقراض وعد إحجامها عنه خشية الدخول مبرحلة كساد 
عاملي، إضافة إىل ضمان الودائع املصرفية الشخصية لضمان تدفق األموال من 

  .املودعني يف شرايني البنوك
  :)٢(االية منذ اندالعهمراحل األزمة امل

                                                 
  http://www.newsweek.com/id/162401: ، نقال عنفوكاياما )١(
 .نقال عن اجلزيرة نت الفرنسية :املصدر )٢(
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يف الواليات  ٢٠٠٧املراحل الكربى يف األزمة املالية اليت اندلعت بداية عام 
  :، كانت على التايلاملتحدة وبدأت تطال أوروبا

املمنوحة (د تسليفات الرهن العقاري اعدم سدزيادة : ٢٠٠٧شباط /فرباير -
أوىل يتسبب بيات املتحدة يف الوال) ملدينني ال يتمتعون بقدرة كافية على التسديد

  .عمليات اإلفالس يف مؤسسات مصرفية متخصصة
البورصات أمام خماطر اتساع األزمة، تدهور : ٢٠٠٧آب /أغسطس -
  .املصارف املركزية لدعم سوق السيولةتدخل و

عدة إعالن : ٢٠٠٧كانون األول /تشرين األول إىل ديسمرب/أكتوبر -
  .مة الرهن العقاريمصارف كربى اخنفاض أسعار أسهمها بسبب أز

االحتياطي االحتادي األمريكي ختفيض : ٢٠٠٨كانون الثاين /يناير ٢٢ -
، وهو %٣,٥٠معدل فائدته الرئيسية ثالثة أرباع النقطة إىل ) البنك املركزي(

كانون الثاين /بني يناير% ٢تدرجييا إىل  هامث ختفيض ،إجراء ذو حجم استثنائي
  .نيسان/واية أبريل

  .)نورذرن روك(احلكومة الربيطانية بنك تأميم : ٢٠٠٨اط شب/ فرباير ١٧ -
تضافر جهود املصارف املركزية جمددا ملعاجلة : ٢٠٠٨آذار /مارس ١١ -

  .سوق التسليفات
يعلن شراء بنك  )جي يب مورغان تشيز(: ٢٠٠٨آذار /مارس ١٦ -

بسعر متدن ومع املساعدة املالية لالحتياطي  "بري سترينز"األعمال األمريكي 
  .ادياالحت

وزارة اخلزانة األمريكية تضع اموعتني العمالقتني يف : ٢٠٠٨أيلول /سبتمرب ٧ -
حتت الوصاية طيلة  )فاين ماي(و )فريدي ماك(جمال تسليفات الرهن العقاري 
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 ٢٠٠الفترة اليت حتتاجاا إلعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديوما حىت حدود 
  .مليار دوالر

أحد وإعالن  ،)ليمان براذرز(بنك األعمال إفالس : ٢٠٠٨أيلول /سبتمرب ١٥ -
شراء بنك آخر لألعمال يف  )بنك أوف أمريكا(أبرز املصارف األمريكية وهو 

  .)مرييل لينش(هو  )وول ستريت(
مليار  ٧٠عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأمسال  -

ملصارف املركزية على فتح دوالر ملواجهة أكثر حاجاا إحلاحا، يف حني توافق ا
  .إال أن ذلك مل مينع تراجع البورصات العاملية ،جماالت التسليف

االحتياطي االحتادي واحلكومة األمريكية تؤممان : ٢٠٠٨أيلول /سبتمرب ١٦ -
املهددة باإلفالس  )أي آي جي(بفعل األمر الواقع أكرب جمموعة تأمني يف العامل 

  .من رأمساهلا% ٩,٧٩دوالر مقابل امتالك  مليار ٨٥عرب منحها مساعدة بقيمة 
البورصات العاملية تواصل تدهورها والتسليف : ٢٠٠٨أيلول /سبتمرب ١٧ -

وتكثف املصارف املركزية العمليات الرامية إىل تقدمي . يضعف يف النظام املايل
  .السيولة للمؤسسات املالية

شتري منافسه ي )لويد يت أس يب(البنك الربيطاين : ٢٠٠٨أيلول /سبتمرب ١٨ -
  .املهدد باإلفالس )أتش يب أو أس(
مليار دوالر لتخليص  ٧٠٠السلطات األمريكية تعلن أا تعد خطة بقيمة  -

  .املصارف من أصوهلا غري القابلة للبيع
التحرك (الرئيس األمريكي جورج بوش يوجه نداء إىل : ٢٠٠٨أيلول /سبتمرب ١٩ - 

  .األزمة يف الواليات املتحدة بشأن خطة إنقاذ املصارف لتفادي تفاقم )فورا
األزمة املالية تطغى على املناقشات يف اجلمعية العامة : ٢٠٠٨أيلول /سبتمرب ٢٣ -



 84 العالمية ضوابط االقتصاد اإلسالمي في معالجة األزمات المالية                                   

  .لألمم املتحدة يف نيويورك
  .األسواق املالية تضاعف قلقها أمام املماطلة حيال اخلطة األمريكية -
 ايار سعر سهم اموعة املصرفية والتأمني: ٢٠٠٨أيلول /سبتمرب ٢٦ -

قدرا على الوفاء بيف البورصة بسبب شكوك  )فورتيس(البلجيكية اهلولندية 
منافسه  )جي يب مورغان(ويف الواليات املتحدة يشتري بنك . بالتزاماا

  .مبساعدة السلطات الفدرالية )واشنطن ميوتشوال(
. خطة اإلنقاذ األمريكية موضع اتفاق يف الكونغرس: ٢٠٠٨أيلول /سبتمرب ٢٨ -

من قبل سلطات بلجيكا وهولندا  )فورتيس(وبا جيري تعومي ويف أور
  .)برادفورد وبينغلي(ويف بريطانيا جرى تأميم بنك . ولوكسمبورغ

وايار . جملس النواب األمريكي يرفض خطة اإلنقاذ: ٢٠٠٨أيلول /سبتمرب ٢٩ -
بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات األوروبية بشدة، يف  )وول ستريت(

عدالت الفوائد بني املصارف ارتفاعها مانعة املصارف من إعادة حني واصلت م
  .متويل ذاا

مبساعدة السلطات  )واكوفيا(منافسه شراء األمريكي  )سييت غروب(ن بنك عالإ -
  .الفدرالية

جملس الشيوخ األمريكي يقر خطة : ٢٠٠٨تشرين األول /األول من أكتوبر -
  .اإلنقاذ املايل املعدلة

  ترك للتعامل مع األزمةمشالوربي األلنهج ا
 هااألزمة إىل أوروبا بسبب عوملة االقتصاد فاخنفضت البورصات فيامتدت 

أثر األزمة على بريطانيا بسبب االمتداد الذي تشكله وازداد . بسبب األزمة املالية
  :اخلطة الربيطانيةومشلت  البنوك الربيطانية للبنوك االستثمارية األمريكية
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يهات اإلسترلينية إلنقاذ البنوك الربيطانية تشمل ضخ ما خطة لضخ مليارات اجلن -
من أموال احلكومة يف أكرب ) مليار دوالر ٤٥٠حنو (مليار جنيه  ٢٥٠يصل 

) مليار دوالر ٨٦(وتوفر خطة اإلنقاذ الربيطانية مخسني مليار جنيه . بنوك البالد
  .من أموال دافعي الضرائب لضخها يف بنوكها

على البنوك وإتاحة رؤوس أموال جديدة هلا، إضافة  عرض سيولة قصرية األجل -
إىل توفري أرصدة كافية للنظام املصريف من أجل مواصلة تقدمي قروض متوسطة 

  .األجل
أما فرنسا فكان تأثري األزمة أقل بسبب القيود اليت تفرضها احلكومة على بنوك 

تباعها إتأثرا بسبب  فكانت األقل، قاطرة االقتصاد األورويب، أملانيا أما .االستثمار
تعد خطة ، لكنها ة عن بريطانيا والواليات املتحدةسياسات مالية أكثر استقاللي

مليار دوالر تشمل ضخ رأس مال قيمته  ٥٤٩إنقاذ مشاة تصل قيمتها إىل 
  .مليارات الدوالرات يف بنوكها وضمانات لإلقراض بني البنوك

اليت تتبىن اليورو عملة  ١٥ـ قمة الدول ال(وأعلنت قمة دول منطقة اليورو 
أا ستناقش اخلطة اليت تدعو إىل ضمان اإلقراض بني البنوك والذي ) رمسية هلا

  .جتمد بشكل شبه كامل يف كل أحناء العامل
رئيس املصرف املركزي األورويب أن مؤسسات ) جان كلود تريشيه(اعترب و

مماثلة للخطة اجلاري االحتاد األورويب ليست مهيأة إلطالق خطة إنقاذ مصرفية 
  .إقرارها بالواليات املتحدة لعدم وجود ميزانية فدرالية باالحتاد األورويب

مليار يورو  ٣٠٠رح فكرة إقامة صندوق إنقاذ مصريف أورويب حجمه طُ
موقف أيد رئيس جلنة وزراء مالية منطقة اليورو لكن  ).مليار دوالر ٤١٨,٤(

ويب للبنوك املتعثرة، وهو املوقف نفسه تكوين صندوق أورضرورة عدم بأملانيا 
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من % ٣له صص خيفكرة صندوق إنقاذ مع تأييدها ل الذي تبنته احلكومة اهلولندية
  .لبنوك الوطنيةانقاذ إلإمجايل الناتج احمللي 

رئيس جمموعة اليورو على أن أوروبا ليست حباجة ) جان كلود يونكر( صروأ
األزمة املالية أعمق بكثري يف مريكية، ألن ملا انتهجته احلكومة األ لربنامج مماثل

املتحدث باسم رئيس الوزراء كما ذكر  .الواليات املتحدة منها يف أوروبا
    .نه ال يتوقع حبث إنشاء صندوق إنقاذ أورويبأ )غوردون براون(الربيطاين 

وقالت وزارة االقتصاد اإلسبانية إا ستؤيد مسعى أوروبيا منسقا لزيادة ضمانات 
  .ألف يورو ٢٠دائع املصرفية من احلد األدىن احلايل على مستوى أوروبا وهو الو

  G7 دول مجموعة البلدان الصناعية السبعة الكبرىخطة 
اتفق وزراء املالية وحكام املصارف املركزية يف دول جمموعة البلدان الصناعية 

يا وايطاليا ملانيا وكندا والواليات املتحدة وفرنسا وبريطانأ( G7السبعة الكربى 
تتألف . سواق املال يف العاملأدف إىل إعادة الثقة يف " خطة حترك"على ) واليابان

  :من النقاط التالية
حامسة واستعمال مجيع الوسائل لدعم املؤسسات املالية الكربى  إجراءات ذاختا -١

 ،واحلؤول دون إفالسها) أخرى حاالت إفالس إىلأي اليت يؤدي إفالسها (
  .مثالً ن البنوك إلعادة الثقة يف األسواق املاليةتملك حصص مب
النقدية كي  واألسواقالضرورية لتحريك القروض  اإلجراءاتاختاذ مجيع  -٢

  .ؤوس األموالتتمكن املؤسسات املالية من احلصول على السيولة ور
قوية "استعادة ثقة املودعني من خالل تأمني ودائعهم عن طريق ضمانات  - ٣

لطات العامة الستعادة ثقة املودعني يف سالمة ودائعهم من قبل الس" ومتماسكة
من القطاعني العام واخلاص " الكافية" األموالومتكني املصارف من مجع رؤوس 
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  ".العائالت والشركات إقراضمواصلة "على حد سواء لتتمكن من 
القيام بكل ما هو ضروري من أجل حتريك سوق قروض الرهن الذي كان  -٤

  .ة احلاليةسبباً لالزمة املالي
جل إحالل االستقرار يف أسواق املال وإعادة تدفق أمواصلة التحرك معا من  -٥

  .لدعم النمو االقتصادي العاملي األموال

  النهج العربي الفردي للتعامل مع األزمة 
إطالق صندوق بقيمة مليار دوالر ) إنفستكورب(أعلن بنك االستثمار البحريين 

لالستثمار يف الديون العقارية بالواليات بالتعاون مع صندوق سيادي خليجي 
بيان أن الصندوق سيشتري قروضا كاملة وأوراقا مالية مدعومة الوذكر  .املتحدة

أشار إىل صندوق سيادي خليجي كما  .بضمانات رهن عقاري يف الواليات املتحدة
هناك حبجة أن  .مليون دوالر يف متويل هذا الصندوق ٨٥٠ساهم مببلغ قد مل يسمه 

صا كبرية لتحقيق عائدات مرحبة من خالل أسواق اإلقراض العقاري يف الواليات فر
  .مليارات دوالر ٣ - ٢إىل  هرفع مواردحيث سيقترض الصندوق ل .املتحدة
شراء أصول أمريكية تبدو جذابة بسبب األزمة املالية يهدف الصندوق ل كما

ت املتحدة األصول السلطات بالوالياحيث توقع أن تزيل  .وارتفاع سعر الدوالر
لها للحكومة ودافعي الضرائب يتحوباخلطرة من كشوف حسابات البنوك 

  .فقط تترك األصول اجليدةسو

  اذنقالحكومة األمريكية لإلخطة 
اإلدارة األمريكية عرب مشروع خطة إنقاذ القطاع املصريف إىل قيام سعت 
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 بالرهون العقاريةمرتبطة  )١(مليار دوالر ٧٠٠الدولة بشراء أصول هالكة بقيمة 
تأمني محاية أفضل للمدخرات واألمالك العقارية اليت تعود إىل دافعي دف 

الضرائب ومحاية امللكية وتشجيع النمو االقتصادي وزيادة عائدات االستثمارات 
ويبدو أن دافعي الضرائب يسددون فاتورة أخطاء السياسات  .إىل أقصى حد ممكن

  .األمريكية االقتصادية واملالية والنقدية
مع  ٢٠٠٩كانون األول /ديسمرب ٣١ينص القانون على مهلة تنتهي يوم 

احتمال متديدها بطلب من احلكومة ملدة أقصاها سنتني اعتبارا من تاريخ إقرار 
  .اخلطة

  الضمانات لمكلفي الضرائب: أوال
يتم تطبيق خطة اإلنقاذ على مراحل بإعطاء اخلزينة إمكانية شراء أصول هالكة  -
مليار دوالر يف مرحلة أوىل، مع احتمال رفع هذا املبلغ  ٢٥٠قيمة تصل إىل ب

وميلك أعضاء الكونغرس حق الفيتو على . مليارا بطلب من الرئيس ٣٥٠إىل 
  .مليار دوالر ٧٠٠عمليات الشراء اليت تتعدى هذا املبلغ مع حتديد سقفه يف 

دة من هذه اخلطة، مما تساهم الدولة يف رؤوس أموال وأرباح الشركات املستفي -
  .يسمح بتحقيق أرباح إذا حتسنت ظروف األسواق

يكلف وزير اخلزانة التنسيق مع السلطات واملصارف املركزية لدول أخرى  -
  .مماثلة لوضع خطط

ألف دوالر ملدة عام  ٢٥٠إىل  ١٠٠رفع سقف الضمانات للمودعني من  -
  .واحد

                                                 
، علماً !! مليار دوالر سنوياً ٧٢فقط الغنية  ذكر األمني العام لألمم املتحدة أنه ميكن القضاء على الفقر إذا قدمت الدول )١(

  .مليار دوالر ٧٠٠مليار دوالر وأن ميزانية هولندا تبلغ  ٨٠٠أن تكلفة احلرب على العرق وأفغانستان تبلغ 
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يار دوالر للطبقة الوسطى مل ١٠٠إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها حوايل  -
  .والشركات

  :تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهم -ثانيا
الذين يتم تسرحيهم أو  )١(منع دفع تعويضات باهظة لرؤساء أو مدراء الشركات -

يستقيلون بعد أن عملوا يف شركات باعت أصوال إىل وزارة اخلزانة طاملا تساهم 
  .اخلزانة فيها

وحددت املكافآت  ،ضات تشجع على جمازفات ال فائدة منهامنع دفع تعوي -
ألف  ٥٠٠ملسؤويل الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بـ

  .دوالر
  .استعادة العالوات اليت مت تقدميها على أرباح متوقعة مل تتحقق -

  :المراقبة والشفافية -ثالثا
حتياطي االحتادي ويضم رئيس اال ،يشرف جملس مراقبة على تطبيق اخلطة -

  .ووزير اخلزانة ورئيس اهليئة املنظمة للبورصة
حيافظ مكتب احملاسبة العامة التابع للكونغرس على احلضور يف اخلزانة ملراقبة  -

  .عمليات شراء األصول والتدقيق يف احلسابات
  .تعيني مفتش عام مستقل ملراقبة قرارات وزير اخلزانة -
  .يتخذها وزير اخلزانة يدرس القضاء القرارات اليت -
  .إجراءات ضد عمليات وضع اليد على املمتلكات -
إجراءات محاية للمالكني املهددين مبصادرة مساكنهم بينما من املقرر تطبيق  -

                                                 
مليون دوالر، وحصل كبار املوظفني فيـه   Credit Suisse 22,3لبنك  )برادي دوغان(يقدر راتب املدير التنفيذي  )١(
  .مليون دوالر ١٦٢على مكافآت بلغت ) شخصا ١٣(
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  .٢٠٠٩مليوين إجراء من هذا النوع يف 
السماح للدولة مبراجعة شروط منح القروض العقارية للمدينني الذين يواجهون  -

  .صعوبات
  .ساعدة املصارف احمللية الصغرية اليت تضررت بأزمة الرهن العقاريم -

  سيناريوهات تداعيات األزمة في المستقبل
حدوث أحد ثالثة سيناريوهات لتداعيات األزمة ) إيكونومست(جملة تنبأت 
  :يف املستقبل
تسهم السياسات النقدية للدول يف إحداث تأثري بسيط على االقتصاد  :األول
  %.٦٠سبة احتماله نو العاملي

كساد مع تداعيات كبرية مماثلة ستقع يف إىل تعرض الواليات املتحدة  :الثاين
  %.٣٠احتماله  نسبةو مجيع أحناء العامل

أن يتبع دخول الواليات املتحدة يف كساد وضعا مظلما لالقتصاد : الثالث 
  %.١٠ احتماله نسبةو العاملي عرب حدوث تداعيات أكثر سوءا

وزير اخلزانة األمريكي السابق  اتتماالن الثاين والثالث مع توقعويتسق االح
  .)الري سامرز(

يف صحيفة  ماهل مقاليف  )ساميون جونسون(و )بيتر بون(وتنبأ الكاتبان 
األفق املايل العاملي ألن تكون مالية، ساحلرب العاملية املقبلة أن  )واشنطن بوست(

   .تلو اآلخر يزداد كآبة وخطورة يوماً
خطوة حنو احلرب هي ضمان مودعيها احملليني دون األجانب  )أيسلندا(رض عف

مقاضاة  )غوردون براون(طالب وزير املالية الربيطانية وسرعان ما العاملية، 
  .جراء ذلك) أيسلندا(
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تؤدي إىل خفض فهي ستكون مؤملة ومكلفة يف آن واحد، سواحلرب املالية 
بعيدة املدى على السياسات  ثاراًتحمل آوس ،تدفق رؤوس األموال األجنبية

   .والسالم العاملي
من أن  )يسلنداأ(عدة نقاط لتجنب ما دعا إليه رئيس خطة من الكاتبان اقترح 

  :، منهامالية ةيتجنب حرب عاملل" كل بلد مسؤول عن نفسه"
قيام القوى الصناعية العظمى بإعالن خطة مجاعية تدعو إىل إعادة رمسلة  -

  .البنوك
  .الدول ضمان غطاء مؤقت جلميع الودائع والديونإعالن تلك  -
خفض أسعار الفائدة، وااللتزام بضخ السيولة يف النظام املايل، وتوفري محاية  -

  .أصحاب العقارات الغارقني يف تسديد ديوا
وهذا لب  أولوية االقتصاد القومي على اقتصاد السوقيستشف مما سبق 

  ).املصاحل(الربغماتية 
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  صة والنتائجالخال
  يةالحل اإلسالمي لألزمات المالية العالم إستراتيجية

راعية شأا شأن كل مستوى إداري فيها من أفراد ومؤسسات هي الدولة 
كُلُّكُم راعٍ ومسؤولٌ ‘:  صىل هللا عليه وسملواملسؤولية مشتركة بني اجلميع، لقوله 

هتيعر نع :سم وهاعٍ ور امالْإِم وهاعٍ ور هلي أَهلُ فجالرو ،هتيعر نولٌ عؤ
مسؤولٌ عن رعيته، والْمرأَةُ راعيةٌ في بيت زوجِها وهي مسؤولَةٌ عن رعيتها، 

هتيعر نولٌ عؤسم وهاعٍ ور هديالِ سي مف مادالْخلَاِء : ، قَالَ"وؤه تعمسنم 
 بِيصىل هللا عليه وسملالن  بِيالن بسأَحالِ « : قَالَ صىل هللا عليه وسملوي ملُ فجالرو

هتيعر نولٌ عؤسم كُلُّكُماعٍ ور فَكُلُّكُم ،هتيعر نولٌ عؤسم وهاعٍ ور ١(’أَبِيه(.  
  :ومن ذلك

هات اإلشرافية من وزارات أو مصرف مركزي أو بورصة أو جيب على اجل -
جلان حماسبية وغريها أن تسعى إىل تطبيق األحكام اإلسالمية ألا عقيدة أغلبية 

كمراقبة موازين ومكاييل األسواق . الناس فمن الواجب العمل مبقتضاها
  .وحماربة الغش والتدليس والفساد، وعدم التدخل بالتسعري إال لضرورة

ظيم معايري مهنة الوساطة والسمسرة ومنع التكتالت املؤدية إىل إحلاق الضرر تن -
والظلم بالناس وتأمني احلرية واإلفصاح الالزمني لرواد السوق من بائعني 
ومشترين ومنع غنب املسترسل وعدم تلقي السلع والقادمني من خارج البلد قبل 

  . أن يعلموا حقيقة األسعار
ألن . ات املشرفة على األسواق واليت حلت حمل احملتسبمراقبة وحماسبة اإلدار -

  . كان يستويف احلساب على العمال ويدقق عليهم صىل هللا عليه وسملرسول اهللا 

                                                 
  .٥٧٥٣:مسند أمحد )١(
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  :الضوابط
تتميز شريعة اإلسالم بضوابطها اليت تسري على اجلميع دون استثناء حكاماً 

منطقة حمددة ال ثابت هو فيها الثابت وفيها املتغري، فال. وحمكومني أفراداً ومجاعات
جمال فيها لالجتهاد، فيها النصوص حمكمة قطعية الثبوت وقطعية الداللة وال جمال 
لالجتهاد وهي منطقة صغرية لكنها مهمة جدا متثل الثوابت الفكرية والشعورية 

  . )١(والعملية لألمة وجتعل منها أمة واحدة يف االجتاه والغاية والفكرة
نا نك، لمباح يف االقتصاد الرأمسايلأمر االحتكار فإن وكمثال عن الثوابت، 

شركة مايكروسوفت لتقسيمها حبجة ضد نذكر دعوى احلكومة األمريكية الزلنا 
وهذا سببه ، فلوال أن األمر قد طال رقبتها ملا شهرت هذا القانون، قانون االحتكار

حتكار فاالسالمي أما يف االقتصاد اإل. اليت يعيشون ا) املصاحلأي (الربغماتية 
   .حمرم ألنه من الثوابت اليت تسري على اجلميع

ومنطقة املتغريات تعطي . أما املتغريات فغري حمدودة إمنا تضبطها الثوابت العامة
سعة ومرونة للشريعة اإلسالمية للتكيف مع الوقائع والعصور والبيئات املختلفة، 

حجرت دائرة املمنوع وأبقت  مل حتجر دائرة االبتكار، وإمنا على العكس"فهي 
  .)٢("دائرة املشروع متاحة للجهد البشري يف االبتكار والتجديد

  :االكتنازمحاربة 
حارب اإلسالم االكتناز ألنه مبثابة تفضيل للسيولة وحرمان الدورة االقتصادية 

 ٢,٥من املال الذي هو أساسها، لذلك أوجب على املال زكاة سنوية مقدارها 

                                                 
  .٢١٢ص Uدور األخالق والقيم يف االقتصاد اإلسالمي،Uالقرضاوي، يوسف،  )١(

P(٢) سامي، . سويلم، د"Uصناعة اهلندسة املالية نظرات يف املنهج اإلسالميU"    مركز البحوث، شـركة الراجحـي املصـرفية ،
  ٢٠٠٠سمرب ، دي١٤٢١لالستثمار، رمضان 
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صىل هللا قول ي. كه صغاراً كانوا أم كباراً عاقلني أو غري عاقلنيتدفع من مال% 

   .)١(’أَلَا من ولي يتيما لَه مالٌ فَلْيتجِر فيه ولَا يتركْه حتى تأْكُلَه الصدقَةُ‘:  عليه وسمل

  :سهم الغارمين
النامي تدفع من  من املال%  ٢,٥أوجب اإلسالم على املال زكاة سنوية مقدارها 

فمن أحد مصارف الزكاة اهلامة جداً هي . مالكه إىل الفقراء كمسامهة اجتماعية
إغناء الفقراء واملساكني خاصة إذا كانوا قادرين على العمل، ويف هذا حماربة للبطالة 

بل ذا يدخل مستثمرون جدد إىل السوق مسددون للزكاة  )٢(وتشجيع لالستثمار
وهذا االجتاه طبقه عمر رضي اهللا . التايل يف حل مشكلة البطالةومسامهون يف العام 

، وكان يوجه عماله )٣()إذا أعطيتم فأغنوا: (عنه حيث كان يوجه عماله ووالته قائالً
ئة يهم الصدقة، وإن راح على أحدهم مكرروا عل: (الذين يوزعون الصدقات بقوله

  .)٤()من اإلبل
املدينني، وهم مدينون غرقوا يف ديون ومن مصارفها أيضاً سهم الغارمني أي 

ومبقابلة سلوك حلّ األزمة املالية العاملية احلالية ميكننا مالحظ . عجزوا عن سدادها
  :اآليت

االقتصاد اإلسالمي حث على حتجيم الدين بني الناس وتوسعته مع احملتاجني  -
أما ، وكأنه يسعى لضبط السوق مانعاً إياه من الوقوع مبخاطر وأزمات بضوابط

االقتصاد التقليدي فحث على التوسع بالدين بال ضوابط بل وبقوى دافعة إليه 
مهيئاً كل السبل كالبطاقات االئتمانية والتسهيالت االئتمانية والتالعب بالرهن 

                                                 
  ٥٨٠:سنن الترمذي )١(
 .١٣١، ص ٢٠٠٥سامر، مشكلة البطالة وعالجها يف اإلسالم، مؤسسة الرسالة، . قنطقجي، د )٢(
 .٥٦٥أبو عبيد، األموال، ص  )٣(
 .٥٦٥أبو عبيد، مرجع سابق، ص  )٤(
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  .وبيع الدين وما إىل ذلك من ممارسات ينهى عنها الشرع اإلسالمي
ر االئتمان العام فأوجب االقتصاد اإلسالمي أوجد حالً مستداماً لتمويل خط -

، أما االقتصاد التقليدي سهماً للغارمني منعاً ألي أزمة ائتمانية تؤدي لسقوطه
لذلك ينتهج االقتصاد اإلسالمي . فارتأى احللّ كاستثناء عند وقوع األزمات

حلوالً دائمة طويل األمد، بينما ينتهج االقتصاد التقليدي حلوالً عالجية 
 .باملمارسة استثنائية وكأنه يتعلم

االقتصاد اإلسالمي سعى حبلّه من األسفل إىل األعلى مبساعدة املدين األصلي  - 
مباشرة وهو الطرف الضعيف لسداد دينه جتاه دائنه، أما االقتصاد التقليدي فقد قدم 
مساعداته للقوي الذي ارتكب اخلطأ أي انتهج حالً يتجه من األعلى إىل األسفل، 

دما تركه يعبث إفساداً بالربا والثانية بضخ األموال له كي ال فأفاده مرتني األوىل عن
وامليل للضعيف هي فلسفة . يقع مفلساً، بل وأحلقه بقانون خاص لإلفالس حلمايته
لذلك فإن ضخ األموال يف  .يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي يف أغلب احلاالت

اخلليفة العادل  بفعل أسوة السوق جيب أن يوجه للمدينني األخريين للوفاء بديوم
، ألن )١(ال يبيع خادم الرجل وال مسكنه يف الدينفكان  عمر بن عبد العزيز 

وحري بالدولة أن تقوم . الشرع ضمن لكل فرد حصانة تستر كرامته اإلنسانية
  . ذا

البد من إسقاط الربا، والربا هي إن خفض سعر الفائدة كإجراء ال يكفي، و -
وإِن تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالكُم (: لقوله تعاىلال دون مقابل، الزيادة على رأس امل

وذا كلياً، ، لذلك فإن الربا جيب أن يلغى ]٢٧٩:البقرة[ )الَ تظْلمونَ والَ تظْلَمونَ
 . تنتعش السوق وتستعيد عافيتها

                                                 
  .٢١٩ص  ٧مصنف ابن أيب شيبة ج  )١(
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انستان احلد من احلروب وجتارة األسلحة، حيث تقدر تكلفة حريب العراق وأفغ - 
مليار دوالر، أي مبا يتجاوز ما ستضخه الواليات املتحدة األمريكية حلل  ٨٠٠حبوايل 

 .وهذا اإلنفاق صريورته مزيد من التضخم يف السوق العاملي. األزمة املالية العاملية
عن عبد ف .عدم إتباع سياسة القطيع يف السوق بإتباع سلوك الشركات القائدة -

فيما بني  عةًوال تغدون إم أو متعلماً عاملاً اغد: يقولبن مسعود، أنه كان  اهللا
من  كبري جزٌءيعزا و. األمحق الذي ال يثبت على رأيواإلمعة هو . ذلك

البد لكل لذلك . هدىال و تقليد اآلخرين عن غري علمٍإىل األزمات املالية 
ال ال يبيع يف سوقنا إ(: بقول عمر  أسوةمستثمر يف السوق من تفقه وتعلم 

إىل البائع ألنه  وجهأن األمر م، ويالحظ )فقه وإال أكل الربا شاء أم أىبيمن 
 .أساس السوق فإن انتظم عمله انضبط السوق مبن فيه

إن عودة فقه املعامالت وهو اجلزء التطبيقي لإلسالم إىل احلياة من جديد بثوب 
هو ، إمنا مات العامللكثري من احللول الناجعة ألزلامسه االقتصاد اإلسالمي وتقدميه 

وهذا ما أنبأ به اهللا عز  ،برهان على أن هذا الدين هو دين حياة يصلح للناس كافة
 )وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشرياً ونذيراً ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ(وجل 

من  أحد عطهنمل ي مخساً عطيتأُ: (قائالً املصطفى املختار وأخرب به  ،]٢٨:سبأ[
، وطهوراً علت يل األرض مسجداًصرت بالرعب مسرية شهر، وجن: األنبياء قبلي

ألحد قبلي،  حلت يل الغنائم ومل حتلَّوأُ. ما رجل من أميت أدركته الصالة فليصلِّفأي
  )١().س عامةعثت إىل النايبعث إىل قومه خاصة وب ، وكان النيبالشفاعةَ عطيتوأُ

والبد أن يراها اجلميع  ،وإن بشارات اإلعجاز االقتصادي اإلسالمي تتواىل
خفاقةً، فعندما كان العرب أفصح الناس وأشعرهم أعجزهم كالم اهللا تعاىل، 

                                                 
 .الشيخانأخرجه  )١(
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قرآن الكرمي وعندما صار العلم بأدواته واختراعاته نرباساً مضيئاً تتالت إعجازات ال
االقتصاد يف هذه األيام ذو صولة وجولة فالبد من  ، وملا صاروالسنة الشريفة تترى

  .همن ظهوروبروز اإلعجاز االقتصادي هلذا الدين العظيم 
 البابا(افتتاحيتها خماطباً  يف) شالونج( حترير جملة رئيس )فانسون بوفيس(فقد تساءل 

 نالقرآ قراءة إىل األزمة هذه يف أكثر حباجة أننا أظن(: قائال )عشر السادس بنديكيت
 مصارفنا على القائمون حاول لو ألنه ومبصارفنا بنا حيدث ما لفهم اإلجنيل من بدالً
 كوارث من حلّ ما بنا حلّ ما وطبقوها وأحكام تعاليم من القرآن يف ورد ما احترام
  .)١()النقود تلد ال النقود ألن املزري؛ الوضع هذا إىل احلال بنا وصل وما وأزمات
 فقد طالب )فينانس د لوجورنال( صحيفة حترير رئيس )السكني روالن(أما 
 املايل اال يف اإلسالمية الشريعة تطبيق بضرورة افتتاحيتها يف أكثر وجرأة بوضوح

 التالعب جراء من العامل أسواق ز اليت األزمة هلذه حد لوضع واالقتصادي
وان مقاله وجاء عن .املشروعة غري الومهية املضاربات يف واإلفراط التعامل بقواعد
  )٢("اإلسالمية؟ الشريعة مبادئ العتناق ستريت وول تأهلت هل: "بعنوان

 ابن اقتصاد( يف كتاب هلا بعنوان )نابليوين لووريتا( اإليطالية وأشارت الباحثة
 أن وأضافت .الغريب االقتصاد إنقاذ يف ودوره اإلسالمي التمويل أمهية إىل )آوى

 حتطيم بعد اإلسالمي التمويل بفضل إليه التوصل ميكن املالية األسواق يف التوازن"
 أن" :نابليوين ورأت ،"باإلرهاب اإلسالمي االقتصاد يشبه الذي الغريب التصنيف
 :أن وأوضحت ".الكوين املال عامل يف ديناميكية األكثر القطاع هو اإلسالمي التمويل

 ايار فمع ة،الغربي للبنوك املناسب البديل تصبح أن ميكن اإلسالمية املصارف"

                                                 
  .، مرجع سابقالعامل اقتصاد تنقذ الشريعة )١(
  .العامل، مرجع سابق اقتصاد تنقذ الشريعة )٢(
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 املصريف النظام فإن املتحدة الواليات يف القروض وأزمة األيام هذه يف البورصات
  . )١("عميقة جذرية حلول إىل وحيتاج تصدعاً يظهر بدأ التقليدي

  ..وأخيراً
فلتطبق ما  الوضعية راغبة عن احللِّ اإلسالمي هلذه املشكلةاألنظمة إذا كانت 

من أصدق الشاهدين  من احللول الوضعية نافعاً، والواقع ، وما أظن حالًبدا هلا
ومن أراد أن جيرب فليفعل، فالتجربة خري برهان، ولكن علينا الصرب  .على ما أقول

  !!واالنتظار سنني بل عقوداً لتقييم جناح أي جتربة أو فشلها
ليعلم أهل التجارب االجتماعية أنَّ اإلنسان ليس عبداً ألهوائهم وأنَّ و

الشعوب ليست حقوالً لتنفيذ أفكارهم وتطبيق جتارم، فهي ليست كالتجارب 
التجريدية اليت تستهلك ورقة وقلماً وقليالً من الوقت واجلهد الذهين، أو 

إنَّ جتارم . كالتجارب العلمية اليت يكفيها خمرب وبعض األدوات لتحصيل النتائج
ها وقضيضها، وتسترتف من تستهلك أمماً بأكملها، تقضي على شعوب بقض

الطَّاقات واإلمكانيات ما يعجز العقل عن إحصائها، وتصرف من الزمن عقوداً بل 
وغالباً ما يتخلَّى أصحاب هذه التجارب عنها وينبذوا وراء ظهورهم . قروناً

فعل أصحاب  اخملِّفني معها شعوباً مسحوقة وأمماً تائهة وإمكانات ضائعة، كم
ويف رقبة من سيعلَّق . ، فهل يعقل أن يكفيهم االعتذار إىل الناس؟التجربة الشيوعية

. ماليني القتلى واملفقودين وذويهم وإىل من سيلجأ ماليني املشردين واملضطهدين؟
إا املسؤولية اليت مل حيسب أولئك هلا . ومن سينقذ ماليني املسحوقني املستعبدين؟

نعم إا املسؤولية . تدربوا على حتمل أعبائهاحساباً، وال تربوا على محلها، وال 
اليت ما عرفها على حقيقتها إال املؤمنون، وما جتلَّت يف أكمل وجوهها وأى 

                                                 
  :نج الفرنسيةوالعامل، صحيفة تشال اقتصاد تنقذ الشريعة )١(

 www.challenges.fr/magazine/0135.16203/reactions.html?limit1  
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حللها إال يف ظلِّ نظام اإلسالم، كيف ال، وقد رسخ الدين هذا املفهوم يف نفوس 
يت جاءت يف ذلك، وما أكثر اآليات واألحاديث ال. املؤمنني وجذَّرها يف قلوم

ولَتسأَلُن (: وقال أيضاً، ]٢٤:الصافات[ )وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ(: قال اهللا عز وجلَّ
  . ]٩٣:النحل[ )عما كُنتم تعملُونَ

صحابته على هذا املبدأ الذي جيب أن   صىل هللا عليه وسمللقد ربى رسول اهللا 
تمع وتقوميمت  بىن عليه اول، فأحيت هذه التربية ضمائرهم وقوعلى أساسه الد

سلوكهم، فسجل هلم التاريخ أروع األمثلة وأنبلها، وها هو ذا فاروق هذه األمة 
الذي فتح املشرق واملغرب ودانت له األرض فمألها عدالً وإنصافاً وقد شهد له 

ما أكثرها، ورغم كلِّ وما أشهر مواقفه اليت تدلُّ على ذلك و. بذلك حىت أعداؤه
ليت أم عمر مل تلد عمر ليتها كانت : (ما قدم وكلِّ ما بذل وما فعل كان يقول

: ، وهو الذي قال عندما أشري عليه بأن جيعل اخلالفة يف ابنه عبد اهللا)عقيماً
لو : (، وهو الذي كان يقول)حبسب آل اخلطَّاب أن يعذَّب منهم رجل واحد(

). الفرات لسألين اهللا عنها لم مل تصلح هلا الطريق يا عمرتعثرت شاة على شاطئ 
وهكذا رباهم ففهموا اإلمارة   صىل هللا عليه وسملنعم هكذا علَّمهم خري معلِّم 

مسؤولية عظيمة، وحماسبة دقيقة إلميام باحلساب احلق واجلزاء العادل، ومل 
فمىت سيعود هؤالء إىل . ناسا مغامن ومكاسب واستكباراً وتسلُّطاً على الهيفهمو

صوا لشعوم ويصلحوا لخومىت سيحسون مبا عليهم من مسؤولية في. رشدهم؟
هل هناك من وجه للمقارنة أو من نقطة للِّقاء بني الذين رباهم اإلسالم ف. أحواهلم؟

على اإليثار وحب اخلري للناس واحلرص على املصلحة العامة ففتحوا بالعدل 
محة البالد، وأنشؤوا باإلميان والعلم واألخالق أعظم احلضارات، وبني الذين والر

على ما ترونه اآلن منهم وتسمعونه عنهم من حب والنفعية ربتهم املبادئ الوضعية 
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الذَّات الذي أدى م إىل التسلُّط على الناس وظلمهم وأكل أمواهلم بالباطل 
  . )١(م وأعراضهم؟والتنكُّر حلقوقهم واستباحة دمائه

  ..درس مستفاد للعاملين في المصرفية اإلسالمية
 ابتكار إىل بركبها امللتحقني الربويني عن املنبثقة اإلسالمية املالية اهلندسة تسعى
. العصر فقهاء أغلب من احملظور املصريف بالتورق التوسع على تعتمد مالية أدوات

آلمر بالشراء وهي باألصل رخصة إضافة إىل التوسع يف تطبيق صيغة املراحبة ل
وتركوا العمل بالعزمية وهي باملشاركة واملضاربة والسلم واالستصناع وغريها من 

  .الصيغ الفاعلة يف االقتصاد
 اهلندسة وحاجةمن جهة،  التقليدية املالية اهلندسة سهولة ذلك يف والسبب

 ،حيبذونه ال امم ذاوهمن جهة ثانية،  الشريعة علوميف  عمق إىل اإلسالمية املالية
   .بسرعة مرحبة أساليب عن لبحثهم نظراً القصري املدى يف خاصة

مصري ومآهلا هو إن هذه الصيغ املتبعة تؤدي إىل التوسع يف الدين ومصريها 
  .واملآل املخزي السيئالصيغ التقليدية من حيث األثر 

ها املصارف فإذا كان العامل يرتقب اخلالص باالقتصاد اإلسالمي ومؤسساته ومن
اإلسالمية فعلى املصرفيني امللتحقني بالركب اإلسالمي أن يتقوا اهللا يف أمتهم وأن ال 

  .يكونوا وسيلة نبذ له، وليعلموا أن اهللا سائلهم وحماسبهم حساباً شديداً
لْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين قُ( :اللهم ال جتعلنا ممن وصفتهم بقولك

ذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ الَّ} ١٠٣{أَعماالً
أُولَئك الَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم ولقَائه فَحبِطَت أَعمالُهم فَلَا نقيم } ١٠٤{صنعاً

ؤهم جهنم بِما كَفَروا واتخذُوا آياتي ذَلك جزا} ١٠٥{لَهم يوم الْقيامة وزناً

                                                 
  .٤٠-٣٦للمؤلف، مشكلة البطالة وعالجها يف اإلسالم، مرجع سابق، الصفحات  )١(
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  . ]١٠٦- ١٠٣:الكهف[ )}١٠٦{ورسلي هزواً
إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَانت لَهم (: واجعلنا اللهم ممن قلت فيهم

 )}١٠٨{عنها حوالًخالدين فيها لَا يبغونَ } ١٠٧{جنات الْفردوسِ نزالً
  .]١٠٨-١٠٧:الكهف[

  وآخر دعوا�ا أن احلمد  رب العاملني
  م١٢/١٠/٢٠٠٨املوافق  ـه ١٢/١٠/١٤٢٩محاة بتاريخ 
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