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تكمن أسباب العاصفة التي هبت مؤخرا على االقتصاد العالمي، في طبيعة النظام االقتصادي 

المطبق في الدول الغربية. ودعنا نبدأ بتلخيص أهم مالمح هذا النظام. أوالً: هو نظام يعتمد 

لحرية االقتصادية األهمية القصوى في كافة القطاعات، وثانياً يعتمد على أسس على إعطاء ا

إقراضييية في توعيا الموارد المالية. وثالًاً، يركا التعامف في أسييواقم المالية على الت ار  في 

المخاطر، أو ما يسييييميم الفقعاء عقود الغرر، التي تلييييم المسييييتقبليات والمشييييتقات و يرها. 

ن اسيييييتخدام تلق العقود، يسيييييمح في األسيييييواك ببيا ما ال يملق، وربح ما ال ورابعا، لكي يمك

 .يلمن، وبيا الديون

هذه المالمح األربعة هي السييبا الرسيسييي وراء العواصيي  التي تصيييا االقتصييادات الغربية 

بصييييييور  متكرر  ومتاايد  بين فتر  وأخرى. ودعونا نشيييييير  لماما تكمن المالمح األربعة 

 .وراء المشاكف المتكرر  التي تتاايد في حدتعا لالقتصاد الغربي

أوالً، من حيث إعطاء الحرية االقتصييييادية األولوية القصييييوى، فؤن ملق يؤدي من ناحية إلى 

ضيييع  إءراءات التليييبيق والرقابة في االقتصييياد، ويفتح بابا أوسيييا النحرافات األسيييواك، 

ناحية أخرى،  البا ما يتليييياءل خاصيييية في م االت االحتكار والمليييياربات القمارية. ومن 

االهتمام بالعدالة االءتماعية، وتلع  أ راضعا، بحيث تقتصر على م رد إبقاء الفقير على 

قيييد الحيييا ، دون إعيياد  توعيا حقيقي للًرو  بين األ نييياء والفقراء. وهييذا يعر  الم تما 

 .ستارلصراعات اقتصادية وسياسية بعلعا ظاهر، وأكًرها يتفاقم ببقء وراء األ

ثانيا، أن االعتماد على األسيييس ااقراضيييية في تخصييييص الموارد المالية، يؤدي إلى إعطاء 

المالء  المالية الدور األول في تخصيييييص الموارد، بدال من ال دوى االسييييتًمارية. وبالتالي، 

فؤن المصييارو والمؤسييسييات المالية سييوو تقوم بنشيياطعا التمويف عن طريق ااقرا ، أي 

ل عملية التمويف تقديم القر و  بفاسد ، وتت نا التمويالت السييييلعية والمشيييياركات. وهذا يحو 

لة على مالء   حا هذه ال مام المقر  في  ءف، وينصيييييييا اهت قد آ ناءا بن قد  إلى م رد بيا ن

المقتر ، وليس على قدرتم على السداد، التي ترتبق بعاملين: األول ءدوى استخدام األموال 

، والمالء  من ناحية أخرى. فيتم التركيا على العنصيييييير األخير وربحيتم المتوقعة من ءانا

بدرءة أكبر، وإهمال العنصيير األول، وهو ءدوى اسييتخدام األموال المقترضيية. ويؤدي ملق 

األسيلوب إلى تحول المصيارو إلى مؤسيسيات وسياطة مالية، تقتر  شأي تشيتري النقد  من 

 .نقد  بفاسد  أعلى للمتمولينال معور بفاسد  ربوية، ومن ثم تقرضم شأي تبيا ال

ثييالًييا، من المفعوم بييداء  أن المتيياءر  تكون في السييييييلا والخييدمييات، أو في حقوك ملكييية 

لموءودات فعلية وموءود ، كاألسيييعم مًال، أو في موءودات موصيييوفة في الذمة، كصيييكو  

. تفي طاسرات تحت التصيينيا، وتمًف كال األداتين حقوقا على المشييا  في موءودات الشييركا

باسا، أو  تدا  الت ار  في  ير المملو  لل حا خطيرا عند اب حا من ولكن االقتصييييييياد الغربي ن
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الموءود أصال. هذه العقود التي تشمف المستقبليات والمشتقات مصممة للت ار  في المخاطر، 

 أو بمعنى آخر المقامر . فالمتعاملون في تلق العقود يقامرون على األسعار في المستقبف، 

ساليا المستخدمة في هذا الم ال البيا القصير، والشراء الطويف، وتجءيف البدلين في ومن األ

شأو ما يسييمى عرفاً بالبيا على المكشييوو  يعني أن  (short selling) البيا. فالبيا القصييير

يقامر الباسا على انخفا  سييييعر األسييييعم، ومن ثم يبيععا اأن شدون أن يملكعا  على أمف أن 

د انخفض عندما يحين وقت تسليمعا، وبالتالي يشتريعا بسعر أرخص مما با  يكون سعرها ق

سلمعا  سعر أعلى وت شتراها ب سم من يكون قد ا بم، ويكسا الفرك، الذي يخسره في الوقت نف

فعو ينصيييا على قيام المشيييتري  (long purchase) وهي أقف سيييعرا. أما الشيييراء الطويف

يشييتريعا بقر  ربوي، على أمف أن يبيععا بسييعر  بالمقامر  على ارتفا  سييعر األسييعم، بجن

أعلى في المسيييتقبف، ويكون مكسيييبم الاياد  في السيييعر، التي يكون قد خسيييرها من باععا قبف 

ارتفا  األسعار. وفي الغالا يرتبق الشراء الطويف بالقرو  التي تقدمعا المصارو مباشر  

سماسر  للتمويف الربوي ل اء أو هامش من  شراء أو من خالل ال ثمن البيا، ولذلق يسمى بال

أو التعامف على العامش. ويتم الكًير من التعامف على أسييام مسييتقبلي، بجن يدخف أطراو في 

عقود بيا يؤءف فيعا دفا الًمن وقبض السييييلا إلى أءف مسييييتقبف. وتؤدي تلق العقود القمارية 

، مقابف ربح من إلى خسييار  من با  ثم ارتفعت األسييعار ومن اشييترى ثم انخفلييت األسييعار

 .با  ثم انخفلت األسعار ومن اشترى ثم ارتفعت األسعار

وهكذا تنبني األسييييييواك على ترتيبات قمارية تحيلعا إلى قاعات قمار، تسييييييتقطا األموال من 

أنشييطة إنتاا السييلا والخدمات، إلى نشيياط مشييبوه، يعتمد على محاولة الحصييول على مكسييا 

على حسيييياب طرو آخر. ومن الغريا أن األسييييواك سييييريا بالمقامر  على ات اه األسييييعار 

العالمية المنظمة تقودها قلة من المتخصصين الذين يدرسون األسواك بعناية، ويحسنون عاد  

سبين في المقامر . وتقابلعم كًر  من  القيام بمقامرات محسوبة، وبذلق يكونون في الغالا الكا

وراء الر بة في تحقيق الكسييييا  ال معور من  ير المتخصييييصييييين، الذين ين رفون كالقطيا

 .السريا، وهم في الغالا الخاسرون في المقامر 

رابعا، أنم من الواضييييييح أن تلق المعامالت القمارية في أسييييييواك السييييييلا والمال تعتمد على 

رخصيتين تجصيف كف منعما في تلق األسيواك، األولى بيا ما ال يملق، أي أن الباسا يبيا سيلعة 

والًانية، بيا الدين، أي أن الباسا يكون لم دين على طرو آخر، فيقوم ال يملكعا وال ينت عا، 

ببيعم في السييييييوك. وهذا ي عف المعامالت أقرب إلى الوهم وأبعد عن الحقيقة من المعامالت 

الفعلية التي ت ياها الشييريعة والتي يتم فيعا تقابض البدلين: كما في البيا المطلق الذي يتم فيم 

البدلين: السييلا مقابف الًمن في الحال. أو قبض أحدهما وتجءيف اأخر  تسييليم واسييتالم كف من

كما في البيا بًمن آءف حيث يتم تسيييليم السيييلا ويؤءف قبض الًمن، أو حيث يع ف دفا الًمن 

 . ويؤءف تسليم السلا، كما في بيا السلم

دات نأما بيا الديون فمصيييبة أخرى، فباعتراو المتخصييصييين، تكون أسييواك الديون أو السيي

أكبر مصييدر للعاات االقتصييادية وما يسييمى العدوى. فسييوك الديون بطبيعتعا يسييعف الدخول 

فيعا بشيييراء السيييندات الذي يمكن أن يتم في لحظات، كما يسيييعف الخروا منعا عن طريق بيا 

السييييندات. وعندما تت م التوقعات إلى سييييوء األحوال في بلد ما، تخرا منم األموال معرولة، 

ءعا مشيييابعا لاعصيييار الذي يعصييي  باقتصييياد تلق الدولة. فتنعار مؤشيييراتعا مما ي عف خرو

 .االقتصادية بسرعة مذهلة، وتنتقف العدوى إلى الدول التي ترتبق اقتصاداتعا بالدولة المصابة



ومن الع يا أن ح م الت ار  في الديون شأو السندات  أصبح يفوك ح م اانتاا البشري من 

حيث يبلغ ح م التعامف في الديون في األسييواك المالية العالمية ما السييلا والخدمات بمراحف، 

يايد على أل  مليار دوالر يوميا، بينما يصف اانتاا العالمي من السلا والخدمات إلى بلعة 

وثالثين أل  مليار في العام الكامف. ومن المقبول عامة أن يكون القطا  السييييييلعي حيث يتم 

أكبر بكًير من القطا  المالي، بحيث يكون مكان القطا  المالي  إنتاا وتبادل السلا والخدمات

بمًابة مكان الذيف من الكلا، الذي يعا ميلم، دون أن يعتا باهتااع الذيف. ولكن التعامف في 

األسييييييواك المالية ءعف الذيف يفوك الكلا في ح مم وحركتم، أي أن الذيف يعا الكلا وليس 

 .العكس

الباب الواسيييا الذي دخلت منم األعمة األخير . فقد قامت البنو  ولقد كانت سيييوك الديون هي 

األمريكية بتقديم قرو  لماليين األمريكان لغر  شييييييراء مسيييييياكن. وكانت تلق القرو  

ملييييييمونة بالعقارات التي يسييييييكنونعا أو يملكونعا والتي تم رهنعا. ثم بعد ملق قامت البنو  

العقارية، بعد أن أعادوا تقييم العقارات بسعر بؤ راء أصحاب المساكن بؤعاد  تمويف الرهون 

أعلى مما بيعت بم. وبذلق حصييييييف مال  العقارات على المايد من القرو  دون ما يايد ما 

لديعم من عقارات. وبذلق أصبحوا أكًر عرضة للوقو  في شرا  ااعسار. وفي العاد  تقوم 

ي ما  وفاني ماي، على مؤسيييسيييات متخصيييصييية بالتجمين على تلق الديون، من أكبرها: فريد

أسييام أن أقسيياط التجمين سييوو تايد على الديون التي يفشييف أصييحابعا في السييداد، وبالتالي 

تحقق تلق المؤسيييسيييات أرباحا كبير . ونظرا لسيييعولة بيا الديون، فقد قامت البنو  األمريكية 

لعديد بشراسعا ابت ميععا في حام وإصدار سندات مقابلعا، ثم بيععا في األسواك المالية. وقام 

من البنو  في أنحاء المعمور ، على أسييييام أنعا ديون ملييييمونة بعقارات ومؤمن عليعا من 

 .قبف مؤسسات عمالقة

ومن طبيعة الديون الربوية عدم القدر  على االسييتمرار، بمعنى إما أصيييا المدين بااعسييار، 

ا أعيدت ءدولة وتجخر في سييييداد قسييييق من القر ، تفر  عليم فواسد تجخير مليييياعفة، وإم

لدين، وبالر م اسييييييتمرار  تالي يايد ح م ا يم رسييييييوم إعاد  ال دولة، وبال لدين، عادت عل ا

المقتر  في السداد، فؤن الدين ال يختفي وال ينتعي. بف قد يدفا المدين عد  أمًال أصف الدين 

د سدا دون أن يتمكن من سداده. وهكذا كان من المحتم أن يؤدي إعسار ال يتمكن الكًيرون من

 .ما عليعم من مستحقات الديون العقارية

ولقد كان واضحا منذ البداية أن المقترضين من أصحاب العقارات قد  رر بعم، ووضعوا في 

موضيييييا ال بد وأن يؤدي بالكًير منعم إلى ااعسيييييار. وءاءت الطامة الكبرى عندما تبين أن 

مة ر المقترضييييييين، أو للمبالغة في قياأل لبية العظمى لتلق الديون  ير قابلة للسييييييداد، إما لفق

 العقارات المرهونة كلييييمان، أو كليعما. وبذلق اشييييتعرت تلق الديون باسييييم الديون الردي ة

(subprime debt). 

ولما كانت البنو  التقليدية تسيييييتقطا الوداسا على هي ة قرو  مليييييمونة السيييييداد بجصيييييلعا 

على اللييييييمانات الموءود ، فقد  وفواسدها، بينما تقر  تلق األموال قروضيييييييا يعتمد ردها

وءدت البنو  التي قدمت القرو  العقارية نفسيييعا في مجعك شيييديد، حيث من المطلوب منعا 

أن تقوم برد الوداسا وفواسدها، ولكنعا ال تستطيا تحصيف ما عليعا من ديون. كما أن الشركات 

داد من موارد للقيام بسالتي ضمنت تلق الديون، وءدت أن قيمة الديون الردي ة تفوك ما لديعا 

ما عليعا من ضيييمانات. وبذلق أصيييبح كف من البنو  المقرضييية وشيييركات ضيييمان القرو  



العقارية معدد  باافالم. وهذا شييييييء خطير يمكن أن يعدد النظم المصيييييرفية في البالد التي 

ن يتورطت بنوكعا في تقديم الديون العقارية أو شييراسعا. فالخطور  تكمن في حال تقدم المودع

لسييييييحا وداسععم ما عدم تمكن البنو  بردها. وإما حدأل ملق ألحد المودعين، هرول بقية 

المودعين في البنق لسييييييحا وداسععم خوفا عليعا. وإما انتشيييييير خبر إفالم بنق واحد هرول 

 .المودعون إلى بقية البنو  لسحا وداسععم فينعار النظام المصرفي كلم في الدولة

مة األمريكية من تقديم دعم سييييييخي لمؤسييييييسييييييات ضييييييمان الديون ونظرا لما قامت بم الحكو

العمالقية، مًيف فرييدي ميا  وفياني مياي، ولكبرى البنو  التي أنشيييييييجت تليق اليديون، وألن 

الحكومات الغربية سوو تحذو حذو الحكومة األمريكية، فؤنم يحق لنا أن نسجل هف هذا الدعم 

 مشكلة التي تكمن وراء األعمة؟كان إءراء حكيما؟ وإما لم يكن كذلق، فكي  نحف ال

المشييييكلة تكمن في ع ا المقترضييييين، ومعظمعم من صييييغار المدخرين الذين حصييييلوا على 

قرو  تفوك قدرتعم على السييداد، ولم يقم الكًيرون منعم باسييتخدام األموال المقترضيية فعال 

ذلق، . ولفي تمويف نشاط اقتصادي يايد دخولعم وثرواتعم، بما يمكنعم من سداد ما اقترضوه

فمن المنطقي أن يكون الحف بمسيييياعد  هؤالء المقترضييييين مباشيييير  على سييييداد ديونعم عن 

طريق إعفاسعم من كافة الفواسد وإعاد  ال دولة دون عياد  في قيمة الدين، أو إعفاسعم من ءاء 

من أصيييييف الدين وفواسده. أما شيييييراء الشيييييركات وإنقامها فعو يعنى مسييييياعد  الداسنين وليس 

ن. بمعنى أن الشييييركات التي قامت بتقديم القرو  أو بلييييمانعا سييييوو تحصييييف على المديني

أموال إضيييافية لمنععا من اافالم، ولكنعا سيييوو تسيييتمر في مطالبة المقترضيييين بالسيييداد، 

وتتمادى في بيا عقاراتعم لتحصيييف ما يمكن تحصيييلم من الديون. بينما ن د أن المقترضييين، 

ر أوضيييياععم المالية، وتنخفض مشييييترياتعم من السييييلا وهم بالماليين، سييييوو يسييييتمر تدهو

 .والخدمات، مما يؤدي باالقتصاد إلى ركود محقق

وقد يدعي البعض أن مسييياعد  شيييركات ااقرا  وضيييمان القرو  يسييياعد على اسيييتمرار 

القطا  المصيييرفي على االسيييتمرار في ااقرا ، وأنم إما توق  ااقرا ، فسييييحف الكسييياد 

سسات المالية بصفة عامة، ومعما قامت بم الدولة من إءراءات، سوو باالقتصاد. ولكن المؤ

تخفض نشييييياطعا ااقراضيييييي، بف إن الشيييييق في قيام البنو  بؤخفاء الحقيقة حول ما لديعا من 

ديون سي ة قد أدى إلى انعدام الًقة بين البنو  نفسعا، بحيث ءعلعا تح م عن إقرا  بعلعا 

في أيدي ال معور المقتر ، لكي يسييتمر الطلا على  بعليياً. واألولى إمن أن نلييا األموال

 .السلا والخدمات دون انخفا ، وبذلق نبقى على المحر  األسام للنشاط االقتصادي

ومن المفعوم أن تكون البنو  والمؤسيييييسيييييات المالية الكبير  أكًر قدر  على الحصيييييول على 

ي حيث يكون أ لا الوعراء فالدعم الحكومي، نظرا لما تتمتا بم من قو  سياسية واقتصادية. 

سابقين موي الصلة  سية من رءال األعمال ال سيا أمريكا وكًير من ألعاملين في المؤسسات ال

بمؤسيييسيييات األعمال التي كانوا يعملون فيعا من قبف. كما أن الكًير من مؤسيييسيييات األعمال 

إلى التجثير  افايدعم الحمالت االنتخابية للمرشحين المفللين. ويؤدي ملق في إطار تبادل المن

في القرار السياسي. ولكن كما شرحنا من قبف، ال فرك بين دعم البنو  الكبير  أو الصغير ، 

إم لن يؤدي ملق الدعم إلى حماية االقتصيياد من الركود، وإنما الواءا أن يقدم الدعم مباشيير  

من اافالم  نو للمقترضين، لحمايتعم من اافالم. وبالتالي، تتم تسوية ديونعم بما يحمي الب

من ناحية، كما تستمر قوتعم الشراسية دون تدهور، فتستمر بذلق ع لة االقتصاد في الدوران 

 .من ناحية أخرى



عدى  عدو وال تت ية، ت قة إن الحلول المطروحة لعالا األعمة حلول ءاس كف ث لق نقول ب لذ و

الييدول الغربييية بييؤفالم التعييدسيية المؤقتيية، ولكنعييا ال تحييف األعميية المتفيياقميية، إال إما اعترفييت 

النظام، وفتحت بابا واسييييعا للنقال حول سييييبف إصييييالحم. وهذا شيييييء مقلق لنا نحن العرب، 

الذين لدينا أموال كًير  في االقتصيييياد الغربي، ولذلق يحق لنا أن نسييييجل: أين أموالنا العربية، 

ة، ات الغربيوهف يمكن أن تعود إلينا؟ فعنا  خطر محقق على األموال العربية في االقتصييييياد

سواء أكانت في البنو  األءنبية، أم في األسواك المالية، أم حتى لدى الحكومات الغربية على 

هي ة أمون الخاانة والسيييندات الحكومية. ويختل  الخطر باختالو أسيييلوب توظي  األموال. 

د  سفاألموال لدى البنو  تواءم مخاطر إفالم البنق واحتمال قيام الحكومات بخفض سعر الفا

لمواءعة الكسييياد المنتظر. واألموال لدى األسيييواك المالية تواءم التدهور الشيييديد في أسيييعار 

األسيييعم وسيييوء أداء الشيييركات ما حدوأل الكسييياد. واألموال لدى الحكومات تتعر  لخطر 

خفض أسيييعار الفاسد  وتوقا رفض الحكومات تسيييييف أمون الخاانة والسيييندات الحكومية في 

السيولة. يلاو إلى ملق أن األموال الموظفة حاليا بالدوالر قد يبدو أنعا ظف الشح الساسد في 

قد تحسن وضععا ما تحسن سعر صرو الدوالر. إال أن ملق التحسن ظاهر  مؤقتة وخادعة، 

تتاامن ما األوضييا  االقتصييادية والسييياسييية المتجعمة، وتاول ما تاايد االنفراا السييياسييي 

التغير المنتظر لادار  األمريكية. ومن المعروو أن األموال الذي يتوقا أن تبدو بشييياسره ما 

العربية قد عانت الكًير من الخسييياسر في الماضيييي وهي ما تاال معرضييية للمايد منعا. وهذا 

ية قاهر ، وليس  ياسيييييي يعاع االعتقاد أن تلق األموال قد خرءت من أوطانعا لمبررات سيييييي

 .لمبررات اقتصادية يمكن تفعمعا

لتشييييايم في أسييييواقنا المالية، فعف يمكن أن نسييييتبدل بم قدرا من التفايل؟ يعود واأن وقد عم ا

التشييييييايم الحالي في الدول العربية عامة والدول الخلي ية خاصيييييية إلى االرتباط الوثيق بين 

االقتصييييادات العربية واالقتصييييادات الغربية في أوربا وأمريكا، والتشييييابم شييييبم المطلق بين 

م المصييرفي واألسييواك المالية بين بالد العرب وبالد الغرب، األمر العياكف المؤسييسييية للنظا

الذي يؤدي بالليييييرور  إلى انتقال العلف االقتصيييييادية إلينا عن طريق العدوى ما  يرها من 

 .العلف الًقافية واالءتماعية

ن بالدنييا من تلييق العلييف؟ والواقا أن منظوميية  ولييذلييق فمن الواءييا السييييييؤال: كي  نحصيييييي 

سييالمي بصييفة عامة، ونظام التمويف ااسييالمي كجحد مكونات المنظومة كاو االقتصييادي اا

اعطاسنا مناعة طبيعية، وهذا يحتاا إلى تفصيييييف. ولكي نختصيييير، نركا على نظام التمويف 

 .ااسالمي وكي  يحقق المناعة الطبيعية لبلداننا من األمرا  الدخيلة علينا

 .بلةهذا ما سنحاول ااءابة عليم في الحلقة المق

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/e7757298-09f8-4397-
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 الحلقة الثانية

  3 – 6لتمويف ااسالمي يطر  ريية آمنة للخروا من ااعصار ش

 النظام االقتصادي الغربي معتل وآيل للسقوط واألزمة ال تزال في بدايتها
 62/01/6112النشر:  تاريخ
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تي ات األسيييواك الحارت العقول واألفعام في تحديد األسيييباب ومن ثم الحلول الحقيقية النعيار

ن مت عن فقاعة العقارات، أو ما تعرو بجعمة الرهون العقارية. ور م كًر  الحديث عن 

المحفاات وخطق اانقام، وضييخ األموال إال أن األسييواك باتت ال تسييت يا بشييكف مؤثر لتلق 

الخطق والمحفاات. وكجن فيروم االنعيار يكتسا مناعة ماتية ت اه مختل  محاوالت اانقام 

 ل سد االقتصاد العالمي

المريض. في هذا الخلم يطر  الدكتور معبد علي ال ارحي الخبير المالي المعروو ومدير 

التدريا بمصيييرو اامارات ااسيييالمي ورسيس ال معية الدولية لالقتصييياد ااسيييالمي ريية 

، حلقات 3حول األعمة وأسبابعا ومظاهرها، والمخرا اأمن منعا، عبر دراسة ننشرها على 

 .إيمانا منا بجهمية الطر  وأصالة األفكار التي تستند اليعا الدراسة التالي نصعا

النظام االقتصادي ااسالمي ي علنا في  ير حاءة إلى االستمرار في استيراد نظام اقتصادي 

معتييف، بييف آيييف للسييييييقوط. فييؤما نظرنييا إلى المالمح األربعيية التي سييييييبق أن مكرنيياهييا حول 

الغربية، ن د نقيليعا في النظام االقتصيادي ااسيالمي. أوال: النظام االقتصيادي االقتصيادات 

ااسييالمي يعطي مسيياحة كبير  للحرية االقتصييادية في كافة القطاعات، ولكنم يمنا االحتكار 

وال يت اهف العدالة االءتماعية، ثانيا: يعتمد نظام التمويف ااسييييييالمي على أسييييييس سييييييلعية 

لموارد المالية. ثالًا: أن الت ار  في المخاطر، أو ما يسيييييميم الفقعاء واسيييييتًمارية في توعيا ا

عقود الغرر، محرمة صييراحة، رابعا: أن بيا الديون ال ي وع إال بقيمتعا االسييمية. ولتفصيييف 

 :ملق بصور  مواعية لما قلناه حول االقتصادات الغربية، نقول ما يلي

االقتصييييييادية، فؤنم يتيح مسيييييياحة أكبر ألن تمارم أوال، من حيث االهتمام المعتدل بالحرية 

الدولة إءراءات فعالة للتلبيق والرقابة في االقتصاد، منعا النحرافات األسواك، خاصة في 

م االت االحتكار والمليييييياربات القمارية، فللسييييييلطات الرقابية أن تبيا ما لدى المحتكر من 

سلا بسعر السوك ر ما عنم، منعا الستغالل ال معور. وبالنسبة للعدالة االءتماعية، يعتمد  ال

ااسييييييالم نظاما اعاد  توعيا الًروات يتم تفعيلم دوريا كف عام بما يقلف تدري يا الفروك بين 

الغني والفقير، فنظام الاكا  مًال مبني على إ ناء وليس م رد إطعام الفقير. وبااضييييافة إلى 

 .الاكا ، هنا  نظم لألوقاو والفيء والصدقات و يرها

ثانيا، أن االعتماد على األسس االستًمارية والسلعية في تخصيص الموارد المالية، يؤدي إلى 

إعطاء الكفاء  االقتصادية الدور األول في تخصيص الموارد. فالمصارو ااسالمية ال تقوم 

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/af6dd51c-6df1-41c7-bf4d-24c6690f6a54
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بااقرا ، وإنما تقدم تمويال سييييلعيا أو تمويف بالمشيييياركة والمليييياربة والوكالة. فمن حيث 

سلم حاال مقابف ثمن آءف، أو يحصف على ثمن التموي سلا ت سلعي، يحصف المتعامف على  ف ال

حاالً مقابف تسييييليم آءف للسييييلا. وكذلق يمكن أن يحصييييف المتعامف على الموءودات والمنافا 

والخدمات من خالل صييييييغ ااءار  التشيييييغيلية والتمويلية. وبااضيييييافة، يمكن أن يحصيييييف 

ن طريق المشيييياركة أو المليييياربة أو الوكالة، ولكف منعا المتعامف على تمويف لمشييييروعم ع

أكًر من صيغة. وهكذا فؤن عملية التمويف تصبح أبعد ما يكون عن بيا نقد ناءا بنقد آءف، إم 

ينصيييا اهتمام البنق ااسيييالمي على قدر  المتمول على السيييداد، التي ترتبق بعاملين: األول 

ءيانيا، والمالء  من نياحيية أخرى. ويكون ءيدوى اسييييييتخيدام الميال وربحيتيم المتوقعية من 

التركيا على ءدوى االسييييتخدام بدرءة أكبر. وبذلق فؤن المصييييارو ااسييييالمية هي أبعد ما 

سام الملاربة  تكون عن مؤسسات الوساطة المالية، ألنعا تجخذ الوداسا من ال معور على أ

 .والوكالة، وتستخدمعا في التمويف بجساليا ال تتلمن ااقرا  الربوي

ثالًا، المتاءر  تكون في السيييلا والخدمات وحقوك مباحة أصيييال، باسيييتًناء السيييلا والخدمات 

المحرمة. أما العقود التي تشيييييمف المسيييييتقبليات والمشيييييتقات و يرها مما يسيييييتخدم في ت ار  

المخاطر، فعو ضييييرب من المقامر  المحرمة. وبالنسييييبة إلى األسيييياليا المسييييتخدمة في هذا 

القصيييير يقا في إطار بيا ما ال يملق وهو محرم شيييرعا، وألن الربا محرم  الم ال، فؤن البيا

وهو من أكبر الكباسر، فؤن كف أنوا  الشيييييراء بتمويف ربوي ال ت وع، وهذا يشيييييمف الشيييييراء 

بالعامش. كما ال ي وع أيلا تجءيف كال البدلين في البيا. ومن الواضح أن تطبيق تلق القواعد 

 .لتي تؤدي إلى عدم يق  وراء االختالل االقتصادييحد من الملاربات السي ة ا

ولعذا فؤن األسييواك المالية في ظف نظام التمويف ااسييالمي ليسييت قاعات للمقامر ، وإنما هي 

أسيييواك هادسة يتم فيعا تبادل األدوات المالية بصيييور  نظامية، بعيدا عن الملييياربات المبالغ 

 .ةحًون عن الربح السريا واللقمة السعلة الساسغفيعا، وهي بالتالي ليست مكانا يرتا فيم البا

رابعا، من الواضييييح أنم عندما يقوم بنق إسييييالمي بتقديم تمويف بالمرابحة، أو من خالل البيا 

بًمن آءف، فؤن الدين الناءم عن ملق التمويف ال يمكن بيعم. والسبا في ملق أن الشريعة تمنا 

ذا ينفي الغر  األسييياسيييي من وراء بيا الدين بيا الدين بًمن يختل  عن قيمتم االسيييمية، وه

وهو بيعم قبف موعده مقابف التناعل عن ءاء منم شخصم أو حسم الديون ، أو بيعم باياد  عن 

قيمتم االسييمية نتي ة ألنم كان قد انعقد بسييعر فاسد  أعلى من سييعر الفاسد  السيياسد في السييوك. 

للت ار  في الديون على نسيييق سيييوك  وبالتالي، ال يؤسيييس التمويف ااسيييالمي سيييوقا متكاملة

السييييييندات حاليا. وبذلق يكون قد انتفى تماما أكبر مصييييييدر لالختالل االقتصييييييادي والعدوى. 

تداول  ناه من قبف من أن  ية، فيما قل ويتلييييييح دور التعامف الربوي في إحداأل األعمة الحال

ما ألمحنا إلى أن الديون في أسواك عالمية منظمة هو مصدر معم لعدم االستقرار والعدوى. ك

نظام التمويف الربوي، على خالو نظام التمويف ااسييييييالمي، نظام  ير قابف لالسييييييتمرار، 

ونقول أيلييييييا إنم نظام مفكق و ير متماسييييييق. وهذا من أسييييييباب الوقو  المتكرر في حفر 

 .األعمات االقتصادية. وتحتاا تلق المالمح الًالثة لبعض اايلا 

لتبادل الديون، فؤن ملق يفسيييييح الم ال لما يسيييييمى األموال  فمن ناحية وءود أسيييييواك منظمة

السييياخنة، وهي ريوم األموال التي تبحث عن الربح السيييريا، فتدخف في سيييوك الديون في 

دولة معينة بسييعولة وفي وقت قصييير، سييعيا وراء أسييعار فاسد  أعلى. وحين ذ يتحسيين سييعر 

تشييار  الدول األخرى التي ترتبق صييرو عملة الدولة، وتنتعش فيعا األحوال االقتصييادية. و



اقتصييياداتعا بتلق الدولة في االسيييتمتا  بذلق االنتعال. وعندما تتغير توقعات أصيييحابعا حول 

ات اه أسييعار الفاسد ، تعرول إلى دول أخرى، وبالتالي تتر  الدولة األولى في حالة يرثى لعا، 

عدوى  قف ال عا االقتصيييييييادية. وتنت كدر أحوال عا، وتت عار عملت لدول المرتبطة فتن بالمًف إلى ا

اقتصيياديا بعا. ولذلق فتداول الدين، الذي هو قاعد  أصييلية من قواعد التمويف الربوي مصييدر 

كبير لالختالل االقتصادي والعدوى. ويالحظ أن التمويف ااسالمي ال يسمح كما قلنا من قبف 

 .مامابتبادل الديون في سوك منظمة، وبذلق ينتفي مصدر االختالل والعدوى ت

أما عدم قدر  نظام التمويف الربوي على االسييييييتمرار، فؤن قيمة الدين في هذا النظام ال تحدد 

في الماسة مقسيييييطة على خمس  01سيييييلفا. فمًال يقتر  فرد مليونا من الدراهم بسيييييعر فاسد  

سنوات. فؤن قام بالسداد في الموعد، فبعا ونعمت. أما إما تجخر في سداد أحد األقساط، فتفر  

ليم فواسد تجخيرية قد تصيييف إلى ضيييع  سيييعر الفاسد  األصيييلي أو تايد، كما أن فتر  السيييداد ع

تطول، وبالتالي تايد قيمة المديونية. وفي هذه الحالة ي د المقتر  صييييعوبة في السييييداد. أما 

إما تكرر تجخيره عن السييداد، فؤن الفواسد التجخيرية تايد وفتر  سييداد الدين تطول أكًر وأكًر. 

يدخف المقتر  في فخ المديونية، بحيث ال يسيييييتطيا الفكا  طوال حياتم. وقد يليييييطر  وهذا

الكًير من المقترضيييييين إلى إعالن إفالسيييييعم للتخلص من ديونعم. وهذا يكل  البنو  الربوية 

الكًير، وقد يؤدي إلى إفالم بعض البنو  وتسييياقطعا واحدا بعد آخر. وعندما تتفاقم مشييياكف 

، ت د البنو  الربوية نفسعا في مجعك ال تستطيا الخروا منم إال بمعونة مديونيات المتعاملين

 .الحكومة، أي على حساب دافعي اللراسا المغلوبين على أمرهم

سلعي بالمرابحة والبيا  أما في ظف التمويف ااسالمي، فؤن الديون التي تترتا على التمويف ال

وإما حدأل إعسيييييار ألسيييييباب خارءة عن بًمن آءف ال يمكن عياد  قيمتعا بحال من األحوال، 

لذين يتظاهرون  إراد  المدين، فتتم إعاد  ءدولتعا دون أية عياد . أما المدينون المماطلون ا

بااعسييار وهم قادرون على السييداد، فتفر  عليعم  رامات توءم حصيييلتعا ألعمال الخير، 

 .إم ال ي وع أن تستفيد منعا البنو  ااسالمية

ماسيييق نظام التمويف ااسيييالمي وتفكق النظام الربوي، يمكن أن نشيييبم ولكي نشييير  أسيييباب ت

التمويف ااسييييييالمي بالمباريات ال ماعية التي يشيييييييار  فيعا كف فرد، وال يعتم أحد بم رد 

المشييياهد . فمن ناحية، يشيييار  المودعون من أصيييحاب األموال المصيييارو ااسيييالمية في 

ا ومدى تحقيقم للن ا . وتشيييار  المصيييارو المخاطر المرتبطة باختيار االسيييتًمار المناسييي

 .ومؤسسات التمويف بدورها في المخاطر التي يتعر  لعا مستخدمو األموال

وهكذا تتوع  المخاطر على عدد أكبر وأكًر تنوعا من األفراد موي الصلة بعملية االستًمار، 

ر. وتؤدي كما أن المشييييييياركة في المخاطر يقابلعا في نفس الوقت مشييييييياركة في اتخام القرا

المشييياركة في المخاطر  على نطاك واسيييا، إلى توعيا المسيييؤولية، بحيث ال تًقف كاهف أحد 

يا الفرد منعا أخ ، واعتماده على  يره أكبر، ويصييييييبح  تالي يكون نصيييييي دون أحد، وبال

االقتصيييياد الوطني أكًر تماسييييكا، ألنم قد صييييار أكًر قدر  على مواءعة الصييييدمات دون أن 

 .ذه هي الميا  الخامسةتصيبم في مقتف. وه

أما التمويف الربوي، فعو أشبم بمباريات النظار ، التي تنشق فيعا م موعة قليلة من الالعبين 

المحترفين داخف الملعا، ويكتفي الحشيييييييد الكبير بمتابعة اللعا من الخارا. فالمصيييييييارو 

قدم والمؤسيييسيييات المالية تجخذ من أصيييحاب األموال قروضيييا مليييمونة األصيييف والعاسد، وت

لمسييييييتخدميعا قروضييييييا مؤمنة برهون وضييييييمانات. وهكذا تتر  المخاطر  ليتحملعا قلة من 



مسييتخدمي األموال. وبالتالي يصييبح االقتصيياد مفككا، ألن الكًر   ير معنية بما يحدأل للقلة. 

وعندما تواءم المصارو والمؤسسات المالية التقليدية صعوبات من أي نو ، ال ن د أحدا من 

دها، ألنعم ال يشييياركون في اتخام القرار، وبالتالي ال يشييياركون في المخاطر. ال معور يسيييان

ولعذا فبم رد أن تلو  في األفق مقدمات مشييكلة ما، تبدأ تلق المؤسييسييات في التسيياقق، حتى 

 .ينفرط عقد النظام بجكملم، ما لم تتدخف الحكومة لٌانقام قبف فوات األوان

و  إلى وءوب أن تتبنى الدول العربية نظام التمويف وبالطبا، فؤن هذا التحليف يشيييييير بوضييييي

ااسالمي فورا ودون تجخير، ولكن قد يرد على ملق بجن الخطر الذي يتعددنا يعود إلى انعيار 

أسييييعار النفق، وليس إلى التمويف الربوي بالذات. ولكن إما كان من الممكن القول إن أسييييعار 

قد انعارت في بداية األعمة. فنحن ال ننسييى أن النفق قد انخفلييت، فؤنم يصييعا أن نقول إنعا 

ت اوع أسعار النفق حاءا الماسة دوالر للبرميف كان بسبا الملاربات التي ارتبطت بالقالقف 

السييياسييية في منطقتنا العربية، والتي تاايدت حدتعا ما احتالل العراك. وال بد أن نوضييح أن 

ك، األسعار التي يتم التعامف عليعا في السو األسعار المعلنة والتي ارتفعت قبف األعمة، ليست

سليمم. أما األسعار  سعار تعاقدية تختل  باختالو نو  النفق وشروط ت فالدول النفطية تبيا بج

سود في األسواك مًف سوك نيويور   سعار التعامف في العقود المستقبلية التي ت المعلنة فعي أ

ت فقف المقامرون في السوك. ولذلق ن د للسلا، وهي أسعار يتعامف بعا الملاربون، وإن ش 

 21أن متوسيييق األسيييعار التي باعت بعا دول الخليا نفطعا خالل عام سيييابق من اأن تقارب 

دوالرا. وهو رقم ال يبتعد كًيرا عن السييعر السيياسد في أسييواك العقود المسييتقبلة بعد أيام قليلة 

بم الكسيياد الذي تيقن الكًيرون أنم من اندال  األعمة. أما انخفا  أسييعار النفق بعد ملق، فسييب

 .آت ال محالة، فعو نتي ة األعمة وليس سببا لعا

ولذلق مصييييدر الخطر الحقيقي يكمن في الكسيييياد المتوقا، الذي يمكن أن يؤثر في صييييادرات 

الدول العربية دون تمييا، بما في ملق انخفا  الطلا على النفق. كما أن انخفا  حصيييييييلة 

سييييوو يقلف من تدفقات المعونات التي تقدمعا هذه الدول لشييييقيقاتعا صييييادرات الدول النفطية 

العربية، وبالتالي تاداد معانا  ال ميا. فالعدوى التي سيييوو تجتي، سيييوو تكون بفعف الكسييياد 

 .وما يصاحبم من تدهور

وهنا  أسييي لة أخرى تًار حول نفس الموضيييو ، منعا ما يتصيييف بدوافا البنو  األءنبية التي 

 .عا في الخليا، ومنعا ما يتصف بجوضا  األسواك المالية في بالدنا و ير ملقتفتح فروعا ل

فما هي دوافا البنو  العالمية من وراء فتح فرو  لعا في بالدنا؟ تكمن دوافا تلق البنو ، في 

سييببين رسيسيييين. السييبا األول أن خصيياسص المنطقة الخلي ية تختل  عن مًيالتعا في الدول 

خلي ية مصييدر  لرأم المال، كما أنعا تسييتورد العمالة  ير العربية بكًافة. الغربية، فالدول ال

وبالتالي تعمف البنو  العالمية على اسيييتقطاب ريوم األموال من الخليا إلى البلدان األخرى 

واالسييييييتفاد  من الفواسد والعموالت التي ت نيعا من ءراء الوسيييييياطة بين أصييييييحاب ريوم 

في الدول األخرى. كما تسييتفيد أيلييا من خدمة العمالة  ير  األموال في الخليا والمقترضييين

العربية في م االت تحويف األموال واسييييييتًمارها. والسييييييبا الًاني هو اكتشييييييياو التمويف 

ااسييالمي ور بة المواطنين العرب والمسييلمين الذين يعيشييون في دول الخليا في االسييتفاد  

ق البنو  إلى تصميم منت ات مالية إسالمية من خدمات ملق التمويف. ولذلق يعمد الكًير من تل

 .بمساعد  الخبراء المسلمين، ثم تسويقعا في الخليا



ولكن إما لم تكن لدينا مشييكلة الرهون العقارية، فلماما تعاني أسييواقنا المالية من مًف ما تعانيم 

الخلي ية بية واألسواك المالية في العالم الغربي؟ العامف الالفت للنظر أن األسواك المالية العر

تتبا نفس القواعد واألسياليا المتبعة في األسيواك المالية العالمية، وملق باسيتًناء سيوك وحيد 

فريد، وهو سيييوك دبي المالي، الذي يعيد صييييا ة معاييره وقواعد التداول فيم، بما يتوافق ما 

شييرعية الشييريعة ااسييالمية. ولعذا الغر ، ن د لم هي ة شييرعية وهي بصييدد إنشيياء رقابة 

لمسيييييياند  أعمالم. وكما مكرنا من قبف، فؤن األسييييييواك العالمية تتبن ى عددا من قواعد التعامف 

تشيي ا على المليياربات القمارية وتايد من حدتعا، مًف بيا ما ال يملق، وربح ما ال يلييمن، 

والتمويف الربوي، و يرها. وكما أن األسييييييواك المالية العالمية قد أصييييييبحت مواسد للقمار، 

تألت بالمقامرين من كف حدب وصييوب، فكذلق أسييواك المال في الدول الخلي ية و يرها وام

من الدول العربية. وبالتالي فؤن عوامف الخوو من انعيار المؤسيييسيييات المالية التي انغمسيييت 

في الديون العقارية الردي ة، قد ها قلوب المقامرين في األسييييييواك المالية الخلي ية والعربية، 

ت قلوب رفاقعم في األسييييييواك المالية العالمية. وكجن مواسد القمار قد امتدت بين بقدر ما اهتا

 .الغرب والشرك

وفي هذا الصدد، ال ننسى أن أسواك المال في الغرب كما هي في الخليا وبقية الدول العربية 

مفتوحة للمواطنين واألءانا، فمنعم من يقامر في أسييييييواقنا، ومنا من يقامر في أسييييييواقعم. 

 .ق، فؤن أسواقنا وأسواقعم تتجثر بعوامف مشتركة ت ما بينعا وإن اختلفت البالدولذل

شترى منعا بعض بنوكنا؟ الحقيقة أنم  واأن هف أصابنا من أعمة الديون العقارية شيء؟ هف ا

بعد أن عقدت البنو  الغربية التمويالت العقارية الربوية سيييييي ة السيييييمعة، ون م عنعا الديون 

 تكفي ضييييييماناتعا العقارية لتغطيتعا، والتي ال يسييييييتطيا المدينون بحال من الردي ة، التي ال

األحوال أن يسيييييددوها، عمدت تلق البنو  إلى ت ميف تلق الديون بتحويلعا إلى أصيييييول مالية 

تخفي طبيعتعا الردي ة، وقاموا بؤصدار سندات دين مبنية عليعا، بمعنى أنعا تمًف حقوك ملكية 

تلق السييييييندات في األسييييييواك، وتعافتت عليعا البنو  في كف مكان. في تلق الديون، وبيعت 

فاشيييترتعا كًير من البنو  األوروبية واأسييييوية، ووقعت في شيييراكعا بعض البنو  العربية. 

ولألس  الشديد، ليس لدينا معلومات كافية عن البنو  العربية التي اشترت تلق الديون. ومما 

افية في بالدنا  ير كاملة، ومن الممكن إخفاء الحقاسق ياد الصيييور  ضيييبابا وتعكيرا، أن الشيييف

بسييعولة ومن ثم نسيييانعا تماما. وقد يكون القصييد من إخفاسعا الخوو من أن يلصييدم ال معور 

في قدر  المصييييييارو على التمييا بين الغث والسييييييمين، والخوو من أن يفقد ال معور ثقتم 

 .طات النقدية، فينعار النظام من قواعدهبالنظام المصرفي، وينفلت األمر من بين أصابا السل

كف ما نرءوه، أن تكون المصيييارو التي تورطت في شيييراء الديون الردي ة لم تشيييتر بكميات 

كبير  تبتلا الكًير من األربا  على هي ة مخصيييصيييات ضيييخمة، بحيث تمتص سييييولة هاسلة، 

 .فالموتتر  البنو  المتورطة عاءا  عن سداد التااماتعا، ومن ثم تتعدد باا

أما البنو  ااسيييييالمية، فقد حمتعا الشيييييريعة الغراء التي تلتام بعا في أعمالعا من الوقو  في 

شييييييرا  الديون الردي ة، ألن الشييييييريعة تمنععا من المتاءر  في الديون. ولقد حاولت بعض 

األطراو المالية الغربية التغرير ببعض البنو  ااسييييييالمية، ولكن أدهشييييييعا أن الرفض كان 

وحاسييما و ير قابف للنقال، ولم يكن على البنو  ااسييالمية إال أن تشيير  باختصييار سييريعا 

 .للبنو  الغربية طبيعة التمويف ااسالمي



وفي ضوء ملق، إما أرادت الدول العربية أن تحصن نفسعا ضد هذه األعمة الحالية وأمًالعا، 

وهذا يمكن تحقيقم في أي فاألفلييييييف أن تحول نظمعا المالية والنقدية إلى النظام ااسييييييالمي. 

دولة خالل ما ال يايد على عامين، إما توفرت ااراد  السييياسييية وااعداد المناسييا. كما على 

الدول العربية أن تعمد إلى إعالة ءميا العواسق أمام حركة السيييييلا وعوامف اانتاا، خاصييييية 

ل األموال والعمالة ريوم األموال والعمالة فيما بينعا. وأن تعيئ الظروو المواتية السييييييتقبا

من الدول العربية بما يحقق نموا اقتصيييييياديا حقيقيا، ويايد من التبادل الت اري البيني، أي أن 

 .يايد انفتا  اقتصادات الدول العربية على بعلعا بعلاً بدالً من انفتاحعا على الغرب

عية على ءتماوفي الوقت نفسيييم، على الدول العربية أن تليييا براما للتنمية االقتصيييادية واال

مستوى ااقليم، يكون هدفعا األول بناء اقتصاد متنو  ومتماسق، يستطيا أن يحقق متطلبات 

 .الرفاهة لمواطنيم. وهذا هدو يمكن تحقيقم خالل عشر  أعوام على األكًر

وفي العاد  لسيييييينا متشييييييياسمين وال ي وع لنا أن نتشييييييياءم، ولكن قد ال يكون التطبيق الفوري 

مي مقبوال سييياسيييا، نتي ة للييغوط داخلية أو خارءية، وقد ال يكون التكامف لالقتصيياد ااسييال

االقتصادي العربي مقبوال أيلا لألسباب نفسعا. وإما كان ماال يدر  كلم ال يتر  ءلم، فال بد 

من حلول أقف ن اعة، تقدم حصيييييييانة ءاسية  ير كاملة. والحلول ال اسية تتكون من ثالثة 

 .لياً في الحلقة القادمة بؤمن هللاعناصر، سنتحدأل عنعا تفصي
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حارت العقول واألفعام في تحديد األسيييباب ومن ثم الحلول الحقيقية النعيارات األسيييواك التي 

عن فقاعة العقارات، أو ما تعرو بجعمة الرهون العقارية. ور م كًر  الحديث عن ن مت 

المحفاات وخطق اانقام، وضييخ األموال إال أن األسييواك باتت ال تسييت يا بشييكف مؤثر لتلق 

الخطق والمحفاات. وكجن فيروم االنعيار يكتسا مناعة ماتية ت اه مختل  محاوالت اانقام 

 ل سد االقتصاد العالمي

المريض. في هذا الخلم يطر  الدكتور معبد علي ال ارحي الخبير المالي المعروو ومدير 

التدريا بمصيييرو اامارات ااسيييالمي ورسيس ال معية الدولية لالقتصييياد ااسيييالمي ريية 

حلقات،  3حول األعمة وأسبابعا ومظاهرها، والمخرا اأمن منعا، عبر دراسة ننشرها على 

 .الطر  وأصالة األفكار التي تستند اليعا الدراسة التالي نصعاإيمانا منا بجهمية 

قد ال يكون التطبيق الفوري لالقتصييياد ااسيييالمي مقبوال سيييياسييييا، نتي ة لليييغوط داخلية أو 

خارءية، وقد ال يكون التكامف االقتصادي العربي مقبوال أيلا لألسباب نفسعا. وإما كان ماال 

من حلول أقف ن اعة، تقدم حصانة ءاسية  ير كاملة. والحلول يلدر  كلم ال يتر  ءلم، فال بد 

ال اسية تتكون من ثالثة عناصر، األول أن نحسن النظام المصرفي المختلق الساسد في بعض 

البلدان العربية والذي يسيييمح بالتمويف الربوي والتمويف ااسيييالمي ءنبا إلى ءنا. وتحسيييين 

صييييييالحات على ال وانا القانونية واللييييييريبية هذا النظام يتجتى من إدخال المايد من اا

وأسييييياليا الرقابة، لكي تكون البنو  ااسيييييالمية والتقليدية على قدم المسييييياوا  في المعاملة، 

ولكيال تعامف البنو  ااسييييييالمية على أنعا بنو  تقليدية. والعنصيييييير الًاني أن ندخف بعض 

ية، يكون حدها األدنى هو منا البيا التحسييينات على قواعد التداول في األسييواك المالية العرب

 .القصير بالعامش

أما العنصيييير الًالث، فعو أن تايد وتير  التعاون االقتصييييادي العربي، بحيث نسييييتعدو عياد  

الت ار  البينية خالل السييينوات العشييير القادمة إلى ما ال يقف عن نصييي  ح م الت ار  العربية 

 .الكلية

اال في بدايتعا. ومن المتوقا تفاقمعا بمرور الوقت. ومن الواضييييييح أن األعمة الحالية ما ت

لماما؟ ألن السييييييياسييييييات المعروضيييييية لمعال ة األعمة لم تتطرك بعد إلى األسييييييباب الحقيقية 

وراءها، وهي العيوب المؤسييسييية الموءود  في النظم االقتصييادية الغربية. ومن المالحظ من 

راد  السييياسييية الكافية ادخال تعديالت األعمات الماضييية أن الحكومات الغربية ليس لديعا اا

ءوهرية على نظمعا االقتصييييييادية. فمًال، ليس من المتوقا أن يتوق  العمف بنظام ااقرا  

الربوي ويسييييتبدل بنظام قريا من نظام التمويف ااسييييالمي. كما أن منا البيا القصييييير على 

 يعد اعترافا بلييررهما المكشييوو والشييراء على العامش شالتداول بالعامش  الذي قد حدأل ال

الداسم، وإنما هو م رد إءراء مؤقت ادار  األعمة ال يعول على استمراره. وال يعني ملق أن 

النظام االقتصادي الغربي سوو ال يشعد تعديالت، ولكن ما سوو يحدأل أن تكون التعديالت 

 .في أقف الحدود الممكنة، وفي أمور أكًر سطحية مما تتطلبم معال ة األعمة

وفي ضوء ملق، من المنتظر أن يتساقق المايد من البنو  والشركات، إما من خالل اافالم 

الصييريح، أو من خالل الدما واالسييتحوام. كما نتوقا أن تتاايد موءة الكسيياد وتسييتمر خالل 

بقية العام الحالي، وال تبدأ حدتعا في االنخفا  إال بعد منتصيييييي  العام المقبف، كما يتوقا أن 
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حينما تبدأ في االنحسييار التدري ي،  6112الة الشييح في السيييولة إلى منتصيي  عام تسييتمر ح

بشرط أن تبادر اادار  األمريكية ال ديد  بتطبيق بعض السياسات التوسعية األكًر ءرأ  مما 

 .هو معرو  حاليا. والنظر في إمكان إصال  النظام بدال من إعطاسم المسكنات المعتاد 

ون األعمة االقتصييييييادية أقف حد  في الدول الخلي ية، وإن كنا نخشييييييى أن إال أننا نتوقا أن تك

سية قبف الخروا من األعمة، خاصة الدول  تواءم بعض الدول العربية  ير النفطية ظروفا قا

التي تعتمد بدرءة كبير  على اسييييتيراد الغذاء والكسيييياء، والمعونات الخارءية، وتعاني حاليا 

تتلييمن تلييخما في المديونية الخارءية والداخلية، وع اا من اختالالت اقتصييادية صييعبة، 

في المياانية والمدفوعات الخارءية، وتلييخما في األسييعار، وتاايدا في الف و  بين األ نياء 

والفقراء. كما أن بعض تلق الدول يعاني من فشيييف مريا في مواءعة األعمات الصيييغير ، فما 

 !بالق باألعمات الكبير 

عة الصييييييرفة ااسيييييالمية بعذه األعمة؟ من الطبيعي أن يؤدي الفشييييف ولكن، هف تتجثر صييييينا

الذريا للنظم االقتصييادية الغربية، بدءا باالنعيار المفاءئ للشيييوعية، وما صيياحبم من اندحار 

االشييتراكية، ثم ما تبعم من تشييقق خطير في النظام الرأسييمالي ينذر بانعياره من القواعد، كف 

نظار نحو النظام االقتصيييادي ااسيييالمي، خاصييية اان اعات ملق سيييوو يؤدي إلى توءيم األ

ولعف األثر المنتظر في أول األمر أن يتنبم وال  األمور في  التي حققتعا الصيييرفة ااسييالمية.

الدول ااسييييييالمية إلى أن ااسييييييالم قد قدم إليعم كناا ثمينا مملوًء بالللئ والدرر، لم يلتفت 

نعم. ومن الممكن أن يؤدي مليق إلى اهتميام الحكوميات معظمعم إلييم على الر م من قربيم م

ااسالمية بتنمية وتطوير الصيرفة ااسالمية، واستخدامعا كدر  صلا ضد التجثر باألعمات 

 .العالمية

ولقد أكد المتخصييييييصييييييون في االقتصيييييياد ااسييييييالمي منذ أكًر من ثالثين عاما في بحوثعم 

واسييييييتقرارا من الشيييييييوعية واالشييييييتراكية  وأدبياتعم، أن االقتصيييييياد ااسييييييالمي أكًر كفاء 

والرأسمالية. وأن التمويف ااسالمي كذلق أكًر كفاء  واستقراراً واتصاال بالتنمية االقتصادية 

من التمويف التقليدي المبني على الربا أو الفاسد . واأن وقد تواترت البراهين على ملق، فقد 

ااسييالمية بصييور  أكبر وأكًر فاعلية مما  يعمد المسييلمون أخيرا إلى االسييتفاد  من الصيييرفة

 .يقومون بم اأن

وإن كان ما ياال من المستبعد أن يقوم الغرب بالتحول إلى الصيرفة ااسالمية، فؤن  رياتعم 

فة  لالت ياه إلى كيف ميا هو نيافا سييييييوو تقودهم إلى فتح األبواب المغلقية في وءيم الصييييييير

لم ال أن تحذو فرنسيييييا وأسيييييبانيا وألمانيا حذو ااسيييييالمية في بالدهم. وال نسيييييتبعد في هذا ا

بريطانيا في تعديف قوانينعا بما يسمح بفتح بنو  إسالمية، كما ال أستبعد أن يحدأل ملق أيلا 

 .في الواليات المتحد  األمريكية، ولو بعد حين

ا ذولقد أثبتت البنو  ااسيييالمية في الماضيييي أنعا أكًر اسيييتقرارا من البنو  التقليدية، ولكن ه

االسييتقرار يتطلا شييي ين، األول هو الحرى على حسيين اادار ، والشيييء الًاني أن تحرى 

البنو  ااسييالمية على التاامعا الشييرعي، وتبتعد عن المنت ات سييي ة السييمعة، وعلى رأسييعا 

 .بيو  العينة والتورك المنظم

لبية التجثيرات السوإما توفر مانكما الشرطان، فؤن البنو  ااسالمية سوو تكون في أمان من 

 .الحاد  لألعمة، خاصة اافالم والتصفية



ولكن تجثير الكسييياد شييييء آخر، فقد ينعكس في ءانبين: األول انخفا  الوداسا أو على األقف 

تباطؤ نموها، والًاني مواءعة بعض المسييييييتًمرين انخفاضييييييا في السيييييييولة نتي ة النخفا  

 .الطلا على ما ينت ون من سلا وخدمات

ؤن البنو  ااسيييييالمية ال يمكن أن يقا عليعا تجثير مباشييييير من األعمة المالية العالمية. ولذلق ف

ولكنعا بر م ملق تعيش في عالم يطغى فيم التمويف الربوي على  يره، ولذلق فال مفر من 

أن تتجثر بالعوامف  ير المباشيير ، خاصيية الكسيياد، كما سييبق تبيانم. واقتصييار التجثر بالعوامف 

ر  يعنى أن البنو  ااسالمية سيكون تجثرها أقف، وقدرتعا على الصمود أكًر من  ير المباش

 .البنو  التقليدية

ولكن كي  تستطيا البنو  والمؤسسات المالية ااسالمية اابحار بسالم عبر هذه األعمة؟ قلنا 

 رإن البنو  والمؤسيييسيييات المالية ااسيييالمية عليعا أن تقوم ببعض األمور لكي تخف  من آثا

األعمة المباشيير  و ير المباشيير  عليعا، األول هو الحرى على حسيين اادار . وتجتي أهمية 

ملق من أن البنو  ااسيييييالمية تمر بحالة توسيييييا سيييييريا، فبااضيييييافة إلى عياد  عددها، فؤن 

بعليييعا يتاايد ح مم عياد  كبير ، ويتوسيييا خارا الحدود إلى دول أخرى. ويخشيييى أن تفقد 

لبنو  بعض سيييييطرتعا على األمور، مما يعرضييييعا إلى انخفا  شييييديد في اادار  في تلق ا

كفاء  التشغيف. كما أن اادار  وقت األعمات تشبم المالحة بين مياه تكًر فيعا الصخور، فعي 

تحتاا إلى حرى خاى يمنا حدوأل صييييدمات مريعة تودي بالمؤسييييسيييية ومن فيعا. كما أن 

ف في باب حسن إدار  المصارو ااسالمية بصفة هنا  عامال معما ال يمكن إ فالم، وهو يدخ

عامة، وهو تنويا النشييييياط االسيييييتًماري للبنق ااسيييييالمي، إم إن تنويا النشييييياط من المباد  

المصييييييرفية المعتبر ، كما أن البنو  ااسييييييالمية لديعا قدر  ال تتا  للبنو  الربوية في تنويا 

ويف اانتاا والت ار  وكذلق تمويف اسييييييتًماراتعا، ألنعا تقوم باالسييييييتًمار المباشيييييير، وبتم

 .احتياءات األفراد

والشييييء الًاني أن تحرى البنو  ااسيييالمية على التاامعا الشيييرعي، وتبتعد عن المنت ات 

سعا التورك المنظم. وي ا على البنو  ااسالمية أال تنسى أن اتبا   سمعة، وعلى رأ سي ة ال

أساليا التمويف ااسالمي المطابقة للشريعة  القواعد الشرعية كان وما ياال سر ن احعا، وأن

عالم  نا، ولكنعا تظعر آءال أو عاءال عندما يواءم ال قد تغيا عن البعض أحيا عا مبررات  ل

مشيييييكالت اقتصيييييادية حاد . وإما كان من الطبيعي أن تحفا األعمة ال معور الذي يتعامف ما 

ق ااسييييييالمي الذي يصيييييير على البنو  ااسييييييالمية إلى التدقيق في تحري الحالل، فؤن البن

االستمرار في تسويق المنت ات سي ة السمعة سوو يتعر  بدرءة أكبر إلى تدهور سمعتم 

 .وفقدان ثقتم

ومن حيث انخفا  أو تباطؤ نمو الوداسا، فؤن المصيارو ااسيالمية لديعا سيال  فعال لتحفا 

نصيييييا البنق بصييييفتم المودعين على إبقاء وداسععم أو حتى عيادتعا، هذا السييييال  هو خفض 

ملييياربا من أربا  الوداسا. فمن الممكن أن يقوم البنق ااسيييالمي بخفض تلق النسيييبة، والتي 

في الماسة من أربا  الوداسا لمد  سنة أو أكًر، بحيث ال يكون تجثر  31و 61تتراو  عاد  بين 

نخفض اسا أن تأربا  الوداسا بالكساد كبيرا، وال يًير تخوو المودعين، بف قد يكون من المن

تلق النسيييبة إلى نصيييفعا في أول مراحف الكسييياد، ثم تتناقص أكًر لتصيييف إلى الصيييفر عندما 

يصييييف الكسيييياد إلى أقصيييياه، وبعد ملق ترتفا بالتدريا حتى تعود إلى ما كانت عليم. المعم أن 

 .يحافظ البنق ما أمكن على ثقة ووالء المودعين



، وتجثير ملق على سيييولة المسييتًمرين، فؤنم ومن حيث انخفا  الطلا على السييلا والخدمات

من المعم أال تحذو البنو  ااسييييييالمية حذو البنو  التقليدية من حيث ااصييييييرار على قيام 

المتمولين بالسيداد الكامف في الموعد وفر  الفواسد التجخيرية و يرها، فعذا األسيلوب سيوو 

ي البنق قسيييمة الغرماء ما باقيؤدي بكًير من المسيييتًمرين إلى اافالم والتصيييفية، ودخول 

ف مخاطر  مادوءة تتليييييمن خسيييييار  المسيييييتًمر الذي اضيييييطر إلى  الداسنين، وبالتالي تحم 

 .اافالم، والًاني، التحصيف ال اسي وليس الكلي لما قدمم من تمويف

واألفلييف أن يتعاون البنق ااسييالمي ما المسييتًمرين الذين قام بتمويلعم بجسيياليا المشيياركة 

لمساعدتعم على تذليف صعابعم وتوفيق أوضاععم حتى تاول األعمة، أما بالنسبة  والملاربة

للمسييتًمرين الذين حصييلوا على تمويف سييلعي، فاألفلييف أن تعاد ءدولة ديونعم بما ييسيير لعم 

السييييداد، من دون عياد  في قيمة الدين، وملق كما تقلييييي بم الشييييريعة. كما أننا ال ننسييييى أن 

المية تكون  البا مركا  في القطاعات السييلعية، ويكون العاسد عليعا اسييتًمارات البنو  ااسيي

أعلى من سييييييعر الفاسد ، تغطيةً للمخاطر التي ال توءد عاد  في حالة بيا النقد بالنقد. وعلى 

الر م من أن أسييييعار الفاسد  تتدهور ما الكسيييياد، فؤن العامش بينعا وبين معدالت العاسد على 

ى وقد يايد، وفي هذا م ال لتغطية اأثار المترتبة على مساعد  من االستًمارات الحقيقية يبق

 .يواءعون ااعسار المؤقت على توفيق أوضاععم

شا  حول اندماءات بين البنو  والمؤسسات المالية ااسالمية، فعف  واأن هنا  كالم كًير ي

لة واحد  وهي  اندماا يسييييييياعد ملق على تخطي األعمة؟ االندماءات يمكن أن تفيد في حا

مؤسييسيية ضييعيفة بمؤسييسيية قوية، وأن تتفوك قو  المؤسييسيية القوية على ضييع  المؤسييسيية 

اللييعيفة. أو أن تندما مؤسييسييتان قويتان لينتا عن ملق مؤسييسيية أكًر قو . أما االندماا بين 

اللعفاء فعو يشبم إضافة أصفار إلى أصفار، وال تنتا عن ملق إال أصفار أخرى. واأن فقد 

جل عن م ال تجثر البنو  المركاية باألعمة؟ البنق المركاي هو القاسم على حان الوقت أن نس

أموال الدولة وهو المسؤول عن سياساتعا النقدية، التي تعدو إلى استقرار األسعار وتخفي  

 .حد  االختالالت االقتصادية

 ومن حيييث أموال الييدوليية، فييؤن البنييق المركاي يحتفظ بيياحتييياطيييات من العمالت األءنبييية.

والغالا أن توظ  تلق االحتياطيات في أدوات مالية ربوية تصيييييييدرها الحكومات الغربية، 

سندات الحكومة األمريكية، وسندات الحكومات األوربية. وفي هذا الصدد، يواءم البنق  مًف 

المركاي في دولنا نوعين من المخاطر: األول يتصف بالمحافظة على أصف تلق االحتياطيات 

يمتعا، التي تتجثر بجسعار الصرو، والًاني يتصف بالعاسد الربوي على تلق بحيث ال تنخفض ق

االحتياطيات. ومن حيث الحفاظ على قيمة األصف، فمن الطبيعي أن تحصن البنو  المركاية 

سلة من العمالت تحسا  سعر الصرو عن طريق وضععا في  قيمة احتياطياتعا من مخاطر 

ما أمكن من لف  قة، بحيث تق بد عا  عار الصييييييرو. وهذا يحتاا  مكونات تدهور أسيييييي مخاطر 

باللييرور  إلى تعويم سييعر صييرو العملة المحلية أو ربطعا بسييلة من العمالت بنسييا ت ار  

الدولة ما بقية دول العالم. وقليف من الدول العربية من يفعف ملق، واأل لا، أن ترتبق العملة 

اد الر. وهذا يلر باالقتصبالدوالر وحده، فيعلو سعر صرفعا وينخفض ما سعر صرو الدو

الوطني ضييييييررا شييييييديدا، ويحرم الدولة من أن تكون لعا سييييييياسيييييية نقدية مسييييييتقلة، نظرا 

الضيييطرارها التبا  السيييياسييية النقدية التي يرسيييمعا بنق االتحاد الفيدرالي األمريكي. وعلى 

دي الر م من كف ما قيف ويقال كمبررات لعذا األسييييلوب، فؤننا نؤكد أنم ما من منطق اقتصييييا



يمكن أن يبرر ربق العملة ووضا كف أو معظم االحتياطيات بالدوالر. وال يبق في هذا الصدد 

 .إال البحث عن المبررات السياسية التي نتركعا للمتخصصين في العلوم السياسية

أما ما يتصييييييف بالعاسد على االحتياطيات لدى البنق المركاي، فما دامت االحتياطيات موظفة 

سييييييندات الحكومة األمريكية، فؤننا نعلم أن أسييييييعار الفاسد  على السييييييندات  توظيفا ربويا في

في الماسة سييينويا،  0. 5الحكومية األمريكية قد وصيييلت إلى الحلييييض، فعي تسييياوي حاليا 

ومن  ير المسييييييتبعد أن تنخفض إلى واحد في الماسة، وبالتالي، فؤن العاسد الربوي ال يغطي 

ة الحقيقية لالحتياطيات تتآكف بالتدريا. والكاسييييييا هو معدل التلييييييخم، وهذا يعني أن القيم

 .الخاانة األمريكية، والخاسر هو المواطن العربي الذي لم حق ثابت في تلق االحتياطيات

وهنا  عامف اقتصيييييادي آخر، وإن كان لم ءانا سيييييياسيييييي، وهو أن الحكومة األمريكية لن 

كبير ، بغية التحول من الدوالر إلى تسييمح ألي دولة عربية ببيا ما لديعا من سييندات بكميات 

عملة أخرى، بح ة أن هذا يليييير بالمصييييالح األمريكية، وهو منطق ع يا ألن المصييييلحة 

ال دير  باالعتبار هي مصلحة الدولة المالكة لالحتياطيات وليست المليفة لعا. وهذا يذكرنا 

تم عالمية األولى، وباألرصييد  المصييرية التي تراكمت لدى الخاانة البريطانية وقت الحرب ال

سد  عا ما أن ال عف التلييييييخم، ك عا بف قدت الكًير من قيمت عد أن ف عا قطر  قطر ، ب اافراا عن

 .الربوي عليعا لم يكن ما بال

ومن الممكن أن ندعو البنو  المركاية إلى اسيييييترداد احتياطياتعا واسيييييتًمارها اسيييييتًمارات 

وهذا ليس باألمر المسييتحيف، ولكن ال متوافقة ما الشييريعة تكون على قدر كبير من السيييولة. 

 .نتصور أن هذا الموضو  يمكن أن يطر  في الوقت الحاضر

وميياما عن اللييييييغوط على العمالت الخلي ييية، هييف تخ  أم تاداد وقييت األعميية؟ العمالت 

الخلي ية التي اسييييييتقلت ءاسيا عن الدوالر، كالدينار الكويتي، تكون في وضييييييا أفلييييييف من 

عن االسيييتًمار في السيييندات الحكومية من أي نو ، وابتدا  أسييياليا   يرها، بشيييرط االبتعاد

ءديد  و ير تقليدية السييتًمار تلق األموال في القطا  الحقيقي اسييتًمارات قصييير  األءف تدر 

عاسدا أفلييف من أسييعار الفاسد . أما العمالت التي ماعالت ترتبق بالدوالر، فال ن د عالءا لعا 

 .ان، وبقدر ما تسمح بم الظروو السياسيةسوى فق االرتباط قدر اامك

ولكن كي  يخرا العالم من األعمة؟ حف األعمة ممكن وسيييعف، ولكنم  ير محتمف، ويتلخص 

في االعتراو بفشف النظام الرأسمالي وانلمامم ما شقيقيم الشيوعي واالشتراكي إلى نادي 

مي يمكن تنفيذها خالل النظم الفاشيييلة، ومن ثم وضيييا خطة للتحول إلى النظام المالي ااسيييال

عامين. هف تقبف الدول الغربية هذا الحف؟ وهف تقبف الدول العربية هذا الحف؟ ال نرى أمال 

كبيرا في ملق، بف قد يحتاا األمر إلى تكرر مًف هذه األعمة بصييييييور  متاايد  الحد  قبف أن 

وابعا أن تفتح أب تصحو الحكومات من الغفو  المعاصر . وعلى األقف، فؤن على الدول الغربية

للتمويف ااسييييالمي وتدخف في إطار النظام المالي المادوا الذي تعمف فيم البنو  ااسييييالمية 

ءنبا إلى ءنا وعلى قدم المسيياوا  ما البنو  التقليدية، وأن تقوم الدول العربية التي قبلت هذا 

 ة لما سم فرصييييية مكافالنظام من حيث المبدأ بتوفير البي ة المواتية للتمويف ااسيييييالمي وإعطا

 .تعطيم التمويف التقليدي

وأخيرا وليس آخرا، هف هنا  مسييييييتفيدون من هذه األعمة؟ المسييييييتفيدون أطراو عد : على 

رأسييعا البنو  والمؤسييسييات المالية اللييخمة التي ارتكبت خطج شيينيعا في ااقرا  العقاري 

ن دون أن تتحمف من الرديء ثم تمكنت من الحصييييول على أموال هاسلة لتصييييحيح أخطاسعا م



ءانبعا أية تكالي ، أي أنعا هبطت من طاسر  توشييق على السييقوط باسييتخدام مظلة هبوط من 

 .الذها الخالص

ومن المستفيدين أيلا المقامرون الذين سبق وأن باعوا الكًير من األسعم بيعا قصيرا بجسعار 

 .سا الناممرتفعة، واأن يشترونعا بجبخس األثمان، لي نوا الماليين من مصا

ومن المستفيدين أيلا سماسر  األسواك المالية الذين تمكنوا من ءني عموالت ضخمة خالل 

 .التبادل المحموم في تلق األسواك من ءانا من يحاول التخلص من أسعمم قبف وقو  الواقعة

سيون الذين قبلوا أءر ما صا وه من قوانين لدعم المؤسسات  سيا ومن المستفيدين أيلا ال

ية الكبير ، إما على هي ة تبرعات سييييخية لحمالتعم االنتخابية، أو على هي ة منافا أخرى المال

 .ظاهر  وباطنة

ولعف أكبر المستفيدين هو حكومة الواليات المتحد  التي تتلقى معونة من كافة مقرضيعا من 

و المصرفية، أالغافلين حملة الدوالر، سواء كان ملق الدوالر في ءيوبعم، أو في حساباتعم 

 موظفا في سندات وأمون الخاانة األمريكية بفاسد  تقف عن معدل التلخم.
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