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 اإلسالمي في المجتمعات غير اإلسالمية دتنامي االهتمام باالقتصا 
 لألزمة المالية العالمية معنوي كأثر

 واآلفاق األسباب والنتائج

 :مقدمة
 ،نح�و العولم�ة هإن التطورات السريعة التي يشهدها االقتصاد العالمي في السنوات األخيرة و توجه

لب��الغ عل��ى أعم��ال البن��وك خاص��ة فيم��ا يتعل��ق باالس��تثمارات المالي��ة الت��ي عرف��ت رواج��ا ك��ان ل��ه األث��ر ا

 .وازدهارا في األسواق المالية، وبحكم العولمة المالية ازداد تبني أفكار االنفتاح و المنافسة الحرة

 لكن نتج عن زيادة هذا االنفتاح و تحرير األسواق بصورة كبيرة حدوث عدة أزم�ات أهمه�ا األزم�ة

 .  في األسواق المالية كبيرانهيار وتعثر إلى الحالية التي أدت إفالس العديد من البنوك، باإلضافة 

ة من��ذ ثالثيني��ات الق��رن يعل��ى أث��ر أخط��ر عاص��فة مالي��ة تتع��رض له��ا األس��واق المالي��ة الرئيس��و 

 المص�رفي ط�اعالق لع�ب ، إذالماضي، أصبح العالم يعيش على واقع أخبار أسواق المال بالنظر لخطورتها

 أن��واع بإص��دار الم�الي فالتوس��ع ف��ي ه�ذه األس��واق، المتداول��ة المالي�ة األص��ول حج��م زي�ادة ف��ي ه�ائالً  دوراً 

ه�ذه  حقيق�ة تظه�ر هن�ا وم�ن المالي�ة، األزم�ة المتنوع�ة أدى إل�ى ظه�ور ب�وادر المالي�ة األصول من متعددة

 أن ص��مود البن�وك اإلس��المية أم�ام ه��ذه إال. المالي�ة األص�ول ف��ي الكبي�ر التوس��ع ع�ن كونه�ا ناجم��ة األزم�ة

قتص��اد اإلس��المي ف��ي الال��وعي بأهمي��ة اإل��ى تن��امي  أدى ،األزم��ة، و تمكنه��ا م��ن مواجه��ة ت��داعياتها

 .بالصيرفة اإلسالميةو خاصة فيما يتعلق  ،المجتمعات الغربية

ية الحالي�ة ف�ي في تسليط الضوء على كيفية تأثير األزمة المال أهمية الدراسةو في هذا الصدد تكمن 

 .هازماتاإلسالمي كحل أل النظام الماليإستقطاب وعي المجتمعات الغربية بضرورة اللجوء إلى 

 قتص�اد اإلس�الميالبا تتمحور حول توض�يح أس�باب و نت�ائج تزاي�د االهتم�امف أهداف الدراسةأما 

الي أو كح��ل أفض��ل النظ��ام الم��الي اإلس��المي كب��ديل للنظ��ام الرأس��متق��ديم آلي��ات  ، والبح��ث ف��يعالمي��اً 

 .لألزمات التي تعصف بالعالم

 نشأتها، أسبابها، تطوراتها: األزمة المالية العالمية -1

  :0F1ور األزمة المالية الحاليةذج -1-1
، حين كانت موجة ازدهار اإلنترنت على وشك 2001ترجع جذور األزمة المالية الحالية إلى العام 

عن�د تل�ك النقط�ة ف�تح بن�ك . أيل�ول/بية في الحادي عشر من سبتمبراالنتهاء، وأثناء صدمة الهجمات اإلرها

فق��د عم��د بن��ك  ،االحتي��اطي الفيدرالي��ة مح��ابس الس��يولة النقدي��ة ف��ي محاول��ة لمكافح��ة التب��اطؤ االقتص��ادي

االحتي��اطي الفي��درالي إل��ى ض��خ الم��ال ف��ي ش��رايين االقتص��اد األميرك��ي ولج��أ إل��ى تخف��يض أس��عار الفائ��دة 

فق��ط % 1إل��ى  2001آب /ف��ي أغس��طس  %3.5م��ن  )الفائ��دة عل��ى الص��ناديق الفيدرالي��ةأس��عار (الرئيس��ية 
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واس�تمر بن�ك االحتي�اطي الفي�درالي ف�ي العم�ل به�ذه الفائ�دة لم�دة أط�ول مم�ا  ،2003بحلول منتصف الع�ام 

 .ينبغي

إن التوس��ع النق��دي يجع��ل االقت��راض أكث��ر س��هولة عموم��اً ويخف��ض م��ن تكاليف��ه ف��ي كاف��ة قطاع��ات 

ولق�د ب�دأ ك�ل ذل�ك . كما يعمل التوسع النقدي أيضاً على إضعاف العملة ورف�ع مع�دالت التض�خم ،داالقتصا

 .في الحدوث في الواليات المتحدة

بي��د أن الس��مة الممي��زة ه��ذه الم��رة ت��تلخص ف��ي أن موج��ة االقت��راض الجدي��دة ترك��زت ف��ي قط��اع 

اء المس�اكن، ولك�ن ف�ي ه�ذه الم�رة ل�ى ش�رعأن انخفاض أسعار الفائدة يحفز الناس عموم�اً حيث  ،اإلسكان

كما أصبحنا ندرك اآلن، سارعت البنوك التجارية واالستثمارية إلى ابتكار آليات مالية جديدة عمل�ت عل�ى 

كم�ا  ،توسيع حدود االئتمان الخاص بالمس�اكن لص�الح المقترض�ين دون الحص�ول عل�ى الض�مانات الكافي�ة

و في النهاي�ة ك�ان بوس�ع أي ش�خص  ،الممارسات المريبةتقاعس بنك االحتياطي الفيدرالي عن تنظيم هذه 

أن يقترض ليشتري مسكناً بدفعة أولى بسيطة للغاية أو بدون دفعة أولى على اإلط�الق، وبأقس�اط موزع�ة 

 .على سنوات طويلة في المستقبل

و مع تضخم موجة ازدهار قروض اإلسكان ارتفعت أس�عار المس�اكن نتيج�ة لإلقب�ال عل�ى الش�راء، 

فف�ي النهاي�ة  ،الذي جعل البنوك تشعر باألمان حين تمنح القروض لمن ال يملكون الضمانات الكافي�ة األمر

كان بوسع البنك أن يستحوذ على المسكن إذا ما تأخر المقترض عن السداد، وبعد أن تك�ون قيم�ة المس�كن 

عل�ى اس�تمرار أس�عار وكان نجاح هذه النظرية يتوق�ف بطبيع�ة الح�ال  ،أو هكذا كانت النظرية. قد ارتفعت

و لك�ن بمج�رد بل�وغ األس�عار أعل��ى قم�ة له�ا ث�م توجهه�ا نح�و االنح�دار، أص��بحت  ،المس�اكن ف�ي االرتف�اع

شروط اإلقراض أكثر إحكام�اً، واض�طرت البن�وك إل�ى اس�ترداد المس�اكن م�ن المقترض�ين المتخلف�ين ع�ن 

 .السداد، ولكن بعد أن أصبحت قيمة المساكن ال تغطي قيمة الدين

بلغت الفقاعة المالية، التي تس�ببت اآلن ف�ي إس�قاط المؤسس�ات المالي�ة  2007و 2006اء العامين أثن

وكان��ت دف��اتر موازن��ة البن��وك أثن��اء تل��ك الفت��رة ع��امرة . الت��ي كان��ت عاتي��ة الق��وة ذات ي��وم، بلغ��ت ذروته��ا

مالي�ة الت�ي جعل�ت بكميات هائلة من القروض العقارية الخطيرة المحزومة في أشكال مقعدة م�ن األدوات ال

ثم بدأت البنوك في إبطاء سرعتها في منح القروض الجديدة،  ،من تقييم حجم المجازفة أمراً بالغ الصعوبة

وبلغت أسعار اإلس�كان ذروته�ا م�ع  ،وبدأت معدالت التخلف عن سداد أقساط الديون العقارية في االرتفاع

انفج�رت الفقاع�ة، وب�دأت البن�وك  2008خري�ف وبحلول  ،تباطؤ اإلقراض، ثم بدأت بعد ذلك في االنحدار

الت��ي منح��ت قروض��اً عقاري��ة ض��خمة ف��ي اإلب��الغ ع��ن الخس��ائر الض��خمة، الت��ي كان��ت كافي��ة ف��ي بع��ض 

 ).Bear Stearns(األحيان لتدمير البنك ذاته، كما حدث مع بنك بير شتيرنز 

ي��اطي الفي��درالي من��ذ م��ع انخف��اض مع��دالت اإلنف��اق بس��بب انهي��ار أس��عار المس��اكن، ب��دأ بن��ك االحتو

 ،في تخفيض أسعار الفائدة، في محاولة لمنع الركود االقتصادي ومس�اعدة البن�وك المتعث�رة 2007خريف 
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إال أن التوسع في االئتمان هذه المرة لم يعد يتدفق إلى قطاع تشييد المساكن، بل إل�ى المض�اربة ف�ي الس�لع 

 .والعمالت األجنبية

  :اليةأسباب األزمة المالية الح -1-2
 :األزمة المالية الحالية في النقاط التاليةمكن تحديد أسباب ي

ف��ي ع��ام % 1انخف��اض س��عر الفائ��دة حت��ى وص��ل إل��ى أي ت��وفر م��ا يع��رف ب��األموال الرخيص��ة   •

 مما رفع الطلب على القروض وخاصة القروض العقاري�ة، وم�ع س�هولة وتيس�ير ه�ذه الق�روض ،م2003

ه��ذه الفقاع��ة ف��ي قط��اع العق��ار  .ع س��عر العق��ار ف��ي الوالي��ات المتح��دةتزاي�د الطل��ب عليه��ا مم��ا أدى إل��ى رف��

وصناديق االستثمار على الدخول في سوق القروض العقارية األمريك�ي،  األمريكي أغرت البنوك الكبرى

  1F2.مخاطرها على نطاق أوسع ما أدى إلى نشر

العقاري��ة  ه��ونالر و ال��ذي ن��تج عن��ه أزم��ة ،مح��دودة قطاع��ات أو قط��اع عل��ى تركي��ز اإلق��راض  •

لحص��ول عل��ى ق��رض جدي��د مقاب��ل ره��ن جدي��د م��ن الدرج��ة أي ا الره��ون األق��ل ج��ودة والناتج��ة م��ن ج��راء

درجة المخ�اطرة ف�ي تحص�يل  ما رفعو ،توسعت البنوك في هذا النوع من القروض األقل جودةإذ الثانية، 

 الهائلة في توري�ق ال�ديون الزيادةافة إلى ضباإل ،subprime  تلك القروض الرهون العقارية األقل جودة

 يمكن عن طريقها ، إذتحويل تلك القروض إلى أوراق مالية معقدة التي تخصSecuritization  العقارية

  .توليد موجات متتالية من األصول المالية بناء على أصل واحد

البن��وك خاص��ة  اإلش��راف الك��افي عل��ى المؤسس��ات المالي��ة الوس��يطة نق��ص أو انع��دام الرقاب��ة أو  •

 . المالية لمنتجات المالية الجديدة مثل المشتقاتفي ا االستثماربلجوئها إلى 

أساليب المضاربات قصيرة األجل حيث تقوم على توقعات المضاربين بتغير األسعار في فت�رات   •

لمن ال يملك ماال أو أوراق مالية، ويتم ذل�ك  تهعامل بإتاحتالقصيرة لكسب فروق األسعار، و زيادة حجم ال

 .آليات أهمها البيع على المكشوف و الشراء بالهامش عدة

تض��خم االقتص��اد الم��الي و االنفص��ام بين��ه وب��ين االقتص��اد الحقيق��ي، ويقص��د ب��ه أن االقتص��اد ف��ي   •

شاط الذي يدور حول توفير السلع و الخدمات إلشباع الحاجات اإلنس�انية م�ن خ�الل وظ�ائف نحقيقته هو ال

ألن��ه ال يوج��د أح��د يمكن��ه م��ن إنت��اج م��ا  لولك��ن ه��ذا يتطل��ب التب��اد ،الكاإلنت��اج و االس��ته: اقتص��ادية مث��ل

يحتاجه من الس�لع و خ�دمات بنفس�ه، و التب�ادل يحت�اج إل�ى تموي�ل وم�ن هن�ا وج�د االقتص�اد الم�الي لخدم�ة 

 .2F3االقتصاد الحقيقي

في إذ أظهرت األزمة ممارسات غير سوية من جانب المتعاملين  ،الجوانب السلوكية و األخالقية  •

 ،البن�وك والش�ركاتف�ي فساد أعضاء مج�الس اإلدارة (و التي تنطوي على الغش و الكذب  ،المجال المالي

تحقيق أرباح عالية، مشاركة مراقبي الحس�ابات م�ن طريق الء على أموال بمعلومات مضللة عن يو اإلست
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ن�د تق�ويم العق�ارات خالل ش�هادتهم بص�حة حس�ابات م�زورة، و االعتم�اد عل�ى م�ا يس�مى بالقيم�ة العادل�ة ع

 ).المقدمة
 :ألزمة المالية العالميةالمعنوية لثار اآلاالهتمام باالقتصاد اإلسالمي كأحد  -2

  :على المستوى النظري  -أ
لقد ب�رز االهتم�ام باالقتص�اد اإلس�المي م�ن خ�الل تص�ريحات المفك�رين المس�لمين وغي�ر المس�لمين 

م�ن  نماذجوفيما يلي . سالمي، ودعوتهم إلى تطبيقه عندهمبأهمية وفائدة االقتصاد اإل ،المسؤولينخاصة و

وخ���الل  ،عل���ى ح��د س��واء ينوالغ��ربي ينقتص��اديين اإلس��الميالتص��ريحات بع��ض الخب��راء و المفك���رين ا

ض�رورة هتم�ام الكبي�ر بأهمي�ة والوالتي يتضح م�ن خالله�ا ا ،التي أجريت في العديد من الدول المؤتمرات

 :االقتصاد اإلسالمي تطبيق

األزم��ة المالي��ة العالمي��ة م��ن منظ��ور إس��المي وتأثيره��ا عل��ى االقتص��ادات "عل��ى ه��امش ن��دوة  ج��اء

الت��ي عق��دت بمرك��ز ص��الح كام��ل لالقتص��اد اإلس��المي بجامع��ة األزه��ر، وش��ارك فيه��ا ع��دد م��ن " العربي��ة

أن النظام االقتصادي اإلسالمي يطرح نفس�ه ، الخبراء والمتخصصين من الجامعة والبورصة والمصارف

وة كحل لمواجهة براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة االقتص�ادية الت�ي ه�زت أس�واق الم�ال بق

 .العالمية

 ،وطالب االقتصاديون بضرورة اإلسراع نحو التعاون العربي واإلسالمي من أجل مواجه�ة األزم�ة

خط�ة جماعي�ة واعي�ة تع�ود  واالستفادة من الجهود الدولية بهذا الصدد لمواجهة آثارها الس�لبية ع�ن طري�ق

 :3F4على سبيل المثال الموضوع بما يليفي  مختصينوقد صرح العديد من ال .على الدول اإلسالمية بالنفع

عل��ى : "ق��ال ال��دكتور س��لطان أب��وعلي وزي��ر االقتص��اد األس��بق وأس��تاذ االقتص��اد بجامع��ة الزق��ازيق

مشيرا إلى عدة سيناريوهات  ،حقيقي لألزمةاالقتصاديين أن يدرسوا األزمة المالية العالمية بشكل عميق و

وب�ين المتفائ�ل ال�ذي ي�رى أنه�ا ق�د  ،بين المتشائم الذي يرى احتمال استمرار األزم�ة لم�دة ع�امين أو ثالث�ة

م�ع ض�رورة دراس�ة اإلج�راءات قص�يرة وطويل�ة األج�ل للتعام�ل م�ع ه�ذه  ،تستمر لمدة ستة أشهر أو ع�ام

 ،وتعزي��ز التع��اون العرب��ي واإلس��المي لمواجهته��ا ،ها لمن��ع تكراره��ااألزم��ة وكيفي��ة االس��تفادة م��ن ت��داعيات

     ."واالستفادة من الجهود الدولية بهذا الصدد لمواجهة آثار األزمة السلبية

الحليم عمر مدير مركز صالح كام�ل لالقتص�اد اإلس�المي أن االقتص�اد  وأوضح الدكتور محمد عبد

الل ع�دة نق�اط منه�ا تع�ديل أس�لوب التموي�ل العق�اري، ليك�ون اإلسالمي قادر على عالج هذه األزمة من خ

ومنها أسلوب المشاركة التأجيري�ة، باإلض�افة إل�ى ض�بط عملي�ة التوري�ق لتك�ون  ،بإحدى الصيغ اإلسالمية

وه��و م��ا ي��تم ف��ي الس��وق المالي��ة اإلس��المية ف��ي ص��ورة ص��كوك اإلج��ارة ، ألص��ول عيني��ة ول��يس لل��ديون

ديون فيمكن توريقها عند اإلنشاء وال تتداول، وهو ما يتم في الس�وق المالي�ة والمشاركة والمضاربة، أما ال
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 180اإلسالمية بصكوك المرابحة والسلم واالستصناع، والتي يزي�د حج�م التعام�ل به�ا رغ�م ح�داثتها عل�ى 

 .وتتعامل بها بعض الدول الغربية ،وتتوسع يوما بعد يوم ،مليار دوالر

راع ب��العودة إل��ى االقتص��اد اإلس��المي وإنش��اء الس��وق العربي��ة وطال��ب عم��ر ال��دول العربي��ة باإلس��

 113واإلسالمية المشتركة إلنقاذ الدول العربية من تلك األزمة، خاصة أن التقارير الدولي�ة تش�ير إل�ى أن 

 .دولة في العالم 17أزمة وقعت خالل السنوات الثالثين الماضية في 

ت المالي�ة الش�رعية واألس�تاذ بكلي�ة التج�ارة جامع�ة ودعا الدكتور حسين شحاتة الخبير ف�ي المع�امال

األزه��ر الحكوم��ات العربي��ة إل��ي دع��م المؤسس��ات المالي��ة المتعث��رة، وض��رورة قي��ام البن��وك والمص��ارف 

 .المركزية العربية بإنشاء تكتل أو اتحاد لمواجهة هذه األزمة

 ،ت م�ن أس�باب األزم�ةبعض المعامالت الت�ي كان�) إيقاف(وأشار إلى ضرورة إصدار قوانين بمنع 

وما في حكمها، وعمليات جدولة الديون والتوريق وف�ق ) الميسر(ومنها عمليات المشتقات المالية الوهمية 

نظام الفائدة الربوية، وعمليات تمويل األعمال بنظ�ام الفائ�دة وتطبي�ق ص�يغ التموي�ل اإلس�المية، وعملي�ات 

أش�ار إل�ى ض�رورة تحري�ر المع�امالت م�ن قي�ود كما  .الغسل األموال القذرة السائدة في أسواق النقد والم

الفت�ا إل�ى أن�ه م�ن أس�باب األزم�ة الحالي�ة  ،واستخدام سلة عمالت مختلفة وذل�ك لتوزي�ع المخ�اطر ،الدوالر

 .سيطرة الدوالر على المعامالت

: ح�ول موض�وع التموي�ل اإلس�المي 2010خالل يوم دراسي دولي إنعقد بت�ونس ف�ي ش�هر أفري�ل و

فاق، بدا التمويل اإلسالمي كأنه لم يكن من قبل، إذ أن اإلهتم�ام ب�ه ي�زداد ش�يئا فش�يئا م�ن المجتم�ع واقع وآ

إذ . م�ن اإلقتص�اد الحقيق�ي االعالمي، و حسب الخبراء فإن هذا البديل هو مسوؤل إجتماعيا و األكثر إقتراب

4Fذا التجمعما جاء في هأكد بعض الخبراء على إعتبار التمويل اإلسالمي حل عالمي، وم

5: 

قال أنور  ،للمسلمين احصري امنتج، أي أنه ال يعتبر حل الشاملالالتمويل اإلسالمي على اعتبار أن 

 ،ذ العدي�د م�ن الس�نواتلع�الم من�ل ئاش�يال نص�در نح�ن الع�رب والمس�لمين، : "بفخ�ر) م�وديزوكالة (حسون 

في أوروبا وآس�يا إذ  ،حسون إلى وقائع ويستند". أيضا قيم عالميةنملك لدينا هذه الفرصة إلثبات أننا لذلك 

هياك�ل الولق�د وض�عت المص�ارف الكب�رى  ،مرغ�وب اإلس�الميحتى الواليات المتحدة، البديل  وأفريقيا أو

ولق�د ح�ان الوق�ت ، ، وس�يتي بن�ك ودوتش�ه بن�ك(HSBC)مث�ل بن�ك التي تلبي مبادئ الش�ريعة اإلس�المية، 

 .للبنوك المشاركة أيضا

 6ب�المغرب ف�ي ي�وم ال�دار البيض�اء  نعقد بمدين�ة اللمنتدى الذي الدورة الثالثة خالل و ،المغرب وفي

ال�رئيس التنفي�دي ) فرنسي الجنس�ية و مغرب�ي األص�ل(، أجاب السيد زبير بن ترديات 2010أفريل  8إلى 

ف���ي مج���ال ، وه���ي ش���ركة رائ���دة ) Consulting Invest-Isla(لش���ركة استش���ارات اإلس���تثمار الفرنس���ية 

وفق�ا لمب�ادئ الش�ريعة اإلس�المية، ع�ن س�ؤال ط�رح ل�ه فيم�ا  االستشارات االستثمارية الفرنسية والعقارات

يخص الكالم الكثير عن التمويل اإلسالمي منذ األزمة المالية العالمية، فهل هي حقا بديل للنظام التقلي�دي؟ 

http://www.isla-invest.com/�
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5Fالفق

لم يكن التمويل اإلسالمي أبدا إدعاء ألن يكون البديل، بل باألحرى هو إمدادات إض�افية تطرحه�ا ": 6

ب�ل ه�و  المؤسسات المالية الراغبة في االمتثال لقواع�د الش�ريعة اإلس�المية، و م�ع ذل�ك بالنس�بة للمس�لمين،

موج�ود ، ألن الرب�ا عليها اإلسالم رغب في احترام المبادئ والتعاليم الدينية التي ينصنبديل حقيقي عندما 

 . "في كل مكان

ج��اء ف��ي تص��ريحات ع��دد كبي��ر م��ن المتخصص��ين ف��ي الم��ال أثن��اء المنت��دى الع��المي  ،تركي��اوف��ي 

لبح��ث ومناقش��ة موض��وعات تتعل��ق بالم��ال  ،ف��ي إس��طنبول  15أعم��ال دورت��ه ال��ـف��ي للتموي��ل اإلس��المي 

6Fما يلي ميوالتجارة وأوضاع االقتصاد العالمي من منظور إسال

7: 

رك��ز ال��دكتور عب��د هللا الش��امى م��ن اإلم��ارات ف��ي أطروحت��ه أم��ام المنت��دى عل��ى أهمي��ة دور علم��اء 

الشريعة والفقهاء في تقديم شروح واجتهادات في مسألة الصكوك المالية اإلسالمية، مطالب�ا بع�دم إخض�اع 

إس��المية ألي ض��غوط ف��ي  فري��ق االستش��ارة اإلس��المي ل��دى الهيئ��ات المالي��ة الناش��طة ف��ي ب��رامج تموي��ل

الفتاوى واآلراء التي يقدمها ل�إلدارة التنفيذي�ة، م�ذكرا ب�أن العنص�ر البش�رى وم�دى ص�دقه وإخالص�ه م�ن 

عدمه له دور واضح على ما يبدو فى األزمة المالي�ة األميركي�ة المعروف�ة ف�ي ع�الم الي�وم الحاض�ر بأزم�ة 

 .العقارات

وك اإلس��المية يمك��ن أن يتحق��ق ف��ي ح��ال االلت��زام وأض��اف الش��امي أن النج��اح وانتش��ار نظ��ام الص��ك

 .بقواعد وأسس الشريعة اإلسالمية وما اتفق عليه الفقهاء

وق�ال . ومن جهته أثنى الوفد الكزاخى المشارك بالمنتدى على التجارب الصغيرة واألولية فى ب�الده

طى والقوق��از إن مع��دالت النم��و المرتفع��ة ب��دول آس��يا الوس��" عل��ي ش��ير عل��ي يوم��انوف"عض��و الوف��د 

واإلمكانات الجغرافية والثروات الطبيعية والقوى البش�رية والت�راث الحض�ارى ب�المنطقتين وتقاربهم�ا م�ع 

األسواق الروسية والصينية، تبشر بالظروف المواتية لتحقيق نجاحات فى الب�رامج التمويلي�ة ذات الطبيع�ة 

 .اإلسالمية

ف�ي التموي�ل اإلس�المي، مش�يراً إل�ى أنه�ا تج�د م�ن كيني�ا فتح�دث ع�ن تجرب�ة ب�الده " عمر ش�يخ"أما 

 .القبول الشعبي وتحقق النجاح في البيئة الكينية

م��ن تركي��ا لزي��ادة االس��تثمارات ف��ي ب��الده واالس��تفادة م��ن أنظم��ة التموي��ل " فهم��ى س��عدى"ودع��ا 

م روؤس اإلسالمية الموجودة فيها ومن تجاربها وخبراتها وموقعها الوسط بين الشرق والغرب، منتقدا قي�ا

بينم�ا ك�ل المؤش�رات تؤك�د أن ف�رص  ،أموال دول البترول باستثمارات في العالم الغرب�ي من�ذ الس�بعينيات

 .االستثمار في منطقة الشرق األوسط جاذبة وعوائدها شبه مضمونة

م��دير ش��ركة أف��از لالستش��ارات المالي��ة وخ��دمات الت��أمين " محم��د ف��اروق رض��ا"ويق��ول الباكس��تاني 

IFAAS إن ه��ذا الم��ؤتمر ينعق��د م��رة ك��ل س��تة أش��هر لبح��ث ومناقش��ة : "م��ن لن��دن مق��را له��ا الت��ي تتخ��ذ

ها التموي�ل الم�الي للمش�روعات م�ن خ�الل نظ�ام التموي�ل اإلس�المي، ودع�ا هالتجارب والمشاكل التي يواج
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ف�ي ، مؤكدا أن نظام التموي�ل الم�الي اإلس�المي موج�ه "المؤتمرين لمناقشة تداعيات األزمة المالية العالمية

 .المرحلة الحالية للعالم اإلسالمي، وفى المستقبل يمكن أن يتوجه لدول وبالد وأنظمة سياسية أخرى

 :على المستوى التطبيقي -ب
  :يمكن إبراز ذلك في الدول والمجتمعات اآلتية على سبيل المثال ال الحصر 

 :الهند -1-ب
بمق�دوره اجت�ذاب مس�تثمرين  ،س�الميةيجري النظر إلى الهن�د باعتباره�ا مكان�ا مح�تمال للص�رافة اإل

وق�د أطلق�ت بع�ض كب�رى الش�ركات الهندي�ة منتج�ات مالي�ة إس�المية ف�ي  ،من الهنود غير المقيم�ين ب�البالد

أوض��حت أروى تابي��ا، مس��ؤولة ال��ربط الهندي��ة ل��دى معه��د لن��دن  ، وق��دتحت��اج إل��ى مهني��ينفه��ي ل��ذا  ،ال��بالد

م م��ن أن��ه ال ي��زال م��ن المبك��ر إص��دار حك��م، يمكنن��ا رص��د عل��ى ال��رغ"أن��ه بل��ألوراق المالي��ة واالس��تثمار، 

ويمك��ن  ،الكثي��ر م��ن االهتم��ام ب��ين المهني��ين الهن��ود بفرص��ة اكتس��اب معرف��ة ف��ي المج��ال الم��الي اإلس��المي

خوض االمتحان عبر الحواسب اآللية من داخل مراكز في بنغالور وكولكتا وتشيناي وغورغ�اون وحي�در 

ف الدورة التدريبية مهنيين اس�تثماريين ج�ددا ومتمرس�ين متخصص�ين ف�ي تستهد ،آباد ومومباي ونيودلهي

وتتن�اول ال�دورة القض�ايا . مجاالت التموي�ل والتج�ارة واالس�تثمار المتوافق�ة م�ع مب�ادئ الش�ريعة اإلس�المية

 . 7F8"المالية اإلسالمية من منظورين فني وشرعي

ال�راغبين ف�ي إتق�ان الص�رافة اإلس�المية،  بالنسبة إلى أعداد متزايدة من الخبراء الماليين ف�ي الهن�دو

تتوافر بعض المعاهد األكاديمية المحلية التي فتحت أبوابه�ا خصيص�ا لت�وفير دورات تدريبي�ة ف�ي التموي�ل 

 . اإلسالمي والصرافة اإلسالمية للهنود

، ويوجد مقره ف�ي مدين�ة حي�در آب�اد »معهد الصرافة والتمويل اإلسالمي«من بين هذه المؤسسات و

وقد وقع المعهد مذكرة تفاهم مع جامعة حيدر آباد لتوفير دراسة لعامين بعد التخ�رج . واقعة جنوب البالدال

ويف��د عل��ى المعه��د، ال��ذي يت��يح دورات . تم��نح درج��ة علمي��ة ف��ي االقتص��اد والص��رافة والتموي��ل اإلس��المي

لمراكز المنتقاة في الهند، تدريبية عبر شبكة اإلنترنت وبرامج تقوم على االتصال المباشر داخل عدد من ا

 . مشتركون من مختلف أرجاء البالد، ومن الخارج أيضا

ويجري حاليا الترويج لما يوصف بأنه أول دورة جامعية من نوعها في الهند، الت�ي م�ن المق�رر أن 

وتمنح دبلوما بع�د دراس�ة تس�تمر عام�ا بع�د التخ�رج ف�ي مج�ال الص�رافة  ،تطلقها جامعة أليغاره اإلسالمية

 . التمويل اإلسالميين بناء على مبادئ الشريعة اإلسالميةو

، أكب�ر ش�ركة سمس�رة إس�المية »بارس�ولي ك�ورب«من ناحية أخرى، قال ظفر ساريش�واال، م�دير 

في الهند، إن مثل هذه الدورات التأهيلية خطوة ف�ي االتج�اه الص�حيح، خاص�ة م�ع رغب�ة م�ديري ص�ناديق 

حص��ة م��ن الص��ناعة المالي��ة اإلس��المية م��ن دون أن يطلق��وا عل��ى  االس��تثمار الهندي��ة ف��ي االس��تحواذ عل��ى

 . »إسالمية«مؤسساتهم وصف 
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، الت�ي تتخ�ذ م�ن أحم�د آب�اد مق�را له�ا، تق�دم ه�ي األخ�رى دورات ف�ي »بارس�ولي ك�ورب«يذكر أن 

 .النشاطات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وتعد أول شركة تطلق مؤشرا إسالميا في الهند

 :فرنسا -2-ب
 ذل�ك تطل�بمم�ا ، الدول�ةف�ي جمي�ع أرج�اء  التمويل اإلسالمي يثير الفضول والحماس بدأ فرنسافي  

أص�بح ف�ي ه�ذا المج�ال، إذ من جانب ممثل�ي الجمعي�ات الكبيرة تدخالت ال ازدادتولهذا ، الدراسة والتعليم

الس��يدة كريس��تين  تأعلن�� ،2010يولي��و  7من��ذ و اآلن التموي��ل اإلس��المي ج��زءا م��ن االقتص��اد الفرنس��ي، 

المالي�ة بداي�ة تمي�ز جدي�دة  منتج�اتأربع�ة أن  ،قاءات المالية في ب�اريسبمناسبة لالغارد، وزيرة االقتصاد 

8Fالتمويل اإلسالميخاصة ب 2010عام 

9.  

لض�رائب، وفرنس�ا ل�ديها اآلن لالنش�رة الرس�مية ف�ي  2010أغس�طس  24بتاريخ نشرها  أن تم منذف

الش�راء (، المرابح�ة )قريب�ة م�ن التزام�ات المعاه�دة(الص�كوك  ،ث�ل ه�ذه العملي�اتنظام ضريبي مناس�ب لم

 ،االستص�ناع بي�ع الممتلك�ات ، و)م�ا يق�رب م�ن عق�د اإليج�ار(واإلج�ارة  ،)والبيع باستخدام هامش التمويل

 . في مجال التمويل اإلسالمي فرنسا ؤكد طموحاتمما ي

التي اتسمت بها الق�وانين الض�ريبية األول�ى ف�ي  ءاألخطالى تصحيح في فرنسا إاإلدارة وقد اتجهت 

ع��ادة النظ��ر ف��ي النظ��ام الض��ريبي المطب��ق عل��ى ة ج��اءت إلني��اثى و الول��إذ أن التعليم��ة األ ،ه��ذا المج��ال

م��ن ط��ار ف��ي ه��ذا اإلو . 2009فبراي��ر  25وتلغ��ي أحك��ام تعليم��ات م��ن  ،مع��امالت الص��كوك والمرابح��ة

هناك حاج�ة ومرافق�ة م�ن قب�ل  ، وال تزالافقة مع الشريعة اإلسالميةمتو نسبياالعمليات فالقانون الفرنسي، 

 .الخبراء والعلماء المتخصصين في هذا المجال

  :إسبانيا -3-ب
اإلس��بانية، إلنش��اء مرك��ز » آي إي��ه«وقع��ت جامع��ة المل��ك عب��د العزي��ز بج��دة اتفاقي��ة م��ع جامع��ة 

 .ا وفد إسبانيلالقتصاد والتمويل اإلسالمي، على هامش الزيارة التي قام به

وفق�اً  –وقال الدكتور هشام بن جميل برديسي عميد التعليم ع�ن بع�د ف�ي جامع�ة المل�ك عب�د العزي�ز 

إن الجامع�ة ب�دأت ف�ي تطبي�ق الجوان�ب األكاديمي�ة المتعلق�ة باتفاقي�ة : "الس�عودية" الش�رق األوس�ط"لجريدة 

 ".قتصاد والتمويل اإلسالمياإلسبانية الخاصة، إلرساء مفاهيم اال» آي إيه«التعاون مع جامعة 

وأضاف أن الجامعة بدأت بابتعاث خبراء في المصرفية اإلسالمية إلى الجامع�ة اإلس�بانية، لت�دريس 

القتصاد اإلسالمي، في خطوة تشمل تنفي�ذ أرك�ان اتفاقي�ة التع�اون وتدريب طالب الجامعة حول مضامين ا

ب��ين الج��امعتين، وه��ي التعل��يم، والت��دريب، والبح��ث، وال��وعي األك��اديمي، موض��حا أن الجامع��ة بص��دد 

وكان��ت جامع��ة المل��ك عب��د العزي��ز ق��د وقع��ت اتفاقي��ة  .التحض��ير لم��ؤتمر دول��ي ح��ول االقتص��اد اإلس��المي

ي، لتعمي��ق األس��س األكاديمي��ة للمص��رفية اإلس��المية، وذل��ك ف��ي ش��هر م��ارس تع��اون م��ع الجان��ب اإلس��بان

 .الماضي
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اإلس��بانية أن المص��رفية » أي إي��ه«وف��ي ذات الس��ياق، أوض��ح جوزي��ه ل��ويس بيري��ز م��دير جامع��ة 

اإلس��المية تس��تقطب المزي��د م��ن االهتم��ام ل��دى الخب��راء االقتص��اديين ف��ي المجتمع��ات األوروبي��ة، وخاص��ة 

وأض��اف  .تقرارها وثباته��ا ف��ي خض��م األزم��ة االقتص��ادية الت��ي ض��ربت األس��واق العالمي��ةبع��دما أثبت��ت اس��

بيري��ز أن اتفاقي��ة التع��اون م��ع الجامع��ة أس��همت ف��ي ترس��يخ المف��اهيم األكاديمي��ة لالقتص��اد اإلس��المي ف��ي 

 .تتطلع قدما لتطوير هذه االتفاقية» آي إيه«الجامعات اإلسالمية، مشيرا إلى أن جامعة 

أن االتفاقية التي تم توقيعها مع جامع�ة المل�ك عب�د » آي إيه«رافاييل أنتولين رئيس جامعة بين كما 

العزيز تمثل نقطة انطالق لنشر مفاهيم االقتصاد اإلسالمي في بقي�ة الجامع�ات األوروبي�ة، مش�يرا إل�ى أن 

ل�روح المص�رفية  هذا المركز سيسهم في تطوير البحث األكاديمي للجامعات اإلسبانية، ويق�دم فهم�ا أفض�ل

وأض��اف أنت��ولين أن األزم��ة االقتص��ادية العالمي��ة فرض��ت عل��ى الجمي��ع البح��ث ع��ن خي��ارات  .اإلس��المية

أخرى للخروج من النفق المظل�م، موض�حا أن دوال أوروبي�ة م�ن بينه�ا بريطاني�ا وفرنس�ا، وإس�بانيا، ب�دأت 

إلس�المية ف�ي الجامع�ات والمعاه�د، تهتم بإنشاء مراكز بحث وتقديم ال�دعم األك�اديمي لت�دريس المص�رفية ا

9Fوالتعرف بشكل أفضل عن المفاهيم المصرفية التي يعززها االقتصاد اإلسالمي

10. 

 :أستراليا -4-ب
 ،أعلنت مفوضية الضرائب األسترالية عزمها إجراء مراجعة شاملة لقوانين الضرائب األسترالية

والتأمينية  نتجات المصرفية والماليةلضمان عدم وجود أي نصوص قانونية تتعارض مع التوسع في الم

   .اإلسالمية

جاء ذلك على لسان مساعد وزير الخزانة األسترالي نك شيري لدى مخاطبته لقاء شاركت في وقد 

 .واستضافته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ،تنظيمه مجموعتا األعمال األسترالية بكل من أبوظبي ودبي

ديد من الفعاليات االقتصادية والمالية والمصرفية من الدولة وقال شيري في اللقاء الذي حضرته الع

نه ينتظر أن ينمو حجم السوق العالمية للمصارف ومؤسسات التأمين أودول مجلس التعاون الخليجي 

 .وقدر الحجم الحالي للسوق بحوالي تريليون دوالر.. تريليونات دوالر أمريكي 5اإلسالمية ليصل إلى 

إال انه شدد على ضرورة التأكد أوال من .. تبر مهيأة لالستفادة من هذا النمووأوضح أن أستراليا تع

عدم وجود أي مواد في األنظمة الضريبية قد تتعارض مع المعامالت المالية المتوافقة مع الشريعة 

 .اإلسالمية

د يكمن ق ،وقال ان التحدي الرئيسي الذي يواجه المنتجات المالية المتالئمة مع الشريعة اإلسالمية

في أن األنظمة الغربية بشكل عام واألسترالية بشكل خاص تركز في األساس على تفاصيل المعامالت 

الشيء الذي قد يفتح الباب أمام معامالت ضريبية خاصة مع األوعية  ،وتتقاضى على ضوئها الضرائب

ن مماثل لوزير الخدمات يأتي اإلعالن عن هذا اإلجراء متزامناً مع إعالو .المصرفية والمالية اإلسالمية

10Fالمالية األسترالي كريس باوين

11. 
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  :أسباب تزايد االهتمام باالقتصاد اإلسالمي بمناسبة األزمة المالية العالمية -3
 :مايلييمكن حصر أسباب تزايد االهتمام باالقتصاد اإلسالمي بمناسبة األزمة المالية العالمية في

 : تتنافى مع مبادئ االقتصاد اإلسالمياألسباب الرئيسية لألزمة والتي  -3-1
 :تتمثل األسباب الرئيسية لألزمة والتي تتنافى مع مبادئ االقتصاد اإلسالمي أساسا في

  :11F12)الربا(التعامل بسعر الفائدة  -3-1-1
النظ��ام الرأس��مالي اس��تحلوا الرب��ا أو الفائ��دة، ووض��عوا  منظ��ريجمي��ع األدي��ان تح��رم الرب��ا، ولك��ن 

 .شروعيتها، لكن كل ما فعلته نظرياتهم هو إثبات أن لرأس المال عائًدانظريات لتبرير م
. لك��ن العائ��د ق��د يك��ون ف��ي ص��ورة فائ��دة، أو ف��ي ص��ورة حص��ة م��ن ال��ربح، أو ف��ي ص��ور أخ��رى 

واإلسالم ذهب إلى أن رأس المال ال يجوز له أن يأخذ مبلًغا مقطوًعا، أو نسبة من رأس المال، ويمكن أن 

فالقرض في اإلسالم يمنح ألغراض الب�ر والمع�روف، وال فائ�دة علي�ه، ب�ل . ربحيحصل على حصة من ال

أما في البيع اآلجل أو بيع التقسيط فقد أجاز اإلس�الم أن . يمكن أن يعفى المقترض من سداده بعضه أو كله

 يكون الثمن المؤجل أعلى من المعجل، أو أج�ازوا أن يك�ون ال�ثمن المعج�ل أق�ل م�ن ال�ثمن المؤج�ل، وق�ال

لكن إذا استحق الثمن المؤجل، وعجز المدين ع�ن الس�داد ل�م يج�ز تحميل�ه . للزمن حصة من الثمن: الفقهاء

) الوض��يعة(وكم��ا أج��از جمه��ور العلم��اء الزي��ادة للتأجي��ل، أج��از بع��ض العلم��اء الحطيط��ة . فوائ��د ت��أخير

 .للتعجيل

المال عائًدا، ولكنها فش�لت ن نظريات الفائدة في االقتصاد الرأسمالي استطاعت أن تثبت أن لرأس إ

هذا من الناحية العلمية، أما من الناحية العملية ف�إن . في أن تثبت أن العائد يمكن أن يكون في صورة فائدة

و يجب االنتباه أخيًرا إلى أن اإلس�الم ال يق�ول كم�ا . للفائدة أثًرا سيًئا في إحداث الدورات واألزمات المالية

المعدل يمكن أن يكون صفًرا بالنسبة للقروض االستهالكية الض�رورية، أم�ا ف. هو شائع بمعدل فائدة صفر

 .تمويل اإلنتاج فال يتم بمعدل فائدة صفر، بل يتم بنسبة من األرباح
 ): بيع الديون(اإلفراط في التوريق  -3-1-2

 ألصولا في الكبير التوسعفي  األولى بالدرجة مالية أزمة باعتبارها المعاصرة األزمة حقيقة تظهر

 م�ن ب�أكثر المالي�ة األص�ول إص�دار ف�ي أس�رفت الت�ي المالي�ة البنوك والمؤسس�ات إلى ذلك يرجعوالمالية، 

 ع�دد زاد المالي�ة الت�ي تمث�ل المديوني�ة األصول إصدار في الكبير التوسع هذا العيني، ومع االقتصاد حاجة

 المحفظ�ة البن�وك إل�ى اس�تخدام تلج�أ الس�داد، إذ ع�ن أح�دهم عجز إذا المخاطر حجم بالتالي وزاد المدينين،

 بض�مان األخ�رى المالي�ة المؤسس�ات م�ن به�ا قت�رضيُ  جدي�دة مالية أوراق إلصدار العقارية الرهونات من

، وال ريب أن هذا األخي�ر س�اعد عل�ى فص�ل securitizationالتوريق  عليه يطلق ما وهو المحفظة، هذه

 . القتصاد المالي عن االقتصاد الحقيقيأكبر ل
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 : المضاربات والمقامرات في األسواق المالية العالمية -3-1-3
تعتم�د اعتم�اداً  والتي ،ونظام األسواق المالية على نظام المشتقات المالية العالمي المالييقوم النظام 

مب�ادالت فعلي�ة  أيأساسياً على مع�امالت وهمي�ة ورقي�ة ش�كلية تق�وم عل�ى االحتم�االت، وال يترت�ب عليه�ا 

تق�وم عل�ى الح�ظ والق�در، واألده�ى واألم�ر أن  الت�يعينه�ا المق�امرات والمراهن�ات  فهيدمات، للسلع والخ

ا ت�أتى الري�اح بم�ا ال تش�تهى الس�فن ينه�ار مشكل قروض وعن�د فيئتمانات من البنوك امعظمها يقوم على 

 12F13.وتحدث األزمة المالية شيءكل 

فك�ل  ...األوه�ام والتخ�يالت والتوقع�اتو والغ�ش،المقامرات القائمة على الغرر والت�دليس والك�ذب ف

نه�ى  ال�ذيمتعامل سواء كان مشترياً أو بائعاً يربط حظه بتقلبات األسعار المتوقعة، فهذا من أنواع القم�ار 

حسب ضوابط  الفعليسوق األوراق المالية ال تقوم على القبض  فيالشرع عنه، كما أن معظم المعامالت 

ذم��ة الب��ائع األول وقب��ل أن يحوزه��ا  ف��ي يوه��-األوراق المالي��ة  حي��ث ي��تم بي��ع بع��ض ،اإلس��الميالفق��ه 

ع��دة بيوع��ات، ول��يس الغ��رض م��ن ذل��ك إال ق��بض أو دف��ع ف��روق األس��عار ب��ين الب��ائعين  -المش��ترى األول

الت�دليس بإخف�اء معلوم�ات  اإلسالميةمقامرة محرمة، ولقد حرمت الشريعة  فهذه ،والمشترين غير الفعليين

، )42: البقرة" (وال تلبسوا الحق بالباطل، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون: "تبارك وتعالىودليل ذلك قول هللا 

   .13F14)29:النساء ( "يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: "ويقول عز وجل

14Fقتصاد الحقيقي واالقتصاد الماليتزايد االنفصال بين اال -3-1-4

15:  
 "الحقيق�ي أو العين�ي االقتص�اد" علي�ه نطل�ق أن يمك�ن م�ا ب�ين أساسية ةتفرق هناك أنب فهمالبد من ال

 ك�ل يتن�اول فهو Real Assets العينية باألصول يتعلق ما هو العيني االقتصادف. " المالي االقتصاد" وبين

 الس�لع( مباش�ر غي�ر بطري�ق أو) االس�تهالكية الس�لع( مباش�ر بطري�ق الحاج�ات تشبع التي الحقيقية الموارد

 .)تثماريةاالس

 بأدوات يزود أن البد بل يكفي ال وحده العيني االقتصاد هذا أن مبكر وقت منذ البشرية اكتشفت فقد

 ظه�رت ن�اه .ىأخ�ر ناحي�ة م�ن المستقبل أجل من المشترك والعمل ناحية، من التبادل عمليات تسهل مالية

 المالي�ة األدوات ه�ذه ص�ور ىأول� للع�. العيني�ة الث�روة في التعامل تسهل” وسائل“ أو” أدوات“ إلي الحاجة

 ”المالي�ة األص�ول“ اس�مه جدي�د مفه�وم ظه�ور ب�دأ وهك�ذا، العيني�ة الث�روة عل�ي” الحق�وق“ فكرة ظهور هي

Financial assets المالي��ة األص��ول“ ىعل�� ي��تم التعام��ل وأص��بح، العيني��ة الث��روة ىعل�� حق��اً  باعتباره��ا ”

 . العينية لألصول ممثالً  باعتبارها

 بع�ض ىعل� الملكي�ة ح�ق تمث�ل إم�ا فه�ي ش�كلين، أح�د ع�ادة المالي�ة األص�ول ه�ذه تأخ�ذ ع�ام وبشكل

). ش�ركة أو ف�رد( مع�ين م�دين ىعل دائنية شكل تأخذ أو ،)ذلك غير أو مصانع أو زراعية أرض( الموارد

 تط�ورت كما المساهمة، الشركات ظهور مع) األسهم( للملكية الممثلة المالية األصول أشكال تطورت وقد

 .والسندات التجارية األوراق تطور مع) المديونية أو( الدائنة المالية األصول كالأش



13 
 

 ،)تجاري�ة وأوراق وس�ندات أس�هم( الجديدة المالية األصول هذه ظهور على يقتصر لم األمر ولكن 

 بثق�ة تتمت�ع وحي�ث باس�مها األص�ول ه�ذه تص�در قوية مالية مؤسسات ظهور تداولها انتشار ىعل ساعد بل

 .الجمهور بين والسندات األسهم هذه تداول زيادة إلي ىأد مما هورالجم

 األص�ول حج�م زي�ادة ف�ي ه�ائالً  دوراً  -عام�ة بص�فة الم�الي والقطاع- المصرفي القطاع لعب وهكذا

 الص�لة انقط�اع بدء وهي المالية األزمات بذور أو بوادر بدأت هنا ومن ،فيها الثقة وزيادة المتداولة المالية

 المالي�ة األص�ول م�ن متع�ددة أن�واع بإص�دار الم�الي التوس�عوزاد  ،العين�ي واالقتص�اد المالي صاداالقت بين

 يح�دث عم�ا بعي�داً  الخاص�ة حياتها المالية لألسواق وأصبحت ،العيني االقتصاد عن مستقل بشكل المتنوعة

 .العيني االقتصاد في

 التوس�ع عن نجمت األولي بالدرجة ”مالية“ أزمة باعتبارها المعاصرة األزمة حقيقة تظهر هنا ومن

  .”العيني االقتصاد“ في يحدث عما -كبير حد ىإل- مستقل نحو علي المالية األصول في الكبير

ع��دم ت��أثر البن��وك اإلس��المية باألزم��ة المالي��ة العالمي��ة بش��كل كبي��ر مقارن��ة ب��البنوك  -3-2

 : التقليدية
الس�وق المالي�ة  ش�هدتهاالت�ي  الي�ة العالمي�ةالمزم�ة لأل التص�ديالمص�ارف اإلس�المية ف�ي  تنجحلقد 

ولين وخب��راء ؤبحس��ب مس�� البن��وك العالمي��ة كبي��ر م��ن، وه��و م��ا فش��ل في��ه ع��دد ة وأس��واقا أخ��رىاألمريكي��

 .يوناقتصاد

م��ن  ،وتوق��ع الخب��راء أن تص��ب أزم��ة ال��رهن العق��اري ف��ي مص��لحة البن��وك والمص��ارف اإلس��المية

مشيرين إلى أن ذل�ك س�يزيد  األزمة،ثون عن البديل في تلك خالل جذب عدد أكبر من العمالء الذين سيبح

 .العالممن حجم التمويل اإلسالمي على مستوى 

ف�ي العاص�مة  2008/فبراي�ر 4-2ف�ي الفت�رة م�ن " قم�ة رويت�رز للتموي�ل اإلس�المي" وخالل انعقاد 

 لعربي�ة المص�رفيةالبحرينية المنامة، أرجع دنكان سميث رئيس وحدة المعامالت اإلسالمية ف�ي المؤسس�ة ا

ABC  التزامه��ا بتع��اليم الش��ريعة اإلس��المية ف��ي "نج��اة المص��ارف اإلس��المية م��ن ال��رهن العق��اري إل��ى

 ".معامالتها

إن البن��وك اإلس��المية  :وعل��ى الص��عيد ذات��ه ق��ال مح��افظ البن��ك المرك��زي البحرين��ي رش��يد المع��راج

وس�ع متج�اوزة معقله�ا الرئيس�ي ف�ي م�ا يجعله�ا تت والعق�اري، وه�ض�د أزم�ة ال�رهن  بدرجة كبيرةمحصنة 

البنوك اإلسالمية ال تتعامل في س�ندات بض�مان أن أرجع المعراج ذلك إلى  و. واآلسيويةاألسواق العربية 

 .تتماشى مع الشريعة اإلسالمية رهن عقاري، ألن هذه المعامالت المصرفية المركبة ال

وظهر ذلك جلي�ا ، ي مختلف أرجاء العالمعلى أداء معظم أسواق المال ف المالية أزمة لقد إنعكست و

ملي�ار  80لشطب أصول تزيد قيمته�ا عل�ى " إس.بي.يو"و" سيتي جروب"في اضطرار بنوك عالمية مثل 

 .دوالر، بسبب خسائر سوق اإلئتمان
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، ي�ذكر م�ن األزم�ة بش�يءوفي المقابل فإن البنوك اإلس�المية ف�ي ماليزي�ا والخل�يج العرب�ي ل�م تت�أثر 

يعقوب مساعد وزي�ر المالي�ة الم�اليزي ف�ي قم�ة رويت�رز للتموي�ل اإلس�المي فق�د نج�ت  وبحسب محمد نور

ولين بهونج كونج إلى ؤوقد دفع هذا األمر المس ،ة الصكوك والسندات اإلسالمية من انعكاسات األزمةلحم

 .طلب االستشارات من خبراء االقتصاد اإلسالمي في ماليزيا

لمالي��ة الخاض��عة لنظ��ام الش��ريعة اإلس��المية ال��ذي يح��رم االهتم��ام بالص��كوك ا"ويض��يف يعق��وب أن 

 15F16."بدأ يظهر في الصين وكوريا الجنوبية والقمار،االستثمار في قطاعات مثل الخمر 

ف�ي كبي�را يش�هد نم�وا عقود  3قطاع التمويل اإلسالمي الذي بدأ منذ نحو في األخير يمكن القول أن 

 .األخيرةالعالم في السنوات جذب انتباه المستثمرين والمصرفيين في أنحاء 

 : نتائج تزايد االهتمام باالقتصاد اإلسالمي عقب األزمة المالية العالمية -4
يمكن حصر أهم نتائج تزايد االهتمام باالقتصاد اإلس�المي عق�ب األزم�ة المالي�ة العالمي�ة ف�ي النق�اط 

 :التالية

اإلسالمي في مواجه�ة  االقتصادر مؤتمرات، منتديات، وندوات لمناقشة أهمية ودو عقد ملتقيات،  •

 .األزمات المالية، أو كبديل للنظام الرأسمالي في مختلف دول العالم سواء كانت إسالمية أوغربية

  .العالمية الجامعاتمختلف فتح تخصصات لالقتصاد اإلسالمي في   •

 .الميالقيام بدورات تدريبية مهنية و تعليمية للموظفين و للطالب في مجال التمويل اإلس  •

، وإص��دار تعليم��ات فيم��ا يخ��ص تطبي��ق ص��يغ التموي��ل س��ن الق��وانين إلنش��اء البن��وك اإلس��المية  •

  . تحارب ذلك إلى وقت قريب مثل فرنسا، وفي دول كانت اإلسالمي

 .األوراق المالية في األسواق المالية العالمية تنظيم تداول الصكوك اإلسالمية و  •

س��ا تق��وم جمعي��ة تح��ديث م��ن أج��ل التط��ور االقتص��ادي وكمث��ال للم��ؤتمرات والن��دوات، وف��ي فرن

، و بش�كل مس�تمر عل�ى م�دى األش�هر األخي�رة هاض�واحي و باريس في العاصمة (AIDIMM)والعقاري 

الجمعي��ات والهيئ��ات والبل��ديات، (المحلي��ين  األع��وانبالتع��اون م��ع و  ،جمي��ع أنح��اء فرنس��اإل��ى الس��فر ب

الم���ؤتمرات أو ب���إجراء  تق���وم، ...)، ال���خينواالقتص���ادين ياالجتم���اعي األع���وان، وينوالجامع���ات، المهني���

 16F17.التمويل اإلسالميتتعلق ب فرنسا أنحاءالتدريب في شتى 

ق��اموا ) ACERFI (المطابق��ة و البح��ث ف��ي التموي��ل اإلس��المي والمراجع��ة  أعض��اء لجن��ةكم��ا أن 

ة المخ��اطر ف��ي إدار"األخي��ر ال��ذي عق��د ف��ي جامع��ة ب��اريس دوف��ين ح��ول موض��وع  همم��ؤتمرأيض��ا بتق��ديم 

 ." التمويل اإلسالمي

 : لعالمي لفائدة االقتصاد اإلسالميكيف يمكن استغالل هذا االهتمام ا -5
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عالمي�ا، خاص�ة اإلس�المي  دتنامي الوعي و االهتم�ام باالقتص�ا نلقد كشفت األزمة المالية الحالية ع

والت�ي تتن�افى م�ع ام الرأس�مالي النظ� انهي�ار مب�ادئ، ويع�ود ه�ذا أساس�ا إل�ى في المجتمعات غير اإلسالمية

األزمة المالية العالمية بش�كل ه ذهعدم تأثر البنوك اإلسالمية ب ، ويعود أيضا إلىمبادئ االقتصاد اإلسالمي

كم�ا أش�رنا  الصمود أمام هذه األزم�ة وأدى ذل�ك إل�ى إفالس�هاالتي لم تستطع كبير مقارنة بالبنوك التقليدية 

وللنظ��ام  له��ذه األزم��ةالقتص��ادي اإلس��المي يط��رح نفس��ه بق��وة كح��ل النظ��ام اوم��ن هن��ا أص��بح ، م��ن قب��ل

اإلس��المي فائ��دة كبي��رة له��ذا  د، ل��ذا تعتب��ر ظ��اهرة ال��وعي و االهتم��ام باالقتص��ااالقتص��ادي الع��المي كك��ل

 .وجوده وإرساء أسسه إلثباتصة له األخير، وفر

الي��ة العالمي��ة؛ رؤي��ة األزم��ة الم"وف��ي ه��ذا الص��دد يق��ول ال��دكتور أش��رف محم��د دواب��ه، ف��ي كتاب��ه 

األزمة المالية العالمية عن أن النظام الرأسمالي يحمل ف�ي طيات�ه عوام�ل إفالس�ه،  لقد كشفت" : " إسالمية

النظ��ام  أص��بح متص��دعاً مترقع��اً، وه��و م��ا دف��ع بأنظ��ار العدي��د م��ن الغ��ربيين إل��ى ال��دعوة لتطبي��ق وأن��ه

هذا التوجه يضع على عاتق . والمقامرة وبيع الديوناالقتصادي اإلسالمي، الذي ال مكان فيه لسعر الفائدة 

إب��راز م��نهج االقتص��اد اإلس��المي وأسس��ه  أص��حاب الفك��ر والق��رار ف��ي المجتمع��ات اإلس��المية مس��ؤولية

والتطبيق على أرض الواقع، وتمكن من تسويق هذا النظام  وأركانه وتفصيالته بصورة تجمع بين التنظير

 خاص�ة وأن األزم�ة المالي�ة ذات تبع�ات ال تتوق�ف يوم�اً؛ ب�ل لحظ�ة بع�د بالع�المين، الرباني عالمي�اً رحم�ة

 .  17F18"لحظة 

م��ن ه��ذا المنطل��ق، وس��عياً إل��ى تق��ديم االقتص��اد اإلس��المي للع��الم كب��ديل أمث��ل لل��نظم االقتص��ادية و

 :، ومن أهمهاتعتبر ركيزة لألمن و االستقرارالتي  هواعدقو  هضوابطو الوضعية، يجب نشر مبادئه

مث��ل األمان��ة والمص��داقية والش��فافية والبين��ة والتيس��ير  ،الق��يم والمث��ل واألخ��القظ��ة عل��ى المحاف  •

 .والتعاون والتكامل والتضامن

 .لألموال والموجودات الفعليوعلى التداول ، قاعدة المشاركة في الربح والخسارةاالعتماد على   •

 .يسودها الغرر والجهالةالتي وهمية المعامالت التحريم   •

خص��م األوراق التجاري��ة وخص��م : مث��ل ،كاف��ة ص��ور وص��يغ وأش��كال بي��ع ال��دين بال��دينتح��ريم   •

 .الشيكات المؤجلة السداد، وتحريم نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة
 .ال يستطيع سداد الدين ألسباب قهرية الذيمبدأ التيسير على المقترض إرساء   •

حتك���اك ب���المفكرين الغ���ربيين، خاص���ة ف���ي ك���ل ف���رص االلتق���اء وااله���ذا باإلض���افة إل���ى اس���تغالل 

المؤتمرات والندوات العالمية، لنشر مبادئ االقتصاد والصيرفة اإلسالمية، بشرط التطبي�ق الس�ليم له�ا ف�ي 

 . البلدان اإلسالمية قبل تصديرها إلى الغرب

    :الخاتمة
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خطي��رة يق��ف  قتص��ادية وض��عية إل��ى أزم��ةالق�د تع��رض االقتص��اد الع��المي الق��ائم عل��ى نظ��م مالي��ة و 

، إذ ن�تج عنه�ا إف�الس العدي�د م�ن البن�وك أثبت فشله في التصدي لهذه األزم�ةوراءها أساسا نظام رأسمالي 

الكب���رى ف���ي الع���الم، إال أن ص���مود البن���وك اإلس���المية إزاء ه���ذه األزم���ة أث���ار فض���ول المجتمع���ات غي���ر 

االعت�راف بأهميت�ه ف�ي معالج�ة ثم من و ،اإلسالمية خاصة الغربية منها لمعرفة مبادئ االقتصاد اإلسالمي

له�ذه النظ�ام االقتص�ادي اإلس�المي يط�رح نفس�ه بق�وة كح�ل األزمات المالية واالقتصادية، ومن هنا أصبح 

الرب�ا تح�ريم أهمه�ا  ،األزمة، و كبديل للنظام الرأسمالي الذي يقوم على قواعد ال تتفق مع ش�ريعة اإلس�الم

، وك�ذا اس�تخدام األدوات المالي�ة الحديث�ة كالمش�تقات المالي�ة )توري�قال(، والمت�اجرة بال�ديون )نظام الفائ�دة(

 . والقائمة على معامالت تعتمد على المقامرة والتدليس والغرر والجهالة واالحتكار

، س�ارعت العدي�د اإلسالمي في المجتمعات غي�ر اإلس�المية داالهتمام باالقتصا عي وومع تنامي الو

ي��ات و م��ؤتمرات لمناقش��ة أهمي��ة ودور االقتص��اد اإلس��المي ف��ي مواجه��ة م��ن ال��دول الغربي��ة إل��ى عق��د ملتق

القي�ام ب�دورات تدريبي�ة مهني�ة  ، وك�ذافتح تخصصات لالقتصاد اإلسالمي في الجامعاتواألزمات المالية، 

س��ن الق��وانين إلنش��اء البن��وك إل��ى  باإلض��افة، وتعليمي��ة للم��وظفين و للط��الب ف��ي مج��ال التموي��ل اإلس��المي

 . وإصدار تعليمات فيما يخص تطبيق صيغ التمويل اإلسالمي اإلسالمية،

 :خالل هذا العرض للموضوع، يمكن الوصول إلى النتائج والمقترحات التاليةمن  و

، م�ن المب�ادئ الت�ي يق�وم عليه�ا، كنظ�ام الفائ�دة انطالق�االنظ�ام الرأس�مالي  انهي�ارأدت األزمة إلى   •

 . تعتمد على المقامرة والتدليس والغرر والجهالة واالحتكار والمتاجرة بالديون، وكذا المعامالت التي

النظ��ام االقتص��ادي و قواع��د  ض��وابطإن انهي��ار النظ��ام الرأس��مالي يع��د فرص��ة نش��ر و إرس��اء   •

 .كبديل له عبر العالم اإلسالمي

إن ص��مود البن��وك اإلس��المية وتفاديه��ا األزم��ة المالي��ة العالمي��ة أث��ار فض��ول المجتمع��ات غي��ر   •

مية خاص��ة الغربي��ة منه��ا، لمعرف��ة مب��ادئ االقتص��اد اإلس��المي واالعت��راف بأهميت��ه ف��ي معالج��ة اإلس��ال

 .األزمات المالية واالقتصادية

م��و اإلس�المي ف��ي المجتمع�ات غي�ر اإلس�المية أدى إل�ى ن دإن تن�امي ال�وعي و االهتم�ام باالقتص�ا  •

 .قواعد الصيرفة اإلسالمية في هذه البلدان

ي�أتي إلسالمي كبديل أمثل لالقتصاد الرأسمالي المهيمن على العالم بعد فشله، االقتصاد اتقديم إن   •

 حتى تكون له المصداقية المطلوبة للوصول في البلدان اإلسالميةالتطبيق األمثل والسليم للنظام األول بعد 

 .إلى العالمية

 :هوامش و اإلحاالتال
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