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 CFA معهد

عادل مالك- دكتوارة

محاضر مركز إسالمي في اقتصاديات التنمية جامعة اكسفورد و زميالً للعالم في اقتصادات املجتمعات 

االسالمية .


مركز اكسفورد للدراسات اإلسالمية.

يـعتبر الـتمويـل اإلسـالمـي ، الـذي يـعتبر عـلى نـطاق واسـع أحـد الـقطاعـات األسـرع نـمواً فـي الـتمويـل الـعاملـي، مـوضـوع الـعديـد 
مــن املــناقــشات . هــل يــجب أن يــكون لــلديــن أي عــالقــة بــالــتمويــل ؟ هــل يــمكن اســتخالص الــتوجــيهات حــول االقــتصاد والــتمويــل 
مــن اإلســالم ؟ مــا املــقصود بــالتحــريــم بــالــربــا فــي اإلســالم ؟ هــل يــتفوق تــمويــل األســهم عــلى تــمويــل الــديــون لــتحقيق االزدهــار 
االقـتصادي عـلى املـدى الـطويـل ؟ هـل الـقطاع املـالـي اإلسـالمـي "إسـالمـي" فـقط فـي الـشكل ، ولـيس مـن حـيث الـجوهـر ؟ هـل 
يـــمكن أن يـــكون هـــناك بـــنك تـــجاري إســـالمـــي يـــعمل فـــي ظـــل الـــنظام الـــنقدي واملـــصرفـــي الـــسائـــد ؟ هـــل ســـيؤدي اتـــباع الحـــد 
األدنــى الــقانــونــي مــن الــفقه الــتجاري اإلســالمــي مــن قــبل املــؤســسات املــالــية الــتجاريــة إلــى تــحقيق األهــداف الــعليا لــإلســالم ؟ 


هذه ليست سوى عينة من أكبر النقاشات حول التمويل اإلسالمي .

مـثل هـذه املـناقـشات فـي الـتمويـل اإلسـالمـي تـدعـو إلـى الـكثير مـن اآلراء . ومـع ذلـك ، فـإن األمـر يـتعلق بـالـحقيقة ولـيس الـرأي 

بأن التمويل اإلسالمي هو أبرز تمويل قائم على الدين في العالم اليوم . 

إحــــدى الــــطرق لــــوصــــف لــــذلــــك هــــي " الــــتمويــــل املــــتسق مــــع الــــتعالــــيم اإلســــالمــــية " . و بــــالتحــــديــــد ، يــــجب أن يــــتجنب الــــتمويــــل 
اإلســـالمـــي " الخـــطيئة " ( رأي األعـــمال املحـــظورة ) ؛ كـــما يـــجب  أن تـــلتزم بـــاملحـــظورات اإلســـالمـــية بـــالـــربـــا والـــغرر املـــفرط ، 


والتي يفهم أن تشمل اإلقراض و اإلقتراض من املال في مصلحة وبيع املخاطرة .
الــنظر فــي مــثال بــسيط : الــتمويــل اإلســالمــي ال يســتخدم تــمويــل مــصنع الــجعة يحــظر اإلســالم الــنشاط األســاســي - أو ١.

بـــيع املـــخاطـــر ( كـــما هـــو الـــحال فـــي املشـــتقات الـــتقليديـــة و الـــتأمـــني الـــخاص ) بســـبب حـــظر الـــربـــا والـــغرر املـــفرط . فـــكرة 
مــرتــبطة بــقوة بــالــتمويــل اإلســالمــي هــو أن املــمولــني والــذيــن يــتم تــمويــلهم يــحتاجــون إلــى تحــمل املــخاطــر املــرتــبطة بــنتائــج 
األعـــمال أو مـــلكية أحـــد األصـــول . حـــيثما يـــجب إدارة املـــخاطـــر مـــن خـــالل الـــتأمـــني ، يـــجب أن يـــتم ذلـــك مـــن خـــالل تـــرتـــيب 
مشـترك لـتبادل املـخاطـر . مـنذ األزمـة املـالـية الـعاملـية  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ م ، والـتي غـالـباً مـا يـلقى عـليها بـالـلوم عـلى حجـم و 
تضخـم الـقطاع املـالـي ، يـنظر إلـى الـتمويـل اإلسـالمـي عـلى أنـه شـكل مـن أشـكال الـتمويـل يـبدو أنـه يـقول أنـواع األشـياء 
الـــتي يـــريـــد الـــكثيرون ســـماعـــها مـــن الـــقطاع املـــالـــي . الـــتأكـــيد عـــلى األخـــالق وجـــعل الـــتمويـــل خـــادمـــاً ( ولـــيس الـــرئـــيسي ) 


لإلقتصاد الحقيقي حيث السلع و الخدمات و إنتاجها .    
الـذي بـدأ كـمؤلـفات مجـردة نسـبياً عـن االقـتصاد اإلسـالمـي فـي األربـعينيات مـن الـقرن العشـريـن قـد أصـبح مجـموعـة مـتنامـية 
ســريــعة مــن املــعرفــة فــي مــجال الــتمويــل اإلســالمــي . يــسعى هــذا االســتعراض لــتغطية املــوضــوعــات الــرئــيسيّة لهــذه األدبــيات . 
نــحن نــغطي املــواد املــكتوبــة بــالــلغة اإلنجــليزيــة أو الــتي تــتوفــر بــها تــرجــمات بــالــلغة اإلنجــليزيــة . وقــد تــم نشــر مــعظم هــذه املــواد 
مـــنذ عـــام ٢٠٠٠ م ، عـــندمـــا شهـــدت الـــصناعـــة و أدبـــها نـــمواً كـــبيراً و أصـــبحت األفـــكار فـــي املـــمارســـة املـــالـــية اإلســـالمـــية أكـــثر 


تحديداً .
نـحن نـقدم ملـحة عـامـة عـن األدبـيات املـتاحـة ، وصـف لـحالـة املـعرفـة الـقائـمة ، واملـواضـيع الـرئـيسة و املـوضـوعـات الـفرعـية املـرتـبطة 

بـاملـوضـوع،  وقـائـمة مـن الـقراءات املـقترحـة . مـن أجـل راحـة الـقارئ ، ال تـفترض هـذه املـراجـعة أي 
 ً مــعرفــة مســبقة بــالــتمويــل اإلســالمــي . بــعض مــزيــد مــن الــتوضــيحات هــي فــي الــنظام ، إن جــزءا



هـامـاً مـن الـكتابـات حـول الـتمويـل اإلسـالمـي قـانـونـي ، عـلى سـبيل املـثال ، مـناقـشة سـبب حـظر شـي مـا ( مـثل الـعقود اآلجـلة 
والـخيارات ) أو الـسماح بـه فـي الـفقه الـتجاري اإلسـالمـي . ملـصلحة الـقارئ غـير املـتخصص الـذي مـن غـير املـحتمل أن يهـتم 
بـــجوانـــب الـــفقه الـــتجاري اإلســـالمـــي ، قـــمنا بـــتضمني هـــذه املـــواد فـــقط بـــالـــقدر الـــالزم . نـــشأ الـــتمويـــل اإلســـالمـــي مـــن الـــفكر 
االقـتصادي اإلسـالمـي ، الـذي هـو فـي حـد ذاتـه مجـموعـة واسـعة مـن املـعرفـة . نـحن نـغطي فـقط عـناصـر االقـتصاد اإلسـالمـي 
الــضروريــة لــفهم الــتمويــل اإلســالمــي . لــقد قــسمنا املــادة إلــى أقــسام مــتعددة و أضــفنا بــعض الــضوء إلــى بــدايــة كــل قــسم . 


وبالتالي يمكن للقراء اختيار و قراءة األقسام التي تروق لهم أكثر .
و قـد كُــتبت بـعض املـوضـوعـات فـي األدبـيات حـول نـطاق واسـع ( عـلى سـبيل املـثال : حـظر الـربـا ) ؛ تـلقى آخـرون اهـتمامـاً أقـل 
بــكثير ( عــلى ســبيل املــثال ، الــبيئة مــن حــيث صــلتها بــالــتمويــل اإلســالمــي ) . إذا تــم تــناول مــوضــوع مــا بــما فــيه الــكفايــة عــن 
طـريـق عـدد قـليل مـن الـعناويـن ، فـقد حـددنـا عـدد األعـمال املـدرجـة فـي املـناقـشات وقـائـمة الـقراءات املـقترحـة . مـن أجـل سـهولـة 


القرّاء . قمنا بإضافة مسرد مختصر للمصطلحات العربية املستخدمة في هذه املراجعة .


هذا استعراض األدب :-
•
يقدم املوضوع ويحدد السياق لألدب ،
•
يناقش الفكر االقتصادي اإلسالمي و يسلط الضوء على أهميته للتمويل اإلسالمي ،
•
يشرح العناصر الرئيسيّة في الشريعة اإلسالمية و املحظورات املتعلقة بالتمويل اإلسالمي ،
•
يتناول استخدام " ترشيح"  العقود و الوعود في هيكلة منتجات التمويل اإلسالمي ،
•
يمس القضايا التنظيمية ،
•
توضح الحكم و املسؤولية اإلجتماعية ،
•
يناقش االقتصاد السياسي الذي يعمل فيه التمويل اإلسالمي ،
•
يشرح النقاش حول " النموذج مقابل الجوهر " 
•
يلخص نتائج بعض الدراسات التجريبية مع تقديم أفكار ختامية .

لــــقد حــــاولــــنا أن نــــجعل هــــذه املــــراجــــعة األدبــــية شــــامــــلة و مــــوضــــوعــــية . نــــأمــــل أن يــــقدم شــــرحــــاً بــــسيطاً و واضــــحاً لــــلمفاهــــيم و 

املناقشات في التمويل اإلسالمي. 

املقدمة ،  
ســيوفــر هــذا الــقسم خــلفية األقــسام املــتبقية . نــحن نــقدم نــبذة تــاريــخية عــن الــصناعــة و اإلحــصاءات حــول حجــمها وتــكويــنها 


ونموها .

يسلط الضوء على هذا القسم على النحو التالي :-

•
األفكار املرتبطة بالتمويل اإلسالمي لها جاذبية واسعة وال اقتصر بالضرورة على اإلسالم .
عــلى عــكس اإلســالم ، الــذي يــعود إلــى الــقرن الــسابــع املــيالدي ، تــعتبر مــمارســة الــتمويــل اإلســالمــي الحــديــث ظــاهــرة تــعود •


إلى القرن العشرين . 
الــتمويــل اإلســالمــي الحــديــث هــو صــناعــة صــغيرة ولــكنها مــتنامــية . يــتكون بــشكل كــبير مــن األعــمال املــصرفــية الــتجاريــة ؛ •

تتركز معظم أصولها في عدد قليل من البلدان ، ولكنها موجودة في العديد من البلدان حول العالم . 

حقل شامل مع املثل املشتركة ، 

الــتمويــل اإلســالمــي هــو مــجال شــامــل . فــمثلها ليســت فــريــدة فــي اإلســالم ، وال تــقتصر مــمارســتها عــلى املســلمني . وكــما أن 
الــتوحــيد لــيس حــكراً عــلى اإلســالم ، فــإن األفــكار الــتي تــكمن وراء " الــتمويــل اإلســالمــي " و " االقــتصاد اإلســالمــي " - بــما 
فــي ذلــك حــظر الــربــا و الــسعي لــتحقيق الــعدالــة االقــتصاديــة - ليســت حــصريــة بــالــضرورة لــإلســالم . تــوجــد دســاتــيل و أفــعال 
مـماثـلة فـي الـديـانـات األخـرى ، بـما فـي ذلـك الـديـانـتان اإلبـراهـيميان اآلخـران ، الـيهوديـة و املـسيحية ، الـتي كـانـت قـبل اإلسـالم 



. مــمارســة الــتمويــل اإلســالمــي ليســت مــقصورة عــلى املســلمني . كــما يــشارك غــير املســلمني فــي الــتمويــل اإلســالمــي بــقدرات 

مختلفة ، بما في ذلك رجال األعمال و شركاء األعمال و املهنيني و املستثمرين والقادة وقادة الفكر .

فـي الـواقـع، قـد يـتم تـقاسـم مـثل هـذه األفـكار مـن قـبل أولـئك الـذيـن قـد أو ال يـمكنهم الـكتابـة إلـى أي ديـن . لـيس االقـتصاديـون 
اإلسـالمـيون وحـدهـم ، بـل هـم أيـضاً عـلماء بـارزون فـي الـتيار الـرئـيسي ، مـثل أمـارتـيا سـني ، و جـوزيـف سـتيغليتز ، ودوغـالس 
نـــورث ، الـــذيـــن تحـــدوا االفـــتراضـــات املـــقبولـــة عـــمومـــاً لـــالقـــتصاديـــات الـــكالســـيكية الجـــديـــدة ، و مـــفاهـــيم الـــعقالنـــية الـــنفعية ، و 


األسواق التنافسية تماماً . قبل التحقق في طبيعة و أسباب ثروة األمم (١٧٧٦)
نشـــر آدم ســـميث - وهـــو األب املـــؤســـس لـــالقـــتصاد الحـــديـــث - نـــظريـــة املـــشاعـــر األخـــالقـــية ( ١٧٥٩) ، الـــتي اعـــتبرت األخـــالق 
طـبيعة و جـوهـريـة و مـضمنة لـنا كـكائـنات اجـتماعـية . قـبل فـترة طـويـلة ، وصـف الـفيلسوف الـيونـانـي أرسـطو املـال عـلو أنـه قـاحـل 


وأقرض املال في مصلحة غير طبيعية . 
ال يـعتبر الـعمل املـصرفـي الـخالـي مـن الـفائـدة مـوضـوعـاً غـريـباً عـن الـتفكير االقـتصادي الـتقليدي . أشـار خـان ( ١٩٨٦) إلـى 
أوجـه الـتشابـه فـي الـفكر االقـتصادي اإلسـالمـي و بـعض األفـكار الـتي عـبر عـنها االقـتصاديـون مـثل فيشـر (١٩٤٥) ، سـيمونـز 
(١٩٤٨) ، وفـــريـــدمـــان (١٩٦٩) . فـــي اآلونـــة األخـــيرة ، أثـــارت فـــكرة األعـــمال املـــصرفـــية ذات األغـــراض املحـــدودة الـــتي طـــورهـــا 
(٢٠١٠) Kotlikoff االهـتمام بـأوسـاط الـتمويـل اإلسـالمـي . هـناك عـدد مـن سـماتـها ، مـثلها مـثل " األعـمال املـصرفـية الـضيقة 


" في فيشر تتماشى مع خيوط الفكر االقتصادي اإلسالمي . 
يـؤكـد الـتمويـل اإلسـالمـي عـلى تـقاسـم املـخاطـر ، لـكن تـقاسـم املـخاطـر ال يـنفرد بـالـتمويـل اإلسـالمـي . تـم إنـشاء شـركـات الـتأمنـي 
املـتبادلـة ، مـثل رويـال لـندن ، دون أي إشـارة إلـى اإلسـالم وقـبل وصـول الـتمويـل اإلسـالمـي الحـديـث وبـاملـثل ، تـم تـنفيذ بـعض 
املــبادرات لــالبــتعاد عــن الــبنوك الــقائــمة عــلى الــفائــدة دون أي إشــارة إلــى الــتمويــل اإلســالمــي . عــلى ســبيل املــثال ، يــقول بــنك 
أعـضاء JAK ، وهـو بـنك تـعاونـي صـغير فـي الـسويـد يـطمح إلـى اقـتصاد عـادل ، مـا يـلي " إنـنا نـعتبر تـلقي املـال فـي مـقابـل 


العمل و املخاطرة شرعية ؛ لكننا ال نعتبر أنه من املشروع كسب املال ببساطة باملال .
وتـتشابـه االنـتقادات بـشأن اإلفـراط فـي الـديـون وخـلق االئـتمان فـي أدبـيات الـتمويـل اإلسـالمـي إلـى تـلك املـوجـودة فـي األدبـيات 
املـتعلقة بـالـتمويـل الـسائـد. إن تـمويـل األسـهم - األسـلوب املـفضل لـلتمويـل فـي نـظريـة الـتمويـل اإلسـالمـي - يـمارس فـي جـميع 


أنحاء العالم دون أي إشارة إلى اإلسالم.
ربـــما يـــكون أحـــد الـــجوانـــب املـــميزة لـــلتمويـــل اإلســـالمـــي هـــو أن أفـــكاره مســـتمدة مـــن اإلســـالم أو مســـتوحـــاة مـــنه . فـــي أعـــقاب 
الـصحافـة الـسيئة الـتي تـلقاهـا االسـالم فـي وسـائـل اإلعـالم الـدولـية و الـطبيعة الـشامـلة لـلصناعـة ، فـإن األمـر يـتعلق بـمواصـلة 


النقاش في ممارسة التمويل اإلسالمي سواء كان يجب تسويقه باسم آخر، مثل " التمويل األخالقي " .



 وجهات نظر متنوعة
الـتمويـل اإلسـالمـي يـجتذب وجـهات نـظر مـتنوعـة ، إن لـم تـكن مـعارضـة . عـلى سـبيل املـثال ، هـناك مـشكلتان أسـاسـيتان فـي 
أدبـــيات الـــتمويـــل اإلســـالمـــي هـــما : (١) مـــا إذا كـــان الـــتمويـــل اإلســـالمـــي إســـالمـــيات بـــالـــفعل و (٢) مـــا إذا كـــان يـــضيف قـــيمة 
اقـتصاديـة . يـمكن الـعثور عـلى املـناقـشات حـول هـذه الـقضايـا فـي املـنشورات و املـؤتـمرات و وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي. مـن 
جــــهة ، رفــــض محــــمود الجــــمل (٢٠٠٥) ، و هــــو أكــــاديــــمي مــــقره فــــي الــــواليــــات املتحــــدة ، الــــصناعــــة بــــأنــــها " تــــحكيم الشــــريــــعة 
اإلسـالمـية" . طـارق الـدوانـي ، كـاتـب و مسـتشار مـقره فـي املـملكة املتحـدة ، شـبه املـصرفـية اإلسـالمـية الـتجاريـة ب " الـكحول 
اإلسـالمـي " . ٤ آخـرون ، مـثل تـيمون كـوران ، األكـاديـمية فـي الـواليـات املتحـدة ، يَـَرْون الـتمويـل اإلسـالمـي مـن نـاحـية أخـرى ، 
يســتمر بــعض عــلماء الشــريــعة (٦) و املــصرفــيني بــإعــالن أنــها إســالمــية و مــنافــسة اقــتصاديــاً ، إن لــم يــكن أفــضل مــن الــتمويــل 
الـــتقليدي . جـــادل حســـني حـــامـــد حـــسن ، وهـــو بـــاحـــث شـــرعـــي يـــعمل فـــي هـــذه الـــصناعـــة ، بـــأن الـــتمويـــل اإلســـالمـــي يـــقدم حـــالً 
لــــألزمــــات املــــالــــية الــــعاملــــية املــــتكررة . (٧) يــــعتقد إقــــبال خــــان ، الــــرئــــيس الــــتنفيذي املــــؤســــس ل HSBC أمــــانــــة ، أن الــــتمويــــل 
اإلســــالمــــي " لــــديــــه الــــقدرة عــــلى الــــتوحــــيد " . (٨) يــــقدم جــــوزيــــف ديــــفانــــا (٢٠٠٦) ، وهــــو مســــتشار وكــــاتــــب أعــــمال ، األعــــمال 
املـصرفـية اإلسـالمـية عـلى أنـها تـقدم " عـرض قـيمة يـتجاوز الـثقافـات " وضـمن هـذا الـطيف مـن االنـتقادات الـقاسـية و اإلشـادة 
الـقويـة ، هـناك وجـهات نـظر أخـرى ،، يحـملها كـل مـن املسـلمني وغـير املسـلمني ، حـول األصـالـة اإلسـالمـية و الـقيمة االجـتماعـية 

و االقتصادية املُضافة للتمويل اإلسالمي . في هذا االستعراض األدبي ، حاولنا التقاط هذا التنوع في وجهات النظر . 

املفاهيم الخاطئة الشائعة  

ترتبط مجموعة من املفاهيم الخاطئة بالتمويل اإلسالمي . وتشمل ما يلي :-

•
املسلمون و التمويل اإلسالمي هم أحجار متجانسة تتوافق مع التعميمات.
•
التمويل اإلسالمي الحديث هو صناعة قديمة و ناضجة نسبياً .
•
املسلمون ، بشكل عام ، يفهمون نظرية و ممارسة التمويل اإلسالمي و يتابعونه في حياتهم املالية .
•
يتمتع التمويل اإلسالمي بدعم حكومي نشط في معظم البلدان ذات األغلبية املسلمة .
•
تميل أصول التمويل اإلسالمي إلى أن تكون أكبر من أصول التمويل التقليدي في معظم البلدان ذات األغلبية املسلمة .
الشـــريـــعة هـــي الـــقانـــون الـــحاكـــم فـــي جـــميع الـــبلدان ذات األغـــلبية املســـلمة ، وال تـــخضع مـــعامـــالت الـــتمويـــل اإلســـالمـــي إال •


للشريعة .
•
التمويل اإلسالمي ليس مفتوحاً لغير املسلمني .
•
التمويل اإلسالمي هو أساساً عن األنشطة الخيرية بدالً من األنشطة التجارية .
•
يتضمن التمويل اإلسالمي أنشطة غير قانونية ، مثل غسل األموال و حتى تمويل اإلرهاب . 
•
الربا املحظور هو نفس الفائدة.
•
التمويل اإلسالمي هو دليل على الركود و محصن من املمارسات غير األخالقية.
•
و يعتقد على نطاق واسع أن صناعة التمويل اإلسالمي هي اإلسالمية من حيث الشكل و املضمون.


نأمل أن توضح هذه املراجعة هذه املفاهيم الخاطئة ..

األصول  
يــعود الــتماس الــتوجــيه مــن تــعالــيم اإلســالم فــي الــقرارات االقــتصاديــة إلــى زمــن الــنبي محــمد( الــذي تــوفــى عــاو ٦٣٢م ) و هــو 
تـقليد يـرجـع تـاريـخه إلـى أكـثر مـن ١٤ قـرنـاً . اسـتمر تـأثـر الـقرارات املـالـية بـالـتعالـيم اإلسـالمـية دون اإلشـارة بـالـضرورة إلـى " 
االقــتصاد اإلســالمــي " أو " الــتمويــل اإلســالمــي " حــتى الــقرن العشــري ( اَي ، أكــثر مــن ألــف ســنة تــقف بــني أصــل اإلســالم 
فـــي املـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة و الـــبدايـــة لـــلتمويـــل اإلســـالمـــي الحـــديـــث ) . تظهـــر املـــراجـــع الجـــديـــدة إلـــى حـــد كـــبير بـــعد ظـــهور 
املــصارف الحــديــثة الــقائــمة عــلى املــصالــح و اســتقالل الــبلدان ذات األغــلبية املســلمة مــن الــحكم األجــنبي فــي أعــقاب الحــرب 
الــعاملــية الــثانــية . ألن اإلســالم يــميل إلــى عــدم الــتمييز بــني الــزمــان و الــديــن ، هــناك رغــبة دائــمة بــني املســلمني فــي أن يــعيشوا 


جميع جوانب   حياتهم ، بما في ذلك املالية ، بطريقة تتفق مع عقيدتهم . 



عــلى الــرغــم مــن أن بــعض الــكتابــات األكــاديــمية فــي االقــتصاد و الــتمويــل اإلســالمــي كــانــت مــوجــودة قــبل األربــعينيات ، اال ان 
األعــمال الــرائــدة فــي كــثير مــن األحــيان  تــرجــع إلــى ١٩٤٠ - ١٩٥٠٩ عــندمــا تــطورت الــبنوك الحــديــثة و الــتأمــني ، لــم تحــدث 
تـطورات مـوازيـة فـي الـتمويـل فـي الـعالـم اإلسـالمـي ، وهـو مـا ينسـب جـزئـياً إلـى اسـتعمار الـعديـد مـن املـجتمعات اإلسـالمـية . 
بـعبارة  أخـرى ، عـلى الـرغـم مـن أن اإلسـالم عـمره أكـثر مـن ١٤٠٠ سـنة ، فـإن األدبـيات املـتعلقة بـاالقـتصاد اإلسـالمـي ال تـقل 
عـن ١٠٠ عـام ، ومـمارسـة الـتمويـل اإلسـالمـي أقـل مـن ٥٠ عـام . مـن املـهم أن نـأخـذ فـي االعـتبار أنـه بـدالً مـن الـنمو الـعضوي 
عــلى مــدى قــرون ، كــان عــلى نــظريــة و مــمارســة الــتمويــل. اإلســالمــي الــلحاق بســرعــة مــع الــتمويــل الــتقليدي عــلى مــدى عــقود 
قــليلة ، مــما ال يــدعــى أن يــكون عــملية صــعبة . كــان مــسار الــتمويــل اإلســالمــي أكــثر صــعوبــة بســبب الــنظام املــالــي الــتقليدي 
الـــراســـخ والـــنظام الـــقانـــونـــي الـــذي تـــم زراعـــته فـــي املـــجتمعات اإلســـالمـــية فـــي الـــحقبة اإلســـتعماريـــة . وهـــكذا، فـــإن الـــتمويـــل. 
اإلســالمــي الحــديــث غــالــباً مــا يــمزق بــني (أ) االمــتثال لــلفقه الــتجاري اإلســالمــي وقــانــون األرض ، الــذي قــد ال يــكون مــتناغــماً ، 
(ب) عـرض أنـماط الـتمويـل الـتي تـنطوي عـلى مـخاطـر ، مـع الـتأثـير االجـتماعـي اإليـجابـي فـي املشهـد املـالـي  اإلقـراض الـنقدي 


القائم َعلى الفائدة مع القليل من االهتمام ، إن وجد ، لألثر اإلجتماعي.
كــــان بــــعض مــــن أنــــصار االقــــتصاد اإلســــالمــــي األوائــــل مــــن عــــلماء مــــثل أبــــو عــــالء املــــودودي (١٩٠٣-١٩٧٩) مــــن شــــبه الــــقارة 
الـــهنديـــة ، ســـيد قـــطب (١٩٠٦-١٩٦٦) مـــن مـــصر ، و محـــمد بـــاقـــر الـــصدر (١٩٣١-١٩٨٠) مـــن الـــعراق . أعـــطت األطـــروحـــات 
املــبكرة فــي هــذا املــجال دوراً مــركــزيــاً لــألخــالق اإلســالمــية ً وهــي مشــتقة مــن مــصادر إســالمــية كــالســيكية و تــؤســس األســاس 
السـلوكـي لـلعوامـل االقـتصاديـة الـفرديـة. يـعتبر أنـور إقـبال قـريـشي  مـن أقـدم األعـمال بـعد والدة جـمهوريـة بـاكسـتان اإلسـالمـية 
فـي عـام ١٩٤٧ بـعدمـا يـقرب مـن قـرنـني مـن الـحكم الـبريـطانـي فـي شـبه الـقارة الـهنديـة. وتحـدث محـمد عـلي جـناح ( تـوفـى عـام 
١٩٤٨) ، مــؤســس بــاكســتان واملــحامــي املــدرب عــلى يــد الــغرب ، عــن املــبادئ اإلســالمــية فــي األعــمال املــصرفــية و الــتمويــل فــي 


حفل تنصيب البنك املركزي الباكستاني في عان ١٩٤٨ .
مـــن الـــناحـــية الـــعلمية ، يـــنظر إلـــى Lembaga Tabung Haji  فـــي مـــالـــيزيـــا ومشـــروع MIT Ghamr الـــذي يـــقدم الـــطعام 
لـلمزارعـني الـريـفيني فـي مـصر فـي السـتينيات ، سـواء كـان اجـتماعـياً أو تـنمويـا فـي الـطبيعة ، عـلى أنـه مـن أوائـل املـبادرات فـي 
مـجال الـتمويـل اإلسـالمـي . يـعتبر بـنك دبـي اإلسـالمـي ، الـذي تـأسـس فـي عـام ١٩٧٥ فـي دبـي ، أول بـنك إسـالمـي تـجاري . 
كـما بـدأ مـؤسـسة الـتمويـل اإلنـمائـي املـتعددة األطـراف فـي الـبنك اإلسـالمـي لـلتنمية فـي املـملكة الـعربـية الـسعوديـة األنشـطة فـي 


عام ١٩٧٥ ، وتأسست أول شركة تأمني إسالمي ، وهي شركة التأمني اإلسالمي ، عام ١٩٧٩ في السودان .
اكتسـبت صـناعـة الـتمويـل اإلسـالمـي الحـديـثة مـعظم حجـمها وشهـرتـها مـنذ عـاو ١٩٩٠. و أطـلق أول مـؤشـر لـألسـهم اإلسـالمـية 
، وهــو مــؤشــر داو جــونــز لــألســواق املــالــية اإلســالمــية ، فــي عــام ١٩٩٩ . أول شــركــة صــكوك (أو شــهادة اســتثمار إســالمــية ، 
تــعرف أيــضاً بــاســم الــسندات اإلســالمــية ). صــدو عــن ركــة شُـــــــل MDS فــي مــالــيزيــا فــي عــام ١٩٩٠ ، وأصــدر بــنك البحــريــن 
املــركــزي أول صــكوك ســياديــة فــي عــام ٢٠٠١. و تشــرح هــذه الــتطورات تــطورات ســبب اعــتبار الــعديــد مــن الــتمويــل اإلســالمــي 


مجاالً شاباً ى متطوراً.

الحجم والتكوين 
تـقاريـر الـصناعـة املـختلفة تـأتـي مـع تـقديـرات مـختلفة لحجـم الـصناعـة . وقـد وضـع عـدد مـن الـتقاريـر األصـول املـالـية اإلسـالمـية 
الـعاملـية بـنحو ١٠٥ تـريـليون دوالر أمـريـكي فـي عـام ٢٠١٣ . وبـاملـقارنـة ، فـإن األصـول فـي املـيزانـيات الـعمومـية لـكل مـن أكـبر 
الـــبنوك الـــتقليديـــة فـــي الـــعالـــم تـــزيـــد عـــن ٢ تـــريـــليون دوالر أمـــريـــكي ( أي اعـــتماداً عـــلى كـــيفية قـــياس الـــصناعـــة ، فـــإن صـــناعـــة 


التمويل اإلسالمي العاملي ككل أصغر من بنك تقليدي واحد ) . 
يـجب تـوخـي احـذر مـع الـبيانـات املـتعلقة بحجـم الـتمويـل اإلسـالمـي وتـوزيـعه ونـموه بسـبب التحـديـات املـختلفة فـي الـقياس. عـلى 
ســـبيل املـــثال ، تـــعتبر األصـــول املـــصرفـــية اإليـــرانـــية املـــصدر األكـــبر لـــألصـــول املـــتوافـــقة مـــع الشـــريـــعة ألن إيـــران " تـــدعـــي أن 
مـؤسـساتـها املـالـية مـتوافـقة مـع الشـريـعة بنسـبة ١٠٠٪  "(Timewell and DiVanna 2008 ) . إن تـحويـل هـذه األصـول 
مــن الــعملة املحــلية إلــى الــدوالر األمــريــكي ( كــما هــو الــحال فــي إيــران ) يــمكن أن يــكون لــه تــأثــير مــادي عــلى األرقــام الــناتــجة 


بسبب تحركات سعر الصرف .
ويـشمل الـتمويـل اإلسـالمـي الخـدمـات املـصرفـية وأسـواق رأس املـال و الـتأمـني فـي بـلدان مـختلفة فـي الـعالـم ، ولـكن مـن حـيث 
أصـولـها ، تـتكون الـصناعـة الـى حـد كـبير مـن الخـدمـات املـصرفـية الـتجاريـة فـي الـبلدان ذلـت الـسكان املسـلمني الـذي يـشكلون 
غـالـبية سـكانـها. تـقدر األعـمال املـصرفـية الـتجاريـة بـأغـلبية واضـحة مـن األصـول املـالـية اإلسـالمـية . ولهـذا السـبب، يـشار الـى 



الــتمويــل اإلســالمــي أحــيانــاً بــاســم " الــصيرفــة اإلســالمــية ". يــتم احــتساب ٧٠٪ تــقريــباً مــن هــذه األصــول مــن قــبل ثــالث دول 
هـي إيـران و مـالـيزيـا و املـملكة الـعربـية الـسعوديـة ( أمـانـة الـتمويـل اإلسـالمـي بـاملـملكة املتحـدة  ٢٠١٣) . جـزء كـبير فـي الـتمويـل 
اإلسـالمـي هـو الـصكوك. ووفـقاً لـفيزكـانـو (٢٠١٤)، بـلغت "إصـدارات الـصكوك الـعاملـية أعـلى مسـتوى لـها عَـــلى اإلصـالق عـند 


١٣٤.٣ مليار دوالر في عان ٢٠١٢، قبل أن تنخفض إلى ١١٤.٣ مليار دوالر في عان ٢٠١٣ ".
بــــــعد الــــــعمليات املــــــصرفــــــية الــــــتجاريــــــة والــــــصكوك ، تــــــمثل الــــــقطاعــــــات الــــــصغيرة نســــــبياً مــــــن الــــــصناديــــــق والــــــتكافــــــل ( االلــــــتزام 


املتبادل ،الضمان املشترك، أو التأمني االسالمي) معظم األصول املالية اإلسالمية املتبقية .
يـشارك الـعديـد مـن األسـماء املـعروفـة بـني املـؤسـسات املـالـية الـغربـية و مـقدمـي الخـدمـات املـهنية فـي صـناعـة الـتمويـل اإلسـالمـي 
.يــسمح لــلمؤســسات املــالــية الــتقليديــة بــتشغيل "نــافــذة" لــلتمويــل اإلســالمــي أو شــركــة تــابــعة لــلتمويــل اإلســالمــي وفــقاً لICD و 
(٢٠١٣) Thomson Reuters ، كـــان هـــناك ٢٤٩ بـــنك إســـالمـــي قـــائـــم بـــذاتـــه و ١١٤ نـــافـــذة مـــصرفـــية إســـالمـــية مـــن الـــبنوك 


التقليدية اعتباراً ٢٠١٣. 
بســبب الــقيود املــتعلقة بــالــفقه الــتجاري اإلســالمــي، اليــمكن لــلمؤســسات املــالــية اإلســالمــية تــشغيل نــافــذة تــقليديــة . وبــاملــثل ، 
بــالــرغــم مــن أن الشــركــات الــتي قــد ال تــمر عــبر الــفحص االســتثنائــي الــتي تســتخدمــها صــناديــق األســهم اإلســالمــية يــمكن أن 


تصدر صكوك، فال يمكن للمؤسسات لإلسالمية إصدار سندات دين معتمدة. 
تــحولــت بــعض الــبنوك الــتقليديــة إلــى بــنوم إســالمــية كــامــلة، مــثل بــنك الــكويــت الــدولــي (ســابــقاً بــنك  الــكويــت الــعقاري ) و بــنك 
الـشارقـة اإلسـالمـي (سـابـقاً بـنك الـشارقـة الـوطـني ) . تـم اسـتخدام الـنوافـذ اإلسـالمـية داخـل الـبنوك الـتقليديـة كـمنطلق لـإلقـالع 
لــــتطويــــر صــــناعــــة الــــتمويــــل اإلســــالمــــي فــــي دول جــــنوب شــــرق آســــيا والــــغرب. عــــادة، تــــقوم دول الشــــرق األوســــط بــــإنــــشاء بــــنوم 


إسالمية قائمة بذاتها )سوليه(٢٠٠٧.
أحـد املـخاوف املـتعلقة بـالـنوافـذ اإلسـالمـية هـو أن الـفصل الـتام لـألمـوال بـني الـجانـبني الـتقليدي و اإلسـالمـي يـصعب تـحقيقه. 
تــــطلب اإلجــــراءات الــــتي اتخــــذهــــا الــــبنك املــــركــــزي الــــقطري فــــي عــــان ٢٠١١ غــــلق نــــوافــــذ الــــبنوك اإلئــــتمائــــية ( P&S : الــــبنوك 
اإلســالمــية فــي قــطر عــلى مــسار الســريــع نــحو الــنمو" ٢٠١٣) . كــما يــعتبر االلــتزام بــنوافــذ الــتمويــل اإلســالمــي مشــبوهــاً الن 
هـــذه املـــؤســـسات يـــمكن أن تـــنسحب مـــن الـــتمويـــل اإلســـالمـــي بـــسهولـــة نســـبية. عـــلى ســـبيل املـــثال، أعـــلنت HSBC أمـــانـــة عـــام 
٢٠١٢ عـن إغـالق عـملياتـها  فـي املـملكة املتحـدة و اإلمـارات الـعربـية املتحـدة والبحـريـن وبـنغالديـش وسـنغافـورة ومـوريـشيوس 


. (Jenkins and Hall 2012)
الـــحصة الـــسوقـــية لـــلتمويـــل اإلســـالمـــي مـــهمة فـــي عـــدد مـــن الـــبلدان ذات األغـــلبية املســـلمة ، لـــكنها أصـــغر بـــكثير مـــن الـــتمويـــل 
الـتقليدي. كـما تـختلف الـحصة الـسوقـية بـشكل كـبير بـني الـبلدان و مـصدر الـبيانـات. وقـد قـدرت أمـانـة الـتمويـل اإلسـالمـي فـي 
املــــملكة املتحــــدة ( ٢٠١٣) حــــصص الــــسوق املــــصرفــــية اإلســــالمــــية بنســــبة ٢٣٪ فــــي مــــالــــيزيــــا ، و ٣٥٪ فــــي املــــملكة الــــعربــــية 


السعودية ، و١٧٪ في اإلمارات ، و٥٪ أو أقل في تركيا ، ومصر ، وإندونسيا .
لــقد اســتفاد تــطويــر الــصناعــة مــن هــيئات وضــع املــعايــير- و أبــرزهــا ، هــيئة املــحاســبة واملــراجــعة لــلمؤســسات املــالــية اإلســالمــية 
فـــي البحـــريـــن (AAOIFI)، الـــتي أنـــشأت فـــي عـــام ١٩٩٠، و مجـــلس الخـــدمـــات املـــالـــية اإلســـالمـــية (IFSB) فـــي كـــواال ملـــبور ، 
الـذي افـتتح فـي ٢٠٠٢. هـيئة أخـرى مـهمة لهـذه الـصناعـة هـي أكـاديـمية الـفقه اإلسـالمـي الـتابـعة ملـنظمة الـتعاون اإلسـالمـي. 
تــأسســت فــي عــام ١٩٨١ ومــقرهــا فــي جــدة، املــملكة الــعربــية الــسعوديــة. وهــو يــتألــف مــن كــبار عــلماء الشــريــعة الــذيــن يــمثلون 
الـدول األعـضاء املسـلمة، ويـعتبر مـن أكـثر املـحافـل شهـرة فـي طـبيعته. الحـظ أن مـعايـير هـيئة املـحاسـية و املـراجـعة لـلمؤسـسات 
املـالـية اإلسـالمـية (IAOIFI) و(IFSB) ليسـت مـلزمـة قـانـونـياً مـا لـم  تـجعلها الـواليـة أو املـؤسـسة املـعنية. و بـاملـثل ، فـإن قـرارات 
مجـــمع الـــفقه اإلســـالمـــي الـــدولـــي غـــير مـــلزمـــة، لـــكنها ذات تـــأثـــير كـــبير، و كـــثيراً مـــا يـــشار إلـــيها فـــي املـــناقـــشات حـــول الـــتمويـــل 

اإلسالمي . 

النمو واملحتمل  
ال يـكاد يـمر أسـبوع واحـد حـيث ال يحـمل اإلعـالم اإلخـباري املـالـي الـعاملـي فـي الـعالـم - مـثل بـلومـبرغ أو فـايـنانـشيال تـايـمز أو 
رويـــترز - أخـــبارًا عـــن الـــتمويـــل اإلســـالمـــي. إن الـــكثير مـــن االهـــتمام الـــذي يـــتلقاه الـــتمويـــل اإلســـالمـــي لـــيس نـــاتـــجاً عـــن حجـــمه 


الحالي ، بل عن معدل نموه الذي بلغ أكثر من خانتني في األصول وإمكانياتها املتصورة.
وفــقا ألمــانــة املــالــية اإلســالمــية فــي املــملكة املتحــدة (2013) ، نــمت املــيزانــيات الــعمومــية لــلبنوك املــتوافــقة مــع الشــريــعة "بنســبة 
20٪ أخـرى فـي عـام 2012 لـتصل إلـى 1.3 تـريـليون دوالر". وفـقا لـتقريـر خـاص صـدر عـام 2013 عـن الـتمويـل اإلسـالمـي 



فـي The Banker ، مـن املـوارد املـالـية اإلسـالمـية ، تـباطـأ نـمو األصـول الـشافـية للشـريـعة اإلسـالمـية إلـى 8.67٪ فـي عـام 
2013 ، بـانـخفاض مـن 20.7٪ فـي عـام 2012 ، عـلى الـرغـم مـن أن مـعدل الـنمو الـسنوي املـركـب لـلفترة 2006-2013 كـان 
فـي ضـعف األرقـام فـي 16.02 ٪. وفـًقا لـتقريـر الـتنافـسية لـلمصارف اإلسـالمـية الـعاملـية 2013-2013 (EY 2013a) ، فـقد 
نـــما تـــقريـــر صـــناعـــي هـــام آخـــر ، وهـــو أصـــول الـــبنوك اإلســـالمـــية فـــي قـــطر وإنـــدونـــيسيا واملـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة ومـــالـــيزيـــا 
واإلمــــارات الــــعربــــية املتحــــدة وتــــركــــيا ، وهــــي األســــواق الــــرئــــيسية لــــلمصارف اإلســــالمــــية. بــــمعدل 16.4٪ ســــنويًــــا خــــالل الــــفترة 
2008-2012 ، مــع نــمو مــتوقــع بنســبة 19.7٪ خــالل الــفترة 2013-2018. يــتوقــع الــتقريــر أن تــنمو هــذه األســواق "بــشكل 


أسرع بكثير من بقية عالم التمويل اإلسالمي" )ص (9.
الـنمو السـريـع لـلتمويـل اإلسـالمـي هـو سـبب رئـيسي يـرى الـعديـد مـن املـراقـبني إمـكانـات هـائـلة ملسـتقبل الـصناعـة. ويـتم تـقديـر 
هـذه اإلمـكانـات مـن قـبل صـانـعي الـسياسـة فـي الـعواصـم الـغربـية واألسـواق الـناشـئة حـيث يـكون املسـلمون أقـلية. وكـما الحـظ 
شـانـموغـام وزهـاري فـي كـتاب "الـتمهيدي حـول الـتمويـل اإلسـالمـي" (2009) ، فـإن "أربـعة مـواقـع - كـواال ملـبور فـي مـالـيزيـا 
ودبـــي والبحـــريـــن ولـــندن - تـــتطلع إلـــى أن تـــكون املـــركـــز الـــعاملـــي لـــلتمويـــل اإلســـالمـــي" (ص 92). فـــي عـــام 2014 ، أصـــدرت 
املــملكة املتحــدة وهــونــغ كــونــغ وجــنوب إفــريــقيا صــكوكًــــا ســياديــة الول مــرة (أو شــهادات اســتثمار إســالمــي) ، لــيس فــقط لجــمع 


التمويل ، ولكن إلجراء غرزات أعمق في سوق التمويل اإلسالمي.

إن أفضل ما يميّز املشاعر الشعبية حول إمكانات التمويل اإلسالمي هو التقرير اإلخباري لعام 2008:

ال يـمكن ألحـد أن يـقول عـلى وجـه الـيقني كـم مـن املسـلمني سـوف يـسعون إلـى الـحصول عـلى الخـدمـات املـصرفـية الـتي تـتوافـق 
مــع الشــريــعة اإلســالمــية ، أو حــتى يــدفــع لــهم عــالوة عــلى ذلــك. لــكن حــتى جــزء صــغير مــن 1.3 مــليار هــو ســوق ال يــرغــب أحــد 


في تجاهلها. )افامز (2008
ويــعزى الــنمو فــي الــتمويــل اإلســالمــي جــزئــيا إلــى الــنمو فــي الــقطاعــات الــغنية نســبيا مــن الــسكان املســلمني. وفــقاً ملــركــز بــيو 
لــألبــحاث ، فــي عــام 2010 ، كــان عــدد الــسكان املســلمني 23.4٪ (1.6 مــليار) مــن ســكان الــعالــم ومــن املــتوقــع أن يــرتــفع إلــى 
26.4٪ (2.2 مــليار) بحــلول عــام 2030 (مــركــز بــيو لــألبــحاث 2011). كــما أن الــنمو فــي الــتمويــل اإلســالمــي تــغذيــه الــسيولــة 
الــــفائــــضة فــــي دول الخــــليج - نــــتيجة لــــثروات املــــنطقة الــــنفطية (إمــــام و كــــبودار 2010). ارتــــفاع أســــعار الــــنفط يــــثير كــــال مــــن 
الـــعرض والـــطلب عـــلى الـــتمويـــل اإلســـالمـــي فـــي هـــذه الـــدول. وتـــتنوع اآلثـــار ، مـــن إنـــشاء مـــؤســـسات جـــديـــدة فـــي الـــبلدان ذات 


األغلبية املسلمة إلى تنظيم صفقات متوافقة مع الشريعة في الغرب.
كـما سـاهـم نـمو الـتمويـل اإلسـالمـي فـي نـمو أنشـطة الـتعلم والـتطويـر فـي هـذا املـجال. تـتوفـر مجـموعـة مـن الـعروض األكـاديـمية 
واملــهنية فــي الــتعليم والــتدريــب واملــؤهــالت فــي الــعديــد مــن الــبلدان ، بــما فــي ذلــك الــجامــعات الــغربــية املــرمــوقــة. مــثال بــارز هــو 
جــامــعة دورهــام فــي املــملكة املتحــدة. فــي عــام 2013 ، بــدأت جــامــعة كــامــبردج بــرنــامــًجا لــلتعليم الــتنفيذي اإلســالمــي. تــشارك 
حــوالــي 742 مــؤســسة عــلى مســتوى الــعالــم فــي الــتعليم ونشــر املــعرفــة فــي الــتمويــل اإلســالمــي. مــن الــناحــية الــعدديــة ، تــعد 
بـاكسـتان ومـالـيزيـا واملـملكة املتحـدة والـواليـات املتحـدة واإلمـارات الـعربـية املتحـدة مـن أبـرز مـقدمـي الخـدمـات فـي هـذا املـجال 


.(Yurizk 2013)
وفــــيما يــــتعلق بــــمصادر الــــنمو املســــتقبلي لــــلتمويــــل اإلســــالمــــي ، فــــإن املــــجال الــــناشئ هــــو تــــمويــــل صــــناعــــة األغــــذيــــة الــــحالل 
(املشــروعــة) وأســلوب الــحياة املســلم. وفــقاً "لــحالــة االقــتصاد اإلســالمــي الــعاملــي" (2013) ، "مــن الــناحــية الــتجاريــة ، يــشمل 
االقـتصاد اإلسـالمـي بـشكل طـبيعي جـميع الـقطاعـات املـدفـوعـة بـالـتزام الـسكان املسـلمني بـشيء مـن الـنشاط الـديـني الـذي لـه 
تــــأثــــير عــــلى الــــسوق" (p 4) ، بــــما فــــي ذلــــك املــــالــــية واملــــصرفــــية ، والــــغذاء ، والــــسفر الــــصديــــق لــــألســــرة ، واألزيــــاء واملــــالبــــس ، 
ومسـتحضرات التجـميل والـعنايـة الـشخصية ، واملسـتحضرات الـصيدالنـية ، ووسـائـل اإلعـالم ، والـترفـيه. قـدر هـذا الـتقريـر أن 
اإلنـفاق الـعاملـي للمسـتهلكني املسـلمني فـي قـطاعـي األغـذيـة ونـمط الـحياة كـان 1.62 تـريـليون دوالر أمـريـكي فـي عـام 2012 
ومــن املــتوقــع أن يــصل إلــى 2.47 تــريــليون دوالر بحــلول عــام 2018. (وهــذا الــتفسير الــتجاري لــالقــتصاد اإلســالمــي يــختلف 


عن الفكر االقتصادي اإلسالمي ، كما نناقش التالي .)
تسـتمر الـتقاريـر اإلخـباريـة حـول الـصناعـة فـي إبـراز نـموهـا وإمـكانـاتـها. ووفـًقا لـصحيفة اإليـكونـوميسـت ، 10 "عـلى الـرغـم مـن 
الـــنمو الـــقوي فـــي اآلونـــة األخـــيرة لـــلمنتجات املـــالـــية اإلســـالمـــية ، ال يـــزال هـــناك مـــجال ملـــزيـــد مـــن الـــتوســـع ، ســـواء فـــي الـــبلدان 


اإلسالمية غير املتداولة نسبياً في العالم النامي وفي الغرب".

 
 



الفكر االقتصادي اإلسالمي 
يـشكل الـفكر االقـتصادي اإلسـالمـي (أو االقـتصاد اإلسـالمـي) حجـر األسـاس لـنظريـة ومـمارسـة الـتمويـل اإلسـالمـي. بـالـنظر 
إلـى تـركـيز هـذه املـراجـعة عـلى الـتمويـل اإلسـالمـي ، فـإنـنا ال نهـدف إلـى تـوفـير مجـموعـة شـامـلة مـن االقـتصاديـات اإلسـالمـية. 
فــي هــذا الــقسم ، نــقدم وجــهة نــظر الــعالــم اإلســالمــي واإلطــار االقــتصادي اإلســالمــي فــي داخــلها. كــما نســلط الــضوء عــلى 


الطرق التي يتصل بها االقتصاد اإلسالمي باملناقشات األوسع حول الرأسمالية والعدالة التوزيعية.

يسلط الضوء على هذا القسم على النحو التالي:

تــضع الــنظرة اإلســالمــية لــلعالــم الــضوابــط واملــوازيــن األخــالقــية عــلى الســلوك االقــتصادي لــلمؤمــنني ، لــكن األفــكار املــرتــبطة •

باقتصاد السوق والرأسمالية ال تتعارض بالضرورة مع الفكر االقتصادي اإلسالمي.

يــركــز االقــتصاد اإلســالمــي عــلى الــعدالــة االجــتماعــية. ولــديــه تــفضيل قــوي لــتقاســم املــخاطــر ، أو تــقاســم األربــاح ، أو طــرق •
الــتمويــل الشــبيهة بــاألســهم ، ومــشاهــدة الــديــون بــشك. تــتمثل األدوات الــبارزة إلعــادة الــتوزيــع فــي عــقود اقــتسام األربــاح ، 
11 زكـــاة (ضـــريـــبة رعـــايـــة اجـــتماعـــية) ، صـــدقـــة (الـــعطاء الـــخيري) ، الـــوقـــف (الـــوقـــف الـــخيري) ، قـــرض حـــسن (قـــروض بـــدون 


فوائد) ، وامليراث.
يـــبقى الـــفكر االقـــتصادي اإلســـالمـــي إلـــى حـــد كـــبير مـــثالـــيات بـــدون مـــمارســـة ، وقـــد أظهـــر صـــناع الـــقرار االقـــتصادي فـــي •


البلدان ذات األغلبية املسلمة اهتماما ضئيال بترجمة الرؤية االقتصادية اإلسالمية إلى واقع ملموس.

رؤية العالم اإلسالمي 
يــؤكــد اإلســالم عــلى الــغرض األخــالقــي لــلوجــود اإلنــسانــي. حــتى الــفعل الــدنــيوي عــلى مــا يــبدو لكســب الــعيش الــصادق يــشكل 
شـكال نشـطا مـن أشـكال الـعبادة فـي اإلسـالم. يـعتبر الـقرآن اإلنـسان "نـائـب اهلل عـلى األرض" (2:30). يـبرز مـفهوم الـتوكـيد 
فـكرة الـوصـايـة ، الـتي يـعتبر الـفرد فـيها الـوصـي عـلى مـوارد اهلل. هـذه املـوارد سـيتم نشـرهـا مـن أجـل الـخير الـنهائـي لـلمجتمع. 
يـوضـح تـقي عـثمانـي (2002) ، وهـو واحـد مـن أكـثر عـلماء الشـريـعة تـأثـيراً فـي الـتمويـل اإلسـالمـي املـعاصـر ، أهـمية الـتوجـيه 
اإللــهي مــن خــالل اإلشــارة إلــى أن "هــناك مــناطــق ال يســتطيع الــعقل البشــري تــقديــم الــتوجــيه املــناســب لــها ، أو عــلى األقــل ، 
عـرضـة لـألخـطاء". "(ص 10) وقـدم اهلل الـتوجـيه مـن خـالل أنـبيائـه. عـثمانـي ("حـاضـر "األسـباب واألسـباب املـالـية لـألزمـة املـالـية 
مـن مـنظور إسـالمـي" "تـجادل بـأن" املـنافـع الـدنـيويـة لـلمبادئ االجـتماعـية والـسياسـية واالقـتصاديـة الـخاصـة بـاإلسـالم ليسـت 


مقصورة على املسلمني. إنها تهدف إلى الصالح العام للبشرية ككل. "
فــي دراســة لــألدبــيات حــول االقــتصاد اإلســالمــي ، يــجادل زمــان (2008) بــأن "اإلنــسان كــما هــو مــدفــوع فــقط بــاألنــانــية هــو 
مــضايــق لــلتقالــيد اإلســالمــية ألســباب عــديــدة ، وهــذا يخــلق اخــتالفًــا كــبيرًا بــني وجــهات الــنظر اإلســالمــية والــغربــية فــيما يــتعلق 
بــالــشؤون االقــتصاديــة" (ص). 17). ويــخضع الــقرآن إلــى الــقيود األخــالقــية واملــحاســبة أمــام اهلل ، مــما يــثبط الهــدر بــالــزيــادة 
(7:31). وفـي مـعرض تـعليقه عـلى كـرامـة الـعمل ، يـجادل عـالِـم الشـريـعة الـبارز يـوسـف الـقرضـاوي (1999) بـأن الـنبي محـمد 


.(p 135) "علَّق رفاقه بأن "كل كرامة اإلنسان مرتبطة بعمله - أي نوع من العمل
األفـكار الـسابـقة ال تـقدم سـوى نـكهة الـنظرة اإلسـالمـية الـعاملـية ، الـتي تُـعلم الـفكر االقـتصادي اإلسـالمـي وتسـلط الـضوء عـلى 
الـــعنصر املـــعياري لهـــذه األدبـــيات. فـــي املـــقابـــل ، يـــميل االقـــتصاديـــون الـــتقليديـــون إلـــى االدعـــاء بـــأنـــها تهـــتم بـــكيفية أن تـــكون 
 Levitt and Dubner 2006، p.) "األمــور بــدالً مــن الــكيفية الــتي يــنبغي أن تــكون عــليها ، وأنــها ال "تــتاجــر فــي األخــالق
190). عــــلى الــــرغــــم مــــن أن مــــثل هــــذه االدعــــاءات حــــول االقــــتصاد الــــتقليدي هــــي إيــــجابــــية وليســــت مــــعياريــــة ، إال أن الــــكتاب 
الــبارزيــن مــثل مــايــكل ســانــدل (2012) مــا زالــوا محتجــزيــن عــلى نــطاق واســع. ومــع ذلــك ، فــإن نــظريــات االقــتصاد اإلســالمــي 


والتمويل هي معايير معيارية واضحة ألن األخالق اإلسالمية متضمنة فيها.

االقتصاد االسالمي 
يــــعتمد االقــــتصاد اإلســــالمــــي عــــلى فــــكرة أن اإلســــالم يــــقدم نــــموذجًـــــــا أخــــالقــــيًا يــــمكن أن يــــوجــــه جــــوانــــب مــــختلفة مــــن الــــنظام 
االقـتصادي - االسـتهالك واإلنـتاج والـتوزيـع. بـرزت كـجسم مـن األفـكار كجـزء مـن مـحاولـة تـأكـيد الـهويـة اإلسـالمـية فـي املـجال 
االقـــتصادي. عـــلى الـــرغـــم مـــن أن الـــبعض يـــرى أن اإلســـالم ، بـــاعـــتباره رمـــزًا كـــامـــالً لـــلحياة ، يـــقدم نـــظامًــــا إســـالمـــيًا إســـالمـــيًا 
مـتميزًا ، بـينما يـسعى اآلخـرون إلـى اإلرشـاد واإلرشـاد مـن خـالل الـتعالـيم اإلسـالمـية فـي تـصميم نـظام اقـتصادي مـن خـالل 



الجهــــد الــــفكري البشــــري بــــدالً مــــن مــــحاولــــة الــــعثور عــــلى مــــعلومــــات تــــفصيلية. الــــنظام االقــــتصادي أو املــــالــــي فــــي املــــصادر 

األساسية لإلسالم.

يـــقدم الـــقرآن بـــعض األوامـــر املحـــددة حـــول االقـــتصاد ، لـــكن الـــتعالـــيم اإلســـالمـــية يـــمكن أن تـــوجـــه الســـلوك الـــفردي مـــن خـــالل 
تــشكيل الســلوك والــحوافــز والــقيود والــخيارات. ســيادة اهلل ، واملــسؤولــية تــجاه املــجتمع ، وتــعزيــز الــعدالــة االجــتماعــية والــعدالــة 
شــخصية بــارزة فــي الــنظرة اإلســالمــية الــعاملــية. تــعوق الــتعالــيم اإلســالمــية الــتبديــد واالســتهالك املــفرط واملــمارســات الــتجاريــة 
غــير الــعادلــة. تــعتبر املــعامــالت عــادلــة إذا لــم تــؤد إلــى مكســب غــير مكتســب أو خــسارة غــير مســتحقة. مــن خــالل الــسعي إلــى 


حماية ثروة الناس وفكرهم وأجيالهم ، فإن النهج اإلسالمي للتنمية له مقارنات كبيرة مع مفاهيم التنمية املستدامة.
يـعرض االقـتصاد اإلسـالمـي نـفسه عـلى أنـه مـتميز عـن الـرأسـمالـية واالشـتراكـية ، ويـحاول املـوازنـة بـني االعـتبارات املـتنافـسة. 
تحــظى الحــريــات الــفرديــة بــاالحــترام ، ولــكنها مــفيدة ومشــروطــة بــالــرفــاهــية الــعامــة. الــنموذج اإلســالمــي مــتعاطــف مــع اقــتصاد 
الـــسوق لـــكنه يـــشعر بـــقلق عـــميق إزاء الـــعوامـــل الـــخارجـــية االجـــتماعـــية الســـلبية. يـــتم الـــتعرف عـــلى املـــصلحة الـــفرديـــة الـــفرديـــة ، 


وتعظيم الربح ، واملنافسة في السوق ، والحريات الشخصية طاملا أنها ال تتعارض مع الرفاهية األوسع للمجتمع.
وبـروح مـماثـلة ، عـلى الـرغـم مـن جـواز املـلكية الـخاصـة لـلممتلكات ، إال أن هـذا الـحق فـي مـلكية األصـول لـيس مـطلقاً. وبـموجـب 
األحـــكام اإلســـالمـــية ، فـــإن اهلل هـــو املـــالـــك الـــنهائـــي لجـــميع األصـــول ، ويـــحتاج اإلنـــسان إلـــى مـــمارســـة حـــقه فـــي املـــلكية فـــي 
املـصالـح األوسـع لـلمجتمع. فـي جـوهـره ، يـؤكـد الـنهج اإلسـالمـي فـي االقـتصاد عـلى الـتوازن بـني االعـتبارات املـتنافـسة: تـراكـم 
الــثروة مــقابــل تــوزيــع الــثروة ، والــحوافــز الــخاصــة مــقابــل املــجتمع الــعام ، والــروح مــقابــل املــاديــة ، واحــتياجــات الــجيل الــحالــي 


مقابل احتياجات األجيال القادمة ، و "هنا" في مقابل "اآلخرة".
یالحظ النقاد أن االقتصاد اإلسالمي یتألف بشکل رئیسي من سلسلة من المطالبات النظــــــــــــــــــریة التي غالباً ما تظــــــــــــــــــل غیر 
. كــما يــشير الــنقاد إلــى غــياب األســس الــصغرى والــشك فــي االتــساق الــداخــلي لــبعض الــحجج فــي االقــتصاد  مثبتة تجریبیاً
اإلســـالمـــي. وبـــدالً مـــن الـــنظر إلـــى االقـــتصاد اإلســـالمـــي كـــنهج شـــامـــل ومـــنهجي لـــالقـــتصاد ، يـــمكن وصـــف االقـــتصاد بـــأنـــه 
مجـموعـة مـن األفـكار الـتي تحـدد املـعايـير األخـالقـية الـتي تـحكم السـلوك االقـتصادي. إنـه يحـدد فـقط األخـالق اإلسـالمـية فـي 
االقــتصاد ، وبــذلــك ، فــإنــه يــبني جســراً مــع مــقاربــات أخــالقــية أخــرى. فــي الــواقــع ، هــناك أوجــه تــشابــه كــبيرة بــني االقــتصاد 
األخـالقـي لـإلسـالم والـنهج األخـالقـية األخـرى. يـجادل خـان (2013) أنـه عـلى الـرغـم مـن االدعـاءات الـسامـية لـتطويـر االقـتصاد 


اإلسالمي كعلم اجتماعي متميز من قبل االقتصاديني اإلسالميني ،
مـعظم مـا ظهـر تـحت عـنوان االقـتصاد اإلسـالمـي هـو تـعبير عـن االقـتصاد الـسائـد املـزيـن بـاملـصطلحات اإلسـالمـية أو مجـموعـة 


(xiii .ص) .من األوامر الدينية أو مجموعة من التأكيدات التي ال يمكن التحقق منها أو تزويرها
هــذه ليســت وجــهة نــظر مــعزولــة. وقــد أشــار روزلــي (2005) أيــضاً إلــى أنــه بــالــنظر إلــى الــتركــيز املــفرط لــالقــتصاد اإلســالمــي 
ر االقــــتصاد اإلســــالمــــي أحــــيانــــاً  عــــلى الــــربــــا والــــزكــــاة (ضــــريــــبة الــــرفــــاه االجــــتماعــــي) ، فــــإنــــه لــــيس مــــن املســــتغرب أن "يُــــَصوَّ


بالرأسمالية مطروحاً منه بالربا ، زكاة" )ص (3. .
ويـتعلق انـتقاد آخـر بـتأكـيده عـلى األخـالقـيات الـفرديـة وإهـمال االقـتصاد الـسياسـي ، مـما يـقلل مـن املـتطلبات املـؤسـسية لخـلق 
اقـتصاد إسـالمـي. إن اإلرشـادات حـول كـيفية الـحفاظ عـلى الـتعاون األخـالقـي واملـعايـير اإلسـالمـية املـطبقة عـلى نـطاق وطـني 
كـبير تـعتبر غـير كـافـية. ال تـعتمد قـابـلية الـنظام االقـتصادي لـلبقاء عـلى مـعتقدات األفـراد وحـوافـزهـم فحسـب ، بـل تـعتمد أيـًضا 


على املؤسسات الرسمية التي تشكل الحوافز وتنفذ األخالقيات األخالقية.
وتـكمن الـصعوبـة ذات الـصلة فـي تـرجـمة املـبادئ األخـالقـية األسـاسـية إلـى مـؤسـسات دائـمة وأشـكال تـنظيمية. االعـتماد عـلى 


املؤسسات القديمة الراسخة - على سبيل املثال ، الزكاة - تنتج ابتكارات مؤسسية محدودة.
بـعض املـبادئ األسـاسـية لـالقـتصاد اإلسـالمـي قـابـلة أيـًضا لـلتأويـالت املـتعددة. عـلى سـبيل املـثال ، تـشير االخـتالفـات الـهامـة 


إلى تغطية وجمع الزكاة ، وتقليص حقوق امللكية ، ومدى وضرورة تدخل الدولة.

اإلسالم والرأسمالية 

تـرتـبط الـرأسـمالـية بـتعظيم الـربـح ، وحـقوق املـلكية الـخاصـة ، واملـنافـسة ، واالعـتماد عـلى األسـواق. مـن حـيث املـبدأ ، ال يُحـظر 
أو يُــحبط أي مــن هــذه األمــور فــي اإلســالم ، وهــو فــي الــواقــع ديــن يــتميز بــه مــوقــفه "املــؤيــد لــلتجارة". كــان لــلنظام االقــتصادي 
خـالل حـياة وأزمـنة الـنبي محـمد تـشابـه كـبير مـع اقـتصاد الـسوق. لـكن الـرأسـمالـية مـوجـودة فـي الـعديـد مـن األصـناف. حـتى 



فـي الـحاالت الـتي يُـفترض فـيها أن تـسود األسـواق فـي بـعض الـقطاعـات ، يـكون نـطاقـها وتـشغيلها محـدوًدا بـالـتصميم أو قـد 
تـكون املـنافـسة ضـعيفة. يـمكن لـلمرء أن يـجادل أنـه بسـبب الـحصة الـكبيرة مـن اإلنـفاق مـن قـبل الـحكومـات الـفيدرالـية وحـكومـات 
الـواليـات فـي الـناتـج املحـلي اإلجـمالـي لـلواليـات املتحـدة ، فـهو اقـتصاد مـختلط فـي مـقابـل اقـتصاد الـسوق. فـي الـصني ، تـلعب 


الدولة دوراً نشطاً في املؤسسات التجارية ، وتحولها إلى اقتصاد غالباً ما يوصف بأنه "رأسمالية الدولة".
وكــــما يــــجادل الــــكهف (2004) ، فــــإن أهــــداف الــــفكر االقــــتصادي اإلســــالمــــي - ســــواء كــــانــــت تــــلبية االحــــتياجــــات اإلنــــسانــــية 
األســـــاســـــية أو تحســـــني نـــــوعـــــية الـــــحياة االقـــــتصاديـــــة - ليســـــت مـــــقصورة عـــــلى اإلســـــالم. وهـــــي تـــــتجاوب مـــــع الـــــفكر الـــــفلسفي 
لــالشــتراكــية ، والــشيوعــية ، والــرأســمالــية ، وغــيرهــا مــن "اإلســالم". ولــكن االخــتالف فــي الــفكر االقــتصادي اإلســالمــي ، هــو 


االعتماد على الوحي اإللهي كمصدر للمعرفة وعلى التعبير األخالقي.
تــميل األدبــيات املــتعلقة بــالــتمويــل اإلســالمــي إلــى االفــتراض بــأن املحــظورات واألخــالق اإلســالمــية يــمكن أن تــضع األســاس 


لالقتصاد األخالقي لإلسالم ، وهو نظام اقتصادي مختلف عن ما ينتج من الرأسمالية أو االشتراكية.

العدالة االقتصادية 
تـــحتل الـــعدالـــة االجـــتماعـــية واالقـــتصاديـــة مـــكانـــة بـــارزة فـــي األدبـــيات املـــتعلقة بـــاالقـــتصاد والـــتمويـــل اإلســـالمـــي. يـــتعلق األمـــر 
بـتوزيـع الـثروة االقـتصاديـة وكـذلـك الـفرص. ومـن الـشواغـل الـهامـة فـي هـذا الـصدد ارتـفاع درجـة تـركـيز الـثروة ومحـدوديـة فـرص 
الــــحصول عــــلى الــــتمويــــل. يــــميل الــــنظام املــــصرفــــي الحــــديــــث وأســــواق رأس املــــال إلــــى االعــــتماد عــــلى اإلقــــراض الــــذي يــــفّضل 
الــحيلة ، ويــساهــم فــي تــركــيز الــثروة والــفرص ، مــع مــا يــرتــبط بــها مــن عــدم املــساواة والــعلل االجــتماعــية. وعــلى الــنقيض مــن 
ذلـــك ، يـــصر الـــتمويـــل اإلســـالمـــي عـــلى تـــقاســـم املـــخاطـــر فـــي مـــلكية األصـــول والشـــركـــات الـــتي مـــن املـــرجـــح أن تـــوزع الـــفرص 
االقـــتصاديـــة عـــلى نـــطاق أوســـع وتـــحتفظ بـــالـــتمويـــل فـــي خـــدمـــة حـــقيقية االقـــتصاد. تـــعتبر طـــرق الـــتمويـــل الـــقائـــمة عـــلى تـــقاســـم 
املـخاطـر عـلى أسـاس الـسوق وسـيلة مـهمة لـتعزيـز الـعدالـة االقـتصاديـة فـي نـظام مـالـي مـتوافـق مـع اإلسـالم. هـذا ال يـعني أن 
األســالــيب املــفضلة لــلتمويــل اإلســالمــي ، املســتندة إلــى مــبادئ تــقاســم األربــاح واملــخاطــر ، ال يــمكن أن تســتلزم الــظلم. عــلى 
ســـبيل املـــثال ، قـــد يـــحتفظ طـــرف فـــي مـــعامـــلة لـــنفسه بـــحصة ربـــحية تـــفوق بـــكثير مـــا يـــعتبر مـــعقوالً. أيـــضا ، يـــمكن ملـــشاريـــع 
املـشاركـة فـي الـربـح حـتى فـي الشـركـات املـسموح بـها أن تسـبب ضـررا فـادحـا لـلمجتمع والـبيئة - عـلى سـبيل املـثال ، مـن خـالل 
تــلوث املــياه. وفــي الــوقــت نــفسه ، يــمكن أن تــؤدي املــعامــالت املــالــية الــقائــمة عــلى الــفائــدة (مــثل االئــتمانــات الــصغيرة الــتقليديــة) 
إلــى تــعزيــز الــفرص االقــتصاديــة. لــكن مــن املــحتمل أن تشهــد املــؤلــفات الــخاصــة بــالــتمويــل اإلســالمــي إقــراض األمــوال الــقائــم 
عـلى الـفائـدة وتـداول املـخاطـر كـمشكلة مـتأصـلة - إن لـم يـكن عـلى املسـتوى الجـزئـي عـلى املـدى الـقصير ، ثـم لـالقـتصاد الـكلي 


على املدى الطويل.

الديون مقابل حقوق امللكية 
يـفضل الـفكر االقـتصادي اإلسـالمـي طـرق تـقاسـم األربـاح الـتي يـفترض فـيها املـمول بـعض املـخاطـر الـتجاريـة. عـلى الـرغـم مـن 
حـــظر الـــقروض الـــنقديـــة الـــتي تحـــمل فـــائـــدة ، تـــعتبر الـــديـــون الـــناجـــمة عـــن مـــبيعات االئـــتمان واإليـــجارات املـــسموح بـــها. أحـــد 
األسـباب هـو أنـه عـلى عـكس مـقرض املـال ، يتحـمل كـل مـن الـبائـع واملـؤجـر (فـي عـقد إيـجار تـشغيلي) املـخاطـر املـرتـبطة بـملكية 
األصـل. تـؤكـد املـؤلـفات حـول االقـتصاد اإلسـالمـي مـراراً وتـكراراً عـلى الـحاجـة إلـى تـقاسـم املـخاطـر واملـكافـآت لـضمان الـعدالـة 


االقتصادية واالستقرار املالي.

يوضح Chapra (2009) هذا املفهوم من خالل مالحظة ذلك

إن زيـادة االعـتماد عـلى حـقوق املـساهـمني ال يـعني بـالـضرورة اسـتبعاد تـمويـل الـديـون. ويـرجـع ذلـك إلـى أن جـميع االحـتياجـات 
املـــالـــية لـــألفـــراد أو الشـــركـــات أو الـــحكومـــات ال يـــمكن جـــعلها قـــابـــلة لـــإلنـــصاف وتـــقاســـم األربـــاح والـــخسائـــر. لـــذلـــك ، ال يـــمكن 
االســـتغناء عـــن الـــديـــون ، ولـــكن ال يـــنبغي الـــترويـــج لـــها لـــالســـتهالك غـــير الـــضروري واملـــفاجئ واملـــضاربـــة غـــير املـــنتجة. ولهـــذا 
الـغرض ، ال يـسمح الـنظام املـالـي اإلسـالمـي بـإنـشاء الـديـون عـن طـريـق اإلقـراض واالقـتراض املـباشـر. إنـها بـاألحـرى تـتطلب 
إنــشاء ديــون مــن خــالل بــيع أو تــأجــير مــوجــودات حــقيقية عــن طــريــق أســالــيب تــمويــلها الــقائــمة عــلى الــبيع واإليــجار. (الــصفحة 


(21
يــختلف تــمويــل حــقوق املــلكية عــن تــرتــيبات تــقاســم األــربــاح الــتقليديــة املــتطورة فــي الــفقه الــتجاري اإلــساملــي ، مــثل الشــراكــات 

(املـشاركـة) وإدارة االسـتثمار (املـضاربـة) .12 ويـلسون (2012) يسـلط الـضوء عـلى بـعض هـذه 



االخـتالفـات . عـلى سـبيل املـثال ، الشـراكـات اإلسـالمـية هـي مـشاريـع ذات وقـت محـدود ، فـي حـني أن "الشـركـة" يـفترض أنـها 

مصدر قلق مستمر.

تـفتقر الشـراكـة اإلسـالمـية الـتقليديـة إلـى املـسؤولـية املحـدودة الـتي هـي سـمة رئـيسية لشـركـة حـديـثة. مـقارنـة بـالشـراكـات الـتي 
يـركـز فـيها الشـركـاء عـلى الـربـح ، يـركـز املـساهـمون فـي الشـركـات بـشكل أكـبر عـلى مـكاسـب رأس املـال. بـعد أن قـلت ذلـك ، ال 
يـزال تـقاسـم األربـاح بـعيًدا عـن إقـراض األمـوال فـي إطـار الـفائـدة سـواء تـم تـنفيذهـا مـن خـالل شـركـات ذات مـسئولـية محـدودة 
أم ال. فـي تـمويـل حـقوق املـلكية ، ال يـتم تحـديـد أي عـائـد إيـجابـي ثـابـت تـعاقـديًـا سـابـًقا. بـدالً مـن ذلـك ، تـعتمد الـعائـد عـلى أداء 


العمل ، والذي يتم تحديده بعد النشر.
عـلى الـرغـم مـن تشـديـدهـا عـلى تـرتـيبات املـشاركـة فـي الـربـح ، فـإن صـناعـة الـتمويـل اإلسـالمـي تـعتمد أسـاسًـــــا عـلى الـديـون. إن 


هذا الفارق بني املثل العليا وواقع التمويل اإلسالمي يتم تناوله في الجدل املتعلق باملوضوع مقابل الجوهر فيما بعد.

ذات مسؤولية محدودة 
لـــم يـــتم ذكـــر مـــفهوم املـــسئولـــية املحـــدودة صـــراحـــة فـــي املـــصادر األســـاســـية لـــلفقه اإلســـالمـــي. وألن الـــفقه الـــتجاري اإلســـالمـــي 
اعــــتمد عــــلى الشــــراكــــات دون مــــسؤولــــية محــــدودة ، فــــإن فــــكرة املــــسؤولــــية املحــــدودة املــــرتــــبطة بــــالشــــركــــات تــــم اســــتيرادهــــا إلــــى 
املـجتمعات اإلسـالمـية. يـجادل كـوران (2010) قـائـالً: "عـلى الـرغـم مـن أن بـعض مـؤسـسات اإلسـالم املـبكر حـالـت دون ظـهور 
املـؤسـسة مـن داخـل الـحضارة اإلسـالمـية ، فبمجـرد اقـتراضـها مـن الـخارج إلـى جـانـب املـؤسـسات الـداعـمة ، تـم اسـتيعابـها فـي 
الـنظم الـقانـونـية املحـلية وال تـواجـه اآلن أي مـقاومـة أخـرى" (ص). 50). ومـع ذلـك ، أدى إدخـال مـفهوم املـسؤولـية املحـدودة إلـى 


نقاش ساخن بني الفقهاء املسلمني. وتتعلق املناقشة جزئياً بما إذا كان الحد من املسؤولية منصفاً على الدائن.
تســتمر الــشكوك فــي األوســاط األكــاديــمية حــول جــواز املــسؤولــية املحــدودة فــي اإلســالم. ومــع ذلــك ، فــي عــام 1992 ، قــضت 
أكـاديـمية الـفقه اإلسـالمـي الـدولـية ومـقرهـا جـدة أنـه "ال يـوجـد اعـتراض فـي الشـريـعة عـلى تـأسـيس شـركـة تـقتصر مـسؤولـيتها 
عـلى رأسـمالـها ، ألن ذلـك مـعروف لـعمالء الشـركـة ومـثل هـذا الـوعـي عـلى جـزء يـحول دون الخـداع. "(الـبنك اإلسـالمـي لـلتنمية 
2000 ، ص 130). تســــتخدم املــــسؤولــــية املحــــدودة عــــلى نــــطاق واســــع فــــي الــــتمويــــل اإلســــالمــــي. عــــلى ســــبيل املــــثال ، تــــميل 
املـؤسـسات الـتي تـقدم خـدمـات مـالـية إسـالمـية إلـى أن تـكون شـركـات مـملوكـة لـلمساهـمني ذات مـسئولـية محـدودة. ربـما تـتعلق 
الــشكوك حــول املــسئولــية املحــدودة بــكيفية تــسهيل اســتخدام الــديــون الــتي تحــمل فــائــدة ونــشاط املــضاربــة ، مــما قــد يــؤدي إلــى 
خـــــــصخصة األربـــــــاح وخـــــــسارة اجـــــــتماعـــــــية ، كـــــــما شهـــــــدنـــــــا خـــــــالل األزمـــــــة املـــــــالـــــــية الـــــــعاملـــــــية فـــــــي 2007-2008. وقـــــــد دفـــــــع 
"كـــوتـــليكوف" (2010) ، الـــذي يـــدور حـــول "األعـــمال املـــصرفـــية املحـــدودة الـــغرض" ، وهـــو نـــظام مـــالـــي بـــديـــل مـــقترح ، لـــصالـــح 


مسؤولية غير محدودة لهذه الكيانات التي ال يمكن أن تعمل كصناديق مشتركة )مثل صناديق التحوط(.

إعادة توزيع الثروة 
يحـذر الـقرآن مـن تـداول الـثروات بـني األغـنياء (59: 7). عـلى الـرغـم مـن أن االسـتحواذ الشـرعـي عـلى الـثروة مـسموح بـه ، إال 
أن اإلســالم يــكتنز اكــتنازاً وتــراكــم الــثروة مــن أجــل حــب املــال. إعــادة الــتوزيــع الــعدالــة هــي ســمة أســاســية لــلفكر االقــتصادي 
اإلسـالمـي. يهـدف إلـى تـحقيق الـتوازن بـني حـقوق املـلكية الـخاصـة واملـخاوف الـتوزيـعية. بـاإلضـافـة إلـى عـقود تـقاسـم املـخاطـر ، 
فـإن بـعض األدوات الـرئـيسية لـتوزيـع الـثروة فـي اإلسـالم هـي: الـزكـاة (ضـريـبة الـرفـاه االجـتماعـي) ، الـصدقـة (الـعطاء الـخيري) 
، الــوقــف (الــودائــع الــخيريــة) ، الــقرد حــسن (الــقروض بــدون فــوائــد) ، واملــيراث . يــمكن ألدوات الــرعــايــة االجــتماعــية هــذه ، إلــى 
جــانــب تــعزيــز عــقود تــقاســم املــخاطــر فــي الــتمويــل اإلســالمــي ، أن تــعزز الــوصــول إلــى املــوارد املــالــية (مــحيي الــديــن ، إقــبال ، 


رستم ، فو 2011). في األقسام الفرعية التالية ، نصف بإيجاز هذه األدوات.
الـزكـاة. الـزكـاة هـي أداة رئـيسية إلعـادة تـوزيـع اإلسـالم. تـمت تـرجـمته بـطرق مـختلفة ، بـما فـي ذلـك مـعدل الـفقراء ، والعشـر ، 
وضـرائـب الـزكـاة ، والـزكـاة الـقانـونـية. إنـها ضـريـبة سـنويـة عـلى فـائـض الـدخـل وثـروة املسـلمني وهـي تـعادل 2.5٪ مـن صـافـي 
الــــقيمة بــــشكل عــــام. الــــزكــــاة ذات أهــــمية ديــــنية هــــائــــلة: فــــهي مــــذكــــورة فــــي الــــقرآن وهــــي واحــــدة مــــن أركــــان اإلســــالم الخــــمسة 
املـــقدســـة. يـــؤكـــد الـــقرآن الـــكريـــم عـــلى دفـــع الـــزكـــاة مـــع الـــحفاظ عـــلى الـــصالة (مـــثل 2:43). فـــي الـــواقـــع ، الـــترابـــط بـــني الـــزكـــاة 


والصالة هو سمة مميزة للقرآن.
وطـبقاً لـلعشير وويـلسون (2006) ، فـقد نـظمت الـزكـاة مـن الـناحـية الـعملية مـن قـبل الـنبي محـمد ، وتـم فـرضـها سـياسـياً كـحق 

دولـة مـن قـبل الخـليفة األول أبـو بـكر الـذي خـاض حـربـاً لجـمع الـضريـبة. املسـتفيدون الـرئـيسيون 



مـن الـزكـاة هـم الـفقراء ، عـلى الـرغـم مـن أنـه يـمكن تـمديـد اآلخـريـن ، مـثل األشـخاص الـذيـن يـقومـون بجـمعها (الـقرآن 9:60). 
تـختلف الـزكـاة اخـتالفـاً جـوهـريـاً عـن الـصدقـة ، وهـي ضـريـبة إلـزامـية مـنتظمة تـعتبر حـًقا لـلفقراء ووسـيلة أسـاسـية لـتنقية الـثروة. 
يــمكن إدارة الــزكــاة بــشكل فــردي أو عــن طــريــق الــدولــة. ومــع ذلــك ، فــإن الــزكــاة الــتي تــم جــمعها رســمياً هــي نســبة غــير هــامــة 
نسـبياً مـن إجـمالـي اإليـرادات فـي املـجتمعات اإلسـالمـية املـعاصـرة. كـان السجـل الـعام لـلزكـاة الـتي تـديـرهـا الـدولـة مـختلطًا. إن 
ضـعف قـدرة الـدولـة يـعني أن إدارة الـزكـاة تـتشارك فـي بـعض الـعلل الـشائـعة لـإلدارة الـضريـبية فـي الـدول الـنامـية: الـفساد ، 
واملـحسوبـية ، وسـوء اسـتخدام الـنفوذ الـسياسـي. بسـبب االفـتقار إلـى الـثقة فـي الـحكومـة ، يُـعتقد أن الـزكـاة يـتم تـوجـيهها مـن 


خالل مبادرات تطوعية من الدولة.
عـلى الـرغـم مـن كـونـه أداة إعـادة تـوزيـع واعـدة ، إال أنـه تـم إجـراء عـدد قـليل مـن الـتقييمات الـصارمـة ألثـر الـزكـاة ، ويـوجـد جـدل 
حـول مـا إذا كـان يـنبغي تـوسـيع نـطاق تـغطية الـزكـاة لـتشمل أشـكااًل جـديـدة مـن الـدخـل والـثروة (أنشـطة وسـلع جـديـدة) ومـا إذا 
كـان يـنبغي أن تـكون تـقتصر عـلى بـدل اإلقـامـة أو يـتم اسـتخدامـها عـلى نـطاق أوسـع فـي األنشـطة املـدرة لـلدخـل (مـثل تـمويـل 


الشركات الناشئة و برامج القطاع العام التي تستهدف املجتمعات الفقيرة).
تـعتبر الـزكـاة عـمومـا مـسؤولـية فـرديـة ، ومـا إذا كـانـت تـنطبق عـلى املـؤسـسات املـالـية اإلسـالمـية هـي نـقطة خـالفـية. وفـقاً ملـعايـير 
هـيئة املـحاسـبة واملـراجـعة لـلمؤسـسات املـالـية اإلسـالمـية (AAOIFI) الـتي تتخـذ مـن البحـريـن مـقراً لـها ، فـإن املـؤسـسات املـالـية 
اإلسـالمـية مـلزمـة بـدفـع الـزكـاة (1) عـندمـا يـتطلب الـقانـون املـؤسـسة املـالـية اإلسـالمـية لـدفـع الـزكـاة ، (2) عـندمـا تـكون املـؤسـسة 
املـالـية مـطالـبة بـموجـب نـظامـها األسـاسـي بـالـوفـاء بـالـتزامـاتـها بـالـزكـاة ، و / أو (3) عـندمـا تـكون الجـمعية الـعامـة لـلمساهـمني 


في مؤسسة مالية قد أصدرت قرارًا يتطلب من املؤسسة لنفعل ذلك.
الـوقـف. لـقد كـان الـوقـف ، الـذي كـان مـفهومـا عـلى املسـتوى اإلسـالمـي ، هـو االبـتكار الـرئـيسي فـي تـقديـم الخـدمـات االجـتماعـية 
فـي الـحضارة اإلسـالمـية. يـعرّف كـوران (2001) الـوقـف بـأنـه "ثـقة غـير مُــنشأة تـم تـأسـيسها بـموجـب الشـريـعة اإلسـالمـية مـن 
قـــبل رجـــل حـــي أو امـــرأة مـــن أجـــل تـــوفـــير خـــدمـــة اجـــتماعـــية مـــعينة إلـــى األبـــد. وتـــمول أنشـــطتها مـــن أصـــول حـــامـــلة لـــإليـــرادات 
أصـــبحت غـــير قـــابـــلة لـــلتصرف إلـــى األبـــد “(ص 842). اســـتخدمـــت األوقـــاف (جـــمع الـــوقـــف) لـــتمويـــل قـــائـــمة مـــتنوعـــة مـــن الســـلع 
الـعامـة ، بـدءا مـن املسـتشفيات ، والـنوافـير ، واملـساجـد ، ودور األيـتام إلـى اآلثـار املـعماريـة واملـطابـخ الـعامـة. وهـي تـمثل أمـثلة 
نـادرة لـلمنظمات الـحية بـشكل دائـم فـي املـجتمعات اإلسـالمـية املـبكرة الـتي عـملت كـواحـدة مـن أقـدم الـوسـائـل لـتوفـير الـالمـركـزيـة 


للسلع والخدمات العامة.
وكــمكون ال يــمكن فــصله عــن الــحضارة اإلســالمــية ، فــإن دور الــوقــف يــخضع أيــضاً لــلتمحيص. يــنظر إلــى الــوقــف فــي بــعض 
األحـيان عـلى أنـه أداة "ثـابـتة" تـمنع إعـادة تـخصيص رأس املـال السـتخدامـات أكـثر إنـتاجـية. وهـذا الـنقص املـفترض يـنبع مـن 
صـالبـة قـانـونـية جـوهـريـة تـمنع خـروج املـغادريـن مـن أفـعال املـحسنني. كـما يـنتقد الـوقـف بسـبب افـتقاره لـلحكم الـذاتـي ، الـذي 
كــان يــمكن أن يــضع األســس ملــجتمع مــدنــي قــوي. األوقــاف فــي بــعض األحــيان تــقع ضــمن الــسياســة األوســع لــحقوق املــلكية. 
هـناك أدلـة عـلى أنـه ، مـع مـرور الـوقـت ، كـانـت األوقـاف الـديـنية تُسـتخدم فـي بـعض األحـيان كـأدوات قـانـونـية مـناسـبة لحـمايـة 


امللكية الخاصة من مصادرة الدولة وللتحايل على قوانني امليراث.
يــعتمد نــوع مــن الــوقــف مــثير للجــدل عــلى اإلقــراض املــدعــوم بــاألصــول الــنقديــة. عــند الخــروج مــن اعــتماد الــوقــف الــتقليدي عــلى 
املــلكية أو الــعقار ، يــمنح "الــوقــف الــنقدي" الــنقد كــأصــل متحــرك. اكتســبت الــوقــف الــنقدي عــملة واســعة فــي ظــل الــعثمانــيني ، 
ويـرجـع ذلـك أسـاسـا إلـى االحـتياجـات املـالـية لـلدولـة. كـما كـان لـلموجـودات الـنقديـة أيـضاً مـعدالت عـالـية لـلبقاء عـلى قـيد الـحياة ، 
ألن املـــــوارد الـــــرأســـــمالـــــية األصـــــلية كـــــانـــــت تتجـــــدد فـــــي كـــــثير مـــــن األحـــــيان عـــــن طـــــريـــــق إعـــــادة الـــــدخـــــل اإلضـــــافـــــي املـــــتولـــــد مـــــن 
االســتثمارات (Cizakca 2004). وقــد وجــد مــفهوم الــوقــف بــعض الــتطبيقات فــي الــتكافــل (الــتأمــني اإلســالمــي) وأهــميته فــي 


مجاالت أخرى ، مثل التمويل األصغر اإلسالمي.
صـدقـة. إلـى جـانـب الـزكـاة ، يـؤكـد اإلسـالم عـلى الـزكـاة املـعممة الـتي تـندرج تـحت فـئة واسـعة مـن الـصدقـة. عـلى عـكس الـزكـاة ، 
الـصدقـة هـي جـمعية خـيريـة طـوعـية يـتم إدارتـها بـطريـقة "خـاصـة وغـير مـرئـية". كـما يسـتخدم هـذا املـصطلح كـعبارة كـاتـمانـية 
للســلع واألمــوال املــمتدة كــمحبة لــلفقراء. تــرتــبط اإلحــسان فــي اإلســالم بــالــتطهير وبــالــروح التجــدديــة لــتداول الــثروات. فــي حــني 
أن الــزكــاة تهــدف إلــى تــنقية الــثروة ، فــإن الــصدقــة مــقصودة لــتطهير الــذات. وجــدت الــصادقــة بــعض الــتطبيقات فــي الــتمويــل 
اإلسـالمـي. عـلى سـبيل املـثال ، تجـمع جـمعية األخـوات فـي بـاكسـتان الـصدقـة لـتوسـيع نـطاق الـتمويـل األصـغر بـدون فـوائـد ، 


أو القرض الحسن ، والذي سيتم مناقشته بعد ذلك.



قـرض حـسن. مـن خـالل إنـكار الـفائـدة لـلمقرض ، يـحول اإلسـالم الـقروض الـنقديـة إلـى أدوات خـيريـة. ربـما بسـبب طـبيعة عـمله 
الـخيري ، يـعتبر الـقرآن الـكريـم (قـرض بـدون فـائـدة) مـن الـقرآن الـكريـم بـمثابـة قـرض إلـى اهلل. يـختلف هـذا املـفهوم عـن الـديـون 
الـناتـجة عـن مـبيعات وإيـجارات االئـتمان الـتجاري. وفـي كـلتا الـحالـتني ، هـناك تـوقـع قـوي بـأن يـتم سـداد الـديـون املـترتـبة فـي 
غــضون فــترة زمــنية محــددة مــا لــم يــكن املــديــن فــي ظــروف صــعبة (انــظر الــقرآن 2: 280 و 2: 282). وبالمثل ، ووفقاً لتقاليد 
 Yusoff و Nor و Grine و Bensaid) النبي محمد ، فإن تأجيل دفع المبالغ المتأخرة من قبل األغنياء هو الظلم


.(2013
إن املـــعالـــجة الـــعملية لـــقار فـــي صـــناعـــة الـــتمويـــل اإلســـالمـــي ليســـت محـــل نـــقاش. تـــعامـــل بـــعض الـــبنوك ودائـــعها تـــحت الـــطلب 
كـقروض مـفيدة بـدون فـائـدة (قـرض حـسن) يـقدمـها الـعميل إلـى الـبنك ، وبـالـتالـي يـضمن الـبنك السـداد. ومـع ذلـك ، فـإن الـقرآن 
يــشجع املــرونــة والــسخاء مــن قــبل الــدائــن فــي هــذه الــقروض ، وخــاصــة إذا كــان املــديــن فــي الــصعوبــة (فــاروق 2011). عــالوة 
عـلى ذلـك ، ال يـتم نشـر الـقرض بـشكل عـام مـن قـبل الـبنوك اإلسـالمـية عـلى جـانـب األصـول فـي املـيزانـية الـعمومـية ، عـلى الـرغـم 


من أن هذا املفهوم قد ألهم بعض املبادرات املناصرة للفقراء على نطاق محدود.
مـيراث. أحـكام اإلرث اإلجـباري فـي اإلسـالم بـمثابـة وظـيفة تـوزيـعية أخـرى. وبـناًء عـلى املـصادر الـقرآنـية ، فـإن هـذه األحـكام 
تـشكل "أحـد أكـثر املـجاالت تـفصيالً فـي الشـريـعة اإلسـالمـية" (Sait and Lim 2006، p. 107). وبـموجـب قـوانـني املـيراث 
اإلسـالمـية ، ال يـمكن تـوريـث سـوى ثـلث الـثروة اإلجـمالـية لـلشخص مـن خـالل إرادتـه ؛ يـجب أن يـتم تـمريـر الـثلثني إلـى الـورثـة 
الشـرعـيني (بـعد دفـع الـديـون والـديـون) - أي ، األبـناء والـبنات واألزواج. عـالوة عـلى ذلـك ، فـإن قـواعـد اإلرث فـي اإلسـالم تهـدف 
إلــى الــحفاظ عــلى الــعائــلة املــمتدة ، ولــيس الــعائــلة الــنواة فــقط. وبــالــتالــي ، فــي غــياب الســليل املــباشــر ، يــتم تحــديــد األســهم 


التعددية ملختلف "مجموعات من العالقات الباقني" كورثة شرعية لثروة املتوفى.
ويـــشار إلـــى قـــانـــون املـــيراث اإلســـالمـــي بســـبب طـــابـــعه الـــشمولـــي واملـــتكافئ ، ولـــكنه ال يخـــلو مـــن الـــخالف. هـــناك جـــانـــبان مـــن 
الـقانـون مـوضـوعـان لـلنقاش: حـقوق غـير مـتساويـة لـلمرأة (بـموجـب الـقانـون اإلسـالمـي ، تـحصل املـرأة عـلى نـصف حـصة الـرجـل 
فــي وضــع مــماثــل) ودورهــا فــي تجــزئــة الــثروة وإعــاقــة تــنمية رأس املــال. أوالً ، يــرى الــبعض أن الــقيود املــفروضــة عــلى حــقوق 
املــرأة فــي املــيراث تــحتاج إلــى الــنظر إلــيها ضــمن إطــار تــاريــخي واجــتماعــي ال تــملك فــيه املــرأة حــقوق املــيراث فــي الــبدايــة. 
يــجادل الــبعض بــأن الــنساء يــعوضــن عــن هــذا "الــظلم الــقانــونــي" الــظاهــر مــن خــالل مــنح الــصيانــة مــن أزواجــهن. حــتى الــحق 
املحــدود فــي املــيراث الــذي يــعينه اإلســالم يــصعب إنــفاذه فــي املــجتمعات الــتي تــكون لــألعــراف االجــتماعــية أســبقية عــليهاعــلى 
الــقانــون. يــمكن حــرمــان الــنساء مــن الــعرف بــدالً مــن الــقانــون ، خــاصــة فــي األمــاكــن الــتي يــواجــهن فــيها مــفاضــلة صــعبة بــني 


مطالبة امليراث والعالقات األسرية )انظر املناقشة التالية(.
ثــانــياً ، يــنظر إلــى الشــريــعة اإلســالمــية بــاعــتبارهــا عــامــالً رئــيسياً فــي تجــزئــة الــثروة ، وتــثبيط شــراكــات تــجاريــة طــويــلة األمــد ، 
ومـــنع تـــراكـــم رأس املـــال فـــي املـــجتمعات الـــعربـــية. كـــما أن تجـــزؤ املـــمتلكات لـــه تـــأثـــير فـــي اإلنـــتاج الـــزراعـــي ، حـــيث قـــد تـــكون 
املـزارع الـصغيرة جـدا غـير مـنتجة اقـتصاديًـا. غـير أن األسـاس االسـتداللـي لـلمطالـبات الـتي تـربـط الـوراثـة بـالـتنمية ضـعيف. 
 Robinson and) ما إذا كان تركيز الثروة أو فرارها يشكل عقبة إنمائية أكبر يظل سؤااًل مفتوًحا. تظهر األبحاث الحديثة
Acemoglu 2013) أن املسـتويـات املـرتـفعة مـن عـدم املـساواة فـي األراضـي يـمكن أن تـقوض الـحوافـز املـؤسـسية لـالزدهـار 
وتنسجـم مـع عـدم املـساواة االقـتصاديـة والـسياسـية. وبـاملـثل ، يـعد الـوصـول املحـدود إلـى األراضـي سـبباً رئـيسياً لـلفقر الـريـفي 


في معظم العالم النامي.
يــرتــبط الــوراثــة ارتــباطًــا وثــيًقا بــإدارة الــثروات الــخاصــة فــي الــتمويــل اإلســالمــي. مــن املــرجــح أن يــقدم املــحامــون واملخــططون 


املاليون خدمات لكتابة الوصايا عن امليراث أكثر من املؤسسات املالية اإلسالمية.

االقتصاد اإلسالمي: أفكار بدون ممارسة 
عـلى الـرغـم مـن أن الـفكر االقـتصادي اإلسـالمـي يـوفـر الخـلفية الـفكريـة لـصناعـة الـتمويـل اإلسـالمـي ، فـإنـه يـنظر إلـيه أحـيانًـا 
عــلى أنــه مجــموعــة مــن االدعــاءات الــنظريــة املــثالــية الــتي ال تــرســم بــدقــة عــلى املــمارســة. هــناك عــالمــة اســتفهام خــطيرة حــول مــا 
إذا كــان االقــتصاد اإلســالمــي يــمكن وصــفه بــأنــه مــجال مــتميز. ويــنظر إلــى املــحتوى األســاســي فــي الــتعالــيم اإلســالمــية عــلى 
أنـه مـتسق مـع الـتركـيز الـعاملـي عـلى الـتنمية والـنمو املسـتدامـني ، مـكمالً ، بـالـطبع ، بـإصـرار عـلى األخـالق والـعدالـة. بـاملـقابـل ، 
تـــشير الـــدراســـات التجـــريـــبية إلـــى أن الســـبب الـــرئـــيسي لـــلفقر والتخـــلف فـــي املـــجتمعات اإلســـالمـــية يـــرجـــع إلـــى حـــد كـــبير إلـــى 
"الـحكم السيئ" بـدالً مـن اإلسـالم (إقـبال ومـراخـور 2013). كـما حـصل االقـتصاد اإلسـالمـي عـلى دعـم رسـمي محـدود فـي 



املـجتمعات اإلسـالمـية. أظهـرت الـحكومـات الـقليل مـن الـوعـي أو االهـتمام بـاملـثل الـعليا الـتي يـعتنقها االقـتصاد اإلسـالمـي. ال 
يــزال الحــد مــن االعــتماد عــلى الــديــون الــتي تحســب عــليها فــوائــد وتــشجيع أســالــيب تــمويــل املــشاركــة فــي الــربــح مجــرد طــلب 
ورقــي. بــدالً مــن تــجسيد املــثل االقــتصاديــة اإلســالمــية فــي املــؤســسات الــدائــمة ، يســتخدم الــتمويــل اإلســالمــي أحــيانًــا كــبديــل 
إلصـــالح جـــذري أكـــثر لـــلنظام االقـــتصادي. إن األعـــمال املـــصرفـــية اإلســـالمـــية تـــتماشـــى إلـــى حـــد كـــبير مـــع الـــنظام الـــقانـــونـــي 


والتنظيمي والضريبي الحالي املصمم للتمويل التقليدي.
يـعمل الـتمويـل اإلسـالمـي أيـًضا فـي إطـار اقـتصاد سـياسـي يـعتمد عـلى الـحفاظ عـلى الـوضـع الـراهـن بـدالً مـن تـغييره. وحـيث 
دعــمت الــحكومــة بــنشاط الــتمويــل اإلســالمــي ، يــحتفظ الــنظام بــسيولــة غــير مــريــحة لــلتمويــل الــتقليدي. وقــد شــكك الــبعض فــي 
اتـجاه الـتمويـل اإلسـالمـي مـن خـالل الـتساؤل عـن سـبب اهـتمامـه "بـتنظيم الـعمليات أخـالقـياً" مـن رجـال األعـمال األفـراد بـدالً 
مـــن تـــعزيـــز الـــنمو االقـــتصادي عـــلى املســـتوى الـــكلي وتـــوزيـــع املـــوارد وفـــًقا لـــلمبادئ اإلســـالمـــية لـــلعدالـــة االجـــتماعـــية ("الـــتمويـــل 


اإلسالمي ، إعادة تدوير النفط ، والتنمية االقتصادية" ، 2009).
تســببت حــركــة "احــتلوا وول ســتريــت" فــي إثــارة ضــجة فــي الــدوائــر املــالــية اإلســالمــية ، خــاصــة بــعد تــصويــر أحــد املــحتجني 
حـامـالً الفـتة كـتب عـليها "دعـونـا نسـّلم الـطريـق اإلسـالمـي؟" فـي هـذا الـسياق ، جـادل "مشـتاق بـاركـر" ، وهـو صـحفي ، بـأن 
الـــدول ذات األغـــلبية املســـلمة " إمـــا بـــالحـــرج مـــن االهـــتمام الـــذي يـــتلقاه الـــتمويـــل اإلســـالمـــي أو الـــذي يـــعيش فـــي حـــالـــة إنـــكار 
"(Parker 2011). ويــــشير إلــــى أنــــه فــــي أكــــتوبــــر 2011 ، كــــان وزيــــر املــــالــــية فــــي لــــوكــــسمبورغ يــــعلق بــــشكل إيــــجابــــي عــــلى 
الـتمويـل اإلسـالمـي ، إال أن املـلك األردنـي كـان صـامـتا بـشكل مـلحوظ حـول هـذا املـوضـوع بـينما كـان يـلقي كـلمة فـي املـنتدى 


االقتصادي العاملي.
وهــكذا ، وجــد اســتخدام مــبادئ االقــتصاد والــتمويــل اإلســالمــي كــأســاس لــصياغــة نــظام مــالــي بــديــل دعــماً رســمياً محــدوداً. 
وكــما أن البشــر ال يــتصرفــون دائــًما مــثل الــرجــل االقــتصادي (Homo economicus) ، فــإن املســلمني ال يــتصرفــون دائــًما 
كـالـرجـل اإلسـالمـي (Homo Islamicus). وبـاملـثل ، فـإن مجـرد وجـود بـلد ذي أغـلبية مسـلمة ال يـعني أن أولـئك الـذيـن يعهـد 
إلـيهم بـسياسـته االقـتصاديـة يجـدون اإللـهام والـتوجـيه مـن الـفكر االقـتصادي اإلسـالمـي. سنستکشف ھـذه المسألة أکثر في 


قطاع االقتصاد السیاسي.

Siddiqi (2013) ، وهو اقتصادي إسالمي بارز ، وقد الحظ ،

سـوف يسـتدعـي االقـتصاد اإلسـالمـي فـي املسـتقبل خـمسة تـغييرات اسـتراتـيجية فـي الـنهج: األسـرة بـدالً مـن الـسوق كـنقطة 
انـطالق فـي التحـليل االقـتصادي ؛ الـتعاون يـلعب دورا أكـبر فـي االقـتصاد ، يـكمل املـنافـسة ؛ الـديـون الـتي تـلعب دورًا فـرعـيًا 
ولـــيس دورًا مـــهيمنًا فـــي األســـواق املـــالـــية ؛ ال تـــلعب األدوات ذات الـــفائـــدة والـــفائـــدة أي دور فـــي خـــلق املـــال واإلدارة الـــنقديـــة ؛ 


وأخيراً ، فإن مقاصد التفكير املستندة إلى الشريعة ، تحل محل التفكير التناظري في الفقه االقتصادي اإلسالمي.

لتحقيق هذه األهداف سيكون أمر طويل.














