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عثمان حياة ) محلل مالي معتمد (
عادل مالك ) دكتوراه(

• منار الناجم
• حصة الصقهان

التمويل اإلسالمي  :األخالقيات  ،و املفاهيم  ،و املمارسات.

عثمان حياة ) محلل مالي معتمد (
مدير املحتوى ) القضايا املالية اإلسالمية و البيئية و اإلجتماعية و الحكم في االستثمار (
معهد CFA
عادل مالك -دكتوارة
محاضر مركز إسالمي في اقتصاديات التنمية جامعة اكسفورد و زميالً للعالم في اقتصادات املجتمعات
االسالمية .
مركز اكسفورد للدراسات اإلسالمية.
ي\عتبر ال\تموي\ل اإلس\الم\ي  ،ال\ذي ي\عتبر ع\لى ن\طاق واس\ع أح\د ال\قطاع\ات األس\رع ن\موا ً ف\ي ال\تموي\ل ال\عامل\ي ،م\وض\وع ال\عدي\د
م\\ن امل\\ناق\\شات  .ه\\ل ي\\جب أن ي\\كون ل\\لدي\\ن أي ع\\الق\\ة ب\\ال\\تموي\\ل ؟ ه\\ل ي\\مكن اس\\تخالص ال\\توج\\يهات ح\\ول االق\\تصاد وال\\تموي\\ل
م\\ن اإلس\\الم ؟ م\\ا امل\\قصود ب\\التح\\ري\\م ب\\ال\\رب\\ا ف\\ي اإلس\\الم ؟ ه\\ل ي\\تفوق ت\\موي\\ل األس\\هم ع\\لى ت\\موي\\ل ال\\دي\\ون ل\\تحقيق االزده\\ار
االق\تصادي ع\لى امل\دى ال\طوي\ل ؟ ه\ل ال\قطاع امل\ال\ي اإلس\الم\ي "إس\الم\ي" ف\قط ف\ي ال\شكل  ،ول\يس م\ن ح\يث ال\جوه\ر ؟ ه\ل
ي \\مكن أن ي \\كون ه \\ناك ب \\نك ت \\جاري إس \\الم \\ي ي \\عمل ف \\ي ظ \\ل ال \\نظام ال \\نقدي وامل \\صرف \\ي ال \\سائ \\د ؟ ه \\ل س \\يؤدي ات \\باع الح \\د
األدن\\ى ال\\قان\\ون\\ي م\\ن ال\\فقه ال\\تجاري اإلس\\الم\\ي م\\ن ق\\بل امل\\ؤس\\سات امل\\ال\\ية ال\\تجاري\\ة إل\\ى ت\\حقيق األه\\داف ال\\عليا ل\\إلس\\الم ؟
هذه ليست سوى عينة من أكبر النقاشات حول التمويل اإلسالمي .
م\ثل ه\ذه امل\ناق\شات ف\ي ال\تموي\ل اإلس\الم\ي ت\دع\و إل\ى ال\كثير م\ن اآلراء  .وم\ع ذل\ك  ،ف\إن األم\ر ي\تعلق ب\ال\حقيقة ول\يس ال\رأي
بأن التمويل اإلسالمي هو أبرز تمويل قائم على الدين في العالم اليوم .
إح \\دى ال \\طرق ل \\وص \\ف ل \\ذل \\ك ه \\ي " ال \\تموي \\ل امل \\تسق م \\ع ال \\تعال \\يم اإلس \\الم \\ية "  .و ب \\التح \\دي \\د  ،ي \\جب أن ي \\تجنب ال \\تموي \\ل
اإلس \\الم \\ي " الخ \\طيئة " ) رأي األع \\مال املح \\ظورة ( ؛ ك \\ما ي \\جب أن ت \\لتزم ب \\املح \\ظورات اإلس \\الم \\ية ب \\ال \\رب \\ا وال \\غرر امل \\فرط ،
والتي يفهم أن تشمل اإلقراض و اإلقتراض من املال في مصلحة وبيع املخاطرة .
 .١ال\\نظر ف\\ي م\\ثال ب\\سيط  :ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي ال يس\\تخدم ت\\موي\\ل م\\صنع ال\\جعة يح\\ظر اإلس\\الم ال\\نشاط األس\\اس\\ي  -أو
ب \\يع امل \\خاط \\ر ) ك \\ما ه \\و ال \\حال ف \\ي املش \\تقات ال \\تقليدي \\ة و ال \\تأم \\ني ال \\خاص ( بس \\بب ح \\ظر ال \\رب \\ا وال \\غرر امل \\فرط  .ف \\كرة
م\\رت\\بطة ب\\قوة ب\\ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي ه\\و أن امل\\مول\\ني وال\\ذي\\ن ي\\تم ت\\موي\\لهم ي\\حتاج\\ون إل\\ى تح\\مل امل\\خاط\\ر امل\\رت\\بطة ب\\نتائ\\ج
األع \\مال أو م \\لكية أح \\د األص \\ول  .ح \\يثما ي \\جب إدارة امل \\خاط \\ر م \\ن خ \\الل ال \\تأم \\ني  ،ي \\جب أن ي \\تم ذل \\ك م \\ن خ \\الل ت \\رت \\يب
مش\ترك ل\تبادل امل\خاط\ر  .م\نذ األزم\ة امل\ال\ية ال\عامل\ية  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨م  ،وال\تي غ\ال\با ً م\ا ي\لقى ع\ليها ب\ال\لوم ع\لى حج\م و
تضخ\م ال\قطاع امل\ال\ي  ،ي\نظر إل\ى ال\تموي\ل اإلس\الم\ي ع\لى أن\ه ش\كل م\ن أش\كال ال\تموي\ل ي\بدو أن\ه ي\قول أن\واع األش\ياء
ال \\تي ي \\ري \\د ال \\كثيرون س \\ماع \\ها م \\ن ال \\قطاع امل \\ال \\ي  .ال \\تأك \\يد ع \\لى األخ \\الق وج \\عل ال \\تموي \\ل خ \\ادم \ا ً ) ول \\يس ال \\رئ \\يسي (
لإلقتصاد الحقيقي حيث السلع و الخدمات و إنتاجها .
ال\ذي ب\دأ ك\مؤل\فات مج\ردة نس\بيا ً ع\ن االق\تصاد اإلس\الم\ي ف\ي األرب\عينيات م\ن ال\قرن العش\ري\ن ق\د أص\بح مج\موع\ة م\تنام\ية
س\\ري\\عة م\\ن امل\\عرف\\ة ف\\ي م\\جال ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي  .ي\\سعى ه\\ذا االس\\تعراض ل\\تغطية امل\\وض\\وع\\ات ال\\رئ\\يسيّة له\\ذه األدب\\يات .
ن\\حن ن\\غطي امل\\واد امل\\كتوب\\ة ب\\ال\\لغة اإلنج\\ليزي\\ة أو ال\\تي ت\\توف\\ر ب\\ها ت\\رج\\مات ب\\ال\\لغة اإلنج\\ليزي\\ة  .وق\\د ت\\م نش\\ر م\\عظم ه\\ذه امل\\واد
م \\نذ ع \\ام  ٢٠٠٠م  ،ع \\ندم \\ا شه \\دت ال \\صناع \\ة و أدب \\ها ن \\موا ً ك \\بيرا ً و أص \\بحت األف \\كار ف \\ي امل \\مارس \\ة امل \\ال \\ية اإلس \\الم \\ية أك \\ثر
تحديدا ً .
ن\حن ن\قدم مل\حة ع\ام\ة ع\ن األدب\يات امل\تاح\ة  ،وص\ف ل\حال\ة امل\عرف\ة ال\قائ\مة  ،وامل\واض\يع ال\رئ\يسة و امل\وض\وع\ات ال\فرع\ية امل\رت\بطة
ب\امل\وض\وع ،وق\ائ\مة م\ن ال\قراءات امل\قترح\ة  .م\ن أج\ل راح\ة ال\قارئ  ،ال ت\فترض ه\ذه امل\راج\عة أي
م\\عرف\\ة مس\\بقة ب\\ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي  .ب\\عض م\\زي\\د م\\ن ال\\توض\\يحات ه\\ي ف\\ي ال\\نظام  ،إن ج\\زءا ً

ه\ام\ا ً م\ن ال\كتاب\ات ح\ول ال\تموي\ل اإلس\الم\ي ق\ان\ون\ي  ،ع\لى س\بيل امل\ثال  ،م\ناق\شة س\بب ح\ظر ش\ي م\ا ) م\ثل ال\عقود اآلج\لة
وال\خيارات ( أو ال\سماح ب\ه ف\ي ال\فقه ال\تجاري اإلس\الم\ي  .مل\صلحة ال\قارئ غ\ير امل\تخصص ال\ذي م\ن غ\ير امل\حتمل أن يه\تم
ب \\جوان \\ب ال \\فقه ال \\تجاري اإلس \\الم \\ي  ،ق \\منا ب \\تضمني ه \\ذه امل \\واد ف \\قط ب \\ال \\قدر ال \\الزم  .ن \\شأ ال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي م \\ن ال \\فكر
االق\تصادي اإلس\الم\ي  ،ال\ذي ه\و ف\ي ح\د ذات\ه مج\موع\ة واس\عة م\ن امل\عرف\ة  .ن\حن ن\غطي ف\قط ع\ناص\ر االق\تصاد اإلس\الم\ي
ال\\ضروري\\ة ل\\فهم ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي  .ل\\قد ق\\سمنا امل\\ادة إل\\ى أق\\سام م\\تعددة و أض\\فنا ب\\عض ال\\ضوء إل\\ى ب\\داي\\ة ك\\ل ق\\سم .
وبالتالي يمكن للقراء اختيار و قراءة األقسام التي تروق لهم أكثر .
و ق\د ُ\ك\تبت ب\عض امل\وض\وع\ات ف\ي األدب\يات ح\ول ن\طاق واس\ع ) ع\لى س\بيل امل\ثال  :ح\ظر ال\رب\ا ( ؛ ت\لقى آخ\رون اه\تمام\ا ً أق\ل
ب\\كثير ) ع\\لى س\\بيل امل\\ثال  ،ال\\بيئة م\\ن ح\\يث ص\\لتها ب\\ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي (  .إذا ت\\م ت\\ناول م\\وض\\وع م\\ا ب\\ما ف\\يه ال\\كفاي\\ة ع\\ن
ط\ري\ق ع\دد ق\ليل م\ن ال\عناوي\ن  ،ف\قد ح\ددن\ا ع\دد األع\مال امل\درج\ة ف\ي امل\ناق\شات وق\ائ\مة ال\قراءات امل\قترح\ة  .م\ن أج\ل س\هول\ة
القراء  .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 .
ل \\قد ح \\اول \\نا أن ن \\جعل ه \\ذه امل \\راج \\عة األدب \\ية ش \\ام \\لة و م \\وض \\وع \\ية  .ن \\أم \\ل أن ي \\قدم ش \\رح\ \ا ً ب \\سيطا ً و واض \\حا ً ل \\لمفاه \\يم و
املناقشات في التمويل اإلسالمي.

املقدمة ،
س\\يوف\\ر ه\\ذا ال\\قسم خ\\لفية األق\\سام امل\\تبقية  .ن\\حن ن\\قدم ن\\بذة ت\\اري\\خية ع\\ن ال\\صناع\\ة و اإلح\\صاءات ح\\ول حج\\مها وت\\كوي\\نها
ونموها .
يسلط الضوء على هذا القسم على النحو التالي -:
• األفكار املرتبطة بالتمويل اإلسالمي لها جاذبية واسعة وال اقتصر بالضرورة على اإلسالم .
• ع\\لى ع\\كس اإلس\\الم  ،ال\\ذي ي\\عود إل\\ى ال\\قرن ال\\ساب\\ع امل\\يالدي  ،ت\\عتبر م\\مارس\\ة ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي الح\\دي\\ث ظ\\اه\\رة ت\\عود
إلى القرن العشرين .
• ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي الح\\دي\\ث ه\\و ص\\ناع\\ة ص\\غيرة ول\\كنها م\\تنام\\ية  .ي\\تكون ب\\شكل ك\\بير م\\ن األع\\مال امل\\صرف\\ية ال\\تجاري\\ة ؛
تتركز معظم أصولها في عدد قليل من البلدان  ،ولكنها موجودة في العديد من البلدان حول العالم .

حقل شامل مع املثل املشتركة ،
ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي ه\\و م\\جال ش\\ام\\ل  .ف\\مثلها ليس\\ت ف\\ري\\دة ف\\ي اإلس\\الم  ،وال ت\\قتصر م\\مارس\\تها ع\\لى املس\\لمني  .وك\\ما أن
ال\\توح\\يد ل\\يس ح\\كرا ً ع\\لى اإلس\\الم  ،ف\\إن األف\\كار ال\\تي ت\\كمن وراء " ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي " و " االق\\تصاد اإلس\\الم\\ي "  -ب\\ما
ف\\ي ذل\\ك ح\\ظر ال\\رب\\ا و ال\\سعي ل\\تحقيق ال\\عدال\\ة االق\\تصادي\\ة  -ليس\\ت ح\\صري\\ة ب\\ال\\ضرورة ل\\إلس\\الم  .ت\\وج\\د دس\\ات\\يل و أف\\عال
م\ماث\لة ف\ي ال\دي\ان\ات األخ\رى  ،ب\ما ف\ي ذل\ك ال\دي\ان\تان اإلب\راه\يميان اآلخ\ران  ،ال\يهودي\ة و امل\سيحية  ،ال\تي ك\ان\ت ق\بل اإلس\الم

 .م\\مارس\\ة ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي ليس\\ت م\\قصورة ع\\لى املس\\لمني  .ك\\ما ي\\شارك غ\\ير املس\\لمني ف\\ي ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي ب\\قدرات
مختلفة  ،بما في ذلك رجال األعمال و شركاء األعمال و املهنيني و املستثمرين والقادة وقادة الفكر .
ف\ي ال\واق\ع ،ق\د ي\تم ت\قاس\م م\ثل ه\ذه األف\كار م\ن ق\بل أول\ئك ال\ذي\ن ق\د أو ال ي\مكنهم ال\كتاب\ة إل\ى أي دي\ن  .ل\يس االق\تصادي\ون
اإلس\الم\يون وح\ده\م  ،ب\ل ه\م أي\ضا ً ع\لماء ب\ارزون ف\ي ال\تيار ال\رئ\يسي  ،م\ثل أم\ارت\يا س\ني  ،و ج\وزي\ف س\تيغليتز  ،ودوغ\الس
ن \\ورث  ،ال \\ذي \\ن تح \\دوا االف \\تراض \\ات امل \\قبول \\ة ع \\موم \ا ً ل \\الق \\تصادي \\ات ال \\كالس \\يكية الج \\دي \\دة  ،و م \\فاه \\يم ال \\عقالن \\ية ال \\نفعية  ،و
األسواق التنافسية تماما ً  .قبل التحقق في طبيعة و أسباب ثروة األمم )(١٧٧٦
نش \\ر آدم س \\ميث  -وه \\و األب امل \\ؤس \\س ل \\الق \\تصاد الح \\دي \\ث  -ن \\ظري \\ة امل \\شاع \\ر األخ \\الق \\ية )  ، (١٧٥٩ال \\تي اع \\تبرت األخ \\الق
ط\بيعة و ج\وه\ري\ة و م\ضمنة ل\نا ك\كائ\نات اج\تماع\ية  .ق\بل ف\ترة ط\وي\لة  ،وص\ف ال\فيلسوف ال\يون\ان\ي أرس\طو امل\ال ع\لو أن\ه ق\اح\ل
وأقرض املال في مصلحة غير طبيعية .
ً
ً
ال ي\عتبر ال\عمل امل\صرف\ي ال\خال\ي م\ن ال\فائ\دة م\وض\وع\ا غ\ري\با ع\ن ال\تفكير االق\تصادي ال\تقليدي  .أش\ار خ\ان )  (١٩٨٦إل\ى
أوج\ه ال\تشاب\ه ف\ي ال\فكر االق\تصادي اإلس\الم\ي و ب\عض األف\كار ال\تي ع\بر ع\نها االق\تصادي\ون م\ثل فيش\ر ) ، (١٩٤٥س\يمون\ز
) ، (١٩٤٨وف \\ري \\دم \\ان ) . (١٩٦٩ف \\ي اآلون \\ة األخ \\يرة  ،أث \\ارت ف \\كرة األع \\مال امل \\صرف \\ية ذات األغ \\راض املح \\دودة ال \\تي ط \\وره \\ا
) Kotlikoﬀ (٢٠١٠االه\تمام ب\أوس\اط ال\تموي\ل اإلس\الم\ي  .ه\ناك ع\دد م\ن س\مات\ها  ،م\ثلها م\ثل " األع\مال امل\صرف\ية ال\ضيقة
" في فيشر تتماشى مع خيوط الفكر االقتصادي اإلسالمي .
ي\ؤك\د ال\تموي\ل اإلس\الم\ي ع\لى ت\قاس\م امل\خاط\ر  ،ل\كن ت\قاس\م امل\خاط\ر ال ي\نفرد ب\ال\تموي\ل اإلس\الم\ي  .ت\م إن\شاء ش\رك\ات ال\تأم\ني
امل\تبادل\ة  ،م\ثل روي\ال ل\ندن  ،دون أي إش\ارة إل\ى اإلس\الم وق\بل وص\ول ال\تموي\ل اإلس\الم\ي الح\دي\ث وب\امل\ثل  ،ت\م ت\نفيذ ب\عض
امل\\بادرات ل\\الب\\تعاد ع\\ن ال\\بنوك ال\\قائ\\مة ع\\لى ال\\فائ\\دة دون أي إش\\ارة إل\\ى ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي  .ع\\لى س\\بيل امل\\ثال  ،ي\\قول ب\\نك
أع\ضاء  ، JAKوه\و ب\نك ت\عاون\ي ص\غير ف\ي ال\سوي\د ي\طمح إل\ى اق\تصاد ع\ادل  ،م\ا ي\لي " إن\نا ن\عتبر ت\لقي امل\ال ف\ي م\قاب\ل
العمل و املخاطرة شرعية ؛ لكننا ال نعتبر أنه من املشروع كسب املال ببساطة باملال .
وت\تشاب\ه االن\تقادات ب\شأن اإلف\راط ف\ي ال\دي\ون وخ\لق االئ\تمان ف\ي أدب\يات ال\تموي\ل اإلس\الم\ي إل\ى ت\لك امل\وج\ودة ف\ي األدب\يات
امل\تعلقة ب\ال\تموي\ل ال\سائ\د .إن ت\موي\ل األس\هم  -األس\لوب امل\فضل ل\لتموي\ل ف\ي ن\ظري\ة ال\تموي\ل اإلس\الم\ي  -ي\مارس ف\ي ج\ميع
أنحاء العالم دون أي إشارة إلى اإلسالم.
رب \\ما ي \\كون أح \\د ال \\جوان \\ب امل \\ميزة ل \\لتموي \\ل اإلس \\الم \\ي ه \\و أن أف \\كاره مس \\تمدة م \\ن اإلس \\الم أو مس \\توح \\اة م \\نه  .ف \\ي أع \\قاب
ال\صحاف\ة ال\سيئة ال\تي ت\لقاه\ا االس\الم ف\ي وس\ائ\ل اإلع\الم ال\دول\ية و ال\طبيعة ال\شام\لة ل\لصناع\ة  ،ف\إن األم\ر ي\تعلق ب\مواص\لة
النقاش في ممارسة التمويل اإلسالمي سواء كان يجب تسويقه باسم آخر ،مثل " التمويل األخالقي " .

وجهات نظر متنوعة
ال\تموي\ل اإلس\الم\ي ي\جتذب وج\هات ن\ظر م\تنوع\ة  ،إن ل\م ت\كن م\عارض\ة  .ع\لى س\بيل امل\ثال  ،ه\ناك م\شكلتان أس\اس\يتان ف\ي
أدب \\يات ال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي ه \\ما  (١) :م \\ا إذا ك \\ان ال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي إس \\الم \\يات ب \\ال \\فعل و ) (٢م \\ا إذا ك \\ان ي \\ضيف ق \\يمة
اق\تصادي\ة  .ي\مكن ال\عثور ع\لى امل\ناق\شات ح\ول ه\ذه ال\قضاي\ا ف\ي امل\نشورات و امل\ؤت\مرات و وس\ائ\ل ال\تواص\ل االج\تماع\ي .م\ن
ج \\هة  ،رف \\ض مح \\مود الج \\مل ) ، (٢٠٠٥و ه \\و أك \\ادي \\مي م \\قره ف \\ي ال \\والي \\ات املتح \\دة  ،ال \\صناع \\ة ب \\أن \\ها " ت \\حكيم الش \\ري \\عة
اإلس\الم\ية"  .ط\ارق ال\دوان\ي  ،ك\ات\ب و مس\تشار م\قره ف\ي امل\ملكة املتح\دة  ،ش\به امل\صرف\ية اإلس\الم\ية ال\تجاري\ة ب " ال\كحول
اإلس\الم\ي "  ٤ .آخ\رون  ،م\ثل ت\يمون ك\وران  ،األك\ادي\مية ف\ي ال\والي\ات املتح\دة  ،يَ َ\ر ْون ال\تموي\ل اإلس\الم\ي م\ن ن\اح\ية أخ\رى ،
يس\\تمر ب\\عض ع\\لماء الش\\ري\\عة ) (٦و امل\\صرف\\يني ب\\إع\\الن أن\\ها إس\\الم\\ية و م\\ناف\\سة اق\\تصادي\ا ً  ،إن ل\\م ي\\كن أف\\ضل م\\ن ال\\تموي\\ل
ال \\تقليدي  .ج \\ادل حس \\ني ح \\ام \\د ح \\سن  ،وه \\و ب \\اح \\ث ش \\رع \\ي ي \\عمل ف \\ي ه \\ذه ال \\صناع \\ة  ،ب \\أن ال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي ي \\قدم ح \الً
ل \\ألزم \\ات امل \\ال \\ية ال \\عامل \\ية امل \\تكررة  (٧) .ي \\عتقد إق \\بال خ \\ان  ،ال \\رئ \\يس ال \\تنفيذي امل \\ؤس \\س ل  HSBCأم \\ان \\ة  ،أن ال \\تموي \\ل
اإلس \\الم \\ي " ل \\دي \\ه ال \\قدرة ع \\لى ال \\توح \\يد "  (٨) .ي \\قدم ج \\وزي \\ف دي \\فان \\ا ) ، (٢٠٠٦وه \\و مس \\تشار وك \\ات \\ب أع \\مال  ،األع \\مال
امل\صرف\ية اإلس\الم\ية ع\لى أن\ها ت\قدم " ع\رض ق\يمة ي\تجاوز ال\ثقاف\ات " وض\من ه\ذا ال\طيف م\ن االن\تقادات ال\قاس\ية و اإلش\ادة
ال\قوي\ة  ،ه\ناك وج\هات ن\ظر أخ\رى  ،،يح\ملها ك\ل م\ن املس\لمني وغ\ير املس\لمني  ،ح\ول األص\ال\ة اإلس\الم\ية و ال\قيمة االج\تماع\ية
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 نسبيا ً .
• 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 .
• الش \\ري \\عة ه \\ي ال \\قان \\ون ال \\حاك \\م ف \\ي ج \\ميع ال \\بلدان ذات األغ \\لبية املس \\لمة  ،وال ت \\خضع م \\عام \\الت ال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي إال
للشريعة .
ً
• التمويل اإلسالمي ليس مفتوحا لغير املسلمني .
• التمويل اإلسالمي هو أساسا ً 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
ي\\عود ال\\تماس ال\\توج\\يه م\\ن ت\\عال\\يم اإلس\\الم ف\\ي ال\\قرارات االق\\تصادي\\ة إل\\ى زم\\ن ال\\نبي مح\\مد) ال\\ذي ت\\وف\\ى ع\\او ٦٣٢م ( و ه\\و
ت\قليد ي\رج\ع ت\اري\خه إل\ى أك\ثر م\ن  ١٤ق\رن\ا ً  .اس\تمر ت\أث\ر ال\قرارات امل\ال\ية ب\ال\تعال\يم اإلس\الم\ية دون اإلش\ارة ب\ال\ضرورة إل\ى "
االق\\تصاد اإلس\\الم\\ي " أو " ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي " ح\\تى ال\\قرن العش\\ري ) اَي  ،أك\\ثر م\\ن أل\\ف س\\نة ت\\قف ب\\ني أص\\ل اإلس\\الم
ف \\ي امل \\ملكة ال \\عرب \\ية ال \\سعودي \\ة و ال \\بداي \\ة ل \\لتموي \\ل اإلس \\الم \\ي الح \\دي \\ث (  .تظه \\ر امل \\راج \\ع الج \\دي \\دة إل \\ى ح \\د ك \\بير ب \\عد ظ \\هور
امل\\صارف الح\\دي\\ثة ال\\قائ\\مة ع\\لى امل\\صال\\ح و اس\\تقالل ال\\بلدان ذات األغ\\لبية املس\\لمة م\\ن ال\\حكم األج\\نبي ف\\ي أع\\قاب الح\\رب
ال\\عامل\\ية ال\\ثان\\ية  .ألن اإلس\\الم ي\\ميل إل\\ى ع\\دم ال\\تمييز ب\\ني ال\\زم\\ان و ال\\دي\\ن  ،ه\\ناك رغ\\بة دائ\\مة ب\\ني املس\\لمني ف\\ي أن ي\\عيشوا
جميع جوانب حياتهم  ،بما في ذلك املالية  ،بطريقة تتفق مع عقيدتهم .

ع\\لى ال\\رغ\\م م\\ن أن ب\\عض ال\\كتاب\\ات األك\\ادي\\مية ف\\ي االق\\تصاد و ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي ك\\ان\\ت م\\وج\\ودة ق\\بل األرب\\عينيات  ،اال ان
األع\\مال ال\\رائ\\دة ف\\ي ك\\ثير م\\ن األح\\يان ت\\رج\\ع إل\\ى  ١٩٥٠٩ - ١٩٤٠ع\\ندم\\ا ت\\طورت ال\\بنوك الح\\دي\\ثة و ال\\تأم\\ني  ،ل\\م تح\\دث
ت\طورات م\وازي\ة ف\ي ال\تموي\ل ف\ي ال\عال\م اإلس\الم\ي  ،وه\و م\ا ينس\ب ج\زئ\يا ً إل\ى اس\تعمار ال\عدي\د م\ن امل\جتمعات اإلس\الم\ية .
ب\عبارة أخ\رى  ،ع\لى ال\رغ\م م\ن أن اإلس\الم ع\مره أك\ثر م\ن  ١٤٠٠س\نة  ،ف\إن األدب\يات امل\تعلقة ب\االق\تصاد اإلس\الم\ي ال ت\قل
ع\ن  ١٠٠ع\ام  ،وم\مارس\ة ال\تموي\ل اإلس\الم\ي أق\ل م\ن  ٥٠ع\ام  .م\ن امل\هم أن ن\أخ\ذ ف\ي االع\تبار أن\ه ب\دالً م\ن ال\نمو ال\عضوي
ع\\لى م\\دى ق\\رون  ،ك\\ان ع\\لى ن\\ظري\\ة و م\\مارس\\ة ال\\تموي\\ل .اإلس\\الم\\ي ال\\لحاق بس\\رع\\ة م\\ع ال\\تموي\\ل ال\\تقليدي ع\\لى م\\دى ع\\قود
ق\\ليلة  ،م\\ما ال ي\\دع\\ى أن ي\\كون ع\\ملية ص\\عبة  .ك\\ان م\\سار ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي أك\\ثر ص\\عوب\\ة بس\\بب ال\\نظام امل\\ال\\ي ال\\تقليدي
ال \\راس \\خ وال \\نظام ال \\قان \\ون \\ي ال \\ذي ت \\م زراع \\ته ف \\ي امل \\جتمعات اإلس \\الم \\ية ف \\ي ال \\حقبة اإلس \\تعماري \\ة  .وه \\كذا ،ف \\إن ال \\تموي \\ل.
اإلس\\الم\\ي الح\\دي\\ث غ\\ال\\با ً م\\ا ي\\مزق ب\\ني )أ( االم\\تثال ل\\لفقه ال\\تجاري اإلس\\الم\\ي وق\\ان\\ون األرض  ،ال\\ذي ق\\د ال ي\\كون م\\تناغ\\ما ً ،
)ب( ع\رض أن\ماط ال\تموي\ل ال\تي ت\نطوي ع\لى م\خاط\ر  ،م\ع ال\تأث\ير االج\تماع\ي اإلي\جاب\ي ف\ي املشه\د امل\ال\ي اإلق\راض ال\نقدي
القائم َعلى الفائدة مع القليل من االهتمام  ،إن وجد  ،لألثر اإلجتماعي.
ك \\ان ب \\عض م \\ن أن \\صار االق \\تصاد اإلس \\الم \\ي األوائ \\ل م \\ن ع \\لماء م \\ثل أب \\و ع \\الء امل \\ودودي ) (١٩٧٩-١٩٠٣م \\ن ش \\به ال \\قارة
ال \\هندي \\ة  ،س \\يد ق \\طب ) (١٩٦٦-١٩٠٦م \\ن م \\صر  ،و مح \\مد ب \\اق \\ر ال \\صدر ) (١٩٨٠-١٩٣١م \\ن ال \\عراق  .أع \\طت األط \\روح \\ات
امل\\بكرة ف\\ي ه\\ذا امل\\جال دورا ً م\\رك\\زي\ا ً ل\\ألخ\\الق اإلس\\الم\\ية ً وه\\ي مش\\تقة م\\ن م\\صادر إس\\الم\\ية ك\\الس\\يكية و ت\\ؤس\\س األس\\اس
الس\لوك\ي ل\لعوام\ل االق\تصادي\ة ال\فردي\ة .ي\عتبر أن\ور إق\بال ق\ري\شي م\ن أق\دم األع\مال ب\عد والدة ج\مهوري\ة ب\اكس\تان اإلس\الم\ية
ف\ي ع\ام  ١٩٤٧ب\عدم\ا ي\قرب م\ن ق\رن\ني م\ن ال\حكم ال\بري\طان\ي ف\ي ش\به ال\قارة ال\هندي\ة .وتح\دث مح\مد ع\لي ج\ناح ) ت\وف\ى ع\ام
 ، (١٩٤٨م\\ؤس\\س ب\\اكس\\تان وامل\\حام\\ي امل\\درب ع\\لى ي\\د ال\\غرب  ،ع\\ن امل\\بادئ اإلس\\الم\\ية ف\\ي األع\\مال امل\\صرف\\ية و ال\\تموي\\ل ف\\ي
حفل تنصيب البنك املركزي الباكستاني في عان . ١٩٤٨
م \\ن ال \\ناح \\ية ال \\علمية  ،ي \\نظر إل \\ى  Lembaga Tabung Hajiف \\ي م \\ال \\يزي \\ا ومش \\روع  MIT Ghamrال \\ذي ي \\قدم ال \\طعام
ل\لمزارع\ني ال\ري\فيني ف\ي م\صر ف\ي الس\تينيات  ،س\واء ك\ان اج\تماع\يا ً أو ت\نموي\ا ف\ي ال\طبيعة  ،ع\لى أن\ه م\ن أوائ\ل امل\بادرات ف\ي
م\جال ال\تموي\ل اإلس\الم\ي  .ي\عتبر ب\نك دب\ي اإلس\الم\ي  ،ال\ذي ت\أس\س ف\ي ع\ام  ١٩٧٥ف\ي دب\ي  ،أول ب\نك إس\الم\ي ت\جاري .
ك\ما ب\دأ م\ؤس\سة ال\تموي\ل اإلن\مائ\ي امل\تعددة األط\راف ف\ي ال\بنك اإلس\الم\ي ل\لتنمية ف\ي امل\ملكة ال\عرب\ية ال\سعودي\ة األنش\طة ف\ي
عام  ، ١٩٧٥وتأسست أول شركة تأمني إسالمي  ،وهي شركة التأمني اإلسالمي  ،عام  ١٩٧٩في السودان .
اكتس\بت ص\ناع\ة ال\تموي\ل اإلس\الم\ي الح\دي\ثة م\عظم حج\مها وشه\رت\ها م\نذ ع\او  .١٩٩٠و أط\لق أول م\ؤش\ر ل\ألس\هم اإلس\الم\ية
 ،وه\\و م\\ؤش\\ر داو ج\\ون\\ز ل\\ألس\\واق امل\\ال\\ية اإلس\\الم\\ية  ،ف\\ي ع\\ام  . ١٩٩٩أول ش\\رك\\ة ص\\كوك )أو ش\\هادة اس\\تثمار إس\\الم\\ية ،
ش\\ل  MDSف\\ي م\\ال\\يزي\\ا ف\\ي ع\\ام  ، ١٩٩٠وأص\\در ب\\نك البح\\ري\\ن
ت\\عرف أي\\ضا ً ب\\اس\\م ال\\سندات اإلس\\الم\\ية ( .ص\\دو ع\\ن رك\\ة ُ \
امل\\رك\\زي أول ص\\كوك س\\يادي\\ة ف\\ي ع\\ام  .٢٠٠١و تش\\رح ه\\ذه ال\\تطورات ت\\طورات س\\بب اع\\تبار ال\\عدي\\د م\\ن ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي
مجاالً شابا ً ى متطورا ً.

الحجم والتكوين
ت\قاري\ر ال\صناع\ة امل\ختلفة ت\أت\ي م\ع ت\قدي\رات م\ختلفة لحج\م ال\صناع\ة  .وق\د وض\ع ع\دد م\ن ال\تقاري\ر األص\ول امل\ال\ية اإلس\الم\ية
ال\عامل\ية ب\نحو  ١٠٥ت\ري\ليون دوالر أم\ري\كي ف\ي ع\ام  . ٢٠١٣وب\امل\قارن\ة  ،ف\إن األص\ول ف\ي امل\يزان\يات ال\عموم\ية ل\كل م\ن أك\بر
ال \\بنوك ال \\تقليدي \\ة ف \\ي ال \\عال \\م ت \\زي \\د ع \\ن  ٢ت \\ري \\ليون دوالر أم \\ري \\كي ) أي اع \\تمادا ً ع \\لى ك \\يفية ق \\ياس ال \\صناع \\ة  ،ف \\إن ص \\ناع \\ة
التمويل اإلسالمي العاملي ككل أصغر من بنك تقليدي واحد ( .
ي\جب ت\وخ\ي اح\ذر م\ع ال\بيان\ات امل\تعلقة بحج\م ال\تموي\ل اإلس\الم\ي وت\وزي\عه ون\موه بس\بب التح\دي\ات امل\ختلفة ف\ي ال\قياس .ع\لى
س \\بيل امل \\ثال  ،ت \\عتبر األص \\ول امل \\صرف \\ية اإلي \\ران \\ية امل \\صدر األك \\بر ل \\ألص \\ول امل \\تواف \\قة م \\ع الش \\ري \\عة ألن إي \\ران " ت \\دع \\ي أن
م\ؤس\سات\ها امل\ال\ية م\تواف\قة م\ع الش\ري\عة بنس\بة  . ( Timewell and DiVanna 2008)" ٪١٠٠إن ت\حوي\ل ه\ذه األص\ول
م\\ن ال\\عملة املح\\لية إل\\ى ال\\دوالر األم\\ري\\كي ) ك\\ما ه\\و ال\\حال ف\\ي إي\\ران ( ي\\مكن أن ي\\كون ل\\ه ت\\أث\\ير م\\ادي ع\\لى األرق\\ام ال\\نات\\جة
بسبب تحركات سعر الصرف .
وي\شمل ال\تموي\ل اإلس\الم\ي الخ\دم\ات امل\صرف\ية وأس\واق رأس امل\ال و ال\تأم\ني ف\ي ب\لدان م\ختلفة ف\ي ال\عال\م  ،ول\كن م\ن ح\يث
أص\ول\ها  ،ت\تكون ال\صناع\ة ال\ى ح\د ك\بير م\ن الخ\دم\ات امل\صرف\ية ال\تجاري\ة ف\ي ال\بلدان ذل\ت ال\سكان املس\لمني ال\ذي ي\شكلون
غ\ال\بية س\كان\ها .ت\قدر األع\مال امل\صرف\ية ال\تجاري\ة ب\أغ\لبية واض\حة م\ن األص\ول امل\ال\ية اإلس\الم\ية  .وله\ذا الس\بب ،ي\شار ال\ى

ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي أح\\يان \ا ً ب\\اس\\م " ال\\صيرف\\ة اإلس\\الم\\ية " .ي\\تم اح\\تساب  ٪٧٠ت\\قري\\با ً م\\ن ه\\ذه األص\\ول م\\ن ق\\بل ث\\الث دول
ه\ي إي\ران و م\ال\يزي\ا و امل\ملكة ال\عرب\ية ال\سعودي\ة ) أم\ان\ة ال\تموي\ل اإلس\الم\ي ب\امل\ملكة املتح\دة  . (٢٠١٣ج\زء ك\بير ف\ي ال\تموي\ل
اإلس\الم\ي ه\و ال\صكوك .ووف\قا ً ل\فيزك\ان\و ) ،(٢٠١٤ب\لغت "إص\دارات ال\صكوك ال\عامل\ية أع\لى مس\توى ل\ها َع\\لى اإلص\الق ع\ند
 ١٣٤.٣مليار دوالر في عان  ،٢٠١٢قبل أن تنخفض إلى  ١١٤.٣مليار دوالر في عان ." ٢٠١٣
ب \ \\عد ال \ \\عمليات امل \ \\صرف \ \\ية ال \ \\تجاري \ \\ة وال \ \\صكوك  ،ت \ \\مثل ال \ \\قطاع \ \\ات ال \ \\صغيرة نس \ \\بيا ً م \ \\ن ال \ \\صنادي \ \\ق وال \ \\تكاف \ \\ل ) االل \ \\تزام
املتبادل ،الضمان املشترك ،أو التأمني االسالمي( معظم األصول املالية اإلسالمية املتبقية .
ي\شارك ال\عدي\د م\ن األس\ماء امل\عروف\ة ب\ني امل\ؤس\سات امل\ال\ية ال\غرب\ية و م\قدم\ي الخ\دم\ات امل\هنية ف\ي ص\ناع\ة ال\تموي\ل اإلس\الم\ي
.ي\\سمح ل\\لمؤس\\سات امل\\ال\\ية ال\\تقليدي\\ة ب\\تشغيل "ن\\اف\\ذة" ل\\لتموي\\ل اإلس\\الم\\ي أو ش\\رك\\ة ت\\اب\\عة ل\\لتموي\\ل اإلس\\الم\\ي وف\\قا ً ل ICDو
) ، Thomson Reuters (٢٠١٣ك \\ان ه \\ناك  ٢٤٩ب \\نك إس \\الم \\ي ق \\ائ \\م ب \\ذات \\ه و  ١١٤ن \\اف \\ذة م \\صرف \\ية إس \\الم \\ية م \\ن ال \\بنوك
التقليدية اعتبارا ً .٢٠١٣
بس\\بب ال\\قيود امل\\تعلقة ب\\ال\\فقه ال\\تجاري اإلس\\الم\\ي ،الي\\مكن ل\\لمؤس\\سات امل\\ال\\ية اإلس\\الم\\ية ت\\شغيل ن\\اف\\ذة ت\\قليدي\\ة  .وب\\امل\\ثل ،
ب\\ال\\رغ\\م م\\ن أن الش\\رك\\ات ال\\تي ق\\د ال ت\\مر ع\\بر ال\\فحص االس\\تثنائ\\ي ال\\تي تس\\تخدم\\ها ص\\نادي\\ق األس\\هم اإلس\\الم\\ية ي\\مكن أن
تصدر صكوك ،فال يمكن للمؤسسات لإلسالمية إصدار سندات دين معتمدة.
ً
ت\\حول\\ت ب\\عض ال\\بنوك ال\\تقليدي\\ة إل\\ى ب\\نوم إس\\الم\\ية ك\\ام\\لة ،م\\ثل ب\\نك ال\\كوي\\ت ال\\دول\\ي )س\\اب\\قا ب\\نك ال\\كوي\\ت ال\\عقاري ( و ب\\نك
ال\شارق\ة اإلس\الم\ي )س\اب\قا ً ب\نك ال\شارق\ة ال\وط\ني (  .ت\م اس\تخدام ال\نواف\ذ اإلس\الم\ية داخ\ل ال\بنوك ال\تقليدي\ة ك\منطلق ل\إلق\الع
ل \\تطوي \\ر ص \\ناع \\ة ال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي ف \\ي دول ج \\نوب ش \\رق آس \\يا وال \\غرب .ع \\ادة ،ت \\قوم دول الش \\رق األوس \\ط ب \\إن \\شاء ب \\نوم
إسالمية قائمة بذاتها )سوليه.(٢٠٠٧
أح\د امل\خاوف امل\تعلقة ب\ال\نواف\ذ اإلس\الم\ية ه\و أن ال\فصل ال\تام ل\ألم\وال ب\ني ال\جان\بني ال\تقليدي و اإلس\الم\ي ي\صعب ت\حقيقه.
ت \\طلب اإلج \\راءات ال \\تي اتخ \\ذه \\ا ال \\بنك امل \\رك \\زي ال \\قطري ف \\ي ع \\ان  ٢٠١١غ \\لق ن \\واف \\ذ ال \\بنوك اإلئ \\تمائ \\ية )  : P&Sال \\بنوك
اإلس\\الم\\ية ف\\ي ق\\طر ع\\لى م\\سار الس\\ري\\ع ن\\حو ال\\نمو"  . (٢٠١٣ك\\ما ي\\عتبر االل\\تزام ب\\نواف\\ذ ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي مش\\بوه \ا ً الن
ه \\ذه امل \\ؤس \\سات ي \\مكن أن ت \\نسحب م \\ن ال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي ب \\سهول \\ة نس \\بية .ع \\لى س \\بيل امل \\ثال ،أع \\لنت  HSBCأم \\ان \\ة ع \\ام
 ٢٠١٢ع\ن إغ\الق ع\مليات\ها ف\ي امل\ملكة املتح\دة و اإلم\ارات ال\عرب\ية املتح\دة والبح\ري\ن وب\نغالدي\ش وس\نغاف\ورة وم\وري\شيوس
). (Jenkins and Hall 2012
ال \\حصة ال \\سوق \\ية ل \\لتموي \\ل اإلس \\الم \\ي م \\همة ف \\ي ع \\دد م \\ن ال \\بلدان ذات األغ \\لبية املس \\لمة  ،ل \\كنها أص \\غر ب \\كثير م \\ن ال \\تموي \\ل
ال\تقليدي .ك\ما ت\ختلف ال\حصة ال\سوق\ية ب\شكل ك\بير ب\ني ال\بلدان و م\صدر ال\بيان\ات .وق\د ق\درت أم\ان\ة ال\تموي\ل اإلس\الم\ي ف\ي
امل \\ملكة املتح \\دة )  (٢٠١٣ح \\صص ال \\سوق امل \\صرف \\ية اإلس \\الم \\ية بنس \\بة  ٪٢٣ف \\ي م \\ال \\يزي \\ا  ،و  ٪٣٥ف \\ي امل \\ملكة ال \\عرب \\ية
السعودية  ،و ٪١٧في اإلمارات  ،و ٪٥أو أقل في تركيا  ،ومصر  ،وإندونسيا .
ل\\قد اس\\تفاد ت\\طوي\\ر ال\\صناع\\ة م\\ن ه\\يئات وض\\ع امل\\عاي\\ير -و أب\\رزه\\ا  ،ه\\يئة امل\\حاس\\بة وامل\\راج\\عة ل\\لمؤس\\سات امل\\ال\\ية اإلس\\الم\\ية
ف \\ي البح \\ري \\ن ) ،(AAOIFIال \\تي أن \\شأت ف \\ي ع \\ام  ،١٩٩٠و مج \\لس الخ \\دم \\ات امل \\ال \\ية اإلس \\الم \\ية ) (IFSBف \\ي ك \\واال مل \\بور ،
ال\ذي اف\تتح ف\ي  .٢٠٠٢ه\يئة أخ\رى م\همة له\ذه ال\صناع\ة ه\ي أك\ادي\مية ال\فقه اإلس\الم\ي ال\تاب\عة مل\نظمة ال\تعاون اإلس\الم\ي.
ت\\أسس\\ت ف\\ي ع\\ام  ١٩٨١وم\\قره\\ا ف\\ي ج\\دة ،امل\\ملكة ال\\عرب\\ية ال\\سعودي\\ة .وه\\و ي\\تأل\\ف م\\ن ك\\بار ع\\لماء الش\\ري\\عة ال\\ذي\\ن ي\\مثلون
ال\دول األع\ضاء املس\لمة ،وي\عتبر م\ن أك\ثر امل\حاف\ل شه\رة ف\ي ط\بيعته .الح\ظ أن م\عاي\ير ه\يئة امل\حاس\ية و امل\راج\عة ل\لمؤس\سات
امل\ال\ية اإلس\الم\ية ) (IAOIFIو) (IFSBليس\ت م\لزم\ة ق\ان\ون\يا ً م\ا ل\م ت\جعلها ال\والي\ة أو امل\ؤس\سة امل\عنية .و ب\امل\ثل  ،ف\إن ق\رارات
مج \\مع ال \\فقه اإلس \\الم \\ي ال \\دول \\ي غ \\ير م \\لزم \\ة ،ل \\كنها ذات ت \\أث \\ير ك \\بير ،و ك \\ثيرا ً م \\ا ي \\شار إل \\يها ف \\ي امل \\ناق \\شات ح \\ول ال \\تموي \\ل
اإلسالمي .

النمو واملحتمل
ال ي\كاد ي\مر أس\بوع واح\د ح\يث ال يح\مل اإلع\الم اإلخ\باري امل\ال\ي ال\عامل\ي ف\ي ال\عال\م  -م\ثل ب\لوم\برغ أو ف\اي\نان\شيال ت\اي\مز أو
\بارا ع \\ن ال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي .إن ال \\كثير م \\ن االه \\تمام ال \\ذي ي \\تلقاه ال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي ل \\يس ن \\ات \\جا ً ع \\ن حج \\مه
روي \\ترز  -أخ \ ً
الحالي  ،بل عن معدل نموه الذي بلغ أكثر من خانتني في األصول وإمكانياتها املتصورة.
وف\\قا ألم\\ان\\ة امل\\ال\\ية اإلس\\الم\\ية ف\\ي امل\\ملكة املتح\\دة ) ، (2013ن\\مت امل\\يزان\\يات ال\\عموم\\ية ل\\لبنوك امل\\تواف\\قة م\\ع الش\\ري\\عة "بنس\\بة
 ٪20أخ\رى ف\ي ع\ام  2012ل\تصل إل\ى  1.3ت\ري\ليون دوالر" .وف\قا ل\تقري\ر خ\اص ص\در ع\ام  2013ع\ن ال\تموي\ل اإلس\الم\ي

ف\ي  ، The Bankerم\ن امل\وارد امل\ال\ية اإلس\الم\ية  ،ت\باط\أ ن\مو األص\ول ال\شاف\ية للش\ري\عة اإلس\الم\ية إل\ى  ٪8.67ف\ي ع\ام
 ، 2013ب\ان\خفاض م\ن  ٪20.7ف\ي ع\ام  ، 2012ع\لى ال\رغ\م م\ن أن م\عدل ال\نمو ال\سنوي امل\رك\ب ل\لفترة  2013-2006ك\ان
ف\ي ض\عف األرق\ام ف\ي  .٪ 16.02وف\ ًقا ل\تقري\ر ال\تناف\سية ل\لمصارف اإلس\الم\ية ال\عامل\ية  ، (EY 2013a) 2013-2013ف\قد
ن \\ما ت \\قري \\ر ص \\ناع \\ي ه \\ام آخ \\ر  ،وه \\و أص \\ول ال \\بنوك اإلس \\الم \\ية ف \\ي ق \\طر وإن \\دون \\يسيا وامل \\ملكة ال \\عرب \\ية ال \\سعودي \\ة وم \\ال \\يزي \\ا
واإلم \\ارات ال \\عرب \\ية املتح \\دة وت \\رك \\يا  ،وه \\ي األس \\واق ال \\رئ \\يسية ل \\لمصارف اإلس \\الم \\ية .ب \\معدل  ٪16.4س \\نويً \\ا خ \\الل ال \\فترة
 ، 2012-2008م\\ع ن\\مو م\\توق\\ع بنس\\بة  ٪19.7خ\\الل ال\\فترة  .2018-2013ي\\توق\\ع ال\\تقري\\ر أن ت\\نمو ه\\ذه األس\\واق "ب\\شكل
أسرع بكثير من بقية عالم التمويل اإلسالمي" )ص .(9
ال\نمو الس\ري\ع ل\لتموي\ل اإلس\الم\ي ه\و س\بب رئ\يسي ي\رى ال\عدي\د م\ن امل\راق\بني إم\كان\ات ه\ائ\لة ملس\تقبل ال\صناع\ة .وي\تم ت\قدي\ر
ه\ذه اإلم\كان\ات م\ن ق\بل ص\ان\عي ال\سياس\ة ف\ي ال\عواص\م ال\غرب\ية واألس\واق ال\ناش\ئة ح\يث ي\كون املس\لمون أق\لية .وك\ما الح\ظ
ش\ان\موغ\ام وزه\اري ف\ي ك\تاب "ال\تمهيدي ح\ول ال\تموي\ل اإلس\الم\ي" ) ، (2009ف\إن "أرب\عة م\واق\ع  -ك\واال مل\بور ف\ي م\ال\يزي\ا
ودب \\ي والبح \\ري \\ن ول \\ندن  -ت \\تطلع إل \\ى أن ت \\كون امل \\رك \\ز ال \\عامل \\ي ل \\لتموي \\ل اإلس \\الم \\ي" )ص  .(92ف \\ي ع \\ام  ، 2014أص \\درت
امل\\ملكة املتح\\دة وه\\ون\\غ ك\\ون\\غ وج\\نوب إف\\ري\\قيا ص\\كو ًك\\ا س\\يادي\\ة الول م\\رة )أو ش\\هادات اس\\تثمار إس\\الم\\ي(  ،ل\\يس ف\\قط لج\\مع
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 ي\مكن ألح\د أن ي\قول ع\لى وج\ه ال\يقني ك\م م\ن املس\لمني س\وف ي\سعون إل\ى ال\حصول ع\لى الخ\دم\ات امل\صرف\ية ال\تي ت\تواف\ق
م\\ع الش\\ري\\عة اإلس\\الم\\ية  ،أو ح\\تى ي\\دف\\ع ل\\هم ع\\الوة ع\\لى ذل\\ك .ل\\كن ح\\تى ج\\زء ص\\غير م\\ن  1.3م\\ليار ه\\و س\\وق ال ي\\رغ\\ب أح\\د
في تجاهلها) .افامز (2008
ً
وي\\عزى ال\\نمو ف\\ي ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي ج\\زئ\\يا إل\\ى ال\\نمو ف\\ي ال\\قطاع\\ات ال\\غنية نس\\بيا م\\ن ال\\سكان املس\\لمني .وف\\قا مل\\رك\\ز ب\\يو
ل\\ألب\\حاث  ،ف\\ي ع\\ام  ، 2010ك\\ان ع\\دد ال\\سكان املس\\لمني  1.6) ٪23.4م\\ليار( م\\ن س\\كان ال\\عال\\م وم\\ن امل\\توق\\ع أن ي\\رت\\فع إل\\ى
 2.2) ٪26.4م\\ليار( بح\\لول ع\\ام ) 2030م\\رك\\ز ب\\يو ل\\ألب\\حاث  .(2011ك\\ما أن ال\\نمو ف\\ي ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي ت\\غذي\\ه ال\\سيول\\ة
ال \\فائ \\ضة ف \\ي دول الخ \\ليج  -ن \\تيجة ل \\ثروات امل \\نطقة ال \\نفطية )إم \\ام و ك \\بودار  .(2010ارت \\فاع أس \\عار ال \\نفط ي \\ثير ك \\ال م \\ن
ال \\عرض وال \\طلب ع \\لى ال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي ف \\ي ه \\ذه ال \\دول .وت \\تنوع اآلث \\ار  ،م \\ن إن \\شاء م \\ؤس \\سات ج \\دي \\دة ف \\ي ال \\بلدان ذات
األغلبية املسلمة إلى تنظيم صفقات متوافقة مع الشريعة في الغرب.
ك\ما س\اه\م ن\مو ال\تموي\ل اإلس\الم\ي ف\ي ن\مو أنش\طة ال\تعلم وال\تطوي\ر ف\ي ه\ذا امل\جال .ت\توف\ر مج\موع\ة م\ن ال\عروض األك\ادي\مية
وامل\\هنية ف\\ي ال\\تعليم وال\\تدري\\ب وامل\\ؤه\\الت ف\\ي ال\\عدي\\د م\\ن ال\\بلدان  ،ب\\ما ف\\ي ذل\\ك ال\\جام\\عات ال\\غرب\\ية امل\\رم\\وق\\ة .م\\ثال ب\\ارز ه\\و
\جا ل\\لتعليم ال\\تنفيذي اإلس\\الم\\ي .ت\\شارك
ج\\ام\\عة دوره\\ام ف\\ي امل\\ملكة املتح\\دة .ف\\ي ع\\ام  ، 2013ب\\دأت ج\\ام\\عة ك\\ام\\بردج ب\\رن\\ام\ ً
ح\\وال\\ي  742م\\ؤس\\سة ع\\لى مس\\توى ال\\عال\\م ف\\ي ال\\تعليم ونش\\ر امل\\عرف\\ة ف\\ي ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي .م\\ن ال\\ناح\\ية ال\\عددي\\ة  ،ت\\عد
ب\اكس\تان وم\ال\يزي\ا وامل\ملكة املتح\دة وال\والي\ات املتح\دة واإلم\ارات ال\عرب\ية املتح\دة م\ن أب\رز م\قدم\ي الخ\دم\ات ف\ي ه\ذا امل\جال
).(Yurizk 2013
وف \\يما ي \\تعلق ب \\مصادر ال \\نمو املس \\تقبلي ل \\لتموي \\ل اإلس \\الم \\ي  ،ف \\إن امل \\جال ال \\ناش® ه \\و ت \\موي \\ل ص \\ناع \\ة األغ \\ذي \\ة ال \\حالل
)املش\\روع\\ة( وأس\\لوب ال\\حياة املس\\لم .وف\\قا ً "ل\\حال\\ة االق\\تصاد اإلس\\الم\\ي ال\\عامل\\ي" )" ، (2013م\\ن ال\\ناح\\ية ال\\تجاري\\ة  ،ي\\شمل
االق\تصاد اإلس\الم\ي ب\شكل ط\بيعي ج\ميع ال\قطاع\ات امل\دف\وع\ة ب\ال\تزام ال\سكان املس\لمني ب\شيء م\ن ال\نشاط ال\دي\ني ال\ذي ل\ه
ت \\أث \\ير ع \\لى ال \\سوق" ) ، (p 4ب \\ما ف \\ي ذل \\ك امل \\ال \\ية وامل \\صرف \\ية  ،وال \\غذاء  ،وال \\سفر ال \\صدي \\ق ل \\ألس \\رة  ،واألزي \\اء وامل \\الب \\س ،
ومس\تحضرات التج\ميل وال\عناي\ة ال\شخصية  ،واملس\تحضرات ال\صيدالن\ية  ،ووس\ائ\ل اإلع\الم  ،وال\ترف\يه .ق\در ه\ذا ال\تقري\ر أن
اإلن\فاق ال\عامل\ي للمس\تهلكني املس\لمني ف\ي ق\طاع\ي األغ\ذي\ة ون\مط ال\حياة ك\ان  1.62ت\ري\ليون دوالر أم\ري\كي ف\ي ع\ام 2012
وم\\ن امل\\توق\\ع أن ي\\صل إل\\ى  2.47ت\\ري\\ليون دوالر بح\\لول ع\\ام ) .2018وه\\ذا ال\\تفسير ال\\تجاري ل\\الق\\تصاد اإلس\\الم\\ي ي\\ختلف
عن الفكر االقتصادي اإلسالمي  ،كما نناقش التالي (.
تس\تمر ال\تقاري\ر اإلخ\باري\ة ح\ول ال\صناع\ة ف\ي إب\راز ن\موه\ا وإم\كان\ات\ها .ووف\ ًقا ل\صحيفة اإلي\كون\وميس\ت " 10 ،ع\لى ال\رغ\م م\ن
ال \\نمو ال \\قوي ف \\ي اآلون \\ة األخ \\يرة ل \\لمنتجات امل \\ال \\ية اإلس \\الم \\ية  ،ال ي \\زال ه \\ناك م \\جال مل \\زي \\د م \\ن ال \\توس \\ع  ،س \\واء ف \\ي ال \\بلدان
اإلسالمية غير املتداولة نسبيا ً في العالم النامي وفي الغرب".

الفكر االقتصادي اإلسالمي
ي\شكل ال\فكر االق\تصادي اإلس\الم\ي )أو االق\تصاد اإلس\الم\ي( حج\ر األس\اس ل\نظري\ة وم\مارس\ة ال\تموي\ل اإلس\الم\ي .ب\ال\نظر
إل\ى ت\رك\يز ه\ذه امل\راج\عة ع\لى ال\تموي\ل اإلس\الم\ي  ،ف\إن\نا ال نه\دف إل\ى ت\وف\ير مج\موع\ة ش\ام\لة م\ن االق\تصادي\ات اإلس\الم\ية.
ف\\ي ه\\ذا ال\\قسم  ،ن\\قدم وج\\هة ن\\ظر ال\\عال\\م اإلس\\الم\\ي واإلط\\ار االق\\تصادي اإلس\\الم\\ي ف\\ي داخ\\لها .ك\\ما نس\\لط ال\\ضوء ع\\لى
الطرق التي يتصل بها االقتصاد اإلسالمي باملناقشات األوسع حول الرأسمالية والعدالة التوزيعية.
يسلط الضوء على هذا القسم على النحو التالي:
• ت\\ضع ال\\نظرة اإلس\\الم\\ية ل\\لعال\\م ال\\ضواب\\ط وامل\\وازي\\ن األخ\\الق\\ية ع\\لى الس\\لوك االق\\تصادي ل\\لمؤم\\نني  ،ل\\كن األف\\كار امل\\رت\\بطة
باقتصاد السوق والرأسمالية ال تتعارض بالضرورة مع الفكر االقتصادي اإلسالمي.
• ي\\رك\\ز االق\\تصاد اإلس\\الم\\ي ع\\لى ال\\عدال\\ة االج\\تماع\\ية .ول\\دي\\ه ت\\فضيل ق\\وي ل\\تقاس\\م امل\\خاط\\ر  ،أو ت\\قاس\\م األرب\\اح  ،أو ط\\رق
ال\\تموي\\ل الش\\بيهة ب\\األس\\هم  ،وم\\شاه\\دة ال\\دي\\ون ب\\شك .ت\\تمثل األدوات ال\\بارزة إلع\\ادة ال\\توزي\\ع ف\\ي ع\\قود اق\\تسام األرب\\اح ،
 11زك \\اة )ض \\ري \\بة رع \\اي \\ة اج \\تماع \\ية(  ،ص \\دق \\ة )ال \\عطاء ال \\خيري(  ،ال \\وق \\ف )ال \\وق \\ف ال \\خيري(  ،ق \\رض ح \\سن )ق \\روض ب \\دون
فوائد(  ،وامليراث.
• ي \\بقى ال \\فكر االق \\تصادي اإلس \\الم \\ي إل \\ى ح \\د ك \\بير م \\ثال \\يات ب \\دون م \\مارس \\ة  ،وق \\د أظه \\ر ص \\ناع ال \\قرار االق \\تصادي ف \\ي
البلدان ذات األغلبية املسلمة اهتماما ضئيال بترجمة الرؤية االقتصادية اإلسالمية إلى واقع ملموس.

رؤية العالم اإلسالمي
ي\\ؤك\\د اإلس\\الم ع\\لى ال\\غرض األخ\\الق\\ي ل\\لوج\\ود اإلن\\سان\\ي .ح\\تى ال\\فعل ال\\دن\\يوي ع\\لى م\\ا ي\\بدو لكس\\ب ال\\عيش ال\\صادق ي\\شكل
ش\كال نش\طا م\ن أش\كال ال\عبادة ف\ي اإلس\الم .ي\عتبر ال\قرآن اإلن\سان "ن\ائ\ب اهلل ع\لى األرض" ) .(2:30ي\برز م\فهوم ال\توك\يد
ف\كرة ال\وص\اي\ة  ،ال\تي ي\عتبر ال\فرد ف\يها ال\وص\ي ع\لى م\وارد اهلل .ه\ذه امل\وارد س\يتم نش\ره\ا م\ن أج\ل ال\خير ال\نهائ\ي ل\لمجتمع.
ي\وض\ح ت\قي ع\ثمان\ي ) ، (2002وه\و واح\د م\ن أك\ثر ع\لماء الش\ري\عة ت\أث\يرا ً ف\ي ال\تموي\ل اإلس\الم\ي امل\عاص\ر  ،أه\مية ال\توج\يه
اإلل\\هي م\\ن خ\\الل اإلش\\ارة إل\\ى أن "ه\\ناك م\\ناط\\ق ال يس\\تطيع ال\\عقل البش\\ري ت\\قدي\\م ال\\توج\\يه امل\\ناس\\ب ل\\ها  ،أو ع\\لى األق\\ل ،
ع\رض\ة ل\ألخ\طاء")" .ص  (10وق\دم اهلل ال\توج\يه م\ن خ\الل أن\بيائ\ه .ع\ثمان\ي )"ح\اض\ر "األس\باب واألس\باب امل\ال\ية ل\ألزم\ة امل\ال\ية
م\ن م\نظور إس\الم\ي" "ت\جادل ب\أن" امل\ناف\ع ال\دن\يوي\ة ل\لمبادئ االج\تماع\ية وال\سياس\ية واالق\تصادي\ة ال\خاص\ة ب\اإلس\الم ليس\ت
مقصورة على املسلمني .إنها تهدف إلى الصالح العام للبشرية ككل" .
ف\\ي دراس\\ة ل\\ألدب\\يات ح\\ول االق\\تصاد اإلس\\الم\\ي  ،ي\\جادل زم\\ان ) (2008ب\\أن "اإلن\\سان ك\\ما ه\\و م\\دف\\وع ف\\قط ب\\األن\\ان\\ية ه\\و
\بيرا ب\\ني وج\\هات ال\\نظر اإلس\\الم\\ية وال\\غرب\\ية ف\\يما ي\\تعلق
م\\ضاي\\ق ل\\لتقال\\يد اإلس\\الم\\ية ألس\\باب ع\\دي\\دة  ،وه\\ذا يخ\\لق اخ\\تالفً\\ا ك\ ً
ب\\ال\\شؤون االق\\تصادي\\ة" )ص( .(17 .وي\\خضع ال\\قرآن إل\\ى ال\\قيود األخ\\الق\\ية وامل\\حاس\\بة أم\\ام اهلل  ،م\\ما ي\\ثبط اله\\در ب\\ال\\زي\\ادة
) .(7:31وف\ي م\عرض ت\عليقه ع\لى ك\رام\ة ال\عمل  ،ي\جادل ع\الِ\م الش\ري\عة ال\بارز ي\وس\ف ال\قرض\اوي ) (1999ب\أن ال\نبي مح\مد
ع َّلق رفاقه بأن "كل كرامة اإلنسان مرتبطة بعمله  -أي نوع من العمل" ).(p 135
األف\كار ال\ساب\قة ال ت\قدم س\وى ن\كهة ال\نظرة اإلس\الم\ية ال\عامل\ية  ،ال\تي تُ\علم ال\فكر االق\تصادي اإلس\الم\ي وتس\لط ال\ضوء ع\لى
ال \\عنصر امل \\عياري له \\ذه األدب \\يات .ف \\ي امل \\قاب \\ل  ،ي \\ميل االق \\تصادي \\ون ال \\تقليدي \\ون إل \\ى االدع \\اء ب \\أن \\ها ته \\تم ب \\كيفية أن ت \\كون
األم\\ور ب\\دالً م\\ن ال\\كيفية ال\\تي ي\\نبغي أن ت\\كون ع\\ليها  ،وأن\\ها ال "ت\\تاج\\ر ف\\ي األخ\\الق" )Levitt and Dubner 2006، p.
 .(190ع \\لى ال \\رغ \\م م \\ن أن م \\ثل ه \\ذه االدع \\اءات ح \\ول االق \\تصاد ال \\تقليدي ه \\ي إي \\جاب \\ية وليس \\ت م \\عياري \\ة  ،إال أن ال \\كتاب
ال\\بارزي\\ن م\\ثل م\\اي\\كل س\\ان\\دل ) (2012م\\ا زال\\وا محتج\\زي\\ن ع\\لى ن\\طاق واس\\ع .وم\\ع ذل\\ك  ،ف\\إن ن\\ظري\\ات االق\\تصاد اإلس\\الم\\ي
والتمويل هي معايير معيارية واضحة ألن األخالق اإلسالمية متضمنة فيها.

االقتصاد االسالمي
\موذج \\ا أخ \\الق\ \ ًيا ي \\مكن أن ي \\وج \\ه ج \\وان \\ب م \\ختلفة م \\ن ال \\نظام
ً\
ي \\عتمد االق \\تصاد اإلس \\الم \\ي ع \\لى ف \\كرة أن اإلس \\الم ي \\قدم ن \
االق\تصادي  -االس\تهالك واإلن\تاج وال\توزي\ع .ب\رزت ك\جسم م\ن األف\كار كج\زء م\ن م\حاول\ة ت\أك\يد ال\هوي\ة اإلس\الم\ية ف\ي امل\جال
االق \\تصادي .ع \\لى ال \\رغ \\م م \\ن أن ال \\بعض ي \\رى أن اإلس \\الم  ،ب \\اع \\تباره رم \زًا ك \\ام \الً ل \\لحياة  ،ي \\قدم ن \\ظا ًم \\ا إس \\الم \يًا إس \\الم \يًا
م\تميزًا  ،ب\ينما ي\سعى اآلخ\رون إل\ى اإلرش\اد واإلرش\اد م\ن خ\الل ال\تعال\يم اإلس\الم\ية ف\ي ت\صميم ن\ظام اق\تصادي م\ن خ\الل

الجه \\د ال \\فكري البش \\ري ب \\دالً م \\ن م \\حاول \\ة ال \\عثور ع \\لى م \\علوم \\ات ت \\فصيلية .ال \\نظام االق \\تصادي أو امل \\ال \\ي ف \\ي امل \\صادر
األساسية لإلسالم.
ي \\قدم ال \\قرآن ب \\عض األوام \\ر املح \\ددة ح \\ول االق \\تصاد  ،ل \\كن ال \\تعال \\يم اإلس \\الم \\ية ي \\مكن أن ت \\وج \\ه الس \\لوك ال \\فردي م \\ن خ \\الل
ت\\شكيل الس\\لوك وال\\حواف\\ز وال\\قيود وال\\خيارات .س\\يادة اهلل  ،وامل\\سؤول\\ية ت\\جاه امل\\جتمع  ،وت\\عزي\\ز ال\\عدال\\ة االج\\تماع\\ية وال\\عدال\\ة
ش\\خصية ب\\ارزة ف\\ي ال\\نظرة اإلس\\الم\\ية ال\\عامل\\ية .ت\\عوق ال\\تعال\\يم اإلس\\الم\\ية ال\\تبدي\\د واالس\\تهالك امل\\فرط وامل\\مارس\\ات ال\\تجاري\\ة
غ\\ير ال\\عادل\\ة .ت\\عتبر امل\\عام\\الت ع\\ادل\\ة إذا ل\\م ت\\ؤد إل\\ى مكس\\ب غ\\ير مكتس\\ب أو خ\\سارة غ\\ير مس\\تحقة .م\\ن خ\\الل ال\\سعي إل\\ى
حماية ثروة الناس وفكرهم وأجيالهم  ،فإن النهج اإلسالمي للتنمية له مقارنات كبيرة مع مفاهيم التنمية املستدامة.
ي\عرض االق\تصاد اإلس\الم\ي ن\فسه ع\لى أن\ه م\تميز ع\ن ال\رأس\مال\ية واالش\تراك\ية  ،وي\حاول امل\وازن\ة ب\ني االع\تبارات امل\تناف\سة.
تح\\ظى الح\\ري\\ات ال\\فردي\\ة ب\\االح\\ترام  ،ول\\كنها م\\فيدة ومش\\روط\\ة ب\\ال\\رف\\اه\\ية ال\\عام\\ة .ال\\نموذج اإلس\\الم\\ي م\\تعاط\\ف م\\ع اق\\تصاد
ال \\سوق ل \\كنه ي \\شعر ب \\قلق ع \\ميق إزاء ال \\عوام \\ل ال \\خارج \\ية االج \\تماع \\ية الس \\لبية .ي \\تم ال \\تعرف ع \\لى امل \\صلحة ال \\فردي \\ة ال \\فردي \\ة ،
وتعظيم الربح  ،واملنافسة في السوق  ،والحريات الشخصية طاملا أنها ال تتعارض مع الرفاهية األوسع للمجتمع.
وب\روح م\ماث\لة  ،ع\لى ال\رغ\م م\ن ج\واز امل\لكية ال\خاص\ة ل\لممتلكات  ،إال أن ه\ذا ال\حق ف\ي م\لكية األص\ول ل\يس م\طلقا ً .وب\موج\ب
األح \\كام اإلس \\الم \\ية  ،ف \\إن اهلل ه \\و امل \\ال \\ك ال \\نهائ \\ي لج \\ميع األص \\ول  ،وي \\حتاج اإلن \\سان إل \\ى م \\مارس \\ة ح \\قه ف \\ي امل \\لكية ف \\ي
امل\صال\ح األوس\ع ل\لمجتمع .ف\ي ج\وه\ره  ،ي\ؤك\د ال\نهج اإلس\الم\ي ف\ي االق\تصاد ع\لى ال\توازن ب\ني االع\تبارات امل\تناف\سة :ت\راك\م
ال\\ثروة م\\قاب\\ل ت\\وزي\\ع ال\\ثروة  ،وال\\حواف\\ز ال\\خاص\\ة م\\قاب\\ل امل\\جتمع ال\\عام  ،وال\\روح م\\قاب\\ل امل\\ادي\\ة  ،واح\\تياج\\ات ال\\جيل ال\\حال\\ي
مقابل احتياجات األجيال القادمة  ،و "هنا" في مقابل "اآلخرة".
ﯾﻼﺣظ اﻟﻧﻘﺎد أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺗﺄﻟف ﺑﺷﮐل رﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﺳﻟﺳﻟﺔ ﻣن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻧظ \ \ \ \ \ \\رﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗظ \ \ \ \ \ \\ل ﻏﯾر
ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺎً .ك\\ما ي\\شير ال\\نقاد إل\\ى غ\\ياب األس\\س ال\\صغرى وال\\شك ف\\ي االت\\ساق ال\\داخ\\لي ل\\بعض ال\\حجج ف\\ي االق\\تصاد
اإلس \\الم \\ي .وب \\دالً م \\ن ال \\نظر إل \\ى االق \\تصاد اإلس \\الم \\ي ك \\نهج ش \\ام \\ل وم \\نهجي ل \\الق \\تصاد  ،ي \\مكن وص \\ف االق \\تصاد ب \\أن \\ه
مج\موع\ة م\ن األف\كار ال\تي تح\دد امل\عاي\ير األخ\الق\ية ال\تي ت\حكم الس\لوك االق\تصادي .إن\ه يح\دد ف\قط األخ\الق اإلس\الم\ية ف\ي
االق\\تصاد  ،وب\\ذل\\ك  ،ف\\إن\\ه ي\\بني جس\\را ً م\\ع م\\قارب\\ات أخ\\الق\\ية أخ\\رى .ف\\ي ال\\واق\\ع  ،ه\\ناك أوج\\ه ت\\شاب\\ه ك\\بيرة ب\\ني االق\\تصاد
األخ\الق\ي ل\إلس\الم وال\نهج األخ\الق\ية األخ\رى .ي\جادل خ\ان ) (2013أن\ه ع\لى ال\رغ\م م\ن االدع\اءات ال\سام\ية ل\تطوي\ر االق\تصاد
اإلسالمي كعلم اجتماعي متميز من قبل االقتصاديني اإلسالميني ،
م\عظم م\ا ظه\ر ت\حت ع\نوان االق\تصاد اإلس\الم\ي ه\و ت\عبير ع\ن االق\تصاد ال\سائ\د امل\زي\ن ب\امل\صطلحات اإلس\الم\ية أو مج\موع\ة
من األوامر الدينية أو مجموعة من التأكيدات التي ال يمكن التحقق منها أو تزويرها) .ص(xiii .
ه\\ذه ليس\\ت وج\\هة ن\\ظر م\\عزول\\ة .وق\\د أش\\ار روزل\\ي ) (2005أي\\ضا ً إل\\ى أن\\ه ب\\ال\\نظر إل\\ى ال\\ترك\\يز امل\\فرط ل\\الق\\تصاد اإلس\\الم\\ي
\ص َّور االق \\تصاد اإلس \\الم \\ي أح \\يان\ \اً
ع \\لى ال \\رب \\ا وال \\زك \\اة )ض \\ري \\بة ال \\رف \\اه االج \\تماع \\ي(  ،ف \\إن \\ه ل \\يس م \\ن املس \\تغرب أن "يُ \ َ
بالرأسمالية مطروحا ً منه بالربا  ،زكاة" )ص . .(3
وي\تعلق ان\تقاد آخ\ر ب\تأك\يده ع\لى األخ\الق\يات ال\فردي\ة وإه\مال االق\تصاد ال\سياس\ي  ،م\ما ي\قلل م\ن امل\تطلبات امل\ؤس\سية لخ\لق
اق\تصاد إس\الم\ي .إن اإلرش\ادات ح\ول ك\يفية ال\حفاظ ع\لى ال\تعاون األخ\الق\ي وامل\عاي\ير اإلس\الم\ية امل\طبقة ع\لى ن\طاق وط\ني
ك\بير ت\عتبر غ\ير ك\اف\ية .ال ت\عتمد ق\اب\لية ال\نظام االق\تصادي ل\لبقاء ع\لى م\عتقدات األف\راد وح\واف\زه\م فحس\ب  ،ب\ل ت\عتمد أي ً
\ضا
على املؤسسات الرسمية التي تشكل الحوافز وتنفذ األخالقيات األخالقية.
وت\كمن ال\صعوب\ة ذات ال\صلة ف\ي ت\رج\مة امل\بادئ األخ\الق\ية األس\اس\ية إل\ى م\ؤس\سات دائ\مة وأش\كال ت\نظيمية .االع\تماد ع\لى
املؤسسات القديمة الراسخة  -على سبيل املثال  ،الزكاة  -تنتج ابتكارات مؤسسية محدودة.
ب\عض امل\بادئ األس\اس\ية ل\الق\تصاد اإلس\الم\ي ق\اب\لة أي ً
\ضا ل\لتأوي\الت امل\تعددة .ع\لى س\بيل امل\ثال  ،ت\شير االخ\تالف\ات ال\هام\ة
إلى تغطية وجمع الزكاة  ،وتقليص حقوق امللكية  ،ومدى وضرورة تدخل الدولة.

اإلسالم والرأسمالية
ت\رت\بط ال\رأس\مال\ية ب\تعظيم ال\رب\ح  ،وح\قوق امل\لكية ال\خاص\ة  ،وامل\ناف\سة  ،واالع\تماد ع\لى األس\واق .م\ن ح\يث امل\بدأ  ،ال ُيح\ظر
أو يُ\\حبط أي م\\ن ه\\ذه األم\\ور ف\\ي اإلس\\الم  ،وه\\و ف\\ي ال\\واق\\ع دي\\ن ي\\تميز ب\\ه م\\وق\\فه "امل\\ؤي\\د ل\\لتجارة" .ك\\ان ل\\لنظام االق\\تصادي
خ\الل ح\ياة وأزم\نة ال\نبي مح\مد ت\شاب\ه ك\بير م\ع اق\تصاد ال\سوق .ل\كن ال\رأس\مال\ية م\وج\ودة ف\ي ال\عدي\د م\ن األص\ناف .ح\تى

ف\ي ال\حاالت ال\تي يُ\فترض ف\يها أن ت\سود األس\واق ف\ي ب\عض ال\قطاع\ات  ،ي\كون ن\طاق\ها وت\شغيلها مح\دو ًدا ب\ال\تصميم أو ق\د
ت\كون امل\ناف\سة ض\عيفة .ي\مكن ل\لمرء أن ي\جادل أن\ه بس\بب ال\حصة ال\كبيرة م\ن اإلن\فاق م\ن ق\بل ال\حكوم\ات ال\فيدرال\ية وح\كوم\ات
ال\والي\ات ف\ي ال\نات\ج املح\لي اإلج\مال\ي ل\لوالي\ات املتح\دة  ،ف\هو اق\تصاد م\ختلط ف\ي م\قاب\ل اق\تصاد ال\سوق .ف\ي ال\صني  ،ت\لعب
الدولة دورا ً نشطا ً في املؤسسات التجارية  ،وتحولها إلى اقتصاد غالبا ً ما يوصف بأنه "رأسمالية الدولة".
وك \\ما ي \\جادل ال \\كهف ) ، (2004ف \\إن أه \\داف ال \\فكر االق \\تصادي اإلس \\الم \\ي  -س \\واء ك \\ان \\ت ت \\لبية االح \\تياج \\ات اإلن \\سان \\ية
األس\ \\اس\ \\ية أو تحس\ \\ني ن\ \\وع\ \\ية ال\ \\حياة االق\ \\تصادي\ \\ة  -ليس\ \\ت م\ \\قصورة ع\ \\لى اإلس\ \\الم .وه\ \\ي ت\ \\تجاوب م\ \\ع ال\ \\فكر ال\ \\فلسفي
ل\\الش\\تراك\\ية  ،وال\\شيوع\\ية  ،وال\\رأس\\مال\\ية  ،وغ\\يره\\ا م\\ن "اإلس\\الم" .ول\\كن االخ\\تالف ف\\ي ال\\فكر االق\\تصادي اإلس\\الم\\ي  ،ه\\و
االعتماد على الوحي اإللهي كمصدر للمعرفة وعلى التعبير األخالقي.
ت\\ميل األدب\\يات امل\\تعلقة ب\\ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي إل\\ى االف\\تراض ب\\أن املح\\ظورات واألخ\\الق اإلس\\الم\\ية ي\\مكن أن ت\\ضع األس\\اس
لالقتصاد األخالقي لإلسالم  ،وهو نظام اقتصادي مختلف عن ما ينتج من الرأسمالية أو االشتراكية.

العدالة االقتصادية
ت \\حتل ال \\عدال \\ة االج \\تماع \\ية واالق \\تصادي \\ة م \\كان \\ة ب \\ارزة ف \\ي األدب \\يات امل \\تعلقة ب \\االق \\تصاد وال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي .ي \\تعلق األم \\ر
ب\توزي\ع ال\ثروة االق\تصادي\ة وك\ذل\ك ال\فرص .وم\ن ال\شواغ\ل ال\هام\ة ف\ي ه\ذا ال\صدد ارت\فاع درج\ة ت\رك\يز ال\ثروة ومح\دودي\ة ف\رص
ال \\حصول ع \\لى ال \\تموي \\ل .ي \\ميل ال \\نظام امل \\صرف \\ي الح \\دي \\ث وأس \\واق رأس امل \\ال إل \\ى االع \\تماد ع \\لى اإلق \\راض ال \\ذي ي \ ّ
\فضل
ال\\حيلة  ،وي\\ساه\\م ف\\ي ت\\رك\\يز ال\\ثروة وال\\فرص  ،م\\ع م\\ا ي\\رت\\بط ب\\ها م\\ن ع\\دم امل\\ساواة وال\\علل االج\\تماع\\ية .وع\\لى ال\\نقيض م\\ن
ذل \\ك  ،ي \\صر ال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي ع \\لى ت \\قاس \\م امل \\خاط \\ر ف \\ي م \\لكية األص \\ول والش \\رك \\ات ال \\تي م \\ن امل \\رج \\ح أن ت \\وزع ال \\فرص
االق \\تصادي \\ة ع \\لى ن \\طاق أوس \\ع وت \\حتفظ ب \\ال \\تموي \\ل ف \\ي خ \\دم \\ة ح \\قيقية االق \\تصاد .ت \\عتبر ط \\رق ال \\تموي \\ل ال \\قائ \\مة ع \\لى ت \\قاس \\م
امل\خاط\ر ع\لى أس\اس ال\سوق وس\يلة م\همة ل\تعزي\ز ال\عدال\ة االق\تصادي\ة ف\ي ن\ظام م\ال\ي م\تواف\ق م\ع اإلس\الم .ه\ذا ال ي\عني أن
األس\\ال\\يب امل\\فضلة ل\\لتموي\\ل اإلس\\الم\\ي  ،املس\\تندة إل\\ى م\\بادئ ت\\قاس\\م األرب\\اح وامل\\خاط\\ر  ،ال ي\\مكن أن تس\\تلزم ال\\ظلم .ع\\لى
س \\بيل امل \\ثال  ،ق \\د ي \\حتفظ ط \\رف ف \\ي م \\عام \\لة ل \\نفسه ب \\حصة رب \\حية ت \\فوق ب \\كثير م \\ا ي \\عتبر م \\عقوالً .أي \\ضا  ،ي \\مكن مل \\شاري \\ع
امل\شارك\ة ف\ي ال\رب\ح ح\تى ف\ي الش\رك\ات امل\سموح ب\ها أن تس\بب ض\ررا ف\ادح\ا ل\لمجتمع وال\بيئة  -ع\لى س\بيل امل\ثال  ،م\ن خ\الل
ت\\لوث امل\\ياه .وف\\ي ال\\وق\\ت ن\\فسه  ،ي\\مكن أن ت\\ؤدي امل\\عام\\الت امل\\ال\\ية ال\\قائ\\مة ع\\لى ال\\فائ\\دة )م\\ثل االئ\\تمان\\ات ال\\صغيرة ال\\تقليدي\\ة(
إل\\ى ت\\عزي\\ز ال\\فرص االق\\تصادي\\ة .ل\\كن م\\ن امل\\حتمل أن تشه\\د امل\\ؤل\\فات ال\\خاص\\ة ب\\ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي إق\\راض األم\\وال ال\\قائ\\م
ع\لى ال\فائ\دة وت\داول امل\خاط\ر ك\مشكلة م\تأص\لة  -إن ل\م ي\كن ع\لى املس\توى الج\زئ\ي ع\لى امل\دى ال\قصير  ،ث\م ل\الق\تصاد ال\كلي
على املدى الطويل.

الديون مقابل حقوق امللكية
ي\فضل ال\فكر االق\تصادي اإلس\الم\ي ط\رق ت\قاس\م األرب\اح ال\تي ي\فترض ف\يها امل\مول ب\عض امل\خاط\ر ال\تجاري\ة .ع\لى ال\رغ\م م\ن
ح \\ظر ال \\قروض ال \\نقدي \\ة ال \\تي تح \\مل ف \\ائ \\دة  ،ت \\عتبر ال \\دي \\ون ال \\ناج \\مة ع \\ن م \\بيعات االئ \\تمان واإلي \\جارات امل \\سموح ب \\ها .أح \\د
األس\باب ه\و أن\ه ع\لى ع\كس م\قرض امل\ال  ،يتح\مل ك\ل م\ن ال\بائ\ع وامل\ؤج\ر )ف\ي ع\قد إي\جار ت\شغيلي( امل\خاط\ر امل\رت\بطة ب\ملكية
األص\ل .ت\ؤك\د امل\ؤل\فات ح\ول االق\تصاد اإلس\الم\ي م\رارا ً وت\كرارا ً ع\لى ال\حاج\ة إل\ى ت\قاس\م امل\خاط\ر وامل\كاف\آت ل\ضمان ال\عدال\ة
االقتصادية واالستقرار املالي.
يوضح ) Chapra (2009هذا املفهوم من خالل مالحظة ذلك
إن زي\ادة االع\تماد ع\لى ح\قوق امل\ساه\مني ال ي\عني ب\ال\ضرورة اس\تبعاد ت\موي\ل ال\دي\ون .وي\رج\ع ذل\ك إل\ى أن ج\ميع االح\تياج\ات
امل \\ال \\ية ل \\ألف \\راد أو الش \\رك \\ات أو ال \\حكوم \\ات ال ي \\مكن ج \\علها ق \\اب \\لة ل \\إلن \\صاف وت \\قاس \\م األرب \\اح وال \\خسائ \\ر .ل \\ذل \\ك  ،ال ي \\مكن
االس \\تغناء ع \\ن ال \\دي \\ون  ،ول \\كن ال ي \\نبغي ال \\تروي \\ج ل \\ها ل \\الس \\تهالك غ \\ير ال \\ضروري وامل \\فاج® وامل \\ضارب \\ة غ \\ير امل \\نتجة .وله \\ذا
ال\غرض  ،ال ي\سمح ال\نظام امل\ال\ي اإلس\الم\ي ب\إن\شاء ال\دي\ون ع\ن ط\ري\ق اإلق\راض واالق\تراض امل\باش\ر .إن\ها ب\األح\رى ت\تطلب
إن\\شاء دي\\ون م\\ن خ\\الل ب\\يع أو ت\\أج\\ير م\\وج\\ودات ح\\قيقية ع\\ن ط\\ري\\ق أس\\ال\\يب ت\\موي\\لها ال\\قائ\\مة ع\\لى ال\\بيع واإلي\\جار) .ال\\صفحة
(21
ي\\ختلف ت\\موي\\ل ح\\قوق امل\\لكية ع\\ن ت\\رت\\يبات ت\\قاس\\م األ\\رب\\اح ال\\تقليدي\\ة امل\\تطورة ف\\ي ال\\فقه ال\\تجاري اإل\\سامل\\ي  ،م\\ثل الش\\راك\\ات
)امل\شارك\ة( وإدارة االس\تثمار )امل\ضارب\ة(  12.وي\لسون ) (2012يس\لط ال\ضوء ع\لى ب\عض ه\ذه

االخ\تالف\ات  .ع\لى س\بيل امل\ثال  ،الش\راك\ات اإلس\الم\ية ه\ي م\شاري\ع ذات وق\ت مح\دود  ،ف\ي ح\ني أن "الش\رك\ة" ي\فترض أن\ها
مصدر قلق مستمر.
ت\فتقر الش\راك\ة اإلس\الم\ية ال\تقليدي\ة إل\ى امل\سؤول\ية املح\دودة ال\تي ه\ي س\مة رئ\يسية لش\رك\ة ح\دي\ثة .م\قارن\ة ب\الش\راك\ات ال\تي
ي\رك\ز ف\يها الش\رك\اء ع\لى ال\رب\ح  ،ي\رك\ز امل\ساه\مون ف\ي الش\رك\ات ب\شكل أك\بر ع\لى م\كاس\ب رأس امل\ال .ب\عد أن ق\لت ذل\ك  ،ال
ي\زال ت\قاس\م األرب\اح ب\عي ًدا ع\ن إق\راض األم\وال ف\ي إط\ار ال\فائ\دة س\واء ت\م ت\نفيذه\ا م\ن خ\الل ش\رك\ات ذات م\سئول\ية مح\دودة
أم ال .ف\ي ت\موي\ل ح\قوق امل\لكية  ،ال ي\تم تح\دي\د أي ع\ائ\د إي\جاب\ي ث\اب\ت ت\عاق\ديً\ا س\اب\ ًقا .ب\دالً م\ن ذل\ك  ،ت\عتمد ال\عائ\د ع\لى أداء
العمل  ،والذي يتم تحديده بعد النشر.
\اس\ا ع\لى ال\دي\ون .إن
ع\لى ال\رغ\م م\ن تش\دي\ده\ا ع\لى ت\رت\يبات امل\شارك\ة ف\ي ال\رب\ح  ،ف\إن ص\ناع\ة ال\تموي\ل اإلس\الم\ي ت\عتمد أس ً\ \
هذا الفارق بني املثل العليا وواقع التمويل اإلسالمي يتم تناوله في الجدل املتعلق باملوضوع مقابل الجوهر فيما بعد.

ذات مسؤولية محدودة
ل \\م ي \\تم ذك \\ر م \\فهوم امل \\سئول \\ية املح \\دودة ص \\راح \\ة ف \\ي امل \\صادر األس \\اس \\ية ل \\لفقه اإلس \\الم \\ي .وألن ال \\فقه ال \\تجاري اإلس \\الم \\ي
اع \\تمد ع \\لى الش \\راك \\ات دون م \\سؤول \\ية مح \\دودة  ،ف \\إن ف \\كرة امل \\سؤول \\ية املح \\دودة امل \\رت \\بطة ب \\الش \\رك \\ات ت \\م اس \\تيراده \\ا إل \\ى
امل\جتمعات اإلس\الم\ية .ي\جادل ك\وران ) (2010ق\ائ\الً" :ع\لى ال\رغ\م م\ن أن ب\عض م\ؤس\سات اإلس\الم امل\بكر ح\ال\ت دون ظ\هور
امل\ؤس\سة م\ن داخ\ل ال\حضارة اإلس\الم\ية  ،فبمج\رد اق\تراض\ها م\ن ال\خارج إل\ى ج\ان\ب امل\ؤس\سات ال\داع\مة  ،ت\م اس\تيعاب\ها ف\ي
ال\نظم ال\قان\ون\ية املح\لية وال ت\واج\ه اآلن أي م\قاوم\ة أخ\رى" )ص( .(50 .وم\ع ذل\ك  ،أدى إدخ\ال م\فهوم امل\سؤول\ية املح\دودة إل\ى
نقاش ساخن بني الفقهاء املسلمني .وتتعلق املناقشة جزئيا ً بما إذا كان الحد من املسؤولية منصفا ً على الدائن.
تس\\تمر ال\\شكوك ف\\ي األوس\\اط األك\\ادي\\مية ح\\ول ج\\واز امل\\سؤول\\ية املح\\دودة ف\\ي اإلس\\الم .وم\\ع ذل\\ك  ،ف\\ي ع\\ام  ، 1992ق\\ضت
أك\ادي\مية ال\فقه اإلس\الم\ي ال\دول\ية وم\قره\ا ج\دة أن\ه "ال ي\وج\د اع\تراض ف\ي الش\ري\عة ع\لى ت\أس\يس ش\رك\ة ت\قتصر م\سؤول\يتها
ع\لى رأس\مال\ها  ،ألن ذل\ك م\عروف ل\عمالء الش\رك\ة وم\ثل ه\ذا ال\وع\ي ع\لى ج\زء ي\حول دون الخ\داع)" .ال\بنك اإلس\الم\ي ل\لتنمية
 ، 2000ص  .(130تس \\تخدم امل \\سؤول \\ية املح \\دودة ع \\لى ن \\طاق واس \\ع ف \\ي ال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي .ع \\لى س \\بيل امل \\ثال  ،ت \\ميل
امل\ؤس\سات ال\تي ت\قدم خ\دم\ات م\ال\ية إس\الم\ية إل\ى أن ت\كون ش\رك\ات م\ملوك\ة ل\لمساه\مني ذات م\سئول\ية مح\دودة .رب\ما ت\تعلق
ال\\شكوك ح\\ول امل\\سئول\\ية املح\\دودة ب\\كيفية ت\\سهيل اس\\تخدام ال\\دي\\ون ال\\تي تح\\مل ف\\ائ\\دة ون\\شاط امل\\ضارب\\ة  ،م\\ما ق\\د ي\\ؤدي إل\\ى
خ \ \\صخصة األرب \ \\اح وخ \ \\سارة اج \ \\تماع \ \\ية  ،ك \ \\ما شه \ \\دن \ \\ا خ \ \\الل األزم \ \\ة امل \ \\ال \ \\ية ال \ \\عامل \ \\ية ف \ \\ي  .2008-2007وق \ \\د دف \ \\ع
"ك \\وت \\ليكوف" ) ، (2010ال \\ذي ي \\دور ح \\ول "األع \\مال امل \\صرف \\ية املح \\دودة ال \\غرض"  ،وه \\و ن \\ظام م \\ال \\ي ب \\دي \\ل م \\قترح  ،ل \\صال \\ح
مسؤولية غير محدودة لهذه الكيانات التي ال يمكن أن تعمل كصناديق مشتركة )مثل صناديق التحوط(.

إعادة توزيع الثروة
يح\ذر ال\قرآن م\ن ت\داول ال\ثروات ب\ني األغ\نياء ) .(7 :59ع\لى ال\رغ\م م\ن أن االس\تحواذ الش\رع\ي ع\لى ال\ثروة م\سموح ب\ه  ،إال
أن اإلس\\الم ي\\كتنز اك\\تنازا ً وت\\راك\\م ال\\ثروة م\\ن أج\\ل ح\\ب امل\\ال .إع\\ادة ال\\توزي\\ع ال\\عدال\\ة ه\\ي س\\مة أس\\اس\\ية ل\\لفكر االق\\تصادي
اإلس\الم\ي .يه\دف إل\ى ت\حقيق ال\توازن ب\ني ح\قوق امل\لكية ال\خاص\ة وامل\خاوف ال\توزي\عية .ب\اإلض\اف\ة إل\ى ع\قود ت\قاس\م امل\خاط\ر ،
ف\إن ب\عض األدوات ال\رئ\يسية ل\توزي\ع ال\ثروة ف\ي اإلس\الم ه\ي :ال\زك\اة )ض\ري\بة ال\رف\اه االج\تماع\ي(  ،ال\صدق\ة )ال\عطاء ال\خيري(
 ،ال\\وق\\ف )ال\\ودائ\\ع ال\\خيري\\ة(  ،ال\\قرد ح\\سن )ال\\قروض ب\\دون ف\\وائ\\د(  ،وامل\\يراث  .ي\\مكن ألدوات ال\\رع\\اي\\ة االج\\تماع\\ية ه\\ذه  ،إل\\ى
ج\\ان\\ب ت\\عزي\\ز ع\\قود ت\\قاس\\م امل\\خاط\\ر ف\\ي ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي  ،أن ت\\عزز ال\\وص\\ول إل\\ى امل\\وارد امل\\ال\\ية )م\\حيي ال\\دي\\ن  ،إق\\بال ،
رستم  ،فو  .(2011في األقسام الفرعية التالية  ،نصف بإيجاز هذه األدوات.
ال\زك\اة .ال\زك\اة ه\ي أداة رئ\يسية إلع\ادة ت\وزي\ع اإلس\الم .ت\مت ت\رج\مته ب\طرق م\ختلفة  ،ب\ما ف\ي ذل\ك م\عدل ال\فقراء  ،والعش\ر ،
وض\رائ\ب ال\زك\اة  ،وال\زك\اة ال\قان\ون\ية .إن\ها ض\ري\بة س\نوي\ة ع\لى ف\ائ\ض ال\دخ\ل وث\روة املس\لمني وه\ي ت\عادل  ٪2.5م\ن ص\اف\ي
ال \\قيمة ب \\شكل ع \\ام .ال \\زك \\اة ذات أه \\مية دي \\نية ه \\ائ \\لة :ف \\هي م \\ذك \\ورة ف \\ي ال \\قرآن وه \\ي واح \\دة م \\ن أرك \\ان اإلس \\الم الخ \\مسة
امل \\قدس \\ة .ي \\ؤك \\د ال \\قرآن ال \\كري \\م ع \\لى دف \\ع ال \\زك \\اة م \\ع ال \\حفاظ ع \\لى ال \\صالة )م \\ثل  .(2:43ف \\ي ال \\واق \\ع  ،ال \\تراب \\ط ب \\ني ال \\زك \\اة
والصالة هو سمة مميزة للقرآن.
وط\بقا ً ل\لعشير ووي\لسون ) ، (2006ف\قد ن\ظمت ال\زك\اة م\ن ال\ناح\ية ال\عملية م\ن ق\بل ال\نبي مح\مد  ،وت\م ف\رض\ها س\ياس\يا ً ك\حق
دول\ة م\ن ق\بل الخ\ليفة األول أب\و ب\كر ال\ذي خ\اض ح\رب\ا ً لج\مع ال\ضري\بة .املس\تفيدون ال\رئ\يسيون

م\ن ال\زك\اة ه\م ال\فقراء  ،ع\لى ال\رغ\م م\ن أن\ه ي\مكن ت\مدي\د اآلخ\ري\ن  ،م\ثل األش\خاص ال\ذي\ن ي\قوم\ون بج\معها )ال\قرآن .(9:60
ت\ختلف ال\زك\اة اخ\تالف\ا ً ج\وه\ري\ا ً ع\ن ال\صدق\ة  ،وه\ي ض\ري\بة إل\زام\ية م\نتظمة ت\عتبر ح\ ًقا ل\لفقراء ووس\يلة أس\اس\ية ل\تنقية ال\ثروة.
ي\\مكن إدارة ال\\زك\\اة ب\\شكل ف\\ردي أو ع\\ن ط\\ري\\ق ال\\دول\\ة .وم\\ع ذل\\ك  ،ف\\إن ال\\زك\\اة ال\\تي ت\\م ج\\معها رس\\ميا ً ه\\ي نس\\بة غ\\ير ه\\ام\\ة
نس\بيا ً م\ن إج\مال\ي اإلي\رادات ف\ي امل\جتمعات اإلس\الم\ية امل\عاص\رة .ك\ان السج\ل ال\عام ل\لزك\اة ال\تي ت\دي\ره\ا ال\دول\ة م\ختلطًا .إن
ض\عف ق\درة ال\دول\ة ي\عني أن إدارة ال\زك\اة ت\تشارك ف\ي ب\عض ال\علل ال\شائ\عة ل\إلدارة ال\ضري\بية ف\ي ال\دول ال\نام\ية :ال\فساد ،
وامل\حسوب\ية  ،وس\وء اس\تخدام ال\نفوذ ال\سياس\ي .بس\بب االف\تقار إل\ى ال\ثقة ف\ي ال\حكوم\ة  ،يُ\عتقد أن ال\زك\اة ي\تم ت\وج\يهها م\ن
خالل مبادرات تطوعية من الدولة.
ع\لى ال\رغ\م م\ن ك\ون\ه أداة إع\ادة ت\وزي\ع واع\دة  ،إال أن\ه ت\م إج\راء ع\دد ق\ليل م\ن ال\تقييمات ال\صارم\ة ألث\ر ال\زك\اة  ،وي\وج\د ج\دل
ح\ول م\ا إذا ك\ان ي\نبغي ت\وس\يع ن\طاق ت\غطية ال\زك\اة ل\تشمل أش ً
\كاال ج\دي\دة م\ن ال\دخ\ل وال\ثروة )أنش\طة وس\لع ج\دي\دة( وم\ا إذا
ك\ان ي\نبغي أن ت\كون ت\قتصر ع\لى ب\دل اإلق\ام\ة أو ي\تم اس\تخدام\ها ع\لى ن\طاق أوس\ع ف\ي األنش\طة امل\درة ل\لدخ\ل )م\ثل ت\موي\ل
الشركات الناشئة و برامج القطاع العام التي تستهدف املجتمعات الفقيرة(.
ت\عتبر ال\زك\اة ع\موم\ا م\سؤول\ية ف\ردي\ة  ،وم\ا إذا ك\ان\ت ت\نطبق ع\لى امل\ؤس\سات امل\ال\ية اإلس\الم\ية ه\ي ن\قطة خ\الف\ية .وف\قا ً مل\عاي\ير
ه\يئة امل\حاس\بة وامل\راج\عة ل\لمؤس\سات امل\ال\ية اإلس\الم\ية ) (AAOIFIال\تي تتخ\ذ م\ن البح\ري\ن م\قرا ً ل\ها  ،ف\إن امل\ؤس\سات امل\ال\ية
اإلس\الم\ية م\لزم\ة ب\دف\ع ال\زك\اة ) (1ع\ندم\ا ي\تطلب ال\قان\ون امل\ؤس\سة امل\ال\ية اإلس\الم\ية ل\دف\ع ال\زك\اة  (2) ،ع\ندم\ا ت\كون امل\ؤس\سة
امل\ال\ية م\طال\بة ب\موج\ب ن\ظام\ها األس\اس\ي ب\ال\وف\اء ب\ال\تزام\ات\ها ب\ال\زك\اة  ،و  /أو ) (3ع\ندم\ا ت\كون الج\معية ال\عام\ة ل\لمساه\مني
قرارا يتطلب من املؤسسة لنفعل ذلك.
في مؤسسة مالية قد أصدرت
ً
ال\وق\ف .ل\قد ك\ان ال\وق\ف  ،ال\ذي ك\ان م\فهوم\ا ع\لى املس\توى اإلس\الم\ي  ،ه\و االب\تكار ال\رئ\يسي ف\ي ت\قدي\م الخ\دم\ات االج\تماع\ية
\عرف ك\وران ) (2001ال\وق\ف ب\أن\ه "ث\قة غ\ير ُ\م\نشأة ت\م ت\أس\يسها ب\موج\ب الش\ري\عة اإلس\الم\ية م\ن
ف\ي ال\حضارة اإلس\الم\ية .ي ّ
ق \\بل رج \\ل ح \\ي أو ام \\رأة م \\ن أج \\ل ت \\وف \\ير خ \\دم \\ة اج \\تماع \\ية م \\عينة إل \\ى األب \\د .وت \\مول أنش \\طتها م \\ن أص \\ول ح \\ام \\لة ل \\إلي \\رادات
أص \\بحت غ \\ير ق \\اب \\لة ل \\لتصرف إل \\ى األب \\د “)ص  .(842اس \\تخدم \\ت األوق \\اف )ج \\مع ال \\وق \\ف( ل \\تموي \\ل ق \\ائ \\مة م \\تنوع \\ة م \\ن الس \\لع
ال\عام\ة  ،ب\دءا م\ن املس\تشفيات  ،وال\نواف\ير  ،وامل\ساج\د  ،ودور األي\تام إل\ى اآلث\ار امل\عماري\ة وامل\طاب\خ ال\عام\ة .وه\ي ت\مثل أم\ثلة
ن\ادرة ل\لمنظمات ال\حية ب\شكل دائ\م ف\ي امل\جتمعات اإلس\الم\ية امل\بكرة ال\تي ع\ملت ك\واح\دة م\ن أق\دم ال\وس\ائ\ل ل\توف\ير ال\الم\رك\زي\ة
للسلع والخدمات العامة.
وك\\مكون ال ي\\مكن ف\\صله ع\\ن ال\\حضارة اإلس\\الم\\ية  ،ف\\إن دور ال\\وق\\ف ي\\خضع أي\\ضا ً ل\\لتمحيص .ي\\نظر إل\\ى ال\\وق\\ف ف\\ي ب\\عض
األح\يان ع\لى أن\ه أداة "ث\اب\تة" ت\منع إع\ادة ت\خصيص رأس امل\ال الس\تخدام\ات أك\ثر إن\تاج\ية .وه\ذا ال\نقص امل\فترض ي\نبع م\ن
ص\الب\ة ق\ان\ون\ية ج\وه\ري\ة ت\منع خ\روج امل\غادري\ن م\ن أف\عال امل\حسنني .ك\ما ي\نتقد ال\وق\ف بس\بب اف\تقاره ل\لحكم ال\ذات\ي  ،ال\ذي
ك\\ان ي\\مكن أن ي\\ضع األس\\س مل\\جتمع م\\دن\\ي ق\\وي .األوق\\اف ف\\ي ب\\عض األح\\يان ت\\قع ض\\من ال\\سياس\\ة األوس\\ع ل\\حقوق امل\\لكية.
ه\ناك أدل\ة ع\لى أن\ه  ،م\ع م\رور ال\وق\ت  ،ك\ان\ت األوق\اف ال\دي\نية تُس\تخدم ف\ي ب\عض األح\يان ك\أدوات ق\ان\ون\ية م\ناس\بة لح\ماي\ة
امللكية الخاصة من مصادرة الدولة وللتحايل على قوانني امليراث.
ي\\عتمد ن\\وع م\\ن ال\\وق\\ف م\\ثير للج\\دل ع\\لى اإلق\\راض امل\\دع\\وم ب\\األص\\ول ال\\نقدي\\ة .ع\\ند الخ\\روج م\\ن اع\\تماد ال\\وق\\ف ال\\تقليدي ع\\لى
امل\\لكية أو ال\\عقار  ،ي\\منح "ال\\وق\\ف ال\\نقدي" ال\\نقد ك\\أص\\ل متح\\رك .اكتس\\بت ال\\وق\\ف ال\\نقدي ع\\ملة واس\\عة ف\\ي ظ\\ل ال\\عثمان\\يني ،
وي\رج\ع ذل\ك أس\اس\ا إل\ى االح\تياج\ات امل\ال\ية ل\لدول\ة .ك\ما ك\ان ل\لموج\ودات ال\نقدي\ة أي\ضا ً م\عدالت ع\ال\ية ل\لبقاء ع\لى ق\يد ال\حياة ،
ألن امل\ \\وارد ال\ \\رأس\ \\مال\ \\ية األص\ \\لية ك\ \\ان\ \\ت تتج\ \\دد ف\ \\ي ك\ \\ثير م\ \\ن األح\ \\يان ع\ \\ن ط\ \\ري\ \\ق إع\ \\ادة ال\ \\دخ\ \\ل اإلض\ \\اف\ \\ي امل\ \\تول\ \\د م\ \\ن
االس\\تثمارات ) .(Cizakca 2004وق\\د وج\\د م\\فهوم ال\\وق\\ف ب\\عض ال\\تطبيقات ف\\ي ال\\تكاف\\ل )ال\\تأم\\ني اإلس\\الم\\ي( وأه\\ميته ف\\ي
مجاالت أخرى  ،مثل التمويل األصغر اإلسالمي.
ص\دق\ة .إل\ى ج\ان\ب ال\زك\اة  ،ي\ؤك\د اإلس\الم ع\لى ال\زك\اة امل\عممة ال\تي ت\ندرج ت\حت ف\ئة واس\عة م\ن ال\صدق\ة .ع\لى ع\كس ال\زك\اة ،
ال\صدق\ة ه\ي ج\معية خ\يري\ة ط\وع\ية ي\تم إدارت\ها ب\طري\قة "خ\اص\ة وغ\ير م\رئ\ية" .ك\ما يس\تخدم ه\ذا امل\صطلح ك\عبارة ك\ات\مان\ية
للس\\لع واألم\\وال امل\\متدة ك\\محبة ل\\لفقراء .ت\\رت\\بط اإلح\\سان ف\\ي اإلس\\الم ب\\ال\\تطهير وب\\ال\\روح التج\\ددي\\ة ل\\تداول ال\\ثروات .ف\\ي ح\\ني
أن ال\\زك\\اة ته\\دف إل\\ى ت\\نقية ال\\ثروة  ،ف\\إن ال\\صدق\\ة م\\قصودة ل\\تطهير ال\\ذات .وج\\دت ال\\صادق\\ة ب\\عض ال\\تطبيقات ف\\ي ال\\تموي\\ل
اإلس\الم\ي .ع\لى س\بيل امل\ثال  ،تج\مع ج\معية األخ\وات ف\ي ب\اكس\تان ال\صدق\ة ل\توس\يع ن\طاق ال\تموي\ل األص\غر ب\دون ف\وائ\د ،
أو القرض الحسن  ،والذي سيتم مناقشته بعد ذلك.

ق\رض ح\سن .م\ن خ\الل إن\كار ال\فائ\دة ل\لمقرض  ،ي\حول اإلس\الم ال\قروض ال\نقدي\ة إل\ى أدوات خ\يري\ة .رب\ما بس\بب ط\بيعة ع\مله
ال\خيري  ،ي\عتبر ال\قرآن ال\كري\م )ق\رض ب\دون ف\ائ\دة( م\ن ال\قرآن ال\كري\م ب\مثاب\ة ق\رض إل\ى اهلل .ي\ختلف ه\ذا امل\فهوم ع\ن ال\دي\ون
ال\نات\جة ع\ن م\بيعات وإي\جارات االئ\تمان ال\تجاري .وف\ي ك\لتا ال\حال\تني  ،ه\ناك ت\وق\ع ق\وي ب\أن ي\تم س\داد ال\دي\ون امل\ترت\بة ف\ي
غ\\ضون ف\\ترة زم\\نية مح\\ددة م\\ا ل\\م ي\\كن امل\\دي\\ن ف\\ي ظ\\روف ص\\عبة )ان\\ظر ال\\قرآن  280 :2و  .(282 :2وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ  ،ووﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ  ،ﻓﺈن ﺗﺄﺟﻴﻞ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻏﻨﻴﺎء هﻮ اﻟﻈﻠﻢ ) Bensaidو  Grineو  Norو Yusoﬀ
.(2013
إن امل \\عال \\جة ال \\عملية ل \\قار ف \\ي ص \\ناع \\ة ال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي ليس \\ت مح \\ل ن \\قاش .ت \\عام \\ل ب \\عض ال \\بنوك ودائ \\عها ت \\حت ال \\طلب
ك\قروض م\فيدة ب\دون ف\ائ\دة )ق\رض ح\سن( ي\قدم\ها ال\عميل إل\ى ال\بنك  ،وب\ال\تال\ي ي\ضمن ال\بنك الس\داد .وم\ع ذل\ك  ،ف\إن ال\قرآن
ي\\شجع امل\\رون\\ة وال\\سخاء م\\ن ق\\بل ال\\دائ\\ن ف\\ي ه\\ذه ال\\قروض  ،وخ\\اص\\ة إذا ك\\ان امل\\دي\\ن ف\\ي ال\\صعوب\\ة )ف\\اروق  .(2011ع\\الوة
ع\لى ذل\ك  ،ال ي\تم نش\ر ال\قرض ب\شكل ع\ام م\ن ق\بل ال\بنوك اإلس\الم\ية ع\لى ج\ان\ب األص\ول ف\ي امل\يزان\ية ال\عموم\ية  ،ع\لى ال\رغ\م
من أن هذا املفهوم قد ألهم بعض املبادرات املناصرة للفقراء على نطاق محدود.
م\يراث .أح\كام اإلرث اإلج\باري ف\ي اإلس\الم ب\مثاب\ة وظ\يفة ت\وزي\عية أخ\رى .وب\نا ًء ع\لى امل\صادر ال\قرآن\ية  ،ف\إن ه\ذه األح\كام
ت\شكل "أح\د أك\ثر امل\جاالت ت\فصيالً ف\ي الش\ري\عة اإلس\الم\ية" ) .(Sait and Lim 2006، p. 107وب\موج\ب ق\وان\ني امل\يراث
اإلس\الم\ية  ،ال ي\مكن ت\وري\ث س\وى ث\لث ال\ثروة اإلج\مال\ية ل\لشخص م\ن خ\الل إرادت\ه ؛ ي\جب أن ي\تم ت\مري\ر ال\ثلثني إل\ى ال\ورث\ة
الش\رع\يني )ب\عد دف\ع ال\دي\ون وال\دي\ون(  -أي  ،األب\ناء وال\بنات واألزواج .ع\الوة ع\لى ذل\ك  ،ف\إن ق\واع\د اإلرث ف\ي اإلس\الم ته\دف
إل\\ى ال\\حفاظ ع\\لى ال\\عائ\\لة امل\\متدة  ،ول\\يس ال\\عائ\\لة ال\\نواة ف\\قط .وب\\ال\\تال\\ي  ،ف\\ي غ\\ياب الس\\ليل امل\\باش\\ر  ،ي\\تم تح\\دي\\د األس\\هم
التعددية ملختلف "مجموعات من العالقات الباقني" كورثة شرعية لثروة املتوفى.
وي \\شار إل \\ى ق \\ان \\ون امل \\يراث اإلس \\الم \\ي بس \\بب ط \\اب \\عه ال \\شمول \\ي وامل \\تكاف®  ،ول \\كنه ال يخ \\لو م \\ن ال \\خالف .ه \\ناك ج \\ان \\بان م \\ن
ال\قان\ون م\وض\وع\ان ل\لنقاش :ح\قوق غ\ير م\تساوي\ة ل\لمرأة )ب\موج\ب ال\قان\ون اإلس\الم\ي  ،ت\حصل امل\رأة ع\لى ن\صف ح\صة ال\رج\ل
ف\\ي وض\\ع م\\ماث\\ل( ودوره\\ا ف\\ي تج\\زئ\\ة ال\\ثروة وإع\\اق\\ة ت\\نمية رأس امل\\ال .أوالً  ،ي\\رى ال\\بعض أن ال\\قيود امل\\فروض\\ة ع\\لى ح\\قوق
امل\\رأة ف\\ي امل\\يراث ت\\حتاج إل\\ى ال\\نظر إل\\يها ض\\من إط\\ار ت\\اري\\خي واج\\تماع\\ي ال ت\\ملك ف\\يه امل\\رأة ح\\قوق امل\\يراث ف\\ي ال\\بداي\\ة.
ي\\جادل ال\\بعض ب\\أن ال\\نساء ي\\عوض\\ن ع\\ن ه\\ذا "ال\\ظلم ال\\قان\\ون\\ي" ال\\ظاه\\ر م\\ن خ\\الل م\\نح ال\\صيان\\ة م\\ن أزواج\\هن .ح\\تى ال\\حق
املح\\دود ف\\ي امل\\يراث ال\\ذي ي\\عينه اإلس\\الم ي\\صعب إن\\فاذه ف\\ي امل\\جتمعات ال\\تي ت\\كون ل\\ألع\\راف االج\\تماع\\ية أس\\بقية ع\\ليهاع\\لى
ال\\قان\\ون .ي\\مكن ح\\رم\\ان ال\\نساء م\\ن ال\\عرف ب\\دالً م\\ن ال\\قان\\ون  ،خ\\اص\\ة ف\\ي األم\\اك\\ن ال\\تي ي\\واج\\هن ف\\يها م\\فاض\\لة ص\\عبة ب\\ني
مطالبة امليراث والعالقات األسرية )انظر املناقشة التالية(.
ث\\ان\\يا ً  ،ي\\نظر إل\\ى الش\\ري\\عة اإلس\\الم\\ية ب\\اع\\تباره\\ا ع\\ام \الً رئ\\يسيا ً ف\\ي تج\\زئ\\ة ال\\ثروة  ،وت\\ثبيط ش\\راك\\ات ت\\جاري\\ة ط\\وي\\لة األم\\د ،
وم \\نع ت \\راك \\م رأس امل \\ال ف \\ي امل \\جتمعات ال \\عرب \\ية .ك \\ما أن تج \\زؤ امل \\متلكات ل \\ه ت \\أث \\ير ف \\ي اإلن \\تاج ال \\زراع \\ي  ،ح \\يث ق \\د ت \\كون
امل\زارع ال\صغيرة ج\دا غ\ير م\نتجة اق\تصاديً\ا .غ\ير أن األس\اس االس\تدالل\ي ل\لمطال\بات ال\تي ت\رب\ط ال\وراث\ة ب\ال\تنمية ض\عيف.
ً
مفتوحا .تظهر األبحاث الحديثة )Robinson and
سؤاال
ما إذا كان تركيز الثروة أو فرارها يشكل عقبة إنمائية أكبر يظل
ً
 (Acemoglu 2013أن املس\توي\ات امل\رت\فعة م\ن ع\دم امل\ساواة ف\ي األراض\ي ي\مكن أن ت\قوض ال\حواف\ز امل\ؤس\سية ل\الزده\ار
وتنسج\م م\ع ع\دم امل\ساواة االق\تصادي\ة وال\سياس\ية .وب\امل\ثل  ،ي\عد ال\وص\ول املح\دود إل\ى األراض\ي س\ببا ً رئ\يسيا ً ل\لفقر ال\ري\في
في معظم العالم النامي.
ي\\رت\\بط ال\\وراث\\ة ارت\\باطً\\ا وث\\ي ًقا ب\\إدارة ال\\ثروات ال\\خاص\\ة ف\\ي ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي .م\\ن امل\\رج\\ح أن ي\\قدم امل\\حام\\ون واملخ\\ططون
املاليون خدمات لكتابة الوصايا عن امليراث أكثر من املؤسسات املالية اإلسالمية.

االقتصاد اإلسالمي :أفكار بدون ممارسة
ع\لى ال\رغ\م م\ن أن ال\فكر االق\تصادي اإلس\الم\ي ي\وف\ر الخ\لفية ال\فكري\ة ل\صناع\ة ال\تموي\ل اإلس\الم\ي  ،ف\إن\ه ي\نظر إل\يه أح\يانً\ا
ع\\لى أن\\ه مج\\موع\\ة م\\ن االدع\\اءات ال\\نظري\\ة امل\\ثال\\ية ال\\تي ال ت\\رس\\م ب\\دق\\ة ع\\لى امل\\مارس\\ة .ه\\ناك ع\\الم\\ة اس\\تفهام خ\\طيرة ح\\ول م\\ا
إذا ك\\ان االق\\تصاد اإلس\\الم\\ي ي\\مكن وص\\فه ب\\أن\\ه م\\جال م\\تميز .وي\\نظر إل\\ى امل\\حتوى األس\\اس\\ي ف\\ي ال\\تعال\\يم اإلس\\الم\\ية ع\\لى
أن\ه م\تسق م\ع ال\ترك\يز ال\عامل\ي ع\لى ال\تنمية وال\نمو املس\تدام\ني  ،م\كمالً  ،ب\ال\طبع  ،ب\إص\رار ع\لى األخ\الق وال\عدال\ة .ب\امل\قاب\ل ،
ت \\شير ال \\دراس \\ات التج \\ري \\بية إل \\ى أن الس \\بب ال \\رئ \\يسي ل \\لفقر والتخ \\لف ف \\ي امل \\جتمعات اإلس \\الم \\ية ي \\رج \\ع إل \\ى ح \\د ك \\بير إل \\ى
"ال\حكم السي®" ب\دالً م\ن اإلس\الم )إق\بال وم\راخ\ور  .(2013ك\ما ح\صل االق\تصاد اإلس\الم\ي ع\لى دع\م رس\مي مح\دود ف\ي

امل\جتمعات اإلس\الم\ية .أظه\رت ال\حكوم\ات ال\قليل م\ن ال\وع\ي أو االه\تمام ب\امل\ثل ال\عليا ال\تي ي\عتنقها االق\تصاد اإلس\الم\ي .ال
ي\\زال الح\\د م\\ن االع\\تماد ع\\لى ال\\دي\\ون ال\\تي تحس\\ب ع\\ليها ف\\وائ\\د وت\\شجيع أس\\ال\\يب ت\\موي\\ل امل\\شارك\\ة ف\\ي ال\\رب\\ح مج\\رد ط\\لب
ورق\\ي .ب\\دالً م\\ن ت\\جسيد امل\\ثل االق\\تصادي\\ة اإلس\\الم\\ية ف\\ي امل\\ؤس\\سات ال\\دائ\\مة  ،يس\\تخدم ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي أح\\يانً\\ا ك\\بدي\\ل
إلص \\الح ج \\ذري أك \\ثر ل \\لنظام االق \\تصادي .إن األع \\مال امل \\صرف \\ية اإلس \\الم \\ية ت \\تماش \\ى إل \\ى ح \\د ك \\بير م \\ع ال \\نظام ال \\قان \\ون \\ي
والتنظيمي والضريبي الحالي املصمم للتمويل التقليدي.
ي\عمل ال\تموي\ل اإلس\الم\ي أي ً
\ضا ف\ي إط\ار اق\تصاد س\ياس\ي ي\عتمد ع\لى ال\حفاظ ع\لى ال\وض\ع ال\راه\ن ب\دالً م\ن ت\غييره .وح\يث
دع\\مت ال\\حكوم\\ة ب\\نشاط ال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي  ،ي\\حتفظ ال\\نظام ب\\سيول\\ة غ\\ير م\\ري\\حة ل\\لتموي\\ل ال\\تقليدي .وق\\د ش\\كك ال\\بعض ف\\ي
ات\جاه ال\تموي\ل اإلس\الم\ي م\ن خ\الل ال\تساؤل ع\ن س\بب اه\تمام\ه "ب\تنظيم ال\عمليات أخ\الق\يا ً" م\ن رج\ال األع\مال األف\راد ب\دالً
م \\ن ت \\عزي \\ز ال \\نمو االق \\تصادي ع \\لى املس \\توى ال \\كلي وت \\وزي \\ع امل \\وارد وف \ ًقا ل \\لمبادئ اإلس \\الم \\ية ل \\لعدال \\ة االج \\تماع \\ية )"ال \\تموي \\ل
اإلسالمي  ،إعادة تدوير النفط  ،والتنمية االقتصادية" .(2009 ،
تس\\ببت ح\\رك\\ة "اح\\تلوا وول س\\تري\\ت" ف\\ي إث\\ارة ض\\جة ف\\ي ال\\دوائ\\ر امل\\ال\\ية اإلس\\الم\\ية  ،خ\\اص\\ة ب\\عد ت\\صوي\\ر أح\\د امل\\حتجني
ح\ام\الً الف\تة ك\تب ع\ليها "دع\ون\ا نس\ ّلم ال\طري\ق اإلس\الم\ي؟" ف\ي ه\ذا ال\سياق  ،ج\ادل "مش\تاق ب\ارك\ر"  ،وه\و ص\حفي  ،ب\أن
ال \\دول ذات األغ \\لبية املس \\لمة " إم \\ا ب \\الح \\رج م \\ن االه \\تمام ال \\ذي ي \\تلقاه ال \\تموي \\ل اإلس \\الم \\ي أو ال \\ذي ي \\عيش ف \\ي ح \\ال \\ة إن \\كار
") .(Parker 2011وي \\شير إل \\ى أن \\ه ف \\ي أك \\توب \\ر  ، 2011ك \\ان وزي \\ر امل \\ال \\ية ف \\ي ل \\وك \\سمبورغ ي \\علق ب \\شكل إي \\جاب \\ي ع \\لى
ال\تموي\ل اإلس\الم\ي  ،إال أن امل\لك األردن\ي ك\ان ص\ام\تا ب\شكل م\لحوظ ح\ول ه\ذا امل\وض\وع ب\ينما ك\ان ي\لقي ك\لمة ف\ي امل\نتدى
االقتصادي العاملي.
وه\\كذا  ،وج\\د اس\\تخدام م\\بادئ االق\\تصاد وال\\تموي\\ل اإلس\\الم\\ي ك\\أس\\اس ل\\صياغ\\ة ن\\ظام م\\ال\\ي ب\\دي\\ل دع\\ما ً رس\\ميا ً مح\\دودا ً.
وك\\ما أن البش\\ر ال ي\\تصرف\\ون دائ\ ً\ما م\\ثل ال\\رج\\ل االق\\تصادي ) ، (Homo economicusف\\إن املس\\لمني ال ي\\تصرف\\ون دائ\ ً\ما
ك\ال\رج\ل اإلس\الم\ي ) .(Homo Islamicusوب\امل\ثل  ،ف\إن مج\رد وج\ود ب\لد ذي أغ\لبية مس\لمة ال ي\عني أن أول\ئك ال\ذي\ن يعه\د
إل\يهم ب\سياس\ته االق\تصادي\ة يج\دون اإلل\هام وال\توج\يه م\ن ال\فكر االق\تصادي اإلس\الم\ي .ﺳﻧﺳﺗﮐﺷف ھ\ذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أﮐﺛر ﻓﻲ
ﻗطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.
) ، Siddiqi (2013وهو اقتصادي إسالمي بارز  ،وقد الحظ ،
س\وف يس\تدع\ي االق\تصاد اإلس\الم\ي ف\ي املس\تقبل خ\مسة ت\غييرات اس\ترات\يجية ف\ي ال\نهج :األس\رة ب\دالً م\ن ال\سوق ك\نقطة
دورا ف\رع\ ًيا
ان\طالق ف\ي التح\ليل االق\تصادي ؛ ال\تعاون ي\لعب دورا أك\بر ف\ي االق\تصاد  ،ي\كمل امل\ناف\سة ؛ ال\دي\ون ال\تي ت\لعب ً
دورا م \\هيمنًا ف \\ي األس \\واق امل \\ال \\ية ؛ ال ت \\لعب األدوات ذات ال \\فائ \\دة وال \\فائ \\دة أي دور ف \\ي خ \\لق امل \\ال واإلدارة ال \\نقدي \\ة ؛
ول \\يس ً
وأخيرا ً  ،فإن مقاصد التفكير املستندة إلى الشريعة  ،تحل محل التفكير التناظري في الفقه االقتصادي اإلسالمي.
لتحقيق هذه األهداف سيكون أمر طويل.

