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  الراهنةمقاربة إسالمية لألزمة املالية 
  

  ٭لحممد بوجال: روفسوربال
  اجلزائر-جامعة املسيلة

Résumé 
La crise financière sévère qui secoue actuellement le monde 
économique suite à l’éclatement de la bulle spéculative du secteur 
immobilier américain en 2007 demeure le fait marquant de cette 
décennie. Parallèlement, la finance islamique, aux yeux des 
spécialistes avertis, constitue un rempart redoutable contre les 
déboires d’une globalisation financière qui ne veut obéir à aucune 
règle de conduite. Il est donc du devoir des économistes musulmans 
de clarifier les vraies causes de cette crise à la lumière du référentiel 
de l’économie et de la finance islamiques. C’est dans cet esprit que 
nous proposons aux lecteurs une approche islamique à la crise 
financière actuelle. 

  
  :متهيد

اليت ) estulip(بالرغم من األزمات اليت متيز النظام الرأمسايل منذ ما يعرف بفقاعة اخلزامى 
واليت يرى فيها بعض ) هولندا حاليا(م بسوق األزهار بالدول املنخفضة 1637حدثت سنة 

 1ازفةاملؤرخني أا متثل أول أزمة مالية يف النظام الرأمسايل كنتيجة حتمية الستفحال ظاهرة ا
)spéculation( اليت تفشت آنذاك، بالرغم من ذلك فمفكري النظام اللربايل من أمثال 

أن هذه األزمات أمر طبيعي وهي مالزمة له ،  )Schumpeter Joseph(جوزيف مشبيتر 
متكن النظام الرأمسايل من جتديد ) destruction creative(غري أا متثل هدما خالقا 
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مل يكد العامل يتعاىف من اآلثار املدمرة ألزمة الثالثينات من القرن املاضي املعروفة بالكساد 
الكبري حىت تناست الدول الغربية التجربة املريرة اليت مرت ا لتدشن عهدا جديدا للربالية 

الية بأبعدها األربعة واليت وتقود العامل حنو مغامرة غري حمسوبة العواقب واملتمثلة يف العوملة امل
  :استفحلت منذ بداية الثمانينات 

أي كسر احلواجز أمام حركة رؤوس ) déreglementation (الالنظامية •
 مث انتشرت لتعم 2األموال بدون ضابط مما أدى إىل حدوث أزمات مست الدول النامية ابتداء

 .2008بقية الدول سنة 
سعت الدول الرأمسالية الكربى إىل حيث ) désintermédiation (الالوساطة •

جر العامل إلنشاء أسواق مالية وتفضيل التمويل املباشر على التمويل غري املباشر لتمكني 
 .رؤوس األموال اجلوالة من اإلفالت للرقابة اليت تفرضها البنوك املركزية على النظم املصرفية

ري األجل حيث مل يعد سوق التمويل قص) décloisonnement (الالحواجز •
حكرا على البنوك التجارية وأصبحت األسواق املالية تقدم التمويالت قصرية األجل ، أي 
سقوط احلاجز التقليدي بني سوق لرؤوس األموال طويلة األجل اليت هي من اختصاص 
بورصة األوراق املالية وسوق للتمويل قصري األجل اليت هي من اختصاص البنوك التجارية، 

 .ج عنه منافسة غري متكافئة بني البورصة والبنوك التجاريةاألمر الذي تن
مما زاد من ) désengagement de l’Etat (االقتصادي الدولة دور تراجع •

عدد البطالني وسيطرة عنصر رأس املال على بقية عناصر اإلنتاج األخرى واتساع الفجوة بني 
 .الفقراء واألثرياء

ت املالية الدولية اليت ظلت لسنوات طويلة تفرض على ومما عزز هذا االجتاه سياسات املؤسسا
الدول النامية التجاوب مع مقتضيات العوملة االقتصادية واملالية بفتح اقتصاداا لرؤوس 
األموال اجلوالة وخصخصة شركاا اإلنتاجية واخلدمية دون اعتبار لآلثار االجتماعية السلبية 

  .هلذه السياسات اللربالية
ا استفاق العامل حملدودية هذا النهج عندما هزت أزمة القروض الرهنية رديئة ولكن سرعان م

االقتصاد األمريكي مث تلته تباعا بقية الدول الرأمسالية مث الدول ) subprime(التصنيف 
  (produits toxiques)السائرة على جها عندما تبني للعيان أن املنتجات املسمومة

   .مل كنتيجة حتمية للعوملة املالية املشار إليها سلفابيعت ملستثمرين كثر يف العا
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  :يالحظ عن األزمة احلالية أا : )2008(مالحظات حول األزمة الراهنة  .1
 .1933-1929األعنف منذ الكساد الكبري  •
 3 تريليون دوالر25 ألكثر من 2008خسارة األسواق املالية يف خالل سنة  •
 إىل اية 2007تريليون دوالر منذ صائفة  3خسارة املؤسسات املالية ألكثر من  •

2008 
حتول األزمة املالية إىل أزمة اقتصادية مست القطاع : ما كان خيشى منه حتقق  •

احلقيقي مثل صناعة السيارات وقطاع البناء والقطاع العقاري والصناعات التحويلية 
 ... والبيتروكيماويات، إخل

لصناعية الكربى وتراجع كل املؤشرات تسجيل معدالت منو سالبة يف معظم الدول ا •
 .االقتصادية

التضحية مببادئ اللربالية والقبول بتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي بإعادة تأميم  •
مؤسسات مالية على حافة اإلفالس أو ضخ أموال طائلة للتعويض عن فقدان السيولة يف 

 .ألخرى مثل شركات التأمنياألسواق املالية أو على مستوى البنوك واملؤسسات املالية ا
:  مناص من ذكر عاملني رئيسيني مهاهذا وإن كان لألزمة املالية الراهنة من ممهدات فال

 غريحمسوبة املخاطر يف معظم األسواق املالية مما أدى إىل تشكيل اازفات واملديونية املفرطة
النقدية املتداولة حيث أن حجم الكتلة ) pyramide inversée(ما يعرف باهلرم املقلوب 

مضافا إليها حجم الديون املقدمة من قبل البنوك التجارية وتلك الناشئة عما يسمى بتوريق 
الديون أدى إىل مضاعفة وسائل الدفع الكامنة فأصبحت الديون يف عالقة غري تناسبية مع 

  :حجم الثروة احلقيقية للدول كما هو مبني يف الشكل اآليت 
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 وباهلرم املقل

  
  

  :إن مثل هذا النظام مآله الفشل بالضرورة وذلك لألسباب التالية
 وهذا ما حذر منه يف أكثر من تراكم الديون بوترية أكرب بكثري من زيادة الثروة �

 . Maurice Allais(4(مناسبة املفكر واألكادميي الفرنسي موريس آليه 
 دما تنفجرتشكيل ما يسمى بالفقاعة املالية ذات اآلثار املدمرة عن �
 وضع كهذا غري قابل لالستمرار �
 انفجار الفقاعة سيتحول إىل أزمة شاملة ال تستثين القطاع احلقيقي �
اخنفاض حاد يف اإلنتاج، تراكم ( مجيع مؤشرات النمو تتراجع إىل منطقة اخلطر �

 )السلع يف املخازن مع صعوبة تسويقها، زيادة معدالت البطالة ، انكماش مث ركود تضخمي
الدولة إىل استعمال مجيع أدوات السياسة النقدية واملالية املتاحة دون حتقيق جلوء  �

النتائج املرجوة حيث أن التخفيض يف أسعار الفائدة ال يؤدي بالضرورة إىل إنعاش األسواق 
 .5املالية تبعا للمعادلة الكيرتية املشهورة

وترية أعلى من زيادة زيادة الديون ب: مجيع التدابري املتخذة لن متنع بإعادة الكرة �
 .الثروة

 وهكذا دواليك... عدم االستقرار يظهر من جديد ليتحول إىل أزمة اقتصادية  �

 ).الدورات(
 إعادة االستقرار يصبح مكلفا جدا  �
فيما ( جدا ويبقى انعدام الثقة  سيد املوقف ايصبح حمدود) املناورة(هامش التحرك  �

 )تمويليبني البنوك ويف عالقتها مع وحدات العجز ال
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يف اعتقادنا أن هنالك ثالثة  :األسباب احلقيقية لألزمة من منظور اقتصاد إسالمي .2
 :لألزمةرئيسية أسباب 

الذي خيرج النقود عن وظائفها (la pratique de l’intérêt)التعامل بالفائدة  •
ة وحىت وهذا أمر منايف للتعاليم السماوي) النقود تلد النقود( لتصبح سلعة 6الثالثة املعروفة

 ). Proudhon(وبرودون ) Aristote(لكبار الفالسفة واملفكرين من أمثال أرسطو 
يف األسواق املالية اليت (la spéculation à découvert) اازفة على املكشوف  •

تؤدي إىل تشكيل الفقاعة املالية ذات االنعكاسات اخلطرية على االقتصاد احلقيقي عندما 
 .فجر وخترج عن السيطرةنت
 وظهور منتجات أو مشتقات مالية (titrisation des créances) توريق الديون •

 . عنه يف شريعتناىال تستند إىل أصول حقيقية، وهذا ما يزيد من الغرر نتيجة لبيع الديون املنه
) 2008( وباملقارنة مع أزمة الثالثينات من القرن املاضي فإن مما زاد من حدة األزمة احلالية 

 الديون الذي مل يكن موجودا يف الثالثينات، فاالبتكارات املالية اليت طاملا روج هلا هو توريق
منظرو العوملة املالية لتجنب املخاطر بتحويلها إىل الغري سامهت إىل حد كبري يف تفاقم األزمة 

أي املشتقات املالية (وتعميقها عندما انقلب السحر على الساحر وأصبحت هي يف حد ذاا 
derivatives (مصدرا للخطر حىت غدت تنعت باملنتجات السامة (produits 

toxiques). 
  .لنحاول اآلن أن ندقق يف هذه األسباب بشيء من التفصيل ألمهية املوضوع

  :من اآلثار السلبية للتعامل بالفائدة ما يلي : التعامل بسعر الفائدة 1.2
 صول املاليةبني األصول العينية واأل) االنفصام(التباين الشديد  �
  بوترية أعلى من الزيادة يف اإلنتاجالديونالزيادة يف  •
 خدمة الدين تتزايد بوترية أعلى من الزيادة يف الدخول �
آلية عمل هذا النظام ال ميكن أن تستمر مما يعجل حبركة إصالحية تؤدي إىل تقليص  �

وحيث , ة أخرىالفجوة بني االقتصاد املايل والنقدي من جهة واالقتصاد احلقيقي من جه
 .يكون الثمن باهظا على االقتصاد القومي وعلى القدرة الشرائية للمواطن البسيط

   .....انكماش فتضخم فكساد: النتيجة �
مث أن نظام الفائدة يؤدي إىل تفاقم املديونية إىل مستويات ال تتناسب مع تطور النشاط 

العمالت يف أسواق النقد الدولية االقتصادي يف القطاع العيين، أضف إىل ذلك اازفات على 
 معاملة نقدية ومئات املعامالت املالية يف البورصات 50حيث أن لكل معاملة حقيقية يقابلها 
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وكمثال هلذه الظاهرة نورد الشكل التايل للتدليل على هذه الظاهرة . العاملية للقيم املنقولة
  .مريكية املتحدةاملرضية لالقتصاديات الرأمسالية وعلى رأسها الواليات األ

 يبني بوضوح التطور املذهل ملديونية االقتصاد األمريكي جبميع مكوناته الشكل أدناه
 إىل 1976 مليار دوالر سنة 2500حيث قفزت من أقل من ) املؤسسات واألفراد والدولة(

يف حني أن الناتج %. 1200، أي بزيادة أكثر من 2007 تريليون دوالر سنة 30أكثر من 
 تريليون، 14 إىل حوايل 1976 مليار دوالر سنة 2000اإلمجايل انتقل من حوايل احمللي 

  .  فقط%  700أي بزيادة  
  تطور املديونية يف الواليات املتحدة خالل الثالثة عقود املاضية


د ا�������� �
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من جهة والكتلة النقدية وإذا ما قمنا مبقارنة تطور حجم املديونية مع الناتج احمللي اإلمجايل 
)M2 (من جهة أخرى فإننا حنصل على الشكل التايل:  
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هذا الشكل يبني بوضوح التطور املذهل للمديونية مقارنة بوسائل الدفع احلقيقية حيث 

هذا . من حجم الكتلة النقدية مبا فيها األرصدة املصرفية% 100شكلت املديونية أكثر من 
 النقدي واالقتصاد احلقيقي مرده نظام الفائدة السائد يف الدول الغربية االنفصال بني االقتصاد

الذي يفصل بني العملية التمويلية والعملية اإلنتاجية ألن املقرض يشترط استرداد أمواله يف 
بة شكل أقساط دفع منتظمة تتضمن جزء من رأس املال املقترض مضافا إليه الفائدة احملسو

  .مسبقا، وذلك بغض النظر عن النتائج الفعلية اليت حتققها املشاريع االقتصادية يف امليدان
الية من جمازفات على املكشوف إن ما حيصل يف األسواق امل : اازفة على املكشوف2.2
جمازفات عقيمة كما يسميها البعض تؤدي إىل زيادة يف أسعار األوراق املالية ال تعكس أو

  :ومن جهة أخرى فإن مثل هذه اازفات تؤدي إىل. ملؤسسات املصدرة هلاحقيقية ا
 .مبادلة صفرية ال تؤدي إىل خلق ثروة جديدة �
 . استفحال ظاهرة الفقاعة املالية �
 .انفجار الفقاعة املالية يؤثر بالضرورة على االقتصاد احلقيقي وعلى الثروة الوطنية �
، 2007 تريليون دوالر سنة 600 فاق حجم املشتقات يف األسواق املالية: مثال  �

 تريليون دوالر كما هو مبني يف الشكل 47 حجم اإلنتاج العاملي املقدر 12.76أي قرابة 
 :التايل
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إن وضعا كهذا ينبئ بالضرورة إىل حدوث أزمة مالية متتد آثارها إىل كل دول العامل وبصفة 

) libéralisation(وبطريقة غري حمسوبة العواقب سياسات لربلة خاصة تلك اليت تبنت 
اقتصاداا استجابة إلمالءات ووصفات املؤسسات املالية الدولية خدمة ملصاحل رؤوس األموال 

  . اجلوالة اليت تتعارض يف الكثري من األحيان مع التطلعات التنموية للدول النامية
 debtديون أو ما يعرف مبصطلح إن عملية توريق ال :  توريق الديون3.2

securitization يف األدبيات املالية األجنلوسكسونية تزامنت مع استفحال ظاهرة العوملة 
املالية بداية الثمانينات من القرن املاضي زادت من حدة األزمة املالية اليت انطلقت منتصف 

ن سداد قروض السكنات  بالواليات املتحدة األمريكية بسبب تعثر األسر األمريكية ع2007
وملا أحست . اليت مت شراءها عن طريق القروض املصرفية مقابل رهن العقارات املعنية نفسها

ربت ) subprime(البنوك الدائنة خبطر عدم التسديد للقروض املصنفة أصال تصنيفا رديئا 
 يف ذلك من مسؤولياا ببيع هذه األصول املشكوك يف حتصيلها إىل جهات خارجية مستغلة

، جاءت مشتقات الديون وجبانب املشتقات املالية املتداولة يف البورصات العاملية. آلية التوريق
والشكل املوايل يوضح جبالء تطور هذه . املصرفية لتزيد من خماطر ايار النظام املايل ككل

  :2007-2001السوق بالواليات املتحدة األمريكية يف الفترة ما بني 
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فقط من حجم املشتقات املالية % 10حىت وإن كانت تشكل مشتقات الديون املصرفية 
  2007ككل سنة 

اندالع األزمة املالية املعروفة بأزمة  فإن املؤكد أا سامهت يف تعميق أزمة السيولة بعد
  .القروض الرهنية

  :فاملالحظ عن مشتقات الديون هذه ما يلي
ك من حتويل الديون املشكوك يف حتصيلها واملتعثرة إىل طرف ثالث غري متكن البنو �

هذه العملية تشكل مثاال حيا ملا يعرف يف شرعنا باجلهالة . واعي باملخاطر املتعلقة ذه الديون
 .املفضية إىل الغرر املنهى عنه يف شريعتنا

كات رب البنوك من مسؤولياا بتحميل اخلطر إىل جهات أخرى ومنها شر �
التأمني اليت تقبل بتأمني األصول املالية املشكوك يف حتصيلها وهذا ما يفسر إفالس العديد من 

MUTA شركات التأمني وعلى رأسها  L  WASHINGTON  AIGو   
تعميم األزمة عند حدوثها بسبب العوملة املالية ألن الذين قاموا بشراء الديون املورقة  �

ء العامل وال تعرف هويتهم بالضرورة استجابة ملبدأ مستثمرون جمازفون منتشرون يف أحنا
 .السرية الذي يفضله العديد من املستثمرين اخلواص، وخاصة رجال السياسة منهم
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  كيف سامهت املشتقات املالية يف تضخيم الفقاعة املالية؟ .3
 )الكرة الثلجية(املشتقات املالية عامل مساعد على زيادة املديونية  �
 ألا تنشئ طلبا ومهيا ال يتناسب مع حقيقة   ارتفاع األسعاراملديونية تؤدي إىل �

 النشاط االقتصادي  
 .ارتفاع األسعار يفرض على املستثمرين تأمني أصوهلم مما يعين التوسع يف االقتراض �
زيادة اخلطر األخالقي بسبب رب البنوك عن مسؤولياا بتحويل الديون املشكوك  �

طريق آلية التوريق اليت انتشرت بوترية سريعة خالل يف حتصيلها إىل جهات أخرى عن 
العقدين املاضيني من القرن املاضي وبداية العقد احلايل، وذلك تزامنا مع استفحال ظاهرة 

 .العوملة املالية
ساعد انفتاح واندماج األسواق املالية الدولية على توسع سوق املشتقات املالية من  �

حيث مشل تسويق ) futures(ومستقبليات ) swaps(ومبادالت ) options(خيارات 
هذه املنتجات املسمومة معظم األسواق مما سهل انتشار العدوى لدى بقية الدول الغربية 
والقارات مثل أوربا و آسيا وكذا ما يعرف بالدول الناشئة مثل هونغ كونغ وسنغافورة 

ل عن اآلثار السلبية هلذه وكمثا. واندونيسيا وكوريا اجلنوبية واألسواق اخلليجية والعربية
األزمة، فلقد صرحت بعض الدول اخلليجية أن صناديقها السيادية خسرت ما ال يقل عن 

ناهيك عن امتناع العديد من الدول وكبار .  مليار دوالر وهو رقم كبري بكل املقاييس400
رحيات اليت املستثمرين اخلواص عن ذكر أمسائهم، فلرمبا أن املسكوت عنه أكرب بكثري من التص

ويف آخر إحصاءات للواليات املتحدة األمريكية فإن عدد البطالني إىل غاية . متت إىل حد اآلن
من السكان القادرين على العمل وهو رقم مل تعرفه  % 16 قد بلغ 2009شهر أغسطس 

كما أن مجيع التقارير تشري إىل ضرورة عدم اإلفراط يف . أمريكا يف أحلك فتراا املعاصرة
تفاؤل وأن األزمة ال زالت مستمرة رغم األموال الضخمة اليت مت ضخها من قبل معظم ال

 Joseph (7وهنا وجب التنبيه إىل مالحظة املفكر األمريكي جوزيف ستيغليتز. الدول الغربية

Stiglitz ( الذي استغرب منحى النظام اللربايل الذي أفضى إىل واقع متناقض يتم فيه
خلسارة على كافة أفراد اتمع عن طريق ضخ أموال اخلزينة خصخصة الربح وتوزيع ا

ومن هنا وجب املقارنة بني . العمومية لتغطية اخلسائر اليت تلحق بثلة من املمولني املغامرين
 :سوق املشتقات املالية وكازينوهات القمار
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  سوق املشتقات املالية وكازينوهات القمار .4
، بل أن السوق املايل قد يعطي إشارات  كال السوقنييفغياب خلق قيمة مضافة  •

وكمثال على ذلك نورد زيادة سعر أسهم الشركات اليت تقوم . متناقضة مع واقع املؤسسات
بتسريح عدد من العمال لتقليل النفقات، أي مبعىن آخر أن ما حيزن العمال يزيد من فرحة 

 !املستثمرين
ات يف األسواق املالية وخاصة يف متثل املشتقات أكرب كازينو يف العامل ألن التوظيف •

املشتقات ال متثل استثمارا حقيقيا بقدر ما متثل نشاطا عقيما يشبه إىل حد كبري عمليات 
 .قمار

 :املشتقات املالية هلا آثارا مدمرة على االقتصاد بسبب •
 .غياب قواعد تعامل واضحة وملزمة وهذا ما يزيد من حدة األزمة إذا ما وقعت .1
 اقتصاديني كثر ومن خمتلف أحناء العامل ، خاصة مع تطور استدراج متعاملني .2

تكنولوجيا االتصال واملعلوماتية اليت زادت من ظاهرة المتوقع األسواق املالية 
)délocalisation des marchés financiers( 
استعمال أموال الغري ألن اازف يف األسواق املالية ال يطلب منه املغامرة يف حدود  .3

 من رأمسال، بل أن قواعد التعامل تسمح له بتغطية جزء يسري من مبلغ الصفقة ما ميلكه
 .والباقي يتم شراءه على املكشوف وهذا ما يزيد من حدة األزمة عند حدوثها

يتحمل منها االقتصاد احلقيقي ) الكرة الثلجية(خسائر كبرية : والنتيجة يف كل األحوال 
  .العبء األكرب

  :ياإلسالمحماسن التمويل  .5
تزايد املديونية بوترية متناسبة مع زيادة الثروة والدخول بسبب غياب التعامل  �

 . بالفائدة وكذا اازفة على املكشوف وحرمة بيع الديون
 )اازفة على املكشوف( غياب املبادالت الصفرية بسبب النهي عن بيع ما ال منلك  �
يالحظ هنا أن . م الرأمسايلعدم تشكل اهليكل املقلوب بالطريقة اليت تتم يف النظا �

 يقوم على تناسق العمليات التمويلية مع املعامالت اليت تتم على مستوى اإلسالميالنظام 
االقتصاد العيين مما يضعف من ظاهرة االنفصال بني االقتصادين النقدي واحلقيقي، حىت وإن 

 االقتصاديني أو صيغ املداينة يف تعبري بعض(طغت لبعض الفترات صيغ اهلامش املعلوم 
 ).اإلسالميني
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يف كل احلاالت فإن البعد األخالقي ال يفصل عن النشاط االقتصادي ولنا يف حث  �
القرآن لنا على إنظار املدين املعسر عربة، ولذلك فإن التقلبات اليت حتدث يف اقتصاد حتكمه 

 يبينه الشكل القيم االسالمية لن تكون بتلك احلدة اليت حتدث يف االقتصاد الرأمسايل مثلما
 :التايل

� ا����م ا����� وا����م ا��أ����� ا�����ت ا�����د����

��� �#" ر ا��

��ا��&� ��� #%$ ا����

إ���ر ا��&�� ا��)'�

*&م إ���ر ا��&�� ا��)'�

  
 
ال ميكن إاء هذا البحث دون اإلشارة إىل بعض املخاطر املتعلقة بالتمويل يف النظام اإلسالمي 

  .مقارنة مبثيالا يف النظام التقليدي
املالحظ عن النظام :  املرتبطة بالتمويل اإلسالمي والتمويل التقليدياملخاطر .6

كما -ويلي أنه يلعب دور املرآة العاكسة لالقتصاد احلقيقي ألن النقود يف اإلسالم هي التم
مشكلة النظام .  كاملرآة ال لون هلا وحتكي كل لون-جاء يف كتابات العالمة أبو حامد الغزايل

التقليدي أنه جعل من النقود غاية وليست وسيلة بفعل نظام الفائدة وتوريق الديون واازفة 
غري أن كال النظامني يتفقان يف كون كل واحد منهما يتعامل مع نظام . املكشوفعلى 

حقيقي ذي املخاطر املتشاة واحملدودة باملقارنة مع املخاطر املالية اليت تتزايد يف ظل النظام 
  .الرأمسايل

 االقتصاد احلقيقي  ميكن درؤها عن طريق التأمني على األصول العينية اليتحمدودية خماطر 
تبقى تكاليفها مقبولة جدا إذا ما قورنت بتأمني الصفقات املالية اليت أدت إىل ايار أكرب 
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والسبب يف ذلك أن منظومة االقتصاد .  يف الواليات املتحدة األمريكية8شركات التأمني
 أصحاب رؤوس األموال واازفني يف األسواق املالية(اللربايل تم أكثر بتأمني مصاحل املمولني 

  . أكثر من اهتمامها بإنقاذ الشركات املنتجة عند حدوث األزمة) أفرادا ومؤسسات
وبالنظر إىل التمويل اإلسالمي فيالحظ أنه مرتبط أساسا باالقتصاد احلقيقي ذو املخاطر 

 أقل حدة بكثري من خماطر التمويل ناملتدنية، فمخاطر التمويل اإلسالمي ذا املعىن هي إذ
اجع وترية اازفة والنهي عن توريق الديون وكذا التعامل يف املشتقات التقليدي بسبب تر

  .بأسلحة الدمار الشاملباملنتجات السامة أو حىت املالية املعرب عنها هذه األيام يف الغرب 
ولذلك وجب دراسة اآلثار احملتملة   غري أن األزمة املالية ال تستثين الصناعة املصرفية االسالمية

  .عليها
هنالك مجلة من اآلثار ميكن : اإلسالميةاألزمة املالية على الصناعة املصرفية أثر  .7

  :إجيازها فيما يلي
اآلثار النامجة عن احمليط االقتصادي العام الذي ال ينجو منه أي اقتصاد طاملا أن  �

األزمة حتولت من أزمة مالية إىل أزمة اقتصادية هزت استقرار االقتصاد احلقيقي حيث أن 
 يف اخلليج اإلسالميةض احلاد يف أسعار العقارات أثر سلبا على حمافظ بعض البنوك االخنفا

 .وكذا بعض الصناديق االستثمارية العقارية
اآلثار النامجة عن زيادة املديونية وشح السيولة اليت يعاين منها األعوان االقتصاديون،  �

ا يف حميط اقتصادي تطغى عليه حيث ال ميكن للصناعة املالية اإلسالمية أن تنمو منوا متوازن
 .انعدام الثقة كنتيجة لألزمة املالية احلالية

اآلثار النامجة عن حماولة حماكاة املنتجات املالية التقليدية وحماولة يل النصوص  �
الشرعية رغبة يف استنساخ التجربة الغربية عندنا وهذا األمر جيب التنبيه خلطورته ألنه سيفقد 

ربرات وجودها على اعتبار أا تستمد قوا من املبادئ السامية اليت الصريفة االسالمية م
 . تستند إليها، فإذا ما زاغت عنها فقدت أصالتها وكذا ثقة الناس فيها

مالية، جتد املؤسسات ' ابتكارات'أمام استفحال ظاهرة العوملة املالية وما أفرزته من  �
التطورات بالسعي لالستجابة للرغبات املالية بصفة خاصة نفسها مرغمة على مواكبة هذه 

إن التطور الذي تشهده الصناعة املالية من . الدقيقة للزبائن بتحسني خدماا وتنويع منتجاا
شأنه أن يضاعف من متطلبات اإلبداع املايل حىت وإن متيز احمليط العام بنوع من االستقرار 

المية مطالبة بإجياد بدائل شرعية ولذلك فاملؤسسات املالية اإلس. النسيب من حني آلخر
للمنتجات املالية اليت ال تنسجم مع الضوابط الشرعية كاملشتقات و عمليات التوريق 
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securitization ا إىل جانب ضرورة توحيد املعايري احملاسبية والعقود املالية اليت تتعامل ،
ه العوملة املالية على املصارف وهذا ما ميثل أهم حتدي تفرض. معظم املؤسسات املالية اإلسالمية

   .اإلسالمية
تشكل األزمة احلالية فرصة :  اإلسالميةآفاق تطور الصناعة املالية واملصرفية  .8

ساحنة للصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية للتعريف باملبادئ اليت يقوم عليها النشاط املايل 
. ألوساط األكادميية واملهنية الغربيةاإلسالمي، خاصة بعد االهتمام الكبري الذي حتظى به يف ا

وألدل على ذلك هو إقدام العديد من اجلامعات الغربية العتيقة على فتح ختصصات يف الصريفة 
والتمويل اإلسالمي، إضافة إىل تطوير القوانني املصرفية لبعض الدول الغربية للتمكني من إقامة 

  :از هذه اآلفاق يف النقاط التاليةوعلى العموم ميكن إجي. بنوك ومؤسسات متويل إسالمية
 املتواجدة يف أكثر اإلسالميةيشكل الوضع احلايل فرصة ساحنة للمؤسسات املالية  �

 دولة يف العامل لكسب ثقة الرأي العام العاملي بتوسيع أنشطتها بعيدا عن األسباب اليت 70من 
 9. غاية وليست وسيلةأدت إىل األزمة املالية يف النظم التقليدية اليت جعلت من النقود

كما أا فرصة إلنشاء أسواق رأس مال إسالمية، وكذلك بورصات للسلع يف  �
 اإلسالمية فيما بني الدول اإلسالميةالدول اإلسالمية بغرض إجياد فرص توظيف للرساميل 

 واملؤسسات للبنوك العام الس رئيس، كامل اهللا عبد وهنا وجب التنبيه لسعي صاحل. نفسها
 مليار دوالر يكون 200اإلسالمية، إلنشاء مصرف إسالمي تنموي كبري برأمسال قدره  يةاملال

 النموذج املصريف اإلسالمي الصحيح ويساعد على الفهم باملصرفية اإلسالمية ملا تقدمي هدفه 
  .10يتماشى مع مقاصد الشريعة ومآالا وليس فقط ميكانيكية الشريعة

  :اخلامتة
بني مقتضيات املرحلة اليت تستدعي التكيف مع الوظائف اجلديدة : ويف اخلتام نقول التايل

للمؤسسات املالية عموما والبنوك االسالمية على وجه اخلصوص من جهة، وضرورة التقيد 
بالضوابط الشرعية من جهة أخرى، تدشن الصريفة االسالمية مرحلة جديدة ال تقل صعوبة 

لتكيف مع الواقع اجلديد ولكن دون التخلي عن فهي مطالبة بضرورة ا. عن املراحل السابقة
فعملية التوريق اليت تقوم ا البنوك التقليدية مثال ال . الضوابط الشرعية وهنا مكمن التحدي

. تعدو أن تكون نوعا من بيع الديون والتهرب عن املسؤولية ولو بالقبول بعوائد قليلة نسبيا
 ظهور أزمة القروض الرهنية بالواليات املتحدة واملتتبع للتطورات احلاصلة اليوم وخاصة بعد

املنظومة  يالحظ خطورة االنبهار مبا تقوم به )subprime crisis(األمريكية املعروفة ب 
.  سرعان ما تظهر آثارها السلبية-دون ضوابط حمددة- من ابتكارات مالية التمويلية الغربية
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إجياد مكانة هلذه االبتكارات اليت  النصوص بغرض ويف املقابل جند عندنا من حياول يل
  .تتعارض يف الكثري من األحيان مع النصوص الشرعية

فاملرحلة تقتضي إذا تضافر جهود فقهاء الشريعة من جهة وعلماء االقتصاد واملصرفيني مـن              
جهة أخرى من أجل حتديد معامل العمل املصريف مستقبال لتمكينه من اغتنام فـرص النمـو                

التطورات مع مراعاة للضوابط الشرعية لتفادي األزمـات الـيت تعـصف            املرتقبة ومواكبة   
يد بأي مرجعية أخالقية على غرار ما هو حاصل يف قبالبشرية من فترة ألخرى بسبب عدم الت   

فالوسطية االسالمية ينبغي أن تتجسد كذلك يف اال املصريف واملـايل           . الدول الغربية اليوم  
ر لنا على أنه التطور بعينه وأن عـدم         َّيصدُيل أو مصريف    بعدم االنصياع وراء كل منتج ما     

إن قوة املصارف االسالمية تكمن يف    ! مواكبة هذه االبتكارات يهدد الصناعة املالية االسالمية      
عدالة املبادئ اليت تستند إليها وان التحدي الذي جيب مواجهته وحسن التعامل معه هو معرفة 

خمتلـف   بني اإلسالممؤسسية تترجم يف أرض الواقع عدالة      صياغة هذه املبادئ النبيلة صياغة      
 دون تفضيل لعنصر رأس املال الذي اكتسب يف املنظومة التمويلية الغربية قوة             اإلنتاجعناصر  

ما أنزل اهللا ا من سلطان واليت تتسبب بني الفينة واألخرى يف أزمات يدفع مثنها الـشعوب           
  .نصغار املدخري املغلوبة على أمرها وكذا
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 اهلوامش
                                                 

وذلك . يف األدبيات االقتصادية االجنليزية وحىت الفرنسية speculation كترمجة ملصطلح اازفةنا مصطلح نستعمل يف حبث 1

 ال يؤدي املعىن الصحيح حيث أن هلذا األخري معىن لغويا مصدره الضرب يف األرض املضاربةأننا نرى أن املصطلح الشائع وهو 
، ومعىن شرعيا هو عقد " وآخرون يضربون يف األرض يبتغون فضال من اهللا"عة البتغاء الرزق مصداقا لقوله تعاىل يف سورة اجلم

. املضاربة املشهور حيث يشترك طرفان يف إقامة شركة، جهة متلك املال وتسمى رب املال وجهة متلك اجلهد و تسمى مضارب
 واإلقدام على حتمل املخاطرة وهو ما حيدث فمصطلح اازفة هو األقرب قي تقديرنا للمعىن االجنليزي الذي يشري إىل حب املغامرة

 . فعال يف األسواق املالية
، مث 1994املكسيك سنة ) : capitaux fébriles(من بني الدول اليت كانت ضحية ما أمسيه أنا برؤوس األموال اجلوالة  2

 . 1997سنة ) ة، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، هونغ كونغ وكوريا اجلنوبيدتايالن(دول جنوب شرق آسيا 
  مليار دوالر1000= ترليون دوالر 1 3
 .1988موريس آليه نال جائرة نوبل يف االقتصاد سنة  4

C = N :   وسعر الفائدة تربطهما عالقة عكسية كما هو مبني يف املعادلة التالية  سعر الورقة املاليةأنيالحظ كيرت  5
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  :حيث أن
      C :رقة يف السوق املاليةسعر الو.  
      N :القيمة االمسية للورقة املالية.  
      r : أو الكوبون عائد الورقة)coupon (القيمة االمسيةاحملدد سلفا كنسبة مئوية على .  
      i :سعر الفائدة السائد. 

 .وحدة حساب.3  –خمزن للقيمة . 2  –وسيط للتبادل .1: الوظائف الثالثة للنقود هي 6
7 Joseph Stiglitz 2001 لسنة االقتصاد يف نوبل جائزة على احلائز.  
املالحظ أنه ال يكاد يوجد اهتمام بالصعوبات اليت تواجه شركات التأمني يف الغرب جراء األزمة املالية احلالية مقارنة مبا حتضى به  8

  !البنوك وكأن شركات التأمني ال تشكل جزءا من النظام املايل
 .J مع االقتصادي األمريكي Challengesبيل املثال املقابلة اليت أجرا الة االقتصادية الفرنسية املتخصصة انظر على س 9

Stiglitz اليت نبه فيها إىل خطورة اختاذ النقود غاية وليست وسيلة وأثر ذلك على االقتصاد العاملي 27/08/2009 الصادرة يف 
  .ين منها اليوموكيف أنه سبب من أسباب األزمة اليت نعا

 .25/08/2009انظر جريدة الشرق األوسط  ليوم  10


