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رة؛ سواء  . املستخلص تواجھ املصارف اإلسالمية تحديات كث

شار الواسع لها  شغيلية، ع الرغم من االن جوانب املؤسسية؛ أو ال ا
ذه التحديات بالبحث  ر من  إقليميًا ودوليًا. وقد حظيت الكث

ناك تحديات جديدة مرتبطة بنقد التجربة  والدراسة؛ إال أن 
ها ضعيفًا  تلك الدراسات، وضمن سياقات عامة  مها، كان نصي وتقو
ر  يئات الرقابة الشرعية، أو تطو م أعمال  ديث عن تقو عند ا
رة فرصة لهذه  املنتجات املالية، وقد أتاحت األزمة املالية العاملية األخ

ها  ئة تنافسية عاملية، ووجد الطرح قبوًال  املصارف لطرح منتجا ب
ذا التفاؤل برز تيار  واسعًا، وتفاؤًال بنجاحات مستقبلية. ووسط 
ا، وما  إال  معارض يرى أن املصارف اإلسالمية قد انحرفت عن مسار
ة من املصارف التقليدية بمس جديد، وأنھ من املستحيل قيام 

ه مصرف إسالمي ال ذا البحث إ عرض وتحليل يتعامل بالربا.  دف 
ذه  ونمذجة االنتقادات املوجهة للمصارف اإلسالمية، وللوصول إ 
الغاية تم تقسيم املنتقدين إ ثالث فئات: فئة تمدح التجربة وتباركها؛ 
ها أخطاء يمكن إصالحها. وفئة ثانية ترى  وترى  الوقت نفسھ؛ أن ف

يث إن فكرة البنك  األساس استحالة قيام بنك ال يتعامل بالربا؛ ح
ناك مفارقة  تقوم ع الفائدة، و فكرة غربية. وفئة ثالثة ترى أن 
جانب التطبيقي لنموذج املصرف اإلسالمي،  جانب النظري وا ن ا ب
وترى ضرورة إعادة النظر  التجربة والعودة إ تطبيق النموذج 

نتقاد إ فئات النظري الذي وضعھ الرواد. كما تم تقسيم مواضع اال 
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ثالث، نقد موجھ للمرتكزات الفكرة للمصارف اإلسالمية، ونقد موجھ 
ها، وثالث موجھ لهيئات الرقابة الشرعية. كما قدم البحث  ملنتجا
ن  هم الداعم هم، فم نمذجة لكتابات املنتقدين ع مختلف مشار
ن لها جملة  هم الرافض لل، وم للتجربة مع التأكيد ع إصالح ا
هم من يرى العودة للنموذج النظري الذي وضعھ الرواد.  وتفصيال، وم
راء. كذلك تناول البحث األسباب  ن وا عالوة ع انتقادات املؤسس
ذه املصارف،  شأة  ذه االنتقادات، كاالختالفات حول  ال عززت من 
تھ  عرفھ، ونظر وحول مفهوم االقتصاد اإلسالمي من حيث: 

جيتھ، بجانب اضنة  ومن شرعات  الدول ا اختالف األنظمة وال
رحات من  تام قدمت الدراسة عددًا من املق لهذه املصارف. و ا
ن املعامالت،  جميع الفئات، كتقن ل نقطة التقاء  ش املؤمل أن 

ا. ر يئات الرقابة الشرعية وغ   وتنميط العقود، وحوكمة أعمال 

لمات الدالة م، : املصارف اإلسالمية. ال يفية، نقد وتقو نمذجة تص
  يئات الرقابة الشرعية

  
  املقدمة 

ها  دراسة تجربة املصارف  عتمدون عل يختلف النقاد  املرتكزات ال 
ذه التجر  ها ع  ر ال يحكمون  ة، إال أن النقد الذي باإلسالمية؛ و املعاي

و  ستو حظًا من اإلقناع واملوضوعية  النقد الذي لم ينحدر يحظى بالقبول، و
ئ ر  من رحم الذاتية، أو يتَّ ع حدس االنطباع املجرد، وإنما يحتكم إ معاي

ر ذلك، بحسب املن  ية، أو غ ون تارخية، أو أخالقية، أو دي موضوعية، قد ت
مها. راه أقدر ع دراسة التجربة وتحليلها وتقو ناه الناقد، و   ) ١( الذي يت

رة ا بع ملس ن عند واملت ن الباحث ًا ب ظ تباينَا وا ملصارف اإلسالمية؛ ي
ها أمًال  م فئات ثالث: فئة تمدح التجربة وتباركها؛ وترى ف تقييمهم لهذه التجربة، و
رأ  سلم من العيوب، ولم تت ها لم  وسالمًة من آفة الربا؛ و الوقت نفسھ ترى؛ أ

ها من األخطاء واملمارسات ما هللا بھ عليم، ورغمًا عن ذلك ترى أنھ  من النقص، وف

                                                            
شور ع موقع األلوكة  -١ يوليد قصاب. حكم النقد  الذوق األدبي، مقال م رو  .ه١٤٣٥ اإللك

http://www.alukah.net  يمإو سھ - محمد  برا جيتھ ومقاي عرفھ ومفهومھ ومن   .النقد األدبي 



ة: مجمع الفقه اإلسالمي الدولي    ٥٠٣          وٕاسهاماته في االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالم

ر انتقادًا للتجربة، إذ  يمكن تصوب تلك األخطاء واستدراكها. وفئة ثانية تبدو أك
ترى استحالة قيام بنك ال يتعامل بالربا، حيث إن فكرة البنك  األساس فكرة 

عًا للمال بدًال  من غربية تقوم ع الفائدة، عالوة ع ذلك أصبح الفقھ املا تا
جًا وسطَا، إذ ترى أن التجربة مثالية وفقًا  تبعية املال لھ.  وفئة ثالثة اتخذت من
للنموذج النظري للمصرف اإلسالمي الذي خطھ املنظرون األوائل، وأن التطبيق 
جانب التطبيقي،  جانب النظري وا ن ا أفرز نموذجًا مغايرًا عنھ، فظهرت املفارقة ب

ة  ها  عباءة إسالمية. ووصفت التجربة   بأ   مطورة من املصارف التقليدية 

ن  ن املادح ى من االتفاق ب اد يظهر حٌد أد ذا االنتقاد ا ووسط 
رٍة من  ذه املصارف استطاعت اجتذاب أمواٍل كب ن؛ مضمونھ أن  والقادح
و ما  ران؛ و ج ثمرة لدى التجار من األقارب أو ا ة أو ُمس ن كانت ُمكت املسلم

شاط جزت عنھ ا ل أي  ها تمتنع أخالقيًا وشرعيًا عن تمو لبنوك التقليدية، كما أ
رمة وعمليات القمار نازر واملال امل مور وا   .   )٢( محرم  ا

ات ثالثة،  يارات القائمة حاليًا ذات اتجا ذه االنتقادات تبدو ا و ضوء 
ل ما فيھ من عيوب، و  و قائم من ممارسة ب ريھ من األول: قبول ما  ع ما 

االت و قائم من تجربة واستحداث نموذج جديد، إش ي رفض وإلغاء ما  ، والثا
و قائم من عمل ح يكتمل النموذج وتظهر املثالية  الطرح.  ن ما  والثالث تحس
لها،  ذه الورقة. فهذه االنتقادات ال يمكن تجا ل تلك األسباب جاءت  ل

ا وتحليلها و  جة وبالضرورة الوقوف عند غية اإلصالح ومعا ل عل  ش عرضها 
ها قد صدرت من منظرن للتجربة  لل، خاصة وأ وعلماء   - منذ أن كانت فكرة  -ا

ن قدموا  راء مرموق رَا وتطبيقَا، وخ ها تنظ م  إثرا موا بثاقب فكر أجالء سا
ذا الوليد. هم لرعاية  رة شبا هم، وأفنوا ز   عصارة تجار

                                                            
ل اإلسالمي، ط  ،رفيق يوس املصري  )٢(  .٥م، ص ٢٠١٢ -ـ ١٤٣٣، دار القلم، دمشق،١التمو
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لة البحث     مش
ذه الدراسة أن املصارف اإلسالمية تجربة اإلش سة ال تطرحها  الية الرئ

ت واقعًا  ا اإلقليمية إ العاملية، وأ عيدة، وتجاوز مدا ا  أعماق  تمددت جذور
ها،  ر يتعامل الناس معها، وسواًء اتفق الباحثون أو اختلفوا حولها؛ فه ماضية  مس

ر أن ما يصدر من انتقادات سيؤثر رة،  ظل تنافسية  غ ذه املس بال شك ع 
رة الفنية العرقة، بل  مة، وا املؤسسات املالية التقليدية ذات رؤوس األموال ال

دمات واملنتجات نفسها ال تقدمها املؤسسات املالية اإلسالمية   . تقديمها ل

ر، وتحرر األسواق  لة االنفتاح االقتصادي الكب ذه املش ومما عقد من 
ها  رق طرق، فإما أن تتم  تقديم خدما املالية، مما يجعل الصناعة  مف
جز عن  ا، وإما أن  ا عمالؤ شد ها املالية وفق السالمة الشرعية ال ي ومنتجا

رة  السوق املصر ذه الدراسة ذلك؛ وتفقد بالتا حصة كب . لذلك جاءت 
هض املصارف اإلسالمية  ظل  : كيف يمكن أن ت س التا لإلجابة عن السؤال الرئ
س تتفرع  ا؟ ومن السؤال الرئ ذه االنتقادات ال تمس الفكرة من جذور
ا ع  ر عاد املنظورة لهذه االنتقادات وما مدى تأث األسئلة التالية: ما األ

ن املنتقدين تدفع املصارف اإلسالم ناك نقاط التقاء ب ون  ل يمكن أن ت ية؟ و
ة موحدة تجاه  ي؟ وإذا كان االتفاق ع رؤ رة، أم أن ذلك ضربًا من األما هذه املس
ى الذي يمكن االتفاق عليھ؟ وإذا تم  د األد و ا لل مستحيًال، فما  إصالح ا

عديل النموذج ا ا ليصبح بديًال للمصرف تجاوز تلك االنتقادات؛ فهل يمكن 
  التقليدي أم أن ذلك ضربًا من املستحيل؟  

ميتھ جيتھ وأ داف البحث ومن   أ
يف االنتقادات املوجهة  هدف البحث إ عرض ودراسة وتحليل وتص
ل  ش ذه االنتقادات  غية الوصول إ نتائج تحدد مالمح  للمصارف اإلسالمية؛ 

رح ذه أعمق، وتقدم  الوقت نفسھ مق عزز مستقبل  جات يمكن أن  ات ومعا
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ستخدم الدراسة املن االستقرائي والتار مركزة ع  املصارف. وسوف 
 ، اف ن ت ل اإلسالمي األخرى "تأم املصارف اإلسالمية فقط دون فروع التمو

وك إسالمية.  ة، ص ثمار   صناديق اس

ل ا جة ل س معنيًا بإقامة الدليل وا نتقاد، أو الرد عليھ، كما أن البحث ل
ها دون  ا ذه االنتقادات كما قدمت من أ سواء بالقبول أو الرفض، وإنما يورد 
شورة، سواء كانت   يفية وفق ما ورد  الكتابات امل ر نمذجة تص ها؛ ع مناقش
ها  ها، وإضاف مية الدراسة  مضمو بع أ ل كتب أو بحوث أو دراسات. وت ش

مها، من خالل تحليل العلمية لتحديد االنت قادات املوجهة للمصارف اإلسالمية وتقو
ن  ذه الصناعة ع املستو ر ذلك ع  شورة، وتأث ات البحوث والكتابات امل اتجا
ذه الدراسة  ثق من نتائج  ة جديدة تن سها لرؤ ، ومحاولة تأس اإلقلي والعال

الية، خاصة وأن املوضوع ذه اإلش جة  مة  معا   . لم يتم تناولھ من قبل للمسا

ذه الدراسة عدة جهات؛ كاملؤسسات املالية  ستفيد من  يأمل الباحث أن 
ثمار اإلسالمية،  ل اإلسالمية، وصناديق االس اإلسالمية، والبنوك وشركات التمو
ل اإلسالمي،  د ومراكز البحث العل  االقتصاد والتمو واملجامع الفقهية، ومعا

ن وطالب    الدراسات العليا.والباحث

   أدبيات البحث
ذا املوضوع، إال أن  بحسب اطالع الباحث ال توجد دراسات سابقة تناولت 
هذه الدراسة، كدراسة محمد  رة تناولت أجزاًء ذات صلة  ناك دراسات كث

ري  املجهود بوجالل "تقييم اجة للبنوك التنظ  جديدة مقاربة إ اإلسالمية وا
ودراسة أوصاف أحمد وآخرون، "  )، ٣( امليدانية التجربة من عقود ضوء ثالثة ع

                                                            
ري  املجهود محمد بوجالل. تقييم) ٣( اجة للبنوك التنظ  ضوء ثالثة ع جديدة مقاربة إ اإلسالمية وا

ع لالقتصاد اإلسالمي مركز أبحاث  التجربة من عقود امليدانية ..... من أبحا ث املؤتمر العال السا
 م.٢٠٠٨  العززعبداالقتصاد اإلسالمي جامعة امللك 
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عنوان "البنوك )"٤( تحديات العمل املصر اإلسالمي ، ودراسة عمر حافظ 
لل وطرق )٥( اإلسالمية أمام التحديات املعاصرة س الزرقا "ا ". ودراسة محمد أ

د فياض "الرقابة ، ودراسة عطية السي)٦( اإلصالح  الصناعة املصرفية اإلسالمية
ليم غربي عبد،" ودراسة )٧( الشرعية والتحديات املعاصرة للبنوك اإلسالمية ا

ر والتطبيق  ن التنظ ." عالوة ع ذلك فهناك دراسات أخرى )٨("البنك اإلسالمي ب
مية الدراسات السابقة  ذا املقام. وع الرغم من أ ا   رة يصعب حصر كث

سامها بالشمولية، إال  ذه الدراسة، وعليھ يمكن وا ا يختلف عن توجھ  أن منحا
  القول إن اإلضافة العلمية لهذا البحث تكمن  تفرده وطرقھ ملجال جديد.

ذَكَت 
َ
  من االنتقادات املوجهة للمصارف اإلسالمية أوًال العوامل ال أ

ذه االنتقادات وعمقت من مفهومها،  ناك مجموعة من العوامل أذكت 
مها  سط أ    النقاط التالية:ن

شأة املصارف اإلسالمية  ) أ(   االختالف حول 
كتابة التارخ من األمور ال تحتاج إ أمانة علمية، وحيادية تامة، وتجرد 
ر  رورة، ورسم معالم التطوُّ وإنصاف، فالغاية من كتابتھ الوقوف ع تفاصيل الص

ها، واسِتْحضار املا ب ِ عها وتداُخِلها وتناُس صفت بھ األوضاع ع تنوُّ ّلِ ما اتَّ
ها ِ ا ذه   ).٩( السياسية من املواصفات امللموسة  إبَّ ومن األمور ال أذكت من 

                                                            
عنوان تحديات العمل املصر اإلسالمي املعهد اإلسالمي للبحوث والتدرب، ) ٤( أوصاف أحمد وآخرون، 

 م.١٩٩٨البنك اإلسالمي للتنمية، جدة 
ر حافظ.  البنوك اإلسالمية أمام التحديات املعاصرة ) ٥(   م.٢٠٠٤عمر ز
شورة، كرس ) ٦( لل وطرق اإلصالح  الصناعة املصرفية اإلسالمية. محاضرة م س الزرقا. ا محمد أ

  الشيخ محمد الراشد لدراسات املصرفية اإلسالمية.
  م. ٢٠١١رة للبنوك اإلسالمية    عطية السيد فياض. الرقابة الشرعية والتحديات املعاص) ٧(
شر ) ٨( ر والتطبيق، مجموعة دار أبي الفداء العاملية لل ن التنظ ليم عمار غربي. البنك اإلسالمي ب عبدا

ا حماة. رجمة، سور ع وال  والتوز
)٩ ( h.net/culture/0/48498/#ixzz3rPP06eBShttp://www.aluka  
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عكس ذلك ع  االنتقادات االختالف حول كتابة تارخ املصارف اإلسالمية، وقد ا
عامل السلطات املالية والرقابية معھ  كل بلد ل تطبيق املصرف اإلسالمي و   .  ش

ن فا ظ تباينًا ب بع للكتابات ال تناولت ميالد املصارف اإلسالمية ي ملت
ا بدأ  املناطق الرفية   ر إ أن ميالد ش شأة، فبعضهم  ذه ال ن حول  الباحث
ن  ستقبل الودائع من األغنياء وتقدمها للمزارع باكستان من خالل املؤسسة ال 

عضهم إ )١٠(ارف اإلدارة الفقراء دون فائدة؛ مكتفية فقط باملص ر  ش نما  ، ب
ا أحمد النجار من خالل بنوك االدخار  عام  م بمحافظة ١٩٦٣أن التجربة بدأ

ة مصر العربية ال توقفت  عام    . )١١(م ١٩٦٧الدقهلية بجمهور

ري فرق ثالث إ أن التجربة بدأت  الهند من خالل كتابات مجموعة  و
ن دعت إ هم: حفظ الرحمن محمد،  من الباحث محاربة الربا ونبذ الفائدة، م

هم: محمد نجاة هللا  ن م ومحمد حميد هللا. وبلور تلك الدعوة مجموعة من الباحث
  صديقي، ومحمد باقر الصدر وآخرون. 

جوانب التطبيقية للمصارف اإلسالمية كانت   ع أن ا ر فرق را ش و
اشم عوض ها أن أول من طبق العمل السودان، وفقًا لدراسة محمد  ن ف ، ال ب

و السيد  الرحمن املهدي  السودان  عبداملصر اإلسالمي بمفهومھ املعاصر 
ل مشروع ١٩٢٦عام  م من خالل الشراكة املتناقصة مع كنتو ميخالوس لتمو

جزرة الزرا     *.)١٢(ا

                                                            
شر ) ١٠( ر والتطبيق، مجموعة دار أبي الفداء العاملية لل ن التنظ ليم عمار غربي. البنك اإلسالمي ب عبدا

ا، حماة. ص  رجمة، سور ع وال  .٦والتوز
 املرجع السابق.) ١١(
اشم عوض) ١٢( ل بالصيغ عبد اإلمام  .محمد   مقدمة اإلسالمية  القرن العشرن ورقةالرحمن رائد التمو

مداوالت الندوة العلمية لالحتفال ، م٢٠١٢، الرحمن املهديعبدللندوة العلمية لالحتفال املئوي لإلمام 
  .٢٠٠، صم٢٠٠٢، الرحمن، تقديم يوسف فضل، وأبو سليمعبداملئوي لإلمام 

ر ١٩١٢منذ عام  أقامكان بنك باركل قد  )*( طوم ليمول الشركات والبيوتات واألفراد م فرعًا لھ  ا
رطوم  عام  م، وأصبح بنك ١٩١٩بالفوائد، كما كان يفعل البنك األ املصري الذي أقام فرعًا  ا

رض منھ بنظام الفوائد ومة الذي تضع فيھ ودائعها وتق اشم عوض ص  .ا . وقد اقت ٢٠٥محمد 
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جزائر، وفقًا  نما يرى فرق خامس أن فكرة املصرف اإلسالمي بدأت  ا ب
م ١٩٢٨الرزاق بلعباس ال كشفت عن مقالة يرجع تارخها إ عام عبدلدراسة 

عد أن تم إعداد قانونھ األساس وجمع  جزائر  شاء مصرف إسالمي با تدعو إ إ
جزا ن، إال أن املبادرة أحبطت رأسمالھ اإلس من قبل عدد من رجال األعمال ا ئر

  .*) ١٣( من قبل سلطات االحتالل الفرس

ذا التباين ذه املصارف  - يجسد  شأة  شأت  - حول  ها  حقيقة واحدة  أ
شرعات  ن واألنظمة وال هادات خاصة  كل بلد، واختلفت تبعًا لذلك القوان باج

عض الدول نحو التطبيق  امل للعمل املصر ال تحكم عملها، لذلك اتجهت  ال
ن استخدمت دول أخرى النموذج  اإلسالمي، كالسودان وإيران وباكستان،  ح
املزدوج، حيث أتاحت السلطات املالية للمصارف اإلسالمية العمل بجانب املصارف 
ر أن املصارف اإلسالمية حالة  عت نالك نموذج ثالث من الدول،  التقليدية. و

نائية، وإن كانت تحا عتمد النموذج املزدوج، بإيجاد قانون خاص است دة أن  ول جا
عًا،  ناك نموذجًا را ن ال تنظم عمل املصارف التقليدية. كما أن  لها بجانب القوان
عمل  ن ال  عمل وفق القوان عض البنوك التقليدية نوافذ إسالمية  حيث أوجدت 

جهاز ا جزءًا من ا   .  )١٤(املصر   ظلها البنوك التقليدية، باعتبار

شأة اختالفًا  املمارسة والتطبيق، لذلك  ذه ال وقد ولد االختالف حول 
ليجية، واملدرسة  عددت املدارس  الصناعة املالية، فهناك املدرسة ا
جها وتطبيقها. كما  ذه املدارس ن ل واحدة من  ية، ول السودانية، واملدرسة املال
                                                                                                                                                  

شر عبدعقد الشراكة أن يقوم السيد  ة الرحمن  رة وج ًا، وخالل ف ب كنتو ميخالوس دور اء نص
ن من  ل املزارع عد ذلك بتمو ًا لھ، ثم قام من  استطاع شراء كل حصة الشرك ليصبح املشروع مل

 حولھ بالطرقة نفسها. 
شاء مصرف  .عبدالرزاق بلعباس) ١٣(   إسالميصفحات من تارخ املصرفية اإلسالمية مبادرة مبكرة إل

جزائر  ، مجلة دراسات اقتصادية اسالمية املجلد ا يات القرن املا   .٥، ص ٢، ع 19 أواخر عشر
ها،) *( يم أبو اليقظان" كتب املقالة املشار إل شرت   ، الشيخ إبرا  ،" جزائر إ مصرف أ عنوان "حاجة ا

اب" بتارخ   م. ١٩٢٨يونيو  ٢٩ه املوافق  ١٣٤٧محرم  ١١يفة "وادي م
راممحمود األنصاري، البنوك اإلسالمية، كتاب ) ١٤(   .  ٩٨ص  –م ١٩٨٨االقتصادي، أكتوبر  األ
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يفًا آخر للتجرب عاملها مع ولد أيضًا تص ومات و ة املصرفية من حيث توجھ ا
ومات، كالسودان  ذه املصارف؛ فهناك املصارف اإلسالمية املدعومة من ا
يا   ودول  ها ظروف السوق؛ كمال ناك نمط من املصارف فرض وباكستان، و
عد  ُ ناك نمط ثالث  الدول الغربية  ليج العربي، وعدد من الدول األوربية. و ا

ن.  وس ن النمط   طًا ب

جزائر،  وأيًا كانت بدايات العمل املصر  الهند، أو  السودان، أو  ا
رًا من النقاش  ًا كب جزئية ح ذه ا ن حول  ن الباحث الف ب ب أال يأخذ ا في
ذه التجربة  ن  جهود إ مضام ب أن توجھ ا وار، و ومدى واسعًا من ا

ها وتقي دافها وغايا س وأ ها، ل يم وقناعات تحدث تحوًال ف يمها للوصول إ مفا
ن   ، فما أحوج الباحث ، بل ع املستوى العال ، أو اإلقلي ع املستوى امل

  االقتصاد اإلسالمي إ إعادة قراءة التارخ من منظور جديد. 

ية املصرف اإلسالمي  ) ب( يم حول ما   اختالف املفا

ر حول مفهوم  ذه االنتقادات؛ االختالف الكب من األمور ال عمقت من 
رة  ذا املوضوع منذ ف املصرف اإلسالمي، وقد ُطرحت العديد من األسئلة حول 

 : ها ما ي لة وما تزال مطروحة ح اآلن وتحتاج إ جواب، م   )١٥(طو

ر النموذج النظري الذي وضعھ الرواد للعمل املصر ا عت إلسالمي ل 
  واقعيا أم مثالًيا؟ 

ل ناك نماذج  و ناك نموذج نظري واحد للعمل املصر اإلسالمي؟ أم 
ئة العمل، بحيث توجد مثًال مصرفية ع الطرقة  متعددة تختلف باختالف ب

ليجية؟    ية وأخرى ع الطرقة ا   املال

                                                            
رق الطرق، مجلة جامعة ) ١٥( ر، وعبدالرزاق بلعباس. االقتصاد اإلسالمي ع مف ش فضل عبدالكرم ال

 .١٤٥ص ، ـ)١٤٣٤م/٢٠١٣، (١ع ٢٦العزز: االقتصاد اإلسالمي، العدد، معبدامللك 
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  ل املصارف اإلسالمية معنية باملسؤولية االجتماعية؟   و

ها؟ وإذاأم  ن ف م عظيم عوائد مالية ملالكها واملسا ا ينحصر    أن دور
ون املجتمعات  ع ذلك أن ت ل  ها معنية باملسؤولية االجتماعية،  سلمنا جدال بأ

ها؟  ا   اإلسالمية من أو أولو

ا انحراف املصارف اإلسالمية عن  كما أن ناك مقولة شائعة مؤدا
سليم  ها للمصارف التقليدية؛ فهل يمكن ال النموذج القائم ع املشاركة ومجارا

ذا االنحراف؟ كما أن  ر  ناك  هذه املقولة؟ وإذا كان األمر كذلك، فما  مظا
س النم وذج األوحد، وأن رأيًا آخر مفاده أن النموذج القائم ع املشاركة ل

هادات يختلف  نالك اج يح؛ وكل ما  ر  االتجاه ال س املصرفية اإلسالمية 
ذا الطرح؟  ة    الناس حولها، فما مدى 

ل  تلفة؟  و االت  تطبيق العمل املصر اإلسالمي بنماذجھ امل ناك إش
ر الف جزئي ع امل، أو التطبيق ا روع كنموذج النظام املصر اإلسالمي ال

املصرفية املستقلة، أو النوافذ اإلسالمية بجانب املصرف التقليدي؟ ونظرًا لعدم 
ا  ر جواب الشا لهذه األسئلة وغ ذا املقام - وجود ا ر -مما لم يرد   استو كث

هم لهذه التجربة كل بحسب توجهھ وخلفيتھ العلمية، ومن  من النقاد منطلقا
ذ تھ تجاه  ة ال تجسد رؤ   ه املصارف.الزاو

 االختالف حول مفهوم االقتصاد اإلسالمي  ) ج(
ر ع  ل كب ش عكس االختالف حول مفهوم االقتصاد اإلسالمي  لقد ا
و الرحم  ا، فاالقتصاد اإلسالمي  رة نقد رة املصارف اإلسالمية، وزاد من وت مس

ن قائمًا ح ن الباحث الف ب ل اإلسالمي، وما زال ا شأ وتربى فيھ التمو ول الذي 
ها ما يتعلق بتعرفھ  قل املعر و عدة جوانب، م ها ما يتعلق ، )١٦(ذا ا وم

جية. ها ما يتعلق باملن   بالنظرة، وم

                                                            
و االقتصاد اإلسالمي، البنك اإلسالمي للتنمية، ص ) ١٦(  .٢١محمد عمر شابرا. ما 
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فهناك من يرى ضرورة وضع نظرة  االقتصاد اإلسالمي ح يتم حسم 
يتھ  الف حول ما ل االقتصاد )١٧(ا نما يرى آخرون أنھ ال يمكن أن يخ ، ب

ر  ر ممكن، وأن التنظ هذا الفهم غ اإلسالمي  نظرة فقط، وأن بناء نظرة 
ان، فهناك الوقائع االقتصادية  شطة االقتصادية يختلف باختالف الزمان وامل لأل

ان (السياق اال  ) والس جغرا ان (السياق ا )، وامل ).. ا (السياق التار جتما
ئة إ أخرى، لذلك يصعب جمعها  نظرة  ذه السياقات تختلف من ب وكل 

ذه االختالفات     )  .١٨(واحدة تجمع كل 

جية إذ ال يمكن أن يتطور  الف قائمًا حول املن عالوة ع ذلك ما زال ا
الية تتمث ناك إش ة، فهناك من يرى أن  جية وا قل املعر بدون من ل ذا ا

عض القيم اإلسالمية بھ اق  ي وإ ناك من )١٩(  تبعية النموذج النيوكالسي ، و
ية معرفية  جية تتمثل  استخدام نماذج كمية ال تقوم ع ب الية املن يرى أن إش

ها من الكتاب والسنة ونا   . )٢٠( ستمد م

س  وسائل  لة تتمثل  تحديد االتجاه؛ ول نما يرى آخرون أن املش ب
جية تتجسد  حصر )٢١( الوصول إليھ لة  املن ن يرى البعض أن املش .  ح

ن االقتصاد والفقھ وعدم االستفادة من العلوم  ر االقتصادي اإلسالمي ب التفك
ر علم االقتصاد  )،٢٢( االجتماعية األخرى  ها تتمثل  عدم تطو ناك من ينظر أ و

                                                            
جية لعلم االقتصاد اإلسالمي مجلة جامعة امللك عبدالرحيم عبد) ١٧( يص األزمة املن ي،  ميد الساعا ا

  .٣٦ه، ص١٤٣٤، ع ٢٦العزز: االقتصاد اإلسالمي، معبد
رق الطرق الرزاق بلعباس االعبدالكرم و عبدفضل ) ١٨( وار مجلة  –قتصاد اإلسالمي ع مف دعوة ل

  .٣ه، ص١٤٣٤، ١، ع٢٦العزز: االقتصاد اإلسالمي، معبدجامعة امللك 
يمسامي ) ١٩( ر  االقتصاد اإلسالمي، مجلة جامعة امللك  إبرا لم، معالم التنظ  –العزز عبدالسو

اتب نفسھ.، واالقتصاد ٤٣ه، ص١٤٣٤، ١، ع٢٦االقتصاد اإلسالمي، م   اإلسالمي  عالم مركب. لل
 - العززعبدأوراق عمل ورشة عمل مستقبل االقتصاد اإلسالمي معهد االقتصاد اإلسالمي جامعة امللك ) ٢٠(

جة  ٢٨-٢٧اململكة العربية السعودية،  - جدة  ر،  ١٣- ١٢ -ـ ١٤٣٣ذو ا   م.٢٠١٢نوفم
  املرجع السابق.) ٢١(
 نفسھ.) ٢٢(
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ون لھ أثرًا ع واقع الن ن نوعية معاشهماإلسالمي بحيث ي نما )٢٣( اس وتحس ، ب
ة تم من االقتصاد اإلسالمي  ها تتمثل  عدم وجود معالم وا يرى آخرون أ

ره من املنا  املدارس االقتصادية األخرى.   عن غ

لية   يجة لهذا االختالف تركت القضايا التأصيلية واألصول ال ون
ذا االقتصاد اإلسالمي الذي يؤصل بدوره  عكس  للمصارف اإلسالمية، وقد ا

ل اإلسالمي، فتعددت واختلفت النماذج التطبيقية  كل  رة التمو التباين ع مس
ذا االختالف. ل فضاًء واسعًا لنقد التجربة من خالل    دولة، مما ش

شرعات املنظمة للمصارف اإلسالمية    (د) اختالف األنظمة وال
ص هذا ا ها ح تارخھ من األسئلة املطروحة  رة ولم ُيجاب ع وص منذ ف

ئة القانونية واإلشرافية  لت الب ل ش ها:  ل أو بآخر؛ م ش وأذكت نقد التجربة 
عائًقا للعمل املصر اإلسالمي دفعتھ إ مجاراة املنتجات املالية التقليدية؟ وقد 

ها: أن االختالف  الق ذا السؤال بطرق مختلفة م رون ع  ن أجاب الكث وان
، إذ قاد إ اختالف القواعد ال تطبقها السلطات  ل عائقًا للعمل املصر ش
ذه املصارف، كاختالف أساليب الرقابة واإلشراف،  النقدية  كل دولة ع 
ل دولة  واختالف السياسات النقدية، واختالف األدوات املالية املستخدمة. فل

ها. ها ومذ ئ ها املستمدة من ب   قواني

شرعات ال تحكم عالقة املصارف اإلسالمية ك ما أنھ قاد إ تفاوت  ال
جام املنتجات  ب  عدم ا س ها باملصارف التقليدية، مما  بالبنك املركزي وعالق
ذه النظم؛ سواء  مضمون املنتجات أو  إجراء املرافعات  املالية اإلسالمية مع 

عض ن   اكم، فمثال القوان ون البنك  أمام امل البالد ال تقر عقد املضاربة (حيث ي
عة من قبل  اب رأس املال)ّ  إذ يفرض القانون ضمان الود مضاربًا، واملودعون أ

جأاملصرف ح ولو كان إسالميًا، لذا    . عض املصارف اإلسالمية إ عقد التورق ت
                                                            

ن أسعد، و ) ٢٣( شور نظمھ معهد االقتصاد حس ر م رشة عمل مستقبل االقتصاد اإلسالمي، حوار غ
  .١٤ه، ص ١٤٣٣اإلسالمي، رمضان 
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إضافة إ ذلك عدم إفصاح القانون بأن ضوابط املؤسسات املالية 
عارضت مع إحدى مواد القانون، اإل  ة إن  ام الشرعة لها األولو سالمية، أو أح

ا ها لم تف عن مدا ة، فإ ذه األولو ن ع  عض القوان كذلك من  .وإن نصت 
شوش لدى  ن، ما يحدثھ من بلبلة و اآلثار السلبية لهذا االختالف  القوان

ذه املصارف، خاصة  ظل غياب  ن مع    الشفافية واإلفصاح.املتعامل

ام إ مرجعية فقهية واحدة.  عدد املدارس الفقهية بجانب عدم االحت   (ه) 
سلم فقھ املعامالت  عدد املدارس الفقهية شأن عام  العلوم كلها، ولم 

س   -شأنھ كبقية العلوم  - املالية  ب وافر فيھ، ول ذا التعدد، بل كان لھ نص من 
ذا عيبھ، فهناك أمور خالفية تحتمل الرأي  ذلك ما ينقص من قدر  الفقھ أو 

والرأي اآلخر. واالختالف الفقه ال ينطلق من فراغ بل لھ أسبابھ املوضوعية، 
ها وتفاصيلها؛ ومن  ئا رة ومتعددة؛ وتختلف جز فحركة التعامالت  األسواق كث

ًا  ال ها، لذلك تجد تباينًا وا فتاوى ال الصعب حمل الناس ع رأي واحد ف
رًا  املسألة الفقهية الواحدة. فقد  يئات الرقابة الشرعية، واختالفًا ظا ا  تصدر

يئة أخرى عدم جوازه.  ن ترى  يئة بجواز منتج ما،  ح   تف 

هاد والنظر  ها االج تعدد ف الف و ها ا سوغ ف ناك خالفات مقبولة،  و
شوش والربة   ر مقبولة تؤدي إ االضطراب وال ناك خالفات غ ، و الفقه
رة  عدد املدارس الفقهية اختالفات كث املعامالت املصرفية، وقد نتج من جراء 

ذه الصناعة. حول منتجات الصناعة املالية أعطت انطباعًا سالبًا    عن 

شار فتاوى  يجة لهذا  التباين  برزت العديد من املالحظات حول ان ون
رخصة  ،  و فتاوى م لة وضعيفة تخدم السوق و ال تخدم الهدف الشر سا م
جزئي ع املؤسسة الواحدة دون رعاية املآالت  بإفراط أو مهتمة فقط باألثر ا

يئة  سمح  ها االجتماعية للفتوى فعندما  لية ف شرعية منفردة بصيغة تمو
رخصة  ترخيص مفرط، ر امل رًا ما تجذب العمالء من املؤسسات املالية غ ها كث فإ
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سارة إن لم تجار  ا با هدد ذه املؤسسات أو  ًا ع  ًا قو مما يولد ضغطًا تجار
ب  تراجع  س ها ت ها الشرعية بأ يئ ن كما يولد ضغطًا نفسيًا ع  رخص امل

ها. ش   اط املؤسسة أو خسار

ات  ى املستو ى تنحدر السوق كلها نحو أد و أد هذا التنافس نحو الذي  و
عمة، قلبتھ  عض كبار الفقهاء مزة و هادات الذي عده بحق  الفقهية. فتعدد االج

ن  االقتصاد اإلسالمي أن )٢٤( قوى السوق أذية ونقمة ر من الباحث . لذلك يرى كث
لة ال أد يئات املش عدد فتاوى  ست  ت إ تراجع الثقة  املصرفية اإلسالمية ل

ر  ل اإلسالمي عن تطو الرقابة الشرعية واختالفها، بل تقاعس صناعة التمو
ها ملنتجات البنوك التقليدية. ة، ومحاكا   منتجات مصرفية أصيلة ومتم

  (ز) غياب الشفافية  الصناعة املالية اإلسالمية 
ذه االنتقادات انخفاض مستوى اإلفصاح املا من املسائل  ال أذكت من 

يح لھ قواعد العمل  املصرف االطالع  ذه املصارف، فالعميل ال ت ي لعمالء  واملعلوما
جة  ع االختيار الفقه املعمول بھ؛ وبيان درجة قوتھ مقابل اآلراء األخرى، و

ة بأنھ ذلك أن األمر وا  العقود ال يو  املصرف  ها العميل. ومعلوم بدا قع عل
س كل عميل يمكنھ التدقيق  العقد والتعرف ع ما فيھ من تفصيالت قانونية  ل

ها تصاغ بطرقة تجعل الشروط تصب  وشرعية، كما أن هذه العقود يدرك أ ر  ب ا
امل  دائمًا  صا املؤسسة، وأن العميل  الغالب ما يصدر موافقتھ دون اإلدراك ال

  .)٢٥(العقد من شروط وتفصيالت قد تضعف من موقفھ  بما يحوھ

                                                            
ل الشر للصناعة املالية اإلسالمية محاضرة ) ٢٤( لل وطرق اإلصالح  الهي س الزرقا. ا محمد أ

شورة، كرس الشيخ محمد الراشد لدراسات املصرفية اإلسالمية، ص    .٧م
ا  ضبط أعمال املصارف اإلسالمية) ٢٥( . الرقابة الشرعية ودور ها، شروطها، طرقة  فداد العيا مي أ

ع عملها للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية املؤسسات املالية  ورقة مقدمة للمؤتمر السا
 .١٥اإلسالمية معالم الواقع وأفاق املستقبل. ص 
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ثمار  املصارف اإلسالمية قائم ع  عالوة ع ذلك فإن من االس
ها، والواقع  عة أو العائد عل اطر، وعدم ضمان أصل الود أنھ كلما املشاركة  امل

مية اإلفصاح والشفافية، ح يتمكن  ذه األموال بدون حماية، زادت أ ظلت 
م األداء. فما أحوج املؤسسات املالية اإلسالمية إ  ذه الودائع من تقو اب  أ
 ، ام الدي اإلفصاح والشفافية، ذلك أن الناس يتعاملون معها من منطلق االل

ها. ن عل من  طى غياب الشفافية فرصة للمنتقدين للتجربةوقد أع والثقة  القائم
رة. ذا املوضوع  مناسبات كث   تكرار 

يفية لالنتقادات املوجهة للمصارف اإلسالمية   ثانيًا: نمذجة تص
  مفهوم النمذجة    ) أ(

ي Modelingالنمذجــة ( جــذر اليونــا ــ اللغــة مشــتقة مــن ا  (Modulus  الــذي
ســــط والســــهل االســــتعمال ــــ االصــــطالح فهــــ )٢٦( يفيــــد التصــــميم املصــــغر وامل ، أمــــا 

ليـــات املوضـــوع املـــدروس؛  ـــت إزاء معطيـــات الواقـــع، وأســـاليب اإلحاطـــة ب ســـلوك ي
جزئيــات  عــض ا مــال وإســقاط  راتيجية اإل عتمــد اســ ــ  ــل عناصــره و تمــام ب واال

ال واالنتقاء والتخصيص ع نوعية  رهواالخ   . )٢٧( من معطيات الواقع دون غ

ــا املشــاِبھ  ر غ هــا  ا وتحليلهــا وموازن ر ــو: دراســة األعمــال وتفســ ــ  والنقــد العل
هـــا  يـــان قيم هـــا ب كـــُم عل هـــا مـــن جوانـــب القـــوة والضـــعف، ثـــم ا لهـــا، والكشـــف عمـــا ف

ها. جّید مـن الـرديء. وبـا ودرج و تمی ا ر املعّقد  سيط غ لرجوع والنقد  مفهومھ ال
يــــــة  لمــــــة اإلنجل ــــــ ال ــــــ Criticalإ هــــــا مشــــــتقة مــــــن األصــــــل الالتي أو  Criti-cus، نجــــــد أ

ي  ــــام. وقــــد Kritikosاليونـــا ــــ أو إصـــدار األح ـــ التمي ســــاطٍة القــــدرَة ع ـــ ب ع ، الــــذي 
ــ  ــر، ال لمــة اليونانيــة النظــرَة التقليديــة القديمــة للتفك ــذا املــدلوُل اللغــوي لل ــر  يفّسِ

ص  َّ قيقةتت كم واملجادلة كافية للوصول إ ا   . أن مهارات التحليل وا

                                                            
قيقة والنمذجة) ٢٦( ولدي العلم بن ا ر ا شور ع ز     http://philobactounis.ahlamontada.com/t368-topic مقال م
  املرجع السابق.) ٢٧(
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ال  جزئيات واالخ عض ا تم اعتماد وإسقاط  و ضوء التعرف السابق س
ا كما قدمها  ذه االنتقادات وإيراد واالنتقاء والتخصيص ع نوعية معينة من 

ذا سمح بھ  ل نقاط،  ضوء ما  ها  ش ها، وقد أورد ا ا من البحث،  أ
 : عد. وقد تم تقسيمها إ ثالث فئات، الفئة األو أمال أن ُتحلل وُتناقش فيما 
ركة املصارف اإلسالمية، والفئة  االنتقادات املوجهة للبناء الفكري واأليدولو 
ذه املصارف، والفئة الثالثة االنتقادات  الثانية االنتقادات املوجهة ملنتجات 

ا من كتب وبحوث املوجهة لهيئ ات الرقابة الشرعية، وقد تم جمعها وحصر
 : يفها بحسب املوضوعات، و كالتا   محكمة ودراسات أصيلة، كما تم تص

  (ب) الفئة األو االنتقادات املوجهة للبناء الفكري للمصارف اإلسالمية  
يقصد بالبناء الفكري للمصارف اإلسالمية األسس واملرتكزات ال قامت 
ذه  شأة  ة الرواد واملنظرن األوائل، وقد تباين السياق التار ل ها وفقًا لرؤ عل
ية البنك  ت املنطلقات حول ما ر إ ذلك سابقًا، كما تباي املصارف؛ كما أش
ن الرواد املنظرن لهذه التجربة أن الشراكة  ناك إجماع ب ون  اد ي اإلسالمي، و

ة  جر الزاو ما تقومان ع املشاركة  واملضاربة تمثل  ل املصر باعتبار التمو
سارة.    الربح وا

ذا االجماع ، حيث  و الوحيد الذي خرج عن  ولعل  محمد باقر الصدر  
عد املصرف اإلسالمي  يرى أن نموذج البنك اإلسالمي قائم ع الوساطة املالية، و

ذه الوساطة املال .مع االعتناء بمقاصد  )٢٨(ية  نظره منافسًا للبنك التقليدي  
حقق  ره بما يخدم  املجتمعات املسلمة و الشرعة اإلسالمية   حفظ املال وتثم
ي  افل االجتما  ال تجسد  معا رامج الت ها من خالل دعمھ ورعايتھ  ل ي رفا
عد  جزء من  هذا الوصف   و   ر، و ساعد الفق تاج و ن امل ع األخوة  اإلسالمية  و

ن مجتمع إسالمي ينعم  بالرفاه  منظو  و م   ت سا مة اجتماعية  تنداح املجتمع  ل

                                                            
  .٣١٧ه، ص ١٤٢٥، ٢ستان، طمحمد باقر الصدر، اقتصادنا، مكتب اإلعالم اإلسالمي، مؤسسة بو ) ٢٨(
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عامالتھ  ام الشرعة اإلسالمية   جميع  مًا بتطبيق أح ش الكرم،  مل والع
ا جزءًا من النظام االقتصادي اإلسالمي.  ثمارة باعتبار   املصرفية واالس

ن فهم البنك كإطار مؤسس  محايد (أجهزة مصرفية) من وقد وّلد التفاعل ب
ئية املقسمة للنموذج إ جملة موضوعات. من جهة ثانية؛  جية التجز جهة؛ واملن
. فقد زاد من ناحية  ضغط الواقع ع تجربة  ه ع عم وم أزمة ذات طا
ن مختلف القضايا  البنوك اإلسالمية، وتباعدت من ناحية أخرى الشقة ب

ء ثاً  االقتصادية املثارة، ال ش ًا بطرقة املوضوعات ال   الذي ولد بدوره  عفو
جية غالبة  تت كمن ت أن تث   .)٢٩(ما لب

شأت كمشروع  إطار تحكمھ منظومة  كما أن البنوك اإلسالمية 
جة  ئية ترى  معا جية تجز ة، وكفكرة  ظل من رى رأسمالية ربو اقتصادية ك

ها تم يفات االقتصاد كمرحلة موضوعات متفرقة ال تتفق إال  كو ت بصلة إ تص
ن نظام اقتصادي إسالمي  و ذا االختالف )٣٠(أولية للوصول إ ت ، وقد قاد 

 : مها ما ي ي إ مجموعة من االنتقادات أ   املفا

ام بأساسيات النموذج االقتصادي اإلسالمي، و  .١ ناك خلل  االل
  آليات وإجراءات التطبيق.فهم املقاصد والغايات، و التبعية  

سابق املصارف واملؤسسات املالية نحو تحقيق األرباح الفاحشة  .٢ ت
  مستغلة حاجة الناس إ مؤسسات شرعية.

هالكي لألفراد مبتعدة عن  .٣ ل االس ترّكز املصارف اإلسالمية ع التمو
ل املشارع ال تنفع املجتمع.   تمو

                                                            
عد نصف قرن: مالحظات  نقد املنعبدطارق ) ٢٩( لمة للدراسات  هللا. االقتصاد اإلسالمي  لمة، ال ال

  .٢٥ـ، ص١٤٢٠م ـ ١٩٩٩) ـ السنة السادسة، مركز آفاق للدراسات، صيف ٢٤العدد (
 املرجع السابق.) ٣٠(



اد                                ٥١٨  عبدالسالم داود الع

مية بجوانب املسؤولية محدودية إسهامات املؤسسات املالية اإلسال  .٤
 االجتماعية للمصارف.

عاملها مع شرائح املجتمع  .٥ عدم توسع املؤسسات املالية اإلسالمية  
تلفة.    امل

ون  .٦ ل تجاه املوسرن وذوي املالءة من الذين يمل تكرس التمو
ادة ثـــــراء األغنياء ع حساب الفقـــ تلفة. مما يؤدي إ ز راء الضمانات بأنواعها امل

م لتلك الضمانات.  وصغار التجـــار الفتـــقار

عمل  .٧ عمل بالِقراض، وأرادت أن  ستطع البنوك اإلسالمية أن  إذا لم 
ون محالت للتجارة بالسلع، وال  ها أن ت بالبيوع اآلجلة بدل القروض اآلجلة، فإن عل

ون بنوًكا أو مصارَف بحال.  يمكن أن ت

فائدة، وال يمكن للبنك اإلسالمي أن البنك التقليدي يقوم ع القرض ب .٨
ري ال بنك  ر فائدة فهو بنك خ غ يقوم ع القرض بفائدة. وإذا قام ع القرض 

  تجاري. 

ا بديًال عن البنك  .٩ ون املصرف اإلسالمي  وضعھ ا ال يمكن أن ي
شرط بقاء الدوافع العاطفية  ة  ش مع البنوك الربو الربوي، وإنما يمكنھ أن يتعا

سند املصارف اإلسالمية  مجال للم ا كقوة خارجية  ر ن عن الربا ع تأث تورع
  تنازع البقاء.

دافها، وكان  .١٠ ستطع ح اآلن تحقيق أ إذا كانت املصارف اإلسالمية لم 
يجة  ها  استخدام املوارد، فإن الن ب أن االتجاه العام السائد لد س ذلك 

ها لن تحقق  املست . املنطقية لذلك أ جزت عنھ  املا  قبل ما 

ن املؤسسات .١١ ي ب املالية  انخفاض مستوى اإلفصاح املا واملعلوما
ها.    اإلسالمية وعمال
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ية والتقليدية وتودع  .١٢ تتعامل املصارف اإلسالمية مع البنوك األجن
ها  البالد  جارة مع مراسل ها ا ها بفائدة، وتحتفظ بأرصدة  حسابا أموالها لد

ها مصارف إسالمية. ال ال   توجد 

هادات  .١٣ ن اصطدم باختالف اج یة للمسلم اختالف املشارب الفق
م طبیعة عملها. رًا  ف ذه املصارف، مما خلق إرباكًا كب جان الشرعية لدى   ال

  ج) الفئة الثانية: االنتقادات املوجهة ملنتجات املصارف اإلسالمية  (
ها القائمة ع  شق ل  يقصد بمنتجات املصارف اإلسالمية صيغ التمو
ذه االنتقادات االختالفات الفقهية؛  املشاركة والقائمة ع الديون، وقد عزز من 
ها األقوال،  عددت ف ، و لية كان تطبيقها مثار خالف فقه فبعض الصيغ التمو

وار الفقه ح هادات، ومايزال ا ها االج ت ف   ولها مستمرًا.وتباي

، والتنضيض  ذه الصيغ املرابحة لآلمر بالشراء، والتورق املصر ومن 
ا من الصيغ. ر ك  السلع الدولية وغ سيط واملركب  ا ففي التورق ال

) اختلف العلماء املعاصرون سيط،  *(املصر ن مج للتورق ال  حكمھ ما ب
هما  ل ع ل ، وما ع للتورق املصر ، و املرابحة يرجع اختالف الهيئات )٣١(وما

ن  ع الرغم من أن )٣٢(الشرعية  تكييف الوعد. ومدى إلزامية املواعدة للطرف
الف بجواز الوعد امللزم من طرف واحد  مجمع الفقھ اإلسالمي الدو قد حسم ا

ون بمثابة العقد ن ال ت الف )٣٣( دون املواعدة امللزمة للطرف ، ومع ذلك ظل ا
  ن املصارف اإلسالمية قائمًا.  ب

                                                            
هم ع السالوس، ورفيق يوس املصري،  )*( م.م ر لم وغ  وسامي السو
امد. تطبيقات التورق املصر  املصارف السعودية وآثاره االقتصادية ) ٣١( عبدالرحمن بن حامد ع ا

 .   ١٩ص  ،م٢٠٠٩- ـ ١٤٣٠ األوالطبعة 
ل اإلسالمي) ٣٢(  .٩٥ص  ،مرجع سابق ،رفيق يوس املصري.  التمو
.  قرارات ) ٣٣(  ٢/٥( ٤١ – ٤٠وتوصيات مجمع الفقھ اإلسالمي الدو القرار رقم مجمع الفقھ اإلسالمي الدو
 .١٧٥ص  ٢٠١١ -١٤٣٢)   الطبعة األو ٣/٥و
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ذه االنتقادات املوجهة ملنتجات املصارف اإلسالمية م  : ومن أ   ما ي

ابتعدت املنتجات املالية عن تحقيق مقاصد الشرعة؛ األمر الذي  .١
ا املصداقية.   أفقد

رًا العمليات ال   .٢ شابھ كث ها املصرف اإلسالمي  العمليات ال يقوم 
ها التجار  .يقوم 

  املنتجات املالية اإلسالمية أع سعرًا من املنتجات التقليدية. .٣

تقوم املنتجات املالية اإلسالمية ع محاكاة وتقليد منتجات البنوك  .٤
 التقليدية.

وك ال يضمن  .٥ عض تطبيقات املرابحات الدولية والص ناك أخطاء  
ا رأس املال.   مصدر

هية بالتمليك أو اإلجا .٦ لھ عقد اإلجارة املن رة مع االقتناء: ال يختلف  ش
ري الذي تمارسھ الشركات  العالم  ره عن عقد البيع أو الشراء التأج أو جو

.  الرأسما

ن أن عائد املرابحة يقل  .٧ ر كلفة من نظام الفائدة؛  ح نظام املرابحة أك
  عن عائد الفائدة أو ع األقل ال يزد عنھ. 

ن البنك اإل  .٨ ناك فرق ب عد  سميھ لم  ن البنك التقليدي، فما  سالمي وب
هما  سميھ البنك اإلسالمي مرابحة، وال فرق بي البنك التقليدي خصًما (أو حسًما) 

ر.  جو   ا

عمل بنظام الِقراض بل عدل عن الودائع  .٩ ستطع البنك اإلسالمي أن  لم 
أيًضا. القائمة ع الِقراض إ الودائع املضمونة األصل، بل املضمونة العائد 

ن مضمونة األصل ومضمونة العائد.  فالودائع  كال البنك
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ل القائم ع  .١٠ ل بالِقراض إ التمو عدل البنك اإلسالمي عن التمو
املداينات، كالبيع اآلجل، واملرابحة اآلجلة، واإلجارة، والتورق، أي عدل عن الِقراض 

ها تقوم جميًعا إ البيوع اآلجلة تحت صور ومسميات مختلفة لهذه البيوع،  ولك
  ع أساس البيع اآلجل الذي يزاد فيھ الثمن ألْجل األَجل.

ستعمل   .١١ س لبيع املرابحة  القطاع التجاري، وإن كان  املجال الرئ
، إال أن ذلك محدودًا  ن الصنا والزرا ل رأس املال العامل  القطاع تمو

  مقارنة بالتجارة.

رة املدى؛ كبيع  .١٢ ثمارة  املصارف اإلسالمية قص شطة االس طبيعة األ
رك ع املشارع  راد بدًال من ال ل التصدير واالست وشراء العمالت واملعادن وتمو

لة املدى    ٠االنتاجية طو

عدم مقدرة املصارف اإلسالمية ع مواكبة الفن املصر الذي تقدمھ   .١٣
ها أو من املصارف الغربیة؛ سواًء م دمات املصرفية ومالءم ن حیث طبیعة ا

ا.  ق سو   حیث 

ا  .١٤ قية لدى املصارف اإلسالمية  بلدان سو راتيجية  عدم وجود اس
ن  الدول الغربیة ا لدى املسلم ق منتجات سو     .فضًال عن 

  (د) الفئة الثالثة: االنتقادات املوجهة لهيئات الرقابة الشرعية
يئات الرقابة الشرعية  صمام األمان لسالمة العمل املصر اإلسالمي 
ن املؤسسات  رة ب جو م الفروق ا عد أعمالها واحدة من أ رين، و  نظر الكث

فالتعامل معها قائم ع الثقة املالية اإلسالمية واملؤسسات التقليدية، لذلك 
ها، سو  ن عل اء ع مستوى اإلدارة التنفيذية، وحسن الظن  كفاءة وأمانة القائم

ن وذلك  نظر من  أو ع مستوى مجلس اإلدارة، أو ح ع مستوى اإلدار
ذا الرأي.   يوافق ع 
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ا عدم و  رة جًدا، أبرز االنتقادات املوجهة لهيئات الرقابة الشرعية كث
لية، واملرجعية، واآلليات والصالحيات. . وتتمثل ، ع التو )٣٤( االستقاللية، واأل ا

هم من قبل  افآ ن أعضاء الهيئات، ودفع م عي عدم االستقاللية  اختيار و
املؤسسة املالية نفسها، إضافة إ تضارب املصا ووجود ارتباطات وظيفية، أو 

  خدمية مع املؤسسة. 

لية عدم وجود  ع األ نما  جوانب الفنية والتنفيذية واملصرفية إب ملام با
ن  وضعف املعرفة ية لدى عدد من األعضاء، بجانب قلة املتخصص باللغة اإلنجل

وبًا بتكرار  يل أعضاء الهيئة الشرعية، م كمًا ونوعًا، وعدم وجود آليات لتأ
لة. رات طو هم لف تلفة واستمرار عضو   وجود األعضاء أنفسهم  الهيئات امل

ع املرجعية عدم وجود جهات مختصة لوضع قواعد سلوك مه نية، و
شرف ع أعمال الهيئة. أما اآلليات والصالحيات فتع  وغياب مرجعية 
محدودية نطاق عمل الهيئات، فه مقتصرة ع مستوى األفراد املتعامل معهم 
هم فقط)، وكذلك ع مستوى املسائل املعروضة  عينو (اإلدارة العليا أو من 

هم (فقط ع ما يتم عرضھ)، وع مستوى مجاالت  االختصاص (العقود، عل
 ( ام الشر   .)٣٥(والصفقات دون با جوانب االل

يئات  ار مجموعة من أعضاء  رة عن احت ديث  اآلونة األخ ر ا وقد ك
الرقابة الشرعية ألغلب وظائف الرقابة الشرعية  املؤسسات املالية ع كل 

ات األقليمية ذا االدعاء التقرر الصادر من املجلس  املستو د  والعاملية، ومما يؤ
شارات املالية   BDOالعام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية بالتعاون مع  لالس

ن أن   األردن حول الهيئات الشرعية  املؤسسات املالية اإلسالمية الذي ب

                                                            
املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدرب.  تقرر ورشة ) ٣٤(

دمات املالية  ام الشر  صناعة ا  .٩اإلسالمية ص العمل حول االل
 .١١املرجع السابق ص) ٣٥(
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ل ش يئات الرقابة الشرعية العشرن األوائل  %من املجموع الك ٣ون أعضاء 
م  شغلون  ٣٢١البالغ عدد منصبا  ١٧٦٧منصبًا  الهيئات من أصل  ٧٠٨عضوًا 

تھ  س م  ٤٠أي ما    .)٣٦( دولة ٤٠دولة من أصل  ٢٦% وذلك من خالل تواجد

 : م االنتقادات املوجهة لهيئات الرقابة الشرعية ما ي   -ومن أ

يئات  .١ ار عدد محدود من أعضاء  رة من احت سبة كب الرقابة الشرعية ل
 الوظائف املتاحة  الرقابة الشرعية  املؤسسات املالية اإلسالمية.

يئات الرقابة الشرعية  املصارف اإلسالمية عن  .٢ عدم استقاللية 
ذه املصارف.  مجالس اإلدارات  

يئات  .٣ ثمرن أي دور  اختيار أعضاء  ملة األسهم أو املس س  ل
 الشرعية.الرقابة 

لة إ  .٤ سا ها م عض الهيئات الشرعية  البنوك اإلسالمية أ عاب ع 
ذه املصارف.  حد ما مع إدارات 

يئات الرقابة الشرعية ما يكفي من الوقت  .٥ عدم تخصيص أعضاء 
هم.  ل مؤسسة مالية يقدمون لها خدما جهد ل   وا

الفتوى، نقص  األخذ بمقاصد الشرعة وماآلت األفعال عند إصدار  .٦
ي، مما أدى إ  ي ال لأللفاظ واملبا رة للمقاصد واملعا وعدم األخذ بقاعدة الع

ة العديد من املعامالت.  صور

جماعية.  .٧  عدم املراعاة بالقدر املطلوب ملسائل الفتاوى املجمعية وا

                                                            
تقرر حول  ،املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدرب) ٣٦(

شارات املالية BDOالهيئات الشرعية  املؤسسات املالية اإلسالمية و   .٩ص  ،األردن ،لالس
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ن  .٨ جية  إصدار الفتاوى من ذلك عدم وجود الئحة تب عدم وجود من
كم الشر  جية  إصدار صيغة القرارات، طرقة إصدار ا ، وعدم وجود من

ال. ت و محل إش  وإصدار الفتاوى بالتمرر، والقياس ع منتجات أج

ارج عند إصدار  .٩ بية) وامل اإلفراط  األخذ بالرخص الفقهية (املذ
جة  ر دون اعتبار ا س رير الواقع واملبالغة  فقھ الت الفتاوى)، والتوسع  ت

هاد والدليل   .)٣٧(مقصًدا مهمًا  النظر واالج

ها معيار   .١٠ يئات الرقابة الشرعية م ر لتقييم عمل  رحت عدة معاي وقد اق
يل،  ست حيلة من ا ون الفتوى شرعية؛ ول قيقية. والغرض منھ أن ت املشروعية ا
لفة وتنقص من كفاءة البنك  ون الفتاوى عالية الت ومعيار الكفاءة بحيث ال ت

جمهور، ومعيار تھ، ومعيار القبول لدى ا األجر ع الفتوى، ومعيار املصداقية  وتنافس
جمهور  ون لهيئة الرقابة مصداقية وسمعة طيبة لدى ا ع أن ي   .)٣٨(الذي 

  ثالثًا: نماذج من كتابات املنتقدين للمصارف اإلسالمية
جزء التا عرضًا لنماذج أبرز املنتقدين لهذه التجربة من خالل   ا

شورة، وقد حاولت تقسيم  هم امل :كتابا   ؤالء املنتقدين إ ثالثة فرق وفق التا

ر من   ) أ( انتقادات الفرق األول الداعم للتجربة ولديھ تحفظ ع كث
  املمارسات املصرفية 

سبة من املنتقدين بحسب إطالع الباحث، وضم  ذا الفرق أع  ل  ش
راء، ورجال األعمال،  ن  االقتصاد اإلسالمي، والفقهاء، وا مجموعة من الباحث
صر األسماء التالية، محمد نجاة هللا صديقي،  يل املثال ال ا هم ع س نذكر م

                                                            
ام الشر  صناعة املجلس العام للبنوك واملؤسسات ا) ٣٧( ملالية اإلسالمية.  تقرر ورشة العمل حول االل

دمات املالية اإلسالمية، مرجع سابق  .١٤ص  ،ا
لة  الفتوى أم  التطبيق حوار األربعاء ، رفيق يوس املصري ) ٣٨( ل املش اختبار الفتاوى املالية، 

، مركز أبحاث االقتصاد٢٤/١٠/٢٠٠٧ شر العل   .٢٦- ١٩ص ، اإلسالمي، جامعة امللك عبدالعزز م، مركز ال
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س الزرقا،  سري، منذر قحف، عبدمحمد أ لم، الرحمن  شو دنيا، سامي السو
ناك أخطاء  التجربة ولكن يمكن تداركها وإصالحها.   ذا الفرق أن  رى  م، و ر وغ

ذه االنتقادات  نأحاول أن أورد مقتطفات من   : من كل فرق وفق التا الثن

  محمد نجاة هللا صديقي  -١
ة  محمد نجاة هللا صديقي من الرواد  االقتصاد اإلسالمي ولديھ رؤ

رة ومما ورد  كتاباتھ (أنھ  ها مؤلفاتھ الكث ة  العمل املصر اإلسالمي ضم وا
س عدد من املصارف اإلسالمية   دول مختلفة  تم خالل السنوات املاضية تأس
ر أن املمارسات املصرفية  وتم إلغاء العمل بالفوائد  العديد من الدول ،غ

ة  جوانب املهمة، فبعض اإلسالمية قد اختلفت عن الرؤ عض ا النظرة  
ل مباشر  العمل، ش فبدًال  مثل التجارة واإلجارة، املصارف اإلسالمية انخرطت 

ل كانت تؤثر   –من االعتماد ع املشاركة  األرباح كقاعدة أساسية  التمو
ل واسع  ًا متواضعاً  –وبش كذا أخذت املضاربة ح ل. و  املرابحة كأسلوب للتمو

ذه املصارف شاط    . )٣٩( من 
يئات  م صديقي  حديثھ عن الرقابة الشرعية فيقول (أوجدت  و
يح املسار، وكسب ثقة الناس،  ر البنوك اإلسالمية لت الرقابة الشرعية  أك
ستحق الثناء،  ذه الهيئات األمر الذي  شرت املصارف اإلسالمية فتاوى  وقد 

ها ذه الهيئات وموقف إدارات البنوك م من  ءمحاطة  ولكن ال تزال أعمال 
الف   س لرفع ا ها، و سق بي ذه الهيئات إ جهة ت الغموض، كما تفتقر 

جميع. عم ا  .)٤٠( الفتوى  أمور 

                                                            
محمد نجاة هللا صديقي، املصارف املركزة  إطار إسالمي ضمن بحوث  النظام املصر اإلسالمي ) ٣٩(

، ص  شر العل  .١١٤تحرر رفيق املصري. مركز ال
اضر، ضمن ك) ٤٠( تاب بحوث  النظام محمد نجاة هللا صديقي، مشكالت البنوك اإلسالمية  الوقت ا

، ص  شر العل  .٢٢٦املصر اإلسالمي تحرر رفيق املصري. مركز ال
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  يوسف كمال -٢
عد يوسف كمال من أشد املنتقدين لتجربة املصارف اإلسالمية، وقد ألف 

ذه االن رج ضمنھ  عنوان املصرفية اإلسالمية األزمة وامل س من كتابا  تقادات، ونقت
بھ إ أن   )٤١( الكتاب املذكور ما ي س منھ، ن "وح ال نحمل النموذج اإلسالمي ما ل

ر عن  ع الية  مؤسسات املصرفية اإلسالمية املعاصرة ال  أسلوب املمارسة ا
عيد. فقد اتجھ لألسف نحو سلبيات املصرفية  الفن املصر اإلسالمي من قرب أو 

ا من ودائع وحسابا ا كلها الوضعية  التطبيق، فمن ناحية موارد ثمار نجد ت اس
ها الغالبة تتمثل  بيوع املرابحة،  ب املباشر تحت الطلب، واستخداما قابلة لل

  .و مطابقة ألسلوب الضمان والعائد الثابت املوجود  املصرفية الوضعية

ئ حرصا ع بقاء الودائع  ا ئ بال ا هادات إلباحة بيع ال شطت االج كما 
قًا واسعًا بالدوالر، وفتح الطرق  ا  البورصات العاملية، ففتحت طر ثمار الس

ستطيع القول دون تجاوز أن املصرفية اإلسالمية املعاصرة  أمام املقامرة، بحيث 
ل، ومن املصرفية الوضعية املضمون، فأصبحت اسمًا  قد أخذت من اإلسالم الش

ر مس   ”.ع غ

ضيف يوسف كمال  نقده فيقول  موضع آخر من الكتاب (أن  و
ي عمل املصارف اإلسالمية، املشاركة  املصارف اإلسالمية قد انحرفت عن قاعد
ب انحسار القاعدة  واملتاجرة: إ أسلوب اإلقراض تحت مس املرابحة، مما س

إ املقامرة، بإباحة األو لتفوق املصرفية اإلسالمية. وكان االنحراف من املتاجرة 
ئ وخروج األموال املسلمة إ أسواق الغرب  مضاربات السلع  ا ئ بال ا بيع ال
ب تخلف القاعدة الثانية لتفوق املصرفية اإلسالمية. وكان أي صوت  ره، س وغ

شدد ة وال   ”).يرفع باملعارضة لهذا االنحراف يوصف بقصور الرؤ

                                                            
رج) ٤١( رة ،يوسف كمال محمد. املصرفية اإلسالمية األزمة وامل جامعات الطبعة الثالثة القا شر ل  ،دار ال

  .٨٣،١٠٦ص 
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ر  اتب فيقول لقد كانت الت م ال اطئة ملمارسات البنوك و يرات ا
ر للبنوك اإلسالمية فأصبح الواقع مخيفا، واملثال  اإلسالمية أسوأ األثر ع التنظ

ها. ماس لها واالقتناع    عيدا، مما أضعف التجربة وأفقد ا

ي الذي يرى استحالة قيام بنك إسالمي ال يتعامل بالربا    (ب) انتقادات الفرق الثا

ي  مقدمة  ن، وربما يأ ص ذا الفرق رفيق املصري، والشيخ صا ا
ذا الرأي ولكن لم يتمكن الباحث من  هم  ناك منتقدون آخرون يوافقو ون  ي

هم:  االطالع م انتقادا   ع أعمالهم، وفيما ي عرضًا أل

  رفيق املصري  -١

غزارة العلم، وسعة اإلطالع ، والصدع بما يراه رفيق املصري من املشهود لهم 
و  جة، و م  ر املنتقدين للصناعة املالية اإلسالمية، وأقوا و من أك صوابًا، و
ة من املصارف التقليدية بمس جديد،  يرى أن املصارف اإلسالمية ما  إال 

يتعامل بالربا، حيث إن فكرة البنك تقوم  وأنھ من املستحيل قيام بنك إسالمي ال
ا  ع الفائدة. وقد  شر ذه االنتقادات. إضافة إ  ر من  ضمن مؤلفاتھ الكث

ي.  رو   موقعھ اإللك

عنوان (مقال مبّكر عن املصارف  شور لھ  ست من مقال م وقد اقت
شور بتارخ  عليقًا ع مقال م يفة الشرق األوسط ٤/٢/١٩٨٤اإلسالمية)  م ب

ر إ ة طالء إسالمي لواقع غ ا عنوان: (البنوك اإلسالربو شر سالمي)، ومن كتابات 
ي رو الفقرات التالية: "إن املسارعة إ نقد التجربة من وجهة  )٤٢( ع موقعھ اإللك

ن إن شاء هللا. إن املسارعة  ر حقيقي لإلسالم واملسلم نظر إسالمية تنطوي ع خ
يع ع اإلسالم  ش صوم إ ال سّد الطرق الذي ينفذ منھ ا إ نقد التجربة 

ن مبادئ اإلسالم نفسها. ذاتھ ن فشل التجربة وب هم يربطون بخبث ب   ، بمع أ

                                                            
ل يمكن ق) ٤٢(   يام بنك إسالمي حقيقي؟رفيق يوس املصري. مقال مبّكر عن املصارف اإلسالمية. و

         http://drmasri.atwebpages.com/index.php? 



اد                                ٥٢٨  عبدالسالم داود الع

ت ابتداًء أن  ي نث م املصري  نقده فيقول "بادرنا إ نقد التجربة ل و
علم الناس جميًعا أنھ ال  ر أن  ن إليھ. ومن ا سب اإلسالم ال يؤاخذ بأخطاء املن

شرة، ألن الناس خطاؤون! مل مية ع تجربة قداسة لتجربة  اذا تفرغ قداسة و
ذه البنوك  ها  عمل بموج ار ال  البنوك املضافة إ اإلسالم؟ لنتصور أن األف
ذا الكتاب  ل من العقل، أن يزعم أحد أن  صدرت  كتاب، فهل من الشرع، و
مقدس ال يجوز نقده؟!املسلم الصادق يتم أن يرى اإلسالم مطبًقا  مجاالت 

ياة جمي عا وسعادًة للنفس وبركًة ونماًء واستقراًراا وراشًدا   ًعا، طاعًة هلل 
ن".   املجتمع. لكن من اإلثم املغلظ إجهاض آمال املسلم

ها  "ثم يواصل املصري نقده فيقول:  ذه البنوك كأ عيد تبدو تجربة  فمن 
ها مالمح تدل  ام باإلسالم، ومن قرب تظهر ف ها وثبة عظيمة  طرق االل ع أ

ر  س ذه البنوك ال  ت الواقع أن  ن! أث ي الناس الطيب قد عمدت إ استغالل أما
ها خطأ  ات والتصرفات بأ ذه االتجا ر  ر املقبول تفس  الطرق السليم، ومن غ
ذه  ل تجربة لها شروط موضوعية لنجاحها. من  هد أو مجرد زلة قدم. ف مج

يح. فنحن أمة  سبق العمل  الشروط: العلم ال سبق علمها عملها. العلم 
اإلسالم. وال ي االندفاع  العمل دون علم كاف. يخطئون ثم يقولون: نحن لسنا 
ش الصور  س معناه التحايل ع الربا   مجتمع مالئكة! نفي املالئكية ل

ال والوسائل"   .)٤٣(واألساليب واألش

ن -٢ ص   الشيخ صا ا

ن عضو عدد من ص يئات الرقابة الشرعية، كشركة الراج  صا ا
و من  ) والبنك اإلسالمي للتنمية. و املصرفية سابقًا (حاليًا مصرف الراج

ذه املصارف. ة تجاه منتجات    املنتقدين لتجربة املصارف اإلسالمية، ولديھ رؤ

                                                            
  ?http://drmasri.atwebpages.com/index.phpرفيق املصري مقال مبّكر عن املصارف اإلسالمية ) ٤٣(



ة: مجمع الفقه اإلسالمي الدولي    ٥٢٩          وٕاسهاماته في االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالم

سبة املعامالت ال تتم  املصارف  جم و هذا الشأن (...أدركنا  ومما ذكره 
و ترك اإلس المية وأدركنا بالتا خصائص االتجاه العام للمصارف اإلسالمية، و

ها ال تبعد عن املقصود  الهم والعمل ع راع منتجات تبعد عن صورة الربا، ولك اخ
تعد األمر باملصرفية اإلسالمية  عن آثاره االقتصادية. وقد انته منھ، وبالتا ال ت

ر األ  س راع منتج ت ربت آلية استخدام املوارد  أو التورق املبارك حيثإ اخ اق
ن.   هذين املنتج

يحًا أن االتجاه العام  وإذا كان كل ما تقدم ون  يحًا، فيجب أن ي
سمح للمصارف  السائد للبنوك اإلسالمية  استخدام سمح ولن  املوارد لم 

دافها  ون املصرف )٤٤(بتحقيق أ اضر بديًال اإلسالمي   فال يمكن أن ي وضعھ ا
ش مع البنوك شرط بقاء الدوافع  عن البنك الربوي، وإنما يمكنھ أن يتعا ة  الربو

ا كقوة خارجية ر ن عن الربا ع تأث سند املصارف اإلسالمية  العاطفية للمتورع
   مجال تنازع البقاء. 

م فيقول:" ومن ناحية ثانية جزت املصارف اإلسالمية عن  و فقد 
ر  .القرآنية الثالثة للتعامل  املال ق أي من املبادئتحقي فاستعمال املال  غ

عمليات املضاربة  األسهم والعمالت واملعادن  وظيفتھ الطبيعية باإلغراق 
هالك الطائش  لدى الناس." واالستجابة لدوا االس

عطش  ومن ناحية ثالثة  املدخرنلم تتمكن املصارف اإلسالمية  من تلبية 
ها عمل  يجة طبيعية لآللية ال  ثمارة مالئمة وكان ذلك ن ن إ قنوات اس  املسلم
صول ع عائد ينافس العائد الذي سمح لها با   استخدام املوارد وال ما كانت ل

ستخدمها أقل كفاءة من أدوات  ة إذ كانت األدوات ال  تحصل عليھ البنوك الربو
ة،  البنوك يل املثال: نظام املرابحة بنظام الفائدة نرى أن الربو ن نقارن ع س فح

                                                            
ن. املصارفعبدالشيخ صا بن ) ٤٤( ص ها، ع  الرحمن ا ، مجلة تجارة مكة ٧اإلسالمية ما لها وما عل

  ـ،١٤٣١املكرمة، رمضان 



اد                                ٥٣٠  عبدالسالم داود الع

ن أن عائد املرابحة يقل عن عائد  نظام ر كلفة من نظام الفائدة،  ح املرابحة أك
ھ الفائدة ساو دور املصارف اإلسالمية   إيجاد املناخ  ولذلك فإن.،أو ع األقل 

ثماري املالئم  العالم اإلسالمي  ة لماالس  . يكن أفضل من دور البنوك الربو

عة ل ما سبق لم تؤثر املصارف اإلسالمية   ومن ناحية را يجة ل فإنھ ن
ر ستطيع أن تد  الكث ها ال  شيط النمو االقتصادي  العالم اإلسالمي بل إ  ت

ا ة أن أداء ذا املجال أفضل من البنوك الربو إذا كانت املصارف اإلسالمية  لم . 
ها  ستطع ح اآلن تحقيق ب أن االتجاه العام الغالب لد س دافها وكان ذلك  أ

ها يجة   استخدام املوارد ال يمك من ذلك ع نحو ما و فيما سبق، فإن الن
ها لن تحقق  املستقبل جزت عنھ  املا املنطقية لذلك أ ت  والواقع.ما  يث

هذا االتجاه ظ ئاً أن املصارف اإلسالمية   ة ش رب من البنوك الربو ئاً  لت تق    .فش

   



ة: مجمع الفقه اإلسالمي الدولي    ٥٣١          وٕاسهاماته في االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالم

جانب النظري لنظرة البنك  (ج) انتقادات الفرق الثالث الذي يرى اختالف ا
ؤالء: جانب التطبيقي ومن    اإلسالمي عن ا

  أحمد النجار  -١
ها  ن للمصارف اإلسالمية، ومن أبرز منتقد عد أحمد النجار من املؤسس
جانب التطبيقي، وقد أفرد الفصل  جانب النظري عن ا الذين يرون اختالف ا
ادي والعشرن من كتابھ املشهور حركة البنوك اإلسالمية حقائق األصل  ا

ام الصورة وعنونھ بـ (نظرات حول أزمة البنوك اإلسالمية) ذا وأو ، ومما ذكره  
لل واقع  األداء،  الفصل (منذ أن بدأت التجارب املصرفية اإلسالمية عملها وا
ن أقول  و املع الذي أقصده ح ن النظرة والتطبيق، وذلك  واملفارقات قائمة ب

عد    . )٤٥(وأكرر القول بأن البنوك اإلسالمية لم تبدأ 

م النجار  حديثھ إ أن يقول (.. .. وصلت إ مرحلة اقتناع باستحالة و
يح مسار املؤسسات املالية اإلسالمية القائمة فأعلنت  املؤتمر العال  ت

ناك خلًال قد وقع، ١٩٨٧اإلسالمي الذي نظمتھ رابطة العالم اإلسالمي عام  م، أن 
ام بأساسيات النموذج االقتصادي اإلسالمي، وخلًال  فهم املقاص د خلًال  االل

انزم وإجراءات التطبيق. وطرحت ع املؤتمر  والغايات، وخلًال بالتبعية  مي
ن للعمل، الطرق األول أن ننظر بأمانة وموضوعية وتجرد إ مؤسساتنا  طرق
ام بأساسيات  ا إ االل ها، ونرد ها شوائ املالية اإلسالمية، فنحلل أعمالها وننفي ع

عمد رأسًا إ اإلفادة مما النموذج االقتصادي اإلسالمي ا و الذي  ي و ملطلوب. والثا
يح  ن النموذج ال ا، مقدم أصاب التجارب القائمة من خلل وقصور فيتالفا

م بأساسيات الفكر االقتصادي اإلسالمي   .)٤٦( للمؤسسة املالية اإلسالمية ال تل

                                                            
ام الصورةعبدأحمد ) ٤٥(  .٥٩٥ص ،العزز النجار. حركة البنوك اإلسالمية حقائق األصل وأو
  .٥٩٧ص  ،املرجع السابق) ٤٦(



اد                                ٥٣٢  عبدالسالم داود الع

  جمال الدين عطية -٢

سها  م  تأس ن لفكرة البنوك اإلسالمية وممن سا و من أبرز الداعم و
م انتقاداتھ ال وردت  كتابھ البنوك  وكان داعمًا ألحمد النجار، ومن أ

رة والتنظيم  - اإلسالمية  ن ا هاد  - ب م واالج :  -التقو   النظرة والتطبيق، ما ي

ن  -  "أصبحت البنوك اإلسالمية واقعًا وجد ليبقى ن الدولي ر املراقب عب ع 
ا  – يح مسار ركة، والتخطيط لها، وت ذه ا والقضية اآلن   ترشيد 

يح، وأن النظام املصر جزء من النظام االقتصادي  حيثما كان  حاجة إ ت
امل إال  ظل نظام  اإلسالمي، بل جهاز من أجهزتھ، وال يمكن توقع نجاحھ ال

  .")٤٧( اقتصادي إسالمي

اوالت املبذولة  واصل جمال الدين عطية حديثھ إ أن يقول "إن كل امل و
عمل  ظل  - لتعديل مسميات األنظمة والعقود السائدة  البنوك اإلسالمية  ال 

عة للنظام الرأسما  النظام القائم ع أسس وعالقات اقتصادية رأسمالية تا
تصادي إسالمي، ح وإن استخدمت لن تؤدي إ إيجاد نظام اق –العال 

مسميات ووسائل األنظمة والعقود املستمدة من النظم القانونية اإلسالمية، ألن 
ر من  غ ر الشك  إطارات الوسائل املستخدمة لعمل البنك لن  ذا التغي

ا إسالميا   .")٤٨( طبيعة البنك ولو س نفسھ بن

   

                                                            
رة والتنظيم  -جمال الدين عطية. البنوك اإلسالمية ) ٤٧( ن ا هاد  -ب م واالج النظرة والتطبيق،  - التقو

 .١٨٧ص ،قطر :الدوحة ،والطبعة األ  ،كتاب األمة
 .١٩٢ص ،املرجع السابق) ٤٨(



ة: مجمع الفقه اإلسالمي الدولي    ٥٣٣          وٕاسهاماته في االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالم

ن للمصارف  عض املؤسس   اإلسالمية(د) انتقادات 

 هلل كاملعبدالشيخ صا 
ائز ع جائزة البنك اإلسالمي للتنمية لعام  م ١٩٩٧عد صا كامل ا

ر محمد الفيصل آل سعود،  م األم ن للمصارف اإلسالمية، و أحد أبرز املؤسس
ن، ولعل النقد الذي وجهھ لتجربة  والشيخ سعيد لوتاه، والشيخ أحمد بزع الياس

ذه البنوك، ومما قالھ  املصارف اإلسالمي ن املشاكل الواقعية ال تواجهها  ة يب
:   ذا الصدد ما ي

ل الصدق والتجرد إن لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا  "أقولها لكم ب
عاليم اإلسالم  مجال االقتصاد  أيدت اختيار نموذج البنك كإطار لتطبيق 

ب  ذلك يرجع إ أننا ثمار والس لم نكتف باختيار اسم البنك فقط،  واالس
ستطع أن  ، وبالتا لم  و أنھ وسيط ما رنا كذلك مفهومھ األساس و ولكن اخ
نوجد ملؤسساتنا املالية مفهومًا ونمطًا يتجاوز مسألة الوساطة املالية؛ والذي 

جيناً  ن القرض   حصل أن الصيغ املفضلة لدى البنوك اإلسالمية أصبحت  ب
ثمار و  ن يحمل معظم سمات القرض الربوي  وعيوب النظام واالس ج و 

اطرة  ثمار اإلسالمي املب ع امل جز عن إبراز معالم االس الرأسما الغربي و
رف بضمان رأس املال أو عائده" ع قيقي وال  ثمار ا   . )٤٩( وع االس

صائص األ  ها.. أننا لم نتقدم  إبراز ا يجة ال وصلنا إل ساسية " والن
ر أعمالنا  ة لھ، واكتفينا بتطه ثماري اإلسالمي واملعالم املتم للعمل املصر واالس
رات النظام املصر الربوي.. إن النقيض للربا  من الربا ولكن لم نتجاوز واقع وتأث
و إبطال الباطل.. وأعتقد جازمًا أننا لو  س مجرد تجنبھ، فالطهر من الربا  ل

ذا اال تجاه فستفقد البنوك اإلسالمية األساس النظري والعم استمررنا  
ا   » لقيامها واستمرار

                                                            
نك عبدالشيخ صا ) ٤٩( ا ب اضرة ال ألقا هللا كامل.  تطور العمل املصر اإلسالمي: مشاكل وآفاق امل

  .١١ص ،م١٩٩٧ ،التنمية اإلسالمي بمناسبة منحھ جائزة البنك  البنوك اإلسالمية



اد                                ٥٣٤  عبدالسالم داود الع

جوانب السلبية  تجربھ البنوك  م صا  كامل  نقده فيقول (من ا و
، والذي … ممثًال  محاربھ الفقر و البطالة اإلسالمية ضعف البعد االجتما

عاد األساسية للمفهوم اإلسال  ل أيضًا أحد األ ذه ش مي للمال، حيث  ركزت   
رز لنا بوضوح الفوارق  ل أسف لم ت ها وب ا ع الفرار من الربا ولك املصارف جهد

يجة ال ن ثمرة تطبيق النظام املصر اإلسالمي ونتاج العمل الربوي ن لفرق  ب
ها  عيدًا عن محاكاة البنوك التقليدية، وأل ذه املصارف  استخدام املوارد  نجاح 

ها جعل ها  خضم منافس س أداة للتعامل، وأل ت النقود محًال للتعامل ول
رى مثل  تمام بقضايا األمة الك ملت اال للمصارف التقليدية محليا وعامليا أ

  .)٥٠(تخفيف املعاناة  مجال الفقر ومحاربة البطالة وإيجاد فرص عمل للناس)

   

                                                            
عة والعشرن) ٥٠( ركة الرا  -٢٥لالقتصاد اإلسالمي، املصارف اإلسالمية الواقع املأمول، مكة املكرمة  ندوة ال

 م.٢٠٠٣أكتوبر  ٢٧



ة: مجمع الفقه اإلسالمي الدولي    ٥٣٥          وٕاسهاماته في االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالم

ن للعمل املصر  عض املمارس   اإلسالمي(ه) انتقادات 
ر عابد شيخ .١     سم

لة ومما قالھ  رة طو ن للعمل املصر اإلسالمي لف راء واملمارس و أحد ا
:   انتقاد املصارف اإلسالمية   ما ي

عض أعضاء الهيئات الشرعية يصورون  ذه املؤسسات كان  "عند انطالقة 
لية). ولذلك فهم ست تمو ها مؤسسات تجارة (ول عض مسؤو  ذه البنوك وكأ

هم لتعظيم أرباحـــهم دون ضوابط،  عاب خدما ق  تحديد أ ذه البنوك أن لهم ا
عض التجار أحيانًا. ولقد أدت تلك النظرة إ قيام عدد من البنوك  تمامًا كما يفعل 
ر من  لية، مما دفع الكث ها التمــــو ــا يًا ع خدمــ س لية مرتفعة  بوضع رســـوم تمو

ها مسا إســــالميةاملنتف ا بل ووصفها بأ ذه البنوك بانتقاد ن من خدمات    . ع

"ولهــذا ودون اإلخالل بآراء املشــــايخ األجــالء، ع البنــــوك اإلسالمية أن  
ة تتخذ من معــــيار  ا ونظــــرة املجتمع لها، خاصــــًة أن البنوك الربو ستوعب دور و

ت ها. فاألو بالبنــوك اإلسالمية إذن أن الفائدة (رغم حرمان ر خدما سع ھ) مؤشرًا ل
س لتعظيم أرباحها فحسب، بل لتؤدي خدمات مجتــــمعية  ها ل تحدد أسعار خدما

ة  ون قــدوة حسنة ح للبنوك الربو   ". ) ٥١(مهمة، وت

ب  ـذه األنماط من الهيئات الشرعية ي م الشيخ  نقده فيقول "إن  و
رفة أن تز  شأة الص ر بمرحلة  ا كان يرتبط أك ول بالتدرج حيث إن وجود

اإلسالمية وضرورة دراسة العديد من التعامالت املالية األساسية، أما اليوم وبعد 
ذه العقود عشرات  رة، فلقد أثمرت  ذه الظا ر من ثالثة عقود ع بزوغ  أك

ون  ا لت شر ها بل و ها وإجاز متاحة للعوام فضًال عن  املعامالت ال تم دراس
رفة اإلسالمية.    الص

                                                            
ر عابد شيخ) ٥١( ال وسهال ،سم ن عامًا عتاب محب، مجلة أ   .٣٥ص ،م٢٠٠٧مايو  ،البنوك اإلسالمية  ثالث



اد                                ٥٣٦  عبدالسالم داود الع

ن، أّما أن  ن الصيغت ات ذه الهيئات لتأخذ أحدى  ر  رح تطو ي أق وعليھ فإ
اتب التدقيق  هة بم عمل ضمن أطر شب لمـة و يئات مستقـلة بمع ال ون  ت
عّرض أموال  ها  ر يصدر م هذا مسؤولة أمام الدولـة عـن أي تقص ون  ، وت ار ا
ـو أن  ل اآلخر  ذه الهيئات، والش الناس لسوء اإلدارة مع قط بحسن الظن  
ساؤالت  ها جميع  يئة شرعية عليا تحال إل البنك املركزي بالدولة يؤسس 
هة مع الفارق  ون شب ذه الهيئة ت رفة اإلسالمية، و واستفسارات مؤسسات الص

ستف  مصا املوا ن، ولقد سبقت إحدى الدول هيئات كبار العلماء ال  طن
ناك، فأراحت  يئة شرعية مرتبطة بالبنك املركزي  شكيل  اإلسالمية بفعل ذلك و
ذه  ها  الناس من تضارب الفتاوى وكانت صمام أمان يمنع الزالت ال وقعت ف
ن اآلنفـة الذكر ن واملراجع اسب يئة امل   .الهيئات حسب رأي مجمع الفقھ اإلسالمي و

هـــج البنــــوك التقلـــيدية  تفضيل العمــــيل الغ لعل انتــ ـهاج البنــوك اإلسالمية 
م  ــــراء األغنياء ع حساب الفقـــراء وصغار التجـــار الفتـــقار ر، زادة لثـ ع الفقـــ

ذا انتـــقاد آخـــر، أتم أن تنظر البنوك اإلسالمية  شأنھ ــــية. و   !  لضمانات مرضـ

ن كامل فه  -٢   حس
لة النظام املصر  ي ،  كتابھ املعنون بـ " حتمية إعادة  ن كامل فه حس

 : رى ما ي    اإلسالم و

ل واألدوات  البنوك  هائي للهي ل ال ن الش ر ب أنھ ال يوجد فارق كب
رى  ل شامل» حتمية«اإلسالمية والتقليدية و ش لة القطاع  ي رر ذلك  .إعادة  و

ها ب لق سوق آجلة، يتال ف عد نواة  الية للبنوك اإلسالمية  أن األدوات ا
للسلع، مما يؤدي  » توسيط و«العرض والطلب ع االئتمان من خالل 

راف بھ بطرق  هاية إ تف الربا  املعامالت املالية، واالضطرار إ االع ال
ناقض مع الهدف الذي قا رة، األمر الذي ي و مست مت البنوك اإلسالمية ألجلھ، و

   .)  ٥٢(تقديم بديل متوافق مع الشرعة 
                                                            

لة النظام املصر  اإلسالم: دار ) ٥٢( ي . حتمية إعادة  ن كامل فه ع حس شر والتوز السالم للطباعة وال
رجمة، ط رة ،١وال  .٥٦، صم٢٠١٣ القا
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تقد فه أدوات مثل  ر من » بيع املرابحة«و جانب األك ل ا ش الذي 
هية » معامالت البنوك اإلسالمية، وعقد الشراكة املتناقصة وعقد اإلجارة املن
خلص إ ها تؤول جميعها إ بالتمليك واإلستصناع والتورق الفردي واملنظم، و  أ

ها و بضرورة إلغا وال يقف عند  .الغرر وبيع العينة املنه عنھ  اإلسالم، و
لية للبنوك  وجھ سهام انتقاده إ ما يصفها باملشكالت الهي رفض األدوات بل و
ة، وغلبة أرصدة  ثمار سابات االس رة خلط األموال  ا اإلسالمية، مثل ظا

هاالديون ع املر    .اكز املالية، وعدم فعالية األدوات النقدية املعمول 

لة تتضمن  ي رح إعادة  ق إ جانب إلغاء العمل باألدوات سالفة  –و
دمات  –الذكر شاط ا ة، مثل اقتصار البنوك اإلسالمية ع  ارًا جذر أف

ة جار سابات ا ارج وفتح ا ل األموال ل  املصرفية كبيع وشراء العمالت، وتحو
امل ضة، وإصدار بطاقات ائتمان مغطاة بال يل األمانة امل رح  .ع س كما يق

عمليات املشاركة القائمة ع  بدالھ  ي كلية، واس ل االئتما شاط التمو إلغاء 
سارة.» الغنم بالغرم«مبدأ    أو املشاركة  الربح ا
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ر عديل املس لل و عًا: إصالح ا   را

االنتقادات املوجهة للمصارف اإلسالمية حقيقة و محلها، وال يمكن 
ها  عض املمارسات ال تبدو للبعض أ تجاوز عن  طاء و غتفر ا لها، وقد  تجا
ذه  يحة  بداية تجربة العمل املصر اإلسالمي، أما وقد بلغ عمر  ر  غ

ون قد بلغت ال رض أن ت ن عامًا فيف ناك التجربة حوا أربع ون  رشد، وبذلك ي
دون  ن من يؤ رة ب وة كب ناك  ها، ولكن يبدو أن  ى من االتفاق عل حدًا أد

ها.  عارضو ن من    التجربة وب

ن   راء العامل ن  االقتصاد اإلسالمي وا ن الباحث ر ب فهناك خالف كب
هم يجارون السوق، و  راء بأ بحثون املؤسسات املالية، فاألكاديميون يصفون ا

سبون  ن أوضاعهم، وأوضاع املؤسسات املالية ال ين عظيم األرباح، وتحس عن 
غردون  عيدين عن الواقع و هم  هم بأ رو عت ن و تقدون الباحث راء ي ها. وا إل
ل ال  كتفون بالنقد دون أن يقدموا حلوًال عملية ملشكالت التمو خارج السرب، و

ال ك جر الناس البنوك تواجھ الناس، ولو بقي ا ؤالء الباحثون ل ما يرده 
ر البنوك التقليدية.  لهم ع ل مش   اإلسالمية تمامًا، واتجهوا 

عديل  لل و ة إلصالح ا و تقديم رؤ ذه الدراسة  ومن األمور املهمة  
ر  تجربة املصارف اإلسالمية، وبعد الطواف ع االنتقادات ال صوبت  املس

ذه التجرب شأة ة، علينا اإلقرار تجاه  بأن املؤسسات املالية اإلسالمية حديثة ال
ها بتلك  ر املناسب مقارنة أعمالها وخدما مقارنة باملؤسسات التقليدية ومن غ
ها النقص ال محالة، و  ر ع شرة  ة، و تجربة  املؤسسات التقليدية الرا

رة.   تواجھ تحديات كث

ر  ل ن وري  ك الفرصة لهذه التجربة أن تم  ولكن يبقى السؤال امل
ها، أم نقف   هادات علما ها ونتقبل اج ها الغبار، وُن أخطا طرقها وُنزح ع
ًا وتطبيقًا خاطئًا لبعض جوانب االقتصاد اإلسالمي  ًا مشو ا م ر عت وجهها و
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رح  ا، ثم نق عيد املنطلقات ال خطها رواد عيد صياغة الفكرة من جديد، أو  و
  آليات جديدة؟ 

وقبل اإلجابة عن السؤال دعنا نأخذ حًال وسطًا، نقدم مجموعة من 
عد إ مآالت األمور  ن، ثم ننظر فيما  ن الفرق رحات ربما تقرب املسافة ب املق
و  ا يمكن النظر  األمر من جديد، وكما  ر وإ أي وجهة تتجھ، وبعد س وكيف 

ابرة، واإلقرار معلوم فإن أو خطوات اإلصالح االع لة، وعدم امل راف بوجود املش
لة،  ذه املش جة  طوة الثانية حول كيفية معا باألخطاء، ومن ثم االنتقال إ ا

كذا.  طوة الثالثة ... و عد ذلك ل   ثم االنتقال 

 : رة ما ي رحة إلصالح املس   ومن اآلليات املق

ن املعامالت وتنميط العقود  -١  تقن
و صيا ن  ا من عقود ونظرات ممهدة لها، التقن ر ام املعامالت وغ غة أح

سهل الرجوع  ا  صورة مواد قانونية  ها إجامعة إلطار . يتعامل وفقها )٥٣(ل
م ر امون واملصرفيون وغ أبرز . ولعلھ من نافلة القول بأنھ من القضاة وامل

ن التحديات القانونية والشرعية ال تواجھ املصارف اإلسالمية  اجة إ تقن ا
ا، ع ن عدم  فقھ املعامالت املالية اإلسالمية وتنميط عقود أن يرا  التقن

ن ألجل االستفادة من رحابة وسعة الفقھ اإلسالمي. ب فقه مع   التقيد بمذ

'' للمرابحة للواعد  ومن األمثلة العملية ع معيارة العقود معيار ''أيو
ر امللزم، مع أن الذين بالشراء الذي تضمن املرابح ة بالوعد امللزم واملرابحة بالوعد غ

هما معيار  ر جائز، ومع ذلك تضم ر امللزم يرون أن الوعد امللزم غ يقولون بالوعد غ
اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية . )٥٤( واحد، يئة امل وقد تقدمت 

                                                            
ن الفقھ اإلسالمي، مؤسسة الرسالة) ٥٣( ، جهود تقن بة الزحي   .٢٦ص  ،م١٩٦٨الطبعة األو  ،و
رية، موقع رقابة) ٥٤( شارة وتفس رة والتنميط يحوالن الهيئات الشرعية إ جهات اس   :عبدالبارئ مشعل. املع

         http://www.raqaba.co.uk/  
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جنة تصديق  جنة للعقود النمطية، و  شأت  ن، فأ يل التقن خطوات  س
اصة  ا ا العقود، ووجهت طلبًا للمؤسسات املالية اإلسالمية أن ترسل عقود

ها،  ن إ ضرورة االستقاللية  باملنتجات لتصادق ع مطابق عض الباحث وقد نبھ 
ر فذلك أد لف بوضع املعاي ة القرار املجلس الشر امل  . إ نزا

يئات الرقابة الشرعية  -٢   حوكمة أعمال 

عد االنتقادات املوجھ لهيئات الرقابة الشرعية من أعمق االنتقادات ال 
ذه  رحات لتجاوز  عض املق ذه التجربة ولذلك ارتأت الدراسة تقديم  نالت من 
يئات الرقابة الشرعية  عضها  ورش وندوات تقييم عمل  االنتقادات وقد ورد 

ام الشر  صناع دمات املالية اإلسالمية، من ذلك ورشة عمل حوكمة االل ة ا
:  و كالتا

يئة شرعية عليا للرقابة الشرعية  كل دولة تختص بالنظر   .١ وجود 
هم وكذلك  ة الهيئات الشرعية، واستقاللي الت الالزمة لعضو مدى توافر املؤ

هم ومراجعة حاالت تضارب املصا افآ مكن االستفادة )٥٥( تحديد مستوى م . و
جهاز  ذلك من  س الهيئة العليا للرقابة الشرعية ل تجربة السودان  تأس

ركة.  املصر واملؤسسات املالية، والهيئة الشرعية املوحدة ملجموعة ال

ن  املؤسسة أو  .٢ ها مدراء تنفيذي ذه الهيئات  عضو أال تتضمن  
جان اإلدارة ال لها صالحيات تنفيذية   ها  ال  العمل. مشاركة أحد أعضا

ال، كما  .٣ ل من األش مًا  املؤسسة بأي ش ون عضو الهيئة مسا أال ي
صول من املؤسسة ع  ن، أو ا يجب عدم حصول عضو الهيئة ع مزايا املوظف

ها   املالية.  الت الحتياجا  سهيالت وتمو

                                                            
دمات املالية ) ٥٥( ام الشر  صناعة ا املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.  حوكمة االل

  .٢٠اإلسالمية، ص 
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جهات اإلشرافية من بنوك مركزة ومؤسسات نقد دور فاعل  .٤ ون ل أن ي
سيق مع الهيئات  ضمان استقال لية الهيئات الشرعية وضبط عملها بالت

رام الضوابط  لية من خالل وضع القرارات امللزمة لتطبيق واح الشرعية امل
ددة   ).٥٦(والشروط امل

ستحقھ الهيئات الشرعية من  اإلفصاحتحقيق  .٥ والشفافية  كل ما 
افآت  القوائم املالية.  م

الت العلمية الالزمة أن تتوافر  أعضاء الهيئات الش .٦ رات واملؤ رعية ا
جوانب  يل املناسب ملعرفة ا والسالمة األخالقية، كما يجب حصولهم ع التأ

 الفنية املصرفية.

عتمد أعضاء الهيئات وتضع الضوابط   .٧ البد من توافر جهة محايدة 
ة.   واملتطلبات للعضو

راء  .٨ ن وخ ن أعضاء الهيئات الشرعية فني ون من ب متخصصن  أن ي
هم  التصوت وأخذ القرارات رفة اإلسالمية والنظر  تحديد صالحيا  .مجال الص

ن  -٣ يل العلماء واالقتصادي جية جديدة  تأ   اتباع من
ناك نقصًا   دمات املالية أن  ن بصناعة ا ن املهتم ناك شبھ أجماع ب

عللون ذلك بأن أعداد الفقهاء  ذا املجال و ن لإلشراف ع الفقهاء   الالزم
ل  البنوك اإلسالمية ال يجاري نمو القطاع، عالوة ع عدم وجود جيل ثان مؤ
ون ملمة بأمور الفقھ  وادر املوجودة اآلن إما أن ت ن، فال ن شرعي للعمل كمراقب
ون ملمة بأسس االقتصاد اإلسالمي، وال يوجد من لديھ القدرة  والشرع وإما أن ت

ن الث جمع ب ن الفقهية واالقتصادية.ع ا   قافت

                                                            
  املرجع السابق.  - ٥٦
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ؤالء العلماء، وللتغلب ع  ة  أعداد  ناك أزمة وا ناك من يري أن  و
جية ال تخرج لنا الفقيھ العالم، وال  الية البد من النظر العميق  املن ذه اإلش
د العليا، أو عن  جامعات واملعا هم إن كان ذلك  أقسام الدراسات الشرعية  ا

ية، أو  املساجد، أو  طرق د الدي الدراسة ع املشايخ  حلقات العلم  املعا
ؤالء الفقهاء يحملون  هم كذلك إن كانوا  ا من املؤسسات التعليمية. وال  ر  غ
تقل عن طرق الشهادات أو  شهادة الدكتوراه أم ال، فالعلوم اإلسالمية لم ت

و من لھ إط ستلزم الدرجات العلمية." فالفقيھ  ام الشرعية، و الع واسع ع األح
جانب وترعاه.  كذلك البد من إقامة  هذا ا ع  يل الفقهاء قيام مؤسسة  تأ
ن  املؤسسات املالية خاصة أولئك  ن العامل دورات  الفقھ املا لالقتصادي

ر املنتجات املالية اإلس ن  تطو يئات الرقابة الشرعية والعامل ن     المية. العامل

  املالیة التقارر إعداد  والشفافية املمارسات أفضل اعتماد
اطر، وعدم  ثمار  املصارف اإلسالمية قائم ع املشاركة  امل من االس
ذه األموال بدون حماية،  ها. والواقع أنھ كلما ظلت  عة أو العائد عل ضمان أصل الود

مية اإلفصاح والشفافية، ح يتمكن  ذه الودائع من تقوم األداءزادت أ اب    . أ

ون  ها اتخاذ القرار، يجب أن ت ب عل ون املعلومات ذات قيمة، و ي ت ول
رة إ أخرى، ومن بنك  ها للمقارنة من ف قد أعدت بصدق وتجرد. وأن تتم بقابلي
ل  ش ها التكرار بانتظام، و الوقت املالئم. وأن تقدم  إ آخر. وأن يتوافر ف

ها و  ج ا وصرح، ح يمكن التعرف ع مواطن القصور والفشل لتتم معا
ون القوائم املالية قد أعدت وفقًا ملعيار العرض واإلفصاح  ها، وأن ت والسيطرة عل

اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية. ١العام رقم ( يئة امل ) الصادر من 
ستطيع املصا رة لإلفصاح  ناك قنوات كث ، و ا عن وضعها املا ر رف أن تف ع

ة، وتقارر املراجعة اإلشرافية، والتقارر الرقابية الدولية،  ها التقارر السنو م
  وتقارر معلومات السوق. 



ة: مجمع الفقه اإلسالمي الدولي    ٥٤٣          وٕاسهاماته في االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالم

الصة   ا
جب أن  ا، و النقد أمر مطلوب ولھ فوائد جمة، وفيھ صالح التجارب ورشد

م  آدا ون وفق األصول والقواعد واآلداب، فمن أ ر سالمة ي بھ اإلخالص: بتوفُّ
س الهدم،  و اإلصالح والبناء ول بل الغاية منھ و ُ ك ب ة وُحسن القصد، والتمسُّ النيَّ
ام األدب  الف ولو كان مخطًئا وال ق، وترك ازدراء امل ب ولو كان ل ونبذ التعصُّ
نا  ذلك املقولة املشهورة ال جاء ت  كتاب فتح املغيث  فيھ، وحس

اوي  : )٥٧(لل ُّ يوًما وأنا أقول: فالن كذاب، فقال  ، يقول املزي: َسِمع الشاف
ء!  س  ها، وال تقل: كذاب، ولكن قل: حديُثھ ل َ ك أحس

َ
يم، أكُس ألفاظ   يا إبرا

ارون الرشيد كان  ن  النقد، فقد ورد  كتب التارخ أن  إضافة إ الل
ت إذ عرض لھ رجل فقال: يا أم ي أرد أن أكلمك بكالم فيھ يطوف بالب ن إ ر املؤمن

و شٌر  ٌر منك إ من  و خ عث هللا من  ، فقال: ال وال كرامة قد  غلظة فاحتملھ 
ًنا.  ّيِ

  )٥٨(م فأمره أن يقول لھ َقْوًال لَّ

فاالنتقادات املوجهة للمصارف اإلسالمية حقيقة و محلها، وال يمكن 
لها وال شك أن لها آثارًا  ؤالء املنتقدين.تجا ن  رة ب   سالبة، والهوة كب

ها:  ر م هم باتخاذ عدد من التداب ها وردم الهوة بي مكن التخفيف من حد و
جيع  عظيم دور املجامع الفقهية، و ام إ مرجعيات فقهية واحدة، و االحت
اسبة واملراجعة للمؤسسات يئة امل ا  عد ر ال  جما والعمل باملعاي هاد ا  االج
ة  ها قائما ع أسس وا ون اختيار أعضا املالية اإلسالمية، مع مراعاة أن ي
يئة  يئات الرقابة الشرعية، ووجود  ر شفافة، إضافة إ حوكمة أعمال  ومعاي
الت،  شرعية عليا للرقابة الشرعية  كل دولة تختص بالنظر  مدى توافر املؤ

                                                            
ديث تحقيق عبدمحمد بن ) ٥٧( شرح ألفية ا اوي شمس الدين. فتح املغيث  الكرم بن عبدالرحمن ال

ر عبدهللا بن عبد ض   ه.١٤٢٦، ٣٧١، ص ١ج ،هللا بن فهيد آل فهيد، دار املناعبدمحمد بن  - الرحمن ا
هاية دار الكتب العلمية، ج ) ٥٨( ر، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر، البدابة وال ، ١٠ابن كث

 .٢٢٣ص ،م٢٠١٢



اد                                ٥٤٤  عبدالسالم داود الع

اد التقارر املالیة. فإذا تم التقييد واعتماد أفضل املمارسات والشفافية  إعد
ن جميع الفئات ال  ركة ب ناك نقاط التقاء مش ون  رحات يمكن أن ت بتلك املق
لل ولو جزئيًا، ووقتئذ يمكن أن تتطور  وردت  الدراسة وبذلك يمكن إصالح ا
ريھ النقصان  ع شري  ل عمل  لل، ف ر وإصالح ا عديل املس تم  التجربة و

  ر، والكمال هلل وحده. والقصو 

  املراجع 

  هايــــة دار الكتــــب ــــر، عمــــاد الــــدين أبــــي الفــــداء إســــماعيل بــــن عمــــر، البدابــــة وال ابــــن كث
  م. ٢٠١٢، ١٠العلمية، ج 

   أحمـــــد، أوصـــــاف وآخـــــرون. تحـــــديات العمـــــل املصـــــر اإلســـــالمي املعهـــــد اإلســـــالمي للبحـــــوث
 م١٩٩٨والتدرب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة 

  شــور نظمــھ معهــد ــر م ن. ورشــة عمــل مســتقبل االقتصــاد اإلسـالمي، حــوار غ أسـعد، حســ
 ه، ١٤٣٣االقتصاد اإلسالمي، رمضان 

  رام االقتصادي، أكتوبر   م١٩٨٨األنصاري، محمود.  البنوك اإلسالمية، كتاب اال

   ر، فضل ش ـرق الطـرق، عبدالكرم، و عبدال ـ مف الرزاق بلعباس. االقتصاد اإلسالمي ع
 ـ) ١٤٣٤م/٢٠١٣، (١ع ٢٦العزز: االقتصاد اإلسالمي، العدد، معبدمجلة جامعة امللك 

  ،شـاء  .الرزاق سعيدعبدبلعباس صفحات من تارخ املصرفية اإلسـالمية مبـادرة مبكـرة إل
يات القـرن امل إسالميمصرف  ـ أواخـر عشـر جزائر  ، مجلـة دراسـات اقتصـادية  ا ـ ا
 ، ع.  19املجلد  إسالمية

   ــــة مــــوجزة عــــن مجموعــــة البنــــك اإلســــالمي للتنميــــة، جمــــادي البنــــك اإلســــالمي للتنميــــة، مل
 م.٢٠١٤الثانية 

 ـري  املجهـود بـوجالل، محمـد.  تقيـيم اجـة للبنـوك التنظ ـ اإلسـالمية وا  جديـدة مقاربـة إ
ــ ع امليد التجربــة مــن عقــود ضــوء ثالثــة ع انيــة ..... مــن أبحــا ث املــؤتمر العــال الســا

 ٢٠٠٨العزز عبدلالقتصاد اإلسالمي مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي جامعة امللك 
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  ـــرة يم. ورشــة عمــل مســتقبل االقتصــاد اإلســالمي خــالل الف تــاج الــدين، ســيف الــدين إبــرا
جة  ٢٨-٢٧ ر  ١٣-١٢ـ املوافق ١٤٣٣ذي ا  م.٢٠١٢نوفم

 ٢٠٠٤ر حافظ.  البنوك اإلسالمية أمام التحديات املعاصرة حافظ، عمر ز    

  امد . تطبيقات التورق املصر  املصارف السـعودية وآثـاره عبدا الرحمن بن حامد ع
 م ٢٠٠٩-ـ ١٤٣٠ األواالقتصادية الطبعة 

  ن، صــا بــن صــ هــا، ع  الرحمن. املصــارفعبــدا ، مجلــة تجــارة ٧اإلســالمية مــا لهــا ومــا عل
 ـ. ١٤٣١مكة املكرمة، رمضان 

  ــــ بــــة الزحي ، و ــــ ــــ –الزحي ن الفقــــھ اإلســــالمي مؤسســــة الرســــالة الطبعــــة األو جهــــود تقنــــ
  م.١٩٦٨

  ــل الشــر للصــناعة املاليـــة ــ الهي ـــق اإلصــالح  لــل وطر ــس مصــطفى. ا الزرقــا، محمــد أ
شورة   ، كرس الشيخ محمد الراشد لدراسات املصرفية اإلسالمية.اإلسالمية محاضرة م

 ـــــــــــــــــــــ شــــــــــــــــــــور ع قيقــــــــــــــــــــة والنمذجــــــــــــــــــــة مقــــــــــــــــــــال م ن ا لــــــــــــــــــــدي العلــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــر، ا    ز
topic-http://philobactounis.ahlamontada.com/t368 

  ،ي جيــــة لعلــــم االقتصــــاد اإلســــالمي عبدالرحيم عبــــدالســــاعا يص األزمــــة املن ــــ ميــــد.  ا
  ه.١٤٣٤، ع ٢٦العزز: االقتصاد اإلسالمي، معبدمجلة جامعة امللك 

  ،و االقتصاد اإلسالمي، البنك اإلسالمي للتنمية  شابرا، محمد عمر. ما 

 ـال وسـهال ن عاما   عتاب محـب، مجلـة أ ر عابد. البنوك اإلسالمية  ثالث مـايو    شيخ، سم
 م.٢٠٠٧

  ـديث تحقيـق عبـدشمس الدين، محمد بـن شـرح ألفيـة ا اوي. فـتح املغيـث  ـ الرحمن ال
ر عبدهللا بن عبدالكرم بن عبد ض هللا بـن فهيـد آل فهيـد، دار عبـدمحمـد بـن  -الرحمن ا

.  املنا

 ٢الصدر، محمد باقر.  اقتصادنا، مكتب اإلعالم اإلسالمي، مؤسسة بوستان، ط ،
  ه. ١٤٢٥



اد                                ٥٤٦  عبدالسالم داود الع

  ــــ النظــــام ــــ إطــــار إســــالمي ضــــمن بحــــوث  ــــة  صــــديقي، محمــــد نجــــاة هللا، املصــــارف املركز
 . شر العل  املصر اإلسالمي تحرر رفيق املصري. مركز ال

  اضـــر، ضـــمن كتـــاب ـــ الوقـــت ا صـــديقي، محمـــد نجـــاة هللا، مشـــكالت البنـــوك اإلســـالمية 
.بحوث  النظام املصر اإلسالمي تحرر رفيق املصري. مر  شر العل  كز ال

 ـــ نقـــد املـــنعبـــد عـــد نصـــف قـــرن: مالحظـــات  لمـــة،  هللا، طـــارق.  االقتصـــاد اإلســـالمي  ال
لمــة للدراســات العــدد ( م ـ ١٩٩٩) ـ الســنة السادســة، مركــز آفــاق للدراســات، صــيف ٢٤ال

  ـ، ١٤٢٠

  ــــــة والتنظــــــيم  -عطيــــــة، جمــــــال الــــــدين. البنــــــوك اإلســــــالمية ر ن ا هــــــاد  -بــــــ م واالج  -التقــــــو
 النظرة والتطبيق، كتاب األمة الطبعة األو الدوحة قطر. 

 اشـــــم ـــــ القـــــرن عبـــــد اإلمـــــام  .عـــــوض، محمـــــد  ـــــل بالصـــــيغ اإلســـــالمية  الرحمن رائـــــد التمو
 .الرحمن املهديعبدللندوة العلمية لالحتفال املئوي لإلمام  مقدمة العشرن ورقة

  ،ـر و عبدغربي ن التنظ ليم عمار. البنك اإلسالمي بـ التطبيـق، مجموعـة دار أبـي الفـداء ا
ا حماة. رجمة، سور ع وال شر والتوز   العاملية لل

 ــ ضــبط أعمــال املصــارف اإلســالمية ــا  ، فــداد الصــادق. الرقابــة الشــرعية ودور ــ  العيا
قـــــة عملهـــــا هـــــا، شـــــروطها، طر مي ع أ للهيئـــــات الشـــــرعية  ورقـــــة مقدمـــــة للمـــــؤتمر الســـــا
 سات املالية اإلسالمية معالم الواقع وأفاق املستقبل.للمؤسسات املالية اإلسالمية املؤس

  ــ اإلســالم: دار الســالم للطباعــة لــة النظــام املصــر  ي ن كامــل. حتميــة إعــادة  ، حســ ــ فه
رجمة، ط ع وال شر والتوز رة     ١وال  .٢٠١٣القا

     م ٢٠١١فياض، عطية السيد. الرقابة الشرعية والتحديات املعاصرة للبنوك اإلسالمية 

  ـــي رو ـــ موقـــع األلوكـــة االلك شـــور ع ـــ الـــذوق األدبـــي، مقـــال م قصـــاب، وليـــد. حكـــم النقـــد 
يم محمـــد إو  /http://www.alukah.net ه  ١٤٣٥ فـــھ ومفهومـــھ  -بـــرا عر النقـــد األدبـــي 

سھ  جيتھ ومقاي   .ومن

  اإلســالمي: مشــاكل وآفــاق، محاضــرة بمناســبة هللا.  تطــور العمــل املصــر عبــدكامــل، صــا
  م.١٩٩٧منحھ جائزة البنك  البنوك اإلسالمية 
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  املجلـس العــام للبنــوك واملؤسسـات املاليــة اإلســالمية بالتعــاون مـع املعهــد اإلســالمي للبحــوث
دمات املالية اإلسالمية. ام الشر  صناعة ا  والتدرب، تقرر ورشة العمل حول االل

 لعــام للبنــوك واملؤسسـات املاليــة اإلســالمية بالتعــاون مـع املعهــد اإلســالمي للبحــوث املجلـس ا
ــدمات املاليــة اإلســالمية، املجلــس العــام  ــ صــناعة ا ام الشــر  ــ والتــدرب، حوكمــة االل

 للبنوك اإلسالمية.

  .املجلــس العــام للبنــوك واملؤسســات املاليــة اإلســالمية واملعهــد اإلســالمي للبحــوث والتــدرب 
ــدمات املاليــة اإلســالمية املجلـــس  ــ صــناعة ا ام الشـــر  ــ ــر ورشــة العمــل حــول االل تقر
ـــر  العـــام للبنـــوك واملؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية واملعهـــد اإلســـالمي للبحـــوث والتـــدرب   تقر

شارات املالية األردن. BDOحول الهيئات الشرعية  املؤسسات املالية اإلسالمية و   لالس

 القـرار رقـم مجمع الفقھ ا ، إلسالمي الدو قرارات وتوصيات   مجمع الفقھ اإلسالمي الـدو
 .٢٠١١ -١٤٣٢)   الطبعة األو ٣/٥و ٢/٥( ٤١ – ٤٠

  جامعـــات الطبعـــة شـــر ل ـــرج دار ال محمـــد، يوســـف كمـــال. املصـــرفية اإلســـالمية األزمـــة وامل
رة.  الثالثة، القا
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  العزز.     عبدامللك 
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 حقيقي؟ 

   



اد                                ٥٤٨  عبدالسالم داود الع

Modeling Criticism of Islamic Banks: Viewing and Analyzing 
 

Fadul Abdul-Karim Al-Bashir 

Islamic Economics Institute 
 King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia 

 
Abstract. Numerous challenges faced by Islamic banks, in their 
institutional or operational reality despite their widespread 
existence internationally. Many of these challenges have been 
studied. However, there are new challenges of criticism and 
evaluation, which seem to have been entertained poorly within the 
general context of evaluating of Shari'ah boards, or in the financial 
product innovation. The global financial crisis allows the Islamic 
banks to market their products in the global competitive 
environment, and found common acceptance with appreciation by 
optimistic future success. Amid this optimism contrary opinion 
that Islamic banks had deviated from their approaches and they 
become a typical to a traditional bank under a new name, and thus, 
it is impossible to be an Islamic bank without interest. An attempt 
is made in this research to analyze the modeling criticism of 
Islamic banks thus, the research divides the critics into three 
categories namely; appreciating the experiment while discovering 
the shortcomings with possible remedies. Secondly, to investigate 
why it is impossible to establish Islamic Banks without interest as 
proclaimed by the west? Lastly, it believes that, there is a paradox 
between the theory and practicality in Islamic bank, which may be 
resolved by reconsidering the experiment and return to the 
application of the theoretical model developed by the pioneers. It 
has also been a criticism of positions, which is divided into three 
categories namely; criticism over the intellectual foundation of the 
Islamic banks, their products and the wave of the oversight 
Shari'ah boards. The research also aims at modeling the writings 
of critics on different attitudes. Some supporters of the experience 
with emphasis on the reform of the defect, including naysayers 
while some of suggest that, to return to the theoretical model 
developed by the pioneers. Further criticism of founders. The 
research seems to have reinforced these criticisms, on the origins 
of these banks, and on the concept of Islamic economics in terms 
of: definition, the theory and methodology, along with the different 
laws and regulations in the countries hosting these banks. In 
conclusion, the study suggests a number of proposals, which may 
contribute to solve this dilemma, like standardization of contracts, 
corporate governance and governance of Shari'ah boards. 

Keywords: Islamic banks. Classification modeling, Criticism, 
evaluation Shari'ah boards. 
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