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 مراجعة عممية لكتاب:

 األخالقيات والتمويل في اإلسالم
 Ethique et finance en Islamالعنوان األصمي: 

 (Isabelle Chapellière)إيزابيؿ شبوليير  تأليف:
 ، (Koutoubia)الناشر: كتوبيا الفرنسية،  لغة الكتابة:

 .332باريس، عدد الصفحات:  المكان:ـ، 2009 تاريخ النشر:
 

 بمعباس سعيد عبدالرزاقمراجعة: 

 جدة -جامعة الممؾ عبدالعزيز -معيد االقتصاد اإلسالمي
 

، وىي أستاذة فرنسية في (Isabelle Chapellière) لؼ الكتاب إيزابيؿ شبولييرأ
جنوب فرنسا التي تقع  (Aix-en-Provence)االقتصاد بجامعة إيكس أوف برفانس 

كيمومتر مف مدينة مرسيميا. بدأ اىتماميا بالتمويؿ اإلسالمي في  32عمٍ نحو 
 ،ـ2004في عاـ لدكتوراه اإعدادىا ألطروحة االقتصادي والجيوسياسي منذ  و  ُبعدي  

: مف األخالقيات اإلسالمية إلٍ التمويؿ اإلسالـ والمعقولية االقتصادية"عف 
 األستاذ (Gilles Nancy) نانسي جيؿ إشراؼتحت  ،(1)اإلسالمي: تركيا أنموذًجا"

                                                                 

(1) Isabelle Chapellière, Islam et rationalité économique: de l'éthique musulmane à la finance 

islamique: application au cas de la Turquie, Thèse de doctorat en Sciences économiques, 

sous la direction de Gilles Nancy et Olivier Roy, Université d'Aix Marseille 2, 2004. 
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 الجامعة السياسية في العمـو في األستاذ (Olivier Roy) وار   وأوليفيي االقتصاد في
إلٍ نتيجة مؤداىا أف المصارؼ اإلسالمية في ىذه األطروحة توصمت و   .نفسيا
ؿ محاولة لتخميؽ الرأسمالية مثِّ كمِّؿ لممصارؼ التقميدية، كما أنيا تُ س ومُ ناف  مُ ىي 
لنظاـ اقتصادي مف  أساسية ركيزةا لمتمويؿ التقميدي أو مقنعً  مف كونيا بديالً أكثر 

 نوع جديد.

 والخبراء الباحثيف مف العديد أوصمتالتي  ،العالمية األزمة المالية أدتو 
 موقفيا طويرإلٍ ت ،ضرورة تخميؽ الحياة الماليةمؤداىا  إلٍ قناعة ميفوالمحم

التمويؿ المعولـ االحتفاظ بمع  التحميمي إطارىا مف خالؿ توسيع انسبيً المعرفي 
قد ُيوفِّر  أف التمويؿ اإلسالميلدييا فكرة  انبثقتومف ىنا  .رئيس يكمستند تطبيق

التمويؿ و  (ethical finance) حاًل أخالقًيا لمبشرية إلٍ جانب التمويؿ الُخمقي
 صحيحػلت القصًٌ الحاالت في إسيامو إمكانية يعني مما المسؤوؿ اجتماعًيا.

الحكومية  غير لممنظمات قوية ضغوطات الرأسمالي تحت النظاـ تجاوزات بعض
  .«ستريت ووؿ احتموا» حركة أبرزىا مف لعؿ ،االحتجاجية والحركات

أطروحة الدكتوراه والكتاب الذي بيف أيدينا أف  بيف المقارنة خالؿ مف ويتضح
 تطور بناء عمٍي قد التمويؿ اإلسالمي تجاهالمحايديف  األوروبييف الباحثيفموقؼ 
التمويؿ ممؼ  طعوقد ق .السيما في دوليـ وتطور األحداثالعممية المعرفة توافر 

 ورئيسة السابقة االقتصاد وزيرة ،الغارد كريستيف عيد في في فرنسا اإلسالمي
رغـ العوائؽ الثقافية  تجاىمو الصعب مف باتًطا شو  ،الدولي النقد صندوؽ

 حموؿ ومنذ .مساره واالجتماعية والقانونية والسياسية التي حالت دوف تقدمو وتطور
 الموارد شح مع المناسب االىتماـ الممؼ يوؿ لـ الجديدة، االشتراكية الحكومة
 إلنعاش المالية مصادرال  تنويع إلٍ الممحة والحاجة العاـ، الدَّيف وتفاقـ المالية،
 .القومياالقتصاد  عجمة ودفع االستثمار حركة
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 إشكالية الكتاب. 2
 مكف لمبادىءإلٍ أي حد يُ  السؤاؿ الرئيس التالي:في  كتابال إشكاليةتمخص ت

إلٍ دفع ما م ؟وعدالً  اأكثر استقرارً  بناء نظاـ مالي ىـ فياأف ُتس التمويؿ اإلسالمي
 جدير بتيذيب الرأسمالية؟التمويؿ اإلسالمي التالية: ىؿ الجزئية ألسئمة ا طرح

 ة؟القرارات االقتصادي في قمبمف جديد  والمجتمع الفرد وضعبو بتقميؿ المخاطر؟ و 
لتساؤالت تيدؼ إلٍ إصالح  وعاءك بيذه الطريقة ستخدـالتمويؿ اإلسالمي يُ ف

 .وليس لمتنازؿ عنو أو استبدالو ممارسات النظاـ الرأسمالي

( 214-157في تركيا )ص ةاإلسالمي المصرفيةويجد اىتماـ المؤلفة بتطور 
الفائدة التعاطي بشريحة مف السكاف عف إمكانية إعراض لموقوؼ عمٍ  مبرره

وبدأ ىذا المشروع البحثي في بداية القرف دوف المساس بمبدأ العممانية. الربوية 
 نياية اإلسالمي إبتداء مف بالتمويؿ الفرنسية السمطات اىتماـ الميالدي الجديد قبؿ

ؿ عبر شكِّ : "إف النموذج التركي قد يُ في ىذا الصدد تقوؿ المؤلفةـ. 2007 عاـ
ستيعاب التمويؿ اإلسالمي في بمداف أوروبا ا لعممية االعديد مف النقاط نموذجً 

معرفة  في تقديرىا (. ومف ثـ فمف الضروري214الغربية، بما في ذلؾ فرنسا" )ص
يستجيب لمشروع سياسي يسعٍ  ما إذا كاف التمويؿ اإلسالمي في توجيو الراىف

ألسممة المجتمع أـ إذا كاف أقرب إلٍ ممارسات دينية فردية ال تُقوِّض مبدأ 
  .(305العممانية )ص

التمويؿ اإلسالمي في مجاؿ  لفرنسا االقتصادية الرىاناتوترى المؤلفة أف 
 وربما يامدفوعات ميزاف عجزو  قوميال اقتصادىا فيي مطالبة بتمويؿ: كبيرة جًدا

 األخيرة المالية األزمة مف جراء العالمية المدخرات ندرة سياؽ في العاـ العجز
ا في الخميج والدوؿ الصاعدة فائضً  منطقة، بينما تشيد وأزمة الديوف األوروبية

 لألسواؽ االستيعابية الطاقة أف ماب ،االستثماررؤوس األمواؿ يبحث عف فرص 
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 االقتصاد الفرنسي حاجة باتتو (. 228ص)ا نسبيً  محدودةال تزاؿ  المحمية المالية
 رش  نُ تقرير  خالؿ مف األوروبية، المفوضية عربتأبعد أف  اإلحاحً  أكثر تمويؿ إلٍ
وتدىور لفرنسا عف قمقيا حياؿ تزايد حجـ الديوف العامة  ،ـ2013 أبريؿ 10 في

 . (2)قدرتيا التنافسية
 خطة الكتاب. 3

(، 311-19أبواب )صة (، وأربع17-7يتضمف الكتاب مقدمة )ص
(، وفيرس 327-319(، وقائمة مراجع )ص317-313صوخالصة )

 (.332-329)ص

(، الذي يحمؿ عنواف "مف الفمسفة 96-19)ص الباب األول رتكزي
فكرة مؤداىا أنو ال عمٍ ، (3)االقتصادية لإلسالـ إلٍ التنظير القتصاد إسالمي"

توجد أخالقيات إسالمية في  عمٍ أرض الواقع اقتصاد إسالمي بقدر مااليوـ يوجد 
تحمؿ في طياتيا خطوط عريضة لفمسفة عامة  ىناؾ ،االقتصاد. بعبارة أخرى

 ،وتحريـ االكتناز( وأىداؼ عامة )العدؿ ،وتحريـ الربا ،مبادئ كمية )فريضة الزكاة
. ويتضمف ىذا الباب األوؿ أربعة المصمحة العامة( ومراعاة ،والتكافؿ االجتماعي

 فصوؿ:

 (4)بالعمميات االقتصادية األساسية المتعمقة: تعاليـ القرآف والسنة األولالفصل 
 (.34-23)ص

 (.69-55)ص (5)األخالقيات اإلسالمية وروح الرأسمالية: الفصل الثاني
                                                                 

(2) European Commission, Alert Mechanism Report – 2013, published April 10,  

     http://ec.europa.eu/economy_ finance/articles/governance/pdf/alert_mechanism_report_2012-

11_en.pdf 

(3) De la philosophie économique de l'islam à la conceptualisation d'une économie islamique. 

(4) Les prescriptions du Coran et de la Sunna concernant les principales opérations économiques. 

(5) L'éthique musulmane et l'esprit du capitalisme. 

http://ec.europa.eu/economy_
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: تحميؿ تصادية لمديانات السماوية الثالث: األخالؽ االقالفصل الثالث
 (.80-71)ص (6)مقارف

 (. 96-81)ص  (7)في اإلسالـ: مسألة الفائدة الفصل الرابع

الذي يحمؿ عنواف "المصارؼ اإلسالمية:  ،(139-97)ص الباب الثاني أما
فكرة اليوة بيف عمٍ فيرتكز  ،(8)الشركات التي تستند إلٍ األخالقيات اإلسالمية"

التنظير لمتمويؿ اإلسالمي القائـ عمٍ المشاركة في الربح والخسارة والتطبيقات 
التمويؿ صيغ الفعمية لممصارؼ اإلسالمية التي تميؿ أحياًنا بشكؿ مفرط إلٍ تقميد 

 التقميدي. ويتضمف ىذا الباب ثالثة فصوؿ:

 (.119-103)ص (9): نشأة التمويؿ اإلسالميالفصل الخامس

-121)ص  (10)المعاصر : طبيعة مبادئ التمويؿ اإلسالميلفصل السادسا
126.) 

: طريقة عمؿ المصارؼ اإلسالمية وأساليب التمويؿ الفصل السابع
 (.139-127)ص(11)الخاصة

(، الذي يحمؿ عنواف "النمو اليائؿ 233-141)ص الباب الثالثويشير 
 عف، إلٍ مقاربتيف (12)لمتمويؿ اإلسالمي واندماجو المتزايد في التمويؿ التقميدي"

 : تقميديالتمويؿ اإلسالمي والتمويؿ الالعالقة بيف 

                                                                 

(6) La morale économique dans les trois religions monothéistes: une analyse comparative. 

(7) La question de l'intérêt dans l'islam. 

(8) Les banques islamiques: des entreprises se réclamant de l'éthique musulmane. 

(9) L'avènement de la finance islamique. 

(10) La nature les principes de la finance islamique contemporaine. 

(11) Le fonctionnement des banques islamiques et les techniques de financement spécifiques. 

(12) Le boom, de la finance islamique et son intégration croissante à la finance conventionnelle. 
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  تتمثؿ المقاربة األولٍ في عالقة إدراج(inclusion ) التمويؿ عتبريُ بحيث 
 .تقميديالتمويؿ الفرًعا مف  اإلسالمي

 وتتمثؿ المقاربة الثانية في عالقة تكامؿ (complementarity) تتميز بحيث 
 ممنتجات التقميدية.مغايرة ل منتجاتب اإلسالمية المالية المؤسسات

 (:233-141ثالثة فصوؿ )ص بدوره بف ىذا البامويتض

 (.155-143)ص (13): سوؽ يتمتع بإمكانية نمو قويةالفصل الثامن

 (14)ندماج سريع في النظاـ المالي المعولـ: حالة تركيا: االتاسع الفصل
 (.214-157)ص

: تداخؿ متزايد بيف التمويؿ اإلسالمي والتمويؿ التقميدي في الفصل العاشر
 (.233-215)ص (15)أوروبا

، الذي يحمؿ عنواف "التمويؿ (311-235)ص واألخير الرابع بالباأما 
، (16)حؿ لتقميؿ المخاطر وتخميؽ الرأسمالية؟"اإلسالمي في مواجية األزمات المالية: 

ؿ مف مخاطر حدوث ف لمتمويؿ اإلسالمي أف يساىـ في التقميمك  إلٍ أي حد يُ  فينظر
 :تيعمٍ النحو اآل ويقتصر ىذا الباب عمٍ فصميف األزمات المالية.

 (.266-237)ص (17): التقميؿ مف المخاطر البنيوية؟الفصل الحادي عشر
 (18): التوفيؽ بيف األخالقيات والرأسمالية الماليةالفصل الثاني عشر

 (. 311-267)ص
                                                                 

(13) Un marché à très fort potentiel de développement. 

(14) Une intégration rapide au système financier global: le cas de la Turquie. 

(15) Une interprétation croissante entre finance islamique et finance conventionnelle en Europe. 

(16) La finance islamique face aux crises financières: une solution pour réduire les risques et 

moraliser le capitalisme? 

(17) La réduction des risques systémiques? 

(18) Concilier éthique et capitalisme financier. 
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  الكتاب التي تهم الباحثين في االقتصاد اإلسالميالمطروحة في قضايا الأهم . 4

 ضرورة التفريق بين مصطمح األخالقيات ومصطمح األخالق 

 إلٍ اتجاىيف رئيسييف:المؤلفة بشكؿ عاـ  ميؿت

 األخالقيات مفيوـ ربط (ethicsبالتمويؿ ) ،بالممارسات   أي اإلسالمي
 المالية المنتجاتالخدمات و المؤسسي أو عرض البناء مستوى  عمٍ سواء الفعمية 

 .(264ص)

  ( ربط مفيوـ األخالؽmoralبالقيـ ) الكتاب والسنة أو في الواردة والتعاليـ 
 (. 71ص)مف خالؿ التتبع واالستقراء  منيما نبطةالمست

جزء كبير مف كما ىو معتاد في ستخدـ مفيوـ األخالقيات يُ  بيذه الطريقة،
تقوؿ  .السائدةقائمة عمٍ التكيؼ مع البيئة  ظواىرلوصؼ  األدبيات الفرنسية

 النظر فيعيد اإلسالمي عبر عممو الفعمي ال يُ  التمويؿ : "إففي ىذا الصدد المؤلفة
الوطنية وأف  التقميدية النقدية اتالسياس معؼ لو أف يتكيَّ  مكفيُ و . التقميدي التمويؿ

 الفائدة التي ُتزيؿ معدؿ التعديالت مف خالؿ بعض المالية لعولمةيندمج تماًما في ا
 (.264ص) "متميزة كأداة

 تعريف مفهوم بالتمويل اإلسالمي 
 :أساسيتيف عبر طريقتيففي نظر المؤلفة مكف التعريؼ بالتمويؿ اإلسالمي يُ 

في التمويؿ اإلسالمي كؿ مؤسسة  رجدني  حيث موضوعية بطريقة غير : أوال
 .أو تستمد مشروعيتيا باالنتماء إليو نفسيا ُتعرِّؼ

تصنيؼ ُتمكِّف مف التمييز مف خالؿ وضع معايير : بطريقة موضوعية ثانيا
مبادئ وال ىداؼمثؿ األ تقميدية،والمؤسسات البيف المؤسسات المالية اإلسالمية 

 (.122)ص التشغيمية
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 مبادئ المذهب االقتصادي اإلسالمي 

ترى المؤلفة بأف التمويؿ اإلسالمي ىو التطبيؽ الوحيد لممذىب االقتصادي 
 شرعييفيف دبمورة مبئفي رغبة الذي يعكس ال (99اإلسالمي عمٍ أرض الواقع )ص

 أساسييف:

 .تحريـ الربا 

 .وفريضة الزكاة 

( وتارة أخرى interestمعدؿ الفائدة )مفيوـ الربا تارة كمرادؼ لوتستخدـ 
 (. والربا: لغة ىو الزيادة، وفي االصطالح: ىوusuryمفائدة الفاحشة )كمرادؼ ل

 الزيادة في مقابؿ األجؿ.

شكؿ مف أشكاؿ الضريبة اإلسالمية" بأنيا "صدقة شرعية و  فتعرفيا ،لزكاةأما ا
الزكاة ليست ضريبة تُنق ص الماؿ، بؿ ىي عمٍ النقيض مف ذلؾ تزيد (. و 10)ص

بإخالص أو ال يشعر، كما أخبر النبي  يؤدييا الماؿ نمًوا مف حيث يشعر م ف
()"(19): "ما نقص ماؿ مف صدقة. 

 لتمويل اإلسالميمبادئ ا 
شير المؤلفة في مقدمة الكتاب بأف التمويؿ اإلسالمي يقوـ عمٍ خمسة تُ 
ىي: تحريـ الفائدة، والمشاركة في الربح والخسارة، وتحريـ المجازفة  أساسية مبادئ

(speculation و ،)التي حرميا القرآف نشطةرتباط بأصوؿ حقيقية، وتحريـ األاال 
 األنشطة وىي أف تحريـ بعض(. وينبغي التنبية عمٍ نقطة ميمة 12)ص الكريـ

ف آوال ينحصر في القر  ،يتـ بناء عمٍ الكتاب والسنة واإلجماع والقياس الصحيح
الميسر مع عدـ إشارتيا  . ويبدو أف المقصود بالمجازفة ىوالكريـ كما تشير المؤلفة

                                                                 

 (.2588حديث صحيح رواه مسمـ )رقـ ( 19)
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الفاحش  وىو تحريـ الغرر ،المالية معامالتفي فقو الال يقؿ أىمية إلٍ مبدأ آخر 
  .أو الذي ال ُيمك ف تجنبو

عدـ " عبارةباستخداـ تشير المؤلفة إلٍ مبدأ تحريـ الغرر خر، آفي مقطع و 
حيث تقوؿ بأف التمويؿ اإلسالمي يقوـ عمٍ ثالثة مبادئ (، uncertainty) "التأكد

 ،المجازفةتحريـ و  ،(؛ ثانيا: تحريـ عدـ التأكد121أساسية: أوال: تحريـ الفائدة )ص
الثا: تحريـ تمويؿ النشاطات المحرمة (؛ ث122صوالمشاركة في الربح والخسارة )
 (.122مف قبؿ الشريعة اإلسالمية )ص

 التمويل اإلسالمي وعمم االقتصاد الحديث 
ترى المؤلفة بأف التمويؿ اإلسالمي يدفع إلٍ إعادة النظر في مبدئيف أساسييف 

 يقوـ عمييما عمـ االقتصاد الحديث:
في تفاقـ  سببتت الممجازفة ألنيأداة باعتباره دور النقود ينبغي إلغاء : أوال

 أي مراعاة دوف مف معّينة فئةل منح امتيازات خالؿ مفاليوة بيف األغنياء والفقراء 
دور  اإلسالمي لتصورا ؛ بينما يحدّ االقتصادية والكفاءة بالمنافسة ترتبط اعتبارات

 .القيمة وقياس لمتبادؿ أداة وظائؼ في نقودلا
مثمما  االقتصاد كمجاؿ مستقؿ عف األخالقيات، إلٍ نظريُ  أف ينبغي ال :ثانيا

الثروة والرفاه ال ينبغي عزليما عف  الديف، وأف عف فصمو يمكف ال أف المجتمع
 (.282)ص بعض

ستناد إلى عبر اال لم يمكن بناء نظام اقتصادي بديل لمنظام الرأسمالي
 تحريم الربا فحسب

اـ اقتصادي بديؿ لمنظاـ نظتحريـ الربا لـ يؤدي إلٍ بمورة ترى المؤلفة بأف 
ر إليو االقتصادي ايتوافؽ إلٍ حد ما مع ما أشىو تحميؿ (. و 304الرأسمالي )ص
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حيث قاؿ بأف التركيز عمٍ حظر الفائدة فقط لتقديـ  (20)البمجيكي بوؿ جوريوف
أجزائو. والبد مف التنبو  محاولة إلزالة مف النظاـ جزء مف ليس إال مجرد" بديؿ،

زالة جزء منو عمؿ عديـ الفائدة بصفة شاممة بأف النظاـ يعمؿ وؼ س شيء وال ،وا 
 مثال عمٍ شكؿ سوؽ ،األطراؼ إعادة تجسدىا عمٍ الفائدة مف منطؽ يمنع

سوداء". ومما يعزز ىذا التحميؿ ما جرى في إيراف حيث أدى إعالف أسممة النظاـ 
فائدة لمقرض وصمت فييا نسبة الـ إلٍ بروز سوؽ سوداء 1983المالي في عاـ 
أندري مارتانز في ىذا الصدد:  االقتصادي الكندي قوؿي. (%20)إلٍ ما يقارب 

فاحشة وليس في صيغة فائدة الفائدة في ىذه الحالة ولكف عمٍ شكؿ فائدة  ترجع"
او  . وباإلستناد إلٍ أوليفيي ر  (21)بمعناىا التقميدي"

تشير المؤلفة إلٍ أف عبارة ، (22)
كانت تعني بالنسبة لمفاعميف األساسييف في إيراف معنييف:  "أسممة االقتصاد"

عادة تأميـ عمٍ عممية المقصود ىو التحفيز لمبعض، بالنسبة عمٍ  الثروة توزيع وا 
 الخاصة الممتمكات المقصود ىو حماية آلخريف، وبالنسبة لالشتراكية؛ أسممة شكؿ

 وقد أدى الصراع. لمرأسمالية أسممة عمٍ شكؿ لجني األرباح ديني إطار وتوفير
النظاـ الضريبي ألف  ،االيراني لالقتصاد سطحية أسممة إلٍ فىيتجااال يفىذ بيف

 فيستخدـ يُ  ظؿَّ  الفائدةسعر و  بقي عمٍ حالو، التأميف نظاـو  لـ يخضع لألسممة،
 .(302ص) الخارج مع المالية المعامالت
نطالًقا ا اإلسالمي االقتصاد منيجية في النظر إلعادة الحاجة كانت ىنا ومف

وىو تأصيؿ لـ تتنبو إليو المؤلفة.  ،مف قاعدة األصؿ في غير العبادات اإلباحة
أف ثقؿ المحرمات أقؿ بكثير مف ثقؿ المباحات، بالتعبير الرياضي مما يستمـز 

                                                                 

(20) Paul Jorion, Une constitutions pour l'économie, conférence présentée à la première école 

européenne d'été de l'Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie, 2009, p. 

9, http://www.ihest.fr/ IMG/article_PDF/article_a296.pdf 

(21) André Martens, La finance islamique: fondements, théorie et réalités, in L’Actualité 

économique, vol. 77, décembre 2001, p. 493. 

(22) Olivier Roy, L'échec de l'islam politique, Paris: Esprit – Seuil, 1992, p. 175. 

http://www.ihest.fr/
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بناء نظاـ اقتصادي،  ستحالةا (transitivity)ويستنتج منو مف خالؿ عالقة تعدي 
تؤكد األحكاـ التكميفية و . بداية عمٍ المحرماتعتماد باالي، أيا كاف مستنده المعرف
مساحة المباح والمباح، بأف  والمكروه والمحرَّـ والمندوب الخمسة، وىي الواجب

 .المحرمات مساحةتعدى بكثير ت
 المصارف اإلسالمية والمصارف التقميدية 

التقميدية يتمثؿ  ترى المؤلفة بأف الفرؽ بيف المصارؼ اإلسالمية والمصارؼ
 نقاط وىي: أساًسا في ثالث

 عمٍ استخداـ المشاركة في الربح والخسارة، اإلسالمية المصارؼ تشجيع: أوال
 .الماؿ لرأس روفِّ مُ  مجرد دور تمعب التقميدية المصارؼ أف حيف في

المضاربة، ) تمويؿ محددة ألساليب اإلسالمية : استخداـ المصارؼثانًيا
ألساليب تمويؿ تستخدـ في إطار محدود مف قبؿ  أو( المرابحة المشاركة،

 (.اإلجارة) المصارؼ التقميدية
 ومتاجرة، مشاركة مع عمالئيا بعالقةاإلسالمية  المصارؼ رتباطا: ثالثا

 دائف كما ىو الحاؿ في المصارؼ التقميدية. بعالقة وليس
أقؿ بكثير مف زاؿ يصيغ التمويؿ القائمة عمٍ المشاركة ال استخداـ  تشير أفو 

 نتباهالفًتا لالتطوًرا  عد  ب ضئيمة يُ نس، ولكف مجرد استخداميا ولو بالمطموب
 .يستحؽ االىتماـ والتشجيع

 المصارف اإلسالمية والمؤسسات المالية الُخمقيَّة والتضامنية 
ترى المؤلفة أنو عمٍ الرغـ مف أف المصارؼ اإلسالمية والمؤسسات المالية 

 ،الغربية ال تستند دائًما إلٍ نفس القيـ (ethical finance institutions)الُخمقيَّة 
 الممكف إيجاد بعض ة اقتصادية واجتماعية مختمفة، فمفوأنيا تعمؿ غالًبا في بيئ

 (:297أوجو التشابو بيف أىدافيا )ص
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  عمٍ مستوى المبادئ تدعو الشريعة اإلسالمية إلٍ العدالة االجتماعية
 .الُخمقيو الحاؿ في التمويؿ واإلنصاؼ مثمما ى

  ُساند المؤسسات المالية ذات الطابع الُخمقي المنظمات مف الناحية التطبيقية ت
في حيف أف المصارؼ اإلسالمية ال  (fair trade)المنصفة التي تدعو إلٍ التجارة 

 .(300-299)ص المعايير البيئية يأخذ بعيف االعتبار ُخمقيلتزاـ اتعمف أي 

  م6002اإلسالمية أمام األزمة المالية العالمية لعام المصارف 
ـ، ترى المؤلفة بأنو يمكف لمتمويؿ 2008أماـ األزمة المالية العالمية لعاـ 

سيـ في مكافحة أزمة الثقة بيف المصارؼ وأزمة الثقة بيف يُ أف  اإلسالمي
 وذلؾ ألربعة أسباب ىي: ،المصارؼ وعمالئيا

  ألف المخاطر  ،أكثر إلٍ فرز المشاريعإف المصارؼ اإلسالمية تميؿ
تستمثر غالًبا كما أنيا  ؛تكوف أكثر حضوًرا في نظاـ المشاركة في الربح والخسارة

 .مقارنة باالستثمارات التقميدية في مشاريع تقؿ فييا المخاطر

  إف المصارؼ اإلسالمية تعمؿ مع الُمنظِّـ(entrepreneurship)  ٍعم
األمواؿ وتعمؿ  ميا تتحمؿ مسؤولية ىامة في إدارةأساس عالقة شراكة، مما يجع

عمٍ تعظيـ الربحية االقتصادية بقدر اإلمكاف عمٍ نقيض المصارؼ التقميدية التي 
 ال تتحمؿ أي مسؤولية في مجاؿ االنتاج بعد موافقتيا عمٍ منح القرض لمُمنظِّـ.

 حقيقية، باإلضافة في العمؿ المصرفي اإلسالمي كؿ قرض يرتبط بأصوؿ 
التي يتـ مف خالليا  (securitization)إلٍ تحريـ الشريعة اإلسالمية لمتوريؽ 

 . التخمص مف مخاطر الديوف بتحويميا إلٍ أوراؽ مالية

  إف الشريعة اإلسالمية تحرِّـ المجازفة(speculation)  القائمة عمٍ البيع
-265)ص ستناًدا إلٍ مبدأ ال تبع ما ليس عندؾا (short selling)عمٍ المكشوؼ 

266). 
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لفة قوليا بأف "الحجج التي تؤكد عمٍ أف التمويؿ اإلسالمي يضمف المؤ وتختـ 
مف  تحقؽأكبر لمنظاـ المالي المعولـ ال يمكنيا أف تكوف صحيحة إال إذا  ااستقرارً 

ومف  ،قية في كافة مراحؿ عمميات التمويؿ اإلسالميالُخمجية االمتثاؿ لمجوانب 
اًنا إلٍ تقميد صيغ التمويؿ جية أخرى إذا لـ يكف التمويؿ اإلسالمي يميؿ أحي

 (.266" )صالتقميدي
 ي اإلسالميرفمعمل المصوني لنالتأطير القا 
 فإف اإلسالمية،التقميدية والمصارؼ  فييا المصارؼ تتعايش التي البمداف في
 اإلسالمية مصارؼال عمٍ يجب كاف إذا ما ىوي نظر المؤلفة، ف ،الرئيس السؤاؿ
 مصارؼال ىي عميو التي الطريقة بنفس النقدية السياسة أدوات مع ؼالتكي  

 .خاصة رقابة إجراءات عمٍ أف تحصؿ جب عميياي كاف إذا ما أو ،التقميدية
فالحصوؿ أو عدـ الحصوؿ عمٍ تشريع يتماشٍ مع طبيعة نشاط العمؿ المصرفي 

 افلمبمدُيشكؿ مسألة ىامة بيف المصارؼ اإلسالمية والسمطات النقدية  ،اإلسالمي
كما  التعامؿ مع المصارؼ يصعب ،المؤلفة نظر وجية مفو (. 254ص) ةالمضيف

 إعادة معدؿ تستخدـ ال"فالمصارؼ اإلسالمية . أنيا لو كانت مصارؼ تقميدية
وال توافؽ أصاًل  المركزي، لبنؾبنسبة ثابتة في تعامميا مع ا (rediscount) الخصـ

 كما ال تستخدـ سوؽ ما بيف المصارؼ ،ئتماف واالحتياطات الواجبةعمٍ تأطير اال
 (.254ص) "تمويؿال إلعادة
 خاتمة

إبراز دور  تسعٍ إلعادة اإلسالمي يندرج في حركة التمويؿ أف المؤلفة ترى
 اإلسالميةلممصارؼ  . وباالستناد إلٍ دراستيافضاء النضاؿ السياسي خارج التديف

كاف المغزى منيا استنتاج بعض الدروس التي  ،في أطروحة الدكتوراه تركيا في
 إف المصارؼ اإلسالمية: "بقولياتضيؼ  فرنسا، في اإلسالمي التمويؿ ستقباؿال

 ليس ، ولكفُخمقيببعد  متميزة في الفترة الراىنة كمصارؼ تعرض منتجات تظير
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 "الميبرالي الرأسمالي يؤدي إلٍ اإلعراض عف النظاـ بديالً  تمويالً  باعتبارىا
أو فصؿ التمويؿ ومقتضٍ ذلؾ، نفي النظاـ االقتصادي اإلسالمي (. 294ص)

والمسؤوؿ  الُخمقيوبفضؿ البعديف  عمـ االقتصاد اإلسالمي.اإلسالمي عف رحـ 
التفكير في  إعادة في أف يساىـ ، في نظرىا،اجتماعًيا، يمكف لمتمويؿ اإلسالمي

المالية  وقد دفعت األزمة. اإلسالمي البحت إلٍ أبعد مف النطاؽ التمويؿدور 
 الرأسمالية إلٍ ضرورة تخميؽ الحقيقي االقتصاد التي أحدثتيا إلٍ والعدوى العالمية
 اإلسالمي التمويؿ بيف عمٍ التقاربات المشيودة وينبغي. ممارساتياوضبط 
 األخالقيات مف مزيد إدخاؿ إلعادة الطريؽ أف ُتميِّد اجتماعيا المسؤوؿ والتمويؿ

 (.316ص) االقتصادي المجاؿ في واإلنصاؼ

 رئيسة مالحظات
   (10" )صالفراغ ةقمنط" الصدر باقر محمد  ٍإل إستناًدا المؤلفة تذكر 
 عند والثابت. أمر كولي وىديو كوحي( ) النبي ىدي بيف التفريؽ عمٍ تقوـ التي
 خصو ما إال شيء، كؿ في االتباع واجب( ) ىديو يروف أنيـ اإلسالـ أئمة

 .  خصوصياتو مف أنو الدليؿ عميو قاـ أو وأفعاؿ خمقية صفات مف الدليؿ

 (10)ص إف قوؿ المؤلفة بأف فيـ النصوص الشرعية يقوـ عمٍ االجتياد 
 يستمـز أمر تحقيؽ في الجيد بذؿ ىو فاالجتياد لغة بعض التوضيح. يتطمب
 مف العممية الشرعية األحكاـ ستنباطا في الجيد بذؿ ىو االصطالح وفي. مشقة
فقياء األساس فيو ىو الرجوع إلٍ أقواؿ ف التفصيمية. أما فيـ النصوص، أدلتيا
 .إلٍ يـو الديف بإحساف اتبعوىـ والذيف والتابعيف الصحابة األولييف مف السمؼ

  بأف النبي  الرأي القائؿإف()  ُلقولو مناؼر آيات الربا فسِّ توفي قبؿ أف ي 
 چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ : تعالٍ

 . والقوؿ الراجح في المسألة بعد النظر والتحقيؽ أف الربا مف الكميات[3المائدة: ]
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. ومما يؤكد ىذا األمر (23)يمكف حصرىا زماًنا ومكاًنا التي يدخؿ فييا جزئيات ال
، الفائز بجائزة نوبؿ في Maurice Allais ما كتبو االقتصادي الفرنسي موريس آلي

 كبار إف" :" بقولوـ، في مقدمة كتابو "االقتصاد والفائدة1988االقتصاد في عاـ 
 Von بافرؾ بوىـ فوف األولٍ المرتبة في منيـ ونذكر االقتصاد، عمـ في المفكريف

Boehm-Bawerk، يرفينغ  John كينز ماينر وجوف ،Irving Fisher فيشر وا 

Maynard Keynes، رغـ أنو إال. الفائدة مشكمة حؿ قرنيف مف أكثر منذ حاولوا 
 وأف األذىاف، في يزاؿ ما القمؽ أف نالحظ أف عمينا المستعممة، األساليب تبايف
 التي والصعوبات. قاطعاً  فرضاً  نفسيا تفرض أف مف تتمكف لـ النظريات مف واحدة

 تحميميا في العمؽ ازدياد مع االزدياد في آخذة تزؿ لـ الفائدة مشكمة تطرحيا
 أعوص مف واحدة ريب بال تشكؿ الواقع في الفائدة مشكمة إف]...[.  ودراستيا

ف االقتصاد، عمـ في المشكالت  حميا فعمٍ. قطعاً  وأساسية مفيدة دراستيا وا 
 التي العممية التدابير ومعرفة مجممو في االقتصاد فيـ الحقيقة في يتوقؼ النيائي
 .(24)"وعقالنية رشيدة سياسة كؿ في اتخاذىا يجب

  وقعت المؤلفة في فخ استخداـ مصطمح المصارؼ اإلسالمية في زمف لـ
المسمؾ أرادت أف تبيف بأف أصؿ  بناء عمٍ ىذا .(anachronism)يظير فيو بعد 
 في () بعمؿ النبي واستشيادىا سالمية يرجع إلٍ بداية اإلسالـ.المصرفية اإل

 المتأني بعد الفحصيتنافٍ  (100)ص مضاربةرضي اهلل عنيا  خديجة تجارة
مف العقود التي استخدميا العرب ألف المضاربة  مع ما تريد بيانو، المنيجي والتفكير

                                                                 

أحمد بموافي وعبدالرزاؽ بمعباس، سياسة معدؿ الفائدة الصفري ومبدأ إلغاء الربا في االقتصاد ( 23)
 .42ـ(، ص2010ىػ )1431، 2، ع62م، دراسات اقتصادية إسالميةاإلسالمي، 

، مصرؼ التنمية اإلسالمي أو محاولة في الربا والفائدة والبنؾالمصري، يونس رفيؽ ( 24)
 .64-63ـ، ص ص.: 1978بيروت: مؤسسة الرسالة، 
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في العصور اإلسالمية بالمضاربة اإلسالمية.  اإلسالـ ولـ يسميا الفقياءقبؿ مجيء 
نما ارتباطو ف  بالمضموفالوثيؽ ميس الشكؿ وحده ىو الذي يحدد إسالمية الشيء، وا 

ضطراب في عؿ ما ُيبيِّف ىذا االول .ومقاصدىا اإلسالميةأحكاـ الشريعة في ضوء 
المصارؼ اإلسالمية "قوليا مف جية بأف المؤلفة لنشأة المصارؼ اإلسالمية تحميؿ 

" مجيئوىي تتويج لعممية طويمة ترجع إلٍ بداية اإلسالـ وحتٍ إلٍ قروف قبؿ 
"المصرفية اإلسالمية ىي نتيجة لمحاولة تكييؼ (؛ ومف جية أخرى بأف 100)ص

 .(304المعايير القرآنية مع الممارسة المصرفية الحديثة" )ص

  ًمفكرة الرائجة القائمة بأف ظيور المصرفية اإلسالمية ترجع إلٍ ا لخالف
دوف تثبت أو رجوع إلٍ مصادر  أربعينيات القرف العشريف والتي تبنتيا المؤلفة

نشاء مصرؼ يعمؿ وفؽ قواعد الفقو اإلسالمي قد سبقت ىذه فإف فكرة إ ،موثوقة
في  مثؿ ىذا األمرالشيخ إبراىيـ أبو اليقظاف إلٍ  االفترة، فعمٍ سبيؿ المثاؿ دع

بعد اإلشارة يقوؿ ـ. 1928يونيو  29ىػ الموافؽ 1347محـر  11 في كتبيامقالة 
 حصر أو بالربا االقتراضإما  ،خياريف أصبحوا بيف المسمميف األعماؿ أف رجاؿإلٍ 

لمدوؿ  االقتصادية التبعية تكريس وبالتالي ،الصغيرة المشاريع في االقتصادي نشاطيـ
 بفتح األمة متنوري بعض يقـو أف ىوالمشكمة  ليذه الحؿ وجو : "إفاألوروبية
 ويسير اإلسالمي الفقو في المقررة اإلسالمية القواعد عمٍ يؤسس أىمي مصرؼ
 .(25)"المسمميف مف ثرياءاأل أمواؿ برؤوس العصرية البنوؾ بأساليب

  إف المذىب الحنبمي ال يدعو إلٍ التواكؿ وىذا عمٍ نقيض ما أشارت إليو
 والصناعة التجارة عمٍ عمٍ ذلؾ رسالة "الحث ومف أىـ األدلة(. 62المؤلفة )ص

ذلؾ"  في عمييـ والحجة العمؿ ترؾ في التوكؿ يدعي مف عمٍ واإلنكار والعمؿ

                                                                 

 ـ.1928يونيو  29، وادي ميزابإبراىيـ أبو اليقظاف، حاجة الجزائر إلٍ مصرؼ أىمي، ( 25)
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في القرف الرابع اليجري. ( ىػ311-ىػ235)التي ألفيا أبو بكر الخالؿ الحنبمي 
وىذا يستمـز ترجمة ىذه الرسالة إلٍ الفرنسية واإلنجميزية حتٍ يتسنٍ لمباحثيف مف 

  غير الناطقيف بالعربية أف يطمعوا عمييا.

 مالحظات ثانوية
 " خيار" بدال مف "المحير"الينبغي استخداـ كممة (muhayyer) (.37)ص 

  إف الذي أسس بنؾ البركة ىو الشيخ صالح كامؿ وليس الممؾ فيد
 (.111)ص

  سـ "أحمد النجار" بدال مف "أحمد الناج" اينبغي استخداـ(al-Nagg) 
 (.107)ص

  "ينبغي استخداـ عبارة "ميت غمر" بدال مف "ميت غـ(Mit Gham) 
 (.107)ص

 عممية الكتاب الذي ُيشكِّؿ إضافةإف ىذه المالحظات ال تُقمِّؿ مف أىمية 
الناطقيف بالفرنسية خاصة، السيما أنو  مكتبةلمكتبة االقتصاد اإلسالمي عامة، و 

تندر فييا الكتابات عف التمويؿ اإلسالمي بالمغة الفرنسية تكاد نشر في مرحمة 
 .(26)مقارنة باإلنجميزية

  

                                                                 

جامعة الممك مجمة عبدالرزاؽ بمعباس، عرض كتاب التمويؿ اإلسالمي: حؿ لألزمة؟، ( 26)
 .116-101ىػ، ص ص: 1433، 1، العدد 25، المجمد عبدالعزيز: االقتصاد اإلسالمي
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