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جملة �سهرية (اإلكرتونية) ف�سلية (مطب�عة) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

هدية العدد

دور املراأة امل�صلمة يف اإدارة اقت�صاد
املنزل الإ�صالمي
مقا�صد ال�رشيعة من حفظ املال اإىل التنمية
القت�صادية الإمام ابن عا�صور منوذجا
النظام املايل الإ�صالمي والأزمة املالية العاملية
التورق كما جتريه امل�صارف الإ�صالمية

الر�ضد االقت�ضادي فري�ضة

الر�سد القت�سادي يف �سريعتنا الإ�سالمية املطهرة يتطلب اتخاذ القرارات القت�سادية التي تاأخذ
يف العتبار األ ن�ستدين بالربا؟ لقد ح ّرم اهلل علينا الربا ،واعتربه من اخلبائث ،و�سدد يف حترميه
بل حاربه ،وحارب اأهله ،وت�عدهم بتخبط ال�سيطان لهم يق�ل امل�ىل عز وجل :ا َّلذِ ينَ َياأْ ُك ُل�نَ ال ِّر َبا
�م ا َّلذِ ي َيت ََخ َّب ُط ُه َّ
ال�س ْي َطانُ ِمنَ ْ َامل ِّ�س البقرة ،275 :وقد يك�ن من �س�ر التخبط
َل َي ُق� ُم�نَ اإِ َّل َك َما َي ُق ُ
ف�سره اأحد القت�ساديني ،وي�سري اإىل ذلك
يف احلياة الدنيا ،ما يعي�سه العامل من ت�سخم نقدي كما ّ
القت�سادي الغربي املعروف (فريدمان) الذي عزا ال�سل�ك الطائ�س لالقت�ساد الأمريكي يف بداية
ثمانينيات القرن املا�سي اإىل تذبذب اأ�سعار الفائدة (The yo-yo US Economy، Newsweek
 .)15 Feb 1982. P. 4األي�س يف ذلك ما يدفع اإىل الر�سد القت�سادي كي جننب اأوطاننا التخبط
القت�سادي الذي تعي�س فيه ب�سبب الربا؟
ول�سك اأن ت�ظيف اأم�ال الأمة يف �سيغ رب�ية تدعم امل�ؤ�س�سات املالية الدولية الغربية تكتنفه خماطر
عظيمة ،اأقلها اأن ذلك يعر�س اأم�الها للمحق ،اأمل ُمتحق بع�س الأم�ال اإثر الأزمة املالية العاملية
الأخرية؟ ملاذا ل يدعم متخذو القرار ال�ستثماري ح�ستهم يف م�ؤ�س�سات مالية اإ�سالمية �سهدت
لها ت�سنيفاتها العاملية بال�سالمة والق�ة مثل البنك الإ�سالمي للتنمية ،الذي اأعطي اأعلى درجات
الت�سنيف يف ال�سن�ات الأخرية ،علم ًا اأنه يندر اأن تُ�س ِّنف �سركات الت�سنيف دولة اأو م�ؤ�س�سة بهذه
الدرجة! وقد اأثبتت تلك امل�ؤ�س�سات جدارتها على م�ست�ى ا�ستثمار اأم�الها ،اإىل جانب م�ساعدتها
للدول واملجتمعات ،وحتى للقطاع اخلا�س اأي�س ًا ،اإ�سافة مل�ساهماتها الجتماعية التي ق ّل نظريها من
م�ؤ�س�سة مالية ،فاأيهما اأحق باأن تُ�ستثمر الأم�ال فيه؟
ً
اإن امل�ؤ�س�سات املالية الغربية املقر�سة تفر�س �سروطا عديدة على امل�ستدينني منها ،وتن�سر الدَ ْين
بني الدول ،فتزيد من املخاطر الئتمانية ،وت�ستغل ف�ائدها الرب�ية حال ال�سعفاء الالجئني اإليها
لتم�يلهم ،كما ُجترب �سيا�ساتها يف بع�س الأحيان الدول امل�ستفيدة على فر�س ال�سرائب ف�س ًال عما ه�
م�ج�د منها ،مما يزيد تكاليفهم الإنتاجية فريفع اأ�سعار اإنتاجها ،ويقلل فر�سها التناف�سية.
ومن جهة اأخرى ،يجب على من يزيدون ح�س�سهم يف امل�ؤ�س�سات املالية املقر�سة ،اأن يفر�س�ا
�سروطا ،تخفف من وطاأة هذه امل�ؤ�س�سات على الدول الفقرية ،وتقرتب من �س�ر العدل املن�س�د عامليا.
ُيقال عن حال الذين طلب�ا ال�ستدانة باأنهم اأ�سحاب عجز ،بينما ُيقال عن حال الق�م امل�دعني باأنهم
اأ�سحاب فائ�س ،واأما م�ؤ�س�سات الإقرا�س فما هي اإل (مدير �سندوق) بني الفئتني .واإ�سالمنا مل يعجز
عن اإيجاد الأدوات واملنتجات التي حتقق هذه ال��ساطة مثل ال�سك�ك كم�سدر للتم�يل؟ فبها تتحقق
امل�سلحة وت�ستفيد فئتا العجز والفائ�س مع ًا .وملاذا ل تت�جه دول الفائ�س ل�سيغ التم�يل الإ�سالمي
عرب امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية اأو حتى الغربية التي تق�م بتقدمي خدمات م�سرفية اإ�سالمية ولديها
هيئات �سرعية ت�ستفتيها يف �سرعية هذه اخلدمات؟
اإن الأيام دو ٌل ،وعلينا ا�ستغالل ال�قت لأننا م�ق�ف�ن وعنه حما�سب�ن .واإن العامل �سهد على مناعة
وق�ة �سيغ التم�يل الإ�سالمي ،فتبنتها دول وم�ؤ�س�سات مالية ،وطبق�ها ب�سكل عملي ،رغم بع�س
التحفظات ،وتبنتها مراكز بحث وجامعات عاملية من الناحية الفكرية اأي�س ًا.
و�سلى اهلل على نبينا حممد القائل :األ هل بلغت ،اللهم فا�سهد ،األ هل بلغت ،اللهم فا�سهد.
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