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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

�صوابط واأدوات جتاوب املوؤ�ص�صات املالية
االإ�صالمية مع امل�صتجدات االجتماعية
التوجيهات النبوية
ومعامل الرحمة يف االقت�صاد واملعامالت
اأ�صباب واآثار دخول احليل الفقهية
على امل�رصفية االإ�صالمية
�صيغة امل�صاربة ال�رصعية ودورها يف متويل
التنمية املحلية

منتجات احلالل كمعزز ل�سالمة الغذاء
وبدي ٌل عن ف�سائح ف�ساده
تطالب منظمة التجارة العاملية دولها الأع�ساء مبحاربة الغ�س ،كما تعتقد الدول املن�سمة اإليها اأن
ان�سمامها اإىل منظمة التجارة �سيقلل من حالت الغ�س التجاري .لكن حجم الغ�س التجاري بلغ (-5
ً )%10
�سن�يا من حجم التداول التجاري العاملي ما قيمته ( )780مليار دولر ،بينما ميثل حجم الغ�س
التجاري يف الدول العربية ( )50مليار دولر ما ن�سبته  %6.4من حجم الغ�س التجاري ً
عامليا .منها ()7
مليارات دولر يف منطقة اخلليج ( )4مليارات منها ُت�ستهلك يف ال�س�ق ال�سع�دي.
اإن غ�س الطعام قدمي قدم الإن�سان ،وقد تتالت الف�سائح يف الآونة اخلرية يف اأغلب دول العامل وملختلف
اأن�اع الأغذية ،فف�سيحة حل�م اخلي�ل التي ح�سلت م�ؤخر ًا �سملت ايرلندا وبريطانيا وفرن�سا وه�لندا
و�س�ي�سرا واأملانيا ول�ك�سمب�رج وبلغاريا ،وكذلك ف�سيحة احت�اء منتجات الالزانيا وال�سباكيتي على
 %100-%30من حل�م الأح�سنة .اإ�سافة اإىل ف�سائح حقن الأح�سنة باأدوية ومن�سطات ت�سكل خطرا
ج�سيما على ال�سحة الب�سرية .كما �سحبت �سركة �س�يدية  6000كعكة بال�س�ك�لته املل�ثة من  23دولة
وكانت ال�سني قد اأتلفت منها  1800قطعة .و�سبق ذلك عث�ر هيئة مراقبة الأغذية الرنويجية على
حلم اخلنزير بن�سبة  %60يف حلم ي�ستعمل يف البيتزا يف حني اأنه م�سنف على اأنه حلم بقر .وكذلك
ً
كيمائيا .وقد ظهرت
ف�سائح الكعك املطه� على البخار يف �سنغهاي والذي احت�ى م�اد ًا حافظة حمظ�رة
ف�سائح منتجات اللنب املل�ثة مبادة كيميائية �سامة ،وف�سائح الزيت املعاد اإنتاجه من ف�سالت الطعام
يف املطاعم ال�سينية والذي يُ�س�ق لإعادة ا�ستخدامه كزيت للطهي من جانب امل�ستغلني .وقد �سبق ذلك
مر�س جن�ن البقر عام  1986يف بريطانيا واأنفل�نزا الطي�ر واخلنازير والقائمة تط�ل .ومما لبد ق�له
اأن جن�ن البقر كان �سببه اإطعام املا�سية م�اد ًا مل�ثة مك�نة من خراف نافقة فرمها املزارع�ن وخلط�ها
بعلف املا�سية بخالف الفطرة التي فطر اهلل عليها خمل�قاته.
وطالت ف�سائح الأغذية الفا�سدة دول اخلليج كالدجاج امل�ساب بال�سامل�نيال ،والأ�سماك املنتهية
ال�سالحية ،واللحم غري ال�سالح لال�ستخدام الآدمي ،واكت�ساف مك�نات حلم اخلنزير و�سحمه يف
بع�س ال�سلع .اإ�سافة اإىل ف�سائح منتجات الألبان واحلليب ولنب الزبادي واجلالتني وحل�م احلمري
والكالب والقطط و�سحنات اللح�م الفا�سدة يف بالد عربية اأخرى .بل طال الف�ساد امل�ساعدات التي
قدمت لالجئني ال�س�ريني يف الأردن حيث وزعت منذ اأيام اأغذية فا�سدة عليهم ،وكاأن م�ساب النا�س
واآلمهم ل يكفيهم.
ً
ي�ستنتج مما �سبق اأن ق�سية الغ�س عم�ما وغ�س الطعام وف�ساده هي ق�سية �سل�ك� ،س�اء اأكان �سل�ك فرد
اأم �سل�ك منظمات اأو حتى �سل�ك دول ،ف�ساحب الطعام يف حديث ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ه�
فرد ،ويف ف�سائح ال�سني الغذائية كان الغ�س م�سدره �سبكات منظمة حيث ُفككت � 60سبكة كربى غري
�سرعية ،واعتقل اأكرث من  700م�ستبه به ،وراأى وزير البيئة الربيطاين اأنه ثمة (م�ؤامرة اإجرامية دولية)
وراء تفاقم ف�سيحة حل�م اخلي�ل .ويُعد انخراط �سال�سل مطاعم �سهرية كان الغ�س قد ح�سل فيها،
والتي تتاألف من اأكرث من ً 630
فرعا يف اخلليج ،ه� دليل على اأن غ�س الطعام �سار َ
�سل�ك جماعات،
وخمططً ،
ٌ
وه� ٌ
وغالبا ما ت�سرتك فيه ع�سابات منظمة تاأخذ من بع�س املرافئ واملعابر
مدرو�س
�سل�ك
ٌ
أ�سا�سيا لعملها ،وت�سرتك فيها بع�س خمتربات الفح�س ا ً
ومنطلقا ا ً
ً
أي�سا.
احلدودية م�ستند ًا
لذلك فاإن ف�ساد الطعام الآدمي وغري الآدمي اإمنا ه� �سل�ك مبني على غ�س يق�م به اأ�سخا�س فا�سدون
طماع�ن منحرف�ن لي�س لديهم رادع اأخالقي ولبد من ردعهم بق�ة ال�سلطان وحجرهم ب��سفهم �سفهاء
اأجرم�ا بحق جميع الكائنات احلية .فاآثار غ�س الطعام هي اآثار م�ؤذية لالقت�ساد العاملي ككل لأنها
ت�ساعد يف زيادة حجم فج�ة الأمن الغذائي العاملي ،فاأكرث من  868ملي�ن �سخ�س من �سكان العامل

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

يعي�س�ن يف ج�ع مزمن (اإح�سائيات ح�سب م�قع الفاو) ،بل اإن طف ًال مي�ت كل خم�س ث�اين من اجل�ع ،وتطال الآثار ال�سيئة
اأذية الأفراد والقت�ساد الكلي على حد �س�اء ،فغ�س املنتجات م�ؤداه انخفا�س �سادرات الدولة التي ح�سل الغ�س يف منتجاتها،
اإ�سافة لزعزعة ثقة امل�ستهلكني بتلك املنتجات ،فامل�ستهلك الأوربي مث ًال مل يعد يثق بال�جبات �سبه اجلاهزة ذات املن�ساأ الأوربي،
كما �سعفت ثقته باأجهزة رقابة الأغذية الأوربية ا ً
أي�سا.
ي�سبب ذلك اأزمة خانقة يف قطاعات �سناعة الأغذية ،وتن�سحب الأزمة على تراجع قطاع ال�سياحة ،وتهتز �سمعة اجل�دة يف
البالد املنتجة للمنتجات املغ�س��سة .يُ�ساف اإىل ذلك حتمل تكاليف التخل�س من جميع املنتجات امل�سك�ك فيها ،اإل اأن اخل�سارة
الأكرب التي ل ميكن جتاوزها هي خ�سارة النا�س مب�تهم وخ�سارة �سحتهم ،وهذه تزيد اأعباء التكاليف الجتماعية ،وتزيد
خ�سارة الطاقات الب�سرية املنتجة.
وبناء على ما �سبق ،ت�ستند حل�ل مكافحة اإف�ساد الطعام مبكافحة املف�سدين اأنف�سهم ،وتبداأ تلك احلل�ل بالن�سبة للمجتمع
الإ�سالمي بال�ق�ع يف حتذير عظيم ،فالتحذير من غ�س الطعام يُخرج امل�سلم من دينه ،وهذا اأمر خطري الأثر على امل�سلم،
َّ ُ
طعام ،فاأدخ َل ي َد ُه فيها ،فنالت اأ�ساب ُع ُه ً
للحديث :م ّر َ
بلالَ .
فقال :ما هذا يا �ساحبَ
ر�س�ل َّ ِ
اهلل �س َّلى اهلل علي ِه و�س َّلمَ على ُ�سرب ِة ٍ
َ
ّ
َ
ّ
َّ
اهلل! َ
ال�سما ُء يا َ
عام؟ َ
قال اأفال جعل َت ُه َ
فلي�س م ِّني (�سحيح م�سلم:
عام كي يرا ُه ال َّن ُ
ا�س؟ من َغ َّ�س َ
قال :اأ�سابَت ُه َّ
ر�س�ل ِ
ف�ق الط ِ
الط ِ
 .)102ويف رواية لأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال :من غ�س فلي�س منا (ال�سي�طي،)8879 :
ً
(مطلقا) ُخمر ٌج للم�سلم عن ِم ّلة الإ�سالم كلها.
وبهذا يك�ن اأي غ�س
ً
ً
وت�ستند عمليات مكافحة الغ�س عم�ما وغ�س الأطعمة خ�س��سا على م�ست�يات عديدة تبد أا برتبية ال�سل�ك الب�سري ،وتق�مي
املنحرف منه ،ثم باإيجاد بدائل فعالة.
 .1تربية ال�سل�ك :وهي تربية تك�ن منذ ال�سغر لأن من ن�ساأ وترعرع على الف�ساد ي�سعب اإ�سالحه بعد ذلك بغري و�سائل
�سياأتي ذكرها لحقا حيث العق�بات الرادعة لتق�مي ال�سل�ك ،يق�ل الدكت�ر القر�ساوي" :اأن ل تع�ّد النف�س ما متيل به
ال�سداد فاإن ذلك اأه�ن من اأن ُتدرّب على الف�ساد ثم يُجتهد يف
اإىل ال�سره ثم ي�سعب تداركها فتع�ّد من اأول الأمر على َ
اإعادتها اإىل الإ�سالح" .اإن الرتبية ال�سحيحة ت�ساعد يف ت�سحيح ما ف�سد من ال�سل�ك بتكاليف ووقت اأقل ،خا�سة اأن
امل�سلم يُفرت�س فيه اأنه و ّقاف عند حدود اهلل وملتزم بها.
اإن ت�سليط ال�س�ء على الرتبية ال�سحيحة اأم ٌر ها ٌم وحي�يٌ  ،فالفرد ل غنى عنه ،وامل�ؤ�س�سات مهما كربت (كحالة الحتاد
الأوروبي) قد تك�ن غري ملتزمة بتنفيذ الق�اعد التي ت�سعها اأو اأنها غافلة عما يح�سل ،فقد وُ�سعت عالمات ت�ؤكد اأن
(منتجات معينة) مُ�سنعة يف الحتاد الأوروبي ل�سمان �سالمتها من الناحية ال�سحية ،لكن ف�سيحة حل�م البقر التي د ُّ�س
فيها حلم احل�سان اأثبتت عدم فعالية الرقابة اجلماعية دون الفرد ذاته ،فاجلماعة تتاألف اأ�سال من الأفراد اأنف�سهم.
ويت�سمن تربية ال�سل�ك اإر�ساء ق�اعد ناظمة حتدد خيارات الأفراد ،ومنها اللج�ء اإىل:
 tو�سائل ال�قاية الطبيعية :وت�سمل الع�دة اإىل الغذاء الطبيعي وحت�سري الأغذية يف املنزل ،واحلر�س على
النظافة لق�له �سلى اهلل عليه و�سلم :النظافة تدع� اإىل الإميان (ال�سي�طي ،)3267 :وفح�س الأغذية والتنبه
ً
دوما اإىل �سالمة ما يُ�سرتى وما يتم اختياره منها.
 tو�سائل الرقابة الإدارية :وت�سمل رقابة الأ�س�اق كفعل ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث ال�سابق
وفعل اخللفاء ممن جاء بعده ،و�س�ل اإىل تنظيم الرقابة وجعلها جزءا من عمل احلك�مات كما فعل الفاروق
ر�سي اهلل عنه .فالأ�سل اأن تتمتع الأ�س�اق بال�سفافية والتنظيم لتاأمني ظروف مناف�سة حقيقية .ويُعترب �سن
الق�انني اجلديدة بغية وقف م�جة ف�سائح الأغذية الفا�سدة و�سيل ًة لزم ًة ،كما فعلت ال�سني.
 .2تق�مي ال�سل�ك ،وذلك من خالل اإجراءات تنظيمية وعق�بات رادعة ،ومنها:
 tت�حيد جه�د وعمل ال�سلطات الرقابية بني الأجهزة احلك�مية لأن عدم كفاءة طرق التفتي�س ُت�س ّيع اجله�د
ً
منظما ،فالدول
و ُتفرقها .وين�سح باإ�سراك ال�سلطات الإقليمية ملجابهة اأعمال الغ�س بعد اأن �سار الغ�س عم ًال
الأوربية تق�م بالتعاون ً
معا عرب ال�سرطة الأوربية (الي�روب�ل) لفهم املالب�سات وتتبع اجلرائم ال�اقعة اأو
التي قد تقع.
 tف�سح ال�سركات املنتجة وامل�زعة واإنزال العق�بة فيها كما ح�سل يف اأوروبا ،وعدم اإتباع �سيا�سة النعامة بد�س
الراأ�س يف الرتاب ،فالغ�س �سرر عام قبل اأن يك�ن �سرر ًا ً
خا�سا ،والعق�بة يجب اأن تطال جميع الفاعلني

ُ
ال�سريف،
املت�رطني لق�له �سلى اهلل عليه و�سلم :اإمنا اأهلك الذين مَن قبلكم ،اأنهم كان�ا اإذا �سرق فيهم
ُ
حممد
ترك�ه .واإذا �سرق فيهم
بيده! ل� اأنَّ فاطم َة بنتَ
ٍ
ال�سعيف ،اأقام�ا عليه احلدَّ .واإين ،والذي نف�سي ِ
�سرقت لقطعتُ يدَها (�سحيح م�سلم .)1688 :ويعترب من العق�بات الرادعة و�سع لئحة �س�داء باملنتجني
وامل�زعني كم�ؤ�س�سات وكاأفراد �سمن تلك امل�ؤ�س�سات ملنعهم من ت�سكيلهم م�ؤ�س�سات جديدة باأ�سماء
اأخرى .وتلعب غرف التجارة وال�سناعة دورا مهما يف الت�عية ورقابة الغ�س واإنزال العق�بات باأع�سائها.
 tاإ�سراك منظمات املجتمع املدين ملراقبة �سالمة الأغذية ،كحماية امل�ستهلكني ومنظمات اخل�سر .وقيامها
باإقامة الدعاوى القان�نية ،اأ�س�ة مبا فعلته الهيئة الرنويجية برفع دع�ى �سد منتج اللحم امل�سنع بعد
العث�ر على كميات من حلم اخلنزير يف منتجات دمغت بخامت "حالل" لدى باعة "الكباب" .ويعترب
�سالح مقاطعة اأي منتج حت�م ح�له ال�سك�ك وملدد ط�يلة ً
ملحقا خل�سائر مالية هامة بكل الأطراف
امل�س�ؤولة عن الف�ساد والغ�س .ولبد من مراعاة عدم ال�سماح للمنتجني ومعدّي الأغذية بالإ�سراف على
عمليات املراقبة ً
نهائيا ،فما ح�سل يف الحتاد الأوروبي ثبت خط�ؤه حيث ل ميكن لطرف ينبغي اأن يراقب
عمله اأن يت�ىل املراقبة بنف�سه.
 tاإجبار املت�سببني ب�سحب الب�ساعة من ال�س�ق وحتميلهم التكاليف املبا�سرة وغري املبا�سرة الناجتة عن
اأعمال الغ�س التي قام�ا بها .وبنف�س ال�قت ت�عية امل�ستهلكني ب�سرورة اإعادة املنتجات الفا�سدة اإىل
امل�ردين كاإجراء احرتازي كما ح�سل يف فرن�سا.
 .3دعم منتجات (احلالل) ،اإن اإجناح م�سرية القت�ساد الإ�سالمي تك�ن من خالل دعم مك�ناته ،وقد انت�سرت منتجات
(احلالل) و�سارت ماركة معروفة يف �ستى اأ�سقاع الأر�س ،بل اإن من غري امل�سلمني من يبحث�ن عن منتجات حتمل
هذه العالمة ،وتنت�سر هذه العالمة على لفتات كثري من املحالت م�سرية للمنتجات امل�افقة لل�سريعة الإ�سالمية ،وقد
�سار لهذه العالمة معار�س عاملية ج�الة يق�سدها النا�س.
لكن وحيث اأن الغ�س و�سل اإىل منتجات (احلالل) حيث اأعلنت ال�سلطات الربيطانية م�ؤخر ًا العث�ر على بقايا خنزير يف
نقانق دجاج م�سنفة (حالل) يف مطاعم املدار�س يف و�ستمن�سرت بلندن ،وكان قد �سبقها ف�سائح الأغذية (احلالل) يف
اإحدى الدول العربية حيث اكت�سف احت�اء اأغذية على حلم اخلنزير اآتية من الرنويج.
وكانت جملتنا جملة القت�ساد الإ�سالمي العاملية قد بادرت بالإعالن عن نيتها بالرتويج للمنتجات (احلالل) ،وكذلك
لل�سركات الإ�سالمية النقية وللمختلطة منها ،ا ً
إميانا منها بعاملية عالمة (احلالل) و�سرورة دعم ت�س�يقها بدعم ال�سركات
املنتجة مع الدع�ة لإيجاد ال�س�ابط الكافية ل�سمان ج�دتها �س�اء اأكان من خالل غرف التجارة العربية والإ�سالمية اأم
من خالل دعم �سركات مراقبة اجل�دة لرتويج هذه العالمة ح�سب املعايري الإ�سالمية .وحيث اأنه ي�جد يف البالد العربية
والإ�سالمية العديد من منتجي الأغذية ال�سليمة وامل�افقة لل�سريعة الإ�سالمية ،والتي ينق�سها الت�عية والإر�ساد ،فاإن ت�حيد
اجتاهاتها لرتويجها حتت تلك العالمة اأم ٌر مُ�ساعد على دعمها ً
عامليا.
اإن ال�قت منا�سب جد ًا ل�ستهداف الأ�س�اق العاملية مبنتجات اإ�سالمية حتمل عالمة (احلالل) يف ظل ازدياد ف�سائح ف�ساد
الأغذية وغ�سها ح�ل العامل دون ا�ستثناء .فمنتجات (احلالل) هي منتجات تنتمي لدائرة �س�ق املنتجات الطيبة التي تخل�
من املحرمات ،ومن ذلك :الغ�س والتزوير والكذب ،واخلل ّ� من مك�نات اخلمر واخلنزير وامليتة وحلم الكلب وحلم احلمار
وما �سابه من حمظ�رات حظرتها �سريعة الإ�سالم ،ف�س ًال عن الذبح بالطريقة الإ�سالمية تلك الطريقة التي ثبت �سحتها
ومالءمتها للح�م القابلة لال�ستهالك الآدمي.
ً
ومما يُ�سار اإليه اأن ف�سائح �سالمة الدواء وف�ساده ل تقل �ساأنا عن ف�سائح �سالمة الغذاء وف�ساده ،والفارق بينهما اأن الثاين
�سببا لتجاوز اآثاره ،لذلك ناأمل ا ً
م�سبب ،بينما الأول معزز لل�سرر يف ال�قت الذي يجب اأن يك�ن ً
أي�سا اأن حتمل منتجات
الأدوية عالمة (احلالل) م�ستقب ًال.
ويجب األ يغيب عن بال اأ�سحاب الأم�ال ،وهم فئة املنتجني ومالك امل�سانع واملعامل ،ال�س�ؤال الثالث( ،وعن ماله من اأين
اكت�سبه وفيم اأنفقه؟) ،كما ل يجب اأن يغيب عن بال امل�ستهلكني وهم كل النا�س فاجلميع م�ستهلك�ن ،ال�س�ؤال الرابع( :عن
ج�سمه فيم اأباله؟) حيث ل يج�ز اأن يُغذى هذا اجل�سم اإل باحلالل حتى ل يفنيه �ساحبه اإل فيما ير�سي اهلل تعاىل .يق�ل
ال�سادق امل�سدوق �سلى اهلل عليه و�سلم :ل تزول قدما عبد حتى يُ�ساأل اأربع :عن عمره فيم اأفناه؟ وعن علمه ما فعل فيه؟
وعن ماله من اأين اكت�سبه و فيم اأنفقه؟ وعن ج�سمه فيم اأباله؟ (�سحيح اجلامع .)7300 :ولهذا فليعمل العامل�ن.
د� .سامر مظهر قنطقجي
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