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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

الأمني العام يف اإ�ضت�ضافة قناة اجلزيرة القطرية

هدية العدد

ال�رشوريات
ودورها يف دعم القت�ساد الإ�سالمي
املتطلبات وال�رشوط الأ�سا�سية امل�سبقة لبناء
منوذج اأعمال ناجح للتمويل الأ�سغر الإ�سالمي
جوانب ال�سعف يف البنوك الإ�سالمية
و كيفية حت�سينها يف مواجهة الأزمات
البنوك الإ�سالمية يف اأوروبا ،الواقع والآفاق

الن
َو ِز ْي َر ْا َم�ْل ِّية وا ْقت َ�س�ْد َي ْ َ�س�أ ْ
ِ ِ ِ
 .1بفر�س اأين اقتنعت بتطبيق القت�ساد الإ�سالمي ،فماذا اأفعل بالن�س��س القطعية؟
 .2ماذا لدى القت�ساد الإ�سالمي من حُ�سبل مل�اجهة خماطر �سعر ال�سرف وخماطر الت�سخم؟
فكالهما يق�سمان اأي تنمية.
�س�ؤالن حُطرحا اإثر ورقتني األقيتهما يف م�ؤمترين �سابقنيَ ،طلبت
مني اجلهة املنظمة م�ؤخر ًا اإعادة �سياغة ج�اب ال�س�ؤال الثاين
لطلب وزير القت�ساد ال�سائل ،فاآثرت اجلمع بني اإجابتي ال�س�ؤالني
لأهميتهما ولتداخلهما معا ،ثم ن�سر ذلك لتعميم النفع (اإن وحُجد)،
اأو لفتح نقا�س ح�ل ذلك (اإن كان مفيد ًا).

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

بحُنيت �سريعة الإ�سالم بطريقة حُمكمة ،يتعلق ق�سم منها بفقه العبادات فيه الن�س��س قطعية وه� ق�سم
�سغري ن�سب ًة للق�سم الآخر الذي يتعلق بفقه املعامالت .ير�سم الق�سم الأول العالقة بني العبد وربه،
وثمرته ححُ �سن اخللق الذي ينعك�س على تعامل العبد مع الآخرين .يق�ل �سلى اهلل عليه و�سلم فيما رواه
اأن�س ر�سي اهلل عنه :ل ي�ستقيم اإميان عبد حتى ي�ستقيم قلبه ،ول ي�ستقيم قلبه حتى ي�ستقيم ل�سانه ،ول
ي�ستقيم ل�سانه ول يدخل اجلنة حتى ياأمن جاره ب�ائقه (حديث ح�سن) ،ومبا اأن الإميان اأف�سل الإ�سالم،
فاإنه يتبل�ر بححُ �سن حُخلق التعامل بني النا�س.
اإن فقه العبادات مبني على اأ�سا�س احلظر اإل ما اأورده ال�سرع ،بينما بحُني فقه املعامالت على اأ�سا�س
الإباحة اإل ما ورد ال�سرع بتحرميه .ولهذا البناء اأهمية ق�س�ى فيما �سنذهب اإليه .فمنطقة املحرمات
اأو املحظ�رات التي حددتها بحُنيت �سريعة هي منطقة مدودة و�سيقة ،مت ت��سيحها بجالء كي يتجنبها
العباد ،اأما خارج تلك املنطقة فال حرج فيه والأ�سل فيها احل ّل ،فاأن�اع اللح�م يف الدنيا وفرية جد ًا،
ححُ ّرم منها فقط حلم اخلنزير وامليتة اأما غريها فمباح اأكله ،وكذلك امل�سروبات كثرية جد ًا ححُ ّرم منها
فقط ما يحُ�سكر ويَذهب بالعقل كاخلمر ،اأما غريها فمباح �سربه ،وهكذا.
اإن ما حُمييز هذا البناء �سه�لة فهمه ،واإمكانية العي�س يف ظله ،اأما فعاليته فهي برتكه باب البتكار
ً
مفت�حا على م�سراعيه بح�سب اجتهاد املجتهدين ،فاملجنبات معدودة واملباحات غري
والتجديد
ً
مدودة .واجلدير ذكره اأن منع ال�سرر ب��سفه اأ�سال من اأ�س�ل املعامالت فه� ال�سبب الذي يحُبنى
احلظر عليه ،يق�ل �سلى اهلل عليه و�سلم :ل �سرر ول �سرار( ،حديث ح�سن).
وملزيد من البيان �سنتطرق لتطبيقات تخ�س القت�ساد الكلي واجلزئي على حد �س�اء ،تطبيقات مار�سها
راأ�س الدولة ومن دحُونه من وزراء وعامة ،لت��سيح ما اأ�سكل على النا�س بني ما ه� م�ق�ف ل ميكن تغيريه،
وبيان دوره؟ وبني ما ه� متغري بح�سب احلال واملاآل.
اإن ق�سة تاأبري النخل حُتعترب مَدخ ًال ا ً
أ�سا�سيا ملا �سبق ال�ستف�سار عنه ،فقد اأو�سح �سلى اهلل عليه و�سلم
فيها الت��سيح ال�سايف اأن املعامالت بني النا�س ه� �ساأن دني�ي ،والعقل في�سله ،فالعلم واخلربة م�سدرا
الجتهاد ما مل ي ْ
حُحدث َ�سرر ًا .روت عائ�سة ر�سي اهلل عنها :اأن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �سم َع
ا ً
حُ
حُ
َ
َ
ال�س�تحُ ؟ قال�ا :ال َّنخل ي ؤ� ِبّرو َنهاَ ،
أ�س�اتاَ ،
فقال :ل� مل يفعَل�ا ل�سل َح! فلم ي�ؤ ِبّروا عام ٍَئذ،
فقال :ما هذا َّ
ي�سا ،ف َذ َكروا لل َّن ّبي �س َّلى َّ حُ
اهلل علي ِه و�س َّلمَ َ ،
فقال :اإن َ
كان �سي ًئا من اأم ِر حُد ْنياكم ف�ساأ حُن حُكم ب ِه واإن
ف�سا َر َ�س ً
ِ
َ
كان من اأم ِر دي ِن حُكم فاإ َّيل (حديث �سحيح).
عحُ رف عن �سيد اخللق �سلى اهلل عليه و�سلم ححُ به للحم الكتف ،كما عحُ رف عنه التعليم امل�ستمر للنا�س يف
حدثا اإل وجَ عل فيهما ً
جميع اأح�الهم ،فه� ل يحُغادر منا�سب ًة اأو ً
درو�سا ِوعرب ًا .روت عائ�سة ر�سي اهلل عنها
حُ
َّ
يف احلديث ال�سحيح :اأ َّنهم ذبح�ا �سا ًةَ ،
بقي
بقي م ْنها؟ قلت :ما َ
فقال ال َّنب ُّي �س َّلى اهلل عل ْي ِه و�س َّلمَ  :ما َ
م ْنها ا َّإل كت حُفهاَ .
بقي كلُّها غ َري كت ِفها .اإن ق�سد ال�سائل (اأي ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم) ه�
قالَ :
تعليم القائمني بالعمل ماهية مفه�م الإنفاق العام ،فالذبيحة وزع اأغلبها على النا�س املحتاجني ،وبقي

كتفها ،فال�س�ؤال تعليمي ،لأنه (�سلى اهلل عليه و�سلم) راأى ماذا يفعل�ن ،لذلك ملا اأجاب القائم�ن على الأمر باأن الذبيحة
ذهبت كلها وبقي منها الكتف علمَ مدودية نظرتهم مبا ي�ساهدونه ،ف�سحح لهم مفه�مه الكلي بق�له :بل بقيت كلها
وذهب كتفها ،فغري الأجر من اهلل تعاىل ،اللحم املحُ� َّزع مال عيني ،وحُزع على النا�س املحتاجني ،لرفع الفقر عن النا�س
لأنها مهمة من مهام ويل الأمر( ،وهذا يحُعالج بعدة �سيا�سات منها بذل الإنفاق العام) ،فر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم
ه� احلاكم ،وه� اآمر �سرف بيت املال .واإن ما غاب عن بال القائمني على الت�زيع اأن هذا الإنفاق ا�ستثماري ،لأنه يحُ�سبع
حاجات النا�س ويرفع �سلم حاجاتهم الأ�سا�سية التي اإن اأحُ�سبعت ذهب دخلهم اإىل حاجات اأقل �سرورة �س�اء اأكانت كمالية
اأم غري ذلك ،وهذا من �ساأنه حتقيق رافعة اقت�سادية لل�س�ق ،وقد �سعت احلك�مة الأمريكية بعد اأزمة  2008حلث النا�س
على الإنفاق ً
منعا ل�قف اأو عرقلة عجلة ال�س�ق عن الدوران.
لقد متيز عهد ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم باإنفاق كل ما ياأتيه اإىل بيت املال ،فالدولة كانت يف مرحلة الن�س�ء والنا�س
يف عَ � ٍز �سديد بعدما اأ ّمل بهم من قري�س ومن حالفها الكثري من الأذى.
وكذلك كان الإنفاق العام يف عهد اأبي بكر ر�سي اهلل عنه ببذل كل اإيرادات بيت املال ،لكن الت�زيع كان يتم لالأقرب لآل
البيت ،وهذا مل يكن يف عهد ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم .ثم كان الإنفاق العام يف عهد عمر ر�سي اهلل عنه يتم ملن
�سبق دخ�له الإ�سالم ،وهذا مل يكن يف عهد ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ول يف عهد خليفته الأول ،لذلك فاختالف
ال�سيا�سات املالية مل ت�سفر عن خالف بينها ،ومرد ذلك اأن اجتهاد اأف�سل اخللق واجتهاد �ساحبيه ر�سي اهلل عنهما كان
ن�سا ً
لتحقيق امل�سالح دون اأي يخالف ً
قطعيا.
ا ً
أي�سا ،جلاأ ال�زير العبا�سي علي بن عي�سى اإىل اإتباع �سيا�سة الإقرا�س احل�سن (النقدي والعيني) للمنتجني للقيام
باأعمالهم وجتاوز اأي ع�سر مايل قد يعرقلها ،فاأ�سلف ال�زير املزارعني بالنق�د ل�سراء الأبقار حلراثة الأر�س وزراعتها،
واأ�سلف البذور للمحتاجني من الفالحني ،على اأن ي�سرتجع ذلك منهم يف م��سم احل�ساد( .الزهراين� ،س .)45
اأما ال�ساطبي فم ّيز بني �سيا�ستني ماليتني لبيت املال هما :ال�ستقرا�س والت�ظيف ،ويق�سد بالت�ظيف فر�س ال�سرائب
على النا�س ،وا�سرتط لتطبيق ال�سيا�ستني اأن تك�ن البالد حتت نري اأزمة عامة ،وبيت املال فارغ ،والفارق بني تطبيق اأي
منهما ه� احتمال وج�د اإيرادات م�ستقبلية لبيت املال ،فاإن كان ذلك فال�ستقرا�س ،واإل فالت�ظيف حيث تنعدم امل�سادر
امل�ستقبلية للدخل ،فقال" :ال�ستقرا�س يف الأزمات اإمنا يك�ن حيث يرجى لبيت املال دخل يحُنتظر ،واأما اإذا مل يحُنتظر
�سيء و�سعفت وحُج�ه الدخل بحيث ل يحُغني ،فال بد من جريان ححُ كم الت�ظيف" (ال�ساطبي ،العت�سام ،ج� :2س .)305
وبالع�دة اإىل عام الرمادة يف زمن الفاروق ر�سي اهلل عنه ،حيث الأمة كانت يف اأزمة �سديدة ،وبيت املال كان ً
فارغا ،ول
ينتظر اإيرادات لبيت املال ،وعليه فال�سيا�سة املرتقبة هي الت�ظيف على بيت املال اأي فر�س ال�سرائب .لكن الفاروق ر�سي
اهلل عنه ّ
ف�سل تعجيل الإيرادات املت�قعة بدل ال�سيا�ستني ال�سابقتني ،فا�ستدان من اأم�ال الزكاة التي �سيدفعها امل�سلم�ن
يف �سن�اتهم التالية لتك�ن مبثابة اقرتا�س داخلي ل تكلفة فيه ،ول خماطر عليه ،فقد ل تنق�سي الأزمة ً
�سريعا ويتاأخر
الدخل املت�قع.
عطل فر�س ال�سرائب لأن بيت املال مل يعد ً
اإن القرتا�س الداخلي من اأم�ال الزكاة ّ
فارغا! وبذلك مل تعد ال�سروط الثالثة
الداعية لفر�س ال�سرائب متاحة.
لقد حققت تلك ال�سيا�سة عدة اأم�ر ،منها:
 tاأنها حققت ً
ربطا بني الإنفاق العام وم�سادر دخله التي تاأتي من التم�يل امل�ستدام من اأفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته
لرفع الفقر الذي اأ�ساب جميع النا�س مبجاعة ،فهذه مهمة ي�سرتك فيها (بيت املال) و (م�ؤ�س�سات املجتمع) ً
معا.
واإن اللج�ء اإىل �سيا�سة فر�س ال�سرائب ه� اإجراء �سهل حتبذه احلك�مات ،لكنه غري عادل ،ملا له من اآثار �سيئة
تزيد فاقة النا�س ،فاأ�س�اأ ما يف ال�سرائب اأنها عمياء تطال اجلميع فقراء واأغنياء ،لكن القادرين يتهرب�ن منها
وغالبا الأغنياء هم الذين يفعل�ن ذلك حتى يف اأرقى الدول مدنية كما ح�سل يف فرن�سا اإبان احلملة النتخابية
للرئي�س احلايل اأولند ،بينما ل ي�ستطيع ذلك اأ�سحاب الدخل الثابت.
 tعدم الت�سرع بال�ستقرا�س ،ف�سع�بة تقدير �سدة الأزمة وزمنها ،و�سعف م�ارد الدخل املت�قعة ،كانا ال�سبب لعدم
حتميل بيت املال ب َديْن واجب ال�سداد .فللحفاظ على حتقيق العدالة بني الأجيال وجب البحث عن حل�ل اأجدى،
ولالأ�سف فاإن اأغلب احلك�مات تتماهى بالقرتا�س لتحقيق �سيا�سات ذات مفاعيل اآنية اأو لأهداف انتخابية ،مما
يحُ�رط الأجيال القادمة بالتزامات ل ت�ستفيد منها .وهذا ما تنبه اإليه عمر ر�سي اهلل عنه.

 tعدم اللج�ء اإىل فر�س ال�سرائب حتى ل يحُثقل كاهل النا�س بتكاليف اجتماعية اإ�سافية ،فامل�سلم�ن يدفع�ن زكاة
اأم�الهم ب��سفها ً
ركنا من اأركان اإ�سالمهم ،و�سيدفع�ن ال�سرائب التي تزيد تكاليف اإنتاجهم دون زيادة حقيقية
ف حُت�سهم يف خلق الت�سخم وزيادته .اإن فر�س ال�سرائب هي �سيا�سة مالية ظاملة بحق املجتمع خا�سة اإذا اأحُ�سيء
ا�ستخدام ح�سيلتها ،وهذا ما يقع فيه كث ٌري من احلك�مات لف�سادها و�سعف اإداراتها.
ولتطبيق الت�ظيف ي�ساف ٌ
�سرط اآخر وه� فر�س ال�سرائب على الأغنياء دون الفقراء ،وهذا ما ل تفعله النظم
ال��سعية ،لكن اأزمة الدين العام الأمريكي الأخرية جعلته م��س�ع ال�سراع بني البيت الأبي�س والك�نغر�س يف الت�جه
نح� فر�س ال�سرائب على الأغنياء فقط يف الأ�سهر ال�سابقة.
�  tسرورة اللج�ء اإىل البتكار املايل وعدم الت�قف عند املحاكاة والتقليد اأ�س�ة بفعل الفاروق ر�سي اهلل عنه ،فقد
جلاأ اإىل �سيا�سة ال�ستدانة من امل�ساهمات الجتماعية امل�ستقبلية.
وبناء عليه ،حُميكننا فهم �سل�ك اأبي بكر ر�سي اهلل عنه مبحاربة مانعي الزكاة باأنه ت�ظيف للن�س القطعي باعتبار
اأن مانعيها اأخ ّل�ا بركن من اأركان الن�س��س القطعية .كما نفهم من �سل�ك عمر ر�سي اهلل عنه عدم حتميله للنا�س
ً
حتا�سيا لزيادة تكاليف عي�سهم ووق�ع القت�ساد يف الت�سخم مقابل الت��سع مب�سادر بيت
تكاليف مالية (اأي �سرائب)
املال ،باأنه �سل�ك ر�سيد اعتمد على ال�ستنباط من الن�س��س القطعية وال�ستناد اإليها ،ف�سيا�سة القرتا�س الداخلي
لي�ست لها خماطر ،وامل�سلم القادر ً
ماليا �سي�سدد زكاة اأم�اله عاج ًال اأو اآج ًال ،ومن م�سلحته اأن ي�سددها الآن اأف�سل
من �سداده ل�سرائب ل يرجتي منها �س�ى عبء اإ�سايف لن يغنيه عن �سداد زكاته م�ستقب ًال ،وهذه عالقة (ربح – ربح)
اأو (.)WIN - WIN
اإذ ًا وبناء على ما �سبق ،فاإن فائدة الث�ابت اأنها معيارية يجب مراعاتها عند تطبيق اأي من ال�سيا�سات املتغرية ،ما
ي�سمن عدم �سطط �سل�ك اأي من الأفراد اأو احلك�مات عن تلك الث�ابت اإل ل�سرورة من�سبطة.
كما قام ال�زير علي بن عي�سى (الزهراين� ،س  )120بخف�س التكاليف العامة املرتتبة على بيت املال باإعادة النظر يف
رواتب العاملني العامني ،فلجاأ اإىل ثالث �سيا�سات هي:
 .1خف�س مقدار الرواتب :فخ ّف�س راتب رئي�س دي�ان ال�س�اد ،واأج�ر عمال الدواوين.
 .2خف�س البطالة املقنعة :باإ�سقاط رواتب كل من كان يقب�س من الكتاب الذين يح�سرون ول يعمل�ن.
 .3خف�س اأ�سهر الرواتب :فجعل بع�س الرواتب على اأ�سا�س ع�سرة اأ�سهر يف ال�سنة ورواتب اأ�سحاب الربيد ثمانية
اأ�سهر يف ال�سنة مققا التعاقد امل��سمي ً
خف�سا للتكاليف العامة.
وبذلك فاإن ال�زير �سبط بع�س مفا�سد القطاع العام التي م�ؤداها زيادة التكاليف العامة ،والتي بال�سرورة تخلق
الت�سخم.
اإن احلك�مات ً
غالبا ما تلجاأ اإىل �سيا�سات ال�ستقرا�س اأو فر�س ال�سرائب ل�سه�لتهما وتتحا�سى الأن�سطة الإنتاجية ملا
حتتاجه من ححُ �سن تدبري ،وهذا غري متاح يف القطاع العام لنت�سار الف�ساد يف جميع مرافقه وب�سبب عدم كفاءته ً
دوما.
لذلك راأى ابن خلدون �سرورة اإبعاد الدولة عن مزاولة الأن�سطة القت�سادية ملا يكتنف ذلك من احتمالت الف�ساد،
وملناف�ستها م�اطنيها يف فر�س العمل وال�ستثمار ،مما ي�سهم يف خلق البطالة وزيادتها .فقد ف�سل ابن خلدون الدولة
الراعية التي ت�سهر على حتقيق م�سالح النا�س فتهيئ لهم ما يلزم لذلك من رقابة لل�س�ق ومتنع كل مف�سدات ت�ازن
العر�س والطلب لعمل ال�س�ق بكفاءة .وهذا ما يحُفهم من حديث ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حيث يجب تطبيق مبداأ
املحا�سبة الجتماعية من اأعلى الهرم اإىل اأدناه :حُك حُّل حُكم را ٍع ،و حُك حُّل حُكم م َْ�س�ؤحُو ٌل عَ ن ر َِع َّي ِته ،الإِما حُم را ٍع ومَ�س�ؤحُو ٌل عنْ ِرع َّي ِته،
مال
راعي ٌة يف ِ
وال َرّجحُ حُل را ٍع يف اأه ِله وه� م َْ�س حُ�ؤو ٌل عن رع َّي ِت ِه ،وامل ْر أا حُة ِ
زوجها وم َْ�س�ؤحُول ٌة عن ِرع َّي ِتها ،واخلا ِد حُم را ٍع يف ِ
بيت ِ
مال أا ِبي ِه وم َْ�س�ؤحُو ٌل عن رع َّي ِته ،و حُك حُّل حُكم را ٍع وم َْ�س حُ�ؤو ٌل
�س ِّي ِده وم َْ�س�ؤحُو ٌل عن رع َّي ِته .قال :وَحَ ِ�س ْبتحُ اأنْ ق ْد قال :وال َرّجحُ حُل را ٍع يف ِ
عن ر َِع َّي ِته (حديث �سحيح).
اإن ما ذكرناه هي ع�امل ت�سهم يف حتقيق اخللل ال�س�قي وت�ؤدي اإىل حدوث الت�سخم ،لكن كيف واجه القت�ساد
الإ�سالمي خماطر �سعر ال�سرف وخماطر الت�سخم ب�س�رة اأو�سح؟ لذلك لعل من املفيد تقدمي عر�س تاريخي ثم
اقتبا�س ما ينا�سب من تلك احلل�ل.
اإن اأهم اآثار خطري ال�سرف والت�سخم ه� ارتفاع الأ�سعار ،وقد ح�سل ذلك يف التاريخ الإ�سالمي ،فكيف متت
معاجلته؟

اعرتف القت�ساد الإ�سالمي بن�عي النق�د املثلية والنقدية ،اأما املثلية فكالإبل وغريها من ال�سلع الرائجة ،وهذا ما يحُ�سمى
باقت�ساد املقاي�سة ،الذي ه� تبادل �سلع باأخرى دون النق�د املتعارف عليها .اأما النقدية فكالذهب والف�سة والدراهم،
ً
و�سيطا بني عمليات التبادل.
وهذا ما يحُ�سمى بالقت�ساد النقدي حيث النق�د تدخل
وقد م ّر تاريخ النق�د مبراحل خمتلفة ،فالنقد كان من الذهب والف�سة كالدنانري والدراهم ،ثم َغالبه من الذهب والف�سة
ثم َغالبه من غري الذهب والف�سة ثم الفل��س ،وانعك�س ذلك على تغري قيمة النقد ،وتعر�س الفقهاء لذلك بغية حتقيق
عدالة التبادل.
فعندما حدد ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مقدار دية القتل اخلطاأ مبا تقابله من الإبل ،ح�سل ارتفاع يف الأ�سعار يف
زمن عمر ر�سي اهلل عنه ورخ�ست الدراهم ،فكيف عالج الفاروق عمر ر�سي اهلل عنه ذلك؟
اإن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حدد الدية بالقيمة ال�سلعية ،لكن الإبل غلت ورخ�ست الدراهم التي يحُ�سدد فيها الثمن
أحيانا ،فلم تعد النق�د متثل نف�س كمية ال�سلع واخلدمات التي كانت متثلها ً
ا ً
�سابقا ،يق�ل ن�س احلديث ( َف َق َّ� َم عحُ َم حُر ْب حُن
َْ
اخل َّط ِاب اإِ ِب َل ْ َامل ِدي َن ِة ِ�س َّت َة ا َآل ِف ِد ْرهَ ٍم ِح َ�سابحُ اأحُو ِق َّي ٍة ِل حُك ِّل َب ِع ٍري) ويحُق�سد عادة بالأواق والدراهم الف�سة ،اأي اأن عمر ر�سي
اهلل عنه اأعاد احت�ساب الدية (اأي ال�سلعة الرائجة) بالنقد الثمني (الذي جعل اهلل فيه الثمن ِخل َقة) ن�سبة لالإبل (اأي
ال�سلعة الرائجة) الذي ه� اأ�سل مقدار الدية ،فحافظ عمر ر�سي اهلل عنه على ت�ازن املثلي والثمني ،واأعاد القيمة اإىل ما
ميثله من معدن ثمني ثم ن�سبها لل�سلع الرائجة وهي الإبل ،فكانت  6000درهم حيث اأن كل راأ�س اإبل واحدة تعادل اأوقية
واحدة من الف�سة .وعليه قرر زيادة الدية مبقدار الثلث.
حُ
لكن الغالء ا�ستمر بال�سع�د! فكان �سل�كه باأن َ( َزا َد اأَ ْل َف ْ ِني ِح َ�سابَ اأو ِق َّي َت ْ ِني ِل حُك ِّل َب ِع ٍري) فاأ�سبحت الدية ً 8000
درهما ما
يعادل  2اأوقية من الف�سة مقابل كل راأ�س.
لكن الغالء ا�ستمر �سع�د ًا ( َف َاأ َ َّمتهَا عحُ َم حُر ا ْث َن ْي عَ َ�س َر َاأ ْل ًفا ِح َ�سابَ َث َال ِث اأَو ٍَاق ِل حُك ِّل َب ِع ٍري) فزاد الدية  12000درهما ما يعادل
 3اأوقية من الف�سة مقابل كل راأ�س ،فكان مقدار الزيادة الثلث ،وا�ستقرت الدية  20000درهما.
وهذا ما نفعله يف القت�ساد املعا�سر عندما نقي�س الت�سخم بالأرقام القيا�سية بعد اعتبار �سنة اأ�سا�س ،ثم نقي�س ال�سن�ات
الالحقة عليها اعتماد ًا على �سلعة اأو �سلع اأ�سا�سية يتم القيا�س عليها بني فرتات احل�ساب .لقد و�سع الفاروق ر�سي اهلل عنه
ً
مراعيا الت�سخم
�س�ابط ال�سرف بني النق�د املثلية (ال�سلعية) وبني النق�د الثمنية (الأثمان من ذهب وف�سة وما �سابه)
ً
وحتقيقا للعدل الذي تن�سده �سريعة الإ�سالم بني النا�س كلهم .اإن
احلا�سل يف القت�ساد للحفاظ على م�سالح النا�س
عمر ر�سي اهلل عنه طبق �سيا�سته القت�سادية ببيان مقدار العدل ال�اجب حتقيقه ،ثم راعى ما يطيقه النا�س فال يحُ�سق
على اأحد منهم ،وو�سح ذلك بنهاية احلديث املذك�ر باأن ( :حُي ْ�ؤ َخ حُذ ِمنْ حُك ِّل َق ْ� ٍم مَا َلهحُمْ ِقي َم حُة ا ْل َعد ِْل ِمنْ َاأ ْم�َا ِلهِمْ )( ،ن�س
احلديث :م�ج�د يف م�سند اأحمد.)21714 :
كما ا�ستكى النا�س اإىل عمر ر�سي اهلل عنه ذلك الغالء ،فقال لهم :اأرخ�س�ها بالرتك ،فرناه �سعى اإىل �سبط ال�س�ق
بال�سغط على الطلب ل العر�س ،مما يعيد الأ�سعار اإىل و�سع الت�ازن وهذا �سل�ك القت�ساد اجلزئي الذي يحُدعِّ م ويحُع ِّزز
�سل�ك القت�ساد الكلي.
اأرجع القا�سي عبد اجلبار اأ�سباب رخ�س وارتفاع الأ�سعار لع�امل عديدة ،منها الطبيعية ومنها امل�سطنعة ،وكذلك َفعل
ً
طبيعيا
ابن تيمية حيث راأى اأن ارتفاع ال�سعر لقلة الرزق (العر�س) اأو كرثة اخللق (الطلب) ه� ارتفاع طبيعي .فاإن كان
تغري
فال�سيا�سة الأف�سل تتمثل بن�سيحة الفاروق ر�سي اهلل عنه للم�ستهلكني (اأي اأرخ�س�ها بالرتك) ول� اأدى ذلك اإىل ّ
ً
م�سطنعا اأي احتكار ًا فيحُجابه ب�سيا�سة الت�سعري ح�سب ابن تيمية ،حتى يرتفع الحتكار.
عادات امل�ستهلكني ،اأما اإن كان
النا�س حُ
يرزق
وكل ذلك من�س�ؤه القان�ن احلاكم يف حتقيق الت�ازن ال�س�قي لق�له �سلى اهلل عليه و�سلم يف رواية جابر :دَعحُ �ا َ
حُ
اهلل َ
بع�س (حديث �سحيح).
بع�سهم من ٍ
لقد قدمت احل�سارة الإ�سالمية و�سائل دفع متط�رة اإ�سافة للمثليات (كال�سلع) ،والثمنيات (كالدنانري والدراهم)
بغية جتاوز تغريات الأ�سعار التي عرفتها م�سرية تلك احل�سارة .فاأوجدت عمالت ا�سمية تداولها الفقهاء منها :الدينار
اجلي�سي والدراهم ال�س�داء وهي ت�سابه حق�ق ال�سحب اخلا�سة يف هذه الأيام ،وهذا مبثابة بديل عن طرح مزيد من
النق�د يف ال�س�ق اأو ما ن�سميه (عر�س النق�د) وما قد ي�ؤول اإليه من ت�سخم اإن مل يقابله زيادة يف القاعدة الإنتاجية.
فقد انت�سرت جي��س اخلالفة يف �ستى اأ�سقاع الأر�س ،وملا كان �سداد الرواتب من مهام بيت املال املركزي (دم�سق اأيام
الأم�يني وبغداد اأيام العبا�سيني) وحيث اأن اخلالفة مل تلغ اله�يات ال�طنية لالأقاليم فاأبقت مظاهرها اخلا�سة ومنها

ً
ا�سطالحيا ل حُت�سدر الرواتب به وه� الدينار اجلي�سي اأ�س�ة بالدينار الذهبي وه�
العمالت املحلية ،فقد ا�سطلح وزير بيت املال نقد ًا
نقد اخلالفة ،ثم و�سع اأ�سعار �سرفه على اأ�سا�س الذهب وروعي العرف بني النا�س لأن النقد اأو العملة لبد لهما من القب�ل العام.
يق�ل القلق�سندي عن الدينار اجلي�سي اأنه" :م�سمى ل حقيقة ي�ستعمله اأهل دي�ان اجلي�س يف عربة الإقطاعات باأن يجعل�ا لكل
اإقطاع عربة دنانري معربة من قليل اأو كثري ....ويف عرف النا�س ثالثة ع�سر درهما وثلث وكاأنه على ما كان عليه احلال من قيمة
الذهب عند ترتيب اجلي�س يف الزمن القدمي ،فاإن �سرف الذهب يف الزمن الأول كان قريبا من هذا املعنى" (القلق�سندي  ،مرجع
�سابق � ،س  .)439اأما الدراهم ال�س�داء فهي اأ�سماء على غري م�سميات كالدنانري اجلي�سية وكل درهم منها معترب يف العرف بثلث
ً
م�سك�كا).
درهم َنقرة (اأي
كما �سدرت ميزانية اخلالفة العبا�سية يف زمن ال�زير علي بن عي�سى بنقد م�حد وعملة م�حدة هي الدينار فقط رغم اأن معامالت
اخلالفة كانت تتم بنظام النقد املزدوج ،فاملعامالت الر�سمية يف الدولة العبا�سية كانت جتري بالدراهم والدنانري معا ،حيث
اأن جناحها ال�سرقي ا�ستهر بتعامله بالدراهم الف�سية نظرا ل�ج�د مناجم الف�سة بكرثة ،بينما ا�ستهر جناحها الغربي بتعامله
بالدنانري الذهبية لذات ال�سبب( ،الزهراين  ،مرجع �سابق � ،س .)70
ول ميكن ت�س�ر هذا الت�حيد املحا�سبي دون �سيا�سة �سعر �سرف بني النقدين ،فاحل�سارة الإ�سالمية عرفت الق�ائم املالية امل�حدة
قبل �سي�ع ال�سركات متعددة اجلن�سيات بقرون ط�يلة.
كما تناول الفقهاء اأ�سعار ال�سرف ودر�س�ها وحلل�ا اأ�سبابها ،فقد روى القلق�سندي اأن اإيران "معامالتها بالدينار الرابح (اأي ذو
ال�سعر الأعلى) وه� �ستة دراهم كما يف معظم مملكة اإيران ويف بع�سها بالدينار اخلرا�ساين وه� اأربعة دراهم ...وهي واإن ق ّل وزنها
عن معاملة م�سر وال�سام فاإنها جت�ز مثل ج�ازها .واأما اأ�سعارها فاأ�سعارها جميعها محُر�سية حتى اإذا غلت الأ�سعار فيها اأعلى الغل�
كانت مثل اأرخ�س الأ�سعار مب�سر وال�سام" (القلق�سندي ،مرجع �سابق� ،س  .)445وذكر عن مملكة خ�ارزم "اأن دينارهم رابح كما
ه� يف غالب مملكة اإيران وه� الذي عدّه �ستة دراهم واأن احلب�ب تباع كلها عندهم بالرطل ...واأما الأ�سعار يف جميع هذه اململكة
رخية اإىل الغاية اإل كركنج اأم اأقليم خ�ارزم فاإنها متما�سكة يف اأ�سعار الغالت ق ّل اأن ترخ�س بل اإما اأن تك�ن غالية اأو مت��سطة ل
يعرف بها الرخ�س اأبدا" (القلق�سندي ،مرجع �سابق� ،س .)470
كما راعى املاوردي يف حتقيق الكفاية يف �سيا�سة تقدير العطاءات ال�سن�ية لأفراد اجلي�س امل��سع الذي يح ّله اجلندي يف الغالء
والرخ�س ،اأي اأنه راعى الت�سخم الذي تعانيه البلد التي ه� فيها ،ويتم هذا التقدير كل عام" :ثم حُتعر�س حاله يف كل عام  ،فاإن
زادت رواتبه املا�سة (ال�سرورية) زيد واإن نق�ست نق�س" (املاوردي� ،س .)344
بينما راأى ابن قدامة �سرورة النتقال اإىل القيا�س ال�سلعي عندما ل ي�ؤمن تنقل الأ�سعار يف الرخ�س والغالء (ابن قدامة� ،س
.)222
يعترب تناول الفقهاء لق�سيتي ف�ساد وك�ساد النق�د مبثابة تناول لنخفا�س �سعر �سرفها الذي مييل به اإىل الك�ساد وعدم اعتباره
بذات القيمة التي كان عليها ،اأما ف�ساده فالنخفا�س �سعره ب�سكل كبري مما يجعله فاقد ًا ل�ظيفته كمقيا�س للقيم وكمخزن لها،
ويفقده دوره باعرتاف النا�س به وميلهم اإليه .ويح�سل هذا الف�ساد اأو الك�ساد باجتماع تغري �سعر ال�سرف وارتفاع الت�سخم،
فكالهما ي�ؤدي اإىل الآخر.
لقد �ساعد ف�ساد بع�س احلكام يف اإ�سدار و�سك النق�د املزيفة حلاجات يف اأنف�سهم ،و�س ّبب تزايد حاجات النا�س ا ً
أي�سا تغري ًا
يف تاريخ النق�د لتتح�ل من معادن ثمينة اإىل نق�د غالبها من الذهب والف�سة ،اإىل نق�د غالبها من غري الذهب والف�سة ،مرور ًا
بالفل��س وما بعدها من عمالت ورقية وم�سرفية ،وهكذا .فت�سدى الفقهاء اإىل هذا التغري كل ح�سب زمانه ومكانه ،فمنهم من
ارتاأى بقاءها عند املثليات واآخرون عند الثمنيات ،و�س�ل لل�سلح ،وق�ل بع�سهم بحجم التغري ً
قيا�سا على اجلائحة وقا�سها اآخرون
على اأ�سا�س التغري بثلث القيمة .وكل ذلك اأ�سا�سه اإقامة العدل بني املتبادلني.
ً
تاريخيا منهما ،لذلك ل حاجة
ميكننا الق�ل اإن خماطر �سعر ال�سرف وخماطر الت�سخم لي�سا حديثي الن�ساأة ،بل عانى القت�ساد
لإعادة تف�سري املفاهيم ال�سرعية على اأ�سا�س حداثة اخلطرين بل لبد من فهم ال�سل�ك القت�سادي الذي عحُ �لج ذلك الأمر به
�سابقا ،مع ال�ستفادة من الأدوات املتط�رة فاحلكمة �سالة امل�ؤمن كما قال عليه ال�سالة وال�سالم.
وبناء على ما �سبق ،ميكننا اإيراد عدد من ال�سيا�سات التي ميكن تطبيقها جتاوز ًا ملخاطر تغري �سعر ال�سرف وخماطر الت�سخم:
 tاإن احلك�مات هي طرف غني وحل�لها وفرية با�ستمرار ول ميكن الق�ل باأن الأ�س�ل التي لديها مدودة ،واأنها تخ�سى
انتهاء تلك الأ�س�ل ،فالت�سكيك براأي بع�سهم م�ؤداه انتهاء الأ�س�ل وال��س�ل اإىل نهاية مت�مة لهذه امللكية .لكن الأم�ر
لي�ست هكذا ،فال�سك�ك عديدة الأن�اع منها ما ه� منت ٍه بالتمليك ومنها غري ذلك ،وكذلك تتعدد �سيغ التم�يل الإ�سالمي

بحيث ميكن اللج�ء اإىل �سيغ حتفظ تلك امللكية .فقد عرف بيت املال منذ ن�ساأته �سيا�سة اإحياء الأر�س امل�ات قبل
اأن تتنبه دول العامل ملحاربة الت�سحر عام  1992يف م�ؤمتر الأر�س ،وفيه حُمتنح الأر�س مقابل اإ�سالحها ولقاء َخراج
يحُ�سدد ً
�سن�يا لبيت املال ،ثم تع�د تلك الأر�س له بعد تركها ممن ل يرغب بال�ستمرار ،وت�سابه هذه ال�سيا�سة يف
اأيامنا �سيا�سة  .BOTلذلك فاإن بيع بع�س احلك�مات اأرا�سي للم�ستثمرين منذ اأ�سابيع قليلة ،وقيام اأ�سحاب تلك
املناطق بالحتجاج ،كان حُميكن ال�ستعا�سة عنه بهذه التقنية التي جتعل الدولة ل تخ�سر ما لديها من اأ�س�ل بل جتعلها
م�ستثمرة لأ�س�لها مدى احلياة ،فتحقق العدل بني النا�س وي�سيع الر�سا بينهم .وي�ساعد تطبيق ال�سريعة على التزام
ً
ملتزما بالأحكام ال�سرعية.
النا�س باأحكامها وطاعة �سيا�سات ويل الأمر مادام
 tالعتماد على القيا�س ال�سلعي بتنفيذ تبادلت البيع وال�سراء مقاي�سة ،وكذلك الإقرا�س ال�سلعي ،اأ�س�ة بفعله �سلى
اهلل عليه و�سلم يف حتديد الدية ،واأ�س�ة بفعل ال�زير العبا�سي علي بن عي�سى ،وكما تفعل الأ�س�اق الدولية ببي�ع
ً
وهب�طا.
 ،SWAPوبذلك يتم حتييد تغريات �سعر العمالت �سع�د ًا
 tتطبيق �سيا�سة الت�سعري عند وق�ع الحتكار ملنع اإحداث اأية ت�س�هات يف ظروف العر�س والطلب ،اأما ت�قيف هذه
ال�سيا�سة فمره�ن بانتهاء الحتكار.
 tمنع وماربة الف�ساد بكل اأ�سكاله ملا للف�ساد من دور يف رفع الأ�سعار من دون وجه حق ،ومن ذلك ا ً
أي�سا ف�ساد الإدارة
و�س َد
وت�ظيف من ل ي�ستحق من�سبه ،فقد روى اأب� هريرة ر�سي اهلل عنه عن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :اإذا ِّ
الأم حُر اإىل غ ِري اأه ِله فانتظ ِر ال�ساع َة ،ففي ذلك هدر للمال العام وزيادة لتكاليف الت�ظيف ولتكاليف ت�سحيح الأخطاء
الناجمة عن ذلك .ولبد من مراعاة الكفاءة ً
جتنبا لل�ق�ع يف تلك التكاليف.
 tاإلغاء ال�سرائب لآثارها ال�سيئة يف رفع الأ�سعار دون مقابل حقيقي.
 tاإلغاء الربا لأنه يرفع التكاليف ويزيد الأ�سعار ،ووج�ده اعرتاف بالنخفا�س الدوري لقيمة النق�د ،وهذا ي�ؤجج اأ�سعار
ً
تخبطا ا�سمه الت�سخم.
ال�سرف ،ويخلق
 tاإن اعتبار الكفاءة يف القت�ساد الإ�سالمي �سرط لزم ،فبيت املال يق�م على الكفاءة لأن له م�ارده اخلا�سة من دون
ال�سرائب اإل ا�ستثناء ،وعلى بيت املال تدبر م�ساريفه من تلك الإيرادات ل اأن يك�ن ً
طفيليا على النا�س ،وهذا يعاك�س
ما تق�م عليه اأ�س�س املالية العامة والت�سريع املايل التقليدي لعتمادها على نظرية النفقات ،حيث الت��سع يف الإنفاق
العام ،وخلق الت�سخم امل�ستمر ،وت��سع القطاع احلك�مي دون طائل .لذلك لبد من تفعيل نظرية الإيرادات اخلا�سة
ببيت املال لتفعيل الكفاءة.
خال�سة الق�ل:
اإنه ينبغي على ال�سيا�سة القت�سادية الكلية اأن تركز على حتقيق ت�ازن ال�س�ق ،وعلى ال�سيا�ستني النقدية واملالية خدمة هذا
الهدف ،فالأ�سل رعاية م�سالح النا�س ،فبيت املال ومن فيه واحلك�مة ً
جميعا هم م�ظف�ن عند النا�س يخدم�نهم باإدارة
�س�ؤونهم يف رفع الفقر عنهم وحتقيق العدالة بينهم والدفاع عنهم.
ورغم ق�سر البحث ،ومدودية الت��سع ،ميكننا ا�ستنتاج مما �سبق ق�اعد هامة ت�ؤ�س�س لإدارة القت�ساد الكلي:
 .1الث�ابت تعزز البتكار.
 .2تطبيق امل�س�ؤولية الجتماعية يحُ�سهم بتحقيق الكفاءة.
 .3حتقيق الت�ازن ال�س�قي ه� هدف اإ�سرتاتيجي.
 .4اإن ك�سب ال�لء �سروري لإجناح ال�سيا�سات.
 .5اإن مرونة ال�سيا�سات �سبيل للبقاء وال�ستمرار.
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