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

ال�سياحة العالجية يف جمهورية قرغيزيا
(ماهيتها واأهميتها)
ا�ستخدام اأدوات ومعايريالتحليل املايل يف تر�سيد
وتقييم كفاءة القرار االئتماين واال�ستثماري
Contemporary Waqf Development
through Sukuk
SWOT Analysis

التربيريون يف جحر ال�ضب
د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

هذا العن�ان الغريب ال�قع على اأ�سماع الكثريين اقتب�سته من حديث ر�س�ل الهدى �سلى اهلل عليه و�سلم( :لتتبعن �س َنن من قبلكم
ً
�سب ل�سلكتم�ه .ق ْلنا :يا َ
هلل ،اليه� ُد والن�سارى؟ قال :فمن).
�سرب ًا ب�س ٍرب،
وذراعا بذرا ٍع ،حتى ل� �سلك�ا جح َر ٍ ّ
ر�س�ل ا ِ
يق�م ال�سب بعمل فتحة واحدة للجحر بعك�س بع�س احلي�انات التي تعمل عدة فتحات للجحر بغر�س الته�ية والتم�يه للهروب
من الأعداء .اأما املق�س�د من و�سف التربيريني باأنهم يف جحر ال�سب فالإتباعهم منهج التربير ثم التربير ثم التربير ،ليجدوا
اأنف�سهم بالنهاية هم واحلائط ً
معا يف طريق م�سدود ل خمرج منه.
ل يخفى على اأحد اأن القرتا�س ه� حل من حل�ل اأي اإن�سان عادي يحتاج ما ًل ول يجده ،وه� ا ً
أي�سا حل من حل�ل القت�ساد املايل
ً
الكلي في�ؤمن ال�سي�لة لالإدارة العامة لت�سيري اأم�رها واأم�ر النا�س من ح�لها .وقد يك�ن ً
خارجيا ،وبكال احلالني فاإن
داخليا اأو
تكلفته ل تت�قف عند التكلفة املالية بل قد تتعداها لتكاليف ال�سيادة ال�سيا�سية ا ً
أي�سا.
يربر اأن�سار القرتا�س عملهم باأن القرتا�س له وج�ه اإيجاب ّية �س ّتى اإذ يُ�ساعد احلك�مات على و�سع برامج وطنية تعزز
ً
ً
مت�ازنا على
اجتماعيا
القت�ساد فتنع�سه ،وتعالج عجزه املايل وعجز ميزان مدف�عاته ،كما يزيد فر�س العمل ،ويحقق من� ًا
املدى املت��سط ،وي�ساعد براجمها القت�سادية اجلديدة للحد من نقاط ال�سعف ،مبا تقدمه من اإ�سالحات مالية .وبذلك
يبدو القر�س ذو �سحر جذاب ،وفيه مل�سات ال�سفاء الآنية .وذلك �س�اء اأكان القرتا�س من امل�ؤ�س�سات الدولية اأم من امل�ؤ�س�سات
اخلا�سة اأم من ال�سندات.
اإن هذا ال��سف ال�ردي من بع�س خرباء القت�ساد ه� اأقرب للتنظري ال��سفي ،فاإذا اأ�سفنا للم�ساألة بُعد ف�ساد الإدارة احلك�مية
الغالب ،فاإن القرتا�س �سيا�سة يجب احلذر منها ب�سدة .فالقرتا�س يُ�رط الأجيال القادمة بالتزامات ل ت�ستفيد منها ،وهذا ل
يحقق العدالة بني الأجيال ،ولالأ�سف فاإن اأغلب احلك�مات تتماهى بالقرتا�س لتحقيق �سيا�سات ذات مفاعيل اآنية اأو لأهداف
انتخابية .فما ينطبق على الأفراد ينطبق على اجلماعات يف ال�ق�ع يف براثن الدين وحماولة البقاء باإعادة جدولة خدمة الدين
قبل الدين نف�سه ،والتاريخ حافل بالأمثلة ،فال�سعيد من اتعظ بغريه.
اإن الدائن املقر�س يفر�س �سروط �سداد دينه وف�ائده ،اأما املدين املقرت�س فمجرب على تطبيق تلك ال�سروط حتت ا�سم برامج
اإ�سالحية والتي تهدف اإىل زيادة ح�سيلتها من ال�سرائب بغية ت�جيهها لتعزيز الإنفاق الجتماعي وال�ستثمار يف البنية التحتية
اجلديدة .اإل اأن ال�سرائب وزياداتها ت�ؤدي لرفع تكاليف الإنتاج ثم لزيادة الأ�سعار مما يُ�سهم بت��سيع ه�ة الت�سخم ويزيد
القت�ساد �س�ءا.
ويك�ن القرتا�س عادة م�جها ل�سد عجز م�ازنة الدولة ،لكن هل ه� خيار حاجة اأم خيار �سرورة؟ اأم ه� ع�سا �سحرية �ستحل
امل�ساكل؟
اإن غالب الدول وخا�سة الفقرية والأقل فقرا منها واقعة يف اأزمة القرتا�س ،وما يهمنا ه� حالة القت�ساد الإ�سالمي.
لكن هل تربير بع�س القت�ساديني وال�سرعيني مقب�ل؟ خا�سة واأن العزف على امل�سروع الإ�سالمي بات ظاهر ًا يف ال�سن�ات
القليلة الأخرية كغاية ،فهل اللج�ء اإىل ال��سيلة غري الإ�سالمية اأم ٌر مربر؟ �س�اء ارتكز العزف على روؤى ا�سرتاتيجية اأو تكتيكية.
تطبيقيا ،فقد اأ�سابت الأمة اأزمة �سديدة يف عام الرمادة ،وكان بيت املال ً
ً
فارغا ،ول ينتظر اإيرادات،
وللمقارنة ناأخذ مثا ًل
وعليه فال�سيا�سة املرتقبة هي:
 tالقرتا�س وحتمل تكاليفه وخماطره.
 tفر�س ال�سرائب ،وهذه �سيا�سة عمياء ل تفرق بني فقري وغني وت�ؤدي اإىل م�ساكل اأخرى.

لكن الفاروق عمر ر�سي اهلل عنه مل ي�ظف على بيت املال اأي مل يفر�س ال�سرائب ،لأن لها اأركان يجب حتققها،
اقرتا�سا ً
ً
ّ
خاليا من الربا وخماطره ،حيث عجل حت�سيل اإيرادات
وف�سل القرتا�س الداخلي عن اخلارجي ،وكان
مت�قعة ،من خالل ال�ستدانة من اأم�ال الزكاة التي �سيدفعها امل�سلم�ن يف �سن�اتهم التالية .وهذا التح�سيل اأخ ّل
ب�سرط من �سروط الت�ظيف وه� ك�ن بيت املال ً
خاليا ،مما ّ
عطل �سيا�سة فر�س ال�سرائب.
لقد حققت تلك ال�سيا�سة عدة اأم�ر ،اأهمها :عدم 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 ،اأو باإثقال كاهل النا�س ب�سرائب تزيد
فقرهم فقر ًا.
وغالبا ما ت�سرتط امل�ؤ�س�سات الدولية املقر�سة على الدول امل�ستدينة �سيا�سة التق�سف كما ح�سل يف الي�نان .لذلك فل�
تق�سفت تلك الدول قبل اقرتا�سها ب�سغط م�ساريفها ،لكان اأ�سلم ل�سيا�ساتها ،وهذا ما دعا اإليه الفاروق عمر ر�سي
اهلل عنه فتق�سفت اإدارته اأول ثم طلب من النا�س التق�سف.
كذلك ل� جلاأت احلك�مات اإىل ت�سييل بع�س اأ�س�لها حللت م�سكلتها.
ول� جلاأت احلك�مات اإىل اإ�سدار ال�سك�ك لكان اأف�سل لها من حيث تكلفة التم�يل وخماطره بدل جل�ئها اإىل اإ�سدار
�سندات خزينة رب�ية والفارق بني احلالني كبري.
ثم ماذا مينع احلك�مات اللج�ء اإىل �سيا�سة (اأن�سئ� ..سغل ..اأعد) BOT؟ ففي هذه ال�سيا�سة حل�ل كثرية واإ�سراك
للقطاع اخلا�س يف نه�سة كليهما ،وهذه ال�سيا�سة هي نف�سها �سيا�سة اإحياء الأر�س امل�ات حيث ُمتنح لال�ستثمار
وي�ؤخذ منها دخل �سن�ي ا�سمه اخلراج ،ثم بنهاية ال�ستثمار تع�د الأر�س لبيت املال ،وما ينطبق على الأر�س ينطبق
على اأ�س�ل اأخرى.
لذلك لي�س للتربيريني من مدخل اإذا عملت الإدارة بكفاءة عالية ،وهذا اإمنا يحتاج اإىل اأك ّفاء وخرباء للقيام بالعمل،
واإىل اإ�سراك اجلامعات ومراكز البحث العلمي ليك�ن اجلميع خلية نحل منتجة ومثمرة.
لذلك لي�س القرتا�س الرب�ي ه� احلل الأخري.
اأدع�كم لزيارة م�قع يدعم ما نق�له ،ولأهميته ،ن�سع رابطه على �سفحة مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية وه�
بعن�ان� :ساعة الدين العاملي ،وه� مبثابة ناق��س خطر تدقه جملة ( THE ECONOMISTرابط).
واملتتبع ل�ساعة الدين العاملي يتيقن باأن ال�ق�ع يف براثن الدين اإمنا ه� دخ�ل يف دوامة ي�سعب اخلروج منها ،وهذا
ما ينطبق على جميع الدول بال ا�ستثناء .فال�سق�ط يف الدين م�ؤداه زيادة الت�سخم ،كما اأن حل�ل وفاء الدين ال�سائد
يك�ن بزيادة ال�سرائب التي تزيد الت�سخم اأي�سا ،وهكذا.
اأما امل�سري فف�ساد اجتماعي عري�س ،يلخ�سه ق�له �سلى اهلل عليه و�سلم :اإن ال َرّجُ َل اإذا َغ ِر َم َح َد َّث ف َك َذبَ  ،ووَعَ َد
فاأَ ْخ َل َف.
بينما التمكني يف اإدارة القت�ساد يك�ن حيث التدبري واحلكمة ،لق�له تعاىل على ل�سان ذي القرنني ب��سفه قائد ًا يبغي
الإ�سالحَ :ق َال مَا َم َّك ِّني ِفي ِه َربِّي َخ ْ ٌري َفاأَ ِعي ُن ِ�ين ِب ُق َّ� ٍة اأَ ْج َع ْل َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َنه ُْم َرد ً
ْما (الكهف ،)95 :فالتمكني يتطلب تعاون
النا�س مع حك�ماتهم للقيام بالعمل املفيد وببذل العزم واجلهد ب��سفهما ق�ة .فاإن كانت الق�ة بال حكمة كانت بال
متكني ،وهذا كالط�فان الذي جتري به الأنهار ،فيه الق�ة ال�سديدة لكن النا�س ل تتمكن منه ول ت�ستفيد منه ،بل ل
ت�ستطيع وقف مفا�سده.
ً
ولن تك�سب احلك�مات ولء م�اطنيها بفر�س التزامات مالية عليهم بل باإعطائهم منحا مالية اأو على الأقل عدم
فر�س �سيء عليهم وخا�سة بغري حق ،فالأنف�س جبلت على حب من يح�سن اإليها.
وهلل درّك يا عمر بن اخلطاب.
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