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 :
تصاد العالمي أزمة مالیة حادة كان منبع شهد االق

وبالتحدید االستثمارات، حدوثها القطاع المالي األمریكي
إلى حدوثةـهذه األزمأدت،في قطاع العقارالمالیة 

.كلیة إربد الجامعیة، جامعة البلقاء التطبیقیة، مساعدأستاذ*

اخــتالالت اقتــصادیة كبیــرة لــیس فقــط فــي االقتــصاد األمریكــي
نمـا ٕ ومــن هـذه االخــتالالت االقتـصاد العــالمي ككـل،فــيوا
فــالس المؤســسات الكبــرى: نجــد ٕ ، والبنــوك، انتــشار البطالــة وا

دفعــتلقــد.العــالميوحــدوث ركــود وانكمــاش فــي االقتــصاد 
ن أالكثیــرین إلــى القــول بــفــي األســواق المالیــة االنهیــارات 

 

*

م٣/١٠/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٢/٥/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

" هــااألزمــة المالیــة العالمیــة ووجهــات النظــر المتباینــة فــي تبنــي االقتــصاد اإلســالمي للخــروج من"الدراســة حــول هــذه جــاءت
مــن أجــل التركیــز علــى األزمــة المالیــة التــي شــهدتها ومــا زالــت تــشهدها األســواق المالیــة العالمیــة، ومحاولــة تــسلیط الــضوء علــى 

أن توضـــح وجهــة النظـــر اإلســـالمیة إزاء األزمـــة، "وتحـــاول هــذه الدراســـة أیـــضا. مختلــف العوامـــل التـــي أســـهمت فــي هـــذه األزمـــة
، حیـث انطلقـت أصـوات المـساعدة بتحقیـق االسـتقرار المـالي الـذي یحتاجـه العـالمعلىميثبات قدرة النظام االقتصادي اإلسالإ و 

خذ بـبعض التطبیقـات االقتـصادیة اإلسـالمیة كحلـول ومخـارج األكثیرة بعد أن تفجرت وتعمقت األزمة المالیة العالمیة تدعو إلى 
فـي مجـال التعـامالت وبخاصـة عتمـدها المـصارف اإلسـالمیة من األزمة المالیة العالمیة، وتبني المبادئ والقواعد واألسس التي ت

) ٢٠٠٨األزمــة المالیــة العالمیــة التــي تفجــرت عــام(انتهــاز هــذه الفرصــة وأخیــرا خلــصت هــذه الدراســة إلــى الــدعوة إلــى. المالیــة
الفكـر االقتــصادي واسـتثمارها لـصالح النظـام االقتـصادي اإلسـالمي والـدعوة إلـى بنـاء نظـام اقتـصادي عـالمي جدیـد یرتكـز علـى 

وبعیـدا ، ةسوّغوبعیـدا عـن المخـاطر العالیـة غیـر المـ، اإلسالمي، بحیث یتم بناء هذا النظام االقتصادي بعیدا عن أسـعار الفائـدة
وأن یقـــوم هـــذا االقتـــصاد علـــى عالقـــات شـــراكة مـــع المؤســـسات القائمـــة باالعتمـــاد علـــى الـــصیغ واألطـــر ، عـــن الفـــساد والجـــشع

.والمعامالت اإلسالمیة
.األزمة المالیة العالمیة، النظام االقتصادي اإلسالمي: الكلمات الدالة 

Abstract
This study discussed the "International financial crisis and controversial point of views about the

adoption of Islamic economy to get rid of it's in order to concentrate on the financial crisis which the
international financial markets have witnessed and to shed light on the different factors which contributed
to it. This study also tries to "clarify the Islamic point of view towards the crisis and prove the ability of
the Islamic economic system to help in the achievement of the financial stability which the world needs.
After the breakout and deepening of international financial crisis, many calls have been launched to ask
for some Islamic economic applications as solutions for international financial crisis and adopt the
principles, rules and basics, followed by Islamic banks, especially in financial transactions. Finally, the
study concluded the call for seizing this opportunity (international financial crisis which started in 2008),
investing it for the sake of international economic system and building a new international economic
system based on Islamic economic thought. This economic system is built for away from interest rates
and unjustifiable international risks, corruption and greed. This economy is based on partner relationships
with existing institutions through Islamic formulas, frames and transactions.
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مبـــادئ الفكـــر الرأســـمالي غیـــر قـــادرة علـــى الـــصمود أمـــام 
ن إفـــخـــر، آمـــن جانـــب ، ات واألزمـــات المالیـــة القویـــةالهـــز 

قــد ل. هــامبــادئ الفكــر الرأســمالي لــم تــتمكن مــن منــع وقوع
مـا ال ١٩٧٠وقع في النظام الرأسمالي العـالمي منـذ عـام

. )١(أزمـة مالیـة بـدرجات مختلفـة مـن القـوة١٢٤یقل عن 
ویبـــدو أن أغلــــب البــــاحثین االقتــــصادیین لــــم ینجحــــوا فــــي 

األزمــــة المالیــــة العالمیــــة بدرجــــة كافیــــة، ولــــم التنبــــؤ بهــــذه 
یتوقعــــوا أن تقــــع هــــذه األزمــــة بهــــذا الحجــــم الكــــارثي، وأن 

. تتسبب بهذا االنهیار الهائل في األسواق المالیـة العالمیـة
ــــین والبــــاحثین االقتــــصادیین  وقــــد وقــــف كثیــــر مــــن المحلل

ـــر قـــادرین علـــى ها، أمـــام إعـــصار مبهـــوتینوالمـــالیین وغی
.آثارهــا الكارثیــةلناجحـة القــادرة علــى وقـف تقـدیم الحلــول ا

ـــــــرات إن لأل ـــــــة آثـــــــارا واضـــــــحة علـــــــى المتغی زمـــــــات المالی
ن أقـــــل مـــــا یمكـــــن أن یقـــــال عـــــن األزمـــــة االقتـــــصادیة ٕ ، وا

ســـــلبیة المالیـــــة واالقتـــــصادیة الحالیـــــة، أنهـــــا تركـــــت آثـــــارا 
، وعلـــــى مـــــستوى التوظیـــــف، واضــــحة علـــــى مـــــستوى النــــاتج
عـن األثـر األشـد فتكــا فــضالً , وعلـى مـستوى الـدخول الفردیـة

ـــة  ـــرین لمحاول ـــع الكثی ـــة عمومـــا؛ ممـــا دف علـــى األســـواق المالی
الســیما أن عـدوى األزمــة ، البحـث عــن األسـباب الحقیقیــة لهـا
.أخذت تجتاح معظم مناطق العالم

 :
تبــــــرز أهمیــــــة البحــــــث فــــــي موضــــــوع األزمــــــة المالیــــــة 

االقتـصادیة والمالیــة كونهـا فاقـت األزمـات العالمیـة المعاصـرة
الــــسابقة فــــي تأثیرهــــا علــــى االقتــــصاد العــــالمي وافترقــــت فــــي 

مـن خـالل بنـاء مما یجعلها جدیرة بالبحث والدراسـة، ,أسبابها
أن وبمــــا . ، وعــــن آثارهــــاوعــــن أســــبابها,تــــصور عــــام عنهــــا

لالقتــــــصاد اإلســــــالمي تــــــصورا وموقفــــــا مختلفــــــا مــــــن حیــــــث 
خــــصوصیة وهــــو مــــا یبــــرز، ومــــن حیــــث اآلثــــار، األســــباب

، الــشریعة اإلســالمیةمــن بوصــفه جــزءاً االقتــصاد اإلســالمي 
كجــزء مــن حلقــة - ن اســتعراض دور المــصارف اإلســالمیةإفــ

ظـــــل األزمـــــة المالیـــــة ذا أهمیـــــة فـــــي - االقتـــــصاد اإلســـــالمي
قصور النظام االقتـصادي الرأسـمالي السیما في ظل، بالغة

ــــدعوات المتكــــررة ل ــــصاد العــــالمي، وال معالجــــة فــــي إدارة االقت

النظــــام االقتــــصادي العــــالمي برمتــــه، وبحــــث تفعیــــل النظــــام 
االقتصادي اإلسالمي كمنقذ للعـالم مـن األزمـات االقتـصادیة 

. العالميدوالمالیة المتكررة التي تعصف باالقتصا

 :
جــاءت هــذه الدراســة مــن أجــل التركیــز علــى األزمــة 

ــة المالیــة التــي تــشهدها األســواق المالیــ ة العالمیــة، ومحاول
هــا، تــسلیط الــضوء علــى مختلــف العوامــل التــي أســهمت فی

ـــات هـــاوكـــذلك توضـــیح وجهـــة النظـــر اإلســـالمیة إزاء واثب
ـــى قـــدرة النظـــام االقتـــصادي اإلســـالمي فـــي المـــساعدة  عل

كمـا هـدفت . تحقیق االستقرار المـالي الـذي یحتاجـه العـالم
اء األزمـة الدراسة إلى تحدیـد وتلخـیص اآلثـار المترتبـة جـر 

المالیة العالمیة الحالیة على النظام المـصرفي اإلسـالمي، 
والكـــــشف عـــــن األســـــباب وراء االســـــتقرار والمرونـــــة التـــــي 
تتمتـع بهــا المؤسـسات المالیــة اإلســالمیة فـي مواجهــة هــذه 

.ماتاألز 

 :
: اآلتیتینانطلق هذا البحث من الفرضیتین الرئیسیتین 

لرأســـمالي بـــشقیه المـــالي والحقیقـــي علـــى ینطـــوي النظـــام ا- ١
ـــسبب فـــي األزمـــات المالیـــة  ـــة وبنیویـــة تت إشـــكاالت هیكلی

.٢٠٠٨عامواالقتصادیة المتعاقبة ومنها أزمة
إن مــــــــنهج االقتــــــــصاد اإلســــــــالمي وطبیعــــــــة عمــــــــل -٢

مؤســـساته المالیـــة والمـــصرفیة إن أحـــسن اســـتخدامها 
یعــد مــن أفــضل األســالیب الممكنــة لتجنــب األزمــات 

.ادیة والمالیةاالقتص

 :
الوصـفي المـنهج، سینتهج الباحث فـي هـذه الدراسـة

ســـباب نـــشوء األزمـــة ألالتحلیلـــي، وذلـــك مـــن خـــالل التطـــرق 
الكبیـــــر فـــــي الـــــزخم بـــــسببوذلـــــك ، ورصـــــد مـــــسار تطورهـــــا

ـــــات والمؤشـــــرات المتعلقـــــة بموضـــــوع األزمـــــة  التفاصـــــیل والبیان
عـنالعلمیـةالمـادةم تجمیـعوتـ.المالیـة واالقتـصادیة األخیـرة

) الحقیقـي(العینـياالقتـصادبـینالرتبـاطاانفـصام أسـباب
العالمیـــةالمالیـــةاألزمـــةالمـــالي، وتـــداعیاتواالقتـــصاد
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اإلسـالمي ومؤسـساته مـنهج االقتـصادعـرضالمعاصـرة، ثـم
ودورهـا، مـن خـالل طـرح الرؤیـة اإلسـالمیة لألزمـةالمـصرفیة

ولقــد .وعوامــل الحــصانة منهــاالمالیــةاألزمــاتمواجهــةفــي
اســــتعان الباحــــث بكــــل مــــا اســــتطاع الوصــــول إلیــــه مــــن كتــــب 

باإلضـــــــافة إلـــــــى ، ودوریـــــــات ومجـــــــالت ومـــــــؤتمرات ونـــــــدوات
.محركات البحث عبر شبكة االنترنت

 :
مــن حداثــة هــذه األزمــة، إال أن الباحــث الــرغمعلــى 

ت األســاس التــي وقـف علــى مجموعــة مـن الدراســات التــي شـكل
.انطلقت منه الدراسة الحالیة، ومن أهم هذه الدراسات

األزمــــــة : (دراســــــة الباحــــــث منیــــــر الحمــــــش بعنــــــوان-١
) المالیــــة واالقتــــصادیة بــــین التفــــسیر المــــالي واالقتــــصادي

تناولـــــــت هـــــــذه الدراســـــــة التفـــــــسیرات المختلفـــــــة ). ٢٠٠٨(
األزمـــة العالمیـــةالباحـــثأرجـــع ألســـباب هـــذه األزمـــة، حیـــث 

مــع الــذي بــدأ، التحــوالت فــي عــصر العولمــة المالیــةإلــى 
ـــة تنقـــل  ـــر االقتـــصاد، وحری ـــى االنفتـــاح وتحری الـــدعوات إل

ــــصادیة الرســــامیل فــــي ظــــل هیمنــــة أفكــــار اللیبرالیــــة االقت
مؤسـسات مالیـة خاصـة وقد أدى ذلك إلى تكـوین.الجدیدة

قــادرة علــى خلــق الــسیولة بعیــدًا عــن رقابــة الــسلطات المالیــة، 
خلــصت الدراســة إلــى كم فــي ضــبطها مــستحیالً فأصــبح الــتح

ــــذي  ــــصادي العــــالمي ال ضــــرورة إعــــادة النظــــر بالنظــــام االقت
القــــرن الوالیــــات المتحــــدة منــــذ مطلــــع ســــبعینیات فرضــــته

جدیـد یـضمن الماضي، فقد أصبحت الحاجة ملحة لنظـام
ضــــبط حركــــة األمــــوال واألســــواق بمــــشاركة مــــن البلـــــدان 

مــساهمین فــي مجمــل بــین الالنامیــة، نظــام یــضمن عدالــة
ـــرتهن لقطـــب سیاســـي  قطاعـــات االقتـــصاد العـــالمي، وال ی

.واحدواقتصادي
إشـــــكالیة : (دراســـــة الباحـــــث رضـــــا المنـــــسي بعنـــــوان-٢

).٢٠٠٩) (العینــيدالعالقــة بــین االقتــصاد المــالي واالقتــصا
تناولت هذه الدراسـة العالقـة بـین االقتـصاد المـالي واالقتـصاد 

ود أســـــباب فـــــي بنیویـــــة خلـــــصت الدراســـــة إلـــــى وجـــــ. العینـــــي
االقتـــصاد المـــالي، االقتـــصاد العـــالمي، وعیـــوب هیكلیـــة فـــي 

أدت إلى انفصام االقتصاد المالي عـن االقتـصاد العینـي، 

وأن سـبب هــذا االنفــصام یتمثــل فـي اخــتالل التــوازن الــذي 
قــادت إلیــه اللیبرالیــة الجدیــدة خــالل ربــع قــرن مــن هیمنتهــا 

.  على صانعي القرار العالمي
األزمــة : (ة الباحــث جــودت عبــد الحــق بعنــواندراســ-٣

).٢٠٠٩) (أزمة نظام ال أزمة سیاسات: المالیة العالمیة
تناولـــت هـــذه الدراســـة االجتهـــادات واآلراء المختلفـــة 
فیمــا یتعلــق بأســباب انفجــار األزمــات المالیــة التــي عزاهــا 
الــبعض إلـــى أخطـــاء الـــسیاسات االقتـــصادیة، وهنـــاك مـــن 

ط المــــــضاربین الكبــــــار فــــــي األســــــواق یرجعهـــــا إلــــــى نــــــشا
ثمـــة مـــن یعزوهـــا إلـــى وجـــود مـــؤامرة مـــن نّ إالمالیـــة، بـــل 

جانـــــب الـــــدول المتقدمـــــة تـــــستهدف تركیـــــع الـــــدول حدیثـــــة 
التــصنیع للــتخلص مــن منافــستها أو ســلب الــدول النفطیــة 

٠الثروات التي تراكمت لدیها 
االقتــــصاد: (دراســــة الباحــــث ریــــاض المــــومني بعنــــوان-٤

تناولـت هـذه ). ٢٠١٠) (زمة المالیة الراهنةاإلسالمي واأل
الدراســــــة فلــــــسفة النظــــــام الرأســــــمالي االقتــــــصادي الحــــــر، 
واألســــــباب المختلفــــــة لهــــــذه األزمــــــة، والرؤیــــــة اإلســــــالمیة 

خلــصت هــذه الدراســة إلــى أن التعامــل بالفائــدة، وبیــع .لهــا
الـــدیون بالـــدیون، واالســـتثمار المـــالي الـــورقي الرمـــزي هـــي 

ـــه أســـاس هـــذه األزمـــة،  وأن االقتـــصاد اإلســـالمي بمرتكزات
وقواعــده الممیــزة، یجــد مكانــا هامــا لــه فــي التطبیــق، واإلســهام 

االقتـصادیة بتقدیم الحلـول لهـذه األزمـة وغیرهـا مـن األزمـات
.والمالیة العالمیة

دور المـــصارف: (دراســـة الباحـــث عـــامر العتـــوم بعنـــوان-٥
).٢٠١٠) (اإلســـالمیة فـــي ظـــل األزمـــة المالیـــة العالمیـــة

تناولـــت هــــذه الدراســــة األســــباب المباشــــرة وغیــــر المباشــــرة 
لهـــذه األزمـــة، وآثارهـــا علـــى االقتـــصاد األمریكـــي بخاصـــة 

كمــا تناولــت . وعلــى االقتــصاد العــالمي علــى وجــه العمــوم
الدراســـة وجهـــة نظـــر المـــصارف اإلســـالمیة مـــن األزمـــة، 

خلــصت . وأســالیب التمویــل البدیلــة فــي المــصارف اإلســالمیة
ــــ ــــى ى أن النظــــام المــــصرفي اإلســــالمي الدراســــة إل قــــادر عل

المساهمة في حل هذه األزمة، شریطة أن تعكس أسـالیب 
التمویــل اإلســالمي المتبعــة النمــوذج اإلســالمي الــصحیح، 
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) الفنیــة والــشرعیة(المــرتبط بتحقــق الخــصائص األساســیة 
.للتمویل اإلسالمي

 :
: تيلقد تم تقسیم البحث على النحو اآل

.المفهوم واألنواع: األزمات المالیة: المبحث األول
.مفهوم األزمة المالیة:المطلب األول- 
.أنواع األزمات المالیة:المطلب الثاني- 

االرتبـاط بـین االقتـصاد العینـي والمـالي : المبحث الثاني
.باألزمةتهوعالق

االقتــصاد العینــي واالقتــصاد مفهــوم :المطلــب األول- 
.المالي

إشـــكالیات العالقـــة بـــین االقتـــصاد :لـــب الثـــانيالمط- 
المـــالي واالقتـــصاد العینـــي وأســـباب انفـــصام الـــصلة 

.بینهما
إشـكالیات االقتـصاد المـالي المـؤثرة :المطلب الثالـث- 

: االقتصاد العینيفي
األزمــة االقتــصادیة والمالیــة العالمیــة : المبحــث الثالــث
.٢٠٠٨التي بدأت عام 

زمـــة االقتـــصادیة المالیـــة ماهیـــة األ:المطلـــب األول- 
. العالمیة الراهنة وأهم أسبابها

آثـــار األزمـــة االقتـــصادیة والمالیـــة :المطلـــب الثـــاني- 
.العالمیة

ـــة : المبحـــث الرابـــع االقتـــصاد اإلســـالمي واألزمـــة المالی
.العالمیة

االتجاهــات المختلفــة لموقــف االقتــصاد:المطلــب األول- 
.اإلسالمي من األزمة

الماهیــة واألهـــداف: لبنــوك اإلســـالمیةا:المطلــب الثـــاني- 
.والخصائص

ــث-  ــب الثال البنــوك اإلســالمیة واألزمــة المالیــة :المطل
.العالمیة

ـــع-  ـــب الراب مـــدى تـــأثر المـــصارف اإلســـالمیة :المطل
.باألزمة المالیة العالمیة

عوامـل حـصانة االقتـصاد اإلسـالمي:المطلب الخـامس- 
.ونظامه المالي
.النتائج والتوصیات

 

،

 : :
انهیـــار مفـــاجئ یمكـــن تعریـــف األزمـــة المالیـــة بأنهـــا

فـــي ســـوق األســـهم، أو فـــي عملـــة دولـــة مـــا، أوفـــي ســـوق 
العقـارات، أو مجموعـة مـن المؤســسات المالیـة، لتمتـد بعــد 

هــــذا االنهیــــار ویحــــدث مثــــل. ذلــــك إلــــى بــــاقي االقتــــصاد
نتیجــة انفجــار فقاعــة ســعریة أو مالیــة، أو فقاعــة المــضاربات

الناتجـة عــن بیـع وشــراء كمیـات ضــخمة مـن نــوع أو أكثــر 
مــن األصــول المادیــة أو المالیــة كاألســهم أو المنــازل بأســعار

.)٢(تفوق أسعارها الطبیعیة أو الحقیقیة

 : :
: اك أنواع مختلفة لألزمات المالیة منهاهن

تــنجم هــذه األزمــة كنتیجــة الرتفــاع : أزمــة أســواق المــال- 
أســعار األصــول ارتفاعــا یفــوق القیمــة العادلــة لهــذه األصــول 

بظــــــاهرة ، وهــــــذا االرتفــــــاع یعــــــرف مــــــسوغةوبــــــصورة غیــــــر 
الفقاعـــة، ویحـــدث هـــذا االرتفـــاع غیـــر العـــادل فـــي أســـعار 

كـون الـدافع للـشراء هـو تحقیـق عنـدما ی) األسهم(األصول 
ولــیس عــن قــدرة ، الــربح الــذي یــنجم عــن ارتفــاع األســعار

.)٣(هذه األصول على تحقیق الدخل
وتحــدث أزمــة أســواق المــال عنــدما یتعــاظم االتجــاه نحــو 

فتبـدأ هـذه األسـعار ) التي تعبر عن هـذه األصـول(بیع األسهم 
وتمتـد آثــار ذلــك فـي التراجــع والهبــوط، وتحـدث حالــة االنهیــار، 

إلى أسعار األسهم األخرى، وهـذه اآلثـار تـشمل هـذه الـصناعة 
.وربما یمتد أیضا إلى الصناعات األخرى

تــــنجم األزمــــة المــــصرفیة عنــــدما : األزمــــة المــــصرفیة- 
یواجه المصرف ارتفاعا مفاجئا وتزایدا كبیرا فـي الطلـب علـى 

ذهـهـــكبیـــرة مـــن ســـحب الودائـــع، فالمـــصرف یـــستخدم نـــسبة 
ظ ـویحتفعملیات اإلقراض والتشغیل، ائع فيالود
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بنسبة محـددة مـن هـذه الودائـع لتلبیـة طلبـات الـسحب الیومیـة 
المعتــــادة، ویواجــــه المــــصرف أزمــــة مــــصرفیة حقیقیــــة عنــــدما 
یواجه هـذا االرتفـاع المفـاجئ والتزایـد الكبیـر فـي الطلـب علـى 
ـــــسحب،  ـــــادة لل ـــــسبة المعت ـــــي تتجـــــاوز الن ـــــع والت ســـــحب الودائ

. )٤(زمة في هـذا المـصرف فـي صـورة أزمـة سـیولةفتحدث األ
ن إوعندما تتفاقم هذه األزمـة وتمتـد إلـى المـصارف األخـرى فـ

هـــــذه األزمــــــة تـــــصبح أزمــــــة مـــــصرفیة فــــــي تلـــــك الدولــــــة أو 
مجموعــة دول، ولــیس بالــضرورة أن تكــون األزمــة المــصرفیة 
هـــــي أزمـــــة ســـــیولة، فهـــــذه األزمـــــة قـــــد تكـــــون أزمـــــة ائتمـــــان 

األزمــة عنـدما تمتنـع المـصارف عــن وتحـدث هـذه، )إقـراض(
إعطاء القروض ومنحهـا للزبـائن تخوفـا مـن عـدم القـدرة علـى 

.)٥(تلبیة طلبات السحب
): أزمــة میــزان المــدفوعات(أزمــة العملــة وأســعار الــصرف - 

تنجم هذه األزمة عن حدوث تغیرات سـریعة وكبیـرة فـي أسـعار 
لـى الصرف بصورة تؤدي إلى تأثیر جوهري فـي قـدرة العملـة ع

تأدیــة دورهـــا كمخـــزن للقیمـــة أو كوســـیط للتبـــادل، وهـــذه األزمـــة 
ـــة  ـــسلطات النقدی ـــوم ال ـــدما تق قـــرارات تقـــضي باتخـــاذتحـــدث عن

بخفـــض ســـعر العملـــة كنتیجـــة لعملیـــات المـــضاربة، وقـــد یقـــود 
ومــع أن القــرارات .)٦(األمــر إلــى انهیــار جــوهري لــسعر العملــة

لـــة هـــي المتعلقـــة بتعـــویم العملـــة أو خفـــض ســـعر صـــرف العم
قـــرارات تتخـــذها الـــسلطات النقدیـــة فـــي الدولـــة بـــصورة طوعیـــة، 
غیــر أن هــذه القــرارات تكــون قــرارات مهمــة وجوهریــة فــي كثیــر 
مــن الظــروف خــصوصا فــي حالــة القــصور فــي تــدفقات رأس 

. وفــي حالــة وجــود تزایــد فــي التــدفقات الخارجــة، المــال األجنبــي
ـــى بعـــض  ـــؤدي إل ـــد ی ـــوع مـــن األزمـــات ق ـــإن هـــذا الن أثیرات الت

النمــــو علــــى القطاعــــات األخــــرى، وقــــد یــــؤدي إلــــى تبــــاطؤ 
لى انكماش قد یقود إلى الكساد، االقتصادي ٕ .وا

 
 



 :
 :

العینیةباألصول)الحقیقي(العینياالقتصادیتعلق

التي تتمثل في كـل المـوارد الحقیقیـة التـي تـشبع الحاجـات 
) الـــسلع االســـتهالكیة كالطعـــام والمالبـــس(بطریـــق مباشـــر 

).الـــسلع الســـتثماریة كالعـــدد واآلالت(أو بطریـــق غیـــر مباشـــر
ذا كــان االقتــصاد العینــي یمثــل القیمــة الحقیقیــة لالقتــصاد ٕ ،وا

البــشریة منـذ وقــت مبكــر وأسـاس حیــاة البــشر، فقـد اكتــشفت
یــــزود أن االقتــــصاد العینــــي ال یكفــــي وحــــده بــــل ال بــــد أن 

بــأدوات مالیــة تــسهل عملیــات التبــادل المتعلقــة باألصــول 
وأخــــــذت األدوات . )٧(العینیــــــة وتیــــــسر التعــــــاون المــــــشترك
حتـــى وصـــلت إلـــى ، المالیـــة عبـــر الـــزمن مراحـــل وتطـــورات

التـــي (أهمهـــا وأشـــهرها فـــي العـــصر الحـــدیث وهـــي األســـهم 
، )بعــض المــوارد كالمــصانع والــشركاتفــيتمثــل حــق الملكیــة 

، والنقـود )مـدین معـینالتي تمثل حق الدائنیة تجـاه (والسندات 
أو ةالتـــي تعطــــي حائزیهـــا حــــق الحـــصول علــــى أي ســــلع(

فــي ةولیــست لألصــول المالیــة قیمــ). خدمــة مــن االقتــصاد
نما تعبر عن قیمـ ٕ ه مـا ترمـز إلیـه ومـا تعكـسةحد ذاتها، وا

نمـــا مـــن  ٕ ـــد دخـــوال بـــذاتها وا مـــن االقتـــصاد العینـــي، وال تول
ذا كـــــــان .)٨(تولیـــــــد األصـــــــول العینیـــــــة للـــــــدخول ٕ تطـــــــور وا

اكتــشفت األصــول المالیــة بــدأ بظهــور النقــود، إال إن البــشریة
حجـــــم أیـــــضا أن الكفـــــاءة االقتـــــصادیة تـــــزداد كلمـــــا اتـــــسع 

المبــادالت ولــم یعــد قاصــرا علــى عــدد محــدود مــن األفــراد أو 
. طاعات، فالقابلیة للتـداول ترفـع القیمـة االقتـصادیة للمـواردالق

ومن هنا ظهرت أهمیة أن تكـون األصـول المالیـة التـي تمثـل 
ـــــة  واألصـــــول المالیـــــة التـــــي تمثـــــل الدائنیـــــة ) األســـــهم(الملكی

وقـــــد تطــــورت أشـــــكال األصـــــول .للتــــداولةقابلـــــ) الــــسندات(
ت مـــــع ظهـــــور الـــــشركا) األســـــهم(المالیـــــة الممثلـــــة للملكیـــــة 

أو (األصــول المالیــة الدائنــة المــساهمة كمــا تطــورت أشــكال 
ومـــع . )٩(التجاریـــة والـــسنداتمـــع تطـــور األوراق ) المدیونیـــة

اكتسابها الخاصیة القابلـة للتـداول أصـبحت هـذه األصـول 
وسـاعد وجـود ، على االقتـصاد القـوميةأشبه بحقوق عام

ـــــشار وتوســـــع  ـــــى انت ـــــة المتنوعـــــة عل هـــــذه األصـــــول المالی
ــــــــــشركا ــــــــــى ال ــــــــــدرتها عل ــــــــــادة ق ــــــــــداول ملكیتهــــــــــا وزی ت وت

ـــــم یقتـــــصر .االســـــتدانة ـــــى ظهـــــور هـــــذه ولكـــــن األمـــــر ل عل
بـل ) اریةـتجـأسـهم وسـندات وأوراق(األصول المالیة الجدیـدة

ظهورا ـساعد على انتشار تداوله
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مؤســسات مالیــة قویــه تــصدر هــذه األصــول باســمها وأدى 
تمتعهــــا بثقـــــة الجمهـــــور إلـــــى زیـــــادة تـــــداول هـــــذه األســـــهم 
والـــسندات بـــین الجمهـــور فمـــن ناحیـــة ظهـــرت البورصـــات 
التــي تتــداول فیهــا هــذه األصــول المالیــة ممــا أعطــى المتعــاملین

هــذه األصــول المالیــة المتداولــةةفــي ســالم" الثقــة"درجــة مــن 
ومـن ناحیـة أخـرى فـان المؤسـسات المالیـة الوسـیطة ، فیها

حـین تتـدخل فـي عملیـات التمویـل ، )البنوك بوجه خاص(
بثقـة ا تحل في الواقع مدیونیة هذه البنـوك التـي تتمتـع فإنه

یتقــدم فالعمیــل، كبیــرة لــدى الجمهــور محــل مدیونیــة عمالئهــا
للبنــــك للحــــصول علــــى تــــسهیل أو قــــرض ومدیونیــــة هــــذا 

والثقـة فیـه ولكـن ، العمیل للبنـك تـستند إلـى مالءتـه المالیـة
یتــصرف مــا إن یحــصل العمیــل علــى تــسهیل البنــك فانــه 

تتمتـــع الن البنـــوك؛كمـــا لـــو كـــان نقـــوداً " لتـــسهیلا"فـــي هـــذا 
ـــــوك تحـــــول فـــــابثقـــــة عامـــــة فـــــي االقتـــــصاد وهكـــــذا  ن البن

نتیجـة ، المدیونیات الخاصة للعمـالء إلـى مـدیونیات عامـة
لمـــا تتمتـــع بثقـــة كبیـــرة لـــدى الجمهـــور فیقبـــل علیهـــا المتعـــاملون

فاالقتـــصاد المـــالي یتكـــون ، ألنهـــم یثقـــون فـــي هـــذه البنـــوك
فهنــــاك أوال مجموعــــة مــــن . ؤســــسات مالیــــةمــــن أدوات وم

أو ، األدوات المالیـــة فــــي شــــكل رمـــوز مــــن حقــــوق ملكیــــة
أو غیــر ذلــك مــن االلتزامــات علــى أصــول االقتــصاد ، دائنیــة
كـــذلك هنـــاك العدیـــد ة، أو بـــشری، مـــن مـــوارد طبیعیـــة، العینـــي

األصــــول (مــــن المؤســــسات التــــي تتعامــــل فــــي هــــذه الرمــــوز 
، وهكـــذا، والتـــرویج، والتقیـــیم،والتـــداول، باإلصـــدار) المالیـــة

فالحــــدیث عــــن االقتــــصاد المــــالي أو القطــــاع المــــالي هــــو 
ومؤســـسات تتعامـــل ، )أصـــول مالیـــة(حـــدیث عـــن رمـــوز 

.)١٠(هذه الرموزب

 :


:
ن االقتــصاد المــالي واالقتــصادیمكــن وصــف العالقــة بــی

وجـــود أســـباب فـــي بنیویـــة االقتـــصاد : األول: بـــأمرینالعینـــي
العالمي أدت إلى انفصام االقتصاد المـالي عـن االقتـصاد 

المـالي وجود عیوب هیكلیـة فـي االقتـصاد : العیني والثاني

العالقـــة حأدت إلـــى اســـتحداث إشـــكالیات ظهـــرت علـــى ســـط
ذا كان م ٕ ن سبب عام یوضـح سـبب هـذا بین االقتصادیین، وا

اخـتالل التـوازن : "نه یتمثل في عبـارة واحـدة وهـيإاالنفصام ف
الــــذي قــــادت إلیـــــه اللیبرالیــــة الجدیــــدة خـــــالل ربــــع قــــرن مـــــن 

ویمكــن تفـــصیل .)١١("هیمنتهــا علــى صـــانعي القــرار العـــالمي
:هذا السبب العام في األسباب اآلتیة

إن سیاســة :قفقــدان التــوازن بــین الحكومــات واألســوا: أوالً 
كــف الیــد التــي أطلقتهــا سیاســة الــرئیس األمریكــي األســبق 

لــــم تقــــف عنــــد حــــد تخلــــیص ١٩٨٠رونالــــد ریغــــان عــــام 
لدولـــه مــــن حمولتهـــا الزائــــدة كمـــا یــــزعم، بـــل أفقــــدتها دوریــــنا

دور الــــضامن األخیـــــر لعملیـــــات : أساســــیین مـــــن أدوارهـــــا
االســـــتثمار واإلنتـــــاج عنـــــد اضـــــطراب البیئـــــة االقتـــــصادیة 

رأس المــــال والمراقـــــب ألداء ةودور الموجــــه لحركــــ، ةالكلیــــ
االنفـــصام إن نهایــة هــذین الــدورین زاد مــن حــدة . األســواق

بــین االقتــصاد العینــي واالقتــصاد المــالي، فبــات هــذا األخیــر 
عملیــات یمتلــك قــدرة دفــع خاصــة بــه ال تمــت بــصلة بتمویــل 

إنتــاج الــسلع والخــدمات كمــا هــو مفتــرض إلــى حــد باتــت 
رأس المال في العالم تساوي أكثـر مـن مائـة معه تحركات

ضـــــــــعف القیمـــــــــة اإلجمالیـــــــــة لحركـــــــــة التجـــــــــارة الدولیـــــــــة 
تریلیــــــون ١٣واالســــــتثمارات المباشــــــرة والتــــــي ال تتجــــــاوز 

.)١٢(دوالر سنویا
لقـــد أدت آلیـــات :تركـــز الثـــروة فـــي دول الـــشمال: ثانیـــاً 

فـي االقتصاد العالمي إلى فقدان التـوازن بـین تركـز الثـروة 
عـــن لــشمال وتركــز اإلنتــاج فـــي دول الجنــوب فللبحــثدول ا

عمالـــة رخیـــصة ومدربـــة فـــي ثمانینـــات القـــرن الماضـــي، بـــدأ 
وقـد التقلیدیـة جنوبـا، النظام الرأسمالي یعید نشر الـصناعات 

األول : أصبح رأس المال في البلـدان الـصناعیة أمـام خیـارین
انتقالــــه لالســــتثمار بــــالجنوب والثــــاني بحثــــه عــــن اســــتثمارات 

وترتب على ذلك أنه تـم توجیـه . دیلة في موطنه في الشمالب
معظــم رأس المــال الــذي تــم اســتثماره فــي موطنــه فــي الــشمال 
نحو المـضاربة فـي البورصـات واألسـواق المالیـة بعـد التطـور 

وبـسبب النفقـة ، المعلومـات واالتـصاالتالهائل فـي تقنیـات 
. الالعالیة لالستثمار في االقتصاد العیني في دول الشم
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 ١٢٩

تراوحــــت نــــسبه : عــــدم العدالــــة فــــي توزیــــع الــــدخول: ثالثــــا
األغنـــى فـــي الوالیـــات المتحـــدة % ١٠ـالـــدخول المخصـــصة لـــ

ـــــین  ـــــة مـــــا ب مـــــن مجمـــــل الـــــدخل % ٥٠إلـــــى %٤٠األمریكی
- ١٩١٧المحلــــــي اإلجمــــــالي األمریكــــــي خــــــالل الفتــــــرة مــــــن 

تمیــــزت التــــي ١٩٨١- ١٩٤٥وطــــوال الفتــــرة التالیــــة . ١٩٣٩
%٣٥، انخفــضت هــذه النــسبة إلــى بهیمنــة الفكــر الكنــزي

، فــي الفتــرة التالیــة%٥٠لتعــود إلــى االرتفــاع مجــددا الــي
، وكـــان لهـــذا التفـــاوت آثـــار اجتماعیـــة واقتـــصادیة متتابعـــة

ــــل  ــــض المی ــــى خف ــــى إل ــــات األغن ــــصرفات الفئ فقــــد أدت ت
١٩٨٢عــــــــام % ١٢المتوســــــــط لالدخــــــــار مــــــــن حــــــــوالي 

ـــى قیاســـا إلـــى الـــدخل المتـــاح ٢٠٠٧فقـــط عـــام %٠.٢ال
وزیــادة المیــل المتوســط لالســتهالك مــن، لألســر األمریكیــة

فــي الفتــرة نفــسها، وهــو مــا یعنــي أن %٩٩.٨إلــى %٨٨
ثــراء فــي األكثــر % ٢٠ـتمویــل الــنمط االســتهالكي المفــرط لــ

ــــــــب تحــــــــویال  ــــــــات یتطل ــــــــة ب ــــــــات المتحــــــــدة األمریكی الوالی
للثروات نحوها، ووسائل غیر عادیة للحـصول علـى "هائال

خلــــق وهــــو مــــا أدى إلــــى ةي بــــأي طریقــــالتمویــــل الخــــارج
األدوات والكائنات المالیة الخطرة، وغـض الطـرف عـن تـراكم 

وهنــا . )١٣(الفدرالیــةالعجــز فــي الحــساب الخــارجي والمیزانیــة
ن الفئـات األعلـى أالرأسـمالیة فـي اعتقادهـا بـلةتكمن مـشك

ـــوع،  ـــب كـــاف ومتن ـــى خلـــق طل ـــدخل قـــادرة عل فـــي ســـلم ال
وهــــذا غیــــر صــــحیح ففــــي . دهــــاوقیــــادة قــــاطرة النمــــو بمفر 

ـــات  ـــه هـــذه الفئ ـــذي تحتكـــر فی ـــر مـــن الوقـــت ال الجـــزء األكب
، نجــد أنهــا تقــوم بتــشویه عملیــات تخــصیص المــوارد، الــدخول

ـــــصاد العـــــالمي  ـــــذهب باالقت ـــــداً وت ـــــي بعی عـــــن االســـــتثمار ف
لمــضاربة فــي االقتــصاد اوالمبالغــة فــي ، االقتــصاد العینــي

صاد المـــالي وأدى ذلـــك إلـــى جعـــل كـــل مـــن االقتـــ، المـــالي
واالقتصاد العینـي لـه حیاتـه الخاصـة التـي ال تمـت بـصلة 

. إلى حیاة اآلخر

 :
 :

ـــین االقتـــصاد المـــالي  ـــة ب ـــتج إشـــكالیات العالق ـــم تن ل
واالقتصاد العیني عن المتناقـضات الكامنـة فـي االقتـصاد 

، خاصـــة انعـــدام التوازنـــات بأنواعهـــا المختلفـــةبلي فقـــط و الرأســـما
نمـــا نتجـــت كـــذلك عـــن عیـــوب هیكلیـــ ٕ فـــي االقتـــصاد المـــالي ةوا

حنفــسه أدت إلــى اســتحداث إشــكالیات أخــرى بــرزت علــى ســط
زمــة المالیــة الحالیــة هــي األوتعــد .العالقــة بــین االقتــصادیین

أزمـــة نظـــام فمنـــذ الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة إلـــى الـــسبعینات 
ولكـن فـي فتـرة الـسبعینات ، كان هناك نظـام صـرف ثابـت

الــرئیس الــسابق وأعلــن ، صــار انفــالت فــي طبــع الــدوالرات
فــك االرتبــاط بنظــام الــصرف ١٩٧١ریتــشارد نیكــسون ســنة 

. الثابــت، ومنـــذ ذلـــك الوقــت بـــدأ عـــصر اقتــصاد مـــالي جدیـــد
وبقـــرار سیاســـي ذاتـــي أصـــبحت الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة 

ــــــــــدوالراتتقــــــــــرر طباعــــــــــة ا ــــــــــث ، ل ــــــــــین عــــــــــامي إحی ــــــــــه ب ن
ومـن عـام ، عما كـان علیـه%٥٥الدوالرزاد ١٩٧٠و١٩٥٠
ــــــدوالر ٢٠٠٠لــــــىإ١٩٧١ وأصــــــبح النظــــــام %. ٢٠٠٠زاد ال

مـا یـسمى بالفقاعـات، المالي المضارب الیـوم فـي أزمـة بفعـل 
وتحولـــت هـــذه الفقاعـــات إلــــى غـــول یلـــتهم القـــوانین التــــي 

وأظهـــــرت كانـــــت تـــــضبط االقتـــــصاد األمریكـــــي والعـــــالمي 
فقــد كانــت . األزمــة مــن الــضخامة التــي ال یمكــن تــصورها

ملیـــار دوالر، ٧٠٠انهیـــاره أصـــول بنـــك لیمـــان بـــرذرز قبـــل 
وجـاءت العولمـة . ملیار دوالر٦٠وتم شراؤها بعد انهیاره ب 

لتعمـــق مـــن البعـــد اإلیـــدیولوجي لالزمـــة، فقـــد كانـــت الوالیـــات 
ثالثــة المتحــدة تعــیش علــى تــدفقات مالیــة خارجیــة تــصل إلــى

ملیـارات دوالر یومیـا تــأتي مـن الــصین والخلـیج ودول أخــرى، 
حیـــث، إن اقتـــصادها ، وهـــو مـــا یجعلهـــا تعـــاني خلـــال هیكلیـــا

ـــا علـــى االقتـــصادیات األخـــرى وهـــو مـــا جعلهـــا  یعـــیش طفیلی
وبتفـصیل األزمـة اإلیدیولوجیـة . )١٤(أكثر بلدا مدینا في العـالم

ســــــتحداث فــــــي النظــــــام المــــــالي العــــــالمي والتــــــي أدت إلــــــى ا
إشــكالیات جدیــدة علــى ســطح العالقــة بــین االقتــصاد المــالي 

: )١٥(نجد أنها تتمثل في العناصر اآلتیة، والعیني

إن :تجاهل اعتبـارات الحـدود المعقولـة للرافعـة المالیـة: أوالً 
تمثـــل الملكیـــة هنـــاك نـــوعین مـــن األصـــول المالیـــة، أصـــول 

ملكیــة أمــا األصــول التـي تمثــل ال، وأصـول تمثــل المدیونیـة
عـمن أراضي ومصانفهي أساسا ملكیة الموارد العینیة
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 ١٣٠

وبالنـــسبة لهـــذا . وهـــي تأخـــذ عـــادة شـــكل أســـهم، وشـــركات
حـدود لمـا یمكـن- عـادة- الشكل من األصـول المالیـة فهنـاك 

ذا كــــان یمكــــن المبالغــــة ، إصــــداره مــــن أصــــول للملكیــــة ٕ وا
ـــد عـــن القیمـــة  ـــة مبـــالغ فیهـــا تزی بإصـــدار أســـهم بقـــیم مالی

، ن األمــر یظــل محــدوداأإال ، لألصــول التــي تمثلهــاالحقیقیــة
بالنــسبة للــشكل أمــا .ألنــه یــرتبط بوجــود هــذه األصــول العینیــة

ـــة، فیكـــاد ال توجـــد  ـــة وهـــو المدیونی اآلخـــر لألصـــول المالی
فقـد بالغـت ، وهنا أصـل المـشكلة، حدود على التوسع فیها

. المؤســسات المالیــة فــي التوســع فــي هــذه األصــول للمدیونیــة
نمــا ، لیــست مجــرد مـدیونیات فردیــةوهـي  ٕ تأخـذ عــادة شــكل وا

فهـي ومن ثمّ مدیونیات قابلة للتداول في األسواق المالیة، 
، فهــي جــزء مــن الثــروة المالیــة، أشــبه بالمــدیونیات العامــة

وكانــــت التجــــارب التاریخیــــة الــــسابقة قــــد تطلبــــت ضــــرورة 
ومــن هنــا . وضــع الحــدود علــى هــذا التوســع فــي اإلقــراض

بــــادئ الــــسلیمة للمحاســــبة المالیــــة علــــى ربــــط اســــتقرت الم
ـــــراض مـــــن أدنـــــىبتـــــوافر حـــــد ، حـــــدود التوســـــع فـــــي االقت

مــن أدنــىحــدا األصـول المملوكــة فالمــدین یجــب أن یتملـك 
ــــى یــــستدین  ــــة وأن وبالثــــروة حت خاصــــة مــــن المؤســــسات المالی

ملكیتــه لألصـــول العینیـــة یتوقــف حجـــم اســتدانته علـــى حجـــم
البنــــوك حــــدود ابــــة علــــى ولــــذلك حــــددت اتفاقیــــة بــــازل للرق

علــى أن للبنــوك-وبالتــالي القتــراض- التوســع فــي اإلقــراض 
ــــوكال ــــك ال تتجــــاوز نــــسبة مــــن رأس المــــال الممل لهــــا فالبن

یستطیع أن یقرض أكثر من نسبة محدودة لمـا یملكـه مـن 
. وهذا هو ما یعـرف بالرافعـة المالیـة، رأس مال واحتیاطي

ــــب البنــــو  ــــي ورغــــم أن البنــــوك المركزیــــة تراق ك التجاریــــة ف
ضـــرورة احتـــرام هـــذه النـــسب، فـــان مـــا یعـــرف باســـم بنـــوك 
االســـتثمار فـــي الوالیـــات المتحـــدة ال تخـــضع لرقابـــة البنـــك 

ومـــــن هنـــــا توســـــعت بعـــــض هـــــذه البنـــــوك فـــــي ، المركــــزي
اإلقــراض ألكثــر مــن ســتین ضــعف حجــم رؤوس أموالهــا، 
ویقــال إن الوضــع بالنــسبة لبنــك لیمــان بــراذرز كــان أســوأ 

ـــــا ـــــي وهـــــذه الزی ـــــرة ف ـــــراضدة الكبی ـــــدا مـــــن اإلق ـــــي مزی تعن
، المخــاطر إذ تعــرض بعــض المــدینین لمــشكلة فــي الــسداد

إن ســـــبب توســــــع . كمـــــا حـــــدث بالنــــــسبة لألزمـــــة العقاریــــــة
المؤسسات المالیة في االقتراض واإلقراض

فمزیـــد ، هــو الجـــشع والرغبـــة فـــي تحقیـــق األربـــاح الـــسریعة
ح لهـــذه مـــن اإلقـــراض واالقتـــراض یعنـــي مزیـــدا مـــن اإلربـــا

أمــا المخــاطر الناجمــة عــن هــذا التوســع فــي ، المؤســسات
قـــــراض فهـــــي التهـــــم مجـــــالس اإلدارة فـــــي معظـــــم هـــــذه اال

البنــــوك والتــــي تهــــتم فقــــط باإلربــــاح قــــصیرة األجــــل التــــي 
یتوقــف علیهـــا حجــم مكافـــآت اإلدارة، ومــن هنـــا ظهــرت أربـــاح 

وهكــذا أدى . مبــالغ فیهــا ومكافــآت مالیــة ســخیة لرؤســاء البنــوك
تمــام بــالربح فــي المــدة القــصیرة إلــى تعــریض النظــام المــالي االه

وأصـبحت األصـول العینیـة كـسند ، للمخاطر في المـدة الطویلـة
وضــمان اإلقــراض واالقتــراض حــدثا مــن التــاریخ، وهــو مــا یعــد 
أحــد اإلشــكالیات التــي ظهــرت حــدیثا علــى ســطح العالقــة بــین 

قتـــصاد االقتـــصاد المـــالي والعینـــي بفعـــل عیـــوب هیكلیـــة فـــي اال
.)١٦(المالي

لـم یرجـع التوسـع فـي اإلقـراض :المـشتقات المالیـة: ثانیاً 
فقـــط إلـــى تجاهـــل اعتبـــارات الحـــدود المعقولـــة للرافعـــة المالیـــة 

ـــد ، لكـــل مؤســـسة ـــل النظـــام المـــالي فـــي الـــدول الـــصناعیة ق ب
ـــادة حجـــم  اإلقـــراض عـــن طریـــق اكتـــشف وســـیلة جدیـــدة لزی

اختـــراع یمكـــن وهـــو، اختـــراع جدیـــد اســـمه المـــشتقات المالیـــة
المالیــة بنــاء عــن طریقــه تولیــد موجــات متتالیــة مــن األصــول 

علــــى أصــــل واحــــد وقــــد بــــدأت هــــذه الظــــاهرة بمــــا یــــسمى 
ـــالتوریق" ـــة األمریكیـــة . )١٧("ب ـــد ســـعت المؤســـسات المالی فق

إلــى تحویــل المــدیونیات الخاصــة بالمقترضــین إلــى مــدیونیات
ومــن ثــم المتــاجرة بهــا مــن خــالل صــكها لــسندات ، عامــة

وهـو مـا سـمي بالتجـارة بالـدیون أو ، تمثل هذه المـدیونیات
وكــــــان أبــــــرز صــــــور التوریــــــق ســــــندات الــــــرهن . التوریــــــق
وأخـــذت هـــذه الـــسندات صـــورة أكثـــر خطـــورة ســـمیت، العقـــاري

فالمؤســسة ، وهــو مــا یعنــي التوریــق المتعــدد، "بالمــشتقات"
المالیــة صــاحبة الــسند ســعت إلــى االقتــراض مــن المؤســسات

وحولـــت األخیـــرة الـــدین ، ى بـــضمان هـــذا الـــسندالمالیـــة األخـــر 
هــــذا واقترضــــت مــــن أخــــرى بــــضمان ، الــــذي لهــــا إلــــى ســــند

اشـتق مـن دیـن واحـد عـدد كبیـر ومن ثـمّ ، وهكذا...السند
حتـى إذا عجـز المـدین األصـلي ) المشتقات(من السندات 

عــن الــسداد انهــارت جمیــع هــذه المــشتقات ولمــا)المقتــرض(
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فـــي (ن عـــن الـــسدادعجـــز قطـــاع عـــریض مـــن المقترضـــی
أفلـست كثیـرا مـن المؤسـسات المالیـة ) القطاع العقـاري تحدیـدا

فظهــــــرت األزمــــــة وانتــــــشرت كبقعــــــة الزیــــــت بــــــین ، وانهــــــارت
، المؤســسات العالمیــة علــى نطــاق الكوكــب بــسبب المــشتقات

ــــسابق إال فــــي درجــــة وال یفتــــرق هــــذا الوجــــه عــــن الوجــــه ال
ـــة مـــن النـــاس تـــسعى إلـــى تحقیـــق أ ربـــاح الجـــشع لفئـــة قلیل

باالقتــصاد طائلـة وســهلة علــى حـساب األغلبیــة واإلضــرار 
الـصورة مـن هـذه المالیة علـى "المشتقات"وال تقتصر. ككل

بإصــــدار موجــــات األصــــول المالیــــة بنــــاء " المتعــــدد"التوریــــق 
أخـــــرى أخــــذت صـــــورا نهـــــاإعلــــى أصـــــل عینــــي واحـــــد بــــل 

فالتعامـل المـالي ، خاصة فیما یتعلق بالتعامل مـع المـستقبلبو 
عینیــة موجــودة بالفعــل یقتــصر علــى التعامــل فــي أصــول ال

فــي الحاضــر بــل قــد ینــصرف إلــى أصــول محتملــة ســوف 
توجــد فــي المــستقبل فهنــاك التــصرفات اآلجلــة فــضال عمــا 

األمـــر علـــى مجـــرد وقـــد ال یقتـــصر .بالمـــستقبلیات"یعـــرف 
بــل تــشمل أیــضا علــى خیــارات ، بیــع وشــراء حقــوق مــستقبلیة
ومـع هــذا ، لرغبـة أحـد الطــرفینقــا تـستخدم أو ال تـستخدم وف

التوســـــع الكبیـــــر فـــــي إصـــــدار األصـــــول المالیـــــة زاد عـــــدد 
حجم المخاطر إذا عجز قطاع مـنهم عندهاالمدینین وزاد 
ویوجـــــــد كـــــــم ضـــــــخم مـــــــن المـــــــشتقات . )١٨(عـــــــن الـــــــسداد

تختلــف التقــدیرات والتــي ، االســتثماریة العائمــة فــي األســواق
الیــــــة الخطــــــورة حــــــول قیمتهــــــا اإلجمالیــــــة ومنهــــــا المــــــشتقات ع

ــــدر بنحــــو  ــــي تق ــــدیون والت ــــادالت ال ــــة بمب ــــون ٦٠المعروف تریلی
٢٠٠٨وأشــــار تقریــــر صــــندوق النقــــد الــــدولي عــــام .)١٩(دوالر

إلى أن الخسائر التي تكبدتها معظـم البنـوك جـراء أزمـة الرهـون 
وقــــــد تركــــــزت هــــــذه .ملیــــــار دوالر٩٤٥العقاریــــــة تقــــــدر بمبلــــــغ 

:)٢٠(یأتيالخسائر فیما 
.لعقاراتهبوط أسعار ا-١
انخفـــاض قیمـــة األصـــول المالیـــة المرتبطـــة بـــالرهون -٢

.العقاریة
.هزات البورصات التي أدت إلى انهیار األسعار-٣
خـــسائر األصـــول المالیـــة التـــي بلغـــت عـــشرات الملیـــارات-٤

مـــن الـــدوالرات فـــي بعـــض البنـــوك مثـــل حالـــة ســـیتي 
.بنك الذي كان أول بنك عالمي خسر في هذه األزمة

اءات بنــك التــسویات الدولیــة حجــم شــهادات وتقــدر إحــص
فـــي ٢٠٠٦العـــرض االســـتثماریة التـــي تـــم إصـــدارها فـــي عـــام

ملیــــار دوالر، ١٠٠٠أوروبــــا والوالیــــات المتحــــدة بحــــوالي 
ثلثهـــــا تقریبـــــا مـــــرتبط بأصـــــول وقـــــروض عقاریـــــة متدنیـــــة 

وفــــي العــــام نفــــسه كــــان حجــــم ســــوق القــــروض . المــــالءة
ملیــــار دوالر أي ٤٠٠األمریكیـــة ضــــعیفة المــــالءة حــــوالي 

ــــسوق األمریكــــي%١٨حــــوالي  . )٢١(مــــن إجمــــالي حجــــم ال
واألصــل أن االقتــصاد المــالي یعــد خادمــا لالقتــصاد العینــي، 

ـــى  مـــستوى العـــالم ولكـــن مـــا حـــدث أن االقتـــصاد المـــالي عل
مـــرة مـــن االقتـــصاد العینـــي فـــي الـــسبعینات٤٠كبـــر أأصـــبح 

.)٢٢(٢٠٠٨ومائة مرة عام 

لقــد تركــز :المــالي للمخــاطرعــدم توزیــع القطــاع : ثالثــاً 
فـــي اإلقـــراض علـــى قطـــاع أو قطاعـــات قلیلـــة وأثـــر ذلـــك

ـــــل المخـــــاطر هـــــو ، زیـــــادة المخـــــاطر ـــــدرس األول لتقلی فال
، أمـا تركیزهـا یزیـد مـن احتمـاالت األزمـة، ضرورة توزیعها

علیـــة أزمـــة وقـــد تولـــدت األزمـــة األخیـــرة نتیجـــة لمـــا أطلـــق 
كبـر مـصدر أانـتفالعقـارات فـي أمریكـا ك.الرهـون العقاریـة

لإلقــراض واالقتــراض، فــالحلم األمریكــي لكــل مــواطن هــو 
إن یملـــك بیتــــه، ولــــذلك یــــشتري عقــــاره بالــــدین مــــن البنــــك 

وبدأت األزمة فیما عرف بالرهون .مقابل رهن هذا العقار
العقاریــة األقــل جــودة فیــشتري المــواطن بیتــه بالــدین مقابــل 

لسوق فیحاول ثم ترتفع قیمة العقار في ا، رهن هذا العقار
صاحب العقار الحصول علـى قـرض جدیـد مقابـل ارتفـاع 

ــــك عــــن  طریــــق رهــــن جدیــــد مــــن الدرجــــة قیمــــة العقــــار وذل
ألنهـا ؛الثانیة، وهنا جاءت التسمیة بأنهـا الرهـون األقـل جـودة

تعرضــها للمخـــاطر ومــن ثـــمّ .الدرجــة الثانیـــةرهونــات مـــن 
ولكـــــن .)٢٣(كبـــــر إذا انخفـــــضت قیمـــــة العقـــــاراتأبدرجـــــة 

، نوك لم تكتـف بالتوسـع فـي هـذه القـروض األقـل جـودةالب
لتولیــــد مــــصادر جدیــــدة "المــــشتقات المالیــــة"بــــل اســــتخدمت 

للتوسع في اإلقراض ویحدث ذلك عنـدما وبالتالي، للتمویل
كبیــرة مــن الرهونــات العقاریــة ةیتجمــع لــدى البنــوك محفظــ

المحفظـــــة مـــــن الرهونـــــات "إلـــــى اســـــتخدام هـــــذه فإنهـــــا تلجـــــأ 
ــــة ــــرض بهــــا مــــن صــــدارإل" العقاری ــــة جدیــــدة تقت أوراق مالی
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المؤســسات المالیــة األخــرى بــضمان هــذه المحفظــة وهكــذا 
فـان العقـار الواحـد یعطـي مالكـة الحـق فـي االقتـراض مــن 

یعید استخدام نفس العقـار ضـمن محفظـة البنك ولكن البنك 
اكبــر لالقتـــراض بموجبهـــا مـــن جدیـــد مـــن المؤســـسات المالیـــة 

فــي موجـــه بعــد موجــه بحیــث یولـــد األخــرى وتــستمر العملیــة
العقــــار طبقــــات متتابعــــة مــــن اإلقــــراض بأســــماء المؤســــسات 

ـــة واحـــدة بعـــد األخـــرى ـــد أدى تركـــز اإلقـــراض فـــي ، المالی وق
وســـــاعدت ، إلـــــى زیـــــادة المخـــــاطر) العقـــــارات(قطـــــاع واحـــــد

علــى تفهــم هــذا الخطــر ) المــشتقات(األدوات المالیــة الجدیــدة 
.الموجةموجة تلواإلقراضبزیادة أحجام 

نقص أو انعـدام الرقابـة علـى المؤسـسات المالیـة : رابعاً 
ـــة علـــى :الوســـیطة ـــة الدقیق ـــة بالرقاب ـــوم البنـــوك المركزی تق

أعمـــال البنـــوك التجاریـــة علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه الرقابـــة 
ضــعفت أو انعــدمت بالنــسبة لمؤســسات مالیــة أخــرى مثــل 

ات بنوك االستثمار وسماسرة الرهون العقاریة علـى المنتجـ
علـى الهیئـات المالیة الجدیدة كالمشتقات المالیـة أو الرقابـة 

وقـد هـدد ذلـك .المالیة التي تـصدر شـهادات الجـدارة االئتمانیـة
ــــصاد المــــالي وهــــوأ ــــة"حــــد أهــــم أركــــان االقت ــــصبح "الثق ، إذ ت

الثقـة أو ضـعفت فـي النظـام األمور أكثر خطـورة إذا فقـدت 
الء ال یفقـــدون المـــالي الـــذي یقـــوم علـــى ثقـــة اإلفـــراد فـــالعم

ثقتهم بالمؤسسات المالیة نتیجة أخطـاء فـي طریقـة العمـل 
نـــه ال یوجـــد مـــن أبقـــدر مـــا یفقـــدون هـــذه الثقـــة إذا علمـــوا 

یراقــب أو یــضمن حقــوقهم مــن بنــوك مركزیــة أو حكومــات 
ومـــع فقـــدان .تجـــاه نـــزوات المؤســـسات المالیـــة أو تعثرهـــا
ول أســعار األصــالثقــة یقــل الــشراء ویكثــر البیــع وتــنخفض 

ومــن ، المالیــة ونــدخل فــي دوامــة مــن االنخفاضــات المتتالیــة
ویـــزداد األمـــر تعقیـــدا نتیجـــة .مزیـــد مـــن االنهیـــار المـــاليثـــمّ 

فجمیــع ، للتــداخل بــین المؤســسات المالیــة فــي مختلــف الــدول
تتعامـــــل مــــع بعـــــضها - وبـــــال اســــتثناء–المؤســــسات المالیــــة 

بـشكل مـضاعف البعض وأیة مشكلة تـصیب أحـداها تـنعكس 
وهكـــذا تتكـــاتف،)العولمـــة(لـــى بقیـــة النظـــام المـــالي العـــالمي ع

اعتبــــارات الثقــــة أو بــــاألحرى انعــــدام الثقــــة مــــع اعتبــــارات 
ـــار المـــاليأالعولمـــة فـــي تـــضخیم  ـــر االنهی وهكـــذا مثـــل . ث

ـــــات عمـــــل النظـــــام  ـــــة آللی انعـــــدام الثقـــــة المحـــــصلة النهائی
ذا انعـــدمت الثقـــة انهـــار النظـــام وهـــو مـــا حـــدث  ٕ المـــالي، وا

هـذا االنهیـار إلـى توقـف القلـب الـذي یـضخ الـسیولة وأدى 
فــي شــرایین االقتــصاد العینــي الــذي یمثــل جــسد االقتــصاد 

.هامداً فأحاله جسداً 

 




 :
:

منـذالراهنـةالعالمیـةالمالیـةاألزمـةتلخـیصیمكـن
: )٢٤(یأتياندالعها كما

مـنحعلـىبأمریكـااإلقـراضوجهـاتالبنـوكأقـدمت- 
ازدهـارذلـكالمخـاطر، وشـجعها علـىعالیـةقـروض
، ٢٠٠٦-٢٠٠١بـینمـاالفتـرةفـيالعقاریـةالـسوق

ضـــماناتدونضـــاقرو فقامـــت بمـــنح المقترضـــین
.الربحیةلتعظیمأعلىفائدةسعرمقابلكافیة

الفائـدة، سـعرالرتفـاعنتیجةاألمریكیةالسوقتغیرت- 
فـيقروضـهم العقاریـةسـدادعـنالمـدینونوعجـز

أســعارهبــوطهــذاعـنالمتحــدة، ونجـمالوالیـات
.المنازل

عـامبدایـةمـعبوضـوحالـسطحعلـىاألزمـةطفـت- 
ادةعـن الـسداد، وزیـالتوقـفحـاالتبتزایـد٢٠٠٧
العقــارات، وكثــرةعلــىالمقرضــیناســتیالءظــاهرة

.والبنوكبین المقترضینالمواجهات
ملیـار مائـةنحـولألفـرادالمتعثـرةالقـروضحجـمبلـغ- 

األصـولارتفعـت قیمـةحتـىاألمـرتفـاقمثـمدوالر
ملیـار٧٠٠إلـىالعقاریـةبـالرهونالمرتبطـةالهالكـة
.دوالر

والمؤسـساتاداألفـر اضـطرارعـنالوضـعهـذاأسـفر- 
علــىالعــرضقیمتهــا، وزادالعقــارات، فهبطــتلبیـع

األمـرمفرغـة، تفـاقمدائـرةفـياألزمـةالطلـب، فـدارت

mailto:�b@sL
mailto:N@k
mailto:k@L
mailto:@P
mailto:��b@sL
mailto:��b@sL
mailto:@�G
mailto:@H


............................................................................................... 

 ١٣٣

%٧٥بنـسبةللبیـعالمعروضـةالمنـازلعـددبزیـادة
.ملیون٢.٢لتبلغ٢٠٠٧في

ممـا هـدد واالسـتهالكي االسـتثمارياإلنفـاقانخفـض- 
وتتهـــااألمریكـــي بكـــساد مریـــر، حیـــثاالقتـــصاد 
.وانهارت بنوكمؤسسات

مـنكثیـرالرتبـاطوآسـیاألوروبـااألزمـةانتقلـت- 
المالیـة األمریكیـة، بالـسوقفیهـاالمالیـةالمؤسـسات

. )٢٥(العالمياالقتصادتهددكبرىألزمةتطورتثم
أمـــا بخـــصوص أســـباب األزمـــة المالیـــة فقـــد اختلـــف 
ـــد علمـــي ودقیـــق ألســـباب األزمـــة  االقتـــصادیون فـــي تحدی
االقتصادیة والمالیة الراهنة، غیر أن معظمهم صنفها في 

وغیـــــر مباشـــــرة تمثلـــــت بالطبیعـــــة غیـــــر ، أســـــباب مباشـــــرة
وعزوهـــا إلـــى مجموعـــة مــــن ، المـــستقرة للنظـــام الرأســـمالي

: )٢٦(یأتياألسباب لعل أبرزها ما

: أزمة الرهن العقاري: أوالً 
لقـــد عـــزى الكثیـــر مـــن البـــاحثین األزمـــة إلـــى أزمــــة 

رهن العقــاري، مــع العلــم أن هــذه لیــست األزمــة الوحیــدة الــ
التــي ألمــت بالنظــام الرأســمالي، بــل كــان هنــاك العدیــد مــن 
األزمـــات تراكمـــت وتركـــت دون حـــل أو مراقبـــة حتـــى جـــاءت 

مــواطن ضــعف أزمــة الــرهن العقــاري كفقاعــة كبیــرة لتكــشف 
هــذا النظــام وهــشاشته، بحیــث تنــادى كــل أصــحاب القــرار 

لحلول ولتجنیب أنفسهم والعالم كارثة قـد السیاسي لوضع ا
شـــهد ســـوق لقـــد . یحتـــاج العـــالم لعـــشرات الـــسنین لتجاوزهـــا

العقـــارات فـــي أمریكـــا رواجـــا ترتـــب علیـــه ارتفـــاع فـــي أســـعار 
فـي هـذا الـسوق وذلـك مما دفع بالعدیـد االسـتثمار ، العقارات

تــسمى هــذه (كافیــةبــاالقتراض مــن البنــوك دون ضــمانات 
وذات ، كافیـــــــةألنهـــــــا دون ضـــــــمانات، بـــــــالقروض الردیئـــــــة

). علــى المخــاطرمعــدالت فائــدة عالیــة غیــر ثابتــة لتغطــي 
ونتیجــــة للعــــرض الكبیــــر والطلــــب المتواضــــع علــــى العقــــارات 

ممـا دفـع بـالبنوك إلـى رفـع ، االنخفـاضدفع بأسعارها نحـو 
الفوائد لمواجهـة المخـاطر المحتملـة ممـا أسـهم فـي إفـالس 

عالنهـــــم بعـــــدم  ٕ إن . علـــــى دفـــــع األقـــــساطقـــــدرتهم الـــــبعض وا
مـن العقـارات وبیعهـا بـالمزاد العلنـي استیالء البنوك على كثیر

فــالس مئــات اآلالف ٕ إضــافة إلــى ، أســهم بخفــض العقــارات وا
عــــدم تحــــصیل البنــــوك لكامــــل أموالهــــا حتــــى بعــــد عملیــــات 

.االستیالء والبیع
من هنا بـدأت المـشكلة، بنـوك ضـعفت سـیولتها وأفـراد ال 

م إلیـــداعها، ممـــا دفـــع بـــبعض البنـــوك إلـــى إعـــالن أمـــوال لـــدیه
قبل المودعون علـى سـحب ودائعهـم بـشكل أإفالسها، ومن هنا 

كبیـر ممــا دفــع بـالبنوك إلــى االقتــراض مـن بعــضها ومــن البنــك 
المركـــــزي، وهـــــذا انعكـــــس ســـــلبا علـــــى أســـــهمها فـــــي األســـــواق 

ضـــــعف مـــــن رأس مالهـــــا إلـــــى أن أعلـــــن الــــــبعض أو ، المالیـــــة
ن االنهیــار فــي البنــوك یجعــل الحــصول إ.اإلفــالس والتــصفیة

علــى القــروض صــعبا الرتفــاع معــدالت الفائــدة، ممــا یقلــل مــن 
وهـــــــذا بـــــــدوره یخفـــــــض مـــــــن الطلـــــــب ، الـــــــسیولة مـــــــع األفـــــــراد

.االستهالكي ویقود تدریجیا إلى الكساد
مــن كــل ذلــك قــد یبــدو أن حلقــات األزمــة بــدأت فــي 

ثــم ومــن ، اتومــن ثــم أزمــة البورصــ، أزمــة الــرهن العقــاري
وان كانــت أزمــة . أزمــة الــسیولة، ومــن ثــم األزمــة االقتــصادیة

إال انــه فــي ، الــرهن العقــاري هــي الــشرارة التــي فجــرت األزمــة
حقیقـــة األمـــر تكمـــن األســـباب فـــي فلـــسفة النظـــام ومخرجاتـــه 

:)٢٧(وهنا تجدر اإلشارة إلى اآلتي
ــــشؤون االقتــــصادیة- ١ ــــة وعــــدم تــــدخلها فــــي ال إقــــصاء الدول

لیة الید الخفیة هـي سـبب رئـیس فـي آد على السوق و واالعتما
ونجـــاح التـــدخل الحكـــومي فـــي تجـــاوز . ظهـــور هـــذه األزمـــة

ـــة، دفـــع بزعمـــاء العـــالم الرأســـمالي١٩٢٩أزمـــة عـــام  للمطالب
بتدخل الدولة من جدید بالرغم أنها مناقـضة ألسـاس هـام فـي 
النظـــــــام الرأســـــــمالي، وهكـــــــذا نجـــــــد أن الحكومـــــــة األمریكیـــــــة 

ي البنـوك وشـركات التـأمین وغیرهـا، ممـا یؤكـد أصبحت تـشتر 
وهـو بحاجـة إلـى إعـادة ، للجمیع أن نظام السوق غیر مقدس

.بناء حسب قواعد عادلة وجدیدة
ــــدة-٢ ــــرط بالفائ ــــشیع قناعــــة مفادهــــا : التعامــــل المف أن ت

النظــــام الرأســــمالي یقــــوم علــــى آلیــــة الفائــــدة، ویعــــد ســــعر 
لغــاؤه یعنــي الفائــدة المحــرك الــرئیس للنــشاط االقتــصادي و  ٕ ا

المالیــة ومــا أكدتــه األزمــة . اضــمحالل وانكمــاش االقتــصاد
ــــل  ــــك مــــن قب ــــد أكــــد ذل ــــك تمامــــا، وق ــــصادي عكــــس ذل االقت

mailto:�b@sL
mailto:N@k
mailto:k@L


............................................................................................... 

 ١٣٤

إن معـدل سـعر الفائـدة یعـوق : "المعروف كینز حینما قال
ألنــه یعطــل حركــة األمــوال نحــو االســتثمار ، النمــو االقتــصادي

ن رأس العـــائق فـــإفـــي حریـــة وانطـــالق، فـــإن أمكـــن إزالـــة هـــذا 
. )٢٨("المال سیتحرّك وینمو بسرعة

وال نخفـي تـأثیره علـى سـوء التوزیـع فـي الـدخل وتمركـزه 
بأیــــدي فئــــة قلیلــــة وهــــم الــــدائنون وتأییــــدًا لهــــذا المعنــــى یقــــول 

ّایخ األلمــــــاني الــــــدكتور  شــــــاخت والمــــــدیر الــــــّسابق لبنــــــك الــــــر
ـــة غیـــر متناهیـــة یتّـــضح أن جمیـــع مـــال : "األلمـــاني ـــه بعملّی إّن

رض صــائر إلـــى عــدٍد قلیـــل جــدًا مـــن المــرابین، ذلـــك ألنّ األ
ـــة، بینمـــا المـــدین معـــرّض  المرابـــي یـــربح دائمـــًا فـــي كـــل عملّی

الّنهایـــة البـــّد فـــإنّ المــال كّلـــه فـــي للــرّبح والخـــسارة، ومـــن ثـــمّ 
ویعلــم ". بالحــساب الرّیاضــّي أن یــصیر إلــى اّلــذي یــربح دائمــاً 

ــــة أن ســــوء ــــصادیات التنمی ــــة المهتمــــین باقت ــــع فــــي كاف التوزی
الـــدخل وتمركـــزه بیـــد األغنیـــاء ورغبـــة هـــؤالء بتعظـــیم ثـــرواتهم 
بكافــة الطــرق المتاحــة یــدفع للتعامــل بالفائــدة وغیرهــا، وبــذلك 
مـن یحتـاج المـال مـن مـستهلكین أو منتجـین سـیذعن لـشروط 

.التمویل مهما بلغت قساوتها
إلـــى مراحـــل)٢٩(لقـــد أشـــار روســـتو: االســـتهالك المفـــرط-٣

ور وجعــل مــن االســتهالك العظــیم أو المفــرط النمــو والتطــ
المرحلة األخیرة التي تتوج مراحـل التطـور الـسابقة، وهكـذا 
نلحـــــظ أن المجتمعـــــات الغربیـــــة تتـــــسابق فـــــي ذلـــــك كونـــــه 

ــــي مقیاســــاً  ــــسعادة، وفــــي حــــال وجــــود الرغبــــة ف للرفــــاه وال
االســتهالك وغیــاب القــدرة علیــه یــأتي دور البنــوك لتــوفیر 

الفائـــدة، وبـــذلك تتحقـــق مـــصلحة المـــال الـــالزم مـــن خـــالل
إن اإلفــــراط فــــي االئتمــــان . المــــستهلك والمنــــتج والمقــــرض

.في األزمةاً رئیساً دون ضمانات كان سبب
لقـــد أصـــبحت تجـــري المـــضاربات بحجـــوم: المــضاربات-٤

خیالیة ضمن إطار من التعامالت تحت مسمیات مختلفـة 
، والخیــــارات، والتحوطــــات، والمــــشتقات، مثـــل نظــــام الهــــامش

ــــــــسمى ...، المــــــــستقبلیاتو  ــــــــى تــــــــضخم مــــــــا ی ، وهــــــــذا أدى إل
الحقیقـي باالقتصاد الرمزي أو الوهمي على حـساب االقتـصاد

ولألسـف الـشدید أن . المرتبط باإلنتـاج واالسـتثمار والعمـل
نفــسها تلقــى المؤســسات المالیــة المتــسببة فــي المــشكلة هــي 

مــــن حجــــم الــــدعم مــــن أمریكــــا ودول أوروبــــا ممــــا سیــــضخم
مما سیكون له أثـار ، لرمزي ویقلل من الحقیقياالقتصاد ا

هامــة علــى خفــض معــدالت النمــو فــي اإلنتــاج والتــشغیل، 
.سیدفع في االقتصاد نحو الركود والكسادومن ثمّ 

المـــصالح المادیـــة وغیـــاب القـــیم واألخـــالق فـــي التعامـــل-٥
الكثیـــر یعتقـــد أن التعـــامالت المادیـــة محكومـــة بـــنظم : المـــالي
ـــاألخالق والقـــیم وشـــروط محـــددة وقواعـــد ـــة لهـــا ب وال عالق
هـو بكل مـا ملیئةوما یجري من تعامالت تجدها . إطالقا

ـــــر أخالقـــــي الجـــــشع، وعـــــدم كفـــــاءة اإلدارة، واإلهمـــــال،. غی
، والفائـــــــــدة المرتفعـــــــــة، والتزویـــــــــر، واالحتكـــــــــار، والغـــــــــش

، وكلهـا ....واإلسراف والتبـذیر، والرشـوة، والبیـوع الفاسـدة
.أسهمت في تلك األزمة

لقـد شـهد العـالم العدیـد مـن : هتمام بالسیاسة الخارجیةاال- ٦
وقــد رفعــت . م١٩٩٩خاصــة بعــد عــام وباألزمــات الــسیاسیة 

ودعمهـا بـذلك ، اإلدارة األمریكیة شعار الحرب على اإلرهـاب
ـــــا وغیرهـــــا ـــــد مـــــن دول أوروب ـــــ. العدی ـــــد جّی ـــــوشوق ، شت الجی

الـشأن بدون أي اهتمـام .... وأنفقـت األمـوال، واحتلت الـدول
. داخلي الذي كان ینخره السوسال

: المتحدةالوالیاتفياالقتصاديالكساد: ثانیاً 
انكمــاش : ویــستدل علــى ذلــك بمؤشــرات كثیــرة منهــا

وارتفــــاع عــــدد طلبــــات , %٦.٢االقتــــصاد األمیركــــي بمعــــدل 
وانخفــاض ، ١٩٨٢العــاطلین عــن العمــل بــشكل قیاســي منــذ 
وهـو أكبـر % ٩.٥متوسط سعر المنازل في أمیركا بنسبة 

٤.٩٣م، وتوجد اآلن أكثر مـن ١٩٩٩انخفاض منذ عام 
ن االقتـصاد إفـعلـى وجـه العمـوم ملیون منزل غیر مبـاع و 

بوادرفظهوراألمریكي هو السبب األساسي وراء األزمة؛ 
علـىانعكـسالمتحـدةالوالیـاتفـياالقتـصاديالكـساد

فقـد صـرح . المالیـةأسـواقهاوعلـىاألخـرىالبلـدانصـادرات
وزیر المالیة األلماني بیـر شـتاینبروك بـأن الوالیـات المتحـدة 

ومــن المعــالم . )٣٠(تتحمــل مــسؤولیة األزمــة المالیــة العالمیــة
:)٣١(األخرى الدالة على ذلك

زانـالمییسجللم١٩٧١عاممنذ:التجاريالعجز- 
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فـيوصـلسـنویاً یـزدادعجـزبـلفـائضأيالتجـاري
. دوالرملیار٧٥٨إلى٢٠٠٦عام

بمبلـغ٢٠٠٨عـاممیزانیةفيقدرحیث: المیزانیةعجز- 
المحلــيالنــاتجمــن%٢.٩أيدوالرملیــار٤١٠

. اإلجمالي
الخزانـةوزارةإحـصاءاتظهـرتأ: المدیونیـةتفـاقم- 

النـاتجمـن% ٦٤تـشكل العامـةالـدیونأناألمیركیـة
. اإلجماليالمحلي

: فخ شركات االئتمان المصرفي العقاري: ثالثاً 
نتیجـــة لتخفـــیض ســــعر الفائـــدة األمریكـــي تــــشجعت 
العدیــــد مــــن البنــــوك علــــى مــــنح قــــروض لــــشراء المــــساكن 

علـى كونفانكـب المـستهل, %٥بفائدة متدنیة وصلت إلـى 
فر اتــو لنتیجــة و شــراء البیــوت فــي مختلــف أنحــاء أمریكیــا، 

الــــسیولة لــــدى البنــــوك والفــــائض النقــــدي بــــسبب الــــسیاسة 
خلـق النقـود تـشجعت البنـوك علـى والقـدرة علـى ، التوسعیة

إعطــاء المزیــد مــن القــروض العقاریــة ممــا أدى إلــى زیــادة 
غیر مـسبوقة فـي أسـعار العقـارات فاقـت المعقـول فأصـبح 

ـــذي كـــان ســـعره  ـــزل ال ـــساوي ١٥٠المن ـــف دوالر مـــثال ی أل
. ألف دوالر٣٠٠

إلــــى ارتفــــاع التمویــــل أدى ازدهــــار ســــوق العقــــاراتإن 
الطلـب علـى لذي مثل ضغطًا إضافیًا على العقاري، األمر ا

مــــن و .العقــــارات بــــسبب وفــــرة التمویــــل وشــــروطه الــــسهلة
جانـــب آخـــر قامـــت المؤســـسات المالیـــة التـــي أخـــذت هـــذه 
العقود االئتمانیـة بطـرح هـذه القـروض كـسندات اسـتثماریة 
مما أدى إلى وجود أسواق ثانویة مهمتها التجـارة فـي هـذه 

لنتیجـــــة أن الفجـــــوة بـــــین القـــــروض وبیعهـــــا لعـــــدة مـــــرات وا
ـــسبب  األســـعار الحقیقیـــة واألســـعار الـــسوقیة قـــد تفاقمـــت ب

وغایة البنك من بیع هـذه القـروض هـي . هذه المضاربات
مــضاعفة إیراداتــه، حیــث یــستفید مــن فوائــد القــروض التــي 
یسددها المقترض ویستفید أیضا مـن بیـع الـسندات لیحقـق 

یرتفـع ثمـن حینمـاو . دخـال إضـافیا مـن العمـوالت والرسـوم
الحـــصول علـــى العقـــار المرهـــون یحـــاول صـــاحب العقـــار

قــرض جدیــد، وذلــك مقابــل رهــن جدیــد مــن الدرجــة الثانیــة

حــــال أنهــــا أكثــــر خطــــورة فــــيأي الرهــــون األقــــل جــــودة(
والواقــع أن حجــم القــروض كــان یعطــى انخفــاض ثمــن العقــار، 

.)٣٢(أولویة على نوع القروض
ه الــشركات بالتــأمینن المــستثمر قامـت هــذئوحتـى یطمــ

علــــى هــــذه القــــروض والــــسندات فــــي حالــــة التعثــــر وعــــدم 
ویتكـــرر الـــسیناریو والنتیجـــة المتوقعـــة والمحتملـــة أن . الـــسداد

المــدین األول قــد یعجــز عــن الــسداد فیــضطر إلــى اإلفــالس 
ونتیجة تخلف العدید عـن الـسداد أصـیب العدیـد . وبیع العقار

إلــى إضــافة، الحقیقــيمــن المؤســسات المالیــة بالعــسر المــالي 
وأصـــــبحت تفقــــد قیمتهـــــا , تــــدهور أســــواق الـــــسندات العقاریــــة

ـــسوقیة ـــد مـــن مؤســـسات القـــروض ناهیـــك عـــن. ال ـــام العدی قی
وأصــــبح المالیــــة بإعطــــاء قــــرض ثــــانوي علــــى نفــــس البیــــت، 

البنــوك وخالصــة ذلــك أن .البیــت مرهــون ألكثــر مــن جهــة
التحقیــــق مــــن الجــــدارة االئتمانیــــة للمقترضــــینأهملــــت فــــي

ــعت فــي وأغــرتهم بفائــدة بــسیطة فــي األول ثــم تزایــدت وتوسَّ
ا علـى العقـارات إلـىممـنح القـروض  أن مـا خلـق طلًبـا متزایـًد

وعجـــــــــز ، تـــــــــشبع الـــــــــسوق فانخفـــــــــضت أســـــــــعار العقـــــــــارات
والواضـــــح مـــــن ذلـــــك أن مبالغـــــة . المقترضـــــون عـــــن الـــــسداد

ــــى  ــــشكل مباشــــر عل ــــروض انعكــــست ب ــــي مــــنح الق البنــــوك ف
.ئعقدرتها على خلق الودا

الـــدیون) تـــصكیك(الزیـــادة الهائلـــة فـــي توریـــق: اً رابعـــ
: العقاریة

التـــي (تحویـــل الـــدیون ) التـــصكیك(یقـــصد بـــالتوریق 
مــــن المقــــرض األساســــي ) اقترضــــها مــــن اشــــتروا المنــــازل

إلــــــى ) البنــــــك وغیــــــره مــــــن المؤســــــسات المالیــــــة المانحــــــة(
ــــة ، مقترضــــین آخــــرین ــــة قابل ــــي شــــكل أوراق مالی ــــك ف وذل

البنوك لــم تكتــف بالتوســع فــ. )٣٣(فــي أســواق المــالللتــداول 
فـــــي القـــــروض بـــــل اســـــتخدمت المـــــشتقات المالیـــــة لتولیـــــد 
مــصادر جدیــدة للتمویــل، وبالتــالي للتوســع فــي اإلقــراض، 
وذلــك عنــدما یتجمــع لــدى البنــك محفظــة كبیــرة مــن الرهونــات 

مــــــن المحفظــــــةاســــــتخدام هــــــذهالعقاریــــــة، فإنــــــه یلجــــــأ إلــــــى
دار أوراق مالیـــة جدیـــدة یقتـــرض الرهونـــات العقاریـــة إلصـــ

بهـــــــا مـــــــن المؤســـــــسات المالیـــــــة األخـــــــرى بـــــــضمان هـــــــذه 
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األولـي بـضمان یكتـف بـاإلقراضالمحفظة، فكـأن البنـك لـم
بــل أصــدر موجــة ثانیــة مــن األصــول المالیــة هــذه العقــارات

بـــضمان هـــذه الرهـــون العقاریـــة، وهكـــذا فـــإن العقـــار یعطـــي 
البنـــك یعیـــد مالكـــه الحـــق فـــي االقتـــراض مـــن البنـــك، ولكـــن 

اســـــتخدام نفـــــس العقـــــار ضـــــمن محفظـــــة أكبـــــر لالقتـــــراض 
بموجبهــــــا مــــــن جدیــــــد مــــــن المؤســــــسات المالیــــــة األخــــــرى، 
وتــــستمر العملیــــة موجــــة بعــــد موجــــة حیــــث یولــــد اإلقــــراض 
طبقـــات متتابعـــة مـــن اإلقـــراض بأســـماء المؤســـسات المالیـــة 
واحــدة بعــد األخــرى، وهكــذا أدى التركــز فــي اإلقــراض فــي 

.زیادة المخاطرقطاع واحد إلى 
وقد ساعدت عملیة التوریق على نقل المخاطر من 
القروض المفردة وتجمیعها وتوزیعها على حـائزي األوراق 

ـــــضامنة االهتمـــــام وهكـــــذا تـــــضاءلت حـــــوافز . والجهـــــات ال
بــالتقییم الموضــوعي للمخــاطر بــل وعــدم االكتــراث بالدقــة فــي 

ممولــــة األصــــول العقاریــــة التقیــــیم الــــضمانات، وهــــي عــــادة 
. بالقروض

: )٣٤(أسباب مباشرة: خامساً 
ـــة أو اإلشـــراف الكـــافي علـــى -١ نقـــص أو انعـــدام الرقاب

فـــي الوقـــت ": الغزالـــي.یقـــول د.المؤســـسات المالیـــة
الـــذي انخفـــضت فیـــه أســـعار العقـــارات، ومـــن ثـــم غـــرق 

المؤســسات النقدیــة المواطنــون فــي الــدیون، وأصــبحت 
ع علــى مــشارف اإلفــالس، وســاعد علــى هــذا الوضـــ

األول یتمثــل فــي شــبه غیــاب : المـأزوم أربعــة عوامــل
ـــــى العمـــــل  ـــــة عل ـــــسلطات النقدی ـــــل ال ـــــة مـــــن قب الرقاب

العلیـــاوالرابـــع ینحـــصر فـــي فـــساد اإلدارة ...المـــصرفي
فــي كثیــر مــن هــذه المؤســسات؛ ممــا جعلهــا ال تهــتم 
كثیـــرًا بالقواعـــد المـــصرفیة قـــدر اهتمامهـــا بالمرتبـــات 

فمـثًال بلغـت مرتبـات الخیالیة التـي كانـت تتقاضـاها؛
ملیــــون ) ٤٨٦" (لیمــــان بــــراذرز"ومكافــــآت رئــــیس بنــــك 

.)٣٥(م٢٠٠٧دوالر عن عام 
إن األمــر یــصبح خطیــرا إذا ُفقــدت الثقــة : أزمـة الثقــة-٢

أو ضـعفت فــي النظــام المــالي والـذي یقــوم علــى ثقــة 
المؤسساتویزداد تعقیدا نتیجة للتداخل بیناألفراد،

.المالیة في مختلف الدول
، والكـذب، االسـتغالل: شار الفساد األخالقـي مثـلانت-٣

.واالحتكار، والتدلیس، والغش، والشائعات المغرضة
جدولـة الـدیون بـسعر فائـدة أعلـى، أو اسـتبدال نظـام-٤

مرتفــعقــرض واجــب الــسداد بقــرض جدیــد بــسعر فائــدة
وهــذا یلقــى أعبــاء إضــافیة علــى المقتــرض المــدین الــذي

الفائـــدة ســـعرعجـــز عـــن دفـــع القـــرض األول بـــسبب 
.األعلى

:)٣٦(أسباب أخرى: سادساً 
ســیادة النزعــة االســتهالكیة المفرطــة فــي المجتمعــات -١

. الغربیة
الـــذي مثَّـــل اإلطـــار العقـــدي ) اإلقـــراض بفائـــدة(الربـــا -٢

الـذي یحكــم عالقــة وحـدات العجــز بوحــدات الفــائض 
.سواء كانت هذه الوحدات استهالكیة أم إنتاجیة

ســــساته للمــــضاربات وتعقــــبرعایــــة فلــــسفة النظــــام ومؤ -٣
ــــــوع عــــــن  ــــــي للبی ــــــي خــــــروج عبث فــــــروق األســــــعار ف

ال شــيء : مقاصــدها، فــال تملُّــك وال تملیــك وال قــبض
مــن هــذا البتــة، فهــذه المــضاربات نــشاط طفیلــي عقــیم،

وال رفاهیــــة ، فــــال قیمــــة جدیــــدة یــــضیفها إلــــى النــــاتج
. یحرزها للمجتمع

:قاتانتـــشار اســـتخدام أدوات مالیـــة مبتكـــرة، وهـــي المـــشت-٤
,)المـــــستقبلیات والخیـــــارات والعقـــــود اآلجلـــــة والمبـــــادالت(

المــضاربة علــى ارتفــاع وانخفــاض بغیــة التحــوط أوال ثــم 
ـــسندات،  ـــسلع واألســـهم وال التعامـــل بالهـــامش و أســـعار ال
ــــــام المؤســــــسات  المالیــــــة وصــــــنادیق یــــــتلخص فــــــي قی

طریــــق االســـتثمار بالتعامــــل فــــي أســـواق المــــال عــــن 
تفـوق مـا محـافظ اسـتثماراتاالقتراض أي التعامل على 

وممـــا هـــو . لـــدى هـــذه المؤســـسات مـــن ســـیولة نقدیـــة
جــدیر بالــذكر أن حجــم عقــود المــشتقات علــى اخــتالف 

دوالر أمریكـــي فــــي بلیـــون ٢٥٣٧٢أصـــنافها قـــد بلـــغ 
٢٤٧٠(كـاآلتي وهـي موزعـة , ٦/٢٠٠٩نهایة شـهر 

ــــــــود مــــــــشتقات , )العمــــــــالتبلیــــــــون دوالر أمریكــــــــي عق
مــشتقات ســعر یكــي عقــود بلیــون دوالر أمر ١٥٤٧٨(
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عقـــود مــــشتقات بلیـــون دوالر أمریكـــي٨٧٩(, )الفائـــدة
بلیـــون دوالر أمریكـــي عقـــود مـــشتقات ٦٨٩()األســـهم
دوالر أمریكي عقـود مـشتقات بلیون ٥٨٥٥(, )السلع
أمـــا المبلــغ اإلجمـــالي لجمیــع المـــشتقات .)٣٧()أخــرى

ــــدر اآلن  ــــسویات غیــــر المــــسددة یق ــــك الت ــــل بن مــــن قب
كبــر بعـشر مـرات مــن أأي ,تریلیـون٦٠٠الـدولي بمبلـغ 

.)٣٨(حجم االقتصاد العالمي
أي سیاسات التحریر المـالي التـي جـرّدت الـدول مـن -٥

هــذه قوامــة أو رقابــة علــى األســواق المالیــة؛ فاســتطالت
األســـواق ففـــسدت وأفـــسدت، وهـــو مـــا كـــان مباركـــا مـــن 

النقــد النظــام االقتــصادي العــالمي وعلــى رأســه صــندوق
. الدولي

(Credit Card)االئتمـانع فـي مــنح بطاقـاتالتوسـ-٦
. بدون رصید

:
 :

: اآلثار على مستوى االقتصاد األمریكي: أوالً 
لقـــد تركـــت هـــذه األزمـــة مجموعـــة مـــن اآلثـــار علـــى 

: )٣٩(یأتيأكثر من مستوى یمكن إجمالها كما 
إلــى دخــول االقتــصاد األمریكــي فــي لقــد أدت األزمــة -١

فلقـــــد انكمـــــش االقتـــــصاد . وضـــــعیة ركـــــود اقتـــــصادي
بالمائـــة فـــي الثلـــث الثالـــث مـــن ٠.٣األمریكـــي بنـــسبة 

ویعكــس هــذا الركــود انخفاضــًا فــي القــوة . ٢٠٠٨ســنة 
نفـــــاق الـــــشركات والنـــــشاط اإلســـــكاني ٕ . االســـــتهالكیة وا

ویعـــــد هـــــذا االنكمـــــاش مرتفعـــــًا مقارنـــــة بنـــــسبة النمـــــو 
قة في االقتـصاد األمریكـي فـي الربـع الثـاني مـن المحق
. بالمائة٢.٨والمقدرة ب ٢٠٠٨سنة 

لقــد أدى هـــذا الركـــود علــى انخفـــاض االســـتهالك الـــذي -٢
لــى ٣.١یعــد القــوة الدافعــة لالقتــصاد بنــسبة  ٕ بالمائــة وا

١٤انخفـــــاض اإلنفـــــاق علـــــى الـــــسلع المعمـــــرة بنـــــسبة 
ســنوات ٣ویتوقــع االســتمرار لهــذا الوضــع لمــدة . بالمائــة

ــــــر ــــــصادي وال یمكــــــن تجــــــاوز الركــــــود . أو أكث إالاالقت
ةـاإلنفاق االستهالكي والواردات المحلیبارتفاع

.مما یعني في النهایة ارتفاع الطلب المحلي
أدت األزمـــة إلـــى انخفـــاض فـــي قیمـــة العقـــارات بمقـــدار

تریلیـــون دوالر بـــسبب بیـــع المنـــازل فـــي المـــزاد ١.٢
. في تسدید قروضهمنتیجة إخفاق مالكیها 

ـــام مؤســـسات التـــصنیف بتخفـــیض درجـــة الجـــدارة -٣ قی
االئتمانیــة الممنوحــة للــسندات المغطــاة بأصــول عقاریــة 

التحــــوط التــــي وهــــو مــــا أدى بالمؤســــسات وصــــنادیق 
اســتثمرت فــي تلــك الــسندات إلــى عرضــها للبیــع ممــا 
شـــكل ضـــغوطًا إضـــافیة علـــى القطـــاع العقـــاري فـــي 

.ةالوالیات المتحدة األمریكی
ســــحب المــــستثمرین الیابــــانیین وغیــــرهم ألمــــوالهم مــــن -٤

االقتــصاد األمریكــي ممــا أدى إلــى ارتفــاع كبیــر للــین 
مقابــل الــدوالر وهــو مــا زاد مــن درجــة الــشك فــي مــدى 
قـــدرة الـــدوالر علـــى االســـتمرار فـــي القیـــام بـــدور عملـــة 

فمـــــا فتـــــئ . االحتیـــــاط والمـــــدفوعات الدولیـــــة الرئیـــــسیة
بحیـــث تجـــاوز - مـــثالً –ورو الـــدوالر یتـــدهور أمـــام الیـــ

دوالر بعـــــد أن ١.٥عتبـــــة ٢٠٠٨الیـــــورو فـــــي ســـــنة 
أقــل مــن یعــادل ٢٠٠٠كــان ســاعة إطالقــه فــي ســنة 

ســـــــنتًا العجـــــــز المـــــــستمر فـــــــي الحـــــــساب الجــــــــاري ٨٣
الــدوالر علــى األمریكــي المقتــرن بتــدهور ســرعة صــرف 

.المدى الطویل
ـــــدالئل ـــــبعض ال ـــــشهاد ب فیمـــــا یخـــــص , ویمكـــــن االست

: )٤٠(یأتيد األمریكي فان آثار األزمة تكمن فیما االقتصا
إفالس العدیـد مـن البنـوك االسـتثماریة التـي وضـعت )١

اســتثمارات مالیــة تقــدر بالملیــارات فــي المتــاجرة فــي 
.األسواق المالیة

إفالس شركات التأمین التي عجز زبائنها عـن سـداد )٢
.قساطاألالقروض المستحقة وكذلك 

روض جدیـــدة ووضـــع امتنـــاع البنـــوك عـــن إعطـــاء قـــ)٣
.شروط تعجیزیة ال تسمح بمنح القرض بسهولة

انتقــال العــدوى إلــى قطاعــات أخــرى تجاریــة وصــناعیة)٤
ممــا أدى إلــى تــسریح آالف العمــال، وهــذا أثــر ســلبا 
ــــــة  علــــــى المؤســــــسات االســــــتهالكیة األخــــــرى الغذائی

.والخدماتیة وتجارة السیارات وغیرها
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النمـــــو ظهـــــور بـــــوادر الكـــــساد االقتـــــصادي وتراجـــــع )٥
. كما زادت نسبة البطالة, االقتصادي

: اآلثار على مستوى االقتصاد العالمي: ثانیاً 
والتـي بـدأت بـسوق الــرهنالمالیـةاألزمــةلقـد تحولـت

العقــاري فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة إلــى أزمــة اقتــصادیة 
ومالیـــة وربمـــا اجتماعیـــة عالمیـــة، ولـــیس أدل علـــى ذلـــك مـــن 

رئــیس مجموعــة البنــك الــدولي، )زولیــك. بروبــرت (كــالم 
: )٤١(یأتيوالذي أكد فیه على ما 

بـــأكثر) ٢٠٠٩(عـــام االقتـــصاد العـــالمي ســـینكمش إن-١
ممــا تــم تقــدیره فــي الــسابق، وسیــستمر تعــرض البلـــدان 

شـــــدیدة متالحقـــــة مـــــن الـــــضغوطالفقیـــــرة لموجـــــات
.االقتصادیة

قـــدرة البلـــدان المنخفـــضة الـــدخل علـــى االقتـــراض إن-٢
المتوقـع أن ودة نظـرا لـضآلة احتیاطیاتهـا، ومـنمحـد

تواجـــــــه میزانیاتهـــــــا الوطنیـــــــة المـــــــستنزفة صـــــــعوبات 
موارد تمویلیة كافیة في خاصة في الحصول علىوب

. السنوات القلیلة القادمة
األزمــة الراهنــة إن اآلثــار والتــداعیات الناشــئة عــن-٣

علـــى البلـــدان الفقیـــرة قاســـیة، وتـــؤدي إلـــى تزایـــد الطلـــب
. وارد البنك الدوليمعلى

نمــا الطلــب ســریعا لــدى البنــك الــدولي لإلنــشاء والتعمیــر، -٤
الــذي یعنــى البنــك الــدولي وهــو أحــد أعــضاء مجموعــة

بتقدیم المساندة للبلـدان المنخفـضة ومتوسـطة الـدخل
. المتمتعة باألهلیة االئتمانیة

المالیـــة والتـــي انتقلـــت عـــدواها إلـــى األزمـــةكمـــا أن 
ــم تكــون أغلــب األســوا ق المالیــة فــي مختلــف دول العــالم ل

نمــا شــملت جمیــع القطاعــات ٕ مقتــصرة علــى قطــاع معــین، وا
االقتــصادیة ممـــا أثــر ســـلبًا علـــى معــدالت نمـــو االقتـــصاد 
العـــالمي نتیجـــة تراجـــع االســـتهالك الـــذي یـــشكل فـــي دولـــة 

كمــــا أن . مثــــل الوالیــــات المتحــــدة ثالثــــة أربــــاع االقتــــصاد
النمـو فـي االقتـصاد األمریكـي بوادر التباطؤ في معـدالت 

انعكـــس بـــشكل ســـلبي علـــى المـــوازین التجاریـــة للـــدول األخـــرى 
خاصــة إذا وبالمالیــة وعلــى أســواقها) الــصادرات، والــواردات(

علمنـــــــا أن واردات الوالیـــــــات المتحـــــــدة األمریكیـــــــة بلغـــــــت 
حــسب إحــصائیة منظمــة –مــن الــواردات العالمیــة % ١٥.٥

مـا بخــصوص الـدول التــي أ. ٢٠٠٦التجـارة العالمیـة لعــام 
تتبـــع فـــي سیاســـاتها النقدیـــة نظـــام الـــصرف الثابـــت مقابـــل 
الــدوالر، فــان الهبــوط الــذي یحــدث فــي قیمــة العملــة األمریكیــة
نتیجـة التـدابیر التـي تنتهجهـا الحكومـة لتخفیـف حـدة األزمــة

كتخفــیض أســعار الفائــدة مــثًال ســتؤدي إلــى خــسائر نقدیــة 
كمــا یـات المتحـدة أو خارجهـا،لالسـتثمارات الدوالریـة فـي الوال

أن الخــــسائر تحــــدث بــــنفس النــــسبة فــــي الــــدول التــــي تعتمــــد 
كمـا . الـدوالرعمالتها المحلیة على سعر صـرف ثابـت أمـام 

مـــن ســـتتعرض االســـتثمارات األجنبیـــة حـــول العـــالم للعدیـــد 
الهزات نتیجـة سـوء الوضـع االسـتثماري فـي الوالیـات المتحـدة 

علـــــــى یحرصـــــــون مـــــــوال األمریكیـــــــة، فأصـــــــحاب رؤوس األ
استثمار أموالهم في عدة أسواق مالیة فـي وقـت واحـد كنـوع 
من توزیع المخاطر، فإذا ما تعرضت أسهمهم فـي دولـة مـا 
للخسارة فإنهم سیقومون بـسحب أمـوالهم المـستثمرة فـي دول 
أخـرى لتعــویض الخـسارة أو تفــادي خــسائر أخـرى، وهــو مــا 

األمریكیــة إلــى یعنــي تــصدیر األزمــة مــن الوالیــات المتحــدة 
بقیــة دول العــالم نتیجــة تــصحیح األوضــاع فــي البورصــات 
أو تــسییل األســهم فــي األســواق المحلیــة لتخفیــف خــسائرهم 
والمحافظـــة علـــى اســـتثماراتهم الخارجیـــة، ممـــا ســـیزید وتیـــرة 

كمــا أن هــذه األزمــة . )٤٢(االنخفــاض فــي األســواق المحلیــة
ـــؤدي إلـــى  ـــي یمـــر بهـــا االقتـــصاد العـــالمي قـــد ت تغیـــرات الت

هیكلیـة كبیــرة علـى مــستوى القطــاع المـالي العــالمي وظهــور 
ــــة األمریكیــــة  نظــــام مــــالي عــــالمي جدیــــد تتراجــــع فیــــه العمل
كمقیـــــاس عـــــالمي للقیمـــــة ویــــــؤدي إلـــــى فقـــــدان الثقـــــة فــــــي 

، كمـا أن )االقتصاد الحـر(السیاسات االقتصادیة األمریكیة 
األزمـــة ســـتؤدي إلـــى تحـــسین التوازنـــات بـــین القـــوى المالیـــة

.الجدیدة والقوى االقتصادیة التقلیدیة

لقد أقـر تقریـر آفـاق النمـو العـالمي بـأن معظـم مخـاطر
وهـو مـا جعـل الـصندوق . تباطؤ االقتـصاد العـالمي قـد تحققـت

عادث ـیراجع توقعاته بخصوص االقتصاد العالمي، حی
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وـوهــبالمائــة٣.٨المتوقعــة إلــى بمعــدالت النمــو العالمیــة
وهــذا مــا جعــل وزراء . عقــدین مــن الــزمنأدنــى معــدل فــي

ـــــصناعیة الكبـــــرى یتفقـــــون علـــــى خطـــــورة  مالیـــــة الـــــدول ال
وعلـــى كونهـــا تتطلـــب اتخـــاذ إجـــراءات طارئـــة ، األوضـــاع

وذلـــك فــي مـــسعى مـــن هــذه الـــدول إلعـــادة . وغیــر عادیـــة
االســـــــتقرار إلـــــــى األســـــــواق المالیـــــــة واســـــــتئناف عملیـــــــات 

ـــسبب. اإلقـــراض ودعـــم النمـــو األزمـــة ومـــن المتوقـــع أن ت
المالیـــة العالمیـــة كـــساد االقتـــصاد العـــالمي فتـــرات طویلـــة 
وهـــو مـــا یمكـــن أن یؤســـس لالرتفـــاع فـــي الـــضرائب ونمـــو 
اقتصادي بطيء فـي الـدول الـصناعیة األمـر الـذي سـتكون 

ـــة ـــى المـــشاریع االجتماعی ـــه عل ـــه تداعیات ـــةل ویـــتم . اإلجباری
انتــشار األزمــة المالیــة إلــى االقتــصاد الحقیقــي عــن طریــق 

فحـین ، "أثـر الثـروة"ا یعـرف فـي األدبیـات االقتـصادیة بم
ترتفــــع أســــعار األصــــول ترتفــــع ثــــروة العــــائالت المالكــــة لهــــا 

ـــشركات العـــائالت أكثـــر وعنـــدما تـــصبح. والمـــساهمة فـــي ال
وهـو مـا یـدعم نمـو النـاتج المحلـي ، غنى تزیـد مـن اسـتهالكها

ـــسوق. الخـــام ـــدما تنفجـــر فقاعـــة فـــي ال المالیـــة وبـــالعكس عن
التــي تــصبح فقیــرة بفعــل تــدهور أســعار –ع العــائالت تتوقــ

أن مـــــداخلیها الدائمـــــة ســــوف تـــــنخفض وعلیـــــه –أصــــولها
تـــــسعى إلـــــى إعـــــادة تكـــــوین ثروتهـــــا فتعمـــــل علـــــى تقلـــــیص 

لقــد بــدأ نقــص االئتمــان یجبــر . االســتهالك وزیــادة االدخــار
. الكثیــــر مــــن الــــشركات علــــى تقلــــیص النفقــــات وتخفیــــضها

ضغوط فــي كبــار الــسن مــن ومــن المــرجح أن تــؤثر هــذه الــ
العمال تأثیرًا شدیدًا مـن خـالل إجبـارهم علـى التقاعـد بـشكل 

وهــذا مــا یــؤدي إلــى خــروج العمــال األكثــر خبــرة مــن . أكبــر
العمــل ممــا ســینعكس علــى جــودة العمــل وتراجــع اإلنتاجیــة 

وستــــستمر هـــذه الظــــاهرة طــــوال العقــــدین . ونمـــو اإلیــــرادات
یعـدالـذي ك األمریكـي لقد انخفض حجم االستهال. القادمین

وعمـل ارتفـاع أسـعار الـنفط علـى التقلیـل . محرك النمو العالمي
لقـــد قـــدر بنـــك انكلتـــرا . مـــن اإلنفـــاق علـــى الـــسلع غیـــر النفطیـــة

حجــــم الخـــــسائر التــــي تحملتهـــــا االقتــــصادیات الدولیـــــة بـــــسبب 
یعـــادل تریلیونـــات دوالر وهـــو مـــا ١٠األزمـــة الحالیـــة بنحـــو 

الدائنــــة ي نتیجـــة تعــــرض البنــــوكالنـــاتج العــــالمي الــــسنو ٦- ١
إلــى أزمــات إفــالس جــراء عــدم قــدرة عمالئهــا علــى الوفــاء 

وهـو مـا یـؤدي إلـى حـدوث بطالـة فـي . بالتزاماتهم تجاهها
وعلیـه هنـاك تخـوف . القطاع المصرفي والشركات الكبرى

ــــى فقــــدان الكثیــــرین ً لمناصــــبهم  مــــن أن تــــؤدي األزمــــة إل
: ي للعمل إلـى القـولاألمر الذي دفع برئیس المكتب الدول

نحــــن فــــي حاجــــة إلــــى عمــــل ســــریع ومنــــسق للحكومــــات "
لتفـــادي أزمـــة اجتماعیـــة یمكـــن أن تكـــون قاســـیة مـــستدامة 

ــذین یعیــشون بأقــل : "وأضــاف" وعالمیــة إن عــدد الفقــراء ال
ملیونــًا وأن عــدد ٤٠مــن دوالر فــي الیــوم یمكــن أن یرتفــع 
.)٤٣("ملیون١٠٠أولئك الذین یعیشون بدوالرین سیرتفع 

لقـــــد انتقلـــــت األزمـــــة إلـــــى معظـــــم األســـــواق المالیـــــة 
العالمیـــة فمباشـــرة بعـــد هبـــوط أســـهم بورصـــة وول ســـتریت 
انخفــض المؤشــر العــام فــي أهــم البورصــات العالمیــة كمــا 

.هو مبین في الجدول أدناه

)١(رقم جدول
انخفاض المؤشر العام في أهم البورصات العالمیةنسبة 

بیروتدبيالریاضساو باولوشنغهايطوكیومدریدلندنریسبافرانكفورتالبورصة
٠٧.١٠٦.٨٠٥.٤٠٧.٥٠٣.٨٠٥.١٠٦.٠٠٠٩.٨٠٩.٤٠٣.٠٠)بالمئة(نسبة انخفاض المؤشر 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,contentMDK:
22209489~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html

لقـــد أصـــابت األزمـــة حتـــى أســـعار أســـهم الـــشركات 
ــ ــة فــي القطــاع العق اري ذلــك أن بــوادر الكــساد غیــر العامل

االقتــــصادي فــــي الوالیــــات المتحــــدة أثــــرت فــــي صــــادرات 

البلـــــدان األخـــــرى وفـــــي أســـــواقها كـــــون الوالیـــــات المتحـــــدة 
ویـــأتي هـــذا االنخفـــاض . األمریكیـــة أكبـــر مـــستورد عـــالمي

االسـتثمار في أسعار األسهم نتیجة سعي حملـة األسـهم إلـى
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.ع المخــاطرفــي عــدة أســواق مالیــة فــي آن واحــد بهــدف توزیــ
وهــذا مــا یــدفعهم عنــد تعــرض أســهمهم لخــسائر فــي بورصــة 
إلــى ســحب أمــوالهم المــستثمرة فــي بلــد آخــر لتعــویض الخــسارة 

كمـــا أدى الخـــوف مـــن الهبـــوط الحـــاد . أو لتفـــادي خـــسارة ثانیـــة
فــي ســعر الــدوالر إلــى خــسائر نقدیــة لالســتثمارات فــي الوالیــات 

ى االقتـصادیات یحـدث بالنـسبة إلـالمتحدة وخارجها وهـو مـا
وهـــذا مـــا یـــؤدي . التـــي تعتمـــد تـــسعیرة ثابتـــة أمـــام الـــدوالر

بالمستثمرین عند حدوث انخفاض في الـدوالر إلـى سـحب 
وبلـــــدان أخـــــرى قـــــصد اســـــتثماراتهم مـــــن الوالیـــــات المتحـــــدة 

كمــا عمــل اســتخدام . مــةعوَّ توظیفهــا فــي بلــدان ذات عمــالت مُ 
خـضع للرقابــة مــن األدوات المالیـة المعقــدة والمنتجـات التــي ال ت

قبـل األجهــزة المختــصة مثــل المــشتقات المالیــة إلــى انتــشار أثــر 
االســتثمارات المحفوفــة بالمخــاطر عبــر األســواق المالیــة وتعثــر 

مؤشــــرات الكثیــــر مــــن الممارســــات دون ســــابق إنــــذار أو دون
.تساهم في اتقاء آثارها

: اآلثار على مستوى االقتصاد العربي: ثالثاً 
اقتـصادیاتعلـىالمالیـةاألزمـةداعیاتتـانعكـست

االقتـصادمنظومـةمـنأنهـا جـزءاعتبـارعلـىالعربیـةالـدول
أنالمؤكداقتصادیة معها، ومنعالقاتوتربطهالعالمي

درجةحسبعلىالعربیةبین الدولیختلفتأثیرهادرجة
هـذاوفـي.العـالمياالقتـصادفـيوانـدماجهاارتباطهـا
مـن مجموعـاتثـالثإلـىالعربیـةالـدولمتقـسییمكننـااإلطـار
: )٤٤(یأتيكما باألزمةتأثرهامدىحیث

االقتـصادياالنفتـاحدرجـةذاتالعربیـةالـدولمجموعـة- 
التعــاونمجلــسدول(:وتــشملالمرتفعــةوالمــالي

الـسعودیة، البحـرین، عمـان، وهـيالعربیـةالخلیجـي
. )المتحدةالعربیةقطر، الكویت، اإلمارات

االقتـصادياالنفتـاحدرجـةذاتالعربیـةالـدولمجموعـة- 
.)األردن، مصر: (وتشملالمتوسطة

االقتـصادياالنفتـاحدرجـةذاتالعربیـةالـدولمجموعـة- 
.)لیبیا، تونس، الجزائر): المنخفض وتشمل

المالیــةاألزمــةوتجــدر اإلشــارة إلــى أن تــداعیات
مجلـسلدو اقتـصادیاتعلـىوبـشكل كبیـرالعالمیـة انعكـست

بنـسبة الـنفطانخفـضت أسـعارإذ، الستالخلیجيالتعاون
/یولیـوشـهرفـيللبرمیـلدوالرا١٥٠مـن% ٥٠تجـاوزت 
علـىسـیؤثرمـا، وهـودوالراً ٥٠حـواليإلـى٢٠٠٨

االقتـصاديالنمـومعـدالتعلـىسـلباویـنعكسصـادراتها
%٥.٧مقابـل٢٠٠٩فـي عـام% ٤.٢إلـىسـتنخفضالتـي
التقـدیراتبعـضتـشیرأخـرىحیـةنا، ومـن٢٠٠٨عـام
دولتـستثمرهاالتـيالثـروات الـسیادیةصـنادیقأنإلـى

أصـولهاقـدرتوالتـيوأوروبـاالمتحـدةالوالیـاتفـيالخلـیج
مـداخیلهافـيتراجعـاعرفـتدوالرملیـار١٥٠٠بحـوالي
قیمــةدوالر، وهــيملیــار٤٥٠وخــسرت% ٣٠بنــسبة
سـتتأثرامـل، كمـاكلعـامالـنفطمـنالخلـیجدخـل دولتـساوي

بحـسب تأثرهـادرجـةوتختلفبالخارجالعربیةاالستثمارات
الـسعودیةأعلنـتوقـد.)٤٥(فیهـااالسـتثماریـتمالتيالجهة
لعــامالمتوقــعمیزانیتهــاأن عجــزخلیجــياقتــصادكــأكبر
لعـاممیزانیتهـاسـجلتأنبعـد١٧.٣بحـدودسـیكون٢٠٠٩
تـأثیر، ورغـمدوالرملیـار١٦٠حقیقیا بلغفائضا٢٠٠٨
علـىاإلنفـاقفـياسـتمرارهاأكـدتالـسعودیةأنإالاألزمـة

المالیـةفوائـضهاعلـىاعتمـاداالـضخمةالمـشاریع التنمویـة
أمـا القنـوات التـي سـتؤثر بهـا . )٤٦(دوالرملیـار٤٤٠ـ بـالمقـدرة

ــــــــــة بوجــــــــــه خــــــــــاص،  ــــــــــصادیات الخلیجی ــــــــــي االقت األزمــــــــــة ف
:)٤٧(اآلتیةوات واالقتصادیات العربیة بوجه عام فهي القن

دول مجلــس التعــاون الخلیجــي التــي لهــا اســـتثمارات -١
فــي الــدول الغربیــة، خاصــة الوالیــات المتحــدة األمریكیــة،

ــــسیادیة ــــصنادیق ال صــــندوق النقــــد ویقــــدر . تــــدیرها ال
االســـتثمارات كانـــت هـــذه٢٠٠٨الـــدولي انـــه فـــي عـــام 

. ملیــار١٤٧٨ملیــار دوالر و١٠٥٨تتــراوح مــا بــین 
یستثمر فـي الـسابق فـي غلبها أطیة كان فالفوائض النف

ــــــــصف ــــــــي تت ــــــــة الت ــــــــات الخزان ــــــــد أذون ــــــــاض العائ بانخف
بـدأت فـي الـسنوات كما أن هـذه االسـتثمارات. والمخاطرة

حیــث العائــد المرتفــع، األخیــرة تتجــه إلــى قطــاع العقــارات
قد تـأثرت بأزمـة الـرهن وهذا یعني أن هذه االستثمارات

ئر غیـــر معلـــوم هـــذه الخـــساالعقـــاري، وان كـــان حجـــم 
الــدول، فــي هــذهةـالــشفافیغیــاب حتــى اآلن نظــرا إلــى
رـكبأوقد تكون الخسائر 
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إذا طلــب مــن هــذه الــدول أن تــساعد فــي عملیــة اإلنقــاذ
الجاریــة لالقتــصادیات الغربیــة، وهــذا مــا أكــده طلــب 
ــــه فــــي  ــــا، خــــالل جولت ــــیس وزراء بریطانی ــــروان، رئ ب

ـــــش ـــــة فـــــي األســـــبوع األول مـــــن ت رین المنطقـــــة العربی
.٢٠٠٨نوفمبر عام / الثاني

خطــر مـــا یمكــن أن یــتمخض عـــن هــذه األزمـــةأإن مــن -٢
التـي قـد تقـود , هو ظهور ما یشبه الفوضى العالمیـة

إلـــى مـــا یـــشبه حـــروب مالیـــة تطغـــى فیهـــا المـــصالح 
الوطنیـــــة علـــــى حـــــساب االلتزامـــــات الدولیـــــة فعنـــــدما 
رفضت الدول األوروبیة مساعدة أیـسلندا، التـي تبلـغ 

رفها عــــــشرة أضــــــعاف قیمــــــة ناتجهــــــا أصــــــول مــــــصا
كـل دولـه (كان رد رئیس وزرائها القول بأن , المحلي

الحكومة وتبع هذا التصریح تعهد ) تقف وحدها اآلن
وكـان رد . بتأمین الودائع المحلیـة دون الودائـع األجنبیـة

رئــیس الــوزراء البریطــاني علــى ذلــك هــو التهدیــد بإقامــة 
ــــــسلندا ــــــى حكومــــــة أی ــــــع هــــــذا, قــــــضیة عل ــــــد وأتب التهدی

بمــــصادرة أرصــــدة أیــــسلندا مــــستخدمًا قــــوانین اإلرهــــاب 
طبعــًا هــذه التطــورات إذا انعكــست علــى أرصــدة الــدول 

ـــــــي الخـــــــارج ـــــــة ف ـــــــة منهـــــــا, الخلیجی أو ســـــــواء الحكومی
وقـــد یـــزداد احتمـــال , فإنهـــا ســـتكون كارثیــة, الخاصــة

حــصولها فیمــا لــو شــعرت بعــض الــدول الغربیــة بــأن 
عــــــة فیمــــــا یتعلــــــق هــــــذه الــــــدول لــــــدیها بعــــــض الممان

ـــــة  بالمـــــساهمة فـــــي حـــــل أزمـــــة االقتـــــصادیات الغربی
الـــــــدول ال خاصـــــــة وأن هـــــــذه وب, بالـــــــشروط الغربیـــــــة

ضــــعیفًا تفــــاوض الغــــرب مجتمعــــة ممــــا یجعلهــــا طرفــــاً 
.لالبتزازقابالً 

إذا أدت هــــذه األزمــــة المالیــــة إلــــى ركــــود اقتــــصادي -٣
ـــي تراجعـــًا فـــي  عـــالمي وهـــو المـــرجح، فـــإن هـــذا یعن

ن كــان بــدرجات ، معــدالت النمــو االقتــصادي العــالمي ٕ وا
ـــنفط متفاوتـــة األمـــر الـــذي یعنـــي تراجـــع الطلـــب  علـــى ال

یــــرادات الــــدول الخارجیــــة ٕ . الخــــام، ومعــــه أســــعاره، وا
ـــه آثـــار ســـلبیه فـــي مـــشاریع  وهـــذا وال شـــك ســـتكون ل
التنمیـة فـي هـذه المنطقـة، ألن هـذه الـدول ستـضطر 

الاالستثماریة وانفقاتهاتقلیصإلى ٕ فإنهالجاریة، وا

ســـتواجه عجـــوزات فـــي موازناتهـــا العامـــة ممـــا ســـیدفعها 
وســتزداد حــدة هــذا .إلــى االســتدانة إمــا محلیــًا أو دولیــاً 

ــدیها اســتثمارات األثــر الــسلبي فــي الــدول التــي لیــست ل
. خارجیـــة تخفـــف بهـــا اآلثـــار الـــسلبیة فـــي اقتـــصادها

هــذه اآلثــار مجتمعــة قــد تــؤثر بــدورها ســلبًا فــي تحقیــق
وقـد تقـود كـذلك ٢٠١٠الوحدة النقدیة المقـررة فـي عـام 

ـــى خلـــل فـــي وحـــدة منظمـــة األوبـــك، فـــي مـــا یتعلـــق  إل
تــــداعیات هــــذه بــــسیاسات التــــسعیر واإلنتــــاج لمواجهــــة

. األزمة المالیة المستمرة
إن تراجـــع مـــصداقیة االقتـــصاد األمریكـــي نتیجـــة أزمـــة-٤

مرینالــرهن العقــاري وتوابعهــا، قــد تــدفع بكثیــر مــن المــستث
األجانـــب مـــن القطـــاعین الخـــاص والعـــام إلـــى تنویـــع 
اســـتثماراتهم، باالتجـــاه إلـــى الیـــورو، أو حتـــى بعـــض 
العمــالت اآلســیویة األمــر الــذي ســیؤدي إلــى تراجــع 

وهـذا ، قیمة الدوالر األمریكي أمـام العمـالت األخـرى
الـــدول النفطیـــة بـــدوره یعنـــي مزیـــدًا مـــن الخـــسائر فـــي 

ــــدوالر، وتــــضع التــــي تبیــــع نفطهــــا وتــــربط عمال تهــــا بال
أغلــــب اســــتثماراتها فــــي أدوات اســــتثماریة أمریكیــــة فــــي 
ــــدول  ــــذي تــــشتري فیــــه أكثــــر حاجاتهــــا مــــن ال الوقــــت ال

ـــة واآلســـیویة اآلثـــار یمكـــن تقلیلهـــا فـــي وهـــذه .األوروبی
لـدى حكومـات هـذه الـدول السنوات القادمة إذا توفرت
اســـــتثماراتها وربـــــط عمالتهـــــا اإلرادة الـــــسیاسیة لتنویـــــع 

بعملة أخرى أو حتـى بـسلة سلة عمالت، وبیع نفطهاب
.عمل

 
 

 :
 :

بعــــد أن تفجــــرت وتعمقــــت األزمــــة المالیــــة العالمیــــة 
ثیــرة تــدعو إلــى األخــذ فقــد انطلقــت أصــوات ك) ٢٠٠٨عــام(

ـــول ـــات االقتـــصادیة اإلســـالمیة كحل ومخـــارج بـــبعض التطبیق
مـــن األزمـــة المالیـــة العالمیـــة وتبنـــي المبـــادئ والقواعـــد واألســـس

فــي مجــال وبخاصــة التــي تعتمــدها المــصارف اإلســالمیة 
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وقــد قــدم بعــض البــاحثین .التعــامالت والمعــامالت المالیــة
االقتــــــصادوة فــــــي الــــــرؤى واألدلــــــة التــــــي تبــــــرز جوانــــــب القــــــ

عـــــدم - لـــــو كانــــت قـــــد اعتمــــدت- والتـــــي تكفــــل، اإلســــالمي
وفـــي ظـــل تـــصاعد . حـــدوث مثـــل هكـــذا أزمـــات مالیـــة كبـــرى

الـــدعوات والحـــدیث عـــن دور النظـــام االقتـــصادي اإلســـالمي 
علـــى مواجهـــة هـــذه األزمـــة المالیـــة العالمیـــة والـــتخلصهوقدرتـــ

ـــى االقتـــصاد العـــالمي ـــد ، مـــن آثارهـــا وانعكاســـاتها عل ـــرز فق ب
:رأیان واتجاهان متباینان بخصوص هذه الدعوات، وهما

یــرى أنــه ال یجــوز إقحــام بعــضاالتجــاههــذا :االتجــاه األول
التطبیقــات الجزئیــة المــأخوذة مــن النظــام اإلســالمي وتقــدیمها
خفاقــــات النظــــام الرأســــمالي  ٕ كحلــــول جزئیــــة ترقیعیــــة لفجــــوات وا

ولــم یــتمكن ، المالیــةالــذي عجــز عــن منــع وقــوع هــذه األزمــة
ویـــدعم .مـــن الحـــد مـــن آثارهـــا الكارثیـــة المـــدمرة بعـــد وقوعهـــا

یــرى : أصــحاب هــذا االتجــاه رأیهــم ووجهــة نظــرهم بمــا یــأتي
التـــي صـــدرت (أصـــحاب هـــذا االتجـــاه أن عملیـــات الترحیـــب 

بتبنـــي بعـــض تطبیقـــات النظـــام ) عـــن دوائـــر غربیـــة مـــسؤولة
االقتــــصادي اإلســــالمي هــــي لیــــست عملیــــات ترحیــــب بهــــذا 

ـــــه، إنمـــــا هـــــي محـــــاوالت رأســـــمالیة الن یمـــــان راســـــخ ب ٕ ظـــــام وا
المؤســسات المالیــة اإلســالمیة لالســتفادة مــن أمــوال ومــوارد

ودمجهــا فــي األزمــة حتــى تكــون هــذه المؤســسات المالیـــة 
اإلســـالمیة جنبـــا إلـــى جنـــب فـــي الورطـــة مـــع المؤســـسات 
المالیـــة الرأســـمالیة التـــي تـــسببت بـــسیاساتها واســـتراتیجیاتها 

.)٤٨(في األزمة المالیة العالمیةغیر الحكیمة
ــا الــدوائر الرأســمالیة یــشكك أصــحاب هــذا االتجــاه بنوای

الغربیــة عنــدما تتحــدث هــذه الــدوائر بإیجابیــة عــن النظــام 
االقتـــصادي اإلســـالمي، ویؤكـــدون علـــى أن الهـــدف الجـــوهري 

جــــذب وجلــــب المــــوارد واألمــــوال ومــــصادر لهــــذه الــــدوائر هــــو
األزمــة وأســواقها المتداعیــة ســاحات التمویــل اإلســالمي إلــى

فـــي محاولـــة مـــن هـــذه الـــدوائر إلعـــادة التـــوازن إلـــى األســـواق
.)٤٩(المالیة العالمیة

یــــرى أصـــــحاب هـــــذا االتجـــــاه أن تطبیـــــق الحلـــــول و 
وعـدم اإلسالمیة بصورة جزئیة سـیؤدي إلـى عـدم نجاعتهـا 

ســتدعي قــدرتها علــى تحقیــق اإلصــالحات المطلوبــة، وحینهــا
قـد فــشل الرأسـمالیة أن النظـام االقتــصادي اإلسـالميرالـدوائ

فــي مواجهــة األزمــة المالیــة العالمیــة، وســتدعي أن القــول 
بـــــأن تطبیـــــق النظـــــام االقتـــــصادي اإلســـــالمي هـــــو الحـــــل 

. )٥٠(المناسب لیس قوال صحیحاً 
ض الحلــول بعــیــشیر أصــحاب هــذا االتجــاه إلــى أن أخــذ 

المي وتطبیقهـا فـي النظـام الجزئیة من النظام االقتـصادي اإلسـ
الرأســمالي إنمــا هــي محاولــة ألســلمة الرأســمالیة، وهــذه المحاولــة 
لــن تجــدي نفعــا، وقــد تبعــد األنظــار عــن الحلــول الجذریــة التــي 

الــــــشاملة ونظرتــــــهیتــــــضمنها النظــــــام االقتــــــصادي اإلســــــالمي 
.)٥١(المتكاملة للمجتمع واألسواق

بـین المزاوجـةیرى أصحاب هذا االتجاه أنـه ال یمكـنو 
والنظام الرأسمالي، فاألسـس النظام االقتصادي اإلسالمي

والقواعـــد والمبـــادئ التـــي یقـــوم علیهـــا النظـــام االقتـــصادي 
اإلسالمي مختلفة، فهو یمنع الربا وال یـسمح بالمـضاربات 
واالحتكار، ویؤكـد علـى ضـرورة وجـود غطـاء مـن الـذهب 

كنــز األمــوال ویمنــع، )النقــد(أو الفــضة لألمــوال المتداولــة 
ویــضع الــسیاسات ، واحتكــار فئــة محــدودة مــن النــاس لهــا

یتمكنــون مــن إعالــة التــي تكفــل تــوفیر العمــل لألفــراد حتــى 
أنفــــسهم وأســــرهم، كمــــا أن النظــــام االقتــــصادي اإلســــالمي ال 

یجــــب أن یكونــــوا فالــــشركاء(یـــسمح بالجهالــــة بــــین الـــشركاء 
لمقبولـة ویحدد هذا النظام النمـاذج ا) على معرفة ببعضهم

.)٥٢(من الشركات
ن جمیــــــع أو أغلــــــب الــــــسمات التــــــي تتعلــــــق بالنظــــــام إ

االقتـــــصادي اإلســـــالمي هـــــي ســـــمات تختلـــــف عـــــن ســـــمات 
وطبیعـــة النظـــام الرأســـمالي، فالنظـــام االقتـــصادي اإلســـالمي 

الملكیـــــة العامـــــة، وهـــــذه : هـــــيثالثـــــة أشـــــكال للملكیـــــةیحـــــدد
األفـــــراد أن أو الملكیـــــة العامـــــة ال یجـــــوز وال یـــــصلح للدولـــــة

یـــسیطروا علیهـــا أو القیـــام بتملكهـــا، ویجـــب أن یـــتم توزیـــع 
یــتم خــصم التكــالیف أنمنهــا علــى النــاس بعــد العوائـد المتحققــة

ذات العالقــة، ومـــن األمثلـــة علــى هـــذا النـــوع مــن الملكیـــة آبـــار 
ملكیـــة أمــا الـــشكل الثـــاني للملكیــة فهـــو. الــنفط والغـــاز والمنـــاجم

رف بهــذه الملكیـــة وتــستخدمها فـــي الدولــة، وتقـــوم الــدول بالتـــص
نفقاتهـــا، ومثـــال هـــذا الـــشكل تنفیـــذ مـــشروعاتها وفـــي تمویـــل

. وغیرها، وأموال من ال وارث له، والفيء، أموال الخراج
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أمـا الــشكل الثالـث للملكیــة فهــو الملكیـة الخاصــة، وهــذه 
الملكیـــة هـــي التـــي تعـــود لألفـــراد، وتـــتم مـــن خـــالل مجـــاالت 

ضي إلى ملكیـة خاصـة لهـؤالء األفـراد فـي تفومتنوعةمتعددة 
المجـاالت والموضـوعات المختلفــة عـن ملكیــة الدولـة والملكیــة 
العامــة، وهــذه الملكیـــة تتحقــق مـــن خــالل مـــا یمارســه األفـــراد 

ـــــصناعة والتجـــــارة مـــــن أعمـــــال ونـــــشاطات فـــــي قطاعـــــات ال
. )٥٣(والزراعة

محـاوالت أســلمة أنوفـي ضـوء مـا تقــدم یمكـن القـول 
ال تركـز علـى أسـس ألنهـا، مالیة هـي محـاوالت فاشـلةالرأس

وقواعــد ومبــادئ راســخة وســـلیمة وفاعلــة، وهــذه المحـــاوالت 
مـن كـأداةاإلسـالمي النظام االقتصادي استغاللتسعى إلى 

ـــدعون . أدوات الرأســـمالیة ـــذلك فـــإن أصـــحاب هـــذا االتجـــاه ی ول
االقتــصادي اإلســالمي فــي تیــار هــذه إلـى عــدم إقحــام النظــام 

ألن هـذا النظـام یكـون فـاعال عنـدما ؛بصورة خاطئةمةاألز 
.یجري التعامل معه بصورة متكاملة ولیس بصورة مجزوءة

ــاني یــرى أصــحاب هــذا االتجــاه انتهــاز هــذه :االتجــاه الث
)٢٠٠٨األزمــة المالیــة العالمیــة التــي تفجــرت عــام(الفرصــة 

والــدعوة ، اإلســالميواســتثمارها لــصالح النظــام االقتــصادي 
بناء نظام اقتـصادي عـالمي جدیـد یرتكـز علـى الفكـر إلى 

االقتــــــــصادي اإلســــــــالمي، بحیــــــــث یــــــــتم بنــــــــاء هــــــــذا النظــــــــام 
وبعیـــدا عـــن المخـــاطر ، االقتـــصادي بعیـــدا عـــن أســـعار الفائـــدة

وأن یقــوم ، والجــشعوبعیــدا عــن الفــساد، المــسوغةالعالیــة غیــر 
علـــى عالقـــات شـــراكة مـــع المؤســـسات القائمـــة االقتـــصادهـــذا 

. )٥٤(على الصیغ واألطر والمعامالت اإلسالمیةباالعتماد
ـــــدعو أصـــــحاب هـــــذا االتجـــــاه إلـــــى ضـــــرورة وضـــــع  وی
الخطــط التــي تكفــل تبنــي فاعــل للنظــام االقتــصادي اإلســالمي 

، تبـدأ مـن قطاعـات المـال والمـصارف، بصورة فاعلة وتدریجیـة
وتتـــــدرج وتنتقـــــل إلـــــى القطاعـــــات االقتـــــصادیة األخـــــرى عبـــــر 

عــادة اسـتراتیجیة تغی ٕ یـر شــاملة قـادرة علــى إعـادة هیكلــة كاملـة وا
. )٥٥(هندسة لالقتصاد العالمي

ویؤكــد أصــحاب هــذا االتجــاه علــى ضــرورة أن تتــدخل
الدولـــة بـــصورة فاعلـــة ومدروســـة ومـــسؤولة فـــي بنیـــة االقتـــصاد
وعــدم تــرك األمــر بأكملــه للقطــاع الخــاص، فالدولــة مــسؤولة

القتـصاد وفاعلیتـه عن وضع الضوابط التـي تكفـل كفـاءة ا

ویــــشیر . المحتملــــةوقدرتـــه علــــى الـــصمود أمــــام األزمـــات 
أصــــحاب هــــذا االتجــــاه إلــــى ضــــرورة التركیــــز علــــى الجوانــــب 
المتكاملـــة التـــي یقـــدمها ویوفرهـــا النظـــام االقتـــصادي اإلســـالمي 

ومنظومــــــــة االجتماعیــــــــةواهتمامــــــــه باعتبــــــــارات المــــــــسؤولیة
علــــى تحقیــــق األخــــالق والقــــیم اإلنــــسانیة العلیــــا، وتركیــــزه

.)٥٦(رفاهیة اإلنسان في المجاالت المادیة والمعنویة

  : :
 :

البنـــــك اإلســـــالمي مؤســـــسة مـــــصرفیة ال تتعامـــــل یعـــــد
بـین البنـك اإلسـالمي الـرئیس بالفائدة أخذا أو أعطاًء، فالفرق

شــرطًا تعــدتعامــل بالفائــدة والتــي والبنــوك األخــرى هــو عــدم ال
ـــیس  ـــشرط ل ـــوك اإلســـالمیة، إال أن هـــذا ال ـــام البن ضـــروریا لقی
كافیــــــًا حیــــــث توجــــــد تجــــــارب لمــــــصارف عالمیــــــة ال تعتمــــــد 

ویمكـــن . )٥٧(التـــسهیالت االئتمانیـــة التـــي تعتمـــد علـــى الفائـــدة
مؤســسة مــصرفیة تلتــزم "تعریــف البنــك اإلســالمي أیــضا بأنــه 

دارتهــا بجمیــع فــي جمیــع معامالتهــا ونــشاط ٕ ها االســتثماري، وا
أعمالها بالشریعة الغـراء ومقاصـدها وكـذلك بأهـداف المجتمـع 

.)٥٨("اإلسالمي داخلیا وخارجیاً 
أهــم مــا یمیــز أعمــال البنــوك اإلســالمیة أن أهــدافهاإن

ذات طــابع اقتــصادي واجتمــاعي، حیــث تمــارس أنــشطة فــي 
تثمار وفقــا مجــال الخــدمات المــصرفي وأعمــال التمویــل واالســ

، )٥٩(اإلســــــــالمیةلــــــــضوابط وأحكــــــــام النظریــــــــة االقتــــــــصادیة 
وتهــــدف أیــــضا هــــذه البنــــوك إلــــى الــــتخلص مــــن الهیمنــــة 
االقتـــــصادیة الخارجیـــــة، باإلضـــــافة إلـــــى تحقیـــــق األربـــــاح 

، وتحقیـــــــق النظـــــــام التكـــــــافلي بـــــــین أفـــــــراد )٦٠(المـــــــشروعة
فــي ، وتحقیــق االســتقرار للقــوة الــشرائیة للنقــود )٦١(المجتمــع

اإلســـالمي وصـــوال إلـــى الرفـــاه االقتـــصادي واالجتمـــاعي العـــالم
وتـــــسمح قـــــوانین البنـــــوك اإلســـــالمیة . )٦٢(للـــــشعوب اإلســـــالمیة

للمــواطنین بتنمیــة عــادات تتعلــق باالدخــار والتــوفیر واالســتثمار 
. )٦٣(الفــردي والــذي یعــود بالنهایــة علــى الفــرد والمجتمــع بالفائــدة

یدیــة مــن حیــث مبــدأالبنــوك اإلســالمیة مــع البنــوك التقلوتتــشابه
الوساطة المالیة بین أصـحاب الفـوائض المالیـة وأصـحاب 

البنـوك التقلیدیـة مـن حیـث آلیـة عن العجز ولكنها تختلف 
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ن آلیــــة عمــــل افــــوعلــــى وجــــه العمــــوم .ممارســــة الوســــاطة
البنـــوك اإلســـالمیة مـــستمدة مـــن المـــذهب العـــام لالقتـــصاد 

رتبط اإلسالمي والذي یعنـي أن عمـل البنـوك اإلسـالمیة مـ
ولـــذلك .بتطبیـــق أحكـــام الـــشریعة اإلســـالمیة ذات العالقـــة

فــي جــذب العدیــد مــن المــدخرات نجحــت البنــوك اإلســالمیة 
التــي وجــد أصــحابها حرجــًا فــي التعامــل مــع البنــوك التقلیدیــة 
ونظــــــرا لتنــــــوع صــــــیغ االســــــتثمار والتمویــــــل اإلســــــالمي فقــــــد 
استطاعت البنوك اإلسالمیة أن تـستقطب مـدخرات أصـحاب 

خول الــصغیرة والمتوســطة وتوجههــا إلــى قنــوات التوظیــف الــد
ـــــه یمكـــــن تعریـــــف ولـــــذلك .)٦٤(الفعالـــــة ـــــك اإلســـــالمي بأن البن

مؤســـــسة مـــــصرفیة لتجمیـــــع األمـــــوال وتوظیفهـــــا فـــــي نطـــــاق 
الــــــــشریعة اإلســــــــالمیة بمــــــــا یخــــــــدم بنــــــــاء مجتمــــــــع التكافــــــــل 
اإلسالمي، وتحقیق عدالة التوزیع، ووضع المال فـي المـسار 

ـــــا للمـــــصو . اإلســـــالمي ارف اإلســـــالمیة مجموعـــــة مـــــن المزای
التــــي و التقلیدیــــةعــــن المــــصارفاوالخــــصائص التــــي تمیزهــــ
: یمكن إیجازها في اآلتي

وهــي الخــصائص التــي تــرتبط: الخــصائص المذهبیــة: أوالً 
: بأحكام الشریعة اإلسالمیة وتشمل

: یقــــــول تعــــــالى, التحــــــریم القطعــــــي والواضــــــح للربــــــا-١
 ــــَع َبْی ــــلَّ اللَّــــُه اْل ــــاوََأَح َب ــــرََّم الرِّ َح .]البقــــرة: ٢٧٥[وَ
ومــن اإلجمــاع علــى أن الفائــدة نــوع مــن أنــواع الربــا و 

جمیـــع تحـــریم التعامـــل بالفائـــدة أخـــذ وعطـــاء فـــي ثـــمّ 
ــم الرئیــسي. المعــامالت للبنــك وتعــد هــذه الخاصــیة المعل
.اإلسالمي

توجیه االسـتثمار والتمویـل نحـو دائـرة المـشاریع المباحـة - ٢
ل أو االســــــتثمار فــــــي أي مــــــن واالمتنــــــاع عــــــن التمویــــــ

.المشاریع المحرمة كإنتاج الخمور أو السجائر
االلتـــــزام بـــــالقیم اإلســـــالمیة الداعیـــــة للخیـــــر إضـــــافة إلـــــى - ٣

االلتــــــــــزام باألهــــــــــداف العامــــــــــة لالقتــــــــــصاد اإلســــــــــالمي 
، واالســـــتقرار االقتــــــصادي، التوظیف الكامـــــل للمــــــواردكـــــ

ـــــــــق النمـــــــــو  ـــــــــروة وتحقی ـــــــــدخل والث ـــــــــع العـــــــــادل لل والتوزی
.ادياالقتص

العامــة لالقتــصاد بالمبــادئالتــزام البنــوك اإلســالمیة -٤
أن المال هـو مـال اهللا (مبدأ االستخالف: اإلسالمي

, احتــرام الملكیــة الخاصــة, )وأن اإلنــسان مــستخلف فیــه
,الحریـــة االقتـــصادیة المقیـــدة بأحكـــام الـــشریعة اإلســـالمیة

حــد الكفایــة لكــل ضــمان, ترشــید اإلنفــاق واالســتهالك
. مجتمعفرد في ال

: الخصائص الفنیة: ثانیاً 
ومعنـــى، البنـــوك اإلســـالمیة هـــي بنـــوك اســـتثماریةإن - ١

ذلك أنها تقـوم بعملیـة االسـتثمار الحقیقـي مـن دراسـة الجـدوى 
وجمع البیانات عـن العمیـل ومـا یترتـب ، االقتصادیة للمشروع

، وتقــدیر إیراداتــهعلیــه مــن دراســة عناصــر تكــالیف المــشروع 
اإلســــالمیة ال فالمــــصارف, ل المطلــــوبوتحدیــــد حجــــم التمویــــ

نمــا تقــدم تمــویال ســلعیا أو تمویــل النقــديتقــوم بــاإلقراض ٕ ، وا
ن عملیــــة التمویــــل تــــصبح إوهكــــذا فــــ.بالمــــشاركة والمــــضاربة

وفـي هـذا البـاب . بعد ما یكون عـن بیـع نقـد نـاجز بنقـد آجـلأ
: )٦٥(اآلتيالبد من توضیح 

علـى مبـدأ أساس العمل المـصرفي اإلسـالمي قـائم إن .  أ
ــــسبة لمــــصادر  ــــربح والخــــسارة ســــواء بالن ــــي ال المــــشاركة ف

وهــو اإلطــار العــام للعمــل المــصرفي ، األمــوال أو اســتخداماتها
بالقاعــــدة الـــــشرعیة التزامــــا) المــــضاربة الـــــشرعیة(اإلســــالمي 

م بــــالُغرم" ــــْن بحیــــث أن المــــودع هــــو رب مــــال والبنــــك ، "الُغ
مـن بمضارب من جانـب والبنـك رب مـال والمتمـول مـضار 

. جانب آخر
: یأتيوهذه الخاصیة للبنك اإلسالمي یترتب علیها ما

االســتثماریةالودیعــةاإلســالمي غیــر ملــزم بــرد البنــكإن - 
أو ضمان عائد معین للمودع إال فـي الحـاالت التـي 

حـــاالت التعـــدي(تـــنجم فیهـــا الخـــسائر عـــن ســـوء اإلدارة 
).والتقصیر

لــــربح ســــواء تحمــــل المخــــاطر شــــرط الســــتحقاق اإن - 
. بالنسبة لعنصر رأس المال أو عنصر العمل

إحالل التمویل بالمشاركة محـل التمویـل بـاإلقراض، إن - 
ــــــــــى توســــــــــیع قاعــــــــــدة الملكیــــــــــة، ــــــــــة یــــــــــساعد عل ملكی

العدالةویسهم كثیرًا في تحقیق أهدافالمشروعات،
.)٦٦(في توزیع الدخل والثروة
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إن ارتبـــــــاط العائـــــــد بالمخـــــــاطرة یـــــــدخل مزیـــــــد مـــــــن - 
ــــز بضاالنــــ ــــى النظــــام المــــالي مــــن خــــالل تحفی اط إل

المؤســـسات المالیـــة علـــى تقیـــیم المخـــاطرة بـــشكل أكثـــر 
فــــي ومــــن خــــالل المراقبــــة الفعالــــة للمقتــــرض، حرصــــا

ذلــــــــك أن التقیــــــــیم المــــــــزدوج , كیفیــــــــة اســــــــتخدام المــــــــال
حقــن للمخــاطر مــن قبــل الممــول والمــنظم یــساعد علــى

.)٦٧(مزید من االنضباط للنظام
یـــــع األربـــــاح بـــــین الطـــــرفین تـــــتم بعـــــد عملیـــــة توز إن .  ب

وهــذا فــي الواقــع مــدعاة ، إظهــار النتــائج النهائیــة للمــشروع
.إلى البحث عن الفرص االستثماریة المجدیة

نـــسبة اقتـــسام األربـــاح بـــین البنـــك والمـــودعین فـــي إن .  ج
. عقد المضاربة تعلن سلفا

البنـــوك اإلســـالمیة هـــي بنـــوك تنمویـــة حیـــث أن إن -٢
نمـــا ، یقتـــصر علـــى تحقیـــق الـــربح فقـــطمـــنح التمویـــل ال  ٕ وا

یتــضمن مراعــاة مــصالح المجتمــع التــي مــن شــأنها النهــوض
تنمیــة ، و االهتمــام بالعنــصر البــشري، و بــه كتقلیــل البطالــة

ولــیس أدل علــى ذلــك مــن تجربــة . القطاعــات بــشكل متــوازن
البنــوك فــان مــن ناحیــة أخــرىو . )٦٨(البنــك اإلســالمي للتنمیــة

یــق التكافــل االجتمـاعي مــن خــالل اإلسـالمیة تــسعى إلـى تحق
.إحیاء نظام الزكاة والقرض الحسن

: )٦٩(خصائص أخرى: ثالثا
إن البنـــوك اإلســـالمیة تطبـــق األحكـــام الـــشرعیة مـــن -١

. والتنظیم، والتأسیس، حیث التكوین
.تعدد صیغ التمویل المستخدمة في البنوك اإلسالمیة- ٢
ال بوصــفهاقــدرة البنــوك اإلســالمیة علــى خلــق االئتمــان -٣

تتعامـــل بالفائـــدة تكـــون محـــدودة مقارنـــة مـــع البنـــوك 
التقلیدیــــة أو ممكــــن أن تكــــون فــــي نطــــاق ال یــــضر 

. باالقتصاد القومي
البنــك اإلســالمي یخــضع إلــى رقابــة المــالك مــن خــالل-٤

ورقابـــة الحكومـــة ممثلـــة فـــي البنـــك ، الجمعیـــة العمومیـــة
ویخـــضع أیـــضا إلـــى الرقابـــة الـــشرعیة ممثلـــة ، المركـــزي
، ورقابةأعمال البنكتشرف علىشرعیةفي هیئة 

.المودعین ممثلین بأفراد لهم في مجلس إدارة البنك

 :
 :

مــستمد أنــه إن األصــل فــي النظــام المــصرفي اإلســالمي 
فـان تقیـیم أســباب ومـن ثـمّ مـن المـذهب االقتـصادي اإلسـالمي 

لمالیــة العالمیــة الرئیــسیة فــي ضــوء التــشریع اإلســالمي األزمــة ا
یعكــس وجهــة نظــر المــصارف اإلســالمیة فــي األســباب أیــضا 

:   كاآلتي

: الموقف من التعامل بالفائدة: أوالً 
حرمـــت الـــشریعة اإلســـالمیة كافـــة الـــصیغ التمویلیـــة 

مـــن ثـــمّ و القائمـــة علـــى الفائـــدة، واعتبرتهـــا مـــن الربـــا المحـــرم، 
,المعـــامالتلتعامـــل بالفائـــدة أخـــذ وعطـــاء فـــي جمیـــع یحـــرم ا

, اإلسـالميوتعد هذه الخاصـیة المعلـم الرئیـسي لالقتـصاد
ــا : یقـول تعـالى وا َم رُ َذ ُنـوا اتَُّقــوا اللَّـَه وَ ینَ آَم ــا الَّـِذ ـا َأیَُّه َی

ُنوا  ُلــوا َفــْأَذ َع نْ َلــْم َتْف ، َفــِإ ینَ ِن ــؤِْم ــُتْم ُم ْن بــا ِإنْ ُك ــنَ الرِّ ــَي ِم َبِق
رْ  ْم ال ِبَح وَاِلُك وسُ َأْم ُؤ ْم رُ ُتْم َفَلُك رَُسوِلِه وَإِنْ ُتْب نَ اللَِّه وَ بٍ ِم

ـــــونَ  ـــــونَ وَال ُتْظَلُم وال مجـــــال . ]البقـــــرة: ٢٧٩-٢٧٨[َتْظِلُم
: )٧٠(لمناقشة أسباب التحریم ولكن تكفي اإلشارة إلى أمرین

التكییــف الــشرعي لألمــوال التــي یقــدمها العمیــل للبنــك إن - ١
قــد قــرض یقــوم العمیــل بموجبــه بــإقراض هــو ع) الودیعــة(

مـضمونا كمـا أن ) القـرض(المبلـغ أصلالبنك بحیث أن 
الفائـدة علیــه مـضمونة ومحــددة مـسبقا وفــق جـدول زمنــي 

وهـــو مـــا یـــسمى بربـــا (وهـــو مـــا تقـــوم بـــه البنـــوك التقلیدیـــة 
وهــــذا یــــشبه أیــــضا مــــا یقــــوم بــــه البنــــك عنــــدما ,)الــــدیون

ن ذلـك غیـر جـائر وفـي كـال الحـالتین فـا، یقرض عمالئه
.)٧١(شرعا

فوائــــد البنــــوك مــــن عــــدت معظــــم المجــــامع الفقهیــــةإن - ٢
مجمـع الفقـه الـدولي اإلسـالمي الـذي : الربا المحرم مثـل

ومجمـع ,ومجمـع الفقـه اإلسـالمي بجـده, عقد فـي قطـر
البحوث اإلسالمیة باألزهر ومجمـع البحـوث اإلسـالمیة 

.)٧٢(بالقاهرة
یقــول ســید , الربــایم فــي أمــر تحــر إلســالم لقــد شــدد ا

ولم یبلـغ مـن تفظیـع أمـر أراد اإلسـالم إبطالـه مـن : "قطب
ــــا ــــغ مــــن تفظیــــع الرب ــــغ مــــن , أمــــور الجاهلیــــة مــــا بل وال بل

-التهدید في اللفظ والمعنى ما بلـغ التهدیـد فـي أمـر الربـا 
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وهللا -فــــي هــــذه اآلیــــات وفــــي غیرهــــا فــــي مواضــــع أخــــرى
ـــا فـــي الجاه. الحكمـــة البالغـــة ـــد كانـــت للرب ـــة مفاســـده فلق لی

ولكن الجوانب الشائنة القبیحـة مـن وجهـه الكـالح . وشروره
ما كانت كلهـا بادیـة فـي مجتمـع الجاهلیـة كمـا بـدت الیـوم 

.)٧٣("وتكشفت في عالمنا الحاضر
والواقــــــع أن ســــــعر الفائــــــدة ال یعكــــــس خــــــصوصیة أو 
طبیعــــة التمویــــل أو االســــتثمار اإلســــالمي القــــائم علــــى مبــــدأ 

كمــــا إن التــــرابط بــــین ســــعر , ربح والخــــسارةالمــــشاركة فــــي الــــ
فالــدالئل اإلحــصائیة ال تــشیر , الفائـدة واالدخــار موضــع شـك

یجـــابي كبیــــر بــــین الفائـــدة واالدخــــار فــــي إإلـــى وجــــود تــــرابط 
البلدان الـصناعیة كمـا أتـضح أن تـأثیر معـدالت الفائـدة علـى 

غلـــــب أاالدخـــــار فـــــي البلـــــدان النامیـــــة تـــــأثیر مهمـــــل حـــــسب 
لــــم یثبـــــت صــــحة األثــــر الـــــسلبي فــــي ظـــــل و . )٧٤(الدراســــات

ففــي دراسـة تطبیقیـة أجــرى مـن خاللهــا ، االقتـصاد اإلسـالمي
فهـــیم خـــان تحلـــیًال علـــى دالـــة اســـتهالك تحتـــوي علـــى الزكـــاة 

الزكــاة والــصدقات وأعطــى بعــض األرقــام المحتملــة لكــل مــن 
والــصدقات توصــل إلــى أنــه عنــد التــزام األفــراد بمبــدأ الرشــد 

الزكـاة ه من اعتدال في اإلنفـاق فـاناالقتصادي وما یقتضی
ــة إثــر أواإلنفــاق فــي ســبیل اهللا ســیكون لهمــا  یجــابي علــى دال

.)٧٥(االدخار حتى في األجل القصیر

: قبل المصارفمن االئتمانخلق عملیةمن الموقف: ثانیاً 
أي الكمیــة المتاحــة مــن (النقــود ) ســك(إصــداریعــد

ة ویـــــشمل النقـــــود النقـــــد المتـــــداول فـــــي فتـــــرة زمنیـــــة معینـــــ
ــــة المــــصدرة والمــــساعدة المــــصرفیة مــــن أول )٧٦()القانونی

الوظائف التـي أحیلـت إلـى البنـك المركـزي واعتبـرت حكـرا 
ن الــدالئل كثیــرة علــى أن إوفــي النظــام اإلســالمي فــ, علیــه

للدولة اإلسالمیة الـسبق فـي جعـل اإلصـدار النقـدي حكـر 
عـد لـدونأن المـؤرخ ابـن خ: علـى الدولـة ومـن هـذه األدلـة

يومــن ذلــك أیــضا قــول أبــ.)٧٧(الــسكة مــن شــارات الملــك
ال یصلح ضرب الدراهم إال في دار الـضرب بـإذن : یعلى

ذا . )٧٨(ركبـوا العظـائمالسلطان ألن الناس إن رخص لهم  ٕ وا
ن إصــدار النقــود القانونیــة حكــر علــى إاتفــق البــاحثون علــى 

ــــود الودائــــع ــــي إصــــدار نق ــــة إال أنهــــم اختلفــــوا ف ــــود الن(الدول ق

ن إوفـي حقیقـة األمـر فـ. المكون الثاني للكتلة النقدیة) الكتابیة
نقــــودا ً ألنهــــا تمكــــن صــــاحبها مــــن أن تعــــد الودائــــع الجاریــــة 

یـــسحب أو یـــودع فـــي حـــسابه متـــى یـــشاء مـــن خـــالل أدوات 
ــــع مختلفــــة كالــــشیكات أو البطاقــــات االئتمانیــــة كمــــا أنهــــا  دف

قدرتـــه تعطـــي مجـــاال ً للمـــصرف أن یمـــنح ائتمانـــا أكثـــر مـــن
بـــسبب التغذیـــة ) القیمـــة الفعلیـــة للودائـــع الجاریــة لدیـــه(الفعلیــة 

الراجحــة فــي صــورة ودائــع جدیــدة مــن العمــالء الــذین مــنحهم 
.)٧٩(المصرف قروض

ـــود الودائـــع مـــن منظـــور  ـــق نق وللحكـــم فـــي أمـــر خل
: اآلتیةاالقتصاد اإلسالمي البد من اإلیضاحات 

ال لـى أن المـصارفإن فكرة خلق نقود الودائع تـشیر إ-١
بـل تقـدم ، تقدم قروضًا للجمهور من ودائع تحوزها فحسب

ــدیها أي أنهــا تخلــق هــذه  قروضــا مــن ودائــع لــیس لهــا وجــود ل
كمــا أن عملیــة خلــق , الودائــع خلقــا علــى شــكل حــسابات جاریــة

نقــود الودائـــع مرتبطــة أصـــًال بـــالبنوك التجاریــة التقلیدیـــة بـــسبب 
.یداع واإلقراضعملها القائم أساسا ً على اإل

ــــالمطلق قــــدرة البنــــوك اإلســــالمیة - ٢ ال یمكــــن أن ننفــــي ب
علـــــى خلــــــق نقـــــود الودائــــــع إال أنـــــه ال یمكــــــن مقارنـــــة قــــــدرة 
المــصرف التجــاري اإلســالمي علــى خلــق االئتمــان مــع قــدرة 

بــسبب االخــتالف الواضــح فــي ، المــصرف التجــاري التقلیــدي
قتــصاد فــي اال: "عفــر.یقــول د. أســالیب التمویــل بــین النــوعین

اإلســــــالمي تختلــــــف طبیعــــــة المــــــصارف التجاریــــــة والجهــــــاز 
المــــصرفي بأكملــــه وعالقــــة المــــصرف المركــــزي بالمــــصارف 
التجاریــــة عــــن مــــا هــــو ســــائد فــــي االقتــــصاد الرأســــمالي ألن 
طبیعــة النظــام االقتــصادي اإلســالمي یقلــل مــن فــرص تولیــد 
نقود االئتمان في المجتمع من خـالل النظـام المـصرفي الـذي 

بــسیاسة الدولــة فــي اإلصــدار والــسیاسات االئتمانیــة وال یلتــزم 
یــــتم إصــــدار النقــــود إال ألســــباب اقتــــصادیة فعلیــــة وال یوجــــد 

.)٨٠("تعامل ربوي
ال یمكــن إنكــار الــدور الــذي یلعبــه االئتمــان فــي مجــال -٣

زیــادة النــشاط االقتــصادي ال ســیما فــي البنــوك اإلســالمیة 
االستثماراتلـعلیه تمویفیها یغلبطبیعة التمویلألن

وهو ما یعني أن نقود الودائع تظهر مـع ظهـور ، الحقیقیة
القــول بمنــع فكــرة خلــق النقــود فــي إطــار ومــن ثــمّ . اإلنتــاج
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بــــل إن تــــساؤال ً قــــد . إســــالمي مرفــــوض جملــــة وتفــــصیال
یطرح هنا كیـف یمكـن للبنـك المركـزي اإلسـالمي أن یقلـل 
مـــن العـــرض النقـــدي فـــي حـــال اقتـــصار العـــرض النقـــدي 

فــإن بحــث قــدرة أو عــدم مــن ثــمّ و . النقــود القانونیــة؟علــى
قــدرة المــصارف اإلســالمیة علــى خلــق نقــود الودائــع لــیس 
حوار البحث لكـن المهـم هـو أمـر واحـد هـو هـل یجـب أن 
یتــرك أمــر خلــق نقــود الودائــع للمــصارف التجاریــة أم هــو 

.حكر على الدولة
ــــود -٤ ــــق نق ــــرأي األســــلم واألرجــــح هــــو أن یكــــون خل ال

: یأتيوذلك لما؛حكرا على الدولةالودائع
إن القول بمنـع البنـوك اإلسـالمیة الخاصـة مـن خلـق . أ

ـــود الودائـــع علـــى  ـــود الودائـــع یعـــزى إلـــى تـــأثیر نق نق
لألســعار علــى مــستوى العــام مــن ثــمّ و , العــرض النقــدي

وهـــو أمـــر یجـــب أن تخـــتص بـــه الدولـــة ، )التـــضخم(
ومـــا یتطلبـــه مـــن, ألنـــه یـــرتبط بالـــسیاسة النقدیـــة لهـــا

عــن فــضالً , ربــط التــدفق النقــدي مــع التــدفق الــسلعي
اآلثـــــار الـــــسلبیة التـــــي یتركهـــــا التـــــضخم علـــــى القـــــیم 

وفـــــي تـــــرك أمـــــر خلـــــق . الحقیقیـــــة للثـــــروات النقدیـــــة
الودائع في ید المصارف التجاریة الخاصة یزیـد مـن 

أخـرى حدة مـشكلة التـضخم وان كـان یعـزى ألسـباب 
هــــو نقــــدين اإلصــــدار الأغیــــر اإلصــــدار النقــــدي إال 

. اً األكثر تأثیر 
ــــرة مــــن إن .ب ــــق أرباحــــا ً كبی ــــة تحق المــــصارف التجاری

عملیــة االئتمــان واســتحداث النقــود المــصرفیة، ویــستفید
, جمهـــور المتعـــاملین مـــع المـــصارف: (مــن هـــذه األربـــاح

ـــزین ـــة األســـهم, المقترضـــین المتمی والمجتمـــع. )٨١()حمل
)خلقتهـــا(أحـــق بهـــا ألنهـــا تتحقـــق مـــن أمـــوال أصـــدرتها

. البنوك التجاریة بدون تكلفة نسبیا
سـلیمة فر إدارة نقدیة الكن هذا االختیار مشروط بتو 

بحیث نـضمن أن تعـم المـصلحة للجمیـع أو نـضمن ، للدولة
الدولـــة إعطــاء أن الوضــع لــیس أســوا حــاال حتــى فــي ظــل

وهذا مطلب األصل أن یتحقـق حتـى فـي . امتیاز خلق النقود
اإلصـــدار النقـــدي كمـــا أن . )٨٢(ظـــل ســـیادة الـــذهب والفـــضة

یجــب أن یكــون ألســباب حقیقیــة بحیــث یكــون هنــاك مــن 

أن یراعــي , التناسـب بـین النقـود وقـدرات الجهـاز اإلنتـاجي
.)٨٣(االستقرار في قیمة النقود

: الموقف من المتاجرة بالدیون: ثالثاً 
بیـــع الـــدین بالـــدین هـــو بیـــع دیـــن مؤجـــل لـــم یقـــبض 

كـل مـن الـثمن والمـثمن ، أيبـدین مؤجـل آخـر لـم یقـبض
في العقـد مـؤجالن فـال یوجـد تبـادل منفعـة فعلیـة مقبوضـة

باإلجمــاع وهــذا النـوع مــن البیــع محــرم. فـي مجلــس العقــد
والكــاليء بالكــاليء , عــن بیــع الكــالئ بالكــالئلنهــي النبــي 

ــــدارقطني أي المعــــدوم بالمعــــدوم لحــــدیث ابــــن عمــــر عنــــد  ال
عـــن بیـــع الكـــاليء نهـــى أن النبـــي [والحـــاكم وصـــححه 

ـــك أن الـــشریعة تمنـــع بیـــع . )٨٤(]بالكـــاليء والـــسبب فـــي ذل
الـــــدین بـــــثمن یختلـــــف عـــــن قیمتـــــه االســـــمیة، وهـــــذا ینفـــــي 
الغــــرض األساســــي مــــن وراء بیــــع الــــدین وهــــو بیعــــه قبــــل 

، أو )حـــسم الـــدیون(موعــده مقابـــل التنـــازل عـــن جــزء منـــه 
بیعه بزیـادة عـن قیمتـه االسـمیة ألنـه كـان قـد انعقـد بـسعر 

وبــذلك . دة أعلــى مــن ســعر الفائــدة الــسائد فــي الــسوقفائــ
یكون قد انتفـى تمامـا أكبـر مـصدر لالخـتالل االقتـصادي 

ـــس . والعـــدوى ـــدین فـــي قـــرار مجل ـــع ال ـــد جـــاء تحـــریم بی وق
مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر

كمـــــا جـــــاء تحـــــریم بیـــــع الـــــدین فـــــي قـــــرار . )٨٥(اإلســـــالمي
. )٨٦()رابطــة العــالم اإلســالمي(المي المجمــع الفقهــي اإلســ

ال یؤســـس التمویـــل اإلســـالمي ســـوقا متكاملـــة للتجـــارة عنـــدها
ـــــك أن  ـــــا؛ ذل ـــــسندات حالی ـــــسق ســـــوق ال ـــــى ن ـــــدیون عل فـــــي ال
ـــــــى الـــــــدین یعمـــــــق عـــــــدم االســـــــتقرار  االعتمـــــــاد المفـــــــرط عل

ــــق وعــــدم األمــــان عنــــد , االقتــــصادي ــــادة القل ویــــؤدي إلــــى زی
هــي آثــار ضــارة تعـــم ویولــد آثــار اقتــصادیة خارجیـــة, البــشر

. )٨٧(ونـــرى أمثلتهـــا األلیمـــة فـــي األزمـــة الحاضـــرة, االقتـــصاد
) أو الـــسندات(الـــدیونومـــن العجیـــب أن حجـــم التجـــارة فـــي 

أصــبح یفــوق حجــم اإلنتــاج البــشري مــن الــسلع والخــدمات 
بمراحل، حیث یبلغ حجم التعامل في الدیون في األسـواق 

دوالر یومیـــًا، المالیـــة العالمیـــة مـــا یزیـــد علـــى ألـــف ملیـــار 
بینمـــا یـــصل اإلنتـــاج العـــالمي مـــن الـــسلع والخـــدمات إلـــى 

.)٨٨(بضع وثالثین ألف ملیار في العام الكامل
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: الموقف من المضاربة في األسواق المالیة: رابعاً 
إن المــــــضاربة عبــــــارة عــــــن عملیــــــات بیــــــع وشــــــراء 

بـل یقـصد بهــا , ال یقـصد بهــا التقـابض, متعاكـسة صـوریة
, فــــروق األســــعار الطبیعیــــة أو المــــصطنعةاالنتفــــاع مــــن 

إذا صـــدق التنبـــؤ بتغیـــرات األســـعار , واألربـــاح الرأســـمالیة
المعلومـات في األجل القصیر سواء اعتمد هـذا التنبـؤ علـى 

. )٨٩(والمــصادفةأو علــى اإلشــاعات والحــظ, والخبــرة والدراســة
وهــــــذا المعنــــــى یجعــــــل المــــــضاربة فــــــي صــــــورتها اإلســــــالمیة 

,ة بــالمعنى التقلیــديبالمــضار معنــى المــشروعة تختلــف عــن
, العقـــود اآلجلـــة: (مـــن خـــالل عقـــود المـــشتقاتوالتـــي تـــتم 

یمكـن توضـیح وبـذلك , )عقود المستقبلیات, عقود الخیارات
بإیجـاز كمـا تـتم موقف االقتـصاد اإلسـالمي مـن المـضاربات

: )٩٠(اآلتيعلى النحو 
إن العقــود : الموقــف مــن العقــود اآلجلــة والمــستقبلیة-أ
إمـا , آلجلة هي عبارة عن بیـع شـيء مؤجـل بـثمن مؤجـلا

المـــستقبلة العقـــود و . لغایـــات التحـــوط أو لغـــرض المـــضاربة
غیـر أن عقـود المـستقبلیات هـي عقـود مشابهة للعقود اآلجلـة 

وفــي ظــل , ســوق منظمــةنمطیــة ومنظمــة ویــتم تــداولها فــي 
وبهـــذا تكتـــسب , ویمكـــن تـــسییلها, وضـــع مؤســـسي خـــاص

وبـــــذلك , )٩١(المالیـــــة الـــــسائلةجمیـــــع خـــــصائص األصـــــول 
وهــــي غیــــر جــــائزة شــــرعا ألنهــــا . هحكــــم نفــــسیكـــون لهمــــا ال
ـــى ـــثمن مؤجـــلتنطـــوي عل ـــع شـــيء مؤجـــل ب ـــد أشـــار ,بی وق

مجلــس المجمــع الفقهــي لرابطــة العــالم اإلســالمي فــي دورتــه 
الـــسابعة إلـــى الجوانـــب اإلیجابیـــة والجوانـــب الـــسلبیة للـــسوق 

ر بناء علیه  .)٩٢(مل اآلجلالتعاتحریمالمالي وَقرَّ
الخیــار الــشرعي یختلــف: الموقــف مــن عقــد الخیــار-ب

عقــد الخیــار المتــداول عــن المعــروف فــي الفقــه اإلســالمي 
ـــة  ـــشرعي وهـــو, )Option(فـــي األســـواق المالی أن الخیـــار ال

جــزء مــن عقــد فهــو , لــیس لــه وجــود مــستقل دون عقــد البیــع
ر أمــا الخیــا. وأحكامــه الــشرعیة مرتبطــة بعقــد البیــع, البیــع

المالي فهو عقد مستقل ناجز فیه عاقـدان وصـیغة ومحـل 
وهو حـق معنـوي والتـزام ولـیس محلـه أسـهم أو سـندات , العقد

وقــد كــان رأي مجمــع الفقــه اإلســالمي واضــحا . )٩٣(أو أعیــان
.)٩٤(في تحریم عقود الخیارات في دورته السابعة

: الموقف من البیـع علـى المكـشوف وبیـع الهـامش-ج
المكـــشوف مـــن خـــالل قیـــام شـــخص ببیـــع یـــتم البیـــع علـــى 

أشــیاء ال یملكهــا عــن طریــق اقتراضــها مــن آخــرین ســواء 
ها ئشـراكانوا من السماسرة أو البنوك مقابل االلتزام بإعادة 

وااللتــزام , وتـسلیمها إلـى السمـسار أو البنــك فـي وقـت محـدد
بـــرهن المبلـــغ الـــذي بـــاع فیـــه مـــا أقترضـــه إلـــى السمـــسار أو 

وهو محرم ذلـك أن . )٩٥(ص القرضالبنك حتى یسدد الشخ
نمــا لهــدف  ٕ االســتفادة (المقــامرة العملیــة لیــست بنیــة البیــع وا

,)مــن فروقــات األســعار دون نیــة قــبض الــثمن أو المبیــع
كمـــــا أنهـــــا عملیــــــة تنطـــــوي علـــــى بیــــــع لـــــشيء ال یملكــــــه 

وال فـرق فـي ذلـك أن , وال یتحقق فیها التقـابض,)٩٦(البائع
أو ســلعة وهــو مــا الیــة یكــون محــل البیــع عملــة أو ورقــة م

.أكــد علیــه مجلــس المجمــع الفقهــي لرابطــة العــالم اإلســالمي
بموجبــــه عملیـــة الــــشراء مــــن أمـــا آلیــــة البیـــع بالهــــامش فتـــتم 

نقــدا اً شــركة الوســاطة بموجــب اتفــاق یــدفع المــشتري جــزء
ـــر بمثابـــة قـــرض یـــدفع  ـــه فوائـــدوالبـــاقي یعتب حكـــم و , )٩٧(عن

: )٩٨(اآلتیةسبابلألبالهامش هو عدم الجواز وذلكبیع ال
ــــه المــــشتري مــــن -١ ــــذي یحــــصل علی یحــــرم القــــرض ال

السمــــسار أو مـــــن غیــــره؛ وذلـــــك لتــــضمنه شـــــرط رد 
.القرض بأكثر منه

إذا كان السمـسار هـو المقـرض وكـان القـرض بـدون -٢
وهـــو , یكـــون هنـــاك ســـبب آخـــر فـــي التحـــریم, فائـــدة

الجمــع بــین عقــد تبــرع وعقــد معاوضــة وذلــك محــرم 
.شرعا

ــــشراء ب-٣ ــــى عقــــد محــــرماشــــتمال ال وهــــو , الهــــامش عل
. وعقد معاوضة, القرض بربا

 :

:
اعتماد على الخصائص الممیزة للمصارف اإلسالمیة

mailto:�b@sL
mailto:N@k
mailto:k@L
mailto:f@s
mailto:h�@G


............................................................................................... 

 ١٤٩

ــــي ســــبق اإلشــــارة إلیهــــا أظهــــرت یمكــــن القــــول أنهــــا , والت
ویمكـــــن ,صـــــمودا ملموســـــا وبـــــدا تأثرهـــــا باألزمـــــة طفیفـــــا

: اآلتیةاالستدالل ببعض الشواهد 
إســالم آبــاد یقــول مــدیر بنــك المیــزان اإلســالمي فــي-١

تنویر صـادق إن بنكـه تـأثر باألزمـة المالیـة العالمیـة 
، وتحدیــدا بــسبب انخفـــاض %٦تتجـــاوز بنــسبة ال

. )٩٩(العقاراتسعارأ
ذي بـــــانكر "جـــــاء فـــــي الدراســـــة التـــــي أجرتهـــــا مجلـــــة -٢

تملكهـا البنـوك التـي تطبـق يأن األصول التـ" ماغزین
أحكـــام الـــشریعة اإلســـالمیة فـــي كافـــة عملیاتهـــا أو

ــــي تعمــــل ضــــمن  الوحــــدات المــــصرفیة اإلســــالمیة الت
لتــــصل إلــــى % ٢٨.٦بنــــوك تقلیدیــــة ارتفعــــت بنــــسبة

فــــــي عــــــام ) ملیــــــار یــــــورو٥٥٠(ملیــــــار دوالر ٨٢٢
ملیــــار ٤٣٠(ملیــــار دوالر ٦٣٩، مقابــــل ٢٠٠٩

.)١٠٠(٢٠٠٨في عام ) یورو
اإلســـالمیة نمـــوًا قطـــاع الخـــدمات المـــصرفیةحقـــق-٣

ـــداره  ـــغ حجمـــه م٢٠٠٨م فـــي عـــا% ١٥ســـنویًا مق ، وبل
توقعـــات مـــع ,دوالرحـــول العـــالم حـــوالي التریلیـــون

النمـــو فـــي أصـــول الـــصیرفة اإلســـالمیة باســـتمرار
ویالحظ أن المصارف اإلسالمیة تزید% ١٥بنسبة

مـن الطلـب علـى المـوظفین، فـي الوقـت الـذي تقـوم
لــدیها لبنــوك الغربیــة بتخفــیض عــدد المــوظفینفیــه ا

.وبأعداد كبیرة
قــدر بنــك التنمیــة اآلســیوي قیمــة الموجــودات اإلســالمیة -٤

-١٠نمـو سـنوي عالمیـا بحـوالي واحـد تریلیـون بمعـدل 
.)١٠١(سنویا% ١٥

وتعكــس محدودیــة تــأثر المــصارف اإلســالمیة باألزمــة
والواضــحة اإلســالمي علــى المــساهمة الفاعلــةقــدرة التمویــل

ـــــساطة  ـــــك بب ـــــة؛ ویرجـــــع ذل ـــــى أنفـــــي حـــــل األزمـــــة المالی إل
فــي األزمــة المالیــة محرمــة تحریمــًا أســهمتالعوامــل التــي 

اإلســـالمي إذا تـــم تطبیـــق متطلبـــات صـــریحًا فـــي التمویـــل
ذكــره خبــراء الــشریعة اإلســالمیة تطبیقــًا صــحیحًا، وطبقــًا لمــا

اتملیــــار فــــإن الخــــسائر المالیــــة الــــضخمة التــــي تــــصل إلــــى 
ــــــادئ  ــــــم دمــــــج المب ــــــم تكــــــن لتحــــــدث إذا ت ــــــدوالرات ربمــــــا ل ال

بالتزامـات الـدین المـضمون فـي األسـواق اإلسـالمیة الخاصـة
ـــة العالمیـــة علـــى یؤكـــدالبـــدیل اإلســـالميفـــإن وبـــذلك, المالی

ضـرورة معالجــة جــذور األزمــة ومـسبباتها الرئیــسة بالبعــد عــن 
حــالل ، )الربــا(الفائــدة ٕ " والخــسارةالمــشاركة فــي الــربح "نظــام وا
ـــــة "نظـــــام محـــــل  ـــــويالمداین ـــــي "الرب ، واالســـــتثمار الحقیقـــــي ف

)Speculations(االسـتثمار المـالي محـل االقتصاد العیني 
، ویوقـف البیـوع الـضارة كبیـع الـدین )المقـامراتو المضاربات(

بالــدین، وبیــع اإلنــسان لمــا ال یملــك، ویحــد كثیــرا مــن الغــرر، 
كــل صــور رب عملیــا فــي العقــود، ویحــاالفاحــشة أي الجهالــة 

.الفساد واإلفساد في النشاط االقتصادي

 :
:
المجتمــع الرأســمالي أن یخلــص إن الحـل الــذي مــن شـأنه

وغیرهـــــا لــــــیس ، مـــــن دورات الكـــــساد وأزمــــــات الركـــــود المــــــالي
، حیــــث جـــاء ذلــــك واضـــحا الكــــریم فــــي كتـــاب اهللا " بمـــستعصٍ

ــوُم : بقولــه تعــالى ــا َیُق َم ــونَ ِإالَّ َك ــا َال َیُقوُم َب ــْأُكُلونَ الرِّ ینَ َی الَّــِذ
ـُع  ـا اْلَبْی ِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوْا ِإنََّم نَ اْلَمسِّ َذ بَُّطُه الشَّْیَطانُ ِم ي َیَتَخ الَِّذ

ـاء َبا َفَمن َج رََّم الرِّ َح لَّ الّلُه اْلَبْیَع وَ َبا وََأَح ْثُل الرِّ َظـٌة مِّـن ِم وْعِ هُ َم
ــَك  َلِئ ـاَد َفأُوْ ـنْ َع َم ُهُ إلـى الّلـِه وَ ــر ـَلفَ وََأْم ـا َس ـانتََهَى َفَلـُه َم رَّبِّـِه َف

ــُدونَ  اِل ــا َخ ــْم ِفیَه ابُ النَّــارِ ُه ــَح كمــا أنــه یقــع .]البقــرة: ٢٧٥[َأصْ
علـــــى الحكومـــــات مـــــسئولیة حمایـــــة المعـــــامالت مـــــن الفــــــساد 

: طبیقــــًا لقــــول اهللا والطغیــــان لتحقیــــق األمــــن واالســــتقرار، ت
 ــاَة ــوُا الزََّك ــصَّالَة وَآَت ــاُموا ال َرْضِ َأَق ْ ــي األ ــاُهْم ِف كَّنَّ ینَ ِإنْ َم ــِذ الَّ

ــورِ  ُُم ْ ــُة األ اِقَب ــِه َع ِللَّ ــرِ وَ َك ْن ــنِ اْلُم ــوْا َع َنَه وفِ وَ ْعرُ ــاْلَم وا ِب ــرُ وَأََم

.]الحج: ٤١[
ویقــوم النظــام المــالي اإلســالمي علــى مجموعــة مــن 

د التـــــي تحقـــــق لـــــه األمـــــن واالســـــتقرار وتقلـــــل مـــــن القواعـــــ
وذلــك بالمقارنــة مــع الــنظم الوضــعیة ومــن أهــم ؛المخــاطر

: )١٠٢(یأتيهذه القواعد ما

: االقتصاد اإلسالمي اقتصاد أخالقي: أوالً 
لقــد نبــه بعــض علمــاء االقتــصاد إلــى خطــورة فــصل 
االقتـــصاد عــــن األخــــالق، إال أن واقـــع االقتــــصاد الرأســــمالي

لمعاصــر یعلــن بــصریح العبــارة أنــه ال دور لألخــالق فــي ا
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وهــذا األمــر مــن الوضــوح فــي الواقــع االقتــصادي ، االقتــصاد
هنــا تجــئ واحــدة .بحیــث ال یحتــاج للتــدلیل علیــه، المعاصــر

ن إمـن أكبـر المــساهمات اإلسـالمیة فــي االقتـصاد، حیــث 
ربطـًا محكمـًا بـاألخالق فــي تبطاالقتـصاد فـي اإلسـالم مــر 

انـــــب االقتـــــصاد، فقطــــاع اإلنتـــــاج علـــــى ســـــبیل جمیــــع جو 
كمــا أن . المثـال یحكمــه اإلســالم بـضوابط أخالقیــة محــددة

ولـذلك . مجال االسـتهالك محكـوم بـضوابط أخالقیـة محـددة
تؤمنـــه نقـــول إن اإلســـالم یعـــالج االقتـــصاد بـــروابط أخالقیـــة 

وهنــا تجــدر .مــن انتكاســات تنــشأ بــسبب غیــاب األخــالق
أحـــد األســـباب المهمـــة التـــي قـــادت اإلشـــارة إلـــى مـــا یقـــال عـــن

لألزمـــة االقتـــصادیة والمالیـــة المعاصـــرة وهـــو مـــا یتعلـــق بغیـــاب 
األخــالق عنــد بعــض القــائمین علــى إدارة المؤســسات التمویلیــة 

.)١٠٣(والمصرفیة في المجتمعات الرأسمالیة
واالقتــصادي اإلســالمي علــى المــاليیقــوم النظــام : ثانیــاً 

ــذ ــرض ال ــى المقت ــسیر عل ــدأ التی ــستطیع ســداد مب ي ال ی
وَإِنْ : ، یقـــول اهللا تبـــارك وتعـــالىالـــدین ألســـباب قهریـــة

ـْم  ـرٌ َلُك ْی دَُّقوا َخ رٍَة وََأنْ تَـصَ ـَس ْی ـرٌَة إلـى َم رٍَة َفَنظِ ْس انَ ُذو ُع َك
ــونَ  َلُم ــُتْم َتْع ْن ال یــسمح بقلــب ومــن ثــمّ . ]٢٨٠: البقــرة[ِإنْ ُك

.الدین على المعسر
ومنـع:والسمـسرةسـاطةالو مهنـةمعـاییرتنظـیم: ثالثـاً 

وتـأمینبالنـاسالـضرر والظلـمإلحـاقإلـىالمؤدیـةالتكـتالت
بــائعینمـنالـسوقلــروادالالزمـینواإلفـصاحالحریـة

.)١٠٤(المسترسلغبنومنعومشترین
عن لقد نهى النبي : محاربة االكتناز واالحتكار: رابعاً 

رســول قــال : ، قــالمعمــر بــن عبــد اهللا ، فعــن االحتكــار
هـــــو واالحتكـــــار. )١٠٥("مـــــن احتكـــــر فهـــــو خـــــاطئ: "اهللا

ـــــى  ـــــؤدي إل ـــــسلع بانتظـــــار رفـــــع أســـــعارها ممـــــا ی حـــــبس ال
بمثابــةألنــه؛االكتنــازكمــا حــارب اإلســالم.اإلضــرار بالنــاس

المـالاالقتـصادیة مـنالـدورةوحرمـانللـسیولةتفـضیل
سـنویةزكـاةالمـالعلـىأوجـبأساسـها، لـذلكهـوالـذي

ــــدارها : نــــاز محــــرم شــــرعا لقــــول تعــــالىواالكت%.٢.٥مق
 ِــِبیل ــي َس ــا ِف َة وََال ُینِفُقوَنَه ــضَّ ــذََّهبَ وَاْلِف ونَ ال ــزُ ِن ینَ َیْك ــِذ وَالَّ

ابٍ َأِلـیمٍ  ـَذ َع كمـا حـرم اإلسـالم . ]التوبـة: ٣٤[الّلِه َفَبشِّرُْهم ِب

الغـــرر، ومعنـــاه مـــا كـــان ظـــاهره یغـــري المـــشتري وباطنـــه 
عـن ف، قتـصاديوظیفتـه االعلـىیحـافظومـن ثـمّ مجهـول، 

عــن بیــع الحــصاة وعــنأبــى هریــرة قــال نهــى رســول اهللا 
.)١٠٦(بیع الغرر

بمعنــى التركیــز :االهتمــام باالســتثمار الحقیقــي: خامــساً 
علــى وضــع ســلم أولویــات یحــدد مــا هــي احتیاجــات المجتمــع 
خــالل الفتـــرة القادمـــة، وذلـــك بمــا ینـــسجم مـــع أهـــداف التنمیـــة 

وأسـالیب التمویـل ل صـیغ االقتصادیة، وبنـاء علیـه، وفـي ظـ
بالمــشاركة ســتركز علــى اإلنتــاج منــذ البدایــة، فهــي تــرتبط 
بالمــشروعات واإلنتــاج، ومــا یــرتبط بهــا مــن أصــول حقیقیــة، 

وتوظیفهـــا، وعلــــى تـــسهم فعـــًال فـــي زیـــادة اســـتخدام المـــوارد 
النحــو الـــذي یـــؤدي إلـــى تـــوفیر فـــرص العمـــل وزیـــادة اإلنتـــاج 

بمـــستوى رفاهیـــة نهـــوض الومـــن ثـــمّ وزیـــادة مـــستوى الـــدخل، 
وكــذلك األمــر فیمــا یتعلــق بالتمویــل بالمرابحــة، . المجتمــع

هنا ال بد من أن یوجه التمویل لشراء سلعة حقیقـة، حیـث 
ال مجال لتمویل شراء أوراق مالیة من خالل هذا التمویـل 
مـــثًال، فـــالعبرة هـــي تمویـــل أصـــول حقیقیـــة منتجـــة، ولـــیس 

كیــزًا للثــروة بیــد فئــة تمویــل األصــول المالیــة، التــي تمثــل تر 
.)١٠٧(محدودة من أفراد المجتمع

حرمـــت الـــشریعة اإلســـالمیة نظـــام المـــشتقات : اً دســـسا
تقـــوم علـــى معـــامالت وهمیـــة یـــسودها الغـــرروالتـــيالمالیـــة،

إلـىالـسریعالكـسبفیهـایـؤديالتـيوالجهالـة، والمقـامرات
تعطیل اإلنتاج، ولقـد أكـد الكثیـر مـن علمـاء االقتـصاد أن 

اب األزمـــة المالیـــة العالمیـــة المعاصـــرة هـــو نظـــام مـــن أســـب
المــشتقات المالیــة، ألنهــا ال تـــسبب تنمیــة اقتــصادیة حقیقیـــة،

تــسبب التــضخم التــيوســیلة مــن وســائل خلــق النقــود هــيبــل 
كمـــا تقـــود إلـــى أرذل األخـــالق، كمـــا أنهـــا ، وارتفـــاع األســـعار

تتعامــل التــيالمؤســسات المالیــة فــيتــسبب االنهیــار الــسریع 
.ثل هذا النظامبم

یقــوم النظــام االقتــصادي اإلســالمي علــى قاعــدة : ســابعاً 
المــشاركة فــي الـــربح والخــسارة وعلـــى التــداول الفعلـــي 

وهـذا یقلـل مـن ،)١٠٨(لألموال والموجودات، والغـنم بـالغرم
حدة أي أزمة حیـث ال یوجـد فریـق رابـح دائمـًا أبـدًا وفریـق 
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كمــا . الخـسارةالـربح و فـيخاسـر دائمـًا أبـدًا، بـل المـشاركة 
رَّمـت الــشریعة اإلســالمیة كافــة عقــود التمویــل بــالقروض  َح
بفائدة، والتـي تعتبـر مـن األسـباب الرئیـسیة لألزمـة المالیـة 

.العالمیة الحالیة

 :
بعــــد إن انتهــــت الدراســــة بحمــــد اهللا وفــــضله، وبنــــاء 

، إلـى عـدة نتـائجعلى جمیع ما جاء فیها فقـد تـم التوصـل 
تعـد مـن من أهمها أن األزمة االقتصادیة والمالیة األخیـرة 

األزمـات االســتثنائیة والعمیقـة جــدا مـن حیــث النـوع والكــم، 
. وقد تأثرت جمیع دول العالم بها من أدناهـا إلـى أقـصاها

لقــد شــهدت الوالیــات المتحــدة األمریكیــة أزمــة مالیــة بــدأت 
وطهــا بوادرهـا فــي ســوق العقــارات، وســرعان مــا امتــدت خی

وقــــــد تمثــــــل المظهــــــر . إلــــــى اقتــــــصادیات أغلــــــب البلــــــدان
الرئیــــسي لهـــــذه األزمـــــة فـــــي أزمــــة الـــــسیولة النقدیـــــة التـــــي 
ـــــوك  ـــــر البن ـــــالس عـــــدد مـــــن أعـــــرق وأكب تكـــــشفت عـــــن إف
العالمیـــــة، وقـــــد تبـــــع ذلـــــك انهیـــــارات مفاجئـــــة فـــــي بعـــــض 
البورصـــــات وتـــــدني مؤشـــــرات الكثیـــــر منهـــــا، وانخفـــــضت 

م وبعـــض األصـــول أســـعار الكثیـــر مـــن العمـــالت واألســـه
ولــم تتوقـــف األزمــة عنـــد ذلــك الحـــد، فقــد امتـــدت . المالیــة

لتــشمل جمیــع القطاعــات االقتــصادیة حتــى كــادت أن تطــیح
وبعـــد أن تفجـــرت .بالنظـــام االقتـــصادي الرأســـمالي برمتـــه

وتعمقــــت األزمــــة المالیــــة العالمیــــة األخیــــرة، فقــــد انطلقــــت 
أصـــــــوات كثیـــــــرة تـــــــدعو إلـــــــى األخـــــــذ بـــــــبعض التطبیقـــــــات 

قتـــصادیة اإلســـالمیة كحلـــول ومخـــارج مـــن األزمـــة المالیـــة اال
المبـــادئ والقواعـــد واألســـس التـــي تـــدعو إلـــى تبنـــي العالمیـــة و 

فـــــــي مجـــــــال تعتمـــــــدها المـــــــصارف اإلســـــــالمیة خـــــــصوصا 
وقـــد قـــدم بعـــض البـــاحثین .التعـــامالت والمعـــامالت المالیـــة

االقتــــصادالــــرؤى واألدلــــة التــــي تبــــرز جوانــــب القــــوة فــــي 
عـدم حـدوث - لو كانـت قـد اعتمـدت - تكفلاإلسالمي والتي 

الــدعوات وفــي ظــل تــصاعد . مثــل هكــذا أزمــات مالیــة كبــرى
وقدرتــهاإلســالميوالحــدیث عــن دور النظــام االقتــصادي 

علــى مواجهــة هــذه األزمــة المالیــة العالمیــة والــتخلص مــن 

آثارهـــا وانعكاســـاتها علـــى االقتـــصاد العـــالمي فقـــد بـــرز رأیـــان 
:ص هذه الدعوات، وهماواتجاهان متباینان بخصو 

یــرى أنــه ال یجــوز إقحــام بعــض االتجــاههــذا : االتجــاه األول
التطبیقــات الجزئیــة المــأخوذة مــن النظــام اإلســالمي وتقــدیمها 
خفاقـــات النظـــام الرأســـمالي  ٕ كحلـــول جزئیـــة ترقیعیـــة لفجـــوات وا

المالیــة ولــم یــتمكن الــذي عجــز عــن منــع وقــوع هــذه األزمــة 
ویــرى .وقوعهــاثیــة المــدمرة بعــد مــن الحــد مــن آثارهــا الكار 

التـــي صـــدرت (أن عملیـــات الترحیـــب االتجـــاهأصـــحاب هـــذا 
تطبیقـــات النظـــام بتبنـــي بعـــض ) عـــن دوائـــر غربیـــة مـــسؤولة

االقتــــصادي اإلســــالمي هــــي لیــــست عملیــــات ترحیــــب بهــــذا 
یمـــــان راســـــخ بـــــه، إنمـــــا هـــــي  ٕ رأســـــمالیة محـــــاوالت النظـــــام وا

لیـــة اإلســـالمیة لالســـتفادة مـــن أمـــوال ومـــوارد المؤســـسات الما
المالیــــة المؤســــسات ودمجهــــا فــــي األزمــــة حتــــى تكــــون هــــذه 

اإلســالمیة جنبــا إلــى جنــب فــي الورطــة مــع المؤســسات المالیــة 
ــــــسیاساتها  غیــــــر واســــــتراتیجیاتها الرأســــــمالیة التــــــي تــــــسببت ب
ویؤكـــــدون علـــــى أن ، الحكیمــــة فـــــي األزمــــة المالیـــــة العالمیــــة

ــــب ا ــــدوائر هــــو جــــذب وجل لمــــوارد الهــــدف الجــــوهري لهــــذه ال
واألمـــوال ومـــصادر التمویـــل اإلســـالمي إلـــى ســـاحات األزمـــة 
ــــدوائر إلعــــادة  ــــة مــــن هــــذه ال وأســــواقها المتداعیــــة فــــي محاول

یـرى أصـحاب هـذا كمـا.التوازن إلى األسواق المالیة العالمیـة
االتجــاه أن تطبیــق الحلــول اإلســالمیة بــصورة جزئیــة ســیؤدي 

صـــالحات إلـــى عـــدم نجاعتهـــا وعـــدم قـــدرتها علـــى تحقیـــق اإل
ـــــدوائر الرأســـــمالیة أن النظـــــام  ـــــة، وحینهـــــا ســـــتدعي ال المطلوب
االقتــصادي اإلســـالمي قــد فـــشل فــي مواجهـــة األزمــة المالیـــة 

ـــــــــق النظـــــــــام العالمیـــــــــة، وســـــــــتدعي أن  ـــــــــول بـــــــــأن تطبی الق
االقتـــــصادي اإلســـــالمي هـــــو الحـــــل المناســـــب لـــــیس قـــــوال 

كمــا یـــشیر أصــحاب هــذا االتجـــاه إلــى أن أخـــذ .اً صــحیح
لجزئیـــة مــــن النظـــام االقتـــصادي اإلســــالمي بغـــض الحلـــول ا

وتطبیقهـــا فــــي النظــــام الرأســــمالي إنمــــا هــــي محاولــــة ألســــلمة 
الرأسمالیة، وهذه المحاولة لن تجـدي نفعـا، وقـد تبعـد األنظـار 
عـــــن الحلـــــول الجذریـــــة التـــــي یتـــــضمنها النظـــــام االقتـــــصادي 

ـــشاملةونظرتـــهاإلســـالمي  ـــة للمجتمـــع ال .واألســـواقالمتكامل
االتجـاه غیـر مـا یـراه الثاني، فیرى أصحاب هذاأما االتجاه 
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أصــحاب االتجــاه األول، إذ أنهــم یــدعون إلــى انتهــاز هــذه 
الفرصـة واسـتثمارها لـصالح النظـام االقتـصادي اإلسـالمي 
والـــدعوة إلـــى بنـــاء نظـــام اقتـــصادي عـــالمي جدیـــد یرتكـــز 
علــى الفكــر االقتــصادي اإلســالمي، بحیــث یــتم بنــاء هــذا 

عیــدا عــن أســعار الفائــدة وبعیــدا عــن النظــام االقتــصادي ب
والجـشع المخاطر العالیـة غیـر المبـررة وبعیـدا عـن الفـساد

ــــــوم هــــــذا  ــــــى عالقــــــات شــــــراكة مــــــع االقتــــــصادوأن یق عل
الـــــــصیغ واألطـــــــر المؤســـــــسات القائمـــــــة باالعتمـــــــاد علـــــــى 

ویـــدعو أصـــحاب هـــذا االتجـــاه إلـــى . والمعـــامالت اإلســـالمیة
ـــــي فاعـــــل  ـــــي تكفـــــل تبن للنظـــــام ضـــــرورة وضـــــع الخطـــــط الت

ــــدأ مــــن  ــــة تب ــــصورة فاعلــــة وتدریجی ــــصادي اإلســــالمي ب االقت
قطاعـــات المـــال والمـــصارف وتتـــدرج وتنتقـــل إلـــى القطاعـــات 
االقتصادیة األخرى عبر استراتیجیة تغییـر شـاملة قـادرة علـى 

عادة ٕ .هندسة لالقتصاد العالميإعادة هیكلة كاملة وا
أمــا أهــم التوصــیات التــي وصــلت لهــا هــذه الدراســة

: كاآلتيفهي 
إعــادة النظــر فــي العوامــل التــي تــسببت بــشكل متكـــرر-١

فـــي إشـــعال األزمـــات المالیـــة، والمتمثلـــة فـــي افتقــــاد 
قواعــد تــوفر أســس الكفــاءة لألســواق، واالفتقــار إلــى 
نظـــــم فاعلــــــة للرقابــــــة واإلشـــــراف علــــــى المؤســــــسات 

عــادة النظــر . واألدوات المالیــة الدولیــة ٕ النظــامفــيوا
حیـثمـن، وممارسةفكراً القائمي االقتصادي والمال

القطـاعلهـذایـرادالـذياألسـاسالـدورإلـىالعـودة
المالیــةبالوســاطةومــروراً ودورهــابــالنقودبــدءاً 

حیـثمـنوممارسـة، المالوانتهاء بأسواقومؤسساتها
األدوارتحدیـدمـعالمـستمرةوالمراقبـةالـدقیقالـضبط

قـودالنإصـداربعملیـةیتعلـقمـاخاصـةوضـبطها
.وتولیدها

، االقتـصادمـنالحقیقـيبالقطـاعالمـاليالنـشاطربط-٢
المالیـة األخـرىوالمؤسـساتللبنـوكالـسماحبعـدموذلـك 
االئتمـانكبطاقـاتدفـعوسـائلاسـتحداثأوالنقـودبخلـق
فـيلتقـعواإلغـراءبحبـال الدعایـةإلیهـاالنـاسوجـر
أومنازلهـابفقـدذلـكثمـنالـدیون، ولتـدفعبـراثن

فالنـشاط. انتحارهـاأوعقولهـابها، بـل بـاختاللمناصـ
وتـسهلتعكـسالتـيالمـرآةبمثابـةیكـونأنیجـبالمـالي
.المنتجالحقیقیةوالخدماتالسلعتبادلعملیة

الحاجـــة إلـــى مراجعـــة المعـــاییر المحاســـبیة الدولیـــة لكـــي - ٣
تكــون أكثــر قــدرة علــى تجــسید القیمــة العادلــة لألصــول 

یكـــــون ذلـــــك إال بوضـــــع معـــــاییر وال . العینیـــــة والمالیـــــة
وقواعــد محاســبیة جدیــدة لتقــویم األصــول وال تــؤدي إلــى 
. تضخیمها بمـا یـسمح بتفـادي تـضخیم االسـتدانة علیهـا

ــــى توجیــــه االهتمامــــات إلــــى  ــــضي العمــــل عل وهــــذا یقت
ــــى البنــــوك ونظــــم المحاســــبة  قــــضایا تنظــــیم الرقابــــة عل

میة والمراجعـــة وشـــفافیة المعلومـــات المالیـــة واإلدارة الـــسل
.للمؤسسات

المالیــــةمراجعــــة اإلجــــراءات المتخــــذة لمواجهــــة األزمــــات -٤
وتحدیـــد المطلـــوب وتحدیـــد الخطـــوات الفوریـــة لمواجهـــة 

دور االقتـــصاد ، وتفعیـــل التحـــدیات الراهنـــة والمـــستقبلیة
. لما فیه من حلـول لمواجهـة األزمـات المالیـةاإلسالمي 

إذ یمكـــن الخـــروج مـــن األزمـــات المالیـــة المختلفـــة عـــن 
االقتـــصاد اإلســـالمي، ریـــق االعتمـــاد علـــى مبـــادئ ط

والتـــي منهـــا تعـــدیل أســـلوب التمویـــل العقـــاري لیكـــون 
أســـلوب المـــشاركة بإحـــدى الـــصیغ اإلســـالمیة، ومنهـــا 
وكــــــــذلك منــــــــع .أو المرابحــــــــة أو التمویــــــــل التــــــــأجیري

المضاربات قصیرة األجل من البیع علـى المكـشوف 
ــــــــسوق اإلســــــــالمیة ــــــــشاء ال ن ٕ ــــــــشراء بالهــــــــامش، وا وال

. المشتركة
اإلحــساس بخطــورة الــدور الــذي یؤدیــه ســعر الفائــدة -٥

فــي االقتــصاد العــالمي كونــه المحــرك األساســي للنظــام 
الرأسمالي وهـو مـا جعـل التفكیـر یتجـه إلـى البحـث عـن 

الـــصیرفة اإلســـالمیة بـــدائل تمویلیـــة أخـــرى مـــن أبرزهـــا 
التي مافتئ دورها یتعـاظم بـشكل كبیـر علـى الـساحة 

وتتمیــز البنــوك اإلســالمیة لــیس . ولیــةاالقتــصادیة الد
المــضاربة فــي النقــود فقــط باســتبعادها للفائــدة وتحــریم 

العینــي ممــا یــؤدي إلــى بارتبــاط التمویــل فیهــا باالقتــصاد
.حساب دقیق لمخاطر االئتمان

mailto:�b@sL
mailto:N@k
mailto:k@L


............................................................................................... 

 ١٥٣

ـــى ارض الواقـــع-٦ ـــة المـــصارف اإلســـالمیة عل ـــیم تجرب ،تقی
ـــــــصاد والتأكـــــــد ـــــــضوابط األخـــــــرى لالقت ـــــــق ال مـــــــن تحق

غیــر ضــوابط العمــل المــصرفي اإلســالمي؛ اإلســالمي 
وضــــــوابط ، وفــــــرض الزكــــــاة، مثــــــل ضــــــوابط الــــــصرف

واالســــــتثماري الخــــــاص (وضــــــوابط اإلنفــــــاق، التوزیــــــع
وغیرها ، وتحریم االكتناز، وتحریم االحتكار، )والعام

انــه ال یمكـن النظــر للمــصارف حیـث, مـن الــضوابط
اإلســــــالمیة بمعــــــزل عــــــن القطاعــــــات األخــــــرى فــــــي 

ال یمكن عـزل االقتـصاد الحقیقـي عـن أو, االقتصاد
ســـتقرار العـــام فـــي االقتـــصاد االف؛االقتـــصاد النقـــدي

اإلسالمي یعزى للترابط والتناغم بین القطـاع النقـدي 
ومعنــى ذلــك أن كــل مــن القطــاع , والقطــاع الحقیقــي

.النقدي والقطاع الحقیقي یسهم في استقرار التوازن

:

أزمــة نظــام ... عبــد الخــالق جــودة، األزمــة المالیــة العالمیــة) ١(
، ١٧٥، عــدد مجلــة الــسیاسة الدولیــةســات، ال أزمــة سیا

.١١٦ص
نظــرة -إدارة األســواق المالیـةالـسید البـدوي عبـد الحـافظ، ) ٢(

. ٣٩، ص١٩٩٩، القـــاهرة، دار الفكـــر العربـــي، معاصـــرة
نحـو فهـم منهجـي لألزمـة إبـراهیم علـوش، ": انظر أیضا
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، "األبعاد اإلستراتیجیة لألزمـة المالیـة"زلوم، عبد الحي، 
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ر النفـــــائس للنـــــشر والتوزیـــــع، عمـــــان األردن،، دااإلســـــالمیة
.٢١، ص٢٠٠١

، ایتـــراك للنـــشر البنـــوك اإلســـالمیةمحــسن الخـــضیري،، ) ٦١(
.٣٨، ص١٩٩٩والتوزیع، الطبعة الثالثة، 

أساســـیات االقتـــصاد اإلســـالمي، دار محمـــود صـــوان،، ) ٦٢(
، ٢٠٠٤األردن، -، عمـــانالمنـــاهج للنـــشر والتوزیـــع

.١٣٩ص
ـــة واإلســـالمیةإداأحمـــد المـــصري،، ) ٦٣( ـــوك التجاری ، رة البن

.٢٠٠٥مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، 
.٧٢٧، صمرجع سابقعامر العتوم، ) ٦٤(
، انظـــر أیـــضًا ٧٢٧، صمرجـــع ســـابقعـــامر العتـــوم، ) ٦٥(

.بخصوص تخریج قاعدة الغنم بالغرم) ٢(ملحق رقم 
النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد , محمد عمر شابرا) ٦٦(

، ٢، ع١، ملة أبحاث االقتـصاد اإلسـالميمج, إسـالمي
.٤١-٣ص ص١٩٨٤

(67) http: //www.newhorizon.
تجربــة البنــك اإلســالمي للتنمیــة فــي , فــضل اهللا,بــشیر) ٦٨(

التنمیـة فـي الـدول اإلسـالمیة والتحـدیات المـستقبلیة دعم
إدارة البنــك , التــي تجابــه الــصناعة المــصرفیة اإلســالمیة

.٨ص, م٢٠٠٦,جدة, اإلسالمي للتنمیة
.٧٢٨، صمرجع سابقعامر العتوم، ) ٦٩(
.٧٢٨المرجع السابق، ص) ٧٠(
دراســة –نحــو نظــام نقــدي عــادل محمــد عمــر شــابرا، ) ٧١(

للنقــــود والمــــصارف والــــسیاسة النقدیــــة فــــي ضــــوء 
، ١٩٨٩، ع، عمـــان دار البـــشیر للنـــشر والتوزیـــاإلســـالم

.١٥٠ص
.١٥٠، صالمرجع السابق) ٧٢(
دار العلـم للطباعـة , جـدة, القـرآنفـي ظـالل, سـید قطـب) ٧٣(

ـــــــة عـــــــشر, والنـــــــشر ـــــــد,الطبعـــــــة الثانی ، ١٩٨٦، ١المجل
.٣١٢ص

للنقوددراسة–نحو نظام نقدي عادل ,شابرامحمد) ٧٤(
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 ١٥٦

, والمـــصارف و الـــسیاسة النقدیـــة فـــي ضـــوء اإلســـالم
.١٥٠مرجع سابق، ص

(75) khan, macro consumption function in an
Islamic frame work, p 21.

ـات –االقتـــصاد اإلســـالمي ,عفـــرمحمـــد عبـــد المـــنعم) ٧٦( دراســ
ــةتطبیق دار البیــان العربــي للطباعــة و النــشر , جــدة, -ی

.١٠٣، ص١٩٨٥, والتوزیع
.٣٢٢ص, مقدمة ابن خلدون, عبد الرحمن ابن خلدون) ٧٧(
ــسلطانیة, أبــو یعلــى محمــد بــن الحــسین الفــراء) ٧٨( , األحكــام ال

دار , بیــروت, د الفقــيصــححه و علــق علیــه محمــد حامــ
.١٨١ص , م٢٠٠٦, الطبعة الثانیة, الكتب العلمیة

دراســة –نحــو نظــام نقــدي عــادل محمــد عمــر شــابرا، ) ٧٩(
ــي ضــوء اإلســالم ــة ف ــسیاسة النقدی ــود والمــصارف وال ، للنق

.١٥٠مرجع سابق، ص 
دراســات –االقتـصاد اإلسـالمي ,عفـرمحمـد عبـد المـنعم) ٨٠(

والنــــشر ، لعربــــي للطباعــــةدار البیــــان ا, جــــدة, تطبیقیــــة
.١٣٠ص ١٩٨٥والتوزیع، 

دراســة –نحــو نظــام نقــدي عــادل محمــد عمــر شــابرا، ) ٨١(
للنقــــود والمــــصارف والــــسیاسة النقدیــــة فــــي ضــــوء 

.١٢٨–١٢٧مرجع سابق، ص , اإلسالم
(82) Haneef, Mohammad Aslam & Barakat Emad

Rafiq, must money be limited to only gold
and silver? A survey of fiqhi options & some
implication, JKAU: Islamic economics,
vol19, no1, pp 21 – 34, 2006, p30.

دراســة –نحــو نظــام نقــدي عــادل محمــد عمــر شــابرا، ) ٨٣(
،للنقود والمصارف والسیاسة النقدیة في ضوء اإلسالم

.مرجع سابق
حین للحــاكم المــستدرك علــى الــصحیأخرجــه الحــاكم فــي ) ٨٤(

: فـي كتــاب البیــوع، وقــال) ٢٣٤٣(و) ٢٣٤٢() ٢/٦٥(
ـــم یخرجـــاه ، هـــذا حـــدیث صـــحیح علـــى شـــرط مـــسلم و ل

ووافقـــه الـــذهبي فـــي التلخـــیص، وأخرجـــه الـــدارقطني فـــي 
الـسنن الكبـرى والبیهقـي فـي ) ٣١٠٥() ٧/٣٦٨(الـسنن 

وهــــو حــــدیث ضــــعیف، لكــــن معنــــاه صــــحیح ) ٥/٢٩٠(
عن الـشافعي أنـه ر ابن حجذكر الحافظ باإلجماع، فقد 

وعــن اإلمــام ، أهــل الحــدیث یوهنــون هــذا الحــدیث: قــال
لكـن إجمـاع ، لیس في هذا حـدیث یـصح: قالأنه أحمد 

ـــــن بـــــدین ـــــه ال یجـــــوز بیـــــع دی ـــــاس علـــــى أن : انظـــــر. الن

في تخـریج أحادیـث منـار الـسبیلإرواء الغلیلاأللباني، 
)١٣٨٢() ٥/٢٢٠.(

الــدولي المنبثــق مجلــس مجمــع الفقــه اإلســالمي انظــر قــرار ) ٨٥(
قــــرار المجمــــع الفقهــــي ، و عــــن منظمــــة المــــؤتمر اإلســــالمي

).٣(، ملحق رقم ) رابطة العالم اإلسالمي(اإلسالمي 
.المرجع السابق) ٨٦(
حلــول اقتــصادیة , الجمعیــة الدولیــة لالقتــصاد اإلســالمي) ٨٧(

ـــــل اإلســـــالمي ـــــن التموی مركـــــز أبحـــــاث االقتـــــصاد , م
, ٢٠٠٩, جـــدة, جامعـــة الملـــك عبـــد العزیـــز, اإلســـالمي

.٣٥٧ص
ــــة والتمویــــل , معبــــد الجــــارحي) ٨٨( ــــة العالمی ــــة المالی األزم

.٣ص, مصرف اإلمارات اإلسالمي, اإلسالمي
المــضاربة علــى األســعار بــین المؤیــدین , رفیــق المــصري) ٨٩(

جامعــــة, مركــــز أبحــــاث االقتــــصاد اإلســــالمي, والمعارضــــین
.٢١٣- ٢١٢ص, ٢٠٠٩, جدة, الملك عبد العزیز

التـداول االلكترونـي للعمـالت طرقـه , لطفـيبشر: انظر) ٩٠(
دار النفــائس للنــشر , عمــان, الدولیــة وأحكامــه الــشرعیة

ـــــــى, والتوزیـــــــع , احمـــــــد، "، أیـــــــضا٢٠٠٨, الطبعـــــــة األول
, دراســـة فقهیـــة–المالیـــة المعاصـــرة قالـــسعد، األســـوا

كمـــــــال " ، أیـــــــضا.٢٠٠٨,دار الكتـــــــاب الثقـــــــافي, اربـــــــد
المــــؤتمر , میةنحــــو ســــوق مالیــــة إســــال, توفیــــق, حطــــاب

.جامعة أم القرى, العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي
عملیــات الــسوق المالیــة وعوامــل, عبــد الــرحیم الــساعاتي) ٩١(

ـتقرارها فــي الــسوق المالیــة اإلســالمیة مركــز أبحــاث , اسـ
, جــدة, جامعــة الملــك عبــد العزیــز, االقتــصاد اإلســالمي

.٩٨ص, ٢٠٠٩
جلــس المجمــع الفقهــي الــصادر عــن م١انظــر قــرار رقــم ) ٩٢(

).٤(لرابطة العالم اإلسالمي، ملحق رقم 
مرجــع , نحــو ســوق مالیــة إســالمیة, كمــال حطــاب توفیــق) ٩٣(

.١٣سابق، ص
رأي مجمـــــع الفقـــــه اإلســـــالمي فـــــي تحـــــریم عقـــــود انظـــــر) ٩٤(

).٤(، ملحق رقم الخیارات في دورته السابعة
, حكــم الــشرع فــي البورصــة, وزیــاد غــزال, فتحــي ســلیم) ٩٥(

, الطبعـــة الثانیــــة, دار الوضـــاح للنــــشر والتوزیـــع, نعمـــا
.١٢ص,م٢٠٠٨

.٧٢٧، صمرجع سابقعامر العتوم،) ٩٦(
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 ١٥٧

,المكتــب العربــي الحــدیث, البورصــات, عبــد الغفــار حنفــي) ٩٧(
.٥٠ص , ١٩٩٥

.٩٨، ص مرجع سابقعبد الرحیم الساعاتي، ) ٩٨(
مـــؤتمر المـــصارف , الـــصكوك اإلســـالمیة, صـــفیة أبـــو بكـــر) ٩٩(

.١ص, ٢٠٠٩, دبي, یة بین الواقع والمأمولاإلسالم
(100) http://www.aleqt.com/2009/11/05/article_29

7425.html
(101) Ahmed, Nasiruddin, Islamic banking and global

financial crisis. http: //www.thefinanciale
xpress-bd.com/2009/05/01/65298.html

الحاجـــــة إلـــــى القـــــیم "كمـــــال بوصـــــافي، شـــــیاد فیـــــصل، ) ١٠٢(
، عـن المـؤتمر "األخالقیة في األزمـات المالیـة العالمیـة
مـــدى مـــساهمة (الثـــاني للعلـــوم المالیـــة والمحاســـبیة بعنـــوان 

األزمـــــات العلـــــوم المالیـــــة والمحاســـــبیة فـــــي التعامـــــل مـــــع 
/نیـــسان/٢٨/٢٩بـــد، جامعـــة الیرمـــوك، المالیـــة العالمیـــة، ار 

.٤٩٠-٤٨٨، ص٢٠١٠/ابریل
ووجهـــة. األزمـــة االقتـــصادیة العالمیـــةعبـــد اهللا المـــصلح، ) ١٠٣(

:على الموقعالنظر اإلسالمیة
http://www.nooran.org/O/31/31-1.html.

ــــة، المجلــــة كمــــال الحطــــاب، االقتــــصاد ) ١٠٤( وأبعــــاده األمنی
ــــــد ، ٣٢، العــــــدد١٦العربیــــــة للدراســــــات األمنیــــــة، المجل

.٣٠ص
، كتــاب )٤٢٠٦() ٥/٥٦(فــي الــصحیح مــسلم أخرجــه ) ١٠٥(

.المساقاة، باب تحریم االحتكار في األقوات
، كتــاب ) ٣٨٨١() ٥/٣(فــي الــصحیح مــسلم أخرجــه ) ١٠٦(

هـفیوالبیع الذيبیع الحصاةباب بطالنالبیوع،
.غرر

اإلجراءات الوقائیـة والعالجیـة لألزمـات سفیان حریـز، ) ١٠٧(
ــة األردن، –رؤیــة إســالمیة، جامعــة آل البیــت : المالی

مــؤتمر، تــداعیات األزمــة المالیــة العالمیــة وأثرهــا علــى 
.٢٠٠٩اقتصادیات الدول العربیة، 

).٢(انظر تخریج قاعدة الغنم بالغرم، ملحق رقم ) ١٠٨(
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