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احلمد هلل الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء ،وهدى ورمحة وشفاء ملا يف الصدور ،والصالة والسالم على
الرمحة املهداة والنعمة املسداة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعني ،ومن سار على
هديه ،واقتفى أثره ،وسلك منهجه ،وتتبع سنته إىل يوم الدين .
وبعد  ..فإن املتأمل يف األزمة املالية العاملية املعاصرة يستشف من أول وهلة مساوئ وسلبيات النظام
االقتصادي الدويل الذي وضعه البشر ،والذي يتمثل يف النظامني الرأمسايل واالشرتاكي ،واليت تنبأ العديد من رواد
النظامني االقتصاديني باهنيارمها ألن النظام الرأمسايل يقوم على قاعدة االحتكار والفوائد الربوية ،اليت تتعارض مع
سنن اهلل والقيم واألخالق ،وتؤكد على ضرورة زيادة األرباح إىل أقصى املستويات ،دون مراعاة للقيم األخالقية
الثابتة للبشرية مجعاء ،واليت يراها املنصفون يف العامل أهنا املسبب لألزمة املالية اخلطرية ألهنا تؤدي إىل احتكار
األموال ،وسيطرة املقرضون على املقرتضني سلبا حلرياهم وأعماهلم وتمتلكاهم ،أما النظام االشرتاكي ،فقد كانت
التنبؤات باهنياره ألنه يقوم على مفاهيم تتعارض مع فطرة اإلنسان وأحكام ومبادئ شريعتنا السمحاء ،ومن
سلبياته أنه يقطع العالقة بني وسائل اإلنتاج والعامل واملوظف القائم عليها ،وال ينمي ويطور عملية اإلنتاج ،إضافة
إىل ذلك الفساد املايل واإلداري ،وغريها من املساوئ اليت ظهرت يف هذين النظامني االقتصاديني ،والثابت أن هذه
األنظمة هي السائدة يف أغلب دول العامل  ،ومن هنا متكنت الدول اليت أرست قواعد الرأمسالية واالشرتاكية من
تمارسة هيمنتها االقتصادية على مجيع دول العامل(. )1
ولكون هذه األنظمة أنظمة اقتصادية وضعية فهي ال ختلو من املساوئ ،وألجل ذلك كانت سبببا مببا ربر ببه
العببامل مببن األزمببات املاليببة الببيت عصببف ميببع دولبه ،ومببا يببزال العببامل بكببل علمائببه وخربائببه االقتصبباديني يبحثببون عببن
حلببول هلبذه األزمببات االقتصببادية املتكببررة ،وكلنببا يعلبم أن العببالج النبباجع هلبذه األزمببات ،هببو تطبيببأ أسببو ومبببادئ
النظببام االقتصببادي الرببباي ،فقببد تأك بد لنببا مببن خببالل متابعببة التقببارير واألخبببار أن الببدول واملؤسسببات الدوليببة الببيت
تطب ببأ أس ببو ومب ببادئ االقتص بباد اإلس ببالمي مل تت ببأثر بك ببل ه ببذه األزم ببات االقتص ببادية الدولي ببة ،واألزم ببة االقتص ببادية
الدولية احلالية خري دليل على ذلك(. )2
( )1ينظر أزمة النظام المالي العالمي في ميزان االقتصاد اإلسالمي ،د .حسين حسين شحاتة1241( ،هـ4002 -م). 4 : www.Darelmashora.com ،
( )4ينظر الحل اإلسالمي لألزمة االقتصادية الدولية ،د .حسن كامل إبراهيم ،جامعة الملك سعود. http: faculty.ksu.edu.sa ،
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ومن خالل هذا البحث الذي ركزت فيه على التوازن االقتصادي يف القرآن الكرمي أرى من واجبنا
الشرعي جتاه ديننا احلنيف ،أن ال تكون ردودنا وردود علماء االقتصاد اإلسالمي وخرباء املؤسسات املالية
اإلسالمية حول هذه األزمة جمرد تصرحيات عابرة ،بل جيب إبراز وتوضيح مبادئ وتطبيقات النظام االقتصادي
واملايل اإلسالمي ،والتأكيد على أن حدوث مثل هذه األزمة كان بسبب جتاهل تطبيقها ذلك أن قواعد األمن
واالستقرار يف االقتصادي اإلسالمي متنع حدوث مثل هذه األزمات .
إن سـ ــخت ارتيـ ــا

ل ـ ـ ا الخح ـ ـ  :ك ببان بس بببب األح ببداث الدولي ببة الراهن ببة ال ببيت أظه ببرت أن الط ببرح

اإلسالمي حول األزمة املالية العاملية هو العالج األمثل والذي يرج االقتصباد العباملي مبن أزمتبه ،وحبول هبيعبة هبذا
الببدور عقببدت كثبريا مببن املبؤمترات والنببدوات يف هببذا اإلهببار ،ومببن ذلببك املبؤمتر الببذي مجعنببا يف كليببة الشبريعة جامعببة
جرش بعنوان  " :األزمة االقتصادية المعارر – أسخاب ا وتداعيات ا وعالج ا " .
ومببن وجهببة نظببري ونظببر كثببري مببن االقتصبباديني اإلسببالميني تعتببرب تلببك األزمببة فرصببة لتوضببيح تعبباليم اإلسببالم يف
التعببامالت االقتصببادية امل تلفببة ،وعلينببا إتب باع كافببة الوسببائل لبيببان مبببادئ اقتصببادنا اإلسببالمي بصببفة خاصببة وش بريعتنا
اإلسببالمية بصببفة عامببة ألن اللببر جيهببل ش بريعتنا اإلسببالمية لتقص برينا وهاوننببا يف تبليلهببا ونشببرها ،والطببرق ا ن متاحببة
وخصبببة لك ببي يق ببدم االقتص بباد اإلس ببالمي بصببورة يقبله ببا الع ببامل ،واض ببحة خالي ببة مببن ك ببل ه ببذه املش ببكالت ال ببيت خلفته با
األنظمببة االقتصببادية امل تلفببة ألن جببوهر األزمببة يكمببن يف الف بة تعبباليم اإلسببالم ،وإن عالجهببا يف الع بودة إىل تطبيببأ
الشبريعة اإلسببالمية وألن اقتصببادنا اإلسببالمي هببو نظببام رببباي يراعببي خببري اإلنسببان يف الببدنيا وا خببرة ،ونظببام فطببري نببابع
من اإلسالم دين الفطرة ،فعلى دول العامل أن تأخذ بأسسه ومبادئه حىت ال تعصف هبم أزمات اقتصادية أخرى(. )1
وما دام القرآن الكرمي هو كتا ربنا سبحانه وتعاىل ،فإن األزمة الراهنة تؤكد لنا يوما بعد يوم أن مبادئ

الربا ويب ْريِب
التوازن االقتصادي يف القرآن الكرمي هي النجاة من هذه األزمة ،قال جل يف عاله   :رْحأ الله ِّ
الصدق ي
ب كل كفا ٍر أثيي ٍم  [ الخقر ،] 472 :
ات والله ال يحي ُّ
وقوله سبحانه  :قال ْاهبيطا يمْنبها ي
مجيعا بب ْعضك ْم ليبب ْع ٍ
ض عد ٌّو فيإما يأْتييبنكم ِّم ِِّّن هدى فم ين اتببع هداي
ي
ي
فال ي ي
عمى  [ طـه :
ض ُّل وال ي ْشقى  ,وم ْن أ ْعرض عن ذ ْك يري فيإن له معييشة ضنكا و َْنشره يب ْوم الْقيام ية أ ْ
. ] 142 ،141
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( )1ينظر الحل اإلسالمي لألزمة االقتصادية الدولية ،د .حسن كامل إبراهيم ،جامعة الملك سعود ، http: faculty.ksu.edu.sa ،والحل اإلسالمي
لألزمة االقتصادية الدولية ،عامر بن محمد الش ر  ،مقال منشو بتا يخ ( 4010/4/2م ) ،موقع المؤسسة العامة للتد يت التقني والم ني ،المملكة العربية
السعودية. http://tvtc.gov.sa/Arabic ،

وحىت ال يدعي متأول أن مطالبتنا لللر تطبيأ منهج االقتصاد اإلسالمي فيه نوع من املباللة نابع عن
عاهفتنا كمسلمني جتاه ديننا ،فسوف أنقل يف هذا البحث احلقيقة اليت دفعت كثريا من علماء اللر ومفكريه
للمطالبة بتطبيأ نظم التمويل اإلسالمي لل روج من األزمة وكان آخرها وأمهها دعوة بابا الفاتيكان لتبِّن التمويل

اإلسالمي ولو جزئيا كم رج من هذه األزمة ،وهذا ما يؤكده قرآننا الكرمي يف قوله تعاىل   :يا أيبُّها ال يذين آمنواْ
الربا إين كنتم ُّم ْؤيمنيني  ,فيإن ملْ تب ْفعلواْ فأْذنواْ يِب ْر ٍ ِّمن الل يه ورسولييه وإين
اتبقواْ الله وذرواْ ما ب يقي يمن ِّ
تبْبتم فبلكم رؤوس أ ْمواليكم ال تظْليمون وال تظْلمون  [الخقر . ] 471 ،472 :
ْ
ْ ْ
إن من جي في ه ا الخح

 :هو منهج حتليلي استقرائي اجتهدت فيه بتقسيم ِبثي إىل مخسة حماور

بينت يف احملور األول ماهية األزمة املالية ،خصائصها وأسباهبا وتداعياها ،واحملور الثاي وسطية القرآن الكرمي يف
اجملال املايل ،واحملور الثالث التوازن االقتصادي يف القرآن الكرمي ،واحملور الرابع ضوابط ومبادئ األمن واالستقرار يف
االقتصاد اإلسالمي من خالل القرآن الكرمي يف مواجهة األزمة ،واحملور اخلامو ضوابط االقتصاد اإلسالمي هي
املنقذ من األزمة وشهادة علماء اللر بذلك .
بعد هذه املقدمة ركنِّن أن أقدم للنظام املايل العاملي ،مفاتيح العالج الناجع ،والتوصيات العملية اليت
سأعرضها يف ثنايا هذا البحث ،مبا خلصته من أقوال ذوي االختصاص املنصفني ككل دون حتيز لتكون عالجا
للمصائب واألزمات املالية العاملية املتكررة ،وعلى علمائنا اغتنام فرصتهم بأن يقولوا بصراحة ،إن تبِّن منهج التوازن
االقتصادي يف القرآن الكرمي هو عالج األزمة املالية اليت عصفت باالقتصاد العاملي دون رمحة لتكون ركيزة لنظام
مايل عاملي جديد رنع تكرار هذه األزمات .

الباحث
1212/8/11م
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المحور األول  :ماهية األزمة المالية،
خصائصها وأسبابها وتداعياتها :
وردت يف تعريف األزمة املالية عدة تعريفات فيعرفها السيد عليو بصفة عامة من الناحية االجتماعية
على أهنا  ( :توقف األحداث المنظمة والمتوقعة واضطراب العادات والعرف مما يستلزم التغيير السريع
إلعاد التوازن لتكوين عادات جديد أكثر مالئمة )(. )1
ويعرفها محسن أحمد الخضير على أهنا  ( :لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان اإلدا
ال

أريت ب ا مشكلة ب لك رعوبة حاد أمام متخ القرا تجعله في حير بالغة ،وب لك ف ي

تتعلق بخعدين هما ) :
• الت ديد الخطير للمصالح واألهداف الحالية والمستقخلية .
• الوقت المحدد المتاح التخاذ القرا المناست لحل األزمة(. )2
أما من الناحية االقتصادية فيقصد باألزمة بأهنا  ( :ظاهر تعرف بنتائج ا ،ومن مظاهرها ان يا

الخو رة ،وحدوث مضا بات نقدية كخير ومتقا بة ،وبطالة دائمة )(. )3

وتعرف األزمة املالية بشكل خاص بأهنا  ( :ان يا النظام المالي برمته مصحوبا بفشل عدد كخير من
المؤسسات المالية وغير المالية مع انكماش حاد في النشاط االقتصاد الكلي )(. )4
أو هي  " :ان يا مفاجئ في سوق األس م ،أو في عملة دولة ما ،أو في سوق العقا ات ،أو
مجموعة من المؤسسات المالية ،لتمتد بعد ذلك إلى باقي االقتصاد ،ويحدث مثـل ه ا االن ـيا المفاجئ
( )1إدا األزمات والكوا ث  -مخاطر العولمة واإل هاب الدولي ،السيد عليو  ،مركز القرا لالستشا ات ،ط ،1القاهر  ،11 : ) 4002 ( ،واألزمة المالية
العالمية وأثرها على االقتصاديات العربية  ،د .فريد كو تل ،جامعة سكيكد  ،الجزائر . 1 :
( )4إدا األزمات ،محسن أحمد الخضير  ،مكتخة مدبولي ،اإلسكند ية  ،42 :واألزمة المالية العالمية وأثرها على االقتصاديات العربية  ،د .فريد كو تل . 1 :
( )1تحليل األزمات االقتصادية لألمس واليوم ،دنيال أ نولد ،ترجمة عخد األمير شمس الدين ،المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ،بيروت ( 1114م ) . 11 :
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( )2إدا األسواق المالية  -نظر معارر  ،السيد الخدو عخد الحافظ ،دا الفكر العربي ،القاهر 1111 ( ،م )  ،11 :واألزمة المالية العالمية وأثرها على
االقتصاديات العربية  ،د .فريد كو تل . 1 :

في أسعا األرول نتيجة انفجا فقاعة سعرية ،والفقاعة المالية أو السعرية ،أو فقاعة المضا بة كما تسمى
أحيانا هي بيع وشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من األرول المالية أو المادية كاألس م أو المنازل
بأسعا تفوق أسعا ها الطخيعية أو الحقيقية " (. )1
من جممل التعريفات أختار التعريف التايل لألزمة املالية  " :هي تلك الت ب بات العميقة التي تؤثر
كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية ،وعلى حجم إردا وأسعا األس م والسندات ،وإجمالي
القروض والودائع المصرفية ،ومعدل الصرف ،وتعخر عن ان يا شامل في النظام المالي والنقد "

()4

.

خصائص األزمة
وتخرز الخصائص األساسية لألزمة المالية في النقاط التالية :
( )1حدوثها بشكل عنيف ومفاجئ ،واستقطاهبا الهتمام اجلميع .
( )4التعقيد ،والتشابك ،والتداخل يف عواملها وأسباهبا .
( )1نقص املعلومات الكافية عنها .
( )2تصاعدها املتواصل يؤدي إىل درجات عالية من الشك يف البدائل املطروحة جملاهبة األحداث املتسارعة .
( )4سيادة حالة من اخلوف من آثار األزمة وتداعياها .
( )2إن مواجهة األزمة يستوجب درجة عالية من التحكم يف الطاقات واإلمكانيات ،وحسن توظيفها يف إهار
تنظيمي يتسم بدرجة عالية من االتصاالت الفعالة اليت تؤمن التنسيأ والفهم املوحد بني األهراف ذات العالقة(. )3

( )1ينظر نحو ف م من جي لألزمة المالية العالمية  ،إبراهيم علواش ،مقال منشو على الموقع اإللكتروني . www.aljazeera.net/NR/exeres 10/11/2008 :
( )4المدرل إلى المالية العامة اإلسالمية ،د .وليد رالد الشايجي ،دا النفائس ،األ دن ،ط1244 ( 1هـ 4004 -م )  ،14 :واألزمة المالية العالمية وأثرها
على االقتصاديات العربية ،د .فريد كو تل . 2 - 1 :
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الدكتور  .قتيبة فوزي
الراوي
( )1األزمة المالية العالمية وأثرها على االقتصاديات العربية ،د .فريد كو تل . 2 :

مظاهر األزمة
بعد أن بدأت إ هارات ومالمح االن يا في النظام المالي العالمي وأرابت أرحاب األموال وغيرهم
بال لع وال عر والرعت ،ا تخكت المؤسسات المالية والوسطاء مع ا في التفكير لوضع رطط اإلنقاذ،
وأحدثت للدول مخاوفا على أنظمت ا وديمومت ا ،فكان من مظاهر ه ه األزمة على سخيل المثال ما لخصه
بعض علماء االقتصاد باآلتي :
( )1اهلرولة يف سحب اإليداعات من البنوك ألن "رأس املال جبان" ،وهذا ما تناولته وكاالت اإلعالم امل تلفة .
( )4قيام العديد من املؤسسات املالية بتجميد منح القروض للشركات واألفراد خوفا من صعوبة اسرتدادها .
( )1نقص السيولة املتداولة لدى األفراد والشركات واملؤسسات املالية ،وهذا أدى إىل انكماش حاد يف النشاط
االقتصادي وىف مجيع نواحي احلياة تما أدى إىل توقف املقرتضني عن سداد دينهم .

( )2اخنفاض مستوى التداوالت يف أسواق النقد واملال ،وهذا أحدث ارتباكا وخلال يف مؤشرات اهلبوط والصعود .
( )4اخنفاض مستوى الطاقة املستللة يف الشركات بسبب نقص السيولة وجتميد احلصول على القروض من
املؤسسات املالية إال بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مللظة .
( )2اخنفاض املبيعات ،والسيما يف قطاع العقارات والسيارات وغريها بسبب ضعف السيولة .
( )7ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف واإلفالس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل .
( )2ازدياد معدل الطلب على اإلعانات االجتماعية من احلكومات .
( )1اخنفاض معدالت اال ستهالك واإلنفاق واالدخار واالستثمار ،وهذا أدى إىل مزيد من :الكساد ،والبطالة،
والتعثر ،والتوقف ،والتصفية ،واإلفالس(. )1
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الراوي
( )1أزمة النظام المالي العالمي في ميزان االقتصاد اإلسالمي  ،د .حسين حسين شحاتة ، 5 : www.Darelmashora.com ،واألزمة االقتصادية
أسخاب ا وآثا ها ، ،د .مضان الشراح . 4 :

األسباب الحقيقية
ومما سخق يُثا التساؤل األهم وهو  :ما األسخاب الرئيسة والحقيقية ل ه األزمة ؟
ركنِّن است الص األسبا

الرئيسة هلذه األزمة من أقوال علماء غربيني شهدوا هبذه احلقيقة شهادة

علمية ،ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل يف االقتصاد مثل مو يس آليه الذي قال " :إن النظام االقتصادي

الرأمسايل يقوم على بعض املفاهيم والقواعد اليت هي أساس تدمريه إذا مل تعاجل وتصو تصويبا عاجال "( ،)1كما
تنبأ العديد من رجال االقتصاد الثقات إىل أن النظام االقتصادي العاملي اجلديد يقوم على مبادئ تقود إىل
إفالسه ،وتما ذكروه من أسبا هذه األزمة ما يأيت :
أوال  :انتشار الفساد األخالقي االقتصادي مثل  :االستلالل والكذ

والشائعات امللرضة واللش والتدليو

واالحتكار واملعامالت الومهية ،وهذه املوبقات تؤدي إىل الظلم ،وهو ما يقود إىل تذمر املظلومني عندما ال
يستطيعون حتمله ،وبالتايل يقود إىل تذمر املدينني وحدوث الثورات االجتماعية عند عدم سداد ديوهنم وقروضهم .
ثانيا  :من أسبا األزمة كذلك أن أصبحت املادة هي الطليان وسالح الطلاة ،والسيطرة على السياسة واختاذ
القرارات السيادية يف العامل ،وأصبح املال هو معبود املاديني .
ثالثا  :يقوم النظام املصريف الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء ،ويعمل يف إهار منظومة جتارة الديون شراء
وبيعا ووساهة ،وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض املمنوحة لألفراد
والشركات واملستفيد هو البنوك واملصارف والوسطاء املاليني والعبء والظلم يقع على املقرتضني الذين حيصلون
على القروض سواء ألغراض االستهالك أو ألغراض اإلنتاج ،ويرى بعض االقتصاديني أنه ال تتحقأ التنمية احلقيقية
واالست دام الرشيد لعوامل اإلنتاج إال إذا كان سعر الفائدة صفرا ،وهذا ما قاله آدم سمي أبو االقتصاديني ( على حد
رأيهم ) ،ويرون أن البديل هو نظام املشاركة يف الربح واخلسارة ألنه حيقأ االستقرار واألمن ،وقالوا كذلك إن نظام الفائدة
يقود إىل تركز األموال يف يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة(. )2
( )1أزمة النظام المالي العالمي في ميزان االقتصاد اإلسالمي  ،د .حسين حسين شحاتة . 2 : www.Darelmashora.com ،
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الراوي
( )4المرجع نفسه  ،2 :واألزمة االقتصادية أسخاب ا وآثا ها ، ،د .مضان الشراح . 1 :

ابعا  :يقوم النظام املايل واملصريف التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى ،أو استبدال قرض واجب
السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع ،كما كان املرابون يقولون يف اجلاهلية  (( :أتقضي أم ترِب )) ،وهذا يلقي
أعباء إضافية على املقرتض املدين الذي عجز عن دفع القرض األول بسبب سعر الفائدة األعلى .
رامسا  :يقوم النظام املايل العاملي ونظام األسواق املالية على نظام املشتقات املالية اليت تعتمد اعتمادا أساسيا
على معامالت ومهية ورقية شكلية تقوم على االحتماالت ،وال يرتتب عليها أي مبادالت فعلية للسلع واخلدمات،
فهي عينها املقامرات واملراهنات اليت تقوم على احلظ والقدر ،واألدهى واألمُّر أن معظمها يقوم على ائتمانات من
البنوك يف شكل قروض ،وعندما تأتى الرياح مبا ال تشتهى السفن ينهار كل شيء ،وحتدث األزمة املالية .
سادسا  :من األسبا كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساهة املالية واليت تقوم على إغراء الراغبني (حمتاجي)
القروض والتدليو عليهم وإغرائهم ،واللرر واجلهالة باحلصول على القروض من املؤسسات املالية ،ويطلبون
عموالت عالية يف حالة وجود اهر ،والذي يتحمل تبعة ذلك كله هو املقرتض املدين الذي ال حول له وال قوة،
وهذا ما حدث فعال ،وهو ما يقود يف النهاية إىل األزمة .
سابعا  :يعترب التوسع واإلفراط يف تطبيأ نظام بطاقات االئتمان بدون رصيد ( السحب على املكشوف ) ،واليت
حتمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسبا

األزمة ،وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من

مديونية ،يزيد له يف سعر الفائدة ،وهكذا حىت يتم احلجز عليه أو رهن سيارته أو منزله ،وهذا ما حدث فعال
للعديد من حاملي هذه البطاقات وقادت إىل خلل يف ميزانية البيت وكانت سببا يف األزمة يف بعض البنوك
الربوية(. )1
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الدكتور  .قتيبة فوزي
الراوي
( )1أزمة النظام المالي العالمي في ميزان االقتصاد اإلسالمي ،د .حسين حسين شحاتة ،7 : www.Darelmashora.com ،واألزمة االقتصادية أسخاب ا
وآثا ها ، ،د .مضان الشراح . 1 :

المحور الثاني  :وسطية القرآن الكريم
في المجال المالي :
لقد رسم القرآن الكرمي منهجا جتلت فيه الوسطية بكل معانيها فالذي يطلع على األنظمة االقتصادية
جيد أن املاركسية أللت امللكية اخلاصة فمبدؤها من كل حسب هاقته لكل حسب حاجته ،وهذا يعِّن املساواة يف
األجر ،واإلنسان البد أن يسد حاجاته الضرورية من غذاء وكساء وسكن بدرجة متساوية وهذا ال ركن أن
يشكل ملكية خاصة لسد احلاجات ،وتصورها هذا انطلأ من أهنا تنكر وجود اخلالأ وتعد احلياة مادة واألران

بأن كل شيء عدا املادة ودوافعها وحمركاها هواء( . )1أما الرأمسالية فقد أخذت بامللكية اخلاصة ولكنها شوهتها
بنسبة بعض الصفات إلضفاء مواصفات إىل نظامها من جهة واإلساءة إىل اإلسالم من جهة ثانية ،على اعتباره

يقر امللكية اخلاصة ولكن آثارها بدت واضحة يف ضعف الوازع الديِّن ،وهليان الوازع املادي   :كال إين
استب ْلن [ العلق  :اآليتان  ،] 7 – 2 :واستلرق الفرد يف السعي على الرزق وفقدان
ا يإلنسان ليطْلى ،أن رآه ْ
الشعور با خرين(. )2

لي ْألن ي
ام  [ الرحمن  :اآلية :

أما القرآن الكرمي فقد أقر امللكية العامة بقوله سبحانه   :واأل ْرض وضعها
 ،] 10كما أقر امللكية اخلاصة بقوله جل يف عاله   :ولق ْد كتْببنا ييف الزبوير يمن بب ْع يد ِّ
الذ ْك ير أن األ ْرض ي يرثبها
يعب يادي الص ي
احلون  [ األنخياء  :اآلية  ،] 104 :فالقرآن وجه املسلم أن يعمل قدر هاقته فقال عز وجل   :ال
يكلِّف الله نب ْفسا إيال وسعها هلا ما كسبت وعليبها ما ا ْكتسبت رببنا ال تبؤ ي
اخ ْذنا إين ن يسينا أ ْو أ ْخطأْنا
ْ
ْ ْ
ْ
ي
صرا كما مح ْلته على ال يذين يمن قبْبلينا رببنا وال حت ِّم ْلنا ما ال هاقة لنا بييه و ْاعف عنا
رببنا وال ْحتم ْل علْيبنا إي ْ
وا ْغ يف ْر لنا و ْارمحْنا أنت م ْوالنا فانص ْرنا على الْق ْويم الْكافي يرين  [ الخقر  :من اآلية  ،] 422 :وملا كان اإلنسان
حيصل على قدر هاقته ومبقدار جهده فإن األجر سيكون متقاربا ،والتفاوت يف القدرة ويف اجلهد يؤدي إىل

التفاوت يف احلصول على الثروة قال جل وعال   :والله فضل بب ْعضك ْم على بب ْع ٍ
الرْزيق فما ال يذين
ض ييف ِّ
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الدكتور  .قتيبة فوزي
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ي
ي ي ي
يي
جيحدون  [ النحل  :من اآلية ،] 71 :
ف ِّ
ضلواْ بير ِّادي يرْزق يه ْم على ما ملك ْ
ت أْرانبه ْم فبه ْم فيه سواء أفبين ْعمة الله ْ

وهذا أساس امللكية اخلاصة فإهنا مقيدة بقيود وتأيت نتيجة عمل ،إذ ال جيوز فيها امتالك
( )1ينظر حوا في االقتصاد بين اإلسالم والما كسية والرأسمالية  ،د .عخد اهلل سلوم . 42 :

( )4ينظر الوسطية في المنظو القرآني ،د .محمد رالح عطية الحمداني ،مركز الخحوث والد اسات اإلسالمية  ،بغداد ( 1247هـ 4002 -م ) . 41 – 40 :

األموال اليت ترصد للمنافع العامة فقد حرم القرآن الكرمي االكتناز( ،)1وعليه فإن وسطية النظام االقتصادي القرآي
واضحة ألنه يأخذ باملصلحتني اخلاصة والعامة معا بقيود ال يؤثر أحدها على ا خر ،فسمح بامتالك الثروات
ولكنه حال دون أن تتحول امللكية اخلاصة إىل استعالء هبقي وال رأمسالية جائرة فسلك هريقا حتفه العدالة والرمحة
حيث رتلك ِبالل وينمي ِبالل وينفأ ِبالل وهذا ما يكون سببا لبناء جمتمع فاضل ،لذلك وجه القرآن الكرمي

املسلم أن يتصرف يف املال من غري إسراف أو تقتري فقال سبحانه   :وال يذين إيذا أنفقوا ملْ ي ْس يرفوا وملْ يب ْقتبروا
وكان بب ْني ذليك قبواما  [ الفرقان  :اآلية  ،] 77 :فالتصرف املعتدل يعد مسة الش صية املعتدلة اليت تتحاشى
اإلفراط والتفريط ،فا ية وصفتهم بأهنم غري مبذرين يف إنفاقهم ال بل ال يصرفون فوق حاجتهم وال خبالء على

ذويهم بل يتصرفون بالعدل واخليار(. )2

وقال سبحانه   :وال ْجتع ْل يدك م ْللولة إيىل عن يقك وال تبْبسطْها كل الْب ْس يط فبتب ْقعد ملوما ْحمسورا

 [ اإلسراء  :اآلية  ،] 92 :فا ية تأمر باالقتصاد يف العيش إذ ذمت الب ل وهنت عن اإلسراف أي ال تكن خبيال
وال تعطي شيئا ،وال مسرفا فتعطي فوق هاقتك( ،)3وتما تقدم يتبني لنا أن القرآن الكرمي ال رنع من التمتع باألموال
ولكنه يضع هلا الضوابط ما يصون املسلم من اإلسراف والتكرب واالستعالء والشح والب ل ،ويتبني لنا أيضا كيف
سعى القرآن الكرمي إىل تنقية ش صية املسلم يف تصرفاته املالية وضبطها بوسطية دومنا غلو وال تقصري(. )4

( )1ينظر حوا في االقتصاد بين اإلسالم والما كسية والرأسمالية ،د .عخد اهلل سلوم  ، 42 - 44 :والوسطية في المنظو القرآني  ،د .محمد رالح عطية
الحمداني . 41 :
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( )4ينظر تفسير القرآن العظيم ،ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ( ت 772هـ ) ،تحقيق محمود حسن ،دا الفكر ،بيروت ( 1212هـ
 1112م ) . 112/1 :( )1ينظر المصد نفسه . 21/1 :
( )2ينظر د اسات في تا يخ االقتصاد العربي اإلسالمي ،د .عواد مجيد األعظمي و د .حمدان عخد المجيد الكخيسي ،جامعة بغداد1122 ( ،م ) ، 14 :
والوسطية في المنظو القرآني ،د .محمد رالح عطية الحمداني . 42 - 44 :

المحور الثالث  :التوازن االقتصادي في
القرآن الكريم :
مل تقف النظرة القرآنية للتوازن على أصل اخللأ وما فيه من موارد وال على أصل القطاعات االقتصادية،
وما عكسه القرآن الكرمي من توازن بينها ،وما تضمنته من نظرة عميقة للتشابك القطاعي ،بل ولقيام احلياة عليها
بأكملها ،وما أشار إليه القرآن الكرمي من توازن بني عموم مفردات اخللأ ،ومن توازن بني السكان واملوارد ،وما بني
اإلنسان والطبيعة من توافأ ،عكست عمأ هذا التوازن خالفا ملا أثارته الدراسات االقتصادية الوضعية من وجود
تناقض أو تقاهع بني السكان واملوارد على وجه اخلصوص وكل امل لوقات على وجه العموم(. )1
إن النظرة اليت جسدها ا يات القرآنية الكررة واليت تعكو التوازن بني اإلنسان واملوارد ،متثل أحد
مفاصل التوازن االقتصادي يف ظالل القرآن الكرمي ،وإذا أردنا أن نعطي صورة واضحة ومتكاملة عن ذلك التوازن،
البد من اإلشارة إىل املفاصل األخرى للتوازن املذكور ،ومن بني ذلك التوازن بني الكميات االقتصادية الكلية
كالطلب الكلي والعرض الكلي ،والطلب على النقود وعرض النقود ،واالدخار واالستثمار(. )2
وقبل بيان هذه التفاصيل لعملية التوازن االقتصادي يف ظل القرآن الكرمي ،نود اإلشارة إىل أن هناك أسسا
لتحقيأ التوازن ،وهي تنطلأ من القرآن الكرمي منها :
األساس األول  :الخلق  :هذا األساس ذو بعد عقائدي ،وهو ذو أثر إجياِب وبارز يف إحداث التوازن االقتصادي،
ويتل ص يف ضرورة التميز بني خالأ وهو اهلل سبحانه وتعاىل و لوقات وهي كل ما عدا اهلل سبحانه وتعاىل ،وملا كان
اخلالأ للشيء مالك له بداهة لذا فإن اهلل سبحانه وتعاىل مع كونه غِّن محيد فهو املالك لكل الوجود على وجه األصالة

واحلقيقة ،وقد تظافرت العديد من ا يات على هذا األساس داللة وتوكيدا  ،يقول تعاىل   :الله خاليأ ك ِّل ش ْي ٍء
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وهو على ك ِّل ش ْي ٍء وكييل  [ الزمر  :من اآلية  ،] 26 :وقوله تعاىل   :تببارك ال يذي بيي يدهي الْم ْلك وهو على ك ِّل
شي ٍء ق ي
دير 
ْ
( )1ينظر حلول األزمة المالية في ظالل القرآن الكريم  ،أ .د .رخحي فند الكخيسي ،المؤتمر اإلسالمي القطر الثال

( القرآن والحيا ) ،جامعة بغداد،

( 1210هـ 4001 -م )  ،12 :واالقتصاد اإلسالمي بين الخح والنظرية والتطخيق ،د .زينت رالح األشوح ،دا غريت ،القاهر ( 1244هـ 4002 -م ) :
 ،21 – 22ومدرل إلى موقف القرآن الكريم من العلم ،د .عماد الدين رليل ،دا ابن كثير ،دمشق ،ط1241 ( 1هـ 4002 -م ) . 47 – 41 :
( )4ينظر حلول األزمة المالية في ظالل القرآن الكريم  ،أ .د .رخحي فند الكخيسي . 17 :

[ الملك  :اآلية  ،] 1 :ويقول جل يف عاله   :ولق ْد أخذ الله يميثاق ب يِّن إي ْسرائييل وببعثْبنا يمْنبهم اثْب ِّْن عشر
ضتم الله قب ْرضا
ن يقيبا وقال الله إي ِّي معك ْم لئي ْن أق ْمتم الصالة وآتبْيتم الزكاة وآمنتم بيرسليي وعزْرمتوه ْم وأقْبر ْ
حسنا أألكفِّرن عنكم سيِّئاتيكم وأل ْد يخلنكم جن ٍ
ات ْجت يري يمن ْحتتيها األنْبهار فمن كفر بب ْعد ذليك يمنك ْم
ْ
ْ
ْ
فبق ْد ضل سواء السبي ي
يل  [المائدة  :اآلية  ،] 191 :هذه ا يات ونظائرها ترسي أساسا مهما مللكية اإلنسان
للموارد وملا يقع حتت يده على أنه ملكية نيابة أو وكالة ال أصالة ،تما يضفي وازعا ذاتيا على السلوك االقتصادي
للفرد املسلم يؤدي به ويدفعه إىل التوازن س واء باملفهوم اجلزئي ،أم باملفهوم الكلي ،فيقطع النظر عن الفائدة املادية
الذاتية ( وهي رائد النظم الوضعية يف السلوك االقتصادي الفردي ) ،وتأيت بتصرفات اقتصادية على صعيد اإلنفاق
أو اإلنتاج يكون مآهلا إىل التوازن وهذا ما يفتقده االقتصاد الوضعي ،بل وعموم الضوابط الواردة على امللكية من
قبل املست ليف وهو اهلل سبحانه وتعاىل تقود إىل التوازن من فرض الزكاة أو حترمي الربا أو استهداف العدالة يف
التوزيع وحماربة تركز الثروة ،عرب اإلرث والوقف والكفاءات....كلها تصب يف اجتاه التوازن االقتصادي(. )1
إن ما ذكر سابقا يشري إىل وجود ضوابط ذاتية تنبع من ذات الفرد املسلم ،ومدى هيمنة عقيدته عليه
تنظم وتضبط سلوكه االقتصادي باجتاه التوازن االقتصادي اجلزئي أو الكلي ،انطالقا من القرآن الكرمي كقوله تعاىل

و وي
  :يا أيبُّها الناس اتبقواْ ربكم ال يذي خلقكم ِّمن نب ْف ٍ
احدةٍ وخلأ يمْنبها زْوجها وبث يمْنبهما يرجاال
كثيريا ونيساء واتبقواْ الله ال يذي تساءلون بييه واأل ْرحام إين الله كان علْيك ْم رقييبا  [ النساء  :من اآلية ،] 1 :
وقوله تعاىل   :وو يضع الْ يكتا فبتبرى الْم ْج يريمني م ْش يف يقني يتما في ييه ويبقولون يا ويْبلتبنا م يال هذا الْ يكتا ي ال
يبل يادر صليرية وال كبيرية إيال أحصاها ووجدوا ما ع يملوا ح ي
اضرا وال يظْليم ربُّك أحدا  [ الك ف  :من اآلية :
ْ
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 ،] 21وقوله تعاىل   :ما يب ْل يفظ يمن قب ْوٍل إيال لديْ يه رقييب عتييد  [ ق  :اآلية  ،] 12 :وقوله تعاىل   :ما أصابك
يم ْن حسن ٍة ف يمن الل يه وما أصابك يمن سيِّئ ٍة ف يمن نب ْف يسك وأ ْرس ْلناك ليلن ي
اس رسوال وكفى بيالل يه ش يهيدا [ 

النساء  :من اآلية  ،] 71 :ونظائر هذا كثري يف القرآن الكرمي تما يؤكد أمهية الرقابة الذاتية ،ومراقبة أن اهلل كان على كل

فرد رقيبا ،وشاهدا على أفعاله وأقواله ،حركاته وسكناته ،يف اجلانب االقتصادي أو غريه ،تما يستدعي منه أن يعمل
مبوجب هذه الرقابة ،ومبوجب ما تستلزمه وتضعه من شروط ،وهذا يؤول يف النهاية إىل الكالم عن نوع آخر من
الضوابط الشرعية ،وهي ما تطبقه الدول اإلسالمية ،باعتبارها قائمة حلراسة الدين وسياسة الدنيا به ،ولتكون هذه

الضوابط اجلناح الثاي لتحقيأ التوازن االقتصادي ،وأصل ذلك يف القرآن الكرمي   :يا أيبُّها ال يذين آمنواْ أ يهيعواْ
الله وأ يهيعواْ الرسول وأ يويل األم ير يمنكم فيإن تبناز ْعتم ييف شي ٍء فبرُّدوه إيىل الل يه والرس ي
ول إين كنت ْم تب ْؤيمنون
ْ
ْ
ْ
ْ
بيالل يه والْيب ْويم ا يخ ير ذليك خْيبر وأ ْحسن تأْ يويال  [ النساء  :من اآلية  ،] 41 :وقوله تعاىل   :خ ْذ يم ْن أ ْمواهليي ْم
صدقة تط ِّهرهم وتبزِّكي يهم يهبا وص ِّل علي يهم إين صالتك سكن هلم والله ي
مسيع علييم  [ التوبة  :من اآلية 101 :
ْ
ْ ْ
ْ
]،

( )1ينظر حلول األزمة المالية في ظالل القرآن الكريم  ،أ .د .رخحي فند الكخيسي  ،12 - 17 :ومدرل إلى موقف القرآن الكريم من العلم ،د .عماد الدين
رليل . 22 – 14 :

واخلطا موجه للرسول صلى اهلل عليه وسلم ومن بعده ملن يرأس دولة اإلسالم  ..ونظائر هذا كثري املهم مالحظة
أن نوعي الضوابط الصادرة من اخل لأ وامللك كأسو للتوازن ،واليت دجد أصلها يف القرآن الكرمي تصب باجتاه
التوازن كما ستالحظ(. )1

األساس الثاني  :التسخير  :وعلى ذلك أدلة كثرية من القرآن الكرمي بقوله تعاىل   :أملْ تبرْوا أن الله س ر
ض وأسبغ عليكم نيعمه ظ ي
ي
اهرة وب ي
اهنة ويمن الن ي
اس من جي يادل ييف الل يه
لكم ما ييف السماوات وما ييف األ ْر ي ْ
ْ ْ
بيل ْيري يع ْل ٍم وال هدى وال كيتا ٍ ُّمني ٍري  [ لقمان  :من اآلية  ،] 40 :وكذلك بقوله تعاىل مبينا ومفصال لبعض ما

أمجل يف هذه ا ية   :وس ر لكم الش ْمو والْقمر دائيبب ْني وس ر لكم اللْيل والنبهار

 [ إبراهيم  :اآلية :
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 ،] 11وتس ريها مبعن التذليل واالنقياد والطاعة ،وهبذا يصبح أساسا مهما إلحداث التوازن االقتصادي املنشود،
وذلك عرب نظرة تكاملية للموارد املس رة يف الكون ،إن هذا األساس رثل عامال مهما حمركا يف كل وقت َنو
التوازن إذ مل تعد مثة عملية صراع أو تناقض بني اإلنسان وما حوله من هبيعة وما فيها من موارد ،كما يقر ذلك
الفكر االقتصادي الوضعي ،وعملية التس ري حتمل نظرة ديناميكية للموارد جتعل من األخرية متجددة ومتزايدة

تتناسب يف كل وقت وحني مع عدد السكان على وجه العموم   :أال يب ْعلم م ْن خلأ وهو الل يطيف

اخلبيري [ 
ْ

الملك  :اآلية  ،] 12 :فضمن إهار عملية التس ري يتحقأ توازن السكان االقتصادي(. )2
( )1ينظر حلول األزمة المالية في ظالل القرآن الكريم  ،أ .د .رخحي فند الكخيسي  ،11 – 12 :ومدرل إلى موقف القرآن الكريم من العلم ،د .عماد الدين
رليل . 47 – 41 :
( )4ينظر المرجعان نفس ما  ،11 :و . 12 – 47 :

األساس الثال  :االستخالف  :وذلك ينطلأ من القرآن الكرمي وعرب قوله تعاىل   :وإي ْذ قال ربُّك ليْلمالئيك ية
إي ِّي ج ي
اعل ييف األ ْر ي
ض خلييفة قالواْ أ ْجتعل فييها من يب ْف يسد فييها وي ْس يفك الدِّماء و َْنن نسبِّح يِب ْم يدك
ونبقدِّس لك قال إي ِّي أ ْعلم ما ال تب ْعلمون  [ الخقر  :من اآلية  ،] 10 :وكذلك قوله تعاىل   :يا داوود إينا
احل ِّأ وال تبتبي يع ا ْهلوى فبي ي
احكم بب ْني الن ي
جع ْلناك خلييفة ييف األ ْر ي
ضلك عن سبي ييل الل يه إين ال يذين
اس بي ْ
ضف ْ
يي
احليسا ي  [ ص  :من اآلية  ،] 42 :واخلالفة تكون
ضلُّون عن سبي ييل الل يه هل ْم عذا ش يديد يمبا نسوا يب ْوم ْ
للقضاء واحلكم باحلأ ،واحلأ أمر يشمل كل اجملاالت ،مبا يف ذلك اجلانب االقتصادي فيما يص اإلنتاج والتوزيع

والتبادل واالستهالك ،وهابع اخلالفة ينسحب إىل املال املوضوع االقتصادي الرئيسي ،ورد قوله تعاىل   :يآمنوا
يي ي ي
ي يي ي
ي
ي
جر كبيري  [ الحديد  :من
بيالله ورسوله وأنفقوا تما جعلكم ُّم ْست ْ لفني فيه فالذين آمنوا منك ْم وأنفقوا هل ْم أ ْ

اآلية  ،] 7 :إنه هابع اخلالفة رثل أساسا مهما للتوازن ،فما محله ذلك الطابع من ضوابط وقيود تصب يف هناية
األمر بتحقيأ التوازن االقتصادي ،فالزكاة وحترمي الربا ،واحلرية االقتصادية وامللكية املزدوجة ...اخل كل ذلك الذي
ينبثأ من االست الف رثل أدوات فعالة لتحقيأ التوازن كما سنالحظ(. )1
15
عنوان المؤتمر ( األزمة االقتصادية المعاصرة  -أسبابها وتداعياتها
وعالهجها ) ( 1212/11/ 11 – 14م )

جامعة جرش – المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية الشريعة
عالج األزمة المالية المعاصرة بالتوازن االقتصادي في القرآن الكريم

الدكتور  .قتيبة فوزي
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األساس الرابع  :عما األ ض  :وعمارة األرض باملفهوم الشامل عمارة مادية أو روحية ،اجتماعية أو اقتصادية
أو سياسية أو زراعية ،هدف مركزي ،ورثل هذا اهلدف أساس من أسو التوازن املطلو  ،إذ ال توجد عمارة بدون

توازن يف املوارد ،توازن بني السكان واملوارد الطبيعية توازن بني كل جزئيات اخللأ   :أال يب ْعلم م ْن خلأ وهو
اخلبيري  [ الملك  :اآلية  ،] 12 :لقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك بقوله تعاىل  :وإيىل مثود أخاه ْم
الل يطيف ْ
ي
صي
احلا قال يا قب ْويم ْاعبدواْ الله ما لكم ِّم ْن إيل ٍه غْيبره هو أنشأكم ِّمن األ ْر ي
استب ْل يفروه
استب ْعمرك ْم فيها ف ْ
ضوْ
ُث توبواْ إيلْي يه إين رِِّب ق يريب ُّيجميب  [ هود  :من اآلية  ,] 21 :أي هلب منكم عمارها هلبا واجبا ،ألنه مطلأ وال

صارف له عن الوجو  ،وال وجو إال مبا كان الفا ،فالعمارة هنا أساس مهم من أسو التوازن شريطة أن يسري

كل شيء على وفأ ما خصص له ،أي شرط تمارسة املهمة االست الفية بعمارة األرض(. )2

( )1ينظر د اسات في الفكر االقتصاد العربي اإلسالمي  ،جاسم محمد ش اب الخجا

 ،مطخعة الجم و  ،المورل  ، 27 – 14 :وحلول األزمة المالية في

ظالل القرآن الكريم  ،أ .د .رخحي فند الكخيسي  ،40 :ومدرل إلى موقف القرآن الكريم من العلم ،د .عماد الدين رليل . 41 – 11 :
( )4ينظر المراجع نفس ا . 41 : ، 40 : ، 27 – 14 :

( )1التوازن بين الطلت الكلي والعرض الكلي :
الطلب الكلي يتألف من الطلب االستهالكي والطلب االستثماري ،أما الطلب االستهالكي فيتقيد
باالقتصاد اإلسالمي عرب القرآن الكرمي حصرا ملة من الضوابط أمهها :
 أن ينحصر ذلك الطلب ضمن دائرة الطيبات ( السلع املباحة شرعا ) .
 أن يبتعد ذلك الطلب عن التقتري أو الشح أو الب ل ،ذلك يعِّن عدم هبوط الطلب االستهالكي
دون ٍ
حد معني .
 أن يبتعد ذلك الطلب عن اإلسراف والتبذير والرتف وذلك يعِّن عدم ارتفاع الطلب االستهالكي
فوق ٍ
حد معني .

16
عنوان المؤتمر ( األزمة االقتصادية المعاصرة  -أسبابها وتداعياتها
وعالهجها ) ( 1212/11/ 11 – 14م )

جامعة جرش – المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية الشريعة
عالج األزمة المالية المعاصرة بالتوازن االقتصادي في القرآن الكريم

الدكتور  .قتيبة فوزي
الراوي

أما دليل القرآن الكرمي على الضابط األول   :ال يذين يبتبيعون الرسول النيِب األ ِّمي ال يذي يجيدونه
م ْكتوبا يعندهم ييف التبوراةي وا يإل يدج ييل يأْمرهم بيالْمعر ي
وف ويبْنبهاهم ع ين الْمنك ير و يحي ُّل هلم الطيِّب ي
ات وحيِّرم
ْ
ْ
ْ
ْ
علي يهم ْ ي
ت علْي يه ْم فال يذين آمنواْ بييه وعزروه ونصروه
صره ْم واأل ْغالل ال ييت كان ْ
اخلبائث ويضع عْنبه ْم إي ْ
ْ
واتبببعواْ النُّور ال يذي أن يزل معه أ ْولئيك هم الْم ْفليحون  [ األعراف  :من اآلية   : ] 147 :وظل ْلنا علْيكم
الْلمام وأنزلْنا عليكم الْمن والس ْلوى كلواْ يمن هيِّب ي
ات ما رزقْبناك ْم وما ظلمونا ول يكن كانواْ أنفسه ْم
ْ
يظْليمون  [ الخقر  :من اآلية  ،] 47 :وأما دليل القرآن الكرمي على الضابط الثاي   :وال يذين تبببوؤوا الدار وا يإلران
يمن قبْبلي يه ْم يحيبُّون م ْن هاجر إيلْي يه ْم وال يجيدون ييف صدويريه ْم حاجة ِّتما أوتوا ويب ْؤثيرون على أنف يس يه ْم ول ْو
كان هبيي ْم خصاصة ومن يوق شح نب ْف يس يه فأولئيك هم الْم ْفليحون  [ الحشر  :من اآلية  ،] 1 :كذلك قوله تعاىل
 :هاأنت ْم هؤالء ت ْدع ْون ليت ينفقوا ييف سبي ييل الل يه ف يمنكم من يبْب ل ومن يبْب ْل فيإمنا يبْب ل عن نب ْف يس يه والله
ِّن وأنتم الْفقراء وإين تبتبول ْوا ي ْستْب يد ْل قب ْوما غْيبرك ْم ُث ال يكونوا أ ْمثالك ْم  [ محمد  :من اآلية  ,] 12 :وأما
الْل ي ُّ
ات وغيبر معروش ٍ
ات معروش ٍ
الدليل الثالث قوله تعاىل   :وهو ال يذي أنشأ جن ٍ
ات والن ْ ل والزْرع ْتليفا
ْ ْ
ْ
الرمان متش ياهبا وغْيبر متشابيٍه كلواْ يمن مث يرهي إيذا أْمثر وآتواْ حقه يب ْوم حص يادهي وال ت ْس يرفواْ إينه
أكله والزيْبتون و ُّ
ب الْم ْس يرفيني  [ األنعام  :من اآلية  ،] 121 :وكذلك فاإلنفاق االستثماري مقيد ملة من الضوابط أمهها أن
ال يحي ُّ
يكون االستثمار يف ميدان الطيبات ،وكذلك أن يكون وفأ أساليب مباحة شرعا كاالبتعاد عن التمويل الربوي
واالحتكار والتقيد بأساليب مباحة كالزراعة وما يتفرع عنها من عقود من مزارعة أو مساقاة ،والصناعة وما يتفرع
عنها من عقود كاالستصناع والشركات امل تلفة كالعنان واملضاربة واالبدان ،والتجارة وما تضمنته من ضوابط

وجيمل ذلك القرآن الكرمي بقوله تعاىل   :يا أيبُّها ال يذين آمنواْ ال تأْكلواْ أموالكم ببيبنكم بيالْب ي
اه يل إيال أن
ْ ْ ْ ْ
تكون يجتارة عن تبر ٍ
اض ِّمنك ْم وال تب ْقتبلواْ أنفسك ْم إين الله كان بيك ْم ريحيما  [ النساء  :من اآلية  ،] 41 :فكل

باهل منهي عنه بنص القرآن الكرمي ،هني من مزاولته واالستثمار به(. )1
ويقابل ذلك العرض الكلي من سلع وخدمات أكد عليها القرآن الكرمي سواء كانت زراعية أم صناعية،
وسواء كانت نباتية أم حيوانية ،والعرض الكلي حمكوم ِبجم ونوعية املوارد الطبيعية اليت أمر اإلنسان باستلالهلا إىل

( )1ينظر حلول األزمة المالية في ظالل القرآن الكريم  ،أ .د .رخحي فند الكخيسي  ،44 – 41 :والقيمة واألسعا والنقود في الفكر االقتصاد اإلسالمي ،
د .قاسم محمد حمود الدليمي ،دا السالم ،دمشق ،ط1241 (1هـ 4002 -م ) . 111 – 121 :
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الدكتور  .قتيبة فوزي
الراوي

أقصى حد تمكن ،وكذلك ِبجم ونوعية املوارد البشرية واليت هي مدعوة إىل االست دام إىل أقصى حد تمكن،

والقرآن الكرمي تضمن دعوة صرحية إىل العمل وعلى ذلك أدلة كثرية من القرآن الكرمي كقوله تعاىل   :وق يل
اعملواْ فسيبرى الله عملكم ورسوله والْمؤيمنون وستبرُّدون إيىل ع ي
امل الْلْي ي
ب والشهادةي فبيبنبِّئكم يمبا كنت ْم
ْ
ْ
ْ
تب ْعملون  [ التوبة  :من اآلية  ،] 104 :وقوله تعاىل   :هو ال يذي جعل لكم األ ْرض ذلوال ف ْامشوا ييف مناكيبيها
وكلوا يمن ِّرْزقي يه وإيلْي يه النُّشور  [ الملك  :اآلية  ،] 14 :وقوله جل ثناؤه   :إين ربك يب ْعلم أنك تبقوم أ ْدَن يمن
ي
صفه وثبلثه وهائيفة ِّمن ال يذين معك والله يبقدِّر اللْيل والنبهار عليم أن لن ْحتصوه فبتا
ثبلث يي اللْي يل ون ْ
عليكم فاقْبرؤوا ما تبيسر يمن الْقر ي
ض يربون ييف األ ْر ي
ض يبْبتبلون
آن عليم أن سيكون يمنكم م ْرضى وآخرون ي ْ
ْ
ْ ْ
ض يل الل يه وآخرون يبقاتيلون ييف سبي ييل الل يه فاقْبرؤوا ما تبيسر يمْنه وأقييموا الصالة وآتوا الزكاة وأقْ يرضوا
يمن ف ْ
ي ي ي
ي
استب ْل يفروا الله
الله قب ْرضا حسنا وما تبقدِّموا ألنفسكم ِّم ْن خ ٍْري جتدوه عند الله هو خْيبرا وأ ْعظم أ ْجرا و ْ
إين الله غفور ريحيم  [ المزمل  :من اآلية . )1( ] 40 :
( )2التوازن بين الطلت على النقود وعرض النقود :

وما ذاك إال لتحرمي االحتكار وحترمي االجتار بالنقود ،عرب حترمي الفائدة ،ووجو الزكاة اليت تكون مدعاة إىل توجيه

النقود َنو التداول وعدم التجميد وتعلأ حقوق الكافة بالنقود والتحكم بعرض النقود من قبل السلطة النقدية املركزية مبا

يتالئم وحاجات االقتصاد ،واحلفاظ على العملة من الكسر أو التزييف ،يقول سبحانه وتعاىل   :يا أيبُّها ال يذين آمنواْ
اس بيالْب ي
الرْهب ي
ان ليأْكلون أ ْموال الن ي
اه يل ويصدُّون عن سبي ييل الل يه وال يذين يكْنيزون
إين كثيريا ِّمن األ ْحبا ير و ُّ
ي
ي
ي ي
ِّرهم بيعذا ٍ أليي ٍم  [ التوبة  :من اآلية  ,] 12 :وقوله تعاىل :
الذهب والْفضة وال ينفقونبها ييف سب ييل الله فببش ْ
ي
ي
و ذليك بيأنبه ْم قالواْ إيمنا
 ال يذين يأْكلون ِّ
الربا ال يبقومون إيال كما يبقوم الذي يبت بطه الشْيطان من الْم ِّ
الربا فمن جاءه م ْو يعظة ِّمن ربِّيه فانتبهى فبله ما سلف وأ ْمره إيىل
الربا وأحل الله الْببْيع وحرم ِّ
الْببْيع يمثْل ِّ
ي
ي
صحا النا ير ه ْم فييها خاليدون  [ الخقر  :من اآلية  ،] 474 :وقوله سبحانه   :يا أيبُّها
الله وم ْن عاد فأولئك أ ْ
الربا إين كنتم ُّم ْؤيمنيني  [ الخقر  :من اآلية  ،] 472 :ولعل ما يساهم يف
ال يذين آمنواْ اتبقواْ الله وذرواْ ما ب يقي يمن ِّ
حتقيأ التوازن النقدي عدم إمكانية التوسع يف االستثمار كما هو احلال يف املصارف الربوية(. )2
( )1ينظر حلول األزمة المالية في ظالل القرآن الكريم  ،أ .د .رخحي فند الكخيسي . 44 :
( )4ينظر المرجع نفسه  ( ،41 – 44 :ومما يمكن اإلشا إليه في ه ا الموضع هو موقف المسيحية من التعامل بالربا  ،فقد جاء في الع د القديم أو "التو ا "
إذا أقرضت ماال ألحد من أبناء شعخي فال تقف منه موقف الدائن  :ال تطلت منه بحا لمال"( العدد  44من اإلرحاح  44من سفر الخروج ) وفي موضع آرر
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الدكتور  .قتيبة فوزي
الراوي
":إذا افتقر أروك فاحمله ،ال تطلت منه بحا وال منفعة"( العدد  41من اإلرحاح  44من سفر الالويين ) .وو د في الع د الجديد ( اإلنجيل )  " :وإن أقرضتم
ال ين ترجون أن تستردوا من م فأ فضل لكم  ..ولكن افعلوا الخيرات ،وأقرضوا وأنتم ال ترجون شيئا وإذن يكون ثوابكم جزيال "( األعداد  14، 12من
اإلرحاح السادس من إنجيل لوقا )  ،ولقد أجمع جال الكنيسة و ؤساؤها  ،كما اتفقت مجامع ا على أن ه ا التعليم الصاد من السيد المسيح  يعد تحريما
قاطعا للتعامل بالربا ،حتى أن اآلباء اليسوعيين ال ين ي تمون غالخا بالميل إلى التررص والتسامح في مطالت الحيا  ،و دت عن م في شأن الربا عخا ات را مة،
من ا قول "سكوبا " أن من يقول الربا ليس معصية يعد ملحدا عن الدين ،وقول " األب بوني " أن المرابين يفقدون شرف م في الحيا الدنيا ،وليسوا أهال للتكفين
بعد موت م")  ( .ينظر االقتصاد والمجتمع د اسة في علم االجتماع االقتصاد  ،د .حسين عخد الحميد أحمد شوان ،المكتت الجامعي الحدي  ،اإلسكند ية،
ط4002 ( 4م )  ،112 – 114 :والمصا ف اإلسالمية د اسة في تقويم المشروعية الدينية والدو االقتصاد والسياسي ،د .محمد شيخون ،دا وائل،
األ دن ،ط4004 (1م ) . ) 14 – 41 :

( )1التوازن بين االدرا واالستثما :

ذلك العتبارات تتعلأ بالسياسة النقدية والسياسة املالية توجب االدخارات َنو االستثمار وحتول

دون تعطيلها ولعل يف فرض الزكاة ما يساهم يف حتقيأ هذا اهلدف ،وكذلك األمر بعدم تعطيل املوارد ،فالقرآن

الرْهب ي
ان ليأْكلون أ ْموال
الكرمي حرم االكتناز لقوله تعاىل   :يا أيبُّها ال يذين آمنواْ إين كثيريا ِّمن األ ْحبا ير و ُّ
اس بيالْب ي
الن ي
اه يل ويصدُّون عن سبي ييل الل يه وال يذين يكْنيزون الذهب والْ يفضة وال ي ينفقونبها ييف سبي ييل الل يه

ِّرهم بيعذا ٍ أليي ٍم  [ التوبة  :من اآلية  ،] 12 :وأيا كان املعن لالكتناز سواء كان مبفهوم املال عن التداول
فببش ْ
كما هو يف الفكر االقتصادي الوضعي أو عدم أداء الزكاة كما هو يف الفكر اإلسالمي فإنه نتيجة واحدة ،إذ
وجو الزكاة يقود يف هناية املطاف إىل افرتاض أن مفهوم االكتناز هو عدم أداء الزكاة إىل عدم جتميد املال،
وضرورة توجيه املدخرات َنو االستثمار ،ويالحظ أن آيات اإلنفاق العديدة اليت حثت على اإلنفاق يف سبيل
اهلل أو ملصلحة اللري أو ملصلحة الفرد بعمومها وبنظرة إمجالية هلا تؤكد مجيعا على عدم جتميد ملدخرات،
وبوجود صيغ عديدة لالستثمار كاملضاربة والشركات امل تلفة ،بل االجارة والبيوع والسلم ،كلها مجيعا تفتح
قنوات متعددة لتعبئة املدخرات َنو االستثمار ،ومن ذلك يستحيل بقاء املدخرات جممدة بعيدة عن التداول،
ويضاف إىل ذلك تعلأ األمة بأكملها بالنقود باعتبار أن الفكر اإلسالمي ينظر إليها أدوات عامة تتعلأ
بتداوهلا مصلحة اجملتمع ،حيول دون التعسف باستعمال احلأ وجتميدها عن التداول ،بل يدعو إىل تداوهلا،
وهو أمر أكد عليه اللزايل وابن تيمية وابن خلدون مجيعا(. )1
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الدكتور  .قتيبة فوزي
الراوي

( )1ينظر حلول األزمة المالية في ظالل القرآن الكريم  ،أ .د .رخحي فند الكخيسي  ، 41 :والنظم االقتصادية د اسة مقا نة الرأسمالية ،االشتراكية ،واإلسالم،
د .عخد الوهاب األمين  ،جامعة الكويت 1122 ،م  ، 112 – 141 :والمدرل إلى المالية العامة اإلسالمية  ،د .وليد رالد الشايجي . 21 – 71 :

المحور الرابع  :ضوابط ( مبادئ ) األمن واالستقرار
في االقتصاد اإلسالمي من خالل القرآن الكريم في
مواجهة األزمة :
يقوم النظام املايل واالقتصادي اإلسالمي وكذلك مؤسساته املالية على جمموعة من الضوابط اليت حتقأ له األمن
واألمان واالستقرار وتقليل امل اهر وذلك باملقارنة مع النظم الوضعية ،ومن أهم هذه الضوابط اليت حتول دون الوقوع يف
األزمة ما يأيت :
أوال  :قيام النظام املايل واالقتصادي اإلسالمي على منظومة من القيم واملثل واألخالق مثل األمانة واملصداقية
والشفافية والبينة والتيسري والتعاون والتكامل والتضامن ،فال اقتصاد إسالمي بدون أخالق ومثل ،وتعترب هذه
املنظومة من الضمانات اليت حتقأ األمن واالستقرار لكافة املتعاملني ،ويف الوقت نفسه حترم شريعتنا اإلسالمية
املعامالت املالية واالقتصادية اليت تقوم على الكذ واملقامرة والتدليو واللرر واجلهالة واالحتكار واالستلالل
واجلشع والظلم وأكل أموال الناس بالباهل ،وااللتزام بالقيم اإلرانية واألخالقية عبادة وهاعة هلل تعاىل يثا عليها
املسلم وتضبط سلوكه سواء كان منتجا أو مستهلكا ،بائعا أو مشرتيا وذلك يف حالة الرواج والكساد ويف حالة
االستقرار أو يف حالة األزمة(. )1
ثانيا  :قيام النظام املايل واالقتصادي اإلسالمي على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة وعلى التداول الفعلي لألموال
واملوجودات ،وحيكم ذلك ضوابط احلالل الطيب واألولويات اإلسالمية وحتقيأ املنافع املشروعة واللنم باللرم،
والتفاعل احلقيقي بني أصحا األموال وأصحا األعمال واخلربة والعمل وفأ ضابط العدل واحلأ وبذل اجلهد
هذا يقلل من حدة أي أزمة حيث ال يوجد فريأ رابح دائما أبدا وفريأ خاسر دائما أبدا ،بل املشاركة يف الربح
واخلسارة ،فوضع فقهاؤنا وعلماؤنا يف االقتصاد جمموعة من عقود االستثمار والتمويل اإلسالمي اليت تقوم على
ضوابط شريعتنا ،ومن هذه العقود  :صيغ التمويل باملضاربة واملشاركة واملراِبة واالستصناع والسلم واإلجارة
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واملزارعة واملساقاة وَنوها كما حرمت شريعتنا اإلسالمية كافة عقود التمويل باالستثمار القائمة على التمويل
بالقروض الربوية بفائدة ،واليت تعترب من األسبا الرئيسة لألزمة املالية العاملية احلالية(. )2
( )1ينظر أزمة النظام المالي العالمي في ميزان االقتصاد اإلسالمي ،د .حسين حسين شحاتة. 10 - 1 : www.Darelmashora.com ،
( )4ينظر المرجع نفسه  ،10 :والمن ج التنمو الخديل في االقتصاد اإلسالمي ،أ .د .رالح رالحي ،دا الفجر ،القاهر  ،ط4002 (1م ) ،422 – 171 :
ومستقخل علم االقتصاد من منظو إسالمي ،د .محمد عمر شابرا ،ترجمة د .فيق يونس المصر  ،دا الفكر ،دمشق ،ط1244(1هـ 4002 -م ) – 241 :
 ،210وحلول األزمة المالية في ظالل القرآن الكريم ،أ .د .رخحي فند الكخيسي  ، 14 :وبيع المرابحة كما تجريه الخنوك اإلسالمية عقد السلم وعقد
االستصناع وإمكانية استفاد الخنوك اإلسالمية من ما ،د .محمد سليمان األشقر ،دا النفائس ،األ دن ،ط1214 ( 4هـ 1114 -م ) . 172 – 21 :

ثالثا  :حترمي نظام املشتقات املالية واليت تقوم على املعامالت الومهية اليت يسودها اللرر واجلهالة ،ولقد وصفت هذه
املعامالت من فقهاء االقتصاد اإلسالمي بأهنا من املقامرات املنهي عنها شرعا ،وأكد اخلرباء وأصحا البصرية من
علماء االقتصاد الوضعي أن من أسبا األزمة املالية العاملية املعاصرة هو نظام املشتقات املالية ألهنا ال تسبب
تنمية اقتصادية حقيقية ،بل هي وسيلة من وسائل خلأ النقود اليت تسبب التض م وارتفاع األسعار بعيدا عن
األخالق ،كما أهنا تسبب اهنيارا سريعا يف املؤسسات املالية اليت تتعامل مبثل هذا النظام ،وما حدث يف أسواق
دول شرق آسيا ليو منا ببعيد(. )1
ابعا  :حترمي كافة صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل  :خصم األوراق التجارية وخصم الشيكات املؤجلة
السداد ،وحترمي نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة ،كما هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الكالئ
بالكالئ ( بيع الدين بالدين ) ،ولقد أكد خرباء وعلماء االقتصاد الوضعي أن من أسبا األزمة املالية املعاصرة
هو قيام بعض شركات الوساهة املالية بالتجارة هبذه الديون تما أدى إىل اشتعال األزمة وهذا ما حدث فعال(. )2
رامسا  :يقوم النظام املايل واالقتصادي اإلسالمي على مبدأ التيسري على املقرتض الذي ال يستطيع سداد الدين

ألسبا قهرية ،يقول اهلل تبارك وتعاىل   :وإين كان ذو ع ْسرةٍ فبن يظرة إيىل مْيسرةٍ وأن تصدقواْ خْيبر لك ْم إين

كنت ْم تب ْعلمون

[ الخقر  :اآلية ،] 420:

يف حني أكد علماء وخرباء النظام املايل واالقتصادي الوضعي أن من

أسبا األزمة توقف املدين عن السداد ،وقيام الدائن برفع سعر الفائدة ،أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ

21
عنوان المؤتمر ( األزمة االقتصادية المعاصرة  -أسبابها وتداعياتها
وعالهجها ) ( 1212/11/ 11 – 14م )

جامعة جرش – المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية الشريعة
عالج األزمة المالية المعاصرة بالتوازن االقتصادي في القرآن الكريم

الدكتور  .قتيبة فوزي
الراوي

الرهن على املدين وتشريده وهرده وال يرقب فيه رمحة وال ذمة وهذا يقود إىل أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد
من املشكالت النفسية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية وغري ذلك(. )3
( )1ينظر أزمة النظام المالي العالمي في ميزان االقتصاد اإلسالمي ،د .حسين حسين شحاتة. 10 : www.Darelmashora.com ،
( )4ينظر المرجع نفسه . 11 :
( )1المرجع نفسه  ، 11 :وينظر أساليت االستثما اإلسالمي وأثرها على األسواق المالية ( الخو رات ) ،د .قيصر عخد الكريم ال يتي ،دا سالن ،دمشق،
ط4002(1م )  ،44 – 21 :واالقتصاد اإلسالمي بين الخح

والنظرية والتطخيق ،د .زينت رالح األشوح  ،471 – 472 :ونظام الحيا في اإلسالم ،أبو

األعلى المودود  ،دا الفكر اإلسالمي ،دمشق ،ط1177 ( 4هـ 1142 -م )  ،70 – 47 :والمدرل إلى المالية العامة اإلسالمية ،الشايجي – 442 :
 ،417وحلول األزمة المالية في ظالل القرآن الكريم ،أ .د .رخحي فند الكخيسي . 11 - 14 :

المحور الخامس  :ضوابط االقتصاد اإلسالمي هي
المنقذ من األزمة وشهادة علماء الغرب بذلك :
تبني لنا من حتليل أسبا األزمة املالية الراهنة أهنا تركزت حول النظم الوضعية ا تية :
 نظام الفائدة (الربا) على الودائع ونظام الفائدة على القروض .
 نظام التجارة بالديون أخذا وعطاء .
 نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة األجل .
 نظام بيع الديون .
 نظام املشتقات الذي يقوم على املعامالت االحتمالية واحلظ(. )1
وتبني لنا من ضوابط النظام املايل واالقتصادي اإلسالمي ومؤسساته املالية أنه حيرم كل هذه النظم اليت
كانت سببا يف وجود األزمة الراهنة ألهنا تتعارض مع فطرة اإلنسان ومقاصد شريعتنا السمحاء ،فلقد حرمت
الشريعة اإلسالمية نظام الفائدة الربوية على القروض واالئتمان وأحلت نظم التمويل واالستثمار القائمة على
املشاركة وتفاعل رأس املال والعمل يف إهار قاعدة اللنم باللرم ،كما حرمت شريعتنا اإلسالمية كافة صور اللرر
واجلهالة والتدليو واملقامرة واللش والكذ

واإلشاعات واالستلالل وأكل أموال الناس بالباهل وأكدت على

االلتزام بالصدق واألمانة والتبيان والشفافية ،هذه احلقيقة اليت دفعت أصواتا غربية كثرية للتصريح واملطالبة بتطبيأ
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نظم التمويل اإلسالمي لل روج من األزمة وكان آخرها وأمهها دعوة بابا الفاتيكان لتبِّن التمويل اإلسالمي ولو
جزئيا كم رج من األزمة املالية اليت عصفت بالعامل دون رمحة(. )2
ومن أهم هذه التصرحيات اليت دعت إىل تبِّن التمويل اإلسالمي ،ما تناقلته الصحف العاملية واملقاالت يف
املواقع اإللكرتونية ومن هذه التصرحيات اليت أوردها على سبيل املثال ما يأيت :
( )1أزمة النظام المالي العالمي في ميزان االقتصاد اإلسالمي ،د .حسين حسين شحاتة . 11 : www.Darelmashora.com ،
( )4ينظر المرجع نفسه  ،11 – 11 :وأساليت االستثما اإلسالمي وأثرها على األسواق المالية ( الخو رات ) ،د .قيصر عخد الكريم ال يتي  ،42 :وحلول
األزمة المالية في ظالل القرآن الكريم ،أ .د .رخحي فند الكخيسي . 12 - 11 :

 (" كينز ) عامل االقتصاد الشهري وصاحب النظرية املشهورة الذي أكد أن سعر الفائدة يعد من أسبا

التقلبات العنيفة يف االقتصاد اللرِب وأن االقتصاد اللرِب يصل إىل عافيته إذا اقرت سعر الفائدة من الصفر .

 سيمنز االقتصادي األمريكي املشهور يف دراسة للكساد العظيم 1121م يقول أن الكساد يرجع إىل التمويل
عن هريأ االقرتاض قصري األجل بفائدة وأن العالج يكمن يف التمويل الذايت عن هريأ األرباح غري املوزعة يف
املشروعات أو عن هريأ املشاركة ِبصة يف املشاريع أي األسهم .

 ميليسكي االقتصادي األمريكي يقول أن التقلبات اليت يعاي منها االقتصاد األمريكي ترجع باألساس إىل
التقلبات يف سعر الفائدة وأن امل رج من ذلك هو األخذ بنظام املشاركة .

 أما فريدمان فريجع أسبا أزمة الثمانينات إىل التقلبات الطائشة يف سعر الفائدة .
ويقول تير أن سعر الفائدة يعد معيارا رديئا يف ختصيص املوارد وجيب أن يستبدل بالربح أي الربح الناتج عن

النشاط احلقيقي بدال من الفائدة ،وهذا ما يؤكده القرآن الكرمي من حترمي الربا   :يا أيبُّها ال يذين آمنواْ اتبقواْ الله
الربا إين كنتم ُّم ْؤيمنيني ,فيإن ملْ تب ْفعلواْ فأْذنواْ يِب ْر ٍ ِّمن الل يه ورسولييه وإين تبْبت ْم فبلك ْم
وذرواْ ما ب يقي يمن ِّ
رؤوس أ ْمواليكم ال تظْليمون وال تظْلمون [الخقر  :اآليتان . ] 471 ، 472 :
ْ

 أما بوفيس فانسون رئيو حترير جملة ( تشالنجز ) 2112 / 11 / 5م يقول بكل جرأة ووضوح أننا ِباجة

أكثر يف هذه األزمة إىل قراءة القرآن الكرمي بدال من اإلدجيل لفهم ما حيدث بنا ومبصارفنا ألنه لو حاول
القائمون على مصارفنا احرتام ما ورد يف القرآن من تعاليم وأحكام وهبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث
وأزمات وما وصل بنا احلال إىل هذا الوضع املزري ألن النقود ال تولد نقود .
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 و والن السكين رئيو حترير صحيفة ( لو جورنال دي فينانو ) فينادي بضرورة تطبيأ الشريعة اإلسالمية يف
اجملال املايل واالقتصادي لوضع حد هلذه األزمة اليت هز أسواق العامل واليت سببها التالعب بقواعد التعامل

واإلفراط يف املضاربات الومهية غري الشرعية ( يقصد املضاربات باملفهوم اللرِب وليو املضاربة كأحد هرق
التمويل اإلسالمي ) .
 ومجلس الشيوخ الفرنسي دعا إىل ضم النظام املصريف اإلسالمي للنظام املصريف يف فرنسا وقال يف تقرير
أعدته جلنة تعن بالشؤون املالية يف اجمللو أن النظام املصريف اإلسالمي املستمد من الشريعة اإلسالمية مريح
للجميع سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني"(. )1
( " )1ماذا بعد األزمة المالية العالمية " هل يكون االقتصاد اإلسالمي أحد الحلول للخروج من األزمة " ،أ  .عخد الفتاح محمد رالح ،مقال منشو بتا يخ
( 4001/10/2م ) ،موقع االقتصاد العادل . www.thefaireconomy.com

 وخنتم بمو يس آلي االقتصادي الفرنسي احلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد والذي تطرق خالل أزمة
الثمانينات إىل أن األزمة اليت يشهدها االقتصاد العاملي بقيادة الليربالية املتوحشة جتعل االقتصاد العاملي على
حافة بركان مهددا باالهنيار حتت وهأة األزمة املضاعفة ( املديونية والبطالة ) ،وهي نفو أعراض األزمة املالية
احلالية بل إن األزمة احلالية أعمأ من أزمة الثمانينات ،وقد اقرتح لتفادي األزمة وإعادة التوازن شرهني مها :
 تعديل سعر الفائدة إىل حدود الصفر . مراجعة معدل الضريبة إىل ما يقر من . % 2وهو ما يتطابأ متاما مع حتبرمي الرببا ونسبة الزكاة يف اإلسالم(. )1
بعد كل هذه احلقائأ والشهادات من عقالء اللر االقتصاديني ذوي الشأن واليت تتطابأ مع دعوة بابا
الفاتيكان الصرحية بأهنم يف حاجة إىل مساعدة النظام االقتصادي اإلسالمي لوضع العالج ألزمتهم ،جيدر بنا قبل
تقدمي احللول واملعاجلات ،أن نصارحهم أفرادا وهيئات وخاصة العاملني يف جمال االقتصاد اإلسالمي ،يف بيان
وتوضيح قواعد ومبادئ وأخالقيات االقتصاد اإلسالمي ،ليو هذا فحسب بل ينبلي علينا أن نقدم هلم حلوال

عملية ورحيمة يف نفو الوقت مصداقا لقول ربنا جل يف عاله اهبا رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم   :وما
محة لِّْلعال يمني  [األنخياء  :اآلية . )4(] 107 :
أ ْرس ْلناك إيال ر ْ

"وقبل تقدمي احلل العملي الذي يطلبونه لل روج من أزمتهم املالية الراهنة جيب مصارحتهم بأن احللول اليت
ستقدم عبارة عن عقود مالية حتكمها نصوص شرعية كبديل ملعامالهم الربوية اليت حيكمها عقد القرض بفائدة،
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وهذه البدائل املالية الشرعية هلا أركان وشروط وضوابط حتكمها وال ركن التنازل عنها أو تليريها أو االلتفاف
عليها ،وإذا حدث هذا فإهن ا تصبح معامالت مالية فاسدة وال متت للمعامالت املالية اإلسالمية بصلة ،فهذه
املصارحة ضرورية وأهم من احللول ذاها ألهنم يطالبون االقتصاديني املسلمني مبنتجات مالية إسالمية تكون بديال
ملنتجاهم املالية الربوية ولألسف الشديد فإن كثريا من االقتصاديني املسلمني أصبحوا يست دمون تعبري املنتجات
( " )1ماذا بعد األزمة المالية العالمية " هل يكون االقتصاد اإلسالمي أحد الحلول للخروج من األزمة " ،أ  .عخد الفتاح محمد رالح ،موقع االقتصاد العادل
 ،www.thefaireconomy.comوحلول األزمة المالية في ظالل القرآن الكريم ،أ .د .رخحي فند الكخيسي . 12 :
( )4ينظر " ماذا بعد األزمة المالية العالمية " هل يكون االقتصاد اإلسالمي أحد الحلول للخروج من األزمة " ،أ  .عخد الفتاح محمد رالح ،موقع االقتصاد
العادل . www.thefaireconomy.com

املالية اإلسالمية بدال من عقود املعامالت املالية الشرعية وذلك رغبة منهم يف جعل االقتصاديني اللربيني يتقبلون
النموذج املايل اإلسالمي وهذا ال يصح ألمرين :

اجلين وا يإلنو إيال
أول ما  :أن اإلسالم دين تعبدي كما جاء يف قوله تعاىل   :وما خل ْقت ْ

لييبعبد ي
ون  [ ال ا يات :
ْ

اآلية  ،] 42 :ولعلمه سبحانه وتعاىل بضعف البشر وحاجة بعضهم إىل بعض تما يستوجب وجود تعامالت بينهم يف
كافة جماالت حياهم الدنيوية ومن بينها التعامالت املالية فأنزل يف القرآن الكرمي نصوصا شرعية حتكم وتنظم وتضبط

هلم هذه التعامالت مصداقا لقول ربنا سبحانه   :أال يب ْعلم م ْن خلأ وهو الل يطيف
ي
ي
يي
استبوى على الْع ْر يش يب ْل يشي
وقوله تعاىل   :إين ربكم الله الذي خلأ السماوات واأل ْرض ييف ستة أي ٍام ُث ْ
الليل النبهار يطْلبه حثييثا والشمو والْقمر والنُّجوم مس ر ٍ
ات بيأ ْم يرهي أال له ْ
اخل ْلأ واأل ْمر تببارك الله ر ُّ
ْ
ْ
الْعال يمني  [ األعراف  :من اآلية  ،] 42 :وجاءت السنة النبوية املطهرة على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم مبينة
وشارحة هلذه النصوص ومقرة للعقود املوافقة هلا ،وأمر املوىل عز وجل بااللتزام بتنفيذها يف قوله تعاىل  { :يا أيبُّها
ي
ي ي
ت لكم هبييمة األنْبع يام إيال ما يبْتبلى علْيك ْم غْيبر يحملِّي الصْي يد وأنت ْم حرم إين
الذين آمنواْ أ ْوفواْ بيالْعقود أحل ْ
حيكم ما ي يريد }[ المائد  :من اآلية  ،] 1 :فالدين اإلسالمي ليو دين منتجات مالية تباع وتشرتى ولكن شرع
الله ْ
ومنهاج حيكم وينظبم حيباة البشرية مجعباء مبا يف ذلك تعبامالهم املاليبة مصداقا لقول ربنبا   :وأنزلْنا إيلْيك الْ يكتا
ي
يي ي
ي
احكم ببْيبنبهم يمبا أنزل الله وال تبتبي ْع أ ْهواءه ْم
بي ْ
احل ِّأ مصدِّقا لِّما بب ْني يديْه من الْكتا ي ومهْيمنا علْيه ف ْ
احل ِّأ ليك ٍّل جع ْلنا يمنكم يشرعة ويمْنبهاجا ولو شاء الله جلعلكم أمة و ي
احدة ول يكن
عما جاءك يمن ْ
ْ
ْ
ْ ْ
اخلبيري  [الملك  :اآلية ،] 12 :
ْ
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ختْتليفون  [ المائد :

اخليبر ي
ات إيىل الله مريجعكم ي
مجيعا فبيبنبِّئكم يمبا كنت ْم في ييه
استبيقوا ْ ْ
لِّيْببلوك ْم ييف ما آتاكم ف ْ
ْ ْ
اس ب يشريا ون يذيرا ول يكن أ ْكثبر الن ي
اآلية  ،] 22 :وقوله تعاىل  :وما أ ْرس ْلناك إيال كافة لِّلن ي
اس ال يب ْعلمون  [ سخأ :
اآلية . ] 42 :

ثاني ما  :أن إهالق مسمى املنتجات املالية اإلسالمية على العقود الشرعية احلاكمة للمعامالت املالية جيعل الناس
يتصورون أن من حقهم بيعها منفصلة عن حمل العقد وهذا غري صحيح ألن الذي يباع هو حمل العقد وليو
العقد ذاته كما يفعل اللربيون ،وقد يتصورون أيضا أنه حيأ هلم التعديل يف أركاهنا وشروهها وضوابطها ألن أي
منتج يضع للتطوير والتعديل أو اإلللاء وهي أمور ال جتوز بأي حال من األحوال"(. )1

( )1لمتابعة المزيد يرجع لمقال " ماذا بعد األزمة المالية العالمية " هل يكون االقتصاد اإلسالمي أحد الحلول للخروج من األزمة " ،أ  .عخد الفتاح محمد رالح،
موقع االقتصاد العادل  ،www.thefaireconomy.comوأساليت االستثما اإلسالمي وأثرها على األسواق المالية ( الخو رات ) ،د .قيصر عخد الكريم
ال يتي  ، 44 – 21 :وأزمة النظام المالي العالمي في ميزان االقتصاد اإلسالمي  ،د .حسين حسين شحاتة. 11 : www.Darelmashora.com ،

النتائج والتوصيات
أَوالً  :النتائج حول األزمة المالية العالمية الراهنة ،فتتلخص باآلتي :
( )1تأكد لنا من خالل األزمة املالية املعاصرة بأن احلضارة احلقيقية هي اليت هتم باإلنسان روحا وجسدا يف إهار

التوازن الذي ال يطلى أحدمها على ا خر ،وهذا من مقاصد شريعتنا السمحاء ،فال ركن الفصل بني الدين
والدنيا ،ألن اإلسالم يوازن بني العبادات واملعامالت وبني القيم الروحية والقيم املادية يف إهار متوازن ،وغاية املال

هي تعمري األرض وعبادة اهلل  ،وهذا صريح يف القرآن الكرمي إذ قرهنا بالتقوى واإلران ،منها قول اهلل  :يا أيبُّها
الربا إين كنتم ُّم ْؤيمنيني  [ الخقر . ] 472 :
ال يذين آمنواْ اتبقواْ الله وذرواْ ما ب يقي يمن ِّ
( )4تأكد لنا أن نظرية االقتصاد اإلسالم ي ليست حمل خالف فهي مست لصة من القرآن الكرمي والسنة
املطهرة ،وهي م لزمة وصاحلة لكل زمان ومكان وغري قابلة للتبديل والتليري ،فمبادئها وقواعدها السامية ال
تتلري بتلري األمكنة واألزمنة ،وإمنا التليري يتولد يف التطبيأ وهو يتلف باختالف الزمان واملكان .
( )1نست لص من خالل الطرح اإلسالمي لعالج األزمة املالية الراهنة أن البشرية يف أشد احلاجة إىل تعاليم
اإلسالم لينقذها من بأسها وضنكها ،فهو دين الوسطية واالعتدال ،وجيب على علماء اإلسالم أن ال يفوتوا
الفرصة إلظهار الوجه احلقيقي املشرق لإلسالم فنكون بفضل اهلل تعاىل قدوة لآلخرين من غري املسلمني .
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( )2إن حتقيأ احلياة الكررة يعتمد اعتمادا جوهريا على تطبيأ شريعة اهلل  ،ومن ينحرف عنها تكون حياته حياة

الضنك ومن بعدها سوء األخرة ،ودليل ذلك قول الباري سبحانه وتعاىل   :قال ْاهبيطا يمْنبها ي
مجيعا بب ْعضك ْم
ض عد ٌّو فيإما يأْتييبنكم ِّم ِِّّن هدى فم ين اتببع هداي فال ي ي
ليبب ْع ٍ
ض ُّل وال ي ْشقى ،وم ْن أ ْعرض عن يذ ْك يري
فيإن له معييشة ضنكا و َْنشره يب ْوم الْ يقيام ية أ ْعمى  [ طـه  :من اآلية  ،141واآلية  ،] 142وقوله   :ول ْو أن أ ْهل
الْقرى آمنواْ واتبقوا لفتحنا علي يهم ببرك ٍ
ض ول يكن كذبواْ فأخ ْذناهم يمبا كانواْ يك ي
ات ِّمن السماء واأل ْر ي
ْسبون
ْ ْ ْ
ت ِفي ُكم ما لَن تَ ِ
ضلُّوا بَـ ْع َدهُ إِ ْن
 [ األعراف  ،] 12 :ويقول الرسول رلى اهلل عليه وسلم َ (( :وقَ ْد تَـ َرْك ُ
َْ ْ
ِِ
اب اللَّ ِه َوأَنْـتُ ْم تُ ْسأَلُو َن َعنِّي ))(. )1
ص ْمتُ ْم بِه كتَ ُ
ا ْعتَ َ

( )1ه ا جزء من حدي أررجه مسلم في رحيحه  ( .رحيح مسلم ،لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشير النيسابو ( 421 -402هـ ) ،تحقيق محمد
ِ
ِ
رلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ) ،قم الحدي ( . ) ) 1412
ْح ِّج ) ( بَاب َح َّجة النَّخِ ِّي َ
فؤاد عخد الخاقي ،دا إحياء التراث العربي ،بيروت ( ،210/4 :كتَاب ال َ

ثانياً  :وسائل وتوريات االقتصاديين الخارة لمعالجة األزمة المالية العالمية ،فتكون بأمرين :
األول  :تخني النظام المصرفي العالمي النظام المصرفي اإلسالمي :
ويتحقأ ذلك من خالل ما يأيت :
(" )1االلت بزام بببالقيم األخالقيببة اإلسببالمية يف األنشببطة االقتصببادية امل تلفببة ،ومنهببا املع ببامالت املاليببة واملص ببرفية
كالعدل ،والصدق ،والوفاء ،واالبتعاد عن اللش ،واالحتكار ،والكذ  ،واإلسراف والتبذير...إخل .
( )2نبببذ الربببا ( الفائببدة ) الببذي هببو أسبباس البببالء لكببل األزمببات ،واسببت دام صببيغ التمويببل اإلسببالمي امل تلفببة،
وال ببيت تراع ببي حاج ببات األف براد واملؤسس ببات التمويلي ببة واالس ببتثمارية م ببن مراِب ببات ومش بباركات ،واستص ببناع ،
وسلم ،وإجارة...إخل .
( )3جتنب املعامالت املالية واملصرفية غري املشروعة ،كبيع الدين ،والبيع علبى اهلبامش ،والبيبع القصبري ،والتعامبل يف
عقود املستقبليات ،وعقود اخليارات ،وأسواق املشتقات ،وكل صور أكل أموال الناس بالباهل .
( )4است دام صكوك االستثمار اإلسالمية امل تلفة ،كأداة متويل بدال من السندات بفائدة .
( )5منع بيع الديون ،وجدولتها اليت يتم فيها زيادة املدة مقابل زيادة الفائدة ،وهو ما حرمته الشريعة اإلسالمية .
( )6زيببادة الرقابببة املصببرفية مببن قبببل البنببوك املركزيببة علببى املؤسسببات املاليببة ،بلببرض التأكببد مببن تطبيببأ ضبوابط مببنح
التمويل"(. )1
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والثاني  :إقامة نظام اقتصاد عالمي على أساس الشريعة اإلسالمية :
ويكون ذلك من خالل ما يأيت :
(" )1اعتماد مبادئ االقتصباد اإلسبالمي مبن امللكيبة العامبة واخلاصبة املقيبدة ،واحلريبة االقتصبادية املقيبدة ،والتكافبل
االقتصادي واالجتماعي .
( )1أثر األزمة المالية العالمية في الفقر والخطالة ووسـائل معالجت ـا فـي االقتصـاد اإلسـالمي ،د .رـالح العلـي ،المـؤتمر الـدولي لـوزا األوقـاف السـو ية بالتعـاون مـع
الســفا الخريطانيــة بعنــوان " ســالة الســالم فــي اإلســالم " للفتــر (  1 – 2جمــاد الثــاني 1210ه ـ الموافــق 4001 /2/4 – 1م )  ،17 :وهـ ه التورــيات هــي
مجــل التورــيات الصــاد عــن المــؤتمر العــالمي األول للصــكوك اإلســالمية ،مملكــة الخح ـرين للفتــر (  40 – 11آذا 4002م ) ،بمشــا كة العديــد مــن الخخ ـراء
والشـركات والمؤسسـات الماليـة ( رليجيـة ،وعربيـة ،وعالميـة ) منشـو علـى المواقـع اآلتيـة  ، www.syrianawkkaf.org :والموقـع العـالمي لالقتصـاد
اإلسالمي . www.isegs.com

( )2الرتكيز على وظيفة الدولة االقتصادية ،وضرورة تدخلها يف األنشطة االقتصبادية امل تلفبة ،وضببط سبلوك األفبراد
االقتصادي .
( )3مراعباة نظبام األولويبات يف القضبايا االقتصبادية علبى وفببأ ترتيبب املصبايت البيت نظمتهبا الشبريعة اإلسبالمية ،فيببتم
اإلنتبباج واالسببتهالك ،والتبببادل ،واالسببتثمار ...إخل حسببب أمهيتهببا يف إشببباع حاجببات األف براد واجملتمببع ،فيبببدأ
بالضروريات ُث احلاجيات ُث التكميليات ،والعمل على التوازن بني هذه املستويات الثالثة .
( )4إحببالل سياسببة نقديببة عامليببة ،قوامهببا منببع الفائببدة ،واالكتنبباز ،وتصببحيح وظيفببة النقببود ،بببالنظر إليهببا علببى أهنببا
وسيلة للتداول ،ومثن للسلع واخلدمات ،وليست هدفا ،أو سلعة"(. )1
(" )5ضببرورة تببدريو االقتص بباد اإلسببالمي دراس ببة حتليليببة مقارن ببة يف كليببات اإلدارة واالقتص بباد يف اجلامعببات كاف ببة،
للمراحل األولية والعليا من أجل إعداد الن بة املرشحة للقيادة يف ميادين الفكبر والتقبدم والتنميبة يف دول العبامل
اإلسببالمي ،ألن اهليمنببة اللربيببة علببى منبباهج التعلببيم ووسببائل اإلعببالم مببن أهببم أدوات اللببزو الفكببري احلضبباري
لتعميأ التبعية للمناهج األوربية ،فأصبح واجبا علينا التهيئة لالنعتاق من الفكر اللرِب .
( )6إنش بباء مرك ببز للبح ببث والتط ببوير والت ببدريب يف جم ببال االقتص بباد اإلس ببالمي مهمت ببه إع ببداد اجملموع ببات املت صص ببة
للبحث يف االقتصاد اإلسالمي ،وإعداد اجملموعات املت صصة للعمل يف املصارف اإلسالمية .
( )7توسببيع قاعببدة املصببارف اإلسببالمية ،وإصببدار تش بريعات خاصببة لعمببل املصببارف اإلسببالمية ،وتوسببيع وتط ببوير
العالقات والرتابط بني املصارف اإلسالمية املنتشرة يف الدول اإلسالمية .
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( )2أن تتع بباون ال ببدول العربي ببة واإلس ببالمية يف وض ببع ح بباجز وقاي ببة وأم ببان يص ببد أو حي ببد أو يقل ببل م ببن ش ببرور املالي ببة
الرأمساليببة إىل أسبواقها النقديببة واملاليببة وإنشبباء صببندوق النقببد العببرِب واإلسببالمي لببدعم الببدول العربيببة واإلسببالمية
الفقرية والنامية وأن تستثمر أموال العر واملسلمني ملصلحة العر واملسلمني حتت رعايته .
( )1تقببدمي ونشببر النمببوذج االقتصببادي واملببايل الببذي وضببعه فقهبباء وعلمبباء االقتصبباد اإلسببالمي ليكببون بببديال عببن
النموذج الوضعي ليؤكدوا للعامل بأن (( اإلسبالم مبنهج حيباة )) وأنبه صبايت للتطبيبأ يف كبل زمبان ومكبان  ،وأن
اإلسالميني لديهم برنامج اقتصادي إسالمي لإلصالح والتنمية"(. )2
( )1أثر األزمة المالية العالمية في الفقر والخطالة ووسائل معالجت ا في االقتصاد اإلسالمي ،د .رالح العلي . 12 – 17 :
( )4األزمة المالية آثا ها والد وس والعخر المستفاد من ا ،د .حسين حسين شحاتة ، 14 : www.darelmashora.com ،وينظر اقتراحات
وتوريات للخروج من األزمة المالية الرأسمالية ،د .حسين حسين شحاتة. www.darelmashora.com ،

المصادر والمراجع
وهي بعد القرآن الكريم
( )1أثر األزمة المالية العالمية في الفقر والخطالة ووسائل معالجت ا في االقتصاد اإلسالمي ،د .رالح
العلي ،المؤتمر الدولي لوزا األوقاف السو ية بالتعاون مع السفا الخريطانية بعنوان " سالة السالم
في اإلسالم " للفتر (  1 – 2جماد
،www.syrianawkkaf.org

الثاني 1210هـ الموافق 4001 /2/4 – 1م )،
والموقع

العالمي

لالقتصاد

اإلسالمي

. www.isegs.com
( )4إدا

األزمات والكوا ث  -مخاطر العولمة واإل هاب الدولي ،السيد عليو  ،مركز القرا

لالستشا ات ،القاهر  ،ط4002 ( 1م ) .
( )1إدا األزمات ،محسن أحمد الخضير  ،مكتخة مدبولي ،اإلسكند ية .
( )2إدا األسواق المالية  -نظر معارر  ،السيد الخدو عخد الحافظ ،دا الفكر العربي ،القاهر ،
( 1111م ) .
( )4أساليت االستثما اإلسالمي وأثرها على األسواق المالية ( الخو رات ) ،د .قيصر عخد الكريم ال يتي،
دا سالن ،دمشق ،ط4002( 1م ) .
( )2األزمة المالية العالمية وأثرها على االقتصاديات العربية ،د .فريد كو تل  ،جامعة سكيكد  ،الجزائر .
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الدكتور  .قتيبة فوزي
الراوي

( )7أزمة النظام المالي العالمي في ميزان االقتصاد اإلسالمي ،د .حسين حسين شحاتة1241 (،هـ -
4002م ). www.Darelmashora.com ،
( )2األزمة المالية آثا ها والد وس والعخر المستفاد

من ا ،د .حسين حسين شحاتة،

. www.darelmashora.com
( )1األزمة االقتصادية أسخاب ا وآثا ها ، ،د .مضان الشراح .
( )10االقتصاد اإلسالمي بين الخح

والنظرية والتطخيق ،د .زينت رالح األشوح ،دا غريت ،القاهر

( 1244هـ 4002 -م ) .
( )11االقتصاد والمجتمع د اسة في علم االجتماع االقتصاد  ،د .حسين عخد الحميد أحمد شوان،
المكتت الجامعي الحدي  ،اإلسكند ية ،ط4002 ( 4م ) .
( )14اقتراحات وتوريات للخروج من األزمة المالية الرأسمالية ،د .حسين حسين شحاتة،
. www.darelmashora.com
( )11بيع المرابحة كما تجريه الخنوك اإلسالمية عقد السلم وعقد االستصناع وإمكانية استفاد الخنوك
اإلسالمية من ما  ،د .محمد سليمان األشقر  ،دا النفائس  ،األ دن  ،ط1214 ( 4هـ 1114 -م ) .
( )12تحليل األزمات االقتصادية لألمس واليوم ،دنيال أ نولد ،ترجمة عخد األمير شمس الدين،
المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ،بيروت1114 ( ،م ) .
( )14تفسير القرآن العظيم  ،ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ( ت 772هـ )،
تحقيق محمود حسن ،دا الفكر1212 ( ،هـ 1112 -م ) .
( )12حلول األزمة المالية في ظالل القرآن الكريم  ،أ .د .رخحي فند الكخيسي ،المؤتمر اإلسالمي
القطر الثال ( القرآن والحيا ) ،جامعة بغداد1210 ( ،هـ 4001 -م ) .
( )17الحل اإلسالمي لألزمة االقتصادية الدولية ،د .حسن كامل إبراهيم ،جامعة الملك سعودhttp : ،
. faculty.ksu.edu.sa
( )12حوا في االقتصاد بين اإلسالم والما كسية والرأسمالية ،د .عخد اهلل سلوم .
( )11د اسات في تا يخ االقتصاد العربي اإلسالمي  ،د .عواد مجيد األعظمي ود .حمدان عخد المجيد
الكخيسي ،جامعة بغداد1122 ( ،م ) .
( )40د اسات في الفكر االقتصاد العربي اإلسالمي ،جاسم محمد ش اب الخجا  ،مطخعة الجم و ،
المورل .
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الدكتور  .قتيبة فوزي
الراوي

( )41رحيح مسلم ،لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشير النيسابو ( 421 -402هـ ) ،تحقيق
محمد فؤاد عخد الخاقي ،دا إحياء التراث العربي ،بيروت .
( )44القيمة واألسعا والنقود في الفكر االقتصاد اإلسالمي ،د .قاسم محمد حمود الدليمي ،دا
السالم ،دمشق ،ط1241 (1هـ 4002 -م ) .
( " )41ماذا بعد األزمة المالية العالمية" هل يكون االقتصاد اإلسالمي أحد الحلول للخروج من األزمة
" ،أ  .عخد الفتاح محمد رالح ،مقال منشو بتا يخ ( 4001/10/2م ) ،موقع االقتصاد العادل
. www.thefaireconomy.com
( )42المدرل إلى المالية العامة اإلسالمية ،د .وليد رالد الشايجي ،دا النفائس ،األ دن ،ط1
( 1244هـ 4004 -م ) .
( )44مدرل إلى موقف القرآن الكريم من العلم ،د .عماد الدين رليل ،دا ابن كثير ،دمشق ،ط1
( 1241هـ 4002 -م ) .
( )42مستقخل علم االقتصاد من منظو إسالمي ،د .محمد عمر شابرا ،ترجمة د .فيق يونس المصر ،
دا الفكر ،دمشق ،ط1244(1هـ 4002 -م ) .
( )47المصا ف اإلسالمية د اسة في تقويم المشروعية الدينية والدو االقتصاد والسياسي ،د .محمد
شيخون ،دا وائل ،األ دن ،ط4004 ( 1م ) .
( )42المن ج التنمو الخديل في االقتصاد اإلسالمي ،أ .د .رالح رالحي ،دا الفجر ،القاهر  ،ط1
( 4002م ) .
( )41نحو ف م من جي لألزمة المالية العالمية ،إبراهيم علواش ،مقال منشو على الموقع اإللكتروني :
. www.aljazeera.net/NR/exeres 10/11/2008
( )10النظم االقتصادية د اسة مقا نة الرأسمالية ،االشتراكية ،واإلسالم ،د .عخد الوهاب األمين ،جامعة
الكويت1122 ( ،م ) .
( )11نظام الحيا في اإلسالم ،أبو األعلى المودود  ،دا الفكر اإلسالمي ،دمشق ،ط1177 ( 4هـ
 1142م ) .( )14الوسطية في المنظو القرآني ،د .محمد رالح عطية الحمداني ،مركز الخحوث والد اسات
اإلسالمية ،بغداد ( 1247هـ 4002 -م ) .
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