بسم هللا الرحمن الرحيم
األزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية
النقود كبيديل عن المقايضة للسلع والخدمات:
إن من أعظم األشٌاء التً قامت البشرٌة بابتكارها :هً النقود بدٌال عن نظام المقاٌضة ،فؤصبحت النقود
معٌاراً لقٌم األشٌاء ،وأداء للذمم التً فً األعناق ،وتسهٌالً وضبطا ً للمبادالت بٌن أفراد البشر،
النقود أصبحت سلعة بذاتها:
لكن من غٌر المنطقً أن ٌتم تبادل النقود فً المجتمع البشرٌة من دون أن تنتقل بواسطتها السلع
والخدمات ،ألن السلع والخدمات هً األصل فً اختراع النقود ،وإذا تبادل الناس النقود من دون سلع وخدمات،
أصبحت النقود سلعا ً بحد ذاتها،
الفرق بين النقود والسلع:
مع أن الفرق جوهري بٌن السلع والنقود التً هً فً األصل أثمان للسلع والخدمات ،والفرق هو أن السلع
ٌنتفع بها اإلنسان مباشرة ؛ كالبٌت ٌسكنه ،والمركبة ٌركبها ،والطعام ٌؤكله ،وأما األثمان وهً النقود فال ٌنتفع بها
مباشرة،
الخطأ عندما عاملنا النقود كسلعة:
وحٌنما نعاملها كالسلع فنتاجر بها عندئذ نكون قد وقعنا فً خطؤ مدمر للمال الذي هو قوام حٌاتنا.
هللا أراد المال ُمتداوال بين كل شرائح المجتمع:
عندما عاملنا المال كسلعة نكون قد عصٌنا منهج خالقنا العظٌم الخبٌر بؤسباب سالمتنا وسعادتنا الذي أراد
المال فً محكم تنزٌله أن ٌكون متداوالً بٌن كل البشر وأن ٌكون ثمنا ً ندفعه ونقبضه ال سلعة نتاجر بها ،وأراده
أن ٌكون متداوالً بٌن كل شرائح المجتمع ال موقوفا ً على شرٌحتٌن صغٌرتٌن حجما ً ،هما :األقوٌاء واألغنٌاء،
الربا محرمة ألنها تجعل المال بأيد قليلة:
وألنه أراده متداوالً بٌن كل البشر حرم الربا أشد التحرٌم ؛ ألنه ٌجّ مع األموال فً أٌ ِد قلٌلة ،وتحرم منها
الكثرة الكثٌرة ،وتوعد المتعامل بالربا بحرب من هللا ورسوله وهو أشد أنواع الوعٌد فً القرآن الكرٌم،
قال تعالى:
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}سورة البقرة{

لذلك ٌعد محور النظام المالً اإلسالمً أن المال قوام الحٌاة اإلنسانٌة فقال تعالى فً قرآنه الكرٌم
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وأن هذا المال الذي فٌه قٌام حٌاة اإلنسان ٌجب أن ٌكون موزعا ً ومتداوالً بٌن كل البشر ال أن ٌكون
اء ِم ْن ُك ْم )
( دُولَ ًة َب ْينَ ْاألَ ْغنِ َي ِ
}سورة الحشر{

النظام الربوي المال يلد المال في الشرائع السماوية السلع تلد المال:
كما قال تعالى فً قرآنه الكرٌم ؛ لذلك حرم هللا خالق السماوات واألرض فً كل الشرائع السماوٌة فً
الٌهودٌة والنصرانٌة واإلسالمٌة الربا وهو فً حقٌقته أن المال ـ فً الربا ـ ٌلد المال ،بٌنما فً شرائع خالق
السماوات واألرض أن األعمال والخدمات هً التً ٌنبغً أن تلد المال حصراً،
عندما يلد المال المال تتعطيل وظيفته األساس وتضييق المبادالت الحقيقية في المجتمع:
ألن ربح األعمال والخدمات ٌوزع عندئذ على أكبر عدد من الناس ممن لهم صلة مباشرة بهذا المشروع،
أو صلة غٌر مباشرة كالممولٌن والموردٌن ،فمعمل رٌنو للسٌارات فً فرنسا ـ مثالً ـ ٌستقبل إنتاج مئتٌن
وعشرٌن معمالً مورداً بضاعته لها ،وحٌنما تلد األموال المال ـ كما فً الربا ـ تتجمع األموال فً أٌ ٍد قلٌلة وتحرم
منها الكثرة الكثٌرة ،والٌوم ٌملك عشرة فً المئة من سكان األرض تسعٌن بالمئة من ثرواتها ،وهم فً دول
الشمال ،بٌنما تسعون فً المئة من سكان األرض ٌملكون عشرة فً المئة من ثرواتها لٌس غٌر ،وهم فً دول
الجنوب ؛ لذلك تجد بذخا ً وترفا ً وإسرافا ً وتبذٌراً فً دول الشمال ٌفوق حد الخٌال ،وتجد فقراً وعوزاً ومجاعات
ودٌونا ً مرهقة فً دول الجنوب ٌفوق حد الخٌال أٌضا ً ،وهذا هو السبب الحقٌقً لإلرهاب الذي أقض مضاجع
األقوٌاء واألغنٌاء ،وأفسد علٌهم عٌشهم المترف ،وحٌاتهم الناعمة ،إذن ...خــروج النـقـود (األثمان) عن وظائفها
األساسٌة كؤداة لتبادل السلع والخدمات ،وجعلها محالً للمتجارة بها كما فً الربا الذي حرمته شرائع السماء وال
سٌما الشرٌعة اإلسالمٌة الخاتمة ،ومعناه تعطٌل لهذه النقود ،وتضٌٌق للمبادالت الحقٌقٌة فً المجتمع،
نتاج النظام الربوي:
 .1نقص اإلنتاج.
 .2وتقلٌل الفاعلٌة االقتصادٌة،

 .3وزٌادة البطالة،
 .4وانتشار المعامالت الوهمٌة غٌر الحقٌقٌة،
ٌقول مورٌس آلٌه ( عالم اقتصادي حائز على جائزة نوبل فً االقتصاد ):
إن آلٌة االئتمان – أي التموٌل الربوي – تإدي بصورة جوهرٌة إلى خلق وسائل دفع وهمٌة هً من ال
شًء ،ذلك ألن صاحب الودٌعة فً أي مصرف من المصارف ٌعتبر ودٌعته رصٌداً نقدٌا ً متاحا ً تحت تصرف
المصرف ،فً حٌن أن هذا المصرف قد أقرض هذه الودٌعة ،وٌبقى تعهده بالدفع بال مقابل حقٌقً إن هذه الحقٌقة
تجسد لنا األثر البالغ الذي ٌولده التموٌل الربوي على النقود ،لذلك كان للحكمة االقتصادٌة من تحرٌم الربا سعة
أفق ،وبعد النظر فً مآل التعامل الربوي،
وال أدل على ذلك من أن األزمة االقتصادٌة المدمرة فً أمرٌكا قد سببت خسارات فلكٌة تقدر بمئات
الترلٌونات فً معظم بالد العالم األمر الذي عده الخبراء االقتصادٌون أكبر أزمة مهلكة ماحقة لنظام الربا فً
العالم بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ،ودعا إلى أن ٌرتفع الصوت عالٌا ً إلحداث نظام عالمً جدٌد ال ٌكون التعامل
الربوي أساسا ً له.
 .5انخفاض االستثمارات المنتجة:
وتسعى كل األنظمة االقتصادٌة إلى تحقٌق التوازن الدائم بٌن االدخار واالستثمار ،كشرط لضمان مستوى
معٌن من الدخل ولتعبئة الموارد النقدٌة الستثمارها فً الفعالٌات االقتصادٌة غٌر الربوٌة ،وٌعتقد االقتصادٌون أن
نظام االستثمار الربوي ٌضعف الحافز لالستثمار الزراعً والتجاري والصناعً والخدمً ،وهو بلغة االقتصاد
ٌإدي إلى انخفاض االستثمارات المنتجة والتً ٌقوم ازدهار حٌاة الناس علٌها،
 .6التقتٌر فً اإلنفاق:
وٌدفع تعامل الناس الربوى ذي العائد القلٌل إلى التقتٌر وإمساك المال وعدم إنفاقه على شراء المنتجات
التً ٌعرضها المجتمع فً األسواق مما ٌعرض االقتصاد ألزمات قصور االستهالك ،ألن المال هنا ٌبقى دولة
بٌن األغنٌاء
مضمون النظام المالي اإلسالمي اقتسام عائد النشاط االقتصادي من الربح أو الخسارة:
من المسلم به أن من مصلحة األنشطة االقتصادٌة المختلفة من زراعة وتجارة وصناعة أن ٌكون
المشتركون فٌها لهم رغبات وأهداف ومصالح متآلفة متحدة تتجه إلى ترقٌة هذه األنشطة (أي حافز الملكٌة) وذلك
الٌتم إال باشتراك جمٌع أطراف النشاط الواحد فً اقتسام عائد هذا النشاط من الربح أو الخسارة حتى ٌتسنى
للجمٌع جلب الربح وتجنب الخسارة ،وهذا مضمون النظام المالً اإلسالمً الذي ورد فً القرآن الكرٌم لكن
النظام العالمً التقلٌدي القائم على التموٌل الربوي ٌتٌح ألصحاب األموال أن ٌستغلوا ثرواتهم فً هذه األنشطة
االقتصادٌة ال كشركاء فً الربح والخسارة وإنما من حٌث هم دائنون لهذه األنشطة حٌث ٌحصلون على الربا من

خالل قروضهم دورٌا ً وبشكل منتظم ،وهنا ال ٌجعل المرابً المقرض مهتما ً بربح المشروع أو خسارته وال
بتطوره ورقٌه وال بمستوى اإلنتاج أو تحسٌنه فً المشروع ،وهذا بدوره ٌقلل من الكفاءة الفنٌة التً تعتمد
بالدرجة األولى على العنصر البشري ،فبدالً أن ٌتم التعاون على أساس المشاركة واالهتمام بموضوع المشروع
وجدواه وكٌفٌة تضافر الجهود لكً ٌعمل بطرٌقة جٌدة ،وٌكون التفكٌر بالنسبة للمقرض فً كٌفٌة حصوله على
العائد الثابت ،وٌكون التفكٌر بالنسبة للمقترض كٌفٌة رد هذا القرض بؤي طرٌقة سوا ًء ربح المشروع أو خسر.
ولمجرد أن ٌكون هناك مصرف فً بلد ما ٌإدي فائدة ،ثابتة ،ومحددة ،ومضمونة ،لمبلغ أودع فً هذا
المصرف:
 من دون أي جهد ٌبذله المودع،
 ومن دون أن ٌتحمل المودع أٌة خسارة،
 ومن دون أن ٌوظف أي إنسان ٌخفف من مشكلة البطالة،
 ومن دون أٌة مخاطرة أو مغامرة أو مجازفة ،وهً ثمن الربح فً التجارة والصناعة والزراعة،
 ومن دون أن ٌدفع أٌة ضرٌبة ٌنتفع بها المواطنون فً ذاك البلد،
أي أن المال وحده ـ وهو ثمن ولٌس سلعة ـ ولد المال ،وعطل األعمال التً من شؤنها أن تلد المال...
عندئ ٍذ ال ٌغامر أي مستثمر بوضع ماله فً مشروع زراعً ،أو تجاري ،أو صناعً ،أو خدمً إال إذا حقق
أرباحا ً كبٌرة ال تحققها المصارف الربوٌة أي أن االستثمار الربوي ٌسهم فً ارتفاع األسعار ،وانتشار البطالة،
ومع البطالة السرقة واالحتٌال ،واالنحراف والجرٌمة ،وتعطٌل الزواج ،وانتشار الزنا والرذٌلة ،ثم اإلرهاب الذي
هو بحق رد عفوي على الظلم االجتماعً ،وحٌنما ترتفع األسعار تضٌق الشرائح البشرٌة التً تشتري هذه السلعة
الذي ارتفع ثمنها ،عندئذ ٌظهر الكساد ،وٌخسر عدد كبٌر من الموظفٌن أعمالهم ،وترتفع نسب العاطلٌن عن
العمل
النظام الربوي ظلم ألحد األطراف:
إن التموٌل الربوي الذي ٌقوم به الجهاز المصرفً الٌوم ٌعنً حصول المصرف على أصل الدٌن زائداً
الفوائد الثابتة والمضمونة ،وهً تثبت محاسبٌا ً كدٌون على الشركة المقترضة ،وال تتؤثر قٌمة القرض مضافا ً لها
الفوائد باألرباح الناشئة عنها سوا ًء التشغٌلٌة أو الرأسمالٌة ،والمنطق هنا ٌقول أن هذا القرض قد ساهم فً
الحصول على هذه األرباح بشكل مباشر أو غٌر مباشر ،وهذا بحد ذاته ٌعد ظلما ً للمصرف ،فبدالً أن ٌعطى
نصٌبه الحقٌقً من الناتج الذي ساهم فٌهٌ ،عطى مبلغا ً مقطوعا ً بغض النظر عن نتٌجة المشروع سوا ًء ربحا ً أو
خسارة ،وفً حالة الخسارة ٌكون الظلم على المقترض ،الذي بنا ًء على عالقة المدٌن بالدائن سوف ٌلتزم بسداد
القرض مع فوائده ،وفً هذه الحال سوف تكون خسارته خسارتٌن ،خسارة المشروع والخسارة الناتجة عن

إلزامٌة تسدٌد الدٌن ،وفً كال الحالٌن ( الربح والخسارة ) ال تتحقق عدالة التوزٌع سوا ًء للمصرف الربوي أو
المقترض.
ما قيل في النظام المصرفي اإلسالمي:
وقد صدر عن مجلس الشٌوخ الفرنسً تقرٌر ٌتناول النظام المصرفً اإلسالمً الذي ٌعٌش ازدهاراً
واضحا ً ،وقد أكد هذا التقرٌر أن النظام المصرفً اإلسالمً مربح للجمٌع مسلمٌن وغٌر مسلمٌن ،وٌمكن تطبٌقه
فً جمٌع البالد فضالً عن كونه ٌلبً حاجات أساسٌة عند اإلنسان لذلك ٌحث هذا التقرٌر على فتح مصارف
إسالمٌة فً فرنسا ،أو إقامة نظم تشرٌعٌة وضرٌبٌة على التراب اإلفرنسً تراعً قواعد الشرٌعة اإلسالمٌة فً
المجال المالً ،وٌعنً النظام المصرفً اإلسالمً بخاصة والنظام المالً بعامة أنه ٌقوم على احترام المبادئ
التالٌة:
وهً تحرٌم الربا ،وتحرٌم بٌع الغرر ،وتحرٌم المٌسر ،وتحرٌم التعامل فً األمور المحرمة شرعا ً
كالخمر والزنا ،وتقاسم الربح والخسارة ،وتحرٌم التورق إال بشروط
الخالصة:
ٌتبٌن مما تقدم بؤن الربا له آثار جسٌمة على االقتصاد تطال كل متغٌراته ،وأكبر دلٌل على صدق ما نذهب
إلٌه هذه األزمة االقتصادٌة التً انطلقت من أمرٌكا والتً عمت آثارها دول األرض قاطبة لذلك وجب على
البشرٌة تجنب التعامل الربوي التزاما ً بالمنقول عن الشرائع السماوٌة الٌهودٌة والنصرانٌة واإلسالمٌة بهذا
الخصوص ،وإدراكا ً للمعقول ،ألن فً ذالك در ًء لمفاسد كثٌرة وجلبا ً لمصالح واقعٌة وملموسة.
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