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العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

عن املجلة..
مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث يف مجاالت االقتصاد والصيرفة اإلسالمية،
وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي
(عربي  -اجنليزي) من بحوث ودراسات يف مجال االقتصاد والصيرفة اإلسالمية ،كما
تهدف إلى نشر الوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من
وسائط النشر الورقية وااللكترونية.

الرؤية..
أن تكون مجلة علمية دولية رائدة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..
نشر البحوث العلمية احملكمة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايير العاملية
املعتمدة.

االهداف..

ــ إتاحة الفرصة للباحثني محلياً وعاملياً للتحكيم والنشر يف مجال الصناعة املالية
اإلسالمية.
ــ اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايير العلمية املعتبرة.
ــ حتقيق عاملية الصيرفة اإلسالمية وفق الرؤية العصرية بضوابطها الشرعية وأخالقياتها
املهنية.
ال وثائقياً
ــ تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون سج ً
للبحوث والدراسات يف مجال الصناعة املاليةاإلسالمية.
العناوين للتواصل:
http://www.mashurajournal.com

info@mashurajournal.com
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هيئة التحرير
رئيس التحرير

نائب رئيس التحرير

د .خالد بن إبراهيم السليطي

د .أسامة قيس الدريعي

مدير التحرير

فريق التحرير
محمد مصلح الدين مصعب (ماجستير)
محمد نفيل محبوب (ماجستير)
ن ـ ـ ـ ـ ّوار سـ ــالم الــزبي ــدي

د .فؤاد حميد الدليمي
نائب مدير التحرير

جمال
د .إبراهيم حسن ّ

الهيئة االستشارية
• د .خالد إبراهيم السليطي

الثقايف (كتارا) (قطر).

املدير العام احلي

• أ.د .عائشة يوسف املناعي عميد كلية الدراسات
االسالمية يف جامعة حمد بن خليفة (قطر).

• أ.د .يوسف محمود الصديقي عميد كلية
الشريعة والدراسات االسالمية يف جامعة قطر (قطر).

• أ.د .عياض بن نامي السلمي مدير مركز
التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(السعودية).

• د .العياشي الصادق فداد باحث بقسم االقتصاد
اإلسالمي والتنمية والتعاون االقتصادي باملعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي
للتنمية جـدة (اجلزائر).

• أ.د .علي محمد الصوا عضو هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية ببنك األردن دبي اإلسالمي (االردن).

• أ.د .نظام محمد هندي

واالقتصاد ،جامعة قطر (قطر).

عميد كلية اإلدارة

• د .خالد شمس عبدالقادر

واالقتصاد بجامعة قطر (قطر).

أستاذ يف قسم املالية

• أ.د .صالح قادر كرمي الزنكي رئيس قسم
الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية جامعة قطر (قطر).

• د .عصام خلف العنزي عضو هيئة التدريس
يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت
(الكويت).

• د .السيد عبد اللطيف الصيفي أستاذ مشارك
كلية الدراسات االسالمية جامعة حمد بن خليفة  -قطر
(مصر).
• د .مراد بوضاية مدرس منتدب بجامعة الكويت
بكليتي الشريعة واحلقوق (اجلزائر).

• د .أسامة قيس الدريعي العضو املنتدب الرئيس
التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر).
• أ.د .محمد نصران بن محمد عميد كلية
الدراسات اإلسالمية اجلامعة الوطنية املاليزية
(ماليزيا).

• أ.د .عبد الودود السعودي استاذ مشارك يف
قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة والقانون جامعة
السلطان الشريف علي اإلسالمية بـــرونـــاي (بروناي).
• د .فؤاد حميد الدليمي رئيس مجموعة الرقابة
والتدقيق لدى بيت املشورة لالستشارات املالية
(العراق).
• د .أحمد بن عبد العزيز الشثري استاذ
مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية إدارة األعمال
جامعة سلمان بن عبد العزيز السعودية(السعودية).

• د .وائل مصطفى حسن

(مصر).

محاضر جامعي

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

اجلامعة الوطنية(اليمن).

• د .بشر محمد موفق لطفي

جامعة اململكة(البحرين).

محاضر يف

كلية إدارة األعمال

نبذة عن الجهة المصدرة

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

نبذة عن شركة بيت المشورة
لالستشارات المالية

توطئة:
شركة بيت املشورة لالستشارات املالية هي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست
عام ٢٠٠٧م ،وتعد األولى يف دولة قطر يف تقدمي االستشارات املالية الشرعية والرقابة
والتدقيق للمؤسسات املالية اإلسالمية ،باإلضافة إلى االستشارات اإلدارية والتدريب
والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول واألعمال اإلبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات واألفراد،
وألجل رفع مستوى األداء انضمت شركة بيت املشورة لعضوية حتالف مجموعة(،)LEA
وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور السريع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت شركة بيت املشورة
إلى تقنني أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة متاشياً مع التطور السريع
واالنتشار الواسع ألعمال التمويل اإلسالمي يف العالم ،باإلضافة إلى االهتمام باجلانب
العلمي واملعريف املتمثل يف نشر املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون شريكاً
حقيقياً يف جناح العمل املصريف اإلسالمي.
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رؤيتنا:
أن نكون شركة رائدة عاملياً يف تقدمي االستشارات الشرعية والتدقيق والتطوير والتدريب
يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:
نشر املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية ،ومتابعة تطبيقها
بأعلى معايير اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنصر البشري
املؤهل.

قيمنا:
األمانة املصداقية االحترافية الشفافية روح الفريق السرية.

أهدافنا:
نشر ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.
استحداث وتطوير منتجات مالية إسالمية تواكب النمو يف الصناعة املالية
اإلسالمية وتدعيم وضعها التنافسي.
االستثمار يف العنصر البشري إلعداد كوادر مؤهلة علمياً وعملياً يف مجال
الهيئات االستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
التواصل مع املؤسسات املالية محلياً وإقليمياً وعاملياً.
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أحكام وشروط النشر

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

مواصفات النشر

أوال :شروط النشر العامة:
١ـ تعنى املجلة بنشر املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلجنليزية ،سواء أكانت
بحوث أصيلة ،أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ألطاريح علمية مما له
صلة مبجال التخصص.
بأي وسيلة من وسائل النّشر ،وال ق ّدمت للنّشر
٢ـ تعنى املجلة بنشر البحوث التي لم يسبق نشرهاّ ،
يف مجلة أخرى ،ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف آخر صفحة بالبحث عند
إرساله للمجلة.
3ـ أصول البحث التي تصل إلى املجلة ال تر َد سواء نشرت أم لم تنشر.
4ـ ال يجوز نشر البحث يف مكان آخر بعد إقرار نشره يف املجلة إال بعد احلصول على إذن خطي
بذلك من رئيس التحرير.
٥ـ اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعبر عن رأي املجلة.

ثانيا :شروط النشر اخلاصة بالنص املقدم:
١ـ ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )3٠صفحة من القطع العادي ( )A4مبا يف ذلك
امللخصني :العربي واالجنليزي ،وكذا املراجع واملالحق.
٢ـ حجم اخلط ونوعه:
أ  -البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها ،)١٦( :وخط الهامش ،)١٢( :ونوع
اخلط.)Traditional Arabic(:
ب  -أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط ،)١4( :والهامش،)١٠( :
ونوع اخلط.)Times New Roman( :
3ـ يرفق البحث مبلخصني باللغتني :العربية واإلجنليزية ،على أن ال يتجاوز كل واحد
منهما( )3٠٠كلمة بلغة رصينة ،ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد
الذي أتى به البحث يف بداية امللخص.
ً
4ـ يُقسم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفاظا على نسق البحوث
والتقارير املنشورة يف املجلة ،على النحو اآلتي:
أ  -املقدمة وتشمل :موضوع البحث وأهميته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه،
والدراسات السابقة(إن وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية.
ب  -منت البحث ،وينبغي أن يكون مقسماً إلى مباحث ومطالب متسقة ومترابطة.
ج  -احلرص على عرض فكرة محددة فـي كل مبحث جتنباً إلطالة الفقرات والعناوين
الفرعية.
د  -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و (التوصيات).
هـ  -قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
 ٥ــ ضرور التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية ،ومنها:
16
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مواصفات النشر

أ  -إتسام البحث باألصالة واجلدية وسالمة االجتاه علمياً وفكرياً.
ب  -البُعد عن التجريح لألشخاص والهيئات أثناء النقد العلمي بالبحث.
ج  -معاجلة البحث القضايا املُعاصرة واألقرب إلى حاجة الواقع اإلنساني معاجلة نظرية
تطبيقية.
د  -مالزمة املوضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات الشخصية.
٦ــ حسن الصياغة العلمية للبحث ،وهذا يعني مراعاة ما يلي:
أ  -سالمة اللغة واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب  -مراعاة عالمات الترقيم والقواعد اإلمالئية.
ج  -الدقة يف التوثيق وتخريج النصوص والشواهد(فيراعى ذكر البيانات األساسية:
عنوان الكتاب،املؤلف ،اجلزء والصفحة...الخ) حسب أصول املنهج العلمي املعمول به فـي
توثيق الدراسات ذات الصلة ،أما إذا خال املرجع من بيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف
عليه على النحو اآلتي:
ــ بدون مكان النشر( :د .م) .بدون اسـم النـاشر( :د .ن).
ــ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النشر( :د .ت).
د  -توضع هوامش كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم هوامش البحث متسلس ً
ال من بداية
البحث إلى آخره.
هـ  -تثبت مصادر ومراجع البحث يف فهرس يلحق بآخر البحث.
و  -أما الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها فيراعى فيها ما يلي:

ــ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض
واألسود وترقم ترقيماً متسلس ً
ال ،وتكتب أسماؤها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.

ــ تدرج اجلداول يف النّص وترقم ترقيماً متسلس ً
ال وتكتب أسماؤها يف أعالها ،أما
املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل اجلدول.
ثالثا :سير البحوث:
ـ ترسل األبحاث إلكترونياً إلى العناوين اخلاصة مبوقع
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األولي للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه.
ـ ُحت َّكم البحوث والدراسات املقدمة للنشر يف املجلة من قِ بل اثنني من احملكمني على
األقل.
ـ تُعاد البحوث إلى الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
بأي وسيلة
ـ إذ مت قبول البحث للنشرّ ،
فإن كافة حقوق النشر تؤول للمجلة ،وال يجوز نشره ّ
من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية ،إ ّال بإذن كتابي من رئيس هيئة حترير املجلة.
ـ تنشر البحوث على املوقع الرسمي للمجلة حال إجازتها من قبل احمل ّكمني وتعتبر بحوثاً
منشورة من حينه وحتال إلى الدور بانتظار الطبع.
ـ إذا مت نشر البحث مينح الباحث نسخة مجانية من املجلة التي مت نشر بحثه فيها.
املجلة(.)info@mashurajournal.com
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعني ،أما بعد:
فيس ّر أسرة «مجلة بيت املشورة» أن تضع بني يدي قرائها األفاضل إصدارها
اجلديد «العدد اخلامس» ،والذي يتزامن مع اإلجناز الذي حققته املجلة
ضمن سياستها بتوسيع دائرة النشر وإتاحة البحوث والدراسات للمستفيدين
وذلك بانضمامها ألشهر وأقوى قواعد البيانات الرقمية العلمية واملعتمدة
عاملياً وأكادميياً؛ فقد أصبح بفضل اهلل تعالى محتوى أعداد املجلة متاحاً
على قواعد بيانات «دار املنظومة» ،و«املنهل» ،و«معرفة».
لقد احتوت املجلة يف عددها هذا على جملة من البحوث العلمية األصيلة
املتخصصة ،والتي تنوعت ومتيزت مواضيعها لتشمل مجاالت عدة تتعلق
باالقتصاد والصيرفة اإلسالمية ،حيث خضعت بحوث هذا العدد حسب
إجراءات املجلة للمراجعة والتحكيم وفق املعايير املهنية واملعتمدة عاملياً،
ليتحقق النفع والهدف املنشود من خالل اإلسهام البحثي والعلمي يف
بناء االقتصاد والنهضة املصرفية وفق الرؤية اإلسالمية ،وهذا ما تسعى
إليه مجلة بيت املشورة غير الربحية من خالل اهتمامها وريادتها يف نشر
البحوث املتخصصة ،ودعمها املعريف بإتاحة الدراسات العلمية للمستفيدين
واملتخصصني.
كما يس ّر أسرة املجلة تواصل القراء واملهتمني وتلقي أفكارهم ومشاركاتهم يف
تطوير املجلة على املستوى العلمي والفني ،فإننا نؤمن بأن مسؤولية املضي
نحو الريادة وبلوغ األهداف تكاملية بني الباحثني والقراء وأسرة التحرير ،لذا
نأمل إحتافنا بآرائكم ومقترحاتكم التي ستكون محل عناية وتقدير من قبلنا،
سائلني املولى عز وجل أن يوفق اجلميع لكل خير.
هيئة حترير املجلة
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أ .د أسامة عبد املجيد العاني
جامعة عجلون الوطنية  -األردن

(سلّم البحث للنشر يف ٢٠١٦ /١ / ٢٨م ،واعتمد للنشر يف ٢٠١٦ / ٢/٢٧م)

ملخص:

الشحة يف متويل البحث العلمي يؤثر سلباً على مستقبل العلم يف اجلامعات ومراكز
البحث العلمي يف العالم اإلسالمي .األمر الذي يتطلب البحث عن مصادر جديدة
للتمويل .يحاول البحث إظهار دور الوقف يف دعم البحث العلمي ،من خالل إيضاح
اآلثار البارزة يف هذا املجال عبر التجربة التأريخية اإلسالمية ،وتبيان النتائج
الباهرة اليوم يف اجلامعات الغربية ،التي استحوذت على املراكز األولى يف التصنيف
العاملي .يسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما هو الدور الذي تقوم به األوقاف اإلسالمية يف عاملنا يف مجال البحث العلمي؟
ما الدور الذي تلعبه األوقاف حاليا يف العالم الغربي يف مجال دعم البحث العلمي؟
هل من املمكن للوقف املساهمة يف الوقت احلاضر ،يف دعم البحث العلمي ،وما
هي أهم أشكال تفعيل ذلك؟
الكلمات املفتاحية :الوقف ،الوقف العلمي ،الصكوك الوقفية.
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دور الوقف في تمويل البحث العلمي

 م٢٠١٦  اكتوبر- ) ــ دولة قطر٥( العدد

Abstract :
The shortage of funding scientific research affect negatively the future of
science in universities and scientific research centers in the Islamic world.
Which requires search for new sources of funding to cover it.
Research trying to show the role of the endowment in supporting scientific
research, which scored prominent effects in this area across the Islamic
historical experience and recorded impressive results today at the Western
universities who featured the first places on the world rankings.
The research seeks to answer the following questions:
What is the role played by the Islamic Waqf in our world in the field of
scientific research?
What role currently played by the Waqf in the Western world in the field of
supporting scientific research?
Is it possible for Waqf to contribute at the present time, in supporting scientific
research, and what are the main forms of activation it?
Key Words: Waqf (Endowment), Scientific Waqf, Sukuk of Waqf
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مقدمة

(1) Global R&d Fundinf Forcast 2014

31

دور الوقف في تمويل
البحث العلمي

يعد مؤشر نسبة اإلنفاق على البحث العلمي من الناجت القومي اإلجمالي من
املؤشرات التي تدل على تقدم تلك الدولة واهتمامها بهذا اجلانب احليوي املعزز
للتقدم واإلزدهار من عدمه .ومن املواضيع التي تهدد مستقبل البحث العلمي يف
عاملنا العربي واإلسالمي ،تبرز معضلة اإلنفاق على البحث العلمي ،إذ تؤثر بالسلب
على مستقبل العلوم يف اجلامعات ومراكز البحث العلمي فيه .يف الوقت الذي تشير
البيانات املتوفرة الى أن الكيان الصهيوني لوحد ِه ينفق على البحث العلمي ما يفوق
مجموع إنفاق الدول العربية مجتمعة ،حيث ينفق  %4,٢من انتاجه القومي على
البحث العلمي ،وهو ما ميثل أعلى نسبة إنفاق يف العالم (بحسب بيانات  ،)٢٠١3يف
الوقت الذي تنفق فيه الدول العربية مجتمعة  %٠,٢من دخلها القومي وتنفق الدول
العربية يف آسيا  %٠,١فقط من دخلها القومي على البحث العلمي .يف الوقت الذي
(()
حققت فيه قطر قفزة نوعية بلغت .%٢,٧
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األمر الذي يشير الى وجود فجوة علمية شاسعة ما بيننا وبينهم ،تلك الفجوة التي
تكون وسيلة لتتابع باقي الفجوات العسكرية واالقتصادية والثقافية وغيرها.
إهمال اإلنفاق على البحث العلمي يف عاملنا اإلسالمي أسبابه عديدة ومتنوعة،
المجال حلصرها هنا ،منها وبحسب ما أشير اليه إنخفاض ما مخصص للبحث
العلمي .مما يحتم البحث عن مصادر متويل جديدة لإلنفاق عليه ،وسنحاول يف
هذا البحث تسليط الضوء على دور الوقف يف دعم البحث العلمي ،ذلك املورد الذي
سجل آثارا بارزة يف هذا املجال عبر التجربة التأريخية اإلسالمية ويسجل اليوم
نتائج باهرة على مستوى اجلامعات العاملية التي تربعت على املراكز األول حسب
التصنيف العاملي.
وميكن تبيان مشكلة البحث من خالل التساؤالت اآلتية:
ماهو الدور الذي اضطلع به الوقف يف عاملنا االسالمي يف مجال البحث العلمي؟
ماهو الدور الذي يضطلع به الوقف حاليا يف العالم الغربي يف مجال دعم البحث
العلمي؟
هل ميكن للوقف أن يسهم يف وقتنا احلالي يف دعم البحث العلمي؟
ماهي ابرز أشكال تفعيل دور الوقف يف عصرنا احلالي؟
ينطلق البحث من فرضية فحواها:
أنه ميكن للوقف أن يسهم يف دعم البحث العلمي ،من خالل صيغه اإلستثمارية،
التي تفتقر لإلطار القانوني واإلداري الالزمني للنهوض به.
يهدف البحث الى حتقيق األهداف اآلتية:
 .١وضع لبنة من لبنات إعادة احلياة الى الوقف وتعزيز دوره يف املجتمع
سيما البحث العلمي.
 .٢إبراز التجربة الرائدة للوقف يف تأريخنا اإلسالمي ،ومحاولة إسقاط
التجارب الناجحة على وقتنا احلاضر.
 .3تبيان الصيغ الوقفية املستخدمة عامليا ،والبحث يف إمكانية استخدامها
محليا.
هناك العديد من الدراسات واألبحاث السابقة التي تطرقت الى موضوع البحث،
سنحاول إستعراض أبرزها:
 .١دور الوقف يف التربية وخدمة البحث العلمي لعبد الرحمن قصدى
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يشير البحث الى ان الوقف مصدر رئيس لنشر التعليم والتربية وإثراء
املعرفة بدءاً بالكتاتيب ،حيث كان تعلم القراءة والكتابة وقراءة القرآن
يف املساجد .وقد وظف الوقف يف دعم العلم وطالبه ومتكني طالب
العلم من إكمال دراسات متخصصة ،والهجرة والسفر إلى مختلف
أصقاع الدنيا من أجل احلصول على تعليم فني أو تقني .إ ّال أن البحث
لم يتطرق الى كيفية توظيف ذلك يف عصرنا احلالي.
 .٢دور الوقف يف متويل اجلامعات ودعم البحث العلمي ،لألستاذ شياد
فيصل ،بحث مقدم الى مؤمتر الوقف والنهضة العلمية الذي أقامته
األمانة العامة لألوقاف يف الشارقة.٢٠١١/
ينطلق البحث من تساؤل مفاده كيف ميكن أن نعيد إحياء الوقف
العلمي لتدعيم اجلامعات والبحث العلمي؟ ولإلجابة على هذا التساؤل
تطرق البحث الى مفهوم الوقف ومقاصده ،ومن ثم تناول مشكالت
النهضة العلمية يف الدول العربية وواقع البحث العلمي فيها ،بعدها
عرج البحث على جتربة الوقف عبر التاريخ اإلسالمي ،كما استعرض
الباحث جتارب معاصرة للوقف يف تطوير التعليم ومتويل اجلامعات،
واوضح البحث كذلك صيغ إنشاء األوقاف على البحث العلمي ويف
اخلتام حدد العوائق التي تعترض النهوض يف إحياء الوقف العلمي.
البحث جاء شامال وحتى يف إستعراضه للتجارب الغربية كان موجزا
ولم يفصل يف كيفية اإلستفادة منها يف واقع جامعاتنا اإلسالمية.
 .3ندوة مجلة أوقاف الثانية بالتعاون مع جامعة زايد والبنك االسالمي
للتنمية للمدة ٢٨-٢٧مارس ٢٠١١بعنوان الوقف والتعليم يف العالم
اإلسالمي نحو شراكة ستراتيجية.
وقد شاركت فيها العديد من البحوث منها:
 حتوالت العالقة بني األوقاف والتعليم العالي يف مصر للدكتور ابراهيماليومي غامن.

33

دور الوقف في تمويل
البحث العلمي

منشور يف مجلة القدس الدولية للدراسات اإلسالمية العدد ٢السنة
االولى ،متوز-ديسيمبر.٢٠١3
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 هارفارد وأخواتها :دالالت الوقف التعليمي يف الواليات املتحدةللدكتور طارق عبداهلل.
 التعليم اجلامعي يف العالم اإلسالمي بني الدولة واملجتمع للدكتورحسنني ابراهيم توفيق.
نشرت يف العدد( )٢٠من مجلة اوقاف مايو .٢٠١١/الندوة كانت
شاملة وكانت األبحاث مكملة لبعضها البعض من حيث إستعراض
التجربة التأريخية وكذلك التجربة املعاصرة يف العالم الغربي ،إ ّال أنها
لم تضع آليات إلسقاط النجاحات الغربية على واقعنا املعاصر.
 .4دور الوقف يف دعم البحث العلمي (دراسة فقهية) للدكتور عبداهلل بن
محمد العمراني بحث مقدم الى منتدى املشاركة املجتمعية يف مجال
البحث العلمي يف اململكة العربية السعودية ،املنعقد يف جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية.٢٠٠٩/٥/٧-٥،

هدف البحث الى تبيان:
 .١دور الوقف يف دعم البحث العلمي بشكل عام ،والبحوث الفقهية على
وجه اخلصوص.
 .٢املستند الفقهي لصور الوقف على البحث العلمي ،واملجاالت واملصارف
الشرعية التي ميكن أن تصرف لدعم البحث العلمي.
 .3ضرب األمثلة بالتخصصات الفقهية.
 .4أقتصر البحث على تبيان دور الوقف يف اجلوانب العلمية الفقهية.
« .٥بعض التطبيقات املعاصرة للوقف يف اجلامعات :جامعة اليرموك
منوذجاً» للدكتور محمد مو ّفق األرناؤوط منشور يف مجلة أوقاف
العدد ،٧السنة الرابعة ١4٢٥هـ٢٠٠4/م تناولت الدراسة التطبيقات
املعاصرة بالكراسي العلم َّية الوقف َّية لك ِّل من سمير ش ّما؛ «كرسي
سمير ش ّما للمسكوكات اإلسالم َّية» ،وكرسي صالح كامل؛ «كرسي
الشيخ صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي» يف جامعة اليرموك.
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 .٢محاولة إسقاط تلك التجارب على واقعنا املعاصر.
 .3إقتراح آلية الوقف املؤقت ودورها يف دعم البحث العلمي.
 .4تبيان دور حاضنات األعمال يف دعم البحث العلمي ،وإقتراح آلية
لتمويلها عن طريق الصكوك الوقفية.
يستخدم البحث املنهج االستقرائي الوصفي من إجل جمع املعلومات ووصف حال
الوقف تأريخيا وواقع الوقف يف يومنا املعاصر ،وإيضاح اجلوانب املوضوعية املتعلقة
به .وال يستغني البحث أيضا عن إستخدام املنهج اإلستنباطي يف حتليله إلستنباط
األحكام املتعلقة بالوقف من الكتاب الكرمي والسنة النبوية واجتهادات الفقهاء.
لتحقيق أهداف البحث وإثبات فرضياته ،سيتم تقسيم البحث الى ثالثة مباحث،
املبحث األول :الوقف والوقف العلمي...األبعاد واملقاصد ،أما املبحث الثاني
فسيتطرق الى وقف البحث العلمي مابني املاضي واحلاضر ،وسيخصص الثالث
آلليات الوقف ودورها التمويلي يف البحث العلمي.

املبحث األول :الوقف والوقف العلمي...األبعاد واملقاصد
لن يستغرق الباحث طوي ً
ال يف هذا املبحث ،إال أنه سيتم التعريج على ذكر أبرز
مفاهيم الوقف وتبيان أنواعه ،وذلك ضمن املطلب األول ،ثم التطرق الى مفهوم
الوقف العلمي وذكر األدلة على مشروعيته ،وذلك ضمن املطلب الثاني ،أما مقاصد
الوقف العلمي فقد مت تناولها ضمن املطلب الثالث.
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تطرق البحث الى إستعراض جتربة الكراسي العلمية ،وقد أحاط بجوانب املوضوع
بشكل كاف وواف ،إ ّال أنه لم يتطرق الى عموم جوانب البحث العلمي.
ما الذي سيضيفه بحثنا؟
أشار اإلستعراض املرجعي الى وجود أبحاث عديدة ومتنوعة يف مجال دور الوقف
يف دعم البحث ،وقد أشر الباحث مالحظاته على هذه األبحاث ،وهناك غيرها
بالتأكيد  .-وحيث ان منطقية البحث العلمي ،تفترض اإلنطالق من حيث انتهى
اآلخرون ،لذا فان الباحث سيسعى الى اإلستفادة من تلك األبحاث وتوظيفها يف
بحثه ،مركزا على املستجدات اآلتية:
 .١التوسع يف إستعراض جتارب اجلامعات الغربية يف جانب إستثمار
وقفياتها.
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املطلب االول :الوقف حقيقته وأشكاله
اعتمد البحث تعريف اإلمام النووي(() للوقف ،حيث ذكر بأنه (حبس مال ميكن
االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته ،وتصرف منافعه تقربا إلى اهلل
تعالى) .فالذي يتضح من ذلك ان الوقف تصرف مباح يتنازل املالك به عن ماله او
منفعة ماله ،تقربا الى طاعة اهلل ورضاه ،كي تعم املنفعة شريحة معينة من املجتمع،
أو املجتمع كله.

وانسجاماً مع تزايد احلاجة إلى األموال املوقوفة وتنامي دورها يف احلياة
االقتصادية ،يرى الباحث أن تعريف الوقف يجب أن يشتمل على جميع أنواع الوقف
وعلى جميع شروطه ،وأقصد بذلك (احلبس املؤبد او املؤقت للمال ،بنية اإلنتفاع
منه او من ثمرته على وجوه البر عامة كانت او خاصة).

يالحظ على أن الباحث ذكر يف تعريفه الوقف املؤقت ،حيث ذهب املالكية(() ،وابن
سريج من الشافعية(() ،وبعض احلنفية وهو رأي ابي يوسف(() ،ووجه عند احلنابلة،
وبعض اجلعفرية(() ،الى صحة الوقف املؤقت سواء أكان هذا الوقت قصيرا ام
طويال ،وسواء أكان مقيدا مبدة زمنية كقوله :وقفت بستاني على الفقراء ملدة سنة،
أم كان مقيدا على حدوث او حتقيق أمر معني ،كقوله :داري موقوفة على الفقراء
ما دام ولدي يف الوظيفة.
أما الوقف العلمي فقد ُعرف بكونه ،حتبيس األصول على منفعة اجلوانب العلمية
والتعليمية ،كوقف املكتبات ،ونسخ الكتب ،ونسخ املصحف الشريف وجتليده ،ووقف
املدارس وحلقات العلم ،واملتعلق باملتعلمني واملعلمني ونفقاتهم ،ووقف القراطيس
واألحبار واألقالم ونحوها مما يحتاجه العلم والتعليم(() .وعرفه آخر ،حبس العني
(()  -املناوي ،تي�سري الوقف على غوام�ص احكام الوقوف (خمطوط �ص  3يف مكتبة االزهر حتت رقم  ،) 5581/ 709نقال عن حممد عبيد الكبي�سي،
احكام الوقف الكبي�سي ،طبعة وزارة الأوقاف ،بغداد .)(001( 60/1
( )3انظر حممد بن احمد بن حممد علي�ص ،منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل ،دار الفكر ،بريوت 1409( ،6(/3هـ1989/م) .حممد بن عبدالله اخلر�سي7،
�سرح خمت�سر خليل ،وبهام�سه حا�سية ال�سيخ علي العدوي ،دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع91/
( )4ابو احل�سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي الب�سري (ت�سنيف)� ،سرح خمت�سر املزين ،احلاوي الكبري يف فقه المام ال�سافعي ر�سي الله عنه وهو،
حتقيق وتعليق علي حممد معو�ص وعادل احمد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان،ط ،1ج� ،7ص1994 ،5(1
( )5ابن الهمام احلنفي ،فتح القدير �سرح الهداية ومعه منت الهداية ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط14(4((14/6 ،1هـ)
( )6ال�سبزواري ،كفاية الحكام ،حتقيق ال�سيخ مرت�سى الواعظي الأراكي14(3( (31/(،هـ).
( )7خمي�ص العدوي ،الوقف العلمي ،من موا�سيع مكتبة الندوة العامة ،على �سبكة النرتنيت ()http://www.al-ndwa.net
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رابعاً :أنواع الوقف بحسب املضمون االقتصادي((().
خامساً :تنوع الوقف من حيث أنواع األموال املوقوفة.

املطلب الثاني :الوقف العلمي وأدلة مشروعيته
تنبع مشروعية الوقف العلمي من مشروعية الوقف بشكل عام ،فالوقف من أعظم
القربات الى اهلل تعالى )(((.اال ان البحث سيبرز خصوصية حكم الوقف العلمي
وذلك بحسب الكتاب والسنة واإلجماع.

 .1من الكتاب:
أما الكتاب ،فقوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما حتبون)-آل عمران،-٩٢/
( )8ابراهيم رحماين ،الوقف العلمي و�سبل تفعيله يف احلياة املعا�سرة ،بحث مقدم اىل موؤمتر اثر الوقف يف النه�سة العلمية ،ال�سارقة� ،ص(011 ،6
( )9عبد اجلبار ال�سبهاين ،دور الوقف يف التنمية امل�ستدامة ،جملة ال�سريعة والقانون ،العدد� 44 ،ص ( 40-3ذو القعدة 1431هـ /اكتوبر  (010م،
( )10منذر قحف ،الوقف الإ�سالمي ،تطوره ،ادارته ،تنميته ،دار الفكر ،دم�سق،الإعادة الثانية� ،ص ( 3(-31بت�سرف).)(006( ،
( )11امل�سدر نف�سه �ص .34-33
(( )1ا�سامة عبد املجيد العاين� ،سناديق الوقف ال�ستثماري ،درا�سة فقهية اقت�سادية ،دار الب�سائر ال�سالمية ،بريوت،ط� ،/1ص(010 ،56
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عن التمليك ،مع التصرف مبنفعتها يف إكتساب العلم ونشره(() .ويالحظ على
التعريفني اتفاقهما على احلبس لألصل وتسبيل املنفعة باجتاه كسب العلم ونشره،
مع إن األول قد فصل يف جوانب العلم.
وإنسجاما مع ما ذكر يف املطلب األول فإن الباحث يرى ضرورة إدخال الوقف املؤقت
ضمن تعريف الوقف العلمي ،فما املانع مثال يف أن نقف قاعة دراسية أو مختبرا
علميا ملدة زمنية محددة ،أو نحدد ساعات محددة يوميا كوقف مكتبة او أي مرفق
علمي .لذا فأن الباحث يقترح أن يكون تعريف الوقف العلمي بـ( حبس العني مؤبدا
أو مؤقتا ،مع التصرف مبنفعتها يف خدمة اجلوانب العلمية والتعليمية عامة كانت
أو خاصة).
قسم املتأخرون األوقاف على أقسام مختلفة وإلعتبارات متباينة:
(()
أوال :تنوع الوقف من حيث اإلرادة.
ثانيا :أقسام الوقف من حيث استحقاق منفعته أو (باعتبار املوقوف عليهم)،
أو(الوقف باإلرادة املنفردة).
ثالثاً :أنواع الوقف حسب نوع اإلدارة(.)(1
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ويف هذه اآلية الداللة على ندب الصدقات بشكل عام ،والوقف العلمي صدقة ،فهو
مندوب أيضاً.

 .2من السنة:
روى البخاري((() يف األدب املفرد ومسلم يف صحيحه وأبو داوود والترمذي والنسائي
ات
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم « ِإ َذا َم َ
ابْ ُن آ َد َم انْ َق َط َع َع َمل ُ ُه إِال مِ ْن ثَ ٍ
صال ٍِح
ص َد َق ٍة َج ِاريَ ٍة ،أَ ْو ِعل ْ ٍم يُنْتَ َف ُع ِبهِ  ،أَ ْو َولَ ٍد َ
الث  :مِ ْن َ
يَ ْد ُعو لَهُ»((() .قال النووي((() -رحمه اهلل -يف شرح مسلم :قال العلماء معنى احلديث
أن عمل امليت ينقطع مبوته وينقطع جتدد الثواب له إال يف هذه األشياء الثالث
لكونه كان سببها .فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي علمه من تعليم أو تصنيف،
وكذلك الصدقة اجلارية وهي الوقف ...قال (وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم
ثوابه) .ويستدل منه ايضاً على صحة الوقف العلمي ألنه ذكر صراحة.

 .3اإلجماع:
حكى الكاساني يف البدائع :اإلجماع على جواز وقف املساجد)(((،وقال القرطبي :ال
((()
خالف بني األئمة يف حتبيس القناطر واملساجد واختلفوا يف غير ذلك.
واليخفى على أحد بأن املساجد كانت مراكز للعلم والتعلم طوال إزدهار احلضارة
اإلسالمية.

املطلب الثالث :البعد املقاصدي للوقف العلمي
إن النظر يف الشريعة من مدخل مقاصدها لترتيب كلياتها وبيان ما يندرج حتتها
ّ
من جزئيات شرط منهجي أساس يف التجديد العلمي لقضايا واقع األمة ،ألن النظر
( )13ابو عبد الرحمن حممد نا�سر الدين الألباين� ،سحيح اجلامع ال�سغري وزيادته ،املكتب الإ�سالمي.(79/1 ،
( )14ابو زكريا حمي الدين يحيى بن �سرف النووي� ،سحيح م�سلم ب�سرح النووي ،دار اإحياء الــرتاث العربي ،ط(139(( 85/11 ،ه ــ) ،ابو داود
�سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين� ،سنن اأبي داوود ،حتقيق �سعيب الأرناوؤوط ،دار الر�سالة العاملية 1430( ،117/3هـ(009/م) .واحمد بن علي بن حجر
الع�سقالين( ،ت 85(/هـ) ،فتح الباري ،حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي حمي الدين اخلطيب ،جمل�ص دائرة املعرف العثمانية ،حيدر اآباد ،الهند ،ط(177/15،
((139هـ197(/م) ،ابن ماجه ،حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي ،دار اإحياء الكتب العربية وفي�سل عي�سى البابي احللبي� ،سنن ابن ماجة . 88/1
(� )15سحيح م�سلم ب�سرح النووي .85/11
( )16اأبو بكر بن م�سعود الكا�ساين احلنفي ،ت (  ) 587هـ ،بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع ،دار الكتاب العربي ،بريوت(19/6 ،
( )17اأبو عبدالله حممد القرطبي ت ( 681هـ)،اجلامع لأحكام القراآن ،دار الكتب العلمية ،بريوت339/6،
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أ .جهة قصد الواقف:
ال شك أن عمل الواقف يحكمه قصدان أحدهما أصلي والثاني تبعي )(((.وبحسب
الشاطبي فيراد بالقصد األصلي (مبا ال حظ فيه للمكلف) ،والتبعي (مبا روعي
فيه احلظ شرط أن يكون خادما لألصلي ومكمال له) )(1(،فقصد الواقف من إيقاف
أمواله ابتغاء مرضاة اهلل ودوام احلصول على األجر حتى بعد املمات مصداقا لقوله
صلى اهلل عليه وسلم :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة :صدقة جارية أو
علم ينتفع به ،او ولد صالح يدعو له )(((.فالقصد األصلي هنا متوقف على اإلخالص
هلل دون سواه ،وال حظ للنفس فيه ،وينسجم ذلك مع ما يصطلح عليه بالوقف
اخليري الذي يقصد به املصلحة عامة كانت أو خاصة دون أي فائدة ذاتية للواقف.
فإذا أتضح من نص احلديث أن الوقف العلمي ثالث ثالثة مما يحقق مقصد إعمار
آخرة الواقف ،غير أنه عند ترديد النظر يف العالقة بني قضايا الوقف الثالث
الواردة يف احلديث يتأكد أن الوقف العلمي أصل وما سواه متفرع عنه ،ألن جريان
الصدقة على وجهها املطلوب ،وصالح الولد املرغوب إمنا يتم بالعلم النافع ،فثبت
((()
بذلك أن القضية العلمية على رأس أولويات إستثمار األوقاف املعاصرة.
( )18حمماد بن حممد رفيع ،املدخل املقا�سدي يف اإحياء الوقف العلمي املعا�سر ،بحث مقدم اىل موؤمتر( اأثر الوقف الإ�سالمي يف النه�سة العلمية)
جامعة ال�سارقة� ،/ص(011 ،3
( )19امل�سدر نف�سه �ص5
( )(0ابراهيم بن مو�سى اللخمي ال�ساطبي( ت  790هـ) ،املوافقات ،حتقيق عبدالله دراز ،ج(� /ص 134ومابعدها
(� )(1سبق تخريجه
((() حمماد بن حممد رفيع ،املدخل املقا�سدي يف اإحياء الوقف العلمي املعا�سر ،م�سدر �سبق ذكره� ،ص6
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املقاصدي ضابط توجيهي للحركة االجتهادية ،وعليه فإن مطلب االجتهاد يف الوقف
املعاصر عموما والوقف العلمي خصوصا ،وجتديد النظر يف قضاياه يتوقف على
إستلهام الرؤية املقاصدية ،التي تفتح لالجتهاد آفاق البحث عن الوسائل املتنوعة يف
حفظ املقاصد يف الزمان واملكان ،ومتنحه معيار متييز الضار من النافع ،واحلقيقي
((()
من املتوهم ،وإ ّال كان اجتهادا بال قبلة وسيراَ دون إجتاه.
عند التحري عن مقاصد الوقف العلمي ،ينبغي احاطته بكليات الوقف العلمي،
ويقصد بذلك البحث يف مقاصد الواقف نفسه ،ومن ثم جهة قصد الشارع ،مع أن
قصد اإلثنني يصب يف مجال واحد ،إال أن لكل منهما خصوصيته دون تقاطع ،أو
تضاد.
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وحيث أن القصد التبعي للواقف موافق للقصد األصلي وال يخالفه كما سبق ذكره،
فيكون قصد الواقف التبعي هنا مصلحة أهله وذريته وأقاربه ،وهو ما يصطلح عليه
بالوقف الذري أو األهلي.

ب .جهة قصد الشارع:
لو حاولنا بحث انواع العالقات املوجودة يف اي وقف ،لوجدناها تتكون من واقف
وعني موقوفة وموقوف عليهم ،والغاية (القصد) من ذلك سوف يكون أصليا والذي
يتمثل يف حتقيق رغبات اإلنسان الروحية يف اكتساب الثواب املتج ِّدد :وهذا هدف
يسعى إليه عامة الناس بدواعي الفطرة ،رغبة يف املزيد من التقرب من اهلل تعالى
بأعمال اخلير والبر ،التي تستمر بدوام أسبابها وأدواتها ،ولو بعد موت صاحبها.
والتبعي كما ذكر سابقا يف حتقيق املصلحة للذرية أو األهل واألقارب .وميكن ان
نحصر هذا النوع من العالقات يف إطار عالقات أركان الوقف.
وإذا ما اردنا صياغة هذه العالقات بشكل آخر ،من خالل إضفاء الصفة اإلقتصادية
فتتمثل يف «عالقة اإلستخالف من حيث الكون (ما سخر ألجل العبادة) ومستخلف
فيه (واقف) ،ومال موقوف (عني موقوفة)».
ففي ما يخص الكون سيكون القصد األصلي للمشاريع الوقفية علمية وغيرها،
متكني اإلنسان من هذا الكون وتفعيل تسخيره ليقوم مبهمة االستخالف املتمثلة
بالعبادة والعمارة ،مع منع أي ضرر بهذا الكون ميكن أن يخل بتوازناته الكونية او
البيئية.
وعبودية اإلنسان ال تتحقق إال بشرط احلرية :حرية يف إختيار الدين ،وحرية
الرأي ،وحرية يف إكتساب املعاش ،ألنه إن أستعبد أو ضيق عليه يف معاشه فقد
سائر حرياته ،وإن عاش طفيليا على املجتمع بالكسب احلرام من ظلم وإبتزاز وغش
وكسل ودروشة خان قانون العبودية )(((.هنا يتحتم على املشاريع الوقفية ان تنبع
من هذه املنطلقات القصدية كي تتمكن من تلبية إحتياجات العبد الضرورية التي
تعينه على الطاعة وحتقيق اإللتزامات اآلخروية يف الوقت نفسه .وتأتي يف أولوية
هذه احلاجات القضية العلمية التي يتفرع منها تلبية بقية اإلحتياجات الضرورية
لإلنسان.
وأما ما يتعلق باملال فأن املقصد األصلي للوقف هو ،بقاء األموال ودوام اإلنتفاع بها
( )(3عبد ال�سالم يا�سني ،القت�ساد البواعث الإميانية وال�سوابط ال�سرعية ،ط ،/1مطبوعات الأفق ،البي�ساء ،املغرب�،ص )1995( ،75
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أما املقصد التبعي الكلي للمال فيمكن إجماله يف توفير وتلبية حاجيات الكفاية
لإلنسان ،وذلك لتأمني قدرته على اإلعمار ضمن إطار العبودية العامة ،ويف
مقدمتها القدرة العلمية .وحني تدار أموال الوقف ضمن سياج مزاوجة القصد
األصلي والتبعي ،ويف سياق القصدين الكبيرين من خلق الكون واإلنسان ،يكون نظام
((()
الوقف وسيلة إلنتاج مادة احلياة ،ومدخال إلعمار الدنيا واآلخرة.

املبحث الثاني :وقف البحث العلمي ما بني املاضي واحلاضر
سيتطرق املبحث الى تبيان دور الوقف يف العلوم والتعلم بشكل عام ،وتبيان دوره
يف البحث العلمي عبر احلضارة اإلسالمية ،وذلك يف املطلب األول ،ومن ثم الى
التجربة الغربية يف املجال نفسه ،وذلك عبر املطلب الثاني.

املطلب األول :الوقف والبحث العلمي عبر تأريخ احلضارة اإلسالمية
إن املتتبع لتأريخ الوقف يتيقن وبشكل ملحوظ دوره يف نشر العلم تعلماً وتعليماً
وبحثاً ،بل كان الوقف واحدا من أسباب اإلجنازات العلمية واحلضارية التي شهدها
العالم اإلسالمي يف عصره الوسيط((() ،جاء ذلك عن طريق مرافق التعليم والعلم
التي كانت تغذى عن طريق الوقف اخليري ،وسيتم تبيان أهم هذه املرافق:
( )(4عبد الوهاب اأبو �سليمان ،الوقف مفهومه ومقا�سده ،ندوة املكتبات الوقفية ،املدينة املنورة� ،ص14(0( ،(0هـ)
( )(5حمماد بن حممد رفيع ،املدخل املقا�سدي يف اإحياء الوقف العلمي املعا�سر ،م�سدر �سبق ذكره� ،ص9 ،8
( )(6عبد امللك احمد ال�سيد،الوقف الإ�سالمي والدور الذي لعبه يف النمو الجتماعي ،((7:املوؤمتر الدويل الثاين لالقت�ساد الإ�سالمي باإ�سالم اآباد(،
1405ه)
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واإلستفادة منها مدة طويلة ،وذلك بإستمرار (النفع العائد من املال احملبس فاألجر
والثواب مستمر للواقف حياً أو ميتاً ،والنفع مستمر للموقوف عليه ،واالنتفاع منه
متجدد على مدى األزمنة)((() ،كما أن يف الوقف حماية للمال من التصرف السيء
فيه كاإلسراف وصرفه يف غير ما وضع له .وال يتحقق هذا املقصد مالم تراع
املتطلبات اإلقتصادية يف حفظ األموال وتنميتها ،ويراعى اإلنتفاع يف تلبية احلاجات
الضرورية ،التي أصبح العلم يف مقدمتها.
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أوال :املساجد:
لم يقتصر دور املساجد على اجلانب التعبدي ،بل كانت مركز إشعاع علمي ،حتى إن
حلقات العلم يف بعض املساجد كاملسجد النبوي مثال ،كانت تنتظم يف كل فسطاط
فيه ،يعلِّم فيها كبار العلماء كأنس بن مالك ،وما مقولته املشهورة((() :لقد أدركت
سبعني ممن يحدث :قال فالن قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) عند هذه
األساطني ،وأشار إلى مسجد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ،إال دليل واضح
على كثرة العلماء واملعلمني يف هذا املسجد.
مييز الباحثون عادة بني مصطلح املسجد ،واملسجد اجلامع ،فالثاني أوسع من حيث
املساحة وبالتالي الستيعابه لعدد املصلني ،وتلقى فيه الدروس واحملاضرات .ولقد
بلغ التقدم العلمي يف بعض املساجد(اجلامع) أنها أصبحت جامعات كجامع قرطبة
واجلامع األزهر وجامع القرويني وجامع الزيتونة وكانت األوقاف اخليرية هي التي
تشكل املورد املالي لهذه املساجد ،وهناك بعض املدارس والكتاتيب التي كانت تلحق
باملساجد ويتم متويلها بأموال الوقف ،فيذكر ابن حوقل يف مدينة صقلية وحدها
((()
ثالثمائة ُكتّاب ،وأن ال ُكتّاب الواحد يتسع للمئات ،أو األلوف من الطلبة.
ثانيا :املدارس:
اتسع نشاط األوقاف عبر تأريخ احلضارة اإلسالمية يف عملية التعليم وبناء املدارس
وتوفير املدرسني ،ولم يقتصر دوره على ذلك بل تعداه الى مراعاة احتياجات الطالب
من كتب وحبر وورق بل وأرزاق ولباس ،يحدثنا التاريخ أن أبا صالح أحمد بن عبد
امللك املؤذن النيسابوري كان يقوم برعاية الودائع من كتب احلديث ،وكان يقوم
بصيانتها ،ويتعهد بحفظها ،كما يتولى أوقاف احملدثني من احلبر والكاغد وغير
ذلك ،ويقوم بتفريقها عليهم وإيصالها إليهم((().
مثال نسوقه إلظهار ضخامة بعض األوقاف املوقوفة على املدارس فهو
أما خير ٍ
وقفية املدرسة املستنصرية التي تكامل بناؤها سنة ٦3١هـ بأمر من اخلليفة
( )(7ابو عمر يو�سف بن عبدالله ابن عبد الرب ،التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد ،باب ذكر عيون من اأخبار مالك رحمه الله وذكر ف�سل موطئه،
حتقيق م�سطفى بن احمد البدري وحممد عبد الكبري البكري1387( 67 /1،هـ 1967/م)
( )(8امل�سالك واملمالك� ،ص  1(6وعبارته ال�سحيحة « :والغالب على البلد املعلمون واملكاتب ،وبالبلد ما يقارب من ثالثمائة معلم» .نقال عن عبد امللك احمد
ال�سيد،الوقف الإ�سالمي والدور الذي لعبه يف النمو الجتماعي ،م�سدر �سبق ذكره
( )(9ياقوت احلموي ،معجم الأدباء ،اإر�ساد الأريب اإىل معرفة الأديب ،حتقيق اح�سان عبا�ص ،دار الغريب الإ�سالمي)1993( ((5-((4/3 ،
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ثالثا :املستشفيات (البيمارستانات):
عني والة األمور من اخللفاء والسالطني وامللوك واألمراء بنشر الطب وثقافته،
بترجمة ما خلفته األمم السابقة من هذا الفن ،أو بتأسيس املستشفيات واملعاهد
الطبية لتخريج األطباء ولعالج الناس ،ووقفوا على إنشائها أوقافاً كثيرة ال تقل
عن أوقافهم على املدارس ،وقد عرف التعليم اإلسالمي نوعني من الكليات الطبية
((()
هما:
 -1البيمارستانات:
البيمارستان يف املصطلح اإلسالمي هو املستشفى يف لغتنا اليوم ،وتعتبر
البيمارستانات اإلسالمية مبثابة الكليات الطبية العملية احلديثة ( اإلكلينيكية)،
فقد أدرك املسلمون مدى ما متتاز به هذه البيمارستانات من صالحية لتعليم
الطب حيث احلاالت املرضية ماثلة أمام أعني املتعلمني واألدوية والعالجات قريبة
متوافرة ،واتخذوا منها إلى جانب قيامها مبعاجلة املرضى كليات طب أدت لهذا
ً ((()
العلم أجل اخلدمات ،وإن لها على اإلنسانية والعلوم الطبية احلديثة فض ً
ال كبيرا.
 -2املدارس الطبية واملعاهد:
ظلت دراسة الطب محصورة بني املساجد والدروس اخلاصة «حتى ظهرت حركة
املدارس ،وكان لها صداها يف تطور تدريس الطب ،فظهرت يف امليدان مدارس طبية
على نظام املدارس الفقهية واحلديثية ،..وكان منشأ هذا النوع من املدارس الطبية
بالد الشام ،وال نكاد جند لها وجوداً خارج الديار الشامية» )(((.وحسبنا أن النعيمي
( )30انظر/ناجي معروف ،تاريخ علماء امل�ستن�سرية ،بغداد)1965( 404 -403/( ،
( )31حممد عبد الرحيم غنيمة ،تاريخ اجلامعات الإ�سالمية الكربى ،دار الطباعة املغربية�،ص )1953(،118
(( )3امل�سدر نف�سه
( )33حممد عبد الرحيم غنيمة ،تاريخ اجلامعات الإ�سالمية الكربى ،م�سدر �سبق ذكره� ،ص.1(6
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املستنصر باهلل إذ يذكر هالل معروف خبراً عن هذه الوقفية ،يقول))(1(:قلت :ثم
رأيت نسخة كتاب وقفها يف خمسة كراريس ،والوقف عليها عدة رباع ،وحوانيت
إلي .وال
ببغداد ،وعدة قرى كبار وصغار ما قيمته تسعمائة ألف دينار فيما يخال ّ
أعلم وقفاً يف الدنيا يقارب وقفها أصال سوى أوقاف جامع دمشق ،وقد يكون وقفها
أوسع).
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قد خصص فصال يف كتابة «الدارس» للحديث عن مدارس الطب بها ،ولعل أهم
((()
مدرسة طبية نظرية عرفتها بالد الشام هي :املدرسة الدخوارية بدمشق.
رابع ًا :املكتبات:
انتشرت املكتبات املوقوفة يف العالم اإلسالمي انتشاراً لم يُ َر مثله من قب ُل ،فال
تكاد جتد مسجداً ،أو مدرسة ،أو مستشفى ،أو داراً من دور العلم إال موقوفاً عليها
من الكتب ما هو ضروري ،ألن الواقف كان يدرك أن كل هذه املؤسسات العلمية أو
البحثية ال ميكن أن تؤدي عملها بالشكل املطلوب إال بوجود الكتاب ،وهناك مكتبات
خاصة مستقلة ال ترتبط بأي مؤسسة تعليمية وإمنا تشبه املكتبات العامة يف يومنا
هذا ،ولع ّل مرد ذلك إلى شرط الواقف ،أو اجتهاد ناظر هذا الوقف «فمن الناس
من يوقف كتبه على املسلمني عامة دون تعيني فتوضع كتبه يف خزانة اجلامع ،ومنهم
من يخصص فيقول :أوقفتها على املكان الفالني ،أو بالبلدة الفالنية… الخ ،ومنهم
من يترك استعمالها حراًّ على حني يضع آخرون شروطاً الستعمالها وإعادتها كما
فعل القاضي ابن حيان الذي منع إعارة كتبه خارج املبنى ،وبعضهم وقف كتبه على
((()
أهل العلم كما فعل ابن اخلشاب».
أما انتشار خزائن الكتب املوقوفة فيرى الدكتور يحيى ساعاتي أن القرن الرابع
الهجري هو البداية الظاهرة لهذا االنتشار لدرجة أننا «قلما جند مدينة تخلو من
((()
كتب موقوفة».
ولع ّل أهم ما مييز هذه املكتبات أنها ليست دوراً للقراءة فقط ،وإمنا هي  -أو
بعضها -مجالس علم ومناظرة وبحث ومحاضرة.
ول َّعل دار العلم املوصلية خير برهان على هذا االدعاء ،فقد أسسها أبو القاسم
جعفر بن محمد املوصلي الفقيه الشافعي املتوفى سنة 3٢3هـ داراً للعلم يف بلده،
وجعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم ،وقفاً على كل طالب للعلم ،ال مينع أحداً
من دخولها ،وإذا جاءه غريب يطلب األدب وكان معسراً أعطاه َو َرقاً َو َو ِرقاً ،وكان ابن
حمدان يجلس فيها ،ويجتمع إليه الناس باإلضافة إلى تسييرها فيملي عليهم من
( )34خمطوط الدار�ص باأخبار املدار�ص نقال عن اأحمد عي�سى يف كتابه تاريخ البيمار�ستانات� ،ص.41 ،40
( )35ياقوت احلموي ،معجم الأدباء ،م�سدر �سبق ذكره� ،ص40
( )36يحيى حممود �ساعاتي ،الوقف وبنية املكتبة العربية ا�ستبطان للموروث الثقايف ،مركز امللك في�سل للدرا�سات والن�سر� ،ص1416(33ه1996/م)
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شعره وشعر غيره ،ثم ميلي حكايات مستطابة ،وطرفاً من الفقه ،وما يتعلق به.
ومن هذه النصوص نستنتج أن هذه املكتبات املوقوفة لم تكن مجرد مكتبة للقراءة
بل كانت مراكز للتعليم وللبحث العلمي وللمناظرة وأحيانا للترجمة كما هو احلال يف
«بيت احلكمة» الذي أنشئ يف بغداد الذي وصفه محمد غنيمة بأنه «مجمع علمي
للترجمة والبحث»((().
((()

( )37ياقوت احلموي ،معجم الأدباء ،م�سدر �سبق ذكره.19(/7 ،
( )38حممد عبد الرحيم غنيمة ،تاريخ اجلامعات الإ�سالمية الكربى ،م�سدر �سبق ذكره� ،ص61
( )39ا�سامة عبد املجيد العاين ،اإحياء دور الوقف لتحقيق التنمية� ،سل�سلة كتاب الأمة ،مركز الدرا�سات والبحوث ،قطر ،العدد� ،،135ص(،173-17
(املحرم1431هـ)
( )40د�ستور الأدوية
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خامسا :البحث العلمي:
لقد كان للوقف اإلسالمي الذي خصص وأنفق على النشاطات التعليمية الطبية
والعلمية أثره الواضح على تقدم البحث العلمي يف الكيمياء والصيدلة ،وكانت
كليات الطب واملستشفيات التعليمية هي املختبرات العلمية لتطور ولتطوير علم
األقرباذين( ،)(1وعلم النبات وعلم الصيدلة .وكانت هذه املستشفيات التي اعتمدت
على األموال املوقوفة سبباً يف حتقيق اإلجنازات الرئيسية يف الفروع املتصلة بعلم
الكيمياء واألدوية .ونتيجة ما انفتح من أبواب اإليقاف على البحث العلمي خاصة من
قبل من كان يدخل هذه املستشفيات ويخرج منها بعد ذلك معافى بفضل اهلل ومنه.
لذا فان القادرين واملؤسرين منهم وعرفاناً منهم لفضل اهلل تعالى عليهم ،وتقديراً
منهم للجهود املبذولة من قبل طلبة وأساتذة هذه املستشفيات ،وملا يشاهدونه من
وافر العناية والرعاية والتطبيب الذي كانوا يالقونه فيها أخذوا يحبسون الكثير من
أموالهم على هذه املستشفيات التعليمية.
وقد خصصت أوقاف مقررة لإلنفاق على تأليف الكتب يف الصيدلة والطب،
واستطاع األساتذة أن يكملوا كتبهم بسبب هذا التعضيد العلمي من هذه األموال
املوقوفة .ومن أمثلة ذلك (كتاب البيمارستانات) لزاهد العلماء الفارقي عميد
أحد املستشفيات يف القرن اخلامس الهجري وكتاب (مقالة أمينية يف األدوية
البيمارستانية) البن التلميذ ،والدستور البيمارستاني تأليف ابن أبي عببان ،وكتاب
(صفات البيمارستان) للرازي يف العلوم الطبية.
وقام مشاهير األطباء بتأليف أهم املؤلفات الطبية التي تعد فخراً للتراث العربي
((()
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واإلسالمي ولتأثيره يف احلضارة اإلنسانية جمعاء ،فمث ً
ال إن كتاب الكليات يف الطب
البن رشد عندما ابتدأ الغرب يستيقظ أنشأوا له أول معهد دراسي علمي يف جنوبي
إيطاليا ،وهو أول معهد يف أوروبا كلها ،قد مت إنشاؤه على نسق املدارس العربية،
فترجم هذا املعهد كتاب الكليات يف الطب إلى الالتينية حتت عنوان ()Colliget
فأصبح هو الكتاب الرئيسي لتدريس الطب يف أوروبا ،إذ إن الطب هو أول دراسة
عليا اقتبسها الغرب من العرب واصبح مفهوم ( )Colligetيطلق على مركز الدراسة
هذا ،كما أطلق على الدراسة نفسها التي تطورت أخيراً إلى مفهوم ( )Collegeوهذا
االصطالح ما هو إال حتوير السم كتاب الكليات البن رشد.
ولعل من أبرز ما ساهمت به األوقاف ،هو تسهيل الترابط العلمي بني املراكز
الثقافية للعالم اإلسالمي ،وتنشيط حركة األخذ والعطاء بينها .وتؤكد العديد من
الدراسات متانة التفاعل العلمي بني مشرق العالم اإلسالمي ومغربه خالل املدة
((()
املمتدة بني القرنني اخلامس عشر والعشرين.

املطلب الثاني :الوقف على البحث العلمي يف العالم الغربي
أوضح املطلب السابق درجة إزدهار دور الوقف يف دعم احلركة العلمية عبر ماضي
حضارتنا اإلسالمية ،إال أن هذا الدور أصبح محدودا يف واقعنا املعاصر ،يف الوقت
الذي قطع فيه العالم الغربي عموما والواليات املتحدة على وجه اخلصوص اشواطا
كبيرة من التقدم واالستغالل األمثل لألمانات الوقفية والقطاع اخليري.
تشير العديد من الدالئل أن استفادة األوروبيني من اإلبداعات التي وصلت اليها
احلضارة اإلسالمية لم تنحصر يف العلوم التطبيقية بل وكذلك كانت يف مستوى
القوانني وفقه املعامالت .وليس أدل على ذلك من استفادة األوروبيني من نظام
الوقف إبان تواجدهم يف ديار اإلسالم منذ القرن العاشر امليالدي وبالتحديد اثناء
((()
احلروب الصليبية.
( )41حماه الله ولد ال�سامل ،حوار املركز والأطــراف يف الثقافة العربية ،بالد �سنقيط يف الذاكرة العربية العاملية ،دائرة الثقافة والإعــالم ،ال�سارقة،
المارات العربية املتحدة ،)(004(،نقال عن طارق عبدالله� ،سوابط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة� ،ص 109
(( )4طارق عبدالله ،هارفارد واأخواتها :دللت الوقف التعليمي يف الوليات املتحدة الأمريكية ،جملة اأوقاف ،ال�سنة احلادية ع�سرة ،العدد�،(0ص ،( ،47جمادى الأوىل(143هـ ،مايو(011م)
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تنوعت مصادر التبرع والهبات يف الواليات املتحدة وبحسب اآلتي - :األفراد (%٧٢
من املجموع) .الشركات ()%٥؛ مؤسسات النفع العام ()% ١٥؛ والوصايا والتركات
( .)%٨وتراوح مقدار املنحة مابني  ٢٠٠مليون دوالر(غالبية املنح) ،الى أكثر من ٥٠٠
مليون دوالر (القليل منها) ،وقد بلغت واحدة من هذه املنح الى ما يقارب من  ٢مليار
((()
دوالر ،يف عام .٢٠١4

توزعت املنح والعطايا على تسع فئات مختلفة من اجلمعيات اخليرية .وقد منت
عام  ٢٠١4مقارنة بالعام املاضي ،وكاآلتي( :الدينية بنسبة  ،% ٢,٥التعليم ارتفع الى
 ،% 4,٩اخلدمات اإلنسانية بنسبة  ،% 3,٦الصحية بنسبة  ،% ٥,٥فنون  /ثقافة/
العلوم اإلنسانية  ،%٩,٢للبيئة  /احليوانات  ،%٧النفع االجتماعي بنسبة ،%٥,١
مؤسسات النفع العام  ،% ١,٨الشؤون الدولية إنخفضت مبقدار  ،%٢باإلضافة إلى
ما سبق فقد ذهب إلى األفراد  ،% ٢من خالل التبرعات العينية من األدوية عن
طريق برامج املساعدة للمرضى) )(((.وال تزال مقدار املنح والهبات املمنوحة الى
قطاع التعليم قوية ،سيما يف التعليم العالي ،والتي توجهت نحو دعم البحوث الطبية
((()
يف اجلامعات.
وإذا ما نظرنا إلى مصادر التمويل التي تعتمد عليها املؤسسات اجلامعية يف العالم
املتقدم لالرتقاء باإلنتاج املعريف ،تبني أنها تعتمد أساسا على القطاع اخلاص
والقطاع التبرعي بينما ال يزال القطاع العام يف العالم العربي هو املصدر األساسي
يف عملية متويل البحث العلمي وبنسبة تصل إلى  %٩٧يف حني ال تتجاوز هذه النسبة
)(43) See more at: http://www.philanthropy.iupui.edu/news/article/giving-usa #sthash.oUUL7bzd.dpuf (2015
(44) IBID
(45) IBID
(46) IBID
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وقد أورد تقرير الهبات األمريكي لعام  ،٢٠١٥بأن التعايف يف اإلقتصاد األمريكي أدى
الى منو منح القطاع اخليري عام  ٢٠١4مبقدار  %٧باألسعار اجلارية ومبقدار %٥,4
باألسعار املعدلة مقارنة بالعام السابق .إذ قدم األمريكيون ما يقدر بـ  3٥٨,3٨بليون
دوالر أمريكي للجمعيات اخليرية يف عام  .٢٠١4ويعد عام ٢٠١4العام اخلامس
على التوالي الذي يشهد زيادة يف إرتفاع مقدار الهبات مبتوسط زيادة سنوية %٥,٥
((()
باألسعار اجلارية للدوالر و(%4,3عند تعديل معدل التضخم).

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

 %٢٠يف اليابان مثال و %3٠يف الواليات املتحدة.

((()

جدول ()1
مقارنة بني الدعم الفيدرالي والهبات املقدمة للبحث األكادميي يف اجلامعات
((()
األمريكية وبحسب التخصصات ()%

حقل األختصاص

الدعم الفيدرالي
عام ()٢٠٠٨

علوم احلياة

٢٦

الهبات التي تتجاوز قيمتها
العشرة ماليني دوالر امريكي
واملمنوحة للجامعات األمريكية
كمتوسط للمدة()٢٠١١ -٢٠٠٥

١4

4

٥

٨

العلوم الفيزيائية
والرياضيات وعلوم
احلاسبات
العلوم اإلجتماعية

الهندسة والهندسة
املعمارية
الطاقة والبيئة
الطبية

األساسية
املتعدية

١٥

١٥

١٢

٦

4

3٥

٥٧
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٢٧

٧3

٥٦

( - )47اأظهر ا�ستطالع لأكرب ال�سركات العاملية اأن هذه الأخرية اأنفقت ( 49بليون دولر عام  (007على البحث والتطوير ،تقرير املعرفة العربي ،مرجع
�سابق� ،ص  169و.174بينما بلغ ما اأنفقته ال�سركات الإ�سرائيلية �سنة  (005من جمموع الإنفاق املحلي اخلام على البحث والتطوير Source: .%75.4
.institut de statistique de l’UNESCOنقال عن فتيحة ملعا�سي،الوقف ومتويل التنمية الب�سرية على �سوء التجربتني الإ�سالمية والغربيةhttp:// ،
 ،/iefpedia.com/arabامللتقى الدويل الثاين حول املالية الإ�سالمية املقام يف �سفاق�ص /تون�ص)(015/6/1( ،(013/6/(9-(7،

(48) Fiona E. Murray ,Evaluating the Role of Science Philanthropy in American Research Universities, NBER Working
(paper No.18146, Http://www.nber.org/papers/w18146,Tab.3,p.33،) June2012
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وهذه األرقام تعد متواضعة أمام قيمة وقفيات وأصول اجلامعات األمريكية ،فقيمة
وقفيات جامعة هارفرد التي تعد األعلى بني اجلامعات األمريكية بلغت  34,٦مليار
دوالر ،تأتي بعدها يف الترتيب قيمة أصول جامعة ييل  Yaleالتي بلغت  ٢٢,٥مليار
دوالر ثم جامعة ستانفورد بأصول بلغت قيمتها  ١٧,٢مليار دوالر ،تليها جامعتا
برنستون وتكساس اللتان جتاوزت قيمة أصولهما  ١٥,٦مليار دوالر ،وأخيرا معهد
ماساتشوستس التقني  MITالذي بلغت قيمة أصوله  ٩,٩مليار دوالر ،وذلك بحسب
()(1
بيانات .٢٠٠٧
ألقت األزمة املالية بظاللها على تراجع قيمة األوقاف اململوكة .فقد بلغت القيمة
السوقية لألموال الوقفية يف نهاية السنة املالية  ،٢٠١٢للكليات واجلامعات
األمريكية 4٢٥مليار دوالر امريكي ،مما يعكس زيادة قدرها  %١مقارنة مع بداية
السنة املالية نفسها ،عندما كانت قيمة األوقاف  4٢١مليار دوالر أمريكي .وبلغت
قيمة األوقاف لـ ١٢٠من الكليات واجلامعات األمريكية التي لديها أكبر األوقاف
 3١٦مليار دوالر أو نحو ثالثة أرباع من االجمالي الوطني يف نهاية السنة املالية
 .٢٠١٢وقد استحوذت جامعة هارفارد ( 3١مليار دوالر) ،جامعة ييل ( ١٩مليار
دوالر) ،جامعة برينستون ( ١٧مليار دوالر) ،وجامعة تكساس ( ١٧مليار دوالر)،
((()
وجامعة ستانفورد ( ١٧مليار دوالر).
( )49عبد الوهاب ال�سعدون ،هل يتم توظيف «الــوقــف» لالرتقاء ب ـاإداء اجلامعات الوطنية؟ جريدة القت�سادية الثنني  10/04/1430هـ املوافق
( 06/04/(009م ) 80609/https://news.ksu.edu.sa/ar/node
(50) U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. Digest of Education Statistics, 2008Web:nces.
ed.gov. (2009).
(51) U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. Digest of Education Statistics, 2013 (NCES 011-2015), Chapter 3.2015
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ويتضح من اجلدول ( )١أن اإلنفاق اخليري على البحث العلمي اجلامعي يف
الواليات املتحدة يوازي اإلنفاق الفيدرالي ،إذ ان إستعراض الهبات فقط (دون
املنح ،ودون التي تقل عن  ١٠ماليني دوالر أمريكي) ،تبني بأن الهبات قد فاقت
اإلنفاق الفيدرالي يف مجال البحث يف العلوم االجتماعية والطبية .وفاقت الهدايا
املمنوحة للدعم الفيدرالي يف مجال البحوث املتعدية.
لقد متكنّت اجلامعات الغربية مبوجب هذه الهبات من إمتالك وقفيات ضخمة.
فعلى سبيل املثال تبلغ قيمة وقفيات جامعة كامبردج البريطانية يف الوقت احلاضر
نحو  ٧,٩مليار دوالر ،فيما تبلغ قيمة أصول غرميتها جامعة أكسفورد نحو ٥,٧
((()
مليار دوالر.

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

وعلى مستوى الشرق األوسط يبرز الكيان الصهيوني كأحد أهم الدول التي متلك
جامعاتها أوقاف وأصول أغلبها جاءت كهبات من اجلالية اليهودية يف أمريكا
الشمالية من خالل جمعيات نفع عام مسجلة يف تلك الدول أبرزها :جمعية أصدقاء
اجلامعة العبرية األمريكان ،وجمعية أصدقاء جامعة تل أبيب األمريكان ،وجمعية
أصدقاء اجلامعة العبرية الكنديني .وتنشط تلك اجلمعيات يف جمع الهبات واملنح
واألوقاف لتلك اجلامعات من خالل أنشطة تنظمها سنويا ،فعلى سبيل املثال بلغت
قيمة الهبات التي جمعتها جمعية أصدقاء اجلامعة العبرية يف عام  ٢٠٠٠أكثر بقليل
((()
من  ٦٠٠مليون دوالر زادت لتصل يف الوقت احلاضر إلى نحو مليار دوالر.
تظهر البيانات املعروضة يف اجلدول ( )٢املبالغ الضخمة التي أنفقتها الوقفيات
واجلمعيات اخليرية األمريكية ،والتي ساهمت يف دعم البحث العلمي وألفضل
اجلامعات األمريكية .إذ أنفقت املؤسسات اخليرية والوقفية مبالغ بلغت مليارات
الدوالرات األمريكية على البحث العلمي خالل املدة .٢٠١١-٢٠٠3

(( )5امل�سدر نف�سه
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جدول()2
أفضل عشر مؤسسات خيرية ووقفية ساهمت يف دعم البحث اجلامعي ألفضل ٥٠
جامعة أمريكية:
((()

ألفضل  50جامعة

حقل اإلهتمام

(مباليني الدوالرات األمريكية)
Bill & Melinda Gates
Foundation

1,529,707,386

متعدية  -علوم احلياة

The Robert Wood
Johnson Foundation

555,068,171

متعدية  -الصحة العامة

527,574,253

متعدية  -الرعاية
الصحية ،البيئة ،التربوية

The Duke Endowment

The Andrew W. Mellon
Foundation
Lilly Endowment Inc.

380,906,505

أخرى  -الفنون

361,008,584

األساسية -علوم احلياة

The William and Flora
Hewlett Foundation

280,369,859

The Annenberg
Foundation

250,313,519

W.M.Keck Foundation

Gordon and Betty Moore
Foundation
The David & Lucile
Packard Foundation

240,523,977

217,549,545

200,010,378

متعدية -الطاقة والبيئة،
التعليم ،الفنون
أخرى  -الصحافة،
االتصاالت ،الفنون

متعدية  -الطبية ،البيئة،
العلوم األساسية
متعدية  -البيئة والعلوم
األساسية
متعدية  -الصيانة،
الصحة اإلجنابية

(53) Fiona E. Murray ,Evaluating the Role of Science Philanthropy in American Research Universities, NBER Working
paper No.18146, ,Http://www.nber.org/papers/w18146,Tab.2,p.32, June2012.
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املؤسسة

مجموع املبالغ املمنوحة
خالل املدة 2011-2003
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املبحث الثالث :الصيغ اإلستثمارية للوقف ودورها التمويلي
بني املبحث السابق الدور التأريخي الذي اضطلع به الوقف طوال إزدهار احلضارة
اإلسالمية يف دعمه للعلم والعملية التعليمية بشكل عام ،ودوره يف دعم البحث العلمي
واإلنفاق عليه .كما تبني دور القطاع اخليري عموما واألوقاف على وجه اخلصوص
يف دعم البحث العلمي يف العالم الغربي يف وقتنا احلاضر ،ومتتع اجلامعات التي
حظيت بالتسلسالت األول عامليا بكبرى الوقفيات أيضا ،حتى ميكننا أن نصل بإن
موقع القدم العلمي لتلك اجلامعة يتناسب طرديا مع حجم الوقفيات املتاحة لها.
وفر الوقف عبر تأريخ احلضارة اإلسالمية احلماية الشاملة لعلماء األمة بإيجاد
نظام تأمني علمي يسخر جزءا من ثروة الوقف لكي ميارس العلماء اختصاصاتهم
واجتهادهم بعيدا عن كل الضغوط السياسية واإلقتصادية .لقد حرر الوقف العلماء
من املكان ،ومكنهم من اإلنتقال يف أرجاء العالم اإلسالمي ليمارسوا وظائفهم يف
التعليم والتأليف ،حتى إن الكثيرين منهم ولدوا يف بلد ،وتعلموا يف آخر ،وعلموا يف
((()
ثالث ،وألفوا يف رابع ،وقد يتوافهم اهلل يف بلد آخر.
ويف وقتنا احلاضر ،قدمت هارفارد مثاال جيدا على إدراج الوقف يف االسترتيجيات
التمويلية للجامعات األمريكية مبا فيها احلكومية .حيث طرحت هذه اجلامعة
استراتيجيتها بكل وضوح وشفافية مستفيدة يف ذلك مبا تتيحه القوانني األمريكية
من إعفاءات ضريبية وطرق إقتصادية متعددة لدفع حماس املتبرعني للدخول يف
أحد البرامج املتعددة التي تقدمها اجلامعة .ومن ناحية أخرى ،تتالزم استراتيجيات
الدعوة لإليقاف عند اجلامعات مع سياسات إستثمارية تشرف عليها إدارات
إقتصادية متخصصة .فعلى سبيل املثال عهدت هارفارد هذه املسؤولية الى The
 Harvard Management Companyالتي تعمل بشكل مستقل ،وتتحدد مهامها يف
اإلستثمار األمثل لألعيان الوقفية مع احملافظة على قيمة األصول .ويف مجال
الدعوة للوقف ،تقدم اجلامعة برامج متنوعة للجمهور الواسع للتبرع معتمدة على
اإلبتكار ،واإلبداع ،واإلستجابة إلحتياجات املتبرعني ،وتسهيل طرق التبرع الى حد
((()
كبير األمر الذي حقق لهارفارد جناحات كبيرة يف هذا املستوى.
( )54طارق عبدالله� ،سوابط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة ،اعمال منتدى ق�سايا الوقف الفقهية الرابع  5-3ربيع الثاين1430هـ املوافق -3/30
(009/4/1م ،الأمانة العامة لالأوقاف ،الكويت� ،ص )(011( ،109
( )55طارق عبدالله ،هارفارد واخواتها ،مرجع �سابق� ،ص58
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املطلب األول :الوقف املؤقت ودوره يف دعم اللبحث العلمي
سبق وان أشير الى مشروعية الوقف املؤقت ،اال أن هناك امورا يجب مراعاتها اذا
ما اريد استخدام الوقف كشكل من اشكال التمويل ،ويزداد االمر خطورة اذا ما
تعاملنا مع الوقف املؤقت ،اذ ان حتديد الوقف مبدة محددة ،يحتم ان يكون التسديد
((()
متقنا وعملية االقراض مدروسة بشكل دقيق .لذا ينبغي مراعاة االمور االتية:
 .١أساس املشروعية ،ويقصد بذلك يف أن تكون أموال الوقف مطابقة ألحكام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية والتي تعتبر املرجعية األولى يف هذا النشاط.
 .٢أن يهدف التمويل إلى حتقيق النفع األكبر للجهات املوقوف عليهم والسيما
مراكز البحث العلمي.
 .3يجب ترتيب املشروعات البحثية املراد متويلها من أموال الوقف وفقا لسلسة
األولويات اإلسالمية ،الضروريات فاحلاجيات فالتحسينات.
 .4توثيق العقود.
 .٥أن يكون التمويل مأمونا غير محفوف باملخاطر حفاظا على أموال الوقف
من الضياع ،وال يقصد بذلك انتفاء املخاطرة بدرجة قطعية ،ولكن املقصود
أال تكون املخاطر عالية.
املتابعة واملراقبة وتقومي األداء من املسؤول عن التمويل بالوقف سواء كان ناظر ،أو
مديراً ،أو مؤسسة ،أو هيئة ،أو أي صفة أخرى.
( )56ا�سامة عبد املجيد العاين� ،سناديق الوقف ال�ستثمارية ،مرجع �سابق� ،ص((7-((5
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تراث املاضي اإلسالمي وجتربة احلاضر العاملي ميكن أن تولد أفكارا لإلرتقاء
بالوقف العلمي وإعادة الدور الفاعل له يف مجتمعنا اإلسالمي ،وقد حاولت العديد
من البحوث العلمية إقتراح أساليب مختلفة للنهوض بالوقف وتنمية إستثماراته،
ذكر قسم منها عند إستعراض الدراسات السابقة .-وإنسجاما مع هدف البحث
سيحاول الباحث إقتراح آليتني ميكن أن تسهما يف النهوض بالوقف العلمي وتفعيل
دوره للنهوض بالبحث العلمي هما (آلية الوقف املؤقت ،وتأسيس حاضنات األعمال).
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مشموالت الوقف املؤقت يف متويل البحث العلمي:
تبني لنا مما سبق جواز الوقف املؤقت ،ويدل ذلك على ان مشموالت الوقف املؤقت
هي نفسها يف الوقف املؤبد ،مما يعني ان انواع الوقف املؤقت تتنوع مابني الثابت
واملنقول ،االمر الذي يوفر املرونة الالزمة للواقف ومن ثم للجهات املوقوف عليها
وكما سيتبني الحقا.
 -1وقف العقار :
يقصد بالعقار على رأي املالكية ،االرض وما اتصل بها من بناء ،او شجر ،وبذلك كانوا
اوسع من غيرهم الذين حصروا العقار باالرض .ميكن أن يقف صاحب العقارات
عقاره مدة من الزمن ،ثم تعود إليه بعد إنقضاء مدة وقفها ،ليتصرف فيها بالبيع
إن إشترط لنفسه ذلك احلق ،أو تورث عنه .ويكون وقف العقار اما عن وقف اصل
العقار ملدة زمنية محددة ،أو عن طريق وقف ريع العقار ملدة زمنية محددة ايضا.
اما فيما يخص وقف اصل العقار ملدة محددة ،فله وجوه عدة ،كأن يقف الواقف
عمارته ،داره ،ارضه ،بستانه ،الخ .الى جهة بحثية ،حينها تتولى جهة التمويل
مبعرفتها التعامل مع هذا العقار ومتنحه الى املستفيدين حسب خبرتها وتعليماتها.
او تقوم املؤسسة البحثية باستغالل العقار كمركز بحثي.
اما وقف االراضي الصاحلة للزراعة وغيرها ،فيتصور وقفها يف وجوه منها)(((:وقفها
على جامعة متخصة لزراعتها خالل دورة ،او اكثر من الدورات الزراعية .أو وقف
هذه االراضي القامة بعض املشروعات النافعة عليها بصفة مؤقتة .أو باستغالل
االراضي لالستفادة من ريعها يف متويل اجلامعة او املركز البحثي .أو وهو ما سبق
وذكرته -الباحث -منحها ملؤسسة متخصصة تتولى االستفادة من االرض حسب
خبرتها ويكون ريعها للبحث العلمي.
 -٢وقف املنافع:
جتري على املنافع عقود التبرعات كالوقف والعارية وغيرها((() ،وتعرف املنافع
بأنها كل ما يجنى من املال ماديا ،أو معنويا ،عينا أو منفعة ،وقد جاء تعريفها يف
( )57ماجدة حممود الهزاع ،الوقف املوؤقت بحث فقهي مقارن ،بحث مقدم اىل املوؤمتر الثاين للوقف عن ( ال�سيغ التنموية والروؤى امل�ستقبلية للوقف)
جامعة ام القرى ،مكة املكرمة� ،،ص �( ،(1سوال14(7هـ/دي�سمرب )(006
( )58عطية ال�سيد ال�سيد فيا�ص ،وقف املنافع يف الفقه الإ�سالمي ،اأبحاث املوؤمتر الثاين لالأوقاف ،جامعة اأم القرى ،مكة املكرمة� ،ص �،( ،14سوال
14(7هـ/دي�سمرب )(006
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 -3وقف النقود:
يرى الباحث جواز وقف النقود وأشباهها ويرجع السبب يف اختيار هذا القول إلى
اآلتي((() :
 .١الظاهر ان املذاهب تتفق على القول باجلواز اذا لم يكن الوقف متوجها الى
ذات الدراهم والدنانير لتكون موقفة باعيانها.
 .٢ان وقف النقود يتحقق به غرض الواقف ومصلحة املوقوف عليها ،ومقصود
الشارع ،أما غرض الواقف فهو مقصد القربة ،واما مصلحة املوقوف عليه
فهو عود املنفعة عليه باالستقراض ،أو باالستفادة من الربح يف حال استثمار
النقود املوقوفة باملضاربة او غيرها ،واما مقصود الشارع فيتحقق هذين
الغرضني مع بقاء األصل((().
 .3ولئن كان عند الفقهاء القدامى نوع عذر يف ترددهم يف صحه وقف النقود،
( )59علي حيدر ،درر احلكام يف �سرح جملة الحكام ،115/1 ،دار اجليل
( )60يو�سف ابراهيم يو�سف ،الوقف املوؤقت ،اأبحاث املوؤمتر الثاين لالأوقاف ،جامعة اأم القرى ،مكة املكرمة� ،،ــص� (،(04سوال 14(7هـ/دي�سمرب
)(006
()61ا�سامة عبد املجيد العاين ،ازالة الوهم عن وقف النقد وال�سهم ،دار امليمان للن�سر والتوزيع ،الريا�ص� ،ص143(( ،45هـ)
(( )6عبدالله بن مو�سى العمار ،وقف النقود والموال املالية ،منتدى ق�سايا الوقف الفقهي الثاين ،الكويت� ،(005 /5 /10-8 ،ص)(006( 83
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مجلة األحكام بأنها « املنافع هي الفائدة التي حتصل باستعمال العني «((() ،فيخرج
بذلك ما ال يكون محال لإلجارة كالغالت والثمار التي تستهلك باالستعمال ،وكذا :
أجرة السيارة والعقار والعامل ،ولنب احليوان وصوفه ووبره ،واحلقوق املعنوية كحق
املؤلف وبراءة االختراع .واملنافع وهي ال تصلح للوقف عند من اشترط التأبيد ميكن
أن تشكل ميدانا خصبا للوقف املؤقت عند من أجازوه ،وال يتوقف األمر عند هذا
()(1
احلد ،بل ميتد الوقف املؤقت للمنافع ليشمل اجلهد البشري ،أو منفعة العمل.
وميكن االستفادة من الوقف املؤقت للمنافع يف البحث العلمي من خالل توجيه
املنفعة نحو فئة مستهدفة محددة ،كالباحثني يف مجال محدد ميثل ضرورة عالية
للمجتمع ،كأن مينحوا منفعة إستغالل مكتبة ،أو قاعة ،أو مختبر ،او استغالل االت،
ومعدات انتاجية (رأسمال ثابت) ومنافعها خلدمة او تطوير بحث علمي ،كما ميكن
توجيه هذه املنافع الى مؤسسات متويلية او تأهيلية متخصصة ،او االستفادة من
ريع املنفعة للجهات املستهدفة ،او ان يوقف عاملا ما وقتا محددا خلدمة الباحثني
املبتدئني وطالب العلم.
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حيث ان صور وفرص استثمار النقود ،وكذلك املنافع املتوقعة من وقفها كانت
محدودة ،ولكن يف عصرنا احلاضر ،وبعد ان طرأت تطورات هائلة على
جميع مناحي احلياة،منها النقود ،وطرق استثمار األموال النقدية ،وكذلك
إدارة األوقاف ،واخلدمات واملنافع التي ميكن ان تقدمها األوقاف النقدية.
 .4وبعد ذلك لم يعد القول بصحة وقف النقود سائغا ومقبوالً فحسب ،بل اصبح
حاجة ماسة البد من تلبيتها بخاصة االوقاف اجلماعية التي ميكن ان تقوم
((()
بتنفيذ مشاريع خيرية كبيرة كما يستطيع فرد واحد القيام بها.
كما اجاز مجمع الفقة االسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر االسالمي يف دورته
اخلامسة عشر مبسقط (سلطنة عمان ) يف ١٩-١4احملرم ١4٢٥/هـ وقف النقود.
أساليب التمويل الوقفي عن طريق الوقف املؤقت:
ميكن أن يسهم الوقف املؤقت للعقار من خالل إيقافه ملدة معينة ،أما بإيجاره
فيخصص ذلك الريع لتمويل البحث العلمي ،أو إيقاف العقار نفسه مدة معينة كي
يستغل من قبل مركز علمي او إلنشاء مكتبة تخدم البحث العلمي .كما ميكن أيقاف
العقار إذا كان مكتبة او مختبرا علميا يوما يف األسبوع مثال خلدمة البحث العلمي،
واالجتهادات واالبداعات مفتوحة يف هذا املجال.
كما يجوز لصور الوقف النقدي املؤقت متويل البحث العلمي بكافة اساليب املعامالت
املالية املباحة شرعا .ولن نتطرق هنا الى تناول هذه االساليب من حيث املشروعية
او الطريقة ،فقد تولت كتب وبحوث املعامالت املالية ذلك بالتفصيل .ولتجنب
التكرار فسيتم بحث هذا املوضوع يف مطلب حاضنة األعمال.

املطلب الثاني :الوقف كآلية لدعم وتأسيس حاضنات األعمال
تأسست أول حاضنة أعمال يف والية نيويورك عام  ١٩٥٩فيما يسمى مركز صناعات
باتافيا  Bataviaحيث يتم تأجير وحداته لألفراد الراغبني يف إقامة مشروع مع توفير
النصائح واالستشارات لهم ،والقت هذه الفكرة جناحاً كبيراً خاصة وأن هذا املبنى
( )63نا�سر امليمان ،وقف النقود والوراق املالية ،منتدى ق�سايا الوقف الفقهي الثاين ،الكويت� ،(005 /5 /10-8 ،ص()(006( 13
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 -1حاضنات األعمال ( املفهوم واألهمية):
تعرف حاضنة األعمال بأنها :مؤسسة تنموية لها كيانها القانوني واإلداري واملالي،
مخصصة ملساعدة رواد األعمال يف تأسيس وإدارة وتنمية املشروعات اجلديدة
من خالل تأمني حزمة متكاملة لهم من اخلدمات واالستشارات والتسهيالت
وآليات الدعم واملساندة ملدة زمنية محددة تسمى مدة االحتضان ،ليتمكنوا بعدها
من االعتماد على أنفسهم واخلروج إلى سوق العمل وإقامة مشروعاتهم التنموية
((()
الصغيرة خارج احلاضنة.
تبرز أهية حاضنات األعمال من خالل كونها تساهم يف توظيف نتائج البحث العلمي
واالبتكارات واإلبداعات يف شكل مشروعات جتعلها قابلة للتحول إلى اإلنتاج .كما
أنها تساهم يف تنمية املوارد البشرية وحل مشكلة العاطلني عن العمل والباحثني
عن أعمال مناسبة .وتسهم يف توفير املناخ املناسب واإلمكانيات واملتطلبات لبداية
املشروعات الصغيرة .كما تعمل على إقامة ودعم مشروعات إنتاجية أو خدمية
صغيرة أو متوسطة تعتمد على تطبيق تقنية مناسبة وابتكارات حديثة .وتقدم
املشورة العلمية ودراسات اجلدوى للمشروعات الصغيرة واملتوسطة الناشئة.
كما انها تربط املشروعات الناشئة واملبتكرة بالقطاعات اإلنتاجية وحركة السوق
((()
ومتطلباته.
 -2دور حاضنات األعمال يف دعم وتطوير البحث العلمي:
أضحت حاضنات األعمال األداة املثلى حلل مشاكل مراكز البحث العلمي والباحثني
وترجمة أعمالهم يف الواقع اإلنتاجي ،كما تعد كأداة استراتيجية لبناء واحملافظة
على الرأسمال الفكري ،واحلد قدر اإلمكان من هجرته .وتعد حاضنات األعمال
((()

(- )64هيثم علي ،ماذا تعرف عن حا�سنات الأعمال؟ 2012 www.esyria.sy/edaraa/index.php.fevrie

( - )65د .ال�سنو�سي ،رم�سان و د .الدويبي،عبد ال�سالم ».،حا�سنات الأعمال وامل�سروعات ال�سغرى» ،املركز العربي لتنمية املوارد الب�سرية ،دار الكتب
الوطنية ،بنغازي ،ليبيا� .ص(((( )(003بت�سرف).
( )66لعلى بوكمي�ص ويو�سفات علي ،حا�سنات الأعمال كاآلية لدعم وتطوير البحث العلمي يف العامل العربيwww.qu.edu.qa/cedr/edu_week/ ،
/.../filesد.لعلى20%ب)16/06/15) ,(2013
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كان يقع يف منطقة أعمال وقريباً من عدد من البنوك ومناطق تسوق ومطاعم،
وحتولت هذه الفكرة فيما بعد إلى ما يعرف باحلاضنة.
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كآلية مهمة لترجمة البحوث العلمية إلى مشاريع إنتاجية.
كما ال يخفى على أحد الدور الذي ميكن أن تضطلع به احلاضنات يف استيعاب
الكفاءات الباحثة ،ووقف نزيف األدمغة يف الوطن العربي نحو اخلارج ،والذي يؤدي
إلى خسائر مادية وتفويت الفرص على الدول العربية ،لدفع عجلة البحث العلمي
وحتقيق التنمية املنشودة.
فعلى سبيل املثال ال احلصر ،أدت حاضنات األعمال التكنولوجية يف الكيان
الصهيوني ،دوراً مهماً يف استيعاب العلماء من االحتاد السوفياتي السابق ،ولقد
أنشئت هذه احلاضنات يف عام  ١٩٩١بعد الهجرة اجلماعية من بلدان االحتاد
السوفياتي السابق (وخاصة املهاجرون الروس) ،وكان هدف هذه احلاضنات هو
توفير اإلقامة والبيئة املالئمة للعلماء ،سواء من املهاجرين اجلدد أو اإلسرائيليني،
والذين يحاولون تسويق اختراعاتهم اجلديدة ،وتغذية وزيادة أفكارهم االبتكارية ،كما
أنهم تلقوا دعما ماليا معتبرا ،ودعما فنيا من خبراء يف مجال األعمال ،واملدعومة
من مكتب املوارد اإلسرائيلي ،كما تُعرض هذه األفكار على املستثمرين من رجال
األعمال املهتمني .على الرغم من أن احلاضنات ليست موجهة حتديدا للمهاجرين
اجلدد ،إال أنه تبني أن حوالي نصف املشاريع تستند إلى أفكار من املهاجرين
اجلدد ،والنصف اآلخر على أفكار من اإلسرائيليني ،وهكذا أضحت احلاضنات
مبثابة إحدى اآلليات االجتماعية لتوطني املهاجرين اجلدد يف إسرائيل((().
ميكن إنشاء حاضنات األعمال من خالل ربطها باجلامعة (أو ما يسمى بحاضنات
األعمال اجلامعية) ،فعالوة عن األدوار التقليدية للجامعة (التعليم العالي ،البحث
العلمي ،)...،فقد تقوم اجلامعة بتوفير فرص استثمارية وتشغيلية ملخرجاتها
النهائية وعلى رأسها البحث العلمي عن طريق هذا النوع من احلاضنات.
تهدف حاضنات األعمال اجلامعية الى «تبني» املبدعني واملبتكرين وحتويل أفكارهم
ومشاريعهم من مجرد منوذج مختبري إلى اإلنتاج واالستثمار ،من خالل توفير
اخلدمات والدعم واملساعدة العملية للمبتكرين يف سبيل احلصول على املنتج الذي
يخلق قيمة مضافة يف اقتصاد السوق.
عليه ،ميكن تلخيص دور حاضنات األعمال يف دعم البحث العلمي يف استيعاب
(67)- Cristy S. Johnsrud, Ryan P. Theis and Maria Bezerra,.” Business Incubation: Emerging Trends for Profitability
And Economic Development in the US, Central Asia and the Middle East” US Department of Commerce Technology
)Administration, Office of Technology Policy, Washington, DC, USA, P 2003) .179
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 -3دور الوقف يف حاضنات األعمال:
ميكن للوقف أن يسهم يف النهوض بحاضنات األعمال ،من خالل قيام اجلامعات
بتأسيس صناديق وقفية لهذه احلاضنات ،ويقترح الباحث أن يكون متويل هذه
الصناديق عن طريق الصكوك الوقفية .والصكوك الوقفية عبارة عن وثائق متثل
موجودات (الوقف) سواء أكانت هذه املوجودات أصوالً ثابتة كالعقارات ،واملباني،
وغيرها أو أصوالً منقولة كالنقود والطائرات والسيارات ،أو حقوقا معنوية (كحقوق
التأليف ،وبراءة االختراع)((().
عملية إصدار الصكوك الوقفية
جتري عملية اصدار الصكوك الوقفية لألشخاص الطبيعيني واملعنويني من خالل
هيئة األوقاف وفروعها والبنوك املخصصة للتعامل يف هذه الصكوك ،والتي يستخدم
مردودها إما يف اإلنفاق على وجوه اخلير وال تعود بعائد مادي ،أو التي تستخدم
حصيلتها لالستثمار مبا يعود بالفائض املالي على الوقف لتنهض هيئة األوقاف
باملشاريع اخلاصة بها .وميكن أن تتبع العملية اخلطوات اآلتية ((():
 .١حتديد قيمة املوجودات أو األصول السائلة التي حتتاج إليها لتنفيذ املشروع
الوقفي ،فمثال قد يكون املبلغ املطلوب مائة الف دينار مثال.
 .٢تقوم اجلامعة بالتعاقد او انشاء شركة متخصصة مهمتها إصدار الصكوك
الوقفية ،وإدارة محفظة الصكوك واملشروع الوقفي نيابة عن (اجلامعة)
( )68حممد اإبراهيم نقا�سي ،ال�سكوك الوقفية ودورها يف التنمية القت�سادية من خالل متويل برامج التاأهيل واأ�سحاب املهن واحلرف ،جامعة العلوم
الإ�سالمية املاليزية ،ماليزيا ،ورقة بحث متاحة على الرابط )(015/6/(5( 340/conference.qfis.edu.qa/app/media
( )69امل�سدر نف�سه
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البحوث العلمية ،ونقلها من املختبرات إلى الواقع اإلنتاجي .وتوفير مجاالت لعمل
الرأسمال الفكري العربي من علماء وخبراء وتقنيني ،من خالل حتويل أفكارهم
إلى مشاريع ،أو تشغيلهم على مستوى إدارة البحث والتطوير يف املشاريع احملتضة،
واحلد قدر اإلمكان من هجرة األدمغة ،وتوفير البيئة الضرورية واملالئمة الستيعابهم.
وتقوية الصالت بني اجلامعة والواقع اإلنتاجي ،باالعتماد على حاضنات األعمال
املرتبطة باجلامعة مما يجعل اجلامعة إحدى أعمدة
التنمية االقتصادية ،وكذا مساعدة اخلريجني على بناء مؤسساتهم اخلاصة.
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وتكون يف الوقت نفسه وكي ً
ال عن الواقفني وهم حملة الصكوك الوقفية ،كما
تتولى إعداد نشرة اإلصدار التي تضم وصفاً مفص ً
ال عن الصكوك الوقفية
()(1
وأهدافها واملوقوف عليهم وغيرها من شروط).
 .3تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص بإصدار الصكوك الوقفية املتساوية
القيمة ،تعادل املبلغ املطلوب لإلستثمار الوقفي مث ً
ال ،وتكون قابلة للتداول
يف األسواق الثانوية.
 .4تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص الوقفية بطرح الصكوك يف السوق األولية
لإلكتتاب العام ،وتتسلم املبالغ النقدية) حصيلة اإلكتتاب يف الصكوك(من
املكتتبني وهم الواقفون واملال املتجمع من االكتتاب هو املال املوقوف.
وانطالقا من القرار اخلامس ملجمع الفقه اإلسالمي بشأن صكوك املقارضة،
وبنا ًء على ما جاء يف املعيار الشرعي رقم ( )١٧اخلاص بالصكوك االستثمارية
لهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،فإنه يجوز إصدار وتداول
الصكوك االستثمارية اإلسالمية ،وعليه ميكن أن ينطبق هذا احلكم على الصكوك
الوقفية كما هو احلال بالنسبة للصكوك األخرى غير الوقفية((().
استدامة صندوق حاضنات األعمال:
من خالل طرح الصكوك الوقفية للمكتتبني سوف نتمكن من حصول على جانب
موارد الصندوق والتي ميكن فيما بعد توجيهه على جهات اإلنفاق التي حتددها
احلاضنة احملددة .ويتطلب ذلك كما سبق ذكره ،وكما يف جتربة جامعة هارفارد يف
تكوين شركات مختصة حترص على استقطاب الواقفني واستثمار اموالهم.
أما فيما يخص االستدامة لتمويل هذا الصندوق ،فسيكون من خالل دور احلاضنة
يف ترويج منتجات البحث العلمي ونقلها من املختبر الى حيز السوق ،وبالتالي
نضمن احلصول على عوائد منتظمة تسهم يف استدامة الصندوق .وبالتأكيد يجب
أن يراعى اإلطار اإلداري والقانوني عند تأسيس الصندوق الالزم لرعاية حاضنات
( )70يف هذا الإطــار )الكتتاب يف ال�سكوك الوقفية( انظر الدكتور اأ�سرف دوابــه ،درا�سات يف التمويل ال�سالمي ،دار ال�سالم للطباعة والن�سر
والتوزيع ،ط ،1القاهرة14(8( ،هـ1995/م)
( )71للمزيد من التفا�سيل اأنظر :جملة جممع الفقه الإ�سالمي ،منظمة املوؤمتر الإ�سالمي ،العدد الرابع ،املجلد الثالث ،القرار اخلام�ص ،جدة ،اململكة
العربية ال�سعودية� ،ص 1408(1809هـ1988 /م) واملعايري ال�سرعية ،هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،املعيار ال�سرعي رقم()17
�سكوك ال�ستثمار ،املنامة،البحرين� ،ص  1431 ( (38هـ (011/م)
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(( )7نق�سد بذلك كل ا�سكال الوقف النقدي املذكورة يف فقرة وقف النقود ،ا�سافة اىل ريع الوقف النقدي
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األعمال.
أساليب التمويل الوقفي يف حاضنات األعمال:
يجوز لصور الوقف النقدي متويل البحث العلمي بكافة اساليب املعامالت املالية
املباحة شرعا .وسنعرج عليها من خالل تناول أثر كل اسلوب من هذه االساليب على
اجلهة املمولة وعلى طالب التمويل.
 -1املرابحة:
وهي من اشهر االساليب التي دأبت عليها املصارف االسالمية .ويتم التمويل على
وفق هذا االسلوب من خالل االتفاق مع حاضنة األعمال على شراء مدخالت البحث
أو آالت معينة تلزم عمل باحث معني ،وتقوم جهة التمويل((() (املمول) باضافة مبلغ
معني على التكاليف ،ومتهل حاضنة العمال الباحث مدة معينة (كأن تكون أشهر او
اكثر) حسب مدة املشروع ،حلني إنتهاء البحث وتسويقه ،ومن ثم يقوم بالتسديد على
شكل اقساط .وبالتأكيد فان هذه الطريقة ستحافظ على رأسمال حاضنة األعمال،
ومضمونة لها حيث تضمن استدامة رأسمال الصندوق او اي شكل وقفي آخر.
وستتحمل اجلهة املمولة تكاليف اضافية تتمثل يف مبلغ املرابحة املضاف على اصل
التكاليف الكلية .والبد من التاكيد هنا على وجود نظام متابعة كفوء من حيث ضمان
التسديد ،يسبق بدارسة معقولة قبل منح التمويل.وال ننصح باتباع هذه الطريقة من
قبل جهة التمويل اال يف نطاق محدد ،ملا لها من إثقال على كاهل الباحثني املبتدئني.
 -2املشاركة املتناقصة:
وميكن ان تكون هذه الطريقة بقيام جهة التمويل (حاضنة األعمال) الوقفية
آنفة الذكر ،بشراء آالت معينة ،ويتم التشارك بها مع طالبي التمويل (الباحثني،
املخترعني) .فاذا كانت املشاركة عادية ،يوزع العائد مابني الباحث وجهة التمويل،
وتبقى عائدية اآلالت جلهة التمويل.
واذا ما كانت املشاركة متناقصة ،يتوزع عندها العائد ما بني طالب التمويل وجهة
التمويل ومبلغ املستلزمات (بعد تقسيطه الى اجزاء بحسب العمر االنتاجي لها)،
وتتخارج جهة التمويل تدريجيا حلني تسديد ثمن املستلزمات وتؤول ملكيتها الى
الباحث .ويالحظ على هذا االسلوب ايجابيته لكال الطرفني.
 -3املضاربة:
ومبوجب هذا االسلوب يتم االتفاق بني جهة التمويل (حاضنة األعمال) باعتبارها
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صاحب املال ،واملضارب (طالب العلم أو الباحث) ،على ان يكون توزيع العائد فيما
بينهما بحسب االتفاق .كما ميكن ان تكون املضاربة ما بني أحد العقارات املوقوفة،
حيث جوز احلنابلة بان تكون املضاربة باعطاء آلة العمل من رب املال وتشغيلها من
قبل املضارب(صاحب البحث) ،ويكون الناجت بني الطرفني ،كمن يقدم الى األجير
فرسا ،ويكون الناجت بينهما )(((.ويالحظ ان درجة املخاطرة ستكون مرتفعة نسبيا
على اجلهة املمولة.
السلم:
َ -٤
صيغة بيع السلم من الصيغ التمويلية البديلة لإلقراض بفائدة ،حيث يتم توفير
سيولة نقدية للعمالء مقابل شراء منتجاتهم ودفع ثمنها حاالً ،ويكون االستالم فيما
بعد ألجل معلوم.
ميكن استعمال السلم لتمويل البحوث الزراعية ،والصناعية .ويكون السلم يف املنافع
واخلدمات ،وذلك بان يكون املسلم فيه منفعة موصوفة يف الذمة ،وهذا جائز
عند اجلمهور خالفا للحنفية .ولكن اذا مت ذلك بلفظ السلم فيشترط فيه شروط
((()
السلم.
ومن املالحظ على هذا االسلوب ضمانه للسيولة التي غالبا ما يكون اصحاب
املشاريع البحثية يف حاجة اليها.اال انه يتطلب وجود ادارة كفوءة لها خبرة باحتياجات
السوق العلمية وتشابكاته االمامية واخللفية.
 -٥االستصناع:
يختلف االستصناع عن السلم من حيث لزوم العقد ،فالثاني ملزم واالول يحق
للمتعاقدين مبوجبه الفسخ او املضي يف العقد ،كما يستوجب السلم دفع املبلغ يف
املجلس على خالف االستصناع.
حيث ان االستصناع ميثل (عقدا يشترى به يف احلال شيء مما يصنع صنعا يلتزم
به البائع بتقدميه مصنوعا مبواد من عنده باوصاف مخصوصة وبثمن محدد)((().
لذا فان بامكان اجلهة املمولة ان تتعاقد مع اصحاب املشاريع البحثية بإعتبارها
مستصنعا من خالل طلبه ملنتجات محددة موجودة عند اصحاب تلك املشاريع.
( )73ال�سيخ من�سور بــن يون�ص بــن اأدريـ�ــص البهوتي� ،سرح منتهى الرادات ،حتقيق عبدالله بــن عبد املح�سن الــرتكــي ،موؤ�س�سة الر�سالة ،ط،1
()(000((19/
( )74علي حمي الدين القره داغي ،ال�سلم وتطبيقاته املعا�سرة ،دار الب�سائر ال�سالمية ،ط� ،1ص)(010( ،(1
( )75م�سطفى احمد الزرقا ،عقد ال�ست�سناع ومدى اهميته يف ال�ستثمارات املالية املعا�سرة ،املعهد ال�سالمي للبحوث والتدريب،ط� ،1ص ،((-(1
( 1416هـ1995/م)
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وبامكان اجلهة املمولة ان تتعاقد باعتبارها صانعا مع جهات اخرى ،حيث تتعاقد
على بيع املنتجات ،وبالتاي متارس حاضنة األعمال دورها التسويقي.
يالحظ على هذا االسلوب ،انه يتطلب توافر خبراء يف متطلبات السوق العلمية
وتشعباتها.
 -٦االستزراع (املزارعة):
حيث ان غالبية بلدان عاملنا االسالمي زراعية ،مع كونها من اقل البلدان مساهمة
يف االنتاج الزراعي ،ويعاني البحث العلمي الزراعي من مشاكل جمة ،ابرزها مسألة
التمويل ،مما أسهم يف تخلف هذا القطاع.
مما سبق يتضح لنا تنوع األساليب التمويلية التي ميكن ان متارسها مؤسساتنا
التمويلية املعتمدة على منوذج الوقف املؤقت أو بإسلوب حاضنات األعمال من اجل
متويل او دعم البحث العلمي.
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اخلامتة
توصل البحث الى النتائج اآلتية ويقترح بصددها:
 .١يرى الباحث ان تعريف الوقف يجب أن يشتمل على جميع أنواع الوقف وعلى
جميع شروطه  -وأقصد بذلك (احلبس املؤبد او املؤقت للمال  -بنية اإلنتفاع
منه او من ثمرته على وجوه البر عامة كانت او خاصة).
 .٢يقصد بالوقف العلمي بـ( حبس العني مؤبدا أو مؤقتا ،مع التصرف مبنفعتها
يف خدمة اجلوانب العلمية والتعليمية عامة كانت أو خاصة).
 .3قطع العالم الغربي شوطا متقدما يف مجال األمانات الوقفية التي ساهمت
يف تطوير ودعم البحث العلمي ،األمر الذي يحتم ان يضطلع الوقف بدوره
الفاعل يف جامعاتنا اإلسالمية.
وميكن فعل ذلك من خالل املقترحات اآلتية:
 .١على مستوى التدريسني انفسهم من خالل تعزيز منوذج الوقف
املؤقت من خالل تشجيع الباحثني واالساتذة على توظيفه يف حياتهم
األكادميية.
 .٢على مستوى اجلامعة من خالل:
أ  -تكوين هيئة مختصة على مستوى كل جامعة تتولى مسؤولية انشاء امانات
وقفية حتدد احتياجاتها واهدافها مبا يتالئم واهداف اجلامعة ومتطلبات
البحث العلمي ،وتسعى للحصول على التبرعات والهبات واألوقاف خلدمة
البرامج اجلامعية.
ب  -السعي الى إيجاد أمنوذج لوقف حاضنات األعمال بقصد متويل البحث
العلمي.
ج  -نشر ثقافة الوقف علميا من خالل تضمني مناهج الدراسة مساقات
متخصصة به.
د  -رفع الوعي الوقفي على صعيد األنشطة كافة ،وضرورة اضطالع
اجلامعات بهذه املهمة من خالل إدراج البرامج العملية الالزمة لذلك.
 .3من حيث اجلانب القانوني ،فال بد من وضع اطار قانوني ينظم انشاء
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االوقاف يف اجلامعات ،وكذلك انشاء صندوق وقفي لدعم البحث
العلمي.
وننتهي ختاما إلى ما انتهى إليه الكاتب التركي بهاء الدين يديليز الذي خلص يف
كتابه حول «مؤسسات الوقف العثمانية» إلى أنه «وبفضل تطور مؤسسات األوقاف
فإن الفرد ميكن أن يولد يف بيت من بيوت األوقاف ،وينام ويأكل يف مؤسسة وقفية،
ثم يحصل على تعليمه من خالل كتب موقوفة ،ثم يصبح مدرسا يف مدرسة وقفية
ويتحصل على راتب من ريع األوقاف ،وحينما يتوفاه األجل يكفن من مال الوقف ثم
يدفن يف مقبرة من مقابر األوقاف ،وبإيجاز فإن الفرد كان ميكنه أن يحقق كافة
((()
احتياجاته عن طريق السلع واخلدمات التي يؤمنها الوقف».
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إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي ( ،ت٧٩٠هـ ) ،املوافقات يف أصول الشريعة
حتقيق  :د .عبداهلل دراز.
ابراهيم رحماني ،الوقف العلمي وسبل تفعيله يف احلياة املعاصرة ،بحث مقدم الى مؤمتر اثر
الوقف يف النهضة العلمية ،الشارقة.٢٠١١
ابو بكر بن مسعود الكاساني احلنفي ،ت(  ) ٥٨٧هـ ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،دار
الكتاب العربي ،بيروت.
احمد بن علي بن حجر الشافعي ،أبو الفضل العسقالني( ،ت٨٥٢/ه) فتح الباري ،حتقيق
محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين اخلطيب ( دار املعرفة بيروت١3٧٩،ه).
أحمد عيسى بك ،تأريخ البيمارستانات يف االسالم ،دار الرائد العربي١4٠١ ،هـ١٩٨١/م.
ابو احلسن علي بن محمد بن حبيب ،املاوردي البصري( ،تصنيف) ،احلاوي الكبير يف فقه
االمام الشافعي رضي اهلل عنه وهو شرح مختصر املزني ،،حتقيق وتعليق علي محمد معوض
وعادل احمد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان،ط.١٩٩4 ،١
خميس العدوي ،،الوقف العلمي ،من مواضيع مكتبة الندوة العامة ،على شبكة االنترنيت
(.)http://www.al-ndwa.net
أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني ،سنن أبي داود ،حتقيق شعيب األرناؤوط
وآخرون دار الرسالة العاملية١43٠ ،هـ٢٠٠٩/م.
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (املتوفى٦٧٦ :هـ) ،مسلم بشرح النووي ،دار
إحياء التراث العربي  /بيروت،ط.١3٩٢ ،٢
اسامة عبد املجيد العاني ،إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية ،سلسلة كتاب األمة ،مركز
الدراسات والبحوث ،قطر ،العدد ،١3٥احملرم١43١هـ.
اسامة عبد املجيد العاني ،ازالة الوهم عن وقف النقد والسهم ،دار امليمان للنشر والتوزيع،
الرياض١43٢ ،هـ.
اسامة عبد املجيد العاني ،صناديق الوقف االستثماري ،دراسة فقهية اقتصادية ،دار البشائر
االسالمية ،بيروت ،ط.٢٠١٠ ،١
اشرف محمد دوابة ،دراسات يف التمويل االسالمي ،ط ،١دار السالم للطباعة والنشر وا
لتوزيع والترجمة ،القاهرة،مصر ١4٢٨هـ٢٠٠٧/م.
السبزواري ،احملقق السبزواري ،كفاية االحكام ،حتقيق الشيخ مرتضى الواعظي االراكي،ط،١
١4٢3هـ.
طارق عبداهلل ،هارفارد وأخواتها :دالالت الوقف التعليمي يف الواليات املتحدة األمريكية،
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عبداهلل بن موسى العمار ،وقف النقود واالموال املالية ,منتدى قضايا الوقف الفقهي الثاني،
الكويت ،٢٠٠٥/٥/١٠-٨ ،االمانة العامة لالوقاف ،الكويت٢٠٠٦،
عطية السيد فياض ،وقف املنافع يف الفقه اإلسالمي ،أبحاث املؤمتر الثاني لألوقاف ،جامعة
أم القرى ،مكة املكرمة،شوال ١4٢٧هـ/ديسمبر .٢٠٠٦
علي حيدر ،درر احلكام يف شرح مجلة االحكام ،دار اجليل.
علي محي الدين القره داغي ،،السلم وتطبيقاته املعاصرة ،دار البشائر االسالمية ،ط،١
.٢٠١٠
علي هيثم ،ماذا تعرف عن حاضنات األعمال؟2012 www.esyria.sy/edaraa/index.php.fevrie
فتيحة ملعاشي ،الوقف ومتويل التنمية البشرية على ضوء التجربتني اإلسالمية والغربية،
 ،/http://iefpedia.com/arabامللتقى الدولي الثاني حول املالية اإلسالمية املقام يف صفاقس/
تونس.)٢٠١٥/٦/١( ،٢٠١3/٦/٢٩-٢٧،
لعلى بو كميش ،ويوسفات علي،حاضنات األعمال كآلية لدعم وتطوير البحث العلمي يف
العالم العربي ،بحث متاح على شبكة االنترنيت.
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.١٧

مجلة أوقاف ،السنة احلادية عشرة ،العدد،٢٠جمادى األولى١43٢هـ ،مايو٢٠١١م.
طارق عبداهلل ،ضوابط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة ،اعمال منتدى قضايا الوقف
الفقهية الرابع  ٥-3ربيع الثاني١43٠هـ املوافق ٢٠٠٩/4/١-3/3٠م ،األمانة العامة لألوقاف،
الكويت.٢٠١١،
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم ،األشقودري األلباني
(املتوفى١4٢٠ :هـ) صحيح اجلامع الصغير وزياداته،املكتب اإلسالمي.
ابو عبداهلل محمد القرطبي ،ت )  ٦٨١ه(،اجلامع ألحكام القرآن ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
عبد اجلبار السبهاني ،،دور الوقف يف التنمية املستدامة ،مجلة الشريعة والقانون ،العدد44 ،
ذو القعدة ١43١هـ /اكتوبر ٢٠١٠م.
عبد السالم ياسني ،االقتصاد :البواعث اإلميانية والضوابط الشرعية ،ط ،/١مطبوعات
األفق ،البيضاء ،املغرب.١٩٩٥ ،
عبد امللك احمد السيد ،الوقف اإلسالمي والدور الذي لعبه يف النمو االجتماعي،٢٢٧:
املؤمتر الدولي الثاني لالقتصاد اإلسالمي بإسالم آباد١4٠٥ (،ه).
عبد الوهاب أبو سليمان ،الوقف مفهومه ومقاصده ،ندوة املكتبات الوقفية ،املدينة املنورة،
١4٢٠هـ.
عبد الوهاب السعدون ،هل يتم توظيف «الوقف» لالرتقاء بإداء اجلامعات الوطنية؟ جريدة
االقتصادية االثنني  ١٠/٠4/١43٠هـ املوافق  ٠٦/٠4/٢٠٠٩م https://news.ksu.edu.sa/ar/
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ماجدة محمود الهزاع ،الوقف املؤقت بحث فقهي مقارن ،بحث مقدم الى املؤمتر الثاني
للوقف عن ( الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية للوقف) جامعة ام القرى ،مكة املكرمة،
شوال١4٢٧هـ /ديسمبر .٢٠٠٦
ابن ماجة ،أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد (املتوفى٢٧3 :هـ)،
سنن ابن ماجة ،حتقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية وفيصل عيسى
البابي احللبي.
محماد محمد رفيع ،املدخل املقاصدي يف إحياء الوقف العلمي املعاصر ،بحث مقدم الى
مؤمتر( أثر الوقف اإلسالمي يف النهضة العلمية) جامعة الشارقة،٢٠١١/
محمد ابراهيم نقاسي ،الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية من خالل متويل
برامج التاهيل واصحاب املهن واحلرف /conference.qfis.edu.qa/app/media 340
محمد بن احمد بن محمد عليش،منح اجلليل شرح مختصر خليل ،دار الفكر  -بيروت ،بدون
طبعة ١4٠٩هـ١٩٨٩/م.
محمد بن عبداهلل ،اخلرشي ،شرح مختصر خليل ،وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوى دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
محمد عبد الرحيم ،غنيمة ،تأريخ اجلامعات اإلسالمية الكبرى ،دار الطباعة املغربية١٩٥3،
محمد عبيد الكبيسي ،احكام الوقف يف اشريعة االسالمية ،وزارة االوقاف والشؤون الدينية،
العراق ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد.٢٠٠١ ،
مصطفى احمد الزرقا ،،عقد االستصناع ومدى اهميته يف االستثمارات املالية املعاصرة،
املعهد االسالمي للبحوث والتدريب،ط١4١٦ ،١هـ١٩٩٥/م.
منذر ،قحف ،الوقف االسالمي ،تطوره ،ادارته ،تنميته ،دار الفكر ،دمشق ،االعادة الثانية،
.٢٠٠٦
الشيخ منصور بن يونس بن ادريس البهوتي ،شرح منتهى االرادات،حتقيق عبداهلل بن عبد
احملسن التركي ،مؤسسة الرسالة،ط.٢٠٠٠ ،١
ناجي معروف ،تأريخ علماء املستنصرية ،بغداد.١٩٦٥،
ناصر امليمان ،وقف النقود واالوراق املالية ,منتدى قضايا الوقف الفقهي الثاني ،الكويت،
 ،٢٠٠٥/٥/١٠-٨االمانة العامة لالوقاف ،الكويت.٢٠٠٦،
ابن الهمام احلنفي ،فتح القدير شرح الهداية ومعه منت الهداية ،والعناية يف شرح الهداية،
وحاشية سعدي جلبي على العناية طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت /الطبعة األولى١4٢4 /هـ
ياقوت احلموي ،معجم األدباء ،إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،حتقيق احسان عباس ،دار
الغريب اإلسالمي.)١٩٩3( ،
يحيى محمود ساعاتي ،الوقف وبنية املكتبة العربية استبطان للموروث الثقايف ،مركز امللك
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.)م١٩٩٦/هـ١4١٦( ،فيصل للدراسات والنشر
، جامعة أم القرى، أبحاث املؤمتر الثاني لألوقاف، الوقف املؤقت، يوسف ابراهيم يوسف.4٧
.٢٠٠٦ ديسمبر/هـ١4٢٧  شوال،مكة املكرمة
Cristy S. Johnsrud, Ryan P. Theis and Maria Bezerra,.” Business Incubation: Emerging Trends for

.48
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(2003) ,of Commerce Technology Administration, Office of Technology Policy, Washington, DC
Fiona E. Murray ,Evaluating the Role of Science Philanthropy in American Research Universities,

.49

(June2012),3.Tab,Http://www.nber.org/papers/w18146, ,18146.NBER Working paper No
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تعزيز البنية التحتية للسوق المالية
ً
نموذجا
اإلسالمية ــ ماليزيا

أستاذ مساعد قسم أ ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة باجي مختار ــ عنابة ،اجلزائر.
(سلّم البحث للنشر يف ٢٠١٦ /١ / 3١م ،واعتمد للنشر يف ٢٠١٦ / 3/٢م)

امللخص:

تعتبر ماليزيا دولة بارزة ،جنحت يف تطوير سوق مالية إسالمية تتسم بالرواج
واحليوية ،وعرض منتجات وخدمات متنوعة ،سمات جعلتها حتتل مكانة هامة
يف متويل مشاريع التنمية االقتصادية ،وتصبح مركزاً دولياً متخصصاً يف إصدار
األوراق املالية اإلسالمية ،واالستثمار فيها .ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على
البنية التحتية للسوق املالية اإلسالمية ،وإبراز مراحل تطور السوق املالية اإلسالمية
مباليزيا ،وعوامل جناحها .وذلك من خالل :وصف السوق املالية اإلسالمية ،وبنيتها
التحتية ،وحتليل مكونات البنية التحتية ،وبيان دورها يف تطور السوق املالية
اإلسالمية مباليزيا .وتوصل البحث إلى أن تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا،
م َّر بثالث مراحل رئيسة :مرحلة التأسيس ،تبعتها مرحلة القبول ،ثم مرحلة التنمية
االستراتيجية .ومت التركيز ،خالل هذه املراحل ،على إيجاد وتعزيز مكونات البنية
التحتية للسوق املالية اإلسالمية ،واملتمثلة يف :إطار – قانوني ،وتنظيمي ،وضريبي-
مالئم وفعال ،وإطار سليم للحوكمة الشرعية ،وتنمية املهارات البشرية املتخصصة
يف املالية اإلسالمية ،وعرض منتجات وخدمات واسعة ومتنوعة.
الكلمات الدالة :السوق املالية اإلسالمية ،البنية التحتية ،التجربة املاليزية ،مراحل
التطور ،عوامل التطور.
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أ .زوبير بوحلبال

 م٢٠١٦  اكتوبر- ) ــ دولة قطر٥( العدد

Abstract :
Malaysia is a distinct country that has developed a viable Islamic Capital
Market (ICM), offering a variety of products and services, important in
financing development projects, and an international hub for Islamic securities.
Therefore, the purpose of this paper is to examine ICM infrastructure, highlight
the development stages of the Malaysian ICM, and determine the important
factors contributing to its success; by describing ICM and its infrastructure,
analysing the components of this infrastructure, and showing their roles in the
development of Malaysian ICM. The paper concluded that the development
of Malaysian ICM went by three main stages: descovery then acceptance and
then stratigic devlopment, and during these stages the efforts were focused
on creating and strengthening the components of ICM Infrastructure, which
include: a facilitative and efficient legal, regulatory and tax framework; a
sound Shariah governance system; development of talent specialized in
Islamic finance and a wide range of products and services.
Keywords: Islamic Capital Market, ICM Infrastructure, Malaysian experience,
Development stages, Development factors.
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املقدمة

(1) Securities Commission Malaysia, «Malaysian ICM», Bi-annual bulletin on the Malaysian Islamic Capital Market,
July-December 2014, Vol 9 N° 2, p. 21.
(2) Idem.
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السوق املالية اإلسالمية ،سوق متارس فيها النشاطات بطريقة ال تتعارض مع
الدين اإلسالمي ،ومعامالتها قائمة على املبادئ اإلسالمية يف االقتصاد ،وخالية
من عناصر محرمة :كالربا ،وامليسر ،والغرر ،ومنع تداول أسهم الشركات التي
تتاجر يف أنشطة أو مواد محرمة ،حسب الشريعة اإلسالمية .وتعمل السوق املالية
اإلسالمية على تقدمي بديل شرعي للسوق املالية التقليدية ،وتكملة النظام املصريف
اإلسالمي ،من حيث توسيع وتعميق املعامالت املالية اإلسالمية .وباملقارنة مع
املصرفية اإلسالمية والتكافل ،فإن السوق املالية اإلسالمية قطاع حديث ،وال يوجد
عدد كبير من الدول التي قامت بتطويره.
ومن بني أهم العوائق أمام تطور السوق املالية اإلسالمية ،ضعف البنية التحتية
الداعمة لها ،وتشمل البنية التحتية أطر العمل والنشاط املتعلقة بـ :التشريعات،
والضوابط ،والقوانني ،والضرائب ،ورأس املال البشري ،والشريعة .ورغم أن بعض
الدول املسلمة :كالبحرين ،وماليزيا ،واإلمارات العربية املتحدة ،الذين يعتبرون من
بني املراكز الرئيسية للمالية اإلسالمية ،قد طوروا بنيات حتتية متينة ،فإن دوالً
أخرى كثيرة ،تبقى فيها البنية التحتية الداعمة لصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية
ضعيفة ،أو غير موجودة متاماً.
من ناحية أخرى ،سعت السلطات املاليزية ،منذ ثمانينات القرن املاضي ،إلى
النهوض بقطاع املالية اإلسالمية ،عبر تنمية نظام مصريف إسالمي يسمح بتعبئة
املوارد املالية الضرورية؛ إلقامة املشاريع ،وإشراك قومية «املاليو» املسلمة يف عملية
التنمية .وأدى النمو السريع والكبير ،لصناعة املصرفية اإلسالمية يف ماليزيا ،إلى
زيادة حاجتها لسوق مالية إسالمية ،وما توفره من أدوات مطابقة ملبادئ الشريعة،
تعالج من خاللها مشكلة إدارة السيولة .وحظيت هذه السوق باهتمام كبير من قبل
السلطات املاليزية؛ لتطويرها وجعلها سوقاً حيوي ًة وبدي ً
ال منافساً بامتياز للسوق
املالية التقليدية ،وتعرض مجموعة واسعة من املنتجات واخلدمات املالية املبتكرة:
ففي نهاية سنة  ،٢٠١4قرابة  )((%٥٥من اإلصدارات اإلجمالية للسندات عبارة عن
صكوك ،وحوالي  )((%٧4من األوراق املالية ،املقيدة يف البورصة ،عبارة عن أوراق
مالية مطابقة للشريعة.
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أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من أهمية السوق املالية اإلسالمية ،ودورها يف دعم النظام
املصريف اإلسالمي ،وتوسيع العمل باألدوات املالية اإلسالمية .وتعتبر التجربة
املاليزية جتربة متميزة ورائدة يف املجال ،ودراستها ستمكن من وضع إطار توجيهي؛
خللق البنية التحتية الداعمة لتطور السوق املالية اإلسالمية ،وتعزيز مكوناتها يف
الدول املسلمة األخرى.

مشكلة البحث:
يتطلب جناح عملية تطوير السوق املالية اإلسالمية بنية حتتية قوية ،لديها عدة
مظاهر ومكونات ،غائبة بشكل عام داخل كثير من الدول املسلمة .وعملية إيجاد
هذه البنية التحتية وتعزيزها ،يتطلب رفع العديد من التحديات ،ومواجهة عدة
صعوبات وعقبات ،تعاني منها أغلب الدول املسلمة .غير أن ماليزيا جنحت -إلى
حد بعيد -يف تطوير سوق مالية إسالمية رائجة وحيوية .وعليه تتمحور مشكلة
البحث حول التساؤل التالي:
ما مدى مساهمة مكونات البنية التحتية للسوق املالية اإلسالمية يف تطوير السوق
املاليزية؟

حدود البحث:
تركز الدراسة على مناقشة مكونات البنية التحتية الداعمة لتطور السوق املالية
اإلسالمية ،ثم ينحصر تطبيقها يف السوق املالية اإلسالمية مباليزيا .ومت اختيار
التجربة املاليزية كونها جتربة متميزة بأبعادها املختلفة ،ورائدة باإلجنازات احملققة
واالبتكارات املتعددة.

أهداف البحث:
 -١تبيان دور السوق املالية اإلسالمية ،ومكونات البنية التحتية الداعمة لتطورها.
 -٢إبراز أهم املراحل التي م َّرت بها عملية تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا.
 -3إبراز الدور الهام الذي لعبته مكونات البنية التحتية ،يف ضمان جناح تطور
السوق املالية اإلسالمية مباليزيا.
 -4االستفادة من جتربة ماليزيا يف وضع سياسات ،ت َّركز على خلق البنية التحتية
وتعزيزها ،بهدف تنمية السوق املالية اإلسالمية يف بقية الدول املسلمة.
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منهج البحث:

الدراسات السابقة:
 -١دراسة :منتدى السلطات التنظيمية لألسواق املالية (،)COMCEC CMR
تناولت الدراسة مفهوم السوق املالية اإلسالمية ،ونشأتها ،وأهم مظاهرها ،وأبرزت
التطورات التي عرفتها عبر مختلف دول العالم .وتوصلت الدراسة إلى أن البنية
التحتية القوية ،تلعب دوراً هاماً يف جناح تطور السوق املالية اإلسالمية يف أية
دولة .وتتكون البنية التحتية للسوق املالية اإلسالمية من أربع مكونات رئيسة :األطر
القانونية والتنظيمية والضريبية ،واحلوكمة الشرعية ،وتنمية املهارات ،واخلدمات
واملنتجات.
2013

(()

 -٢دراسة :)(()Razazila Wan Abdullah, Roudaki Jamal and Murray Clark( :قامت
الدراسة بتتبع مسيرة تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا ،وحتديد أجهزة
الرقابة عليها ،وإبراز إجنازاتها الرائدة .وتوصلت الدراسة إلى أن منو السوق املالية
اإلسالمية مباليزيا ،كان سريعاً وناجحاً مقارنة بالدول املسلمة األخرى .وحظيت
السوق املالية اإلسالمية مباليزيا ،بدعم كبير ومستمر من احلكومة .وارتكزت
عملية تطوير السوق على عدة جوانب هامة :ابتكار املنتجات ،واحلوافز الضريبية،
وتنمية املوارد البشرية ،واألطر التنظيمية ،وحترير السوق ،وحرص أجهزة التنظيم
واملشاركون يف السوق على جعل ماليزيا ،مركزاً دولياً لألسواق املالية اإلسالمية.
 (3)The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organisation of the Islamic CooperationCapital Market Regulator Forum (COMCEC CMR), Report of the Islamic finance task force, Enhancing infrastructure for
Islamic capital market, Published by Securities Commission Malaysia, Capital Market Development Authority Maldives
and Capital Market Board of Turkey, 2013.
(4)Wan Razazila, Wan Abdullah; Roudaki, Jamal and Murray, Clark; The Evolution of The Islamic Capital Market in
Malaysia, Lincoln University, New Zealand, Undated.
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اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي ملعاجلة مشكلة الدراسة .ومت جمع
البيانات واملعلومات املتعلقة باجلوانب املختلفة ملوضوع الدراسة ،من املجالت
العلمية ،واملقاالت املنشورة على مواقع اإلنترنت ،ومن إصدارات الهيئات احمللية
املتنوعة ،يف شكل :أنظمة ،وقوانني ،ودراسات ،وإحصائيات ،نشرت يف مواقعها
اإللكترونية الرسمية .ومت حتليل ،ومناقشة ،وعرض ،هذه البيانات واملعلومات،
بطريقة علمية متناسقة؛ للوصول إلى نتائج البحث.
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 -3دراسة )(( 2007(Abdul Aziz Akhtarzaite( :قامت الدراسة مبتابعة تطور السوق
املالية اإلسالمية مباليزيا ،منذ سنة  ،١٩٩٠وفحص دور هيئة األوراق املالية
املاليزية يف تعزيز تطور السوق ،وكذلك دور اإلطار التنظيمي واإلشرايف ،إلى جانب
عرض أهم أدوات االستثمار اإلسالمي بالسوق املاليزية .وتوصلت الدراسة إلى أن
التطور السريع للسوق املالية اإلسالمية مباليزيا ،كان بفضل بيئة تنظيمية وضريبية
مالئمة ومحفزة ،بيئة مت تصورها وتصميمها من خالل صياغة مخططات توجيهية
وتنفيذها .ويعود الفضل أيضا ،إلى مسايرة صناعة السوق املالية مباليزيا للجهود
احلكومية ،وجتاوبها مع احلوافز املمنوحة لها ،عبر إصدار العديد من املنتجات
املالية القائمة على املبادئ اإلسالمية.
 -4دراسة :املنظمة الدولية لهيئات األسواق املالية ( )(( 2004 ،)IOSCOقامت
الدراسة بتحديد معالم صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية ،وبينت دور السوق
املالية اإلسالمية بداخلها ،وعاينت مدى تطور األسواق املالية اإلسالمية عبر
العالم .وتوصلت الدراسة إلى أن خدمات ومنتجات السوق املالية اإلسالمية ،ميكن
إدراجها وتطويرها داخل أية سوق مالية ،تكون منظمة بشكل جيدُ .
ومتثل السوق
املالية اإلسالمية جزءاً من األسواق املالية ككل ،وبالتالي ينبغي أن تتطابق مع
مبادئ وأهداف املنظمة الدولية لهيئات األسواق املالية املتعلقة بـ :حماية املستثمر،
والشفافية واإلفصاح ،وجتنب املخاطر النظامية.
ومتيزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ،بتركيزها على مكونات البنية التحتية
للسوق املالية اإلسالمية ،وعلى التجربة املاليزية الرائدة يف تطوير السوق املالية
اإلسالمية؛ من أجل تكوين فكرة شاملة ومفصلة عن املراحل ،واإلجراءات والسياسات
املتبعة ،إلنشاء البنية التحتية الداعمة للسوق املالية اإلسالمية وتعزيزها.

هيكلة البحث:
ملعاجلة مشكلة البحث مت تقسيمه كما يلي:
املبحث األول :السوق املالية اإلسالمية وبنيتها التحتية.
املبحث الثاني :السوق املالية اإلسالمية مباليزيا ومراحل تطورها.
املبحث الثالث :العوامل الرئيسة املساهمة يف تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا.
( ,»Abdul Aziz, Akhtarzaite; «Capital Market in Islamic Framework : Malaysian Experience )5املوؤمتر العلمي ال�سنوي اخلام�ص
ع�سر حول الأ�سواق املالية والبور�سات ،اآفاق وحتديات ،كلية ال�سريعة والقانون جامعة الإمــارات العربية املتحدة ،غرفة جتارة و�سناعة دبي8-6 ،
مار�ص .2007
(6) The International Organization of Securities Commissions (IOSCO); Report of The Islamic Capital Market task
force, July 2004.
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املبحث األول :السوق املالية اإلسالمية وبنيتها التحتية:
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :مفهوم السوق املالية اإلسالمية:

(7) Abdul Aziz, Akhtarzaite; op cit, p 2.
(8) Ibid, p 3.
(9) Wan Razazila, Wan Abdullah; et al; op cit, p 1.
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عرف ( ،)(()Abdul Aziz Akhtarzaiteالسوق املالية من خالل الوظيفة التي تؤديها،
واملتمثلة أساسا يف :العمل كآلية لتيسير حتويل األموال القابلة لالستثمار ،من
الوحدات االقتصادية ذات الفائض املالي ،إلى الوحدات االقتصادية ذات العجز
املالي ،عبر بيع أوراق مالية يف شكل أسهم وسندات ،وبالتالي توفر السوق املالية
منصة إلصدار أوراق الدين أو امللكية يف السوق األولية ،وت ّيسر تداولها يف السوق
الثانوية ،ما يوفر نوعاً من السيولة حلاملي هذه األوراق.
وألداء الوظيفة السابقة ،ينبغي وجود ثالثة مشاركني رئيسني يف السوق :املصدرون،
والوسطاء ،واملستثمرون .ويُصدر املصدرون أوراقاً مالية ،بهدف رفع موارد مالية
لتمويل نشاطاتهم املختلفة ،وعادة ما يتكونون من :شركات ،ومؤسسات أعمال،
وحكومات ،ووكاالت حكومية ،وبنوك .ويؤدي الوسطاء ،مثل :سماسرة األوراق املالية،
وبيوت السمسرة ،وبنوك االستثمار ،وظيفة مقابلة احتياجات التمويل للمصدرين،
مع احتياجات االستثمار للمستثمرين ،عبر التكفل بطرح اإلصدارات اجلديدة يف
السوق ،وأخذ عمولة مقابل اخلدمة املقدمة .ويهدف املستثمرون ،من وراء استثمار
الفوائض املالية عبر شراء األوراق املالية ،إلى تقليل املخاطر وتعظيم العوائد.
وال يختلف تعريف السوق املالية اإلسالمية عن تعريف السوق املالية عموما ،ولكن
يضاف إليه ضرورة تطابق نشاط السوق املالية اإلسالمية مع متطلبات الشريعة،
وبالتالي ميكن وصف السوق املالية اإلسالمية على أنها :سوق متارس فيها النشاطات
بطريقة ال تتعارض مع الدين اإلسالمي ،ومعامالتها قائمة على املبادئ اإلسالمية
يف االقتصاد ،وخالية من عناصر محرمة :كالربا ،وامليسر ،والغرر(() ،ومنع تداول
(().
أسهم الشركات التي تتاجر يف أنشطة أو مواد محرمة ،حسب الشريعة اإلسالمية
وتسعى هذه السوق ،لتقدمي بديل شرعي للسوق املالية التقليدية ،وتكملة النظام
املصريف اإلسالمي ،من حيث توسيع وتعميق املعامالت املالية اإلسالمية .ولضمان
التزام أنشطة السوق املالية اإلسالمية مببادئ الشريعة اإلسالمية ،فإنها تخضع
لرقابة وإشراف :الهيئات الشرعية ،واخلبراء ،واملختصني يف مجال فقه املعامالت
املالية.
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وتعتبر السوق املالية اإلسالمية ،قطاعاً متكام ً
ال مع القطاعات األخرى للنظام املالي
اإلسالمي ،وتبرز أهميتها املتزايدة من خالل :دورها يف تعبئة األموال ،وتوجيهها
نحو النشاطات اإلنتاجية ،وتوفير فرص استثمارية؛ إلدارة فوائض األصول املالية
يف املؤسسات املالية اإلسالمية .فإقامة سوق مالية إسالمية يعتبر أكثر من ضرورة؛
لتطوير العمل املصريف اإلسالمي ،ومده بالظروف املالئمة ملنافسة النظام املصريف
التقليدي ،إلى جانب تشجيع األفراد على استثمار الفائض من الدخل يف قنوات
(.)(1
إدخارية ،تؤمن لهم دخ ً
ال إضافياً ومشروعاً ،وتتيح لهم درجة عالية من السيولة

املطلب الثاني :نشأة السوق املالية اإلسالمية:
كانت نشأة السوق املالية اإلسالمية ،بفعل التطورات الكبيرة التي عرفتها املصارف
اإلسالمية وشركات التكافل ،من حيث زيادة حجم أصولها املالية ،التي لم تقابلها
فرص استثمارية بنفس احلجم .فقد برزت احلاجة إلى سوق مالية ميكن االستثمار،
من خاللها ،يف أوراق مالية مطابقة ملبادئ الشريعة؛ األمر الذي دفع ،العديد من
السلطات يف الدول املسلمة ،إلى خلق سندات إسالمية أو صكوك ،متكن املؤسسات
املالية اإلسالمية من إدارة أصولها.
نشأة السوق املالية اإلسالمية ،هو تطور طبيعي يف صناعة املالية اإلسالمية ،مت
خالله خلق أو ابتكار منتجات مالية متنوعة ،ومطابقة ملبادئ الشريعة اإلسالمية.
وعلى أساس أنواع املنتجات املبتكرة ،ميكن متييز املراحل التي مرت بها نشأة السوق
املالية اإلسالمية.
فقد كانت البداية بالسندات اإلسالمية أو الصكوك ،التي تعد أولى أدوات السوق
املالية اإلسالمية .وجاءت أول مبادرة من قبل احلكومة األردنية ،عبر سن القانون
رقم  ١3لسنة  ،١٩٧٨والذي سمح للمصرف األردني اإلسالمي بإصدار سندات
إسالمية عرفت بسندات املقارضة ،وتبعه سن قانون سندات املقارضة (،)١٩٨١
لتنمية أمالك األوقاف األردنية .وحدثت مبادرة مماثلة يف باكستان ،عبر سن قانون
خاص سمي :مرسوم شركات املضاربة واملضاربات ( ،)١٩٨٠املتمم بقواعد شركات
املضاربة واملضاربات ( .)((()١٩٨١ورغم أن احلكومتني األردنية والباكستانية ،كانتا
السباقتني لوضع إطار قانوني خاص بإصدار السندات اإلسالمية ،إال أن أول إصدار
كان مببادرة من احلكومة املاليزية ،بعد سن قانون االستثمار احلكومي (،)١٩٨3
( )10ن�سري ،رائد و�سو�سان خديجة؛ «ال�سروط الفنية واملهنية لإن�ساء ال�سوق املالية الإ�سالمية» ،املوؤمتر الدويل التا�سع لالقت�ساد والتمويل الإ�سالمي،
ا�سطنبول ،تركيا� 10-09 ،سبتمرب (� ،(01ص .4
(11) IOSCO; Report of The Islamic Capital Market task force, op cit, p 28-27.
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تعيني األسهم املطابقة للشريعة ،ساهم أيضا يف وضع مؤشرات أسهم إسالمية،
تقيس األداء وتستخدم كمرجع لتقييم األوراق املالية اإلسالمية .وأُدرج أول مؤشر
لألسهم اإلسالمية يف بورصة ماليزيا ،يف مايو ((() .١٩٩٦ولم يتوقف توسع تشكيلة
منتجات السوق املالية اإلسالمية عند املؤشرات اإلسالمية ،بل شمل أيضا املنتجات
اإلسالمية إلدارة املخاطر ،وذلك لتلبية جميع احتياجات الراغبني يف االستثمار أو
((().
إدارة املخاطر ،عبر منتجات مالية تتطابق مع مبادئ الشريعة

(12) Sudin, Haron; Towards Developing a Successful Islamic Financial System : A Lesson From Malaysia, Kuala Lumpur
Business School, Working Paper Series 2004 ,003, p 6.
(13) IOSCO; Report of The Islamic Capital Market task force, op cit.
(14) Idem.
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الذي مكن احلكومة املاليزية من إصدار شهادات استثمار على أسس إسالمية،
يستطيع البنك اإلسالمي املاليزي االستثمار فيها للوفاء مبتطلبات السيولة املقررة،
فضال عن توظيف موارده املالية العاطلة((() .وبعد إصدار السندات اإلسالمية يف
ماليزيا ،أصدرت احلكومة الكويتية سندات من دون فوائد ،وأصدرت إيران سندات
املشاركة ،القائمة على أساس مبدأ املضاربة .ليتوسع إصدار الصكوك ،ويشمل عدة
أسواق مالية منتشرة عبر أرجاء العالم.
بعد الصكوك أو السندات اإلسالمية ،حتولت اجلهود نحو وضع معايير خاصة من
قبل علماء الشريعة ،يتم على أساسها حتديد األسهم املطابقة للشريعة ومراجعتها،
ويتم اإلعالن عنها يف قوائم خاصة ،تسهل عملية البحث عن هذه األسهم ،وتعيينها
من جانب املستثمرين احلريصني على احترام مبادئ الشريعة .ووضعت أول قائمة
لألسهم املطابقة للشريعة يف ماليزيا سنة  ،١٩٨3مببادرة من بنك إسالم ماليزيا
احملدود .وبعدها أخذت العملية شكال رسميا ،فقد أصبحت مهمة وضع معايير
املطابقة الشرعية ،وحتديد األسهم املصادق عليها شرعيا ،من مهام هيئة األوراق
املالية املاليزية ،التي نشرت أول قائمة لألسهم املطابقة للشريعة يف يونيو .١٩٩٧
توافر الصكوك واألسهم املطابقة للشريعة ،سمح بإنشاء صناديق لالستثمار
اإلسالمي ،تختص بتعبئة املوارد املالية ،واستثمارها وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية.
ولم ميض زمن طويل ،حتى زادت حركة إنشاء هذه الصناديق وزاد عددها .وكان
صندوق الدخل أمانة ( )The Amana Income Fundأول صندوق أسهم إسالمية،
تأسس يف الواليات املتحدة األمريكية ،يف يونيو  ،١٩٨٦من قبل منظمة األمانة
اإلسالمية لشمال أمريكا ( :)The North American Islamic Trustوهي منظمة يف
والية (إنديانا) تشرف على متويل املساجد يف الواليات املتحدة.
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املطلب الثالث :البنية التحتية للسوق املالية اإلسالمية:
وفيه أربعة فروع:
الفرع األول :اإلطار القانوني والتنظيمي والضريبي:
يعتبر اإلطار القانوني والتنظيمي والضريبي ،الركيزة األساسية للسوق املالية
اإلسالمية ،فشمولية ووضوح هذا اإلطار من األمور الضرورية؛ لتشجيع تطور
السوق املالية اإلسالمية بشكل منتظم ،مبا أنه يوفر األساس السليم والباعث على
تنمية املنتجات واخلدمات ،ويضمن وجود نظام إشراف فعال ،يزيد ثقة املستثمرين،
ويشجع على زيادة املشاركني يف السوق((().
بالنسبة لإلطار القانوني ،فقد نتج عن غياب نظام إسالمي شامل ،لفترة طويلة من
الزمن ،غياب البنية التحتية القانونية ،التي بإمكانها دعم استخدام املعامالت املالية
اإلسالمية يف الزمن الراهن ،فالتطبيق الناجح للشريعة اإلسالمية يف املعامالت
املالية املعاصرة ،يتطلب توفير البنية التحتية القانونية الداعمة له((() .ومبا أن أغلب
الدول املسلمة تبنت ،سوا ًء اإلطار القانوني العام أو القانون املدني ،فإن أنظمتها
القانونية ال حتتوي على قوانني وتشريعات ،تعالج اخلصائص الفريدة للمنتجات
املالية اإلسالمية .وهو ما يدعو إلى سن قوانني وتشريعات خاصة ،ميكنها دعم
وترقية صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية .وجتدر اإلشارة إلى ضرورة جتنب سن
قوانني ،يف شكل عبارات وبنود عامة ،تنقصها تفاصيل مختلف أمناط التمويل
اإلسالمي ،وإغفال على سبيل املثال :معاجلة منع تداول األصول احلقيقية ،وحيازة
حصص امللكية ،وغياب إجراءات تعالج ازدواجية الضرائب يف املعامالت املالية
اإلسالمية ،أما محاولة سد النقائص من خالل الضوابط التنظيمية ،فلن يعترف بها
داخل احملاكم القانونية ،وبالتالي هناك حاجة لسن قوانني مفصلة ،تشمل املبادئ
اإلسالمية للمعامالت املالية ،واإلجراءات اإلدارية للقيام بهذه األنشطة.
وينبغي أن ترتكز منتجات السوق املالية اإلسالمية على وثائق قانونية سليمة،
حتدد حقوق وواجبات جميع األطراف ،والنظام الذي بداخله ،مثل هذه احلقوق
والواجبات ،يتم مراعاتها بشكل قانوني((() كذلك ،غياب احملاكم اإلسالمية يف أغلب
الدول املسلمة ،جعل العقود اإلسالمية غير ملزمة قانونياً ،ما يزيد من املخاطر
القانونية لهذه العقود .ومن غير املتوقع تغيير النظام القضائي بأكمله ،إال أنه
(15) COMCEC CMR; op cit, p 4.
(16) Ahmed, Habib; «Islamic law, adaptability and financial development», Islamic Economic Studies, Vol. 13, No. 2,
IRTI, February 2006, p 92.
(17) COMCEC CMR; op cit, p 5.
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(18) Ahmed, Habib; op cit, p 49-59.
(19) COMCEC CMR; op cit, p 4.

( )(0ن�سري ،رائد و�سو�سان خديجة؛ مرجع �سبق ذكره� ،ص .6

(21) IOSCO; Report of The Islamic Capital Market task force, op cit, p 50.

(22) The International Organization of Securities Commissions (IOSCO); Analysis of the application of IOSCO’s
objectives and principles of securities regulation for Islamic securities products, September 2008, p 32.
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ميكن تأسيس محكمة إسالمية خاصة ،قادرة على فهم العقود املالية اإلسالمية
والزام تنفيذها ،وإنشاء مراكز حتكيم لتسوية النزاعات املتعلقة باملصرفية واملالية
((().
اإلسالمية
من ناحية أخرى ،يقوم اإلطار التنظيمي ،ملنتجات وخدمات السوق املالية اإلسالمية،
على مقاربة تهدف إلى حتقيق اإلفصاح والشفافية((() ،نظرا لكون اإلفصاح والشفافية
يوفران جوا من الثقة بني املتعاملني ،وهما مطلبان شرعيان مستمدان من شروط
العقود املالية ،فال تصح العقود إال بانتفاء اجلهالة ،وشرطا االفصاح والشفافية
كفيالن بنفي اجلهالة عن السوق املالية اإلسالمية( .)(1وحتى تكون منتجات وخدمات
السوق املالية اإلسالمية ،مقبولة من طرف جميع املستثمرين واملصدرين ،فمن
الضروري أن تتطابق مع املبادئ املقبولة عامليا لتنظيم األسواق املالية ،أي :ينبغي
عليها توفير نفس مستوى احلماية للمستثمرين ،وتُعرض داخل أسواق عادلة،
وكفؤة ،وشفافة .فقد نصت أهداف ضبط األسواق املالية للمنظمة الدولية لهيئات
األسواق املالية ( )IOSCOعلى :حماية املستثمر ،والشفافية واإلفصاح ،وجتنب
املخاطر النظامية.
وضمن تقرير أعده فريق العمل حول السوق املالية اإلسالمية ،التابع للمنظمة
الدولية لهيئات األسواق املالية ( ،)IOSCO Task Force on ICMيف يوليو  ،٢٠٠4حول
وضعية التنمية والتنظيم يف السوق املالية اإلسالمية عبر العالم ،خلص فيه إلى أن:
السوق املالية اإلسالمية متثل جزءاً هاماً من أسواق األوراق املالية ككل ،ومبادئ
وأطر ضبط األوراق املالية التقليدية تطبق  -باملثل  -على السوق املالية اإلسالمية،
باإلضافة إلى عمليات املطابقة الشرعية((() .وبعدها يف سبتمبر  ،٢٠٠٨مت نشر
تقرير الحق بعنوان :تقرير املالية اإلسالمية للمنظمة الدولية لهيئات األسواق املالية:
حتليل مدى تطبيق مبادئ وأهداف تنظيم األوراق املالية للمنظمة الدولية على
منتجات األوراق املالية اإلسالمية ،لتقييم مدى مالءمة املبادئ اجلوهرية للمنظمة
الدولية ،ملنتجات وممارسات املالية اإلسالمية .ولم يكشف التقرير يف حتليله ،عن
أ ّية مشاكل بالنسبة النسجام املبادئ اجلوهرية ،للمنظمة الدولية لهيئات األسواق
املالية ،مع سوق األوراق املالية اإلسالمية(((()) ،والنتائج يف املجمل ،متوافقة بشكل
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عام مع نتائج تقرير املنظمة الدولية لهيئات األسواق املالية لسنة  ،)((( ٢٠٠4من
حيث عدم وجود حاجة لتصميم مبادئ تنظيمية منفصلة ،مبا أن مبادئ وأهداف،
املنظمة الدولية لضبط األوراق املالية ،ميكن تطبيقها على السوق املالية اإلسالمية.
أما بالنسبة لإلطار الضريبي ،فإن األوراق املالية اإلسالمية ،حتتاج لنظام ضريبي
شامل يعالج املسائل املتعلقة بحيادية الضرائب ،إلى جانب حوافز ضريبية مالئمة،
((().
تسرع من وتيرة تطورها ،وتشجع على االبتكار وتطوير منتجات جديدة
الفرع الثاني :احلوكمة الشرعية:
هو النظام ،الذي يتم من خالله ،التأكد من مطابقة معامالت السوق املالية
اإلسالمية مع الشريعة((() .وحسب املبادئ اإلرشادية لنظام الضوابط الشرعية،
الصادرة عن مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية((() ،فإن نظام الضوابط الشرعية:
هو النظام الذي يشير إلى مجموعة من الترتيبات املؤسساتية والتنظيمية ،التي
تتأكد من خاللها ،مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية ،أن هناك إشرافاً شرعياً
فعاالً ومستق ً
ال ،على كل وحدة من الهياكل ،واإلجراءات املتعلقة بإصدار القرارات
الشرعية واملراجعة الشرعية ،ونشرها بني مراقبي االلتزامات الشرعية .وتهدف
املبادئ اإلرشادية إلى :إبراز أهمية السلطات اإلشرافية بشكل خاص ،واألطراف
ذات املصلحة يف الصناعة بشكل عام ،ومكونات النظام السليم للحوكمة الشرعية،
((()
خاصة ما يتعلق بكفاءة ،واستقاللية ،وسرية هيئات الشريعة ،وثبات مبادئ عملها
وال ينبغي وضع عبء التأكد من وجود نظام سليم وفعال للضوابط الشرعية ،على
كاهل أعضاء الهيئة الشرعية وحدهم ،بل يجب أن يؤدي كل أصحاب املصالح يف
صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية دورهم ،مبا فيهم :العمالء ،واإلدارة ،واملساهمون،
((().
والسلطات اإلشرافية
ومن أجل فعالية وسالمة إطار احلوكمة الشرعية ،فمن الضروري دمج مبادئ
احلوكمة الشرعية يف القوانني احمللية ،للسلطة املعنية ،وإال ستكون هذه املبادئ
غير ملزمة من الناحية القانونية ،وسيصبح من املستحيل وضع آلياتها حيز التنفيذ.
فمن أجل تطابق املعامالت املالية مع الشريعة ،فهي بحاجة إلى آليات ضامنة ،تتمتع

(23) Iosco); Report Of The Islamic Capital Market Task Force, Op Cit, P 72.
(24) Comcec Cmr; Op Cit, P 5.
(25) Ibid, p 6-5.

( )(6جمل�ص اخلدمات املالية الإ�سالمية؛ املبادئ الإر�سادية لنظم ال�سوابط ال�سرعية للموؤ�س�سات التي تقدم خدمات مالية اإ�سالمية ،كوالملبور ،ماليزيا،
دي�سمرب � ،(009ص .5-3
(27) comcec cmr; op cit.

( )(8جمل�ص اخلدمات املالية الإ�سالمية؛ مرجع �سبق ذكره.7-6 ،
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باملصداقية والسلطة القانونية

((().

الفرع الثالث :تنمية املهارات البشرية:

(29) Comcec Cmr; Op Cit.
(30) Ibid, p 6-7.
(31) Finance Accreditation Agency (FAA); Talent Development Survey, REDmoney, Kuala Lumpur, Malaysia, 2014, p 6-7
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كثرة اليد العاملة املتعلمة واملاهرة ،وكيفية احملافظة عليها ،عوامل أساسية
الستمرارية تطور صناعة املالية اإلسالمية ،فرأس املال الفكري البشري ،هو
العامل احملدد واحملافظ على أداء وتنافسية هذه الصناعة .ولقد خلق توسع املالية
اإلسالمية حول العالم ،حاجة ملحة ملجموعة واسعة من املهارات املدربة يف املالية
اإلسالمية .غير أنه يف دراسة قامت بها مؤسسة دلويت ( ،)Deloitteيف سنة ،٢٠١٠
شملت رواد املالية اإلسالمية يف منطقة اخلليج ،توصلت فيها إلى نتائج مقلقة
للغاية ،فقد أشارت النتائج إلى أن :أكثر من  %٦٠من املمارسني واملهنيني يف املالية
اإلسالمية ،يحتاجون إلى تدريب إضايف وتنمية القدرات ،و %١٨,٥من املستجوبني
فقط ،يعتقدون بأن مؤسسات املالية اإلسالمية ،يف دول مجلس التعاون اخلليجي،
مزودة بفرق العمل املناسبة ،وتضم أفراداً ميلكون املقدار الكايف من املعرفة واخلبرة،
للتعامل مع التحديات املستقبلية للصناعة( .)(1ويف دراسة أخرى ،سنة  ،٢٠١4قامت
بإعدادها وكالة االعتماد املالي ( ،)-Finance Accreditation Agency –FAAوهي
دراسة شاملة ،حول الوضعية احلالية واملتطلبات املستقبلة ،خلدمات تنمية رأس
املال البشري داخل الصناعة املالية اإلسالمية .وشملت الدراسة مجموعة واسعة
من املمارسني داخل الصناعة ،ومقدمي خدمات التدريب حول العالم ،ومن جميع
األسواق املالية اإلسالمية الرئيسة .وعاجلت مجموعة من املجاالت واملواضيع ،من
أهمها :املشاكل التي تعاني منها املوارد البشرية العاملة بالصناعة املالية اإلسالمية.
وأشارت الدراسة إلى أن %٧٩ :من املستجوبني يعتقدون بأن العدد احلالي،
لألشخاص العاملني يف صناعة املالية اإلسالمية ،غير كايف ملقابلة احتياجات
الصناعة ،و %٦٩يعتقدون بأن منظمتهم متلك مستوى مرضي من الكفاءات ،غير
أنهم أشاروا إلى اخلبرة الشرعية ،واملعرفة املالية اإلسالمية ،واخلبرة التطبيقية،
كأهم النقائص((() .وهو ما يفتح املجال واسعاً أمام مؤسسات التعليم ،القتحام مجال
التدريس والتدريب املتخصصني يف املالية اإلسالمية ،وعرض برامج متكن من
احلصول على شهادات مهنية وأكادميية.
ومن بني الصعوبات والتحديات األخرى ،التي يواجهها قطاع املالية اإلسالمية ،يف
مجال التعليم والتدريب:
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 عدم تطابق الطلب مع العرض ،الناجت عن كون برامج املالية اإلسالمية يفاجلامعات غير مناسبة ،أو قليلة التناسب ،مع االحتياجات املتغيرة باستمرار
للصناعة؛ بسبب عدم استشارة الصناعة عند تصميم هذه البرامج .وعدد
اجلامعات ،التي تعرض دروساً مرتبطة باملالية اإلسالمية يبقى صغيراً
نسبياً ،مقارنة بعدد الكفاءات املطلوبة من قبل صناعة املالية اإلسالمية.

 احلصول على الكفاءات واملهارات الصحيحة ،حيث أن هناك مهاراتمشتركة بني املالية اإلسالمية والتقليدية ،لكن توجد مهارات خاصة ،ينبغي
توفرها يف األشخاص العاملني يف مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية،
من بني أهمها :القدرة على اكتشاف مخاطر عدم التطابق مع الشريعة
وحتديدها ،سوا ًء بالنسبة للعمليات اليومية يف املؤسسة املالية اإلسالمية ،أو
((().
بالنسبة لهيكل املنتج النهائي املسوق للزبائن

الفرع الرابع :املنتجات واخلدمات:
تعتبر املنتجات واخلدمات عام ً
ال هاماً يف تنمية السوق املالية اإلسالمية .وبشكل
عام ،مت استخدام مقاربتني لتنمية منتجات وخدمات املالية اإلسالمية :تعتمد
املقاربة األولى على تكييف املنتجات واخلدمات التقليدية ،املقبولة عموما من وجهة
نظر إسالمية ،وتعديلها من خالل نزع العناصر احملرمة ،وجعلها مطابقة ملبادئ
الشريعة ،وتعتمد املقاربة الثانية على استخدام مبادئ الشريعة املختلفة ،خللق
وابتكار منتجات وخدمات جديدة.
ومن املتوقع أن يؤدي وضوح االختالف ،بني منتجات السوق املالية اإلسالمية
والتقليدية ،إلى زيادة الطلب على املنتجات اإلسالمية ،فضال عن جذب فئات
جديدة من املستثمرين .وتتطلب اجلهود املبذولة خللق منتجات مبتكرة ،جهوداً
أخرى مشابهة ،لتوعية املشاركني يف السوق وحثهم على التعامل باملنتجات املبتكرة،
مبا أن هذه املنتجات ستكون جديدة بالنسبة لهم .كذلك ،ينبغي على املستثمرين
وضع توقعات معقولة ،بالنسبة لوقت ومقدار العائد ،عند االستثمار يف املنتجات
اجلديدة .وعند تصميم منتجات وخدمات السوق املالية اإلسالمية ،ينبغي األخذ
بعني االعتبار العوامل التالية :التطابق مع الشريعة ،ورواج املنتجات يف السوق،
((().
وشبكة توزيع مناسبة
(32) Comcec Cmr; Op Cit.
(33) Ibid, 7-9.
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املبحث الثاني :السوق املالية اإلسالمية مباليزيا ومراحل تطورها:
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :الهيئات املنظمة للسوق املالية اإلسالمية مباليزيا:

(34) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 2.
(35) Bursa Malaysia (website); 2015. Available from: http://www.bursamalaysia.com
(36) Securities Commission Malaysia (website); 2015. Available from: http://www.sc.com.my/
(37) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 3.
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وفيه ثالثة فروع:
الفرع األول :بورصة ماليزيا:
بورصة ماليزيا عبارة عن سوق متكاملة ،تعرض مجموعة من اخلدمات املتعلقة
باألوراق املالية ،تشمل :التداول ،واملقاصة ،والتسوية ،وخدمات احلفظ((() .وتتكفل
بورصة ماليزيا مبهمة احلفاظ على عدالة وحسن سير عمليات السوق ،املتعلقة
باألوراق املالية واملشتقات املتداولة عبر هياكلها .ومن واجبات بورصة ماليزيا
ضمان شفافية وكفاءة ،إجراءات التسوية واملقاصة للصفقات التي تتم عبر
هياكلها ،باإلضافة إلى وضع إطار تنظيمي وإشرايف شامل وفعال ،لضبط السوق
واملشاركني فيها ،ونشر العديد من القواعد والضوابط ،التي ينبغي مراعاتها من
قبل الشركات ،سوا ًء عند القيد يف السوق أو بعده .وتهدف بورصة ماليزيا إلى:
حماية املستثمرين ،ورفع الشفافية ،ونوعية املمارسات ،واحلوكمة ،وسالمة السوق،
((().
وزيادة ثقة املشاركني
الفرع الثاني :هيئة األوراق املالية:
هيئة األوراق املالية ،هي سلطة تنظيم وتطوير السوق املالية مباليزيا .وتتمثل
املهام الرئيسة للهيئة يف :احلفاظ على عدالة ،وكفاءة ،وسالمة ،وشفافية،
أسواق األوراق املالية واملشتقات ،وترقيتها وتيسير تطورها بشكل متناسق ،يرفع
قدرات االبتكار واملنافسة .ولدى الهيئة العديد من الوظائف التنظيمية ،القائمة
على أساس مسؤوليتها يف حماية املستثمر((() ،وضبط نشاطات مؤسسات السوق
واإلشراف عليها ،وتشجيع ترقية سوق األوراق املالية التقليدية واإلسالمية ،وسوق
((().
املستقبليات
الفرع الثالث :مجلس االستشارة الشرعية لهيئة األوراق املالية:
تأسس املجلس يف  ١٦مايو  ،١٩٩٦وأوكلت له مهمة ضمان تطابق عمليات السوق
املالية اإلسالمية مع مبادئ الشريعة .ويشمل مجال اختصاص املجلس :نصح هيئة
السوق حول جميع املسائل املتعلقة بالتنمية الشاملة للسوق املالية اإلسالمية ،والعمل
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كمرجع مركزي للقضايا الشرعية املرتبطة بالسوق املالية اإلسالمية ،والسهر
على انسجام وتوافق اآلراء الفقهية املرتبطة بصفقات السوق املالية اإلسالمية.
وبالتالي فإن الوظيفة الرئيسية للمجلس ،تتمثل يف توحيد قواعد الشريعة على
املستوى الوطني؛ لزيادة الثقة واألمان بني الفاعلني يف السوق واملؤسسات املالية
واملستثمرين((() ،باإلضافة إلى أن املجلس مكلف بتحديد مدى مطابقة أدوات السوق
املالية التقليدية مع مبادئ الشريعة ،وسير عملية إدراج أسهم الشركات يف بورصة
ماليزيا ،حتت خانة (مطابق للشريعة)((().

املطلب الثاني :منتجات السوق املالية اإلسالمية مباليزيا:
وفيه خمسة فروع:
الفرع األول :الصكوك (السندات اإلسالمية):
يتطلب إصدار السندات اإلسالمية تطبيق أحد مبادئ الشريعة ،مثل :اإلجارة،
واملضاربة ،واملرابحة ،واملشاركة ،والبيع بالثمن اآلجل ،واالستصناع .وتصدر
الصكوك يف ماليزيا بكل من العملة احمللية (الرجنيت املاليزي) ،والعمالت الدولية،
وبالتالي تقدم فرصا استثمارية متنوعة جلميع املستثمرين احملليني واألجانب ،وكذلك
للمنشآت احمللية والدولية ،الراغبة يف رفع األموال من السوق املالية اإلسالمية
مباليزيا .وتعتبر الصكوك اخليار املفضل للشركات ،لرفع األموال أو زيادة األرباح
وعوائد االستثمارات ،ويعود ذلك للطلب القوي عليها من قبل املستثمرين ،وأسعارها
(.)(1
التنافسية ،وإمكانية إصدارها بتكاليف منخفضة
الفرع الثاني :األوراق املالية املطابقة للشريعة:
تتمثل يف األسهم العادية ،وحقوق االكتتاب يف األسهم .وتصدر من قبل شركات
تتطابق مع معايير مجلس االستشارة الشرعية ،وتعرف على أنها شركات مصادق
عليها شرعياً أو مطابقة للشريعة .ويوجد يف بورصة ماليزيا أوراق مالية كثيرة
مطابقة للشريعة ،تسمح للمستثمرين بتنويع محفظة استثماراتهم ،عبر مجموعة
كبيرة من الصناعات .ومنذ إدخال معايير املصادقة الشرعية ،ارتفع عدد األوراق
((()،
املالية اإلسالمية من 4٧٨ :يف سنة  ،)((( ١٩٩٧إلى  ٦٧3يف نهاية سنة ٢٠١4
(38) Abdul Aziz, Akhtarzaite; op cit, p 11-12.
(39) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 4.
(40) Ibid, p 21-23.
(41) Ibid, p6.
(42) Securities Commission Malaysia, «Malaysian ICM», Bi-annual bulletin on the Malaysian Islamic Capital Market,
op cit, p21.
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بعدما وصل إلى حده األقصى بـ  ٨٧٩يف سنة ٢٠٠٧
الفرع الثالث :صناديق االستثمار القائمة على الشريعة:
هي صناديق استثمار مشترك ،متنح الفرصة للمستثمرين لالستثمار يف محفظة
متنوعة من األوراق املالية املطابقة للشريعة ،مثل :األسهم املطابقة للشريعة،
والسندات اإلسالمية ،والودائع اإلسالمية ،وأدوات السوق النقدية اإلسالمية.
وتس َّير من قبل مسيرين محترفني وفق مبادئ الشريعة ،حيث يلزمهم القانون على
تعيني مستشارين يف الشريعة ،يقدموا لهم النصائح ،ويضمنوا مطابقة عمليات
االستثمار وإدارة احملافظ مع مبادئ الشريعة .وعرفت صناديق االستثمار املطابقة
للشريعة مباليزيا منوا معتبرا ،من :صندوقني يف سنة  ،١٩٩3إلى أكثر من ١٨٨
صندوق يف نهاية سنة  ،٢٠١4وبلغت القيمة الصافية ألصولها يف نهاية سنة ،٢٠١4
قيمة  4٦,٧مليار رجنيت ماليزي ،مقارنة بـ  ٩,٧مليار يف سنة  .)((( ٢٠٠4وتعتبر
صناعة صناديق االستثمار اإلسالمي مباليزيا األولى عامليا ،من حيث عدد صناديق
االستثمار اإلسالمي ،التي بلغت نسبة  %٢4من إجمالي عدد الصناديق اإلسالمية
يف العالم ،يف نهاية الربع الثالث من سنة  ،٢٠١٥والثانية خلف من حيث إجمالي
األصول اإلسالمية املدارة عامليا ،واملقدرة بنسبة .)((( %٢٨
الفرع الرابع :الصندوق املتداول للمؤشرات اإلسالمية:
هو صندوق يطرح حصصاً للتداول يف البورصة ،ويتعقب مؤشرات األسهم املطابقة
للشريعة .ومن مزايا االستثمار يف هذا الصندوق التنويع ،مبا أنه يستثمر يف محفظة
كبيرة من األوراق املالية ،وحد أدنى منخفض لقيمة االستثمار ،وسيولة عالية ،مبا
أنه متداول بكثرة وباستمرار يف بورصة ماليزيا .وتأسس أول صندوق متداول
للمؤشرات املطابقة للشريعة ،يف املنطقة اآلسيوية ،مباليزيا يف يناير  ،٢٠٠٨ويعرف
بـاسم (،)-٢٥ MyETF DJIM– 25 MyETF Dow Jones Islamic Market Malaysia Titan
وعرفت القيمة الصافية ألصول الصندوق ارتفاعاً هاماً ،من 4٨٢ :مليون رجنيت
ماليزي يف سنة  ،٢٠٠٨إلى  ٦٥٦مليون يف سنة  ،٢٠٠٩ما ميثل نسبة  %٥٦من حجم
ً
هذه الصناديق
محليا((().
الفرع اخلامس :الصناديق اإلسالمية لالستثمار العقاري:
هي وسيلة لالستثمار املشترك ،تقوم على جتميع األموال من املستثمرين ،وشراء
((().

(44) Securities Commission Malaysia (website); op cit.

( )45بنك نيجارا ماليزيا« ،تقرير املركز الدويل املاليزي للمالية الإ�سالمية (� ،»)MIFCسناعة ال�سناديق الإ�سالمية :مراجعة والروؤية امل�ستقبلية ،(015
كواللمبور ماليزيا ،دي�سمرب (015م� ،ص .5
(46) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 21.
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(43) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 6.
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العقارات ،وإدارتها ،وبيعها عبر أدوات السوق املالية املطابقة للشريعة .وتتمتع
صناديق االستثمار العقاري مبيزة املزج بني العقارات وصناديق االستثمار ،واحلامل
حلصة يف الصندوق ،ميلك يف الواقع حصة من مجموعة عقارات ،ما يجعل الصندوق
أداة فعالة ،متكن املستثمرين الدوليني من االستثمار يف األمالك العقارية ،دون أية
صعوبات ومسؤوليات تتعلق بامللكية املباشرة لتلك العقارات .وأقيم أول صندوق
استثمار عقاري يف سنة  ،٢٠٠٦بحجم قدره  ١٨٠مليون رجنيت ماليزي((() ،وارتفع
((().
عدد الصناديق إلى  ١٦صندوق يف سنة  ،٢٠١4من بينهم  3صناديق إسالمية
ورغم العدد الصغير للصناديق اإلسالمية لالستثمار العقاري يف ماليزيا ،فإن رأس
مالها السوقي عرف منواً كبيراً :من  ١٨٠مليون رجنيت ماليزي يف سنة ،٢٠٠٦
.
ارتفع إلى  ١,٨مليار يف نهاية سنة ((() ،٢٠٠٩ثم إلى  ١٥,٠٦مليار يف نهاية (٢٠١4)(1
واجلدول ( )١يبني بعض اإلحصائيات البارزة عن السوق املالية اإلسالمية يف
ماليزيا ،مقارنة بالسوق املالية ككل.

(47) Ibid, p 21-22.
(48) Securities Commission Malaysia; «Malaysian ICM», Bi-annual bulletin on the Malaysian Islamic Capital Market,
op cit, p23.
(49) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 22.
(50) Securities Commission Malaysia; «Malaysian ICM», Bi-annual bulletin on the Malaysian Islamic Capital Market,
op cit.
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اجلدول ( :)1السوق املالية اإلسالمية مباليزيا
البيان

2006
األوراق املالية املطابقة للشريعة

عدد الصناديق اإلسالمية لالستثمار املشترك
القيمة الصافية ألصول الصناديق اإلسالمية
8,91
لالستثمار املشترك (مليار رجنيت)
النسبة من القيمة الصافية ألصول صناديق
8% 8,1
االستثمار اإلجمالية
صناديق املؤشرات اإلسالمية املتداولة
94

-

عدد صناديق املؤشرات اإلسالمية املتداولة
الرسملة السوقية لصناديق املؤشرات
اإلسالمية املتداولة (مليار رجنيت)
النسبة من رسملة صناديق املؤشرات املتداولة
اإلجمالية
الصناديق اإلسالمية لالستثمار العقاري
عدد الصناديق اإلسالمية لالستثمار العقاري
الرسملة السوقية للصناديق اإلسالمية
لالستثمار العقاري (مليار رجنيت)
النسبة من الرسملة السوقية لصناديق
االستثمار العقاري اإلجمالية

846

673

% 88

% 74,3

756,09

1012,14

% 59,29

% 61,3

155

188

24,04
% 10,6

1
0,63
% 50

-

3

-

2,34

-

% 22

46,66
% 13,6

2
0,31
%31

3
15,06
% 42,2

الصكوك

حجم الصكوك املصدرة (مليار رجنيت)

النسبة من حجم السندات اإلجمالية املصدرة
حجم رصيد الصكوك (مليار رجنيت)

النسبة من رصيد السندات اإلجمالية

12,39

30,24

272,76

% 28,8

% 57

% 53,4

102,85

181

576,31

% 46,76

% 57

% 51,9

Source: Securities Commission Malaysia, «Malaysian ICM», Bi-annual bulletin on the Malaysian Islamic
Capital Market, op cit, p. 22-21. Quarterly bulletin of Malaysian Islamic Capital Market, December 2010,
Vol 5 No 4, p 15-14. Quarterly bulletin of Malaysian Islamic Capital Market, November 2006, Vol 1 No
3, p18.
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عدد األوراق املالية املطابقة للشريعة
النسبة من مجموع األوراق املالية املقيدة يف
% 86
السوق
رسملة األوراق املالية املطابقة للشريعة (مليار
494,24
رجنيت)
النسبة من مجموع رسملة السوق
% 64,26
الصناديق اإلسالمية لالستثمار املشترك
886

2010

2014
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املطلب الثالث :مراحل تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا:
م َّر تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا بعدة مراحل ،حددها «وان عبد اهلل وان
رازازيال وآخرون» يف ثالثة مراحل أساسية ،سيتم التطرق إليها يف الفروع الثالثة
التالية:
الفرع األول :مرحلة التأسيس ( 1983ـ :)1992
وهي مرحلة عرفت نشأة الفاعلني األوائل يف السوق ،وتطوير أدوات مالية تتطابق
مع الشريعة اإلسالمية ،وإصدار أولى األوراق املالية اإلسالمية يف السوق األولية.
وم ّثَل النمو السريع لقطاع املصرفية اإلسالمية والتكافل ،يف هذه املرحلة ،القاعدة
األساسية لتطوير السوق املالية اإلسالمية .فكما هو احلال بالنسبة للقطاع املالي
التقليدي ،ينبغي أن يكتمل قطاع التكافل واملصرفية اإلسالمية ،ويتوسع من خالل
السوق املالية اإلسالمية .وميكن متييز أهم احملطات املوالية ،خالل هذه املرحلة:
 تشريع احلكومة املاليزية لـقانون املصرفية اإلسالمية يف سنة  ،١٩٨3وتبعه إنشاءأول بنك إسالمي (بنك إسالم ماليزيا احملدود) يف نفس السنة ((() .وسن قانون
االستثمار احلكومي ( ،)١٩٨3لتمكني احلكومة من إصدار شهادات استثمار على
أسس إسالمية ،يستطيع البنك اإلسالمي االستثمار فيها ،للوفاء مبتطلبات السيولة
املقررة ،فضال عن توظيف موارده املالية العاطلة((().
 تأسيس اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا يف سنة  ،١٩٨3وهي جامعة تقدمإلى اليوم ،برامج تعليمية متكاملة يف :االقتصاد ،واملالية اإلسالمية ،والقانون،
والفقه ،والعلوم االنسانية واالجتماعية ،والهندسة ،والطب والعلوم األخرى .وتتمثل
املهمة الرئيسة للجامعة ،يف تكوين خريجني بقيم إسالمية راقية ،يف شتى مجاالت
العلوم( .((5وقد ساهمت بشكل كبير يف تكوين املوارد البشرية الالزمة ،لتطور
صناعة املالية اإلسالمية ككل.
 تشريع احلكومة املاليزية لـقانون التكافل يف سنة  ،١٩٨4الذي أدى إلى إنشاء شركةتكافل ماليزيا احملدودة ،وهي شركة تأمني قائمة على أسس الشريعة اإلسالمية.
 بداية عملية التطور الفعلي للسوق مع إصدار شركة ( ،)Shell MDS Sdn Bhdأولىالسندات اإلسالمية يف ماليزيا ،سنة  .١٩٩٠وقيد بنك إسالم ماليزيا يف لوحة
التداول الرئيسية لبورصة كواالملبور ،يف سنة .)((( ١٩٩٢
(51) Abdul Aziz, Akhtarzaite; op cit, p 5.
(52) Sudin, Haron; op cit.
(53) Haneef, Mohamed Aslam; Contemporary Islamic Economic Thought and Policy : Policies and Institutional Reforms
in Malaysia, Paper presented in seminar organized by BIIT in Dhaka, Nov 2009, p 12.
(54) Abdul Aziz, Akhtarzaite; op cit.
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الفرع الثاني :مرحلة القبول ( 1993ـ :)2001

(55) Idem
(56) Laldin, Mohamed Akram; Islamic Financial System: The Malaysian Experience and The Way Forward, Undated, p18-22
(57) Abdul Aziz, Akhtarzaite; op cit, p 6-7.
(58) Laldin, Mohamed Akram; op cit.
(59) International Islamic Center Malaysia (IICM); «Development in the Malaysian Bond Market», MIF Monthly, June 2008, p 1.
(60) Bin Ibrahim, Muhammad and Wong, Adrian; «The Corporate Bond Market in Malaysia», Bank for International
Settlements, BIS papers N26°, Developing Bond Market in Asia, February 2006, p 115.
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وهي مرحلة توسعت فيها السوق املالية اإلسالمية ،ومنت سوقها الثانوية ،وشهدت
استجابة واسعة ،من املشاركني يف السوق ،للجهود التنموية املبذولة من قبل احلكومة
املاليزية .وعرفت هذه املرحلة أبرز احملطات التالية:
 تأسيس هيئة األوراق املالية عبر قانون هيئة األوراق املالية ( ،)١٩٩3وأوكلت لهامهمة اإلشراف على السوق املالية اإلسالمية وتطويرها((().
 إنشاء أولى الصناديق اإلسالمية لالستثمار املشترك ،والتي أصبحت جزءاً ُمهماًمن السوق املالية اإلسالمية ،وأكثر الوسائل شعبية لالستثمار يف السوق املالية
اإلسالمية((().
 إنشاء وحدة السوق املالية اإلسالمية يف سنة  ،١٩٩4وأوكلت لها مهمة تصورواقتراح مبادرات لتنمية السوق املالية اإلسالمية .وتكونت الوحدة من باحثني يف
فقه املعامالت ،ويف ممارسات السوق املالية((().
 تـأسيس أول شركة سمسرة لألوراق املالية اإلسالمية (،)BIMB Securities Sdn Bhdيف سنة .١٩٩4
 تأسيس مجلس االستشارة الشرعية لهيئة األوراق املالية ،يف سنة .١٩٩٦ إطالق أول مؤشر أسهم إسالمية يف مايو  ،١٩٩٦لقياس أداء األوراق املاليةاملطابقة للشريعة يف بورصة ماليزيا((() .ومت بعدها إطالق مؤشرات أخرى ،بهدف
توسيع مشاركة املستثمرين ،والسماح لهم بقياس أداء األوراق املالية املطابقة
للشريعة ،ومقارنتها ،ومساعدتهم على إتخاذ أفضل القرارات االستثمارية.
 االعتماد على التكنولوجيا احلديثة يف إصدار وتداول األوراق املالية اإلسالمية،من خالل إدخال عدة أنظمة :كنظام التحويل اإللكتروني لألموال والسندات يف
الزمن الفعلي (( )RENTASهو نظام للتسوية على أساس املبالغ اإلجمالية((() ،يهدف
إلى تقليل مخاطر التسوية( ،)(1ونظام املزايدة اآللية (( )FASTأطلق يف سبتمبر
 ،١٩٩٦وجعل عملية إصدار السندات يف السوق األولية تتم آلياً ،وقلل من زمن
معاجلة املزايدات ،ومن األخطاء التي يحدثها املسك اليدوي ،كما عمل على رفع
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كفاءة وشفافية املزايدات)((() ،ونظام نشر معلومات السندات (( )BIDSأنشئ يف
أكتوبر  ،١٩٩٧لترقية التداول ،ورفع سيولة سوق السندات التقليدية واإلسالمية،
وزيادة شفافية املعلومات)((().

 إنشاء معهد متخصص يف املالية اإلسالمية ،هو املعهد املاليزي للمصرفيةوالتمويل اإلسالمي ،الذي تأسس يف  ١٩فيفري  ،٢٠٠١بهدف توفير مجموعة
كبيرة من املصرفيني اجليدين ،واخلبراء ،والكفاءات ،يف مجال املصرفية والتمويل
اإلسالمي((().
 اإلعالن عن املخطط الرئيس لسوق املال من قبل وزارة املالية ،يف سنة ،٢٠٠١بهدف تطوير السوق املالية ككل ،والسوق املالية اإلسالمية ،باعتبارها قطاعا من
القطاعات الواعدة يف ماليزيا .وتضمن املخطط الرئيس ،سياسات وإجراءات
تهدف إلى تطوير السوق املالية اإلسالمية مباليزيا ،وجعلها مركزاً دولياً.
الفرع الثالث :مرحلة التنمية االستراتيجية ( 2002وما بعدها):
عرفت هذه املرحلة ،انطالق فترة التنمية االستراتيجية أو السوق املتقدمة ،وزيادة
االهتمام بالسندات اإلسالمية ،كأداة بديلة لالستثمار والتمويل ،حيث أن تنوع
مبادئ التمويل اإلسالمي ،وفر للمصدرين مرونة كافية لهيكلة مجموعة واسعة من
األوراق املالية املبتكرة والتنافسية .وعرفت هذه املرحلة أهم احملطات التالية:
 إدخال هيئة األوراق املالية العديد من األطر التنظيمية ،يف شكل توجيهاتمساعدة وداعمة ،شملت جميع عمليات السوق ،وجميع الفاعلني فيها .وتبني املعايير
االحترازية اإلسالمية الدولية الصادرة عن مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية ،من
أجل ضمان سالمة النظام املالي اإلسالمي واستقراره.
 منح عدة حوافز ضريبية ،للتشجيع على إصدار األوراق املالية اإلسالمية،واالستثمار فيها .وتنفيذ سياسة حيادية الضرائب ،الهادفة إلى خلق معاملة ضريبية
متساوية بني املالية التقليدية واملالية اإلسالمية.
 شهدت السوق منواً معتبراً بعد إصدار مجموعة متنوعة من منتجات السوقاملالية اإلسالمية ،شملت :أوراق امللكية ،وأوراق الدين .ففي سنة  ،٢٠٠٢أُصدر
أول سند إسالمي عاملي للشركات ،من قبل شركة (مجموعة جوثري احملدودة)
( ،)Kumpulan Guthrie Bhdويعتبر اإلصدار نقطة انطالق حترير الدخول إلى السوق
(61) IICM; op cit.
(62) Bin Ibrahim, Muhammad and Wong, Adrian; op cit, 124-125.

( )63املاليزي ،زاهار الدين حممد« ،جتربة ماليزيا يف التن�سيق بني املوؤ�س�سات املالية الداعمة للم�سرفية الإ�سالمية» ،موؤمتر امل�سارف
الإ�سالمية بني الواقع واملاأمول ،دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي 31 ،مايو –  3يونيو (009م� ،ص .15-14
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املالية اإلسالمية((() .ويف سنة  ،٢٠٠4سجل حدث مميز آخر ،متثل يف إصدار أولى
السندات اإلسالمية احملررة بالرجنيت املاليزي ،من قبل شركة التمويل الدولي
التابعة للبنك العاملي ،ما عكس االعتراف مباليزيا ،كمركز عاملي للسوق املالية
اإلسالمية((().

 تنمية الهياكل القاعدية يف السوق املاليزية ،والتي شملت إطالق منصة تداولإلكترونية ( ،)ETPمن قبل بورصة ماليزيا يف سنة  ،٢٠٠٥بهدف رفع شفافية وكفاءة
تداول السندات -مبا فيها السندات اإلسالمية ،-وخفض تكاليف املعامالت أو
رسوم السمسرة ،وتوفير إمكانية تداول أدوات متعددة يف مكان واحد؛ لزيادة جاذبية
السوق املاليزية بالنسبة للمستثمرين الدوليني((().
 إطالق مؤشر خاص بالصكوك ،يهدف للتعريف أكثر بأدوات االستثمار اإلسالمية،ورفع شفافية السوق ،وتوفير مرجعية وأساس لقياس أداء املنتجات املتداولة(.)(1
 إطالق مبادرة (ماليزيا مركز دولي للمالية اإلسالمية) ،يف أوت  .٢٠٠٦ويف إطارهذه املبادرة ،إتخذت احلكومة عدة إجراءات ،ومنحت عدة حوافز؛ لترقية دور
السوق املاليزية يف عرض منتجات وخدمات مالية إسالمية ،بالعمالت الدولية ،من
قبل مجموعة متنوعة من املؤسسات املالية ،ولفائدة املجتمع املالي الدولي واحمللي.

(64) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 08.
(65) Laldin, Mohamed Akram; op cit.

( )66املاليزي ،زاهار الدين حممد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .(1-(0
( )67املرجع ال�سابق ذكره� ،ص .(3
( )68املرجع ال�سابق ذكره� ،ص .31

(69) IICM; op cit, p 5-1.
(70) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 14.
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 إنشاء العديد من املراكز التكوينية والبحثية ،من أهمها :املركز الدولي للتعليماملالي اإلسالمي (بدأ املركز نشاطه يف سنة  ،٢٠٠٦وعمل على تكوين خبراء عامليني
يف مجال املصرفية والتمويل اإلسالمي؛ لتلبية احتياجات الصناعة على الصعيدين
احمللي والدولي)((() ،واملركز الدولي للقيادة يف املالية (يقدم برامج قيادية لكبار
اإلداريني ،مبا فيهم كبار اإلداريني يف املؤسسات املالية اإلسالمية)((() ،واألكادميية
العاملية للبحوث الشرعية يف املالية اإلسالمية (تأسست األكادميية ،يف شهر مارس
 ٢٠٠٨بكواالملبور ،لتكون مركزاً عاملياً لبحوث الشريعة ،املتعلقة بالقضايا االقتصادية
املعاصرة)((().
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وفيما يلي الشكل ( ،)١يلخص املراحل الثالثة التي م َّر بها تطور السوق املالية
اإلسالمية مباليزيا.

Source: Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 8.

شكل ( :)١مراحل تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا.

املبحث الثالث :العوامل الرئيسية املساهمة
يف تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا:
حسب تقرير منتدى السلطات التنظيمية لألسواق املالية((() ،التابع للجنة الدائمة
للتعاون التجاري واالقتصادي ملنظمة التعاون اإلسالمي ( ،)COMCEC CMRحول
تعزيز البنية التحتية للسوق املالية اإلسالمية ،فإن جناح تنمية السوق املالية
اإلسالمية ،ينبغي أن يرتكز على إيجاد وتعزيز مكونات بنيتها التحتية ،واملتمثلة
أساسا يف :اإلطار القانوني والتنظيمي والضريبي ،واحلوكمة الشرعية ،وتنمية
املوارد البشرية ،واملنتجات واخلدمات .وهي أبرز اجلوانب التي أحاطتها السلطات
املاليزية بعناية بالغة ،كما هو موضح يف املطالب التالية:
املطلب األول :إطار قانوني واضح ومالئم:
تتمثل القوانني األساسية التي حتكم عرض ،وإصدار ،وتداول ،األوراق املالية وعقود
 (71) The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organisation of the Islamic CooperationCapital Market Regulator Forum (COMCEC CMR), Report of the Islamic finance task force, Enhancing infrastructure for
Islamic capital market, Published by Securities Commission Malaysia, Capital Market Development Authority Maldives
and Capital Market Board of Turkey, 2013.
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املطلب الثاني :إطار تنظيمي فعال:
يعتمد اإلطار التنظيمي لهيئة األوراق املالية املاليزية ،على مقاربة قائمة على
قواعد اإلفصاح الشامل ،عبر نشر إرشادات تغطي مختلف نشاطات السوق .ومن
خالل نظام الضبط القائم على اإلفصاح ،تركز سلطة السوق اهتمامها ،حول مدى
مطابقة طلب تسجيل اإلصدار املعني جلميع متطلبات اإلفصاح عن املعلومات.
والفكرة األساسية وراء هذا النظام هي أن اإلفصاح الشامل والدقيق ،وتدعيم
أجهزة قمع الغش واالحتيال ،من شأنهما تزويد املستثمرين يف السوق باملعلومات
الضرورية ،إلتخاذ قرار االستثمار عن دراية .واملبدأ املسير للضبط القائم على
اإلفصاح ،هو أن املصدر مسؤول عن توفير معلومات شاملة ودقيقة ،حول :املشروع،
واحلسابات املالية ،والتطلعات املستقبلية ،وشروط اإلصدار ،بشكل يضمن حصول
جميع املستثمرين ،على كل ونفس املعلومات يف الوقت ذاته ،إلتخاذ قرارهم عن
دراية .ومسؤولية اإلعالن عن املخاطر ،وأية معلومة معاكسة ،مبعنى :ليست يف
مصلحة املصدر أو اإلصدار ،تكتسي هي األخرى أهمية بالغة ،إضافة إلى نشر
معلومات الحقة حسب توفرها ،أو التغيرات التي حتدث على املعلومات التي سبق
(72) Ambrose, Azniza Hartini binti Azrai Azaimi; The Current State of Islamic Finance in Malaysia, International Islamic
University Malaysia, Undated, p8.
(73) Sudin, Haron; op cit, p7.
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املستقبليات ،يف :قانون اخلدمات واألسواق املالية ( ،)٢٠١١وقانون هيئة األوراق
املالية ( ،)١٩٩3وقانون صناعة األوراق املالية (احلافظون املركزيون) (،)١٩٩١
وقانون الشركات ( .)١٩٦٥ويكمل هذه القوانني متطلبات تنظيمية ،جاءت يف شكل
إرشادات صادرة عن هيئة األوراق املالية .ويحتوي قانون اخلدمات واألسوق املالية،
على األحكام اخلاصة بـ :ضبط األسواق ،والترخيص ،وسلوك الوسطاء ،وعقوبات
سوء السلوك داخل السوق ،وضوابط رفع رؤوس األموال ،وعمليات االستحواذ،
وأحكام قانونية واضحة لالعتراف مبنتجات املالية اإلسالمية((() .ويتميز اإلطار
القانوني للسوق املالية اإلسالمية مباليزيا ،بوجود عدة آليات لتسوية املنازعات،
مثل :قاضي باحملكمة العليا متخصص يف قضايا املالية اإلسالمية ،ومركز جهوي
للتحكيم يف كواالملبور ،ومكاتب التوسط املالي (آليات بديلة عن احملاكم ،لتسوية
املنازعات يف املعامالت املالية اإلسالمية) .وكذلك ،قام البنك املركزي املاليزي يف
سنة  ،٢٠٠3بتشكيل جلنة ملراجعة القوانني ،وظيفتها الرئيسة مراجعة القوانني
السارية ،وتعديلها مبا يتناسب وخصائص املالية اإلسالمية((().
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نشرها((().

ومن بني أهم اإلرشادات الصادرة عن هيئة األوراق املالية ،واملتعلقة مباشرة بالسوق
املالية اإلسالمية ،جند :إرشادات حول إصدار األوراق املالية اإلسالمية يف يوليو
 ،٢٠٠4إرشادات حول الصناديق اإلسالمية لالستثمار العقاري يف نوفمبر ،٢٠٠٥
إرشادات حول إدارة الصناديق اإلسالمية يف ديسمبر  ،٢٠٠٧إرشادات املمارسات
اجليدة للسمسرة اإلسالمية يف  ،٢٠٠٧اإلرشادات واملمارسات اجليدة للصناديق
اإلسالمية لرأس مال املخاطر يف مايو  ،٢٠٠٨إرشادات حول الصناديق املشتركة
لالستثمار يف مارس .)((( ٢٠٠٨

باإلضافة إلى ما سبق ،تبنت سلطات السوق ،املعايير االحترازية اإلسالمية الدولية،
الصادرة عن مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية((() (تأسس املجلس يف سنة ٢٠٠٢
بكواالملبور ،للعمل على تطوير معايير تنظيمية دولية حصيفة ،وفق املواصفات املميزة
للمالية اإلسالمية ومخاطرها ،من أجل ضمان سالمة النظام املالي اإلسالمي
واستقراره)((() .وشملت املعايير الصادرة عن املجلس ،واملتعلقة بشكل مباشر بالسوق
املالية اإلسالمية :معيار اإلفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات
التي تقتصر على تقدمي خدمات مالية إسالمية عدا مؤسسات التأمني اإلسالمية/
التكافل يف ديسمبر  ،٢٠٠٧املبادئ اإلرشادية لضوابط برامج االستثمار اجلماعي
يف ديسمبر  ،٢٠٠٨متطلبات كفاية رأس املال للصكوك والتصكيك واالستثمارات
العقارية يف يناير  ،٢٠٠٩املبادئ اإلرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات
التي تقدم خدمات مالية إسالمية يف ديسمبر .)((( ٢٠٠٩
املطلب الثالث :إطار سليم للتطابق مع الشريعة:
يعتبر اإلطار الشرعي السليم ،أساس تنمية السوق املالية اإلسالمية ،ويشمل هذا
اإلطار مستويني متكاملني:
 املستوى الوطني :تأسيس مجلس االستشارة الشرعية لهيئة األوراق املالية،(74) Nik Ramlah Mahmoud, «Bond Market development in Malaysia», 9 th OECD – ADBI roundtable on capital Market
Reform in Asia – Ten Years after the financial Crisis: Prospects towards the future, 26 February 2008, p 3-4.
(75)Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 16-17.
(76)Hizzad, Baharuddin Ahmad; «The Regulatory Framework of Islamic Financial System in Malaysia», Financial Talent
Enrichment Programme, Bank Negara Malaysia, 18 april 2011, p14.

( )77املاليزي ،زاهار الدين حممد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .(7-(5

(78)Islamic Financial Services Board (website); 2015. Available from: www.ifsb.org/

96

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

وأوكلت له عدة مهام ،أبرزها :تسهيل تنمية وضبط املنتجات املالية اإلسالمية
اجلديدة ،توفير الوضوح التام وتعزيز الثقة يف السوق وسالمته (عبر نشر قواعد
الشريعة) ،التفاعل املستمر مع الصناعة واملختصني يف الشريعة (لالستفادة من
التغذية العكسية ( ،)Feedbackاملشاركة يف املؤمترات الدولية والنقاشات (للتعريف
اجليد بالسوق املالية اإلسالمية مباليزيا)((().

أما بالنسبة حلوكمة مجالس االستشارة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية،
فإن تعليمة بنك نيجارا ماليزيا (البنك املركزي املاليزي)-إرشادات وإجراءات الهيئة
الشرعية ،تنظم كيفية حوكمة الهيئة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية .ويشمل
محتوى التعليمة :األهداف ،ومجال التطبيق ،وتشكيل الهيئة الشرعية ،واألعضاء،
والقيود ،ومهام ومسؤوليات الهيئة الشرعية واملؤسسة املالية اإلسالمية ،وهيكل
التقرير...إلخ .والهدف من وراء وضع هذه القواعد والنظم واإلجراءات ،يتمثل يف
حتديد دور الهيئة الشرعية ،ومجال تخصصها ،ومهامها ،ومسؤولياتها...إلخ ،فعلى
سبيل املثال :عند تعيني أعضاء الهيئة الشرعية ،فإن البند  ٨من التعليمة ،ينص
على أن يكون التعيني من طرف مجلس اإلدارة للمؤسسة املالية اإلسالمية ،وعلى
أساس توصيات جلنة التعيني ،وتذكر البنود من  ١٠إلى  ،١3مؤهالت أعضاء الهيئة
الشرعية ،الذين ينبغي أن يكونوا أفراداً ،ولديهم املؤهالت ،أو املعرفة الالزمة ،أو
اخلبرة ،أو التخصص يف الشريعة اإلسالمية (أصول الفقه) ،أو قانون الصفقات

(79) Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM); Syariah Advisory : A Vital Component of the Malaysian
Islamic Capital Market, Undated, p6.
(80) Abdul Aziz, Akhtarzaite; op cit, p 12-13.
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 املستوى املؤسساتي :املؤسسات املالية التي تعرض منتجات السوق املاليةاإلسالمية وخدماتها ،مطالبة بتعيني مستشار شرعي مستقل ،أو تشكيل مجلس
استشارة شرعية يتمتع باالستقاللية؛ لضمان مطابقة هذه املؤسسات مع الشريعة،
خاصة على املستوى العملياتي واإلداري .ومن بني أهم وظائف مستشار الشريعة
على هذا املستوى ،جند :مراجعة اخلدمات واملنتجات لضمان مطابقتها مع
الشريعة ،املراجعة واملصادقة على الوثائق ذات الصلة ،اإلشراف على االستثمارات
املنجزة من قبل املؤسسات يف السوق املالية اإلسالمية (خاصة يف صناعة صناديق
االستثمار ،وذلك لضمان بأن مسيري الصناديق يستثمرون فقط يف األوراق املالية
املصادق عليها شرعياً ،من قبل هيئة األوراق املالية) ،قيادة األبحاث وتنمية منتجات
جديدة لرفع قدرات املنافسة ،توفير التدريب والتكوين على املعامالت القائمة على
عقود الشريعة ملمارسي التمويل اإلسالمي ،مساعدة األطراف ذات الصلة (مثل:
املستشارون القانونيون ،واملراجعون الشرعيون) ،وإعطاء النصيحة عند الطلب(.)(1
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والتجارة اإلسالمية (فقه املعامالت)((().
املطلب الرابع :إطار ضريبي محفز:
وعياً منها بأهمية السوق املالية اإلسالمية ،قامت احلكومة املاليزية ،ضمن
امليزانية الفدرالية لسنة  ،٢٠٠3مبنح تخفيضات ضريبية خلمس سنوات ،بقيمة
مصاريف إصدار السندات اإلسالمية القائمة على مبادئ الشريعة اخلاصة بـ:
اإلجارة ،واملضاربة ،واملشاركة .وضمن ميزانية  ،٢٠٠4أعلنت احلكومة عن منح
تخفيض ضريبي خلمس سنوات ،بقيمة مصاريف إصدار السندات اإلسالمية
القائمة على مبدأ االستصناع .ويف ميزانية  ،٢٠٠٥أعلنت احلكومة عن إجراءات
ضريبية إضافية ،متثلت يف إلغاء جميع الضرائب واحلقوق ،على منتجات السوق
املالية اإلسالمية ،شريطة مصادقة مجلس االستشارة الشرعية لهيئة األوراق املالية
على هذه املنتجات((() .وكذلك ،احتوت امليزانيات من  ٢٠٠٧وإلى غاية  ،٢٠١٠على
سلسلة من احلوافز الضريبية جلميع قطاعات السوق املالية ،والتي تشمل :إدارة
الثروة والصناديق اإلسالمية ،والصكوك ،وأعمال السمسرة اإلسالمية ،وصناديق
االستثمار العقاري ،وذلك بهدف تعزيز تطور السوق املالية اإلسالمية((().
إلى جانب ما سبق ،مت اإلعالن عن سياسة حيادية الضرائب ،بهدف خلق معاملة
ضريبية متساوية ،بني املعامالت املالية واملصرفية اإلسالمية واملعامالت الشبيهة
يف املالية واملصرفية التقليدية .وداخل هذا اإلطار ،مت منح إعفاء من دفع الضرائب
وحقوق الطابع اإلضافية ،لألدوات واملعامالت اإلضافية املنفذة لتلبية متطلبات
الشريعة .وعليه أُدخلت تعديالت على قوانني ضرائب الدخل ،وأرباح امللكية ،وحقوق
الطابع ،لتتماشى مع ذلك((().
املطلب اخلامس :تنمية املهارات البشرية املتخصصة يف املالية اإلسالمية:
تقدم ماليزيا تشكيلة متكاملة ،من برامج تنمية املوارد البشرية يف املالية اإلسالمية،
(81) Zulkifli, Hasan; The Effectiveness of the Legal Framework of the Islamic Banking System in Malaysia, Islamic
University College of Malaysia, Undated, p 8-9.
(82) Laldin, Mohamed Akram; op cit.
(83) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 10-11.
(84) Kuala Lumpur Business School (KLBS); An Overview of Islamic Banking System in Malaysia, County Report,
Undated, p 14.
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املطلب السادس :إيجاد منتجات وخدمات مالية إسالمية متعددة ومتنوعة:
لعب املنظمون واملشرفون على السوق دورا بالغ األهمية ،يف تشجيع ابتكار منتجات
جديدة ،وتطوير مجموعة واسعة من اخلدمات واملنتجات املطابقة للشريعة .ومت
االعتماد على مقاربتني مختلفتني لتطوير املنتجات واخلدمات املالية اإلسالمية
املعاصرة :تقوم املقاربة األولى على تعديل املنتجات واخلدمات التقليدية املوجودة
لتتطابق مع مبادئ الشريعة ،وتقوم الثانية على خلق منتجات وخدمات جديدة
ومبتكرة عبر استخدام مبادئ الشريعة املتنوعة .و يف ماليزيا ،متت االستعانة بكال
املقاربتني خللق وتطوير منتجات السوق املالية اإلسالمية ،التي من شأنها تلبية
احتياجات املصدرين واملستثمرين .ومت التركيز أيضا ،على عرض مجموعة شاملة
ومتكاملة ،من منتجات السوق املالية اإلسالمية ،شملت أسهم وصكوك مختلف
القطاعات وجميع الصناعات ،باإلضافة إلى عرض منتجات السوق املالية اإلسالمية
على املستوى الدولي ،وفتح السوق للمستثمرين ،واملصدرين ،والوسطاء األجانب.
فمن بني مواصفات النظم املالية املتطورة جيداً تنوع املشاركني ،ويشمل ذلك مشاركة
جميع املؤسسات املالية ،احمللية واألجنبية ،يف الساحة املالية اإلسالمية؛ لذلك قامت
السلطات املاليزية بتحرير القطاع املالي اإلسالمي ،حيث أن مشاركة املؤسسات
املالية التقليدية ،وتواجد املؤسسات املالية اإلسالمية األجنبية يف ماليزيا ،خلق
فائضاً وتنافساً ،ساعدا على تنويع املنتجات ،وحتفيز االبتكارات املالية ،ودعم تنمية
املالية اإلسالمية بشكل عام.

( )85املاليزي ،زاهار الدين حممد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .(3

(86) Free Malaysian Today News; Islamic finance education in Malaysia, December 16,2013.
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للوفاء باملتطلبات العاملية يف مجال صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية((() .فمن
بني العوامل الهامة يف تطوير صناعة مالية إسالمية ،ديناميكية وتنافسية ،وجود
مجموعة كبيرة من اإلطارات اجليدة ،حيث يعتبر رأس املال البشري أساس حتريك
االبتكار ،ورفع قدرات املنافسة ،ملواجهة حتديات صناعة املالية اإلسالمية .ومن
أهم اإلجنازات التي مت حتقيقها يف هذا املجال ،تأسيس عدة مؤسسات تكوينية
وتعليمية .فجميع مؤسسات التعليم العالي يف ماليزيا تعرض ،على األقل ،تدريس
بعض املواد املتخصصة يف املالية اإلسالمية ،إن لم تكن برامج تعليمية متكاملة
وشاملة ،ويف املجمل يوجد يف ماليزيا حوالي  ٥٠مؤسسة ،تقدم دروسا يف املالية
واملصرفية اإلسالمية ،و ١٨جامعة متنح شهادات يف املصرفية واملالية اإلسالمية((().
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اخلامتة

النتائج:
ميكن تلخيص أهم نتائج البحث يف اآلتي:
 -١تعتبر السوق املالية اإلسالمية جزءاً حيوياً من النظام املالي اإلسالمي ككل ،مبا
أنها توفر السيولة ألصول غير سائلة من دونها.
 -٢تؤدي البنية التحتية املتينة (املتكونة من :اإلطار القانوني والتنظيمي والضريبي،
واحلوكمة الشرعية ،وتنمية القدرات البشرية ،واملنتجات واخلدمات) دوراً بالغ
األهمية يف جناح تطوير السوق املالية اإلسالمية.
 -3م َّر تطور السوق املالية اإلسالمية يف ماليزيا ،بثالث مراحل أساسية :مرحلة
التأسيس ،ومرحلة القبول ،ومرحلة التنمية االستراتيجية أو السوق املتقدمة.
 -4اعتمد تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا ،على العوامل الرئيسة اآلتية:
أ -إطار قانوني واضح للتعامل مبنتجات املالية اإلسالمية ،ووجود آليات خاصة
وفعالة ،لتسوية النزاعات يف املعامالت املالية اإلسالمية.
ب -إطار تنظيمي فعال يرتكز على العديد من الضوابط يف شكل إرشادات
مساعدة وداعمة ،تشمل جميع عمليات السوق وجميع الفاعلني فيها ،إلى جانب
تبني املعايير االحترازية اإلسالمية الدولية ،الصادرة عن مجلس اخلدمات
املالية اإلسالمية ،من أجل ضمان سالمة النظام واستقراره.
ج -إطار سليم للتطابق مع الشريعة يغطي املستوى الوطني ،بهدف تعزيز الثقة
يف السوق وسالمته ،وتوحيد قواعد الشريعة ،وكذلك املستوى املؤسساتي،
لضمان مطابقة عمليات املؤسسات مع الشريعة ،إلى جانب إصدار إرشادات
تنظم كيفية حوكمة الهيئات الشرعية ،للمؤسسات املالية اإلسالمية.
د -إطار ضريبي محفز قائم على سياسة حيادية الضرائب ،ومنح سلسلة من
اإلعفاءات الضريبية ،شملت جميع قطاعات السوق املالية اإلسالمية ،وجميع
املشاركني فيها.
هـ -إيجاد منتجات وخدمات السوق املالية اإلسالمية ،عبر تعديل املنتجات
واخلدمات التقليدية املوجودة لتتطابق مع مبادئ الشريعة ،وابتكار منتجات
جديدة ،باستخدام مبادئ الشريعة املتنوعة .وعرض مجموعة واسعة من
األوراق املالية اإلسالمية ،تشمل مختلف القطاعات وجميع الصناعات ،إلى
جانب عرضها على املستوى الدولي ،وفتح السوق للمستثمرين ،واملصدرين،
والوسطاء األجانب.
و -تقدمي تشكيلة متكاملة وشاملة من برامج تنمية املهارات البشرية ،يف مجال
100
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صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية ،ما أوجد عدداً كبيراً من اإلطارات اجليدة
يف املجال ،والتي تعتبر أساس حتريك االبتكار ،ورفع قدرات املنافسة ،ملواجهة
حتديات صناعة املالية اإلسالمية.

تعزيز البنية التحتية للسوق المالية
ً
نموذجا
اإلسالمية ــ ماليزيا

101

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

التوصيات:

على ضوء النتائج السابقة ،ميكن صياغة جملة من التوصيات ،بهدف تطوير السوق
املالية اإلسالمية يف الدول املسلمة التي لم تشهد بعد تطور هذه السوق ،وذلك يف
اآلتي:
 -١مشروع تنمية السوق املالية اإلسالمية ،ينبغي أن يكون ضمن إطار مشروع تنمية
نظام مالي إسالمي ،شامل ومتكامل من كافة اجلوانب ،ومبا يحتويه من مؤسسات
مالية إسالمية.
 -٢توفير اإلطار – التنظيمي ،والقانوني ،والشرعي -املالئم لنمو السوق املالية
اإلسالمية ،ومنح حوافز ضريبية ،وتقدمي تسهيالت لدفع املؤسسات املالية
اإلسالمية على االنخراط يف املشروع بشكل حقيقي.
 -3خلق تشكيلة متنوعة وواسعة من منتجات وخدمات السوق املالية اإلسالمية،
تشمل مختلف القطاعات ،وجميع الصناعات ،إلى جانب عرضها على املستوى
الدولي ،وفتح السوق للمستثمرين ،واملصدرين ،والوسطاء األجانب.
 -4إنشاء مؤسسات التكوين والبحث يف مجال املالية اإلسالمية ،لتوفير املهارات
البشرية الضرورية ،الزدهار صناعة املالية اإلسالمية ككل.
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عالقة البنك المركزي الجزائري
بالبنوك اإلسالمية العاملة في الجزائر
( دراسة حالة بنك السالم باجلزائر )
األستاذ مداح عبد الباسط  -جامعة املسيلة  -اجلزائر
واألستاذ عزوز منير  -جامعة املسيلة  -اجلزائر

(سلّم البحث للنشر يف ٢٠١٦ /٢ / ٧م ،واعتمد للنشر يف ٢٠١٦ / 3/١3م)

تشكل البنوك اإلسالمية إحدى أهم مكونات اجلهاز املصريف السيما لدى الدول
التي أدركت ضرورة تبني هذا النوع من البنوك ضمن نظامها التمويلي ،وذلك
بالنظر لكونها مبثابة وعاء يقوم باستيعاب واستغالل رؤوس أموال املودعني الذين
يتجنبون التعامل مع البنوك التقليدية ،باإلضافة إلى حتقيقها ألهداف ذات طابع
شمولي تتالءم وأهداف الدولة ،ويف هذا اإلطار نشأت عالقة يف اجتاهني بني
السلطات النقدية وهذا النوع من البنوك كاستجابة وضرورة ملحة لتنظيم سبل
وأدوات التعامل بني اجلانبني ،مع األخذ باالعتبار شرط أن يحتفظ البنك املركزي
بسلطته الرقابية والتوجيهية للبنك اإلسالمي بصفة مباشرة أو غير مباشرة من
خالل سياساته النقدية واملالية ،وقد يلجأ إليه كمقترض يف حاالت خاصة ،باملقابل
فإن البنك اإلسالمي يواجه العديد من التحديات والعقبات يف ظل هذه العالقة
رغم أنه ميثل مصدر أمن وثقة للمتعاملني ومساهمته يف توفير متطلبات التنمية
(تسهيالت كبيرة للمشاريع االستثمارية) ،خاصة فيما يتعلق بتعارض العديد من
أساليب الرقابة مع املبادئ التي يقوم عليها ،وعليه فإنه من الضروري تكييف مختلف
إجراءات ومعايير الرقابة املصرفية وفق ما يتالءم مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
الكلمات املفتاحية :البنك املركزي ،البنوك اإلسالمية ،البنوك اجلزائرية.
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امللخص
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Abstract :
Islamic banking is one of the most important banking system components.
Especially among countries which realized the necessity to adopt this type of
banks within its funding system. Given for being as a pot of the absorption
and utilization of depositors who avoid dealing with the traditional banks
In addition to the achievement of the objectives of a totalitarian character
consistent with the goals of the state. In this context, a relationship grew up
in a two-way between the monetary authorities and this type of banks. which
is rather a response to the urgent need of organizing ways and tools to deal
with the two sides with focusing on the condition that the central bank retains
its authority and control guidelines of the Islamic Bank directly or indirectly
through monetary and financial policies, and it may resorted to islamic bank
Such as the borrower in special cases.On the other hand, the Islamic Bank
faces many challenges and obstacles although its being a source of security and
confidence to customers and its contribution in the provision of development
requirements (great facilities for investment projects) Particularly with respect
to the contradiction of many methods of control with its principles, Therefore,
it is necessary to adjust the various procedures and standards for banking
supervision as consistent with the provisions of Islamic Sharia.
Key words: Central Bank, Islamic banks, Algerian banks
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مقدمة

مع ظهور البنوك وتوسعها عاملياً وبالتزامن مع زيادة احلاجة إلى ظهور ممارسات
متويلية جديدة تتالءم والواقع االقتصادي احلديث ،وبالنظر إلى كون االلتزام بتعاليم
الشريعة اإلسالمية يفضي إلى ضرورة أن تكون كل معامالتها املالية واملصرفية وفق
األحكام التي أقرها اإلسالم ،ظهرت ما يسمى بالبنوك اإلسالمية وتوسعت لتشمل
دوالً إسالمية وغير إسالمية ،ومبا أن البنوك املركزية متثل احلجر األساس املنظم
واملضطلع بدور الرقابة على مكونات كل نظام مصريف ،فإنه أصبح مجبراً على
التعامل مع مثل هذه البنوك وتهيئة الظروف املناسبة التي تضمن قيامها بأنشطتها
بالطريقة التي تلبي حاجاتها التمويلية ،وعليه فقد برزت حتمية صياغة عالقة
تختلف عن تلك التي تربطها مع البنوك التقليدية  -الربوية  -بالنظر خلصوصيات
هذه البنوك السيما طابعها الغير ربوي الذي يتسم بتجنب كل املعامالت التي حتوي
نسبة فائدة واستبدالها بصيغ أخرى تتوافق مع الشريعة اإلسالمية ،ومن هنا ميكن
أن نتساءل مبا يلي:
ولإلجابة على التساؤل الرئيس للدراسة مت تقسيم البحث إلى ثالثة محاور رئيسة:
 احملور األول :املقاربة النظرية للبنوك املركزية واإلسالمية احملور الثاني :العالقة بني البنوك املركزية والبنوك اإلسالمية. -احملور الثالث :آليات التعامل بني البنك اجلزائري وبنك السالم اإلسالمي.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية املوضوع من حيث إن دراسة العالقة بني البنك املركزي والبنوك
اإلسالمية شرط ضروري لعملية حتسني األداء لدى اجلهاز املصريف ككل ،ذلك
أن حتديد طبيعة العالقة وآثارها يعتبر مبثابة عملية تقييمية تسهل على السلطات
النقدية فيما بعد اتخاذ التدابير التي من شأنها تدعيم هذه العالقة وتثمينها وفق
ما يخدم السياسة النقدية للدولة ،والكشف عن مواطن اخللل واحلد من آثارها،
خاصة يف ظل توسع مفهوم البنوك وبروز خدمات جديدة وصيغ متويلية مستحدثة
من طرف البنوك اإلسالمية ،األمر الذي يتطلب توجيه اجلهود نحو تبني إجراءات
وسياسات من أجل تنظيمها وتوجيهها وتسهيل عملها مع األخذ باالعتبار أهداف
مختلف األطراف ذات العالقة (البنوك ،العمالء)،،
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أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى حتقيق األهداف التالية:
 تسليط الضوء على التمويل البنكي اإلسالمي وخصوصياته وتبيان مزاياه. تبيان نوع العالقة القائمة بني البنوك اإلسالمية والبنوك املركزية. حتديد تأثير العالقة على أداء البنك اإلسالمي. -دراسة واقع هذه العالقة بالتطبيق على اجلهاز املصريف اجلزائري.

منهج الدراسة:
مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل العالقة بني البنك املركزي
والبنوك اإلسالمية وآثارها يف اجلانب النظري للبحث ،كما مت االستعانة مبنهج
دراسة حالة وذلك الختبار هذه العالقة يف الواقع العملي بالتطبيق على عالقة بنك
إسالمي يعمل يف اجلزائر مع البنك املركزي اجلزائري «بنك اجلزائر».

الدراسات السابقة:
يف إطار تناول موضوع العالقة بني البنوك املركزية والبنوك اإلسالمية نلمس وجود
بعض الدراسات التي أشارت ألحد أو بعض مكونات وجوانب هذا املوضوع ،نوردها
مرتبة وفقاً لتسلسلها الزمني حسب األحدث ،كما يلي:
 .١محمد أحمد صقر ،بثينة محمد علي احملتسب ،تكييف الدور الرقابي
للبنوك املركزية للتعامل مع البنوك اإلسالمية ( ،)٢٠١3بالتطبيق على
البنوك األردنية توصل الباحثان إلى أن أهداف الرقابة املصرفية التقليدية
ال تتالءم مع البنوك اإلسالمية بسبب عدم مالئمة أهداف ووسائل الرقابة
التقليدية مع طبيعة العمل املصريف اإلسالمي ،لذا فقد مت التركيز على
ضرورة استحداث قسم يف دائرة الرقابة املصرفية يف البنك املركزي يختص
بالرقابة والتفتيش واملتابعة على البنوك اإلسالمية واملؤسسات االقتصادية
املماثلة معها يف التوظيف واالستثمار.
 .٢سليمان ناصر ،عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية (،)٢٠٠٥-٢٠٠4
تناولت الدراسة مختلف األنظمة البنكية التقليدية واإلسالمية باإلضافة إلى
أساليب الرقابة املصرفية التي يضطلع بها البنك املركزي يف سبيل ضبط
وتوجيه مختلف املعامالت ،وقد توصل الباحث إلى وجود فجوة تعيق جناح

110

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

العالقة بنك مركزي-بنك إسالمي لذا اقترح ضرورة إدماج وتبني نظام
مصريف يتحكم فيه بنك مركزي ذو صبغة إسالمية.
 .3إسماعيل إبراهيم الطراد ،عالقة املصارف اإلسالمية يف األردن ،بالبنك
املركزي األردني ( ،)٢٠٠3قام الباحث بدراسة العالقة بني البنك املركزي
األردني والبنوك اإلسالمية من وجهة نظر قانونية تشريعية حيث توصل
إلى وجود العديد من املشكالت التي يواجهها اجلانبان ،لذا فقد مت اقتراح
إجراء تعديل على بعض أدوات الرقابة من أجل تسهيل وضمان إدماج مختلف
املعامالت اإلسالمية بالنظام املصريف األردني بالشكل الذي يزيد من نسبة
ربحيته ويحسن من أدائه بصورة عامة.

احملور األول :املقاربة النظرية للبنوك املركزية واإلسالمية
شهدت الساحة االقتصادية العاملية بروز نوع جديد من التمويل والذي يستند على
الشريعة اإلسالمية يف تعامالته سوا ًء مع زبائنه أو مع السلطات النقدية املنظمة
للنشاط البنكي ،ومن خالل دراسة هذا احملور يتم حتديد مختلف املفاهيم املتعلقة
بالسلطات النقدية (البنك املركزي) والبنوك اإلسالمية قبل دراسة طبيعة العالقة
الناشئة بينها.

أو ًال :البنوك املركزية
يعرف البنك بأنه مؤسسة تعمل كوسيط مالي بني مجموعتني رئيستني من العمالء،
املجموعة األولى لديها فائض من األموال وحتتاج إلى احلفاظ عليه وتنميته،
واملجموعة الثانية هي مجموعة من العمالء حتتاج إلى أموال ألغراض أهمها
االستثمار أو التشغيل أو كالهما(() ،أما البنك املركزي فيمكن تعريفه بأنه بنك
البنوك ألنه يتولى اإلشراف والرقابة على باقي البنوك ،وبنك اإلصدار ألن له سلطة
( )1حممد ال�سرييف ،اإدارة امل�سارف ،ط ،1دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�سر ،م�سر� ،(007 ،ص.7
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وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بكونها حتاول حتديد اإليجابيات
والفرص املتاحة والتحديات واملشاكل الناشئة عن تعامالت البنوك املركزية مع
البنوك اإلسالمية من أجل حتديد مواطن اخللل التي تعيق منو وازدهار هذا النمط
من التمويل وسبل احلد منها يف ظل استخدام آليات الرقابة املتعارف عليها يف دولة
حديثة عهد بالبنوك اإلسالمية.

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

إصدار نقد الدولة ،وبنك الدولة حيث له سلطة إدارة احتياطات الدولة من الذهب
والعمالت األجنبية وتوجيه السياسات النقدية يف الدولة(() ،فالبنك املركزي ميثل
عضواً أو جزءاً من احلكومة يأخذ على عاتقه إدارة العمليات املالية للحكومة ،و
بإدارة هذه العمليات يستطيع التأثير يف سلوك املؤسسات املالية مما يجعلها تتوافق
مع السياسة االقتصادية للدولة(() ،وتؤدي البنوك املركزية يف كل أنحاء العالم اليوم
وظائف متشابهة تهدف من ورائها إلى حتقيق الصالح العام ،بيد أن ممارسة هذه
الوظائف تختلف من بيئة اقتصادية إلى أخرى ،فالبنوك املركزية يف العصر احلديث
(()
تقوم بكل أو ببعض الوظائف اآلتية:
 -إصدار أوراق النقد القانونية حتت قيود معينة تتفق مع حاجة املعامالت.

 القيام باخلدمات املصرفية للحكومة مما جعل البنك املركزي يدعى «بنكاحلكومة».

 تأدية اخلدمات املصرفية وتقدمي املساعدة للبنوك التجارية ومن ثم يطلق علىالبنك املركزي  -بنك البنوك  -تأكيداً لهذه الوظيفة.

 إدارة احتياطيات البلد من العمالت األجنبية ومراقبة أحوال التجارة اخلارجيةلغرض املساهمة يف حتقيق استقرار أسعار الصرف األجنبي.
 مراقبة االئتمان كماً ونوعاً وتوجيهه ملا يخدم السياسة النقدية املرسومة،فاملصرف املركزي هو إذاً مؤسسة حكومية تهيمن على النظام النقدي واملصريف
للبلد وتقع عليها مسؤولية إصدار النقد والعمل كوكيل مالي للحكومة ،إضافة إلى
مراقبة األجهزة املصرفية وعملية االئتمان تدعيماً للنمو االقتصادي واالستقرار
النقدي للبلد.

ثاني ًا :البنوك اإلسالمية
 -1املفهوم واألهداف
يعرف البنك اإلسالمي على أنه مؤسسة مصرفية هدفها جتميع األموال واملدخرات
من كل من ال يرغب يف التعامل بالربا (الفائدة) ثم العمل على توظيفها يف مجاالت
(() خالد اأمني عبد الله ،العمليات امل�سرفية ،الطرق املحا�سبية احلديثة ،دار وائل للن�سر ،عمان � ،(000ص .18
( )3دي كوك ،ال�سريفة املركزية ،ترجمة عبد الواحد املخزومي ،دار الطليعة ،بريوت� ،1983 ،ص.19
(� )4سبحي تادر�ص قري�سة ،اأحمد رم�سان نعمة الله ،اقت�ساديات النقود والبنوك ،الدار اجلامعية ،بريوت� ،1980 ،ص.155

112

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

النشاط االقتصادي املختلفة وكذلك توفير اخلدمات املصرفية املتنوعة للعمالء مبا
يتفق مع الشريعة اإلسالمية ويحقق دعم أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية
يف املجتمع(() ،أي أنه عبارة عن مؤسسة مصرفية ال تتعامل بالفائدة أي الربا أخذاً
أو عطا ًء ،فالبنك اإلسالمي يتلقى من العمالء ودائعهم دون أي التزام أو تعهد مباشر
أو غير مباشر بإعطاء فوائد لهم ،ومن ناحية أخرى فإنه حني يستخدم ما لديه
من موارد نقدية يف أنشطة استثمارية أو جتارية فإنه ال يقرض أحداً مع اشتراط
الفائدة وإمنا يقوم بتمويل النشاط على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة(()،
واملقصود من إطالق صفة «إسالمي» على البنك هو من أجل بيان هوية االلتزام
املقرر يف أسلوب التعامل الذي يسير عليه هذا البنك يف عالقته مع عمالئه،
سوا ًء أكانوا مودعني أو ممولني مستثمرين ،وهو أسلوب ملتزم مببادئ الشريعة
اإلسالمية ،يطهر املعامالت من أية محظورات شرعية ،ويوفر البدائل الكافية التي
تنبع من صميم التشريع اإلسالمي(() ،وذلك بهدف حتقيق مجموعة من األهداف
التي تشكل مبرر وجود هذا النوع من البنوك والتي ميكن إيجازها فيما يلي:

 خدمة وتشجيع األفراد الذين ال يرغبون يف التعامل بالربا ،وجتميع مدخراتهمواستثمارها بطريقة املشاركة بشكل يخدم املجتمع على أساس الشريعة
اإلسالمية(().

 تساهم البنوك اإلسالمية يف حتقيق سعادة اإلنسان من خالل تأمني مطالبهاملادية واملعنوية املشروعة ورفع مستوى معيشته ،فتقوم بتوفير احلاجيات
األساسية له واملساهمة يف ثقافته وتعليمه بأسعار تنافسية معقولة باعتمادها
على الصيغ اإلسالمية للتمويل واالستثمار(.)(1

 -محاربة االحتكار وما قد ينجم عنه استغالل حلاجات الناس ،ومن ثم

( )5عبد املنعم حممد مبارك ،حممود يون�ص ،اقت�ساديات النقود وال�سريفة والتجارة الدولية ،الدار اجلامعية ،الإ�سكندرية� ،1996 ،ص173
( )6عبد الرحمن ي�سري اأحمد ،ق�سايا اإ�سالمية معا�سرة يف النقود والبنوك والتمويل الدار اجلامعية ،م�سر� ،(001 ،ص.(59
( )7عبد الله بن حممد الطيار ،البنوك الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق ،دار الوطن للن�سر ،الريا�ص ،ال�سعودية� ،1994 ،ص.88
( )8ح�سن �سري ،القت�ساد الإ�سالمي ،مركز الإ�سكندرية للكتاب ،الإ�سكندرية ،م�سر.(93-(9( ،1999 ،
( )9حم�سن اأحمد اخل�سريي ،البنوك الإ�سالمية ،اإيرتاك للن�سر والتوزيع ،القاهرة ،م�سر� ،1990 ،ص(.3
(� )10سالح حميد العلي ،امل�سارف املالية واملعامالت امل�سرفية ،اليمامة ،بريوت ،لبنان� ،(005 ،ص.(9
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 االستثمار املباشر ،واملشاركات ،وترويج املشروعات ،وجتميع اجلدوىللغير ،وحتسني املناخ االستثماري العام ،ويقوم البنك اإلسالمي بالتركيز يف
توظيفاته التمويلية على التوظيف االستثماري متوسط وطويل األجل ومنه
يتم توسيع قاعدة النشاط االقتصادي وتقومي هيكل القطاعات االقتصادية
(()
فيه.

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

يعمل البنك اإلسالمي على كسر احتكار القلة وإشاعة ونشر أدوات اإلنتاج
وإتاحتها ،مما يضمن توزيعاً عادالً للثروة وإنتاجاً وفيراً يكفي للبشر ،ويحقق
لهم األمن واالستقرار((().
 -2خصائص البنوك اإلسالمية
تتميز البنوك اإلسالمية عن غيرها من البنوك مبجموعة من اخلصائص ،من
أهمها:

 حترمي الربا :وهي سمة مميزة للبنوك اإلسالمية من أجل تطهير املال ،ومنهنا فإن البنوك اإلسالمية ال تتعامل بالفائدة أياً كانت صورها وأشكالها،
أخذاً وعطا ًء ،إيداعاً أو توظيفاً ،قبوالً أو خصماً ،بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة ،ثابتة أو متحركة((() ،قال تعالى « :يَا أَ ّيُ َها ا ّلَذِ ي َن آ َمنُوا ا ّتَقُوا َ
اهلل َو َذ ُروا
ني» ،وعن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:
الربَا إِن ُكنتُم مؤْمِ ِن َ
َما بَقِ َي مِ َن ِ ّ
((()
َ
ُ
ْ
السبْ َع ْاملُو ِب َق ِ
ات» وذكر منهاَ « :وأكل ال ِّربَا» .
ْ
«اجتَ ِنبُوا َّ
 الرقابة الشرعية :تنفرد البنوك اإلسالمية عن غيرها من البنوك التقليديةبأن لها رقابة إضافية على عملياتها وهي الرقابة الشرعية باإلضافة إلى
الرقابات املالية واإلدارية واملصرفية ،وهي امليزة الرئيسة للبنوك اإلسالمية،
واجلدير بالذكر أن املراقب الشرعي أو من تعهد إليه مهمة الرقابة الشرعية
ال تأهي ً
ينبغي أن يكون مؤه ً
ال شرعياً وعلمياً ليكون باستطاعته إبداء الرأي
((()
الذي يستند على العلم والدراية  ،قال تعالىَ « :وال تَق ُ
س لَك ِبهِ ِعلْم
ْف َما لَيْ َ
ُ ً ((()
صر َوالْ ُف َؤاد ُك ّل أُولَئ َ
ِك َكا َن َعنْ ُه َم ْسئوال» .
الس ْمع َوالْ َب َ
ِإ َّن َّ
 االلتزام يف معامالته باحلالل :يلتزم البنك اإلسالمي بتطبيق قاعدة احلاللواحلرام يف كل معامالته والتقيد بأخالق اإلسالم وآدابه يف هذه املعامالت
التي متتد لتشمل كافة مجاالت النشاط اإلنساني التي يقوم البنك بالتعامل
معها((() ،قال تعالىَ « :و َم ْن أَ ْح َس ُن مِ َن َّ ِ
اهلل ُح ْك ًما ِ ّل َق ْو ٍم يُوقِ نُونَ»((().

( )11حم�سن اأحمد اخل�سريي ،البنوك الإ�سالمية ،اإيرتاك للن�سر والتوزيع ،القاهرة ،م�سر� ،1990 ،ص.36
(( )1عبد الرزاق رحيم جدي ،امل�سارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق ،دار اأ�سامة ،عمان ،الأردن� ،ص (.19(-19
( )13ال�سحيحني :البخاري برقم ( ،)(615وم�سلم برقم (.)145
( )14اأحمد عبد العفو م�سطفى العليات ،الرقابة ال�سرعية على اأعمال امل�سارف الإ�سالمية ،ر�سالة ماجي�ستري يف الفقه والت�سريع بكلية الدرا�سات العليا
يف جامعة النجاح الوطنية يف نابل�ص ،فل�سطني � ،(006ص.17
( )15القراآن الكرمي� ،سورة الإ�سراء ،الآية .36

()16عبد الله بن حممد الطيار ،البنوك الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق ،دار الوطن للن�سر ،الريا�ص ،ال�سعودية� ،1994 ،ص(.9
( )17القراآن الكرمي� ،سورة املائدة ،الآية .50
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 االهتمام باجلانب االجتماعي :إن حتقيق التكامل االجتماعي يعتبر أهماملبادئ التي يرتكز عليها النظام االقتصادي ،من أجل ذلك جند البنك
اإلسالمي يهدف إلى تنمية املجتمع املسلم ،من خالل ما يقوم به من أعمال
استثمارية ،فإذا كان هدف البنوك التقليدية هو جتميع األموال وتوجيهها
إلى رأس املال بغرض حتقيق الربح ،فإن البنك اإلسالمي هدفه النهوض
باملجتمع ،وإقامة االقتصاد اإلسالمي من خالل توجيه الثروة توجيهاً سليماً،
مراعياً يف ذلك األولويات ،كما أنه يقوم على أساس اجتماعي ،مبعنى أنه
يهدف إلى حتقيق التكافل االجتماعي ،من خالل إدارة صندوق الزكاة مث ً
ال،
ومن خالل نظرته يف وضع خططه وسياساته التنموية التي يلحظ فيها صالح
املجتمع اإلسالمي((().

 عالقة البنك باملودعني :إن العالقة بني املصارف اإلسالمية وأصحاب الودائعليست قائمة على أساس دائن ومدين (كما هو احلال يف املصارف التقليدية)
بل عالقة مشاركة ومتاجرة ضمن عمليات البيع والشراء((().

ال يوجد اختالف كبير بالنسبة للموارد املالية للبنوك اإلسالمية والتقليدية وبإمكان
الدولة أو األشخاص استثمار أموالهم فيها ،وتنقسم هذه املوارد إلى موارد داخلية
تشمل على حقوق املساهمني (رأس املال ،االحتياطات ،األرباح الغير موزعة) وأخرى
خارجية تتكون من مختلف الودائع على غرار الودائع حتت الطلب (احلسابات
اجلارية) ،الودائع االدخارية (حسابات التوفير) ،ودائع االستثمار (حسابات
االستثمار) ،دفاتر االدخار اإلسالمية ،صكوك االستثمار ،القروض احلسنة من
املؤسسات املالية اإلسالمية األخرى(.)(1
 -٤استخدامات البنوك اإلسالمية
تقوم البنوك اإلسالمية بتوظيف مواردها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية يف عدة
أوجه يغلب عليها الطابع االستثماري ،من أهمها:
( )18عبد الله بن حممد بن ح�سن ال�سعيدي ،الربا يف املعامالت امل�سرفية املعا�سرة ،املجلد الثاين ،دار طيبة ،الريا�ص� ،(000 ،ص-10(3
.10(4
( )19حممود ح�سن �سوان ،اأ�سا�سيات العمل امل�سريف الإ�سالمي ،دار وائل للن�سر والتوزيع ،عمان ،الطبعة الوىل� ،(001 ،ص .91
( )(0ركيبي كرمية� ،سيغ التمويل يف البنوك الإ�سالمية ،ر�سالة ماج�ستري يف العلوم القت�سادية ،جامعة حمند اأوحلــاج –البويرة،-
اجلزائر� ،(015-(014 ،ص.(1-(0
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 -3موارد البنوك اإلسالمية:
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 املضاربة :هي عقد يقتضي دفع نقد مضروب  -خال من الغش  -معني معلومقدره وصفته إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه((() ،أما بالنسبة للبنك
اإلسالمي فهي تعني مشاركة بني البنك واملضارب الذي قد يكون فرداً أو
شركة لفترة يتم االتفاق عليها مسبقاً ،ويجوز للبنك أن يستثمر يف شركة
قائمة أو شركة جديدة بعد أن يكون قد مت االتفاق على معدل الربح العائد
للبنك((() ،قال تعالىَ « :و َ
ضلِ اهللِ»((().
ض يَبْتَغُو َن مِ ن َف ْ
آخ ُرو َن يَ ْ
ض ِربُو َن ِيف األَ ْر ِ

 املشاركة :هي عقد بني شخصني أو أكثر على االشتراك يف رأس املال والربح،أو استقرار شيء له قيمة مالية بني مالكني فأكثر لكل واحد أن يتصرف
تصرف املالك((() ،ويف «التمويل باملشاركة» يطلب العميل متويل مشروع
معني حيث يشارك البنك العميل يف النتائج املتوقعة من املشروع (األرباح أو
اخلسائر) ،ويتم عقد املشاركة وفقاً ملجموعة من قواعد ومبادئ التوزيع التي
يتفق عليها الطرفان مسبقاً ،وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ،وخال ًفا حلالة
القروض ،ال يتضمن التمويل باملشاركة نسب فائدة((() ،قال تعالىَ « :وإ َِّن َكثِي ًرا
ِّم َن ْ ُ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍض»((().
اخلل َ َطاءِ لَ َيبْغِ ي بَ ْع ُ
 املرابحة :املرابحة هي عملية بيع بثمن الشراء مضافاً إليه هامش الربحمعروفاً ومتفقاً عليه بني املشتري والبائع (البيع بربح معلوم) ،وميكن أن
تأخذ املرابحة شكل عملية جتارية مباشرة ما بني بائع ومشتري أو عملية
جتارية ثالثية ما بني املشتري األخير (مقدم طلب الشراء) وبائع أول (املورد)
وبائع وسيط (منفذ طلب الشراء) ،وقد مت األخذ بالصيغة األخيرة هذه يف
العمليات املصرفية اإلسالمية حيث يتدخل البنك بصفته املشتري األول
بالنسبة للمورد وكبائع بالنسبة للمشتري مقدم األمر بالشراء (العميل)،
يشتري البنك السلع نقداً أو ألجل ويبيعها نقداً أو بتمويل لعميله مضافاً إليه
هامش الربح املتفق عليه ما بني الطرفني((() ،قال تعالىَ « :وأَ َحل اهللُ الْبَيْ َع
َو َحر َم الربَا» ((().
 املزارعة :تعتبر املزارعة صيغة متويلية أوجدها الفقه اإلسالمي يف إطار( )(1خلف بن �سليمان النمر� ،سركات ال�ستثمار يف القت�ساد الإ�سالمي ،موؤ�س�سة �سباب اجلامعة ،م�سر� ،(000 ،ص.170
((() موقع بنك دبي الإ�سالمي/www.dib.ae/ar :اخلدمات_امل�سرفية_لل�سركاتproducts-services/mudaraba/
( )(3القراآن الكرمي� ،سورة املزمل ،الآية .(0
( )(4حممد �سيخون ،امل�سارف الإ�سالمية ،دار وائل للن�سر والتوزيع ،عمان ،الأردن� ،(00( ،ص 1(0
( )(5موقع م�سرف اأبو ظبي الإ�سالميhttp://www.adib.eg/arabic/understanding-islamic-banking :
( )(6القراآن الكرمي� ،سورة �ص ،الآية.(4
( )(7موقع بنك الربكة الإ�سالميhttp://albaraka-bank.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id = 35=Itemid&226 = :
( )(8القراآن الكرمي� ،سورة البقرة ،الآية .(75
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تنظيمه ملختلف قطاعات النشاط االقتصادي من خالل توفير معاملة فقهية
تتالءم وطبيعة كل نشاط ،وقد اعتمدت البنوك اإلسالمية هذه الصيغة
لتمويل األنشطة الزراعية ،وهي عبارة عن عقد على الزرع ببعض اخلارج
املتحصل من األرض املتعاقد على زرعها ،مما يشير إلى وجود عقد بني
مالك األرض واملستأجر وفق حصة من النماء )(((،قال تعالى «أَ َف َرأَيْتُم َّما
َ ْ
َّار ُعونَ» (.)(1
حت ُرثُو َن أَأَنتُ ْم تَ ْز َر ُعونَ ُه أَ ْم نَ ْح ُن الز ِ

 بيع السلم :هو عملية بيع سلعة يتعهد فيها البائع بتوريد السلعة املعنيةللمشتري يف تاريخ مستقبلي مقابل مبلغ محدد مقدماً ويدفع بالكامل يف
احلال ،وميكن للبنك اإلسالمي أن يقوم بتمويل املنشآت بصيغة السلم عن
طريق شراء معدات إنتاجية أو لتمويل املنشآت اإلنتاجية التي حتتاج إلى
متويل رأس املال العامل (مواد خام ،رواتب ،مصروفات تشغيلية) ((().

تزامنت مرحلة ظهور و انتشار البنوك اإلسالمية ،بتبني مختلف الدول ألدوات
وإجراءات جديدة تهدف إلى ضمان التحكم يف منط التمويل اإلسالمي ولتسهيل
سيرورة التعامل والتعاون معها ،األمر الذي أدى إلى حدوث تأثيرات إيجابية وأخرى
سلبية على عمل البنوك اإلسالمية.
أو ًال :أدوات رقابة البنوك املركزية على نشاط البنوك اإلسالمية
وهي مجموعة من األدوات التي تضبط العالقة بني البنك املركزي والبنك اإلسالمي
((()
يف إطار رقابي توجيهي تنسيقي ،وفيما يلي عرض ألهم هذه األدوات:
 .1سعر إعادة اخلصم :هي أداة يستخدمها البنك املركزي للتأثير على حجم
االئتمان املقدم من طرف البنوك التجارية ،ويبلغ معدل إعادة اخلصم وفق
( )(9موقع التمويل الإ�سالمي «عرب بنك»/http://www.arabnak.com :املزارعة/
( )30القراآن الكرمي� ،سورة الواقعة ،الآية .64-63
( )31ح�سني عبد الطلب الأ�سرج� ،سيغ متويل امل�سروعات ال�سغرية يف القت�ساد الإ�سالمي ،جملة درا�سات اإ�سالمية ،مار�ص -(010ربيع
الأول � ،1431ص.1(-11
(( )3التعاريف امل�ستخدمة معتمدة على املرجع:
�سليمان نا�سر ،عالقة البنوك الإ�سالمية بالبنوك املركزية ،ر�سالة دكتوراه يف العلوم القت�سادية ،كلية العلوم القت�سادية وعلوم الت�سيري،
جامعة اجلزائر� ،(005-(004 ،ص( 196-189بت�سرف).
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العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

بنك اجلزائر ،)(((%4ومبا أن أحد أهم مبادئ البنوك اإلسالمية هو عدم
التعامل بالفائدة أخذاً أو عطا ًء ،وبالتالي فان رفع البنك املركزي لهذا السعر
أو تخفيضه يفترض فيه عدم التأثير على حجم االئتمان والتمويل الذي
تقدمه هذه البنوك.

 .2نسب السيولة :تتكون عناصر هذه النسبة يف معظمها من السندات احلكومية،
واألوراق التجارية املخصومة ،مبوجب قانون النقد والقرض  ١٠-٩٠أعطى
التشريع اجلزائري يف مادته رقم  ٩٢صالحية حتديد نسبة السيولة واملعايير
املستخدمة يف حسابها للبنك املركزي اجلزائري ،وللعلم فإن مكونات هذه
النسبة ال تتعامل بها البنوك اإلسالمية إطالقاً.

 .3نسبة االحتياطي اإلجباري :وهي األداة التي يستعملها البنك املركزي يف
معظم البلدان للتأثير على مقدرة البنوك على إنشاء النقود اخلطية أو نقود
الودائع ،وبالتالي مقدرتها على التوسع يف منح االئتمان ،وبالنسبة للبنوك
اإلسالمية فإن أثر هذه األداة يطرح إشكالية تقييد أنشطتها ،كون أن معظم
عملياتها التمويلية ذات طابع استثماري ،وتقدر نسبة االحتياطي اإللزامي
حسب التشريع اجلزائري املفروضة على البنوك اإلسالمية على غرار باقي
البنوك بنسبة.)(((%١٢ :

 .٤الرقابة والتفتيش واإلقناع األدبي :وهي تعتبر من أدوات التدخل والرقابة
املصرفية ،حيث يرحب القائمون على البنوك اإلسالمية بعمليات التفتيش
والفحص عليها من جانب البنك املركزي ،بشرط أن يكون القائمون على هذه
العمليات مؤهلني شرعياً ،وبالنظر لعدم وجود هيئة شرعية تتولى الرقابة
على املعامالت اإلسالمية بالبنوك فإن عمليات التفتيش واملراقبة التي تقوم
بها اللجنة املصرفية ملراقبة البنوك واملؤسسات املالية (حسب املواد -١4٢
 ١٥3من قانون النقد والقرض  )١٠-٩٠تكون على أسس وضعية بحتة.
 .٥سياسة السقوف االئتمانية :وتأخذ أشكاالً متعددة إما بتحديد ما ميكن
أن يقدمه البنك إلى العمالء من قروض كحجم إجمالي ،أو بتحديد حجم
االئتمان الذي يسمح للبنك بتقدميه كنسبة من رأس ماله ،وهذا ما يعتبر
عائقاً ويتنافى مع أحكام الشريعة خاصة فيما يتعلق بضياع فرص استثمارية
ربحية تنعكس إيجاباً على اجلميع.
 .٦السوق املفتوحة :حسب األمر  ٠4-١٠املؤرخ يف  ٢٠١٠/١٠/٢٦املتعلق بالنقد

( )33تقرير بنك اجلزئر� ،سهر مار�ص � ،(016ص.19
( )34ح�سب تعليمة البنك املركزي اجلزائري رقم  (013-01املوؤرخة بتاريخ  15جانفي .(013
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والقرض فإن البنك املركزي اجلزائري (بنك اجلزائر) ميكنه أن يتدخل يف
سوق النقد وأن يشتري ويبيع على اخلصوص سندات عمومية وسندات
خاصة والتي ميكن قبولها إلعادة اخلصم أو ملنح تسبيقات ،وهو ما يشكل
عائقاً لتجاوب البنوك اإلسالمية مع مثل هذه التعامالت(سندات بفائدة
ربوية).
ثانيا :املزايا والتحديات الناشئة عن تعامالت البنك املركزي مع البنوك اإلسالمية

 يسمح البنك املركزي للبنوك اإلسالمية بحيازة البضائع واملعدات والعقاراتأحياناً ،ومتلكها بغرض إعادة البيع ،وهذه العمليات محظورة بالنسبة للبنوك
التقليدية.

 تشترط البنوك املركزية على كافة البنوك العاملة داخل الدولة إيداع نسبةمعينة من ودائع عمالئها بالعمالت األجنبية لديها ،على أن تأخذ هذه البنوك
فوائد عن هذه الودائع ،ونظراً ألن البنوك اإلسالمية ال تتعامل وفقاً ألسعار
الفائدة ،قام البنك املركزي باستبدال تلك العملية املصرفية بعملية مضاربة
شرعية حيث متثل البنوك اإلسالمية فيها صاحب املال.

 تقوم بعض البنوك املركزية بتقدمي تسهيالت عامة على شكل مضاربة للبنوكاإلسالمية التي تعمل يف نطاق إشرافها وتتعرض ملشكلة السيولة ،على أن تقوم
البنوك بتأدية معدل الربح عن تلك الودائع للبنوك املركزية يعادل الربح املعلن
عن مثل هذه الودائع لديها.

 بادرت بعض البنوك املركزية بوضع حد أقل لنسب السيولة املقررة يف البنوكاإلسالمية يف مجاالت التوظيف واالستثمار.
( )35حممد �سالح احلناوي ،ال�سيد عبد الفتاح عبد ال�سالم ،املوؤ�س�سات املالية ،البور�سة والبنوك التجارية ،الدار اجلامعية الإ�سكندرية،
م�سر� ،ص.389
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 -1املزايا :وتشمل مجموعة من االمتيازات التي تستفيد منها البنوك اإلسالمية
((()
باملقارنة مع مثيالتها من البنوك التقليدية ،من أهمها:
 البنك املركزي ال يتدخل إطالقاً يف حتديد العوائد املوزعة على أصحاباالستثمار يف البنوك اإلسالمية ،ألن هذه العوائد محصلة نشاط التوظيف
واالستثمار لتلك البنوك ،باإلضافة إلى عدم تدخل البنك املركزي يف حتديد
هامش الربح يف عمليات املرابحة لدى هذه البنوك ،وكذلك األمر بخصوص
نسب توزيع األرباح يف عمليات املضاربات واملشاركات.
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ويف هذا اإلطار قامت اجلزائر بسن العديد من القوانني التي ميكن أن تستغلها
البنوك اإلسالمية كمدخل للصيرفة اإلسالمية يف اجلزائر ،بعد فتح املجال أمام
البنوك األجنبية وبنوك القطاع اخلاص بالنشاط بعد قانون النقد والقرض (-٩٠
 )١٠أفريل  ،١٩٩٠على غرار املادة  ٦٨من األمر  ٠4-١٠املؤرخ يف  ٢٦أوت ٢٠١٠
والتي فتحت املجال أمام اعتماد التمويل اإليجاري املقرون بخيار الشراء ،إضافة إلى
املادة  ٧3التي تضفي على املعامالت املتضمنة تلقي أمواالً من اجلمهور وتوظيفها
يف شكل مساهمات ال تترتب عليها فوائد الطابع اإلسالمي بحيث تشجع املؤسسات
البنكية على اعتماد هذا النمط من التمويل وتوضح وحتمي األطراف املتعاملني به.
 -2التحديات :وتضم مجموعة من العناصر التي متثل قيوداً على عمل البنوك
((()
اإلسالمية يف سبيل حتقيق أهدافها ،وفيما يلي عرض ألهم هذه التحديات:
 تطبيق نسبة االحتياطي النقدي يترتب عليه عدم استثمار األموال بالكامل،أي تعطيل جانب من أموال املودعني عن االستثمار على غير رغبتهم ،هذا يف
الوقت الذي متثل فيه حسابات االستثمار نسبة كبيرة من جملة ودائع البنوك
اإلسالمية ،مما يترتب عليه انخفاض العائد املوزع على تلك احلسابات يف
النهاية.

 تلجأ البنوك املركزية إلى وضع شروط االئتمان بحيث ال يتجاوز التمويل املقدممن البنك لقطاعات األعمال املختلفة حدود نسبة معينة من إجمالي املوارد
املتاحة للتوظيف ،فالبنوك اإلسالمية ليست بحاجة إلى هذا األسلوب الرقابي،
ألنها ال متنح قروضاً جتارية كثيرة ،ولكنها تستثمر استثماراً مباشراً ،وبذلك
ال يحدث نشاطها إال تأثيراً ضعيفاً على الكمية املعروضة ،يضاف إلى ذلك
تعارض هذه السياسة االئتمانية مع أحكام الشريعة نظراً ملا يترتب عليها من
ضياع فرصة الربحية على أصحاب الوديعة.

 البنوك اإلسالمية مثلها مثل بقية البنوك األخرى ليس لديها مشكل يف خضوعهالرقابة البنك املركزي ،وتقدميها بيانات بصفة دورية إليه ،ولكن املشكل أنها
ملزمة بإرسال بياناتها وحساباتها ومراكزها املالية وفقا لنتائج واستثمارات
أعدت خصيصاً ببيانات وبنود خاصة بالبنوك التقليدية ،ومما ال شك فيه أن
هذا ميثل عائقاً أمام البنوك اإلسالمية ويؤدي إلى ازدواجية العمل داخل هذه
البنوك.

 تقوم البنوك املركزية بدور املقرض األخير للبنوك العاملة يف الدولة عندما( )36اأحمد �سفر ،امل�سارف الإ�سالمية ،اإدارة املخاطر والعالقة مع امل�سارف املركزية والتقليدية ،احتاد امل�سارف العربية ،بريوت،
� ،(005ص.(06
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حتتاج إلى السيولة ،أو عندما تقوم الدولة باتباع سياسة توسعية وترغب يف
زيادة التمويل املقدم من البنوك للعمالء ،وتقوم البنوك املركزية بتقاضي فوائد
محددة سلفاً من البنوك املقترضة ،والواضح أن البنوك اإلسالمية ال ميكنها
االستفادة مبثل هذا األسلوب ،مما يجعلها يف وضع حساس بالنسبة للسيولة.

إضافة إلى هذه املشاكل ويف ظل غياب تأطير قانوني آللية عمل البنوك اإلسالمية
يف اجلزائر تعاني هذه األخيرة من مشكل تكييف أنشطتها وخدماتها وفق القانون
اجلزائري ذي الصبغة التقليدية الذي يفرض على املؤسسات االلتزام به يف
معامالتها باالستناد إلى أحكام األمر  ٠4-١٠املتعلق بالنقد والقرض (املادة ،)١٢٨
وعليه يتوجب:

 إنشاء هيئة بالبنك املركزي اجلزائري (بنك اجلزائر) تتولى مراقبة عمل البنوكاإلسالمية وتقدم التوصيات التي من شأنها تثمني وتطوير مختلف املعامالت
اإلسالمية.

 على الدولة اجلزائرية أن تقوم بطرح صكوك وشهادات دين (سندات إسالمية)متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ليتسنى للبنوك اإلسالمية املشاركة يف
مختلف العمليات املرتبطة بطرح هذه الشهادات.

 -وضع معايير خاصة ببيانات حسابات البنوك اإلسالمية.

احملور الثالث :آليات التعامل بني البنك اجلزائري وبنك السالم اإلسالمي
الفرع األول :املنهج العلمي وعينة الدراسة
سيتناول هذا الفرع املنهج العلمي املستخدم يف الدراسة امليدانية ،والتعريف مبجتمع
وعينة الدراسة املختارة ،واألدوات البحثية املستخدمة يف جمع البيانات.
أوال :املنهج العلمي املستخدم يف الدراسة:
يسعى من خالل الدراسة الوصول إلى عالقة البنوك اإلسالمية بالبنك املركزي،
بالتطبيق على بنك السالم باجلزائر لذا مت اتباع املنهج الوصفي التحليلي الذي
يهدف إلى توفير البيانات واحلقائق عن املشكلة موضوع البحث ،لتفسيرها والوقوف
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 ضرورة تغيير إعادة هيكلة نسب السيولة مبكونات تراعي أحكام الشريعةاإلسالمية.
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على دالالتها ،والوصول إلى املعرفة الدقيقة والتفصيلية لها ،وحتقيق تصور أفضل
وأدق للظاهرة موضوع الدراسة ،كما استخدم الباحثان لتحليل موضوع الدراسة
أسلوب دراسة احلالة ،من خالل تطبيق الدراسة النظرية على بنك السالم الناشط
يف اجلزائر باالستعانة بالتقارير السنوية لبنك السالم للفترة (.)٢٠١٥-٢٠١٢
ثانيا :تعريف موجز ببنك السالم اجلزائري
 .1نشـأة البنك :تأسس مصرف السالم  -اجلزائر يف جوان  ٢٠٠٦وانطلق يف
نشاطه يف أكتوبر  ،٢٠٠٨برأس مال مكتتب ومدفوع قدره ( )٧.٢مليار دينار
جزائري ،وكان ذلك يف إطار عملية تأسيس مجموعة من مصارف السالم يف
البلدان العربية واإلسالمية ،بعد النجاح الذي حققته الصيرفة اإلسالمية،
واختيرت اجلزائر لتحتضن أحد مقراته ملا تتمتع به من محيط استثماري
خصب ،وساعد على هذا االختيار االنفتاح االقتصادي الذي كان للجزائر
على الدول العربية ،كما عززه التقارب اجلزائري اإلماراتي ،كون جل رأسمال
السالم اجلزائر إماراتي ،وقد اختار مؤسسو املصرف لقناعتهم الراسخة به،
املنهج الصيريف اإلسالمي لعمل املصرف ،وهو مذ ذاك يجتهد يف أن ميثل
املصرفية اإلسالمية أحسن متثيل ،ويسعى إلى التحقق ما استطاع بهذه
الصفة.
 .2تقدير ميزانية بنك السالم اجلزائري :بدأ مصرف السالم-اجلزائر مزاولة
نشاطه برأس مال قدر بـ  ٧.٢مليار دينار جزائري ،ليصل إلى  ١٠مليار دينار
جزائري يف سنة  ،٢٠٠٩أما مجموع أصول البنك فتقدر ب4٠.٥٧٥.٢٠٧ :
ألف دينار جزائري سنة  ،٢٠١٥وذلك بهدف تلبية متطلبات العمالء من
خالل دعم احتياجاتهم يف مجال االستغالل ،االستثمار واالدخار وذلك
بتقدمي منتجات مصرفية عاملية ومطابقة لتعاليم الشريعة اإلسالمية،
ومنذ مزاولة نشاطه سجل مصرف السالم اجلزائر نتائج يف تطور مستمر،
ومقارنة لنتائج سنتي  ٢٠١4و ٢٠١٥جند أن:
 الناجت الصايف للسنة املالية انخفض من  ١.3٨3.3١4ألف دينار إلى 3٠١.3٥٧ألف دينار جزائري.
 ارتفاع مجموع الودائع بنسبة %٢٥.٩ انخفاض الناجت البنكي بنسبة%٢٢ : .3وحسب منشورات بنك السالم فإنه بعد افتتاح فرع وهران ،يهدف مصرف
السالم-اجلزائر يف السداسي الثاني لسنة  ٢٠١4لفتح فرع سادس يف والية
اجلزائر بالقبة وهو حالياً يف طور اإلجناز وكذا إطالق أعمال فرعه السابع
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بحاسي مسعود وكذلك مع الدخول االجتماعي  ٢٠١٥/٢٠١4افتتح مصرف
السالم-اجلزائر املنتج اجلديد لتمويل العقارات ،من أجل حيازة مسكن ،إذ
مينح للخواص فرصة متويل عبر املرابحة ،اإلجارة ،واإلستصناع ،واملالحظ
أن بنك السالم اليوم وبعد عدة سنوات من النشاط بدأ يف ترسيخ قواعده،
وحتقيق أولى أهدافه ،والعمل على توسعه وانتشاره ،وتتوزع وكاالته على
املستوى الوطني ،من كبريات مدن البالد ويتطلع إلى فتح فرعني جديدين
خالل سنة  ،٢٠١٦كما يرتقب له التوسع يف العمل مبنتجاته.
الفرع الثاني :مؤشرات تطبيقية لتعامالت البنك املركزي مع بنك السالم
يف إطار ممارسة البنك املركزي لبعض وظائفه ،خاصة منها وظيفتي البنوك
والرقابة على اإلئتمان تتشكل أهم معالم العالقة بني البنك املركزي وبنك السالم
وبقية البنوك التي تقع حتت إشرافه.

جدول رقم ( :)01مثال حلساب نسبة االحتياطي القانوني
نوع الوديعة

املبلغ (دج)

الودائع حتت الطلب

٥34٥٧٥٢4١٥.٦٠

الودائع ألجل

٢٠٠٨٠٨4٠٨4.3٧

ودائع ممثلة بسندات

٧3٢٩١٦٠٠.٠٠

ودائع دفتر التوفير

4٥٥٠4٨٢١٠4.4٦

ودائع أخرى

٥٠٩٩٨3٥3٩٦.١4
املصدر :من إعداد الباحثني
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نسبة االحتياطي القانوني :كما أشرنا آنفا تقدر نسبة االحتياطي اإللزامي
املطبقة من طرف بنك اجلزائر  %١٢بحسب تعليمة البنك املركزي اجلزائري
رقم  ،٢٠١3-٠١والودائع اخلاضعة لنسبة االحتياطي القانوني هي الودائع
بالدينار اجلزائري من أي طبيعة كانت ،وهي :الودائع حتت الطلب ،الودائع
ألجل ،الودائع االدخارية املمثلة بدفتر توفير ،الودائع املمثلة بسندات (سندات
الصندوق) ،الودائع األخرى ،يضاف إلى هذه العناصر املتوسط اليومي للنقدية
يف الصندوق ممثلة بأوراق نقدية وقطع معدنية ،ويتم التصريح باجلميع خالل
كل شهر.
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يطرح من هذا املجموع (مجموع الودائع) مبلغ املتوسط الشهري للنقدية يف الصندوق
البالغ 4٠٥٢٥٧٥٨٢.٢4 :دج وذلك حسب تعليمات بنك اجلزائر ،فيبقى املجموع
هو ٢4٠3١٨١٨٠١٨.33 :دج ،وعند ضرب هذا املجموع  %٦.٢٥ xجند املبلغ:
 ١٥٠١٩٨٨٦٢٦.١٥دج ،ومعنى ذلك أن حساب البنك واجلاري لدى البنك املركزي
(بنك اجلزائر) يجب أال يقل عن هذا املبلغ األخير ،وعلى أساسه يحسب معدل
الفائدة املمنوح للبنك مقابل االحتياطي القانوني ،ويالحظ من خالل هذه األرقام
والعمليات أن البنك يعاني يف تطبيق نسبة االحتياطي القانوني من إشكالني هما:
 .١إن معدل االحتياطي يطبق على مجموع الودائع التي بحوزة البنك ،وباستثناء
الودائع حتت الطلب التي يضمنها البنك ،والتي متثل حوالي  %٢٠من مجموع
الودائع فإن معظم الودائع األخرى يتلقاها البنك على سبيل املضاربة ،أي
بنظام املشاركة يف الربح واخلسارة ،وبالتالي ال يضمنها البنك إال يف حالة
التعدي أو التقصير.
 .٢إن البنك يتلقى فوائد عن األموال املودعة كاحتياطي قانوني لدى البنك
املركزي (بنك اجلزائر) مثل بقية البنوك ،مع العلم بأنه بنك إسالمي أي ال
يتعامل بالفائدة أخذاً أو عطا ًء.
وسعياً حلل هذا اإلشكال األخير ،فقد فتح البنك حساباً خاصاً لدى بنك اجلزائر
توضع فيه هذه الفوائد يف انتظار صرفها يف املشاريع واملساعدات اخليرية.
املؤشرات اخلاصة بالقواعد مع التركيز على كفاية رأس املال :حتدد التعليمة
رقم  ٩4-٧4الصادرة يف  ٢٩نوفمبر ١٩٩4م ،معظم املعدالت املتعلقة بالقواعد
احلذرة  Les régles prudentiellesوأهمها:
 .١أن ال يتجاوز حجم اخلطر (حجم االئتمان املمنوح) لعميل واحد  % ٢٥من
مجموع رأس املال اخلاص بالبنك ،وذلك ابتدا ًء من تاريخ ١٩٩٥/٠١/٠١م،
ويقصد هنا بحجم اخلطر ذلك املمثل على شكل قروض وكذلك التعهدات
خارج امليزانية (مثل الكفاءات والضمانات املعطاة) ،بحيث حتسب أخطارها
مبا يكافئها من عناصر امليزانية ،فإذا كان صايف رأس مال البنك =
 ٧٢4٢٠٧٨٧٠٠٠دج فإن نسبة  %٢٥من هذا املبلغ = ٦٠٥١٩٦٧٥٠دج،
وباالعتماد على وثائق البنك املصرح بها لدى البنك املركزي تبني أن بنك
السالم اجلزائري قد احترم هذه النسبة ،بحيث لم تصل حجم األخطار
املمثلة يف أي عميل من عمالء البنك هذا املبلغ األخير.
 .٢يجب أن ال يتجاوز مجموع األخطار (التعهدات) بالنسبة للعمالء الذين
يتجاوز حجم مخاطرهم  % ١٥من الرأسمال اخلاص للبنك عشر مرات هذا
الرأسمال ،أي اخلاص بالبنك.
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 .3يجب أن تكون نسبة رأس املال اخلاص للبنك إلى مجموع مخاطر القروض
والتعهدات تساوي على األقل  ،%٨وقد حددت املادة  ٥من التعليمة رقم
 ٩4-٧4كيفية حساب رأس املال اخلاص للبنك يف جزئه األساس ،بينما
حددت املواد  ٦و ٧العناصر التي حتسب ضمن رأس املال التكميلي للبنك،
ومجموع هذين اجلزأين يشكل رأس املال اخلاص للبنك ،بينما بينت املادة ٨
من التعليمة مجموع العناصر التي يتوفر فيها عنصر املخاطرة ،ثم صنفتها
املادة  ١١حسب أوزان املخاطرة اخلاصة بها حسب ما يكافئها من قرض.

سعر اخلصم وإعادة اخلصم :حتمل عمليات اخلصم وإعادة اخلصم يف طياتها
الطابع الربوي لذا يتجنب بنك السالم استخدام هذا النمط يف تعامالته
ويعوض عدم استفادته من وظيفة امللجأ األخير للبنك املركزي باألرباح الناجتة
عن عمليات املرابحة واملشاركة التي يقوم بها.

الفرع الثالث :إشكاالت التعامل بني السالم وبنك اجلزائر
 .1مساهمة بنك السالم يف رؤوس أموال الشركات
نص القانون رقم  ٩٠-١٠املتعلق بالنقد واالئتمان والصادر يف ١٩٩٠/٠4/١4م بأن
ال يتجاوز مجموع مساهمة البنوك واملؤسسات املالية يف رؤوس أموال الشركات
نصف األموال اخلاصة ألي بنك أو مؤسسة مالية.
 .2مشكلة التعامل مع بنك اجلزائر كملجأ أخير لإلقراض على أساس سعر الفائدة
متكن بنك السالم من توظيف جزء هام من فائض سيولته لدى بنك اجلزائر ،لكي
يتمكن مقابلها من اإلقتراض مبا ال يتجاوز هذا املبلغ عند الضرورة ،ومبا أن بنك
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عمليات الرقابة والتفتيش :يقوم بنك اجلزائر بإجراء عمليات مراقبة وتفتيش
ذات طابع روتيني باإلضافة إلى اشتراط حصوله على معلومات بخصوص
مختلف احلسابات وحركة األموال اخلاصة ببنك السالم وفق القانون اجلزائر،
واملالحظ أن عمليات التفتيش والرقابة ال تخضع للمعايير الشرعية لذا
فإن بنك السالم يواجه مشكل ازدواجية املعايير يف إعداد مختلف التقارير
والبيانات املالية (امليزانية ،خارج امليزانية ،حساب النتائج ،جدول التدفقات
النقدية ،جدول تغير األموال اخلاصة )،،،وفق متطلبات اإلفصاح الصادرة عن
البنك املركزي والتي تتطلبها اجلهات الوصية (هيئة الرقابة املصرفية) من جهة
وضوابط االلتزام باملعايير الشرعية من جهة أخرى.
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السالم ال يتعامل بالفائدة أخذاً أو عطا ًء فقد فتح حساباً خاصاً بالفوائد الناجتة
عن هذا التوظيف لدى بنك اجلزائر ،ولكن مع انخفاض سعر الفائدة السائدة يف
السوق النقدية احمللية قام بنك اجلزائر بإشعار بنك السالم اجلزائري بأنه ال
ميكن االستفادة من هذه السيولة بتوظيفها يف السوق النقدية ،وبالتالي ال ميكنه
االستمرار يف هذا التعامل ،ومبا أن هذا املبلغ قد وضع حتت تصرف بنك السالم
اجلزائري ،وميكنه سحبه يف أي وقت ،فقد اقترح هذا األخير مؤخراً على املسؤولني
يف بنك اجلزائر بأن يحل مشكلة إعادة التمويل لديه بطريقة إعادة اخلصم ملا
ميلكه من أوراق جتارية ،وهذا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ،بحيث يقترض البنك
أمواالً من بنك اجلزائر بضمان تلك األوراق ،وما يخصم من قيمتها كفوائد ميكن
أخذه مباشرة من حساب البنك الدائن واخلاص بالفوائد كما سبق ذكره ،على أن ال
يتجاوز مبلغ الفوائد املدفوعة من طرف بنك السالم اجلزائري رصيد ما ميلكه يف
ذلك احلساب ،ولم يتلق هذا األخير رداً من بنك اجلزائر على هذا االقتراح حلد
اآلن ،إال أن األصل لدى البنوك اإلسالمية هو جتنب دفع أو تلقي فوائد ربوية لذا
فإن هذه العملية حتى وإن أخذت الطابع االستثنائي (وقت احلاجة امللحة) فهي ال
تخلو من طابعها الربوي لذا يقترح الباحثان:
 أن يقوم بنك اجلزائر بتوظيف كل أو جزء من ودائع بنك السالم بتعامالتإسالمية مع تقاسم األرباح واخلسائر.
 -أن يقوم بنك اجلزائر بإقراض بنك السالم وفق منط التمويل باملشاركة.

 إشراك هيئات مختصة من أجل تقدمي االستشارة الشرعية لتكييف هذه العمليةوفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
 .3إشكاالت أخرى بني بنك السالم اجلزائري وبنك اجلزائر
نقصد هنا باإلشكاالت األخرى تلك التي ال تطرح غالباً عند احلديث عن عالقة
البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية ،على خالف العناصر السابقة:
 الفائدة على اإليداع املشروط كضمان يف عمليات االستيراد :متكن البنك منإقناع املسؤولني يف بنك اجلزائر بخصوصية عمله التي ال تسمح بالتعليمة رقم:
 ٩4-٢٠املؤرخة يف  ١٢أبريل ١٩٩4م ،حيث يخير العميل على أن توضع هذه
الوديعة كحساب حتت الطلب أي بدون فوائد ،وتخضع لشروط عملية االستيراد
نفسها أو كحساب مجمد يخضع لشروط عقد املضاربة ،وإذا خضعت للخيار
األخير فإنها تستحق عائداً ابتدا ًء من مرور  3١يوماً من تاريخ العقد اخلاص
بكل عملية استيراد ،وملدة  3أشهر ،تشارك الوديعة يف اإلستثمار بنسبة .%٥٠
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 إلزامية اشتراك البنك يف صندوق ضمان الودائع لدى بنك اجلزائر :نصاألمر رقم ١١-٠3 :املؤرخ يف ٢٠٠3/٠٨/٢٦م واملتعلق بالنقد واالئتمان على
وجوب اشتراك البنوك يف متويل صندوق الودائع املصرفية بالعملة الوطنية
لدى بنك اجلزائر وذلك بدفع عالوة ضمان سنوية نسبتها  % ١كحد أقصى من
مجموع الودائع ،على أن يحدد مجلس النقد واالئتمان يف كل سنة مبلغ العالوة
وكذا احلد األقصى للتعويض ،وتعتبر ودائع الشخص لدى البنك وديعة واحدة
حتى وإن كانت بعمالت مختلفة ،وال يسري هذا الضمان إال يف حالة توقف
البنك عن الدفع.
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اخلامتة
نتائج الدراسة
من خالل تناول موضوع عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية يف اجلزائر،
وبعد استعراض مختلف جوانب العالقة بني البنوك اإلسالمية والبنوك املركزية
أمكن تقدمي النتائج التالية:
 .١تختلف البنوك اإلسالمية اختال ًفا جذر ًيا عن البنوك التقليدية خاصة يف صيغ
التمويل ،وذلك نظ ًرا لالختالف يف طبيعة هذا التمويل وكذا املبادئ واألسس
التي حتكمه ،وهو ما يتطلب بالضرورة عالقة خاصة ومتميزة بني البنوك
اإلسالمية والبنوك املركزية.

 .٢تواجه البنوك اإلسالمية يف اجلزائر باخلصوص العديد من العقبات أهمها
غياب نصوص قانونية واضحة توضح قواعد عمل هذه البنوك ،والتي تواجه
باملقابل منافسة من طرف البنوك الربوية التي متلك أفضلية التعامل مع بنك
اجلزائر.

 .3عدم استفادة املصارف اإلسالمية من وظيفة البنك املركزي كمقرض أخير
وكذلك عدم استفادتها من إعادة اخلصم.
 .4عدم وجود قنوات اتصال مرنة وسريعة بني البنوك املركزية واإلسالمية تسهل
من عمليات التنسيق واالتصال.

يجسد بنك السالم اجلزائري يف عالقته ببنك اجلزائر بعض اإلشكاالت التي
.٥
ّ
يعاني منها بنك إسالمي يعمل يف ظل بنك مركزي تقليدي ،مثل تطبيق نسبة
االحتياطي القانوني ،أو تعامل األخير مع األول كملجأ أخير لالقتراض ،أو
يف كيفية حساب بعض املع ّدالت التي تدخل ضمن القواعد احلذرة .لكنه يف
نفس الوقت ال يعاني من إشكاالت تعاني منها بنوك إسالمية أخرى يف نفس
الوضع مثل حتديد نسب السيولة ،أو متلك البنك لعقارات أو منقوالت بأكثر
من املسموح به يف إطار عمله ،أو مشكلة يف السندات العمومية.
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التوصيات واالقتراحات
على ضوء النتائج السابقة ميكن أن تقدم بعض التوصيات ،والتي ميكن أن تساهم يف
تطوير أساليب التعامل والتمويل من طرف البنك املركزي لصالح البنوك اإلسالمية.

 .١على البنك املركزي حتفيز البنوك اإلسالمية على التوسع يف استخدام مختلف
التعامالت البنكية اإلسالمية.

 .٢على البنك املركزي تبني إجراءات وقوانني تالءم وطبيعة عمل البنوك اإلسالمية
مع التأكيد على ضرورة إنشاء هيئة شرعية تراقب مدى التزام البنوك بهذه
القوانني.

 .3ضرورة إجراء تكييف شرعي يف أدوات السياسة النقدية وأساليب التمويل
بحيث تتالءم وطبيعة نشاط البنوك اإلسالمية.

 .4على البنك املركزي أن يقوم باستثمار شرعي لودائع البنوك لديه لضمان
استفادة البنوك اإلسالمية من ودائعها لديه.
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 .٥على السلطات النقدية أن تناقش مسألة إمكانية التحول نحو نظام بنكي
إسالمي وتشجع اجلهود الرامية لتحقيق هذا الهدف.
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قائمة املصادر واملراجع
أوال :القرآن الكرمي ،والسنة املطهرة
 .١القرآن الكرمي ،سورة البقرة ،اآلية .٢٧٨
 .٢القرآن الكرمي ،سورة املائدة ،اآلية .٥٠
 .3القرآن الكرمي ،سورة اإلسراء ،اآلية .3٦
 .4القرآن الكرمي ،سورة ص ،اآلية.٢4
 .٥القرآن الكرمي ،سورة املزمل ،اآلية .٢٠٠
 .٦القرآن الكرمي ،سورة الواقعة ،اآلية .٦4-٦3
 .٧الصحيحني :البخاري برقم ( ،)٢٦١٥ومسلم برقم (.)١4٥
ثاني ًا :الكتب واألبحاث

.١
.٢
.3
.4
.٥
.٦
.٧

.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢

.١3
.١4
.١٥

محمد الصيريف ،إدارة املصارف ،ط ،١دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،مصر.٢٠٠٧ ،
خالد أمني عبد اهلل ،العمليات املصرفية ،الطرق احملاسبية احلديثة ،دار وائل للنشر ،عمان.٢٠٠٠ ،
دي كوك ،الصيرفة املركزية ،ترجمة عبد الواحد املخزومي ،دار الطليعة ،بيروت.١٩٨3 ،
صبحي تادرس قريصة ،أحمد رمضان نعمة اهلل ،اقتصاديات النقود والبنوك ،الدار اجلامعية،
بيروت.١٩٨٠ ،
عبد املنعم محمد مبارك ،محمود يونس :اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية ،الدار
اجلامعية ،اإلسكندرية.١٩٩٦ ،
كظعبد الرحمان يسري أحمد ،قضايا إسالمية معاصرة يف النقود والبنوك والتمويل ،الدار
اجلامعية ،مصر.٢٠٠١ ،
عبد اهلل بن محمد الطيار ،البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،دار الوطن للنشر ،الرياض،
السعودية.١٩٩4 ،
حسن سري ،االقتصاد اإلسالمي ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،اإلسكندرية ،مصر.١٩٩٩ ،
محسن أحمد اخلضيري ،البنوك اإلسالمية ،إيتراك للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.١٩٩٠ ،
صالح حميد العلي ،املصارف املالية واملعامالت املصرفية ،اليمامة ،بيروت ،لبنان.٢٠٠٥ ،
عبد الرزاق رحيم جدي« ،املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق» ،دار أسامة ،عمان ،األردن.
أحمد عبد العفو مصطفى العليات ،الرقابة الشرعية على أعمال املصارف اإلسالمية ،رسالة
ماجيستير يف الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،فلسطني
.٢٠٠٦
عبد اهلل بن محمد الطيار ،البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،دار الوطن للنشر ،الرياض،
السعودية.١٩٩4 ،
عبد اهلل بن محمد بن حسن السعيدي ،الربا يف املعامالت املصرفية املعاصرة ،املجلد الثاني ،دار
طيبة ،الرياض.٢٠٠٠ ،
محمود حسن صوان ،أساسيات العمل املصريف اإلسالمي ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة
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.١٦
.١٧
.١٨
.١٩
.٢٠
.٢١
.٢٢

األولى.٢٠٠١،
ركيبي كرمية ،صيغ التمويل يف البنوك اإلسالمية ،رسالة ماجستير يف العلوم االقتصادية ،جامعة
محند أوحلاج  -البويرة  ،-اجلزائر.٢٠١٥-٢٠١4 ،
خلف بن سليمان النمر ،شركات االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي ،مؤسسة شباب اجلامعة ،مصر،
.٢٠٠٠
محمد شيخون ،املصارف اإلسالمية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.٢٠٠٢ ،
حسني عبد الطلب األسرج ،صيغ متويل املشروعات الصغيرة يف االقتصاد اإلسالمي ،مجلة دراسات
إسالمية ،مارس -٢٠١٠ربيع األول .١43١
سليمان ناصر ،عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية ،رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،كلية
العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة اجلزائر.٢٠٠٥-٢٠٠4 ،
محمد صالح احلناوي ،السيد عبد الفتاح عبد السالم ،املؤسسات املالية ،البورصة والبنوك التجارية،
الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
أحمد سفر ،املصارف اإلسالمية ،إدارة املخاطر والعالقة مع املصارف املركزية والتقليدية ،احتاد
املصارف العربية ،بيروت.٢٠٠٥ ،

-

-

األمر  ٠4-١٠املؤرخ يف  ١٦رمضان  ١43١املوافق ل  ٢٦أوت  ٢٠١٠املعدل واملتمم لألمر ١١-٠3
املؤرخ يف  ٢٧جمادى الثانية  ١4٢4املوافق ل  ٢٦أوت .٢٠٠3
القانون رقم  ١٠-٩٠املؤرخ يف  ١٩رمضان  ١4١٠املوافق لـ  ١4أفريل املتعلق بالنقد والقرض.

رابع ًا :التقارير واملنشورات

 .١تقرير بنك اجلزئر ،شهر مارس .٢٠١٦
 .٢تعليمة البنك املركزي اجلزائري رقم  ٢٠١3-٠١املؤرخة بتاريخ  ١٥جانفي .٢٠١3
 .3التقارير السنوية لبك السالم لسنوات.٢٠١٥-٢٠١٢ :

خامس ًا :املواقع اإللكترونية

 .١موقـع بنـك دبـي اإلسـالمي/http://www.dib.ae/ar :اخلدمات_املصرفية_للشـركات/
.٢
.3
.4

products-services/mudaraba

موقع مصرف أبو ظبي اإلسالميhttp://www.adib.eg/arabic/understanding-islamic- :
banking
موقع بنك البركة اإلسالميhttp://albaraka-bank.com/ar/index.php?option=com_cont :
35=Itemid&226=ent&task=view&id
موقع التمويل اإلسالمي «عرب بنك»/http://www.arabnak.com :املزارعة/
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الفساد االقتصادي بين الفقه
اإلسالمي والقانون الجزائري
أ .د .شريف غياط و أ .راضية دغمان
جامعة  ٨ماي  ،١٩4٥قاملة  -دولة اجلزائر

(سلّم البحث للنشر يف ٢٠١٦ /4 / ٢م ،واعتمد للنشر يف ٢٠١٦ / ٥/٥م)

تسعى هذه الدراسة إلى تقدمي رؤية وصفية حول دور االقتصاد اإلسالمي يف مكافحة
الفساد االقتصادي ،من منطلق أن الفساد االقتصادي هو ظاهرة تنجم أساساً عن
عدم تطبيق ما أمر اهلل به ،وعدم االنتهاء عن ما نهانا اهلل عنه ،أي عدم االلتزام
بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية بصفة عامة ،ويف مجال املعامالت االقتصادية
بصفة خاصة .وأمام كون الفساد ظاهرة خطيرة عرفتها كافة املجتمعات يف كل
األزمنة والعصور ،وحجمها آخذ يف التفاقم إلى درجة أصبحت تهدد مجتمعات
كثيرة باجلمود ورمبا باالنهيار ،لذلك فإن مواجهة هذه الظاهرة يف ظل النظام
احلالي لم يعد يجدي نفعاً ،بل إن جلوء دولنا العربية إلى النظام اإلسالمي أصبح
ضرورة حتمية ال مناص منها ملعاجلة ومكافحة هذه الظاهرة.
وبالتالي جند أن االقتصاد اإلسالمي قد ق ّدم ،بنظامه املتميز ومبادئه الراقية
املستمدة من كتاب اهلل سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكرمي محمد (صلى اهلل عليه
وسلم) ،حلوالً جذرية ملشكلة الفساد  -بصفة عامة – والفساد االقتصادي بصفة
خاصة ،وهذا ما سيؤدي حتماً إلى حتقيق تنمية مستدامة يف دولنا العربية عامة،
واجلزائر خاصة.
الكلمــات الدالــة :االقتصــاد اإلســالمي ،الفســاد ،الفســاد االقتصــادي ،القانــون
اجلزائــري.
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ملخص:

 م٢٠١٦  اكتوبر- ) ــ دولة قطر٥( العدد

Abstract:
This study seeks to provide a vision descriptive and analytical about the
role of Islamic economics in the fight against economic corruption, from the
premise that economic corruption is a phenomenon mainly caused by the
non-application of what ALLAH is doing, and not to the completion of what
ALLAH has forbidden us to him, any non-compliance with the provisions and
principles of Islamic law in general, and in the field of economic transactions
in particular. Faced with the fact that corruption was a serious phenomenon
known to all societies in all times, and their size is on the worsening to the
point of becoming threatening many societies stagnation and perhaps collapse,
so the face of this phenomenon in the light of the current system is no longer
useless, but that the use of the Arab countries to the Islamic system has become
imperative inescapable to address this phenomenon.
Thus, we find that the Islamic economy has presented, concerning its distinctive
high-end and principles derived from the book of ALLAH, and the Sunnah
of His Messenger MOHAMMAD (Peace Be Upon Him), solutions to the
problem of corruption - in general - and the economic corruption in particular,
and this will inevitably lead to the achievement of sustainable development in
Arab countries, including Algeria.
Key words: Islamic economics, corruption, economic corruption, Algerian
law.
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املقدمة

إشكالية الدراسة:

تأسيساً على ما سبق ،وبهدف التعرف أكثر على اجلوانب املختلفة املتعلقة بالفساد
االقتصادي ورؤية اإلسالم حول خطورة الظاهرة وسبل مكافحتها ،يطرح السؤال
الرئيس التالي:
 إلى أي مدى تتجلى خطورة الفساد االقتصادي من منظور االقتصاداإلسالمي؟ وفيم تتمثل أهم سبل مكافحته؟

أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذه الدراسة يف كونها محاولة يف البحث يف أحد أهم املواضيع،
التي أصبحت مستشرية يف جسم املجتمع وباتت ترهق كاهل األمة ،أال وهي تفشى
ظاهرة الفساد االقتصادي واستفحالها كداء مزمن ،يتعني فهمه حلاجته إلى املزيد
من التأصيل والبحث خاصة يف اجلانب اإلسالمي وتشخيص أشكاله ،ليتسنى لنا
تشخيص أضراره بغية املساهمة يف إيجاد العالج الالزم له ،ومن ثم التخفيف على
األقل من حدة آثاره املختلفة ،وبخاصة االقتصادية منها.
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مما ال شك فيه أن الفساد ظاهرة عاملية ،لها آثار مدمرة على كافة مستويات البالد؛
فالفساد منتشر يف املجتمعات املتقدمة والنامية ،إ ّال أنه أكثر شيوعاً يف الدول
النامية ملا تتسم به من خصائص معينة كضعف الرقابة واملؤسسات وغيرها .وبذلك
بدأ موضوع الفساد يحتل مساحة واسعة يف االهتمام وعلى مختلف املستويات
السياسية ،اإلعالمية...،الخ .وقد أصبح واح ًدا من املوضوعات الرئيسة لدى باحثي
العوملة ودارسي النظرية االقتصادية ،كما صار محط اهتمام ومتابعة أهم املؤسسات
الدولية.
بنا ًء على ما تقدم ،جند بأن أهم وأخطر أنواع الفساد هو الفساد االقتصادي
الذي ميس اقتصاد دولنا العربية عامة ،واجلزائر خاصة؛ فهو فساد يدمر البنية
االقتصادية للدولة املعنية ،ويتجاوزها إلى تدمير كافة مستويات املجتمع .ويف
ظل هذا الواقع الذي يحمل يف طياته الكثير من عالمات االستفهام حول سبل
مكافحة ظاهرة تفشت يف مجتمعنا اجلزائري ،ومحاولة القضاء عليها (ولو جزئياً)
ستتم دراسة وفهم هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها وآثارها ،ومن ثم البحث يف سبل
مكافحتها والقضاء عليها يف دولنا العربية عامة واجلزائر خاصة.
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أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى البحث يف إشكالية الفساد االقتصادي يف اجلزائر ،هذا
األخير الذي تعددت أساليبه واتخذ أشكاالً مختلفة .كما تسعى أيضاً إلى حتقيق
األهداف التالية:
 .١محاولة فهم ظاهرة الفساد االقتصادي وإلقاء الضوء على أهم أنواعه
وأسباب انتشاره.
 .٢محاولة إبراز صور الفساد االقتصادي يف املجتمع والتطرق إلى
عقوبته بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري.
 .3توضيح سبل الوقاية من الفساد االقتصادي ومكافحته.
 .4بناء توجهات فكرية مستقبلية جديرة باالهتمام بضرورة اعتماد احلل
اإلسالمي ملكافحة الفساد االقتصادي.

منهج الدراسة وأدواته:
لتجسيد األهداف سالفة الذكر ،اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي من خالل عرض
املعطيات املتوفرة عرضاً علمياً موضوعياً ،حيث مت االعتماد على مصدري الشريعة
اإلسالمية :قرآننا الكرمي وسنة رسولنا محمد صلى اهلل عليه وسلم ،باإلضافة
إلى جمع املعلومات الضرورية من املراجع واألبحاث املتخصصة يف هذا املوضوع
(كتب ،ملتقيات ،دراسات ،مجالت ،تقارير وقوانني ومواقع االنترنت ) ملعرفة أسباب
الفساد وآثاره وطرق عالجه .وعلى هذا األساس فقد جاءت الدراسة يف أربعة
مباحث رئيسة .حيث شمل املبحث األول :مدخل مفاهيمي للفساد االقتصادي ،أما
املبحث الثاني فقد تطرق إلى مظاهر الفساد االقتصادي وآثارها االقتصادية على
املجتمع ،بينما تطرق املبحث الثالث :لعقوبة الفساد االقتصادي بني الفقه اإلسالمي
والقانون اجلزائري ،يف حني خصص املبحث الرابع :آلليات وسبل مكافحة الفساد
االقتصادي .فضال عن اخلامتة ،التي احتوت بدورها على أهم النتائج والتوصيات.

أدبيات الدراسة (الدراسات السابقة):
دراسة زوليخة زوزو ( ،)2012بعنوان جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها
يف ظل القانون املتعلق بالفساد :فمن خالل هذه الدراسة جند أن املشرع اجلزائري
نص على جملة من اآلليات التشريعية والقانونية التي من شأنها القضاء على
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اجلرائم ،ال سيما عن طريق إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
كآلية إدارية ذات طبيعة رقابية ،تتمتع باستقاللية ولها أن تتخذ مجموعة من
التدابير الوقائية تسعى من خاللها الوقاية من جرائم الفساد يف قطاع الصفقات
العمومية ،أو على األقل احلد منها بكافة الطرق والسبل القانونية املتاحة لها.
دراسة سليمان شيبوط ومحمد سبخاوي ( ،)2011بعنوان مكافحة الفساد
االقتصادي من منظور إسالمي :حيث سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على
الفساد االقتصادي من حيث تقدمي أسبابه وصوره وآثاره ،ومن ثم البحث يف سبل
مكافحته أمام تزايد اإلدراك لعمق تأثيره السلبي على جهود التنمية االقتصادية يف
الدول اإلسالمية .وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن االقتصاد اإلسالمي املستمد
من الكتاب والسنة لديه حلول لظاهرة الفساد االقتصادي ،بل وضع ضوابط وقواعد
تعمل على تربية سلوك املسلم على األخالق الفاضلة ،كما عمل على منع وقوع
مظاهر الفساد االقتصادي.

املجتمع وآثارها االقتصادية وكيفية عالجها ،وذلك من خالل القيام بدراسة فقهية
مقارنة بالقانون واالقتصاد .وقد خلصت إلى أن صور الفساد االقتصادي متعددة
وصعب حصرها بشكل كامل ودقيق نظراً الختالف اجلهة التي متارسه .باإلضافة
إلى ذلك فقد تعددت آثارها االقتصادية ،هذا ما أدى إلى ضرورة فرض عقوبات
صارمة .وهنا مت الكشف عن عقوبة الفساد االقتصادي يف الفقه اإلسالمي
والقانون الوضعي وهذا من خالل التعرف على العقوبة الدنيوية واألخروية له،
واحلث على عدم ارتكاب هذه اجلرمية والعيش ضمن مجتمع أساس تعامالته
الشريعة اإلسالمية السمحاء.

دراسة سمر معروف قبالن ( ،)2009بعنوان آليات مكافحة الفساد وآثارها
على التنمية االقتصادية واالجتماعية :وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن
أهم آليات مكافحة الفساد التي تؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية هي :إيجاد
نظم للرقابة الداخلية وتأهيل العاملني فيها وتقييم هذه النظم وأداء العاملني من
خالل إدارة املراجعة الداخلية ،وتوفير أدوات كشف الفساد التي حتد من انتشار
الفساد وتزيد الفعالية والكفاءة اإلنتاجية؛ وتوفير وسائل الضبط الداخلي التي
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توفر احلماية ملوجودات املؤسسة؛ وتوفير وسائل الرقابة احملاسبية املناسبة التخاذ
قرارات سليمة تخدم املنشأة ،وتوفير وسائل الرقابة اإلدارية لزيادة الكفاءة اإلنتاجية
يف املؤسسة.

دراسة عبد محمود هالل السميرات ( ،)2003بعنوان عمليات غسيل
األموال بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي :حاولت هذه الدراسة

تبيان خطورة ظاهرة غسيل األموال وذلك من خالل القيام بدارسة حتليلية مقارنة
بني االقتصاد الوضعي واإلسالمي ،وقد خلصت إلى أن ظاهرة غسيل األموال
جرمية من اجلرائم اخلطيرة املضرة باقتصاد الدول واملجتمعات ،وقد خصص لها
اإلسالم عقوبة تناسبها ،لكي تكون رادعاً لكل مجرم يف املجتمع ،بينما عقوبتها يف
الفكر الوضعي كانت عرضة للتغيير بتغير األزمنة واألحوال.

دراسة أمين علي خشاشنة ( ،)2001بعنوان آثار اجلرائم االقتصادية
وعالجها من منظور االقتصاد اإلسالمي :خلصت هذه الدراسة إلى أن

اجلرمية االقتصادية هي التعدي على املوارد والثروات والنشاطات االقتصادية
التي تقع يف حيازة األفراد أو املجتمعات أو الدول مبا يتناقض مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،فكل مخالفة يف مجال االقتصاد نهى عنها اإلسالم وشدد فيها تعتبر
جرمية اقتصادية .لذلك فإن اإلسالم منع انتشارها يف املجتمع ،واتبع منهجاً مميزاً
يف مكافحتها والوقاية منها.

وإن كانت الدراسات اآلنفة الذكر قد ركزت بشكل عام على الفساد االقتصادي،
أنواعه ،أسبابه ،آثاره وعالجه؛ فهذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة يف
كونها تقارن بني عقوبة الفساد االقتصادي يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري،
وهذا ما لم تقم به الدراسات السابقة  -على حد اطالع الباحثني ،-وذلك من خالل
محاولة كشف النقاب عن النظام اإلسالمي وكيفية معاجلته وتصديه للظاهرة دون
إهمال للقانون الوضعي متاشياً مع القانون اجلزائري.
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املبحث األول :مدخل مفاهيمي للفساد االقتصادي

نظراً خلطورة الفساد االقتصادي على كافة املجتمعات ،كان من الضرورة مبكان
التطرق إلى مفاهيم حول هذا النوع من الفساد بشيء من التفصيل ،ثم التطرق إلى
أهم أنواعه وأسبابه.

املطلب األول :ماهية الفساد االقتصادي
الفرع األول :مفهوم الفساد االقتصادي :قبل التطرق إلى مفهوم الفساد

االقتصادي ،نرى من الضرورة مبكان التعرض إلى مفهوم الفساد بشكل عام ،ومن
ثم تناول مفهوم الفساد االقتصادي بشكل خاص ،باعتباره أخطر أنواع الفساد يف
العالم نظراً آلثاره املدمرة على املجتمع.

ب .مفهوم الفساد اصطالح ًا :ال خالف بني العلماء يف أن الفساد مرادف
للبطالن يف غير العقود واملعامالت املالية غالباً ،وعلى ذلك ال يترتب على العقد
الفاسد عندهم أي حكم أو أثر ملخالفته األمر والنهي الشرعيني يف نظام التعاقد؛
ًّ
مختال يف بعض
أما احلنفية ،فقد استعملوه للداللة على حالة يعتبرون فيها العقد
نواحيه الفرعية اختالالً يجعله يف مرتبة بني الصحة والبطالن ،فال هو بالباطل
غير املنعقد ،ألن مخالفته لنظامه الشرعي ليست مخالفة جوهرية كما يف حالة
البطالن ،وال هو بالصحيح التا ّم االعتبار ،ألن فيه إخالالً بنظام التعاقد ولو أنه
يف ناحية فرعية غير جوهرية ،وعلى ذلك ع ّرفوه بأنه« :ما كان مشروعاً بأصله
ٌ
وصف غير
دون وصفه»؛ أي كان صادراً من أهله يف محل قابل حلكمه ،لكن ال َز َم ُه
مشروع ،فصار العقد منه ّياً عنه شرعاً من أجله (().

( )1عبد القادر الرازي ،خمتار ال�سحاح ،مكتبة لبنان ،لبنان 1406 ،هــ 1986 ،م� ،ص.(11.
(() نزيه ح ّماد ،معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء ،دار الب�سري ،ال�سعودية ،الطبعة الأوىل 14(9 ،هـ (008 ،م� ،ص.35(.
( )3املرجع نف�سه� ،ص.353،35(.
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ِ
(فاس ٌد).
ْسد بالض ِّم (فساداً) فهو
أ .مفهوم الفساد لغة :من َف َس َد الشيء يَف ُ
انفسد.
و(فس َد) بالض ِّم أيضاً (فسا ًدا) فهو ( َف ِسي ٌد) و(أ ْف َس َدهُ َف َف َسد) وال يقال
َ
ُ
(()
َ
حةِ
ُ
الصالح ،ويعني يف األصل تغ ّير الشيء
نقيض
فالفساد
.
ل
املص
د
ض
ة
د
ْس
واملف َ َ
ّ
ُّ ْ
عن احلال السليمة ،وخروجه عن االعتدال ،ثم استعمل يف جميع األمور اخلارجة
عن نظام االستقامة(().
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الفرع الثاني :مفهوم الفساد االقتصادي من منظور القانون (اجلزائري)
واالقتصاد اإلسالمي:
أ .مفهوم الفساد يف القانون (اجلزائري) :لقد تضمنت اتفاقية األمم املتحدة
املتبناة يف  3١أكتوبر سنة  ٢٠٠3أول نص تشريعي يتعلق بالفساد(() ،إال أنها لم
تتناول تعريف الفساد بصفة خاصة ،يف حني أن اجلزائر وبعد مصادقتها على هذه
االتفاقية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  ١٢٨ – ٠4املؤرخ بـ  ١٩أبريل ،)(( ٢٠٠4
فإنها قد تناولت مفهوم الفساد يف القانون رقم  ٠١ – ٠٦املتعلق بالوقاية من الفساد
ومكافحته ،وهذا يف املادة الثانية على النحو اآلتي« :الفساد» :هو كل اجلرائم
املنصوص عليها يف الباب الرابع من هذا القانون(().
وبالرجوع إلى هذا الباب «التجرمي والعقوبات وأساليب التحري» احملدد من املادة
 ٢٥إلى غاية املادة  ،٥٦جنده اشتمل على عدة جرائم ،وردت (على الترتيب) كما
يلي(():
جرمية رشوة املوظفني العموميني؛ جرمية االمتيازات غير املبررة يف مجال الصفقات
العمومية؛ جرمية الرشوة يف مجال الصفقات العمومية؛ جرمية رشوة املوظفني
العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية؛ جرمية اختالس املمتلكات
من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي؛ جرمية الغدر؛ جرمية
اإلعفاء والتخفيض غير القانوني يف الضريبة والرسم؛ جرمية استغالل النفوذ؛
جرمية إساءة استغالل الوظيفة؛ جرمية تعارض املصالح؛ جرمية أخذ فوائد بصفة
غير قانونية؛ جرمية عدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات؛ جرمية اإلثراء
غير املشروع؛ جرمية تلقي الهدايا؛ جرمية التمويل اخلفي لألحزاب السياسية؛
جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص؛ جرمية اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص؛
جرمية تبييض العائدات اإلجرامية؛ جرمية اإلخفاء؛ جرمية إعاقة السير احلسن
للعدالة؛ جرائم ضد الشهود واخلبراء واملبلغني والضحايا؛ جرمية البالغ الكيدي؛
جرمية عدم اإلبالغ عن اجلرائم.
(4) - Legislative Guide For The Implementation Of The United Nations Convention Against Corruption, United Nations,
New York, 2006, P.5.

( )5الأمر رقم  1(8/04املوؤرخ بـ  19اأبريل  (004واملت�سمن الت�سديق بتحفظ على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،اجلريدة الر�سمية للجمهورية
اجلزائرية ،العدد  ،(6ال�سادرة بتاريخ  5ربيع الأول  14(5هــ ،املوافق لـ ـ  (5اأبريل  (004م� ،ص.1(.
( )6اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ،القانون رقم  01 – 06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته ،املوؤرخ يف  (1حمرم  14(7هــ ،املوافق ل ـ
 (0فرباير  (006م� ،ص.3.
( )7املرجع نف�سه� ،ص.17-11.
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ب .مفهوم الفساد االقتصادي من منظور االقتصاد اإلسالمي :ميكن
تعريف الفساد االقتصادي من منظور االقتصاد اإلسالمي على أنه« :جعل اجلانب
املادي الهدف الوحيد للنشاط االقتصادي الذي ميارسه اإلنسان املعاصر دون
مراعاة للقيود الشرعية التي تنظم أحكام املال ،أو التفات للجوانب األخرى التي
يكتمل بـها البناء االقتصادي كالقيم واملبادئ األخالقية الروحية»(().

وبعبارة أخرى فإن الفساد االقتصادي يتمثل يف التركيز أثناء املمارسة االقتصادية
عم ً
ال وإنتاجاً وتوزيعاً على جانب واحد من جوانب احلياة اإلنسانية وإهمال
ّ
املنظمة لتحصيل املال
اجلوانب األخرى ،كعدم االلتزام الكامل باألحكام الشرعية
وكيفية تنميته وإنفاقه ،وكذلك عدم أداء احلقوق الواجبة يف املال وإساءة التصرف
يف التعامل مبا يضر مبصالح النظام االقتصادي السليم من جوهره الذي يقوم
عليه ،ويفرغ مساره التطبيقي من وسائله املشروعة التي تكفل لـه الوجود احلقيقي
واألداء املنشود(().

الفرع األول :أنواع الفساد االقتصادي :ميكن تصنيف الفساد إلى ثالثة
أقسام رئيسة هي(:)(1

أ .عرضي (فردي) ،ب .مؤسسي ،ج .منتظـم.
وقد يكون الفساد أحياناً حالة عرضية لبعض األفراد السياسيني أو املوظفني
العموميني ،أو مؤقتاً وليس منتظماً ،ويف حاالت أخرى يكون الفساد موجوداً
يف مؤسسة بعينها أو يف قطاعات محددة للنشاط االقتصادي دون غيرها من
القطاعات األخرى ،وذلك كوجود بعض املوظفني الرسميني الفاسدين يف بعض
الوزارات والقطاعات املختلفة؛ إلى جانب ذلك ،جند بأن الفساد ينتشر أكثر يف
القطاعات التي يسهل جني الريع منها ،حيث يسود الضعف يف النظام وتنعدم
الرقابة والتنظيم يف هذه القطاعات.
ويف أحيان أخرى يصبح الفساد ظاهرة يعاني منها املجتمع بكافة طبقاته ومختلف
معامالته ،فيسمى بالفساد املنتظم أو املمتد .وهذا الفساد يؤثر على املؤسسات
وسلوك األفراد على كافة مستويات النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وله
( )8ر�ساد ح�سن خليل ،الف�ساد يف الن�ساط القت�سادي (�سوره واآثاره وعالجه) ،ورقة بحث مقدمة اإىل املوؤمتر العاملي الثالث «لالقت�ساد الإ�سالمي»،
جامعة اأم القرى ،مكة املكرمة ،خالل الفرتة  14(6/4/(6-(3هـ املوافق ل ـ  (005/6/3-5/31م� ،ص.1(.
( )9املرجع نف�سه.
( )10عبد الله بن حا�سن اجلابري ،الف�ساد القت�سادي (اأنواعه ،اأ�سبابه ،اآثاره وعالجه) ،ورقة بحث مقدمة اإىل املوؤمتر العاملي الثالث لالقت�ساد الإ�سالمي،
جامعة اأم القرى ،مكة املكرمة ،خالل الفرتة  14(6/4/(6-(3هـ املوافق ل ـ  (005/6/3-5/31م� ،ص.8.
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املطلب الثاني :أنواع وأسباب الفساد االقتصادي
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مالمح متيزه عن غيره((():
 .١أنه متجسد يف بيئات ثقافية واجتماعية معينة.
 .٢مييل إلى أن يكون احتكارياً.

 .3أنه فساد ّ
منظم ويصعب جتنبه.

بنا ًء على ما سبق ،ميكن القول بأن للفساد أشكا ًال كثيرة ،فقد يكون فردياً أو
مؤسسياً أو منتظماً ،وقد يكون الفساد مؤقتاً أو يف مؤسسة معينة أو قطاع معني
دون غيره؛ وإن أخطر هذه األنواع هو الفساد املنتظم حني يتخلل الفساد املجتمع
كام ً
ال ويصبح ظاهرة يعاني منها هذا املجتمع.
الفرع الثاني :أسباب الفساد االقتصادي :من املتعارف عليه أن النتشار الفساد
االقتصادي أسباباً كثيرة ،لعل من أهمها ما نوجزه يف اآلتي((():
الغموض وعدم الشفافية يف املعامالت االقتصادية.

عدم اتباع اإلجراءات والنظم املوضوعية يف التعيينات بالوظائف.
النمو االقتصادي املنخفض وغير املنظم((().

غياب آليات ومؤسسات مكافحة الفساد ،وإن وجدت فهي ليست بكافية
وبالتالي انخفاض وانعدام الرقابة((().
انخفاض أجور املوظفني.

نقص وعي املواطنني بخطورة الفساد االقتصادي وأنواعه وأشكاله ،وعقوبته
يف اإلسالم ويف القانون ،إلى جانب عقوبته األخروية وما ينتظرنا من حساب
اهلل عز وجل.
عدم الشفافية يف العقود والصفقات العمومية.

غياب الردع القانوني.

انتشار نزعة األنانية واالبتعاد عن ما أمر اهلل سبحانه وتعالى به يف كتابه
العزيز ،وبالتالي غياب الوازع الديني.

( )11عبد الله بن حا�سن اجلابري،مرجع �سبق ذكره� ،ص.9.
(( )1حممد بودربالة ،القوانني املتعلقة مبكافحة الف�ساد ،حما�سرة ملقاة مبجل�ص ق�ساء اجللفة 14 ،ربيع الأول  14(7ه ـ املوافق لـ ( 1اأبريل � ،(006ص.6
( )13احمد عبد الرحيم م�سطفى ،املجتمع الإ�سالمي والقرى ،دار امل�سارف ،م�سر 1401 ،هــ 1981 ،م� ،ص.50.
( )14املرجع نف�سه.
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املبحث الثاني :مظاهر الفساد االقتصادي
وآثارها االقتصادية على املجتمع

إن املتأمل آليات قرآننا الكرمي يجد بأن كلمة الفساد ومشتقاتها قد ُذكرت يف حوالي
 ٥٠موضعاً ،حيث تنوعت هذه املواضع تبعاً لصور الفساد؛ وإنه ملن الصعب حصر
مظاهر وصور الفساد يف النشاط االقتصادي ،ذلك الرتباط كل أنواع الفساد مع
بعضها البعض ،فمن املستحيل أن يكون هناك فساد اقتصادي دون وجود فساد
أخالقي ،أو وجود فساد سياسي دون وجود فساد اقتصادي ،فكل أنواع الفساد
متثل جسداً واحداً ،أو باملعنى األصح فهي متثل مرضاً واحداً؛ فالفساد هو مثل
فيروس السيدا الذي يصيب اجلهاز املناعي جلسم اإلنسان دون إدراك هذا األخير
لنوع هذا املرض ،ثم يبدأ بتدمير اجلسم من الداخل حتى يقضي عليه نهائياً؛
فهكذا هو الفساد ينخر مجتمعاتنا من الداخل ويتوسع مستخدماً بذلك كل الوسائل
واألساليب ،وينتشر مثل انتشار النار يف الهشيم ،إذ يظهر كفساد أخالقي ،وسياسي،
واقتصادي.

بنا ًء على ما سبق ،إنه ملن الصعب حتديد مظاهر الفساد االقتصادي بدقة ،وهذا
راجع لترابط جميع أنواع الفساد فيما بينها .وبالتالي فمن أهم مظاهر الفساد
االقتصادي جند ما يلي((():
الفرع األول :فساد اقتصادي يف املعامالت التجارية :لعل أشهر صور الفساد
يف املعامالت التجارية صورتان ،هما :الغش يف املعامالت التجارية ،والتطفيف يف
الكيل وامليزان.

أو ً
ال :فساد اقتصادي بطريق الغش يف املعامالت التجارية :يُعرف الغش
لغة ،على أنه اخلديعة ،ضد النصح .وحقيقته إظهار للمرء خالف ما أضمره لغيره
مع تزيني املفسدة له .وال يخرج املعنى االصطالحي للغش عن معناه اللغوي ،فقد
ُع ّرف الغش يف البيع على أنه « َكتْ ُم كل ما لو علمه املبتاع كرهه» .وعرفه بعض
الفقهاء كما يلي« :الغش قسمان؛ أحدهما :إظهار جودة ما ليس بجيد .والثاني:
َخل ْ ُ
والس ْمن بالدهن أو برديء من جنسه ،كقمح
ط شيء بغيره ،كخلط اللنب باملاء
َّ
جيد برديء»((().
( )15اأ�سامة ال�سيد عبد ال�سميع ،الف�ساد القت�سادي واأثره على املجتمع ،دار اجلامعة اجلديدة للن�سر ،م�سر 14(9 ،هـ (009 ،م� ،ص.(3،68.
( )16نزيه حماد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.345،344.

143

الفساد االقتصادي بين الفقه
اإلسالمي والقانون الجزائري

املطلب األول :مظاهر الفساد االقتصادي

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

ومما ال خالف عليه أن الغش محرم بالكتاب والسنة واإلجماع .لقوله سبحانه وتعالى
يف كتابه العزيز﴿ :يا أيها الذين أمنوا َال تَ ْأ ُكلُوا أَ ْمواَ ُكم بَيْنَ ُكم بِالْبَاط ِـلِ ﴾النساء :اآلية
 .٢٩فهذه اآلية تدل على حرمة أكل أموال الناس بالباطل ،ومن ذلك عن طريق
الغش أو التدليس((() .ولإلشارة فقط فإن أكثر الفقهاء اعتبروا الغش أع َّم من
التدليس ،وقال بعضهم العكس .إلى جانب ذلك ،فإن النبي صلى اهلل عليه وسلم
صلَّى َّ
اهللُ
حذرنا من الغش ،فعن ابن ُع َم َر – رضي اهلل عنهما -قالَ « :م َّر َر ُسو ُل َّ ِ
اهلل َ
َعلَيْهِ َو َسلَّ َم ب َ
ص ِ
احبُ ُه َف َأ ْد َخ َل يَ َدهُ فِ يهِ َف ِإ َذا َط َعا ٌم َردِ يءٌ َف َقا َل ِب ْع َه َذا
ِط َع ٍام َو َق ْد َح َّسنَ ُه َ
((()
س مِ نَّا» .
َعلَى ِح َدةٍ َو َه َذا َعلَى ِح َدةٍ َف َم ْن َغ َّشنَا َفلَيْ َ
ووجه الداللة يف هذا احلديث على أن الغش هو حرام بصفة ،فلم يرد الغش على
صنف أو نوع معني ،ومن ثم فهو يشمل كافة املنتجات أو املبيعات ،ومن ثم أيضاً
فإن ما نراه اليوم من أساليب جديدة للغش ،ومنه الغش بتزوير ماركة بلد الصناعة
إلى بلد ذي شهرة واسعة يف اجلودة واإلنتاج ،أو تغيير تاريخ الصالحية يف بعض
املنتجات وخاصة يف األطعمة واألشربة ،كل ذلك يدخل يف الغش املنهي عنه.
ثاني ًا :فساد اقتصادي بسبب التطفيف يف الكيل وامليزان :من الغش الذي أنكره
اإلسالم أشد اإلنكار هو :تطفيف الكيل وعدم إيفاء الوزن حقه .قال تعالى :أَ ْو ُفوا
َّاس
الْ َكيْ َل َو َال تَ ُكونُوا مِ َن ْاملُخْ ِس ِري َنَ .و ِزنُوا بِالْقِ ْس َط ِ
يمَ .و َال تَبْ َخ ُسوا الن َ
اس ْامل ُ ْستَقِ ِ
ض ُمف ِْسدِ ي َن﴾ الشعراء :اآلية .١٨3-١٨١
أَ ْشيَا َء ُه ْم َو َال تَ ْعثَ ْوا ِيف ْاألَ ْر ِ
واملعنى :وزنوا األشياء بامليزان العدل املضبوط ،وال تكونوا من املفسدين .وقد وعد
اهلل بالعذاب للذين يغشون الناس بإنقاص حقهم يف املكاييل واألوزان مذكراً إياهم
مبوقف احلساب يوم القيامة حيث يبعثون أحياء من قبورهم ليجازيهم اهلل على ما
اقترفوا يف دنياهم((().
الفرع الثاني :فساد اقتصادي بإهالك احلرث والنسل :وهذا واضح من خالل قوله
احليوا ِة ال ُّدنْيا َويُ ْشهِ ُد َّ َ
اهلل َعلَى َما
جل جاللهَ ﴿ :ومِ َن الن ِ
َ
َّاس َمن يُ ْع ِجبُ َك َق ْولُ ُه ِيف ْ َ َ
َ
ْ
ض ِليُف ِْس َد فِ ي َها َويُ ْهل َ
ِك ْ َ
احل ْرثَ
فِ ى َقل ْ ِبهِ َو ُه َو أَلَ ُّد ْ ِ
ص ِامَ .و ِإ َذا تَ َو َّلى َس َعى ِيف األ ْر ِ
اخل َ
َوالنَّس َل َو َّ
اهللُ َال يُ ِح ُّب الْ َف َسا َد﴾ البقرة :اآليتني .٢٠٥ - ٢٠4
ْ
ودلت تلك اآليتان على أن هناك صنف من الناس شديد العداوة على الرغم من
( )17يعرف التدلي�ص على اأنه اإخفاء العيب ،والتدلي�ص يف البيع هو اأن يبيع الإن�سان �سيئ ًا فيه عيب من غري اإبانة عن عيبه .يقال :دلّ�ص يف البيع ،اإذا
مل ُيظهر عيبه .ملزيد من املعلومات راجع يف ذلك :اأحمد ال�سربا�سي ،املعجم القت�سادي الإ�سالمي ،دار اجليل ،لبنان 1401 ،هـ 1981 ،م� ،ص.73.
ال�س َحا َبةِ ،احلديث رقم (.509
( )18م�سند اأحمدُ ،م ْ�س َن ُد املْ ُك ِْث َ
ِين مِ َن َّ
( )19عفيف عبد الفتاح ط ّبارة ،اخلطايا يف نظر الإ�سالم ،دار العلم للماليني ،لبنان ،الطبعة ال�سابعة 1403 ،هـ 1983 ،م� ،ص.14(.
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أن كالمه يف الظاهر كالم حسن ،ولكن احلقيقة هي العكس أي أنه أشد اخلصام
ويسعى ليفسد يف األرض ويعتدي على الناس واألموال ويهلك احلرث والنسل،
وهالك احلرث والنسل هو هالك الثروة وتخريب للعمران ،فهذا الفساد هو األخطر
إضراراً بالبالد والعباد(.)(1
الفرع الثالث :فساد اقتصادي يف املعامالت املالية :وهي كثيرة منها :السرقة،
والنصب ،واالختالس ،وقطع الطريق .ونظراً خلطورة وتعدد صور هذا الفساد،
فسيتم تناول أكثرها استفحاالً يف مجتمعنا ،وهذا على النحو اآلتي:

ثاني ًا :فساد اقتصادي بدفع وتلقي الرشوة :الرشوة هي إعطاء صاحب منصب أو
نفوذ ماالً أو متاعاً ليس ّهل له أخذ شيء ال حق له فيه ،فكل من الراشي واملرتشي
أخذ ما ليس له به حق ،لذلك نهى اهلل املؤمنني عن أكل أموال الناس عن طريق
رشوة احلكام فقال سبحانه وتعالىَ ﴿ :و َال تَ ْأ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُكم بَيْنَ ُكم بِالْبَ ِ
ـاطلِ َوتُ ْدلُوا ِب َها
ِإلَى ْ ُ
ِاإلثْ ِم َوأَنتُ ْم تَ ْعل َ ُمونَ﴾ البقرة :اآلية .١٨٨
احل َّك ِام ِلتَ ْأ ُكلُوا َف ِري ًقا ِّم ْن أَ ْم َوالِ الن ِ
َّاس ب ْ ِ
إن حكم هذه اآلية ينطبق على مجتمعنا احلاضر الذي كثرت فيه الشكاوى والدعاوى
يف احملاكم ،فكثير من الناس يستولون على مال الغير ظلماً عن طريق احملاكم التي
تبني أحكامها على األدلة الظاهرة وهم ميهدون لذلك عن طريق استغالل بسطاء
القلوب ورشوة بعض املتنفّذين والشهود واخلبراء واالستعانة باحملامني املهرة .إلى
جانب هذا ،نالحظ أن اآلية ذكرت رشوة احلكام ولم تذكر سواهم لكثرة حدوث هذا
(� )(0سليمان �سيبوط وحممد �سبخاوي ،مكافحة الف�ساد القت�سادي من منظور اإ�سالمي ،ورقــة بحثية مقدمة اإىل امللتقى الــدويل حول»القت�ساد
الإ�سالمي الواقع ورهانات امل�ستقبل» ،املركز اجلامعي بغرداية ،اجلزائر ،يومي  (1 - (0ربيع اأول ( 143املوافق لــ (4 - (3 :فيفري � ،(011ص.15.
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أو ًال :فساد اقتصادي بالسطو وقطع الطريق :وهذا واضح من خالل قوله تعالى:
اهلل مِ ن بَعدِ مِ يثَاقِ هِ َويَق َْطعو َن َما أَ َمر َّ
ُضو َن َع ْه َد َّ ِ
وص َل
﴿ َوا َّلذِ ي َن يَنق ُ
اهللُ ِبهِ أَن يُ َ
ُ
ْ
َ
ض أُ َ
والئ َ
الد ِار﴾ الرعد :اآلية .٢٥
َويُف ِْس ُدو َن ِيف ْاألَ ْر ِ
ِك لَ ُه ُم اللَّ ْعنَ ُة َولَ ُه ْم ُسوءُ َّ
لقد حتدث القرآن عن أقوام استحقوا عذاب اهلل بسبب فسادهم يف األرض،
فإصابة الناس بالويالت واحملن راجع يف كثير من احلاالت إلى انتشار الفساد فيهم،
وبهذا تنتشر كل صور الفساد ،فيسرق األخ أخاه ،سواء كانت سرقة بسطو أو بقطع
طريق ،وهذا ما يؤدي إلى ضياع وتلف األموال من جهة ،واستغاللها يف أنشطة غير
مشروعة من جهة أخرى ،مما يخلف أضراراً باقتصاديات البلد املعني.

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

النوع من الرشوة ،وألن ضررها فاحش ج ّداً ((().
وللنبي محمد صلى اهلل عليه وسلم أقوال يف حترمي الرشوة عموماً ،ودليل ذلك
صلَّى َّ
حديث عبد َّ
اهللُ َعلَيْهِ
اهلل بن َع ْم ٍرو -رضي اهلل عنهماَ -قال « :لَ َع َن َر ُسو ُل َّ ِ
اهلل َ
َو َسلَّ َم ال َّر ِ
اشي َو ْامل ُ ْرت َِشي»((() .إلى جانب ذلك ما جاء عن أَبي ُه َريْ َرة  -رضي اهلل
َّ
َّ
ُ
ْ ُ ْ ((()
عنهَ -قال« :لَ َع َن َر ُسو ُل ِ
صلَّى اهلل َعلَيْهِ َو َسلَّ َم ال َّر ِ
اش َي َو ْامل ُ ْرت َِش َي ِيف احلك ِم» .
اهلل َ
فالراشي هو الذي يعطي الرشوة ،واملرتشي هو الذي يأخذ الرشوة ،وإمنا تلحق
اللعنة إذا قصد بها أذية الغير ،أو نيل ما ال يستحق ،أما إذا أعطى ليتوصل إلى
حق له ،ويدفع عن نفسه ظلماً ،فإنه غير داخل يف اللعنة .ويف نفس السياق جند
بأن اللعنة تصيب (الرائش) أيضاً وهو الساعي بني الراشي واملرتشي .ودليل ذلك:
صلَّى َّ
حديث ثَ ْوبَان  -رضي اهلل عنه َ -قال« :لَ َع َن َر ُسو ُل َّ ِ
اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم ال َّر ِ
اش َي
اهلل َ
َو ْامل ُ ْرت َِش َي َوال َّرائ َ
مي ِشي بَيْنَ ُه َما»((().
ِش يَ ْعنِي ا َّلذِ ي َ ْ
واإلسالم يحرم الرشوة يف أي صورة كانت وباألخص ما جاء حتت اسم الهدية ،ف َع ْن
َّ ُ
َعبْدِ َّ ِ
استَ ْع َملْنَاهُ
اهلل بْنِ بُ َريْ َدةَ َع ْن أَ ِبيهِ َع ْن ال َّنب ِِّي َ
صلَّى اهلل َعلَيْهِ َو َسلَّ َم َقا َلَ « :م ْن ْ
َعلَى َع َم ٍل َف َر َز ْقنَاهُ ِر ْز ًقا َف َما أَ َخ َذ بَ ْع َد َذل َ
ِك َف ُه َو ُغلُو ٌل»((()؛ والغلول هو اخليانة يف
وسميت غلوالً ألن األيدي فيه مغلولة ،أي
املغنم ،والسرقة من الغنيمة قبل أن تقسمُ ،
((()
ممنوعة ،مجعول فيها ُغ ّل ،وهو احلديدة التي جتمع يد األسير إلى عنقه  .وعقوبة
املرتشي حمل ما تلقاه يف الدنيا من رشوة يوم القيامة ،فهذا دليل وعالمة على تلقيه
رشوة يف الدنيا؛ وعليه فإن الرشوة يف أي صورة كانت هي محرمة بالكتاب والسنة.

الفرع الرابع :فساد اقتصادي بالتكبر والغرور وعدم أداء احلقوق املالية
املفروضة :وذلك واضح يف قصة إفساد قارون واغتراره بأمواله وعدم استجابته

للنصيحة التي وجهت إليه فبغى يف األرض ،وذلك يف قوله تعالى﴿ :إ َِّن َقـا ُرو َن َكا َن
ُوز َما إ َِّن َم َف ِ َ
صبَةِ أُولِى
وسى َفبَ َغى َعلَيْهِ ْم َو َءاتَيْنَـتاهُ مِ َن الْ ُكن ِ
احت ُه لَتَنُوأ ُ بِالْ ُع ْ
مِ ن َق ْو ِم ُم َ
الْ ُقو ِة ِإ ْذ َقا َل لَ ُه َقوم ُه َال تَ ْفرح إ َِّن َّ َ
ني﴾ القصص :اآلية .٧٦
اهلل َال يُ ِح ُّب الْ َف ِر ِح َ
ُْ
َ ْ
َّ
ومعنى البغي :قصد الفساد ،وفالن يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم،
( )(1عفيف عبد الفتاح ط ّبارة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.147.
((() �سنن اأبي داود  -كِ تَاب َالْ أق ِْ�س َيةَِ ،باب ِيف َك َراهِ َي ِة ال َّر�سْ َوةِ ،احلديث .3580
(� )(3سنن الرتمذي ،كِ تَاب الْ أَ ْحك َِام َع ْن َر ُ�سولِ ال َّل ِه َ�س َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،باب َما َجا َء ِيف ال َّر ِا�سي َواملْ ُ ْرت َِ�سي ِيف ْ ُ
احل ْك ِم ،احلديث رقم .1336
( )(4م�سند اأحمدَ ،باقِي ُم ْ�س َن ِد الْ أَن َْ�سارِ  ،احلديث رقم .(1893
(� )(5سنن اأبي داود  -كِ تَاب ْ َ
اخل َر ِاج َوالْ إِ َما َر ِة َوا ْلف َْي ِء َ -باب ِيف اأَ ْرزَاقِ ا ْل ُع َّمالِ  ،احلديث رقم .(943
( )(6اأحمد ال�سربا�سي ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.3(5.
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املطلب الثاني :اآلثار االقتصادية للفساد االقتصادي على املجتمع
مما ال شك فيه أن أي نوع من الفساد له آثاره املدمرة سواء على االقتصاد أو
املجتمع ،فما بالك بفساد اقتصادي ،فساد يعتمد يف أساسه على مبدأ جرائم املال،
فمن املؤكد ستكون آثاره مدمرة ووخيمة على كافة املستويات ،ولهذا سيتم ذكر بعض
اآلثار االقتصادية للفساد االقتصادي على مجتمعنا ،وهذا على النحو اآلتي:
إن انتشار ظاهرة الرشوة يف املجتمع يعني تدمير أخالق أبناء هذا املجتمع
وفقدان الثقة بني أبنائه ،وانتشار األخالقيات السيئة كالتسيب والالمباالة،
وفقدان الشعور بالوالء واالنتماء ،وسيطرة روح اإلحباط .إلى جانب هذا فإن
الرشوة تؤدي إلى إهدار األموال وتعريض األنفس للخطر ،وهذا من خالل
تهافت أفراد هذا املجتمع إلى قضاء مصاحلهم اخلاصة على حساب تعريض
بعضهم للخطر((().
إن الفساد االقتصادي الظاهر على شكل إهالك للحرث والنسل له آثار

( )(7عفيف عبد الفتاح ط ّبارة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.183.
( )(8حممد خالد املهايني ،مكافحة اأعمال الر�سوة ،ورقة بحث مقدمة اإىل امللتقى العربي الثالث بعنوان «اآليات حماية املال العام واحلد من الف�ساد
الإداري» ،الرباط ،اململكة املغربية ،مايو � ،(008ص.180،179.
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ويأتي البغي مبعنى االستطالة والكِ بر على الناس .وهو من الكبائر التي حذرنا
سبحانه وتعالى منها ونهانا عن ارتكابها ملا فيها من فساد كبير((().
َىاك َّ
وهذا يف قوله تعالىَ ﴿ :وابْت َِغ فِ ي َما َءات َ
َنس نَ ِصيبَ َك مِ َن
اهللُ َّ
الدا َر ْاآل ِخ َرةَ َو َال ت َ
ض إ َِّن َّ َ
ال ُّدنْيَا َوأَح ِسن َكما أَحس َن َّ
اهلل َال يُ ِح ُّب
اهللُ ِإلَيْ َك َو َال تَبْ ِغ الْ َف َسا َد فِ ى ْاألَ ْر ِ
ْ
َ ْ َ
ْاملُف ِْسدِ ي َن﴾ القصص :اآلية .٧٧
فقد دلت هذه اآلية على النهي عن اإلفساد يف األرض بالتكبر والغرور ،ألن من
يدقق النظر يف املال بصفة عامة يجد أن املال مال اهلل واإلنسان فقط مستخلف
ني فِ يهِ ﴾ احلديد :اآلية  ،٧ومن ثم
مما َج َعل َ ُكم ُّم ْستَخْ لَفِ َ
فيه ،قال عز وجلَ ﴿ :وأَنفِ قُوا ِ َّ
فإن على اإلنسان إذا وهبه احلق تبارك وتعالى ماالً عليه أن يعمل فيه بتوجيهات
العلي القدير ،ال أن يغتر ويتعالى على الناس ،بل وعليه أن يتصدق منه على املسكني
والفقير ،ألن الزكاة على األموال تزيد األموال وتعود عليها بالبركة ال كما يظن
ص َد َق ًة ت َُط ِّه ُر ُه ْم
البعض بأنها تنقص املال ،لقوله سبحانه وتعالى﴿ :خُ ْذ مِ ْن أَ ْم َوالِهِ ْم َ
َوتُ َز ِّكيهِ م ِب َها﴾ التوبة :اآلية  .١٠3ومن لم يقم بكل ذلك فيعتبر من املفسدين ،فعدم
العمل مبا أمرنا اهلل به يف ظل نظام اقتصادي إسالمي (خاصة فريضة الزكاة)
سيؤثر ال محالة على اقتصاد الدولة.
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خطيرة على التنمية االقتصادية الشاملة للدولة املعنية ،ألن يف هالك الزرع
(الذي ميثل الثروة الزراعية) وهالك النسل واحليوان (الذي ميثل الثروة
احليوانية) إضراراً باالقتصاد القومي للبالد ،والذي ميثل البنية األساسية
ألي مجتمع ،وما يترتب على ذلك من انتشار للبطالة بني أفراد املجتمع،
وتشريد للعاملني الذين كانوا يعملون يف هذه املجاالت((().
ومما سبق ذكره ،فإن للغش آثاراً اقتصادية كثيرة وخطيرة ،فض ً
ال عن
األضرار الصحية ال سيما إذا كان الغش يف السلع الغذائية ،ونُشير هنا بأن
الغش يؤدي إلى فقدان الثقة بني الناس وإحجام املستهلكني عن شراء السلع
املغشوشة سواء كانت سلعاً زراعية أو صناعية ،ويف هذا ضرر اقتصادي على
اقتصاد الدولة واملواطنني على حد السواء.
إن انتشار الفساد االقتصادي يؤدي إلى حدوث أزمات اقتصادية طاحنة
بسبب االحتكار وأكل أموال الناس بالباطل ،إلى جانب حدوث خلل يف
املعامالت التجارية بني املتعاقدين وهذا بسبب التطفيف يف الكيل وامليزان.
من آثار الفساد االقتصادي أيضاً انهيار االقتصاد القومي ألي دولة بسبب
تزييف األموال والتعامل بها ،بائعني أو مشترين على حد سواء ،ألن البائع
بهذا األسلوب هو أيضاً مشتري يف وقت آخر سواء للسلعة التي يقوم ببيعها
أو لسلعة أخرى يستهلكها وما يتبع ذلك من تقليل حلجم املعامالت التجارية
بسبب ركود البضائع وكسادها وعدم ترويجها وبيعها ،بسبب إحجام الناس
عن البيع والشراء خشية احلصول على أموال زيوف من أي الطرفني(.)(1
بنا ًء على ما سبق ،ميكن القول بأن صور ومظاهر الفساد االقتصادي قد تنوعت
وتعددت ،فكل صورة من صور هذا الفساد كانت لها آثار خطيرة ومدمرة على
املجتمع .لذلك فقد اتخذ الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي موقفاً صارماً أمام
الفساد واملفسدين ،من خالل تخصيص أقصى العقوبات وأشدها لكافة املفسدين،
وهذا ما سنتناوله يف مبحثنا اآلتي املتضمن عقوبة جرمية الفساد االقتصادي.

( )(9اأ�سامة ال�سيد عبد ال�سميع ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.45،44.
( )30املرجع نف�سه� ،ص.3(،31.
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املبحث الثالث :عقوبة الفساد االقتصادي
بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري
إن من أهم أسباب انتشار الفساد يف العالم ،ترك اجلرمية بال عقاب ،فهذا فيه ضرر
بني اهلل سبحانه وتعالى
على األفراد والبالد؛ فالعقاب هو أصل ردع املفسدين ،وقد ّ
وبني لنا أيضاً
يف قرآنه الكرمي جميع أشكال العقاب الدنيوي واألخروي للمفسدينّ ،
ما يجب تركه واالبتعاد عنه ،ابتغاء مرضاته وضمان السعادة يف الدنيا واآلخرة؛
وعليه ،وللتعرف أكثر على عقوبة الفساد االقتصادي سيتم تناولها من جانب الفقه
اإلسالمي ومن اجلانب القانوني (وهنا خصصنا قانون دولتنا اجلزائري).

املطلب األول :عقوبة الفساد االقتصادي يف الفقه اإلسالمي

الفرع األول :عقوبة الفساد يف املعامالت املالية والتجارية :وميكن التطرق إليها،
على النحو اآلتي:
أو ًال :عقوبة السرقة :عالج اإلسالم السرقة بالتربية والتهذيب لنفسية اإلنسان بأن
ال يطمع يف مقتنيات الغير ،داعياً إياه إلى العمل ،منفراً له من البطالة ،مستهجناً
الشح وشدة التكالب على الدنيا؛ كما أن اإلسالم ضمن لإلنسان العاجز عن الكسب
والفقير معونة تؤخذ من األغنياء عن طريق احلاكم وهي الزكاة ،وبذلك يقرر
اإلسالم الضمان االجتماعي لسائر أفراد املجتمع ،فال سبيل ألن يعتدي أحد على
أموال الناس ،فمن أبى بعد كل هذه الضمانات إ ّال االعتداء على أموال الناس
الس ِار َق ُة
الس ِار ُق َو َّ
استحق من احلاكم عقوبة السرقة التي ح ّددها اهلل بقولهَ ﴿ :و َّ
اهلل َو َّ
مبا َك َسبَا نَ َك ً
ـاال ِّم َن َّ ِ
اهللُ َع ِزي ٌز َحكِ ي ٌم﴾ املائدة :اآلية .3٨
َفا ْق َط ُعوا أَيْدِ يَ ُه َما َجزَا ًء ِ َ
فجرائم السرقات ال يحسم ش ّرها إ ّال بتطبيق شريعة اإلسالم بقطع يد السارق؛
( )31لالإ�سارة فقط فاإن لعقوبة الف�ساد ب�سفة عامة ،مبا يف ذلك الف�ساد القت�سادي ،عقوبة دنيوية واآخروية ،وقد ارتاأينا تركيزنا يف هذا املحور على
العقوبة الدنيوية ،لأنها تعك�ص ب�سكل اأ�سا�سي عامل الردع لدى اأفراد املجتمع (يف راأينا) ،اأما العقوبة الآخروية ،فوالله لو جئنا بكل الآيات التي ذُكر
فيها الف�ساد وعقوبته عند الله ،لن يكفي لتبيان عقوبة املف�سدين وجزائهم وهيئتهم التي يالقون بها ربهم يوم القيامة .لقوله عز وجلَ :و َع َد اٱل َّل ُه اٱملْ ُ َنـا ِف ِق َني
َاب ُّمقِي ٌم (التوبة :الآية .)68
َواٱملْ ُ َنـا ِفقَـاتِ َواٱ ْل ُكفَّا َر نَا َر َج َه َّن َم خَ ـا ِلد َ
ِين فِي َها هِ َى َح ْ�س ُب ُه ْم َو َل َع َن ُه ُم اٱل َّل ُه ٱ َو َل ُه ْم َعذ ٌ
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عنيت الشريعة اإلسالمية ببناء املجتمع على أسس سليمة ،وحرصت على متكني
أسباب األمن والطمأنينة لألفراد واجلماعات ،وسنت أفضل الطرق ملكافحة
اجلرمية ،فجعلت لكل جرمية عقاباً يتكافأ مع نوعها وأضرارها يف األمة ،وأهابت
باملسلمني أ ّال يتهاونوا يف تنفيذ هذه العقوبات وأ ّال تأخذهم باجلاني شفقة وال
((()
رحمة .فمن أهم ما ملسناه حول عقوبة الفساد االقتصادي يف الفقه اإلسالمي
ما يلي:
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واملتمعن ملجتمعنا احلاضر يجد أن جرائم السرقات على اختالف ألوانها متثل نسبة
هائلة بني اجلرائم ،حيث أصبح لصوص اليوم يشكلون عصابات خطيرة قضت على
األمن والطمأنينة يف النفوس .فكفانا من القوانني الوضعية احلاضرة التي أثبتت
بجدارة فشلها يف إقرار األمن ومحاربة الفساد ،ولنعتمد شريعة اإلسالم فهي العالج
الناجع والشايف لكل اآلفات املستشرية يف مجتمعنا احلاضر.
وجدير بالذكر أن أهم ما جاء يف عقوبة السرقة ،املساواة يف تطبيقها ،فكل من
ثبتت عليه جرمية السرقة من الناس جميعاً خواصهم وعوامهم ،أغنيائهم وفقرائهم،
تقطع يده أ ّياً كانت مكانته يف املجتمع.
ولقد اتخذ التشريع اإلسالمي االحتياطات العادلة لتنفيذ حد السرقة ضمن
الشروط التالية((():
أن يكون املسروق شيئاً ذا قيمة ،أي له اعتبار يف حياة الناس االقتصادية،
وقد كان ذلك مقدراً يف عهد النبي بربع دينار فصاعداً ،فقد ورد يف احلديث
صلَّى َّ
َ
اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم« :تُق َْط ُع
ع ْن
عائشة -رضي اهلل عنها -قالت :قال ال َّنب ُِّي َ
((()
ص ِ
اع ًدا» .
الْيَ ُد ِيف ُربُ ِع دِ ين ٍَار َف َ
أن تقع السرقة يف املال احملفوظ.

يجوز لصاحب املال املسروق إذا ضبط السارق أن يعفو عنه قبل أن يصل
إلى القضاء ،ويف العفو تأديب للسارق ،أما إذا وصل األمر إلى احلاكم فال
مكان للعفو عنه.

ال تقام عقوبة السرقة على الذي يسرق بداعي اجلوع الشديد.

ثاني ًا :عقوبة قطع الطريق :املجتمع الذي يتهاون مع املجرمني واملخربني ويتقاعس
عن إنزال العقوبة الشديدة بهم هو مجتمع حكم على نفسه بالهالك والفساد.
قد يظن البعض أن الدين قائم على الوعظ ،ولكن الوعظ ال يفيد النفوس التي
باعت نفسها للشيطان ،وال يفيد النفوس التي خال قلبها من خشية اهلل ،وفقدت
ضميرها .ومن عظمة اإلسالم أنه دين تصدى للمجرمني الفاسدين ،واملخربني
وقاطعي الطرق بأقصى العقوبات التي حتفظ املجتمع من فسادهم وهذا ما ذكره
القرآن:
ِمنا ج َز ُؤا ا َّلذِ ي َن يح ِاربو َن َّ َ
ض َف َسا ًدا أَن يُ َق َّتلُوا أَ ْو
اهلل َو َر ُسولَ ُه َويَ ْس َع ْو َن فِ ى ْاألَ ْر ِ
َُ ُ
﴿إ َّ َ َ
َ
ْ
ض َذل َ
ِك لَ ُه ْم ِخز ٌْى فِ ى
صلَّبُوا أَ ْو تُ َق َّط َع أَيْدِ يهِ ْم َوأَ ْر ُجل ُ ُهم ِّم ْن ِخ َال ٍف أَ ْو يُن َف ْوا مِ َن األ ْر ِ
يُ َ
(( )3عفيف عبد الفتاح طبارة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.180،179.
(� )33سحيح البخاري ،كِ تَاب ْ ُ
ال�سارِ َق ُة فَا ْقطَ ُعوا اأَ ْيدِ َي ُه َما َو ِيف َك ْم ُي ْقطَ ُع ،احلديث رقم .6407
و
قُ
ال�سارِ َ َّ
احل ُدودِ َ ،باب َق ْولِ ال َّل ِه َت َع َاىل َو َّ
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الفرع الثاني :عقوبة الفساد االقتصادي بالتكبر والغرور وعدم أداء احلقوق املالية
املفروضة :وأهم ما ُذكر يف قرآننا الكرمي يف نوع العقوبات املدرجة ضمن هذا
البند ،عقوبة تارك الزكاة ،فالزكاة فريضة ،اقترن وجوبها بالصالة بصيغة األمر
ضوا َّ َ
اهلل َق ْر ً
ضا َح َسنًا
الصلَواةَ َو َءاتُوا ال َّز َكواةَ َوأَ ْق ِر ُ
الصريح فقال تعالىَ ﴿ :وأَقِ ي ُموا َّ
اهللَ
اهلل ُهو َخيرا َوأَ ْع َظم أَجرا َواستَغْفِ روا َّ
جت ُدوهُ ِعن َد َِّ
َو َما تُ َق ِّد ُموا ِألَنف ُِس ُكم ِّم ْن َخيْ ٍر َ ِ
َ ْ ً
َ ًْ
ْ ُ
إ َِّن َّ َ
اهلل َغفُو ٌرا َّر ِحي ٌم﴾املزمل :اآلية .٢٠
وجعل القرآن املمتنع عن أداء فريضة الزكاة من جماعة املشركني لقوله سبحانه
ني .ا َّلذِ ي َن َال يُ ْؤتُو َن ال َّز َكوا َو ُهم ب ِ
ِاآلخ َر ِة ُه ْم َكـافِ ُرونَ﴾
وتعالىَ ﴿ :و َويْ ٌال ِّلل ْ ُم ْش ِركِ َ
فصلت :اآلية  ،٧-٦فإذا امتنع مسلم أو جماعة من املسلمني عن أداء الزكاة إنكاراً
لفرضيتها فإنهم يكونون بهذا االمتناع مرتدين عن اإلسالم وجتري عليهم أحكام
وسنّة رسوله الكرمي صلى
املرتدين ألن أدلة الفرضية ظاهرة يف كتاب اهلل تعالى ُ
اهلل عليه وسلم وإجماع األمة.
وإذا منع بعض املسلمني الزكاة مع إقرارهم بوجوبها ،أو أخفوها وكتموها فإنه يكون
على اإلمام أن يأخذ من أموالهم الزكاة املستحقة جبراً وبدون رضاهم ويوقع عليهم
عقوبة التعزير ؛ هذا كله إذا كان مانع الزكاة يف ظل اإلمام وليس خارجاً عن طاعته،
( )34عفيف عبد الفتاح طبارة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.18(،181.
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اب َع ِظي ٌم﴾ املائدة :اآلية .33
ال ُّدنْيَا َولَ ُه ْم فِ ى ْاآل ِخ َر ِة َع َذ ٌ
وقد بينت هذه اآلية عقوبة هؤالء املجرمني ،على النحو اآلتي((():
القتل إن ثبت أنهم ارتكبوا جرمية القتل.
الصلب مع القتل إن قتلوا وسلبوا األموال ،وكيفية الصلب هو رفعهم على
مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم ،وهو بعد القتل عند جمهور العلماء.
ومنهم من قال :يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون.
قطع أيديهم وأرجلهم من خالف (اليد اليمنى والرجل اليسرى) أو العكس،
هذا إن اقتصروا على سلب األموال فقط.
النفي أي احلبس إن استعملوا اإلرهاب ولم يقتلوا ولم يسلبوا.
بني اهلل سبحانه وتعالى أن ذلك العقاب هو ٌّ
ذل لهؤالء املفسدين
إضافة إلى ذلك فقد ّ
وإهانة تصيبهم يف الدنيا ،ويكون يف ذلك عبرة ملن حت ّدثه نفسه القيام مبثل هذا
العمل اإلجرامي ،ولهم فوق ذلك عذاب النار يف اآلخرة .فاإلسالم يقصد من وراء
هذه العقوبات الصارمة لهؤالء املفسدين إشاعة الطمأنينة يف النفوس واستتباب
األمن بني الناس الذي هو املطلب األول ألي مجتمع ينشد االستقرار.
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أما إذا كان خارجاً عن طاعة اإلمام فإنه يجب قتاله إذا كان لإلمام القدرة على
إجباره ،ألن الزكاة فريضة يف اإلسالم وإعطاؤها دليل الطاعة((().
تدعي
هذه أحكام املمتنع عن أداء الزكاة ،فاملجتمع اإلسالمي ليس فيه جماعة ّ
اإلسالم بدون التزامات يُفرض عليها القيام بها ،ومن أهم هذه االلتزامات كفاية
الطبقة احملرومة حتت شعار الزكاة .فما نشاهده اليوم هو انتشار فئة ممن ي ّدعون
اإلسالم ،وال يؤدون الزكاة ويستغلون الطبقة احملرومة يف سبيل مضاعفة ثرواتهم
وإشباع لذاتهم.
الفرع الثالث :عقوبة الفساد االقتصادي يف القانون اجلزائري :كما ب ّينا سابقاً ،فإن
املشرع اجلزائري قد استلهم مفهوم الفساد من مظاهره املجسدة يف اجلرائم التي
حددها يف الباب الرابع «التجرمي والعقوبات وأساليب التحري» من القانون رقم
 ٠١-٠٦املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،والتي أحاطها بنظامي جترمي وعقاب
خاصني يختلفان عما تضمنته املنظومة التشريعية العقابية السابقة لصدوره .وعليه،
ولبيان عقوبة الفساد االقتصادي يف القانون اجلزائري ،البد من التطرق لكل جرمية
تضمنها هذا القانون وبيان عقوبتها بالتحديد ،وهذا على النحو اآلتي:
أو ًال :جرمية الرشوة :خالفاً ملا تضمنته جرمية الرشوة يف قانون العقوبات بأحكام
املادة  ١٢٦وامللغاة مبوجب هذا القانون((() ،فقد تناول القانون اجلديد جرمية
الرشوة يف أربعة أصناف على النحو التالي((():
أ .جرمية رشوة املوظفني العموميني :والتي تتحقق ضد كل من وعد موظفاً عمومياً
مبزية((() غير مستحقة أو عرضها عليه ،أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر،
سواء كان ذلك لصالح املوظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر ،لكي يقوم ذلك
املوظف بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته.
كما تتحقق اجلرمية ضد املوظف العمومي الذي يطلب أو يقبل بشكل مباشر أو غير
مباشر مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر ألداء
عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته.
مما يستفاد منه أن عناصر هذا اجلرم تتحدد يف شخص املوظف العام مبفهومه
( )35املرجع نف�سه� ،ص.((3.
( )36حررت املادة  1(6من قانون العقوبات ،كما يلي« :اإذا كان مرتكب الر�سوة قا�سي ًا يعاقب بال�سجن املوؤقت من  5اإىل � (0سنة وبغرامة من 5.000
اإىل  50.000دينار جزائري .اأما اإذا كان مرتكب الر�سوة كاتب �سبط يعاقب بال�سجن املوؤقت من  5اإىل � 10سنوات وبغرامة من  3.000اإىل 30.000
دينار جزائري» .ثم األغيت هذه املادة بالقانون رقم  01-06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته - .ملزيد من املعلومات راجع يف ذلك :اجلريدة الر�سمية
للجمهورية اجلزائرية ،قانون العقوبات� ،(01( ،ص.45.
( )37اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ،القانون رقم  01 – 06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته،املوؤرخ يف  (1حمرم 14(7هــ� ،ص.11،13.
( )38املزية هنا �سمن القانون اجلزائري الق�سد بها منحة� ،سواء كانت مبلغ من املال اأو ممتلكات اأو عقارات اأو هبات اأخرى.
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الواسع اإلداري والقضائي والسياسي ،ويف املنحة واملزية بشكلها املباشر أو غير
املباشر ،ويف املقابل عنها إيجابي أو سلبي .وقد أناطها املشرع بعقوبة احلبس اجلنحية
من سنتني إلى عشر سنوات ،وبغرامة من  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار
جزائري.

د .جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص :إن تهذيب التوجه االقتصادي الليبرالي،
ومدى تأثيره على املنظومة االقتصادية الوطنية ،اقتضى من املشرع التدخل مبوجب
أحكام املادة  4٠من هذا القانون التي تعاقب باحلبس من  ٦أشهر إلى  ٥سنوات
وبغرامة من  ٥٠.٠٠٠,٠٠دج إلى  ٥٠٠.٠٠٠,٠٠دج((():

كل شخص وعد أو عرض أو منح ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،مزية غير
مستحقة على أي شخص يدير كياناً تابعاً للقطاع اخلاص ،أو يعمل لديه بأي
صفة كانت ،سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر ،لكي يقوم
بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل مما يشكل إخالالً بواجباته.
كل شخص يدير كياناً تابعاً للقطاع اخلاص أو يعمل لديه بأي صفة ،يطلب أو يقبل
( )39اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ،القانون رقم  01 – 06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.15.
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ب .جرمية الرشوة يف مجال الصفقات العمومية :إن اقتصار املرسوم الرئاسي -٠٢
 ٢٥٠املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية املؤرخ يف  ،٢٠٠٢-٠٧-٢4على إجراءات
إبرام الصفقات العمومية ،وكيفيات ممارستها دون جترمي اإلخالالت التي قد
تعتريها ،قد تداركه املشرع مبوجب أحكام املادة  ٢٧من هذا القانون على أنه:
«يعاقب باحلبس من  ١٠سنوات إلى  ٢٠سنة وبغرامة من ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار
جزائري إلى  ٢.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري ،كل موظف عمومي يقبض أو يحاول
أن يقبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما كان
نوعها مبناسبة حتضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد
أو ملحق باسم الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات العمومية ذات الطابع
اإلداري ،أو املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو املؤسسات
العمومية االقتصادية».
ج .جرمية رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية
العمومية :اتخذت أحكام املادة  ٢٩من هذا القانون مع نفس أحكام املادة  ٢٥منه
فيما يتعلق برشوة املوظف العمومي ،من حيث نطاق التجرمي وحدود العقاب ،إ ّال
فيما يتعلق بجنسية املوظف العمومي أي أن يكون موظفاً عمومياً أجنبياً أو موظفاً
يف مؤسسة دولية عمومية ،وبأن يكون الغرض من تقدمي املنحة الغير مستحقة على
صفقة أو أي امتياز غير مستحق ،ذي صلة بالتجارة الدولية.
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بشكل مباشر أو غير مباشر ،مزية غير مستحقة سواء لصالح الشخص نفسه أو
لصالح شخص آخر ،لكي يقوم بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل مما يشكل
إخالالً بواجباته.
واجلدير بالذكر هنا أنه رغم التشدد الذي اعتمده املشرع يف العقوبة عن جرمية
الرشوة ،إ ّال أنه يالحظ أنه أسقط عنها وصف اجلناية بعد إلغائه املادة  ١٢٦مكرر
من قانون العقوبات بغض النظر عن صفة اجلاني ،قاضياً كان أو كاتب ضبط.
ثاني ًا :جرائم االمتيازات الغير املبررة يف مجال الصفقات العمومية ،تلقي الهدايا،
أخذ فوائد بصفة غير قانونية واإلعفاء والتخفيض غير القانوني يف الضريبة
والرسم :لم يقتصر توجه املشرع يف ظل هذا القانون على جترمي أداء اخلدمات أو
االمتناع عن القيام بواجب مبقابل كما أسلفنا يف أصناف جرمية الرشوة ،بل تعدى
ذلك إلى جترميه لسلوكيات املوظف العام املشبوهة على سبيل املجاملة ،بحيث
جند(:)(1
أ .االمتيازات الغير املبررة يف مجال الصفقات العمومية :بحيث تنص املادة ٢٦
من هذا القانون على أنه يعاقب باحلبس من سنتني إلى عشر سنوات وبغرامة من
 ٢٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري:
كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقداً أو اتفاقية أو
صفقة أو ملحقاً مخالفاً بذلك األحكام التشريعية والتنظيمية اجلاري العمل
بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
كل تاجر أو صناعي أو حريف ،أو مقاول من القطاع اخلاص ،أو بصفة عامة
كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ،ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة
مع الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات أو الهيئات العمومية اخلاضعة
للقانون العام أو املؤسسات العمومية االقتصادية واملؤسسات ذات الطابع
الصناعي والتجاري ،ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات املذكورة من
أجل الزيادة يف األسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصاحلهم
يف نوعية املواد أو اخلدمات أو آجال التسليم أو التموين.
واملالحظ أن كلمة امتيازات غير مبررة غامضة وغير محددة املعنى وميكن أن
تطرح إشكاالً يف اجلانب العملي ،كما نتوخى أن املشرع يقصد بها االمتيازات الغير
مشروعة واملخالفة للقوانني اجلاري العمل بها.
ب .تلقي الهدايا :ويف نفس اإلطار تنص املادة  3٨على أنه يعاقب باحلبس من ٦
أشهر إلى سنتني وبغرامة من  ٥٠.٠٠٠,٠٠دج إلى  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠دج ،كل موظف
( )40حممد بودربالة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.(7-(5.
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عمومي يقبل من شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر على
سير إجراء ما أو معاملة لها صلة مبهامه ،كما يعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس
العقوبة.
ج .أخذ فوائد بصفة غير قانونية :وهنا أفرز املشرع باملادة  3٥من هذا القانون
عقوبة احلبس من سنتني إلى عشر سنوات وغرامة من  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري
إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري ،كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة
وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص آخر فوائد من العقود أو املزايدات أو
املناقصات أو املقاوالت أو املؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديراً لها أو
مشرفاً عليها بصفة جزئية أو كلية وكذلك من يكون مكلفاً بأن يصدر اإلذن بالدفع
يف عملية ما أو مكلفاً بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائداً أيا كانت.
د .اإلعفاء والتخفيض غير القانوني يف الضريبة والرسم :وهنا جاءت املادة 3١
من هذا القانون لتعاقب املوظف العمومي الذي يأمر باالستفادة حتت أي شكل من
األشكال وألي سبب كان ودون ترخيص من القانون من إعفاءات أو تخفيضات يف
الضرائب أو الرسوم العمومية أو يسلم مجاناً محاصيل مؤسسات الدولة ،بحيث
تكون العقوبة هي احلبس من  ٥سنوات إلى  ١٠سنوات وغرامة من ٥٠٠.٠٠٠,٠٠
دينار جزائري إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري.
ثالث ًا :جرائم اختالس املمتلكات يف القطاع العام ويف القطاع اخلاص واإلخفاء
وحتصيل أموال غير مستحقة :وتندرج حتت هذا البند اجلرائم التالية((():
أ .جرمية اختالس املمتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير
شرعي :اعتمد املشرع اجلزائري الوصف اجلنحي جلرمية االختالس أو التبديد يف
األموال العمومية بغض النظر عن قيمة األموال محل اجلرم وألغى التصنيف املعتمد
بحسب قيمة املبالغ املختلسة طبقاً للمادة  ١١٩من قانون العقوبات امللغاة يف هذا
القانون بحسب املادة  ٢٩منه والتي تعاقب باحلبس من سنتني إلى عشر سنوات
وبغرامة من  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري كل
موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتج عمداً وبدون وجه حق أو يستعمل
على نحو غير مشروع لصاحله أو لصالح شخص أو كيان آخر أي ممتلكات أو أموال
أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم
وظائفه أو بسببها.
ب .جرمية اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص :تضمنت املادة  4١من القانون
املتعلق بالفساد أحكاماً خاصة تتعلق باختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص تختلف
عنها عن اختالس املمتلكات العمومية ،من حيث العقوبة احملددة من ستة أشهر إلى
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خمس سنوات حبساً وبغرامة من  ٥٠.٠٠٠,٠٠إلى  ٥٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري
خالفاً ملا تضمنته أحكام املادة  ١١٩من قانون العقوبات التي لم تكن متيز بني
املمتلكات اخلاصة والعامة ،ال من حيث وصف التجرمي واعتماد معيار قيمة املبلغ
محل اجلرم ،وال من حيث العقوبة.
ج .جرمية اإلخفاء :إذا كان املشرع مييز من حيث العقوبة بني جرمية االختالس يف
األموال العامة عنها يف األموال اخلاصة ،فقد أفرزت أحكام املادة  43حكماً عاماً
ملخفي العائدات املتحصل عليها من جميع اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون،
بعقوبة احلبس من سنتني إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠دينار
جزائري إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري.
د .جرمية الغدر :وهذا ما تضمنته املادة  3٠من هذا القانون ،حيث يعد مرتكباً جلرمية
الغدر ويعاقب باحلبس من سنتني إلى عشر سنوات وبغرامة من  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠إلى
 ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري ،كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو
يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة األداء أو يجاوز ما هو مستحق،
سواء لنفسه أو لصالح اإلدارة أو لصالح األطراف الذين يقوم بالتحصيل حلسابهم.
رابع ًا :جرائم تبييض العائدات اإلجرامية ،اإلثراء غير املشروع ،املتاجرة بالنفوذ
وإساءة استغالل الوظيفة:
أ .جرمية تبييض العائدات اإلجرامية :توافقاً وأحكام القانون  ٠١-٠٥املؤرخ يف
 ٢٠٠٥/٠٢/٠٦املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما،
أناط املشرع جترمي العائدات من اجلرائم التي تضمنها القانون املتعلق مبكافحة
الفساد والوقاية منه بأحكام املادة  ،4٢التي أحالت النظام العقابي لها على
التشريعات السارية املفعول حسب نوع اجلرائم املتحصلة عنها األموال.
ب .جرمية اإلثراء غير املشروع :اقتصر املشرع بخالف ما اعتمده من جترمي جلرائم
األموال يف القطاعني العام واخلاص ،على املوظف العمومي ،يف إلزامه بالتبرير
املعقول للزيادة املعتبرة التي طرأت يف ذمته املالية ،مقارنة مبداخيله املشروعة؛ كما
تعدت حدود املسؤولية إلى الشخص الذي يقوم بالتستر على املصدر غير املشروع
على هذه األموال ،وإ ّال يقعان حتت طائلة أحكام املادة  3٧من هذا القانون ،بحيث
تصل العقوبة إلى احلبس من سنتني إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من ٢٠٠.٠٠٠
دينار جزائري إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠دينار جزائري.
ج .جرمية املتاجرة بالنفوذ :اكتفت أحكام املادة  3٢بنفس أركان وعناصر التجرمي
جلرمية املتاجرة بالنفوذ ،حيث يعاقب باحلبس من سنتني إلى عشر سنوات وبغرامة
مالية من  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دج:
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كل من وعد موظفاً عمومياً أو أي شخص آخر بأية مزية غير مستحقة أو
عرضها عليه أو منحه إياها ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،لتحريض ذلك
املوظف العمومي أو الشخص على استغالل نفوذه الفعلي أو املفترض بهدف
احلصول من إدارة أو من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح
احملرض األصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر.

كل موظف أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر ،بطلب أو
قبول أية مزية غير مستحقة لصاحله أو لصالح شخص آخر لكي يستغل
ذلك املوظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو املفترض بهدف احلصول
من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة.

ب .جرمية إعاقة السير احلسن للعدالة :ونصت عليها املادة  ،44حيث يعاقب
باحلبس من ستة أشهر إلى  ٥سنوات وبغرامة من  ٥٠.٠٠٠,٠٠دج إلى ٥٠٠.٠٠٠,٠٠
دينار جزائري ((():

 كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غيرمستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو منع
اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة يف إجراء يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا
لهذا القانون.

 -كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات

(( )4اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ،القانون رقم  01 - 06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.16.
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د .جرمية إساءة استغالل الوظيفة :وتناولتها أحكام املادة  33من هذا القانون
باعتماد نفس املعايير كاملادة  3٢بتحديد اجلاني يف صفة املوظف العمومي الذي
يستغل منصبه ،على نحو يخرق القوانني والتنظيمات.
خامس ًا :جرائم تعارض املصالح ،إعاقة السير احلسن للعدالة ،البالغ الكيدي ،عدم
اإلبالغ عن اجلرائم ،عدم التصريح والتصريح الكاذب باملمتلكات واجلرائم ضد
الشهود واخلبراء واملبلغني والضحايا:
أ .جرمية تعارض املصالح :إن إخالل املوظف بااللتزامات املفروضة عليه مبوجب
أحكام املادة  ٠٨من هذا القانون بعدم إخبار سلطته الرئاسية ،عن تعارض مصاحله
اخلاصة مع املصلحة العامة ،من شأنه أن يجعله يف رباط أحكام املادة  34من نفس
القانون والتي تعاقب باحلبس من ستة أشهر إلى سنتني ،وبغرامة من ٥٠.٠٠٠,٠٠
دينار جزائري إلى  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري .واجلدير باملالحظة أن هذه املادة
تشكل أول بادرة جزائية شرعت للمصلحة العامة وقاية من املطامع الشخصية.

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

اجلارية بشان األفعال املجرمة.
 كل من رفض عمداً ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق واملعلومات املطلوبة.ج .اجلرائم ضد الشهود واخلبراء واملبلغني والضحايا:لم يكتف املشرع بتجرمي
األفعال التي من شأنها إعاقة السير احلسن للعدالة أثناء تناولها جلرائم الفساد ،بل
تعدى ذلك إلى كفالة الشهود واخلبراء واملبلغني والضحايا بحماية خاصة تضمنتها
أحكام املادة  4٥من هذا القانون ضد كل شخص يلجأ إلى االنتقام أو الترهيب
أو التهديد بأي طريقة كانت وبأي شكل من األشكال ضد الشهود أو اخلبراء أو
الضحايا أو املبلغني أو أفراد عائالتهم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة بهم وإ ّال
تع ّرض لعقوبة احلبس من  ٦أشهر إلى  ٥سنوات وغرامة من  ٥٠.٠٠٠,٠٠إلى
 ٥٠٠.٠٠٠,٠٠دج.
د .جرمية البالغ الكيدي :ومبقابل إعاقة السير احلسن للعدالة ،لم يهمل املشرع
جترمي التبليغات العمدية الكيدية ،املتعلقة بنفس اجلرائم وفقاً ألحكام املادة  4٦من
هذا القانون.
و .جرمية عدم اإلبالغ عن اجلرائم :ومبوازاة جترمي اإلبالغ الكيدي عن هذه
اجلرائم ،يعاقب باحلبس من ستة أشهر إلى  ٥سنوات وبغرامة من  ٥٠.٠٠٠,٠٠إلى
 ٥٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بوقوع جرمية
من هذا القانون ،ولم يبلغ عنها السلطات العمومية املختصة يف الوقت املالئم.
هـ .جرمية عدم التصريح والتصريح الكاذب باملمتلكات :إن التصريح باملمتلكات هو
إلزام نصت عليه املادة  4من هذا القانون ،فلضمان الشفافية يف احلياة السياسية
والشؤون العمومية ،وحماية املمتلكات العمومية ،وصون نزاهة األشخاص املكلفني
بخدمة عمومية ،يلزم املوظف العمومي باكتتاب تصريح باملمتلكات خالل الشهر
الذي يعقب تاريخ تنصيبه يف وظيفته .أما كل من املادتني  ٥و ٦فقد تضمنتا محتوى
هذا التصريح وكيفياته على الترتيب؛ وفيما يخص املادة  3٦من هذا القانون ،فأق ّرت
بأنه «يعاقب باحلبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ٥٠.٠٠٠,٠٠
إلى  ٥٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري ،كل موظف عمومي خاضع قانوناً لواجب التصريح
مبمتلكاته ولم يقم بذلك عمداً ،وبعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية ،أو
قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ ،أو أدلى عمداً مبالحظات خاطئة
أو خرق عمداً االلتزامات التي يفرضها عليه القانون».
يف ضوء ما سبق ،ميكن القول بأن ك ً
ال من اجلانب الفقهي واجلانب القانوني
(القانون اجلزائري) قد خصصا عقوب ًة للفساد االقتصادي ،إ ّال أننا الحظنا تقصيراً
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من املشرع اجلزائري يف بعض املسائل وتساه ً
ال يف أخرى((() ،والتي أوالها الفقه
اإلسالمي حرصاً كبيراً يف تطبيق أقصى العقوبات فيها .وعلى الرغم من كل ذلك،
فإنه ال ميكننا إنكار حقيقة أن جميع دول العالم ،مبا فيها الدولة اجلزائرية ،تسعى
جاهدة ملكافحة الفساد االقتصادي والقضاء عليه بشتى الطرق والوسائل املتاحة
لديها ،وهذا ما سنتطرق له يف محورنا القادم.

املبحث الرابع :آليات وسبل مكافحة الفساد االقتصادي
من املتعارف عليه ،أن الفساد االقتصادي ظاهرة تعاني منها جميع دول العالم،
ولهذا تسعى جميع تلك الدول خللق آليات وسبل ملكافحة الفساد االقتصادي؛ وعليه
فمن الضرورة مبكان دراسة أهم اآلليات الدولية واإلقليمية أوالً ،وأخيراً التطرق
لسبل مكافحة الفساد االقتصادي من منظور القانون اجلزائري ،ثم من منظور
االقتصاد اإلسالمي.

الفرع األول :اآلليات الدولية :من أهم اآلليات الدولية ملكافحة الفساد االقتصادي،
ما يأتي:

 .1اتفاقية األمم املتحدة :جاءت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املتبناة يف
شهر أكتوبر من سنة  ٢٠٠3بعد سنتني من املفاوضات باملكسيك واملادة األولى من
هذه االتفاقية ح ّددت األهداف واألغراض املتوخاة ،وهي((():
 ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأجنع. ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي واملساعدة التقنية يف مجال منع الفسادومكافحته.
 تعزيز النزاهة واملساءلة اإلدارية السليمة للشؤون واملمتلكات العمومية.( )43بحيث كان امل�سرع اجلزائري يف ظل املادة  119من قانون العقوبات ،امللغاة ،يتدرج يف حتديد العقوبة ح�سب القيمة املالية للمال مو�سوع جرمية
الختال�ص بحيث ُت َك َي ُف اجلرمية جناية اإذا كانت قيمة الأ�سياء حمل اجلرمية تعادل اأو تفوق 5000000دينار جزائري بحيث ت�سل العقوبة اإىل ال�سجن
املوؤبد كحد اأق�سى .بينما يف ظل القانون احلايل (القانون رقم  01 - 06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته) جنّح امل�سرع اجلرمية بحيث اأ�سبحت
تكيف اجلرمية جنحة اإذا كانت قيمة الأموال حمل اجلرمية اقل من  10000000دج( .املادة ( )13وكحد اأق�سى ال�سجن املوؤبد اإذا كانت قيمة الأموال
حمل اجلرمية تعادل اأو تفوق  10000000دج( .املادة  .)133وبهذا حتولت اجلرمية يف ظل القانون احلايل من جناية اإىل جنحة ،يف زمن ا�ستفحلت فيه
كل مظاهر الف�ساد يف اجلزائر.
ملزيد من املعلومات راجع يف ذلك - :اح�سن بو�سقيعة ،الوجيز يف القانون اجلزائي العام ،الطبعة  ،13دار هومة ،اجلزائر 1434 ،ه(013 ،م.
(44) Legislative Guide For The Implementation Of The United Nations Convention Against Corruption, Op.Cit., P7.
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كما تضمن الفصل الثاني منها ،التدابير الوقائية بحيث جاء يف املادة اخلامسة
أن تقوم كل دولة طرف وفقاً للمبادئ األساسية لنظامها القانوني ،بوضع وتنفيذ
وترسيخ سياسة ف ّعالة ومنسقة ملكافحة الفساد ،وهو األمر الذي اهتدى إليه املشرع
اجلزائري بعد املصادقة على هذه االتفاقية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ١٢٨-٠4
بتاريخ  ١٩أبريل  ٢٠٠4بسن القانون .٠١ - ٠٦

 .2منظمة الشفافية الدولية :مت إنشاؤها سنة  ١٩٩3يف برلني بأملانيا ،وهي منظمة
غير حكومية عملت منذ إنشائها على تكريس جهودها للحد من الفساد وتسعى من
خالل ذلك إلى إحياء مبدأ النزاهة ،بحيث تعمل على الترويج ملبادئ هامة منها((():
 املساءلة والشفافية على املستوى احمللي والدولي. -االنتصار لفكرة املشاركة.

 -إدراك أن مخاطر الفساد تتعدى حدود احلاالت الفردية.

 اعتماد املسؤولية العامة واملشتركة يف محاربة الفساد.ويقوم مركز أبحاث املنظمة بإعداد تقارير سنوية عن درجات النزاهة لدى احلكومات
واملؤسسات ومؤشرات الفساد املالي واإلداري ومتابعة ردود أفعال عن هذه التقارير،
كسن القوانني التي تقدمها املنظمة ملواجهة الفساد .وتعتمد هذه املنظمة يف عملها
على مشاركة كل األطراف يف املجتمع احمللي والدولي ،كما أكدت على مبدأين
وهما احلاجة إلى التحالف مع كل من له مصلحة يف مقاومة الفساد ،ومبدأ أهمية
املعلومة ،واستخدام اإلعالم كأجنع طريق يف مكافحة الفساد.

 .3البنك الدولي :وضع البنك الدولي إستراتيجية ملساعدة الدول يف مجال مكافحة
الفساد ،وتضمنت هذه اإلستراتيجية((():
 تقدمي العون للدول النامية التي تعتزم مكافحة الفساد ،من خالل تصميمبرامج ملكافحته بشكل منفرد أو بالتعاون مع املؤسسة الدولية.
 منع كافة أشكال االحتيال والفساد يف املشروعات املمولة من قبل البنك. يعتبر البنك مكافحة الفساد شرطاً أساسياً لالستفادة من خدماته وسياساتإقراضه.
 -يقدم البنك عوناً للجهود الدولية ملكافحة الفساد.

 .٤صندوق النقد الدولي :أثمرت دراسة صندوق النقد الدولي يف شهر أغسطس
(45) https://www.transparency.org/whoweare/organisation/mission_vision_and_values/0/ , (consulté le 2016/07/20).
(46) http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption , (consulté le 2016/07/20).
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 ١٩٩٧بوضع ضوابط االستفادة من قروضه وتوقيف مساعداته املالية للدول التي
يثبت الفساد يف ممارستها املالية واالقتصادية .وحدد مجاالت الفساد يف حتويل
األموال العامة إلى غير وجهتها املشروعة وتورط املوظفني الرسميني يف عمليات
حتايل جمركية أو ضريبية ،وإساءة استخدام احتياطي العملة الصعبة ،واملمارسات
الفاسدة يف مجال االستثمار األجنبي املباشر .كما أدرجت دراسات صندوق النقد
الدولي مجالني رئيسيني للمساهمة يف مكافحة الفساد ،هما((():
املجال األول :يتعلق بتطوير إدارة املوارد العامة ويشمل إصالح اخلزينة ومديريات
الضرائب ،وأسس إعادة املوازنات العامة ونظم احملاسبة والتدقيق.
املجال الثاني :ويتعلق بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة.

 اتفاقية القانون اجلنائي بشأن مكافحة الفساد والتي اعتمدتها اللجنةالوزارية ملجلس أوروبا يف .١٩٩٩/٠١/٢٧

 اتفاقية القانون املدني بشأن مكافحة الفساد والتي اعتمدتها اللجنة الوزاريةملجلس أوروبا يف .١٩٩٩/١١/٠4
ب .على املستوى اإلفريقي :تعتبر القارة اإلفريقية من أكثر القارات معاناة من
ظاهرة الفساد ،بل أصبحت القارة بيئة
( )47طاهر الغالبي و�سالح العامري ،امل�سوؤولية الجتماعية واأخالقيات الأعمال ،دار وائل ،عمان 1431 ،هــ (010 ،م� ،ص.413.
(48) http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/ , (consulté le 2016/07/20).

( )49طاهر الغالبي و�سالح العامري ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.413.
( )50حممد بودربالة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.11،10.
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 .٥منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :تتابع هذه املنظمة اجلهود الدولية املتعلقة
مبكافحة الفساد يف مجاالت الرشوة يف التبادالت واألعمال الدولية ،وكذلك الفساد
يف املشتريات املمولة مبساعدات دولية((().
 .٦منظمة التجارة العاملية :أ ّقرت منظمة التجارة العاملية يف ديسمبر من سنة
 ١٩٩٦إنشاء وحدة عمل ملراقبة الشفافية يف التبادالت بني الدول األعضاء ،وتهدف
هذه الوحدة إلى املراقبة والقيام بدراسة عن املمارسات املالية بإعداد مشروع
اتفاقية حول الفساد((().
الفرع الثاني :اآلليات اإلقليمية :وميكن تناولها على النحو اآلتي(:)(1
أ .على املستوى األوروبي :ساير التشريع األوروبي االجتاه الدولي الرامي إلى الوقاية
من الفساد ومكافحته ،مما أثمر ببروز عدة اتفاقيات نذكر من بينها:
 اتفاقية مكافحة الفساد بني موظفي الدول األعضاء يف االحتاد األوروبيواملعتمدة من قبل مجلس االحتاد األوروبي يف .١٩٩٧/٠٥/٢٦
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خاصة وراعية للفساد يف جميع املجاالت مما أضعف النمو االقتصادي فيها عموماً.
وقد عملت دول القارة على:
 تبني اإلحتاد اإلفريقي «ميثاق اإلحتاد اإلفريقي ضد الفساد» يف شهريوليو  ٢٠٠3الذي يشكل دعماً ملكافحة الفساد ،ويحدد اخلطوات التي تؤدي
إلى الكشف عن الفساد والتحقيق يف مختلف جوانبه ،ويحدد صالحيات
الدول وينظم املساعدات املتبادلة فيما يتعلق بالفساد ومرتكبيه ،كما يشجع
على التعليم والتوعية العامة من مخاطر الفساد؛ ويقع بذلك إطاراً للرقابة
واإلشراف على عملية تطبيق امليثاق.
ج .على مستوى أمريكا :وق ّعت  ٢١دولة عضواً فـي منظمة دول أمريكا الالتينية
اتفاقية حملاربة الفساد بني أعضائها فـي شهر مارس سنة  ،١٩٩٦وتدعو هذه
االتفاقية إلى جترمي الفساد احمللي والرشاوى الدولية ،كما تتضمن مجموعة من
اإلجراءات الوقائية ضد الفساد؛ وتشجع االتفاقية إشراك القطاع اخلاص يف
اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد((().

املطلب الثاني :سبل مكافحة الفساد االقتصادي من منظور القانون اجلزائري
بالنظر إلى القانون رقم  ٠١ - ٠٦املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،جند بأن
املشرع اجلزائري قد اتخذ إجراءات وقائية من الفساد ،تُرجمت حتت بند «تدابير
وقائية» ،إلى جانب إنشائه لهيئة تُعنى مبكافحة الفساد ُسميت بـ «الهيئة الوطنية
للوقاية من الفساد ومكافحته».
الفرع األول :التدابير الوقائية من الفساد :ومت إدراجها يف الباب الثاني (املادة ٠3
إلى  )١٦وهذا على الشكل اآلتي((():

أوال :التدابير الوقائية يف القطاع العام :وشملت ما يلي:
 التوظيف والتسيير :باعتماد مبادئ النجاعة والشفافية واملعايير املوضوعيةمثل اجلدارة واإلنصاف والكفاءة مبوازاة التكوين املتواصل للموظفني املرشحني
لتولي مناصب ،واستفادتهم من أجر وتعويضات تقيهم من الوقوع يف وحل
الفساد.
 التصريح باملمتلكات :يتعني على كل من رئيس اجلمهورية ،أعضاء البرملان،رئيس املجلس الدستوري وأعضاؤه ،رئيس احلكومة وأعضاؤها ،رئيس
( )51حممد بودربالة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.11،10.
(( )5اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ،القانون رقم  01 - 06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.9-5.
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مجلس احملاسبة ،محافظ بنك اجلزائر ،السفراء والقناصلة ،الوالة ،التصريح
مبمتلكاتهم العقارية واملنقولة التي يحوزونها أو املكتتبة أو ألبنائهم حتى يف
حالة الشياع داخل اجلزائر أو خارجها أو الزيادة املعتبرة يف هذه الذمة املالية
خالل الشهرين املواليني لتوليهم مهامهم أمام الرئيس األول للمحكمة العليا،
وينشر محتوى هذا التصريح يف اجلريدة الرسمية ،كما يصرح رؤساء وأعضاء
املجالس الشعبية احمللية املنتخبة أمام الهيئة ،ويكون نشر هذا التصريح عن
طريق التعليق يف لوح إعالنات مقر البلدية أو الوالية حسب كل حالة خالل شهر
ويصرح القضاة مبمتلكاتهم أمام الرئيس األول للمحكمة العليا دومنا نشر ،يف
حني أحالت املادة  ٦من هذا القانون كيفية التصريح مبمتلكات باقي املوظفني
العموميني إلى النصوص التنظيمية.
 وضع مدونة قواعد سلوك للموظفني العموميني :يف إطار اجلهود التحسيسيةمن أجل دعم مكافحة الفساد ،يتعني على كل الهيئات واملؤسسات العمومية،
ال سيما املؤسسات العمومية ذات النشاطات االقتصادية يف مجال تشجيع
النزاهة واألمانة وروح املسؤولية بني موظفيها ،وضع مدونات وقواعد سلوكية
حتدد اإلطار الذي يضمن األداء السليم والنزيه واملالئم للوظائف العمومية
والعهدة االنتخابية .كدليل أخالقيات املهنة ملوظفي املديرية العامة للضرائب،
املؤرخ يف  ،٢٠٠١/٠١ /3٠كما أنه يتعني على املوظف العمومي بأن يخبر
السلطة الرئاسية التي يخضع لها بتعارض مصاحله اخلاصة مع مصاحله
العامة طبقاً للمادة  ٨من هذا القانون.
 إبرام الصفقات العمومية :لقد أوجبت املادة  ٠٩من هذا القانون اعتماد قواعدالشفافية واملنافسة الشريفة ،خاصة يف عالنية املعلومات املتعلقة بإجراءات
إبرام الصفقات العمومية واإلعداد املسبق لشروط املشاركة واالنتقاء ،وممارسة
كل طرق الطعن حال اإلخالل بهذه االلتزامات.
 إدارة األموال العمومية :ويكون باتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز الشفافيةواملسؤولية والعقالنية يف تسيير األموال العمومية طبقاً للقانون ،ال سيما على
مستوى القواعد املتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية الدولة.
 إعالم اجلمهور :على املوظف العمومي إضفاء الشفافية على كيفية تسييرالشؤون العمومية باعتماد إجراءات وقواعد متكن اجلمهور من احلصول على
معلومات تتعلق بالتنظيم والتسيير وكيفية اتخاذ القرارات ،وبتبسيط اإلجراءات
اإلدارية وبالرد على عرائض وشكاوى املواطنني ،وبتسبيب القرارات وتوضيح
طرق الطعن فيها.
 التدابير املتعلقة بالقضاة :لتحصني سلك القضاء ضد مخاطر الفساد ،توضعقواعد ألخالقيات املهنة وفقاً للقوانني والتنظيمات والنصوص األخرى سارية
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املفعول.

ثانيا :التدابير الوقائية يف القطاع اخلاص :وتض ّمنت ما يلي:
 تعزيز التعاون بني األجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكيانات القطاعاخلاص املعنية ،إلى جانب ذلك تعزيز وضع معايير وإجراءات بغرض احلفاظ
على نزاهة كيانات القطاع اخلاص املعنية ،مبا يف ذلك مدونات قواعد السلوك
من أجل قيام املؤسسات وكل املهن ذات الصلة مبمارسة نشاطاتها بصورة
عادية ونزيهة ،بغرض تهذيب املمارسة التجارية بني املؤسسات وكذا يف عالقتها
التعاقدية مع الدولة ،وبتعزيز الشفافية بني كيانات القطاع اخلاص ،مع الوقاية
من االستخدام السيئ لإلجراءات التي تنظم هذا القطاع ،وبتدقيق داخلي
حلسابات املؤسسات اخلاصة.
 اعتماد معايير للمحاسبة :وال يتأتى ذلك ّإال مبنع :مسك حسابات خارجالدفاتر وإجراء معامالت دون تدوينها ،وتسجيل نفقات وهمية ،أو قيد التزامات
مالية دون تدوين غرضها على الوجه الصحيح ،واستخدام مستندات مزيفة،
واإلتالف العمدي ملستندات احملاسبة قبل انتهاء اآلجال القانونية.
 تشجيع مشاركة املجتمع املدني :لكون مهمة مكافحة الفساد ليست مسؤوليةالسلطة لوحدها ،فقد أوجبت املادة  ١٥من هذا القانون مشاركة املجتمع املدني
يف اتخاذ هذه التدابير ،يف تعزيز مشاركة املواطنني يف تسيير الشؤون العمومية
وبإعداد برامج تعليمية وتربوية وحتسيسية ملخاطر الفساد على املجتمع ،مع
متكني وسائل اإلعالم واجلمهور من احلصول على املعلومات املتعلقة بالفساد،
مع مراعاة حرمة احلياة اخلاصة وشرف وكرامة األشخاص.
 وضع تدابير ملنع تبييض األموال :لقد أخضعت املادة  ١٦من القانون املتعلقبالوقاية من الفساد ومكافحته املؤسسات املالية غير املصرفية ،مبا يف ذلك
األشخاص الطبيعية أو االعتبارية يف مجال حتويل األموال إلى نظام رقابي
داخلي من شأنه منع وكشف جميع أشكال تبييض األموال وفقاً للتشريع
والتنظيم املعمول بهما.

الفرع الثاني :الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :تضمن الباب الثالث
من هذا القانون «الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته»((() ،حيث ب ّينت املادة
 ١٧ضرورة إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته ،قصد تنفيذ
اإلستراتيجية الوطنية يف مجال مكافحة الفساد ،تتميز بنظام قانوني كسلطة إدارية
مستقلة ،تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي ،توضع لدى رئيس اجلمهورية
الذي ميكنه تكليف وزير العدل حافظ األختام من متابعة نشاطها ،كما أوكل للتنظيم
( )53اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ،القانون رقم  01 - 06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.11-9.
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حتديد تشكيلتها وكيفية تسييرها .وتضطلع هذه الهيئة أساساً باملهام التالية:
اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد ،جتسد مبادئ دولة القانون وتعكس
النزاهة والشفافية واملسؤولية يف تسيير الشؤون واألموال العمومية.

تقدمي توجيهات تخص الوقاية من الفساد ،لكل شخص أو هيئة عمومية أو
خاصة ،واقتراح تدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية
من الفساد ،و كذا التعاون مع القطاعات املعنية العمومية واخلاصة يف إعداد
قواعد أخالقيات املهنة.

إعداد برامج تسمح بتوعية وحتسيس املواطنني باآلثار الضارة الناجمة عن
الفساد.

جمع واستغالل كل املعلومات التي ميكن أن تساهم يف الكشف عن أعمال
الفساد.

تلقي التصريحات باملمتلكات اخلاصة باملوظفني العموميني بصفة دورية
ودراسة واستغالل املعلومات الواردة فيها وحفظها.

االستعانة بالنيابة العامة يف جمع األدلة والتحري يف وقائع ذات عالقة
بالفساد.

السهر على تعزيز التنسيق ما بني القطاعات ،والتعاون مع هيئات مكافحة
الفساد على الصعيد الوطني والدولي.

احلث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن األعمال املباشرة يف مجال الوقاية
من الفساد ومكافحته وتقييمها.
وميكن لهذه الهيئة يف إطار ممارسة مهامها احملددة يف أحكام املادة  ٢٠أن تطلب
من اإلدارات واملؤسسات التابعة للقطاعني العام واخلاص ،ومن كل شخص طبيعي
أو معنوي أية مستندات أو معلومات تراها مفيدة .وقد يشكل الرفض الغير مبرر
واملتعمد لهذا الطلب ،إعاقة لسير العدالة بحسب أحكام املادة  ٢١من هذا القانون.
وعلى هذه الهيئة إحالة امللف الذي يتضمن وقائع ذات وصف جزائي إلى وزير
العدل حافظ األختام ،الذي يخطر النائب العام املختص لتحريك الدعوى العمومية
عند االقتضاء؛ ويتعني على أعضاء الهيئة االلتزام بالسر املهني حتى يف فترة انتهاء
عالقتهم املهنية بها .إضافة إلى ذلك ،تلتزم هذه الهيئة (وبحسب أحكام املادة
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التقييم الدوري لألدوات القانونية واإلجراءات اإلدارية والنظر يف مدى
فعاليتها.
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 )٢4موافاة رئيس اجلمهورية بتقرير سنوي يتضمن تقييماً للنشاطات ذات الصلة
بالوقاية من الفساد ومكافحته ،وكذا النقائص املعاينة والتوصيات املقترحة عند
االقتضاء.
يف ضوء ما سبق ،ميكن القول بأن املشرع اجلزائري قد سعى جاهداً إليجاد سبل
كفيلة بالقضاء على الفساد الذي تعاني منه البالد والعباد ،إ ّال أن هذا غير ٍ
كاف
حلد اآلن ،والدليل على ذلك مؤشر مدركات الفساد العاملي لسنة  )((( ٢٠١٥الصادر
بني هذا التقرير احتالل اجلزائر املرتبة ٨٨
عن منظمة الشفافية الدولية؛ حيث ّ
عاملياً و ٩عربياً ،وقد تصدرت هذا التقرير دولة الدامنرك باحتاللها املرتبة األولى
عاملياً ،إلى جانب كل من فنلندا ،السويد ونيوزيلندا على التوالي .أما فيما يخص
الترتيب العاملي للدول العربية فقد كان على الشكل اآلتي :احتلت دولة قطر املرتبة
 ٢٢عامليا واألولى عربيا ،تلتها اإلمارات مبرتبة  ،٢3ثم األردن يف املرتبة ،4٥
السعودية يف املرتبة  ،4٨والبحرين يف املرتبة  ،٥٠ومن ثم الكويت و ُعمان وتونس يف
املراتب  ٧٦ ،٦٠ ،٥٥على الترتيب ،لتصل اجلزائر إلى املرتبة  ٨٨عاملياً و ٩عربياً
بعدد نقاط  3٦نقطة فقط (من أصل  ١٠٠نقطة والتي تدل على نظيف جداً)،
ثم مصر واملغرب يف نفس املرتبة ( ،)٨٨تليها فيما بعد باقي الدول ،ختاماً بدولة
الصومال التي احتلت املركز األخير .)((( ١٦٧
وعليه ،فإن احتالل اجلزائر لهذه املرتبة دليل على ضرورة البحث يف سبل جديدة
ملكافحة الفساد االقتصادي ،أو باملعنى األصح إعادة النظر (أو التخلي) يف أنظمتنا
االقتصادية املستوحاة من الدول الغربية ،والتوجه إلى املنهج اإلسالمي.

املطلب الثالث :سبل مكافحة الفساد االقتصادي من منظور االقتصاد اإلسالمي
إن االقتصاد اإلسالمي نظام اقتصادي يهدف من خالل مبادئه الراسخة تطبيق
منهج اهلل يف أرضه ،مستعيناً بذلك بالقرآن الكرمي وسنة نب ّينا الكرمي محمد صلى
اهلل عليه وسلم ،باإلضافة إلى اجتهادات املجتهدين (الفتاوى) من أهل الدين؛
فهو نظام يهدف بحد ذاته إلى مكافحة كل الفساد على األرض ،مبا يف ذلك
الفساد االقتصادي .ولهذا سيتم تبيان أهم خصائص ومبادئ االقتصاد اإلسالمي
ثم التطرق إلى سبل مكافحته للفساد االقتصادي.
( )54ت�سدر منظمة ال�سفافية الدولية موؤ�سر مدركات الف�ساد العاملي �سنوي ًا ،وهو موؤ�سر مركب ،عبارة عن مزيج من امل�سوحات والتقييمات التي تتناول
الف�ساد ،والتي يتم جمعها من قبل جمموعة متنوعة من املوؤ�س�سات البحثية ذات ال�سمعة الطيبة .ويعترب هذا املوؤ�سر من اأو�سع موؤ�سرات الف�ساد انت�سار ًا
على م�ستوى العامل .ولالإ�سارة فقد مت ترتيب  168دولة �سمن موؤ�سر �سنة .(015
(55) Corruption Perceptions Index 2015, Transparency International, 2015, P.7.
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الفرع األول :خصائص ومبادئ االقتصاد اإلسالمي :لالقتصاد اإلسالمي خصائص
ومبادئ متيزه عن باقي املذاهب االقتصادية .ومن أهم خصائصه جند ما يلي((():
 .١ربانية املصدر ،فليس هو االقتصاد الذي جاء به أفالطون أو أرسطو ،وليس
اقتصاد التجاريني أو الطبيعيني أو الكالسيكيني أو املاركسيني ،وإمنا هو
جزء من اإلسالم ،فمصدره إلهي ،مستمد من بيان اهلل عز وجل يف كتابه
الكرمي أو على لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
 .٢ربانية الهدف ،فاالقتصاد اإلسالمي يهدف إلى سد حاجات الفرد واملجتمع
الدنيوية ،طبقاً لشرع اهلل الذي استخلف عباده يف التصرف يف ماله ،فاملسلم
يدرك أن املال ملك اهلل ،فيكون إرضاء مالك املال اهلل سبحانه وتعالى ،هدفاً
يسعى إليه املسلم يف نشاطه االقتصادي.
.3

.٥
.٦

 .٧االقتصاد اإلسالمي واقعي يف مبادئه ومنهجه وأحكامه.

 .٨لقد ذكر اهلل سبحانه وتعالى يف كتابه العزيز ،أنه أرسل نب ّيه محمداً صلى اهلل

( )56علي اأحمد ال�سالو�ص ،القت�ساد الإ�سالمي والق�سايا الفقهية املعا�سرة ،دار الثقافة ،قطر ،اجلزء الأول 1418 ،ه ــ 1998 ،م� ،ص.43-(4.
ال�سا َعةِ ،احلديث رقم .50
(� )57سحيح البخاري ،كتاب الميانَ ،باب ُ�س َوؤالِ جِ ْ ِربيلَ ال َّنب َِّي َ�س َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع ْن الْ ِإ َميانِ َوالْ ِإ ْ�س َال ِم َوالْ ِإ ْح َ�سانِ َوعِ ْل ِم َّ
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.4

إن النشاط االقتصادي يف اإلسالم يخضع لرقابة مزدوجة :رقابة بشرية
تتجلى يف وظيفة املراقب للنشاط االقتصادي؛ ورقابة ذاتية تتجلى من خالل
ِعلم املسلم أن اهلل عز وجل أح ّل أموراً وح ّرم أخرى ،فهنا تنشأ الرقابة
الذاتية .فعن أبي هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال الرسول صلى اهلل عليه
وسلم« :أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ((().
يجمع االقتصاد اإلسالمي بني خاصية الثبات واملرونة أو التطور ،فهو يشتمل
أموراً ثابتة ،ال تتغير وال تتبدل مهما تغير الزمان واملكان ،منها :حترمي الربا
وامليسر ،وحل البيع ،وكثير من العقود ،والنصاب ،واملقدار يف الزكاة ،وتوزيع
التركة على الورثة وغيرها من األمور .وبالتالي فان االقتصاد اإلسالمي
شامل لكل جديد يف املعامالت املختلفة التي تخلوا مث ً
ال من الربا وامليسر
والغرر الفاحش ،وهنا تكون الفتوى يف تلك األمور.
جاء االقتصاد اإلسالمي بالتوازن بني اجلانب املادي والروحي ،بحيث ال
يطغى أحدهما على اآلخر ،ولهذا وجدنا فيه الربط بني التنمية االقتصادية
والتنمية اإلميانية.
راعى االقتصاد اإلسالمي التوازن التام بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة.

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

عليه وسلم للناس أجمعني ،فقالَ ﴿ :و َما أَ ْر َسلْن َ
َـاك إ َِّال َر ْح َم ًة ِّلل ْ َع َ ِ
ني﴾األنبياء:
ـامل َ
اآلية  .١٠٧فاإلسالم هو دين احلق ،دين التسامح وهو دين جميع العاملني،
وعليه فنظام االقتصاد اإلسالمي هو نظام عاملي.
بناءاً على ما سبق ميكن القول بأن االقتصاد اإلسالمي هو نظام اقتصادي عاملي
متكامل ،له خصائص ومبادئ تناسب كل زمان ومكان ،جمع بني الثبات واملرونة أو
التطور ،واتسع الجتهادات املجتهدين ،وجعل األصل يف املعامالت اإلباحة ما لم
نص يعارض ذلك ،أو أصل ثابت أو مقصد من مقاصد التشريع اإلسالمي.
يوجد ٌّ
ولالقتصاد اإلسالمي مبادئ ُمتثل أصوله الرئيسة التي يقوم عليها ،وهذه املبادئ
تتعلق بها أحكام شرعية جلانب عملي هو النشاط االقتصادي ،سواء أكان يف مجال
اإلنتاج أو التوزيع أو االستهالك؛ وتتمثل مبادئ االقتصاد اإلسالمي يف اآلتي((():
امللكية املزدوجة ،ملكية عامة وخاصة.

التكافل وضمان الكفاية.

احلرية املقيدة (وتضبطها يف ذلك أحكام التشريع اإلسالمي من احلالل واحلرام).

الفرع الثاني :احلل اإلسالمي فريضة وضرورة للقضاء على الفساد االقتصادي :إن
من معجزات قرآننا الكرمي ورود كلمة صالح بنفس عدد كلمة فساد ( ٥٠موضعاً)
وهذا يدل على عظمة اهلل سبحانه وتعالى وحكمته بضرورة الصالح ،فالبد على
جميع الدول اإلسالمية عامة ،والدول العربية خاصة -مبا فيها الدولة اجلزائرية
 ضرورة إصالح أنظمتها االقتصادية ،وهذا بالعودة إلى املنهج اإلسالمي للقضاءعلى الفساد االقتصادي .وعليه ،فإن أبرز ما يُراعى ملكافحة الفساد االقتصادي من
منظور االقتصاد اإلسالمي ،ما يلي((():
 .١إتاحة العمل املالئم لكل مواطن قادر (باعتبار العمل حقاً له وواجباً عليه)
وتهيئة التدريب الكايف لكل ذي مهنة لتحسني مستوى كفايته الفنية ،وبذلك
يستطيع كل قادر على العمل أن يكفي نفسه بنفسه ،وحترمي الصدقات
واملعونات االجتماعية حترمياً باتاً على كل متعطل عن العمل املالئم له
باختياره.
 .٢إعطاء األجر العادل لكل عامل مبا يكافئ عمله ،ويغطي حاجته باملعروف،
فالنبي صلى اهلل عليه وسلم أعطى يف الغنائم الراجل سهماً ،والفارس سهمني
أو ثالثة أسهم ،ألن كفاية الفارس يف احلرب فوق كفاية الراجل .وكذلك يُعطى
( )58علي اأحمد ال�سالو�ص ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.50-44.
( )59يو�سف القر�ساوي ،احلل الإ�سالمي فري�سة و�سرورة ،موؤ�س�سة الر�سالة ،لبنان 1394 ،هــ 1974 ،م� ،ص.71-65.
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.4
.٥
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(� )60سحيح البخاري ،كِ تَاب ال ِّرقَاقِ َ ،باب َرف ِْع الْ أَ َما َنةِ ،احلديث رقم .6131
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.٦

لألعزب حظاً وللمتزوج حظني (وهنا يتم الترتيب بعدد األوالد) وبهذا يكون
نظام االقتصاد اإلسالمي قد خالف بقية النظم االقتصادية ،فنب ّينا الكرمي
محمد صلى اهلل عليه وسلم قد اعتبر العمل مع الكفاية واحلاجة أيضاً.
كفالة املعيشة الكرمية ،التي تتوافر فيها حاجات كل مواطن عاجز عن العمل،
عجزاً أصلياً أو طارئاً ،عقلياً أو جسمياً ،أو كان قادراً عليه ولم يجده ،أو لم
تستطع الدولة أن تهيئ له سبيل العمل املناسب ،فمن واجب الدولة املسلمة
هنا أن توفر لكل إنسان يعيش يف كنفها  -مسلماً أو غير مسلم  -الغذاء
الصحي الالزم ،وامللبس الواقي للجسم ،واملسكن والعالج والتعليم املجاني
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يحق لكل مواطن يف دولة اإلسالم أن يطالبها
بهذه احلاجات األساسية إذا قصرت يف توفيرها ملستحقيها.
حترمي شرب املسكرات بكل أصنافها ،وإغالق حاناتها ،ومنع صنعها
واستيرادها والتجارة فيها ،فال بارك اهلل يف مجتمع ُحت ّرم فيه املخدرات
ويعاقب جتارها ،وتُباح فيه املسكرات وتُفتح حاناتها يف وضح النهار.
إغالق أندية القمار «امليسر» بكل أنواعه ،فهو أخو اخلمر وقرينها يف كتاب
اهلل عز وجل ،فكالهما رجس من عمل الشيطان؛ إلى جانب إغالق دور اللهو
واحلرام التي تشيع الفاحشة ،وتنتهك فيها احلرمات ،وتنشر وباء الفساد
واالنحالل.
القضاء على الرشوة بدراسة أسبابها ،والعمل على تالفيها ،وتشديد العقوبة
على املرتشي والراشي والرائش جميعاً ،وتشديد الرقابة على اجلهاز اإلداري
كله ،ومحاولة إصالحه ،وتطهيره من العناصر الفاسدة واالجتهاد يف وضع
الرجل املناسب يف املكان املناسب ،وتقدمي القوي األمني على غيره .فقد جاء
اهلل صلَّى َّ
اهلل عنه قال :قال رسول َّ
ع ْن أبِي ُهريْرةَ رضي َّ
اهلل عليه وسلَّمِ »:إ َذا
َ َ
اعتُ َها يَا رسو َل َِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
اهلل َقا َل ِإذاَ
َ
ْ
اعة قال كيْ َف إ َ
ُ
ِض َ
الس َ
ض ِّي َع ْت ْاألَ َمانة فانت َِظ ْر َّ
َ ُ
َ ()(1
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
اعة» .
الس َ
أ ُ ْس ِن َد األ ْم ُر ِإلى غيْ ِر أ ْهلِهِ فانت َِظ ْر َّ
جباية الزكاة من كل أموال :ظاهرة (الثروة احليوانية والزراعية وزكاة الفطر)
وباطنة (أموال التجارة والنقود) بواسطة جهاز قوي أمني من «العاملني
عليها» كما سماهم القرآن الكرمي ،مع وجود توسيع قاعدتها بحيث يشمل
كل مال نام ،وكل دخل فائض عن احلوائج األصلية وتوزيعها عم ً
ال بقوله
ص َد َق ًة﴾ التوبة :اآلية .١٠3وبقول محمد صلى
تعالى ﴿ :خُ ْذ مِ ْن أَ ْم َوالِهِ ْم َ
((()
اهلل عليه وسلم» :تُ ْؤ َخ ُذ مِ ْن أَ ْغ ِنيَائِهِ ْم َفتُ َر ُّد ِيف ُف َق َرائِهِ ْم » ؛ وبذلك تُسهم
هذه الفريضة يف متويل التكافل ،وحتقيق العدل االجتماعي ،ومحاربة الكنز
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واالستقراض بالربا ،وانتشال املدينني من ّ
ذل ال َديْنِ  ،كما تسهم يف تنشيط
الدعوة إلى اإلسالم.
 .٨مصادرة كل مال حصل عليه حائزُه بطريق من طرق احلرام وأكل أموال الناس
بالباطل (كالغصب أو االختالس أو الرشوة أو استغالل النفوذ ونحوها) سواء
كان هذا املال عقاراً أم منقوالً ،بشرط أن يثبت ذلك بتحقيق نزيه ،وأن يفصل
فيه قضاء عادل ،وما ينتج عن هذه املصادرة املشروعة يعود إلى املصالح
العامة ،أو إلى مصالح الفئات الضعيفة خاصة.
 .٩أن يخضع موظفو الدولة  -وبخاصة كبار الدولة  -لقانون «من أين لك هذا؟»
بحيث يعاقبون على كل كسب غير مشروع ،مبصادرته كله أو بعضه بحسب
قوة الشبهة يف امللك أو ضعفها ،اقتداء مبا بدأ به النبي صلى اهلل عليه وسلم
من محاسبة للمسلمني ،وما سار عليه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من
بعده يف محاسبة والته ومشاطرتهم أحياناً نصف ما كسبوا أثناء واليتهم.
 .١٠محاربة السرف والترف يف املجتمع بالتشريع والتوجيه ،توفيراً للطاقات
املادية والبشرية التي تذهب هدراً من جراء التسابق املجنون يف اقتناء
الكماليات بل احملرمات ،وحفاظاً على املجتمع من التفسخ واالنحالل الذي
ينذر به ترف كل من غرق فيه ،ووقاية لألمة من احلقد الطبقي واالنقسام
إلى أكثرية كادحة شبه محرومة من احلاجات األساسية للحياة ،وأقلية
متنعمة مترهلة تسمن على هزال غيرها.
 .١١تقريب الفوارق االقتصادية بني األفراد والفئات ،بالعمل الدائب على احلد
من طغيان األغنياء ،والرفع من مستوى الفقراء ،وتصفية االمتيازات التي
توارثها بعض الناس بغير حق ،وإزالة املظالم التي يرزح حتت نيرها آخرون
بالباطل ،وتضييق الفروق (ما أمكن ذلك) بني أعلى الرواتب وأدناها ،بحيث
يختفي منظر الثراء الفاحش ،إلى جانب الفقر املدقع.
 .١٢تطهير كل املؤسسات االقتصادية من رجس الربا ،ومن كل معاملة تخالف
شريعة اإلسالم ،وإنشاء مصارف إسالمية تتعامل على غير أساس الربا،
وإلغاء كل املصارف التي ال تخضع لهذا االجتاه ،وبذلك حترر األمة من رجس
الربا ،ومن شر آثار الرأسمالية.
 .١3وضع خطة  -على أساس علمي وإحصائي  -لزيادة ثروة األمة وتنمية إنتاجها
كماً ونوعاً ،واالستفادة من التكامل االقتصادي بني البلدان اإلسالمية (خاصة
منها الدول العربية) للعمل على حتقيق االكتفاء الذاتي فيما بينها ،واتخاذ
الوسائل الف ّعالة مادية ومعنوية ،لدفع عجلة التنمية ،وتنظيف املجتمع من
كل اآلفات النفسية واألخالقية والثقافية واالجتماعية التي تعطل طاقات
الشعب ،وحتطم منجزاته ،وتعوق مسيرته نحو التقدم.
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اخلامتة

عاجلت هذه الورقة البحثية أحد أهم املواضيع املهمة واحلساسة يف االقتصاد
اإلسالمي والقانون الوضعي ،فبمعاجلة جوانب وحيثيات هذا املوضوع مت التوصل
إلى جملة من النتائج ،نوجزها كاآلتي:
 .١إن أهم أسباب انتشار الفساد االقتصادي يف دولنا اإلسالمية هو ابتعادنا
عن منهجنا اإلسالمي ،القائم على حترمي كل فساد يف األرض ،وذلك يف
ظل غياب الوازع الديني أو باألحرى الرقابة الذاتية للفرد املسلم يف منع
الفساد والتصدي له قبل حدوثه ،وهو بال ريب إجراء وقائي ملجابهة الفساد
يف اإلسالم.

 .٢أولى الفقه اإلسالمي عقوبة للفساد االقتصادي تنوعت بتنوع حالتها ،حيث
مت ذكر كبائرها يف كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله الكرمي محمد صلى اهلل
عليه وسلم ،هذه العقوبة تكون الرادع األساس جلميع املفسدين يف البالد.

 .4اعتماد دول العالم آليات متنوعة ملكافحة الفساد االقتصادي ،إلى جانب
اعتماد الدولة اجلزائرية تدابير وقائية مست جانب القطاع العام واخلاص،
باإلضافة إلى الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
ومكافحته.

 .٥إن االقتصاد اإلسالمي هو نظام اقتصادي يهدف من خالل مبادئه الراسخة
تطبيق منهج اهلل يف أرضه ،مستعينا بذلك بالقرآن الكرمي وسنة نب ّينا الكرمي
محمد صلى اهلل عليه وسلم ،باإلضافة إلى اجتهادات املجتهدين (الفتاوى)
من أهل الدين .فهو نظام يهدف بحد ذاته إلى مكافحة كل الفساد على
األرض ،مبا يف ذلك الفساد االقتصادي.

 .٦إن اإلسالم كفايتنا ومنهجه سبيلنا ،وبالتالي ال حاجة لنا إلى استيراد املبادئ
واألفكار من اخلارج يف سبيل إصالح مجتمعنا اإلسالمي ،فللمسلمني يف
دينهم كل عالج للمحرومني وح ّل ملشاكل الفقراء واملساكني.
ونافلة القول أنه ويف ضوء ما توصلنا إليه من نتائج ،فإننا نوصي مبا يلي:
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 .3تناول املشرع اجلزائري ألهم مظاهر الفساد االقتصادي يف قانون الوقاية
من الفساد ومكافحته ،وخصص لكل جرمية من جرائم الفساد عقوبة ،هي
يف الواقع ليست احلل النهائي للقضاء على مرض الفساد ،بل يجب الوقوف
على التطبيق الفعلي لهذه القوانني ليتم القضاء على الفساد عامة والفساد
االقتصادي خاصة.
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 -١التركيز على توعية املواطنني وحتسيسهم بخطورة الفساد وآثاره السلبية على
حتقيق االستقرار مبختلف جوانبه االقتصادية والسياسية واالجتماعية وذلك من
خالل:
أ .تفعيل دور املؤسسات الدينية كاملساجد والزوايا يف هذا الشأن ،عبر ما
ميكن أن تقدمه من خطب دينية وحلقات دراسية يف تبيان احلكم الشرعي
له ،وطبيعة العقوبات والتعزيزات الرادعة ملرتكبيه ،والتي إذا طبقت فع ً
ال
تؤدي إلى استقرار املجتمع وحتافظ على مقاصد الشريعة اإلسالمية.
ب .وسائل اإلعالم املختلفة املسموعة ،املرئية واملكتوبة ،مع اإلشارة يف هذا
الصدد إلى أن التوعية اإلعالمية هي
أحد أهم عناصر استراتيجية مكافحة الفساد.
 -٢ضرورة تفعيل كل ما من شأنه أن يعمل على تنمية الوازع الديني اجتاه القيام
باألعمال األخالقية واالبتعاد عن كل عمل يشكل خرقاً أخالقياً وذلك عبر إنشاء
منظومة قيمية إسالمية وتكوين فرد مزود بأخالق إسالمية رفيعة ترتكز على تقوى
اهلل واملراقبة الذاتية الدائمة للنفس وضبطها حتى ال تنزلق يف احملرمات.
 -3ضرورة القيام بحملة تطهير واسعة وشاملة ومستمرة على مستوى البالد ،من
خالل دعم مؤسسات املجتمع املدني ومنحها هامش من احلرية للقيام بدور فاعل
ومؤثر ومساند للجهود ،التي تبذلها احلكومة والرامية إلى مكافحة الفساد مبختلف
أشكاله ومظاهره.
 -4تشجيع اجلمعيات الناشطة يف مجال مكافحة الفساد ،ملا لها يف هذا الشأن من
دور تعبوي وتوعوي كبير يف كشف الفساد واملفسدين والتشهير برموزه ،وبالتالي
محاربة كل أنواع الفساد يف البالد ،مع احلرص على إخضاع جميع مسؤولي البالد
وخاصة أصحاب النفوذ والسلطة واملناصب الرفيعة لقانون :من أين لك هذا..؟
وهذا ال يتأتى إال باستقالل السلطة القضائية وعدم تبعيتها للجهاز التنفيذي.
 -٥ضرورة تنسيق و تظافر كل اجلهود وعلى مختلف املستويات وذلك لتشكيل
املساحة التي ميكن التحرك فيها ملواجهة وكشف أمناط الفساد املتعددة يف أي مكان
ويف أي موقع مسؤولية واإلبالغ عن املفسدين للسلطات املختصة.
 -٦احلزم والصرامة يف تطبيق القانون وبدون هوادة ،مع إعادة النظر يف منظومتنا
التشريعية اجلزائرية ،ومحاولة سن قوانني جديدة وعقوبات مشددة على جميع
املفسدين يف البالد ،أو باألحرى تشديد العقوبات الصارمة يف حق كل من يثبت
تورطه يف الفساد أو تثبت عليه تهمة القيام بعمل ما شكل خرقاً أخالقياً ،وهذا
لردعهم عن ارتكاب جرمية الفساد ،وتدعيم ذلك بإصالحات يف النظام القضائي
لضمان النزاهة واالستقاللية وبناء القدرات.
 -٧ملا كان الفساد االقتصادي ال ميكن أن ينشأ من بيئات صاحلة ،فال مناص من
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ضرورة اهتمام رجال االقتصاد بدراسة موضوع الفساد االقتصادي ،واستحداث
طرق سريعة وكفيلة بالقضاء عليه وذلك باحلرص على العمل يف البيئة السليمة
والصاحلة؛ ألن البيئات االقتصادية واالجتماعية والسياسية السيئة تعتبر املسببات
أو القوى الدافعة للفساد االقتصادي.
 -٨استحداث مساق دراسي خاص بالفساد االقتصادي يف اجلامعات اجلزائرية،
يتمكن الطالب من خالله من استيعاب خطورة ظاهرة الفساد يف العالم ،والبحث يف
سبل مكافحتها يف البالد ،واالستفادة من نتائج بحوثهم التي يقومون بها يف مجال
مكافحة الفساد االقتصادي ،وزيادة االهتمام بتجسيد أفكارهم على أرض الواقع.
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وكخالصة لهذه الدراسة ،ميكن القول بأن الفساد االقتصادي محرم يف الشريعة
اإلسالمية ،وجرمية يعاقب عليها القانون اجلزائري ،إ ّال أن سبل مكافحته مرتبطة
مبدى تطبيقنا الكامل ملبادئ االقتصاد اإلسالمي ،فنحن بكل فخر ديننا اإلسالم
وليس يف اإلسالم تنكيل وإفساد ،فكل قوانيننا نستمدها من شرعنا ورائدنا يف ذلك
املصحف .وبالتالي فإن احلل اإلسالمي هو ضرورة حتمية للقضاء على الفساد
االقتصادي ،واعتماده مرتبط بدرجة وعي حكام دولنا العربية ومدى إدراكهم
لضرورة صحوتنا اإلسالمية يف زمن أبيح فيه كل ممنوع و ُمنع فيه كل مسموح يف
شريعتنا اإلسالمية .وصدق اهلل العظيم إذ يقول يف كتابه العزيز ﴿ :إ َِّن َّ َ
اهلل َال يُ َغ ِّي ُر
َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى يُ َغ ِّي ُروا َما ِب َأنف ُِسهِ ْم﴾ الرعد:اآلية .١١
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أوال :املراجع العربية:
.١
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املصادر واملراجع

القرآن الكرمي.
أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني ،سنن أبي داود ،حتقيق محمد محي الدين عبد
احلميد ،دار الفكر ،بيروت( ،د .ت).
أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة اجلعفي البخاري ،صحيح البخاري،
حتقيق مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير ،اليمامة ،بيروت ١4٠٧ ،ه١٩٨٧ ،م.
احسن بوسقيعة ،الوجيز يف القانون اجلزائي العام ،الطبعة  ،١3دار هومة ،اجلزائر١434 ،ه،
٢٠١3م.
أحمد الشرباصي ،املعجم االقتصادي اإلسالمي ،دار اجليل ،لبنان ١4٠١ ،هـ ١٩٨١ ،م.
أحمد بن حنبل الشيباني ،مسند أحمد ،حتقيق :شعيب االرناؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة
(لبنان) ،الطبعة الثانية ١4١٩ ،ه ١٩٩٩ ،م.
احمد عبد الرحيم مصطفى ،املجتمع اإلسالمي والقرى ،دار املصارف ،مصر ١4٠١ ،هــ،
 ١٩٨١م.
أسامة السيد عبد السميع ،الفساد االقتصادي وأثره على املجتمع ،دار اجلامعة اجلديدة
للنشر ،اإلسكندرية ،مصر١4٢٩ ،هـ ٢٠٠٩ ،م.
اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،٢٦الصادرة بتاريخ  ٥ربيع األول  ١4٢٥هــ،
املوافق لـــ  ٢٥أفريل  ٢٠٠4م.
اجلريدة الرسمية اجلمهورية اجلزائرية ،القانون رقم  ٠١ - ٠٦املتعلق بالوقاية من الفساد
ومكافحته ،املؤرخ يف  ٢١محرم  ١4٢٧هــ ،املوافق لــ  ٢٠فيفري  ٢٠٠٦م.
اجلريدة الرسمية اجلمهورية اجلزائرية ،قانون العقوبات.٢٠١٢ ،
رشاد حسن خليل ،الفساد يف النشاط االقتصادي (صوره وآثاره وعالجه) ،ورقة بحث
مقدمة إلى املؤمتر العاملي الثالث «لالقتصاد اإلسالمي» ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
خالل الفترة  ١4٢٦/4/٢٦-٢3هـ املوافق لــ  ٢٠٠٥/٦/3-٥/3١م.
سليمان شيبوط ومحمد سبخاوي ،مكافحة الفساد االقتصادي من منظور إسالمي ،ورقة
بحث مقدمة إلى امللتقى الدولي حول»االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهانات املستقبل» ،املركز
اجلامعي بغرداية ،اجلزائر ،يومي  ٢١ - ٢٠ربيع أول  ١43٢املوافق لــ ٢4 - ٢3 :فيفري
.٢٠١١
طاهر الغالبي وصالح العامري ،املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال ،دار وائل ،عمان،
 ١43١هــ ٢٠١٠ ،م.
عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،مكتبة لبنان ،لبنان ١4٠٦ ،هــ ١٩٨٦ ،م.
عبد اهلل بن حاسن اجلابري ،الفساد االقتصادي (أنواعه ،أسبابه ،آثاره وعالجه) ،ورقة
بحث مقدمة إلى املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
خالل الفترة  ١4٢٦/4/٢٦-٢3هـ املوافق لــ  ٢٠٠٥/٦/3-٥/3١م.
عفيف عبد الفتاح ط ّبارة ،اخلطايا يف نظر اإلسالم ،دار العلم للماليني ،لبنان ،الطبعة
السابعة ١4٠3 ،هـ ١٩٨3 ،م.
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علي أحمد السالوس ،االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة ،دار الثقافة ،قطر،
اجلزء األول ١4١٨ ،هـــ١٩٩٨ ،م.
محمد بن عيسى الترمذي ،سنن الترمذي ،حتقيق أحمد محمد شاكر وآخرون ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت( ،د .ت).
محمد بودربالة ،القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد ،محاضرة ملقاة مبجلس قضاء اجللفة،
اجلزائر ١4 ،ربيع األول  ١4٢٧هــ املوافق لـ  ١٢أفريل ٢٠٠٦م.
محمد خالد املهايني ،مكافحة أعمال الرشوة ،ورقة بحث مقدمة إلى امللتقى العربي الثالث
بعنوان «آليات حماية املال العام واحلد من الفساد اإلداري» ،الرباط ،اململكة املغربية ،ماي
.٢٠٠٨
مسلم بن احلجاج القرشي النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى١3٧4 ،ه ١٩٥٥ ،م.
نزيه ح ّماد ،معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،دار البشير ،السعودية،
الطبعة األولى ١4٢٩ ،هـ٢٠٠٨ ،م.
يوسف القرضاوي ،احلل اإلسالمي فريضة وضرورة ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ١3٩4 ،هــ،
١٩٧4م.

25. Corruption Perceptions Index 2015, Transparency International, 2015.
26. Legislative Guide For The Implementation Of The United Nations Convention Against
Corruption, United Nations, New York, 2006.

ثالثا :املواقع االلكترونية:
27. http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/ , (consulté le 2016/07/20).
28. https://www.transparency.org. , (consulté le 2016/07/20).
29. http://www.worldbank.org. , (consulté le 2016/07/20).
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مشروع التحول لدعم تنافسية برنامج تعليمي إسالمي والنفاذ
إلى األسواق المحلية والخارجية مستوى اإلطار الكلي
قراءة من خالل قسم االقتصاد اإلسالمي يف جامعة أم القرى

د .محمد بن حسن الزهراني
قسم االقتصاد اإلسالمي  -جامعة أم القرى

(سلّم البحث للنشر يف ٢٠١٦ /٥ / ١م ،واعتمد للنشر يف ٢٠١٦ / ٥/3١م)
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ستعرض الدراسة لتجربة تعليم تخصص االقتصاد اإلسالمي كما جتسدت يف قسم
االقتصاد اإلسالمي احلالي بجامعة أم القرى  ،والذي مر بتحوالت مت رسمها على
شكل أطوار  ،ويف طورين عانى القسم احلالي من أزمات بدت للكثير بأنها عرضية،
فتدنت درجة الفعالية للتعامل مع تلك األزمات وباعتبار آخر بأنها جزئية والتي
حتولت بفعل التباطؤ الزمني إلى ٍ
حتد أحالت القسم إلى مجرد قسم مساند  ،يصدر
مواده املعرفية إلى أقسام أخرى ومنها قسم احملاسبة الذي يعد املنافس األول على
النسبة الكبرى من حجم الطلب على البرامج التعليمية سواء على مستوى الكلية
 سابقاً الشريعة والدراسات اإلسالمية -أو على مستوى الكليات النظرية ،ومنهنا جاء الهدف الرئيس للدراسة يف تقدمي مقترح لبناء القدرات التنافسية لبرنامج
يدرس حقل االقتصاد اإلسالمي ،عبر إطار كلي يعيد هيكلة البرنامج التعليمي،
وتهيئته للتكيف مع املتغيرات الداخلية ،واملستجدات اخلارجية حيث التنافس بني
جامعات دولية عربية وإسالمية وأجنبية على تدريس حقل االقتصاد اإلسالمي ،أو
أحد فروعه ومناطقه مثل «التمويل اإلسالمي» و «املصارف اإلسالمية».

 م٢٠١٦  اكتوبر- ) ــ دولة قطر٥( العدد

Abstract
The study will deal with the experience of offering the Islamic Economics
course as academic specialization by the department of Islamic Economics
at Umm Al-Qura University. The specialization had undergone different
modification iterated in the form of phases, among them two phases are
of those in which the department had experienced crises deemed to be
passing by most of the stakeholders, therefore they were dealt poorly as it
were also considered to be partial; nevertheless, in due course of time they
embodied a challenge that transformed the position of department and
classified it as “supportive department” producing the course content for
other specializations such as accounting, the top ranker of the university as
per the students’ demand, - previously Shari’ah and Islamic studies – or as
per the theoretic faculties. Hence, the aim of the study is to present a plan
for building the competitive skills for the program which study the field of
“Islamic Economics” i.e., through a comprehensive framework for restoring
the educational program, capable of accommodating the internal as well as
external changes synchronizing with the competition among the international,
Arabic and Islamic universities offering Islamic economics or its branches
such as “Islamic Finance” and “ Islamic Banking”.
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لقد شهد حقل االقتصاد اإلسالمي اهتماماً كبيراً منذ التحشيد العلمي له ،حيث
املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي واملنعقد بجامعة امللك عبدالعزيز رحمه
اهلل تعالى وبقيادة تنظيمية(() جمعت عدداً من كبار املتخصصني يف حقل االقتصاد
الغربي والسيما يف شقه الرأسمالي ،والذين كانوا على وعي بأن حترير األمة
اإلسالمية على مستوى شعوبها ،يكون من خالل حتريرها الفكري والتعليمي ،وأن
كسر احللقة اخلبيثة من التبعية السياسية ثم االقتصادية إلى الثقافية وصوالً
إلى التبعية االجتماعية ،ال يكون من حيث املتاح املباح ،ومن حيث اإلمكانات ،ومن
حيث االشتغال بقوة ناعمة ،إال عبر احلقول املعرفية ،وكان االقتصاد اإلسالمي
أول تلك احلقول وال زال أكثرها ظهوراً واشتغاالً على مستوى الساحة ،وأقواها
جداالً يف واقع التعليم والبحث العلمي ويف واقع مؤسسات املجتمع ،ومع ذلك فإنه
يف بداية ظهوره وجهت االنتقادات إلى شرعية وجوده ،فهل يوجد حقل تعليمي
وعلمي يقوم على الدين ،ويرتكز على القيم ،ويتناول السلوك االقتصادي من حيث
حليته وحرمته؟ وذلك يف ظل الزهو بالفلسفة الوضعية وبتطوراتها املختلفة ،التي
جعلت من أهم دعائمها ،إقصاء الدين بالطبع يف تلك املنطقة -سواء على املستوى
اجلغرايف أو على مستوى الفلسفي حيث العلمانية الشمولية ،وإلغاء أي دور لغير
ما تنطق به التجربة عبر املشاهدة ،ومبا يخبر به واقع الظاهرة ،يف لغة حتال إلى
رموز تعالج بالترييض والتقييس ،ولكن بتكتيك علم أولئك املخلصني أن استهداف
الشعوب هو بداية النجاح ،فتركزت جهودهم األولى يف حتويل القطاع النقدي يف
املجتمعات اإلسالمية ممث ً
ال يف املصارف التجارية من آلية الربا إلى آلية املشاركة
يف الغرم والغنم ،وتخليص املداينات من الربا إلى بيوع املرابحة وأشباه ذلك ،فبدأ
التحرير وبشكل جزئي حيث النوافذ أي نوافذ اخلدمات املصرفية اإلسالمية ،حتى
حتولت مصارف كبيرة إلى العمل وفق مباديء املصرفية اإلسالمية ،وهكذا بدأ
احلقل يفرض نفسه على األقل يف مناطق من املجتمعات بظهور املصارف التجارية
الالربوية ،وبزيادة عدد النوافذ ملصارف جتارية ربوية ،ثم بدأ االنتشار والتوسع
بفضل اهلل تعالى ،وامتد األمر إلى حاللية التعامل باألسهم شراء يف حالة إصدارها،
وظهر مصطلح «األسهم النقية» وتداوله جمهور املتعاملني ،وأخذت الشركات تسعى
جاهدة إلى حتديد موقفها أوالً ،واظهار ميزانياتها خالية من التعامل الربوي أخذاً
وعطا ًء ،وهكذا نعود إلى جناح تكتيكات أولئك املخلصني حيث التوجه إلى الشعوب،
ومن ثم بدأت بشائر النجاح على مستوى االستراتيجية ،والتي كان من أهم جتليات
النجاح هذه املرة تدويل الفكر االقتصادي اإلسالمي والسيما املالي منه ،وذلك بعد
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حدوث الكارثة املالية الربوية يف الرئة الليبرالية ،يف داخل مناطق الفكر االقتصادي
الدهري ،وهو ما يعد يف حد ذاته جناحاً ولو على املستوى التسويقي والثقايف ،وذلك
بتراجع املركزية الغربية ،كما أن تلك الكارثة املالية للرأسمالية الربوية دفعت يف
جانبها اإليجابي إلى سياسة إعادة هيكلة حقل االقتصاد اإلسالمي ،السيما وأن ذلك
التكتيك على مستوى اجلماهيري ممثال يف مؤسسات التمويل الالربوية ،قد أحدث
خلال يف توازن األهميات يف احلقل ،فزادت األهمية النسبية لقطاع التمويل الالربوي
يف حني انخفضت بل تراجعت نسبة االهتمام بالتحليل النظري ،وليس هذا فقط،
بل إن حجم ونوعية االستثمار قد تعرضت خللل أيضاً ،فكل النشاطات والفعاليات
على مستوى البحث العلمي توجهت إلى منطقة التمويل الالربوي داخل احلقل،
مما أدى إلى ضعف حجم االستثمارات يف منطقة التنظير على مستوى الظواهر
االقتصادية ،وليس هذا فحسب بل إن تلك التدفقات االستثمارية يف منطقة التمويل
الالربوي قد أحدثت فجوات اختاللية ،فظهرت فجوة «الشرعية» و « املشروعية»
وهو ما يطلق عليها داخل األدبيات العلمية ب»أزمة الثقة» والصحيح «أزمة الشرعية
 /املشروعية» ،وظهرت أيضاً «الفجوة التتابعية» حيث أصبح الفكر املالي الالربوي
يتبع بل ويتتبع الفكر املالي الربوي عبر منتجاته املالية ،ليحيلها إلى منتجات مالية
الربوية ،فوقع يف فجوة اختاللية ثالثة سميناها «الفجوة التعاكسية» ويف ظل تلك
الفجوات االختاللية ويف ظل عدم التوزان من حيث حجم ونوع االستثمارات يف
حقل االقتصاد اإلسالمي ،طالبت أصوات بإعادة هيكلة احلقل ،وعلى كل ميكن أن
جنمل آثار تلك التكتيكات يف حصول بعض األهداف االستراتيجية من حيث حترير
فكر األمة اإلسالمية من التبعية الفكرية واملالية ،وحترير أجزاء من شعوب األمة
اإلسالمية من حبائل الشيطان حيث الربا ،وحترير التعليم اجلامعي من التبعية
املدرسية لتعاليم الفكر االقتصادي الدهري سواء يف منوذجه السميثي والتقليدي
احلديث ،أو التقليدي املجدد ،وذلك بإدخال مقررات أو مفردات تتناول الظواهر
االقتصادية من منظور جديد هو االقتصاد اإلسالمي ،بل وأكثر من ذلك بدأت بعض
اجلامعات ممثلة يف كليات االقتصاد والعلوم املالية وبالذات يف أقسام االقتصاد
تؤسس لشعب أو مسارات فرعية يف بعض فروع حقل االقتصاد اإلسالمي «التمويل
اإلسالمي» و«املصارف اإلسالمية».
إذا كان ذلك العرض على مستوى احلقل ،فإن الدراسة ستعرض لتجربة لتعليم
احلقل ،هذه التجربة جتسدت يف قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي بجامعة أم
القرى ،والذي مر بتحوالت مت رسمها على شكل أطوار ،ويف طورين عانى القسم
احلالي من أزمات بدت للكثير بأنها عرضية ،فتدنت درجة الفعالية للتعامل مع تلك
األزمات وباعتبار آخر بأنها جزئية ،وسيزيد من ضعف االستجابة لهذه األزمات
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التي حتولت بفعل التباطؤ الزمني إلى ٍ
حتد أحالت القسم إلى مجرد قسم مساند،
يصدر مواده املعرفية إلى أقسام أخرى ومنها قسم احملاسبة الذي يعد املنافس
األول على النسبة الكبرى من حجم الطلب على البرامج التعليمية سواء على مستوى
الكلية سابقاً الشريعة والدراسات اإلسالمية أو على مستوى الكليات النظرية ،ويف
ظل التحرر من التهديد املعاشي ،حيث توفر النصاب التدريسي ألعضاء الهيئة
التدريسية ،ومن ثم احلصول على بدل التعليم ،تناقصت مستوى الفعالية يف مجابهة
ذلك التحدي ،وبدليل جتريبي هو عدم تطوير اخلطة الدراسية التي يرى الكثير أن
تغييرها وفقا لطريقة احلذف واالستبعاد والدمج واإلدخال ،ستحقق النجاح على
التحدي ،ولهذا بقي التحدي قائما ويزداد قوة بسبب سياسة ثبات جانب الطلب،
واملتجسد يف حتديد أعداد املقبولني لاللتحاق رغبة ودفعا يف السنة الدراسية .ومن
األدلة التجريبية على الفجوة االختاللية ما بني التـحدي ومــا بني نوع االستجابة،
خضوع االستجابة ملنطق سلطة السوق ،وعلى مستوى التوصيف للتحدي يف
اختزالها يف مشكلة التوظيف ،وإن كان هذا صحيحاً على مستوى املتغيرات التي
تشكل التحدي ،إال أنها ال تتسم بالكفاءة لوجود متغيرات أخرى وتسهم بدرجات
كبيرة يف جماع التحدي ،هذا إلى جانب قيام نوع تلك االستجابة إلى افتراضات غير
واقعية ،واجلهتان باجتماعهما أو بانفرادهما يعانيان من ضعف الكفاءة التفسيرية،
مما يترتب عليه ضعف يف سياسات اإلصالح أو التطوير املجابهة للتحدي.

(() �سعدي ،م�ستقبل العالقات الدولية� ،ص 173ـ .174
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والدراسة احلالية تذهب بافتراضاتها إلى أنه لن يتسنى قلب االنخفاض املستمر
يف حجم الطلب على برنامج تعليم حقل االقتصاد اإلسالمي ،إال من خالل إحداث
تغييرات ترتكز على «التنافسية» التي تعني يف كتاب اهلل وسنة رسوله  -صلى اهلل
عليه وسلم  -التسابق يف اخليرات حيث النافع للعباد يف العاجل واآلجل ،وهو ما
يعني من جهة مقابلة القطيعة مع األبعاد اإليديولوجية للتنافسية كما هي ثاوية يف
فلسفة الصراع املتجذرة يف األسالف اصطناعاً من اإلغريق إلى الرومان وصوالً
باتصال مقطوع من حيث الساللة باملفكرين األوربيني واألمريكان من أمثال « دروان،
آدم سميث ،هربرت سبنسر إلى ميلتون فريدمان ويف هذا املعنى يقول العروي
تعليقا على مقولة «صدام احلضارات» «هذه أفكار يف عمقها قدمية ،وهي أفكار
أملانية يف األصل ...تتمحور حول ما يسمى بالداروانية االجتماعية القائلة بأن
الصراع هو أصل احلياة وبدون صراع ال يكون تقدم ...ومن األمور الغريبة أن هذه
األفكار التي كان املرء يظن أنها نسيت وأصبحت مطوية يف املاضي تعود وتوظف
ألهداف جديدة»(() ،ومن جهة أخرى يكشف هذا االفتراض للدراسة على ما يغفل
عنه الكثير عند إعادة النظر وإجراء املراجعة لتجربة احلقل املتوسطة األجل،
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وهو البعد الثقايف  /احلضاري الذي وعاه املؤسسون األوائل ولهذا دفعوا مبشروع
حقل االقتصاد اإلسالمي إلى اخلطوط األولى يف املواجهة واملقاومة للغزو الفكري
والثقايف والتعليمي يف مجال من أهم مجاالت احلياة البشرية ،أال وهو املعاش ،ومع
ذلك فإن األجيال التي اشتغلت يف هذا احلقل حولت هذا البعد إلى جانب أو هامش
التفكير والتنظيم للحقل سواء على املستوى التعليمي أم على املستوى البحثي(()،
وما عزز الكارثة املالية للرأسمالية الربوية من إعادة االعتبار إليه ،وأثبتت أن ما
غفل عنه أولئك املشتغلون باحلقل تدريساً وبحثاً ودراسة ،كان خطأ كبيراً ،فالقراءة
لهذا البعد يف هذا احلقل اجلديد سيسهم يف نهوض األمة اإلسالمية سواء من
داخلها ،أو عبر فك حصار املقولة اخللدونية «املغلوب مفتون بالغالب» أو «فتنة
الغالب» ،وهو ما يعني يف نهاية التحليل أن حقل االقتصاد اإلسالمي يعد مظهراً من
مظاهر مكافحة االعتداء الثقايف االحادي واحلد من التغلغل الغربي يف املجتمعات
اإلسالمية والعربية منها ،وليس هذا ببعيد املنال ال من حيث التاريخ وال من حيث
التجارب الثقافية احلاضرة ،فهذه جتربة بعض الدول اآلسيوية التي استطاعت أن
تدخل مفهوم «القيم اآلسيوية» «حقل العالقات الدولية عبر الدفاع ملجموعة من
األنظمة السياسية يف آسيا عن هذا املفهوم يف املنتديات الدولية ،وبخاصة حني
يتعلق األمر بقضايا التنمية والدميوقراطية وحقوق اإلنسان ...فشعوب شرق آسيا
يرجعون تقدمهم االقتصادي لتشبثهم بثقافاتهم األصلية وعدم تأثرهم بالثقافة
الغربية «(() ،بل وبدء «الترويج ملا يسمى باملنظور اآلسيوي حلقوق اإلنسان» وهو ما
حصل بفضل اهلل حلقل االقتصاد اإلسالمي فعبر كتابات تعدت مجال الصحافة
إلى املجال العلمي ،ومن ثم إلى املجال السياسي والتي تتفق على أهمية دور حقل
االقتصاد اإلسالمي بكليته أو عبر ذراعه الديناميكي «مؤسسات التمويل الالربوي»
يف مواجهة الكارثة املالية للرأسمالية الربوية ،من خالل االستثمار يف بنيانه املالي
الذي ينعت بأنه نظام أخالقي ،وهذا النعت يجعل من النظام املالي الالربوي أكثر
قبوالً ،ألنه يجد واقعا يف تلك املنطقة اجلغرافية حيث الغرب ويف ذلك الفضاء
الفكري القائم على الفلسفة املادية ،حيث الدعوة مجددا إلى التفكير يف «أخالق
جتمع أمم العالم»(() ،وقد جتلت مظاهر هذا التفكير يف «إصدار بيان متميز حتت
اسم «إعالن من أجل أخالق عاملية» « وكان « السبب األساسي الذي دعا إلى إصداره،
وهو أن العالم كما جاء يف مقدمة ذلك البيان يواجه أزمات عدة :اقتصادية متمثلة
يف الفقر واملجاعة والبطالة واالستغالل والفروق الفاحشة بني الفقراء واألغنياء
والديون الهائلة للدول الفقيرة ،وأزمة بيئية متمثلة يف انخرام األنظمة البيئية...
( )3الزهراين «علم حديث يبحث عن هوية ووجود».
(� )4سعدي ،م �ص� ،ص .170
( )5عبدالرحمن� ،سوؤال العمل� ،ص ،113وانظر للتو�سع �ص .14( 111
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وأزمة سياسية متمثلة يف ...الصراعات العنيفة على النفوذ ،وأزمة اجتماعية
متمثلة يف االستخفاف بالعدالة وانتشار الفوضى وانهيار األسرة ومتهيش املرأة «
وجتد هذا الدعوة األكثر انتشاراً يف اخلارطة اجلغرافية الغربية من العالم صداها
يف حقل االقتصاد الدهري ،فهناك «ثمة اعتراف متزايد بأن املصلحة الشخصية
واملنافسة ال تشكالن بالضرورة القوى احملركة الرئيسية وراء الفعل البشري ،فهناك
تركيز أيضا على دور اإليثار ،والتعاون ،والقيم األخالقية»(() ودون شك أن قدوم
حقل يرتكز على أخالق الدين اخلامت ،على واقع جغرايف يتشوف إلى «أخالق
الواجب  -كانط  -ال أخالق املنفعة» بنتام سيمثل قوة لعاملية ثانية لإلسالم ،ولهذا
فإن القول بأن حقل االقتصاد اإلسالمي أكثر من كونه حق ً
ال علمياً وتعليمياً ،بل إنه
محرك من محركات «مشروع التجديد احلضاري اإلسالمي» ،يجد واقعاً يصدق
عليه .وإن هذا اإلميان يرفع درجة الفعالية ملواجهة ذلك التحدي ولو على مستوى
التعليم والتدريس لتخصص االقتصاد اإلسالمي ،ألن من خالل هذا النشاط يزداد
النمو املعريف واملنهجي حلقل االقتصاد اإلسالمي ،عبر مد قطاع الدراسات العليا
بباحثني ،ومن ثم رفد قطاع البحث العلمي بجيل جديد من الشباب الباحثني ،ويزداد
ذلك قوة بتأسيس كلية جديدة حتمل اسم «االقتصاد والعلوم املالية اإلسالمية» ،إذن
فقسم االقتصاد اإلسالمي احلالي بتجربته ذات األمد املتوسط ،ومبعاناته من عدة
أزمات حتولت يف شكل ٍ
حتد ،أمام متغيرات إيجابية من جهة وسلبية من جهة ثانية
ويف بعضها متقابلة ،إذ ما أحسن االستثمار فيها حتول القسم ومن ثم الكلية لتكون
بالفعل من مولدات «االقالع» مبشروع التجديد احلضاري اإلسالمي ،ومن هنا تأتي
هذه الدراسة كمحاولة الستثمار تلك الفرص مصطحبة أدوات النظرية التنافسية،
لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة التعليمية اإلسالمية يف احلقول االجتماعية،
وحيث حقل االقتصاد اإلسالمي ،متطلعة إلى التحويل من صناعة تعليمية تستهلك
محليا وعلى مستوى تنفيذي ،إلى صناعة موجهة للتصدير ،وقادرة على توليد
منتجات أخرى دراسات بحوث مقاالت تدريس ونحو ذلك .وميكن بناء على ما
سبق اشتقاق مشكلة الدراسة احلالية ،واستمداد اهميتها ،ورسم أهدافها ،وصياغة
(()

183

مشروع التحول لدعم تنافسية برنامج تعليمي إسالمي
والنفاذ إلى األسواق المحلية والخارجية مستوى اإلطار الكلي

( )6عبدالرحمن ،م �ص� ،ص .116/115
(� )7سابرا ،م�ستقبل� ،ص � ،89ص  .91 ،90ولهذا يرى بع�ص كبار القت�ساديني الغربيني اأن «علم القت�ساد رمبا ارتكب خطاأ عندما تبنى ا�سطالح
«الر�سد» وكل ما يعنيه ح�سابات �سحيحة و�سخ�سية منهجية مرتبة» وبلغة اأكث نقدا «لعلم اقت�سادهم» (�ص  )90يدعو «�سولو واآندر�سن» اإىل اقرتاح
اأمثلية بولدينغ بديال لأمثلية باريتو ،وذلك «لتقدمي م�سحة اإن�سانية يف نطاق التحليل القت�سادي مت ا�ستبعادها با�سم العلم اخلايل من القيم «(�ص )91
بل اأن «اأمارتيا �سن» حائز على جائزة نوبل يذهب اإىل ما هو اأبعد من تلك الدعوة حيث يقول »:اأن ابتعاد علم القت�ساد عن الأخالق قد اأفقر علم اقت�ساد
الرفاه ،واأ�سعف اأ�سا�ص قدر كبري من علم القت�ساد الو�سفي والتنبوؤي « بل اأنه «ميكن اأن يجعل اأكث اإنتاجية باإعطاء عناية �سريحة اأكرب واأكث
لالعتبارات الأخالقية املوؤثرة يف ت�سكيل ت�سرفات الإن�سان واأحكامه « « كذلك يختم هو�سمان وماكفر�سون يف مقالهما امل�سحي ،يف �سحيفة الأدبيات
القت�سادية عن «علم القت�ساد والفل�سفة الأخالقية املعا�سرة» باأن « القت�ساد امللتزم باجلوانب الأخالقية من مو�سوعه التزاما فعال وبالنقد الذاتي ،ل
ميكن اإل اأن تكون اأكث اإثارة لالهتمام ،واأكث اإ�ساءة ،ويف النهاية اأكث نفعا من اقت�ساد ل يلتزم بهذا «(�سابرا �ص .)91
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أسئلتها ،وحتديد منهجها وحدود نطاقها.

مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة يف ضعف القدرات التنافسية لبرنامج تعليم االقتصاد
اإلسالمي احلالي ،سواء على مستوى قطاعات اجلامعة حيث الكليات النظرية
والتطبيقية يف بعض التخصصات ،وما يترتب على ذلك من ضعف يف األهمية
النسبية لبرنامج تعليم التخصص يف االقتصاد اإلسالمي ضمن برامج الكليات
داخل جامعة أم القرى ،أو على مستوى الكليات املقاربة يف التخصص يف جامعات
مجاورة ،وهو ما يعني ضعف يف معدالت منو الطلب على البرنامج التعليمي .هذا
ومن جهة مقابلة فإن ضعف القدرات التنافسية تدفع إلى زيادة معدالت التسرب
سواء بااللتحاق ببرامج تعليمية أخرى ،أو بطول فترة مكوث الطالب يف القسم،
أو بطء القيد ،وكلها آثار جتمل يف زيادة الهدر املالي ،هذا فض ً
ال عن أثر ضعف
القدرات التنافسية لبرنامج االقتصاد اإلسالمي احلالي على الكفاءة اخلارجية،
واملؤشر عليها يف بطالة املتخرجني من جهة ،ويف التعيني يف غير التخصص.

أسئلة الدراسة:
ـ ما هي أهم األطوار التي مر بها برنامج تعليم االقتصاد اإلسالمي من خالل
قسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى ،وما هي أهم املشكالت التي عانى
منها كل طور؟.
ـ كيف ميكن ملقولة «التنافسية» أن تسهم يف مواجهة التحدي الذي يعاني منه
برنامج تعليم االقتصاد اإلسالمي؟.

أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة احلالية أهميتها مما يلي:
ـ من محاولتها تعزيز القدرات التنافسية لبرنامج يدرس تخصص االقتصاد
اإلسالمي.

184

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

ـ أن الدراسة احلالية ستقدم للمسؤولني عن الصناعة التعليمية لبرنامج
تعليم تخصص االقتصاد اإلسالمي ،وبوجه أخص القائمني على كلية العلوم
االقتصادية واملالية اإلسالمية بحداثة وجودها املؤسسي إلى االستثمار يف خارج
األطر القدمية ،وإلى االشتغال بتفكير جديد وفق رؤية جديدة ،تستهدف بناء
القدرات التنافسية ال للقسم بل للبرامج التعليمية التي تتعدى كونها برامج
تدريسية إلى كونها محرك من محركات مشروع التجديد احلضاري اإلسالمي،
ومن روافع « تعليم إسالمي لعاملية ثانية».
ـ الدور الطموح للملكة العربية السعودية ،فكما أنها متثل قبلة اإلسالم واملسلمني،
وكما أنها تسعى ألن تصبح محركاً رئيسيا ومحوريا يف اخلارطة الدولية احلاضرة
واملستقبلية ،فإن مشروع «االقتصاد اإلسالمي» يعد أحد محركات هذا السعي،
وأحد أدوات الدبلوماسية اخلارجية.
ـ املرحلة النهضوية التي مير بها برنامج تعليم االقتصاد اإلسالمي يف الداخل
اإلسالمي والعربي منه ،ويف اخلارج.

أهداف الدراسة:
ميتثل الهدف الرئيسي للدراسة احلالية يف :تقدمي مقترح لبناء القدرات التنافسية
لبرنامج يدرس حقل االقتصاد اإلسالمي ،عبر إطار كلي يعيد هيكلة البرنامج
التعليمي ،وتهيئته للتكيف مع املتغيرات الداخلية حيث تأسيس كلية جديدة باسم
«كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية» واملستجدات اخلارجية حيث التنافس
بني جامعات دولية عربية وإسالمية وأجنبية على تدريس حقل االقتصاد اإلسالمي،
أو أحد فروعه ومناطقه مثل «التمويل اإلسالمي» و «املصارف اإلسالمية» .وميكن
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ـ ترجع أهمية الدراسة الى العوائد املتوقعة ،والتي يرجى أن تسهم يف تعزيز
القوة التنافسية لبرنامج يدرس تخصص االقتصاد اإلسالمي.
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أن يشتق من ذلك الهدف الهدفني التاليني:
ـ التعرف على واقع برنامج تعليم االقتصاد اإلسالمي من خالل قسم االقتصاد
اإلسالمي بجامعة أم القرى ،من حيث أطواره واملشكالت التي عانى منها كل
طور.
ـ إعادة استثمار أدوات النظرية «التنافسية» يف تصميم اإلطار الكلي لهيكلة
البرنامج التعليمي لقسم جديد يدرس حقل االقتصاد اإلسالمي.

منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة احلالية التحليل النقدي للوقائع املعاصرة التي عايشها الباحث بدء
بنشأة قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي إلى وقت ممارسته للعملية التدريسية داخل
القسم ،واملناقشات التي كانت تدار داخل مجلس القسم ،على املبادرات املقدمة
للمجلس حول تطورات وتطوير برنامج تعليم االقتصاد اإلسالمي ،وكذلك قراءة
نقدية لتجربة البرنامج.

حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة احلالية على مستوى اإلطار الكلي لقسم يدرس حقل االقتصاد
اإلسالمي ،طبقا ملبادئ «التنافسية» .وهو ما ميثل املستوى األول يف بناء القدرات
التنافسية للقسم ،فهناك مستوى حتديد أهداف القسم ،وتعيني املقررات الدراسية،
وتوصيفها ،وصناعة اخلطط الدراسية ،إضافة إلى الوحدات األكادميية التي تزيد
من القوة التنافسية للقسم ومن ثم الكلية سواء على مستوى اجلامعة ،أو على
مستوى الكليات املماثلة ،واملنافسة.
وهكذا مت تقسيم الدراسة إلى ثالث فقرات رئيسية بجانب املقدمة ،ففي الفقرة
األولى مت تناول التحدي الذي واجه برنامج تعليم االقتصاد اإلسالمي من خالل
التعرف على الكيفية التي ادار بها قسم االقتصاد اإلسالمي ذلك التحدي ،وعبر
أطوار مختلفة .وتعرض الفقرة الثانية ملشروع الدراسة عبر االستثمار يف األدبيات
العلمية «للتنافسية» ،لصناعة تصميم يتمتع بقدرة على إحداث «ميزة تنافسية» على
مستوى اإلطار الكلي لهيكلة البرنامج التعليمي حلقل االقتصاد اإلسالمي .يف حني
جاءت الفقرة الثالثة لتبني اجلدوى التنافسية للمشروع املقترح.
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الدراسات السابقة:
 .١دراسة بعنوان« :تقومي قسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى» استهدفت
«تقومي مسيرة قسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى مبكة املكرمة من
خالل اخلطة الدراسية له ومقارنتها باخلطط الدراسية ألقسام االقتصاد
مجال البحث» وداعية الدراسة »:كثرة طلبات التحويل من القسم إلى إقسام
أخرى مما أثر على عدد اخلريجني من القسم فأخذ يف التناقص» ثم ذكرت
الدراسة عوامل تفسر ذلك االنخفاض يف معدل الطلب على برنامج تعليم
االقتصاد اإلسالمي ومنها »:ضعف مالئمة خطة القسم الدراسية املوضوعة
حلاجة سوق العمل» ويف التوصيات مت اقتراح »:أن تكون على هيئة مسارات
بحيث تكون سنتني من الدراسة دراسة عامة ثم تليها سنتني يف تخصص
يليها تخصص دقيق خالل الفصل األخير».

والدراسة احلالية تنطلق من التوصية يف تشعيب  /مسارات لبرنامج تعليم االقتصاد
اإلسالمي ،وقد يكون ذلك وجه اتفاق ،ولكن أوجه االختالف تعدد يف املستويات
التالية:
ـــ مستوى وحدة التحليل:
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 .٢دراسة السحيباني وآخرون وبعنوان»:جتربة قسم االقتصاد يف جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية« »..تستعرض هذه الورقة جتربة قسم االقتصاد
يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية منذ إنشائه عام ١3٩٩هـ حتى
تاريخ إعداد هذه الورقة؛ حيث تبني خطوات إنشاء القسم ،وأهدافه ،والوسائل
املطلوبة لتحقيقها ،واإلجنازات التي حتققت فعال من خالل تتبع مسيرة
تطور القسم .وتركز الورقة بشكل خاص على معالم اخلطط الدراسية التي
ُد ِّرست بالقسم ،واستشراف الرؤية املستقبلية للقسم يف ظل الفجوة احلالية
بني واقع القسم واملأمول منه» .وقد أكدت الدراسة على»:ضعف الطلب على
خريجي االقتصاد بعامة وخريجي القسم بخاصة يف سوق العمل» واعتبرت
أن ذلك الوضع « يضع القسم أمام حتد كبير خاصة يف ظل التغير الكبير
يف الظروف التي أحاطت بالقسم عند إنشائه» وكان من ضمن عدد من
التوصيات التوصية »:حتويل القسم إلى كلية مستقلة ...وتعد املوافقة على
تشعيب القسم أولى خطوات هذا التحول ،الذي يؤمل أن يتم قريبا».
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الدراستان السابقتان وحدتهما التحليلية هي خطة قسم االقتصاد اإلسالمي ،يف
حني أن وحدة التحليل يف الدراسة احلالية هي املبادرات سواء الفردية واجلماعية
(جلان) والنقاشات التي درات حول التطوير وأوضاع تعليم برنامج تخصص
االقتصاد اإلسالمي.
ـــ أداة التحليل:
الدراستان السابقتان تستخدم التحليل عبر تشريح مقارن سواء على مستوى اخلطة
بالنسبة لغيرها من املماثل لها ،و على مستوى التتالي الزمني من خطة إلى أخرى
حلت محل السابقة ،يف حني أن الدراسة احلالية تستعمل أداة التفكيك لألفكار
والنقاشات التي دارت داخل مجلس القسم حول وضعية برنامج تعليم االقتصاد
اإلسالمي.
ـــ مستوى التحليل:
الدراستان السابقتان على مستوى التحليل اجلزئي ،يف حني أن الدراسة احلالية
تعمل على مستوى التحليل الكلي.
ـــ مستوى القيمة املضافة:
الدراسة احلالية وهي تنطلق من فكرة التشعيب  /املسارات إال أنها عملت على
بناء هذا التشعيب  /املسارات وبيان تفصيله ،واستثمرت يف تشييد البناء باألدبيات
العلمية يف «التنافسية» ،ومن نوع االستثمار وبيان البناء جاءت القيمة التي تعد
إضافة على املجمل ،واملوقوف على التوصية بالشيء دون رسم حدوده وتفصيل
بيانه.
أوال التحدي ونوع االستجابة التاريخية:
 )1برنامج قسم االقتصاد وإدارة التحدي:
على الرغم من أن حقل االقتصاد اإلسالمي ليس مجرد حقل من ضمن احلقول
العلمية التي تستثمر يف برامج تعليمية على مستوى التعليم اجلامعي ،بل هو مشروع
جتديدي للحضارة اإلسالمية ،ومن هنا ميكن رفع شعار «تعليم إسالمي لعاملية
ثانية» أي لعاملية الرسالة احملمدية بتعبير حاج حمد قاسم نقول على الرغم من
ذلك ،إال أن هذا احلقل يف بعده التعليمي حيث برنامج تعليم تخصص «االقتصاد

188

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

اإلسالمي» يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة أم القرى(() سابقا
واجه عدة أزمات جزئية عملت استدامتها على تراكميتها ،فتحولت إلى ٍ
حتد يواجه
بقاء وقوة وجود هذا البرنامج التعليمي الذي من خالل خريجيه وبعض الراغبني
يف استمرار دراساتهم العليا ،يتقوى احلقل معرفيا ،ويزداد حجم تداوله ،هذا ما
ستتعرض له الدراسة احلالية يف هذه الفقرة ،وعلى النحو التالي.
الطور األول :طور التوقعات:

( )8اجلفري «تقومي ق�سم� »..ص .10/9
( )9الزهراين ،حممد «ت�سور التاأ�سيل� »..ص  15وما بعدها.
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لقد جاءت توقعات أهل احلماسة من املؤسسني املخلصني للتأصيل اإلسالمي للعلوم
ومنها حقل االقتصاد ،وتأسيس قسم االقتصاد اإلسالمي كبيرة ،وميكن متثل ذلك
يف عدد من املؤشرات الكلية واجلزئية ومنها :زيادة أعداد امللتحقني من خريجي
الثانوية العامة ،ومنو يف معدل القبول ،وصفرية يف معدالت التسرب بشقيه ،ومنو
معريف مؤصل ،ومرجعية متماسكة منطقياً ومنسجمة معرفياً ،ولكن العكس من تلك
التوقعات واجه قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي بعد فترة قصيرة من تأسيسه،
مشكلة التوصيف الوظيفي حلملة شهادة التخصص يف «ديوان اخلدمة املدنية»
وقتها اآلن وزارة اخلدمة املدنية وارتبطت تلك املشكلة مبشكلة التوظيف ،وميكن
جمع تلك املشكلتني يف مصطلح «حتدي النفاذ إلى سوق العمل بقطاعيه العام
واخلاص» مع حتذير من قبل أحد أعضاء الهيئة التدريسية العوضي من حدوث
بطالة يف أوساط املتخرجني من القسم ،باعتبار أن التخصص يف حقل االقتصاد
يعاني من قلة الفرص الوظيفية ،ويف الوقت نفسه توافد عدد من املتعاقدين من
املتخصصني يف حقل االقتصاد الدهري (الوضعي يف مرحلة ثم التقليدي اطالقاً
عاماً يف مرحلة من مراحل عدم االستقرار التي يعاني منها حقل االقتصاد
اإلسالمي على مستوى التعامل مع اآلخر) و املتخصصني على مستوى الشهادات
العليا يف االقتصاد اإلسالمي (جامعة األزهر) ،الذين وجدوا يف مشكلة التوصيف
الوظيفي ،فرصة الستثمار جهودهم يف تطوير القسم عبر خطته الدراسية التي
وضعها املؤسسون األوائل ووفقا لتصور معني للتأصيل اإلسالمي حلقل االقتصاد(()،
التي رأى فيها بعض املتعاقدين من املتعاونني على اخلير لهذه األمة ،إما أنها
تخصصية بحتة ،وإما أنها خليط مشوش من نسقني معرفيني (الفقه  +االقتصاد
الدهري) ،ومن هنا بدأت مرحلة مخاض جديد غلب فيها نزعة االستجابة لتحدي
التوظيف أكثر من أي نزعات أخرى ،فعقدت االجتماعات وطرحت األفكار ،فأنتجت
خطة دراسية تضخمت من جهة ،واتسعت من جهة أخرى فأضيفت مقررات من
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علوم أخرى (احملاسبة  +اإلدارة العامة  +إدارة األعمال) ( )(1وبهذا التضخم من جهة
االتساع من جهة أخرى ،حلت مشكلة التوصيف الوظيفي ،ال التوظيف ،ألن نزعة
الوهم البصري شبيه الوهم النقدي هي الرؤية املسيطرة ،وذلك أن امللقي نظره
يف اخلطة الدراسية من مديري املوارد البشرية يف اجلهات احلكومية ومؤسسات
القطاع األهلي ،يستطيع أن يرسم اخلارطة الوصفية الوظيفية للمتقدم ،وعلى
الرغم من ذلك التعديل أو إذا شئنا جتوزا اطلقنا عليه «تطويرا» ،إال أن مشكلة
التوظيف الزالت قائمة مقارنة بخريجي األقسام املنافسة ،فكانت سبباً يف بقاء تلك
املؤشرات العكسية الكلية محافظة على وضعياتها السابقة ،بل وتزداد قوة بفتح
شعبة «احملاسبة اإلسالمية؟!» ثم باستقالليتها بقسم مجاور يف اجلهة منافس يف
احلصة ،حتى أصبح القسم أي قسم االقتصاد اإلسالمي قسما مساندا يجد وجوده
وبقاء وجوده يف تقدمي مقررات مساندة لقسم احملاسبة وأقسام أخرى ،وبقي وضع
األزمة كما هو يزداد بتراكمية السنوات.
الطور الثاني :طور السكوت
يف الطور الثاني بدأت املشكلة تتحول إلى أزمة ،وجتلت هذه األزمة يف مظاهر فعلى
صعيد االلتحاق بأقسام كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى
تتراجع أهمية قسم االقتصاد اإلسالمي يف سلم أولويات االلتحاق للخريجني من
الثانوية العامة ،وانعكس ذلك على معدل االلتحاق((() ،وظهر مؤشر أزمة جزئية
بسبب تلك األزمة اجلزئية ،وجتسد ذلك املؤشر يف وجود فائض يف الطاقة
االستيعابية للقسم ،ومن ثم ضعف يف معدالت اإلنتاجية ،مما بدا معه التهديد
بتدني الكفاءة التشغيلية للقسم ،ومن ثم ضعف حصتها يف امليزانية العامة للجامعة،
ولو على مستوى سحب الوظائف التي ستشغر بإنهاء التعاقدات اخلارجية ،أو إقامة
وعقد ندوات أو مؤمترات ،ولكن هذه اجلزئيات املتجمعة يف أزمة أكبر لم تكن متثل
مخاطر تهدد القسم ممثال يف مجلسه ،وذلك لغياب مكآفات احلصص التدريسية
(= بدل التعليم) ،هذا إلى جانب االكتفاء بوضعية القسم املساند املقدم خلدمات
تعليمية ألقسام أخرى والسيما قسم احملاسبة ،ولهذا لم تكن هناك حاجة -كما
يف تصور الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية -للتحرك نحو اإلصالح ،وال لدعم
سياسة التطوير للقسم ،فكان السكوت هو عنوان يصدق على هذا الطور .ويف
ظل غياب النظر وإعادته والقراءة ونتائجها تطويرا أو تغييرا ،كان البد أن يعاني
القسم من مشكالت مزمنة تصل به إلى حد االضمحالل ثم االنهيار .فالقسم خالل
( )10انظر اجلفري ،م� ،ص� ،ص .10 5
( )11انظر اجلفري ،م� ،ص� ،ص .10
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سنوات عدة ليست بالقصيرة لم يتطور ال أفقياً وال عمودياً ،ولم تتغير مناهجه،
مع مشاهدة التغييرات التي حتدث سواء على مستوى حركة البناء املعريف لعلم
االقتصاد اإلسالمي ،أو على مستوى اجلامعة واملجتمع ،أو على مستوى مؤسسات
التمويل املالية واملصرفية ،أو على مستوى التغييرات الدولية ،واألدلة التجريبية
شاهدة على ذلك ال ميكن أن ينكرها إال األعمى .ومن األدلة التجريبية لتأكيد
ذلك املؤكد ال يجد الراصد واحمللل ثمة تخصصاً علمياً يدرس ،فاملوجود هو قسم
ميارس عمليات تدريسية يف عدد من املقررات ،التي تظهر يف اجتاهات مختلفة،
ومن أبرزها االجتاهني التاليني:
االجتاه األول :التجاور دون االحتواء بني املضامني املعرفية للفكر االقتصادي
الدهري ،أو الفقهية مع املعرفة االقتصادية اإلسالمية.
االجتاه الثاني :التقابل باجلمع بني جزءين من املباحث واملوضوعات ،اجلزء األول
ما يتعلق بالفكر االقتصادي الدهري .واجلزء اآلخر ما يتعلق بدراسات االقتصاد
اإلسالمي املشتتة.
وعلى هذا النحو ،ال جند ثمة تخصصاً علمياً يدرس ،لعدم وجود إجابة محددة
ودقيقة لسؤال :ماذا ندرس ؟ وكيف ندرس ؟ ما ينبغي أن نعلمه لطالب التخصص؟.
الطور الثالث :طور النمو الواهم.
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يف الطور الثالث بدأت املشكلة تتحول إلى أزمة واألزمة جتميع ألزمات جزئية تعبر يف
مجموعها عن ٍ
حتد ،والتحدي أخذ يزداد قوة وجتلياً يف مظاهر ،ولكن هذه املرحلة
كان التهديد ميس املستويات الدخلية ألعضاء الهيئة التدريسية ،حيث بدل التعليم،
املرتهن باحلصة التدريسية املعيارية ،فإذا وجد عجز يف الطلب على املعروض من
الوحدات التدريسية املتاحة ،فإن هذا يعني وجود فائض ،مما يسبب يف انخفاض
احلصص التدريسية عن األمثلية املستحقة لبدل التعليم ( )%٢٠من إجمالي الدخل
املتاح ،وبالتالي انخفاض دخل أعضاء الهيئة التدريسية ،وألجل خطورة هذا التهديد
لألمن املعاشي ،مت التحرك ال نحو إجراء سياسات إصالحية ميكن من خاللها دفع
الطلب إلى أعلى ،بل نحو تأمني تصريف الفائض يف األسواق اخلارجية ،حيث قسم
احملاسبة املنافس التقليدي يف احلصة السوقية ،واألهم يف إجمالي حجم الطلب
التعليمي ،وذلك بتجزئة الوحدات الدراسية املعروضة إلى وحدات تستوعب عدداً
أقل من حجم الطالب الزائد عن السقف املقرر ،ومن هنا حدث استقرار نسبي يعاني
من الهشاشة ،ولكن ما دام أن التحرر من التهديد لألمن املعاشي قد مت ،فإن إنتاجية
القسم جيدة ،وهذا جزء من صناعة الوهم ،ألن القسم يصبح مجرد قسم مساند
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وليس قسماً لتخريج مؤهلني يف التخصص األساسي ،فإذا أضيف إلى ذلك اجلزء
من صناعة الوهم النصف الثاني حيث االستجابة للضغط على مستوى اجلامعة،
إنه االعتماد األكادميي ،هذا إلى جانب الدالئل اجلزئية على األزمة املتحولة بفعل
الزمن من جهة وبفعل التراكمية من جهة أخرى إلى ٍ
حتد  /تهديد لألمن املعاشي
على مستوى أعضاء الهيئة التدريسية ،ألن البطالة املنتشرة يف أوساط اخلريجني
قائمة منذ تاريخ أقدم من تاريخ التهديد للمستوى الدخلي ،واستمرار تراجع أهمية
قسم االقتصاد اإلسالمي يف سلم أولويات االلتحاق للخريجني من الثانوية العامة،
وما ترتب على ذلك من استمرار انخفاض أعداد امللتحقني ،وزيادة معدل التسربات
من جهة مقابلة أو أخرى.
على أن تشديد مجلس القسم يف بعض جلساته على أهمية وجود خطة لتطوير
القسم ،تقوم على السوق ،وإشارة البعض إلى ضرورة مواصلة ومتابعة اجلهود
السابقة يف التطوير ،ليس يف عمقه إال منواً واهماً ،بدالئل عدة منها ،االختالف يف
تشخيص العلة ،ومن ثم تعددية االستجابة التي ال ميكن ترجمتها على واقع القسم
ممث ً
ال يف اخلطة التدريسية ،فرأي ذهب إلى أن اندراج قسم االقتصاد احلالي حتت
مظلة كلية الشريعة ،كان سبباً يف ضعف الفرص الوظيفية ،أو على األقل ارتفاع
يف معدل البطالة يف أوساط اخلريجني ،ولهذا فإن أنصار ذلك الرأي وجد يف
االنتقال إلى كلية العلوم اإلدارية والسياحة يف وقتها ،ح ً
ال للمشكلة ،يف حني ذهب
فريق إلى أن رفع الكفاءة الداخلية للخطة الدراسية ،سيؤدي إلى حل املشكلة ،يف
حني اعتبر البعض أن احلديث عن التطوير عمل هامشي ،ألن التحرر من التهديد
لألمن املعاشي قد وجد يف زيادة أعداد امللتحقني بقسم احملاسبة ،ويف طور آخر
يف ظاهرة االنتساب ،مع جتميد جانب العرض من األعضاء املتعاونني بالتعاقدات
اخلارجية ،وبهذا حدث التوازن وعند نقطة حتقق االيراد اجلديد إذا صح التعبير
أو بدل التعليم ،ولهذا جاءت االستجابات يف تدني معدل األهمية النسبية لنشاط
التطوير للقسم.
وقد أبدى بعض من أعضاء القسم قلقهم وبشكل خاص حيال احتمالية انخفاض
النصاب التعليمي ،الذي هو بسبب اجتاه مستمر لالنخفاض يف عدد امللتحقني
بالبرنامج التعليمي ،والتقلبات التي يتعرض لها الطلب على ذلك البرنامج من جهة
التسربات التي حتدث يف أثناء عملية اإلنتاج ،ويغذي تلك الوضعية السيئة ،سياسة
ثبات جانب الطلب ،واملتجسد يف حتديد أعداد املقبولني لاللتحاق رغبة ودفعاً،
واألخطر من ذلك انتقال قسم احملاسبة وإعادة هيكلة خطته الدراسية والسيما
فيما يتعلق باملقررات املساندة من قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي ،فنظراً للتأثير
السلبي لتلك الوضعية على مستوى الدخل النقدي واحلقيقي إلى حد ما ،ظهرت
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املطالبات املؤكدة على إعادة النظر يف اخلطة الدراسية ،باعتبارها هي احملدد
الرئيسي يف منو الطلب ،ومن هنا اقترح أن تكون االستجابة خاضعة لسلطة
السوق ،باعتبار أن قوى السوق هي القادرة على إحداث التوازن وبشكل تلقائي،
ألنها متتلك قوى ذاتية ،كما كانت تدعي زيفا وتوهيما «مدرسة شيكاغو النقدية»،
وجاءت تعبيرات تلك االستجابات لتوصيف التحدي يف مشكلة التوظيف والعمل
على تعديل اخلطة مبا يلبي احتياجات سوق العمل ،ولكن غفل عن منطق السوق
سواء من حيث إجراء حتليل شامل جلميع القضايا وثيقة الصلة بالسوق التعليمي
من جهة ،وبسوق العمل من جهة أخرى ،مكتفني بترديد أنه ينبغي االلتزام بسياسات
اتصاالت سليمة تتجاوب مع التطورات الدولية واإلقليمية واحتياجات االقتصاد
احمللي ،وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مؤسسات تعليمية ومراكز بحثية يف بعض
اجلامعات التي تدرس سواء التخصص ذاته أو التخصص املنافس ،وهو ما يعني
أن نتائج تلك اللجنة التي كلفت أخيرا بتنفيذ سياسة اإلصالح ،لن تكون قادرة
على مواجهة التحدي ،حتى ولو لم يتم تطبيقها ،اعتماداً على ذلك املتغير «منطق
السوق» ،ولقد أدت تلك األوضاع القدمية واملتجددة بفعل الزمن عبر عامل النمو
الواهم ،إلى آثار سلبية على صعيد الكفاءة الداخلية واخلارجية ،وميكن ذكر بعضها
على سبيل التدليل:
ـ حتول العملية التعليمية إلى عبء ذهني مجرد ،ألن الواقع مغيب ،فال حظ أي
ال حصة زمنية للجانب التطبيقي يف كل املقررات الدراسية.

ـ االفتقار إلى املهارات الفنية على مستوى أدوات التحليل ،أو على مستوى
التقنيات املنهجية ،والتي يجب أن يكتسبها الدراس يف حتليل الظواهر املالية
واالقتصادية ،ومن ثم متكينه من ممارستها يف مواقع العمل واإلنتاج.
ـ عدم وجود برنامج يتم من خالله التنسيق مع العمالء من جهات التوظيف
للمتخرجني من القسم للتهيئة والتأهيل على ممارسة األعمال والعمليات يف
مواقع اإلنتاج واخلدمة.
ـ عدم وفاء اجلهاز اإلنتاجي وعدم مرونته لالستجابة لالحتياجات املستجدة
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ـ عدم التوافق بني نوعية العرض املتاح والطلب أي من جهة العمالء احملتملني
والفعليني ملخرجات القسم من كوادر بشرية ،ويعود ذلك يف جزء كبير منه إلى
أن القسم احلالي يدرس تخصصا عاما وطبقا لعملية تزاوج غير منسجمة بني
نسقني معرفيني االقتصاد اإلسالمي  /حقل االقتصاد الدهري يف حني أن جهات
التوظيف يف حاجة إلى تخصصات دقيقة.
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واملتطلبات املتغيرة ،سواء على مستوى املواد املعرفية التي انتجت يف جهات
وفعاليات أخرى يف مناطق احلقل ،أو على مستوى املواد املعرفية التي استجدت
يف ساحة الفكر االقتصادي الدهري.
ـ انخفاض املقدرة التنافسية للمتخرجني.
ـ عجز احلقل عن تقدمي نفسه كتخصص علمي يتمتع بقدرات وإمكانيات حتليلية
وصفية وتفسيرية وتوقعية (= تنبؤية).
ـ أن التحسن يف معدالت اإلنتاجية على املستوى الكلي للقسم ،ال يعني تقدماً
فعلياً ،وذلك أن هذا التحسن املوهوم أصاب نشاط التطوير بخسائر كبيرة،
وبداللة أن املؤشرات الكلية واجلزئية ال زالت تعاني من احلالة السلبية ومبعدل
متناقص ،ولقد أثبتت التجربة التاريخية أن استقرار الوضعية الكلية ممثل ًة يف
إنتاجية أعضاء الهيئة التدريسية ،ال يعني بالضرورة منواً حقيقياً يف الطلب على
برنامج تعليم التخصص يف االقتصاد اإلسالمي.
ـ زيادة حدة مشكلة الفاقد التعليمي ،حيث التسرب وطول متوسط مدة التخرج،
وتعد مشكلة الفاقد التعليمي من أخطر املشكالت التي تواجه ليس القسم بل
مؤسسات التعليم الدنيا والعليا ،وذلك ملا لها من آثار تنتج عبر سلسلة من
األسباب إلى نتيجة والنتيجة تكون سبباً لنتيجة أخرى وهكذا ،وصوالً إلى حتمل
مزيد من التكاليف ،التي متثل يف احلقيقة هدرا للمال العام ،ولهذا تسعى تلك
املؤسسات عبر سياسات عدة إلى مكافحة هذه املشكلة والتخفيف من حدتها.
ـ التقلبات التي تعاني منها اخلطة الدراسية سواء عبر مرحلتي النظر واإلعادة
السابقتني تاريخياً ،أو بحسب التصورات التي كلفت بالنظر واإلعادة يف اخلطة
أخيراً ،ومرجع هذه املعاناة عدم االستقرار املعريف للحقل يف تصورات أعضاء
مجلس قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي ،بداللة االختالف حول احملاور التي
تدور عليها صناعة اخلطة الدراسية ،ففي فترة التأسيس للقسم احلالي كانت
«النزعة الفقهية» ،يف حني أن الفترة الثانية من حياة القسم احلالي عرفت
بالنزعة التعددية ،حيث التمحور حول مقررات يف علوم اإلدارة بشقيها واحملاسبة
والتسويق ،ويف فترة النظر احلديثة والتي متخضت عن خطة جديدة ،مت اجلمع
بني احملورين يف شكل تلفيقي ،ومبنهج توافقي ،وهو ما يعني استدامة املعاناة.
ـ انتهاج القسم احلالي لسياسة التوجه الداخلي ،من حيث تقدمي املقررات
الدراسية املساندة للبرامج التعليمية والسيما املنافسة له ،قسم احملاسبة.
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ـ ضعف العالقات التشابكية املعرفية ،على مستوى اخلطة الدراسية ،وهو ما
يعرف يف أدبيات املناهج بعدم التماسك واالنسجام املنطقي بني سلسلة املقررات
الدراسية ،وال سيما املقررات من العلوم األخرى احملاسبة واإلدارة ،وهو ما يؤكد
على املؤكد من أن صناعة اخلطة املعدلة قامت على سياسة «الوهم البصري»
(الوهم النقدي) .وما ترتب عليها من حرمان التكوين العلمي من فرص للنمو
املعريف التخصصي ،ومن استنزاف اجلهود الدراسية للطالب دون مردود يذكر
على مستوى القيمة املضافة.
إن تلك اآلثار ويف بعضها أسباب تعبر عن معاناة قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي
من عدة أزمات جزئية ،تراكمت وتكتلت لتكون حتدياً ،ميكن توصيفه بتحدي تدني
القدرة التنافسية لبرنامج تعليمي إسالمي ،األمر الذي يعني ضعف القوة التنافسية
لهذا البرنامج على مستوى القطاع والصناعة التعليمية ،وهذا الوضع القائم مبثل
هذا التوصيف يف حاجة ملحة إلى دراسة علمية تستثمر جهودها يف خارج األطر
القدمية والتقليدية اخلطة  /االعتماد األكادميي حتى تأتي نتائجها أكثر كفاءة على
مستوى التطوير ،وأقوى فعالية يف رفع القدرات التنافسية لبرنامج تعليمي ميكن أن
يعيد العاملية الثانية لإلسالم.
 )2حتليل أوضاع إدارة التحدي:
تسعى الدراسة يف هذه اجلزئية إلى محاولة فهم تلك االستجابات املتعددة حيال
ذلك التحدي ،دون االلتزام بترتيب لكل طور من األطوار الثالث.
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يف طور السكوت ميكن الوصول من خالل ذلك التحليل البسيط إلى أن االستجابة
بالسكوت عن مواجهة التحدي ،جاءت من اعتبار هذا الطور بأن الطلب معطى
(كمتغير) خارجي ،ولهذا مت االعتماد على زيادة معدالت النمو يف الطلب على قسم
احملاسبة ،حيث املقررات املساندة التي تقدم من قبل قسم االقتصاد اإلسالمي
احلالي .وتعاني وجهة النظر هذه من عدم كفاءتها التوصيفية وضعف قدرتها
التفسيرية ،فالطلب على اخلدمات التعليمية لبرنامج التخصص ليس معطى
خارجياً ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى غفلت وجهة النظر السابقة عن أن االستقرار
الذي يشهده القسم بني جانبي الطلب والعرض ،مما يحقق األمن املعاشي  -أي
بدل التعليم  -يفسر يف جزء كبير منه إلى تعيني عدد من أعضاء القسم يف مناصب
أكادميية ،مما يعني حتملهم لعبء تدريسي أقل ،يحول إلى صالح العجز يف اجلهات
األخرى ،وأنه مبجرد عودة بعض من ذلك اجلزء سيعاني القسم من حالة اختاللية
تهدد األمن املعاشي ألعضاء القسم ،وهو ما يعني يف نهاية التحليل ضعف هذه
الوجهة من النظر توصيفاً وتفسيراً.
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أما طور النمو الواهم وإن كان يصدق عليه التحليل السابق بدءاً وانتهاء ،ألنه يقوم
على قناعة بأن الطلب متغير خارجي ،وأن ما يشهده القسم يف هذه املرحلة من زمنه
من حتسن يف معدالت إنتاجية أعضائه التدريسية ،قد يتعرض لتراجع شديد ،إما
بسبب عودة املنتهني من أعمال إدارية أكادميية ،وإما بسبب تعديل اخلطة الدراسية
لقسم احملاسبة ،ومع ذلك فإنه نظراً لوجود متغير «التحرك» نحو التحدي ،كان
والبد من شمولية فهم هذا الطور ،حيث يعتبر هذا املتغير عام ً
ال جوهرياً يؤدي
غيابه إلى عدم القدرة على حتليل وجهة نظر «طور النمو الواهم» .وبقراءة تفكيكية
لوجهة النظر هذه يتضح عدة أمور تعتبر من عوامل ضعف يف هذا «التحرك»
اجتاها ومساحة ومنطقاً ،وهي على املستويني التاليني:
أ -مستوى األساس النظري:
ـ إن التوجه نحو تعديل اخلطة الدراسية ال ميكن له أن يواجه ذلك التحدي املركب،
والدالئل التجريبية على ذلك :وجود مظاهر قصور وجوانب ضعف يف العلمية
التعليمية للتخصص ،فمنها ما هو مرتبط بنوعية وخلفية امللتحقني بهذا القسم من
خريجي الثانوية العامة ،ومنها ما هو مرتبط مبصادر تقدمي املعرفة االقتصادية
اإلسالمية ،ومنها ما هو مرتبط بنوعية املقررات ذاتها ،التي تخدم هذه املعرفة.
ـ ضعف البنيه املعرفية لتعليم تخصص «االقتصاد املؤصل» سواء من حيث حجمها،
أو من حيث عدم جتددها ،ومن الوقائع العملية املشكالت التي تواجه املصرفية
اإلسالمية واملنتجات املالية والصناعة املالية والهندسة املالية ونحو ذلك مما اتسعت
مساحته ،وإن تعددت فيها اآلراء ال يدرس يف املادتني ذات الصلة الرئيسية حيث
«النقود واملصارف اإلسالمية» ،ومن ثم فإن إجراء التعديل على اخلطة الدراسية
احلديث واملدول بشكل غير رسمي ،ال يفي بحل هذه اإلشكالية ،وألنها جزء من
التحدي املركب ،فإن سياسة التعديل غير كفؤة من جهة ولن تكون ذات فعالية من
جهة تالية.
ـ تركز ومتركز العملية التعليمية على املضامني املعرفية التي يطرحها الفكر
االقتصادي الدهري ،وحتى على مستوى ذلك الفكر فإن ذلك احملتوى املعريف غير
محدث ،فيوجد فجوة ما بني ما يقدم يف القسم إشباعا ملقرراته وبني ما يستجد من
معارف سواء لدى الفكر االقتصادي الدهري ،أو على مستوى االقتصاد اإلسالمي،
ومن األدلة التجريبية على ذلك :أثر العوملة على دور الدولة وعلى األسواق املالية
وعلى السياسات االقتصادية ،ومع ذلك فإن املعارف التي تقدم يف بعض املقررات
تعود تاريخيا ملا قبل العوملة.
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ـ العملية التدريسية داخل القسم عبر خطته تختزل يف اجلانب النظري ،وليس
هناك أي نزعة لالهتمام باجلانب التطبيقي سواء يف شكل دراسات تطبيقية على
واقع الذراع العملي لالقتصاد اإلسالمي((() ،حيث املؤسسات املالية مصرفية وغير
مصرفية ،أو يف شكل ارتباط باالقتصاد احمللي أو اقتصاديات العالم اإلسالمي.
ـ واألشد من ذلك ومن املشكالت اخلطيرة استمرارية حالة « االزدواج التعليمي «،
فمع أن من أهداف التأصيل اإلسالمي للعلوم القضاء على حالة االنفصام التعليمي،
حيث تعليم الفكر الدهري إلى جانب تعليم األخالط املعرفية من الفقه مرة ،ومن
متتال تتقدم فيه املعرفة
املعرفة االقتصادية اإلسالمية مرة أخرى ،بل ويف ترتيب
ٍ
االقتصادية الدهرية ( التقليدية بحسب وصف بعض أنصار احلقل) وبشكل منظم
على املعارف اإلسالمية التي تعاني من حالة التشتت وعدم التماسك املنطقي،
هذا إلى جانب غياب صحبة التحليل النقدي أو على األقل الوعي النقدي عند
تعليم املضامني املعرفية للفكر االقتصادي الدهري كما يعرض يف مقررات أصول
االقتصاد اإلسالمي ،ويف التحليل اجلزئي والكلي والتنمية االقتصادية ونحو ذلك،
فاملتلقي يتلقى تلك احملتويات املعرفية على أنها صحيحة وإن لم يعلن املعلم عن
ذلك ،لكونها املعرفة املوجودة من جهة ،أو املعرفة السائدة من حيث مساحة الشرح
والتفصيل والترجيع واالستشهاد ونحو ذلك من ممارسات وسلوكيات تضفي قيمة
عليها ،ثم يفاجأ املتلقي يف حجرة مجاورة عن نقد الفكر االقتصادي الدهري.

سيادة التوجه بالتعايش املجاور يف صياغة اخلطة الدراسية ،حيث مقررات الفكر
االقتصادي الدهري يف جهة ومقررات الفقه االقتصادي يف جهة مجاورة ،أو التعايش
يف دائرة اجلهة نفسها ،حيث مقررات اجلمع بني النسقني املعرفيني الدهري وإلى
حد ما النسق االقتصادي اإلسالمي (= النظام االقتصادي اإلسالمي ونظم أخرى)
وأشباه ذلك كثير.
ب  -مستوى األسس املنهجية:
كما أن سياسة التعديل تعاني من حالة اختاللية يف أساسها النظري ،فإنها تعاني من
خلل يف أسسها املنهجية والتي ميكن التعبير عن هذه احلالة االختاللية يف مجموعة
(( )1انظر ،اجلفري« ،تقومي ق�سم القت�ساد «� ،ص  ،9/ 6و �ص  .(1/13ال�سحيباين»،جتربة ق�سم القت�ساد « �ص .15/11
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ـ إن االستثمار الكمي يف اخلطة حيث حذف بعض املقررات والتوسع يف حصص
املقررات األخرى ،سيبقي التحدي قائماً إما يف كليته ،أو يف بعض مؤشراته اجلزئية
من مثل :كون اخلطة عامل طرد لاللتحاق بالقسم ،وهو ما يعني ضعفا مستمرا يف
معدالت النمو واإلنتاجية ،وهذا بخالف االستثمارات ذات النوعية اجليدة.
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من الصيغ االستفهامية ،التي ال جتد لها واقعا على خطة التطوير بافتراض وجودها
أصال ،وعلى النحو التالي:

ـ ما الصيغ املختلفة لتعليم حقل االقتصاد بفروعه يف اجلامعات السعودية واإلقليمية
التي وجب على اللجنة أن تستعرضها كما هي على أن جتري ورشة عصف ذهني
عليها أي ال حاجة إلى إعداد ورقة العمل  -أي العمل بأقل تكلفة ممكنة -؟.

هل متت االستفادة من جتارب األقسام املماثلة كما عرضت يف املؤمتر الثالث
لالقتصاد اإلسالمي ويف املؤمتر السابع يف إعادة البناء خلطة دراسية يتوقع أن
تكون بقدر األزمة أو املشكلة كما يعبر عنها يف القسم؟.

ـ ما هي األدوات املنهجية التي مت استخدمها أو االشتغال عليها يف تأسيس اخلطة
الدراسية اجلديدة ،من مثل «القياس املرجعي» «املقارنة املرجعية» «التواصل مبجتمع
األعمال واملال» وما مدى كفاءتها من جهة ومالءمتها من جهة مقابلة يف عملية البناء
لتعليم تخصص يقوم على الدين اإلسالمي ؟ ما هي األسس املنهجية للتطوير ،ما
هي الرؤية ؟ ما هي املعايير للحذف واإلدخال والتعديل؟
ـ ما هو أو ما هي االجتاهات الفكرية احلاكمة يف صناعة اخلطة الدراسية ؟
ـ ما هي االستراتيجية اجلديدة التي على أساسها ميكن إعادة هيكلة اخلطة
الدراسية؟.
والدراسة مع قناعتها بأن اخلطة الدراسية التي ترتكز على نشاطني :نشاط
احلذف ،ونشاط الدمج واإلضافة سواء على مستوى املقررات كعملية تعويضية ملا
مت حذفه ،أو على مستوى الوحدة الزمنية ،لن تكون العالج الناجع لتنمية الطلب
على البرنامج التعليمي ،ألن الدفع بالطلب يسبقه معرفة محددات الطلب ،وهذه
احملددات ال تختزل يف توفير فرص عمل فقط.
ج  -تفسير الدراسة ألوضاع إدارة التحدي:
وميكن للدراسة احلالية أن تخلص من ذلك التحليل إلى متغيرين رئيسني ،ميكن
لهما تفسير استدامة التحدي مبؤشراته املتصاعدة.
ـ متغير تصور املاهية للحقل:
جزء من تقلب أوضاع إدارة التحدي الذي واجه قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي،
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ومما يخشى منه يف هذه املرحلة التي متثل حقيقة منعطفا تاريخيا لنظرية التأصيل
اإلسالمي ،حيث تأسيس كلية مستقلة ،االنضمام إلى هذه الكلية بصحبة تلك
األخطاء يف التصور ويف الكيفية ويف اآلليات ،السيما وأن الوضع اجلديد يفرض
التزامات مختلفة البد للقسم من استيعابها وتوظيفها لصالح هذا املشروع التجديدي
احلضاري ،وهذا البعد الغائب هو ما ينبغي أن يكون دافعا ومنطلقا لتعليم إسالمي
لعاملية ثانية ،ودليل ذلك أن الفكر الدهري ومراكز القوة يف الغرب ،قد وعى أن العلوم
هي رأس احلربة يف الهجوم على كل ثقافة وحضارة سواء على مستوى الصناعات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،أو على مستوى املؤسسات أو على مستوى
( )13انظر اجلفري ،م� ،ص� ،ص  47وما بعدها.
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يرجع إلى عدم االستقرار لتصور ماهية احلقل ،وهو ما يجد تصديقه يف تعريف
احلقل ،فال زال احلقل إلى زمن اآلن ال يجد له تعريفاً دقيقاً ومحدداً ،فهناك
مجموعة من التعاريف التي ترى يف احلقل اجلديد كونه فقه املعامالت املالية،
وبعضها تختزل احلقل يف كونه محاكمة شرعية وأخالقية للبناء النظري والتطبيقي
كما يحكيها الفكر االقتصادي الدهري برحلته الطويلة ،وما ينتج من املوافقات
يندرج يف البناء النظري للحقل ،واملعارض من املعارف يرفض ،وهو ما يعني
اختزال احلقل يف كونه تعبيراً عن موقف ديني فقط ،وليس علماً مستق ً
ال بذاته،
ميكن له إنتاج نظرياته ومقوالته بذاته ،ال بكونه جماع جهود التركيب املستمدة
من معارف االقتصاد الدهري ،بعد عملية شفط «القيم السالبة» وإعادة حقنها
«بالقيم اإلسالمية» .وبعضها يأتي على العكس من النظر السابق ،حيث إدخال
املعارف والسيما على مستوى األدوات التحليلية على النماذج االقتصادية كما هي
يف الفكر االقتصادي الدهري ،واالشتغال بالتحليل بناء على تلك املدخالت من
أدوات ومفاهيم ،وقد انعكس هذا الواقع على واقع اخلطة الدراسية سواء لقسم
االقتصاد اإلسالمي احلالي يف جامعة أم القرى ،أو يف جامعة األمام محمد بن
سعود اإلسالمية((() قبل التحول إلى كلية مستقلة وجاء هذا االنعكاس بتلك احلاالت
االختاللية ،فإذا كان املجتمعون لصناعة خطة دراسية ال يعرفون ما يدرس ،البد
وأن تعاني اخلطة من االزدواجية والثنائية ،ومن السير وفق مبدأ «التعايش» إما
بالتجاور يف نفس اجلهة ،أو عبر جهات متعددة ،وهو ما ينعكس أيضاً على البنية
املعرفية للخطة الدراسية ،وعلى أهداف القسم من حيث كونه تأهي ً
ال للمتخصصني
يف ماذا ؟ ،وعلى ذلك يتأكد املؤكد من أن قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي ال يدرس
تخصصا أكادمييا ،بقدر ما يدرس مجموعة من األخالط املعرفية التي يتم متثيلها
عبر مقررات دراسية تشكل يف النهاية خطة لتعليم ما ميكن أن يقال عنه «االقتصاد
اإلسالمي».
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القوانني (التشريعات) ،وعلى مستوى سيكولوجيا الشعوب ،ولهذا أيضا عندما
واجهت املركزية الغربية ضربات عدة من داخل مشروعها التحديثي ،أو عبر رئتها
االقتصادية املالية حيث الكارثة املالية للرأسمالية الربوية ،وواجهت حتدي البقاء،
فوجدت يف االنفتاح على املنظورات الثقافية واحلضارية ما ميكن أن يقوي جبهة
احملاربة يف وجه ذلك التحدي ،فنظرت إلى االقتصاد اإلسالمي ببعده األخالقي
 /القيمي املعياري وإلى ذراعه العسكري حيث التمويل الالربوي ،لالستثمار فيه
ثم احتوائه حتويرا وتزييفا ،إلعادة تصديره مرة أخرى بنفس البصمة الرأسمالية
غير املتوحشة كما يحلو ترديده للتخفيف من حمالت الهجوم على الفلسفة والنظام
الرأسمالي لإلبقاء على املركزية واخلبرة الغربية ثقافة وعلوما عاملية بعوملتها((().
وبهذه الرؤية لظاهرة حقل تعليمي يرتكز يف أسسه وبنيته التحتية على رسالة كتب
لها يف قدر اهلل تعالى أن تكون هي املهيمنة على األديان كلها ،متتاز عن الرؤى
السابقة التي تدعو أو تستجيب ملطالب أو لضغوط خارجية  /داخلية من مثل
«االعتماد األكادميي» ونحو ذلك ،وهذا التمايز مصدره شمولية الرؤية من جهة
وواقعيتها من جهة قراءة حتليلية رباعية ،فالرؤى السابقة مرة تختزل التحدي يف
التوصيف الوظيفي ومرة جتسده يف التوظيف ،ومرة تخضعه ملطلب هيئة االعتماد
األكادميي ،واملنهجية العلمية حتكي لنا أنه بقدر ضيق زاوية املشاهدة ،تأتي نتائج
الدراسة يف مستوى أدنى دقة وحتديدا «إستقامة» (موضوعية).
ـ متغير التأسيس املنهجي:
إن تلك االستجابات تقصر قوة أو حجماً أو كثافة عن قوة التحدي ،بدليل أن وضع
األزمة قائم ،وأن مؤشرات الفشل الزالت تسجل منواً إيجابياً ،ودون شك أن نظرية
«التحدي  /االستجابة» التي تتناول تفسير موت احلضارات ،ميكن تنزيلها على
وحدة حتليلية أصغر هي قسم يدرس تخصص االقتصاد اإلسالمي ،وعلى حالة
هذا احلقل التعليمي ،فبمقدار قوة مواجهة التحدي تعود القوة للحقل والقسم،
ولكن لن يتحقق ذلك يف ظل غياب اإلطار النظري أو النظرية  /املدخل  /املقاربة
املنهجية التي من خاللها يتم تناول ذلك التحدي ،أو األزمة يف وعي مجلس القسم
احلالي ،فكل احملاوالت السابقة يف التصحيح  /التعديل ال تقوم على بنية نظرية وال
تؤسس على أسس منهجية ،مما يعني غلبة النزعة اآلراتية واملشاهدات االنطباعية،
وقوة الذاتية ،وكلها أمور إذا وجدت يف النشاط أو العمل ،أحالته إلى املزاجية،
وأرخت أطواله للمحسوبية ،وأدنت مستواه إلى السطحية ،ووقعت اخلطة الدراسية
( )14للمقاربة التحليلية انظر :فوؤاد « ماذا بقي من كارل مارك�ص يف الفكر القت�سادي املعا�سر؟» جملة العلوم الجتماعية جامعة الكويت ،مج  ،30ع
(00( ،3م ).
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وهكذا يتضح أنه ملا كان الوصف التحليلي للتحدي ناقصاً لطرحه جزءاً من املتغيرات
التي تتمتع بقدرة تفسيرية للظاهرة التي يعاني منها برنامج تعليم احلقل ،جاءت تلك
االستجابات انعكاساً لذلك التوصيف ،دون أن يكون لها تأثير على كلية التحدي.
 ) 3التطورات ـ فرص  /تهديدات:
وبعد أن استعرضت الورقة احلالية للتحدي الذي واجه وال زال يواجه قسم االقتصاد
اإلسالمي احلالي ،والكيفية التي حاول القسم من خالل مجلسه أو من خالل تلقيه
ملبادرات فردية من بعض أعضاء املجلس ،أن يعمل على مجابهة التحدي ،وكيف أن
التحدي يف كل طور من تلك األطوار كان يزداد قوة عبر تراكم مظاهر جزئية يعبر
كل مظهر منها على أزمة ،يف الوقت الذي متر فيه البيئة احمليطة بالقسم احلالي
ببعض التطورات التي متثل حقيقة فرصاً كان ميكن االستثمار فيها ،على األقل
للتخفيف من حدة التحدي ،كما أن بعضها ميثل تهديداً يضاف إلى التحدي قوة
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ضحية االختيارات الذاتية العشوائية .ولهذا فإن األعمال العلمية التي يصدق عليها
الوصف يف احلقيقة ال تتحصل على ذلك إال عبر التسليم بنظرية أو إطار نظري
أو من خالل مدخل يتقارب مع موضوع الدراسة ،ومن الدالئل التجريبية على أن
ذلك التطوير إذا صدق عليه ذلك الوصف استجابة لتصورات لدنية ضيقة وواسعة،
وترتكز على وقائع تفتقد الدقة العلمية ،وتدعي الواقعية وهي ال متلك معطيات
من ذلك الواقع ،فهي تريد أن تتجه نحو سوق العمل ،وتارة ترغب يف احملافظة
على القائم من املقررات التي تتنازعها أهميات علمية ال عملية ومن ذلك مثال،
البقاء على مقرر «اقتصاد زراعي» باعتبار ترديد ما جاء يف املقدمات التدريسية
ملبادي علم االقتصاد الزراعي ،الذي هو تخصص مستقل يف كليات العلوم كجامعة
امللك سعود مثال ،وهو ما ال ينازع عليه .مثال آخر نزاع على زيادة عدد الوحدات
الدراسية ملادة «الشركات» ،دون تقدمي دليل على هذه الزيادة من حيث احلاجة
العلمية ،بل واألهم هي كيف ميكن ملء هذه الوحدة اإلضافية ،والقضية املنهجية
التي تعارض بها تلك العملية التصحيحية ،ما هي الرؤية ؟ ما هي املعايير للحذف
واإلدخال والتعديل ؟ ال جتد شئياً من هذا يف تلك العملية التصحيحية ،بينما
اعتراض الدراسة السابق يؤسس نظرياً على مبدأ «القيمة املضافة» حيث تطرح يف
كل تعديل إما باحلذف وإما بالدمج بني املقررات وإما بالزيادة يف الوحدات الزمنية،
ال االعتماد على ما تقول به املقدمات التدريسية وال إلى اإلحالة إلى االنطباعات
الذاتية .أن معيار القيمة املضافة تأسيس يقصي الذاتية ويحل املوضوعية ،ومعيار
يؤسس ملنهجية التطوير ،ويجنبها العشوائية ،ولن نتحدث عنه كثيراً ،ألن ليس هذا
مجاله.
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إلى قوته .وستسعى الدراسة احلالية إلى اإلشارة إلى بعض التطورات ويف عجالة،
وبخاصة املستجدات التي برزت مؤخراً على الصعيد الدولي ،والتي أصبحت تؤكد
على أهمية تعزيز جهود اإلصالح وليس التطوير ،وتبرر عودة االهتمام بفكرة
«العاملية الثانية للرسالة احملمدية» عبر محرك هام جداً أال وهو «مشروع االقتصاد
اإلسالمي» ،واملترجم يف شعار املشروع احلالي «تعليم إسالمي لعاملية ثانية».
ـ ولعل من أهم هذه املستجدات الداخلية املوافقة امللكية املباركة لتأسيس كلية
باسم متميز يظهر متايزاً ثقافياً وحضارياً ،أال وهو « كلية االقتصاد والعلوم املالية
اإلسالمية» ،فتأسيس كلية متخصصة يف احلقل نفسه ويف حقل العلوم املالية،
يعني أن درجة التحدي قد ارتفعت ،وأن تعليم احلقل كما هو قائم يف برنامج تعليم
االقتصاد اإلسالمي قد دخلت مرحلة جديدة ،وأن هذه نقطة حتول جديدة ملزيد
من الفعل والقوة بالفعل إلجراء تغيير حقيقي يشاهد أثره على أرض تعليم احلقل
يف الكلية اجلديدة ،وذلك ألنه قد مضى زمن القول مرة باملطالبة بالتطوير ،وأحياناً
الدعوة إلى االستجابة إلى ضغوط البيئة احمليطة بالقسم (= اجلودة واالعتماد
األكادميي  +متطلبات سوق العمل .)...+
ـ ومن املتغيرات املستجدة الداخلية زيادة حجم القبول باجلامعات عموماً ومنها
جامعة أم القرى ،مع تزايد الطلب على التعليم اجلامعي ليس يف شقه االجتماعي
كما كان يردد سابقاً ،فالدافع اقتصادي بحت ،وهو ما يعني يف دالالته املغيبة
لفترة تاريخية مستوى الدخول التي يحققها القطاع ذو العالقة بالبرنامج التعليمي،
فكون التخصص يوفر فرص عمل لم يعد احملدد الرئيسي ،بل االرتباط بني دخول
القطاعات االقتصادية التي ترفدها البرامج التعليمية بالكوادر البشرية .ومما
جتدر اإلشارة إليه هنا أن نتائج الدراسات العلمية فيما يتعلق بالطلب على التعليم
اجلامعي تؤكد على أن الطلب على برامج كليات االقتصاد واإلدارة والعلوم املالية
سيتحرك إلى مستوى أعلى ،وسيميل هيكل الطلب نحو هذه البرامج بالذات،
وذلك إلعادة هيكل اقتصاديات دول اخلليج العربي ،والذي مييل نحو النشاط
اخلدمي وعلى قمته «اخلدمات املالية» ،و املصرفية منها .وتأتي «اخلدمات املالية
اإلسالمية» لتمثل األهمية النسبية يف هذا القطاع اخلدمي ،وهو ما دفع بأقسام
برامج تعليم االقتصاد الدهري (= الوضعي  /التقليدي) إلى اقتناص تلك الفرص
عبر تطوير أقسامها التي كانت تعاني من حتدي االنكماش ،بإيجاد مسارات تعليمية
يف تخصص «املصارف اإلسالمية» ولنلحظ هنا كيف أن تلك األقسام قد سبقت إلى
االستثمار يف تلك املناطق بسبب القناعات االقتصادية التي فرضها الواقع فقط،
وهو ما ميثل كما سبق بيانه حتدياً يف مشهد التنافس بني تلك األقسام وجامعاتها
وبني قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي يف جامعة أم القرى وإذا كانت تلك الفرص
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متثل استثماراً مجزياً ،فإنها قد حتولت عبر استثمار األقسام املتخصصة يف تعليم
الفكر االقتصادي الدهري (الوضعي ثم التقليدي بحسب اإلطالق األحدث من
قبل أنصار احلقل) إلى تهديد ،ألنها قامت بفتح مسارات يف التمويل الالربوي
(اإلسالمي) ويف املصارف اإلسالمية ،ولكون هذه املسارات تدرس عبر جامعات
لها عراقتها ال التاريخية بل العلمية التي كونتها عبر وسائل اإلعالم ،فطبعت صورة
ذهنية عن مؤسسة تعليمية عالية الكفاءة ،وهو ما يعني يف فن التسويق استغالل
تلك األقسام لهذه الشهرة والصورة الذهنية لدى عمالئها طالباً ومجتمع أعمال
وأجهزة حكومية ،لتأسيس خطوط إنتاج تلبي حاجة سوق العمل والسيما يف قطاعه
املالي واملصريف ،وعلى الرغم من ذلك السبق لم تقدم اللجان التي عهد إليها مجلس
القسم بالتطوير للخطة الدراسية لقسم االقتصاد اإلسالمي احلالي إلى استعراض
تلك التجارب سواء يف جامعة امللك عبدالعزيز أو جامعة امللك سعود وغيرهما،
وهو مما يؤكد على فقد تلك اللجان للمنهجية العلمية يف التطوير ،ومنها « املقارنة
املرجعية» والتي متثل اداة هامة يف تصميم برنامج تعليمي تنافسي ،يرتكز على
أساس «امليزة التنافسية « ومن ثم بناء «القدرات التنافسية» للبرنامج.

ـ ومن الفرص االستثمارية أن حقل االقتصاد االسالمي وإن اختزله الفكر االقتصادي
الدهري بالغرب وقبول أنصار احلقل بهذا االختزال يف «التمويل الالربوي» قد أخذ
يتزايد يف معدالت انتشاره جغرافياً (= زيادة عدد مؤسساته ) ومنوه معرفياً (=
عقد ندوات  +نقاشات  +دراسات  +مقاالت )..وأخذت مبادئ ومفاهيم التمويل
الالربوي يف التداول يف املجال العاملي ،حيث حرمة الربا والغرر والقمار ،والغرم
بالغنم واملشاركة واملضاربة ،وبدأت بعض اجلامعات يف ديار الدعوة الغرب يف
فتح تخصص باسم «التمويل الالربوي» ،بل إن هناك جامعات يف بعض البلدان
اإلسالمية (ماليزيا مث ً
ال) بلغ فيها التخصص من األهمية ،إلى حد فتح كليات
متخصصة يف «االقتصاد اإلسالمي» مع معاناته بتراجع ترتيبه يف سلم االهميات
البحثية والتعليمية يف معظم اجلامعات العربية وهذا بال شك سيسهم يف منو
الطلب على مخرجات أقسام تدريس احلقل ،من الكوادر البشرية املؤهلة ،أو تقدمي
203

مشروع التحول لدعم تنافسية برنامج تعليمي إسالمي
والنفاذ إلى األسواق المحلية والخارجية مستوى اإلطار الكلي

ـ وإلى جانب ذلك فإن حجم التحديات من جهة ونوعية التحديات من جهة أخرى
التي تواجهها أسواق العمل ومؤسسات القطاع األهلي ،يعد فرص استثمارية ،ال
سيما وأن تلك املؤسسات قد أدركت أهمية «رأس املال املعريف  /الفكري» يف تعزيز
القوة التنافسية لها ،وهو ما يعني أن البرنامج التعليمي يستطيع من خالل حتويل
تلك التحديات إلى معارف ميكن أن تدرس ،وتكون مكوناً من مكونات التأهيل
للطالب ،وبالتالي متتعه مبيزة تنافسية من حيث تلبية أو اإليفاء باحتياجات احلصة
الكبرى من الطلب على القوى العاملة الوطنية.
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االستشارات ،أو القيام بدورات تدريبية ،أو املساهمة يف الصناعة املالية الالربوية،
فزيادة عدد العمالء من أفراد واملؤسسات التمويلية ،يعني النهوض بالقطاع املالي
اإلسالمي مبختلف أنشطته وتنوعها ،وهو ما يعني زيادة يف الطلب ،وهو املؤسس
جلدوى قيام تلك اجلامعات الدولية يف ديار الدعوة الغرب وديار اإلسالم بإنشاء
برامج تعليمية مستقلة أو متفرعة داخل كليات االقتصاد وإدارة األعمال ،وهو ما
يعني من جهة مقابلة شدة التنافس بني تلك البرامج للسيطرة على سوق العمل،
إما بدافع تقوية املركزية الغربية كمصدر للعلوم والقوى املؤهلة ،وإما بدافع جتديد
املشروع احلضاري اإلسالمي ،أي حتقيق العاملية الثانية للرسالة احملمدية ،وهو ما
يحيل الفرصة إلى تهديد ،وهو ما يتطلب معه الوعي بشعار «تعليم إسالمي لعاملية
ثانية» ،ليكون دافعاً ومؤسساً ملشروع تعليمي يرتكز على «امليزة التنافسية».
وهكذا إذا أمكن قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي استثمار الفرص املتاحة وحسن
استغاللها ،ومواجهة التهديدات خلفض درجة تأثيراتها السلبية ،إما باحتوائها،
وإما بتفكيكها إلى جزئيات غير مؤثرة ،فإنه يرجى زيادة القدرات التنافسية للقسم،
والذي يعد مشروع الدراسة املقترح جزءاً رئيسياً يف عملية النهوض ال بالقسم ،بل
ملشروع التجديد احلضاري اإلسالمي ،أي لعاملية ثانية مبشيئة اهلل تعالى.
ثانيا :التعريف مبشروع التحول:
 )1تعريف املشروع:
ميكن تعريف املشروع بعبارة بأنه «مجموعة من التحوالت التي يتم تنفيذها على
مستوى اإلطار الكلي لتشكل تصميماً تنافسياً لبرنامج تعليمي إسالمي»
 )2هدف املشروع:
ملشروع «التحول» هدف استراتيجي يتمثل يف :تنمية القدرات التنافسية حلقل علمي
إسالمي يدرس يف برنامج تعليمي.
ٌ
أهداف فرعية ،وهي:
ويشتق من هذا الهدف االستراتيجي للمشروع
أ -إنشاء إطار لبرنامج تعليمي إسالمي ،يقوم على مبدأ «امليزة التنافسية».
ب  -االستثمار يف املسارات التعليمية ذات القيمة املضافة.
ج  -النفاذ إلى األسواق احمللية واالقليمية والدولية.
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د -استدامة القدرة التنافسية لقسم يدرس برنامجاً تعليمياً حلقل االقتصاد
اإلسالمي وتطبيقاته ،وزيادتها علي املستويني اإلقليمي والدولي.
هـ  -تعظيم القيمة للبرنامج التعليمي يف حقل االقتصاد اإلسالمي ،جلذب أكبر
عدد من العمالء (= طالب  +أجهزة التوظيف يف القطاعني العام واألهلي  +العمالء
االقليمني والدوليني ) ،وأثر ذلك يف اتساع قاعدة املؤهلني يف التخصص وانتشارهم
على أكبر قطر من اخلارطة اجلغرافية.
و -صيانة وحماية احملور االستراتيجي يف البرنامج التعليمي ،حيث التأصيل
اإلسالمي ،مما يقتضي صيانة املوارد املعرفية يف التخصص ،والعمل على تنميتها
وزيادة معدالت النمو املعريف املؤصل يف مناطق املوارد املعرفية الوافدة.
ز  -جتنيب حقل االقتصاد اإلسالمي كبرنامج تعليمي حالة الركود.
 )3األساس االستراتيجي ملشروع التحول:
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إذا كان حقل االقتصاد اإلسالمي قد عانى من تشوهات خلقية يف بداية ميالده ويف
أثناء تكونه ،ويف حالة انتعاشه العرضية ،مع اختالف أسباب ذلك ،ففي بداية ميالده
اجته نحو تصور فقه املعامالت املالية ،باعتبار أنه املاهية التي حتقق التأصيل
اإلسالمي حلقل االقتصاد ،ويف أثناء تكونه كان مصدر التشوه التوصيف الوظيفي،
حيث التوجه نحو الدمج مبقررات تنتمي إلى علوم أخرى ( = احملاسبة  +اإلدارة
العامة  +إدارة األعمال ) ،فأصابت اخلطة بعدم التماسك واالنسجام املنطقي ،أما
حالة االنتعاش حيث سلب مكون رئيسي ،وقطع ذراع من أذرعته التطبيقية ،ليكون
علماً مستق ً
ال يدرس يف برنامج تعليمي باسم «التمويل اإلسالمي» وهو ما يروج يف
ديار الدعوة الغرب وتقبل بالترحاب يف الداخل اإلسالمي وبهذا مت احتواء علم
االقتصاد اإلسالمي ،وارتكس ليكون احلقل الذي يعبر عن اإلسالم دينا وحضارة،
هو «التمويل اإلسالمي» ،وهو ما يكرس من املقولة الواهمة «حيادية العلم» فال
«جنسية للعلم» أي ال وجود لعلم االقتصاد اإلسالمي ،وهو ما يعني من جهة مقابلة
اختزال تصور التأصيل اإلسالمي للحقل االقتصادي يف بعد أو مجال واحد ووحيد،
إال وهو «صيغ وأساليب وأدوات التمويل» ،أي فقه املعامالت املالية ،وبناء على ذلك
التحليل متت صياغة األساس االستراتيجي للمشروع ،والذي ميكن تلخيصه يف:
إعادة سيادة علم االقتصاد اإلسالمي على سائر مناطقه  /فروعه ،التي ستأسس
ملسارات تخصصية تتصف بالعمق العلمي واملنهجي ،ولتحدث منواً معرفياً متماسكاً
ومنسجماً .وحتريره من وضع «املنطقة املشتركة» أي كعلم يبنى بني أنساق معرفية
متعددة ،وتكون من أمشاج معرفية مخلطة ،ليحقق بذلك استقالليته ،ومن الكل يعود
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البرنامج التعليمي ممث ً
ال يف القسم األكادميي ملهمته الرئيسية حيث تكوين كوادر
علمية تتمتع بالكفاءة املعرفية النظرية والعملية يف تخصص االقتصاد اإلسالمي.
 )٤فلسفة مشروع التحول:
يتطلع مشروع التحول إلى تعزيز القدرة التنافسية لبرنامج تعليمي إسالمي،
والتوجه إلى أسواق العمل اإلقليمية والدولية ،عبر فلسفة املسارات التعليمية ذات
القيمة املضافة ،ومبدأ التكاملية والتعاضدية بني اخلطط الدراسية لتلك املسارات
التعليمية ،وبني النظرية والتطبيق العملي على مستوى املقررات الدراسية داخل
تلك اخلطط ،وكذلك التنوع املرن يف التخصصات الفرعية ،الذي يتيح ويحقق حرية
االختيار بالنسبة للطالب ،وهي قيمة قد تكون مغيبة يف جامعاتنا ،مما يفقد تلك
اجلامعات وظيفة اجتماعية وثقافية ،ويدني من مستوى أدائها الكلي ،ولتدويل قيم
اإلسالم العاملية لتشكل نظاماً اقتصادياً عادالً ،تعلو فيه قيمة كرامة اإلنسان وقيمة
العدل ،وكما يبرهن على ذلك مستوى البناء التحليلي النظري حلقل االقتصاد
اإلسالمي من حيث إنسانيته وفق تصور املذهبية اإلسالمية ،وهو بهذا البناء يتمايز
عن األبنية النظرية الدهرية التي حتط من كرامة اإلنسان ،فال تراه إال «حيواناً
يسعى إلشباع غرائزه البهيمية» أو ما يطلق عليه يف النموذج السميثي «اإلنسان
االقتصادي» ،وعلى مستوى قيمة العدل يف معاشه وتعامالته فال ظلم كالتعاطي
بالربا ،وال أكل ملال الناس بالباطل ،ويف معاش املجتمع حيث العدل الذي يجمع بني
النمو «الغنى» واستحقاق توزيع الدخل لتوفير حد الكفاية ملن عجزوا عن ذلك من
أفراده وشرائحه االجتماعية .إن حقل االقتصاد اإلسالمي بارتكازه على عقيدة
التوحيد الصحيحة حيث أهل السنة واجلماعة ،فإنه يتعامل مع «اإلنسان املتخلق
بأخالق اإلسالم».
 )٥آليات التحول يف املشروع:
من أجل تلبية تلك األهداف ،وتنفيذ هذه االستراتيجية ،فقد مت حتديد اآلليتني
التاليتني:
أ) آلية التحول االسمي:
ـ املقدمة األولى :الدور
ونقصد بهذا التحول ما يتعلق باسم القسم ،فاسم القسم كان «االقتصاد اإلسالمي»
ويف ظل اسم جديد لكلية جديدة ،هي «كلية االقتصاد والعلوم املالية اإلسالمية»
ال حاجة إلى ذلك االسم القدمي ،ألنه سيكون تكراراً ممجوجاً منطقياً ،فاجلزء
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يندرج حتت الكلي ،والكلي هنا كلية» العلوم االقتصادية ...اإلسالمية» ،ومن جهة
أخرى فإن بقاء االسم وإن كان هذا غير متصور عند الكل بتركيبته اللغوية مضاف
ومضاف إليه إلى جانب أسماء ألقسام أخرى ال تأخذ بتلك التركيبة اللغوية ،سيضع
الكلية يف إحراج شديد ،مما قد يكون له األثر السلبي على التصور اخلارجي لهكذا
كلية ،وعليه فإن اسم القسم يف تصور الكلية اجلديد سيكون «قسم االقتصاد» ،هذه
مقدمة أولى.
واملقدمة الثانية :السيادة
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هي إعادة السيادة لعلم االقتصاد اإلسالمي على فروعه والسيما التطبيقية منها،
واملتجسدة يف املؤسسات التمويلية مصرفية كانت أو مالية .وهذه املقدمة مهمة
وهامة جداً السيما ويف ظل قيام الفكر االقتصادي الغربي الدهري بخلق حالة
انشقاق بني حقل االقتصاد اإلسالمي وبعض فروعه ،وتقبل معظم املشتغلني يف
حقل االقتصاد اإلسالمي لهذه الوضعية املتمردة ،وإن كان البعض من املعظم يشتغل
بذلك على أساس تكتيكي حيث القبول بكل أداة ميكن لها أن تسهم يف اختراق
جغرافية الغرب مبا حتتويه من تضاريس ومناخ علماني شمولي ،ولكن جدوى
االختراق تؤسس على املنافع والتكاليف سواء على املستوى القصير واملتوسط أو
على املستوى األجل الطويل ،والتي تخلص يف نهاية التحليل الطويل األجل إلى عدم
كفاءة وحجم االستثمار يف ذلك الفرع باستقالليته كما يريدها الغرب فكراً وسياسة،
وذلك ألن كفاءة االستثمار وزيادة النمو املعريف واملنهجي ،تتوقف على كفاءة إدارة
السياسة االستثمارية ،واالقتصار على بعض مناطق حقل االقتصاد اإلسالمي من
جهة ،ونوعية االستثمار من جهة ثانية حيث سياسة اإلحالل للمنتجات املالية الوافدة
من الفكر املالي الربوي بسياسة إعادة الهيكلة للمنتج املالي عبر ما يعتقد أنه إقصاء
للربا دون نظر إلى البعد املؤسسي للمعامالت يف علم الفقه حيث احملظورات
والنواهي ألدوات دائماً ما تكون مخفية يف تكوين املنتج املالي من الغرر والتدليس
وما أسميناه «بالفجوة التعاكسية» ،ومن اجلهتني يثبت عدم كفاءة إدارة االستثمار يف
حقل االقتصاد اإلسالمي ،األمر الذي ينتج عددا من الفجوات االختاللية املتعلقة
بتخصيص استثمار اجلهود البحثية وتعبئة املوارد التمويلية للفعاليات العلمية ،أو
املتعلقة بزيادة اإلنتاجية يف البناء التحليلي النظري للحقل وغير ذلك من حاالت
اختاللية .وإن كان قد يعترض على ذلك التحليل البسيط بأن تركيز االهتمام
«بالتمويل الالربوي» ليس تكريسا حلالة االنفصال ،وإمنا هو استجابة للزيادة
احلالية واملتوقعة يف الطلب على منتجات هذا الفرع من أفرع احلقل مبقاربة
لنظرية املعجل وتوافر التمويل من قبل املؤسسات التمويلية ،وهنا يكمن التهديد،
ألنه يف ظل عوملة لليبرالية منفلتة من أي تنظيم يقيد الفعل الذاتي لقوى السوق،
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أو لليبرالية جتعل للدولة وضعا تصحيحيا عندما يختل االستقرار ،نقول يف ظل
تلك العوملة ينبغي االندماج بالسوق الدولية يف إطار االقتصاد الرأسمالي يف أي من
صورتيه املتقابلتني ،وحيث إن الهيمنة لتلك العوملة املسيسة لتشكيل قيم كونية ،فإن
قيم التمويل الالربوي ستحال إلى قيم للصورة اجلديدة للرأسمالية الربوية ،وهكذا
يكشف عن أن البعد السياسي املغيب يف حركة االعتراف املكرس حلالة االنفصال
برامج التمويل اإلسالمي يف اجلامعات ستؤدي إلى خسائر كبيرة على مستوى
احلقل ،ومن ثم على مستوى مشروع التجديد احلضاري اإلسالمي ،ويؤكد ذلك أن
الدعوة إلى دراسة ومناقشة وتعليم «التمويل اإلسالمي» يف الساحة الغربية تنطلق
أساساً من مصالح االقتصاد السياسي للدول الرأسمالية ممثلة يف دول االحتاد
األوربي أو يف الواليات املتحدة األمريكية ،ولهذا فإنها غير معنية بنتائج هذا التركيز
واالهتمام يف بعده العلمي كما يظهر ،على األقل يف زيادة معدل التراكم املعريف،
وزيادة معدل النمو العلمي لهذا الفرع ،بقدر ما يعنيها تلبية احتياجاتها من السيطرة
والهيمنة ،وتؤكد الدراسة على أن سيادة احلقل على أفرعه ضرورة عملية وعلمية،
أما من الناحية العملية فإن استقاللية التمويل الالربوي على مستوى البرامج
التعليمية يضعف من برنامج ينفرد بتدريس االقتصاد اإلسالمي كتخصص مستقل،
أما من الناحية العلمية فإن التمويل اإلسالمي كما يطلق عليه ببرنامج مستقل يدني
من كفاءته الداخلية من حيث أنه يف األصل بناء على األصل الذي يؤطر التحليل
النظري للظواهر االقتصادية واملالية ،واألصل هو االقتصاد اإلسالمي ،وال يصح
بناء إال على أصله وأسسه التي تبرز الدور املتمايز لالقتصاد اإلسالمي يف مرتكزات
العلم حيث التصورات املذهبية واملفاهيم والتعريفات واالستدالالت العلمية.
وبناء على تلك املقدمتني تكون النتيجة إطالق اسم «قسم االقتصاد والعلوم
املصرفية» ،وألولئك الذين يعانون من قلق املصطلحات ،وال يرتضون جديدها ،إال
باشتهارها ،نقول إن جامعات عربية وإسالمية يف كليات االقتصاد وإدارة األعمال
تطلق على أحد أقسامها هذا االسم.
ب) آلية التحول اإلنتاجي:
 -1املضمون
وتعني هذه اآللية بطرح فكرة إيجاد خطوط إنتاج مسارات تعليمية متعددة تتجذر
من اجلذع املشترك للبرنامج التعليمي لتدريس حقل االقتصاد اإلسالمي ،وهكذا
يكون املشروع ملتزماً بتحقيق أهدافه ،ومتمسكاً بفلسفته ،وتنفيذ استراتيجيته ( =
السيادة  +التحرير).
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 -2طريقة العمل لبناء خطوط إنتاجية
أـ طريقة اجلمع بني النشاطني:
يتسم حقل االقتصاد اإلسالمي كغيره من حقول االقتصادية الدهرية ،بطبيعة
مزدوجة ،حيث اجلانب النظري الذي يدرس يف البرنامج ،واملجال التطبيقي
حيث مؤسساته التمويلية لنالحظ إعادة بسط السيادة للحقل على فروعه التي
يراد لها حتت دواعي مريبة أن تستقل وتستظهر على احلقل ،فيختفي مشهده
عن األنظار ،وإذا بقي له من دور ميثله فكونه اخللفية ملشهد «التمويل الالربوي»
ــومن هنا فإن «قسم االقتصاد والعلوم املصرفية» ويف تكونه ،سيجمع بني النشاط
النظري والنشاط التطبيقي ،وبهذا اجلمع سيكسب البرنامج التعليمي لهذا احلقل
استقالليته ،فال يكون مجرد أمشاج مختلطة ،توهم الناظر لسطحها على تشكل
ميكن التوظيف عليه.
ب  -طريقة العمل بالقيمة املضافة :يف تشكيل املقررات التي ستستورد كمنتجات
وسيطة من حقول علمية مختلفة،كحقل احملاسبة وحقل اإلدارة العامة وحقل إدارة
األعمال وحقل التسويق ،لتكون هي منتجات وسيطة أساسية يف إنتاج املادة النهائية
القابلة للتداول ،حيث شهادة التخصص يف احلقل ومساره الفرعي.
 -3خطة بناء خطوط إنتاج جديدة:
أ) اجلذع والفروع:

ب) الرسم الهندسي:
تأسيساً على الشكل األولي حيث اجلذع والفروع ،يتم التصميم الهندسي لقسم
«االقتصاد والعلوم املصرفية» على مستوى التنظيم الدراسي ،طبقا للشكل التالي:
الطبقة التأسيسية والتي تتكون من فترتني زمنيتني (عامني دراسيني) بأربع فصول
( )15ويرجح اطالقنا على غريه ل من جهة تكري�ص التحرر حتى على م�ستوى املفاهيم وامل�سطلحات وهو ما ينبغي اأن يكون بل من جهة اأنه مفهوم قراآين،
ومن جهة اأخرى فاإن اأعمال الرب ل ميكن اأن تنفك عن الربح كما جاء يف بع�ص اآيات القران ،فالربح يف الفكر القت�سادي الإ�سالمي ل يختزل كما يف
الفكر القت�سادي الدهري على مدلول واحد ووحيد ،حيث املدلول املادي ،فالربح مع الله �سبحانه وتعاىل .الزهراين « نظرية خلق الأفعال يف الدرا�سات
القت�سادية الإ�سالمية قراءة على ن�ص خمتل ـ» عر�ست الورقة يف حوار الأربعاء.
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انطالقاً من تلك املؤسسات ،يتكون بناء التحول على مستوى خطوط االنتاج ،والذي
يتلخص يف اعتبار حقل االقتصاد اإلسالمي هو اجلذع الذي يتفرع منه أفرعه
التطبيقية ومن أهمها املؤسسات املصرفية واملالية ومؤسسات قطاع أعمال البر
(القطاع الثالث)((().
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دراسية ،وتشمل املعارف واملقدمات التمهيدية والعامة للحقل بفروعه ،واملعارف
املشتركة بني أقسام الكلية املزمع إنشاؤها.
ٍ
كمسارات تعليمية ذات طابع تنموي يف
والطبقة التخصصية التي يظهر فيها الفروع
تخصصات فرعية ،وهي التي تترك حرية الطالب للتوجه إلى إحدى تلك املسارات
التخصصية ،ذات الطابع املهني بكل ما تعنيه الكلمة ،حيث يدرس التخصص املهني
كما هو ممارس إلى حد كبير يف واقعه املؤسساتي .ويقضي فيها الطالب عامني
دراسيني مع إضافة «سنة االمتياز» يترك ملرحلة تصميم بناء املقررات الدراسية
فيما بعد.
ج) البعد الفني لبناء خطوط اإلنتاج:
وعلى أساس ذلك التصميم الهندسي املتكون من طبقتني رئيسيتني ،يقام على
الطبقة الثانية الفروع  /املسارات التخصصية ،وهي:
ـ فرع :مسار املصارف اإلسالمية.
ـ فرع :مسار الرقابة الشرعية.
ـ فرع :مسار األسواق املالية.
ـ فرع :مسار اقتصاديات وإدارة مشاريع البر.
ـ فرع :مسار العالقات االقتصادية الدولية.
د) سنة االمتياز:
 -1الفجوة العملية:
دائماً ما تشير الدراسات العلمية عن البطالة وعن سوق العمل يف دول اخلليج
العربي إلى أن أحد معوقات التوظيف خلريجي اجلامعات ،فقد اخلبرة العملية،
حيث إن عالم العمل ومواقع اإلنتاج واخلدمة تأتي بشكل غير متطابق مع عالم
النظرية واملعرفة العلمية ،ولهذا دائماً ما توصي الدراسات إلى تدخل احلكومات
عبر مؤسساتها التمويلية غير الربحية كصناديق تنمية املوارد البشرية واجلامعات
أيضاً إلى إعداد دورات تدريبية متكن من سد تلك الفجوة املعرفية النظرية /
العملية ،على أن تشارك مؤسسات مجتمع األعمال واملال يف هذا اإلعداد والتأهيل.
ومن هنا وبناء على املركزية املنطقية ملشروع التحول ،حيث «امليزة التنافسية» ،يقدم
مشروع التحول برنامج «سنة االمتياز».
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 -2فكرة عامة عن البرنامج:
سنة االمتياز» عبارة عن «برنامج تدريبي وتعليمي مهني صرف يسهم يف رفع معدل
التنمية املهارية ومستوى اخلبرة العملية لدى اخلريج مبا يتطابق مع واقع مؤسسات
العمل واخلدمة ،مستهدفا سد الفجوة املعرفية  /العملية ،مقابل رسوم مالية تدفع
ملركز التدريب املهني بالكلية».
وبدون الدخول يف التفصيالت املتعلقة بالبناء النظري لهذه السنة من حيث أهدافها
والتي تأتي على رأسها :رفع مستوى الكفاءة سواء على مستوى مزاولة املهنة عملياً
ومن داخل مواقع اإلنتاج واخلدمة ،أو على مستوى الكفاءة االتصالية ومهارات
التخاطب وفرق العمل ونحو ذلك .وكذلك هيكل اخلطة التدريبية والتعليمية من
حيث احملتوى واملضامني املعرفية ،والتي توزع على املستوى العام إلى جزأين:
اجلزء األول :تدريبي خدمي بالتعاون مع مواقع العمل واإلنتاج واخلدمة ،حيث
املمارسة العملية طبقاً لنظام مواقع العمل ،فيقوم املتدرب بتقدمي اخلدمات وتنفيذ
املسؤوليات املنوطة به ،مع التمرير على جميع أقسام املنشأة املتعاونة ،ونوع آخر من
التدريب حيث الدورات القصيرة التي تستخدم فيها أشكال التدريب متثيل األدوار
ودراسة احلالة ونحو ذلك.

ومن حيث تصميمه على مستوى املتدربني كتوزيعهم إلى مجموعات توزع على مواقع
العمل املتعاونة وداخل أقسامها ووحداتها اإلدارية املختلفة ،ويف النهاية يخضع
املتدرب لتقومي نهائي لقدراته التحصيلية ،ومينح على أساسها شهادة إنهاء لسنة
االمتياز .وجتدر اإلشارة إلى أن املقابل املالي الذي حتصل عليه الكلية ممثلة يف
مركز «التدريب املهني» مجسدا يف برنامج «سنة االمتياز» ،يأتي من مصادر مختلفة
منها صندوق املوارد البشرية واملنح ومن صندوق التدريب للمؤسسات التمويلية
الالربوية إلى جانب النسبة التي ينبغي على املتدرب أن يدفعها وسنرجي احلديث
عن التناول التفصيلي إلى مرحلة البناء الهيكلي للخطط الدراسية.
هـ) التحول للبديل:
هي عبارة عن مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم الطالب الراغبني يف تلبية
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اجلزء الثاني :تعليمي يتضمن على أشكال مختلفة مما يسند إلى املتدرب من
مثل :كتابة التقرير وصياغة مشكالت عملية وتقدمي حلول لها ،وما يتعلق بأعضاء
هيئة التدريس من تقدمي محاضرات علمية متنوعة للمتدربني ،وعقد ورش عمل،
وحلقات نقاش ونحو ذلك مما يرقى بقيمة العمل اجلماعي والشوروي.
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طموحاتهم ،واولئك احملتاجني إلى جتاوز تعثرهم الدراسي وإنهاء مرحلتهم التعليمية
عند مستوى أدنى.
 -1برنامج اإلغناء:
نبذة عامة عن البرنامج:
لن ندخل يف تقييم األسباب واملبررات لنشأة كليات خدمة املجتمع يف اجلامعات
السعودية ،وسنذهب مباشرة إلى أن شهادة الدبلومات املتوسطة والسيما يف مجال
الدراسات املالية واالقتصادية واإلدارية ،تواجه بعائق يضعف من قوتها التنافسية
يف سوق العمل ،مما ينعكس بالسلب على الكفاءة الداخلية واخلارجية لتلك البرامج،
ومن ثم على كفاءة وفعالية تلك الكليات ،ذلك العائق هو وجود عدد كبير جداً
من حملة الشهادات اجلامعية التي تتزاحم يف تلك التخصصات نفسها ،والصورة
الذهنية ملجتمع املال واألعمال ،حيث العالقة الطردية بني الدرجة التعليمية وبني
تطور القدرات االتصالية ومهارات التخاطب ومستوى املسؤولية ،فمجتمع املال
واألعمال يتجه نحو حملة الشهادات اجلامعية ،ألن االستثمار يف هذا املستوى
من التعليم العالي يحقق عوائد أكبر مع تكلفة أقل مقارنة باالستثمار يف حملة
الدبلومات املتوسطة ،وحيث إن وضعية التنافس هي من التحديات التي تواجه
مخرجات هذه الكليات وال سيما يف برامجها املنتمية حلقول اإلدارة واحملاسبة
واالقتصاد والتسويق ،فإن برنامج «اإلغناء» كما يطرحه مشروع «التحول» سيسهم
يف رفع مستوى كفاءة تلك البرامج التعليمية املتوسطة ،وذلك عبر تأمني فرص
ملواصلة الدراسة اجلامعية العليا احلصول على درجة اإلجازة العلمية = البكالوريوس
كما أنه يسهم يف رفع املعدالت اإلنتاجية لقسم االقتصاد والعلوم املصرفية بكلية
االقتصاد والعلوم املالية اإلسالمية.
تعريف عام بالبرنامج
هو عبارة عن «برنامج تعليمي مصمم للطالب احلاصلني على الشهادة املتوسطة
اجلامعية ومبعدالت متميزة ملواصلة تعليمهم اجلامعي داخل قسم االقتصاد والعلوم
املصرفية ،وبهدف رفع الكفاءة العلمية واإلعداد للمستويات اإلدارية االشرافية»
 - 2برنامج كفاية:
أ) نبذة عامة عن البرنامج:
ال داعي للمعطيات االحصائية التي تشهد على تنامي مشكلة التعثر والتسرب
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يف التعليم اجلامعي ،والتي تتسبب يف حدوث هدر مالي فض ً
ال عن االنعكاسات
اخلطيرة والسيما النفسية منها على الطالب ،الذي ميثل نواة املجتمع ،مع العلم
أن أسبابه ليست قاصرة على الطالب سواء من حيث قدراته الذهنية ،بل للعائلة
وللمجتمع وللجامعة النسبة التي تظهر كفاءتها يف تفسير جزء من هذه املشكلة
 /الظاهرة ،ومن ثم فهي جزء من احلل عبر سياسات معينة ،وعلى الرغم من
تلك اخلسائر والتي تطال ميزانية اجلامعة واملجتمع ،إال أنه ال يوجد حلول للحد
من تنامي معدالت هذه الظاهرة ،إال عبر سياسة طوي القيد وبعد نفاذ سياسة
«سندعك ملشكالتك».
حيث السماح بالتمديد فص ً
ال يتلوه فصل آخر حتى متر السنوات والطالب املتعثر
يعاني من مشكالته الداخلية واخلارجية دون معني يرشده إلى ما ميكن أن يبقي
عليه صحته النفسية يف حالة استقرار ،وهو احلد األدنى الذي كان ينبغي أن تقوم
به اجلامعات ،مع العلم أن هذه السياسة تعني يف واقعها مزيداً من اخلسائر حيث
انخفاض الكفاءة الداخلية ،باعتبار أن طول املدة الزمنية للدراسة تكلفة إضافية
على التكلفة التعليمية األساسية ،وعلى العموم فإن مشروع التحول يطرح برنامج
«كفاية» جزءاً منه يتعلق بسياسات النهوض على املستوى النفسي والبيئي ،واجلزء
اآلخر ما يتعلق بالطرح هنا حيث اجلانب التعليمي ،الذي من خالله ميكن منح
الطالب املتعثر واملهدد بالطرد ،شهادة متوسطة ميكن من خاللها االلتحاق بعمل،
ومن ثم الرجوع إلكمال مشواره التعليمي إذا رغب.

ب) تعريف عام بالبرنامج
هو عبارة عن «برنامج تعليمي مكمل ويقوم على نوع من االختيار لعدد من املقررات
الدراسية ذات االمتداد األفقي ،وصوالً إلى منح الدارس شهادة متوسطة يف أحد
مسارات القسم» ويلحظ من التعريف وتلك النبذة العامة أن برنامج «كفاية» هو
إعادة تأهيل للطالب املتعثر من جهة ،وتهيئة قدراته للتعامل مع مستقبل آخر غير
الذي كونه يف جوانب نفسه ،وستنعكس على سلوكه اخلارجي ،أنه برنامج يرتكز
على نظرية املقاصد الشرعية وبعض القواعد الفقهية.
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ومن هنا تؤسس جدوى هذا البرنامج حيث إعادة حالة االستواء النفسي للطالب
الذي يعد ليكون إنسانا  /مواطنا صاحلا يتمتع بدرجة عالية من الوالء لهذا الوطن،
ثم مساعدته يف أن ال يكون ضمن دائرة الفقراء التي يتسع قطرها بفعل تلك
إجراءات اجلامعية «دعه وألقه يف اليم» ،وهو ما يعني من جهة أخرى االسهام يف
حل بطالة أولئك املتسربني من اجلامعات .كما أن هذا البرنامج سيسهم يف وقف
الهدر املالي حلاالت التسرب.
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و) نظام الدراسة والدرجة العلمية:
 )1نظام الدراسة اجلامعية
وهو املختص بدرجة اإلجازة (= البكالوريويس) ،وفيه يتشكل نظام الدراسة بالقسم
وبالكلية بفترتني زمنيتني ومرحلتني :فترة الدراسة املشتركة مع أقسام الكلية
األخرى ،وبانتهائها تبدأ الفترة التخصصية بحسب املسارات املفتوحة ».اقتصاد
تخصص املصارف اإلسالمية مث ً
ال ،وملدة عامني دراسيني ،هذا إلى جانب سنة
االمتياز.
 )2نظام الدراسة للبرامج األخرى:
ونقصد بذلك برنامج «كفاية» فهي تكون بحسب التصميم املعطى ،على أن تكون
املدة الزمنية متوافقة مع درجة الشهادة اجلامعية املتوسطة.
أما نظام برنامج «اإلغناء» فباعتباره عم ً
ال تواصلياً مع برنامج كلية خدمة املجتمع،
فإن التصميم الهندسي للخطة الدراسية ينبغي أن تراعي تلك اخلطة السابقة
وتبني عليها ،ثم يكمل الطالب امللتحق دراسته يف أحد املسارات العلمية املفتوحة.
وتأسيساً على ما سبق وعلى قراءات لدراسات عديدة ومتاحة ،تصل الدراسة
احلالية إلى أنه باإلضافة إلى سياسة التحول التي نفذتها الدراسة على مستوى
اإلطار الكلي لبرنامج تعليمي إسالمي تنافسي ،ميكن أن متتد إلى البناء الهيكلي
حيث املقررات أوالً ثم اخلطة الدراسية ،هذا إلى جانب االستعانة بتدابير أخرى
تتسم بالكفاءة والفعالية لتعزيز القدرات التنافسية لقسم االقتصاد والعلوم
املصرفية ،ومن هنا تدعو الدراسة العقل العلمي للمجلس إلى مضاعفة اجلهد
العلمي املمنهج ،واالستناد إلى البحوث والتحليالت السابقة مع االعتماد على أداة
«القياس املرجعي» و«املقارنة املرجعية» وجلسات االستماع لرواد التأسيس األوائل،
واالنصات إلى واقع التحوالت املجتمعية ذات العالقة ال بالبعد االقتصادي ،بل
باملجال الكبير حيث مشروع التجديد احلضاري اإلسالمي .ويف الفقرة التالية
ما يؤكد على صحة اختبارية تنافسية مشروع «التحول» حيث مؤسسات اجلدوى
للمشروع.
ثالثا  :جدوى مشروع التحول:
يف البداية إن مشروع التحول بسياسته «تخصص رئيسي واحد ومسارات متنوعة»
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يعد جناحاً يف حد ذاته على مستوى التغيير الداخلي أي اجلامعة أو على مستوى
اجلامعات األخرى احمللية واإلقليمية ،وبهذه السياسة أيضاً سيبقى تخصص
االقتصاد اإلسالمي يف وضع متميز ،ألنه اجلذر الذي تتفرع منه تلك املسارات
الدقيقة التخصص ،وستعجز البرامج األخرى داخل الكلية اجلديدة أو يف اجلامعات
احمللية واإلقليمية عن منافسة القسم اجلديد وفق تصور مشروع التحول.
والدراسة تعتقد أن مشروع التحول سيحيل قسم االقتصاد والعلوم املصرفية إلى
برنامج تعليمي تنافسي ،مياثل البرامج التعليمية يف كليات العلوم الطبية التطبيقية
والهندسة ،وذلك لتمتعه بقوة تنافسية ،حيث املستويات الدخلية العالية للقطاع
الذي ميده بالقوى العاملة املهنية والفنية .وميكن االقتصار على العوائد التالية،
التي يرجا أن يدرها مشروع التحول ،وهي:
١ـ سيسهم مشروع التحول يف جتنب عودة الفشل من حيث ترتيب األهمية النسبية
لطلب االلتحاق ضمن قطاع الكلية اجلديدة ،والكليات األخرى املنافسة.
٢ـ سيسهم مشروع التحول يف حتويل قسم االقتصاد اإلسالمي احلالي من مجرد
قسم مساند يقدم خدماته التعليمية لألقسام األخرى والسيما قسم احملاسبة ،إلى
تخصص مرغوب يجد قبوله يف زيادة معدالت االلتحاق ببرنامجه التعليمي.

4ـ إن مشروع التحول عبر برنامج «سنة امتياز» سيفعل دور القطاع األهلي عبر
املشاركة يف التدريب والتأهيل العملي يف أشكاله املتنوعة.
٥ـ سيسهم مشروع التحول عبر برنامج «سنة االمتياز» يف احلصول على تغذية
مرجتعة ،ميكن أن تسهم يف تقومي العملية التعليمية ،هذا إلى جانب تقومي أداء
الطلبة املتدربني ،وقياس كفاءتهم ،ومبا يعود على برنامج «سنة االمتياز» من تطوير
وحتسني كفاءته الداخلية واخلارجية.
 ٦ـ سيسهم مشروع التحول ومع التدابير األخرى على مستوى املقررات الدراسية
أوال ثم على مستوى هيكلة اخلطة الدراسية ثانيا يف إكساب قسم االقتصاد والعلوم
املصرفية ومن ثم الكلية واجلامعة سمعة جيدة يف سوق العمل ،وقدرة تنافسية من
حيث التوظيف ،بل وعلى مستوى اخلدمات األخرى كخدمة «املشورة».
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3ـ إن مشروع التحول عبر برنامج «سنة االمتياز» سيقضي على الفجوة املعرفية
 /العملية والتي دائما ما تكررها األدبيات العلمية عن سوق العمل ،باعتبارها
متغيراً مفسراً لعدم تعيني اخلريجني اجلدد ،وذلك ملا يقدمه برنامج «االمتياز» من
مضامني معرفية والتعاطي مع مواقع العمل واإلنتاج كما متارس ميدانيا.
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 - ٧إن مشروع التحول يف سياسته « تخصص رئيسي ومسارات عملية متعددة»،
تستجيب الحتياجات سوق العمل من حيث «التنمية التخصصية» يف الفروع /
املسارات الدقيقة التي يتطلبها السوق ،والتي كانت متثل أحد املشكالت يف أدبيات
التوظيف وسوق العمل.
 - ٨إن سياسة مشروع التحول حيث االستثمار النوعي ،ستؤدي إلى اندماج فروع
حقل االقتصاد اإلسالمي يف تخصص االقتصاد ذاته ،وعدم استقالليتها مبا يؤدي
إلى ضعف التخصص الرئيسي ،حيث االقتصاد اإلسالمي.
 - ٩إن مشروع التحول سيسهم عبر مقترحه بتقدمي إطار كلي للبرنامج التعليمي
لقسم االقتصاد والعلوم املصرفية يف فتح أسواق جديدة لكوادره املؤهلة عبر
مساراته التخصصية ذات الصفة الدقيقة.
 - ١٠إن مشروع التحول سيؤدي إلى زيادة االستثمار النوعي يف فروع حقل االقتصاد
اإلسالمي.
 - ١١سيسهم مشروع التحول بتصميمه إلطار كلي تنافسي لقسم االقتصاد والعلوم
املصرفية يف االتساق متاما مع رؤية اخلطة اخلمسية السابعة وسياسات التعليم
العالي ،وهو بهذا املنطق يعد آلية فعلية من آليات تنفيذ اخلطة اخلمسية فيما يتعلق
بالتعليم اجلامعي.
 -١٢سيسهم مشروع التحول عبر تصميمه الهندسي على مستوى اإلطار الكلي ،يف
بناء القدرات التنافسية لقسم االقتصاد والعلوم املصرفية ،ومن ثم لكلية االقتصاد
والعلوم املالية اإلسالمية.
 - ١3أن مشروع التحول مبساراته املتعددة التي تلبي متطلبات واحتياجات سوق
العمل سيعمل على حتقيق قفزات نوعية لدعم وتشجيع املعرفة االقتصادية
اإلسالمية.
 - ١4سيسهم مشروع التحول يف رفع الكفاءة اخلارجية الكمية للبرنامج التعليمي
يف حقل االقتصاد اإلسالمي.
 - ١٥سيسهم مشروع التحول يف رفع معدالت اإلنتاجية للقسم.
 - ١٦سيسهم مشروع التحول ببرامجه «كفاية» و» اإلغناء» و»التكوين بحسب الطلب»
على رفع مستوى «الدافعية لإلجناز» من جهة ،وعلى بث روح األمان لدى الطلبة
سواء الراغبني يف مواصلة مشوارهم العلمي من طالب كلية املجتمع ،أو من الطلبة
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من ذوي املعدالت املتدنية واملهددين بطوي القيد «برنامج كفاية» ،وللطلبة الذين هم
على مواقع العمل واإلنتاج.
 -١٧سيسهم مشروع التحول عبر برامجه يف احلد من الهدر التعليمي ،ومن ثم رفع
الكفاءة الداخلية للقسم والكلية.
 -١٨سيسهم مشروع التحول من خالل سياساته ذات املسارين املتوسط واإلجازة،
ومن خالل برنامجه «كفاية» بحصول الطالب على شهادة علمية حتمل مسمى علمي
تندرج يف تصنيف وزارة اخلدمة املدنية «دبلوم متوسط» ،وبذلك يسهم مشروع
التحول يف إنقاذ الطلبة ذوي املعدالت املتدنية واملهددين بطوي القيد ،من عدم
االستواء النفسي (السيكولوجي) وما قد يترتب عليه من آثار غير حميدة سواء على
مستوى الطالب أو على مستوى مجتمع الطالب الصغير والكبير ،أو على مستوى
احلياة املعاشية بالوقوع يف شرك البطالة ،والدخول يف دائرة الفقراء القادمني.
 -١٩سيسهم مشروع التحول يف تصميمه الهندسي لإلطار الكلي لقسم االقتصاد
والعلوم املصرفية يف مكافحة ،بل القضاء على ظاهرة  /مشكلة التسرب التي كانت
حتدث يف السابق ،وهو ما يعني من جهة مقابلة مكافحة الهدر املالي الذي يتحمله
املجتمع قبل ميزانية اجلامعة.
 -٢٠سيسهم مشروع التحول يف زيادة درجة الوالء التنظيمي للجامعة ككيان حكومي.

 -٢٢ارتفاع حصص أعضاء الهيئة التدريسية بالقسم من املقررات الدراسية.
 -٢3إعداد وزيادة أعداد الكوادر احلاملة لراية مشروع التجديد احلضاري
اإلسالمي ،ولعل هذا أكبر عائد ميكن حتقيقه بل علينا أن نسهم يف حتقيقه فهو
مقياس النجاح احلقيقي لكلية جديدة حملت ضمن اسمها مفردة «اإلسالمية».
 -٢4إن مشروع التحول ببرامجه املتنوعة سيسهم يف احلد من مشكلة البطالة
مقارنة باألوضاع التاريخية السابقة لقسم االقتصاد اإلسالمي احلالي ،ومن ذلك
توسيع قاعدة فرص العمل.
٢٥ـ إن مشروع التحول ويف تصميمه لإلطار الكلي لقسم االقتصاد والعلوم املصرفية،
سيؤدي إلى تنافسية قوية لها القدرة على جذب أفضل اخلريجني من الثانوية
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 -٢١زيادة إعداد امللتحقني بقسم االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم املالية اإلسالمية،
لوجود عوامل جذب ،واالستجابة حملددات الطلب من قبل أولئك الطلبة اللتحاق
بالبرامج التعليمية اجلامعية.
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العامة ،وهو ما يعني زيادة أهميته النسبية ضمن قائمة البرامج التعليمية املطلوبة.
٢٦ـ سيسهم مشروع التحول يف تفعيل برامج التمويل ومن ذلك مثال برنامج صندوق
املوارد البشرية يف دعم عملية تنمية قدرات القوى العاملة الوطنية وتأهيلها
باملستوى الذي يجعلها ذات تأثير إيجابي فاعل يف تلبية احتياجات سوق العمل
من مثل برنامج «سنة االمتياز» أو برنامج «بحسب الطلب» ،باعتبارها مصدر من
مصادراً التمويل لتلك البرامج.
٢٧ـ سيسهم مشروع التحول يف الربط بني القسم والكلية ومن ثم اجلامعة واجلهات
التي توظف خريجيه عن طريق إشراك تلك اجلهات سواء يف شكل املجلس اإلشرايف
أو جلان التنسيق لسنة االمتياز.
٢٨ـ سيسهم مشروع التحول يف تأمني فرص التعليم املتصلة واملنقطعة (= شهادة
اإلجازة  /شهادة دبلوم متوسط) للطلبة سواء من ذوي املعدالت العالية (كلية
املجتمع) أو من ذوي املعدالت املتدنية وغير الراغبني يف إكمال مرحلتهم التعليمية.
٢٩ـ يتسم مشروع التحول باملرونة من حيث التوفيق بني نظامي كلية املجتمع وكلية
االقتصاد والعلوم املالية اإلسالمية لتسهيل انتقال الكفاءات من أصحاب املعدالت
العالية ملواصلة مشوراهم التعليمي ،وبالتالي االستفادة منها على الوجه األمثل.
3٠ـ سيسهم مشروع التحول يف رفع درجة الفاعلية على مستوى مشاركة القطاع
األهلي عبر مؤسساته ذات العالقة بالبرنامج التعليمي ،سواء عبر برامجه ،أو
سياساته .السيما وأن األدبيات العلمية التي تناولت أوضاع التوظيف وسوق العمل
تشير إلى تدني درجة التفاعل بني مؤسسات التعليم العالي والقطاع األهلي ،وما
يترتب على تلك الوضعية من ضعف مقدرة القطاع اخلاص على استيعاب وتوظيف
األعداد املتوقعة بخطط التنمية.
3١ـ سيسهم مشروع التحول يف استقرار الطلب على القسم ،وذلك الرتكاز تأسيس
برامجه التعليمية على سياسة التكامل والتعاضد ،مما يعني أنه يف حالة ما إذا
وجدت حالة من ضعف حجم الطلب على أحد مساراته التعليمية ،فإن حصة ذلك
الطلب ستحول إلى جهة مسار تعليمي آخر ..وهكذا.
3٢ـ إن مشروع التحول بسياساته وبرامجه التعليمية والتدريبية يتفرد عن األقسام
املماثلة واملقابلة يف كليات االقتصاد والعلوم املالية يف اجلامعات األخرى ،وهو ما
مينحها ميزة تنافسية ،تستثمر يف صالح بناء القدرات التنافسية خلريجي القسم،
مع احملافظة على خصوصية هذه الكلية اجلديدة ،بل وحماية هويتها من التمييع
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والتشتت.
33ـ يعد مشروع التحول آلية لتعبئة وتنمية املوارد املالية للكلية اجلديدة ،عبر برنامج
«سنة االمتياز» وبرنامج «التكوين بحسب الطلب» وبرامج أخرى سيتم اإلفصاح عنها
يف مشروعات إصالحية أخرى.
34ـ سيسهم مشروع التحول من حيث تصميم هيكلته حيث اجلذر والفروع /
املسارات يف تلبية احتياجات سوق العمل ،ألنه استجابة لواقع مجتمع األعمال
واملال.
3٥ـ إن مشروع التحول مجسدا يف واقع قسم االقتصاد والعلوم املصرفية ،سيكون
قائدا لتنافسية الكلية على مستوى اجلامعات احمللية واإلقليمية ،فوجود قسم يتمتع
مبيز تنافسية يف ظل أقسام أخرى يتوقع أن تكون متماثلة مع هياكل األقسام
األخرى يف اجلامعات احمللية أو اخلارجية ،سيمكن الكلية من التمتع بقدرة تنافسية
على مستوى الكليات األخرى.
3٦ـ إن طبيعة مشروع التحول ستسهم يف خفض تكاليف العملية التعليمية ،من حيث
أن العالقات التشابكية عبر املسارات الفرعية ذات التجذر الطبيعي ،تعني تقارباً إن
لم يكن تشابه يف تخصصات أعضاء الهيئة التدريسية ،ولو يف اجلزء األكبر.
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وهكذا تكون الدراسة قد حققت أهدافها ،عبر إجابات ألسئلتها التي صاغتها،
وصوالً إلى تقدمي حل للمشكلة التي حددتها .واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل
وسلم على من ال نبي بعده.
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املصادر واملراجع
 اجلفري ،عصام بن هاشم «تقومي قسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى» من أبحاثاملؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي جامعة أم القرى مكة املكرمة شرفها اهلل ـ
 الزهراني ،محمد «الدراسات االقتصادية اإلسالمية ونظرية خلق األفعال قراءة على نصمختل» ورقة بحثية عرضت يف حوار األربعاء مبعهد االقتصاد اإلسالمي جامعة امللك عبدالعزيز
(١43٢هـ)« .تصور التأصيل اإلسالمي لعلم االقتصاد وأثره يف -املسيرة العلمية :دراسة تطبيقية
على جتربة شعبة الدراسات العليا يف كلية الشريعة جامعة أم القرى( :نشر يف مجلة مركز صالح
كامل القاهرة س  / ١3ع  3٩ـ١43٠هـ ٢٠٠٩م.
 السحيباني ،محمد بن إبراهيم و سعود املطير« ،جتربة قسم االقتصاد يف جامعة األماممحمد بن سعود إلسالمية خالل ربع قرن (١3٩٩هـ ١4٢4هـ) ،من أبحاث املؤمتر العاملي الثالث
لالقتصاد اإلسالمي جامعة أم القرى مكة املكرمة شرفها اهلل.
 سعدي ،محمد ،مستقبل العالقات الدولية من صراع احلضارات إلى أنسنة احلضارة وثقافةالسالم ،ط(١بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية٢٠٠٦ ،م).
 شابرا ،محمد عمر ،مستقبل علم االقتصاد من منظور إسالمي ،ط( ٢دمشق:دار الفكر املعهدالعاملي للفكر اإلسالمي١4٢٦،هـ ٢٠٠٥م) ترجمة د رفيق يونس املصري.
عبدالرحمن ،طه ،سؤال العمل بحث عن األصول العملية يف الفكر والعلم ،ط ( ،٢بيروت :املركزالثقايف العربي٢٠١٢ ،م) ص ،١١3وانظر للتوسع ص .١4٢ ١١١
 فؤاد ،زكريا «ماذا بقي من كارل ماركس يف الفكر االقتصادي املعاصر؟» مجلة العلوم االجتماعيةجامعة الكويت ،مج  ،3٠ع ٢٠٠٢ ،3م ).
هذا إلى جانب االستثمار يف مراجع أخرى نذكر منها:
الزهراني ،محمد« ،علم حديث يبحث عن هوية ووجود» .و «أزمة التخصصات االجتماعية
اإلسالمية  -قسم اإلعالم اإلسالمي أمنوذجاً»« .امللتقى بني غياب املنظور االقتصادي اإلسالمي
وتكريس املركزية الغربية»« .محاور املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي بني أزمة الهوية
ووهم الوجود اجلغرايف»« .استفهام ذوي اإلفهام عن الفرار من قسم االقتصاد اإلسالمي»».مشروع
إعادة هيكلة قسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى» .تعليم برنامج تخصص االقتصادي
اإلسالمي بني القياس والوصف»« .عندما تتحول اآلهات إلى قوة فعل  -اجلفري وحركة
التجديدـ»« .تعزيز القدرة التنافسية ملنتجات قسم االقتصاد اإلسالمي»« .برنامج التخصص يف
االقتصاد اإلسالمي بني فلسفة التجزئة وفلسفة االندماج  -قسم االقتصاد اإلسالمي أمنوذجاً».
«التأثيرات االقتصادي على هيكلة قسم االقتصاد من منظور التأصيل  -دراسة تقوميية للمطالبة
التشعيبية وإستراتيجية مقترحة للتنمية التخصصية».
عارف ،نصر محمد ،نظريات التنمية السياسية املعاصرة،ط( ٢فرجيينا :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،نشر الدار العاملية للكتاب اإلسالمي الرياض١4١4،هـ ١٩٩4م).

220

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

عبدالعظيم ،عامر ،الغرب أصل الصراع ،سلسلة رؤى معاصرة ،السنة األولى ،العدد رقم ،٢
١4٢٨هـ ٢٠٠٧م وبدعم مجلة البيان.
محمد ،محمد امزيان ،منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية ط(١فرجينيا :املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي١4١٢،هـ ت ١٩٩١م).
مجموعة من الباحثني ،املعريف واأليديولوجي يف الفكر العربي املعاصر ،ط( ١بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية٢٠١٠ ،م).
املسيري ،عبدالوهاب،العلمانية اجلزئية والشمولية ،ط( 4القاهرة :دار الشروف٢٠١١،م) اجلزء
األول.
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أهمية المصارف اإلسالمية في دعم المشروعات
الصغيرة وتعزيز دورها في االقتصاد الوطني
The importance of Islamic banks in supporting and enhancing
the role of small business project in the national economy

د .عبد الرحمن كرمي مهدي العزاوي
جامعة الزيتونة األردنية اخلاصة -قسم العلوم املالية واملصرفية

(سلّم البحث للنشر يف ٢٠١٦ /3 / ٢٨م ،واعتمد للنشر يف ٢٠١٦ / ٦/١٨م)

ملخص:
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أهمية المصارف اإلسالمية في دعم المشروعات
الصغيرة وتعزيز دورها في االقتصاد الوطني

تأخذ املشروعات الصغيرة دورا مهما يف بناء االقتصاد الوطني من خالل فرص
العمل التي توفرها للعاطلني وتخفيف نسبة البطالة وزيادة القدرة الشرائية لتحريك
عجلة التنمية االقتصادية باإلضافة إلى اخلدمات التي تقدمها إلى الشركات
والصناعات الكبيرة التي تتحاشى الدخول يف صناعات ونشاطات صغيرة حتتاج
إلى مهارات شخصية وفنية باإلضافة إلى توليد قيمة مضافة للمنتجات والثروات
الوطنية وإنتاج سلع ذات قيمة تصديرية وبديله لبعض املستوردات .وبسبب هذه
األهمية ينبع دور املصارف اإلسالمية يف متويل نشاط هذه املشروعات وذلك
بسبب السياسيات واخلصائص واملميزات التي يتمتع بها النشاط املالي اإلسالمي
وما ميكن أن حتققه أدواتها املالية وأسلوبها املثالي يف املوازنة بني حاجات الفرد
وحاجات املجتمع يف دعم التنمية احلقيقية للفرد واملجتمع.

 م٢٠١٦  اكتوبر- ) ــ دولة قطر٥( العدد

Abstract:
Small business projects play an important role in building the national economy
through providing jobs and purchasing power in the economy. In addition to
providing services to different large industries which avoids getting involved
in these activities because of their small size and needs for professional skill.
Because of this importance, the Islamic banks can play an important role
in financing these activity because of their features, characteristics ,style,
financial instruments, and their perfect balance between supporting the real
development of the individual and society.
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املقدمة
على الرغم من أن املشروعات كبيرة احلجم تشكل الركيزة األساسية يف مسيرة
التنمية االقتصادية وذلك من خالل إسهامها احلقيقي يف حتقيق معدالت منو
سريعة القتصاديات البلدان ،إال أن املشروعات الصغيرة واملتوسطة احلجم تلعب
دورا أساسيا ومحوريا يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة أيضا.
حيث تتجسد هذه األهمية من خالل حجم األموال القليلة نسبيا التي حتتاجها
لالستثمار وروابطها القوية يف املشروعات الكبيرة من خالل توفيرها لبعض
مستلزمات اإلنتاج واملواد النصف مصنعة التي حتتاجها هذه املشروعات ،وكذلك
من خالل توليدها للوظائف مبعدالت كبيرة ومساهمتها الفعالة يف زيادة معدالت
الدخل وتقليل نسب البطالة التي تعاني منها مختلف اقتصاديات الدول وخاصة
اقتصاديات دول العالم الثالث ولقد أثبتت جتارب التنمية االقتصادية الناجحة أن
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة دور أساسي يف توسيع القاعدة اإلنتاجية وزيادة
الصادرات وخلق فرص جديدة للشغل خاصة يف املناطق القروية والنائية ،حيث
تساهم هذه املشروعات مبا نسبته حوالي  %4٦من الناجت احمللي العاملي ،ومتثل %٦٥
من إجمالي الناجت القومي يف أوربا ،مبقابل  %4٥من الناجت القومي للواليات املتحدة
األمريكية ،وكذلك تساهم املشروعات الصغيرة واملتوسطة مبا نسبته حوالي %٨١
من حجم الوظائف يف االقتصاد الياباني .وقد أدركت دول جنوب شرق آسيا كذلك
حقيقة أهمية هذه املشـروعات ،ففي كوريا اجلنوبية قامت الدولة بتقدمي احلوافز
إلقامة املشاريع الصغيرة واملتوسطة وإعطاء والتسهيالت واالمتيازات واإلعفاءات
الضريبية وأنشأت هيئة خاصة لتطوير املشروعات الصغيرة واملتوسطة وخاصة
يف قطاع التكنولوجيا احلديثة واخلدمات السياحية .أما يف كندا فقد خلقت هذه
املشاريع ما نسبته  %٨٠من إجمــــالي فرص العمــل املتوفرة يف االقتصاد الكندي،
حيث يوجد يف كندا ثالث منظمات ملساعدة املواطنـني على متـــويل مـــشروعاتهم
اخلاصة بالقروض واإلعانات وهذه املنظمات هي :صندوق املشروعات الصغيرة،
(()
شريكة التنمية الصناعية ،والبنك الفدرالي لتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسـطة.

( )1ر�سيد بداوي ،اأي دور للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف التنمية القت�سادية والجتماعية .www.tanmia.ma/artical.imprim.php
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أما يف الدول العربية خاصة ودول العالم الثالث عامة ،فإن املشروعات الصغيرة
واملتوسطة تكتسب أهمية أكبر من أهميتها القتصاديات الدول أنفة الذكر ،وذلك
بسبب اختالف طبيعة األنظمة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لدول العالم
الثالث .حيث تتسم اقتصاديات هذه الدول بارتفاع نسب البطالة فيها وعدم توفر
اخلبرات التقنية والتكنولوجية احلديثة بسبب تدني مستويات أنظمتها التعليمة
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وعدم قدرتها على مواكبة املستويات التعليمية يف الدول الغربية والدول املتقدمة
األخرى وكذلك بسبب ضعف أو انعدام حجم األموال املتاحة لالستثمار يف هذه
املشروعات (باستثناء دول اخلليج التي تتوفر فيها مثل هذه األموال).
استنادا إلى ما تقدم تنبع أهمية مصادر متويل ودعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة
القتصاديات الدول وخاصة اقتصاديات دول العالم الثالث من األهمية االقتصادية
واالجتماعية الكبيرة لهذه املشروعات ودورها الفعال يف مواجهة األزمات االقتصادية
واالجتماعية التي من املمكن أن تواجهها هذه الدول ،وأولى مصادر الدعم والتمويل
هذه هي املصادر احلكومية وذلك من خالل تقدمي اخلبرة واملشورة ألصحاب هذه
املشروعات وإصدار التشريعات والتعليمات القانونية والتسهيالت االستثمارية
واإلعفاءات الضريبية التي تشجع على إقامة مثل هذه املشروعات .املصدر الثاني
من مصادر متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،هو املصدر الشخصي أي متويل
املشروع من قبل صاحبه وليس هنالك إشكال يف هذا املصدر طاملا توفرت األموال
لدى صاحب املشروع .واملصدر الرئيسي الثالث هو ،املؤسسات املالية والتي تنقسم
إلى قسمني رئيسيني وهما :املؤسسات املالية الريبوية (التي تتعامل بالفائدة)
واملؤسسات املالية اإلسالمية (التي ال تتعامل بالفائدة) ،حيث أن هدف املؤسسات
املالية الريبوية هو حتقيق الربح من خالل ضمان القروض املمنوحة وفرض معدالت
فائدة على األموال املقترضة والتي ترتفع كلما زادت
فترة االقتراض والتي تساهم بشكل كبير يف زيادة تكلفة رأس املال املستثمر .أما
املؤسسات املالية اإلسالمية فإن فلسفتها ومفاهيمها املالية تختلف عن فلسفة
ومفاهيم املؤسسات املالية التي تتعامل بالربا وذلك ألن فلسفة ومفاهيم املؤسسات
املالية اإلسالمية نابعة من فلسفة ومفاهيم الشريعة اإلسالمية السمحاء كمنهج
متكامل للحياة والدور الذي تتبعه مصادر التمويل اإلسالمي نابع من هذه الشريعة
يف تلبية احتياجات الفرد مبا يكفل التنمية احلقيقية للفرد واملجتمع والذي يركز
على مصلحة الفرد من زاوية مصلحة املجتمع .حيث يتمتع التمويل اإلسالمي
مبميزات ال ميكن أن جتدها يف مصادر التمويل التي تعتمد على مبدأ الربا كمصدر
رئيسي يف حتقيق دميومتها .فمصادر التمويل اإلسالمي تتميز بتعدد وتنوع أساليب
متويلها ومبا يتناسب مع كل الظروف واألحوال وكذلك بانخفاض تكلفة متويلها أو
انعدامه يف بعض األحيان باإلضافة إلى أن جميع أدوات ووسائل التمويل اإلسالمي
تذهب إلى االستثمار احلقيقي (اإلنتاج ،التوزيع ،واخلدمات) الذي يساهم يف
التنمية االقتصادية احلقيقية لالقتصاد الوطني .وسوف يتناول هذا البحث مبحثني
وخامتة باإلضافة إلى مصادر البحث.
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املبحث األول :سيتناول مفهوم املشاريع الصغيرة :تعريف املشاريع الصغيرة ،معايير
متييز املشاريع الصغيرة وخصائصها ،ودور املشاريع الصغيرة يف االقتصاد الوطني.
املبحث الثاني :سيتناول التمويل أإلسالمي للمشاريع الصغيرة :تعريف التمويل
اإلسالمي ،أهمية التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة ،مجاالت متويل قطاع
املشروعات الصغيرة ،املعوقات التي تواجه التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة.
ثالثا اخلامتة :والتي ستتضمن النتائج ،املقترحات.
رابعا :مصادر البحث.
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املبحث األول :مفهوم املشاريع الصغيرة وأساليب تقييمها
أوال :تعريف املشروعات الصغيرة

(()

هنالك عدم اتفاق واختالف كبير بني الباحثني فيما يتعلق بتعريف املشروع الصغير،
حيث تزخر أدبيات االقتصاد واإلدارة بتعريفات ومفاهيم مختلفة للمشروع الصغير،
وهذا االختالف نابع من تنوع اإلمكانات والظروف االقتصادية واالجتماعية لكل بلد
مثل اختالف طبيعة ومكونات عوامل اإلنتاج ونوعية الصناعات احلرفية والتقليدية
القائمة والكثافة السكانية ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تأهيلها واملستوى العام
لألجور والدخل وغيرها من العوامل التي حتدد مالمح وطبيعة الصناعات القائمة.
وكذلك ميكن القول أن أشكال االختالف بني الباحثني نابعة من زاوية النظر التي
يتبناها الباحث للمشروع الصغير بهدف تصنيفه ،حيث ميكن أن تصنف املشاريع
على أساس عدد العمال العاملني يف هذا املشروع ،أو حجم رأس املال املستخدم
يف هذا املشروع ،أو نوعية املنتجات واخلدمات التي يقدمها املشروع .على ذلك
فإن تعريف املشروع الصغير يجب أن يأخذ بنظر االعتبار طبيعة الهيكل املالي
والتنظيمي للمشروع عند تعريفه.
ولقد تبنت السوق األوربية املشتركة تعريفا للمشروعات الصغيرة بنص على إنها
«تلك املشاريع التي متارس نشاطا اقتصاديا ويقل عدد العاملني فيها عن ٢٠٠
عامل» .كذلك عرفت منظمة العمل الدولية املشروعات الصغيرة على أنها «تلك
املشروعات التي يعمل فيها أقل من  ١٠عمال واملشروعات املتوسطة التي يعمل
فيها ما بني  ١٠و  ٩٩عامل» .وقد عرفت جلنة التنمية األمريكية  cedاملشروع
الصغير على أنه «ذلك املشروع الذي يتميز باستقالل اإلدارة وحصرها بيد املديرين
مالك املشروع وحجم رأس املال الصغير نسبيا باإلضافة إلى احلجم الصغير نسبيا
للمشروع ضمن الصناعة التي يعمل فيها» (() .وقد قام احتاد الصناعات املصرية
بتعريف الصناعات الصغيرة على حتديد رأس املال يف املنشأة الواحدة بنحو ١٠
(()
أالف جنيه مصري ويعمل فيها خمسون فأقل.
وقد عرف د .محمد محمود حميد املشروع الصغير على أنه «ذلك املشروع الذي
يستخدم عددا قليال من العاملني ال يزيد عن  ٢٥عامال وإجمالي االستثمار فيه
(() طارق اأحمد املقداد « ،اإدارة امل�سروعات ال�سغرية ،الأ�سا�سيات واملوا�سيع املعا�سرة «  ،الأكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل www.abahe.
co.uk

(3) “ International labor office- the Diemmo of informal sector, report of director general 1991

( )4املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب « ،ال�سناعات ال�سغرية يف البلدان النامية و تنميتها وم�ساكلها « � ،سل�سلة بحوث الزائرين رقم .1
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ال يزيد عن  ٥٠٠ألف جنيه مصري» .أما د .عبد احلميد مصطفى أبو ناعمة
فقد عرف املشروع الصغير على أنه ذلك املشروع الذي ميتلكه ويديره صاحبه
مبفرده وتكون حجم مبيعاته محدودة .كذلك عرفت الدكتورة ماجدة العطية املشروع
الصغير على أنه ذلك املشروع الذي يستخدم عددا قليال من العاملني ويدار من قبل
(()
املالكني ويخدم السوق احمللية.

ميكن أن نستدل من خالل وجهات النظر املختلفة والتعريفات السابقة للمشاريع
الصغيرة على أن املشروع الصغير يتمثل بالعدد احملدود لعدد العاملني واحلجم
القليل رأس املال املستثمر و اختالف حجم ونوعية التكنولوجيا املستخدمة وأسلوب
ونوعية اإلنتاج من ناحية الكم والكيف تبعا لنوعية املجتمعات التي تعمل فيها هذه
املشاريع .فمثال يف املجتمعات املتقدمة صناعيا واملتطورة تكنولوجيا متيل هذه
املواصفات إلى الزيادة من ناحية عدد العاملني وحجم رأس املال املستثمر ونوعية
التكنولوجيا وأساليب العمل املستخدمة يف هذه املشاريع .أما يف دول العالم الثالث،
فإن املشاريع الصغيرة تتصف بصغر حجمها والعدد القليل للعاملني فيها باإلضافة
إلى ضآلة حجم رأس املال املستثمر فيها.
ثانيا :معايير متييز املشاريع الصغيرة وخصائصها
 )1املعايير
على الرغم من تعدد الدراسات واملؤمترات املتعلقة بخصائص املشاريع الصغيرة
ومعايير متييزها ،إال أننا لم جند حلد اآلن خصائص ومعايير موحدة للتمييز يتفق
عليها جميع الباحثني يف هذا املجال ،غير أننا وجدنا أغلب هذه الدراسات تتمحور
حول اجتاهني رئيسيني للتميز هما املعيار الوصفي واملعيار الكمي .وفيما يلي سوف
(()
نتطرق لهذين املعيارين وكما يلي:

( )5مناور حداد « ،دور البنوك واملوؤ�س�سات املالية يف متويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة « ،امللتقى الدويل ،جامعة ح�سيبة بن علي باأ�سلف ،اجلزائر
 18 ،17اأبريل .(006
( )6هالة حممد لبيب عنبة« ،اإدارة امل�سروعات ال�سغرية يف الوطن العربي ،دليل عملي لكيفية البدء مب�سروع �سغري واإدارته يف ظل التحديات املعا�سرة»،
املنظمة العربية للتنمية الإدارية  ،القاهرة.(00( ،
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أ -املعيار الوصفي
يركز هذا املعيار على وصف خصائص املشروع الصغير من حيث درجة تأثيره يف
السوق ،أو شكل إدارته ونوع ملكيته ،ويتضمن هذا املعيار وصفا عاما للمشروع
الصغير يتمثل يف أنه منشأة شخصية مستقلة يف امللكية واإلدارة ،تعمل يف سوق
املنافسة الكاملة ،ويف بيئة غالبا ما تكون محلية ،وبعناصر إنتاج ذات طاقة إنتاجية
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محدودة نسبيا.
ب  -املعيار الكمي
يعتمد هذا املعيار على القياسات العددية والكمية يف قياسه لكلمة (صغير).
ويعتبر هذا املعيار ذا طبيعة محلية ألنه يختلف من بلد ألخر بسبب اختالف البيئة
االقتصادية واالجتماعية والقانونية لكل بلد وكذلك تعدد املفاهيم تبعا لتعدد
واختالف اجلهات التي تعتمد هذا املعيار ،ولكن أغلب هذه البلدان تتبنى املعايير
التالية يف عملية متييزها للمشاريع الصغيرة عن غيرها من املشاريع:
 معيار عدد العاملني يف املشروعيعتبر معيار عدد العاملني من أهم معايير الكمية املستخدمة يف متييز املشاريع
الصغيرة وأكثرها شيوعا ،كون أن هذا املعيار يعتبر أكثر فاعلية عند املقارنة مع
املعايير األخرى .ويختلف عدد العاملني يف املشروع حتى ميكن متييزه على إنه
مشروع صغير أو كبير تبعا للبلد الذي يطبق فيه هذا املعيار .فمثال يف بريطانيا
يتحدد عدد العاملني باملشروع الصغير ب  ٥٠عامال .ويف مصر حدد عدد العاملني
يف املشروع الصغير على أن ال يزيد على  ٢٥عامال .ويف الواليات املتحدة األمريكية
مت حتديد عدد العاملني يف املشروع الصغير سنة  ١٩٨٠على أن ال يزيد على ٥٠٠
عامل .وحسب األمانة العامة الحتاد الغرف التجارية العربية فإن أي منشأة يعمل
(()
فيها ما بني  ١٠عمال و ٥٠عامال تعتبر من املنشاّت الصغيرة.
 معيار حجم رأس املال املستثمر يف املشروعاملقصود برأس املال املستثمر يف املشروع هو رأس املال الثابت الالزم لتأمني املباني
واآلالت واملعدات واألجهزة ومختلف الوسائل الالزمة التي تولد الطاقة اإلنتاجية
للمشروع .ويتعدد حجم التخصيص لرأس املال املستثمر يف املشروع لتمييز حجمه
تبعا للدول املعتمدة لهذا املعيار حيث يختلف هذا احلجم من دولة ألخرى .فمثال يف
اليابان ،تعتبر الدولة املشروع الذي ال يزيد رأس املال املستثمر فيه عن  ١٠ماليني،
من املشروعات الصغيرة .ويف األردن حدد رأس مال املشروع الصغير على أن ال
يزيد عن  ٥٠ألف دينار ويف مصر على أن ال يزيد عن  ٥٠ألف جنيه مصري .ويف
دراسة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير حدد رأس مال منشئاّت األعمال الصغيرة مبا
يتراوح ما بني  3٥٠٠دوالر و 3٥٠٠٠دوالر أمريكي .وكذلك يختلف هذا التخصيص
حسب القطاع الذي يعمل فيه املشروع فيما إذا كان قطاع صناعي أم قطاع زراعي
أو جتاري.
( )7م�سدر �سابق
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 معيار حجم املبيعات وحجم األسواق التي يتعامل معها املشروعوميكن أن يكون هذا املعيار أكثر مالئمة للمشروعات التجارية واخلدمية ذات الطابع
احمللي والتي تتسم بحجم مبيعات منخفضة نسبيا.
 معيار حجم ونوع التكنولوجيا املستخدمة يف اإلنتاجحيث يدلل حجم ونوع التكنولوجيا املستثمرة يف املشروع وأسلوب اإلنتاج املتبع فيه
على حجم املشروع .حيث كلما أرتفع حجم االستثمار برأس مال عوامل اإلنتاج
وأرتفع مستوى التكنولوجيا املستخدمة بوسائله كلما دل ذلك على كبر حجم
املشروع ،والعكس صحيح.
 )2اخلصائص واملميزات
لقد أثبتت التطبيقات العملية حاجة اقتصاديات الدول املتقدمة عامة والدول
النامية خاصة إلى أهمية وجود املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف اقتصادياتها
وذلك بسبب املزايا الفريدة التي تتمتع فيها هذه املشروعات والتي متيزها عن
املشروعات الكبيرة والتي من أهمها(():
.١
.٢

.3
.4

.٦

( )8م�سدر �سابق
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.٥

امللكية واإلدارة يف هذه املشاريع غالبا ما تتميز بنمط امللكية الفردية أو العائلية
للمشروع وقيام املالك مبهمة اإلدارة ومتيز هيكلها التنظيمي بصغر حجمه مبا
يتناسب وحجم األعباء البسيطة امللقية على عاتقه.
تتسم املشروعات الصغيرة انخفاض تكلفتها بسبب حجم رأس املال الذي
حتتاجه إلنشائها والذي يتناسب وحجم مهام وأهداف املشروع وسهولة إنشائها
وذلك بسبب بساطة اإلجراءات القانونية واإلدارية والروتينية التي حتتاجها
لإلنشاء.
يعتمد جناح مثل هذه املشروعات على خبرة أصحاب املشروع الفنية وكفاءتهم
اإلدارية والتنظيمية.
تكون هذه املشروعات عادة ذات طبيعة محلية وتتعامل مع األسواق احمللية
أيضا.
تساهم املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف رفع كفاءة تخصيص املوارد وإرساء
أنظمة اقتصادية تتسم بالديناميكية واملرونة والترابط مع الشركات الكبيرة.
قابليتها على استعمال اإلمكانيات احمللية وأساليب اإلنتاج البسيطة التي تركز
على استخدام األيدي العاملة .حيث تلعب دورا مهما يف خلق فرص العمل
واالستخدام وميكن أن تشكل بديال عن الصناعات الكبيرة يف الدول النامية
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والفقيرة بسبب نقص اخلبرات الفنية وندرة املوارد الرأسمالية يف هذه الدول.
 .٧بسبب اعتمادها على املواد اخلام احمللية والنواجت العرضية للصناعات الكبيرة،
فهي تساهم يف احلد من هدر املوارد وتقلل االستيراد .وبسبب تكلفة إنشائها
املنخفضة فهي تعتبر مصدر رخيص خللق فرص العمل اجلديدة وحاضنة
للمهارات واإلبداعات وعامل استقرار اجتماعي وسياسي.
 .٨تتميز املشروعات الصغيرة بالقدرة على االنتشار الواسع يف املناطق الريفية
واحملافظات النائية مما يساعد على التنمية املتوازنة جغرافيا بني مختلف
األقاليم واحملافظات وتقليص أوجه التفاوت يف توزيع الدخل والثروة وإعادة
توزيع السكان.
 .٩تساهم يف زيادة االدخار واالستثمار وتنمية وحماية الصناعات احمللية
والتقليدية.
ثالثا :دور املشروعات الصغيرة يف االقتصاد الوطني
تلعب املشروعات الصغيرة دور مهم يف خلق فرص العمل والتشغيل وتقليص معدالت
البطالة وتخفيف مستوى الفقر وحتسني مستوى التنمية احمللية واإلقليمية مع عدم
إغفال حقيقة أن املشروعات الكبيرة تعتبر مبثابة العمود الفقري لهيكل االقتصاد
يف الدول املتقدمة والنامية بسبب الدور الذي تلعبه يف رفع معدالت النمو والتقدم
االقتصادي .كذلك تكمن أهمية دور املشروعات الصغيرة يف االقتصاد الوطني من
خالل كونها ميكن أن تشكل بديال مناسبا عن الصناعات الكبيرة وخاصة يف الدول
النامية بسبب نقص اإلمكانات املادية واخلبرات الفنية وندرة املوارد الرأسمالية.
لقد ظهرت املشروعات الصغيرة قبل ظهور املشروعات املتوسطة والكبيرة وحتملت
أعباء التشغيل وتخفيف معدالت البطالة وتوزيع الدخل ومازالت حتتل أهمية كبيرة
يف اقتصاديات الدول املتقدمة منها والنامية على الرغم من تطور اقتصاديات كثير
من الدول بسبب تطورها العلمي والتكنولوجي ،حيث شكلت هذه املشروعات ما
يزيد على  %٩٠من مجموع املشروعات يف العالم وتسهم ما بني  ٥٠و  ٦٠يف املائة
من االستخدام يف قطاع الصناعات التحويلية(() .وطبقا إلحصاءات سنة  ٢٠٠٦كان
هناك  ٢.4مليون منشأ صغيرة يف مصر يعمل فيها أقل من عشرة عمال ويعمل فيها
 ٥.٢عامل وهناك أيضا  3٩ألف منشأ أخرى يعمل فيها من  4٩ -١٠عامل( .)(1وقد
بلغ عدد هذه املشاريع تسعة ماليني منشأ صغيرة يف الواليات املتحدة األمريكية
بقيمة إنتاجية تساوي حوالي  % 3٠من إجمالي الناجت القومي .وكذلك يقدر عدد
( )9د� .سروارهوبوم« ،امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف التنمية القت�سادية ،جتربة اليونيدو» ،جملة التعاون القت�سادي بني الدول الإ�سالمية.(00(،
( )10ح�سني عبد املطلب الأ�سرج ».دور امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف التنمية ال�سناعية يف م�سر» ،حزيران .(013
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املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف اليابان بحوالي ستة ماليني مشروع يشتغل فيها
حوالي  %٨١من مجموع العاملني((() .ويف األردن قد بلغ عدد املنشئاّت الصغيرة
حوالي  ١٢ألف منشأة يشتغل فيها حوالي  ٧٠٠ألف عامل .ويف اجلزائر قد بلغ
عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة سنة  ٢٠٠3حوالي  ١٩٠ألف مؤسسة يعمل
فيها حوالي  ٥4٠ألف عامل)٥( )(((.

املبحث الثاني :التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة
أوال :تعريف التمويل اإلسالمي وأهميته وخصائصه
 )1تعريف التمويل اإلسالمي
لقد تعددت التعريفات واملفاهيم اخلاصة بالتمويل اإلسالمي من قبل الباحثني
واألدبيات املتعلقة بهذا املوضوع كثيرة ،فمنها ما أقتصر مفهومه على التعامل بني
األشخاص دون املجتمع واملؤسسات املالية اإلسالمية ،ومنها ما أشتمل على التمويل
االستثماري فقط دون أن يشمل التمويل الشرعي أو التطوعي .وهذه التعريفات
كلها قد دلت عن قصور وعدم شمولية ملجاالت التمويل اإلسالمي وتنوعه .ونحن
ويف هذا املجال ميكن أن نورد تعريفا للتمويل اإلسالمي ميكن أن يكون أكثر شمولية
من غيره من التعريفات التي ذكرها كثير من الباحثني حيث أن هذا التعريف يشتمل
على التمويل الشرعي ،االستثماري ،والتطوعي والتعاوني حيث نص هذا التعريف
على أن التمويل اإلسالمي هو عبارة عن» تقدمي ثروة عينية أو نقدية إما على
سبيل اللزوم أو التبرع أو التعاون أو االسترجاع من مالكها إلى شخص أخر يديرها
ويتصرف فيها لقاء عائد معنوي أو مادي حتث عليه أو تبيحه األحكام الشرعية((().
 )2أهمية التمويل اإلسالمي وخصائصه

( )11م�سدر �سابق
(( )1م�سدر �سابق
( )13حممد عبد احلميد حممد فرحان « ،التمويل الإ�سالمي للم�سروعات ال�سغرية ،درا�سة لأهم م�سادر التمويل»
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إن أهمية التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة ليس نابعا من أهمية هذه
املشاريع لالقتصاد الوطني فقط ،بل أن التمويل اإلسالمي يتمتع بخصائص نابعة
من أحكام الشريعة اإلسالمية التي تنظر إلى الفرد على أنه جزء من املجتمع
وتلبية حاجاته تكفل تلبية حاجات املجتمع وحتقق التنمية احلقيقية له ،علما بأن
التمويل اإلسالمي ال يقتصر على تلبية احلاجات املادية للفرد فقط ،إمنا يوازن بني
احلاجات املادية واملعنوية ،حيث أنه يربي الفرد على صفات األمانة والثقة بالنفس
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واإلخالص واإلتقان والقابلية الذاتية واخلوف من أهلل عز وجل .وعلى ذلك ميكن
أن نوجز فيما يلي أهم اخلصائص املميزة للتمويل اإلسالمي التي متيزه عن مصادر
التمويل األخرى غير اإلسالمية-:
أ) عدم التعامل بالربا التزاما بالنصوص الشرعية الواردة بالقران الكرمي والسنة
((()
النبوية الشريفة «وأحل أهلل البيع وحرم الربا».

ب) توجيه املال نحو االستثمار احلقيقي أي االستثمار يف استخدام عوامل اإلنتاج
حيث تؤكد لنا هذه اخلاصية دور التمويل اإلسالمي يف تقوية املجتمع وذلك من
خالل استثمار األموال يف عوامل اإلنتاج احلقيقية التي تساهم يف تقليل البطالة
وتنمية الطاقات االقتصادية الوطنية وتنمية موارد املجتمع وقدراته غير املخالف
للشريعة اإلسالمية وليس االستثمار يف املضاربة النقدية أو الورقية يف سوق األوراق
املالية األولي أو الثانوي .أي أن استثمار أموال املصارف اإلسالمية يجب أن يكون
له قيمة مضافة على عوامل اإلنتاج وليس ببيع وشراء األسهم والسندات يف السوق
املالي.

ج) التركيز على حاجات الفرد وتنمية طاقاته ومهاراته وإبداعاته وتوجيه سلوكه
نحو األخالق الفاضلة والصفات احلسنة من األمانة والثقة بالنفس واإلخالص
واإلتقان يف العمل مما يوفر فرص أكبر لنجاح املشروعات وبالتالي جناح عملية
التنمية التي ال ميكن أن تتحقق من غير االهتمام بالفرد وطاقاته.
د) فبما يخص ملكية رأس املال ،فإنها تستمر مع املالك األصلي بخالف التمويل
الذي يعتمد على الربا حيث تنتقل ملكية رأس املال إلى املقترض.
هـ) املضاربة :فيما يتعلق بالربح واخلسارة ويف حالة املضاربة ،تقسم األرباح بني
صاحب املال واملستفيد حسب النسبة املتفق عليها مسبقا ،أما اخلسائر فيتحملها
صاحب املال فقط .بخالف التمويل الذي يعتمد على الربا حيث يستحوذ املقترض
على جميع األرباح مقابل الفائدة التي يدفعها للمقرض ويتحمل باملقابل جميع
اخلسائر احملتملة.
و) الربح يف التمويل اإلسالمي جميعه ربح حقيقي ألنه ناجت عن القيمة املضافة
الناجتة عن زيادة عناصر اإلنتاج .بينما كثير من األرباح يف التمويل الذي يتعامل
بالربا أرباح غير حقيقية وخاصة إذا كان رأس املال يستثمر يف املضاربات املالية
والنقدية.

(� )14سورة البقرة(79 :
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ثانيا :مجاالت التمويل اإلسالمي لقطاع املشروعات الصغيرة
لقد أتاحت الشريعة اإلسالمية ألسمحاء مجاالت عديدة للتمويل اإلسالمي من
أجل دعم الفرد واملجتمع على أسس شرعية تضمن احلفاظ على كرامة الفرد
وتقدم املجتمع وتطور اقتصاده .وقد قسمت مجاالت التمويل اإلسالمي إلى مصادر
شرعية إلزامية وشرعية غير إلزامية تطوعية ،وكذلك مصادر شرعية قائمة على
((()
املشاركة ومصادر شرعية ائتمانية تقوم فيها املصارف اإلسالمية.
 )1أساليب التمويل القائمة على املصادر الشرعية اإللزامية
الزكاة :حيث أولى اإلسالم اهتماما كبيرا مبوضوع الزكاة فقد جعل الزكاة إحدى
أركان اإلسالم اخلمسة ألنها تعتبر من أهم مصادر التمويل للدولة اإلسالمية
وألثارها الكبيرة على االقتصاد واملجتمع .وتعتبر الزكاة من أهم أدوات التمويل
اإلسالمي الشرعية اإللزامية التي تساهم يف إعادة توزيع الثروة بني أفراد املجتمع
وخاصة الطبقات الفقيرة وتوجيه املال نحو االستثمار والتنمية.
 )2أساليب التمويل الشرعية غير اإللزامية التطوعية
أ) التمويل بالصدقة والهبة :والهبة والصدقة هي عبارة عن تصرف املالك مباله
دون عوض مرضاة هلل تعالى ولرسوله الكرمي .حيث متنح هذه الهبة أو الصدقة
للفقراء واحملتاجني الذين ال يستطيعون احلصول على مصادر عيش أو متويل
ملشاريعهم الفردية.

ب) التمويل بالوصية :وهي هبة الرجل ملاله بعد موته .وهي من أشكال التمويل
اإلسالمي التعاوني التي شرعها اإلسالم من أجل ضمان توزيع الدخل وعدم تركيز
الثروة يف يد الورثة فقط.

د) التمويل بإحياء املوات :وهو إعطاء املجتمع املجال ألحياء األرض البور اململوكة
للدولة من أجل االستفادة منها وإفادة املجتمع من نتائجها.
( )15حمد عبد احلليم عمر « ،اأ�ساليب التمويل الإ�سالمي للم�سروعات ال�سغرية « ،جامعة الأزهر.
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ج) التمويل بالوقف :والوقف جائز باإلجماع وله العديد من األشكال ومنها وقف
املساجد ،واألراضي ودور العلم واملدارس واملستشفيات .وقد أولى اإلسالم أهمية
بالغة بالوقف وذلك بسبب اخلصائص التي يتمتع فيها والتي ال تتوفر يف غيره من
مصادر التمويل التعاوني األخرى وأهم هذه اخلصائص ،االستمرارية وتنوع املصادر
التي لها األثر الكبير يف احلياة االقتصادية واالجتماعية وحتقيق التنمية.
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هـ) التمويل بالقرض احلسن :وصيغة القرض احلسن تعتبر من أبرز صيغ التمويل
التعاوني اإلسالمي القائم على أساس إعطاء الفرصة للمقترض لالنتفاع من املال
على أن يرد مثله .ويعتبر هذا الشكل من التمويل من أكثر صيغ التمويل اإلسالمي
مالئمة لطبيعة خصائص املشروعات الصغيرة النعدام تكلفته على صاحب املشروع
ومرونة استخدامه ومساهمته الفعالة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 )3أساليب التمويل املعتمدة على األدوات املالية للمصارف اإلسالمية

((()

أ) الشركة :وهي من أهم أشكال التمويل اإلسالمي التي تقدمها املصارف اإلسالمية
لتمويل املشروعات االستثمارية الصغيرة .وهي عقد بني املشاركني (املصرف
والعميل) يف األصل والربح بنسب متفق عليها مسبقا.
ب) املضاربة :املضاربة هي عقد بني طرفني يقوم مبقتضاه رب املال (املالك املستفيد
أو املصرف) بإعطاء مبلغ من املال للطرف اآلخر (املضارب أو املشروع الصغير) من
أجل استخدامه بطريقة متفق عليها يتم بعدها رد رأس املال إلى صاحبه باإلضافة
إلى حصة من األرباح كنسبة متفق عليها سلفا ويحتفظ املضارب أو صاحب املشروع
بباقي األرباح .وال يتحمل املستثمر خسارة تتجاوز رأسماله كما ال يتحمل املضارب
أو صاحب املشروع خسارة سوى مجهوده ووقته ولكنه يلتزم بأي خسارة ناجمة عن
اإلهمال أو استخدام املال.
ج) املرابحة :وهي ما يعرف بالفقه اإلسالمي بالبيوع ،وتعرف املرابحة بأنها بيع
الشيء مبثل الثمن األصلي مضافا إليه زيادة معلومة للمشتري متثل هامش الربح
للبائع .وهي نوع من أنواع بيوع األمانة .وفيه يتم االتفاق بني البائع واملشتري
على ثمن السلعة آخذين بعني االعتبار ثمنها األصلي الذي أشتراه به البائع.
وتعد املرابحة املصرفية واحدة من أهم صيغ التمويل واألكثر تطبيقا يف الصناعة
((()
املصرفية اإلسالمية.
د) بيع السلم :ويسمى أيضا السلف .وهو نوع من البيوع اجلائزة شرعا (أن يسلم
عوضا حاضرا يف عوض موصوف يف الذمة إلى أجل) وهو النوع الثاني من بيوع
األجل التي هي من أدوات توظيف أموال املصارف اإلسالمية وأيضا املساهمة يف
التنمية الزراعية واستثمار األراضي وتشغيل العمالة .وهو بيع مال مبال يقبض فيه
الثمن عاجال وتسلم فيه البضاعة آجال ،فهو ثمن عاجل بثمن آجل.
ه) اإلستصناع :أي طلب صناعة شيء وهو عقد مشروط بالعمل وهو مقيد مبجال
صناعي فال يكون طلب التجارة أو الزراعة إستصناعا .فهو عقد بيع عني مما يصنع
( )16ح�سني عبد املطلب الأ�سرج� »،سيغ التمويل الإ�سالمي» ،جملة درا�سات اإ�سالمية،العدد  ،8مار�ص .(010
( )17اأحمد حمي الدين العجوز « ،املرياث العادل يف الإ�سالم «  ،موؤ�س�سة املعارف ،بريوت ،ط.1986 ،1
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صنعا يكون فيه البائع هو الصانع الذي يلتزم بصنع العني املوصوفة بالعقد مبواد
من عنده مقابل ثمن محدد .وميكن من خاللها ليس فقط تشغيل أموال املصرف
وحتقيق أرباح ،وإمنا أيضا املساهمة يف التنمية الصناعية واستثمار الطاقات
اإلنتاجية املعطلة يف املصانع وتشغيل العمالة.
و) اإلجارة املنتهية بالتمليك :ويعرف التأجير املنتهي بامللكية بأنه بيع منفعة ملدة
معلومة بعوض معلوم .ويتمثل هذا التمويل يف قيام املمول بدفع ثمن شراء األصل
وتسليمه للعميل املستأجر الستخدامه يف النشاط دون أن يدفع املستأجر الثمن عند
التعاقد وإمنا يدفع الثمن على شكل أقساط مناسبة متفق عليها من عائد التشغيل
((()
وبعد متام سداد كامل ثمن األصل يتنازل املمول عن ملكية األصل للعميل.

( )18اأمرية عبد اللطيف م�سهور « ،ال�ستثمار يف القت�ساد الإ�سالمي «  ،مكتبة مدبويل ،القاهرة.1991 ،
( )19م .د .نغم ح�سني نعمة و رغد حممد جنم »،امل�سارف املوؤ�س�سات الإ�سالمية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي :الواقع والتحديات» ،جملة القاد�سية
للعلوم الإدارية والقت�سادية ،جملد ( ،1العدد (� ،سنة .(010
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ثالثا :املعوقات التي تواجه املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغيرة
تختلف املصارف اإلسالمية عن غيرها من املصارف التي تتعامل بالربا وذلك
من خالل اختالف األدوات واألساليب املالية التي تستخدمها يف متويل العمليات
االستثمارية ،وذلك ألن هذه األساليب واألدوات مستمدة من الشريعة اإلسالمية
السمحاء التي توازن بني اجلوانب الروحية واجلوانب املادية للتمويل ،وتنظر إلى
الفرد على أنه جزء من املجتمع الذي ميثل إصالحه وتطوره إصالح وتطور للمجتمع
الذي يعتبر من أولوية أهداف املصارف اإلسالمية .بخالف أنظمة املصارف
األخرى التي تعتمد يف عملها على األسس والنظم املستمدة من القوانني الوضعية.
إن التطور السريع الذي حققته املصارف اإلسالمية منذ نشؤها وعدم تأثرها
بشكل مباشر وكبير باألزمة املالية العاملية احلالية خلق منها قوة اقتصادية فرضت
نفسها على الواقع االقتصادي حيث بلغ عدد املصارف اإلسالمية يف الدول العربية
واإلسالمية  ١٩٠مصرفا يف بداية التسعينات متتلك رأس مال يقدر بحوالي ١٦٦
مليار تقريبا وقد تطور عمل هذه املصارف ليصل إلى  3٠٠مصرفا ومؤسسة مالية
إسالمية تعمل يف نحو ( )٩٠دولة يف العالم تقدر ومجوداتها بنحو  ٢٦٠مليار دوالر
من دون احتساب النوافذ اإلسالمية يف املصارف التجارية وذلك على وفق تقدير
املجلس العام للمصارف اإلسالمية لعام  ٢٠٠٦وقد رافق هذا التوسع ظهور عدد
من املؤسسات الداعمة للعمل املصريف اإلسالمي مثل هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية واملجلس العام للمصارف واملؤسسات اإلسالمية،
والسوق املالية اإلسالمية الدولية ،ومجلس اخلدمات املالية اإلسالمية ،والوكالة
الدولية اإلسالمية (مجلة االقتصاد واألعمال  .)((()١٠-٩ ،٢٠٠٨وعلى أساس
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هذه احلقيقة االقتصادية واملالية التي تتمتع فيها املصارف اإلسالمية فيمكنها أن
تلعب دورا اقتصاديا وتنمويا كبيرا وخاصة فيما يتعلق بتمويل وتنمية وتطوير قطاع
املشروعات الصغيرة يف االقتصاد الوطني نظرا ألهميتها كما أسلفنا سابقا .لكننا
ميكن أن نالحظ ضعف نسبة األموال املستثمرة يف قطاع املشروعات الصغيرة
من قبل املصارف اإلسالمية وإن دورها ال يزال دون مستوى األهمية االقتصادية
واالجتماعية التي ميثلها هذا القطاع لالقتصاد الوطني إذا ما قارنا حجم استثمار
املصارف اإلسالمية يف القطاعات االقتصادية األخرى .وميكن أن يعود هذا القصور
ألسباب عديدة منها داخلية ذاتية ومنها خارجية عامة ،وميكن أن جنمل بعضا منها
كما يلي:
 .١عدم توفر اخلبرة الفنية واملهنية والرقابية الكافية املتعلقة بالتعامل مع
املشاريع الصغيرة لدى املصارف اإلسالمية التي تساعدها على زيادة تقدمي
الدعم املالي للمشاريع الصغيرة.

 .٢عدم توفر الضمانات لدى أصحاب املشروعات الصغيرة ،وهي من أهم
املشكالت التي تواجه هذه املشاريع والتي حتد من قدرتها على احلصول على
متويل من املصارف اإلسالمية وبالتالي انخفاض حجم مساهمة املصارف
اإلسالمية يف دعم هذه املشاريع.

 .3الشكل القانوني للمشروع الصغير ،حيث ترتبط ملكية هذا املشروع بصاحبه
مما يزيد من احتمالية فقدان رأس املال التمويلي الذي يقدمه املصرف يف
حالة وفاة صاحب املشروع.

 .4معوقات تتعلق بإدارة املشروع الصغير ،وتتمثل هذه املعوقات بعدم التزام
بعض أصحاب املشروعات الصغيرة باألخالق اإلسالمية ومحاولة الغش
والتدليس والتزوير وعدم األمانة يف معامالتهم مما مينع املصارف اإلسالمية
من التشجع واالندفاع لدعم ومتويل هذه املشروعات.

 .٥ضعف اخلبرات والقدرات الذاتية ألصحاب املشاريع الصغيرة يف اإلدارة
والتسويق واألمور املالية األخرى وعملية اتخاذ القرار مما يزيد من املخاطر
التي تواجهها املصارف اإلسالمية يف متويلها للمشروعات الصغيرة.

 .٦عدم توفر املعرفة والوعي املصريف لدى القطاعات االقتصادية فيما يتعلق
مبا تقدمه املصارف اإلسالمية من أدوات وصيغ متويلية إسالمية ميكن أن
تستفيد منها هذه القطاعات ومنها قطاع املشاريع الصغيرة.
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اخلامتة
من خالل دراسة صيغ وأساليب االئتمان والتمويل التي تتبعها املصارف اإلسالمية
والتي مت ذكرها آنفا يتضح بأن املصارف اإلسالمية تساهم بشكل كبيرقي دعم
املجتمع ونشاط املشاريع الصغيرة يف االقتصاد الوطني وذلك من خالل ما يلي:
النتائج:
 .١من خالل استبعاد املصارف اإلسالمية التعامل بالربا (الفائدة) أخذا وعطاء
خففت من عبء وتكلفة االقتراض والذي حتتاجه املنشآت الصغيرة بسبب
ضعف إمكانياتها املالية وخاصة يف مرحلة البدء باملشروع.

 .٢لقد جتاوزت املصارف اإلسالمية شروط االقتراض التي تتبناها املصارف
التجارية التقليدية والتي ال يستطيع صاحب املشروع الصغير تلبيتها والتي
تتمثل بالكفالة املصرفية والدفعة املقدمة وشروط إعداد امللف االئتماني
األخرى وذلك من خالل صيغ التمويل التي تطرحها التي تتسم بالسهولة
واملشاركة بني املقرض واملقترض.

 .3من خالل اشتراط املصارف اإلسالمية على استخدام األموال املقترضة يف
االستثمار احلقيقي وتوجيهه نحو اإلنفاق املشروع (احلالل) فأنها ساهمت
مساهمة جدية يف دعم االقتصاد الوطني وخلق وتعزيز القيم األخالقية يف
املجتمع.

 .٥تسعى املصارف اإلسالمية إلى توزيع الثروة على مختلف طبقات املجتمع
وذلك من خالل صيغ التمويل التي تتبناها بخالف صيغ التمويل التي تتبعها
املصارف التجارية والتي تتعامل بها مع مؤسسات األعمال واألفراد القادرين
على توفير شروط االئتمان التجاري.
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 .4من خالل صيغ التمويل امليسرة التي تتبعها املصارف اإلسالمية يتضح
بأنها ال تتعامل مع املؤسسات الكبيرة فقط بل تتعدها للتعامل مع األفراد
ومؤسسات األعمال الصغيرة أيضا بخالف املصارف التجارية التقليدية التي
تتعامل مع مؤسسات األعمال الكبيرة واألفراد القادرين على أعداد امللف
االئتماني والضمانات التي يقدمها هؤالء اإلفراد وذلك بسبب هامش الربح
الذي حتققه هذه املؤسسات واألفراد لهذه املصارف وبسبب عدم متكن
املؤسسات الصغيرة من توفير شروط ائتمان التي تشترطها هذه املصارف.
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التوصيات واالقتراحات
على ضوء ما تقدم ميكن أن تساهم بعض املقترحات واملقترحات يف تطوير عمل
املصارف اإلسالمية يف زيادة دعم ومتويل املشروعات الصغيرة ،وأن تأخذ دور أكبر
من دورها احلالي يف دعم ومتويل قطاع املشاريع الصغيرة .وهي كما يلي:
 .١ضرورة تطوير إستراتيجية املصارف اإلسالمية تهدف إلى توضيح الصيغ
واألدوات والبرامج التمويلية التي تعتمدها يف متويل املشروعات االستثمارية
وخاصة قطاع املشروعات الصغيرة باإلضافة إلى تطوير األدوات واألساليب
املالية والتكنولوجيا املستخدمة بهدف زيادة مساهمتها يف دعم قطاع املشروعات
الصغيرة.
 .٢تشجيع قيام اجلمعيات التعاونية اخلاصة بأصحاب هذه املشروعات ملساعدتهم
على تذليل املشاكل واملصاعب التي تواجههم وضرورة مالئمة التعليمات اخلاصة
باالستيراد والتصدير واجلمارك لنشاط املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومنحهم
التسهيالت واملساعدات واإلعفاءات الضريبية وتقليص اإلجراءات البيروقراطية
املواكبة إلنشاء هذه املشروعات.
 .3ضرورة وجود برامج تدريب خاصة بتطوير عمل املشروعات الصغيرة واملتوسطة
لتنمية مهارات أداء العنصر البشري وتدريبه على أساليب العمل ومساعدتهم
على بناء الهياكل التنظيمية واملالية ومسك السجالت احملاسبية ومساعدتهم
على استيعاب التكنولوجيات احلديثة.
 .4بناء قاعدة معلومات تساعد املواطن على إيجاد اجلهات ذات العالقة وفرص
عمل املشروعات املتاحة وجهات التمويل واخلبرة املتاحة التي يحتاجونها إلنشاء
مشاريعهم.
 .٥ضرورة وجود جهة ضامنة أو صندوق ضمان القروض لضمان تسديد القروض
املمنوحة للمشروعات الصغيرة لتشجيع املصارف اإلسالمية والتجارية على منح
القروض لهذه املشاريع وتبديد خوفها من مسألة عدم تسديد القروض.
 .٦ضرورة أن حتقق املصارف اإلسالمية االنتشار اجلغرايف من أجل حتقيق
أهدافها االقتصادية واالجتماعية والتكافل االجتماعي يف تقدمي اخلدمات
املصرفية اإلسالمية لشريحة واسعة من املجتمع خاصة أصحاب املشاريع
الصغيرة وأصحاب الدخول احملدودة.
 .٧ابتكار صيغ وأساليب جديدة لتشجيع االدخار والتمويل تتمتع باملرونة وسهولة
التطبيق تأخذ بنظر االعتبار الواقع االجتماعي والظروف اخلاصة ألصحاب
الدخل احملدود وظروف أصحاب املشروعات الصغيرة.
 .٨ضرورة تشجيع املصرف املركزي للمصارف التجارية على فتح نوافذ تتعامل فيها
بالنظم املصرفية اإلسالمية والتمويل املصريف اإلسالمي.
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املصادر واملراجع
 .١رشيد بداوي« ،أي دور للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية»
.www.tanmia.ma/artical.imprim.php

 .٢طارق أحمد املقداد« ,إدارة املشروعات الصغيرة ،األساسيات واملواضيع املعاصرة»،
األكادميية العربية البريطانية للتعليم العالي www.abahe.co.uk
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