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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وتصدر
مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 انجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين عرب وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..
٭
٭
٭
٭

٭إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية التمويل اإلسالمي وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية بحيث تكون املجلة سج ً
ال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com http://www.mashurajournal.com
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هيئة التحرير
نائب رئيس التحرير

رئيس التحرير

د .أســامة قيـس الدريعــي

د .خالد بن إبراهيم السليطي
مدير التحرير

د .ف ــؤاد حميــد الـدليـمي
فـريــق التحــريــر

جمال
د .إبراهيم حسن ّ
أ .محمد مصلح الدين مصعب

د .عمر يوسف عبابنه
أ .مح ـمـد نفــيل محـبـوب

الهيئة االستشارية
• د .خالد إبراهيم السليطي

املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقايف  -كتارا (قطر)

• أ .د .عائشة يوسف املناعي

مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات املسلمني يف
احلضارة  -جامعة حمد بن خليفة (قطر)

• د .إبراهيم عبد اهلل األنصاري

عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر
(قطر)

• أ .د .عبد اهلل الزبير عبد الرحمن

رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف
واملؤسسات املالية ونائب رئيس مجمع الفقه اإلسالمي
(السودان)

• د .العياشي الصادق فداد

كبير الباحثني يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع
للبنك اإلسالمي للتنمية  -جـدة (اجلزائر)

• أ .د .علي محمد الصوا

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة اإلسالمي
(األردن)

• د .خالد العبد القادر

• د .عصام خلف العنزي

عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

بجامعة الكويت (الكويت)

• أ .د عبد الرحمن يسري احمد

أستاذ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي يف كلية الدراسات

االقتصادية والعلوم السياسية بجامعة اإلسكندرية (مصر)

• د .مراد بوضاية

عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

بجامعة قطر (اجلزائر)

• د .أسامة قيس الدريعي

العضو املنتدب الرئيس التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر)

• أ .د .محمد أكرم آلل الدين

املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية-إسرا
(ماليزيا)

• أ .د .عبد الودود السعودي

أستاذ مشارك يف قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة

والقانون بجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية (بروناي)

• د .فؤاد حميد الدليمي

رئيس مجموعة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت املشورة

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة قطر (قطر)

لالستشارات املالية (العراق)

• أ .د .صالح قادر كرمي الزنكي

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية يف كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر (العراق)

محاضر يف اجلامعة الوطنية ،ومدير الدراسات والبحوث

لدى بيت املشورة لالستشارات املالية (اليمن)

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية تأسست عام  2007م ،وتعد
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات املالية واالستشارية والرشعية واإلدارية
والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة
والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:
٭
٭
٭
٭
٭

٭نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عموم ًا واإلسالمية عىل
وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال االستشارات
املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أول :شروط النشر العامة

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا أصيلة ،أم
تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى،
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
َ
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء أنُرشت أم مل تنرش .
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس
التحرير .
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل
املجالت املتعاونة.
 - 6تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ -اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا .
ب -ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج -معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د -مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل :
أ -سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب -مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .
ج -الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3ـ أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك امللخصان :العريب
واالنجليزي ،وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :
أ -البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط.
()Traditional Arabic
ب -أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط.
()Times New Roman
5ـ يرفق البحث بملخصني باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة بلغة
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .
6ـ ُيقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت :
أ -املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن
14
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وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية .
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .
ب -متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
ج -احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات).
هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
 7ـ يتم اتباع منهج ( )MLAيف توثيق البحوث كاآليت:
أ -ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
(شهرة املؤلف،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
ب -ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطن
آخر من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
ـ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .
هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و -الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل :
ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .
ترقيم
ً
ً
متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
ترقيم
وترقم
املتن
يف
اجلداول
تدرج
ـ
ً
اجلدول .
ز -يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية (Roman
.)Script

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)info@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه .
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل .
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
الورقية أو اإللكرتونية ،إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.
ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فإن املعرفة اليوم تعددت أبواهبا وطرق الوصول إليهاَ ،لِا أحدثته ثورة التكنولوجيا واملعلومات
من تطور رسيع عىل نطاق واسع يف شتى امليادين؛ ويف جملة بيت املشورة بإصدارها اإللكرتوين
والورقي نتطلع إىل أن نكون رافد ًا من روافد املعرفة يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
ويأيت العدد العارش من سلسلة أعداد جملة بيت املشورة ليضم يف ثناياه جمموعة من األبحاث
العلمية الرصينة واألصيلة التي تناقش عدد ًا من قضايا االقتصاد والتمويل اإلسالمي وتتناول
موضوعات متنوعة؛ منها ما يؤصل حلكم رشعي يتعلق بالديون الناشئة عن الوساطة املالية،
ومنها ما يستقرئ كتابات االقتصاد اإلسالمي عن العهد النبوي ،وكذلك تقييم جتارب تدريس
املالية اإلسالمية يف فرنسا ،إضافة إىل موضوعات هامة أخرى ،وكل ذلك جاء بمنهجية علمية
رصينة وموضوعية معتمدة ،التزمت املجلة فيها باملعايري العاملية التي حتقق رؤيتها ورسالتها
التي خطتها لنفسها يف أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية وفق
املعايري العاملية املعتمدة.
واليوم نستمر بدعم مسرية البحث العلمي املتخصص يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي برعاية
هذا املنرب العلمي الذي حظي بإقبال السادة الباحثني واملتخصصني ،واهتامم األكاديميني
واملهنيني ،ورشف بنخبة متميزة من اخلرباء واألساتذة واملختصني ضمن هيئته االستشارية،
ويف سبيل ذلك حرصت املجلة عىل حتقيق أعىل املعايري الدولية للنرش العلمي الرصني من
خالل توفري منصة نرش علمي متميز ومفهرس يف جمموعة من أهم قواعد البيانات العاملية
املرموقة ،فباإلضافة إىل اشرتاكها يف القواعد العربية كدار املنظومة واملنهل ومعرفة ،فقد دخلت
جملة بيت املـشــورة جمموعة مهمة من قواعـــد البيانــات العامليــة كـ Ebsco, Crossref,
 ،Google Scholar, Research ID, J-Gate, DRJIوال زالت تسعى لالنضامم إىل قواعد مهمة
أخرى ضمن مسريهتا نحو هدفها املنشود.
ونتطلع إىل مزيد من التطوير واملراجعة الدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النرش العلمي وتوفري
منصة علمية بأعىل املعايري العاملية لنسهم مع املخلصني من هذه األمة يف نرش وترسيخ مبادئ
االقتصاد والتمويل اإلسالمي وإتاحتها للعلامء والباحثني يف عاملنا العريب واإلسالمي.

نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد

هيئة تحرير المجلة
21
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تقييم تجربة تدريس المالية اإلسالمية في فرنسا
د .محيي الدين الحجار
أستاذ القانون اإلسالمي في جامعة باريس الثامنة وفي المعهد الكاثوليكي في باريس
باحث مشارك في كرسي أخالقيات ومبادئ التمويل بجامعة باريس األولى (بونتيون سوربون)
ّ
(سلم البحث للنشر في 2018/11 /12م ،واعتمد للنشر في 2018/ 12/21م)

ّ
الملخص

ّ
إن اهتامم غري املسلمني بالتمويل اإلسالمي يعدّ ظاهرة جديرة باالهتامم .بعد
األزمة املالية األخرية ،نشطت احلركة التعليمية والتكوينية للاملية اإلسالمية
يف فرنسا .ونظر ًا للتأثري اجليو-اسرتاتيجي لفرنسا وللمكانة الرفيعة لنظامها
التعليميّ ،
فإن هذه التجربة تكتيس أمه ّية بالغة جيعلها جديرة باالهتامم والتحليل.

أنواعها مع عرض أهداف األنشطة العلمية املتعلقة بالتمويل اإلسالمي ،وذلك
حتى يمكن تقديم حتليل احصائي للربامج التعليمية بكافة أنواعها حيث يمكننا
مالحظة انخفاض نسبة الربامج التعليم ّية الرسم ّية وكذا األمر بالنسبة الربامج

املتخصصة.
التعليمية التي تقدّ مها املؤسسات اإلسالمية وبالنسبة للمراكز البحث ّية
ّ
وتواجه التجربة الفرنس ّية صعوبات عديدة أبرزها ارتفاع األقساط نسبي ًا ،وغياب

سوق العمل يف فرنسا واضطرار اخلرجيني اجلدد يف للسفر إىل اخلارج للبحث عن

فرص عمل يف هذا املجال .ويمكننا تقديم بعض املقرتحات لتنشيط هذه التجربة
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وهلذا اعتمدنا عىل املنهج االستقرائي لعرض التجارب التعليمية يف فرنسا بكافة
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وتطويرها كالتعاون بني املؤسسات التعليمية الفرنسية واملؤسسات الرائدة يف
العامل العريب ،وتقديم الدعم املايل للمؤسسات الفرنسية لتخفيض األقساط،
وتفعيل املراكز البحث ّية ككريس البحث بجامعة السوربون.

الكلمات المفتاحية :برامج التمويل اإلسالمي ،املنشورات األكاديمية ،كرايس
البحث.
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تقييم جتربة تدريس املالية اإلسالمية
يف فرنسا

Abstract

The interest of non-Muslims in Islamic finance is a phenomenon deserving
attention. After the last financial crisis, teaching and infrastructure of Islamic
finance have become active in France. Given the geo-strategic impact of
France and the eminence of its educational system, this experience is of
extreme importance, making it worthy of interest and analysis. This is why we
used the inductive methodology to present the various teaching experiences
in France, by presenting its different categories and the objectives of each
project, in order to present a quantitative analysis of the different types of
training programs. In fact, we can notice the low percentage of specialized
research centres, official training programs and training programs offered by
Islamic institutions. The French experience faces many difficulties, notably
the relatively high fees, the absence of the opportunities in France and the
need for new graduates to travel abroad to seek jobs in this sector. We can
offer some suggestions for activating and developing this experience, such as
cooperation between French educational institutions and leading institutions
in the Arab world, providing financial support to French institutions to reduce
registration fees, and activating research centres such as the Sorbonne CEFN.
Key Words: teaching Islamic Finance, Islamic Finance programs, research
chairs, France.
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ّ
المقدمة

تنامى االهتامم األورويب باملال ّية اإلسالم ّية عقب أزمة  2008املال ّية العامل ّية .ولكن
االهتامم الرسمي الفرنيس بالتمويل اإلسالمي يرجع عام  2006حيث نشطت
الدوائر الرسم ّية املختلفة يف دراسته ملحاولة استنباط السبل املثىل لتطبيق عمليات
التمويل اإلسالمي يف فرنسا هبدف جذب االستثامرات األجنبية .فبدأت دراسة
املوضوع بداية يف جملس الشيوخ الفرنيس عرب«جلنة املال» التي أصدرت تقرير
معلومات برقم  347يف  (((.2007/06/22وقد أشار التقرير إىل رضورة دعم التمويل
اإلسالمي الناشئ يف فرنسا .ثم صدر تقرير معلومات عن نفس اللجنة بمجلس
الشيوخ الفرنيس برقم  33يف  2007/10/17يدرس الصناديق السيادية يف الرشق
األوسط مشري ًا إىل التمويل اإلسالمي كأداة جلذب استثامراهتا إىل فرنسا(((.
وتوالت األنشطة الترشيعية حول املوضوع فصدرت مذكرة توضيحية عن
هيئة األسواق املال ّية لبيان كيفية التوفيق بني املبادئ األساسية لعملية «االستثامر
(((
ثم قام جملس
اجلامعي» والسامت املحددة لصناديق االستثامر اإلسالمية ؛ ّ
الشيوخ بتنظيم ورشتي عمل يف  2008/05/14لدراسة كيفية تطبيق عمليات التمويل
(((
ثم ظهرت
اإلسالمي يف فرنسا وتواؤمها مع الترشيعات الفرنسية السارية ّ ،
حماولة تعديل نظام االئتامنية الفرنيس بالقانون الصادر يف  ((( 2009/12/19التي
رفضتها املحكمة الدستورية الفرنس ّية((( .وبعدها ظهرت التوجيهات الرضيبية
(1) Commission des finances du Sénat. « Rapport d’information n°329 ». online on : https://www.senat.fr/rap/r07-329/r07-3291.
)pdf (vu le 10/11/2018

(2) Commission des finances du Sénat. « Rapport d’information n°33 », 17/10/2007, online on : https://www.senat.fr/rap/r07-033/
)r07-0331.pdf (vu le 10/11/2018

(3) Position AMF n° 2007-19. Critères extra financiers de sélection des actifs et application aux OPCVM se déclarant conformes à
la loi islamique. disponible en ligne :

https://www.amf-france.org/technique/multimedia%3FdocId%3Dworkspace://SpacesStore/957a93bb-ce18-4896-bc7d-d8666d0b271e_fr_2.3_rendition&ved=2ahUKEwjXsN7Ok8neAhUBWxoKHRKpD2EQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw0UC53U8Kw2

((( يمكن االطالع عىل تقارير ورش العمل عىل موقع جملس الشيوخ الفرنيس يف الرابط التايل :

)yc5CGXyEgVTR (vu le 10/11/2018

)https://www.senat.fr/rap/r07-329/r07-329.html (vu le 10/11/2018

(5)- Adaptation du régime de la fiducie afin de permettre l’émission de «Sukuk». JCPE.2009 Act.322, et J. Charlin. Fiducie, sukuks
et autre murabaha ou ijara, à propos de la finance islamique. JCPE.2009.1946, n°7 à 16.
(6) Ibidem.
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ٍ
عقود إسالم ّية(((.
التي أدخلت إىل النظام القانوين الفرنيس أربعة

ويشكّل املسلمون يف فرنسا سوق ًا حمتم ً
ال كبري ًا للمنتجات املال ّية اإلسالم ّية حيث
يتجاوزون نسبة  % 7.5من السكّان((( ويتوقع وصوهلم إىل نحو  % 10بحلول عام
 ((( 2030ورغم ضخامة هذا السوق املحتمل ،إلّ ّ
أن األنشطة املرصفية واملالية
تتطور عىل النحو املنشود! وقد يكون هذا نتيجة لإلمهال «احلميد»
اإلسالمية مل ّ
واضحا ودقي ًقا لتأمني عمليات
إطارا قانون ًيا
ً
املرشع الفرنيس ،الذي مل يضع ً
من ّ
املرشع الفرنيس عىل تفادي القيود الرضيب ّية غري
التمويل اإلسالمي ،إذ اقترص ّ
خاص هبا.
املناسبة للعمليات املال ّية اإلسالمية ومل يتطرق إىل وضع أساس قانوين
ّ
خالف ًا للواقع العميل املرت ّدي للامل ّية اإلسالم ّية يف فرنسا(ّ ،((1
فإن العامل األكاديمي
جو ًا من االهتامم هبذا االختصاص العلمي اجلديد كام سيظهر يف هذه الورقة.
يعيش ّ
فقد ظهرت عىل الساحة العديد من الشهادات املتخصصة الصادرة عن جامعات
ومراكز بحثية فرنس ّية هبدف تلبية االحتياجات املختلفة .كام ظهرت عدة ّ
جملت
بحق عالمة فارقة يف االهتامم األكاديمي الفرنيس بالتمويل
متخصصة تشكّل ّ
(((1
اإلسالمي .وقد عمد عدد من الباحثني لدراسة بعض جوانب هذا املوضوع
لكن ال يوجد دراسة احصائية شاملة للربامج التعليمية املتخصصة يف االقتصاد
والتمويل االسالمي يف فرنسا حتى اللحظة مما يربز ِجدة ِ
وميزة هذه الورقة.
(7) Direction générale des finances publiques : « Instruction fiscale 4FE/S1/10 ; 4FE/S2/10 ; 4FE/S3/10 ; 4FE/S4/10 », 23/07/2010,
(8) Ipsos Mori. Perils of perception 2016. online on : https://www.ipsos.com/sites/default/files/2016-12/Perils-of-perception-2016.
)pdf (vu le 10/11/2018
(9) ibidem.

( ((1تقترص العمل ّيات اإلسالمية احلال ّية عىل بعض اخلدمات املال ّية (مرابحة لرشاء املنازل مقترصة عىل األغنياء فقط) مع فقدان الثقة باملالية اإلسالمية
بشكل عام بعد التجارب الفاشلة السابقة (حساب جار إسالمي مع بطاقة ال تعمل يف أغلب األحيان لدى بنك شعبي ،فضائح مالية والغاء عدد من
العمل ّيات مثل صكوك اورازيس مع معاقبة مديري العملية واالن يرتقب السوق عقوبة قاسية بحق احدى مؤسسات الوساطة املالية) .ولنا دراسة
مفصلة تصدر قريب ًا هبذا الشأن :

Mohyedine Hajjar. “Status of Islamic Finance in France”, in Islamic Finance in Europe, A cross analysis of 10 european countries,(2019). Palgrave.

( ((1يراجع عىل سبيل املثال :

Belabes, Abderrazak. Recherche doctorale française sur l’interaction entre finance et Islam (1902-2011). Les cahiers de la finance
islamique. n°8. (p.76-93).

Bouslama, Ghassen. “Islamic Finance in Reims Management School”. in Islamic Finance in Western Higher Education (2012).
Palgrave MacMillan.
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ويشكل هذا العمل مصدر ًا مه ًام للباحثني واملتخصصني يف االقتصاد والتمويل
االسالمي لغياب أي مصدر شامل يغطي التجربة التعليمية الفرنسية(.((1
ويضاف إىل ذلك ّ
أن مكانة التعليم الفرنيس الرائدة جتعل االهتامم هبذه التجربة
ألنا ستجمع يف ثنايا هذه التجربة خرباهتا التعليمية واملنهج ّية
رضورة بالغة ّ
املتقدمة باإلضافة إىل مستواها الرفيع يف العلوم القانونية واالقتصادية واملال ّية.
وال خيف ّ
أن التأثري اجليو-اسرتاتيجي لفرنسا كإحدى الدول العظمى ،وكأشدّ
الدول تأثري ًا يف العامل العريب ،يدفعنا إىل مزيد االهتامم والنظر يف هذه التجربة.
فقد قال بديع الزمان النوريس قدي ًام « :أرى الرشق حام ً
ال بالغرب وأرى الغرب
حام ً
ال باإلسالم»( .((1ويف هذا الصدد يقول أحد أبرز النشطاء يف املالية اإلسالمية
يف فرنسا الشيخ طارق بنكرعي أبو نور(ّ ((1
أن تفعيل املالية اإلسالم ّية يف فرنسا
ال أمام اعتامده يف دولة غرب ّية ،بل ّ
أثبت ّ
أن الطابع اإلسالمي للتمويل ليس حائ ً
إن
األزمات املال ّية الدور ّية أبانت نجاعة هذا البديل األخالقي ،وها قد شهد شاهد
من أهلها مما سريجع بالنفع عىل الدول العربية التي ستتلقف هذا النشاط املايل
تقليد ًا واتباع ًا للموضة الفرنسية ،فهذه «بضاعتنا ردت إلينا» لنقدرها حق قدرها.
ّ
وإن عرض الربامج التعليمية ال يمكن أن ينظر إليه باعتباره عم ً
ال صحفي ًا مرتكز ًا
عىل التجميع السلبي ،بل هو من صميم العمل البحثي االستقرائي للواقع الذي
خاص ًة وأنّه يستلزم دقة متناهية
يعرض السلوك الواقعي يف قالب أكاديمي متقنّ ،
يف اقتفاء آثار الربامج امللغاة مع اتصاالت متشعبة للولوج إىل املعلومات املتعلقة
بام انقىض من برامج وما فات من منشورات غري متاحة للعموم .وهذا العرض
املفصل للتجربة الفرنس ّية سيمكّننا من حتليل هذه التجربة وتقييمها عرب بيان
ٍ
حلول هلا.
الصعوبات التي تواجهها وحماولة إجياد
( ((1بل ّ
إن فكرة هذه الورقة قد استلهمها كاتب األسطر من سؤال أحد الباحثني األفاضل عن تدريس اجلامعات الفرنسية لالقتصاد والتمويل
اإلسالمي يف أحد املنتديات املتخصصة يف الواتساب ،وتفاعل عدد من الباحثني املتخصصني من أعضاء املنتدى مع هذا املقرتح؛ فعزم حينها عىل تسطري
ٍ
هذه األسطر املوسعة لتقديم مرجع ٍ
وواف يسدّ هذه الثغرة.
كاف
ّ
( ((1عيل علوي قورجو « :سرية بديع الزمان سعيد النوريس بلسانه وأقالم تالمذته» ،ترمجة وحترير حسني عثامن وخليل جادو وحممد أبو اخلري الس ّيد،
تدقيق وفهرسة حممد بسام حجازي ،دار األنوار ،اسطنبول ،2016 ،ص.69
( ((1الناطق الرسمي باسم املجلس األورويب املستقل للاملية اإلسالمية ( ،)CIFIEيف لقاء خاص بيننا وقد استأذنته لنرش هذه الكلامت.
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األول) واملنشورات
وسنحاول جاهدين عرض كا ّفة الربامج التعليم ّية (املبحث ّ
ّ
املتخصصة (املبحث الثاين) يف هذا املجال بحسب ترتيبها
واملجلت
األكاديم ّية
ّ
الزمني وذلك دون التق ّيد برشط توافر هذه الربامج أو استمرار َّيتها أثناء كتابة هذه
األسطر .وإن حتليل هذه التجربة يستلزم تأم ً
ال دقيق ًا هلا لالستفادة من دروسها
سواء يف نجاحاهتا أو يف اخفاقاهتا (املبحث الثالث).

المبحث األول :البرامج التكوينية في التمويل اإلسالمي

يتم ّيز النظام القانوين للتعليم العايل يف فرنسا بالرصامة والشدة يف قبول املؤسسات
اخلاصة التي ختضع لنظام قانوين خمتلف عن اجلامعات واملعاهد العليا الرسم ّية.
وهلذا سنقوم بالتمييز بني الشهادات األكاديمية واملهنية الصادرة عن اجلامعات
الفرنس ّية وبني الشهادات الصادرة عن املؤسسات غري اجلامعية وغري األكاديم ّية.
كام يف العامل العريبّ ،
يتم عرب كال النوعني من
فإن تدريس املال ّية اإلسالم ّية قد ّ
املؤسسات ،أي اجلامعات واملراكز البحث ّية األكاديم ّية (الفقرة األوىل) أو اهليئات
املهن ّية أو املؤسسات غري اجلامع ّية (الفقرة الثانية) .كام ّ
أن تدريس املال ّية اإلسالم ّية
قد يأخذ شك ً
ال خمتلف ًا عن الربامج الدراس ّية التقليد ّية متجه ًا نحو التكوين البحثي
(الفقرة الثالثة).
ال بدّ من اإلشارة إىل ّ
أن العديد من اجلامعات الفرنس ّية تقدّ م بعض الدروس يف
االقتصاد والتمويل اإلسالمي ولكنّها ال تعدوا أن تكون مواد ًا خمترصة ضمن
شهادات يف االختصاصات ذات الصلة كالقانون أو االقتصاد أو اإلدارة.
وسنحاول يف هذه األسطر عرض كافة الربامج التعليمية املخصصة للتمويل
اإلسالمي التي قدّ متها اجلامعات واملعاهد العليا الفرنسية ،سواء كانت رسم ّية أو
خاصة ،مع مراعاة ترتيب ظهورها الزمني.
ّ
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التعليمية في الجامعات الفرنسية
المطلب األول :البرامج
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ً
أوال :الماستر التنفيذي إلدارة األعمال ( )Executive MBAفي التمويل
(((1
اإلسالمي

(Ecole de Management de

أطلقت مدرسة إدارة األعامل يف سرتاسبورغ
 )Strasbourgيف  2009/01/21أول برنامج تعليمي متخصص يف التمويل اإلسالمي
صادر عن جامعة رسم ّية فرنس ّية .ويعترب هذا املاسرت التنفيذي موازي ًا لشهادة من
مستوى مخس سنوات دراس ّية بعد الثانو ّية العا ّمة (.)Bac + 5

وهيدف هذا املاسرت إىل منح الطالب املهارات التقنية يف التمويل ،والقانون،
واإلدارة وفق ًا الحتياجات املؤسسات العاملية ،ومكاتب املحاماة ،واملصارف
واملؤسسات املال ّية .كام حيرص عىل تطوير املهارات النقدية والتحليلية عرب
تدريس احلاالت العملية والتمثيلية .ويسعى أيض ًا إىل زيادة الوعي بأمهية
املهارات واملعارف املحددة املرتبطة بنموذج تطوير التمويل اإلسالمي واملرصفية
اإلسالمية يف البلدان التي تعمل فيها (إفريقيا ،ودول اخلليج العريب ،وجنوب
رشق آسيا ،أوروبا)(.((1

شهرا ،بمعدّ ل دورة
يتوزع هذا الربنامج عىل  405ساعة دراس ّية ّ
ّ
موزعة عىل ً 11
ملدة  3أيام يف ّ
كل الشهر .يشمل الربنامج املوضوعات الرئيسية يف هذا التخصص
مثل االقتصاد اإلسالمي ،وفقه املصارف واملعامالت املال ّية اإلسالمية ،والبنوك
اإلسالمية ،واألسواق املالية اإلسالمية ،وإدارة وحوكمة املؤسسات املالية
اإلسالمية ،والتأمني اإلسالمي .ويقدم أيض ًا العديد من املوضوعات التكميلية
مثل نظام الرضائب اخلاص بالعمليات اإلسالمية ،وإجراءات التسجيل الرسم ّية،
والتسويق اإلسالمي ،والوقف ،والقروض الصغرية اإلسالمية(.((1

( ((1موقع اإلنرتنت املخصص هلذا الربنامج التكويني :

https://sfc.unistra.fr/formations/audiovisuel_-_audiovisuel-traduction-interpretariat_-_executive-mba-finance-islamique_-_769/

( ((1يراجع :
( ((1املرجع السابق.

)(vu le 10/11/2018

)http://www.ifso-asso.com/emba-finance-islamique/ (vu le 10/11/2018
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علمي يف هناية الدراسة(.((1
وجيب عىل الطالب تقديم بحث
ّ
ً
ثانيا :الماستر التنفيذي مبادئ وممارسات التمويل اإلسالمي

(((1

ّ
إن «املاسرت التنفيذي مبادئ وممارسات التمويل اإلسالمي» هو دبلوم خاص
باجلامعة( ((2بمستوى مخس سنوات دراس ّية بعد الثانوية العا ّمة ( ،)Bac + 5أطلقته
جامعة باريس-دوفني عام .2009

( ((1املرجع السابق.
( ((1إن أغلب املعلومات املذكورة يف هذا القسم مستقاة من موقع االنرتنت املخصص هلذا الدبلوم باإلضافة لبعض االستفسارات التي حصلنا عىل
أجوبتها من األستاذ قادر مربوح املرشف عىل هذا القسم يف جامعة باريس-دوفني .رابط املوقع االلكرتوين اخلاص بالدبلوم :

)http://www.financeislamique.dauphine.fr/ (vu le 10/11/2018

( ((2الدبلوم اجلامعي أو اخلاص باجلامعة املصدرة له ( )Diplôme Universitaireهو كل شهادة غري رسمية وغري مدرجة ضمن الشهادات الوطنية،
تطلقها إحدى اجلامعات الفرنس ّية عىل مسؤوليتها فال ختضع لرقابة وزارة التعليم الوطني .والدبلوم اجلامعي املصنّف برتبة ماسرت (مستوى  5سنوات
بعد الثانوية) ال حيق لصاحبه استكامل الدكتوراه عىل أساسه ،وهذا هو شأن هذا الدبلوم اجلامعي.
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يتوزع هذا الربنامج عىل  420ساعة دراس ّية ممتدّ ة عىل سنة جامع ّية كاملة .ويقدّ م
ّ
الربنامج تعلي ًام نظري ًا وعملي ًا للتمويل اإلسالمي ،حيث يعطي املتطلبات
األساسية الالزمة لفهم التمويل التقليدي ،ويعطي جزء ًا كبريا من التعليم العميل
من قبل املهنيني املعرتف هبم يف صناعة التمويل اإلسالمي .ويتضمن الربنامج
مجيع مكونات الصناعة التي ترتاوح بني فقه املعامالت ،واالقتصاد االسالمي،
واملصارف اإلسالمية ،وإدارة األصول اإلسالمية ،والتأمني اإلسالمي ،وصوالً
إىل اهليكلة املالية اإلسالمية.
وهيدف الربنامج إىل فهم وإتقان املفاهيم والتقنيات املستخدمة يف التمويل
اإلسالمي لتكوين املنتجات التي تلبي احتياجات املستثمرين الذين يبحثون عن
أداء مايل يتامشى مع نظام قيمهم ومبادئهم األخالقية.
ويتوجه املاسرت التنفيذي إىل املهنيني والطالب العاملني يف الصناعة املالية
ّ
اإلسالمية ،أو يف املؤسسات املالية غري اإلسالمية.
وسعت
نظر ًا لنجاح املاسرت التنفيذي مع ازدياد أعداد املتقدّ مني له واستمرار ّيتهّ ،
جامعة باريس دوفني من مجهورها وقدّ مت هذا الربنامج للجمهور املغريب يف
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حرمها اجلامعي يف الدار البيضاء .وتأيت هذه املبادرة يف وقت اسرتاتيجي لتلبية
احلاجة املتزايدة بعد بدء النشاط املرصيف اإلسالمي يف املغرب.
ً
ثالثا :شهادة المصرفية والمالية اإلسالمية
شهادة املرصفية واملالية اإلسالمية يتم منحها ضمن املنهج الدرايس العادي يف
«كلية اإلدارة يف رينس»  .Reims Management Schoolإهنا «أحد اخليارات يف
ماسرت العلوم املالية واملرصفية الدولية يف كلية اإلدارة يف رينس .للحصول عىل
درجة املاسرت الكاملة ،جيب عىل الطالب احلصول عىل شهادة التمويل والشهادة
(((2
املتخصصة يف املرصفية واملالية اإلسالمية أو يف املرصفية الدولية».

تم إطالق هذه الشهادة يف العام اجلامعي  ،2012-2011وهي تستهدف املهنيني أو
الطالب الذين يرغبون يف العمل يف قطاع التمويل اإلسالمي .حيث «يمكنهم
احلصول عىل ختصص إضايف يف هذا املجال من خالل إضافة شهادة متثل 180
(((2
ساعة من الفصول الدراسية».

«يتم تدريس هذه الشهادة باللغة اإلنجليزية كامل ًة ،وهي مقررة عىل مدى فرتة
أربعة أشهر ،ومتثل  180ساعة دراس ّية ،أي ما يعادل نصف درجة املاسرت .وفيها
ٍ
دورات ،مدة ٍّ
أربع
كل منها  45ساعة تغطي األحكام الرشع ّية يف املعامالت املال ّية،
واالقتصاد اإلسالمي ،وعمل ّيات اإليداع والتمويل يف البنوك اإلسالمية ،وأسواق
واملمولني
خمصصة للمهن ّيني واملرصف ّيني
ّ
رأس املال اإلسالمي .هذه الشهادة ّ
واملحامني ذوي اخللفية العلم ّية القو ّية ،ولل ّطالب احلاصلني عىل األقل عىل درجة
(((2
البكالوريوس أو ما يعادهلا من مؤسسة تعليمية معرتف هبا».
«يتم تدريس الشهادة باالشرتاك مع اجلامعة املاليزية  INCEIFوتتوافق مع شهادة

(21) Bouslama, Ghassen. “Islamic Finance in Reims Management School”, in Islamic Finance in Western Higher Education (2012).
Palgrave MacMillan p.138.
(22) Ibidem, p.137.
(23) Ibidem.
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 )Chartered Islamic Finance Professional (CIFPالتي متنحها جامعة إنسيف».

(((2

خرجت
لألسف ،تم إلغاء هذه الشهادة يف  2013ألسباب غري معلنة ،بعد أن ّ
دفعتني من الطلبة.
ً
رابعا :ماستر  2تمويل إسالمي

(((2

يف عام  ،2013أطلقت كلية احلقوق بجامعة سرتاسبورغ أول شهادة وطنية خمصصة
للتمويل اإلسالمي وهي ماسرت « 2متويل إسالمي» .وتندرج هذه الشهادة ضمن
برنامج أوسع إذ إنّه يشكّل امتداد ًا للامسرت « 1دراسات حول اإلسالم ،قانون
وإدارة» ( )Islamologie, Droit et Gestionالذي يتيح الوصول إىل هذا املاسرت 2
وإىل ماسرت  2آخر بعنوان «دراسات حول اإلسالم» (.((2()Islamologie

يقدم برنامج املاسرت « 1دراسات حول اإلسالم ،القانون واإلدارة» برناجمًا غن ًيا
فهم جيدً ا لتاريخ اإلسالم ،والفقه اإلسالمي وأصوله .ويدعم
يورث الطالب ً
هذا الربنامج مواد دراس ّية متعلقة بقانون األديان يف فرنسا مع نظرة مقارنة بني
األديان(.((2

(24) Ibidem, p.138.

(ّ ((2
إن املعلومات الواردة يف هذا املقطع مستقا ٌة من الدليل التعريفي هبذا املاسرت ،وقد حصلنا عليه من أمانة رس الدراسات العليا بكلية احلقوق بجامعة
سرتاسبورغ بسبب غياب أي معلومة عن املاسرت عىل الشبكة العنكبوتية بعد إلغائه.
( ((2املرجع السابق.
( ((2املرجع السابق.
( ((2املرجع السابق.
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ويؤهل املاسرت 1املذكور أعاله الطالب للدخول إىل املاسرت « 2متويل إسالمي» الذي
يزخر باملواضيع العميقة .إذ يقدّ م املاسرت « 2متويل إسالمي» مجيع املواد األساسية
يف هذا التخصص من خالل دروس يف فقه املعامالت ،واالقتصاد اإلسالمي،
واملصارف اإلسالمية ،واألسواق املالية اإلسالمية ،وحوكمة املؤسسات املالية
اإلسالمية ،والنظام الرضيبي للتمويل اإلسالمي(.((2
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ً
خامسا :شهادة في االقتصاد والتمويل اإلسالمي

(((2

يف سبتمرب  ،2015أطلق املعهد األورويب للعلوم اإلنسانية يف باريس
 )Parisبرناجم ًا متخصص ًا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي.

(IESH de

ويستهدف الربنامج املهنيني والباحثني والطالب العاملني يف املؤسسات املالية
واملهتمني باالقتصاد والتمويل اإلسالمي.
غري اإلسالمية
ّ
هيدف الربنامج إىل فهم وإتقان أسس وفلسفة التمويل واالقتصاد يف اإلسالم،
وفهم املبادئ والتقنيات املستخدمة يف التمويل اإلسالمي ؛ واحلصول عىل
نظرة نقدية حول رشع ّية املعامالت والعقود واملنتجات اإلسالمية يف الرشيعة
اإلسالمية.

ويقدّ م املعهد األورويب هذا الربنامج يف مئة وعرشين ساعة دراس ّية موزعة عىل
متنوع ،ويشمل املواد
سنة دراسية واحدة ملدة  4ساعات يف األسبوع .الربنامج
ٌ
الرئيسة هلذا التخصص عىل النحو التايل :مبادئ ومقاصد املعامالت اإلسالمية،
عقود املعامالت املالية اإلسالمية ،البنوك اإلسالمية مبادئ ومؤسسات االقتصاد
اإلسالمي ،التأمني اإلسالمي ،األسواق املالية اإلسالميةّ .
وإن اقتصار الربنامج
تعمق ًا من الشهادات األخرى ذات احلجم
عىل هذه املواد
ّ
الست جعله أكثر ّ
الساعي األعىل ،والتي أثقلت براجمها بمواد شكلية وثانوية ال تندرج رضورة
ضمن االقتصاد والتمويل اإلسالمي( .((3وجيب عىل الطالب يف هناية العام تقديم
خترج.
بحث ّ

املطولة كاملاسرت التنفيذي يف
إن هذه الشهادة التي تشكل وسط ًا بني الشهادات ّ
باريس-دوفني واملاسرت املهني يف جامعة سرتاسبورغ وبني الشهادات املخترصة
مطوالً .فقام املعهد األورويب باستبدال هذه
والرسيعة مل يكتب له االستمرار ّ
الشهادة بشهادة أخرى أكثر اختصار ًا يتم فيها عرض نفس املواد ضمن اثنني
(ّ ((2
إن املعلومات الواردة يف هذه الفقرة مستقاة من امللف التعريفي بالشهادة كام وصلنا من قسم شؤون الطالب ،يراجع امللحق رقم .1
( ((3مثل العالقة بني اإلسالم وأوروبا واألبعاد االجتامعية لألديان والدين والقانون ونحوها من املواد اهلامش ّية بالنسبة للربنامج.
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وثالثني ساعة دراس ّية(.((3
ً
سادسا :شهادة إدارة األصول اإلسالمية والتأمين التكافلي

(((3

يف نيسان/أبريل  ،2016أطلقت جامعة باريس-دوفني بالتعاون مع كلية كيدج
إلدارة األعامل (« ،)Kedge Business Schoolشهادة إدارة األصول اإلسالمية -
التأمني التكافيل» يف مرسيليا( .((3وتعترب هذه الشهادة بمستوى ثالث سنوات
دراس ّية بعد الثانوية العا ّمة ( .)Bac+3إذ يشرتط يف ّ
املرشحني هلذه الشهادة إمتامهم
لسنتني دراس ّيتني بعد الثانوية العا ّمة ويمكن أن تؤخذ التجربة املهنية يف االعتبار
لقبول املهنيني الذين ليس لدهيم سنتني دراس ّيتني (.)BAC + 2
ويستهدف هذا الربنامج املوظفني العاملني يف القطاع املرصيف ،وإدارة األصول،
ويتضمن ستة وتسعني ساع ًة دراس ّي ًة حتتوي عىل برنامج مك ّثف يف مواد
والتأمني.
ّ

التخصص(.((3
ّ

( ((3يمكن االطالع عىل إعالن هذه الشهادة املخترصة عىل موقع املعهد :

)https://ieshdeparis.fr/formation-certificat-de-finance-islamique/ (vu le 10/11/2018

( ((3يمكن االطالع عىل برنامج هذه الشهادة عىل الرابط التايل :

)https://formation.kedge.edu/formations-courtes/gestion-d-actifs-islamiques-assurance-takaful (vu le 10/11/2018

(33) Nicolas Thouet. Finance islamique. L’université Paris-Dauphine lance une formation Takaful. https://www.argusdelassurance.
)com/acteurs/finance-islamique-l-universite-paris-dauphine-lance-une-formation-takaful.116268 (vu le 10/11/2018

(34) Communiqué de Presse. L’université Paris-Dauphine lance un certificat de finance islamique à Kedge Business School. https://
kedge.edu/l-ecole/communiques/l-universite-paris-dauphine-lance-un-certificat-de-finance-islamique-a-kedge-business-school (vu

( ((3يمكن االطالع عىل ملخص عرض هذه الشهادة عىل الرابط التايل :

)le 10/11/2018

)https://formation.kedge.edu/formations-courtes/gestion-d-actifs-islamiques-assurance-takaful (vu le 10/11/2018
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وهيدف الربنامج إىل عرض وتوضيح أسس وآليات عمل التمويل اإلسالمي
وأسواقه ،مع فهم أسس وختصصات التأمني التكافيل .كام يساعد عىل إتقان
املنتجات الرئيسية وطرائقها؛ واكتساب املهارات الفنّية املتعلقة بإدارة األصول
وأخريا فهم اإلطار القانوين والتنظيمي واسرتاتيجيات التواصل
اإلسالمية؛
ً
التسويقي هلذا النوع من املنتجات(.((3

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

ّ
ّ
ّ
األكاديمية
المهنية أو غير
التعليمية لدى الجهات والمؤسسات
المطلب الثاني :البرامج

تساهم الربامج التعليم ّية التي تقدّ مها اجلهات غري األكاديم ّية يف سدّ ثغرة كبرية
يف التكوين املتخصص باللغة الفرنس ّية .فإضافة إىل ق ّلة الشهادات املعروضة حالي ًا
يف املجال األكاديميّ ،
فإن التكوين باللغة الفرنسية يضاف له اشكاليات أخرى
أبرزها ندرة اخلرباء واملتخصصني الناطقني بالفرنس ّية القادرين عىل التكوين
العلمي واملهني وتركز الدراسة يف بعض املناطق .وهلذا ّ
فإن هذا النوع من التكوين
األكاديمي سيساهم يف جعل املقررات الدراس ّية يف متناول فئة أوسع من الناس.
ً
أوال :دبلوم االقتصاد والتمويل اإلسالمي

(((3

اهتم املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بالقضايا املتع ّلقة بالفكر
منذ تأسيسه،
ّ
منتدى فكري ًا لتعزيز ودعم املشاريع البحثية.
اإلسالمي املعارص .وم ّثل يف فرنسا
ً
وكان للمعهد إنتاج علمي ونرش لألبحاث األكاديمية رفيعة املستوى من ضمنها
بحوث يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي .باإلضافة إىل ذلك فقد أنشأ الفرع
الفرنيس للمعهد املذكور فريق ًا بحث ّي ًا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي ()GREFI
وذلك هبدف نرش أعامله(.((3
يف سبتمرب  ،2009أطلق املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بفرنسا برناجم ًا تكوين ّي ًا
متخصص ًا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي .ويستهدف الربنامج مجهور املهنيني
ِّ
يف القطاع املرصيف واملايل وكذلك الطالب والباحثني الراغبني يف االنخراط يف
جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي من خالل اكتساب املعرفة النظرية والعملية.
ويشرتط يف املتقدمني إىل الربنامج أن يكون املرشح حائز ًا عىل األقل عىل مستوى
اإلجازة (الليسانس) (.((3
( ((3يمكن مراجعة املقال التايل  :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يطلق برناجم ًا يف التمويل اإلسالمي :

IIIT-France lance une formation en Finance Islamique. En ligne sur le site du Journal de la Finance Islamique : https://ribh.word-

)press.com/2009/09/24/iiit-france/ (vu le 10/11/2018

( ((3املرجع السابق.
( ((3املرجع السابق.
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تم تصميم حمتوى الربنامج لتمكني الطالب من فهم األسس اجلوهر ّية لالقتصاد
اإلسالمي ،وإتقان أدوات التحليل والتفكري يف املامرسات والبدائل األخالقية
اإلسالم ّية .هذا يسمح للطالب يف هناية تدريبهم باحلصول عىل معرفة يف التمويل
اإلسالمي تسمح هلم بمتابعة مهنة حمرتفة يف املصارف اإلسالم ّية واملؤسسات
املالية األخرى املشاركة يف هذا املجال (تدقيق ،تأمني إسالمي ،وما إىل ذلك) (.((3
ويتوزع التدريس
معمق ًا الحتوائه عىل  300ساعة دراس ّية.
ّ
ويعترب هذا الربنامج ّ
عىل ثالث جلسات مسائ ّية يف ّ
يتضمن
كل أسبوع :االثنني واألربعاء واجلمعة .كام
ّ
الربنامج مؤمترات وندوات يتم تنظيمها خالل العام الدرايس لتعميق معلومات
الطلبة(.((4

تم إغالق املعهد املذكور من قبل السلطات الفرنس ّية عام 2010
ولألسف فقد ّ
بسبب مشاكل إدار ّية .وقد قام بتخريج دفعتني من الطلبة ،لكن بعض اخلرجيني
رواد التمويل اإلسالمي يف فرنسا.
أصبحوا الحق ًا ّ
ً
ثانيا :شهادة في التمويل اإلسالمي والتشاركي

ٍ
مهني
تأهيل
يف سبتمرب  ،2015أطلقت إسال-فاينانس ( )Isla-Financeبرنامج
ٍّ
يف التمويل اإلسالمي .ويغطي الربنامج خمتلف التخصصات يف هذه الصناعة،
ويتوزع عىل مئة واثنني وتسعني ( )192ساعة دراس ّية ويمتدّ عىل سنة دراس ّية
ّ
تم استبدال هذا الربنامج بدورات دراس ّية قصرية تأخذ شكل
واحدة .لكنّ ،

( ((3املرجع السابق.
( ((4املرجع السابق.
( ((4يراجع كافة الربامج التكوينية التي تقدّ مها إيفاس :

)http://formation.isla-finance.com/ (vu le 10/11/2018
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تقوم الرشكة االستشارية يف التمويل اإلسالمي إيفاس ( )IFAASبتنظيم العديد
من الدورات التدريب ّية يف التمويل اإلسالمي حيث حيمل قسم التكوين فيها اسم
إسال-فاينانس (.((4()Isla-Finance
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الدروس املبارشة أو التدريس عن بعد عرب اإلنرتنت(.((4

تنظم إسال-فاينانس برناجم ًا خمترص ًا يف التمويل اإلسالمي يتيح احلصول عىل
«شهادة يف التمويل اإلسالمي والتشاركي» .تنظم الدروس يف املنطقة عرشين من
وتتوزع عىل مستويني من الدراسة .يمتدّ املستوى األول عىل مدى
مدينة باريس،
ّ
ست مواد دراس ّية ،بينام يمتدّ املستوى
 4أيام دراسية ويتكون من  28ساعة حتتوي ّ
ويتكون من  35ساعة حتتوي سبع مواد دراس ّية.
الثاين عىل مدى  5أيام دراسية
ّ
ويشرتط لاللتحاق هبذا الربنامج توافر مستوى سنتني دراس ّيتني بعد الثانوية
العا ّمة (.((4( )Bac+2
باإلضافة إىل ذلك ،أطلقت إيسال-فاينانس يف عام  2017برناجم ًا عرب اإلنرتنت
للطالب الراغبني يف دراسة التمويل اإلسالمي ولكن الذين ال يمكنهم االنتقال إىل
باريس .ويقدم هذا الربنامج املخترص  12وحدة موزعة عىل  36ساعة دراسية(.((4

يستهدف الربناجمان املهنيني يف القطاع املايل واملرصيف وقطاع التأمني؛ وكذلك
الباحثني يف املجاالت األكاديمية ذات الصلة كالقانون واإلدارة واالقتصاد
يتوجه إىل كل راغب باإلطالع عىل هذا املجال أو بمحاولة تغيري
والتمويل؛ كام ّ
مسريته املهنية(.((4

( ((4املرجع السابق.
( ((4املرجع السابق.
( ((4املرجع السابق.
( ((4املرجع السابق.
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ً
ّ
الرقمية للتمويل اإلسالمي
ثالثا :الجامعة

(((4

متخصصة يف
متّيز مطلع العام الدرايس يف سبتمرب  2015بظهور جامعة رقم ّية
ّ
التدريب والتكوين يف جمال التمويل اإلسالمي .يف  29سبتمرب  2015حتديد ًا ،بدأت
اجلامعة الرقمية أنشطتها يف باريس .وتتم ّيز هذه املبادرة بطبيعتها كتدريب يف جمال
التعلم اإللكرتوين عرب نظام  .MOOCهذا التدريس عن بعد سيسمح ملختلف
املهتمني بالتمويل اإلسالمي من الناطقني بالفرنسية ،سواء كانوا مقيمني يف فرنسا
أم يف غريها ،بمتابعة مقررات اجلامعة الرقمية.
تقدم اجلامعة الرقم ّية دورات جتمع بني البعد النظري والتطبيق العميل ،حتت
ٍ
مكونة من خرباء ذوي
شهرة دول ّية .وتقدّ م اجلامعة الرقم ّية
إرشاف جلنة تعليمية ّ
ٍ
ولقاءات مع خرباء يف االقتصاد
دورات تدريبية ،وندوات عرب اإلنرتنت،
والتمويل اإلسالمي .كام ّأنا تقدم أول دورة تدريبية معتمدة باللغة الفرنسية عرب
التعليم اإللكرتوين.

وكذلك الفيديو الدعائي للجامعة :

 : https://www.facebook.com/unefi2015/يمكنكم مراجعة صفحة اجلامعة عىل الفيسبوك )(46

https://www.youtube.com/watch?v=lZKXwvtVlEM&fbclid=IwAR1Q8Cl9tVXOrIAJ-V9W0dmJDNj0Uqks2LWkhNgqCwqEt)kjR-29gLFFwDd0 (vu le 10/11/2018
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تدرس مقررات الدبلوم
تقدّ م اجلامعة الرقمية حالي ًا برناجم ًا واحد ًا فقط ،حيث ّ
املهني  Islamic Banking Qualificationبالرشاكة مع «املجلس املستقل للاملية
اإلسالمية يف أوروبا» ( )CIFIEو«معهد املعايل»ّ .
إن دبلوم  IBQعبارة عن
شهادة مزدوجة صادرة عن «معهد املعايل» ومن «هيئة املعرفة والتنمية البرش ّية»
بحكومة ديب .وبالتايلّ ،
فإن هذا الربنامج هو أول شهادة  IBQباللغة الفرنسية
يتم تدريسه عن بعد .ويضم الربنامج  10دورات و 70وحدة .ويغطي الربنامج
مبادئ ومصادر التمويل اإلسالمي ،وتارخيه ،ونامذج النشاط املرصيف اإلسالمي،
واحلوكمة الرشع ّية ،واملنظامت الدولية يف املرصفية واملال ّية اإلسالمية ،ونموذج
ويتم
الوساطة املرصفية اإلسالمية ،واملنتجات واخلدمات املرصف ّية اإلسالميةّ .

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

ّ
بث الدروس عرب نظام  MOOCباإلضافة إىل عقد ندوات عرب اإلنرتنت ،ودروس
يتم تنظيم االمتحان النهائي يف مكان يتفق عليه قريب ًا من
تطبيق ّية يليها االمتحانّ .
حمل إقامة املشاركني.

المطلب الثالث :البرامج البحثية

تطور املستوى العلمي يف املرصف ّية واملال ّية اإلسالم ّية برت ّقي املستوى
يرتبط ّ
البحثي يف حماورها األساس ّية .وهلذا ّ
فإن أغلب اجلامعات حتاول جاهدة أن تدعم
براجمها العلم ّية بمؤمترات وندوات متخصصة .كام قد يتوجه اخليار نحو إقرار
املهتمني باملرصف ّية واملال ّية اإلسالم ّية .وهذا
برامج بحث ّية متكاملة لدعم الباحثني
ّ
تم تأسيسه
اخليار األخري ظهر يف فرنسا يف حالة وحيدة وهو الكريس البحثي الذي ّ
يف جامعة السوربون بالتعاون مع معهد االقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك عبد
العزيز.
ً
أوال :كرسي أخالقيات وضوابط التمويل

(((4

يف  ،2011/01/8و ّقع رئيس جامعة باريس األوىل (بانتيون-سوربون) اتفاقية مع
وزير التعليم العايل السعودي يف إطار إنشاء كريس مشرتك مع جامعة امللك عبد
العزيز يف جمال األخالقيات وضوابط التمويل .تستجيب هذه املبادرة للطلب
املتنامي عىل هذا املوضوع؛ كام أهنا مت ّثل استمرارية لألنشطة البحثية جلامعة باريس
األوىل؛ حيث تشارك جامعة باريس األوىل بشكل ف ّعال يف جمموعة البحوث
األوروبية «النقد – البنوك – التمويل» ويف حمورها «التمويل اإلسالمي» ،كام
تشارك يف «خمترب التميز يف التنظيم املايل» الذي سامهت يف تأسيسه.
بدأت أنشطة الكريس البحثي يف شهر مايو  ،2011مع عقد ندوة شهرية مرئية بني

( ((4موقع االنرتنت اخلاص بالكريس البحثي:

)http://cenf.univ-paris1.fr/ (vu le 10/11/2018
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مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي يف جدة وجامعة باريس ( 1بانتيون-سوربون).
ويشري الربنامج املتنوع للحلقات الدراسية إىل األفق الواسع لالختصاصات حمل
االهتامم ،إذ تشمل جماالت القانون واالقتصاد والتمويل والتاريخ .وتعقد الندوة
الشهرية كل ثاين أربعاء من كل شهر.
باإلضافة إىل ذلك ،يساهم الكريس يف نرش الكتب العلمية املتخصصة يف جمال
تم إطالق سلسلة متخصصة بعنوان
التمويل واالقتصاد اإلسالمي .فقد ّ
األخالقيات وقواعد التمويل ضمن منشورات «معهد الدراسات القانونية
بجامعة السوربون» .وقد نرشت هذه املجموعة بعض أطروحات الدكتوراه
اهلامة حول التمويل اإلسالمي.

تقييم جتربة تدريس املالية اإلسالمية
يف فرنسا

239

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

ّ
املتخصصة يف فرنسا
ملخص الشهادات
ّ

(((4

عنوان
البرنامج

المؤسسة أو
الجامعة

طبيعة
الشهادة

طبيعة
المؤسسة

عدد
الساعات

سنة انطالق
البرنامج

استمرارية
الشهادة

املاسرت التنفيذي
إلدارة األعامل يف
التمويل اإلسالمي

مدرسة إدارة
األعامل يف
سرتاسبورغ

MBA

جامعة
رسم ّية

405

سبتمرب

مستمرة
ّ

جامعة باريس-
دوفني

شهادة خاصة
باجلامعة

جامعة
رسم ّية

420

سبتمرب

مستمرة
ّ

شهادة يف االقتصاد
والتمويل اإلسالمي
شهادة املرصفية
واملالية اإلسالمية

املعهد العاملي
للفكر
اإلسالمي

خاصة
شهادة ّ
باملصدّ ر

مجع ّية أهل ّية
غري جامع ّية

300

سبتمرب

توقف عام

كلية اإلدارة يف
رينس

خاصة
شهادة ّ
باملصدّ ر

ماسرت  2متويل
إسالمي

جامعة
رسم ّية

180

سبتمرب
2011

توقف عام
2013

شهادة يف االقتصاد
والتمويل اإلسالمي

جامعة
سرتاسبورغ
(كلية احلقوق)

شهادة ماسرت
 2رسم ّية

جامعة
رسم ّية

300

سبتمرب

توقف عام

املعهد األورويب
للعلوم اإلنسان ّية

خاصة
شهادة ّ
باملصدّ ر

جامعة
خاصة
ّ

120

سبتمرب
2015

توقف عام
2017

شهادة يف التمويل
اإلسالمي
والتشاركي

إيفاس  /إسال-
فاينانس

خاصة
شهادة ّ
باملصدّ ر

رشكة
استشارات

192

سبتمرب

متوقف منذ

شهادة إدارة األصول
اإلسالمية والتأمني
التكافيل

جامعة باريس-
دوفني و كلية
كيدج إلدارة
األعامل

شهادة خاصة
باجلامعتني

جامعة
رسم ّية –
كلية خاصة

96

أبريل

املعهد األورويب
للعلوم اإلنسان ّية

خاصة
شهادة ّ
باملصدّ ر

جامعة
خاصة
ّ

32

مارس

مستمر
ّ

شهادة يف التمويل
اإلسالمي
والتشاركي

إيفاس  /إسال-
فاينانس

خاصة
شهادة ّ
باملصدّ ر

رشكة
استشارات

63

غري حمدد

مستمر
ّ

اجلامعة الرقم ّية

IBQ

رشكات
استشارات

غري حمدد

سبتمرب

مستمر
ّ

املاسرت التنفيذي
مبادئ وممارسات
التمويل اإلسالمي

شهادة خمترصة يف
االقتصاد والتمويل
اإلسالمي

شهادة املرصيف
املعتمد باللغة
الفرنس ّية

/ CIFIE /

معهد املعايل

( ((4من إعداد الباحث.
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ّ
األكاديمية
المبحث الثاني :المنشورات

تطور قطاع التكوين والتدريب يف االقتصاد واملال ّية اإلسالم ّية ،نشط
بالتوازي مع ّ
اجلانب األكاديمي البحثي بشكل ملحوظ .ويمكننا متييز عدة أنواع من املنشورات
ّ
واملجلت العلم ّية.
األكاديمية بام يف ذلك الرسائل اجلامع ّية

ّ
الجامعية
المطلب األول :الرسائل

يرجع اهتامم األكاديميني بالتمويل اإلسالمي إىل حداثة هذا التخصص حيث
يزود الباحثني بمواضيع بحث ّية كثرية ومتعددة االختصاصات( .((4يركز اإلنتاج
ّ
األكاديمي يف هذا املجال عىل أطروحات الدكتوراه ،والتي يمكن أن تشكل
ببليوغرافيا غنية للباحثني يف هذا املجال.

أطروحات الدكتوراه هي أهم عنرص يف هذه املنتجات .ازدادت إيداعات
املرشوعات املتعلقة بالتمويل اإلسالمي بعد أزمة  .((5( 2008لذلك فقد ﻧﺘﺞ ﻋﻦ
ذﻟﻚ ذروة ملحوظة ﻲﻓ الرسائل التي متّت مناقشتها بد ًء من ﻋﺎم  2012كام أوردﻧﺎﻩ
ﻲﻓ اﻟرسم اﻟﺘﺎﻲﻟ.

تقييم جتربة تدريس املالية اإلسالمية
يف فرنسا

الرسم البياين من حتضري الباحث استناد ًا إىل معطيات www.theses.fr
(49) Abderrazak Belabes. Recherches doctorales sur l’interaction entre finance et islam : le cas de la France (1902-2011). Les cahiers
de la finance islamique. n°8. (p.76-93). p.82.

( ((5املرجع السابق.
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عىل الرغم من أمهية نرش رسائل الدكتوراهّ ،إل أن عامل األبحاث الفرنيس يعاين
من نقص يف املراجع املتخصصة حول املوضوعات األساسية املتعلقة بالتمويل
اإلسالمي .وال يمكن لرسائل الدكتوراه أن متأل هذه الفجوة بالنظر إىل النطاق
املحدود لرسائل الدكتوراه التي تتناول قضايا حمدودة للغاية.
البحوث األكاديمية املنشورة يف هذا التخصص ،باإلضافة إىل سلسلة منشورات
كريس أخالق ّيات ومبادئ التمويل املشار إليها سابق ًا ،تشكل اإلنتاج العلمي النادر
يف هذا املجال .باستثناء ما سبق ،نالحظ ّ
أن غالبية الكتب املنشورة ال تزال مقترصة
عىل «مداخل» مبسطة وسطحية ال تصلح ال للتدريس وال كمرجع بحثي.
باإلضافة إىل اإلشكال ّيات السابقةَّ ،
فإن الكتابات احلال ّية حول التمويل اإلسالمي
تتطلب رقابة علم َّي ًة دقيقة قبل إصدارها ،خاصة لناحية توافقها مع الرشيعة
اإلسالمية ومبادئ التمويل اإلسالمي .وهذه املالحظة تشمل رسائل الدكتوراه
والبحوث اجلامعية املختلفة.

ّ
المطلب الثاني :المجلت المتخصصة

يظهر يف فرنسا شكل آخر من أشكال اإلنتاج العلمي هو تأسيس الدور َّيات
املتخصصة يف التمويل اإلسالمي .يمكننا أن نذكر مبادرتني هامتني ومها  -حسب
علمنا القارص  -الوحيدتني يف املجال:
 «-دفاتر املال ّية اإلسالم ّية» «»Les Cahiers de la Finance Islamique «-جملة  IFSOمنرب املال ّية اإلسالم ّية» «IFSO Mag La tribune de la Finance.»Islamique

ً
ّ
ّ
اإلسالمية»
المالية
أوال« :دفاتر

(((5

تعترب هذه املبادرة التي حتمل عنوان «ّ »Cahiers de la Finance Islamiqueأول جملة
( ((5إن أعداد جم ّلة دفاتر املال ّية اإلسالم ّية متوافرة جمان ًا عىل موقع االنرتنت اخلاص باملاسرت التنفيذي للاملية اإلسالمية يف جامعة سرتاسبورغ:

)http://sfc.unistra.fr/finance-islamique (vu le 10/11/2018
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وخمصصة للتّمويل اإلسالمي .وقد ظهرت إىل
حمكّمة صادرة باللغة الفرنسية
َّ
النور بفضل جهود فريق ماسرت إدارة األعامل املتخصص باملالية اإلسالم ّية يف كلية
اإلدارة يف جامعة سرتاسبورغ .ويف يونيو  ،2009صدر املجلد األول من املجلة،
وكان عبارة عن جمموع أوراق ندوة «التمويل األخالقي والتمويل اإلسالمي»
التي ن ّظمتها كلية اإلدارة بجامعة سرتاسبورغ يف  11فرباير .((5( 2009

تتميز هذه املجلة بعمقها األكاديمي ،ألهنا تصدر برعاية جامعة سرتاسبورغ،
وحتديد ًا املاسرت التنفيذي للتمويل اإلسالمي .وختضع البحوث للتحكيم عرب
جمموعة من املتخصصني املهنيني واألكاديميني الناطقني باللغة الفرنس ّية من بلدان
متعددة .ومتتد املشاركة العلمية يف املج ّلة إىل مجيع التخصصات املتعلقة بالتمويل
اإلسالمي .حتى اآلن ،أصدرت جملة «»Les Cahiers de la Finance Islamique
أحد عرش إصدار ًا عادي ًا وأربع إصدارات خاصة.
ً
ّ
ّ
اإلسالمية»
المالية
ثانيا« :مجلة  IFSOمنبر

(((5

«Islamic Finance Student

وقامت هذه اهليئة الطالبية بإطالق هذه املج ّلة املتخصصة يف التمويل اإلسالمي
سنة  .2013وهتدف هذه املج ّلة إىل الرتويج للتمويل اإلسالمي يف فرنسا والبالد
الفرنكوفون ّية؛ الرتويج ملركز سرتاسبورغ لألبحاث حول التمويل اإلسالمي
لتعزيز مكانته؛ تعزيز التواصل بني املامرسني واألكاديميني .تتم ّيز املج ّلة بأوراقها
القصرية التي تركّز عىل حتليل ممارسات التمويل اإلسالمي باإلضافة إىل املقابالت

( ((5يراجع غالف العدد األول منها.
( ((5إن أعداد جم ّلة منرب املال ّية اإلسالم ّية متوافرة جمان ًا عىل موقع االنرتنت اخلاص باملنظمة الطالب ّية للتمويل اإلسالمي:

)http://www.ifso-asso.com/documents/ (vu le 10/11/2018
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إن عبارة  IFSOهي اختصار للعبارة التالية:
 »Organizationوهذه املنظمة الطالب ّية للتمويل اإلسالمي جتمع ّ
طلب وخرجيي
املاسرت التنفيذي يف إدارة األعامل للاملية اإلسالمية الصادر عن كلية اإلدارة يف
جامعة سرتاسبورغ.
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املهنية والدراسات املوجزة والواقعية(.((5

رغم أمه ّية هذه املبادرة ّإل ّ
أن صدورها شديد االضطراب وهي حالي ًا منقطعة.
وقد استمر صدورها ملدة ثالث سنوات وأخرجت إىل النور أربعة أعداد فقط،
وقد تصدر أعداد ًا جديدة يف أي حلظة.

ّ
الفرنسية
المبحث الثالث :تقييم التجربة التعليمية

بعد االطالع عىل الربامج التعليم ّية املتخصصة يف االقتصاد والتمويل االسالمي
واملتاحة يف فرنسا ،يمكننا مالحظة عدم استمرار عدد منها وتوقفه برسعة .وهلذا
ال بدّ من االطالع عىل أبرز الصعوبات التي تواجه املؤسسات التعليمية والبحثية
مع حماولة اقرتاح حلول وتوصيات لتطوير هذه التجربة واالستفادة من دروسها.

ّ
احصائية على التجربة الفرنسية
المطلب األول :نظرة

بنا ًء عىل املعطيات السابق ذكرها يمكننا استنتاج بعض النسب بني الربامج
التعليمية بالنظر إىل طبيعة الشهادات املقدّ مة أو إىل املؤسسات واهليئات التي
تنظمها ،كالتايل :
 -متثل الشهادات الصادرة عن اجلامعات الرسم ّية الفرنسية أغلب ّية الشهاداتاجلامع ّية ( 5من  )7وتقريب ًا نصف الشهادات املقرتحة يف هذا املجال ( 5من
 .)11وهذا ّ
يدل عىل اهتامم شديد من قبل اجلامعات الرسم ّية الفرنس ّية هبذا
املجال.
 -مت ّثل الشهادات الصادرة عن املؤسسات اإلسالم ّية اجلامع ّية وغري اجلامع ّيةنسبة ضئيلة بالنسبة ملجموع الربامج التعليم ّية املعروضة (املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي واملعهد األورويب للعلوم اإلنسان ّية) ويضاف إليها
رشكات االستشارات اإلسالمية (إسال-فايننس واجلامعة الرقمية).
(54) Ezzedine Glammallah. Le mot du président. IFSO Mag La Tribune de la Finance Islamique. N°1. (p.1).
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 -تتم ّيز الربامج الدراس ّية يف التمويل اإلسالمي الصادرة عن اجلامعاتالفرنسية بكوهنا غري مندرجة ضمن التعليم الرسمي باستثناء املاسرت 2
الصادر عن جامعة سرتاسبورغ لعامي  2014 - 2013و  .2015 - 2014إذ ًا مت ّثل
الشهادات الوطن ّية الصادرة عن اجلامعات الفرنس ّية نسبة ضئيلة بالنسبة
للشهادات الصادرة عنها ( 1من  .)5وهذا ّ
يدل عىل عدم دخول املال ّية
اإلسالم ّية إىل املجال األكاديمي الرسمي.

 -ندرة الربامج البحث ّية حيث يوجد هيئة واحدة متخصصة يف البحوثالعلمية دون برنامج تكويني متكامل وهي تتمثل يف «كريس أخالقيات
تم إنشاؤه بالتعاون بني جامعة باريس األوىل
ومبادئ التمويل» الذي ّ
(بونتيون سوروبون) ومعهد االقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك عبد العزيز
بجدة.

ّ
المالية
المطلب الثاني :أبرز الصعوبات والمشاكل التي تعترض تدريس
ّ
اإلسالمية في فرنسا

شبه راكد .وهلذا ّ
فإن اخلرجيني اجلدد يف الشهادات املختلفة مضطرون للسفر إىل
اخلارج للعمل يف جماالت متصلة باالقتصاد والتمويل اإلسالمي .وهذا هو أحد
245
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سنحاول يف هذه العجالة عرض أبرز الصعوبات التي أ ّدت إىل انقطاع عدد
من الربامج التعليم ّية وعدم استمرار ّيتها .وسيظهر لنا العامل املادي املتمثل يف
ٍ
ارتفاع األقساط نسبي ًا ماث ً
كعائق أمام استمرار ّية بعض هذه الربامج التعليم ّية أو
ال
البحث ّية .فال بدّ بداية من اإلشارة إىل ّ
أن املسلمني يف فرنسا بشكل عام يعتربون من
الطبقة الفقرية واملتوسطةّ .
وإن هذه الطبقة تعتمد يف الغالب عىل التعليم املجاين
الذي تتيحه الدولة مع بعض التعليم اخلاص لتحصيل أساس ّيات العلوم الرشع ّية.
ٍ
كام ّ
مرض وإن التطبيق العميل
أن الواقع احلايل للامل ّية اإلسالم ّية يف فرنسا غري
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املوجهة إىل الطلبة أو املندرجة
أبرز أسباب عدم استمرار ّية الشهادات التعليمية ّ
ضمن الربامج التكوين ّية األساس ّية وذلك بخالف الربامج املهن ّية والتطبيق ّية.
ويرجع إقفال أبرز شهادة متخصصة يف فرنسا أال وهي «ماسرت  2متويل إسالمي»
الذي أطلقته جامعة سرتاسبورغ إىل هذا السبب ،حيث قرر مديروا املاسرت إقفاله
حتى ال يسامهوا يف تكوين عاطلني عن العمل(.((5

املوسعة (مدرسة رينس لألعامل
ويمكننا مالحظة عدم استمرار ّية بعض الربامج ّ
 املعهد األورويب للعلوم اإلنسان ّية – إسال فايننس) بسبب ارتفاع األقساط منجهة وإىل تفضيل اجلمهور الدورات القصرية والرسيعة من جهة أخرى .وهذا
سبب استبداهلا بدورات قصرية أقل كلفة وأقرص مدّ ة( .((5فعىل سبيل املثال كان
عدد الطلبة يف السنة األوىل من «شهادة االقتصاد والتمويل االسالمي» يف املعهد
األورويب للعلوم اإلنسانية  12طالب ًا ،نجح ثالثة منهم باحلصول عىل الشهادة؛ بينام
ٍ
عدد ٍ
مل يستطع املعهد حشد ٍ
جديد .لذا استبدل
صف
كاف من الطلبة الفتتاح
ٍّ
الشهادة املذكورة بشهادة أخرى تتمثل يف برنامج تكويني أقرص وأقل كلفة.
فاستطاع بذلك املعهد حتقيق استمرارية لقسم االقتصاد اإلسالمي فيه(.((5

ولكن يمكننا مالحظة استمرار الشهادات املهن ّية (املاسرت التنفيذي بجامعة باريس
دوفيون و املاسرت التنفيذي إلدارة األعامل بجامعة سرتاسبورغ) رغم أن أقساطهام
هي األعىل بني كافة الشهادات املتخصصة .ويرجع هذا إىل كون هذه الربامج
موجهة إىل الطالب
موجهة إىل املهنيني العاملني يف املجاالت ذات الصلة وليست ّ
أو الربامج التكوين ّية األساس ّية.
نسبي لتجربة «كريس أخالقيات ومبادئ التمويل»
كام يمكننا مالحظة عدم نجاح
ّ
يف حتفيز البحث العلمي يف هذا املجال .ويرجع هذا لعدة أسباب ،أبرزها :
- -غياب النشاط الفعيل للكريس يف فرنسا ؛

( ((5كام تنامى إىل علمنا من طلبة » املاسرت التنفيذي « من املهنيني املتخصصني الذين أشاروا بذلك عىل مديري » املاسرت  « 2يف جامعة سرتاسبورغ.
( ((5وفق ما تبني لنا من تواصلنا مع مسؤويل هذه املعاهد واجلامعات.
( ((5وفق ما أفادنا به قسم شؤون الطالب يف املعهد املذكور.
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- -غياب الربنامج البحثي يف كريس أخالقيات ومبادئ التمويل.

 -اقتصار نشاط الكريس البحثي عىل املحارضات الشهرية املشرتكة مع معهداالقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك عبد العزيز ،دون أن يكون هناك أي
املهتمني باملجال ضمن هذا الكريس البحثي.
خطة بحث ّية مجاع ّية للباحثني
ّ
 -عدم اعتامد آليات مناسبة لنرش إعالنات أنشطة بالكريس البحثي خاصةعدم نرشها ضمن قنوات االعالنات اخلاصة بجامعة السوربون ،فأغلب
طلبة الدكتوراه يف االختصاصات ذات الصلة (كالقانون واالقتصاد
واالدارة واملال واألعامل )....يف اجلامعة ال يعرفون بوجود هذا الكريس
البحثي.

تعترب جملة «دفاتر املال ّية اإلسالمية» جم ّلة حمكمة رائدة يف هذا املجال ،وهي
حتى اللحظة املجلة املحكمة الوحيدة يف التمويل اإلسالمي والصادرة باللغة
الفرنسية .ولك ّن هذه املج ّلة تعاين من اضطراب يف صدورها حتى أصبحت يف
مرة يف السنة تقريب ًا ،وأحيان ًا تتأخر نحو ًا من سنة ونصف
اآلونة األخرية تصدر ّ
لكي تصدر العدد الالحق.

المطلب الثالث :مقترحات وحلول لتطوير التجربة

مع هيئات خريية أو وقفية يمكنها التكفل بجزء من تكلفة الربامج التكوين ّية .أما
املوجهة إىل املهنيني (املاسرت التنفيذي بجامعة باريس
األقساط املرتفعة يف الربامج ّ
دوفيون واملاسرت التنفيذي إلدارة األعامل بجامعة سرتاسبورغ) فال تشكل عائق ًا
أمام استمرار ّيتها ّ
حتمل أعبائها.
ألن املهنيني قادرون عىل ّ
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اإلسالمية يمكننا اقرتاح بعض التوصيات ملحاولة تقديم حلول جزئية أو كلية.
ّ
إن معضلة ارتفاع أقساط الربامج املتخصصة يف التمويل اإلسالمي ال يوجد هلا
برأينا ّ
حل داخيل ،بل يمكن اللجوء إىل حلول خارج ّية ،عرب ابرام اتفاقيات تعاون
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ويمكن تطوير جتربة »كريس أخالقيات ومبادئ التمويل« لتح ّق َق مزيد ًا من النجاح
ولتأ ّثر عىل البيئة التعليمية يف فرنسا بشكل عام ،عرب اعتامد بعض املقرتحات التالية:
 -يقترص نشاط الكريس البحثي عىل حوار مشرتك مع معهد االقتصاداالسالمي بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ،ويتم عرض مواضيعه باللغة
اإلنكليزية ،وينعقد صباح ثاين أربعاء من كل شهر .فلو تم تغيري مواعيد

أنشطة الكريس البحثي لكان أفضل بكثري ،فلو انعقدت جمالس البحث يف
املساء بعد دوام العمل لكان أدعى للحصول عىل نسب حضور مرتفعة.
وكذلك لو كانت اجللسات باللغة الفرنس ّية لكانت أكثر جاذبية للحضور.
فقد قمنا شخصي ًا بتنظيم حمارضتني باسم الكريس البحثي باللغة الفرنسية
بعد دوام العمل ،وكان احلضور نحو ًا من مئة شخص تقريب ًا يف كل

حمارضة .وهنا يظهر لنا رضورة تنظيم الكريس البحثي لفعال ّيات دور ّية
مسائية مستقلة عن ندواته املشرتكة مع اجلانب السعودي ،مما سيساهم يف

إظهار نشاطه أمام اجلمهور.

 -جيب تطوير السياسة اإلعالن ّية لنشاطات الكريس البحثي .فيمكن مث ًال

استخدام املجموعات الربيدية لطلبة الدكتوراه يف معهد الدكتوراه للقانون

ومعهد الدكتوراه لالقتصاد وغريها من املجموعات الربيد ّية التي ستسمح
بإيصال األخبار إىل طلبة الدكتوراه يف كافة االختصاصات ،وغري ذلك من

الطرق االعالن ّية األخرى .إذ من غري املعقول أن تبقى نشاطات الكريس
البحثي بعيدة عن أقنية اجلامعة الرسم ّية.

 -يمكن هلذا الكريس البحثي أن يلعب دور ًا ها ّم ًا يف التعريف باملال ّية اإلسالم ّيةويف تطوير هذا االختصاص بشكل ملموس .مث ً
ال يمكننا مالحظة غياب

الرتمجات العلم ّية الرصينة للمراجع البحث ّية التي يمكنها أن تسدّ الفراغ
وتقدّ م فهرسة متخصصة باللغة الفرنس ّية .فيمكن أن يقوم الكريس بوضع
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خطة لرتمجة عدد من الكتب املنتقاة بدقة يف االختصاصات املختلفة ذات
يتم مث ً
ال تنظيم
يتم تكليف مرتمجني متخصصني للقيام بذلك .أو ّ
ثم ّ
الصلة ّ
دراسات مجاع ّية لتقديم مراجع علم ّية متخصصة يف املال ّية اإلسالم ّية.
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الخاتمة

تعترب التجربة الفرنسية يف تدريس املال ّية اإلسالم ّية رائدة مقارنة بالدول األوروب ّية
املتخصصة .لكنّها حتتاج إىل املزيد من العناية والتطوير.
القارية نظر ًا لكثرة الربامج
ّ
ّ
إذ يمكننا مالحظة بقاء املال ّية اإلسالم ّية بعيدة عن النشاط األكاديمي العام كام
يتبي من اقتصار النشاط التعليمي عىل الشهادات املهن ّية ويضاف إىل ذلك ق ّلة
ّ
عدد الرسائل اجلامع ّية التي يتم اختيارها يف هذا املجال.

الملحق رقم : 1

صورة عن اإلعالن عن برنامج االقتصاد والتمويل اإلسالمي كام حتصلنا عليها
من قسم شؤون ّ
الطلب باملعهد ألورويب للعلوم اإلنسان ّية.
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c.
d.
e.
7.

Ensure that a specific idea is presented in each section to avoid prolonged paragraphs and
sub-headings.
Conclusion should summarize the research and give a comprehensive outlook including
the most important (results) and (recommendations).
List of sources, references and annexes.

The researches shall adopt the (MLA) methodology for citing the sources and references as
follows:
a. The sources and references in the footnote for the first time are mentioned as follows:
(Author’s nickname, first name, source material, place of publication, publisher, edition
number, publication date, volume and page)
b. The source and reference are mentioned when recurred in the next foot note directly
(ibid., volume and page) and when mentioned in another place of the research (the
author’s nickname, name of the source, the volume and the page).
c. If the reference is lacking some data, the abbreviations shall be as follows:
i. Without the place of publication: (Untitled Publisher). Without the name of the
publisher (Unkown Publisher)
ii. Without edition number: (Undated Publication) Without publication date: (Undated
Publication)
d. Footnotes are placed at the bottom of each page with sequential numbering from the
beginning of the research to the end.
e. The sources and references of the research shall be indexed at the end of the research.
f. Graphics, data, tables, etc., to be placed as follows:
i. Graphs and illustrations are included in the text, in black and white colours,
numbered sequentially, and their titles and annotations are written at the bottom.
ii. The tables are listed in the text, given serial numbers and their titles written on the
top while explanatory notes written below the table.
g. If the research is accepted for publication, the researcher shall translate the Arabic
referenees cited at the end of the research into Roman Script.

Third: Research Submission Procedures
-

-

Research papers are sent electronically via email to the journal’s email address at:
info@mashurajournal.com
The editorial board of the journal shall conduct the initial examination of the research, and
then decide whether it is competent for review or rejection.
The researches and studies submitted for publication in the journal shall be reviewed by
at least two reviewers.
The research shall be returned to the researchers after review for the purpose of amendment,
if necessary.
If the research is accepted for publication, all the copyrights shall be reserved by the
journal and may not be published by any means of paper or electronic publishing, except
with the written permission by the editor in chief of the journal.
The accepted papers are published in its sequence on the official website of the journal.
Once the research is published, the researcher will be provided a free copy of the journal
in which the research has been published.
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First: General Publishing Conditions
1.

2.

3.
4.
5.
6.

The Journal publishes articles related to Islamic economics in both Arabic and English,
whether original researches, reports and proceedings of conferences, seminars, workshops
or thesis proposals related to the field of specialization.
The journal shall publish researches that have never been published before, by any means
of publication, not been submitted for publication in another journal. The researcher shall
confirm the same with a written undertaking.
The researches submitted to the journal are not recalled whether published or not published.
The research may not be published elsewhere after it has been approved for publication/
published in the journal, except after obtaining written permission from the editor in chief.
In the event that the researcher is found to be in breach of the academic integrity, the journal
has the right to take the necessary action and notify the same to the co-journals.
The journal is not required to detail the reasons in case of the research was not published.

Second: Special Publishing Conditions
1.

2.

3.
4.

5.

6.

The researcher should adhere to the objectives and ethical values of scientific researches,
including but not limited to:
a. The originality and integrity of the research paper, both scientifically and intellectually.
b. Refraining from offending individuals and institutions while undertaking scientific
criticism in research.
c. Addressing contemporary issues and that are in need for human realism in theoretical and
applied spectrums.
d. Ensuring the adherence to the objectivity without influence of any personal tendencies
and trends.
The manuscript should meet the following scientific standards for presenting research:
a. The linguistic accuracy free from linguistic and grammatical errors.
b. Proper application of the punctuation and spelling rules.
c. Accuracy in editing and citing the texts and references.
The number of pages of the research paper should not exceed (30) pages of normal (A4) size,
including the summaries: Arabic and English, as well as the references and annexure.
Font size and type:
a. Researches submitted in Arabic should be submitted in Traditional Arabic font: size (16),
with margin line (12).
b. Researches written in English should be submitted in (Times New Roman) font and size
of (14), with the margin of (10).
The researches should be accompanied by abstracts in both Arabic and English, in no more
than 300 words in a clear language. Both abstracts should include: Clarification of the research
subject and the new idea presented at the beginning of the abstracts.
The research has to be divided and organized according to the requirements of the research
method in order to maintain the styles of the researches and reports published in the journal as
following:
a. The introduction which shall includes: the research’s subject, significance, problem,
limitations, objectives, methodology, literature review (if any), and detailed research
structure.
b. The research contents should be divided into subtopics systematically and coherently.
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