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  1جامعة  باتنة جامعة  - بلبیة  محمد   األستاذ

 :الملخص

المتمثلة  -تھدف الورقة البحثیة إلبراز كیفیة معالجة الشریعة اإلسالمیة 
النوازل االقتصادیة والمالیة المستجدة التي تلم باألمة  -في االقتصاد اإلسالمیة

وتھز ثباتھا وتدخلھا في دوامات الحیرة وخبط عشواء، مما یفتح باب االجتھاد 
والبحث عن الحلول التي تخرج الناس من الحیرة بإعطاء الحلول الشرعیة، 
وذلك االجتھاد قد یكون فرادا أو جماعات كما ھو الحال اآلن بالنسبة للمجامع 

ثون القضایا المستجدة للحكم والندوات الفقھیة التي یكون بھا علماء وخبراء یبح
علیھا وتبیینھا، كما ھو الحال بالنسبة لألزمات المالیة التي ضربت العالم ككل 
ال جھة معینة فقط، وعمت بالد المسلمین مما شحذ ھمم علماء االقتصاد 
اإلسالمي لتبیان المخرج من ھذه المدلھمات والمصائب التي تسبب بھا النظام 

  .جشعھ وأنانیتھاالقتصادي الرأسمالي ب

وخلصت بأن النظام االقتصادي اإلسالمي بحلولھ المقترحة من طرف 
علماء وخبراء االقتصاد اإلسالمي ھي الحل المناسب وذلك باعتراف علماء 

: االقتصاد الرأسمالي حیث قالوا ھم أن النجاة من األزمة المالیة ھو في أمرین
لصفر أو یقاربھا، وثانیا بتخفیض بما یساوي ا -الربا –أوال تخفیض سعر الفائدة 

، فكالھما حل من الشریعة اإلسالمیة، فاألول بتحریم %2.5الضرائب إلى 
من أصحاب المال  - الزكاة  –النسیئة في الدین والثاني بإخراج ربع العشر 

  .والثروة

فقھ النوازل، االقتصاد اإلسالمي، األزمة المالیة، األسباب : الكلمات المفتاحیة
  .والحلول
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 : المقدمة

إن الشریعة اإلسالمیة جاءت كاملة شاملة لكل جوانب الحیاة التي   
یحتاجھا المسلم في دینھ ودنیاه، فلم تترك أي شيء لھ عالقة باألفراد أو 

ككل إال بینتھ كما في حدیث سلمان رضي هللا عنھ  - األمة–الجماعات أو الدولة 
وكذا جاءت لجلب المصالح مع الیھودي فبیانھ لكل شيء حتى آداب الخالء، 

وتكثیرھا ودفع المفاسد وتقلیلھا، ومن ھذه المفاسد ما یسمى باألزمات المالیة 
سواء المحلیة أو العالمیة التي تضرب وتھزم األنظمة المالیة واالقتصادیة، 
فیدخلھا من الخلل واالضطراب مما یسبب عدة أزمات متداخلة من أزمة مالیة 

ماعیة تنتشر بین الرعیة مما یسبب األزمات السیاسة إلى أزمة اقتصادیة فاجت
  . العامة التي توصل البلد إلى ما ال یحمد عقباه

ومن األزمات المالیة التي تعرض لھا االقتصاد العالمي ومست كبرى 
حیث قامت عدة تفاسیر  2008دول العالم والتي فاجأتھا أزمة العقار سنة 

مجموعتین من األسباب حسب النظر  لتعلیلھا وتحلیلھا، ویمكن حصر ذلك في
المعتبر، فمن الباحثین من أرجع األسباب االقتصاد التقلیدي الوضعي، واقترحوا 
تباعا لذلك عالج من ھذا النظر، ومنھم من أرجع أسباب األزمة من نظر 
االقتصاد اإلسالمي والمخالفة للشریعة اإلسالمیة، واقترح عالج لھذه األزمة 

ھنا یدخل أھل االختصاص من فقھاء وعلماء فقھ األزمات من ھذا المنظور؛ و
  . والنوازل فیتم ضبطھا بحلول واحترازات لتفدیھا أو تقلیلھا على األقل

  :ا كانت اإلشكالیة كاألتيذل  
ما دور فقھ النوازل في فھم وحل األزمات المالیة مع التعقیدات الدولیة   

ء االقتصاد اإلسالمي األزمة في األسواق المالیة العالمیة؟ وكیف تصور علما
  وما األولویات التي اتخذوھا لحل تلك األزمة؟ 2008العالمیة 

 فقھ النوازل: الفرع األول

  : لغة واصطالجا: الفقھ /أوال
حفظ طائفة من مسائل : الفقھ في اصطالح الفقھاء ھوو. 1الفھم :لغة

بط منھما، سواء األحكام الشرعیة العملیة الواردة في الكتاب والسنة، وما استن
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األصولیین  اصطالحأما الفقھ في ... كان قد حفظھا مع أدلتھا، أو مجرداً عنھا
  2".العلم باألحكام الشرعیة العملیة المكتسب من األدلة التفصیلیة: "فھو
  :لغة واصطالجا :النازلة /ثانیا

الشدیدة، وھي المصیبة والخطب الجلل الذي ینزل : النازلة في اللغة
  3.شتد علیھمبالناس وی

  :وردت عند بعض الفقھاء بواحد من معنیین: النازلة في االصطالح

وھي الحوادث والمصائب التي تفتك بالناس من : المعنى اللغوي: األول
  .أوبئة ومجاعات وحروب وفتن، وھذا المعنى یذكر في أبواب الوتر والقنوت

حكما شرعیا وھي المسائل والقضایا التي تستوجب : المعنى العام: الثاني
لكن دون وضع مصطلح جامع مانع یبین حدوده والمراد منھ، وھذا المعنى 

  .یذكر في الغالب في أبواب االجتھاد والفتوى

 4.الحادثة المستجدة التي تتطلب حكما شرعیا: ویمكن تعریفھا بأنھا

  علم النوازلتاریخ : ثالثا

ام ومنھج جدید إن اإلسالم بتعالیمھ وتشریعاتھ قد ظھر على البشریة بنظ
غیر معھ أسس الحیاة ومبادئھا وطرق التفكیر فیھا والنظرة إلیھا، والتعامل في 
معالجة أحداثھا وقضایاھا، مھیمنا على ما ورائھ من ملل وشرائع، فھو في حق 
البشریة نازلة وحدث جلل، انتشلھا من الظلمات إلى النور ومن حل الجھل 

ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد،  والشرك إلى صفاء العقیدة والتوحید،
  .فأعادھم إلى الفطرة السویة والحنیفیة السمحة التي اجتالتھم الشیاطین عنھا

ومن أجل ھذه المقاصد السامیة والمصالح المتعددة كان القرآن ینزل 
بصورة متفرقة في أحكامھ وقضایاه، فكانت النازلة تقع بالمسلمین فیأتي البیان 

بتبلیغ  بواسطة الوحي منھ، ثم یقوم النبي  إلى رسولھ  عز وجل لھا من هللا
َوأَنَزْلنَا إِلَْیَك  :عز وجلذلك البیان إلى أصحابھ رضوانھم هللا علیھم كما قال 

َل إِلَْیِھْم َولََعلَّھُْم یَتَفَكَُّرونَ  ْكَر لِتُبَیَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ  :وقال تعالى )44 :النحل( الذِّ
 َ4(إِْن ھَُو إِالَّ َوْحٌي یُوَحٰى ) 3(ا یَنِطُق َعِن اْلَھَوٰى َوم( )فكان )4- 3 :النجم ،
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ھذا ھو المنھج الذي انغرس في نفوس الصحابة واستقر في أذھانھم، فما إن 
لیستقوا  تنزل نازلة أو تشكل مسألة حتى یھرعوا إلى كتاب هللا وسنة رسولھ 

دوا بما وقر في صدورھم وثبت في عقولھم من منھا البیان، فإذا لم یجدوا،  اجتھ
منطلقات وأصول شرعیة، فقضوا بھا وبھا یعدلون، ثم سار القرن التابعي الذي 

تربى على یدیھ واقتفى أثره على ھذا  كان لصیقا وموصوال بأصحاب النبي 
المنھج الذي جنبھ كثیرا من الخالف فیما یستجد من مسائل ونوازل، وبعد اتساع 

سالم ووصول المد اإلسالمي إلى كثیر من البقاع، ودخول كثیر من رقعة اإل
األعاجم في دین اإلسالم، الذي ضعف بھم اللسان العربي فكان لذلك األثر البالغ 
في الجھل بألفاظ الشرع ومقاصده، والجھل بمنھج السلف الصالح وخفاء كثیر 

لنظر وطرق من السنة النبویة، مما وسع رقعة الخالف وباین في وجھات ا
واالستنباط واالستدالل فكان ذلك بذرة لنمو المذاھب الفقھیة، كالمذاھب األربعة 

  5.ومذھب الثوري، وأبي ثور واألوزاعي وغیرھم

  :أھمیة البحث في النوازل والتأصیل العلمي في استنباط األحكام: رابعا

وھي إحدى الخصائص التي امتازت بھا شریعة : إظھار شمولیة الشریعة - 1
سالم، موسوعیتھا لدنیا اإلنسان وآخرتھ، تخاطب الفرد والجماعة وتحكي اإل

  .الدولة واألمة وشمولیتھا قائمة معنى وواقعا
فالمعنى إحاطتھا بكل قضیة ونازلة على تسلسل العصور وتباین   

األماكن، واختالف األجناس، فكل ما یطرأ في حیاة الناس من مستجدات تجد 
ر صالحھا من فسادھا؛ وأما الواقع فإن الشریعة لما الشریعة حكما شرعیا یقر

بنیت على الیسر والسھولة، تكفلت بحفظ حقوق اإلنسان ومصالحھ، أكسبھا ذلك 
 .مرونة في التطبیق وسالسة في التعامل

إن مصالح العباد وحاجاتھم تجدد : تلبیة حاجة العباد والقیام بمصالحھم - 2
تمثل حیزا كبیرا من  وتتغیر باعتبار ظروف العصر وخصائصھ وھي

حیاتھم لذلك فھي من حقوقھم التي ال یصح إغفالھا أو تجاھلھا، والشریعة قد 
ضمنت لھم ھذا الحق بأحكامھا وحدودھا، وإن من یمعن النظر في ركائز 
الشریعة ومقاصدھا یراھا تخاطب اإلنسان بما یحقق لھ المصالح ویدفع عنھ 

 . عةالمفاسد وفي ھذا داللة على كمال الشری
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لیس المقصود بالتجدید ھو التبدیل والتغییر في الفقھ :التجدید في الفقھ - 3
وقواعده وأصولھ وإحداث فقھ عصري یفي بمتطلبات العصر ویواكب 
قضایاه ومتغیراتھ، خصوصا في ظل التطبیع الفكري والثقافي للمجتمعات 

دة إلى العو: المسلمة من قبل الحضارة الغربیة، وإنما التجدید في الفقھ ھو
منابعة الصافیة وقواعده المتینة التي سطرھا علماء اإلسالم، وفتح باب 
االجتھاد للنازل والحادث على ضوئھا الستخراج أحكامھا، إذن المفھوم 
الصحیح لتجدید الدین في الدین من أجل الدین بقواعد الدین ومفاھیمھ 

  .ومصادره ال للدنیا بمفاھیم دنیویة عقالنیة مستوردة
من أبرز ما یحدثھ البحث في أحكام النوازل  :فادة من الملكات الفقھیةاالست - 4

إثارة الملكات الفقھیة لدى أھل االختصاص واالستفادة من قدراتھم في 
استخراج األحكام من مصادرھا، وھذا سیكون سببا لنبذ الجمود العلمي 

 .والفقھي وإدارة لعجلة االجتھاد
البحث في أحكام النوازل مرتبط : إشاعة قواعد الدین ومقاصده السامیة - 5

تماما بقواعد الفقھ ومقاصد الشریعة، وانتشار أحكام تلك النوازل یسھم في 
نشر األساسیات والمغازي التي صدرت منھ أحكام تلك النوازل داخل 
المجتمع المسلم خصوصا في ظل الوعي الذي تشھده األقطار اإلسالمیة 

دمة اإلنسان والرقي بھ إلى أعالي لقضایاھا لتظھر عظمتھا ورفعتھا في خ
 . القمم

لقد سادت الدساتیر والقوانین الوضعیة : المنع من تسلل القوانین الوضعیة - 6
في كثیر من دول العالم اإلسالمي شملت كثیرا من مناھج الحیاة، خصوصا 
ما یعود إلى األنظمة العامة والتعامالت مقصیة بذلك أحكام اإلسالم 

تقدم بصورة  وضعیة سھلة المنال واضحة للفھم فيوحدوده، فالقوانین ال
الئحات تحمل أنظمة ومواد مقننة حتى أصبح العمل بھا معلما من معالم 

 .الرقي والمدنیة
إن لكل علم أھلھ، ولكل میدان فرسانھ، والعلم : سد باب أمام المتعالمین - 7

 بالشریعة اإلسالمیة میدان فسیح وحلق متصلة ال یبلغھا إال من صدق هللا
في نیتھ وجد وشمر عن ساعدیھ وصبر على ألوداءه ومشاقھ فبلغ المنزلة 
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وحاز الجائزة، ولكن لما رأى من قل صبره وفسدت نیتھ أن الشقة بعیدة، 
أتى العلم من غیر بابھ فتخیر المجالس وتصدر القول في دین هللا بتزیین 

عط، غافال العقل وتحسینھ متجرئا على أحكام هللا وحدوده متشبعا بما لم ی
ال تعلموا العلم لتباھوا بع العلماء، وال تماروا بھ " :عن قول النبي 

رواه الترمذي ". السفھاء، وال تخیروا بھ المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار
  ).2654(برقم 

ومتى نھض أھل العلم والنظر بالوقوف على وقائع العصر وإیجاد 
ألصول، لم یكن للمتعالمین المخارج والحلول وفق المقاصد الشرعیة وا

  6.وأشباھھم مكان وال أثر

الوقوع، والجدَّة، : والمقصود أن النازلة البد من اشتمالھا على ثالثة معان
  :فھذه قیود ثالثة البد من وجودھا في النازلة .والشدة

  الوقوع: القید األول

  .الحلول والحصول: و معنى الوقوع

نازلة، وھي المسائل االفتراضیة المسائل غیر ال: وقد خرج بھذا القید
إما مسائل یستحیل وقوعھا، وإما : المقدَّرة، وھذه المسائل االفتراضیة نوعان

  . مسائل یبعد وقوعھا

قسم سبق وتكرر وقوعھ من : ولما كانت المسائل الواقعة على قسمین
  :قبل، وقسم لم یتقدم لھ وقوع؛ كان البد من اإلتیان بالقید اآلتي، وھو

  الجدة: لثانيالقید ا

  .عدم وقوع المسألة من قبل، والمراد بذلك عدم التكرار: ومعنى الجدة

نوازل العصور السالفة، وھي تلك المسائل التي : وقد خرج بھذا القید
  .سبق وقوعھا من قبل، فیما إذا تكرر وقوعھا

فالنوازل إذن تختص بنوع من الوقائع، وھي المسائل الحادثة التي ال عھد 
  .بھا، حیث لم یسبق أن وقعت من قبلللفقھاء 
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  .الشدة: القید الثالث

ة : ومعنى الشدة أن تستدعي ھذه المسألة حكماً شرعیاً؛ بحیث تكون ُملحَّ
  .من جھة النظر الشرعي

ة من : وقد خرج بھذا القید ما نزل من وقائع جدیدة إال أنھا غیر ملحَّ
  :الناحیة الشرعیة، وذلك

ة ال تتطلب نظراً شرعیاً، وإنما تتطلب رأیاً إما ألن ھذه الواقعة الجدید
طبیاً، أو موقفاً إداریاً؛ كاألمراض غیر المعھودة، والكوارث الطبعیة الحاصلة 
بأمر هللا وتقدیره، والتقلبات االقتصادیة والسیاسیة، فھذه الوقائع ال تعد من قبیل 

مرض نقص اللھم إال إذا تعلق بھا حكم شرعي؛ مثل . النوازل بھذا االصطالح
وما یترتب علیھ من أحكام؛ كالحضانة والرضاعة والتفرقة ) اإلیدز(المناعة 

بین الزوجین، ومثل تغیر أسعار العمالت المالیة وحكم ربطھ بااللتزامات 
  .والدیون

وإما ألن ھذه الواقعة الجدیدة لم تنزل بالمسلمین، وإنما نزلت بالكفار 
الكفار من وقائع فإنھ ال یستدعي حكماً فما كان مختصاً ب. وحدھم؛ كبنوك المني

  .شرعیاً إال إذا خیف على المسلمین االبتالء بھ

وإما ألنھا واقعة خاصة، وھي من قضایا األعیان، أو لم تكن خاصة لكنھا 
لم ترتق إلى درجة الشھرة والظھور والذیوع واالنتشار، وذلك لكونھا نادرة أو 

  . ألن الخطب فیھا یسیر

ما استدعى حكماً شرعیاً من :(قیود الثالثة التعریف اآلتيوقد جمع ھذه ال
  7الوقائع المستجدة الملّحة: ھي أو یقال ).الوقائع المستجدة

  األزمة المالیة العالمیة: الفرع الثاني
 ماھیة األزمة المالیة: المطلب األول

، وجمعھا أزمات وأوزام، 8الشدة والقحط: األزمة :األزمة في اللغة - 1
أي : م الزمان، أي اشتد القحط، واالسم منھ األزمة، وتأزم اإلنسانأز: تقول
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أزمة مالیة، وأزمة : أي أمسك عنھ، یقال: أصابتھ أزمة، وأزم عن الشيء
 9.سیاسة، وأزمة مرضیة وھكذا

فھي تشیر إلى شدة أو وضع أو حالة تتصف  :األزمة في االصطالح - 2
وھي تلك النقطة الحرجة  ؛10عةبأنھا فاجعة أو نازلة أو كارثة أو مصیبة موج

واللحظة الحاسمة التي یتحدد عندھا مصیر تطورھا، إما إلى األفضل، وإما إلى 
 11.األسوأ، الحیاة أو الموت، الحرب أو السلم ،إلیجاد حل لمشكلة ما أو انفجارھا

وتعرف األزمة بمفردات بدیلة أخرى لھا، ولكن ھي األكثر استخداما، في 
حوال أو الجوانب االقتصادیة التي تعاني من شدة السوء أو حالة التعبیر عن األ

من مظاھر أو دالئل عجز أو إخفاق أو تدھور في المعیشة أو عبر فترة حرجة 
 12.تؤدي للركود الذي قد یسبب أحیانا في القضاء التام على اقتصاد ما

ھي فترة تشھد اضطرابا حادا ومفاجئا في  :تعریف األزمة المالیة - 3
وازنات االقتصادیة یتبعھ انھیار في عدد من المؤسسات المالیة تمتد بعض الت

  13.آثاره إلى القطاعات األخرى

ویمكن تعریفھا على أنھا حالة اضطراب مالي یفضي إلى تعرض 
المتعاملین في األسواق المالیة لمشكالت سیولة وإعسار، مما یستدعي تدخل 

   14.السلطات الحتواء تلك األوضاع
ل العمیق واالضطراب الحاد والمفاجئ في بعض أو ھي االختال

التوازنات االقتصادیة، یتبعھا انھیار في المؤسسات المالیة ومؤشرات أدائھا، 
  .15ویمتد آثار ذلك كلھ إلى القطاعات األخرى

وتعود بدایة األزمة إلى االقتراض، فالعجز  :2008بدایة أزمة العقار  - 4
ف منھ، فھو المحرك لألزمات الكبیرة، عن التسدید، سواء كان فعلي أم التخو

وفي منتصف . ألن الدائنین یظنون أنھم یجب أن یستردوا أموالھم في ذلك الوقت
العقد كانت األسر األمریكیة أكبر مقترض في االقتصاد العالم، لذلك انطلقت من 

 16.السوق األمریكیة
د تسببت م، فق1929تعتبر ھذه األزمة ھي األسوأ منذ أزمة الكساد الكبیر 

ھذه األزمة في سقوط مدوي لالقتصاد والبورصات العالمیة، وتعرضت العدید 
وھي أمریكیة  17من البنوك والمؤسسات المالیة للتأمیم والبیع واإلفالس،
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سوق الرھن العقاري، سوق األوراق المالیة، : الموطن، وذات ثالثة مواضع
  18.والبنوك

وأصابت أوربا في  2007بدأ انطالق إعصار وول ستریت مطلع سنة 
البریطاني، وتبعھ ) نورذرن روك(، وأول المتأثرین ھو بنك 2008مطلع 

سقط  2008، وفي سبتمبر )برادفورد آند بینغلي(و) إس.أو.بي.إتش(منافساه 
حینئذ أیقن االتحاد األوروبي أنھ ال عاصم ). فورتز البلجیكي الھولندي(بنك 

مفوض التجارة في االتحاد " ماندلسون وقد قال بیتر. الیوم لقارتھم من األزمة
إن األزمة بدأت في أمریكا، وینبغي أن یأتي حلھا من أمریكا أیضا؛ ": األوروبي

 19.ألنھا المسؤولة عن أضخم وأعقد أزمة مالیة في تاریخ العالم
  جذور األزمة المالیة: المطلب الثاني

ھذه الحدة، منذ  مر العالم بأزمة عالمیة تكاد تودي باالقتصاد العالمي بمثل
م، وقد بلغ عدد البنوك التي 1918نھایة الحرب العالمیة األولى أي منذ سنة 

بنكا وقد بدأت األزمة  19إلى  2008انھارت في الوالیات المتحدة خالل سنة 
، عندما انھارت 2008سبتمبر  16، ووصلت إلى الذروة في 2007في نھایة 

الم، وارتكبت الحكومة األمریكیة خطأ واحدة من أكبر المؤسسات المالیة في الع
جسیما، حین تركتھا تنھار، والتي كانت مرتبطة بكافة المؤسسات المالیة في 

ملیار دوالر في یوم واحد، تالھا انھیار تام في  740العالم، فضاع على العالم 
الثقة المتبادلة بین المؤسسات المالیة، وأدى ذلك إلى عدم إقراض البنوك بعضھا 

  .البعض
فأصیب سوق اإلقراض بشلل تام، فمرت أربعة أیام على أسواق 
اإلقراض في لندن بدون معدل الفائدة، فمعدل الفائدة یحدد بالتبادل، فالبنوك 
تقرض بعضھا البعض كما یحدث في البورصة، وسعر السھم یحدد بتبادل 

من ھنا . المضاربین لألسھم، كما أن سعر الصرف ناتج عن تبادل العمالت
ثت أزمة حادة على مستوى العالم، فنعكس على الشركات التي یعتمد نشاطھا حد

على االقتراض، مما أدى لتوقفھا عن النشاط، فلم تعد تقدم سلع أو خدمات، فتم 
تسریح العاملین بھا ومن دورھم العمال علیھم دیون اتجاه الجھاز المصرفي في 

وا عن سداد الدیون التي شكل بطاقات االئتمان، بناء على استھالكھا، وتوقف



   محمد بلبیة /أ
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                    974

علیھم فتفاقمت أزمة البنوك أكثر، وتوقفت الشركات عن سداد أقساط الدیون 
وفوائدھا، ودخل العالم في شلل تام، وقد وصلت مجموعة األصول التي ال 

تریلیونات  04تتوقع البنوك تحصیلھا، والتي سمیت باألصول السامة إلى 
ستوى العالم، وبالتالي ارتبكت أسواق دوالر، أربعة آالف ملیار دوالر على م

العالم، وارتبكت المؤسسات العالمیة، مما أدى النھیار تام في االقتراض، ثم 
انھیار تام في النشاط االقتصادي، وبلغ معدل النمو على مستوى االقتصاد 

، أي انخفض %1.5-، أي حدث انكماش بنسبة 2009سنة  %1.5-العالمي 
 %6.5، حیث كانت 2010سنة  %1.9ارتفع إلى  معدل دخل الفرد، وبالكاد

  2007.20سنة 
ویمكن القول إن جذور األزمة تتمثل في قرار الرئیس األمریكي السابع 

بفصل العالقة بین الذھب والدوالر  1971والثالثون ریتشارد نیكسون في  أوت 
 إذ یمثل بدایة األزمة عملیا، فضال عن تقلب أسعار الصرف والفائدة والمضاربة

التي فجرت فقاعة العقارات؛ فانفجرت أزمة القروض عالیة المخاطر، 
وأیضا في منح قروض عقاریة سخیة لزبائن غیر . واألسواق المرتبطة بھا

قادرین على السداد، طمعا في تحویل ھذه القروض إلى سندات على أمل إغراق 
دخولھا في ولقد تدفق كثیر من األموال إلى الوالیات المتحدة، و .األسواق بھا

ورغم أن حجم الناتج . مشاریع ذات مخاطر كبیرة كسوق الرھن العقاري
تریلیون دوالر فقط، فحجم التعامالت غیر الرسمیة  60الحقیقي في العالم یبلغ 

تریلیون دوالر، فقد تمادت بعض  630البعیدة عن الرقابة، تبلغ حوالي 
وعدم االلتزام باتفاقیة بازل  المؤسسات بمنح االئتمان دون التقید بقواعد األمان،
  21.المحددة للقروض بنسبة من رأسمال واحتیاطي البنك

وكانت األزمة كذلك بالتوسع االئتماني العقاري بعقود تجعل القسط یرتفع 
مع طول المدة، وعند عدم السداد مرة واحدة تتضاعف الفائدة بـ ثالثة أضعاف 

. أسعار العقارات في االنخفاضلذلك الشھر، فعجز الكثیرون عن السداد وبدأت 
فقامت البنوك وشركات العقار ببیع دیون المواطنین في شكل سندات لمستثمرین 
عالمیین بضمان العقارات، الذین لجئوا بدورھم بعد األزمة لشركات التأمین 
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التي وجدت فرصة للربح بضمان العقارات فیما لو امتنع محدودو الدخل من 
  .السداد

و الدخل عن السداد، اضطرت الشركات والبنوك لبیع وعند توقف محدود
العقارات محل النزاع والتي رفض ساكنوھا الخروج منھا، فعجزت قیمة 
العقارات عن تغطیة التزامات البنوك أو شركات التأمین أو العقار،مما أثر على 
السندات التي طالب المستثمرون بحقوقھم عند شركات التأمین، فأعلنت أكبر 

عدم قدرتھا على الوفاء  A.I.G) إیھ أي جي(لتأمین في العالم شركات ا
ملیون عمیل مما دفع اإلدارة األمریكیة لمنحھا مساعدة بـ  64بالتزاماتھا تجاه 

  .من رأسمالھا %79.9ملیار دوالر مقابل امتالك  85
وتتلخص أسباب األزمة في انفجار فقاعة الرھن العقاري مع إفالس 

حت وطأة التزاماتھا الناتجة عن ضمان مدیونیات شركة لیمان براذرز ت
عقاریة، وأسھمت شركات التمویل العقاري والمؤسسات االقتصادیة في 
االندفاع في التمویل العقاري، وثم تغلیف القروض العقاریة في شكل صكوك 

بیعت للبنوك وشركات التأمین، وكذا غیاب الرقابة المالیة على أعمال مالیة 
البنوك ووكاالت التأمین، وانتشار الفساد واالحتیال المالي، والسبب الرئیسي ھو 
المشتقات المالیة التي ال تتضمن أصول حقیقیة إنما مجرد وعد بالشراء أو بیع 

ه ارتفاع أو انخفاض أصول في المستقبل، ومن صورھا المضاربة على اتجا
تریلیون دوالر  500البورصة، حیث وصلت عقود المشتقات إلى ما یزید على 

  22).أي عشرة أضعاف الناتج اإلجمالي العالمي(
الملیاردیر األمریكي ھذه المشتقات المالیة بأنھا " وارین بافیت"ووصف 

اض ، ومؤسسات اإلقر"لیمان براذرز"أسلحة دمار مالي شامل، إذ أطاحت بـ 
، وكادت أن تطیح بعمالقة االستثمار "فریدي ماك وفاني ماي"العقاري 
بنك " میریل لینش"وأجبرت" ستانلي مورغان"و"غولدمان ساكس"التجاري

والجدول . لتفادي االنھیار" بنك أمریكا"االستثمار التجاري الضخم لبیع نفسھ لـ 
الخاصة بالرھن التالي یوضح الدول المتأثرة باألوراق المالیة األمریكیة 

 .العقاري
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جدول الدول المتأثرة باألوراق المالیة األمریكیة   01: جدول رقم
  .الخاصة بالرھن العقاري

العالقة باألوراق المالیة األمریكیة   الجھة
  )المشتقات(

  التأثیر

  لم تتأثر  لم تتعامل  البنوك العربیة

  لم تتأثر  لم تتعامل  الیابان

  رلم تتأث  لم تتعامل  أسبانیا

  تأثرت  تعاملت  أیسلندا والدا نمارك

  تأثرت  تعاملت  البنوك األوروبیة

  .49محمد خمیس، األزمة المالیة، ص . عبد الوھاب العزاوي، ع. م.د  :المصدر
وھذه المشتقات تعني المتاجرة في الدیون، وھي فكرة مدیر سابق للبنك 

في الفكر  ، وھزت ھذه األزمة مبدأ أساسیا"جي بي مورغان"االستثماري 
، فتدخلت "عدم تدخل الدولة السافر في النشاط االقتصادي"الرأسمالي، وھو 

وحذر البعض منھ، . أمریكا والدول الكبرى بضخ مئات الملیارات في األسواق
ألنھ یعتبر مكافأة للمخطئین، ویفاقم أزمة المدیونیة في الدولة یبلغ حجم الدین 

  .ما قد یكبد دافع الضرائب ثمنا باھضا تریلیون دوالر، وھو 11العام أكثر من 
ولم یكن وقوع ھذه األزمة مفاجئا لكثیر من األخصائیین والسیاسیین 
والذین حذروا من وقوعھا منذ عامین، وقد وصف بعضھم بالجنون آنذاك، 

  23 .وبعضھم بالتشدید
ویرجع البعض األزمة المالیة إلى مؤامرة عالمیة فجرتھا الوالیات 

كیة بقصد استغالل الدول النفطیة خاصة، وسلبھا ثرواتھا المتحدة األمری
الموظفة في دول العالم إلسقاط الدول حدیثة التصنیع للتخلص من منافستھا 
الشرسة، ألنھ یصعب إفالس مؤسسات مالیة كبرى مثل لیمان براذرز، 
ومیرلینش بھذا السیناریو السریع الذي تم البتزاز العالم، بسبب الرھن العقاري 

عیشة األمریكي في مستوى أعلى من مستواه الحقیقي، وصدرت أمریكا وم
  .األزمة للخارج لإلیھام بأنھا أزمة عالمیة
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وقد ھیئة الطریق بصندوق النقد الدولي والبنك العالمي لعولمة   
دوالر قبل  140اقتصادیات العالم لتصدیر األزمة، لتخفیض سعر البرمیل من 

  24.بعدھادوالر  40األزمة إلى أقل من 
وتعتبر العولمة ھي سبب عالمیة األزمة، ألنھ لیس ھناك نظام بنكي     

محلي حالیا، فقد أصبحت بنوك العالم تابعة لنظام واحد، والموجودات المالیة 
ألي بنك في أي مكان في العالم بالدوالر مثال، ال توجد في خزینة البنك، فھي 

    25.ھذه العملةموجودات تنتقل كل یوم إلى الدولة المصدرة ل
قامت  2008إن األزمة المالیة العالمیة التي فاجأت العالم سنة     

عدة تفاسیر لتعلیلھا وتحلیلھا، ویمكن حصر ذلك في مجموعتین من األسباب 
حسب النظر المعتبر، فمن الباحثین من أرجع األسباب االقتصاد التقلیدي 

ومنھم من أرجع أسباب الوضعي، واقترحوا تباعا لذلك عالج من ھذا النظر، 
األزمة من نظر االقتصاد اإلسالمي والمخالفة للشریعة اإلسالمیة، واقترح 
عالج لھذه األزمة من ھذا المنظور؛ وفي ھذا الصدد سیتم عرض ھذین 

  .المنھجین بدأ بالمنظور الوضعي
  أسباب األزمة المالیة من منظور المالیة اإلسالمیة: الفرع الثالث

ر تشخیص وتحلیل أسباب األزمة واقتراحات عالجھا من بعد ما مر ذك    
المنظور الوضعي الرأسمالي، سیتم عرض أسباب األزمة المالیة من الناحیة 
الشرعیة، من منظور االقتصاد اإلسالمي وذلك حسب اجتھادات المختصین 
والخبراء في االقتصاد اإلسالمي، حیث ھذا االجتھاد ال یمكن نسبتھ للدین 

 طلقا، لكي ال ینسب للدین أي اجتھاد خاطئاإلسالمي م
مما ال شك فیھ أن ھناك إجماعا على أن الفائدة : التعامل بالفائدة: أوال

نوع من الربا، إذن ھو محرم، وھذه ھي الخاصیة الرئیسیة في االقتصاد 
  :اإلسالمي، وتكفي اإلشارة إلى أمرین

ھو عقد قرض یقرض إن التكییف الشرعي ألموال العمیل المقدمة للبنك،  - 1
فیھ البنك، حیث أن أصل المبلغ مضمون، والفائدة مضمونة ومحددة مسبقا، 
وھو ما تقوم البنوك التقلیدیة ویسمى بربا الدیون، وكذا العكس عن إقراض 

 .البنك للعمیل
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إن غالبیة المجامع الفقھیة اعتبرت فوائد البنوك من الربا المحرم، كمجمع  - 2
ي بقطر، ومجمع الفقھ اإلسالمي بجدة، ومجمع البحوث الفقھ الدولي اإلسالم

 26.اإلسالمیة بالقاھرة
والربا عملیة اقتصادیة غیر سلیمة تستخدم عن قصد إلحداث 
اإلضطربات في اقتصادیات الشعوب، ولتیسیر السیطرة علیھا من فئة مرابیة 
 ومن أمم مستكبرة متجبرة، وتتنوع مفاسد الربا ما بین أخالقیة واجتماعیة

  : واقتصادیة على النحو التالي
كاألثرة والبخل، وینافي أخالق اإلسالم في بذل : المفاسد األخالقیة - 1

 .المساعدة والتكافل االجتماعي
یفرز طبقات اجتماعیة متكارھة، فئة مترفة بخیلة : المفاسد االجتماعیة - 2

 .وأخرى مستفزة مستعبدة
من المرابین، ویمنع  یتسبب في تركیز الثروة في ید: المفاسد االقتصادیة - 3

الناس عن االنشغال بالمكاسب الحقیقیة، ویثقل كاھل المستھلك لرفعھا 
أسعار السلع والخدمات، فھي كسب سھل بمثابة نقود مصنوعة ال یقابلھا 

  27.إنتاج مما یسبب األزمات المالیة واالقتصادیة

 رلسع المتوالي باالرتفاع أساسیة بصورة األزمة بوادر ارتبطت لقدو    
 ما وھو ، 2004 سنة منذ األمریكي الفیدرالي االحتیاطي بنك من جانب الفائدة
 .أقساطھا وسداد خدمتھا حیث من العقاریة القروض أعباء في زیادة شكل

 كبیر عدد توقف حیث ،2007عام  من الثاني النصف األزمة بحلول وتفاقمت
   28.علیھم المستحقة المالیة األقساط سداد عن المقترضین من

الرھن العقاري ھو شراء عین عقاریة باألقساط، : الرھن العقاري: ثانیا  
لفترة من الزمن قد تصل حتى عشرین سنة بفائدة، على أال یجوز للمشتري 

  29.التصرف في العقار حتى االنتھاء من تسدید قیمة الرھن بالكامل
مول یتم الرھن العقاري بین ثالثة أطراف، مالك العقار، المشتري، الم    

قد یكون بنك أو شركة تمویل عقاري، وھذا غیر جائز شرعا في المنظور 
اإلسالمي، وذكر مجمع الفقھ اإلسالمي أن السكن من الحاجات األساسیة 

  30.لإلنسان وینبغي أن یتوفر بطرق مشروعة وبمال حالل
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  :ویرجع سبب أزمة الرھن العقاري إلى ما یلي    
مانات كافیة، وعدم التحقق من قدرة التوسع في القروض العقاریة بدون ض - 1

 .المقترضین
بیع البنوك القروض العقاریة لشركات التوریق، وقیام ھذه الشركات بصكھا  - 2

قروضا وطرحھا لالكتتاب العام، فتراكمت الدیون الھائلة المرتبطة ببعضھا 
 .البعض في توازن ھش

سعار ارتفاع سعر الفائدة َغیََر طبیعة السوق األمریكیة، فانخفضت أ - 3
المنازل، فبیعت العقارات المرھونة، أو رھنھا مقابل قرض جدید، فأصبح 

 .العقار الواحد مرھونا بحقوق متعددة
 .عدم تسلیم المقترضین العقارات للبنوك واالستیالء علیھا - 4
قلت السیولة المالیة، فضعفت قدرة البنوك على تمویل الشركات واألفراد  - 5

ثماري واالستھالكي، وھدد بحدوث المتعثرین، فانخفض اإلنفاق االست
 .الكساد

فانتقلت أزمة الرھن العقاري من أمریكا إلى العالم، فتحولت من أزمة رھن  - 6
  31.عقاري إلى أزمة مالیة عالمیة

یقوم المشتري ببیع العقار المرھون أو : إعادة بیع أو رھن العقار: ثالثا
د بحقوق متعددة رھنھ مقابل قرض جدید بفائدة، وبذلك یتحمل العقار الواح

وتصبح قیمتھ غیر كافیة لسداد الفرضین، وھذه المسألة باطلة شرعا ألنھا 
تنطوي على قرض جدید ربوي وألنھ رھن الشيء المرھون بدین أخر دون إذن 

  32.المرتھن
وھي مسألة بیع الدین بالدین، ال یوجد تبادل : المتاجرة بالدیون: رابعا

د،  ولبیع الدین بالدین صور متنوعة، منھا منفعة فعلیة مقبوضة في مجلس العق
ما ھو منھي عنھ كبیع الكالئ بالكالئ أو بیع الواجب بالواجب، وھو محرم 
باإلجماع، فھناك فرق بین الدین وبیع الدین، فعند تقدیم البنك اإلسالمي بتقدیم 
تمویل بالمرابحة، أو بالثمن اآلجل، ال یمكن بیع ھذا الدین؛ وھذا ینفي الغرض 

ألساسي من وراء بیع الدین، وھو بیعھ قبل موعده مقابل التنازل عن جزء منھ ا
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، أو بیعھ بزیادة عن قیمتھ االسمیة نتیجة ألنھ كان قد انعقد بسعر )خصم الدیون(
  .فائدة أعلى من سعر الفائدة السائد في السوق

وبالتالي، ال یؤسس التمویل اإلسالمي سوقا متكاملة للتجارة في الدیون   
وبذلك قد انتفى تماما أكبر مصدر لالختالل . على نسق سوق السندات حالیا

  33.االقتصادي والعدوى
وقبل الشروع في مسألة : المضاربة في األسواق المالیة: خامسا

المضاربة في األسواق المالیة نتطرق لتعریف السوق المالي، حیث یمكن 
األصول وااللتزامات المالیة المكان الذي یتم فیھ خلق وتداول " تعریفھ على أنھ 

ذلك اإلطار الذي یجمع بائعي األوراق المالیة بمشتري تلك األوراق، "، أو ھو "
وذلك بغض النظر عن الوسیلة التي یتحقق بھا ھذا الجمع، أو المكان الذي یتم 
فیھ، ولكن بشرط توفر قنوات اتصال فعالة فیما بین المتعاملین في السوق، 

السائدة في أیة لحظة زمنیة معینة واحدة، بالنسبة ألیة ورقة  بحیث تجعل األثمان
  ".مالیة متداولة

ویحسن التنبیھ على أن مصطلح السوق المالیة ال یقتصر على البورصة 
فقط، ومفھوم السوق المالي ال یقتصر على سوق التداول فقط، بل یشمل سوق 

  34.اإلصدار
، ال یقصد بھا والمضاربة ھي عملیات بیع وشراء متعاكسة صوریة

التقابض، بل االنتفاع من فروق األسعار الطبیعیة أو المصطنعة، واألرباح 
  .الرأسمالیة، والمضاربة اإلسالمیة مفارقة للمضاربة بالمعنى التقلیدي

  
  

  عالج األزمة المالیة من منظور الوساطة المالیة اإلسالمیة: الفرع الرابع
االستھالك عموما بأنھ اإلنفاق یعرف : ضبط اإلنفاق االستھالكي: أوال  

على السلع والخدمات بھدف إشباع الحاجات اإلنسانیة المختلفة، فالحاجات 
تختلف باختالف القیم السائدة، وفي النظام الرأسمالي یحكم ذلك مبدأ العقالنیة، 
تبعا لمبدأ الحریة، والضابط لالستھالك في االقتصاد اإلسالمي ھو شریعة 

ي اإلسالم ھي االفتقار إلى شيء من مقومات الحیاة األساسیة اإلسالم، فالحاجة ف
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أو التكمیلیة المعتبرة شرعا، أو ھي وصف لحالة من االضطرار التي توجب 
كفالة المجتمع لكفایة الفرد إن تعذرت كفایتھ بحسب أسس العمل والملكیة، وھو 

ك في ویعرف االستھال. بذلك شرط الستمرار الحیاة فال أحد یختلف على ذلك
االقتصاد اإلسالمي أنھ عملیات اإلشباع المتوالیة للحاجات اإلنسانیة 

  35.بالطیبات
التغییر الھیكلي  :االعتماد على أسلوب المشاركة في التمویل: ثانیا   

الذي یتطلبھ حل أزمة االقتصاد الرأسمالي ھو مراجعة آلیة سعر الفائدة في عمل 
رى لھذه المؤسسات غیر االتجار في المؤسسات المالیة، والبحث عن وظائف أخ

النقود، والتوجھ نحو المشاركات الحقیقیة بین أصحاب رؤوس األموال 
والمستثمرین، من أجل تقویم حقیقي لألصول ومساھمة الطرفین في الغنم 

  36.والغرم
ویتسم التمویل اإلسالمي بكونھ یستند بالدرجة األساس على مبدأ 

فق علیھا المشاركة والمضاربة، التي تتم بمبدأ المشاركة، ولعل أبرز الصیغ المت
الغنم بالغرم، لذلك فالصناعة المالیة اإلسالمیة أمامھا الیوم فرصة ذھبیة لتقدیم 

  .التمویل اإلسالمي بدیال عن النظام الرأسمالي واالشتراكي معا
ولكن الواقع الیوم من البنوك اإلسالمیة أنھا تعتمد على البیع المرابحة 

یر من التمویل بالمشاركة، وھذه السمة لعلھا الغالبة على جمیع البنوك أكثر بكث
اإلسالمیة، حیث إنھا توجھ عمالءھا إلى التمویل بالمرابحة كلما كان ذلك 

   37. ممكننا، ألنھ ال یتحمل المخاطر
نجد علماء وفقھاء المسلمین : ضبط قدرة البنوك في خلق االئتمان: ثالثا

ملیة إصدار النقود على الدولة دون غیرھا، فھي على مر العصور یقصرون ع
القادرة على تحدید الكمیة الالزمة لحسن سیر النشاط االقتصادي في الدولة 
اإلسالمیة دون اإلضرار بالغیر، بما یحقق التوازن بین الكمیة المعروضة من 

  38.النقود والطلب علیھا
الكمیة المتاحة یعني سك النقود في االقتصاد، أي : وإن إصدار النقود  

من النقد المتداول في فترة زمنیة معنیة، ویشمل النقود القانونیة المصدرة 
والمساعدة، وتعتبر وظیفة إصدار النقود من أول وظائف البنك المركزي وھي 
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حكر علیھ، وفي النظام اإلسالمي فدالئل كثیرة أن للدولة اإلسالمیة السبق في 
لة، كما ذكر ابن خلدون أنھ اعتبر أن السك جعل اإلصدار النقدي حكر على الدو

ال یصلح ضرب الدراھم إال في دار الضرب : من شارات الملك، وقال أبو یعلى
 .بإذن السلطان، ألن الناس إن رخص لھم ركبوا العظائم

فاتفق الباحثون على ذلك في االقتصاد اإلسالمي، لكنھم اختلفوا في 
وھي عبارة عن تعھد بالدفع تقدمھ البنوك  )النقود الكتابیة(إصدار نقود الودائع 

التقلیدیة من قیود محاسبیة في دفاتر البنك، وھي نقود ألنھا یمكن سحبھا أو 
إیداعھا متى شاء كالشیكات أو البطاقات االئتمانیة، فھي نقد في جیب 

  39.المتعامل
وكان من أسباب األزمة التوسع في االقتصاد الورقي ونظم التوریق 

بویة مما أدى النھیار معظم المؤسسات المالیة في أمریكا، والحل والقروض الر
في ذلك ھو تطبیق النظام االقتصادي اإلسالمي، حیث أن حركة المال في 

 40.اإلسالم یقابلھا إنتاج السلع والخدمات على عكس النظام الرأسمالي
  :الخاتمة

 ومما سبق من ھذا الطرح حول األزمة المالیة التي أطاحت بالنظام
االقتصادي والنظام المالي العالمیین بسبب اعتماد العالم للنظام الرأسمالي، الذي 
أساسھ الحریة المطلقة في االقتصاد والتجارة بدون ضوابط أخالقیة إنسانیة 
تحكم ذلك وتنظمھ، فكان في تاریخ الرأسمالیة المتوحشة كما یسمیھا بعض 

لترابط الكبیر بین اقتصادیات المؤلفین، عدة أزمات عالمیة سریعة االنتقال ل
م، 1987م، واألزمة اآلسیویة 1929دول العالم، وذلك كأزمة الكساد الكبیر

م، وغیرھا كثیر مثیالتھا، وأكبر تلك األزمات أزمة 1997وأزمة المكسیك 
  .م التي ال تزال آثارھا الیوم في دول العالم2008الرھن العقاري 

احتوائھا، تسارع االقتصادیون ونظرا لتلك األزمات، وأنھ ال بد من 
اإلسالمیون والخبراء وعلماء االقتصاد الغربي إلیجاد حل لھا أو على األقل 
التخفیف من حدتھا، خاصة فمنھم من نظر إلیھا وفسرھا من المنظور الوضعي 
فاقترح لھا حلوال من ذاك المنظور، كتخفیض سعر الفائدة، أو ضخ المزید من 

ى الودائع وغیرھا، ومن االقتصادیین المسلمین ومن غیر السیولة، أو التأمین عل
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المسلمین من تفطن أن ھذه األزمة ال یمكن حلھا إال بالرجوع لالقتصاد 
اإلسالمي، وإلغاء نظام الفائدة وأن النقود تخلق النقود واالعتماد على نظام 

حیل التمویل بالمشاركة في الربح والخسارة، والتخلي عن االستغالل والغرر وال
  .والغش، خاصة فیما یتعلق باألسواق المالیة وما یتبعھا من اإلشاعات والكذب

إن الوساطة المالیة اإلسالمیة قادرة على المضي قدما لتحصیل منزلة في 
ھرم النظام المالي، وذلك بإثباتھ أنھ الحل األفضل عن الوساطة التقلیدیة التي 

لك ألن نظام الشریعة اإلسالمیة ألحقت بالعالم كلھ الخسائر تلو الخسائر، وذ
متوازن، متكامل وصالح  لكل األوضاع السائدة في العالم من اضطربات 
وأزمات في كل المجاالت وخاصة المجال االقتصاد الذي ضبط منذ نزول 
الوحي على النبي صلى هللا علیھ وسلم، لھذا كان على خبراء االقتصاد 

صرة التدخل وإعطاء حلول من منطلق اإلسالمي وفقھ المعامالت المالیة المعا
فقھ الموازنات واألولویات التي تشمل الجانب الشرعي والمالي لتحقیق وساطة 

 .مالیة سلیمة ثابتة، تؤدي دورھا االقتصادي بدون اضطرابات في النظام المالي

  :الھوامش
                                                        

تحقیق عبد السالم ھارون، طبع دار  معجم مقاییس اللغة،أحمد بن فارس بن زكریا الرازي،  -1
  .422، ص 4ھـ، م1399الفكر، سنة 

  . 18 – 17المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، عبد الكریم النملة، ص  -2
، مكتبة الرشد، الریاض، المنھج في استنباط النوازل وائل بن عبد هللا بن سلیمان الھویریبي، -3

  .11م، ص 2012 -ھـ 1433الطبعة الثانیة، سنة 
  .11فسھ، صمرجع ن وائل بن عبد هللا بن سلیمان الھویریبي، -4
  .14- 13مرجع سابق، ص  وائل بن عبد هللا بن سلیمان الھویریبي، -5
   .19- 15مرجع سابق، ص  وائل بن عبد هللا بن سلیمان الھویریبي، -6
، 4، دار ابن الجوزي، السعودیة،طفقھ النوازل دراسة تأصیلیة تطبیقیةمحمد بن حسین الجیزاني،  7

  .24- 22، ص1ھـ، م1433
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