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احلمد لله الذي رفع لنا في كل ثغر علماً، وأجرى لنا في جوار كل بحر ما يضاهيه كرماً، 
وجعل في هذه األمة من املسلمني إلى اليوم من يزيد الناس علماً وميحو من الظلمات ظلماً..
ْيَطاُن ِمَن اْل�َمِسّ َذِلَك  َبا ال َيُقوُموَن إاَلّ َكَما َيُقوُم اَلِّذي َيَتَخَبُّطُه الَشّ قال الله تعالى: }اَلِّذيَن َيْأُكُلوَن الِرّ
ِه َفانَتَهى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه  ِبّ ن َرّ َبا َفَمن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمّ َم الِرّ ُه اْلَبْيَع َوَحَرّ َبا َوَأَحَلّ الَلّ ا اْلَبْيُع ِمْثُل الِرّ َ ُهْم َقاُلوا إَنّ ِبَأَنّ
َدَقاِت َوالَلُّه ال ُيِحُبّ  َبا َوُيْرِبي الَصّ ُه الِرّ ِه َوَمْن َعاَد َفُأْوَلِئَك َأْصَحاُب الَنّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن #٢٧٥#( َيَْحُق الَلّ إَلى الَلّ
ِهْم  َكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرِبّ الَة َوآَتُوا الَزّ اِل�َحاِت َوَأَقاُم���وا الَصّ ���اٍر َأِثيٍم #٢٧٦#( إَنّ اَلِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصّ ُكَلّ َكَفّ
ْؤِمِننَي  َبا إن ُكنُتم ُمّ َه َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الِرّ ُقوا الَلّ َها اَلِّذيَن آَمُنوا اَتّ َوال َخ���ْوٌف َعَلْيِه���ْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن #٢٧٧#( َيا َأُيّ
ِه َوَرُسوِلِه َوإن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُموَن{  َن الَلّ #٢٧٨#( َفإن َلّْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمّ

]البقرة: ٢٧٥ - ٢٧٩[.

)�( القاضي في احملاكم االبتدائية مبصر.
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لق���د قامت املصارف اإلس���المية في ظ���ل نظم قانونية 
وضعية بعيدة كل البُعد عن الش���ريعة اإلس���المية، وفي بيئة 
اقتصادية وضعي���ة يقوم العمل املصرفي فيها على أس���اس 
الفائ���دة الربوية، أياً كان هذا العمل املصرفي أو طبيعته، إلى 
احلد الذي جعل غالبية الدول، إسالمية وغير إسالمية، تنظم 

هذه الفائدة وحتميها بنصوص قانونية ملزمة.
ورغم ما القته املصارف اإلسالمية من عراقيل ومعوقات 
قانوني���ة واقتصادي���ة نتيجة عدم خضوعه���ا لتنظيم قانوني 
يضمن استمرار نشاطها وجناحها؛ فقد متّكنت هذه املصارف 
من تلبية حاج���ات املواطنني عبر خلق آلي���ات وأوعية مهمة 
جلذب األموال واملدخرات من خالل مرونة الفقه اإلس���المي، 
وحتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية من ش���أنها التخفيف من 
ح���دة الفقر وتعزيز تعبئة املوارد واملس���اهمة في التقليل من 
البطالة املستش���رية في العالم اإلسالمي، ال سيما في البالد 
التي مارس���ت فيها أنش���طتها بحرية؛ كماليزي���ا وتركيا.. بل 
استطاعت هذه املصارف العبور بنظم الدول التي قامت فيها 
من األخط���ار االقتصادية التي حاقت بكثي���ر من دول العالم 
إث���ر األزمات املالية العاملية املتتالية حتى بلغت من آثارها عام 
2009م أن نحو س���بعمائة ش���ركة رهن عقاري وعشرين بنكاً 
أعلنت إفالس���ها في الواليات املتح���دة األمريكية، فضاًل عن 
انهيار أس���واق املال )البورصات( العاملية وانخفاض أس���عار 
أس���هم املؤسسات املصرفية بش���كل كبير، ما أدى إلى فقدان 
الثقة باملراكز االقتصادية العاملي���ة ووجود حالة من التجميد 
االئتمان���ي أدت إلى ش���لل قطاع األعمال وتوق���ف التيارات 
النقدي���ة احملركة للنش���اط االقتص���ادي العين���ي؛ كصناعة 
الس���يارات وغيرها، وانهيار عدد من الصناعات الرئيسية، ما 
أدى إلى زيادة أزمة البطالة حتى وصلت إلى أرقام قياسية في 
كبريات دول العالم الصناعي���ة؛ كالواليات املتحدة األمريكية 
التي بلغ عدد العاطلني فيها عام 2009م نحو خمس���ة ماليني 

عاطل، وفي الصني بلغ ما يقرب من ثالثني مليون عاطل.
وهو ما أجبر البرملان الياباني على السماح للبنوك بافتتاح 
فروع إسالمية في اليابان وتسهيل منح التراخيص الالزمة لها، 
وجعل )كريس���تني الغارد - وزيرة املالية والشؤون االقتصادية 
والصناعية الفرنسية سابقاً(، تشجع نظام الصيرفة اإلسالمية 
في كلمتها أمام مؤمتر باريس الثاني للمالية اإلسالمية املنعقد 

ع���ام 2008م، ملحًة على جعل باريس مركزاً مالياً تقنوقراطياً 
للصيرفة اإلسالمية، داعيًة إلى جلب االستثمارات اإلسالمية 
إلى فرنس���ا وحتويلها إلى بيئة لُكبريات املصارف اإلسالمية، 
وفي اإلطار ذاته كتب )روالن السكني - رئيس حترير صحيفة 
لوجرن���ال دفينانس( مقاالً بعنوان: )هل تأهلت وول س���تريت 
العتناق مبادئ الش���ريعة اإلس���المية؟!(، نادى فيه بضرورة 
تطبيق الش���ريعة اإلس���المية في املجال املالي واالقتصادي 

لوضع حد لألزمات املالية العاملية التي تهز أسواق العالم.
كم���ا دعت كبرى الصحف االقتصادي���ة في أوروبا، وهي 
مجلة )تش���الينغجر(، ألن تنش���ر مقاالً تدعو فيه الش���ركات 
واملؤسس���ات االقتصادية إلى تطبيق الش���ريعة اإلس���المية 
كحل أوح���د للتخلص من براثن الرأس���مالية التي تقف وراء 
الكارثة االقتصادية التي جتثم على العالم، على حد تعبيرها. 
وقالت صحيفة )كريس���تيان س���اينس مونيت���ور( البريطانية 
»إنه في وق���ت تفاقم األزمة املالية العاملي���ة ينظر حالياً إلى 
البنوك اإلس���المية على أنها قاعدة مصرفية آمنة«، مش���يرًة 
إلى أن أعداد املنتسبني إليها من األفراد والشركات في تزايد 
مستمر، وتسعى احلكومة البريطانية عبر تغيير القوانني ومنح 
اإلعفاءات الضريبية إلى حتويل لن���دن للمركز الغربي األول 
للمصارف اإلسالمية، حيث تقوم البنوك التقليدية واملؤسسات 

املالية بإصدار منتجات متطابقة مع أحكام الشريعة.
ودفعت املنافسة التي تقوم بها املصارف اإلسالمية كثيراً 
من البنوك واملؤسسات املصرفية التقليدية - ال سيما األجنبية 
الكبيرة منها كمجموعة )سيتي بنك(، )يونيون بانكو سويس(، 
مؤسس���ة )هوجن كوجن(، )باركليز(، )دويتش بنك(، )إيه بي إن 
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إمرو(، )جي بيه مورجان تشيس(، )رسدنر كالينوون بنس(، 
مجموعة )ANZ( األسترالية النيوزيلندية وغير ذلك -؛ إلى 
إدخال بعض اخلدمات املصرفية اإلس���المية على أنشطتها 
وأعمالها؛ كإنشاء وإدارة محافظ وصناديق استثمار موافقة 
ألحكام الش���ريعة اإلس���المية، فضاًل عم���ا قامت به بنوك 
أخرى من إنش���اء فروع للمعامالت اإلس���المية كمجموعة 
البريطاني���ة،   )HSBC( ومجموع���ة   ،)CITICORB(
وغيرهما، حت���ى وصل عدد هذه الف���روع وحدها إلى نحو 
ثالثمائة وعشرين فرعاً في أكثر من 75 دولة من دول العالم، 
وهو م���ا أعلنه املجلس العام للمصارف واملؤسس���ات املالية 
اإلسالمية في البحرين بوصفه اجلهة املسؤولة عن البيانات 
واملعلومات اخلاصة باملصارف اإلس���المية، هذا إضافة إلى 
م���ا قام به كثير من اجلامعات ومراك���ز األبحاث في أوروبا 
والواليات املتحدة من إنش���اء أقس���ام متخصصة في مجال 
دراسات االقتصاد اإلسالمي وعمليات الصيرفة اإلسالمية.

وكل ه���ذا كان بفضل تخلص املصارف اإلس���المية من 
التبعي���ة للنظام الربوي الذي تقوم علي���ه البنوك التقليدية، 
وبفضل القيم واملبادئ اإلس���المية الت���ي أقامت املصارف 
اإلس���المية كيانها عليها، وأمضت على أساس���ها معامالتها 
منذ ظهورها في البالد اإلسالمية ثم غير اإلسالمية، وعلى 
قدر التزام هذه املصارف بهذه القيم واملبادئ اختلفت نسبة 

النجاح الذي حققته.
ورغ���م جناح املصارف واملؤسس���ات املالية اإلس���المية 
وازده���ار العمل املصرفي اإلس���المي، ال س���يما في العقد 
األخير إث���ر األزمات املالية التي اجتاح���ت العالم وعصفت 
بالبنوك واملؤسس���ات املالية وتس���ّببت في إقال���ة وزراء بل 
حكومات بأكملها؛ رغم هذا فإن العمل املصرفي اإلس���المي 
ال يزال يُعاني مشاكل ومعوقات كثيرة حتول دون حتقيق مزيد 

من االزدهار والتقدم.
وبوسعنا أن نُقّسم هذه املشاكل واملعوقات إلى قسمني:

األول: معوق���ات داخلية متعلقة بالعمل املؤسس���ي ذاته 
داخل املصارف اإلسالمية.

الثان���ي: معوق���ات خارجية متعلق���ة بالبيئ���ة اإلدارية 
والقانونية والقضائية التي تعمل فيها املصارف واملؤسس���ات 

املالية اإلسالمية.

القسم األول:

املعوقات الداخلية املتعلقة بالعمل املؤسسي ذاته:

أواًل ضع���ف العل���م الفقهي الش���رعي ل���دى بعض 

العاملني باملصارف اإلس���المية، ال سيما املتعلق باملعامالت 
الش���رعية، وعلى وج���ه اخلصوص املرابح���ة وضوابطها 
الش���رعية باعتبارها متث���ل أكثر من 90% م���ن تعامالت 
املصارف اإلسالمية، ويقول الدكتور رفعت السيد العوضي: 
)أس���لوب وسياس���ات التوظيف بالبنوك اإلسالمية ال تهتم 
مبعايير اجلدارة وال بااللتزام بالس���لوك اإلس���المي، وال 
تهتم كثيراً بتنويع مصادر االستقطاب، وتعتمد على املعرفة 
كثيراً والعالقات الش���خصية()1)، لذلك فقد أصدر مجمع 
الفقه اإلس���المي الدولي املنعقد ف���ي دورة مؤمتره الثامن 
في )بروناي دار الس���الم( في األسبوع األول من شهر الله 
احملرم سنة 1414ه� )املوافق الفترة من 21 حتى 27 يونيو 
1993م(؛ توصيت���ه بضرورة: )اهتمام البنوك اإلس���المية 
بتأهيل القيادات والعاملني فيها باخلبرات الوظيفية الواعية 
لطبيعة العمل املصرفي اإلسالمي، وتوفير البرامج التدريبية 
املناسبة بالتعاون مع املعهد اإلس���المي للبحوث والتدريب 

وسائر اجلهات املعنية بالتدريب املصرفي اإلسالمي(.

ثانيًا عدم االلت���زام بخطوات اإلج���راءات التنفيذية 

الواج���ب اتباعها، حيث يعّدها بعض العاملني في املصارف 
اإلسالمية شكلية.

))) موسوعة االقتصاد اإلسالمي للدكتور رفعت السيد العوضي )9 / 410).
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ثالثًا  رغب���ة بعض العاملني في املصارف اإلس���المية وبعض 

املتعاملني معها في س���رعة إجناز املعاملة في أقل وقت ممكن، ولو 
على حساب الضوابط الش���رعية وااللتزام بتسلسل اإلجراءات، بل 
يجعلهم ذلك أحياناً يقومون في عقود املرابحة بالتوقيع على منوذج 
الوعد بالش���راء وعقد بيع املرابحة واس���تالم الضمانات وتس���ليم 
الشيك للعميل لتس���ليمه للمورد في آن واحد دون ترتيب أو مراعاة 

لإلجراءات.

رابعًا بعض املتعاملني مع املصارف اإلس���المية يسعون للتعامل 

معها، ال لتجنب املعام���الت الربوية مع البنوك التقليدية، بل محض 
بُغية احلصول على الس���لعة أو النقد بأي وس���يلة، فصيغ املرابحة 
واملش���اركة واملضاربة ال تعدو بالنسبة لهم وس���يلة للتمويل وليست 
نوع���اً من أنواع التجارة والبيوع، وهو م���ا يدفعهم إلى التحايل على 
اإلجراءات وتقدمي املس���تندات الوهمي���ة واملعلومات غير احلقيقية 
متجاهلني اجلوانب الش���رعية في املعامل���ة التي يقوم بها املصرف، 

فتكون صورة املعاملة في حقيقتها صورية.

خامسًا قلة خبرة املضاربني واملش���اركني املتعاملني مع املصارف 

اإلسالمية في األعمال واألنشطة االستثمارية، فضاًل عن االنحدار 
األخالقي املتعلق باألمانة والسلوك القومي؛ جعل كثيراً من املصارف 
واملؤسس���ات املالية حُتجم عن إبرام عقود املضاربة واملش���اركة وما 
مياثلهم���ا؛ خوفاً عل���ى أموال املودعني وحترزاً م���ن تعريض أموال 
املصرف للضياع، فمن املعلوم ق���وة الضمانات في مثل هذه الصيغ 
من صيغ االستثمار ليست هي أساس التمويل، بل األساس هو الثقة 
بالعميل، وهو ما ال ميكن االستيثاق منه بسهولة، ما أدى إلى ازدهار 
صيغة املرابحة كصيغة من صيغ التمويل على حساب باقي الصيغ.

سادسًا ضعف نظم املراجع���ة والرقابة الداخلي���ة واملالية على 

معامالت املصارف اإلسالمية حتى باتت األخطاء واملخالفات جزءاً 
من إجراءات العمل.

سابعًا ضع���ف نظم الرقابة الش���رعية على معامالت املصارف 

والتأكد من تطبيق الضوابط الشرعية.

ثامنًا عدم اس���تقاللية هيئ���ة الرقابة الش���رعية عن مجالس 

إدارات املصارف اإلس���المية، وتأثرها بالنظام املصرفي في الدولة 
وتوجهات املصرف ومجلس إدارته.

القسم الثاني:

بالبيئ��ة  املتعلق��ة  اخلارجي��ة  املعوق��ات 
اإلداري��ة والقانوني��ة والقضائية اليت تعمل 

فيها املصارف واملؤسسات اإلسالمية:
عدم وجود البيئة الشرعية املناسبة التي تشجع 
على تطبيق أحكام الش���ريعة اإلسالمية في املجال 
االقتص���ادي واملالي، فمعظم النظ���م االقتصادية 
واملالي���ة بعي���دة كل البع���د عن أحكام الش���ريعة 
اإلس���المية وال تتفق وطبيع���ة معامالت املصارف 
اإلسالمية وأنش���طتها، فمعظم البنوك املركزية ال 
تراع���ي اختالف بيئة البن���وك التقليدية عن التي 

ينبغي أن تعمل فيها املصارف اإلسالمية.

فمثًا سياسة االحتياطي القانوني التي يتبعها 

البنك املرك���زي في تعامله مع البن���وك التقليدية 
واملصارف اإلس���المية على حد س���واء، تؤدي إلى 
تعطيل جزء من موارد هذه املصارف على غير رغبة 
املودعني، وتتعارض مع حسن استثمار املال كاماًل؛ 
ألن أنش���طة هذه املصارف تقوم في األساس على 
االستثمار النوعي احلقيقي الذي تُعد املخاطرة من 
أهم س���ماته وخصائصه بخالف اإلقراض النقدي 
الذي هو أس���اس عمل البن���وك التقليدية والذي 
تنع���دم فيه نس���بة املخاطرة مقارنة باالس���تثمار 
النوع���ي، فقدرة البنوك التقليدية على خلق النقود 
وزي���ادة العرض النقدي تعّد كبيرة جداً مقارنة مبا 
عليه احلال في املصارف اإلس���المية التي مُتارس 
عملها على أُسس ش���رعية صحيحة، فاالحتياطي 
القانوني يُؤثر سلباً في العائد املوزع على أصحاب 
احلسابات االستثمارية في هذه املصارف، كما أن 
البنوك التقليدية تس���تفيد من طرح أذون اخلزانة 
-التي ال تتعامل بها املصارف اإلسالمية حلرمتها 
- م���ن نس���بة االحتياطي القانون���ي، هذا فضاًل 
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ع���ن أن االحتياطي القانوني بالدوالر يتم احتس���اب فائدة له 
بسعر اإليداع في سوق لندن ما يحول دون استفادة املصارف 
اإلس���المية من تلك الفائدة كونها محّرمة على عكس البنوك 

التقليدية)1).

ثانيًا املش���كالت اإلدارية واإلجراءات التنظيمية املعقدة 

املتعلقة بتراخيص التشغيل وإنشاء الشركات وممارسة العمل 
املصرفي اإلسالمي، وهو ما تسّبب في إغالق بعض املصارف 
واملؤسس���ات املالية اإلس���المية كبنك فيصل اإلسالمي في 

اململكة املتحدة.
فعمل املصارف اإلس���المية يقوم على أس���اس املشاركة 
واملضارب���ة واملرابحة وغير ذلك من صيغ االس���تثمار، وهذا 
يتطلب بيئ���ة مختلفة تنظيمياً عن تلك الت���ي تعمل في ظلها 

البنوك التقليدية.
بل إنه في كثير من البلدان - ال س���يما غير اإلسالمية - 
تضطر املصارف واملؤسس���ات املالية اإلسالمية للجوء لبعض 
احليل القانونية ملمارس���ة أعمالها وأنش���طتها وفقاً ألحكام 
الش���ريعة اإلس���المية أو قريبة منها، لكنها قد تعّرض نفسها 
خلطر اخلروج من مظلة التأمني التي يوفرها البنك املركزي، 
وقري���ب من ه���ذا ما حدث مع مؤسس���ة إخ���الص للتمويل 
اإلس���المي املوجودة في تركيا - املؤسسة املصرفية الوحيدة 
التي لم تن���ُج من األزمات املالية العاملي���ة - التي أُغلقت في 
أعقاب األزمة املالية في عامي 2001/2000 بسبب مشاكل في 
الس���يولة، ولم جتد حينئٍذ معونة من احلكومة التركية - كتلك 
التي عاونت بها معظم حكومات دول العالم بنوكها ومؤسساتها 
املالية - ألنها لم تكن محمية من قبل نظام التأمني في البنك 

املركزي التركي.

ثالثًا مش���كالت املنظومة القانوني���ة والقضائية، بدءاً 

من ضع��ف التش���ريعات االقتصادي�����ة، وتأخر الفصل في 
القضاي��ا، ال سيما املالي��ة منها، وضعف مستوى املعاونني من 

اخلبراء املختصني ببحث املسائل الفنية واحلسابية.

رابعًا األعب���اء املالي���ة امللق���اة عل���ى عات���ق املصارف 

واملؤسسات املالية اإلس���المية مقارنًة بالبنوك التقليدية، ألن 
أنش���طة هذه املصارف واملؤسس���ات تقوم في األساس على 

)))  دراسات في التمويل اإلسالمي للدكتور أشرف محمد دوابة ))10).

االس���تثمار النوع���ي احلقيقي الذي تُع���د املخاطرة من أهم 
سماته وخصائصه بخالف اإلقراض النقدي الذي هو أساس 
عمل البنوك التقليدية والذي تنعدم فيه نسبة املخاطرة مقارنة 
باالستثمار النوعي، فقدرة البنوك التقليدية على خلق النقود 
وزيادة العرض النقدي تعّد كبيرة جداً مقارنة مبا عليه احلال 
في املصارف اإلسالمية التي مُتارس عملها على أُسس شرعية 

صحيحة.
كما أن املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية في الغالب 
ما تتعرض حلاالت من االزدواج الضريبي بخصوص األنشطة 
التي متارس���ها املصارف اإلس���المية، وقد عانت ش���ركات 
بن���اء وبيع العقارات التي كانت تتعامل وفق أحكام الش���ريعة 
اإلس���المية في بعض الواليات األمريكية؛ عبء دفع الضريبة 
مرت���ني للبيوع واملعامالت التي كان���ت تقوم بها، وهو ما جعل 
دولة مثل إندونيسيا تُقر في غضون عام 2009م قانوناً بإلغاء 
االزدواج الضريبي على املصارف اإلس���المية الذي كان عقبة 
رئيسية أمام منو تلك املصارف، كما حدا بتركيا ألن تصدر في 
غضون عام 2011م تش���ريعاً متنح مبوجبه إعفاءات ضريبية 
عل���ى صكوك اإلج��ارة التي تُصدرها املصارف واملؤسس���ات 

املالية اإلسالمية.
ونظراً لتعدد املعامالت في العمليات املالية اإلس���المية؛ 
ازداد خض���وع العملية الواحدة لرس���وم الدمغ���ات والطوابع 
الت���ي تصل في بعض األحيان إلى مبالغ كبيرة، ولتالفي تأثير 
هذه التكاليف والرس���وم على تطور الصيرفة اإلسالمية في 
ماليزيا؛ مت تعديل قانون رس���وم الدمغة لقصر هذه الرس���وم 
على التصرف األول )س���ند التموي���ل( دون التصرف الثاني 
)س���ند البيع الثاني بني املمّول والعميل(، وذلك في حالة تعدد 
التصرفات والعقود، كما خص املرس���وم رقم 35 لسنة 2005م 
بش���أن إحداث املصارف اإلسالمية في سورية؛ تلك املصارف 
مبيزة اإلعفاء من رس���وم الطوابع على العقود وضرائب الربح 
عليها حتى ال تتحمل عبء دف���ع الضريبة مرتني للبيوع التي 

تقوم بها وفقاً ألحكام الشريعة.
إضافة إلى ما تقدم، فإن قيام املصارف اإلسالمية مبزاولة 
عمليات االس���تثمار املباشر في األنشطة التجارية والصناعية 
والزراعية وغيرها من األنشطة النوعية؛ يوجب منحها التمتع 

باالمتيازات واإلعفاءات املقررة مبوجب قوانني االستثمار.




