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حتديات و�آمال
ال�صريفة الإ�سالم َّيةِّ ..
ب�سام الكلباين
َّ

َ
البنوك الإ�سالمية يف مقاله مبجلة الت�سامح «البنك الإ�سالمي ما له وما عليه» على �أ َّنها ُم� َّؤ�س�سة مالية لتجميع الأموال وتوظيفها يف نطاق
الكاتب عاطف علي
ُيع ِّرف
ُ
تعريف جلي كهذا؛ ف�إن الأ�سئلة
ال�شريعة الإ�سالمية؛ مبا يخدِ ُم ُمتم َع التكافل الإ�سالمي ،وحتقيقِ عدال ِة التوزيع وو�ض ِع املال يف امل�سار الإ�سالمي .ولكن مع وجود
ٍ
لحة التي تتبع ُه ال ميكن �أن تنتهي ،فعن �أيِّ نظا ِم �صريفة �إ�سالمي يتحدث الكاتب؟ فال�صريفة الإ�سالمية و�إن كانت بدايتها يف م�صر (البنك االدخاري يف ميت غمر
امل ُ َّ
1963م)؛ �إال �أ َّن م�صر التي و�ضعت تلك القواعد اال�سا�سية ال ميكن االعتداد بكونها �أمنوذجا ُيحت َذى ويعتد به يف ظ ِّل الوجود املخجل للبنوك الإ�سالمية فيها؛ فهناك
قواعد �صريفة ماليزية رائدة يف هذا املجال ،وهناك ال�صريفة الإيرانية وال�سعودية.
ل�ك��نْ وح� َّت��ى ال ن�ضع ال�ف��ر���س �أم ��ام ال�ع��رب��ة؛ فلننظر �إىل
حقيقة ال�ب�ن��ك الإ� �س�لام��ي -ب�شقيه ال�ن�ظ��ري والتطبيقي-
فالبنك الإ�سالمي يف الوطن العربي مل يعرف انت�شاراً عامل ًّيا
بالقدر ال��ذي عرفته البنوك التجارية ال��رب��وي��ة يف ال ُقطر
ذات��ه ،و�إن ك��ان يهدف �إىل خدمة املجتمع امل�سلم من خالل
التكافل الإ�سالمي وحتقيق عدالة التوزيع وحتقيق تنمية
م�ستدامة وتدريب �أفراده على الرت�شيد يف الإنفاق واالدخار،
ومعاونتهم يف تنمية �أموالهم؛ فتلك هي �أه��داف ال�صريفة
الإ�سالمية التي ال تختلف مع البنوك الربوية الأخ��رى �إال
يف الإط ��ار ال�شرعي (احل�ل�ال واحل ��رام) فقط؛ الأم ��ر ال��ذي
يجعلنا مرة �أخ��رى ن�شارك الكاتب ال�س�ؤال ذات��ه :ماذا تعني
بالبنك الإ�سالمي؟
لع َّل الإجابة عن هكذا �س�ؤال تفتح لنا �أفقاً ثيولوج ًّيا مُ ه ًّما
و�أ��س��ا�� ً�س��ا وج��ود ًّي��ا ج��وه��ر ًّي��ا يف البحث والتم ُّعن يف احلقيقة
الدائمة «للوجود الب�شري الأ�صيل» كما ي�سميه فريدريك
نيت�شه ،وم�ف��اده العلة م��ن ه��ذا ال��وج��ود :اهلل ه��و خالق هذا
الكون ،والإن�سان مُ �ستخلَ ٌف فيه ويف �إدارة موجوداته ،واملال
�أح ��د ه��ذه امل��وج��ودات ال�ت��ي ي�ترت��ب على الإن���س��ان توظيفها
يف �أح���س��ن امل �ج��االت ،وه�ن��ا ت��أت��ي �أه�م�ي��ة ال�ب�ن��وك الإ�سالمية
�أو ال �ن �ظ ��ام ال �� �ص�ي�ريف الإ�� �س�ل�ام ��ي .ف��ال �ب �ن��وك الإ� �س�لام �ي��ة
كفيلة بت�صحيح امل�سار االق�ت���ص��ادي ل�ل�أم��ة الإ��س�لام�ي��ة مبا
ميكنها من ت�سيري ن�شاطها االقت�صادي بي�سر ،وبعيداً عن
القيود املفرو�ضة من قبل البنوك العاملية ال��رائ��دة ،يف كون
البنك الإ�سالمي «تاريخ ًّيا» ق��ام بتمويل الن�شاط التجاري
واالقت�صادي الأكرث ُماطرة املت�ش ِّكل يف ال�شركات الإنتاجية
يف القطاعات ال�سلعية كالزراعة وال�صناعة والإ�سكان؛ الأمر
ال��ذي َن َتج عنه الإ�سهام يف زي��ادة الإنتاج القومي الإجمايل؛
وبالتايل -وبطبيعة احلال -الزيادة يف دخل الفرد وحت�سني
م�ستويات املعي�شة.
كما �أنَّ البنوك الإ�سالمية عملتْ على تعبئة الفائ�ض
غ�ير امل��وظ��ف م��ن ال �ن �ق��ود؛ � �س��واء �أك� ��ان م ��دخ ��رات مكتنزة
وحمبو�سة عن التعامل� ،أم كانت موظفة يف جم��االت غري
اقت�صادية من خالل �إع��ادة توظيفها بال�شكل ال��ذي ُي ِّ
عظم
من �إنتاجيتها لتحقيق ت��وازن اقت�صادي؛ وبالتايل حتقق
ق��دراً �أكرب من التنا�سب بني الربحية ومقت�ضيات التكافل
االجتماعي الب�شري.
�أ َّم ��ا عملية ت�شغيل ال�ب�ن��وك الإ��س�لام�ي��ة ،ف��إن�ه��ا ت�ل�ت��زم يف
معامالتها ب��الأم��ر ال��ذي ُي ِّيزها ويف�صلها ع��ن غريها من

ال�ب�ن��وك ال�ت�ج��اري��ة� ،أال وه ��ي ق��اع��دة احل�ل�ال واحل� ��رام؛ من
خالل االبتعاد عن املعامالت امل�شكوك فيها؛ حيث �إ َّن البنوك
الإ�سالمية ت�ستمدُّ م�شروعيتها بتج�سيد الفكر الإ�سالمي من
ال�سمة املم ِّيزة لها عن باقي
خالل عدم التعامل بالربا ،وهو ِّ
ال�ب�ن��وك؛ الأم ��ر ال��ذي يجعل البنك الإ��س�لام��ي �أداة تر�شيد
ور�شادة تنموية من خالل التعامالت التجارية التالية:
 -1ت� ��ؤدِّي ال�ب�ن� ُ
�وك الإ��س�لام�ي��ة دو َر ال�ب�ن��وك التجارية
وب�ن��وك الأع�م��ال وب�ن��وك اال�ستثمار وب�ن��وك التنمية؛ فهي
بالتايل ُمتعدِّدة الوظائف ،وال يقت�صر عملها على الآجال
الق�صرية ،كالبنوك التجارية ،وال على الآج ��ال الطويلة
وامل�ت��و��س�ط��ة ،ك��ال�ب�ن��وك املتخ�ص�صة؛ وب��ذل��ك ف�ه��ي �شاملة
تخ�ص�صة يف �آن واحد.
ُ
وم ِّ
 -2ال تتعامل البنوك الإ�سالمية بالفوائد واالئتمان،
بل تعمل على �أ�سا�س املخاطر وامل�شاركة يف النتائج �سواء
بالربح �أو اخل�سارة.
� -3إنَّ ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ب�ن��وك الإ��س�لام�ي��ة واملتعاملني
معها �-سواء كانوا �أ�صحاب املوارد �أو م�ستخدميها -لي�ست
عالقة دائنية ومديونية؛ بل هي عالقة م�شاركة ومتاجرة.
� -4إنَّ البنوك الإ�سالمية ال تتاجر بالديون ،ولكنها
ت���ش��ارك يف ع�م�ل�ي��ات وت�ت��اج��ر يف ��س�ل��ع ،مب�ع�ن��ى �أن �ه��ا تقدم
متوي ً
ال عين ًّيا.
ُ
 -5البنوك الإ�سالمية هي مُ � َّؤ�س�سات ذات ر�سالة اقت�صادية
اجتماعية ت�ستمد مبادئها من ال�شريعة الإ�سالمية.
ول�ع� َّل �أب ��ر َز التجارب امل�صرفية الإ�سالمية التي ك��ان لها
ال�سبق يف القطر الإ�سالمي ،يف القرن املا�ضي املن�صرم ،قد
عانتْ العدي َد من العقبات وال�صعوبات يف �سبيل �سريها وفق
النهج الإ�سالمي والأه ��داف والطموحات املر�سومة لها؛ �إذ
ُي ِّ
الكاتب يف نق�ص الكوادر الب�شرية الالزمة للعمل
لخ�صها
ُ
يف ال�ب�ن��وك الإ� �س�لام �ي��ة ،ويف الإع �ل�ام امل �ح��دود ع��ن البنوك
الإ� �س�لام �ي��ة ،ال �ت��ي ُت � ِّث ��ل ف �ك ��ر ًة ج ��دي ��د ًة حت �ت��اج للتو�ضيح
وال�شرح ،ويف موقف البنوك املركزية من البنوك الإ�سالمية،
التي كانت �إىل وقت قريب غري مُ �ستعدة لالعرتاف بها ،ويف
وج��ود فائ�ض من ال�سيولة كبري ل��دى البنوك الإ�سالمية،
ُ
البنك الإ��س�لام��ي على
وتقه ُقر ن�سبة العائد ال��ذي ُي��و ِّزع��ه
ال�ت��وظ�ي��ف ط��وي��ل الأم � ��د ،ويف ال �ق ��درات ال�ه��ائ�ل��ة ل�ل�أج�ه��زة
املالية العاملية على الإع�ل�ام امل�ضاد لفكرة وح��رك��ة البنوك
الإ�سالمية ،متكنت من �إح��داث تيار ال يتعاطف مع البنوك
الإ�سالمية ،و�أخرياً يف �ضعف وغياب التن�سيق بني جمموعة

ال �ب �ن��وك الإ� �س�لام �ي��ة ،ب��ال��رغ��م م��ن وج ��ود االحت� ��اد ال ��دويل
للبنوك الإ�سالمية.
وبطبيعة احلال ،ف�إ َّن �أيَّ نظام جديد ي�ستدعي للحكم عليه
مرور بع�ض الوقت الطويل ن�سبياً ،لإتاحة الفر�صة الختباره
وم�ع��رف��ة م��دى جن��اح��ه وم ��دى قابلية تطبيق تلك الغايات
املر�سومة له؛ فال�صريفة الإ�سالمية ال تزال بحاجة �إىل الكثري
من الأدبيات والتعديالت والقوانني التي ُت�سهِّل ديناميكيتها
وك�سب ثقة الزبون القابل على ا�ستثمار ماله ،على �أنْ يكون
الباعث من وراء اللجوء �إىل البنك الإ�سالمي لي�س الإط��ار
ال�شرعي وح�سب؛ بل اليقني التام بجدوى اال�ستثمار يف تلك
امل�ؤ�س�سة ،و�شفافية التعامل والربحية والتكافل الذي ي�ضمن
التنمية امل�ستدامة يف املجتمع الإ�سالمي.
� ...إ َّن البنوك الإ�سالمية احلالية ال تتنا�سب مع الآمال
الكبرية التي ُيع ِّلق عليها الفكر االقت�صادي الإ�سالمي ،ولع َّل
جلي لنا يف َك � ْون ا�ستمرارية مثل ه��ذه البنوك حتى
الأم � َر ٌّ
الآن هو كونها تقوم بالعمل التقليدي الذي تقوم به البنوك
الربوية؛ من خالل الرتكيز على االئتمان امل�صريف و�إعطاء
الت�سهيالت للمن�ش�آت ال�ت�ج��اري��ة امل�ه�م��ةَ ،ب � ْي��د �أن الأدب �ي��ات
االقت�صادية كانت ت�شدِّد على ��ض��رورة العمل على ت�شجيع
�إن�شاء امل�شروعات اجلديدة التي يحتاجها املجتمع ،والتي من
�ش�أنها �أن ت�شغل القوى العاملة والعاطلة وت�سهم يف حلحلة
العديد من امل�شاكل االقت�صادية.
ويف الأخ�ي�ر ،يجب الإ��ش��ارة �إىل �شيء مهم يف ه��ذا املقال،
�أ َّن ا ُ
حلكم على َمدَى جناح ال�صريفة الإ�سالمية بعد جتربة
مُ نقطعة ت��اري�خ� ًّي��ا وج�غ��راف� ًّي��ا ومليئة ب��امل ��ؤام��رات البنكية
العاملية والتعطيل والتنكيل؛ لي�ست مقيا�ساً لنجاحها من
ف�شلها ،على اعتبار �أن تلك البنوك غري موجودة يف بع�ض
البلدان الإ�سالمية م��ن الأ��س��ا���س ،كما �أن �أقدمها ق��د ظهر
ق�ب��ل ح ��وايل ن���ص��ف ق ��رن ل�ي����س �إال ،ومل ت�ت��ح ل�ه��ا -ال�ب�ن��وك
الإ� �س�لام �ي��ة -ال�ف��ر��ص��ة ل �ت �ج��ارب ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ل���س��د ال�ث�غ��رات
وال�سعي نحو حتقيق الأه��داف املن�شودة كـ»ر�سم اال�ستخدام»
عو�ضاً ع��ن ال�ف��ائ��دة ،وت�شغيل «ن�ظ��ام ال�ت��أم�ين على ال��ودائ��ع
حتت الطلب» ،وجواز �أخذ «الأج��رة على خطابات ال�ضمان»،
و�أخرياً� :ضرورة التفريق بني الربا والفائدة؛ فالأول قد حرم
�صراحة بن�ص قر�آين قطعي الداللة وغري قابل للت�أويل ،بيد
�أن الفائدة ناجتة عن الأنظمة املالية احلديثة التي ت�ضمن
ا�ستمرارية ت�ق��دمي اخل��دم��ة وغيابها ي�شكل خ�ط��راً لوجود
النظام ال�صرييف ب�أكمله.
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