ﺳﻠﺴﻠﺔ اﺻﺪارات ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ )(8

اللجنة العلمية

ــ د .أسامة قيس الدريعـي
ــ د .فؤاد محيد الدليمـي

ــ د.إبراهيم حسن مجـال

ــ د .عمر يوسف عبابنـه
ــ حممد نفيـل حمبـــوب

ــ حممــد مـصلح الديــن

املقدمة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه

أمجعني .وبعد:

فإن عامل الرقمية يزداد توس ًعا وعم ًقا يف مجيع مفاصل املال واالقتصاد،

ويرج بوترية متسارعة جمموعة من املنتجات واآلليات التي حتتاج إىل
ُ

دراسة وبيان ،لفهم تفاصيلها وإصدار األحكام بشأهنا كمقدمة لكيفية

التعامل معها .والرشيعة اإلسالمية بنصوصها وقواعدها ومقاصدها
العظيمة تستوعب مجيع ما يستجد يف احلياة البرشية ،هذه امليزة الفريدة

للمنهج اإلهلي اخلاتم ال يزال الواقع املتجدد يؤكدها مع كل تطور وتغري،
فتجد البرشية بغيتها يف الرشيعة اإلسالمية كمنهج حياة يضمن هلا احلياة
الكريمة اآلمنة املطمئنة يف الدنيا والسعادة األخروية.

يرقب عامل املال واالقتصاد اليوم البيئة التي بدأت تظهر كبديل للبيئات

املالية التقليدية ،ويلحظ ما يرافقها من أخطار حتيط هبا ،ويأيت مؤمترنا
بنسخته الثامنة ليجمع ثلة من أهل العلم األجالء واخلرباء والفنيني إلعطاء

صورة واضحة هلذا الواقع ،واستجالء تفاصيله ،وتأثرياته عىل التمويل
ً
وصول لبيان األحكام الرشعية ،وكيفية التعامل مع
اإلسالمي ومنتجاته،
هذه املستجدات.

ينعقد هذا املؤمتر برعاية كريمة من معايل الشيخ /خالد بن خليفة بن عبد

العزيز آل ثاين رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية ،والراعي الرسمي
4

«وزارة التجارة والصناعة» ،وبتنظيم من بيت املشورة لالستشارات املالية

مع الرشيك االسرتاتيجي «بنك دخان» ،والراعي املايس «اإلدارة العامة

لألوقاف بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية» ،والراعي الفيض «مركز
قطر للامل» ،وبرشاكة أكاديمية مع كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة قطر ،وكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة محد بن خليفة.

سائلني هلل تعالى التوفيق والسداد.
اللجنة العلمية

5

(البحوث المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها)

أهداف املؤمتر
¦الوقوف عىل سياسات وإجراءات اجلهات اإلرشافية والرقابية يف التعامل مع
التكنولوجيا املالية الرقمية الالمركزية.
¦بيان األحكام والضوابط الرشعية املتعلقة باملنتجات املالية الرقمية الالمركزية.
¦مناقشة املنتجات املالية الرقمية الالمركزية.

¦استعراض جتارب مؤسسات ورشكات التكنولوجيا املالية الرقمية.

¦اإلسهام يف نرش الثقافة املالية املجتمعية ،وإكساب مهارات إدارة املرشوعات وريادة
األعامل.

¦التعرف عىل التحوالت الرقمية يف جمال اخلدمات املالية اإلسالمية ،وفرص
التكنولوجيا املالية يف أسواق رأس املال اإلسالمية.
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املقاصد الشرعية يف التكنولوجيا املالية الرقمية
دراسة حتليلية فقهية مقاصدية
بقلم

أ .د .عيل حميى الدين القره داغي

األمني العام لالحتاد العاملي لعلامء املسلمني

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي جعل كتابه تبيان ًا وتفصي ً
ال لكل يشء وهدى ورمحة للعاملني ،والصالة
والسالم عىل سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني وعىل آله وصحبه و َم ْن تبع هداه إىل يوم
الدين ،وبعد
فإن العلوم -وبخاصة يف جمال االتصاالت والتواصل -تتقدم بشكل كبري يكاد اإلنسان
العادي ال يستطيع متابعتها ،بل قد تقدمت تقدم ًا جتاوز عامل اخليال الذي كان يتجسد يف
األفالم اخليالية ،حيث ظهر يف عرصنا عامل الذكاء الصناعي ،وعامل اإلنسان اآليل الذي
يكاد يقوم بمعظم أعامل اإلنسان ،ويزاول فع ً
ال باألعامل الشاقة والذكية ،والتصنيع
والتفتيش..الخ.
ويف جمال التكنولوجيا اإللكرتوين والرقمي ظهرت تقنيات متطورة جد ًا مثل السالسل
اخلوارزمية (بلوكتشني) التي استطاعت تعدين ما يسمى بالعمالت الرقمية بجميع
أنواعها الكثرية.
ومع أن جائحة كورونا (كوفيد )19 -أثرت يف معظم األنشطة االقتصادية يف العامل

لكنها حركت تقنيات التواصل واالتصاالت بشكل كبري.
وقد ظهرت اآلثار الكبرية هلذه التقنيات املتطورة عىل عامل املال والصريفة واملؤسسات
املالية ،وتطورت (التكنولوجيا املالية الرقمية) وأصبح لزام ًا عىل دولنا ومؤسساتنا املالية
أن تستفيد منها بالشكل املطلوب.
ونحن يف هذه الورقة نحاول أن نتحدث عن املقاصد الرشعية للتكنولوجيا املالية
والرقمية وفق فقه امليزان الذي أنزله اهلل تعاىل مع القرآن الكريم ليكون معيار ًا للفهم
الصحيح الدقيق والفقه املتوازن العميق ،فنبدأ بتعريف العنوان ومكوناته ،ثم نتحدث
عن مدى إمكانية االستفادة من هذه التقنيات يف املؤسسات املالية اإلسالمية موضح ًا
مقاصدها ،وخصائصها ،وأحكامها الرشعية.
واهلل أسأل أن يكتب يل التوفيق فيام نصبو إليه ،ومستغيث ًا به تعاىل أن حيقق لنا من
األهداف والغايات املرجوة ،ومترضع ًا إليه أن جيعل أعاملنا خالصة لوجهه الكريم ،إنه
موالي فنعم املوىل ونعم النصري.
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التعريف بالمقاصد الشرعية -بإيجاز:-

املقاصد مجع « مقصد « وهو لغة :مصدر ميمي مأخوذ من « قصد « ،وهو له عدة معان،
منها :العزم ،والتوجيه ،واستقامة الطري ،والعدل ،واالعتدال(((.
واملقاصد يف االصطالح ،عرفت باعتبار املضاف إليه ،فمث ً
ال عرفت مقاصد الرشيعة
العامة بأهنا( :املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال الترشيع أو معظمها،
بحيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الرشيعة)((( أو أهنا:
(الغايات التي وضعت الرشيعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد)(((.
ونحن هنا نحاول تعريف املقاصد يف الفكر اإلسالمي ،بام يشمل مقاصد الرشيعة،
ومقاصد خلق الكون ،أو اإلنسان ،أو املالئكة ،أو اجل ّن ،أو غري ذلك.
فعىل ضوء ذلك فاملقاصد هي املعاين واحلكم والغايات التي أرادها اهلل يف الترشيع،
واخللق ،والتكوين.

تنوع المقاصد بتنوع محلها:

عندما تقرأ بعض الكتب والبحوث جتد بعضها خيلط بني مجلة من املقاصد املتعلقة
بالرشيعة ،أو بخلق اإلنسان ،أو البيئة ،أو نحو ذلك ،حيث قد يذكر مقاصد للرشيعة،
وهي يف حقيقتها خللق اإلنسان ،وهكذا.
والتحقيق أن املقاصد ختتلف وتتنوع حسب موضوعها ،وحملها ،أو حسب املضاف إليه،
وكلها تعود إىل ما يظهر يف الكتاب والسنة من مقاصد اهلل تعاىل يف كل ذلك ،فمقاصد
إنزال الرشائع واألديان احلقة هي مثالً :العبودية هلل تعاىل ،وإصالح اإلنسان ليكون
صاحل ًا لتعمري الكون عىل ضوء منهج اهلل ،وهذا اإلصالح حيتاج إىل حتقيق مصالح
اإلنسان الرضورية ،واحلاجية والتحسينية.
وأما املقاصد يف خلق اإلنسان فهي حمصورة يف حتقيق مقصدين كليني اسرتاتيجيني
يتفرع منهام عدد كبري من األهداف والغايات خللق اإلنسان ومها حتقيق العبودية هلل
((( يراجع :القاموس املحيط ،ولسان العرب ،واملعجم الوسيط مادة « قصد «
((( ابن عاشور :مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،حتقيق حممد الطاهر امليساوي ط .دار النفائس األردن 1421هـ ص 251
((( د .أمحد الريسوين :نظرية املقاصد عند الشاطبي ،ط .املعهد العاملي للفكر االسالمي ص7
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تعاىل ،واخلالفة يف األرض بنص القرآن الكريم( :إِ ِّن ج ِ
اع ٌل ِف ْالَ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ًة)((( ،كام
َ
سيأيت.
وأن املقاصد يف خلق املالئكة هي عبادة اهلل وتنفيذ أوامره إلدارة الكون والبرش ،حيث
ون َما ُي ْؤ َم ُر َ
ون اللََّ َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
خلقهم اهلل عىل شكل (ال َي ْع ُص َ
ون)(((.
وأن املقصد يف خلق الكون كله (الدنيا واآلخرة) لالبتالء واالمتحان فقال تعاىل:
ِ
( َتبار َك ا َّل ِذي بِي ِد ِه ا ُْل ْل ُك وهو َع َل ك ُِّل َ ٍ ِ
ال َيا َة لِ َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم
َ ُ َ
َ
شء َقد ٌير ا َّلذي َخ َل َق ا َْل ْو َت َو ْ َ
َ َ
ْ
َأ ْح َس ُن َع َم ً
ور)(((.
ال َو ُه َو ا ْل َع ِز ُيز ا ْل َغ ُف ُ

المراد بالتكنولوجيا المالية الرقمية:
 - 1التكنولوجيا المالية:

هي التقنيات اجلديدة املستعملة يف عمليات التمويل والتحويل والتأمني واالستثامر
ونحوها ،ملنافسة األساليب املالية القديمة ،مثل بطاقات االئتامن ،واهلواتف الذكية
ونحومها ،يف اخلدمات املالية واملرصفية ،وذلك ألجل اإلرساع واإلتقان وتقليل
التكاليف ،وسهولة التداول من خالل منصات التداول اإللكرتونية املبتكرة ،ومنع
الغش والتزوير(((.

ويمكن تلخيص هذا التعريف يف أن التكنولوجيا املالية ،هي :التطبيقات ،والعمليات،
واملنتجات ،ونامذج األعامل املستحدثة يف جمال اخلدمات املالية ،حيث تتألف من خدمة،
أو أكثر يتم توفريها عرب االنرتنيت.
وقد ارتفع االستثامر العاملي يف التكنولوجيا بشكل عام ،والتكنولوجيا املالية بشكل
خاص أضعاف ًا مضاعفة ،سواء كانت يف صناعة أجهزهتا ،أو يف الربجميات واألنظمة،

((( سورة البقرة  /اآلية 30
((( سورة التحريم  /اآلية 6
((( سورة امللك  /اآلية .2 - 1
ويراجع ملزيد من التفصيل :احلقيبة الدكتور عيل القره داغي االقتصادية ،ط .الثانية ،نرش وزارة األوقاف القطرية 1442ه=2021م (اجلزء األول ،ص
 308إىل  )361ومصادرها املعتمدة
((( نيكوالس بتجربويب :التكنولوجيا الرقيمة ،ترمجة د.سمري شاهني ،ط .مركز األهرام ص  ،211وساندي فوكس ،امتي جريستان :دليل
التكنولوجيا املالية ،مشار إليه يف موقع املوسوعة احلرة (ويكيبيديا) ،مصطلح (تكنولوجيا مالية) ،واعتمدت املوسوعة عىل عدد كبري من املصادر باللغة
االنجليزية ،والتقارير اخلاصة بالتكولوجيا من األمم املتحدة ،املنشورة عىل موقعها الرسمي ،وحممود فايد :أعمق أرسار الربجمة ،ج 2ص50
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حيث كان حجم االستثامر يف تكنولوجيا املالية يف أمريكا عام 2008م ( )930مليون
دوالر فبلغ يف عام 2015م إىل ( )12مليار دوالر أي بواقع جتاوز  ،2200%وهكذا
ارتفع يف معظم بالد العامل املتقدمة ،كام أن التكنولوجيا املالية كانت وراء عقد أكثر من
( )1700صفقة تصدرت ب ( )40مليار دوالر(((.

 - 2التكنولوجيا المالية الرقمية:

واملقصود بالتكنولوجيا املالية الرقمية :استعامل السالسل اخلوارزمية (بلوكتشني) يف
األمور املتعلقة بالتمويل واالستثامر والتأمني واالستثامر ونحوها بكلفة أقل وبرسعة
أكرب ،وانتشار أرسع(((.
فاملقصود بالتكنولوجيا الرقمية هي التقنيات املتطورة التي نشأت من هندسة الربجميات
واحلوسبة التوزيعية وعملية التشفري املعتمدة عىل (بلوك تشني) التي تتكون من الكتلة،
واملعلومة ،واهلاش ،وبصمة الوقت ،فالبلوك ( )Blockهي الكتلة املتكونة من وحدة
بناء السلسلة التي تقوم عىل جمموعة من العمليات واملعلومات داخل الكتلة نفسها.

مجاالت االستفادة من بلوك تشين:
ال ينحرص دور السالسل اخلوارزمية (بلوك تشني) عىل التعدين والتشفري وتعدين ما
يسمى :العمالت املشفرة الرقمية ،وإنام هلا دور كبري يف املجاالت اآلتية:
1.التجارة اإللكرتونية.

2.تطبيقات العقود الذكية من عقود البيع ،والضامنات والرهان ونحوها.

3.التحويالت ،والدفع الدويل.

4.التمويل الفردي واجلامعي وترتيب الديون والقروض.

5.حفظ السجالت والوثائق املهمة ونحومها ،وترتيب السجل اخلاص لكل
مشرتك.

((( املراجع السابقة
((( يراجع املراجع السابقة ،ومصطفى سالم ،وحيدر حممد كريم ،وسنان عبداهلل :التكنولوجيا املالية ،ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة ،دراسة
استطالعية ،منشورة بمجلة جامعة جيهان بأربيل للعلوم اإلنسانية واالجتامعية  /ديسمرب2020م
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6.تشفري املعلومات اخلاصة بكل زبون.

7.استخدام طاقات أجهزة الكومبيوتر يف البحث عن (اهلاش) الصحيح لكل
معاملة ،للحفاظ عىل البيانات وعدم التالعب هبا.

8.االستفادة من بلوك تشني لرتتيب قضايا األوقاف وإنشاء املؤسسات الزكوية

اإللكرتونية ونحوها(.((1
وبناء عىل ما سبق فإن التقنيات الرقمية تصلح ألنشطة كثرية ،بل يمكن القول بأنه
يمكن بناء املصارف اإلسالمية عليها وحدها ،أو مع احلفاظ عىل التقنيات القديمة
أو احلالية املستعملة( ،((1كام يمكن االستفادة منها يف بناء نظام مؤسيس للوقف ،أو
للجمعيات واملؤسسات اخلريية ،أو اإلنسانية ،أو نحومها ،حيث تساعده عىل احلامية
والوقاية واخلصوصية ،وسهولة االتصال والتواصل.
إن النظام الالمركزي الذي تقوم عليه التكنولوجيا الرقمية سيحقق الدقة العالية واجلودة
واإلتقان ،ويساعد عىل استبعاد البريوقراطية ،وعىل التواصل مع العامل اخلارجي بأمن
وأمان ،وتسجيل املمتلكات اخلاصة والعامة ،وتيسري أعامل الوساطة والسمرسة عىل
مستوى العامل.

ولكن ذلك مرشوط بوجود متخصصني أكفاء قادرين عىل استيعاب هذه التقنيات
بشكل مهني وحريف ممتاز ومتقن ،بل يكونون قادرين عىل اإلبداع فيها.

أكثر المجاالت إفادة للمؤسسات المالية:
ومع كل ما ذكرناه فإن أكثر املجاالت التي تستفيد فيها املؤسسات املالية اإلسالمية من
التكنولوجيا املالية ،هي:
( ((1املراجع السابقة ،وحازم سايس :استخدام تطبيقات البلوك تشني لتطوير األصول الوقفية ،وإهياب خليفة :الثورة التكنولوجية القادمة يف عامل املال
واإلدارة ،بحث منشور يف جملة :املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة عدد ( )3عام ٢٠١٨م.
وقد قدمت بحث ًا بعنوان (مؤسسة الزكاة االلكرتونية الرقمية يف ضوء مقاصد الرشيعة ،تصور عام لتقديم هياكل حمققة لنامذج عملية مقرتحة) إىل املنتدى
الدويل االفرتايض ملبادرة الزكاة االندونيسية للزكاة ( IZIالتعاون بني مؤسسات الزكاة والرشكات الرقمية) 07شعبان 1442ه=  21مارس 2021م.
( ((1للمزيد من التفصيل والتأصيل والتطبيق ،يراجع :كتابنا :املصارف ،والعمالت االلكرتونية والرقمية تكييفها الرشعي ،وآثارها ،وخماطرها ،دراسة
فقهية اقتصادية تطبيقية مع مقرتحات وهياكل عملية إلنشاء مرصف إسالمي الكرتوين رقمي ،وبدائل رشعية إلجياد العمالت االلكرتونية والرقمية.
ط .دار النداء استنبول  /تركيا 2019م.
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1.قطاع التمويل واالستثامر.
2.قطاع التحويالت الداخلية واخلارجية.
3.قطاع التمويل الشخيص ،ومتويل الرشكات.
4.قطاع املدفوعات.

5.قطاع العقود واآلليات واألدوات املالية والصكوك واملحافظ االستثامرية.

6.قطاع األسواق املالية.

7.قطاع التأمني التكافيل وإعادته.

8.قطاع رشكات التأجري ،ونحوه.

9.قطاع اخلدمات املرصفية.

	 10.قطاع الضامنات واالعتامدات املستندية ونحوها.
واحلق أن مجيع قطاعات املؤسسات املالية تستطيع أن تستفيد من هذه التقنيات العالية،
ومن التكنولوجيا الرقمية.

تطور وتوسع التكنولوجيا الرقمية:

فقد تطورت التكنولوجيا الرقمية خالل السنوات األخرية ،وبخاصة يف ظل جائحة
كورونا ،فقد بدأت منذ عام  ،1990ثم تطورت أكثر يف عام 2009م بعد ظهور ما يسمى
بالعمالت الرقمية ،حيث اجتهت العناية هبا بشكل أكرب ،وبدأ التفكري يف استعامل
تقنيات (بلوك تشني) يف مجيع ما يتعلق باملال واهلندسة املالية ،والصريفة واالستثامر،
ولكنها توسعت دائرهتا يف ظل جائحة كورونا ،ففي تقرير نرشه البنك الدويل حول
التنمية الرقمية ذكر أنه يف هناية 2019م كان معظم سكان العامل ال يزالون يفتقرون إىل
سبل االتصال باالنرتنيت ،وكان الغالبية العظمى منهم يف بلدان العامل الثالث ،حيث
كانت هناك ( )25دولة أقل اتصاالً يف العامل ،وتقع ( )21منها يف أفريقيا ،ولكن منذ
2019م (أي ظهور اجلائحة) أصبح معدل نمو االنرتنيت يف أفريقيا /جنوب الصحراء
أرسع املعدالت يف العامل(.((1
( ((1يراجع :املوقع الرسمي للبنك الدويل ،حتديث  27أكتوبر 2020م ،تقرير حول التنمية الرقمية ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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واليوم وصلت ثورة املعلومات واالتصاالت -وبخاصة االنرتنيت -إىل أكثر من % 40

من سكان العامل ،وأفادت يف عدة جوانب( ((1كام حتدث عنها.

خصائص التكنولوجيا المالية الرقمية:
إن من أهم خصائص التكنولوجيا الرقمية ما يأيت:

1.قيامها عىل السالسل اخلوارزمية (بلوك تشني) التي تتسم باحلفاظ عىل رسية
املعلومات من خالل التشفري ،وعدم القدرة -يف الوقت احلايل -عىل اخرتاقها،

ويرتتب عىل ذلك احلفاظ عىل اخلصوصية للمؤسسة ولزبائنها.

2.أهنا متتاز بمجموعة من املهارات واالبتكارات التي تؤدي إىل تغيري هياكل اإلدارة
واخلدمات املرصفية والتحويالت املالية وإدارة املحافظ االستثامرية ونحوها.

3.قدرهتا عىل تلبية احتياجات املؤسسات املالية وتطويرها بأقل تكلفة ،وأرسع
وقت مع الضبط واإلتقان.

4.متكني املؤسسات املالية يف هتيئة قواعد البيانات بصورة دقيقة ورسيعة ،ومؤمتنة.

5.قابليتها ملزيد من التطوير الرسيع ،لذلك فإن مواكبتها تقتيض وجود فريق علمي
متخصص يف املؤسسة ،أو استشارته ،أو يكون هلا مستشار لتحقيق الضبط

الفني ،والربط التقني مع الضبط الرشعي ،من خالل وضع الضوابط الفنية
والتقنية والرشعية.

ولذلك قدم البنك الدويل يف  11أكتوبر 2018م عدة نقاط أساسية تشكل موجز ًا

توجيهي ًا للحكومات والبنوك املركزية لتطبيق (تطورات رسيعة يف التكنولوجيا املالية)
التحول املبارش إىل التكنولوجيا
منها :الرتكيز عىل التحديثات واآلثار النامجة من
ّ

الرقمية ،واملخاطر النامجة ،ولذلك كانت التوصية برضورة وضع سياسات دقيقة
لتحقيق االستقرار املايل والصرييف من خالل رضورة حتقيق التوازن الصحيح بني متكني
االبتكارات التكنولوجية املالية من جانب ،والتحديات واملخاطر التي تواجه األسواق

( ((1املوقع الرسمي للبنك الدويل ،تقريره عن التنمية يف العامل ،للعام 2016مُ ،كتيب يف العوائد الرقمية ،والتوطئة ،بقلم رئيس جمموعة البنك الدويل.
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املالية ،مع مالحظة محاية املستهلك ،ومع غسيل األموال ،ومكافحة اإلرهاب ،ولذلك

التوجه نحو ما يأيت(:((1
جيب ّ

أ -حتقيق اإلصالحات داخل الدول والبنوك املركزية والبنوك األخرى إصالح ًا شام ً
ال

سياسي ًا وإداري ًا وتعليمي ًا.

ب -بناء القدرات املناسبة الستيعاب هذه االبتكارات ،ومتكني التقنيات اجلديدة من
تعزيز تقديم اخلدمات املالية.

ج -اعتامد حلول التكنولوجيا املالية لتعميق االستفادة من األسواق املالية املحلية

والعاملية.

د -تعزيز الوصول املسؤول إىل اخلدمات التكنولوجية املتطورة جلميع البنوك يف العامل

حتى تتحقق الشبكة العاملية ،وتتوافر للجميع ،وال ُترم منها الدول واملؤسسات املالية

يف العامل الثالث.

هـ -السعي للوصول إىل بناء أسس االقتصاد الذي يعد إحدى الركائز األساسية

للتطور التكنولوجي.

و -أن تساعد جمموعة البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل والدول واملؤسسات

املتقدمة يف بناء التكنولوجيا املالية الرقمية عىل أسس صحيحة مدروسة مع إتاحتها
للجميع ،ومن أمهها :الشفافية والنزاهة والدقة والرصاحة.

ز -دراسة عميقة دولية مؤسسية لدراسة املخاطر يف مجيع املستويات ،ومنها ما يتعلق
باملستهلك ،والعامل وغريهم.

ح -دراسة اآلثار االجتامعية واالقتصادية والبيئية عىل تطبيق التكنولوجيا املتطورة،

والسعي إلزالة ،أو ختفيف اآلثار السلبية النامجة منه عىل املجتمع واملحرومني ،ولتحصيل
املنافع املمكنة وساعة النطاق من خالل زيادة تعميم اخلدمات املالية ،والشمول املايل،

وحتسني أنظمة املدفوعات والتحويالت عرب احلدود ،وهذا يتطلب جتهيز املؤسسات
( ((1يراجع :املوقع الرسمي للبنك الدويل

17

املالية بالقدرات املتاحة وتعزيزها بنهج مؤسيس للوزارات واجلهات احلكومية أيض ًا.

التحديات والمخاطر:

هناك حتديات كثرية تواجه التكنولوجيا املالية الرقمية ،وخماطر الستعامهلا وتطبيقها ،من

أمهها:

ً

أوال :مخاطر البيئة غير المناسبة للتعامل مع التقنيات املتطورة يف جمال املال ،حيث إن
معظم الناس ال يريدون وال حيبذون التعامل الرقمي.

ولكن يمكن العالج من خالل التدرج ،ووجود اخلدمات املالية بالطريقتني :استمرار
وجود الطريقة التقليدية ،وإتاحة الطريقة الرقمية.

ولكن حتى ُيدفع نحو الطريقة الرقمية توضع رسوم إضافية عىل َم ْن يتعامل بالطريقة

التقليدية ،كام أن العالج اجلذري هو مشاركة أجهزة اإلعالم لرتسيخ البيئة العلمية
والتقنية ،كام أن لوازرة التعليم دور ًا كبري ًا من خالل تدريس هذه املواد اخلاصة بالتقنيات

العلمية ،وبخاصة التكنولوجيا املالية الرقمية.

ً
ثانيا– مخاطر التقنيات (التكنولوجيا):
هذه املخاطر يمكن حرصها فيام يأيت:

أ -األخطاء التي يمكن أن تقع بسبب سوء االستعامل للنظام اإللكرتوين أو الرقمي،

أو اجلهل هبام.

ب -أخطاء الزبون ،واإلدارة اإللكرتونية.

ج -إمكانية اخرتاق النظام اإللكرتوين ،أو حتى الرقمي مع صعوبته.

د -خماطر االحتيال من تقليد الربنامج ،أو تزوير املعلومات ،أو رسقتها ،أو التحكم هبا

لصالح آخرين ،أو نحو ذلك.

هـ -ويدل يف هذا الباب جهل الكثريين هبذه التقنيات املتطورة مما يدفعهم إىل الوقوع

يف أخطاء.

و -سوء استخدام النظام بشكل عام ،وهذا يتطلب بذل املزيد من اجلهود الكبرية تقني ًا
وعلمي ًا وجتريبي ًا لسدّ هذه الثغرات.
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العالج:
يتم العالج من خالل بذل املزيد من اجلهود الكبرية املتطورة لسدّ هذه الثغرات بإدخال
املزيد من التقنيات للحامية ومنع االخرتاق ،وإجراء املزيد من التجارب واالختبارات
عليها.

ً
ثالثا – مخاطر قانونية:

وهذه املخاطر يمكن حرصها فيام يأيت:

أ -فراغ ترشيعي ،حيث مل تصدر بعدُ الترشيعات املفصلة حول البنوك اإللكرتونية،
وال الرقمية ،فال توجد ترشيعات وقوانني ولوائح كافية حلامية املنتجات واخلدمات،
واملتعاملني ،أي محاية البنوك الرقمية أنفسها ،ومحاية املتعاملني معها ،والزبائن ،وعدم
تثبيت احلقوق والواجبات ،وعدم وضوحها بالشكل املطلوب.
ب -خماطر عدم تطبيق القوانني املنظمة للبنوك املعارصة عىل البنوك اإللكرتونية
التهرب منها باحتيال أو نحوه ،سواء كان ذلك من قبل البنك نفسه
أو الرقمية ،أو ّ
وموظفيه ،أو من قبل املتعاملني معه؛ ولذلك جيب أن يسدّ هذا الباب من خالل وضع
الترشيعات املفصلة ،والقوانني الرادعة ،واللوائح املنظمة التفصيلية الدقيقة هلذه البنوك
اجلديدة.
ج -خماطر بسبب عدم اعتامد عقودها عىل الوسطاء واملحامني ،حيث يتم إجراؤها عرب
اإلنرتنيت ،أو اهلواتف الذكية ،ويمكن أن يعالج ذلك من خالل االستعانة باملحاميني
لصياغة العقود ،واالستشاريني قبل التوقيع.

ً
رابعا – مخاطر السيولة:

إن العمليات اإللكرتونية ال ينبغي أن تتوقف ما دامت الرشوط والضوابط متوافرة ،فلو
كثرت الطلبات إلكرتوني ًا أو رقمي ًا ومل يبق يشء من السيولة فإن طالب النقود والسيولة
الذي تتوافر فيه الرشوط إذا مل ينفذ طلبه سيرتتب عىل ذلك سوء سمعة للبنك؛ لذلك
جيب أن يكون هناك توازن دقيق بني إمكانية السحب وإمكانية الدفع واإلعادة ،مع
االحتياط.
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وهذا بال شك حيتاج إىل إجراء دراسات علمية دقيقة قائمة عىل مفهوم (اإلكتوارية)
والتقنيات املتطورة التي تقوم بتبن ّيه اإلدارة قبل نفاذ السيولة بتوفريها.

ً
خامسا – مخاطر التغير والتطور السريع للتقنيات والتكنولوجيا:

حيث نشاهد أن التطورات يف جمال التقنيات والتكنولوجيا تتسارع واحد ًا تلو اآلخر،
ُ
فمث ً
البنك عىل أساس التقنية الرقمية ،وتُرصف يف سبيل ذلك أموال
ال يمكن أن ُي ْبنى
ومرصوفات كثرية ،ثم يفاجأ بتغيري التقنيات ...الخ.

ولعالج هذه املسألة :نرى رضورة احلذر وبناء التقنية بأن تكون قابلة للتطوير ،باإلضافة

إىل أمهية التدرج ،والتقدم هبدوء وحذر والقيام باخلطوات اهلادئة الراسخة ،مع التأكيد

أي وقت(.((1
عىل إبقائنا عىل كل قديم صالح ،أو احتاملية العودة إليه يف ّ

ً
سادسا – كيفية التنفيذ لمنتجات القروض ،أو التمويالت ،وخطابات الضمان،
واالعتمادات المستندية ،ونحوها:
فمثل هذه املنتجات واخلدمات الرقمية حتتاج إىل عقود دقيقة مفصلة ،وضامن تنفيذها

دون خماطر ائتامنية وقانونية ورشعية.

ً
سابعا – مخاطر التوقيعات ،واستكمال وإتمام العقود بإيجابها وقبولها حيث قد
يترتب عليها ضياع الحقوق:

جيب بذل جهود كبرية لتفادهيا رشعي ًا ،وقانوني ًا ،وائتامني ًا ،وتقني ًا...الخ.

ً
ثامنا – مخاطر أحكام الشريعة ،بالنسبة للمؤسسات اإلسالمية ،أو مخاطر عدم
تطبيق الشريعة:
أ -وتكمن هذه املخاطر يف قضايا انعقاد العقد ،والقبض ،والرؤية ونحوها من الرشوط
والضوابط التي تتطلبها الرشيعة حسب نوع العقد.
( ((1املصادر واملراجع السابقة
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لذلك جيب وضع آليات مناسبة لتفادي هذه املخاطر بشكل مفصل ودقيق ،واألمر بال
شك حيتاج إىل اجتهادات مقاصدية جديدة ،ثم عرضها عىل املجامع الفقهية للوصول
فيها إىل قرارات مجاعية.

ب -خماطر تتعلق بآثار املصارف الرقمية عىل األحكام الرشعية بعدم احلفاظ عىل رشعية
آثار العقود ،أو املسمى لدى الفقهاء( :جعلية اآلثار) ،واملقصود :أن الرشيعة جعلت
لكل عقد آثاره ورشوطه اخلاصة به فال جيوز للعاقدين التحكم فيها ،أو تغيريها( ((1بام

خيالف مقتىض العقد.

ً
تاسعا – مخاطر عدم وجود بنك مركزي متخصص لإلشراف عليها:

حيث يؤدي ذلك إىل خماطر جسيمة ومشاكل كربى ال ختفى يف مجيع اجلوانب؛ لذلك
جيب محاية حقوق اجلميع (البنك واملتعامل معه) بأن يكون هناك بنك مركزي خاص
هبذه البنوك اإللكرتونية ،والرقمية ،أو عىل األقل أن توجد إدارة متخصصة يف البنك
املركزي ترشف عىل هذه املصارف وتراقبها وتصدر هلا التعليامت واللوائح التنظيمية
الدقيقة والسياسات واإلجراءات املطلوبة حلامية احلقوق والواجبات.

ً

عاشرا – مخاطر انتهاك خصوصية المتعاملين هبذه التقنيات يف أمواهلم وما يتعلق
باقتصادياهتم ،وخماطر جرائم هذه التقنيات املتطورة التي تنوعت يف العامل بشكل
خطري(.((1

أحد عشر – مخاطر عامة أخرى:

ٍ
عندئذ تعتمد
أ -إذا وصلنا إىل حتويل التكنولوجيا الرقمية إىل إنشاء بنوك رقمية ،فإهنا
عىل تكنولوجيا (البلوك تشني) يف إدارة أنشطتها ،وبالتايل يتم ختصيص عملة رقمية
(أو نحوها) خاصة لكل بنك تتم من خالهلا عمليات التحويل والسحب ونحو ذلك،
غري أن هذه العملة الرقمية معتمدة عىل النقود التقليدية املوجودة مبارشة (مثل الدينار،
( ((1يراجع ملزيد من التفصيل والتأصيل :أ.د .عيل حميى الدين القره داغي :مبدأ الرضا يف العقود دراسة مقارنة ط .دار البشائر االسالمية ببريوت (
)1140/2
( ((1املراجع واملواقع السابقة
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والدوالر ،واليورو).
ب -إن العملة الرقمية مثل (بتكوين) استعملت كوسيلة للدفع فقط ،والبنوك الرقمية

حتاول أن جتعلها من وسائل التحويل ونحوه من أنشطة البنك املتنوعة ،لذلك ال

زالت البنوك الرقمية غري قادرة عىل استكامل مجيع أنشطة املصارف التقليدية ،ومن هنا
اضطرت إىل االستعانة بالبنوك التقليدية لتنفيذ بعض أنشطتها ،أو فتح فرع تقليدي

خاص هبا.

لذلك أقرتح التدرج يف الوصول إىل بنك رقمي حمض ،بحيث نبدأ ببنك خمتلط بني
البنك الرقمي ،واإللكرتوين ،والتقليدي إىل أن نطمئن من قدرة البنوك الرقمية عىل
تنفيذ مجيع األنشطة املتعلقة بالصريفة واملالية ونحومها.

ج -يرتتب عىل اعتامد كل بنك عىل عملة رقمية خاصة به بأن تكون هناك كميات هائلة

من العمالت الرقمية ،وقد يشكل ذلك خماطر جيب معاجلتها.

د -خماطر احتامل هيمنة العامل املتقدم وأجهزته االستخبارية واألمنية عىل االقتصاد
العاملي ،والبنوك عن طريق هذه التقنيات املتطورة أيض ًا التي ال يملكها العامل اآلخر
وبخاصة العامل اإلسالمي والعامل الثالث ،وبالتايل سيؤول األمر أن تكون هذه األمور
اخلطرية بأيدي هؤالء ويتحكمون فيها بام حيقق مصاحلهم ،بل ويرض بمصالح غريهم.

ومع األسف الشديد فهناك محلة من معظم العامل املتقدم وبخاصة العامل الغريب يف ظل
إدارة ترامب تتجه إىل أن تكون دوهلم هي األوىل مثل شعار ترامب (أمريكا أوالً) بل
وأخري ًا ،ونحن ال نتكلم عام يفعلون لشعوهبم ،وإنام اخلوف هو اهليمنة عىل العامل سياسي ًا
واقتصادي ًا حتت هذا الشعار ،كام أن هذه احلملة تكاد تصل إىل ظاهرة عنرصية يف بعض
هذه الدول ليست ضد املسلمني فقط بل ضد اآلخرين مجيع ًا كام نشاهد إرصار الرئيس
األمريكي ترامب عىل إنشاء جدار فاصل بني أمريكا ومكسيك ،كام أن سياسته تقوم

عىل أن احلامية تكون بمقابل املال بل بأثامن باهظة.

ففي ظل هذه السياسات التي كانت خفية يف السابق وظهرت هبذه احلالة بحق املسلمني
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بل لغريهم ،من هؤالء الطامعني ،فإن الواجب عىل أويل األمر املسلمني من القادة
والعلامء واالقتصاديني أن يأخذوا حذرهم وحيتاطوا بقدر اإلمكان.
لذلك فإن الطريق الصحيح هو أن تبذل أمتنا اإلسالمية كل ما يف وسعها املايل والفكري
والعقيل لتطوير نفسها واملسامهة الفعالة يف إنتاج هذه التقنيات ورصف الغايل والنفيس
يف سبيل ذلك بدل الرصف يف املؤامرات والفرقة والنزاع ،واحلروب بالوكالة.

المقاصد الشرعية في التكنولوجيا المالية الرقمية:

سبق أن ذكرنا ان املقاصد الرشعية تشمل مقاصد خلق الكون ،ومقاصد خلق اإلنسان،
ومقاصد الترشيع العامة ،واخلاصة واجلزئية ،ومقاصد املكلفني ،وسدّ الذرائع ،وفقه
املآالت.
فإذا أنزلنا هذه املقاصد عىل موضوعنا املبحوث عنه هنا فيكون األمر كاآليت:
أوالً :أن هذه التقنيات العالية تساعد بوضوح عىل حتقيق مقاصد اهلل تعاىل يف خلق
اهلل الكون كله (ومنه األرض) حيث ذكرنا أن من أهم هذه املقاصد هو أن اهلل تعاىل
سخره لإلنسان لتحقيق رسالة االستخالف لإلنسان ولتعمريه عىل الوجه الذي حيقق
(ه َو َأن َْش َأك ُْم ِم َن ْالَ ْر ِ
اس َت ْع َم َرك ُْم
اخلري لإلنسان ولكل َم ْن يعيش فيه ،فقال تعاىلُ :
ض َو ْ
فِ َيها)( ((1أي أن اهلل خلقكم من األرض ،وعليه فإن األرض هي بمثابة أمكم التي
رب إليها ،ولذلك فرض اهلل تعاىل عليكم تعمريها يف ضوء ما
تستحق الشفقة عليها وال ّ
يريده اهلل تعاىل من حتقيق اإلصالح ودرء الفساد عن اإلنسان واحليوان والبيئة فقال
تعاىل( :و َل َتع َثوا ِف ْالَر ِ ِ ِ
ِ (((2
(و َْال ْر َض َو َض َع َها لِ َْلنَام)
ض ُم ْفسدي َن)( ((1وقال تعاىلَ :
َ ْ ْ
ْ
(((2
مهدها جلميع اخلالئق .
أي ّ
فهذه التكنولوجيا املالية الرقمية تساعد كثري ًا عىل حتقيق العمران من عدة وجوه ،منها:

 - 1أهنا من العلوم املتطورة التي جعلها اهلل تعاىل من مفاتيح الكون ،واستخراج كنوزه

( ((1سورة هود  /اآلية 61
( ((1سورة األعراف  /اآلية 74
( ((2سورة الرمحن  /اآلية 10
( ((2يراجع :تفسري الطربي ،وابن كثري ،والرازي يف تفسري اآلية رقم  10من سورة الرمحن
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وأثقاله وخرياته ،وبناء عليه جيب عىل املسلمني أن يتقنوه ،ويبدعوا فيه ،ويكون هلم
دورهم وبصامهتم يف اإلتقان واجلودة ،واإلبداع ،فاملفروض أن يكون هلم سبق ،وأن
يكونوا متبوعني ،ال تابعني ،ألن مقتىض ذلك لدهيم أمران ،مها:
األمر اإلهلي ،الذي فرض علينا التمكني من األرض وما فيها وتعمريها لتحقيق رسالة
االستخالف التي كلف هبا اإلنسان.
األمر الثاين:

 - 2أن يقوموا باستخدام هذه العلوم والتقنيات املتطورة ،ويتقنوها ،ويستعملوها يف
أماكنها النافعة ،ويستفيدوا منها بأقىص طاقاهتا.

ثاني ًا :أن هذه التقنيات العالية والتكنولوجيا الرقمية تساعد عىل حتقيق مقاصد خلق

اإلنسان وهو القيام بواجب االستخالف يف هذه األرض ومقتضياته ،حيث كلفه اهلل
تعاىل بذلك فقال تعاىل( :وإِ ْذ َق َال رب َك لِ ْلم َل ِئك َِة إِ ِّن ج ِ
اع ٌل ِف ْالَ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ًة)( ((2وقال
َ
َ ُّ
َ
َ
ف ْالَ ْر ِ
ف ِف
(و ُه َو ا َّل ِذي َج َع َلك ُْم َخ َل ِئ َ
ض)( ((2وقال تعاىلُ ( :ث َّم َج َع ْلنَاك ُْم َخ َل ِئ َ
تعاىلَ :

ْالَ ْر ِ
ف َت ْع َم ُل َ
ون)( ،((2وكذلك كلف اهلل تعاىل اإلنسان بتعمري
ض ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم لِنَنْ ُظ َر َك ْي َ
(ه َو َأن َْش َأك ُْم ِم َن ْالَ ْر ِ
اس َت ْع َم َرك ُْم فِ َيها)(.((2
األرض يف ضوء ما يريده اهلل تعاىل فقالُ :
ض َو ْ

وهذه املقاصد ال تتحقق إال بام ذكرناه يف الفقرة السابقة.

ثالث ًا :الربط بني املنظومة املقاصدية والتكنولوجيا الرقمية:

فكام سبق أن املنظومة املقاصدية هي التي تكشف حقيقة رسالة اإلنسان من حتقيق
اإلصالح الشامل املحقق لسعادته يف الدنيا واآلخرة ،ولالستخالف واحلضارة
والعمران والتقدم ،ولذلك فالربط بني هذه املنظومة املقاصدية وبني أي جهد برشي
رضوري لتحقيق الغاية املنشودة.
( ((2سورة البقرة  /اآلية 30
( ((2سورة األنعام  /اآلية 165
( ((2سورة يونس  /اآلية 14
( ((2سورة هود  /اآلية 61
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وبناء عىل رضورة هذا الربط بني اجتهادنا يف اإلجراءات الرقمية وبني هذه املنظومة
املقاصدية فإن احلكم املستنبط هلا جيب أن يتواءم مع املقاصد التي ذكرناها للكون،
واإلنسان ،والرشيعة ،وينسجم معها أو عىل األقل ال يتعارض معها.
وبناء عىل مقاصد خلق الكون واإلنسان ،جيب أن يكون احلكم اخلاص باإلجراءات
الرقمية اإللكرتونية يساهم ولو بطريقة غري مبارشة يف التسخري والتعمري والتنمية،
أو عىل األقل ال يكون حك ًام صوري ًا ليس له فائدة سوى املضاربات التي قد تصل إىل
حرمها اإلسالم بصورة قطعية.
املقامرات التي ّ
وبناء عىل مقاصد الرشيعة العامة جيب أن يكون حلكمنا الذي نصل إليه – بإذن اهلل
تعاىل -دور (مبارش أو غري مبارش) يف حفظ املال ،وتنميته من خالل التبادل اآلمن
املستقر – إىل حد كبري -هلذه اإلجراءات الرقمية اإللكرتونية ،وبالتايل فال يكون جمرد
ضار ًا هبذا املقصد ،بل منسج ًام معه.
صوري غري نافع ،كام أنه جيب أن ال يكون ّ
وكذلك احلال يف مقاصد املكلفني (أي األشخاص) ون ّياهتم فإذا روعيت بصورة حقيقية
فإن احلكم يكون بعيد ًا عن الصورية والتحايل ،وهذا أيض ًا مطلوب.

وأما رعاية سدّ الذرائع فهي محاية للمجتهد ،واملستنبط واملرجح (وبالتايل املستفتي)
وللمؤسسات من الوقوع يف احليل غري املرشوعة.
وأما فقه املآالت فإنه يوجب النظر فيام يرتتب عىل احلكم من آثار ونتائج إجيابية أو
سلبية عىل الفرد ،واملجتمع والدولة ،يف املدى القصري واملتوسط والبعيد أي التحليل
االقتصادي(.((2

ويف نظرنا :إن اإلجراءات الرقمية اإللكرتونية إن تم تصميمها وترشيعها وصياغتها
وتطبيقها بشكل معتمد من أهل االختصاص والتخصص والدراية يف مجيع املجاالت
أي مقصد من املقاصد التي ذكرناها
– ومنها اجلانب الرشعي -فإهنا سوف حتقق ّ
للكون ،واإلنسان ،والرشيعة ،بل إهنا تساعد عىل حتقيق املآالت النافعة ،ومنع احليل،
ولن تلحق األذى بمقاصد العقود والترصفات.
اس ًا لِلت َّْح ِليلِ ْال ْقتِ َص ِ
اد ّي  -دراسة أصولية اقتصادية مقاصدية ،إلجياد مرجعية إسالمية
أس َ
( ((2يراجع كتابنا :نظرية «مآل» للتحليلِ :ف ْقهُ املآالت َ
للتحليل االقتصادي – ط .دار النداء استنبول  /تركيا 2021م
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وبام أن مقاصد الرشيعة تعتمد عىل قاعدة حتقيق املصالح ودرء املفاسد فنذكر هنا بعض
القواعد العامة ،العامة للعقود إمجاالً ،فباإلضافة إىل املقاصد العامة لالقتصاد واملال فإن
للعقود مقاصد عامة ،ولكل عقد كذلك مقاصد خاصة.
وأما املقاصد العامة للعقود فتكمن – بإجياز فيام يأيت –:

 - 1حتقيق التبادل بني األعيان واملنافع واحلقوق والنقود.

 - 2املسامهة يف التنمية الشاملة ،ويف حتقيق النمو االقتصادي ،وختفيف آثار البطالة
والتضخم
 - 3حتقيق رغبات الناس يف التجارة واالستثامر واألنشطة االقتصادية.
 - 4حتقيق مصالح الناس الرضورية ،واحلاجية والتحسينية.
وأما املقاصد اخلاصة بكل عقد فتظهر من خالل دراسة كل عقد وإجراءات تنفيذه
وطبيعة حمل العقد.

قواعد عامة تشريعية في المصالح والمفاسد:
وإذا تتبعنا آيات األحكام الكريمة ،وأحاديثها الرشيفة ،ومنهج السلف الصالح لتوصلنا
إىل ما يأيت:
 - 1أن االسالم مل حيرم إال اخلبائث ،والظلم واالثم ،واملفاسد والرشور ،واملضار،

والرضار ،وأنه قد أباح الطيبات ،واملنافع واخلري ،واملعروف ،فقال تعاىل يف وصف
ول النَّبِ َّي ْالُ ِّم َّي ا َّل ِذي َ ِ
الر ُس َ
سيدنا الرسول صىل اهلل عليه وسلم( :ا َّل ِذي َن َيتَّبِ ُع َ
يدُ و َن ُه
ون َّ
وف وينْهاهم َع ِن ا ُْلنْك َِر و ُ ِ
يل ي ْأمرهم بِا َْلعر ِ
ِ
ِ ِ ِ
ي ُّل َل ُ ُم
َ
ََ َ ُ ْ
َم ْكتُوب ًا عنْدَ ُه ْم ِف الت َّْو َراة َو ْالنْج ِ َ ُ ُ ُ ْ ْ ُ
ات و ُيرم َع َلي ِهم ْ ِ
ال َّطيب ِ
ِ
ص ُه ْم َو ْالَ ْغ َ
َت َع َل ْي ِه ْم
الل ا َّلتِي كَان ْ
ِّ َ
َ َ ِّ ُ ْ ُ
الَ َبائ َث َو َي َض ُع َعن ُْه ْم إ ْ َ
ِ
ِ
َ (((2
ُّور ا َّل ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ُْل ْف ِل ُحون)
َصو ُه َوا َّت َب ُعوا الن َ
َفا َّلذي َن آ َمنُوا بِه َو َع َّز ُرو ُه َون َ ُ
فهذه هي القاعدة األساسية يف اإلسالم وقد بينها الرسول الكريم صىل اهلل عليه وسلم
( ((2سورة األعراف  /اآلية 157
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فقال( :ال رضر وال رضار)(.((2
 - 2أن اإلسالم إذا حرم شيئ ًا فصل فيه حتى يبقى ما عداه عىل اإلباحة ،وهذه القاعدة
العامة وهي أن األصل يف األشياء واألنشطة االقتصادية ونحوها غري الشعائر التعبدية
االباحة ،مؤكدة بمجموعة من القواعد العامة وهي( :اليقني ال يزول بالشك) و
(األصل براءة الذمة) و (األصل العدم) أي عدم التكليف وغريه ،أي أن اثبات احلكم
حيتاج إىل دليل(.((2
وقد ذكر اإلمام السيوطي عدد ًا كثري ًا من األدلة عىل أن األًصل يف األشياء االباحة
وخرج عليه مسائل كثرية ،واستثنى منه األبضاع فقال:
حتى يدل الدليل عىل التحريمّ ،
(((3
(األصل يف األبضاع التحريم).

فهذه القاعدة جتعل ما عدا املنصوص عليها باقي ًا عىل أصل االباحة وال يستثنى منه إالّ

ما دل دليل عىل حرمته أو وجوبه ،أو كراهته ،أو ندبه ،وبالتايل فإن تأثري املصالح يف
املستجدات باحلل تأكيد هلذا األصل ،وأن تأثري املفاسد باحلرمة معضد بالقواعد العامة
يف الرشيعة القاضية بحرمة املفاسد واملضار واخلبائث التي تفوق مفسدهتا ومرضهتا،
وخبثها عىل املصالح واملنافع والطيبات.

وهبذا الضبط تصلح املصالح املرسلة لتصبح دلي ً
ال معترب ًا ،واال فيحدث فيها اضطراب،
وافراط وتفريط ،حيث أمهلها البعض ،وأعطاها البعض اآلخر دور ًا كبري ًا ،وجعلها
دلي ً
ال مطلق ًا مستقالً ،وكال الرأيني جماف للحق ،فاملصالح معتربة برشط أن ال تتعارض
مع نص ثابت.
 - 3أن ميزان تأثري املصالح واملفاسد يف احلل واحلرمة يف العادات واملعامالت غري
املنصوص عليها هو كاآليت:
 - 1-3أن ما هو رضر حمض ومفسدة مطلقة ،وخبيث واضح فهو حرام.

( ((2رواه مالك يف املوطأ كتاب األقضية ص  464وجزم بنسبته إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وأمحد يف مسنده ( )327/5 ،313/1وابن ماجه يف
سننه ،كتاب األحكام ( )784/2واحلديث صححه لكثرة طرقه املناوي يف فيض القدير ،واأللباين يف االرواء ( )413/3وحسنه النووي ،واحتج به
حممد بن احلسن الشيباين ،وهذا احلديث يعترب قاعدة عامة من أهم قواعد الرشيعة االسالمية ومبدء ًا عام ًا من أهم مبادئ الترشيع يف االسالم
( ((2يراجع :االشباه والنظار ص 139 – 118
( ((3يراجع :االشباه والنظائر ص 135
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 - 2-3أن ما هو منفعة حمضة ،ومصلحة خالصة ،وطيب فهو حالل.

 - 3-3أن ما اجتمع فيه األمران السابقان ينظر إىل الغالب واألكثر واألقوى ،فإن

كانت منفعته أكثر ،واملصلحة فيه أظهر ،والطيب فيه أوضح فهو حالل ،وأن ما كانت

مرضته أكثر ،ومفسدته أقوى ،وخبثه أوضح فهو حرام ،وقد أخذت هذه القاعدة من
الَ ْم ِر َوا َْل ْي ِ ِ
س ُق ْل فِ ِيه َم إِ ْث ٌم كَبِ ٌري َو َمنَافِ ُع لِلن ِ
َك َع ِن ْ
قوله تعاىلَ ( :ي ْس َألون َ
َّاس َوإِ ْث ُم ُه َم
ي اللَُّ َلكُم ْال ِ
ْب ِم ْن َن ْف ِع ِه َم َو َي ْس َألون ََك َما َذا ُين ِْف ُق َ
يات َل َع َّلك ُْم
ون ُق ِل ا ْل َع ْف َو ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
ُ
َأك َ ُ
َت َت َفك َُّر َ
ون)( ((3فقد أوضح اهلل تعاىل هنا منهج الترشيع بأنه تابع لألكثر واألقوى ،فعلينا
أن نتبعه يف االجتهاد بقدر االمكان.

 - 4-3ما استوى فيه األمران (املصلحة واملفسدة) فاألصل فيه االباحة ،ولكن قد حيرم

بسبب ظروف وأحوال حتيط به ،وما يرتتب عليه من آثار سيئة عىل ضوء فقه املآالت،
أو يتخذ وسيلة للمفاسد واملحرمات عىل ضوء فقه سد الذرائع.

 - 4إن مقاصد الرشيعة من حيث هي (فيام عدا املصالح املرسلة ،وفقه املآالت ،وسد
ال مستق ً
الذرائع) ليست دلي ً
ال وإنام هي نوع من ميزان ضبط االجتهاد ،ومعيار لصحته

ومطابقته ملبادئ الرشيعة العامة ،وبيان جلامل الرشيعة وحماسنها ،ولذلك ينبغي مراعاة
ما ييل:
 - 1-4أن مقاصد الرشيعة تعمل يف دائرة املصالح املرسلة وفقه املآالت وسد الذرائعـ
عند من يقول هباـ
 - 2-4أن معرفة مقاصد الرشيعة يف غاية من األمهية بالنسبة للمجتهد واملفتي والقايض،

واحلاكم وال سيام يف نطاق السياسية الرشعية ،ونطاق االقتصاد اللذين تركت فيهام
ساحات واسعة جد ًا لالجتهاد املنضبط بمقاصد الرشيعة وبقية رشوطه فيهام ،وكذلك
احلال يف القضايا الطبية املعارصة ،فمعرفة املقاصد هي امليزان ،واملعيار ،والضامن
للمنهج الوسطي البعيد عن التشدد والتفلت واالفراط والتفريط.

 - 3-4أن االجتهاد الصحيح املستقيم هو الذي تراعى فيه األدلة النصية الكلية واجلزئية
( ((3سورة البقرة  /اآلية 219
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مع مقاصد الرشيعة دون التضحية بأحدمها عىل حساب اآلخر ،وإنام بتوازن دقيق،

جيمع بينهام ،أو يرجح أحدمها عىل اآلخر عىل ضوء األدلة املعتربة ،ووضع املقاصد يف

مرتبتها مع األدلة الثابتة ،ثم فهم األدلة اجلزئية يف ضوء املقاصد املعتربة الكلية املحققة،
وليست املقاصد واملصالح املوهومة ،أو اخلاصة.
 - 5إن رعاية املجتهد أو املفتي للمصالح املرسلة ترتتب عليه مرونة كبرية يف الفقه،
وتيسري عىل الناس ،ورفع للحرج ،ورمحة هبم ،وحتقيق للخري الذي جعله اهلل تعاىل هدف ًا

النزال رشيعته ،ولكن برشط واحد وهو أن ال يتعارض ذلك مع نص رشعي ثابت
أو إمجاع ،أو مبدأ مستقر من مبادئ االسالم ،وهذا ما سار إليه اخللفاء الراشدون من
مر العصور،
تنظيم أمور الدولة واألمة ،وهذا ما تقتضيه مصالح األمة املتجددة عىل ّ
ففي عرصنا ظهرت ترشيعات لتحديد األجور للعامل ،والصناع ،واملساكن ،وتنظيم
الصناعة ،والزراعة ،والتجارة ،وفرض عقوبات عىل جرائم جديدة كتعاطي املخدرات،
واالجتار فيها ،وإنشاء عقود جديدة ،أو توثيقها ،وجعل مراتب القضاء ثالث درجات،
وجعل القضاة يف كل درجة ثالثة أشخاص ،وفصل السلطات الثالث ،وكل ما
يتعلق بالفرد واملجتمع والدولة ،والعالقات الداخلية واخلارجية وغري ذلك( ((3وكل
ذلك دليل عىل صالحية الرشيعة لكل زمان ومكان ،وذلك ألن النصوص متناهية،
واحلوادث واملستجدات ال تتناهى ،فتعالج من خالل االجتهاد القائم عىل القياس،
واملصالح املرسلة ونحومها.
رب العاملني
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

عيل حميي الدين القره داغي

الدوحة  01رجب 1443هـ  2فرباير 2022م
( ((3املصادر السابقة ،والشيخ حممد مصطفى شلبي ص 297
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هل للمركزية اعتبار لدى الشارع
فـي األحكــام املــالـيـة؟
أ .د .عبد القادر جدي

قسم الفقه وأصوله  -كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
جامعة قطر

مقدمــة:

بناء عىل خطاب االستكتاب الذي وجه إلينا لكتابة ورقة حول اإلشكال ّية التي مفادها:
(هل للمركزية اعتبار لدى الشارع يف األحكام املالية؟) ،واستجاب ًة هلذا ال َّط ِ
لب،
سنبحث يف معنى التمويل املركزي وخصائصه ومستنداته الرشعية ،وذلك بالرجوع إىل
النصوص والقواعد الرشعية املتعلقة باستكشاف مدى اعتبار املركزية املتمثلة يف نواب

ووكالء اإلمام من صناع السياسة النقدية وضبط طرائق الترصفات املالية ومدى أثرها

يف األحكام املالية.

ٍ
ِ
ٌ
ّ
فهو حديث
حديث ِم ْن َو ْج ٍه،
إن البحث يف املركزية والالمركزية،
وقديم م ْن َو ْجه آخرَ ،
ٌ
نسبي ًا إذا تعلق األمر بالتمويل والترصفات املالية ،ولوحظت جهة الوساطة فيه ،وقديم
نسبي ًا إذا تعلق األمر باجلهات اإلدارية التي هلا صفة إصدار األوامر لِتنظيم شؤون األمة

الرغم من هذا االختالف بينهام  -إذ األوىل من مفاهيم علم
وأجهزة الدولة ،وعىل ّ
االقتصاد ،والثانية من مفاهيم القانون اإلداري  ،-إال أن بينهام توافق ًا يف حلاظ جهة
ِ
لرشاد الترصفات املالية والعقدية ،وهي يف التمويل املركزي
الوساطة التي تعترب كمعيار

تتمثل يف البنوك وجهات صنع السياسة النقدية واملالية ،وهي يف املركزية اإلدارية
املؤسسات اإلدارية العامة وسائر اجلهات الضابطة للقرارات والترصفات العامة.

وي ْبدو ّ
أن حداثة البحث يف اعتبار املركزية واجلهات الوسيطة يف الفقه اإلسالمي
هو بسبب التطور املتسارع يف التقنيات املالية ،والثورة التقنية التي أنتجت تطبيقات
ومنتجات جديدة كالبلوكشني والعمالت املشفرة والعقود الذكية ،حيث أدت إىل تغري
النظرة إىل التمويل عموم ًا وإىل دور املؤسسات التقليدية من بنوك وبورصات ورشكات

وأنظمة قانونية وقضائية ،وهو األمر الذي يستدعي من الفقهاء واالقتصاديني َه َّب ًة

للبحث واالجتهاد والتخريج و مقايسة النظري بالنظري ومعرفة األشباه واألمثال
والتدقيق يف الفروق واجلوامع يف غري ترسع وال إبطاء ،ذلك أن الفقه اإلسالمي يعتقد

بفكرة اإلباحة والرباءة األصلية يف الترصفات والنظم اإلجرائية ،وال يضع عوائق أمام
ابتكار الوسائل واألساليب التي حتافظ عىل مقاصد الترشيع ،ألنَّه ينظر نظرة ُبنِ َي ْت عىل
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استقراء املصالح واملفاسد واملقايسة بينهام بعد املقاصة حتى تربو جهة عىل جهة فيحتكم
إىل الراجح من اجلهتني وهيجر املصلحة متى كانت مساوية أو أ َق ّل من املفسدة أو املرضة.
وهذا املوضوع املتعلق بأثر املركزية وجهات الوساطة يف الترصفات املالية ،قد اِت ََّس َع
البحث ِ
ُ
فيه من الناحية االقتصادية ،فرتى كثري ًا ممن استشكل أثر التمويل القائم عىل
التطبيقات التقنية يف عمل البنوك املركزية واملؤسسات التقليدية ،واستحث اجلهد

العقيل لتبرص املخاطر التي تتوقع عىل اقتصاد الدولة وتعامالت الناس وتوازن البالد
لكنَّه ما زال ِ
ِ
ضام ًرا من الناحية الرشعية فاجلهد البحثي تركز عىل
النقدي واملايل ،و ُ
بعض التطبيقات دون غريها وأقصد بذلك العمالت املشفرة بسبب تعامل األفراد هبا
بشكل متسع باطراد ،ورشوع بعض الدول يف االعرتاف ببعضها (البتكوين) وتيسري

بعض القنوات الترشيعية املسهلة هلا ،غري أن شيوع التمويل الالمركزي أنتج عددا

من اإلشكاالت الفقهية والواقعية ،منها اآلثار االقتصادية السلبية واملخاطر املتوقعة
اج ُع التعامالت املالية الفردية واجلامعية مع مؤسسات الدولة ،كالبنوك
والتي َي َت َقدّ ُمها ت ََر ُ

والبورصات وجهات توثيق العقود واملؤسسات القضائية ،وتأثري ذلك عىل السياسات

الرشعية املالية والنقدية والرضيبية التي متثل عامد الدولة احلديثة ،والشك يف االعتبار

الفقهي هلذه املفاسد بعد تقويمها وهلذه املضار بعد معرفة درجتها ،فإن مبنى الفقه يف
أحكامه عىل درء املفاسد الواقعة واملتوقعة ،وعىل دفع األرضار بقدر اإلمكان.

 لذا تسعى هذه الورقة ملعاجلة اإلشكالية اآلتية :هل للمركزية اعتبار رشعي وأثرتقييدي عىل األحكام املالية وترصفات األفراد التمويلية؟ .ويرتتب عىل هذا اإلشكال

أسئلة فرع ّية هي:

* ما هو التمويل املركزي والالمركزي وهل يرتتب عىل ال ّت ْف ِ
ريق بينهام اختالل

يف ميزان املصالح واملفاسد؟

ِّب عىل مركزية البنوك واملؤسسات املالية حق
* هل يوجد مستند رشعي ُي َرت ُ
إنشاء الترصف الرشعي يف أموال النّاس؟

* ما علة ذهاب الفقهاء إىل أن إصدار النقود من أعامل اإلمامة ،وهل اعتامد
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التكنولوجيا الرقمية مناف ألحكام الرشيعة وبأي معيار؟

* وهل ترصفات اإلمام يف األحكام املالية دينية ثابتة أم هي من قبيل السياسة
الرشعية؟

الدراسات السابقة:

نظرا حلداثة موضوع التقنيات املالية واملركزية ،فإن أغلب الدراسات املوجودة هي
ٌ
اقتصادي ،أو تقارير حول تقويم املخاطر املتوقعة عىل البنوك
ذات طابع
بحوث ُ
ّ
واملؤسسات النقدية بسبب التوجه إىل التمويل الالمركزي .ومن أبرز الدراسات
الرشعية التي خدمت املوضوع ورجعت إليها:
ِ
 العمالت االفرتاضية يف امليزان((( ،كتاب وقائع مؤمتر الشارقة لسنة  ،2019وقدختصصت الدراسات واألبحاث املقدمة يف هذا املؤمتر يف معاجلة رشعية تطبيق العمالت
املشفرة ،ومدى إمكانية التعدين بعيد ًا عن مركزية الدولة ،وجاءت نتائج األبحاث يف
الغالب متشاهبة من حيث ترجيح خماطر العمالت املشفرة عىل املركزية ،وأن أصول
الرشيعة تأبى الكثري من املخاطر واملضار التي ا ُّد ِعي وجودها بسبب هذه التقنية املالية،
ونأت هذه الدراسات يف الغالب عن بحث مدى اعتبار تدخل مركزية املؤسسات
النظامية يف األحكام املالية ،وإن أشارت إليها حني عرض اخلالف الفقهي يف التعدين.
 دراسة اللجمي((( :خلق النقود ،حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي ،وهي رسالةعلمية تقدم هبا للكلية الزيتونية ،دارس ًا مستندات إصدار النقود يف الفقه اإلسالمي،
وقد تبني له من خالل اطالعه عىل تاريخ النقود عند املسلمني ،والوقوف عىل املرحلة
النقدية التي عارصت فرتة النبوة وما بعدها أن خلق النقود قضية اصطالحية من
مرتتبات السياسة الرشعية التي يمكن الوقوف عىل عللها ومصاحلها ثبات ًا وتغريا ،ولقد
ألح الباحث يف االستدالل األصويل وحشد ما يدعم رأيه الذي هيمنا يف بحث قضية
التمويل الالمركزي.
((( العمالت االفرتاضية يف امليزان ،كتاب وقائع مؤمتر الشارقة سنة 2019
((( حممد اللجمي :خلق النقود ،حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي ،دراسة تأصيلية ،دار املالكية ،ط2021 ،1
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 دراسة احلسني املوس((( ،تقييد املباح ،وهي دراسة تساعد يف اجلانب التأصييل يفبحث مدى اعتبار املركزية ،وكشف مستندات ارتباط أحكام املال بغري ذات املترصف
بل باعتبارات مصلحية خارجية يتم تقريرها وترتيبها من قبل اإلمام ونوابه ،وقد أكثر
الباحث من إيراد التطبيقات الرشعية املختلفة يف أبواهبا وموضوعاهتا تنزي ً
ال عىل هذه
القاعدة.
 دراسة البنك املركزي األردين((( ،حول العمالت املشفرة ،ت َْر ِج ُع ّأمه ّية الدراسة
إىل اجلهة التي قدمتهاَ ،فهي مؤسسة متثل املركزية والتمويل املركزي ،وتعطي رؤية
صادقة حول رؤية البنك املركزي ملخاطر الالمركزية والتقنيات املالية ،ويستفاد من
هذه الدراسة يف هذا اجلانب ،ألن قياس رجحان املفاسد عىل املصالح أو تساوهيام وهو
مسلك استداليل عتيد يف تقويم األرضار حتم ً
ال ودفع ًا حيتاج إىل تصور علمي صحيح
لتقويم هذه املخاطر بمنهج علمي إحصائي دقيق.
 دراسة مؤسسة الكويت((( حول (فينتيك) ،وهي دراسة خصصت لالبتكارات املاليةالتقنية من وجهة اقتصادية ،وقفنا فيها عىل األسباب التي أدت إىل استخدام التكنولوجيا
املالية ،وقارنت بني اخلدمات املالية التقليدية املركزية واالبتكارات املعتمدة عىل التقنية
املعارصة ،ومدى التأثري املتزايد هلذه التقنيات يف مساحات التمويل يف العامل ومستقبل
هذا التمويل الالمركزي ،حتى أن الكثري من البنوك املركزية سارعت إىل تعديل بيئتها
الترشيعية حتى تتواءم مع التقنيات اجلديدة فدخلت يف رشاكات معها واجتهدت يف
صياغة هيكلة خدماهتا املالية ،واجلديد يف هذه الدراسة هو النظر إىل املركزية عىل أهنا
عامل تغري ال مصدر خطر أو رضر.

خطة البحث:

قسمت البحث إىل أربعة حماور رئيسية َتت ََض َّم ُن حماور فرعية عىل النحو اآليت:

 - 1تعريف المركزية

((( احلسني املوس ،تقييد املباح ،دراسة أصولية وتطبيقات فقهية ،مركز نامء للبحوث والدراسات ،بريوت2014 ،
((( البنك املركزي األردين ،العمالت املشفرة ،آذار ،2020
((( مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،فينتيك االبتكارات املالية التقنية.2019 ،
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 - 1-1البنك املركزي ودوره.

 - 2 - 1ارتباط املركزية بالسياسة النقدية
 - 3 - 1مقاصد السياسة النقدية املركزية

 - 2تعريف الالمركزية:

 - 1 - 2تعريف التقنيات املالية

 - 2 - 2أنواع وخصائص التقنيات املالية والتمويل الالمركزي
 - 3 - 2إجيابيات الالمركزية

 - 4 - 2مضار وخماطر الالمركزية

 - 3تأصيل اعتبار املركزية يف الفقه اإلسالمي:
 - 1 - 3مبدأ تدخل الدولة يف األحكام املالية
 - 2 - 3مبدا سلطة اإلمام يف تقييد املباح
 - 3 - 3أثر املركزية يف األحكام املالية

 - 4اإلصدار النقدي هل هو مركزي
 - 1 - 4تعريف النقود

 - 2 - 4وظائف النقود

 - 3 - 4دور السياسة الرشعية يف إصدار النقود
 - 1 - 3 - 4االصطالح ودوره يف تداول النقود

 - 2 - 3 - 4النقد عند املسلمني وعنارص االصطالح فيه
 - 3 - 3 - 4إصدار النقود من ترصفات اإلمام

 - 4 - 3 - 4حكم تداول النقود التي مل يصدرها احلاكم.

الخاتمة

- 1تعريف المركزية:

املركزية :هي ظاهرة إدارية واقتصادية ،يف عامل اإلدارة تعرف بأهنا (عملية مجع الوظيفة

اإلدارية وحرصها بيد شخص معنوي عام واحد هو الدولة ممثلة يف مؤسساهتا املركزية،
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حيث تتوىل وهتيمن عىل مجيع النشاطات اإلدارية ،حتى وإن تعددت اهليئات واألفراد
القائمني بتلك الوظيفة)((( ،وهذا يعني احتكار سلطة إعطاء األوامر من الرئيس
ملرؤوسيه من خالل اهلرمية اإلدارية ،وتبدو إجيابيات هذا النظام يف:
 تقوية سلطة الدولة ومقدرهتا عىل النظر السيايس يف كل شؤون إقليمها ،وعىلإشاف احلاكم عىل
الضبط اإلداري لكل متطلبات أفراد شعبها ،وهي يف املعنى ْ
األمور العامة كام أشار إىل ذلك املاوردي عند حديثه عن واجبات اإلمامة(((.
 املركزية تؤدي إىل توحيد النظم واإلجراءات املتبعة يف كافة أنحاء الدولة كوهناتتأتى من مصدر واحد مما يمكن العاملني واملنتسبني للدولة من اإلملام بكافة
(((
األوامر والتعليامت الالزمة لتنفيذ الوظيفة اإلدارية
 حتقيق العدل واملساواة يف املجتمع إلرشاف احلكومة املركزية عىل املرافق العامةونظرهتا الشمولية البعيدة املبنية عىل اخلطط االسرتاتيجية ،واإلدارة املوضوعية(((.
وتدار ترصفات األفراد املالية التجارية واالستثامرية بواسطة أنظمة مركزية تديرها
اهليئات اإلدارية مثل البنوك والبورصات واألجهزة اإلدارية التابعة للوزارات ومصالح
الرضائب ومكاتب التوثيق ،وحتتاج إىل إشهار املعامالت واملرور لكسب املشاريع
بمراحل كثرية حتددها قوانني الصفقات العمومية وتوثيق الرشكات وتسجيل العقود،
فاملتعامل ال يمكنه جتاوز هذه املراحل الوسيطة وما تستهلكه من وقت وجهد ومال،
كام أن للقضاء رقاب ًة وحك ًام دور ًا يف األمن املايل ومحاية احلقوق من التعدي واإلرضار
وسائر املسؤوليات املدنية واجلنائية والرقابة عىل ترصفات الناس وترتيب اجلزاءات
عىل األفعال غري املرشوعة واجلنايات التي تطال الكليات الرضورية واملصالح العامة.
فالتمويل يكون مركزي ًا إذا قام عىل وجود سلطة تقوم عىل إدارة وتنظيم ترصفات
األفراد املالية واإلرشاف عىل االقتصاد والسياسة النقدية ،والرقابة وفك النزاع بآليات
التقايض والتحكيم يف ما يعرض لترصفات األفراد املالية.
((( ابرادشة فريد ،،الوظيفة االقتصادية اجلديدة للجامعات املحلية يف اجلزائر يف ضوء الترشيعات املحلية املعارصة ،جدلية االنتقال من الالمركزية
اإلدارية اىل الالمركزية االقتصادية ،جملة البشائر االقتصادية ،م ،6ع ،2جامعة املسيلة ،اجلزائر ،2020 ،ص344
((( املاوردي ،األحكام السلطانية ،ط ،1دار ابن قتيبة ،الكويت ،1989 ،ص ،22وقد قال( :أن يبارش بنفسه مشارفة األمور وتصفح األحوال ،لينهض
بسياسة األمة وحراسة امللة).
(((
((( بلامحي زين الدين ،املدخل للقانون اإلداري ونظرية التنظيم اإلداري ،جامعة تلمسان ،2016 ،ص .81-80
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وللمركزية جهات وسيطة يف كل دولة ترشف عىل أهم عمليات الضبط واإلرشاف
وصنع السياسات النقدية ،وهلا مقاصد وغايات تلتزم بمراعاهتا وحتقيقها خارج ًا،
ولعل ارتباط املركزية بالبنك املركزي وبآلياته السياسية النقدية هو أهم ما يميزها وجييل
خصائصها.

 :1-1البنك المركزي ودوره :البنك املركزي هو أهم الركائز املالية يف كل دولة ،ولذا
جتده مؤسس ًا منظ ًام بقوانني خاصة( ((1ومتنح له صالحيات واسعة يف إدارة الشأن املايل،
وختتص البنوك املركزية يف الدولة بإصدار النقد ورسم السياسة النقدية املركزية(،((1
واحتكار اإلصدار (يمكنه من السيطرة عىل حجم االئتامن)( ،((1وتقديم ضامنات
تؤدي إىل زيادة ثقة اجلمهور يف أوراق النقد املصدرة ،وأن ذلك راجع إىل توحيد جهة
اإلصدار( ،((1كام يقوم البنك بتقديم املشورة للحكومة يف خمتلف املسائل املالية والنقدية
باعتباره األداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية ،فقد يقوم البنك املركزي بوظيفة وكيل
الدولة ومستشارها املايل حتى يتم له ضبط األمور وصنع التوازن املايل( ،((1وال يكتفي
بذلك بل يرشف فني ًا عىل البنوك التجارية ويقوم بمساعدهتا والقيام بعمليات خصم
األوراق وإجراء التسويات الكتابية عن طريق املقاصة املركزية ،ووظيفة بنك احلكومة،
وكونه آخر ملجأ لإلقراض بمد يد العون للسوق االئتامين يف حالة الضيق واألزمات(.((1
فالبنك املركزي يمتلك وحده سلطة إصدار النقد القانوين ويعمل عىل املحافظة عىل
استقرار قيمة العملة ،ويعمل وكي ً
ال مالي ًا للدولة يوجه اجلهاز املرصيف بام خيدم املصلحة
االقتصادية للدولة( ،((1وحيقق استقرار النظام النقدي.

( ((1أنظر القانون رقم  10 90املؤرخ يف  14افريل  1990يتعلق بالنقد والقرض ،اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  16الصادر يف 18
افريل  ........1990وفيه ينص عىل ( تتمثل مهمة البنك املركزي يف جمال النقد والقرض والرصف عىل توفري أفضل الرشوط لنمو منتظم لالقتصاد
الوطني واحلفاظ عليه بإنامء مجيع الطاقات اإلنتاجية الوطنية مع السهر عىل االستقرار الداخيل واخلارجي للنقد وهلذا الغرض يكلف بتنظيم احلركة
النقدية ويوجه ويراقب بجميع الوسائل املالئمة توزيع القرض ويسهر عىل حسن غدارة التعهدات املالية اجتاه اخلارج واستقرار سوق الرصف)
( ((1حممد شايب ،تأثري النقود اإللكرتونية عىل دور البنك املركزي يف إدارة السياسة النقدية /http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/06 ،ص3
( ((1عجالن صباح ،دور البنوك املركزية يف حتقيق االستقرار االقتصادي يف ظل املتغريات االقتصادية الراهنة ،دكتوراه غري منشورة ،جامعة بسكرة،
اجلزائر ،2019 ،ص37
( ((1سعيد عمران ،دور البنك املركزي يف حتقيق االستقرار النقدي دؤاسة حالة البنك املركزي اجلزائري ،ماجستري غري منشورة ،معهد العلوم
االقتصادية ،جامعة أم البواقي ،اجلزائر ،2009 ،ص .32
( ((1نفسه ،ص 25
( ((1حممد زكي شافعي ،مقدمة يف النقود والبنوك ،بريوت :دار النهضة العربية للطباعة والنرش ،1996 ،ص.294-292
( ((1نفسه.
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 - 2 - 1ارتباط المركزية بالسياسة النقدية:

السياسة النقدية من أكرب مظاهر املركزية التقليدية وتدخل الوسائط يف األحكام
املالية ،وهي شكل من أشكال تدخل الدولة بوساطة البنك املركزي حتى أهنا عرفت
بأهنا( :التدخل املبارش املعتمد من طرف السلطة النقدية هبدف التأثري عىل الفعاليات
االقتصادية عن طريق تغيري عرض النقود وتوجيه االئتامن واستخدام وسائل الرقابة
عىل النشاط االئتامين للبنوك التجارية( ،)((1وهتدف الدولة من خالل السياسة النقدية
إىل تعزيز سياستها الرشعية املالية يف حتقيق االستقرار االقتصادي للمجتمع (والتحكم
يف التقلبات باملحافظة عىل ثبات األسعار واستقرار قيمة النقود يف األسواق الداخلية
لالقتصاد للتخفيف من البطالة والفقر والتشغيل الكامل لأليدي العاملة والتوازن يف
ميزان املدفوعات(.)((1
وحتى تكتسب السياسة النقدية الفعالية الالزمة واجلودة الكاملة ،فإن السلطات
النقدية حتتاج إىل معلومات دقيقة عن القطاع احلكومي وعن مصادر الثروة يف البالد،
وعن القطاع املايل العام واخلاص وعن طبيعة االتفاقيات االقتصادية اخلارجية للدولة،
وعن مستوى اإلنتاج والدخل وترتيب البلد يف املؤرشات االقتصادية العامة(.((1
وللسياسة النقدية أدوات تدخلية مبارشة معروفة يف علم االقتصاد تستخدم لتحقيق
أهدافها التي تروم درء مفاسد التضخم ومضار الكساد وعدم التوازن املايل يف
االقتصاد(.((2
 - 3 - 1مقاصد السياسة النقدية المركزية :ومجلة مقاصد السياسة النقدية هي:

 حتقيق وظيفة النقود :والنقود يف إصدارها هلا مجلة وظائف ،فهي تؤثر عىل املستوىالعام لألسعار لذا حترص البنوك املركزية عىل التحكم يف إصدارها وموازنتها باحلاجات
الفعلية والتدخل كلام اقتضت املصلحة العامة التقليل منها أو مزيد اإلصدار ،إذ يف
حالة زيادة كمية النقود املتداولة يف االقتصاد مع بقاء كمية السلع واخلدمات املعروضة

( ((1أمحد فريد مصطفى ،السياسات النقدية والبعد الدويل لليورو ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ،بدون طبعة ،ص.39
( ((1حممود أرشيد ،املدخل إىل االقتصاد اإلسالمي ،دار النفائس ،األردن ،ط ،2012 ،2ص 161
( ((1أنظر :صالح مفتاح ،النقود والسياسة النقدية :خالة اجلزائر  ،2000-1990أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،2003 ،ص.106
( ((2نارص شاريف ،التحديات وصعوبات تصميم األدوات السياسية النقدية يف االقتصاد اإلسالمي ،امللتقى الدويل الثاين ،األزمة املالية الراهنة والبدائل
املالية ،جامعة البليدة ،2009 ،ص .14كريمة شلغوم ،دور البنوك املركزية يف التأثري عىل السياسة النقدية،جامعة أم البواقي ،اجلزائر ،2012 ،ص81
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للبيع ثابتة ،فإن قيمة وحدة النقود ستنخفض من خالل ارتفاع األسعار بشكل عام
وبالعكس .وهلذا فإن النقود تؤثر يف معدل النمو االقتصادي ويف ظل ( اقتصاد إسالمي
فإن البنوك املركزية تعمل عىل حتقيق استقرار قيمة النقد عن طريق تغري عرض النقد
جنب ًا إىل جنب وبنفس الدرجة التي تتوفر معها السلع واخلدمات يف ميدان االقتصاد(.((2
وبناء عىل ما قررنا يشكل تثبيت القيمة الفعلية للنقود وظيفة مهمة من وظائف املرصف
املركزي غايتها حتقيق سالمة االقتصاد اإلسالمي ونموه الثابت واملستديم وتأمني
العدالة االقتصادية واالجتامعية ،وهلذا الغرض يقيم رقابة حمكمة عىل عرض النقود
للتأكد من أن نموها ال يتعدى نمو اإلنتاج احلقيقي وال يعني هذا أن عرض النقود هو
املتغري الوحيد الذي يؤثر يف األسعار بل غاية ما يعنيه أن عرض النقود له أمهيته وأن
عدم تنظيمه تنظي ًام سلي ًام يعني أن إحدى األدوات املهمة لتحقيق األهداف االقتصادية
يف اإلسالم قد سلبت فعاليتها(.((2

 تحقيق وظيفة اإلشراف والرقابة :وتتكون من جمموعة آليات وأساليب كمية وكيفية،تبدأ من تنظيم اجلهاز املرصيف وعىل رأسه البنك املركزي وهو املسؤول عن السياسة
النقدية يف الدولة ،وتؤول إليه عملية إصدار العملة وحتديد قيمتها واحلفاظ عىل ثباهتا
واستقرارها والسعي عىل اتفاقها مع احلاجات الفعلية للمجتمع .وأساليب هتدف إىل
التأثري يف تدفق العروض يف قطاعات معينة كتشجيع االئتامن اإلنتاجي ،والتضييق عىل
االئتامن االستهالكي وحتديد نسب األرباح والتخيل عن نظام الفائدة الربوي .وأساليب
رقابية عىل البنوك واملؤسسات املالية وتوقيع جزاءات عىل خمالفة السياسة النقدية(.((2
 تحقيق االستقرار النقدي :من أهداف السياسة النقدية واالقتصادية عموم ًا استقرارالنقد سعر ًا ورصف ًا وهذا بدوره يؤدي إىل حتقيق معدالت مثىل للنمو االقتصادي ويقلل

من حدة التفاوت فتزول مظاهر الظلم والتظامل املرتبة ببخس قيمة النقود ( فاالضطراب
يف قيمة النقود يعطلها عن تأدية وظيفتها احلسابية القياسية بشكل عادل ،وجيعلها معيار ًا

( ((2إبراهيم عبادة ،السياسة النقدية ضوابطها ،امللتقى الدويل :االقتصاد اإلسالمي ،الواقع ورهانات املستقبل ،جامعة غرداية،2011 ،املوقع،
 12/12/2021، http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03/ص6
( ((2حممد عمر شابرا ،نحو نظام نقدي عادل ،دار البشري للتوزيع ،ط ،1990ص .199
( ((2نفسه
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غري صحيح للمدفوعات املؤجلة واملعجلة ،وتصبح مستودع ًا للقيمة غري موثوق به،
ويزداد تظامل الناس خاصة يف حاالت التضخم الذي تتآكل يف مناخه القوة الرشائية
لألصول النقدية ويضعف من فعالية النظام النقدي ...ويفسد القيم ،ويعزز املضاربات
عىل األسعار عىل حساب النشاط اإلنتاجي ويزيد من حدة الفروق يف الدخل)(.((2
 -تحقيق النمو االقتصادي :يعد االستثامر أحد املحددات السياسية للنمو االقتصادي،

وتستطيع الدولة من خالل السياسة النقدية التحكم يف املعروض النقدي الرضوري
لعملية االستثامر ،لذا تعد سياسة احلفاظ عىل سعر الرصف رضورة ،إذ التضخم يقلل
من حجم املوارد املتاحة بل قد جيعله يتدفق إىل اخلارج ،أو إىل أولويات استثامرية ليست
من احلاجات العامة ،لذا تسعى السياسة النقدية لتحقيق االستقرار النقدي بتوفري(توازن
نسبي بني التدفقات السلعية والتدفقات النقدية()((2
 - 2تعريف الالمركزية والتقنيات المالية :التمويل الالمركزي اصطالح نشأ حديث ًا

بسبب الثورة التقنية التي طالت عامل االقتصاد والتمويل ،فظهرت عىل إثرها أنامط كثرية
من التقنيات املالية هزت الساحة االقتصادية وشغلت الناس ،وأشكلت أحكامها،
فجمعت رجال االقتصاد والفقه يف كثري من امللتقيات واملؤمترات:
 - 1 - 2تعريف الالمركزية :هي (نظام تصبح من خالله املنتجات املالية متاحة يف

شبكة عامة المركزية مفتوحة ألي شخص الستخدامها ،عرب تقنية البلوكشني بدالً

من املرور عرب وسطاء مثل البنوك أو رشكات الوساطة ،وال حيتاج التمويل الالمركزي
الستخدامه وثائق رسمية أو إثبات العنوان ،فهو نظام يتيح جلميع املتعاملني من مشرتين
وبائعني ومقرتضني ومقرضني ،التفاعل مبارشة من خالل نظام بلوك شني بدالً من
رشكة أو مؤسسة تسهل املعامالت)( ،((2فالتمويل الالمركزي ال يناقض التمويل
املركزي متام ًا ،إذ مها يتشاهبان يف وظائف اإلقراض واالقرتاض ،وكسب الفائدة
وتداول األصول واالستثامر واملضاربات ،وإن اختلفت عنها يف أن مجيع اخلدمات
( ((2نفسه ،ص.52
( ((2سعيد عمران ،دور البنك املركزي يف حتقيق االستقرار النقدي دؤاسة حالة البنك املركزي اجلزائري،ص.107

(26) https://www.emaratalyoum.com/business/arab-and-inter/2021-06-11-1.1500542
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يمكن تداوهلا بالعمالت املشفرة ،الذي يؤدي إىل افتقاد وساطة النظام الذي يتم من
خالله معاجلة املعلومات.
وتعد التكنولوجيا املالية هي عامد الالمركزية ،وهي أحد مفرزات الثورة الصناعية
الرابعة التي ظهرت نتيجة التطور التقني اهلائل يف علم احلاسب اآليل ،حتى أضحى
العرص احلديث هو عرص االقتصاد الرقمي ،فبدأت الرشكات الناشئة تسخر التكنولوجيا
املتطورة خلدمة القطاع املايل اخلاص والعام ،وتطورت هذه الرشكات حتى أصبحت
تشمل تشكيلة واسعة من اخلدمات املالية كاإلقراض واالستثامر والدفع وإدارة اخلطر
وحتليل البيانات والتأمني وإدارة الثروة وغريها من اخلدمات وأضحت احلقيقة القائمة

أن التكنولوجيا املالية هي أحد أهم أركان القطاع املايل يف الوقت احلارض

(((2

 - 2 - 2أنواع وخصائص التقنيات المالية ،والتمويل الالمركزي :للتقنيات املالية
عدة تطبيقات أمهها:

 سلسلة الكتل :وهي أهم التقنيات املالية ،وهي ( نوع خاص من السجالت املوزعةيرتكز عىل أساس تقني خمصص تنيشء سج ً
ال غري قابل للتغيري ،وحتتفظ به شبكة
المركزية كام تعتمد كل السجالت باإلمجاع حيث تسمح للمستخدمني باالطالع
ومشاركة املعطيات مع أطراف أخرى فض ً
ال عن تتبع املعامالت وإنجازها برسعة
وكفاءة وما يرتتب عن ذلك من تقليل درجة عدم اليقني واملخاطرة يف العمالت...
فهي تقنية متكن من التخلص من دور الوساطة التي كانت متارسها املؤسسات املالية
واملرصفية فهي تعتمد عىل مبدأ النظري للنظري وال تعود إىل مؤسسة وسيطة)(..((2

هذه التقنية العالية الدقة أسهمت يف قفزة نوعية رقمية جعلت الكثري من املتعاملني
االقتصاديني يتخوفون منها( ،((2وهي خاصية مريبة للبنوك املركزية ومؤسسات النقد
إذ قد يرتتب عليها إلغاء دور البنوك متام ًا وجعلها خارج نطاق املعامالت التجارية
( ((2قندوز عبد الكريم أمحد ،التقنيات املالية وتطبيقاهتا يف الصناعة املالية اإلسالمية ،صندوق النقد العريب ،2019 ،ص .17-16وانظر:
عىل الرسطاوي ،التقنية املالية ومستقبل الصناعات املالية ،ورقة بحث مقدمه ملؤمتر أيويف للهيئات الرشعية الثامن عرش املنعقد يف مملكة البحرين
 ،25-10/2020ص.4وانظر:
( - ((2التقنيات املالية 50-49
( ((2زبري عياش ،دراسة حتليلية لواقع التكنولوجيا املالية يف البنوك اإلسالمية ،جملة اقتصاد املال واألعامل ،م ،5ع ،2020 ،1جامعة الوادي ،اجلزائر،
ص.313
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وحتويل األموال.
 العقود الذكية :هي تطبيق لتقنية البلوكشني وهي عقد مربمج الكرتوني ًا المركزييتم تنفيذ بنوده بشكل تلقائي ال حيتاج إىل األوراق واألرشفة واملتابعة املركزية ،وميزته
تقليل األخطاء وحفظ التكاليف فض ً
ال عن إمكانية تبادل أي يشء كاألموال واألسهم
واملمتلكات بأمان وشفافية( ،((3فعند القيام ببيع عقار ً
مثال يتم يف العقد الذكي االستغناء
عن مرحلة مجع الوثائق الثبوتية وتسجيل املعلومات يف أوراق توثيقية أو سجالت
للشهر ويتم اختزال العملية التعاقدية بشكل غري مكلف من الناحيتني املالية والزمنية
بأن (يتم ختزين األموال وحقوق امللكية ضمنه نظام موزع يستطيع اجلميع االطالع
عليه ،وكام أن مجيع املستخدمني يف الشبكة سيشهد العملية التي تم تسجيلها يف دفرت
احلسابات املركزي فقد أصبح اجلميع شهود ًا عىل عمليات حتويل األموال أو حتويل
حقوق امللكية ،ما يعني أن احتاملية التعرض الحتيال منعدمة ،فض ً
ال عن انتفاء احلاجة
لتوكيل وسيط ثالث كوكالة العقارات مثال)(.((3
 العمالت املشفرة :وهي أظهر يشء يف التمويل الالمركزي إذ هي ( عملة رقمية غريمركزية وتستخدم التشفري إلنشاء وحدات من العملة والتحقق من صحة املعامالت
بعيد ًا عن احلكومات والبنوك املركزية)( ،((3فهي ال تصدر عن بنك مركزي وال ختضع
لسلطة رقابية أو إرشاف جهة تنظيمية وإنام يصدرها ويراقبها من قام بتعدينها ،وال
تشكل إلتزام ًا عىل أية جهة حكومية أو غري حكومية.
 وعليه يتلخص لنا أن التقنية املالية أو التمويل الالمركزي يمتاز بجملة من اخلصائصمنها:
 الرسعة وختفيض وقت معاجلة املعلومات من حتويل ومعاجلة وحساب. تقريب املسافة باالقتصاد يف الوقت املستغرق يف االتصال عن بعد والنقل الفوري(((3
ألحجام كبرية بني دول العامل
( ((3التقنيات املالية ،ص.52
( ((3نفسه ص53
( ((3نفسه 55
( ((3فاطمة سبع ،واقع عمل التكنولوجيا املالية يف املنظومة املرصفية اإلسالمية ،جملة العلوم اإلسالمية واحلضارة ،مركز احلضارة اإلسالمية ،جامعة
األغواط ،اجلزائر ،م ،6ع ،2ص.5
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 انخفاض الرسوم عىل املبادالت وعمليات اإلقراض واالحتفاظ باألموال يف املحافظااللكرتونية املشفرة ،مما يعطي للناس مكنة هلجر البنوك
 متتاز التقنيات املالية بعدم اخلضوع للجهات احلكومية من بنوك وهيئات مالية فهيال حتتاج إىل املركزية ألهنا شفرات رياضية حمزنة يف حمافظ إلكرتونية عىل الشبكة تتيح
ألصحاب امللكية التبادل الند للند دون املرور عىل القوانني املركزية واإلجراءات
البنكية(.((3
كام تعتمد منصات األصول املشفرة عادة عىل البنى التحتية املعقدة التي تستخدم غالب ًا
عدة بلدان لتحويل األموال أو تنفيذ املدفوعات ،مما يعني إنعدام مسؤولية االمتثال
والرقابة ملخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب قد تكون كام أن مثار النزاعات
احلقوقية ،قد تكون يف واليات قضائية خمتلفة مما يزيد من صعوبة الوصول إليها بالنسبة
(((3
للهيئات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون
وبعد معرفة اخلصائص يمكن حتديد اإلجيابيات وخماطر التقنيات املالية:

 - 3 - 2إيجابيات التقنيات المالية والتمويل الالمركزي:

يمكن مجع العديد من اإلجيابيات واملصالح املرتتبة عىل هذه التقنيات:
 - 1قلة اإلجراءات التي تتطلبها وساطة اجلهات املركزية :فمث ً
ال من أجل احلصول
عىل اعتامد رشكة بسيطة تطلب منا الترشيعات عدة إجراءات ووثائق إلنشاء الرشكات
عموما ،فض ً
ال عام تتطلبه كل رشكة منصوص عىل اسمها من زيادات يف اإلجراءات
والتوثيق لتكتسب (الرشكة صفة قانونية أمام الغري ،حيث جيب أن تتوفر الرشكة التجارية
سواء كانت ذات طابع مايل أو طابع شخيص عىل جمموعة من األركان املوضوعية ...أما
األركان الشكلية فهي التي تتعلق بشكل عقد الرشكة والذي جيب أن يكون مكتوب ًا وإال
عد باطال ،كام جيب أن خيضع إلجراءات الشهر والقيد يف السجل التجاري ،ويشتمل
عىل عدة بيانات ،وهي :عنوان الرشكة ،رأسامهلا ،غرضها ،مدهتا ،موطنها( ،)((3وهذه
( ((3زبري عياش ،دراسة حتليلية لواقع التكنولوجيا املالية يف البنوك اإلسالمية العربية-تطبيقات البلوكتشني نموذجا ،جملة اقتصاد املال واألعامل ،م،5
ع ،2020 ،1جامعة الوادي ،اجلزائر ،ص.18
( ((3العمالت املشفرة ،البنك املركزي األردين ،دائرة االرشاف والرقابة عىل نظام املدفوعات الوطني ،2020 ،ص .42
( ((3أمرية جديد ،إجراءات إنشاء الرشكات التجارية وفق الترشيع اجلزائري ،ماسرت غري منشورة ،جامعة أم البواقي ،اجلزائر ،2014 ،ص 36-34
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اإلجراءات والوثائق يتم جتاوز الكثري منها عند تطبيق تقنية البلوكشني.
 - 2مهمة البنوك املركزية واملؤسسات النقدية هي تقليل املخاطر يف تبادل القيم وإدارة
التعامل بني الناس ،وتقليل النزاعات ،وتوثيق املعامالت والعقود ،والتقنيات املالية
تزعم أهنا إنام وجدت لتقليل عدم األمان من خالل التكنولوجيا (إذ تعتمد هذه التقنية
عىل نظام النظري إىل نظري المركزي ،أي ال يتم استضافة البيانات بواسطة خادم واحد
ولكن يتم توزيعها بني املستخدمني دون وسيط ،)((3(.وهذا يؤدي إىل توفري الكثري من
األمان للمتعاملني بضامنة اخلوارزميات الرياضية والتي تعد أقوى من أنظمة الوقاية يف
األنظمة التقليدية.
 - 3وتتيح التقنيات املالية الشمول املايل بمعنى إتاحة اخلدمات املالية ألفراد قد ال تصل
إليهم اخلدمات ومؤسساهتا النقدية بسبب عدم حيازهتم للمؤهالت االستثامرية أو
(((3
التأمينات االجتامعية
 - 4انخفاض الرسوم عىل املبادالت وعمليات اإلقراض واالحتفاظ باألموال يف
املحافظ االلكرتونية املشفرة ،مما يعطي للناس مكنة هلجر البنوك.

ثانيا :مضار ومخاطر التمويل الالمركزي:

 - 1يلخص أحد الباحثني أثر التقنيات املالية عىل استقرار النظام املايل لدولة ما بقوله
(االبتكار املايل عموما والتقنيات املالية عىل وجه اخلصوص تعني االضطراب ونعني
بذلك أهنا تؤدي اىل تغيريات جوهرية أحيانا يف طريقة تقديم اخلدمات املالية وتغيريات
يف طريقة عمل املؤسسات املالية ،وقد تؤدي إىل اختفاء أشكال من املؤسسات أو حتجيم
دور أخرى يف حني أن غاية اجلهات الرقابية واالرشافية عىل القطاع املايل هو حتقيق
(((3
االستقرار املايل )
 - 2تثري التقنيات املالية والتعامل بالعمالت املشفرة العديد من املشكالت القانونية،
لعل أبرزها (عدم وجود سلطة مالية أو قيادة مركزية تنظم هذا العمل ،وتضبط إصدار
العمالت ،وتتحكم يف عرضها ،وتراقب أسعارها ،وتدعمها وحتميها ،ومتكنها من
( ((3زبري عياش ،دراسة حتليلية لواقع التكنولوجيا املالية ،ص.337
( ((3العمالت املشفرة ،البنك املركزي األردين.47 ،
( ((3نفسه 45
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القيام بالتغيريات املطلوبة؛ ملواجهة التطورات التقنية وحتديات السوق ،واختاذ القرارات
احلاسمة والرسيعة ملواجهة األزمات ،وعدم وجود جهة حيتكم إليها لفض النزاع يف
ً
مستقبل ،وعدم االعرتاف هبا
حال اختالل موازين العدل بني العمالت حتت أي ظرف
كنقود قانونية( ،)((4وخلو هذا النوع من التمويل لألنظمة القانونية املرشفة والتي جتعله
منتظام يف السياسة النقدية واملالية للدولة( ،((4بل قد يصل اإلخالل إىل القانون الدويل
إذا ما أرادت جهة دولية اسرتداد حقوق مواطنيها أو رشكاهتا فإهنا ستصطدم بواقع
سيادة الدولة عىل إقليمها ،وغياب الترشيعات الالزمة مما يضعف قدرهتا عىل حتقيق
مصالح املجتمع(.((4
 - 3غياب الرقابة واالرشاف القضائي يف التعامالت الداخلية والدولية ،فإن كثريا من
االحكام املالية هي وليدة منظمة التجارة الدولية مثال أو اتفاقيات مجركية أو جتارية بني
دولتني أو أكثر حتدد رشوطا واستحقاقات ويرتتب عىل خمالفتها متابعة قضائية وطنية
(((4
او دولية
 - 4وترى بعض التقارير أن التقنيات املالية ستحدث طفرة يف الكفاءة املالية ويف
تقديم اخلدمات وأهنا ستفرض تغيري ًا يف أنامط عمل املؤسسات املالية ونظمه التشغيلية
وقواعد املنافسة واالبتكار وتطوير اخلدمات للعمالء وقواعد التعرف عليهم كمدخرين
ومقرتضني .وستؤثر عىل االقتصاد الدويل إذا ما تبنت اقتصاديات كربى مثل الصني
رقمنة عملتها ،وأنه سيرتتب عىل هذا خلخلة يف العمالت الوطنية ،وزيادة الفجوة بني
(((4
االقتصاد املايل واالقتصاد الواقعي ،وهروب رؤوس األموال اىل العمالت املشفرة
 - 5وبالنسبة ملدى تأثري الالمركزية عىل االستقرار املايل والسياسة النقدية فريى أحد
الباحثني عىل أن احلكومات مل تتفق حول مدى التاثري (فدول عدة ترى أن هلا تأثريا
خطرا حاليا أو مستقبال كسويرسا وبريطانيا وروسيا وتركيا والدنامرك ،وهو ما يره
بنك التسويات الدولية ،بينام ترى دول أخرى أهنا ال تشكل هتديدا لالستقرار املايل
( ((4بندر بن عبد العزيز اليحيى ،العمالت االفرتاضية حقيقتها وأحكامها الفقهية ،مؤمتر العمالت االفرتاضية يف امليزان ،جامعة الشارقة،2019 ،
ص .244
( ((4زبري عياش ،دور البنك املركزي يف حتقيق االستقرار النقدي ،ص.337
( ((4بندر بن عبد العزيز اليحيى ،العمالت االفرتاضية حقيقتها وأحكامها الفقهية ،،ص .244
( ((4احلسني شكراين ،تناقضات القانون الدويل،مدخل حتليل ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،2019 ،ص.280
( ((4البنك األردين ،العمالت املشفرة ،2020 ،ص.41-40
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كسنغافورة وأملانيا والربازيل وهولندا والسويد ،وكذلك يراها البنك املركزي األوريب،
يف حني ترى احلكومة األمريكية أن ذلك من غري الواضح بعد ،ويف جهة مقابلة ترى
دول أهنا قد تكون إجيابية إذا صممت بشكل جيد ،كام هو لدى تركيا ونيوزلندا)(.((4
 وعليه ال يمكن القول أن التقنيات املالية رافعة للمركزية هنائيا ،فقد يكون أثرهادافعا لتغري هيكلة إجراءات املركزية وباعثا عىل تكيفها وتطورها ،فقد كان من حتديات
التقنيات املالية وحرية التعدين أن نشأت حركة استجابة واسعة ملعاجلة مفاسد المركزية
التقنيات املالية متثلت يف:
 قيام دراسات من جهات عدة لتقويم فوائد وخماطر إصدار عمالت مشفرة وطنيةوظهور مبادرات عملية يف ذلك
 الدعوة إىل تقنني التعامل مع العمالت املشفرة وتقنيات البلوكشني ومراقبة العملياتاملالية املشبوهة
 جتديد األطر القانونية للبنوك املركزية وجعل العملة الرقمية والتقنيات املالية خادمةللسياسة االقتصادية واملالية للدولة وغري متعارضة مع أهداف السياسة العامة مثل
(((4
الشمول املايل واألمن السيرباين ومحاية املستهلك

 - 3تأصيل اعتبار المركزية في الفقه اإلسالمي

بعد بيان أن املركزية تعني إرشاف اجلهات الوسيطة يف الدولة كالبنك املركزي
والبورصات واملؤسسات اإلدارية والقضائية عىل إدارة الشأن املايل واالقتصادي
لألمة ،آن لنا أن نقف عىل تأصيل هذا املبدأ يف الفقه اإلسالمي وأن نبني مدى اعتباره يف
األحكام املالية ،ويف هذا املبحث ندرس أصالة هذا املبدأ يف قاعدتني مها تدخل الدولة
يف األحكام املالية ،وقاعدة تقييد احلاكم للمباح ،ثم نقف عىل بعض التطبيقات الفقهية
املالية عىل مبدأ املركزية.
 - 1 - 3مبدأ تدخل الدولة في األحكام المالية :إن الكثري من الترشيعات املالية
اإلسالمية النصية واالجتهادية كالرضائب والتمويل للمرشوعات وتوثيق العقود

( ((4إبراهيم بن أمحد بن حممد حييى ،النقد االفرتايض بتكوين أنموذجا ،مركز التميز البحثي يف القضايا املعارصة ،الرياض،2019 ،ص9
( ((4العمالت املشفرة ،البنك األردين ،ص.17
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والرقابة عليها حتتاج إىل دولة وسلطات مركزية مرشفة ومنفذة هلذه الترشيعات،
لنقص خربة األفراد يف ذلك ،أو عدم املكنة و الكفاءة يف األداء ،ومبدأ تدخل الدولة
يف األحكام املالية متفرع عن قاعدة (سلطة ويل األمر عىل الرعية وترصفاته فيها منوطة
باملصلحة واألصلح( ،)((4وهبذا االعتبار تعد كل ترصفات احلاكم أو املؤسسات
املركزية العامة النائبة عنه ترشيعا وتنظيام وإلزاما وتقييدا ومنعا وتوجيها ،وهي من
باب السياسة الرشعية الالزمة يف حقه جتاه الرعية ،وقد أشار القرايف إىل مضمون هذه
القاعدة بقوله( فام فعله عليه السالم بطريق اإلمامة كقسمة الغنائم ،وتفريق أموال بيت
املال عىل املصالح ،وإقامة احلدودـ ،وترتيب اجليوش وقتل البغاة وتوزيع اإلقطاعات
يف القرى واملعادن ،ونحو ذلك فال جيوز ألحد اإلقدام عليه إال بإذن إمام الوقت
احلارض ،ألنه صىل اهلل عليه وسلم إنام فعله بطريق اإلمامة وما استبيح إال بإذنه ،فكان
رشعا مقررا لقوله تعاىل( :واتبعوه لعلكم هتتدون)( ،((4ويف موضع آخر بني أن احلكم
الصادر عن اإلمام أو الدولة هو (إنشاء إلزام) ،واإللزام ال حيتمل اخلالف يف الفتوى
بعده ،وهذا هو معنى االلتزام بالقوانني يف الدولة احلديثة وإن كانت معارضة لقناعات
امللتزم ،صادر عن اإلمام أو الدولة ه تعداملركزية.عدين مها تدخل الدولة يف األحكام
املالية ،وقاعدة تقييد احلاكم للمباح ،ثم نقف عىل بعض الت يقول( و َأما ِف مو ِ
اض ِع
ََ
َ َّ
ِ
ال َل ِ
ِْ
ف َف ُه َو ُين ِْش ُئ ُحك ًْمَ ،و ُه َو إ ْل َزا ُم َأ َح ِد ا ْل َق ْو َل ْ ِ
ي ال َّل َذ ْي ِن ِق َيل ِبِ َم ِف ا َْل ْس َأ َلةَ ،و َيك ُ
ُون
ِ
ور ِة ِم ْن َذلِ َك ا ْل َب ِ
اؤ ُه ْ
اب َقدْ َج َع َل اللَُّ َت َع َال ِف
إن َْش ُ
اصا َع ْن اللَِّ َت َع َال ِف ت ْل َك ُّ
إخ َب ًارا َخ ًّ
الص َ
ف نَصا ورد ِمن ِقب ِل ِه ِف ُخص ِ ِ
ال َل ِ
مواطِ ِن ْ ِ
ور ِة)( ،((4وهذا يفيد أن أحكام
وص ت ْل َك ُّ
ُ
ًّ َ َ َ ْ َ
ََ
الص َ

اإلمامة أو املؤسسات املركزية تتقدم عىل الفتوى الفقهية يف اإللزام ،حتى أنه ال يمكن
اإلتيان بالترصفات املالية أو غريها إذا كانت مصادمة هلذه األحكام واإلنشاءات ،فهي
تؤطر القضايا املالية بداعي املصلحة العليا ،وإن كان منشأ هذه األحكام يف األصل
ظنون ًا فقهية وخالفات سائغة يف االستنباط واالستدالل ،لكنها ملا أخذت صفة احلكم

( ((4البيايت عبد الغفور حممد ،القواعد الفقهية يف القضاء ،دار الكتب العلمية ،لبنان173/1 ،2015 ،
( ((4القرايف ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام ،حتقيق :أبو بكر عبد الرازق ،املكتب الثقايف ،القاهرة ،ط،1989 ،1
ص .107
( ((4القرايف ،الفروق «أنوار الربوق يف أنواء الفروق» ،القرايف شهاب الدين ،ضبط وتصحيح :خليل املنصور ،منشورات حممد عيل بيضون ،دار الكتب
العلمية ،بريوت لبنان ،ط.49/4 ،1998 ،1
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صارت إلزاما واكتسبت قوة إضافية ،وقوة اإللزام هلذه املؤسسات املركزية تتقدم عىل
الرأي الفقهي املغاير وتقيد الترصف املايل وغريه وفق الترشيع الذي اختارته الدولة
بمؤسساهتا ،بمعنى أن الترشيع صار قيدا أو رشطا للترصف يقتيض الطاعة واإلذعان
من املكلف ( فالسلطان نائب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جيب له ما جيب لرسول
(((5
اهلل صىل اهلل عليه وسلم من التعظيم واحلرمة والطاعة)
 -ومن هذا القبيل التدخل لإللزام باألحكام الرشعية ،كاإللزام بأحكام العقود املرشوعة

حني الدخول فيها ،ومنع االنحراف بالنشاط االقتصادي لألفراد عن األصول الرشعية
واملصلحة العامة للناس إذ كثريا ما يتجه اختيار األفراد إىل نشاطات مالية حمظورة

كاكتساب املحرمات أو أسباهبا كالبغاء والقامر وعقود الغرر والرضر واملضاربات غري
املرشوعة ،أو التمول بعقود الربا والتعاقد عىل حمل حمرم ،أو خمالفة رشوط الصفقات

وقوانني التجارة بدعوى وجود الرتايض بني املتعاقدين أو انعدام الرضر يف املعاملة،
وقد تتحفظ الدولة عىل املعاهدات الدولية التي ختالف الرشيعة أو متس بام ثبت رضوريا

لدى األمة وأمجعت عليه ،وهلا إجبار املالك عىل استثامر أمالكهم لتحصيل فروض
الكفاية وسد حاجة املجتمع ،وذلك كمن يملك فندقا أو محاما والناس بحاجة إليه ومل
يؤجره فيمكن إجباره عىل ذلك(.((5

 -للدولة أن تلزم الناس بفروض الكفايات وترتب اجلزاءات عىل املخالفني ،ومن

ذلك اجلرب عىل األعامل وبعض أنواع االستثامرات التي حتتاجها األمة ،ففي نظر الفقه

اإلسالمي أن األعامل والصنائع هي فرض كفاية إذ ال تقوم مصالح املجتمع وال تشبع

حاجات الناس اال بوجودها وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،وقد رصح ابن
ِ
ِ ِ
َّاس ُمْت ِ
تيمية بذلك فقال( َفإِ َذا ك َ
اجتِ ِه ْم َأ ْو بِن َِائ ِه ْم َص َار
َاج َ
ني َإل ف َل َحة َق ْو ٍم َأ ْو ن َس َ
َان الن ُ
ِ
ب ُه ْم َو ِ ُّل ْالَ ْم ِر َع َل ْي ِه إ َذا ا ْم َتنَ ُعوا َعنْ ُه بِ ِع َو ِ
ض ا ْلِ ْث ِل َو َل ُي َم ِّكن ُُه ْم ِم ْن
َه َذا ا ْل َع َم ُل َواج ًبا ُ ْ
يُِ
ِ
ِ
َّاس بِ ِزياد ِة َعن ِعو ِ ِ
ِ
وه ْم ُد َ
ون
َّاس م ْن ُظ ْلم ِه ْم بِ َأ ْن ُي ْع ُط ُ
ض ا ْل ْث ِل َو َل ُي َم ِّك ُن الن َ
ُم َطا َل َبة الن ِ َ َ ْ َ

( ((5الونرشييس ،أمحد بن حييى ،املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علامء إفريقيا واألندلس واملغرب ،دار الغرب اإلسالمي.35/5 ،1981 ،
( ((5حممد املبارك ،اراء ابن تيمية يف الدولة ومدى تدخلها يف املجال االقتصادي ،دار الفكر ،ص.130
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َح ِّق ِه ْم)

(((5

 - 2 - 3سلطة االمام في تقييد المباح :وهي قاعدة أخرى تتأصل هبا املركزية كمبدأ
َّخ ِيري ب َ ِ
الت ِك َوالت ََّس ِ
اوي َب ْين َُه َم بِت َْس ِو َي ِة
ي ا ْلف ْع ِل َو َّ ْ
فقهي ،واملباح عرفه الغزايل بأنه(الت ْ ُ َ ْ
الشعِ)( ،((5وعرفه اجلويني بأنه (ما خري الشارع فيه بني الفعل والرتك من غري اقتضاء
َّ ْ
وال زجر)( ،((5وزاد الشوكاين بأنه (ما أعلم فاعله أنه ال رضر عليه يف فعله وتركه()((5
وقد(اتفق العلامء أن احلكم التخيريي حكمه اإلباحة...وعىل هذا فحكم أي عقد أو
رشط أو ترصف بوجه عام مل يقم دليل رشعي عىل حكمه هو اإلباحة ،بناء عىل أن
األصل يف األشياء واملعامالت والترصفات اإلباحة)( ،((5وألن هذه اإلباحات مل ترد
مطلقة فقد بحث العلامء تقييداهتا بسلطة خارجة عن ذات احلكم املجرد ،وتقييد املباح
هو (رصفه عن اإلباحة إىل غريها من األحكام األخرى بإعامل القواعد األصولية
والفقهية) ،وقد يعرف بأنه(:إيقاف فعل املباح أو تعطيله أو االمتناع عنه بقيد رشعي أو
اعتبارا للحال أو االنتقال أو املآل)( .((5ولذلك ذهب ابن العريب يف تفسري
بنظر فقهي
ً
قوله تعاىلُ ( :ه َو ا َّل ِذي َخ َل َق َلك ُْم َما ِف ْالَ ْر ِ
ض َجِي ًعا) ،إىل أهنا ال تفيد إال إباحة مقيدة،
(فلو أبيح مجيعه مجيعهم مجلة منثورة النظام ألدى ذلك إىل قطع الوصائل واألرحام
والتهارش يف احلطام( ،)...((5فاملباح املطلق مفهوم ذهني ال مصداق له ،بل املباح يف
حق املكلف إذا تعلق بشأن مايل أو أرسي أو اجتامعي هو عرضة للتقيد من جهة ختتص
بالتقييد.
والتقييد هو (أن تقوم الدولة بوضع قيود وضوابط ترشيعية أو عملية عىل املباح الذياعتبارا للمصلحة)( ،((5وصالحية الدولة
له تعلق بحقوق الغري ،أو منعه أو اإللزام به
ً
( ((5ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية -اململكة العربية
السعودية،ج( ،28د.ط) ،1995 ،ص.82
( ((5الغزايل ،املستصفى ،حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،1993 ،1ص.59
( ((5اجلويني ،الربهان يف أصول الفقه ،حتقيق :صالح بن حممد بن عويضة ،ج ،1دار الكتب العلمية بريوت  -لبنان ،ط ،1997 ،1ص.108
( ((5الشوكاين ،إرشاد الفحول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،2000 ،ص.6
( .5 ((5فتحي الدريني ،احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ،.1984 ،2ص202
( ((5نفسه ،ص .9
( ((5ابن العريب ،أحكام القرآن ،مطبعة عيسى البايب احللبي و رشكاه ،القاهرة( ،د.ط) .30/1 ،1969 ،وانظر :ابن عاشور ،مقاصد الرشيعة ،الرشكة
التونسية للتوزيع311 ،1978 ،
( ((5احلسني املوس ،تقييد املباح دراسة أصولية وتطبيقات فقهية ،مركز نامء للبحوث والدراسات ،بريوت ،2014 ،ص.202
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يف تقييد املباح هي قيامها بإلزام الرعية أو بعضها بأحد أفراد املباح ،بناء عىل مصلحته
نظرا ملا يرتتب عليه من أرضار ومفاسد عامة ،أو وضع ضوابط
الراجحة ،أو منعهم منه ً
وترشيعات غايتها ترشيد االنتقاع باملباح وحتقيق املقاصد املرجوة منه دون إرضار
بالغري.

واحلاكم أو الدولة من أويل األمر املكلفني بالترشيع وإنشاء األحكام بناء عىل املصلحة
الراجحة ،وهو ما أكد عليه القرايف بقوله :فإذا تقرر أن اهلل تعاىل جعل لكل مكلف
اإلنشاء يف الرشيعة لغري رضورة فأوىل أن جيعل اإلنشاء للحكام مع علمهم وجاللتهم
لرضورة درء الفساد وإمخاد الثائرة وإبطال اخلصومة ....وإن حكم اهلل تعاىل ما حكم به
احلاكم يف مسائل االجتهاد وإن ذلك احلكم جيب اتباعه عىل مجيع األمة وحيرم عىل كل
أحد نقضه(.((6
ويعد أصل سد الذرائع من االعتبارات اخلارجية :التي تدخل يف تقييد املباح ،وهوما
يتالءم مع ترصفات الدولة التي تغلب االعتبارات اخلارجية لإلباحة ومعنى سد
الذرائع هنا حسب تعريف الباجي هي :املسألة التي ظاهرها اإلباحة ويتوصل هبا
إىل فعل املحظور( ،((6أو هو (املنع من اجلائز خشية الوقوع يف املحرم)( ،((6ومما يدل
عىل هذا املعنى حديث قاتل اهلل اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها(،((6
فقد حرم عليهم أكل الشحوم وتبادهلا بالبيع وغريه ،فتوسلوا بحيلة إذابتها وبيعها عىل
هيئة جديدة فسد الرشع الذريعة ومنع البيع لئال يتذرع به إىل تداول املحرمات وإبطال
األحكام الرشعية املالية ،و(هذا كالتنبيه بل كالترصيح عىل املنع من اجلائز لئال يكون
سببا يف فعل ما ال جيوز)( ،((6وهذا التقييد للمباح أو لفرد من أفراد املباح بتغيري حكمه
إىل املنع العام أو اإللزام العام سدا أو فتحا كام ذكر ذلك القرايف(اعلم أن الذريعة كام
جيب سدها جيب فتحها ،وتكره وتندب وتباح) ( ،((6هذا التقييد يرتبط باملصالح العليا
لألمة التي اشرتط فيها األصوليون أن تكون عامة وكلية ورضورية وقطعية يف سبيل

( ((6القرايف ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ،،ص .12
( ((6نفسه ،ص41
( ((6ابن القيم ،أعالم املوقعني.5/5 ،
( ((6صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب ال يذاب شحم امليتة وال يباع ودكه ،رقم .2110
( ((6ابن القيم.5/5 ،
( ((6القرايف ،الفروق.42/2 ،
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حتديد اجلهة التي تقوم بالتقييد وتشخيص املصالح العليا سبب التقييد ،وهي احلاكم أو
من ينيبه من املؤسسات املركزية.
 ويعد اعتبار اجلزئية والكلية من االعتبارات اخلارجية :التي تدخل يف تقييد املباحومعناها أن املباح ال ينظر له جمردا عن اعتبارات الزمان واملكان وأطراف االنتفاع
به( ،((6إذ ال إباحة مطلقة كام قررنا فإيقاع الترصف غفال عن هذه االعتبارات هدم
ملقاصد الدولة والرشيعة ،لذلك قرر األصوليون أن حكم املباح يتغري بالنظر اىل الكلية
واجلزئية ،فقد يكون الترصف مباحا باجلزء واجبا أو حمرما بالكل ،فاإلباحة املطلقة عن
نظر الدولة ال تتصور يف الفعل ،لذلك قال الشاطبي( :وعىل اجلملة فهو عىل أربعة
أقسام :أحدها أن يكون خادما ألمر مطلوب الفعل ،والثاين :أن يكون خادما ألمر
مطلوب الرتك ،والثالث :أن يكون خادما ملخري فيه ،والرابع :أن ال يكون فيه يشء من
ذلك ،فأما األول فهو املباح باجلزء املطلوب الفعل بالكل ،وأما الثاين فهو املباح باجلزء
املطلوب الرتك بالكل بمعنى أن املداومة عليه منهي عنها ،وأما الثالث والرابع فراجعان
(((6
إىل القسم الثاين)
وقد مثل الشاطبي هلذه احلالة أي املباح باجلزء املحرم بالكل بقوله( :إذا نظرنا إىل جواز
الرتك يف قتل كل مؤذ بالنسبة إىل آحاد الناس خف اخلطب ،فلو فرضنا متاأل الناس كلهم
عىل الرتك ،داخلهم احلرج من وجوه عدة والرشع طالب لدفع احلرج قطعا ،فصار الرتك
منهيا عنه هني كراهة إن مل يكن أشد فيكون الفعل مندوبا بالكل إن مل نقل واجبا(.((6
وذكر الزركيش(أن حكم املباح يتغري بمراعاة غريه ،فيصري واجبا إذا كان يف تركه
اهلالك ،ويصري حمرما إذا كان يف فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت
النداء ،ويصري مكروها إذا اقرتنت به نية مكروه ،ويصري مندوبا إذا قصد به العون عىل
الطاعة) ( ،((6فاإلباحة املطلقة ال تتصور يف الواقع إال جلنس املباح ،لكنها يف الترصفات
مشوبة بالقيود وما يتم رعيه من أعذار ومآالت ومقاصد
ومما يشهد لتقييد املركزية للمباح باملصلحة العامة :واملصلحة العامة كام ذكرنا هي من
( ((6احلسني املوسى ،تقييد املباح ،ص.45-44
( ((6الشاطبي إبراهيم بن موسى(790ه) ،املوافقات يف أصول الرشيعة ،حتقيق عبد اهلل دراز ،دار الفكر العريب ،بريوت ،ط.90/1 ،1995 ،2
( ((6نفسه.98/1 ،
( ((6الزركيش ،بدر الدين ،البحر املحيط يف أصول الفقه ،دار الكتب العلمية ،2013 ،ص .264/1
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باب السياسة الرشعية التي ختتص الدولة بالنظر فيها ،ما رواه أبو داود عن قيلة بنت
خمرمة قالت:قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :اكتب يا غالم بالدهناء فلام رأيته قد
أمر له هبا شخص يب وهي وطني وداري فقلت يا رسول اهلل إنه مل يسألك السوية من
األرض إذ سألك إنام هي هذه الدهناء عندك مقيد اجلمل ومرعى الغنم ونساء بني متيم
وأبناؤها وراء ذلك فقال أمسك يا غالم صدقت املسكينة املسلم أخو املسلم يسعهام املاء
والشجر)( ،((7فالنبي صىل اهلل عليه وسلم تراجع عن إباحة اإلقطاع ألحد الصحابة ملا
علم بمرضته عىل باقي عامة أهل البلد ،لذا يرى الشاطبي مدى الرتابط بني الترصف
الفردي الكتساب احلظوظ واحلقوق ،ومدى اعتبار الصالح العام وحق املجتمع عند
التعارض يف التطبيق فيقول (:طلب اإلنسان حلظه حيث أذن له البد فيه من مراعاة حق
اهلل وحق املخلوقني ،فإن طلب احلظ إذا كان مقيدا بوجود الرشوط الرشعية ،وانتفاء
املوانع الرشعية ،ووجود األسباب الرشعية عىل اإلطالق والعموم ،وهذا كله ال حظ
فيه للمكلف من حيث هو مطلوب به ،فقد خرج يف نفسه عن مقتىض حظه)(.((7

 - 3 - 3أثر المركزية في األحكام المالية

 للمركزية بإعامل املبدأين السابقني دور وأثر يف كثري من األحكام املالية يف الفقهاإلسالمي ،وهذا ألن ما يصدر من قرارات مركزية يأخذ صفة احلجية واإللزام،
لدواعي حتقيق املصلحة العامة واالستقرار االقتصادي حتى لقد نص الفقهاء عىل
أنه ليس لإلمام أن يستدرك عىل قرارات نوابه متى كانت مطابقة للوجه الرشعي ،قال
املاوردي مبينا العالقة بني اإلمام ووزير التفويضَ (:فإِ ْن َع َار َض ُه ْ ِ
ال َما ُم ِف َر ِّد َما َأ ْم َضا ُه،
ٍ
ال و ِضع ِف ح ِّق ِه َل َي ْز َن ْق ُض ما َن َف َذ بِاجتِه ِ
ٍ
َفإِ ْن ك َ
اد ِه ِم ْن
ْ َ
َان ِف ُح ْك ٍم َن َف َذ َع َل َو ْجهَ ،أ ْو ِف َم ُ َ َ ْ ُ
َ
ُح ْك ٍمَ ،و َل ِ
اع ما َفر َق بِر ْأ ِي ِه ِم ْن م ٍ
ال)(.((7
َ
ت َج ُ َ َّ َ
اس ْ
ْ
 - 1مجع الزكاة وحتصيلها من األموال الظاهرة ،فحني بعث النبي صىل اهلل عليه وسلم
معاذا إىل اليمن قال له :إنك تقدم عىل قوم أهل كتاب ،فليكن أول ما تدعوهم إليه
عبادة اهلل تعاىل ،فإذا عرفوا اهلل فأخربهم أن اهلل فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم

( ((7أبو داود ،كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ،باب إقطاع األرضني ،رم .3070
( ((7الشاطبي ،املوافقات.177 ،2 ،
( ((7املاوردي ،االحكام السلطانية ،دار احلديث ،القاهرة( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.33
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وترد عىل فقرائهم ،فإن هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أمواهلم واتق دعوة
املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب) ،وذكر الفقهاء أن لإلمام أن يعني واليا عىل
الصدقات ويكون (نظره خمتصا بزكاة األموال الظاهرة يؤمر أرباب األموال بدفعها
(((7
إليه).
 - 2إذا وضعت اجلهات املركزية رشوطا جعلية لتصحيح العقود أو نفاذها ،وقننتها

فقد صارت عرفا عاما جاريا بني اخللق ،وحجة رشعية ،إذ هي( :أسباب ألحكام
ترتتب عليها ..وإذا كانت أسبابا ملسببات حكم هبا الشارع فال إشكال يف اعتبارها
والبناء عليها ،واحلكم عىل وفقها دائام)( ،((7وعليه إذا وضع املرفق احلكومي رشطا ملن
يريد إجراء املعاملة أو االنتفاع بخدمة فالرشع حيكم بصحة الرشط وإلزام املنتفع(.((7
وذلك كاالعتامد املستندي يف التخليص الدويل ،أو توثيق احلسابات املالية لضامن معرفة
مصادر الثروة املرشوعة وأداء احلقوق الرضيبية وغريها.
 - 3وقد متنع سلطة الدولة من بعض الترصفات املالية ألسباب تتعلق بطبيعة املرفق
العام التي تفرض التزاما حمددا عىل األفراد يف صورة االنتفاع ،و تفرض عىل السلطة
ِ
َان إحي ُ ِ ِ
ضا بِ َأ ْه ِل
املركزية الرقابة واإلرشاف يقول ابن حزم يف املحىلَ (:فإِ ْن ك َ ْ َ
اؤ ُه ل َذل َك ُم ًّ
ِ
ِ
ِ ٍ
الما ِم و َل بِ َغ ِي ِه ،كَا ْلِ ْل ِح ال َّظ ِ
ِ
اه ِر،
ض ًرا َظاه ًرا َل ْ َي ُك ْن لَ َحد َأ ْن َينْ َف ِر َد بِه َل بِإِ ْق َطا ِع ْ ِ َ َ
ْ
ا ْل َق ْر َية َ َ
ِ
ِ
اح َور ْح َب ِة الس ِ
وق َوال َّط ِر ِيقَ ،وا ُْل َص َّلَ ،ون َْح ِو َذلِ َك)(.((7
ُّ
َوا َْلاء ال َّظاه ِرَ ،وا َْل َر ِ َ
 - 4ومن هذا القبيل تدخل الدولة يف تقييد الترصف ومنع الرضر يف األشياء املشاعة،
وقد كانت تكثر النزاعات بني الفالحني ومالكي األرايض الزراعية حول املياه ،فقد
كانت مشكلة املياه ومصادرها من قديم تؤثر عىل النشاط الزراعي ،فكان البد من
ضبطها من اجلانب الفقهي واإللزام الترشيعي ،فقد نقل ابن أيب زيد القريواين عن مالك
فيمن له بئر فأراد جاره حفر بئر قريبا منها ليسقى زرعه فقال(:ينظر فيه اإلمام فرب
أرض رقيقة إن حفر بقرهبا ذهب ماؤها وأخرى جبل ال يرض ما حفر بقرهبا فام كان فيه

( ((7املرجع السابق ،ص.13
( ((7املوافقات .209/2
( ((7ينظر يف أدلة حجية العرف :ﺃﺒﻭ ﻋﺠﻴﻠﺔ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ،ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻲﻓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،املنشأة العامة للنرش والتوزيع ،طرابلس،
 ،1986ص.119
( ((7ابن حزم ،املحىل باآلثار ،دار الفكر  -بريوت ،ج( ،7د.ط)( ،د.ت) ،ص .73

54

رضر منعه اإلمام وإال تركه(.)((7
وذكر صاحب املعيار صورة ملنع الرضر يف عني جارية شائعة( ،فأراد سكان إحدى
القرى املجاورة جلب املاء منها للمسجد وحتبيسه عليه ،وفرق املفتي يف اجلواب بني أن
تكون العني ملكا هلم أم ال؟ ويف حالة عدم متلكها ،فإنه رتب االستفادة بحسب القرى
والسبق يف آن واحد ،فمن سبق وغرس بجوارها معتمدا عليها يف السقي كان أحق
هبا ،وال ينبغي لغريه أن يرض به بأن يأخذ ماءها ملنطقة أخرى)( .((7فمثل هذه املباحات
تتعلق بمصالح عامة ويعتورها تزاحم يف االنتفاع بأطراف اإلباحة فال غرو أن تتدخل
املركزية لتقييد صور االنتفاع وتوجيهها بام ال يرض بحقوق املتزامحني.
 - 5متنع الرشيعة يف حاالت خاصة من الترصفات املالية كام هو احلال بالنسبة للسفيه بعد
احلجر عليه ،واحلجر حكم قضائي مركزي ،ثبت بقوله( :وال تؤتوا السفهاء أموالكم
التي جعل اهلل لكم قياما) «النساء  »5كام يمنع املدين من السفر حفاظا عىل حقوق
الدائنني الثابت بنص احلديث( :مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم عىل ميلء فليتبع(،)((7
بل قد (حيبس حتى يوىف الناس حقوقهم أو يتبني أن ال يشء فهذا ال يرصف وال يعجل
رساحه حتى يستربأ أمره)(.((8
وقد يقرر احلاكم يبيع عليه ماله توفية حلق الدائنني ،فعن عبد الرمحن بن كعب بن مالك
عن أبيه( :أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حجر عىل معاذ ماله وباعه يف دين كان
عليه)( ،((8وبيع عمر مال أسيفع وقسمته هلذا املال عىل غرمائه بمحرض كبار الصحابة
ومل ينكر عليه أحد ولو كان بيعه غري صحيح ألنكر عليه الصحابة(.((8
 - 6توثيق العقود :التوثيق يتعلق بإثبات العقود والترصفات ،لذلك عرف بأنه ( علم
يبني عنارص كل اتفاقية معقودة بني شخصني أو عدة أشخاص يضمن استمرارها وأثر
مفعوهلا ،وحيسم مادة النزاع بني األطراف املتعاقدة ،موضحا لكل من العاقد له واملعقود
( ((7ابن أيب زيد القريواين ،النوادل والزيادات ،حتقيق حممد األمني بوخبزة ،دار الغرب اإلسالمي ،1999 ،ص .22/11
( ((7الونرشييس ،املعيار املعرب.34/8 ،
( ((7صحيح البخاري ،كتاب احلوالة ،باب احلوالة وهل يرجع يف احلوالة رقم 799/2 ،،2166
( ((8الباجي ،املنتقى رشح موطأ مالك ،دار الكتب العلمية ،ط.485/6 ،1999
( ((8الدارقطني يف السنن :كتاب عمر اىل أيب موسى األشعري ،باب يف املرأة تقتل إذا ارتدت  ،230/4والبيهقي يف السنن الكربى :كتاب التفليس،
باب احلجر عىل املفلس .48/6
( ((8انظر نيل األوطار .267/5
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عليه ماله وما عليه( ،)((8ولقد اهتم الفقهاء ببيان عنارص الوثيقة التي حيتج هبا وأدرجوا
هلا فنا قائام بذاته هو علم التوثيق ،إذ أن كثريا من األحكام املالية وغريها يف دوراهنا
بني الناس أو األشخاص املعنوية حتتاج إىل توثيق وصياغة فنية دقيقة يرتتب عليها
االحتجاج هبا عند كل نزاع قضائي ،فتضمن حتقيق اآلثار املرتتبة عليها وتكسبها قوة عند
التقايض ،وتدفع الشك يف ثبوت احلق لصاحبه وتقر الترصف واملكنة وسائر آثار امللكية
لليشء( ،((8والتوثيق جزء مهم من أعامل املركزية إلثبات الترصفات املالية وضبطها،
ذهب بعض الفقهاء إىل إجيابه( ،((8فبه تتم صيانة األموال وحفظها من الضياع ،كام يعد
التوثيق من الوسائل القوية يف إثبات احلقوق عند التقايض وهو بمنزلة الضامن لثباهتا
عند ادعاء الغري عىل صاحبها ،وسبيل لعدم الوقوع يف العقود الفاسدة إذ تعد اجلهات
الوسيطة مانعة من وقوع األفراد يف الترصفات املالية املخلة بالرشيعة والنظم ألهنا تقدم
االستشارات السديدة وتبني مكامن اخللل والفساد يف العقود متى تم توثيقها ،كام أن
التزام التوثيق يف مجيع الترصفات واملعامالت وضبط رشوطها وأوصافها يشيع األمن
والثقة بني االفراد وحيمي املتعاملني من صور التحايل والغش(.((8
 - 7ومن ذلك منع بعض الفقهاء من البيع بأقل من سعر السوق :قال ابن رشد( :إن
جالب السلع ال خالف أنه ال يسعر عليه يشء مما جلب للبيع ،وإنام يقال ملن اشرتى
منهم وباع بأعىل مما يبيع به عامة من جيلب بع بام تبيع به العامة أو ارتفع من السوق
كام فعل عمر مع حاطب بن أيب بلتعة إذ مر به وهو يبيع زبيب ًا له يف السوق فقال له :إما
أن تزيد يف السعر وإما أن ترفع من سوقنا -ألنه كان يبيع بدرهم أقل مما كان يبيع به
أهل السوق ،وبناء عىل هذا قال مالك  -ال خري يف التسعري ومن حط من سعر الناس
أقيم)( ،((8وهذا يشبه ما متنعه الترشيعات احلديثة من جلوء بعض التجار إىل ختفيض
األسعار بنسب كبرية وكان القصد منه إغراق السوق وجذب العمالء ثم العودة إىل
( ((8اجليدي ،حمارضات يف تاريخ املذهب املالكي ،مطبعة النجاح ،الدار البيضاء ،1407 ،ص.113
( ((8عبد اللطيف أمحد الشيخ ،التوثيق لدى فقهاء املذهب املالكي بإفريقية واألندلس من الفتح اإلسالمي إىل القرن الرابع عرش اهلجري ،املجمع
الثقايف ،أبو ظبي ،2004 ،ص .27-26
( ((8القائلون بوجوب توثيق املعاملة مطلقا هم النخعي والضحاك وعطاء والربيع وابن جريج واختاره الطربي ،وأبو إسحاق الغرناطي ،انظر:
اجليدي ،التوثيق.97/1 ،
( ((8اجليدي ،التوثيق.86-85 ،
( ((8املعيار ،الونرشييس84/5 ،
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رفع السعر فإن مثل هذا العمل يعد من أعامل املنافسة غري املرشوعة(.((8
 - 8نزع امللكية للمصلحة العامة :وهي قاعدة مقررة عند الفقهاء ومعروفة نظرا وتنزيال
يف القديم واحلديث ولقد أقرهتا ومشت عليها الترشيعات الوضعية ،ومن أمثلة هذا
(ما سئل أشهب عن الرجل يتزيد يف داره من طريق املسلمني ويبني جدارا وبيتا يؤدي
إىل التأثري يف سعة الطريق.......فقال هيدم ما بني ،وينبغي لقايض أن يتقدم يف ذلك إىل
الناس وينهاهم أال حيدث أحد بنيانا يف طريق املسلمني(.)((8
كثريا عند الفقهاء يف باب العمران واإلجارات ،ويندرج فيه
 - 9تقييد املنافع :وهذا وارد ً
ما أخرجه مالك يف املوطأ (أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض ،فأراد أن
يمر به يف أرض حممد بن مسلمة فأبى حممد ،فقال له الضحاك :مل متنعني وهو لك منفعة
ترشب به أوال وآخرا ،وال يرضك؟ فأبى حممد ،فكلم فيه الضحاك عمر بن اخلطاب
فدعا عمر بن اخلطاب حممد بن مسلمة ،فأمره أن خييل سبيله ،فقال حممد :ال ،فقال
عمر :مل متنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أوال وآخرا وهو ال يرضك؟ فقال
حممد :ال واهلل ،فقال عمر :واهلل ليمرن به ولو عىل بطنك ،فأمره عمر أن يمر به ،ففعل
الضحاك( ،)((9ولقد بنى الفقهاء عىل ملحظ تدخل احلاكم لتقييد بعض الترصفات
املالية كثريا من األحكام القضائية والنوازل الفقهية ،من ذلك ما سئل عنه اللخمي( ،من
أن رجال يدق النوى يف بيته لبقره ،فقال :يمنع من ذلك ألنه يرض بالبناء)( ،((9ومنها ما
قرره احلنفية من أنه (ليس لرجل أن حيدث يف ملكه ما يرض بجاره رضرا بينا كاختاذه
بجانب دار جاره طاحونا يوهن البناء ،أو معرصة أو فرنا يمنع السكن برائحة الدخان
ألن دفع املفسدة التي يلحقها الفرن والطاحونة وما يف حكمهام بدار اجلار مقدمة عىل
املصلحة التي يرجو اجتالهبا منها( ،)((9وقد تنازع شيوخ املالكية يف مسألة الفرن واحلامم
إذا أحدثا بقرب دار رجل ،وليس يرض ذلك بداره ،غري أنه ينقص من ثمنها ،فقال
بعضهم( :وذلك رضر جيب قطعه من أجل ما يتقى من وقوع النار واجتامع الناس إىل
( ((8فايز نعيم رضوان ،مباديء القانون التجاري ،نظرية األعامل التجارية ،دار النهضة العربية ،ط ،2000 ،1ص.498
( ((8التيطيل،عيسى بن موسى ،كتاب اجلدار ،ت إبراهيم بن حممد الفايز ،دار روائع ،الرياض ،ط ،1996 ،1ص263
( ((9املوطأ :كتاب األقضية ،باب( القضاء يف املرفق) األثر رقم .1468
( ((9البهجة رشح التحفة ،التسويل عيل أبو احلسن ،دار الكتب العلمية ،لبنان.689/2 ،،1998 ،
( ((9أمحد الزرقا ،رشح القواعد الفقهية ،دار القلم ،ط.151 ،1985
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ذلك لكثرة ترددهم ،وعلق الباجي عىل هذا بقوله :وبه أقول :لقوله تعاىل :وال تبخسوا
الناس أشياءهم) فكل من ذهب إىل أن يبخس من ثمن دار غريه بفعل يفعله منع من
ذلك(.((9
 - 10ومن هذا القبيل منع الترشيعات احلديثة االعتداء عىل احلقوق املعنوية كالعالمة

التجارية ،إذ عدت حقا خاصا لصاحبها خيول القانون له االنفراد باستعامهلا ومنع
الغري من ذلك( ،واالعتداء عىل هذا احلق ال يتحقق إال بتزوير العالمة ،أو تقليدها
من املزامحني لصاحبها يف صناعة أو جتارة ...وهنا جاز لصاحبها أن يطلب وقف هذا
االعتداء مع التعويض)(.((9
 - 11ومن ذلك وظيفة احلسبة وهي تدخل الدولة للرقابة عىل السوق وترصفات التجار
وهي (وظيفة دينية من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي هو فرض عىل
القائم بأمور املسلمني يعني لذلك من يراه أهال فيتعني فرضه عليه ويتخذ األعوان عىل
ذلك ويبحث عن املنكرات ويعزل ويؤدب عىل قدرها ،وحيمل الناس عىل املصالح
العامة يف املدينة)( ،((9وذكر حممد املبارك أهنا رقابة إدارية تقوم هبا الدولة يف املجال
االقتصادي واملايل واالجتامعي واألخالقي( ،((9وذكر الفقهاء أنه من مهام املحتسب ما
يتعلق بالعملة النظر يف الدراهم للتأكد من نقاوهتا وعدم تزويرها أو خلطها.
 - 12ويف العرص احلديث يمكن إقامة دعوى املنافسة غري املرشوعة إذا ما شعر التاجر
أو املستثمر يف معاملة ما أنه تعرض لإلرضار من غريه بسبب قصد الرضر ،أو بسبب
استعامل حقه استعامال غري مرشوع كام إذا كانت املصلحة من الفعل ال تتناسب مع ما
يصيبه من رضر ،أو إذا جتاوزت ما جرى عليه العرف والعادة( ،((9وقد (رتب القانون
عىل فعل املنافسة غري املرشوعة إذا أحلقت الرضر بالتجار التعويض عن الرضر املادي
أو األديب أو املعنوي ،وكذلك إيقاف عمل املنافسة غري املرشوعة ،وأن تأمر بمصادرة أو
إتالف الوسائل التي استخدمت يف فعل املنافسة غري املرشوعة ،كام اعتربت بعض أعامل
( ((9الباجي ،فصول األحكام.209 ،
( ((9أمل أمحد حسن ،املنافسة التجارية يف الفقه اإلسالمي وأثرها عىل السوق ،رسالة ماجستري ،جامعة النجاح ،فلسطني.2012 ،ص111
( ((9ابن خلدون ،املقدمة ،دار القلم ،بريوت.280/1 ،
( ((9حممد املبارك ،أراء ابن تيمية يف الدولة ومدى تدخلها يف املجال االقتصادي ،دار الفكر بريوت ،1970 ،ص.74
( ((9ص .176
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املنافسة غري املرشوعة جريمة وعقوبتها احلبس)( ،((9وهو يدخل يف باب التقييدات
التي تفرضها املركزية عىل الترصفات املالية متى كانت تعسفا أو تعديا ،ومنها تقليد
العالمات التجارية ،أو تلك الترصفات املؤدية إلحداث اللبس واخللط وزرع الشكوك
يف ذهن املستهلك كوضع بيانات غري صحيحة عىل املنتجات ،أو تلك األعامل التجارية
التي يقصد هبا اإلنقاص من قيمة السلع املعروضة والتقليل من قيمة خدمات اآلخرين،
أو اهلادفة إىل اإلخالل بتنظيم السوق وإحداث اضطراب فيها(.((9

 - 4اإلصدار النقدي هل هو مركزي

يناقش هذا املبحث األصل الرشعي الذي بني عليه اإلصدار النقدي يف الفقه اإلسالمي،
فقمنا بتعريف النقود وبحثنا وظيفتها عند الفقهاء ،ودرسنا موقف الفقهاء حول نقدية
الذهب والفضة وهل كانا اصطالح ًا اصطلحه الناس أم أن الرشع نص عليهام؟ ،وبينا
اختالف الفقهاء يف حرص اإلصدار النقدي يف جهة اإلمامة ،وهل هو حكم ثابت أم
مبناه السياسة الرشعية؟ وما ترتب عليه من حكم تداول النقود الصادرة عن غري دار
الرضب أو التي فقدت بعض رشوطها كسالمة العيار والرواج العام يف البالد اإلسالمية
وهي النقود املغشوشة أو الزائفة.

 - 1 - 4تعريف النقود :هي عند االقتصاديني ( أي يشء يقبله اجلميع قبوال عاما بحكم

العرف أو القانون او قيمة اليشء نفسه ويكون صاحلا لتسوية الديون وإبراء الذمم فهو
عبارة عن النقود)(.((10

وهذا يعني أن النقود من خصائصها القبول العام لدى االفراد فكل فرد يقبل النقود
يف تعامالته مع اآلخرين ويستطيع أن يدفعها مقابل احلصول عىل أية سلعة أو خدمة.
وقد رجح عامة الفقهاء املعارصين القول بان النقد الورقي نقد قائم بذاته له حكم
الذهب والفضة حيمل وصف الثمنية وتقوم به األشياء وحيصل الوفاء والغرباء هبا،
وبناء عىل هذا التكييف لألوراق النقدية فإنه يثبت هلا أحكام الذهب والفضة من حيث

( ((9سلامن بوذياب ،مباديء القانون التجاري ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش ،بريوت.182-181 ،2013 ،
( ((9دغيش امحد ،املنافسة التجارية غري املرشوعة يف الترشيع اجلزائري ،جملة الدراسات القانونية ،م ،2ع ،2019 ،1ص .10-8
( ((10إسامعيل حممد هاشم ،مذكرات يف النقود والبنوك ،بريوت دار النهضة العربية ،1996 ،ط ،1ص .14
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جريان الربا بنوعيه (الفضل والنسيئة) فيها ،ووجوب الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا أو
كانت تكمل النصاب مع غريها من األثامن أو العروض املعدة للتجارة(.((10
 - 2 - 4وظائف النقود :استقر يف الفكر االقتصادي احلديث أن للنقود أريع وظائف أساسية:

1.النقود مقياس للقيم :الغرض من النقود أن تكون معيارا للمبادالت ،فمن
خالهلا يمكن قياس قيم السلع املختلفة والتعبري عنها بوحدات نقدية ،وقد تنبه
فقهاؤنا هلذه اخلاصية للنقد فقال ابن خلدون( :إن اهلل خلق احلجرين املعدنني
الذهب والفضة قيمة لكل متمول( ،((10وذكر ابن تيمية أن النقد (ال يتعلق
املقصود به ،بل الغرض أن يكون معيارا ملا يتعاملون به ،والدراهم والدنانري ال
(((10
تقصد لنفسها بل هي وسيلة اىل التعامل هبا وهلذا كانت أثامنا)
2.النقود وسيط للتبادل :فهي وسيلة لنقل ملكية السلع واخلدمات من طرف
إىل طرف ،فهي متثل قوة رشائية تسهل التبادل بني طرفني عىل أساس أن أداة
التبادل وهي النقود حتظى بالقبول العام( ،((10يقول ابن اهلامم( :وقوهلم يف
النقدين خلقا للتجارة معناه :أهنام خلقا للتوسل هبام إىل حتصيل غريمها)(.((10
3.النقود كمستودع للقيمة :ال يتم استخدام النقود دفعة واحدة بل تبقى فرتات
زمنية لدى الفراد ،وطاملا ان الفرد ال حيتفظ بالنقود لذاهتا وإنام بقصد إنفاقها
يف فرتات الحقة ،أو ملقابلة احتياجات طارئة فإن النقود يف هذه احلالة تقوم
بوظيفة خمزن للقيمة ،خاصة وأهنا تتميز بسهولة حفظها ،كام أهنا جتنب الفرد
تكاليف التخزين واحلراسة فضال عن أن حفظ السلع لفرتات طويلة قد
يعرضها للتلف( ،((10ويشرتط لقيام النقود هبذه الوظيفة أن حتتفظ بقيمتها
النسبية لفرتة طويلة وهذا يعني الثبات النسبي لكل من العرض والطلب حتى
يظل مستوى الثامن ثابتا(.((10

( ((10عبد اهلل بن منيع ،الورق النقدي ،رشكة الراجحي املرصفية ،ط.81-45 ،1984 ،2
( ((10ابن خلدون املقدمة.680 ،
( ((10ابن تيمية ،الفتاوى.251/19 ،
( ((10عثامين حسني ،االقتصاد النقدي واألسواق املالية ،جامعة العريب بن مهيدي ،اجلزائر ،2014 ،ص8
( ((10فتخ القدير.155/2
( ((10عثامين حسني ،االقتصاد النقدي واألسواق املالية ،ص9
( ((10شبري ،املعامالت املالية املعارصة ،ص.144
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4.النقود أداة لتسوية املدفوعات اآلجلة :أساس هذه الوظيفة أن النقود هلا قدرة
رشائية يف املستقبل ،وبالتايل يمكن استخدامها يف تسديد املشرتيات املؤجل
دفعها يف املستقبل أي استخدامها يف عمليات البيع اآلجل ،وتعتمد هذه
الوظيفة عىل الثبات النسبي يف قيمة النقود وعدم تعرضها لتضخم شديد أو
تقلبات حادة واهنيار يف قيمتها(،((10

 : - 3 - 4دور السياسة الشرعية في إصدار النقود

 السياسة (التي انام هي قود امللوك واالئمة ،رعاياهم الذين ينقادون هلم ويدخلونحتت طاعتهم اىل االفعال احلميدة املرضية ،والطرائق السديدة القوية)( ،((10والسياسة
الرشعية هي هذا التقويم يتم وفق خطط ترشيعية ال تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية،
لذلك قال ابن نجيم هي (فعل يشء من احلاكم ملصلحة يراها وإن مل يرد بذلك الفعل
دليل جزئي( ،)((11وألن ترصف احلاكم يف الدولة منوط باملصلحة ،وترصفه وحكمه
وإنشاؤه مبنامها املصالح العليا فقد قيل إن السياسة الرشعية هي( :فعل يشء من
احلاكم ملصلحة يراها فيام مل يرد فيه نص خاص و يف األمور التي من شأهنا أال تبقى
عىل وجه واحد بل تتغري و تتبدل تبعا لتغري الظروف و األحوال و األزمان و األمكنة
واملصالح)( ،((11وللوقوف عىل دور السياسة الرشعية يف صنع النقود ،نبحث بواعث
النشأة التارخيية للنقود ،وما الذي يكسب النقود وصف التداول بني الناس يف الفقه
اإلسالمي؟ ،وكيف كان شأن النقود وإصدارها يف العهد النبوي؟ وهل جيوز التعدين
لغري اجلهات املركزية وما حكم التعامل بالنقد الصادر من غريها؟

 - 1 - 3 - 4االصطالح ودوره في تداول النقود:

قبل نشأة النقود كان نظام املقايضة أول النظم النقدية يف فجر التاريخ االقتصادين وفيه
اصطلح الناس عىل التبادل العيني لسلعة مقابل سلعة أخرى موازية هلا يف القيمة يف
( ((10أرشف حممد دوابة ،االقتصاد اإلسالمي مدخل ومنهج ،دار السالم ،القاهرة ،ط ،2010 ،1ص185
( ((10جعفر ابن قدامة ،اخلراج وصناعة الكتابة ،دار الرشيد ،بغداد ،ط ،1981 ،1ص .427
( ((11ابن نجيم ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق.11/5 ،
( ((11عبد العال عطوة ،املدخل إىل السياسة الرشعية ،إدارة الثقافة و النرش بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،ط ،1993 ،1ص-52
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سبيل احلصول عىل سلعة أخرى شخصية أو منفعة خاصة وأحاديث ربا الفضل يف
العرص النبوي خري دليل عىل ذلك ،ومنها حديث أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم استعمل رجال عىل خيرب فجاءه بتمر جنيب فقال أكل متر خيرب هكذا؟ قال
ال واهلل يا رسول اهلل إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني ،والصاعني بالثالثة ،فقيل:
ال تفعل بع اجلمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا)( ((11لكن هذا النظام ظهرت له
عيوب ونقائص افضت إىل جتاوزه منها عدم التوازن يف الرغبات أو صعوبتها مما يفيض
اىل تلف السلع إذا استبقيناها ومل نجد من نبادله بام نحتاجه ،وأيضا عدم قابلية السلع
للتجزئة إذا تفاوتت منافعها ،إذ قد يتعذر مبادلة السلع الكبرية بالسلع الصغرية مع ما
يصاحب ذلك من صعوبة ختزين السلع بسبب تعرضها للنقصان أو التلف ،وبعدها
اصطلح الناس عىل اختاذ النقود السلعية وذلك باعتامد سلعة ذات قيمة يف جمتمع معني
ألن تكون هي النقود املتداولة فيه ،ويمكن أن تكون هذه النقود من احليوانات كاالبل
يف اجلزيرة العربية أو من املنتجات الزراعية ،وقد لوحظ مع مرور الزمن عجزها عن
الوفاء باملبادالت لصعوبة جتزئتها وختزينها وأيض ًا فهي حملية مقصورة عىل املجتمع
الذي توجد فيه السلعة فال يمكن مبادلتها مع املجتمعات األخرى.
ومع اكتشاف املعادن ظهرت النقود املعدنية وامتازت بقابلية التخزين والتجزئة اىل
وحدات صغرية ،وتم اختيار احلديد والنحاس والربونز ،ثم وقع اصطالح الناس عىل
الذهب والفضة مليزات خاصة منها (لرسعة املواتاة يف السبك والطرق واجلمع والتفرقة
والتشكيل باي شكر أريد مع حسن الرونق وعدم الروائح والطعوم الرديئة وبقائها
عىل الدفن وقبوهلام العالمات التي تصوهنام وثبات السامت التي حتفظهام من الغش
والتدليس ((11()،ولكن(مع اتساع املعامالت جلأ الناس إىل إيداع أمواهلم يف خزائن
الصاغة والصيارفة ،وكان املودعون حيصلون مقابل ذلك عىل صكوك ورقية ،ومع
تزايد الثقة بجهات إصدار هذه الصكوك ،اكتفي هبا التجار يف معامالهتم وتبادالهتم
التجارية ،ثم رأت الدول املعارصة إصدار تلك األوراق عىل شكل نقود لتأخذ الصبغة
( ((11أخرجه مسلم هبذا اللفظ يف كتاب املساقاة ،باب بيع الطعام مثال بمثل ،رقم .215/3 .2984
( ((11أبو الفضل الدمشقي ،اإلشارة إىل حماسن التجارة ،دار صادر ،بريوت ،1999 ،ص.23-22
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الرسمية)
يتبني لنا أن حاجة الناس اىل تقويم السلع واملنافع والبحث عن وسيلة عادلة تكون خمزنا
هلذه القيمة ووسيطا للتبادل هي التي هدهتم اىل سبك الذهب والفضة وإصدار النقود
الورقية ،وقد وردت الكثري من اآلثار تؤسس ملفهوم االصطالح للنقود( ،((11وان
استعامل الذهب والفضة عملة للتبادل التجاري إنام جاء حصيلة لتطور النظام النقدي
عرب حقب زمنية طويلة كام قررنا ،فال دليل رشعي يقرص النقدية عىل الذهب والفضة
(فإن استعامل الناس للذهب والفضة يف التبادل جاء نتيجة التطور يف النظام النقدي
واالنتقال من نظام املقايضة إىل النقود السلعية()((11
(((11

 - 2 - 3 - 4النقد عند المسلمين وعناصر االصطالح فيه:

اخلالصة أن النقود اصطالحية يصطلح عليها الناس ويتواضعون عىل اختاذها قيمة
لألشياء ويتعارفون عىل التبادل هبا ومن خالل تاريخ النقد عند املسلمني ،نرى أنه ملا
جاء اإلسالم أقر النبي صىل اهلل عليه وسلم التعامل بالنقود الرومانية والفارسية التي
كانت معتمدة يف زمنه ،وجعلها املعيار الرشعي للزكاة ،والديات ،واجلزية ،فقد جاء
يف كتابه اىل معاذ بن جبل باليمن بشأن اجلزية :أن عىل كل حامل دينارا أو عدله من
املعافر(.((11
وقد ذكر البالذري(( :((11كانت دنانري هرقل ترد عىل أهل مكة يف اجلاهلية ،وترد
عليهم دراهم الفرس البغلية ،فكانوا ال يتبايعون إال عىل أهنا ترب ،وكان املثقال عندهم
معروف الوزن ،وزنه اثنان وعرشون قرياطا إال كرسا ،ووزن العرشة الدراهم سبعة
مثاقيل ،فكان الرطل اثنتي عرشة أوقية ،وكل أوقية أربعني درمها ،فأقر رسول اهلل ذلك
وأقره أبو بكر وعمر وعثامن وعيل فكان معاوية فأقر ذلك عىل حاله) .ثم قام املسلمون
برضب الدراهم والدنانري املنقوشة عىل أوزان حمددة يف زمن اخلليفة األموي عبد امللك

( ((11بندر بن عبد اهلل ،العمالت الرقمية حقيقتها وأحكامها الفقهية ،ص226
( ((11نفسه ،ص.233
( ((11املصلح ،التضخم النقدي ،ص.56
(((11 رواه أبو داود ( ) 1576 ،والرتمذي ( ) 623 ،والنسائي ( 25 / 5) 26 - ،وابن ماجه ( ) 1803 ،وأمحد ( ) 230 / 5 ،وصححه ابن حبان
( ) 195 / 7 ،واحلاكم ( ) 398 / 1. وقال الرتمذي « :هذا حديث حسن.
( ((11البالذري ،فتوح البلدان..652 ،
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بن مروان سنة 74هـ( ،((11وكان االجتاه الستقالل الدولة بسك النقد ظاهرا ،فقد
ذكر البالذري يف نص مهم مدى اهتامم سلطة اخلالفة بمقتضيات السياسة النقدية من
ختصيص الدور اخلاصة هبا والعاملني عليها والعيار املعتمد واالحلاح عىل جودة العملة
املسكوكة( ،((12ويوضح ابن خلدون ذلك يف نص مهم حني يقول(:السكة وهي اخلتم
عىل الدنانري والدراهم املتعامل هبا بني الناس.......هي وظيفة رضورية للملك إذ هبا
يتميز اخلالص من املغشوش بني الناس يف النقود عند املعامالت ويتقون يف سالمتها
الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش املعروفة( ،)((12بل يذهب ابن خلدون أبعد
من ذلك إذ يرى أن وظيفة السبك دينية ألهنا تضع عيارا موثوقا به للمسلمني بني األمم
يسمى «إماما» ،وأن ختم السلطان عىل النقد يميز الدولة ويصنع هلا ثقة بني املتعاملني
خاصة مع االجتهاد يف ختليص النقد من الزيوف وصنعه عىل جهة التامم يف الوزن
والعيار( ،فإذا وقف أهل أفق أو قطر عىل غاية من التخليص وقفوا عندها وسموه إماما
وعيارا يعتربون به نقودهم وينتقدوهنا بمامثلته فإن نقص عن ذلك كان زيفا والنظر يف
ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة وهي دينية هبذا االعتبار فتندرج حتت اخلالفة(.)((12
إن املتأمل يف النصوص النبوية والتارخيية يدرك أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أبقى عىل
النقود الفارسية والرومانية وخصها بالتقديرات الرشعية ،ومل يغري ما درج عليه العرب
وجزء كبري من العامل من تعامالت يتخذ فيها الذهب والفضة وسيطا وثمنا لألشياء ،ومل
ينكر أن تكون السلع أثامنا فتجري املعامالت باملقايضة اىل جانب النقد ،ولذلك حرم
ربا الفضل يف حديث عبادة بن الصامت( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب
والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت
هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد( ،).((12كام أقر األوزان التي كانت
قريش تزن هبا هذه الدنانري والدراهم ،فعن طاووس عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل
(((12
صىل اهلل عليه وسلم( :الوزن وزن أهل مكة واملكيال مكيال أهل املدينة)
( ((11نفسه ص.653
( ((12نفسه.656 ،
( ((12مقدمة ابن خلدون ،ص.261
( ((12نفسه ،ص .222
( ((12صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب الرصف وبيع الذهب بالورق نقدا ،رقم .2970
( ((12رواه أبو داود ،وصححه األلباين ،كتاب البيوع ،باب قول النبي املكيال مكيال املدينة ،رقم 2951

64

وهكذا اصطحب التعامل بالثمن النقدي وبالنقود السلعية يف وقت واحد لتيرس القياس
القيم بالذهب والفضة وألن العرص مازال يف أنحاء العامل يقبل النقد السلعي ويتعارف
تقدير القيمة به وإن كان الذهب والفضة أيرس واضبط يف قياس قيم األشياء وأبعد عن
الوهم واخلطأ وأكثر ثبات ًا وثقة بني املتعاملني.
وهلذا قال مالك موضحا لتعليل الثقة يف النقد املقتضية إلصداره واختاذه ثمن ًا
لألشياء(:ولو أن الناس أجازوا اجللود بينهم ،حتى تكون هلا سكة وعني ،لكرهتها أن
تباع بالذهب والورق نظرة()((12
وقال أمحد ( :إن كل يشء اصطلحوا عليه فيام بينهم ،مثل الفلوس التي اصطلح الناس
عليها أرجو أن ال يكون به بأس( ،)((12وقال ابن تيمية( :وأما الدرهم والدينار فام يعرف
له حد طبعي ،وال رشعي ،بل مرجعه إىل العادة واالصطالح ،وذلك ألنه يف األصل ال
معيارا ملا يتعاملون به ...وذكر بعضهم أن النقد
يتعلق املقصود به ،بل الغرض أن يكون
ً
ما تم االتفاق عىل اعتباره ،حتى ولو كان قطعة من حجر أو خشب( ،)((12وأوضح منه
قول ابن حزم( :كل يشء جيوز بيعه فهو ثمن ...وال ندري من أين وقع لكم االقتصار
(((12
بالتثمني عىل الذهب والفضة ،وال قول أحد من أهل اإلسالم)
ويف نص أليب الفضل الدمشقي ذكر أن من أسباب اصطالح الناس عىل نقدية الذهب
والفضة من بني سائر املعادن (رسعة املواتاة يف السبك والطرق واجلمع والتفرقة
والتشكيل بأي شكل أريد مع حسن الرونق وعدم الروائح والطعوم الرديئة وبقائهام
عىل الدفن وقبوهلام العالمات التي تصوهنام وثبات السامت التي حتفظهام من الغش
والتدليس فطبعومها وثمنوا هبام األشياء)( ،((12فتبني أن استعداد الذهب جلودة السبك
واإلصدار وعدم تعرضه للصدأ وظهور عالمات وسامت الدولة فيه أفضل من غريه مما
جيعله بعيدا عن الغش والتدليس حمتفظا بقيمته حائزا لرشط املوثوقية العامة يف التعامل
االجتامعي.
( ((12مالك /املدونة الكربى.5/3 ،
( ((12ابن مفلح ،الفروع133/4 ،
( ((12ابن تيمية.252-251/19 ،
( ((12ابن حزم ،املحىل.488/8 ،
( ((12أبو الفضل الدمشقي ،اإلشارة اىل حماسن التجارة ،ص .17
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 - 3 - 3 - 4إصدار النقود من تصرفات اإلمام :وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء
املتقدمني وكثري من الباحثني املعارصين ،وفهموا من مجلة نصوص واردة عن بعض

األئمة احتكار اإلمامة جلهة إصدار النقد ،وأن إصدار العملة من ترصفات اإلمام

وأعامل السيادة للدولة ،يقول أمحد :ال يصلح رضب الدراهم إال يف دار الرضب بإذن
السلطان ألن الناس إذا رخص هلم يف ذلك ركبوا العظائم

(((13

وقال النووي :يكره لغري اإلمام رضب الدراهم والدنانري وإن كانت خالصة ،ألنه
من شأن االمام وألنه ال يؤمن فيه الغش واإلفساد( ،((13وأفتى ابن تيمية أنه (ينبغي

للسلطان أن يرضب هلم فلوسا تكون بقيمة العدل يف معامالهتم من غري ظلم هلم)(،((13
ِ ِ ِ
َّجر ُذو الس ْل َط ِ
ِ
ان ِف ا ْل ُف ُل ِ
اسا
وزاد البهويتَ :
وس ،بِ َأ ْن َي ْش َ ِت َي ن َُح ً
ُّ
(و َت ْيس ًريا َل َعاش ِه ْم َو َل َيت ُ
ض َب ُه َف َيت ِ
َف َي ْ ِ
َّج َر فِ ِيه ِلَ َّن ُه ت َْض ِي ٌيق)( ،((13وترتب عىل هذا اعتبار من قام من األفراد بعمل
سك النقد أو تعدين العملة مرتكب ًا لفعل جرمي يستحق العقوبة الشديدة ،إذ أن مقتىض
اختصاص الدولة باإلصدار النقدي أنه ال جيوز لألفراد استقالالً رضب النقود ولو

كانت النقود التي تم سكها موافقة لألوزان والصفة لنقود الدولة ،وكيفوا ذلك العمل
بأنه اعتداء عىل سلطة الدولة وأنه من الفساد يف األرض.
 ويستدل هلذا بام روي َع ْن َع ْب ِد اللَِّ ْب ِن َع ْم ٍرو ا َْل ِ(نَى َر ُس ُ
ول اللَِّ َ -ص َّل اللَُّ
از ِ ِّن َق َالَ :
ِ
ال ِائ َز ُة َب ْين َُه ْم َّإل ِم ْن َب ْأ ٍ
س( ،)((13ووجه الداللة
ْس ِس َّك ُة ا ُْل ْس ِل ِم َ
ني ْ َ
َع َل ْيه َو َس َّل َم َ -أ ْن ُتك َ َ

من احلديث أن النبي صىل اهلل عليه وسلم هنى املسلمني أن يأتوا إىل العملة املتداولة
بينهم اجلائزة اجلارية يف تعامالهتم فيكرسوها وحيولوها عن طبيعتها النقدية إىل حيل
وأعيان ذات منفعة شخصية ،ملا يف هذا التحويل للنقود عن طبيعتها من الرضر بإضاعة
املال وملا حيصل من أرضار عىل املجتمع إذا أبطلت املعاملة
ي َفى َأ َّن
باملكسور(و َل َ ْ
َ
ال ْبدَ ِ
الش ِ
َان ِ َبا َب ْأ ٌسَ ،و ُم َ َّر ُد ْ ِ
ار َع َل َي ْأ َذ ْن ِف ا ْلك ْ ِ
ال لِنَ ْف ِع ا ْل َب ْع ِ
َس َّإل إ َذا ك َ
َّ
ض ُر َّب َم َأ ْف َض َإل
ْ
( ((13ابن مفلح ،أبو عبد اهلل ،الفروع ،حتقيق عبد اهلل الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،2003 ،ص.133/4
( ((13النووي ،املجموع رشح املهذب ،دار الفكر ،بريوت ،1997 ،ص8/6
( ((13ابن تيمية.469/4 ،
( ((13البهويت ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،ج ،2دار الكتب العلمية ،بريوت( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.232
َ َ
َار
س الدِّ ين ُ
س الدِّ ْرهَ ُمَ ،ف ُي ْج َع َل ِف َّض ًةَ ،و ُي ْك َ َ
( ((13رواه أبو داود يف كتاب اإلجارة ،باب يف كرس الدراهم ،رقم  ,3449رواه احلاكم بزيادة أ ْو أنْ ُي ْك َ َ
َف ُي ْج َع َل َذهَ ًبا
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ِ ِ ٍ ِ ِ
ال ْزم بِ ْ ِ ِ
الض ِر بِا ْلكَثِ ِري ِم ْن الن ِ
الض ِر َل َينْ َب ِغي) ،وبني
َّاسَ ،ف ْ َ ُ َ
َّ َ
ال َواز م ْن َغ ْي َت ْقييد بِانْت َفاء َّ َ
اف الدَّ ر ِ
(إنُ ْم كَانُوا َي ْق ِر ُض َ
اه ِم َوالدَّ نَانِ ِري
ون َأ ْط َر َ
َ
ابن رسيج صورة أخرى للكرس وهي َّ
ِ
ِ
بِا ْلِ ْق َر ِ
ي َم ُع َ
اض ِة
ون ِم ْن تِ ْل َك ا ْل ُق َر َ
ونُ َم بِهَ ،و َ ْ
الس ْع ِر ا َّلذي َي ْأ ُخ ُذ َ
ونُ َم َع ْن ِّ
اض َو ُي ِْر ُج َ
ِ
الس ْب ِك ك ََم ُه َو َم ْع ُهو ٌد ِف ا َْل ْم َلك َِة َّ
الش ِام َّي ِة َو َغ ْ ِي َها)( .((13وهكذا يتبني أن
َش ْي ًئا كَث ًريا بِ َّ

الترصفات الواقعة عىل النقد ال جتوز ولو كانت تغيريا لطبيعته أو إنقاصا لوزنه بحيث
خترج عن عيارها الصحيح ،وال شك أن إصدار العملة يف ذاهتا قد يشمل هذه املعيب
وقد يربو عليه بام يصيب السوق من تدفقات نقدية قد تؤدي اىل تضخم القيمة النقدية
وتآكلها.
 وقد وردت جمموع من اآلثار والنقول الفقهية التي نظرت هلذا العمل املوازي يفسبك النقود نظرة جرمية فرتبت عليه جزاءات خمتلفة :فقد روى البالذري :أن عمر
بن عبد العزيز أتى برجل يرضب عىل غري سكة السلطان فعاقبه وسجنه وأخذ حديده
فطرحه يف النار.
كام روى أن عبد امللك بن مروان قد أخذ  -قبل عمر بن عبد العزيز -رجال يرضب عىل
غري سكة املسلمني ،فأراد قطع يده ثم ترك ذلك وعاقبه وقد استحسن علامء املسلمني
منه العدول عن القطع اىل التعزير.
وروى قول الواقدي :وأصحابنا يرون يف من نقش عىل خات اخلالفة املبالغة يف األدب
والشهرة ،وأهنم ال يرون عليه قطعا وذلك رأي أيب حنيفة والثوري ،وكره ذلك اإلمام
مالك وقال :إنه من الفساد ولو كان الرضب عىل الوفاء.
كام روي عن سعيد بم املسيب أن من يرضب النقود من غري رجال الدولة أو السلطة
احلاكمة يعترب من الفساد يف األرض

(((13

 - 4 - 3 - 4حكم تداول النقود التي لم يصدرها اإلمام -مل يمنع الفقهاء املتقدمون
من تداول النقود التي أصدرهتا دور الرضب وإن مل يقمها اإلمام أو نوابه ،وسيتبني هذا
بعد ذكر ما وجه به عديد من الفقهاء وجه اختصاص احلاكم واجلهات املركزية إلصدار
النقد ،ويمكن حرص جهات املنع:
( ((13الشوكاين ،نيل األوطار.262/5 ،
( ((13أنظر :األب انستاس الكرميل ،النقود العربية وعلم النميات ،املطبعة العرصية ،1939 ،ص .17-16
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 االفتيات عىل سلطة احلاكم :فكأن سك النقد من أعامل السيادة للدولة كإعالن احلربأو تعيني الوزراء ،فإذا بارش السك للنقد ولو خالصا عىل العيار الواحد من الرعية فكأنام
ترصف نيابة عن احلاكم وهو مل ينيبه وهذا هو معنى التعدي عىل هيبة السلطان.
 ركوب العظائم :وهو تعبري اإلمام أمحد بن حنبل ولعل مقصوده هو مسارعة الناس إىلاخلروج عن املعيار الصحيح للنقد وهو األوزان الرشعية املحددة فيستبيحون التزييف
والقطع والغش يف النقد ،ويشهد هلذا ما هو متداول يف كتب التفسري أن املقصود من
قول قوم شعيب(:يا شعيب أصالتك تأمرنا أن نرتك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا
ما نشاء إنك ألنت احلليم الرشيد)( (((13قال الطربي :من كرس الدراهم وقطعها(.)((13
 حفظ السكة من الغش :حتى يتميز اخلالص من املغشوش يف معامالت الناسالنقدية ،وقد كان من أسباب رضب النقود يف عهد األمويني الغش الذي طال النقود
الفارسية وغريها قال املاوردي(:فأما النقد فمن خالص الفضة وليس ملغشوشه مدخل
يف حكمه ،وقد كان الفرس عند فساد أمورهم فسدت نقودهم فجاء اإلسالم ونقودهم
من العني والورق غري خالصة إال أهنا كانت تقوم يف املعامالت مقام اخلالصة وكان
غشها عفوا لعدم تأثريه بينهم إىل أن رضبت الدراهم اإلسالمية فتميز املغشوش من
اخلالص)(.((13
وهذا يفرس خمالفة أيب حنيفة يف جعل إصدار النقود ممركزا يف الدولة وخاصا باإلمام،
إذ جعل انتفاء الغش رشطا كافيا لصحة التداول ،فروي املصري إىل( :أن من رضب
النقود عىل سكة املسلمني وكان رضبه عىل الوفاء من غري إيقاع رضر باإلسالم وأهله
فال مانع من ذلك( ،)((14ويظهر مما وضعه من رشوط أنه مع إجازته سك النقد ذهبا
وفضة كان يضع يف اعتباره أمرين :األول :هو أن زيادة العدد النقدي مصلحة يف ذاهتا
وال ينشأ عنها تضخم أو تالعب بقيمة النقد وتوزيعه ،كام هو يف عرصنا لو نشأت جهة
أخرى إلصدار النقد غري البنك املركزي الذي يعتمد سياسة حمددة وحمسوبة العواقب
( ((13سورة هود87 ،
( ((13جامع البيان ،الطربي450 /15 ،
( ((13املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص.198-197
( ((14وهو املعنى الذي رجحه بخيت املطيعي يف رشحه عىل املجموع  ،.272/23وانظر البالذري ،فتوح البلدان.456/1 ،فقد وروي عن الثوري
وايب حنيفة ( البأس برضهبا إذا مل يرض باإلسالم وأهله) فسمح لألفراد برضب النقود عىل سكة املسلمني إذا كان الرضب عىل الوفاء من غري إيقاع رضر
باإلسالم وأهله.
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واملآالت يف عملية اإلصدار ،وثاين األمرين هو اشرتاطه االلتزام بالوزن ونقش السكة
وسائر الرشوط املراعاة يف السكة السلطانية درء ًا لكل افتئات عىل اإلمام أو إيقاع للرضر
باملسلمني(.((14
 حفظ السكة من التضخم :إذ الحظ الفقهاء لزوم أن تكون السكة موصوفة بالعدالةوتكون بعد تفاوت املعروض من النقد مع املوجود من السلع ليقع التقويم صادقا ال
ظلم فيه ،وهو ما تنبه له ابن تيمية بدعوته عدم التوسل باملتاجرة يف العملة من قبل
الدولة ألن هذا الصنيع يقع به الرضر العام فقال :ينبغي للسلطان ان يرضب هلم فلوسا
تكون بقيمة العدل يف معامالهتم من غري ظلم وال يتجر ذو السلطان يف الفلوس أصال
(((14
بان يشرتي نحاسا فيرضبه فيتجر به)
 عدم التجارة يف النقود :ألن النقود وسائط للمنافع والسلع ،ووسائل للدفع العاجلواآلجل ،فإذا ما انقلبت اىل سلعة جتارية فقد حرفت عن وظيفتها وتعرضت للتغري
وعدم الثبات ،وهناك نص من البهويت يمنع اإلمام وهو جهة اإلصدار أن يمنع تداول
السكة التي بأيدي الناس (فيحرم عليهم الفلوس التي بأيدهيم ويرضب هلم غريها،
ألنه إرضار بالناس وخرسان عليهم ،بل يرضب النحاس فلوسا بقيمته من غري ربح
فيه ،للمصلحة العامة ويعطي اجرة الصناع من بيت املال ،فإن التجارة فيها ظلم
عظيم)( ،((14وزاد ابن القيم أنه (إذا حرم السلطان سكة او نقدا منع من االختالط بام
(((14
أذن يف املعاملة به)
 حفظ النظام املايل واالجتامعي :وهو الذي وسمناه بأنه السياسة النقدية واملاليةاإلسالمية الكاشفة عن املصالح العليا لألمة ،وعرب القرايف عن هذا العلو فقال:
(قاعــدة :إذا رشف اليشء وعظم يف نظر الرشع كثر رشوطه وشدد يف حصوله تعظيام
له ،ألن شأن كل عظيم القدر أن ال حيصل بالطرق السهلة ....فمن هذه القاعدة النكاح
ملا رشف قدره بكونه سبب اإلعفاف ،ومن أعظم مغايظ الشيطان ووسيلة لتكثري العباد
وحاسام ملواد الفساد شدد الرشع فيه باشرتاط الصداق والويل والبينة والنقدان ملا عظم
( ((14بندر اليحيى ،العمالت االفرتاضية حقيقتها وأحكامها الفقهية ،ص.237
( ((14ابن تيمية ،الفتاوى.469/29،
( ((14البهويت،كشاف القناع.270/2،
( ((14ابن القيم ،الطرق احلكمية .201
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خطرمها بكوهنام مناط األعواض ورؤوس األموال وقيم املتلفات ونظام العامل شدد
(((14
الرشع فيهام بحيث ال يباع واحد بأكثر منه وال بنسيئة بخالف العروض)
لعل أن مالحظة هذه ِ
احلكم هي التي كانت وراء موقف الفقهاء الذين جوزوا تداول
بعض النقود تم إصدارها مع ختلف بعض الرشوط السابقة من غري بيت رضب الدولة،
من ذلك (فتوى علامء احلنفية يف بالد ما وراء النهر يف الدراهم املغشوشة ،التي كانت
تسمى «الغطارفة» و«العدايل» بوجوب زكاهتا) ،وكانوا يقولون :هي من أعز النقود فينا
بمنزلة الفضة فيهم ،ونحن أعرف بنقودنا) ،كام أفتى مشايخ احلنفية يف تلك البالد بعدم
ً
متفاضل ،معللني ذلك بأهنا أعز األموال يف ديارهم،
جواز بيع هذه النقود بجنسها
واختاره احللواين والرسخيس» ،وهو وجه للشافعية حكاه اخلرسانيون( .)((14هذا
مع متسك عامة فقهاء املذهبني بعدم ثمنيتها) ،كام قال اجلويني« :ومل يسمح أحد من
جريانا يف بعض األقطار ،وكذلك
عم
ُ
األصحاب بإيراد القراض عىل الفلوس .وإن ّ
القول يف ِ
(((14
الغ ْط ِريفية فيام وراء النهر»
وكان للاملكية موقف مشابه إذ عدوا تواضع الناس عىل التعامل باملغشوش من غري
«و ُي ْؤ َخ ُذ
حد؛ بل أجازوا بيعه بصنفه اخلالص اعتبارا لالصطالح ،قال يف «التوضيح»َ :
ِ
الَالِ ِ
ي الن ِ
ِم ْن ك ََل ِم ِه ْم َج َو ُاز َب ْي ِع ا َْل ْغ ُش ِ
وش بِ ِصن ِْف ِه ْ
ص إ َذا ك َ
ص
ي ِري َب ْ َ
َان َ ْ
َّاس ،ك ََم بِم ْ َ
ِعنْدَ نَا»(.((14

ويرى ابن قدامة يف إنفاق وتداول النقود املغشوشة روايتني عند أمحد أظهرمها اجلواز،
نقل صالح عنه يف دراهم يقال هلا املسيبة عامتها نحاس إال شيئا فيها فضة فقال إذا كان
شيئا اصطلحوا عليه مثل الفلو اصطلحوا عليها فأرجو أال يكون هبا بأس ،وذكر ابن
قدامة علة اجلواز فقال :فإن املعاملة هبا جائزة إذ ليس فيه أكثر من اشتامله عىل جنسني ال
غرر فيهام فال يمنع من بيعهام كام لو كانا متميزين ،وألن هذا مستفيض يف اإلعصار جار
بينهم من غري نكري ويف حتريمه مشكلة ورضر(.((14
( ((14القرايف ،الذخرية .298/5
( ((14أنظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،17/2 ،الرسخيس ،املبسوط،194/2 ،
( ((14اجلويني ،هناية املطلب يف دراية املذهب ،حتقيق :عبد العظيم حممود الدّ يب ،ج ،7دار املنهاج ،ط ،2007 ،1ص.442
( ((14احلطاب ،مواهب اجلليل ،ج ،4دار الفكر ،ط ،1992 ،3ص.335
( ((14ابن قدامة ،املغني.491/2 ،
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والنووي الذي يرى الرواج أو االصطالح علة للثمنية يقرر صحة التعامل بالدراهم
املغشوشة متى راجت يقول :يكره لإلمام رضب املغشوشة ويكره للرعية رضب
الدراهم وإن كانت خالصة ،ألنه من شأن اإلمام ،ثم إن الدراهم املغشوشة أن كانت
معلومة العيار صحت املعاملة هبا عىل عينها احلارضة ويف الذمة وغن كان مقدار النقرة
فيها جمهوال ففي جواز املعاملة عىل عينها وجهان :اصحهام اجلواز ألن املقصود رواجها
(((15
وال يرض اختالطها بالنحاس)
وقد يتعذر عىل الناس تداول النقود ألسباب معينة كام حدث تارخييا ألهل غامرة يف
القرن ،فقد كانت منطقة رعوية قل فيها النقد فعاد الناس اىل النقد السلعي وحدثت
من جراء ذلك نازلة نقلها صاحب النوازل الصغرى وهي مسألة كراء األرض بالثلث
ونحوه( ،ومذهب مالك ومجهور أصحابه املنع محال ألحاديث املنع من كرائها عىل كرائها
بام خيرج منها وعمل أهل األندلس عىل جواز ذلك ومثله العرف بسوس ،وكذا برعة
وعهدهتم يف اجلواز ما يف البخاري من قوله(:باب املزارعة بالشطر ونحوه ،وإنام أجاز
أهل سوس ودرعة ذلك ألن الرضورة داعية إىل ذلك ،سيام يف بلدة يتعذر فيها الكراء
(((15
بالنقود أو العروض فاقتىض النظر أن تكون الفتوى بام به العمل ،ومراعاة العرف)

والخالصة:

 إن النقود اصطالحية وليست خلقية أو طبعية بمعنى أن الثمنية والرواج والوساطةتقع بتواضع أو اصطالح الناس.
 مل يقم النبي صىل اهلل عليه وسلم بإصدار نقد خاص ولكنه أقر النقد املتعارف عليهآنذاك مع النقد السلعي وأناط هبام أحكاما سياسية رشعية.
 أقر الفقه التعامل بالنقد املغشوشة ما اصطلح عليه الناس أو السكة التي وضعها غرياحلاكم خاصة إذا كانت عىل الوفاء ،كام صحح الفقهاء العودة إىل نظام النقد السلعي مع
وجود العملة يف حاالت التعذر كعدم القدرة عىل سكها أو الوصول إليها.
 تداول النقود وإصدارها من باب السياسة الرشعية التي مبناها املصالح املمثلة أساسايف السياسة النقدية واملالية للبلد.
( ((15النووي ،روضة الطالبني.236/1 ،
( ((15النوازل الصغرى ،املهدي الوزاين ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -املغرب -ط.402/3 ،1992 ،1
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الخاتمة

ثبت أن املركزية متأصلة يف السياسة الرشعية وعريقة يف قاعدة ترصفاإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة ،وهلا اعتبار يف األحكام الرشعية تقييد ًا
وإنشاء ،ما أدت إىل درء املضار ودفع التنازع ورفع التزاحم وتقييد اإلباحة.
وقد أوردنا العديد من التطبيقات الفقهية الدالة عىل مدى اعتبار املركزية يفاألحكام املالية.
بينّا أن التمويل الالمركزي له منافع وله خماطر ،وبينّا أن هذه املخاطر هيدافعة وليست رافعة ،فهي ال تقيض عىل جهات الوساطة ومؤسسات
التقايض والتوثيق بالرفع متاما ،بل يمكن أن تكون دافعة لتطور جهات
التمويل التقليدي من بنوك مركزية وبورصات ومؤسسات توثيق وتقايض،
ويمكن هلذه اجلهات أن تنيشء رشاكة مع التقنيات املالية وتطبيقاهتا فتكيف
إجراءاهتا ونظمها ،فيتقوى عندمها مقصد األمان يف املعامالت ،والتوثيق
للترصفات ،وحفظ احلقوق عند النزاعات ،ومحاية ركائز السياسة الرشعية
النقدية واملالية للدولة وهذا ما تتوقعه العديد من الدراسات.
خلصنا إىل أن النقد هو ما اصطلح عليه الناس وحقق مقاصدهم ،وأنتداوله صح يف احلضارة اإلسالمية ولو مع الغش فيه أو مع عدم إصداره
من دار الرضب الرسمية ،وأن ارتباط اإلصدار النقدي وترصفات األفراد
املالية بالبنوك والسياسة النقدية هي وجه من السياسة الرشعية.
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املعايير الشرعية ومدى قدرتها
على مواكبة التكنولوجيا املالية
أ.د .عصام خلف العنزي

عضو هيئة التدريس يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ،سيدنا حممد وعىل آله
أمجعني.
بعد مرور أكثر من عامني عىل جائحة كورونا «كوفيد »19 -وإصابة العامل بحالة من

الشلل والركود االقتصادي ،واضطرار الدول إىل اإلغالق واحلظر ملنع تفيش هذا
الوباء ،أصبح االعتامد عىل التكنولوجيا من رضوريات احلياة يف مرحلة من املراحل،
فقد اضطرت الدول إىل التكنولوجيا لتنظيم دخول وخروج الناس من خالل حصوهلم
عىل مواعيد يف أوقات حمددة ،كام اضطر األفراد إىل االعتامد عىل التكنولوجيا إلنجاز
معامالهتم ،واضطرت البنوك والرشكات املالية إىل التكنولوجيا املالية لتقديم خدماهتا
لزبائنها ،واضطر املوظفون إىل تقديم هذه اخلدمات من منازهلم ،وهذا األمر إذا استمر
فإنه سيؤثر عىل طبيعة حياة الناس يف املستقبل.

فجائحة كورونا خلقت إقباالً غري مسبوق عىل اخلدمات االلكرتونية يف ضوء اإلجراءات
احلكومية التي اختذهتا الدول ،وهذا اإلقبال حدى بكثري من البنوك األمريكية إىل إغالق
العديد من فروعها بسبب اإلقبال االستثنائي عىل تطبيقاهتا االلكرتونية عىل االنرتنت،
فقد جلأت مصارف ويلز فارغو وجي يب مورغان وسيتي غروب إىل إغالق  250فرع ًا
خالل النصف األول من عام  2021أي ما جياوز ( )1من كل ( )5فروع لتلك البنوك
املنترشة يف الواليات املتحدة بحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز».
وهذا التخفيض ساعدها يف تفادي تبعات جائحة كورونا من خالل خفض التكاليف
فقد قام بنك أوف أمريكا بترسيح ما يقارب  2500موظف ًا بنهاية الربع الثاين .2021

كام قام بنك املرشق وهو أحد أقدم البنوك يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بتخفيض
عدد فروعه من  34فرع ًا إىل  10فروع ،وتوقع الرئيس التنفيذي أمحد عبد العال أن الفروع
التقليدية «لن يكون هلا وجود قريب ًا جد ًا» ،ألنه سيتم الرتكيز عىل القنوات اإللكرتونية
ويقول عبد العال» إن املرشق مل يعد ينافس البنوك التقليدية فحسب ،منافسوه احلقيقيون
هم مقدمو جتربة العميل ....أصحاب البيانات ،أصحاب املعلومات».
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التكنولوجيا المالية (الفنتك)
التكنولوجيا املالية وأحيان ًا يعرب عنها التقنية املالية (الفنتك) أو ( )Fintechهو مصطلح
انجليزي نتج من كلمتي  Financialو  ،Technologyويقصد بذلك :التقنيات
املستخدمة يف تقديم أو حتسني اخلدمات املالية.
ويعترب مصطلح «فنتك» أو التكنولوجيا املالية من أكثر املصطلحات شيوع ًا يف عرصنا
احلايل ،حيث يرتبط هذا املصطلح بالتكنولوجيا احلديثة ذات التغري املتسارع والتطور
املستمر.

وال يقترص مصطلح «الفنتك» عىل تقديم اخلدمات املالية للعمالء فقط ،بل يشمل
استخدام تكنولوجيا املعلومات لوضع االسرتاتيجيات ملساعدة أصحاب القرار يف
اختذ قرارهم االستثامري ،حيث تستخدم تكنولوجيا «بلوك تشني» وتعرف بتكنولوجيا
جداول املوازنة املوزعة لبناء اسرتاتيجيات لعمل املؤسسات ،بل إن هذه التكنولوجيا
أصبحت قادرة عىل التعلم وتغيري االسرتاتيجيات وفق متغريات السوق ،مما يمكنها من
بناء اسرتاتيجيات أفضل برسعة كبرية مقارنة مع ما كان يتم سابق ًا حيث كانت تتطلب
إعداد مثل هذه االسرتاتيجيات شهور ًا لالنتهاء منها.
ولذلك تسعى التكنولوجيا املالية إىل عدة أمور:

ً
أوال :تكلفة أقل:

الفنتك يسعى إىل خفض التكلفة احلالية ،وبالتايل يسمح لعدد أكرب من املستخدمني
للوصول للخدمات املالية وخاصة الرشكات واألفراد غري املخدومني مرصفي ًا.

ً
ثانيا :خصوصية أكثر:

حيث إن خدمات ومنتجات الفنتك مصممة وفق ًا لرغبات وتطلعات العمالء
الشخصية ،فكل بنك له حاجات خمتلفة عن حاجات البنوك األخرى ويمكن الوصول
لذلك من خالل عدد من القنوات.
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ً
ثالثا :السرعة:

إن منتجات وخدمات الفنتك تعتمد غالب ًا عىل التكنولوجيا والتقنية إلنجاز اإلجراءات
والعمليات ،وهذا يعني توفري وترية أرسع للخدمات(((.

ً
رابعا :االنتشار:

إن منتجات وخدمات الفنتك ممكن أن تكون عابرة للحدود حيث يمكنها خدمة عمالء
ال ينتمون لبقعة جغرافية واحدة.

ً
خامسا :المقارنة:

حيث إن خدمات ومنتجات الفنتك متكن الزبائن من املقارنة بني العديد من الرشكات
والبنوك من حيث اخلدمة واألسعار.

ظهور البنوك الرقمية:

بسبب وجود التكنولوجيا املالية وتطور التكنولوجيا املتساريع بشكل عام ،ظهر اآلن ما
يسمى بالبنوك الرقمية ،وهي تعتمد بشكل أسايس عىل التكنولوجيا املالية ،وأصبحت
اجلهات الرقابية مهتمة جد ًا هبذا النوع من البنوك ،فقد قام البنك املركزي الكويتي بتعيني
املستشار العاملي «رشكة ماكينزي كومباين» األمريكية لوضع األطر الفنية والتشغيلية
الالزمة لتأسيس بنوك رقمية يف الكويت ،مما يؤدي لفتح املجال أمام رشكات جديدة
لتقديم اخلدمات املالية ،فقد قامت رشكات االتصاالت العاملة يف الكويت بتقديم
طلبات للبنك املركزي الكويتي للرتخيص هلا بإنشاء بنوك رقمية تعمل حتت إرشاف
ورقابة البنك املركزي.

كام قام جملس الوزراء يف اململكة العربية السعودية برئاسة خادم احلرمني يف يونيو 2021

باملوافقة عىل إصدار ترخيصني لبنكني رقميني يف اململكة :األول لرشكة «»Stc Pay
لتصبح بنك ًا رقمي ًا برأسامل  2.5مليار ريـال سعودي .الثاين :البنك السعودي الرقمي
الذي بلغ رأس ماله  1.5مليار ريـال سعودي ،كام أن مجيع إجراءات الرقابة واإلرشاف
(1) Fintechsaudi.com
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ستطبق عىل البنوك الرقمية كام هي مطبقة عىل مجيع البنوك العاملة مثل التأكيد عىل

األمن السرباين واجلوانب التقنية لتاليف املخاطر التشغيلية ومكافحة غسيل األموال

ومتويل اإلرهاب.

تجربة ككاو بنك في كوريا الجنوبية:
كاكاو بنك هو البنك الرقمي الوحيد بكوريا اجلنوبية ،تم تأسيسه عام  ،2016قام البنك
بطرح خدماته يف يوليو  ،2017ويف أول  24ساعة جذب البنك أكثر من  240ألف عميل

(وهو ما يتطلب يف البنوك التقليدية عرشات السنوات) ،ومن خالل تطبيقات األجهزة

املحمولة حقق أكثر من  10ماليني عميل بحلول يوليو  ،2019ويف مارس  2021ختطى

عد مستخدمي كاكاو بنك  14مليون عميل ،ويف أكتوبر عام  2020ق ّيم البنك بحوايل

 8.6تريليون وون كوري جنويب من قبل رشكة  TPG Capitalاألمريكية وهو أول بنك

عىل االنرتنت يف آسيا أمجع يتم طرحه لالكتتاب العام.

ومن خدمات البنك القروض والودائع وبطاقات اخلصم والتحويالت اخلارجية
وبعض اخلدمات األخرى ،ونظر ًا ألن قاعدة مستخدمي التطبيق كبرية جد ًا فهو قادر

عىل حتصيل رسوم عىل املنتجات التي يقدمها .وبالتايل فإن كاكاو بنك أصبح مصدر ًا

للربح بعد أقل من عامني من تشغيله أي يف عام  ،2019ولدى البنك  13.35مليون
مستخدم نشط شهري ًا ،وهذا جيعل البنك أكرب تطبيق مايل يف البالد ،فهو البنك الوحيد
يف العامل الذي نمى بأصول تبلغ  8.6وون كوري جنويب ( 25مليار دوالر أمريكي).

تجربة المصارف اإلسالمية في إنشاء بنوك رقمية:
قام بنك بوبيان وهو بنك يعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية بإنشاء بنك رقمي يعمل
وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية وله هيئة رشعية ترشف عىل أعامله من خالل فرعه يف

لندن (بنك لندن والرشق األوسط) ،وقد أسمى هذا البنك الرقمي (نومو) وال يوجد

هلذا البنك أفرع يقدم خدماته من خالهلا ،وإنام يوجد له تطبيق إلكرتوين يف (APP

 ،)Storeويوجد هلذا البنك موظفون أغلبهم للرد عىل مكاملات واستفسارات العمالء
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( )Call Centerويقوم هذا البنك حالي ًا بتقديم اخلدمات التالية:
1 .فتح حساب باجلنيه اإلسرتليني أو الدوالر األمريكي ،وتعترب هذه اخلدمة مهمة
يف بريطانيا ،حيث يصعب فتح حساب مرصيف يف بريطانيا ،ألنه يشرتط لفتح
حساب يف بريطانيا وجود عنوان للسكن داخل بريطانيا للتواصل مع صاحب
احلساب ،كام يشرتط أن يكون للعميل دخل حتى يفتح له حساب ،وإذا كان
العميل طالب ًا فال بد من خطاب موجه من اجلامعة ،أما من خالل البنك الرقمي
فال يشرتط ذلك ،ويمكن استالم البطاقة خالل  3-5أيام عمل.

2 .استقبال الودائع االستثامرية عن طريق عقد املضاربة أو الوكالة حيث يقوم البنك
باستثامر هذه األموال وتوزيع العوائد عىل أصحاب احلسابات االستثامرية.

3 .حتويل األموال من وإىل احلساب يف بريطانيا من مجيع دول العامل.
4 .التمويل العقاري داخل بريطانيا.

هذه بعض اخلدمات البسيطة التي يقدمها بنك نومو حيث إن عمر البنك ال يتجاوز
بضعة أشهر ،والقائمون عليه يسعون إىل تطوير هذه اخلدمات يف املستقبل.

هل المعايير الشرعية قادرة على مواكبة التكنولوجيا المالية؟:
إن صلب ولب التكنولوجيا املالية هو وجود شبكة اإلنرتنت ،بحيث إذا انقطع
االتصال هبذه الشبكة فإن مقدم اخلدمة ال يستطيع تقديمها وال املتلقي هلذه اخلدمة
يستطيع استقباهلا ،ولذلك سوف نغطي ملحة رسيعة عن حكم إجراء املعامالت عن

طريق شبكة اإلنرتنت حتى نؤكد مدى مواكبة املعايري الرشعية للتكنولوجيا املالية وأن

أحكام الرشيعة اإلسالمية قادرة عىل تغطية مستجدات العرص .وقد صدر عن هيئة
املحاسبة واملراجعة للمؤسسات اإلسالمية املعيار الرشعي رقم ( )38بشأن التعامالت

املالية باإلنرتنت والذي يتناول بيان األحكام املتعلقة بإبرام العقود املالية باستخدام
شبكة اإلنرتنت .وسوف نتناول أهم النقاط املتعلقة بذلك:

ً

أوال :يجوز إبرام العقود المالية بواسطة اإلنترنت ،وختضع العقود التي تربمها
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املؤسسات مع عمالئها عن طريق االنرتنت للقواعد العامة للمعامالت املالية يف
الرشيعة اإلسالمية ،ألنه ال يرتتب عىل ذلك حمظور رشعي ،وأن العقود التي تربم
بواسطة االنرتنت ال ختتلف عن العقود التي تربم بالطرق التقليدية إىل من جهة
وسيلة إبرامها ،وأنه إذا كان األصل يف العقود اإلباحة ما دامت ختلو مما يصادم قواعد
املعامالت يف الرشيعة اإلسالمية ،فإن األصل يف وسائل إبرام العقود اإلباحة أيض ًا ،ما
دامت الوسائل تتحقق هبا املتطلبات الرشعية إلبرام العقود.

ً
ثانيا :مجلس العقد في إبرام العقود المالية باستخدام اإلنترنت:

1 .إبرام العقد باستخدام املحادثة الصوتية أو املحادثة بالصوت والصورة بني
املتعاقدين عرب االنرتنت يأخذ أحكام التعاقد بني حارضين ،ألن العاقدين
يكونان حارضين مع ًا من حيث الزمان ،وإن كانا غائبني من حيث املكان ،حيث
يكون بينهام حضور زماين متعارص حلظة تبادل اإلجياب والقبول ،واملعترب يف
احتاد املجلس هو االحتاد الزماين((( .وقد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن
حكم إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة مؤكد ًا هذا ،حيث نص عىل أنه« :إذا
تم التعاقد بني طرفني ويف وقت واحد ومها يف مكانني متباعدين ،وينطبق هذا
عىل اهلاتف والالسلكي ،فإن التعاقد بينهام يعترب تعاقد ًا بني حارضين»((( .وال
فرق بني التعاقد باهلاتف أو باملحادثة الصوتية عرب االنرتنت .وعليه فإنه ترسي
مجيع أحكام التعاقد بني حارضين كاشرتاط احتاد املجلس ،وعدم صدور ما يدل
عىل إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ،واملواالة بني االجياب والقبول بحسب
العرف ،وما إىل ذلك من أحكام.
2 .إبرام العقد باستخدام املحادثة الكتابية أو بالربيد اإللكرتوين أو عرب املوقع عىل
الشبكة يأخذ أحكام التعاقد بني غائبني ،ألن العاقدين ال يكونان حارضين
مع ًا من حيث الزمان ،حيث ال يكون بينهام حضور زماين متعارص حلظة تبادل
اإلجياب والقبول .وقد صدر بذلك قرار ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي الذي

((( فتح القدير  ،192-190/3حاشية الدسوقي  ،5/3مغني املحتاج  ،5/2املغني .481/3
((( قرار رقم .)6/3( 52
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نص عىل أنه« :إن الصيغة الرشعية (التكييف) للتعاقد بني شخصني ال جيمعهام
مكان واحد عرب االنرتنت (الشبكة اإللكرتونية) أنه تعاقد بني غائبني عن طريق
هذه الوسيلة إذا كان ال يسمع أحدمها كالم اآلخر ،فيخرج عىل التعاقد عن
طريق الرسالة»(((.
3 .إذا حدد املوجب زمن ًا لصالحية إجيابه ،فإن اإلجياب يستمر إىل انتهاء املدة
املحددة ،وهو ما قرره بعض املالكية من أن اإلجياب إذا قيد بوقت فإنه يستمر
قائ ًام ما بقي الوقت ،وقد أشار هلذا اخلطاب وذكر أن ممن قال به أبو بكر بن
العريب((( ،وقد أخذت هبذا كثري من القوانني املدنية وسموه باإلجياب املؤقت(((،
كام صدر بذلك قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل والذي نص عىل« :إذا أصدر
العارض هبذه الوسائل اجياب ًا حمدد املدة ،يكون ملزم ًا بالبقاء عىل إجيابه خالل
تلك املدة ،وليس له الرجوع عنه»(((.

ً
ثالثا :التعبير عن اإليجاب والقبول في العقود المالية المبرمة باإلنترنت:

التعبري عن اإلجياب والقبول يف العقود املربمة باإلنرتنت يتم بكل ما يدل عىل
رضا العاقدين بإبرام العقد ،فإذا وجهت الرسالة اإللكرتونية عرب املوقع عىل
الشبكة أو عرب الربيد اإللكرتوين واملتعلقة بالعقد املزمع إبرامه بحيث تتضمن
مجيع احلقوق وااللتزامات ،ودون أن يكون ملرسلها احلق يف رفض التعاقد يف
حال قبول الطرف اآلخر ،فإن هذه الرسالة تعد إجياب ًا .كام أن الضغط عىل مفتاح
(أيقونة) القبول عند إبرام العقد عرب املوقع عىل الشبكة قبوالً صحيح ًا رشع ًا
إذا كان نظام املوقع ال يشرتط تأكيد القبول .فإن كان يشرتط التأكيد بأي طريقة
حيددها املوقع ،فإن القبول ال يقع إال بصدور ذلك التأكيد .وقد صدر بذلك
قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل الذي نص« :إذا تم التعاقد بني غائبني ال
جيمعهام مكان واحد ،وال يرى أحدمها اآلخر معاينة ،وال يسمع كالمه ،وكانت

((( ندوة الربكة التاسعة عرشة لالقتصاد اإلسالمي املنعقدة بمكة  8-6رمضان 1420هـ املوافق  3-2ديسمرب 2000م.
((( مواهب اجلليل للحطاب .241/4
((( انظر املادة  98من القانون املدين األردين ،واملادة  93من القانون املدين السوري.
((( القرار رقم .)6/3( 52
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وسيلة االتصال بينهام هي الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ،وينطبق هذا
عىل الربق والتلكس والفاكس وشاشات احلاسب اآليل (احلاسوب) ،ففي هذه
املوجه إليه وقبول»(((.
احلالة ينعقد العقد عند وصول اإلجياب إىل ّ

ً
رابعا :القبض في العقود المالية المبرمة باإلنترنت:

يتحقق القبض رشع ًا يف العقود املربمة باإلنرتنت بكل الوسائل املتعارف عليها يف
القبض احلقيقي أو احلكمي ،فقبض األشياء خيتلف بحسب نوعها واختالف األعراف
فيام يكون قبض ًا هلا ،وقد صدر بذلك قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بشأن القبض
وصوره بخاصة املستجدة منها(((.

ً
خامسا :حماية التعامالت المالية المبرمة باإلنترنت:

1 .تعد التطبيقات اإللكرتونية عيل الشبكة حقوق ًا خاصة بأصحاهبا ،واالعتداء
عليها قد يستوجب التعويض ،ويتعني عىل املؤسسة اختاذ الوسائل املتاحة
التي حتول دون االعتداء عىل مواقعها عىل الشبكة ،كام وحيرم االعتداء عىل
بيانات املتعاملني عرب الشبكة يقول سبحانه وتعاىل{ :وال تعتدوا إن اهلل ال
حيب املعتدين}»( ،((1فهذه املواقع تعترب حقوق ًا خاصة بأصحاهبا هلا قيمة مالية،
ومن شأن االعتداء عليها إحلاق الرضر بأصحاهبا ،فالتعويض املستحق يف حال
االعتداء يشمل الرضر املايل املبارش ،وما فات من كسب فعيل ،والضامن يقع عىل
من بارش الفعل ،ثم عىل املتسبب فيها إن تعذر تضمني املبارش ملسوغ رشعي .وال
يعترب صاحب املوقع متسبب ًا ما دام قد اختذ الوسائل املتعارف عليها حلامية املوقع.
2 .إن هذه التطبيقات بحاجة ملزيد من عوامل األمان والدقة والتطوير مع القفزة
اهلائلة يف أعداد املستخدمني ،فقد فوجئ أحد عمالء بنك أوف أمريكا بعد فتح
تطبيق البنك اخلاص به بوجود نحو  2.45مليار دوالر يف حسابه ملشكلة تتعلق
بالتطبيق .فيتعني عىل املؤسسة اختاذ االحتياطات واإلجراءات املمكنة للتثبت

((( القرار السابق.
((( القرار رقم .)6/4( 53
( ((1سورة البقرة آية .190
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من هوية املتعاملني معها عرب الشبكة ،والتحقق من أهليتهم للتعاقد عىل الوجه
الصحيح النافذ ،محاية ألمواهلا وأموال املتعاملني معها.
إذا تم إبرام العقد عرب الشبكة بناء عىل وصف حمل العقد أو اعتامد عىل رؤية متقدمة له أو
استناد ًا إىل األنموذج ،ثم وجد املحل عند التسليم خمالف ًا للوصف أو متغري ًا عن حالته
عند الرؤية أو مغاير ًا لألنموذج ،فإنه يثبت للمتملك خيار فوات الوصف املرغوب فيه،
فيحق له فسخ العقد أو إمضاؤه أو االتفاق مع العاقد اآلخر عىل جرب النقص ،وهذا ما
نص عليه مجهور الفقهاء(.((1
من خالل هذا االستعراض البسيط نجد أن املعايري الرشعية قادرة عىل استيعاب هذه
التكنولوجيا املالية ومدها باألحكام الرشعية اليي حتتاجها واحلكم عىل تعامالهتا ،بل
إننا نرى أن املعايري الرشعية قد سبقت القوانني الوضعية يف هذا اجلانب ،فقرارات جممع
الفقه اإلسالمي الدويل التي صدرت يف هذا الشأن قد صدرت يف عام  ،1990كام أن
املعيار الرشعي رقم ( )38بشأن التعامالت املالية باإلنرتنت صدر يف عام  ،2009بينام
القوانني يف بالدنا ينقصها الكثري من املواد يف هذا الشأن.

التكنولوجيا المالية وأثرها على الجودة الشرعية:
إن رسعة إنجاز املعامالت بسبب استخدام التكنولوجيا املالية سوف جيعل من معامالهتا
تبدو كأهنا صورية ،فمث ً
ال لو أراد الزبون أن حيصل عىل متويل بعقد املرابحة فإنه يستطيع
من خالل التطبيق االلكرتوين للمرصف أن ينجز املعاملة خالل بضع ثوان ،ال يدرك
الزبون خالهلا ما الذي اشرتاه وما الذي باعه ،فام هي إال ثوان وقد دخل الثمن يف
رصيده .مع أن املعاملة يف حقيقتها استوفت املتطلبات الرشعية ،وهو ما يساعد عىل
انتشار التورق بشكل أكرب ،وإلغاء املنتجات األخرى.
كام أن دور هيئات الفتوى والرقابة الرشعية سوف يقترص عىل ما قبل وجود التطبيق من
مراجعة العقود وخطوات التنفيذ ،ولن يكون هلا دور بعد تشغيل التطبيق والعمل به،
ألن هذه العقود ستكون من العقود النمطية التي ال تتغري ،إال إذا رغب صاحب التطبيق

( ((1حاشية ابن عابدين  ،96/4جواهر اإلكليل  ،9/2مغني املحتاج .18/2
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اإللكرتوين بتطويره والتعديل عليه.

ولذلك أجد من الرضوري قيام اجلامعات واجلهات األكاديمية بإجياد ختصص البنوك
الرقمية إذ عمل البنوك عىل املدى القصري واملتوسط سوف يتغري شكله بشكل كبري
بسبب التطور الرسيع للتكنولوجيا املالية.
هذا ما أحببت أن أديل به فإن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن نفيس والشيطان.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ح ْل َت ُه
صا ك ََم َ َ
َر َّبنَا الَ ت َُؤاخ ْذنَا إن نَّسينَا َأ ْو َأ ْخ َط ْأنَا َر َّبنَا َوالَ َ ْتم ْل َع َل ْينَا إ ْ ً
ف َعنَّا َوا ْغ ِف ْر َلنَا
َع َل ا َّل ِذي َن ِمن َق ْب ِلنَا َر َّبنَا َوالَ ُ َت ِّم ْلنَا َما الَ َطا َق َة َلنَا بِ ِه َوا ْع ُ
انصنَا َع َل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن {البقرة}286/
حنَآ َأ َ
َو ْار َ ْ
نت َم ْوالَنَا َف ُ ْ
واحلمد هلل رب العاملني،،
كتبه الفقري إىل عفو ربه

أ .د .عصام خلف العنزي
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احلوكمة الشرعية فــي التمويل الالمركزي
مجال
د .إبراهيم حسن ّ

مدير الدراسات والبحوث يف بيت املشورة لالستشارات املالية

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.

مقدمة
أوضح تقرير حالة االقتصاد اإلسالمي العاملي للعام املنرصم أن حمركات الطلب عىل
االقتصاد اإلسالمي خالل السنني القابلة تتمثل يف أربعة عنارص رئيسة أوهلا النمو الكبري

والرسيع لفئة الشباب املسلمني من السكان ،ومن ضمنها االتصال الرقمي ،وبالنظر إىل
هذين العنرصين يمكن لنا أن نسترشف مشهد االقتصاد اإلسالمي يف املرحلة القادمة

متجسدً ا يف ثورة مالية إسالمية رقمية يقودها الشباب الطامح املنعتق ،وقد ظهرت بوادر

ذلك من خالل الرشكات الناشئة والتطبيقات املالية التي بدأت تستهوي فئة الشباب،
لنجد أنفسنا أمام بيئة خمتلفة بدأت تتشكل خارج األطر التنظيمية ومراكز اإلرشاف

والرقابة ،ومن هذه التطبيقات ما يعرف بالتمويل أو املالية الالمركزية ،إن رسعة التطور

التكنولوجي املمتزج بابتكارات الشباب املتحمس لن تنتظر الشهور حتى تصدر املعايري
واألحكام ،فتوقف عجلة حتركها ،وهذه املعايري لو صدرت بعد ذلك فإهنا بواقع احلال

ستعالج موضوعات وقضايا قد اندثرت.

إن اندفاع الشباب املسلم نحو هذه التطبيقات املالية الالمركزية التي تعيش يف عامل

رقمي من أصول وعمالت رقمية ،جيعل األمة عمو ًما والعلامء والدعاة خاصة أمام
واجب البيان واإليضاح والتوجيه واإلرشاد ،فلقد أخذ اهلل تعاىل العهد عىل العلامء

بالبيان وعدم الكتامن ،وقد محلت األمة أمانة الدعوة والتبليغ واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،و ُأمرت بندب من يقوم منها بالتفقه والتعلم لغرض التعليم واإلنذار عىل
علم وبينة ،وإن اتساع عامل التمويل الرقمي وحوادثه املتغرية ،وما أمل ّ باألمة خالل
السنوات الفائتة من فقد لعلامئها املتخصصني يف فقه االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كل

ذلك يؤكد احلاجة امللحة إىل سد هذه الفجوة من قبل األمة ،وتطوير اآلليات الستيعاب
هذه املستجدات.

إن ظهور التمويل الالمركزي جيعلنا نتساءل حول مدى إمكانية الضبط واإلرشاف

الرشعي عىل هذه البيئة ،وهل يمكن إعامل مبادئ احلوكمة الرشعية يف هذه التطبيقات،
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وما هو اهليكل األمثل للضبط الرشعي ،وكيف يمكن املواءمة بني الالمركزية والتنظيم
الرشعي ،هذه التساؤالت التي نحاول اإلجابة عنها واستعراض بعض تفصيالهتا من
خالل هذا البحث ،دون احلديث عن األحكام الرشعية اخلاصة بعمليات التمويل

الالمركزي ،وسينتظم البحث يف ستة حماور ،األول منها يتحدث عن مفهوم احلوكمة
واحلوكمة الرشعية ،والثاين عن مقاربة بني احلوكمة واحلوكمة الرشعية ،أما الثالث
فيستعرض نشأة التمويل الالمركزي وجماالته ،والرابع يناقش آثار التمويل الالمركزي

عىل التمويل اإلسالمي ،ويستعرض اخلامس آليات احلوكمة يف التمويل الالمركزي،

ليقرتح املحور السادس مبادئ للحوكمة الرشعية يف التمويل الالمركزي .سائلني اهلل
تعاىل العون والتوفيق والسداد يف القول والعمل.

 .1مفهوم الحوكمة والحوكمة الشرعية
 .1.1نشأة الحوكمة وتطورها
مع توسع املؤسسات وتطورها يف حقبة الثورة الصناعية الرابعة وحتوهلا إىل رشكات
مسامهة يتوىل إدارهتا أشخاص منفصلون عن مالكها املسامهني ،نشأت إشكاالت بني

مالكي هذه املؤسسات ومديرهيا بسبب تباين املصالح للطرفني ،وقد عززت األزمات
وعمقت
املالية املتالحقة والفضائح املالية للرشكات العمالقة وجود هذه اإلشكاالت ّ

من آثارها ،ومن ذلك ما حصل لرشكة انرون أكرب رشكة غاز طبيعي يف أمريكا والتي
ابتكارا يف أمريكا حيث
صنفت لست سنوات من قبل جملة فورتشن بأهنا الرشكة األكثر
ً

هبط سعر سهمها جراء تالعبات بالبيانات املالية من املدير املايل من  90دوالر إىل

 0.12دوالر ،وكذلك األزمة املالية ملرصف ليامن براذرز ،وغريها من احلوادث املالية

للرشكات واملؤسسات.

ملعاجلة هذه االختالالت ظهر هنج احلوكمة ابتدا ًء حلامية حقوق املسامهني من تعديات
املديرين ،ثم تطورت نظريات احلوكمة لتتعدى إىل محاية مصالح أطراف أخرى داخل
املؤسسة كاملوظفني وغريهم ،ثم توسعت بيئة احلوكمة لتشمل أطرا ًفا خارج املؤسسة
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مثل احلكومة واملجتمع ،ويف اآلونة األخرية توجهت بعض اجلهات لدمج املتطلبات
املجتمعية والبيئية ضمن إطار احلوكمة ليمثل نظام حوكمة ثالثي يشمل احلوكمة
اإلدارية واحلوكمة املجتمعية واحلوكمة البيئية.

وخالل مراحل تطور نظريات احلوكمة تعدد تعريفاهتا وتنوعت صياغة مبادئها،
وقد كانت تلك املبادئ مصاغة كردة فعل لألزمات التي حركتها ،ونقف عند نظرية
احلوكمة لدى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والتي ارتكزت عليها أغلب هنوج
احلوكمة التي صيغت بعد ذلك.
أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OCEDيف العام 1999م مبادئًا حلوكمة
املؤسسات ،وتم حتديث هذه املبادئ يف العام 2004م ،وقد عرفت املنظمة احلوكمة بأهنا:
جمموعة من العالقات بني اإلدارة التنفيذية للرشكة وجملس إدارهتا واملسامهني فيها
وغريهم من األطراف املعنية وصاحبة املصلحة بصور خمتلفة فيها .واعتمدت مبادئ
مخسة للحوكمة وهي :محاية حقوق املسامهني ،واملعاملة املتكافئة جلميع املسامهني،
ودور أصحاب املصالح يف حوكمة الرشكات ،واإلفصاح والشفافية ،ومسؤوليات
جملس اإلدارة(((.
عرف بنك التسويات الدولية احلوكمة يف املصارف بأهنا:
وعىل املستوى املايل واملرصيف ّ
األساليب التي تدار هبا املصارف من خالل جملس اإلدارة واإلدارة العليا والتي حتدد
كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل ومحاية مصالح محلة األسهم وأصحاب املصالح
مع االلتزام بالعمل وف ًقا للقوانني والنظم السائدة وبام حيقق محاية مصالح املودعني .ويف
العام 1999م أصدرت جلنة بازل املرصفية التابعة لبنك التسويات الدولية نرشة خاصة
باحلوكمة يف املؤسسات املالية واملرصفية ،ونرشت حتدي ًثا هلا يف العام 2006م ،وقد
احتوت الوثيقة عىل ثامنية مبادئ لتعزيز حوكمة املؤسسات املرصفية ،وتم حتديث هذه
املبادئ يف العام 2015م لتشمل ثالثة عرش مبد ًأ تم اعتامدها حلوكمة املصارف ،وتتضمن
تلك املبادئ ما يتعلق باملسؤوليات العامة ملجلس اإلدارة ،ومؤهالت جملس اإلدارة
وتكوينه ،وهيكل املجلس وممارساته ،واإلدارة العليا ،وحوكمة هياكل املجموعة،
) (1ينظرhttps://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf :
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ووظيفة إدارة املخاطر ،وحتديد املخاطر والرقابة والضبط ،والتواصل بشأن املخاطر،
(((
واالمتثال ،والتدقيق الداخيل ،واملكافآت ،واإلفصاح والشفافية ،ودور املراقبني.

 .2.1نشأة الحوكمة الشرعية ومبادئها
 .1.2.1نشأة الحوكمة الشرعية
أمرا الز ًما للمؤسسات والرشكات املسامهة رأت املؤسسات
حني أصبحت احلوكمة ً
املالية اإلسالمية ومنظروها رضورة التفاعل مع هذه املتطلبات بام يتناسب وخصوصية
هذه املؤسسات ،فأصدرت بعض املصارف املركزية مالحق خاصة يف لوائح احلوكمة
اخلاصة هبا لتعالج خصوصية املصارف اإلسالمية ،وحلداثة موضوع احلوكمة عىل
جتربة املؤسسات املالية اإلسالمية تعددت الرؤى يف هذا اجلانب ،فأصدر بنك الكويت
املركزي الئحة بعنوان «حوكمة الرقابة الرشعية يف البنوك الكويتية اإلسالمية» ،كام
أصدر مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي «معيار احلوكمة الرشعية للمؤسسات
املالية اإلسالمية» ،وعىل مستوى جهات إصدار املعايري أصدر جملس اخلدمات املالية
خاصا بعنوان «املبادئ اإلرشادية لنظم الضوابط الرشعية
اإلسالمية يف ماليزيا
معيارا ً
ً
للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية» وقد اعتمد يف هذا املعيار مصطلح
«نظام الضوابط الرشعية» ليرسد حتته متطلبات احلوكمة الرشعية ،أما هيئة املحاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية فقد طرحت ضمن معايريها للحوكمة املعيار
السادس بعنوان «بيان مبادئ احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية» ،وعىل مستوى
املؤمترات ناقشت املؤمترات بشكل مستفيض موضوعات احلوكمة الرشعية ومن هذه
املؤمترات مؤمتر علامء الرشيعة السابع حيث حتدث عن «حوكمة اهليئات الرشعية» ،يف
ً
تعديل للمصطلح ليكون «حوكمة عمل اهليئات الرشعية»
حني طرح البعض
هذا االختالف يف املصطلحات ناشئ عن حداثة املوضوع وتعددت وجهات النظر
حول بيئة هذه احلوكمة ،مع اتفاقهم عىل هدفها ،فاجلميع يرى أن احلوكمة هنا املقصود
منها التأكد أن النظام يف هذه املؤسسات يضمن االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية

(2) See: Basel Committee on Banking Supervision, Guidelines Corporate governance principles for banks, July 2015.
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وخروجا من هذه االختالفات التي ال مشاحة يف جوهرها ،يمكن
واإلفصاح عن ذلك.
ً

النظر بأن احلوكمة الرشعية نوع من أنواع احلوكمة املعنية بجانب االلتزام الرشعي يف
املؤسسة ،فهناك احلوكمة التكنولوجية التي ختتص باحلوكمة يف جانب تكنولوجيا

املعلومات ،واحلوكمة البيئية املختصة بالبيئة ،وهذا ما أشارت إليه معايري احلوكمة

الرشعية ،وبالنظر للمؤسسات املالية اإلسالمية ككيان مستقل يتم مناقشة احلوكمة

بشكل عام هلذه املؤسسات والتي تشمل مجيع أنواعها وكلها يدخل يف إطار الرشيعة
اإلسالمية فاحلوكمة اإلدارية واملجتمعية والبيئية نابعة من االلتزام الرشعي ،وهذا ما

أشار إليه معيار هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

 .2.2.1مبادئ الحوكمة الشرعية:
نستعرض هنا مبادئ احلوكمة ضمن املعايري الصادرة عن اجلهات اإلرشافية عىل

املؤسسات املالية اإلسالمية ،باحلديث عن مبادئ احلوكمة ضمن املعيار الصادر عن
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ومبادئ احلوكمة ضمن املعيار الصادر عن هيئة

املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

مبادئ احلوكمة الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية:
يف ديسمرب 2009م أصدر جملس اخلدمات املالية اإلسالمية املعيار العارش بعنوان

«املبادئ اإلرشادية لنظم الضوابط الرشعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية
إسالمية» ،وقد اعتمد املعيار مخسة مبادئ إرشادية للحوكمة ،وهي:

املبدأ األول :األسلوب العام لنظام الضوابط الرشعية ،والذي تضمن املتطلبات التالية:
جيب أن يكون هيكل الضوابط الرشعية املعتمد من قبل مؤسسات اخلدماتاملالية اإلسالمية متكاف ًئا مع حجم وتعقيد وطبيعة عملها ومتناس ًبا معه( .ال
يوجد نموذج موحد وال قياس واحد يناسب اجلميع)

جيب أن تتأكد كل مؤسسة خدمات مالية إسالمية من أن اهليئة الرشعية لدهيا:رشوط توظيف واضحة تتعلق بتعيينها وبمسؤوليتها .إجراءات تشغيلية
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واضحة وخطوط حمددة جيدة للتقارير .الفهم اجليد والتعود عىل أخالق

وسلوكيات املهنة.

املبدأ الثاين :الكفاءة ،والذي تضمن املتطلبات التالية:
جيب أن تضمن مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية أن أي شخص منتدبلإلرشاف عىل نظام الضوابط الرشعية يستويف قاعدة «املطابقة واملالءمة» بشكل
كاف.

-جيب عىل مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية أن تُسهل التطوير املهني املستمر

لألشخاص العاملني يف اهليئة الرشعية ،ويف وحدة متابعة االلتزام الرشعي
الداخيل ووحدة التدقيق الرشعي الداخيل ،إن وجدت.

جيب أن يتم تقييم رسمي لفعالية اهليئة الرشعية ككل ،ومشاركة كل عضو منأعضائها يف ذلك.

املبدأ الثالث :االستقاللية ،والذي تضمن املتطلبات التالية:

ً
ومستقل ،مع القدرة الكافية عىل
دورا إرشاف ًيا قو ًيا
-جيب أن تؤدي اهليئة الرشعية ً

إصدار األحكام املوضوعية حول املسائل املتعلقة بأحكام الرشيعة ،وجيب أن ال

ُيسمح ألي فرد أو جمموعة بالتحكم يف اختاذ القرار يف اهليئة الرشعية.

جيب توفري املعلومات الكاملة والكافية ويف الوقت املناسب للهيئة الرشعية لكيتؤدي واجباهتا قبل كل اجتامع وبصفة مستمرة.

املبدأ الرابع :الرسية ،والذي تضمن املتطلبات التالية:
جيب أن يتأكد أعضاء اهليئة الرشعية أن املعلومات الداخلية التي حيصلون عليهاطوال أداء واجباهتم تظل رسية.

املبدأ اخلامس :التناسق ،والذي تضمن املتطلبات التالية:
جيب عىل مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية أن تفهم متا ًما اإلطار القانوين97

والرقايب إلصدار األحكام  /القرارات الرشعية يف الدولة التي تعمل فيها،
وجيب أن تتأكد من أن اهليئة الرشعية تلتزم باإلطار املذكور وجيب عند اإلمكان

أن تعزز توحيد معايري الضوابط الرشعية.ن أن تفعهم

مبادئ احلوكمة الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
يف نوفمرب 2005م ،اعتمد جملس معايري املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية

اإلسالمية ،معيار احلوكمة السادس بعنوان «بيان مبادئ احلوكمة يف املؤسسات املالية
اإلسالمية» ،وقد اعتمد البيان تسعة مبادئ للحوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية،

وهي كام ييل:

1.اهلياكل الفاعلة لاللتزام الرشعي
2.املعاملة العادلة حلاميل األسهم
3.املعاملة العادلة ملقدمي األموال واألطراف ذوي العالقة املهمة األخرى.
4.الرشوط املالئمة والسليمة للمجلس واإلدارة
5.اإلرشاف الفاعل
6.جلنة املراجعة واحلوكمة
7.إدارة املخاطر
8.جتنب تعارض املصالح
9.مراقبة سياسات التعويض

 .2مقاربة بين الحوكمة والحوكمة الشرعية
إن نظرية احلوكمة شأهنا شأن بقية النظريات اإلنسانية التي صاغها اإلنسان تلبية

الحتياجاته وقام بتجربتها وتصحيحها والعمل عىل تطويرها .فاحلوكمة جاءت كردة
فعل ملا حصل من أزمات وفضائح مالية .ويف االقتصاد اإلسالمي ورغم ارتباط فقه
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املعامالت بالواقع واألحداث إال أن هذه الوقائع واألحداث تقود إىل الرجوع ألصول

وقواعد راسخة يف الترشيع اإلسالمي الذي استوعبت أصوله مجيع ما حيتاجه البرش

يف حياهتم ،فتأيت هذه املستجدات كفرصة للباحثني الستخراج مكنونات الرتاث
اإلسالمي والكشف عن األحكام الرشعية املستندة عىل األصول والقواعد الكلية

واملقاصد العامة ،ويستفيد الباحث من النظريات الوضعية بالنظر إليها نظرة الناقد دون
أن تكون مؤ ِّطرة ومقيدة للباحث.
وبالوقوف عىل مبادئ احلوكمة التي تم اعتامدها من قبل املؤسسات واملعايري اخلاصة هبا
وخلفياهتا النظرية ،وبمحاولة مقاربتها مع معايري احلوكمة الرشعية وأصول االقتصاد

اإلسالمي يمكن الوقوف عند عدد من النقاط التي ميزت احلوكمة الرشعية أمهها ما
ييل:

ً
أول :توسع النظرة الشرعية لألطراف ذوي العالقة
إن إطار احلوكمة وبيئتها تطورت وتوسعت تدرجي ًيا فابتدأت باحلديث عن رعاية
مصالح املسامهني ثم توسعت إىل رعاية مصالح األطراف األخرى داخل املؤسسة ،ثم
ً
وصول إىل دمج احلوكمة بموضوعات البيئة واملجتمع
إىل األطراف خارج املؤسسة،

«احلوكمة الثالثية» ،يف حني نجد أن منهج االقتصاد اإلسالمي حني ينظر إىل األطراف
ذات العالقة التي ينبغي أن تتم مراعاهتا يف التعامالت يتوسع بنظرة شاملة تضمن

حتقيق مصالح اجلميع دون إرضار الفرد باملجتمع أو اجلزء بالكل وتتوسع األطراف
املرعية لتشمل مع املجتمع البيئة املحيطة بل تتعدى ذلك لتشمل عامل الغيب من حولنا،
فقد وردت النصوص الرشعية الداعية ملراعاة حضور املالئكة يف ترصفاتنا ،ومراعاة

اجلن بعدم جواز إفساد أطعمتهم.

ً
ثانيا :المنهج اإلسالمي في إرساء مبادئ الحوكمة
بالنظر إىل النصوص الرشعية وقواعد الرشيعة اإلسالمية نجد أهنا تدعو إىل حترير
األسواق من كل العوامل املؤثرة عىل شفافيتها ،وترتك للتفاعل احلر بني قوى السوق
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ليحدد اجتاهات األسعار فيها ،وقد جاءت التوجيهات واألوامر الرشعية لضامن املنافسة
فحرمت الرشيعة االحتكار
احلرة يف السوق وعدم التأثري عىل شفافية العرض والطلبّ ،
وهنت عن تلقي الركبان وغريها من املنهيات يف املعامالت كالنهي عن الغش والتغرير
والتي تؤدي إىل التأثري غري العادل عىل دالة العرض ،كام هنت النصوص الرشعية عن
النجش وما من شأنه التأثري عىل عدالة الطلب ،وقد اختذ املنهج اإلسالمي طريقتني
لضامن االلتزام بذلك ،األوىل التوجيهات من خالل النصوص الرشعية املخاطبة ألفراد
املجتمع بجملة من األوامر والنواهي والتوجيهات التي هتدف لتحقيق مبدأ العدل
والشفافية واملساواة يف الفرص واملسؤولية ،وهذه املبادئ هي املبادئ األساسية التي
تقوم عليها احلوكمة ،ومن أمثلة هذه النصوص ما ييل:
 قوله جل وعزَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َل ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َلكُم َب ْينَكُم بِا ْل َباطِ ِل إِ َّل َأن َتك َُون
ِ َت َار ًة َعن ت ََر ٍ
اض ِّمنك ُْم﴾((( .فاآلية الكريمة جاءت بلفظ (تراض) دون لفظ (رىض)
للداللة عىل رضورة حصوله من الطرفني ،واملعنى« :أي صادرة عن الرتايض وهو
الرضا من اجلانبني بام ّ
يدل عليه من لفظ أو عرف» ،كام أن مبدأ الرضا اعتربه الفقهاء

أصل يف تعريف عقد البيع رش ًعا ،واعتربه البعض ً
ً
أصل حتى يف التعريف لغة «قال

الكامل :وأما مفهومه لغة ورش ًعا فقال فخر اإلسالم البيع لغة مبادلة املال باملال ،وكذا

أيضا فإنه
يف الرشع لكن زيد فيه قيد الرتايض اهـ ،والذي يظهر أن الرتايض ال بد منه لغة ً
ال يفهم من باعه وباع زيد عبده إال أنه استبدل به بالرتايض وأن األخذ غص ًبا وإعطاء

يشء آخر من غري تراض ال يقول فيه أهل اللغة باعه»((( فمبدأ العدل يتحقق مع حصول
الرتايض بني أطراف املعاملة فال مكان للغصب أو اإلكراه أو عقود اإلذعان ،أو العقود

التي من شأهنا حتميل املخاطر عىل طرف دون آخر.
 ويف احلديث املتفق عليه عن حكيم بن حزام ريض اهلل تعاىل عنه قال :قال رسولاهلل صىل اهلل عليه وسلم{ :الب ِّيعان باخليار ما مل يتفرقا ،فإن َصدَ قا وب َّينا بورك هلام يف
((( سورة النساء ،اآلية ()29
((( الشلبي ،شهاب الدين أمحد بن حممد ،حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،ط1313 ،1هـ ،ج ،4ص.2
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بيعهام ،وإن كذبا و َكتَام ُ ِمقت بركة بيعهام}((( ،قال الشيخ السعدي رمحه اهلل تعاىل:
«هذا احلديث أصل يف بيان املعامالت النافعة ،واملعامالت الضارة ،وأن الفاصل بني
النوعني :الصدق والبيان» ثم يبني رمحه اهلل تعاىل أن مراعاة مصالح األطراف ذوي
العالقة يف املعاملة ورضورة اإلفصاح والبيان معيارها أن تقيم نفسك يف مقام ذلك
الشخص ،فقال« :وضابط ذلك :أن كل يشء تكره أن يعاملك فيه أخوك املسلم أو غريه
وال خيربك به ،فإنه من باب الكذب واإلخفاء والغش .ويدخل يف هذا :البيع بأنواعه،
واإلجارات ،واملشاركات ومجيع املعاوضات ،وآجاهلا ووثائقها .فكلها يتعني عىل العبد

فيها ،الصدق والبيان ،وال حيل له الكذب والكتامن».
 ويف حديث آخر روي عن ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام قال :قال النبي صىل اهللعليه وآله وسلم{ :التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصدِّ يقني والشهداء}((( .يقول
الطيبي رمحه اهلل تعاىل« :فمن حترى الصدق واألمانة يف جتارته ،كان يف زمرة األبرار من
النبيني والصديقني ،ومن توخى خالفهام ،كان يف قرن الفجار من الفسقة والعاصني»(((.
(((

وهاتان الصفتان العظيمتان التي أرشد إليهام النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم تريس
مبدأ املسؤولية والشفافية يف املعامالت املالية ،فاألمانة يف املعاملة هي عبارة عن حتمل
املسؤولية وأدائها كام جيب دون غش أو تدليس.
وعند تعدد األطراف واملعامالت واجتامع أفراد املجتمع املايل يف إطار واحد ينتظم يف
مسمى السوق ،ولضامن حتقيق مبادئ العدل واإلفصاح والشفافية ،ومراعاة مصالح
أطراف العالقة من املتعاملني ،وانتظام السوق وفق املقاصد العامة وبام ال يؤدي إىل
اإلرضار بمصالح املجتمع والدولة ،يأيت دور احلسبة يف األسواق ،وهذه هي الطريقة

((( احلديث متفق عليه :البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب إذا ّبي البيعان ومل يكتام ونصحا ،رقم احلديث ( ،)2079دار
طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ ،ج ،3ص .58النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،كتاب البيوع ،باب الصدق يف البيع والبيان ،رقم احلديث
( ،)1532دار إحياء الرتاث ،بريوت ،ج ،3ص.1164
((( السعدي ،عبد الرمحن بن نارص ،هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخبار يف رشح جوامع األخبار ،ط1422 ،1هـ ،ص.66
وحسنه .الرتمذي ،حممد بن عيسى ،سنن الرتمذي ،أبواب البيوع ،باب ما جاء يف التجار ،وتسمية النبي صىل اهلل عليه
((( احلديث أخرجه الرتمذي
َّ
وسلم إياهم ،رقم احلديث ( ،)1209مطبعة مصطفى احللبي ،مرص ،ط1395 ،2هـ ،ج ،3ص .507وقد ضعف احلديث الشيخ األلباين ثم تراجع
عن تضعيفه يف صحيح الرتغيب وقال بأن احلديث صحيح لغريه .األلباين ،حممد نارص الدين ،صحيح الرتغيب والرتهيب ،مكتبة املعارف ،السعودية،
ط1421 ،1هـ ،ج ،2ص.342
((( الطيبي ،رشف الدين احلسني بن عبد اهلل ،رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) ،ط1417 ،1هـ ،مكتبة نزار مصطفى
الباز ،مكة املكرمة ،ج ،7ص.2119
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الثانية التي يتخذها املنهج اإلسالمي كتدخل من سلطة الدولة ملراقبة االلتزام باملبادئ

العامة الرشعية يف املعامالت املالية والتي تضمن حيادية السوق واملنافسة الكاملة
املستندة عىل مبدأ الشفافية والعدل ومحاية احلقوق وفق األطر الرشعية.

 .3نشأة التمويل الالمركزي ومجاالته
 .1 .3نشأة التمويل الالمركزي
تطورت أنامط التعامالت املالية ،فابتدا ًء باملقايضات إىل دخول العمالت ثم ظهور

املصارف الوسيطة واملؤسسات املالية ،لكن التطور األبرز يف جمال املال واألعامل ظهر

عند ولوج التكنولوجيا إىل هذه البيئة ،حيث أحدثت ثورة هائلة ومتسارعة تغريت معها
البيئة التقليدية للامل واألعامل فتطورت وسائل الدفع اإللكرتوين ،و ُأجريت املعامالت

املالية عرب الوسائل اإللكرتونية ،وتسارعت هذه التطورات يف الفرتة األخرية بشكل

الفت حتى وصفت التكنولوجيا املالية بأهنا هدف متحرك يصعب تتبعه.

ً
حتول جذر ًيا مع ظهور تقنية سالسل الكتل «البلوكتشني» التي
ثم شهدت املالية

شكلت البنية التحتية األساسية لنشوء عامل مايل خارج إطار املؤسسات التقليدية،
فظهرت العمالت الرقمية ثم األصول الرقمية والعقود الذكية ،ثم ظهرت البيئات
اخلاصة هبذه املنتجات الرقمية لتسهل التعامل هبا ،فنشأت املنصات التي يتم فيها تداول

هذه األصول ثم جتاوز األمر موضوع التداول إىل عمليات البيع واإلقراض وغريها

من املعامالت املالية ،فظهرت منصات التمويل املركزي ( )CeFiخارج إطار املصارف

انفتاحا
واملؤسسات املالية التقليدية ،ومل يتوقف األمر هنا فلغرض جعل البيئة أكثر
ً
دون حتكم من تلك املنصات املركزية ظهر التمويل الالمركزي ( )DeFiوالذي يعرف

بأنه :عبارة عن منصة برجمية مفتوحة مدعومة بتقنية البلوكتشني تسمح بكتابة الرموز
والعقود الذكية التي تؤدي خدمات مالية وتقوم بأمتتتها بني طرفني دون احلاجة لطرف

ثالث وسيط ودون أي حتكم مركزي.

يعترب العام 2021م الفرتة الذهبية لصعود التمويل الالمركزي بشكل الفت ،فحني
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كانت القيمة املقفلة للتمويل الالمركزي يف بداية العام  2018يف حدود  143مليون
دوالر ،وصلت يف العام  2021ألعىل نقطة هلا يف شهر نوفمرب بقيمة مقفلة قاربت 111
مليار دوالر ،وقد بلغ معدل النمو للتمويل الالمركزي خالل العام 2021م نســـبة
 ،% 277يف حني كان النمو املرتاكم خالل الفرتة من بداية  2018إىل هناية  2021أكثر
من نسـبة  ،% 68,000وقد بلغت قيمتها املغلقة  72.35مليار دوالر(((.

املصدر/https://www.defipulse.com :

 .2 .3النظام البيئي للتمويل الالمركزي

يعمل التمويل الالمركزي يف نظام بيئي يتألف من مكونات ودعائم رئيسة ،وهذه
املكونات هي األساس الذي يقوم عليه نظام التمويل الالمركزي ،وأمهها ييل(:((1
 سلسلة الكتل (البلوكتشني) :وهي عبارة عن نظام يعمل كسجل إلكرتوين مفتوحوغري مركزي ومشفر يقوم بمعاجلة وتدوين وختزين املعامالت والعقود واألصول عرب

((( من موقع  ،/https://www.defipulse.comبتاريخ  9:00 ،2022-02-20بتوقيت الدوحة

(10) See: Stepanova, Viktorija & Erins, Ingars. (2021). Review of Decentralized Finance Applications and Their Total Value Locked. TEM
Journal. 10. 327-333. 10.18421/TEM101-41. McKinney, S. A., Landy, R., & Wilka, R. (2018). Smart Contracts, Blockchain, and the Next
Frontier of Transactional Law. Washington Journal of Law, Technology & Arts, 13(3), 313-347. Wharton (2021), DeFi Beyond the Hype the
Emerging World of Decentralized Finance, Wharton Blockchain and Digital Asset Project, in collaboration with the World Economic Forum.
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شبكة آمنة وموثوقة ال تتطلب التحقق أو التدخل من طرف ثالث ،وال يمكن تعديل
أو حذف أي كتلة ويسمح فقط بإضافة كتل جديدة ،فالبيانات خمزنة يف كتل ،وكل كتلة

متصلة بالكتلة السابقة لتشبه السلسلة ،ومن هنا كانت تسميتها بسلسلة الكتل ،وتعمل

نظرا لقدراهتا االستثنائية
غالب خدمات التمويل الالمركزي عىل شبكة اإليثرييوم ً
ومنها إمكانية بناء عقود ذكية عليها.
 -العقود الذكية :وهي عبارة عن عقود يتم إعدادها وتنفيذها بواسطة برنامج آيل،

تؤدي التعليامت فيها مهام معينة يف حال استيفاء الرشوط املحددة واملتفق عليها وبشكل
متبادل واملضمنة يف هذه العقود دون احلاجة إىل وسطاء أو حمكمني قانونيني ،ويكتب
هذا العقد برموز (أكواد) توضح االلتزامات املنصوص عليها يف العقد وآلية التنفيذ

بالكامل ،ويكون هذا العقد ذايت التنفيذ .ومصطلح الذكاء ال يقصد به هنا حتى اآلن
الذكاء االصطناعي الذي يمكّن من التعلم والتعديل والتكيف.

 -األصول الرقمية :يتعامل التمويل الالمركزي باألصول الرقمية ،وهي الرموز التي

متثل القيمة التي يمكن تداوهلا أو نقلها داخل شبكة البلوكتشني ،وتشمل تلك األصول:
األصول املشفرة ،وهي األصول واملمتلكات الشخصية الرقمية التي ال تستند إىل أصول

ملموسة تدعمها .واألصول املستقرة ،وهي األصول الرقمية املشفرة والتي تتميز
نظرا الرتباطها بأصول حقيقية تدعمها .والعمالت املستقرة ،وهي
باستقرار قيمتها ً
العمالت املشفرة املرتبطة بعمالت حقيقية مثل الدوالر ،والتي تضمن استقرارها.

 -التطبيقات الالمركزية ( :)DAppsختتلف التطبيقات الالمركزية عن التطبيقات

التقليدية األخرى ،فهي عبارة عن برامج تطبيقية مبنية عىل عقود ذكية ،مفتوحة املصدر

أي أن رموزها متاحة للجميع ،ومستقلة تعمل عىل مبدأ النظري للنظري ،وال يوجد

شخص حمدد يتحكم هبا ،ويتم التعديل عليها من قبل املستخدمني ،وبياناهتا خمزنة ال
مركز ًيا.

 .3 .3مجاالت التمويل الالمركزي

توفر منصات التمويل الالمركزي جمموعة من اخلدمات املالية ،والتي تتمثل حال ًيا يف
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اخلدمات الرئيسة التالية(:((1
القروض واالئتامن :توفر منصات التمويل الالمركزي فرصة استخدام األصول
الرقمية الشخصية كضامن للحصول عىل قرض بالعمالت الرقمية املشفرة مقابل فائدة
يتم استالمها تلقائ ًيا دون احلاجة إىل وسيط أو التحقق من درجة االئتامن ،حيث يتم
ذلك بربوتوكوالت آلية وغري مركزية ،ويمكن أن تتم عملية اإلقراض واالقرتاض
بشكل ثنائي بني املستخدمني أو اإلقراض القائم عىل رأس املال املجمع ،وهنا حيصل
املقرضون عىل نفس معدل الفائدة املحدد إضافة إىل رموز مميزة ،ويدفع املقرتضون
متغريا يتم تعديله تلقائ ًيا اعتام ًدا عىل العرض
نفس معدل الفائدة والذي يكون يف العادة
ً
والطلب لألصل ،وقد بلغت القيمة املقفلة للقروض يف تطبيقات التمويل الالمركزي
 36.38مليار دوالر.
التداول الالمركزي ( :)DEXesمن خالل منصات التمويل الالمركزي يمكن تداول
األصول الرقمية دون احلاجة إىل وسيط ،حيث يتم إجراء التداوالت بني املستخدمني
بواسطة العقود الذكية ،فتسمح املنصة برشاء أو بيع أو استبدال األصول الرقمية دون أن
حتتفظ املنصة بتلك األصول ،وقد بلغت القيمة املقفلة للتداول الالمركزي يف تطبيقات
التمويل الالمركزي  18.5مليار دوالر.

كثريا
املشتقات املالية :يتم عرب التمويل الالمركزي إنشاء مشتقات مالية ،وال ختتلف ً
طريقة عمل املشتقات الالمركزية عن نظريهتا التقليدية ،ويتم تداوهلا هنا دون وسيط
بواسطة العقود الذكية ،كام تتميز املشتقات هنا باملرونة حيث يمكن للمستخدمني
إنشاء أدوات عىل أي أصل تقري ًبا ،تتيح املشتقات للمتداولني احلصول عىل األرباح من
التقلبات يف أسعار األصول الرقمية ،وقد بلغت القيمة املقفلة للمشتقات يف تطبيقات
التمويل الالمركزي  2.07مليار دوالر.
إدارة األصول :يسمح التمويل الالمركزي للمستثمرين إدارة أصوهلم الرقمية

(11) See: WEF (2021), “Decentralized Finance (DeFi) Policy-Maker Toolkit”, World Economic Forum White Paper, June. Wharton (2021),
DeFi Beyond the Hype the Emerging World of Decentralized Finance, Wharton Blockchain and Digital Asset Project, in collaboration with
the World Economic Forum.
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والرموز املميزة والسيطرة عىل قراراهتم االستثامرية بكفاءة ومرونة ،أو تكليف من
يديرها بواسطة عقد ذكي بمزيد من الشفافية والكفاءة فيتمكن املستثمر من مراقبة آلية
إدارة أصوله ومعرفة التفاصيل املتعلقة بالتكاليف واملخاطر ،وقد بلغت القيمة املقفلة
لألصول املدارة يف تطبيقات التمويل الالمركزي  14.3مليار دوالر.

املدفوعات والتحويالت الالمركزية :سهلت شبكات الدفع املركزية آليات الدفع عرب
احلدود ،لكن ال تزال تكلفة تلك اخلدمات مرتفعة ،وغري مفتوحة كل ًيا ،فيدخل التمويل

الالمركزي لتوفري خدمة الدفع وحتويل األموال ال مركز ًيا دون وسيط وبشكل فوري

وموثوق وبرسوم منخفضة ،وقد بلغت القيمة املقفلة للمدفوعات يف تطبيقات التمويل

الالمركزي  1.72مليار دوالر(.((1

التأمني :تركز خدمات التأمني يف التمويل الالمركزي عىل املخاطر اخلاصة بالتمويل
الالمركزي احلاصلة من مشكالت العقود الذكية التي قد تطرأ أو االخرتاقات األمنية

لألنظمة ،وغريها .تعترب جممعات التأمني مضمونة بأصول رقمية مقابل رموز متنح
ٍ
اخرتاق أو غريه يتم
كحصص لدافعي أقساط التأمني ،ويف حال حدوث الرضر من

تعويض املستخدمني ويعود الفائض وعوائد االستثامر إىل مقدمي تلك األموال أو

حاميل رموز احلوكمة.

وال يزال املطورون والتقنيات مستمرة يف التطور والنضوج ،ومع دخول مستخدمني
جدد وتنامي احلاجات املجتمعية ستنشأ أدوات وآليات وخدمات مالية جديدة يف

ً
فضل عن ظهور خماطر جديدة وحماولة معاجلة خماطر
منظومة التمويل الالمركزي

سابقة ،ولذا ال يمكن التنبؤ حال ًيا باملشهد القادم للتمويل الالمركزي أو مستقبل

التكنولوجيا املالية عمو ًما.

 .4أثر التمويل الالمركزي على التمويل اإلسالمي
لقد أ ّثر التغري التكنولوجي بشكل إجيايب عىل عامل املال واألعامل ،إال أنه كذلك م ّثل
( ((1مجيع البيانات من موقع  ،/https://www.defipulse.comبتاريخ  9:00 ،2022-02-20بتوقيت الدوحة
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حتد ًيا وهتديدً ا يف بعض األحيان هلذه البيئات ،ومع ظهور تقنية التمويل الالمركزي
أصبح الوضع أكثر تعقيدً ا حتى شعر البعض بقرب أفول املؤسسات املالية واألنظمة
القائمة ،وكغريه من مكونات البيئة االقتصادية احلالية يتفاعل التمويل اإلسالمي
بمنتجاته ومؤسساته مع هذه التغريات ،ويسعى منظروه للبحث عن األثر عىل هذا
الكيان وكيف يمكن االستفادة من التكنولوجيا للتطوير والتحسني وتعزيز آليات جتنب
األخطار التي قد تؤثر عليه.
يمكن أن نرصد بعض اآلثار املحتملة للتمويل الالمركزي عىل التمويل اإلسالمي
من زاويتني ،األوىل فيام خيص مؤسسات التمويل اإلسالمي والثانية فيام خيص الضبط
الرشعي ،من خالل تتبع اآلراء والدراسات الصادرة ،وحماولة حتليل تلك التأثريات.

 .1.4اآلثار على المؤسسات المالية اإلسالمية

ينظر البعض بنظرة إجيابية ملستقبل التمويل اإلسالمي مع نظام التمويل الالمركزي،
ويرونه فرصة مثالية لتصحيح مسار مؤسسات التمويل اإلسالمي من خالل ما ييل(:((1

 يعترب التمويل الالمركزي فرصة لتصحيح مسار التمويل اإلسالمي من التجاوزاتالتي متارسها مؤسساته كاملصارف اإلسالمية ورشكات التأمني التكافيل والصناديق
االستثامرية ورشكات التمويل واالستثامر وغريها ،والتي متاهت بعضها يف بعض
منتجاهتا مع املنتجات التقليدية ،إضافة إىل وجود ما يعتربه البعض «احليل الرشعية»
إلباحة ما هو حمظور ،والرشوط التي تتضمنها العقود وال ُيراعى فيها حق الطرف
اآلخر لتكون أشبه بعقود اإلذعان ،فينظر هؤالء أنه مع صعوبة تغيري هذه املؤسسات
لنهجها ،من خالل تتبع مسريهتا املاضية ،فإن التمويل الالمركزي يمثل فرصة إلبراز
التمويل اإلسالمي عىل حقيقته بكل وضوح وشفافية.
 مع رفع املؤسسات املالية اإلسالمية شعار االلتزام باألطر الرشعية ،إال أن الواقعأوضح وجود بعض التجاوزات يف صفقات ال يتم اإلفصاح عن تفاصيلها ،ومع قلة
هذه التجاوزات إال أهنا مؤثرة عىل حجم الثقة يف هذه املؤسسات ،لكن آلية التمويل
( ((1من ضمن ما اعتمد عليه الباحث هنا مقاالت عىل شبكة االنرتنت منها :جمموعة مقاالت عىل مدونة /

ibfnet
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الالمركزي تعالج هذه التجاوزات بمستويات اإلفصاح والشفافية العالية.
 الرسوم التي تتقاضاها مؤسسات التمويل اإلسالمي ومنها املصارف اإلسالميةيراها البعض أنه مبالغ فيها ،وذلك بمقارنتها مع الرسوم التي تتقاضاها املؤسسات
خصوصا يف البيئات التي يغلب عليها االلتزام الرشعي ،فريى هؤالء بأهنا
الربوية،
ً
أشبه باالستغالل لضامهنا فئة املتعاملني مع هذه املؤسسات ،فمع التمويل الالمركزي
ستنتهي كل هذه الرسوم والعموالت ويتم تصحيح مسار التمويل اإلسالمي من كل
هذه السلبيات.
 مؤسسات التمويل اإلسالمي كغريها من مؤسسات الوساطة املالية احلالية تقوم عىلجني األرباح من خالل حتقيق دور الوسيط بني مانحي األموال وطالبيها مع اشرتاط
الضامنات واملالءة املالية والدراسة االئتامنية للمتعامل ،مما جيعل هذه اخلدمات غائبة
عن أصحاب الدخل املحدود والطبقات الفقرية ،فالتمويل الالمركزي يمثل فرصة
لتوسيع دائرة املتعاملني مع التمويل اإلسالمي بسهولة الوصول إىل اخلدمات املالية
دون تلك العوائق.
 تعاين املؤسسات غري الربحية كمؤسسة الزكاة والوقف واجلمعيات اخلريية منرسوم الوساطة التي يأخذها القائمون عىل هذه املؤسسات حتى نصل يف بعضها إىل
أكثر من  % 40من األموال املمنوحة ،كام أن اللغط يكثر حول وصول هذه األموال إىل
مستحقيها ،من خالل التمويل الالمركزي ستنتهي تلك العموالت وسيتم إيصال هذه
األموال ملستحقيها مبارشة عرب شبكة الند للند.
فريى أصحاب هذه النظرة أن الالمركزية فرصة إلدارة الثروات عىل أسس رشعية ابتداء
من الصفر ً
بدل من حماولة القيام بإجراءات تصحيحية عىل أنظمة مالية غري نقية قائمة
عىل الربا ،ويقولوا بأنه بدالً من القيام بإجراءات تصحيحية خطوة بخطوة وتكتيكات
البقاء عىل قيد احلياة يف الفضاء املايل احلايل ،يمكن للخدمات املرصفية اإلسالمية اآلن
بناء أساسها باستخدام تقنية البلوكتشني والعمالت املشفرة .ويؤكدوا بأن اخلدمات
املرصفية اإلسالمية احلديثة قوية بام يكفي لصك عملتها احلالل وتأخذ العامل من خالل
برجمة وظائف مرشوعة لتوفري بديل ذكي وتنافيس لالقتصاد القائم عىل الفائدة(.((1
(14) Billah, Mohd Ma’Sum, (2019), Halal Cryptocurrency Management, Springer International Publishing, Palgrave Macmillan, P 67.
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يف املقابل قد ينظر إىل أن التمويل الالمركزي قد يشكل هتديدً ا للتمويل اإلسالمي من
خالل االنفراط غري املنضبط ملنصات التمويل الالمركزي التي ال يمكن التحكم هبا
من قبل السلطات اإلرشافية إضافة إىل ما يكتنفها من خماطر كبرية تتمثل يف عمليات
االخرتاق والتحايل واالستغالل والتي ظهرت بعض أصدائها عىل السطح ،فوف ًقا
لرشكة البيانات املشفرة «تشايناليسيس»  -م ّثل التمويل الالمركزي  % 6فقط من
ً
مسؤول عن ثلث جمموع رسقات األصول
مجيع أنشطة العملة املشفرة ،ولكنه كان
الرقمية( ،((1حتى ُأطلق عىل التمويل الالمركزي «الغرب املتوحش» للعمالت املشفرة،
للداللة عىل مدى الفوىض واالنتهاكات باخلروج عن القوانني واألنظمة.
وال يكتم أصحاب املؤسسات املالية اإلسالمية قلقهم من التنامي امللحوظ للتكنولوجيا
املالية ،ففي االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني للعام  2021والذي أطلقه املجلس
العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ،كانت أكرب خماوف املسؤولني التنفيذيني
خصوصا
وأكثرها قل ًقا بالنسبة هلم االحتفاظ بالعمالء احلاليني وجذب عمالء آخرين
ً
مع ظهور جهات فاعلة جديدة تقدم منتجات وحلول مبتكرة جتعل من السوق بيئة
شديدة التنافسية بالنسبة للبنوك التي تتبع نامذج أعامل تقليدية .وهذا كذلك يؤكد
نتائج االستبيان السابق للعام  2020والذي أظهر أن أكرب خماوف قادة الصناعة املالية
باعتبارها حتد ًيا متزايدً ا
اإلسالمية للسنوات القادمة يتمثل يف تكنولوجيا املعلومات
ً
ومقل ًقا(.((1
يضاف إىل ما سبق أن تطبيقات التمويل الالمركزي ال تزال حتى اآلن يغلب عليها
طابع املضاربات ،مع استخدامات حمدودة جدً ا يف االقتصاد احلقيقي ،وهذا قد يؤثر
بالسلب عىل مسرية التمويل اإلسالمي التي سعى منظروها للدفع هبا نحو تنمية
االقتصاد احلقيقي.

 .2.4األثر على الضبط الشرعي (الهيئات الشرعية)
أساسا من أركان املؤسسات املالية اإلسالمية ،وإما ًما للمنهاج
متثل اهليئات الرشعية ركنًا ً
(15) https://www.ft.com/content/ee970452-02de-4d66-84a1-f2b1345f57d1

( ((1ينظر :املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية إلسالمية ،االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني ،ما بعد التحول الرقمي :التكنولوجيا املالية
وجتربة العمالء ،يونيو ،2020 ،و االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني ،نظرة مستقبلية للقطاع املرصيف اإلسالمي ،مايو .2021
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النظري للتمويل اإلسالمي ،فهي التي حتدد معايريه وتراقب انضباطه وتفصح عن
مؤثرا يف طريقة سري مؤسسات التمويل
مدى التزامه ،وال يزال منهج أعضاء اهليئات ً
اإلسالمي ،فعىل سبيل املثال نجد يف بعض البلدان التزام املصارف اإلسالمية بالبعد
انعكاسا لقول هيئاهتا الرشعية بعدم جوازه ،وخالل
عن التورق املنظم ،وما ذلك إال
ً
الفرتات التأسيسية للمصارف اإلسالمية وما تالها ،لوحظ تركز أعضاء اهليئات
الرشعية ألغلب مؤسسات التمويل اإلسالمي يف جمموعة من العلامء األجالء يف
منطقة اخلليج العريب ،وبأسامء حمدودة ،وقد أثرت اخللفيات العلمية واملدارس العلمية
ومناهج الفتوى عندهم عىل طريقة سري التمويل اإلسالمي وبناء منتجاته.
مع ظهور التكنولوجيا املالية ومنها التمويل الالمركزي ،قادت هذا التحول رشكات
تكنولوجية مالية ناشئة ،يصعب مقارنة حجمها بحجم املؤسسات املالية اإلسالمية
القائمة ،ملحدودية حجم أصوهلا ،إال أن هذه الرشكات آخذة يف التوسع ،ففي العام
 2020بلغ عدد رشكات التكنولوجيا املالية اإلسالمية  241رشكة ،وبلغ حجم سوق
التكنولوجيا املالية اإلسالمية يف منظمة التعاون اإلسالمي  49مليار دوالر ،ومن املتوقع
أن ينمو بمعدل نمو ســنوي مركب بنسبة  % 21إىل  128مليار دوالر بحلول عام
.((1( 2025
وبتتبع أهم هذه الرشكات ومنتجاهتا الرقمية ،والوقوف عند هيئاهتا الرشعية نجد أن
غالب أعضاء اهليئات الرشعية من دول جنوب رشق آسيا سواء املقيمني فيها أو يف
مناطق أوروبا ،وهذا يعترب ً
حتول يف دفة مسار اهليئات الرشعية من منطقة اخلليج العريب
إىل هذه املنطقة ،وغالب أعضاء هذه اهليئات لدهيم ختصصات اقتصادية أو تكنولوجية
مع دراسات يف العلوم الرشعية ،وقد عزز هذا التحول االعتبارات التالية:
 نظريات التكنولوجيا املالية وتطبيقاهتا منشورة باللغة اإلنجليزية ،وتأكيدً ا لذلكقام الباحث باستخدام املنصات البحثية للبحث يف املجالت العلمية املحكمة حول
موضوع التمويل الالمركزي خالل الفرتة ( )2022 - 2020من خالل قاعدة بيانات
إيبسكو وقواعد بيانات املنهل ومعرفة ودار املنظومة ،وكانت نتيجة البحث احلصول

(17) QFC, (2021), global Islamic fintech report, Available at: https://qfc-cdn.azureedge.net/-/media/project/qfc/qfcwebsite/documentfiles/
publications/research-insights-2021/2021-global-islamic-fintech-report-2021-2.pdf.
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عىل  19دراسة تناولت املوضوع باللغة اإلنجليزية ،مع وجود دراسة وحيدة منشورة
باللغة العربية يف هذه القواعد خالل هذه الفرتة.
 أغلب رشكات التكنولوجيا املالية اإلسالمية مقرها يف منطقة جنوب رشق آسياوأوروبا مما جيعلها تستعني بأعضاء هيئات رشعية من نفس املنطقة اجلغرافية ،حيث
يظهر موقع  IFNتصدر بريطانيا برشكات التكنولوجيا املالية اإلسالمية بعدد  41رشكة

تليها إندونيسيا بعدد  40رشكة ثم ماليزيا  37يف حني كانت أقرب دولة يف منطقة الرشق
األوسط دولة اإلمارات بعدد  27رشكة(.((1
 التكنولوجيا املالية اإلسالمية تعتمد لفهمها عىل تفاصيل دقيقة يف األمور التقنية،ويسهل تصورها ملن يامرسها أو اقرتب من دائرهتا بعمق ،ويالحظ اتساع استخدام
وخصوصا يف بريطانيا مقارنة بمنطقة اخلليج ،فوفق
التكنولوجيا املالية يف مناطق أوروبا
ً
تقرير «كي يب ام جي» كان حجم أكرب صفقة يف التكنولوجيا املالية يف النصف األول
من العام  2021عىل مستوى العامل يف بريطانيا بمبلغ  14.8مليار دوالر ،يف حني مل تكن
منطقة اخلليج والرشق األوسط ضمن أعىل الصفقات سوى صفقة بمبلغ  800مليون
دوالر يف اإلمارات العربية املتحدة( .((1كام أن األسواق اآلسيوية تصنف ضمن أكثر
األسواق اعتام ًدا عىل التكنولوجيا املالية فحسب تقرير إرنست ويونغ تم تصنيف أكرب
 27سو ًقا اعتام ًدا للتكنولوجيا املالية ،وقد تصدرت الصني واهلند األسواق العاملية يف
اعتامدها عىل التكنولوجيا املالية حيث بلغت نسبة اعتامدها  ،% 87يف حني مل يكن هناك
أي حضور للدول العربية واإلسالمية يف هذا التصنيف(.((2
 الرشكات الناشئة املتخصصة بالتكنولوجيا املالية الرقمية والعمالت املشفرة تبحثعن بيئات قانونية مناسبة تستطيع أن تدير نشاطها فيها بشكل قانوين ،فرتكزت تلك
الرشكات يف بريطانيا وأملانيا وإندونيسيا وسنغافورة ،يف حني ال تزال كثري من البلدان
بام فيها منطقة اخلليج أكثر حتف ًظا يف هذا املجال ومل ترشع القوانني املنظمة لعمل مثل
مؤخرا من انفتاح يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حتى
هذه الرشكات سوى ما حصل
ً
(18) https://ifnfintech.com/landscape
(19) KPMG, (2021), pulse of fintech H1’21, Available at: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/08/pulse-of-fintech-h1.pdf
(20) EY, (2020), global fintech adoption index 2019.
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أعلنت حكومة ديب عن حتويل مركز ديب التجاري العاملي ملنطقة متكاملة تدعم التنظيم
والرقابة عىل األصول االفرتاضية واملشفرة ومنتجاهتا وتبادالهتا الرقمية ومشغليها يف
إمارة ديب ،وهذه اإلجراءات وما سبقها جعلت عد ًدا من رشكات التكنلوجيا املالية
مؤخرا إىل هناك.
الرقمية تتوجه
ً
إذن لعلنا نشهد بداية تشكل جيل جديد من اهليئات الرشعية ،مما يستدعي دراسة
هذه احلالة بمزيد من التعمق للوقوف عىل التكوينات العلمية ومنهج الفتوى ،ومدى
أثرها عىل مسرية التمويل اإلسالمي ،وكيف يمكم التنسيق لربط هذا اجليل باخلربات
املرتاكمة للجيل األول من اهليئات الرشعية.

 .5الحوكمة في التمويل الالمركزي
الز َم التطور موضوع احلوكمة من ناحيتني األوىل فيام خيص التطور يف املبادئ
َ
والنظريات ،وقد ذكرنا ساب ًقا كيف توسعت املفاهيم واملبادئ اخلاصة باحلوكمة وال
مستمرا مع نمو املؤسسات وتنوع هياكلها وأنظمتها ،ومن الناحية
يزال هذا التطور
ً
الثانية تطورت أدوات احلوكمة وآلياهتا مع دخول التكنولوجيا يف هذا املجال ،فبدأت
املحاوالت بدمج السلطة املركزية أكثر فأكثر بالتكنولوجيا وذلك عرب ما سمي باحلوكمة
اخلوارزمية التي قلصت من التنظيم البريوقراطي وبدأت باحلد النظام اهلرمي يف ممارسة
التنظيم والرقابة واحلوكمة ،وقد استمر هذا التطور حتى أصبحت التكنولوجيا مهددة
بإزاحة السلطة املركزية لتحل حملها بأدواهتا غري التقليدية .ومع تقنية البلوكتشني ُصنعت
بيئات مالية خارجية مستقلة عن األنظمة التقليدية ،وكان ظهور املنظامت الالمركزية
املستقلة (ً )DAO
مهم يف احلوكمة الالمركزية ،حيث تقوم هذه املنظامت عىل نقل
حتول ً
عملية اختاذ القرار من السلطات املركزية إىل أفراد املجتمع ،ثم أصبحت هذه الكيانات
مصدرا من مصادر جني األرباح.
ً
يقوم مطورو الربامج بإنشاء النظام اخلاص باملنظمة وفق جمموعة من الربوتوكوالت
التي تعمل عىل العقود الذكية مسجلة يف سلسلة بلوكتشني ،فتكون عبارة عن برامج
إلكرتونية مشفرة مستقلة عىل شبكة اإلنرتنت مفتوحة املصدر ،وبعد إنشاء هذه
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الربجميات يتم إطالقها لتصبح ذاتية ومستقلة بالكامل عن منشئيها ،وينتقل اختاذ القرار
حرصا بيد األفراد املستثمرين فيها والذين يملكون حق التصويت للتغيري أو
ليكون
ً
التعديل عىل تلك الربوتوكوالت ،وهذه اآللية يف احلوكمة اعتمدت عليها تطبيقات
التمويل الالمركزي.

 .1 .5رموز الحوكمة في التمويل الالمركزي

تتلخص آلية احلوكمة يف التمويل الالمركزي يف حصول املسامهني املستخدمني للنظام
عىل رموز تسمى رموز احلوكمة ،ويتم منحها يف البداية كمكافأة عىل استخدام هذا
النظام ،حيث يتم توزيع ما يقرب من نصف الرموز عىل املسامهني واملؤسسني ،وال يتم
رشاؤها يف البداية ،ثم يتم اكتساهبا بعد ذلك من خالل تعدين السيولة ،.ومن خالل
هذه الرموز يشارك حاملوها يف إدارة التطبيق وتعديله ،حيث تتم إجراءات احلوكمة يف
التمويل الالمركزي وفق ما ييل(:((2

 النقاشات :وهي اخلطوة األوىل إلدارة التمويل الالمركزي من قبل أفراد املجتمع(املستخدمني) ،حيث تتم املناقشات عرب منتدى احلوكمة الرسمي للمنصة ،وذلك
لقياس آراء املجتمع وطبيعة التغيريات املحتملة ،وهنا حياول املستخدمون إقناع بعضهم
بدعم رؤاهم ومقرتحاهتم.
 االقرتاحات للتحسني :وهي حماوالت لتقديم تغيريات جديدة لتحسني عمل املنصة،وذلك باالعتامد يف الغالب عىل املقرتحات التي ترسل بشكل أساس من قبل املطورين،
ويتم التعديل عليها ومراجعتها ومناقشتها من قبل املستخدمني.

 التصويت :يتم التصويت عىل املقرتحات ،ويشرتط اجتياز التصويت للحد األدنىمن النسبة املطلوبة ،ويتم التصويت من قبل حاميل رموز احلوكمة ،ويساوي الرمز املميز
من رموز احلوكمة صوتًا واحدً ا ،ويف حال مل حيصل املقرتح عىل النسبة املطلوبة فإنه يتم
إلغاء التصويت تلقائ ًيا.
نظرا ألن املقرتحات عبارة عن تغيريات برجمية فإنه بعد إقرارها من قبل
 التنفيذً :(21) See: https://www.gemini.com/cryptopedia/defi-solutions-decentralized-governance-meaning#section-governance-tokens
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املصوتني ،يتم تنفيذها بتغيري الكود من قبل املطورين.

تشمل أهم التغيريات التي يتم التصويت عليها يف الغالب تغيري الرسوم واملكافآت،
والفوائد عىل القروض ،وتغيريات فنية لواجهة املستخدم ،والتغيريات اخلاصة بحل
وتفادي مشاكل االخرتاق األمني.
مؤخرا تم استغالل رموز احلوكمة كطريقة جلني األرباح عن طريق ما يسمى بـ «زراعة
ً
الغلة» حيث يتم هبا كسب رموز احلوكمة كمكافأة لتوفري السيولة يف تطبيقات التمويل
الالمركزي ،ثم إيداع رموز احلوكمة يف تلك التطبيقات لتجميع الفائدة أو كسب
الوصول إىل أنواع أخرى من األصول الرقمية ،وغال ًبا ما تكون هذه الرموز املميزة قابلة
للتداول يف البورصات.

 .2 .5االنتقادات على الحوكمة في التمويل الالمركزي
كام أن احلوكمة الالمركزية تعترب نو ًعا متقد ًما من أنواع احلوكمة وتسعى لتعزيز الشفافية
والبعد عن التحكم املركزي ،إال أن هناك بعض االنتقادات التي تم توجيهها لنظام
احلوكمة يف التمويل الالمركزي من أمهها «املركزية».
فرغم أن نظام احلوكمة الالمركزي يسعى إىل حتويل السلطة من مراكزها اخلارجية
لتكون بيد أفراد املجتمع إال أن تطبيقاهتا تعزز املركزية من جانب آخر لتجعل السلطة
الغالبة بيد جمموعة حمددة من أفراد املجتمع الداخيل وهم املؤسسون واملسامهون ،حيث
يتم توزيع أغلب الرموز عليهم مع بداية إنشاء تطبيق التمويل الالمركزي مما يعطيهم
وتأثريا أكرب يف اختاذ القرارات عىل حساب املستخدمني ،وهذا ما أكدته دراسة
وزنًا
ً
(شياتونغ صن) التي قامت باستطالع احلوكمة يف إحدى املنظامت الالمركزية املستقلة
تأثريا ،حيث توصلت الدراسة إىل
« »Maker DAOوالتي تعترب من أكثر املنظامت ً

أن املصوتني متمركزون يف جمموعة صغرية ،وأن القوة التصويتية موزعة بشكل غري
ٍ
مقرتحا غايته حتقيق
متساو عىل املصوتني ،وعىل هذا يمكن للمصوت املسيطر أن يقرتح
ً
أرباحه اخلاصة ولو عىل حساب اآلخر( .((2ويف ذات السياق يتحدث بنك التسويات

(22) Sun, Xiaotong, Centralized Governance in Decentralized Finance (DeFi): A Case Study of MakerDAO (November 25, 2021). Available
at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3971791 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3971791
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بأن الالمركزية يف التمويل الالمركزي عبارة عن وهم ،وأن آليات التنفيذ فيه حتمل
خماطر املركزية.
ومن االنتقادات عىل احلوكمة يف التمويل الالمركزي ،جعل رموز احلوكمة ً
جمال جلني
األرباح والتداول ،مما يفقدها أمهيتها وغرضها ،فتصبح ً
حمل للمضاربات ،كام أن وجود
السلطة بيد أفراد املجتمع قد تنشأ عنه قرارات خاطئة مؤثرة عىل بنية التطبيق.

 .6مبادئ الحوكمة الشرعية في التمويل الالمركزي
سنناقش أهم مبادئ احلوكمة الرشعية التي يمكن اقرتاحها لتطبيقات التمويل
الالمركزي ،وذلك بعد مراجعة أهم املعايري الصادرة من اجلهات التنظيمية واإلرشافية،
وقد اعتمدنا عىل املعايري التالية :املعيار العارش الصادر عن جملس اخلدمات املالية
اإلسالمية ،ومعيار احلوكمة السادس الصادر عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية ،وتعليامت بنك الكويت املركزي بشأن حوكمة الرقابة الرشعية يف
البنوك الكويتية اإلسالمية ،ومعيار احلوكمة الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية
الصادر عن مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي ،وذلك بالنظر لطبيعة التمويل
الالمركزي وما يتواءم مع طبيعته التنظيمية ،واحلديث هنا ال يتطرق إىل مرشوعية هذه
التطبيقات ومنتجاهتا ،فالعرض ينحرص هنا يف اآلليات واملبادئ األساسية التي يمكن
طرحها لضامن حوكمة رشعية سليمة وفاعلة يف تلك التطبيقات.

المبدأ األول :وجود هيكل ضبط شرعي واضح وفاعل
ال بد من وجود هيكل يوضح األدوار اخلاصة باملكونات التنظيمية يف التطبيق من حيث
االلتزام بالضوابط الرشعية ،والتأكيد عىل وجود هيئة رشعية مستقلة تتمتع بالكفاءة
واالستقاللية ،وتتمتع بتفويض واضح إلقرار ومراقبة االلتزام الرشعي يف التطبيق.

ورغم أن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية أقر يف املعيار بأنه «ال يوجد نموذج موحد
وال قياس واحد يناسب اجلميع» ،إال أن مجيع معايري احلوكمة بنيت عىل أساس وجود
بناء تنظيمي هرمي ،يعهد فيه بموضوع احلوكمة يف املقام األول ألعىل سلطة فيه وهي
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جملس اإلدارة ،لكن يف التمويل الالمركزي ال يوجد نظام هرمي يمكن إسقاط تفاصيل
هذا املبدأ عليه ،لذا يتم حتليل املفاصل األساسية التي يمثلها العنرص البرشي يف هذا
النظام وكيف يمكن إعامل هيكل ضبط رشعي مناسب يف هذه التطبيقات.
التمويل الالمركزي يتحكم فيه ابتدا ًء املطورون أو منشئو التطبيق ،فهم الذي يقومون
ببناء التطبيق عىل الربوتوكوالت التي يعتمدوهنا والعقود الذكية التي يضعوهنا ،فهم
مصدر التحكم الرئيس يف هذه التطبيقات .ثم يأيت دور املسامهني الذين يسامهون يف
رموزا خاصة وتنتقل هنا سلطة اإلدارة وإقرار التعديالت وغريها
امللكية ويعطوا
ً
مفتوحا جلميع املستخدمني
من قبل املطورين إىل هؤالء املسامهني ،ثم يكون التطبيق
ً
(املجتمع) والذين يسامهون كذلك يف إدارة التطبيق وإقرار التعديالت والتغيريات
حسب الرموز التي حتصلوها ووفق الربوتوكوالت التي تم اعتامدها.
وعىل هذا فإن مسؤولية االلتزام الرشعي يف املقام األول منوطة قبل طرح التطبيق عىل
املطورين ،ثم املسامهني ،إضافة إىل أفراد املجتمع املستخدمني للتطبيق .وكون القرار يف
مرحلة تشغيل التطبيق يرتكز عىل املسامهني حسب ما هو مطبق برتكز رموز احلوكمة
بيدهم فإن مسؤولية االلتزام الرشعي ينبغي أن تكون مرتكزة عليهم.
ونقرتح هنا كهيكل لاللتزام الرشعي يف التمويل الالمركزي وجود هيئة رشعية خارجية
تتوىل مهمة إصدار الفتاوى والتدقيق واإلرشاف عىل التطبيق ،وذلك مراعاة لطبيعة
التمويل الالمركزي ونظامه الالمركزي ،وتسهيل اإلجراءات بام حيقق الغاية وال يفقد
النظام عن طبيعته الالمركزية بقدر املستطاع.
ويمكن تفصيل آلية الضبط الرشعي للتمويل الالمركزي ،وهيكل الرقابة الرشعية من
خالل املرحلتني التاليتني:
الضبط الرشعي قبل إطالق التطبيق
ينبغي أن يستعني فريق التطوير باستشاري رشعي ملعرفة مفاصل العملياتالرشعية واملخالفات الرشعية التي يمكن أن تتم والعمل عىل متييزها وإعاقة
الوصول إليها من خالل الربتوكوالت ،كام يمكن ضبط توازن املعامالت
الرشعية وتوجيهها نحو ما حيقق املقاصد الرشعية بوضع املنحدرات وصعوبة
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النفاذ نحو بعض التطبيقات.
عرض التطبيق وتفاصيله عىل هيئة رشعية إلقراره وإصدار الفتوى بخصوصه،وينبغي أن تكون هذه اهليئة مستقلة عن املطورين مع ضامن عدم تعارض
املصالح بني أعضاء اهليئة الرشعية وفريق املطورين ،كام يشرتط أن يكون لدى
اهليئة الكفاءة والدراية الالزمة بتفاصيل التطبيق.
يف حال وجود سلطة إرشافية وهيئة رشعية سيادية خاصة باملنتجات الرقمية،ينبغي أن يتم اإلقرار من هذه اهليئة.
جيب اإلفصاح للمسامهني وأفراد املجتمع عن فتوى اهليئة الرشعية وتفاصيلهاعن التطبيق قبل إطالقه ،وعرض تفاصيل أعضاء اهليئة الرشعية ومؤهالهتم
وطريقة تعيينهم.
املسؤولية :فريق التطوير هم املسؤولون عن االلتزام الرشعي يف بنية التطبيق.
الضبط الرشعي عند التشغيل
عند إطالق التطبيق وانتقاله للمسامهني ،تنتقل املسؤوليات والصالحيات للمسامهني،
وهنا يمكن وضع اهليكل األمثل للضبط الرشعي من خالل ما ييل:
تعاقد املسامهني مع هيئة رشعية كفؤة ومستقلة ،تقوم باملراقبة واإلرشاف عىلسري التطبيق ،وسينحرص عملها يف الغالب عىل مراجعة اقرتاحات التعديالت
الصادرة عن املصوتني ومدى مرشوعيتها ومراقبة إجراءات التعديالت.
عرض آلية اختيار اهليئة ومؤهالهتم عىل أفراد املجتمع وإقرارهم بذلك.عرض التقارير الدورية اخلاصة بفتاوى اهليئة عىل أفراد املجتمع.ضامن وجود قنوات اتصال من خالل التطبيق بني اهليئة الرشعية وأفراد املجتمع وفق ما
تنظمه التعاقدات والربوتوكوالت اخلاصة بالتطبيق.
يف حال وجود هيئة رشعية سيادية يتم رفع تقارير اهليئة الرشعية إليها إلصدار القرار
بشأهنا.
املسؤولية :تكون مسؤولية االلتزام خالل مراحل سري التطبيق منوطة باملقام األول
باملسامهني ،ومحلة رموز احلوكمة.
117

المبدأ الثاني :الكفاءة والقدرة

ينبغي ضامن كفاءة أعضاء اهليئة الرشعية ومحلة رموز احلوكمة يف التمويل الالمركزي
من خالل ما ييل:
التأكد من توافر الكفاءة العلمية لدى عضو اهليئة الرشعية ،بالتخصص الرشعياملناسب يف فقه املعامالت املالية إضافة إىل إملامه بتخصص التكنولوجيا املالية.
أن يكون عضو اهليئة الرشعية معرو ًفا بالسرية احلسنة ومتحل ًيا بالصدق واألمانة.أن يكون لدى عضو اهليئة الرشعية القدرة عىل فهم تفاصيل عمليات التكنولوجيااملالية واملخاطر املتعلقة هبا واعتبارات أصحاب املصالح املختلفة.
ضامن توفري املعلومات الكافية للهيئة الرشعية ،والتأكد من وجود برامج تطويرمهنية مستمرة ألعضائها.
ضامن تزويد حاميل رموز احلوكمة باملعلومات والضوابط الرشعية بشكلمستمر والنقاشات الرشعية حول املقرتحات وخماطر التصويت.

المبدأ الثالث :االستقاللية

جيب ضامن أن يكون أعضاء اهليئة الرشعية مستقلني عن املطورين واملسامهني وحاميل
رموز احلوكمة ،واألفضل أن يتم تعيينهم من قبل منظمة سيادية ،ويف حال تم تعيينهم
من قبل املسامهني فينبغي ضامن األمور التالية:
حرية اهليئة يف إصدار التقارير والفتاوى ،والتأكد من عدم وجود أية تأثريات منقبل املسامهني عىل قراراهتم وفتاواهم.
ً
حامل لرموز حوكمة مؤثرة ،أو لديه صلة قرابة
مها أو
أال يكون عضو اهليئة مسا ً(حتى الدرجة الرابعة) أو عالقة مصلحة بأي من األعضاء املسامهني أو حاميل
رموز احلوكمة املؤثرين.

المبدأ الرابع :المعاملة العادلة لحاملي رموز الحوكمة والمستخدمين
ينبغي أن يتضمن التطبيق ما يضمن حصول حاميل الرموز عىل حقوق متساويةمن حيث التصويت عىل القرارات ،ومنها اختيار أعضاء اهليئة الرشعية.
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جتنب معاجلة االختالالت احلاصلة يف استغالل رموز احلوكمة وضبط عملياتالتداول للرموز وتعدين السيولة وفق الضوابط الرشعية ،وبام يؤدي إىل ضامن
عدم تركز الصالحيات بيد أطراف حمددة.

ضامن حقوق املستخدمني وعدم اختاذ القرارات التي من شأهنا اإلرضاربمصاحلهم يف احلصول عىل األرباح أو حتميلهم املخاطر بصفة غري عادلة.

المبدأ الخامس :السلوكيات واألخالقيات
جيب أن يكون التطبيق متواف ًقا من مقاصد الرشيعة اإلسالمية من حيث املقصدواآلليات ،وأال يشتمل عىل ما يرض باملجتمع أو البيئة أو النظام العام ،وتتوىل
اهليئة الرشعية إصدار احلكم عىل ذلك عند إقرار التطبيق.

عىل أعضاء اهليئة الرشعية واملسامهني واملطورين أن يلتزموا باألخالق احلسنةوقواعد املهنة واستشعار املسؤولية.
أن يتم تبني قواعد للسلوكيات واألخالقيات الستخدام التطبيق ويتم نرشهاومراقبتها ،والعمل عىل التأكد من عدم جتاوزها.

تكنولوجيا االمتثال الشرعي ()Shariah Regtech

يصعب تصور توجه أنظمة التمويل نحو الرقمية الكاملة ،مع بقاء أدوات الرقابة
واإلجراءات التنظيمية يف صورهتا التقليدية ،هذا بدوره سيؤدي إىل فجوة ال تلبث
أن تتسع حتى تستبعد تلك اإلجراءات أو جتعلها شكلية دون جدوى ،وخالل الفرتة
املاضية أدى التطور التكنولوجي يف املجال التنظيمي إىل ظهور ما يسمى بالتكنولوجيا
التنظيمية ( )Regtechوتسارعت الدول واحلكومات نحو تبني هذه التكنولوجيا
املؤثرة لضامن امتثال أكثر دقة وشفافية وموثوقية وأقل كلفة ،وقد تم تقدير حجم
السوق العاملي للتكنولوجيا التنظيمية ( )Regtechيف العام  2021بنحو  7.6مليار
دوالر ،مع توقع أن يصل إىل  19.5مليار دوالر بحلول عام  ،2026وبمعدل نمو سنوي
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مركب يبلغ .((2(% 20.8
يف إطار احلوكمة الرشعية يف التمويل الالمركزي نؤكد عىل رضورة السعي نحو
رقمنة إجراءات الرقابة والتدقيق الرشعي باستخدام التكنولوجيا وتقنيات الذكاء
االصطناعي ،بجعل عملية التدقيق والرقابة آلية عرب النظام عند بناء التطبيق ،ويتم
وضع النظام بإرشاف اهليئة الرشعية وإطالع املسامهني واملستخدمني عىل تفاصيله،
أما ما خيص إصدار الفتاوى فإنه ال يمكن االعتامد عىل تطبيقات الذكاء االصطناعي
يف ذلك ،فالفتوى ال تعتمد عىل النصوص املجردة وحتليلها ،بل حتتاج باإلضافة إىل
الكفاءة العلمية ملهارات شخصية لدى املفتي متكنه من النظر والتعليل واستنباط
متنزها عن
مسلم ثقة مأمونًا
األحكام ،يقول اإلمام النووي« :رشط املفتي كونه مكل ًفا
ً
ً
أسباب الفسق وخوارم املروءة فقيه النفس سليم الذهن رصني الفكر صحيح الترصف
واالستنباط متيق ًظا»( ،((2كام أن عملية الفتوى ليست عملية جمردة بل ينظر فيها لعدة
متغريات ،حيث ينظر املفتي حلال املستفتي والزمان واملكان واملآالت إىل غري ذلك
من املتغريات التي تتغري هبا الفتوى ،يضاف إىل ذلك أن غالب أحكام املعامالت من
النوازل املستحدثة وعدم كفاية املعايري الرشعية الصادرة الستيعاب هذه املستجدات.

النتائج:

احلوكمة الرشعية ختتلف عن احلوكمة التقليدية من ناحية اتساع أطراف املصلحةلتشمل مع املتعاملني واملجتمع والبيئة ما يدور حولنا من عوامل كعامل الغيب ،كام
أن املنهج اإلسالمي يريس مبادئ احلوكمة من خالل ربطها بأصول املعامالت،
وتأكيد االلتزام الفردي قبل وضع النظم والقوانني امللزمة.
آثارا عىل التمويل اإلسالمي
أفرزت التكنولوجيا املالية ومنها التمويل الالمركزي ًيمكن النظر إىل بعضها بشكل إجيايب لتدعيم وحتسني مسرية مؤسساته ،كام أهنا
تنطوي عىل خماطر رشعية ومالية ال بد من دراستها والتصدي هلا.
نظام احلوكمة املعمول به حال ًيا يف التمويل الالمركزي ال يعترب النظام األمثل(23) https://www.researchandmarkets.com/research/r8ktnm/global_12_3?w=5

( ((2النووي ،حميي الدين حييى بن رشف ،املجموع رشح املهذب ،دار الفكر ،ج ،1ص41

120

إلرساء مبادئ احلوكمة الرشعية يف تطبيقات التمويل الالمركزي.
معايري احلوكمة الرشعية احلالية حتتاج إىل تطوير لتتواءم مع مستجدات املاليةالرقمية الالمركزية.
الرشيعة اإلسالمية تستوعب بأصوهلا وقواعدها مجيع مستجدات العرص ،والختلو كتب الرتاث الفقهي والسياسة الرشعية من نصوص يمكن االستناد عليها
واالستئناس هبا يف هذه النوازل واملستجدات.
يمكن البناء عىل نظام احلوكمة القائم يف التمويل الالمركزي إلنشاء نظامحوكمة وضبط رشعي ،مع معاجلة االختالالت احلالية عىل هذا النظام.

التوصيات:

التوصية بعمل دراسة متعمقة يف أثر التكنولوجيا املالية عىل تغري الفتوى يفاملعامالت املالية.
التوصية بإنشاء مركز دراسات رشعي مستقل متخصص يف التكنولوجيا املاليةاإلسالمية ،لرفد الصناعة بأحكام مستجداهتا ،وسد الفجوة احلاصلة فيها.

ِّ
وصل اللهم وس ِّلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
واحلمد هلل رب العاملني،
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