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بعد �أن و�ضعت بع�ض المراكز خيار «ال�صيرفة الإ �سالمية» �ضمن خطة �إنقاذ اقت�صاداتها

�إلى م�ستثمري الخليج :ال تندفعوا وراء �شعار التمويل
الإ�سالمي في مراكز المال العالمية
ح���ذر ب��روف��ي�����س��ور ف��ي علم
االقت�صاد ورجل �أعمال �سعودي
م�ستثمري منطقة الخليج من
االن��دف��اع نحو بع�ض مراكز
ال��م��ال الآ ���س��ي��وي��ة والغربية
ت��ح��ت ''ن��غ��م��ة اال���س��ت��ث��م��ارات
الإ �سالمية '' ،م�شددين على
عدم الركو�ض خلف كل من رفع
''�شعار'' التمويل الإ �سالمي،
ومذكرين في الوقت نف�سه ب�أن
بع�ض تلك المراكز قد و�ضع
خ��ي��ار ال�صيرفة الإ �سالمية
���ض��م��ن ''خ���ط���ة الإ ن����ق����اذ''
ال��خ��ا���ص��ة ب��اق��ت�����ص��ادات��ه��م.
وط��ال��ب��وه��م ب��ال��ت ��أن��ي لحين
تت�ضح ال���ر�ؤي���ةح���ول نتائج
خطط المال التحفيزية في
اقت�صادات تلك البلدان ومن
ثم اتخاذ القرار اال�ستثماري
م��ن ع��دم��ه .ودع���ا �أن يتعلم
الم�ستثمرون من درو�س الأ زمة
المالية عندما كان م�صرفيو
بنك ليمان ب��راذرز الأ مريكي
ي�أتون للخليج لبيع منتجاتهم
المعقدة من الم�شتقات المالية
قبل �أن ينهار البنك ويجر معه
محافظ البنوك والم�ستثمرين
�إلى دائرة الخ�سائر.

محمد الخنيفر من الريا�ض
 (هاتفيا) من هيو�ستنوق � � ��ال ظ ��اف ��ر ال �ق �ح �ط��ان��ي،
ال �ع �� �ض��و ال �م �ن �ت ��دب وال��رئ �ي ����س
التنفيذي ل�شركة دراهم كابيتال،
� إن ''م � ��ا ن � ��راه ه� ��ذه الأ ي � � ��ام ه��و
ح�م��ى ال�ب�ح��ث ع��ن اال��س�ت�ث�م��ارات
ال�شرعية ''�شبيهة بحمى البحث
ع��ن ال��ذه��ب''  ،Gold rushوه��ذا
التدافع يجلب معه جميع أ�ن��واع
الأ جندات ،وبالت�أكيد ف� إن تحقيق
الأ ه� � � ��داف ال �� �ش��رع �ي��ة ''ل�ب�ع����ض
المنتجات'' لي�س م��ن بين هذه
الأ ه � � � � ��داف .وم � ��ا ي �ن �ط �ب��ق ع�ل��ى
ال�ب�ل��دان وعلى �سلطات الأ ��س��واق
ال��ر أ�� �س �م��ال �ي��ة ي�ن�ط�ب��ق ب��ال�ت� أ�ك�ي��د
على الم�ؤ�س�سات والم�ستثمرين
المحترفين بالقدر نف�سه''.
خطة الإ نقاذ
واتفق محمود الجمل� ،أ�ستاذ
ك��ر��س��ي ال�ت�م��وي��ل ا إل� �س�لام��ي في
ج��ام �ع��ة راي� �� ��س ف ��ي ه �ي��و� �س �ت��ن،
م��ع بع�ض الآ راء ال�ت��ي ت�ق��ول � إن
ب �ع ����ض االق �ت �� �ص ��ادات الأ ج �ن �ب �ي��ة
ق ��د و� �ض �ع��ت خ �ي��ار ال �ل �ج��وء �إل ��ى

�أ�صابت حمى البحث عن اال�ستثمارات ال�شرعية بع�ض مراكز المال الآ �سيوية وجلب ذلك التدافع معه جميع �أنواع الأ جندات.

ال�صيرفة الإ�سالمية �ضمن خطة
ا إلن�ق��اذ الخا�صة باقت�صاداتهم.
ولم يخالفه في ذلك القحطاني
ال��ذي ا�ستعان ب�سنغافورة كمثال
ع�ل��ى ذل ��ك .ي�ق��ول ع�ضو جمعية
االق�ت���ص��اد ال���س�ع��ودي والجمعية
الخليجية لر�أ�س المال الجريء:
''ال �� �س �ن �غ��اف��وري��ون ي�ستعر�ضون
عدة خيارات للخروج من الأ زمة.
وخيار م��وارد الأ م��وال التي ت�أتي
با�سم ال�صيرفة ا إل��س�لام�ي��ة قد
ي �م �ث��ل ن �ح��و  5ف ��ي ال� �م ��ائ ��ة م��ن
� إجمالي الحلول التي �سيطرقون
أ�ب��واب �ه��ا .وت��اب��ع ''�إن �ه��م يتعلقون
ب��إح��دى تلك ال�شعارات الممثلة
بال�صيرفة ا إل��س�لام�ي��ة للخروج
من الأ زمة''.
وط��ال��ب البروفي�سور محمود
الجمل بعدم الرك�ض خلف كل من
رفع ''�شعار التمويل الإ�سالمي''
ودع � � � ��ا ا� � �س � �ت � �� � �ش ��اري ال� �ت� �م ��وي ��ل
ا إل��س�لام��ي ل��دى وزارة الخزانة
الأ م��ري�ك�ي��ة �أن ي�ك��ون الم�ستثمر
الخليجي ''�أكثر حذرا''.
الكيانات المهزوزة
وت��اب��ع ال�ق�ح�ط��ان��ي ''ب �ع��د �أن
ت �� �ض��ررت ��ص�ن��ادي�ق�ه��م ال���س�ي��ادي��ة
 ،ق � � � � ��رروا �أن ي � �ج� ��ذب� ��وا ت �ل��ك
اال�ستثمارات تحت مظلة ''نغمة
ال �� �ص �ي��رف��ة ا إل� �س�ل�ام �ي ��ة'' وه ��ذا
''�� �ش ��يء ط �ب �ي �ع��ي'' .ف�ب��ا إل��ض��اف��ة

�إل ��ى ال �ح��واف��ز ال���ض��ري�ب�ي��ة ال�ت��ي
ي� �ق ��دم ��ون� �ه ��ا ف� ��إن� �ه ��م ي� ��ري� ��دون
م�ساندة خ��ارج�ي��ة وال�ت��ي ال يهم
من �أين ت�أتي طالما �أنها �ست�سهم
في تحريك عجلة اقت�صادهم لو
ب �ب��طء'' .و أ�� �ش ��ار ،خ��ري��ج جامعة
تك�سا�س ب�أرلنجتون في االقت�صاد،
�إل ��ى �أن ط��رق ال��دع��م الخليجي
ق��د ت�ت��رك��ز ع�ل��ى ب �ن��اء الم�شاريع
ب �ت �م��وي�لات �إ� �س�لام �ي��ة �أو � �ش��راء
كيانات مهزوزة''.
وع �م ��ا � إذا ك ��ان ��ت � �س �ن �غ��اف��ورة
�ست�ضفي ''قيمه � إ�ضافية'' ل�صناعة
ال �م��ال �ي��ة ا إل�� �س�ل�ام� �ي ��ة م �ق��ارن��ة
ب�ه��ون��ج ك��ون��ج ،ي ��رى القحطاني
�أن ''�سنغافورة لن ت�ضيف كثيرا
ل�ل���ص�ن��اع��ة م �ق��ارن��ة ب��ال�ب�ح��ري��ن
ودب��ي نظرا لأ ن �أ�سواقهم لي�ست
''مفتوحة ب�شكل كامل'' لمنافذ
ال�ت�م��وي��ل ا إل� �س�ل�ام��ي .وم��ع ه��ذا
ف�ي�ج��ب �أن ن���ض��ع ف��ي ال�ح���س�ب��ان
�أن هناك دول أ�خ��رى ال ي�ستطيع
ال�م���س�ت�ث�م��ر ال�خ�ل�ي�ج��ي ال��دخ��ول
� إليها ب�سبب عدم وجود ت�شريعات
خ��ا� �ص��ة ب��ال �ت �م��وي��ل ا إل� �س�ل�ام��ي
ل��دي�ه��ا .فنحن ن��رغ��ب ف��ي ال�ي��وم
ال��ذي ن��رى فيه ال�صيرفة عرفا
ولي�س �شذوذا''.
وي � �ط� ��رح ال �ق �ح �ط��ان��ي ح�ج��ة
ع �ق�لان �ي��ة ل�ي�ب�ي��ن وج �ه��ة ن�ظ��ره
ح �ي��ال ج��دي��ة ت�ل��ك االق�ت���ص��ادات
في تبني الت�شريعات التي ت�شجع

اال��س�ت�ث�م��ار ا إل� �س�لام��ي م��ن دون
وجود نوايا مبطنة لديها .حيث
يقول ''ه��ل تريد مني �أن �أ�صدق
�أو حتى �أن �أقبل �أن البلدان التي
ت ��وج ��د ف �ي �ه��ا أ�ق� �ل� �ي ��ات م���س�ل�م��ة،
� �س �ت �ت �ب �ن��ى الأ ح� � �ك � ��ام ال �� �ش��رع �ي��ة
ال �خ��ا� �ص��ة ب��اال� �س �ت �ث �م��ار ل�م�ج��رد
االلتزام بالأ حكام ال�شرعية ودون
�أن تكون لهم �أجندة خفية؟''.
ب�ي�ن�م��ا ي ��رى ال���ش�ي��خ ال��دك�ت��ور
محمد ال �ق��ري أ���س�ت��اذ االقت�صاد
ف��ي جامعة الملك عبد العزيز،
أ�ن��ه يجب ''�أال يغيب ع��ن ذهننا
أ�ب ��دا �أن الم�صرفية الإ�سالمية
للم�سلمين .ف�ك��ل م��ا ي �ق��ال من
�أن الغربيين يتبنون الم�صرفية
ا إل� � � �س �ل ��ام � � �ي � � ��ة الق � �ت � �ن� ��اع � �ه� ��م
بمعطياتها ،فهذا الكالم يحتاج
� إلى نظر وت�أمل''.
النيّات المبطنة
وكان �أحد الم�صادر القريبة من
م�ؤ�س�سة النقد ال�سنغافورية قد
�أكد لـ ''االقت�صادية'' �أنه ال �صحة
ل �ـ ''�أن'' مخططاتهم ''يق�صد
ح��ول ال�م��ال�ي��ة ا إل� �س�لام �ي��ة'' هي
مدفوعة ب�أغرا�ض تجارية نظرا
ل���س�ع�ي�ه��م ل �ج��ذب ال� �ب� �ت ��رودوالر
الخليجي فقط''.
وفي رده على �أن بع�ض المراكز
ال�م��ال�ي��ة ال ت�ف���ض��ل ال�ك���ش��ف عن
نياتها عالنية ،يقول القحطاني

''ل�ق��د ت�ج��اوزن��ا م��و��ض��وع نياتها،
لأ ن�ه��ا ل��م تعد خفية بعد الآ ن''.
وي ��رى أ�ن ��ه م��ن ال�م�ن��ا��س��ب لتلك
المراكز المالية �أن تقول ب�شكل
�� �ص ��ري ��ح�'' :إن� � �ن � ��ا ن ��ري ��د أ�م� � ��وال
العوائد النفطية (ب�ي�ت��رودوالر)
ل �ت �م��وي��ل اق� �ت� ��� �ص ��ادات� �ن ��ا وخ �ل��ق
ال��وظ��ائ��ف لمواطنينا ،و� إذا كان
ال�سبيل الوحيد لتبني ذلك ي�أتي
عبر تبني الهياكل اال�ستثمارية
ال ���ش��رع �ي��ة وا� �س �ت �� �ش��ارة ال�ف�ق�ه��اء
ال�شرعيين ،ف� إننا �سنقوم بذلك''.
وكان محمود الجمل قد �صرح
�سابقا ل �ـ ''روي� �ت ��رز'' �أن ''ه�ن��اك
حاجة في الغرب لأ موال النفط.
و ل��ذل��ك ف���س�ت��روج بع�ض ال��دول
ل�ل�ت�م��وي��ل ا إل� �س�ل�ام��ي ل�م�ح��اول��ة
�إع ��ادة ت��دوي��ر أ�م ��وال ال�ن�ف��ط في
عوا�صمها المالية ��س��واء أ�ك��ان��ت
لندن �أو �سنغافورة �أو ماليزيا.
وق��د دف��ع ال��رك��ود االقت�صادي
ال�ع��ال�م��ي ،ال ��ذي ه��و الأ � �س��و أ� من
نوعه منذ نهاية الحرب العالمية
ال�ث��ان�ي��ة ،دف��ع ب���س�ن�غ��اف��ورة ،التي
تعتمد على التجارة � ،إلى الدخول
ف��ي أ�ع �م��ق رك� ��ود اق �ت �� �ص��ادي في
تاريخها .وقال لبلومبرج � إيرفين
�سياه ،وه��و اقت�صادي ل��دى بنك
 DBSف ��ي � �س �ن �غ��اف��ورة :ال ي ��زال
اق�ت���ص��اد ��س�ن�غ��اف��ورة ي�م��ر ب�ط��ور
التقل�ص ،ولم يخرج من مرحلة
الخطر حتى الآ ن''.

د� .صالح ال�سلطان
saleh.alsultan@gmail.com

من االقت�صاد ال�سيا�سي �إلى علم االقت�صاد
ف �ه � ُم ال���س��اب�ق�ي��ن م��ن ال �ق��رون الأ ول � ��ى للدين
و�آرائهم في العقيدة والتف�سير والفقه تفوق في
الأ همية والقيمة �آراء من جاء بعدهم .هذا الو�ضع
ال ينطبق ع�ل��ى ال�ع�ل��وم والأ ف� �ك ��ار وال�ن�ظ��م التي
م�صدرها الكون ولي�س الوحي ،فهذه العلوم في
تطور م�ستمر ،و�أبحاثها المن�شورة في المجالت
العلمية تقل ف��ي ال�غ��ال��ب �أهميتها وقيمتها مع
م�ضي ال��وق��ت .ول��ذا ف��إن��ه ينبغي – عند تقييم
العلوم الكونية كاالقت�صاد � -أن ي�ست�شهد بالمعايير
والأ �� �ص ��ول والآ راء وال �ن �ظ��ري��ات ال �ت��ي ت�ع�ب��ر عن
التفكير ال�سائد فيها الآ ن ،ولي�س القرن التا�سع
ع�شر ،مثال.
ك��ان علم االقت�صاد ف��ي ب��داي��ات ن�شوئه ي�سمى
االقت�صاد ال�سيا�سي ،وقد كانت الكتابات فيه عبارة
عن خليط بين مناق�شات عقلية �سببية تحاول في
المقام الأ ول فهم كيف يعمل االقت�صاد ،ومناق�شات
ذات طابع فل�سفي فكري ممزوجة بطابع حقوقي
قانوني .وم��ع الوقت طغى الجانب الأ ول (فهم
كيف يعمل االق�ت���ص��اد) ،بما ميز علم االقت�صاد
عن علوم �أخرى .ويظهر هذا التميز جليا بمنهج
وفعل ع��دد م��ن كبار علماء االقت�صاد ف��ي القرن
الما�ضي (وع�ل��ى ر أ���س�ه��م كينز) ،عندما انتقدوا
نظريات �آدم �سميث وغيره من المن�سوبين � إلى
المدر�سة الكال�سيكية التي كانت هي ال�سائدة � إلى
نحو عقد الثالثينيات من ثلث القرن الما�ضي،
ف�� إن لب انتقادات كينز (مثال) لآ راء اقت�صاديي
ال� �ق ��رن ال �ت��ا� �س��ع ع �� �ش��ر ان �� �ص �ب��ت ع �ل��ى م�ن��اق���ش��ة
التعليل وال�سببية وما يراه (كينز) من �سوء فهم
الكال�سيكيين لكيفية عمل االقت�صاد.
وهذا مثال مخت�صر وب�سيط ي�شير � إلى خالف
في فهم كيفية عمل االقت�صاد :مر بالغرب الك�ساد
الكبير في نهاية الثلث الأ ول من القرن الع�شرين
ال�م�ي�لادي ،و��ش��اع وقتها �أن ذل��ك الك�ساد نتيجة
انهيار �سوق الأ �سهم في ت�شرين الأ ول (�أكتوبر)
 ،1929من جراء الفقاعة التي �صنعها الم�ضاربون.
ثم جاء االقت�صاديان فريدمان و�شوارتز ،وقاما
بدرا�سة التاريخ النقدي للواليات المتحدة خالل
الفترة  ،1960 -1867وركزا على الفترة ،1933- 1929
وتو�صال � إلى �أن الك�ساد الكبير لم يحدث بال�ضرورة
نتيجة مبا�شرة النهيار �سوق الأ �سهم في �أكتوبر
 .1929االخ �ت �ب��ار ال��دق�ي��ق ب�ي��ن �أن ع��ر���ض النقود
قد انخف�ض حقيقة بن�سبة  27في المائة خالل
الفترة  ،1933-1929وهذا االنخفا�ض بدوره ت�سبب
في انخفا�ض حاد في الطلب الكلي (على ال�سلع
والخدمات) في االقت�صاد الأ مريكي .انهارت ن�سبة
كبيرة من البنوك و�ضاع جزء كبير من مدخرات
النا�س ،وت�سبب ذلك في موجه ذعر وجنوح لمزيد
من االدخار ،ما زاد من تدني الطلب الكلي .وكان
ذلك عامال �أ�سا�سيا في انخفا�ض الناتج المحلي
الإجمالي الأ مريكي بن�سبة  29في المائة في عام
 1933مقارنة بعام  .1929كما و�صل معدل البطالة
� إلى قرابة  25في المائة.
ب��ال �م �ق��ارن��ة ،ي�ل�ح��ظ �أن ان �ت �ق ��ادات ك �ث��رة من
الم�صنفين في االقت�صاد الإ�سالمي ،وخا�صة من
الرعيل الأ ول ،ت��دور ح��ول الق�ضايا ذات الطابع
ال�ق��ان��ون��ي وال�ف�ك��ري ف��ي ك�ت��اب��ات االق�ت���ص��ادي�ي��ن ،متخ�ص�ص في االقت�صاد الكلي والنقدي والمالية
وخا�صة الكال�سيكيين ،وه��ي ج��وان��ب لي�ست من العامة ،وكبير اقت�صاديين �سابق في وزارة المالية.

�صميم اهتمامات علم االق�ت���ص��اد ،بغ�ض النظر
عن الر�أي فيها .لو �أردنا التعرف على علوم كثيرة
الزم��ة للح�ضارة والمدنية المعا�صرة من خالل
اال�ستناد �إل��ى �أفكار ونظريات قيلت في الما�ضي
ل�صرنا في م�شكلة .بل لو�صل بنا الأ مر � إلى تحريم
بع�ض هذه العلوم والتخ�ص�صات ،لأ نها خلطت في
الما�ضي بين حق وباطل ،وبين تعليم الم�شروع
وتعليم غير الم�شروع� ،أو بد أ� تطورها على تعليم
ما هو غير م�شروع ،وربما كانت الكيمياء �أو�ضح
م �ث��ال ،وه��و ع�ل��م ال ت�ق��وم ال�ع�ل��وم والتخ�ص�صات
ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ك��ال �ط��ب وال �� �ص �ي��دل��ة
وال�صناعات المعا�صرة بدونه .فكيف كانت حالته
في الما�ضي؟ نجد الجواب عند الإمام ابن تيمية
 رحمه اهلل ـ.يقول ابن تيمية في فتاواه تحت باب الح�سبة،
�أثناء حديثه عن الغ�ش'' :ومن ه�ؤالء(الكيماوية)
 الذين يغ�شون النقود والجواهر والعطر وغير
ذل��ك في�صنعون ذهبًا �أو ف�ضة �أو عنبرًا �أو م�سكًا
�أو ج��واه��ر �أو زع�ف��را ًن��ا �أو م��اء ورد �أو غير ذل��ك،
ي�ضاهون به خلق اهلل: ولم يخلق اهلل �شيئا فيقدر
العباد �أن يخلقوا كخلقه بل ق��ال اهلل ،عز وجل،
فيما حكى عنه ر�سوله: (وم��ن �أظلم ممن ذهب
يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا بعو�ضة)
ولهذا كانت الم�صنوعات مثل الأ طبخة والمالب�س
والم�ساكن غير مخلوقة � إال بتو�سط النا�س قال
تعالى: } َو�آ َي � ٌة َّل ُه ْم �أَ َّن��ا حَ َم ْلنَا ُذ ِّر َّي َت ُه ْم فِي ا ْل ُفلْكِ
ا ْلمَ�شْ حُ ونِ{ (ي�س: 41) }وَخَ لَ ْقنَا َلهُم مِّن ِّم ْث ِل ِه
مَا َي ْر َكبُو َن{(ي�س: )42  .وقال تعال ى:} أ�َ َت ْع ُبدُو َن
مَا َتنْحِ تُو َن{ (ال�صافات:  5)9 } َواللهَّ ُ خَ لَ َق ُك ْم َومَا
َت ْع َملُو َن{(ال�صافات:  6)9  .وكانت المخلوقات من
المعادن والنبات وال��دواب غير مقدورة لبني �آدم
�أن ي�صنعوها ،لكنهم ي�شبهون على �سبيل الغ�ش''.
ه��ل ن� أ�خ��ذ بما ق��ال��ه اب��ن تيمية ونطبقه على
الكيمياء الآ ن؟ من يقول بذلك فهو جاهل ،لم
يفهم ك�لام اب��ن تيمية على حقيقته ،ول��م يفهم
حقيقة ال�ك�ي�م�ي��اء ف��ي الع�صر ال�ح��دي��ث .وتعنى
الكيمياء كم�صطلح :العلم ال��ذي يدر�س طبيعة
المادة ومكوناتها وكيفية تفاعالت المواد بع�ضها
مع بع�ض ،وعالقاتها بالطاقة .وعلى هذا تكون
وظيفة العالم الكيميائي الأ �سا�سية هي معرفة
�أكبر قدر ممكن من المعلومات عن طبيعة المادة
التي �أوجدها اهلل في هذا الكون.
وكانت الكيمياء في الع�صور ال�سابقة ت�ستخدم
لأ ه��داف ربما على ر�أ�سها � إحالة المعادن العادية
�إل��ى م�ع��ادن ثمينة ،وت��زام��ن م��ع ظهور الكيمياء
القديمة ظهور التنجيم واختلط بها ال�سحر كما
�سيطرت الرمزية على هذه الكيمياء مما �أغرقها
في الغمو�ض .كانت النظرة للكيمياء التي �شاعت
عند كثير م��ن الم�سلمين� ،سلبية ،لأ ن�ه��ا رك��زت
على الجوانب والتطبيقات غير الم�شروعة ،دون
التعمق في فهمها ،والعمل على تغيير الم�سار � إلى
م�سار �آخر نافع (وهذا ما فعله الأ وروبيون) ،وكان
ذل��ك م��ن �أ�سباب ت� أ�خ��ر الم�سلمين ف��ي الح�ضارة
والمدنية .وباهلل التوفيق،،،

مراكز مال تبني �صورتها في التمويل الإ�سالمي على �أكتاف التوهج الإعالمي
طالب اقت�صاديون على دراية بما يدور في عالم التمويل الإ �سالمي باالنتباه ''لال�ستراتيجية
الإ عالمية ''التي تقوم بها بع�ض مراكز المال العالمية عبر بناء ''�صورة مزعومة'' ب�أنها
''حا�ضنة'' للتمويل الإ �سالمي وهي لي�ست كذلك على �أر�ض الواقع.
وتحاول بع�ض مراكز المال �أن تبني تلك ال�سمعة على �أكتاف التوهج الإ عالمي الذي يحيط
ببع�ض �أخبارها ،دون مراعاة لعامل ال�شفافية .و�أ�شاروا �إلى �أن النظام التقليدي ت�صلب في بع�ض
هذه المراكز الآ �سيوية ،التي تحاول ا�ستمالة الأ موال الإ �سالمية ،وعليه ،فمن ال�صعوبة عليهم
�أن يحولوا بنيتهم التقليدية �إلى �إ�سالمية خالل فترة وجيزة.
تحقيق :محمد الخنيفر من
الريا�ض وكوااللمبور

وفي تعليقه على �أهمية الإعالم،
يقول الدكتور �أزنان ح�سان ،الفقيه
الماليزي لدى م�صرف ماي بنك
� إنفي�ستمنت'' ،م ��ن دون ��ش��ك �أن
ا إلع�ل�ام ه��و أ�ح��د أ�ع �م��دة المالية
الإ�سالمية ,فب� إمكان ا إلع�ل�ام �أن
ير�سم �صورة � إيجابية �أو �سلبية عما
يدور في الم�صرفية الإ�سالمية''.
و� �ض��رب ع�ل��ى �سبيل ال�م�ث��ال كيف
� �ص ��ورت و� �س��ائ��ل ا إلع �ل ��ام ب�شكل
�سلبي ت�صريحات ال�شيخ محمد
تقي عثماني وم��دى ت�أثيرها في
� �س ��وق ال �� �ص �ك��وك .وع �ل ��ى خ�ل�اف
ذل��ك ،بين المحا�ضر الأ ك��ادي�م��ي
كيف ر�سم الإعالم �صورة متفائلة
ح ��ول ا� �س �ت��دام��ة ا� �س �ت �ق��رار �أرك ��ان
ال�صيرفة ا إل��س�لام�ي��ة ف��ي خ�ضم
الأ زمة المالية.

� إعالن ترويجي لأ حد الم�ؤتمرات والذي عقد قبل ثالث �سنوات واختار المنظمون
ت�سميته ''ت�أ�سي�س �سنغافورة كمركز مالي � إ�سالمي''.

� �س �ن �غ��اف��ورة ب � أ�ن �ه��ا ق � ��ادرة على
�أن ت �� �ص �ب��ح م ��رك ��زا ل�ل�ت�م��وي��ل
الإ �� �س�ل�ام ��ي .وال�ل�اف ��ت للنظر
�أن ت� �ل ��ك ''اال�� �س� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة
ال� �ت ��روي� �ج� �ي ��ة'' ظ � �ه� ��رت ع�ل��ى
ال �� �س �ط��ح م �ن��ذ ث �ل��اث � �س �ن��وات
وم��ا زال��ت م�ستمرة حتى الآ ن.
وه�ن��ا يعتقد ج��ون ��س��ان��دوي��ك،
المدير الإ داري ل�شركة Encore
 Managementال�سوي�سرية� ،أن
دوال مثل هونج كونج و�سنغافورة
وال� �ت ��ي ت �� �ص��ف ن �ف �� �س �ه��ا ب � أ�ن �ه��ا
''الحدث الأ كبر ال�ق��ادم'' لهذه
ال�صناعة الإ �سالمية ،يعتقد �أن
ه��ذا الأ � �س �ل��وب ''غ �ي��ر ع�م�ل��ي''.
الت�أثير الإ عالمي
ح �ي��ث ي �ق��ول ''ك � ��ان ع�ل�ي�ه��م �أن
ك��ان��ت ''االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة'' قد ي �� �س �ع��وا �إل� ��ى وج� ��ود م�ع��ام�لات
اط�ل�ع��ت ع�ل��ى ت�ق��اري��ر �إع�لام�ي��ة م�ت�ط��اب�ق��ة م��ع ال���ش��ري�ع��ة ل��دى
ي� ��� �ص ��ف ب �ع �� �ض �ه ��ا دوال م �ث��ل �شركاتهم ،نظرا لأ ن حجم هذه

المعامالت �صغير جدا''� .أقترح
عليهم �أن توجه رعايتهم نحو
ال�صفقات الإ �سالمية الكبرى
بدال من �أن توجه تلك الرعاية
للم�ؤتمرات.
معلوم �أن دوال ��ش��رق �آ�سيوية
مثل اليابان وكوريا قد بد�أت في
ا� �س �ت �خ��دام الأ دوات ا إل� �س�لام �ي��ة
� إال أ�ن�ه��ا ل��م ت��روج لأ نف�سها ب�أنها
��س�ت�ج�ع��ل م��ن ع��وا��ص�م�ه��ا م��راك��ز
للتمويل الإ�سالمي وهي لم تبن
بعد بنية تحتية من الت�شريعات
الإ�سالمية .وعندما �سئل محيي
ال��دي��ن قرنفل ،الع�ضو المنتدب
ف� ��ي � �ش ��رك ��ة ال� �ج� �ب ��را ك��اب �ي �ت��ال،
ع�م��ا � إذا ك��ان ا إلع�ل��ام ق��د �أ�سهم
ف ��ي ج �ع��ل � �س �ن �غ��اف��ورة ع��ا��ص�م��ة
للتمويل الإ�سالمي قبل التبين
من مقدرتها على فعل ذل��ك من

�صور �ضوئية من �أخبار تعود � إلى �سنتين والتي يروج فيها ب�أن ب� إمكان �سنغافورة �أن ت�صبح مركزا للمالية الإ�سالمية.

ع��دم��ه ،ي �ق��ول�'' :إن �ن��ي أ�ت �ف��ق مع
تلك الآ راء التي ال ترى �سنغافورة
اليوم مركزا للمالية الإ�سالمية,
و أ�ع�ت�ق��د أ�ن ��ه ك��ان ب�م�ق��دوره��م �أن
ي�ع�م�ل��وا أ�ف �� �ض��ل م��ن ذل� ��ك ,وم��ن
دون ��ش��ك ،فماليزيا أ�ف���ض��ل من
ت�ل��ك ال �ن��اح �ي��ة'' .وي��وا� �ص��ل ''� إن
� �س �ن �غ��اف��ورة ع �م�لاق��ة م ��ن حيث
ال�ن�ظ��ام ال�ت�ق�ل�ي��دي ن�ظ��را للبنية
التحتية القوية التي لديها في
ه� ��ذا ال �خ �� �ص��و���ص ،وع �ل �ي��ه فمن
ال�صعوبة عليها �أن تحول بنيتها

� إلى � إ�سالمية ب�سرعة''.
وي �ت �ف��ق ظ ��اف ��ر ال �ق �ح �ط��ان��ي،
ال �ع �� �ض��و ال �م �ن �ت ��دب وال��رئ �ي ����س
التنفيذي ل�شركة دراهم كابيتال،
ف �ي �م��ا ذه� ��ب �إل� �ي ��ه ق��رن �ف��ل ح��ول
��س�ن�غ��اف��ورة ,ح�ي��ث ي ��رى �أن تلك
المراكز المالية لن ت�صبح العبا
أ�� �س��ا� �س �ي��ا ف ��ي � �ص �ن��اع��ة ال�ت�م��وي��ل
الإ�سالمي � إال في حالة � إ�صدارهم
الت�شريعات الم�ستقلة التي تقنن
ال�صيرفة الإ�سالمية ,و هنا يقول
''م��ا دام لي�س ل��دي��ك ت�شريعات،

ف�أنت ل�ست العبا''.
مقايي�س الريادة
وق��دم �ساندويك م�ق��ارن��ة بين
البنوك المركزية في �شرق �آ�سيا
وج� �ه ��وده ��م ال �م �ن �� �ص �ب��ة ل�ت���ص�ب��ح
م��راك��ز ت�م��وي��ل �إ� �س�لام �ي��ة .حيث
ي �ق��ول ''� إن االم �ت �ح��ان ال�ن�ه��ائ��ي
اللتزام (تلك البنوك) هو وجود
النا�س والأ موال .فلو �أن م�ؤ�س�سة
النقد ال�سنغافورية و�ضعت جهازاً
م�ت�خ���ص���ص�اً داخ �ل �ه��ا ي �ت � أ�ل��ف من

المحترفين ف��ي مجال التمويل
ا إل�� �س�ل�ام ��ي ل�ت���ش�ج�ي��ع م� �ب ��ادرات
التمويل الإ�سالمية ،ودفع مبالغ
كبيرة في �سبيل تغذية ور�سملة
الموجودات الإ�سالمية الحقيقية،
ف� إنك تعلم حينئذ �أنهم ملتزمون
ب �م��ا ي �ق ��ول ��ون .ب��ا� �س �ت �خ��دام ه��ذا
المقيا�س ،ف�� إن هناك بلداً واح��داً
ي�ج�ت��از ه ��ذا االخ �ت �ب��ار ،وي�ج�ت��ازه
ب��درج��ة ع��ال�ي��ة م��ن ال�ت�ف��وق على
�أقرانه .هذا البلد هو ماليزيا''.
وا� �س �ت �ع��ان � �س��ان��دوي��ك ب�م�ث��ال
ال� �ب� �ح ��ري ��ن� ،إح � � ��دى ال �ع��وا� �ص��م
ال�ف�ع�ل�ي��ة ل�ل�ت�م��وي��ل ا إل� �س�ل�ام��ي،
وم� �ق ��ارن ��ة ج� �ه ��ود ت �ل��ك ال ��دول ��ة
ال �� �ص �غ �ي��رة ب �� �س �ن �غ��اف��ورة .ي�ق��ول
�ساندويك ''لقد �أن�ش�أت البحرين
ب � �ن � �ي ��ة ت� �ح� �ت� �ي ��ة ل �ل �م �� �ص��رف �ي��ة
ا إل�� �س�ل�ام� �ي ��ة ت �ت �� �س��م ب��ال �م �ت��ان��ة
وال�شفافية ،وه��ي تتح�سن يوماً
عن يوم .وفي �سبيل تحفيز �سوق
ال�صكوك �أ�صدرت البحرين عدداً
م ��ن ال �� �ص �ك��وك .وه � ��ذا ي�ت�ط�ل��ب
ال���ش�ج��اع��ة واالل� � �ت � ��زام ,''.وت��اب��ع
''ل� �ك ��ن � �س �ن �غ��اف��ورة ت �ق��ع ب �ع �ي��داً
ف��ي �أ�سفل القائمة م��ن المراكز
المالية الإ�سالمية الموثوقة ،ال
ل�شيء � إال لأ نها قامت بالترويج
للمنتجات ،ولكنها ل��م تفعل �أي
�شيء يذكر بعد ذلك''.
وك��ان��ت وك��ال��ة ك��ون��ا ق��د نقلت
ع��ن هينج � �س��وي ،ال�م��دي��ر ال�ع��ام
للم�ؤ�س�سة النقدية ال�سنغافورية،
ق ��ول ��ه � إن � �س �ن �غ��اف��ورة ات �خ��ذت
خ �ط ��وات ث��اب �ت��ة م �ن��ذ ع ��ام 2005

ل � �ت � �ط� ��وي� ��ر ال� � �ن� � �ظ � ��ام ال � �م ��ال ��ي
الإ�سالمي ,م�شيرا � إلى �أن م�ؤ�س�سة
النقد ال�سنغافورية لم تزل ت�سهم
ف� ��ي ت �ط��وي��ر ه � ��ذا ال� �ن� �ظ ��ام م��ن
خ�لال تهذيبها بع�ض القوانين
الم�صرفية وتحديد �إط��ار لدفع
ال�ضرائب لت�سهيل عملية تطوير
النظام المالي الإ�سالمية''.
مطالبة بال�شفافية
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ,ي ��رى ال��دك �ت��ور
�أزن��ان أ�ن��ه من ال�ضرورة على كل
مركز مالي في العالم �أن يم�شي
جنبا � إلى جنب مع و�سائل الإعالم
م ��ن أ�ج � ��ل ت�ح���س�ي��ن م���ص��داق�ي��ة
ال�سوق و�شفافيتها .و�أرجع �أزنان
�سبب ع��دم اقتناع الم�ستثمرين
ب �ب �ع ����ض ال� �م ��راك ��ز ال �م��ال �ي��ة ف��ي
ال�ع��ال��م �إل ��ى م���س� أ�ل��ة ال�شفافية،
حيث يقول ''� إن ذلك يرجع لكون
بع�ض ال�م��راك��ز ت�ق��وم ب��إخ�ف��اء ما
ي�ج��ري ع�ل��ى ال��واق��ع ع��ن و�سائل
الإعالم ،وعليه فكيف تطلب هذه
المراكز من ه�ؤالء الم�ستثمرين
ت�صديق ما يقولونه عن حقيقة
و�ضعهم والنا�س ي�شاهدون �شيئا
مختلفا على �أر�ض الواقع''.
ودعا �أزنان � إلى �أن يقوم الإعالم
ب��ر� �س��ال �ت��ه ع �ب��ر ن �ق��ل ال�ح�ق�ي�ق��ة
و�إخ �ب��ار ال�ن��ا���س ب�م��ا ي�ج��ري على
�أر���ض ال��واق��ع ،حيث يقول ''ف �� إذا
ك��ان ه��ذا ال�م��رك��ز ال�م��ال��ي يعاني
�صعوبات معينة ،ف� إن على الإعالم
�أن يقوم بدوره ويخبر النا�س بما
يدور داخل هذا المركز''.

