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آلية    بدعوة من جمعية طالب الماجيستير في
قّدم الشيخ    سليمان العليان الدارة االعمال،

  والشيخ زاهر النصولي   الدآتور أنور سوبره
  الجامعة األميرآية في   ة مشترآة فيمحاضر 
وسط    في   التمويل االسالمي "  بيروت بعنوان 

وذلك بهدف إظهار    ، " أزمة االنهيار المالي
  النظام المصرفي   فيارُتكبت    األخطاء التي

وتقديم عالج لطرق التمويل المعتمدة    العالمي 
ويل من خالل النظر إليها من زاوية التم   عالميًا
 . سالمياإل

ورئيس    اللبناني   البنك االسالمي   وهو رئيس الرقابة الشرعية في   بداية تكّلم الشيخ زاهر النصولي، 
إن هناك عدة أنواع من القروض  :قال و .  معهد البنوك واالقتصاد   دائرة البنوك اإلسالمية في

بسعر فائدة ثابت    يكون مبدئيًا   ن تعديله والذييمك   سكان الذيمقدمتها قرض اإل   في   ويأتي   ،الضعيفة
ن القروض هو مضلل للُمقترضين وقال إن هذا النوع م .  يتم تحويله إلى سعر فائدة متحول   ومن ثم

البداية نسبة فائدة منخفضة وبعدها ترتفع نسبة الفائدة على القرض ويزداد بشكل    يدفعون في   نهمإإذ 
أدت إلى    وقال إن هذا هو أحد أهم العوامل التي .  يتوجب على المقترض دفعه   الذي   ملحوظ المبلغ
  2006   شهر أب   يتمكن أصحابها من سدادها في   لم   عدد القروض الضعيفة التي   زيادة حادة في

زمة إن السبب الرئيس لحدوث األ : " وأوجز قائًال .  تاله بعد ذلك   سوق االئتمان الذي   واالنهيار في 
  ." يقوم على الجشع   الحالي   لميالعا   المالية العالمية هو أن النظام المالي

نشوب األزمة المالية    في   آبيرًا   دورًا أّدتمشتقات هذا النوع من القروض  نإ   وقال الشيخ النصولي 
  600   تتجاوز وأورد تقديرات بنك أوف انترناشونال ستلمنتس بإن قيمة تبعيات األزمة .  العالمية

  .   أآبر بعشر مرات من الناتج العام لالقتصاد العالمي   أي   تريليون دوالر أمريكي 
تقييمها آاألسهم    أنها نوع من االئتمان وتعتمد على أآثر من قاعدة فيبووصف مشتقات القروض  

رجل    وقال إن وارن بوفيت،  . ت ونسبة الفوائد ومؤشرات السوقوالسندات والسلع األساسية والعمال
 . وصف مشتقات القروض بأنها أسلحة الدمار الشامل المالية   الشهير،   األعمال األمريكي

أدت إلى أزمة الغذاء    التي   عن اعتقاده بأن أألزمة االقتصادية العالمية هي   وأعرب الشيخ النصولي
)  الفاو (  ألغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدةوأردف أنه بحسب تقرير منظمة ا    . 2007   العام   في

لكن هذا الرقم ارتفع إلى مليار إنسان    2008    العام   مليون إنسان باتوا جائعين في   850   فإن حوالي 
  يمنع وفاة خمسين مليون طفل في   دوالر ونصف لكي   ملياري   يحتاج إلى حوالي   هذا العام وأن العالم

   .  السنة 
على االعالنات  )  التبغ (  من شرآات السجاير   تصرفه أي   الذي   يعادل المبلغ   ولفت إلى أن هذا المبلغ 

ن الدخل العام إلحدى إندرة الغذاء إذ    ثروات وليس فيتوزيع ال   وأّآد أن المشكة تكمن في .  سنويًا
عملية التمويل    وامتدح الشيخ نصولي .  عالمال   يعادل ثروة سبعة من األثرياء في   وأربعين دولة فقيرة

  العالم   يوجد اقتصاد في   وقال إنه ال .  بالمئة تدفع للفقراء بشكل دائم  2.5   ن نسبةإحيث    االسالمي
إذ آلما ازداد الدخل آلما ازدادت نسبة الزآاة المّتجهة    يمكنه تحقيق هذه النتائج إال التمويل االسالمي 

 . فقرنحو محو ال



فامتدح التمويل    البحرين،  -  ضابط االلتزام والشريعة لدى بنك إيالف   أما الدآتور أنور سوبره، 
  من األمان،   فيها مجال ضيق جدًا    عملية مالية   وهي   يمنع المضاربة،   بأن تطبيقه   قائًال   سالمياإل

  تتم في   بالمئة من العمليات المالية التي   97   أنوبّين ب .  خسارة االستثمار األساسي   ومخاطر آبرى في 
البورصة ثالثة بالمئة    في   نسبة االقتصاد الحقيقي   بورصة نيويورك ترتكز على المضاربة بينما تبلغ 

  .   فقط
  السوق بما قيمته ألفي   في   نحن ننتج ما قيمته سّتين تريليون دوالر بينما نبيع ونشتري : " وختم 
 !".  ما تنفجر سوف تؤذينا جميعًاوعند   نها فقاعة آبيرة جدًاإ .  ليون دوالرتري 


