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 ملخ 

يميدل بعدا  ،في سياق التواصل العلمي بين الدول اإلسدالمية والددول األوروبيدة

(، moral financeاخقتصداديين إلدى ربدط التمويدل اإلسدالمي بالتمويدل األخالقدي )

(. ويتمثدل ethical financeبينما يربطه آخرون بالتمويدل القدا م علدى األخالقيدات )

دبيددات اخقتصددادية األوروبيددة فددي أن الفددرق الجددوهري بددين المفهددومين فددي األ

األخددالق تتعلددق بمددا هددو واجددة، أي مددرتبط بضددوابط ُمقننددة. أمددا األخالقيددات، 

فترتبط بما هو حسن أو باألحرى ما يعتبر حسنما. وتخل  الورقة إلى أن التفاعل 

بين هدلين المفهدومين قدد يسداهم فدي فهدم العالقدة بدين المعرفدة العمليدة التدي تقدود 

الرشد اللي ي لي هلا السلوك، والهد  اللي يُرجى تحقيقه  فدي سدياق السلوك، و

التساؤخت المعرفية المطروحة في مرحلدة مدا بعدد الحداثدة. ويُظهدر هدلا التفاعدل 

ا فكريمدا عقليمدا ليسد   بشكل خاى من جهة أن المسألة المقاصدية باعتبارها مسدلكم

ا علددى المسددلمين  ومددن جهددة أخددرى أن أهميددة البعددد ا لمقاصدددي فددي فقدده حكددرم

 المعامالت المالية تتمثل في ارتباطه الوثيق باألحكام الشرعية الفرعية. 

 التمويل اإلسالمي، األخالق، األخالقيات، الرشد، المقاصد. :الكلما  األ ا ية

 
 مقدمة

 
ازداد اخهتمددام بالبعددد األخالقددي فددي عددالم المددال واألعمددال بشددكل خفدد  فددي    

 إلدىما بعد األزمة المالية العالمية وسعي الدول األوروبيدة السنوات األخيرة خ سي

                                                           
باح  في معهد اخقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبدالعزيز، وعضو كرسي "أخالقيات وهللاوابط التمويل" اللي أسس  *

ن مع معهد اخقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبدالعزيز، وعضو ( بونتيون السوربون بالتعاو8في جامعة باريس )

لكتروني التالي: هيئة التدريس بمدرسة األعمال في جامعة ستراسبورغ. ويمكن التواصل مع الباح  عبر البريد اإل

abelabes@kau.edu.sa. 
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استقطاب التمويل اإلسالمي لتعزيز جاذبية أسواقها المالية وتوفير مصادر تمويل 
( أو moral( واألخدالق )ethicsإهللاافية. وهندا خ بدد مدن التمييدز بدين األخالقيدات )

، وهي مسألة جوهرية 8بعبارة أخرى بين األخالقيات والقواعد والضوابط المقننة
تسددتدعي الوقددو  علددى خلفياتهددا وأبعادهددا فددي ظددل التعدداون البحثددي المتزايددد فددي 
مجال التمويدل اإلسدالمي بدين الددول اإلسدالمية والددول األوروبيدة وبالخصدوى 

 . 2فرنسا

لنفترض أنه في حوار علمي  عن التمويل اإلسالمي بالل ة اإلنجليزية يتطرق أحد    
"، فيترجم إلى الناطقين ethicsتمويل اإلسالمي إلى موهللاوع "الباحثين في ال

 (.Bedoui, 2012)  بالعربية أنه يتناول "األخالق"

لنفترض أن أحد الباحثين في  .ولو وقف األمر عند هلا الحد لهان  المسألة   
عى إلى بلد أوروبي ليُعرن  بالتمويل اإلسالمي، فيشرع في اخقتصاد اإلسالمي دُ 

. إن 4أسلوب عاطفي عن األخالق ظنما منه أن األخالقيات هي األخالقالحدي  ب
إطالق المواعب على األوروبيين ليس أفضل طريقة إلقناعهم بأهمية مبادئ التمويل 
ا ما يظن الباحثون في اخقتصاد اإلسالمي أن المشكلة ببساطة هي  اإلسالمي. فكثيرم

ا على ما نعرفه سو  ينظرون إلى أن اآلخرين تنقصهم المعلومات، وأنهم إذا اطلعو
ا في اختصال  الموهللاوع بطريقتنا. إن من المهم أن نتلكر أن الكلمات األكثر تأثيرم
بالجمهور المقتنع بالتمويل اإلسالمي قد تكون لها آثار سلبية على جمهور غير مقتنع 

بأسلوب خ يتناسة مع طبيعة الجمهور  moralبجديته. فاستخدام كلمة أخالق 
ا ورد فعل لدى األوروبيين غير المتدينين، ألن األخالق المخ اطهة يثير قلقما واستنكارم

: "إن اللي تفعلونه شر بمعنى ترتبط في ذاكرتهم الجماعية بالدين والسلطة واإلرغام
واللي نفعله خير!". إن أسلوب عرض التمويل اإلسالمي له أهميته، وكللك 

مناسبة التي تبتعد قدر اإلمكان عن العاطفة استخدام األلفاظ الواهللاحة والعبارات ال
 وتراعي عدم إثارة الحساسيات خ سيما في اللقا ات التثقيفية.

                                                           
لتمويل" المشار إليه في الهامش رتباطما وثيقما بكرسي "أخالقيات وهللاوابط اامن هنا يتضح أن موهللاوع الورقة يرتبط  8

 السابق.
على سبيل المثال يتواصل المعهد اإلسالمي للبحوث والتدرية التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية مع المنتدى  2

(، والمعهد الفرنسي للتمويل Forum français de la finance islamiqueالفرنسي للتمويل اإلسالمي )

 Conseil(، والمجلس الفرنسي للمالية اإلسالمية )Institut français de la finance islamiqueاإلسالمي )

français de la finance islamique( وجامعة ستراسبورغ، وجامعة باريس دوفين، وجامعة باريس ،)8 )

 بونتيون السوربون.
كز اخقتصاد والتمويل اإلسالمي بمدريد هلا ما حصل في الجلسة اخفتتاحية لندوة خاصة بالتمويل اإلسالمي نظمهما مر 4

م، فدعا أحد 2282يونيو  82و 83بالتعاون مع المركز السعودي اإلسباني لالقتصاد والتمويل اإلسالمي في 

واخبتعاد بقدر اإلمكان عن األحكام األخالقية التي  ،اخقتصاديين اإلسبانيين إلى هللارورة التركيز على المجال المالي

 (.Langton et al., 2011: 16ألة شخصية )تبقى في نظره مس
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أحد الخبرا  من قبل مجلس شيوخ في بلد أوروبي  قد يُدعىوفي مقابل ذلك،    
على أنه شكل من  الخبير األمر فيعرض  يسعى ليتعرا  عن التمويل اإلسالمي

. إن حصر التمويل اإلسالمي بهلا الشكل في 8 م على األخالقياتأشكال التمويل القا
قالة التمويل القا م على األخالقيات قد يؤثر سلبما على إدراج التمويل اإلسالمي في 
المنظومة الوطنية على المستوى القانوني والضريبي، وهو ما يجعل من عملية 

س مجاراة ما هو سا د اإلدراج عملية صورية شكلية والتحايل على أحكام  تكرن
  الشريعة اإلسالمية.

 

 إشكالية البحث

تتمثل إشكالية البح  في هللارورة التفريق بين مفهومي األخالق واألخالقيات عند   
طرك التمويل اإلسالمي ل ير المسلمين انطالقما من فكرة مؤداها أن التمويل 

ساؤخت المطروحة اإلسالمي يفتح عوالم جديدة لحقول معرفية مختلفة في سياق الت
، وليتحقق ذلك خ بد أن يفتح الناقِل العالم نفسه اللي فتحه 2في مرحلة ما بعد الحداثة

 المنقُول منه.

 

 ورضيا  البحث 

 لطجابة عن إشكالية البح  يتم اإلنطالق من الفرهللايتين ) ( التاليتين:

 ليس هناك فرق بين األخالق واألخالقيدات، وعليده فدإن الحددي  عدن – 1ف 

األخالقيات هدو هللادرب مدن هللادروب المجازفدة اللفظيدة. وهدله الحالدة تنطبدق 
 على بيئة علمية يكون المخاطهة فيها هو جمهور عربي مسلم.

هناك فرق بين األخدالق واألخالقيدات، وهدله حالدة تنطبدق علدى بيئدة  – 0ف 

علمية يكون المخاطهة فيها هو جمهور غيدر عربدي وغيدر مسدلم. وهندا تبدرز 
 م( معرفيتان:مقاربتان )

 إم موممم األخالق اتضمن موممم األخالقيا . - 1م 

                                                           
 ,Arthuisم 2221مايو  83هلا ما حصل في مجلس الشيوخ الفرنسي في جلسة خاصة بالتمويل اإلسالمي نظم  في  8

2008: 20).) 
بستمولوجية المرتبطة بمرحلة ما بعد الحداثة تدخل هله التساؤخت فيما يعر  في األدبيات األوروبية بالنسبية األ 2

(post-modern epistemological relativism.) 
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 إم موممم األخالقياا  المار بط بالحداكاة وال المك الواردي الم ا ول – 0م 
 يتجاوز مفهوم األخالق المرتبط بالدين والتقاليد واألحكام والقيود المفروهللاة.

 زهداف البحث 

يهدا جمهدور غيدر عربدي يهد  البح  في إطار بيئة علمية يكدون المخاطدة ف
 وغير مسلم إلى ما يلي:

  تسددليط الضددو  علددى جددلور مفهددومي األخددالق واألخالقيددات ومعناهمددا
الل ددوي واإلصددطالحي وخصددا   كددل منهمددا والفددروق األساسددية التددي 

 تُمينز بينهما. 
  صدطالحية ن المفهومين وتجاوز المعياريدة اخأهمية التفاعل بي إلىالتنبيه

 ني عددن أحددد المفهددومين أو تمددنح ألحدددهما قصددة التددي تحدداول أن تسددت
 السبق.

 .تجديد النظر في مفهوم الرشد اخقتصادي وعدم حصره في تعظيم الربح 
  ربط الحوار عن أخالقيات التمويل التقليدي بالخطاب عن مقاصد التمويل

 اإلسالمي.

 زهمية البحث
 يستمد البح  أهميته من النقاط التالية:   

 مفهددومي األخددالق واألخالقيددات ومددا يحمالندده مددن  هللاددرورة التفريددق بددين
 دخخت معرفية حتى يتم استخدامهما في الموهللاع الال ق بهما.

  مراعدداة هددله التفرقددة عندددد قددرا ة كتابددات غيدددر المسددلمين عددن التمويدددل
 اإلسالمي للوقو  على خلفياتها وأبعادها.

 ر مراعداة هددله التفرقدة عنددد عدرض التمويددل اإلسدالمي ل يددر العدرب وغيدد
 المسلمين بأسلوب تربوي محكم.

 منمجية البحث
يستخدم البح  المدنهج الوصدفي التحليلدي خسدتعراض أهدم خلفيدات الموهللادوع    

تجدددد اخهتمددام باألخالقيددات فددي عددالم اخقتصدداد وأبعدداده المعرفيددة وتفسددير أسددباب 
بحي  يتم  موالتمويل في ظل تفاقم المخاطر التي أفرزها تطور العلوم والتقنية وسلعنة القي

 استبعاد القيم التي خ تحقق عا دما سوقيما أو ماديما.
 

 الدرا ا  ال ابقة 
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طالعندا علدى دراسدة أكاديميدة تتعلدق بددخخت الخطداب عدن الم نقف في حدود    
األخددالق واألخالقيددات فددي التمويددل اإلسددالمي سددوا  بالعربيددة أو اخنجليزيددة أو 

 الفرنسية. 

 خطة البحث
تلوهما خاتمة، تسبقهما مقدمة، وتالموهللاوع من خالل مبحثين،  لسيتم تناو   

( في األدبيات ethics( واألخالقيات )moral) ( مفهومي األخالق8وهما: )
 ethical( التمويل اإلسالمي والتمويل اللي يستند إلى األخالقيات )2األوروبية  )

finance.) 

 

 المبحث األول

 دبيا  األوروبيةموممما األخالق واألخالقيا  وا األ 

 

" أو الفرنسدددية ethicsيعدددد مفهدددوم "األخالقيدددات" المتدددرجم مدددن اإلنجليزيدددة "   

"éthique من األلفاظ الحديثة الوافدة على الل ة العربية. إخ أن ُجدلا البداحثين فدي "

اخقتصدداد اإلسددالمي خ يفرقددون بددين مفهددومي األخددالق واألخالقيددات ويعتبددرونهم 

ا، فيقددرؤ ون فددي الكتابددات األجنبيددة عددن األخالقيددات وهددم يظنددون أن شدديئما واحدددم

الموهللاوع يتعلق باألخالق، ويعلقون بالعربية عن استناد النخة األوروبية بشدكل 

متزايد إلى األخالق والمسألة ترتبط في الحقيقة باألخالقيات، فدي حدين نجدد علدى 

رنسدية" )د. ت.، سبيل المثال "المنظمة العالمية لعمددا  كليدات الطدة الناطقدة بالف

( تحددرى فددي ترجمددة ندد  ميثدداق األخالقيددات الخدداى بكليددات 4-2ى ى: 

"التقيدديم  " بددـévaluation éthiqueالطددة علددى التمييددز بينهمددا، فتتددرجم عبددارة "

ومدن المستحسدن "البعد األخالقيداتي".  " بـportée éthiqueاألخالقياتي" وعبارة "

زان الصدر  بحيد  يدتم فدي هدله الحالدة عند اشتقاق الكلمات العربية اخلتزام بميد

اسددتخدام المصدددر بصددي ة المفددرد، فيقددال "التقيدديم الُخلُقددي" و"البعددد الُخلُقددي" أي 

وخ يمكددن الوقددو  علددى الخلفيددات المعرفيددة واألبعدداد الددلي يسددتند إلددى أخالقيددات. 

ية الدخلية للتمييز بين مفهدومي األخدالق واألخالقيدات إخ بدالرجوع إلدى البيئدة األصدل

وسدو  نسدتخدم كلمدة "أخالقدي"   .التي ظهر ونشأ وترعرع فيها مفهوم األخالقيات
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( كمصدر لكلمدة "أخالقيدات" ethicalكمصدر لكلمة "األخالق"، وكلمة "ُخلقي" )

(ethics.) 

 جذور موممما األخالق واألخالقيا  وداللتمما وا البيئة الوكراة األوروبية

" التدددي تعنددددي اآلداب والعددددادات mōsيددددة "" مدددن الالتينmoralتنحددددر كلمددددة "   

" التددي تعنددي ηθοζمددن اليونانيددة " "ethics"، وينحدددر لفددب (8)واألعددرا  والتقاليددد

. وهددلا يعنددي أن األخددالق واألخالقيددات كلمتددان تحمددالن فددي (2)اآلداب والعددادات

 األصل معاني متقاربة.

بمجموعددة  ومددع مددرور الددزمن، ارتددبط مفهددوم "األخددالق" بالمعددايير الخاصددة   

معينة من البشر، في حين ارتبط مفهوم األخالقيدات بال ايدات التدي ينطدوي عليهدا 

نشاط فرد معين وآثار سلوكه علدى اآلخدرين. وانعكدس هدلا الجددل الكالمدي علدى 

الديانة النصرانية، فجنح البروتسدتان ، الدلين يركدزون علدى تكييدف األحكدام مدع 

قيات"، بينما يميدل الكاثوليدك إلدى اسدتخدام الواقع السا د، إلى استخدام كلمة "أخال

 ,Maréchalكلمددة أخددالق فددي العبددادات وكلمددة األخالقيددات فددي غيددر العبددادات )

2004.) 

وبعددد الثددورة الفرنسددية وفصددل الدددين عددن كافددة أمددور الحيدداة، ارتبطدد  كلمددة    

يدات "األخالق" في اللاكرة الجماعية بالدين والعدادات والتقاليدد. أمدا كلمدة األخالق

 فارتبط  بالسلوك الفردي اللي يتكيف مع ظرو  البيئة التي يعيش فيها.

وأمام تجاوزات النظام الرأسمالي التدي لدم يعدد باإلمكدان إخفاؤهدا وخ السدكوت    

عنهددا، اتجدده بعددا المفكددرين إلددى ربددط األخالقيددات باآلثددار الخارجيددة السددلبية 

negative externalities بالتددالي بالمسددؤولية اخجتماعيددة علددى المجتمددع والبيئددة، و

 والبيئية التي ينطوي عليها السلوك اخقتصادي.

مددن جهددة أخددرى، أمددام موجددة السددلعنة المتزايددد للعالقددات اخجتماعيددة تضدداعف    

اخهتمام بالمسألة الُخلقية خوفمدا مدن التحدول المسدتتر مدن اقتصداد السدوق إلدى مجتمدع 

هميش العالقات اخجتماعيدة التدي لديس لهدا ( حي  يتم تVermersch, 2002: 6السوق )

                                                           
8 Paul -Claude Hassid et Jean-Dictionnaire latin français réalisé avec le concours de Jean

Woitrain, http://www.prima-elementa.fr/Dico-m05.html. 
2 ος.word.org/elfr/Ήθ-Dictionnaire grec français Rosgovas, http://www.free 
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قيمة سوقية أو مادية بصفة تدريجية إلى أن تنحصر في نطداق هللاديق أو تنددثر نها يمدا 

 . بتالشى تداولها

وللوقددو  علددى خلفيددات اسددتخدام مفهددوم األخالقيددات فددي الخطدداب اخقتصددادي   

رة الفكر الُخلُقي المعاصر ينب ي الرجوع إخ كتابات الفالسفة اللين أثروا على بلو

(ethical thinking وهلا يددل علدى إعدادة اخعتبدار ألدوات التحليدل الفلسدفية فدي .)

 Amableستنكار الشديد لهلا التوجده )( بالرغم من اخSen, 2003مجال اخقتصاد )

et Palombarini, 2005 .) 

 

 موممما األخالق واألخالقيا  عند الوال وة األوروبيين

الفالسدددفة والمفكدددرين األوروبدددين األقددددمين هدددي مجموعدددة مدددن  األخدددالق عندددد   

 :اأو داخلي االمبادئ تقود السلوك البشري، وقد يكون مصدرها خارجي

 إذا كان  تنحدر من الدين أو القانون أو المجتمع. افيكون مصدرها خارجي   

إذا تددم  استحضددار األعمددال والسددلوكيات بصددفة ذاتيددة  اويكددون مصدددرها داخليدد   

صها وتقييمها والحكم عليهدا بمندأى عدن معيداري الخيدر والشدر  وتسدمى فدي وفح

 (.  ethical consciousnessهله الحالة "الضمير الُخلقي" )

وهناك تبداين ملحدوظ بدين الفالسدفة والمفكدرين األوروبيدين قُبيدل وأثندا  مرحلدة   

مكتسبة  إلى أن األخالق همحول طبيعة المصدر األخالقي، فيميل بعض (8)الحداثة

من خالل الطبيعة أو البيولوجية أو المجتمع أو التربية أو القدانون بداحترام حقدوق 

اآلخر، مثل الفيلسو  الفرنسي جان جاك روسو  هماآلخرين. في حين يرى بعض

(Rousseau, 1762: 30) أن األخددالق شددي  فطددري وغريددزي. وقددد طددرك هددلا ،

  تتعلدق بتنظديم الحيداة الجماعيدة التعدد المعرفي في المصادر األخالقية تسداؤخت

كيف يمكن إيجاد قواعد أخالقية صالحة لكل فرد ومقبولة من كدل أحدد؟ وكيدف إذ 

يمكددن تحقيددق ذلددك؟ ومددن خددالل مدداذا؟ وخلفيددة هددله التسدداؤخت ترجددع إلددى قضددية 

 وهي: هل منبع األخالق هو الفطرة اإللهية أم العقل اإلنساني؟  ،محورية

ية أعيددد اخعتبددار لمفهددوم األخالقيددات بعددد أن تالشددى مددن خددالل هددله اإلشددكال   

استخدامه من جرا  الثورة الفرنسية. ولعل أشهر الكتابات في هلا المجدال نظريدة 

                                                           
 تجدر المالحظة أن الحداثة تعني بالنسبة لهؤخ  المفكرين أن الدين مسألة شخصية خ دخل لها في القضايا العامة. 8
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(: إن األخالقيات ليس  فطريدة Kant, 2006: 7الفيلسو  األلماني إيمانويل كانط )

ألي عاقدل يمكدن ( 8)وإنما مستنبطة حصريما من العقل، وتتلخ  في مبادئ كونيدة

أن يجدها في ذاته وأن يُطبقها إذا كان يرغة فدي ذلدك. وخ يمكدن فدي نظدر كدانط 

Kant  الحكم على العمل الخلقي من خالل غاياته المتمثلدة فدي فعدل الخيدر وتجندة

الشر ولكن من خالل السبة أو النية التي تدفع إلى الفعل. فدإذا فعدل اإلنسدان شديئما 

ام المبددادئ السددلوكية المسددتنبطة مددن عقلدده،  فددإن بدددافع الواجددة، ألندده يريددد احتددر

 Kant(، ممددا يظهددر أن أهميددة نظريددة كددانط Kant, 2006: 30عملدده يكددون خلقيمددا )

الخلقية خ تكمن في أصالتها وإنما فدي توافقهدا مدع النزعدة العقالنيدة التدي تحصدر 

  المعرفة العلمية في العلم التجريبي وتقرر بأن العقل هو مصدر كل المعار .
للظاهرة الُخلقية في أن العقل ليس له قدوة مدن تلقدا   Kantويكمن خطأ نظرية كانط    

نفسدده، فددال يمكددن لطنسددان أن يقددوم بعمددل خلقددي دون رغبددة، واإليمددان أو القناعددة أو 
الضددمير هددو الرغبددة فددي بددلل أقصددى جهددد ممكددن فددي العمددل وفددي إتقاندده والعنايددة بدده 

ا لددة بددأن القيمددة الخلقيددة للفعددل تنحصددر فددي وخ يمكددن قبددول فكرتدده الق .وتطددويره
صفا  النيدة، ممدا يعندي أن الفعدل قدد يوصدف بأنده خلقدي بدالرغم مدن أن آثداره قدد 
تكون كارثية، فهل يُعقل أن يكون اإلنسان مسؤوخم عن صفا  نياته وغير مسؤول 

 عن آثار أفعاله؟ 

-Weber, 1959:172أمددام هددله المشددكلة لجددأ اخجتمدداعي األلمدداني مدداكس فيبددر )   

م، إلدى التفريدق بدين 8989(، عبر محاهللارتين مشهورتين أُلقيتا بميوني  فدي 173

واألخالقيدددددات المرتبطدددددة  Gesinnungsethikاألخالقيدددددات المرتبطدددددة باخعتقددددداد 

. فاألولى خ تهتم إخ بصفا  الوسا ل التدي تقدود Verantwortungsethikبالمسؤولية 

ار، أما الثانية فال يهمها إخ كفدا ة النتيجدة  فهدي الفعل الخلقي دون اخكتراث باآلث

 Niccolòتلتقدددي إلدددى حدددد مدددا مدددع مبددددأ السياسدددي اإليطدددالي نيكولدددو مددداكيفيلي 

Macchiavelli "il fine giustifica i mezzi .إن إحدى "، ومعناه ال اية تبرر الوسيلة

النتدا ج  من خالل هله التفرقة هي النظر في Weberالمشكالت التي يطرحها فيبر 

المتوقعدددة مدددن تصدددرفات األشدددخاى، وبشدددكل أخددد  احتمدددال أن هدددله النتدددا ج 

 .تتعارض مع األهدا  التي يدعي هؤخ  األشخاى خدمتها

                                                           
 المستنبطة من العقل تتجسد في ثالثة قوانين:يرى كانط أن هله المبادئ الكونية  8

ا بحي  أنك تريد أن تجعل من المبدأ الباع  ل القانون األول: تصر     ا )دا مم  (.Kant, 2006: 34فعلك قانونما عامم
نهاية وليس  وسيلة  بصفتها القانون الثاني: تصر   كما لو أنك تستخدم اإلنسانية، بشخصك أو شخ  غيرك، دا مام 

(Kant, 2006: 40).  
 :Kant, 2006لكل الناس الراشدين  )ا عام اقانوننفسه القانون الثال : تصر   كأن صي تك تستخدم في نفس الوق  

48 .) 
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معرفدة على أنهدا ويتجه بعا الفالسفة المعاصرين إلى النظر إلى األخالقيات    

وا فددي عمليددة تقددود السددلوك البشددري. والفددرق هنددا أن الفالسددفة التقليددديين انشدد ل

األساس بتحديد محتوى المبدادئ الخلقيدة بحكدم مصددرها المعرفدي. أمدا موهللادوع 

فلسفة األخالق من منظور هؤخ  الفالسفة الجدد فهدو فهدم األسدباب التدي قدد تددفع 

، الددلين يسددعون إلدى تعظدديم مصددالحهم rational agentsبعدا الفدداعلين الراشددين 

ايير خلقيددة. والهددد  الددلي يطمددح الشخصددية، إلددى اخمتثددال مددن تلقددا  أنفسددهم لمعدد

هدؤخ  الفالسددفة الوصددول إليدده هددو النظددر فدي إمكانيددة اسددتنباط هددله المعددايير مددن 

الدلي يبددو ألول  instrumental rationalityصميم هلا الرشدد الوسدا لي أو األداتدي 

ا مع تلدك المعدايير الخلقيدة ) (. ورغدم إيجابيدات هدله Gauthier, 1992وهلة متناقضم

خطوة أولية لتجاوز المجازفات الكالمية والنقاشات العقيمة التي بوصفها ة المقارب

ت ددلي الفكددر الفلسددفي التقليدددي، فإنهددا تبقددى تحددوم فددي فضددا  النمددوذج العقالنددي 

 الليبرالي. 

 ومن اخنتقادات التي يمكن توجيهها لها ما يلي:

لفدة ومتعدددة : حصر اإلنسان في الفرد، مما يؤدي إلى استبعاد تصورات مختزوالب 

 ,Marciano( واخقتصدادي )Lahire, 1999لطنسان من المنظور اخجتماعي )

( علددى األقددل. ولعددل مددا يبددرر ذلددك أن تحليددل سددلوك الفددرد فددي 1999:16-18

النظريددة اخقتصددادية النيوكالسدديكية السددا دة أسددهل بكثيددر مددن تحليددل سددلوك 

 المجتمع.

ت فدي ظدرو  التفاعدل اخجتمداعي. وهدلا : حصدر العالقدة بدين الرشدد واألخالقيداكانيبا

 .  يعني أن األخالق التي خ تلقى التفافما من قبل المجتمع ليس لها الحق في البقا 

: حصددر الرشددد فددي تعظدديم الددربح مددن جددرا  سدديادة النظريددة اخقتصددادية كالثااا

النيوكالسدديكية، ممددا ينفددي وجددود دوافددع إهللاددافية وأشددكال أخددرى تتعدددى نمددوذج 

(. فالرشددد خ يقتصددر علددى تعظدديم Assogba, 1999: 229-243اشددد )اخختيددار الر

الربح، ولكن اخقتصاديين النيوكالسيكيين افترهللاوا إنسدانما اقتصداديما نفعيمدا، يعظدم 

ا مدن الددوافع  منفعته، ومصالحه الخاصة، زعما منهم أنهم يجعلون التحليل مجدردم

عددد، وبيددنهم اخقتصدداديون الُخلقيددة. ولكددنهم، كمددا تبددين لددبعا اخقتصدداديين فيمددا ب

ا لنزعة أنانية ونفعية.    اإلسالميون، أنه كان تحليال متحيزم
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:  حصر المسألة الخلقية فدي المعدايير المرتبطدة بإعدادة التوزيدع اخجتمداعي رابعبا

على أساس الميزة المتبادلة، وجعل األخالقيات رهينة لعالقات القوة التي قد تددفع 

فدع نفعدي يحفدزهم علدى اد األكثر هللاعفما إذا لم يكن لديهم دااألقويا  إلى إبعاد األفر

  .التعاون معهم

 

  عراف موممما األخالق واألخالقيا  وا األدبيا  األوروبية المعاصرت

خ يوجدددد اتفددداق علدددى تعريدددف مفهدددوم األخدددالق واألخالقيدددات، ومدددن خدددالل    

 ي:اخستقرا  والتتبع في األدبيات األوروبية المعاصرة يتضح ما يل

معرفدددة عمليدددة تقدددود السدددلوك اآلرا  بعدددا فدددي يندددتج  moralإن مفهدددوم األخدددالق    

مجموعددة مددن القواعددد تحدددد معنددى الخيددر والشددر،  وتنددتج فددي راي آخددرالبشددري، 

وأحكددام ترسددم لطنسددان مددا يجددة فعلدده وتجنبدده، ومبددادئ وقواعددد ومعددايير يحكددم مددن 

ممارسددات الصددادرة عندده خاللهددا اإلنسددان علددى مختلددف التصددرفات والسددلوكيات وال

وعن غيره. وعليه فإن األخالق فدي نظدر هدؤخ  تسدتند إلدى أحكدام متعلقدة بدالقيم )مدا 

يجة أن يكون( وليس إلدى أحكدام مرتبطدة باألفعدال )مدا هدو كدا ن(، وتدرتبط بسدلوك 

الفرد  وكيفية عيشه، وكللك تنظيم السلوكيات اإلنسانية وال ايات النها يدة لطنسدان أو 

 .للمجتمع

فيستخدم أمدام معضدلة معيندة إلختيدار أفضدل حدل ethics أما مفهوم األخالقيات    

ممكددن علددى أسدداس القدديم التددي تددم  دراسددتها وقبولهددا واعتمادهددا مددع األخددل بعددين 

اخعتبار السياق اللي تطرك فيه المعضلة وفقا لمعطيات واقعية. فاألخالقيات فدي 

ممكندة، يكتسدبه اإلنسدان مدن نظر هؤخ  هي سلوك فردي، بين سدلوكيات أخدرى 

تربيتده وثقافتده وبيئتدده وتجربتده فددي الحيداة، ولهدلا توصددف أحيانمدا بأنهددا فدن قيددادة 

 السلوك.

فهدددي مجموعدددة مدددن القواعدددد والواجبدددات  deontologyأمدددا أخالقيدددات المهندددة    

المتعار  عليها بين أرباب مهندة معيندة. وتجددر المالحظدة أن أدبيدات أخالقيدات 

تركز على أخالقيات المهنة من خدالل الفضدا ل الفرديدة  business ethicsاألعمال 

 corporateوالسلوكيات الخلقية وت ا الطر  عن المسدؤولية الخلقيدة للشدركات 

ethics  برمتهوالنظام اخقتصادي (Rich, 1994: 24.) 

 الوروق األ ا ية بين موممما األخالق واألخالقيا  وا األدبيا  األوروبية
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األدبيدددات األوروبيدددة إلدددى عددددد مدددن الفدددروق بدددين مفهدددومي األخدددالق  تشدددير   

(. وهي فروق مبالغ فيهدا ألن الددخخت 8واألخالقيات، كما يُلخن  ذلك الجدول )

شدكل التدي توصدف بده، بدل هدي الالتي يحملها المفهومين خ تنفصل عن بعضدها ب

رصدناها في النقاط متداخلة أحيانما ومتباعدة أحيانما أخرى. وتتلخ  الفروق التي 

 التالية:

  ا غير ديني. وفدي إن األخالق لها دخلة دينية، أما األخالقيات فهي تحمل طابعم

ثندددين، فالنددداس يسدددتوحون أخالقيددداتهم مدددن يصدددعة الفصدددل بدددين اخالواقدددع 

معتقددداتهم، باإلهللاددافة إلددى التقاليددد والقددوانين السددا دة، خسدديما تلددك التددي تمثددل 

 النظام العام للدولة. 

  ا سماويما، أمدا األخالقيدات فلهدا مصددر إنسداني. والمصددر إن لألخالق مصدرم

السماوي موجود في الواقع في النداحيتين، إذ يدأتي الدوحي بداألخالق، ويسدتقي 

اإلنسان أخالقياتده مدن مصدادر عديددة منهدا الدوحي سدوا  كدان واعيمدا بدللك أو 

 غير واع به.

 ا مطلقمددا غيددر قابددل ل لنقددد والت ييددر، أمددا األخالقيددات فلهددا بعددد إن لألخددالق بعدددم

نسددبي قابددل للتعددديل والتكييددف. وكمددا أن كددل إنسددان يمكددن أن يضددع أخالقياتدده 

ددا لتعددرض أخددالق األديددان للمناقشددة إذا كددان  موهللاددع نقددال، فلدديس هندداك مانعم

 المقصود هو التواصل وفهم اآلخر.  

 ،أمددا األخالقيددات فهددي  إن األخددالق تددرتبط ارتباطددا وثيقددا باخعتقدداد واإليمددان

تخاطة الضمير وتحاور العقل. والضمير خ يمكدن فصدله عدن اإليمدان بشدي  

معين، بل إن قوة الضمير تعتمد على اإليمان بهلا الشدي . فمحدل الخدال  هدو 

 في مصدر اإليمان: هل هو رباني أم إنساني.

 تمييز بدين إن األخالق تتعلق بتعارض الخير والشر بينما تتعلق األخالقيات بال

الحسددن والسدديئ. وهددلا الطددرك ينطبددق علددى الفلسددفة، أمددا فددي اخقتصدداد، فددإن 

 الخير له توابع تجعله حسنما، والشر له توابع تجعله سيئما.  

   ا فاصالم خ يمكن العدول عنه، في حين أن ورا ا وإلزامم إن ورا  األخالق أمرم

تحقيق هد  معين، وهدو األخالقيات إلزام افتراهللاي ينحصر فيما ينب ي فعله ل

بالتالي إلزام يخ  الوسا ل التي تحقق هلا الهد  المحدد. وهلا تقسيم مجانة 



   8، العدد81المجلددراسات اقتصادية إسالمية،    

 

82 

للصددواب ألن األخددالق مراتددة، فبعضددها واجددة مثددل عدددم إيددلا  المسددتثمر 

 للمنافسين، وبعضها مستحة مثل ابتسامة المصرفي في وجه العميل.

 

يات في األدبيات األوروبية غير الفروق بين مفهومي األخالق واألخالق(. 1جدول )

  اإلسالمية المعاصرة
 األخالقيات األخالق

 لها بعد نسبي لها بعد مطلق
 تحمل دخلة غير دينية تحمل دخلة دينية

 تخاطة الضمير يمانترتبط باخ
 تنبع من اللات الفردية تصدر من األعلى

 تدفع إلى المسؤولية تقيند
 ما ينب ي فعله(تقترك ) مر )ما يجة فعله(أت

 تتعلق بالتمييز بين الحسن والسيئ تتعلق بتعارض الخير والشر
 توجه وتُشِعر بالمسؤولية تحكم وتقضي
 توجيهات وإرشادات أحكام وواجبات

 جاادد االهتمااام باألخالقيااا  وااا الاادول األوروبيااة وااا ظاال المخاااطر التااا زورمهااا  طاامر 
 العلمم والتقنية

شرين تجدد اخهتمدام باألخالقيدات بعدد أن تجلد  المخداطر منل أواخر القرن الع   
منهددا "برنددامج  ،المرتبطددة بددالعلوم والتقنيددة  فأنشددئ  العديددد مددن البددرامج الدوليددة

منظمدددة األمدددم المتحددددة للتربيدددة والعلدددم والثقافدددة )اليونسدددكو( ألخالقيدددات العلدددوم 
خالقيدات المعدار  م مع إنشا  "اللجنة العالمية المعنية بأ8991والتقنية" في عام 
، والمجموعددة األوروبيددة المعنيددة بأخالقيددات العلددوم COMESTالعلميددة والتقنيددة" 
 .EGEوالتقنية الجديدة" 

وانعكس تطور العلوم والتقنية سلبما على الممارسات الطبيدة فدي بعدا المجداخت،    

مما أدى إلدى تأسديس مؤسسدات بحثيدة فدي أخالقيدات الطدة مثدل "وحددة األخالقيدات 

لصددحة للمنظمددة العالميددة للصددحة" و"المؤسسددة الفرنسددية والفرنكوفونيددة المعنيددة وا

SFFEMبأخالقيات الطة" 
م األخالقيدات ذات الصدلة بدالبحوث يب رض دراسة وتقيد  

مثددل التلقدديح اخصددطناعي وأطفددال األنابيددة واإلجهدداض واخستنسدداخ  ،والممارسددات

cloning  بعد بدروز قضدية النعجدة دولديThe Dolly affair  م مدن 8993يوليده  5فدي

 .سكتلنداأفي أدنبرة ب The Roslin Instituteقبل معهد روسلين 
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دا علدى الممارسدة الرياهللادية، حيد  أصدبح     وانعكس تطور العلوم والتقنية سلبما أيضم

 تكشددفهاالرياهللادديون تحدد  وطددأة الخسددارة يتفننددون فددي تعدداطي المنشددطات التددي خ 
نظمدات الدوليدة مثدل اليونسدكو إلدى إنشدا  وثيقدة ، وهدلا مدا دعدا بعدا المالمختبرات

قانونية خاصدة بأخالقيدات الرياهللادة وصدندوق القضدا  علدى تعداطي المنشدطات فدي 

 .مجال الرياهللاة

كما انعكس سلبما علدى قطداع الت ليدة والزراعدة، حيد  أدت الت ييدرات الكبدرى    

مرتبطددة التددي شددهدها هددلا األخيددر إلددى ظهددور مجموعددة مددن القضددايا األخالقيددة ال

باألمن ال لا ي والتنمية الريفية المسدتدامة، علدى رأسدها األجسدام المعدلدة وراثيمدا. 

وفي هلا الصدد أنشأت منظمة األغلية والزراعة لألمم المتحدة مجموعدة مسدتقلة 

من الخبرا  لتقديم المشورة بشأن القضايا المتعلقة بمبادئ األخالقيات في األغلية 

تأكددت أهميتهدا بمدا خ يددع مجداخم للشدك عندد ظهدور (. وFAO, 2001والزراعدة )

فددي  Dioxin Affairودجدداج الديوكسدين  Mad cow affairفضدا ح البقدر المجندون 

 أوروبا.

 الربط بين األخالقيا  والرز مالية وا األدبيا  االقتصاداة التقليداة

العالقدة اهتم الباحثون، من اجتمداعيين واقتصداديين، مندل بدايدة القدرن العشدرين ب   

بين اخقتصاد واألخالقيدات. وأشدهر مدا ألدف فدي هدلا الموهللادوع كتداب اخجتمداعي 

 ،( "أخالقيات البروتستان  وروك الرأسدمالية"Weber, 2004األلماني ماكس فيبر )

اللي أوهللاح فيه   (Troeltsch, 1991وكتاب اخجتماعي األلماني أرنس  ترولتش )

 ،م فعدالم أخالقيدات مواتيدة لتطدور الرأسدماليةأن إصالك الديانة البروتستانية قد قد  

 ولكن هلا األمر لم يحصل إخ تح  تأثير اخقتصاد الحدي .

وأخل بعا الباحثين منحى فيبر لربط أخالقيات األديان بالرأسمالية، منهم    

( اللي ربط بين أخالقيات Sombart, 2005اخقتصادي األلماني ورنر سومبارت )

"اليهود والحياة اخقتصادية" المنشور  هالرأسمالية في كتابالديانة اليهودية و

 Huan-Chang Chen هيون شونغ شانم، والباح  الصيني 8988 عامباأللمانية 

في أطروحته للدكتوراه "المبادئ اخقتصادية لكنفوشيول ومدرسته" المقدمة في 

  ينسونوالمستشرق الفرنسي ماكسيم ردم، 8988 عاممبيا بنيويورك ولوجامعة ك

(Rodinson, 1966 اللي تطرق إلى العالقة بين اإلسالم والرأسمالية، واخقتصادي )

( اللي ربط بين أخالقيات الكنفوشية Morishima, 1987الياباني ميشيو موريشيما )
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والرأسمالية في كتابه "الرأسمالية والكنفوشية: األخالقيات اليابانية والتكنولوجيا 

ز أهمية دراسة هله العالقة وانفتاحها على ثقافات متنوعة . ولعل ما يبرال ربية"

يونيو  42في  جنوب فرنسا، من  8تنظيم معهد العلوم السياسية بإكيس بروفانس

م، لمؤتمر دولي بعنوان "الدين واخقتصاد في عالم ُمعولم" 2288يوليو  4إلى 

(Religion and Economy in a Global World .) 
لخلقيدة نفسدها فدي عدالم اخقتصداد عنددما تجلدى أنده خ يمكدن وفرهللاد  المسدألة ا   

 .تنظيم النشاط اخقتصدادي مدن خدالل الدولدة وحددها وخ مدن خدالل السدوق وحدده
وتبدي ن أن الزيددادة الكميددة لطنتداج، عبددر الندداتج المحلددي اإلجمدالي، لددم تعددد تددراد  

دا حياة أفضل فحسة ولكن أصبح  تهدد البيئة والحاجات البشدرية األسا سدية أيضم
(Passet, 2003:6-7 وفدددي هدددلا الصددددد أنشدددئ كرسدددي اليونسدددكو "األخالقيدددات .)

. 2اخقتصددادية والحقددوق اإلنسددانية والديمقراطيددة" فددي جامعددة فريبددورغ بسويسددرا
م أنشددددئ  فددددي جامعددددة تورونتددددو بكندددددا مجلددددة "األخالقيددددات 2224وفددددي عددددام 
نجليزيدة لميدة بدالل تين اإلتنشر أوراقما عالتي  Ethics and Economicsواخقتصاد" 
 والفرنسية.

وتجدر المالحظة أن استخدام بعدا اخقتصداديين لمفهدوم األخالقيدات خ يعندي    
استنادهم إلى فلسفة اقتصادية قا مة على مبادئ دينية، وإنما تنبديههم إلدى اسدتحالة 
الفصددل بددين الخيددارات اخقتصددادية والمشدداعر الخلقيددة مثددل العدالددة، وكددللك إلددى 

شددروط التددي يجددة أن يفددي بهددا المجتمددع لكددي تؤخددل حاجددات أعضددا ه األكثددر ال
تهميشا بعين اخعتبدار. وبهدلا فدإن النظريدات الحديثدة للعدالدة تحد  علدى صدياغة 

 مبادئ لمجتمع عادل دون فرض تصور محدد للحياة الفاهللالة.

فددي  Amartya Senوأظهددرت بعددا الدراسددات الفاحصددة لكتابددات أمارتيددا سددن    
(، التي أسدهم  بقددر كبيدر فدي حصدوله علدى Vinoukur, 1999: 933قيات )األخال

م، عدددم تجاوزهددا للتقاليددد الليبراليددة التددي 8991جددا زة نوبددل  فددي اخقتصدداد عددام 
 الثالث " على النحو التالي: وحدات ال تسعى لمراعاة قاعدة "

بحيد  أن  ethical individualismيديولوجيدة الفرديدة األخالقيات القا مة علدى األ •

)حددر لتحقيددق أغراهللادده الخاصددة(  فدداعالبوصددفه األخالقيددات تسددتند إلددى الفددرد 
 قيمة )مقياس ومبرر لوجود المؤسسات( في آن واحد.بوصفه و

                                                           
1    Institute for Political Studies, Aix-en-Provence, France. 
2 Ethique économique, droits humains et démocratie, Chaire UNESCO pour les droits de 

l'homme et la démocratie, Institut Interdisciplinaire d'Ethique et des Droits de l'Homme, 

Université de Fribourg, Suisse. 
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بحيد  أن  political individualismالسياسدية القا مدة علدى اإليديولوجيدة الفرديدة  •

اتيدا مدن خدالل العقدود التنظيم اخجتماعي يقوم علدى أسداس فدردي يتولدد ويتقدنن ذ
 والسوق وليس للدولة فيه إخ مكانة فرعية.

، methodological individualismالمنهجيدة القا مدة علدى اإليديولوجيدة الفرديدة  • 

يُستخدم في العلوم اخجتماعية مؤداه أن الظدواهر  paradigmوهو نموذج إرشادي 

أفعددال األفددراد الجماعيددة يمكددن ويجددة أن توصددف وتفسددر مددن خددالل مكونددات و

 وتفاعالتهم المتبادلة.

أمارتيددا سددن القا مددة علددى األخالقيددات ليسدد  أصدديلة  وبهددلا يتضددح أن مواقددف   

بالحجم الدلي تبددو فيده للكثيدرين، سدوا  مدن الناحيدة النظريدة أو مدن حيد  بعددها 

(. وهلا يطرك مسألة تبعية الفكدر اخقتصدادي الخلقدي Bénicourt, 2007التطبيقي )

النيوليبرالي والبديل الحقيقي اللي يطرحه، عدا الترقيع المعرفي اللي لم للنموذج 

ِد شيئما.   يُج 

األزمددة الماليددة العالميددة تجدددد اخهتمددام و 8ةو بعددد سلسددلة مددن الفضددا ح الماليدد   
ا، ممدا خ يعندي التخلدي  باألخالقيات ب رض بنا  نظام مالي أكثر نزاهة واستقرارم

يتصور بعا الباحثين فدي اخقتصداد اإلسدالمي. يقدول عن النظام الرأسمالي كما 
( فددي خطدداب ألقدداه بمدينددة Sarkozy, 2008الددر يس الفرنسددي نيكددوخ سدداركوزي )

م: "إن الرأسددددمالية خ تعنددددي إعطددددا  األولويددددة 2221سددددبتمبر  25تولددددون فددددي 
للمجددازفين، بددل للمنظمددين ومكافددأة العمددل والجهددد والمبددادرة م...ة إن الرأسددمالية 

تدي مكند  التطدور المدلهل للحضدارة ال ربيدة مندل سدبعة قدرون. إن األزمدة هي ال
الماليددة خ تعنددي أزمددة الرأسددمالية، إنمددا هددي أزمددة نظددام ابتعددد عددن القدديم األكثددر 
جوهرية للرأسمالية وخان روك الرأسمالية م...ة إن األزمة الحالية يجة أن تحثنا 

والعمدل والتدوازن بدين الحريدة على إعادة بندا  الرأسدمالية علدى أخالقيدات الجهدد 
المجازفدة  والتنظيم والمسؤولية الجماعية والمسؤولية الفردية". وهندا يتجلدى دور

ا لالختالل والعدوى، وهي ناتجة  التي ت لة على األسواق المالية وتجعلها مصدرم
عددن التعامددل بمنتجددات ماليددة مثددل المسددتقبليات، والخيددارات، والمبددادخت المؤقتددة 

 ها مخالفات شرعية كبرى كالربا وال رر والقمار.التي تعتري

                                                           
، وأهولد Vivendi، وفيفاندي Parmalat، وبرماخت Worldcomeوورلدكوم  Enron منها فضيحة إنرون 8

Ahold وغلوبل كروسينغ ،Global Crossing  ا فضيحة مادو  .Madoff، ومؤخرم
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 التممال الُخلقا 
  وهي: ،شهد التمويل الُخلقي ثالث مراحل أساسية   

الصناداق الُخلقية من الجيال األول: باين األخالقياا  الدانياة وزخالقياا  النضاال 

 ال يا ا 
التددي  ethical fundsظهددر الجيددل األول مددن الصددناديق القا مددة علددى األخالقيددات    

تُسددتثمر فددي األسددواق الماليددة فددي الوخيددات المتحدددة فددي عشددرينات القددرن المدديالدي 
الماهللاددي عندددما رفضدد  بعددا المجموعددات الدينيددة اسددتثمار مدددخراتها فددي "أسددهم 

م باسدددم 8921. ومدددن هندددا ظهدددر أول صدددندوق اسدددتثمار فدددي sin stocksالخطيئدددة" 
"Pioneer fundجيما قطاعدات الخمدر والتبدغ والقمدار ". واستبعدت هله الصدناديق تددري

 .والجنس والحد من الوخدات )حبوب منع الحمل واإلجهاض( واألسلحة

ات ظهرت حملة مناو ة لحرب الفيتندام ونظدام  الفصدل العنصدري وفي السبعين   
ودعدد  إلددى مقاطعددة اخسددتثمار فددي صددناعة األسددلحة وجنددوب إفريقيددا. وأهللادداف  

دة تستبعد الصناعة النووية والشركات التي تست ل حركة حماية البيئة معايير جدي
 الحيوانات باستخدامها في التجارب أو في صناعة الفرو. 

 

 الصناداق الُخلقية من الجيل الثانا: الم  ولية االجتماعية والبيئية

وفددي الثمانينددات انتقدددت اإلتجاهددات السددابقة بكونهددا قا مددة علددى فددرز سددلبي    
(negative screeningوم )( عددايير اسددتبعادexclusion criteria فبدات يُنظهددر إليهددا .)

ا لثالثة أسباب ر يسة:  بصفة سلبية نظرم

: إن الفهدم المفصدل لكافدة القطاعدات التدي تنشدط فيهدا الشدركات الناحية المنمجية
ا حتددى يددتمكن مددن تحديددد مددا يتوافددق مددع المعددايير القا مددة علددى  ا ميسددرم لدديس أمددرم

فهددلا يحتدداج إلددى تصددنيف الشددركات والصددناديق وفقددا  األخالقيددات ومددا يخالفهددا،
 لمعايير ُخلقية.

: إن استخدام معايير اخستبعاد يفضي إلى الحد من تنوع  المحدافب الناحية المالية
اخستثمارية، وبالتالي يجعل الصناديق أكثر عرهللاة للمخاطر ويقلل مدن جاذبيتهدا 

 للمستثمرين.

ستبعاد تحدد  مدن التدأثير المباشدر علدى سدلوك : إن معايير اخالناحية اإل ترا يجية
الشددركات، علددى نقدديا المسدداهمة التددي يمكنهددا أن تددؤثر إلددى حددد مددا علددى توجدده 

 الشركات لالستثمار في قطاعات معينة.
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في هلا السدياق ظهدر جيدل ثداني مدن الصدناديق اخسدتثمارية الخلقيدة بندا  علدى    
امفهدددوم المسدددؤولية اخجتماعيدددة للشدددركات ومراعددداة    8تنميدددة الددددول األكثدددر فقدددرم

. وفددي غضددون ذلددك تحددول النضددال اخسددتثماري 4والبيئددي 2والسددلوك اخجتمدداعي
اللي يقوده بعا المساهمين إلى وسيلة لتوجيه عمل الشركات من خدالل التددخل 

 والتصوي  في قرارات الجمعيات العامة.

 الصناداق الُخلقية من الجيل الثالث: التنمية الم تدامة

هوم التنمية المستدامة نفسه على المسدتوى الددولي مندل مدؤتمر قمدة فرض مف
 821م. وحددددد الدددن  المعتمدددد مدددن قبدددل 8992يونيدددو  83إلدددى  4األرض مدددن 

حكومددة الخطددوط العريضددة التددي ينب ددي أن تتبناهددا اإلنسددانية فددي القددرن الواحددد 
لعديش والعشرين للحفاظ علدى تنميتهدا اخقتصدادية واخجتماعيدة فدي بيئدة مال مدة ل

 على تلبية حاجاتها. األجيال القادمة الحاهللار دون المساس بقدرة حاجاتتلبي 

وأدت المبددادئ المنصددوى عليهددا فددي هددله التظدداهرة إلددى التسدداؤل عددن غايددات 
النظددام المددالي. فددإذا كددان التمويددل نشدداط  خدددمي، "مددن الضددروري تحديددد ماهيددة 

 Observatoire deأي هد ؟" )الخدمات التي يقدمها وإلى من وفي مقابل ماذا وباسم 

la Finance, 2000:8 مما يتطلة معرفة إلى أي حد يمكن للفاعلين المداليين أن يلبدوا .)
بعبددارة أخددرى، هددل بإمكددانهم خدمددة ورغبددات المجتمددع الددلي يعيشددون فددي أحضددانه. 

المصلحة المشتركة التدي تتضدمن مدن بدين متطلباتهدا تحقيدق تنميدة مسدتدامة مراعيدة 
 ؟ ية واألسس البيئية للحياةلحقوق البشر

ويظهر مفهوم اخستدامة أكثدر صدرامة عنددما يسدتبعد مبدد يا بعدا القطاعدات    
دامتها"، ويتطلدة أيضدا مدن مددير الصدندوق معرفدة متعدددة المشهورة "بعدم اسدت

لتخصصات تشمل اإلدارة البيئيدة والسياسدة اخجتماعيدة والمشداركة فدي المجتمدع 
المحلدددي وحوكمدددة الشدددركات واألخالقيدددات التجاريدددة واحتدددرام حقدددوق اإلنسدددان 

                                                           
م حقوق اإلنسان واتفاقيات المنظمة وهللامان احترا ،وتحقيق توازن أفضل بين الشمال والجنوب ،بتطوير التجارة المنصفة 8

 .على رأسها عدم استخدام األطفال في العملو ،الدولية للعمل
تشمل المعايير اخجتماعية في هلا المجال ظرو  العمل والنظافة والصحة واألمن والمساواة بين الرجل والمرأة وعدم  2

 ية. وجود تمييز على أساس األصل واخستثمار في أنشطة التنمية المحل
وتتعلق العناصر الكمية بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون واإلفرازات  ،يشمل التقييم البيئي عناصر كمية ونوعية 4

الملوثة والنفايات وكمية الموارد المستخدمة من ما  وطاقة مواد أولية وعدد الحوادث الصناعية وانتهاكات القانون. 

رة البيئة والمخاطر البيئية واألهمية التي تولى لهله السياسة واللجو  إلى طرق أما العناصر النوعية فتتعلق بسياسة إدا

 والتقنية التي تحترم البيئة.  eco-efficiencyوالكفا ة البيئية  ecodesignمثل التصميم البيئي 
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وعمليددات التصددنيع والمنتجددات والخدددمات والعالقددة مددع األطددرا  المشدداركة فددي 
 الشركة، إل . نشاط 

في هلا السياق ظهرت الصناديق اخسدتثمارية الُخلقيدة مدن الجيدل الثالد  للتوفيدق    
بدددين الربحيدددة الماليدددة واألدا  اخجتمددداعي والبيئدددي. ويدددرى القدددا مون علدددى هدددله 
الصناديق، مقارنة بالجيل الثاني، هللارورة التحاور المستمر مدع الشدركات لتطدوير 

المشاركة في الجمعيات العامدة، باإلهللادافة إلدى مراعداة  إداراتها إلى أبعد من مجرد
، أي المددوظفين، والممددولين، stakeholdersاألطددرا  المرتبطددة بنشدداط الشددركات 

والزبددا ن، والشددركا ، والجمعيددات، والمنظمددات غيددر الحكوميددة، وعدددم اخقتصددار 
 .فحسة shareholdersعلى المساهمين 

 قيةالمعضال  التا  طرحما الصناداق الُخل
علدددى المسدددتوى التطبيقدددي ثدددالث  ethical fundsتطدددرك الصدددناديق الُخلقيدددة    

معضالت تتمثل في اختيار المؤشرات، ووزن المعايير، وإستراتيجية اخسدتثمار. 
وتخ  المعضلة األولى وكاخت التصنيف، والثانيدة المكلفدين بدإدارة الصدناديق، 

 والثالثة المساهمين.

 اختيار الم شرا 
ethical rating agenciesوكاخت التصنيف الخلقي  تواجه   

ا  لتحويل  8 تحديما كبيرم
إلددى مؤشددرات قابلددة للقيدداس. وترتكددز قواعدددها   ethical normsالمعددايير الخلقيددة 

البيانيددة علددى الوثددا ق الصددادرة عددن السددلطات العامددة، واخسددتبيانات الخاصددة، 
عدن مصدداقية المعطيدات  واللقا ات مع مددرا  الشدركات. وهدلا يطدرك تسداؤخت

وشددفافية المعلومددات، إهللاددافة إلددى أن التحلدديالت خ تخلددو مددن األحكددام المعياريددة 
 المسبقة التي تختلف من وكالة ألخرى.

  حداد كقل للمعااير
تُطرك هله المعضلة على مدرا  الصناديق اخستثمارية بحيد  يمدنح كدل واحدد    

قبددل وكدداخت التصددنيف الخلقيددة، مددنهم ثقددالم مختلفمددا للمؤشددرات المطروحددة مددن 
عطي أحد المدرا  على سبيل المثال ثقالم أكبر للعالقات اإلنسانية والعالقات مدع فيُ 

البيئددة، بينمددا يمددنح ثقددالم أقددل للعناصددر األخددرى المرتبطددة بالعالقددات بددين الزبددا ن 
عطدي آخدر ثقدالم أكبدر للمدوارد البشدرية والممولين والسدلطات المحليدة. فدي حدين يُ 

                                                           
عيددة والبيئيددة تقيديم وتصددنيف سياسددات المسدؤولية اخجتمالتأسسد  هددله الوكداخت فددي أواخددر تسدعينات القددرن الماهللاددي ل 88

وحوكمددة الشددركات. وقددد تطددور هددلا القطدداع، منددل نشددأته، بشددكل كبيددر ليتعدددى اليددوم ثالثددين وكالددة تصددنيف تنتشددر فددي 
 أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
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عالقددات بددين الزبددا ن والممددولين وثقددالم أقددل للعالقددات مددع المسدداهمين والبيئددة وال
 المحيطة والسلطات المحلية. 

 
  تثمار إ ترا جية اال

تتلخ  هله المعضلة في التوفيق بين األخالقيات والربحيدة، وتجدر الصدناديق    
شدئ  سيما بعد ظهور عدد من المؤشرات التدي أن أكثر إلى منطق أسواق المال خ

 (.2متداول في األوساط المالية )الجدول  benchmarkؤشر مبهد  توفير  
 

 المؤشرات الخلقية التي أنشئ  في األسواق المالية (.0جدول )

تاري   اسم المؤشر

 اإلنشا 
Domini 400 Social Index (DSI) 8992م 

Dow Jones Sustainability Group (DJSGI) 8999م 
FTSE4GOOD 2228م 

Advanced Sustainable Performance Indices SPI (ASPI) 
Eurozone 

 م2222

Ethibel Sustainability Index (ESI) 2222م 
 

وتشددير بعددا الدراسددات إلددى أن خيددارات الشددركات المنتخبددة مددن قبددل هددله    
الصددناديق تتددأثر باخعتبددارات الماليددة التددي تفرهللاددها األسددواق أكثددر مددن التزامهددا 

(. والمفارقدة هندا أن Dion, 2010:17-18القيات اخجتماعيدة والبيئيدة )بمعايير األخ
لألخالقيدات يتجاهدل التندوع الدلي تطرحده  ااخستناد إلى قواعد لعبة السدوق أساسد

الصددناديق اخسددتثمارية الخلقيددة ويقضددي علددى طبيعددة األخالقيددات نفسددها لكونهددا 
مسددددتوى البشددددري أُنِشددددئ  لتفددددادي اآلثددددار الخارجيددددة السددددلبية للسددددوق علددددى ال

واخجتماعي والبيئي. عالوة على ذلك، إن السوق بشكله السا د اليوم يخضع أكثر 
إلرادة القوة والنفوذ من استناده إلى قواعد عادلة وحيادية. وفي هدلا الصددد يقدول 

( المنسدددق لكرسدددي "األخالقيدددات Meyer-Birsch, 2006:3بددداتريس مددداير بددديش )
الديمقراطية" في جامعة فريبورغ بسويسرا: "إن اخقتصادية والحقوق اإلنسانية و

هدو إلدى حدد كبيدر تقاسدم للسدلطة بدين الفداعلين « اقتصداد السدوق»ما نسميه اليوم 
( مدن جهدة Perrot, 2001األكثر قوة". فالصناديق الُخلقية، كما يشدير إتيدان بيدرو )
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هددا أخددرى، تخدددم اليددوم بصددفة جليددة أكثددر فددأكثر لعبددة النظددام الرأسددمالي بحيدد  أن
ِمن له شرعية جديدة. وهلا يجعل مستقبلها مضمونما إلى حد بعيد.   تُؤه

 

 المبحث الثانا

 التممال اإل الما والتممال الُخلقا

 

  حداد المضعية المعروية بين التممال اإل الما والتممال الُخلقا

( IFمن الضروري أن نحدد بوهللاوك العالقة المعرفية بين التمويدل اإلسدالمي )   

( في حالة عدم افتراض أن التمويل اإلسالمي هو جدز  مدن EFيل الُخلقي )والتمو

 (، وهو أمر غرية يثير الدهشة.Martin Sisteron, 2012التمويل التقليدي )

 بما أنه لدينا مجموعتان، فمن المفترض أن نحصل على أربع حاخت ممكنة:   

 EF  IF( عالقة متضِمن: 8)

ن: 2)  IF  EF( عالقة متضمه

 IF  EF = 0( عالقة تباعد: 4)

 IF  EF = ?( عالقة تقاطع: 3)

( انطالقمدا مدن فكدرة مؤداهدا أن 2وبينما يتبنى بعا الباحثين األوروبيين الحالة )   

، فدإن بعضدهم اآلخدر ethical financeالتمويدل اإلسدالمي جدز  مدن التمويدل الُخلقدي 

يرهم خ يأخددل بعددين اخعتبددار ألن التمويددل اإلسددالمي فددي تقددد( 4يميددل إلددى الحالددة )

 (.Steinmaye, 2006المعايير األساسدية للتمويدل الخلقدي وبداألخ  معدايير البيئدة )

إمددا بمنددع وأتدد  بعددا المبددادرات فددي سددوق التمويددل اإلسددالمي لتفنددد هددلا النقددد 

ستثمار في الطاقدة أو باخ اخستثمار في أسهم الشركات التي لها نشاط يضر بالبيئة

م وقعددددد  شدددددركة أكدددددوو إلدارة اخسدددددتثمار 2288مدددددارس  4فدددددي المتجدددددددة. ف

المؤسسدة اإلسدالمية لتنميدة القطداع مدع    Akuo Investment Managementالفرنسدية

اإلسدالمي للتنميدة، مدلكرة تفداهم إلنشدا  صدندوق  لمجموعة البندكالخاى، التابعة 

التددي متوافددق مددع أحكددام الشددريعة اإلسددالمية يعمددل فددي مجددال الطاقددات المتجددددة 
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تتضددمن طاقددة الريدداك والطاقددة الشمسددية والطاقددة المولدددة مددن النباتددات ووحدددات 

 .8ص يرة للطاقة الما ية في دول منظمة المؤتمر اإلسالمي

( EFويميددل آخددرون إلددى الفكددرة القا لددة بددأن التمويددل القددا م علددى األخالقيددات )   

 (:IFالمي )( والتمويل اإلسCFيشكل مساحة تقاطع بين التمويل التقليدي )

(3 )IF  CF = EF 

بددين التمويددل اإلسددالمي والتمويددل التقليدددي  هندداك تكددامالفددإن بعبددارة أخددرى،    

انطالقا من فكرة مؤداها أن قدوة التمويدل التقليددي تتمثدل فدي كفا تده اخقتصدادية، 

قوة التمويل اإلسالمي تكمن في مباد ه األخالقية، وأن التعاون بينهمدا سدو  أن و

التمويددل  كمددا يدددفعالتمويددل اإلسددالمي إلددى تحسددين كفا تدده اخقتصددادية يدددفع مددن 

، وفي نهايدة المطدا  إلدى (Boureghda, 2008:199)  التقليدي إلى تخليق ممارسته

 ,Chaar, 2008:51; Chaar et Oursetتحسدددين األدا  العدددام لقطددداع التمويدددل )

ا 8بالحالة ) ( ترتبط3(. وبعد الفح  والتأمل يتبين أن الحالة )2008:285 ( مرورم

 ( وفق عالقة متعدية عبر التسلسل التالي:5بحالة جديدة )

 CF = EF  IF   

. 2ونرى أن العالقة بين التمويل اإلسدالمي والتمويدل الخلقدي هدي عالقدة تقداطع   
ر وتوجد هله العالقة، كما هو معلوم، إذا اشترك  مجموعتان أو أكثدر فدي عناصد
ا وتحدددتفب كدددل مجموعدددة  واختلفددد  فدددي أخدددرى بحيددد  يكدددون التواصدددل محددددودم

 بخصا صها ومميزاتها.

 
 التأصيل الشرعا لموممما األخالق واألخالقيا 

                                                           
لكتروني عبر الرابط اإلأكوو إلدارة اخستثمار نقال عن إعالن صحفي للشركة الفرنسية  8 

 (Akuo Energy, 2011). التالي:

توصل إلى النتيجة نفسها  تضح لنا أن الباح  اإليطالي فالونتينو كتيالنابعد إنها  كتابة هله الفقرة،  2 

(Cattelan, 2010:82).   
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انطالقددا مددن أن الشددريعة اإلسددالمية جددا ت لجلددة المصددالح وتعظيمهددا ودر     
، المفاسددد وتقليلهددا ومددن حدددي  "إنمددا بعثدد  ألتمددم مكددارم، وفددي روايددة صددالح

 ، يمكن استنتاج ما يلي:8األخالق"

إن دا رة األخالق في اإلسالم تشمل جميع أفعال اإلنسان التي تكون في معاملة  •

ا في معاملة المخلوقات.  الخالق، وتكون أيضم

لتزام عة اإلسالمية ليس  عا قما ألن اخإن األخالق الحسنة التي جا ت بها الشري •

ادة إخ إذا كان فيها كمال اللل والخضوع مع كمال بها عبادة، وخ تكون العبادة عب
 المحبة   تعالى.

إن األخالق على نوعين: أخالق فطرية وأخالق مكتسبة. وحسن األخالق  •

الفطري أكمل ألنه خ يزول عن اإلنسان، في حين أن حسن األخالق المكتسة قد 
 يفوته في حاخت كثيرة ألنه يتطلة الممارسة ومجاهدة النفس. 

إن اإلسالم ليس ثورة أخالقيدة تل دي وتنفدي كدل مدا سدبقها، فهدو يعدزز األخدالق  •

الحسنة ويستبعد األخالق السديئة التدي تتندافى مدع أصدوله الكليدة ومقاصدده العامدة 
 وأحكامه المفصلة.

إن أخددالق التمويددل اإلسددالمي جددز  مددن اإلسددالم، فددال يمكددن فصددلها عددن بقيددة  •

 األخرى. هجوانب

تمويل اإلسالمي ترتبط بالمنظومة األخالقية التدي تقدوم عليهدا حيداة إن أخالق ال •

المسلم، ويأتي في مقدمتها ما يلدي: إن إخدالى النيدة يجعدل النشداط المدالي عبدادة 
ا الجمدع بدين اتخداذ  -استحضار مراقبة ا فدي كدل شدأن -بشرط أن يكون مشروعم
ا منده من تدرك شديئما   عوهللاده ا -األسباب والتوكل على ا إن ا جعدل  -خيدرم

 (. 39-34: 2222التفاوت بين الناس لحكم سامية )بلعباس، 

إن األخالقيددات الصددحية والبيئيددة الحسددنة يمكددن بناؤهددا علددى مقاصددد الشددريعة  •

الكلية والقواعد الشرعية التدي تمندع اإلهللادرار بالكا ندات الحي دة دون مبدرر قدوي، 

وقد ناقش مجمع الفقه الدولي الكثير من  وتأمر بحفب النفس ودوام النوع البشري.

 هله المسا ل، وأفتى فيها بأحكام تضبط سلوكيات المسلمين في مجاختها.

                                                           
   (.8/25حدي  صحيح  ينظر األلباني. سلسلة األحادي  الصحيحة ) 8
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على هدلا األسداس يتضدح بدأن التمويدل اإلسدالمي خ ينفدي المعدايير التدي تضدر    
بصحة اإلنسان والبيئة، بل يضيف إليها معايير جديدة من حي  المخرجدات، كمدا 

(. أمدا المعدايير اخجتماعيدة فهدي معدايير نسدبية تختلدف مدن 8ر )يظهر فدي اإلطدا
مجتمع آلخر وتخضدع لتقلبدات الظدرو  والزمدان والمكدان، بدل إنهدا تختلدف فدي 

 المجتمع الواحد وفقا خعتبارات عديدة خ مجال للتطرق لها هنا.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصل بين األحكام والمقاصد 

القيددات  فددي األدبيددات اخقتصددادية التقليديددة إن الخطدداب عددن األخددالق  واألخ   

المعاصرة يحمل فدي طياتده جدليدة بدين المعدايير، أو العوا دق كمدا يقدول بعضدهم، 

وما يعطي معنى للسلوك بمعزل عن أي مرجعية دينية أو قانونية أو سياسية. وقد 

أن الخطاب عن األخالقيات يميل إلى البحد   (Rich, 1994: 40سجل أرثر ريش )

قدانون والسدلطة، أي دون هو حسن وُمنصف إلى ما هو أبعد من األخالق والعما 

 في سوق المال الفرنسي (كرامة)ستثمار المعايير الخلقية لصندوق اال(. 1إطار )
 

م من قبل املصرف اإلقليمي للخصم 2119سبتمرب  8أنشئ هذا الصندوق االستثماري يف فرنسا يف 
 (.Banque Populaireيب )( التابع جملموعة املصرف الشعBREDوالودائع )

 :)*(ومن منظور القيمة املضافة االجتماعية واإلنسانية يستبعد هذا الصندوق القطاعات التالية

 صناعات أو خدمات األسلحة. -
 .تالقمار والكازينوها -

 إنتاج وجتارة اخلمر والتبغ واملنتجات اليت تتضمن حلم اخلنزير. -

 م، السينما(.صناعة التسلية )اجلنس، املوسيقى، اإلعال -

 الفنادق واملطاعم. -

 اخلدمات املالية التقليدية )املصارف، التأمني(. -

 املعادن الثمينة )الذهب والفضة(. -

أي قطاع آخر ميكن أن يكون على النحو احملدد بعدم مطابقته للقواعد املعتمدة من قبل  -
 سلطة املرجعية األخالقية.

من حجم أعماهلا استنادا إىل آخر تقرير  %5املذكورة أعاله نسبة يستبعد الصندوق كل شركة تتجاوز النشاطات  )*(
 مايل هلا.

 

 Promepar Gestion (2010:4): المصدر
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وهدلا  معايير مرتبطة بشريعة سماوية أو قدانون مددني أو سدلطة سياسدية.لاخنقياد 

يعنددي بددالتعبير الفنددي فصددل المخرجددات عددن المدددخالت انطالقمددا مددن حيلددة لفظيددة 

باإلبعددداد -ها الفا ددددة، وعلدددى رأسدددةتدددربط أي محاولدددة لت ييدددر المددددخالت التقليديددد

exclusion،  وتحصدددر المسدددؤولية الُخلقيدددة اخقتصدددادية فدددي المخرجدددات وتسدددميها

. ويعندي بدالتعبير الفقهدي فصدل األحكدام عدن positive selectionاخنتقا  اإليجدابي 

المقاصددد، فكمددا أن المقاصددد تتخددل عنددد بعددا البدداحثين فددي اخقتصدداد اإلسددالمي 

دا عندد بعدا البداحثين للتفل  من النصوى الشرعية،  دل أيضم فإن األخالقيدات تُتخا

 في اخقتصاد التقليدي لتجنة ما يفيد الصب ة اإللزامية. 

 إن ربط األخالقيات بالمقاصد من هلا المنظور يُظهر ثالث نقاط أساسية:   

ا علددى المسددلمين. فالمسددميات تختلددف ولكدددن زوال : إن الفكددر المقاصدددي لدديس حكددرم

حد ما، وهو ال ايات المستهدفة ب ا النظر عدن مسدتندها المقصود مشترك إلى 

 .المعرفي

: إن أهميددة مقاصددد الشددريعة خ تكمددن فددي ذاتهددا ولكددن فددي ارتباطهددا الوثيددق كانيبااا

 بالنصوى الشرعية هللامن منظومة متناسقة ومتكاملة.

: إن اللين يتحايلون علدى القدوانين باسدم األخالقيدات يرفضدونها علدى أسداس كالثا

يير وقيود، أما اللين يتحايلون على األحكدام الشدرعية باسدم المقاصدد أنها معا

فحجتهم أن المقاصد كلية واألحكام فرعية، وبالتالي فالبد من إخضاع الفدرع 

 للكل، أو حتى، في نظر بعضهم، من اخست نا  عن الفرع.  

إن المقاصد، كما هو معرو  عند األصوليين، علدى ندوعين: مقاصدد الشدارع،    

ثابتددة أو مطلقددة، ومقاصددد المكلفددين، وهددي مت يددرة أو نسددبية. ومددن خددالل  وهددي

الددربط بينهمددا يتجلددى الرسددوخ المنهجددي الددلي يددربط المت يددر بالثابدد  والنسددبي 

بددالمطلق. وخ يقتصددر هددلا الرسددوخ المنهجددي علددى المسددلمين، بددل يشددمل العقددول 

فهدلا المفكدر  السليمة التي تنشد الحق على مدر العصدور مدن أجدل تعزيدز سديادته.

( يكتة في رحلته الطويلة فدي البحد  Guénon, 1987: 76الفرنسي روني غينون )

دلِم "إن الثابد  لديس مدا يتعدارض مدع الحركدة، ولكدن مدا هدو  عن الحق قبل أن يُس 

 أعلى درجة منها".

إن محاولددة عددزل الثابدد  عددن المت يددر وإخضدداعه للعقددل المجددرد عمليددة غيددر    

 يم خ يمكن أن يتعارض مع الن  الثاب . منطقية ألن العقل السل
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إن المشكلة الجوهرية ليس  في العقل وخ في الددين، وإنمدا فدي تصدور خداطئ    

ا.  ومشوه حيال العقل والدين معم

إن الفلسفة في األصل هي البحد  عدن الحقيقدة بوهللادع األشديا  فدي مواهللادعها،    

من أن النقدود وسديلة للتبدادل، التعامل بالفا دة انطالقا  Aristoteولهلا كره أرسطو 

"، ومعناهدا إن nummus non parit nummosولخد  ذلدك فدي عبارتده الشدهيرة "

  النقود خ تلد النقود.

ومع مرور الوق  سرعان ما تحول  الفلسفة إلى أل از دخلية وطالسدم كالميدة    

مدا وحيل لفظية، حتى يتسدا ل مدن يقدرأ لدبعا الفالسدفة أحيانمدا: هدل يفهدم حقيقدة 

 يريد إبهار القرا ؟ أنه يكتة أم 

 مناقشة خطاب زنمر ح مم عن زخالق وزخالقيا  التممال اإل الما

م، قدم أنور حسون، نا ة مدير وكالة التصنيف مدوديز 2229نوفمبر  4في 

Moody's ددا عنواندده "رسددم ، فددي مددؤتمر نظمتدده وزارة اخقتصدداد الفرنسددية، عرهللام

ه "أن التمويددل اإلسددالمي هددو جددز  مددن خريطددة للتمويددل اإلسددالمي". وذكددر فيدد

اخقتصددداد القدددا م علدددى األخالقيدددات"، وأن أخالقيدددات التمويدددل اإلسدددالمي تسدددبق 

أخالقه، وأهللاا  أن أخالق التمويل اإلسدالمي تتمثدل فدي مباد ده الخمسدة، وهدي:  

تحددريم الربددا )الفا دددة، الفا دددة الفاحشددة( وتحددريم ال ددرر والقمددار وتحددريم بعددا 

نتدداج الخمددر والخنزيددر، إلدد ، والمشدداركة فددي الددربح والخسددارة النشدداطات مثددل إ

وربط التمويل بأصول عينية. أما أخالقيات التمويل اإلسالمي فتتمثل، في نظدره، 

 (:4في منطلقاته وبديهياته ومسلماته كما يتضح في الجدول )

 

 

 

نا ة مدير وكالة التصنيف  حسة أخالقيات التمويل اإلسالمي(. 3جدول )

 موديز
 القاعدة الموهللاوع لقيمةا

إن النقد هو مقياس للقيمة وليس قيمة في حد ذاتها. إن  النقود الواقع
األولوية تكمن في اخقتصاد الحقيقي وعدم الرغبة في 

 التقليدي. التضخم
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ي ن المسؤولية إن اإلسالم يدعو إلى الوفا  بالد ي ن وخ يشجع اإلفراط في  الده

شكل مسؤولية وليس موهللاوعما التداين. وعليه فإن الد ين ي
 .للتبادل

الملكية 
 المشتركة

إن الناس ليسوا سادة وحا زي الطبيعة، إنهم فقط  اخستخال 
 .حراسها

العدالة  اإلنصا 
 اخجتماعية

إن اإلسالم يشجع التمويل بالمشاركة وخ يرغة في 
 المجازفة وخ في اخكتناز.

اإلنتاج  التسلسل
 والتبادل

التبادل التجاري: خ يمكن بيع شي  غير  إن اإلنتاج يسبق
 .مملوك
 Hassoune (2009:6)المصدر: 

لقيم، أي المبادئ لومؤدى كالم أنور حسون إخضاع األخالق لألخالقيات أو    
ثقالم معرفيما أقل، ألن األخالق في تقديره يجة أن  اهؤبالتعبير الرياهللاي، إعطا

م أن تتبع األخالق وأن تكون تكون مشروعة، ولكي يتحقق ذلك يجة على القي
قابلة بأن تصبح كونية. مما يعني تمييع المفاهيم الشرعية وتعطيل مدلوختها 

شكاخت المطروحة من قبل المفكرين والفالسفة اإلالمتعددة األبعاد وحصرها في 
 األوروبيين.

أما حديثه عن أخالقيات اخعتقاد وأخالقيات المسؤولية وأن التمويل 
 مع بين اخثنين فليس في محله لالعتبارين التاليين:اإلسالمي يج

  فيما يخ  أخالقيات اخعتقاد، فكما أن األعمال خ تكون صحيحة
 ومقبولة إخ بالنية الصحيحة، فإن النية الصالحة خ تصلح العمل الفاسد. 

  أما فيما يخ  أخالقيات المسؤولية، فإن اإلسالم يرفا الفلسفة
بد من  ن ال اية تبرر الوسيلة، بل يؤكد أنه خالميكافيلية التي ترى أ

 .اجتماع األمرين: ال اية الشريفة والوسيلة الشريفة

إن تعريف أنور حسدون ألخالقيدات اخعتقداد تعريدف مبتدور، ممدا يدوحي بعددم    
رجوعه إلى الن  األصلي. ويؤكد ذلك أن ماكس فيبر تطرق لهدله التفرقدة، كمدا 

م ولدديس فددي كتابدده "األخالقيددات 8989فددي عددام  ُذِكددر سددابقما، عبددر محاهللاددرتين
ن االبروتسددتانية وروك الرأسددمالية" كمددا أشددار الباحدد ، وهددو فددي األصددل مقالتدد

م باأللمانيدددة فدددي مجلدددة "أرشددديف العلدددوم 8925م و8923نشدددرتا بدددين عدددامي 
 اخجتماعية واخجتماع السياسي". 

 
 ممقع التممال اإل الما من حرؤة التممال الُخلقا
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ر التمويل اإلسالمي فدي حركدة التمويدل الُخلقدي باتجاههدا الحدالي غيدر إن حص   
 من أبرزها ما يلي: ،مناسة لعدة اعتبارات

إن التمييز بين األخالق واألخالقيدات بصدي ته المطروحدة نداتج عدن قلدة وعدي    
وانبهددارهم بطروحددات المفكددرين  ةاخقتصددادييين الناقدددين للنظريددة النيوكالسدديكي

ع طموحاتهم المعرفية. وبينما يستخدم بعا المفكرين األخالقيدات التي تتناسة م
واألخدالق  morale religieuseلألخالق، يفرق بعضهم بين األخالق الدينية  امرادف

، أي األفكدار والمشداعر والممارسدات التدي تبدرر بالعقدل morale laïqueالعلمانيدة 
خالقيددات الدينيددة بددين األيفددرق (، وبعضددهم اآلخددر Durkheim, 1934: 9فحسددة )

éthique religieuse  واألخالقيدات العلمانيدةéthique laïque
 (Müller, 1994: 499 .)

وهلا موقف يعبنر عن المكابرة في اإلقرار بدور الدين في مجدال الحيداة العامدة أو 
 لألخالق البشرية.   اقلة الصراحة في اخعترا  بأهمية الدين مصدر

ط اليددوم فددي نظددر هددؤخ  ارتباطمددا وثيقمددا بالدددين، ولمددا إن مفهددوم األخددالق يددرتب   

دا، أصدبحوا يميلدون إلدى أنده إذا  ا واخقتصداد خصوصم فصل الدين عن العلم عمومم

دا إلدى أخالقيدات وهللادعية ونسدبية  كان  هناك حاجة إلى فكر أخالقي فليكن رجوعم

كن وخ (. وهلا الفصل خ يمGünter, 2007وتوجيهية خارج إطار اخعتقاد الديني )

 يعقل في اخقتصاد اإلسالمي.

إن األخددالق تحدد  مسددمى األخالقيددات فددي صددي تها السددا دة اليددوم هددي أخددالق    

تسويقية تسعى إلى تعظيم األرباك وتحسين صورة الفاعلين اخقتصاديين حتى لدو 

 تما ذلك على حساب الفضيلة.

د    ينق خ مدن البداب إن األخالق تح  مسمى األخالقيات يلجأ إليها مدن البداب الضه
يعمددل خددارج نطدداق  exogenousالعددريا، فهددي بددالتعبير الفنددي مت يددر خددارجي 

ا داخليمددا  النظددام لتصددحيح مسدداو ه عندددما تقتضددي الضددرورة ذلددك ولدديس مت يددرم
endogenous  يعمل على تصحيح مسار النظام بصفة ذاتيدةfeedback  علدى غدرار

 .dynamic control systemsأنظمة التحكم الديناميكي 

إن األخالق تح  مسمى األخالقيات تُعرهض لتخفيف وطأة الضد وط المتزايددة    
والمتراكمة التي يفرهللاها الرأي العام علدى الشدركات العدابرة للقوميدات مدن أجدل 

(.  يقدول Salmon, 2007مراعداة بعدا المعدايير اإلنسدانية واخجتماعيدة والبيئيدة )
ي مقدمدددة كتابددده "الفسددداد لمددداذا خ الددددكتور رفيدددق المصدددري فدددي هدددلا الصددددد فددد
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نحاربه؟": "إن اخعتماد على األخالق وحدها خ يكفي لمحاربة الفساد، كما يشديع 
اآلن ال ربيددون وأتبدداعهم. فلعددل حددديثهم عددن األخددالق مددن بدداب ذر الرمدداد فددي 
العيددون. فددال بددد مددن دعددم األخددالق بالدسدداتير والتشددريعات والقددوانين واللددوا ح 

 ,Dion)  ا لة والمحاسدبة والثدواب والعقداب". ويقدول ميشدال ديدونالمتعلقة بالمس

 University of Sherbrooke( أسدتاذ علددوم اإلدارة فددي جامعددة شدربروك 6 :2008
بكندا فدي السدياق نفسده: "إن األخالقيدات تحتداج إلدى قدانون لضدمان وجودهدا فدي 

ي تطبيقده، مجتمع ما، ومن دون نظام قانوني مستقر يثق السكان بصدفة معقولدة فد
فإنددده يصدددعة مسددداندة التفكيدددر والسدددلوك القدددا م علدددى األخالقيدددات علدددى المددددى 
الطويل". فال يمكن لألخالق، مع الحاجة الملحة إليهدا، أن تبقدى مسدألة شخصدية، 
وخ بد من تجسدها على نطاق واسع في العالقات اخقتصادية والتجارية والمالية، 

 محكم وسلطة عامة تحرى على تنفيله. وهو أمر خ يتحقق إخ من خالل تشريع 

إن حركددة األخالقيددات اخقتصددادية فددي صددي ها الحاليددة خ تددزال تحددوم حددول    
المنظومددة الفكريددة النيوكالسدديكية، بينمددا يسددتند التمويددل اإلسددالمي إلددى منظومددة 
معرفية تتمياز بهوية خاصة قد تفتح آفاقا جديددة للبحد  المقدارن والتفاعدل العلمدي 

لتعاون البحثي المتزايد في مجال التمويل اإلسالمي بين الدول اإلسالمية في ظل ا
 والدول األوروبية. 

إن التمويددل الُخلقددي باتجهاهدده الحددالي، مهمددا تعددددت أشددكاله، يصددة فددي اتجدداه    
وهددو تصددحيح تجدداوزات نظددام التمويددل الرأسددمالي. ومددن هددلا المنظددور  ،واحددد

ن لده يتحول التمويدل الُخلقدي إلدى إيديولوج من يدة جديددة تبدرر التمويدل المعدولم وتُدؤه
فالخطاب القا ل بدأن التمويدل اإلسدالمي قدد يدوفر عناصدر للتفكيدر  شرعية جديدة.

( يعتبدر Causse-Broquet, 2009من أجل مراجعة أخالقيات النظام المدالي المتدأزم )
ات أن المشكلة األساسية في النظدام المدالي تنحصدر فدي أخالقياتده، أي فدي سدلوكي

فاعليه وليس في أطره المنهجية ومسدلماته المعرفيدة ونظرتده للكدون وفلسدفته فدي 
 الحياة. 

ا     إن المسؤولية في مجال التمويل خ يمكن حصرها في األخالقيات القا مة أساسم
 Observatoireعلى السلوك الفردي. وفي هلا الصددد، يشدير "مرصدد التمويدل" )

de la finance, 2000: 5 إلى "أن المسؤولية في مجال التمويل خ تقع على ( بجنيف
نشدا  والحفداظ علدى اإلعاتق األخالقيات الخاصة فحسدة، بدل إنهدا تتطلدة أيضدا 

عالقددات ثقددة بددين الجهددات العاملددة والمددالكين لددرؤوس األمددوال والمسددتخدمين لهددا 
وكللك بين العاملين أنفسدهم. إن هدله الثقدة هدي حجدر الزاويدة فدي السدعي لتحقيدق 

 صالح العام اللي يجمع بين مصالح العاملين والمؤسسين مع مصالح المجتمع". ال
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إن العولمدددة الماليدددة والمنظومدددة التشدددريعية السدددا دة المنحدددازة لنظدددام اخ تمدددان    
الربددوي تتدديح للتمويددل القددا م علددى األخالقيددات هددامش حريددة نسددبي، مددن حيدد  

هرة وخفية على مسدتوى المخرجات، لكنها تضع في المقابل عراقيل وحواجز ظا
المدخالت بحي  يستحيل بلورة معيار تحريم الربا على أرض الواقع وفق ما هدو 

(.  وهي معدايير مبنيدة 3مشروع كما يظهر في المعايير المعروهللاة في الجدول )
علددى فكددرة مؤداهددا عدددم حرمددان المسددلمين مددن اخسددتثمار فددي أسددهم شددركات 

يما  وأن األصدل أن تتوافدق الشدركات المساهمة، ألن ذلدك سدو  يضدعفهم اقتصداد
مع الشريعة، ولكدن فدي ظدل عمدوم البلدوى، يدتم السدماك بتقليدل الحدرام مدا أمكدن.  
وحتى لو سلمنا جدخم بهلا الرأي، فإن هدله الفتدوى مؤقتدة، يجدة تعدديلها تددريجيما 

( فددي مدددة زمنيددة قصدديرة يددتم اإلتفدداق 3بتخفدديا النسددة المددلكورة فددي الجدددول )
دا مدع مبدادئ  عليها، حتى ا للمسلمين إلنشدا  شدركات تتوافدق تمامم يشكل ذلك حافزم

الشريعة اإلسدالمية،  وبالتدالي ختكدون هنداك حاجدة إلدى أنصدا  الحلدول، وخلدط 
 الحالل بالحرام.

 المعايير المنتخبة من قبل أبرز مؤشرات أسواق المال األوروبية(. 4جدول )

 المنتسبة ألحكام الشريعة اإلسالمية

Dow Jones Islamic 

Market Filters 
FTSE Shari'ah Global 

Equity Index Filters 
Standard & Poors 

Shari'ah Indices Filters 
نسددددددبة الديون/الرسددددددملة 
المتوسطة في سوق المال 

 <44%  

نسددبة الددديون / مجمددوع 
  %44األصول > 

نسددددددددبة الديون/الرسددددددددملة 
المتوسددطة فددي سددوق المددال 

 <44% 
ة + األصول نسبة )الخزين

التي تنتج فوا د( / الرسملة 
المتوسطة في سدوق المدال 

 <44% 

نسددددددددبة )الخزينددددددددة + 
األصددددول التدددددي تندددددتج 
فوا دددددددددد( / مجمدددددددددوع 

  %44األصول > 

نسددبة قدددروض الزبدددا ن / 
مجمدددددددوع األصدددددددول > 

39% 

نسبة قروض الزبدا ن / 
مجمدددددوع األصدددددول > 

44% 

نسبة قروض الزبدا ن / 
مجمدددددوع األصدددددول > 

52% 

ينددة + األصددول نسددبة )الخز
التددي تنددتج فوا ددد( / الرسددملة 
المتوسطة في سوق المال > 

44%  
نسددددددددددبة )الفوا ددددددددددد +  

اإليدددددددددددرادات غيدددددددددددر 
المشدددددددروعة( / رقدددددددم 

 %5األعمال > 

نسددددبة اإليددددرادات غيددددر 
المشدددددددددددروعة / رقدددددددددددم 

 %5األعمال > 

 Chebli (2008:175) المصدر:
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سددية تعتبددر التمويددل وممددا يؤكددد ذلددك أن سددلطات اإلشددرا  والتقنددين الفرن      
يراعي، مدن حيد  المخرجدات،  اتقليدي تمويال -بما فيه التمويل اإلسالمي -الُخلقي

(. وبهدلا Fernandez-Bollo, 2008: 8بعا المعايير البيئية واخجتماعية والدينيدة )
تسير فرنسا على خطى بريطانيا التي تعمل على تطوير التمويل اإلسالمي "دون 

بحيد  يتسدنى لده عدرض  -علدى حدد تعبيدر الخطداب الرسدمي-محاباة وخ تمييز" 
منتجات تنافسية مع إبقا ه في النطاق الحصري ألنشطة اخ تمدان. وهدلا يعندي أن 
أدوات التمويل اإلسالمي سينظر إليها ويتعامل معها من الناحية الضريبية كما لو 

  .كان  قا مة على الفا دة
 
ل الُخلقي أمدر غيدر مجدد، ومدن مصدلحة إن حصر التمويل اإلسالمي في التموي   

البح  العلمي أن يحتفب التمويل اإلسالمي بهويته في إطار تعدد قيمدي يسدود فيده 
التعددايش المعرفددي واخحتددرام الفكددري ويتحقددق فيدده الت ييددر إلددى األفضددل. تقددول 

(، مدددديرة de Courcelles, 2008:92الباحثدددة الفرنسدددية دومينيدددك دو كورسدددال )
ركددز القدومي لألبحداث العلميددة، فدي كتابهدا "التنددوع الشدامل: مددن األبحداث فدي الم

أجل مقاربة متعددة الثقافات إلدارة األعمدال": "فدي شدؤون العدالم يجددر التسداؤل 
وفي هلا الصددد يمكدن للتمويدل اإلسدالمي  باستمرار عن عالقة السلوك بال ايات.

ان السددماوية، دون أن إن تحددريم الربددا النددابع مددن األديدد أن يددلكرنا اليددوم بمددا يلددي:
ربمددا بإمكاندده أن  يكددون بطبيعددة الحددال الميددزة الوحيدددة لعمددل المؤسسددات الماليددة،

يسدداهم بصددفة عادلددة وناجعددة فددي تلبيددة حاجددات البشددر الحقيقيددة ومراعدداة العددالم 
ا، بموجدة التقاليدد، للمجازفدات  والناس األكثر حرمانما فدي ظدل اقتصداد مال دم جددم

 ة الحال غير أخالقي".بشتى أشكالها وهو بطبيع

( فدي مقالدة Chapellière, 2010وتشدير اخقتصدادية الفرنسدية إيزابيدل شدبوليير )   
عنوانهددا "مددن األخالقيددات اخقتصددادية اإلسددالمية إلددى التمويددل اإلسددالمي: نحددو 

"إن مفهوم اخقتصاد اإلسالمي يفترض وجود نموذج مجرد  تجديد لمفهوم الرشد:
أخالقيات اقتصادية مستوحاة من اإلسالم وتعمل وفدق تعداليم مبني على قيم تُجسند 
ستناد إلى قيم وتعاليم مستنبطة مدن الكتداب والسدنة، بندى وباخ الشريعة اإلسالمية.

الفقها  فلسفة اقتصادية توجه السلوك الفردي في اخستهالك واإلنتداج واخسدتثمار 
دا معياريمدا للرجدل اخقتصدادي  واخدخار، وتطرك علدى غدرار مداكس فيبدر نموذجم

سددتناد إلدى مبددأ تحدريم الربدا يبددو التمويددل المسدلم الدلي لده رشدد خداى بده. وباخ
ألخالقيات اخقتصادية اإلسالمية. إن وجود لاإلسالمي مطابقما في أهدافه وأدواتها 
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لدددة  وإذا مدددا اعتبدددرتالمصدددار  اإلسدددالمية يشدددكل بدددديالم ُخلقيمدددا،  منافسدددة ومكمن
آن واحد، فإنها تعرض بفضل تعبئة رؤوس األموال بديالم  للمصار  التقليدية في

للقرض الربوي وتؤسدس لرشدد اقتصدادي يجمدع بدين الرشدد اخجتماعيدة والرشدد 
 ال ا ي".
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 خا مة
 

تعد هله الدراسة خطوة أولى لبلورة منهجية في التعامل مع المفاهيم التي    
تواصل العلمي بين العالم دخل  بقوة على أدبيات التمويل اإلسالمي من جرا  ال

اإلسالمي وأوروبا. ويطرك هلا التواصل بين مؤسسات التعليم العالي والمراكز 
 البحثية تحديات تتمثل في نقطتين أساسيتين:

  إيجاد وعا  معرفي للتواصل بالمعنى الواسع للكلمة يتضمن الل ة
 والمنهج واألسلوب.

  بحثية جديدة، وخ يتحقق ذلك توفير بيئة مناسبة للتفاعل الكفيل بفتح آفاق
إخ بالحفاظ على هوية كل طر  في جو من اخحترام المتبادل والحوار 

 الصريح بعيدما عن التكلف والمجاملة. 

ومن آثار هلا التواصل العلمي دخول بعا المفاهيم على أدبيات التمويل    
يين اإلسالمي، كمفهوم األخالقيات، مثلما دخل  في كتابات بعا اخقتصاد

أمام هلا الواقع الجديد و(. Buiter, 2009التقليديين قاعدة "خ تبع ما خ تملك" )
 يمكن اتخاذ موقفين:

  ،تجاهل هله المفاهيم الدخيلة بحجة أن اخقتصاد اإلسالمي في غنى عنها
 وأنها خ تعنيه في شي .

  النظر في الموهللاوع بجدية للوقو  على خلفياته وأبعاده  وهلا هو
 للي تم انتهاجه في هله الدراسة. المسلك ا

 ومن أهم النتا ج التي تم التوصل إليها في هله الدراسة ما يلي:       

" باألخالق ليس  مناسبة، واألفضل استخدام كلمة ethicsإن ترجمة كلمة "   
وفي ظل التواصل  -أخالقيات بدخم عنها حي  تؤدي هله الترجمة غير المناسبة

إلى خلل في قرا ة الخطاب  -ن العالم اإلسالمي وأوروباالعلمي المتزايد بي
األوروبي عن التمويل اإلسالمي، وكللك في عرض التمويل اإلسالمي ل ير 
المقتنعين بجدواه من األوروبيين. وفي مثل هله الظرو  خ يمكن للتواصل 
مة العلمي أن يحقق التفاعل المنشود اللي من شأنه أن يفرز أبحاثما متميزة ذات قي

 مضافة جديرة بالتقدير واخهتمام.

 ethicalإن تصنيف التمويل اإلسالمي بأنده شدكل مدن أشدكال التمويدل الُخلقدي )   

finance غيددر مناسددة، ألن حركددة التمويددل الُخلقددي، ب ددا النظددر عددن تنددوع )
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أشكالها، تصة في اتجاه واحد، وهو تصحيح تجداوزات التمويدل المعدولم السدا د. 

البددديل، خالفمددا للفكددرة السددا دة فددي أدبيددات التمويددل اإلسددالمي، خ فمفهددوم التمويددل 

 يعني تبديل نظام التمويل الرأسمالي بنظام آخر.

وسدددو  يدددؤثر هدددلا الحصدددر سدددلبما علدددى عمليدددة إدراج التمويدددل اإلسدددالمي مدددن    

الناحيتين الضريبية والقانونية، بحي  يقتصر األمر على توفير بيئة تنافسية تضدمن 

رى مددع إبقا دده فددي النطدداق الحصددري ألنشددطة اخ تمددان. ممددا يعنددي أن تكددافؤ الفدد

أدوات التمويل اإلسالمي سيُنظر إليها ويُتعامل معها كما أنهدا لدو كاند  قا مدة علدى 

 .مبدأ الفا دة الربوية

ويؤدي التفاعل المعرفي بين مفهومي األخالق واألخالقيدات إلدى تجديدد النظدر    

ي ظل بيئة معقدة ومتنوعة، مما يعني وجود دوافدع في مفهوم الرشد اخقتصادي ف

إهللاافية وأشكال أخرى من الرشد خ تنحصر في تعظيم الربح كمدا هدو الحدال فدي 

 النظرية اخقتصادية النيوكالسيكية. 

سددتناد إلددى األخالقيددات وحدددها خ يكفددي، فددال بددد مددن قددوانين مسدداندة لهددا، إن اخ   

الحددوار والتفاعددل المبنددي علددى الثقددة تراعددي حقددوق جميددع الفدداعلين علددى أسدداس 

المتبادلة، ومؤسسات تتبلور من خاللهدا هدله الديناميكيدة بأنمداط وأشدكال مختلفدة. 

ويحمل الخطاب الُخلقي  في طياته جدلية بين المعدايير ومدا يعطدي معندى للسدلوك 

 بمعزل عن أي معايير مرتبطة بشريعة سماوية أو قانون مدني أو سلطة سياسية. 

عام النظر يظهر أن اهتمام األوروبيين باألخالقيات في السنوات األخيرة وبإن   
يوازي إلى حد ما اهتمام الباحثين في اخقتصاد اإلسالمي بالمقاصد. وهلا يُظهر 
ا على المسلمين، فالمسميات تختلف، ولكن  من جهة أن البعد المقاصدي ليس حكرم

  ويظهر من جهة أخرى 8ياةاخهتمامات تكاد تصة في اتجاه تحسين نوعية الح
أن أهمية مقاصد الشريعة اإلسالمية تتمثل في ارتباطها بالنصوى الشرعية 

 هللامن منظومة متناسقة ومتكاملة.

ومن المواهللايع التي تدعو هله الورقة إلى النظر فيها، إعداد دراسة تاريخية    
، ( في الفكر األوروبي وتطوراتهteleologyترصد نشأة البعد المقاصدي )

                                                           
بية الرغبات الفردية، وهناك من هنا خبد من اإلشارة إلى مراتة مختلفة لنوعية الحياة، فهناك من يحصرها في تل 8

يراعي البعدين اخجتماعي والبيئي، وهناك من يلهة إلى أبعد من ذلك بمراعاة البعد اإليماني القا م على عقيدة 

 التوحيد.
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وتطبيقاته في عالم التمويل، ومقارنته بالخطاب المعاصر عن مقاصد التمويل 
 اإلسالمي حتى يتسنى الوقو  على خصا   كل مقاربة.
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 محاؤم دبا  صادق عل  األحكام الصادرت عن 

 المرؤز اإل الما الدولا للمصالحة والتحكيم 

 م32/1/0210قراءت وا حكم المحكمة اإلبتداتية بدبا الصادر وا 
 

 د. عبد ال تارالخمالدي

 

المركـز اإلسدالمي الددولي للمصدالحة والتحكديم  مؤسسدة دوليدة مسدتقلة غيدر      

مددن البنددك اإلسددالمي للتنميددة، والمجلددس  ربحيددة تددم تأسيسددها بتضددافر جهـددـود كددل

العدام للبندوك والمؤسسدات الماليدة اإلسدالمية، ودولدة اإلمـدـارات العربيدة المتحددة  

 ها دولة مقر المركز.بصفت

تاري  انعقاد اجتماع الجمعية  م9/3/2225تــم تأسيس المركــز يوم و     

العمومية التأسيسية اللي حضـره  أكثـر من سبعين مــؤسسة مــالية محلية 

وبدأ النشاط الفعلي  إهللاافـة إلى جهات حكومية وغير حكوميــة. ،واقليمية ودولية

 .م2222بالمركز في شهر يناير 

ويهـد  المركز بصفته مؤسسة دولية متخصصة إلى تنظيم الفصل في سا ر 

الماليــة، أو بينهـا وبين عمال هــا،  أو  النزاعات المالية التي تنشأ بين المؤسسات

 عــن طـــريق المصالحـة أو التحكيـم. هابينها وبين غير

ريعة ويراعى المركز في المصالحة والتحكيم عـدم مخالفة أحكام الش 

 اإلسالمية ومباد ها كمـا نـ  على ذلك النظـام  األسـاسي للمركـز.

 

وبفضل الثقة التي كسبها المركز في محيطه المالي، والتحكيم النوعي اللي      

ينتهجه، فقد بدأ المركز بالنظر في القضايا في وق  مبكر نسبيا من تأسيسه 

منها سنوات طويلة حتى ينظر )مقارنة بتجارب مراكز التحكيم التي بقي الكثير 

في أولى القضايا التحكيمية(. وقد آمن المركز منل تأسيسه بأهمية التواصل مع 

والتحكيم من منظور إسالمي  ،المؤسسات المالية لعرض صي ة التحكيم عموما

ونوعية  تلك الصي ة من مزاياها في الوق  والمال وما توفره ،خصوصا

                                                           
 الدولي للمصالحة والتحكيم األمين العام للمركز اإلسالمي. 
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نة العلمي اهتماما خاصا وذلك باإلجابة على األحكام. وقد أولى المركز للجا

استفسارات اإلدارات المعنية بمتابعة الديون المتعثرة في المؤسسات المالية، 

وعقد الندوات المتخصصة فضال عن التعليق عما يستجد من مسا ل قانونية 

وشرعية تهم الصناعة المالية اإلسالمية. وترسل نتيجة البحوث للمؤسسات 

 اذ القرار المناسة.المالية إلتخ

وكما هو معلوم فإن أحكام هيئات التحكيم وإن كان لها حجية بمجرد      

صدورها شأنها شأن األحكام القضا ية، إخ أن التنفيل الجبري )عند المماطلة في 

التنفيل( يحتاج إلى مصادقة قضا ية وهو إكسا  الحكم التحكيم بالصي ة التنفيلية. 

فيلية إذا هو إجرا  رقابي يؤول الى تدعيم الحكم التحكيمي فاإلكسا  بالصي ة التن

يمنح القرار  وإلزاميته. وبالتالي يعتبر إكسا  األحكام بالصي ة التحكيمية إجرا م 

التحكيمي النجاعة والفاعلية اللتين تجعالن منه "قاعدة قانونية فردية" بعد أن 

 ضا ي.كان مجرد قرار اتخله أطرا  خ ينتمون الى الجهاز الق

 

 ن  الحكم

 عقاري ؤلا  484/0211 :رقم القضية

 0210-21-32 : اراخ  -نمع الحكم: حكم قطعا  
 

 طالع على األوراق والمداولة قانونام.بعد سماع المرافعة واخ

ن وجيددز واقعددات الدددعوى تتحصددل فددي أن المدددعيين )       ( قددد إوحيدد  

( بموجددة صدددحيفة  قاماهمددا فددي مواجهدددة المدددعى عليهددا شدددركة )        أ

وأعلند  قانوندام للمددعى عليهدا  2288-5-82أودع  قلم كتداب المحكمدة بتداري  

طلبددام فددي ختامهددا الحكددم بالتصددديق علددى حكددم لجنددة التحكدديم ) المركددز اإلسددالمي 

م فدي دعدوى التحكديم 28/3/2288الدولي للمصالحة والتحكديم( الصدادر بتداري  

رسددوم والمصددروفات ومقابددل أتعدداب وإلددزام المدددعى عليهددا بال 2282-822رقددم 

 المحاماة.

( فدي 822/2282وقال المدعيان في بيان ذلك أنهما كاندا قدد أقامدا الددعوى رقدم )

مواجهددة المدددعى عليهددا لدددى ) المركددز اإلسددالمي الدددولي للمصددالحة والتحكدديم ( 

وإذ فصدل   .في مبنى )      ( بإمارة دبي –( 884بشأن الوحدة السكنية رقم )

 -:حي  قض  بالتالي 2288-3-28في الدعوى بتاري  اللجنة 
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رفا الدفع بعدم اختصاى هيئة التحكيم والحكم باختصاصها في نظر   (8)

 الدعوى.

وفي موهللاوع الدعوى الحكم بفس  عقد البيع والشرا  المبرم بين   (2)

بخصوى العقار المتمثل في  2221-1-22أطرا  الدعوى بتاري  

 )        ( في إمارة دبي. في  بناية 884الشقة السكنية رقم 

إلزام المحتكم هللادها بأن تسدد للمحتكمين كافة المبالغ المالية التي تلقتها   (4)

سبعة وستون ألف وثالثما ة )مليون و 862326422والبالغ قيمتها 

 .( درهمام إماراتيام وسبعون

)خمسون ألف درهم  526222إلزام المحتكم هللادها بسداد مبلغ   (3)
عويضا لما تكبده المحتكمان من خسا ر وأهللارر إماراتي( للمحتكمين ت

 مادية ناجمة عن عدم تنفيل المحتكم هللادها التزاماتها التعاقدية.
 216325تحميل المحتكم هللادها كافة مصاريف التحكيم البالغ قيمتها   (5)

 )ثمانية وسبعون وأربعما ة وخمسة وسبعون( درهما إماراتيام.

 

تندات طوي  على أصل الحكم الصدادر وأرفق المدعيان سندام للدعوى حافظة مس

 .في القضية التحكيمية

وقددد باشددرت هددله المحكمددة نظددر الدددعوى علددى النحددو الثابدد  بمحاهللاددر جلسدداتها 

حيدد  مثددل كددل خصددم فيهددا بوكيددل عندده. وقدددم وكيددل المدددعى عليهددا صددحيفتها 

الجوابية على الدعوى دفع  فيها بدبطالن الحكدم الصدادر مدن هيئدة التحكديم علدى 

ن الوحدة العقارية مثار الندزاع لدم تكدن مسدجلة بالسدجل العقداري المبدد ي أساس أ

بشددأن تنظدديم  م2221( لسددنة 84( مددن القددانون رقددم )4بالمخالفددة ألحكددام المددادة )

وحي  صدر حكم هيئة التحكديم بالمخالفدة  .السجل العقاري المبد ي في إمارة دبي

بطالن قددد شددمل تعاقددد ن الددإلقاعدددة قانونيددة آمددرة وهددي بطددالن التعاقددد وحيدد  

ن شدرط التحكديم الدوارد فدي التعاقدد يتضدمنه إعليها وحيد   ىالمدعيين مع المدع

ومن ثم يصبح الحكم  ،البطالن ويست رقه ومن ثم فال مجال إلعمال شرط التحكيم

الصادر من هيئدة التحكديم غيدر قابدل للتصدديق، وطلبد  المددعى عليهدا فدي ختدام 
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لدزام المددعيين بالرسدوم والمصداريف ومقابدل ملكرتها الحكم بدرفا الددعوى وإ

 أتعاب المحاماة.

 وقد قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم.

ولمددا مثلدد  المدددعى عليهددا بجلسددات المرافعددة بوكيددل عنهددا ومددن ثددم يكددون الحكددم 

 ( من قانون اإلجرا ات المدنية.8) 52حضوريام وفقام ألحكام المادة 

دفع المدعى عليها ببطالن الحكم موهللادوع الددعوى علدى زعدم أن نه عن إوحي  

البطالن قد شمل تعاقد المدعيين مع المدعى عليها وأن شدرط التحكديم الدوارد فدي 

التعاقددد يتضددمنه الددبطالن ويسددت رقه وأن خ مجددال إلعمددال شددرط التحكدديم، وأن 

ت أحكام وحي  تواتر ،الحكم الصادر من هيئة التحكيم يصبح غير قابل للتصديق

المبدرم بدين  ،التمييز في إمارة دبي على أنه من المقدرر أن بطدالن العقدد األصدلي

الطرفين والمتضمن شرط التحكيم أو فسخه أو إنها ه خ يمندع مدن أن يظدل شدرط 

التحكيم ساريام ومنتجأ ألثره ما لم يمتد البطالن إلى شرط التحكيم ذاته فيكدون فدي 

تبددار أن شددرط التحكدديم لدده اسددتقاللية وموهللاددوع هددله الحالددة خ أثددر لدده وذلددك باع

كتددوبر أ 82جلسددة  –طعددن مدددني  -2221لسددنة  833خدداى بدده. )الطعددن رقددم 

2221 .) 

علدى  –حدل التدداعي ملما كان ذلك وكدان بطدالن التصدر  فدي الوحددة العقاريدة 

خ يمتد إلى شرط التحكيم اللي ن  عليه العقد، ولما كدان شدرط  –فرض صحته 

ولم يشبه أو يلحقه بطالن ومن ثم يثب  للمتعاقددين اللجدو  إلعمدال  التحكيم ساريام 

شرط التحكيم، ويضحى بالتالي ما دفع  به المدعى عليها ببطالن الحكم دفعام في 

 غير محله جديرام باخلتفات عنه.

أما عن موهللاوع الدعوى بالتصديق على حكم المحكم، فلمدا كاند  العبدرة بحقيقدة 

ن واقدع الحدال فدي هدله الددعوى حسدبما يبدين مدن أوراقهدا الواقع في الدعوى وكدا

ومستنداتها أن النزاع فيها قد أنصة في التصدديق علدى الحكدم الصدادر مدن لجندة 

التحكددديم بدددالمركز اإلسدددالمي للمصدددالحة والتحكددديم فدددي القضدددية التحكيميدددة رقدددم 

ومن ثم تكون هله الطلبات هي المعروهللادة علدى المحكمدة وتقضدي  822/2282

ى هددلا األسدداس، خ ينددال مددن ذلددك مددا ورد فددي صددحيفة افتتدداك الدددعوى فيهددا علدد

بصدور الحكم من مركز دبي للتحكديم الددولي كدون أن ذلدك خ يعددو أن يكدون إخ 

 خطأ بحتام.

( مدن قدانون 8) 285( و 4) 284ولما كان من المقرر وفق ما تقضدي بده المدادة 

خصدوم خدارج المحكمدة فيجدة اإلجرا ات المدنية أنه في التحكيم اللي يدتم بدين ال
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على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طر  خدالل خمسدة أيدام مدن 

بنددا  علددى أو بطالندده صددور قددرار التحكدديم وتنظدر المحكمددة فددي تصددديق القدرار 

طلدددة أحدددد الخصدددوم بددداإلجرا ات المعتدددادة لرفدددع الددددعوى، وأنددده خ ينفدددل حكدددم 

كتابهددا وذلددك بعددد التددي أودع الحكددم قلددم  المحكمددين إخ إذا صددادق  عليدده المحكمددة

 ،طدالع علددى الحكددم ووثيقددة التحكدديم والتثبدد  مدن أندده خ يوجددد مددانع مددن تنفيددلهاخ

وتخت  هله  المحكمة بتصدحيح األخطدا  الماديدة فدي حكدم المحكمدين بندا  علدى 

 طلة ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح األحكام.

هدا فدي دعدوى التصدديق علدى حكدم ومن المقدرر أن محكمدة الموهللادوع عندد نظر

المحكم ليس لهدا ان تعدرض لحكمده مدن الناحيدة الموهللادوعية وخ تلتفد  لتقدديرها 

 و عدم كفايتها في اإلثبداتألألدلة المقدمة من الخصوم أمامه وخ في مدى كفايتها 

ن المحكمة في هلا خ تنظر الدعوى باعتبارهدا أل –أو مدى مطابقة حكمه للقانون 

كدم التحكديم بدل تنظدر فقدط فدي مددى مراعاتده للقواعدد سدالفة البيدان. طعنام علدى ح

 ( 2229-4-23تجاري جلسة   2221لسنة  222)الطعن رقم 

( من قانون 282/5وفقام لن  المادة ) –في قضا  محكمة التمييز  –ومن المقرر 

اإلجرا ات المدنية أنه يجة أن يشتمل حكم المحكم على صورة من اختفداق علدى 

وقددد هددد  المشددرع مددن وجددوب إثبددات هددلا البيددان فددي ذات الحكددم الددى  .مالتحكددي

التحقددق مددن صدددور حكددم المحكددم فددي حدددود سددلطته المسددتمدة مددن اختفدداق علددى 

رتددة إغفالدده وهددو علددى هددلا النحددو بيددان جددوهري خزم لصددحة الحكددم يت .التحكدديم

علدى عن اشتمال حكم المحكمين على صورة من اختفاق  يبطالن الحكم، وخ ي ن

ألن الحكدم يجدة أن   التحكيم تقديم هلا اختفاق إلى المحكمين أثنا  نظرهم النزاع

يكون داخم بلاته على استكمال شدروط صدحته بحيد  خ يقبدل تكملدة مدا نقد  فيده 

ولكددن لدديس  .مددن البيانددات الجوهريددة بددأي طريددق أو بورقددة أخددرى منفصددلة عندده

تفدداق التحكدديم إيددراد ذات المقصددود مددن اشددتمال حكددم المحكددم علددى صددورة مددن ا

بل يكفى إيراد فحواهدا متضدمنام اختفداق علدى التحكديم وبمدا خ  ،نصوى اختفاقية

ن ال رض من إيرادها في الحكم يتحقق بهدلا إخروج فيه عن معنى بنودها، حي  

البيان ألنده يكفدي لتمكدين المحكمدة المنداط بهدا التصدديق علدى حكدم التحكديم بسدط 

 2225لسدددنة  49طالعهدددا علدددى مدوناتددده.) الطعدددن رقدددم رقابتهدددا عليددده بمجدددرد ا

 حقوق( 2228لسنة  11الطعن رقم  ،تجاري
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ومن المقرر أنه إذا كدان مدا أثبتده المحكدم عندد استعراهللاده الددعوى ومدا تضدمنته 

المددلكرات المقدمددة فيهددا يكفددي خسددتيفا   حكمدده لشددرط إيددراد فحددوى ومضددمون 

كمدة المنداط بهدا التصدديق عليده مدن اختفاق على التحكيم وبمدا يكفدي لتمكدين المح

طالعها علدى مدوناتده فدال محدل للنعدي عليده بدالبطالن ابسط رقابتها على بمجرد 

لسدنة  32)الطعدن رقدم  بمقولة عدم اشتماله على صورة من اختفاق على التحكيم.

 .(229-5-23مدني جلسة   2229

ون مدددن قدددان 285وحيددد  إنددده متدددى اسدددتقر مدددا تقددددم وكدددان مدددؤدى نددد  المدددادة 

 ،اإلجددرا ات المدنيددة أندده خ ينفددل حكددم المحكمددين إخ إذا صددادق  عليدده المحكمددة

وذلك بعد اخطالع على الحكدم وثيقدة التحكديم والتثبد  مدن أنده خ يوجدد مدانع مدن 

وكان من المقرر أن الرقابة القضا ية على حكم المحكمدين عندد النظدر فدي  .تنفيله

إنمدا هدي للتأكدد  –المشار إليها  –( 285طلة المصادقة على حكمهم وفقام للمادة )

من شرعية أعمالهم، إذ يقتصر دور المحكمة علدى التثبد  مدن أنده خ يوجدد مدانع 

وذلك باستيفا ه مقوماته الشدكلية ورعايتده لمبددأ المواجهدة  ،من تنفيل قرار المحكم

وفي أنفسهم في الخصومة وعدم معارهللاته لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم 

ن الموهللاددوع الدلي فصددل فيده خ يتعدارض مددع النظدام العددام أو أوذاتده الموهللادوع 

وخ يتطددرق دور المحكمددة بعددد ذلددك إلددى بحدد  موهللاددوع النددزاع أو إلددى  .اآلداب

صحة ما قضى بده حكدم المحكمدين أو الفصدل فدي طلبدات أخدرى غيدر المصدادقة 

ز لقدوة باعتبار حكم المحكمين بعد استيفا ه الشروط السابقة بمثابة حكم حدا وذلك 

-88-88حقدددوق جلسدددة   2222لسدددنة  282األمدددر المقضدددي فيددده.)الطعن رقدددم 

وكان الثاب  للمحكمة من مطالعتها حكم التحكيم أنه قدد اسدتوفى مقوماتده  (2222

الشددكلية الالزمددة لصددحته وتضددمن مددا يفيددد رعايتدده ألصددول المحاكمددات ومبدددأ 

سدددابق بدددين  المواجهدددة بدددين الخصدددوم وخلددد  األوراق مدددا يفيدددد معارهللادددته لحكدددم

يتعلدق بحقدوق  -بشأن ذات الموهللاوع وكدان مدا فصدل فيده الحكدم أنفسهم الخصوم

خ يتعارض مع النظدام العدام أو اآلداب ومدن ثدم فدال  –والتزامات طرفي عقد بيع 

من قانون  285يوجد مانع من تنفيل الحكم بما يوجة التصديق عليه عمالم بالمادة 

لمحكمدة علدى مدا سديجرى بده القضدا  فدي اإلجرا ات المدنية وهو ما تقضدى بده ا

 المنطوق.

فالمحكمدة  –شداملة مقابدل أتعداب المحامداة  –وحي  إنه عن مصروفات الددعوى 

( مدن قدانون 844تلزم بها المدعى عليها لخسارتها الدعوى عمالم بأحكدام المدادة )

 اإلجرا ات المدنية.
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محكدم الصدادر فلهله األسباب حكم  المحكمدة حضدوريام بالمصدادقة علدى حكدم ال

( المركدز اإلسدالمي الددولي للمصدالحة 822/2282في الدعوى التحكيمية رقم ) 

لدف درهدم مقابدل أتعداب أالمدعى عليها بمصدروفات الددعوى و والتحكيم وألزم 

 المحاماة.

 أمين السر ر يس الدا رة 

 

 التعليـــق

دبي يددوم بتدا يددة بددالمحكمددة اخ قبددل التعليددق علددى حكددم التصددديق الصددادر عددن     

، رأينا من المناسة إعطا  نبلة عن التحكديم ومدا يختلدف فيده عدن م42/8/2282

 .القضا  مع ذكر أهم المزيا التي يقدمها للمحتكمين

 

/ نبذت عن مومامم التحكايم والوارق بينا  وباين القضااء والمزاااا التاا امورهاا 1

 مقارنة بالقضاء

زاعات من قبل هيئة تحكديم طريقة خاصة لفا الن التحكيم :موممم التحكيم  1/1

يسند إليها أطرا  النزاع مهمة الب  فيها بموجة اتفاقية تحكديم دون اللجدو  إلدى 

صددي ة تهددد  إلددى إيجدداد حددل ملددزم لنددزاع  بددين  القضددا  النظددامي. فددالتحكيم إذام 

طرفين أو أكثر عن طريق محكم واحدد أو محكمدين يسدتمدون سدلطتهم مدن اتفداق 

قددرارهم علددى أسدداس اختفدداق المددلكور دون أن  خدداى بددين األطددرا  ويتخددلون

يكونوا مخولين من قبل الدولة ألدا  هله المهمة. وقد عر   مجمع الفقه اإلسالمي 

( التحكدديم كالتددالي: "التحكدديم اتفدداق طرفددي 1/9)98الدددولي بجدددة فددي قددراره رقددم 

خصدومة معيندة، علدى توليدة مدن يفصددل فدي منازعدة بينهمدا، بحكدم ملدزم، يطبددق 

 ة. وهو مشروع سوا  أكان بين األفراد أم في مجال المنازعات الدولية".الشريع

 ومهما تعددت المفاهيم، فإنها تتفق كلها في خصا   التحكيم التالية:     

فهدم الدلين اختداروا هدله الصدي ة  ،يستند التحكيم إلى إرادة أطرا  النزاع -

 لفا نزاعهم.

التحكيم المخولة للب  في  حرية أطرا  النزاع في اختيار المحكم أو هيئة -

النزاع، وكللك اختيار مكان التحكيم والقواعد الواجبة التطبيق علدى سدير 

 إجرا ات التحكيم وغيرها.
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التحكيم يفتدرض نزاعدا يقطدع فيده المحكدم الخصدومة بصددور حكدم ملدزم  -

 وواجة التنفيل.

التحكديم كالقضدا  يقطدع الخصدومة بصددور  الورق باين التحكايم والقضااء: 1/0

حكم ملزم وواجة التنفيل إذ خ يختلف حكم المحكمين عن حكم القضا  مدن ناحيدة 

حجيته وآثاره. فله نفوذ األمر المقضي به بالنسبة لموهللاوع الندزاع الدلي بد  فيده 

بمجددرد صدددوره ولددو لددم يكددن قددد صدددر األمددر بتنفيددله مددن قبددل الجهددات القضددا ية 

سدا ر الضدمانات المتعلقدة  المختصة. كما أن حكم المحكمين كحكدم القاهللادي يكفدل

بحقوق الدفاع، وسالمة اإلجرا ات األساسية، وقواعد النظام العدام.  كمدا خ يحدق 

للمحكددم أن يسددتند إلددى علمدده الشخصددي كمددا فددي القضددا  فددإن القاهللاددي خ يقضددي 

 بعلمه. لكن يختلف التحكيم عن القضا  في عدة مجاخت نلكر منها:

من القضا . فقد عدر  العدرب التحكديم  من الناحية التاريخية التحكيم أقدم -

 في الجاهلية.

القضدداة تعيددنهم الدولددة، أمددا المحكمددين فيددتم اختيددارهم مددن قبددل أطددرا   -

دما يكدون التحكديم مؤسسديا، أو النزاع، أو مدن قبدل مؤسسدات التحكديم عند

شتراك بين أطرا  النزاع ومؤسسة التحكيم حسة صي ة الشدرط فدي باخ

 . مؤسسة التحكيمالعقد أو حسة لوا ح ونظم 

اإلجددرا ات أمددام المحدداكم )اخختصدداى المكدداني والموهللاددوعي والقددانون  -

الواجددة التطبيددق( تحكمهددا القددوانين، أمددا فددي التحكدديم فألطددرا  النددزاع 

حريددة اختيددار مكددان التحكدديم، والقواعددد الواجبددة التطبيددق، وتحديددد المدددة 

 الزمنية التي يجة أن يصدر الحكم خاللها. 

الصادر عدن القضدا  النظدامي إلدى تعددد درجدات التقاهللادي يخضع الحكم  -

مددن اسددتئنا  وتمييددز وغيرهددا. أمددا حكددم المحكمددين وبالخصددوى فددي 

التحكدديم التجدداري الدددولي فهددو نهددا ي وخ يقبددل الطعددن إخ بطريقددة طعددن 

اسددتثنا ية واحدددة هددي اإلبطددال. وبنددا  عليدده تكددون وظيفددة التحكدديم أيسددر 

 الوق .سرع من القضا  من حي  كسة أو

التحكيم خ يست ني است نا  مطلقا عن القضا  ألن األمر يحتاج إلى تددخل  -

القضدا  كمسدداند للتحكدديم سدوا  عنددد سددير التحكدديم فيمدا يخددرج عددن وخيددة 

المحكمين، أو عند التنفيل الجبري بعد صدور حكم المحكمين. مع اإلشارة 

التجدداري  أن األمددر يختلددف بددين التحكدديم التجدداري الدددولي والتحكدديمإلددى 

المحلددي. فددي التحكدديم التجدداري الدددولي يكدداد ينحصددر دور القضددا  فددي 
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اخعترا  بحكدم المحكمدين إذا مدا رفدا المحكدوم عليده اخسدتجابة لحكدم 

المحكمددين عددن طواعيددة. أمددا إذا كددان التحكدديم محليددا، فددإن دور القضددا  

  سع مجاخ.أوط ويكون أنش

حكدديم الدددولي خصوصددا النزاعددات المعروهللاددة علددى التحكدديم عمومددا والت -

بل دد  حدددا مددن التعقيددد )النقددل البحددري، التعددويا فددي التددأمين، عمليددات 

اخسدددتثمارالحديثة، مشدددروعات البندددا  واإلدارة وإحالدددة الملكيدددة، مسدددا ل 

التمويددل المصددرفي المجمددع، التعددامالت المختلفددة فددي األسددهم...( بحيدد  

حلدول العادلدة أصبح من الصعة على القضا  في كثير من الدول تقدديم ال

لهدله المنازعددات وفددي آجددال معقولددة. وبنددا  عليدده يبدددو أن التحكدديم أنسددة 

 صي ة لفا مثل هله النزاعات.

في التحكيم يتم دفع أتعاب المحكمين وبقيدة المصداريف األخدرى مدن قبدل  -

أطرا  النزاع. أما فدي القضدا ، فدإن راتدة القاهللادي تتحملده الدولدة، وخ 

ن المصدداريف اإلداريددة للتقاهللاددي. وهددي يتحمددل المتقاهللاددي إخ جددز ا مدد

 مصاريف تختلف من دولة إلى أخرى. 

القاهللاي غير مقيد بأجل معي ن إلصددار حكمده )إخ فدي حداخت مدا يعدر   -

ددم فدديمكن تقييددده  بالقضددا  المسددتعجل وهددي مجدداخت محدددودة(. أمددا المحك 

بأجددل إلصدددار الحكددم وهددلا األصددل. وإذا مددا تجدداوز التدداري  المحدددد فقددد 

حكمدده عرهللاددة للددبطالن. وقددد تترتددة علددى ذلددك مسددئولية مدنيددة يكددون 

 يتحملها المحكم.

ليس للقاهللاي أن يرفا المهمة الموكولدة إليده. أمدا المحكدم فلده الحدق فدي  -

رفددا المهمددة، وذلددك بددرفا التوقيددع علددى وثيقددة التحكدديم مددع أطددرا  

النددزاع، حتددى ولددو عيندده طرفددي النددزاع  فددي بنددد مددن بنددود العقددد المبددرم 

 . بينهما

فالقضدا   ،يتمتع القضا  بحجية القضا  الضمني كحجية القضا  القصددي -

على الكفيل بالدين هو بصفة عامة قضا  على األصيل. أما بالنسدبة لحكدم 

القضا  الضمني فيه مقصورة على الخصدوم المداثلين  التحكيم، فإن حجية

فدددي الددددعوى وخ تتعددددى إلدددى غا دددة، فدددإذا لدددم يدددرض المددددين األصددديل 

 م، فالحكم اللي يصدر على الكفيل خ حجية له.بالتحكي
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 ،ينظر القاهللاي حسدة اختصداى المحكمدة فدي كدل المسدا ل التدي تطدرك -

وهدي أهللاديق مدن مجدال القضدا .  ،ما التحكيم فينظر فدي مجداخت محدددةأ

فال يجوز التحكيم على سبيل المثال في القل  والقصداى والحددود، لكدن 

 للقضا  النظر في كل هله المسا ل.

 ما ها مزااا التحكيم مقارنة بالقضاء 1/3

 بالقضا  في المجاخت التالية:تكمن مزايا التحكيم مقارنة 
السرعة في حسم النزاع وذلك بفضل تفرغ المحكمين من ناحية وعدم  -

تقيدهم باإلجرا ات الشكلية )المعتمدة عادة من قبل القضا ( التي تهدر 

ن استبعاد طرق الطعن أحيانا أصل الحق وتحول دون تأمينه. كما أ

 المعهودة في القضا  من شأنه أن يشكل عنصرا إهللاافيا في السرعة.

وجود محكمين هللاالعين في مجال النزاع المعروض عليهم إذ خ يقع  -

اللجو  إلى الخبرا  إخ نادرا، إهللاافة إلى معرفتهم بالقوانين واألعرا  

المحكمين بنا  على  التجارية الدولية منها والمحلية. وكثيرا ما يتم اختيار

انتما هم للقطاع اللي ينتمي إليه المتنازعين. وفي التحكيم الدولي يمكن 

اختيار المحكمين بنا  على تمكنهم من الل ة التي أعدت بها العقود 

لعقد من العوامل اإليجابية والوثا ق موهللاوع النزاع. والتمكن من ل ة ا

 هتدا  إلى حصر مواطن النزاع.في اخ

لمطلقة في فا النزاع ألن جلسات المحكمين غير علنية. وتبرز السرية ا -

قيمة هله السرية جلية في التحكيم الدولي حي  يفضل أحيانا عدم رفع 

 القضية إلى المحاكم النظامية حفاظا على أسرار المعاملة.

استعداد أطرا  النزاع قبول حكم المحكمين عن طواعية ألن هناك  -

هد مسبق بتنفيل الحكم بنا  على أن التحكيم اطمئنان لحكم المحكمين وتع

عدالة تصالحية. فاألصل أن تنفل القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم في 

التحكيم الدولي خصوصا دون لجو  األطرا  إلى المحاكم النظامية 

 للمصادقة على قرارات التحكيم.

 

يع مع شركة : أقام المدعي دعوى أمام المركز طالبا فس  عقد الب/ المقاتــع0

عقارية لم تلتزم ببنا  الشقة موهللاوع العقد. وبعد عقد ثالث جلسات، أصدرت 

شهر أأي في مدة لم تتجاوز أربعة  م28/3/2288هيئة التحكيم حكمها يوم 
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وعشرين يوما من تاري  تسلم المحكمين مهمة النظر في القضية. وقض  هيئة 

 التحكيم بما يلي:

لتحكيم والحكدم باختصاصدها فدي نظدر رفا الدفع بعدم اختصاى هيئة ا -

 الدعوى.

 .الحكم بفس  عقد البيع والشرا  المبرم بين الطرفين -

إلزام المحتكم هللادها )الشدركة العقاريدة( بتسدديد كافدة المبدالغ التدي تلقتهدا  -

 .من المدعي

ألدف درهدم  52إلزام المحتكم هللاددها )الشدركة العقاريدة( بدأن تسددد مبلدغ  -

ن خسدا ر وأهللادرار ماديدة ناجمدة عدن عددم للمدعي تعويضا عما تكبدده مد

 تنفيل المحتكم هللادها التزاماتها التعاقدية.

 .تحميل المحتكم هللادها كافة مصاريف التحكيم -

ها الحكم التحكيمي تنفيل مضمون حكم توسعيا من الجهة المدعية التي صدر لفا د

 حكيمبتدا ية بدبي التصديق على حكم هيئة التالتحكيم، فقد طلب  من المحكمة اخ

: مع إقرارنا بأن حكم هيئة التحكيم خارج عن إطار / حكم هيئة التحكيم3

التعليق، فإننا نود التنويه بالجهود التي بللتها هيئة التحكيم في الحسم في 

اختصاصها للنظر في القضية حي  لم يكن شرط التحكيم نمطيا سهال بل شرطا 

اصة وأن المحتكم هللادها يستوجة اعتماد قرا ة دقيقة لمضمون شرط التحكيم خ

قد دفع  بعدم اختصاى هيئة التحيكم مدعية بأن القضا  هو المخت . وقد 

صيغ شرط التحكيم )اللي اعتمدت عليه المحتكم هللادها لترجيح اختصاى 

 القضا  عوهللاا عن التحكيم( كالتالي:

حادية السارية في ت: "تسري قوانين دبي والقوانين اخمن اإلتفاقية 8268الفقرة 

فإن الطرفين  8262ومع مراعاة ما هو وارد في الفقرة  .تفاقيةي على هله اخدب

ختصاى الحصري جرا  قانوني يجة أن يكون وفقا لاليوافقان على أن أي إ

 لمحاكم دبي.

لحل أي نزاع قد ينشأ تح   تفاقية: على الطرفين أن يسعيامن اخ 8262الفقرة 

يوما من تاري  إرسال  42لك خالل تفاقية بالطرق الودية وإذا تعلر ذهله اخ

)إخطار قانوني( من أحد الطرفين إلى اآلخر يعلمه بوجود نزاع فإن النزاع يجة 
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أن يحل بواسطة التحكيم وفقا لنظام المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم 

 في دبي.

( محكمين يقوم كل 4تفاقية: يحل النزاع بواسطة ثالثة )من اخ 8264الفقرة 

( يوما من تاري  انتها  اإلخطار القانوني بتعيين محكم يقوم 42  خالل )طر

بدوره باختيار محكم ثال . يكون مكان التحكيم هو دبي وتتم إجرا ات التحكيم 

وحكم التحكيم بالل ة اإلنجليزية. يكون حكم التحكيم نها يا وملزما للطرفين 

في قرار التحكيم فيما  ويتنازل الطرفان عن حق اللجو  ألي محكمة أو الطعن

عدا طلة تنفيل حكم التحكيم". وهكلا يتضح أن الصي ة المعيبة جعل  مسئولية 

 يصها، كما أن الصياغة كان  سببا فهيئة التحكيم مضاعفة في تقدير اختصا

تحفيز المحتكم هللادها للطعن في اختصاى هيئة التحكيم بسبة اإلشارة في 

ختصاى الحصري لمحاكم دبي في الفقرة إلى التحكيم والقضا : ذكر اخ الشرط

شارت الهيئة إلى مبدأ أ. وبعد أن 8262المركز في الفقرة ، واختصاى 8268

ن ما ورد في الفقرات أ يم في تحديد اختصاصها بنفسها رأتصالحية هيئة التحك

ن ما ورد بالفقرة وإذلك في ي تناقا أالثالثة وعلى خال  الظاهر خ يتضمن 

رهللاه اإلجرا ات القانونية التي هي من اختصاى القضا  ( غ8268األولى )

. مكطلة اإلجرا ات التحفظية، واألوامر على العرا ا، والتصديق على األحكا

ختصاى بالتحكيم الموكول خ  اخي( فهو 8264و 8262أما ما ورد بالفقرتين )

اع للمركز. وكان بإمكان هيئة التحكيم تفسير الفقرات بطريقة تؤدي إلى أن اجتم

اإلشارة إلى التحكيم والقضا  في شرط واحد يفسر لصالح التحكيم ألن القضا  

 وخية عامة خ يحتاج إلى الن  عليه. أما التحكيم كإستثنا  فين  عليه.بصفته 

: دفع  الشركة التي حكم بتداتية بدباكم التصداق الصادر عن المحكمة اال/ ح4

ا من المدعي مع دفع المصاريف ببطالن عليها بتسديد المبالغ المالية التي تلقته

حكم التحكيم بدعوى أن الوحدة العقارية محل النزاع لم تكن مسجلة بالسجل 

العقاري المبد ي في إمارة دبي مما يجعل حكم هيئة التحكيم مخالفا لقاعدة قانونية 

آمرة مما يجعل الحكم باطال ويجعل شرط التحكيم الوارد في عقد البيع باطال. 

ابة على هله الدفوعات، ذك رت المحكمة ببعا المبادى  األساسية التي ولطج

 :تحكم التحكيم

  التأكيد على أن بطالن العقد األصلي والمتضمن شرط التحكديم أو

فسخه أو إنها ه خ يمنع من أن يظل شدرط التحكديم سداريا ومنتجدا 
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ألثره مدا لدم يمتدد الدبطالن إلدى شدرط التحكديم ذاتده. وبدللك تكدون 

كمة قد أكدت استقاللية شرط التحكيم عن العقد اللي ورد فيه المح

الن التحكدديم بسددبة الشددرط. و بنددا  عليدده خ معنددى لمددن يدددعي بطدد

 ي تضمن شرط التحكيم.لبطالن العقد ال

  التأكيددد علددى أن النظددر فددي التصددديق علددى حكددم التحكدديم مددن قبددل

المحكمدددة خ يشدددمل جدددوهر القضدددية وخ تقددددير األدلدددة. فمحكمدددة 

تصديق خ تعيد النظر في القضية مرة ثانيدة )وإخ مدا ال ايدة مدن ال

 التحكيم(، بل يقتصر نظرها على بعا المسا ل الشكلية.

  التأكيد على أن بسط هيئة التحكيم لرقابتها على حكم المحكمدين خ

يستوجة أن ترفق ماديا صورة من اتفاق التحكيم، بل يكفي إيراد 

هدلا مدا قامد  بده هيئدة التحكديم فحوى الشرط في حكدم التحكديم. و

بفقراتدده الثالثددة.  82فددي مقدمددة الحكددم حيدد  ذكددرت حرفيددا البنددد 

تفداق علدى محكمة قد فسرت عبارة "صورة مدن اخوبللك تكون ال

مددن  282مددن المددادة  5التحكدديم" المنصددوى عليهددا فددي الفقددرة 

 تفاق على التحكيم.را ات المدنية على أنها إيراد اخمجلة اإلج

هله المبادى ، رأت المحكمة أن حكم التحكيم اللي صدر عن هيئة بتلكير وبعد ال

التحكيم المشكلة وفق نظم ولوا ح المركز "قد استوفى مقوماته الشكلية الالزمة 

لصحته وتضمن ما يفيد رعايته ألصول المحاكمات ومبدأ المواجهة بين الخصوم 

بشأن أنفسهم  موخل  األوراق  ما يفيد معارهللاته لحكم سابق بين الخصو

وكان ما فصل فيه الحكم يتعلق بحقوق والتزامات طرفي عقد ذاته. الموهللاوع 

البيع خ يتعارض مع النظام العام أو اآلداب ومن ثم فال يوجد مانع من تنفيل 

من قانون اإلجرا ات المدنية  285الحكم بما يوجة التصديق عليه عمال بالمادة 

يجري به القضا  في المنطوق... وحكم  وهو ما تقضي به المحكمة على ما س

المحكمة حضوريا بالمصادقة على حكم المحكم الصادر في الدعوى رقم 

( المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم وألزم  المدعى 822/2282)

 عليها بمصروفات الدعوى وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة".

في محيطه القانوني والمالي وتعطي  ومثل هله األحكام تعزز مكانة المركز     

مصداقية للتحكيم المؤسسي اللي ينتهجه المركز. كما أن صدور مثل هله 
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اللي  األمر ،في دعم التحكيم مهمةاألحكام يعد مؤشرا على تبو  دبي مكانة 

  يجعل من دبي مركزا ماليا معززا ببنية قانونية قوية تستجية للمعايير الدولية.
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 وأطروحات كتةل عرض ونقد
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