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 ملخص البحث

م، ١٩٢٨/ هـ ١٣٤٧مقالة، يرجع تارخيها إىل عام  نتكشف هذه الدراسة ع     
ف إسالمي يعمل يف اجلزائر وفق قواعد الفقه اإلسالمي، تدعو إىل إنشاء مرص

حماولة إنشاء مرصف إسالمي، عىل  نأسفرت هذه املقالة عقد و. مضموهنا وحتلل
م، حتت ١٩٢٩أواخر عام / هـ ١٣٤٨األرجح قبل أواخر مجادى اآلخرة من عام 

ّ إعداد قانونه األسايس ومج "البنك اإلسالمي اجلزائري"تسمية   عبعد أن تم
لكن  ،أعامل مدينة اجلزائر من املسلمنيسمي من قبل بعض كبار رجال رأسامله اال

ويتطلب الكشف . سلطات االحتالل الفرنسية تصدت هلذا املرشوع وأجهضته

                                                        
أخالقيات "باحث بمعهد االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، السعودية، وعضو كريس  ١

اإلسالمي بجامعة  السوربون، وعضو فريق البحث يف التمويل ،بجامعة باريس "وضوابط التمويل
 .سرتاسبورغ
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عن هاتني الواقعتني مراجعة تاريخ املرصفية اإلسالمية من الناحية النظرية 
 .والتطبيقية وضبط منهج كتابته

املرصفية اإلسالمية، التاريخ، املنهج، املغرب العريب، : احيةالكلامت املفت     
 .اجلزائر

 
Abstract 

A Few Pages from the History of Islamic Banking:  
An Early Initiative to Establish an Islamic Bank in Algeria in the Late 

1920s 
 

This study reveals and analyses the content of an article, dating back to 
1928, that calls for the establishment of an Islamic bank in Algeria that 
operates according to the rules of Islamic jurisprudence. This article led to 
an attempt to create an Islamic bank, probably before the end of 1929, under 
the name of "The Algerian Islamic Bank", after preparing its statute under 
French law and collecting its capital by some of Algiers's Muslim business 
leaders. But the French authorities stood against this project and aborted it. 
The discovery of these two facts calls for a revision of the history of Islamic 
banking at theoretical and practical levels and a proper record of its 
writings. 
Key-words: Islamic banking, history, methodology, Maghreb Region, 
Algeria 
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  مقدمة
ع عىل رأي مفاده أن فكرة تكاد الكتابات عن تاريخ التمويل اإلسال     ِ م ُ مي جت

ويتم عادة اإلحالة  )١(.املرصفية اإلسالمية قد برزت يف أربعينات القرن العرشين
ومقالة لنعيم  )٢(،"اإلسالم ونظرية الفائدة"إىل كتاب ألنور إقبال قرييش عنوانه 

ا ويضاف إليهام أحي )٣(،"املرصفية بناء عىل املبادئ اإلسالمية"صديقي عنواهنا  انً
مؤسسات القرض اخلالية من "من قبل املطلعني مقالة ملحمد محيد اهللا عنواهنا 

 )٤(".الفوائد

                                                        
(1  ) Vogel, Frank E. and Hayes, Samuel L. (1998), Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and 

Return, The Hague: Kluwer Law International, p. 4; Nisar, Shariq (2002), The State of Islamic 
Finance in India: Strengths and Weaknesses, Review of Islamic Economics, No. 12, p. 93; Kahf, 
Monzer (2002), Strategic Trends in the Islamic Banking and Finance Movement, Paper presented at 
the Harvard Forum on Islamic Finance and Banking, Harvard University, Cambridge, Boston, 
April 6-7, p. 2; Sidiqqi, Muhammad Nejatullah (2006), Islamic Banking and Finance in Theory and 
Practice: A Survey of State of Art, Islamic Economics Studies, Vol.13, No.2, p. 3; Hassan, Kabir 
and Lewis, Mervyn K. (2007), Handbook of Islamic Banking, Cheltenham: Edward Edgar 
Publishing, p. 47; Khan, Mansoor and Bahati, Ishaq (2008), Developments of Islamic Banking. The 
Case of Pakistan, London: Palgrave Macmillan, pp. 38-39; Hussain, Showkat (2011), Islamic 
Banking: A Study of the Relevant Operating Modes in Current Financial Scenario, Research 
Journal of Finance and Accounting, Vol 2, No 7/8, p. 3; Ismail, Abdul Ghafar (2011), The Theory 
of Islamic Banking: Look Back to Original Idea, Journal of Islamic Economics, Banking and 
Finance, Vol. 7, No. 103, Jul– Sep, p. 10; Iqbal, Munawar (2011), Development, history and 
prospects of Islamic banking, in Arif, Mohammed and Iqbal, Munawar, The Foundations of Islamic 
Banking: Theory, Practice and Education, Cheltenham – Northampton: Edward Elgar, pp. 74-75;  
El-Galfy, Ahmed and Khiyar, Khiyar Abdalla (2012), Islamic Banking and Economic Growth: A 
Review, The Journal of Applied Business Research, Vol. 28, No. 5, Sep/Oct p. 943. 

(2  ) Qureshi, Anwar Iqbal (1946), Islam and the theory of interest, Lahore: Shaikh M. Ashraf. 
(3  ) Siddiqi, Naeim (1948), Islami usual par banking (Banking according to Islamic principles), in 

Urdu, Chiragh-e-Rah, 1 (11&12), Nov. & Dec., 24-8 and 60-64. 
(4  ) Hamidullah, Muhammad (1944). Anjumanha-e qarda-e be-sud (Interest free loan societies), in 

Urdu, Ma’arif, 53(3), March, pp. 211-216. 
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ة وملا استقر األمر عىل هذا الرأي، مل يكن يتبادر إىل ذهن الباحثني إمكاني
أشار . ت تدعو إىل فكرة املرصفية اإلسالميةناوجود كتابات قبل فرتة األربعي

إىل مقالة يرجع تارخيها إىل هناية  "لة الصحفية اجلزائريةاملقا"رص يف كتابه احممد ن
عىل القواعد اإلسالمية "عرشينات القرن العرشين، تدعو إىل تأسيس مرصف 

رة يف الفقه اإلسالمي َّ والغريب أن هذه املعلومة ظلّت جمهولة عىل مدار  )١(".املقر
لتمويل مما يطرح تساؤالت عن تعدد مصادر البحث يف ا )٢(.نحو ثلث قرن

اإلسالمي، وشموليتها، وسعة تغطيتها لكافة أنحاء العامل اإلسالمي، وقابلية 
ِّ استحالة . هو متداول يف الدوائر املتخصصة والشبكات البحثية جتاوز ما بني ُ كام ي

االستغناء عن مصادر املعلومات الورقية التقليدية رغم االستخدام الواسع 
ا بأن احلصول عىل . تصالللتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واال ً ويوضح أيض

املعلومات ال يكفي دون معرفة أمهيتها، وإمكانية توظيفها بكفاءة يف أوعية النرش 
 .العلمي املناسبة

                                                        
 الشركة: ، اجلزائرم١٩٣١م إىل ١٩٠٣ من أعالمها تطورها، نشأا،: املقالة الصحفية اجلزائريةناصر، حممد،  (١)

 موافايتجنل الشيخ إبراهيم أبو اليقظان، على  أشكر حممد أبو اليقظان، .٩٠، ص٢م، ج١٩٧٨، والتوزيع للنشر الوطنية
 .املهتم جبمع التراث العلمي للشيخ إبراهيم أيب اليقظان األستاذ حممد ناصربعد أن طلبها من صورة للمقالة األصلية ب

 .والشكر موصول لألستاذ حممد ناصر ملوافايت باملقالة وجتاوبه مع فكرة إعداد هذه الدراسة وقراءته ملسودة أوىل هلا
بعد  م٢٠١١نوفمرب  ١٢يف على املقالة إال  حصلأم، ومل ٢٠٠٧ بداية يناير من عام يفهذه املعلومة  اطلعت على (٢)

 .واالتصال باملشرف عليه، وهو جنله حممد أبو اليقظان لكتروينقع الشيخ إبراهيم أبو اليقظان اإلإنشاء مو



 ٥          عبدالرزاق بلعباس/صفحات من تاريخ املرصفية اإلسالمية 
 

 

، الشيخ "حاجة اجلزائر إىل مرصف أهيل"وكتب املقالة املشار إليها، حتت عنوان    
حمرم  ١١خ بتاري "وادي ميزاب"ونرشت يف صحيفة  ،إبراهيم أبو اليقظان

وهذا يتطلب إعادة النظر يف األطروحة . م١٩٢٨يونيو  ٢٩وافق املهـ ١٣٤٧
القائلة بأن فكرة املرصفية اإلسالمية انبثقت عن مصطلح االقتصاد اإلسالمي 

 )٢(ات،أو اخلمسين )١(األربعيناتاحلركة اإلسالمية، منذ رواد الذي روجه بعض 
ا من كتابات تيمور وعىل رأسهم أبو األعىل املودودي، وهي فك ً رة مستلهمة أساس

 )٣(.كوران
ويف آخر املقالة، دعا الشيخ أبو اليقظان أعيان ورجال األعامل يف املدن اجلزائرية    

وبعد أشهر، عىل  .الكربى إىل بلورة فكرة املرصف وفق قواعد الفقه اإلسالمي
ا يف هناية عرشيناألرجح كام ً ّ الحق ا ات القرن العرشين، لقي سيتبني ً ت دعوته ترحاب

ا كامالً إلنشاء . من قبل كبار رجال األعامل القاطنني بمدينة اجلزائر فقدموا ملفً
ولكن سلطات االحتالل الفرنسية . "البنك اإلسالمي اجلزائري"مرصف باسم 

ا عىل مصاحلها  ً رفضت املرشوع يف هناية املطاف، ألهنا كانت ترى فيه خطر

                                                        
(1) Visser, Hans (2009), Islamic Finance: Principles and Practice, Cheltenham: Edward Edgar 

Publishing, p. 2. 
(2) El-Gamal, Mahmoud (2006), Islamic Finance: Law, Economics and Practice, Cambridge: 

Cambridge University Press, p. 137. 
(3) Kuran, Timur (2004), Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism, Princeton: 

Princeton University Press, p. 58. 
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رين واملصارف التقليدية التي تقوم معامالهتا احليوية، وكذلك عىل مصالح املعم
القائلة بأن أول  طروحةوهذا يتطلب إعادة النظر يف األ. عىل الفوائد الربوية

ض الواقع ترجع إىل أواخر حماوالت لتجسيد فكرة املرصفية اإلسالمية عىل أر
أو يف الستينات عرب مرشوع صناديق  )١(ات يف منطقة ريفية يف باكستان،اخلمسين

أو صندون ) Tabung Haji( "تابونغ حاجي"االدخار املحلية بمرص، ومرشوع 
 )٢(.االدخار للحج بامليزيا

إن أهم يشء يف املوضوع ال يكمن يف قصب السبق من ناحية الفكرة وتطبيقها    
أو حماولة جتسيدها، بقدر ما يتمثل يف التوصل إىل فهم أفضل لظاهرة املرصفية 

ومن الرضوري يف مثل هذه . ختالف أشكاهلا وأنامطهااإلسالمية، وتنوعها وا
غبط  ُ املعاجلات االستكشافية، حتري الدقة واملوضوعية عىل قدر اإلمكان، فال ي
حق املؤلفني بناء عىل تعميامت وآراء مسبقة، كالقول بأن الفقهاء ال يدركون 

كام ال الواقع االقتصادي أو أن معلوماهتم عن االقتصاد تكاد أن تكون بدائية؛ 
نظر إىل املؤلفني بأهنم عباقرة أو متنورين سبقوا زمنهم يف التفكري واإلبداع ُ . ي

ا من هذين الضابطني، أستهل هذه الدراسة بنبذة خمترصة عن سرية وا ً نطالق
الشيخ إبراهيم أيب اليقظان، ثم أتطرق إىل التسلسل املنطقي الذي تقوم عليه 

                                                        
(1) Chachi, Abdelkader (2005), Origin and Development of Commercial and Islamic Banking 

Operations, Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol.18, No.2, p. 15.   
(2) Sidiqqi, Muhammad Nejatullah (2006), Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A 

Survey of State of Art, Islamic Economics Studies, Vol.13, No.2, p. 3.   
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لذي كان يشهده العامل الصناعي يف الربع مقالته، وعالقته بالواقع االقتصادي ا
وتعرضه الستجواب من قبل قايض حمكمة مدينة ، األول من القرن العرشين

اجلزائر يتهمه فيه بأنه حاول عرب مقالته التفرقة بني األهايل والفرنسيني، ومرشوع 
وخلفيات التعامل مع امللف من قبل اجلهة ، "البنك اإلسالمي اجلزائري"إنشاء 
لة بمنح تراخيص العمل ملؤسسات القرض، واستبعاده يف هناية املطاف من املخو

وضوابط يف منهج كتابة تاريخ املرصفية اإلسالمية،  قبل احلكومة الفرنسية،
وخامتة، يليها ملحق أول يتضمن صورة عن املقالة األصلية، وملحق ثاين حيتوي 

واالستفادة منه، أو ربام  عىل نص املقالة كامالً ليتسنّى للباحثني االطالع عليه
ترمجته إىل لغات أجنبية السيام اإلنجليزية، حتى يسهل الرجوع إىل النسخة 

 .املرتمجة وعدم توظيفها خارج سياقها الفعيل
 

 نبذة خمترصة عن السرية الذاتية لصاحب املقالة .١
عة ولد الشيخ إبراهيم أبو اليقظان بمدينة القرارة، الواقعة يف والية أو مقاط     

نوفمرب  ٥هـ املوافق ١٣٠٦صفر  ٢٩غرداية بجنوب اجلزائر، يوم األحد 
ّ أخذ يف تعلم العربية . م١٨٨٨ ، ثم دخل املدرسة القرآنية وحفظ كتاب اهللا كامالً

). م١٩٢١- ١٨٥٨(والعلوم الرشعية عىل يد أستاذه الشيخ احلاج عمر بن حييى 
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ن ليكمل دراسته َ ق ْ عىل يد الشيخ طفيش احلاج  وسافر بعد ذلك إىل مدينة بني يز
م، التحق بجامع الزيتونة، ١٩١٢ويف عام ). م١٩١٤- ١٨٢١(حممد بن يوسف 

م، ١٩٢٦ويف عام . ثم باملدرسة اخللدونية قرب سوق العطارين يف مدينة تونس
ع يف اجلزائر وتطبع يف التي كانت ، "وادي ميزاب"أصدر أوىل جرائده  ّ حترر وتوز

وادي ميزاب، : م، وهي١٩٣٨و ١٩٢٦بني عامي  وأصدر ثامن جرائد ما. تونس
ولكن . وميزاب، واملغرب، والنور، والبستان، والنرباس، واألمة، والفرقان

سلطات االحتالل الفرنسية كانت يف كل مرة توقف صدورها الواحدة تلو 
وقد انضم الشيخ أبو . األخرى، ألهنا مل تطق حرارة هلجتها و جرأة معاجلتها

م يف ١٩٣١مايو  ٥ية العلامء املسلمني اجلزائريني منذ تأسيسها يف اليقظان إىل مجع
ا يف جملس إدارهتا نائب ً ألمني املال عام  اً نادي الرتقي بمدينة اجلزائر، وانتخب عضو

ونرش يف أكثر من جريدة وجملة، إضافة إىل صحف جزائرية أخرى، مثل . م١٩٣٤
د األمري عبد القادر، واملنهاج الفاروق لعمر بن قدور، واإلقدام لألمري خالد حفي

غ للتأليف بعد انقطاعه عن . للشيخ أيب إسحاق أطفيش يف القاهرة ّ وتفر
ا بني كتاب  الصحافة، وترك للمكتبة العربية واإلسالمية أكثر من ستني مؤلفً

وتويف يف مدينة القرارة يوم اجلمعة . ورسالة، عدا املقاالت واألشعار واملذكرات
        )١(.م١٩٧٣مارس  ٣٠وافق هـ امل١٣٩٣صفر  ٢٩

                                                        
 ،)www.aboulyakdan.com(لكتروين للشيخ إبراهيم أيب اليقظان هذه السرية الذاتية من املوقع اإلمتّ استخالص  )١(

http://www.aboulyakdan.com
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اليقظان كتب املقالة يف سن األربعني،  اويتضح من هذه النبذة أن الشيخ أب     
واطلع عىل آثار املدنية األوروبية من خالل إقامته يف مدن كبرية مثل تونس 

: وتوصل إىل رضورة التعامل معها بجدية كام يظهر يف مقدمة مقالته ،واجلزائر
عرص اتسع فيه نطاق احلياة، وتشابكت فيه طرق املعاش، وكثرت  وأصبحنا يف"

ووصل إىل قناعة مؤداها أن العلم واملال، يف عامل . "فيه الرغائب إىل أبعد مدى
 :االقتصاد، باتا عنرصين مرتبطني ال ينفكان عىل حد قول أمحد شوقي

 ْ ب ُ ْ ي َ ُ      مل م ُ ه كَ لْ ُ ُ م ي النَّاس ِ ن ْ ب َ ِ ي ال املَ َ ِ و لْم ِ الع ِ ِ ب الَل ْ ق ِ إ َ لٍ و ْ ه َ َ ج ىل ٌ عَ لْك ُ  نَ م
اشتغلنا بالعلم، أرض بنا الفقر؛ وانرصفت مهتنا إىل ": يقول الشيخ أبو اليقظان

 ."املال، أرض بنا اجلهل
ا أن النشاطات االقتصادية التي تقودها الرشكات الكربى تقوم       ً والحظ أيض

ى واملشاريع فإن موارد الثراء الكرب": عىل رؤوس أموال ضخمة حيث قال
العظمى خاصة بأرباب رؤوس األموال الكبرية وال حول وال طول فيها لصغار 

 . "الكاسبني

 
 

                                                                                                                                             
 .من تعليقاته عن مسودة أوىل هلذه الورقةومالحظات األستاذ حممد ناصر ض
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 التسلسل املنطقي الذي تقوم عليه املقالة .٢
اليقظان عىل حتليل للواقع االقتصادي الذي  يرتكز طرح الشيخ إبراهيم أيب     

يتلخص يف ست نقاط كان يشهده العامل يف الربع األول من القرن العرشين، و
 :أساسية، وهي

إن موارد الثروة الكربى واملشاريع العظيمة ترتبط بأرباب رؤوس   )١
وهذا حتليل قريب من طرح الشيخ عبد القادر املجاوي . األموال الكبرية

يف كتاهبام ) م١٩٠٩- ١٨٥٩(والشيخ عمر برهيامت ) م١٩١٤-١٨٤٨(
بو اليقظان قد اطلع عليه ولعل الشيخ أ)  ١(".املرصاد يف مسائل االقتصاد"

 ) ٣(.وهو أحد تالميذ الشيخ املجاوي )٢(من خالل زميله إبراهيم أطفيش،

                                                        
مطبعة بيري فونتانا الشرقية، : ، املرصاد يف مسائل االقتصاد، اجلزائر)م١٩٠٤(ااوي، عبد القادر وبريهمات، عمر (١) 
  .١٠-٩ص

 حفظ بعد أن أمت. م١٨٨٦اجلزائر عام  جبنوب ميزاب وادي قرى من يزقن بين ببلدة ولد: اطفيش حممد بن إبراهيم (٢)
 عبد الشيخ عن مث طفيش،أعن عمه القطب  والشرعية العربية العلوم مبادئ أخذ عمره، من عشرة احلادية يف القرآن
بسبب مواقفه السياسية، قرر و .الزيتونة إلمتام دراسته ةجبامع لتحقم، ا١٩١٧ عام يف .العاصمة باجلزائر ااوي القادر

 القاهرة ويف .م١٩٢٣ فرباير ٢٣ يف وصلها اليت مصر فاختار يشاء، بلد يأ خيتار أن على نفيه الفرنسي الستعمارا
 وصلى م،١٩٦٥ ديسمرب ١٣ تويف يف.التراث حتقيقالتأليف وو والصحافة السياسة ميدان يف للعمل اواسع اال وجد
بناء  الشماخي آل ربةمق يف ودفن الشريف، باألزهر الدين أصول كلية عميد ،املدين حممد الشيخ املطرية جامع يف عليه

 .على توصيته
مطبعة بيري فونتانا الشرقية، : ، املرصاد يف مسائل االقتصاد، اجلزائر)م١٩٠٤(ااوي، عبد القادر وبريهمات، عمر (٣) 
 .١٠-٩ص

. 
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ستحالة بناء اقتصاد قوي دون رؤوس أموال كبرية، يقول الشيخ أبو ا )٢
ن الرجوع إىل احلياة األوىل من رضوب املستحيل، إوحيث ": اليقظان

ان حمافظة عىل وجودنا وحيث ال حميص لنا من جماراة ظروف الزمان واملك
وكياننا، وحيث ال سبيل إىل تلك املجاراة إال بتوسيع نطاق أعاملنا 
ومشاريعنا يف هذه احلياة، وحيث ال يمكن ذلك إال برؤوس أموال 

 ".كبرية

 
ال يمكن احلصول عىل رؤوس األموال الكبرية من دون إقراض من  )٣

ننا ال إوحيث ": فيقول املؤل. املصارف التي تتوىل حفظ ودائع املدخرين
 ."ا وال نجدها إال يف مصارف أجنبيةنملك منابعه

 
إن الطريقة الوحيدة املتاحة للحصول عىل رؤوس األموال تقوم عىل  )٤

ا، يقول املؤلف وحيث ال نتوصل إىل ": االقرتاض بالفائدة املحرمة رشعً
هذه إال بطرق املراباة املحرمة يف رشعنا بنص الكتاب والسنة، ونحن 

وهنا يظهر موقف املؤلف الواضح من  ."بام فيها أنه حق من عند اهللانؤمن 
 .الفوائد املرصفية بأهنا ربا
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يف ظل هذا الواقع املفروض جيد رجال األعامل املسلمني أنفسهم بني  )٥
االقرتاض بالربا أو حرص نشاطهم االقتصادي يف املشاريع : خيارين

وهذه مشكلة ال يمكن  .الصغرية، وبالتايل تكريس التبعية االقتصادية
فإنه جيب عىل قادة األمة ": جتاهلها وال الفرار منها كام يقول املؤلف

وال يسوغ . ومفكرهيا وعلامئها أن يتبادلوا الرأي يف وجه احلل هلذا املشكل
والسكوت عنه، واألمة كام نراها مرتطمة يف حريق الربا، مرمتية يف   اجلرم

رص الرضر عىل بعض منها دون وال يقت. أحضان املصارف األجنبية
بعض، وإنام يصيب الكل، وينال اجلميع اجلاين والربيء مبارشة أو 

ه يكون فاحتة البحث ونواة التفكري أمام . بواسطة وأنا أديل برأي هنا علّ
 ".الباحثني واملفكرين

 
إن وجه احلل هلذه املشكلة، كام يقول املؤلف، هو أن يقوم بعض متنوري " )٦

ف أهيل يؤسس عىل القواعد اإلسالمية املقررة يف الفقه بفتح مرصاألمة 
برؤوس أموال األثرياء من اإلسالمي ويسري بأساليب البنوك العرصية 

املسلمني يف عاصمة اجلزائر أو قسنطينة، وبربط صالته مع املصارف 
األخرى األجنبية عىل قاعدة تعيني الوكالء منها يعرفون كيفية التعامل 

 ".التبادل معها بام ال خيرج عن قواعد اإلسالماإلسالمي لتسهيل 
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ا، فهو يسري عىل من ": ويضيف  ً وهذا وإن كان يرتاءى بادئ األمر شاق

يرس اهللا تعاىل عليه من أهل العزم واحلزم والصدق واإلخالص وقوة 
اإلرادة، فإنه بصدق العزيمة وقوة اإلرادة وإخالص العمل تذلل 

نجز هذا املرشوع وسار بأيد حكيمة فإذا أ. املصاعب وحتقق الرغائب
ورؤوس مفكرة فيا برشى العامل ويا حسن حظه، هنالك تتحسن حال 
جتارته، ويتسع نطاقها، وتزدهر زراعته، وتدر خرباهتا، وتنشط صناعته 

ِ . وتكثر موارده يا قوم  أن هبوا : فيك ءبمل هنالك وهنالك فقط ناد
 ".شاريع الكربىلتأسيس الرشكات، وإنشاء املعامل وإقامة امل

 

إن هذا التحليل االقتصادي يدل عىل أن الشيخ أبو اليقظان كان جيتهد يف فهم      
فنِّد الفكرة . الواقع املعييش للمجتمع اجلزائري الذي كان يعيشه يف كنفه ُ وهذا ي

القائلة بأن علامء اإلصالح اجلزائريني مل يكونوا يفهمون الواقع االقتصادي 
ومن الطبيعي أن هذا الفهم يظل  )١(.لتي كان يشهدها زمنهموحتوالته الكربى ا

عملية نسبية بناء عىل اجلهد الشخيص، واملعلومات املتوفرة، وفرص الوصول 

                                                        
(1) Merad, Ali (1971), Ibn Badis commentateur du Coran. Paris: Librairie Orientale Paul 
Geuthner,  p. 199. 
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ا عىل الرشكات الكبرية . إليها ً فباإلضافة إىل التنظيم الصناعي الذي يرتكز أساس
تعتمد بنسبة كام هو حال النموذج األمريكي أو الفرنيس، هناك تنظيامت أخرى، 

كبرية عىل املنشآت الصغرية واملتوسطة، أظهرت كفاءهتا حتى يف مراحل األزمات 
 Mittelstand(كام هو حال النموذج األملاين، سواء عىل مستوى النسيج االقتصادي 

model (واالستثامر، والتصدير ،أو توجهاته الرئيسة القائمة عىل االبتكار.)١(  
ر طرح الشيخ أ      ِ ُظه اليقظان بأن فكرة املرصفية القائمة عىل قواعد الفقه  يبوي

ت من جراء االحتكاك باملصارف اإلسالمي مل تنشأ من فراغ، بل انبثق
وهذا يؤكد ما سجله جرجي زيدان، يف بداية . نجازات الصناعية األوروبيةواإل

د  َّ عن القرن العرشين، بأن اهتامم العرب بعلم االقتصاد بمفهومه احلديث قد تول
وقال حممد رشيد رضا يف معرض حديثه عن علم  )٢(.احتكاكهم باألوروبيني

إن األمة اإلسالمية أحوج إىل هذا العلم منها إىل مجيع العلوم ": االقتصاد
وملا أحس ": وأشار يف مقالة أخرى ) ٣(".الدنيوية، ألنه روح مجيع العلوم واألعامل

                                                        
دخار م على منوذج بنوك اال١٩٦٣يف عام دخار احمللية مبيت غمر بلورة مشروع بنوك االستند أمحد النجار يف ا (١)

وهذا يدل على تنوع مناذج الوساطة املالية اإلسالمية يف بداية املسرية على نقيض  .)Deutsche Sparkassen( األملانية
نساخ صيغ متويلية حمددة يف كافة اتمعات اإلسالمية بغض النظر عن ما هو احلال اليوم حيث يتجه األمر إىل است

  .خصائصها وأمناطها املعيشية
. دار اهلالل، د: ، طبعة جديدة راجعها وعلق عليها شوقي ضيف، الفجالةتاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، جرجي،  (٢)
  .٢٧٧، ص٤، ج.ت

  .٦١٨-٦١٧، ص١١، م٨م،  ج١٩٠٨ سبتمرب ٢٥ -هـ ١٣٢٦شعبان  ٢٩، جملة املنار (٣)
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خرية كتب فيه بعض الكاتبني مقاالت الناس باحلاجة إىل هذا العلم يف السنني األ
فلوال االطالع عىل  )١(".يف اجلرائد واملجالت، وترجم آخرون بعض املخترصات

الذي  نجازات الصناعية األوروبية وما أحدثته من تغيري نمط االستهالك،اإل
ا إىل حد االنبهار، ملا فكر املسلمون بتغيري أوضاعهم املعيشية عىل  يصل أحيانً

وهذا ال . تاج واالستهالك والتبادل والتوزيع عىل النمط األورويبمستوى اإلن
بقدر ما يدعو إىل إمعان  )٢(يعني الرجوع إىل الوراء أو إبقاء احلال عىل ما هو عليه،

النظر يف كيفية بناء التصور اإلسالمي لالقتصاد والوضعية املعرفية التي يتم من 
هل يتم االنطالق من موضع : عامليةخالهلا التعامل مع التحوالت االقتصادية ال

االنبهار أم من التحليل املتزن الذي يأخذ بعني االعتبار كافة أبعاد الظواهر 
للرتجيح بني اإلجيابيات والسلبيات املادية واملعنوية عىل املدى الطويل؟ وهل 
ستلهم من جتربة معينة بناء عىل حاجة فعلية، أم لالنسجام مع ما يفعله اآلخرون  ُ ي

سخ ما هو رائج؟ وهل الوسائل حيادية أم أهنا تؤثر عىل سلوك املجتمعات بن
 وتدفعها نحو أنامط حمددة ال تتناغم بالرضورة مع خصائصها؟ 

                                                        
  .٧١٩، ص١٨، م٨م،  ج١٩١٥أكتوبر  ٩ -هـ ١٣٣٣ذو القعدة  ٢٩، جملة املنار (١)
من : "قال ابن القيم يف هذا الصدد. وقد أشار فقهاء سلف األمة إىل أن اإلنسان إذا مل يكن يف تقدم، فهو يف تأخر (٢)

 ؛"ال وقوف يف الطبيعة وال يف السري، بل إما إىل قدام وإما إىل وراءمل تكن مهته التقدم، فهو يف تأخر و ال يشعر؛ فإنه 
 البغدادي، باهللا املعتصم حممد حتقيق نستعني، وإياك نعبد إياك منازل بني السالكني مدارج ،اجلوزية قيم ابن ينظر

 .٤٧٤ص ،١ج هـ،١٤١٦ ،٣ط العريب الكتاب دار: بريوت
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 ستجواب قايض حمكمة اجلزائر للشيخ إبراهيم أيب اليقظانا .٣

ذي  ٢٣اليقظان يف  احمكمة مدينة اجلزائر  الشيخ  أب استدعى القايض الفرنيس يف   
للتحقيق يف فحوى أفكاره وأرائه اخلطرية )  م١٩٢٩مايو  ٣(هـ ١٣٤٧عدة الق

ا دام يومني كاملني ً ا دقيق ً . عىل السياسة الفرنسية يف اجلزائر، فأجرى معه حتقيق
من بني األسباب الرئيسة  التي  "حاجة اجلزائر إىل مرصف أهيل"وكانت مقالة 

قطع من االستجواب الذي وفيام ييل م. )١("ي ميزابدوا"دعت إليقاف صحيفة 
يرتبط بدعوته إىل إنشاء مرصف وفق قواعد الفقه اإلسالمي مع عدم اجتزاء 
برت كالمه من سياقه من جهة، ولكي يتم الكشف عن معلومات  ُ النص، حتى ال ي

دت من جهة أخرى ِ ج ُ  :إضافية إن و

لقد كتبت فصالً يف وجوب تأسيس األهايل للبنك األهيل، ": القايض الفرنيس
ذكرت يف أثناء ذلك أنه جيب استغالل األهايل لبنكهم، حماوالً هبذا التفرقة بني و

 ".األهايل والفرنسيني

نت أنه جيب تأسيس ذلك البنك ": الشيخ أبو اليقظان ّ كالَّ مل أحاول ذلك، وإنام بي
األهيل عىل القواعد اإلسالمية، خالف ما عليه البنوك احلديثة، ويرسنا من جهة 

                                                        
 .م١٩٢٩يناير  ١٨م إىل ١٩٢٦أكتوبر  ١اليقظان من الشيخ أبو  اليت أسسها" وادي ميزاب"صدرت صحيفة  )١(
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ل الشباب املسلمون البنوك األجنبية حتى يتعلموا النُّظم املالية أخرى أن يدخ
 ."إلدارة املصارف بفنون حديثة

بني فيه أن أوربا قد ظلمت املسلمني، ": القايض الفرنيس لقد كتبت فصالً تُ
 ."وافتكت أراضيهم واغتصبت حقوقهم، وأن اإلسالم منبع السعادة والعزة

يه أن اإلسالم هو منبع السعادة والعزة للبرش نعم، بينت ف": الشيخ أبو اليقظان
عامة ال للمسلمني خاصة فقط، وأنا كحبيب لإلنسانية ومريد للخري لبني اإلنسان 

 )١(".أمجعني، فإنني أوضحت هلم ما فيه عزهم وسعادهتم
حاجة اجلزائر إىل مرصف "ويكشف هذا املقطع من االستجواب أن مقالة    

 :تشمل بعدين رئيسني "أهيل

البعد اإلسالمي املتمثل يف تأسيس مرصف عىل القواعد اإلسالمية املقررة : أوال
يف الفقه اإلسالمي يف مقابل القانون الفرنيس، وذلك بعد أن تيقنت سلطات 
االحتالل بأن النخبة اجلزائرية املثقفة بنمط من الثقافة الفرنسية، عىل غرار بن عيل 

تعاطي مع الفوائد الربوية أمر ال يمكن فكار، قد استقرت عىل رأي مفاده أن ال
وروج املسترشقون الشبهة القائلة بأن ) ٢(.االستغناء عنه يف االقتصاد احلديث

                                                        
، ص ألفا دار: اجلزائر الكلمة، وجهاد اليقظان أبو، )م٢٠٠٦(ناصر، حممد : نظرجواب كامالً، يحول نص االست (١)
 .١٧٢-١٦٠ص

(2) Benali, Fekar, L'Usure en droit musulman et ses conséquences pratiques, thèse doctorat en 
sciences politiques et économiques, Université de Lyon, 1908. 
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واهلدف منها . اإلسالم هو املسؤول عن التخلف االقتصادي لألقطار اإلسالمية
إما أن تتخلوا عن دينكم وإما : هو وضع املسلمني أمام خيارين ال ثالث هلام

 .)١(يف بؤسكمستظلون 
التي تدعو املجتمع اجلزائري  "مرصف أهيل"البعد القومي املتمثل يف عبارة : ثانيا

إىل االعتامد عىل النفس يف نشاطاته االقتصادية علام أن صحف أيب اليقظان كانت 
وهذا يظهر أن الدافع األسايس  )٢(.شديدة احلرص عىل اجلوانب االقتصادية

املشاريع اإلنتاجية التي تلبي حاجات مسلمي  إلنشاء هذا املرصف هو متويل
اجلزائر وتدفعهم إىل االعتامد عىل الذات، والتخلص من التبعية املالية والتجارية 
والزراعية والصناعية إزاء املستوطنني األوروبيني الذين استحوذوا عىل مفاتيح 

ا ألي الثروة يف البالد وأخضعوا اإلنتاج الزراعي ملصاحلهم التجارية وتصدو
 . تطور صناعي بإمكانه أن ينافس املنتجات الفرنسية

                                                                                                                                             
اليت  "الربا يف الفقه اإلسالمي وتداعياته التطبيقية" وأطروحته للدكتوراه ارعلي فكّبن  ألفكار طالع على نبذة خمتصرةلال

  :م، ميكن الرجوع إىل املصدر التايل١٩٠٨جامعة ليون الفرنسية يف عام يف نوقشت 
Chalabi, El Hadi. Un juriste en quête de modernité, Benali Fekar, in Aissa Kadri. Parcours 
d'intellectuels maghrébins: Scolarité, formation, socialisation et positionnements, Paris: Karthala, 
1999, pp. 168-177. 

 :لنقد هذه الشبهة ينظر املرجع التايل (١)
Destanne de Bernis, Gérard (1960), Islam et développement, Cahiers de l’ISEA, n°106, octobre, pp. 
108-109. 

قع الشيخ إبراهيم أيب اليقظان موقراءة اقتصادية يف صحف الشيخ أيب اليقظان،  ،.)ت.د(حممد بن صاحل ، محدي (٢)
 http://www.aboulyakdan.com/economie_hamdi.htm لكتروين،اإل

http://www.aboulyakdan.com/economie_hamdi.htm
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عتَرب دعوة املؤلف إىل إنشاء مرصف أهيل قائم عىل القواعد       ويف كلتا احلالتني تُ
اإلسالمية املقررة يف الفقه اإلسالمي وبرؤوس أموال أثرياء املسلمني دعوة إىل 

د لالحتفال بالذكرى املئوية التمرد عىل سياسة احلكومة الفرنسية التي كانت تستع
 . الحتالل اجلزائر

 اً النظام االقتصادي اإلسالمي جزء دويظهر التحقيق أن الشيخ أبا اليقظان يع     
فالنشاط . من النظام اإلسالمي الكامل الكفيل بتحقيق احلياة األفضل للبرشية

ف بطريق ظِّ ُ ة حمكمة االقتصادي ال يؤيت أكله عىل خمتلف املستويات، إال إذا و
ضمن املنظومة اإلسالمية املعرفية املتكاملة والشاملة التي تراعي األبعاد اإلنسانية 

وال شك أن تعطيل بعض مكونات هذه املنظومة، ال يعني العزوف عن . كافة
مراعاة القواعد الكلية للرشيعة اإلسالمية، ومقاصدها العامة، وأحكامها املفصلة 

ُؤت ى منها عىل قدر االستطاعة يف ظل العوائق والفرص يف املجال االقتصادي؛ بل ي
ه ُرتك جلّ ه ال ي درك كلّ ُ  .املتاحة، مع العمل عىل تصحيح املسار، وما ال ي

 
  "البنك اإلسالمي اجلزائري"حماولة إنشاء مرصف إسالمي باسم  .٤



 ٢دد، الع١٩املجلددراسات اقتصادية إسالمية،           

 

٢٠

ا  لقيت دعوة الشيخ أيب       اليقظان بعد صدورها يف صحيفة وادي ميزاب تأييدً
 )١(.ان وأغنياء مدينة اجلزائر الذين كانوا من وراء تأسيس نادي الرتقيمن قبل أعي

قد  أن نادي الرتقي "ذكريات كفاح"يف مذكراته  )٢(فيذكر املؤرخ أمحد توفيق املدين
دفع مرشوع إنشاء مرصف إسالمي بمساندة بعض كبار رجال األعامل مدينة 

وقال . "سالمي اجلزائريالبنك اإل"اجلزائر من املسلمني، واختاروا له تسمية 
فقد نجحنا فيها » البنك اإلسالمي اجلزائري«أما حماولة تكوين ": بالتحديد

ا أول األمر، وهيأنا قانونه األسايس، ومجعن ً ا باهر ً ا من كبار املتمولني نجاح
ا هو املرحوم السيد عمر بورضبة،. سميرأسامهلا اال ً وحوله  )٣(وعينا هلا رئيس

                                                        
 ومناقشة بحثال بغرض اجلزائر، مدينة وأغنياء أعيان من جمموعة قبل من م١٩٢٧ مت افتتاحه عام: الترقي نادي (١)

 تشكلت مقره ويف. والندوات احملاضرات من خالل مفكرينو علماء من يرتاده كان من بني اجلزائري، اتمع أوضاع
اجلزائريني؛ حول نشأة نادي الترقي ودوره االجتماعي يف مدينة  سلمنيامل العلماء مجعية لتأسيس التحضريية اللجنة

  :اجلزائر حىت احلرب العاملية الثانية ينظر املرجع التايل
Carlier, Omar (2009), Médina et modernité: l’émergence d’une société civile musulmane à Alger à 
l’entre-deux-guerres, in  Pierre-Robert Baduel. Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb 
contemporain, Paris: IRMC  - Karthala, pp. 213-215. 

 جريدة حترير فريق إىل انضم .م١٨٩٩ نوفمرب ١ يف بتونس ولد جزائريوسياسي  مؤرخ :املدين توفيق أمحد (٢)
 جريدا حترير ورئيس جمعيةلل العام األمني منصب مث تقلد اجلزائريني، املسلمني العلماء مجعية حال لسان الشهاب
مث  بالقاهرة، الوطين التحرير جلبهة اخلارجي الوفد ضمن وعين إليها، ندالع الثورة اجلزائرية، انضمابعد . البصائر
كما عني . وقافاأل وزارة إليه أسندت االستقالل حيث حىت املؤقتة اجلزائرية واحلكومة للثورة الوطين الس يف عضوا

  .م١٩٨٣ أكتوبر ١٨ باجلزائر يف تويف  .سفرياً يف أكثر من بلد إسالمي
يف األصل أبو ضربة، لكنه استقر بناء على الكتابة اليت اختارا سلطات االحتالل الفرنسي على صيغة بوضربة  (٣)
)Bouderba(؛ ينظر املرجع التايل:  

Oulebsir, Nabila (2004), Les usages du patrimoine: Monuments, musées et politique coloniale en 
Algérie (1830-1930), Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, p. 290. 
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الزاوي احلاج، حمفوظ بن الرتكي، حممد عيل عباس : لمجاعة من أصحاب املا
واستمرت املفاوضات . الرتكي، حممد عيل املانصايل، حسان حفيز، وغريهم

هذا األمر ال يمكن ! ال: لكن احلكومة قالت هلم آخر األمر. القانونية واملالية
ا أول األمر"وقوله  )١(".اآلن ً ا باهر ً هة يوحي بأن اجل "فقد نجحنا فيها نجاح

املكلفة بمنح الرتاخيص ملؤسسات القرض مل تعارض املرشوع يف البداية من 
ا من اإلجيابية يف التعامل، وأهنا طلبت منهم إعداد  حيث املبدأ أو أهنا أظهرت نوعً

واستمرت املفاوضات القانونية "وقوله . ملف كامل بشقيه القانوين واملايل
كانت حمل نقاش ومراجعة بناءة، ولعل  يدل عىل أن عملية إعداد املرشوع "واملالية

القائمني عىل هذا املرشوع قد استعانوا يف املجال القانوين بخربة أمحد بورضبة، 
لكن "وقوله . شقيق رجل األعامل عمر بورضبة، املحامي يف حمكمة اجلزائر

يدل عىل أن الرفض  "هذا األمر ال يمكن اآلن! ال: احلكومة قالت هلم آخر األمر
من اجلهة املخولة بمنح تراخيص العمل ملؤسسات القرض، ولكن من قبل مل يأت 

بعبارة . احلكومة التي كانت تستعد لالحتفال بالذكرى املئوية الحتالل اجلزائر
ّ بناء عىل اعتبارات سياسية تغلبت عىل املعايري الفنية  أخرى، إن رفض امللف تم

يع وعدم تعارضها مع التي من املفرتض أن تقود عملية دراسة جدوى املشار
                                                        

املؤسسة : اجلزائر م،١٩٥٤-١٩٢٥يف اجلزائر : مذكرات، اجلزء الثاين: حياة كفاح، )م١٩٧٧( توفيق أمحد املدين، (١)
  . ١١٥ب، صالوطنية للكتا
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السيام كفاية رأس املال لضامن حقوق العمالء بعد التحقق والنظم املعمول هبا، 
 .من سمعة كبار املسامهني ومالءهتم املالية

الذين لفتوا النظر إىل  )١(ومل يذكر أمحد توفيق املدين وال املؤرخون القالئل        
نح تراخيص العمل ملؤسسات هذا املرشوع تاريخ عرضه عىل اجلهة املخولة مل

ويبدو من خالل فحص األحداث التارخيية التي صاحبت تأسيس نادي . القرض
رح يف هناية العرشينات قبل تأسيس مجعية العلامء  الرتقي ونشاطاته، أن امللف طُ

  )٢(.م١٩٣١مايو  ٥املسلمني يف مقر النادي يف 
سالمية يف اجلزائر إن للمرشوع داللة قوية عىل تداول فكرة املرصفية اإل

وبينام . وحماولة تطبيقها، ولكنها أجهضت من قبل سلطات االحتالل الفرنسية
ض النظام املرصيف الربوي بالقوة عىل مسلمي اجلزائر إلدراجهم يف منظومة  ِ ر ُ ف

                                                        
(1  ) Sellam, Sadek (1998), Le Cheikh El Oqbi au Cercle du Progrès. Un précurseur d'une “laïcité” 

islamique ?, Naqd - Revue d’études et de critique sociale, n°11, printemps, pp. 84-90.  
للحفاظ على اهلوية ماء املسلمني اجلزائريني ونضاهلا معية العلقد اقترن جبسم نادي الترقي يبدو أن امنذ ذلك احلني  (٢)

  :اجلزائرية اليت خلصها رئيسها الشيخ عبد احلميد بن باديس يف البيتني التاليني
ـبعاجلـزائرِ ش ـمـلـسإىلَ     مو ـروبةـِسـ الـعـنتـيب  

نقَــالَ م ـادح نع ـهلأص     قَــالَ أَو ـاتم فَقَد كَـذب  
 وال ،فرنسا تكون أن تريد وال ،فرنسا ليست اجلزائر إن":بقوله) l'Algérie française( فرنسية اجلزائر أنصار على ورد

 »اجلزائري اإلسالمي البنك«ولعل هذا الربط قد أدى إىل عدم تقدمي مشروع ". أرادت لو حىت فرنسا تكون أن تستطيع
  .مرة أخرى



 ٢٣          عبدالرزاق بلعباس/صفحات من تاريخ املرصفية اإلسالمية 
 

 

دار وفق قواعد الفقه اإلسالمي  فإن) ١(النظام الرأساميل، ُ جمرد طرح فكرة مرصف ي
نع بالقوة الصلبة  ُ كام حصل مع الشيخ أيب اليقظان، ومنعت ) hard power(قد م

مع كبار  كان الشأنكام ) soft power(بلورهتا عىل أرض الواقع بالقوة الناعمة 
فام هو رس هذه . »البنك اإلسالمي اجلزائري«عامل الذين قدموا مرشوع األرجال 

 االزدواجية يف التعامل مع هذا امللف؟
جية بفحص ما تيرس مجعه من معلومات تارخيية عن يمكن تفسري هذه االزدوا    

ح اسمه رئيس ِ ر للبنك اإلسالمي  اً الشيخ أيب اليقظان وعمر بورضبة الذي طُ
فالشيخ أبو اليقظان كان من املعارضني للتجنس باجلنسية الفرنسية، ومل . اجلزائري

 يكن لديه، يف نظر سلطات االحتالل وأجهزهتا االستخباراتية، من حيميه، وال
كام مل يكن ينتمي إىل شبكة من شبكات النفوذ السيايس، . مصلحة جديرة باحلامية

أو املايل، أو اإلعالمي التي كانت سائدة يف ذلك الوقت، وتُؤثر عىل الرأي العام 
أما عمر بورضبة، فينحدر من عائلة غنية تبنت منذ احتالل . وعملية صنع القرار

فأمحد بورضبة، أحد أسالف . طات الفرنسيةاجلزائر سياسة عدم التصادم مع السل
 ٥العائلة، كان من أعضاء البعثة التي فاوضت عىل استسالم مدينة اجلزائر يف 

                                                        
(1) Bonin, Hubert (2009), Les banques et l'Algérie coloniale: mise en valeur impériale ou exploitation 

impérialiste?, Outre-mers - Revue d’histoire, vol. 97, no362-63, pp. 213-225. 
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 )١(م، وشغل منصب أول عمدة للمدينة مبارشة بعد االحتالل،١٨٣٠يوليو 
التي كان يرصفها اجلزائريون يف كل عام عىل فقراء  ٢ووكيل أوقاف مكة واملدينة

م ١٨٢٠وتزوج من فرنسية، حني إقامته بمرسيليا بني عامي . رشيفنياحلرمني ال
دعى إسامعيل،١٨٢٨و ُ ا، ي درس يف معهد لويس الكبري  )٣(م،  وأنجب منها ولدً
)Louis-Le-Grand ( واختري امرتمجبوصفه بباريس، وانضم إىل اجليش الفرنيس ،

ا للجمعية التارخيية اجلزائرية  ً ، ومجعية )Société historique algérienne(عضو
وظلت عائلة بورضبة  )٤().Société de géographie de Paris(اجلغرافيا بباريس 

عىل مدار أكثر من قرن حتتل مكانة مرموقة من بني أعيان مدينة اجلزائر من 
املتجنسني املشهورين بنضاهلم السيايس وانخراطهم يف مهن حرة مرموقة، منبثقة 

فكان عمر من كبار رجال . ن متاحة لغالبية اجلزائرينيمن الدراسة اجلامعية، مل تك
ا ً ا يف حمكمة اجلزائر، وشقيقه اآلخر عيل طبيب ً وقد  ٥.األعامل، وشقيقه أمحد حمامي

أسس عمر بورضبة مع الطبيب بلقاسم بن التهامي حركة الشباب اجلزائريني 
                                                        

(1) De Bussy, Pierre Genty (1839), De l'établissement des Français dans la régence d'Alger et des 
moyens d’en assurer la  prospérité, Tome premier, Paris: Firmin Didot Frères, p. 513; Dubief, Jean 
(1999), L'Ajjer : Sahara central, Paris: Editions Karthala, p. 61.  

(2  ) Pouillon, François (2008), Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris: Editions 
Karthala, p. 132. 

ويدل اختيار هذا . م١٨٧٨عام م وتويف باجلزائر ١٨٢٣فرنسا عام  بولد إمساعيل بوضربة يف مرسيليا اليت تقع جنو (٣)
  .سم على أن والده كان حريصا إىل حد ما على اهلوية العربية اإلسالميةاال

(4  ) Pouillon, François Op. cit., pp. 132-133; Brower, Benjamin Claude (2009), A Desert Named 
Peace: The Violence of France's Empire in the Algerian Sahara 1844-1902, Columbia: Columbia 
University Press, note 21, p. 309. 

(5) Meynier, Gilbert, Op. cit., p. 211. 
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)Jeunes Algériens (مي التي ناضلت من أجل إقرار احلقوق السياسية ملسل
، عىل حد تعبري سلطات االحتالل، وأن تكون )musulmans d’Algérie(اجلزائر 

ولعب عمر بورضبة  )١(.الرشيعة اإلسالمية مرجعيتهم بدالً من القانون الفرنيس
دور الوسيط بني األمري خالد، حفيد األمري عبد القادر، والسلطات الفرنسية 

ل، بمغادرة اجلزائر والرجوع إىل إلقناعه، يف ظل توتر عالقته مع سلطة االحتال
دمشق لإلقامة هبا حتى هيدأ الوضع، بعد أن تلتزم السلطات الفرنسية بتسديد 
ا بعد أن ارتقى إىل رتبة ضابط  ً ا عسكري ً ل سفره، وتضمن له معاش ِّ و ُ كافة ديونه، ومت

ِّ إىل حد ما رد سلطات االحتالل الناعم عىل  )٢(.يف اجليش الفرنيس فرس ُ وهذا ي
 ".هذا األمر ال يمكن اآلن": »البنك اإلسالمي اجلزائري « ع مرشو

وعىل سبيل املقارنة، اجتهت احلكومة الفرنسية، منذ املنتصف الثاين من عام    
م يف عهد الرئيس السابق نيكوال ساركوزي، إىل استخدام سياسة القوة ٢٠٠٧
ة  ّ عىل اجلمع  حيال ملف التمويل اإلسالمي، وهي القدرة) smart power(الذكي

 بني القوة الصلبة والقوة الناعمة يف اسرتاتيجية ناجحة حيال الفئة املستهدفة

                                                        
(1) Ruedy, John Douglas (2005), Modern Algeria: The Origins and Development of a Nation, Indian: 

Indiana University Press, Second Edition, p. 108; Hardman, Ben (2009), Islam and the Métropole: 
A Case Study of Religion and Rhetoric in Algeria, New York: Peter Lang Publishing, p. 119.  

(2) Merad, Ali (1971), L'émir Khaled (1875-1936) vu par Ibn Badis (1889-1940), Revue de l'Occident 
musulman et de la Méditerranée, n°9, pp. 31-32.  
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فسعت، من باب القوة الناعمة، إىل استقطاب رؤوس األموال  )١(.نفسها
وجلأت إىل القوة الصلبة . اإلسالمية لتنويع فرص متويل االقتصاد الفرنيس

ئتامن تقليدية قائمة عىل اأدوات  بمعاملة صيغ التمويل اإلسالمية كام لو كانت
ألموال اإلسالمية يف القطاعات الفائدة، وبالتصدي الستثامر رؤوس ا

سرتاتيجية بحجة محاية مراكز القرار االقتصادي وحفظ األمن االقتصادي اإل
عيد نفسه بأشكال وأدوات متجددة. القومي ُ  . فالتاريخ ي

ة بفكرة املرصفية اإلسالمية ال وجتدر مالحظة أن احتكاك السلطات الفرنسي     
فقد كانت اجلزائر مقاطعة فرنسية يف الفرتة التي  ،جع إىل األزمة املالية العامليةير
األمر اجلديد يف امللف، هو تطور  )٢(.اليقظان رشت فيها مقالة الشيخ إبراهيم أيبن

عي يف كيفية التعامل معه من قبل السلطات الفرنسية يف ظل العوملة املالية وس
بريطانيا بأن تكون بوابة التمويل اإلسالمي يف أوروبا، بعد خطاب رئيس الوزراء 

 ١٣املشهور الذي ألقاه يف ) Gordon Brown(الربيطاين السابق غوردن براون 
البنك اإلسالمي «ولو تعاملت السلطات الفرنسية مع ملف . م٢٠٠٦يونيو 

قة، بجدية، وفق منظور فني بمنأى عن احلساب» اجلزائري ِّ ات السياسية الضي
ومن  .لكانت قد اكتسبت ميزة تنافسية مرتاكمة يف جمال املرصفية اإلسالمية

                                                        
(1  ) Nye, Joseph (2006), In Mideast, the Goal is 'Smart Power', The Boston Globe, August 19. 

 .م١٨٤٨ ديسمرب ٩مقاطعة فرنسية منذ أصبحت اجلزائر  (٢)
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املفارقات التارخيية أن قايض حمكمة اجلزائر قد تصدى للفكرة بشدة بحجة أهنا 
ضه للطائفية، بينام يشري اخلطاب الفرنيس  ِّ عر ا يف املجتمع الفرنيس وتُ ً ث رشخ ِ د حتُ

اإلسالمي يف الفرتة الراهنة إىل أن هذا الشكل اجلديد من التمويل  املساند للتمويل
م يف إدماج اجلالية املسلمة املقيمة بفرنسا، كام أكد عىل ذلك هاريف  ِ سه ُ البديل قد ي

رئيس  واملحامي جيل سان مارك )١(دي شاريت وزير اخلارجية الفرنيس السابق،
 Paris( "أوروبالس باريس"جلنة التمويل اإلسالمي السابق يف منظمة 

Europlace (املكلفة بتعزيز تنافسية النظام املايل الفرنيس.)٢( 

 ضوابط يف منهج كتابة تاريخ املرصفية اإلسالمية   .٥

ن مؤسيس       َّ كو ُ إن فكرة املرصفية اإلسالمية ال يمكن حرصها يف مذهب أو م
ت يف مناطق فكام أهنا ظهر. لصناعة الفتوى الفقهية مهام اتسعت رقعة انتشاره

يغلب فيها املذهب الشافعي، فإهنا ظهرت يف مناطق أخرى يغلب فيها املذهب 
وبالتايل فإن صيغ التمويل التي تبلورت يف جمتمع  )٣(احلنفي، واحلنبيل، واملالكي،

                                                        
(1) De Charrette, Hervé de (2010), La finance islamique: dépassionnons le débat, Banque & Stratégie, 

n°278, février, p. 16. 
(2  ) Saint Marc, Gilles (2010), Dernières avancées du cadre juridique et fiscal français, IVème Forum 

français de la finance islamique, Paris, 28 octobre, p. 4. 
ال يرتكز ومن هنا يظهر أن الرأي القائل بأن ظاهرة املصرفية اإلسالمية نامجة عن قراءة حرفية أو حمافظة آليات الربا  )٣( 

 :  ينظر املرجع التايل. جتاهعلى أساس علمي سليم؛ يف منوذج للمساندين هلذا اال
Jouahri, Abdellatif (2008), La finance islamique au Maghreb, 2e forum français de la finance 
islamique, Paris, 26 novembre, p.2. 
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، تبقى اجتهادا برشي يرد عليه اخلطأ والصواب، والتجديد وإعادة النظر َّ . معني
َّ تطو يرها ألسباب حمددة وضمن ظروف معينة، دون فتعميم صيغة متويل، تم

اجتاه ال يأخذ بعني االعتبار خلفيات  وهو. مراعاة خصوصيات املجتمعات
وأبعاد التنوع الذي أفرزه االجتهاد الفقهي يف النوازل، واملستجدات، والقضايا 

 . الطارئة
غرب من جهة أخرى، إن فكرة املرصفية اإلسالمية ليست غريبة عن منطقة امل     

ومقتىض الرأي الذي يميل إىل نقيض ذلك، هو أن ظاهرة املرصفية . العريب
اإلسالمية وفدت من منطقة اخلليج، وأن جمتمعات املغرب العريب مل تبد يف املايض 

وهذا استنتاج ناجم عن عدم التفريق  )١(.أي حتفظ عىل التعامل بالفوائد الربوية
عة لتجسيدها عىل أرض  بني منبع الفكرة، والبيئة احلاضنة هلا، ِّ والعنارص املرس

الواقع مثل أزمة النفط األوىل التي أفرزت فوائض مالية ضخمة، وهي مسألة 
ّ التنبه هلا واإلشارة إليها بوضوح عىل الرغم من أمهيتها القصوى مما . دقيقة قلام تم

ا عىل التعاطي مع العمل املرصيف اإلسالمي يف منطقة املغرب العريب ً ، انعكس سلب
ومن هنا فإن . وباألخص عىل مستوى التأطري القانوين، والرضيبي، واملحاسبي
 :كتابة تاريخ املرصفية اإلسالمية تتطلب التمييز بني املراحل التالية

                                                        
(1) Jouahri, Abdellatif, Op. cit., p. 2. 
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 .والدة الفكرة: ملرحلة األوىلا
 .توثيقها وتدوينها والتعريف هبا :املرحلة الثانية
لفكرة ويأخذون عىل عاتقهم مسؤولية وجود رجال يتفاعلون مع ا :املرحلة الثالثة

 .حتقيقها
توفر الكفاءات البرشية واملوارد املالية واإلطار الترشيعي املالئم : املرحلة الرابعة

 .لتجسيدها عىل املستوى املؤسيس
وجود الظروف املواتية لتحقق ذلك عىل املستوى املحيل : املرحلة اخلامسة

   .واإلقليمي والدويل
ضت الكتابة يف تاريخ  وبسبب عدم       ّ التمييز الدقيق بني هذه املراحل، تعر

املرصفية اإلسالمية إىل خلط منهجي مؤداه أن عدم وجود املؤسسة يقتيض عدم 
وترتب عىل ذلك إمهال معلومات ثمينة . وجود الفكرة أو املحاوالت لتجسيدها

 وهضم حق بعض الذين دعوا إىل إنشاء مصارف تعمل وفق أحكام الرشيعة
اإلسالمية أو حاولوا جتسيد الفكرة عىل أرض الواقع، ولكنهم مل يفلحوا يف ذلك 

ا ً كام انطوى عليه . لعدم توفر النقطة الرابعة أو النقطة اخلامسة، أو ربام االثنني مع
إن أول من دعا إىل إنشاء مرصف "االنجراف يف استنتاجات مترسعة من قبيل 

ة العلمية عدم الترسع يف اجلزم وتقييد ومن األحوط للمصداقي. "...إسالمي هو
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. "فرت لدينا حتى اآلنيف حدود املعلومات التي تو"النتائج بعبارات مثل 
من غري املحتمل أن يكون الشيخ أبو اليقظان أول من تبادرت  أنه ومقتىض ذلك

وهذا حيث الباحثني، . إىل ذهنه فكرة إنشاء مرصف وفق قواعد الفقه اإلسالمي
ل الصاعد، أال حيرصوا استكشافهم وبحثهم املعريف يف ببليوغرافيات السيام اجليو

وكتابات الفكر االقتصادي اإلسالمي يف نطاق جغرايف ضيق وبلغة أو لغات 
معينة، وأن يتحلوا بالتجرد، وسعة االطالع، واالنفتاح عىل املعارف املختلفة 

و يف مقالة قد تبدو لعلهم جيدوا ضالتهم يف كتاب مهجور قد تراكم الغبار عليه، أ
إن املعلومات اجلديدة . ألول وهلة من خالل عنواهنا بعيدة عن موضوع بحثهم

ا للبحث املستمر ا قوي  ً ل حافز ِّ ث ُ القائم عىل توثيق  التي محلتها هذه الدراسة مت
ف حتى  ِ ش املعلومات والرجوع إىل املصادر األصلية، وعدم التوقف والرضا بام اكتُ

 .اآلن
 خامتة     

إن املتأمل يف التاريخ اإلسالمي احلديث، جيد أنه حافل بدعوات من شتى      
لبي حاجات  هاوأقاليمأقطار األمة اإلسالمية  إىل إنشاء مؤسسات وساطة مالية تُ
وال يقف األمر عند هذا احلد، بل إن هذه الدعوات قد . الناس وتعكس قيمهم

د عىل َّ جس ا واعية لتُ ً ا صاغية وقلوب . أرض الواقع يف ظل الظروف املتاحة لقيت آذانً
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مهت بشكل فعال ىف إثراء الفكر ومل تكن منطقة الغرب اإلسالمي التي سا
ا من األمر يسالماإل فبعد أن دعا أحد . وإرساء احلضارة اإلسالمية املجيدة بدعً

م إىل إنشاء مرصف ١٩٢٨مصلحيها يف اجلزائر، وهو الشيخ أبو اليقظان، يف عام 
فقه اإلسالمي، استجابت كوكبة من أثرياء مدينة اجلزائر لطلبه، وفق قواعد ال

ا باسم  ، لكن احلكومة الفرنسية "البنك اإلسالمي اجلزائري"وقدمت مرشوعً
 . أجهضت املرشوع الذي تزامن مع الذكرى املئوية الحتالل اجلزائر

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيام خيص مفهوم املرصف 
 :مي ما ييلاإلسال

مرصف أهيل يؤسس عىل القواعد اإلسالمية املقررة يف "استخدم عبارة  •
البنك اإلسالمي "، يف حني فضل رجال األعامل عبارة "الفقه اإلسالمي

 ."اجلزائري

الرتكيز عىل متويل املشاريع اإلنتاجية لتحسني الوضع املعييش ملسلمي  •
 .بثروة  البالد اجلزائر بعد أن استأثر املستوطنون األوروبيون

عدم فرض صيغة معينة للتمويل وترك املجال لذوي اخلربة  •
 .واالختصاص بام يتناسب وظروف البيئة املحلية
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وفيام خيص منهجية كتابة تاريخ املرصفية اإلسالمية، تدعو الدراسة إىل 
فهم مواصلة البحث والتنقيب جلمع معلومات جديدة حتى يتسنى للباحثني 

ي تقف وراء ظهور فكرة املرصفية اإلسالمية يف مناحي خمتلفة أعمق لألسباب الت
من العامل اإلسالمي، وجتاوز مرحلة جمرد إظهار من كان له قصب السبق يف 

) evolutionary methodology(مما يتطلب جتاوز املنهج التطوري . إخراج الفكرة
ة للتاريخ َّ هلذه املهمة البالغة ومن املحتمل إذا تفرغ باحثون . القائم عىل قراءة خطي

ف معلومات واألمهية،  َ كش السيام املتخصصني يف تاريخ الفكر االقتصادي، أن تُ
ّ التوصل إليه من  جديدة جديرة باالطالع والتأمل، لتعميق أو مراجعة ما تم
نتائج، ومجع املادة الالزمة لكتابة تاريخ املرصفية اإلسالمية بشتى مكوناته 

 . ومشاربه
، »البنك اإلسالمي اجلزائري « ي إعداد دراسة بشأن مرشوع ومن الرضور    

دت،  ِ ج ُ والسعي للحصول عىل الوثيقة الرسمية اخلاصة بطلب إنشائه إن و
َّ احلفاظ عىل هذه الوثيقة، . للوقوف عىل تفاصيلها وتوضيح مالبساهتا وإذا تم

أون فمن املحتمل أن تكون يف األرشيف الوطني ملا وراء البحار بمدينة إيكس 
  )١(.بروفانس يف جنوب فرنسا

                                                        
(1  ) Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence. 
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 صورة عن املقالة األصلية). ١( امللحق

 ٢م، ص ١٩٢٨يونيو  ٢٩/ هـ ١٣٤٧حمرم  ١١ي ميزاب، اجلمعة دنرشت يف صحيفة وا
 )يشري السهم األول إىل بداية املقالة والسهم الثاين إىل هنايتها(
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 نص املقالة كامالً ). ٢(امللحق 
 ر إىل مرصف أهيلحاجة اجلزائ

 الشيخ إبراهيم أبو اليقظان
 ٢م، ص ١٩٢٨يونيو  ٢٩/ هـ ١٣٤٧حمرم  ١١ي ميزاب، اجلمعة دصحيفة وا

 
كنا يف عرص وأصبحنا يف عرص، كنا يف زمان وأصبحنا يف زمان، كنا يف 
عرص احلياة فيه بسيطة، واملعاش فيه سهل، والرغائب فيه قليلة، وأصبحنا يف 

بت فيه طرق املعاش، وكثرت فيه الرغائب إىل عاحلياة، وتشعرص اتسع فيه نطاق 
 .أبعد مدى

كنا يف زمان مالئم لبيئتنا، نستثمر فيه حمصوالت أراضينا، ونتائج 
وأصبحنا . جمهوداتنا، قانعني بام انفق لنا من العيش، وأوروبا يف شغل عنا ببالدنا

لعلم والنظام بأناس عىل يف زمان اعتدنا فيه اجلهل والتشتت والفقر، وقد طار فيه ا
أجنحة البخار والكهرباء، فعمرت هبم قارة أوروبا، وازدمحت وضاقت هبم بام 
رحبت، فتدفقت منهم علينا مجوح كثيفة تلو مجوح بعلومهم ونظامهم وأمواهلم 

ومل نشعر إال ونحن يف مطاوي جلج هذا اخلضم . ومعداهتم وآداهبم وعادهتم
ا، فمألها وعىل أراضينا فغمرها، وعىل آدابنا فطغى املتالطم الذي تدفق عىل بالدن

تدفق علينا بعلومه، فامتلك ناصيتنا والعلم يسود عىل اجلهل، وبنظاماته . عليها
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فاستحوذ عىل مقدراتنا، والنظام يسود عىل الفوىض، وبأمواله فاستأثر 
ذلك حظ  .باملؤسسات العمومية واملشاريع الكربى، والثراء يتحكم يف الفقر

عامل احلازم، وهذا جزاء اجلاهل اخلامل، وقفنا والزمان يسري، ونمنا والوقت ال
ا عنا شاسعة، وما كدنا  ً يطري، فام كدنا نميش إال والزمان قد طوى يف سريه أبعاد

واملوقف موقفنا  ،نستيقظ إال والوقت قد قطع يف طريانه عنا مراحل واسعة
 .واملرقد مرقدنا

من الوقوف أرجلنا، فام أخذنا يف السري إال  فنحن من النوم عربتنا وحركنا
وقد شعرنا بالوهن والضعف املادي واألديب، اجلهل جفف دماغنا، والفقر نخر 
عظامنا، والتخاذل فكك بني أوصالنا، فام حيلتنا  يا رب؟ والسري يستلزم ملء 

اشتغلنا . نيالدماغ بالعلم، وقوة العضالت باملال، وارتباط األوصال باالجتاه
أرض بنا اجلهل، وانرصفنا بشتى  ،أرض بنا الفقر، وانرصفت مهتنا إىل املال ،لعلمبا

 فكيف العمل، وما هي احليلة؟! منهام، أعدمنا ثمرته وفائدته التخاذل
أن نتوزع عىل العلم وحتصيل املال، فيذهب من له استعداد لطلب العلم 

ن هذا، ولكن من مكاداد لطلب املال للامل؟ نعم يف اإلللعلم، ومن له استع
لطالب العلم بام يسد نفقته وقت الطلب؟ ومن لطالب املال بام ينري سبيل كسبه 
من العلم؟ هب أن كال منهام وجد بنسبته قدر اإلمكان، ولكن من جهة أخرى 
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نرى أن موارد العلم وإن كانت مفتحة األبواب لكل داخل يف بعض األماكن غري 
الثراء الكربى واملشاريع العظمى خاصة  حمتكرة لفريق دون فريق، فإن موارد

ولن . بأرباب رؤوس األموال الكبرية وال حول وال طول فيها لصغار الكاسبني
يمكن ألحد أن يوسع من نطاق دكانه، أو مستودعه، أو مصنعه، أو مزرعته، أو 
مرشوعه االقتصادي ليدر له من اخلريات ما يقوم باألعامل الكبرية إال إذا ارتطم 

ا، ولن يقدر أن يدير دقة يف محأ ً ّ يف ثروة تركها رماد ة الربا، والربا حريق إذا شب
مرشوعه كام يريد الوقت والعرص احلارض إال إذا ارمتى يف أحضان املصارف 
األجنبية، فمكنها من رقبته بخنقه، ومن دمه المتصاصه، فضحى لتلك الرضورة 

 . يهامدينه ورشفه، وباع سعادته يف دنياه وآخرته بشقائه ف
ا،  ً ، كان العمل صاحل والقوت كام قيل بذر األعامل، فإذا كان القوت حالالً

ا أو بني بني كذلك ً ا، كان العمل طاحل ً وحيث كان الرجوع إىل . وإذا كان حرام
احلياة األوىل من رضوب املستحيل، وحيث ال حميص لنا من جماراة ظروف الزمان 

ث ال سبيل إىل تلك املجاراة إال بتوسيع واملكان حمافظة عىل وجودنا وكياننا، وحي
وحيث ال يمكننا ذلك إال برؤوس أموال . نطاق أعاملنا ومشاريعنا يف هذه احلياة

وحيث ال . ننا ال نملك منابعها وال نجدها إال يف مصارف أجنبيةإكبرية، وحيث 
نتوصل إىل هذه إال بطرق املراباة املحرمة يف رشعنا بنص الكتاب والسنة ونحن 

ؤمن بام فيها أنه حق من عند اهللا، فإنه جيب عىل قادة األمة ومفكرهيا وعلامئها أن ن



 ٤١          عبدالرزاق بلعباس/صفحات من تاريخ املرصفية اإلسالمية 
 

 

وال يسوغ اجلرم والسكوت عنه واألمة . يتبادلوا الرأي يف وجه احلل هلذا املشكل
وال يقترص . كام نراها مرتطمة يف حريق الربا، مرمتية يف أحضان املصارف األجنبية

وإنام يصيب الكل، وينال اجلميع اجلاين الرضر عىل بعض منها دون بعض، 
ه يكون فاحتة البحث ونواة . والربئ مبارشة أو بواسطة وأنا أديل برأي هنا علّ

 .التفكري أمام الباحثني واملفكرين
بفتح مرصف إن وجه احلل هلذه املشكلة هو أن يقوم بعض متنوري األمة 

سالمي ويسري بأساليب أهيل يؤسس عىل القواعد اإلسالمية املقررة يف الفقه اإل
برؤوس أموال املثريني من املسلمني يف عاصمة اجلزائر أو البنوك العرصية 

قسنطينة، وبربط صالته مع املصارف األخرى األجنبية عىل قاعدة تعيني وكالء 
منها يعرفون كيفية التعامل اإلسالمي لتسهيل التبادل معها بام ال خيرج عن قواعد 

 .اإلسالم
ا، فهو يسري عىل من يرس اهللا تعاىل  وهذا وإن كان ً يرتاءى بادئ األمر شاق

عليه من أهل العزم واحلزم والصدق واإلخالص وقوة اإلرادة، فإنه بصدق 
 .العزيمة وقوة اإلرادة وإخالص العمل تذلل املصاعب وحتقق الرغائب
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فإذا أنجز هذا املرشوع وسار بأيد حكيمة ورؤوس مفكرة فيا برشى 
ن حظه، هنالك تتحسن حال جتارته، ويتسع نطاقها، وتزدهر العامل ويا حس

 .زراعته، وتدر خرباهتا، وتنشط صناعته وتكثر موارده
يا قوم  أن هبوا لتأسيس الرشكات، : هنالك وهنالك فقط ناد بملئ فيك
 .وإنشاء املعامل وإقامة، املشاريع الكربى

ا العلم واملال لتسقط أهيا اجلهل والفقر واألوهام، ولتعش أهي: هنالك قل
 .والنظام

 
 


