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 الغرب يف ليةاملا األسـواق هـزات

 )أكتوبر( األول تشرين شهر من األخري األسبوع يف
 املالية األسواق يف األسهم أسعار يف حاد هبوط حصل 1997
 مث ألورواب، مث الياابن، إىل وانتقل كونغ، هونغ يف بدأ الكربى،
 يف الشمس طلوع تتايل مع آلخر بلد من اهلبوط وتتاىل ألمريكا،

 ما يكون أن من حمموم ذعر اداحل اهلبوط وصاحب. منها كل
 هبط عندما 1987 األول تشرين يف حصل ملا ا  ر تكرا جيري
 ملا أو، واحد يوم يف %22 نيويورك يف األسهم أسعار مؤشر
 أدى عندما 1929 عام جرى ما أي بكثري ذلك من أسوأ كان
 ال فيها عظيم اقتصادي كساد إىل أمريكا يف األسهم قيم اهنيار
 من أكثر استمر األعظم" بـ"الكساد التاريخ كتب يف يلقب يزال

 بقرار إال يرتفع ومل والضياع، واجلوع الفقر من سنوات عشر
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 وإنعاش الثانية العاملية احلرب يف أمريكا إدخال روزفلت فرانكلني
 .ضخم حريب إبنتاج اقتصادها

 ما وأمريكا، أورواب يف األخرية األزمة هذه سبق قد وكان
 يف تدهور من آسيا شرق جنويب يف الصيف طوال جيري كان

 شركاهتا، أسهم أسعار وهبوط دوهلا، عمالت صرف أسعار
 بتايالند ابتداء   اهلالك، على وشركاهتا مصارفها من عدد وإشراف

 إىل كالعدوى األزمة امتداد مث وإندونيسيا، وماليزاي بنيالفل مث
 آخر يف وصلت حىت آسيا، مشال يف واتيوان اجلنوبية كوراي

 هونغ آسيا، يف الكربى املالية الغرب قاعدة إىل األول رينتش
 خطرية، العدوى أن إىل الغرب أسواق استيقظت وعندها كونغ،
 .ونيويورك أورواب أسواق يف حصل ما وحصل

 الرأمسايل، النظام يف خصائص هي األزمتني هاتني وأسباب
 يف األسهم فأسواق. واحد معيار وال نوع من ليستا أهنما إال
 وحديثو قلة فيها فاملتداولون وهشة، هزيلة آسيا شرقي نويبج

 يف كما فاسدون، حكام هم منها واملنتفعون بِشراِكها، عهد  
 هلذه روَّجوا الذين هم احلكام وهؤالء وإندونيسيا، اتيالند

 ومكنوهم الغربيني، للمستثمرين فيها التداول وأابحوا األسواق،
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 وكثريا   هؤالء، دفعت قد مريكاأ وكانت. منها السريع اإلثراء من
 أسواق فتح إىل دفعا   أخرى، بالد يف احلكام من مثلهم من

 األموال أصحاب متكني وإىل الغريب، النمط على عندهم لألسهم
 البالد، إىل أمواهلم إدخال ومن فيها التداول من الغربيني

 "استثمار" تشجيع حبجة شاءوا، ومىت بسهولة منها وإخراجها
 مقتضيات من ذلك وأبن اقتصادهم، يف األجنبية والاألم رؤوس

 .اجلديد العاملي االقتصاد
 وصف وإن البالد، اقتصاد يف استثمارا   ليس هذا أن إال

 كالذي هو احلقيقي االستثمار ألن املباشر"، غري بـ"االستثمار
 املصانع متلكوا حني الثانية، العاملية احلرب إثر األمريكيون به قام

 إدارهتا، هم وابشروا وغريها، أورواب يف كثرية،ال والشركات
 أما. وفعليا   مباشرا   استثمارا   فكان األم، لشركاهتم وأتبعوها

 شركات أسهم من عدد بشراء فيكون املباشر، غري االستثمار
 بعض وتكون الدولة، أو احملليون أصحاهبا يديرها قائمة حملية

 املستثمر رتيفيش احمللية، األسهم سوق يف متداولة أسهمها
 وال إدارهتا، أو الشركة متلك لغرض ال السوق، تلك من األسهم
 توزيعها من أسهمه نصيب ابنتظار أرابحها يف املشاركة لغرض
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 أسعار يف حاد ارتفاع من وسريع كبري ربح لغرض بل السنوي،
 ابلتأثري هؤالء، لغرض األسواق وأخصب. اشرتاها اليت األسهم

 فأسواق النامية، ابلدول يسمى ما يف اليت هي األسعار، يف
 هلم، سهل أسعارها يف احلركة وافتعال صغرية، فيها األسهم

 ودهاء األموال وتعوزهم قلة، البلد أهل من فيها واملتداولون
 .الغربيني املستثمرين لدى اليت واجلرأة األسواق

 صندوق يكّون ما غالبا   الذي الغريب، املستثمر أييت وعندما
 أموال من الدوالرات باليني أو ماليني مئات يهلد استثمار
 البنوك، من يقرتضها أموال ومن فيه، املشاركني الغربيني األثرايء

 انتظار األسعار ارتفاع ينتظر ال فإنه حملية، أسهما   ويشرتي
 اليت األسهم لرتويج متعمدة أساليب إىل يعمد بل املتفرج،

 يف ضخمة أموال يفبتوظ قام أبنه األنباء يسرب كأن يشرتيها،
 اشرتى اليت الشركة أن إىل تشري دراساته أن أو معينة، أسهم

 ختطر ال مما أساليب من ذلك وغري ابهر، مستقبل هلا أسهمها
 ندونيسي،إلا أو التايلندي أو املاليزي ابل على أمرها حقيقة

 أو فجأة السعر، ويرتفع األسهم، تلك لشراء البلد أهل فيرتاكض
 وتصل االستثمار، صندوق انتظار يطول ال ما با  وغال. تدرجيا  
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 يف البلد، أهل إىل أسهمه فيبيع له، حيسب كان ما إىل األسعار
 عن حبثا   ويذهب السريع، ورحبه رأمساله وأيخذ احمللية، السوق
 قبل ذلك كل غريه، يف أو نفسه البلد يف أخرى، شركات أسهم

 من عدد يتصرف قد. هبم وحيل جيرى ما على البلد أهل يعي أن
 ألن السوق، يف واحدة كتلة وكأهنم الغربية االستثمار صناديق
 يف عام اهنيار حيصل فقد وهلذا متشابه، ونشاطهم غرضهم
 وتنهار واحدة، دفعة منها الصناديق هذه خروج عند السوق

 األموال أقرضت اليت احمللية املصارف وتتهدد البلد، عملة
 .السوق يف للمضاربة

 أمريكا له تروج الذي املباشر، غري ستثماراال هو ذلك
 االحتاد سقوط منذ النامية"، "الدول على فرضا   وتفرضه

 على وابهليمنة الدولية، ابلسيطرة أمريكا وانفراد السوفيايت
 شأن   أعظم أصبح الذي االستثمار هذا وواقع. العاملي االقتصاد

 تلك لألموا استباحة أنه منه، وأخطر املباشر االستثمار من
 املالية للهزات الرئيسي السبب وأنه، والقتصادها النامية الدول

 أمريكا يف سواء ألهلها، مذل وإلفقار فيها املتتالية واالقتصادية
 الشرق يف أم واألرجنتني، والربازيل كاملكسيك الالتينية،
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 يزال وال جرى ما سبب وهو. واألردن ومصر كرتكيا األوسط،
 كإندونيسيا آسيا شرق جنوب يف األسهم أسواق يف جيري

 .وماليزاي
 جذراي   ختتلف فهي وأمريكا أورواب يف األسهم أسواق أما

 مضى قد عريقة، أسواق فهي النامية، الدول يف اليت تلك عن
 إىل يصل فيها املتداولني وعدد أكثر، أو ننقر  وجودها على

 لندن ومها أكربها، يف املاليني وإىل بعضها يف األلوف مئات
 ثروات والسندات األسهم يف املستثمرة والثروات نيويورك،و 

 من البالد تلك يف الفعلية املوجودات قيمة تفوق هناإ قيل، طائلة
 األسهم سوق حركة وأن وبضائع، ومصانع ومتاجر أراض

 املبيعات قيمة يفوق منها ويشرتى يباع ما قيمة أي والسندات
 تلك يف املتداولني كثرة أن يعين وهذا. فعلية وخدمات سلع من

 متنع بينهم، املنافسة وشدة أيديهم، بني األموال وتوفر األسواق،
 منه جزء أي أو السوق على ابلسيطرة االنفراد من منهم أاي  

 أصحاب من اآلخرين املتداولني حساب على سريع ربح لتحقيق
 .الضخمة األموال
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 مجعوا قد األسواق هذه يف كثريين مشاركني فإن هذا ومع
 اخلطط وابتدعوا هبا، للتداول وتفرغوا منها، هائلة واتثر 

 وللتأثري األسهم وشراء بيع لتوقيت امللزمة، والعقود واألساليب
 جيري اليت الشركات أبعمال له مباشرة عالقة ال مما أسعارها، يف

 وال تبيعها، اليت واخلدمات السلع أبسواق وال أبسهمها، التداول
 والعقود وأساليبها تلك داولالت خطط وأصبحت. أبرابحها
 أن إال. اجلامعات أكثر يف تدرس األسهم أسواق يف املبتكرة

 أسواق ومثلها املسامهة، الشركات أبسهم التداول أسواق مجيع
 كلها هي الشركات، وديون الدولة خزينة دين بسندات التداول

 مبين هبا التداول على اإلقبال ألن العنكبوت، بيوت من أوهن
 الناس طمع وعلى مستمر، تصاعد يف أسعارها أبن ثقة""ال على

 خاصة هذا، طمعهم أن وعلى التصاعد، ذلك من اهلني ابلربح
 وهلذا مشرقة، الشمس أن طاملا حد، عند يقف ال الغرب، يف

 هو هذا وكل. املزيد يف طمعا   املالية األوراق شراء على يقبلون
 وهي األسواق، تلك يف واملال السمسرة بيوت له تروج ما عني
 الرسوم وأتخذ الناس عامة عن نيابة والشراء ابلبيع تقوم اليت

 .لسمسرهتا الفاحشة
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 متوقع، غري أو متوقع ألمر الثقة، تلك هتتز إن ما أنه إال
 آن ويف األسهم، مالكي من كثري ويهرع السوق، يتزلزل حىت

 تصاعد من رحبوه قد كانوا أهنم ظنوا ما وحتقيق بيعها إىل واحد،
 األسعار، فتتدهور ميكن، ما أبسرع البيع يريد وكلهم األسعار،

 ابجتاه األسعار، تدهور فيستمر ابلبيع، الراغبني عدد من يزيد مما
 عام حيصل كاد وكما ،1929 عام حصل كما احلضيض،

 العام هذا بقية يف حيصل أن خيشى يزال ال وكما ،1987
1997. 
 ونظامه الغرب يبيص ما على يتحسر ال الواعي املسلم إن
 كإندونيسيا املسلمني، يصيب ما على بل هزَّات، من الرأمسايل
 أبسواقه وافتتان ونظامه، للغرب تقليد من ا،مهوغري  وماليزاي

 إال االقتصادي للتقدم سبيل ال أبن لدعواه وتصديق العنكبوتية،
 فيها مبا املطلقة، االقتصادية احلرية أي املفتوح" السوق بـ"نظام

 وغري املباشر الغريب، االستثمار أمام مصراعيه على لبابا فتح
 إنشاء بقبول أي العاملي" "االقتصاد يف وابلدخول املباشر،

 ماليني فيها تسخر املسلمني بالد يف الغربية للشركات "مصانع"
 أنه كما. ألسواقهم االستهالكية السلع إلنتاج الرخيصة األيدي
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 املتعلقة تلك فيها مبا، ليةالرأمسا الغرب أفكار رىت أن سفؤ لي
 محالت من بدفع املسلمني، بني استجابة تلقى، األسهم أبسواق
 الشيوعية، سقوط منذ هبا تقوم أمريكا تزل مل مركزة إعالمية
 مدعية الرأمسايل، الفكر إال بديل من هلم ليس أبنه الناس إليهام

 .الذهيب عهده يف اآلن أنه
 يف الكربى األسهم أسواق يف قادمة كربى هزة تكشف قد

 الرأمسايل النظام عورات وتظهر عنكبوته بيوت هشاشة الغرب
. خادع بريق ولكنه الذهب، بريق ليس بريقه وأن االقتصادي،

 إىل ابإلنسان ينحط مصلحي فكر االقتصادي الرأمسايل فالفكر
 اليت اجملتمعات وواقع حوافزه، أدىن إىل يرتكز ألنه احلضيض،

 تكرتث ال واستهالكها، وإنتاجها عيشها يف تلهث أهنا تعتمده
 هي فيها األموال أصحاب من قليلة فئة وأن املادية، القيم بغري
 وتعيش بشقاء، تعمل اليت الساحقة األكثرية على تسيطر اليت

 حاجاته يسد مبا حيظى ال مدقع، فقر يف منها وكثري بقلق،
 أسواق يف كربى مالية هزة انتظار جيوز ال أنه إال. األساسية

 افتتان من عليه هم ما على منها املسلمون يعي حىت الغرب،
. العنكبوت بيوت ابلفعل وأهنا األسهم وأسواق الرأمسالية أبفكار
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 أن وبيان فسادها، وبيان اآلن، حقيقتها بيان من بد ال بل
 .جييزها وال حيرمها احلنيف اإلسالم
 مووتن لتعيش وال لتوجد الغرب يف األسهم أسواق تكن مل

 )نظام -1: وهي الرأمسايل االقتصاد يف أساسية أنظمة لثالثة إال
 )نظام -3 و املصريف(، الراب )نظام -2 و املسامهة(، الشركات

 لتفصم الثالثة األنظمة هذه آتزرت وقد. اإللزامي( الورقي النقد
: األسواق من نوعني إىل أو اقتصادين إىل الرأمسايل االقتصاد

 السلع وتسويق إنتاج يكون وفيه لفعليا االقتصاد هو األول
 يسميه ما وهو املايل، االقتصاد هو والثاين الفعلية، واخلدمات

 أوراق وشراء وبيع ابتكار يكون وفيه الطفيلي، ابالقتصاد البعض
 متثل حجج، أو صكوك أو ملزمة عقود وهي متنوعة، مالية

 يف سواء وشراء ، بيعا   واحد، طرف من للتداول قابلة حقوقا  
 أو عقارات، يف أو الدولة، دين يف أو دينها يف أو شركة، ملكية

 تتداول، مالية أوراق تثبتها "حقوق" من ذلك غري كثري يف
 غري معني بسعر آخر حق بيع أو لشراء مؤقت خيار كمثال

 الفعلي االقتصاد إىل ميت ال مما ذلك وكل احلايل، السوق سعر
 مبلغا   الطفيلي املايل داالقتصا هذا تطور وبلغ. مباشرة بصلة
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 جتري اليت تلك قيمة أضعاف فيه املعامالت قيمة أصبحت بعيدا  
 .الفعلي االقتصاد يف

 لتمكني األصل يف نشأ فإنه املسامهة، الشركات نظام أما
 الدائنني من الكثرية ثرواهتم محاية من واألعمال املال أرابب

 بعضها، فشل ما إذا أعماهلم، يف احلقوق أصحاب من وغريهم
 تلك يف العامة أموال على السيطرة من كذلك ولتمكينهم

 حمدودة أهنا املسامهة للشركة املميزة الصفة أن وذلك. األعمال
 فليس عليها، اخلسائر وترتبت عملها فشل فلو املسؤولية،
 بلغت مهما بشيء، مسامهيها يطالبوا أن فيها احلقوق ألصحاب

 عرف ويف. أموال من الشركة يف تبقى ما إال هلم وليس ثرواهتم،
 وليس الدولة وتعلنها توجدها املسامهة الشركة أن الغرب

 وتعني، إنشائها صك تصدر اليت هي فالدولة مؤسسيها،
 نظامها وتنشر إبصداره، هلا املرخص األسهم وعدد أغراضها

 مستقلة معنوية شخصية املسامهة للشركة يكون وهلذا. األساسي
 وحدها يقاضيها أن احلق لصاحب لجتع مسامهيها، عن كلية

 الشركة فمسؤولية وعليه ،يءبش مسامهيها يقاضي أن من ومتنعه
 .أموال من مسامهيها لدى مبا وليس فيها تبقى مبا حمدودة
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 تعني مسامهة، شركة إنشاء صك الدولة تصدر عندما
 بطلب منها تقدموا من أي املؤسسني، من ا  تمؤق إدارة جملس
 بـ"بيع" الشركة وتبدأ للشركة، رئيسا   اجمللس ويعني الشركة، إنشاء
 للتداول، قابلة ورقية بشهادات ممثلة حصص أي فيها، أسهم
 مما نصيبه وهي وحمدودة معينة حقوق األسهم هذه مثل حلامل

 ما إذا أمواهلا من ونصيبه أرابحها، من توزعه أن الشركة تقرر
 سنة كل يف مرة التصويت وحق أعماهلا، تصفية الشركة قررت

 تعود كلها احلقوق هذه أن إال. جديد إدارة جملس النتخاب
 عند فمثال  . املسامهني أشخاص على وليس األسهم على

 وليس األسهم بعدد األصوات تكون اإلدارة، جمللس التصويت
 عدد نصف ميلك واحدا   شخصا   أن فلو األشخاص، بعدد

 املسامهني عدد وأن ذلك، فوق واحدا   وسهما   املتداولة األسهم
 بلغ األسهم من اآلخر النصف ملكية يتوزعون الذين اآلخرين

 ينفرد الذي هو األول الشخص ذلك فإن شخص، ألف مئة
 املائة ألصوات اإلطالق على قيمة وال اإلدارة، جملس ابنتخاب

 .اآلخرين ألف
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 أسهم عدد نصف ملكية املال ألرابب يلزم ال ما وكثريا  
 عشرة أو مخسة نسبة تكفي رمبا بل عليها، ليسيطروا ما شركة

 من قلة لتعاون وإما املسامهني، صغار أكثرية لبعثرة إما ابملائة،
 إدارة جملس النتخاب البعض بعضهم مع املسامهني كبار

 بكافة والتصرف مسامهيها مجيع أبموال التحكم وابلتايل للشركة،
 قع،الوا هذا وأمام. الناس عامة لدى ملموس واقع وهذا. أعماهلا

 يف اليت أبمواهلم التصرف على قدرة من املسامهني ملعظم يبقى ال
 مما األسهم، أسواق يف شراء   أو بيعا   أبسهمها التداول غري الشركة
 الشركة، ألوراق محلة جمرد بل شركة، يف شركاء ال منهم، جيعل
 أو الشركة إلذن حاجة غري من األسهم، سوق يف وتشرتى تباع
 .املسامهني إذن

 بيع من املسامهني كبار متكن األسهم سوق فإن ضا  وأي
 إبالغ أو استئذان غري من عليها، يسيطرون شركة يف أسهمهم

 الشركة أعمال عن مسؤولية أي من التنصل من وابلتايل أحد،
 يف رغبتهم عند وكذلك. ويديروهنا عليها يسيطرون كانوا اليت

 حباجة ليسوا فهم غريها، أو نفسها الشركة أسهم من املزيد شراء
 أخرى أسهم شراء أو أسهم بيع إىل يدفعهم والذي. أحد إلذن
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 عليها يسيطرون شركة أسهم سعر ارتفع فإذا اآلين، الربح هو
 يعودون فقد سعرها اخنفض إذا مث، بعضها ابعوا أو ابعوها
 للشركاء أو للشركة والء أي عندهم فليس وإذن. لشرائها
 رغبة إن بل. فيها للعاملني أو الشركة ألعمال أو فيها اآلخرين

 إدارهتا جملس طريق عن ما شركة على السيطرة يف املال أرابب
 .أسهمها أسعار لرفع يؤدي مبا أعماهلا يف التأثري يف رغبة هي إمنا

 املالية واألوراق األسهم أسواق انفصام إىل أدى هذا كل
 يتداول اليت الشركات واقع عن أي الفعلي االقتصاد عن األخرى

 يف املتداولون يتتبعها نسبة من ذلك على يدل ومما. أبسهمها
 وهي ما، شركة أسهم سعر تدين أو لعلو كمعيار األسهم سوق
 أرابح من الواحد السهم حصة إىل احلايل سهمها سعر نسبة

 هو األرابح من السهم نصيب كان إذا مثال ،. السنوية الشركة
 النسبة تكون ،ا  ر الدو  40 السوق يف السهم سعر وكان دوالرين،

 مثن من ابملائة مخسة هو الشركة ربح إن آخر، بتعبري أي، ،20
 اليت الشركات جلميع النسبة تلك يوميا   الصحف وتنشر. السهم
 كثريا   تتباعد أهنا ترى النسب، هذه ومبراجعة. أبسهمها يتداول
 لبعض ابلنسبة 100 إىل تصل فقد بعض، عن بعُضها
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 يدل وهذا آخر، لبعض ابلنسبة سةمخ إىل وتتدىن، الشركات
 االقتصاد وبني املالية األوراق سوق بني العالقة انفصام على

 )كازينو( األسهم سوق صريورة وإىل الشركات، وواقع الفعلي
 أسواق على تسيطر املضارابت أن يعىن وهذا للقمار كبريا  

 طبيعة من أصبحت املتكررة احلادة التقلبات وأن األسهم
 .السوق

 الراب نظام أما. املسامهة الشركات لنظام ابلنسبة هذا
 متكنت به إذ الرأمسايل، االقتصاد يف البالء رأس فهو املصريف،

 التصرف ومن اإليداع، ابسم الناس أموال جيب من البنوك
 ما تقنني ومن املودعني، أموال ال البنوك أموال كأهنا،  أبمواهلم

 املال أرابب إىل ايفهبتسل الناس أموال من لديها جتمع
 املودعني وبني األسهم، أسواق يف املتداولون فيهم مبن واألعمال،

 عملية أن إال. تسليف كل عن املضمون الراب وأخذ، أنفسهم
 من ومعظمهم البنوك، فأصحاب حيادية، ليست هذه التقنني
 البنوك تسليف يف األولوية هلا تكون وشركاهتم املال، أرابب

 ال أنه حبجة واألعمال، املال أرابب هميلي مث خمفضة، وأبسعار
 مث األعمال رجال صغار أييت مث ديوهنم، سداد من خطر
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 يف التمييز هذا على أدل وليس. الناس عامة من املستهلكون
 حاليا   أمريكا يف ترتاوح فهي الراب، أسعار تفاوت من التسليف

 20و الشركات وأكرب املال أرابب سلف على ابملائة 5,8 بني
 الراب نظام أن األمر وخالصة. سيارة لشراء قروض على ائةابمل

 .قليلة أيد   بني ُدوَلة الناس أموال جعل إىل بطبيعته يؤدي هذا
 االقتصاد يف دورها من أخطر األسهم سوق يف البنوك ودور

 شراء من ميكنهم مبا ابألسهم، املتداولني تقرض هناإ إذ الفعلي،
 مائة سعره سهما   أن لكذ مثال. أموال من عندهم ما أضعاف

 املشرتي أموال من دوالرات خبمسة شراؤه ميكن السوق يف دوالر
 اليت السمسرة بيوت من أو البنوك من مقرتضة دوالرا   95و

 الشخص هذا إبمكان أن يعىن وهذا. البنوك من بدورها تقرتضها
 يبلغ األسهم من عددا   يشرتي أن األسهم سوق يف املتداول
 ال البنوك أن إال. أبمواله يشرتيه أن ميكنه مما ضعفا   عشرين
 أن يعين وهذا الكبار، املال ألرابب إال األضعاف بتلك تسلف
 البنوك، بسبب السوق يف قوهتم تتضاعف الذين هم هؤالء

 اخنفاضا ، أو صعودا   وحتريكها فيها، التأثري على قدرهتم وكذلك
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 املودعني من الناس عامة حساب على ثرواهتم وتنامي
 .واملتداولني
 وبنسب بقروض، مموال   أسهم من يشرتى ما معظم كان وملا

 ما كثريا   األسهم أسعار يف حادا   اخنفاضا   فإن مبالغها، من عالية
 تسليف على بنك وافق لو مثال ،. االخنفاض من مزيد إىل يؤدي
 أسهم، من شراءه يريد ما قيمة من ابملائة 90 املتداولني أحد

 900 البنك من قرضه لكان دوالر، مبليون أسهما   هذا واشرتى
 ابملائة، 20 اخنفضت أسهمه أسعار أن لنفرض مث دوالر، ألف

 هو به املأذون القرض ألصبح دوالر، ألف 800 قميتها وصارت
 دوالر، ألف 720 أي دوالر ألف 800 الـ من ابملائة 90

 قرضه، من دوالر ألف 180 فورا   البنك إىل يرد أن عليه وألصبح
 توفرت فإن. األسهم قيمة من ابملائة 90 القرض نسبة لتظل

 من شيء لبيع يضطر ال فقد للبنك، عليه ما ليدفع لديه األموال
 من يبيع ألن مضطرا   فيصبح لديه، متوفرة تكن مل إن أما أسهمه،
 تلك عرض من هذا فيزيد للبنك، عليه ما لسداد فورا   أسهمه
 وضع وإذا. األسعار يف ضاالخنفا من مزيد إىل ويؤدي األسهم
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 متتال احندار إىل ذلك أدى الوضع، هذا يف املتداولني من عدد
 .السوق يف ةخضّ  إىل ورمبا األسعار يف

 متنقال   األسهم سوق يف املصريف الراب نظام دور يكون وعليه
 ارتفاع حال ففي. تقليصهما وبني واألسعار التداول تضخيم بني

 كقروض هائلة أمواال   وكالبن تعرض معينة، أسهم أسعار
 كثرية، أضعافا   أموال من أيديهم بني ما تضاعف هبا، للمتداولني

 مبالغ ابجتاه األسعار ارتفاع ويزيد املزيد، شراء على هؤالء فيقبل
 فقد. وضحاها عشية بني الوضع يتغري قد ما وسرعان. فيه

 فشل أو كشائعة سبب، ألي معينة، أسهم أسعار تنخفض
 قيمة الخنفاض قروضها تقليص إىل البنوك فتعمد مشروع،
 أو بعضها بيع إىل املتداولون فيلجأ لقروضها، املرهونة األسهم
 يؤدي فيه، مبالغ ابجتاه األسعار اخنفاض يف يسارع مما كلها،
 اخنفاض الستمرار لقروضها البنوك تقليص من مزيد إىل بدوره
 .األسهم أسعار

 أين إىل مث ألموالا هذه بكل املصارف أتيت أين من أما
 املودعني أموال أهنا فجوابه قروضها، تقلص حني هبا تذهب
 الناس عامة أن على تعتمد املصريف الراب نظام يف فالبنوك. ابتداء  
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 من يسحب ما معظم أن وعلى البنوك، يف أمواهلا مبعظم حتتفظ
 أو نفسه البنك يف آخر حساب إىل ينتهي ما بنك يف حساب

 تقرضه وما .البنوك جهاز يف األموال ظممع وتظل غريه، يف
 حساب، يف مال هو بل منها، خيرج عينيا   ماال   ليس البنوك
 ابلقرض أحدمها للمقرتض حسابني بفتح إنشاء   البنك ينشئه
 القرض، من نتج الذي ابملبلغ وديعة حساب واآلخر عليه، الذي

 املودعني معظم أن ولو. يشاء ما املقرتض منه ليسحب
 نقدا ، ودائعهم لسحب واحد آن يف بنك على أقبلوا نيواملقرتض

 قد قروض يقابلها الودائع تلك معظم ألن حتصيلها، استطاعوا ملا
. فورا   حتصيلها ميكن وال أخرى، بنوك يف أو خسارات تكون
 .ويصفى احلالة هذه يف البنك يقفل ما وغالبا  

 ودائع وأبن ابلبنوك "الثقة" على مبين املصريف الراب نظام إن
 مىت كلها ودائعهم سحب إبمكاهنم أن أي ساملة، فيها الناس

 أمره انكشف البنوك، لواقع مغاير خداع هذا أن مع شاؤوا،
 عن املودعون عجز حني غريه ويف الغرب يف عديدة مرات

 أو البنوك وأقفلت طائلة، أمواال   وخسروا ودائعهم على احلصول
 اإللزامي الورقي النقد نظام الغرب ابتدع وهلذا. إفالسها أشهر
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 البلد يف املصارف جلميع واحد مركزي مبصرف إدارته وجعل
 مبين وأنه املصريف، الراب نظام عورات ليسرت ذلك كل الواحد،

 "ثقة" على وليحافظ االنفراط، من بنيانه وليمنع اخلداع، على
 .الرأمسايل ابلنظام الناس

 أن ركزيامل للمصرف جيعل اإللزامي الورقي النقد ونظام
 قيمة ال مطبوعة أوراق بشكل بلده يف للتداول عملة يصدر
 العملة تلك قبول بلده يف الناس ويلزم اإلطالق، على هلا عينية

 سداد يف الورق ذلك قبول أحدهم رفض ولو. احلقوق أتدية يف
 هذا ومعىن. حقه يضيع أو قبوهلا، والقضاء القانون أللزمه دينه،

 لتحقيق يرى ما األموال من نشئي أن املركزي للمصرف أن
 من الدولة خزينة يف يتبقى ال عندما ذلك، ومثال. الدولة سياسة
 املركزي املصرف إىل تلجأ غريها، أو ضرائب من أموال

 وديعة حساب هلا وجيعل دينا   عليها يسجل أي منه، فـ"تقرتض"
 فلو وكذلك. جديدا   ماال   هذا ويكون إلنفاقها، منه تسحب

 األموال من ملزيد حاجة البلد يف أن املركزي رفاملص ارأتى
 أو الدولة خزينة دين سندات من كميات بشراء يقوم لإلقراض،
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 أو معه ابئعيها حلساابت قيمتها ويقيد الشركات، دين سندات
 .جديدا   ماال   أيضا   هذا ويكون التجارية، املصارف مع

 1987 األول تشرين شهر يف حصل ما ذلك ومثال
 يف ابملائة 22 بنسبة نيويورك يف األسهم أسعار تهبط عندما

 أموال إبنشاء فورا   كيير األم املركزي البنك فقام واحد، يوم
 اشرتى إذ اهلزة، آاثر الستدراك البنوك مبتناول جعلها ضخمة

 فأصبح الدين، سندات من مليارات عموما   السوق ومن منها
 املضاربني ضيقة وتسهيل إلقراضها البنوك، متناول يف مثنها

 الراب نظام عورات سرت يف حلني ولو وجنح األسهم، بسوق
 نيويورك بنوك أكرب أبن تنتابه اإلشاعات كانت حيث املصريف،

 .اإلغالق وشك على كان بنك سييت وهو
 حبساابت قيده أو الورقي النقد بطباعة املال إنشاء أن على

 الناس مةعا يتحملها ابهظة كلفة له البنوك يف الناس أو الدولة
 يعين للمال املركزي املصرف إنشاء أن ذلك. سببها يعوا أن دون

 قيمة يف اخنفاضا   ابلتايل ويعين النقد، من املتداولة الكمية تكثري
 من ابستمرار يشكو أنه النظام هذا عيوب من فإن وهلذا النقد،
 االرتفاع هذا وواقع وخدمات، سلع من احلاجيات أسعار ارتفاع
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 أموال لقيمة خفض أنه تضخما ، البعض ويسميه األسعار، يف
 أن إال. معاشاهتم ولقيمة رواتبهم، لقيمة وخفض النقدية، الناس
 اخلداع أي الثقة" "لعبة على مبين كله أنه فيه األساسي العيب

 قانون أن إال ذاتية، قيمة هلا وليس قيمة، هلا الورقية العملة أبن
 أمام احلقوق وتؤدي لدينا تربئ وجعلها فرضا ، فرضها قد البلد

 الوضع يهتز حيث الضعيفة الدول يف ترى وهلذا. القضاء
 عمالهتا أن ترى الدولة، هيبة معها وهتتز بسهولة، فيها السياسي

 ختفيض إىل حكامها يلجأ ما أكثر وما جدا   ضعيفة الورقية
 بلعبة جديد من ابلبدء آملني األخرى، العمالت مقابل قيمتها

 .للعملة بقيمة الناس داعخ وبنجاح الثقة
 تبع بلد كل ويف الغرب يف األسهم أسواق حقيقة هذه

 تنفع سلعة تنتج ال حيث املال، أرابب مرتع وهي وقلده، الغرب
 والربح الكبري الربح إال فيها للمتداولني حافز ال وحيث الناس،
 إىل منها القمار )كازينو( إىل أقرب وهي .اهلني والربح السريع

 أهون وما أضعفه ما عنكبوت، بيت وهي ر،آخ شيء أي
 ولوال. املادية القيم على الرأمسايل التكالب رمز وهي اهتزازه،
 الراب ونظام املسامهة الشركات نظام من الرأمسايل االقتصاد أنظمة
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 األسواق هذه وجدت ملا، اإللزامي الورقي النقد ونظام املصريف
 .تعيش أن هلا كان وال الطفيلية

 تبعه بلد كل ويف الغرب يف األسهم أسواق قعوا هو هذا
 :يلي كما فهو فيه الشرعي احلكم أما. وقلده

 املسامهة للشركة جعل الذي املسامهة الشركات نظام إن
 املال أرابب كبار حيمي حىت املسؤولية حمدودة أهنا مميزة صفة

 أعماهلم يف احلقوق أصحاب من وغريهم الدائنني من واألعمال
 فليس عليها، اخلسائر وترتبت عملها يف الشركة فشلت ما إذا

 بلغت مهما بشيء مسامهيها يطالبوا أن فيها احلقوق ألصحاب
 يف تبقى ما إال احلقوق ألصحاب وليس املسامهني، ثروات
 .أموال من الشركة

 فقد. املناقضة كل الشرع ألحكام مناقض النظام هذا إن
 غري اهباألصح كاملة احلقوق أداء الشرعي احلكم أوجب

 من البخاري روى فقد. منها شيء اقتطاع جيوز وال منقوصة،
 َمن  »: قال وسّلم وآله عليه هللا صّلى النيب أن هريرة أيب طريق
 يُر يدُ  َأَخذَ  َوَمن   َعن هُ  اّللَُّ  َأدَّى َأَداَءَها يُر يدُ  النَّاس   َأم َوالَ  َأَخذَ 

َلَفهُ  إ ت ََلفـََها  قال: قال هريرة أيب طريق نم أمحد وروى «اّللَُّ  َأتـ 
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ُُقوقُ  لَتُـَؤدَّنَّ »:  هللا رسول ل َها إ َل  اْل  مَ  َأه   َحّتَّ  ال ق َياَمة   يـَو 
َل َحاء   ل لشَّاة   يـَُقادَ   الرسول فأّكد «تـَن َطُحَها ال َقر ََنء   الشَّاة   م نَ  اْل 
 يف يؤده مل من وأن الدنيا يف كامال   احلق أداء وجوب على 

 وقد. احلق أيكل ملن وعيد وهذا. القيامة يوم سيؤديه نهفإ الدنيا
 البخاري روى فقد. ظلما   الدين سداد وأتخريه الغينّ  َمْطلَ  جعل

 فإذا «ظُل م   ال َغن  ّ  َمط لُ »:  هللا رسول الق: قال هريرة أيب عن
 سداد وعدم احلق أكل يكون فكيف ظلما ، األداء أتخري كان

 أن  الرسول أخرب وقد. عقوبة شدّ وأ ظلما   أكثر إنه ؟الدين
 أن البخاري روى فقد. للحقوق قضاء   أحسنهم الناس خيار
رَُكم   فَإ نَّ ... »: قال  هللا رسول َسُنُكم   َخيـ   .«َقَضاء َأح 

 احلقوق أصحاب إعطاء على االقتصار حيرم لذلك
 أن وجيب خسارهتا، بعد املسامهة الشركة يف تبقى ما والدائنني

 أموال من منقوصة غري كاملة وديوهنم حقوقهم يعمج واعطَ يُ 
 .املسامهني
 الشركة جعل املسامهة الشركات نظام لكون ابلنسبة هذا
 .املسؤولية حمدودة املسامهة
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 خمالفة فإهنا هي حيث من املسامهة لشركات ابلنسبة أما
 حسب املسامهة الشركة ألن ذلك. اإلسالم يف الشركات حلكم

 أبن أكثر أو شخصان يلتزم مبقتضاه عقد هي» هلا تعريفهم
 مال من حصة بتقدمي مايل، مشروع يف منهم كل يساهم

 ومن. «خسارة أو ربح من املشروع هذا من ينشأ قد ما القتسام
 ليست أهنا يتبني املسامهة شركة أتسيس واقع ومن هذا، تعريفهم

 اإلسالمي، الشرع أحكام حسب أكثر أو شخصني بني عقدا  
 أن بد ال أنه أي طرفني، بني وقبول إجياب هو ا  شرع العقد ألن

 يبدأ أبن اإلجياب يتوىل أحدمها: العقد يف طرفان هناك يكون
 أبن القبول يتوىل واآلخر شاركتك،: يقول كأن العقد بعرض
 من أو طرفني وجود من العقد خال فإن. رضيت أو قبلت يقول

 .شرعا   عقدا   يسمى وال ينعقد، مل والقبول اإلجياب
 بشراء فقط تكون مسامهة شركة يف املسامهة أي املشاركةو 

 هذه من واشرتى سبق ممن أو نفسها الشركة من إما أسهمها
 مع ال اتفاق وال مفاوضة أية املساهم مشاركة يف وليس. األسهم
 املسامهة الشركة ينشئ والذي. آخر مساهم أي مع وال الشركة
 املستقلة املعنوية تهاشخصي هلا وجيعل موجودة جيعلها أي ابتداء ،
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 أما. أتسيسها مرسوم تصدر اليت الدولة هو مسامهيها، عن
 معني طلب تقدمي على إال اتفاق من بينهم فليس "املؤسسون"

 الشركة، أتسيس مرسوم صدر فإذا الشركة، إلنشاء الدولة إىل
 أسهمها من عندها فتبيع املتصرفة، هي الشركة أصبحت

 .ولغريهم للمؤسسني
 وال عقدا ، أجراي طرفان فيه يوجد مل أنه هذا يف وواضح

 سهما   يشرتي مساهم كل إن بل وقبول، إجياب فيه يوجد
 بني اتفاقا   ليست املسامهة فشركة. شريكا   هذا بشرائه يصبح
 شركة يف شريكا   يصبح أن منفرد شخص إرادة هي وإمنا اثنني،
 يف لقانونا علماءُ  وأّولَ . فيها لسهم شرائه مبجرد شريكا   فيكون
 عندهم فهو فرداي ، كان وإن بعقد التزام أبنه التصرف هذا الغرب
 يلتزم حيث املنفردة ابإلرادة التصرف ضروب من ضرب

 بغضّ  للجمهور، أو آخر لشخص جانبه من أمرا   الشخص
. موافقته عدم أو اجلمهور أو اآلخر الشخص موافقة عن النظر
 العقد ألن شرعا ، ال  ابط املسامهة الشركة عقد يكون هذا وعلى

 بقبول العاقدين أحد من الصادر اإلجياب ارتباط هو الشرع يف
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 املسامهة شركة وعقد. عليه املعقود يف أثره يظهر وجه على اآلخر
 .ذلك فيه حيصل مل

 اإلسالم يف الشركة واقع خيالف املسامهة لشركة الواقع هذاو 
 فيه يتفقان رأكث أو اثنني بني عقد هي» اإلسالم يف الشركة ألن
 أو اثنني بني عقد فهي «الربح بقصد مايل بعمل القيام على
 من بد ال بل واحد، جانب من تكون أن فيها تصح فال أكثر

 أن جيب فيها والعقد. أكثر أو جانبني من املوافقة حتصل أن
 فيه يصح فال الربح، بقصد مايل بعمل القيام على منصّبا   يكون

 يكون أن يكفي وال فقط، املال دفع على منصّبا   يكون أن
 أساس هو املايل ابلعمل فالقيام فحسب، االشرتاك جمرد اهلدف

 وإما املتعاقدين مجيع من إما يكون به والقيام. الشركة عقد يف
 املايل ابلعمل القيام وكون. الباقني وأموال بعضهم أو أحدهم من
 يكون أن بد ال أنه حيتم حتميا   أمرا   أحدمها من أو العاقدْين من
. عليه العقد جيري األقل على واحد بدن   شريكُ  الشركة يف

 بدن   شريكِ  وجود اإلسالمية الشركات أنواع مجيع يف فيشرتط
 البدن وجد فإذا الشركة انعقاد يف أساسي عنصر فهو فيها،

 .شركة تنعقد مل الشركة يف البدن يوجد مل وإذا الشركة، انعقدت
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 اليت الشروط فيها تتوفر مل ةاملسامه شركة أن يظهر هذا ومن
 الشركة يف وجدوا الذين ألن شركة، تنعقد حىت منها بد ال

 أن مع. بدن شريك يوجد ومل فقط، املال شركاء هم املسامهة
 شركات ويف. الشركة به تنعقد كي أساسي شرط البدن شريك

 غري، ليس املال شركاء بوجود االشرتاك عندهم يتم املسامهة
 البدن، شريك يوجد أن دون أعماهلا وتباشر الشركة وتشتغل

 الشركة، يف التصرف شرعا   ميلك ال فقط املال شريك أن على
 والعمل الشركة يف التصرف بل مطلقا ، كشريك فيها العمل وال

 الشركة يف الشراكة أما. غري ليس البدن بشريك حمصور فيها
 ميلك فمن األشخاص، شراكة وليس املال شراكة فهي املسامهة
 ميلك أقل أسهما   ميلك ومن أكثر، أصواات   ميلك أكثر أسهما  
 .أقل أصواات  

 هلا معنوية شخصية هلا أن عرفهم يف املسامهة شركة إن مث
 شخص إنسان من إال تصح ال شرعا   والتصرفات. التصرف حق

 فهو الوجه هذا على يصدر مل تصرف وكل التصرف، أهلية له
 بل جيوز، ال معنوية شخصية إىل التصرف فإسناد. شرعا   ابطل
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 بين من التصرف أهلية حيوز َمن إىل يسند أن من بد ال
 .شرعا   ابطلة املسامهة شركات كانت لذلك. اإلنسان

 هذه أسهم إىل ابلنسبة وأما املسامهة، لشركات ابلنسبة هذا
 أو شرائها وقت الشركة يف حصة متثل مالية أوراق فإهنا الشركات
 ال جزء فالسهم إنشائها، عند الشركة مال سرأ متثل وال تقديرها،

 وقيمة ماهلا، رأس من جزءا   هو وليس الشركة، كيان من يتجزأ
 أرابح حبسب تتغري وإمنا اثبتة، تظل وال واحدة، ليست األسهم
 بل األوقات، كل يف واحدة ليست فهي خسارهتا، أو الشركة،

 .ابستمرار تتغري
 بيعا   الدين اتوبسند األسهم، هبذه التعامل حكم أما

 شركات أسهم هي األسهم هذه أن ذلك حرام، فإنه وشراء  
 من خملوطة مبالغ تتضمن سندات وهي شرعا ، ابطلة مسامهة

 ابطلة، ومعاملة ابطل عقد يف حرام ربح ومن حالل مال رأس
 وقد الباطلة، الشركة موجودات من حصة بقيمة منها سند وكل

 فكانت عنها الشرع هنى لةابط مبعاملة املوجودات هذه التبست
 وكذلك. هبا التعامل وال شراؤها، وال بيعها جيوز ال حراما ، ماال  

 وكأسهم ابلراب، املال فيها يستثمر اليت الدين سندات مع احلال
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 احلرام، املال من مبالغ تتضمن فإهنا ذلك، شاكل ما أو البنوك
 تضمنهت الذي املال ألن حراما ، يكون وشراءها بيعها فإن لذلك

 .حرام مال
 وأما. وأسهمها وأنظمتها املسامهة لشركات ابلنسبة هذا

 ويف الرأمسايل االقتصاد يف البالء رأس هو الذي الراب إىل ابلنسبة
 قليلة نسبته كانت مهما ابات   حترميا   حرمه قد اإلسالم فإن غريه،

 ملكيته، يف ألحد حق وال قطعا ، حرام مال الراب ومال. كثرية أو
 آكليه هللا وصف الراب ولفظاعة. معروفني كانوا إن ألهله ويرد

: قائل من جلّ  قال حيث املس من الشيطان يتخبطهم ابلذين
﴿                       

                                   
                                         

                                 
                 ﴾ .الراب حرمة ولشدة 

﴿: قال حيث آكليه على احلرب هللا أعلن          
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             ﴾. 

 تعّرف النقود فإن اإللزامي الورقي النقد لنظام ابلنسبة أما
 وأجرة للسلع مثنا   جعله على الناس اصطلح الذي الشيء أبهنا

 وبه معدن، غري كان أم معدن   أكان سواء واخلدمات، للجهود
 .واخلدمات اجلهود ومجيع السلع عمجي تقاس

 الزمان قدمي من السائد النظام هو املعدين النظام كان وقد
 ابلدننري التعامل  الرسول أقرّ  اإلسالم، جاء وملا اإلسالم قبل

 النقدي املقياس وحدمها وجعلهما املعدين، ابلنظام أي والدراهم،
 .واخلدمات اجلهود وأجرة السلع أمثان به تقاس الذي

 ونقدا   عملة   والفضة الذهب اختاذ على العامل استمر وقد
 رجع مث. هبما التعامل أوقف حني األوىل العاملية احلرب قبيل إىل
 رجوعا   والفضة الذهب استعمال إىل األوىل العاملية احلرب بعد

 يف رمسيا   أُلغي مث التعامل، هذا يتقلص أخذ مث جزئيا ،
 الدوالر بتغطية القاضي دزوو  بريتون نظام إبلغاء 15/7/1971

 نقودا   الورقية النقود صارت وبذلك. اثبت بسعر وبربطه ابلذهب
 عن نئبة هي وال فضة، أو ذهب من غطاء أي هلا ليس إلزامية
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 قيمتها تستمد وإمنا ذاهتا، يف قيمة أي هلا وليس فضة، أو ذهب
 الدول واختذهتا. للتداول عملة فرضها الذي القانون من

 بنقد يتالعبون وأخذوا االستعمار، وسائل من وسيلة يةاالستعمار 
 وأوجدوا النقدية، االضطراابت فأوجدوا ملصاحلهم، َوفقا   العامل

 أوجد ما اإللزامية، النقود إصدار من وزادوا االقتصادية، املشاكل
 الشرائية القوة تدهور إىل وأدى النقد، يف الكبري التضخم هذا

 األسواق يف اهلزات إحداث عوامل من ذلك وكان. للنقود
 .املالية

 ويف الغرب يف املالية األسواق يف اهلزات هذه حدوث إن
 فساد ويظهر االقتصادي، الرأمسايل النظام فساد يظهر العامل بقية
 نظام وفساد املصريف، الراب نظام وفساد املسامهة، الشركات نظام
 فساد نم للعامل خالص ال أنه يظهر كما.اإللزامي الورقي النقد

 املالية األسواق يف اهلزات هذه ومن، االقتصادي الرأمسايل النظام
 .موجودة األنظمة هذه دامت ما

 الرأمسايل النظام هذا فساد من العامل خيّلص والذي
 الراب ونظام املسامهة، الشركات نظام فساد ومن االقتصادي

 النظام هذا إلغاء هو اإللزامي الورقي النقد ونظام املصريف،
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 أو املسامهة، الشركات نظام وإلغاء الفاسد، االقتصادي الرأمسايل
 وغري املصريف الراب نظام وإلغاء إسالمية، شركات إىل حتويلها
 والعودة اإللزامي، الورقي النقد نظام وإلغاء كليا ، إلغاء   املصريف

 .والفضة الذهب نظام إىل
 ضالقرو  وتنتهي النقود، يف الفظيع التضخم ينتهي وبذلك

 اهلزات هذه إحداث يف تؤثر اليت واملضارابت املصرفية، الربوية
. ربوية بنوك وجود إىل احلاجة تنتهي كما املالية، األسواق يف

 األزمات وتنتهي العامل، يف االقتصادية األوضاع تستقر وبذلك
 تنتهي وابلتايل مالية، أسواق وجود مربر وينتهي النقدية،
 .االقتصادية األزمات

 ومن وصحبه آله وعلى حممد سيدن على وسلم هللا وصلى
 .الدين يوم إىل إبحسان   تبعهم
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