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 النبوي في االقتصاد والتجارة المنهج

 تأثريات الربا على اجلوانب االقتصادية )املستوى الدولي(

 2019مايو  28نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 حياة من أساسي جزء هي بالمال المتعلقة واألمور االقتصادية الحياة إن
 ونحن الحكمة غير فمن لذلك إهماله، أو إنكاره يمكن وال المسلم المجتمع

 أن واالقتصاد التجارة في النبوي بالمنهج المتعلقة المواضيع عن نتحدث
 سابقًا تحدثنا كما االقتصادية الجوانب على وتأثيراتها الربا عالقة نهمل

 على جدًا كبيرة بصورة تؤثر الربا أن وجدنا ولقد االجتماعية، الجوانب عن
 المحلي والمستوى الدولي المستوى: وهما البالد؛ اقتصاد من مستويين

 .المستويين هذين عن لنتحدث. الداخلي

 

 :     الدولي المستوى على الربوية القروض منح – أوالً

 التنموية احتياجاتها سد إلى – الدول كل نقل لم إن – الدول من الكثير تلجأ
 ألي أو ثرواتها، إدارة سوء بسبب حتى أو االقتصادية معضالتها حل الى أو

 األزمات هذه مثل لحل تأخذها التي القروض على االعتماد إلى كان، سبب
 تتعامل أن الطبيعي ومن الخاصة، أو الدولية المالية المؤسسات من سواء

 مليون تستدين الربوية، بالقروض كانت ما أيًا المالية المؤسسات هذه
 سداد وقت يحين وحينما. بكثير أكثر أو ماليين 5 ربما تسترجعها دينار



2 

 

 عن النظر بغض القرض، فوائد سداد عن عاجزة نفسها الدول تجد القرض
 . فتعجز نفسه، القرض

 سوء بسبب إما السداد، عن تعجز المقترضة الحكومات غالبية إن وحيث
 :معًا كليهما أو طريقين، أحد أمامها عندئذ الفساد، أو اإلدارة

 بمعدالت ولألسف ديونها، جدولة إعادة إلى يضطرها الظرف هذا .1
 عن فينجم سابقتها، من أعلى وإنما فحسب، ذلك ليس جديدة، فائدة

 تبعيتها تكريس ثم ومن الدول، هذه موازنات عجز في زيادة ذلك
 يطلق جديدة تبعات قروضها وتحميل العالمي، الرأسمالي لالقتصاد

 في هي ما الجدولة وإعادة ،(العام الدين عبء) اقتصاديًا عليها
 –الدولة  – تجد سنوات وبعد األول، القرض فوائد لسداد إال الحقيقة

 إعادة إلى المرة هذه في مرغمة حتى أو أخرى مرة مضطرة نفسها
 ربوي قرض من هكذا وتستمر أخرى، فوائد وبنسبة جديد من الجدولة

 .إفالسها تعلن وربما تختنق، حتى آخر، إلى آخر إلى جدولة وإعادة

 المالية المؤسسات تلك إلى المقترضة الحكومات تلك تلجأ عندئذ
 تلك أن يعني وهذا المالية، وأزماتها مشكالتها حل في لتساعدها
 شاءت المالية، المؤسسات لتلك تابعة حكومات غدت الحكومات

 عليها تفرض المالية المؤسسات فإن التبعية وبهذه أبت، أم ذلك
 أصبحت ولكنها سابقًا ترفضها كانت ربما التي األمور من العديد

 سوف فإنها وإال عملها يجب حقيقة – التبعية هذه وبسبب – اليوم
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 النقطة تأتي األمور هذه ومن العلني، المزاد في – كحكومة – تباع
 . الثانية

 من نقتبس أن فيمكن الموضوع، في الثانية والنقطة اآلخر الطريق أما .2
 تكون المقترضة الحكومات هذه إن الفقرة؛ هذه للمودودي( الربا) كتاب

 عليها المترتبة الربوية والفوائد قروضها أقساط سداد الى مضطرة
 وإلغاء إنفاقها، وتخفيض مواطنيها على فادحة ضرائب فرض إلى

 والطاقة والمحروقات عامة بصورة األسعار وزيادة السلع، دعم
 في اضطرابهم نار ويسعر األهالي قلق من يزيد ما خاصة، بصورة
 وفي يعادله، ال ما المال من ينفقون عما يستعيضون ال ألنهم جانب،

 السداد أقساط مؤدية تبقى أن الحكومة على يستعصي اآلخر الجانب
 تفوق ضرائب المجتمع تحميل إلى يضطرها ما الميعاد، في والربا

 .طاقتهم

 أن( البشرية التنمية في الربا آثار من) بحثهم في وآخرون العاني ويقول
 على الملقى العبء ضخامة إلى تشير والبيانات اإلحصاءات من العديد

 مراجعة الى مرارًا يضطرها الذي األمر المدينة، البلدان اقتصادات عاتق
 وصفات اتباع وبالتالي ديونها، جدولة وإعادة لمعالجة ولندن باريس نوادي

 االقتصادي التثبيت ببرامج والمتمثلة الدوليين والبنك النقد صندوق
 :اآلتي البرامج هذه اتباع من نجم ولقد. الهيكلي والتكييف

 .للفقراء الحقيقية الدخول انخفاض ازدياد .1
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 .البطالة معدالت ارتفاع .2

 .الدعم سعر وإلغاء المباشرة غير الضرائب معدالت رفع .3

 االجتماعية بالجوانب يتعلق فيما العام االنفاق نمو معدالت خفض .4
 .والصحة التعليم وخصوصًا

 .الكهربائية الطاقة ووحدات المحروقات اسعار رفع .5

 

 والقوة الحقيقية الدخول تخفيض في للربا السلبي األثر على يدلل مما
 بالتنمية االرتقاء بأهداف االرتقاء يعطل الذي األمر الفقراء، لدخول الشرائية
 .البشرية

 


