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الشباب، اإلسالم و القروض البنكوة. دراسة 
مواقف جتاه مشروعوة القرض البنكي : حالة لل

 *شباب مدينة مشرية

**
مصطفى راجعي   

I .مقدمة 

بداؼةمػذاماظعؿلمطاغتمحوارامععمجمؿوسةمعنماظشؾابماظؾطالمتؼدعوامإديماظوطاظةم
م ماظشؾاب متشغقل مظؿدسقم ممL'ANSEJاظورـقة مظؿدسقم ماظورـقة تشغقلم)اظوطاظة

اظشؾاب(مصرعموالؼةمغعاعةمبغرضماظؿعرفمسؾىماًدعاتماظيتمتؼدعفامػذهماهلقؽةم
مظؾشؾابمعنمأجلمعلاسدتفممسؾىماًروجمعنمحاظةماظؾطاظة

عامصاجأغيمومحريغيمومادؿعصىمسؾيمصفؿه.مػومأنمػؤالءماظشؾابميفماظوضتمظؽنم
ؼرصضونميفماظذيمؼرشؾونمصقهمتشؽقلمعؤدلةمعصغرةمباالسؿؿادمسؾىمدسمماظوطاظةم

مشريم مذظكمشريمأخالضيمو مأن ماظؼرضماظؾـؽيمحبفة مسؾى ماالسؿؿاد اظوضتمغػله
معشروعميفماإلدالم،مأومسؾىمحّدمتعؾريػمم"اظؼرضماظؾـؽيمحاجةمحرام."

طانماظلؤالماظذيمررحؿهمسؾىمغػليمػومإديمأيمحدمؼؽونمػذامايؽمماألخالضيم
مي؟بعدممعشروسقةماظؼرضماظؾـؽيمدؾؾامظرصضفمماظؼرضماظؾـؽ

دؾؾامالسؿؾاراتمععقارؼةمومضقؿقة؟مومعامػيمدالظةممػلمؼرصضونمصعالماظؼرضماظؾـؽي
مومععـىمػذهماٌواضفماٌوجودةمصعالميفماظواضع؟مومعامػيمغؿائففاموماغعؽاداتفا؟

                                                                                                              
مسرضمحولماظرداظةمعاجلؿريميفمسؾمماجؿؿاعماظؿـؿقة.م *

مجاععةموػران.م–ضلممسؾمماالجؿؿاعمم **
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مبفؤالءم مخاصة مظقلت ماظؾـؽي ماظؼرض مواه ماٌؿكوصة مو ماٌؿقػظة ماٌواضف ػذه
مأذارماٌؤرخونمإديماظصعوباتموماٌؼاوعةاظشؾابمظوحدػممومظقلتموظقدةماظقوم.مصؼدم

األخالضقةماظيتمأزفرػاماظلؽانماحملؾقونميفممشالمإصرؼؼقاموماظشرقماألودطمواهم
عؤدلاتماظؿقدؼثماظؽوظوغقاظيمومعنمأػؿفاماظؾـوك.مومأطدمصقؿامبعدمزفورماظؾـوكم

ماٌواضفماحملاصظةمواهماظؼرضمم4890ماظلـواتاإلدالعقةميفم ادؿؿرارموجودمػذه
ماظؾـؽيميفماظعاملماظعربيموماإلدالعيمسؾىماظرشممعنمطلماظؿقوالتماظيتمذفدػا.

II. تعلوق على الدراسات السابقة 

سؾىمعامطؿبمحولمػذاماٌوضوعمعفؿامجدامظػفممجواغؾهماظؿارخيقةممطانماإلرالع
ملمتعطـامععرصةمطاصقةممبوضوعمماظلابؼةموماالضؿصادؼة.مظؽنماظدراداتموماظؼاغوغقة
معرماظذيمأجربغامسؾىماإلجؿفادميفماٌوضوع.حبــاماأل

 التناول القانوني .1

يفماظؾداؼةمطانماالرالعمسؾىمعامطؿؾهماظؼاغوغقونمحولمعؽاغةماظؼرضماظؾـؽيميفم
نماإلدالعيماظؽالدقؽيمضرورؼامظػفمماألصولماظؼاغوغقة/اظػؼفقةمهلذهماٌواضفمواظؼاغ

شرعماإلدالعيمومبفذهماٌـادؾةمتلؿـدمإديماظماحملاصظةمواهماظؼرضماظؾـؽيموماظيت
المبدمأنمأوضحمرؾقعةمػذاماظعؿلماظذيمالمؼفدفمظؾدصاعمسنموجفةمغظرمحمددةم

مربا ماظػائدة مؼعؿربون ماًالفمبنيماحملاصظنيماظذؼن مإرار ماظؾرباظقنيماظذؼنمميف و
مظ مبقـفؿا. محؿؼميقزون محماؼًدا مأطون مأن محاوظت مخمؿؾفممىد متػفم معن أمتؽن

مؿاسقني.عواضفماظػاسؾنيماالجؿ

  التناول االقتصادي. 2

ماظؼرضمعنم مغظام مبفا ماظيتمتطور ماظؽقػقة ماالضؿصاديمسن ماظؿارؼخ ؼؽشفمظـا
ماظػائدةم مإدي ماظربوؼة ماظػائدة معن مو مايدؼث، ماظؼرضماظؾـؽي مإدي اظؼرضماظربوي

مادؿؿرار متػلري ميف مباظغة مصعوبة مود ماالضؿصادؼة ماظعؾوم مظؽن وجودممايدؼـة.
مؼعاعؾو مومؼرصضونممنماظؼرضماظؾـؽيأذكاصمعازاظوا طؼرضمربويموماظػائدةمطربا

مأخالضقا.ماظؼرضماظؾـؽي
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ماظلؾوكم ممنوذج مسن مخارجة ماالضؿصادي ماظؿـاول مؼعؿربػا متصرصات ػذه
مغظرم ميف ماظعؼالغقة مبغري متوصف مو ماضؿصادؼة مشري متصرصات مػي مو االضؿصادي،

ماحملؾلماالضؿصادي.

 التناوالت السوسوولوجوة. 3

رصاتماظيتمتؾدومشريمسؼالغقةمومشريمعػفوعةميفمغظرماظؿقؾقلمػذاماظـوعمعنماظؿص
ومضدرتفامسؾىمماالضؿصاديمػيمصرصةمممؿازةمإلثؾاتمعدىمجدارةماظعؾومماالجؿؿاسقة

مطقفمميؽنم ماظلؤال: ماىوابمسؾى مأّن ميفماجملؿؿع. مظإلغلان مأصضل مصفم تؼدؼم
مؿؿاسقة.سلريمظؾعؾومماالجمظػاسلمإجؿؿاسيمرصضمعامػوميفمعصؾقؿه؟مػوماعؿقان

 1التناول املاركسي –أ 

م/م ماظزائف ماظوسي مأن ماٌارطلقة ماظـظرؼة متؼول ماظلؤال مػذا مسؾى إجابة
.مهــــاإلؼدؼوظوجقاموحدػامضادرةمأنموعلماإلغلانمؼعؿىمسنماظؿعرفمسؾىمعصاي

وماٌؤظػونماظعربماظذؼنمادؿعؿؾوامػذهماظـظرؼةمظؿػلريماظؿصرصاتماظراصضةمظؾؼرضم
مصقف مؼروا ممل مسنماظؾـؽي ماًارئ مظؾوسي مو ماإلؼدؼوظوجي ماظؿضؾقل مغؿقفة مإال ا

ماظواضع.
مععرصةمسنماٌوضوعمألنمعامحيؿاجماظؿقؾقلمػوم ماظؿقؾقلمالمؼؼدممظـا ظؽنمػذا
باظضؾطمػذاماظوسيماظزائف.موماظصعوبةماظيتمتعرتضمػذاماظـوعمعنماظؿقؾقلمػومأّنم

اًارئمػومحؽممماظػاسلماالجؿؿاسيمؼعؿربمأنموسقهمصققحمومايؽممسؾقهمباظوسي
مخارجي.معالحظ

 التناول الثقافوي -ب

م مسؾى متؿػفمو مأن مهاول ماظيتمال ماٌارطلقة ماظؿقاظقل ماظيتممسؽس اٌربرات
مطاظؼرض ميفمصايفم متؾدو اظؾـؽيمموعلماظػاسؾنيماالجؿؿاسقنيمؼرصضونمسروضا

ةمـقـاصـؼـبمثـاظـطـعـاًل،مصإّنماظؿـاولماظـؼاصويمؼػفممػذهماظؿصرصاتمطؿعؾريمسنمع
توذكمومػوؼاتقةمومتعؾريمسنمخماوفمعنمػوؼةمإدالعقةمعفددةمباظزوالمومثؼاصةم

ماظؼرضم ماواه ماظؿقػظ مدؾوطاتماظؿكوفمو ماٌـظور مؼعؿربميفمػذا سؾىماالمنقاء.
ماظؾـؽيمتأطقداتمػوؼاتقةمأطـرمعـفامتأطقداتمععقارؼة.

                                                                                                              
1 Rodonson, M, Islam etCapitalisme.- Paris, Seul, 1966. 
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ميفمجمؿؿع مػوؼة مأزعة موجود ماظـؼاصوؼة ماظؿقاظقل متػرتضمػذه ماظواضع، اتـاميف
مظؽنم ماٌعاصر. ماإلدالم مداخل ماالغلفام مو ماظالمتاؼز متػرتض مطؿا اإلدالعقة،
ماظـؼايفماإلدالعيمواهماظؼرضم اٌالحظةمتؽشفمسنمتؾاؼنماٌواضفمداخلماظػضاء

م.اظؾـؽي،مصإديمجاغبماٌواضفماحملاصظةمندمعواضفمظقرباظقةمعؿلاحمة
مباهلو متوصف ماظيت ماٌطاظب مو ماٌكاوف ماألصل ميف متعرب معطاظبمو مسن ؼاتقة

طدونمسؾىمضرورةماحرتامماظؼاغونماإلدالعيميفمايقاةماظعاعةمصاسؾنيماجؿؿاسقنيمؼؤ
متؿؿقورمحولمصالحقةماإلجراءاتم ماٌواضفمسؾىمضـاساتمظدىمػؤالء مػذه متؼوم و
اظيتماختذػاماظؼاغونماإلدالعيماظؽالدقؽيمظؿـظقممايقاةماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقةم

مايدؼـة.

  2لوظوفيالتناول ا -ج

مسنم مضوىمخارجة متػرتضموجود ماٌارطلقة مو ماظـؼاصوؼة مطاغتماظؿقؾقل مإذا و
مسنمعصايه،م مؼؿصرفمبطرؼؼةمالمؼؿعرفمبفا ماظػاسلماالجؿؿاسيموعؾه دقطرة
دواءممسقتمػذهماظؼوىموسقامزائػامومخماوفمػوؼاتقةمصإّنماظؿقؾقلماظوزقػيمسؾىم

مٌرب مظؾػاسؾنيمو مأطـر مذظكمؼؾديمتػفؿا مؼػرتضمأغفمماظعؽسمعن مو راتمتصرصفم
فممحؿىمظومطانمؼؾدومشريمذظكمباظـلؾةمٌالحظمخارجي.ميخيؿارونمعامػوميفمصا

مػ مطشف مضد مٌامو معصر ميف ماالجؿؿاسقني ماظػاسؾني مأّن مسؾى ماظوزقػي ماظؿقؾقل ذا
ؼؿقػظونمواهماظؾـوكماالتػاضقةمومخيؿارونماظؿعاعلمععماظؾـوكماإلدالعقة،مصإغفمم
ؼؿصرصونمبطرؼؼةمسؼالغقةمحقثمخيؿارونمبذظكماظؿعاعلمععمعنمؼلفلمأطـرمومعنم

مؼدصعمأطـر.
م مايؼقؼة معن مطؾري مجزء مسن ماظؿـاول مػذا مؼعرب مأغهمو مػو ماظوحقد مضعػه ظؽن

خيؿزلمطلماٌربراتماظيتمؼلؿـدمإظقفاماظػاسؾونم)بـوكمإدالعقة،مزبائن،...(مإاّلم
مجمردمودائلمظؿقؼققمعصاحل.

ماظؼاغونم ميف ماظػائدة ماظؼرضمذي معؽان مضـاساتماظػاسؾنيمحول مأّن ماظواضح عن
ماظؾـوكماإلدالعقة.ماإلدالعيمتؾعبمدورَامطؾرياميفمدؾوكمزبائن

                                                                                                              
2 Galloux, M, Finance Islamique privée : le cas de l'Egypte.- Paris, PUF, 1997. 
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 3اول التفاعليالتن -د
ماٌ ماظوزقػقة،مطانمالمبدمعنمأعاممحدودمػذه ماظـؼاصوؼةمو ـظوراتماٌارطلقةمو

متؾينمعـظورمجدؼدمٌعرصةمػذاماٌوضوعمععرصةمجقدةمومطاصقة.
مشريم ماالجؿؿاسقة ماٌـظوراتماظيتمتعؿربماإلغلانميفمتصرصاته مباظؿاظيمواوز و

،مومشريمضادرمسؾىماظؿعرفمسؾىمآراءهضادرمسؾىماظلقطرةمسؾىمأصعاظه،مومأحؽاعهموم
معامؼصؾحمظه.
سنماظـظرةمإديماإلغلانمبصػؿهمصاساًلمغػعقًامصؼطمطؿامتؤطدمذظكمماالبؿعادومأؼضام
ماظوزقػة.

ضادرامماجؿؿاسقاصاسالممباسؿؾارهماإلغلانطانمعنماظالزمميفماٌؼابلماظؿلؾقممبأنم
مؼعرفمعصايه مو ممتـالته مو مأصعاظه مو متصرصاته مسؾى مؼلقطر مأن محدودممسؾى يف

م.اظلقاقماظذيمؼوجدمصقه
ماظذؼنم ماظشؾابماظؾطال مػؤالء مصفم ماظؿػاسؾيمحماوظة ماٌـظور مػذا ؼػرضمسؾقـا
مسؾىماظرشممعنمحاجؿفمماٌادةمظؾؼروضماظؾـؽقة،مؼرصضونماظؼرضمرصًضامأخالضًقا.

إغهمعنماألطقدمأّنمهلممعربراتمضوؼةمومعؼـعةميفمغظرػمموعؾفممخيؿارونمػذام
فماظذيمؼؾدومشريمعػفوممألولموػؾة.مومػذهماٌربراتمعفؿامتؽونماظـوعمعنماظؿصر
م متأخذ ماظشؾابمماعصداضقؿفصإغفا مػؤالء مصقه مؼوجد ماظذي ماظلقاق معن مضوتفا و
مأغػلفم.

III . املنهجوة 

مواهم مأخالضقًا ماٌؿقػظة ماٌواضف مبفذه مأصضل مععرصة مإدي ماظوصول مأجل عن
مـففقةماٌالئؿةمظذظك.اظؼرضماظؾـؽيمطانمالمبدمعنماخؿقارماظودائلماٌ

مطانمؼـؾغيمإجراءمحبثمذيمرابعمطقػيمؼفدفمإديماظوصولمسؾىمغؿائجم4 .
غوسقة.مطانمبـاءماظـؿوذجماٌـاظيمبؾغةم"صقرب"مومإسادةمبـاءمععـىماظؿصرصاتمطانم

مػومدؾقؾـاماظوحقد.
معنمدؾقلمأصضلمدوىمايوارماٌعؿقموم1 مملمؼؽنمأعاعـا .مألجلمهؼققمػذا

ماظـري مو مػؤالءمماٌؿـوع موعل ماظيت ماظؼوؼة ماألدؾاب مٌعرصة ماظـؼة، مسؾى اظؼائم
ماظشؾابمؼؿصرصونمبفذهماظطرؼؼة

                                                                                                              
3 Boudon, R, Le sens des valeurs.- Paris, puf, 1997. 
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ىم.مومظؿقؾقلمغؿائجماٌؼابالت،مادؿكدعـامتؼـقةمهؾقلماٌضؿونمعرطزؼنمسؾ3
؛ماالواهماحملاصظماظؾقرباظيمطػؽاتمعـادؾةمظؿقؾقلمصؽةماالواهمبػؽؿقفاماىزئقؿني

ماٌوضوع.
مجد1 مادؿعؿؾـا مو مأليم. ماظؽؿقة ماألػؿقة مٌعرصة مطودقؾة مبلقطة متؽرارؼة اول

مسـصرمومأليمعؿغريمأوماواه.

IV .النتائج 

ؼؿؼادمماظشؾابماٌؾقوثمععماظودطماالجؿؿاسيماحملؾيماٌؽونمعنمسائؾؿفمم.م4
مومؼطابقمبنيماظػوائدم ومعنمأئؿةماٌلاجدماظؿػلريماحملاصظمظؾؿقرؼمماظؼرآغيمظؾربا

ومػذامعامجيعلميفمغظرمػؤالءمنيماظػوائدماظؾـؽقةمايدؼـة،ماظربوؼةميفماظؼرآنمومب
ماظلؾابمادؿكدامماظؼرضماظؾـؽيمشريمضاغوغيميفماإلدالم.

ػذاماظؿػلريماحملاصظمظؾؿقرؼمماظؼرآغيمظؾرباماظذيمؼؿؾـاهمػؤالءماظشؾابمجيدم.م1
ماظؼاغ مظؿػلريمأدؾابمهرؼمموأصوظه مساعًة مغظرؼًة ماظذيمؼؼدم ماٌاظؽي ماظػؼه ميف غقة

ػومرياؼةماٌؼرتضمظؼرآنمظؾربا.مومحلبماٌاظؽقة،مصإنمدؾبمهرؼمماظؼرآنمظؾرباما
عنمخماررمسدممتلدؼدماظؼرض.مومػذاماظطابعماحملؿلمباٌكاررم)أوماحملؿلمباظغررم
حلبمظغةماٌاظؽقة(مػوماظذيمؼضػيمسؾىماظؼرضمذيماظػائدةمصػةماظالضاغوغقةميفم

ماإلدالم.
م3 ماظـظ. مغػس ماظشؾاب مػؤالء ماظؼرضمؼؿؾـى مأّن مؼعؿربون محقث ماٌاظؽقة رؼة

اظؾـؽيمؼؿضؿنمخماررمذّيةميفمحاظةمسدمماظؿلدؼد،مومػذامعامجيعؾهمضرضًامربوؼًام
مشريمعشروعميفماإلدالم.

مأّن1 مؼعؿرب ماظػؼفقة مأداسمغػسماظـظرؼة مسؾى مو ماظؼرضمجيبمأنمم. سالضة
ظلؾؾقةمخاللمتؿضؿنمذراطةمتضاعـقةمؼؿقؿلمصقفامررصاماظعؼدماظـؿائجماإلجيابقةموما

مألنم مشريمسادل مسؼد مػو ماظؼرضماظؾـؽي مسؼد مأّن مؼعؿربون مو ماظعؼد. متـػقذ سؿؾقة
ماظـؿائجم ماٌؼرتض مؼؿقؿل مبقـؿا مظوحده، ماظؾـك معـفا مؼلؿػقد ماإلجيابقة اظـؿائج

ماظلؾؾقةمظوحده.
م1 اظؿصورماظؿعاوغيموماظؿضاعينمأصوظهميفمسؼدماٌضاربةمأومسؼدم.مومجيدمػذا

ومػومسؼدمضائممسؾىمتوزؼعمتضاعينمظؾؿلؤوظقاتمبنيمرريفممة،اظؼراضمبؾغةماٌاظؽق
اظعؼد،مومػوممبـابةماظعؼدماظـؿوذجيميفمذرسقؿهمحلبماظػؼهماٌاظؽي.مومميـلمسؼدم

م"اظؿلؾاب"ماٌعؿولمبهمطعؼدمسريفمحمؾيمغوسامعنمسؼدماظؼراض.
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راضمــــ.محيؽممػؤالءماظشؾابمسؾىمسؼدماظؼرضماظؾـؽيماغطالضامعنمسؼدماظؼ6
معـ ميفمو ماظؼاغوغي مو ماظعادل ماظعؼد ممنوذج مؼعؿربوغه مو م"اظؿلؾاب" مسؼد مايي اظه

ماإلدالم.
مػؤالءم7 ماضؿـاع متعزؼز ميف مدؾؾقا محؼقؼيمظعبمدورا مبـؽي مشقابمإصالح مإن .

م.اظشؾابمبلالعةمومصقةمعواضػفمماحملاصظةمواهماظؾـوكماظورـقة
ماظشؾابمؼرشبميفماإل8 ميفمأوادط مصاسد متقار موجود مدفؾتماظدرادة سؿؿادم.

ومػومشريمعشروعميفماإلدالم،مبلمؼعؿربوغهمودقؾةمضرورؼةمممممسؾىماظؼرضماظؾـؽيم
مظؾكروجمعنماظؾطاظةموموـبماآلصاتماإلجؿؿاسقة.

.ميفمشقابمإصالحماظؼاغونماإلدالعيماظؽالدقؽيمومعراجعةمظـظرؼةماٌكاررم9
غهمعنماظصعبمإاظيتماسؿؿدمسؾقفاماظػؼهماإلدالعيميفمتػلريهمظؿقرؼمماظؼرآنمظؾربامص

اظدصاعمسنمعواضفمظقرباظقةمومععؿدظةماواهماظؼرضماظؾـؽي.مصاظشؾابماظراشؾونميفم
م مشري مو ماظؾـؽقة ماظؼروض مسؾى ماظػائدةمايصول مو ماظربا مبني مباٌطابؼة اٌؼؿـعني

م مصؼفي مدسم مإدي معادة محاجة ميف مؼؾؼوا مذرسقًامم–اظؾـؽقة مععـى مؼعطي ضاغوغي
ائؾؿفممومععماظودطماالجؿؿاسيمسؿوعا.مومػذامالخؿقاراتفممومجيـؾفمماظصراعمععمس

اٌعـىماظشرسيموماظؼاغوغيمظالخؿقارمالمميؽنمأنمؼـؿفهمدوىماٌكؿصونموماًرباءم
ماظذؼنمػمميفمػذهماياظةماظػؼفاءماٌلؾؿون.


