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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ال تالمعامل  [
 
ي  قانونالربوية ف  ] الليب 

 عادل سالم علي المكسك  اعداد الباحث: 

 جامعة صباح الدين زعيم إسطنبول  –معهد الدراسات العليا  –قسم االقتصاد اإلسلمي 

 

 البحث: ملخص 

ي كان م ع الليت 
  يمكن القول إن المرسر

ً
ي مسألة منعه  تذبذبا
ز نصوص اللمعامالت الربوية، فعند استقراء  لفز ي تحد من الربا وتمنعه  قواني 

 الت 

ي منعها للربا،    -رغم إشادتنا بها  -
ي  إال أنها نصوص مشتتة، وغي  حاسمة فز

ز األفراد فيما  حيث نجد انه فز قانون تحريم ربا النسيئة بي 

ي حال   , قد أجاز م(1972-74)  بينهم
ي قانون منع المعامالت الربوية   ما اذا    التعامل بالربا فز

، وفز
ً
 معنويا

ً
كان أحد أطراف المعاملة شخصا

المعلن  –(  1- 2013) الحسم  ز   -   والذي ظاهره  الطبيعيي  ز األشخاص  بي  بالربا سواء  التعامالت  ز    لجميع  بي  الشأن  )األفراد( وكذلك 

 
ً
ة  وإن كانت    قد منع الفائدة الربوية,  لفائدة الربوية, إال أن عند تحديده لطبيعة وماهية ا  الشخوص المعنوية، وفيما بينهم جميعا مستي 

ة اذا ما قابلتها خدمة حقيقية يكون قد أداها الدائ , ز منع الربا  توهذا التناقض والتش  ن, وأجاز تلك الفوائد المستي  ي نصوص قواني 
ت فز

 والبحث فيها. والحد منه استوجب بيان تلك المعضلة 

يعات الت  – الكلمات المفتاحية: الربا   الفوائد  –ليبيا  – المعامالت الربوية  –رسر

 

Abstract 

The Libyan legislator was vacillating in his prohibition of usurious transactions, and when 

extrapolating the texts of the laws that limit and prevent usury, but they are dispersed and inconclusive 

in their prevention of usury, as we find that in Law 74-1972 regarding the prohibition of usury 

between individuals, it permitted dealing with usury if it was One of the parties to the transaction is a 

legal person, and in the Law on Prohibition of Interest-Based Transactions 1-2013 for all transactions 

with interest, whether between natural persons and all legal persons, except that when determining the 

nature of the usurious interest, he prohibited the usurious interest, even if it was hidden, and permitted 

that interest if it was met by a real service, and this The contradiction and dispersion in the texts of the 

laws to prevent and limit usury necessitated the clarification and research of this dilemma.. 

 

 مقدمة ال

يعات الدول  بمنذ نشأتها    -أن الكثي  من الدول اإلسالميةشأنها ش  -ابتليت الدولة الليبية   ي أغلبها من ترسر
يعات وضعية مستنسخة فز ترسر

ي  مالغربية، وخاصة القانون ال
، دئز يعاتها عىل الربا  موالتجارية ال   المعامالت المدنيةتستند    حيث   الفرنسي ي أغلب ترسر

نصوص عليها فز

عا.  المنهي عنه  رسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مرت بها ليبيا منذ االستقالل اتجاراحل  مشهدت القد  و 
 لنبذ  هالتاريخية الت 

ً
 عاما

ً
ي   التعامالتا

يعاتها،  الربوية فز وإن كانت بشكل   ترسر

ي بعض  
ي فز
ي تنطوي عىل   التعامالتباعتبار أن    مراحلها، جزئ 

ي    الت 
يعة االسالمية كون أن اإلسالم دين    لمبادئالربا منافز   الدولة،الرسر

  والمركزي   التجاري  المرصفالعقاري دون    والمرصفالزراغي    المرصفرسوم ملكي بإلغاء فوائد قروض  م  وكانت أوىل الخطوات بإصدار 

ي عام    م،1966عام  
ي 74م صدر القانون رقم  1972وفز

ز    المدنية  التعامالت  بشأن تحريم ربا النسيئة فز ز األشخاص الطبيعيي  والتجارية بي 

ي  
 فز
ً
ي تحريم الفوائد  اقترص   هحيث اننصوصه ،  )األفراد( والذي كان معيبا

ز    المعامالتالربوية عىل    المرصفية فز ز األشخاص الطبيعيي  بي 

ز )األفراد( والجهات العامة  التعامالتولم يحرم تلك    بينهم، فيما    )األفراد( ز األشخاص الطبيعيي  ة    االعتبارية،  الربوية بي  ي مرحلة أخي 
وفز

المؤتمر   القانون  أصدر  العام  ي 
)الوطتز منع2013لسنة  (  1رقم  بشأن  ،   المعامالت  م  بموجب ح  الربوية"  تم  منع  ه  يث  القانون  ذا 

ي   التعامالت
ز الجهات    الربوية بشكل مطلق ونهائ  ز فيما بينهم أو فيما بينهم وبي  ,  االعتباريةسواء أكانت معامالت األشخاص الطبيعيي 

ي استوجبت 
اها الكثي  من التناقض والشوائب الت 

ز قد اعي   دراستها بالتحليل ونقدها لبيان أوجه الخلل فيها.  إال أن هذه القواني 

 : البحث مشكلة

يعاتها؟ خالل من الربوية المعامالت منع  عىل الليبية  الدولة عملت  كيف:  وهو  أساسي  سؤال من البحث مشكلة تثور   عن  ويتفرع ترسر

ي   الربوية المعامالت  منع دوافع  هي  التالية: ما  الفرعية األسئلة السؤال  هذا 
 خالل  من  الربوية المعامالت ليبيا   منعت وكيف  ليبيا؟ فز

ي  تجربتها 
يعات موقف  وما  التقليدية؟ المصارف  أسلمة فز ز  واالختالف التشابه أوجه هي  وما  بالربا؟ التعامل من الليبية الترسر   بي 

يعات ي  الليبية الترسر
 الربا؟ منع  فز

 : الدراسة  أهمية

يعة  حكمة من  البحث أهمية تنبع • ي  اإلسالمية الرسر
ي   بالربا  التعامل تحريم  فز

ر   المالية، المعامالت فز   عىل  يحدثه  الذي والرصز

ي   واالقتصادية المالية السياسيات
 . العامة والمصلحة  والمساواة العدالة وقيم  لألفراد  المالية  المصالح وعىل الدولة، فز

ي  البحث  أهمية تكمن   كما   •
  فز

ّ
ي  بالربا  التعامل إللغاء تسغ زالت وما  سعت ليبيا  أن

يعة نصوص لتطبيق منها  محاولة  فز  اإلسالمية الرسر

ي   المالية المعامالت عىل
 . اإلسالمية والمصارف البنوك فز

ي   البحث  هذا  أهمية تكمن   كما   •
ي    ع  ألصحاب مفيدة  بنتائج الخروج فز ي  الترسر

ي  والثغرات القصور  أوجه  عن الكشف فز
  تحتوي  ها   الت 

يعات  . بالربا  التعامل من  خالية دولة  إىل  وصوال  إصالحها، ومحاولة المقارنة موضع  النافذة الترسر

 :  الدراسة  محددات

ي  بالبحث الدراسة هذه تهتم :  الموضوعية الحدود  •
ي   الربوية المعامالت فز

ي    ع فز ي  الترسر ي  بالقانون  عليها  النص حيث  من الليت 
  المدئز

  بتحريمها   النص  ثم  ومن التجاري والقانون
ً
ز  جزئيا   مطلق  بشكل منعها  ثم  األفراد  بي 

ً
 . الحقا

ي   الربوية  المعامالت  منع  بشأن  الدراسة  هذه  تهتم:  الزمانية  الحدود   •
يعات  فز ي   الليبية  الترسر

ة  فز  العام   حت    م1972  العام  منذ   الفي 

 . م2020

 السابقة: الدراسات 

ي أجراها الباحث، لم يعير عىل دراسة  
،  متخصصة  من خالل االطالع والدراسة الت  ي ي    ع الليت 

ي الترسر
تطرقت لموضوع المعامالت الربوية فز

 هناك عددا من  
َّ
ز مواضيع مهمة ترفد موضوع  البحوث و إال أن ي تبي 

، وهذه الدراسات منها الفقهية والقانونية  البحثالدراسات الت 

ي (  2015تناول )ابوغرارة, ث  ولعل أهمها بضعة بحوث حي  واالقتصادية،
ي شأن تحريم المعامالت  1" القانون رقم    بعنوان: بحث فز

فز

ان   ز ي المي 
ي   –الربوية فز الليت  القانون وتداعيات الواقع  ي تناولها قانون  لألفكار تطرق البحث    حيث  ". أفكار 

منع المعامالت الربوية   الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي وأثرها عىل فاعلية  ي    القانون،وجوانبه الفنية وتداعيات الواقع الليت 
ي والنظام المرصفز

ز النظام التقليدي المرصفز كذلك الخالف ما بي 

، ي صاحبته قبل نضوج    القانون،ومدى الحاجة لهذا    اإلسالمي
 عن حالة االستعجال الت 

ً
طبيقها عىل وتداعيات اإلرساع بت  الفكرة،معربا

ي بضوابط.  المرصفية،المنظومة 
ي أسلمة العمل المرصفز

 للتجربة السودانية المشابهة فز
ً
 مبينا

ي بحث أخر 2016كما تطرق)ابوغرارة,
ي تجارب الدول العربية عىل النظام "  بعنوان: م( فز

ي أساس حكم الفائدة المرصفية فز
انعكاس تبتز

ز من خالل تجارب ". حيث بي  ي ي الليت 
ها عىل مصدرية   المرصفز ي تنص دساتي 

بعض الدول العربية ألساس تحريم الفائدة المرصفية الت 

ي    ع   للترسر اإلسالمية  يعة  الداغي    فيها،الرسر ي واالتجاه 
المرصفز العمل  ازدواجية  ي 

تبتز متباينة من حيث  اتجاهات  تبنت   إلباحةوكيف 

ي واالتجاه الداغي ألسلمة النظام ا
ي عقود التمويل المرصفز

ي وهو ما  الفائدة فز
تعتي  بحوث الدكتور ضو و   النظام، عي  عنه بوحدة  لمرصفز

ي أوردتها  ابوغرارة  
ي تصدت بشكل مبارسر  الت 

ة أساسية انطلق منها  الوحيدة الت  ز لقانون منع الربا وانعكاساته وشكلت لبنة مهمة وركي 

ي رسده وتناوله لهذا 
 الموضوع. الباحث فز

ي ليبيا: دراسة ميدانية عىل    م(2016  عمر،وأجرى )
دراسة بعنوان:" متطلبات تحويل المصارف التقليدية إىل المصارف اإلسالمية فز

ق".  ي ليبيا لمصارف تقدم خدماتها    مرصف الجمهورية فرع طي 
وهدفت هذه الدراسة إىل بيان متطلبات تحول المصارف التقليدية فز

يعة اإلسالمية   فق مع أحكام الرسر
ّ
ي ليبيا  بالشكل الذي يت

الدافع األساسي للتحول نحو المرصفية اإلسالمية وخلصت الدراسة إىل أن  فز

للمصارف   مستقلة  ز  قواني  ووضع  غي 
مراقب رسر عزوجل، كذلك وضع  ألوامر هللا  واالمتثال  اإلسالمية  يعة  الرسر بأحكام  ام  ز االلي  هو 

اتيجية للتحول نحو المرص   اإلسالمية عىل المصارف التقليدية فية اإلسالمية، من خالل اختيار األسلوب المناسب ووضع خطة اسي 

التعرف إىل متطلبات تطبيق    للباحثويمكن    (،للتحول )وهو التدرج وأسلمة كافة المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية الليبية

يعة اإلسالمية عىل المعامالت المالية والمرصفية ي يتحقق من خاللها هدف منع ابهذه الدراسة  الرسر
لمعامالت الربوية، وبالتاىلي  ، والت 

ي  انتتشابه
 منع التعامل بالربا. فز

( ، وأجرى  ي
والتجربة  2013  - ه     1434  الحمروئز )الفكرة  بليبيا  ي 

المرصفز النظام  أسلمة  إىل  الدعوة  مستقبل  بعنوان:"  دراسة  م( 

ي مستقبل الدعوة  
ي تؤثر فز

والتطبيق(: دراسة فقهية وصفية تحليلية تقويمية". وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أبرز العوامل الت 

يعة اإلسالمية.    لتحويل المصارف التقليدية الربوية لمصارف ليبيا قد اتجهت إىل  إىل أن    وخلصت الدراسةإسالمية وفقا ألحكام الرسر

ه قد تعددت 
َّ
ي منع التعامل بالربا، كما أظهرت نتائج الدراسة أن

يعة اإلسالمية فز  أسلمة المصارف التقليدية رغبة منها بتطبيق نظام الرسر

ي تحويل مصارفها التقليدية لمصارف إسال 
يحة من عمالء المرصف، ودافع  دوافع ليبيا فز ي كان من أهمها االستجابة لرغبة رسر

مية والت 

ي متبعة كافة مراحل التحول من 
عية فز ورة تفعيل دور هيئة الرقابة الرسر اإليمان بحرمة التعامل بالفائدة المرصفية. وأوصت الدراسة ضز

 .  النظام التقليدي للنظام اإلسالمي

ي الدراسة
 
 :  المنهج المتبع ف

ي هذه الدراسة من حيث طبيعتها " دراسة نظرية مقارنة "، وي  هدف هذا النوع من الدراسات   استخدمهالمنهج الذي    يعتي  
الباحث فز

يعات  ز الترسر التوصل للحقيقة وتكوين المفاهيم النظرية ومحاولة تعميم نتائجها بغض النظر عن فوائد البحث ونتائجه، مع المقارنة بي 

ز المختلفة حول ال  موضوع لبيان الثغرات وأوجه القصور والتعديالت الالزمة.  والقواني 

 األول   بحثالم

ي ا مراحل  
 
ي لقانون تحريم المعاملت الربوية ومنعها ف  الليب 

ي المعامالت المدنية والتجارية  م  1972لسنة    74القانون رقم    يعتي  
ز )األفرادفيما  بشأن تحريم ربا النسيئة فز ز األشخاص الطبيعيي   (،بي 

ي تصدت للربا    الربوية،م بشأن منع المعامالت  2013لسنة    1والقانون رقم  
ز الت  ي المعامالتمن أهم القواني 

ي    فز
حيث منع    ليبيا،فز

،القانون األول التعامل بالربا بشكل  ي
ي التعامل بالربا بشكل مطلق.  جزئ 

 فيما منع الثائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  المنع مرحلة  : األول المطلب
 : الربوية للمعاملت الجزئ 

المرحلة  ويمثل هذ ي   النسيئة  ربا   تحريم  بشأن  م1972  لسنة  74  رقم  القانونه 
ز   فيما   والتجارية  المدنية  المعامالت  فز  األشخاص   بي 

ز  ي    وقد   (األفراد)  الطبيعيي 
ي و   م،1972-6-9صدر هذا القانون فز

ز األفراد   ينص فز ي إطار  وذلك    ،مجمله عىل تحريم التعامل بالربا بي 
فز

السياسي   التغيي   بعد  ليبيا  ي 
ز فز يعات والقواني  الترسر بأسلمة  ما يعرف  الذي صاحب مرحلة  العام  النظام  م  1969عام  التوجه  وقيام 

ي    ع فيهاوحيث انه لم يصدر أي دستور يحدد شكل الدولة  الجمهوري,   ز   ,ومصادر الترسر ي اصدار القواني 
ة يستند عليه فز ي تلك الفي 

,   فز

ي    ع فيها,    مصادر اإلسالم دين الدولة , دون تحديد  الذي نص عىل أن    1باستثناء اإلعالن الدستوري  ضمن   وقد تمت اإلشارة إليهالترسر

ي الجمهورية العربية بما نصه :  ,  ة القانونديباج
ي المسلم فز يعة اإلسالمية الغراء, واستجابة لرغبة الشعب العرئ   عىل أحكام الرسر

ً
نزوال

  كد  وأ الليبية,  
ً
ي ديباجته  القانون أيضا
  فز

ً
هو الدستور و -  المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربيةعىل ما قضت به  أيضا

وليبيا   وسوريا  مرص  هي  عربية  دول  ثالث  ز  بي  عملًيا  تطبيقه  يتم  لم  الذي  الوحدة  التفاق  اتحاد  م  1871عام  المعلن  اسم  تحت 

   الجمهوريات العربية
ً
ي    ع  -   ولم يتم تطبيقه رسميا  للترسر

ً
 رئيسيا

ً
يعة اإلسالمية مصدرا ي ديباجته عىل انه تعتمد الرسر

, ثم أشار القانون فز

مجل الثورةقرار  قيادة  ي  -آنذاك  - لس 
فز مع  1971- 10- 28الصادر  يتفق  بما  وتعديلها  يعات  الترسر لمراجعة  لجان  بتشكيل  ي 

م والقاضز

يعة اإلسالمية    المبادئ يعة والقانون  وعىل ما انتهت إليه تلك اللجان  األساسية للرسر ي الرسر
ز فز , حيث شكلت عدة لجان من متخصصي 

ز وتعديلها , فكان من أ ي  بالفوائد والربا    ولويات تلك المرحلة منع التعامل بالربا, فصدر القانون المذكور  لتنقيح القواني 
ز األفراد فز بي 

ي الحد من الربا 
ل بذلك أول لبنة حقيقية فز

ّ
ز السارية , وشك  . القواني 

ي جميع   انه: عىل    القانونهذا  المادة األوىل من  نصت    حيثوديباجة،    ويتكون القانون من عرسر مواد 
"يحرم التعامل بربا النسيئة فز

ط ينطوي عىل فائدة ربوية ضيحة أو   مطلق كل رسر
ً
 بطالنا

ً
ز ويعتي  باطال ز األشخاص الطبيعيي  أنواع المعامالت المدنية والتجارية بي 

ة، طها الدائن إذا ثبت أن    مستي   كان نوعها يشي 
ً
ة كل عمولة أو منفعة أيا هذه العمولة أو المنفعة ال  واعتي  من قبيل الفائدة المستي 

وعة يكون الدائن قد أداها.   تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مرسر

 وهذا النص يطرح  
ً
ي حال  : تساؤال

حيث    ؟الربويةالفائدة    تخرجها عن معتز فهل    كانت الفائدة تقابلها منفعة أو خدمة حقيقة  إذا ة ما  فز

ي هذه الحالة  يُ 
 فهو ربا ",وهو ما سنتطرق   الربوية،اعتماد مبدأ تقييد الفائدة  عد فز

ً
الربوية، وخروج عن معتز قاعدة " كل قرض جر نفعا

 .
ً
 إليه الحقا

ي والقانون  قد  و 
ي القانون المدئز

حيث    لذلك،مع النص عىل بعض األحكام الالزمة    التجاري،نصت بقية المواد عىل التعديالت المقررة فز

ي الفوائد الربوية الناتجة عن  
ز األشخاص  أي  قضز القانون بعدم جواز تقاضز ،معامالت مدنية أو تجارية بي  ز والمستحقة قبل   الطبيعيي 

.  القانون،تاري    خ العمل بهذا  ي
ي لم يتم أداؤها بعد، ولو كان قد صدر بها حكم نهائ 

 والت 

ي  عىل انه ال تطبق أحكام    2ن كما نص القانو 
،فوائد  بالنص عىل  المتعلقة  القانون المدئز وفوائد تأخي  عند  ،  والفوائد االتفاقية  التأخي 

ي،البيع   للفوائد   الجي  المضاف  التكميىلي  الناشئة عن  و   التجارية،والفوائد  ،  والتعويض  الناشئة عن   الدائم،الدخل  الفوائد  والفوائد 

ز   الحيازي،وفوائد الرهن    الفوائد،والري    ع مقابل    الموكل،استعمال مال   ز األشخاص الطبيعيي  ي تجري بي 
  فيما يتعلق بالمعامالت الت 

   . فيما بينهم)األفراد( 

 
 ( م1969ديسمرب11)اإلعالن الدستوري  1
 (74-1972) األفراد بني النسيئة راب  حتري  قانون  2
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي المواد  وكذلك  
اطها،المتعلقة بسعر الفوائد  نص القانون عىل عدم تطبيق أحكام القانون التجاري فز اط الفوائد    واشي  لساحب  واشي 

ي معامالت األشخاص وذلك    السندات،والفوائد المستحقة عىل    االطالع،الكمبيالة المستحقة األداء لدى االطالع أو بعد مدة من  
فز

ز   . الطبيعيي 

ز القانون أنواعتي    ز األشخاص الطبيعيي  ي جميع أنواع المعامالت المدنية والتجارية بي 
تعتي  ملغاة الكلمات أو العبارات   فيما بينهم ه فز

الفوائد، عالوة عىل    عىل: المتضمنة   القانونية، مع  الفائدة  القانونية، بعد خصم  الفوائد  الفائدة، دون فوائد،  الفوائد، سعر  فائدة، 

ي والقانون 5أساس الفائدة المركبة بسعرالفوائد أو عىل  
ي مواد كل من القانون المدئز

%، حيثما وجدت عند تطبيق األحكام الواردة فز

ي المعامالت  التجاري
ز فز ز األشخاص الطبيعيي   )األفراد(. المدنية بي 

ي العقد لمتعاقدين  لكذلك أجاز القانون  
ام  –  تحديد قيمة التعويض فز ز  ما لم يكن محل االلي 

ً
ي حال    -نقودا

إذا تم إعذار الدائن، تحمل وفز

ر.  ء عىل نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضز ي
ي إيداع السر

ء أو تلفه، وأصبح للمدين الحق فز ي
 تبعة هالك السر

، وشدد العقوبة إذا استغلت حاجة ز المدين    ونص القانون عقوبات بالحبس والغرامات المالية عىل مخالفيه من األشخاص الطبيعيي 

اض بالربا.   عىل االقي 
ً
 أو ضعفه أو هوى نفسه أو كان معتادا

:  ال المطلب ي
 : الربوية للمعاملت المطلق  المنع مرحلةثائ 

المرحلة  ويمثل هذ ي عام  وقد صدر  ,  الربوية  المعامالت  منع  بشأن  م 2013  لسنة  1  رقم  القانونه 
اللجنة   طرحت حيث  م  2012فز

ي    المؤتمر بالمالية  
ي ول برلمان منتخب بعد التغيي  السياسي  أ-  العامالوطتز

ي    -  م 2011ليبيا عام    فز
وع يقضز بإيقاف التعامل بالربا  مرسر

 , ز ز واألشخاص الطبيعيي  ز األشخاص االعتباريي  فة اإلسالمية    بي  القانون    , وقد مثلّ والتوجه إىل نظام الصي  وع  مرحلة متطورة  مرسر

ز  تمثل امتداد لقانون   ز تحريم ربا النسيئة بي  ي   , إال أنفيما بينهم    األشخاص الطبيعيي 
وع   تقدموا   العديد من أعضاء المؤتمر الوطتز بمرسر

بالربا    ,بناء عىل ما عرضته دار اإلفتاء    أكي   التعامل  إيقاف  ز   قطغي بشكل  وهو  كات والمؤسسات  بي  المعنوية )الرسر  وكل   األشخاص 

ز وفيما بينه (الجهات العامة  واألشخاص الطبيعيي 
ً
 . م جميعا

إقرار   وع األخي    وتم  ي    المرسر
بالربا فز التعامل  يعة اإلسالمية ومع اإلعالن    ليبيا، باإلجماع كمبدأ عام لمنع  الرسر  مع 

ً
 الدستوري،تماشيا

يمنع التعامل   انه: قضت المادة األوىل منه عىل    مواد، مكون من ثمان  وهو  م  2013- 1-7بتاري    خ    الربويةقانون منع المعامالت  فصدر  

ي تجرى
ي جميع المعامالت المدنية والتجارية الت 

ز األشخاص الطبيعية    بالفوائد الدائنة والمدينة فز ويبطل بطالنا مطلقا    واالعتبارية،بي 

ة  . كل ما ترتب عىل هذه المعامالت من فوائد ربوية ظاهرة أو مستي 

ي ذلك مع م
ز األفراد قانون تحريم  ا ذهب إليه  ويتطابق فز إال انه قد وسع من دائرة المنع والتحريم بحيث   (، 74-1972)  ربا النسيئة بي 

ز   . وفيما بينهم جميعا  كافة  األشخاص المعنوية األفراد، شملت إضافة لألشخاص الطبيعيي 

ة كل عمولة أو منفعة مهما كان    واعتي  القانون طها الدائن إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة ال    نوعها، من قبيل الفائدة المستي  يشي 

وعة يكون الدائن قد أداها.   تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مرسر

بموجب هذا القانون صدوق يسىم صندوق " اإلقراض   انه: ينشأ عىل    المعامالت الربويةقانون منع  من    الرابعة  نصت المادةكما  

   المستقلة،والذمة المالية    االعتبارية،الحسن " يتمتع بالشخصية  
ً
،   ويصدر نظامه األساسي وتحدد موارده نوعا

ً
وط    وكما وأوجه ورسر

افه    المركزي، اإلقراض بقرار من مجلس إدارة مرصف ليبيا   عىل أن يكون من ضمن موارده مساهمات الدولة    ورقابته،وتخضع إلرسر

 ومؤسساتها. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز تقوم أحكام قانون منع المعامالت الربوية  عىل هذا فإن و  : عىل فكرتي  ز  أساسيتي 

ي القائم إىل نظام  الفائدة،تحريم : وثانيهما  الحسن،القرض  أولهما:  
، وبالقرض الحسن وبتحريم الفائدة يتحول النظام المرصفز  إسالمي

ي اإلسالمي    الربا، لتخليصه من  
ز النظام المرصفز ي التقليدي فيما وافق الضوابط    والتقليدي،وهو الفارق بي 

ويستمر العمل بالنظام المرصفز

وط  عية. والرسر  3الرسر

ي قانون منع المعاملت الربوية:  ماهيةأوال: 
 
 القرض الحسن ف

ة؛ إال أن و تضمن القانون النص عىل انشاء صندوق يسىم صندوق )اإلقراض الحسن(،    إن لم ينظم القانون القرض الحسن مبارسر

ضمن أحكام القرض الحسن وفلسفته، ومنها: أن القرض الحسن ليس من أموال المصارف، وأن تقرض الحسن تأحكام صندوق ال

الحاجات األساسية لألفراد، أي القرض الحسن سد  الذمة   انه   الغرض من  للتمويل واالستثمار، ودليل هذه األحكام استقالل  ليس 

الطبيعية  لألشخاص  المجال  وفتح  الصندوق،  موارد  أهم  من  ومؤسساتها  الدولة  دعم  واعتبار  الحسن،  القرض  لصندوق  المالية 

كات الخاصة بدعم الصندوق من خالل النظام   ي  األ والرسر
تقوم هنا  قرض الحسن  الحالة  ساسي لصندوق القرض الحسن، فالمصارف فز

القرض،   الوسيط لخدمة  لها عائد وهو  بذلك  المصارف  و بدور  تب  القرض،سيي  القانون    مقابل خدمة  العائد مقابل وإذا أجاز  هذا 

  التساؤل    ر فيثاالخدمة,  
ً
  اعتي  فقد    نص القانونوبحسب  ولكن    هو فائدة ربوية لكونه زيادة عن أصل مبلغ القرض,فحول ماهيته,  إذا

ز صنف الفائدة اىل    القانون  فائدة غي  ربوية, حيث انال وهي الفائدة المتحصل عليها بدون أن    ,المحرمةأولهما الفائدة الربوية  ,  نوعي 

وعة يكون الدائن قد أداها   ي تقابلها   الفائدة)من مفهوم المخالفة(  وثانيهما    ،يقابلها عمولة أو منفعة أو خدمة حقيقية مرسر
خدمة الت 

وع ي  ف ,  ة يكون الدائن قد أداهاحقيقية مرسر
ز أن قانون منع المعامالت الربوية أخرج حسب نص المادة األوىل منه، الفائدة الت  يتبي 

الفائدة الربوية، وهذا اعتماد مبدأ تقييد الفائدة الربوية، وخروج عن معتز قاعدة معتز  تقابلها منفعة حقيقية أو خدمة حقيقية من  

ي    ع  ما  وهو , "كل قرض جر نفعا فهو ربا"  . يحصللم  للقانون ولكنه  يستوجب تقديم مذكرة ايضاحية من جهة الترسر

ي القانون من حيث منعه للمعامالت    يالحظ ان هناك قصور قانون منع المعامالت الربوية  المتمعن لوعىل هذا فإن  
 الربوية،وخلل فز

ز   ألن   عنها،فال يمكن الحديث    لهذا الصندوقمن الناحية العملية    وأما   نصه،ما قابلتها خدمة حقيقية بحسب    إذا الفائدة  ولكنه يجي 

 عىل نفاذ القانون.  رغم مرور سنوات صندوق القرض الحسن لم يخرج إىل الواقع العمىلي إىل اآلن 

 
 
ي قانون منع المعاملت ثانيا

 
   الربوية: : تحريم الفائدة الربوية ف

، الجانب اآلخر من القرض    إنحيث   ي
وهو القرض لغي  األغراض االجتماعية والحاجات الخاصة للفرد، وهو ما يعرف تحت   المرصفز

ي الدولة، والمورد الرئيسي للمصارف  (التمويل)مسىم  
، وهو  التقليدية  بشكل عام، ويمثل هذا الجانب عصب الحياة االقتصادية فز

تأثرا من خالل نصوص قانون منع ا ،األكير  ي
الفائدة عىل القرض المرصفز إن الفائدة  حيث    لمعامالت الربوية؛ وذلك بسبب تحريم 

تب عليها بطالن   يي  ي 
الربوية، و العقد  المحظورة والت  الفائدة  المخالفة  هي  القانون  من مفهوم  أجاز فائدة غي  ربوية  أوجد  نجد أن 

, وهذا قصور  التعامل بها, ي
 بشكل قطغي وحاسم. من منع الربا منه ويتعارض مع ما يستهدفه   وإن لم يوضحها بشكل كافز

القرض لألغراض االجتماعية يمثل جزء من أعمال المرصف، والفائدة عىل هذه القروض تثي  شبهة الربا، إال أن أحكام القرض   إنحيث  و 

ي مجال صندوق القرض الحسن هو الدولة ومؤسساتها،  من صندوق القرض الحسن أخرجت هذا الجانب من دائر 
اع؛ فالمقرض فز ز ة اليز

ي القرض عند الفقهاء   روبيتها وتكلفة خدمة القرض من غي  المقرض تخرج عن معتز الفائدة المتفق عىل 
 . فز

 
كلية القانون  -)حبث غري منشور( قسم الشريعة اللييب،انعكاس تبين أساس حكم الفائدة املصرفية يف جتارب الدول العربية على النظام املصريف  أبوغرارة،ضو مفتاح  3

 . 21ص طرابلس،جبامعة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وإن أمكن تسميته فائدة؛ إال أنه ال يعد من باب   ,إن قيام المصارف التجارية بخدمة القرض وعدم ربوية عائد الخدمةب  ويحتج البعض

الفائدة المحرمة عىل القرض باتفاق الجمهور إذا كانت لغي  المقرض؛ لخروجها عن معتز الفائدة المحظورة وفقا لنص قانون منع  

ي الفقه اإلس
ي الصور المختلف فيها فز

المي تطبيقا لقاعدة حكم الحاكم المعامالت الربوية، وتحدد الجهات ذات العالقة الفائدة الربوية فز

عية ي هي الهيئة المركزية للرقابة الرسر ي الليت 
ي النظام المرصفز

عىل اعتبار أن قانون منع المعامالت   ,يرفع الخالف، والجهة المختصة فز

 .  4المصارف وتعديالته قانونالربوية قانون تحول ولو عىل مستوى األنشطة، وآليات تطبيقه هي آليات 

وا أ عيةعائد )أحكام القرض الحسن وضفها عن طريق المصارف التجارية مقابل    نواعتي  الفائدة( دعم للدور االجتماغي للمرصف،    رسر

ي معالجة المشاكل االجتماعية لألفراد، وهذا تضييق للفجوة  
وتحقيق عائد له، إضافة لما يحققه بيع المرابحة المرصفية من مساهمة فز

ي اإلسالمي و 
ز النظام المرصفز  التقليدي. بي 

ن بخدمة حقيقية, أن  كما رأى من ذهب لالعتداد   الفوائد المحظورة عىل القروض المرصفية وفق  بعدم ربوية عائد الخدمة اذا اقي 

لم تحدد بشكل ضي    ح معيار تحديد ربوية الفائدة مقابل الزمن، وقرار   وإنهي الفوائد الربوية،    ,نصوص قانون منع المعامالت الربوية

 
ً
عية بمرصف ليبيا المركزية يرفع الخالف، ولم يتناول القانون كل صور الفائدة الربوية، وإن وضع معيارا  الهيئة المركزية للرقابة الرسر

وا أن الفائدة المقابلة لمنفعة أو خدمة حقيقية، و   لبعض صور الفائدة الربوية تضمن هذا المعيار صورا للفائدة المباحة، وهي  اعتي 

الخالف الفقهي بشأن أي صورة من صورها ال يعتد به تطبيقا لقاعدة حكم الحاكم يرفع الخالف؛ فنص القانون عىل أن الفائدة إذا  

يع ولو خالف اجتهاده، أو اجتهاد  كانت مقابل منفعة أو خدمة حقيقية غي  ربوية حكم من الشارع)الحاكم( يرفع الخالف؛ ويلزم الجم

ز القرض للتمويل واالستثمار، أو  ز القرض من مال المرصف، أو من مال العمالء، ولم تفرق بي  مذهبه، ولم تفرق نصوص القانون بي 

يعة اإلسالمية، والفائدة المقابلة لمنفعة أو خدمة حقيقي ة للقرض القرض لسد الحاجات، فيبق  النص عىل عمومه، إال ما خالف الرسر

ي القانون للقول بإباحة الفائدة إذا قابلتها منفعة أو 
، وبالتاىلي تبتز غي

خدمة حقيقة يرفع الخالف الفقهي تطبيقا   ال تفتقد السند الرسر

 5لقاعدة حكم الحاكم يرفع الخالف. 

ي الفوائد الربوية الناتجة عن المعامالت المدنية أو نص  وبشكل عام فقد  
التجارية المستحقة قبل تاري    خ    القانون عىل عدم جواز تقاضز

ي لم يتم أداؤها بعد، ولو صدر بها حكم 
،  العمل بالقانون، والت  ي

م المدين بسداد أصل نص عىل أن  فيما يخص سداد الديون  و نهائ  ز يلي 

تيبات السداد المتفق   ي المادة األوىل من هذا القانون وفقا لي 
تب عىل المعامالت المنصوص عليها فز وهذا يقودنا    عليها،الدين المي 

ي للقروض والمعامالت  
 عن التكييف القانوئز

ً
تب عن هذا ال  السابقة وحكمها، للتساؤل الحقا  نص. من حيث تحول العقد كمخرج لما يي 

ز أي من الجهات اعتبارية كانت أو طبيعية،   كانت أنواعها ومسمياتها وبي 
ً
ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنها ال تتعلق إال بالقروض أيا

ي   229المادة  )ويؤكد ذلك ما ورد بمادته الرابعة ومن ثم فإنه ال مجال لتطبيقه عىل نص  
إال إذا كان غرض الدائن   (من القانون المدئز

م بتقديم دليل يؤكد  من عدم الم ز طالبة بدينه النقدي    عند حلول اجل استحقاقه    هو الحصول عىل الفائدة الواردة بالنص دون أن يلي 

ي يطالب بها كتعويض. 
ر يعادل النسبة الت   6حصول ضز

ي ذلك شأن   أحكامه، عقوبات بالحبس والغرامة تطال مخالفيه ومنتهكي  ورتب    نصوص،ألغز كل ما يخالف أحكامه من    كما 
شأنه فز

  م،2015-1-1تاري    خ إىل    عىل معامالت األشخاص االعتبارية فيما بينها إال انه فيما يتعلق بتاري    خ رسيانه وبدء نفاذه  السابق ,  القانون  

ك فرصة لهم لي   ي  تيب أوضاعهم بما يتناسق مع التوجه العام  ولكن تأجيل رسيانه فيما يخص األشخاص المعنوية حت  يي 
لنبذ الربا فز

 
 . 22ص املصرفية،ضو مفتاح أبوغرارة، انعكاس تبين أساس حكم الفائدة    4
 .24ص ،املرجع السابقضو مفتاح أبوغرارة،    5
   (16-9-2019) ،(ق 64-467) طعن مدين العليا،احملكمة  6
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي التقليدي السائد يقوم عىل اإلقراض بالفوائد  ومنعه،المعامالت  
  ,  خاصة أن النظام المرصفز

ً
 والحقا

ً
ل   7أصدر مجلس النواب قانونا

ّ
عد

 م بدعوى استقرار المراكز القانونية لألشخاص المعنوية. 2020-1-1إىل تاري    خ  قانون منع المعامالت الربوية بمقتضاه تاري    خ رسيان

 

ي   المبحث
 الثائ 

ي  
يعات منع الربا النظام القانوئ  ي ليبيا لتشر

 
 ف

   (1- 2013قانون منع المعامالت الربوية )يعتي   
ً
ز جميع الشخوص الطبيعية والمعنوية وفيما بينها , مستغرقا لقانون    بشكل كامل بي 

ز األفراد منع   ي -  المعامالت الربويةالذي منع    8ربا النسيئة بي 
ز دون األشخاص المعنوية,    - بشكل جزئ  ز األشخاص الطبيعيي  وهو فيما بي 

ز عىل   كي 
ي هذا الصدد,    منع المعامالت الربويةقانون  ما يقودنا للي 

يعات    ولتقييمفز تساؤالت من خاللها يمكن  عدة    تظهر هذه الترسر

ي  
ز  ا هذه  األساس الدافع إلصدار    ما هو منها  تقييم نظامها القانوئز يعا  ا , ولكونه  ا ومقدار الحاجة إليه لقواني  ما األساس    ةفرعي  تترسر

يعية النافذة   ا , ومن ثم ما مدى تجانسه ا الدستوري له ي مع المنظومة الترسر
 لتعلقه بها  فز

ً
ي خصوصا

 . المجال المرصفز

ي ليبيا المعاملت الربوية لقواني   منع األصول الحاكمة  -ألول المطلب ا
 
 ف

عية صدور كلفيها  ونبحث   ز األفراد    قانون  من  أساس رسر - 2013منع المعامالت الربوية )وقانون    (،74-1972)تحريم ربا النسيئة بي 

ي تح (،1
ز الت  ز للبنية الموضوعية لتلك ومن ثم نتطرق   وتحرمه،د من الربا من القواني     . القواني 

 أ
ا
عية  -ول ي ليبيا أسس شر

 
 قواني   منع المعاملت الربوية ف

ي تعرض لها  
جاء من منطلقات تطبيق تحقيق    قد , أن تحريم الفائدة  (1-2013قانون منع المعامالت الربوية )من أوجه االنتقاد الت 

كها ل وهذه مسألة دستورية من حيث المبدأ , الهوية اإلسالمية  يعية المجال لي  ي انعدام األساس الدستوري  , لسلطة الترسر
وهذا يقتضز

للل ة  قانون 
ّ
يقترص عىل عل مؤقتة  انتقالية  مرحلة  هو  من مؤسسات  انبثق عنه  وما  الدستوري  اإلعالن  وأن   , الدستور  قبل  صدوره 

وكان عىل    , المرحلة  مقتضيات  من  يعد  ال  ي 
المرصفز النظام  المرحلة, وتحول  انتظار متطلبات  التأصيل  لهذا   

ً
وفقا ي 

الوطتز المؤتمر 

ي 
ي ظل وحدة النظام المرصفز

ي واتخاذ قرار التحول فز
ي هوية النظام المرصفز

ي    , الدستور لتبتز
ي فز
أو مسايرة ما استقر عليه النظام المرصفز

 جّل الدول العربية. 

 للهوية  (  1-2013قانون منع المعامالت الربوية )وكون أن  
ً
ورة الرجوع ألحكام الجاء ترسيخا يعة  اإلسالمية واستشعار ضز  اإلسالمية،رسر

تبة   فإصدار القانون منظور إليه من زاوية تحقيق الهوية وليس من خالل مبدأ الرب  ح والخسارة، أو من خالل الجدوى االقتصادية المي 

ورات المرصفية  ز القانون والرصز أو الحوكمة الرشيدة والمخاطر االقتصادية   الية،والمعىل إصداره، أو القدرة عىل تحقيق التوافق ما بي 
9    . 

 
 ( 1-2013قانون منع املعامالت الربوية )املعدل ل (7-2015) القانون  7
 (74-1972) األفراد بني النسيئة راب  حتري  قانون  8
 ليبيا،  -طرابلس جامعة -كلية القانون   -قسم الشريعة منشور، غري حبث امليزان، يف الربوية املعامالت حتري   شأن  يف 1 رقم القانون  حول أفكار بوغرارة، مفتاح ضو 9

 .21ص



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  آذار   –  15                                                  (   -  292 275) ص:   عشر  لثثاالبحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

284 

ي ال تالمعامل                                                                                                      لمكسك ا           
 
ي  قانون الربوية ف  الليب 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

يعات منع    وبالنظر لمنطلقاتنا  إال أن ي  ترسر
, 10أن اإلسالم دين الدولة عدة أسس أهمها    نطلق من نجد انها ت  ليبيا،المعامالت الربوية فز

يعة المجتمع آوالقر  ي    ع   11ن الكريم رسر يعة اإلسالمية المصدر الرئيس للترسر  لمقتضيات الهوية اإلسالمية للشعب  ,  12, والرسر
ً
وتحقيقا

ي     الليت 
ً
 عمليا

ً
 ل,  وتجسيدها واقعا

ً
﴾   ألمر اآللهي وامتثاال زَ ِمِني 

ْ
ؤ م مُّ

ُ
نت
ُ
َ ِمَن الِرَبا ِإن ك ي ِ

 َما َبق 
ْ
ُروا
َ
َ َوذ

ّ
 اّلل

ْ
وا
ُ
ق
َّ
 ات
ْ
وا
ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
ه 13﴿ َيا أ , وغي 

عية من الكتاب والسنة   ي توجب تحريم الربا والتعامل بهمن األوامر الرسر
ي عن أي نص دستوري الت 

 خاص   , وهو األساس الذي يغتز

 لتقرير ذلك. 

ي المذكرة اإليضاحيةوقد 
ز األفراد   جاء فز    (: 74-1972) لقانون تحريم ربا النسيئة بي 

لها   ز  ي والتجاري، فتبي 
المدئز ز  القانوني  وع استعرضت أحكام كل من  المرسر المكلفة بتقديم  اللجنة  تتضمن أحكاما   أن  أن نصوصهما 

يعة هللا وتطهي    ز المذكورين مما يصادم رسر ، فكان ال بد لها من العمل عىل تخليص القانوني 
ً
عا تتعلق بالربا المنهي عن التعامل به رسر

الربا ال خالف عىل أحكامهما منه، وبدأت بإلغاء ما يسىم بربا الجاهلية وهو الربا الجىلي أو الربا الكامل أو ربا النسيئة، وهو نوع من  

ز دون المعامالت  ز األفراد الطبيعيي  ي تحريمه عىل المعامالت المدنية والتجارية فيما بي 
عا, غي  أن هذا التعديل قد اقترص فز تحريمه رسر

ز األفراد.   ز األشخاص المعنوية بعضها البعض، كالمؤسسات والهيئات العامة، أو فيما بينها وبي   فيما بي 

ي أحكام القا
ي معامالتهم، وعمدت إىل تحريمه وتعديل القانون بما يسد فنظرت فز

ز األفراد فز ز الربا بي  ي تجي 
ي والتجاري الت 

نون المدئز

الطريق إليه، أما الربا الذي قد يتلبس بمعامالت المصارف والبيوت المالية، فقد أرجأت اللجنة بحثه حت  تستكمل عناض البحث 

ي العمل، واعتبارا لم
 للدقة فز

ً
ر. فيه تحريا ي هذه المصارف فجأة من ضز

 ا قد يسببه تغيي  العمل فز

الزاوي  وقد   الطاهر  الشيخ  السابق-أفت   ليبيا  ي 
أنأنذاك    -مفت  البالد    عىل  ي 

فز البلوى  به  مما عمت  المصارف  مع  التعامل  مسألة   :

ي  اإلسالمية، وقد اشتدت الحاجة إليها، حت  أصبحت حياة الناس االقتصادية مربوطة بها كل  
ة الت  االرتباط، خصوصا األعمال الكبي 

ها  ي البالد اإلسالمية وغي 
، وقد درجت المصارف فز ،   تحتاج إىل المال الكثي  ي معامالتها أن تعطي أكير مما تأخذ، وتأخذ أكير مما تعطي

فز

ي جميع صورها، وضاحة النصوص الرسر 
ر أخذ هذه الزيادة لظهور الربا فز يعة اإلسالم ما يي  ي رسر

ي تحريم أحذ أي زيادة  ولم يوجد فز
عية فز

ة، ألنها ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة   َم الِرَبا ﴾ : ﴿لقوله تعاىل، 14قليلة كانت أو كثي  َبْيَع َوَحرَّ
ْ
ُ ال

َّ
َحلَّ اّلل

َ
  . 15َوأ

ي  
ي ليبيا -كما أفت  الشيخ الدكتور الصادق الغريائز

ي بنوك ربوية بقصد تحص-الحاىلي   مفت 
يل فوائد عليها، هذا من  بأن إيداع األموال فز

َم الِرَبا ﴾عقود الربا الرصيحة المحرمة بنص القرآن، قال هللا تعاىل:   َبْيَع َوَحرَّ
ْ
ُ ال

َّ
َحلَّ اّلل

َ
ي البنوك نظي     ﴿َوأ

والرب  ح عىل المال المودع فز

المكتسب من ح المال  ي 
القاعدة فز بأن  القرآن، كما أفت   الذي حرمه  الجاهلية  الربوية والعقود األجل هو نوع من ربا  رام، كالقروض 

ي إنشاء مرصف يتعامل بالربا واإلقراض 
ي البيع، أنه يجب ردها وفسخ العقد، مع التوبة من ذلك، كما أفت  بأن اإلسهام فز

الفاسدة فز

 .16بالفوائد ال يجوز، ومن أسهم فيه عليه أن ينسحب منه

 
 ( 1953) اللييب الدستور 10
 ( 1977) اعالن سلطة الشعبوثيقة  11
 (2011) االعالن الدستوري 12
 278اآلية  البقرة،سورة  13
 .208ص م،2006ليبيا ,  – دار اهلدى للنشر  فتاوى،جمموعة  الزاوي،الشيخ الطاهر أمحد  14
 752البقرة: اآلية  15
 . 64ص م،2003دار الشعب مصراتة , إليها،فتاوى وحتقيقات يف مسائل تكثر احلاجة  الغرايين، عبد الرمحنالصادق  16
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ينطلق منها قانون منع المعامالت  و 
 لدى أوساط أن    الربوية،بشكل عام من األسس الت 

ً
 منبوذا

ً
عا بالربا بسبب حرمته رسر التعامل 

ز من  ي ليبيا المتعاملي 
ز فز ي مجتمع مسلم  باعتبار   ذلك،بسبب  المواطني  عية. النواهي فهم   لديهم تطور كما    بالكامل،المجتمع الليت    الرسر

 
 
ي ليبياالبنية الموضوعية  -ثانيا

 
يعات منع الربا ف  لتشر

 كان أطراف المعاملة(  1-2013قانون منع المعامالت الربوية )استهدف 
ً
ي الفوائد أيا

ز  ,  حظر تقاضز  لقانون تحريم ربا النسيئة بي 
ً
خالفا

  17األفراد
ً
، فإذا كان التعامل يتضمن أشخاصا ز ي معامالت األشخاص الطبيعيي 

ز مع أشخاص  الذي اقترص عىل حظرها فز معنوية، طبيعيي 

، جاز 
ً
ي و ,  الفوائد ب التعاملكالمصارف مثًل ع الليت 

ي   تحريم ربا النسيئة الذي قرره المرسر
ز األفراد )فز - 1972قانون تحريم ربا النسيئة بي 

ي بموجبه    (74
ي تقر والذي ألغز

ي والقانون    الربا   النصوص الت 
ي القانون المدئز

ز األشخاص   - التجاريفز ي تتم بي 
إنما اقترص عىل المعامالت الت 

ز  ها من المؤسسات واألشخاص المعنوية   ,فيما بينهم الطبيعيي  ز المصارف أو غي  ي تتم بينهم وبي 
ي ذلك تقول  , دون المعامالت الت 

وفز

 :    المحكمة العليا 

ز األفراد،  ز األشخاص المعنوية بعضها لبعض، أو فيما بينها وبي  ي تبيح التعامل بالفوائد بي 
ي والتجاري الت 

ز المدئز   أما عن نصوص القانوني 

ي  م  72لسنة    74القانون رقم  فإن  
ي فز
ع للتوصل إىل رأي نهائ  لم يتعرض لها، وهي نصوص سابقة، وال زالت موضع دراسة من المرسر

درت صحيحة وقت صدورها، ومن ثم تظل هذه النصوص قائمة ونافذة وال تقبل الدفع بعدم صحتها وتعارضها  شأن تحريمها، وقد ص

يعة   . 18المجتمع من أحكام رسر

ز األفراد )  العرسر   مواد الوعىل هذا فإن   ز )األفراد(، ومعتز ذلك    (74- 1972بقانون تحريم ربا النسيئة بي  تخاطب األشخاص الطبيعيي 

ي جميع المعامالت المدنية والتجارية،  أن األشخاص المعنوية  
( يجوز لها أن تتعامل بربا النسيئة فز

ً
)المصارف والمؤسسات المالية، مثال

 
ّ
ي راجعت وعدل

عية الت  ت وصاغت هذه األحكام، حيث انه من ثغرات هذا القانون مما يقودنا للتساؤل عن ماهية لجان المراجعة الرسر

 لكي يفلتوا من ه
ز كة أو مؤسسة مالية. مثال( يمارس كافة يؤسسوا    ذا التحريم ما عليهم إال أنأن األفراد الطبيعيي   )رسر

ً
 معنويا

ً
شخصا

ي تنطوي عىل الربا والتعامل بالفوائد 
 المحرّمة.  المعامالت الت 

ي الخفاء وعىل استحياء  
 من أن يمارس األفراد فز

ً
فإن القانون   -عقود الربا  –ومؤدى هذا أن القانون أصبح يقوّي الحرام وينظمه، فبدال

( ويبارسر المعامالت الربوية عىل أوسع   والجرأة،المذكور يحملهم عىل الظهور  
ً
 كان )مرصف مثال

ً
ي تجمع اقتصادي كبي  أيا

والتكامل فز

كة )الشخص المعنوي( ال تكون  نطاق، فالمرسر  عية أن الرسر اح القانون يقررون بدون لجان مراجعات رسر إال    صحيحة،ع الوضغي ورسر

 مطلق.   إذا 
ً
وع وغي  مخالف للنظام العام واآلداب، فإن لم تكن كذلك كانت باطلة بطالنا  كان غرضها مرسر

ي منذ أكير من ثالث  أنأخذ إال  المتلك  ورغم   ع الليت 
ز سنة بتحريم ربا النسيئة من القانون،  ما قام به المرسر  نحو مرحلية  يعتي  خطوة  ي 

يعة الغراء  ي استحسانا من بعض الفقهاء حينذاك للعودة إىل أحكام الرسر
يعة اإلسالمية، وقد لق  ز أحكام الرسر يعات   تقني  بدال من الترسر

 وقد عي  األستاذ الدكتور وهبة الزحيىلي عن ذلك بالقول:   الوضعية،

يعة وبدئ بوضع قانون جديد مستمد من الفقه  إن الذي صدر   ي المعارضة للرسر
ي ليبيا إلغاء ضي    ح فوري لكل مواد القانون المدئز

فز

, وقد ذهبت ي    اإلسالمي
ي  أملها  ن  عمبادئها  المحكمة العليا فز

 اإلسالمي المعامالت الربوية فز
ز يعات أخرى حت  يشمل التقني  أن تصدر ترسر

ز المواطن والمصارف، و  ي تتم بي 
عالت  ي ذلك استجابة لقوله تعاىل  -أنذاك-  كان األجدر بالمرسر

وا  ﴿    : أن يتدخل فز
ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

زَ   ِمِني 
ْ
ْم ُمؤ

ُ
نت
ُ
 ك
ْ
َ ِمَن الِرَبا ِإن ي ِ

ُروا َما َبق 
َ
َ َوذ

َّ
ي  و   19﴾اّلل

أن يشمل إلغاء الفوائد كافة المصارف والمؤسسات المالية األخرى، أو يقرر صيغة فز

 
 (74-1972) األفراد بني النسيئة راب  حتري  قانون  17
 . 139ص ,1ج25 م م،1990ديسمرب  2 املدين،النقض  (،ق36-3ططعن مدين ) العليا،احملكمة  18
 .278سورة البقرة، اآلية  19
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

يعة اإلسالميةا   لتعامل تتفق مع أحكام الرسر
ً
ي ليبيا سابقا

ز فز وفق المرسوم الملكي  –, خاصة وأن الواقع العمىلي سمح بوجود مرصفي 
20 - 

 .  ال يتعامالن بالفوائد الربوية كالمرصف الزراغي والمرصف العقاري الصناغي

ز الأن  كذلك,    والجدير بالذكر  ي ليبيا,  قواني 
ي تحد وتمنع المعامالت الربوية فز

ي  تلم   الت 
ي المعامالت الدولية الت 

تطرق إىل إلغاء الفوائد فز

ز المصارف المحلية  ي تتم بي 
ها من المؤسسات المالية األجنبية، أسوة بالمعامالت الت  ز المؤسسات الليبية أو الدولة مع غي  تتم بي 

ل ز  نون تحريم ربا النسيئة  قاواألفراد، وقد بينت المذكرة اإليضاحية  ي المعامالت بي 
ي ذلك بقولها: إن تحريم ربا النسيئة فز

السبب فز

ورة إىل إيجاد أحكام بديلة له يجري التعامل بينهم عىل أساسها، بينما األمر عىل خالف ذلك بالنسبة للتعامل   األفراد ال يحتاج بالرصز

معنوية فيما بينها، فإن األمر يستلزم قيام نظم بديلة تحل محل النظم الفردي مع األشخاص المعنوية، أو لتعامل هذه األشخاص ال 

القائمة عىل التعامل بالربا، وإىل أن يتم التمكن من وضع هذه النظم فال مناص من إبقاء األحكام القائمة عىل حالها، وليس من شك  

الذي ال يقت ي 
المرصفز للتعامل  بالنسبة  ي أوضح صورة 

يبدو جليا وفز ي أن األمر 
للدولة، وإنما يرتبط دوليا  فز الداخىلي  النطاق  رص عىل 

ي الخارج . 
 بالمصارف األجنبية والمعامالت فز

يعة   ز الرسر ي البداية لتقني 
ي اتخذ خطوات جيدة فز ع الليت 

ز    اإلسالمية، يالحظ مما سبق أن المرسر ز المواطني  ي تتم بي 
وتعديل المعامالت الت 

بحثه، حت  تستكمل عناض  المكلفة  معامالت المصارف والبيوت المالية، أرجأت اللجنةالربا الذي يلتبس ب اما بما يتفق مع أحكامها، 

 . البحث فيه

ي التجربة األوىل من حظر ربا النسيئة، ما إذا كان أحد أطراف ال  اءاستثنقد يكون  و 
ز فز ي ليبيا عند التقني 

ع فز   شخصا اعتباريا،   معاملةالمرسر

غي أن    من منطلقات فقهية باعتبار 
ورة تعرض لألمة كما هي تعرض للفرد، مما يستدغي إباحة الفعل الممنوع لتحقيق مقصد رسر الرصز

 . مثل سالمة األمة وإبقاء قوتها ونحو ذلك

 كان    (1- 2013قانون منع المعامالت الربوية )أما  
ً
بالنسبة   تأجيل رسيانهو   أطرافها،رغم أنه نص عىل المنع المطلق للمعامالت الربوية أيا

ي   اىل تاري    خ الحق  خاص المعنويةلألش
تيبات  مرة أخرى  إال انه قد تم تأجيل رسيانه    م، 2015-1-1  فز بدعوى استقرار المراكز القانونية والي 

 . م2020-1-1الذي أجّل تاري    خ رسيانه حت  تاري    خ   21فصدر قانون مجلس النواب الالحقة لذلك 

ي    كذلك،   من المآخذ عىل قانون منع المعامالت الربويةو 
 عىل األقل فز

ً
ي تقدير الزمن المناسب مرحليا

رسيانه بحيث تاري    خ  أنه لم يوفق فز

ام قبل أصبح تضارب من  ز ي تحديد مواعيد رسيانه وااللي 
يعية فز لتاري    خ  وهو ما قد يفتح الباب عىل تعديالت جديدة  بها،السلطة الترسر

ي صورته المثىل والمرجوة    نفاده،
ام بالتنفيذ فز ز  بدعوى    منه،أو عدم االلي 

ً
 الماليةانعكاسات تطبيقه لدى المصارف والمؤسسات  خاصة

 . واستقرارها 

يعية عىل قانون منع المعامالت الربوية    ومن المآخذ الترسر
ً
ي عامة    استطاعة    تساؤل البعض حول إمكانية,  أيضا النظام االقتصادي الليت 

ي خاصة  
ي    ع الجديد  القيام  ,  والمرصفز ة الزمنية الممنوحة، مما  باإلصالحات الالزمة لمواكبة الترسر ي  سيكبد  ضمن الفي  االقتصاد الليت 

ي يعرض أموال الدولة الليبية  منها انه  خسائر مالية غي  مدروسة ،   
ي جوهري ، كونها     فز

اإليرادات االتية    أي الخارج  أمام إشكال قانوئز

ي نظر القانون مبالغ غي  
عية  من الفوائد فز بما فيها األموال غي  المستحقة ,  بل أموال من جريمة التعامل بالربا وفق هذا القانون  ,   رسر

ي بعد بسبب رجعية رسيان القانون نفسه عىل  
ي حرمان ليبيا من  الماضز

، وهي ثغرة قد تستند عليها الدول أو المؤسسات األجنبية فز

ي الخارج  
حيث أن أموال الدولة الليبية العائدة من النفط تستثمر أغلبها من خالل المرصف المركزي والمرصف    ,فوائد أموالها المودعة فز

ي والمؤسسة الليبية لالستثمار بنظام الفوائد الربوية.   الخارج 

 
 ( 2-7-1966)اللييب البنك الزراعي الوطين تعديل بعض أحكام باملرسوم امللكي  20
 ( 1-2013) الربوية املعامالت منع قانون ل املعدل (7-2015) القانون  21
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ك كذل
ً
ي مرصفا   ربما يتحجج الطرف االجنت 

ً
  أو صندوقا

ً
المؤسسات الليبية ألنها تتخذ من ليبيا   بعدم تسديد هذه االرباح إىل  ,استثماريا

 
ً
ز الليبية  قد  و ,  لها    مقرا ي  –تأسست وفق القواني 

مة  االتفاق  االعتبار مع األخذ فز ي العقود المي 
  وبالتاىلي ال يمكن   - عىلي رسيان قانون آخر فز

ي ليبيا خرق ا
ي ال يرسي فز

ي الشق الجنائ 
ي الذى يعتي  تسديد الفوائد جريمة وبتاري    خ رجغ، عالوة أن التقادم فز وما يزيد    ,  لقانون الليت 

ي تمديد بدء  اإلشكال التضارب الحاصل  
ي إلغاء تعديل اإلعالن الدستوري    قانون منع المعامالت الربوية ,رسيان  فز

وحكم المحكمة العليا فز

ي حوله  الرأيللقضاء أو المحكمة العليا بإبداء    األعىل وعدم تدخل إدارة القانون بالمجلس    ,م2014السابع عام  
ي ظل الفراغ    القانوئز

فز

يعيةالدستوري لغياب سلطة  ز   استكمالبهذه المهمة نظرا لعدم  تقوم ,ترسر  دستوريا.  سياسي االتفاق التقنيي 

أنه ال يجوز التعامل بالفوائد الربوية  22منع المعامالت الربوية  قانونن مقتضز نص المادة األوىل من  أ  إىل : ذهبت المحكمة العليا قد و 

ز األشخاص   ز بي  ة  سواًء كانت  واالعتبارين    الطبيعيي  ورتب عىل ذلك بحكم المادة الثانية منه عىل رسيان أحكامه بأثر  , ظاهرة أو مستي 

ي أيا كان مصدر هذه الفائدة وكل اتفاق عىل خالف  
ي لم يتم أداؤها بعد ولو كان صدر بها حكم نهائ 

رجغي عىل االتفاقيات الربوية الت 

ي مفهوم القانو 
ي وإذ  ذلك يعتي  باطال بطالنا مطلقا لتعلقه بالنظام العام ويعد جريمة فز

من الجنائ  ز الحكم المطعون فيه هذا النظر   الي 

 .23  فإنه يكون موافقا للقانون

: المطلب  ي
ي تشكل الثائ 

 
ي ساهمت ف

يعات تحريم ومنع الربا  المؤثرات الب   تشر

 
ّ
ي تشكله وتبل

ي    ع عند صدوره مؤثرات عدة ساهمت فز أو االجتماغي   االقتصاديوعوامل التأثي  متعددة منها    القانونية،قاعدته  ور  لكل ترسر

ز السارية ذات العالقة   المصاحبة،أو الواقع والبيئة  يعات فيما بينها  دور مهم من حيث تجانس  القانون،بموضوع كما أن للقواني  الترسر

يعات محل    تناقضها،أو  وعدم تعارضها  ي الترسر
 . الدراسةوهو ما سنتناوله فز

 
ا
 الواقع عل فاعلية القانون  أثر  -أول

يعات منع الربا  يعتي  بشكل عام   ي إصدار ترسر
ي ,  األثر األكير واقعية فز

ي المسلم , والت   هو المرجعية اإلسالمية للمجتمع الليت 
ّ
رت بشكل  جذ

يعات الحد من الربا ي إصدار   ما ك ,  حاسم ترسر
ي فز
ّ

، ويظهر  (  1- 2013قانون منع المعامالت الربوية )  أن للتأثي  االجتماغي دور واضح وجىل

ع  بهذا   ي المرسر
ي هذا القانون  تبتز

القرض الحسن فكرة بديلة  حيث إن    وإلزام الدولة ومؤسساتها بدعمه،  الحسن،لصندوق القرض  فز

ي تعامالتها المرصفية  الربوي،لوضعه أمام تحديات المصارف ذات القرض  
ي تعتمد بشكل أساس عىل مبدأ الفائدة فز

 ل  والت 
ً
طبيعتها  , نظرا

اض واإلقراض بالفائدة ، يي  أو هذه المصارف تفتقر إىل أية معاو  كمؤسسات مالية وتمويلية تعمل عىل تعظيم ربحها عن طريق االقي 

ها ، وهي حت  بطبيعتها ال تمتلك من  ي التنمية بشكل أكي  من غي 
ي تسهم فز

وعات الت  ات تمويلية للمرسر ز آليات تمكنها من إعطاء مي 

ي صالح ر 
 فز
ً
با صَّ

ْ
ها يكون ُمن ز ة ، وإنما تركي  ي تتعامل بالقروض الصغي 

ات تمويلية للفئة الت  ز قِدم عىل إعطاء مي 
ُ
جال السياسات ما يجعلها ت

ز عمال  األ  ،  ل  الساعي  األساس  الدرجة  ي 
فز االقتصادية  المنفعة  عن  تحقيق   

ً
العدالة  بعيدا تحقيق  بحسب   

ً
موزعا النشاط  يكون  أن 

ائح  المجتمع  ومن ثم بالتاىلي تحقيق العدالة التنموية , االقتصادية ي تطال جميع رسر
 . االجتماعية الت 

ي هذا القانون، نجد أن ال
ي تنفيذه، وبالنظر إىل فكرة القرض الحسن فز

قرض الحسن تبنته الدولة، وينحرص دور المصارف التجارية فز

وتتحمل الدولة تكلفة الخدمة، وإن تم تحميل المصارف خدمة الحسابات لديها فليست مكلفة، كما أنها تحقق لها أرباحا ال تعود  

ة اإلقراض، وهذا يحرص غرض ا  ة كالدعاية واالستفادة من السيولة خالل في  ي سن الحاجات األساسيةللقرض مبارسر
 . لقرض فز

ي وقت  القرض الحسن  إال أن  
ي تبنتها المصارف بفتح نوافذ لها فز

فة اإلسالمية الت  ي إطار الصي 
ي تمر بها الدول ة  و   سابق،فز

ي  الحالة الت 
فز

فة  ليبيا      اإلسالمية،ونظ رة المواطن للصي 
ً
ي مرحلة    للقانون،عىل دعم الشارع    أثرا سلبا

ن الفكرة السائدة إذ أ  صدوره،بخالف الحال فز

 
 (1-2013) الربوية املعامالت منع قانون  22
 174ص , 3-2, ع 46س العليا، لة احملكمة جمم 2013-12-26جلسة   ،ق(56/ 1638)طعن مدين  23
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
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فّية". وت
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ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي أن   ض معه تكريس  لدى الشارع الليت  ي المعامالت يفي 
فة اإلسالمية  إلغاء الربا فز ي شكل الصي 

  (،القروض بدون فوائد )القرض الحسن  فز

عية   الحسنالقرض فقط إعطاء وكأن الهدف األساسي للمرصف هو  فة اإلسالميةللتمويل دون توفي  البدائل الرسر    . ضمن الصي 

فة اإلسالمية قد يحوي    إال أن   االقتصاد،ولها تداعيات ال تحمد عقباها عىل    مغالطة،اعتبار أن القرض الحسن من أهم أسس الصي 

ي  
ي القرض الحسن إلرضاء    خاصة إذا توسعّ   التنمية،وعىل دور الفرد فز

وهذا يضعف دور الفرد والمرصف    هدفه،ووجه لغي     الشارع،فز

ي 
 التنمية. فز

ي كان قانون تحريم 
ها    ربا النسيئة  كذلك الحال فقد كان للمعامالت الربوية، الت  ز ز األفراد يجي   - بي 

ً
ي حال أن أحد أطراف المعاملة   -سابقا

فز

)كالمصارف.    
ً
 معنويا

ً
 شخصا

ً
ي    (،مثال

ي    - م2011بعد عام    – التعجيل  دور مهم فز
الربوية بشكل فز المعامالت  تنهي  يعات  اصدار ترسر

ي    عند السماح بالمعامالت الربوية وإباحتها    إنحاسم، حيث  
 لتشجيع    العقد،وجود شخص معنوي فز

ً
عىل    ضعاف النفوسمدخال

ي   ،والتحايل بهذه الصورة  بالربا والتعامل    معنوية،إنشاء كيانات وأشخاص  
ي    فكان الحسم فز

هذا الشأن عنرص مهم ومؤثر بشكل فعال فز

 إصدار قانون منع المعامالت الربوية. 

 
 
يعات النافذة ذات العلقة  -ثانيا  تجانس القانون مع التشر

ي تتداخل مع
ز الت  والقانون المعدل ،  25قانون المصارف  منها    الموضوع، من حيث    24قانون منع المعامالت الربوية  هناك بعض القواني 

فة  26له   بالصي  للمصارف    األسس،  بعض  ضعوو   اإلسالمية،والذي أضاف فصال خاصا  ي يجوز 
اإلسالمية والت  المرصفية  لمنتجات 

ي ليبيا. 
 تقديمها فز

ي هذا  تحديد التجانس من عدمه  و 
، حيث ال مجال للحديث عن التجانس  قانون منع المعامالت الربويةتضمنه   فيما يكمن  السياق،فز

ز   يعات ذات العالقة بخصوص القرض الحسن  الربوية،قانون منع المعامالت  بي     والترسر
ً
، وذلك الستقالل صندوق القرض الحسن مثال

فصندوق القرض الحسن وفقا   الصندوق،وإن كان هناك من دور يسند للمصارف فلن يتجاوز اإلدارة أو الوكالة عن    المصارف، عن  

 27التجارية. واستقالل موارده عن المصارف  المستقلة،يتمتع بالذمة المالية  الربوية،منع المعامالت لنص 

ز  ي نطاقها التجانس بي 
ز فز ي يتبي 

ي صدر هذه الفقرة   ,قانون منع المعامالت الربويةوالفكرة الت 
يعات ذات العالقة والمشار إليها فز والترسر

ه  هي ,   ي    ما يمكن ان نعتي 
أن تحريم الفائدة يمثل أهم نقاط   باعتبار وأهم عناضه تحريم الفائدة,  أي نظام إسالمي  وحدة النظام المرصفز

ي التقليدي السائد
ز النظام المرصفز ي اإلسالمي  ,التقاطع بي 

، ومجال بروز هذا الفارق هو المصارف ،   التصور  وفق هذا والنظام المرصفز

ي التقليدي واإلسالمي ،  
ز النظام المرصفز ي غي  الفائدة  حيث  وال تجانس بي 

ي فز
القانون و ,  28قانون المصارف يرسي عىل النظام المرصفز

فةإضافة فصل خاص باب  29المعدل له ي للنظام المختلط ،   لصي 
ي التقليدي ، والثائز

اإلسالمية ، والقانون األول يعود للنظام المرصفز

ي ظل النظام التقليدي ، 
ي اإلسالمي فز

ي نطاق  30قانون منع المعامالت الربوية تطبيق  و أي النظام المرصفز
 ,وتعديالته قانون المصارففز

 
 (1-2013) الربوية املعامالت منع قانون  24
 ( 1-2005قانون املصارف ) 25
 ( 1-2005) املصارف قانون ل املعدل( 46-2012)القانون  26
ص   الشريعة،قسم  -كلية القانون   -جامعة طرابلس منشور،حبث غري  امليزان،يف شأن حتري املعامالت الربوية يف  1القانون رقم  أفكار حول بوغرارة،ضو مفتاح  27

22 
 (1-2005) املصارف قانون  28
 ( 1-2005) املصارف لقانون املعدل ( 46-2012) القانون  29
 (1-2013) الربوية املعامالت منع قانون  30
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
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ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
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ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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الفق الفلسفة والقاعدة  ز من حيث  ز مختلفي  ز نظامي  يقوم عليها كل قانون,  خلط بي  ي 
الت  المعامالت نصوص  إذ أن  هية  قانون منع 

ي ليبيا   ,الربوية
ي التقليدي فز

نص المادة األوىل من إن  وفقا ألحكام قانون المصارف فف  ,  يهدم األساس الذي قام عليه النظام المرصفز

ي   قانون منع الفوائد الربوية والذي ينص ضاحة عىل منع التعامل بالفوائد الدائنة
ي جميع المعامالت المدنية والتجارية الت 

والمدينة فز

ز األشخاص الطبيعية واالعتبارية    ,تجري بي 
ً
   ويبطل بطالنا

ً
ة    مطلقا تب عىل هذه المعامالت من فوائد ربوية ظاهرة أو مستي  كل ما يي 

طها الدائن اذا   ة كل عمولة أو منفعة مهما كان نوعها يشي  قابلها منفعة أو خدمة حقيقة يال  ه  ثبت أن ، ويعد من قبيل الفائدة المستي 

وعة يكون الدائن قد اداها.   مرسر

ز للمصارف التجارية اإلقراض    ضاحة،إن نص هذه المادة يتعارض   ي تجي 
ز السابقة الت  ي نصوص القواني 

نص ل ونشي  هنا    بفائدة، بل يلغز

ي تختص ببيان اختصاصات مرصف ليبيا    المصارفقانون  المادة السابعة من  
حيث تشي  هذه المادة إىل أن المرصف    المركزي،والت 

 31المركزي هو من يقوم بتحديد سعر الفائدة حسب طبيعة هذه القروض وأجالها.  

ي عليها    توضعقد    وتعديالته،  قانون المصارفنصوص    كذلك فأن
ي بتز

عىل فلسفة متكاملة، والتجزئة للنصوص تهدم الفلسفة الت 

ع    القانون،  بوقوهذا المسلك للمرسر
ً
فة    ف التعامل بأي فائدة مرصفية واعتباره تحوال ز    اإلسالمية،للصي  باعتبار الفائدة أهم فارق بي 

  واإلسالمية،المصارف التقليدية 
ً
  وإن كان توجها

ً
فة اإلسالمية ويفعّ إال أنه لم يدعم بن طموحا ي يتناسب مع فلسفة الصي 

ل ظام مرصفز

 ويحدد وسائلها.  بدائلها،

ي ليبياأساس التحول    يمثل  ,منع المعامالت الربوية  قانونإن  باعتبار  كذلك و 
ي فز
يعات المواكبة له, إال أن  المرصفز  قانونومنها    , الترسر

امات المالية   ز تبة عنتسوية االلي     ه,المي 
ّ
ي اعتمدها القانون فيما يتعلق بخاصة  ,    هذا التحولمرحلة انتقالية من مراحل  ت  مثل

األفكار الت 

امات المالية   ز ي ليبيا ، و   ,منع المعامالت الربوية  قانونحيث يعتي   ,  لتسوية االلي 
ي فز
نت دعوى قد كانقلة عىل مستوى النظام المرصفز

ي سند   الليت  يغي 
للنظام الترسر الجهات الفنية ذات بعض  رغم تقارير    ,منع المعامالت الربوية  قانونصدور  لترسيخ الهوية اإلسالمية 

اعُح  بصدور هذا القانوناالختصاص بعدم مناسبة الوقت لصدوره ؛ ألسباب فنية يتصدرها عدم نضج الفكرة ؛ ولكن  ز , إال أن سم اليز

ي ليبيا ، ومن أهم التداعياتالضحية األبرز لتداعيات التحول خالل مرحلة اضطراب سياسي واقتصاكانت  المصارف  
ي يواجهها    دي فز

الت 

اكم الديون وحكم العائد ومقابل   جاء  الديون وعوائد الديون ؛ والقانون  مسألة  منها  لمواجهة أثر التحول عىل المصارف المتعلق بي 

ي تضمنها القانون لتسوية الديون ؟ 
   انه: عىل  من القانون  األوىلالمادة  نصت  فقد  الخدمات ، فما هي األفكار الت 

ي قبول األقساط   الدين،تحل كافة األقساط الباقية من أصل    م2013-1من تاري    خ رسيان أحكام القانون    -1
ي االستمرار فز

وللدائن الخيار فز

ي 
 أجلها. الباقية من أصل الدين فز

ز االتفاق  -  2  ي من الدين    عىل  للطرفي 
   عينا،سداد الباف 

ً
ا    وللدائن الدخول جي 

ً
يكا وعات الممولة    رسر ي المرسر

مع المدين بقيمة أصل الدين فز

 . الدينبمال 

يعة اإلسالمية   انه: عىل    الثانيةلمادة  كما تنص ا  م المؤسسات المانحة للتمويل باستخدام صيغ التمويل واالستثمار المتوافقة مع الرسر ز تلي 

عية. بحسب ما تقرره هيئات الرقابة   32الرسر

ي دلت عليها نصوص هذه الموادف 
ي القرض عىل  ,تقوم األحكام الت 

 أن عوض األجل فز
ّ
ي طبيعة العقديعتي  و  ه،يحل

وهذا فيما   ,تحول فز

ي الفقه اإلسالمي   أن  حيث  و   السابقة،ق بالعقود والمعامالت الربوية  يتعل
ي يرجع إليها لبيان أحكام أي هي    ,العقود فز

القواعد الحاكمة الت 

ي التكييف ألي عالقة مستحدثة ، بل يتم إرجاع أي عالقة  
عالقة تعاقدية، أي ال توجد عقود غي  مسماة ؛ بحيث تعطي استقاللية فز

 
 .23ص ،املرجع السابقضو مفتاح بوغرارة،  31
  ( 6201-3) تسوية االلتزامات املالية خالل فرتة التحول املصريفقانون  32
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز ا  ي حالة عدم التطابق الكامل بي 
لعقد الذي أحدثه تطور الحياة تعاقدية ألقرب عقد لها من عقود الفقه اإلسالمي ، وتكمن الصعوبة فز

ي من هذا الباب  
ي الفقه اإلسالمي ، وعقود التمويل المرصفز

ز األوساط ) أفراد ومؤسسات    , الحديثة والعقد الذي يرجع إليه فز إن السائد بي 

 
ً
عيا ي الفقه اإلسالمي ، و   المرصفيةأن القروض    ( المختصة بشأن تأصيل المعامالت المرصفية رسر

هو ما اعتمدته  تعود لعقد القرض فز

عية بمرصف ليبيا المركزي  ي ليبيا والهيئة العليا للرقابة الرسر
 . 33دار اإلفتاء فز

ي أحكام  و 
ن    القرض،تدل آراء الفقه اإلسالمي وعباراته وتطبيقاته فز ي القرض يسقط إذا اقي 

طعىل أن األجل فز  العوض؛ عوض وبطل  ال  برسر

ط الخلو من الربا وهو  ف  أخرى منها   ويبطل لعدة أسباب  القرض،وب  هذا يحل   أو حرمة المنفعة   الفائدة،ساد عقد القرض الختالل رسر

وطة الفائدة الربوية مقابل      األجل،المرسر
ً
كل القروض المرصفية بصدور   وب  هذا تحلّ   , فلرأي المالكية والشافعية والحنابلة واألحنا  وفقا

   قانون
ً
   منع المعامالت الربوية قوال

ً
ي الفقه    واحدا
،فز    وإن اختلف  اإلسالمي

ّ
ول الدين ، فالنتيجة فيما يتعلق بحلول الدين أساس حل

ان القروض المرصفية قبل صدور   ي الفقه اإلسالمي واحدة ، فاقي 
وطة فز ن بمنفعة مرسر  34منع المعامالت الربوية قانون  للقرض إذا اقي 

ي لسقوط األجل عند الجميع بعد صدور القان
ي هذه القروض  بالفائدة وحده يكقز

ورة حلول الدين فز ي ضز
,  ون المشار إليه ؛ وهذا يعتز

ي القروض المرصفية  
القانون عىل فكرة حلول األجل فز ي  وإن كان نص القانون    ضيحة،وداللة نصوص 

 االوىل   فقرة الالمادة األوىل  فز

ي السابقة لصدور    ,بجواز تقسيط الديون وفقا لألقساط السابقة
ي عقود القرض المرصفز

وهذا خرق ألساس    القانون،يوجي ببث الحياة فز

 . حلول الدين المقرر 

توجيهه عىل أساس تحويل  أن    غي   يمكن  النقض  العقد و   العقد،هذا  الفقه    هو   تحول  ي 
فز بلفظها  النص عليها  يرد  لم  قانونية  فكرة 

، ي العقد السابق وينهي  إال أن عبارات الفقهاء وتطبيقاتهم لم ت  اإلسالمي
  أثاره،خل من داللة عىل فكرة تحول العقد عند وجود خلل فز

ي حالة  ومن أهم أسباب تحول العقد 
ورة إصالح سبب   فز ز أطراف العقد  البطالن، بطالنه وضز ي العالقة والعدالة بي 

 . لتحقيق التوازن فز

يعة   ي سواء كان مصدره أحكام الرسر
هو حماية    ,أو النظم الوضعية ونظرياتها الفكرية والفلسفية  ,اإلسالميةفالهدف من النظام القانوئز

امات الناشئة عن الروابط القانونية ز ي االلي 
بحسب األحكام التفصيلية ومصادرها لكل نظام، ومن   ,قيم المجتمع والمصالح الجوهرية فز

قانونية استثنائية طارئة أو عرض طارئ من بحيث لم تستطع القواعد ال  ما,  ثم فإذا تعرضت هذه المصالح للخطر بسبب ظروف 

ي هذه الظروف  من تحقيق حماية هذه المصالح فإن هذه القواعد السارية تصبح غي  قادرة   ,العوارض السارية
ويصي     ,عىل أداء دورها فز

امات وحمايتها، وعىل هذا األساس نس   ,من الالزم إعمال قواعد أخرى مغايرة ز تطيع القول إن هذه تكون كفيلة بتحقيق مصالح االلي 

ي حال تحقق هذه العوارض الطارئة
ي تطبق فز

ي ككل،   ال     زءً أو الظروف االستثنائية تعتي  ج  ,القواعد الت 
يتجزأ من عمومية النظام القانوئز

المتولدة من المصالح  للمحافظة عىل  اللجوء إىل أحكامها مطلوبا  امات  تلك  ويكون  ز الهدف من تطبيق هذه    ,االلي  ويكون ذلك هو 

 35ومن ثم يجب أن تكون مالئمة ومناسبة للخطر الناجم عن الظروف والعوارض الطارئة.  ,األحكام

 النتائج:  أهم

ائح كافة  من ملحة رغبة  وجود  أهمها  ولعل النتائج  تتعدد  ي  المجتمع رسر  األصول  إىل  باالقتصاد   والعودة عنه ينتج وما  الربا  لنبذ  الليت 

عية ز  إن, نظيف اقتصاد  لخلق  الرسر يعة أحكام تقني  عية السياسة من هو  اإلسالمية الرسر   الهوية إىل  العودة من تضمنه  لما  الرسر

عه واالنقياد   هللا  ألحكام  بالخضوع اإلسالمية ع قيام من بالرغم كذلك ,  لرسر ي  المرسر
ز   ليبيا  فز يعة أحكام بتقني  ي  اإلسالمية الرسر

 منعه فز

ي  سواءً  الربوية للمعامالت
ي  منعه فز

ي   ثم  ومن الجزئ 
ي  خلل  وجد  انه إال  للربا، المطلق  منعه فز

ي  اإلشكاليات معالجة فز
  هذه  أثارتها  الت 

ز  ز  لعدة إصداره  رغم القواني  ز  من سبقها  لما  معدلة قواني   . قواني 

 
 املصرفية البديلة ( بشأن املنتجات 9- 2009منشور ) املركزي،مصرف ليبيا  33
 (1-2013) منع املعامالت الربويةقانون  34
 158ص  العاملية،جملة كلية القانون الكويتية  مقارنة،دراسة  ذلك،حتول العقود وإعادة تكييفها وأثر العوارض الطارئة يف  البعلي،حممود  عبد احلميد 35
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١
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ُ
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
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ي الوعاء  
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فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   
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