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 عاِدلٍ َدْوُر االْقِتصاِد اإِلْسالميِّ يف بِناِء ِنظاٍم نَ ْقديٍّ ِإْنسايّنٍ  
1* ََيََي السَّيِّد ُعَمرأ.      

                                                    

 املَُلخَّصُ 
ػلٌو ًلقىضػٌيًة غيػاًب العىدالػًة االٍقًتصػاديًٌة كاالٍجًتماعيٌػًة يف ً ػلًٌ       تػىٍنطىًلقي ىذه الوىرىقةي مػن ضىػريكرًة إ٬تػاًد حى

 ، ػػػػدىل الفىٍرػػػػػوًة االٍقًتصػػػػاًد الُرٍأًٝتػػػػػاِفًٌ ٌليٌػػػػةى تيشػػػػػَتي إُف مى ىحى
ػػػػػراًت االٍقًتصػػػػاديٌةى العالىميٌػػػػػةى كا١ت يوىشًٌ

خاٌصػػػػةن أىُف ا١ت
، ًإضػا لٌػيًٌ ىحى

يٍستػىوىل العالىميًٌ أك ا١ت
يٍرتىمىعاًت سىوااه على ا١ت

فةن االٍجًتماعٌيًة كاالٍقًتصاديًٌة بػىٍُتى الدُّكىًؿ كبػىٍُتى ا١ت
لًٌفػػػةو كديكىًؿ الُشػػػماًؿ كاٞتىنيػػػوًب، كتىػػػٍدريسي ىػػػذه الوىرىقػػػةي آفػػػاؽى تىٍطبيػػػًق لتػىٍقسػػػيًم العػػػاَفًى لًػػػديكىؿو ميتػى  قىدًٌمػػػةو كميتىخى

ٌليًٌ كالعالىميًٌ كدىٍكرى ىذا االٍقًتصاًد يف ٖتىٍقيًق العىدالًة االٍجًتماعيٌػةً  ىحى
يٍستػىوىل ا١ت

 االٍقًتصاًد اإًلٍسبلميًٌ على ا١ت
.كاالٍقًتصاديًٌة، كدىٍكرىهي يف بًناًا نً   ظاـو نػىٍقدمٌو ًإٍنسآٌفو كعاًدؿو

مُيِْك  ُن لالْقِتص  اِد اإِلْس  الميِّ َأن كلًتىٍحقيػػقى ىػػذا ا٢تىػػدىًؼ تػىٍنطىلًػػقي ىػػذه الوىرىقػػةي مػػن الفىٍرضػػٌيًة الٌتاليػػًة: "   
كالٍخًتبػػاًر ًصػػػٌحًة ىػػػذه "، يَ ْلَع  َب َدْورًا حِمْ   َورايِّ يف رَبْقي  ِق الَعدال   ِة االْقِتص   اديِّة واالْجِتماعيّ  ِة يف الع   املَِ 

ىػػػنػٍهىجى االٍسػػػًتٍنباطُي اىداتػىٍيػػػًو 
لػػػيطو مػػػن مىنػػػاًىًج البىٍحػػػًث كىػػػي ا١ت ػػػدىٍت ىػػػذه الوىرىقػػػةي علػػػى خى الفىٍرضػػػٌيًة اٍعتىمى

مػػػػا ميتىبػػػػايًنػى  ػػػػٍُتً كىٍوهنى ىنػٍهىرى
ٍيًن ا١ت ػػػػذى ، كيىُ اٍخًتيػػػػاري ىى ػػػػنػٍهىًج االٍسػػػػًتٍقرائيًٌ ٍُتً يف الوىٍصػػػػًف كالُتٍحليػػػػًل، ًإضػػػػافةن للمى

ىنػٍهىجي االٍسًتٍقرائيُّ كاُلًذم يػىٍعتى 
تىًقلي من التػىٍعميًم إُف التىٍخًصيًص، كا١ت ىنػٍهىجي االٍسًتٍنباطيُّ يػىنػٍ

ًمػدي األيٍسليوًب، فا١ت
. تىًقلي من اٞتيٍزئيًٌ إُف الكيلًٌيًٌ  على االٍسًتٍدالًؿ، كاُلًذم يػىنػٍ

ٍونىػوي يػىقيػوـي علػى مىبػاًدئى كخىلىصىٍت ىذه الوىرىقةي ًلًعٌدًة نىتاًئجى أى٫تىُّ  ـي ًإٍمكانٌيًة ًإٍصبلًح النًٌظاـً الُرٍأًٝتػاِفًٌ كى ها عىدى
ػػػُر هًبػػػا  تػىتىنػػػاىفى مػػػع قػػػيىًم العىدالػػػًة االٍقًتصػػػاديًٌة كاالٍجًتماعيٌػػػًة، كىذلػػػك نىظىػػػرنا لؤلىزىمػػػاًت ا١تاليٌػػػًة العىديػػػدًة الُػػػيت مى

ـ كلىػػػٍيسى انًٍتهػػػاان اًىٍزمػػػًة عػػػاـً 1866ُرٍأًٝتػػػاِفًٌ بىػػػٍدانا مػػػن أىٍزمػػػًة عػػػاـً االٍقًتصػػػادي العػػػالىميُّ يف ً ػػػلًٌ النًٌظػػػاـً ال
ـ، ًإضافةن لًتػىٍقسيًم العاَفًى ًلديكىؿو ميتػىقىدًٌمةو غىنٌيةو كأيٍخػرىل فىقػَتةو، كالُتبػاييًن اٟتػادًٌ بػُت ميعىػُدالًت الفىٍقػًر 2008

، بينما االٍقًتصادي اإًلٍسبلميُّ يػىقيػوـي يف ػٍوىىرًًه علػى ٖتىٍقيػًق العىدالػًة االٍقًتصػاديًٌة كاالٍجًتماعيٌػًة، كىمػا كالًغٌتى  جى
، كمػا تي  ـى عىدالًة النًٌظاـً النُػٍقدمًٌ شىػكًٌلي خىلىصىًت الدًٌراسةي إُف أىُف الفاًئدةى الٌرًبىويٌةى تيشىكًٌلي عائًقنا حىقيقيًّا أىما

لؤلىزىمػاًت االٍقًتصػاديًٌة، كىػذا األىزىمػاتي تػيٍلًحػقي الُضػرىرى ابالٍقًتصػاًد  مىباًدئي االٍقًتصاًد الُرٍأًٝتػاِفًٌ بيئػةن ًخٍصػبةن 
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تىرىًت الوىرىقػػػةي أىنُػػػوي يف ً ػػػلًٌ النًٌظػػػاـً ، العػػػالىميًٌ كتػيقىػػػوًٌضي أىٍشػػػكاؿى العىدالػػػًة االٍقًتصػػػاديًٌة كاالٍجًتماعيٌػػػةً  كاٍسػػػتػىنػٍ
، األىٍمػري الُػذم أىثُػػرى علػى اٍسػًتٍقراًر الُرٍأًٝتاِفًٌ يىُ رىٍبطي االٍقًتصاًد العالىميًٌ كاقٍ  ًتصاًد الدُّكىًؿ اًبلدُّكالًر األىٍمريكيًٌ

ػػلي علػػى تىٍشػػكيًل عيٍملػػةو ًإٍسػػبلمٌيةو ميوىُحػػدةو  ٌليٌػػًة، كقىػػُدمىت الوىرىقػػةي ًعػػٌدةى تػىٍوصػػياتو أى٫تىُّهػػا العىمى ىحى
العيميػػبلًت ا١ت

 .تػىٍعميًمها على ميٍستػىوىل العاَفىً  لًلدُّكىًؿ اإًلٍسبلمٌيًة كالعىمىًل الًحقنا على
 

 الَكِلماُت امِلْفتاحّيةُ 
 العىدالةي االٍجًتماعٌيةي كاالٍقًتصاديٌةي. -الُرٍأًٝتاِفُّ  االٍقًتصادي  -االٍقًتصادي اإًلٍسبلميُّ 

مةٌ   ُمَقدِّ
كيف إطػػار فرضػػية البحػػث تطػػرح الورقػػة عػػدة تسػػاؤالت هبػػدؼ اإلحاطػػة ٔتختلػػف جوانػػب الفرضػػية،   

 كأبرز التساؤالت اليت تثَتىا الدراسة:
ـي ا١تػػػػاِفُّ الُرٍأًٝتػػػػاِفُّ علػػػػى االٍقًتصػػػػاًد العػػػػالىميًٌ ًبريمُ     ػػػػٍيًطري النًٌظػػػػا ـي االٍقًتصػػػػادمُّ ييسى ػػػػًهدى ىػػػػذا النًٌظػػػػا تًػػػػًو، كشى

ىٍدرىسػػًة الكينزيٌػػة كالًكبلسػػيكيٌ 
ىٍدرىسػػًة الًكبلسػػيكٌيًة ميػػريكرنا اًب١ت

ًة تىطىػػوُّراتو ًعػػُدةن كمىػػداًرسى ميتػىعىػػدًٌدةن ابٍتًػػداان اًب١ت
ػػ
ى
يػػعي ىػػذه ا١ت ىػػداًرًس كالُنظىػػراٌيًت، كٚتى

داًرًس كالُنظىػػراٌيًت كانىػػٍت اٞتىديػػدًة كًنظػػاـً بريتػػوف ككدز كغىٍَتًىػػا مػػن ا١ت
، فىػػبل ٯتيًٍكػػني كٍصػػفي ىػػذا النًٌظػػاـً الُرٍأًٝتػػاِفًٌ ًإاٌل اًبلنًٌظػػاـً   عػػاًجزةن عػػن ٖتىٍقيػػًق االٍسػػًتٍقراًر االٍقًتصػػادمًٌ للعػػاَفًى

، كىػػػذا اٟتيٍكػػػمي علػػػى ىػػػذا النًٌظػػػاـً االٍقًتصػػػادمًٌ يىٍسػػػتىًندي إُف عىػػػدىـً قيٍدرىتًػػػًو علػػػى ٖتىٍقيػػػقً  االٍسػػػًتٍقراًر  ا٢تىػػػ ًٌ
، فػىقىُلمػػا ٮتىٍليػػو عىٍقػػده زىمىػػٍتن كاًحػػده مػػن أىٍزمػػةو اٍقًتصػػاديٌةو تػىٍعًصػػفي اًبٍقًتصػػاًد العػػاَفًى كٗتيىلًٌػػفي كرااى  ىػػا االٍقًتصػػادمًٌ

ػىُت يف ً ػلًٌ االٍزًدىػاًر كاالنًٍتعػاًش الُػذم ٬تىًٍلبيػوي االٍقًتصػادي الرُ  ٍأًٝتػاِفُّ فىهػو خىسائًرى اٍقًتصػاديٌةن كاٍجًتماعيٌػةن، كحى
ػػراًئ ى اٍجًتماعيٌػػةو ٤تيىػػُددةو  ، ميقابًػػلى يف أىٍفضىػػًل األىٍحػػواًؿ ٪تييػػون كانًٍتعػػاشه ٩تىٍبىػػومن، ٔتىٍعػػٌتى أىنُػػوي يػيػػوىثًٌري إ٬تػػاابن علػػى شى

ـى أىُدل لًتػىٍقسػيًم العػاَفًى  كىفٍػقى مىعػايَتى ًعػٌدةو،  ضىرىرو كاًسعو النًٌطاًؽ على الُشػراًئً  الواًسػعًة، كمػا أىُف ىػذا النًٌظػا
ػػػدًٌـً كالنٌػػػامي، كالُشػػػماًؿ كاٞتىنيػػػوًب، انىيػػػكى عػػػن قىػػػوائًمى اًىثٍػػػرايًا العػػػاَفًى الُػػػذينى تػىتىرػػػاكىزي  يتػىقى

ػػػديكىًؿ العػػػاَفًى ا١ت كى
دي  بليًُت من الفيقىراًا اُلذم ال ٬تًى

ى
ًلها، ميقاًبلى ًمئاًت ا١ت  كفى قيوتى يػىٍوًمًهٍم.ثػىرىكاتي بػىٍعًضًهم ميوازىنةى ديكىؿو اًىٍكمى

كىيف ً لًٌ ىذا الواًقًع يػىبػٍريزي السُّواؿي األىىىمُّ، ىىل ييشىكًٌلي االٍقًتصادي اإًلٍسبلميُّ حىبلًّ ًلمىشاًكًل العاَفًى    
ٍنىحيوي فػيٍرصةن كى  ، فىًإُف خىصاًئصىوي ٘تى بَتةن لًلىًعًب االٍقًتصاديًٌة، فىعلى الُرٍغًم من حىداثًة ىذا النًٌظاـً االٍقًتصادمًٌ

، كاٍنًطبلقنا من ىذا الُطرًٍح تىٍسعىى ىذه الوىرىقةي ًلًدراسًة الواًقًع اٟتىقيقيًٌ  دىٍكرو ىاٌـو يف االٍقًتصاًد العالىميًٌ

ٍّ٘ عاِدٍه ٌِصاٌ ٍّ ِإ ٌَْكد  ًٍ ٌِعا ِّ٘ يف ِبٍاِء  ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشالو  َد
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، كٖتىٍديًد ا٠تىصاًئًص الٌذاتٌيًة لبلٍقًتصاًد اإًلٍسبلميًٌ كالُ  يت ٘تيىكًٌنيوي لبلٍقًتصاًد العالىميًٌ يف ً لًٌ النًٌظاـً الُرٍأًٝتاِفًٌ
ًة مىواًطًن ا٠تىلىًل كالقيصيوًر يف االٍقًتصاًد العالىميًٌ ال سُيما على ميٍستػىوىل ٖتىٍقيًق العىدالًة  من ميعاٞتى
يٍرتىفً 
ٌيُػتىها من ًخبلًؿ ميٍستػىوىل التُػٍهديًد ا١ت ؛ كتىٍستىًمدُّ ىذه الوىرىقةي أى٫تى ًع االٍجًتماعٌيًة يف شىٍكًلها االٍقًتصادمًٌ

اجيعً  ، ًإضافةن لًتى ٌليًٌ ىحى
ـي الُرٍأًٝتاِفُّ على االٍقًتصاًد الكيٌليًٌ كاٞتيٍزئيًٌ العالىميًٌ كا١ت راًت  اُلذم ييسىبًٌبيوي النًٌظا ميوىشًٌ

، فمىبليُتي األىٍفراًد يىعيشيوفى يف فػىٍقرو ميٍدًقعو يف ً لًٌ مىظاىً  ًر ثىرااو العىدالًة االٍجًتماعٌيًة كاالٍقًتصاديًٌة يف العاَفًى
ٌلٌيًة ييساًىمي يف ًإعادًة تػىٍوزيًع الثُػٍركًة ًبشىٍكلو  ىحى

فاًح و لىدىل البػىٍعًض، كما أىُف تىذىٍبذيبى قيمًة العيميبلًت ا١ت
ٌٌيةن ًإضافٌيةن، كاٍنًطبلقنا من ىذا الُطرًٍح تىٍسعىى ىذه الوىرىق ، كيلُّ ىذه النًٌقاًط تػيٍعطي الوىرىقةى أى٫تى ةي غىٍَتً عاًدؿو

ٍشًكبلًت اُليت ييعآف ًمٍنها االٍقًتصادي العالىميُّ على 
ي
ًة ا١ت ًلًدراسًة فػيرىًص االٍقًتصاًد اإًلٍسبلميًٌ يف ميعاٞتى

يٍستػىوىل الُرٍٝتيًٌ كالُشٍعكًٌ كعلى ميٍستػىوىل االٍقًتصاًد الكيٌليًٌ كاٞتيٍزئ
، كعلى ا١ت ٌليًٌ ىحى

يٍستػىوىل الُدٍكِفًٌ كا١ت
،  ا١ت يًٌ

يًًٌز الًفٍكرةً كىما تػى  يٍمًكًن اتًٌباعيها لًنػىٍقًل االٍقًتصاًد اإًلٍسبلميًٌ من حى
 ٍهتىمُّ ىذه الوىرىقةي اًب،لٌياًت التُػٍنفيذيًٌة ا١ت

 ًٟتىيًًٌز الُتٍطبيًق.
 املَْبَحُث اأَلوَّلُ 

 االْقِتصاُد العاَلميُّ يف ِظلِّ النِّظاِم الرَّْأمِسايلِّ 
ـى األىٍنًظمػػًة االٍقًتصػػاديًٌة اٟتىيٌػػًة، فهػػو نًتػػاجي النُػٍهضػػًة األيكريكبٌػيٌػػًة، كىػػو  ـي الُرٍأًٝتػػاِفُّ أىقٍػػدى الوىريػػثي يػيٍعتػىبػىػػري النًٌظػػا

، كعلػى ا ػٍكلو كاًضػ و ًإاٌل يف القىػٍرًف الُشٍرعيُّ لًلنًٌظػاـً اإًلٍقطػاعيًٌ ػوي الًفٍكريٌػةى َفٍى تػىتػىبػىٍلػوىٍر ًبشى لػُرٍغًم مػن أىُف أيسيسى
 ، ػػٍكلو ميبىُسػػطو ـي علػػى شى أى ىػػذا النًٌظػػا ، كقػػد بىػػدى ػػرى ػػذيكرىهي تػىعيػػودي للقىػػٍرًف ا٠تػػاًمسى عىشى ػػرى ًإاٌل أىُف جي الٌتاًسػػعى عىشى

ػػٍكًل الُرٍأًٝت  أىٍت يف ًإٍنًكٍلػػًتا تىزاميننػػا مػػع اهٍنيػػاًر النًٌظػػاـً فالًبدايػػةي األيكُفى كانىػػت علػػى شى اليٌػػًة الٌزًراعيٌػػًة كالُػػيت بىػػدى
ػػرى بػىٍعػػدىىا الُرٍأًٝت  يػػبُلًؾ، لًتىٍظهى

ػػًز ا١تًٍلكيٌػػًة الٌزًراعيٌػػًة بًيىػػًد أىٍعػػدادو قىليلػػةو ًجػػدًّا مػػن ا١ت اليٌػػةي التًٌراريٌػػةي اإًلٍقطػػاعيًٌ كتػىرىكُّ
تػىٍُتً مىٍدفيوعػػةن بًتىنػػامي التًٌ  رػػارًة الُدٍكليٌػػًة ال سػػُيما بػىٍعػػدى االٍكًتشػػافاًت اٞتيٍغرافيٌػػًة اٞتىديػػدًة كاٍكًتشػػاًؼ األىٍمػػريكى

ػواًن  
ى
ٌػارو ميتىحىكًٌمػةو يف السُّػوًؽ ال سػُيما يف ا١ت كنىشاًط ا١تبلحًة البىٍحريًٌة، كيلُّ ذلك يف ً لًٌ  يهيػوًر طىبىقػًة ٕتي

أىت البىٍحريًٌة يف إيطاليا كغىٍَتًى ناعٌيًة كنيشيػوًا عىبلقػاًت ًإنٍتػاجو جىديػدةو بىػدى ا، كالًحقنا كبػىٍعدى  يهيوًر الثُػٍورًة الصًٌ
ناعٌيًة يف الُتشىكًُّل.  مىبلًم ي الُرٍأًٝتالٌيًة الصًٌ

ٍّ٘ عاِدٍه ٌِصاٌ ٍّ ِإ ٌَْكد  ًٍ ٌِعا ِّ٘ يف ِبٍاِء  ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشالو  َد
َ٘.أ.  الصٗد ُعىر َٖخ
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ػػرينى االٍقًتصػػادٌيُتى يف بػىٍلػػوىرًة النًٌظػػاـً الُرٍأًٝتػػاِفًٌ كيف كٍضػػًع أيسيًسػػًو  كىقػػد ينىظًٌ
يفىكًٌػػرينى كا١ت

سػػاىىمى العىديػػدي مػػن ا١ت
ػػػم آدىـ ٝتيػػػث كمىفاىيًمػػػًو الُرئيسػػػًة، كأى٫تىُّهي
ـي الُرٍأًٝتػػػاِفُّ يف  )2(كديفيػػػد ريكػػػاردك )1( ػػػريىيٍم، كيػىقيػػػوـي النًٌظػػػا كغىيػٍ

ػ يٍرتىمى
ػاهى الثُػػٍركًة ٭تيىقًٌػقي رىفػاهى ا١ت ػرى جىٍوىىرًًه على تػىٍقديًس حيٌريًٌة الفىٍرًد االٍقًتصاديًٌة، كأىُف جىشىعى الفىػٍرًد ٕتي ًع، ك ىهى

 " ػػلي، دىٍعػػوي ٯتىيػػرُّ أي الفىرىٍنسػػيُّ "دىٍعػػوي يػىٍعمى ىٍبػػدى
ينىهػا ا١ت يٍطلىقػػًة ًبغىػػضًٌ الُنظىػػًر عُمػػا ًإذا حى

ىٍيػػًل للحيٌريٌػػًة ا١ت
لًلتُػٍعبػػًَت عػػن ا١ت

الُنظىػػًر  تىعارىضىػػٍت مػػع القػػيىًم اإًلٍنسػػانٌيًة األىٍخبلقيٌػػًة أك الٌدينيٌػػًة، فىغايػػةي النًٌظػػاـً الُرٍأًٝتػػاِفًٌ ٖتىٍقيػػقي الػػٌرًٍبً  ًبغىػػضًٌ 
ٍكله من أىٍشكاؿو "ا١تيكافيلية"عن الوىسيلًة، فىهي ًإٍف صىُ  التُػٍعبَتي شى 

ًأ الغايًة تػيبػىػٌرًري  )3( اُليت تػىقيوـي على مىٍبدى
 الوىسيلةى.

 
 َأوَّاًل: َخصاِئُص النِّظاِم الرَّْأمِسايلِّ 

ػػػ ينىظًٌ
ـي الُرٍأًٝتػػػاِفُّ علػػػى ٣تىٍميوعػػػةو مػػػن ا٠تىصػػػاًئًص الُػػػيت تػىبػىٍلػػػوىرىٍت مػػػن ًخػػػبلًؿ آراًا كأىٍفكػػػاًر ا١ت رينى يػىقيػػػوـي النًٌظػػػا

ػػُكلىت  ، كمػػن ًخػػبلًؿ ىػػذه ا٠تىصػػاًئًص تىشى ٍتىػػدُّ ًلقيػػريكفو ، كمػػن ًخػػبلًؿ الُتٍررًبػػًة الُرٍأًٝتاليٌػػًة الُػػيت ٘تى الُرٍأًٝتػػالٌيُتى
ػػػوى األىسػػػاسى يف االٍقًتصػػػاًد العػػػالىميًٌ الكيلٌػػػيًٌ  يوىجًٌ

ػػػكًٌلي حاليًّػػػا ا١ت ػػػماتي األىساسػػػٌيةي ٢ًتػػػذا النًٌظػػػاـً كالُػػػيت تيشى السًٌ
، كاٞتي   .وفيما يَلي َأَىمَّ اَصصاِئِص الَّيت يَ ْرَتِكُز عليها النِّظاُم الرَّْأمِسايلُّ ٍزئيًٌ
ـي الُرٍأًٝتػػػاِفُّ علػػػى تػىٍعظػػػيًم اإًلنٍتػػػاًج كاًبلتٌػػػاِف الػػػٌرًٍب ي مػػػن تَ ْعِظ   يُم الن َّْزع   ِة االْس   ِتْهالكّيةِ  .1 : يػىٍعتىًمػػػدي النًٌظػػػا

يٍرتىمىعػاًت،  ًخبلًؿ تػىٍعزيػًز النُػٍزعػًة االٍسػًتٍهبلكٌيةً 
ًعٍنػدى األىفٍػراًد، كىػذا مػا ييبلحىػ ي ًبويضيػوحو يف ٥تيٍتىلًػًف ا١ت

ػػرىل الُشػرًكاًت ال سػُيما العػػاًبرةي  ػٍعيي كيبػٍ ػػديكًدىا، كييبلحىػ ي أىٍيضنػا سى فالنُػٍزعػةي االٍسػًتٍهبلكٌيةي يف أىٍقصىػى حي

                                                      
ِ  1790 – 1723. آكَ ١ٍّش: (1 ّٟ ُِ االْلزِٖبِك اٌِىال١ٍى ٍْ ٌَ ِػ ٍِّ َإ ُِ ٍ، ٠ُؼَلّ  ّٞ ْٕل ُىزٍَْ ٍْ ُُ اْلزِٖبٍك ئِ ٌِ ٌّٟ ٚػب ٌَُٛف أَْفالل َ)، ف١ٍََْ

جبكَهحِ اٌفَْوك٠ِّخ، ٚا ُّ "، كَػب ئٌٝ رَْؼي٠ِي اٌ ُِ َِ ِٗ "صَْوٚحُ األُ ُو ُوزُجِ َٙ ّْ ِ، أَ ّٟ ١َّبٍ اِك االْلزِٖبِك اٌ ّٚ ٕبفََِخ، ُٚؽّو٠ِّخ اٌزِّغبهحِ، ِٚٓ ُه ُّ ٌ

ٍُٛػخُ  ْٛ َّ لُِغ ٠ٚى١ج١ل٠ب اٌ ْٛ َِ ي٠ِل،  َّ ََّؼبكحِ، ٌٍ ٌِزَْؾم١ِك أَْوجَِو لَلٍْه ِٓ اٌضَّْوٚحِ ٚاٌ  ٍَٝ ْٚ ١ٍٍخَ اٌفُ َٛ ِفٙب اٌ ْٕ َٛ زبٌػ ػٍٝ ثِ ُِ  اٌُؾّوحُ، 

 : ِٜ  https://cutt.us/nTh26اٌّواثِ

َٓ رَأْص١ًوا، َ)، اْلزِٖب1823 – 1772. ك٠ف١ل ه٠ىبهكٚ: (2 َٓ اٌِىال١ٍى١١ّ ، ٚٚاِؽلٌ ِٓ أَْوضَِو االْلزِٖبك١ّ٠ ٌّٟ ٌّٟ ثِو٠ٞبٔ ٌّٞ ١ٍبٍ ك

وائِِت"، ٕٚبِؽتُ  َّٚ ِ ٚاٌ ّٟ ١َّبٍ جبِكُب االْلزِٖبِك اٌ َِ " ِ ّٟ ١َّبٍ ُِّ اٌُىزُِت فٟ ربه٠ـِ االْلزِٖبِك اٌ َ٘ َإٌُِّف أََؽِل أَ ُِ  ِػلّحِ ٚ٘ٛ 

وِ  َٙ ّْ ٍُٛػخُ ََٔظو٠ّبٍد اْلزِٖبك٠ٍّخ ِٓ أَ ْٛ َّ لُِغ ٠ٚى١ج١ل٠ب اٌ ْٛ َِ ي٠ِل:  َّ ١ٌِّخ، ٌٍ ْٚ غبِي اٌزِّغبهحِ اٌلَّ َِ ج١ِّخ" فٟ  َْ ١ياِد إٌِّ ِّ ََٔظو٠ّخُ "اٌ ٘ب 

 : ِٜ زبٌػ ػٍٝ اٌّواثِ ُِ  https://cutt.us/aEnYUاٌُؾّوحُ، 
3
ٍَُُِّٛن ا١ٌّىبف١ٍ١خ . ١َّب١ٍِّخ أٚ فٟ "اٌ ْىِو ٚاالْىِكٚاع١ِّخ (اٌِقلاُع) فٟ اٌَىفبءحِ اٌ َّ ١ُٟف اٌ ْٛ ، ٟ٘ "رَ ُّٟ ْى١بف١ٍ ِّ : أٚ اٌِمٕبُع اٌ

ُٗ فٟ ِػجبهحِ "اٌغب٠خُ  ُٖ ٍْق١ ُٓ رَ ِى ّْ ُ٠ ٍ ّٟ ف ََ ٍْ ٍ أٚ فَ ّٟ ٍ ١ٍبٍ ّٞ ٍَ٘ت فِْىو نْ َِ ٌٍَؼ ٠ُؼَجُِّو ػٓ  َٞ ْٖ ُِ ب  ًٚ "، ٚ٘ٛ أ٠َْ َِّ هُ  اٌؼب ١ٍٍخَ"  رُجَّوِ َٛ اٌ

ِ ٚاٌىبرِِت ١ٔىٌٛٛ ِى١بف١ٍٟ ( ّٟ ْثٍُِٛبٍ ََُت ئٌٝ اٌلِّ ْٕ ي٠ِل: 1527 -٠ٚ1469ُ َّ ِْٙٚخ اإل٠ٞب١ٌِّخ، ٌٍ ِو إٌَّ ْٖ َُ فٟ َػ ) اٌَّنٞ ػب

: ِٜ زبٌػ ػٍٝ اٌّواثِ ُِ ٔخُ اٌَغي٠وحِ،  َّٚ لَ ُِ ١ٍٍخُ،  َٛ ُه اٌ َٕالٌػ، إٌََّظو٠ّخُ ا١ٌّىبف١ٍ١ّخُ: اٌغب٠خُ رُجَّوِ  َّْؼجبْ، 

https://cutt.us/KoQUA 
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ثٌالًػػػًث، ميقابًػػػلى تػىٍعزيػػػًز اإًلنٍتػػػاًج لىػػػدىل الػػػدُّكىًؿ للقىٍوميٌػػػاًت لًتػىٍعزيػػػًز ىػػػذه النُػٍزعػػػًة لىػػػدىل شيػػػعيوب العػػػاَفًى ال
يتػىقىدًٌمًة، فالعاَفىي كىفٍػقنا ٢ًتذه النُػٍزعًة مىٍقسيػوـه ًلًقٍسػمىٍُتً ميتىمػاًيزىٍيًن، ديكىؿه ك٣تيٍتىمىعػاته ميٍسػتػىٍهًلكةه 

كأيٍخػرىل ا١ت
 ميٍنًترةه.

ػػُم علػػى اْعِتم  اُد التَّْموي  ِل ِبَش  ْكٍل رَئ  يٍس عل  ى اإِلقْ  راضِ  .2 : يػيٍعتػىبػىػػري اإًلقٍػػراضي الوىسػػيلةى الُتٍمويليٌػػةى األىىى
يوىُسساتي ا١تالٌيةي يف ىذا النًٌظاـً ٔتا فيها 

، فا١ت صاًرؼي كاألىٍسواؽي ا١تاليٌػةي اإًلٍطبلًؽ يف النًٌظاـً الُرٍأًٝتاِفًٌ
ى
ا١ت

ػػرى لًػػزايدًة ا٢تيػػٌوًة  ػػٍكلو أك ًوخى ػػدى مىصػػاًدًر دىٍخًلهػػا الُرئيسػػًة، كىػػذه القيػػريكضي أىُدٍت ًبشى تػىٍعتىػػربي القيػػريكضى أىحى
يتػىقىدًٌمػػًة كالٌناميػػًة، كبػػُت الطُبىقػػًة الغىنيٌػػًة كالفىقػػَتًة، كلىًعبىػػٍت دىٍكرن 

ػػًل الطُبىقػػًة ا١تاليٌػػًة بػػُت الػػدُّكىًؿ ا١ت كي ا يف آتى
يٍقػػػًتىًًض كقيٍدرىتيػػػوي علػػػى 

فػػػااةي ا١ت ػػػُم يف اإًلقٍػػػراًض لىػػػٍيسى كى ػػػً  ىينػػػا أىُف ا١تًٍعيػػػارى األىىى يبلحى
الويٍسػػػطىى، كمػػػن ا١ت

ىػدىل الُطويػلً 
ًٍلكيهػا، كىػذا مػا أىُدل علػى ا١ت ثُػلي ابلُضػماانًت ا١تاليٌػًة الُػيت ٯتى إُف  العىمىًل كاإًلنٍتاًج بىل يػىتىمى

ػػًل كاإًلنٍتػػاًج،  يٍرتىًفعػػًة ًبغىػػضًٌ الُنظىػػًر عػػن أىٍىليُػػًتًهم للعىمى
ػػبلاًة ا١تاليٌػػًة ا١ت

ي
كيصيػػوًؿ القيػػريكًض إُف أىٍصػػحاًب ا١ت

كًحٍرماًف أىٍصحاًب الكىفااًة منها يف حاًؿ عىدىـً اٍمًتبلًكًهم ضىماانتو لًلُسداًد، كىذا ما ييسىبًٌبي تىدىٌٓفى 
. ميٍستػىوىل اإًلنٍتاجً   اٟتىقيقيًٌ

ـي االٍقًتصػػػادمُّ اْعِتم   اُد الفائِ   دِة عل   ى الُق   ُروِض َكَوس   يلٍة وحي   دٍة ِلَض   ماِن ال   ّرِْبحِ  .3 : يػىٍعتىًمػػػدي النًٌظػػػا
ىٍمنيوحػػػًة، كىػػػي فائًػػػدةه 

الُرٍأًٝتػػػاِفُّ علػػػى الفائًػػػدًة كىوىسػػػيلةو كحيػػػدةو لًتىٍحصػػػيًل األىٍرابًح علػػػى القيػػػريكًض ا١ت
يٍقػػػًتىً 

لًػػػًو، فىفػػػي حػػػاًؿ رًبىًويٌػػةه، كعلػػػى ا١ت ػػدادي األىٍقسػػػاًط مػػػع الفائًػػػدًة ًبغىػػضًٌ الُنظىػػػًر عػػػن نىتيرػػًة عىمى ًض سى
ػػمي مػػن خىسػػارىتًًو، فػػالقيريكضي يف ً ػػلًٌ ًنظػػاـً الفائًػػدًة ال ٯتيًٍكػػني  ٍفًع الفائًػػدًة ٦تٌػػا يػيعىظًٌ خىسػػارىتًًو ييٍضػػطىرُّ لًػػدى

ٍويلٌيةو ًبقىٍدًر ما ىي عىمىل لٌيةو ٘تى ٌيةي أتىٍجَتو للماًؿ، ك٦تٌا ال شىُك فيو أىُف أتىٍجَتى ا١تاًؿ ال ٯتيًٍكني كىٍصفيها ًبعىمى
أىف ٮتىٍليقى قيمةن ميضافةن ًبشىٍكلو ميباًشرو، كىذا ما ييبلحى ي يف أىٍسواًؽ ا١تاًؿ "البيوٍرصاًت" اُليت ابتىت يف 

تىًشرةن يف ميٍعظىًم ديكىًؿ الع ػىُت اإًلٍسػبلمٌيًة منهػا، فهػذه األىٍسػواؽي تػىٍعتىًمػدي ً لًٌ االٍقًتصاًد الُرٍأًٝتاِفًٌ مينػٍ اَفًى حى
ليٌػػػةي تىػػٍدكيرو للمػػاًؿ بًػػػديكًف مىنػٍفىعػػةو حىقيقيٌػػةو، ابٍسػػػًتٍثنااى  يتػػاجىرًة ابلقيػػػريكًض كالُسػػنىداًت، فهػػي عىمى

علػػى ا١ت
 مىنػٍفىعًة ماًلكي ريؤيكًس األىٍمواًؿ.

: تىطىػػػػُورىت يف ً ػػػػلًٌ النًٌظػػػػاـً الُرٍأًٝتػػػػاِفًٌ املَْكُش    وِف(انِْتش    اُر ِبطاق    اِت االْئِتم    اِن )السَّ    ْحُب عل    ى  .4
ًبطاقػػػاتي االٍئًتمػػػاًف، كىػػػي  ػػػاًىرةه إ٬تابيٌػػػةه، ككػػػافى ا٢تىػػػدىؼي ًمٍنهػػػا ًٛتايػػػةي ا١تػػػاًؿ مػػػن الُسػػػرًقًة كالُضػػػياًع 

ػػٍت عػػن ا٢تىػػ ، ًإاٌل أىهُنػػا خىرىجى ػػراًا اإًلًلٍكػػًتيكٌٓفً ليٌػػاًت الػػُدٍفًع كالشًٌ ػػا، كابتىػػٍت كتىٍسػػهيلي عىمى دىًؼ الػػُرئيًس ٢تى

ٌَْكد  ًٍ ٌِعا ِّ٘ يف ِبٍاِء  ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشالو ٍّ٘ عاِدٍهَد ٌِصاٌ  ٍّ ِإ
َ٘.أ.  الصٗد ُعىر َٖخ
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ىٍكشيػػوًؼ، أىٍم 
ٍويليٌػػةو، ال سػػُيما الُسػػٍحبي علػػى ا١ت ـي ًإضػػافةن إُف الوى ػػاًئًف الٌسػػاًبقًة كىوىسػػيلةو ٘تى تيٍسػػتىٍخدى

ٍويلٌيةو ًبفاًئدةو رًبىًويٌةو. ُولىٍت إُف كسيلةو ٘تى  ًبديكًف رىصيدو، فػىتىحى
يُوِن ِبفائِ  دٍة َجدي  دٍة َأْعلَ  ى م  ن الّس  اِبقةِ  .5 ـي االٍقًتصػػادمُّ الُرٍأًٝتػػاِفُّ علػػى َجْدَول  ُة ال  دُّ : يػىٍعتىًمػػدي النًٌظػػا

يتػىعىثًٌػػرًة ًبفائًػػدةو جىديػػدةو أىٍعلىػػى مػػن الٌسػػاًبقًة،
ٍدكىلػػًة الػػدُّييوًف ا١ت ػػداًد  جى يتػىعىثًٌػػري ًبسى

يٍقػػًتىًضي ا١ت
ًْتىٍيػػثي يػىٍلتىػػًزـي ا١ت

ا كىميساعىدةو للميٍقًتىًًض ًإاٌل أىنُوي غالًبنا ما يػىٍعمىلي  فاًئدةو جىديدةو أىٍعلىى من الٌساًبقًة، كىذا األىٍمري كًإٍف بىدى
ًط كالُطويًل نىت يتػىوىسًٌ

ىدىل ا١ت
يٍقًتىًًض على ا١ت

يٍرتىًفعًة.على زايدًة تػىعىثًُّر ا١ت
 يرةى الفاًئدًة اٞتىديدًة ا١ت

يتػػاجىرةي املُت  اَجرُة اِبملَخ  اِطرِ  .6
ا مػػن مىصػػاًدًر الػػُدٍخًل، كىػػي ا١ت ـي الُرٍأًٝتػػاِفُّ مىٍصػػدىرنا جىديػػدن : ابٍػتىػػدىعى النًٌظػػا

يتاجىرًة ابً 
ـى االٍقًتصادُم الًفٍطرُم القائًمى على ا١ت ىخاًطًر، فىخالىفى هبذا األىٍمًر النًٌظا

لىًع كا٠تًػٍدماًت، اب١ت لسًٌ
ىٍوجيػ

ىٍمليوًؾ كحىىُت ًبغىٍَتً ا١ت
يتاجىرًة ًبغىٍَتً ا١ت

لٌيةن يف األىٍسواًؽ ا١تالٌيًة من ًخبلًؿ ا١ت يتاجىرةي جى
وًد، كتىٍظهىري ىذه ا١ت

ػػاًه األى  ػػوًُّط كمػػن ًخػػبلًؿ الٌرًىػػاًف علػػى إتًٌ ػػوداًت صىػػناديًق الُتحى يتػػاجىرًة ٔتىٍوجي
ٍسػػعاًر كذلػػك مػػن ًخػػبلًؿ ا١ت

يٍستػىٍقبىلٌيةً 
يقامىرًة، كىي لىٍيسىت عىمىبلن ًٕتارايًّ اٍقًتصادايًّ ًبقىٍدًر ما )1(ا١ت

ليًّا شىٍكله من أىٍشكاًؿ ا١ت ، فىهي عىمى
يٍستػىٍقبىلٌيًة.

اًه األىٍسعاًر ا١ت  ىي ساحةه دىٍكلٌيةه ك٤تىىٌلٌيةه للميقامىرًة ابٕتًٌ
يًٌػػزةى  يمى

ػػًل يف  يػػريكؼو ًإُف ىػػذه ا٠تىصػػاًئصى ا١ت ـى االٍقًتصػػادُم العػػالىمُي إُف العىمى للنًٌظػػاـً الُرٍأًٝتػػاِفًٌ تػىقيػػودي النًٌظػػا
ػػٍكلو ميباًشػػرو أك غىػػٍَتً ميباًشػػرو للويقيػػوًع يف  اٍقًتصػػاديٌةو عاليػػةو ا٠تيطيػػورًة، كىػػذه ا٠تىصػػاًئصي ىػػي الُػػيت تػىقيػػوديه ًبشى

ـى الُرٍأًٝتػػاُِف حػػاكىؿى ابٍتًػػداعى ٚتيٍلػػةو مػػن األىدىكاًت اٞتىديػػدًة الُػػيت األىزىمػػاًت، كىنػػا ٕتىٍػػديري اإًلشػػارةي إُف أىُف  النًٌظػػا
، كالُتٍأمينػػػػاًت  ػػػػعىى مػػػػن ًخبل٢ًتػػػػا لًتىٍخفيػػػػًف ًحػػػػٌدًة ا،لًر الُسػػػػٍلبٌيًة الُػػػػيت تػىٍعًصػػػػفي ابالٍقًتصػػػػاًد العػػػػالىميًٌ سى

ػػت  مػػن صيػػٍلًب النًٌظػػاـً الُرٍأًٝتػػاِفًٌ بىػػل ابٍػتيػػًدعىٍت كىميحاكىلػػةو االٍجًتماعيٌػػًة كالنًٌقػػاابًت كغىٍَتًىػػا، عىلىػػى أىهُنػػا لىٍيسى
ىبػػالى ى فيػػو للػػٌرًٍبً  كًبغىػػضًٌ 

 لتىٍرميلًػػًو، كعلػػى الػػُرٍغًم مػػن ىػػذه األىدىكاًت فًإنُػػوي ال ٯتيًٍكػػني ًإٍخفػػااي أىُف الُسػػٍعيى ا١ت
.  الُنظىًر عن الوىسيلًة ٯتيىثًٌلي جىٍوىىرى ىذا النًٌظاـً

 ْنواُع اأَلَزماِت املالّيِة يف ِظلِّ النِّظاِم الرَّْأمِسايلِّ اثنًيا: أَ 
، فىًبالكاًد ٮتىٍليو عىٍقده  عاْفى االٍقًتصادي العالىميُّ من أىزىماتو مىٍصرًفٌيةو كمالٌيةو ًعٌدةو يف ً لًٌ االٍقًتصاًد الُرٍأًٝتاِفًٌ

، كتػىتػىعىػ ُددي أىنٍػواعي ىػذه األىزىمػاًت فىًمٍنهػا أىزىمػاتي السُّػييولًة كالُػيت كاًحده من أىٍزمةو تػىٍعًصفي اًبالٍقًتصاًد العالىميًٌ

                                                      
1
ًِّ األََىِبِد االْلزِٖبك٠ِّخ ٚاٌّب١ٌّ  . ِ فٟ َؽ ّٟ ّبٌ ٍِ أْ ًٍ ػٓ االْلزِٖبِك اٌوَّ ُّٟ َوجَل٠ ٍْالِ و ٠ب١ٍٓ. االْلزِٖبكُ اإِل َّ ِخ فٚو، ُػ

ُي، فَجْ  َّٚ َغٍَّلُ اٌضّبٟٔ، اٌؼَلَكُ األَ ُّ ٍْال١ِِّخ، اٌ َغٍّخُ اإِلكاهحِ ٚاٌم١بكحِ اإِل َِ  .166َ، 2017ٓوا٠ُِو اٌؼب١ٌَِّّخ، 

ِّ٘ يف  ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشالو ٍّ٘ عاِدٍهَد ٌِصاٌ ٍّ ِإ ٌَْكد  ًٍ ٌِعا  ِبٍاِء 
َ٘.أ.  الصٗد ُعىر َٖخ
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يودىعًة يف 
صاًرًؼ، فالبػينيوؾي تػىٍعمىلي على تػىٍو يًف األىٍمواًؿ ا١ت

ى
ٖتىٍديثي نىتيرةى زايدًة ميعىُدالًت الُسٍحًب من ا١ت

جىهػػًة حػػاالًت الُسػػٍحًب، فىفػػي حالػػًة زايدًة ميعىػػُدًؿ القيػػريكًض كغىٍَتًىػػا كٖتىٍػػتىًف ي بًًنٍسػػبًة سيػػييولةو ٤تيىػػُددةو ًلميوا
ٍصػػًرؼي يف أىٍزمػػةو، كيف حػػاًؿ اٍمتًػػداًد ىػػذه األىٍزمػػًة لًبػينيػػوؾو أيٍخػػرىل نىكيػػوفى 

ى
ىٍسػػميوًح بًػػًو يػىقىػػعي ا١ت

الُسػػٍحًب عىػػًن ا١ت
ـى أىٍزمةو مىٍصرًفٌيةو   .Systematic Banking Crisisأىما

اًع كمن أىٍنواع األىزىماًت أىٍيضنا أىٍزمةي االٍئًتماًف كىي ميعاًكسةه أًلىٍزمًة السُّييولًة، كٖتىٍديثي ىذه األىٍزمةي ًعٍندى اٍمًتنػ
ـي ىذه البػينيوًؾ عن اإًلٍقراًض يػيػوىٌدم  ٍوفنا من زايدًة ميعىُدًؿ سىٍحًب الوىداًئًع، كًإٍحرا البػينيوًؾ عن اإًلٍقراًض خى

ـى أىٍزمػًة اٍئًتمػاًف  ال٩تًٍفاضً  ، Credit Crunchعىواًئًدىا كاًبلٌتاِف ضىٍعفي مىبلىاىهًتػا ا١تاليٌػًة، كنىكيػوفى ىينػا أىمػا
الربيطػآٌفً كأىٍزمػةي بػىٍنػًك  Overend & Gurneyكتػىتػىعىُددي األىٍمًثلػةي علػى ىػذه األىزىمػاًت فىًمٍنهػا أىٍزمػةي بػىٍنػًك 

Bank of United States  ًٌـى األىٍمريكي  .)1(ـ 1931عا
"، كٖتىٍػػديثى ىػذه األىزىمػاتي نىتيرػػةى  ػُمى "الفيٌقاعػاتي كمػن األىزىمػاًت أىٍيضنػا أىزىمػػاتي أىٍسػواًؽ ا١تػاًؿ أك كىمػػا تيسى
ليٌػاتي ًشػراًا ىػذه األيصيػوًؿ  ًتها اٟتىقيقٌيًة، كيف ىذه اٟتالًة تػىتػىوىُسػعي عىمى تػىٍقييًم األيصيوًؿ ًبقيمةو أىٍعلىى من قيمى

يٍرتىًفعي ييٍشًبوي الفيٌقاعػةى فىسيػٍرعافى مػالىٍيسى 
ٍعري ا١ت  ًلقيٍدرىهًتا على تػىٍوليًد الُدٍخًل كلىًكن الٍرتًفاًع ًسٍعرًىا، كىذا السًٌ

حٍ 
ي
ًيةي ٢تذه األيصيوًؿ أك ا١ت يٍشًتى

يوىُسساتي ا١تالٌيةي ا١ت
ًتًو العاًدلًة، كاًبلٌتاِف تػىتػىعىُرضي ا١ت ةي هًبػا  تىًفظيػىٍنهاري كيػىعيودي ًلقيمى

ـى   ـ.2008كىرىٍىنو أك ضىمافو ٠ًتىسائًرى ٤تيىُققةو كىذا ما حىدىثى يف األىٍزمًة ا١تالٌيًة العالىمٌيًة عا
 اثلِثًا: َأبْ َرُز اأَلَزماِت العاَلمّيَة يف ِظلِّ النِّظاِم الرَّْأمِسايلِّ 

تىهػػي فيصيػػو٢تيا بػىٍعػػدي، عػػاْفى االٍقًتصػػادي العػػالىميُّ مػػن أىزىمػػاتو ماليٌػػةو ًعػػٌدةو يف ً ػػلًٌ  ، كلىٌمػػا تػىنػٍ النًٌظػػاـً الُرٍأًٝتػػاِفًٌ
افىػقي مػع اٍرتًفػاًع ًحػدٌ  ٌلٌيًة كاٞتيٍزئٌيًة، كىمػا تػىًتى راًت االٍقًتصاديًٌة الكي يوىشًٌ

اجيًع ا١ت ًة الفىٍقػًر كغالًبنا ما تػىٍقًتىًفي ىذه ًبًتى
ُم كأىبػٍ  .كزايدًة ًغٌتى طىبىقاتو ٤تيىُددةو، كفيما يىلي أىىى ا االٍقًتصادي العالىميُّ  رىزى األىزىماًت ا١تالٌيًة اُليت تػىعىُرضى ٢تى

أىت م1866َأْزَمُة َعاِم  .1 ، كبىػدى : كتػيٍعتػىبػىري من أىٍقدىـً األىزىماًت ا١تالٌيةى اُليت عػاْفى منهػا االٍقًتصػادي العػالىميُّ
ا أىُدل لًػػديخيوًؿ االٍقًتصػػاًد الربيطػػآٌفً اًىٍزمػػةو ، ٦تٌػػ)2(ىػػذه األىٍزمػػةي ًافٍػػبلًس العىديػػًد مػػن البػينيػػوًؾ الربيطانيٌػػةً 

 عىميقةو سيٍرعافى ما انٍػتػىقىلىت ًلعيميوـً أيكريكاٌب.

                                                      
1
ْإرَُّو األََىِبِد االْلزِٖبك٠ّ  . ُِ ٍْال١ِّخٌ،  جبُة األَْىِِخ االْلزِٖبك٠ِّخ اٌمَو٠جِخ ٚاٌجَؼ١لحِ: ُهْؤ٠خٌ ئِ ٍْ واك. أَ ُِ كَح،  ْٛ وحِ، َػ ِٕ ؼب ُّ ِخ اٌ

ؼخُ َعْوُ، ٠َٕب٠و  ِِ جبثُٙب ٚرَلاِػ١برِٙب ِٚػالُعٙب، عب ٍْ  .136َ، 2010ٓأَ
2
َو، أَثُٛ َى٠ْل، ؽبرِ  . ْٖ ِِ  ،ُٛ ٛ١ ٍْ ْىزَُت اٌزَّلْه٠ِت، أَ َِ جبُة،  ٍْ َُ ٚاألَ ُٛٙ ْف َّ  َ.2010ُ. األَْىِخُ اٌّب١ٌّخُ اٌ

ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشال ٍّ٘ عاِدٍهَد ٌِصاٌ ٍّ ِإ ٌَْكد  ًٍ ٌِعا ِّ٘ يف ِبٍاِء   و
َ٘.أ.  الصٗد ُعىر َٖخ
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ا كأىٍعمىقىها أىثػىرنا، كشىًهدى : تػيعىدُّ م1929َأْزَمُة الَكساِد الَكِبرِي  .2 أىٍشهيرى األىزىماًت ا١تالٌيًة العالىمٌيًة كأىٍطوى٢تى
العاَفىي يف ً لًٌ ىذه األىٍزمًة اهٍنيارنا للعيميبلًت كأًلىٍسعاًر األىٍسهيم كالُسنىداًت، كتػيٍعتػىبػىري ىػذه األىٍزمػةي نػيٍقطػةى 

ظاـً الُرٍأًٝتاِفًٌ خيصيوصنا، ًإذ أىُدت ًلظيهيػوًر أىٍفكػارو كنىظىػراٌيتو ٖتىىوُّؿو ىاٌمةو يف االٍقًتصاًد العالىميًٌ كيف النًٌ 
 جىديدةو كالُنظىريًٌة الكينزية.

أىٍت ىذه األىٍزمةي اٍنًطبلقنػا مػن أىٍسػواًؽ ا١تػاًؿ العالىميٌػًة ال سػُيما م1987َأْزمُة وول سرتيت عاَم  .3 : بىدى
ـى  أىٍت أىٍسػػػػعاري األىٍسػػػػهيًم ـ1987أىٍسػػػػواؽي ككؿ سػػػػًتيت يف أيٍكتيػػػػوبػىرى عػػػػا ، كيف ً ػػػػلًٌ ىػػػػذه األىٍزمػػػػًة بىػػػػدى

يٍسػػتىًمرًٌ، كيػيٍعتػىبػىػػري االٍرتًفػػاعي يف ًسػػٍعًر الفائًػػدًة الُسػػبىبى الػػُرئيسى 
كاألىٍكراًؽ ا١تاليٌػػًة يف اال٩تًٍفػػاًض اٟتػػادًٌ كا١ت

ٍىويًر الدُّكالًر يف أىٍسواًؽ الُصٍرؼً  ٢ًتذه األىٍزمًة، ًإضافةن لًتىدى
٘تيىثًٌلي ىػذه األىٍزمػةي األىثػىػرى الُسػٍلُك للتُػغىػَتًُّ ، ك )1(

يٍستىًمرًٌ أًلىٍسعاًر الفاًئدًة.
 ا١ت

ٌليٌػًة يف  يبلنػد م1997اأَلْزَمُة املالّيُة اآلْسَيويُّة عاَم  .4 ىحى
أىٍت ىذه األىٍزمةي عىًقبى اهٍنياًر العيٍملًة ا١ت : بىدى

ػػػبل أىٍت أىٍسػػػواؽي ا١تػػػاًؿ كالعيمي ػػػا بىػػػدى ػػػًل )2(ًت يف االهٍنيػػػاًر تًباعنػػػاكالًحقن ، كأىثُػػػػرىٍت ىػػػذه األىٍزمػػػةي علػػػى ٣تيٍمى
.  االٍقًتصاًد العالىميًٌ

ػػػذيكري ىػػػذه األىٍزمػػػًة م2008اأَلْزم   ُة املاليّ   ُة العاَلميّ   ُة  .5 ، كتػىعيػػػودي جي ػػػُمى اًىٍزمػػػًة الػػػُرٍىًن العىقػػػارمًٌ : كتيسى
ػػػًع يف اإًلقٍػػػراًض ًلصػػػاًلً  ًشػػػراًا  ػػػًع اٍرتػىفىعىػػػٍت لًلتُػوىسُّ ىسػػػاًكني، كنىتيرػػػةى ىػػػذا التُػوىسُّ

العىقػػػاراًت ال سػػػُيما ا١ت
ىساًكًن ًبدىرىجةو تػىفيوؽي قيمىتىها اٟتىقيقٌيةى، ٦تٌػا أىُدل لًػزايدًة اإًلقٍػراًض ٔتػا يػىتىناسىػبي مػع األىٍسػعاًر 

أىٍسعاري ا١ت
يٍرتىًفعػًة، كالًحقنػا كصىػلىت األىٍسػعاري لًػذيٍركىهتً 

يٍقًتىًضػُتى عػن اٞتىديدًة ا١ت
أىت اًبالهٍنيػاًر كتػىعىثُػػرى ميٍعظىػمي ا١ت ا كبىػدى

يُتًحػػدًة األىٍمريكيٌػػػًة اًىٍزمػػػةو ماليٌػػػةو 
ػػػوًؿ الػػػوالايًت ا١ت الُسػػداًد ٦تٌػػػا أىُدل إًلفٍػػػبلًس ٣تىٍميوعػػػةو مػػن البػينيػػػوًؾ كديخي

. تىًقلى الًحقنا ًلميٍعظىًم ديكىًؿ العاَفًى  لتػىنػٍ
 
 

                                                      
1
ًِّ األََىِبِد االْلزِٖبك٠ِّخ ٚاٌّب . ِ فٟ َؽ ّٟ ّبٌ ٍِ أْ ًٍ ػٓ االْلزِٖبِك اٌوَّ ُّٟ َوجَل٠ ٍْالِ و ٠ب١ٍٓ. االْلزِٖبكُ اإِل َّ و، ُػ ْٚ ١ٌِّخ ِف

َغٍّخُ اإلِ  َِ ِي، فَْجوا٠ُِو اٌؼب١ٌَِّّخ،  َّٚ َغٍَّلُ اٌضّبٟٔ، اٌؼَلَكَ األَ ُّ ٍْال١ِِّخ، اٌ  . 166َ، 2017ٓكاهحِ ٚاٌم١بكحِ اإِل
2
ّْىبُي  . ُْ غبُِٔ. األَْىِخُ اٌّب١ٌّخُ: األَ ّٟ & فَُقٛه، َؽٕب ل َػٍ َّّ َؾ ُِ  ، ُْ واُد -ئِْثوا١٘ ِّّ َإ ُّ بِمُط -اٌ ٜ اٌّب١ٌّخُ، ِكهاٍخٌ -إٌَّّ َٚ ٚاٌؼَلْ

٠َّٛ١ِخ، رَ  -ََٔظو٠ّخٌ  ٍْ ، 15، اٌؼَلَكُ Journal of Economics and Administrative Sciencesْؾ١ٍ١ٍّخً ٌألَْىِِخ ا٢

جو  ّْ ََ  َ.2009ِك٠

ٍّ٘ عاِدٍه ٌِصاٌ ٍّ ِإ ٌَْكد  ًٍ ٌِعا ِّ٘ يف ِبٍاِء  ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشالو  َد
َ٘.أ.  الصٗد ُعىر َٖخ
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 راِبًعا: َمظاِىُر اصََلِل االْقِتصاديِّ واالْجِتماعيِّ يف ِظلِّ النِّظاِم الرَّْأمِسايلِّ 
لػػػيٌو  ٍيكى لىػػػلو ىى ػػػبُػبػىٍتوي األىدىكاتي االٍقًتصػػػاديٌةي ييعػػػآف العػػػاَفىي علػػػى الُصػػػعيًد االٍقًتصػػػادمًٌ كاالٍجًتمػػػاعيًٌ مػػػن خى سى

يسىبًٌبى 
ٍونيوي ا١ت ، كىذا ا٠تىلىلي من الُصٍعًب ًعبلجيوي يف ً لًٌ ىذا النًٌظاـً االٍقًتصادمًٌ كذلك كى  لًلنًٌظاـً الُرٍأًٝتاِفًٌ

يعػػاًلجى، كفيمػػا 
ػػبًٌبي يف ا٠تىلىػػًل ىػػو ذاتيػػوي ا١ت يسى

ـي ا١ت ػػمًٌ مىظػػاًىًر ا٠تىلىػػًل لػػو، فػػبل ٯتيًٍكػػني أىف يىكيػػوفى النًٌظػػا يىلػػي أىىى
.  االٍجًتماعيًٌ كاالٍقًتصادمًٌ يف ً لًٌ النًٌظاـً الُرٍأًٝتاِفًٌ

بليًُت من األىٍفراًد يف العاَفًى يف ً لًٌ الفىٍقًر التَّباُيُن احلادُّ بني ُمَعدَّالِت الَفْقِر والِغَن  .1
ى
: يىعي ي ًمئاتي ا١ت

ػػٍدًقًع، كعلػػى الػػُرٍغمً 
ي
ًد سيػػٌكاًف العػػاَفًى فًإهُنػػا مػػا زالىػػت ميٍرتىًفعػػةن  كالفىٍقػػًر ا١ت ػػًع ًنٍسػػبًة الفىٍقػػًر إُف عىػػدى مػػن تىراجي

، كبػىلىغىػػٍت 42ـ بػىلىغىػػٍت ًنٍسػػبةي الفىٍقػػًر يف العػػاَفًى 1981ًنٍسػػبيًّا، فىفػػي عػػاـً  ًد سيػػٌكاًف العػػاَفًى % مػػن عىػػدى
ًمٍلييوًف شىٍخصو  736ـ، ٔتا يػيقىُدري ب 2017% يف عاـً 9,2

كاٍزدادىت ىذه النًٌٍسػبةي يف عػاـً  ،)1(
ـى 2020 دي الفيقىػػراًا عػػا ػػوريكان، كيػيقىػػُدرى عىػػدى ـ ٔتػػا 2020ـ نىتيرػػةي أتىىثُّػػًر االٍقًتصػػاًد العػػالىميًٌ ًّتاًئحػػًة كي
ػػٍوؿى العػػاَفىً  900ييقػػاًربي  ػػٍخصو حى ًمٍلييػػوًف شى

ػػٍكلو )2( ػػ ي كًبشى ػػبي الُضػػٍخمةي تػيوىضًٌ ، فىهػػذه األىٍعػػدادي كالنًٌسى
ػػجى  ـي الُرٍأًٝتػػاِفُّ، كيف الُشػػٍكًل البىيػػآٌفً التٌػػاِف تػىٍوضػػي ه لًتػىغىػػَتًُّ ًنسى ػػبُػبىوي النًٌظػػا ًب لػػيٌو ًمٍقػػدارى الفىٍقػػًر الُػػذم سى

 ـ.2017 –ـ 1980كأىٍعداًد الفىٍقًر يف العاَفًى بُت عامىٍي 

 
 الباِحثِ  ِإْعدادِ  ِمن املَْصَدُر: م،2015 – 1990 َعاَميْ  بني العاملَِ  يف الُفَقراءِ  لَعَددِ  بَياينّّ  َرْسمٌ  :1 الشَّْكلُ 

 الدَّْويلِّ  البَ ْنكِ  بَياانتِ  على اْعِتماًدا
                                                      

1
ِّٜ فَْمِو  . مبَهٔخً ثَِق ُِ ُّٞ ٌٍفَْمِو  ُو اٌؼَلَك ِّّ َإ ُّ َِ ٌٍفَْوِك ( 1990اٌ ْٛ ِْٕه  2011كُٚالٍه فٟ ا١ٌَ ٛػخُ اٌجَ ُّ ْغ َِ وائ١ِّخ)،  ِّْ حِ اٌ ّٛ رَؼبكُُي اٌمُ

 : ِٜ زبٌػ ػٍٝ اٌّواثِ ُِ  ،ِ ّٟ ٌ ْٚ  https://cutt.us/jqkcjاٌلَّ
2
زََوُن  . ْْ ُّ فبُء اٌ ُّ 2020اٌفَْمُو ٚاٌوَّ ْغ َِ  ،َ : ِٜ زبٌػ ػٍٝ اٌّواثِ ُِ  ،ِ ّٟ ٌ ْٚ ِْٕه اٌلَّ  https://cutt.us/TcCVGٛػخُ اٌجَ
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بػػَتًة مػػن الفيقىػػراًا  ، فىًإنُػػوي كيف ً ػػلًٌ إُف جانًػػًب ىػػذه األىٍعػػداًد الكى ػػٍوؿى العػػاَفًى يف ً ػػلًٌ النًٌظػػاـً الُرٍأًٝتػػاِفًٌ حى
ثػَتو مػن األىٍحيػاًف ثػىػرىكاًت  بػَتةو لًػبػىٍعًض األىفٍػراًد تػىفيػوؽي يف كى ىذا النًٌظاـً االٍقًتصػادمًٌ يىُ ٖتىٍقيػقي ثػىػرىكاتو كى

ػػػا ًلقاًئمػػػةو "فػػػوربس" ًلهػػػا، فوىفٍػقن ديكىؿو اًىٍكمى
شىٍخصنػػػا يف العػػػاَفًى  15العػػػاَفًى فىػػػًإُف قيمػػػةى ثػىػػػٍركًة أًلىثٍػػػرايا  )1(

، فهذا الُتبػاييني اٟتػادُّ بػُت ميٍسػتػىوىل الفىٍقػًر كالغًػٌتى يف العػاَفًى )2(ًمٍلياًر ديكالرو أىٍمريكيٌو  2,000تػىتىراكىزي 
ٍأنًًو زايدةي ا٢تيٌوًة االٍجًتماعيٌػًة بػُت األى  ػٍأنًًو ًإٍٟتػاؽي الُضػرىًر يف ً لًٌ النًٌظاـً الُرٍأًٝتاِفًٌ من شى فٍػراًد كمػا مػن شى

ًع. يٍرتىمى
 اًبلطُبىقًة الويٍسطىى يف ا١ت

م   ٍة وُأْخ   َرى ُمَتخلِّف   ةٍ  .2 ػػػٍرنػىٍُتً تَ ْقس   يُم الع   املَِ إىل ُدَوٍل ُمتَ َقدِّ ـي الُرٍأًٝتػػػاِفُّ العػػػاَفىى ًخػػػبلؿى القى : قػػػادى النًٌظػػػا
، كيىُ  ـي  الٌسػػاًبقىٍُتً إُف تىبػػايينو حػػادٌو ككاًضػػ و يتػىقىػػدًٌ

: العػػاَفىي ا١ت ، األىُكؿي تػىٍقسػػيمي العػػاَفًى إُف ًقٍسػػمىٍُتً ميتىبػػايًنػىٍُتً
لًٌفػةو كفى  ثًٌلي يف ديكىًؿ أىٍمريكا الُشػمالٌيًة كديكىًؿ أيكريكاٌب ال سػُيما الغىٍربيٌػةي منهػا، ميقابًػلى ديكىؿو ميتىخى يتىمى

قػَتةو كا١ت
ػُك فيػو أىُف لًلنًٌظػاـً الُرٍأًٝتػاِفًٌ اليىػدى يػىتػىرىُكزي ميٍعظىميها يف قػارًٌة أىٍفريقٍ  يػا كآٍسػيا كأىٍمريكػا اٞتىنيوبيٌػًة، ك٦تٌػا ال شى

ػػػٍرًف الًعٍشػػرينى دىفىػػػعى  ػػرى كالنًٌٍصػػػًف األىُكًؿ مػػن القى ػػػٍرًف الٌتاًسػػعى عىشى الطُّػػوُفى يف ىػػذا التُػٍقسػػػيًم، فىًخػػبلؿى القى
ـي الُرٍأًٝتػػاِفُّ الػػدُّكىؿى األيكريكبػٌ  باًشػػًر أك مػػن النًٌظػػا

ي
ػػوااه ابالٍسػػًتٍعماًر ا١ت ، سى يٌػػةى الٍسػػًتٍعماًر غالًبيٌػػًة ديكىًؿ العػػاَفًى

ػريًٌة لًلػدُّكىؿً  ػوارًًد االٍقًتصػاديًٌة كالبىشى
ى
اًت االٍسًتٍعماًر يىُ اٍسػًتٍغبلؿي ا١ت  ًخبلًؿ عيقيوًد االنًٍتداًب، كًخبلؿى فػىًتى

يٍستػىٍعمىرًة، كىي اُليت تيشىكًٌلي حاليًّا
ـى الُرٍأًٝتاُِف ابٍػتىدىعى الًحقنا  ا١ت لًٌفةى كالفىقَتةى، كىما أىُف النًٌظا يتىخى

الدُّكىؿى ا١ت
ػٍكلو ميباًشػػرو كغىػػٍَتً ميباًشػػرو  بػىٍعػدى زىكاًؿ ًحٍقبػػًة االٍسػػًتٍعماًر الُشػػرًكاًت العػاًبرةى للقىٍوميٌػػًة، كالُػػيت سػػا٫تىىت ًبشى

للميتػىقىدًٌمػًة، كاٍسػتىمىُرت ىػذه الُشػرًكاتي يف نػىٍقػًل ثػىػرىكاًت الػدُّكىًؿ الفىقػَتًة  يف تػىٍعزيًز تػىبىعٌيًة الدُّكىًؿ الفىقػَتةً 
يتػىقىدًٌمًة.

تىراًت الدُّكىًؿ ا١ت  للميتػىقىدًٌمًة، كٖتىٍويًل األيكُفى أًلىٍسواًؽ تىٍصريفو ًلمينػٍ
: يػيٍعتػىبػىػري ًسػٍعري الفائًػدًة ًإٍحػدىل فائِ دةِ التَّباُيُن يف ُمَع دَّالِت التََّض خُِّم والِبطال ِة نَتيج َة تَب اُيِن ِس ْعِر ال .3

ػػػػري أىٍيضنػػػػا مػػػػن أىٍكثىػػػػًر األىدىكاًت فاًعليٌػػػػةن يف  ، كيػيٍعتػىبػى ػػػػراًت كاألىدىكاًت الُرئيسػػػػًة يف النًٌظػػػػاـً الُرٍأًٝتػػػػاِفًٌ يوىشًٌ
ا١ت

؛ كمػػػن خىصػػػاًئًص ًسػػػٍعًر الفائًػػػدًة يف غالً  بيٌػػػًة الػػػدُّكىًؿ التُػقىلُّػػػبي الػػػُتحىكًُّم يف االٍقًتصػػػاًد الكيلٌػػػيًٌ كاٞتيٍزئػػػيًٌ
ػٍلكٌو  افىقي التُػغىيػُّػري يف ًسػٍعًر الفائًػدًة بًتىػٍأثَتو سى اًت االٍقًتصاديًٌة، كيػىًتى يتػىغىَتًٌ

يٍستىًمرُّ لًلُتأىقٍػليًم مع ا١ت
 علػى ابقػي ا١ت

                                                      
1
.  : ُِ ٌِىِخ فٟ لبئِّخُ فٛسثظ أِلَثْش٠بِء اٌؼبٌَ زِضْٕبَء أَْفواِك اٌؼبئاِلِد اٌّب ٍْ و٠ى١ّخُ، ثِب ِْ َغٍّخُ فُٛهثٌ األَ َِ ِلُه٘ب  ْٖ ٠ٍََّٕٛخٌ رُ ٟ٘ لبئِّخٌ 

 َِ ي٠ِل:  َّ ٍَى١ِّخ، ٌٍ َّ ِي اٌ َٚ : اٌلُّ ِٜ زبٌػ ػٍٝ اٌّواثِ ُِ ٍُٛػخُ اٌُؾّوحُ،  ْٛ َّ لُِغ ٠ٚى١ج١ل٠ب اٌ ْٛhttps://cutt.us/s3Tqj 
2
ُِ فٟ  15أَْغَٕٝ  . اثِخ اٌؼََوث١ِّخ ٌألَْفجبِه اٌزِّْم١ِّٕخ،  2020َّْق١ّٖخً ِٓ أَصْو٠بِء اٌؼبٌَ ّٛ لُِغ اٌجَ ْٛ َِ ًُ  7ْٚفمًب ٌفٛهثٌ،  أَْثو٠

2020 : ِٜ زبٌػ ػٍٝ اٌّواثِ ُِ  ،َhttps://cutt.us/zfKCJ 
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ػػراتي الًبطالػػًة كالُتضىػػخًُّم، كيف الُشػػٍكلً  ػػراًت االٍقًتصػػاديًٌة ال سػػُيما ميوىشًٌ يوىشًٌ
ي العىبلقػػةى بػػُت  ا١ت التٌػػاِف نػيبػىػػُتًٌ

يُتًحدًة األىٍمريكٌيةً 
 .التُػغىَتًُّ يف ًسٍعًر الفاًئدًة كالتُػغىَتًُّ يف ميعىُدالًت الًبطالًة كالُتضىخًُّم يف الوالايًت ا١ت

 
ُتًحدةً  الوالايتً  يف كالُتضىخُّمً  الًبطالةً  كميعىُدؿً  الفاًئدةً  ًسٍعرً  يف التُػغىيػُّري  :2 الُشٍكلي 

ي
 عىامىيٍ  بُت األىٍمريكٌيةً  ا١ت

: ـ،2020 – 1996 ىٍصدىري
 الًفيٍدراِف االٍحًتياطيًٌ  بىياانتً  على اٍعًتمادنا الباًحثً  ًإٍعداد من ا١ت

ىٍكتىبً  األىٍمريكيٌ 
 العىمىًل. إًلٍحصاااتً  األىٍمريكيٌ  كا١ت

 

ٍثػَتى التُػغىػَتًُّ يف أىٍسػعاًر الفائًػدًة علػى ميعىػُدالًت ا ػٍكلو كاًضػ و أتى ي كًبشى لًبطالػًة ًإُف الُشٍكلى البىيآُف الٌساًبقى يػيبػىػُتًٌ
ػ يُتًحػػدًة األىٍمريكيٌػًة، كىػذا األىٍمػػري يػىٍنسى

يًعهػػا كالُتضىػخًُّم يف الػوالايًت ا١ت ػا ٚتى يػػًع ديكىًؿ العػاَفًى كىٍوهنى ًحبي علػى ٚتى
 ذىاتى اٍقًتصادو يػىٍعتىًمدي على ًسٍعًر الفاًئدًة.

، ٦تٌػػا اْرتِف  اُع ُمَع  دَّالِت الِبطال  ةِ  .4 ليًّػػا يف غالًبيٌػػًة اٍقًتصػػاداًت العػػاَفًى لىػػبلن ىىٍيكى ـي الُرٍأًٝتػػاِفُّ خى ػػُببى النًٌظػػا : سى
ػػػوًر أىٍشػػػكاؿو  اًت اٍزًدىػػػاًر االٍقًتصػػػاًد العػػػالىميًٌ تيعػػػآف أىُدل ًلظيهي ػػػىُت يف ً ػػػلًٌ فػىػػػًتى ًعػػػٌدةو مػػػن الًبطالػػػًة، فىحى

عػػػاًت مػػػن ميعىػػػُدالتو ميٍرتىًفعػػػةو ًنٍسػػػبيًّا مػػػن الًبطالػػػًة، فىميعىػػػُدؿي الًبطالػػػًة يف العػػػاَفًى يف عػػػاـً  يٍرتىمى
غالًبيٌػػػةي ا١ت
ًد )1(%5,42ليػ ي ـ كىفٍػقنا لًبىياانًت البػىٍنػًك الػُدٍكِفًٌ تػىبػٍ 2020 ، كىػذه النًٌٍسػبةي لىٍيسىػت مػن ًإٍٚتػاِفًٌ عىػدى

، بىل من ًإٍٚتاِفًٌ القيوىل العاًملًة.  سيٌكاًف العاَفًى
                                                      

1
.  : ِٜ زبٌػ ػٍٝ اٌّواثِ ُِ  ،ِ ّٟ ٌ ْٚ ِْٕه اٌلَّ ، ث١َبٔبُد اٌجَ ُِ جخُ اٌجِٞبٌِخ فٟ اٌؼبٌَ َْ ِٔhttps://cutt.us/iN62S 
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 الن َّْقديُّة يف ِظلِّ النِّظاِم الرَّْأمِسايلِّ خاِمًسا: الُعُمالُت واألَْنِظمُة 
يػػعي ىػػذه الُنظىػػراٌيًت تيعػػآف مػػن ثػيغيػػراتو  ـي الُرٍأًٝتػػاِفُّ ًعػػٌدةى نىظىػػراٌيتو تػيػػنىظًٌمي قىضػػٌيةى العيميػػبلًت، كٚتى ـى النًٌظػػا  قىػػُد

ـي بريتوف ككدز كانًٍتهاان بًنً  ظاـً تػىٍعؤًف العيميبلًت، كنػىتىجى عػن كاًضحةو، بىٍدانا من قاًعدًة الُذىىًب كالًحقنا ًنظا
بٍػػذي  يػػًع ديكىًؿ العػػاَفًى اًبلػػدُّكالًر، كىػػذا الػػُرٍبطي أىُدل لًتىذى ٌليٌػػًة يف ٚتى ىحى

ًب ىػػذه األىٍنًظمػػًة رىبٍػػطي قيمػػًة العيميػػبلًت ا١ت
ػػوـً  ـى كيضيػػوًح مىٍفهي ػػُببى عىػػدى ، األىٍمػػري الُػػذم سى يػػًع ديكىًؿ العػػاَفًى القيمػػًة يف العيٍملػػًة، كمػػا  قيمػػًة العيميػػبلًت يف ٚتى

ػػودى ًلقيمػػةو  ػػريهي مػػن العيميػػبلًت ال كيجي يعيهػػا ًلًمٍقيػػاسو ًمٍعيػػارًمٌو للًقيمػػًة، فالػػدُّكالري كغىيػٍ تػىٍفتىًقػػري ىػػذه األىٍنًظمػػةي ٚتى
ُتًحػػدًة 

ي
تىػػوي مػػن القيػػٌوًة االٍقًتصػػاديًٌة كالٌسياسػػٌيًة للػػوالايًت ا١ت األىٍمريكيٌػػًة، كاًبلتٌػػاِف ذاتيٌػػةو بًػػًو، بىػػٍل يىٍسػػتىًمدُّ قيمى

يُتًحدًة، كا٠تىلىلي اٞتىٍوىىرمُّ يف ىذا النًٌ 
ظاـً فاٍسًتٍقرارهي مىٍرىيوفه ابالٍسًتٍقراًر الٌسياسيًٌ كاالٍقًتصادمًٌ للوالايًت ا١ت

ػػا للعيميػػبلًت العالىميٌػػةً  ًمٍعيػػارو قياسػػيٌو يىٍصػػلي ي ليىكيػػوفى ًمٍقياسن ػػٍوًف الػػُذىىًب كى ثُػػلي يف كى ػػري  يػىتىمى ٖتىىػػُوؿى ىػػو ا،خى
ـي النُػٍقدمُّ اٟتاِفُّ اٍستػىٍبدىؿى ا١تيزافى النُػٍقدُم، فالُذىىبي فػىقى  ، فالنًٌظا دى دىٍكرىهي  ليىكيوفى ميقاسنا اًبلدُّكالًر األىٍمريكيًٌ

 كىميزافو للعيميبلًت كٖتىىُوؿى ًلًسٍلعةو تيقاسي ابلدُّكالًر.
ٍبذيبي يف  كما ٯتيًٍكني ميبلحىظةي ىذا ا٠تىلىلً  ، فالُتذى اٞتىٍوىىرمًٌ من ًخبلًؿ عىدىـً اٍسًتٍقراًر غالًبٌيًة عيميبلًت العاَفًى

ػػًل ميػػُدخىراًت األىفٍػػراًد كالُشػػرًكاًت، كا٩تًٍفػػاًض القيػػٍدرةً   العيميػػبلًت أىُدل لًػػزايدًة مىٍدييونيٌػػًة الػػدُّكىًؿ، ًإضػػافةن لًتىآكي
صاريًف كغىَتًٍ 

ى
ظاًىًر الُسٍلبٌيًة.على ضىٍبًط الدُّخيوًؿ كا١ت

ى
 ىا من ا١ت

 :النِّظاُم االْقِتصاديُّ اإِلْسالميُّ والتَّواُزُن االْقِتصاديُّ العاَلميُّ : املَْبَحُث الثّاين
ػػوديهي اقٍػتػىػػرىفى  ـي االٍقًتصػػادمُّ اإًلٍسػػبلميُّ مػػن أىقٍػػدىـً الػػنُّظيًم االٍقًتصػػاديًٌة العالىميٌػػًة اٟتىيٌػػًة، فػىويجي بًنػيػػزيكًؿ  يػيعىػػدُّ النًٌظػػا

ػػُلمى -اإًلٍسػػبلـً علػػى الُرسيػػوًؿ ٤تيىُمػػدو  ـي يف القيػػريكًف األىخػػَتًة علػػى -صىػػُلى اَّلُلي عىلىٍيػػًو كسى ، كأيٍقًصػػيى ىػػذا النًٌظػػا
ػػوًر ٣تيىػػُددنا يف النًٌٍصػػًف الثٌػػ أى يف الظُّهي ػػٍيطىرًة الػػنُّظيًم الُرٍأًٝتاليٌػػًة كاالٍشػػًتاكٌيًة الوىٍضػػعٌيًة، كبىػػدى آف مػػن ًحسػػاًب سى

ػػٍكًل مىصػػاًرؼى ًإٍسػػبلمٌيةو تػىُتبًػػعي الػػنُػٍهجى كالًفٍكػػرى اإًلٍسػػبلمُي، ًإاٌل أىهُنػػا بىقيىػػٍت قاًصػػرةن   القىػػٍرًف الًعٍشػػرينى علػػى شى
ا َف تػىتىمىُكٍن من ا٠تيريكًج التٌػاٌـً مػن عىبػااًة النًٌ  ظػاـً عن الُتٍطبيًق اٟتىقيقيًٌ للًفٍكًر االٍقًتصادمًٌ اإًلٍسبلميًٌ كىٍوهنى
نىػػًف النًٌظػػاـً الُرٍأًٝتػػ ػػلي يف ً ػػلًٌ ككى ػػٍت ًاٍحػػداًث مىصػػاًرؼى ًإٍسػػبلمٌيةو تػىٍعمى ، فػػالًعرٍبةي لىٍيسى اِفًٌ الُرٍأًٝتػػاِفًٌ الٌرًبىػػومًٌ

ٍيًطًر، ففي ًمٍثًل ىذه اٟتالًة يىكيوفي أىثػىريىا االٍقًتصادمُّ كاالٍجًتماعيُّ ميٍنخىًفضنا. يسى
 ا١ت

ٍسبلميُّ يف جىٍوىىرًًه على مىباًدئى كأيسيسو ٕتىٍعىلي ًمٍنوي قاًدرنا على قيادًة االٍقًتصاًد العالىميًٌ يػىقيوـي االٍقًتصادي اإلً 
يٍستػىوىل النُػٍقدمًٌ كا١تاِفًٌ كًٛتايىًتًو من األىزىماًت، كىذا ما سىيىًتمُّ اإًلشارةي لو اًبلُتٍحليًل يف سياًؽ ىػذا 

على ا١ت
يريكًر ع

ىٍبحىًث بػىٍعدى ا١ت
.ا١ت  لى خىصاًئًص االٍقًتصاًد اإًلٍسبلميًٌ

ٍّ٘ عاِدٍه ٌِصاٌ ٍّ ِإ ٌَْكد  ًٍ ٌِعا ِّ٘ يف ِبٍاِء  ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشالو  َد
َ٘.أ.  الصٗد ُعىر َٖخ
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 َأوَّاًل: َنْشأُة االْقِتصاِد اإِلْسالميِّ 
، كعلػى الػُرٍغًم مػن عىػدىـً  يهيػورًًه  يىٍستىًمدُّ االٍقًتصادي اإًلٍسبلميُّ جىٍوىىرىهي كمىباًدئىوي العاٌمػةى مػن  تىعػاليًم اإًلٍسػبلـً

ػػػػذيكرىهي تػىعيػػػػودي لًبًػػػػداايًت  ػػػػٍرًف الًعٍشػػػػرينى فػػػػًإُف جي ًنظػػػػاـو اٍقًتصػػػػادمٌو ميتىكاًمػػػػلو ًإاٌل يف النًٌٍصػػػػًف الثٌػػػػآف مػػػػن القى كى
يوىٌرًخيػوفى االٍقًتصػاديُّوفى أىُف االٍقًتصػادى اإًلٍسػبلمُي 

، كيػىرىل ا١ت مىػُر بًػثىبلًث مىراًحػلى رىئيسػةو قػىٍبػلى  يهيػورًًه  اإًلٍسبلـً
ًمػػلو  ًنظػاـً ميٍتكى كى
ػرىت مػػع الُرسيػػوًؿ )1( لػػًة الُتٍكػػويًن كالُػػيت  ىهى ىراًحػلي يف مىٍرحى

ثُػػلي ىػػذه ا١ت عىلىٍيػػًو الُصػػبلةي -، تػىتىمى
لػػػةي النٍُّضػػػ -كالُسػػػبلـي  ، كالثٌانيػػػةي مىٍرحى ػػػت بًًنهايػػػًة العىٍهػػػًد الرٌاًشػػػدمًٌ لػػػةي ًخػػػبلؿى كانٍػتػىهى ىٍرحى

ًج، كاٍمتىػػػُدت ىػػػذه ا١ت
ُرٍت ًخػػػػبلؿى العىٍصػػػػ ػػػػوًد كاٍسػػػػتىمى لػػػػةي الرُّكي لػػػػةي الثٌالًثػػػػةي مىٍرحى ىٍرحى

ػػػػومًٌ كالعىٍصػػػػًر العىٌباسػػػػيًٌ األىُكًؿ، كا١ت ًر العىٍصػػػػًر األيمى
تىهػػي يف النًٌٍصػػًف األىُكًؿ مػػن  أ ًحينىهػػا العىٌباسػػيًٌ الثٌػػآف كاٍمتىػػُدٍت للعيصيػػوًر اٟتىديثػػًة لًتػىنػٍ القىػػٍرًف الًعٍشػػرينى لًتػىٍبػػدى

. يوىُسسيًٌ ًلبلٍقًتصاًد اإًلٍسبلميًٌ
لةي الظُّهيوًر ا١ت  مىٍرحى

ػػٍوؿى خىصػػاًئًص االٍقًتصػػاًد  ػػوًر العىديػػًد مػػن الدًٌراسػػاًت حى كيف النًٌٍصػػًف الثٌػػآف مػػن القىػػٍرًف الًعٍشػػرينى كمػػع  يهي
نىتيرػػةو ٢ًتػػذه اإًلٍسػػبلميًٌ كدىٍكرًًه الفىٌعػػاًؿ يف ًٛتايػػًة اقٍ  ، ككى ػػىُت االٍقًتصػػاًد العػػالىميًٌ ًتصػػاًد الػػدُّكىًؿ اإًلٍسػػبلمٌيًة كحى

، كىػػذا مػػا  ػػرىٍت ًفٍكػػرةي أتىٍسػػيًس ميوىُسسػػةو ماليٌػػةو قاًئمػػةو علػػى مىبػػاًدًئ االٍقًتصػػاًد اإًلٍسػػبلميًٌ اإًلٍسػػهاماًت  ىهى
ـى أىٍكصىى ًبًو ميػٍو٘تىىري كيزىراًا خارًجيٌػًة الػدُّكىًؿ اإًلٍسػبلميٌ  ـ، كيىُ بًنػاان علػى ىػذه التُػٍوصػيًة أتىٍسػيسي 1972ًة عػا

ـى  ـى 1974البػىٍنػػػًك اإًلٍسػػػبلميًٌ لًلتُػٍنميػػػة عػػػا لىػػػوي عػػػا ػػػرى عىمى ـ كىػػػو بػىٍنػػػكه ًٟتيكيومػػػاًت الػػػدُّكىًؿ 1977ـ كابشى
بػىٍنػػكو ًإٍسػػبلميٌو ىػػو بػىٍنػػكي دييبى  اإًلٍسػػبلمٌيًة كال تىعاميػػلى لؤلىفٍػػراًد معػػو، أىُمػػا فيمػػا ٮتىيػػصُّ بػينيػػوؾى األىفٍػػراًد فىػػأىُكؿي 

لىوي اٍعًتمادنا على مىباًدًئ الُشريعًة اإًلٍسبلمٌيًة. أى عىمى  اإًلٍسبلميُّ اُلذم بىدى
 اثنًيا: َخصاِئُص االْقِتصاِد اإِلْسالميِّ 

ٍتازي االٍقًتصادي اإًلٍسػبلميُّ ًٓتىصػاًئًص ًعػٌدةو ٘تيىيًٌػزيهي كتػيٍفػرًديهي عػن غىػٍَتًًه مػن ا ألىٍنًظمػًة االٍقًتصػاديًٌة، كفيمػا يىلػي ٯتى
.  أىىىمًٌ خىصاًئًص االٍقًتصاًد اإًلٍسبلميًٌ

ػػري ميػٍرتىًبطو ًبفىػػًٍتةو زىمىنيٌػػةو ٤تيىػػُددةو، كال ٤تىٍػػديكده الشُّ  ُمولّيةُ  .1 ػػميولٌيًة أىُف االٍقًتصػػادى اإًلٍسػػبلمُي غىيػٍ : يػىٍقصىػدي اًبلشُّ
ٌداًت اٟتاًصػلًة،  يٍسػتىرى

اًت كا١ت يتػىغىػَتًٌ
يػعى ا١ت اتو ٤تيىُددةو، فىأيصيوليوي كقىواًعديهي أتىٍخيذي اًبٟتيٍسباًف ٚتى  كٕتىٍػديري ٔتيتػىغىَتًٌ

ةو، كلىًكػُن الشُّػميولٌيةى  ػري ميتػىغىػَتًٌ  اإًلشارةي ىنا إُف أىُف القىواًعػدى كاأليصيػوؿى يف االٍقًتصػاًد اإًلٍسػبلميًٌ لبًتػةه غىيػٍ
ػػميولٌيًة يػىٍرتىًكػػزي علػػى ميٍنطىلىقىػػٍُتً  ، كا١تًٍعيػػاري الػػُرئيسي يف الشُّ أتىٍيت مػػن ًخػػبلًؿ ميريكنػػًة الُتٍطبيػػًق كاالٍسػػًتٍخداـً

                                                      
1
و،  . ْٖ ِِ  ، َِ ََّال ِ، كاُه اٌ ّٟ ٍْالِ ى٠غِ فٟ االْلزِٖبِك اإِل ْٛ ١ِّل. ََٔظو٠ّخُ اٌزَّ ََّ ٟٙ، ِهْفؼَذ اٌ َٛ  ٖ.1407اٌؼَ

ٍّ٘ عاِدٍه ٌِصاٌ ٍّ ِإ ٌَْكد  ًٍ ٌِعا ِّ٘ يف ِبٍاِء  ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشالو  َد
َ٘.أ.  الصٗد ُعىر َٖخ
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ػػػٍُتً  ي فهػػػو )1(اثٍػنػى يتػىغىػػػَتًٌ
ه، أىٌمػػػا الثٌابًػػػتي فىهػػػو القىواًعػػػدي كاأليصيػػػوؿي العاٌمػػػةي، كا١ت : األىُكؿي لبًػػػته كالثٌػػػآف ميتػىغىػػػَتًٌ

اتو ميتػىبىدًٌلةو. يحيطةي ٔتا ٖتىًٍمليوي من عىواًملى كميتػىغىَتًٌ
 الظُّريكؼي ا١ت

ـي االٍقًتصادمُّ اإًلٍسبلميُّ يػيٍبقي الفىػٍردى كالُدٍكلػةى يف تىػوازيفو ْتىٍيػثي التَّواُزُن بني املاّديِّة والرُّوحّيةِ  .2 : فالنًٌظا
ٍهوانٌيًة ا١تاٌديًٌة، كمن ًخػبلًؿ ىػذا التُػوازيًف ال يىٍسقيطى الفىٍردي كال الُدٍكلةي يف أىٍسًر الُرٍىبانٌيًة كال يف قػىٍيًد الشُ 

، فىهػػو ال يػيػػٍوًمني   يػىقيػػوـي االٍقًتصػػادي اإًلٍسػػبلميُّ ًبعًػػبلًج النُػٍزعػػًة االٍسػػًتٍهبلكٌيًة القاًئمػػًة يف النًٌظػػاـً الُرٍأًٝتػػاِفًٌ
بي أىف تػيوىُطرى ًضٍمنى قػيييودو كشيػريكطو  اًبالٍسًتٍهبلًؾ أًلىجىًل االٍسًتٍهبلًؾ، كًإ٪ُتا يػيٍوًمني ًبًو كىحاجةو بىشىريٌةو  ٬تًى

ػوارًًد 
ى
ػزنا للًحفػاًظ علػى ا١ت فىبل ًإٍسراؼى كال تػىٍقتَتى، ك٦تٌا ال شىُك فيو أىُف ىذا الُتوازيفى أىٍيضنا ييشىػكًٌلي ميٍرتىكى

 االٍقًتصاديًٌة ا١تاٌديًٌة كالبىشىريًٌة.
ىٍصػلىحًة الفىٍرديٌػًة التَّواُزُن بني َمْص َلحِة الَف ْرد واملُْجَتَم عِ  .3

: فاالٍقًتصػادي اإًلٍسػبلميُّ ٭تيىقًٌػقي التُػوازيفى بػُت ا١ت
ػػفةي االٍقًتصػػاديٌةي  بىغػػي أىف تىٍطغىػػى ًإٍحػػداىا علػػى األيٍخػػرىل، كتػىٍنطىلًػػقي الفىٍلسى ىٍصػػلىحًة اٞتىٍمعيٌػػًة، فىػػبل يػىنػٍ

كا١ت
ىٍصػػلىحًة الفىٍرديٌػػ

ػػٍوًف ا١ت ػػٍُتً ًلعيٍملػػةو كاًحػػدةو ال يىٍسػػتىقيمي اإًلٍسػػبلمٌيةي يف ىػػذه القىضػػٌيًة مػػن كى ًة كاٞتىٍمعيٌػػًة كٍجهى
ػفًة االٍقًتصػاًد اإًلٍسػبلميًٌ يف ىػذه النػٍُّقطػًة عػن  ػًع ًإاٌل هًبًمػا، كىينػا ييبلحىػ ي اٍخػًتبلؼي فػىٍلسى يٍرتىمى

حاؿي ا١ت
ػػييوعيُّ أىٍلغىػػى نػىٍزعػػةى  ، فاالٍقًتصػػادي الشُّ ػػييوعيًٌ الفىػػٍرًد االٍقًتصػػاديًٌة علػػى ًحسػػاًب االٍقًتصػػاًد الُرٍأًٝتػػاِفًٌ كالشُّ

ػػػٍرًد، كىػػػذا مػػػا  ـي الُرٍأًٝتػػػاِفُّ أىٍلغىػػػى اٍقًتصػػػادى اٞتىماعػػػًة كعىػػػُززى اٍقًتصػػػادى الفى نىمػػػا النًٌظػػػا اٍقًتصػػػاًد اٞتىماعػػػًة، بػىيػٍ
 ييبلحى ي من ًخبلًؿ تىنامي ثػىرىكاًت األىٍفراًد ككيصيو٢ًتا ًلميٍستػىوىايتو غىٍَتً مىٍسبيوقةو.

اؿى لًتىٍطبيًقػًو علػى ةُ الواِقعيّ  .4 ـى االٍقًتصادُم اإًلٍسبلمُي يػىٍقًتىًبي من ا١تًثالٌيًة كال ٣تى : يػىرىل البػىٍعضي أىُف النًٌظا
ىنػٍهىجى العىٍقلُي، فالُتعاليمي اإًلٍسبلمٌيةي أىتىػٍت كاقً 

ىٍنًطقى كا١ت
ايف اٟتىقيقٌيةى كا١ت عيٌػةن أىٍرًض الواًقًع، كىذا الُطرٍحي ٬تي

ػبلًّ ًإٍسػبلميًّا ًبريُمتً  ػدىثو جىديػدو حى ها ك٦تٌا ساعىدىىا على االٍسًتٍمراًر ًفٍقوي االٍجًتهاًد اُلذم ييوًجدي ًلكيػلًٌ حى
ػػػػ ي مػػػػن ًخػػػػبلًؿ قيػػػػٍدرًة مىبػػػػاًدًئ  ٌداتًًو، كىػػػػذا مػػػػا ييبلحى يىٍسػػػػتىًندي علػػػػى الُشػػػػرًٍع كييعاًصػػػػري الواقًػػػػعى كميٍسػػػػتىرى

بػػػػةً  ٍويليٌػػػػةو  االٍقًتصػػػػاًد اإًلٍسػػػػبلميًٌ علػػػػى ميواكى الُتطىػػػػوًُّر االٍقًتصػػػػادمًٌ مػػػػن ًخػػػػبلًؿ اٍسػػػػًتٍحداًث مىصػػػػاًدرى ٘تى
. يٍستػىوىيػىٍُتً الكيٌليًٌ كاٞتيٍزئيًٌ

 جىديدةو تيواًكبي الُتطىوُّرى االٍقًتصادُم على ا١ت

                                                      
1
.  َّ ؼبَػ١ّبُ،  ُّ ُو األََىِبِد االْلِزٖبك٠ِّخ اٌ َّ ْإرَ ُِ ٍْال١ِّخٌ،  جبُة األَْىِِخ االْلزِٖبك٠ِّخ اٌمَو٠جِخ ٚاٌجَؼ١لحِ: ُهْؤ٠خٌ ئِ ٍْ وحِ، ف١ك. أَ ِٕ

، ٠َٕب٠ُِو  َُ ؼخُ َعْو ِِ جبثُٙب ٚرَلاػ١برُٙب ِٚػالُعٙب، عب ٍْ  .136َ، 2010ٓأَ

 ًٍ ٌِعا ِّ٘ يف ِبٍاِء  ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشالو ٍّ٘ عاِدٍهَد ٌِصاٌ ٍّ ِإ  ٌَْكد
َ٘.أ.  الصٗد ُعىر َٖخ
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ٍسػػػًلمُتى كًببلًدًىػػٍم، بىػػػل ىػػػو العاَلميّ  ةُ  .5
ي
ػػػا ًحٍكػػرنا علػػػى ا١ت ـي االٍقًتصػػػادمُّ اإًلٍسػػبلميُّ لىػػػٍيسى ًنظامن : فالنًٌظػػػا

تىٍشػػريعه عػػالىمين، كلىػػٍيسى أىدىؿُّ علػػى ىػػذه العالىميٌػػًة مػػن تىٍصػػريً  الفاتيكػػاف كذلػػك يف ٣تىىلٌػػًة الفاتيكػػاف 
لٌػػػػةي: "قىػػػػد تػىقيػػػػوـي التُػٍعليمػػػػاتي ـ عى 2009الُرٍٝتيٌػػػػًة يف عػػػػاـً  ىرى

ٍيػػػػثي قالىػػػػت ا١ت ًقػػػػبى األىٍزمػػػػًة العالىميٌػػػػًة حى
ػٍكلو أىٍكبػىػرى مػن ذم  األىٍخبلقٌيةي اُليت تػىٍرتىًكزي عليهػا ا١تاليٌػةي اإًلٍسػبلمٌيةي بًتػىٍقريػًب البػينيػوًؾ إُف عيمىبلئًهػا ًبشى

ىباًدئى قىٍد ٕتىٍعىلي 
يٍفتػىػرىًض كيجيوديىػا قػىٍبلي، فىٍضبلن على أىُف ىذه ا١ت

ُلى اًبلرُّكًح اٟتىقيقٌيًة ا١ت ىذه البػينيوؾى تػىتىحى
ـي ًخػػػٍدماتو ماليٌػػػةن" ػػػدًٌ ػػػلًٌ ميوىُسسػػػةو تػيقى ـي االٍقًتصػػػادمُّ اإًلٍسػػػبلميُّ يىٍصػػػلي ي ًلميٍختىلًػػػًف )1(بػػػُت كي ، فالنًٌظػػػا

ـه  ، بىل ىو ًنظا ٍسًلمُتى
ي
 عالىمين. األىٍزًمنًة كاألىٍمًكنًة كلىٍيسى ًحٍكرنا على ا١ت

 اثلِثًا: ُرْؤيُة االْقِتصاِد اإِلْسالميِّ لأَلَزماِت املالّيِة العاَلمّيةِ 
يوىٌديػػًة لؤلىزىمػػاًت ا١تاليٌػػًة اٍنًطبلقنػػا مػػن مىباًدئًػػًو العاٌمػػةً 

، كيف يىٍسػػتىًمدُّ االٍقًتصػػادي اإًلٍسػػبلميُّ نىٍظرىتىػػوي لؤلىٍسػػباًب ا١ت
إُف أىُف األىزىمػػاًت االٍقًتصػػاديٌةى الُػػيت تيصػػيبي االٍقًتصػػادى العػػالىمُي تػيػػوىثًٌري علػػى  ىػذه اٞتيٍزئيٌػػًة ال بيػػُد مػػن التُػٍنويػػوً 

ٍثَتيىا على ا يتػىقىدًٌـً كالٌنامي، ًإاٌل أىُف أىثػىرى ىذه األىزىماًت غالًبنا ما يىكيوفي أتى
لطُبىقػًة ٥تيٍتىًلًف اٍقًتصاداًت العاَفًى ا١ت
ػػطًة كالفىقػػَتًة أىٍعلىػػى يتػىوىسًٌ

افىػػقي بًػػزايدًة ميعىػػُدالًت الفىٍقػػًر كالًبطالػػًة،  ا١ت يقارىنػػًة مػػع الغىنيٌػػًة، فهػػذه األىزىمػػاتي تػىًتى
اًب١ت

ػطًة كالفىقػَتًة أىٍكثػىػرى مػن الغىنيٌػًة، لػذا فهػي تػيعىػزًٌ  يتػىوىسًٌ
راتي ككمػا أىٍسػلىٍفنا تػيػوىثًٌري علػى الطُبىقػاًت ا١ت يوىشًٌ

زي كىذه ا١ت
، فهي تىزيدي من فػىٍقًر الفيقىراًا كتىزيدي من ا٢تيػٌوًة االٍجًتماعيٌػًة بػىػٍُتى من غياًب العىدالًة يف ً لًٌ ال نًٌظاـً الُرٍأًٝتاِفًٌ

ػػػػةى األىزىمػػػػاًت  الطُبىقػػػػاًت االٍجًتماعيٌػػػػًة، كاٍنًطبلقنػػػػا مػػػػن ىػػػػذا الطُػػػػرًٍح يػىػػػػرىل االٍقًتصػػػػادي اإًلٍسػػػػبلميُّ أىُف ميعاٞتى
ليولػػػػًة ديكفى كيقيوعً  هػػػػا يػيعىػػػػٌزًزي مػػػػن ًإٍمكانيٌػػػػًة تىٍطبيػػػػًق العىدالػػػػًة االٍقًتصػػػػاديًٌة كاالٍجًتماعيٌػػػػًة يف االٍقًتصػػػػاديًٌة كاٟتىيػٍ

ػ ، كفيما يىلي تًٍبيػافه ًلويٍجهػًة نىظىػًر االٍقًتصػاًد اإًلٍسػبلميًٌ ٕتي ٌلٌيًة كحىىُت على ميٍستػىوىل العاَفًى ىحى
يٍرتىمىعاًت ا١ت

اهى ا١ت
 األىزىماًت االٍقًتصاديًٌة كأىٍسباهًبا.

ْينِ  .1 افىػػقي اإِلفْ  راُط يف ال  دَّ ػػكًٌلي اإًلفٍػػراطي يف الػػُدٍيًن ًإٍحػػدىل أىٍسػػباًب األىزىمػػاًت ا١تاليٌػػًة، فىغالًبنػػا مػػا يػىًتى : ييشى
ليٌػػةي  يٍقػػًتىًًض عػن الُسػداًد، كتػىػػٍزدادي خيطيػورةي ىػذه القىضػػٌيًة ًعٍنػدىما تىكيػوفي عىمى

اإًلفٍػراطي يف الػُدٍيًن كتػىعىثػُّػرى ا١ت
ـى  التُػعىثُّرً  اعٌيةن، كىذا ما حىصىلى يف األىٍزمًة ا١تالٌيًة العالىمٌيًة عا  ـ.2008يف الُسداًد ٚتى

                                                      
أحُ اٌِفْىِو االلْ 1 ْْ ُّٛه، َٔ ل ػب َّّ َؾ ُِ ل  َّ َّجَىخُ األٌَُٛوِخ، . أَْؽ  ،ُٗ ُٖ ِ َٚفٖبئِ ّٟ ٍْالِ ِ اإِل ّٞ زبٌػ ػٍٝ  2016أَْثو٠ً  26زِٖبك ُِ  ،َ

 : ِٜ  https://cutt.us/xdEJGاٌّواثِ

ٍّ٘ عاِدٍه ٌِصاٌ ٍّ ِإ ٌَْكد  ًٍ ٌِعا ِّ٘ يف ِبٍاِء  ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشالو  َد
َ٘.أ.  الصٗد ُعىر َٖخ
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ىنػٍفىعػػةى الفائِ  دُة الرَّْبويّ  ةُ  .2
ػػكًٌلي الفائًػػدةي ا١ت ٍوهًنػػا ٤تيىُرمػػةن : تيشى يتىأىتٌيػػةى مػػن أتىٍجػػًَت ا١تػػاًؿ، كًبغىػػضًٌ الُنظىػػًر عػػن كى

ا١ت
ـي  يتػاجىرةي ال تػيقىػدًٌ

يتاجىرًة اًبلنػُّقيػوًد، كىػذه ا١ت
، فىهي ٖتىٍفيزه غىيػٍري ميباًشرو على ا١ت شىٍرعنا يف الٌديًن اإًلٍسبلميًٌ

ػٍأهًنا تػىٍقػويضي  ػًع كمػن شى ، كمػا أىُف ًسػٍعرى الفائًػدًة غالًبنػا مػا  نػىٍفعنا ال للفىػٍرًد كال للميٍرتىمى االٍسػًتٍقراًر ا١تػاِفًٌ
نا تػىبػىعنػػػا لواقًػػػًع االٍقًتصػػػاًد، كتػىتػىغىيُػػػػري معػػػو ابلتٌػػػاِف ميعىػػػُدالتي الُتضىػػػخًُّم كميعىػػػُدالتي الًبطالػػػًة  ػػػوفي ميتػىغىػػػَتًٌ يىكي

لػػُرٍىًن العىقػػارمًٌ كبػىٍيػػعي الػػُدٍيًن اًبلػػُدٍيًن أك كمػػا كالفىٍقػػًر، كتػىٍنػػدىرًجي ًضػػٍمنى خانػػًة الفائًػػدًة الُرٍبويٌػػًة قىضػػٌيةي ا
" ييسىُمى "التُػٍوريقي
ًأ الفاًئدًة الُرٍبويًٌة.)1(  ، فهذه األىدىكاتي تػيٍعتػىبػىري ميٍشتػىٌقةن من مىٍبدى

لٌياتي بػىٍيعو كًشرااو ميتىعاًقبةو املُضارَبُة يف َأْسواِق املالِ  .3 يضارىبًة ىينا عىمى
كميتىعاًكسػةو كصيػوريٌةو : كيػيٍقصىدي اب١ت

ػػوااه كانىػػت ىػػذه الفيريكقػػاتي  ػػراًا كالبػىٍيػػًع، سى هًبىػػدىًؼ ٖتىٍقيػػًق مىكاًسػػبى ماٌديٌػػةو نىتيرػػةى فػيػػريكًؽ أىٍسػػعاًر الشًٌ
يضػػػارىبًة اإًلٍسػػػبلمٌيًة، كتىٍشػػػمىلي ىػػػذه 

يضػػػارىبةي عػػػن ا١ت
ػػػٍعريٌةي حىقيقيٌػػػةن أك ميٍصػػػطىنىعةن، كٗتىٍتىلًػػػفي ىػػػذه ا١ت السًٌ

يضارىبةي 
ػٍياو ميوىُجػلو بًػثىمىنو ميوىُجػلو  ا١ت يٍستػىٍقبىلٌيةى، ك٘تيىثًٌػلي بػىٍيػعى شى

العيقيودى ا،ًجلةى كا١ت
، كىػذه العيقيػودي ٤تيىُرمػةه )2(

، كيف ذاًت ا٠تانًة أىٍيضنػا تػىقىػعي عيقيػودي ا٠تيػاًر  ارنا ٔتىٍرهيوؿو كىٍفقى االٍقًتصاًد اإًلٍسبلميًٌ اُلذم يػىرىل فيها إتًٌ
ػػٍخصو كعيقيػودي ال ـي شى ىٍكشيػوًؼ قيػا

ىٍكشيػوًؼ كالبػىٍيػًع علػى ا٢تػػاًمً ، كيػيٍقصىػدي اًبلبػىٍيػًع علػى ا١ت
بػىٍيػًع علػى ا١ت

ػا أك ميوىُسسػاتو  اًسػرةن أك بػينيوكن ػوااه كػانيوا ٝتى ػرًينى سى ًٍلكيهػا عػن طىريػًق اٍقًتاًضػها مػن آخى بًبػىٍيًع أىٍشيااى ال ٯتى
ٍمسػاًر أك البػىٍنػًك يف كقٍػتو ٤تيىػُددو، مػع مالٌيةن أيٍخرىل ميقاًبلى االلًتزاـً اًًعػا دًة ًشػرائًها كتىٍسػليًمها إُف السًٌ

ػػداًد القىػػٍرضً  ػػىُت سى ٍمسػػاًر أك البػىٍنػػًك حى لىػػً  الُػػذم ابعى فيػػو مػػا اقٍػتػىرىضىػػوي إُف السًٌ ىبػٍ
ًن ا١ت االلتًػػزاـً بػىػػٍرىى

)3( ،
ػػػراًا، ك٭تيىػػػرًٌـي االٍقًتصػػػادي كا٢تىػػدىؼي مػػػن ىػػػذه العيقيػػوًد ٖتىٍقيػػػقي أىٍرابحو مػػػن ًخػػبلًؿ فػىػػػٍرًؽ أى  ٍسػػػعاًر البػىٍيػػًع كالشًٌ

يقػػامىرًة، كىمػػا أىهُنػػا 
ػػٍكله مػػن أىٍشػػكاًؿ ا١ت ػػا ال تػىقيػػوـي علػػى جيٍهػػدو بىػػٍل ىػػي شى اإًلٍسػػبلميُّ ىػػذه العيقيػػودى كىٍوهنى

ًٍلكيوي الباًئعي.  تػىٍنطىًوم على بػىٍيًع ما ال ٯتى
ٍشػػػ
ي
ػػػارى اًب١ت يضػػػارىبةي االٕتًٌ

تىهػػػا مػػػن قيمػػػًة كىمػػػا تىٍشػػػمىلي ا١ت تػىٌقاًت ا١تاليٌػػػًة، كيػيٍقصىػػػدي هبػػػا عيقيػػػوده تىٍسػػػتىًمدُّ قيمى
ػػػت ميٍسػػػتىًقٌلةن  األيصيػػػوًؿ ٤تىىػػػلًٌ العىٍقػػػًد، فهػػػي ميٍشػػػتػىٌقةه مػػػن أىدىكاتو تػىٍقليديٌػػػةو كاألىٍسػػػهيًم كالُسػػػنىداًت كلىٍيسى

ىخػػػاًطًر يف األىٍسػػػواؽً 
ـي للميتػػػاجىرًة اب١ت ا١تاليٌػػػًة، فػىلىػػػٍيسى ىينػػػاؾى مػػػا يىػػػًتمُّ دىفٍػعيػػػوي  بًػػػذاهًتا، كغالًبنػػػا مػػػا تيٍسػػػتىٍخدى

                                                      
ُْٕظٍٛه ئِ 1 َِ وِح، َٔلْٚحُ األَْىِِخ اٌّب١ٌِّخ ِٓ  ِٕ ؼب ُّ ٍْال١ِّخٌ فٟ األَْىِِخ اٌّب١ٌِّخ اٌ و. لِواءحٌ ئِ َّ ل اٌَؾ١ٍُ، ُػ َّّ َؾ ُِ  . ٍ ّٟ ٚرَأْص١ِو٘ب ٍْالِ

َِ٘و، أُْوزُٛثَُو  ؼخُ األَْى ِِ  .40َ، 2008ٓػٍٝ االْلزِٖبكاِد اٌؼََوث١ِّخ، عب

2ٓ ،ُّٟ ٍْالِ ِوُف اإِلِبهاِد اإِل ْٖ َِ  ، ُّٟ ٍْالِ ًُ اإِل ٠ٛ ّْ ؼ١ل. األَْىِخُ اٌّب١ٌّخُ اٌؼب١ٌَّّخُ ٚاٌزَّ ُِ  ، ّٟ  .8. اٌقبِهع

َّْْوعِ ف3ٟ ُُ اٌ ١ٍٍَُ، فَزْؾٟ & َغياي، ى٠بك. ُؽْى َّْٞجؼخُ اٌضّب١ٔخُ،  .  ى٠غِ، اٌ ْٛ ِو ٚاٌزَّ ْْ ٍَّٕ ٌِ بػِ  ّٙ َٛ بْ، كاُه اٌ ّّ اٌجُْٛهِٕخ، َػ

2008ٓ ،َ12. 

ٍّ٘ عاِدٍه ٌِصاٌ ٍّ ِإ ٌَْكد  ًٍ ٌِعا ِّ٘ يف ِبٍاِء  ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشالو  َد
َ٘.أ.  الصٗد ُعىر َٖخ
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ميقىُدمنا ليىًتُم اٍسًتٍداديهي، كلىٍيسى ىيناؾى عائًػده ميٍسػتىحىقن علػى االٍسػًتٍثمارً 
، كىػذه العيقيػودي ىػي األيٍخػرىل )1(

. ا ميتاجىرةن يف غىٍَتً مىٍعليوـو  ٭تيىٌرًميها االٍقًتصادي اإًلٍسبلميُّ كىٍوهنى
كا٢تيػٌوًة ال ٯتيًٍكني فىٍصلي األىزىماًت ا١تالٌيًة اُليت تيصيبي االٍقًتصادى العالىمُي يف ً لًٌ النًٌظاـً الُرٍأًٝتاِفًٌ عن الظٍُّلػًم 

، فهػي ككىمػا أىٍسػلىٍفنا تىػٍدعىمي حالػػةى االٍجًتماعيٌػًة اٟتاًصػلًة يف  ػًع العػالىميًٌ كىكيػلٌو يٍرتىمى
ٌليٌػًة كا١ت ىحى

يٍرتىمىعػاًت ا١ت
ا١ت

ػاهى بًنػاًا ًنظػاـو اٍقًتصػادمٌو عػاًدؿو إالبٌل  ، لػذلك ككخيطٍػوةو أيكُفى ٕتي ٍسًتٍقراًر االٍقًتصػادمًٌ كاالٍجًتمػاعيًٌ يف العػاَفًى
ميًٌ من األىزىماًت ك٦تٌا تيسىبًٌبيوي من ضىرىرو اٍقًتصادمٌو كاٍجًتماعيٌو انىيكى عن ال بيُد من ًٛتايًة االٍقًتصاًد العالى 

ىوارًًد ا١تاٌديًٌة كالبىشىريًٌة.
ٍدًر ا١ت  دىٍكرًىا الُسٍلكًٌ يف ىى

 راِبًعا: َأْخالقّيُة االْقِتصاِد اإِلْسالميِّ والَعدالِة االْقِتصاديّةِ 
اِفُّ بقىضااي األىٍخبلًؽ، بىل ىو على الُنقيًض منها، فػىفىٍلسىفىتيوي تػىقيوـي علػى ًإطٍػبلًؽ ال يػىٍهتىمُّ االٍقًتصادي الُرٍأًٝت 

ػػػريكهي األىكائًػػػلي كعلػػػى رىٍأًسػػػًهم آدـ ٝتيػػػث، فوىفٍػػػقى  الًعنىػػػاًف للميييػػػوًؿ ا١تاٌديٌػػػًة الفىٍرديٌػػػًة، كىػػػذا مػػػا دىعػػػا ًإلىٍيػػػًو مينىظًٌ
ىػدىل القىصػًَت لىًكُنهػا كعلػى  مىباًدًئ الُرٍأًٝتالٌيًة فىًإُف أىاننٌيةى 

ػًع علػى ا١ت يٍرتىمى
الفىػٍرًد ا١تاٌديٌػةى قىػد تػيٍلًحػقي الُضػرىرى اًب١ت

ػ ػًع مػن ًخػبلًؿ ٖتىٍفيػًز اإًلنٍتػاًج كاالٍسػًتٍهبلًؾ، ًإاٌل أىُف ىػذا الطُػرٍحى ٬تي يٍرتىمى
ىدىل الُطويًل سىتيحىقًٌقي رىفاهى ا١ت

ايف ا١ت
ػػىُت هًنايػػةى القىػػ يٍفػػًرطى علػػى العيٌمػػاًؿ ًلصػػاًلً  اٟتىقيقػةى، فىحى

ـي الُرٍأًٝتػػاِفُّ الُضػٍغطى ا١ت ػػرى مػػارىسى النًٌظػػا ٍرًف الٌتاًسػعى عىشى
ػايػىزىت الطُبىقػاتي االٍجًتماعيٌػةي  ػريىيٍم، ك٘تى كىًك اٟتىديديًٌة كغىيػٍ ناًجًم كالسًٌ

ى
أىٍصحاًب العىمىًل، ال سُيما عيٌماؿي ا١ت

ُقػػق كي  ػػٍكلو حػػادٌو، كَفى تػىتىحى امنػػا يىُ زايدةي ثػىػػٍركًة ًبشى عيػػودي الُرٍأًٝتاليٌػػًة بًتىٍحقيػػًق رىفػػاًه اٞتىميػػًع، بىػػل علػػى العىٍكػػًس ٘تى
األىٍغنياًا ميقاًبلى زايدًة عىوىًز الفيقىراًا، كٖتىٍديدي ساعاًت العىمىًل كٖتىٍصيلي حيقيوًؽ العيٌماًؿ لىٍيسىت مػن مىبػاًدًئ 

 ا ابلقيٌوًة نىتيرةى ضىٍغًط نًقاابًت العيٌماًؿ.الُرٍأًٝتالٌيًة بىٍل يىُ انًٍتزاعيه
، فػػاألىُكؿي يىضىػػعي  ليًّػػا بػػُت مىبػػاًدًئ االٍقًتصػػاًد اإًلٍسػػبلميًٌ كالُرٍأًٝتػػاِفًٌ ػػري الفىػػٍرؽي جى  كىبًنػػاان علػػى ىػػذا الطُػػرًٍح يىٍظهى

، بينمػػػػا الثٌػػػػآف ال يىضىػػػػعي  أىُم ضىػػػػواًبطى ابٍسػػػػًتٍثناًا  ضىػػػػواًبطى أىٍخبلقيٌػػػػةن صػػػػارًمةن علػػػػى أىمًٌ نىشػػػػاطو اٍقًتصػػػػادمٌو
ػػػمًٌ الُضػػػواًبًط األىٍخبلقيٌػػػًة الُػػػيت ٭تىٍػػػًرصي عليهػػػا االٍقًتصػػػادي  الُضػػػواًبًط االٍقًتصػػػاديًٌة، كفيمػػػا يىلػػػي تػىٍوضػػػي ه أًلىىى

.  اإًلٍسبلميُّ كاُليت تيشىكًٌلي ًدعامةن كرىكيزةن لًتىٍحقيًق العىدالًة يف االٍقًتصاًد النُػٍقدمًٌ العالىميًٌ

                                                      
ًِّ األََىِبِد االْلزِٖبك٠ِّخ ٚاٌّب. 1 ِ فٟ َؽ ّٟ ّبٌ ٍِ أْ ًٍ ػٓ االْلزِٖبِك اٌوَّ ُّٟ َوجَل٠ ٍْالِ و ٠ب١ٍٓ. االْلزِٖبكُ اإِل َّ و، ُػ ْٚ ١ٌِّخ ِف

َغٍّخُ اإِلك َِ ُي، فَْجوا٠ُِو اٌؼب١ٌَِّّخ،  َّٚ َغٍَّلُ اٌضّبٟٔ، اٌؼَلَكُ األَ ُّ ٍْال١ِِّخ، اٌ  .191َ، 2017ٓاهحِ ٚاٌم١بكحِ اإِل

ُِٔر  ٍّ٘ عاِدٍهَد ٌِصاٌ ٍّ ِإ ٌَْكد  ًٍ ٌِعا ِّ٘ يف ِبٍاِء   االْقِتصاِد اإِلِشالو
َ٘.أ.  الصٗد ُعىر َٖخ
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: فًبتػىتػىبُّػػًع األىزىمػػاًت ا١تاليٌػػًة العالىميٌػػًة كتػىتػىبُّػػًع اٟتىرىكػػًة التُػٍقليديٌػػًة الرُّكتينيٌػػًة رَبْ  رُ  الِغ  وِّ والغَ  َرِر والتَّ  ْدليسِ  .1
ثػَتو مػن األىٍحيػاًف علػى التُػٍدليًس، ال لؤلىٍسواًؽ  دي أىهُنػا تػىقيػوـي يف كى ا١تالٌيًة كغىٍَتًىا من األىدىكاًت ا١تالٌيًة ٧تًى

ليٌػػةى الُتبػػاديًؿ يف األىٍسػواًؽ ا١تاليٌػػًة تىػػًتمُّ مػن ًخػػبلًؿ الُسماًسػػرًة كالُػذينى يىٍسػػتىًغلُّوفى يف بػىٍعػػًض  سػُيما أىُف عىمى
 
ي
ٍهػػػلى ا١ت ػػػًل األىٍسػػػواًؽ كاًبلتٌػػػاِف ٖتىٍقيػػػقي أىٍرابحو اٍسػػػًتٍثنائٌيةو غىػػػٍَتً األىٍحيػػػاًف جى ٍسػػػتػىٍثًمرينى اٞتيػػػديًد ٔتىبػػػاًدًئ عىمى

 مىٍشريكعةو.
ػػػػًل األىٍسػػػػواًؽ ا١تاليٌػػػػًة يػىٍعتىًمػػػػدي علػػػػى رَبْ    رُ  املُق    اَمراِت القاِئم    ِة عل    ى الغَ    َرِر والت ََّوقُّ    عِ  .2 أي عىمى ٍبػػػػدى : فىمى

يضارىابًت، كىي ككما أىسٍ 
ٍأهًنا تػىٍبديدي ثػىرىكاًت األىٍفراًد ا١ت يقامىرًة، كمن شى

لىٍفنا تػيٍعتػىبػىري شىٍكبلن من أىٍشكاًؿ ا١ت
ًع. يٍرتىمى

 كمىوارًًد ا١ت
ْيِن بِ ُدوِن ُع ْذٍر اْقِتص اديٍّ  .3 : فاألىٍسػواؽي ا١تاليٌػةي يف ً ػلًٌ النًٌظػاـً الُرٍأًٝتػاِفًٌ تػىٍعتىًمػدي رَبْرُ  املُباَلغ ِة يف ال دَّ

ػػٍكلو  ػػبىبو اٍقًتصػػادمٌو بىػػل هًبىػػدىًؼ ٖتىٍقيػػًق الػػٌرًٍبً    ًبشى ػػٍت ًلسى بػػَتو علػػى االٍسػػًتدانًة، كاالٍسػػًتدانةي ىنػػا لىٍيسى كى
اًر اًبلدُّييوًف. يقامىرًة كاالٕتًٌ

 الُسريًع، كىذه األىٍرابحي لىٍيسىت اٍسًتٍثماريٌةن بىل قاًئمةن على ا١ت
 الُعُمالتِ خاِمًسا: االْقِتصاُد اإِلْسالميُّ وَتَذْبُذُب 

ػػػبلًت، كىػػػذا مػػػا يػىٍفًقػػػدي العيٍملػػػةى ك ائًفىهػػػا  بٍػػػذيًب العيمي ييعػػػآف االٍقًتصػػػادي العػػػالىميُّ ًبكاًملًػػػًو مػػػن تىًبعػػػاًت تىذى
، كىػػو عيٍملػػةه كىغىػػٍَتًًه مػػن  يػػعى عيميػػبلًت العػػاَفًى تػيقىػػُوـي اًبلػػدُّكالًر األىٍمريكػػيًٌ ػػً  ىنػػا أىُف ٚتى يبلحى

الُرئيسػػةى، كمػػن ا١ت
ًمٍعيػػارو للميقارىنػػًة انبًػػعه مػػن القيػػٌوًة االٍقًتصػػاديًٌة كالٌسياسػػٌيًة كالعىٍسػػكىريًٌة للػػوالايًت العيميػػبل ًت، ًإاٌل أىُف ٖتىىوُّلىػػوي كى

يُتًحػدًة األىٍمريكيٌػًة ًبفىػكًٌ اٍرتًبػاًط الػ
يُتًحدًة األىٍمريكيٌػًة، كاٍزدادى الوىٍضػعي سيػوانا عىًقػبى قىػراًر الػوالايًت ا١ت

ًر دُّكالا١ت
ـى  ـ كالُػػيت تػيعىػػرىؼي ًبصىػػٍدمًة نيكسػػوف1971اًبلػُذىىًب عػػا

، فقىٍبػلى قىػػراًر فىػػكًٌ االٍرتًبػػاًط كانىػػت العيميػػبلتي )1(
ٍكرًًه كػػافى ميٍرتىًبطنػػا اًبلػػُذىىًب، فػػالعيميبلتي كانىػػت ميٍرتىًبطػػةن ًبعىبلقػػةو غىػػٍَتً ميب اًشػػرةو ميٍرتىًبطػػةن اًبلػػدُّكالًر، كالُػػذم بًػػدى

ٌميٌػةو جىديػدةو مػن اًبلُذىىًب، األىٍمري اُلذم أىٍعطاىا اٍسًتٍقرارنا ًنٍسبيًّا، كقػىٍبلى ىذ ه الُصٍدمًة كػافى ًإٍصػداري أىمًٌ كى
ًأ ًإٍصداري كيػلًٌ  ىٍبدى

ا رىصيده ميوىازو من الُذىىًب، ككافى كىٍفقى ىذه ا١ت بي أىف ييقارهنى ديكالرو جىديػدو  35الدُّكالًر ٬تًى
ػبي أىف ييقابًلىػوي أيكًنصػةه مػػن الػُذىىًب، فكمػا أىٍسػػلىٍفنا فىػًإُف فىػُك االرٍ  تًبػػاًط بػُت الػُذىىًب كالػػدُّكالًر أىُدل إُف ٬تًى

اًد ٖتىىوًُّؿ ًمٍعياًر األىساًس إُف ميقارًنةو، كلًتػىٍوضيً  ىذه النػٍُّقطًة ال بيُد من الُتٍأكيًد على أىنُوي كيف عاَفًى االٍقًتص
                                                      

زَِّؾلحِ ه٠زْبهك ١ٔىَْٛ فٟ ػبَ َصْذِخ ١ٔىغْٛ: . 1 ُّ ال٠بِد اٌ ِٛ ٌُ اٌ ََ ثِٙب َهئ١ ٍخٌ ِٓ اٌزَّلاث١ِو االْلزِٖبك٠ِّخ اٌَّزٟ لب َِ ٍْ ٍِ  ٟ٘

ٌْغبءُ 1971 َْ ئِ ٙب وب ُّّ َ٘ لُِغ ٠ٚى١ج١ل٠ب  َ، ٚأَ ْٛ َِ ي٠ِل:  َّ َِ٘ت، ٌٍ ِ ئٌٝ اٌنَّ ّٟ و٠ى ِْ الِه األَ ِو ِٓ اٌلُّٚ ِّ جب ُّ ِ اٌ ّٟ ٌ ْٚ ًِ اٌلَّ اٌزَّْؾ٠ٛ

 : ِٜ زبٌػ ػٍٝ اٌّواثِ ُِ ٍُٛػخُ اٌُؾّوحُ،  ْٛ َّ  https://cutt.us/2HwpFاٌ
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رىفي هًبػا القػيىمي األيٍخػرىل، كيىػًتمُّ اٍختيػاري داًئمنا ما تيوضىعي قيمةه لبًتةه ًمٍعياريٌةه تيسىُمى القيمةى األىساسى كاُليت تيقػا
قيمػػًة األىسػػاًس بًنػػاان علػػى شيػػريكطو ذاتيٌػػةو كمىٍوضيػػوعٌيةو، كبًنػػاان علػػى ىػػذه القيمػػًة األىسػػاًس يىػػًتمُّ ٖتىٍديػػدي القػػيىًم 

بي أىف يىكيوفى قيمةى أىسػاسو ًمٍعياريٌػةو تيقػارىفي هًبػا القػيىمي األي  يقارىنًة، فالُذىىبي ٬تًى
ػٍوفى الػُذىىًب ا١ت ٍخػرىل، كذلػك كى

تُػػعي ًٓتىػػواُص فيٍزايئيٌػػةو ككيمائيٌػػةو ٕتىٍ  ػػوًد ًنٍسػػبيًّا، كىمػػا يػىتىمى تىػػوي مػػن ذاتًػػًو، فىهػػو مىٍعػػًدفه انًدري الويجي عىليػػوي يىٍسػػتىًمدُّ قيمى
تًػًو كىوىسػيطو لًلُتبػاديًؿ كحاًفظنػا لل اًفظنػا علػى قيمى قيمػًة ًبغىػضًٌ الُنظىػًر عػن حاًفظنا للقيمػًة، فالػُذىىبي يػىبػٍقىػى ٤تي

تًٌعنػػا بثىبػػاتو ًنٍسػػكٌو  ٍونيػػوي حاًفظنػػا للًقيمػػًة كميتىمى تيػػوي اًبلػػوىٍزًف فػىقىػػٍط، ككى ػػراًت االٍقًتصػػاديًٌة، كٖتيىػػُددي قيمى يوىشًٌ
ًظػػيى ا١ت  حى

، لذلك ٖتىًٍرصي الدُّكىؿي على بًناًا أىٍرًصػدةو ذىىى  يتىعاًمًلُتى أىٍفرادنا كحيكيوماتو
ـى بًثقىًة ا١ت ػري عىػدى بيٌػةو، كىػذا مػا يػيفىسًٌ

ػػػدىثى يف ً ػػػلًٌ  ػػػبلًت بًػػػًو، كلىًكػػػُن الُػػػذم حى ػػػبلًت، كلػػػذلك ٯتيًٍكػػػني ميقارىنػػػةي العيمي يضػػػارىبًة عليػػػو عىٍكػػػسى العيمي
ا١ت

ا بػىٍعػػدى صىػػٍدمًة نيكسػػوف أىنُػػوي يىُ اٍسػػًتٍبداؿي ًمٍعيػػاًر األىسػػاًس ٔتًٍعيػػاًر  يقارىنػػًة، فىبػػاتى النًٌظػػاـً الُرٍأًٝتػػاِفًٌ كٖتىٍديػػدن
ا١ت

أي خىطَته اٍقًتصادايًّ كاٍجًتماعيًّا، فى  ىٍبدى
أىمُّ الدُّكالري ًمٍعيارى األىساًس كالُذىىبي يػيقىُوـي بًناان على الدُّكالًر، كىذا ا١ت

تيهػا ًإٌمػا  تػيوىثًٌري على عيميبلًت العاَفًى أىٍٚتىعى، كتػىتػىغىيُػػري قيمى اٍرتًفاعنػا أك ا٩تًٍفاضنػا، فىفػي ىىزٌةو اٍقًتصاديٌةو لًلدُّكالًر سى
ػػلو أك اٍسػػًتٍثمارو، كيف حػػاًؿ ا٩تًٍفاًضػػها  ػػتػىٍزدادي ثػىػػٍركةي األىفٍػػراًد ًفٍعليًّػػا ديكفى عىمى حػػاًؿ اٍرتًفػػاًع قيمػػًة العيميػػبلًت سى

 
ى
يُدخىراتي كتػىٍنخىًفضي القيمةي الًفٍعليٌػةي لؤليجيػوًر، كيف ًكػبل اٟتػالىتػىٍُتً ٯتيىثًٌػلي ا١ت

تػىتىآكىلي ا١ت ٍوقًػفي صيػوىرنا مػن صيػوىًر سى
ـي االٍقًتصػػادمُّ، كىػػذا مػػا َفى  ىٍفػػريكًض أىف ٭تىٍميهػػا النًٌظػػا

الظٍُّلػػًم االٍقًتصػػادمًٌ كاالٍجًتمػػاعيًٌ كغيػػاابن للعىدالػػًة ا١ت
.  ٭تىٍديث يف النًٌظاـً الُرٍأًٝتاِفًٌ

ًأ تػىٍعؤًف العيميبلًت الٌساًئًد بػىٍعدى صىٍدمًة نيٍكسيػوف ٖتىىػُوؿى الػُذىىبي إُف ًسػٍلعةو ميقىُومػةو اًبلػدُّك  الًر، كىيف ً لًٌ مىٍبدى
ػػػبلًت، بىػػػل ابتىػػػت القيمػػػةي  اٟتاليٌػػػةي قيمػػػةن سيػػػوقٌيةن كاًبلتٌػػػاِف َفى يػىعيػػػٍد اًبإًلٍمكػػػاًف مىٍعرًفػػػةي الًقيمػػػًة اٟتىقيقيٌػػػًة للعيمي

ػػلي القيمػػًة اٟتىقيقيٌػػًة الٌذاتيٌػػًة علػػى ًحسػػاًب القيمػػًة  اىي ػػٍت قيمػػةن حىقيقيٌػػةن، كغالًبنػػا مػػا يىػػًتمُّ ٕتى للعيميػػبلًت كلىٍيسى
ً لًٌ النًٌظػاـً الُرٍأًٝتػاِفًٌ الٌذاتٌيًة، ك٦تٌا ال شىُك فيو أىُف القيمةى السُّوقٌيةى ال يػيٍعتىدُّ هًبا ًعٍندى الُتباديًؿ، ًإاٌل أىنُوي كيف 

بٍػػذيًب قيمػػًة أيكًنصػػًة  ، كىػػذا مػػا ٯتيًٍكػػني ميبلحىظىتيػػوي مػػن ًخػػبلًؿ تىذى ػػٍكلو ميٍطلىػػقو ػػوقٌيةي ًبشى سػػادىت القيمػػةي السُّ
ُذىىًب الػػُذىىًب عالىميًّػػا بػىٍعػػدى صىػػٍدمًة نيكسػػوف، كيف الُشػػٍكًل البىيػػآٌفً التٌػػاِف تػىٍوضػػي ه لتػىغىػػَتًُّ قيمػػًة أيكًنصػػًة الػػ
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 عامِ  وَحّتَّ  نيكسون َصْدمةِ  ُمْنذُ  اأَلْمريكيِّ  الدُّوالرِ  ُمقاِبلَ  الذََّىبِ  ُأوِنصةِ  ِسْعرِ  تَ َغي ُّرُ  :3 الشَّْكل

. الذََّىبِ  ُسوقِ  بَياانتِ  على اْعِتماًدا الباِحثِ  ِإْعدادِ  من املَْصَدُر: م، 2020   العاَلميِّ
 

ػػىُت كقٍػػًت  ًإُف التُػغىيػُّػػرى الواًضػػ ى يف الُشػػٍكًل الٌسػػاًبًق يف قيمػػًة أيكًنصػػًة الػػُذىىًب عىًقػػبى صىػػٍدمًة نيٍكسيػػوف كحى
لػيٌو أىثػىػرى النًٌظػاـً الُرٍأًٝتػاِفًٌ علػى ًإٍخػراًج الػُذىىًب مػن سيػوًؽ العيميػبلًت ًإٍعداًد ىذه الوى  ي كًبشىػٍكلو جى رىقػًة يػيبػىػُتًٌ

ُتعي اًىمًٌ قيٍدرةو على ضىٍبًط سيوًؽ العيميبلًت، فىًسٍعري أيكًنصًة الُذىىًب تىضاعىفى   كٖتىٍويًلًو ًلًسٍلعةو عاديٌةو ال تػىتىمى
ػ
ى
ٍذكيورًة أىٍكثػىػػرى مػن ٜتىٍسػُتى ضىػػٍعفنا، كخيػريكجي الػػُذىىًب مػن سيػوًؽ العيميػػبلًت كىوىسػيطو ضػػاًبطو يف الُسػنىواًت ا١ت

ٍبذيًب العيميبلًت كاًبلٌتاِف عىُززى من ًفٍقداًف العىدالًة االٍجًتماعٌيًة كاالٍقًتصاديًٌة.  أىثُػرى كًبشىٍكلو ميباًشرو على تىذى
كىذاتي األىٍمًر يػىٍنطىًبقي على العىبلقػًة بػىػٍُتى ًسػٍعًر الفائًػدًة كقيمػًة العيميػبلًت، فىػًإذا نىظىػٍران ًلبلٍقًتصػاًد مػن كيٍجهػًة 
ػػػػػراتي  يوىشًٌ

ػػػػػلىعي أك ا١ت يٍسػػػػػتىًقُل كالسًٌ
ػػػػػوفى العيٍملػػػػػةي ىػػػػػي التٌػػػػػاًبعى ا١ت يٍفتػىرىضي أىف تىكي

نىظىػػػػػرو رايضػػػػػٌيةو أك مىٍنًطقيٌػػػػػةو فػػػػػا١ت
ُولىػػػت العيمٍ االٍقًتصػػػاد يعادىلػػػةى، فػىتىحى

ـى الُرٍأًٝتػػػاُِف قػىلىػػػبى ا١ت ، ًإاٌل أىُف النًٌظػػػا ى، كلىػػػٍيسى العىٍكػػػسى يتػىغىػػػَتًٌ
لػػػةي يٌةي التٌػػػاًبعى ا١ت

ري ًسٍعًر الفاًئدًة، كىذا ما يػيٍفًقػ راًت االٍقًتصاديًٌة، ال سُيما ميوىشًٌ يوىشًٌ
العيميػبلًت  دي ًلميتػىغىَتًٌو  ًبعو تػىتىأىثُػري بتػىغىَتًُّ ا١ت

يضارىبًة كاًبلٌتاِف تػىتىضػااىؿي العىدالػةي االٍجًتماعيٌػةي كاالٍقًتصػاديٌةي، كلًتػىٍوضػيً  ىػذه 
كىً يفىتىها كيػيعىٌزًزي من سيوًؽ ا١ت

لٌػػيًٌ  ىحى
، كىػػو اللٌػػَتةي التػُّرٍكيٌػػةي، مػػن ًخػػبلًؿ عىبلقىًتهػػا ًبًسػػٍعًر الفائًػػدًة ا١ت لػػيٌو ، فمػػن النػٍُّقطػػًة سنىٍسػػتىعُتي ٔتًثػػاؿو عىمى
ػٍكلو كاًضػ و بًتػىغىػَتًُّ ًسػٍعًر الفائًػدًة، ٦تٌػا أىفٍػقىػدىىا ًنٍسػبةن مػن  يبلحىً  أىُف الٌلَتةى التػُّرٍكيٌػةى تػىتىػأىثُػري ًبشى

ًتهػا كىمػا ا١ت قيمى
ظػػاىً 

ى
ليٌػػًة األيجيػػوًر كالُركاتًػػًب كغىٍَتًىػػا مػػن ا١ت لىػػلو يف ىىٍيكى يػػُدخىراًت الفىٍرديٌػػًة، كخى

ػػًل ا١ت ًر الُسػػٍلبٌيًة، كىػػذا أىُدل لًتىآكي
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ػػػػكًٌلي ًسػػػػٍعري الفائًػػػػدًة ًإٍحػػػػدىل أىبٍػػػػػرىًز ىػػػػذه  بٍػػػػذيبي ٯتيًٍكػػػػني عىػػػػٍزكيهي لًعًػػػػٌدًة أىٍسػػػػبابو اٍقًتصػػػػاديٌةو كسياسػػػػٌيةو، كييشى الُتذى
ي ًمٍقػػػدارى التُػغىػػػ ػػػنػيبػىُتًٌ  َتًُّ مػػػن ًخػػػبلؿً األىٍسػػػباًب، كلًتػىٍوضػػػيً  العىبلقػػػًة بػػػُت قيمػػػًة اللٌػػػَتًة التػُّرٍكيٌػػػًة كًسػػػٍعًر الفائًػػػدًة سى

 األىٍشكاًؿ البىيانٌيًة الٌتاليًة.

 
  م،2020 – م 2016 َعاَميْ  بني الت ُّرْكيّ  املَرَْكزيِّ  البَ ْنكِ  يف الفاِئدةِ  ِنْسبةِ  تَ َغي ُّرُ  :4 الشَّْكلُ 
 الت ُّرْكّي. املَرَْكزيِّ  البَ ْنكِ  عن الصَّاِدرِ  الفاِئدةِ  ِسْعرِ  بَياانتِ  على اْعِتماًدا الباِحثِ  ْإْعدادِ  من املَْصَدُر:

 
 

 
، الدُّوالرِ  ُمقاِبلَ  الت ُّرْكّيةِ  الّلريةِ  قيمةِ  تَ َغي ُّرُ  :5 الشَّْكلُ   اْعِتماًدا الباِحثِ  ِإْعدادِ  من املَْصَدُر: اأَلْمريكيِّ

. الدُّوالرِ  ُمقاِبلَ  الّلريةِ  قيمةِ  بَياانتِ  على  اأَلْمريكيِّ
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 .. نحَو نظام نقدي إنساني عادل.. 

  

ػػوًد عىبلقػػةو بػػُت التُػغىػػَتًُّ يف قيمػػًة اللٌػػَتًة التػُّرٍك يقارىنػػًة بػىػػٍُتى الُشػػٍكلىٍُتً الٌسػػاًبقُتى ٯتيًٍكػػني ميبلحىظػػةي كيجي
يٌػػًة كبػىػػٍُتى اًب١ت

ػٍأهًنا ًإٍفقػادي اللٌػَتًة اٍسػًتٍقرارىىا، كىنػا ال نىػدُ  ، كىذه العىبلقةي من شى عي أىُف ًسػٍعرى الفائًػدًة ًسٍعًر الفاًئدًة التػُّرٍكيًٌ
ٍبذىبي ًسٍعرً  يوىثًٌري على قيمًة الٌلَتًة، لىًكُنوي أىحىدي األىٍسباًب الُرئيسًة كا٢تاٌمًة، فػىتىذى

ري الوىحيدي ا١ت يوىشًٌ
الفاًئدًة  ىو ا١ت

ػٍكلو ًنٍسػكٌو  ٍكرًًه يػيٍفًقػديىا ك ائًفىهػا ًبشى ٍبذيًب قيمًة الٌلَتًة كالُػذم بًػدى ، كا١تًثػاؿي التػُّرٍكػيُّ يػىٍنسىػًحبي يػيوىٌدم إُف تىذى
تيػػوي مػػػن  ػػبيًل ا١تًثػػاًؿ فاٞتينػىٍيػػػوي ا١تًٍصػػرمُّ ا٩ٍتىفىضىػػػٍت قيمى  0,2علػػى ابقػػي االٍقًتصػػػاداًت كالعيميػػبلًت، فىعلػػػى سى

جينػىٍيوو ًخبلؿى ًعٌدًة عيقيودو  13جينػىٍيوو ميقاًبلى الدُّكالًر إُف 
اُليت تىٍشهىدي ، كىذا حاؿي غالًبٌيًة عيميبلًت العاَفًى )1(

ٍبذيابن ميٍستىًمرًّا كتىراجيعنا يف القيمًة األىٍمري اُلذم يػيقىوًٌضي من دىعائًًم العىدالًة االٍقًتصاديًٌة كاالٍجًتماعٌيةً   .تىذى
ػػػبلًت اٟتػػػاِفًٌ يف ً ػػػلًٌ النًٌظػػػاـً الُرٍأًٝتػػػاِفًٌ  يٍسػػػتىفيًض ًلواقًػػػًع العيمي

ػػػٍوؿي بػىٍعػػػدى ىػػػذا الُشػػػرًٍح ا١ت ًإُف اٟتىػػػُل  ٯتيًٍكػػػنى القى
ثُػػلي يف ًإعػػادًة العيميػػبلًت لًتىكيػػوفى ًمٍعيػػارنا قياسػػيًّا ػػبى لًتىٍحقيػػًق العىدالػػًة االٍجًتماعيٌػػًة كاالٍقًتصػػاديًٌة يػىتىمى  األىٍنسى

ـُ ًلسيػػوًؽ العيميػػبلًت اًبلكاًمػػًل، كال بيػػُد مػػن اٍسػػتً  ، كًإعػػادًة الػػُذىىًب ليىكيػػوفى الٌضػػاًبطى العػػا ٍبعاًد كلىػػٍيسى ميقػػارىانن
بٍػػذيًب قيمػػًة العيميػػبلًت كاًبلتٌػػاِف  ػػًر يػىقيػػودي لًتىذى يوىشًٌ

بٍػػذيًب ىػػذا ا١ت ػػٍوفي تىذى ، كى ػػرو اٍقًتصػػادمٌو ًسػػٍعًر الفائًػػدًة كميوىشًٌ
ٍتىًلكي أىٍنواعنا ميتػىعىدًٌدةن من كسػاًئًل الُتمٍ  ويػًل ًفٍقدافي العيميبلًت ك ائًفىها، ال سُيما أىُف االٍقًتصادى اإًلٍسبلمُي ٯتى

 اُليت من شىٍأهًنا سىدُّ ٤تىىلًٌ ًسٍعًر الفاًئدًة.
رو اٍقًتصادمٌو لىٍيسى اًبألىٍمًر الُسػٍهًل الُتٍطبيػًق، فهػو ٭تىٍتػاجي ًلعيقيػو  دو مػن ًإُف االٍسًتٍغنااى عن ًسٍعًر الفاًئدًة كىميوىشًٌ

، كلىًكن ٯتيًٍكني االٍسًتٍغنااي عىٍنوي تىٍدر  ٬تيًّا، كىذا األىٍمري ال ٯتيًٍكني أىف يىػًتُم مػن ًخػبلًؿ ميٍقتػىػرىحو الُتٍطبيًق الُتٍدر٬تيًٌ
ػيىطاؿي االٍقًتصػادى العػالىمُي يف غيابًػًو كٖتىٍديػدً  ، فهو ٭تىٍتاجي ًلًدراسػاتو ميعىُمقػةو لؤلىثىػًر الُسػٍلكًٌ الُػذم سى  نىظىرمٌو

ًؿ ٔتىغا٪تًػػًو، كىػػذا األىٍمػػري ٭تىٍتػػاجي ًلريٍؤيػػةو اٍقًتصػػاديٌةو دىٍكليٌػػةو ا،لًر اإل٬تابيٌػػًة ًْتىٍيػػثي يىػػًتمُّ قيػػاسي مىغػػارًـً االٍسػػًتٍبدا
 كًدراساتو ميعىُمقةو.

 ساِدًسا: االْقِتصاُد اإِلْسالميُّ والُعْملُة اإِلْسالمّيُة املَُوحَّدةُ 
ػػػت  يوىُحػػػدًة ًإٍحػػػدىل األىٍفكػػػاًر الُػػػيت طيرًحى

ػػػكًٌلي ًفٍكػػػرةي العيٍملػػػًة اإًلٍسػػػبلمٌيًة ا١ت سػػػاًبقنا لًلػػػُتخىلًُّص مػػػن ا،لًر تيشى
ٍبذيًب العيميبلًت، فىأىُكؿي طىػرٍحو ٢تػذه الًفٍكػرًة كػافى يف عػاـً  ، 2003الُسٍلبٌيًة لتىذى ـ مػن ًقبىػًل الػُرئيًس ا١تػاليزمًٌ

تىًقػٍل ٟتىيًٌػًز التُػٍنفيػًذ، كتيشىػكًٌلي ىػذه الًفٍكػرةي حىػبلًّ حىقيقيًّػا لًلػدُّكىًؿ اإًلٍسػبلمٌيًة، كيف  ًإاٌل أىُف ىذه الًفٍكرةى َف تػىنػٍ
اًحها ٯتيًٍكني تػىٍوسيعي ًنطاًقها لتىكيوفى عيٍملةن عالىمٌيةن، كىنا ال بيُد من الُتٍأكيًد على أىُف ًفٍكرةى العيٍملةً   حاًؿ ٧تى

                                                      
1 ُِ  ، ُّٞ و ْٖ ِّ ُّٞ اٌ ْووي َّ ُْٕه اٌ ، ُْٔجنَحٌ ربه٠ق١ّخٌ، اٌجَ ُّٞ و ْٖ ِّ : . اٌُغ١َُْٕٗ اٌ ِٜ اثِ  https://cutt.us/OSgxcزبٌػ ػٍٝ اٌوَّ

ٍّ٘ عاِدٍه ٌِصاٌ ٍّ ِإ ٌَْكد  ًٍ ٌِعا ِّ٘ يف ِبٍاِء  ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشالو  َد
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ػػػػوفى عيٍملػػػػةن تػىٍقليديٌػػػػةن، فػىتىٍررًبػػػػةي الييػػػػوريك األيكري  يوىُحػػػػدًة ال يػيٍقصىػػػػدي أىف تىكي
كيبًٌٌ كعلػػػػى الػػػػُرٍغًم مػػػػن اإًلٍسػػػػبلمٌيًة ا١ت

بٍػذيًب  اًحها َف تػىتىمىُكٍن من ا٠تيريكًج ابالٍقًتصاًد األيكريكيبًٌٌ أك العالىميًٌ من عىبااًة الدُّكالًر كمن ميٍشػًكلًة تىذى ٧تى
ًر قيمػًة العيٍملػًة، فػالًفٍكرةي الُرئيسػػةي لىٍيسىػت يف إ٬تػاًد عيٍملػػةو جىديػدةو تىٍشػًتىًؾي مػػع العيميػبلًت اٟتاليٌػ ًة يف اٞتىػػٍوىى

تيعػآف  كٗتىٍتىًلفي عنها يف الُشٍكًل كاالٍسًم فػىقىط، بىل ييرادي ًمٍنها أىف تىكيوفى حىبلًّ ًفٍعليًّا لًلُظواًىًر الُسػٍلبٌيًة الُػيت
ٌلٌيًة. ىحى

 منها ٥تيٍتىًلفي العيميبلًت العالىمٌيًة كا١ت
ػػٍكلو كاًمػػلو أك جيٍزئػػيٌو  يوىُحػػدًة علػػى إ٬تػػاًد عيٍملػػةو ًإٍسػػبلمٌيةو جىديػػدةو تىكيػػوفي ميغىطٌػػاةن ًبشى

تػىقيػػوـي ًفٍكػػرةي العيٍملػػًة ا١ت
ًبصىػكًٌ أىمًٌ عيٍملػةو جىديػدةو ديكفى كيجيػوًد ابلُذىىًب، ًْتىٍيثي يىًتمُّ رىٍبطيها ابلُذىىًب ًبعىبلقةو ميباًشرةو، كال ييٍسػمى ي 

ليٌػػ ػػزمٌو ًإٍسػػبلميٌو يػىتػىػػوىُُف عىمى ، كٯتيًٍكػػني لًتىفػػادم اٍزًدكاجيٌػػًة اإًلٍصػػداًر أتىٍسػػيسي بػىٍنػػكو مىرٍكى ػػكٌو ميقابًػػلو ةى رىصػػيدو ذىىى
ةي كيلًٌ دىٍكلةو فيًو كىفٍػقنػا لرىصػيًدىا مػن الػذُ  ػراهًتا االٍقًتصػاديًٌة  ًإٍصداًر العيٍملًة، كتىكيوفي ميسا٫تى ىىًب ككىفٍػقنػا ًلميوىشًٌ

ػػراًت، كٯتيًٍكػػني البىػػٍداي يف ىػػذه الُتٍررًبػػًة علػػى الُصػػعيًد اٟتيكيػػوميًٌ   يوىشًٌ
لٌػػيًٌ كغىٍَتًىػػا مػػن ا١ت ىحى

ٍرػػًم النٌػػاًتًج ا١ت كىحى
لػػػةو ٕتىٍريبيٌػػػةو، علػػػى أىف تػىنػٍ  ػػػوفى عيٍملػػػةى تىبػػػاديؿو للحيكيومػػػاًت فػىقىػػػط كىمىٍرحى ػػػأىٍف تىكي ػػػوفى عيٍملػػػةن كى ػػػا لًتىكي تىًقػػػلى الًحقن

ٍنى ي ىذه العيٍملةي يف حاًؿ تىٍطبيًقها مىزااي ًعٌدةن لًلدُّكىًؿ اإًلٍسبلمٌيًة تػىتىمىُثلي فيما يىلي:  عاٌمةن، ٘تى
ٍونيػوي عيٍملػةى : فىرىميعي العيميبلًت العالىمٌيًة تػىتىأىثُػري بًتػىغىَتًُّ قيمًة الػدُّكالرً التَّخلُُّص من الت ََّبعّيِة للدُّوالرِ  .1 ، ككى

ػػراًت االٍقًتصػػاديًٌة  يوىشًٌ
يُتًحػػدًة األىٍمريكيٌػػًة فاالٍقًتصػػادي العػػالىميُّ بكاًملًػػًو يػىتىػػأىثُػري بًتػىغىػػَتًُّ ا١ت

داًخػػلى الػوالايًت ا١ت
ُتًحدًة.

ي
 الوالايًت ا١ت

ٌلٌيةي رَبْقيُق اْسِتْقراِر الُعُمالتِ  .2 ىحى
ًتهػا، لػذلك فىػًإُف  : تىٍشهىدي العيميبلتي العالىمٌيةي كا١ت ٍبذيابن حادًّا يف ًقيمى تىذى

بٍػػػػذيابًت كابلتٌػػػػاِف ضىػػػػمافي اٍسػػػػًتٍقرارو  ػػػػٍأنًًو ًٛتايػىتيهػػػػا مػػػػن الُتذى رىبٍػػػػطى العيٍملػػػػًة اإًلٍسػػػػبلمٌيًة ابلػػػػُذىىًب مػػػػن شى
 اٍقًتصادمٌو لًلدُّكىًؿ كلؤلىٍفراًد.

ػػػوظو يف دىٍعػػػًم اٍسػػػًتٍقراًر : فػػػالييوري َتْش   كيُل نَ   واٍة لَِتَكتُّ   ٍل اْقِتص   اديٍّ ِإْس   الميٍّ  .3 ػػػٍكلو مىٍلحي ك سػػػاعىدى كًبشى
ػػػػوؽو  ػػػػا حىقيقيًّػػػػا لًتىٍشػػػػكيًل سي ػػػػكًٌلى ىػػػػذه العيٍملػػػػةي داًعمن يتػىوىقُػػػػًع أىٍف تيشى

، لػػػػذلك فًمػػػػن ا١ت ػػػػاًد األيكريكيبًٌٌ االٖتًٌ
تىًقلى لًتىٍشكيًل تىكىتُّلو ًإٍسبلميٌو ا .ًإٍسبلمٌيةو ميوىُحدةو، كالًحقنا ٯتيًٍكني أىٍف تػىنػٍ  ٍقًتصادمٌو

: فغالًبيٌػةي األىزىمػػاًت ا١تاليٌػًة العالىميٌػػًة ضِباي ُة اْقِتص  اِد ال دَُّوِل اإِلْس  المّيِة م  ن اْس ترياِد اأَلَزم  اِت املاليّ  ةِ  .4
، ًإاٌل أىُف آلرىىػػػػا االٍقًتصػػػػاديٌةى الُسػػػػٍلبٌيةى تػىػػػػنػٍعىًكسي علػػػػى العػػػػاَفًى أىٍٚتػػػػعى ٔتػػػػا فيهػػػػا العػػػػاَفىي  ػػػػبًٌبيها الغىػػػػٍربي ييسى

 ًٍ ٌِعا ِّ٘ يف ِبٍاِء  ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشالو ٍّ٘ عاِدٍهَد ٌِصاٌ ٍّ ِإ  ٌَْكد
َ٘.أ.  الصٗد ُعىر َٖخ
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، لػػػػذلك فىػػػػًإُف اٍسػػػػًتٍقبلؿى العيٍملػػػػًة اإًلٍسػػػػبلمٌيًة قىػػػػٍد ٭تىٍمػػػػي اٍقًتصػػػػادى العػػػػاَفًى اإًلٍسػػػػبلميًٌ مػػػػن اإلً  ٍسػػػػبلميُّ
  اٍرًتداداًت األىزىماًت العالىمٌيًة.

اًحهػا ًإٍسػبلميًّا ٯتيًٍكػني ٖتىٍويليهػا لًتىٍررًبػةو عالىميٌػًإُف  يوىُحدًة يف حاًؿ تىٍطبيًقهػا ك٧تى
ةو، ًفٍكرةى العيٍملًة اإًلٍسبلمٌيًة ا١ت

ُتعي ًّتيٍملًة ميقىوًٌماتو اٍقًتصاديٌةو تيساًعدي على تػىٍنفيًذ ىذه الًفٍكرًة، فال اًتجي نٌ ال سُيما أىُف العاَفىى اإًلٍسبلمُي يػىتىمى
ٍلًػكي  5,000اإًلٍٚتاِفُّ للعػاَفًى اإًلٍسػبلميًٌ يػىٍقػًتىًبي مػن  % مػن اٍحتيػاطيًٌ الػنًٌٍفًط 57ًمٍليػاًر ديكالرو، كىمػا ٯتى

ػػػوي ٔتىٍرميوعػػػةو مػػػن العىقىبػػػاًت الُػػػيت ٖتىيػػػوؿي ديكفى تػىٍنفيػػػًذىا أك قىػػػد )1(العػػػالىميًٌ  ، ًإاٌل أىُف ىػػػذه الًفٍكػػػرةى قىػػػد تيواجى
يوىُحدًة:تيسىبًٌبي تىدىٓفٌ 

  فاًعلُيًتها، كفيما يىلي أىىىمًٌ العىقىباًت اُليت ٖتىيوؿي ديكفى تػىٍنفيًذ ًفٍكرًة العيٍملًة اإًلٍسبلمٌيًة ا١ت
، ٦تٌػػا ٬تىٍعىػػلي ىػػذه الػػدُّكىؿى يف حاجػػةو  .1 اٍرتًبػػاطي اٍقًتصػػاًد العىديػػًد مػػن الػػدُّكىًؿ اإًلٍسػػبلمٌيًة ابالٍقًتصػػاًد الغىػػٍريبًٌ

 لغىٍرًب.ميٍستىًمرٌةو ل
ا٩تًٍفػػاضي ميٍسػػتػىوىل الُتبػػاديًؿ التًٌرػػارمًٌ البػىٍيػػٍتًٌ بػػُت ديكىًؿ العػػاَفًى اإًلٍسػػبلميًٌ علػػى ًحسػػاًب اٍرتًفاًعهػػا مػػع  .2

يُتًحدًة األىٍمريكٌيًة.
 أيكريكاٌب كالٌصًُت كالوالايًت ا١ت

بػػَتةو مػػن الػػدُّكىًؿ  .3 اإًلٍسػػبلمٌيًة، ٦تٌػػا ٭تىيػػوؿي ديكفى اٍكًتفائًهػػا غالًبيٌػػةي طػػابىًع االٍقًتصػػاًد الٌريعػػيًٌ علػػى ًنٍسػػبةو كى
ٍنًتًج.

ي
 الٌذايٌتً ك٬تىٍعىليها يف حاجةو ميٍستىًمرٌةو للغىٍرًب ا١ت

ػػػراكاتو اٍقًتصػػػاديٌةو قىػػػد تػيعىٍرقًػػػلي الًفٍكػػػرةى، كالُشػػػراكًة األيكريكبٌػيٌػػػًة  .4 ػػػوؿي بػىٍعػػػًض الػػػدُّكىًؿ اإًلٍسػػػبلمٌيًة يف شى ديخي
طٌيًة على سىبيلً  يتػىوىسًٌ

 ا١تًثاًؿ. ا١ت
 َساِبًعا: االْقِتصاُد اإِلْسالميُّ والَعدالُة االْقِتصاديُّة بني النََّظريِّة والتَّْطبيقِ 

ٌلٌيًة كبُت الدُّكىًؿ أىيٍ  ىحى
يٍرتىمىعاًت ا١ت

ـى الُرٍأًٝتاُِف سىُببى فىٍروةن اٍجًتماعٌيةن كاٍقًتصاديٌةن بُت ا١ت ضنا، كبػىيُػٌنا ًإُف النًٌظا
، كلًػذلك ابتى ساًبقنا  راًت غياًب العىدالًة االٍجًتماعٌيًة كاالٍقًتصاديًٌة يف ً لًٌ ىذا النًٌظػاـً االٍقًتصػادمًٌ ميوىشًٌ

، كاالنًٍتقاؿي إُف  لةو أيكُفى ًلزامنا البىٍحثي عن حيليوؿو ٗتيىفًٌفي من دىرىجًة الظٍُّلًم االٍقًتصادمًٌ كاالٍجًتماعيًٌ كىمىٍرحى
ػػًل،  ٖتىٍقيػػًق العىدالػػًة كىمى  ىٍشػػريكعى ٭تىٍتػػاجي ٠ًتيطيػػواتو تػىٍنفيذيٌػػةو قىػػد تىكيػػوفي طىويلػػةن األىجى

لػػةو لنيػػةو، ًإاٌل أىُف ىػػذا ا١ت ٍرحى
 كما أىُف تىٍطبيقىها ال بيُد أىف ييٍسبىقى ًبقىناعةو لىدىل أىٍصحاًب القىراًر ًبضىريكرًة تىٍصحيً  ىذا ا٠تىلىًل.

 

                                                      
زٍََّٞجبِد االْلز1ِٖ ُِ ِٔ اٌٛالِغِ ٚ ّٟ ث١ٓ َفٖبئِ ٍْالِ ُِ اإِل ىب١ّٔبُد االْلزِٖبك٠ّخُ ٌٍؼبٌَ ِْ . اإِل ّٟ ٍُٛل َٞفَٝ كُ ْٖ ُِ ََجخ،  بِك . َو

ٓ ،ِ ّٟ ٍْالِ  .161اإِل

ٍّ٘ عاِدٍه ٌِصاٌ ٍّ ِإ ٌَْكد  ًٍ ٌِعا ِّ٘ يف ِبٍاِء  ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشالو  َد
َ٘.أ.  الصٗد ُعىر َٖخ



 

-  195   - 
 

 يفي(إسالمي )لألكاديمية األوروبية للتمويل واالقتصاد اإل دولي الثالجاللمؤتمر ا

 

 

 .. نحَو نظام نقدي إنساني عادل.. 

  

لػيٌو أىُف االٍقًتصػػادى اإًلٍسػبلمُي ًاٍمكانًػػًو  ػػٍكلو جى كاٍسػًتنادنا علػى خىصػػاًئًص االٍقًتصػاًد اإًلٍسػػبلميًٌ يػىُتًضػ ي كًبشى
يٍختىًلفػًة، ٖتىٍقيقي العىدالًة االٍقًتصاديًٌة كاالٍجًتماعٌيًة بُت الدُّكىًؿ كبُت 

الشُّعيوًب كبػُت الُشػراًئً  االٍجًتماعيٌػًة ا١ت
ا: ىراًؿ، ٫تي

اىىٍُتً ميتىبايًنػىٍُتً يف ىذا ا١ت دي إتًٌ  كفيما ٮتىيصُّ أيسيسى تىٍطبيًق مىباًدًئ االٍقًتصاًد اإًلٍسبلميًٌ ٧تًى
اُه اأَلوَّلُ  اًه أىُف الُتبايينى اٟتادُ االذبِّ بػىٍُتى مىباًدًئ االٍقًتصاًد اإًلٍسبلميًٌ كاالٍقًتصاًد  : يػىرىل أىٍصحابي ىذا االٕتًٌ

، لػذلك ال بيػُد مػن اٍسػًتٍبداًؿ االٍقًتصػاًد  يوااىمةي بينهما من حىٍيثي الُتٍطبيقي
الُرٍأًٝتاِفًٌ ٬تىٍعىلي من االٍسًتحالًة ا١ت

ػػاًه أىٍيضنػػا أىُف الػػُدعىواًت الغىٍربيٌػػةى ، كيػىػػرىل أىٍصػػحابي ىػػذ)1(الُرٍأًٝتػػاِفًٌ اًبلكاًمػػًل اًبالٍقًتصػػاًد اإًلٍسػػبلميًٌ  ا االٕتًٌ
ًلبلٍسػػًتعانًة بًػػبػىٍعًض تىٍطبيقػػاًت االٍقًتصػػاًد اإًلٍسػػبلميًٌ ىػػي دىعىػػواته مىٍشػػبيوىةه تػىٍهػػًدؼي ًلبلٍسػػًتفادًة كاٍسػػًتٍغبلًؿ 

ليػػػ ي مػػػا ييقػػػاًربي مػػػن  مىػػػوارًًد االٍقًتصػػػاًد اإًلٍسػػػبلميًٌ ال سػػػُيما أىُف أيصيػػػوؿى البػينيػػػوًؾ اإًلٍسػػػبلمٌيًة ابتىػػػت  2,4تػىبػٍ
تًريٍلييوًف ديكالرو أىٍمريكيٌو 
ٍدًح االٍقًتصاًد اإًلٍسػبلميًٌ طىمىعنػا ٔتىػوارًًدًه )2( ، ٦تٌا دىفىعى اٍقًتصاديُّو النًٌظاـً الُرٍأًٝتاِفًٌ ًلمى

يوااىمةى بُت االٍقًتصاًد اإلً 
اًه أىُف ا١ت ػًل ا١تالٌيًة، كيػىٍعتىًقدى أىٍصحابي ىذا االٕتًٌ ػتػيوىٌدم إُف فىشى ٍسبلميًٌ كالُرٍأًٝتاِفًٌ سى

ػػػييٍظًهري االٍقًتصػػػادى اإًلٍسػػػبلمُي  االٍقًتصػػػاًد اإًلٍسػػػبلميًٌ يف ٖتىٍقيػػػًق العىدالػػػًة االٍقًتصػػػاديًٌة كاالٍجًتماعيٌػػػًة، ٦تٌػػػا سى
 ٔتىٍظهىرو الفاًشًل يف ٖتىٍقيًق أىٍىداًفًو.

اُه الثّاين ػٍكلو : يػىرىل أىٍصحابي ىذا االٕتًٌ االذبِّ اًه أىنُوي من الصُّػعيوبًة ٔتىكػافو تىٍطبيػقي االٍقًتصػاًد اإًلٍسػبلميًٌ ًبشى
، ْتىٍيػػثي يىػػًتمُّ ًإٍحبلليػػوي مىكػػافى االٍقًتصػػاًد الُرٍأًٝتػػ ػػٍكلو تىػػٍدر٬تيٌو ، كأىنُػػوي ال بيػػُد مػػن تىٍطبيًقػػًو ًبشى اِفًٌ ميباًشػػرو ككاًمػػلو

احى الُتٍررًبًة.ًبشىٍكلو بىطياو كًخبلؿى خيطٌةو زىمىنٌيةو طى   ويلةو ٔتا يىٍضمىني ٧تى
 النَّتاِئُج والت َّْوِصياتُ 

 خىلىصىٍت ىذه الوىرىقةي ًلًعٌدًة نىتاًئجى تػىتىمىُثلي يف النًٌقاًط الٌتاليًة:
يف رَبْقي  ِق مُيِْك  َن ِلالْقِتص  اِد اإِلْس  الميِّ َأن يَ ْلَع  َب َدْورًا حِمْ  َورايِّ ًصػػٌحةي فػىٍرضػػٌيًة الدًٌراسػػًة كالقائًلػػةي، "  .1

 ".الَعدالِة االْقِتصاديِّة واالْجِتماعّيِة يف العاملَِ 
تػىقيػػػػوـي مىبػػػػاًدئي االٍقًتصػػػػاًد الُرٍأًٝتػػػػاِفًٌ علػػػػى تػىٍعزيػػػػًز الفىٍرديٌػػػػًة االٍقًتصػػػػاديًٌة كتػىٍعزيػػػػًز النُػٍزعػػػػًة االٍسػػػػًتٍهبلكٌيًة  .2

مٍ 
ي
ًكًن ًإٍصبلحي ىذا النًٌظاـً االٍقًتصادمًٌ كىٍوفى ىذه كًإٍطبلًؽ الًعناًف لًلُرٍغبًة الفىٍرديًٌة، كًلذلك من غىٍَتً ا١ت

سى عليها. ىباًدئى اُليت أيسًٌ
يمارىساًت ٘تيىثًٌلي ا١ت

 ا١ت
                                                      

ًٍ ػٓ اال. 1 ُّٟ َوجَل٠ ٍْالِ و ٠ب١ٍٓ. االْلزِٖبكُ اإِل َّ و، ُػ ْٚ ًِّ األََىِبِد االْلزِٖبك٠ِّخ ٚاٌّب١ٌِّخ ِف ِ فٟ َؽ ّٟ ّبٌ ٍِ أْ ْلزِٖبِك اٌوَّ

ُي، فَْجوا٠ُِو  َّٚ َغٍَّلُ اٌضّبٟٔ، اٌؼَلَكُ األَ ُّ ٍْال١ِِّخ، اٌ َغٍّخُ اإِلكاهحِ ٚاٌم١بكحِ اإِل َِ  .184َ، 2017ٓاٌؼب١ٌَِّّخ، 

ٛا2 ٍْ ًِ ٚاألَ ٠ٛ ّْ ْؼ١ّٕخُ ثِبٌزَّ َّ ّبَهٍبُد اٌؼب١ٌَّّخُ اٌ ُّ ْبَهوِخ َهْلُ . اٌ ُّ وحُ اٌ نَّوِ ُِ ِ،  2ِق،  ّٟ ِْ اٌَق١ٍغ ُٚ ٌِ اٌزَّؼب ٍِ ْغ َِ ِي  َٚ ْؼ١ّٕخ ثِلُ َّ اٌ

 ،ِ ّٟ ٌ ْٚ ِْٕه اٌلَّ لاهاُد اٌجَ ْٕ  َ.2015ئِ

ِّ يف ُِٔر االْقِتصاِد اإِلِشالو ٍّ٘ عاِدٍه َد ٌِصاٌ ٍّ ِإ ٌَْكد  ًٍ ٌِعا  ِبٍاِء 
َ٘.أ.  الصٗد ُعىر َٖخ
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جىٍوىىرًًه على ٖتىٍقيًق العىدالًة االٍقًتصاديًٌة كاالٍجًتماعيٌػًة، كىػذا مػا تػيعىػٌزًزيهي يػىقيوـي االٍقًتصادي اإًلٍسبلميُّ يف  .3
ىباًدئي اُلذم يػىقيوـي عىلىٍيها ىذا االٍقًتصادي.

 ا١ت
ـى العىدالًة االٍقًتصاديًٌة كاالٍجًتماعٌيًة، كال ٯتيًٍكني اٟتىد .4 يثي عن تىشىكًٌلي الفاًئدةي الُرٍبويٌةي عائًقنا حىقيقيًّا أىما

 تىٍطبيًق العىدالًة االٍقًتصاديًٌة يف ً لًٌ ىذه الفاًئدًة.
تيشىكًٌلي مىباًدئي االٍقًتصاًد الُرٍأًٝتاِفًٌ بيئةن ًخٍصبةن لؤلىزىماًت االٍقًتصػاديًٌة، كىػذا األىزىمػاتي تػيٍلًحػقي الُضػرىرى  .5

 كاالٍجًتماعٌيًة. اًبالٍقًتصاًد العالىميًٌ كتػيقىوًٌضي أىٍشكاؿى العىدالًة االٍقًتصاديٌةً 
 ، كمػػا قىػػُدمىت ىػػذه الوىرىقػػةي بًنػػاان علػػى الُتٍحليػػًل الُػػذم يىُ تػىٍقدٯتيػػوي يف سػػياًؽ ىػػذه الوىرىقػػًة ًعػػٌدةى تػىٍوصػػياتو

 نػيبػىيًٌنيها يف النًٌقاًط الٌتاليًة:
ارًًه علػى بػىٍعػًض البػينيػوًؾ العىمىلي علػى تػىٍوسػيًع ًنطػاًؽ تىٍطبيػًق مىبػاًدًئ االٍقًتصػاًد اإًلٍسػبلميًٌ كعىػدىـً اٍقًتصػ .1

 اإًلٍسبلمٌيًة.
ػػلي علػػى صىػػكًٌ عيٍملػػةو ًإٍسػػبلمٌيةو خاٌصػػةو اًبلعػػاَفًى اإًلٍسػػبلميًٌ ًْتىٍيػػثي تىكيػػوفي رىديفنػػا للعيميػػبلًت اٟتاليٌػػًة  .2 العىمى

ىٍوجيودًة يف الدُّكىًؿ اإًلٍسبلمٌيًة.
 ا١ت

ػلي علػى ًإعػادًة الػػُذىىًب كىضػاًبًط كانً ػمو للعيميػبلتً  .3 ًمٍقيػػاسو  العىمى العالىميٌػػًة، كاالٍسػًتٍغنااي عػن الػدُّكالًر كى
 كحيدو ًلقيمًة العيميبلًت العالىمٌيًة.

ـي   .4 ، كعىػػدى ػػٍكلو تىػػٍدر٬تيٌو ضىػػريكرةي البىػػٍدًا بًتىٍطبيػػًق مىبػػاًدًئ االٍقًتصػػاًد اإًلٍسػػبلميًٌ علػػى ميٍسػػتػىوىل العػػاَفًى ًبشى
اكىلًة تىٍطبيًقها ًبشىٍكلو ميباًشرو.  ٤تي

. العىمىلي  .5 ، كاالٍسًتٍغنااي عىٍنوي ًبشىٍكلو تىٍدر٬تيٌو رو اٍقًتصادمٌو رىئيسو  على اٍسًتٍبعاًد ًسٍعًر الفاًئدًة كىميوىشًٌ
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 -املَراِجِع: اِئمُة ق
 :الُكُتبُ 

، مىٍكتىبي الُتٍدريًب، أىٍسييوط، ًمٍصر، أىبيو  .1 ىٍفهيوـي كاألىٍسبابي
  ـ.2010زىٍيد، حاًي. األىٍزمةي ا١تالٌيةي ا١ت

، مىٍصػػًرؼي اإًلمػػاراًت اإًلٍسػػبلميُّ، ص  .2 ا٠تػػارًجٌي، ميعيػػد. األىٍزمػػةي ا١تاليٌػػةي العالىميٌػػةي كالُتٍمويػػلي اإًلٍسػػبلميُّ
8. 

، ًمٍصر، العىوىضي، رًفٍػعىت الُسيًٌد. نىظىر  .3 ، داري الُسبلـً  ق.1407يٌةي التُػٍوزيًع يف االٍقًتصاًد اإًلٍسبلميًٌ
ػػليم، فػىٍتحػػي & غىػػزاؿ، زايد. حيٍكػػمي الُشػػرًٍع يف البيوٍرصػػًة، عىٌمػػاف، داري الوىٌضػػاًح لًلُنٍشػػًر كالتُػٍوزيػػًع،  .4 سى

 .ـ2008الطٍُبعةي الثٌانيةي، 
 الدَّْوراّيُت واملََجاّلُت الِعْلمّيةُ 

نػػافي غػػاًّف. األىٍزمػػةي ا١تاليٌػػةي: األىٍشػػكاؿي ًإبٍػػ .1 ػػور، حى ػػراتي -راىيم، ٤تيىُمػػد عىلػػي & فىخي يوىشًٌ
-الُنمػػاًذجي -ا١ت

 Journal of Economics andٖتىٍليليٌػػةه لؤلىٍزمػػًة ا،ٍسػيىويًٌة،  -كالعىػٍدكىل ا١تاليٌػػةي، ًدراسػػةي نىظىريٌػةه 
Administrative Sciences ـ.2009 ، ديًسٍمربي 15، العىدىدي 

ػػػػلًٌ األىزىمػػػػاًت  .2 بىػػػػديلو عػػػػن االٍقًتصػػػػاًد الُرٍأًٝتػػػػاِفًٌ يف حى ػػػػر ايسػػػػُت. االٍقًتصػػػػادي اإًلٍسػػػػبلميُّ كى ًخٍضػػػػر، عيمى
، فػى  لُػدي الثٌػػآف، العىػدىدي األىُكؿي يرى

رٍبايًػػري االٍقًتصػاديًٌة كا١تاليٌػػًة العالىميٌػًة، ٣تىىلٌػػةي اإًلدارًة كالقيػادًة اإًلٍسػػبلمٌيًة، ا١ت
 ـ. 2017

عػػػػػٍودة، ميػػػػػراد. أىٍسػػػػػبابي األىٍزمػػػػػًة االٍقًتصػػػػػاديًٌة القىريبػػػػػًة كالبىعيػػػػػدًة: ريٍؤيػػػػػةه ًإٍسػػػػػبلمٌيةه، ميػػػػػٍو٘تىىري األىزىمػػػػػاًت  .3
، يىناًيري  ا كًعبلجيها، جاًمعةي جىٍرشى ا كتىداعياهتي يعاًصرًة، أىٍسباهبي

 ـ.2010االٍقًتصاديًٌة ا١ت
ػػػػفيق. أىٍسػػػػبابي األىٍزمػػػػًة االٍقًتصػػػػاديٌ  .4 ًة القىريبػػػػًة كالبىعيػػػػدًة: ريٍؤيػػػػةه ًإٍسػػػػبلمٌيةه، ميػػػػٍو٘تىىري األىزىمػػػػاًت عىيٌػػػػاش، شى

، يىناًيري  ا كًعبلجيها، جاًمعةي جىٍرشى ا كتىداعياهتي يعاًصرًة، أىٍسباهبي
 ـ.2010االٍقًتصاديًٌة ا١ت

ػػػػوقٌي. اإًلٍمكانيٌػػػػاتي االٍقًتصػػػػاديٌةي للعػػػػاَفًى اإًلٍسػػػػبلمٌي بػػػػُت خىصػػػػاًئًص  .5 ػػػػبة، ميٍصػػػػطىفىى ديسي الواقًػػػػًع كىسى
.  كميتىطُلباًت االٍقًتصاًد اإًلٍسبلميًٌ

يعاًصػػػرًة، نىػػػٍدكةي األىٍزمػػػًة ا١تاليٌػػػًة مػػػن مىٍنظيػػػورو  .6
ػػػر. قًػػػرااةه ًإٍسػػػبلمٌيةه يف األىٍزمػػػًة ا١تاليٌػػػًة ا١ت ٤تيىُمػػػد اٟتىلػػػيم، عيمى

ًر، أيٍكتيوبػىري  ٍثَتًىا على االٍقًتصاداًت العىرىبٌيًة، جاًمعةي األىٍزىى  .ـ2008 ًإٍسبلميٌو كأتى
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 َمواِقُع اإِلْنرتِنتْ 
ػػػا لفػػػوربس، مىٍوقًػػػعي البػىٌوابػػػًة العىرىبيٌػػػًة لؤلىٍخبػػػاًر  2020شىٍخصػػػٌيةن مػػػن أىثٍػػػرايًا العػػػاَفًى يف  15أىٍغػػػٌتى  .1 كىفٍػقن

 .https://cutt.us/zfKCJـ، ميتاحه على الرٌاًبًط:  2020أىٍبريلي  7التًٌٍقنٌيًة، 
ػػبىكةي األىليوكػػة،  .2 أىٍبريػػل  26ٛتػػد ٤تيىُمػػد عاشيػػور، نىٍشػػأةي الًفٍكػػًر االٍقًتصػػادمًٌ اإًلٍسػػبلميًٌ كخىصاًئصيػػوي، شى

 .https://cutt.us/xdEJGـ، ميتاحه على الرٌاًبًط:  2016
ٍر   .3

ى
ٍنػػػػػػػػػػػكي ا١ت ٍيػػػػػػػػػػػوي ا١تًٍصػػػػػػػػػػػرمُّ، نػيٍبػػػػػػػػػػػذةه  رٮتيٌػػػػػػػػػػػةه، البػى ػػػػػػػػػػػزمُّ ا١تًٍصػػػػػػػػػػػرمُّ، ميتػػػػػػػػػػػاحه علػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػرٌاًبًط: اٞتينػى كى

https://cutt.us/OSgxc. 
ػػنىويٌةه تيٍصػػًدريىا ٣تىىلٌػػةي فػػوربس األىٍمريكيٌػػةي، اًبٍسػػًتٍثناًا أىفٍػػراًد   .4 : ىػػي قاًئمػػةه سى قاًئمػػةي فػػوربس أًلىثٍػػرايًا العػػاَفًى

ىٍوسيػوعةي اٟتيػرٌةي، ميتػاحه علػى الػرٌاًبًط: العاًئبلًت ا١تاًلكًة يف الػدُّكى 
ىلىكيٌػًة، للمىزيػًد: مىٍوقًػعي كيكيبيػداي ا١ت

ًؿ ا١ت
https://cutt.us/s3Tqj. 

يٍشػػػػػػػػػػػتػىرىؾي   .5
، ميتػػػػػػػػػػػاحه علػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػرٌاًبًط: 2020الفىٍقػػػػػػػػػػػري كالُرخػػػػػػػػػػػااي ا١ت ٍنػػػػػػػػػػػًك الػػػػػػػػػػػُدٍكِفًٌ ـ، ٣تىٍميوعػػػػػػػػػػػةي البػى

https://cutt.us/TcCVG. 
ػػػري العىػػػدىدمُّ للفىٍقػػػًر ميقارىنػػػةن ًٓتىػػػطًٌ فػىٍقػػػًر   .6 يوىشًٌ

ػػػٍرًد ( 1,90ا١ت ػػػٍوـً للفى تىعػػػاديؿي القيػػػٌوًة  2011ديكالرو يف اليػى
، ميتاحه على الرٌاًبًط:  رائٌيًة)، ٣تىٍميوعةي البػىٍنًك الُدٍكِفًٌ  .https://cutt.us/jqkcjالشًٌ

، ميتاحه على الرٌاًبًط:   .7 ، بىياانتي البػىٍنًك الُدٍكِفًٌ  .https://cutt.us/iN62Sًنٍسبةي الًبطالًة يف العاَفًى
ىٍعنيٌػػػةي اًبلُتٍمويػػػلً   .8

يمارىسػػػاتي العالىميٌػػػةي ا١ت
يشػػػارىكًة رىقٍػػػًم  ا١ت

ىٍعنيٌػػػة بًػػػديكىًؿ ٣تىٍلًػػػًس  2كاألىٍسػػػواًؽ، ميػػػذىكًٌرةي ا١ت
ا١ت

 ، ، ًإٍصداراتي البػىٍنًك الُدٍكِفًٌ  .ـ2015الُتعاكيًف ا٠تىليريًٌ
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ف

 
  )إي

European Academy for Islamic Finance and Economics  

  (EAIFE) 

 
 :من نحن 

خػدمات األكادٯتية األكربية للتمويل كاالقتصاد اإلسبلمي (إيفي): موسسػة بريطانيػة كتركيػة؛ تعمػل علػى تقػدٔف 
 التعليم ا١تستمر كالتدريب كاالستشارات؛ كالبحوث كالتحكيم يف ٣تاؿ التمويل كاالقتصاد اإلسبلمي.

 :رسالتنـا 

نلتػػػػـز بتقػػػػدٔف خػػػػدمات تعليميػػػػة كتدريبيػػػػة كاستشػػػػارية كْتثيػػػػة كٖتكيميػػػػة كاعتمػػػػاد للشػػػػهادات ا١تهنيػػػػة كالػػػػربامج 
 ي كفقا للمعايَت العا١تية للرودةكا١توسسات التدريبية يف ٣تاؿ التمويل كاالقتصاد اإلسبلم

 :رؤيتـنا 

أف يكػوف لنػػا التميػػز كالػػرايدة يف التعلػيم ا١تسػػتمر كالتػػدريب كاالستشػػارات كالبحػوث كالتحكػػيم يف ٣تػػاؿ التمويػػل 
 كاالقتصاد اإلسبلمي.

 :تدريبنـا 

قتصػاد اإلسػبلمي مػن تقدـ (إيفي) العشرات من الربامج التدريبية كالشهادات ا١تهنية االحًتافيػة يف التمويػل كاال
 خبلؿ مكاتبها كككبلئها يف العاَف اإلسبلمي.

 :استشاراتنا 

تقـو (إيفي) بتقدٔف االستشارات للموسسات بصورة ٘تكن تلك ا١توسسات من تعزيز كجودىا كتطوير عملهػا، 
 من خبلؿ صناعة اسًتاتيريات كأدكات قادرة على النراح يف عاَف سريع التغَت كتسوده ا١تنافسة

 اثنا:أبحـ 

تتبػػػػٌت (إيفػػػػي) مشػػػػركعات ْتثيػػػػة ابتكاريػػػػة تػػػػرتبط ابلواقػػػػع التطبيقػػػػي كمسػػػػتقبل التمويػػػػل كاالقتصػػػػاد اإلسػػػػبلمي، 
 كتسعى من خبل٢تا إُف عبلج ا١تشكبلت االقتصادية ا١تزمنة يف عا١تنا اإلسبلمي.

 :تحكيمنا 

، كالسػرية، كالعدالػة، كالشػفافية، تقـو (إيفي) ابلتحكػيم يف ا١تنازعػات ا١تصػرفية كا١تاليػة بصػورة ٕتمػع بػُت السػرعة
 .كاٟتيادية، كاالستقبللية، كا١تهنية، كمراعاة قواعد التحكيم الدكلية كاحمللية يف إطار أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 

  االاصتقدي ااصلحل 
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 سبلمياألكركبية للتمويل كاالقتصاد اإللؤلكادٯتية حقوؽ الطبع كالنشر ٤تفو ة 

Email: info@eaife.org 

Tel: +90 5524411718 

          +44 7937004802 

  الدولي الثالجمر لمؤتا

 يفي(إ) سالميلألكاديمية األوروبية للتمويل واالقتصاد اإل

 -   نحَو نظام نقدي إنساني عادل- 

 




