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i

إهداء
 

 أن جوأر سمهإ حملأ من لىإ رنتظاا دون ءلعطاا علمني من لىإ

.لعزيزا يلدوا بها يهتدأ كلماتك ستبقىو كعمر في للها يمد

 نكا من لىإ لتفانيوا نلحناوا لحبا معنى لىإ ةلحياا في مالكي لىإ

.لغاليةا ميأ لىإ نجاحي سر هاؤعاد

 دةلسعاوا بعينيها ؤللتفاا أرى من لىإ ةلحياا هذه في بيدر فيقةر لىإ

.ألملا اتبنظر لنجاحي تطلعت من لىإ ضحكتها في

 ديالأو عيني ةقرو حياتي عشمو لىإ



ii

 تياآ لرحمنا جنة تسنيم             لرحمنا  يجأر        لرحمناعبد محمد

 لرحمنا

.للها عاهمر تياخووأ خوتيإ لىإ

 زاقلراعبد

تقديرو شكر

.اءلجزا عظيمو   لنعما بجليل لمتفضلا جل،وعز لمولىا شكر بعد



iii

 جهنيو من كل لىإ نلعرفاا جزيلو ،نالمتناا ببالغ متقدأ أن بي ريجد

 داودي رلدكتوا ذألستاا مشرفي بالذكر خصوأ يبيد خذوأ علمنيو

. لبحثا حلامر كل في لي هدشاإر بحسن تابع يلذا لطيبا

 ذألستاا لمناقشةا لجنة ءعضاأ املكرا ةألساتذا لىإ لشكرا بجزيل متقدأ

 نلعرفاوا لشكرا كل مني فله تصويبهو لبحثا لتقويم   حمفتا صالح

 رلدكتووا ةحيا سماعين بن رلدكتووا لغنياعبد دادن رلدكتوا ذألستاوا،

 اءةقر في همدجهو على لجما سعاد بن رلدكتووا لحميداعبد ميوقر

.لرسالةا

 .ةببسكر خيضر محمد جامعة لعلميا حلصرا لىا

 معلوو يةرلتجاوا يةدإلقتصاا ملعلوا كلية موظفيو ةساتذأ كل لىإ

 .لتسييرا



iv

 كما لكليةا على لقائمينوا بهانوو لعميدا دةسيا لىإ لشكرا بجزيل متقدا

. لجامعةا موظفي كل شكرأ

 زاقلراعبد

 صالملخ

 لتوجيه النقود عرض بإدارة النقدية السياسة خالل من المركزي البنك يقوم
 التأثير تحاول النقدية فالسلطات اإلئتمان، وتوجيه ادارة وخاصة االقتصادية، المتغيرات

 باألخص  العامة األهداف لتحقيق الفائدة سعر على التأثير طريق عن اإلئتمان كلفة على
 وجود وبالتالي مستقرة ليست االقتصادية ،فالمتغيرات االقتصادي النمو و التصخم هدفي

 شهد وقد االقتصادي، النمو في التغيرات  يمثلها والتي  أخرى إلى فترة من تقلبات
 السياسة طريق عن معالجتها محاولة يتم ، دورية اقتصادية أزمات  العالمي اإلقتصاد

.النقدية

 في نظيرتها عن وتختلف  اإلسالمي االقتصاد في مهمة أداة النقدية السياسة وتعتبر
 هذه أهم على الدراسة في الضوء القاء وسيتم واألدوات األهداف في الرأسمالي اإلقتصاد
.االقتصادية التقلبات معالجة في استخدامها يتم وكيف والكيفية الكمية األدوات



v

ABSTRACT

Monetary policy is how central banks manage the money supply to 
guide economic growth. The money supply is credit, cash, money 
market mutual funds. The most important of these is credit, which 
includes loans, and other agreements to repay.

Monetary policy has to be as important an instrument of public 
policy in an Islamic economy as it is in its capitalist counterpart. The 
objectives and tools must, however, be different because of the 
differences in the goals and the nature of the two systems.

 This study  represents an attempt to highlight the role that 
monetary policy should be designed to play in an Islamic economy and 
to show how it can be made to play its role effectively In addressing 
economic fluctuations.
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المقدمة العامة 



1

المقدمة العامة

 منها يةزكرالم كوللبن ةديدج جهاتوت الثانية لأللفية راألخي دالعق ايةدب مع ترهظ
 في ةديدج أفكار ءونش إلى أدى راألم اذلها،ه أساسي فدكه مالتضخ واعتمادها استقالليتها

 سياسة نم ابرواالقت يةريدالتق السياسات نع االبتعاد في خاصة دوالنق إدارة متصمي مجال
 الياتوال فِي المالية األزمة ترهظ 2007سنة ايةدب ومع ،مالتضخ افداسته مع داعوالق

 فضع كاشفة أدائها، على كذلَ دبع ةرثؤم االقتصاديات فمختل إلى للتنتق ةدالمُتح
 مةظاألن رةدق مدع دبع فيما ليتضح العقالنية، رغي كياتوالسل وسيادة االقتصادية مةظاألن

 لاألق على أو بها، ؤالتنب أو األزمات هذه لمث في مالتحك على االقتصادية
 في لجأت ةركثي مناقشات دلها،وبع لوالحل إيجاد االقتصاد وعلماء مةظاألن تها،وحاولرتفسي
 سياسات امدباستخ ازنهوت إلى االقتصادي النشاط إلعادة دوالنق نم ديزالم ضخ إلى راألخي

 أنه كذل ويعني ي،زكرالم كالبن مهام نم االقتصاد في دوالنق ضخ رويعتب.يةدتقلي رغي يةدنق
 ةطرللسي له حةوالممن ةطالسل اذوك له لةوالمخ لألدوات امهداستخ رعب دوالنق ضرع ريدي

 اراترالق نم نعيون ليشم يزكرالم كالبن لعم فإن كلذوب التجارية، كوالبن اردوم على
 ةدالمعتم لسائوبال قفتتعل الثانية أما تحقيقها إلى يسعى يذال افداأله ديدتح صتخ األولى
.افهادأه إلى لصووالت غاياتها قلتحقي

 في نمهمي نتياري إلى اإلشارة نيمك االقتصادي رالفك رطوت تتبع خالل نوم 
 فالتيار هاذوتنفي تصميمها وكيفية يةدالنق السياسة فعالية لوح رياذج اختالفا اختلفا االقتصاد

 خالل نم يزكرالم كالبن لخدت أن ىري فإنه كلذوب ميوالحك لخدالت إلى وعدي األول
 ارراالستق قتحقي في فعال دور يةدالنق للسياسة نويك إذ مومحت رأم اتهطسل امداستخ

 د،فيوللنق ائيةرالش ةوالق على والحفاظ لةومقب اقتصادية ونم التدمع قوتحقي االقتصادي
 كلذل االقتصاد في االختالل بيسب ما وه ميوالحك لخدالت أن الثاني التيار ىري نحي
 على ةرثؤم ةراهظك دوالنق أهمية على مهدتأكي مع ةطنش رغي يةدنق سياسة إلى وعدي



2
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 نبي جزللم وعدي رآخ تيار دوج نالتياري نيذه نالكلية،وبي  االقتصادية اترالمتغي
.االقتصادي ارراالستق قوتحقي االقتصادية االختالالت لمعالجة يةدوالنق المالية نالسياستي

 المشكلة يعالج نهوك في االقتصادية مةظاألن باقي نع اإلسالمي االقتصاد زيتمي
 كليا اماظن كلذب مشكلة ضبع مع عيةرالف مةظاألن طتبرت إذ كلية، معالجة االقتصادية
 أساسا لتشك كلها اتدوالمعتق العامة المبادئ أن إلى اإلشارة نيمك كما متشابكا،

 هذه قوف يبنى أن بيج اقتصادية سياسة أي اءةرق محاولة فإن كلذل متينة، ةدوقاع
  .المبادئ

 مسألة دنج نوالمسلم والفقهاء نواالقتصادي لهاوح تجادل التي لالمسائ مأه نوم
 إلى فعنادي ما اذوه أسمالي،رال امظللن حقيقيا مأزقا تشكل  ةراألخي هذه االقتصادية، السياسة

 ظل في التقلبات هذه لمث معالجة في السياسات هذه فعالية لوح ممه الؤس حطر
 لمث معالجة في قوالس اقتصاد أو ولةدال لفش أسباب مأه هي ضعي،وماوال االقتصاد

 المتعلقة خاصة باتذبذالت هذه وثدلح اترتفسي ناالقتصاديي نم رالكثي مدق دالتقلبات،وق
 امظالن نع فاعدلل لها لوالحل ضبع حطر كلذب نمحاولي االقتصادي وبالنم

  مدوع كفاءته  مدع دكؤت أسماليرال االقتصادي امظالن أزمة اريةراستم نأسمالي،لكرال
 نبي ناالقتصادية،وم وراتدال استيعاب على قادر ديدج ليدب نع ثالبح يعني فعاليته،مما

.متكامال اماظن ريعتب يذال اإلسالمي االقتصاد دنج واقعية لائدالب رأكث

اإلشكالية حطر :أوال

 تعني لب المقارنة اءرإج ضعيةوال االقتصادية يةظرالن بوعي فةرمع محاولة تعني ال
 ناالقتصاديي لمعالجة التاريخي التتبع خالل نم اإلسالمي، االقتصادي امظالن زتمي فةرمع

 االقتصادية ارسدالم نبي اترالتفسي اختالف أن كما لها، لوحل ميدوتق االقتصادية للتقلبات
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 وثدلح ارتفسي مدنق أن لنا نيمك له السياق اذه وفي .اترالتفسي هذله يالدب ميدتق بلطيت
 وحاتطر نع يالدب لتشك أن نيمك التي الممكنة لسائوال هي وما االقتصادية التقلبات
 :التالي الؤللس وفقا بحثنا إشكالية حطر يمكننا فإنه وعليه ضعي،وال االقتصاد علماء

 التقلبات معالجة في فعاليتها مدى و اإلسالمي االقتصاد في السياسة مضمون ما
؟االقتصادية

 عنها رالتعبي نيمك عيةرالف األسئلة نم جملة ئيسيرال  الؤالس اذه تتح رجدوين
 : التالية بالصيغ

 في يةدالنق السياسة نع فتختل لوه اإلسالمي االقتصاد في يةدنق سياسة دجوت له.1
؟ ضعيوال اإلقتصاد

اإلسالمي؟ االقتصاد ظل في متكاملة يةدنق سياسة قبيطت نيمك فكي.2

 منهج أم يةريدالتق السياسة منهج وه له اإلسالمي االقتصاد إلى برأق نالمنهجي أي.3
؟داعوالق قوف السياسة

 االقتصادية التقلبات ةدح نم دتح ان اإلسالمي االقتصاد في يةدالنق للسياسة نيمك له.4
ة؟رالمعاص

 راسةدال ضياترف : ثانيا

:اآلتي في راسةدال ضياترف لتتمث

.اإلسالمي االقتصاد في متكاملة يةدنق سياسة دجوت.1

. االقتصادية افداأله قتحقي في اإلسالم في يةدالنق السياسة أدوات قبيطت نيمك.2

 معالجة في بالفعالية اقتصادي امظن ظل في حةرالمقت يةدالنق السياسة أدوات زتتمي.3
.االقتصادية التقلبات
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عوضوالم اختيار أسباب : ثالثا

 : مايلي ركذن عوضوالم اذه الختيار دفعتنا التي األسباب نم

 بالسياسات االهتمام ىرأخ جهة نوم جهة نم اإلسالمي االقتصاد راساتدب االهتمام.1
.يةدالنق

.اإلسالمي االقتصاد في االقتصادية والتقلبات يةدالنق بالسياسات المتعلقة راساتدال قلة.2

 ضلبع لوالحل ضبع إيجاد في اإلسالمي االقتصاد وآليات أدوات أهمية على دالتأكي.3
.ضعيوال االقتصاد منها يعاني التي لالمشاك

راسةدال أهمية : رابعا 

 : التالية لاموللع مهما عوضوالم ريعتب

 ضلبع لكح  اإلسالم في يةدالنق السياسة بأدوات االهتمام زيادة في راسةدال مساهمة .1
.ضعيوال االقتصاد منها يعاني التي لالمشاك

 في ضعيوال االقتصاد نع هزتمي نع داإلسالمي،والتأكي االقتصادي عيوال رنش زيادة.2
 واالقتصاديةه يةظرللن العملي قبيطالت مآل أن دوالتأكي االقتصادية لللمشاك حله

.اإلسالمي االقتصاد

.اإلسالمي االقتصاد بأفكار االهتمام ونح العلمية راتدالق جيهوت.3

 لمجتمعاتنا،خاصة مهمة ورةرض أصبح ثوالبح راسةدبال اإلسالمي االقتصاد تناول إن.4
 لالمشاك لح نع هازوعج ضعيةوال والفلسفات األفكار لوفش إخفاق توثب دبع

.واألزمات االقتصادية

 راسةدال افدأه :خامسا 
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.يةرعص بلغة اإلسالمية االقتصادية يةظرالن بانووج لوأص ازرإب ثالبح نم فدنسته.1

 يةدالنق السياسة أدوات في والمتمثلة االقتصادية التقلبات بمعالجة الكفيلة لوالحل ميدتق.2
.اإلسالمية يعةرالش ظرن وجهة نم

 مبادئ مرتحت التي الممكنة األدوات إيجاد في ضعيةوال االقتصادية يةظرالن نم االستفادة.3
.وضعي اقتصاد في بيقهاطت نيمك  والتي  اإلسالمية يعةرالش

.اإلسالمي االقتصاد في االقتصادية والتقلبات يةدالنق السياسة نبي العالقة ديدتح.4

راسةدال منهجية :سادسا

 مالمفاهي ديدوتح راسةدال افدأه إلى لوصوولل عوضوالم بيعةط إلى ظربالن
 بانوج ظممع في التحليلي صفيوال المنهج على االعتماد مت راسةدبال ةطتبرالم
 نتيراهظبال ةطتبرالم األفكار تتبع في التاريخي المنهج امداستخ إلى راسة،باإلضافةدال

.راسةدال دقص

 راسةدال باتوصع :سابعا

  التي قائوالع نم اإلسالمي االقتصاد مجاالت في المتخصصة اجعرالم قلة رتعتب
 اندالبل نم رالكثي في  اإلسالمي االقتصاد مبادئ قبيطت مدع إلى ،باإلضافةثالباح اجهوت

 العامة المبادئ أن لوالق نيمك كذل ومع واقعية، لأق راساتدال ليجع يذوال اإلسالمية
.يةظرالن راساتدال نم رلكثي مهما خالدم لتشك أن نيمك لإلسالم

 قالعائ ريعتب  اإلسالمي االقتصاد ارةدج إثبات في الكمية التقنيات  امداستخ مدع إن
 لالقتصاد المناسبة المقاربة إيجاد فإن ىرأخ جهة نوم جهة نم اذانتشاره،ه نم ديح يذال

.يةدالنق السياسة في قالتعم دعن تلقيناها بةوصع مأه لنا لشك اإلسالمي

السابقة راساتدال :ثامنا
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 سونادرة،عك قليلة اإلسالمي االقتصاد في يةدالنق بالسياسة ةطتبرالم األعمال رتعتب
 اجتهادات ننسى أن دون المختلفة، ليوالتم لصيغ االهتمام تأول التي ىراألخ راساتدال

 هارظإ في اإلسالمي باالقتصاد نالمهتمي نالباحثي وباقي اإلسالمي االقتصاد يرمفك وأعمال
.اياهزوم وخصائصه مبادئه

 يةدالنق السياسة عوضوم تعالج والتي مهمة رأيناها التي راساتدال مأه نبي نوم 
 :مايلي ركذن اإلسالم في

 :ضعيووال اإلسالمي ناميظالن في يةدالنق السياسة دعاس، نب جمال:األولى راسةدال
 األعمال نم وهي )2005(رماجستي رسالة ،وهيرائزالج ونية،دالخل دار مقارنة، دراسة
 فيها ثالباح قطروت ،لمتكام لبشك اإلسالم في يةدالنق السياسة ارمبك تناقش التي القليلة

 مع تتعارض ال التي األدوات مأه ضرع كما اإلسالم في يةدالنق السياسة ماهية ديدتح إلى
 ية،دالنق بالسياسة ةطتبرالم القضايا مأه إلى قطرالت إلى باإلضافة اإلسالمية، مالقي

 :مايلي راسةدال تواستخلص

.للقيمة نازمخ نهاوك نيتضم ال دوللنق الشائع فيرالتع أن.1
 في ضعيوال واالقتصاد اإلسالمي االقتصاد في يةدالنق السياسة افدأه تتشابه.2

 موالقي االجتماعية الةدبالع متشبع اإلسالمي االقتصادي امظالن أن األسعار،إال افداسته
.وحيةرال
 طبرل كلذك د،والنق دليوت عملية دووج مدلع ،مالتضخ وثدح اإلسالم مقي تمنع.3

 .باإلنتاج يدالنق ارداإلص
.والمضاربة المشاركة وه اإلسالمية فيةرالمص في لاألص.4
 نم لوتم النفقات ألن دوجوم رغي اإلسالمي االقتصاد في ازنيوالم زالعج أن.5

 .تقؤالم زالعج يعالج أن نيمك المجتمع لوتكاف المالية اجباتوال دوجوادات،وبراإلي
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 روالخسائ األرباح في فالمشاركة ة،دالفائ رسع امظلن يالدب المشاركة امظن ريعتب.6
.واالقتصادي االجتماعي االقتصاد ارراالستق قستحق

 امداستخ نيمك وال اإلسالمي، االقتصاد في حةوالمفت قوالس عمليات امداستخ نيمك.7
.ةدالفائ رسع نتتضم التي لسائوال لوك ،مالخص إعادة روسع نيوالقان يطاالحتيا

 اماتداستخ صكتخصي األدوات نم ديدالع  اإلسالمي االقتصادي امظالن مديق.8
 لألدوات بالنسبة راألم كلذوك والمضاربة، المشاركة بنس وإدارة الجارية، الحسابات

.الكيفية
 رتعتب نحي في منها، الكمية خاصة ضعيةوال يةدالنق السياسة أدوات فعالية مدع.9

.فعالية راألكث الكيفية األدوات
.كفاءة راألكث بلطال تتح دائعوال صتخصي أداة رتعتب.10
 يةدوأداةنق واجتماعي، اقتصادي ازنوت نم يحققه لما زمتمي مالي امظن كاةزال دتع.11

.ةدمساع
 ليجع مما االقتصادية، اترالمتغي على هارأث واالستثمار االستهالك طابوض ديؤت.12

.فعالية رأكث يةدالنق السياسة
 رةدوالق االستهالك دالة بيعةط في المتمثلة اإلسالمي، امظالن في اتيةذال لاموالع إن .13
 سعوالت ومنع يدالنق ارداإلص دتقيي إلى إضافة االستثمارات، ونح اترخدالم جيهوت على

  .ادأكي اتيذال ارراالستق لتجع االئتماني،

 يةزكرالم كوالبن مهادتستخ التي يةدالنق السياسة أدوات فهمي، لكام نحسي :الثانية راسةدال
 على بويغل ،2006 دية،والسع ،بريدوالت ثوللبح اإلسالمي دالمعه إسالمي، اقتصاد في

 يةدالنق اتطالسل ةطرسي إحكام أن إلى ثالباح صخل دوق االقتصادي، بالجان راسةدال
 امدواستخ اإلسالمي، االقتصاد إلدارة مالمالئ المناخ وتهيئة يدالنق وضرالمع على

 ورةرض اعتبارها في ذتأخ وأن دالب الكفاية نم عالية رجةدب المتاحة يةدالنق األدوات
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 بها موتق التي رابيدالت مأه نالحالي،وم يدوالنق فيرالمص لالهيك في ظرالن إعادة
 درجة زيادة منها الهيكلية رابيدالت هي ولةدلل االقتصادي المسار كفاءة فعرل مةوالحك

 المناخ قخل ة،معرالمتغي قوالس وفظرو الخارجية ماتدللص االقتصاد استجابة
 على بالتغل معه نيمك بما ولة،دلل االقتصادية اترالمتغي داخله لتتفاع يذال بالمناس

 لالتعام سأس متحك التي داعووالق األحكام بيعةط الختالف نتيجة أنهو ،والنم قاتومع

 تصلح ال يةدالتقلي األدوات ظممع فإن يةدالتقلي فيةرالمص داعوالق نع اإلسالمي فيرالمص
 منها اترتغيي اءربإج بالط دوق اإلسالمي، يدالنق امظالن على قبيطللت الحالي شكلها في

 كوالبن جهوت وأن ،رأج لمقاب ماتدالخ كوالبن مدتق وأن الحالي، ابحةرالم نشاط إلغاء
.صرالف بأنس إلى نيرالمستثم

 عالجها التي القضايا مأه نم الجارية والحسابات نيوالقان يطاالحتيا رويعتب
 بيع في أو االستثمارات في امهداستخ نيمك ال وديعة ديع الجاري فالحساب وحسبه ،ثالباح
 فطر نم دائعوال هذه امداستخ وإمكانية لالكام يطاالحتيا قبيطت وبالتالي ابحة،رالم
 امداستخ في مةوالحك فطر نم أو حسنة، وضرق في صاحبها نم بإذن يزكرالم كالبن
 حيادية إلى ليمي ثالباح أن رنشي أن نويمك ،تقؤالم زالعج يةطتغ في منها تالثاب ءزالج
 زالتميي أهمية وإيضاح ات،ربالتفسي راسةدال هذه مدع ميت فووس.التلقائي ازنووالت دوالنق
.التلقائي رغي ازنووالت التلقائي ازنوالت ذجونم نبي

 واالقتصاد اإلسالمي الفقه نبي يةدالنق السياسة ،شالشالي فىطمص دولي :الثالثة راسةدال
 فقهيا راوتص ثالباح مد،ويق2009 سنة بربالمغ مناقشتها مت راهودكت ضعي،رسالةوال

 نويبي اإلسالمي، الفقه ارطإ في يماتظوالتن االقتصادي روالتص نم القاطان لياووأص
 نيمك نلك الفقهي، بالجان على اإلسالمي االقتصاد اقطن في افهادوأه السياسة هذه ممعال
 لألدوات األهمية اءطإع مع يةدالنق السياسة بانوج لبك اإللمام في نجح ثالباح أن لوالق

 أثارها التي القضايا مأه نم الجارية والحسابات نيوالقان يطاالحتيا رويعتب .فقهيا الكمية



9

المقدمة العامة

 لها نوستك النتيجة هذوه ى،رأخ تارة ضروبالق تارة، ديعةوبال لتعام أنها وحسبه ،ثالباح
 يةدالنق السياسة أدوات للج ضهرتع إلى ني،باإلضافةوالقان يطاالحتيا مومفه على أثارا

 الناحية نم يطاالحتيا اذه امداستخ مدع التولدم راسةدال هذه في مدوسنق 
 .ناالقتصاديي بآراء كذل معيدوت االقتصادية،

 دراسة اإلسالم، في  يةدالنق السياسة كفاءة ادي،وال عيسى دومحم حازم:ابعةرال راسةدال
 نبي مقارنة اءرإج ثالباح حاول وفيها ،2009 ردن،،األثيدالح بالكت معال مقارنة،

 قبيطوت ضعيوال واالقتصاد دان،والس في يةدالنق السياسة قبيطوت اإلسالمي االقتصاد
 رثؤت فوس اإلسالمي االقتصاد في يةدالنق السياسة أن صوخل األردن، في  يةدالنق السياسة

.ضعيوال االقتصاد في يةدالنق السياسة نم االقتصادية اترالمتغي على لأفض لبشك

  حرالمقت أن إال يةدالنق السياسة ىولمحت جامعة تكان السابقة راساتدال أن مع
.التلقائية يةدالنق والسياسة ية،ريدالتق يةدالنق السياسة نبي زالتميي وه المضاف

راسةدال لهيك :تاسعا

 مت دفق ل،وفص أربعة ثالبح فده إلى لوصوال ضرلغ راسةدال نستتضم
 يةظرالن في يةدالنق والسياسة اإلسالمي يدالنق االقتصاد ضرع األول لالفص صتخصي

 امظالن في دوالنق األول ثالمبح في ضرسنستع ثحي ثمباح ثالث ىوواحت االقتصادية،
 أما فيه، دالنق وإدارة اإلسالمي يدالنق امظوالن دوالنق لماهية متضمنا اإلسالمي يدالنق

 االقتصاد في أو اإلسالمي االقتصاد في اءوس يةدالنق السياسة فيرتع لفسيشم الثاني ثالمبح
.االقتصادية يةظرالن في يةدالنق السياسة رطوت ضرلع ثالثال ثالمبح وسيأتي ضعي،وال

 اإلسالمي، االقتصاد في يةدالنق السياسة أدوات فمختل إلى فيه قطرفستت الثاني لالفص أما
 السياسة أدوات مومفه ضربع موسنق األول ثالمبح ففي ،ثمباح ثالث على يووسيحت

 رلسع الممكنة لائدوالب ني،والقان يطواالحتيا حوالمفت قوالس عمليات الكميةومنها يةدالنق
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المقدمة العامة

 مع مجملها في تتعارض ال التي الكيفية األدوات ضرلع الثاني ثالمبح وجاء ،مالخص إعادة
 باألسالي امدواستخ ،طبالتقسي البيع ميظكتن ةدالفائ رسع باستبعاد اإلسالمي االقتصاد مبادئ

.ثالثال ثالمبح في كاةزال أداة إلى االنتقائية،باإلضافة

 ماهية ديدبتح موسنق ثحي ،ثالثال لالفص في االقتصادية التقلبات بيعةط ضرنستع فووس
 التقلبات ضرفسيع الثاني ثالمبح أما األول، ثالمبح في اعهاووأن وخصائصها، التقلبات

 في االقتصادية للتقلبات ثالثال ثالمبح صسيخص نحي بي،فيرالع رالفك في االقتصادية
.االقتصادية يةظرالن

 التقلبات اجهةولم يةدالنق السياسة لعم كيفية لصياغة فجاء ابعرال لالفص أما
 االقتصاد في االقتصادية التقلبات وثدح انعوم سنتناول األول ثالمبح ففي االقتصادية،

 يةدالنق السياسة لعم ضحوفسي الثاني ثالمبح أما ية،دالنق بانوالج على نيزكرم اإلسالمي
 كالبن لخدت خالل نم السياسات هذه لعم وإيضاح تلقائي رغي ازنوت ظل في يةريدالتق
 تلقائي، ازنوت ظل في يةدالنق السياسة لعم ثالثال ثالمبح في ضحووسن ي،زكرالم
 المبادئ قبيطت على بالحفاظ التلقائي، ازنوالت إلى االقتصاد فعدل الالزمة اتريرالتب نميدمق

 لدب النسبية، ةدوالقاع لالكام يطباالحتيا لالعم بينها نوم اإلسالمي، لالقتصاد العامة
 واختبار ثالبح نتائج على يوتحت بخاتمة ثالبح موخت ائية،رالش رةدالق تتثبي ةدقاع
.ثالبح وافاق احاترواالقت ضياترالف
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 دتمهي
 في ماأله رالمتغي أنها أساس على ائفهاظوو دوالنق موبمفه يةدالنق السياسة مومفه طتبري
 النشاط اعاتطق فمختل نبي المبادالت إتمام إلى ديؤت ألنها ية،دالنق السياسة مجال

 في سلبا رثؤت يجعلها النشاط اذه محج مع بتتناس ال بكميات هارفيوت أن كما االقتصادي،
 أن لوالق نيمك السياق اذه وفي ول،دلل االقتصادية السياسة افدأه قتحقي على رةدالق
 اإلسالمي يدالنق امظللن ئيسيةرال مالمعال فةرومع اإلسالم في دوالنق يفةظو ديدتح
 اذه ام،ظالن اذه في دوالنق ديهؤت أن نيمك يذال وردال تبيان نم تمكننا فهي ورية،رض

 فيه، دوج يذال والمجتمع إليه ينتمي يذال االقتصادي امظالن فلسفة نم معالمه ديستم راألخي
 تجعله أساسية مبمعال ةرالمعاص مةظاألن باقي نع زمتمي فإنه اإلسالمي يدالنق امظالن نوع

 اإلسالمي يدالنق االقتصاد مولفه .اإلسالمية موالقي اتدالمعتق راألخي في مدتخ والتي مختلفا
 دوبالنق ةطتبرالم رالعناص مأه حروش اإلسالمي، امظالن نضم لكك هذأخ نم دب ال
.االقتصاد في دوللنق لاألمث كوالسل مفه إلى ديؤسي

 نولك اياهزم ازرإب ضعيوال االقتصاد ارطإ في يةدالنق يةظرللن ضرالتع نم ديقص ال
 فضع رهظي ياتظرالن فمختل نبي الحاد لدفالج منه، تعاني يذال طالتخب ىدم تبيان

 حطرال نوبي ارسدالم هذه نبي عطالتقا نقاط نم رالكثي هناك نولك أسمالي،رال حطرال
 .أهميتها هاديفق ةدالفائ ربسع نبييرالغ ناالقتصاديي قتعل أن إال اإلسالمي
 إلى األول ثالمبح في قطرالت مسيت ثحي ،ثمباح ثالثة إلى لالفص اذه متقسي مسيت

 في يدالنق امظالن صخصائ اذوك دوالنق مومفه ىواحت يذوال اإلسالم في دوالنق ماهية
 ماهية إلى قطرفسنت الثاني ثالمبح في أما د،والنق إدارة كيفية ديدتح إلى باإلضافة اإلسالم

 السياسة فيه ضرفسنستع ثالثال أما ضعي،وال امظوالن اإلسالمي امظالن في يةدالنق السياسات
 .االقتصادي رالفك في يةدالنق



3

اإلسالمي االقتصاد في يةدالنق السياسة                                 األول لالفص

اإلسالمي يدالنق االقتصاد إلى لخدم :األول ثالمبح
 اإلسالم، في يدالنق امظالن صخصائ اذوك دوالنق مومفه ثالمبح اذه في ضرسنستع

 .يدالنق امظالن لعم ديدلتح سسةؤم ةدقاع ضعول اإلسالم في دوالنق إدارة إلى ضرنتع مث

 اإلسالمي واالقتصاد ضعيوال االقتصاد نبي دوالنق ماهية:األول بلطالم
 ادج مالمه نوم والمشتقة، األساسية دوالنق يفةظو لوح والعلماء ونرالمفك فاختل

.هاروتأثي االقتصاد، في دوالنق كوسل مفه على سيسمح ألنه كوذل هاديدتح
الحاطواص لغة دوالنق ماهية :األول عرالف

 الحطاص في مث اللغة في معناها على فرسنتع كافٍ لبشك دوالنق ماهية على فرللتع
.ناالقتصاديي دعن اروأخي الفقهاء

اللغة في دوالنق :أوال
 وض،رالع وخالف النسيئة خالف دوالنق ن،وودي ومنافع وضروع دونق الواألم

 اءطاإلع ومعنى دالجي زنوال معنى ذيأخ ثحيمعانٍ، أربعة ليحتم اللغة في دفالنق
 الوأق خالل نم كذل رهظوي ،لالمعج اءطاإلع ومعنى ،مراهدال زتميي ومعنى ،ضوالقب
 قلطوي زائفها، نم وازنها أو رديئها، نم مراهدال دجي فريع يذال وه دفالناق ،نييواللغ
 هما اندوالنق ق،والست أو جرالبه أو القسي يفأوزال أو فائزال أو النمي ديءرال مرهدال على

 دوالنق النسيئة، خالف دبالنقرالع لسان في جاء ،)1(والفضة بهذال أو مرهدوال يناردال
 أي هادفانتق اه،طأع ادنق إياها هدونق هادوتنق منها، فيزال اجروإخ مراهدال زتميي والتنقاد

 زوتميي النسيئة خالف دالنق طالمحي سوالقام وفي)2(دجي وازن أي دنق مرهدقبضها،وال
 بإصبعي «النهاية ،وفي)3(قبضها مراهدال دوانتق دوالتنق واالنتقاد كالتنقاد هاروغي مراهدال

 .5 ص ،2001 ،قدمش المكتبي، دار ،دووالنق اإلسالم ي،رالمص سنوي قرفي )1(
.425 ص ،ثالثال دالمجل وت،ربي بي،رالع اثرالت إحياء دار ،برالع لسان ر،ظومن ناب نيدال جمال2)(
.241 ص األول، ءزالج ،قدمش ري،والن مكتبة ،طالمحي سوالقام أبادي، وزرالفي نيدال دمج3)(
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 ا،دواح ادواح هطيلق كان إذا :هدينق بالح رائطال دونق ،مراهدال دنق ا،دواح ادواح هدأنق
 دالنق فإن وعليه ،)2(وزهروب الشيء ازرإب على لدي دالنق فارس ناب وقال ،)1("رالنق لمث ووه
  .التامة لةوالسي يعني أي لوالتعجي اءطواإلع ضالقب يعني ياولغ

عيرالش الحطاالص في دوالنق فيرتع :ثانيا
 دوالنق نم عون إلى إضافتها وندب ةربكث دوالنق لحطمص نالمسلمي الفقهاء مداستخ

 ونرويشي دوالنق لحطمص مع األثمان لحطمص اومداستخ كما بذه أو فضة دونق ملهوكق
.)3(والفضة بهذال دونق إلى الكلمة هذبه
والسنة انرالق في دوالنق :1

 اجعرالم باقي نم دوالنق امداستخ اترفت ديدتح في دقة رأكث كان ميرالك آنرالق
 في والفضية هبيةذال دوالنق رذك يةوالنب والسنة ميرالك آنرالق صونص في وجاء التاريخية،

: ةمنهاركثي اضعوم
:بةوالت رةوس في وتعالى سبحانه لهوق

).34 :بةوالت (

:فسوي رةوس في وتعالى سبحانه لهووق

).20 :فسوي (

.103 ص ،1979وت،ربي العلمية، ،المكتبةثيدالح بيرغ في النهاية ،راألثي ناب ريزالج نب دمحم)1(
 ،ص1972 ،رمص الحلبي، فىطمص هارون،مكتبة السالم دعب قتحقي ،اللغة سمقايي ممعج فارس، ناب )2(

468.        
 رللفك العالمي دالمعه ،ضعيوال واالقتصاد اإلسالمي الفقه نبي يةدالنق السياسة ،شالشالي فىطمص دولي )3(

.19 ص ،2011 ة،دالمتح الياتوال اإلسالمي،
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 على تفرتع يةرالبش أن دكؤن يجعلنا اذوه دالنق فائظو إلى الثانية اآلية أشارت ثحي
 فيها نويك مبادلة دووج إلى ضمنا ريشي نالثم موومفه يمة،دالق األزمنة ذمن دالنق فائظو

 كمقياس دالنق يصلح أن دالب أي المتبادلة مللقي مقياسا دالنق ليجع ما اذوه اطوسي دالنق
 أن باإلمكان فإنه الصالحية هذه تتحقق وإذا للتبادل طسيوك العام لوالقب يلقي أن لقب مللقي

.للحساب أداة دالنق ليجع ما اذوه الشيء اذبه مختلفة أشياء على لنحص

 عفان ناب عثمان نع بارال نع النهي في جاء ما يفةرالش يةوالنب ثاألحادي نوم 
 وال نيناريدبال يناردال اوتبيع ال" :قال موسل عليه الله صلى الله لورس أن عنه الله رضي

.)1("نرهميدبال مرهدال
 بهذبال بهذال اوتبيع ال" :موسل عليه الله صلى الله لورس قال :قال دسعي أبي نع

 مِثْالً إال رقوبال رقوال اوتبيع وال ،ضبع على بعضها اوتُشِفُّ وال ٍ،لبِمِثْ مِثْالً إال
 بهذال "ظلف وفي ،)2("زبناج غائبًا منهما اوتبيع وال ،ضبع على بعضها اوتُشِفُّ وال ،لبمث
 مِثْالً بالملح، والملح ،ربالتم روالتم ،ربالشعي روالشعي ،ربالب روالب بالفضة، والفضة ،بهذبال
 ال  :ظلف وفي "اءوس فيه يطوالمع ذاآلخ أربى دفق ادزاست أو زاد نفم ،دبي ًادي ،لبمث
.اءوبس اءوس ،لبمث مِثْالً زن،وب وزنًا إال رق،وبال رقوال وال ،بهذبال بهذال اوتبيع
الفقهاء دعن دوالنق :2

 إلى مهدعن موتنقس ع،والبي وخاصة المعامالت نع ميثهدح دعن دوالنق الفقهاء ركذي
 نيةدالمع كاتوالمسك رسائ وهي الحطباالص دوونق والفضة، بهذال وهي بالخلقة دونق

.686 ص با،رال المساقاة،باب كتاب ،2002،1ط وت،ربي م،زح ناب دار ،ممسل صحيح ،ممسل  )1(
 ،2176( باألرقام عوالبي كتاب في صحيحه في الله رحمه البخاري اإلمام جهرأخ ثيدالح اذه  عليه، قمتف ) 2(

 مقروب ،)1584( مقرب بارال باب المساقاة كتاب في صحيحه في ممسل اإلمام جهرأخ كما ،)2178 ،2177
 نالسن في النسائي جهروأخ ،)1241( مقرب فرالص في جاء ما باب عوالبي في يذمرالت أيضًا جهروأخ ،)1596(

).45759 -4574( قميرب بهذبال بهذال بيع باب عوالبي كتاب في
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 الفقهاء نم رالكثي قطروت ،)1(يةدالنق واألوراق سوالفل نم حكمها في وما ىراألخ
: الواألق نم عةومجم هذوه فيها، اوسعووت دوالنق نع نرخيؤوالم

 نيادال اموق وبهما رنانيدوال مراهدال قخل تعالى الله منع نم" اليزالغ دحام وأب قال -
 إنسان لك أن ثحي نم إليهما قالخل طريض نولك أعيانهما في منفعة ال انرحج وهما

.)2("حاجاته روسائ وملبسه عمهطم في ةركثي أعيان إلى محتاج
 أن وول رقوبال وال بهذبال ةظرن فيها رخي ال" :الله رحمه سوالفل في كمال قال -
 بهذبال تباع أن هتهارلك نوعي ادنق أي سكة لها نوتك حتى دوالجل مبينه أجازوا الناس

 الشيء نوك ديدتح في مهما دورا العام لووالقب فرللع أن دكؤي رأم ووه)3("ةظرن رقووال
 ديؤت أن طريشت وإنما والفضة، بهذال نم دوالنق نوتك أن طريشت فال ،عليه)4(ال أو داونق
.)5(المختلفة دوالنق أحكام عليها يرفتج دوالنق فائظو

 التي مراهدال إن" سالم ناب لويق ثحي المجتمع مدق يمةدق دوالنق أن ضالبع رويعتب -
 .)6("رهدال وجه على الناس دنق تكان

 لجع واتذال المختلفة األشياء في التساوي إدراك رعس لما كلذول " درش ناب لويق -
 : أعني ( واتذال المختلفة األشياء تكان ولما ،) هاريدتق :أعني ( يمهاولتق مرهدوال يناردال

 قيمة نسبة نوتك أن : أعني ( النسبة دووج في وه إنما فيها لدالع ) والمكيلة زونةوالم رغي
 باع إذا لدالع أن : كذل مثال جنسه، إلى رآلخ الشيء قيمة نسبة جنسه إلى نالشيئي دأح

 ص ،1993 ة،دج ،اإلسالمي االقتصاد في معالجتها وكيفية دوالنق قيمة في اترالتغي آثار عيسى، آدم سىوم )1(
18.

     .91ص ،4وت،جربي فة،رالمع دار ،نيدال موعل إحياء الي،زالغ دحام وأب )2(
.5 ص ،3 ج ت، د العلمية، بالكت دار وت،ربي ف،رالص كتاب ،ىرالكب ونةدالم ،سأن نب كمال 3)(
.20 ص ،قساب جعرم ،شالشالي فىطمص دولي )4(
 ،رائزالج ونية،دالخل دار ،مقارنة دراسة :ضعيووال اإلسالمي ناميظالن في يةدالنق السياسة دعاس، نب جمال )5(

.16 ،ص2007
.210 ص ،1981وت،ربي للثقافة، رناص سسةؤم ،الوألما سالم، ناب )6(
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 بوالث كذل قيمة نسبة هي اسراألف إلى سرالف كذل قيمة نسبة نوتك أن وه بثياب سارإنسانف
 ، نوخمس قيمتها الثياب كتل نوتك أن بفيج نوخمس قيمته سرالف كذل كان فإن الثياب، إلى
 المبيعات هذه اختالف فإذا اب،وأث ةرعش وه دهادع ردالق اذه يساوي يذال مثال نفليك

 ةرعش سرف ليدع نويك أن : أعني( الة،دالع المعاملة في واجبة ددالع في ضببع بعضها
.األشياء ميولتق الناس لحاجة كان دوالنق روهظ أن درش ناب دكؤوي ،)1() لالمث في ابوأث

 رروض سووالمك تهاروكث قلتها وأسباب للجباية متهدمق في وندخل ناب ضرتع - 
 ههوووج المعاش إلى ضرتع كما الصناعي صوالتخص والمجاعات انطالسل تجارة

 نم ننيدالمع نيرالحج قخل تعالى الله إن مث :" لويق ثحي ،)2(دوللنق أيضا ضروتع
 اقتنى وأن بالغال في مالعال لأله والقنية ةرخيذال وهما لومتم للك قيمة والفضة بهذال
 مللقي ومقياس للتبادل وسيلة دوالنق " فإن ومنه ،)3("دلقص وه فإنما األحيان ضبع في اهماوس

 رةدالق وثبات قيمتهما ارراستق اذوك لة،والسي لوكام مللقي دعومست أو لالدخار وأداة
.)4("ائيةرالش

 يذال المعيار وه نوالثم المبيعات، أثمان رنانيدوال مراهدال :"لوفيق مالقي ناب أما -
 ول إذ ،ضينخف وال تفعري ال اوطمضب ودادمح نويك أن بفيج ال،واألم ميوتق به فريع

)5( "سلع الجميع لب المبيعات، به رنعتب نثم لنا نيك مل كالسلع، ضوينخف تفعري نالثم كان

. 

.503 ،ص1999 م،زح ناب دار ،دالمقتص ونهاية دالمجته ايةدب ،بيرطالق دليوال وأب درش نب دمحم )1(
.112 ص ،قساب جعرم ي،رالمص سنوي قرفي 2)(
.319 ص ،2دمجل ،1996 ،2ط الثقافية، بالكت سسةؤم ،مةدالمق ون،دخل نب نحمرال دعب3)(
.466 ص ،2005لبنان، قية،والحق الحلبي راتومنش ،االقتصاد معل ي،طوع زيوف )4(
 ،2ت،ج د ة،رالقاه ية،رالمني بعةطال رنش ،نالعالمي رب نع نقعيوالم اعالم زية،والج مقي نب نيدال سشم )5(

.103-101 ص  ص
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 الناس به ليتعام ما لك "  لهوبق دوالنق فرع نم نيرالمعاص نالمسلمي الفقهاء نوم
 "بأنها تفرع كما ،)1(" ورقية عمالت أو نحاسية سوفل أو فضية مدراه أو ذهبية ردناني نم

 أو ساوفل الحطباالص أو فضة أو ذهبا بالخلقة تكان اءوس األثمان، نم وضرالع ىوماس
.)2(" واجرال لها قتحق إذا ورقا
االقتصادي الحطاالص في دوالنق:ثالثا

 عاتوفدللم ومعيار للقيمة ومعيار للتبادل طسيوك ائفهاظو خالل نم دوالنق تاختلف
 بالنسبة ،مالقي للنق بةرع درمج ونهاريعتب ساي لمث كفالكالسي " ،)3(للقيمة نزومخ اآلجلة
 في دوالنق أن ىرفي مانديرف أما اإلنتاج، على رثؤت لب ةدمحاي تليس دوفالنق نييزللكين
 يفة،ظو ديؤي شيء أي " بأنها فرتع دوفالنق 4"مالتصخ على رثؤست ليطوال لاألج

 لةوسي ذا نوويك للقيمة، نزومخ اآلجلة عاتوفدللم ومعيار للقيمة ومعيار للتبادل طسيوك
 وهي االقتصادية ةطاألنش لجميع المادي لالمقاب:" بأنها تفروع ،)5("داونق ديع ادج تفعةرم
 كما احتياجاته، إشباع  نم تمكنه التي ائيةرالش ةوالق لصاحبها تمنح التي األداة أو سيلةوال

 على زكري فيرتع ووه ،"اماتهزالت اددس نم تمكنه التي األداة نيةوالقان الناحية نم أنها
 في داونق رتعتب بلطال تتح دائعوال اذوك داونق رتعتب فالعملة ،)6(دوللنق نيوالقان بالجان

.)7(للتبادل طسيوك لةومقب رغي ألنها داونق لألج دائعوال رتعتب ال نحي

.149 ص ،1ط ،2002 ،قدمش ،ةرالمعاص المالية المعامالت حيلي،زال وهبة)1(
         .27 ص ،1993 ،1ط اية،داله دار ياض،رال ،يدالنق االقتصاد فقه كمال، فسوي  دمحم )2(

(3)Marie GrosgeorgeRéseau Canopé LA MONNAIE DES ÉCONOMISTES ET 
L’ARGENT DESSOCIOLOGUES| « Idées économiques et sociales » 2015/4 N° 182 | 
pages 4 à 5
(4) Gilles MartinRéseau Canopé ، LA MONNAIE EST-ELLE UTILE ? Marie Grosgeorge, 
Idées économiques et sociales ،2015/4 N° 182 | pages 35 à 42

 بية،رالع النهضة دار وت،ربي ،واإلحصائية االقتصادية لحاتطالمص عةوسوم ،لهيك فهمي زيزالع دعب )5(
.573 ص ،1980

 الجامعة، شباب سسةؤم ،االقتصادي ازنووالت دوالنق ،نحس دالسي دمحم رسهي فى،طمص ديرف دأحم )6(
.50ص ،2000 رية،داإلسكن
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:ناالقتصاديي نبي االختالف رهظت التي فالتعاري ضبع هذوه
اآلجلة عاتوفدللم ومعيار للقيمة ومعيار للتبادل، طسيوك يفةظو ديؤي شيء أي 

.)1(داونق ديع ادج تفعةرم لةوسي ذا نوويك للقيمة نزومخ
الشيء كذل كان مهما للقيمة ومقياس للتبادل طسيوك عاما الوقب يلقى شيء لك 

.)2(نويك حال أي وعلى
3(اتدوالسن المالية واألوراق العملة لوتشم وةرالث هي دوالنق(.

 درجة دديح يذال والتقني االقتصادي رطوبالت طتبرم دوالنق لشك فإن ،قسب مما
 مللقي كمقياس عاما الوقب يلقى شيء لك هي دوفالنق  موالعم وعلى فيها، بةولطالم لةوالسي

.قيمته في رومستق التبادل في طووسي

اإلسالمي االقتصادي رالفك في دوالنق فائظو :الثاني عرالف
 في ائفهاظوو نع اإلسالمي االقتصادي رالفك في دوللنق يةدالتقلي فائوظال فتختل ال

 خالل نم المهمة هذه ديؤوت عامة، ائيةرش ةوق رتعتب دوفالنق ي،دالتقلي االقتصادي رالفك
 لبشك ائفهاظوو دوالنق بيان االقتصادي رالفك زرأب دوق ،)4(يةدالتقلي فائوظبال قيامها

 ائفهاظو وبيان دوالنق نع ثدتح نم لأفض اليزالغ اإلمام فكان الفقهاء واسع،أما
 ونشأتها دوالنق نع ثدتح دفق بيةرالغ يةدالنق ارسدالم ىومست على حتى منها، دووالمقص

.26 ص ،قساب جعرم كمال، فسوي دمحم 7)(
 بليح، دأحم اجعةروم قالخال دعب دأحم دالسي جمةرت ،واالقتصاد كووالبن دوالنق ون،روآخ ماسوت رماي )1(
.31 ص ،2002 يخ،رالم دار ياض،رال
.32 ص ،1988 سالة،األردن،رال سسةؤم ،اإلسالم في فيةروالمص يةدالنق السياسة كماني،رالت دخال ناندع )2(
.30ص ،قساب جعرم ون،روآخ ماسوترماي )3(
 رية،داإلسكن الجامعة، شباب سسةؤم ،دالنق فائظو في اإلسالمي االقتصادي رالفك ي،وسوالم دمجي ضياء 4)(

.4ص ،2006
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 أن هدفعن وتسهيلها، التبادلية العمليات في دالنق دور مبينا طوسي وندب السلع تبادل بةووصع
 لوالحص نيمك التي األعيان منفعة نم مشتقة منفعتها وإنما أعيانها في منفعة ال دوالنق

 على بلطال بأن لوالق في بيةرالغ يةدالنق ارسدالم نع سباقاً نويك كلذوب ،دبالنق عليها
 ،دبالنق عليها لوالحص نيمك التي ماتدوالخ السلع على بلطال نم قمشت بلط وه دوالنق
 منفعة ال انرحج وهما نيادال اموق وبهما رنانيدوال مراهدال قخل تعالى الله منع نم" لوفيق
 في ةركثي أعيان إلى محتاج إنسان لك أن ثحي نم إليهما قالخل طريض نولك أعيانهما في
.)1("حاجاته روسائ وملبسه عمهطم

دوللنق األصلية فائوظال :أوال
 وليةدال دوالنق مفه أن" وغمانرك دكؤوي د،وبالنق لصيقة رتعتب التي فائوظال وهي

 فال  ،2"حساب ةدوح نهاووك للقيمة، نزمخ للتبادل، طوسي الثالثة، فائوظال مفه بلطيت
 .اإلسالم وفقهاء علماء إليها قطرت كلذل بها، هطرب دون دالنق فةرمع نيمك
التبادل في طوسي دوالنق :1

 تانفصل ثحي المقايضة باتوصع على ئيازج وول بالتغل مت وبها دوللنق يفةظو مدأق
 نم فأصبح ةدح على صفقة لك في نليدالب دكأح دوالنق تودخل اء،روالش البيع عمليتي

 بائعا، يسمى ماتدوخ سلع نم ضهريع ما لمقاب يتقاضاها نوم يا،رمشت يسمى دوالنق مديق
 ووه دوالنق لقيام األساسي طرالش يفةوظال هذله طرويشت ثمنا، مةدالمق دوالنق هذه وتسمى
.)3(المجتمع ادرأف جميع نبي العام لوبالقب تمتعها
 هذه نع رالتعبي في ملغته نولك يفةوظال هذه على أيضا نالمسلمي علماء دأك

 ال فاألثمان  " مالقي ناب قال كما نواالقتصادي مهادق التي اترالتعبي نع فتختل فائوظال
 وأدناها " اليزالغ دحام وأب وقال ،)4("السلع إلى بها لصوالت ديقص لب ألعيانها دتقص

    .115-114 ص ،قساب جعرم الي،زالغ دحام وأب )1(
[1991. Press. MIT ,Crises and CurrencyP, KRUGMAN2

.34 ص ،قساب جعرم دعاس، نب جمال )3(
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 ،)1("اتهماذل ادانري وال همارلغي ادانروم لهما، خادم وال خادمان فإنهما رنانيدوال مراهدال
 لالتجار عاوضوم توليس التبادل وه دوللنق الحقيقي وردال أن نالباحثي ضبع رويعتب

 المصارف اءرإث سولي اإلنتاج ةطألنش لالسبي دتمهي هي دوالنق يفةظو ألن والمضاربة
.المالية

مللقي مقياسا دوالنق:2

 دساع دوق االقتصاد، لداخ اولةدالمت ماتدوالخ السلع جميع لقياس دوالنق مدتستخ
 اعهاووأن كمياتها ديدتح على نيروالمشت نالبائعي نم لك ةدحوم حساب ةدوح امداستخ

 ريدلتق وسيلة دوفالنق" ،قالضي العائلي اقطالن خارج لالعم موتقسي صالتخص مجال واتسع
 سلعة لك قيمة فةرمع بالصع نم كان المقايضة حلةرم في إذ مات،دوالخ السلع مقي

 رالمت ديهؤي مما االقتصادية السلع قياس في ديؤت فهي ماتدالخ و السلع نم هارلغي بالنسبة
 هذه القياس أدوات تدام وما ا،ذوهك األوزان قياس في امرغووالكيل المسافات، قياس في

– بالثبات متتس أن بيج دوالنق فان القياسات، في ضىوالف إلى ديؤي هاروتغي بالثبات تمتاز
 رنانيدوال مراهدال" مالقي ناب لويق اذوله ثباتها، تدفق كلما تهاووق دورها دوتفق -نسبيا وول

 ودادمح نويك أن بفيج ال،واألم ميوتق به فريع يذال المعيار وه نوالثم المبيعات، أثمان
 دوالنق يفةظو على نوالمسلم والكتاب الفقهاء دكؤوي ،)2("ضينخف وال تفعرالي اوطمضب

 نيرهوج خلقا والفضة بهذال وإنما " خسيرالس لويق ارطاإل اذه وفي للقيمة كمقياس
 دكؤوي التبادل، عملية فروالتص ببالتقل ويعني ،)3("فروالتص بالتقل لمنفعة لألثمان
 اوكان والفضة بهذال وإنما " لويق ثحي مللقي كمقياس دوالنق أهمية على ريوالنيساب

 نالباحثي ضبع ىروي ،)4(" األشياء لجميع كمال فمالكها األشياء نثم جعال ألنهما نبيومحب

.36 ص ،قساب جعرم ،شالشالي فىطمص دولي )4(
.235ص ،قساب جعرم الي،زالغ دحام وأب  )1(
 .34 ،صقساب جعرم دعاس، نب جمال)2(
.192 ص ت، ب بعة،ط وندب بعة،طال وتربي فة،رالمع دار ،طوالمبس خسي،رالس )3(
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 األساسية، يفتهاظو نم مشتقة يةوثان يفةوظك بللتحاس ةدحوك يفتهاظو ديؤت دوالنق أن
 ليتص ما لوك وعاترللمش فالتكالي حسابات تريسَّ كلذوب للقيمة، مقياسا نهاوك وهي

 امظالن فتغني ،رفاتدال كمس لتسه كما األرباح زيعولت كلذوك ىرأخ حسابات نم باإلنتاج
 يفةوظال هذه دوالنق ديؤت وحتى السلع، نم ودةدمح ال بكميات دوقي لتسجي نع المحاسبي

.)1(ومتجانسة دةدمح اتدوح وأنها نسبيا، قيمتها اررباستق تتمتع أن دب ال بكفاءة
دوللنق المشتقة فائوظال : ثانيا

: في لوتتمث األصلية فائوظلل ادادامت نوتك فائظو  وهي
للقيمة دعومست دوالنق :1

 يةدنق ةدأرص على درالف ليحص مادوعن للتبادل طوسي أي األولى يفةوظلل اددامت وهي
 دوق مات،دوالخ السلع اءرش في ةرمباش ةداألرص هذه ليستعم دفق التبادل، لعمليات نتيجة

 قيمة نيزتخ يفةوظب هنا تقام دوفالنق ،لالمستقب في امهاداستخ ضربغ منها ءازج رخدي
 هذبه لعطتض ىرأخ أدوات فهناك يفةوظال هذبه هادوح دوالنق هذه موتق ال نولك السلع هذه

 هذه نوم ،توق أي في استعمالها نيمك التي دوالنق لةوسي رجةدب تليس أنها رغي المهمة
.)2(هاروغي المنازل و كاألراضي  الثابتة لوواألص المالية، األوراق : األدوات
 االدخار مسألة اوفتناول للقيمة دعوكمست دوالنق يفةظو نع نوالمسلم الفقهاء متكل
 ،لالمستقب احتماالت اجهةوولم الحاجة تقول االدخار نم يمنع ال اإلسالم أن إلى وأشاروا

 ونح سبيله االدخار ذليأخ االستهالك، دبع لخدال نم تبقى ما على قلطت االدخار وكلمة
 جيهاتوت مع يتعارض دح أي وإلى االدخار ازوج مسألة يمادق اوحطرو ،)3(االستثمار

 لسبي في اإلنفاق بلط جهة نم واألخالقية الله على لكوالت جهة نم اإلعتقادية اإلسالم

.192 ص ،2 ج . انرالق بائرغ رتفسي ري،والنيساب دمحم نب نالحس )4(
.34 ص ،قساب جعرون،مروآخ ماسوت رماي )1(
.35 ،صقساب جعرم دعاس، نب جمال )2(
.39 ص ،قساب جعرم ،دوالنق فائظو في اإلسالمي يرالفك االقتصاد ي،وسوالم دمجي ضياء)3(



13

اإلسالمي االقتصاد في يةدالنق السياسة                                 األول لالفص

 أداء وه دوالنق نم دوالمقص مالحك أن وبما ،)1(نهؤم فأجازوا العيال على اإلنفاق دبع رالخي
 مالحك مخالفة إلى ديؤي منها دوالمقص مالحك مع قيتف ال بما فيها المعاملة فان ائفهاظو

 ركف دفق مبالحك ضرالغ فيخال لب مبالحك قيلي ال عمالً فيهما لعم نم لفك فيهما،
 نكم وكان فيهما الحكمة طلوأب لمهماظ دفق همازكن نم فإذن فيهما، تعالى الله نعمة
 مالحك ضيع دفق زكن إذا ألنه بسببه مالحك عليه يمتنع نسج في نالمسلمي محاك سحب
 كان بأنه دحام أبي التومق نم ضمناً نستنتج أن نويمك به دوالمقص ضرالغ ليحص وال
 االقتصاد، في الحقيقي والتيار يدالنق التيار نبي ازنوالت قتحقي وأهمية ورةرلض ركاًدم

 قفدالت ةردائ نم دوالنق اعطاقت إلى بالنتيجة ديؤي يوبرال موبالمفه المضاربة أو فاالكتناز
 نبي ازنوالت في االختالل ببسب االقتصادي النشاط في ابطراض إلى ديؤي مما يدالنق

 االقتصاد، في السلعية المبادالت نم ءزج ليطتع وبالتالي الحقيقي والتيار يدالنق التيار
 تخلق دوالنق به،ألن دوالمقص ضرالغ ليحص وال دوالنق نم مالحك يضيع زفالمكتن

 دعومست يفةوظب دوالنق موتق وحتى ،"يداألي اولهمادلت خلقا وإنما" لوفيق ي،داألي اولهادلت
 نمزال ورربم االنخفاض إلى قيمتها ضرتتع ال أن األول ،)2(نيرطش رفوت نم دب ال القيمة

.بةولطالم ماتدوالخ بالسلع الهاداستب لوقب والثاني
اآلجلة عاتوفدللم أداة دوالنق : 2

 تمدفاستخ ة،رالحاض مللقي مقياسا دوالنق نوك يفةظو نم مشتقة يفةوظال هذه دتع
 في استحقاقها ميعاد يقع التي عاتوفدالم ستقي هنا وهي اآلجلة، عاتوفدللم معيارا كلذب

 صفة على زتكرت يفةوظال هذه أن أي ،لالمستقب في ررتتق اآلجلة عاتوفدوالم ،لالمستقب
 ظلت أن دوالنق في طريشت ومما ،لالمستقب في دوالنق بها تتمتع أن بيج التي العام لوالقب

 اذه وغياب مات،دوالخ بالسلع رةدمق قيمتها وهي ائيةرالش تهاوق في نسبي بثبات ةظمحتف

.60 ص وت،ربي ،رالفك دار ،واالقتصاد اإلسالم امظن المبارك، دمحم)1(
.39 ص ،قساب جعرم ،دوالنق فائظو في اإلسالمي يرالفك االقتصاد ي،وسوالم دمجي ضياء )2(
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 نع تبةرالمت الخسارة نم فاوخ لالتعام لوقب على ادراألف إحجام إلى ديؤسي طرالش
.قيمتها روهدت حالة في )2(للقيمة رديئا معيارا دوالنق دوتع ،)1( دوالنق قيمة انخفاض

اإلسالم في يدالنق امظالن :الثاني بلطالم
 ضرنستع أن دب ال اإلسالمي االقتصاد في يدالنق امظالن ناتومك ضيحوت ضرلغ
 نع خاللها نم فلنكش اإلسالمية ولةدال في يةدالنق اإلصالحات مأه زجوم لوبشك
 ايةدب في دوالنق تكان ثحي  اإلسالمي االقتصاد في يدالنق امظالن ناتومك أو رعناص

 دوالنق هي اولةدالمت دوالنق تفكان الجاهلية، في عليه تكان ما على اإلسالمية ولةدال
 عملتها توسك ومانيةرال ولةدال متهاداستخ التي يةرالقيص رنانيدال تمداستخ دفق نية،دالمع
 توسك لعملتها أساسا الفضة تمداستخ دفق الفارسية ولةدال أما ،)3(زنوال سنف لها توكان
.مختلفة أوزان على توكان البغلية مراهدال منها

 رطوت أن كش وال المجتمعات، في االقتصادية الحياة رطوبت رتطووت دوالنق نشأت
 كما بها، لالمتعام دوالنق رطوت في رمباش لبشك رأثًّ صياتهوخص لبك االقتصادي امظالن
 كفاءته، دديح يذال وه دوالنق اتجاه والمجتمعات ادراألف كياتوسل أن إلى رنشي أن بيج
 رهطوت إلى قطرالت دون طفق وخصائصه ي،دالنق امظالن فيرتع على زكرن فووس

.لبحثنا مةدخ التاريخي

يدالنق امظالن ماهية : األول عرالف
 فيه دوج يذال مجتمع لك بيعةط باختالف روالجمه فطر نم دوالنق امداستخ فيختل

 ونتاجا فيه، االقتصادي لالهيك ظمتن التي داعووالق المتبع، االقتصادي امظالن اختالف اذوك

.36 ،صقساب جعرم دعاس، نب  جمال)1(
.35 ص ،قساب جعرم ون،روآخ ماسوت رماي ) 2(

.433ص ،1978ة،رالقاه بية،رالع النهضة دار  ،واآلثار قثائووال التاريخ في اإلسالمية األلقاب الباشا، نحس )3(
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 نوسيك اذول خصائصه، لويحم له تابعا نوسيك يدالنق امظالن فإن االقتصادي لالهيك اذله
 .رآلخ امظن نم مختلفا

 خاللها نم الناس ريعب التي تيباترالت عةومجم" وه يدالنق امظالن فإن موالعم وعلى
 اولهادت وكيفية العملة، أو يدالنق بالتحاس ةدوح ديدتح" وأوه1"ماتدوالخ السلع مقيًّ نع
 اعوباألن منها عون لك وعالقة اول،دالت في لةوالمقب دوالنق اعووأن اء،راإلب في تهاوق ىدوم

 ،2"ىراألخ ولدال في اولةدالمت دوبالنق وعالقتها د،والنق هذه اردإص طابوى،وضراألخ
 أو متحك يعاتروتش سساتؤوم لووسائ اءاتروإج داعوق عةومجم أنه على يفهرتع نويمك

 :)3(نم يدالنق امظالن نويتك وعليه معينة، ةرفت خالل يدالنق ببالجان طتبرت
،المختلفة بأشكالها لالتعام في مهاديستخ التي دوالنق-1
،بها لوالتعام دوالنق اردإص في إليه االستناد ميت يذال األساس -2
،بها لوالتعام دوالنق اردإص متحك التي مةظواألن نانيوالق -ج
.ضهارع ميظوتن وإدارتها هادليووت دوالنق اردإص مهمة لىوتت التي سساتؤالم-8

 فعلى وليدال ىوالمست على عنه المحلى ىوالمست على يدالنق امظالن فيرتع فيختل
 العملية التجارب نع المنبثقة وليةدال يةدالنق العالقات عةومجم ليمث وليدال ىوالمست

 الحسابات يةوتس في لتقب دفع لوسائ أو وسيلة ظل في داجويت التي ولية،دال واالتفاقات
.وليةدال لةوالسي يسمى ما أو وليةدال

 مبادئ هدوتسان البنكية ةدالفائ نم الخالي امظالن "بأنه اإلسالمي يدالنق امظالن ٍّفرع
 مةروح الملكية قووحق ،موواجباته ادراألف قووحق ة،طرالمخا مكتقاس اإلسالمية يعةرالش
،كما)4(المالية ةطساوال اعوأن لوك المال رأس اقووأس المال، رأس نيوتك يطويغ د،والعق

.33 ص ي،دالنق االقتصاد فقه ، كمال فسوي دمحم)1(
.288ص ،2003 وت،ربي الحلبي، راتومنش السياسي، االقتصاد ار،ددوي دمحم)2(
.40 ص ،ثيدالح الكتاب معال العالمي، للكتاب اردج ،كووالبن دوالنق ،فخل نحس فليح )3(
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 ةطوالمنضب مةظالمن اءاترواإلج نانيوالق عةومجم "بأنه اإلسالمي يدالنق امظالن فرعُ
 نع ردتص التي عيةرالش داعووالق صوالنص نم ةدالمستم أو اإلسالمية داعوبالق
 دوالنق طوضب اردبإص ملتتحك اإلسالمية، المالية اقوواألس اإلسالمية ميةوالحك سساتؤالم
:)2(هي اإلسالمي يدالنق امظالن ناتوفمك ،)1("اولدالت  نم دوالنق وإلغاء اولة،دالمت

.نانيوالق منها ديستم التي عيةرالش صوالنص.1
.نانيووالق دوللنق رادمص دتع التي  سسةؤالم.2
.مةظالمن اءاترواإلج نانيوالق.3
.نمعي توق في  المجتمع في اولةدالمت دوالنق جميع.4
 يزكرالم فرالمص ىدل بوذه أجنبية عملة نم رفويت ما ووه يدالنق يطاالحتيا.5

.نافيروالص التجارية والمصارف
.اإلسالمية يةدوالنق المالية اقواألس.6

يدالنق امظالن  رعناص: الثاني عرالف
:هي صخصائ بثالث يدالنق امظالن زيتمي

: بكرم امظن: أوال
 ووه أال يدالنق امظالن في األساس ريعتب األول نركني نم يدالنق امظالن بكريت
 يدالنق امظالن إليه ديستن يذال األساس فهي ،مالقي ةدبقاع أيضا وتسمى يةدالنق ةدالقاع
 االقتصادية القيمة على ةظالمحاف هي لها األساسية يفةوظوال ،)3(اولةدالمت دوالنق قيمة ديدلتح

 األردن، ،ثيدالح بالكت معال ،مقارنة دراسة :االسالم في يةدالنق السياسة كفاءة ادي،وال عيسى دومحم )4(
.64 ص، 2009

.65 ص جع،رالم سنف )1(
.65 جع،صرالم سنف )2(
 الجامعة، شباب سسةؤم رية،د،اإلسكنرووللي وليدال دوالبع يةدالنق السياسات ون،روآخ فىطمص ديرف دأحم )3(

.43ص ،2000
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 قتحقي أن كما ،مللقي نازومخ للتبادل اطوسي باعتبارها ائفهاوظب دوالنق موتق وحتى د،وللنق
 فأهمها يةدالنق ةدللقاع التابعة يةوالثان رالعناص أما ،)1(يدالنق امظالن دةولج معيارا ديع الغاية

 الصفة نأساسيتي نبصفتي وتمتاز ية،دالنق الحسابات في مةدالمستخ سميةرال دالنق ةدوح
 ثحي اماتزبااللت فاءوال في لقةطم اءرإب ةوق ائهاطبإع ولةدال لخدت في المتمثلة نيةوالقان

2(دوالنق نم رأخ عولن يلهاوتح نيمك ال ثحي النهائية والصفة المعامالت،  في الجميع يقبلها

(. 
 هذه تكان النائبة رقيةوال دوالنق حلةرم ففي ي،دالنق امظللن نالصفتي تالزم طريشت وال
 دعن بذه إلى يلهاوتح نيمك إذ النهائية صفة لها نتك مل نلك نيةوالقان صفة لها األوراق

 امظن ظل في راألم رطوت دوق ،رألخ يدنق امظن نم النهائية صفة فوتختل ،بلطال
 وإنما األساسية، نيةوالقان دووالنق يةدالنق ةدالقاع نبي رتنحص العالقة دتع مفل ،دالنق ةدقاع
 فعدال أدوات أما لة،والسي قمة لتمث نيةوالقان دوفالنق فع،دال أدوات فومختل دوالنق نبي

 النشاط دورة خالل لوتتح فووس لة،والسي نم متفاوتة رجاتدب تتمتع فهي ىراألخ
 فمختل نبي قالتناس بخاصية يدالنق امظالن تمتع وه موالمه أساسية دونق إلى االقتصادي

.)3(هرعناص
اجتماعي امظن:ثانيا

 هذه دبتقالي متشعبة فإنها وبالتالي مختلفة، إنسانية مجتمعات في يةدالنق مةظاألن نشأت
 في يدالنق امظالن نع ورةربالض فيختل أسماليرال االقتصاد في يدالنق امظفالن" المجتمعات

 يةدالنق سساتؤوالم دوفالنق ،)4("اإلسالمية مبالقي يتمتع اقتصاد في أو اكيراالشت االقتصاد
 اتجاه ادراألف كاتوسل أن كما روآخ يدنق امظن نبي لتتماث أن نيمك ال يةدالنق والعالقات

.72 ص جع،رالم سنف )1(
.42 ص قساب جعرم دعاس، نب  جمال)2(
.42 ص جع،رالم سنف )3(
.92 ص ،قساب جعرم ،شالشالي فىطمص دولي )4(
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 امظن قبيطت فإن عليه وبناء ي،دالنق امظالن صالحية ىدم ددتح التي هي يدالنق امظالن
 إلى باإلضافة ام،ظالن اذه ظسيلف لب شيئا، يديج نل المجتمعات دتقالي مع يتالءم ال يدنق
 وعلى كفاءة، وذو واقعية، رأكث يجعله فوس المجتمع بيعةطو يتالءم يدنق امظن قبيطت أن
 يعةرالش مبادئ مريحت يذال وه لمجتمعاتنا األصلح يدالنق امظالن فإن األساس اذه

.اإلسالمية

تاريخي امظن : ثالثا
 أنه كما المجتمع، مدق يمادق نوسيك اجتماعية، بيئة في نويتك يدالنق امظالن أن بما

 وعليه يةدنق مةظأن ةدبع اإلنساني المجتمع رمًّ كلذول ،)1(المجتمع كذل رطوبت رطوسيت
 عامة وبصفة جيولووالتكن واالقتصادي االجتماعي رطوالت نتاج وه اآلن إليه وصلنا فما
 نتاج وه يدالنق امظالن إن"المجتمع، رطوت مع رطوت اجتماعي امظن وه يدالنق امظفالن
 واالجتماعي االقتصادي امظالن روتغي رطوبت رطويت" معينة ةرفت في ةدالسائ وفظرال

 نويك ال رالتغي اذوه ينها،وتك في ارطش  لب وفظرال هذه رتغي في سببا نويك ما وعادة
 ضرلغ ية،دالنق راهظووال االقتصادية البيئة نبي قافوللت بيعيةط نتيجة لب يا،وعف

.)2("دالسائ امظللن ئيسيةرال افداأله على ةظالمحاف
 دوبالنق لالعم راستم" دفق معها نالمسلمي لوتعام دوالنق رطوت على ظيالح ما اذه
 السلعية، دوالنق عون ندموالنقـ هذه توكان اإلسالم، لقب ما رعص في ةدسائ تكان التي

 نم بتجل دوالنق هذه توكان الفضية، مراهدوال هبيةذال رنانيدال نم نوتتك تكان والتي

.75 ص جع،رالم سنف )1(
.43 ص ،قساب جعرم دعاس، نب جمال )2(
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 رهادفمص مراهدالـ أمـا وميـةرال ولـةدال رهادمصـ رنانيدالـ تكان ثحي المجاورة، ولدال
 في الحال عليه كان كما لالعم راستم دفق ةداشرال الخالفة رعص في أما الفارسية، ولةدال

 الـله رضي( ابطالخ نب رعم خالفة رأواخ في اإلسالمي مرهدال برض دوقـ ةوالنبـ ـرعص
 ضبع إليه تأضيف الساساني مرهدال رةوص على وإنما ديدج اردبإصـ سلـي نولكـ )عنه

 الـلـه، لورس دمحم لله، دالحم ربي، الـلـه مبس الـلـه، مبس ونح اإلسالمية دحيوالت عبارات
 في عليه وه ما على الحال رواستم ،مرهدال اذه على شةومنق ىركس رةوص تبقي دوق

 رتغيي هناك كان وإن عنهما، الـلـه رضي بالط أبي نب وعلي عفان نب عثمان خالفة
 ثدح دفق  يةواألم ولةدال نزم في أما ،طفق شةوالمنق العبارات ضببع رتغيي على رفيقتص

.)1("كالمل دعب خالفة في يرهوج رتغيي

اإلسالمي االقتصاد في  دالنق إدارة :ثالثال بلطالم
 ولةدال ونؤش نم دالنق أن لإلسالم التاريخي اقعوال هديؤوي اإلسالمي رالفك ىري

 العملة في الثقة رافولت وريرض رأم كلذف  قيمته، ددوتح دالنق ردتص التي فهي ها،دوح
 اإلمام رلغي هريك " ثحي دتها،ووج العملة سالمة على ظتحاف أن كذل دبع ولةدال وعلى

 شالغ فيه نمؤي ال وألنه اإلمام شأن نم ألنه خالصة، تكان وإن رنانيدوال مراهدال برض
 اإلسالمي امظالن أن *نيرالمعاص الكتاب ضبع ىري ، أدالمب اذه أساس وعلى 2"واإلفساد
 التجارية كوللبن كلذوك رقية،وال دوالنق رديص باعتباره يزكرالم كللبن ولةدال كتمل يقتضي

  ب،رالض اردب يسمى ما أو العملة كس اردل تملكها قوف  دائع،وال دونق ردتص التي وهي
 ة،روالقاه اد،دبغ في ب،رللض دار نم عاصمة وتخل نتك مل اإلسالمية ولةدال ةرفت فخالل

.292 ص ،2011 اق،رالع ن،وزعوم و ونرناش دجلة دار ،اإلسالمي االقتصادي،دالعبي دمحم علي دسعي )1(
   ص ، دت اإلرشاد، مكتبة ة،دج يعي،طالم بنجي دمحم قتحقي ع،والمجم وي،والن نيدال محي )2(
ة،دج ،زيزالعدعب كالمل لجامعة العلمي سالمجل ي،والالرب فيرالمص امظالن كتابه في يقيدص الله نجاة دمحم 

.70 ص ،1985
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 نم فيها بريض ما على يبةرض برالض اردل وكان ها،روغي بةرطوق ةروالبص قودمش
  ،مدره مائة لك نع مدره كذل اردومق  الضارب، ةروأج طبالح نثم نهاويسم دوالنق
 كذل نم ولةدلل تفكان  ن،دالم باختالف يبةرالض هذه تاختلف وربما المائة في دواح أي
 وريةرض يفةظو أنها" العملة كس يفةظو نع متهدمق في وندخل ناب دكؤوي  ،نحس لدخ
 نم صالخال زيتمي بها إذ به، الخاصة انطوالسل كالمل شارات نم شارة وأنها  ،كللمل

 انطالسل مبخت شالغ سالمتها في نوويتق المعامالت، دعن دوالنق في الناس نبي شوالمغش
 .)1"(وفةرالمع شوالنق كبتل عليها

 ةوطمضب نوتك أن بيج والفضة بهذال نم دوالنق أن ىري كان دفق يزيرالمق أما
 ومنع هاطلضب مالحاك لقب نم ارهادإص وأن د،وبالنق االهتمام بيج وأنه شة،ومغش رغي

 اردإص في سعوالت ،وأنكذل نويفعل اوكان نالمسلمي الحكام وأن قيمتها، وإنقاص غشها
 قيمتها صنق اءرج نم اررأض نم ثهديح لما عوممن اقتصادية حاجة وندب دوالنق

  المجتمع، في لوخدوال وةرالث زيعوت على الضار هروتأثي موالتضخ السلع أسعار ابطرواض
  ولة،دال توتفنن" :كذل نع ثيدالح ددبص يزيرالمق لويق ثحي ،2عارش عوممن رأم ووه

 موورس يعةرالش أوضاع تلدوتب اية،داله رون صوتقل ف،رالت في العباسية، ولةدال ديقص
 نع دوالنق شفغ "مراهدال شغ كذل نم الله به يأذن مل ما اوعدوابت اوثدوأح .نيدال

 عملية أن نم مغربال ،كالس عملية خالل نم قيمة لأق ىرأخ بمعادن بهذال طخل قيطر
 على خاصة صالبة إضفاء لألج النحاس أو الفضة نم ةدوزهي ضئيلة نسبة مزتستل كالس

 التي عيةرالش صفة ومستغال فيه مثقته مستغال عايارال شيغ مالحاك أن إال هبية،ذال العملة

 بيرالع االتحاد دار ،مقارنة دراسة وتنميته، المال وأسسه، مصادره اإلسالمي، االقتصاد الشاذلي، علي نحس )1(
.203ص ،1979 ة،رالقاه باعة،طلل
 ،1980 ة،رالقاه يثة،دالح بيةرالع بعةطالم ،اإلسالم في االقتصادية السياسات ،رعف مالمنع دعب دمحم )2(

.123ص
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 خاصا مكسبا لنفسه قليحق كالس عملية خالل نم بهذال نم معينة أوزان على يضفيها
   .)1("صافيا

دالنق اردوإص اإلسالمي يزكرالم كالبن :األول عرالف

 ونح االقتصادية اترالمتغي ضبع ريدي يزكرالم كالبن فإن يةدالنق السياسة خالل نم
 يةزكرالم المصارف وكبقية ،)2(راخ إلى كبن نم افداأله فوتختل سابقا، دالمعتم فداله

 على فرالتع نم دب فال يدالنق امظالن ناتومك نم ريعتب اإلسالمي يزكرالم كفالبن
.ائفهظوو روهظ اياتدوب وأهميته مهومفه

وأهميته يزكرالم كالبن مومفه :أوال
 رغي المالية سساتؤوالم المصارف عومجم نم اإلسالمي فيرالمص الجهاز نويتك

.يزكرالم كالبن رأسه على ويأتي ية،دالنق
اإلسالمي يزكرالم كالبن مومفه -1

 رية،داإلسكن الجامعية، اردال ،ليووالتم كووالبن دوالنق في ةرمعاص إسالمية قضايا ،دأحم يريس نحمرال دعب)1(
.14،13ص ص ،2004 ،رمص

(2)Lino Galiana . AUX LIMITES DES POLITIQUES MONÉTAIRES ; Réseau Canopé | « Idées 
économiques et sociales » 2015/2 N° 180 | pages 14 à 23
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 الشائعة فالتعاري نوم ي،زكرالم كالبن فيرتع في ونرالمعاص نواالقتصادي فاختل
 نع الوومسئ مةوللحك مال لووكي كوالبن كبن يفةوظب موتق سسةؤم يزكرالم كالبن أن وه
،)1(سعووالت االنكماش وليةؤمس عليها تلقى التي سسةؤالم أنها كما ولة،دلل يدالنق امظالن

 على للحفاظ وإدارتها دوالنق اردبإص المكلفة سسةؤالم أنه على يفهرتع نيمك كما
 القاطوان ي،دالنق امظالن كفاءة قتحقي على ولؤالمس نهوك إلى باالضافة قيمتها، ارراستق

 : في لتتمث يةزكرالم كوالبن فائظو فإن السابقة فالتعاري نم
مة،والحك مع التشاور دتع يةدالنق األوراق اردبإص مويق يذال وفه ارداإلص كبن 

. االقتصادية ءوض في وذاك

ريباش يذال ووه وودائعها، مةوالحك حسابات كيمس يذال كالبن وفه مةوالحك كبن 
 ميظتن على فرويش الخارج، في بمعامالتها موويق ضها،رويق ميةوالحك عاتوفدالم
.وإرشادها بنصحها موويق فيها، واالكتتاب وضرالق اردإص

التجارية المصارف مويحك ،راألخي ضرالمق يفةوظب مويق يذال وفه المصارف كبن 
.اميزاإلل يطواالحتيا لةوبالسي قيتعل فيما

علي فيه موالتحك االئتمان، على افراإلش لىويت يذال وفه االئتمان على فرالمش 
 .االقتصاد مديخ يذال والنح

 اردإص ظمتن ميةوحك سسةؤم بأنه اإلسالمي يزكرالم كالبن فيرتع نيمك كلذوب 
.اإلسالمية يعةرالش قوف يةدالنق السياسة مسروت البنكية، سساتؤالم باقروت اولهدوت دوالنق

اإلسالمي  يزكرالم كالبن أهمية - 2
 التي خصائصه فةرمع خالل نم اإلسالمي يزكرالم كالبن أهمية على فرالتع نيمك

:وهي هازجون

.530 ص ،1989 ،تيوالك ،رللنش لكمي سسةؤم ،كووالبن دوالنق ،لخلي سامي)1(
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ديستم اإلسالمي يزكرالم كفالبن :اإلسالمي والبنكي يدالنق امظالن قبيطت 
 على التجارية المصارف رويجب عنها، جريخ وال اإلسالمية يعةرالش نم انينهوق
.اإلسالمي عرالش فتخال معامالت بأية لالتعام مدوع اإلسالمية يعةرالش قبيطت
ارهرق ذينف أن يعطويست ارهربق لمستق يةدنق سسةؤم اإلسالمي يزكرالم كفالبن 

.اإلسالمي يدالنق امظالن في العليا ةطوالسل القمة ليمث ووه بنفسه،
مةوالحك أرادت ما فإذا اإلسالمية، والمصارف ولةدال نبي لصوال حلقة ديع 

 نانيوالق اردإلص يزكرالم كللبن باإليعاز موالتجارية،فتق المصارف في لخدالت
.هاذوتنفي كلذل الالزمة

يزكرالم كالبن يعطيست :التجارية المصارف نبي فيما لصوال حلقة ديع 
 في والمستقلة دةدالمتع التجارية اإلسالمية المصارف نبي قفيوالت اإلسالمي

 على بإجبارها كلذوك المقاصة فةرغ قيطر نع استثمارها اراتروق يتهادنق
.بينها فيما لالتعام

 اإلسالمي يزكرالم كالبن فطر نم دوالنق اردإص  :ثانيا
 لواألص ضبع ليوتح على يةدالنق سسةؤالم هذه رةدق ارداإلص بعملية ديقص   
 نتيجة وه دوالنق اردفإص اول،دت أدوات أي دنق اتدوح إلى يةدنق شبه ية،دنق حقيقية،

 أي لها دتنقي بعملية قيامه مث يةدنق أو حقيقية دةدمتع لوأص على يزكرالم كالبن لوحص
 عملية أن يعني اذوه تقابلها، دنق اتدوح اردإص قيطر نع المحلية دوالنق بصبغة صبغها
:ناآلتيي نجهيوال خالل نم إليها ظرالن نيمك ارداإلص

 أجنبية، دولة على اماًزالت جميعها لتمث يةدنق أو حقيقية لوأص على لوالحص : األول  
 كللبن قاًووحق أجنبية أو محلية بنكية سساتؤوم كوالبن وتجارية، صناعية وعاترمش
.ارداإلص اءطغ نم ءاًزج لواألص هذه لوتشك يزكرالم
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 تجاه يزكرالم كالبن لقب نم اماًزالت دتُع يدالنق ارداإلص عملية أن : الثاني  
.كالبن على ماًوخص دتع كلذب وهي يةدالنق اتدحوال هذله زحائ لوك ادرواألف سساتؤالم

 : اتوالقن ىدإح خالل نم دوالنق اردإص نيمك
 عاتوفدالم انزبمي عالقته خالل نم يدالنق ارداإلص -1

 األجنبية العمالت نم االقتصاد واحتياجات عاتوفدالم انزمي نبي العالقة ستنعك
 قوالحق قوتف انزالمي وضع نتحس كلما إذ األجنبية، داتوجوالم نم االقتصاد درصي على
 ياتهطاحتيا نم ديزي مما ،لاخدال إلى الخارج نم األجنبية العمالت تفقدت اماتزااللت على

 تعاملها أثناء فائضا تحقق مةوالحك أن ضرلنفت صحيح، سوالعك األجنبية داتوجوالم نم
 لىويت يذال األجنبية العمالت نم مةوالحك درصي معدي فوس ضالفائ اذه الخارج، مع
 العمالت ةروف ألن كذل ثانياً، اإلنفاق على ولةدال رةدمق ززويع أوالً، إدارته يزكرالم كالبن

 المالي زكرالم يةوتق إلى ديؤت يزكرالم كالبن ىدل دعةووالم مةوللحك ةدالعائ األجنبية
 ليوتم فدوبه االتفاقية، سياستها في سعوالت على مةوالحك رةدق في سينعك يذال ولةدلل

 اخلةدال األجنبية للعمالت دتنقي بعملية للقيام يزكرالم كالبن لخديت ميوالحك اإلنفاق
 واالستثماري الجاري العام اإلنفاق في يادةزال يةذلتغ يدالنق ارداإلص نع ولؤالمس باعتباره

 ىراألخ لاموالع ثبات اضرافت على يدالنق وضرالمع على كذل انعكاسات اددوامت ولةدلل
 ،سالعك ليحص ميوالحك اعطللق الخارجية المعامالت في زعج لوحص حال وفي   

 صتقلي عنه ينتج إذ ضالفائ حالة في لحص لما سمعاك اتجاه إلى زالعج اذه ديؤسي إذ
.دالنق ضرع مث نوم العملة اردإص
 العمالت كالبن استالم دربمج آلية رةوبص ميت ال العملة اردإص أن إلى هنا اإلشارة ردوتج

 في ارداإلص ميت لب التجارية كوالبن أو الخاص اعطالق أو ولةدال لقب نم مةدالمق األجنبية
 ارداإلص عملية أن ىرأخ وبعبارة المختلفة نفقاتها يةطلتغ دنق إلى الجهات هذه حاجة ءوض
 كالبن ىدل حساباتها نم بالسح إلى التجارية كووالبن ولةدال تلجأ مادعن إال فعالً متت ال
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 مةوبالحك وثيقة عالقة يدالنق اردلإلص أن كذل نم رهظوي المحلية، بالعملة يزكرالم
.عاتوفدم انزمي وضع االعتبار ظربن نيذآخ
العامة ازنةوالم زعج ليوبتم يزكرالم كالبن عالقة خالل نم يدالنق ارداإلص -2
 أو اخليدال ليوالتم وه ولةدلل العامة ازنةوالم زعج ليولتم المهمة المصادر نضم نم 

 ضمنها نم ةدع مصادر نم يأتي أن نيمك يذوال ولة،دال إليه تلجأ يذال المحلي،
 اضرواالقت يةدالنق رغي ةطسيوال المالية سساتؤالم نم اضرواالقت روالجمه نم اضراالقت

 مةوالحك اضربإق يزكرالم كالبن قيام دوعن ي،زكرالم كوالبن التجارية كوالبن نم
 داتوجوالم جانبي في رثؤت العملية هذه فان ازنتهاوم في المالي زالعج ليوتم في تهادلمساع
 داتوجوالم اءرش ألن ك،ذلدواح آن في يزكرالم كالبن انيةزمي في باتولطوالم المالية
 في داتوجوالم بجان في بقيمتها دائناً يزكرالم كالبن ليجع  االتوالح العامة المالية

 يبادل هنا يزكرالم كفالبن بات،ولطالم بجان في ارهادإص لجهة بقيمتها يناًدوم انيتهزمي
 لصالح جارية ودائع لبشك دَيْنه لمقاب مالية استثمارات رةوبص مةوالحك على دَيْناً
 أن إلى هنا اإلشارة نم دوالبّ مي،والحك نيّدلل دتنقي على يطوتن المبادلة هذوه مةوالحك
 اضرفاالقت ،ديدج يدنق اردإص دائماً يعني ال دق يزكرالم كالبن نم ميوالحك اضراالقت
 فان وعليه يزكرالم كالبن ىدل حسابها إلى ضةرالمقت المبالغ إضافة دبقص نويك ربما

 ولةدال تحتاج مادعن إال العملة اردإص إلى ديؤي ال يزكرالم كالبن نم مةوالحك اضراقت
 عادةً ليتمث كالبن نم ميوالحك اضراالقت لعملية البارز راألث فان حال أي وعلى ،دالنق إلى

 نم ديزالم إلى ولدال لحاجة اًظرن دالنق ضرع زيادة مث اولدالت في العملة صافي يادةزب
 يادةزال نم رأكث زالعج ليوتم في يادةزال نوتك أن نويمك مي،والحك اإلنفاق ضرلغ دالنق
 إلى ديؤي ما اذوه لخدال في يادةزال نع الناتجة الحقيقية يةدالنق ةداألرص في بةولطالم
 معامالت يةوتس دقص يزكرالم كالبن نم اضراالقت كان إذا أما" تضخمية، جاتوم اثدإح

  .)1("دوالنق ضرع صتقلي إلى ديؤسي اذفه خارجية
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 لالتعام أو ،نحس ضرق كوصك اردإص إلى مةوالحك تلجأ دفق إسالمي اقتصاد في أما
.ميةوالحك كوبالصك

التجارية كوبالبن يزكرالم كالبن عالقة خالل نم يدالنق ارداإلص -3
 التجارية، كووالبن يةزكرالم كوالبن نبي العالقة بيعةطب يدالنق ارداإلص عملية طتبرت

 ما إذا نيةوالقان دوالنق نم التجارية المصارف احتياجات يةطبتغ يزكرالم كالبن مويق إذ
 يةزكرالم كووالبن عملياتها، ليوتم على التجارية كوالبن رةدق قوتف حاجة هناك تكان
 بيع أو السائلة لهاوأص ضبع مخص إعادة خالل نم كوذل التجارية كوالبن ليوبتم مةزمل

.يزكرالم كالبن ىدل األجنبية العمالت
 التجاري، كوالبن يزكرالم كالبن نبي والمشاركة المضاربة فإن إسالمي اقتصاد في

.كوالبن ليولتم دحيوال لالسبي وه الحسنة وضروالق
عليها بلطوال دوالنق ضرع :الثاني عرالف

 اردإص عملية بينها نم ائفه،ظو موأه اإلسالمي يزكرالم كالبن على فرلتع ادبع
 ضروع بلط إدارة إشكالية هناك تبقى ورة،رض قيمتها ثبات اإلسالم دع فوكي دوالنق
 روسائ األسعار ارراستق قتحقي على دتساع يقةطري،بزكرالم كالبن فطر نم دوالنق
 عليه بلطلل قابطم  دوالنق ضرع أن ثوحي ى،راألخ واالقتصادية االجتماعية افداأله
 بلطال إدارة في نتكم المهمة فإن اإلسالمي، يدالنق كاالقتصاد تنافسي يدنق امظن في
.واالقتصادية االجتماعية افداأله قتتحق ثبحي يدالنق

 وتجادل عليها، ضرالع مع دوالنق على بلطال يتساوى مادعن يدالنق ازنوالت قيتحق
 فيه، رثؤت التي وافعدال هي وما دوالنق على بلطال داتدمح ديدتح لوح نواالقتصادي

 ونية،دالخل دار ،اإلسالمي االقتصاد في العامة ازنةوالم زعج ليوتم ينة،رصاب دوديرك )1(
.146،ص2007،رائزالج
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 دعائ رتأثي في اواختلف نحي في دافع، مأه ديع المعامالت يةطتغ أن عليه قالمتف نولك
 ركبي اختالف ثدح دفق د،والنق ضرلع بالنسبة الشيء سونف عليها، بلطال على دوالنق
.بأكمله امظالن أم ا،دوحي يزكرالم كالبن وه له عليه، رثؤي نم لوح
:كالتالي عليهما فرنتع فووس 

  دوالنق على بلطال : أوال
 اضرألغ هي دوالنق بلطل األساسية وافعدال فإن بيرالغ يدالنق امظالن بحس

 نم ماوعم دوالنق على بلطال فيتأل وعليه والمضاربة، ر،ذوالح واالحتياط المعامالت،
 يرالتفاخ االستهالك اإلنتاجي،والثاني واالستثمار االستهالك حاجات دس أولهما ننيومك

 الشائعة بصيغتها اتدوالسن مواألسه السلع في المضاربة أو ،مالعقي واالستثمار ي،ريذوالتب
 أنجح رةوبص واالقتصادية االجتماعية افداأله قتحقي نويمك اإلسالمية، رغي مةظاألن في

 واالستثمار ريذالتب أي الثاني، ردالمص نم الناشئ دوالنق على بلطال نيةدت مت إذا نسبيا
 .مالعقي

المعامالت لألج دوالنق بلط-1

 ،)1(يداألي اولهادلت تخلق أنها في دوالنق نم األساس ضرالغ اليزالغ اإلمام دديح
 نم دوالمقص درش ناب ركذي كما الحكمة، طلأب دفق هازكن نم أن على دديش كلذوب
 .)3(بها لالتعام إلى وسيلة هي دوالنق أن تيمية ناب ىروي )2(المعاملة إتمام أنها دوالنق

 عليه وه مما اقاًطن قأضي اإلسالمي االقتصاد في ضرالغ اذله دوالنق على بلطوال
 ،ريذوالتب افراإلس ميرتح على ددش تعالى الله ألن كذل اإلسالمية، رغي المجتمعات في
 نهى كما اء،طالع في دالح تجاوز يعني يذال افراإلس نع وتعالى سبحانه الله نهى ثحي

  . 114 ص ،قساب جعرم الي،زالغ دحام وأب )1(
  . 194 ص ،قساب جعرم ،بيرطالق دليوال وأب درش نب دمحم )2(
  . 251 ص ،قساب جعرم ،13 دمجل ،الفتاوي تيمية، ناب دأحم )3(
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 ،قوالتضيي افراإلس نبي ًاطوس نويك أن اإلنفاق فإن كلذوب النفقة، في قالتضيي نع
 يذال نع رالتقصي واإلقتار دالح النفقة في المجاوزة افراإلس" أن يربطال رتفسي في وجاء

 )1( "منه دب ال

 ليوتم أساس على مويق اإلسالمي، المجتمع في المعامالت ضرلغ دوالنق على بلطال
 النشاط ىوومست نيوطال لخدال محج وتبع الكلي االقتصاد ىومست على المعامالت كافة

 بلطال محج نم راألكب بالنصي بلطال اذه ذيأخ كما المجتمع، في دالسائ االقتصادي
 ال التي المعامالت يطيغ ال بلطال اذه أن دنج كما اإلسالمي، رظوالمن دفيوالنق على

 يعةرالش وأحكام قتتف ال التي والصفقات المعامالت كافة نع فضال اإلسالم، هاريق
 قبطت التي المجتمعات في المعامالت على دالنق على بلطال ،أندنج وبالتالي اإلسالمية،

 دهاوتس التي ىراألخ المجتمعات في عليه وه مما اقاطن قأضي نويك اإلسالمي امظالن
 المجتمعات في وه كما نيوطال لخدال بأن نفسه تقوال في دنج نولك ضعية،وال مةظاألن
 امظالن ذات المجتمعات في بلطال اذه محج ديدتح في األساسي لالعام وه ىراألخ

 ،)2(االحتياجات كافة يةطلتغ المعامالت ةدأرص دادزت نيوطال لخدال زاد فكلما اإلسالمي،

 ،لخدال ياتوبمست طتبرم بأنه المعامالت ضرلغ دوالنق على بلطال ارتباط بيان ضرولغ
 إشباع في يةطسوفال وكمالي، وتحسيني وريرض وه ما إلى الحاجات اوقسم الفقهاء دنج
 اذه وعلى اإلسالمية يعةرالش بأحكام دادمح نوفيك ،لخدال ىومست على ديعتم حاجة لك

 أو ادراألف أن رينك ال أنه  أي اإلسالمية، المجتمعات في عليه وه مما اقاًطن قأضي نويك
 ما اءرلش دوالنق نولبطي نالمستهلكي أن ثحي المعامالت افعدب دوالنق بلطت سساتؤالم

 ص ،1972 وت،ربي فة،رالمع دار ،2ط ،9 دمجل ،آنرالق رتفسي في البيان جامع ي،ربطال ريرج نب دمحم)1(
300.  

 كوللبن وليدال االتحاد اإلسالمية، كوالبن مجلة ،إسالمي اقتصاد في دوالنق قوس ،رعف مالمنع دعب دمحم )2(
.54 ص ،1981 ،20 اإلسالمية،ع
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 روأج فعدل دوالنق بلطفت سساتؤالم أما المالية، ماماتهزالت يةولتس أو أشياء، نم نهويحتاج
.افراإلس نع تنهى التي يعةرالش ارطإ في هاروغي اإلنتاج لاموع اءروش عمالها،

رذالح و االحتياط ضربغ دوالنق بلط -2
 المعامالت إتمام إلمكان دخله نم ءزج إنفاق صالشخ لتأجي وه باالحتياط ديقص
 مصالحه، تجاه باتوصع نم اجههوي دق لما هريدتق نوحس غبتهرب طتبروت ،)1(المستقبلية

 .والحاجية وريةرالض دالمقاص ارطإ في لخدت وهي
 يعةرالش دتدوح )2(سنة توق رادخ – موسل عليه الله صلى – لوسرال أن السنة نوم

 حال إذا كاة،زال عليه توجب النصاب نع زاد وما كاة،زال بنصاب االحتياط اذه اإلسالمية
 .ماله واستثمار فيوظت إلى المال بصاح فعدت كاةزال فان اذل ل،والح عليه

 دديتح يذال كاةزال نصاب دون وه لالحتياط به ظالمحتف المبلغ نويك أن ضالبع ىروي
 الحاجة نع لالفاض ريعتب ثحي اإلسالمية، يعةربالش والفضة بهذال نم نيدالنق بنصاب
 دبع واكتنازه إمساكها مدوع الحاجة نع لالفاض لبتشغي رومأم مالمسل أن إال ادخارا،

.قاتهدوص زكاته اجرإخ
 طتبري" االستثمار ونح تلقائيا يتجه االدخار إن: "لالقائ الكالسيكي اضراالفت إن

 دوالنق وبأن للتبادل، ةطاسوك دوالنق دور أهمها نم والتي ى،راألخ الكالسيكية ضياتربالف
.رصف يساوي هادعائ ألن دخال ردت ال عقيمة
 جاء اإلسالمي امظالن في االحتياط ضرلغ دوالنق على بلطال أن لوالق نويمك 

 النصاب على زاد فما كاةزال بنصاب ضرالغ اذه دويح اإلسالمية، يعةرالش نم متأصال
 تأدي وإن زكاته، تىؤت مل إذا زكن إلى لوسيح كذل مخالفة ألن واستثماره يفهوظت بأوج

 دان،والس اإلشعاع، مكتبة ،إسالمي اقتصاد ظل في والمالية يةدالنق السياسات اوي،رالكف دومحم فوع )1(
 . 55 ص ،2004

 نياسي  قتحقي ،الفقهاء باهذم فهرمص في العلماء حلية القفال، الشاشي دأحم نب دمحم ربك وأب نيدال فسي )2(
  . 319 ص ،1988 االردن، يثة،دالح سالةرال مكتبة ،1ـط ،4 دمجل درادكه، ماهيرإب
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 ولي نم إال – موسل عليه الله صلى – لوسرال لوويق كاة،زال تأكله أن عليه خاف زكاته
 االعتبار ظربن تذأخ  يعةرفالش ،)1(قةدالص تأكله حتى كهريت وال فيه رفليتج مال له يتيماً
 فاالحتياط االحتياط، ضرلغ دوالنق على بلطال مسألة في ليطوال لواألج رالقصي لاألج
 ،زالكن محك ذيأخ وال كاةزال فيه بتج ل،الوالح النوح لقب أي رالقصي لاألج في بلغ مهما
 لخدي زكن وفه وإال زكاته اجرإخ بفيج ل،والح عليه حال ما ووه ليطوال لاألج في أما
 عام لبشك لنا ددلتح ومتقناً دقيقاً اًطابرت األحكام طابرت دنج اذوهك ،دعيوال باب في

 االقتصاد كهرلح قيطرال وتفاعلها آليتها خالل نم ضحووت اإلسالمي االقتصاد هيكلية
 .رهطووت

 طربش ر،ذوالح االحتياط ضربغ دوالنق بلط ريق اإلسالمي يدالنق امظالن أن كما
 ةدالفائ ربسع ةطتبرالم يةوبرال المعامالت نواالبتعادع اإلسالمية طابوبالض امزااللت
 العادلة بالمنافسة الضار كووالسل ة،دالفاس عووالبي االحتكار، نع ينهى كلذوك مة،رالمح
.اقواألس في

 ةطوالحي المعامالت لألج دوالنق على بلطال نبي ارقوالف مأه صتلخي نويمك
:التالي ولدالج في ضعيوال واإلقتصاد اإلسالمي اإلقتصاد نبي رذوالح

ضعيووال اإلسالمي االقتصاد نبي ارقوالف مأه ):1( مرق ولدالج
 بلطال ناتومك االسالمي االقتصاد ضعيوال االقتصاد

 في طابوض دووج مدع 
.االستهالك

 االستهالك في طابوض دووج
 يةطسوال-

للمعامالت دوالنق على بلطال
 رذوالح ةطوالحي

 دعب حققه الصحيح، الجامع ي،ذمرالت نسن ي،ذمرالت عيسى نب دمحم عيسى واب اإلمام ي،ذمرالت رواه )1(
 . 76 ص ،2 دمجل ت، ب الكتيبي، نالمحس دعب نب دمحم رالناش عثمان، دمحم نحمرال
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 في طابوض دووج مدع
 .االدخار

 ضبع استهالك ميرتح-
.السلع

رالتقتي نع النهي-

افراإلس نع النهي-

 االدخار في طابوض دووج

بالطال صتلخي نم :ردالمص

المضاربة لألج دوالنق بلط :3
 دوالنق حيازة تعني ثحي بيرالغ موالمفه نع رياذج فمختل اإلسالمية المضاربة أدمب

 ،دالعائ في المشاركة أدمب أساس على المضارب فعهادي بمناس توق في الستثمارها
 له سلي اإلسالمي يدالنق امظالن في  المضاربة لأج نم دوالنق على بلطال فإن وبالتالي

 دالة ارراستق إلى ورةربالض ديؤلي  اراًراستق رأكث يجعله مما ةدالفائ ربسع ارتباط أي
.اإلسالمي يدالنق امظالن في دوالنق على بلطال

 :التالي لالشك للمضاربة دوالنق على بلطال ذويأخ
.االسالمي االقتصاد في دوالنق على بلطال 1 مرق لالشك

 بحرال لدمع
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R2

R1

D2        D1 المضاربة لالج دوالنق على بلطال

 ،دالنق فائظو في اإلسالمي االقتصادي رالفك ي،وسوالم دمجي ضياء :ردالمص 
.52 ص2006 رية،داإلسكن الجامعة، شباب سسةؤم

 المضاربة دقص بها ظالمحتف لةوالسي بلط فإن دالعائ لدمع ارتفاع دفعن
.بحرال في كوالبن مشاركة مع بحرال لدمع ب،ويتناسضينخف

 على زتكرت دوالنق اماتداستخ أن أساس على موتق دوللنق اإلسالمي امظالن ةظرن إن
 امظالن في دوالنق اماتداستخ عليها موتق التي اضراإلق يفةظو على سولي االستثمار يفةظو

 يةدالنق لةوللسي يلةدالب أو الضائعة صةرالف بكلفة فريع ما دأوج ما اذي،هدالتقلي يدالنق
 على رتأثي اضراإلق لعمليات ليجع يذال المال، قوس في ازنيوالت ةدالفائ لدمع على القائمة

 يذال دالعائ ددتح التي هي يلةدالب أو الضائعة صةرالف تكلفة ألن االستثمار جيهوت عمليات
 اتدلسن مثال لةوسي المالية لواألص رأكث في الواألم تفظو متى عليه لوالحص نيمك
 كتل على بارال لدمع ليجع مما معينة ةرفت لك عاطومق ربا لحاملها فعدت والتي مية،والحك
 فيوظت أن ثحي اإلسالمية، ةظرالن سبعك د،وللنق الضائعة صةرالف تكلفة هي اتدالسن
 مدع حالة في كاةزال لدمع ىطغ إذا لهوقب نيمك فوس ربحي دعائ بأي ةدالجام الواألم

.االستثمار
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 المالية األوراق قوس في االستثمار أو المضاربة ضرلغ دوالنق على بلطلل بالنسبة أما
:نباعتباري مومحك عليها بلطفال
.المالية قوالس في فيها لالمتعام األوراق عون-1
 ةطاألنش في ةدالسائ األرباح لدمع بنسبة أيضا طتبرم ووه ةدالسائ األرباح لدمع-2

 في ذاألخ مع ،وأيضالالمستقب في األرباح هذله قعوالمت لدالمع إلى المتاحة االستثمارية
.الحقيقية القيمة انخفاض احتمال االعتبار

 اإلسالمي االقتصادي امظالن في يدالنق ضرالع :ثانيا
 الكتابي، دوالنق نيدالمع دوالنق رقيوال دالنق أي نيوالقان دالنق نم نويتك دوالنق ضرع

 كوالبن موتق الكتابي دوالنق وسكه، ارهدبإص ليتكف يذال وه يزكرالم كالبن فإن األول أما
 يتضح هنا نوم د،والنق ضرلع ضيقاً معنى ريعتب فيرالتع فإن اذه ومع اره،دبإص التجارية

:يلي فيما إجمالها نيمك دةدمتع ممفاهي ليحم دوالنق ضرع أن
 المستعملة دوالنق كمية إجمالي لويمث يةدالنق الكتلة قالضي بالمعنى دوالنق ضرع -أوالً

 رالعناص لوك كتابي، دنق أي دائعوال دونق اذوك نية،والقان دوبالنق والمتمثلة للتبادل، طسيوك
 دوالنق ضرع فإن وعليه التامة، لةوبالسي تتمتع والتي دوالنق ضرع نضم لخدت التي

قالضي بالمعنى

M1= كوالبن ىدل الخاصة الجارية يةدالنق دائعوال +اولدالت في العملة صافي.
 إجمالي اسعوال بالمعنى دوالنق ضرع ليشم :M2 اسعوال بالمعنى دوالنق ضرع -ثانياً

 اآلجلة، منيةزال دائعوال إليها مضافاَ ،قالضي بالمعنى دوالنق ضرع :أي M1 فعدال لوسائ
 =M2 اسعوال بالمعنى دوالنق ضرفع وبالتالي التجارية، كوالبن ىدل الخاصة االدخار وودائع
 الجارية دائعوال +ةدمساع دونق +ورقية دونق فيرالمص الجهاز خارج اولةدالمت العملة

 ىدل رفيوالت أو االدخار ودائع + اآلجلة منيةزال دائعوال + التجارية كوالبن ىدل الخاصة
.التجارية كوالبن
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 ناالقتصاديي غالبية فإن دوالنق ضرع معنى في نوالتباي االختالف اذه خالل نوم
.دوالنق ضرلع قالضي بالمعنى لالتعام إلى نويميل

 د،والنق ضرع نم نعيوالن نيذله اإلسالمي االقتصاد ةظرن أن إلى اإلشارة ردوتج
:في لتتمث

دوالنق ضرع نم األول عوبالن قيتعل فيما -أ
 أ،دالمب ثحي نم يدالنق ضرالع نم عوالن اذه على اضراعت هناك سلي موالعم على

 يدالنق سعووالت ارداإلص ارتباط دوللنق ارهدإص دعن اعيري أن يزكرالم كالبن على نولك
.ماتدوالخ السلع ضرع أي باإلنتاج

دوالنق ضرع نم الثاني عوالن صيخ ما -ب
 ةرالقصي اآلجلة، منيةزال دائعوال لها تأضيف ثبحي تسعوت يةدالنق الكتلة نوتك وهنا

 اقتصاد في مةرالمح التعامالت نم وهي ة،دفائ على يطوتن لوأص وهي ،لاألج يلةطووال
 قوس في إسالمية وأدوات بأسالي قوف لواألص هذه مع لالتعام بوج اذل إسالمي، يدنق

 هاروغي المقارضة، اتدوسن اع،داإلي شهادات بها مالية ةظمحف على يطوين إسالمي، مالي
.تعامالته في ةدالفائ منه ديستبع مما

 ونم بيتناس ثبحي اقتصادية ألسباب نويك اإلسالمي االقتصاد في يدالنق ضرالع
 ببسب إما نويك اإلسالمي يدالنق ضروالع الحقيقي، نيوطال الناتج ونم مع يدالنق ضرالع

 االئتمانية دوالنق دليوت نم أو اإلسالمي يزكرالم كالبن لقب نم نيوالقان يدالنق ارداإلص
.المالية سساتؤوالم التجارية المصارف نع الصادرة
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 االقتصاد في دوالنق ضرع ناتومك مفه نم تمكننا التي التجارب مأه نبي نوم
 لسنة دانوالس في دوالنق ضرع ضحوي التالي ولدوالج دان،والس بةرتج دنج اإلسالمي

2014

اسالمي اقتصاد في دوالنق ضرع ):2(مرق ولدالج
 جنيه نوملي :ةدحوال

 لدمع
رالتغي

2014 2013

43,086.1
23,343.1
19,743.0

35,665.3
19,178.4
16,486.9

M1
روالجمه ىدل عملة-
 بلطال تتح ودائع-

34,652.9
21,188.8
13,464.1

30,780.4
18,873.2
11,907.2

 دوالنق شبه 
 محلية عملة-
 أجنبية عملة-

17.0 77,739.0 66,445.7 M2 دوالنق ضرع

2014 لسنة دانيوالس يزكرالم كللبن يوالسن ريرالتق :ردالمص
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ضعيووال اإلسالمي االقتصاد نبي يةدالنق السياسة : الثاني ثالمبح
 التي افداأله مأه ديدوتح يةدالنق السياسة مومفه على ثالمبح اذه في ءوالض سنلقي
.ضعيوال االقتصاد نع وأسبقيته اإلسالمي االقتصاد زتمي إلى اإلشارة مع تحقيقها تحاول

واإلسالمي ضعيوال االقتصاد نبي يةدالنق السياسة فيرتع : األول بلطالم
 واالقتصاد ضعيوال االقتصاد وفي الحا،طواص لغة يةدالنق السياسة فيرتع ميت فوس

:كالتالي بينهما األساسية االختالفات هارظإل اإلسالمي
يةدالنق السياسة ماهية :األول عرالف

 مث الحا،طواص لغة السياسة فيرتع إلى قطرسنت يةدالنق السياسة ماهية على فرللتع
.ىراألخ بالسياسات عالقتها راألخي وفي يةدالنق السياسة افدأه ضرنستع
لغة السياسة :أوال

 اليوال :يقال رواألم في فرالتص تعني السياسة كلمة أن بيةرالع اللغة ساميوق دتفي
 مهرأم أي عيةرال رأم ساس يقال كما فيها فرتص أي مرهوأم سوويس عيةرال سويس

 فالسياسة ونهيتها، تهارأم أي : سياسة عيةرال تسس يقال" طالمحي سوالقام وفي ،مونهاه
".سللسائ اعةطال مع رواألم بالنهي راألم ليوت تعني

 التي ائحووالل يعاتروالتش رواألوام اراترالق لك " للسياسة العام موالمفه نويتضم
 لها العامة والسياسات " 1جهاتوالت كتل إنفاذ أو جهاتهاوت نع رللتعبي مةوالحك رهادتص
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 على موالعم مع المعاش ربيدت هي نيةدالم والسياسة نية،دوم وخارجية داخلية :" ثالثة وعرف
 بيان نالسياسيي فرع في وهي العلمية الحكمة أقسام نم وهي واالستقامة لدبالع نسن
 بيعيةطال نالسن على عمله في اإلنسان يريج ثبحي يةرالبش أعمال إلدارة الالزمة رابيدالت

.1" السياسي االقتصاد لها يقال دوق حاله قيةرت في واجتهاده لسعيه ةطالضاب

يةدالنق السياسة فيرتع:ثانيا
 كلذل واالقتصادية، يةرالفك ؤيةرال باختالف تواختلف يةدالنق السياسة فتعاري دتدتع

 وسع نم دنج نحي في ،دالنق إدارة في هرليحص يةدالنق السياسة مومفه قضي نم دنج
 يةدالنق السياسة مومفه طرب نم نالباحثي نوم مي،والحك نيدال إدارة ضمنه حتى موالمفه
 نم عةومجم بلطالم اذه في ضرنستع فووس االقتصادي النشاط إلى راألث لنق بأداة

.فالتعاري
 قالضي موالمفه - 1

  طرتسي والتي يةدالنق اتطالسل بقهاطت التي اءاتراإلج عةومجم يةدالنق بالسياسة ديقص
 دوالنق كمية في اترتأثي اثدإح خالل نم موتت واالئتمان، دالنق ونؤش على خاللها نم

 نم يةدالنق اتطالسل وتسعى  االقتصادية دالبل وفظر مع يتالءم بما فعدال لوسائ كمية
 لةوالسي امتصاص أو اإلضافية دوالنق نم بتيار االقتصاد نحق إلى أما اءاتراإلج هذه خالل

 جميع كلذوك ية،دنق رغي أو يةدنق افهادأه تكان إذا ما نع ظرالن فربص ،)2(ةدائزال
 تفرع المعنى اذوبه ،)3(" يدالنق امظالن على رالتأثي إلى فدته التي يةدالنق رغي اءاتراإلج

 واالئتمان دالنق إدارة في ولةدال هاذتتخ التي اءاتراإلج عةومجم " بأنها يةدالنق السياسة
 ردالمص أن ك،ذل)4(" معينة افدأه قتحقي لأج نم لالقتصاد العامة لةوالسي ميظوتن

  .230 ص ،2004 السودان، االشعاع، مكتبة  اسالمي، اقتصاد ظل في والمالية النقدية السياسات الكفراوي، محمود عوف 1

  .207ص ،1999 ،2ط عمان، ،رللنش الويدمج دار ،والمصارف دوالنق الله، دعب مجاس لعقي  )2(
.372 ص 1988 ق،رالمف رللنش األكاديمية ،والمصارف دوالنق اقتصاديات علي، دسي مالمنع دعب  (3)
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 أنها التجارية،حتى المصارف فطر نم االئتمان قخل وه إنما السائلة لولألص األساسي
 لوسائ محج في رالتأثي:" بأنها فراالئتمانية،وتع السياسة تسمى مستقلة سياسة تأصبح

 بتيار نيوطال االقتصاد دم أو ة،دائزال لةوالسي امتصاص إلى ديؤي ثبحي اإلجمالية فعدال
 رتأثي أنها على يةدالنق السياسة تفرع السياق سنف لة،فيوالسي صنق حالة في إضافي يدنق

 قيطر نع االئتمان محج في هروتأثي المجتمع في دوالنق كمية محج في يزكرالم كالبن
 االئتمان محج في هارتأثي على فضالً األدوات هذه ،وأنكذل في يةدالتقلي أدواته امداستخ
 االستثمار على أثار لها نويك وبالتالي ةدالفائ رسع على رثؤت أن أيضا باإلمكان فأنها

 يةدالنق للسياسة قالضي المعنى إلى ريشي  فيرالتع اذه ،)1(المجتمع في االقتصادي والنشاط
 فيرالمص واالئتمان العملة و دالنق ضرع ميظوتن اقبةرم إلى فرينص قالضي فالمعنى

 .دةدمح اقتصادية افدأه قتحقي فدبه
 اسعوال موالمفه -2

 لمالها فيةروالصي يةدالنق يماتظالتن جميع لفتشم اسعوال بمعناها يةدالنق السياسة أما
 فأنها المعنى اذبه االقتصادي، امظالن في رالمتيس دالنق محج اقبةرم في رثؤم دور نم

 دبقص ينةزوالخ يزكرالم كوالبن مةوالحك لقب نم ذتتخ التي اءاتراإلج جميع على لتشتم
 يةدالنق السياسة فرتع أن نيمك كلذوك واالئتمان، دالنق واستعمال رافووت اردمق في رالتأثي
 ميوالحك اضراالقت نع فضالً واالئتمان دالنق في رللتأثي جهوي يذال لالعم كذل أنها على
 كتل لتشم يةدالنق السياسة فإن  فيرالتع اذله ودعما ،)2(ميوالحك نيدال بكيروت محج أي

 دالنق على رالتأثي فدبه مةوالحك أو العامة ينةزوالخ يزكرالم كالبن هاذيتخ التي اءاتراإلج

 ،1ط اإلسالمية كوللبن وليدال االتحاد ،اإلسالم في عيةروالش االقتصادية السياسة ،رعف مالمنع دعب دمحم (4)
.381ص 1987

.284ص ،1977 ة،رالقاه بية،رالع النهضة دار ،كووالبن دوالنق اقتصاديات ،راضي مالمنع دعب )1( 
  لوائ دار ،يةدالنق يةظروالن والمصارف دوالنق ارسالن، تيسع نياسي يزرم الجنابي، لجمي عجمي لهي )2( 

.259ص ،2009 اد،دبغ األولى، بعةطال ،رللنش
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 يةدالنق السياسة مهمة فأن األساس اذه وعلى ،)1(ميوالحك نيدال بكيروت موحج واالئتمان
 االئتمان امدواستخ ضروع رةدالمص العملة محج على قابةرال وددح دعن فتق ال

 السياسة هذله لما أيضاً، ميوالحك اعطللق اضيةراالقت السياسة للتشك دتمت لب في،رالمص
 عةومجم يليةووالتم يةدالنق بالسياسة ديقص كما ،دالنق ضرع على واضحة انعكاسات نم
 محج على رالتأثي ضربغ يزكرالم كالبن يةدالنق ةطالسل رهادتص التي اءاترواإلج داعوالق

 على قابةروال مات،دوالخ السلع ألسعار العام ىوالمست تقلبات نم دللح كوذل لة،والسي
 اردوللم لاألمث فيوظالت قتحقي فدبه االقتصادية اعاتطللق المتاح البنكي ليوالتم

 ارراالستق قتحقي لضمان نيةوطال العملة فرص أسعار ارراستق على ةظوالمحاف االقتصادية،
 امظالن اررواستق سالمة لضمان دالنق امداستخ ميظوتن عات،وفدالم انزمي في ازنووالت

 والتنمية االقتصادي ارراالستق قلتحقي االقتصادي النشاط كةرح مع بمايتالءم والمالي البنكي
2(ىراألخ االقتصادية والسياسات المالية السياسة مع قبالتنسي كوذل واالجتماعية، االقتصادية

 أدوات نم هامة أداة رتعتب يليةووالتم يةدالنق السياسة أن فيرالتع اذه نم ظوالمالح ،)
 ارراالستق قتحقي في مهمة كأداة إليها ظريُن ثحي ولة،دلل العامة االقتصادية السياسة

 ليوالتم جيهوت في فعّالة ووسيلة االقتصاد، في لةوالسي محج إدارة قيطر نع االقتصادي
 العمالت لمقاب نيةوطال العملة فرص أسعار طلضب وأداة تكلفته، على روالتأثي البنكي

 اترخدالم قفدت نيضم يذال ردبالق البنكي امظالن إلدارة يميةظتن وأداة ى،راألخ األجنبية
 االقتصادي والنم نم امدومست عالٍ ىومست قلتحقي الكافية االستثمارات بذوج نيةوطال

.)3(ولةدال في االجتماعية والتنمية

.584ص ،1990 اد،دبغ جامعة ،كووالبن دوالنق ليمي،دال لإسماعي لفاض ضوع )1( 
 يةدالنق السياسة دان،والس كاإلسالمية،بن المالية سساتؤوالم المصارف مجا في دانوالس بةرتج قثيوت )2(

.2006 يلية،ووالتم
.جعرالم سنف )3(
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 يصبح المالية السياسة مع قالتنسي فإن ية،دالنق للسياسة اسعوال فيرالتع نم القاطوان
 يزكرالم كالبن يةدالنق السياسة لممث ميهت إذ العام، نيدبال قيتعل فيما وبخاصة ورةرض

 ميةوالحك وضربالق الخاصة اراتداإلص موحج اعوأن ديدبتح المتعلقة العمليات بجميع
.)1(العام نيدال بسياسة فرتع والتي ةدالفائ وأسعار وآجالها

االقتصادي بالنشاط يةدالنق السياسة مومفه طرب - 3
 االقتصادي النشاط إلى راألث لنق بقناة يةدالنق السياسة طبرت يفاترالتع نم رالكثي هناك

 ةدالفائ رسع هي لالنق أداة باعتبار ية،زالكين الخلفية ليحم فيرالتع فإن الحالة هذه وفي
 كذل نوويك  ةدالفائ رسع في رالتأثي في مهماً اًدجه" ديؤت  دوالنق فإن قلطالمن اذه نوم

 كالبن وأن ة،دالفائ وأسعار دالنق بإدارة متهت والتي يةدالنق السياسة خالل نم واضحاً
 فرتع أن نيمك كلذل ،)2("يةدالنق السياسة على طرويسي جهووي دويق يذال وه يزكرالم

 دوالنق نم وضرالمع كمية رتغيي  إلى فدته التي السياسة كتل أنها على يةدالنق السياسة
 قتحقي  إلى ميرت التي ولةدلل االقتصادية افداأله قتحقي ضربغ ةدالفائ رسع َّمثّ نوم
 في ارراستق مع لومقب ونم لدمع قتحقي مث  نوم اردوللم لالكام امداالستخ أو فيوظالت

 فدته اءاترإج نع عبارة يةدالنق السياسة أن ىري نم وهناك ،)3(لألسعار العام ىوالمست
 أو ةدالفائ رسع أي االئتمان كلفة على ربالتأثي كوذل الكلي اإلنفاق ىومست على رالتأثي إلى
.)4( االئتمان ةروف
 اإلسالمي االقتصاد في يةدالنق السياسة فيرتع :الثاني عرالف

 ،2005 ،روالنش باعةطلل لوائ دار ،يةدالنق والسياسات يةزكرالم كوالبن وري،دال يارزك ائي،رالسام ىريس )1( 
.186 ص

.21ص ،2002 االردن، عمان، ،رللنش لوائ دار ،كووالبن دوالنق اقتصاديات فاعي،رال ضوع بغال )2( 
.749ص ،1989 ،تيوالك ،رللنش لكمي سسةؤم ،كووالبن دوالنق ،لخلي سامي )3(
.584ص ،قساب جعرم ليمي،دال لإسماعي لفاض ضوع )4(
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 فالتعاري ضبع مدوسنق ية،دالنق السياسة فيرتع في اإلسالمي االقتصاد ورمفك فاختل
 لدبمع لوصولل فدته التي السياسة بأنها تفرع دفق ،لشام فيربتع راألخي في جرلنخ
 يدالنق سعوالت يكفي ثبحي د،وللنق لاألمث ضرالع ىومست  إلى دوالنق كمية في يادةزال

 التي اءاتراإلج أنها أو ،)1(االقتصادي وبالنم ةطتبرالم االقتصادي النشاط في يادةزال ليولتم
 قتحقي لأج نم لالقتصاد العامة لةوالسي ميظوتن واالئتمان دالنق إدارة في ولةدال هاذتتخ
 رتأثي نم لها لما اولةدالمت دوالنق محج على افرواإلش مالتحك هي أو ،)2(معينة افدأه

 في وه يةدالتقلي السياسة نوبي بينها الخالف نلك اد،راألف الوألم الحقيقية مالقي على
 كتل قلتحقي دوالنق فيوظت كيفية متحك التي كياتووالسل تحقيقها، ادرالم الكلية افداأله
 اراترالق أو اءاتراإلج عةومجم أنها اإلسالم في يةدالنق بالسياسة  كلذك دويقص اف،داأله
 مع بيتناس بما يدالنق ارداإلص طوضب ميظلتن اإلسالمي يزكرالم كالبن هاذيتخ التي

 عةومجم فبأنهاروتع ،)3(نيوطلالقتصادال واالستهالكي واإلنتاجي االستثماري لالهيك
 كتل نوتك أن طروإدارتها،بش دالنق ونؤش ميظلتن اإلسالمية ولةدال هاذتتخ التي اءاتراإلج
.)4(اإلسالمية يعةرالش أحكام مع متفقة رابيدوالت اءاتراإلج

يةدالنق للسياسة النهائية افداأله :الثاني بلطالم
 اءاتراإلج هذه فتختل كما ،دللبل االقتصادية الفلسفة " يةدالنق السياسة اءاترإج تتبع

 السياسة افدأه تبقى نولك معيارية تليس فهي )5("داحوال دالبل لداخ رآلخ توق نم

 دالنق سياسات في ودورها االسالمي والمالي يدالنق امظالن في سساتؤالم فائظو الجارحي، علي دمعب )1(
.91 ص ه، 1420،بريدوالت ثوللبح العالي دالمعه عاتوبطم المالية، اقوواألس والمال

33 ص ،1988وت،ربي سالة،رال سسةؤم ،االسالم في فيةروالمص يةدالنق السياسة كماني،رالت دخال ناندع )2(
 اردال ،االسالمي روالفك ضعيوال رالفك نبي مقارنة دراسة: يةدوالنق المالية السياسة ،ميظالع دعب يدحم )3(

. 371،ص2007 اهيمية،راإلب الجامعية
.10 ،ص1989ك،ومرالي االردن،جامعة ،رماجيستي رسالة االسالم، في يةدالنق السياسة هاني، نب علي نحسي )4(
.750 ص ،قساب جعرم ،لخلي سامي )5(



42

اإلسالمي االقتصاد في يةدالنق السياسة                                 األول لالفص

 للسياسات كةرمشت افدأه دووج على نواالقتصادي ظممع قيتف  كلذوب ةدواح يةدالنق
 في افداأله هذه مومفه ىومست على دوجوم االختالف يبقى نلك كافة، اندالبل في يةدالنق

 لبشك دتعتم التي ياتواألول قوف يريج " يذال افداأله بتيرت  اذوك ولدال فمختل
 تهاطسل اهتمام في األولى تبةرالم لتمث والتي ولةدال تعانيها التي المشكلة على أساسي

 المالئمة قيحق يذال لبالشك عملها واتساق افداأله ةدوح االهتمام ظربن ةذأخ ية،دالنق
 سياستها ذتنفي في يةدالنق ةطالسل هادتعتم اتيجيةرإست خالل نم كذل مويت النجاح وضمان

 األساس يزكرالم كالبن مكانه لوتحت واالجتماعية، االقتصادية لللمشاك هاديدتح خالل نم
 إلى اقتصادي امظن نم نتتباي المكانة هذه بيعةط أن إال هاذوتنفي يةدالنق السياسة مرس في
 ريروتق وسائله ديدوتح سياسته مرس في ومشاركا فعاال نويك أسماليةرال اندالبل ففي ،رآخ
".افهدأه

 المختلفة اإلنتاجية اتدحوال امزإل في رتنحص اجباتهوف اكيةراالشت اندالبل في أما
 النامية اندالبل وفي االقتصادية ةطالخ في رةرالمق اإلنتاجية افداأله قتحقي بمقتضيات

 كان فإذا ،ظالمحاف يفةظو ليمث يذال صالشخ مكانة على يزكرالم كالبن دور فقويت
.)1(كذل خالف سوالعك كالبن أيرب اتطالسل إقناع في مساه وفعاال ارثؤم

 اقعوال في تسعى فإنها االقتصادية السياسة راهظم نم رهظم يةدالنق السياسة أن الماطو
 االقتصادية، السياسات مأه دأح المالية السياسة بمعية روتعتب افها،دأه سنف قتحقي إلى

 قلتحقي نالسياستي نبي قالتنسي بوجوب قال ناالقتصاديي نيرالمفك ضبع فان كالذل
 باقي نع هازتمي التي الخاصة افهادأه يةدالنق للسياسة يبقى نلك النهائية، افداأله

 يةدالنق السياسية افدأه فإن يعات،رالتش اءراستق خالل نفم بية،رالع البالد في أما السياسات،
:التالية رالعناص لوح وردي

ي؛دالنق ارراالستق قتحقي -

. 299ص ،1962 النهضة، دار ،5ط ك،والبن ،دوالنق في مةدمق شافعي، زكي دمحم )1(
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الخارجية؛ قيمتها على والحفاظ العملة فرص قابلية ضمان -
.االقتصادي والنم تشجيع -

 أو سعوالت إليجاد دوالنق ضرع في رالتأثي إلى فدته يةدالنق السياسة فإن عام لوبشك
 طتنشي وه ائيةرالش ةوالق زيادة نم فداله وأن للمجتمع، ائيةرالش ةوالق محج في االنكماش

 ةوالق ضتخفي أن إذ صحيح سوالعك الةطالب ضوتخفي اإلنتاج وزيادة واالستثمار بلطال
 وعروالف هاطابرت خالل نم كوذل ،)1(اإلنتاج في سعوالت نم دالح إلى ديؤي ائيةرالش

 االقتصادي، امظالن دصعي كةعلىرالمشت افداأله قتحقي في االقتصادية للسياسة ىراألخ
 هاروغي يةدالنق السياسة اءاترإج نبي زالتميي بةوالصع نم يصبح دةدمتع بانوج في لب
.)2( المالية السياسة وبخاصة السياسات، نم

 ممثلة افدأه أربعة في لتتمث االقتصادية السياسة افدأه فإن وردكال السونيك بوحس
 التام، فيوظالت اذوك عات،وفدالم انزمي ازنووت األسعار اررواستق االقتصادي والنم في
 .التالي لالشك ذويأخ لتعارضها، معا  افدااله هذه قتحقي بةوالصع نم أنه يخفى وال

.151 ص ،2000  عمان، ،رللنش صفاء دار ،كووالبن دوالنق الحلبي، رياض العصار، رشاد )1(
.130 ص ،2001 ،لصوالم جامعة ،روالنش باعةطلل بالكت دار ،يةدالنق يةظرالن يحيى، سنوي وداد )2( 
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وردكال بعرم )02(مرق لالشك

Source : Marie Delaplace , Monnaie et Financement de l’économie 
, édition DUNOD, Pari , s 2003 118p. 

امداالستخ نم عال ىومست قتحقي :األول عرالف
 في للعملة اإلجمالية الكمية على افرواإلش قابةرال وددح يةدالنق السياسة مهمة ىدتتع

 اضيةراالقت السياسة للتشم مهمتها دتمت إذ يمه،ظوتن البنكي االئتمان امدواستخ اولدالت
 ةدقاع سيعووت للقيمة المنتجة داتوجوالم ونح قفدبالت االئتمان جيهووت ميوالحك اعطللق

 صرتح يذال تقوال في ،دالنق ضرع على واضحة انعكاسات نم ةراألخي هذله وما اإلنتاج
 فيوظالت نم نممك ىومست أعلى دعن االقتصادي النشاط تتثبي على يةدالنق ةطالسل فيه
 جميع اتخاذ خالل نم امداالستخ نم عال ىومست لضمان يةروالبش المادية اردوللم

 الفعاليات في انكماش نم يصاحبها وما الةطالب حالة االقتصاد ببتجن الكفيلة اءاتراإلج
 الكلي بلطال ىومست رفع على لوالعم االجتماعية العالقات في ابطراض أو االقتصادية
 رأكث االقتصادية التقلبات لجع فده رويعتب .)1(المستغلة رغي اإلنتاجية اردوالم الستثمار

.586ص ،قساب جعرم ليمي،دال لفاض ضوع  )1( 

االقتصادي النمو معدل

 البطالة معدل

 التضخم معدل المدفوعات ميزان توازن
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 مأه نم يكيراألم اليريدالفي يطاالحتيا رويعتب يةدالنق السياسة افدأه مأه نم سالسة
1.فداله اذه تتبنى التي يةزكرالم كوالبن

االقتصادي والنم :الثاني عرالف
 ثالثة في رتووتمح االقتصادي والنم في دوالنق دور لوح ناالقتصاديي أراء تاختلف
 كاف طرش ليطوال داألم في دوالنق كمية في يادةزال أن األول االتجاه ًّدع اتجاهات،

 دالنق ضرع نبي ةزجائ عالقة دوجوب الثاني االتجاه رأقًّ نحي في االقتصادي والنم قلتحقي
 والنم قتحقي في هرفوت بيج وريارض ارطش دالنق ضرع في والنم دوعَ االقتصادي ووالنم
 درجة على يةدنق كتلة دووج ورةرض إلى ثالثال االتجاه صوخل اثهدإلح كافيا سلي نولك

 اذه رويشي ام،دواالستخ لخدوال اإلنتاج ىومست في والنم مع فتتكي ونةرالم نم كاملة
 نويك ما رأكث االقتصادي النشاط اترمتغي مع فيتكي يذال عيطوال دوالنق دور إلى االتجاه
.له مسببا

 والنم في دوالنق دور لوح اتفاق دووج مدع الثالثة اآلراء اضراستع خالل نم رهظوي
 األمام ونح االقتصادية وافعدال للنق وسيلة دوالنق أن وه اجحرال أيرال أن إال االقتصادي،

.وللنم منشئ لكعام سولي لتسهي لكعام
 لخدوال الحقيقي الناتج لدمع في المتحققة اترالتغي خالل نم االقتصادي والنم يقاس

 ماتزالمستل كتل مع تالثاب المال رأس نيوتك في االستثمار محج مع الحقيقي ديرالف
 على سساتؤالم زتحفي ةطاسوب كذل مويت االقتصادي، والنم إلى دوتق التي األساسية
 .مالئمة اقتصادية بيئة ظل في االستثمار

 اإلنتاجي نالف مدتق ونح ادرواألف ولةدال دوجه رتضاف االقتصادي والنم قلبتحقيطيت
 مما المعيشة ىومست نلتحسي اذوه ،لالعم إنتاج وزيادة بيعيةطال اردوالم امداستخ نوتحسي

.)2(والسياسي االجتماعي ارراالستق إلى ديؤي

1Mishkin F ., Monnaie, banque et marchés financiers, Paris, Pearson, 2013. Chap 20 .
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 استغالال واستغاللها اترخدالم تعبئة خالل نم فداله اذه يةدالنق السياسة قوتحق
 زيادة إلى ديؤي مما نيوطال لخدال إجمالي  إلى االستثمارات نسبة زيادة خالل نم أمثال،

 امظالن مدتخ التي اعاتطالق ونح االستثمارات جيهووت نيوطال والناتج لخدال محج
.)1(هاونم التدمع يادةزب االقتصادي

 األسعار ارراستق : ثالثال عرالف
 فده على واالقتصار افداأله في سعوالت مدع ونح اتجاه هناك الصناعية ولدال في

 بسياسة السياسة هذه تفروع ،)2(األسعار ارراستق في لوالمتمث يةدالنق للسياسة دواح
 مديستخ ثحي فةدمسته نوتك مالتضخ نم التدمع ضعوب كذل مويت مالتضخ افداسته
 نهاية في امهاداستخ موت الت،دالمع هذه إلى لوصولل  الممكنة األدوات يزكرالم كالبن
 نهاية اك،وفيذآن ةدالسائ مالتضخ جةوم اجهةولم مةدالمتق االقتصاديات فطر نم نرالق

 لألزمات السلبية فاآلثار ،3السياسة هذه مدتستخ يازكرم بنكا 26 احصاء مت 2014 سنة
 نم لألسعار العام ىوالمست ارراستق فده تجعل منها مالتضخ حالة وخاصة االقتصادية

 في ةدجي التدمع خالله نم قتتحق أن نيمك اتيجياراست فاده دوالنق قيمة ارراستق خالل
 فتكلي ونح ةراألخي اآلونة في تتجه مةدالمتق ولدال فمختل لجع مما االقتصادي، والنم
 في االستقاللية ائهطوإع األسعار ارراستق على الحفاظ هي رئيسية بمهمة يزكرالم كالبن

 فدله يةواألول اءطإع ويأتي فداله اذه قلتحقي المناسبة يقةطربال يةدالنق السياسة إدارة
:)4(التالية لألسباب األسعار ارراستق

91 ص  ،قساب جعرم دعاس،  نب جمال )2(
.91 ص جع،رالم سنف )1(
.54 ص ،قساب جعرم ،دالمجي دعب يدق )2(

(3) yannick LucotteLE CIBLAGE D’INFLATION DANS LES ÉCONOMIES ÉMERGENTES revue 
française d’économie | « Revue française d'économie »  2015/2 Volume XXX | pages 93 à 128

 2003 قية،والحق الحلبي راتومنش ،فيروالمص يدالنق االقتصاد أساسيات لي،والف أسامة الله، ضوع بزين)4( 
.320 ص
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 ى،رأخ سياسة أي نم رأكب فداله اذه قتحقي على رتهادبق يةدالنق السياسة تتمتع-1
االقتصادية، للسياسة ىراألخ افداأله قتحقي على لأق رتهادوق

 لالفش ولةدوال يزكرالم كللبن وليةؤالمس لتحمي على رةدالق ليقل افداأله ددتع إن-2
 .ىراألخ افدباأله باالهتمام هريرتب نيمك نمعي فده قتحقي في

 أن بيج األسعار ارراستق بأن يةدالنق السياسة واضعي ىدل راسخة قناعات تدلوت
 نرالق نم الثمانينات نهاية ذومن نتبي وكما يةدالنق للسياسة لاألج ليطو فداله نويك

 القائمة يةدالتقلي المقاربة قيطر نع رمباش رغي لبشك مالتضخ في رالتأثي بأن الماضي
 فعالة نتك مل التي يةدالنق والمجاميع فرالص ركسع ةطسيوال اترالمتغي في مالتحك على
 إلدارة ثيدح بوأسل تبني إلى دفع مما مالتضخ ضخف في دوالمنش فداله قتحقي في

 مةدالمتق ولدال لقب نم اءوس مالتضخ نم دللح ةرمباش مقاربة على مبني يةدالنق السياسة
 سياسة" بواألسل اذه فروع الماضي نرالق نم التسعينات ايةدب مع النامية ولدال أو

 رأكث تليس يةدالنق السياسة ةدفقاع ية،دالنق للسياسة  ةدقاع أو ارطكإ )1( "مالتضخ افداسته
 يزكرالم كالبن بها ريغي التي وفظرال ممكنة دقة ربأكب فتص ارئطو ةطخ درمج نم

.يةدالنق السياسة أدوات
 ارراستق قتحقي وه يةزكرالم كوالبن بألغل يةدالنق السياسة نم سئيرال فدفاله إذن

 ويعني .خارجياً أو داخلياً المحلية العملة قيمة على ةظالمحاف خالل نم األسعار ىومست في
 دالصعي على اً،أمارومستق منخفضاً مالتضخ إبقاء المحلي االقتصاد دصعي على كذل

 على مةدالمتق ولدال اقتصار إن ،)2(فرالص رسع افداسته عادة لكيعنيذف الخارجي،
 كوالبن استقاللية درجة كارتفاع ،)3(وطرالش ضبع رفيوت على مبني مالتضخ افداسته

 يزكرالم كالبن ية،دالنق السياسة في نامية اندبل لتجارب دراسة ،مالتضخ افداسته ر،دبن زيزع رجاء )1(
.اقيرالع
 دراسات زكرم ية،دالنق العمليات ية،زكرالم كوالبن نع كتيبات ية،دالنق العمليات ت،وتالب كن ابي،رغ نوسايم )2(

.1ص ،2006 ن،دلن ا،رانكلت كبن ية،زكرالم المصارف
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 نبي ماتوالمعل شبكة رافوت اذوك ،ممالئ إعالمي امظون نة،رم فرص وأسعار ية،زكرالم
 كالبن نبي التضارب إلغاء على لتعم الشفافية فإن كذل إلى باالضافة سسات،ؤالم فمختل
.1الشفافية رأث لوح مقائ لدالج ومازال الخاص، اعطوالق يزكرالم

 يةدالنق اتطالسل ليجع مما مللتضخ مستقبلية اتؤتنب ميدتق على دتساع رالعناص هذه
  إلى ديؤي بما االقتصادية الفعاليات كوسل على رللتأثي يةدالنق أدواتها امداستخ على قادرة
.األسعار ارراستق أي يدالنق ارراالستق فده قتحقي

 قتحقي على لتعم أن يةدالنق السياسة اعةطباست أن ناالقتصاديي نم رالكثي ديعتق
 يةدنق لسياسة ةرالمباش افداأله لوح نويختلف مولكنه وثباته االقتصادي النشاط ارراستق

 في ارراالستق قتحقي في يةدالنق السياسة دور لوح اآلراء توتباين ،لشام امداستخ إلى دوتق
 إلى فدته أن بيج يةدالنق السياسة أن ىري نم مفمنه اتجاهات، ةدع إلى األسعار ىومست
 يةدالنق السياسة أن ىرأخ عةومجم ىرت نحي في األسعار ىومست في فةطرالمت التقلبات منع
 ثالثة، عةومجم دتعتق وبينما لقةطم رةوبص ثابتا األسعار ىومست إبقاء إلى فدته أن بيج
 د،وللنق المضارب واالستعمال اإلنتاجي االستعمال نبي زالتميي وه يةدالنق السياسة فده أن
.تماما حياديا يبقى أن بيج االقتصاد في دوالنق دور أن ونرآخ نواقتصادي بذه نحي في

 واالجتماعي االقتصادي ارراالستق قلتحقي هامة وسيلة دوالنق قيمة ارراستق قتحقي ديع
 المسببة لاموالع تفادي خالل نم لتحقيقه يةدالنق اتطالسل تسعى كلذول ولة،دال في

 دادزت ثبحي دوالنق ضرع إدارة قيطر نع وانكماش، متضخ نم االقتصادية لألزمات
 ازنوفيت مات،دوالخ السلع نم الحقيقي اإلنتاج محج يادةزل مماثلة بنسبة يةدالنق الكتلة

  ةرح فتبقى األسعار أما ،لالكام امداالستخ ىومست قويتحق ،نبيوغرالم واالستثمار االدخار
 تفضيالت في اترللتغي وتبعا اإلنتاجية الكفاءة ىومست في اترللتغي تبعا رالتغي في

 .58 ،صقساب جعرم  ي،دق دالمجي دعب )3(
1Camille Cornand, Frank Heinemann  ،MACRO-EXPÉRIMENTATION AUTOUR DES FONCTIONS 

DES ،BANQUES CENTRALES ،Revue française d’économie | « Revue française d'économie »،2015/2 
Volume XXX | pages 3 à 47
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 نم ارمستم خالدت دوالنق قيمة ارراستق بلطويت للسلع، المختلفة اعواألن نبي نالمستهلكي
 ةروالمستم ةدشيرال اإلدارة قيطر نع لخدال قفدت في رللتأثي يةدالنق اتطالسل لقب
.)1(دالنق ضرلع

 في فعال ظحول ما ووه ىرأخ افدأله آليا تحقيقا األسعار ارراستق فده قتحقي ديع
 ازنةوالم زعج لوق مالتضخ التدمع تانخفض ثحي هماروغي اريسووس ألمانيا لمث ولدال

 .االقتصادي والنم قتحقي مع
اإلسالمي رالفك في األسعار افداسته :رابعا

 على اضحوال هدتأكي ببسب عنه غنى ال فاده دوالنق ارراستق ديع  اإلسالمي امظالن في
:)2(يعني دوالنق قيمة انخفاض أن كذل اإلنسانية، المعامالت كافة في الةدوالع األمانة

 أداة دوالنق لوأمينة،فيجع عادلة حساب ةدحوك دورها ألداء دوالنق صالحية مدع.1
 مبعضه الناس ملظفي للقيمة به قوثوم رناغيزاآلجلة،ومخ عاتوفدللم المةظ

ية؛دالنق ةدحولل الحقيقية القيمة انخفاض خالل نم دقص رغي نع وول بعضا

 نم ءزج دفق يعني االدخار أن الماط االدخار حساب على االستهالك زيادة.2
ي؛دالنق دصيرلل الحقيقية القيمة

 بانجاز ليقب أن رلمستثم ففكي االقتصادية، اراترالق اتخاذ في ناليقي مدع.3
 قيمة ارراستق مدع ظل في ،لالمستقب في تكلفته نوستك مك فريع ال وعرمش
اإلنتاجي؛ النشاط محج لتقلي  إلى ديؤي مما دوالنق

.89 .ص ،قساب جعرم دعاس،  نب جمال)1(
 يعةرالش ءوض في يةدالنق والسياسة والمصارف دوللنق دراسة .عادل يدنق امظن ونح ا،رشاب رعم دمحم)2(

 ص ،قساب جعر،م1410/1991 ،2ط اإلسالمي، رللفك العالمي دالمعه :يكيةراألم ةدالمتح الياتوال اإلسالمية،
52.
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 نوائندوال الثابتة لوخدال أصحاب ريتأث ثحي د،والنق زيعوت ءوس نم ديزي.4
 .المجتمع نم واسعة لفئة اركبي لماظ يعني مما دوالنق قيمة بانخفاض

عاتوفدالم انزمي نتحسي : ابعرال عرالف
 رإث واضح لبشك يةدالنق للسياسة فدكه الخارجي ازنوالت قتحقي فده روتبل

 تخاض التي ولدلل ئيسيةرال العمالت فرص أسعار في تحصل التي ةرالكبي االنهيارات
 أنشأ يذال راألم برالح دبع بهذال ةدقاع قبيطت نع وجهارخ ببس الثانية العالمية برالح

 يةدالنق تهادألرص انهادفق ببسب " المتحاربة ولدلل " عاتوفدالم نازيوم في واسعا اختالال
 تهردم ما إعمار إلعادة األولية ادووالم اإلنتاجية للسلع ةدايزالمت حاجتها نتيجة األجنبية

 ازنوالت قتحقي اخليدال ازنوالت نع فضال يةدالنق السياسة فده أصبح كلذوب برالح
 نم بلطيت مما عات،وفدالم انزمي في ازنوالت قتحقي على لالعم خالل نم الخارجي

 يةدالنق ياتطواالحتيا دالبل عاتوفدم واتجاه حالة ةرمستم رةوبص يتابع أن يزكرالم كالبن
.دالبل على والخارجية اخليةدال النعكاساتها كوذل

 بقية مع والتجارية والمالية يةدالنق عالقاته ما القتصاد عاتوفدالم انزمي نيتضم
 رةوبص ميستل مما رأكث فعدب دولة قيام حالة في زالعج نع فللكش مالعال اقتصاديات

 األجنبية يةدالنق ياتهطاحتيا على ببالسح إال يتهاطتغ نيمك ال يذوال األجنبية بالعملة جارية
 نم اتدمساع على لوالحص أو اضراالقت إلى ءواللج أو داتهوجوم ضبع ببيع القيام أو

   إلى دويق مما نية،وطال للعملة الخارجية القيمة على سلبية آثارا كذل على بتريت مما الخارج
 االقتصادية اتدحوال إلى مدالمق اإلنفاق محج في سعوالت نم دللح يةدالنق السياسة لخدت

 نوك حالة في الخارج إلى البنكي االئتمان محج صوتقلي اداتهاراستي للتقلي البنكية رغي
 اءاتراإلج نم عةومجم  إلى يةدالنق السياسة وتلجأ الخارج، إلى فيوظالت في زيادة زالعج

 انزمي في ضفائ دووج حالة في حتى عاتوفدالم انزمي في االختالل لمعالجة  التصحيحية
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 الخارجية قيمتها في ارتفاع مث نوم نيةوطال العملة على بلطال زيادة نتيجة عاتوفدالم
.)1(الصادرات محج في تقلبات وثدح إلى ديؤي يذال راألم

 السلع أسعار فعرت التي التضخمية طوالضغ تتفادى يةدنق سياسة بلطيت زفالعج
 ولدال مفتحج األجنبية، السلع أسعار مع التنافسية تهاوق فضع إلى ديؤي المحلية،مما

 لبيعها األجنبية السلع بجل إلى لاخدال في ردونوالمست يسعى بينما ادها،راستي نع ىراألخ
 يةدالنق والسياسة عاتوفدالم انزمي زعج دادزفي المحلية، السلع أسعار نم لاق بأسعار
 بسح قيطر نع كوذل األسعار ارتفاع نم دللح انكماشية سياسة إتباع هي هنا السليمة

.)2(يةدالنق السياسة أدوات امدباستخ يدالنق وضرالمع نم ءزج
 دالنق ضرع في رالتغي خالل نم عاتوفدالم انزمي نتحسي إلى ولدال جميع تسعى

 فرص رسع اقوأس في بلطوال ضرالع ىوبق الخاصة لاموبالع رللتأثي وانكماشا اتساعا
 نم لك محج في تقلبات وثدح إلى ديؤي مما األجنبية العمالت لمقاب نيةوطال العملة

.الخارج وإلى نم فقاتدالت وفي ارداتووال الصادرات

ىراألخ بالسياسات يةدالنق السياسة عالقة:ثالثال بلطالم
 ديدتح فإن كلذل االقتصادية، السياسات مأه المالية السياسة بمعية يةدالنق السياسة دتع
.ولةدلل العامة افداأله قتحقي في سياسة لك مهمة ديدلتح مهما السياسات هذه نبي العالقة

المالية بالسياسة يةدالنق السياسة عالقة :األول عرالف
 والنفقات، اداتراإلي ددتح التي اراتروالق اءاتراإلج عةومجم هي المالية السياسة

 اداتراإلي بجان في المالية اردوالم ديدوتح النفقات بجان في العام باالتفاق طتبرت وعادة
 التدمع قتحقي وه المالية السياسة فده نوويك ،بائرالض التدمع ديدتح خالل نم

. 588ص ،قساب جعرم ليمي،دال لفاض ضوع)1(
.94 .ص ،قساب جعرم دعاس،  نب جمال )2(
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 ازنوالت قتحقي أي اقتصادية، باتذبذت وثدح دون االقتصادي والنم نم لةومقب
.االقتصادي

 يةدنق بسياسة ميت أن ن،ويمكمتضخ أو انكماش دووج مدع يعني االقتصادي ازنوالت
 أن االئتمان في سعوالت في ترغب إذا مةوللحك نفيمك المالية، للسياسة ةدمحاي أو مضادة

 دتقيي أرادت إذا أيضا سوبالعك ،مالخص إعادة لدمع ضبتخفي يزكرالم كالبن مويق
 فهي وثقيلة يئةطب انيةزالمي سياسة أن إال ،مالخص إعادة لدمع فعري أن نفيمك االئتمان

 سنف في رتسي يةدالنق السياسة نوتك أن لاألفض نوم يلة،طو ةدلم عليها تيوالتص ظرتنت
:)1(كلذل وعدت التي األسباب نوم قها،وتع وال عمهادوتكملهاوت المالية السياسة اتجاه

 قيطر نع العام اعطالق نفقات ليوتم في تبالغ مادعن كوالبن إلى جهوالم االنتقاد -1
 ليوتم  إلى تلجأ مادعن مةوالحك  إلى موالل جهوي كما في،رالمص الجهاز نم اضراالقت

 في يةدالنق السياسة  إلى موالل جيهوت مت أنه يعني اذوه يبي،رالض امظالن خالل نم نفقاتها
 سياسة على زكيرالت مدع بلطيت ماووه الثانية الحالة في المالية السياسة وإلى األولى الحالة
.ىرأخ دون

 رغي ولكنها اولة،دالمت يةدالنق الكتلة في مللتحك يةدالنق السياسة امداستخ بيج -2
 واألسعار رواألج وسياسة المالية السياسة امداستخ ميت أن دالب إذ كذل قلتحقي كافية

 وريةرالض المالية اردوالم إيجاد في يةدالنق السياسة لفعالية طريشت أنه الماط لخدوال
 أسعار ياتومست لولقب ادداستع على ادراألف نويك أن اض،راالقت قيطر نع لالستثمارات

 السياسة مدتستخ مادعن ةظالمالح سونف الخاص، االستثمار منافسة ودرجة المختلفة ةدالفائ
 أن نويمك العام أو ميوالحك اإلنفاق ضبتخفي الخاص االستثمار طلتنشي هادوح المالية

 في خاصة زيادته محاولة نم ضاوع االستثمار نم عوالن اذه انخفاض إلى اذه ديؤي

 لوح وليدال الملتقى ،ىراألخ بالسياسات وعالقتها ضعهاول الالزمة ماتووالمعل يةدالنق السياسة مفتاح، صالح)1(
.2005 ،رديسمب تلمسان، ،دبلقاي ربك وأب جامعة وأفاق، واقع االقتصادية السياسات
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 بووج يعني اذوه الصناعية، ولدال القتصاديات تبعية نم تعاني التي النامية ولدال
 قوتحقي فرالص لدمع في موالتحك االستثمار لتشجيع يةدالنق السياسة على االعتماد

.االقتصادي ارراالستق
 وثدح هي النتيجة فإن االتجاه سنف وفي ادواح نللسياستي لالعم نويك ال مادعن-3

 السياسة توسلك يقاطر المالية السياسة تسلك ما إذا اقتصادية اباتطرواض انقسامات
 ةدواح دولة في دةدمتع ماتوحك بتتعاق مادعن ثديح اذومستقال،وه مخالفا يقاطر يةدالنق

.ىرأخ مةولحك مخالفة بسياسة مةوحك لك وتتضاد
 مكافحة في ماتدوالص ارراألض لتتحم أن دهاربمف يةدالنق للسياسة نيمك ال -4
 أدوات امداستخ راألم بلطيت إذ رواألم هذه في المالية السياسة لتكام نم دوالب مالتضخ

 أنه العملية التجارب تبين المالية، السياسة المهمة هذله ويصلح ،بلطال بجان على رللتأثي
 اتطالسل لجأت ىرالكب الصناعية ولدال في السبعينات ةرفت في الكساد حالة سادت مادعن

 كما  .األزمة هذه نم وجرللخ معا نالسياستي نم لك امدإلىاستخ ولدال هذه في االقتصادية
 نم عون قتحقي   إلى ديؤت أن نيمك هادوح سعيةوالت يةدالنق السياسة أن التجارب تبين

 اذوبه ىراألخ الحاالت في رةدالق مدع درجة إلى لتص أنها رغي االقتصاد، في االنتعاش
 نبي قالتنسي إن .والمالية يةدالنق السياسات نم يجزم إتباع ورةرض ماتوالحك تأدرك

 أن ولةدلل نيمك وال وريةرالض رواألم نم يصبح تقيووالت االتجاه ثحي نم نالسياستي
 هدتنش ما قلتحقي ولةدال كتل على صةرالف تيوتف يعني كذل نع التغاضي ،ألنكذل لتهم

.افدأه نم
 السياسة أدوات قيطر نع الفعلي بلطال ضتخفي نيمك مالتضخ حالة في

 في ضفائ اثدإح قيطر نع أي نفقاتها نع ولةدال اداترإي زيادة المالية،منها
 نيمك  كما .لالقتصاد الفائضة لةوالسي المتصاص العامة وضرالق دعق ةطاسوانيتها،وبزمي
 صرف قلتضيي يةدالنق السياسة مهادتستخ التي باألسالي على االعتماد تقوال سنف في
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 نضيرللمقت ةدالفائ روسع مالخص رسع رفع قيطر نع سساتؤوالم ادرلألف المتاح االئتمان
 المالية السياسة أدوات امداستخ نفيمك االنكماش حالة في أما ،مالتضخ حالة في اذه

 يةزالكين يةظرالن بالطت كما االتفاق، يادةزب ولةدال لخدت قيطر نع بلطال طلتنشي
 في نيمك كما ي،دالنق ارداإلص على باالعتماد كذل مويت ولة،دال انيةزمي في زعج اثدبإح
 ضبتخفي سساتؤوالم ادرلألف االئتمان يادةزل يةدالنق السياسة أدوات امداستخ االتجاه سنف

.مالخص رسع ضبتخفي عليه لوالحص لوتسهي تكلفته
 المالية نالسياستي نبي قالتنسي إلى ورةرالض وعدت االلتقاء ونقاط العالقات هذه وفي

 مةوالحك اختصاص نم المالية السياسة أن ثبحي االقتصادية، وفظرال لك في يةدوالنق
 السياسة أما  االقتصاد، أو المالية وزارة صوالخص وجه وعلى يةذالتنفي ةطالسل باعتبارها

 فإنه وبالتالي ي،زكرالم كالبن خاصة وبصفة يةدالنق ةطالسل اختصاص نم فهي يةدالنق
 ،نالهيئتي نهاتي نبي قالتنسي إلى وريةرض الحاجة  نوتك ولةدلل دوالمنش فداله قلتحقي
 ةظرن هناك نوتك كلذوب المالية السياسة اتجاه سنف  في يةدالنق السياسة اتجاه نوويك

 االقتصادي، ارراالستق قوتحقي األزمات عالج في نالسياستي نم لك ودور ألهمية متكافئة
 لك أدوات كافة امداستخ ضريف ال والمالية يةدالنق نالسياستي نبي جزالم أو قالتنسي أن كما

 نسبة وتتفاوت دولة، لك تعيشها التي االقتصادية وفظرلل وكرمت راألم أن لب سياسة،
 منها، يعاني التي األزمة عيةوون رهطوت ودرجة اقتصادي امظن لك بحس جزوالم قالتنسي

 .)1(وليدال طالمحي في تفاعله ودرجة
 أنها رجةدل يةدالنق السياسة لتكم دق المالية السياسة أشكال ضبع  أن ضالبع ىروي

 ضوتع أن نيمك مادعن أو الكلي بلطال نم الدب النسبية األسعار على رثؤت أن نيمك

 رةودكت رسالة ،)2000-90( ةرالفت في رائزالج حالة إلى اإلشارة مع يةدالنق والسياسة دوالنق مفتاح، صالح )1(
.100 ص ،2002،رائزالج جامعة االقتصادية، موالعل في دولة
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 فده قتحقي على لتعم دق المالية السياسة أن يعني اذوه 1يهية،والتش ماتدالص ةرمباش
 يةدالنق السياسة

االقتصادية بالسياسة يةدالنق السياسة عالقة :الثاني عرالف
 االقتصادية المشكلة  إلى ظرين يذال يظرالن يدالنق رالفك لتمث يةدالنق يةظرالن إن

 ارطواإل يرالفك دالمعتق قوف يةدالنق السياسة مالمح ددتتح عليه وبناء ية،رفك ةظرن
 المجتمع في يةدالنق يةظرالن أما المسلمة، رغي المجتمعات في الحياة ظمين  يذال الفلسفي

 ارطاإل ازرإب فإن ّمث نوم العادلة، يعةروالش اإلسالمية ةدالعقي ثمار نم ةرثم فهي مالمسل
 وسماتها وأدواتها، يةدالنق السياسة افدأه ديدلتح اإلسالم في يةدالنق للسياسة يظرالن

 يةظرالن على مثال إال وه ما يةدالنق ياتظرالن نم هارغي نوبي بينها ازنةوبالم وخصائصها
 االقتصادية المشكلة   إلى ظرتن يةدالنق يةظرالن إن «نالباحثي دأح قال اإلسالمية، يةدالنق

 االقتصادي امظالن عليه نويك أن ينبغي بما صيوفت  معينة، وفظر في دةرمج علمية ةظرن
«)2(. 

 مشكلة لعالج دةدمح  اءاترإج ذيتخ يذال العملي بالجان فهي يةدالنق السياسة  أما
 نفسه اإلسالم نم اشتقاقه مت يذال يظرالن ارطاإل ءوض في كوذل اقع،وال في حاصلة

 فيما ثتبح فهي يةدالنق السياسة  أما و« كذل ضحاوم نالباحثي دأح قال يعة،روش ةدعقي
  ومالبساتها، وفهاظر لبك القائمة المشكلة لح فدبه رابيدوت اءاترإج نم ذيتخ أن بيج
 وددح في -  قفيوالت على بتنص الحالة هذه في ولةدال لرج مهمة فان هنا نوم

 ما نبي قفيوالت أي  ،ليعم أن بيج وما نويك أن ينبغي ما نبي -له المتاحة اإلمكانات
.)3(»يةدالنق السياسة هذتنف وما يةدالنق يةظرالن به صيوت

1Monetary and Fiscal Policy Interaction: The Current Consensus Assignment in the Light 
ofRecent DevelopmentsAuthor(s): Tatiana Kirsanova, Campbell Leith and Simon Wren-Lewis

F482-F496 pp. 2009), (Nov., Features 541, No. 119, Vol. Journal, Economic The Source:
.161 ص ،قساب جعرم ،شالشالي فىطمص دولي )2(
.161 ص جع،رالم سنف )3(
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 لح في االقتصادي امظالن يتبعها التي اءاتراإلج" بأنها االقتصادية السياسة فرتع 
 االقتصادية تحقيقهالتنمية إلى االقتصادية السياسة فدته ومما ،" االقتصادية المشكالت

 ألن أولية افداأله هذه دوتع ارد،وللم ءفالك زيعووالت االقتصادي،االستغالل اررواالستق
 على االقتصادية السياسة لوتشتم ولة،دلل العامة السياسة افدأه قلتحقي وريرض تحقيقها
 والسياسة راعيةزال والسياسة يةدالنق والسياسة المالية السياسة منها دة،دمتع عيةرف سياسات

 عةومجم" هي اإلسالم في االقتصادية السياسة أما ،)1(هاروغي يةرالسع والسياسة الصناعية
 جانبها في اإلسالمي المجتمع في  يعةرالش دمقاص قتحقي إلى اميةرال االقتصادية اءاتراإلج

 المجتمع في هاذوتنفي السياسة جهة اددإع راألم ولي مهام نوم االقتصادي، بالنشاط قالمتعل
 السياسة أن والخالصة ،)2(" االختصاص في ةرالخب وذوي لوالح دالعق لأه مع بالتعاون

 العامة السياسة  أركان داح ورهادب رتعتب والتي االقتصادية السياسة نم ءزج هي يةدالنق
 .ولةدلل

.97 .ص ،قساب جعرم دعاس،  نب جمال )1(
.51 ص عية،روالش يةدالنق السياسة ،رعف مالمنع دعب دمحم )2(
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االقتصادي رالفك في يةدالنق السياسة : ثالثال ثالمبح
  نم  اءدفابت مختلفة، بمسميات الحضارات فمختل رعب يةدالنق السياسة مومفه رطوت

 كذل رهظوي ية،دالنق اتطالسل فطر نم دالنق إدارة ةرفك ترابتك التي الصينية الحضارة
.وإدارتها رقيةوال دوالنق اردإص خالل نم جليا

 اإلسالمي بيرالع رالفك في يةدالنق السياسة :األول بلطالم
 يزيرالمق دعن تكان يةدالنق السياسة دراسة اياتدب دنج اإلسالمي رالفك إلى عوجربال

 .نويدال على هاروأث دالنق قيمة اترتغي ةراهظ في الفقهاء أراء إلى إضافة وندخل نواب

 يزيرالمق رفك :األول عرالف
 دراسة   إلى يزيرالمق تدفع هـ، 395 سنة رمص في تثدح التي األسعار غالء ةراهظ
 في دالنق كمية زيادة أي سوالفل رواج وه الغالء بسب أن إلى وانتهى ة،راهظال هذه لوتحلي

 يةدالتقلي رسةدالم نع وسباقاً دوالنق كمية يةظرن ثداستح نم أول نويك كلذوب اول،دالت
 ثحي ي،زيرالمق به جاء ما سنف إلى تحليلها في لتنتهي ةديدع ونربق هدبع جاءت التي
 مغرال وعلى أنه إال ،)1(األسعار ىومست في اتروالتغي دالنق كمية في اترالتغي نبي طرب
 قتحقي في المالية والسياسة يةدالنق السياسة نبي طرب د،والنق كمية على هدتأكي نم

 تاختل مالظالم عووتن المغارم ةربكث فيرال لأه دهي فلما لوفيق االقتصادي ارراالستق
.سوالفل رواج وه يشخصه يذال راألخ بوالسب ،مالهوأح
وندخل ناب رفك : الثاني عرالف

 على زورك األسعار رتغي على تبةرالمت والنتائج اآلثار  وندخل ناب لتحلي نتضم
 ميظتن في تتمثل والتي دوللنق ائيةرالش ةوالق في النسبي الثبات قتحق التي األدوات مأه

 ولةدلل مالية سياسة وإتباع باألسعار بالتالع في دوالنق امداستخ مدوع يدالنق وضرالمع

.486 ص ،قساب جعرم ي،طوع زيوف )1(
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 أن ورةرض منها األدوات عةومجم شوناق جروالخ لخدال في ؤالتكاف أساس على موتق
 أدوات وتناول ي،دالنق ارداإلص بعملية صتخت التي ةدحيوال الجهة هي ولةدال نوتك

 لتحلي خالل نم كوذل دوالنق قيمة في نسبي ثبات نم تحققه أن نيمك وما المالية السياسة
 نم حال أي في جروالخ لخدال ؤتكاف ورةرض على دوأك العامة، والنفقات اداتراإلي
 لخدال ظمع ومتى األمصار، جميع في فمتكافئ جروالخ لخدال حال وأما لوفيق الواألح

.سوبالعك جرالخ ظمع
 كللمل وريةرالض فائوظال مأه نم المالية والسياسة يةدالنق السياسة أن ىروي

 أعمال على القيام وهي كللمل وريةرالض فائوظال نم يفةوظال هذه أن مإعل"لوفيق
 لب ،كالمل نم ميظع ءزج " وهي ،1"جروالخ لخدال في ولةدال قوحق ظوحف الجبايات

.2"عنه غاب نلم بةطوالمخا والمال دالجن نم له دب ال كالمل ألن أركانه ثالثة هي
 نبي بينه يذال قرالف خالل نم وندخل ناب دعن والمالية يةدالنق السياسة أهمية وتتجلى

 لما قرالمش ارطأق« : كلذل مثالً برويض" لوفيق ،ثسمي آدم لقب وةروالث دوالنق
 تمظوع ها،راضووح نهادم دتدوتع دولها، تمظوع فيها المال ركث فكي انها،رعمركث

 ألنَّ أو ،مالهوأم يادةزل كذل أنَّ العامة نم يسمعها نبم سويح الهاووأح هارمتاج
 دون به واراستأث ماألم نم نميداألق بذه ألنَّ ،أومبأرضه رأكث والفضية هبيةذال المعادن

 مأرضه في ما دان،وجميعوالس بالد نم وه إنَّما بهذال ندفمع ،كلذك سولي ،مهرغي
 ميهدًل راوفوم اًدعتي المال كانوفل للتجارة، مبالده  رغي إلى نهويجلب فإنَّما البضاعة، نم

3.بالجملة الناس الوأم نع اووالستغن ال،واألم بها نويبتغ ماهوس إلى مبضائعه اوجلب لما

 تناول لقب اإلسالمي رالفك في لمتأص يةدالنق السياسة رهوج دراسة اياتدب دنج اذوبه
 يةدالنق نالسياستي نبي طابرالت على دكؤلي اإلسالمي رالفك وجاء لها، بيةرالغ ارسدالم

.243 ص سابق، مرجع خلدون، ابن1
243 ص خلدون، ابن2
.169 ص الرابع الباب عشر، الرابع الفصل خلدون، ابن 3



59

اإلسالمي االقتصاد في يةدالنق السياسة                                 األول لالفص

 نبي طابرفالت ي،زالكن لالتحلي روهظ لقب العام االقتصادي ارراالستق قلتحقي والمالية
 قلتحقي العامة االقتصادية السياسة مع وتفاعلهما كتهمارح في والمالية يةدالنق نالسياستي
 الثبات مع االقتصادي والنم قويحق األعمال ةربكث بالمكاس رلتكث انرالعم ةربكث امداالستخ
 .العامة االقتصادية السياسة افدأه رهوج هي هذوه ،دالنق قيمة في اررواالستق

كالسيكيووالني الكالسيكي لالتحلي في يةدالنق السياسة : الثاني بلطالم
 ليتمث دحيوال هارتأثي وأن اإلنتاج، محج على رأث أي دوللنق سلي أنه نويدالتقلي ىري

 للقيمة ومقياس مبادلة وسيلة هي دوالنق يفةظو ألن لألسعار، العام ىوالمست على رالتأثي في
 له، مساويا لباط قيخل ضرع لك بأن لالقائ اق،ولألس ساي نوقان إلى استنادا كوذل ،طفق

 محج وأن الة،طب وال إنتاج ضفائ دووج لويستحي ،لكام وظفت حالة في نويك فالمجتمع
 بيعيةط الحقيقية اإلنتاج لوسائ نم رفوالمت اردالمق في لتتمث حقيقية لاموبع دديتح اإلنتاج

 العالقة ديدلتح ةديدع محاوالت دبع دوللنق الكمية يةظرالن ترهظ مث ،)1(يةربش أم تكان
.لألسعار العام ىووالمست اولةدالمت دوالنق كمية نبي

 دوالنق إلى متهظربن يةدالنق السياسة نم كالكالسي ناالقتصاديي فقوم طتبري
 التبادل عملية في طوسي درمج أنها على دوللنق الكالسيكية ةظرالن جاءت إذ ائفها،ظوو

 اماظن هناك بأن ممنه إيمانا االقتصاد في دوالنق دور لوح الكالسيكية وضرالف جاءت
 نم لخدت دون تكرت ما إذا االقتصاد في الحقيقية العالقات نبي قافوالت دهويس اقتصاديا

 الحقيقية، االقتصادية راهظوال في لها رأث ال ةدمحاي ظلت دوالنق فإن العامة، اتطالسل ندل
 يةدالنق لامووالع الحقيقية لاموالع نبي لالفص أساس على مقائ الكالسيكي لالتحلي أن إذ
 لاموالع نع لزبمع واإلنتاج امدواالستخ العام لخدكال الحقيقي اعطالق نبي ما مالتقسي أو
 دوالنق كمية يةظرن إليه بهذت ما اذوه د،والنق كمية فيه ددفيتح يدالنق اعطالق أما ية،دالنق

.80-79 ص ص ,قساب جعرم , يدالنق االقتصاد , يوسوالم دمجي ضياء )1(
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 ىوالمست في دياطر متناسبة اترتغي إلى ديؤت دوالنق ضرع كمية رتغي أن إلى رتشي التي
 باإلمكان فإنه وبالتالي دوالنق قيمة في عكسيا متناسبة اترتغي مث نوم لألسعار، العام

.دوالنق كمية يةظرلن الكالسيكي لالتحلي نم يةدالنق السياسة استنباط
 ضيحولت التحليلية األداة بمثابة تكان معادلة وضع نم أول رفيش االقتصادي دويع

 العالقة ضيحولت والسيما دوالنق قيمة أي لألسعار العام ىوالمست لتقلبات ةرالمفس لاموالع
)1(لألسعار العام ىووالمست دوالنق كمية نبي

 معادلة عليها قلطأ ةطبسي رياضية معادلة رةوبص لالتحلي اذه رفيش االقتصادي صاغ
:التالي لالشك  تذأخ دوق رفيش معادلة أو المعامالت أو التبادل

1................................................................................. TPVM 

: 2كاألتي باإلنتاج هاطبرب معادلة هذه رتطو دولق

2.................................................................................. PYVM 

 دوالنق كمية نبي ديةطرال العالقة إلى اذه لك نم رلفيش التبادل معادلة صوتلخ
 ةًرومباش دياًطر تخضع األسعار اترتغي بأن لوالق نيمك ثبحي لألسعار، العام ىووالمست

 أن كذل ومعنى ثابتة، اولدالت عةروس السلع كمية تمادام اولة،دالمت دوالنق كمية اترلتغي
 كمية ونقصان لألسعار، العام ىوالمست فعرت أن شأنها نم وضةرالمع دوالنق كمية زيادة

.األسعار ىومست انخفاض إلى ديؤي فوس وضةرالمع دوالنق
 ضرع بجان على دكؤت تكان والتي التبادل، معادلة إلى توجه التي لالنتقادات اًظرون

 في دجركامب جامعة نم نوتسروروب ووبيج مارشال يدأي على يلةدب يةظرن ترهظ د،والنق
 يةظرللن مناهضة دتع ال يةظرالن هذه ية،دالنق ةداألرص يةظرن مباس تفرع ،3ارانكلت

 :نناحيتي نم أهميتها نوتكم لها اًريطوت وإنما كالكالسي بها قام التي الكمية

.29 -25 ص ص ،2010 صفاء، دار األردن، ،والمالية يةدالنق السياسات ، ظمكا عباس)1(
2C. Kenrick Hunte ،THE EQUATION OF EXCHANGE: A DERIVATION ،The American 
Economist, Vol. 57, No. 2 (Fall 2012), pp. 210-215
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 التي ةداألرص محج أي د،والنق على بلطال مومفه على تحليلها في تزرك أنها-1
.بها االحتفاظ ادراألف بغري

 سولي عليه بلطوال دوالنق ضربع لألسعار العام ىوالمست ديدتح مسألة طترب-2
.الكالسيكية الكمية يةظرالن عيدت كما ،طفق دوالنق بكمية
 على بها االحتفاظ المجتمع ادرأف بغري التي لخدال نم نسبة كهنال بأن مارشال ىري
 النسبة هذه ديدتح نويمك   Kزمربال النسبة هذله زرم دوق .سائلة يةدنق ةدأرص لشك

:1التالية ياضيةرال بالصيغة
3.....................................................................

.YP
MK 

21 اولةدالمت دوالنق كمية M لتمث ثحي MM  معادلة في دوجوالم رالمتغي سنف وهي 
 لخدال لفتمث PY  أما التبادل،

 يدالنق لالتفضي أي بها االحتفاظ ادراألف بغري التي يةدالنق النسبة أن مارشال دويعتق
 ودورية جارية نفقات دتع والتي االستهالكية ماتدوالخ السلع على اإلنفاق اضرألغ ادرلألف
 عاوأسب ةرالفت هذه تكان اءوس تسلمه ةرفت انتهاء وحتى لخدال متسل ايةدب ذمن تحقيقها ميت
 رثؤت ورهادب التي يةدالنق اترللتغي ددالمح األساسي لالعام دتع النسبة هذه لفمث اًرشه أو

.االقتصادي النشاط على
 ةدبأرص االحتفاظ في غبةرال نبي العالقة على زتكري يةدالنق ةداألرص معادلة رهوج

 أو ادراألف رغبة في اترالتغي أن وندكؤوي ى،رأخ جهة نم يدالنق لخدوال جهة نم يةدنق
 وضةرالمع دوالنق كمية ثبات مع مدخله نم كنسبة سائلة يةدنق ةدبأرص لالحتفاظ مميله
 العام ىوالمست على اًروأخي ،لخدال محج على مث اإلنتاج محج على رالتأثي إلى ديؤسي

3Jérôme de Boyerin Alain Béraud et al., Nouvelle histoire de la pensée économique Vol.2La Découverte 
XXVII. LA MONNAIE DANS LA PENSÉE NÉO-CLASSIQUE PRÉ-KEYNÉSIENNE| « Hors collection 
Sciences Humaines »1993 | pages 572 à 607

265 - ص ،2011 القاهرة، العربية، النيل مجموعة المال، ورأس النقود نظرية  الناقة، الفتوح أبو أحمد1
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 رالتأثي أن أي ،رمباش رغي رتأثي لالتحلي اذه قوف نويك األسعار على رفالتأثي لألسعار،
 ثبات ظل في يادةزال ونح دوالنق كمية ترتغي فإذا األسعار، مث الناتج على ايةدب نوسيك
 حاجة نم ديزت دونق داجوستت كذل فمعنى K يةدنق ةدأرص نم ادراألف به ظيحتف ما نسبة

 العالقة، اختالل إلى ديؤي مما يةدنق ةدأرص رةوص في بها لالحتفاظ االقتصادية رالعناص
 دونق نم مزتهوح في مما اويتخلص أن ادراألف على ينبغي ازنوالت إلى K دوتع ولكي
 على رالتأثي نويك كلذوب ماتدوالخ السلع قوس في بإنفاقها كوذل محاجته نع فائضة

.االرتفاع إلى األسعار تتجه أو دايزالت ونح يتجه ثحي ني،وطال لخدال
 ضروع بلطال على فقوتت إنما دوالنق قيمة فان يةدالنق ةداألرص يةظرلن ووفقاً

 الكمية تساوي هدعن قيتحق يذال ىوالمست رعب ددتتح إنما توق أي في دوالنق فقيمة د،والنق
 دوالنق قيمة في رالتغي فإن مث نوم د،والنق نم وضةرالمع الكمية مع دوالنق نم بةولطالم
 بةولطالم والكمية دوالنق نم وضةرالمع الكمية في رتغي وثدح إلى جعري إنما نمزال رعب
.كليهما في أو منه

 سولي معينة ةظلح في دوالنق ضروع بلط إلى ظرتن دجركامب رسةدم أن ظويالح
 االقتصادي ظرن وجهة نفم .المعامالت يقةطر في الحال وه كما نمزال نم ةرفت رعب

 وه سولي معينة ةظلح في دوالنق درصي نع عبارة وه إنما دوالنق ضرع فان دجركامب
 معادلة في دور أي بتلع ال دوالنق دوران عةرس فان وبالتالي معينة ةرفت خالل دوالنق تيار

 طوسي طفق نويك ال دوالنق على بلطال فان دجركامب لالقتصادي ووفقاً ية،دالنق ةداألرص
 ةداألرص بلط بها،أي االحتفاظ ضرلغ أيضا نويك دوالنق بلط وإنما المبادلة عملية في
 .يةدالنق

 على لوالحص نبي ةوالفج يةطتغ وه دوالنق لحيازة ئيسيةرال وافعدال دأح أن يعني اذوه
 دوالنق على بلطال نبي طبرال أهمية على رسةدالم هذه رواد دكؤي إذ وإنفاقه، لخدال
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 طوسي نهاوك إلى ،باإلضافةبيرالق لالمستقب في ماتدوالخ السلع على ردالمق واإلنفاق
                                                                             .للمبادلة
 صحة مدع في أساسا نتكم يةظرالن هذله انتقادات ةدع جيهوت نم يمنع مل اذه نلك

 عام ركبي الكساد خالل فمثال قائع،وال و التجارب أثبتته ما وعليها،وه تقام التي اضاتراالفت
 زيادة ديؤت مل إذا ،مالتضخ ةراهظل يةظرالن هذه رتفسي صحة مدع تثب 1929-1933

 يكيةراألم مةوالحك تحاول دفق األسعار، ارتفاع إلي روكذالم ةرالفت هذه خالل دوالنق كمية
 كميات اردبإص يلهووتم انية،زالمي في زعج قخل قيطر نع ميظالع الكساد مكافحة

 علي ادراألف تشجع و التجارية كوالبن ياتطاحتيا نم ادتزف توالبنكن نم ةديدج
 لشك في روالجمه يدأي في راستق دوالنق في يادةزال نم راألكب ءزالج نلك اضراالقت
 لبالشك األسعار في رأكب انخفاض نوقعويت اوكان مألنه اإلنفاق، ونح جهويت مول طلعا
1.دورانها عةرس انخفاض إلي أدى يذال

يزالكين لالتحلي في يةدالنق السياسة :الثاني بلطالم
 األزمة تاريخيا تفرع اقتصادية أزمة فبأعن العالمي االقتصادي امظالن رم أن دبع

 لةزبمن يةزالكين يةظرالن لتأتي األزمة هذه معالجة نع الكالسيكي لالتحلي زوعج ىرالكب
 يةظرالن به نمؤت يذال تقوال ففي واالقتصادي، يدالنق ناميظالن في حقيقية رةوث

 أن نيمك يذال وردال أهمية أساس على يةزالكين يةظرالن موتق د،والنق بحيادية الكالسيكية
 في بالتبعية رثؤي دوالنق كمية اترتغي أن بمعنى ني،وطال االقتصاد ىومست على دوالنق تلعبه
 رثؤي وبالتالي االستثمار واالدخار واالستهالك واإلنتاج العمالة اءوس االقتصادية اترالمتغي

 على تقام دق "زكين" دعن يةدالنق ظرالن وجهة فإن اذوبه ،لكك االقتصادي ضعوال في
.)2( كالكالسي دعن دوالنق كمية يةظرن وضرف فيه فتخال وضرف

 ص ،2000 مصر، الجامعة، شباب مؤسسة ،اإلقتصادي والتوازن النقود السيد، محمد سهير مصطفى، فريد أحمد )1(
105.
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 أنه إال االقتصادية، المشكالت لح في اروتأثي فعالية رأكث المالية السياسة "زكين" دع دلق
 يةدالنق السياسة دور على هدتأكي دوويع السياسة كلتل دالمساع دور ببلع يةدالنق للسياسة رأق

 رغي مهمة، ىرأخ يفةظو دوللنق بأن كالكالسي خالف على إليمانه المالية السياسة بجان إلى
 جاعال اتها،ذل بلطت دوالنق أن يعني اذوه للقيمة نزمخ هي وإنما للمبادلة، وسيلة نهاوك

 واإلنتاج لخدال على دوالنق رتأثي خالل نم االقتصادي رالتغيي في كرالمح وردال دوللنق
 طروالمخا كالش رعنص نتيجة جاء استثمارها نم الدب دوبالنق االحتفاظ أن إذ ام،دواالستخ
 محج في انكماش نم ةدالفائ رسع ارتفاع ديهؤي وبما اد،راألف على طريسي يذال لبالمستقب

 ياتومست على ورهدب سينعك يذوال الفعال الكلي بلطال في صنق مث نوم االستثمار
 رادمص يزالكين لللتحلي بقاط يدالنق لالتفضي ديع اذوهك امدواالستخ واإلنتاج لخدال

.التقلبات مصادر نم مهما
 على يدالنق وضرالمع في رالتغيي رأث على أساسية بصفة يزالكين لالتحلي زكروي
 كمية زيادة  أن على زكين دكؤوي االقتصادي، المسار مث نوم الكلية، االقتصادية اترالمتغي

 الحالة رونتص أن نويمك ،زكين للتحلي وفقا لخدال في زيادة وثدح عليها بتريت دوالنق
 كالكالسي ىري كما ةدمحاي تليس هنا دووضة،فالنقرالمع دوالنق كمية ضتخفي دعن العكسية

 الكلي بلطال لتفعي خالل نم االقتصادي النشاط محج في رالتأثي في اركبي دورا بتلع لب
 المجتمع في العاملة يدلألي لالكام لالتشغي قبتحقي يسمح يذال دالح   إلى

 يةظرالن موتقيي ريطوت "نييزالكين" محاولة إلى اإلشارة نم دالب السياق سنف وفي
 يةدالنق السياسة رألث مهرتفسي نم كذل في اولقطوان وسهلة مةظمنت رةوبص زلكين العامة

 المال، أسرل يةدالح الكفاية ومنحنى لةوالسي لتفضي منحنى ،نأساسيي نمنحنيي خالل نم
 رلسع بالنسبة لةوالسي لتفضي ونةرم خالل نم يةدالنق السياسة دور على فرالتع نيمك إذ

 االستثمار في وبالتالي ة،دالفائ رلسع أمنا رأكث نويك وضةرالمع الكمية ترتغي أن أي ةدالفائ

.38 -29 ص ص سابق، مرجع ، كاظم عباس )2(
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 رسع في رالتغي إلى بالنسبة وحساسية ونةرم لأق دوالنق على بلطال كان الماط لوالتشغي
 رلسع رأكب ونةربم المال أسرل يةدالح الكفاية منحنى تمتع نحي في ،سوبالعك ةدالفائ
.سوبالعك ةدالفائ رسع في لأق رتغي اءرج رأكب اردبمق االستثمار زيادة  إلى ديؤي ةدالفائ

 لخدال نبي العالقة على دوالنق على بلطال نم ءزالج كذل في زكين زكيرت ومع
 ادراألف بها ظيحتف التي يقةطروال لالشك إلى قطريت مل أنه إال الحقيقية ةدواألرص الحقيقي

 وبالتالي وة،ربالث لالحتفاظ اندحيوال الشكالن هما اتدوالسن دوالنق أن كما ةداألرص كبتل
 لالشك هي دةوجوالم دوالنق ألن كان قيوالس ةدالفائ رسع انخفاض نيرالمستثم قعوت فإن
 اقواألس في تحصل التي راتطوالت مع نولك ،سوبالعك ونرالمستثم يفصله يذال دحيوال

 يقةطرال فةرمع وريرالض نم أصبح ا،دج ةرقصي ةدلم الواألم استثمار وإمكانية المالية
 خالل نم هرتفسي نويزالكين حاول ما اذوه يةدالنق متهدبأرص ادراألف بها ظيحتف التي

.المختلفة متحليالته
 لموب ذجونم ضحوي إذ د،والنق على بلطال دالة سيعوت  لموب مولي االقتصادي وحاول

 اضرألغ دوالنق على بلطال أن ووه ،قالساب في واضحاً نيك مل اًديدج شيئاً
 بويستجي حساساً نويك أن نيمك المضاربة اضرألغ بلطال طفق سولي المعامالت،

 صةرالف تكلفة زيادة وه ة،دالفائ التدمع انخفاض أو ارتفاع أن إذ ة،دالفائ رسع اترلتغي
 نضع أن يعطونست ،ضينخف فوس دوالنق على بلطال فان وعليه دوبالنق لالحتفاظ يلةدالب
 تمداستخ والتي يلةدالب صةرالف تكلفة منهجية أما قعة،والمت دائوالع لتحلي ارطإ في كذل
 نيمك المعامالت اضرألغ دوالنق على بلطال لوح ذجهونم في لموب االقتصادي لقب نم

 ثحي .ارئطوال أو االحتياط اضرألغ دوالنق على بلطال لتحلي في أيضاً امهاداستخ
 طتبري واالحتياط ارئطوال اضرألغ دوالنق على بلطال بأن ،كلذل وفقاً لوالق نيمك

.)1( ةدالفائ التدمع مع عكسياً

 -335 ص ص ،2011 ة،رالقاه بية،رالع لالني عةومجم ،المال ورأس دوالنق يةظرن  الناقة، حوالفت وأب دأحم )1(
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 االقتصاد طرب في منه محاولة يةزالكين يةظرالن في نبوت سجيم مساهمة توكان
 في دوالنق على بلطال اترثغ ضبع دلس منه محاولة وفي الحقيقي، باالقتصاد يدالنق
 و دائوالع نبي ازنةوالم أساس على بلطال اذه رتفسي نبوت حاول إذ ية،زالكين يةظرالن

 .االستثمارية ةظللمحف العام ازنوالت يةظربن يتهظرن وتسمى ،نالمضاربي نبي طرالمخا
 ما إثبات بمحاولته كوذل ،زكين لتحلي إلى جهةوالم االنتقاد بتجن نبوت حاول ثحي

 لةوالسي للتفضي معالجته نم القاًطان المالية ةظالمحف منهج على باالعتماد زكين إليه لصوت
 ال ادراألف أن األساسية تهرفك وردوت ة،طرالمخا دهووتس ناليقي مدبع ميتس لمستقب ظل في

 مادعن ىراالخ لمقاب مواتهرلث نةوالمك لواألص ىدإح على قعوالمت دبالعائ طفق نويهتم
 طربالخ نويهتم أيضاً مولكنه االستثمارية، متهظمحف في به نظويحتف يذال ما رونريق

 .لواألص كتل اعوأن نم عون لك نم دللعائ المالزم
 سيعوبت ةطرالمخا درجة لتقلي نويعطيست ادراألف بأن أيضا فيكش نبوت لتحلي إن

 نزكمخ معاً دووالنق اتدبالسن االحتفاظ قيطر نع كوذل االستثمارية، متهظمحف يعووتن
 ادراألف كوسل فصول واقعية رأكث لالتحلي إليه لصوت يذال االحتمال اذه دويع وة،رللث
 اقعوال إلى براق رةوبص المضاربة اضرألغ دوالنق على بلطلل رتفسي اءطإع مث نوم

 .العملي طقوالمن
 على بلطال في زكين يةظرن تضرتع أن دبع خاصة هذه نييزالكين مساهمة جاءت دلق

 وه زكين عنه ثدتح يذال لةوالسي فخ أن أولها دع انتقادات إلى المضاربة اضرألغ دوالنق
 نمزك االعتيادية رغي وفظرال في إال كذل ليحص وال دوالنق على بلطال في خاصة حالة

 أن وثانيها الماضي، نرالق نم الثالثينات خال مالعال به رم يذال رالكبي االقتصادي الكساد
 وةربالث االحتفاظ نبي ما االختيار اضرافت على مبني المضاربة اضرألغ دوالنق على بلطال

 وه رالمستثم رأي في احتماال راألكث الحالة بينما ات،دسن لبشك أو يدنق لوبشك لبالكام

463.
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 نييزالكين مساهمة لبفض نولك دووالنق اتدالسن نبي ما وةرالث زيعووت ةظالمحف يعوتن
 اذه لتعالج جاءت الماضي نرالق نم الخمسينات في "نبوت سوجيم ستيومارك" اتذوبال
 خاللها نم ادرلألف نيمك التي يقةطرال منهما لك مدوق ية،زالكين يةظرالن في صالنق

 نبي ازنةوالم أساس وعلى اتدوالسن دووالنق مواتهرث زيعوت في المضاربة نبي ما االختيار
.)1(اتدوالسن دوالنق نم عةومتن استثمارية ةظمحف إلى لوصووال طروالمخا دائوالع

ويدالنق لالتحلي في يةدالنق السياسة :ثالثال بلطالم
 األساسية والمبادئ وضرللف ةدوبش معارضا لينتهي كالسيكيا أفكاره زكين أدب مثلما

 هي تضرتع دق يزالكين لللتحلي األساسية والمبادئ األفكار الكالسيكي،فإن لللتحلي
 "ديةوالنق" رسةدالم المسماة أو وشيكاغ رسةدم أصحاب ندل نم ةدع النتقادات ىراألخ

.)2(" مانديرف نوملت" يكيراألم االقتصادي عمهازيت والتي
 نيدعق ةدم االقتصادي رالفك حرمس على الكالسيكية دوالنق كمية يةظرن اجعرت دفبع

 دي على 1956 سنة ديدوبالتح يةظرالن هذه إلى الحياة تدأعي يبا،رتق نمزال نم
 يةدالنق والسياسة دوالنق دور على اهتمامه بانص إذ " مانديرف نوملت" وفرالمع االقتصادي

 يةظرالن أهمية وعلى تحليلية، وسيلة صفهاوب التبادل معادلة أهمية على ددوش االقتصاد في
 تقوال وفي د،والنق كمية دور نع رتعبي رخي صفهاوب االقتصادية للسياسة كأداة دوللنق الكمية
.3االقتصاد في الكلي اإلنفاق اردومق يةدالنق السياسة نبي لوص ةزهم دتع نفسه

 ىرأخ روص ذتأخ أن نيمك التي وةرالث أشكال نم لشك دوالنق فإن مانديرف بحس
 بلطال دالة فإن لالتحلي اذله ووفقا يرالبش المال ورأس العينية والسلع مواألسه اتدكالسن

.167 ص ، قساب جعرم الناقة، حوالفت وأب دأحم )1(
.41 ،38 ص ص ،قساب جعرم العكيلي، ظمكا عباس )2(
 ص ،قساب ردمص ،المالية اقوواألس والمصارف دوالنق العيسى، نيدال دسع ارزن علي، دالسي مالمنع دعب )3(
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 المختلفة األشكال وتكلفة مختلفة أشكال على بها ظالمحتف وةرالث على دتعتم دوالنق على
 الحقيقي اردالمق دويعتم وة،رالث مالكي وتفضيالت واألذواق اتهادوعائ وةربالث لالحتفاظ

 نتتضم صفهاوب وةروالث ،مللتضخ قعوالمت لدوالمع ةدالفائ رسع على ددمح لوبشك دوللنق
 أن نيمك ىرأخ اتريمتغ وأية يةرالبش رةوالث إلى يةرالبش رغي وةرالث ونسبة يةربش وةرث

 .والتفضيالت األذواق في رتأثي لها نويك
 اترمتغي وهي يةدوالنق المالية لواألص دائوع في دالة يةدالنق لةوالسي على بلطال إن
 لخدال أن نحي في خارجي، رمتغي راآلخ وه قعوالمت مالتضخ لدمع كلذوك خارجية

 رجةدال نم متجانسة وهي دوالنق على بلطال دالة أن إلى لليص داخلي، ارمتغي مائدال
   أما مختلفة، تحليلية يقةطرب نولك دوللنق الكمية يةظرالن دوليع األسعار إلى بالنسبة األولى

 ارراالستق قتحقي في ةركبي أهمية لها أن مانديرف ظالح دفق دوالنق ضربع قيتعل فيما
.االقتصادي

   إلى دوستق دوالنق ضرع في تقلبات فأية االقتصادي، النشاط في ركبي دور دوللنق 
 قتحقي على ةظالمحاف لأج نم أنه مانديرف دكؤي وهنا االقتصادي، النشاط تقلبات

 يادةزال اردبمق الصافي نيوطال الناتج وينم أن بلطيت مالتضخ دون لالكام فيوظالت
 ةرومستق ثابتة وبنسبة دوالنق ضرع في رالتغيي لدمع طضب أي يدالنق وضرالمع في نفسها
 السياسة دور وه اذوه يا،دنق اراراستق قيحق ورهدب يذوال االقتصادي والنم لدلمع تبعا
.يةدالنق

 لاألج في إنما اإلنتاج محج على رالتأثي في فعلي دور " دوللنق أن نويدالنق دأك دفق
 اإلسمي لخدال ونم في لدتب إلى  " ديؤست دالنق ضرع في يادةزال أن نحي في ، 1"رالقصي

 على هي بما ةوأس األسعار ىومست على واألثار  يبيرتق وجه على رأشه تسعة أو  ستة دبع
 لالفاص أن ثبحي الحقا، ارشه رعش ثمانية أو ارشه رعش اثني دبع ظتالح واالنتاج لخدال

.644 ص ، مالك وسام1
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 نالسنتي وددبح طسوالمت في وه مالتضخ لدمع في روالتغي االقتصادي والنم نبي منيزال
 أنه أي األسعار على على خاص لبشك رثؤي يدالنق والنم فإن دوعق اددامت على أما أما
 فإن مث نوم1"دوعق اددامت على دوالنق حيادية رهظوت ، رالقصي لاألج في ادمحاي سلي
 مالتضخ لدمع في ارتفاعا بتسب يلةطوال ةدالم خالل يدالنق وضرالمع في يعةرالس يادةزال

 ةراهظ أنه على مالتضخ  إلى ونظرين مأنه الماط الناتج، في والنم لدمع ارتفاع سولي
.بحتة يةدنق

ددالج كالكالسي دعن يةدالنق السياسة : ابعرال بلطالم
 النتقادات راآلخ وه ضرتع لكنه يزالكين ذجوللنم انتقاده على ذجهونم "مانديرف" بنى

 نم السبعينات دعق خالل ترهظ التي العقالنية قعاتوالت رسةدم أصحاب ندل نم ةديدع
 جامعة نم "بارو ترروب" و وشيكاغ جامعة نم "كاسول ترروب" بقيادة الماضي نرالق

 هدتأكي ناحية نم بحثه قسب يذال الكالسيكي المنهج روح نم المنهج اذه وينبع د،رهارف
 تانضم كما ،بلطوال ضرالع نبي ما ازنوالت قتحقي في نةرالم روواألج األسعار دور
 رسةدم وأصحاب ندييووالنق نييزالكين نبي ةرائدال النقاش ةردائ إلى ةديدج عةومجم

 تفرع رسةدم الماضي نرالق نم الثمانينيات دعق ايةدب في ترهظ إذ العقالنية، قعاتوالت
 ةركبي تخفيضات اءرإج حروتقت واالدخار لالعم على دكؤت ض،رالع بجان اقتصاديات مباس
 ،"روتي رمانوون سترب يج،رك لووب ر،الفرآرث" المنهج اذه يديؤم نوم ،بائرالض في
 به بأس ال ددع في السبعينات دعق رآواخ في خاص لبشك رسةدالم هذه أفكار تراج دوق
 وراء اويقف أن أنصارها اعطاست حينما رأكث تهارشه وزادت الصناعية، أسماليةرال ولدال نم

 تيرلمارج االقتصادي نامجرالب ركبي دح وإلى ريجان سئيرلل االقتصادي نامجرالب صياغة
.كذل لقب انياطيرب في رتاتش
العقالنية قعاتوالت رسةدم في يةدالنق السياسة :األول عرالف

. 650 ص المرجع، نفس1
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 اإلقتصادية، ارسدالم نم ديدالع فطر نم ةدشيرال قعاتوالت مومفه إدخال مت دلق
 صوتتلخ  العقالنية، قعاتوالت رسةدبم تسمي ،والتي1الكالسيكية رسةدالم مبينه نوم
 :2يأتي بما رسةدالم هذله األساسية لقاتطالمن
األولى ضيةرالف :أوال

 ةدوح أية أن على صين طبسي ضرف نم العقالنية قعاتوالت رسةدم أنصار قلطين
 كهاوسل دديتح إنما ةرأومستثم ةرخدم ية،رمشت أو بائعة مستهلكة، أو منتجة اقتصادية،
 دووج أي ارد،وم نم كتمل ما نم النتائج لافض على لتحص أن أساس على االقتصادي

 ماتومعل  إلى دتستن ألنها إحصائيا ةزمتحي رغي ادراألف قعاتوفت وبالتالي 3اقتصادي، درش
 إليها دتستن التي كتل نع ماتوالمعل هذه فتختل وال االقتصادية الحالة نع وكافية وافية

 سعوب سلي فإنه اذول والعملية، يةظرالن الناحية نم ميةوالحك االقتصادية السياسات
 ةدحوال أن الماط االقتصادية، سياستها خالل نم االقتصادية اتدحوال عدتخ أن مةوالحك

 ىدل التي ذاتها ماتوللمعل لخدم يهادول رواألم على دجي العطإ على االقتصادية
 حالة في اولدالت في دوالنق كمية زيادة مةوالحك ررتق مادعن المثال لسبي فعلى مة،والحك

 لقب مقعاتهوت قوف نوفريتص فوس المنشأة - ادراألف فإن مالتضخ أو االقتصادي دوكرال
.االقتصادي ارهارق باتخاذ مةوالحك موتق أن

الثانية ضيةرالف :ثانيا
 التي روواألج األسعار في رالتغيي ونةربم االعتقاد وه يةظرالن هذله الثاني اضراالفت

 ضرالع نبي ازنوالت قتحقي إلى ديؤت أن شأنها نم التي الكالسيكية يةظرالن ضتهارف
.لالعم قوس كذل في بما تلقائي لوبشك اقواألس جميع في بلطوال

1John B. Taylo; How the Rational Expectations Revolution Has Changed Macroeconomic Policy 
Research, STANFORD UNIVERSITY Revised Draft: February 29, 2000, p2.

.45 ،42 ص ص سابق، مرجع ، كاظم عباس )2(
70 ص ، زكي رمزي )3(
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 ددبتح االقتصادية اتدحوال كوسل أن نم لالتحلي في يةظرالن هذه أصحاب قلطوين
 ،نممك دح أقصى إلى رالخسائ لوتقلي نممك دح أقصى إلى المنافع ميظتع أساس على
 نيمك الكلية االقتصادية اترالمتغي لوح ماتوالمعل نم معينا كما اقتصادية ةدوح لك وأمام

 لك بشأن وصحية واقعية اراترق اتخاذ خاللها نم يعطتست عالية بكفاءة مدتستخ أن
 السياسة في اترالتغي هذه للمث نواليك فوس واالقتصادية،وبالتالي السياسية اترالمتغي

 الحقيقية اترالمتغي في والسيما بالحسبان ذخؤي ال لضئي رتأثي إال يةدالنق ومنها االقتصادية
.امدواالستخ كاإلنتاج االقتصاد في

 أن ونري إذ د،والنق حيادية ددالج كالكالسي ىري العقالنية، قعاتوالت ضيةرف ظل وفي
   إلى مجرتت فوس رتغيي دون حالها على ىراألخ األشياء بقاء مع يةدالنق الكتلة زيادة

 أيضا، مانيديرالف لالتحلي مع نويتفق كلذب موإنه لألسعار العام ىوالمست في متكافئ ارتفاع
 على يةدالنق فالسياسة العقالنية، قعاتوللت رالتأثي ماتيكيةوأوت ةرفك نوجحري كلذب موه
 أو المفاجئ مالتضخ ادماع اإلنتاج ىومست على رتأثي أي اثدبإح موتق ال ميتهظرن قوف
 ىوالمست تتح الةطالب لدلمع وقتي بانخفاض يسمح لما ادراألف ندل نم قعوالمت رغي
 داألم خالل الةطوالب مالتضخ نبي ما عالقة دووج ةرفك نوفضري كلذب موه بيعيطال
 في حتى العالقة هذه دووج مدع أيضا رأوا نحي كذل نم دأبع إلى اوذهب ل،بليطوال

 ضرع في ياداتزال نم ديزالم عيديست ةديدج يةدنق سياسة قبيطت فمثال رالقصي داألم
 تفعرم لدمع على رتشي دوالنق ضرع في يادةزال هذه أن ادراألف ديتأك مادعن كد،وذلوالنق
 ارطإ في ونةرالم اضربافت الحال في لدتع أن دالب واألسعار رواألج ،فإنمالتضخ في
 تاركة نسبيا دادزت فوس واألسعار رواألج فإن الكاملة العمالة اضروبافت العقالنية، قعاتوالت

 لدمع دايزت نم مغرال على رتغيي دون الةطالب لدمع ،وبالتاليرتغيي دون الحقيقي راألج
 روالمح على ديوالعم مالمستقي طالخ مهدعن ذيأخ سفليب منحنى فإن كلذ،لمالتضخ
.)1(األفقي
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 الناحية نم أنها ية،إالظرالن الناحية نم العقالنية قعاتوالت ةرفك لوقب نم مغرال وعلى
 إذ السياسي، اررالق صانعي أو ناالقتصاديي نيرالمفك ندل نم اركبي ارتأثي قتل مل اقعيةوال

 االقتصادية السياسات مسرل يظرن لتحلي أداة صالحيتها تجعل أساسية انتقادات لها توجه
 :)1(االنتقادات هذه موتساؤل،وأه كش ضعوم في
 إذا هارتغي وإن ةركبي ونةربم األسعار رتغي مدع إلى رتشي اإلحصائية لالئدال رأكث-

 اقوأس في ذتنف مة،إذدالمتق اندالبل في رواألج كلذئ،وكطب فإنه معينة ددم في لحص
كاملة؛ سنة نع تهادم لتق ال دوبعق العمالية رواألج ددتح يةوالق العمال نقابات لالعم

 %20  %15 إلى الةطالب التدمع ارتفاع رتفسي كيفية نع اإلجابة نع يةظرالن زعج-
 يتجه لالعم قوس أن ضرتفت تكان أنها الماط األحيان، ضبع في يلةطو اترولفت
ر؛واألج ونةرم لبفض تلقائي لوبشك ازنوالت ونح دائما

 حاووض رأكث روالقص اذه نوضياتها،ويكرف في واضحا راوقص رسةدالم هذه لتحم-
 اتفاق دووج مدع كلذوك البيانات صبنق فتتص والتي النامية اندالبل اقتصاديات في

 فتص نماذج رافوت مدوع قميرال التضارب إلى باإلضافة ياتطالمع في قوتناس
 بأصع ما نولك النماذج لبناء وضرالف صياغة لأسه فما بولطالم لبالشك االقتصاد

.اقعوال لمعالجة اقعوال نم ضياترف بناء
ضرالع بجان اقتصاديي لتحلي في يةدالنق السياسة : الثاني  عرالف

 ألن ية،زالكين يةظرللن ةديدالش معارضتها جليا يتضح رسةدالم هذه انوعن خالل نم
 روتفسي ازنوالت وطرش لتحلي في الفعال الكلي بلطلل ىرالكب األهمية تأول ةراألخي هذه

 فيه رالتأثي خالل نم أسماليةرلل االقتصادية األزمات بتجن وفي واالنكماش مالتضخ حاالت

.413 -412 ص ،قساي ردمص ،)قبيطوالت يةظرالن( الكلي االقتصاد جمان،دأب لمايك )1(
 ص ،قساب ردمص ،المالية اقوواألس والمصارف دوالنق العيسى، نيدال دسع ارزن علي، دالسي مالمنع دعب )1(
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 اقتصاديات في يةظرن بأنها يةزالكين نويصف ضالبع لجع مما ولة،دال لخدت قيطر نع
.بلطال

 إلى دةوللع وعدت األراء نم عةومجم ترهظ نوالقان اذله زوكين سمارك انتقاد دبع
 األهمية اءطوإع ولدال لخدت لوتقلي بائرالض التدمع ضتخفي خالل نفم ساي، نوقان
 نوقان في رسةدالم هذه ىرت  ،1االقتصادية االختالالت بنتجن أن نيمك الخاص اعطللق

 واإلنتاج االستهالك زيادة أهمية وعلى2دوالنق حيادية على زتكري وفه لألزمات، جارمخ ساي
 والنم قتحقي على ديساع ومناخ بائرالض ضكتخفي زافوح نم كذل لبهطيت وما واإلنتاجية،

 موحسبه وأركانها، يةدالتقلي أسماليةرال لوبأص رسةدالم هذه كتمس رهظي وعليه ب،ولطالم
 اذه دوري،وفي لبشك العامة اإلنتاج اطرإف الزمات ضرتتع أن نيمك أسماليةرال فإن

  عومجم بأن يعني ساي نوقان أن ردجيل رجوج لويق صوالخص
 أن كذل يعني وال ائها،رلش كافيا نويك ما سلعة إلنتاج عةوفدالم اإليجاراتورواألرباحواألج

 فمبلغ قادرون، مأنه يعني وإنما .ورةربالض ونهرسيشت ما شيئا اوصنع نيذال الناس سنف
 اتساع وعلى دائووف تباتروم رووأج إيجارات لشك في اإلنتاج، رلعناص عوفدالم دوالنق

 نم دائما هناك نووسيك اإلنتاجية، ةووالق ائيةرالش ةوالق دائما ازنوتت أن نيمك هربآس امظن
 نم ضفائ هناك نويك أن نيمك وال منتجاته، اءرلش يكفي ما نيوطال االقتصاد في وةرالث

 اإلنتاج عملية وأثناء جماعية رةوبص ن،وفالمنتج الكلي بلطال كفاية مدع نع ناشئ السلع
 ولكنها ة،ركثي احون نم ةطمبس ةرفك هذه أن اضحوال نوم ،مسلعه على بلطال نويخلق

 نتتضم

1Marian WielezynskiL'Harmattan, AVANCES FINANCIÈRES ET PROFIT. DE LA LOI DES 
DÉBOUCHÉSÀ LA SPÉCULATION, Marché et organisations ,2013/3 N° 19 | p p 147 à 163

2Patrick Castex,Introduction à une théorie générale de la monnaie et du capital,revue-innovations,2003-
1-,Université de Paris 9 Dauphine , p 29
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 ه،رغي وال زكين لقاطم هاديفن مل التي األساسية االقتصادية والمعاني قالحقائ نم دادع
 .)1(رالمعاص ضرالع بجان يةظرن أساس هي قالحقائ هذوه

 في ال موالتضخ الةطالب نبي عكسية عالقة دجوت ال أنه رسةدالم أنصار ديعتق كما
 بريق ما أو رأسيا، وضعا ذيتخ سفيليب منحنى وأن ،ليطوال لاألج في وال رالقصي لاألج

 يمكنها نل التضخمية سعيةوالت السياسات أن يعني مما ،ليطوال لاألج في ضعوال اذه نم
 ديؤي نفل مالتضخ لدمع ارتفع ،فمهمالاألج ليطو الةطالب لدمع في انخفاضا قتحق أن
 ثحي مخالفة نتائج إلى رسةدالم هذه أنصار لصوويت الة،طالب لدمع صتقلي إلى كذل
 العمال ددع في لتقلي نم إليه ديؤت وما ضرالع في ثدتح التي يادةزال بأن ونريق

   إلى ونريشي كلذب موه ،مللتضخ يةذالمغ ىوالق نم مدال بسح إلى ديؤت إنما ،نليطالعا
 في سعووت اقتصادي ونم بها ثدح التي اترالفت في أنه على لدت ال االقتصادية قائعوال أن

 التدمع زيادة نبي تعارض دجوي ال مث نوم ،متضخ دوجوب نةرمقت تكان اإلنتاج
 االقتصادي والنم التدمع طؤتبا أن ونديعتق اذوله ي،روالسع يدالنق اررواالستق وظفالت

 .مللتضخ يةوالق األسباب نم دتع ماتدوالخ للسلع الحقيقي ضرالع ونم فوضع
 يدالنق بالجان درتف بحقيقة رسةدالم هذه أنصار ريق ال المالية السياسة صوبخص أما

 بالجان أهمية احتساب مدع وه نييدالنق اءطأخ دأح ونهديع يذال راآلخ لالعام ألن ،طفق
 اإلنتاج، على مهدتأكي نضم نوم ض،رالع بجان ووه نيوطال االقتصاد نم الحقيقي

 على رالتأثي في لخدت ألنها ،رأكب أهمية يبيةرالض اتذوبال المالية السياسة نولوي مفإنه
 مكافحة في يبيرالض ضالخف منافع مةوالحك ركدت ولكي اذل واإلنتاج، لالعم زافوح

 مما رأكث واألرباح اإلستهالكات على بائرالض ضتخف أن عليها ينبغي فانه ،مالتضخ
 ضخف وه مللتضخ ديةؤالم األسباب رأكث أن كوذل ل،وخدال على بائرالض ضتخف
 .االستهالك على وزيادتها لخدال على بائرالض

.60 ص ،قساب جعرم زكي، يزرم  )1(
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 ضبتخفي متسه فوس بهذال ةدقاع امظن إلى دةوالع بأن رسةدالم هذه أصحاب ريق
 رسع اررالستق أساسا تضع ألنها التضخمية قعاتوللت دح نم تضعه ما خالل نم مالتضخ

 ديح أن شأنه نم بهذال تجاه والردال رسع تتثبي أن كما والر،دال في ثقة مودع ف،رالص
 كوالبن هذه رةدمق أن كذل د،والنق اردإص في سعوالت على يةزكرالم كوالبن رةدق نم

 زعج نم دالح في إيجابي رتأثي كلذل نووسيك ،بهذال نم وضربالمع ةدمقي نوستك
 في سعوالت خالل نم زالعج ليوتم ادج بالصع نم سيصبح ثحي ولة،دلل العامة ازنةوالم

 اركبي اختالف ةطالنق هذه في ضرالع بجان اقتصاديات أنصار فويختل ي،دالنق  ارداإلص
.مةووالمع نةرالم فرالص أسعار امظن ايجابيات في ونديعتق نيذال نييدالنق مع

 رهولج نفسه طقالمن اووتبن ،ندييوللنق يةرالفك ؤيةرال نع اًركثي ونديبتع ال موه
 ةراهظ أنه على مالتضخ إلى واظرون ني،وطال والناتج دوالنق ضرع ونم نبي العالقة

 االقتصادي، والنم مع بتتناس ال رةوبص دوالنق ضرع في اطرإف نع ناتج أنه أي ية،دنق
 طؤتبا وان ،والسيمامالتضخ لمعالجة وردب لعطتض أن يةدالنق السياسة على أن ونريق موه
 األسباب نم دتع ماتدوالخ للسلع الحقيقي ضرالع ونم فوضع االقتصادي والنم التدمع
.مللتضخ يةوالق

 إلى ةوعدال خالل نم نرستيدالم نبي مجدال االقتصادي اررالق صانعي ضبع ويحاول
 االقتصاد اعيطق نبي جمع وكأنها يةدوالنق المالية نالسياستي نبي ازنوالت تجمع رؤية

 وسيلة رخي أن لوتق التي متهربفك رسةدالم هذه أنصار كوتمس ي،دالنق واالقتصاد الحقيقي
 مات،دوالخ السلع نم الحقيقي ضروالع اإلنتاج زيادة هي التضخمي، دوكرال أزمة لمجابهة

 ثاالنكماشية،حي يةدالنق السياسات نم الًدب خيصةرال دوالنق سياسات أنصار نم مفه اذول
 يادةزل افعةدال زافوالح زيادة إلى ديؤي أن المنخفضة الكلفة ذي رالميس االئتمان شأن نم أن

 نم يكبح يذال والنح على ضرالع زيادة وبالتالي الخاص، اعطالق في واإلنتاجية اإلنتاج
.)1(مالتضخ جماح
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األول لالفص خالصة
 التبادل لتسهي يفةظو هما نأساسيتي نيفتيظو دوللنق أن نوالمسلم نواالقتصادي ىري

 االقتصادي رالفك ضرف وبالتالي مات،دوالخ السلع رلتسعي عام مقياس يفةظوو االقتصادي،
 اررغ على حقيقية قوس وه دالنق قوس وأن ة،دالفائ وه هارسع وأن سلعة، دوالنق ريعتب يذال

 دوالنق فتكلي محاولة إلى لاألص في دويع األسعار ارراستق مدفع ى،راألخ اقواألس
 يةطالخ دوالنق قخل قيطر نع اءوس يةدالنق اتطالسل لخدتت ثحي االقتصادية، يفةوظبال

 ال ثبحي ي،دالنق ارداإلص في اطراإلف قيطر نع أو التجارية المصارف بها موتق التي
 وبناء االقتصادي، النشاط في المبادالت ونم لدومع دوالنق كمية لدمع نبي قافوالت اعىري

 اإلسالمي، يدالنق امظالن ظل في وريارض ارأم يدالنق ارداإلص دتقيي ريعتب اذه على
 في ظيحاف التبادلية،كما ماتدالخ نم ردق رأكب قيحق يذال ىوالمست دعن هطضب وينبغي

 أما الحقيقي، اإلنتاج ونم ىديتع أن زويج ال هاونم وأن األسعار، ارراستق على نفسه تقوال
 اإلنفاق أو اإلسالمية ولةدلل العامة انيةزالمي في زالعج ليوتم إلى االقتصاد احتاج إذا

 نوفسيك ها،طورش ببحس بائرض ضرف أو ةديدج دونق اردإص قيطر نع ميوالحك
 ببسب يةدالتقلي ولةدلل منه لأق اإلسالمية ولةدلل العامة انيةزالمي زعج ألن مختلفا راألم
.كاةزوال فقوال وهي انيةزالمي محج نم دتح التي المالية اجباتوال ضبع دووج

 في عليه وه مما اقاًطن قأضي اإلسالمي االقتصاد في دوالنق على بلطال رويعتب
 أن كما ،ريذوالتب افراإلس ميرتح على ددش تعالى الله ألن كذل اإلسالمية، رغي المجتمعات

 اإلسالمية طابوبالض امزااللت طربش ر،ذوالح االحتياط ضربغ دوالنق بلط ريق اإلسالم
 نع ينهى كلذوك  مة،رالمح ةدالفائ ربسع ةطتبرالم يةوبرال المعامالت نع واالبتعاد

 .40 ص ،قساب جعرم زكي، يزرم )1(
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 يدالنق ضروالع اق،واألس في العادلة بالمنافسة الضار كووالسل ة،دالفاس عووالبي االحتكار،
 ونم مع يدالنق ضرالع ونم بيتناس ثبحي اقتصادية ألسباب نويك اإلسالمي االقتصاد في

.الحقيقي نيوطال الناتج
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دتمهياإلسالمي

 خالل نم إال میت أن نیمك ال االقتصادي النشاط إلى دوالنق رأث إیصال محاولة إن
 أن إلیه اإلشارة ردتج ومما ،ضبالتخفی أو یادةزبال كان اءواتسووالقن األدوات امداستخ

 لفش و االقتصادیة األزمات ادداشت دبع نیرالعش نرالق في إال رهظت مل األدوات ضبع
 األول عوالن میهت ثحی ،نعیون إلى األدوات هذه متقس وعادة یة،دالتقلی األدوات ضبع

 أما أسمالیة،رال مةظاألن في ایةدب قبط دوق ة،رمباش رغی یقةطرب دوالنق كمیة إدارة بكیفیة
 جیهاوت دوالنق كمیة جیهوبت میهت وكان اكیةراالشت مةظاألن في قبط دفق الثاني عوالن

 ،فمختل فالحال اإلسالمي لالقتصاد بالنسبة أما االقتصادیة، اعاتطالق ضبع ونح ارمباش
 إال ة،دیدج أدوات وابتكار ىرأخ امداستخ نع والنهي األدوات ضبع فتكیی مت أنه فمع
 قتحقی في والتعاون لوالتكاف المشاركة على مقائ أنه اإلسالمي االقتصاد زیمی ما أن

.الضارة التعامالت ضبع میرتح مع العامة، افداأله

 مبادئ مرتحت إسالمیة أدوات إیجاد في اإلسالمي االقتصاد يرمفك نم رالكثی دواجته
 لوح قوعمی واسع لبشك تكان االجتهادات هذه نولك قیمه، مع تتعارض وال اإلسالم
 في امهاداستخ نأمك والتي ،لیوالتم في مةدالمستخ المالیة األدوات نم دیدالع ابتكار

 على قائمة مختلفة أدوات اإلسالمي االقتصاد علماء ضبع حراقت كما .حوالمفت قوالس ارطإ
.روالتیسی لوالتسهی لالتكاف

 ثحی ثمباح ثالثة لالفص اذه لسیشم كاف، لبشك األدوات هذه وإلیضاح 
 األدوات إلى اإلسالمي االقتصاد في الكمیة باألدوات نوالمعن األول ثالمبح في ضرسنتع

 األدوات الثاني ثالمبح في ضرسنع نحی في الممكنة، لائدالب مأه رذك مع یةدالتقلی الثالث
 ضرسنع ثالثال ثالمبح في أما اإلسالمي، االقتصاد مبادئ مع تتعارض ال التي الكیفیة
.یةدنق كأداة كاةزال قبیطت كیفیة
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اإلسالمي

 الكمية يةدالنق السياسة ادوات:األول ثالمبح

 وهي مهمة أدوات ثالث ضعيوال االقتصاد في الكمیة یةدالنق السیاسة أدوات نتتضم
 أن فیه كش ال ومما ،مالخص إعادة وسیاسة نيوالقان يطواالحتیا حوالمفت قوالس عملیات

 الثالث األدوات إلى لالفص اذه في قطرالت میت فووس مة،رمح فهي بارال نتتضم أداة أي
.اإلسالمي االقتصاد في حةرالمقت السیاسات مأه هي وما اإلسالم، لمبادئ افقتهاوم ىدوم

ةحوالمفت قوالس عمليات :األول بلطالم

 السیاسة ممارسة في لكفاءتها كوذل الكمیة، األدوات مأه نم األداة هذه رتعتب
.بها تتمتع التي ایازوالم یة،دالنق

حةوالمفت قوالس عمليات فيرتع :األول عرالف

 إعادة رسع أداة ودیةدمح اكتشاف دبع 1930 عام أعقاب في األداة هذه ترهظ
 االقتصادیة، اترالمتغی على رالتأثی على رتهادق مدوع الكساد، أزمة معالجة في مالخص

 لج في كوالبن تجهوت ة،دالمتح الیاتووال ارانجلت لقب نم حوالمفت قوالس امداستخ دوبع
 رالمباش هاروتأثی االئتمان على ةطرالسی على رتهادلق كوذل األداة هذه امدالستخ ولدال

 بسیاسة دووالمقص ،)1(ةدالفائ رسع على هارتأثی كلذوك واالئتمان دوالنق محج على واآلني
 فالص كوبن لیوتم إعادة فدبه یةدالنق قوالس في رالمباش لخدالت وه حةوالمفت قوالس

 یارومشت بائعا يزكرالم كالبن لخدت أي ،2انیاتهازمی في ةراهظ لتمث تأصبح ثالثاني،بحی

.206 ص ،2005 الیازوري، دار ،یةدالنق والسیاسات یةزكرالم كوالبن وري،دال یارزك ائي،رالسام ىریس )1(
 الكويت، حالة دراسة إسالمية، نظر وجهة من للدولة العامة الميزانية في العجز تمويل2

1416http://monzer.kahf.comعن نقال /  
/
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 قالضی موالمفه نع اذه خاصة، بصفة میةوالحك اتدوالسن عامة، بصفة المالیة لألوراقاإلسالمي

 المالیة األوراق إلى باإلضافة والعمالت بهذال بیع أو اءرش وفه اسعوال موالمفه نع أما
 كوالبن ىدل یةدالنق اتطواالحتیا السائلة المبالغ محج زیادة أو صتقلی فدبه  كوذل

 بما يدالنق اولدالت كمیة رتغیی َّمث نوم االئتمان قخل في رتهادمق في روالتأثی التجاریة
 مةدمتق ومالیة یةدنق قوس رافوت على نجاحها فقوویت االقتصادي، النشاط ىوومست مینسج

زكرالم كالبن دیعم إذ ،)1(میةووالحك الخاصة المالیة األوراق نم مالئمة كمیات فیها اولدتت
 فعدال لوسائ كمیة ضتخفی فدبه االقتصادي مالتضخ ددم أثناء في اتدالسن بیع إلى ي
 أو ددم أثناء في لها یاًرمشت اتدالسن قوس إلى لخدوی ي،دالنق اإلنفاق محج ضتخفی مث
 مث االئتمان منح على المصارف رةدق زیادة فدبه االقتصادي والكساد دوكرال لاحرم

.)2(قوالس في الفعلي بلطال طوتنشی يدالنق اإلنفاق محج زیادة

 يذال االساس رالمتغی وه ةدالمتح الیاتوال في راليدالفی يطاالحتیا لدمع راعتب دوق
 االوراق اءروش بیع قیطر نع حةوالمفت قوالس عملیات خالل نم علیه رالتأثی میت

.3ضةرالمقت اتطاالحتیا وه فداله نوویك میةوالحك

حةوالمفت قوالس سياسة متقيي : الثاني عرالف

:كالتالي بووالعی ایازالم إلى قطرالت خالل نم حةوالمفت قوالس سیاسة متقیی نیمك

حةوالمفت قوالس سياسة ايازم :أوال

:التالي والنح على األداة هذه ایازم ركذن أن نیمك

 ،رللنش لوائ دار ،قبیطوالت یةظرالن نبی الكلي االقتصاد مبادئ فاعي،رال نحسی دأحم زني،وال فواص دخال )1(
.306-305ص ،2006 األردن، عمان،

.299ص ،1988 ،لصوالم ،بالكت دار بعةطم ،والمصارف دوالنق ،يرالشم ريون دمحم ظمنا )2(
3Aurélie Boubel, Sébastien Laurent, Christelle Lecourtl’impact des signaux de politique monétaire sur la 
volatilité intrajournalière du taux de changes deutsche mark –dollar ,Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) 
Revue économique2001/2 Vol. 52 ,pp 353 à 370



74

 االقتصاد في يةدالنق السياسة أدوات                          الثاني لالفص
 نم بكمیة االقتصاد نحق بیج أنه يزكرالم كالبن رأى إذا بالمناس نمزال في لخدالت -1اإلسالمي

 زیادة إلى ديؤی ما اذوه ةرمباش یقةطرب دوالنق ضخ إلى ديؤی ما یارمشت لخدیت فإنه دوالنق
 اإلسالمي، االقتصاد في ثدیح الشيء سونف ة،دالفائ رسع انخفاض و يدالنق وضرالمع
 كوالصك ببیع مویق فإنه ضفائ يدنق وضرمع هناك أن يزكرالم كالبن رأى فإذا

.ضالفائ اذه المتصاص

 وإذا ق،والس عملیات اتجاهات في یعةرالس االستجابة خالل نم اءطاألخ تصحیح إمكانیة-2
 لخدسی فإنه اتدالسن ائهرش دبع االقتصاد في يدنق ضفائ هناك أنه يزكرالم كالبن رأى
.ضالفائ المتصاص األوراق نم ءزج لبیع

 اعتمادها وه االقتصادي، النشاط على اإلیجابیة انعكاساتها أو سیلةوال هذه اتزممی نم -3
 اًظرن االنكماش حلةرم خالل اجعریت أنه ضالبع ىری يذال وض،رالق على بلطال على

 في يزكرالم كالبن رةدق دتعتم كلذك  االقتصاد، انتعاش دأم تجاه األعمال رجال لتشاؤم
 مالیة أوراق نم یهدل ما اردمق على مالتضخ ددم خالل االقتصادي  النشاط متحجی
 إذ كوالبن مهادتق التي االئتمانیة التسهیالت محج في ركبی سعوت هناك نویك دفق میة،وحك
 یها،دل الفائضة لةوالسی امتصاص نع میةوحك اتدسن نم يزكرالم كالبن مبیعات زتعج
 .)1(حةوالمفت قوالس عملیات منها تعاني التي روالقص أوجه دأح اذه لویمث

حةوالمفت قوالس سياسة بوعي : ثانيا

 دوتع إلى ديؤی ما عانرس تبنیها أن إذ حةوالمفت قوالس عملیات في بوعی هناك
 قلطمن نم الفاعلیة یعةروس قبیطالت سهلة األدوات ىدكإح علیها السیاسي اررالق ذمتخ

 أن على فضالً مي،والحك اإلنفاق لیولتم بةولطالم یةدالنق لةوالسی رفیوت على رتهادق

.18ص ،2002 وحة،دال ،طرق جامعة بعةطم الثالثة، بعةطال ،كووالبن دوالنق ي،دیوالس دسعی فسی )1(
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 الحال هي كما قبالضی المتسمة المالیة اقواألس ارطإ في حةوالمفت قوالس لعملیات ءواللجاإلسالمي

 المالیة، األوراق أسعار في واسعة تقلبات اثدإلح عاةدم نویك دق النامیة اندالبل ظممع في
 نم قویع دق ورهدب اذوه األوراق، هذه لمستقب في الثقة عةززع إلى ديؤی دق يذال راألم

 اقطن في حةوالمفت قوالس عملیات إلى النامیة اندالبل في یةدالنق اتطالسل ءولج إمكانیة
.لوفاع واسع

 مللتحك يزكرالم فرللمص حةوالمفت قوالس هارفوت التي اسعةوال ونةرالم درجة نم مغربال
 د،ووالنق المال قوس في یعرس و رمباش لبشك رثؤی أن یعطیست ثي،بحیدالنق وضرالمع في
 دق إشكاالت و بعقبات اجهوت دق حةوالمفت قوالس رعب يزكرالم فرالمص سیاسة نولك
 هذه زروأب حة،والمفت قوالس رعب افدأه إلى لوصوال نع يزكرالم فرالمص قتعی

:هي العقبات
 إذ سسات،ؤالم و ادراألف لقب نم معاكسة اءاترإلج ضرتتع دق السیاسة هذه أن.1

)1(المصارف في دوالنق اعدإی نم الدب میهدل الواألم ادخار إلى الءؤه لیمی دق

 ربتغی رسیتغی األعمال رجال فقوم أن تماما دكؤت ال حةوالمفت قوالس فعملیات ،
 دوق ریستم دق ةركثی احون في األعمال نشاط أن كذل ومعنى العملیات، كتل

 كمیة زادت ما ارفكثی المالیة لألوراق يزكرالم كالبن بیع حالة في حتى یتسع،
 إقبال فإن كذل ومع كوللبن یةدالنق اتطاالحتیا زادت كما البالد، ضبع في دالنق

 لالمستقب في مرغبته ببسب اوظملح نیك مل دوبالنق لالنتفاع لالعم أرباب
 .االكتناز إلى لالمی دیزی أن اذه شان نوم

 جعرم  اإلسالمي، االقتصاد في بها ذاألخ إمكانیة ىدم و یةدالنق و المالیة السیاسات ،مالمنع دعب رعف دمحم )1(
.91ص ،قساب
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 ةدالفائ رسع في ارتفاع أي يطتغ األرباح نسبة ارتفاع مث نوم األسعار ارتفاع.2اإلسالمي

 رسع ارتفاع مرغ االستثمار على اإلقبال نم دیزم إلى نیرالمستثم فعدی مما
.)1( ةدالفائ

 یةدالنق اقواألس في نللمتعاملی النفسیة بالحالة حةوالمفت قوالس سیاسة رتتأث دق.3
 ظل في أم سعیةوت ائتمانیة سیاسة ظل في التشاؤم حالة في اءوس والمالیة
 حالة في واالستثمار، اضراالقت في سعوالت إلى نبالمتعاملی ديؤالتفاؤل،ت حاالت
 ال األحیان ضبع في دائعوال كوبن أن كما ،)2(كذل نم دالح في المصارف رغبة

 كوذل یة،دالنق اتهاطاحتیا صنق أو یادةزل واستثماراتها وضهارق صتنق أو دیزت
 على المضاربة طتبرالت األحیان ضبع ففي ،لالمستقب اتجاه التشاؤمیة تهاظرلن

 بحس كوذل لالمستقب اتجاه إلى ظربالن لب ة،دالفائ ربسع المالیة األوراق
 على قادرا ةدالفائ رسع نویك ال دق االنتعاش ةرفت ففي االقتصادیة وفظرال
.)3(االستثمارات جیهوت

 في السیما االقتصادیة، التقلبات نم دالح في وىدالج قلیلة السیاسة هذه أن.4
 اقواألس ودیةدمح إلى باإلضافة فیها، فيرالمص امظالن فلتخل النامیة، ولدال

.)4(المالیة
 ألوراق يزكرالم كالبن بیع نتیجة ثدتح رخسائ اجهوی دق يزكرالم كالبن أن.5

 تفع،رم ربسع  دوكرال حالة في ائهاروش ،مالتضخ حالة في ضمنخف ربسع المالیة

.109 ص ،قساب جعرم سلیمان، الفتاح دعب يدمج )1(
 جعرم  اإلسالمي، االقتصاد في بها ذإمكانیةاألخ ىدم و یةدالنق و المالیة السیاسات ،مالمنع دعب رعف دمحم )2(

.78 ص ،قساب
.208 ص ،قساب جعرم وري،دال یارزك )3(
    .128 ص ،قساب جعرم سلیمان، الفتاح دعب يدمج )4(
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 لتحم على يزكرالم فرالمص رةدق على فقوتت حةوالمفت قوالس عملیة فان اذلاإلسالمي

.)1(رالخسائ
 متفاوتة وأنها میة،والحك اتدالسن رفوت ىدم على حةوالمفت قوالس عملیة فقوتت.6

 رفویت أن نیتعی إذ ق،والس في بولطالم راثاألثدإلح تكفي ثبحی اآلجال،
 في بالمناس وردبال القیام نم منها،تمكنه ةركبی كمیات يزكرالم فرللمص

.بالمناس تقوال

 اإلسالمي االقتصاد في حةوالمفت قوالس عمليات :ثالثال عرالف

 في ضعيوال االقتصاد في عنها اإلسالمي االقتصاد في حةوالمفت قوالس عملیات فتختل ال
.األدوات في فتختل لب ذالتنفی كیفیة

اإلسالمي االقتصاد في حةوالمفت قوالس سياسة فيرتع :أوال

 يزكرالم كالبن لیعم إسالمي اقتصاد في حةوالمفت قوالس سیاسة اعتماد ارطإ في
 بحس فیه سعوالت أو يدالنق ضرالع نم دالح ضربغ المالیة األوراق بیع أو اءرش على

 جعرم  اإلسالمي، االقتصاد في بها ذاألخ إمكانیة ىدم و یةدالنق و المالیة السیاسات ،مالمنع دعب رعف دمحم )1(
.92 ص ،قساب
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 لةوالسی صبنق كذل مجریت لةوسی إلى حاجة في االقتصاد نویك مادفعن االقتصاد، حاجةاإلسالمي

 الحالة وفي ق،والس نم المالیة األوراق اءربش يزكرالم كالبن مویق ثحی ك،والبن ىدل
 السیما الفائضة، لةوالسی المتصاص المقارضة اتدسن مثال میةوحك اتدسن حطری المعاكسة

 نیرأم على لتشتم حةوالمفت قوالس أعمال فإن  األساس اذه وعلى ،مالتضخ وفظر في
 كالبن افدأه نم فاده باعتباره االقتصادي ارراالستق على اظحفا المالیة األوراق بیع هما
 أن بیج والتي )1(مهاظوتن العملیة هذه متحك التي اءاتهرإج وه الثاني رواألم ي،زكرالم
 كللبن رفوت بیج حةوالمفت قوالس عملیات تنجح وحتى اإلسالم، موقی مبادئ مع قافوتت

 عوتن نم اءوس افه،دأه قیحق أن تهاطاسوب  یعطیست التي المالیة األوراق يزكرالم
 إلى كافیة، بكمیات هارفووت اتدالسن هذه عوفتن امات،داالستخ أو اآلجال، بحس األوراق

.افهدأه قتحقی في يزكرالم كالبن لنجاح األهمیة غایة في رأم وعةرمش نهاوك بجان

 ةدالفائ أسعار نبی العكسیة بالعالقة قیتعل فیما يدالتقلی االقتصاد في الحال وه وكما
 ىدل یةدالنق ضائوالف اعدإی نویفضل والهیئات ادراألف بأن رتفس والتي اتدالسن وأسعار

 دعائ نم رأكب كوالبن تمنحه يذال ةدالفائ لدمع نویك مادعن فیةرالمص سساتؤالم
 رفیكث ،مزتهوبح التي المالیة األوراق نم صالتخل ونح نویتجه مفه كلذوب ات،دالسن

 إسالمي اقتصاد ظل في قبطتن ذاتها اآللیة فإن أسعارها، ضفتنخف المالیة األوراق ضرع
 على قادرا يزكرالم كالبن نویك أن طریشت أنه رغی واألسعار، دالعائ خالل نم نولك

 أوراقا أحیانا یبیع وفه حة،والمفت قوالس عملیات ریباش مادعن رالخسائ لتحم أو اجهةوم
 في الشأن وه كما نةومضم رغی دائوالع أن كما االسمیة، قیمتها نع منخفضة بأسعار مالیة
 نیرخدالم روجمه مع یةدالنق اتطالسل لتعام كلذب دویقص الثابتة، ةدالفائ ذات اتدالسن

 والخسارة، بحرال أدلمب حصیلتها تخضع اتدوسن كوصك میةفيوی بصفة اءروالش بالبیع

.382 ص ،قساب جعرم ،شالشالی فىطمص دولی )1(
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 نع بإدارتها موتق استثمار قصنادی ةوق على كوالصك هذه اردبإص اتطالسل مووتقاإلسالمي

 قصنادی لشك رةوكذالم قالصنادی ذتأخ أن حرویقت لها، التابعة االجتماعیة كوالبن قیطر
 كووصك مأسه على يوتحت قالصنادی هذمختلفةوه میةدوخ إنتاجیة ةطأنش في لالستثمار

 صناعة  ولةدبال االقتصادیة اعاتطالق فلمختل تابعة میةدوخ إنتاجیة كاتربش خاصة
 وندب والخاص العام ناعیطالق نم لك ىومست وعلى وخارجیة داخلیة وتجارة وزراعة
 جهة نم يزكرالم كوالبن مةوالحك ثالثة، نوالمتعامل ینادل الحالة اذه وفي استثناء،
.روالجمه فیمثله ثالثال فطرال أما جهة، نم االستثماري وقدوالصن

 رهادتص التي كوالصك في یةدالنق اتطالسل لتعام نم األساسي فداله ددویتح
 نع اقواألس في اولةدالمت العملة محج على رالتأثی في رةوكذالم قالصنادی ةوق على
 كوذل مختلفة، اترفت في منها ىرأخ كمیات امتصاص أو إلیها ةدیدج كمیات إضافة قیطر
 دق التي ضیةروالع سمیةوالم التقلبات وعالج يدالنق وضرالمع إجمالي في مالتحك فدبه
 كوالصك هذه نم بمناس ءزبج االحتفاظ یةدالنق اتطللسل أیضا نیمك أنه فیهإال ثدتح

 اترلفت اولدالت نم له المقابلة دوالنق كمیة بحج مث بالمناس تقوال في لبیعه ادتمهی باسمها
.1لاألج ةطسومت ىرأخ افدأه قتحقی في هادیساع بما ل،طوأ

 حصیلة نم أو العملة، نم ةدیدالج الصادرات واقع نم قالصنادی هذه لیوتم میت
 بیع حصیلة نم أو ،قالصنادی هذه ةوق على یةدالنق اتطالسل رهادتص التي كوالصك بیع

.اإلنتاجیة كاتروالش كوالبن رهادتص التي كووالصك ماألسه

 : التالیة افداأله قتحقی إلى  حةوالمفت قوالس عملیات تسعى

اإلسالمیة؛ ولةدلل ارئةط النفقات لیوتم
 اإلسالمي دالمعه ،إسالمي اقتصاد في یةزكرالم كوالبن مهادتستخ التي یةدالنق السیاسة أدوات ،لكام نحسی فهمي1.1

.102 ص ة،دج ،بریدوالت ثوللبح
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اإلسالمي
آلیة زعج ببسب  بها  القیام الخاص اعطالق على بیصع إنمائیة مشاریع لیوتم 

 موالتعلی یةرالعسك المنشآت لمث ماتدوالخ السلع كتل استیعاب نع قوالس
قات؛طرال وإنشاء

قوالس نم يدالنق ضالفائ امتصاص.

 اإلسالمية المالية األدوات :ابعرال عرالف

 األوراق نم رالكثی دووج خالل نم إال حوالمفت قوالس سیاسة قبیطت نیمك ال
 في حوالمفت قوالس سیاسة قبیطفت ام،داالستخ وفي اآلجال في عوبالتن زتتمی التي المالیة
 رللتأثی ةدالفائ أسعار على دتعتم التي اتدوالسن األذونات قیطر نع میت وضعي اقتصاد

 رعبّ التي المالیة، األدوات تثداستح دفق اإلسالمي االقتصاد في أما ي،دالنق وضرالمع على
 نبی راآلخ ضالبع قرف كما ى،رأخ تارة "االستثمار شهادات"و تارة "المالیة األوراق" بـ عنها

 ماألسه أي یة،دالتقلی المالیة األوراق تعني األولى أن إذ ،"المالیة األدوات"و "المالیة األوراق"
 یعةرالش أحكام قوف ثةدالمستح المالیة األوراق فتعني الثانیة وأما ات،دوالسن

 جمع مال في شائعة حصة لیمث كص اإلسالمیة المالیة رقةوال فیرفتع اذه اإلسالمیة،وعلى
 أو مضاربا، بصفته ،رالمستثم صالشخ رهدیص ربح، على لوللحص استثماره دبقص
.)1(دونق إلى لیوالتح اول،أودالت لیقب رالمستثم لحساب رآخ صشخ رهدیص

 المالیة األوراق نوم المختلفة، اعهاوبأن اإلسالمیة المالیة األدوات ترهظ دوجه دبع
.نیةویدالم على مقائ وه وما كالتمل على مقائ وه ما وعةرالمش

 أو المشاركة كووصك اإلجارة كوصك لتشم الملكیة على القائمة فاألوراق
 الثابتة لواألص أو ةرالمعم للسلع نوتك المشاركة كوفصك اإلنتاج، كووصك المضاربة

 .272ص ،2009 األردن، ،سالنفائ دار ،المالیة اقواألس أحكام هارون، يرصب دأحم )1(
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 دائوع نوتتضم دةدمتع أجال  ذات نووتك دةوجوم رغی أو دةوجوم تكان اءوساإلسالمي

 ردفتص والمضاربة المشاركة كوصك واألرباح،أما المال رأس دادراست بها مدوریة،یت
 المضاربة مأسه اإلدارة،بینما قح لصاحبها يطتع المشاركة مأرباحا،فأسه ردت وعاترلمش
 األرباح زیعوت نویمك دة،دمتع أجال ذات ماألسه هذه نووتك ،كذل صاحبها يطتع ال

 لاموع قوف يوالثان قوالس في ددتتح ماألسه هذه ي،وأسعاروسن أو يرشه لبشك
 دالعائ لدب اإلنتاج مقاسمة فیه متت وعرلمش نوتك  اإلنتاج كووصك ،بلطوال ضرالع

 نیرالمستثم ةوودع اإلنتاج صحص اردبإص مةوالحك في المعنیة اإلدارة مووتق الصافي،
.بلطوال ضرالع عاملي قوف أسعارها ددوتتح يوالثان قوالس في اولدوتت ائها،رلش

 دوعق أو بیع أو ضرق نم فتنشأ نیةویدالم على مالقائ األدوات نم الثاني عوالن أما
 البیع أو ضرالق على دتعتم فاألول عیني ندی وأدوات يدنق ندی أدوات إلى موتنقس عیةرش

 ذات نووتك استصناع، اتدوسن ابحةرم اتدسن مةوالحك ردفتص استصناع، وبیع ابحةربالم
 ذات نووتك ة،رصغی اتدوح ذات نوتك دوق ةركبی اتدوح ذات نوتك دفق دةدمتع مقی

 فیها نوتك العیني نیدال أدوات أما یة،والثان اقواألس في اولهادت نویمك مختلفة آجال
 واالستصناع واإلجارة مالسل هي المعامالت نم اعوأن ثالثة ولها عینیة مةوالحك نیةویدم

 تاریخ في دالسن للحام خاصة ماتدوخ سلع ریدبتق مةوالحك نم امزبالت نویك وعملها
 أو استصناعا أو سلما له المباعة السلعة أو مةدالخ قیمة على ولةدال ل،وتحصنمعل مستقبلي

 اتدوسن االستصناع اتدوسن مالسل اتدسن لمث دةدمتع أسماء اتدالسن هذه ذإجارة،وتتخ
.باءرالكه اتدوسن نالمساك اتدوسن مالتعلی

 یلةطو كوصك كلذب تفكان اإلسالمیة ولدال في كالتصكی تجارب دتدتع دوق
 فووس اإلجارة، كوكصك لاألج ةرقصی ىروأخ والمضاربة المشاركة كوكصك لاألج

.الناجحة التجارب ضبع مدنق
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يزكرالم كالبن كووصك ميةوالحك كوالصك :أوالاإلسالمي

 المصارف قیطر نع اردی استثماري وقدصن ةوق على كوالصك ردتص أن نیمك
 ةطأنش في قالصنادی هذه ةطأنش نوتك أن لویفض  يزكرالم فرللمص التابعة االجتماعیة
 كاتربش خاصة كووصك مأسه على يوتحت قالصنادی هذوه میة،دوخ استثماریة

 ولة،صناعة،زراعة،تجارةدال في االقتصادیة اعاتطالق فلمختل تابعة میةدإنتاجیة،وخ
 وقدالصن اذه لیوتم نویمك والعام، الخاص ناعیطالق ىومست وداخلیة،وعلى خارجیة

 ةطالسل رهادتص التي كوالصك بیع حصیلة نم للعملة،أو ةدیدالج اراتداإلص واقع نم
 المصارف رهادتص التي كوالصك بیع حصیلة نم أو ،قالصنادی هذه ةوق على یةدالنق

:مایلي ركذن التجارب مأه نبی نوم ،)1(اإلنتاجیة كاتروالش

يةزالمالي ميةوالحك االستثمار شهادات :1

 الستثمارات یعيرالتش نوالقان اردبإص يزالمالی لمانرالب قیام 1983 عام دشه
 یةورب ال استثمار شهادات اردإص على یةزالمالی مةوالحك ةدمساع لأج نم مة،والحك
 هذه اردإص وراء فداله كان دوق ، " GIC "مةوالحك استثمار شهادات  مباس فرتُع

 لاألج ةرقصی مالیة أدوات امتالك نم یازمالی في اإلسالمیة كوالبن نتمكی وه اتدالسن
 كما ي،زكرالم كالبن ىدل لةوالسی لباتطبمت وتفي اإلسالمیة، یعةرالش أحكام مع قافوتت

.نيوطال االقتصاد مةدلخ جیههاووت لةطالعا اترخدالم تعبئة على لتعم

 نیرالمستثم بجان نم نالحس ضرالق أساس على اتدالسن هذه ةرفك تقام دوق
 كلذول ،نیرللمستثم ابةذج رغی المالیة األوراق كتل لجع مما مة،وللحك اتدالسن حملة
 هذه اءرش إلعادة ةرالمستم يزالمالی يزكرالم كالبن یةزجاه نم اولدالت في تهارشه تاكتسب

.108 ،صقساب جعرم ،لكام فهمي نحسی )1(
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 قافویت بما الحاجة، دعن اإلسالمیة للمصارف لةوالسی رفیوولت لها، األصلي ربالسع اتدالسناإلسالمي

 في خاصة ندی اتدسن أول اردإص مت 1990 عام وفي اإلسالمیة، یعةرالش أحكام مع
 لتمث ) یكيرأم دوالر نوملی 50 ( يزمالی ترنج نوملی 125 قیمتها تبلغ یازمالی

 تزوتمیّ الجنسیات، دةدمتع كـاترمشاركاتلش أساس على تجمع لاآلج نبالثم بیع تسهیالت
 إسالمیة اتدسن اردإص مت 1996 عام رایرفب في أما ،)1(يوالثان قوالس في اولهـادت بقابلیـة
 أیضاً مشاركات أساس على ) یكيرأم دوالر نوملی 880( يزمالی ترنج ملیار 2.2 بقیمة

.دیدالج وليدال رولمب االوك ارطم لیولتم

:التالي ولدالج في يزالمالی االقتصاد لیوتم في كوالصك أهمیة رهظوت

االسالمية كوالصك نسبة رطوت ):03( مرق ولدج

Source: Securities commissions, annuel report  2005 - (2013)

 تواجه اإلسالمیة كوالصك اردإص في یةزالمالی بةرالتج أن إلى اإلشارة ردوتج
 والبیع ابحةركالم اإلسالمیة عوالبی مذم كوصك اردإص في سّعوللت اًظرن ةركثی انتقادات

 التي دةدالمش طابوالض نم مغرال على ي،والثان قوالس في اولهادبت والسماح ،لاآلج
 سمجل في ضوالتقاب لالتماث اطركاشت ك،والصك نم عوالن اذه اولدت في الفقهاء وضعها

 نم عوالن اذه في االستثمار وىدج نم لتقل -بها امزااللت حال في -طابوض وهي ،دالعق

  ،رمص ،15 دمجل ،النهضة مجلةاالقتصادیة، التنمیة في اھودور اإلسالمیة كوالصك اللهالحملى، دعب رسح )1(
104 – 85 ص ص ،2014

اتاتووالسنالسن 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 20132013
  ننمم  ككووالصكالصك  نسبةنسبة

  مماالسهاالسه
8585 86.186.1 8686 8787 8888 8888 8989 8989 7171
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 المالیة، اقواألس في نیرالمستثم لقب نم علیها اإلقبال محج نم لتقل وبالتالي ك،والصكاإلسالمي

.)1(مالمعال واضح رغی یازمالی في اإلسالمیة كوالصك بةرلتج عيرالش مالتقیی لیجع مما

 دانيةوالس بةرالتج :2

 مشاركة شهادات ایة،دب اإلسالمیة كوالصك نم نعیون اردإص مت بةرالتج هذه في
 كالبن مشاركة لحاملها تتیح مشاركة شهادات بأنها ّفرتُع والتي )مشم( يزكرالم كالبن
 كةوالممل كوالبن في االستثمار نم قتتحق التي المنفعة في المالیة ووزارة دانيوالس يزكرالم

 ءاًزج كیمل حاملها أن الشهادات هذهـ تعني وال دانیة،والس مةوالحك لقب نم ئیاًزج أو كلیاً
 ءزج على لوالحص في المشاركة له قیح وإنما ك،والبن كتل في مةوالحك استثمارات نم

 هذه ترأق دوق یملكها، التي الشهادات ددع نسبة بحس االستثمارات كتل أرباح نمـــــــ
 سساتؤوالم دانيوالس فيرالمص للجهاز عیةرالش قابةرلل العلیا الهیئة ةطاسوب الشهادات

 كالبن لقِبَ نم مدوتستخ با،رال نم أةرمب إسالمیة أداة كأول علیها، تووافق المالیة
 السیاسة افدأه قوتحقی المالیة سساتؤالم ىدل لةوالسی إدارة اضرألغ دانيوالس يزكرالم
.یةدالنق

 :2ب زوتتمی

 ستعك يرشه لبشك إعالنها میت محاسبیة قیمة لها كما دةدمح اسمیة قیمة لها.1
.الحقیقیة األرباح

.لاألج حةومفت أي دةدمح یانرس ةرفت لها سلی.2
 .توق أي في تسییلها دانوالس كبن دیعتم ثحی السائلة لواألص نم رتعتب.3
.المالیة لألوراق مرطوالخ قوس في یةوالثان قوالس رعب اولهادت نیمك كلذك.4

.104 – 85 ص ص جع،رالم سنف )1(
http://www.shahama-sd.com/ar/content/lsyg-lslmy2
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اإلسالمي

 لةوالسی الدارة والیة التجاریة للمصارف لالتسیی یعرس استثماریاً ً اذمنف لتمث.5
 .يزكرالم كللبن بالنسبة

.شهاب كوبصك الهادواستب 2004 سنة مشم كوصك تصفیة مت دوق
 لحاملها تتیح مشاركة بأنهاشهادات ّفرفتُع )شهامة ( میةوالحك المشاركة شهادات أما

 االستثمار نم قتتحق التي المنفعة في " المالیة زارةوب ممثلة " دانیةوالس مةوالحك مشاركة
 فدوته دانیة،والس مةوالحك نم ئیاًزج أو كلیاً كةوالممل سساتؤوالم كاترالش عومجم في
 :)1(یلي ما إلى الشهادات هذه

السیاسة افدأه قوتحقی الكلي، االقتصاد ىومست على لةوالسی إلدارة أدوات رفیوت 
.یةدالنق

نم كان يذوال دانیة،والس مةوللحك العامة ازنةوالم في زالعج نم ءزج یةطتغ 
 يذال راألم داني،والس يزكرالم كالبن ةطاسوب یةدنق أوراق باعةطب یتهطتغ المعتاد

.االقتصاد على تضخمیة آثاراَ كریت كان

نبی االدخاري عيوال رنش قیطر نع االستثمار وتشجیع میةوالق اترخدالم تعبئة 
.االستثمار زیادة إلى ديؤی ورهدب اذوه ر،والجمه

 وضعیة تبیان نویمك ،وبالنم زتمی الشهادات هذه ارداص فإنه مشم كوصك سوعك
 التالي ولدالج في شهامة كوصك اولدت

المالیة قوالس في شهامة كوصك وضعیة  ):5( مرق ولدالج

االف      الوحدة
2005 السنة 2006 2007 2008 2009 2010
2579 الشهادات عدد 4562 7288 11002 12500 14864

.104 – 85 ص ص قساب جعرم اللهالحملى، دعب رسح )1( 



86

 االقتصاد في يةدالنق السياسة أدوات                          الثاني لالفص
2011 السنةاإلسالمي 2012 2013 2014 2015  

18904 الشهادات عدد 22279 26051 28262 31645  

)2010-2005(دانيوالس يزكرالم كللبن یةوالسن رالتقاری على باالعتماد ثالباح ادداع نم ردالمص

 رهظوی كوالصك هذه اءرش والمصارف كاتروالش يزكرالم كوالبن روللجمه نویمك
.2014 لسنة شهامة شهادات في دواح لك بنصی التالي لالشك

شهامة كوصك في نوالمشارك مرق لالشك

يزكرملا كنبلا
فراصملا
تاكرشلا
روهمجلا

)4( مرق ولدالج على باالعتماد بالطال ادداع نم : ردالمص

 مدتستخ ) مشم ( دانيوالس يزكرالم كالبن مشاركة شهادات أن ةظالمالح ردوتج
 السیاسة افدأه قوتحقی المالیة، سساتؤوالم كوالبن ىدل لةوالسی إدارة اضرألغ طفق

 زعج لیوتم ضرلغ ) شهامة ( دانیةوالس مةوالحك مشاركة شهادات مدتستخ بینما یة،دالنق
.میةوحك یةوتنم وعاترمش لیووتم دانیة،والس مةوللحك العامة ازنةوالم

 : التالي ولدالج في هارهماظا نفیمك نالصیغتی نبی ارقوالف مأه نع أما
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وشهاب مشم نبی ارقوالف  مرق ولدالجاإلسالمي

 مشم شهامة

 فداله لةوالسی في مالتحك مةوللحك لیوالتم رفیوت

 قوالس المالیة سساتؤوالم المصارف ماوعم روالجمه
 فةدالمسته

 سساتؤالم ضبع في مةوالحك مأسه
 ابحةرال المالیة

 نيوالتك يزكرالم كوالبن مةوالحك مأسه

 لاألج لأج لها سلی ددمح لاج لها

ائهارلش دمستع يزكرالم كالبن اءرالش بإعادة امزالت هناك سلی  لةوالسي درجة

 ثالباح صتلخی نم :ردالمص

 ولةدال رتهدأص يذال :"حرص" ميوالحك االستثمار كوصك وفه ثالثال عوالن أما
 لاألج یلةطوو ةطسومت التنمیة وعاترمش ضبع لیولتم يزكرالم كالبن مع بالتعاون

 اردوم بذج منه ضرالغ لاآلج طسومت استثماري وقدصن وهي اتوسن 5-7 نم نسبیاً
 لیوتم في وقدالصن الوأم وظفوت ةدالمقی المضاربة قیطر نع نیرالمستثم نم مالیة

 مالتضخ آثار نم لیقل مما ولةدلل حقیقي لیوتم لویمث المالیة زارةول یةوالتنم المشاریع
 مضارب" المالیة ماتدللخ دانوالس كةرشوالمال أرباب" ونرالمستثم خالل نم اآللیة قوتتحق

 كةروش نیرالمستثم نبی العالقة موتق ،لیوالتم نم ةدالمستفی الجهة وهي المالیة ووزارة
 صیغ أساس علي زارةووال كةرالش نوبی ةدالمقی المضاربة دعق أساس علي دانوالس
.روشه 6 لك األرباح زعووت ،" مسل ابحة،رم" المختلفة اإلسالمیة لیوالتم
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 كيةرالت بةرالتج :3اإلسالمي

 اتدسن اردإص دبع م1984 عام كیارت في اإلسالمیة اتدالسن بةرتج أتدب
 بمبلـغ ) الفاتح دمحم رجس ( الثاني روسفوالب رجس لیولتم تخصیصها مت والتي المشاركة،

 بجان نم وخاصة اًركبی یاًرجماهی الًوقب ارداإلص لقي دوق یكي،رأم دوالر نوملی 200
 يذال رالجس بناء لیوتم في اتدالسن حصیلة إنفاق مت دوق البالد، خارج نبیرالمغت اكراألت
 دوق ات،دالسن لحملة اًدجی دخالً قیحق وكان ل،واستنب يطرش رعب وررالم كةرح لسه

 نجاحاً توحقق ات،وسن رعش نم رأكث ذمن لواستنب رصةوب في اتدالسن كتل اولدت مت
.كیارت في المالي قوالس لداخ اولةدالمت المالیة األوراق ىدكإح تراعتب ثحی اًركبی

يةزكرالم دائعوال شهادات : ثانيا

 على الشهادات هذه دوتعتم یة،زكرالم دائعوال شهادات ةرفك الجارحي دمعب حراقت
 في استثمارها مویت اإلسالمیة كوالبن ىدل استثماریة ودائع بفتح يزكرالم كالبن قیام
 كالبن یعطویست بعینها وعاترمش في أواستثمارها المضاربة، یقةطرب عامة وعاترمش
 هدیری ما بسح هي األولى نیقتیطرب يدالنق وضرالمع في مالتحك خالل نم يزكرالم
 مدع مع يدالنق وضرالمع إنقاص في رغبته حالة في دائعوال هذه نم يزكرالم كالبن

 يدالنق وضرالمع زیادة في غبةرال حالة وفي نفسه وقدالصن في ثانیة ةرم حصیلتها استثمار
 .1سحبه قسب لما اعداإلی إعادة میت

 دائعوال ةدأرص نم ءزج بقیمة یةزكرم ودائع شهادات اردإص نویك أن احراقت مت
 ودائع ملكیة في عوالشی على حصة شهادة لك لتمث ثبحی ي،زكرالم فرللمص كةوالممل
 اإلسالمیة كوالبن ىدل دائعوال كتل أن بمعنى اإلسالمیة كوالبن في ةرالمستثم يزكرالم كالبن

.438 ص ،قساب جعرم ،شالشالی فىطمص دولی1
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 دائعوال هذه یةذتغ یقيدص حراقت و ي،زكرالم كالبن لقب نم اردی استثماریا وقادصن لتمثاإلسالمي

 امهاداستخ ضربغ ونهاریشت روللجمه یةزكرالم دائعوال شهادات تبیع مالیة أداة قیطر نع
 المصارف جمیع االستثمارات هذه لوشم أن على وبناء ،مالهوأم استثمار ذمناف نم اذمنف
 ربح لدمع طسومت نم اركثی برسیقت دائعوال هذه على دالعائ االقتصاد،فإن وعروف

 ،)1(يدالنق وضرالمع في مللتحك وسیلة األداة هذه تصبح مث نوم االقتصاد، في االستثمار
 لاستشك ولكنه ،تمدق التي الممكنة لسائوال لأفض هارواعتب األداة هذبه ضالبع وأشاد
 كوالبن رهادتص التي كوالصك تبادل الملكیة،أو انتقال وعیةرمش مدلع كوالصك تبادل

 على بحرال أن معل إذا ولزی أن نیمك االستشكال اذه نولك االسمیة، بقیمتها إال اإلسالمیة
 كوالصك هذه اولدت وأن حقیقیة، أرباحا وعرالمش قیحق أن دبع إال نویك ال االستثمار

.عارش رظومح رأم ووه ةدبفائ ندی بیع یعني االسمیة قیمتها ربغی

 نالتجاریة،م كوالبن ىدل مةوالحك ودائع نم دیستفی أن يزكرالم كللبن نویمك
 هذه نم صوتنق دیزت أن مةوالحك قح نوم عاتهاوفدم لوتسهی الهاوأم ظحف لأج

 لخدت ال حسابات ي،وهيزكرالم كالبن في حساباتها ضبع لتنق أن نیمك ثالحسابات،حی
 لةوالسی دیزی مما يدالنق دصیرال في لخدت ثحی التجاریة كوالبن إلى للمجتمع دصیرال في
 األداة هذه خالل ن،وم)2(لةوالسی صتنق أن أرادت إذا صحیح سوالعك االقتصاد، في
 ادرأف ىدل ما امتصاص أراد ما إذا یةزكرالم الشهادات ببیع مویق أن يزكرالم كالبن یعطیست

 بانخفاض باومصح نویك يذال األسعار، ىومست ارتفاع ةدح فوتخفی د،ونق نم المجتمع
 الشهادات اءرش اإلسالمي يزكرالم كالبن یعطیست الكساد حالة وفي د،وللنق الحقیقیة القیمة

 على دكعائ المحققة واألرباح القیمة مائهطإع دادها،معرواست ادراألف نم یةزكرالم

.438 ،صقساب جعرم ،شالشالی فيطمص دولی )1(
 دعب كالمل جامعة ة،دج ي،رالمص سنوی جمةرت ،اإلسالمي فيرالمص امظالن في ثوبح یقي،دص نجاة دمحم )2(

.196 ص ،2003 ،زیزالع
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 نم بغری نلم قالمستح دالعائ بقیمة ةدیدج شهادات اردإص أیضا یعطیست االستثمار،كمااإلسالمي

.)1(االستثمار بإعادة ادراألف

 ونح دوالنق بذج في هام رأث یةزكرالم دائعوال في االستثمار في دالعائ لدولمع
 اآلثار هذه مأه نوم االستثمار لشهادات أساسا حطرت التي عیةرالش الصیغ في االستثمار

 اذه ارتفاع ديؤی ثاإلسالمي،حی المالي امظالن ظل في دوالنق على بلطال على رالتأثی
 امهاداستخ إلى واالتجاه التبادل، ضرلغ دوبالنق االحتفاظ لتفضی نم لالتقلی إلى لدالمع

 على دالعائ لدمع انخفاض حالة في سالعك ثدویح لالستثمار، المختلفة لالستعماالت
 التبادل، ضربغ دوبالنق االحتفاظ ادراألف لتفضی درجة دیزت ثیة،حیزكرالم دائعوال استثمار

 شهادات نم ردالمص زیادة أو اإلسالمیة، كوالبن في ادرلألف الجاریة دائعوال زیادة أو
 إلى ،باإلضافةسبالعك سوالعك ،لالتشغی في الكفاءة درجة ارتفاع ي،وأنزكرالم اضراإلق
 دائعوال استثمار على دالعائ لدمع اترتغی في النسبي الثبات نم عاون هناك أن
 لاألج في دووالنق المال اقوأس في المضاربة رلتأثی صةرف دووج مدع علیه بتریة،یتزكرالم
.لیطوال

 اولدللت القابلة الشهادات : ثالثا

 استثماري وقدصن ةوق على قائمة شهادات حطرب يزكرالم كالبن قیام فهمي حراقت
 االقتصادیة اعاتطالق في العاملة اإلنتاجیة كاترالش مأسه نم ركبی ددع على يویحت

 كالبن مویق ثالخاص،بحی اعطللق أو ولةدلل كةوممل تكان اءوس المعنیة، ولدال في المختلفة
 أن طر،شلاألج ةرقصی یةدالنق افداأله قمیا،لتحقیوی ائهاروش الشهادات هذه ببیع يزكرالم
 وال مةوالحك نم أو رتهادأص التي سسةؤالم لقب نم نةومضم الشهادات هذه نوتك ال
.)2(مةوالحك لقب نم اءرالش إعادة طرش على فیها صین

.346 ،صقساب جعرم ،میظالع دعب يدحم )1(
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 ستم ال يزكرالم كالبن یمارسها التي العملیات أن الشهادات هذه اتزممی نوماإلسالمي

 ة،ممادالسائ أسعارها في ساوملم ارتأثی رثؤت ال مث نوم ،رمباش لبشك كاترالش مأسه
 لیشتم التي كووالصك ماألسه قیمة قتتعل كما قوالس في وهمیة تقلبات دووج دون لویح

 ،راألم بغال في نتتضم كلذل وهي إنتاجیة، كاتربش خاصة مالیة زاكربم وقدالصن علیها
 بیعا اولهادت إمكانیة رریب ي،ممادالنق بالجان على العیني بالجان فیها دویس عةومتن الوأص
 تحققه يذال بحرال طسومت امداستخ نویمك اإلسالمیة، ظرالن وجهة نم قوالس في اءروش

 تكلفة حساب في به یستعان عاما ارشؤم حرالمقت وقدالصن ةوق على الصادرة الشهادات
 الناحیة نم واهادج دراسة ادری ةدیدج وعاترمش ألي بالنسبة یلةدالب صةرالف

 دوالح سمیة،والم التقلبات اجهةوم في فعال الشهادات هذه امداستخ أن إلى االقتصادیة،إضافة
 ونةرللم اظرن الة،طالب أزمة معالجة األسعار،أو في المفاجئ ،أواالرتفاعمالتضخ نم

 فهمي نحسی شناق داولة،وقدالمت دوالنق محج في رالتأثی في سیلةوال هذله اسعةوال والفعالیة
 كالبن دویزت أن الشهادات،وهي هذه على ظتالح أن نیمك التي اتظالمالح ضبع
 التي اآلثار لنق على كوالبن هذه ىدل رةدالمق رافوت بلطیت یاتطاالحتیا هذبه يزكرالم
 في ةدالمعتم بحرال آلیة أن إلى ي،باإلضافةدالنق وضرالمع إلى يزكرالم كالبن فیها بغری
 المالیة سساتؤوالم التجاریة كوالبن في مثیالتها مع متقاربة نوتك فوس سیلةوال هذه

 نوستك والضمان بحیةرال صرف أن كذل ،ویعنيسوالتناف قوالس یةرح ظل ى،فيراألخ
 ةطاسوب یةدالنق قوالس في يزكرالم كالبن لخدت بةوصع إلى ديؤی متقاربة،مما أو متساویة

.)1(ةدالفائ رلسع یلةدب كآلیة بحرال نسبة

ميةوالحك مالسل اتدسن :  رابعا

47 ص ،قساب جعرم ،لكام فهمي نحسی )2(
.49 جع،صرالم سنف )1(
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 أن أي )1(لألج نالمثم رویتأخ المال رأس فیه مدیتق بیع أنه على مالسل فریعاإلسالمي

 صفة وعلى مومعل لأج دعن مةذال في سلعة البائع نم میستل مث نالثم مدیق يرالمشت
.والبائع يرالمشت نبی لالمستقب في یقع أن نیمك يذال اعزوالن الجهالة فعرت مةومعل

 السلعة قیمة دفع جبهوبم میت يذال مالسل دعق نع عبارة میةوالحك مالسل كوصك
 اتدسن وهي ،نیدالمتعاق نبی علیه قمتف لأج إلى السلعة هذه استالم لتأجی مع حاال
 طالنف لاألص أو السلعة بائع" مةوالحك افهاطرأ استثماریة عملیة نع رتعب لاألج ةرقصی
 كوذل "مةوالحك معه قتتف نم أو كبن أو ةطوسا كةرش" مالسل بصیغة يروالمشت "مثال

 موتق ثحی كوالصك حاملي أو يرومشت اإلسالمیة، مالسل كوصك ةظلمحف اًریدم بصفته
 واستالم مةوللحك اآلن السلعة نثم ودفع نیرالمشت نم كوالصك قیمة باستیفاء ةظالمحف

 "ةظالمحف ریدم" كةروالش مةوالحك نبی مالسل دعق قیعوت میت ثحی الحقا، قیمتها أو السلعة
 يرمشت أو المال أرباب" نبی المضاربة دعق بصیغة نیرللمستثم مالسل كوصك وتباع
".ةظالمحف ریدم" كةرالش نوبی "كوالصك

 رئیسیة افدأه ثالثة على دالتأكی نفیمك میةوالحك مالسل كوصك افدأله بالنسبة أما
:هي

سساتؤم كات،رش مصارف،" البینیة قوللس عالیة دةوج ذات مالیة أدوات ریطوت 
".مالیة

عالمیة یةدونق مالیة قوس إنشاء ةرفك إنجاح.

مةوالحك احتیاجات لمقابلة لیوتم رفیوت في اإلسالمیة المالیة سساتؤالم مشاركة 
.لاألج ةرقصی

.104 ،ص3دمجل قي،وسدال حاشیة قي،وسدال )1(
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يةزكروالم ميةوالحك اإلجارة اتدسن :خامسااإلسالمي

 ثابتة، داتوجووم عینیة لوأص اءربش موتق  مضاربة  في مساهمة كوصك وهي
 لعام دالنق سسةؤم لوتمث ،كبالتملی منته إیجار دبعق لواألص هذه رتأجی مث نوم

 رالتأجی سسةؤم رعب رالتأجی كوصك ردتص ثحی كوالصك هذه في المضاربة
 لواألص نم دةدمح حصة سسةؤالم هذه يرتشت مالعام،ث لالكتتاب حهاطر ماإلسالمیة،ویت

 إجارة دبعق مةوللحك لواألص هذه سسةؤالم رجؤت كذل دا،بعدنق قطر أو میة،كمبانوالحك
 زعوفی اإلجارة ریع ل،أماواألص هذه اءربش مةوللحك مازمل ادوع ن،یتضمكبالتملی منتهیة
 دعق انتهاء دعن المضاربة تصفیة مویت سسة،ؤالم مال رأس في نالمساهمی على

.)1(سسةؤللم باعتها التي لهاوأص مةوالحك اءراإلجارة،وش

 اإلسالمیة اإلجارة دوعق إلى استناداً شهاب شهادات ردتص  دانيةوالس يةرالتج -1
 الیاتووال العاصمة في الثابتة يزكرالم كالبن لوأص كتصكی على الشهادات هذه تدواعتم
 بیعاً يزكرالم كالبن مع إال اولهادت زویج وال طفق المصارف نبی اولدللت قابلة وهى
 آلیة لوتعم االقتصاد في یةدالنق لةوالسی إلدارة مدتستخ وهى "روللجمه تلیس" اءًروش

 للألص البائع ووه كوالبن "رجؤالم لكیوال" كةروالش نیربینالمستثم شهاب شهادات
 :االجارة كوصك رطوت كةرح التالي ولدالج رهظله،وی روالمستأج

 شهاب االجارة كوصك رطوت )5( مرق ولدالج

جنيه نوملي :ةدحوال

 ىدل الشهادات
 كوالبن

 الشهادات
المباعة

 الشهادات
اةرالمشت

 كوالصك اجمالي
 كوالبن ىدل

.104 – 85 ص ص ،قساب جعرم الحملى، الله دعب رسح )1(
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يزكرالم كوالبناإلسالمي

13.4 17.7 4.3 2005

13.9 33.7 33.3 2006

184.4 867.0 682.0 2007

206.6 521.4 314 2008

20.12 25.4 5 2009

58.12 25.4 20 2010

180.4 172.8 172.3 2011

85.4 0.0 125.2 2012

185.8 0.0 152.2 2013

0.0 0.0 58 2014

.يزكرالم كللبن ملكیتها توال 2014 سنة تصفیتها دوق

 صیغة علي ارهادإص مفیت:"شامة" ولرللبت مرطوالخ مصفاة لوأص إجارة شهادة أما
 عیةرالش كالةوال دعق قیطر نع نیرالمستثم نم اردوالم دحش ضربغ اإلسالمیة اإلجارة

 دائوع قلتحقی تشغیلیة إجارة المالیة زارةول هاروتأجی المصفاة لوأص اءرلش یفهاوظلت
 وهي زارةووال كةروالش ونرالمستثم نبی یةدالتعاق العالقات مووتق فیها، نیرللمستثم یةزمج

میةوالحك كوالصك نم دیدالع ارداص مت كما تشغیلیة، بإجارة له روالمستأج للألص البائع

 ينيةرالبح يةرالتج -2

 وردص دبع 1986 عام في نیرالبح في اإلسالمیة كوالصك اردإص بةرتج أتدب
 كاترالش ستأسی في صخیرالت داعوق بشأن 1986 لسنة 17 مرق زاريوال اررالق
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 أجاز ثحی م،1977 لسنة 25 مرق التجاریة كاترالش نوقان أحكام نم المعفاة المساهمةاإلسالمي

 ألحكام وفقاً لتعم رمتغیّ مال رأس ذات ینیةربح مساهمة كاترش ستأسی زاريوال نوالقان
.1اإلسالمیة یعةرالش

 إلنشاء ولةذالمب دوالجه زیزتع ارطإ في ركبی رسمي معدب بةرالتج تیظح دوق
 نم دٍدوع ةدبج للتنمیة اإلسالمي كالبن مع قبالتنسی ،نیرالبح في اإلسالمیة المالیة قوالس
.قةطالمن في اًركبی إسالمیاً مالیاً اًزكرم نیرالبح دولة لوجع یة،زكرالم كوالبن

 2001 طسأغس في نیرالبح دنق سسةؤم إعالن دبع نتائجها دوالجهـ هذه تآت دوق
 المالیة سساتؤوالم كوالبن نبی بها لالتعامـ میت إسالمیة رتأجی كوصك حطر نع

.قةطالمن في العاملة اإلسالمیة

 5 تهادوم یكي،رأم دوالر نوملی 100 كوالصك هذله اردإص أول محج وبلغ
 تثاب رتأجی لدوبمع ،2006 رسبتمب وحتى 2001 رسبتمب 3 نم اعتباراً أتدب ات،وسن

 وحتى عام لك نم رسبتمب 3و مارس، 3 في رأشه 6 لك فـعدت یاً،وسن %5.25 یبلغ
 آالف 10 اليوبح كوالصك هذه في لالكتتاب األدنى دالح دیدتح مت كما االستحقاق، تاریخ
.یكيرأم دوالر

 مةوحك لقِبَ نم وطرمش روغی رمباش بضمان كوالصك هذه تیظح دوق
 التي اإلسالمیة المصارف ىدل لةوالسی مشكلة لح في المساهمة فدبه كوذل ،نیرالبح

 نم اعتباراً المالیة لألوراق نیرالبح قوس في رسمیاً كوالصك هذه توأدرج بها، لتتعام
.2001 ربوأكت 28 تاریخ

طروق ةدالمتح بيةرالع اإلمارات-3

.104 – 85 ص ص جع،رالم سنف )1(
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 كوبن ستة مع إتفاقیة قیعوبت نيدالم انریطال ةرائدب ممثلة دبي مةوحك تقام اإلسالمي

 دوالر نوبلی بقیمة إجارة كوصك اردإص جبهاوبم مت اإلسالمي، دبي كبن بإدارة إسالمیة
 طرق كوبن ، HSBCكبن نم لك أدار  دفق طرق وفي ،لبالكام یتهاطتغ مت یكي،رأم

 وهي Sukuk Qatar Global العالمیة طرق كوصك اردإص عملیة وليدال اإلسالمي
 دوالر نوملی 500-1000 نبی ما فیها ارداإلص محج اوحرت إسالمیة إجارة كوصك

.)1(وحةدال في بیةطال دحم ینةدم إلنشاء یكي،رأم

نالحس ضرالق اتدسن : سادسا

 فریع ما ونح على ،لیوللتم باوأسل باعتبارها ضرالق صیغة نم یستفاد أن نیمك
 بالمكتت ةطاسوب المال نم مبلغ دفع جبهاوبم میت التي ثیقةوال به دویقص ي،رالخی كبالص

 اإلسالمیة، ولةدلل ارئةط نفقات لیوتم نالحس ضرالق امداستخ نم فدویه )2(عارتب
.قوالس نم يدالنق ضالفائ وامتصاص

 أي على بالصع نم ألن كذل فعالیة، ذا نویك نل نالحس ضرالق دسن نولك
 مالتضخ نسبة ظل في ،السیمانحس ضركق رأث ذي مبلغ ضربق عریتب أن درف أو سسةؤم

 اإلیثار، أساس على إال یمنح أن نیمك ال لیوالتم اذه أن" دوالنق هارأث على صتتناق التي
 ضیقة وددح في نلك اإلسالمي مالعال في وامدال على ارافومت وكان إلیه، بدن اإلسالم ألن
 اد،وعلیهراألف برك یجرلتف ة،أورالصغی األعمال لیولتم أما صیخص ووه ة،رقصی اترولفت
 لولح ،)3(التجاري لیوالتم مصادر نم مهما رادمص لیشك ال لیوالتم نم عوالن اذه فإن

  ،ناهرال االقتصادي ضعوال ظل في لیوالتم في اإلسالمیة كوالصك دور ي،طالحنی هالل دمحم هناء )1(
 ،2013 ،1 ،ع21 دمجل ، األردن فیة،روالمص المالیة راساتدلل بيرالع دالمعه ،فیةروالمص المالیة راساتدال مجلة
.51ص

 ص ه، 1424 زي،والج ناب دار ،اإلسالمي الفقه في وأحكامها اتدوالسن ماألسه ،لالخلی دمحم نب دأحم )2(
344.
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 التحتیة، البنى لبناء روالجمه فطر نم مساهمة كاترش لتشكی احراقت مت اإلشكال اذهاإلسالمي

.الحیاة ىدم ولةدلل هارتأجی مث

 رو،كاألجلالعام المال رأس لیولتم نالحس ضرالق امداستخ أن ضالبع ىروی
 جرالتخ یثيدح والشباب نفییرالح صغار لیووتم اإلنتاجیة، كاترللش باء،رالكه واستهالك

 وریةدال یلیةوالتم االحتیاجات لمقابلة خاصة ة،وبصفةرالصغی الصناعیة وعاتربالمش للقیام
 إلى باإلضافة النشاط، ءدلب الالزمة  ةرالصغی ددوالع واآلالت التشغیلي، المال رأس نم
.)1(نارعیزالم لصغار راعیةزال وعاترالمش لیوتم

 لاألج ةرقصی شهادات وهي نالحس ضرالق شهادات األداة هذه نماذج نوم
 سساتؤوالم كوالبن نم ربا وندب اضراالقت نم نلتتمك یةزالمالی مةوالحك رهادتص

 دون الشهادات قیطر نع ضتهراقت يذال ضرالق لأص درب مةوالحك مووتق اد،رواألف
 بآثاره بارلل ءواللج دون االستثماریة مشاریعها لیوتم نم مةوالحك نتتمك اذزیادة،وبه

.)2(هروغی متضخ نم السیئة االقتصادیة

نيوالقان االحتياط في رالتغي :الثاني بلطالم

.80 ص ،قساب جعرم ا،رشاب رعم دمحم )3(
.105 ص ،قساب جعرم ،لكام فهمي نحسی )1(
.121 ص ،قساب جعرم ،رجب فىطمص رعم )2(
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 نواالقتصادی فاختل دوق إجباري، يطكاحتیا دائعوال على معینة نسبة اعتماد میتاإلسالمي

 األداة، هذه امداستخ بإمكانیة ىری نم مفمنه األداة، هذه امداستخ ازوج لوح والفقهاء
.األداة هذه ضفری نم مومنه

نيوالقان االحتياط في رالتغي فيرتع  :األول عرالف

 معینة بنسبة التجاریة كوالبن ظتحتف أن على ثیدالح فيرالمص امظللن فرالع ىرج
 نم كالبن به ظیحتف لما أدنى اًدح ُّدتع النسبة هذوه يزكرالم كالبن ىدل ودائعها نم

 كوالبن نبی المقاصة عملیات یةوتس ضرولغ ،ندعیوالم نم بالسح لمقابلة سائلة ةدأرص
 يطاالحتیا نسبة تسمى ةداألرص هذوه وضرالق ومنح وقدالصن یةدنق في صالنق دوس
 ودائعها نم نسبة كوالبن دعهوت ما بأنه نيوالقان يطاالحتیا فیرتع نیمك وعلیه ي،دالنق

 دةدمح بنسبة كوالبن ،فاحتفاظ)1(ةدفائ أي كذل نع تتقاضى أن دون ي،زكرالم كالبن ىدل
 د،وحكللبن بالنسبة لةوالسی نم أدنى دح رفیوت وه یةدنق داتوجوم لشك على ودائعها نم

 أداة تأصبح أن رت،إلىطوت دفق رالحاض تقوال في للعمالء،أما بالنسبة الضمان نم أدنى
 یةطاالحتیا لباتطالمت فعالیة معیار فإن اذعلیها،ل قابةروال واالئتمان دالنق ضرع میظلتن

 كافیة صالحیات رفیوت مزیستل اذوه فعالة، یةدنق رقابة هارفیوت اردمق في سینعك نیةوالقان
.)2(فعالة قابةرال هذه لجع نم نیتمك كي يزكرالم كللبن

 يدالنق يطاالحتیا نسبة قیطر نع فدیه يزكرالم كالبن فان األساس اذه وعلى
 نسبة زیادة أن ،إذ"دائعوال فمضاع" في رالتأثی خالل نم دالنق ضرع في رالتأثی نيوالقان

 ضرع في انخفاض لوحص كذل بویسب دائعوال كمیة انخفاض إلى ديؤت يطاالحتیا
 فإن كذل التضخمیة،وبخالف االتجاهات لمعالجة سیلةوال هذه يزكرالم كالبن مد،ویستخدالنق

 . 58 ص ،قساب جعرم ،رووللی وليدال دوالبع یةدالنق السیاسات ،ونروآخ دیرف فىطمص دأحم )1(
. 395 ص ،1999 ،رللنش األكادیمیة عمان، ،والمصارف دوالنق اقتصادیاتعلي، دالسی مالمنع دعب )2(
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 رةدق یادةزل ،انعكاساًدالنق ضرع زیادة إلى ديؤی فوس يطاالحتیا نسبة انخفاضاإلسالمي
 حالة لمعالجة سیلةوال هذه يزكرالم كالبن مددائع،ویستخوال مضاعفة على المصارف
.)1(االقتصادي النشاط طوتنشی اذك االنكماش

 على قابةرال قلتحقی أداة صفهاوب يطاالحتیا نسبة رتغی أن ركذبال ریدالج نوم
 یةدنق اقوأس فیها رافوتت ال التي ولدال في امدلالستخ مناسباً سالحاً دتع االئتمان

 دوق ،)2(ةراألخی اآلونة في یةزكرالم كوالبن متهادواستخ نسبیاً یثةدح أداةً دتع رة،كماطومت
 آثار على يطوین سیلةوال هذه إلى رالمستم ءواللج ّدعن أنه إلى ناالقتصادیی ضبع بهذی
 یهادل ما استثمار وعلى وضرالق منح على وقابلیتها التجاریة كوالبن ضبع أوضاع كبرت
 يدالنق يطاالحتیا ضفائ نم شالهام اردمق على فقوتت اآلثار هذه أن إذ ال،وأم نم

 .)3(التجاریة كوللبن

 مهدتق يذال االئتمان محج أن يزكرالم كالبن رأى إذا أنه سیلةوال هذه نوومضم
 بغیة االئتمان لتقلی ورةرض وأراد فیه، بوغرالم ىوالمست جاوز دق التجاریة كوالبن

 نیةوالقان النسبة رفع إلى یلجأ فإنه االقتصادي، النشاط في التضخمیة ادروالب مكافحة
  االحتفاظ كالبن نم بولطالم یةدالنق اتطلالحتیا األدنى دالح زیادة أي يدالنق يطلالحتیا
 یادةزال یةطلتغ یةدالنق یاتهاطاحتیا في ضفائ التجاریة كوالبن ىدل نیك مل بها،فإذا

 دق لب ةدیدج وضرق میدتق في طفق ددتتش ال كوالبن فإن ي،دالنق يطاالحتیا في بةولطالم
 محج نم ضیخف اذوه وضها،رق ضبع عاءداست علیها میحت زكرم في نفسها دتج

 ثبع في میسه أن یعطیست يزكرالم كالبن فإن طقالمن سوبنف فعالً، دوجوالم االئتمان
 مث نوم .يدالنق يطلالحتیا نیةوالقان النسبة ضیخف مادعن يدالنق قوالس في دیدج نشاط

. 139 ص ،قساب جعرم داوود، سنوی وداد  )1(
. 609 ص ،قساب جعرم ،لخلی سامي  )2(
.615- 612 ص ص جع،رالم سنف  )3(
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 في أساساً مدیستخ أن نیمك يدالنق يطاالحتیا في ضفائ التجاریة كوالبن ىدل تصبحاإلسالمي

.)1(فیةرمص دونق قوخل دیدج ائتمان میدتق

 یةدنق رقابة رفیوت اردمق على سینعك نیةوالقان یةطاالحتیا بالنس فاعلیة معیار إن
 نم فاعلة قابةرال هذه للجع كافیة صالحیات يزكرالم كللبن نویك أن بلطیت اذوه فعالة،
.سیلةوال هذه خالل

 لعم خالل نم دالنق ضرع في رتغی إلى ديؤی نيوالقان يطاالحتیا بنس رتغی إن
 دائعوال محج لویق يدالنق فالمضاع قیمة لتق النسبة هذه دادزت مادفعن ي،دالنق فالمضاع

.)2(يدالنق دصیرال نم نمعی محج ةطساوب دعمها نیمك  التي

اإلسالمي االقتصاد في نيوالقان يطاالحتيا  :الثاني عرالف

 وجهات تاختلف دوق ئي،زوالج لالكام نيوالقان يطاالحتیا نم نعیون زتمیی نیمك
 فيرالمص امظن اللظ في يطاالحتیا نسبة نوتك أن ضالبع ىری ثحی ،ناالقتصادیی ظرن

 يطاالحتیا امداستخ أن میهدول ،3دائعوال استغالل مدع أي100 % بنسبة أي كلیًا اإلسالمي
 المصلحة ألن ئيزالج يطاالحتیا نع راآلخ ضالبع افعدی بینما ،)4(عرللش فمخال نيوالقان

 لوالق نیمك أنه إال د،والنق ضرع على رالتأثی في لفاعلیته وأیضا ،)5(كذل ضرتف العامة
 لها،أما ئیةزالج اتطاالحتیا نویفضل الكتاب نم ركثی فإن ،بلطال تتح دائعولل بالنسبة

 ،1982 یة،رالمص الجامعات دار ،كووالبن دوالنق اقتصادیات في مةدمق ،ماهیرإب زكي نحمرال دعب  )1(
.215ص

.139ص ،قساب جعرم یحیى، سنوی وداد  )2(
3Bruce D. SmithSource, Monetary Policy  Banking Crises, and the Friedman Rule
: The American Economic Review, Vol. 92, No. 2, Papers and Proceedings of the One 
Hundred Fourteenth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 
2002),pp. 128-134

.43- 39 ص ص ،قساب جعرم فهمي، لكام نحسی )4(
.304-291 ص ،صقساب جعرم ،شالشالی فىطمص دولی )5(
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 أن بیج اإلسالمیة المصارف أن على نالباحثی لك قافوفی االستثمار، حسابات صوبخصاإلسالمي

 لسائوال نم األداة هذه توكان دائع،وال هذه لمقاب في السائلة اتطاالحتیا ضببع ظتحتف
 رةدمق على رالتأثی ضربغ لةوالسی وإدارة یةدالنق للسیاسة كآلیة دانوالس كبن إلیها لجأ التي
 نسبة لیدتع إلى تلجأ ال عادة یةزكرالم كوالبن أن نم مغربال ،لیوالتم رفیوت في كوالبن

 ضرنستع فووس ه،رتأثی ةوق ببسب كوذل ةدمتباع اترفت في إال نيوالقان يدالنق يطاالحتیا
.فطر لك مهادق التي راترالمب مأه

ئيزالج نيوالقان يطاالحتيا راترمب :أوال

 دائعوال نم ءزبج باالحتفاظ التجاریة كوالبن مزیل يزكرالم كالبن فإن عوالن اذبه
 يطاالحتیا امظن في زراألب السلبیة فان ومنه نیا،وقان یاطاحتیا صفهاوب یهدل بلطال تتح
 على اركبی عبئا یضع مما د،والنق ضرع في التجاریة كوالبن رثؤت أن بإمكان أنه وه ئيزالج
 لالكام يطاالحتیا ظل في بینما اآلثار، هذه إللغاء یةدالنق ةدالقاع رلتغیی یةدالنق اتطالسل

 راترمب مأه نبی نوم ،)1(فاعلیة رأكب رةوبص دوالنق ضرع في یةدالنق اتطالسل متتحك
 االقتصاد في كما داونق دلوت ال اإلسالمیة المصارف أن ئيزالج نيوالقان يطاالحتیا امداستخ

 لب د،والنق دلیوت دتفی ال والمضاربة كالمشاركة لیوالتم صیغ أن أساس ضعي،علىوال
 ولي ربأوام امزااللت المصارف بواج نم أن إلى باإلضافة الحقیقي، باالقتصاد طتبرت

 نم دتستفی نل سساتؤالم هذه أن یعني لالكام يطاالحتیا امظن إتباع أن كما ،راألم
 على ادیدج عبئا فیضی مما ماتها،دخ مورس فعرب كذل ضووستع ،بلطال تتح دائعوال

 تتح دائعوال استغالل نویك أن اإلسالمي االقتصاد في نالباحثی ضبع رأى دالعامة،وق
 على لإلنفاق  ادراألف على ضرتف التي بائرللض یالدب يزكرالم كالبن لقب نم بلطال

 عامة على ماتدالخ على موسرال ضرف فان ر،وكذالم احراالقت على وبناء ورة،رالض حاالت

.386 ،صقساب جعرم كمال، فسوی دمحم )1(
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 ضبع نم مإعفائه لمقاب بلطال تتح ودائع مداستخ دق يزكرالم كالبن نویك الناساإلسالمي

.بائروالض موسرال

 لالكام يطاالحتيا راترمب :ثانيا

 كوالبن یمنع اذوه رفیش ارفنج فطر نم نيوالقان يطلالحتیا بالمائة مائة نسبة احراقت مت
 :التالیة غاتوالمس  لالكام  يطاالحتیا أنصار  مدق ،1دوالنق رمیدوت قخل نم التجاریة

؛ 2يدالنق ضرللع فعالیة رأكث اقبةرم-1
 د،والنق اردإص في ولةدال التجاریة كوالبن مشاركة یعني ئيزالج يطاالحتیا امظن أن-2

ولة؛دبال خاص سیادي رأم ووه
 مریح بینما بلطال تتح دائعوال استثمار نتیجة هائلة أرباحا تجني التجاریة كوالبن أن-3

3(االجتماعیة الةدالع مع یتنافى رأم ووه األرباح كتل في المشاركة نم الواألم هذه أصحاب
 سسةؤم دوالنق أن على بناء الة،دع رأكث لالكام يطاالحتیا فان ارطاإل اذه وفي ،)

 صفة منحها على اواتفق مادعن المجتمع في ادراألف عومجم ارهادإص في كریشت اجتماعیة،
 دونق اردإص قح التجاریة كوالبن منح الةدالع نم سلی فانه مث نوم العام، لوالقب

 امكانیة إلى ،باالضافة)4(ةدفائ بأسعار دهاووج في اوساهم نیذال ادرلألف مدتق فیة،رمص
 ؛5معینة ةظلح في مدائعهوب ندعیوالم البةطم دعن امظالن انهیار

1 William R. Allen,Irving Fisher and the 100 Percent Reserve Proposal, The Journal of Law & 
Economics, Vol. 36, No. 2 (Oct., 1993), pp. 703-717
2G. Russell Barber, Jr، The One Hundred Percent Reserve System.: The American Economist, 
Vol. 17, No. 1 (Spring, 1973), pp. 115-127

.90 ص ،قساب جعرم فهمي، لكام نحسی )3(
.345 ص ،قساب جعرم ،میظالع دعب يدحم )4(

5George SelginShould We Let Banks Create Money? The Independent Review, Vol. 5, No. 1 
(Summer 2000), pp. 93-100
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 آلیة هي التي دوالنق دلیووت دائعوال اشتقاق آلیة على یقضي الكلي يطاالحتیا اعتماد أن-4اإلسالمي

 في اترخدالم تعبئة میت ثحی أسمالي،رال االقتصاد في واالستثمار االدخار نبی طبرلل مهمة
 مصارف سبتأسی السلبیة هذه عالج نویمك ى،رأخ وضرق منها دلویت مث اض،رإق عملیة

 كالبن إلى التجاري كالبن نم لةوالمح بلطال تتح دائعوال امداستخ مهمتها اجتماعیة
 نیمك كما ،دعائ وندب االجتماعیة ولةدال مصالح مدتخ استثماریة اتوقن قي يزكرالم
 للسیاسة دةدالمح افداأله بوحس ي،زكرالم فرالمص جیهاتوت قوف دائعوال هذه جیهوت

 ي،زكرالم كالبن ینشئها التي االستثمار قصنادی المصارف هذه ریدت ان نیمك كما یة،دالنق
).1(حةوالمفت قوالس أدوات خالل روالجمه مع لالتعام ضربغ

طمختل يطاحتيا امظن :ثالثا

 العامة، كوالبن مع ئيزالج يطاالحتیا امظن إتباع نیمك أنه ناالقتصادیی ضبع ىری
 ضعوول له، تسعى يذال بحرال للعام إبعادا الخاصة، كوالبن مع لالكام يطاالحتیا امظون
 ظممع وراء فتق التي ةدوالفائ د،والنق دلیوت نم الناشئ األسعار ارراستق مدلع نهائي دح

 ونم نبی قافوالت مدوع االستثمار، ونح اترخدالم اتجاه مدوع الكتابیة دوالنق في اترالتغی
 المصارف رةدق بإلغاء نویك كذل وعالج االقتصادي، النشاط ونم لدومع دوالنق كمیة

.)2(دائعوال اثدإح على التجاریة

 إلى والحاجة فيرالمص الجهاز ازدواجیة علیه بتریت بأنه احراالقت اذه دینتق نولك
 زیادة إلى االئتمان دلیوت نم  عةوالممن كوالبن ارطرواض داع، دون كوالبن نم رأكب اددإع
 خسارتها، إلى النهایة في كذل ديؤی أن احتمال ال،معومعق ربحا قلتحقی ماتها،دخ مورس

.90 ،صقساب جعرم فهمي، لكام نحسی )1(
.106 ص ،قساب جعرم رو،وللی وليدال دوالبع یةدالنق السیاسات ون،روآخ دیرف  فىطمص  )2(
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 انتشاره، نم دیح مما علیه، ميوالحك الجهاز ةطرسی اءرج فيرالمص لالعم دوتعقیاإلسالمي

.نیروالمستثم نیرخدالم صغار إلى لوصووال

ئيزالج نيوالقان يطاالحتيا متقيي :  ثالثال عرالف

 وردلل اظرن ىراألخ األدوات بقیة على والسیما ةدیدع ایازم نيوالقان يطلالحتیا
 مالیة قوبس تتمتع ال التي االقتصادیات ظل في السیما االئتمان في مالتحك في دیهؤی يذال
.بوعی دووج  مدع ورةربالض یعني ال كذل نولك رةطومت

نيوالقان يطاالحتيا ايازم :أوال

:التالیة ایازالم رذك نیمك

 لةوالسی في اطرإف دووج أوقات في فعالیة رأكث یصبح اإلجباري نيوالقان االحتیاط أن.1
 إلى الواألم رؤوس فقاتدت نتیجة دالبل خارج نم تأتي التي التجاریة، كوالبن ىدل

ة،دائزال لةوالسی بسح نیمك ثحی دالبل لداخ

 قلتحقی یقاطر هاروأقص فعالیة،  یةدالنق  لسائوال رأكث نيوالقان يدالنق يطاالحتیا .2
 سیلةوال هذه نوتك دوق 1المشكلة، ورذج إلى ةرمباش بهذت فهي د،والمنش فداله
 قلضی اظرن النامیة، ولدال في ةرالمباش رغی الكمیة لسائوال نبی نم الفضلى هي
.)2(باالتساع یةدالنق  اقهاوأس زتتمی التي ولدال بخالف ي،دالنق قهاوس

.333 ص ،قساب جعرم ،رزهی شامیة دأحم )1(
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نيوالقان يطاالحتيا بوعي  :ثانيااإلسالمي

:التالیة بوالعی رذك نیمك

 لها التي أو لةوسی صنق تعاني التي التجاریة كوالبن نبی يزكرالم كالبن زیمی ال.1
.)1(لةوالسی في ضفائ

.ةرالصغی كووالبن ةرالكبی كوالبن نبی زتمی ال.2

 إلى ديؤی ال النسبة هذه ضفتخفی االقتصادي الكساد أوقات في األداة هذه رثؤت ال .3
 أیضا كوالبن یشجع ال كما األرباح لوح المتشائمة قعاتوللت اظرن االئتمان محج رفع
 كوالبن وضرق اجهوت التي طرالمخا درجة الرتفاع اظرن االئتمان فمنح سعوالت في

التجاري،

 كما اءوس دح على ةروالصغی ةرالكبی كوالبن لتعام ألنها نةرم رغی األداة هذه رتعتب.4
 الماط علیه درال نیمك االنتقاد أن رغی اتطاحتیا یهادل التي كوالبن نبی زتمی ال أنها
 ضخف إلى كوالبن ضبع ءوولج االئتمان محج ریعتب وه النسبة هذه رفع فداله أن

.)2(یةدالنق السیاسة نم طرالمس فداله قتحقی في بیص لهاوأص

 في اباطراض ثدیح ةرقصی اترفت وعلى ررمتك لبشك األداة هذه على ءواللج أن.5
.دالتأك مدع نم حالة قویخل ك،والبن لعم

.129 ص قساب  جعرم سلیمان، الفتاح دعب يدمج )2(
.333 ص ،قساب جعرم ، شامیة، رزهی دأحم )1(
.268 ص ،قساب جعرم ، ارسالن تیسع نیاسی يزرم الجنابي، لجمی عجمي لهی)2(
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 على رالتأثی في األداة هذه فیضع ةركبی اتطباحتیا التجاریة كوالبن احتفاظ إن.6اإلسالمي
 في یادةزال نم لك اجهةوم كوالبن یعطیست ثبحی فيرالمص االئتمان محج

.االئتمان على بلطوال اميزاإلل يطاالحتیا

 تلجأ دق إذ ات،دالسن أسعار على سلبیة رةوبص رثؤی دق نيوالقان يطاالحتیا رفع إن.7
 إلى ديؤی مما اتدسن بیع إلى نيوالقان يطاالحتیا لباتطلمت إیفائها لسبی في كوالبن
.أسعارها ضخف

 ةدفائ أي  يزكرالم كالبن ىدل یةدنق ةدبأرص ظتحتف التي التجاریة كوللبن بتریت ال.8
 نع مله الخسارة هذه لتحمی إلى التجاریة بالمصارف فعدی مما اعاتها،دإی على
 فومصاری ةدالفائ رسع أي لكك نیدال نفقات قیطر نبلع ة،دالفائ نسبة قیطر

.)1(إداریة ونفقات نیدال

نيوالقان يطاالحتيا لائدب :ابعرال عرالف

 والتي یةدالح لةوالكفایةوالسی نسبة وهي المنهج سبنف لتعم ىرأخ آلیات هناك
:منها ركذن ار،طاألخ نم قایةوال إلى فدته

لةوالسي نسبة ديدتح :أوال

 يزكرالم كالبن اقبةرم افدأه مأه نم أصحابها إلى دائعوال إعادة ضمان ریعتب
 إخالل أن ثحی االقتصادي ارراالستق ضمان منها ىرأخ افدأه إلى باإلضافة ك،وللبن
.عقباه دیحم ال اقتصادي روهدت إلى ديؤی اماتهازبالت  كوالبن

.153 ص قساب جعرم  ي،درش فىطمص شیحة )1(
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 السائلة لواألص نم هاروغی دونق لشك في فرالمص لأص نسبة هي لةوالسی نسبةاإلسالمي

 دوالنق ضرع على ةطرالسی في النسبة هذه كوالبن مدوتستخ كالبن لوأص عومجم إلى نسبة
 كذل فإن النسبة هذه ولةدال ترفع فإذا خفضها، أو النسبة هذه رفع قیطر نع اولدالت في

 كوالبن سعوت دون لوتح  انكماشیة یةدتقیی یةدنق سیاسة إلى یسعى يزكرالم كالبن أن یعني
 التي لةوالسی نم ءزج ریرتح یعني كذل فإن النسبة هذه ضخف حال وفي االئتمان منح في
 نتمكی إلى لةوالسی نسبة ضرف خالل نم يزكرالم كالبن فدویه ،كالبن ىدل ةدمجم تكان
 مدتستخ التي الكیفیة نم دللتأك دوریة بصفة التجاریة كوالبن اقبةرم نم یةدالنق اتطالسل
 رأكب لتشك الجاریة دائعوال أن ثحی المتاحة، الواألم مصادر مع اءموتت وأنها الهاوأم بها
.التجاریة المصارف اردوم

 حالة في ومنخفضة واج،رلل البالد ضرتع حالة في عالیة لةوالسی نسبة نووتك
 ظتحتف ك،والبن على معینة لةوسی نسبة ضري،وفدالنق وضرالمع محج كلذب رفیتأث الكساد،

 ومما عیة،رالش الصیغ نضم االستثمارات هذوه یهادل  دةوجوالم االستثمارات لمقاب بها
 أجال بیعةط اعيری أن لةوالسی نسبة یضع مادعن يزكرالم كالبن أن إلیه اإلشارة ردیج

 آلجالها، تبعا االستثمارات على نسبیا أعلى لةوسی نسبة ضربف كوذل ومجاالتها، االستثمارات
 االستثمارات حال في لاق نووتك ،لاألج ةرقصی االستثمارات في لةوالسی نسبة دادزفت

 مجال في ابحات،رالم و والمضاربات، المشاركات على أعلى نسبة ضروف ،لاألج یلةطو
 على لاق نسبة ضروتف تضخمیة، أثار بها لیوللتم نویك دق التي االستهالكیة السلع

.الناتج زیادة في متسه التي اعاتطوالق راعةزوال الصناعة، مجال في االستثمارات

ماله رأس بنسبة كالبن ىدل دائعوال نسبة ديدتح :ثانيا

 رأس كفایة نسبة ددوتح ماله، رأس بنسبة كالبن نم مدالمق االئتمان دیدتح میت ثحی
 نسبة 1990 عام بازل لجنة رترق دوق ة،طرالخ لواألص على الملكیة قوحق بقسمة المال
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 دیدتح في الخیار  دولة لك في يزكرالم كالبن اءطوإع بالمائة 8 بنسبة المال رأس كفایةاإلسالمي

 كالبن مال رأس إلى یهدل دائعوال نم دةدمح نسبة دیدبتح السیاسة هذه وتعني أعلى نسبة
 يزكرالم كالبن ىدل به ظیحتف أن فعلیه النسبة هذه على دائعوال نم زاد وما اته،طواحتیا

.)1(میةوحك اتدسن به يریشت وأن یة،ورب ةدبفائ

 ألن اظرن ني،والقان يطاالحتیا أداة نم لأفض األداة هذه ارشاب رعم دمحم ریعتب
 يطاحتیا أن كما دائعوال هذه ربحیة نم لیقل مما ،كالبن الوأم نم ءزج دیجم يطاالحتیا

 ،)2(المالیة سساتؤالم إلى التجاریة كوالبن نم المضاربة ودائع لیوبتح يریغ دق نيوالقان
 مالتضخ اترفت في االئتمان في  سعوالت نم دتح سیلةوال هذه أن نالباحثی ضبع ىروی
.)3(يدالنق يطاالحتیا نم لأفض رجةدب

مالخص إعادة رسع لائدب :ثالثال بلطالم

 اذوله عارش ةزجائ رغی ةدالفائ رسع مدتستخ أداة وأي عارش مرمح باربال لالتعام إن
 رلسع فتكیی أو لیدب نع ثالبح قيطالمن نم سفلی مالخص رسع فتكیی لیستحی فإنه

.لإلسالم العامة المبادئ على قائمة لائدب هناك لب مالخص

ضعيوال االقتصاد في مالخص رسع سياسة بيعةط : األول عرالف

 ثحی ي،زكرالم كالبن مهاداستخ التي األدوات أولى نم مالخص إعادة سیاسة رتعتب
 يزكرالم كالبن ىدل مالخص إعادة یفةوظب اضرلإلق راألخی الملجأ یفةظو طتارتب

.240 ص ،2001 االردن، ،لوائ دار ،اإلسالمي فيرالمص لالعم أساسیات ان،وص نحس دومحم )1(
266 ص ،قساب جعرم ا،رشاب رعم دمحم )2(
,89ص  إسالمي، اقتصاد في بها ذاألخ إمكانیة ىدوم یةدوالنق المالیة السیاسات ،رعف مالمنع دعب دمحم )3(
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 إلى مالخص إعادة رسع رویشی ،)1(1839 سنة األداة هذه ةرم أول ارانجلت كبن مدواستخاإلسالمي

 التي التجاریة األوراق اءرش لمقاب التجاریة كوالبن نم يزكرالم كالبن یتقاضاه التي رالسع
 أن خصمها یعاد والتي التجاریة األوراق في هارافوت باجوال وطرالش مأه" نزتها،وموبح
 مالخص إعادة رسع دیع يزكرالم كالبن وكان ،)2("اقیعوت ثالثة لوتحم لاألج ةرقصی نوتك
 إعادة روسع االئتمان، موحج ،دالنق ضرع في رللتأثی مهادیستخ التي ئیسةرال سیلةوال

 انةزالخ وأذونات لكمبیاالت يزكرالم كالبن بها میخص التي ةدالفائ رسع بمثابة دیع مالخص
 إنما مالخص إعادة سیاسة فإن وعلیه خصمها، إعادة لمقاب التجاریة كوالبن مهادتق التي

 اإلضافیة یةدالنق اردوالم على التجاریة كوالبن لوحص كلفة نم لك في رالتأثی إلى ميرت
 فرتص تتح التجاریة كوالبن تضعها التي االئتمان رفیوت وكلفة يزكرالم كالبن مهادیق التي

 إلى مالخص إعادة رسع دیدتح دویستن فیة،رالمص رغی االقتصادیة اتدحوال نم عمالئها
 إلى االقتصاد وحاجة االقتصادي اقعوال على یة،أيدالنق قوالس في لةوالسی بلطو ضرع

 في ةركبی الضمان درجة تكان كلما ى،إذرأخ جهة نم اإلیفاء جهة،وإمكانیة نم لةوالسی
 الضمان فیها رفوتت ال يذال نم لأق روبسع لأسه رةوبص تباع فإنها المالیة األوراق

.نفسها رجةدبال

 االئتمان موحج مالخص رسع في هرأث ریقتص ال مالخص إعادة رسع في رالتغی إن
 رسع فارتفاع ىرأخ اتجاهات إلى دیمت لب اولة،دالمت دوللنق اإلجمالیة الكمیة مث نوم

 لها مهادیق وتجاریة مالیة أوراق نم تخصمه ما على التجاریة كوالبن بقهطت يذال مالخص
 نم لهاوحص یعني مالخص  إعادة رسع ارتفاع نع والناشئ وعاتروالمش ادراألف
 لأق وه مالخص إعادة رسع أن علمنا إذا سیما وال قالساب نم رأكب دعائ على نضیرالمقت

 التي ةدالفائ أسعار زیادة إلى كوالبن هذه فعدی يذال راألم مالخص رسع نم الشيء ضبع

.261 ص ،قساب جعرم ،معج لهی )1(
.590 قساب جعرم لیمي،دال لفاض ضوع )2(
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اإلسالمي  یسمح ورهدب اذوه یة،دالنق قوالس في أشكالها فبمختل فیةرالمص دائعوال على فعهادت

.)1( تفعرالم دالعائ نم لإلفادة وعاتروالمش ادراألف اعاتدإی زیادة ،أيرأكب ودائع بذبج

 كالبن ضیخف مادعن إذ عكسیة، آثاراً له أن ضریفت إنما كالبن رسع انخفاض إن
 فاالئتمان ،ضینخف فوس دوالنق قوس في دالسائ ةدالفائ رسع فإن كالبن رسع يزكرالم

 ونتیجة اضراالقت على نومدیق األعمال رجال فإن َّمث نوم منخفضة بتكلفة اًرفومت یصبح
 في وزیادة االستثمار نشاط في زیادة معه بتریت مما دادزی فوس االئتمان منح فإن كلذل

 االرتفاع ونح األسعار تتجه فووس دادزی فوس الكلي بلطفال ،لخدوال والناتج وظفالت
.)2(رأكث االستثمار نشاط دادزی َّمث نوم األعمال رجال أرباح دادزوت

 دالنق قوس اتساع ىدم منها لاموع ةدع على السیاسة هذه فاعلیة درجة فقووتت
 في يزكرالم كالبن على التجاریة كوالبن اعتماد ىدوم بخاصة، مالخص قووس ماً،وعم

.)3(إضافیة یةدنق اردوم على لوالحص

 ارتباط نع فضالً بیقهطت تكلفة وانخفاض لةوسه مالخص إعادة سیاسة ایازم لتشم
 ال دوق به، كوالبن تتبعها التي اضراالقت سیاسة رتأث یعني مما به، قوالس في ةدالفائ رسع
 كالبن أراد  إذا خاصة نسبیة، ةزمی لب لقةطم ةزمی العالقة هذه في يزكرالم كالبن دیج
.)4( بینها زالتمیی دون نم التجاریة كوالبن جمیع ىدل اضراإلق سیاسة في رثؤی أن يزكرالم

.592ص جع،رالم سنف  )1(
 بعةطال ،رللنش لوائ دار ،الكلي االقتصادي لالتحلی في مةدمق ،دسعی الجبار دعب عفاف  ،نحسی علي دمجی  )2(

.237ص ،2004 األردن، عمان، األولى،
 بعةطال ،ولیةدال االقتصادیة والعالقات كووالبن دوالنق العقاد، دمحم تحدم د، یصة،رق ستادری صبحي  )3(

.161ص ،1983 ،روالنش باعةطلل بیةرالع النهضة دار وت،ربی االولى،
.188-187ص ،2002 ،طرق جامعة بعةطم الثالثة، بعةطال وحة،دال ،كووالبن دوالنق ي،دیوالس دسعی فسی  )4(
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 أو سعیةوت سیاسة یتبع كان إذا ما يزكرالم كللبن اإلعالني راألث قیحق أن نیمكاإلسالمي
 بیج يذال االئتمان كلفة نم یةدالنق اتطالسل فقوم رهظی رالتغی فإن مث نوم انكماشیة،

 تكان إذا یةدالنق اتطالسل سیاسة نیرالمستثم ركدی فص في لعمالئها، كوالبن هرفوت أن
.انكماشیة أو سعیةوت

:كالتالي االنتقادات مأه رذك نویمك

 لالمشاك نم دیدالع رهظی ثحی األزمات منع في فعالة رغی مالخص رسع سیاسة إن-1
 توق ففي وجرالم بحس واالئتمان دوالنق كمیة رتغی محاولة ضیوتع إلى ديؤت
 سعووالت االستثمار، في اطراإلف إلى ديؤی ما االئتمان منح في كوالبن تغالي واجزال

 مضى دبع إال حساباتها دیعت وال ةدالفائ أسعار وارتفاع التفاؤل روح سیادة نتیجة
 الكساد ةرفت وفي ةدبعی درجة إلى فیه بذه دق االقتصادي سعوالت فیه نویك توق
 رجةدل اضراالفت على بلطال لویق االقتصادي النشاط في الثقة دوتفق التشاؤم دویس
.وطرالش نبأحس حتى ةركبی

 سعك لةوالسی بلط في المبادرة هي التجاریة كوالبن فإن مالخص لسیادة بالنسبة-2
 وه يزكرالم كالبن فیها نویك يذال حةوالمفت قووالس ني،والقان يطاالحتیا أداة

.المبادر
 نحی في االئتمان منح على رةدالق طفق التجاریة كوالبن تمنح مالخص إعادة رسع-3

.اءروالش للبیع يزكرالم كللبن فضاء حةوالمفت قوالس سیاسة لتشك

:التالیة لألسباب األداة هذه دور اجعرت

 حالة في أما لةوالسی یهادل ضتنخف مادعن يزكرالم كالبن إلى عادة التجاریة كوالبن تلجأ -1
 كوالبن ىدل لةوالسی انخفاض اتروفت ي،زكرالم كالبن إلى تلجا ال فإنها لةوالسی رفوت

.األزمات أوقات العادة في هي التجاریة
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 كوالبن تلجأ الكساد اترفت ففي األداة، هذه فعالیة في ةدالسائ االقتصادیة وفظرال رثؤت-5اإلسالمي

 أن ضرولنف ة،دالفائ التدمع انخفاض إلى ديؤی مالخص إعادة لدمع ضخف إلى یةزكرالم
 طتبرم االستثمار ألن االئتمان زیادة یقي ال اذفه ةدالفائ لدمع انخفاض إلى أدى كذل
.الجبایة ىومست ار،راالستق قع،والمت دالعائ ىرأخ لاموبع

 ةدقاع سیادة ةرفت في ةركبی بفعالیة یتمتع كان مالخص لدمع أن إلى اإلشارة نم دالب
 محج في انخفاضات عنه بتریت عاتوفدالم انزمی في زعج دووج أن كذل ،بهذال

.بهذال نم ولیةدال اتطاالحتیا

:التالیة الحاالت في إال فعالة مالخص إعادة رسع سیاسة نوتك ال

 سیاسة تتبع أن یعطتست وبالتالي التجاریة كوالبن ىدل یةدالنق اتطاالحتیا ةروف-1
.يزكرالم كالبن إلى ءواللج دون مستقلة ائتمانیة

 اضراالقت اءوس لةوبالسی ودزللت ىرأخ مصادر التجاریة كوللبن رفوتت مادعن األداة هذه -2
)1(بالخارج العاملة كوالبن وعرف أرض المال رأس قوس نم أو ىراألخ التجاریة كوالبن نم

.

 في أو االئتمان محج على رالتأثی أو افداأله قتحقی في تنجح ال دق األداة هذه إن
 إعادة رسع سیاسة دور اجعرت كلذوب فعالیتها، مدلع كوذل االقتصادیة لالمشاك عالج
 وأنه االئتمان على بها رثؤت أن یةزكرالم كوالبن یعطتست ىرأخ لوسائ ترهظ فیما مالخص
 األولى المكانة لتحت مالخص إعادة سیاسة دتع مل الثانیة العالمیة بروالح الثالثینات خالل

 دالنق اقوأس في كأدوات لاألج ةرقصی میةوالحك األوراق أو ینةزالخ أذونات امداستخ یادةزل
.للمصارف يوثان يطوكاحتیا

.202 ،صقساب جعرم وري،دال یارزك )1(  
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اإلسالم في مالخص رسع ليدب :الثاني عرالفاإلسالمي

 ملخص الالزم لیدالب ضرع خالل نم مالخص رسع إلغاء إشكالیة نعالج فوس
.مالخص رسع سیاسة لیدوب التجاریة، األوراق

التجارية األوراق ملخص عيةرالش لائدالب :أوال

 یةدالتقلی كوللبن لةوالسی رفیولت لسائوال مأه دأح التجاریة األوراق مخص ریعتب
 كوللبن لیدلب و ،كلذب موتق أن اإلسالمیة كوالبن یعطتست وال بح،رال قتحقی إلى باإلضافة
:1في لتتمث وعةرمش سیلةوب ةزالمی هذه قلتحق اإلسالمیة

 مویق يذال المبلغ نویك أن على نیدالم مع قویتف كاملة، الكمبیالة قیمة كالبن فعدی أن.1
 في الصحیحة دوالعق دأح وطرش على ناتجه، في نیدالم یشارك لیوتم بمثابة ادهدبس كالبن

.اإلسالم

 قیمة له فریص أن نفیمك كالبن في جار حساب له الكمبیالة لحام لالعمی نوك حالة في.2
 وال ار،ظاالنت ةدم نع ىراألخ كوالبن تحسمه ما قیمتها نم میحس أن كاملة،دون الكمبیالة

 وحتى ةدفائ إلیه ديؤی وال دع،والم اذله الجاري الحساب ریستثم ،ألنهكللبن غبنا كذل دیع
 الكمبیالة نم دالمستفی لللعمی نویك أن وهي وطرالش رفوت نم دب ال العملیة هذه متت

 أو الكمبیالة ثثل نع يوالسن طسوالمت في الحساب اذه لیق ال وأن ،كالبن في جار حساب
 كللبن لةوالسی محج في رالتأثی إلى الكمبیاالت هذه قیمة دفع ديؤی ال حتى نصفها،

 ضمانا كوذل عها،وضوم على الدال دالمستن أو رةوالفات الكمبیالة مع قفری أن اإلسالمي،
.الكمبیالة یةدلج

.250-249 ص ،قساب جعرم ،شالشالی فىطمص دولی )1(
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 البضائع اءرلش الالزمة الوباألم التجاریة األوراق أصحاب لیوبتم كالبن مویق أن.3اإلسالمي

 قیطر نع كوضمانها،وذل إلیه مةدالمق التجاریة األوراق وددح في مةدالمق التجاریة
 استحقاق نمزب كةرالش انتهاء تقیوت على االتفاق كللبن نویمك المضاربة أو المشاركة
 لصالح اجلها لوحل دعن التجاریة األوراق قیمة لبتحصی كالبن موویق التجاریة، األوراق
 األوراق، نم حصته یبیع أن كللبن نیمك كما دة،دمح لةوعم لمقاب األوراق، هذه أصحاب

 بیكه،صاحرلش المشاركة نم حصته یبیع أن كللبن نیمك كما دة،دمح لةوعم لمقاب
 كةرالش لاج انتهاء دعوم لقب تحصیلها مت إذا ،لاق أو رأكث أو بقیمتها التجاریة، األوراق

.كذل على كیرالش قواف إذا

 ریظن التجاریة رقةوال قیمة لتحصی على ریقتص اإلسالمي كالبن دور أن أيرال اذه ىری .4
 تها،دوم الكمبیالة بمبلغ ةراألج ارتباط دون كمبیالة، للك القیمة دةدومح عةطومق ةرأج
 بصاح مع قیتف أن نیمك ةراألج على كالبن لیحص أن دوبع ،ربأج كالةوال لقبی نوم

:ناآلتیی ناالتفاقی دأح على الكمبیالة

تاریخ في علیه بوالمسح نم المبلغ لتحصی في له وكیال كالبن فیه نیعی أن 
.االستحقاق

دوعن ة،دفائ أي دون الكمبیالة قیمة یعادل بمبلغ ضارق كالبن یسلمه أن 
 وفي ،ببالساح الخاص ضرالق حساب یةوتس كالبن لىویت الكمبیالة لتحصی
 ضرالق مبلغ دفع نع والؤمس بالساح نویك الكمبیالة وفاء مدع حالة
.كللبن

اإلسالمي االقتصاد في مالخص إعادة رسع سياسة لائدب :ثانيا
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 أو عامة تكان اءوس المساهمة، كاترالش مأسه في رتستثم أن اإلسالمیة كوللبن نیمك      اإلسالمي

 یالدب نویك أن نیمك زیعیاوت ربحا ردت التي اسخةرال كاترالش مأسه في سیما ال خاصة،
 كوللبن نیمك مث نوم الخاصة، كاترالش أو مةوالحك نع الصادرة یةوبرال اتدللسن

.)1(لةوالسی رفیولت ماألسه هذه بیع اإلسالمیة

 یلجأ ثحی التجاري، كالبن في لةوالسی صنق حالة في مالخص إعادة رسع أداة لتعم
 يذال لیدالب فإن كلذول التجاریة، األوراق مخص إلعادة يزكرالم كالبن إلى التجاري كالبن

 وثانیا لة،وسی إلى الحاجة حالة في طفق لسیعم أوال ،ناالقتصادیی فطر نم احهراقت مت
 هذه نفإنهسیتضم ،لوالتكاف والتعاون والمضاربة، المشاركة زویحف بارال مریح اإلسالم ألن

 المبادئ

والمضاربة المشاركة أساس على ليوالتم :األول ليدالب

 ضرالق قیطرب  إما المصارف في حسابات بفتح يزكرالم فرالمص مویق أن نیمك
 لالعم طابولض وفقا مضاربا أو یكارش باعتباره استثماریة أو زالعج یةطلتغ نالحس
 دلس كوللبن الوأم میدبتق سیلةوال هذه الباكستاني كالبن قبط دوق ،)2(اإلسالمي فيرالمص

 ضرالغ اذله يزكرالم لدالمع ،وكانمالخص رلسع یالدب یةدالنق لةوالسی في تقؤالم صالنق
 نیةوطال التنمیة لیوتم سساتؤوم كوالبن مدع حالة في أنه نوأعل ،)3(كالبن لدمع یسمى

 دالعائ لدلمع مساویا اتدمساع نم هرفوی ما ریظن يزكرالم كللبن فعدی يذال بحرال نویك
 یعاد المحاسبیة، السنة خالل  لخسارة كالبن قتحقی حالة ،وفيندعیوللم كالبن فعهدسی يذال
.)4(لیوالتم في حصته بحس لك الخسارة مویتقاس يزكرالم كالبن منه تلقاه يذال بحرال

.279 ص ،2008 األردن، ،لوائ دار ،اإلسالمي فيرالمص لالعمان،وص نحس دمحم )1(
.206 ،صیةزكرالم المصارف مع والعالقة ،طرالمخا العملیات،ادارة اإلسالمیة، المصارف ،رسف دأحم )2(
.253 ،صقساب جعرم ،شالشالی فىطمص دولی )3(
 األعمال على اإلسالمیة یعةرالش نم ةدالمستم نانیوالق قبیطت ون،رآخ و جستینة قیدص شدروی )4(
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 لةوالسی في عقبة اجهوت التي كوللبن لیوالتم مدیق الباكستاني يزكرالم كالبن أن وكمااإلسالمي

 يذال بحرال لدلمع مساویة نوتك بحرال ونسبة والخسارة، بحرال في المشاركة أساس على
 توقع التي رالخسائ زیعوت فإن معینة، سنة فلنص رفیوالت ودائع على كوالبن هذه فعهدت

 أما ،ممنه مدالمق لیوالتم بحس نلیوالمم جمیع نبی رالخسائ زیعوت مفیت ةدالم كتل خالل
)1(.كوالبن كلتل تعاد فإنها منها الباكستاني يزكرالم كالبن فاهاواست التي األرباح

 في لةوالسی على ةطرالسی نم عیةرالش لسائوال رعب الباكستانیة مةوالحك كبن نتمك دوق
.مالتضخ التدمع نم دوالح الباكستاني، االقتصاد

 كرمشت وقدصن إنشاء : الثاني ليدالب

 قایةوولل األجنبیة، العملة خاصة لةوالسی صنق وضع في حالها المصارف دتج أن نیمك 
 كالبن افر،بإش)2(اإلسالمیة كوالبن نبی كرمشت وقدصن إنشاء نیمك المختلفة ارطاألخ نم

 ،)3(تعاوني أساس على وقدالصن اذه في نالمشاركی لألعضاء المالي نوالع رفیولت يزكرالم
 أربعة اليوح نسبة إسالمي كبن لك دعوی بأن للتعاون، ذجاونم نالباحثی دأح حراقت دوق

 حسابات نم یهدل مما ةدالسائ النسبة إلى باإلضافة االستثمار، حسابات ةدأرص نم بالمائة
 لةوالسی هذله اإلسالمي كالبن احتیاج حالة في علىأنه ةدفائ وندب رفیوت وحسابات جاریة،

.)4(ةدفائ وندب كوذل یه،دل ةرافوالمت ةداألرص وددح في يزكرالم كالبن له مهادیق

.130 ص ،1998 ،زیزالع دعب كالمل جامعة ّة،دج ،الباكستاني فيرالمص امظالن على بیقیةطت دراسة :فیةرالمص
.161 ص یقي،دص نجاة دمحم )1(
.279 ص ،قساب جعرم ان،وص نحس دمحم )2(
.203 ص ،قساب جعرم ،رسف دأحم )3(
.206 ص جع،رالم سنف )4(
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 فیه كبن لك میساه ثحی وقدالصن اذبه الخاصة السمات ضبع ددح نم مومنهاإلسالمي

 سسةؤم علیه فروتش وق،دالصن اذه في األجنبیة العمالت نم ودائعه نم معینة بنسبة
.حسنا ضارق باعتبارها قتةؤالم لةوبالسی كوالبن دویم دولیة، مالیة

فرالص دعق ةطاسوب المحلية العملة لمقاب وبيعها األجنبية العمالت اءرش :ثالثال ليدالب

 كافة أن ثحی األجنبي، فرالص قوس في لخدیت أن يزكرالم كللبن نیمك
 یةدالنق التیارات كةرفح یقه،طر نع متت األجنبیة والعمالت نیةوطال العملة نبی یالتوالتح

 قوس في لخدیت وفه ي،زكرالم كالبن في نيوطال االقتصاد نم الخارجة أو اخلةدال
 في رللتأثی أیضا وإنما نیة،وطال العملة قیمة معیدلت  طفق سلی البیع، أو  اءربالش فرالص
 دوق1.ةرمباش رغی یقةطرب التجاریة كوالبن لةوسی وفي  ةرمباش یقةطرب یةدالنق قوالس لةوسی

 كوالبن اتفاقیات أن ةظمالح مع ،مالخص رسع نم ىوأق بأنها سیلةوال هذه إلى ارشاب أشار
 كالبن یعطویست )2(فرالص دعق في ضالتقاب اطرالشت عا،رش لةومقب رغی لاألج ةرقصی
 كوالبن روشع حالة ففي مالخص رسع نع یالدب رفوی أن  فرالص خالل نم يزكرالم

 كالبن دیتعه أن على كللبن الحلیة العملة يزكرالم كالبن یبیع أن نیمك قبالضی التجاریة
 إدارة يزكرالم كللبن نویمك الساري، فرالص ربسع دةدمح ةدم دبع األجنبیة العملة اءربش

.علیه دیدللتش أو كالبن نع فللتخفی البیع وأسعار اءرالش أسعار نبی الفارق

 والمضاربات المشاركات بنس :ابعرال بلطالم

.156 ص ،قساب جعرشیحة،م يدرش فىطمص )1(
.189 ،صقساب جعرم ا،رشاب رعم دمحم )2(



118

 االقتصاد في يةدالنق السياسة أدوات                          الثاني لالفص
 منها رأكب إسالمي اقتصاد ظل في مالتضخ محاربة على يزكرالم كالبن رةدق إناإلسالمي

 لیوالتم أما الحقیقي باالقتصاد ةطتبرم اإلسالمیة لیوالتم فصیغ ي،وبرال االقتصاد في
 ديؤی ضربالق لیوكة،فالتمرالش في االستثمار عملیة نم مللتضخ إفضاء رأكث وفه ضربالق
 على دائوالف دیدتس على رتهدوق ضرالمقت مالءة إلى أوال ظرین ضر،فالمقمالتضخ إلى

 ال بینما اض،راإلق في سعوالت إلى ديؤی رأم ووه ،دالتعاق دعن یهدل دةوجوالم وةرالث أساس
.طرالمف لیوالتم دون لویح يذالراألم الحقیقیة، اإلنتاج صرف إال اإلسالمیة كوالبن لوتم

 بالمشاركة ليوالتم أهمية :األول عرالف
 المصارف تهداعتم يذال ئیسيرال بواألسل نویك أن في المضاربة امظن نجح

 سساتؤالم هذلهـ الواألمـ نومدیقـ نیذالـ بعمالئهـا عالقتهـا صـیاغة ثحیـ نمـ اإلسـالمیة
 ،لالعم أربـاب مهـ ونروالمسـتثم مضـاربا فرالمص نویكـ ثحی الستثمارها والمصارف

 المال هورب المصرف يكون عندما انه إالعلیها، قمتف بنسبة األرباح قسمة أساس على كوذل

 بالنجاح ىظیح ال ،لیوالتم البيطو المشاریع أصحاب نم معه، لمتعاملون هما والمضارب
 المصارف ىدل المضاربة امداستخ قیطر نع لیوالتم محج ضآلة ظالح ثحی قع،والمت

 طرالمخا إلى باإلضافة العملي، قبیطالت في لومشاك باتولصع ىزویعـ اإلسـالمیة،
 في اركثـی ددرتـت المصارف تجعل طرالمخا هذه المضاربة، قیـطر نع لیوبالتم ةطتبرالم

 إلى%-  1 یعادل ما المضاربة قیطر نع لیوالتم نسبة تبلغـ دولقـ المضـاربة، امداسـتخ
.)1(اإلسالمیة المصارف في لیـوالتم بأسـالی عومجمـ نم% 2

 درمجـ سولـی ،لللعمیـ لكام كیرش إلى وفقها اإلسالمي كالبن لوفیتح المشاركة أما
 في لیـوالتم بالـطو كالبنـ نم لك اكراشت أساس على بالمشاركة لیوالتم موویق له، لومم

 يذال االقتصادي هطنشا نم ءزج في عمیله كالبن خاللها نم یشارك مشاركة، عالقة
 لالعمیـ یشـارك كـما إلیـه، یحتاج يذال الكلي لیوالتم نم ءزج میدتق قیطر نع یمارسه،

 باختالف لالعمی نوبی كالبن نبی المشاركة بنس فوتختل ،راآلخ ءزالج في أیضـا

 و رللنش لوائ دار ،ثیدح لخدم : اإلسالمیة المصارف إدارةجمعة، دسعی ،لعق و دمحم بيرح  یقاترع )1(
.163 ص ،2010 زیع،والت
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 محجـ نعـ فضـال بنجـاح هطنشا إدارة على لالعمی رةدوق النشاط بیعـةطو وعاترالمشاإلسالمي

 يذالتنفی لالعم ةرمباش لیةومسئ لالعمی لىویت وعادة.لیوالتم عملیة فتكتنـ التـي طرالمخـا
 كافة، بتفاصیله فةرالمع بصاح باعتباره وإدارته علیه افرواإلش ل،والمم االقتصادي للنشاط

 نم یمكنه وبما وتعامالته نهوبفن رایةدال هدوعن فیه، لالتعام عـلى الكافیـة ةرالخب یهدول
.النشاط اذه في النجاح

 نم المشاركة وخل في والمتمثلة عیةرالش ایازالم منها للمشاركة ایازم ةدع وهناك
 اردوالمــ دحشــ في كالمســاهمة اقتصادیة ایازالم ومنها ىراألخ عیةرالش بوالعی نوم بارال

 االقتصــاد ریوــطوت ونمــ في دتســاع التــي اإلنتاجیــة وعاترالمش سوتأســی االقتصــادیة
 وة،رالث زیعوت ءووس ،موالتضخ د،وكركال االقتصادیة اضراألمــ معالجــة یعنــي مــما نيوطالــ

 نیذالـ نیرالمستثم نم عةومجم نبی وعرالمش طرمخا زیعووت االقتصادیة اردوالم ردوه
 في االستثمار على یشجع مما وع،رالمش في المشاركة ىراألخ افرـطواأل فرالمص میمـثله

 رـظن وجهة نكاء،مرالش نبی لیاتوالمسئ زیعوت ببسب دوالجه رفیووت المختلفة، المشاریع
 فإن وبالتالي ضمانات أو عقـاري نرهـ میدلتقـ یحتـاج ال عـادة المشـاركة ـامظن فـإن لالعمیـ
 فرالمص نم لیوللتم هلـهؤت التـي هادوحـ هـي اتهزومی وعرللمش االقتصادیة وىدالج
 الةدوع لالتكاف ةراهظ وانتشار نوالفنیی العمال لتشغی صرف كارتفاع االجتماعیة ایازوالم

.)1(المالك ددع وزیادة دالعائ زیعوت
 بحرال آلية :الثاني عرالف

 أو نسبة رتغیی وتعني دان،والس في فعلیا تبقط التي اآللیات نم اآللیة هذه رتعتب
 سعیةوت سیاسة قبیطولت المضاربة دوعق في اإلدارة شاموأوه كة،رالش في لالعمی بنصی
 إن ،لالعمی حصة رفع نیمك  انكماشیة سیاسة قبیطولت ،لالعمی حصة ضتخفی نیمك

 لالعمی حصة تفعرت مادفعن االستثمار، على ركبی رأث له نوسیك السیاسات هذه لمث قبیطت

.168 ص جع،رالم سنف )1(
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اإلسالمي  حینما المضاربة أوبصیغة المشاركة، بصیغة لیوالتم بلط إلى ديؤسی كذل فإن دالعائ نم

 .مضاربا فرالمص نویك

 الكيفية يةدالنق السياسة أدوات :الثاني ثالمبح

 مالتحك وأدوات ةرالمباش باألدوات یةدالنق للسیاسة عیةوالن األدوات على لحطیص
 لعم صخصائ بمجملها تشكل الكیفي،والتي مالتحك وأدوات االنتقائیة واألدوات رالمباش

 نبی زالتمیی يریج نم ناالقتصادیی نم وهناك االئتمان، على قابةرلل سیلةوك األدوات هذه
 على األولى رتأثی إلى بها ریشی إذ االئتمان على االنتقائیة قابةروال قابةرلل عیةوالن لسائوال

1(بلطال بجان على أساسي لبشك الثانیة رثؤت بینما یة،دالنق قوالس في طفق ضرالع بجان

(.

 أدوات اروج إلى عیةوالن قابةرال أدوات كافة اندالبل في یةزكرالم كوالبن مدتستخ
 یمهظوتن فيرالمص االئتمان اقبةرم في انتقائیة أو عیةون بأسالی ةطاسوب الكمیة قابةرال

 موینسج النهائیة افداأله قتحقی نیضم بما االئتمان اتجاه على رالتأثی كذل نم فدوتسته
 أهمیة لتمث التي االقتصادیة اعاتطالق ونح االئتمان جیهوت خالل نم كذل يرویج معها
 كلفة ثحی نم اعاتطالق كتل إلى حةوالممن وضرالق محج على رالتأثی ةطاسوب اتیجیةرإست

 نم عةومجم االئتمانیة قابةرلل عیةوالن لسائوال نتتضم اذ استحقاقها، دوأم علیها لوالحص

 .142ص ،قساب جعریحیى،م سنوی وداد  )1(
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 االستثمارات نم معینة اعوأن تشجیع فدبه یةدالنق اتطالسل هاذتتخ التي اءاتراإلجاإلسالمي

 طرالمف سعوالت إیقاف أو فیه بوغرالم سعوالت اثدإلح إلیها االئتمان قفدت جیهووت المنتجة
 اذوبه فيرالمص االئتمان على رالمباش رالتأثی قیطر نع اماتداالستخ نم ىرأخ اعوأن في

 اتطوالنشا الفعالیات فمختل نبی زیعهووت فيرالمص االئتمان اعوأن نبی زتمی فهي المعنى
 راعیةزال اإلنتاجیة وعاترالمش لوحص وطرش لكتسهی أهمیتها، بوحس لالقتصاد نةوالمك

 المشاریع على فقةدالمت فیةرالمص وضرالق إلى بالقیاس وضرالق على والصناعیة
 ىومست على عیاوون كمیا ارتأثی تمارس عیةوالن األدوات فان كذل نع فضال االستهالكیة

 دیدتح خالل نم اضراإلق على المالیة سساتؤالم رةدق ىومست وعلى وضرالق بلط
 وضرالق تشجیع مدأوع وریةرالض رغی االستهالكیة للسلع نردیوالم إلى حةوالممن وضرالق
 نتتمك كلذب االئتمان، نم نمعی محج في المضاربة دبقص اتدالسن اءروش للبناء جهةوالم
 ةدیدج اتوقن إلى یةدالتقلی االستعماالت نم دالنق كمیة به لتنق عیةون اتزقف اثدإح نم

 اذوهك اإلنتاجیة رتهدق زیزوتع نيوطال االقتصاد مودع عاتوفدالم انزمی معالجة لتكف
.)1(دواح آن في ضروالمقت ضرالمق على رمباش رتأثی ذات عیةوالن األدوات دتع

 دشیرلت سیلةوك امهادواستخ عیةوالن األدوات روهظل وافعدوال األسباب نتتبای
 وراتدال نم دللح إال األدوات هذبه  أسمالیةرال اندالبل ذتأخ مل یة،إذدالنق للسیاسة االئتمان

 رةدن ببسب وضرالق على لوالحص بةوصع تتخللها التي یةدالنق األزمات وخالل االقتصادیة
 فرالمص مع لمتعام للك حةوالممن وضرالق كمیة دیدتح بلطت يذال راألم الواألم
.لاألج ةرقصی )األذونات( االتوبالح مالخص إعادة عملیات روحص ضرالمقت

. 613-612ص ،قساب جعرلیمي،مدال لفاض ضوع  )1(
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 فكان يزكرالم طیطالتخ على االقتصادیة سیاستها تزارتك التي ولدال في أمااإلسالمي

 یاتوأول ءوض في االئتمان زیعوت إلى فدویه ،لالشام طیطالتخ نم ءازج االئتمان دشیرت
.)1(االقتصادیة ةطالخ

 يزكرالم كبالبن متمثلة یةدالنق ةطالسل مهادتستخ التي عیةوالن األدوات مأه نوم
:االئتمان إلدارة

 االستهالكي االئتمان ميظتن  األول بلطالم

 نع نللمستهلكی بالنسبة االئتمان میظتن يریج قابةرال نم عوالن اذه بجوبم
 اعوأن اءرلش بالنسبة طللتقسی ىوالقص ةدوالم اددالس بكیفیة خاصة داعوق وضع قیطر

 یكیةفيراألم ةدالمتح الیاتوال في تمداستخ دوق ةرالمعم االستهالكیة السلع نم معینة
 نم دوالح التضخمیة طوالضغ لمعالجة اقتصادي نامجرب نضم الثانیة العالمیة برالح
:اتیجیةراإلست السلع ضبع على بلطال

:كالتالي اآللیة هذه امداستخ نویمك

 قیمة نم ءزكج مادمق دفعه باجوال المبلغ دیدبتح يزكرالم كالبن قیام.1
 بلط ىومست ضتخفی في رآث له األول المبلغ یادةزف اة،رالمشت السلعة

.صحیح سوالعك ضرالغ اذله االئتمان
 اددالس ةدم صبتقلی يزكرالم كالبن قام وفل اددللس ىوالقص ةدالم دیدتح.2

 شأنه نم اذوه دفعة باجوال يرالشه طالقس قیمة زیادة إلى ديؤی كذل فإن
نالمستهلكی لقب نم للسلع االئتمان على بلطال نم دیح أن

.624ص ،قساب جعر،ملخلی سامي  )1(
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 قوف اإلسالمي االقتصاد في ابحةرالم امداستخ نیمك ضعيوال االقتصاد في وكمااإلسالمي

 :التالیة  اآللیات

ابحةرالم بيع في بحرال نسبة ديدتح :األول عرالف

 فعرب التجاریة كوالبن رأم االئتمان في سعوالت نم دالح يزكرالم كالبن أراد إذا
 بحهاربتقلیل التجاریة كوالبن رفیأم سعوالت  أراد إذا أما ابحة،رالم بیع نع الناتج ربحها
 رلسع  یالدب  ضالبع دعن بحرال نسبة روتعتب د،والنق نم دیزبالم ادهدوإم االقتصاد طلتنشی
 رتأثی نم لها لما نفسها ابحةرالم نم لالتقلی نم دالب كلذل سلبیاتها ابحةرللم نولك ة،دالفائ

 ضخف خالل نم أو باإلقناع إما ،دللبل الخارجیة اردوالم على طوضغ واستهالكي تضخمي
 سعووالت ،لخدلل رادمص أهمیته نم لالتقلی مث نوم ،كللبن قالمستح بحرال شاموه

 فظر في الومقب سالعك نویك دوق أسمالي،رال واالستثمار المشاركة عملیات في لبالمقاب
.رأخ اقتصادي

البيع في األولى فعةدال :الثاني عرالف

 ءزالج ضانخف وكلما البضاعة، متسل نحی مادمق دفعة طریشت أن كللبن نیمك
 فإذا د،والنق ضرع أیضا  وزاد یة،والحی اعاتطالق في االئتمان في  سعوالت زاد لالمعج
  سعوالت  أراد إذا أما األولى، فعةدال قیمة رفع  سعوالت اذه نم دالح يزكرالم كالبن أراد
 االستهالك نم دللح األداة هذه امداستخ نیمك كلذوب  األولى، فعةدال قیمة نم ضیخف فان
.االستهالكیة السلع في خاصة طرالمف

ابحةرالم لاج دتقيي :ثالثال عرالف

 انه یعني مما فیها، نالثم اددس میت التي ةرالفت لطو تعني لیطو لألج ابحةرالم إن
 ةرفت صتقلی علیه بتریت ةرالفت هذه إنقاص قیطر نوع ،لاألج لیطو ائتمانا  هناك
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 يزكرالم كالبن بغری مادوعن االئتمان، نم دللح يزكرالم كالبن إلیه یسعى ووه االئتمان،اإلسالمي

 ألجال االئتمان منح في یةرالح لها قلطی ذئدعن االئتمان، منح في  كوالبن سعوتت أن في
 اظرن  نسبیا، قلیلة لاآلج ببسب ةطرالمخا نسبة نوتك ابحةرالم حال وفي  مختلفة،

 كالبن قح نیضم مما المبیع، نوره كالكفالة، نیدالم نم كالبن هاذیأخ التي للضمانات
 اردوم بیعةط مع بیتناس الرأم یلةطو ألجال ابحةرالم نولك ،1اددالس ةرفت تالط وول
 دائعوال على ابحةرالم لیوتم في اإلسالمیة كوالبن العتماد اظرن كوذل اإلسالمیة، كوالبن

.2الجاریة

 األساس في ناتج ابحةرالم في اإلسالمیة المصارف سعوت بسب أن ضالبع ىروی
 .أرباح قلتحقی الصیغة هذه المصارف هذه لتفض كلذول ،بلطال تتح دائعوال امدباستخ

استثمارية بسلع ابحةرالم دتقيي :ابعرال عرالف

 السلع في ابحةرالم دتقیی میت أي السلع، عون ددیح أن يزكرالم كللبن نیمك
 لوتم یعني اذوه ،رللتأجی القابلة والسلع االستثماریة السلع لیوتم في سعووالت االستهالكیة،

 التي المنفعة ووه ي،دالنق وضرللمع مقابال فنضی أننا یعني مما اقتصادیا، اطنشا ابحةرالم
 كالبن لقب نم مدالمق االئتمان أن یعني ما ووه العالیة، اقةطال ذات دوبالنق مبادلتها میت

 ةزمی وهي د،والنق لمقاب إلى تضاف منفعة أو سلعي لمقاب له ابحةرالم ةطاسوب اإلسالمي
.ابحةرالم ةطاسوب اإلسالمیة فیةرللمص

االئتمان صحص ديدتح :الثاني بلطالم

 یمنحه أن التجاري كالبن یعطیست يذال االئتمان ملحج أقصى دح وضع بها دیقص
 ،مالتضخ أوقات في دالح اذه ضفیخف ني،وطال االقتصاد لحالة وفقا معینة ةدم خالل

.363 ص سابق مرجع الشاليش، وليد1
 والتدريب، للبحوث اإلسالمي المعهد إسالمي، اقتصاد في المركزية البنوك تستخدمها التي النقدية السياسة أدوات كامل، حسين فهمي2

.88 ص جدة،
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 عملیات دتقیی االئتمانیة فوالسق نم فدواله والكساد دوكرال أوقات في دالح اذه فعرویاإلسالمي

 جیهوت أو ،مالتضخ حاالت نم حالة اجهةولم عامة بصفة كوالبن بها موتق التي االئتمان
.)1(مناسبا یةدالنق ةطالسل اهرت حسبما ولةدال في نمعی اقتصادي اعطق مةدلخ االئتمان

 كوذل يزكرالم كالبن ةطاسوب تتبع عیةون وسیلة االئتمان صحص دیدتح ریعتب
 اضرلألغ التجاریة كوالبن لقب نم زیعهاووت یمهاظوتن وضرالق على قابةرال ضرلغ

 في ةدسائ تكان التي یةزكرالم طیطالتخ ظمن مع منسجما اءراإلج اذه ویأتي المختلفة،
 وفه لالقتصاد ططالمخ االتجاه تسلك التي النامیة اندوالبل اكيراالشت االتجاه ذات ولدال

 العامة ةطالسل افدوأه قیتف بما فیها بوغرالم االتجاهات في المالیة اردوالم جیهوت نیضم
.یةوالتنم تهاطوخ

 نوتأمی المالي، التجاري كالبن زكرم على كالحفاظ افدأه هناك كذل إلى باإلضافة
 سمعة على والحفاظ ،ندعیوالم الوأم وضمان ،بالمناس تقوال في المناسبة یةدالنق لةوالسی
 يزكرالم كالبن مدویستخ ثانیة، ناحیة نم فيرالمص والجهاز ناحیة، نم التجاري كالبن
 االئتمان، في مللتحك وسیلة أنه إلى باإلضافة االقتصادي النشاط جیهولت االئتمانیة فوالسق
 كوالبن تمارسه يذال يوبرال االقتصاد في اضيراالق النشاط بیعةط مع بیتناس رأم ووه

 كللبن ینبغي ثحی اإلسالمیة، كوللبن االستثماریة بیعةطال أمام عائقا لیمث بینما یة،دالتقلی
 اعاتهرم األداة، هذبه لالعم حالة في اإلسالمیة كوالبن مع نارم نویك أن يزكرالم

.)2(كذل في صیتهولخص

: االئتمان حصة دیدلتح یقتانطر وهناك

.299 ص  ي،دالنق االقتصاد فقه  كمال، فسوی دمحم )1(
342 ص شالشالی فىطمص دولی )2(
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اإلسالمي  كوللبن الكلیة ظالمحاف على أقصى دح ضعوب يزكرالم كالبن مویق : األولى يقةطرال

 األقصى دالح علیه قلطوی وددالح هذه تتجاوز أال فوالسل وضرالق وعلى التجاریة
.ةظللحاف

 بالنسبة المال رأس نم األدنى دالح اردمق دیدبتح يزكرالم كالبن مویق :الثانية يقةطرال
 قلطوی ،رأخ إلى توق نم نیادال وددالح هذه ریعب أن كالبن یعطویست كللبن معینة لوألص
.لواألص إلى  المال رأس نسبة رتغی یقةطرال هذه على

 نم معارضة تلقى سیلةوال هذه أن عیة،وون كمیة آثار نیقتیطرال نولهاتی
 إذأن االستثمارات، زیعولت مستقلة سیاسة إتباع في یتهارح دتقی ألنها التجاریة المصارف

 نهوك يزكرالم كالبن یفةظو مع تتعارض أنها كما مسبقا ودةدمح نوتك االستثمارات ذمناف
.)1(اضرلإلق راألخی الملجأ

 األدبي اإلقناع :ثالثال بلطالم

 يدوالنق فيرالمص امظالن في يزكرالم كالبن یمتلكها التي الخاصة للمكانة اظرن
 ةوالق ثحی نم األوضاعاالقتصادیة میولتق هلهؤت اتروخب إمكانات نم به یتمتع ولما

 ذتنفی دعن ركبی باهتمام ىظتح التجاریة كوالبن إلى یهادیس التي صیاتهوت فان ،فوالضع
 جیهاتوالت نع وجرالخ في ددرتت التجاریة كوالبن فان كذل على فضال االئتمانیة، سیاستها

.)2(یلهاوتم إعادة ضفرب راألخی مدیق أن خشیة يزكرالم كالبن رهادیص التي

 وعلى يزكرالم كالبن زكروم هیبة على فقوتت إنما األدبي، اإلقناع سیاسة نجاح إن
 السیاسة اتجاهات نع اإلفصاح قیطر نع كذل ززویتع إدارته، على نفیرالمش شخصیة

. 625ص ،قساب جعر،ملخلی سامي  )1
.266ص ،1975 یة،رالمص الجامعة دار ریة،داإلسكن ،كووالبن دوالنق في اتركذم ،مهاش دمحم لإسماعی  )2(
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 بالنسبة فیها بوغرالم السیاسات نع رللتعبی نومضم قیطرك اإلعالم ةطاسوب االئتمانیةاإلسالمي

.فیةرالمص اتدحوال نم مدالمق لالئتمان

 ةدالمعتم ىراألخ لسائولل لمكم بوكأسل امهاداستخ نیمك األدبي اإلقناع وسیلة إن
.عنها یالدب هادع نیمك ال نولك ي،زكرالم كالبن لقب نم

االنتقائي بواألسل :ابعرال بلطالم

 التجاریة كوالبن اضرإق على يزكرالم كالبن لقب نم المسبقة افقةوالم به دیقص
 بالنسبة اضرلإلق افقةوالم مدوع االستثمار نم معینة اعوألن المالیة سساتؤالم وبقیة

 رغی ممارسات تنتهج التي كوالبن على باتوالعق أدمب اعتماد مع ى،راألخ اماتدلالستخ
 اماداستخ یةدالنق لسائووال األدوات رأكث وإن .)1(یةدالنق اتطالسل ظرن وجهة نم مالئمة

 اررإق مهمة في يزكرالم كالبن هاذیتخ التي ةرالمباش اءاتراإلج هي االئتمان، اقبةرم في
 كالبن أن أي ،)2(حةوالمفت قوالس وسیاسة مالخص إعادة رسع لسیاسة دالمسان أو لیدالب
 السیاسات ضبع قبطی أن نیمك كلذوب عمهادی التي االستثمارات عون ددیح يزكرالم

: في اءاتراإلج فصیوت نویمك یةزالتمیی

 االئتمان افدأله بقاط متباینة أو یةزتمی ةدفائ أسعار وضع ضعيوال االقتصاد في میت.1
 راعیةزوال الصناعیة اعاتطللق مدالمق االئتمان على ةدالفائ رسع نویك كأن اماتهدواستخ

 في أما ،)3(والعقاریة التجاریة اعاتطالق إلى مدالمق االئتمان على ةدالفائ رسع نم لأق

. 615ص ،قساب جعرلیمي،مدال لفاض ضوع  )1(
. 627ص  ،قساب جعرم ،لخلی سامي  )2(
 وت،ربی باعة،طلل اثةدالح دار ،واالئتمان دوالنق ،لاخیدالم زیعوت ،السیاسي االقتصاد . وولعل الله فتح  )3(

 . 423ص ،1981
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 المشاركات في صالحص ونسبة شامواله امداستخ نفیمك اإلسالمي االقتصاداإلسالمي

.والمضاربات
 ضربف يزكرالم كالبن مویق إذ انتقائیة، مخص أسعار ضرف میت ضعيوال االقتصاد في.2

 نرعدتص التي المالیة األوراق نم معینة اعوأن على ضمخف انتقائي مخص رسع
 كللبن نفیمك اإلسالمي االقتصاد في أما ،)1(عالیة إنتاجیة ذات ومشاریع سساتؤم

 مشاریع لیوبتم موتق التي التجاریة المصارف في استثماریة حسابات یفتح أن يزكرالم
 ىراألخ المصارف نع لها ازتمیی استثماریة

 في قالح التجاریة كوالبن بمنح كوذل ني،والقان يطلالحتیا انتقائیة لباتطمت اعتماد .3
 ،)2(وضرالق نم معینة اعوألن نيوالقان يطاالحتیا لباتطمت نم معینة بنس الداستب
 هذه فستمكنه اإلسالمي يزكرالم كالبن فطر نم نيوالقان االحتیاط اعتماد مت وإذا

.االقتصادیة التنمیة في مهما دورا بتلع التي المصارف زتمیی نم السیاسة

 في االستثمار في داتهاوجوم نم ءزج صبتخصی اإلسالمیة المصارف على دالتأكی.4
 أما جهة، نم اذه االقتصادي، ووالنم االقتصادیة، للتنمیة دعما میةوالحك كوالصك

 في أما الصحیح امداالستخ ونح داتوجوالم جیهوت نم دالتأك وفه الثاني فداله
 في اردهاوم نم ممه ءزج صتخصی التجاریة كوالبن امزإل مفیت ضعيوال االقتصاد

 ینة،زالخ)أذونات (االتووح میةوالحك اتدالسن في كاالستثمارات سائلة داتوجوم هیئة
 قابةرلل فعالة رغی اءاترإج   بأنها توصف انتقادات، ةدع سیلةوال هذله توجه دوق
 اضرلإلق رأخی كملجأ يزكرالم كالبن یفةظو مع تتعارض ألسباب االئتمان على عیةوالن
 إلى دویق ال اءاتراإلج هذه ذتنفی في بومصح عادة نویك يذال ةوالق رفعنص كلذوك

.289ص ،قساب جعر،م2ج علي، دالسی مالمنع دعب  )1(
.جعرالم سنف  )2(
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 أو للمضاربة جهوالم االئتمان ریدتق فتكتن التي باتوالصع نع فضال ایجابیة، نتائجاإلسالمي

.هرلغی

اميزاإلل ليوالتم ضرف :سالخام بلطالم

 نمعی اعطق اجهوی مادعن األداة هذه امداستخ إلى يزكرالم كالبن طریض دق
 عامة بصفة االقتصادیة افداأله مدیخ أن دب ال عیاون جیهاوت االئتمان جیهوفت باتوصع
 بأن األول نیرطش رفوبت ال كذل قتحقی نیمك وال خاصة، بصفة یةدالنق السیاسة افدوأه

 الناس، إلیها یحتاج التي ماتدوالخ للسلع زیعووت إنتاج لأمث إلى االئتماني صالتخصی ديؤی
.)1(المجتمع في المنشات نم لاألمث ددالع إلى االئتمان منفعة بهذت وان

 العمالت وبیع التجاري، اعطالق لیوتم إلى اإلسالمیة كوالبن جهوتت ما غالبا
 يزكرالم كالبن ذیتخ أن نویمك المنتج، اعطالق لیوتم نع دوتبتع ائها،روش الخارجیة

 التي یالتوالتم عولمجم األعلى دكالح عیة،والن السیاسة هذه في االعتبارات نم عةومجم
 أو ىراألخ العمالت نم أو لیوالتم نم معینة اعوأن ومنع یمها،دتق رأكث أو كلبن زویج

 مع تعاملها دعن اعاتهارم كوالبن على بیج التي وطروالش األوضاع دیدوتح تقلباتها،
 كالبن  بها ظیحتف أن بیج التي یةدالنق والتأمینات األعمال، نم معینة اعوأن في عمالئها

 بیج التي الضمان بلنس األدنى دوالح والكافالت، االعتمادات نم معینة اعوأن لمقاب
 مةدالمق لوواألص لیوالتم مبالغ نبی والمعامالت یالتوالتم نم معینة اعوأن في  اعاتهارم

.لها ضمانا

222 ص  ،قساب جعرم  یقي،دص نجاة دمحم )1(
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اإلسالمي

يةدنق كأداة كاةزال :ثالثال ثالمبح

 الةدالع قویحق المجتمعات ارراستق ظیحف اجتماعي تكافلي مالي امظن كاةزال
 علیها المستحقة كاةزال االستثماریة سساتؤوالم كوالبن جرتخ نفحی اد،راألف نبی االجتماعیة

 اتجاه بها المناط واالجتماعي المالي قالح نم ءزج میدتق في كلذب تأسهم فإنها
 أجمع لب ،نوالمسكی رالفقی إلعانة أداة تلیس فهي بها موتق مهمة أدوار كاةزولل مجتمعاتها،

 نیمك المالي دورها كاةزال ديؤت فكما ي،دونق مالي امظن وفه ،دیرف كاةزال امظن أن العلماء
.يدالنق دورها ديؤت أن

 كاةزال آلية :األول بلطالم

: تلقائیة كآلیة كاةزال معدت التي االیجابیة اآلثار مأه اختصار نیمك

 االستهالك ىومست رفع على هارتأثی خالل نم الكلي بلطلل نحق ردمص كاةزال رتعتب .1
 باتجاه االقتصادي امظللن التلقائیة كةرالح رعناص نم ارعنص رتعتب كما الخاص

 افراإلس نع كالنهي ىراألخ لاموالع ثبات ضربف دائمة بصفة لتعم ثازن،حیوالت
 االستهالك على اإلنفاق نوبی ازنوالت لدخ ىومست نبی ةوالفج قتضیی على فروالت

1استثمارات إلى لوتتح أن ینبغي اترخدم لشك على برالتس في لتمث والتي الكلي،

 السعودية الرياض، الدكتوراه، شهادة لنيل مقدم بحث اإلسالمي، االقتصاد في الكلي التوازن آليات  مشعل، علي محمد بن الباري عبد 1
.56ص ،



131

 االقتصاد في يةدالنق السياسة أدوات                          الثاني لالفص
 لةطالعا الواألم استثمار على ادراألف ىدل مدائ زحاف دلیوت على كاةزال لتعم .2اإلسالمي

 كفاءة نم فعرت كما ال،واألم هذه على كاةزال كهرتت يذال صالنق ضیولتع
 ألنها دةدالمتع االستعماالت نبی المال رأس صتخصی وكفاءة ةذالمنف االستثمارات

 على لإلبقاء الالزمة النسبة على االستثمارات هذه في بحرال لدمع ضتنخف أال بلطتت
 ثحی نم مالئمة بیئة رفیوت على كاةزال لتعم كما  ،لاألق على متناقصة رغی وةرالث

 قوخل االستثمار إلى نیرالمستم دفع شأنها نم السیاسي ارراالستق ثحی نوم طرالمخا
.نالحس اضرلإلق قوس

 مث نوم لوخدال رفع مث نوم اإلنتاج زیادة على االستثمار على زكحاف كاةزال لتعم .3
.1االدخار ىومست رقع

 قأضی في لةطمع سائلة الوبأم االحتفاظ أو لةوالسی لتفضی رحص على كاةزال لتعم.4
.األداء واجبة تكلفة رتعتب ألنها وددالح

 كاةزال  ضتنضي : الثاني بلطالم
 نویسم ینةدالم لوأه ناضا نالثم نم لتعج ولما ناضا، نیدال نم رتیس لما یقال

 باب في ضن ظلف الفقهاء نومدویستخ ناضا، و نضا  خاصة رنانیدوال مراهدال ملغته في
 سلعا أو متاعا كان أن دبع ادنق ورتهرصی به نوویعن المال ضن نولوفیق المضاربة،

.)2(وبضائع

 ة،رالقاه لي،وبدالم مكتبة ،رمص األولى، بعةطال اإلسالمي، االقتصاد في االستثمار ر،ومشه فیطالل دعب ةرأمی 1
.49ص ،1991

 ،ص2009 االردن، ،ثیدالح بالكت معال االسالم، في یةدالنق السیاسة كفاءة ،اديوال عیسى دومحم حازم )2(
124



132

 االقتصاد في يةدالنق السياسة أدوات                          الثاني لالفص
 في شائع وه كما تسییله أي يدنق إلى العیني المال لیوتح هي فالنضیة كلذوباإلسالمي

 نمـ كوذلـ یـةدالنق الـسیاسة أدوات نم أداة كاةزال امداستخ نویمك ،رالمعاص لحطالمص
.كاةزال نـضیة نـسبة رتغیـی خـالل

 محاجاته دس لأج نم اءرالفق على درلت األغنیاء على تعالى الله ضهارف كاةزال
 روعزوال موالغن روالبق لكاإلب العینیة الواألم في ةرمنحص الحاجة ذوي حاجة تولیس

 ضبع في ةرمنحص نوتك دق حاجته لب والفضة بهذكال یةدالنق الواألم في وال والثمار
 حاجته نوتك دوق والفیضانات، الزلزكال ارئةطال ادثوالح في كما األعیان في األحیان
 األعیان في كةرمشت حاجته نوتك دوق العادیة، الواألح في وه كما دوالنق في ةرمنحص

.)1(معا دووالنق
 لضمان المال توبی يزكرالم كالبن نم لك نبی تعاون عالقة قتنسی لالمفض نم

 اإلسالمیة، ولةدال في قاتدوالص كاةزال زیعووت جمع عملیات نم ىوالقص االستفادة قتحقی
 عام، لك في اءرالفق إلى األغنیاء نم انسیابها قعوالمت كاةزال الوأم محج ظملع فنتیجة

 نم مختلفة اترفت في النقصان أو یادةزبال دوالنق دوران عةرس بتقل كذل على بترسیت
 األول عانون كاةزال علیها المستحقة الواألم جملة أن مفادها حقیقة إلى كذل جعروی العام،
 ال الثاني عووالن اشي،ووالم تووالبنكن والفضة بهذال األثمان كاةزك ل،والح فیه ریعتب
 العام اردم على إدراكه توق فیه كاةزال قتستح ثحی والثمار روعزكال لوالح فیه ریعتب
 مالحج ركب كلما الله إلى مبهروتق ادراألف ىوتق درجة زادت كلما أنه كذل إلى یضاف ،لكك
 ال النفقات نم عوالن اذه وألن كاة،زال بخالف جاریة قاتدكص عةوفدالم الولألم قعوالمت

 أو قدالتص في مالمسل غبةرب طتبری وإنما فیه، هرحص نیمك نمعی بمیعاد طتبری
 عةرس على رومباش سوملم ارأث له ظرینت  ورهدب فإنه رات،ظوالمح ضلبع ضربالتع

.الناس يدأی نبی دوالنق دوران

.261 ص ،1988 االردن، سالة،رال سسةؤم ،االسالم في فیةروالمص یةدالنق السیاسة كماني،رالت دخال ناندع )1(
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 على زیعهاووت كاةزال جمع لعملیة نمعی میظتن وضع نم دب ال فإنه كذل على بناءااإلسالمي
 األثمان زكاة على لوالح لولحل كمیعاد مرمح ركشه نمعی رشه ایةدب ددتح كأن مستحقیها،
 والثمار روعزال أما المستحقة، كاةزال فعدب جمیعا الناس فیه مزیل اشي،ووالم والتجارة

 ذتأخ ثبحی قع،والمت وحجمه منها عون لبك الخاصة ماسوالم داعیوم على فرفیتع
 قوالس أداة خالل نم تعاملها دعن جمیعا ماتوالمعل هذه حسبانها في یةدالنق اتطالسل
 دوالنق دوران عةروس لةوالسی محج في سمیةوالم التقلبات على بالتغل نیضم بما حوالمفت

.اررواالستق
 لتعجی ازوج نم  الفقهاء روجمه رأي علیه راستق لما وفقا فإن ىرأخ ناحیة نوم

 زلتحفی كأداة خصةرال هذه امداستخ یةدالنق اتطللسل نیمك فانه استحقاقها، میعاد لقب كاةزال
 ق،والس في االستثماري أو االستهالكي اإلنفاق فیها اخىریت التي األوقات في الكلي بلطال

 كافة اعاةرم مع المستحقة، مصارفها على زیعهاووت لوالح لوحل لقب كاةزال بجمع كوذل
 المحصلة كاةزال دطر اء،راإلج اذه عیةرش اررإلق الفقهاء هارطاشت التي ىراألخ وطرالش
.النصاب تبلغ مل الفعلي االستحقاق تاریخ دعن مالهوأم أن كذل دبع یتضح أشخاص نم

 رتغیی خالل نم كوذل یةدالنق السیاسة أدوات نم كأداة كاةزال امداستخ نیمك وعلیه
 :)1(التالیة رالعناص في كاةزال نضیة لوتتمث كاة،زال یةدنق نسبة رتغیی أي كاةزال نضیة

 ضرع في ضفائ دووج حالة في اذه نوویك عینا زیعهاووت ادنق كاةزال جمع :أوال
 في ضفائ دووج حالة في نویكـ اذوهـ ینیـة،والتم اقـاتطالب قیطر نع كوذل دوالنق
 عـلى زعولتـ ینیة،وتم اقاتطبب يدالنق ضرالع نم اردالمق اذه لداستب ي،وإذادالنق ضرالع

 ألصـحاب نویمك ینیـة،وتم ادوبمـ الهاداسـتب وإنما بیعها مله نیمك وال كاة،زال مـستحقي
 نعـ نیعلـ الحقـة أوقات في يزكرالم كالبن نم دوبالنق ینیةوالتم اقـاتطالب الداسـتب رالمتـاج

 للمالیة ولیةدال  ارإس مجلة ي،دالنق ضرالع على كاةزال رأث ، مسال دأمج ایفةطل و دومحم حازم اديوال )1(
 .2012 ،اإلسالمیة
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اإلسالمي  أحكام علیها يرتس ةدمساع داونق ینیةوالتم اقاتطالب رتعتـب كلذفبـ ي،زكـرالم كالبنـ هادعـوم

 بالنقصان، يدالنق ضرالع على وفعال رمباش رأث یقةطرال هذوله سوكالفل ةدالمساع دوالنق
 مالتضخ نم دالح على یعروس رمباش رأث لها نویك مما د،والنقـ دوران عـةرس نم دوتح

.االقتصادي
 مضاربة، أصحابها دعن الواألم بإبقاء كوذل ادنق زیعهاوت مث عینا كاةزال جمع : ثانیا

 حالة في نویك اذوه كاة،زلل المستحقه األصناف على زیعهووت يدنق اردبإص ولةدال مووتق
.يدالنق ضرالع في زعج دووج

 المصلحة ألن يدالنق ضرالع على رللتأثی ماسة حاجة دوجول كاةزال جمع رتأخی : ثالثا
 نفیوظالمـ نمـ عنه بوین نم أو ولإلمام : ضاويرالق لوویق ،كذل بلطتت العامة
 أو  طقح مأصابه كأن لمصلحة أربابها نم هاذأخ رخؤیـ أن كـاةزال جمـع في نولیؤالمـس

 على رللتأثی ماسة حاجة دووج حالة في األداة هذه مدوتستخ ات،روالثم الواألم صنق
 يدالنقـ ارداإلصـ أو ردوالمـست مكالتـضخ ،كذل بلطتت العامـة المـصلحة ألن يدالنق ضرالع

 صالمنق طالقح أو بیعیةطال ارثوالك لوحـص أو اإلسـالمیة ولـةدال لقبـ نمـ وريرالـض
 أوربكثی رأكب يدالنق ضرالعـ یـصبح الحاالت هذه وفي د،وللنق الحقیقیة والقیمة اترللثم

 نم دیزت زیعهـاوت وإعـادة كـاةزال جمـع قعـاتوت أن إلى باإلضـافة السلعي، ضرللع فمضاع
 بوین نم أو لإلمام زویلیة،ویجوتح عاتوفدم باعتبارها لالحاص موالتضخ يدالنق ضرالع

 االقتصادیة، األزمة زوال نلحـی أي اموأعـ ثالثـة أو نعامی أو لعام كاةزال جمع رتأخی عنه
.فیها تجمع مل التي اتوالسن لك نع تجمع مث

 كمكافحة يدالنق ضرالع على رللتأثی ماسة حاجة دوجول كاةزال جمع میدتق :رابعا 
 في دیساع كذل لك ي،دالنق فالمضاع لبفع يدالنق ضرالع یادةزف االقتصادي، دوكرال

 عـلى رللتـأثی ماسـة حاجـة دووج حالة في األداة هذه مدتستخ االقتصادي، دوكرال مكافحة
 ضرالع نم رأكب السلعي ضرالع وفیه االقتصادي، دوكـرال كمكافحـة ي،دالنقـ ضرالعـ



135

 االقتصاد في يةدالنق السياسة أدوات                          الثاني لالفص
 لبفع يدالنق ضرالع وزیادة كاةزال جمـع میدتقـ ببـسب دوالنق دوران عةرس یادةزف ي،دالنقاإلسالمي

االقتصادي دوكرال مكافحة في دیساع كذل لك ي،دالنق فالمضاع لعم

الثاني لالفص خالصة

 قوالس عملیات یمثلها التي الكمیة األدوات فمنها یةدالنق السیاسة أدوات عوتتن
 االقتصاد علماء علیها قاتف حةوالمفت قوالس فعملیات ني،والقان يطاالحتیا روتغیی حة،والمفت

 لعم على دتساع التي المالیة األدوات نم رالكثی ریطوبت اووقام والفقهاء اإلسالمي
 لیوللتم واإلجارة مالسل كوكصك ینةزالخ ألذونات لائدب كلذب تالمالیة،فكان اقواألس
.لاألج لیطو لیوللتم والمشاركة المضاربة كووصك لاألج رقصی
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 نم مفمنه لها،وح اواختلف دفق نيوالقان يطاالحتیا رتغیی في المتمثلة الثانیة األداة أمااإلسالمي

 نيوالقان يطفاالحتیا وبالتالي أمانات، بلطال تتح دائعوال أن أساس على امهاداستخ ضرف
 دیعةوال في ىرفی نيوالقان يطاالحتیا نع افعدالم الثاني فطرال أما ،لالكام وه قبطالم
 قبیطت نفیمك كلذوب االقتصادي، النشاط ةردائ نم إبعادها نیمك وال حسنا، ضارق

.لقاطم امهداستخ نیمك فال مالخص رسع أما لها؛ اظحف ئيزالج نيوالقان يطاالحتیا

 مخص بإعادة موفیق التجاریة كوللبن راألخی الملجأ یفةظو يزكرالم كالبن ديؤوی
 على كوالبن زفتحف اإلسالمي االقتصاد في أما االقتصاد، لیوتم إلعادة التجاریة األوراق
 نحس ضرق بلطب التجاري كالبن مدیتق أن نیمك كلذل االستثمار، وعلى لوالتكاف التعاون

 استثماریا وقادصن معا لتشك أن أو معه، مضاربة في لخدی أن أو ي،زكرالم كالبن نم
.لةوالسی إلدارة

 في امهاداستخ نفیمك ةرالمباش أو االنتقائیة تكان اءوس األدوات لباقي وبالنسبة
 قوتحقی االقتصاد هیكلة إلعادة جهةوم األدوات هذه نوتك ما وعادة اإلسالمي االقتصاد

.ةدالفائ رسع نتتضم ال أن طربش األمة، صالح مدیخ بما االقتصادیة التنمیة

 قتحق التي كاةزال سسةؤم دوجوب مةظاألن باقي نع اإلسالمي االقتصاد فیختل
 لالتكاف مقی معیدوت المجتمعي، ازنوالت ظلحف فاعلة وسیلة كاةزاالجتماعیة،فال الةدالع
 االحتكار یمنع بما ال،واألم كیروتح وةرالث اولدت في ممه دور لها كما  فیه، ماحروالت
 االقتصادي، دوكرال ارثوك رأدی بما االستثمار، عملیة زوتحف اء،روالفق یاءراألث نبی برویق

 رالفق محاربة مشاریع لیوتم في لیتمث مالیا دورا كاةزلل فإن يدالنق وردال إلى باإلضافة
  .دفعها ءبع خارج اءرالفق لیجع نصابها ألن االجتماعي والضمان
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دتمهي

 اياتهدب في االقتصادي رالفك أدبيات نضم االقتصادية التقلبات لحطمص نيك مل
 أزمة نلك دها،ووج الكالسيكية رسةدالم ضفرل كوذل لهاوح جادة نقاشات هناك نتك مول

 راساتدال أتدب كلذوب لمناقشتها، نلالقتصاديي يةوق دفعة طتأع 1929 رالكبي الكساد
 ةزله مالعال ضرتع نيروالعش داحوال نرالق ايةدب في نونح ة،راهظال هذه لوح الىوتت
 هذه ،ناالقتصاديي نيرللمفك هاجسا للتشك تراستم خانقة مالية أزمة أتدب نحي يةوق

 مسيت عالجها أن األولى هلةوال نم ادوب ة،راهظال مفه في رالتفكي إعادة إلى أدت األزمة
 أدوات في رالتفكي إلى أدى ةراألخي هذه لفش نلك ية،دالتقلي يةدالنق السياسة خالل نم
.وفةرالمع السياسات نع لها ازتميي يةدالتقلي رغي باألدوات تسمي ةديدج

 ديدلتح االقتصادي بها مويق التي األعمال مأه نم االقتصادية التقلبات دراسة دوتع
 ةدبالش متتس ال التي االقتصادية التقلبات أن إلى اإلشارة نم دب ال نلك المالئمة، السياسة

 المتسمة االقتصادية التقلبات بينما ،مدائ ازنوت دجوي فال حتمية ةراهظ ارروالتك
.نواالقتصاديي الساسة أمام عائقا لتشك التي هي ةدالم لطوو اريةرباالستم

 مبالتضخ فيتص يذال واجرال ليشم ما دنج االقتصادية التقلبات راهظم نوم
 األزمة ليشك يذوال االنكماش إلى واجرال نم االنتقال اذوك الة،طبالب ميتس يذال والكساد

 يةظرالن في االقتصادية التقلبات راسةدل لالفص اذه صيخص فوس كلذل االقتصادية،
 التقلبات على فرسنتع ثحي ثمباح ثالث إلى لالفص متقسي موسيت االقتصادية،
 روالفك بيرالع رالفك في االقتصادية التقلبات ضرلع فهما نالمبحثي أما االقتصادية،

.ضعيوال
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االقتصادية التقلبات ماهية :األول ثالمبح
 نولك الغالبة هي السمة هذه دوتع انكماش، لاحروم ونم لاحربم اقتصاد أي ريم

 وإيجاد فهمها نواالقتصادي يحاول التي الحقيقية المشكلة وه ديع حلةرم ارأيراستم ىدم
 نواالقتصادي وحاول األزمة، اثدإح إلى ديؤت دق تهادوش بالتقل درجة أن كما لها لوالحل
 اواختلف كلذوب ة،راهظال هذه رتفسي في االقتصادية ارسدوالم اوواختلف ة،راهظال هذه مفه
 كان اءوس اطراإلف نتاج هي االقتصادية التقلبات أن دكؤالم نم نلك حة،رالمقت لوالحل في
 فيرلتع ثالمبح اذه صوسنخص ي،دالنق ارداإلص في أو االستثمار في االستهالكأو في

.والكساد مالتضخ تيراهظ إلى قطرالت اذوك وخصائصها، االقتصادية التقلبات

االقتصادية التقلبات صوخصائ ماهية :األول بلطالم
 كان ما ومنها يالطو راستم ما فمنها اتوالسن رم على االقتصادية التقلبات تاختلف

 بها اركثي نواالقتصادي ميهت مول ا،رتأثي لاألق ومنها ،رالتأثي ةديدش ىروأخ ا،رقصي
 خصائصها خالل نم عليها فرالتع نويمك خارجية، لاموع نتاج ثدتح بأنها مالعتقاده
 مفه يمكننا وحتى ،1بالتقل لشك ونرآخ أضاف نحي في واالنتشار، ةدوالش ةدالم الثالث

 فرللتع رالعناص هذه لك على بلطالم اذه في ءوالض سنلقي  ادجي االقتصادية التقلبات
.االقتصادية التقلبات على ادجي
االقتصادية التقلبات فيرتع :األول عرالف

 البيئة" واراعتب دوق ء،فالك االقتصاد لباتطمت ديدتح دائما نواالقتصادي يحاول
 ثالثة إلى ئتهزتج نيمك اررواالستق ما، اقتصاد في الكفاءة قتحقي في أساسيا شيئا ةرالمستق

2(األسعار اررواستق الكاملة والعمالة الحقيقي الناتج ونم وهي دةدمح رئيسية اقتصادية افدأه

1
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 كلذاالقتصادية،ل السياسة افدأه مأه دتع والكساد مالتضخ معالجة أن لوالق نويمك ")
 منحهما مت كلذل االقتصادية السياسات مأه يةدالنق والسياسة المالية السياسة ضالبع ريعتب
 الكساد ضمنا نعالج أننا يعني االقتصادي وللنم لومقب لدمع قتحقي فدفه التامة، يةواألول

 في المالية، السياسة امدباستخ  االقتصادي والنم نم لومقب لدمع على الحفاظ محاولة أو
 قيحق بما اردوالم استغالل كفاءة على للحفاظ وريارض ارأم مالتضخ معالجة رتعتب نحي

 قتحقي في معا السياسات دور إلغاء يعني ال اذه نولك ية،دالنق السياسة امدباستخ الكفاءة
 األسعار أي اترشؤالم هذه في تقلبات دووج يعني ارراالستق مدفع االقتصادي، ارراالستق

 ديدتح وه الحالة هذه في الكلي االقتصاد فده فإن كلذوب االقتصادي ووالنم فيوظوالت
.)1(يلةدالب السياسات احراقت مث نوم اقواألس تقلبات أسباب

 اردوالم استغالل التدمع في رالتغي أنه" على االقتصادي بالتقل فيرتع نويمك
 معينة زمنية ةرفت في االقتصادية اردوللم لأمث استغالل هناك نويك دفق المختلفة االقتصادية

 االقتصادية فالتقلبات ،وعليه)2("ىرأخ ةرفت في االستغالل لدمع ضلينخف ضعوال بينقل مث
 انعكاسات نم عليه بتريت وما ولةدلل االقتصادي النشاط في ارراالستق مدع  إلى رتشي

 وريدوال ررالمتك ابعطال عليها بيغل أو وقتية بيعةط ذات التقلبات نوتك دوق سلبية،
 على زكرسيت نوالباحثي نارسيدال اهتمام أن كش وال ةربالقصي تليس ةرلفت رالتأثي دوالممت

  االقتصادية راساتدال نم مهماً جانباً لتمث والتي ورية،دال الصبغة ذتأخ التي التقلبات
 في تأرجحات بأنها نويلسوسام رذك دفق االقتصادي، النشاط على اسعةوال آثارها بيعةطل

 في نيركبي وانكماش سعوت معالمه نوم امدواالستخ لخدوال اإلجمالي نيوطال الناتج
 في لتحص التي باتذبذالت فصول ليستعم لحطمص االقتصادية،أوهي الفعاليات نم ديدالع

.195 ص دية،والسع يخ،رالم دار ،والخاص العام االحتيار :الكلي االقتصاد ارتيني،وج سجيم )2(
.196 ص جع،رالم سنف )1(
.12 ،ص2005 د، ب ،االقتصادية التقلبات الى لخدم،نيدال سرغ دالله،محم جاد دمحم رياس )2(
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M. Paul    راإلجمالي،وذك المحلي الناتج وانخفاض بارتفاع والمتمثلة الكلي الناتج
Johnson  في ةراتوالمت التقلبات أو ظمالمنت شبه التأرجح لتمث االقتصادية ورةدال بأن 

 االتجاه نم ةركبي رجةدب أعلى أو أدنى التأرجح اذه نوويك ما،دبل االقتصاديفي والنم لدمع
 اإلجمالي، المحلي الناتج وأهمها الكلية االقتصادية اترالمتغي بألغل لاألج ليطو العام
 امظاالنت بصفة زوتتمي د،وكرثمال االزدهار بمسب لألسعار، العام ىوالمست الة،طالب التدمع
 النشاط ىومست في دورية رةوبص مةظمنت تقلبات نع عبارة" أنها على فرتع ثحي

.)1("نمزال رعب االقتصادي
 اترتغي أو تأرجحات دووج على متفقة بأنها ،ركذال أنفة فالتعاري خالل نم ظنالح

 االقتصادي والنم لدمع في بذبذت في متمثلة الكلي االقتصادي النشاط في لتحص تقلبات أو
 رغي االقتصادية التقلبات هذه نوتك دوق وانكماش، متضخ نبي اره،راستق مدع مسببة

 فيرتع نيمك اذل اقتصادية، دورة كلذب لوتشك مةظمنت نوتك دوق قتة،ؤم أي مةظمنت
 جنباتها نبي متض النشاط تنتاب ارراالستق مدع نم جاتوم بأنها االقتصادية وراتدال
.والكساد االنتعاش هما نأساسيتي نحلتيرم

 ميرالك انرالق في االقتصادية التقلبات رذك :الثاني عرالف
فسوي رةوس في ميرالك آنرالق في جاء االقتصادية وراتدال إلى إشارة مدأق

).46 :فسوي (
  هما االقتصادية ورةدال نم نحلتيرم دووج آنيرالق صالن اذه نم حيثيتضح

 ميرالك كتابه ممحك في جاء كما والكساد، االنتعاش

.214 ص ،1992 ة،رالقاه بي،رالع رالفك دار ،4ط ،االقتصادية عةوسوالم،رعم نحسي )1(
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).47 :فسوي (
 أزمة عوقوب ؤيارال لتحلي في جاء لما وفقا قيدالص فسوي رذين كذل وفي
 لوالتقلي اجهتهاولم ؤبالتهي أوصى كلذول ات،وسن سبع تهادم انتعاش حلةرم داقتصادية،بع

 .السلبية آثارها نم
وتعالى سبحانه رذك

).48 :فسوي (

 ورةدال وأن االنقالب ةدبش زتتمي اتوسن سبع تهادم ثانية حلةرم دووج على داللة هذوه
 االقتصادية األزمة اجهةوم أهمية يعني مما ورةدال ربقع "يثادح فرتع ة،والتيطنق أطأو في

 واالحتفاظ ضرالع على رالتأثي خالل نم عنها الناجمة السلبية اآلثار نم فللتخفي طووالتح
 السلع في حاد صنق نم المجتمع له ضريتع أن نيمك ما اجهةولم اتيجيراست ونزبمخ
.ماتدوالخ

 الله لويق ثحي االنتعاش حلةرم إلى االتتقال أي ورةدال رقع فهي الثالثة حلةرالم أما
تعالى
)ُونَريَعْصِ وَفِيهِ النَّاسُ يُغَاثُ فِيهِ عَامٌ َكذَٰلِ ِدبَعْ نمِ يَأْتِي َّمثُ(

)49 فسوي( 

 أسماليرال امظالن في االقتصادية التقلبات : ثالثال عرالف
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 نتيجة الثانية العالمية برالح نهاية ذمن ةديدج سمات االقتصادية ورةدال تاكتسب
 كلذوك الحادة اإلنتاج انخفاض حاالت استبعاد مت إذ االقتصادي النشاط في ولةدال لخدلت

 القتصاديات ةزممي سمة هي االقتصادية وراتدال فإن عامة رةوبص األزمة، ةدح فتخفي
 ايةدب ذمن وراتدال هذه رتأثي ازدادت دوق رهاطوت لاحرم فمختل وفي مةدالمتق قوالس
 االقتصاد كان إذ ية،دلنواله اقواألس في التقلبات أولى ترهظ دفق المالية اقواألس ءونش
 لواألص على المضاربة حمى ببسب كوذل مادتق األوربية االقتصاديات رأكث نم يدلنواله

 فيما عليه تالوت دةدمتع بأزمات انيطيرالب االقتصاد ّرم 1760 العامدوبع للتبادل، الخاضعة
 نم الماضي نرالق نم الثالثينيات في ىرالكب العالمية األزمة د،وتع1957و1763نبي

.)1(مالعال في أسماليرال االقتصاد تاريخ في وراتدال لطووأ بأصع
 تكرت والتي األولى العالمية برالح تأعقب التي االقتصادية األوضاع روهدت إن

 ليحص أن نالممك نم ديع مل  ثبحي صناعيا، مةدالمتق اندالبل في منةزم الةطب خلفها
 ثبع نواالقتصادي حاول كذل دبع ،1933-1929 رالكبي الكساد دبع بيعيط انتعاش
 نم ثهدتح لما اًظرن االقتصادية التقلبات وأسباب بيعةط راسةدب طتبرالم يظرالن لالتحلي
 راساتدال نم ركبي ءزج صتخصي موت االنتشار، واسعة اجتماعية وآثار اقتصادية فتكالي

 مأه نوم الثانية، العالمية برالح تتل التي دوالعق في التقلبات كتل راسةدل االقتصادية
 ذمن األزمات أوأس نم وهي السبعينات أزمة العالمي االقتصاد منها عانى التي األزمات
 دورك جةوبم بةومصح اإلنتاج فيري بك اطربإف تامنزت أنها إذ ،1929ىرالكب األزمة
 بتجن يكيةراألم ةدالمتح الياتوال توحاول مللتضخ تفعةرم التدبمع نةرومقت عارمة
 اإلنتاج في ءطوب دورك إلى أدى اذوه انكماشية سياسة بإتباع عنها تبةرالمت السلبية النتائج
 سعوت إلى 1973 أزمة بأعق يذال ولنم الووتح التضخمية طوللضغ فوق ليحص أن دون

. 2005،135 عمان، زيع،ووالتر،دارصفاءللنشالكلي االقتصاد لتحليوف،رمع شياروه )1(
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 كلذوك والخامات دوقوال ونزمخ زيادة في يكيةراألم كاترالش احتكارات لبفع تضخمي
 مالعال دول بأغل وقيام وودز نويترب ةدمعاه اماتزالت نم وليدال دالنق امظن ديرتج
 األولية ادوالم أسعار ارتفاع إلى كذل أدى ثحي والردبال االرتباط كوف فرالصرسع ميوبتع

.)1(بهذل وأسعارا
 أسماليرال االقتصادي امظللن مالزمة ةراهظ االقتصادية التقلبات أن لونق أن نيمك

 :)2(هما نرئيستي  نبخاصيتي زيتمي يذال
 اقوأس حاجات إشباع وه اإلنتاج ضرغ أن أي قيوس اقتصاد أسماليرال االقتصاد -1

 اختالل احتمال فأصبح نالمستهلكي أذواق وال قوالس محج فريع ال فالمنتج ودة،دمح رغي
 .محال ال مقائ الكلى بلطال نوبي الكلى ضرالع نبي  ازنوالت

 دوالنق قخل على المصارف رةدبمق زيتمي وائتماني يدنق اقتصاد أسماليرال االقتصاد-2
 دوق واسعة باستثمارات القيام على ميشجعه يذال راألم منخفضة، ةدفائ التدبمع يمهادوتق
 شفينكم ة،دالفائ التدمع نم فعرفت وضرالق منح في المصارف شتنكم أن ثديح
 باإلضافة اذالة،هطالب رهظفت ماستثماراته نم نويقلل أو نوفيحجم مأنفسه على نومظالمن
 ات،فيبالغطالنشا تأرجح في اريطخ دورا بتلع تفاؤلية أو تشاؤمية نفسية لاموع أن إلى
 التشاؤم في نويبالغ أو إنتاجية الوأم رؤوس بناء في نوفعدوين التفاؤل حالة في نومظالمن

 ءوس نم يتبعها وما الخاصة الملكية دووج كلذ،كماستثماراته نم نويقلل أو نوفيحجم
 قائمة، ظلت المجتمع بقاتط ىدل االدخار موحج االستهالك محج فتقلبات لخدال زيعوت

 ورةدال لاحرم نم حلةرم لولك هدواح ةروتي على ريسي ال إذن أسماليرال فاالقتصاد
.الخاصة اتهازممي

 ،تيوالك 226 دداآلداب،العونونيللثقافةوالفنوطفة،المجلسالر،سلسلةعالمالمعدنفسهادأسماليةتجرالسي،رادمؤف )1(
. 403ص ، 1990

.234 ص ،2004 ،رللنش مالعل دار ،الكلي االقتصاد لتحليسليمان، ةرني قناوي، تزع )2(
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 االقتصادي بالتقل اترشؤم : ابعرال عرالف
 ويقاس الكلي االقتصادي النشاط نعرتعب التي اترالمتغي مأه نم الكلي الناتج ديع

 قوف بوالمحس للناتج العام واالتجاه الحقيقي اإلجمالي المحلي  الناتج نبي افرباالنح
 في ادايزمت اونم فيها ثديح التي اترالفت أن لوالق نيمك وبالتالي ،1دةوجوالم لالمكانات

 في ادايزمت اونم فيها ثديح التي اترالفت االقتصادي،وأن النشاط في سعوت اترفت دتع الناتج
 ساوملم انخفاضا فيها ثديح التي اترالفت وأن االقتصادي النشاط في سعوت اترفت دتع الناتج

.االقتصادي النشاط محج في صوتقل انكماش اترفت إلى رتشي الناتج ونم في
 ارروالتك بالتقل درجة : سالخام عرالف

 هذوه ىرأخ إلى ةرفت نم متفاوتة رجاتدب بللتقل االقتصادي النشاط ضريتع
 ما ومنها ،ظممنت رغي نويك ما ومنها ماظمنت نويك ما فمنها ةديدع اعوأن على التقلبات

  ا،ديدش نويك ما ومنها خفيفا نويك ما منها أن كما رج،دبالت ثديح ما ومنها فجأة ثديح
 ،دواح اقتصادي اعطق على ريقتص ما ومنها يلة،طو ةرفت قريستغ التقلبات هذه ضوبع
 ضبع ليشتم دوق ول،دال نم ودادمح دادع أو ةدواح دولة منها ضالبع بيصي دوق

 لها أن إال وانتشارها، امهاظوانت دوامها في فتختل التقلبات أن أي ،)2(ولدال بأغل التقلبات
 واألسعار، ،لخدوال والعمالة لالتشغي هي ثالث مجاالت في نيوطال االقتصاد على آثار
.ودوامها تهادح في التقلبات بتفاوت تتفاوت اآلثار هذه فان بعطوبال

 رطوالت إلى ظرالن نيمك وراتدال في ثدتح التي اررالتك درجة على فروللتع
 العالمية برالح انتهاء دبع أي1945ربوأكت ذمن الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج في الحادث
 أن ةرالفت كتل ترهظأ دالمثال،فلق لسبي العالمي،على االقتصاد رعب التسعينات ايةدوب الثانية

1, Corinne Prost ,Cédric Audenis , françaisefinances publiques et cycles économique une 
autre approche, Economie & prévision2003/1 no 157 , p p 1 à 12

 ،1ط ،ثالثال دالمجل ،رالمعاص االقتصادي روالفك اإلسالم نبي االقتصادية يةظرالن ،رعف مالمنع دعب دمحم )2(
.370-364 ص،رقب اإلسالمي، لالفيص كبن
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 تلحق التي االنكماشات تفاق دق االقتصادي النشاط في تثدح التي سعاتوالت محج
 نم رأكث أي ارشه نخمسي ةرفت إلى تسعة دهادع بلغ التي سعاتوالت تدامت دباالقتصاد،فلق

 رعش ىدإح ةرلفت تسعة أيضا دهادع البالغ االنكماشات تراستم نحي في اتوسن أربع
.)1(ارشه

 نووست دواح تبلغ وراتدال قتهاراستغ التي ةدالم أن يتضح إجمالي رظومن نوم
 َّرم التي ةربالفت ضعوال اذه وبمقارنة اتوسن تس نم رأكث اليوح أي طسوالمت في ارشه

 سعاتوالت ةدم أن يتضح 1900 وحتى 1854 عام ذمن وراتدب العالمي االقتصاد خاللها
 كوذل لالنكماشات، ارشه نيروعش ثالث نم رأكث لمقاب في ارشه نيروعش سبعة تبلغ
 في رشه نخمسي إلى توصل دق لكك وراتدال ةدم أن أي دورة، ةرعش ىدإح ددلع

 رعش ثمانية لمقاب ارشه نوثالثي ىدإح اليوح سعاتوالت ةدم توصل نحي ،فيطسوالمت
.1945حتى 1900 نم  ةرالفت في لالنكماشات ارشه

 لدمع في رالتغي اردبمق قياسها نيمك والتي ورةدال في بالتقل رجةدب قيتعل وفيما
 ايةدب حتى 1900 نم ةرالفت خالل ففي ،نمزال رعب تانخفض دق أنها يتضح الناتج ونم

 أربع في لاألق على بالمائة ستة اليوبح الناتج ضانخف 1929 عام في الحادث االنكماش
 ة،دواح سنة في لاألق على بالمائة 10 اليوبح مناسبات ستة في وارتفع منفصلة، اتوسن
 باغل ىزويع الناتج، في متشابهان انخفاض أو زيادة دجوت ال الخمسينات دعق ايةدب ذومن

 نم مةزح امداستخ إلى االقتصادي االنكماش ةطروسي اررتك الكلي لالتحلي اقتصادي
.ميظالع الكساد دبع يةدوالنق المالية السياسات

االقتصادية ورةدال لاحرم :  السادس عرالف

.22 ،صقساب جعرالله،م جاد دمحم رياس )1(
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 لتتفاع بحرال لعام ميتحك نحي االقتصادي النشاط فهاريع التي رةرالمتك راهظالم
 بمعنى ،)1(يعقبه يذال رهظالم في وسببا قبله لما نتيجة منها داحوال نويك ثبحي بينها فيما
 ورةدال متتس كلذل انتعاش، إلى ورهدب ديؤسي يذال كساد إلى ديؤسي انتعاش أي

 األربعة لاحرالم هذوه أهمية لأق اثنتان و أساسيتان اثنتان دورية لاحرم بأربعة االقتصادية
 ظالمالح نوم االنتعاش مث دوكرال أو الكساد االنكماش، و واألزمة واج،رال أو خاءرال هي

 ورةدال في األساسيتان تانرالفت والكساد واجرال لوتمث المختلفة لاحرالم مسميات اختالف
 نم انتقالية حلةرم االنتعاش لفيمث ،نورتيدال نبي انتقاليتان تانرففت واالنتعاش األزمة أما

 فإنه اقعوال وفي الكساد إلى واجرال نم انتقالية حلةرم األزمة لوتمث واج،رال إلى الكساد
 فيما اخلةدمت أنها إذ بينها فاصلة وددح ووضع ورةدلل المختلفة لاحرالم نبي قةرالتف بيصع
.بينهما
:)2(لاحرالم نم حلةرم لك زتمي التي السمات مأه ضحون يلي وفيما
االنتعاش :أوال

 أو الكساد نم وجروالخ االقتصادي النشاط في دووالصع االتجاه ايةدب االنتعاش دبع
 ونزالمخ كمية ضوتنخف األسعار، انخفاض فقوفيت ،ديدج نم خاءرلل دتمه وهي د،وكرال
 فالتكالي نبي العالقة تتجه إذ يادة،زال في االستثماري النشاط أدويب خاء،رال في السلع نم

 العمالية دادزفت ،نميظللمن أرباح قتحقي وإمكان فالتكالي بانخفاض بالتناس إلى  واألسعار
 كمية دادزوت ائيةرالش ةوالق دادزفت لوخدال مث نوم رواألج دادزوت الة،طالب بالتالي لوتق
 األرباح دادزفت فالتكالي ارتفاع نم رأكب رجاتدب االرتفاع في األسعار ذوتأخ د،والنق

 باألسالي لمح وإحاللها بيقهاطت إمكانيات دادزوت واالبتكارات اعاتراالخت  طوتنش
 التفاؤل، ونح نوالمضاربي نميظللمن النفسية الحالة لدوتتب اإلنتاج، في رةطوالم رالسابقةغي

.14ص  ،ريرج دار ،يكيةراألم االقتصادية وراتدال اكتشاف ي،رالبك ظمكا ادوج )1(
.28-24 ص ص جع،رالم سنف)2(
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 دائعوال دادزوت ة،دالفائ رسع تفعروي اض،راإلق في كوالبن سعووتت دوالنق على بلطال دادزوي
 د،والنق وكمية دوالنق اولدت عةرس نم لك دادزوت يهادل يطاالحتيا ضوينخف ك،والبن ىدل

 والعمالة االستثمار نم ديزالم على يشجع األسعارمما دايزتت مث ائيةرالش ةوالق دادزوت
 ليص حتى ىراألخ ىوتل ةرم اذهك األسعار دادزفت اإلنفاق مث لخدال وزيادة واإلنتاج
.خاءرال ابوأب إلى المجتمع

خاءرال : ثانيا
 ودهدح إلى وظفالت لليص المجتمع في اإلنفاق دور وزيادة االنتعاش بانتشار

 لوصووب ل،وخدال دادزوت واألسعار فوالتكالي رواألج تفعروت اإلنتاج اذوك ىوالقص
 االئتمان وفي دوالنق كمية في يادةزال فقوالت يعني ال كذل فان الكاملة العمالة إلى المجتمع

 لوص أنه ثحي اإلنتاج زيادة إمكان مدلع األسعار ارتفاع إلى ديؤي مما كالهما دايزيت إنما
 حساب على بعضها سعوويت اإلنتاج رعناص على المنشآت سفتتناف ىوالقص ودهدح إلى
 مث نوم ة،دالفائ رسع التدمع دايزوتت رواألج الرتفاع فالتكالي دايزوتت راآلخ ضالبع
  واألسعار فوالتكالي رواألج ارتفاع حلقات رتستم اذوهك األسعار، ارتفاع في كذل بيتسب
.واالنكماش اجعرالت ايةدب إلى االقتصاد ليص الحالة هذه موبتفاق تها،دح دايزوتت

األزمة : ثالثا
 االستثمار بلغ ثحي االقتصادية الحياة في وليزالن االتجاه أديب خاءرال ةرفت رأواخ في

 بالطوت اضراإلق نم كوالبن سع،فتمتنعووالت زيادة إمكانيات هناك دتع مفل أقصاه واإلنتاج
 ىدل يدالنق لالتفضي دايزويت أيضا، وضرالق على بلطال لويق اد،دبالس نضيرالمقت
 األوراق أسعار طوتهب السلعي، ونزالمخ دادزوي األسعار ضوتنخف اإلنفاق لفيق ادراألف

 العمالة دح نع لالتشغي ىومست ضوينخف ائية،رالش ةوالق لتق األرباح، ضوتنخف المالية
 وانخفاض كوالبن اتطاحتيا في وزيادة ةدالفائ رسع في انخفاض مع الة،طالب أدوتب الكاملة

 فان قالساب واجرال ىدم على األزمة ةدح دوتعتم واإلنفاق، واإلنتاج لخدوال االستثمار في
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 دوكرال بوأب إلى كلذب االقتصاد لويص ة،ديدوش حادة األزمة تكان يماظع واجرال كان
 االقتصادية الواألح ءووتس االقتصاد بانوج كافة اجعرالت ميع الحالة هذه والكساد،وفي

 روتكث ،لخدوال واإلنتاج والعمالة االستثمار ثحي نم له ىومست أدنى إلى النشاط لويص
 رواألج ضوتنخف الةطالب روتنتش االقتصادية المنشآت نبي فقووالت اإلفالس حاالت

 النفسية الواألح ءووتس د،والنق اولدت لويق ة،دالفائ روسع االئتمان لويق واألسعار،
 رالتغيي في الحال أديب حتى أقصاه، إلى ديرالت اذه ليص أن وما ،نوالمضاربي نميظللمن

 وقلة ةدالفائ روسع رواألج انخفاض صةرف انتهاز نيروالمستثم نميظالمن ضبع ويحاول
 إلى االقتصاد لويص ىرأخ ةرم النشاط أدفيب بحرال قلتحقي محاولة في المنافسة وعاترالمش

 أن وما سع،ووت وانكماش وارتفاع طوهب نبي وراتدال ررتتك اذوهك االنتعاش، ابوأب
.دةدمتع أسباب وراتدال هذه وثدولح ى،رأخ أدتب حتى دورة تنتهي

الشكل رقم 5  شكل الدورة االقتصادية

األزمة 
االنتعاش

الرواجاالنكماشالرواج

المصدر:من اعداد الطالب
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االقتصادية وراتدال اعوأن :السابع عرالف
 ورةدال نمزب هاطبري نم مفمنه وراتدال اعوأن ديدتح في نواالقتصادي فيختل
 لاألج يلةطوو غالروج لاألج ةطسوومت نكج لاألج ةرقصي دورات ثالث دجوي وبالتالي

 أو باالستهالك ةطتبرم دورات هناك ان أي باألسباب هاطبري نم مومنه ،فراتيدنوك
.1أسمالرال أو قعاتوبالت

 قوف اذوه االقتصادية وراتدال نم اعوأن أربعة دووج إلى االقتصادية يةظرالن أشارت
:)2(وهي منيزال ادهادامت بحس رمبيتوش فزيوج

نكج دورة : لاألج ةرالقصي وراتدال :أوال

 وهي ات،وسن 4-3 بـ رمبيتوش دهادح جية،ولوالتكن اعاتراالخت وراتدب عليها قلطأ
 ةدالم خالل ةدالمتح الياتوال في تحصل ً، ارشه 40 لهاطو طسومت ةرقصي دورة لتمث

 مع بتتناس االستثمار في جيةولوالتكن اعاتراالخت حصة أن نكج دوأكًّ ،1937و 1807
 ةديدالج ماستثماراته نم ءزج نوسيخصص وعاترالمش أصحاب أن إذ فيه، اإلنتاج حصة

 .مإنتاجه في العالمية جياولوالتكن إدخال يادةزل وإما اإلنتاج يادةزل إما
كالروج دورة :ثانيا

 ورةدب وتسمى سنة 11-7 نبي تهادم اوحرتت والتي لاألج ةرقصي وراتدال نم وهي
 ورةدلل العام ارطاإل مسرب كالروج قام ،إذ1929-1820 ةدالم خالل توقع 3األعمال

 بتعاق لوتحلي لألزمات وريةدال دةوالع اررتك اقبتهرم خالل نم االقتصادية
 ورةدال في انتقالية ةرفت ؤيتهرل وفقاً فاألزمة اذل والكساد، دوكروال االزدهارواالنتعاش

1Natacha Ordioni , le concept crise :un paradigme explicatif ,Mondes en développement,2011/2 n°154 | pp 
137 à 150

.28 ص ، جعرالم سنف )2(
3SCANDELLA, L. Le Kondratieff, coll. Economie Poche, Economica, Paris,1998.p 14,
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 ارظبانت والكساد االنتعاش نبي االقتصادية وفظرال في رالتغي ةرفت لتمث االقتصادية،والتي
 على سولي لالقتصاد وريةدال كةرالح على أساساً تحليله فرانص دداً،وقدمج ضوالنه

 أساسا تبني التي قعوالمت االستثمار إخفاق مع تنتهي والنم ددم أن ضالبع ىروي األزمة،
 دورة نضم انكماشا وراءها مخلفة رتنفج ما عانرس كفقاعة ستصبح والتي المضاربة على

.)1(ةديدج أعمال
: لاألج ةطسومت دورات :ثالثا

 تفرع دوق سنة، 25-15 نبي تهادم اوحرتت والتي سزنتوك دورة عليها قلطأ دق
 ورةدب ضالبع وسماها البناء، في سزنتوك وراتدب ناالقتصاديي ضبع لقب نم

 وأرباح كالمستهل لودخ ة،دالفائ بأسعار ةطتبرم وهي التحتية البنى في االستثمار
 السكاني ووالنم جيولوالتكن لوالعام باالقتصاد األعمال ورجال كالمستهل وثقة وعاترالمش

.)2(افيةرغويمدال اتروالتغي
: لاألج يلةطو وراتدال :رابعا

 وراتدال إلى أشار نم ،أولKondratieff Nikolai وسيرال االقتصادي ديع
 في دراساته خالل كوذل أسمالي،رال االقتصاد تنتاب التي ،لاألج يلةطو االقتصادية

 60-48 وددبح لاألج يلةطو ورةدال ةدم رمبيتوش ددح دوق الماضي، نرالق يناترعش
 جةوبم طتارتب والتي 1789 عام لألعمال دورة أول أتدب دفق فراتيدنولك بقاًطسنة،و
 1849 عام الثانية تحصل فيما سنة، نستي ونح تدوامت التجارية نوالسف واآلالت النسيج

 فيما ،بالصل وإنتاج يةديدالح كالسك جةوبم طتوارتب وأربعينسنة سبع إلى تدوامت

(1) Muriel DAL-PONT LEGRANDHaraldHAGEMANN, analyses théorique historique statistique des 
cycles Revue européennes des sciences sociales, Tome XLVII, 2009, N° 143, pp. 49-64

.28 ص ، جعرالم سنف )2(
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)1(والكيمياء باءروالكه والسيارات طالنف اعاتطق في 1896 عام، في الثالثة جةوالم أتدابت

، 
 عةرس يادةزب الماضي نرالق نم الثالثينات ذومن ابعةرال ورةدال طتارتب فيما      

.)2(ريةذال اقةطوال مجةرالمب واآلالت ماتوالمعل ومعالجة طالنف وأهمية التسلح
 إلى ديؤي االدخار يادةزف ذاته دح في امظالن ورةرسي في وراتدال هذه طتبروت

 ةرفت طتبروت ،3االنكماش وثدح اي صحيح سوالعك والنم زيادة وبالتالي االستثمار زيادة
.4األساسية التحتية البنى ديدبتج اإلزدهار
 منها لك ىدم جاتوم بأربع لاألج يلةطو ورةدال نشتايدلوج اوشوج ددح دوق

:)5(هي نرق فنص
.أزمة 1848-1814 ازدهار 1-1790-1814

.أزمة 1893-1872 ازدهار 2-1848-1872

.أزمة 1945-1914 ازدهار 3-1893-1914

.أزمة    -....1968 ازدهار 4-1945-1968

 مع ترج اتديدتج مةظومن قبيطت مع متناسبة المثالية االزدهار ارطوأ تكان إذ
 وراتدال أن نم شكمن رأي مع اذه قويتف ق،والس سيعوت إلى أدت سياسية راتطوت

.456 ص  ،قساب جعرم سي،رم ادؤف )1(
 ار،ددوي دسعي داحم جمةرت ،العالمي االقتصاد في يكارأم لمستقب هناك، الى هنا نم روالعب ،وروست.و )2(
.21ص ،1978 يكية،راألم ةدالمتح الياتوال ،ترفع علي دمحم اجعةرم

3Thierry Aimar, Francis Bismans, Claude Diebolt, le cycle économique une ,Revue française 
2009/4 Volume XXIV | pages 3 à 65
4 Kondratieff .N .D  , Les grands cycles de la conjoncture, Economica,Paris, 1993.P159.

.110-109 ص ،1997 ة،رالقاه ،رللنش سيناء ،1ط ،نارعص أزمة اجهةوم في  ،نأمي رسمي )5(
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 فالمكث ديدوالتج بالنشاط متتس ايجابية اهمادأح نتيدم على يطوتن يلةطوال االقتصادية
  .)1(راتووالث وبربالح متتس سلبية الثانية نوتك فيما العالمية قوالس سعووت اعرواالخت

 امظالن لودخ نع نيرالعش نرالق نم السبعينات دلعق األولى اتوالسن توأفصح 
 تتمثل السابقة وراتدال نع مختلفة عميقة أزمة في افهطروأ هزاكرم العالمي االقتصادي

 دورك ةرفت في أسماليةرال مةظوالمن لخدلت Stagflation دوكروال مالتضخ نبي اوجزبالت
 االتجاه يلغي ال اذه نولك ة،رقصي انتعاش اترفت نتحتض وراتدال هذه أن إال يلة،طو
.)2(العام

 إذ الثانية، العالمية برالح دبع االقتصادية وراتدال صخصائ في لوتح لحص دوق
:)3(وهي ةديدج صبخصائ تاتسم

 اليوح قرتستغ دوكروال االنتعاش ةدم تكان أن دفبع اًدأم رأقص وراتدال تأصبح.1
 وراتدال فان ة،ديدج دورة ايةدب إلى االقتصادي النشاط ليص حتى اتوسن رعش

 أو اتوسن 5-3 نبي اوحريت منيزال عمقها كان الثانية العالمية برالح دبع االقتصادية
 انتشارها أي لمةوالع ظل في لألزمات لويدت هناك وأصبح األحيان ضبع في لأق

.افطراأل اندبل إلى زكرالم اندبل نم  عبئها لونق دوليا

 روهدالت بنس ناحية نم أو اإلنتاج في طوالهب ةدم ثحي نم ةدح لأق تأصبح ورةدال.2
 أزمة الثمانينات دعق خالل تاختلف السمة هذه أن إال االقتصادي النشاط اترشؤم في
.1997 أسيا قرش بوجن أزمة والتسعينات  1987عام

.457 ص ،قساب جعرم سي،رم ادؤف )1(
 السنة األول، دد،العاقتصادية دراسات مجلة أزمتها، مع فللتكي أسماليةرال محاولة ري،والمعم ظمكا علي دعب )2(

.20ص ،2000 اد،دبغ الحكمة، تبي الثانية،
 جمةروالت رللنش مةظكا ،1ط ،)لأفض مفه ونح مساهمة ( اهنةرال العالمية االقتصادية األزمة زكي، يزرم )3(

.17ص ،1985 ،تيوالك زيع،ووالت
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 رغي زيعوبالت وليةدال األزمات تزتمي إذ العالمي، دالصعي على االقتصادية ورةدال اختفاء.3
 أن إال اندالبل كتل في عهاووق نامزت مدع إلى إضافة أسمالية،رال اندالبل نبي المتساوي

 اندالبل جميع وددلح يةطمتخ األزمة تأصبح إذ لمةوالع ظل في رتغي دق مالفه اذه
.نامية أم مةدمتق تكان اءوس

 بجان نم ةرالمستم المحاوالت إلى والثانية األولى نالخاصيتي في لوالتح دويع.4
 العلمية رةوالث ونتائج ةديدالج التاريخية وفظرال مع فللتكي ةرالمعاص أسماليةرال

.)1(جيةولووالتكن

 ادهادامت بحس فتختل بأنها االقتصادية وراتدال اعوأن اضراستع خالل نم ظيالح
 نم يجاًزم ثناياه في نزيخت يذال أسمالي،رال امظالن رطوت حلةرم بوحس مني،زال

 جوالمتم ريطوالت المسار في تانعكس والتي ،رآخ حيناً وفطوت حيناً وتخب التناقضات
.االقتصادية ورةدال تمثله يذوال

 مالتضخ ماهية:الثاني بلطالم
 عهوشي نم مغرال على مالتضخ مومفه لوح اتفاق دجوي ال بأنه ركذبال ريدالج نم

 رالفك لاحررمطولت تبعاً ةديدع راتطوبت ترم دق تكان مالتضخ ياتظرن أن كوذل
.دهادوتع ياتهظرن الختالف تبعاً دةدمتع قطرب مالتضخ فرع دفق كلذل االقتصادي،
 في ارتفاع وه مالتضخ أن االقتصادية األدبيات في ةرافوالمت يفاترالتع نوم

 ةزومي السلعي، والتيار يدالنق التيار نبي ازنوالت مدع نع والناتج لألسعار العام ىوالمست
 أسبابها لك تحتها رجدتن بأن ويسمح ةراهظال هذه ديناميكية إلى ريشي أنه موالمفه اذه

 نتيجة ضالفائ اذه ثديح دوق األسعار، الرتفاع افعةدال ةوالق نوتك التي احمةزالمت ىووالق

.405 ص ،قساب جعرم سي،رم ادؤف )1(
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 االرتفاع كان إذا ما فيرالتع اذه ضحوي مل ،)1(السلع نم وضرالمع صنق أو بلطال زيادة
.تقؤم نويك دفق رومستم حاد

 ىوللمست االرتفاع ونح رومستم واضح اتجاه أنه على مالتضخ )Ackley( فريع
 درمج ساألسعارولي ارتفاع عملية وه مالتضخ نوك دكؤي فيرالتع اذوه لألسعار، العام

 ما األسعار ارتفاع أسباب ضحوي مل أنه على فيرالتع اذه على يعاب وما ،)2(تفعةرم أسعار
.اقتصادية أو تقنية تكان إذا

 اررباالستم فتتص لألسعار ديةوصع كةرح بأنه مالتضخ )James Emile( فرع 
.)3(يلي بما فيرالتع اذه زويتمي ض،رالع رةدق نع دائزال بلطال ضفائ نع تنتج اتيذال

.يلةطو نوتك ةرفت خالل عليها فوقوال نيمك ديناميكية عملية كةرح مالتضخ أن.1
 اردإص وان  األسعار ارتفاع وه مالتضخ بسب نويك كلذوب أسعار كةرح أنه.2

.أساسياً دوراً بيلع رةوص أي في ةديدالج دوالنق
.عوجرال مدوبع اتيذال وامدال أو اررباالستم فتتص  األسعار كةرح أن.3
 بلطوال االستهالك على بلطال نم لك فيرالتع اذه في بلطال ضبفائ ديقص أنه.4

 وضةرالمع والكمية بةولطالم الكمية نبي قرالف وه بلطال ضوفائ .االستثمار على
.نمعي رسع دعن

 زيادة أن إذ ،طفق ضرالع كلمة نع الًدب ض،رالع رةدق مداستخ فيرالتع اذه أن.5
 اإلنتاجية ةزاألجه تاعطاست فإذا اإلنتاج يادةزل اءدن نتتضم معينة ةظلح في بلطال

18ص ،1984 رية،داإلسكن الجامعية، الثقافة سسةؤم ،مالتضخ يةظرن وبي،رال لنبي )1(
 رودكت اجعةرم سليمان، يدمه رودكت جمةرت الثاني، ءزالج ،والسياسات  يةظرالن الكلي، االقتصاد أكلي، ج )2(

.615ص ،1980 ية،رالمستنص الجامعة علي، دالسي مالمنع دعب
19 ص ،قساب جعرم وبي،رال لنبي )3(
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 في سعوالت ضراعت أذا طفق ثديح ولكنه ،متضخ ثديح نل فانه اءدالن اذه تلبية
.االختناقات أو العقبات ضبع دوجول نتيجة بلطال حاجة لتلبية اإلنتاج

 صخرال لقضية مضهرتع خالل نم مللتضخ اوضرتع دفق الفقهاء صيخ فيما أما
.رمص في نمييطالفا محك أثناء سووالفل

 الكساد : ثالثال بلطالم
 ثحي والكساد د،وكروال االنكماش لحات،طمص ثالث نبي االقتصادي رالفك زميَّ

 هذه زتتمي ثحي ولةدال لنشاط االقتصادي روالضم نم حلةرم بأنه االنكماش فيرتع مت
 ارراالستم مع العاملة ةوالق لودخ انخفاض نع الناتج االستهالكي بلطال بانكماش حلةرالم

 السلعي، ونزالمخ ماكرت إلى ديؤي مما نيرالمستثم أرباح رتتأث وبالتالي األسعار بانخفاض
 ةركبي درجة إلى اإلنتاج فيها اجعريت التي حلةرالم وفه دوكرال وأما ،)1(التشاؤم روح وتشيع
 قوس في فشيئا شيئا لالشل ديمت  حلةرالم هذه ففي االنكماش، حلةرم نم رأكب لوبشك
 اقواألس في المختلفة رالعناص نبي طبرت التي االقتصادية العالقات ظلت نولك ،لالعم

 ضيوالتع نويمك ني،وطال اإلنتاج ونم في طؤتبا حلةرالم هذه في ظيالح نلك ،)2(سليمة
.االستهالك كيرتح قيطر نع معينة ةدم خالل

 ديمت ثحي االقتصادية األزمة نم ةريطوالخ ةراألخي حلةرالم بأنه فرفيع الكساد أما
 حالة طلوتتع اإلنتاج دويجم االقتصادي النشاط فقوويت االقتصاد اعاتطق في التام لالشل
.رالكبي االقتصادي باالنهيار يسمى ما ثدويح قوالس

 االقتصادي النشاط في انكماش مشكلة هي دوكرال مشكلة أن نالباحثي دأح ىروي
 السلع فيرتص على رةدالق مدع مث أسماليةرال السلع خاصة السلع إنتاج في اطرإف نع ناتج
 اوحصل التي وضرالق اددس على منتجيها رةدق مدع وبالتالي أسعارها انخفاض مث نوم

586 ص ون،روآخ نويلسوسام لوب )1(
.586 ص جع،رالم سنف )2(
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 أن ثتلب ما التي كوالبن هاووتتل كاترللش اإلفالس عمليات ايةدب وهي كوالبن نم عليها
.لةوالسي صنق نم تعاني

 وبالتالي االئتمان منح نع هادي ضتقب كوالبن ليجع لةوالسي صنق أن موالمعل نوم
 أدفتب العمالة، نع االستغناء في كاترالش أدوتب االستثمار، ضوينخف ةدالفائ رسع تفعري

.روهظال في الةطالب مشكلة
 اعطالق لتمث التي اإلنتاج رعناص ىدل لوخدال تانخفض الةطالب ترهظ وإذا

 رةدق مدع إلى ديؤي مما االستهالكية السلع على بلطال ضينخف مث ن،ومضيرالع العائلي
 اددس نع هذه فقوتت إن وما المالية، اماتهازبالت فاءوال على السلع هذه تنتج التي كاترالش
.اإلفالس رشه اءاترإج أدتب حتى اماتهازوالت نهاودي

 مما جنباته كافة في التشاؤم ادروب أدتب  حتى ضعوال اذه إلى االقتصاد ليص أن وما
 ك،والبن في لةوالسي اندفق نم فاوخ دالنق قوس نم اررالف إلى الواألم رؤوس فعدي

 اتدوالسن ماألسه نم الجميع صيتخل ثحي المالية األوراق قوس في انهيار كذل باكووي
.المنهارة كاترللش المالية زاكرالم نع رتعب التي

 ديزالم ضخ لمقاب ميةوالحك اتدالسن اءربش يزكرالم كالبن خالتدت ديؤت كما اذه
 محاولة إلى ادراألف فعدي اذوه عليها دالعائ انخفاض مث نوم ثمنها، ارتفاع إلى لةوالسي نم

 ديؤي مما ضبع قوف بعضها الثقة مدع موغي ماكروتت اتدسن نم مزتهوبح مما صالتخل
.المالية األوراق رصاتوب في انهيار إلى

 ىوس ونديج فال مدهولنق آمنة مالذات نع ثالبح في ادراألف أديب االنهيار اذه ومع
 أسعارها تفعرت ىأنراألخ هي ثتلب ما التي الحقيقية لوواألص بهذوال العقارات اءرش

 إنتاجيا اقتصادا نويك أن نم الدب ريعيا اقتصادا االقتصاد بالتالي ودويغ خيالية، رةوبص
.الةطالب مث نوم دوكرال أدويب العمال يحرتس مويت االستثمار ضوينخف

  :)1(التالية خصائصه خالل نم يفهرتع مت كما
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 الكلي بلطال انخفاض أن أي اتي،ذال اررباالستم فتتص اجعيةرت كةرح :األولى الخاصية
.رمستم لبشك نويك

 وانخفاض ميوالحك اإلنفاق ضتخفي نع مالناج الكلي بلطال اجعرت :الثانية الخاصية
.ةدالفائ أسعار رفع قيطر نع االئتمان كةرح دتقيي اذوك الخاص، االستثمار
.االستهالكي اإلنفاق ىومست انخفاض نع الناتج  األسعار ىومست انخفاض :الثالثة الخاصية
 انخفاض نع نالناتجتي الةطالب التدمع وزيادة والنم التدمع اجعرت :ابعةرال الخاصية

 صالتخل إلى ديؤي مما اإلنتاج ياتومست انخفاض وبالتالي األرباح وانخفاض الكلي، بلطال
.العمالة ضبع نم

 االقتصاد، علماء نع فتختل للكساد الفقهاء رؤية فإن اإلسالمي لالقتصاد بالنسبة أما
 ولى لهاطأب إذ فالسكة القيمة اعطانق وه بالكساد دوالمقص أن الفقهاء روجمه ىري ثحي

 يواللغ المعنى مع قيتف ال المعنى اذوه ة،دكاس أنها عنها اوقال بها لالتعام كرت أو راألم
 الله وقال 1 اولهادبت ضاروال لها قيمة بقاء مع قيمتها نقصان أي السلعة نفاق مدع بأنه للكساد
 فرويع القيمة بنقصان بيرالع ناب هاروفس "كسادها نويخش وتجارة" بةوالت رةوس في تعالى

 الكساد سمي عاما كان إن كر،والت)2(هاوونح سوبالفل لالتعام كرت بأنه الكساد نيدعاب ناب
 نالمسلمي علماء دعن دوفالمقص السلع لكساد ،وبالنسبة)3(محليا سمي ةدبل في كان وان عاما،

 نيرالمعاص اإلسالمي االقتصاد علماء دعن أما ائها،رش في غبةرال فوضع السلع صرخ
 وأوه ة،ريطخ حلةرم إلى ليص ثبحي األسعار ىومست في رالمستم االنخفاض وه الكساد

 اقواألس في والبضائع السلع فيرتص في ءطب إلى ديؤي يذال الكلي بلطال في انخفاض

.190 ص ،برج بنجي وضاح )1(
.52 ص األردن، ،2011 ط، زيع،ووالت رللنش راقوال ،والكساد مالتضخ ي،دبيزال رجاب مسال نب نحسي )1(
.162 ،ص5،جنيدعاب ناب حاشية الحنفي، نيدعاب ناب  )2(
.219 ص ،6ج ،ققائدال حرش في قائرال رالبح ،منجي ناب )3(
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 وضرالمع في سيدوتك اإلنتاجية اتدحووال العمالة ددع في ريجيدت ضتخفي مث نوم
 االقتصادي النشاط في نالمتعاملي امظانت مدع ةراهظ وتفشي والبضائع السلع نونمزوالمخ
 فيرتع نع اإلسالمي االقتصاد علماء فيرتع فيختل وال )1(الةطوالب اإلفالس عووشي

.ضعيوال االقتصاد

المالية لالزمات يظرالن ارطاإل :ابعرال بلطالم
 لمةوع مع ازداد رهاطوت درجة نولك ة،ديدالج ةراهظبال المالية األزمة تليس

 اذه عالمية، أبعاد ذات توبات افياً،رجغ تواتسع رةرمتك تأصبح دفق المالية، اقواألس
 كتل لمعالجة سياسات اتخاذ محاولة في خاصة ناالقتصاديي نبي لدالج ريثي أصبح راألم

.وليدال دالصعي على أو المحلية االقتصاديات دصعي على اءوس األزمات
 أو داًوصع دواح باتجاه المالية اترالمتغي فيها كرتتح التي الحالة هي المالية فاألزمة

 نم يلةطو ةدلم دتمت دق لها السابقة قعاتوللت سمعاك باتجاه نوتك ما وغالباً والًزن
 متنج والتي دولية مالية أزمة إلى مالية أزمة لك ديؤت أن ورةربالض سلي نلك ،نمزال

 اعاتطالق إلى دتمت لب المالي اعطالق على رتقتص ال قعةومت روغي شاملة اراًرأض عنها
 تليس بالغال في وهي سلبية، آثاراً كرتت ةظباه اقتصادية فتكالي عنها بترويت ىراألخ
 لمةوالع ظل في أصبح مالعال وأن سيما األزمة، دولة خارج هارتأثي ديمت  ،داألم ةرقصي
 باقي على رثؤت فوس اقهوأس نم قوس أية في أزمة وثدفح ومتصلة ةطابرمت ةدوح

 عالقات طومحي رةؤب نع واالبتعاد برالق لعالقات وفقا متفاوتة رجةدب كان وان اقواألس
 للتقلي يعهاووتن االستثمارية ظالمحاف رعب رالمباش رغي االستثمار ودفع األزمة، وتشابكات

 على سلباً سانعك المالية اقواألس ارراستق مدع في تساهم أوسع كةرح باتجاه ةطرالمخا
 .المالي رعذبال فريع ما أو المحلية العمالت

.313 ص ،قساب جعرم سليمان، الفتاح دعب يدمج )1(
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 انتشارها ودرجة مآلها ديدتح على رةدالق مدع ايتهادب في األزمات جميع زيمي وما
 اندوفق اثداألح دوتصاع ماتوالمعل صونق بالمفاجأة فتتص ما وغالباً بها ؤالتنب أو

 في دةدمتع و متباينة ظرالن ووجهات  األفكار ليجع مما ري،ذالج لالح وغياب ةطرالسي
.األزمات وتناول لتحلي

بياإلسالميراالقتصاديالع رالفك في التقلبات: الثاني ثالمبح
 وندخل ناب كان دوق بية،رالع رسةدالم يرمفك مأه يزيروالمق وندخل ناب ليمث

 أول كان دفق يزيرالمق أما المالية بالسياسة راألم قتعل ما خاصة القضايا نم ركثي في ادرائ
 مأه إلى ثالمبح اذه في ضرنتع فووس اقبتهارم وأهمية دوالنق صوبخص متكل نم

,االقتصادية بالتقلبات ةطتبرالم أفكارهما
وندخل ناب رفك في االقتصادية التقلبات:األول بلطالم
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 حينما وراتدوال االقتصادية التقلبات لوح وندخل ناب أفكار استشفاف نيمك
 على دالتأكي لنا نيمك خاللهما نوم العامة، المالية ورةدوال السكانية ورةدال إلى قطرنت

 على السكاني والنم رأث على دأك جهة نفم التقلبات، بها رفس التي وندخل ناب أفكار قعم
 في بائروالض ميوالحك اإلنفاق دور ةرفك حطر ىرأخ جهة نوم االقتصادية التقلبات

 .االقتصادي النشاط على رالتأثي
 طتبرم خارجي رمتغي األول نيرمتغي إلى االقتصادية التقلبات وندخل ناب وزيع

.دووالنق بائروالض العام باإلنفاق طتبرم داخلي رمتغي وفه الثاني أما السكاني وبالنم
خارجي ركمتغي السكانية ورةدال :األول عرالف

 نبي يوعض طابرت ثمة أنه وهي أساسية ضيةرف نم تحليله في وندخل ناب قلطان
 :ناتجاهي في والسكان اإلنتاج

 اقتناء في نوغبري نيذال نالمستهلكي ددع دايزت السكان ددع زاد كلما إذ:األول االتجاه
 المنتجات على بلطال دايزيت مث نوم دة،دالمتع المعيشية محاجاته إلشباع المختلفة السلع
.)1(صحيح سوالعك بلطال في يادةزال هذه مع تجاوبا اإلنتاج زيادة على زيحف مما

 عالقة السكان محجواإلنتاج نبي فلعالقة باإلنتاج، دديتح السكان محج:الثاني االتجاه
 في العاملة يداألي على بلطال دايزت اإلنتاج زاد كلما أنه بمعنى تقوال سنف في تبادلية

  إلى فعدت التي بواترال إلى لالعم رسع تفعري لالعم على بلطال يادةزوب لالعم قوس
 نوينتقل نيذال ادراألف ددع دادزي تفعةرالم بواترال اءرإغ توتح اإلنتاج بعمليات نالمشتغلي

 سكان ددع دادزي مث نوم فيها، اررواالستق شللعي ينةدالم إلى ىراألخ طقالمنا نم
.صحيح سوالعك الخارج نإليهام ةرالهج قيطر نع ينةدالم

.134ص ،1994 ،قساب جعرم ،ارومعاص يثادوح يمادق االقتصادي رالفك رطوت ،رعم نحسي )1(
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 اكميةرت عملية هناك نوتك أن دب ال اآلليات هذه على بناء أنه لوالق نيمك هنا نوم
 نم وتصبح ىراألخ طقالمنا نم نالمنتجي بذتجت يةرالث ندفالم ،فوالتخل رطوالت في
 مث نم وتصبح ىراألخ طقالمنا إلى نوالمنتج منها حزين ةرالفقي ندوالم اءرث رأكث مث

 اإلنتاج يادةزف د،طر لعام أو بذج لعام وندخل ناب رأي في فإناإلنتاج اذوهك ارفق رأكث
 كلذل تبعا السكان محج دادزفي ينةدالم إلى ةرالهج إلى مبه فعدي نللمنتجي بذج لعام هي
 صفينق ينةدالم نم ةرالهج إلى مبه فعدي نللمنتجي دطر لعام واإلنتاجه صأننق كما
 .كلذل تبعا السكان محج

  أن كما ،نمزبال ذتأخ ألنها ديناميكية يةظرن هي وندخل ناب دعن السكان يةظرن
 دورة التقلبات هذه للتشك نمزال رعب اوطوهب داوصع بتتقل  واإلنتاج السكان نبي العالقة
 مادعن بأنه السكانية ورةدال هذه وندخل ناب رويفس وثها،دح نم مناص ال كاملة سكانية

 ديؤت اإلنتاج زيادة أن بمعنى يةدتصاع عالقة واإلنتاج السكان نبي ديةطرال العالقة نوتك
 أن ادب ال العالقة هذه فإن اإلنتاج، زيادة إلى ورهادب يادةزال هذه ديؤفت السكان زيادة إلى
 عالقة إلى العالقة ستعك أن شأنها نم التي االختناقات نم ددبع أجال  أم عاجال مطدتص

: 1االختناقات لوتتمث تنازلية،
 ددع يصبح مادفعن ينةدالم ملحج ماديا ادح ثمة أن وه بها دوالمقص:المادية االختناقات

 األبنية تصبح كما السكان حاجات تلبية على قادرة رغي العامة قافرالم تصبح اركبي  السكان
فيها، السكان سدتك لطول متهالكة

 اإلنتاج في زيادة بلطيت السكان ددع في زيادة أي أن وه بها دوالمقص:بيعيةطال االختناقات
 نم السكانية يادةزال هذه نولك ائية،ذالغ ادوالم نم مباحتياجاته السكان اددإلم راعيزال

 نم والنسبي قلطالم صالنق حساب على الصناعي اإلنتاج في زيادة تستتبع رأخ بجان
 ارتفاع أن اإلنتاج اذه معدوي نارعيزالم ددع في صالنق حساب على ننييدالم ددع دايزت

135 ص المرجع، نفس 1
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 الصناعية المنتجات أسعار ارتفاع إلى ديؤي أن دب ال نالصناعيي نالمنتجي بروات ىومست
 اعطالق في منها الصناعي اعطالق في ارتفاعا رأكث نالمنتجي لودخ بمكاس تصبح مث نوم
 ممارسة في اريةراالستم إلى نارعيزالم ىدل زالحاف فضع إلى وعدي ما ووه راعيزال

راعي،زال مهطنشا

 سكان جميع حاجة دس دعن عامطال اردوم روقص ياتطالمع هذله النهائية المحصلة
 وثدح نم كذل هريج وما األرض، زراعة نع السكان ظممع وفزع ببسب ينةدالم

 فيها ينةدالم قافرم اقةط لتحتم ال مادعن البيئة ثوتل نع فضال  األوبئة وتفشي المجاعات
.1وددالمح زالحي في السكان في يادةزال لتحم نم

 التي هي اوطوهب داوصع السكانية ورةدال أن دكؤي وندخل ناب فإن قسب ما خالل نوم
 لالعام وه السكان مألنحج كذل والكساد، خاءرال حلتيهاربم االقتصادية ورةدال ددتح
.دورة لك رعب اإلنتاج تقلبات في ئيسيرال

العامة المالية دورة: الثاني عرالف
 على لتعم بإنفاقها إذ اإلنتاج لاموع نم لعام رتعتب ولةدال أن وندخل ناب ىري

.اإلنتاج إعاقة على لتعم فإنها رعاياها على ضهارتف التي بائروبالض  اإلنتاج طتنشي
 ميوالحك اإلنفاق :أوال

 ريعتب العامة اإلنفاقات ضبع فإن ناحية نم األهمية بالغ ميوالحك اإلنفاق ريعتب
 تقيمها التي األساسية البنية وندب بأنه االعتبار في اذأخ االقتصادي، النشاط رلسي وريرض
 اررواالستق امظالن وندوب السكان، نم ركبي ددع هناك نويك ال أن ردالمق نفم ولةدال

 ماتهرخدم واديفق أن نم خشية اإلنتاج إلى زالحاف نالمنتجي ىدل نويك نفل السياسي
 ديؤت ولةدال فإن ىرأخ ناحية نوب،ومروالح لوالقالق اباتطراالض ببسب موأرباحه

135 ص  المرجع نفس1
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 نع مين ميوالحك بلطال أن إذ ماتدوالخ السلع على بلطال بجان في هامة يفةظو
 الزمة ماتدوخ سلع نم مةوحك تحتاجه ما على لوللحص ميوالحك اإلنفاق جيهوت

 كذل وفي ،)1(اإلنتاج طتنشي على لتعم ولةدال فإن وهنا العامة ماتهادخ لتأدية وريةروض
 بتص وأنها منها بربالق مةوالحك أن وه ندالم وةرلث دحيوال بالسب أن" وندخل ناب لويق
 جانبيه على شيء لك لتحي والتي رالنه نم فقةدالمت المياه لمث كذل في مثلها فيها دهاونق

 شيء لك بينما به، ةطالمحي األرض بتخصي على المياه هذه لتعم كما اء،رخض أشياء إلى
 أن وفل كذل ،وعلى)2(والجفاف طالقح نع إال فيكش ال رالنه نع ةدالبعي طقالمنا في

 فقويت مادعن ألنه إال كذل وما األزمة، ثدتح أن دب فال العام اإلنفاق نع تقفوت مةوالحك
 نتيجة تتضاءل التجارية واألرباح ينةدالم ميع الكساد اإلنفاق،فإن نع وحاشيته مالحاك

 ماتدالخ على اإلنفاق في مةوالحك تمادت فكلما كلذل وتبعا المال، رأس في صللنق
.)3(ينةدالم في االقتصادية للحياة لأفض  كأن العامة قافروالم

 وه ما العام اإلنفاق صيخ فيما وندخل ناب لوتحلي ضرع أن لونق  أن نيمك وهنا 
 كساد نم يصاحبها وما االقتصادية األزمات عالج في خليةدالت يةزالكين السياسة رهوج إال
.الةطوب

بائرالض: ثانيا
 رافويت  أن دب ال أنه كذل ويعني يدنق إنفاق الحال بيعةطب وه ميوالحك اإلنفاق إن

 رغي مي،والحك اإلنفاق أوجه فلمختل يليوتح ردكمص دوالنق نم نمعي ردق مةوالحك ىدل
 وفقا دينية سسةؤم على فوق دوالنق اردإص  أن ثحي دوالنق قخل يعطتست ال مةوالحك  أن

 دوالنق ضبع على ذتواستح مةوالحك أن وفل وهنا ار،داإلص عملية ميحك نيدمع لمعيار

.137 ص جع،رالم سنف )1(
.251 ص الثاني، لالفص ون،دخل ناب مةدمق ون،دخل نب نحمرال دعب )2(
.137 ص جع،رالم سنف )3(
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 في اذأخ النشاط اذه ويخب أن دب فال اد،رلألف االقتصادي النشاط ىرمج نع ادبعي رةدالمص
 في ادراألف نبي المالية المعامالت اءرإج في عنها غنى ال التي األداة هي دوبأنالنق االعتبار

 ىرمج نم مةوالحك إلى  تأتي  أن دب ال دوالنق  فإن هنا نوم االقتصادية، الحياة ةرغم
 اولدتت دوالنق  أن" وندخل ناب لويق كذل وفي إليه ثانية دوتع  أن دب وال االقتصادية الحياة

.)1(عايارال تهادالفتق لنفسه بها ظيحتف مالحاك أن وفل موالحاك عايارال نبي
 بائرالض قيطر نع عايارال نم عليها لتحص أن دب ال مةوالحك تنفقها التي دوفالنق 
 زيادة نم لها رمف فال العام اإلنفاق زيادة مةوالحك تفداسته وإذا ،معليه ضرتف التي
 يصبح دفق بائرالض زيادة في وبالتالي العام اإلنفاق في مةوالحك تمادت إذا نولك بائرض
 وبناءا  واإلنتاج لالعم في الناس مزع طتثبي دح إلى ادج أةوطال لثقي يبيرالض ءبالع

 معها قيحق قليلة بائرض مةوالحك ضرتف بأن مالية ورةدب أدأنيب نيمك دفق كذل على
 إزاء نولك اإلنتاج، نم ديزوالم لالعم في الحماسة  إلى مفعهدت ةركبي بمكاس عايارال

  فإن العام اإلنفاق في دطرالم دايزالت اجهةولم المالية اردوالم نم ةدايزالمت لباتطالمت
 معه ليثق يذال راألم بائرالض حصيلة في دةطرالم يادةزإلىال ةطرمض نفسها دتج مةوالحك

 ميهدل ووتخب نوالمنتجي التجار بمكاس صتتناق ذئدوعن دبعي دح إلى يبيرالض ءبالع
 وعاترالمش متأمي إلى مةوالحك طرتض بأن افطالم وينتهي واإلنتاج لالعم في غبةرال

.)2(بها القيام  إلى مفعهدي ما المادية زافوالح نم نالمنتجي ىدل نويك ال مادعن
 لها تتيح التي المالية اردوالم نم ولةدال ىدل ما هنا مالتأمي عملية على دويساع

 وهنا معها، المنافسة نويعطيست ال نيذال نيراآلخ نالمنتجي واستبعاد قوالس على الهيمنة
 ارفق رأكث مةوالحك وتصبح بائرالض حصيلة وتتضاءل ثانية، نالمنتجي بمكاس صتتناق

.138ص ،قساب جعرم األول، ءزالج ا،رومعاص يثادوح يمادق االقتصادي رالفك رطوت ،رعم نحسي )1(
.152ص جع،رالم سنف )2(
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 ينةدالم يغادرون نالمنتجي أن والنتيجة وعات،رالمش نم ديزالم متأمي إلى هاطريض مما
.)1(والحضاري االقتصادي بناؤها ذئدعن ينهار التي

 نولك لأمث يبيارض وضعا مث أن وندخل ناب إلى اءىريت لالتحلي اذه على بناءا 
 نم ديزالم ضرف وإلى اإلنفاق نم ديزالم إلى مةوالحك طرتض منها رمف ال آلية أيضا هناك
 منها دورة لك أدتب العامة، المالية وراتدال وثدح نم كذل يستتبعه وما بائرالض
 االقتصادي البنيان روهدت وعات،رالمش موتأمي ة،ركثي بائربض وتنتهي قليلة بائربض

.والحضاري
 في ضرالع بجان رسةدم رفك مع يلتقي وندخل ناب رفك أن على ظيالح مما

 : يةدالنق بالسياسة متعلقة والثانية  المالية، بالسياسة متعلقة األولى  ،نمهمتي نتيطنق
 اوورغب اطونش عايارال على بائروالض زائعوال تقل وإذا"وندخل ناب لويق ثحي:أوال

 اددأع تركث اإلعمار ركث وإذا يبة،رالض بقلة االغتباط لوحص دادزوي اإلعمار رفيكث فيه
 فتخفي  أن وندخل ناب ىري وهنا "جملتها نم هي التي الجباية تروكث فائوظال كتل
 مالتضخ لاموع ضبع وإبعاد االقتصادي النشاط ىومست رفع إلى ديؤسي يبةرالض ءبع

 دادزي يذال  اقتصاديا، ازحاف يبةرالض فتخفي ل،ويشك)2(النهاية في العامة اداتراإلي وزيادة
 عبارات في يسميه كما لاألم زيادة أي" االغتباط" عبارة عليه قلطوي بائرالض لتق مادعن
 ويستنتج" فائوظال "اإلنتاجية المشاريع وزيادة والنم زيادة إلى ديؤي لاألم اذوه ،)3(ىرأخ
.بائرالض ضتخفي نم مغربال ولةدال جباية زيادة إلى ديؤي زالحاف اذه  بأن

.138ص جع،رالم سنف )1(
.144 ص ،1993 ،رمص ،رنش دار وندب ،االقتصاد موعل نالمسلمي علماءدنيا، نالعيني وأب داحم قيوش )2(
 ماوالعل مجلة ،ثسمي وادم وندخل ناب نبي : االقتصادي زوالحاف الخفيةد،اليلالعم متقسي ،داودي بيطال  )3(

 2005انوج27 ،نالثام ددالع ةربسك رخيض دمحم جامعة- إلنسانية



165

الفصل الثالث نظرية التقلبات االقتصادية في الفكرين اإلسالمي والغربي 

 كساد إلى ديؤي االقتصادي زالحاف فضع  أن وندخل ناب نيبي ىرأخ عبارة وفي
 ممهدوتق الناس معاش أساس هي التي االقتصادية كيةرالح نم ليطوالتع اق،واألس
 كذل ذنؤوي اآلمال لفساد اقواألس دفتكس بالغة زيادة ولةدال رأواخ في كذل ديزي":لوفيق

".انرالعم باختالل
 كساد إلى ديؤي االقتصادي زالحاف فضع أن يحةرالص العبارة هذه نم نويتبي

 مادفعن اتية،ذال المصلحة دافع دلتفس لخدتت ما ةوق الناس،ألن آمال هابذل كوذل اقواألس
 دوالجه لك أو ءزج وأن اتية،ذال ممصالحه على دوتع ال مدهوجه بأن الناس ديعتق
 الخفي افعدال كذل  فإن انطوالسل الجاه أصحاب نم ةوالق ذوي إلى لماظ بهذت ولةذالمب
 نهائيا، فعدال كةرح لتش حتى فشيئا شيئا فعدال نع تهاوق اجعرتت" الخفية دالي "آدم يسميه كما
 اترم بائرالض ضتخفي مجال في وندخل ناب ربفك ريغان يكيراألم سئيرال أشاد دوق
.)1(بائرالض ضبتخفي فقام أدالمب اذه قبيطت على بنفسه لوعم ةديدع

 على أو نيدالمع دالنق  حتمية على وندخل ناب دكؤي ثحي دوالنق اردإص صتخ : ثانيا
 في ضرالع بجان اقتصاديات رسةدم به تالبط ما ووه  ،لالكام نيدالمع اءطالغ لاألق

 النشاط ىومست على فقويت دوالنق محج أن إلى بهذي كما التسعينات، دعق ايةدب
.)2(نيدالمع دالنق كمية نم صأوينق ديزي يذال وفه االقتصادي
  دوالنق وكمية  ،بائرالض ءبع فتخفي يمثله يذال االقتصادي زالحاف ليشك كلذوب

.االقتصادية التقلبات  اثدإح في نمهمي نعاملي
 امهاوق ديناميكية يةظرن مدعائ أقام وندخل ناب أن نيتبي لالتحلي اذه خالل نم 

 ينةدالم مجتمع ريم أن دب فال ننيوالقان نيذله ووفقا العامة المالية نووقان السكان نوقان
.)3(الكساد لاحروم خاءرال لاحرم فيها تتابع اقتصادية وراتدب

.303 ص ودراسات، ثوبح ،بيرالغ االقتصادي روالفك وندخل ناب اب،طح قفيوت كمال )1(
.148 ،صقساب جعرم دنيا، نالعيني وأب داحم قيوش )2(
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يزيرالمق رفك في االقتصادية التقلبات:  الثاني بلطالم
 في األعمال مأه نم " الغمة فكش في األمة إغاثة" نوالمعن يزيرالمق كتاب ريعتب

 ةدرائ تحليلية محاولة في ميالدي1404عام كتبه يذوال بيرالع االقتصادي رالفك تاريخ
 هرعص في ربمص تألم التي المجاعات وسلسلة االقتصادية األزمة ومسببات واقع راسةدل

 قسب التي االقتصادية ياتظروالن اآلراء نم رالكثي نتضم الكتاب اذه أن ضالبع ىروي
 االقتصادية والتقلبات األزمات مسببات لبتحلي قيتعل فيما سيما وال هرعص في يزيرالمق بها
 أورده يذال االقتصادي لالتحلي ل،ويحت)1(أسماليرال المجتمع على قساب مجتمع في
 نم االقتصادية التقلبات مفه في مهمة مكانة الغمة فيكش األمة إغاثة" كتاب في يزيرالمق
 في كالممالي نيطسال دعه في والمجاعة والكساد دوكرال إلى واالنتعاش االزدهار حالة
.رمص

 وهي أال كالممالي نيطسال دولة تاريخ في دقيقة حلةرم شوعاي رعاص يزيرالمق
 سولي بعينه أىرف هارعم نم فيرالخ حلةرم فعال تدخل ولةدال ةزأجه في لالخل حلةرم

 ايةدوب ناحية نم كالممالي نيطسال دولة في االقتصادي النشاط مةظع التاريخية بحاسته
 وضع حتى ،دوالنق المقارنة نم مكنه مما ى،رأخ ناحية نم ولةدال أوضاع في افراالنح

.)2(العالج حريقت أن وحاول اءدال أسباب على يهدي
 ارراالستق مدع أسباب راهظبم طتبرالم تحليله وه يزيرالمق تحليالت زرأب نوم
 خالل نم و يزيرالمق رعص في كالممالي نيطسال دولة منه تعاني تذأخ يذال االقتصادي

.)3(تضخمية راهظو ثالث نبي طبري اكذآن ضعيةولل وصفه

.138،صقساب جعرم ،ارومعاص يثادوح يمادق االقتصادي رالفك رطوت ،رعم نحسي )3(
.265،ص2010رية،دالجامعية،اإلسكن اردال ،كووالبن دوالنق اقتصاديات،رعام يدمه دوحي )1(
265ص جع،رالم سنف )2(
.267ص جع،رالم سنف )3(
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.والسلع البضائع  أثمان ارتفاع.1

.نوالمه الصنائع وأرباب والبناة العمال روأج ارتفاع.2

.يانطواأل األراضي إيجار ارتفاع.3

 االقتصادية األزمة إلى وأدت االقتصادي لالخل اثدإح في تساهم راهظالم هذه لوك
 806 عام السكان اعاتطق ضلبع بالنسبة المجاعة دح إلى توصل والتي بالبالد تألم التي
.يرهج

:نسبية لاموع ثالث إلى األزمة  أسباب يزيرالمق جعروي
 دومفس لجاه للك العامة بالمناص والية ووه الفساد لأص هرويعتب األول بالسب.1

وباغ؛ مالظو

 قيمة تتضاعف أنه كذل يان،طاأل غالء إلى جعرفي األزمة هذله الثاني بالسب.2
 أمثال ةرعش األزمة وثدح دبع اندالف إيجار أصبح حتى عام، دبع عام اإليجارات

 أةطو تداشت يذال تقوال في راعةزال فتكالي تتضاعف اذوهك كأنقبلها ما
 لعم في المفارم تروكث الفالحة لأه على اعاتطاالقت وأصحاب اءراألم

 تفقل راعةزال نع األراضيرأكث طلوتع ى،رالق ظممع برفخ هاروغي روالجس
 نم البالد في مدهروتش نالفالحي رأكث تولم األرض، جهرتخ مما هاروغي الغالل

ول؛دال وهالك واالقتصادية االجتماعية األوضاع بةوصع

 سوالفل رواج وفه األزمة كتل وثدح يزيرالمق به لعلَّ يذوال ثالثال بالسب.3
.الفضية مراهدوال هبيةذال رنانيدال نم هارغي على تغط حتى
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 في ذروتها رواألم تووصل سوالفل برض نم نيطالسال رأكث األزمات تتابع فمع
 ما ةدقاع أو امظن رغي على سوالفل برض نم رأكث يذوال قوقرب راهظال  انطالسل رعص
.1بالغال دالنق هي اجله نم صارت رواجا توراج الناس يدبأي سوالفل تركث إلىأن أدى

 اختالل  إلى األساس في االقتصادية األزمة لامووع ورذج يزيرالمق جعري اذوهك
 المضاربة إلى ريشي وفه البحتة االقتصادية لاموللع وبالنسبة واقتصاديا إداريا ولةدال أوضاع

 رواج وإلى ناحية نم الغالل نم اإلنتاج قلة إلى أدى مما راعةزال فتكالي فوتضاع على
 متضخ إلى أدى مما ىرأخ ناحية نم سوالفل النحاسية دوالنق نم وضرالمع وزيادة سوالفل

.بالشع لعامة واألثمان لوخدال نبي عادل رغي واختالل شفاح وغالء
 رغي ةوطمضب نوأنتك بوالفضة،يج بهذال نم دوالنق أن ىري كان يزيرالمق

 غشها ومنع هاطلضب مالحاك لقب نم ارهادإص وأن د،وبالنق االهتمام بيج وأنه شة،ومغش
 دوالنق اردإص في سعوالت وان ،كذل نويفعل اوكان نالمسلمي الحكام وان قيمتها، وإنقاص

 ابطرواض قيمتها صنق اءرج نم اررأض نم ثهديح لما عوممن اقتصادية حاجة وندب
 رأم ووه المجتمع، في لوخدوال وةرالث زيعوت على الضار هروتأثي موالتضخ السلع أسعار

 ولةدال ديقص ولة،دال توتفنن" كذال نع ثيدالح ددبص يزيرالمق لويق ثحي عا،رش عوممن
 مل ما اوعدوابت اوثدوأح يعة،رالش أوضاع تلدوتب اية،داله رون صوتقل فرالت في العباسية

".مراهدال شغ كذل نم الله به يأذن
 عملية خالل نم قيمة لأق ىرأخ بمعادن بهذال طخل قيطر نع دوالنق شفغ

 النحاس أو الفضة نم ةدوزهي ضئيلة نسبة مزتستل كالس عملية أن نم مغربال  ،كالس
 مثقته مستغال عايارال شيغ مالحاك أن إال هبية،ذال العملة على خاصة صالبة إضفاء لألج

 18 بتاریخ http://www.alwarraq.com عن نقال ،374 ص ، الملوك دول لمعرفة السلوك المقریزي، 1
2015 جانفي
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 عملية خالل نم بهذال نم معينة أوزان على يضفيها التي عيةرالش صفة ومستغال فيه
   .)1("صافيا خاصا مكسبا لنفسه قليحق كالس

 في تساهم والتي الخارجية األسباب دأح رة،وكذالم لألسباب يزيرالمق وأضاف
 بالسب اذه أن ىري يزيرالمق نولك لالني رنه روقص ووه أال االقتصادية التقلبات اثدإح
 رنه في المياه بومنس بارتفاع رأكث أو عام دبع ولزي أن ثيلب ال قتاؤوم ارئاط سببا ظلي

.)2(لالني
  االقتصادية، السياسة ءوأساسية،س أسباب لثالث رمص في األزمة توقام

.دوالنق كمية االحتكار،زيادة

ضعيوال االقتصادي رالفك في االقتصادية التقلبات :ابعرال ثالمبح
 نبي نوم مناخية، لاموع إلى االقتصادية التقلبات أسباب ىزتع تكان ايةدالب في

 أن وادأك الءؤه لوك نمركي نوج وأيضا روم يرهن ،زنوجيف ستانلي كلذب اوقال نيذال

-13ص ص ،قساب جعرم ،ليووالتم كووالبن دوالنق في ةرمعاص إسالمية قضايا ،دأحم يريس نحمرال دعب )1(
14 

.269ص ،2010 ،قساب جعرم ،رعام يدمه دوحي )2(
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 ياتظرالن ضرع وه يهمنا االقتصادية،وما للتقلبات ئيسيرال بالمسب هي المناخية راهظوال
 مث يةزوالكين الكالسيكية رسةدالم إلى قطرسنت كلذاالقتصاديةول التقلبات في االقتصادية

 امظكن أسماليةرال تدانتق التي ارسدالم نوم يثة،دالح الكالسيكية ارسدالم إلى رفياألخي
 .سسيةؤالم رسةدالم إلى قطرسنت ءفك رغي

الكالسيكي رالفك االقتصادية التقلبات : األول بلطالم
 دتستن القناعة هذوه قتة،ؤوم نادرة ةراهظ االقتصادية األزمة بأن كالكالسي نمؤي

 ونديعتق مفه الحقيقي االقتصاد نع يدالنق االقتصاد انفصال أوالهما نأساسيتي نتيطنق إلى
 خالل نم كذل نويتبي ،مالقي للنق بةرع أو الحقيقية للمعامالت حجاب إال ماهي دوالنق أن
 لإلنفاق مساو نيوطال لخدال أنَّ على والقائمة رفيش حهاراقت التي دوللنق الكمية يةظرالن
 law say'sساي نوبقان يسمى ما إلى الحقيقي االقتصاد عوبخض ماعتقاده ني،وثانيهماوطال
 هناك نويك نل أنه أي لبهط قيخل ضرأنالع لكك لالقتصاد بالنسبة نوالقان اذه نبي دوق

 ألن ومدي ال طؤالتبا أو االنكماش أشكال نم لشك أي الكلي،إن بلطال في روقص
 ،)1(واألسعار ةدالفائ رسع في اآللية اترالتغي قيطر نع كوذل عليه، بلطال قيخل ضرالع
 الحقيقي االقتصاد لفص مع ساي نوقان اجتماع أن لاألوائ كالكالسي ديعتق وحسبما كلذل

 أو ضالفائ استحالة أي مستحيالً، ارأم اإلجمالي بلطال روقص ليجع يدالنق االقتصاد نع
 مالتضخ نع أما الة،طب دووج مدع ،وبالتالي2وريةدال لألزمات دووج ال وبالتالي االحتقان،

 ناالقتصاديي نم هناك أن إلى اإلشارة ردوتج ة،دزائ دوالنق نم كمية دووج نع فينتج
 امظالن في ازنوالت بحتمية نالمقتنعي كأولئ نع أيرال في نويختلف نمم كالكالسي

 يدنوسيم ناالقتصاديي نيرالمفك الءؤه نبي نوم األزمة قيام إمكانية ضورف أسماليرال
 االقتصادية التقلبات" أن في سمارك مع حطرال سنف العالمان انذه ويشارك س،وومالت

.272 ص ،2012 لبنان، المنهل، دار ، األول الجزء االقتصادي، الفكر تطور مالك، وسام  )1(
 .273 ص المرجع، نفس )2(
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 األزمة حتمية إلى أشار نم أول ديع يذال يدنولسيم فبالنسبة ،1"االستهالك قلة إلى دهارم
 اإلنتاج ضفائ نع بتتسب االقتصادية األزمة أن ىري فإنه ام،ظبانت عوجرال على وقابليتها

 وناًربح،مقرال على لوللحص مبينه فيما نأسمالييرال ستناف نع مينج ضالفائ اذوه
 يدنوسيم  رأي في أسماليرال امظاإلنتاج،فالن استيعاب على قوالس رةدق ىدلم مبجهله

 األرباح، أقصى قتحقي إلى فديه امظن وأنه الملكية نع لالعم انفصال هما نتيزبمي زيتمي
 ازنوالت قتحقي على أسماليرال امظالن رةدق مدوع الةطالب هظربن  رانرتب  تانزالمي وهاتان

 فده الوول الةطالب ترهظ لما ةدواح دي في لوالعم الملكية تاجتمع وفل تلقائية، رةوبص
 استيعاب على قوالس رةدق مدع يعني اذاإلنتاج،وه ضفائ رهظ لما األرباح أقصى قتحقي

 انه واستنتج االستهالك قلة أي المنتجات فيرتص على لالعم رب رةدق مدوع ،ضالفائ اذه
 نالمنادي أول نم االقتصادي اذه ديع اذل ، ،2 االستهالك مع اإلنتاج قافويت أن بيج
 اجتماعية ةراهظ لتمث نهاولك الةطالب على والقضاء ازنوالت قلتحقي ولةدال لخدت ورةربض

 سومالت أما االستهالكي، اإلنفاق معدل نويك أن نيمك لخدالت أن لوالق نيمك وهنا سلبية،
 وفه االقتصادية األزمات عوضوم في اوبحث نيذال كالكالسي الكتاب لأوائ نم ديع يذال
 العام اإلنتاج في ةروف وثدح نتيجة أسماليرال امظالن في ثدتح االقتصادية األزمات أن ىري

 كذل  فإن اطربإف اإلنتاج وزيادة االدخار إلى األراضي وأصحاب نوأسماليرال اتجه فإذا
 نم محقه العمال منح مدع نع الناتج االستهالك قلة مع العام اإلنتاج في فائضاً ثدسيح
 ضالفائ كذل نم صللتخل كاف فعال بلط رفيوت ورةرض إلى سومالت دعا اذل ر،واألج

 امظالن لعم تلقائية في االعتقاد كالكالسي يشارك مل سوفمالت األزمة، عووق تفادي وبالتالي
 إلى أشار لالكليب بلطوال الكلي ضرالع نبي العام ازنوالت اثدإح على رتهدوق أسماليرال

 نيمك وال ىروأخ ةدم نبي اإلنتاج ضفائ أزمات إلى ضريتع ما غالباً امظالن اذه  أن

.33،ص2010 السعودیة، جریر، األمریكیة، االقتصادیة الدورات اكتشاف البكري، داود عدنان1
.25  ص ،2012  االقتصادیة،العراق، للدراسات واالقتصاد االدارة كلیة مجلة االقتصادیة، للدورات الفكري التحلیل  الربیعي، رجاء2
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  أن دالب عنها ةدلوالمت الةطوالب األزمات فإن وإال الفعال بلطال يادةزب إال ازنوالت اثدإح
.ثدتح

يزالكين رالفك في االقتصادية التقلبات :الثاني بلطالم
 دق يزالكين ذجوللنم فقاوف ،لالكام فيوظالت نع لمستق زكين دعن ازنوالت مومفه

 فيوظالت ىومست قتحقي نع زعاج قوالس ىوق تحققه يذال الكلي بلطال ىومست نويك
 كذل االنكماشية، الةطالب مشكلة يعالج يذال ذجوالنم اذه ددمح وه الكلي بلطفال ،لالكام
 قيتحق وحتى ،وظفوالت لخدال ىومست في اترتغي دلوت الكلي بلطال في اترتغي أنأي
 فوس الكلي بلطال زيادة أن كذل اإلنتاج، زيادة نيمك فإنه لالكام فيوظالت ىومست

 قالساب يدالتقلي رالفك أن هناإلى اإلشارة ردوتج الحقيقي، لخدالواإلنتاج زيادة إلى ديؤي
 يزالكين رالفك سعك دولق "له المساوي بلطال قيخل ضرالع"  أن رريق  كان زكين على

 يذال وه بلطال فإن لالكام فيوظالت ىومست نيوطال االقتصاد قيحق فحتى العالقة هذه
.ضرالع قيخل

 كساد، أو متضخ إما بالجان أحادية أزمة هي االقتصادية أناألزمة ونري نويزالكين
 لخدت تتضمن التي االقتصادية السياسات تبقط لالتحلي اذه بصحة االعتقاد أساس وعلى

 لوبالفع اليابان، بية،رالغ وأوربا ةدالمتح الياتوال بها تمزالت التي بلطال إدارة في ولةدال
 الة،مماطوالب مالتضخ التدمع في وانخفاضاً والنم التدمع في ارتفاعا ةدالم كتل تدشه
.االقتصادية األزمة معالجة إدارة في يزالكيني لالتحلي بصحة للقناعة يةوالق فعةدال منح

 عنها ريعب التي و الةطالب و مالتضخ نبي عالقةعكسية دووج يتضح قسب ومما
 عليه ةطنق لك ضحوت منحنى ووه .Curve Philips  "سفيلب منحنى"  بـ وفرالمع بالمنحنى

 المنحنى اذه بوينس .مالتضخ نم له لالمقاب ىووالمست الةطالب نم نمعي ىومست
 يادةزال لدمع نبي العالقة راسةدب 1958 عام قام يذوال .Philips A.Wسفيلب لالقتصادي
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 عكسية عالقة دليج ،1957-1861 ةرالفت خالل الةطالب لدمع نوبي يةدالنق رواألج في
 فإن ياًوسن %2 اإلنتاجية زيادة لدمع كان إذا أنه سفيلب استنتج .نيرالمتغي نبي ةرمستق
 ارراستق على ةظللمحاف وأنه األسعار، ارراستق مع يتماشى %2.5 لدبمع الةطب دووج
%.5.5 لدبمع الةطب لوقب بجويست فإنه رواألج ىومست

Philips سفيليب منحنى ):6( مرق لالشك

 القاهرة، العربي، المستقبل دار ،النامیة الدول في الهیكلي والتكیف التضخم زكي، رمزي المصدر
62 ص ،1996

 وظفللت تحقيقاً( اقتصاد أي في رئيسياً فاًده ريعتب الةطالب ضتخفي أن كالش     
 حساب على نويك دق فداله اذه قتحقي أن إال ،)لالعم فيها بما اردوللم لالكام

 .لألسعار العام ىوالمست ارراستق فده متهادمق وفي أهمية، لتق ال ىرأخ افدأه
 ديزت ائيةرش ةوق إلى لوتتح إضافية لودخ قخل يصاحبه العمالة ىوبمست فاالرتفاع

 تفعرت بلطال زيادة باكولي اإلنتاج زيادة نيمك ال مادوعن الكلي، بلطال نم

  التصخم معدل

 معدل
البطالة

0
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 .الةطالب على القضاء لمقاب المجتمع فعهدي يذال نالثم وه مالتضخ ويصبح األسعار،
 لوقب متضمنة منه دوالح مالتضخ على للقضاء محاولة أي نوتك نفسه تقوال وفي
 ربحية شاموه لتقلي يعني إنما مالتضخ نم دالح أن ثحي الة،طللب أعلى التدمع

 دكؤوي بالتبعية، لالعم على لبهاط ضوينخف اإلنتاجي هاطنشا صفيتقل وعات،رالمش
 واديج أن الساسة فعلى كلذل الة،طوالب مالتضخ نبي مبادلة هناك أن نويزالكين

نليدللمع المثلى ليفةوالت
 التي االقتصادية أناألزمة نم يزالكين لالتحلي في جاء ما دأي سفيلب منحني إن

 ند،فمورك أزمة أو متضخ أزمة الجانبإما أحادية أزمة هي أسماليرال االقتصاد في دوتس
 في يةدالنق رواألج التدومع امداالستخ لدمع نبي القائمة للعالقة سفيلب دراسة خالل

 رظوالمن اذه بحس مالتضخ عالج فإن كذل ،وعلى1957-1861 ةدالم خالل انياطيرب
 ينبغي التي المشكلة ودتب األساس اذه وعلى الةطالب نم نمعي لدمع إلى باالرتقاء ليتمث
 إلى لوصوال كيفية في رتنحص أسماليةرانالدالبل في االقتصادية اإلدارة عليهازكرت أن

 نم يدالنق ارراالستق لدومع جهة نم الةطالب لدمع نبي المقايضة نم بولطالم ىوالمست
.)1(ىرأخ جهة

 امظالن في ارراالستق مدع لوحص أي ازنوالت اختالل إمكانية ىري زكين إن
 ىري كما اإلنتاج ضفي ببسب سلي أسماليرال امظالن في األزمات لووحص االقتصادي
 أو بلطال في صنق أزمة نوتك  أن فإما ،بلطال  ببجان قيتعل بلسب وإنما نوالماركسي

.بلطال في ضفي أزمة
 دفق زكين دبع ما ةرفت االقتصاديةفي ورةدال يةظرن على أتطر التي راتطوالت أما

 االستثمار تقلبات في االستثمار لمعج دور ازرإب إلى سهيك انتحى إذا نيقيطر تذاتخ
 انتحى ىراألخ الناحية نوم ناحية نم اذه ودنيا، عليا وددح في لخدال محج وتقلبات

.45ص ، قساب جعرم ،رعام يدمه دوحي)1(
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 بكالسب االستثمار لومعج االستثمار فلمضاع دوجزالم لالتفاع ةرفك ازرإب إلى نهانس
.االقتصادية ورةدال ءولنش رالمباش

 االقتصاد فعدي مما ذاتيا نفسها يةذتغ إلى لتمي قوالس ىوق أن نويزالكين ىري
 على مالقائ االقتصاد أن ونديعتق مفه التضخمي واجروال الكساد نبي بالتقل إلى نيوطال

 ديؤلت الكلي بلطال في ةرالصغي اترالتغي يويق ففالمضاع بيعته،طب بمتقل وه قوالس
 خالل نم فالمضاع لعم نع الناتج ارراالستق مدع دويشت ،لخدال في واسعة اترتغي إلى
 اإلنفاق في ةركبي تقلبات إلى اإلنفاقاالستهالكي زيادة أو ضخف ديؤي  أن لالمعج لعم

 إلى ظرالن اترتغي ديؤت ىرأخ ناحية نوم االستثمار، لمعج أدلمب وفقا االستثماري
.)1( اررباالستق االحتفاظ على رةدالق مدع زيادة إلى لالمستقب

 نالمستهلكي تفاؤل في زيادة أو ة،ديدج اعاتراخت خالل نم لخدال في زيادة فأي
 نفسها يذتغ فوس االقتصادي سعوالت المثال،فعملية لسبي على بائرالض ءبع ضتخفي أو

 رجال ورهدب اوعدي يذال االستهالك في زيادة إلى ديؤت فوس تفعةرالم لوخدفال ذاتيا،
 .لالمعج رأث وه اذوه اإلنتاج على النامي بلطال إلشباع ماستثماراته يادةزل األعمال

 تنمية مث نوم ،فالمضاع لعم خالل نم االستهالك تنمية إلى ديؤي فوس واالستثمار
.)2(ديدج نم االستثمار

 األعمال رجال بويسح اإلنتاج، نع المبيعات ديزت بلطال في يعرالس وللنم ونتيجة
 إلى نوفيسع التفاؤل، إلى األعمال رجال فعدي اذه لوك واج،رال جةوم خالل ونزالمخ نم

 سوتعك النامي، بلطال وإلشباع بالمناس اهومست إلى ونزالمخ إلعادة االستثمار زيادة
.رالمستم وبالنم شيء لك موينع التفاؤل، اذه آثار المالية األوراق أسعار

.289 ص ،قساب جعرم وب،راست ريجارد ارتيني،وج سجيم )1(
.289 ص جع،رالم سنف )2(



176

الفصل الثالث نظرية التقلبات االقتصادية في الفكرين اإلسالمي والغربي 

  أن صحيح واآلالت، العاملة ىوللق لالكام فيوظبالت االقتصادي الجهاز يتمتع فوس
 في لتتمث والنم على دوقي وتنشأ ،لللتشغي األقصى دالح قيحق فوس االقتصادي الجهاز

 كذل ديؤوي ،كلذك االستهالك انخفاض إلى والنم لدمع اخىرويت المتاحة، اردوالم روقص
 نم رأكب ردبق لخدال انخفاض إلى االستثمار انخفاض ديؤاالستثمار،وي في انخفاض إلى

 لخدال انخفاض  أن كذل ذاتيا، نفسه وليزالن االتجاه معدوي ،1فالمضاع لعم خالل
 الناس قعويت دوق ،رأكث االستثمار ضينخف مث نوم األعمال، رجال ىدل التشاؤم ثيبع
 ناوع نوليك االدخار يادةزل محاولة في االستهالك نوفيخفض لالمستقب في اءوس دأش وفاظر
 في االنخفاض يةذتغ إلى االستهالك انخفاض ديؤوي قعة،والمت السيئة وفظرال في مله
 بيع على األعمال رجال رةدق مدع ديؤوي ةدبش لخدال ضينخف مث نوم الكلي، بلطال

 طلويتع اإلنتاج، ىومست ضخف إلى األعمال رجال ويتجه ونزالمخ ماكرت إلى مإنتاجه
 وه اذوه اإلفالس، ويشيع الة،طالب تيار ديشت اإلنتاج انخفاض ارراستم ومع العمال، ضبع

 دفق العالمي، الكساد ساد ثحي نرالق اذه نم الثالثينات في زكين هدشه يذال فقوالم نفسه
 نم فوالخ بوبسب ناحية نم لخدال انخفاض ببسب االستهالكي اإلنفاق ضانخف

 انخفاض ببسب نممك دح أدنى إلى مإنتاجه اوخفض دفق األعمال رجال وأما ،لالمستقب
 رغي اإلنتاجية اقةطوال اردوالم تروانتش االستثمار، فقووت ن،وينتج ما على بلطال

 ذجونم في األساس كرالمح وه الكلي بلطال في ديدالش فالضع  فإن اذوهك المستغلة،
.)2(زكين

 على االقتصاد رةدق مدعوإنتاجي اطرإف نتيجة ثديح دوكرال أن نويزالكين ىري
 انخفاض إلى ديؤي مما اردوالم نم ركبي ردلق طلتع ثديح وبالتالي المنتجات، فيرتص

.289 ص جع،رالم سنف )1(
.289 ص جع،رالم سنف )2(
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 مما السلع اءرش على رةدالق مدع مث نوم لخدال في انخفاض وبالتالي الكلي بلطال في
: أن نويزالكين دكؤوي اإلنتاج، دورة إيقاف إلى ديؤي

 لخدت نم دب ال مث نوم د،وكرلل اتيذال العالج آلية كيمل ال أسماليرال امظالن أن.1
ولة؛دال

 ق،والس آللية بقاط لالكام وظفالت ىومست دعن ليعم وان دب ال االقتصاد أن.2
 يذال راألج نوقان خالل نم تلقائية يقةطرب عالجها ميت وان دب ال الةطب أي أن بمعنى

 في االقتصاد ليعم أن نفيمك العمالية، النقابات أو ولةدال نم لخدت ودون يةربح كريتح
 جهاز ظل في أي المجتمع، في الةطالب نم ردق دووج في أي الناقصة، العمالة ازنوت ظل

 أن زكين ررق قلطالمن اذه ن،وملالكام لالتشغي وضع نم لاق وضع في ليعم إنتاجي
 لأفض وه ةدالفائ رسع ضخف وان ةدالفائ رسع انخفاض هرأث في يساوي رواألج انخفاض

 رواألج ضخف أما االستثمار، زيحف فوس ةدالفائ ضخف ألن كوذل ر،واألج ضخف نم
 ضخف االستثمار،أما على نيرالمستثم زيحف مما فالتكالي ضخف إلى ديؤسي كان وان فإنه
 االستثمار على نيرالمستثم زيحف مما فالتكالي ضخف إلى ديؤسي كان وإن فإنه رواألج

 يذال االستهالك ضخف إلى ديؤي فوس أنه إال ،فالتكالي بانخفاض بحيةرال الرتفاع اظرن
.سمعاك راث له نويك فوفس لالستثمار،وبالتالي سئيرال زالمحف وه

 فوس الناقصة العمالة ظل في الكلي بلطال زتحفي أن ىري زكين فإن مدتق ما على 
.الةطالب وانخفاض لالتشغي زيادة مث نوم االستثمار زتحفي إلى ديؤي

 نيوطال لخدال ازنويت لكي ورةرض وه االستثمار مع االدخار تعادل أن أيضا رروق
 االدخار نبي فيما اختالل ثدح إذا ألنه الكلي، ضرالع مع الكلي بلطال ازنوت أي

 : التالية النتيجة تكان واالستثمار
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 االستثمار نع االدخار زيادة  حالة في-1
 ماكروتت السلعي ونزالمخ دايزيت مث نوم الكلي، ضرالع نع الكلي بلطال ضينخف

 نم فعري مما االستثمار في غبةرال بالتالي ضوتنخف األسعار ضفتنخف التجار  ىدل السلع
 ضتنخف نيوطال لخدال انخفاض  ومع نيوطال لخدال ضينخف وبالتالي الة،طالب التدمع
 دعن ةرالم هذه نولك االستثمار، مع يتعادل حتى االدخار ضفينخف االدخار، على رةدالق

 نوم االنكماش ثديح وبالتالي الكلي بلطال انخفاض لقب األول ىوالمست نم لاق ىومست
.الةطالب ثمة

 االدخار نع االستثمار زيادة حالة في-2

 دادزوت السلعي، ونزالمخ صيتناق الكلي، ضرالع نع الكلي بلطال تفعري مادعن
 ضوتنخف االستثمار تفعري وبالتالي األرباح، مث نوم األسعار تفعرالتجار،وت ىدل المبيعات

 حتى االدخار لدمع نم ديزي مما ني،وطال لخدال تفعري لالتشغي ازدياد ومع الة،طالب
 زيادة لقب األول ىوالمست نم أعلى ىومست دعن ةرالم هذه نولك االستثمار، مع يتعادل

)1(الةطالب وتختفي لالتشغي دادزي مث نوم الكلي، بلطال

 بما االستثمار على زالحاف فضع وه واالنكماش دوكرال في األساس أن كذل ومعنى
 زيادة إلى ديؤي لخدال دايزت مث نوم االستثمار دايزت أن ثحي االدخار نم لاق يجعله

 فوس االقتصاد فإن االدخار اذه ليقاب استثمار دجوي مل إذا وعليه االستهالك، نع االدخار
2.دوكروال االنكماش حلةرم في لخدي

. .299 ص  ،تيوالك1998 فة،رالمع معال ،الةطللب السياسي االقتصاد زكي، يزرم )1(
 الجامعية، اردال ،2010 ،االسالمي رظوالمن نم وعالجها االقتصادية األزمات القصاص، ةديوج جالل )2(

19 ص رية،داإلسكن
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 ةدالفائ رلسع بالنسبة المال أسرل يةدالح الكفاءة انخفاض فإن راألم تتبع أردنا وول
 نييزالكين فإن راألم ولمعالجة د،وكروال االنكماش وثدلح رالمباش بالسب وه نوسيك
 اإلنفاق، وزيادة ةدالفائ رسع اذوك بائرالض فتخفي خالل نم ولةدال لخدت نوحريقت

 لالمعج آلية على وبناء  االستثمار في ةرمباش رثؤسي يذال االستهالك كيرتح وه فدواله
 على بلطال في يادةزال نم رأكب نوسيك االستهالكية السلع على بلطال على يادةزال فإن

.االستهالكية السلع
 االقتصادية، ورةدال نع زكين يةظرن في كرالمح لالعام وه الخاص االستثمار ديع 

 عةربس ووينم بيستجي االستثمار ألن رخاء إلى لوليتح عةربس ديزي االقتصادي سعوفالت
 وثدبح االقتصادي االنكماش ينتهي كما نيوطال لالقتصاد ىراألخ اعاتطالق عمادم

 االستثمار لدمع ضخف إلى ديؤي االستهالك لدمع في نسبيا ارصغي انخفاضا  ألن الكساد،
 رصغي رتغي للك بيستجي تجعله رجةدب حساس االستثمار أن يةظرالن هذه ضروتفت ديدالج
 وال االقتصادية، ورةدلل كةرالمح ةوالق ديع وفه مث نوم ى،راألخ االقتصادية اعاتطالق في

 االتجاه خالل أنه كذل ورة،دال خالل بيتقل االستثمار، نم ءزج ووه ون،زالمخ  أن يخفى
 إشباع على نقادري رغي نوالمنتج مادام االنخفاض إلى ونزالمخ ليمي ورةدلل يدالتصاع

 وليزالن االتجاه خالل ةدبش ونزالمخ وينم ،كذل نم سالعك وعلى ،بلطال في يادةزال
.الكلي بلطال في قعوالمت رغي االنخفاض ببسب ورةدلل

 والكفاية لالستهالك يدالح لبالمي فيوظالت ملحج دةدالمح لاموالع زكين رحص دوق
 العام ىوومست دوالنق كمية نبي بالتناس مدبع ديعتق وفه ة،دالفائ روسع المال أسرل يةدالح

 في يادةزال إذ " الفعال، الكلي بلطوال دوالنق كمية نبي العالقة بيعةط ببسب كوذل لألسعار
 كالكالسي ىري كما ةدمحاي تليس دوفالنق لخدال في زيادة وثدح عليها بتريت دوالنق كمية

"1.

 .33ص سابق، مرجع كاظم، عباس1
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 لالتحلي  أن متهادمق في يأتي ة،ديدع اتظمالح يزالكين لالتحلي على يشار كما
 في االقتصادية األزمات رلتفسي وضع ألنه النامية، اندالبل واقع نع اًركثي ديبتع يزالكين

 التضخمية ةوالفج رتفسي في التحليلية ألدواته زكين امداستخ  أن كما مة،دالمتق ولدال
 هذألنه كوذل النامية  اندالبل اقتصاديات في فعالة أدوات نوتك ال لوالمعج فكالمضاع

 ادرلالستي يدالح لالمي ارتفاع قيطر نع لخدال في ةركثي باترتس فيها ثدتح اندالبل
 ىومست في رالتغي  أن ضرافت يزالكين لالتحلي  أن كذل إلى إضافة لالكتناز لالمي وارتفاع
 االستهالكية، والسلع د،والنق على بلطكال ىرأخ اترمتغي روهظ إلى ديؤي اإلنفاق

 لالتحلي  أن كما النامية، ولدال في دةوجوم رغي العالقات هذه لومث ها،روغي واالستثمار
.النامية ولدال في دوجوم رغي اذوه الكفاءة، عالية قوس دووج ضريفت يزالكين

االقتصادية للتقلبات يدالنق رالتفسي :ثالثال بلطالم
 ديةوالنق رسةدالم أو وشيكاغ رسةدبم تفرع رسةدم نم ديدش مولهج زكين ضرتع

 رسةدالم أفكار مأه إلى ضرنتع فووس هادبع وما السبعينات حقبة خالل ذهاونف سعوت التي
.االقتصادية بالتقلبات طتبري ما في

 على االقتصادية األزمة دراسة في ديدالج اليرالليب االتجاه رسةدالم هذه لتمث
 امظللن ةرالمعاص األزمة أن مانديرف نوملت هاظرمن ىري ثولي،حيدوال المحلي نييوالمست

 وفي االقتصادية اعاتطالق في ولةدلل دايزالمت النشاط نع مهاظمع في ناتجة أسماليرال
.وليدال ىوالمست على الخارجية التجارة مجال

 األساسي منحاها في الكالسيكية االقتصادية يةظرالن إلى دةوالع داعية مانديرف دويع
 في ازنومت ونم لدمع قلتحقي قوللس التلقائية ىوالق إلى نوكروال ولةدال دور ديدلتح

.1التضخمية االتجاهات نع اًدبعي االقتصاد

.631 ص ، 2014 للمعارف،مصر، العربي المكتب ، أوسطیة الشرق االستراتیجیة الدراسات في مقدمة ، عودة جهاد1
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 ما ةدالم في األزمات تسبب التي هي ولةدلل االقتصادية السياسات بأن مانديرف دكؤي
 السياسات على مننتائج بتريت ما على المجال اذه في زكري والثانية،وه العالمية برالح دبع
 في يدالنق سعوالت  أن ىري ي،إذدالنق سعوالت في ارراالستم كسياسات ةدشيرال رغي يةدالنق

 ةداألرص ضرع في ضفائ قخل إلى ديؤي ،لالكام امداالستخ ىومست دون ليعم اقتصاد
 إلى ديؤسي اذوه الكلي بلطال وارتفاع اإلنفاق في زيادة عليه بتريت يذال رية،األمدالنق
 ،ولكنإذاليطوال لاألج في اإلنتاجية اقةطلل لالكام االستغالل ىومست إلى االقتصاد دفع

 على يقع األولي راألث فإن ىوالمست اذه إلى لوصوال دبع ما إلى يدالنق سعوالت راستم
 في ازنيوالت اهومست إلى دوليع اجعريت أن ثيلب ما اإلنتاج أن األسعار،إال تفعرت مث اإلنتاج،

.الةطللب العام لدالمع ضتخفي إلى لوصوال دون ليطوال لاألج
 ينتج مما يةدالنق ةداألرص في ضفائ قخل إلى ديؤسي فانه دالنق ضرع انخفاض أما

 لفتعم المنتجات نم رللكثي ضرع ضفائ ينشأ كلذل ونتيجة اإلنفاق في انخفاض عنه
 انخفاض ديؤي اذوهك الةطالب دادزفت اإلنتاجية اقتهاط نع لتق رةدبق اإلنتاجية اتدحوال
 انكماشية وفظر قخل وبالتالي األسعار انخفاض مث نوم ضرع ضفائ إلى دوالنق ضرع

.ازنوالت استعادة األسعارإلى انخفاض ديؤي  أن لقب ليطو تقول  حادة
 إلى جعري ندييوالنق ىدل واالنكماش مالتضخ أزمات لمسببات لالتحلي اذه إن

 وة،روالث لخدوال ةدالفائ ألسعار نسبياً ةرمستق دالة ليمث دوالنق على بلطال بأن ماعتقاده
 اترتغي ىوس ثدتح نل عليه بلطال تكافئ عةربس دالنق ضرع نما ما إذا فإنه وعليه
 على بلطوال ضرللع دةدالمح لاموالع في ائيةوعش اترتغي نع ناجمة قليلة دورية

 االقتصاد على يةدنق مةدص ضربف ما بلسب يةدالنق اتطالسل تقام ما إذا ند،ولكوالنق
 اترتغي وثدبح ددته ةوالفج هذوه دوالنق ضروع بلط نبي ةدايزمت ةوفج تنشأ فوفس

 في وريةدال للتقلبات األساسي ردالمص هي يةدالنق ماتدالص فإن اذل االقتصاد في دورية
.)1( االقتصاد
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 رغي اقتصادية  سياسة نع غالباً دلوتت ندييوالنق ىدل األزمة أن يتضح مدتق مما
 دكؤ،ويمالتضخ لدمع رفع إلى ديؤي اقتصادياً رواجاً دلوي يعرالس يدالنق سعوفالت مناسبة

 رتأث أو يدنق ابطراض نع إما ينتج دق رئيسي انكماش لك  أن المجال اذه في  مانديرف
  مانديرف وضح كما1ي،دنق سعوت نع دلوت دق ديدش متضخ لي،وكدنق ابطرباض ةدبش
 ماتدالص نع الناشئة االقتصادية التقلبات على األمثلة نم داًدع schwartzزارتووش
.1940-1867ةرالفت خالل يةدالنق

 داتوجوالم على ةدالفائ ربسع ددتتح دوبالنق االحتفاظ تكلفة أن مانديرف ديعتق
 نتيجة درالف عنها يتخلى يذال وةرالث أشكال نم لكشك باعتبارها دوالنق رغي نم ىراألخ

 لدمع أو األسعار ىوبمست ددتتح دوبالنق االحتفاظ تكلفة مانأنديرف ىروي د،وبالنق االحتفاظ
 انكماش بيسب ةدالفائ كأسعار دات،وجوالم على دالعائ التدمع فارتفاع قع،والمت مالتضخ

 نووسيك دوالنق على بلطال لتقلي إلى لفيمي رأكب متضخ قعوت أما د،والنق على بلطال في
.يالًطوو يعاًرس مالتضخ  كان كلما رأكث راألث اذه

 ةدحول بالنسبة دوالنق كمية اترتغي أن مانديرف أوضح دفق ةرالقصي ةرللفت بالنسبة أما
 ةرالفت في ضعوال وه كما تماما األسعار ىومست اترتغي رتفسي في نالمهيم وردال لها الناتج

 .يلةطوال
 في األسعار اترتغي رتفسي في دوالنق لكمية ئيسيرال وردال مانديرف زرأب أن دوبع

 مالتضخ مكافحة في ممه دور يةدالنق للسياسة أن أشار دفق يلةطووال ةرالقصي نتيرالفت
 اإلنتاج ونم مع بتتناس التدبمع دوالنق كمية ونم خالل نم االقتصادي ارراالستق قوتحقي

.سكان ددوع

 دار ون،روآخ رومنص الله دعب هط جمةرت ،نييدالنق ظرن وجهة واالقتصاد كووالبن دوالنق ،لسيج باري )1(
.527ص ،1987ياض،رال ،رللنش يخرالم
.428،صقساب جعرم وب،راست وريجارد ارتننيوج سجيم )1(
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 نم عالية درجة على رأسمالياً اقتصاداً ضرتفت وشيكاغ رسةدم أن لوالق وخالصة
 اقتصاديات في دوجوم رغي رأم ووه المالية، قوالس لجهاز واضحة فعالية فيه دجووت مدالتق
 كمية نبي العالقة إلى ظرالن تتلف يةظرالن هذه  فأن كذل نم مغرال وعلى .النامية ولدال

 حال أي في إهماله نيمك ال رأم ووه األسعار ىومست على اتهاروتأثي اإلنتاج موحج دوالنق
.النامية اندالبل أم مةدالمتق اندالبل في اءوس الواألح نم

 األولي رأناألث ونديعتق مأنه مغرف ي،دالنق وللنم نتيجة مالتضخ نويدالنق ريعتب
 دادزست  ليطوال لاألج خالل أنه إال األسعار على منه رأكث اإلنتاج على يقع دوالنق ولنم

 الكالسيكي لالتحلي اذه في ونريساي م،وه1يةدنق ةراهظ مالتضخ نويك كلذوب األسعار
 ضرع في زيادة نم يتبعها وما سعيةوالت يةدالنق فالسياسة دوللنق الكمية يةظرالن إلى دالمستن

.التضخمية ةوالفج دليوت إلى ديؤت دالنق
 واضحة زيادة دووج في افطالم نهاية في سسينعك مالتضخ أن مانديرف ىروي

 رؤية مع يتماشى اذوه اولةدالمت دوالنق كمية نم  الناتج نم ةدحوال بنصي طسومت في
 طوضغ رواألج ارتفاع نع مستقلة بحته يةدنق ةراهظ مالتضخ نوك في رسةدالم هذه

 ماجاء تماما سيعاك يذال راألم ليطوال ىدالم في الةطبالب لها عالقة وال العمال نقابات
 .سفيلب منحني في

 لاألج في سفيلب منحني  بأن ةدح على لك سفيلب نووادم  مانديرف نبي دلق
 الةوعلىطللب بيعيطال لدالمع مانديرف ماسماه على بني رأسي طخ اقعوال في وه ليطوال

 العالقات فتص بالسال ارداالنح وذات لاألج ةرفيلبسقصي منحنيات  فإن كذل نم سالعك
.مختلفة طنق دعن لاألج ليطو أسيرال المنحني عطتق التي ةروالمتغي قتةؤالم

.436ص ، قساب جعرم وب،راست وريجارد ارتننيوج سجيم)1(
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 بيعيطال لدالمع يةظرن بصياغة رسةدالم هذه تقام الةطالب إلى بالنسبة أما
 كيبيةرالت صالخصائ أساس على دديتح يذال ىوالمست بأنه  مانديرف فهرع يذالةالطللب

 وكلفة بلطوال ضرالع في ائيةوالعش اترالتغي نع فضالً والسلع لالعم اقوألس الفعلية
 مهنة نم االنتقال وكلفة ةرفوالمت لالعم صروف ةرالشاغ فائوظال لوح ماتوالمعل جمع
 .لالعم قوس في اطراالنخ في غبةرال ددتح التي لاموالع  نم هاروغي ىرأخ إلى
 لك  أن ضريفت ال وفه وعليه الكلي ازنوبالت طتبري مومفه وه الةطللب بيعيطال لدالمع  
 ووه حاالً، لبالعم قيلح  أن قعومت أو جار حقيقي ربأج لعم على لوبالحص بغري نم

 العمليات وفي ،بلطال في رالتغي لبفع اررباستم رتتغي وظفالت صرف  بأن فريعت
 على رثؤت التي العامة السياسات في اتروالتغي العمال، مهارة لباتطمت روتغي اإلنتاجية،
 اترالتغي هذه نم بعضاً  أن اليخفي أنه جملته،كما في االقتصاد أو الخاصة الصناعات

.قعهوت نيمك ال راآلخ ضوالبع قعهوت نيمك بعضها عارض،وأن وبعضها مدائ
 العمال قعاتوت تتساوى بيعيطال الةطالب لدمع دعن فإنه مدتق ما على وبناءاً

 لدالمع اذه  أن نارأش وكما ألنه الحقيقي مالتضخ لدمع مع التضخمية األعمال وأصحاب
1.الكلي ازنوالت ةربفك وثيقاً اًطارتبا طتبري

 موالتضخ  الةطالب نبي تناوب هناك سلي أنه نوديوالنق ريشي مدتق ما أساس وعلى
 رمستق ىومست أي مع يتماشى الةطللب بيعياًط الًدمع هناك أن لب سفيلب منحني ريشي كما
 لالعم نع ثالبح لاموع على ديعتم بيعيطال الةطالب لدمع وأن ،مالتضخ ياتومست نم

.لالعم قوس في ةدالسائ السياسات وعلى
 الةطالب ىومست نع ليق أو يتجاوز أو يساوي دق الةطالب لدمع  أن كما

 لدمع فيها نويك التي ةرالفت في سعيةوت يةدنق سياسة يةدالنق ةطالسل إتباع  فإن اذبيعي،لطال

 ،12المجلد واالقتصادیة، اإلداریة العلوم القادسیة مجلة فیلیبس، منحنى تحلیل في التوقعات لدور نظریة طروحات هالل، سلیم جنان.1
.201 ص ،2001 العراق، ،2العدد
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 ببسب قتاًؤم الةطالب لدمع لتقلي إلى ديؤسي دالسائ ىوللمست مساوي بيعيطال الةطالب
  اتدحوال ركدت أن ما أنه بيعي،إالطال اهومست نع الةطالب لدمع لويق اإلنتاج زيادة

 وندسيعم مفأنه ،مالتضخ ببسب تارتفع دق مكلفه أن نوالعاملي األعمال رجال االقتصادية
.امدواالستخ اإلنتاج لتقلي إلى

 العالقة دووج اونف وشيكاغ رسةدم أنصار أن لوالق نيمك مدتق ما إلى استناداً
 يةدنق ةراهظ مالتضخ اووجعل الةطالب لدومع مالتضخ  لدمع نيب ما ةطابرال العكسية

 سفيلب لمنحني ماضهرافت خالل نم كذل اووبين سعيةوالت يةدالنق السياسة نع ناتجة
 حقيقة سيعك يذوال الةطللب بيعيطال لدالمع لوح مويق يذال لاألج ليطو ديوالعم

 إلى ديؤست لها بيعيطال لدالمع دون إلى الةطالب ضخفي تحاول التي السياسات  أن مفادها
 مفإنه اذل الة،طالب لدمع على لاألج ليطو ارأث كرتت أن دون مالتضخ عةرس زيادة

 وونم بيتناس بما دوالنق ونم التدمع طضب شأنها نم التي يةدالنق السياسة على وازرك
 أيضا اوفراعت مولكنه أسماليةرال في األول لمشكلة مالتضخ اعتبار الحقيقي نيوطال الناتج

 نم ىوأق اإلنتاج على هرتأثي نوسيك اولةدالمت دوالنق كمية في ثدسيح يذال االنكماش  أن
.روواألج األسعار على هرتأثي

 في يادةزال لتحلي محاولة أن ثبحي تبح يةدنق ةراهظ مالتضخ أن نويدالنق ىري
 الكتلة في ووالنم االسعار في يادةزال هذه نبي احصائية عالقة دووج إلى ولؤت األسعار

 وإذ ك،ووالبن والتجار نوالمستهلك األزمة، هذله المشكلة افطرأ ،وأن1اولةدالمت دوالنق
 كوالبن نم نوضريقت التجار فإن ما، سلعة على بلطال في زيادة تثدح أنه ضنارافت
 رعناص أثمان لوتح نحي في المبيعات، محج يادةزل اإلنتاج رفع نالمنتجي نم نولبطوي

 لنص حتى االنتعاش حلةرم أدتب وهنا االستهالكي، اإلنفاق زيادة وبالتالي لمالكيها، اإلنتاج
 روهظ أدفيب نوالتك في مضادة لاحرم أدتب سع،والت يادةزوب التام، فيوظالت حلةرم إلى

67 ص ،1980 مصر، للكتاب، العامة المصریة الهیئة ،مصر في التصخم مشكلة زكي، رمزي1
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 رعناص أسعار باقي معها تفعروت األسعار، تفعرت السلع على بلطال يادةزل اظرون ،مالتضخ
 لقب نم االئتمان منح دايزت مع نلك االئتمان، منح على قادرة كوالبن أن الماط اإلنتاج

 على بلطال ضينخف وبالتالي لة،والسي صلنق اظرن االرتفاع في ةدالفائ رسع أديب كوالبن
 مالتضخ أن إلى باإلضافة اذه االنكماش، ايةدب يعني مما نالمستهلكي لقب نم وضرالق

 وزيادة الصادرات النخفاض اظرن عاتوفدالم انزمي زعج إلى ديؤي سعوللت بالمصاح
 للصادرات، جهةوالم التجارية السلع لتق ثحي لاخدال في األسعار الرتفاع نتيجة  ارداتوال

 العملة قيمة انخفاض وبالتالي األجنبي، فرالص رسع ارتفاع إلى ديؤي ضعوال اذوه
 لأج نم الخارج نم اضراالقت على رةدالق صتقلي إلى ديؤي راألم  اذه نية،وطال

 ضوينخف لوخدال ضفتنخف اإلنتاج رعناص على بلطال ضينخف مث نوم االستثمار،
 أديب مث نوم روهظال في الةطالب أدوتب روواألج األرباح ضيخف مما االستهالك بالتالي

 ةدالفائ روسع االسمي ةدالفائ رسع نبي نوقريف نييدالنق فإن ىرأخ جهة نوم د،وكرال
  بيعيطال ةدالفائ رسع نلك يةدنق اتدوح في لتتمث يةومئ نسبة وه ةدالفائ رفسع بيعيطال

 فإن اذه نم القاطوان المبلغ، الستثمار يلةدالب صةرالف نم دالعائ راألخي اذه ليمث
 نويقبل مفإنه بيعيطال ةدالفائ رسع نم لاق االسمي ةدالفائ رسع أن وادوج إذا نيرالمستثم

 صةرالف تكلفة نم لاق االستثمار تكلفة ثحي االستثمار لأج نم كوالبن نم اضراالقت على
.ىرأخ مجاالت في دوالنق امداستخ إمكانية ثحي يلةدالب
 السلع على بلطال في يادةزال نووتك اإلنتاج رعناص على بلطال دادزي هنا نوم

 لودخ تفعرت مث نوم االستهالكية، السلع على بلطال في صالنق حساب على االستثمارية
 بيعيطال ةدالفائ رسع فعري مما روهظال في مالتضخ أدفيب االستثمارية، السلع إنتاج رعناص
 الةطالب مث نوم االستثمار على بلطال بالتالي ضوينخف وضرالق على بلطال ضفينخف

)1(.دوكروال
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 االستهالكية السلع على اإلنفاق نبي ما دخله ميقس المجتمع أن نويدالنق ىري كلذك
 السلع على اإلنفاق ليوتم المجتمع ررق إذا األولى الحالة نحالتي زنمي وهنا أسمالية،روال

 على بلطال تفعري وبالتالي ضسينخف ةدالفائ رسع فإن االختياري االدخار نم االستثمارية
 االستهالكية السلع إنتاج لويق االستثمارية، السلع إنتاج إلى اردوالم وتتجه االستثمارية، السلع
 فإن الثانية، الحالة أما ربحية، رأكث نوتك اذوبه أسعارها ارتفاع وبالتالي ضهارع ليقل مما

 كوالبن فإن االستثمارية، السلع إنتاج ليوتم لأج نم كوالبن نم اضراإلق إلى يتجه المجتمع
 على بلطال ارتفاع إلى ديؤي مما بيعي،طال ةدالفائ رسع نم لاق ربسع وضارق مدتق

 ليقل مما االستهالكية السلع حساب على أسماليةرال السلع على بلطال وبالتالي االستثمار،
 السلع إنتاج في سعوالت ومع ني،وطال لخدال نم االدخار بنصي نم فعروي االستهالك

 سلع على اإلنفاق لدمع تفعروي فيها المشاركة اإلنتاج رعناص لودخ تفعرت أسماليةرال
 وارتفاع أسمالية،رال السلع إنتاج في المشاركة  رالعناص  لودخ الرتفاع اظرن االستهالك

 األرباح فعري وبالتالي أسعارها فعري االستهالكية السلع على بلطال زيادة مث نوم لخدال
)1(.االستهالكية السلع إنتاج اعطق في

 خالل نم لةوالمم أسمالية،رال السلع في ضفائ دجوي ةراألخي حلةرالم هذه لقب نلك
 اددس على منتجيها رةدق مدع وبالتالي أسعارها  انخفاض يعني مما فيرالمص االئتمان

.)2(دوكرال مث نوم اإلفالس أدفيب ماماتهزالت
 اظرن لةوسي أزمة نم المعاناة في أدتب فوس كوالبن فإن راألخ بالجان وعلى

 ةدالفائ رسع فعرل فعهادي مما ومةدالمع نويدوال اإلفالس دايزت مع االئتمان منح في هاطارإلف
 نم بالسح لباتط به اجهوت لةوالسي نم ردق على وللحفاظ االئتمان بلط نم دللح

.23 ص ،قساب جعرم القصاص، ةديوج جالل )1(
.23 ص ، قساب جعرم القصاص، ةديوج جالل)1(
23 ص جع،رالم سنف )2(
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 ليقل فوس ضعوال اذوه ي،زكرالم كالبن لقب نم مالخص رسع لسياسة إذعانا أو عمالئها
 إنتاج نم لوالتح على رةدالق ءطب ومع رأسمالية، سلع إنتاج على وعاترالمش رةدق نم

.الةطب ثدتح فوفس االستهالكية السلع إنتاج إلى أسماليةرال السلع

سسيةؤالم رسةدالم في االقتصادية التقلبات :ابعرال بلطالم
 اقعول ةدالناق رالمعاص االقتصادي رالفك درواف دأح سسيةؤالم رسةدالم رتعتب

 االقتصاد معل في الشائعة ئيسيةرال االتجاهات دبالنق تتناول دوق الحالية أسماليةرال
 نم دادع رسةدالم هذه موتض يثةدالح يةزوالكين كالسيكيةوالني و يةزالكين لمث ازيوجرالب

 في تصحيحات إلى الهادفة اإلصالحات نم عةوبمجم بالقيام نادوا نيذال ناالقتصاديي
 ثكيني نوج يكيراألم االقتصادي وه ناالقتصاديي الءؤه مأه نوم أسماليرال امظالن

 الحياة في ولةدال دور بمسألة قتتعل والتي يةزالكين األرضية نم قلطان يذال ثيرجالب
 وعالج رلتفسي مالئمة دتع مل يةزالكين رسةدالم أن ىري تقوال سنف في ولكنه االقتصادية

 في عليها ليوالتع ناليمك قوأنالس في زكين مع يلتقي أنه ة،فمعرالمعاص أسماليةرال أزمات
 بلطال ياتومست رفع على القادر دحيوال الجهاز هي ولةدال وأن االقتصادي ازنوالت قتحقي
 هطإسقا مسألة في زكين دأنتق انه ممكناً،إال ارأم واالستثمار االدخار نبي بلطال لوجع

 الصناعي المجتمع اةون هادع والتي ةرالكبي سساتؤالم عليه قلطأ يذوال االحتكار ةراهظل
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 له قطرتت مل يذال بالجان اذوه ةديدالج االجتماعية سسةؤوالم ديدالج أسماليرال
.1يةزالكين التحليالت
 التي العمالقة سساتؤالم رأسمالية هي يثةدالح أسماليةرال أن ىرت سسيةؤالم رسةدفالم

 رغي قوالس آلية توأصبح ونتهرم دفق رالسع جهاز  فإن اذل نالفنيي نم بقةط بها متتحك
.ةرالكبي الصناعية سساتؤالم لعم على ةطرالسي على قادرة

 ركبي ذونف ذات توأصبح العمال نقابات ةوق زادت ةرالكبي سساتؤالم رأسمالية ونم ومع
 في المتصارعة  ىوالق  أن لوالق نيمك هنا نوم ر،واألج ياتومست على رالتأثي في

 ىوبمست وهي العمال ونقابات ةرالكبي االحتكارية سساتؤالم هي ثيدالح الصناعي المجتمع
 ازنوالت اختالل في المتسببة هي  نتيوالق نهاتي نمابي  القائمة والعالقة ةوالق نم دواح

 رطوت مبحك تأصبح التي االختالالت هذه للح طسيوك ولةدال دور يأتي االقتصادي،وهنا
.االقتصادية الحياة في دخالً رأكث ثيدالح أسماليرال امظالن

 اعاتطق روهظ إلى أفضى أسماليرال امظللن سسيةؤالم البنية رطوت في السياق اذه
 اعطالق مث اطرقوالتكن اعطق أو ةرالكبي سساتؤالم اعطق االقتصاد،أولها في دةدمح

 قوالس فعالية على لوتع ال سسيةؤالم رسةدالم تكان ولما يطاروقرالبي اعطالق أو ميوالحك
 المالية للسياسات كهرت نيمك وال قوالس آلليات امظالن اذه كريت  أن نيمك ال فإنه كلذل

 مقائ امظن بناء نم دالب لق،بوالس قيطر نع النهاية في اراتهارق قتحق التي يةدوالنق
.ةرالمعاص أسماليةرال أزمات عالج على قادر طيطالتخ على

 هاظرفمن دي،وكرال مالتضخ ألزمة هارتفسي في اهتماما سسيةؤالم رسةدالم طتأع
 في األولى المشكلة هي بالمناس االستهالكي بلطال قخل مشكلة ريعتب ثيرجالي ثكن نوج

 رللنش مةظ،كالأفض مفه ونح مساهمة اهنةرال العالمية االقتصادية األزمة ، زكي يزرم1
42- 36 ص ص ،.1985،تيوالك جمة،روالت
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 ديعتق وفه األولى للمشكلة فبالنسبة الثانية، المشكلة هرفيعتب مالتضخ أما أسمالي،رال االقتصاد
 مةظوأن  واإلعالن عايةدال لووسائ بأسالي خالل نم منها تتمكن دق أسماليةرال ولةدال  أن

 وهي الثانية المشكلة أما ،نيرللمشت حةوالممن التسهيالت نم هاروغي طبالتقسي البيع
.أسماليرال االقتصاد اجههاوي أزمة  هاراعتب فإنه مالتضخ
 أو نتيوق وليةؤمس سسيةؤالم رسةدالم أنصار ديعتق كما مالتضخ أزمة تكان

.1العمالية النقابات ةووق االحتكارات ةوق هما نسستيؤم
 االقتصاد في ناعييطق نبي نواالقتصادي الءؤه زمي دفق األولى ةوبالق قيتعل فيما

 فيه رافوتت يذوال راعيزال اعطالق لمث نالمنتجي نم ركبي ددع نم نويتك األول نيوطال
 ق،أماوالس آلية قوف ددتتح فيه فاألسعار اذل ةرالح أو  التامة المنافسة وطرش لومعق دح إلى
 ددع دجوي وفيه يليةوالتح الصناعة نشاط في دويس يذوال القلة ستناف ووه الثاني اعطالق

 ضرالع بجان على رالتأثي على رةدالق لها التي التضخمية ية  اإلنتاج كاترالش نم رصغي
 سياسة إلى كاترالش كتل ءولج خالل نم كذل مويت رالسع ديدتح في متتحك فهي اذل

 على نرم رغي بلط قخل نم نلتتمك الخام ادوالم مصادر على ةطروالسي اقراإلغ
 قتحقي لها نتضم أسعار ديدبتح كاترالش كتل موتق قوالس على ةطرالسي دوبع منتجاتها
 فتكالي في أطرت  زيادة أي اجهةوم على رةدالق يمنحها االحتكاري قعهاووم األرباح أقصى
.)2(اإلنتاج

   األسعار نبي ما سباق قخل في تتسبب  والتي العمال نقابات فهي الثانية ةوالق أما
 مادفعن متتالي، لوبشك ىرأخ جهة نم رواألج وزيادة جهة نم  األسعار  يادةزف ر،وواألج

 ضرتف العمال نقابات ةوق خالل نوم ر،ولألج  الحقيقية القيمة ضتنخف  األسعار تفعرت
 نم تمكنها االحتكارية سساتؤالم ةوق نولك االنخفاض اذه ضيولتع رواألج في زيادات

. 73 ص سابق، مرجع الهیكلي، والتكیف  التضخم ، زكي رمزي1

.38ص ،قالساب جعرم دي،وكرال مالتضخ ةراهظ لوح الدللج ناهرال فقوالم زكي، يزرم )2(
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  واألسعار رواألج بلول ريستم اذوهك  األسعار إلى رواألج في يادةزال ءبع لنق
.)1(.باالرتفاع

 فيالسباق ابحةرال هي االحتكارية سساتؤالم أن ثيرجالي ديعتق وكما وبالنتيجة
.)2(واألسعار رواألج نبي اكميرالت

 ناجمة تليس ثيرجالي  رأي في مالتضخ مشكلة  بأن لوبالق صنخل أن نويمك
 االقتصادي للنشاط ازنيوالت ضعوال مع باليتناس لبشك دوالنق كمية في طرالمف والنم نع

 سساتؤالم بيعةطل نتاج  وه مالتضخ وإنما االقتصادية ارسدالم ظممع إليه تذهب كما
 االحتكارية سساتؤالم ةوق إلى جعرت وهي الصناعي أسماليرال المجتمع زتمي التي
 سساتؤالم ةطرسي تجاه العمال نقابات أفعال ردود إلى كلذك جعروت قوالس على تهاطروسي

 االقتصادي طيطالتخ نم عون قبيطت حريقت فانه كذل على وبناء قوالس على االحتكارية
 قتحقي نم نالتمك مليت ميووالحك العام اعطوالق ىرالكب كاترالش اعطق نبي ما قينس

 .ديوكرال مالتضخ أزمة نم وجروللخ االقتصادي ازنووالت والنم اعتبارات

ةدشيرال العقالنية قعاتوالت رسةدم  :سالخام بلطالم
 أن أعمال ورجال عمال االقتصادية اتدحولل نيمك ةرفوالمت ماتوالمعل أساس على

 هذوه المالية، والسياسة يةدالنق السياسة لقب نم تحقيقها ادرالم افداأله اوقعوويت رواويتص
 حاجج األساس اذه السياسات،وعلى كلتل بةولطالم النتائج قتحق دون لوتح دق قعاتوالت

 االقتصادية، الحياة في ولةدال لخدت فعالية مسألة في يزالكين رالفك يةظرالن هذه رواد
 ببسب سلي فاعليتها، دتفق تأصبح يزالكين رالفك يتبناها التي ارراالستق سياسات أن كوذل

.39ص جع،رالم سنف )1(
.39ص جع،رالم سنف )2(
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 التي المبادئ في نتكم يةرهوج أسباب ببسب وإنما السياسات هذه صانعي ىدل روقص
 االقتصادية مالمفاهي ريطوت إلى الحاجة روهظ السياسات،وبالتالي هذه إليها تداستن
  أنه فيه ضريفت يذال سفيلب منحني عليها مويق التي اضاتراالفت كاسول ويحاجج ة،دالسائ

 أنه إذ ،مالتضخ لدمع رفع خالل نم الةطالب لدمع ضتخف  أن ولةدال وردبمق بأنه نيبي
 االرتفاع إلى روباألج فعدست العالية مالتضخ التدفمع ،سفيلب منحني ببحس
 في أنها نحي في تارتفع دق يةدالنق رواألج بأن نليطالعا العمال مهوت عة،وبالتاليربس
 نولطالعا العمال مويق مهوال اذه أساس ،وعلىمالتضخ التدمع إزاء تتكيف دق اقعوال

.الةطالب لدمع ضوينخف عةربس لالعم في اطرباالنخ
 إلحياء دمه مما االنتقادات نم جةوم يةزالكين يةظرالن تالق السبعينات ايةدب في

 قعاتوالت مومفه كاسول لأدخ ثحي ة،ديدالج الكالسيكية رسةدبالم تسمي  ةديدج رسةدم
 دبع خاصة االقتصاد اءرخب غالبية نم بالغاً اهتماما كاسول أفكار تالق دوق 1العقالنية

 الكساد بسب رتفسي على سفيليب منحنى ذجونم رةدق مدوع 1973عام طالنف أسعار مةدص
 الة،طالب نم عالية التدومع مالتضخ نم تفعةرم التدمع رافقه يذال ميظالع

 التداراً،فمعروتك اراًرم العمال بإيهام ارراالستم نيمك ال بأنه كاسول دديش هنا 
 .امداالستخ لدمع زيادة في النهاية في قستخف العالية مالتضخ

 وهي االقتصادية السياسة فاعلية مدع ضيةرف فريع ما كاسول لتحلي مدق عام لبشك
 إلى لوصوال إلى رةدالق روالجمه ىدل رفوت ما متى أنه دتفي التي ةرالفك إلى دتستن التي
 ودفعه االقتصاد مع لتتعام  أن تحاول التي االقتصادية السياسات  العقالنية،فأن قعاتوالت

1Muriel Dal-Pont Legrand, Harald Hagemann. THÉORIES RÉELLES VERSUS MONÉTAIRES DES 
CYCLESD'ÉQUILIBRE،revue française d’économie  « Revue française d'économie » 2009/4 Volume 
XXIV | pages 189 à 229
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 نتحس نل أنها إال االقتصاد في كةرح بتسب دق مضادة قعاتوت نيوتك خالل نم ما باتجاه
 .االقتصادي األداء

 إعادة في ةرثؤم رغي وسيلة دتع ذاتها دبح االقتصادية السياسة أن رسةدالم ىرت
 الحقيقية اترالمتغي على رثؤالم لالعام ،وأن1يةدالنق السياسة خاصة االقتصادي ازنوالت

 االعتيادي لهدمع نع فرينح يذال يةدنق مةدص أي قعوالمت رغي يدالنق والنم وه كالناتج
 في دتساع التي ماتوالمعل االقتصادية ةدحوال لتهم فحينما ماًوعم لالقتصاد مفاجئا نوويك
 االقتصادية السياسة صانعي  فأن ،دالنق ونم لدمع أو مثالً مالتضخ لدمع نع ؤالتنب

 .الةطالب لدمع أو الحقيقي كالناتج الحقيقية اترالمتغي على رالتأثي نم نويتمكن
 ميوالحك جهوالت ءوبس ولةدال الوأح إليه تآل ما ةدشيرال قعاتوالت رسةدم رتفس

 موالتضخ الةطالب صيخ فيما يةزالكين السياسات امداستخ نع الناجمة اإلدارة ءووس
.رالح قوالس آلية إلى دةوالع ورةربض البةطم

 ميدالق اضرلالفت األول ليمث ثحي نمهمي نجانبي رسةدالم هذه رؤية ستعك
 لقب لوفص ةدع ذيأخ ربما ي،دالنق باالكتناز الناس أديب حالما دوكرلل اتيذال بالتصحيح

 نوالمنتجي االنتعاش إلى يعةرس اتطوخ ذتأخ اقواألس االقتصادي، دوكرال وثدح إعالن
 بذلج رلألج مالبهطم نويخفض فوس والعمال األعمال بذلج مأسعاره نوعطيق فوس

2.دالنق ضرع زيادة دعن راألث سنف له يذال والردلل ائيةرالش ةوالق ززتتع كلذوب لالعم

 اتطللسل الممنهجة لخدالت اتيجياتراست دض ياوق رارمب لتشك العقالنية قعاتوالت
 رطوالت االتجاه ليدتع على القادرة هي قعةوالمت رغي يةوفدالص السياسات ألن سمية،رال

 ميدع ميوالحك لخدفالت قعةوالمت رغي المفاجئة يةدالنق السياسة خاصة ،)3(االقتصادي

Hagemann Harald Legrand, Dal-Pont Muriel1. DES MONÉTAIRES VERSUS RÉELLES THÉORIES 
CYCLESD'ÉQUILIBRE، Volume 2009/4 » d'économie française Revue «  d’économie française revue

229 à 189 pages | XXIV

.112 ص ،قساب جعرم هالل، مسلي جنان )2(
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 أو فالصح في أهاريق أن بإمكانه أعمال لرج ألي متاحة ماتوالمعل تمادام وى،دالج
 أن نيمك ال دالنق ضرع سيعولت مةوالحك لقب نم محاولة أي وبالتالي التلفاز في هاديشاه

.يقةطر بأي رالسع ربتغي األعمال رجال اررق لقب ثدتح
 االقتصادية يةروالح ماتوالمعل ترافوت ول أنه العقالنية قعاتوالت أصحاب ىري

 ىوالمست على طفق رثؤست دوالنق ضرع في قعةوالمت  يادةزال  فإن الكاملة المنافسة امظون
 رتأثي على اًدبعي ظلست فأنها اإلنتاج ططخ لمث الحقيقية اترالمتغي أما لألسعار، العام
 لالمستقب في دالنق ضرع أو زيادة في مةوالحك ططخ مسبقاً ادراألف أدرك وفل د،والنق
 التي مثالً يادةزال مع االقتصادي مكهوسل اوائموي لكي مفتهرمع نومديستخ فوس مفأنه
 حالة في رهظت فاألزمات أزمة، أي ثدتح نل فووس لألسعار، العام ىوالمست في ثدستح

.يةدالنق السياسة وخاصة ميةوالحك السياسة مفاجئات
 المفاجئات ةطاسوب ديوكرال مالتضخ آلية ترفس ةدشيرال قعاتوالت رسةدم  فإن اذل

 ونعني ،بلطوال ضرالع ماتدص ببسب أو السياسة مفاجئات ببسب ثدتح التي يةرالسع
.قعوالمت رالسع نع الفعلي رالسع افرانح يةرالسع بالمفاجئة

ضرالع بجان اقتصاديات رسةدم : السادس بلطالم
  مفتاح بأن إيمانها في ضرالع بجان اقتصاديات رسةدم في ئيسيرال جهوالت ليتمث

 ولةدال إحجام مع ميظالتن يةروح المال رأس نتأمي في نيكم االقتصادية فاهيةروال والنم
 بلطال إدارة سياسات تبني نع وتخليها عامة رةوبص االقتصادية الحياة في لخدالت نع

 جهوالت معارضة في سابقاتها مع كرتشت رسةدالم هذه فإن وعليه ي،زالكين جهوالت ذات

668 ص ،قساب جعرم الثاني، داالقتصاديي،المجل رالفك رطوت مالك، وسام  ) 3(
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  االعتقاد في ندييوالنق مع كرتشت كما االقتصادية الحياة في ولةدال لخدت زيادة في يزالكين
 إيماناً اإلنتاج ضفائ أزمات إلى به فعدت التي اخليةدال اآلليات نم أسماليرال امظالن وبخل
 هذه رواد داق،ويعتقولألس ساي نوقان أي )1(الكالسيكي اقواألس نوقان بصحة روادها نم
 في ولةدال لخدت ببسب رهظت إنما بلطوال ضرالع نبي االختالل رعناص بأن يةظرالن

 اءوس لألزمات بالمسب ليمث وفه المشاريع، و ادراألف يةرلح هادوتقيي االقتصادي النشاط
 مأزق نم الخالص قيطر ساي نوقان لويمث ية،دالنق أو المالية السياسة خالل نم كان

 زيادة نم يتضمنه وما ضرالع بجان على زكري أسمالي،باعتبارهرال امظالن في األزمات
 متحجي في الكالسيكية المبادئ على دالتأكي اذه واإلنتاجية،إن واإلنتاج االستثمار رعناص
 رسةدالم هذه على أسبغ اقواألس نوقان إحياء وإعادة ضرالع ببجان واالهتمام ولةدال دور
.ةديدالج الكالسيكية وتسمية صفة

 رئاسة خالل رسةدالم هذه أفكار إلى تداستن التي االقتصادية السياسات تبقط
 فيما سيما أفكارها، على االقتصادي نامجهرب سأس يذال ريغان درونال يكيراألم سئيرال

 بائرالض ضتخفي إلى ضرالع اقتصاديات رسةدم وعدت إذ بائرالض ضبتخفي قيتعل
 االستهالك على إلنفاقها ادراألف ىدل ةرفوالمت دوالنق زيادة ضرلغ ميوالحك واإلنفاق

 ضتخفي  بأن مارهرإق مع موه سع،ووالت والنم إلى باالقتصاد فعدسي اذوه واالستثمار
 إلى دوستع اداتراإلي هذه أن إال مةوالحك اداترإي لتقلي إلى ايةدالب في ديؤسي بائرالض

 يذال االقتصادي والنم تفعري أن دبع بائرللض الخاضعة لوخدال زيادة مع االرتفاع
 االستثمار إلى جهوست الوأم نم ادراألف ىدل رفويت ما زيادة خالل نم قسيتحق

.واالستهالك
 الصناعة اجعرت إلى ديؤت العالية بائرالض أن رسةدالم هذه أنصار ىروي
 إحياء إعادة إلى ضرالع بجان اقتصاديات يرمناص ىدل ةوعدال تتنام وعليه واالستثمار

.58 ص ،1996 القاهرة، العربي، المستقبل دار ،النامیة الدول في الهیكلي والتكیف التضخم زكي، رمزي )1(
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 تفعةرالم بائرالض ونديع مأنه نع فضالً اذه ،بائرالض ضخف زيادة خالل نم التصنيع
 مع اإلنتاج وانخفاض األرباح صتناق عليها بتريت فتكالي صفهاوب مللتضخ راًدمص
.)1(االرتفاع في األسعار ارراستم

 نييدالنق مع نمتفقي ضرالع بجان اقتصاديات رسةدم أنصار أن وديب عام لوبشك
 ونم نمابي بالتناس مدع في صتتلخ فهي أسماليرال امظالن في األزمة مسببات مسألة في
 ضرالع بجان رسةدم أنصار دأح ردجيل رجوج اذفه االقتصادي، والنم نوبي دالنق ضرع
 في النهاية في بيتسب اإلنتاجية في يادةزال قويف دوالنق ضرع في ونم أي  أن على دكؤي

.األسعار رفع
 أتدب ،بلطال ضفائ يةظرن لقب نم مالتضخ رتفسي ميت كان يذال تقوال ففي

 الةطب دووج مع األسعار ىومست بارتفاع زتتمي حاالت الثانية العالمية برالح دبع رهظت
 دووج مع معاً تفعرت واألسعار رواألج ىومست أن االحتكاكية،أو الةطالب ىومست قوتف
 ارتفاع رتفسي ميت  أن بالصع نفم االقتصادية، ورةدال في الكساد ةرفت خالل الةطب

 محاولة نتيجة يةظرالن هذه بحس مالتضخ وينشأ ،بلط ضفائ دووج نتيجة  األسعار
 كتل قوتف ياتومست إلى ممنتجاته أسعار دفع كليهما أو العمال نقابات أو نالمنتجي ضبع

  األسعار  ألن اًظرون االعتيادية، المنافسة حاالت في دوتس  أن نيمك التي ياتوالمست
 .ممكناً يصبح راألم اذه لمث وثدح  فإن فتكالي هي ما ردبق لودخ هي روواألج
 في ارتفاع وثدلح افعةدال ةوالق أو األسباب نم دتع العمال روأج ىومست في اترفتغي
 التدمع نم أعلى ىوبمست رواألج التدمع تفعرت مادفعن ،مالتضخ أي األسعار ىومست

 لتعم عمالية نقابات دووج ثحي االرتفاع، ونح األسعار اتجاه إلى ديؤست فأنها اإلنتاجية،
 دووج مع حتى أو العاملة، دالي على بلط هناك نيك مل  أن حتى العمال روأج رفع على

.718 ص سابق، مرجع الثاني، المجلد مالك، وسام )1(
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 أسعار ىومست رفع إلى مفعهدي مما فالتكالي ىومست في ارتفاع نالمنتجي اجهووسي الة،طب
 .كالمستهل إلى ءبالع اذه لونق ممنتجاته

 يةدالنق رولألج الحقيقية القيمة انخفاض إلى ديؤسي األسعار ياتومست ارتفاع أن
 ونيةزحل كةرح روهظ إلى بالتالي ديؤوسي رواألج رفع إلى ثانية ةرم مفعهدي مما للعمال،

.روواألج األسعار في
 تتجه  أن نيمك  األسعار  فأن رواألج التدمع في زيادة هناك نيك مل إن وحتى

 السلع أسعار رفع قيطر نع مأرباحه زيادة األعمال رجال محاولة نتيجة االرتفاع ونح
 بتمتعها فيها األعمال سساتؤم زتتمي التي اعاتطالق في كوالسل اذه وينشأ نها،ويبيع التي

.ما دح إلى ممنتجاته أسعار على ةطرالسي نم األعمال رجال نيتمك ثحي احتكارية، ةوبق
 األولية ادوالم أسعار زيادة ووه األسعار ارتفاع ءونش في رأخ بسب هناك أن كما

.التضخمي بلوالل روهظ إلى ديؤي ورهدب اذوه ردةومست أو محلية تكان اءوس
 لها لما ،مالتضخ مكافحة في بائرالض والسيما المالية بالسياسة رسةدالم هذه موتهت

 اواهتم نيذال نوديوالنق خالف على واالدخار واإلنتاج لالعم على زالحاف زيادة في دور نم
.يةدالنق بالسياسة
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ثالثال لالفص خالصة

لوالق نيمك مدتق لما صكملخ
 يمثله خارجي رمتغي األول نيربمتغي ةطتبرم وندخل ناب دعن االقتصادية التقلبات.1

 المالية، السياسة ذتنفي كيفية يمثله داخلي رمتغي وفه الثاني رالمتغي أما السكاني والنم
 السياسية وفظرال يمثله خارجي رمتغي األول نيربمتغي ةطتبرم يزيرالمق دوعن

 دونج ية،دالنق السياسة ذتنفي كيفية يمثله داخلي رمتغي وفه الثاني رالمتغي أما والمناخية
 بصفة نوالكالسيكيي خاصة بصفة نييدالنق أفكار نم برتقت يزيرالمق أفكار أن

 السلبي راألث اذوك االقتصادي، النشاط في ولةدال لخدلت السلبي راألث في عامة
 رتفسي بجان في يةزالكين األفكار نم وندخل ناب أفكار برتقت نحي في لالحتكار،

 يةدوالنق المالية السياسة ذتنفي كيفية في أما الكلي، بلطال على ميوالحك اإلنفاق رأث
 ءوس أن يزيروالمق وندخل ناب قيتف كماض،رالع بجان رسةدم أفكار نم برفيقت
 باإلضافة االقتصادية التقلبات اثدإح إلى ديؤي يذال وه االقتصادية السياسة ذتنفي
.الخارجية وفظروال السكاني والنم أهمها خارجية اترمتغي إلى

 رالتغي نتاج أنها ىري نم مفمنه االقتصادية التقلبات رتفسي في نواالقتصادي فيختل.2
 موه ضرالع في رالتغي نتاج أنها ىري ضوالبع ،نييزالكين موه بلطال في

 في نتكم لألزمة مهرتفسي اوجعل ضرالع بجان اقتصاديات يظرفمن ،كالكالسي
 ،بائرالض التدمع وارتفاع دوالنق ضرع في ةرطالمف ياداتزال وفي ضرالع بجان

 نم نويك األزمة لوح االقتصادي النشاط في دايزالمت ولةدال لخدت كذل إلى إضافة
 هي االحتكارية سساتؤالم أن ىري نم وهناك األسباب كتل  لوح ليدتع خالل
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 للتقلبات رادمص دوالنق ونرفي نواويدالنق أما ،نوسساتيؤالم موه عنها ولةؤالمس
.االقتصادية
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 دتمهي
 في ضعيوال االقتصادي امظالن نع اإلسالمي االقتصادي امظالن نيوتك فيختل

 ضريتع لما ضةرع امظالن اذه لتجع ال عليها يبنى التي يةرالفك سالقضايا،فاألس نم ركثي
 نضم يقع اإلسالمي االقتصادي امظالن نوك االختالفات مأه نبي نوم ضعي،وال امظالن له
 عيرف امظكن إليه قطرالت بيج ال وعليه عية،رالف مةظاألن نم ديدالع ليشم لمتكام امظن

.اإلسالمي امظللن نةوالمك مةظاألن باقي نع لمستق
 ضرسنتع ثحي ثمباح ثالث لالفص نسنضم حطرال اذه بانوبج اإللمام دوقص

 أما اإلسالمي االقتصاد في االقتصادية التقلبات وثدح انعوم مأه إلى األول ثالمبح في
 االقتصادية، التقلبات معالجة في يةريدالتق يةدالنق السياسة كفاءة فيه حرفسنش الثاني ثالمبح

 في نوفسيك  االقتصادية التقلبات معالجة في نةرالم رغي يةدالنق السياسات دور حرش أما
.ثالثال ثالمبح
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اإلسالمي االقتصاد في االقتصادية التقلبات وثدح انعوم :األول ثالمبح

 جانبه في اإلسالمي االقتصاد عليها مويق التي ساألس إلى ثالمبح اذه في ظرنن
 على مبني اإلسالمي فاالقتصاد االقتصادية، التقلبات وثدح تمنع والتي والحقيقي يدالنق

 رغي دوالنق قفدوت السلع قفدت نبي دوجوالم لالخل فإن وعليه السياسات، على ال ساألس
.كذل تمنع التي لإلسالم العامة المبادئ رافولت اإلسالم في دوجوم

 دوالنق اولدت انعوم ميرتح : األول بلطالم
 مالمسل درالف فعدي اإلسالم أن لوالق نيمك اإلسالم لمبادئ متأنية اءةرق خالل نم

 بلطال زتحفي على أهمية نم العملية هذله لما وتعجيال، قبضا دوالنق اولدبعمليةت مويق ألن
 لسيجع انعووالم دوالقي إلغاء فإن وعليه االقتصادي، النشاط على إيجابا رثؤي يما الكلي

 إتمام لعم على سلبا رثؤت التي  انعووالم دوالقي مأه نوم ،مالسلي قيطرال على دوالنق
,واالكتناز ةدالفائ أسعار دنج دوالنق اولدت عملية

يةوبرال دائوالف ميرتح : األول عرالف
 في قرف ال وضرالق امداستخ أوجه نع ظرالن فربص كلية يةوبرال دائوالف تِّمرح

 يةوبرال ةدالفائ ريرتب زويج وال اإلنتاجي، ضروالق االستهالكي ضربالق يسمى ما نبي كذل
 نبي العالقة لوح االقتصادي رالفك رواد نبي اختالف وهناك ي،دالنق مللتضخ ضيوكتع
 نبي لالخل ببسب ينشأ مالتضخ أن ممنه قيرف ىرفي ،موالتضخ ةدوالفائ يدالنق امظالن

 دللح كسالح ةدالفائ مدوتستخ ماتدوالخ السلع كمية نوبي لالتعام فى دةوجوالم دوالنق كمية
 رسع إدخال وندب عليه قابةروال يدالنق امظالن لتشغي نيمك أنه رآخ قيرف ىري بينما منه
 يدالنق امظالن أن في لالح اذه نم اإلسالمي رالفك فقوم لويتمث رة،والص في ةدالفائ
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 صوالخص اذه في هاماً دوراً ةدالفائ بوتلع ،مالتضخ مشكلة بسب ووه بمعي رالمعاص
:)1(بارال ميرتح في االقتصادية األسباب نبي نم اً،ودوتعقي ارتفاعاً هديزت ثحي

 في المشاريع ضبع نوتك دفق الهامة المشاريع في المال استثمار مدبع اإلنتاج إعاقة -1
 المجتمع يحتاجها التي بالمشاريع ارابالغارإض ريض كذل أن المجتمع،والشكفي صالح رغي
 المجتمع رفاهية في سببا نوممايك كذل روغي والتجارة الصناعة و راعةزال مجال في

 االقتصادية ةطاألنش في لوخدال الواألم ألصحاب تتيح يةوبرال فالمعامالت ورخائه،
 بحرب االهتمام دون ،ظممنت لوبشك موضهرق خالل نم بارال على نويحصل نائنيدك

 نم ليقل مما وعرالمش في وتحسينه اإلنتاج ىومست قيةرت يهمه وال واه،دج أو وعرالمش
 فوس ضرالمقت فإن وعرالمش خسارة نعظرالن ضوبغ ي،رالبش رللعنص الفنية الكفاءة

 خسارته نوتك وبالتالي أيضاً هدائووف لب ضرالق طفق دديس نل ألنه ملظلل ضريتع
 رخس أو ربح اءوس وعرالمش فإن وعليه ،نيدال ديدتس وخسارة وعرالمش خسارة ،نخسارتي

.2ضرللمقت أو يوبرال كللبن اءوس قتتحق نل زيعوالت الةدع فإن
 رأسال لضمان يطكاحتيا القيمة ضفائ سيدتك على مقائ يةوبرال سساتؤالم بقهطت ما-2

 وكال يةورب ةدبفائ لاألج ةرقصي وضرق في يطاالحتيا اذه امداستخ مث تالثاب مال
 مهريح اذكه روأم ،روالفق والحاجة الةطالب ديزي وبالتالي لالعم صرف نم ديح ناألساسي
.المجتمع ادرأف نم قليلة فئة يدأي في وةرالث سدتك إلى ديؤي أنه كما اإلسالم،

 والتجار المصانع أصحاب ،ألنكالمستهل وه النهاية في يةوبرال دائوالف دفع ليتحم يذال-3
 السلع أسعار تارتفع دائوالف تارتفع فكلما نالمستهلكي بوجي نإالم دائوالف كتل نوفعدالي

 التي األسعار وقرف في لتتمث ابيرللم ةرمباش رغي يبةرض فعدي كفالمستهل االستهالكية،
 ببسب المنتجات أسعار رفع إلى ديؤي باربال لالتعام أن كما ،نابيرالم بوجي في تتجمع
 إلى دائوالع هذه ءبع كلذب لوينتق السلع إنتاج فتكالي إلى وضرالق دائوف إضافة

 (1) http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2562&page=3

.المرجع نفس2
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 ويتجه االستهالك الوأم على بلطال ضوينخف ادرلألف ائيةرالش رةدالق ففتضع نالمستهلكي
 اإلنتاج فتكالي ضلخف كوذل مرهوأج ضوتخفي العمال ددع ضتخفي إلى نوالمستهلك

 فتكالي وارتفاع يةدالنق لةوالسي وقلة ائيةرالش رةدالق انخفاض إلى ديؤي اذوه ،معليه
.االقتصادي دوكرال روهظو المنتجات فيرتص بةوصع إلى ديؤي مما اإلنتاج

االكتناز ميرتح :الثاني عرالف
 على أصحابها هاروف التي دوالنق إنفاق نع اإلمساك أنه على االكتناز فريع
 في اترخدبالم االحتفاظ أو اول،دالت نم يةدالنق الكمية نم ءزج استبعاد أو )1(االستثمار

 وردب موتق دوالنق أن إذ د،والنق وردل ليطتع االكتناز وفي لة،طعا يةدنق ةدأرص رةوص
 أو المال بوصاح المنتج نوبي ي،روالمشت البائع نوبي ،كوالمستهل المنتج نبي ةطساوال

 وأن نهاواولديت نيذال لك ورائها نم دفيستفي اولدوتت كرتتح أن هي دوالنق فمهمة ،رخدالم
 وانكماش اقواألس دوورك الةطالب وانتشار األعمال كساد إلى ديؤي وحبسها  اكتنازها

 أن دون يلهطوتع المال سحب ميرتح فإن وبالتالي ،)2(عامة بصفة االقتصادية كةرالح
 أن ضالبع حراقت دوق االقتصادي، دوكرال مكافحة إلى ديؤي وأن دالب اإلنتاج في ريستثم

 طلفتب نمزال نم معينة ةدم دبع قيمتها دتفق َّمث نوم اردإص تاريخ دوللنق نوتك
 ضالبع حراقت كما ائبة،ذال بالعملة حةرالمقت العملة هذه وتسمى زوالكن لالدخار صالحيتها

 منها صالتخل هدي في زهاويح نم لك يحاول حتى يةدنق ورقة لك على يةرشه دمغة ضرف
 التبادل كةرح واتساع التبادل نشاط إلى ديؤي اذوه هرغي مسرال فعدلي رالشه نهاية لقب

 مرح د،والنق إلى اإلسالم ةظرن نم برتقت احاتراالقت هذه عام، جهوب االقتصاد وانتعاش
 ابذبالع المال باكتناز مويق نم الله دوع دولق وأشكاله، رهوص بكافة االكتناز اإلسالم

.االستثمار على ياوق اًزحاف كاةزال لوجع ماأللي

.269 ص اددبغ المعارف، بعةطم ،كووالبن دوالنق ،زيزع دمحم )1(
.76 ص ،1ج كاةزال فقه ،ضاويرالق فسوي)2(
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 ،مالتضخ عالج لوسائ مأه نم ووه االستثمارية، النفقة على ثيح اإلسالم
 ضرف وهي طأبس يقةطرب زالكن ومقاومة ميرالتح ززع اإلسالم فإن دعيوال إلى باإلضافة

.انزاالخت في ريفك ال صاحبها لتجع كاةزلة،فالطالمع دوالنق على كاةزال
 ديؤي أنه ثحي االقتصادي النشاط على سلبية آثار نم له لما االكتناز اإلسالم َّمرح

 يةدالنق ةداألرص تمداستخ إذا أما كلذل تبعا لوخدال ضوتخفي االستثمار صتقلي إلى
 اذوه معينة زمنية ةرفت في االدخار قيمة نع ديزي فوس االستثمار محج فإن لةطالعا

 وفل ةرمستم متضخ نم جاتوم إلى أسماليةرال ظمالن في االقتصادي النشاط ضرتع رمايفس
 نفم االقتصاد على ايجابي رأث لها لكان اإلنتاجية العملية في لةطالمع الواألم تدخل

 التي العاملة يداألي اإلنتاجية العمليات في تودخل تشغل ول الواألم هذه ديزت أن نالممك
 لتفضي زيادة فان كلذك ،لكك االقتصاد شوتنع الكلي اإلنتاج نم ديزت عةومتن سلعا تنتج
 فعدي مما األسعار، انخفاض وبالتالي الفعلي، بلطال انخفاض إلى ديؤت واالكتناز لةوالسي
 مزتهوح في التي دوللنق ائيةرالش ةوللق ةديدج زيادة في ممعهط ةدلش االكتناز إلى ادراألف
 اردإص إلى االقتصادية األزمات هذه اجهةولم ماتوالحك وتلجأ االقتصادي، دوكرال دايزويت

 بلطال زيادة إلى السياسة هذه ارراستم ديؤوي اول،دللت حهاطرو دوالنق نم ةديدج كميات
 دوالنق قيمة وانخفاض مالتضخ وهي عكسية أزمة ثديح مما اإلنتاج، نع الفعلي

 أن كما ،1"االقتصادي دوكرال اذوك دوالنق فائظو ليطتع الى ديؤفاالكتنازي"ائية،رالش
 االكتناز أصبح أن إلى أدى ةدبفائ اضراإلق قيطر نع وتنميتها كسلعة دوالنق امداستخ
.والمشاريع  االستثمار ليولتم دوالنق امداستخ نم الدب وةرالث لتنمية وسيلة

ةديدج دونق بعطو قخل بتجن : الثاني بلطالم
 االقتصادية ظمالن فمختل نبي إجماع لمح تليس أواالقتصادية يثةدالح فائوظال

 نوالزي ال ناالقتصاديي ظممع أن كذل داحوال امظالن في االقتصادية ارسدالم حتى وال
 التبادل في طسيوك د،وللنق الحقيقية فائوظال هي األصلية يةدالتقلي فائوظال أن ونري

.84 ص ، سابق مرجع االقتصادي، النظام الوادي، حازم1
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 نم ربأكث مكلفة دتع مل ان،دالبل ظممع في يةزكرالم كوالبن دنج اذوله مللقي وكمقياس
 ناالقتصاديي أن كما ،نيفتيوظال نهاتي نم قينبث يذلألسعارال العام ىوالمست ثبات قتحقي

 وأنها االقتصادي، التبادل للتسهي وسيلة أنها هما نأساسيتي نيفتيظو دوللنق ونري نالمسلمي
 دوالنق ريعتب يذال االقتصادي رالفك ضرف وبالتالي مات،دوالخ السلع رلتسعي عام مقياس
 اقواألس اررغ على حقيقية قوس وه دالنق قوس وأن ةدالفائ وه هارسع وأن سلعة
 رالفك اهتمام ضعوم كذل كان دفق االقتصادي، النشاط في كأداة استعمالها نع ى،أماراألخ

 محاولة إلى لاألص في دويع األسعار ارراستق مدع أن ك،ذلثيدالح اإلسالمي االقتصادي
 قيطر نع اءوس يةدالنق اتطالسل لخدتت ثحي االقتصادية، يفةوظال هذبه دوالنق فتكلي
 ارداإلص في اطراإلف قيطر نالتجارية،أوع المصارف بها موتق التي يةطالخ دوالنق قخل
 النشاط في المبادالت ونم لدومع دوالنق كمية لدمع نبي قافوالت اعىري ال ثبحي ي،دالنق

 هذه تفادي فان وعليه ار،داإلص محج في مالتحك ورةرض بلطيت مما االقتصادي،
 بأداء دوللنق ويسمح األسعار في روالمستم طرالمف االرتفاع فقوي أن شأنه نم لاموالع
.كاملة األساسية ائفهاظو

 بلطال تتح ديعةوال نبي اإلسالمي االقتصاد زيمي ىرأخ جهة نوم جهة نم اذه
 تتح دائعوال امداستخ له نيمك ضعيوال االقتصاد أن نحي في االستثمارية، ديعةووال
 يةدالنق قيمتها بأن زتتمي التي  االئتمانية دوالنق روهظ إلى ديؤت والتي اضراإلق في بلطال

 نبي الصلة اعطانق وه دوالنق هذه طرفش كسلعة، منها المصنعة المادة قيمة ربكثي تتجاوز
 دأوق ورقية داونق االئتمانية دوالنق نوتك دفق كسلعة، التجارية قيمتها نعدكنق قيمتهااالسمية

 كىتلدل الجارية دائعوال في متمثلة فرالمص ردفات في كتابي دقي درمج نوتك
 فيعلىرالمص ليوالتم لبينمايعم فيةرالمص دوالنق زيادة على اعداإلي ليعم اذالمصارف،وهك

 دوبنق فرمايع ينشأ وبالتالي ،ليووالتم اعداإلي عمليات خالل نم دوالنق هذه مضاعفة
 في الغالبة النسبة لوتمث ثيدالح رالعص في انتشارا راألكث رةوالص وهي فيةرالمص دائعوال

 فيرالمص ميظالتن لق كلما النسبة هذه لتق ثحي مة،دالمتق أسماليةرال ولدال في دوالنق كمية
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 قخل في امهاداستخ أدىإلى المصارف ىدل بهذال اعدفإي والنامية، المتخلفة اندالبل في
.فيةردالمصوالنق دليوت إلى أدى فيالمصارف رقيةودالوالنق اعدبينماإي رقيةودالوالنق

 ديعةوال بصاح ألن كذل الشيء نم فعدال لوسائ قخل إلى ديؤت االئتمان آلية إن
 أن نحي في فهرتص تتح متاحا يادنق ادرصي وديعته ريعتب المصارف نم فرمص أي في
 مضاعفة عملية إذن افقهارت ائتمان عملية لفك ديعةوال هذه ظممع ضراق دق فرالمص اذه

 وضرالمع في سعوالت نم كوللبن نيمك " أي ي،دالنق فالمضاع رتأثي خالل نم دوللنق
1"اضهارباق دائعوال اشتقاق قيطر نع يدالنق

 نيمك الشيء،ال نم ائيةرش ةوق قخل نم إليه ديؤي د،وماوالنق قخل دون نفم
 مأسه اءرلش مخصصة نفقة لك ألن رصاتوالب أسعار في ةرالكبي االرتفاعات وثداحدأب

 آليات الحال في وتنشأ مكافئ بمبلغ ىرأخ نفقات في صنق ما ضعوم في لبالمقاب يقابلها
 يةرهوج أسباب أية لها سلي التي ماألسه أسعار على اهناترالم إلغاء إلى ديؤت مةظمن
 نم أساسا ناشئ االقتصادية التقلبات اتساع أن دكؤن أن يعطنست قسب ما لك نوم كلذل

 هذه صتتقل أن دالب االئتمان آلية ةطاسوب دوالنق قخل في سعوالت وندب وأنه االئتمان، آلية
 اقواألس في دوالنق كمية وزيادة وهمية داونق قتخل االئتمان فآلية ًا،ركبي تقلصًا التقلبات

.مالتضخ ثداألسعارويح تفعرفت ائيةرالش قيمتها أضعاف إلى ديؤت

 لوبشك األول جانبه في أديب فيرالمص امظالن لعم فإن اإلسالمي امظالن في أما
 مع لهاوبقب فرالمص مويق التي بلطال تتح دائعوال خالل نم اترخدالم تعبئة في أساسي

 ثض،حيرالق أساس بينهماعلى العالقة مووتق بلطال دعن أصحابها إلى دهارب امهزالت
 توتح له كةوممل الوأنهاأم فيهاعلى فروالتص الواألم هذه امداستخ فرالمص يعطيست
 دائعوال هذه فان وبالتالي أوضاع، كهل أو فتل إذا ضرللق ضامنا وفه وضمانته، ليتهومسئ
 اذه دبعائ هظاحتفا مع يفهاوظبت فرللمص يسمح واسعا مجاالرفوت ارهاراستق حالة في
 نالحس ضرالق محك ذتأخ فهي وبالتالي م،ربالغ مالفقهيةالغن ةدالقاع استناداإلى فيوظالت

 رغبة ببسب ى،راألخ دائعوال نم هاربغي مقارنة مالحج منخفضة عادة دائعوال هذه نووتك
 نصاب لاألق على ىطيغ ادعائ ردت استثمارية ادخارية ودائع إلى يلهاوتح في أصحابها

.77 ص كمال، يوسف محمد1
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 حجمها ربكب زتتمي التي االدخارية دائعوال فتمثله الثاني بالجان أما عليه، وضرالمف كاةزال
 زوواليج عليها قمتف ةدلم فرالمص عمالء لقب نم دعوت فهي يدالتقلي فرالمص في

 نم عوالن اذوه عنها قالمستح دالعائ على لوالحص في دعوالم قح طيسق وأال سحبها
 كتل نتضم ال ثحي اإلسالمية، المصارف في مثيله نريًاعذج اختالفًا فيختل دائعوال

 باستثمار موتق اإلسالمية المصارف ألن عليها بترالمت دالعائ وال ديعةول أصال المصارف
 بترويت عية،رالش المضاربة دعق بوألسل وفقا ندعيوالم مع دالعائ واقتسام دائعوال هذه

 عمليات في دائعوال هذه اماتداستخ نتائج بصافي اوثيقا ارتباط دالعائ اذه ارتباط كذل على
 دائعوال أصحاب نبي مشاعا بحرال نوويك خسارة، أو ربحا المختلفة ليووالتم االستثمار

 بحرال ميقس ثبحي ى،رأخ ناحية نم كمضارب فروالمص ناحية نم المال رب االستثمارية
 وديعة لك ملحج وفقا بحرال ددفيتح وديعة لك ىومست على أما االتفاق، بحس بينهما

.)1(.مودائعه ببحس دائعوال كتل أصحاب على رالخسائ لكماتحم تهادوم

 على ليعم دائعوال ابطاستق المضاربةل بوأسل امداستخ في فرالمص نجاح إن
 لاألج لطوب متتس االدخارية دائعوال ليجع مما ادالمجتمعرألف االدخاري كوالسل لتأصي

 االستفادة اإلسالمي فرللمص يتيح مما داتها،ربمف لةاألجرقصي تكانول حتى عهاومجم في
 ندعيوالم أرباح ديدتح مث نواالستثمار،وم ليوالتم عمليات معدفي رئيسي لبشك منها
 إن باعتبار االستثمارية، المشاريع في لالعم اريةراستم نعظرالن فربص دوري لبشك

.الواألم كتل فيها فةوظالم المشاريع سولي فرالمص نويضارب ندعيوالم الءؤه

 فيوظبت موتق اإلسالمي فيروالمص يدالنق امظالن في اإلسالمية المصارف إن
 يذوال ةدبفائ ضرالق بوأسل نع ةدبعي إسالمية فيوظت بأسالي مةدمستخ ةرخدالم الواألم

 أثاره له الحال بيعةطبووه رالمعاص فيرالمص امظالن في التجارية المصارف مهدتستخ
 إن باعتبار دوالنق قيمة ثبات وعلى االقتصادية اردوللم لاألمث صالتخصي على السلبية

 إسالمي، يدنق امظن رظومن نم فيةرالمص دوالنق دليوت في ةرثؤالم لاموالع ،نشاهي اللهدعب علي )1(
 دالثاني،صدالع)رعش سالخامدالمجل( اإلنسانية راساتدال سلسلة ،اإلسالمية الجامعة مجلة تحليلية، يةرفك دراسة(
 2007، 626ص607 - 
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 يةدالنق مالقي عةززع إلى ديؤي الحقيقي النشاط نع دوالنق دليووت يدالنق ارداإلص انفصال
 .يهادل المتاحة الولألم ىرأخ فيوظت بأسالي إلى اإلسالمية تلجأالمصارف كلذل

 امظالن في دوللنق ةدايزالمت الحاجة لتلبية وسيلة صفهاواربداإلص عملية نوستك
 على مالقائ يوبرال يدالنق امظالن ظل في ارداإلص نم نجاعة رأكث اإلسالمي يدالنق
 مالخص رسع ضتخفي رعب يوبرال امظالن حاجة تلبي أن نيمك اضراإلق آلية اض،ألنراإلق

 كوللبن يتيح يذال يزكرالم كالبن ىدل نيوالقان يطاالحتيا ضخف كلذك اضراالقت لتشجيع
 اإلسالمية فيةرالمص ظل في لومقب رغي راألم اذوه اض،راإلق عملية في سعوالت يةوبرال

 نم ءزج نع يزكرالم فرالمص اجرإف وأن يةورب وسيلة ألنه عا،رش مرمح مالخص رفسع
 ةدالفائ ألن د،والنق دلوي يذال اضرباإلق االستثمار له يتيح نل اإلسالمي فرالمص يطاحتيا

 دليوت لها يتيح ال كذل لوك المنتج االستثمار هووج في الواألم بستقل لب عا،رش امرح
.1دوالنق

االحتكار ميرتح  : ثالثال بلطالم
 مةدخ أو سلعة بإنتاج هيئة أو صشخ ادرانف نع عبارة" أنه االحتكارعلى فريع

 جهة أو ما صشخ احتباس أو ظحف وه أو ،"ونةرالم ميدع نوسيك عليها بلطوال معينة،
 أن ونرفي اإلسالمي االقتصاد علماء أما الغالء، تقول  اراظانت ما مةدخ أو لسلعة ما

 االحتكار اإلسالم مروح ه،رسع ارتفاع دبقص إليه الناس يحتاج ما سحب وه" االحتكار
 الله لورس قال ،)2("ملحاجاته واالستغالل بالناس ارراإلض نم فيه لما ا،ديدش يمارتح

 الله صلى الله لورس وقال ،)3("ئطخا وفه عاماًط راحتك نم:" موسل عليه الله صلى
 وقال ،)4("واإلفالس امذبالج الله بهرض معامهط نالمسلمي على راحتك نم" :موسل عليه

103 ص سابق، مرجع الشاليش، وليد مصطفى1

 ،2008 ليرأف 05 هـ،1429 األول ربيع 28 :بتاريخ رومنش مقال المال، في اإلسالم منهج مختار، علي )2(
www.lahaonline.com :ونيراإللكت قعوالم

.ممسل رواه )3(
.هروغي دأحم رواه )4(
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 مةرح دادزوت )1( "نوملع روالمحتك زوقرم بالجال " موسل عليه الله صلى الله لورس
،عنها يستغني أن اإلنسان يعطيست ال التي وريةرالض السلع نم السلعة تكان أن االحتكار

.)2( "اتواألق في االحتكار مرويح ويوالن اإلمام قال ثحي
 االقتصاد ضرتع ظنالح مادعن االحتكار مةرح نم الحكمة إلى ننتبه أن نويمك 

 روص ددأوتع النفقات، ارتفاع إما فيها بالمسب نويك مالتضخ نم جاتوم إلى أسماليرال
 ال التي ورياترالض سيما وال كافة السلع في االحتكار نع اإلسالم ينهى بينما االحتكار،

 ارراإلض إلى ديؤي احتكاري نشاط لك نع نهى كما ،)3(دهاوجوب إال اإلنسان حياة موتق
 اتفاق أن كما دوه،دح نبثم إال اويبيع ال أن على نالبائعي طؤاوت منع نويتعي ،)4( بالناس
 في البيع وارليحتك ونهري يذال ربالسع نرديوالم نم اءرالش واريحتك أن على نالبائعي

 ،لالمث )رسع( بقيمة معليه ربالتسعي مقاومته نيتعي فساد رسع نم أيضاً ونهري بما قوالس
 به، البيع على قوالس ربسع البيع نع نالممتنعي نيرالمحتك نالبائعي بإجبار مةوالحك مووتق
 به موتق يذال اءراإلج نولك ولة،دال لقب نم دديح إدارياً اًرسع وضرالمف رالسع سفلي

 الجاري قوالس ربسع رالمحتك نم نهويحتاج ما اءرش نم الناس نتمكي وه مةوالحك
 فيجح ال يذال ربالسع البيع ميت لكي إداري اءرإج وه به موتق ما أن أي ،رآخربسع سولي
 نبي رالح لللتفاع واستجابتها األسعار ونةرلم كفالة أنه أي ،نيرأوالمشت نالبائعي نم بأي

 نالمساك ماتدخ لمث أيضاً ماتدالخ على داعوالق هذه يروتس ،بلطوال ضرالع ىوق
.أيضاً لالعم ماتدخ على يرتس كما ها،روغي اتدوالمع واآلالت المختلفة، واألبنية

.نالسن في ماجة ناب جهرأخ )1(
44 ،ص13 ح ب،ذالمه حرش عوالمجم وي،والن )2(
.221ص ،5ج ،ثالثال دالمجل ،ارطاألو لني كاني،والش )3(
 مدمق ثبح إسالمية، اقتصادية رؤية ائي،ذالغ ناألم على هروتأثي االحتكار ،مالسميس ميرالك دعب سالم )4(

.2002 اد،دبغ اد،دبغ جامعة بي،رالع اثرالت أحياء زكرم اإلسالمي، بيرالع اثرالت في ائيذالغ ناألم وةدن إلى
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 مويق ثحي ة،رالمحتك السلع أسعار ارتفاع في لالحتكار األول ررالض لويتمث
 رالسع فعرب رالمحتك مويقدق ،كمابلطال اردمق سنف لمقاب اإلنتاج محج ضبخف رالمحتك

 نرم رغي ةرالمحتك السلعة على بلطال أن ثحي اداتهرإي يادةزل كوذل اإلنتاج، ضخف دون
 رفع دعن بلطال انخفاض مدع نيضموفه لها،وبالتالي يبةرق لائدب دووج مدع بنسبيابسب

 ما اذوه االقتصادي النشاط في مالتضخ ونح اتجاه روهظ إلى األسعار ارتفاع ديؤوي.رالسع
 تقلبات في رثؤي اآلن مالعال هديشه يذال واالحتكار  د،والنق ةدوح قيمة انخفاض يعني

 .بانوج ةدع نم دوالنق قيمة في مث نوم األسعار
 واالستثمار، لالعم ومنها اإلنتاجية رالعناص نم ءزج ليطتع إلى االحتكار ديؤي

 نتكم التي يةرهوالج األسباب دأح ليمث األرباح أو لالعم رعنص في االحتكار فان كلذك
.دوالنق قيمة اترتغي مث نوم األسعار تقلبات وراء

 في ورهدب األسعار امظن قيام إلى ديؤي فوس اإلسالمي امظالن في االحتكار ميرتح
 ونرالمشت ليقب التي الكميات نوبي بيعها، على نوالبائع ليقب التي الكميات نبي ازنوالت

.قوالس في ازنوت اثدإح وبالتالي معينة، سلعة نم ائهارش على
 سساتؤم قيام إلى ورةربالض ديؤي فوس االحتكار، انتشار أن كش ال مما
 رفع في االحتكارية سساتؤالم هذه موتساه اقواألس نم ددع على طرتسي احتكارية،

 نع ولةؤمس فهي وبالتالي اإلنتاج، التدمع ضخف قيطر نع لألسعار العام ىوالمست
.االقتصاد في التضخمية طوالضغ نيوتك

 منها يعانى اقتصادية مساوئ ةدع إلى دىؤي االدخار أن لوالق نيمك راألخي وفي
 :1 أهمها نم المجتمع

.المنافسة ظل فى أثمانها على ماتدوالخ السلع أثمان ارتفاع-1

.المنافسة امدالنع اإلنتاج عمليات في اتديدوالتج التحسينات إدخال مدع-2

www.Darelmashora.com ، التصخم معالجة في السالمي االقتصاد منهج حسين، شحاتة حسين1
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 في إليها لوصوال نيمك التي الكميات نع كمياته صونق اإلنتاج ديدتح-3
 لالكام فيوظالت قتحقي مدوع نيوطال الناتج صنق كذل وفى المنافسة ظل
.اإلنتاجية اردوللم

 والممكنة بةولطالم رجةدبال المجتمع احتياجات إشباع قتحقي إمكانية مدع-4
 نالمسلمي أسعار نم شيء فى لدخ نم  :موسل عليه الله صلى قال اقتصادياً

 اإلمامان رواه(  النار نم ظممع فى فهذيق أن الله على حقاً كان معليه ليغليه
 وقال اباً،ذع دأش يعنى النار نم ميظع بمكان نويك أن ادروالم )انىربطوال دأحم

 مرالمح واالحتكار ،) عليه قمتف ( ئطخا وفه راحتك نم :موسل عليه الله صلى
 نم وريةرالض مائجهوح فى نالمسلمي بمصلحة رأض ما لك ليشم اإلسالم فى
.نومسك سوملب لمأك

دوكرال و مالتضخ مكافحة في كآلية  كاةزال : ابعرال بلطالم

 فى يةوق ةدالعقي تكان فكلما ينى،دال ازعوال على عيةطوالت قاتدالص امظن مويق
.االقتصادي النشاط وزيادة ،مالتضخ آثار نم دللح منتجا بالجان اذه كان المجتمع

 مالتضخ نم دالح في كاةزال دور :األول عرالف

 على الواألم أصحاب ثتح ثحي االستثمار، قيطر نع الواألم تنمية على كاةزال دتساع
 اعوأن جميع كاةزال ليضة،وتشمرالف كتل ألداء بولطالم دالعائ قتحق حتى مالهوأم استثمار

 إال جرتخ ال بأنها زتتمي أنها كما وةروالث لخدال زيعوت إعادة على دتساع أنها كما ال،واألم
 ال أنها ،كمافللمكل األصلية الحاجات نع فائضاً نويك أن دبع أي النصاب اكتمال دبع

 ،)1(زيعوالت إعادة في دائمة أداة يجعلها ياً،مماوسن ررتتك لب رالعم في ةدواح ةرم تأتي

 رايرفب ددع اإلسالمي، عيوال مجلة في رومنش ثبح كاة،زلل االقتصادية اآلثار ،دمحم ادؤف ماهيرإب )1(
1976.



205

االقتصادية التقلبات معالجة في يةدالنق دورالسياسات           ابعرال لالفص

 نم لالعم ماتزمستل رفيوت خالل نم الةطالب مشكلة عالج في دور لها كاةزال فإن كلذك
 امجرالب على اإلنفاق كلذإنتاجية،ك اقةط إلى اولويتح حتى للعمال ات،وخاماتدومع آالت

.قوالس احتياجات ءوض في لللعم لتأهيله الطالب للشباب ريبيةدالت

 اجعرال مالتضخ حالة ففي اعهوأن لبك مالتضخ محاربة في ركبي دور كاةزولل
 نوويك مالتضخ نم عوالن اذه نم فالتخفي في متساه كاةزال فإن الهيكلية لالختالالت

 استثمارات جيهوت اذوك إنتاجية جهاتوت قوف يدالنق ضالفائ زيعوت إعادة قيطر نع كذل
 أما ازنةوالم زبعج ونرالمق مالتضخ تالفي  إلى محليا،باإلضافة بةولطالم السلع إلى كاةزال

 في اإليجابي راألث له نويك كاةزال قبيطت فإن بلطال الرتفاع اجعرال مالتضخ حالة في
 رعب ضرالع وزيادة يةدالنق فقاتدالت رفيوت خالل نم كوذل التضخمي بلطال ةدح فتخفي

 وريرالض رغي اإلنفاق نم دالح في العينية كاةزال دور إلى إضافة كاة،زلل اإلنمائي وردال
 اجعرال مالتضخ أما ض،رالع بجان زيادة إلى ديؤي يذال رالمستم لالستثمار جيهاووت دوللنق

 المتنامية اإلنتاجية اعاتطالق مدع خالل نم تعالجه أن كاةزلل نفيمك النفقات الرتفاع
.اإلنتاج اقاتطل لاألمث لالتشغي قواألسعاروتحقي رولألج التضخمي بلوالل ومكافحة

الكساد نم دالح في كاةزال دور :الثاني عرالف
 يدالح لالمي وزيادة لالستهالك يدالح لالمي انخفاض دوكرال أسباب مأه نم
 على ةظالمحاف خالل نم االقتصادي ارراالستق على الحفاظ على كاةزال لوتعم لالدخار،

 كاةزال أن لوالق نويمك ،)1(االكتناز ميرتح ة،إضافةإلىرالفقي بقةطلل لالستهالك يدالح لالمي
: )2(نالتاليي نيرالعنص خالل نم كذل رهظوي دوكرال معالجة في فعالة آلية رتعتب

www.islamecon.com/publish/article_49 :ونيراإللكت قعوالم ظرأن

 رللفك العالمي دالمعه ،زيعيووالت االنمائي وردوال  عيةرالش ساألس :كاةزال ر،ومشه فيطالل دعب تنعم )1(
.318 ،ص1993اإلسالمي،

.198 ص ،1990 ،االقتصادية اردوالم لتشغي على كاةزال رأث السحيباني، ماهيراب دمحم  )2(
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 نم كاةزال مستحقي ددع زيادة العادة في االقتصادي النشاط ىومست انخفاض بيصاح : أوال
 ارراستم مع دادزت فوس االستهالك ونح كاةزال نم بهذي ما نسبة أن يعني اذوه اء،رالفق
 انخفاض ارراستم مع الكلي االستهالكي بلطال زيادة إلى ديؤي ورهدب اذوه االتجاه، اذه

 تكان ول مما لأق بنسبة االنخفاض إلى أو الثبات إلى ليمي لاألق على أو االقتصادي النشاط
 هذه في ضتنخف ال كاةزال حصيلة أن النتيجة هذه صحة دكؤي ومما دة،وجوم رغي كاةزال

 إلى كاةزال ضرف ديؤياالقتصاد، في الحقيقي الناتج بها ضتنخف التي النسبة سبنف الواألح
 في بالمقارنة إسالمي اقتصاد في لالستهالك طسوالمت لوالمي يدالح لالمي نم لك زيادة
 االستهالك دالة تكان اءوس النتيجة هذوه إسالمي، رغي اقتصاد في كاةزال  ضرف مدع حالة

.)1(يةطخ رغي أو يةطخ
 فإن الحالة هذه وفي استثمارها، تشجيع إلى لةطالعا الواألم على كاةزال ضرف ديؤي : ثانيا

 لب ،رالصف إلى قعوالمت الصافي بحرال لدمع ضانخف ول حتى ريستم االستثمار على بلطال
 رةوص في بها ظالمحتف للنماء القابلة الواألم نع كاةزال نسبة نع ديزي ءزالج اذه أن
).لالستثمار ليدالب ووه ( لةطعا
اإلسالم في االستهالك :سالخام بلطالم

 يباتطال نم ماتدوالخ السلع سلة لتشك التي فاترالتص عومجم "بأنه االستهالك فريع
 بيعتهاط ددتتح والتي المجتمع ادربأف المتعلقة غباتروال بالحاجات فاءولل جهوت التي

 الله اعةط على بها لالستعانة كوذل اإلسالمية والمبادئ داعوالق على باالعتماد وأولوياتها
 رغبة أو ةذل اشبعا أنها على للحاجة ظرين ال مالمسل كفالمستهل وعليه ،)2(وتعالى سبحانه

.به الله رأم ما إلتمام إال هي ما ردبق

 االقتصاد أبحاث مجلة ،إسالمي اقتصاد في الكلية االقتصادية والسياسات العام ازنوالت لي،ومت مختار )1(
.8 -3 ص ص ،1983 ،1 ع 1ج  ة،دج اإلسالمي،

 امظالن و ضعيوال االقتصادي امظالن في العام االقتصادي ازنوالت،مسميس آل يدمه ميرالك دعب سالم )2(
99 .2011 زيع،ووالت رللنش الويدمج دار .اإلسالمي االقتصادي
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 في والعقالنية شادةرال ثالثة رعناص خالل نم اإلسالم في االستهالك إلى ظرالن نويمك 
 نم ائيةرالش رةدالق نم ءزج لونق ورياترالض في االستثمار على والتشجيع االستهالك

.اءرالفق إلى األغنياء

 االستهالك في شادةرال :أوال

 يحكمه اقتصاد نع موالقي المبادئ روح تحكمه اقتصاد في االستهالك فيختل
 بالالمباالة،مجتمع زيتمي مجتمع نع لوالتكاف التعاون يحكمه مجتمع اط،رواإلف افراإلس

 ريسي مجتمع نع زتميي دون السلع فمختل على بلطال يادةزب فيه مالتضخ وثدح طتبري
 األساسية الحاجات طنم منهج قووف أوالً، شادةرال أدمب قوف على فيه االستهالك

 إشباع يةطونم شادةرال نبي ادفرالت اذوه ثانياً، والكماليات والحاجيات ورياترالض
 وأيضا الكمالي، االستهالك في والتمادي افرواإلس ريذالتب نع النهي إلى الحاجات،باإلضافة

.اقتصادية أبعاد لها أخالقية قيمة ذو االستهالك نم لتجع ،روالتقتي الشح نع النهي

 على كالمسـتهل بلط منحنى نيولتك يكفيان ال ائيةرالش رةدالق رفووت االستهالك في غبةرفال
 أن بيجـ والتـي والمجتمـع، كللمستهل الحقيقية المصلحة مع ابقاطتت أن بيج لب ما سلعة

 االقتصاد ففـي اإلسـالمية، رالمعـايي قوف على االقتصادي دشرال طابوبض ةطمنضب نوتك
 االقتصاد في أما الحقيقية، ومصلحته كللمستهل المنفعة دالة نبي قابطت هناك ضـعيوال

 ولكنه نالثم دفع على رتهدق مع سلعة في كالمستهل بغري دفق فمختل رفاألم اإلسالمي
.)1(الحقيقية مصلحته مع لتعارضها منها أويمنع يمتنع

 أما اإلسالمي، امظالن خارج درللف فداله وه متعـة أقصى عـلى لوالحصـ ديع
 للني يسعى وإنما ف،دبه سفلـي ةذاللـ عـلى لووالحصـ االستهالك فإن مالمسل كالمستهل

 .241 ص ،2011 ن،وزعوم و ونرناش دجلة دار ،اإلسالمي االقتصادي،دالعبي دمحم علي دسعي )1(
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 فاالستهالك الصالحة، األعـمال نمـ هروغـي االسـتهالك عمليـة خـالل نمـ عنـه تعالى الـلـه رضا
 كيستهل مالمسل كالمسـتهل أن لوبـالق كذلـ صـياغة نويمكـ منـه، فرأش لغايـة وسـيلة هنـا
 ديزالم على ليحص لكي شيعي ضعيوال كالمستهل بينما ينبغي كما الـلـه دويعب يحيا لكي

 المستهلكة ماتدوالخـ السـلع كميـة عـلى حتـى رثؤيـ روالتصـ اذهـ إن والمتعـة، ةذاللـ نم
 بالنسبة نفسـه اإلشـباع لبـهطيت مـما لأقـ بكميـة اإلشباع سنف على ليحص مالمسل كفالمستهل
 االقتصادية لحسـاباته منـيزال قاألفـ ديمـ راآلخـ موبالي مالمسل إيمان إن ضعيوال كللمستهل

 في رثؤي األولى في ليحص وما متكامالن ءانزج ةرواآلخ نيادال فالحياة م،واليـ كذلـ إلى
 معا ويةرواألخ يةونيدال المنافع نم لك ميظتع إلى مالمسل كالمسـتهل ويسـعى ىراألخ

 فيتأل به مويق إنفاق أي دعائ أن وه األول: مالمسل كالمستهل كوسـل عـلى نيرتـأثي كلذول
 المنفعة فإن مث نوم.ةراآلخ في رالمباش روغي نيادال في رالمباش دالعائ هما نئيزج نم

 لخدال ةدحول الممكنة االستعماالت ددعـ أن والثـاني  عهماومجمـ نمـ نوتتكـ المتحصـلة
 يونيدال دالعائ معها مدينع دقـ التـي رالخـي هووجـ لكـ لتشم ثبحي ةركبي زيادة دادزت

 نيدالعائ ميظتع خالل نمـ الكـلي هدعائـ مـيظلتع ادجاهـ ليعم موالمسل ،رالمباش الشخصي
.معا
ورياترالض في االستثمار تشجيع :ثانيا

 اإلنتاجية داعوالق لوخدال زيعوت وآلية ة،دالفائ رسع وإلغاء االكتناز ميرتح معدي
 ةدقاع لتمث وهي وريات،رالض رفيوت إلى ديؤوت ،مالمسل المجتمع في وريةرالض للسلع

:)1(خالل نم واإلنتاج التنمية في االستهالك رثؤوي ني،وطال االقتصاد رطولت

 لبأق نمعي إشباع قتحقي يعني اذوه لخدال نم لالستهالك صمخص وه ما دشيرت.1
 اذوه المتاح، لخدال اتدوح سلنف رأكـب حاجـات وإشباع لخدالـ اتدوحـ نمـ ددعـ
نعمه، على تعالى لله رالشك معاني ضبع نع ريعب

243 ص جع،رالم سنف )1(
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 رالتقتي منع لمث االستهالك طابوواالدخار،فض االستهالك نبي لخدال زيعوت دشيرت.2
 ةودع وهي لخدال على الحفاظ إلى رمبـاش لبشـك ديؤت فروالت افرواإلس ريذوالتب

ام،والق استهالك نع ديزي ما الدخار
 هذه جزب الكفيلة اآلليات وضع لب طفق االدخار إلى ةوعدبال اإلسالم فيق مل.3

  ميركـاةوتحـزال ضرفـ لمث االقتصادية ورةدال إلى وإعادتها االستثمار إلى اترخدالم
 فتخل إلى ديؤي يذال لخدال دورة نم برتس لوحص مدلع ضمان كذل وفي االكتناز

الكساد، لوحص مث نوم ضرالع نع بلـطال
 في اإلنتـاج مأوحج امداالستخ ىوفمست الفعال بلطال نم أساس ءزج االستهالك.4

 نمعي محج إن واالستثماري، االستهالكي بشـقيه الفعـال بلـطال عـلى ديعتمـ االقتصاد
 كلذك نللمنتجي لب طفق نللمسـتهلكي سلـي وريـارض ديع )الكفاية( االستهالك نم
 واالستثماري االسـتهالكي بلطال محج وارتفاع االستهالكية، السلع فيرلتص ذمنفوفه
 بلـطوال ضرالعـ نبـي ةوالفجـ( لخدالـ دورة في لالحاصـ برالتس لتقلي إلى ديؤي

 مـا اذوهـ للكسـاد، نيوطاالقتصادال ضرتع زاد برالتس زاد كلما أنه ثحي ،)الفعال
 الفعـال بلطال فعرب الكساد لمعالجة تنصح ثيثة،حيدالح يةزالكن يةظرالن بـه جـاءت
لــة،طعا اقتصــادية اردومــ هنــاك نوتكــ مادعنــ خاصــة واالســتثماري االسـتهالكي بشـقيه

 السـلع إنتـاج ـاعطقوه رآخ اعطق طتنشي إلى ديؤي االستهالكية السلع صناعة طتنشي إن.5
 لالمعجـ يسمى راألث اذوه االستهالكية للسلع المنتجة اإلنتاجية السلع تنتج التي أسماليةرال

 روح فعري بهـا حوالمسـم وددالحـ نضـم عـهووتن االستهالكي بلطالوبنم السماح أن كـما
،رأكب حاجات تشبع سلع إلنتاج جيولووالتكن العلمي ثالبح في المنافسـة

 رقيبـا ديعـ اإلسـالمي االقتصاد في االستهالك اعطق إن اإلنتاج لهيك في االستهالك دور.6
 خالل نم كوذل المنتجة السلع عون على وبالتالي  اردوالمـ صتخصـي عـلى رمبـاش رغـي
 االستهالك ياتومست ستجان اإلسالميةإن االستهالك طابوبض نالمستهلكي امزالت

 لةوسه على ديساع إشباعها، بولـطالم الحاجـات ستجـان نعـ ريعـب يذالـ اإلسـالمية
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 نم واالستفادة اردوالمـ صتخصـي في كفـاءة إلى ديؤيـ كـما إشـباعها عليها فرالتع
 اذوه ،لاق ددوع ركبي محج ذات نوستك اإلنتاج وعرف ألنرالكبي مالحج راتووف

 دح إلى متجانسة رغي حاجات تشبع مالحج ةرصغي ددالع ةركثي نهاوك نم لأفض
 مدوعـ الكفايـة سلع إنتاج زيادة إلى ديؤي الحاجات إشباع بتيربت امزااللت أن كما.ركبي

ارد،والم نم ءزج ريرتح إلى ديؤي اذوه  في،رالت بلطال تلبيـة
 ثحيـ نمـ لالعمـ ةوقـ بنـاء في دورا اموالقـ الستهالك إن لالعم في االستهالك رتأثي.7

 رفاهيته نم ديزي مما يةووالمعن المادية لالعام حاجات تشـبع خاللـه نمـ إذ عيـةوالن
 لةووسـه اإلنتاج في ةروف وه ميرالك آنرالق عليه أثنـى يذالـ دغيـرال شوالعـي وإنتاجيته

.مأنينـةطوال نبـاألم ـاطتبرم عليـه لوالحصـ
االستهالك طضب في كاةزال آلية :ثالثا

 بقاتطال ىدلـ ضومنخف ة،رالفقي بقاتطال ىدل تفعرم لالستهالك يدالح لالمي
 الحاجـات اءرش في قتنفـ بالغالـ في اءرللفقـ ـىطتع التـي كـاةزال الوأمـ فـإن وعليـه الغنيـة،

 كأداة مديستخ نوالمساكي اءرللفق كاةزال الوأم إنفاق أن كما ورية،رالض االستهالكية
 في لالستهالك لالمي زيادة على كاةزال لوتعم ،)1(ةرصغي باستثمارات  القيام في متهدلمساع
 السلع على المجتمع في بلطال دادزفي اء،رالفق على زيعهاوت خالل نم إسالمي اقتصاد

 اءرالفق الستهالك منه بجان جهولت نتيجة راألم أول في نسبياً االدخار لويق االستهالكية،
 ةدالفائ رسع إلغاء ونتيجة لالستثمار، األغنياء ىدل قالمتحق االدخار ويتجه كاة،زال لبفع

 في االستثمار زيادة رتستم إذ المجتمع، في االستثماري بلطال تفعرسي المال، رأس على
 هذه وتتأتى االستهالكي، ملبهط وزيادة رالمستم  السكان ولنم ركأث دةطرم رةوبص المجتمع

 مث نوم ،لخدال زيعوالت إعادة لاحرم نم متتالية لاحرم في كاةزال زيعوت نتيجة يادةزال

 دار ،) رصاتوالب ( المالية اقواألس على هارأث و اإلسالمي اإلستثمار بأسالي الهيتي، ميرالك دعب رقيص )1(
39 ص ،2009 زيع،والت و رالنش و باعةطلل رسالن
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 اترخدالم زيادة مث ناإلنتاج،وم زيادة مع دائماً بحرالم لالستثمار اتيةوم صةرالف نوتك
 ى،رأخ جهة نم السلع فمختل على الكلي بلطال يادةزب نةرومقت جهة، نم متتالية رةوبص
.ازنووالت االرتفاع في يتالحقان اذوهك

اإلسالم في االستثمار : السادس بلطالم

 االستثمار مويحك األمة، افدأه قوتحقي األرض إلعمار االستثمار على اإلسالم ثح
 ضعي،وال االقتصاد في االستثمار نع مختلفا تجعله موالقي المبادئ نم عةومجم اإلسالم في

 على ثوالح كاةزال ضروف باروال االكتناز ميرتح ببسب استثمار إلى االدخار لوويتح
.االستثمار

واالستخالف رالتسخي أدمب : األول عرالف
 ال وما امة،دمست كـعملية واالستخالف رالتسخي أيدمب ظل في اردوالم تنمية رتستم

 بأسالي ابتكار لألج راساتدوال األبحاث اءرإج مسيت المتاحة، لسائوبال تنميته نيمك
 رةوبص العملية هذه تنمية اررواستم ناجحة، رةوبص اردوالم امداستخ دوام لتكف ةديدج

 وضع دق االقتصادية، الحاجات إشباع في منها واالستفادة اردوالم رتسخي إمكانية لتكف
:)1(منها العمارة رتيسي لاج نم داعوالق ضبع اإلسالم
 ثوللبحـ علميـة سسـاتؤم إنشاء إلى باإلضافة اذه ن،ووالفن مالعل ريطوت على ثالح.1

 ثوتل نم لوللتقلي لها، الالزم العالج ووضع الناشـئة اضراألمـ لمعالجـة راسـة،دوال
 بأوج دق اإلسالم فإن كلذوب عيته،ون نوتحسي اإلنتاج ةدقاع يادةزول البيئة،

 ص ،2009 زيع،والت و رللنش الثقافي الكتاب دار ،اإلسالم في اإلقتصادي امظالنادي،وال حازم عيسى دومحم )1(
77.
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 لالستفادة المتاحة والفنية العلميـة قرـطال لوبكـ بيعيـة،طال اردوالمـ لكامـ اسـتغالل
اإلنسان، حاجات إلشباع هاروتسخي منها،

 عـلى لهوحصـ خـالل نمـ كوذل عليه ردمقت لك على واجبا لالعم اإلسالم لجع دلق.2
 إلى عاةدمـ ألنهـا بحقها إال المسألة نع والنهي ة،راآلخ في ابووالث يونيدالراألجـ
،نيراآلخ على واالتكال لالعمـ مدوعـ لالكسـ

 أدمب نع وجرخ نم ينبع أنما دة،دوالمتج ةرالمستم امةداالست يمنع لخل أي أن اقعووال
 والتي ارد،والم هذه امداستخ لعملية األداءاالقتصادي في روقص إلى ديؤي مما ،رالتسخي

 التدمع قويحق والمجتمع درالف مصلحة مديخ وبما وجه، لأكم على رتسخ  أن بيج
 اردوالم امداستخ في استحالة ة،فالرفومت لوج زع الله منع  أن سيما وال ة،وجرالم اإلشباع

 نع بيغي  أن دون نم ية،رالبش المجتمعات مدتق في منها واإلفادة نوالك في دةوجوالم
 تناسبه مدع تيثب يذال ميدالق مذوي لب ،ديدالتج نم ايجابياً قفاًوم لإلسالم  أن ركذال
 ثيدوالتح التقني مدالتق مع لالتعام في حقيقياً قفاًوم يعني مما ،1منه لأفض وه ما روهظل

 اعدواإلب ثوالبح رالتفكي لجع في يحاًروص واضحاً قفاًوم لإلسالم  أن كما ماتي،والمعل
 والمجتمع، درالف ديفي ما لك في اإلسالمي للمجتمع الزمة سمة نووالفن موالعل رطووت
 وما  اإلنتاج ببأسالي كذل  انراقت دعن والسيما ارية،رواالستم مةويمدال لسب كذل قافروي

 واإلنتاج واالستثمار لالتشغي في اقتصادية سياسات ليكف بما المنافع قتحقي نم منها يتأتى
.المجتمع في وإدارتها اردوالم امداستخ كفاءة نم فعرت

زيعوالت الةدع أدمب :الثاني عرالف

 قاتدوالص كاةزال آلية خالل نم زيعوالت وإعادة زيعوالت في اإلسالمي النهج ديؤي
 بأسالي لأفض إتباع على نميظوالمن نيرالمستثم ثح في مهماً دوراً والكفارات ورذوالن

 ةديدالج االبتكارات فيوظت لأج نم رالمستم ثيدوالتح التقنية نوالفن قبيطوت اإلنتاج،

  .122ص ،1999 ياض،رال اليمامة، دار ،العالمي واالقتصاد اإلسالم التمياط، دمحم دخال دوسع  )1(
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 في واالقتصادي االجتماعي لالتكاف أن والسيما ،فالتكالي نم لوتقل اإلنتاج في ديزت التي
 اذه سأس ميرالك آنرالق وضع دولق ،نوالمنتجي نالمستهلكي ليشم ةواألخ مقي ظل
 لالعم ماتزمستل رفيووت المحتاج،  لإلنسان األساسية الحاجات دس دتأكي خالل نم لالتكاف

  أن علماً ى،والتق ماتومق مأه نم لجع يذال اإلنفاق على ثالح خالل نم واإلنتاج،
  إيمان ديعتم دياًرف اًطنشا سلي اإلسالم تابوث ظل في واالجتماعي االقتصادي لالتكاف

 ولياتهاؤمس اإلسالم وضع يذال ولةدال دور نتاج وه وإنما ياتها،طبمع ووعيه تهدبعقي درالف
 أن كوذل عامة، والحضاري خاصة االنمائي البناء بمهمات مولتق ايةدالب ذمن ودهادوح قة،دب

 ضوالنه لأج نم يعةروالش ولةدوال درالف لتفاع نتاج وه إنما دةدالمتع بأشكاله لالتكاف
 علمي، لبتكاف موعدم كذل  أن لب ،بفحس كذل سولي ،1الحضاري القمة ثحي إلى باألمة

 في العلماء دوجه فيه دحوتت عبادي نشاط وه مالمسل المجتمع في العلمي النشاط  أن إذ
 بما عاتهوضووم ياتهطومع مالعل راهظو دراسة في عهاووتن دهادتع مغرب علمية ةدوح

 رويستثم الحضاري، البناء باتوصع للذي وبما ،لوج زع الله رةدوق مةظع فيكش
 العلمي لالعم قرف في اإلسالمي مالعل تكافلية نوتكم والمجتمع، اإلنسان مةدخ في بيعةطال

 العلمي ثالبح زاكروم الجامعات، رعب لالشام الحضاري لالعم مهمات انجاز لىوتت التي
 السكاني والنم نم آنفاً رةوكذالم رالعناص رافوت  أن كما ،كذل إلى وما اتروالمختب

 على مائدال رالمستم ثوالح االجتماعية الكفالة ظمون لوخدال زيعوت الةدبع ونرالمق
 في دوأورك اقتصادي انتكاس وثدلح صةرف أي وثدح سيمنع االكتناز، ميروتح االستثمار
 في التقلبات محج نوم وثدح صرف في كذل لويقل لالبتكارات، فقوأوت المنتجات،

.أواألزمات وراتدال مسار ذتأخ فال ،تثدح إذ االقتصادي النشاط

 والتشارك لالتكاف أدمب : ثالثال عرالف

 البناء في هماروأث اإلسالم تابوث ظل في واالقتصادي االجتماعي لالتكاف ،مسميس وسالم الفارس مجاس)1(
 تبي ،2001 زوتم – لمتكام ضناه مجتمع ونح – االجتماعية راساتدال ملقس العلمي رتمؤالم وقائع األنمائي،
.165ص اد،دبغ الحكمة،
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 لأوتقلي وتالفي االستثمار، مع االدخار  لتساوي دافع هي والتي اإلسالمية المالية آلية
 النشاط الختالل األساس كرالمح هي ةوالفج هذه وأن والسيما بينهما، ةوفج وثدح احتماالت

 ليجع واالستثمار المضاربة امظن  أن كارذباست كذل نراقت ما وإذا فيه، بوالتقل االقتصادي
 ليوالتم اذه ليجع وال اإلنتاجية، اراترالق في معاً نكيرمشت نوالمنتجي نليوالمم نم كالً

 ،ميهدل ةرافومت ماتوالمعل  أن إذ ،بلطال قعولت نليوالمم ىدل حاجة هناك لإلنتاج رالمباش
 برالق اذه  أن كما ة،رافوالمت ماتوالمعل في نلليقي مقعهوت في أطلخ نوضريتع ال كلذوب

 إلى ديؤي ال مما بالمناس اءراإلج واتخاذ ماتوالمعل على لوالحص نبي ةدالم نم ريقص
 ىرأخ لاموع نع فضالً االقتصاد، في اكميرالت لالشك واتخاذها ة،طالبسي األزمات متفاق
 االقتصاد في عليها المتعارف رتهاوبص المضاربة وإلغاء االستثمار، على ثالح لمث
 في بالتسب إلى ديؤي مما نفسية، أسباب على والقائمة المالية األوراق اقوأس في ضعيوال
.)1(االقتصادي النشاط في وليةزالن أو ديةوالصع االتجاهات ءدب

رالمعس ارظان :السابع بلطالم

 ها،ديجس التي واإلنسانية األخالقية القيمة على رتقتص ال رالمعس ارظان اذه أهمية إن
 رأكث نتك مل ربما األهمية، غاية في اقتصادية يفةظو ديؤي ،كذل إلى إضافة ،وه لب

.موالي نعيشها التي األزمة لقب حاًووض

.15ص ،قالساب جعرالم ،مسميس وسالم الفارس مجاس)1(
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 إلى أدى رالتعث اذه المنخفضة، المالءة ذوي نم نضيرالمقت رتعث مع أتدب فاألزمة
 مشكلة نم مفاق ما العقار، أسعار اجعرت في مث نوم العقارية، وضرالق ليوتم في اجعرت

 تانتقل مث فية،روالمص المالية سساتؤالم في اإلخفاقات نم سلسلة إلى وأدى ،رالتعث
.مالعال دول بقية إلى وىدالع

 األزمة قيطوت لاموع مأه نم فإن اد،دالس رتعث نم أدابت االنهيار كان فإذا
.اددالس على نالقادري رغي نينيدالم إمهال وه اعياتهادت ةرومحاص

 الفقهاء نلك اد،دالس نع زعج يذال نيدالم مال بيع نم يمنع ال اإلسالمي والفقه
 ال بالعج نلك ،نالمسك كذل نوم ،نيدالم عنه يَستغني ال ما استثناء على نومتفق

 أن على اونص الفقهاء كبار نم ثلة أن دنج نحي اإلسالمي، الفقه مةظع نم ينقضي
 دار بيع أجازوا نيذال والعلماء ،"سُكناها نع له غِنى ال التي دارُه تباع ال" رالمعسِ
".لُهادبَ له ىرويُكت تُباع " أنها على اونص رالمعس

 نع هزعج وأن ،نيدللم نالسك ضمان ورةرض على نومتفق اإلسالمي الفقه فأئمة
.ارظاإلن قيستح يذال رالمعس فوص في لخدي وفه كلذل ،قالح اذه مهريح ال اددالس

 عنه، يَستغني ال يذال مسكنه يباع ال اددالس نع هزعج تثب يذال نيدالم كان وإذا
 ألنه م،والي هدنشه يذال االنهيار اعياتدت قطوي أن شأنه نم الحالة هذه في ارَهظإن فإن
 قيحق اذوه .انخفاضها عةرس نم ليقل لاألق على أو طوالهب نم العقار أسعار ظيحف

 بقيمة نائدال ظيحتف نحي في باإلمهال، ينتفع نيدفالم معاً، نيدوالم نائدال مصلحة
.1واالنهيار اإلفالس احتماالت ليقل ما متماسكة، لهوأص

 أنه مسبقاً معل إذا نائدال فإن ،كذل نم دأبع إلى االقتصادي هرأث ديمت رالمعس ارظوإن
 رأكث نوسيك فإنه عنه، يَستغني ال يذال ماله بيعَ أو رالمعس نم باحَراالست يعطيست نل

 نم منعل كما نشأت اآلن بها رنم التي واألزمة اء،دابت ليووالتم االئتمان منح في راًذح

هـ11/11/1429- اإلسالمي، النظام في االقتصادية التقلبات السويلم، إبراهيم بن سامي1
iefpedia.com : من نقال             
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 ،مهرغي نم رأكث اإلعسار نّةظم مه نمم المنخفضة المالءة ذوي اضرإق في لالتساه
 الفئة، هذه اضرإق في سعوالت دون لويح أن نيمك كان رالمعس ارظإن أدمب قبيطفت

.)1(ايةدالب نم االنهيار احتماالت ّمثَ نمِ لويُقلّ
 االقتصادي ازنوالت إشكالية : نالثام بلطالم

 الحياة اتدوح جميع مع وثيقا اطارتبا اطتبرم اقتصاديا اماظن اإلسالم لشك
 وفه عنهما، فواختل التاريخ، ىرمج في اكيةرواالشت أسماليةرال نم كال قوسب ى،راألخ
 خالل نم أسماليةرال نوع بح،روال الخاصة الملكية لوقب خالل نم اكيةراالشت نع فيختل
 امظالن اذه الغنية، بقةطال فطر نم الكادحة بقةطلل الفادح واالستغالل ةدالفائ رسع ضرف

 انبهماوج ضفري بينما ،ناميظالن نيذه كال نم ابةذوج إيجابية بانوج يويح  زالمتمي
 في ناصعان وجهان هما اكيةراالشت الةدوالع والمساواة أسماليةرال يناميكيةدفال السلبية،

 الحياة في ازنوالت أدمب على مويق يذال اإلسالمي االقتصاد في تجتمعان وهما ،ظمالن كتل
 ناالتجاهي كال في فطرالت أشكال لك ضفري وبالتالي واالجتماعية، االقتصادية
 ونجح ل،دالمعت قيطرال لتمث التي اإلنسان بيعةطل مالءمة راألكث وه ما قمحاوالتحقي

 قوحق رأصغ ليتجاه مول ،رالجماهي ومصالح الخاصة المصالح نبي قفيوالت في اإلسالم
 وه اإلسالمي واالقتصاد االجتماعي، ازنوالت نع وجربالخ له السماح مدع كلذوك درف أي
 هذه :نعالمي نم لفةؤم ةدواح حياة باعتبارها يةرالبش الحياة ذيأخ ألنه ذاته دح في ديرف
 بالحياة متصلة تكان اءوس ،رللبش ةدالمع مةظاألن جميع فإن وبالتالي ة،راآلخ موعال نيادال

 اهتمام إيالء مع ،نالعالمي نيذه في لينجح اإلنسان لتهيئة ادهادإع مت ال، أم االقتصادية
2(.مائدال ةراآلخ معال الثاني، مللعال رالتحضي مكان وه ألنه اظرن الفاني مالعال اذله خاص

(

جعرالم سنف )1(

 ءزالج ( نيدم يطارديمق إسالمي ابطخ ونح : اإلسالمي و االجتماعي قوالس نيتيظرن نبي االقتصاد)1(
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 المبادرة يةروح الملكية قوبحق ازمجه لسيعم عقالني درف اإلسالم ظل في درالف إن
 مع ربحه اإلنسان ومشاركة ،نيراآلخ مع كسبه ضبع ميتقاس أو سيشارك مث بحروي

 نم ومباركة الجميع مع كةرمشت روحية رةدبق زةزالمع يهدل اإليثار روح ببسب نيراآلخ
 وحيةرال رتهدق ززسيع ،نيراآلخ على قوينف يطيع إنسان لوك ،نمنيؤللم لوج زع الله

 قينف يذال كألولئ المادية المنفعةديزي مما ياويةزالفي رتهدق ديزسي مما إيثاره نم المنبثقة
 ءفالك امدواالستخ ،لاألمث صوالتخصي االجتماعي فاهرال دادزسي ،كلذل ونتيجة ،معليه
.الشحيحة اردوللم

 نم بحيةرال رغي ماتظالمن نم هاروغي سساتؤالم اإلنساني ذجوالنم اذه نيمك
 في هامة بمهام لعطوتض لتعم تزال وال واالقتصادي، اإلسالمي التاريخ رعب روهظال

 ناألم ظحف على راقتص يذال ولةدال لعم نم دالح نم دساع اذوه يثة،دالح المجتمعات
 إلى االجتماعية ولياتؤالمس ظممع منح مت بينما الة،دالع زيعووت والخارجي اخليدال

 نتيجة أساسا اإلسالمي االقتصاد فدويه ذجي،ونم ممسل مجتمع في ذجيوالنم اإلنسان
 اذوله االجتماعي، ازنووالت لخدال زيعوت في المساواة إلى كاةزبال امزوااللت دائوالف ظرلح
 نم هارغي ليووتح كاةزال امزالت دوساع االقتصادية، الحياة في شابهها وما ةدالفائ ظرح مت

 نيوتك إلى ضمنخف لدخ ذات الفئات إلى تفعرم لدخ ذات عاتومجم نم اداتراإلي
 نالممك نم نويك نول ابات،طرواالض االقتصادية االختالالت لمعالجة تصحيحية يفةظو

 ضبع ذتأخ دق ةدالفائ ألن اظرن المجتمع في ةدللفائ التام ظرالح ذالتنفي ضعوم وضع
 ة،طالخ هذهذوتنفي لولقب النضج نم يكفي ما قيحق ال المجتمع كان الماط المقنعة، هوجوال

 مقارنة اإلسالمي لالقتصاد قوالمتف بالجان أنه على كاةزال بووج اعتبار نيمك ،كذل ومع
 رمشاع معدت ال، أم يبةرض اعتبارها مت اءوس كاة،زال ألن ى،راألخ االقتصادية ظمالن مع

 .2010 السياسية، راساتدلل سدالق زكرم اخالت،دالم نم عةومجم ،) ثالثال
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 في له مكافآت اءطبإع دعوال نفضالع وحيرال االرتياح غولبل الساعي اإلنسان ىدل اإليثار
 .لوج زع قللخال أساسية عبادة نهاولك ةراآلخ نيادال

 االدخار معيدوت المال رأس ماكرت في أساسيا ارعنص صفهوب العمالة اإلسالم ديع
.االستثمار لتشجيع زكحاف بحرال اإلسالم مدويستخ خ،ذالب ظرح خالل نم

 المنافسـة قوسـ ووهـ دواحـ لشـك لـه اإلسـالمي االقتصادي ـامظالن في قووالس
 قوالس على فريش موسل عليه هللا صلى لوسرال وكان عية،رالش طابوبالض ةطالمنضـب
 :)1(التالية طابوالض عليها ووضع بنفسه

 باألحساب روالتفاخ األشعار إنشاد ومنع ،ريزوالخن ،ركالخم فيه ماترالمح بيع منع.1
فيه، األنسـاب

 موسـركال قائـوع أي دون قوالسـ نمـ السـلع وجروخ لودخ يةرح أي ق،والس يةرح.2
 مقاومة و اء،والس على الجميع نبي اءروالش للبيع فيه المتكافئة صرالف وإتاحة مـثال،

فيه، امتياز بأي االستئثار أو رالتأثي به ادري رهظم أو انطسـل لكـ
.رآخ على دأح زتميي دون نيروالمشت نالبائعي نبي المساواة.3

 بماله، فريتص أن في الكاملة يةرالح درف للك اإلسالمي نيدال متعالي تمنح  
 ولكنها وزيادته المال اذه لتنمية والصناعة ارعةزوال التجارة في االقتصادي هطنشا ويمارس

 يفةظو نوتك كلذوب اإلسالمية يعةرالش أحكام امراحت وحمايتها يةرالح هذه لمنح طرتشت
 نع فاعدوال لاخدال في اررواالستق ناألم ظحف هي اإلسالمي يعرللتش وفقاً ولةدال
،وطنال

 زيع،والت و رللنش الثقافي الكتاب دار  ،اإلسالم في اإلقتصادي امظالن  ادي،وال حازم عيسى دومحم )1(
2009. 
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 وه نواإلسالمي نواالقتصادي لهويق ما لك إن :لوأق ال" :لوبالق داغي هرالق لويق
 وإنما اب،ووالص أطللخ قابلة اجتهادات مهظمع ألن اإلسالمي، االقتصاد نع رومعب قح
 ،تابوالث هي اإلسالم في باالقتصاد الخاصة الكلية داعووالق موالقي العامة المبادئ إن لوأق

 ولةدال دور نبي لوالتكام ازن،والت على مالقائ شادةروال دشرال أدمب على موتق وهي
.)1( لالقات بوالتسي ،فالمجح لخدالت نوبي والمجتمع، ادرواألف

 المصلحة ميدتق على لدماي العامة داعوالق نم ينادل أن كالش فقح رذمن لوويق
 ةدمفس درء لسبي في الخاصة بالمصلحة التضحية وعلى الخاصة،ب المصلحة العامةعلى

 ديدالش رذالح مع نويك أن ينبغي مالتضخ الوأح على كذل لمث قبيطت نولك عامة،
 : ةأهمهامايليديدع ألسباب

.مالتضخ ءونش في كهاعالقةولسل نيك مل الناس نم بفئات ارراإلض.1
 جماح كبح إلى ديؤست واألسعار رواألج ديدتح سياسات أن دكؤالم نم سلي.2

.مالتضخ
 بالكفاءة قيتعل فيما وبخاصة واألسعار، رواألج ديدتح نع الناشئة ةرالكثي ارراألض.3

واإلنتاج، الةطالب موحج ارد،والم صوتخصي االقتصادية،
 وإذا كلذل بيقهاطت اقبةروم واألسعار رواألجديدتح لسياسات العالية اإلدارية الكلفة.4

 روسع لالمث رأج إلى لصوت التي قوالس ىولق األسعار روواألج كرت لاألص كان
 محاربة في واألسعار لوخدال سياسات الستعمال الثاني طالضاب أن ىرن فإننا ،لالمث

 هي نوتك ىرأخ ومالية يةدنق اءاتروإج لسياسات وتابعة قتةؤم نوتك أن وه مالتضخ
.مالتضخ أسباب إزالة في لاألص

  (1)http://arabic.cnn.com/business/2014/07/09/ali-qaradaghi-speech-nadwa



220

االقتصادية التقلبات معالجة في يةدالنق دورالسياسات           ابعرال لالفص

 أي االقتصادي، ازنوالت قتحق بها ميت أن بيج التي الكيفية لوح االقتصاد فقهاء فيختل
 متقسي نيمك ارطاإل اذه وفي االقتصاد، في ولةدال بها لخدتت التي الكيفية في نويختلف

 :التالية االتجاهات إلى اآلراء
.االقتصاد لمفاص لك في ولةدال لخدت :األول االتجاه
.اإلنسان بحياة ةطتبرالم االقتصادية ةطاألنش ضلبع ولةدال كتمل :الثاني االتجاه
.االقتصادية السياسات امدباستخ االقتصاد في ولةدال لخدت مدع :ثالثال االتجاه
 استثناء إال االقتصادية السياسات امدباستخ االقتصاد في ولةدال لخدت مدع :ابعرال االتجاه

.فةطرالمت الحاالت ضبع في
 وفازع د،رالف فطرت حاالت في إال التلقائية، وه ازنوالت في لاألص فإن قسب ومما

.اطارإف أو
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االقتصادية التقلبات معالجة في نةرالم يةدالنق السياسة كفاءة  :الثاني ثالمبح
 معالجة في وفعاليتها و نةرالم السياسة ماهية ثالمبح اذه في ضرنستع فوس
 .االقتصادية التقلبات

.نةرالم يةدالنق السياسة فيرتع :األول بلطالم
 ريدبتق زتتمي أنها يعني اذوه نةرالم أو يةريدبالتق السياسات نم عوالن اذه على لحطيص

.ةرقصي آجال نبي هارتغيي إمكانية كلذوك السياسة ممصم
 التي فالسياسة ها،زتميي دون يةدالنق السياسة فيرتع إلى األول لالفص في قطرالت مت
 دوالنق نم وضرالمع كمية رتغيي إلى فدته والتي رالمستم روالتغيي اتريدالتق على دتعم

 وعادة ولة،دلل االقتصادية افداأله قتحقي ضربغ التشغيلي فداله على رالتأثي خالل نم
 ونم لدمع قتحقي مث  نوم اردوللم لالكام امداالستخ أو فيوظالت قتحقي في زكرتت

 بالسياسة عليها لحطيص السياسة هذه لألسعار، العام ىوالمست في ارراستق مع لومقب
.يةريدالتق

 اإلسالمية قوالس في اإلسالمية كوالصك امداستخ خالل نم يةدالنق السياسة قبيطت ميت
 شامواله على رالتأثي خالل نم المختلفة ليوالتم أدوات أداء على رالتأثي إلى باإلضافة

 لتعم اطوسي فاده دوالنق ضرع رمشاركات،ويعتب أو مضاربات أو ابحاترم تكان اءوس
 ضخا دالنق إدارة في كوالصك امداستخ نيمك كما فيه، مالتحك على يةدالنق اتطالسل
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 ريم االقتصاد كان فإذا ار،رواالستق االقتصادي ازنوالت آلية قتحق أن نوالتييمك وسحبا،
 نم حلةرالم يه زتتمي مع تماشيا حةرالمقت كوالصك على دالعائ تفعري ثحي رواج حلةربم

 تتهاف إلى كذل ديؤوي ةركثي دائووع ألرباح كاترالش ظممع قوتحقي األعمال في رواج
 قفيتحق يزكرالم كالبن نم كوالصك هذه اءرش على نيروالمستثم اترخدالم أصحاب

 دالعائ انخفاض ظرينت ثحي الكساد اترفت ففي صحيح سوالعك ،1بولطالم فداله كلذل
 السلع على بلطال محج وانخفاض االقتصادي النشاط في اجعرللت نتيجة كوالصك على
 نتائج في رخسائ اإلنتاجية سساتؤوالم كاترالش نم ركثي ضروتع عامة بصفة ماتدوالخ

 كوالصك هذه اقتناء مله قسب نمم ادراألف اتجاه كذل في بيعيطال نم نوويك ،مأعماله
 هارسع بحس ائهارش لوقب نع إعالنه روف يزكرالم كالبن إلى ببيعها منها صالتخل إلى

.اولدالمت دالنق محج بادةزي بولطالم فداله قيتحق كلذوب ق،والس في دالسائ
 يعةرالش دمقاص قتحقي في المالية اردوالم امداستخ تعني اإلسالمية يةدالنق السياسة
 في راألم ولي ةطوسل المباح، دتقيي في راألم ولي ةطسل خالل نم قيتحق اذوه اإلسالمية،

.المال ارراستم في لخدالت
 أئمة نع ورد دفق بمعصية، ريأم مل ما راألم ولي اعةط اإلسالمية يعةرالش تأوجب دفق

 وارأم وفل  بوج موي موبص رأم وفل واجبة، معصية رغي في اإلمام اعةط " :لوالق الحنفية
 أو ادعق يلغي واجبة،كأن ماعتهط تلكان عيةرش صونص مع يتعارض ال اجتهادي ربأم
 انطالسل أن دتفي ابواألب فمختل في الفقهاء صوونص رقاءزال  بذه كذل وفي مباحا ديقي
 في عيةطالق صوللنص  مناف رغي لالجتهاد لقاب أي اجتهادي عوضوم في ربأم رأم إذا
 ارئةط لمصلحة دوالعق ضبع منع وفل عا،رش ذوالتنفي امراالحت بواج هرأم يعة،كانرالش

 لة،طبا منعه بمقتضى تصبح فإنها عا،رش ةذناف ةزجائ دوالعق كتل تكان دوق عاية،رال واجبة
.)2(راألم بحس على فةوقوم أو

.74 ص ،قساب جعرم ،لكام فهمي نحسي )1(
 ،ثيدالح بالكت معال ،مقارنة دراسة اإلسالم، في يةدالنق السياسة كفاءة ادي،وال حازم عيسى دومحم )2(
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 اإلسالم، مبتعالي ادراألف امزالت ىدم وه لخدالت يةرح راألم ولي يطيع يذال والمعيار
 لق إذا أما ،لخدللت راألم ولي حاجة لتق واختيارا اعيةطو اإلسالم مبتعالي ادراألف مزالت فإذا
.المباح دتقيي في راألم ولي لخدت نم ديزي كذل فان اإلسالم مبتعالي ادراألف امزالت

 تيمية ناب نبي دوق ،مالهوألم  ادراألف استثمار جيهوت في لخديت أن مالمسل مكماللحاك
 لالعم هنا صار مبنائه أو منساجته أو موق فالحة إلى نمحتاجي الناس كان فإذا:فقال كذل

 الناس البةطم نم ميمكنه وال لالمث ضوبع عنه اوامتنع إذا عليه راألم ولي مهريجب واجبا
 إذا كما محقه دون مهطويع بان ملمهظ نم الناس نيمك وال لالمث ضوع نع يادةزب

 يصنعها بان الفالحة صناعته نم مزأل مأرضه فالحة إلى للجهاد وندصرالم دالجن احتاج
.دللجن يفلح أن الفالح مزأل كما الفالح اولمظي ال بان نومزيل دالجن فإن مله

 قيحق فيما االستثمار على نيرالمستثم ريجب أن نالمسلمي رأم ولي يعطيست كلذوب
 السياسة قتحق كلذوب كمالي،  مث حاجي مث ايةدب وريرض نم اإلسالمية يعةرالش دمقاص

.الكماليات مث الحاجيات مث ورياترالض قتحقي في كفاءتها اإلسالمية يةدالنق

حةوالمفت قوالس فعالية :الثاني بلطالم
 امتصاص في اءوس يةدالنق السياسة إدارة في مهما دورا يةوالثان قوالس بتلع

 وأسعار شامواله على روالتأثي فعدال لوسائ نم فعروال دوالنق ضخ أو دوالنق نم ضالفائ
.المالية األوراق
 رسع على رللتأثي يدالنق وضرالمع على خلهدت خالل نم رالتأثي يزكرالم كالبن يحاول

 على اآلثار نم نعيون دلوي ميةوالحك المالية األوراق اءرفش ية،زالكين اآللية بحس ةدالفائ
 ةدالقاع وونم فيةرالمص اتطاالحتيا زيادة اآلثار هذه أول المال، ورأس دالنق اقوأس

 ديؤي يذال ةدالفائ رسع ضتخفي وفه الثاني راألث نع أما د،والنق ضرع وزيادة يةطاالحتيا
 بائعا يزكرالم كالبن لودخ أن أو ،لخدال زيادة إلى ديؤي ورهدب اذوه االستثمار زيادة إلى

.36 ،ص2009األردن،،
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 رةدق مدع إلى ديؤي مما دوالنق ضرع امتصاص إلى أوال ديؤي فوس المالية لألوراق
 المالية األوراق ضرع زيادة فإن ىرأخ جهة نوم جهة، نم اذه االئتمان منح على كوالبن

 نم دللح ديؤي ما اذوه ة،دالفائ رسع زيادة إلى ديؤي مما أسعارها انخفاض إلى ديؤي للبيع
.االستثمار

 فيها ميتحك التي االئتمان عملية على رالتأثي وه يةدالنق السياسة نم فداله أن رأخ بمعنى
 رفيوبت راألم قتعل إذا شبيه راألم نوسيك نلك اإلسالم، في مرمح راألم اذة،هدالفائ رسع

 كالبن بسياسة رستتأث شامواله فإن كلذك ي،دالنق ضالفائ نم ضالتخفي أو فعدال لوسائ
 وه األساسي فداله نولك ةركثي افدأه له حةوالمفت قوالس عمليات امداستخويزكرالم

 االئتمانية ةدوالقاع ية،دالنق اتطاالحتيا في رالتأثي قيطر نع واالئتمان دالنق في رالتأثي
 نم كافٍ ضرع مع مةدمتق ومالية يةدنق قوس دووج على فاعليتها فقووتت للمصارف

.)1(نيروالمستثم اءطسوال بلط عليها دادزي والتي ،قيوللتس القابلة المالية األوراق
 لالقتصاد بالنسبة فمهمتها يةدالنق السياسة اقطن في المالية قوالس أهمية رهظت كلذوب
 يذال لالحق رتعتب ثحي المالي، واالنكماش مالتضخ طرمخا لتقلي على لتعم أنها الكلي

 رلتغيي  ائهاروش المالية األوراق بيع قيطر نع ي،دالنق ارراالستق قلتحقي ولةدال فيه لتعم
 السياسة كفاءة على مالحك أدوارها نوم ،)2(واالنكماش مالتضخ لمعالجة دوالنق كمية
 نالسياستي نبي جزللم المختصة ولةدال اتطسل أمام قيطرال دوتمهي ولة،دلل والمالية يةدالنق

 دوالمنش فداله غووبل الكلي بلطال محج في رللتأثي بينهما لالتكام فدبه ية،دوالنق المالية
.)3(ةرالمتغي االقتصادية وفظرال دهدتح يذال

 ،1982 ية،رالمص الجامعات دار ،كووالبن دوالنق اقتصاديات في مةدمق ،ماهيرإب زكي نحمرال دعب  )1(
.214ص

 ،2002 وت،ر،بيرالفك دار ،قدمش ،إسالمي رظومن نم المالية األوراق رصةوب اوي،رالب ديرف دأحم )2(
.47ص

.43االنمائية،ص وأثارها المالية اقاألوراقوأس ،دأحم نيدال محي )3(
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 األوراق نم تهظمحف نم ءزج لتصفية دالنق قوس في يزكرالم كالبن لودخ أن كما 
 االستثمارية تهاظمحف إلى وتضيفها التجارية، كوالبن يهارتشت التي ينةزالخ وأذون المالية

 يزكرالم كللبن لةوالسي نم ردق رأكب رفيوبت قمتعل األول راألث ،)1(نيرأث كلذب قيحق
 الثاني رواألث لة،وسي لأق  مالي لأص لمقاب لةوالسي  لكام لأص على لهولحص اظرن

 لتها،وسي نم ءزج  نع لتخليها اظرن التجارية، كوللبن المتاحة لةوالسي محج ضتخفي
 نوم المصارف هذله السائلة رةدالق على رالتأثي مث نوم مالي، لأص رةوص في هدوتجمي

 لواألص اءربش يزكرالم كالبن قيام حالة وفي االئتمان، منح في إمكانياتها على رالتأثي مث
 في رأكب نوستك راألث انتقال عةرس أن إليه اإلشارة بيج ما ن،لكسالعك ثدفيح المالية

.اإلسالمي االقتصاد
 ديزي أن شأنه نم والمالية التجارية واألوراق ينةزالخ أذون يزكرالم كالبن اءرش أن كما

 ية،دالنق قوالس لةوسي نم ديزي مث نوم نية،وقان دونق لشك في فعدال لوسائ محج نم
 إال باإلضافة اذاالئتمان،ه في رتهادق على ديزي مما ه،رغي في أم فيرالمص اعطالق في اءوس
 المصارف ىدل دعةوالم لهوأص ضبع يريشت أن يزكرالم فرللمص نالممك نم أنه

 أن المصارف دتج مث نوم التجارية، المصارف ىدل اعاتهدإي نم ديزي وأن التجارية،
 لهوألص عارضا يزكرالم فرالمص لخدفت أيضا صحيح سوالعك داد،زت يةدالنق إمكانياتها
)2(.يةدالنق قوالس في دةوجوالم نيةوالقان دوالنق امتصاص دبقص الحقيقية

 نم المالية سساتؤالم ضبع ذينق أن األداة هذه رعب يزكرالم فرللمص نيمك كما
 يةولتق سعيوت لبشك لخديت أن أيضا نويمك المالية، أوراقها اءرش قيطر ناالنهيار،ع

.)3(المالية األوراق ىومست على معينة مالية أوراق

.61 ص رو،وللي وليدال دوالبع السياسات ون،روآخ فىطمص ديرف دأحم )1(
 جعرم اإلسالمي، االقتصاد في بها ذإمكانيةاألخ ىدم و يةدالنق و المالية ،السياساتمالمنع دعب رعف دمحم )2(

.74،صقساب
62،صقساب جعررو،موللي وليدال دوالبع يةدالنق ون،السياساترآخ و فىطمص ديرف دأحم )3(
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والمضاربات المشاركات بنس فعالية : ثالثال بلطالم
 سعوت ووه اإلسالمي، يدالنق امظالن في يدالنق سعوالت قتحقي في يةوق أثار للمشاركة

 ويتضح المنتج، الحقيقي االستثمار على لب اض،راإلق على مويق ال ألنه تضخمي، رغي يدنق
 إضافي ناتج قتحقي احتمال على  دتعتم التي بالمشاركة االستثمار اعتماد خالل نم كذل
 ضرالمقت قيام احتمال ض،ألنربالق االستثمار في كذل دجوي ال بينما بح،رال خالل نم

)1(.وعرالمش ربح احتمال على أسبقية ذيأخ اددبالس

 كالبن موويق ،لأق مبلغا اإلسالمي كللبن ديعي فإنه ربح قتحقي في وعرالمش قاخف إن
 دوالنق ضرع صنق مث نوم منها، لك بنسبة االستثمار حسابات على الخسارة لبتحمي
 مما االستثمار، حسابات إلى يضاف  األرباح نم ءزج أن يعني اذفه ربحا قيحق مادوعن

 في يادةزال لمقاب الحقيقية وةرللث إضافي إنتاج هناك نوويك دوالنق ضرع زيادة إلى ديؤي
.2تضخميا سلي األرباح في المشاركة نشاط نع الناتج يدالنق سعوالت أن دكؤي مما د،والنق

 عمليات نع ناتجة حقيقية أرباح زيعوت على مويق دكعق المشاركة على االعتماد إن
 على مويق يذال بارال في لالحاص والنح على تضخمية، طوضغ إلى ديؤي ال حقيقية استثمار
 ضرالق في المال رأس أن بمعنى حقيقية، إنتاج عمليات في لخدي مل وول اض،راالقت أساس

 وه انما األمة، إنتاج لمجم إلى اديدج ناتجا فتضي إنتاج عمليات نع ناجما سلي يوبرال
 ركثي في نفسه ضرالق مال رأس نم نفسها ةدالفائ ددتس دوق ض،رويقت ضريق نفسه المال

.األحيان نم
 في فعالية ذات أداة نوتك أن نيمك المشاركة أو المضاربة في بحرال نسبة إن

: كمايلي على كوذل ية،دالنق السياسة
 نم حصتها نسبة ضتخفي إلى كوالبن اإلسالمي يزكرالم كالبن جهوي : سعيةوت سياسة

 دعوت التي الواألم على بحرال نم حصتها فعروت مضارباتها أو مشاركاتها في بحرال

.423 ص جع،رالم سنف )1(
.423 ص قساب جعرم ،شالشالي فىطمص دولي )2(
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 أن إال ية،دالنق السياسة في فاعلة أداة بحرال نسبة أن نالباحثي ضبع ىروي يها،دل
 قيطر ن،عرمباش رغي لبشك بحرال نسبة في يةدالنق ةطالسل رثؤت أن ليفض مبعضه

.رمباش لبشك بحرال بنسبة مالتحك نع ضاوالمضاربة،ع الوأم رفيوت
 السياسة في فعلته ما سعك السياسة هذه في يةدالنق ةطالسل لتفع : انكماشية سياسة

 أو المشاركة صيغة قوف مالهوأم ندعيوللم بحرال حصة نسبة فعرت ثحي سعية،والت
 قفدت للتقلي بح،رال نم حصتها نسبة فعروت ق،والس نم مالهوأم ابطالمضاربةالستق

.مالتضخ نم ديح ما اذوه )1(دالنق قوس إلى المصارف نم الواألم
 تتقاضاها التي  بحرال لنسبة واألقصى األدنى دالح ديدتح كيفية في المشكلة وتبقى

 دهادتح والتي المضاربة، اتطونشا كةرالمشت االستثمار عمليات في يةزكرالم كوالبن
.يةزكرالم كوالبن نانيوق
 لنسبة وعليا دنيا وددح ديدوتح  األرباح في المشاركة بنس على االعتماد نويمك

 رثؤي وجه على صناعي أو االقتصادي،زراعي النشاط ألوجه المختلفة اعواألن ببح،حسرال
 النسبية ياتولألول بقاطنية،وطال السياسة افدأه مع بيتناس بما اردوالم صتخصي في

 ديدتح في قالح يزكرالم كالبن اءطبإع احراقت ني،وهناكوطال االقتصاد اعاتطق فلمختل
 األرباح شاموه ديدتح ةطسل يزكرالم كللبن نالباحثي داح قال زيعهاوت وكيفية بحرال نسبة
 في األرباح زيعووت احتساب كيفية ديدوتح فيةرالمص ماتدللخ موسروال التووالعم

 االئتمانية جيهاتوالت اردإص إلى اإلسالمية،إضافة يعةرالش أحكام مع يتعارض ال ك،بماوالبن
 زيعوت بلنس وعليا دنيا وددح ديدتح كذل لويشم نمعي كببن الخاصة أو كوللبن العامة

 جهة نم مالسل اتدسن في االستثمار في يهادل ناغبيرال نوبي جهة نم كوالبن نبي بحرال
.)2( ىرأخ

 يعةرالش مجلة ،مالتضخ معالجة في ودورها االسالم في والمالية يةدالنق السياسات ،العبادي دأحم صبحي دأحم  )1(
324،ص2003،54 ددالع ،تيوالك جامعة : تيوالك االسالمية، راساتدوال
.473 ص قساب جعرم ،شالشالي دولي فىطمص )2(
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  مالسل كوصك فعالية :ابعرال بلطالم
 رغي أدوات إنها كما االقتصاد، ليوتم في ىركب أهمية اإلسالمية االستثمار كولصك
 اتدذج،فلسنوكنم مالسل كوصك ذنأخ أن نيمك الحقيقي، باالقتصاد هاطالرتبا تضخمية

 أن اتزالمي هذه مأه نوم ية،دالنق السياسة منها دتستفي أن نيمك ةركبي اتزمي مالسل
 كلذوك المالية، باألوراق اقطالن واسع لتعام دووج على فاعليتها في دتعتم يةدالنق السياسة

 في دوره له اتدالسن نم اديدج اطنم فتضي مالسل اتدوسن رة،طومت مالية اقوأس دووج
 اإلنتاج وامدل الالزم ليوالتم ميدتق قيطر نع اإلنتاج زوتحفي المال رأس كيرتح

 تحتاج التي اعاتطالق ضببع ضوالنه نم يةدالنق ةطالسل دتستفي أن يعطوتست اره،رواستم
 المتعلقة افهدأه قلتحقي يزكرالم كالبن يحتاجها التي عيةوالن السياسات نضم عايةرال إلى

)1(.الحقيقية االئتمان فووسق اإلجمالية، االئتمان فوسق خالل نم بالتنمية،

 طوضغ إلى ديؤي ال حقيقي استثماري نشاط مالسل صيغة قوف االستثمار رويعتب
 لمقاب ما فطرل مالي زعج يةطتغ نع عبارة اذوه مادمق فعدال ميت ثتضخمية،بحي

 مديق نهوك با،رال على القائمة ليوالتم ألدوات ممتاز ليدب ووه أجال ما سلعة على لوالحص
 رفوي كما با،رال على القائمة اتدالسن نم صللتخل ممتازة وسيلة وفه ما،دمق المال رأس في

 في مللتحك يةدنق أداة امهداستخ قيطر نع ية،دالنق ةطالسل أمام لأفض خيارات
 فيه مالمسل بيع ازوج مدع وأن يأتي فيما نيبي فوس يذال  والنح على ي،دالنق وضرالمع

 وقرف على نوالمضارب بها مويق دق التي المفتعلة المضاربات عووق دون لويح  قبضه لقب
 ليمث مالسل  أن يعني مما ،مالسل رب نم قبضه دبع إال فيه مالمسل بيع زويج فال األسعار،

.)2(األسعار وقرف على المضاربة نع الناشيء مالتضخ تمنع حقيقية صفقة
 االقتصاد في قبطت التي ينةزالخ اتدلسن يالدب نوتك أن مالسل كولصك نويمك

 كالبن نبي العالقة موتق ثحي حالية، مالية اردوم إلى مةوالحك تاحتاج إذا خاصة ضعي،وال

.29 ص ،قساب جعرا،مرشاب رعم دمحم )1(
.468 ص قساب جعرم ،شالشالي فىطمص دولي )2(
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 كوالبن ةوعدب يزكرالم كالبن مويق الحالة هذه في ،مالسل دعق على مةووالحك يزكرالم
 كالبن هاذينف مضاربة في لوخدوال ك،والصك هذه في االستثمار في ادرواألف سساتؤوالم
 السلعة قيمة لبتحصي يزكرالم كالبن مويق دالعق انتهاء دوعن ،معنه نيابة يزكرالم
.نيرالمستثم على زيعهاووت

 فطر نم منه يستفاد أن نويمك ،لاألج ةرقصي يليةوتم كصيغة مالسل مديستخ و
 ليوالتم في سرئي لبشك مديستخ كما مالي، زعج دووج حالة في نيرالمستثم

 التي االقتصادية البيئة في اإلسالمية كوللبن ةدجي استثمار صةرف أنه  إلى باإلضافة.راعيزال
 كوللبن لةوالسي رفيولت وسيلة كلذك موالسل كامال،  اإلسالمي االقتصادي المنهج مزتلت ال

.اإلسالمية كوالبن منه دتستفي ال التي مالخص رلسع يالدب اإلسالمية،
 اردهولم هطيطتخ دعن اإلسالمي كالبن ارطراض مشكلة نم مالسل اتدسن فوتخف

 اجهةولم تفعةرم لةوبسي واالحتفاظ ربحيته، نم لتقل اريةطراض لوحل إلى اماتهادواستخ
 قتحقي على كالبن مالسل اتدسن دتساع كما دالعائ لويقل االستثمار، قيعي مما ارئ،طوال
 امهداستخ نتحسي على كالبن مالسل اتدسن دتساع كما دائع،ولل ظمومنت رمستم قفدت
 استثمارية اتوقن رفيووت يعها،ووتن استثماراته زيعوت ةطخ وضع دعن االستثمارات فقاتدلت
.اإلسالمية كوللبن ةديدج

 مسل اتدسن حطرب اإلنمائية لمشاريعها الالزمة الواألم رؤوس رفيوت ولةدال يعطتست
 نع ةزمتمي يجعلها ما اماتهازبالت فاءوال على رةدالق لها  ولةدال أن ثوحي ما، سلعة في
 دالتعاق في ةطرالمخا لقلة اظرن لأق رسع في بامتياز كذل نم دتستفي أن نويمك ها،رغي

 مةدخ وذات اقتصادية وىدج ذات يةوحي مشاريع ليولتم اتدالسن هذه ردوتص معها،
.عامة

 قوس إيجاد ازيوالم مالسل مث األول مالسل اراتدإص بتيرت قيطر نع نويمك
 أن نيمك مسل اتدسن اردإص ميظتن نيمك ثحي ،مالسل اتدسن على بلطوال ضرللع
 وإحيائها، قفيةوال الممتلكات اعمار اتدكسن )1( دةدمتع ورغبات حاجات بانوج يطتغ
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 أو اتظالمحاف اتدوسن والكليات، ارسدالم رسية،إلنشاءدالم المباني اتدوسن
 ندوالم التجارية، اقوالمحلية،كاألس الصبغة ذات المشاريع اليات،إلنشاءوال

 سسةؤم لها،مثريطووت ميةدالخ سساتؤالم نلتحسي العامة، قافرالم اتدالصناعية،وسن
 إلى باإلضافة والمياه باءروالكه اراتطوالم انيءووالم والالسلكية، السلكية اصالتوالم
.)1(قطرال اعمار اتدسن

 ارراالستق يزكرالم كالبن ظيحف وحتى الصيغة، هذه مدتستخ أن اإلسالمية كوللبن نيمك
 نويك ومتى دالعق ةدم بينها نم ،مالسل دعق  وطرش على رالتأثي على ليعم فإنه االقتصادي

  :نالحالتي في يزكرالم كالبن خالتدت نووتك إليه، ممسل أو مسل رب التجاري كالبن
 االنكماش حالة

 يادةزب كوالبن جهوي فإنه انكماشية يةدنق سياسات ذتنفي في يزكرالم كالبن برغ إذا
 أن كذل يعني إليها، مسلما نوتك ثبحي ،مالسل اتدسن نم المالية األوراق نم تهاظمحف
 مث نوم ي،دالنق ضالفائ صويمت ر،والجمه نم مسل الوأم رؤوس ليستقب فوس كالبن

 إليه مسلما كالبن نويك الحال هذه وفي بيرالق لاألج في االستثمار صرف نم لالتقلي
 هريدتق دعن االقتصادية وفظرال يزكرالم كالبن اعىري أن لويفض ،مسل رب رووالجمه

 ية،دالنق السياسة تعالجها التي والمشكلة بيتناس بما ينقصه، أو مالسل ليط،فيمالسل لألج
 كتل ننسبيام ةدبعي مسل أجال إلى يةدالنق السياسة تلجأ أن نيمك الحاد مالتضخ حاالت ففي

)2(.عادية انكماشية سياسة ظل في اآلجال

 سعوالت حالة.1

 والمقارنة هاريطولت المحتملة واالمكانيات هارحاض في االسالمية كوللبن االستثمارية لسائوال د،وحم سامي  )1(
.171 ،ص1989بية،رالع كوالبن اتحاد وت،ربي االستقمارية، لسائوال نوبي بينها

.470 ص قساب جعرم ،شالشالي فىطمص دولي )1(
.471 ص قساب جعرم ،شالشالي فىطمص دولي )2(
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 إلى المصارف جهوت فإنها سعية،وت يةدنق سياسة تمارس أن يةدالنق اتطالسل أرادت إذا
 مالسل الوأم رؤوس المصارف مدتق ثبحي مالسل اتدسن نم تهاظمحف محج زيادة
 ال الحالة هذه االستثمار،وفي تشجيع مث ني،ومدالنق وضرالمع زيادةفي يعني ر،مماوللجمه

 بعينها،وإنما سلعة في بعينه،أو اعطق في مسل دوعق امربإب كوالبن كتل يزكرالم كالبن ديقي
1.يزكرالم كالبن دهدح يذال اردبالمق نوتك أن على كوللبن كذل ريدتق كريت

 أو مالسل رب كوالبن فيه نوتك يذ،المالسل عيون نبي النسبة ةظمالح وريرالض نم
 مسل الوأم رؤوس إلى روالجمه نم المستقبلة الواألم رؤوس لوتتح ال حتى إليها، مسلما

 تتم يدالنق ضالفائ نم امتصاصه مت ما أن يعني اذوه ،مسل رب فيه تصبح ديدج
 ارشؤم يطتع راألخ إلى مالسل عيون دأح نسبة أن يعني مما ىرأخ ةرم قوالس إلى إعادته
2.العامة وسياسته يزكرالم كالبن جهاتوت على عاما

 نم ءزج متسلي ليقب فال ،دالعق سمجل في مالتسلي بواج مالسل مال رأس أن وبما
 كللبن نكامال،ويمك مالسل مال رأس دفع نم دب ال مث نوم الحساب، تتح فعةدال

 ،زراعيامالسل عون االعتبار في اذأخ ،مالسل مال أسرل ودنيا عليا ودادح ديح أن يزكرالم
 سياسة تأكان اءوينتهجها،س التي السياسة عوون ةرقصي أو لاألج ليطو أو صناعيا أو
.انكماشية يةدنق سياسة أم سعيةوت

 كالبن فطر نم مالسل دعق في جيهيةووالت االنتقائية السياسة قبطت أن نويمك
 بالطم يلبي وفه وبالتالي اإلسالمي، كالبن بها ليتعام التي وطرالش دديح ثحي يزكرالم
 نيادوال ىوالقص منيةزال اآلجال ديدكتح تحقيقها،وهي في يزكرالم كالبن بغري ةديدع

 يسمح فيها،التي مالمسل السلع بيعةطو اعيةطوالق االقتصادية وفظرال ب،حسمالسل لألج
 والسلع المنازل في لاألج يلةطو اتدسن نوأساسها،فتك على مبالسل لوتم أن للمصارف

.غالبا راعيزال مالسل في الحال وه كما لاألج ةرة،وقصيرالمعم

.471 ص جع،رالم سنف )1(
.471 ص جع،رالم سنف )2(
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يليوالتم رالتأجيفعالية : سالخام بلطالم
 نم  اإلسالمي يدالنق امظالن نضم ية،دالنق السياسة في يليوالتم رالتأجي أهمية نتكم
 اإلنتاج زيادة في رمباش رغي لبشك يةدالنق السياسة افدأه قبتحقي متعلقة فاألولى نجهتي
 تضخمية، آثار دون دوالنق نم ديزبم االقتصاد نحق إمكان مث نوم الة،طالب نم دوالح
.عارش الومقب نهوبك  فمتعلقة الثانية أما

:)1(خالل نم يليوالتم رالتأجي فاعلية رهظت
 اتدبالمع اإلنتاجية اتدحوال ودزي أن نيمك يليوالتم رالتأجي بوأسل أن : اإلنتاج زيادة.1

 سسات،ؤالم كلتل اتيةذال اردوالم فضع حالة في السيما لإلنتاج، وريةرالض واآلالت
 كالبن ملكية روتعتب ك،والبن نم اضرلالقت الكافية الضمانات رفيوت على رتهادق مدأوع

 اإلنتاجية، المشاريع سيعوت على يليوالتم رالتأجي دويساع الحالة، هذه في كافيا ضمانا
 جياولوبالتكن زتتمي التي لسائوال السيما اإلنتاج، لوسائ ثدبأح هادويزت قيطر نع

.عيتهاون نوتحسي اإلنتاج كمية نم ديزي يذال راألم ووه العالية،
 رلغي المناسبة لالعم صةرف يليوالتم رالتأجي رفوي أن نيمك : الةطالب نم دالح.2

  كافية ضمانات رفيوت على مرتهدق مدلع الالزمة، اتدوالمع اآلالت رفيوت على نالقادري
 الالزمة اآللة رفيولت صةرف يليوالتم رالتأجي في وندفيج ض،رالق على لوللحص
 نمنتجي أشخاص إلى مهرغي على نيدمعتم أشخاص نم  ملهولتح ورية،رالض

.اإلنتاج زيادة في نومساهمي
 اعطالق في تضخمية طوضغ وثدح إلى يرألتأجي ليوالتم ديؤي ال : يدالنق ارراالستق.3

 لالمقاب نضم لتسج منفعة لها إنتاجية، سلع في حقيقي استثمار ألنه اظرن ي،دالنق
 دوالنق نبي ازنوت ةطنق لتمث الصيغة هذه أن بمعنى ار،داإلص عملية في يدالنق

.485 ص ،قساب جعرم ،شالشالي  فىطمص دولي )1(
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 في يدالنق ارراالستق قلتحقي وريرض رأم ووه المنتجة، والسلعة المنفعة مع ةرالمستثم
.االقتصادي امظالن

 :1 التالية رالعناص في يةدالنق السياسة في أداة باعتباره يليوالتم رالتأجي فاعلية رهظوت
 نم األول طالقس قيمة فعري أن يزكرالم كللبن نيمك : فيه سعووالت االئتمان نم دالح-1

 حالة في أما األول، طالقس نسبة  فعري كأن االئتمان، نم دالح في رغبته حالة في اإلجارة
 وأصحاب نميظالمن يريغ بما األولى فعةدال قيمة  نم ضفيخف سعية،وت سياسة إتباع

.ةزالمي هذه نم باالستفادة المشاريع
 رأس على بلطال زيادة حال في اتدوالسن ماألسه نع يالدب يليوالتم رالتأجي ريعتب-2

 اءوس وعاتها،رمش ليولتم لها الوآم رؤوس رفيوت في سساتؤالم ضبع بغرت دق  المال
 اضراقت بوكأسل عة،والممن اتدالسن قيطر نع أم وعة،رالمش ماألسه قيطر نع
 دايزالمت بلطلل االستجابة فيه لتق توق في أسهمها أو اتهادسن حطرفت ،لاألج ليطو
 ظل في سيما ال االئتمان،  منح في سعوالت أيضا كوالبن يعطتست ال دوق ال،واألم على

 نم دتستفي أن سساتؤالم هذه يعطتست ذحينئ)2(يزكرالم كالبن ضهاريف انكماشية سياسة
 الحاجة  دون واآلالت الالزمة اتدالمع رفيوبت اضرلالقت يالدب باعتباره ي،رالتأجي ليوالتم
.واإلحالل سعوالت لعمليات الالزم المال رأس رفيولت اتدسن أو مأسه حطر إلى
  طوضغ إلى ديؤت ال رالتأجي ليوالتم ةطاسوب ليوالتم صيغة أن : مالتضخ نم دالح-3

 أن دنج بينما ،مبالتضخ طتبرت ما غالبا التي اضراإلق صيغة نع هادلبع اظرن تضخمية،
 السلع نم فتضاع التي اإلنتاجية اآلالت اءرش في ليوالتم سساتؤم أو كوالبن إنفاق

 في لخدي اتدوالمع اآلالت هذه اءرش في إنفاقه ميت فما يدالنق دصيرلل المقابلة والمنافع
 المنتجة السلع أو رللمستأج المبيعة المنفعة في لالمتمث المنتج، الحقيقي االستثماري النشاط

.485 ص سابق، مرجع الشاليش، مصطفى1

 والمالية فيةرالمص سساتؤالم في رالمعاص قبيطوالت  االسالمي الفقه نبي االجارة ،نحس زيزالع دعب دمحم )2(
33ص ،1996 1ط االسالمي، رللفك العالمي دالمعه : ةرالقاه االسالمية،
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 ي،دالنق وضرالمع مع بيعيطال ازنوالت  قيحق يذال اإلنتاج ىومست نم ديزت التي
 ف،داله قتحقي في متسه صيغة وه كلذوك ية،دالنق السياسة افدأه نم فاده صفهوب

 : التالي والنح على يةدالنق السياسة أدوات نم أداة امهداستخ أيضا نويمك
 في وظفالم ليوالتم محج يادةزب كوالبن إلى هرأم يزكرالم كالبن جهوي أن نيمك
 األقساط زيادة أو ،نيرالمستأج على بوالمحس بحرال نسبة ضخف يلي،معوالتم رالتأجي صيغة

 افهدأه قتحقي في كافية ونةرم يزكرالم كللبن رفوي الحاجة،مما تقتضيه ما بحس كليهما أو
 مما ي،رالتأجي ليوللتم صالمخص ليوالتم فسق فعرك ةدع محاور نضم كوذل ية،دالنق

 طتنشي مث نوم ات،دالمع هذه تصنع التي المصانع إلى فقةدالمت دوالنق كمية زيادة يعني
 على نيرالمستثم لتشجيع ق،والس ربح ىومست نع بحرال نسبة ضوخف الصناعات،  هذه

 اددالس ةرفت ديدتم خالل نم كوذل اد،دالس لاج  وزيادة اإلنتاج على مهزوحف االستثمار،
 يحةرم اددس ةربفت والسماح الصيغة، هذه على األعمال رجال زلتحفي نسبيا، لطوأ ةرفت إلى
 نم ديح مما اآلالت، هذه نتاج نم مستقبال اددالس نم ملتمكينه اد،دالس ايةدب في مله

 إلى لوصوال أن السيما ،ماته استثمار ثمار مجنيه لوقب ايةدالب ذمن اددالس إرهاقهمبأقساط
 ذو يليوالتم رالتأجي أن دنج كذل على وبناء أيضا، ومال نزم إلى يحتاج رأم اإلنتاج ةطنق

 على ممه زحاف وفه االقتصادي، دوكرال حالة في السيما االقتصاد، طتنشي في ةركبي فعالية
 مجس في دوالنق نم ديزالم ضخ في يزكرالم كالبن لقب نم تبنيه مت  ما إذ االستثمار
 ليوالتم اذله  دجوت ال انه االعتبار نبعي ذاألخ مع د،وكرال حالة على للقضاء االقتصاد
 في ةرمباش دورها ذتأخ داونق يضخ إذأنه مالتضخ دلوي ال واج،ألنهرال حالة في أثارسلبية

 لالعم مت ما سبعك القيام نفيمك انكماشية يةدنق سياسة ظل في نويمك اإلنتاج؛ عملية
  سقفها ضبخف كوالبن إلى هرأم  يزكرالم كالبن جهوي ثسعية،حيوت سياسة ظل في عليه
 نسبة زيادة إلى ي،باإلضافةرالتأجي ليوالتم صيغ نضم واآلالت اتدالمع ليولتم حوالممن

 امظالن ظل في ادمستبع ديع اذه أن اإلقساط،اال قيمة وزيادة اآلجال لك،وتقليوللبن بحرال
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 كذل أن إلى  ،باإلضافةليوتم  بوأسل باعتباره اضراإلق نم ويخل يذال اإلسالمي يدالنق
.واالستثمار لالعم إلى اعيةدخاصة،ال واالقتصادية عامة، اإلسالمية افداأله مع قيتس ال

نالحس ضرالق اتدسن فعالية :السادس بلطالم

 : التالية قطرال قوف اضراإلق امداستخ نويمك
اضراإلق نسبة : األولى يقةطرال

 ليوتم اماتهاداستخ نبي نوم المشاريع، ليوتم في الجارية دائعوال امداستخ نيمك
 يةومئ نسبة يزكرالم كالبن ضرف قيطر نع حسنة، وضرق منح أو ،نيرالمستثم صغار

.معها نللمتعاملي حسنة وضارق يمهادبتق التجارية كوالبن مزتل بلطال تتح دائعوال نم
ليوالتم إعادة نسبة : الثانية يقةطرال

 امداستخ أو حسنة، وضرق ميدتق في التجارية كوالبن نبي زالتميي يزكرالم كللبن نيمك
 ليوالتم إعادة نيمك ي،كمازكرالم كالبن جيهاتوبت كالبن ارتباط حالة في ية،زكرالم دائعوال
 وضرالق نم بنسبة التجارية كوالبن إلى يزكرالم كالبن نم حوالممن ليوالتم على اللةدلل

 كوالبن كتل دسان دق يزكرالم كالبن نويك النسبة هذوبه ك،والبن هذه تمنحها التي الحسنة
 جهويت ما غالبا ضرق ووه ،نالحس ضرالق ةطاسوب دوللنق نالمحتاجي ليوبتم موتق التي
 نوتك ما  ودة،غالبادومح ةرصغي مجاالت في أساسيةلإلنسان،أواستثماره حاجات تلبية ونح

 ضرق أنه كما تضخمية، ىوق اثدإح إلى ديؤي ال فإنه استثمار انه وزراعية،وبما صناعية
.ةدفائ بنسبة اضهرإق نيمك ال نحس
: األداة هذه على اتظالمالح ضبع اءدإب نيمك كذل ومع

 حالة في أما االئتمان، في  سعوالت  في غبةرال حالة في فعالة األداة هذه نوتك أن نيمك.1
)1(.فعالية لاق نوتك فوفس االئتمان دتقيي في غبةرال

.492 ص قساب جعرم ،شالشالي  فىطمص دولي)1(
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 لمقاب سلعي إنتاج في لخدت استثمارية صيغة تليس نالحس اضراإلق عملية.2
 زتحف لكنها ،بيرالق ىدالم على اإلنتاج في زيادة تقابلها ال يةدنق زيادة أنها د،بمعنىوالنق

 زتحفي إلى ديؤت ورهادب اذوه ق،وللس ةديدج ائيةرش ةوق إضافة اإلنتاج،نتيجة على
.قوالس في ةديدالج ائيةرالش ةوللق اإلنتاج،استجابة على نميظالمن

.االداة هذه دور لتفعي في حقيقة مشكلة نالحس اضراإلق ضمانات نوتك أن نيمك.3
 ارمباش ائتمانا ليمث نهوك ي،دالنق وضرالمع في رللتأثي ارمباش باوأسل بواألسل اذه ديع

 القيمة رد ضرللمق نيضم يزكرالم كالبن أن كما )1(نيرللمستثم االجتماعية كوالبن نم
)2(واألمان لةوالسي نم ردبق تتمتع يةزكرالم اضراإلق شهادات ليجع مما را،وف

نيوالقان يطاالحتيا فعالية : السابع بلطالم
 التقلبات اجهةولم مهديستخ أن يزكرالم كللبن نفيمك ني،والقان االحتياط اعتماد مت إذا

:نالحالتي في االقتصادية
 يلجا فإنه االئتمان محج نم فعري أن يزكرالم كالبن أراد إذا سعوالت حالة :األولى الحالة

.وضرالق منح على كوالبن رةدق زيادة إلى ديؤي بما ني،والقان االحتياط لدمع ضتخفي إلى
 لدمع رفع إلى يلجأ فإنه وضرالق منح صيقل أن يزكرالم كالبن أراد إذا :الثانية الحالة

.نيوالقان االحتياط
 نم رأكب نوتك بلطال تتح دائعوال على نيوالقان يطاالحتيا التدمع أن رنشي أن يبقى
.)3(لألج دائعوال على نيوالقان يطاالحتيا لدمع

 التقلبات معالجة في  نةرالم رغي يةدالنق السياسات دور :ثالثال ثالمبح
االقتصادية

.105 ص ،قساب جعرم ،لكام  نحسي فهمي )1(
.348 ص ،قساب جعر،مميظالع دعب يدحم)2(
.85 ،صقساب جعرم ،دالمجي دعب يدق )3(
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 وفي نةرالم السياسة نع هاذتنفي يقةطر في يةريدالتق رغي يةدالنق السياسة فتختل
 على إجماع شبه هناك أن وه إليه اإلشارة بيج ما نولك تحققه، أن تحاول يذال فداله
 االقتصادي لدالج أدى دوق ي،دوالتقلي المعتاد لبالشك يةريدالتق يقةطرال صالحية مدع
 يسمى ما أو يةدالنق السياسة داعوبق يسمى ما اثداستح إلى يةدالنق السياسة لوح

 يةدالنق السياسة افدأه لوح نرالق نهاية في اجماع ثدح ثحي "ية،دالنق داعوبالق
 نهامي نيرمتغي هناك أن ميوالحك لخدالت أنصار رويعتب1"يةدالنق السياسة إدارة قطرو

 علماء حهطر بما أشبه اذوه ني،وطال والناتج ،مالتضخ وهما ية،دالنق السياسة مرس في
 دوالنق ضرع نم الناتج نم  ةداحوال ةدحوال نسبة نويك أن على اإلسالمي، االقتصاد

 مسببا نوتك أن بيج ال يةدالنق السياسة أن ونري مفه لخدالت مدع أنصار أما ا،رمستق
 نحي كذل نم دأبع إلى نوهبذي و االقتصادي، وللنم اطمثب نوتك أن أو مللتضخ

 التي النسبية ةدالقاع إلى ولؤت ددالج نويزالكين حهاراقت التي داعوالق بأن نولويق
 ومدمع إسمي ةدفائ رسع على لوالحص فإن" جهة نوم جهة نم اذه مان،ديرف حهاراقت
.2"مانديرف ةدقاع قبيطت بجوي

 اإلسمي ةدالفائ رسع على دتعتم مانديرف حهاراقت التي النسبية ةدالقاع أن وبما
 يذال الثاني ذجوالنم نوفسيك اإلسالمي، االقتصاد جهاتوت مع تتعارض ال فهي3يرالصف
.راسةدال لمح ازنوالت تلقائية يمثله

1Giuseppe Fontana and Alfonso Palacio-Vera Monetary Policy Rules: What Are We Learning? 
Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 24, No. 4 (Summer, 2002), pp. 547-568

2Mahmood Yousefi, Ken McCormick and Sohrab Abizadeh، Islamic Banking and Friedman's 
Rule ،Review of Social Economy, Vol. 53, No. 1 (SPRING 1995), pp. 65-87Published by: 
Taylor & Francis, Ltd.

3R. Todd Smith ،The Friedman Rule and Optimal Monetary Policy ،The Canadian Journal of 
Economics, Revue canadienne d'Economique, Vol. 31, No.2 (May, 1998), pp. 295-302
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 نةرالم رغي يةدالنق السياسة ماهية :األول بلطالم
 السياسة ومعارض رأى دفق  يةدالنق السياسة ونةرم ةرفك  نيرالمفك ضبع ضرف

 جعرت ةدالمتح الياتوال في ارراالستق مدع نم ةدالمستم ئيسيةرال اثداألح أن نةرالم
 دوالنق ضرع أن  علمنا إذا حاووض راألم دادزوي يدالنق ارراالستق مدع إلى  باألساس

 في صالنق اذه أن مانديرف د،ويعتق1933 إلى 1929 نم  يبارتق ثالثل اردبمق صتناق
 مل ول  وثهدح نيمك كان مماراكب والعمالة الناتج انخفاض في بتسب  دوالنق ضرع

 دوالنق نوتك أن دون لةوالحيل هي المشكلة فإن مانديرف بد،وحسوالنق ضرع ضينخف
.ارراالستق مدلع رادمص يةدالنق  والسياسة
 ونم لدمع ديدتح محاولة في لتتمث ةطبسي ةدقاع إتباع لوح مانديرف حرمقت روتمح

 االقتصادي امظالن ارطإ في دةدالمح افداأله نع ظرالن ض،وبغدالنق ضرلع تثاب
 لدالمع اذه نويك ثبحي م،دالمستخ دالنق ضرع موومفه القائمة االقتصادية واألوضاع

 دق التي واالنكماش مالتضخ لحاالت ومتجنباً االقتصادي ارراالستق قلتحقي مناسباً وللنم
.يدالنق وضرالمع في الشحة أوطاراإلف ببسب ثدتح

 ارعنص دوالنق ضرع نويك أال يبارتق نتضم تثاب لدبمع دوالنق ضرع زيادة إن
 نم تنتج التي  االقتصاد في وريةدال كةرالح السياسة هذه لزتع وال 1ارراالستق مدلع
ىرأخ لاموع

 دق ىرأخ اتوقن هناك أن أساس على مقائ خليدالت  ذجواألنم على اضراالعت إن
 إذا ذجواألنم اذه فان كلذك اإلجمالي، بلطال في يةدالنق السياسة يقهاطر نع رثؤت

 نويك نل فإنه يةدالنق للسياسة المهمة االنتقال آليات ىدإح نيتضم أن في لفش
 نم بالنتيجة لتقل والتي السلبية اترالتأثي نم سلسلة إلى ديؤي دوق الصحيح، ذجواألنم

.الناتج في دالنق ضرع رلتأثي ذجواألنم ريدتق

.95 ص سابق، مرجع كمال، يوسف محمد1
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 دوالنق كمية في رالتغي نبي العالقة على دالمعتم ثيدالح الكمي لالتحلي رهوج إن
 السياسة خيار ديدتح في إليه داستن يذال األساس لمث دق ني،وطال لخدال في روالتغي

 بالنسبة لخدوالت االختيار بتجن على دكؤي يذوال دية،والنق ظرالن وجهة نم يةدالنق
 لبشك االقتصاد في ؤالتنب ماليمكنه السياسة صنّاع ألنّ الكلي، االقتصاد لعم آللية
 تقوال العقالنية،ففي قعاتوالت يةظرن إلى استناداً كوذل الخاص اعطالق نم لأفض

 قعاتوالت قوف على معينة اءاترإج اتخاذ على السياسة وصانع فيه ليعم يذال
 دق اق،واألس فمختل في ونةربم كرتتح التي األسعار نوتك بها، ةطالمحي وفظروال

 قتغل ثبحي ،بلطوال ضرالع نبي بولطالم ازنوالت إلى تصلووت فعالً تتكيف
 دق مث نوم النتائج، نلتحسي اتخاذها مةوللحك نيمك اختيارية اءاترإج أي أمام المجال

 وعليه ،ليطوال ىدالم على اررلالستق قالًرمع فعالً لحص إذا لخدالت اذه لمث نويك
 على دتساع والتي يدالنق سعوللت معينة ةدقاع إلى االستناد -نوالمعارض – حراقت دفق

 السياسة وصانع بها يتمتع التي رةرالمب رغي الثقة نع مالناج ررالض محج صتقلي
.االقتصاد على ةطرالسي في مرتهدمق صوبخص

 نةرالم رغي يةدالنق السياسة قبيطت دوافع : الثاني بلطالم
 ياوق رارمب رتعتب والتي خلية،دالت يةدالنق للسياسة مةدالمق االنتقادات مأه نم
.افداأله ددوتع منيزال طؤالتبا إشكالية ية،دالنق السياسة داعوق امدالستخ

منيزال طؤالتبا :األول عرالف
 تقيوت وه أهمها لولع االنتقادات نم رالكثي إلى خليةدالت يةدالنق السياسة تضرتع

 يةدالنق السياسة اءاترإج ذتنفي ميت متى هنا تقيوبالت دووالمقص يةدالنق السياسة ذتنفي
 رآخ بمعنى االقتصادي ضعوال مع ةذالمتخ اءاتراإلج قافوتت أن واقعيا نيمك لوه
 زيتمي أن ضريفت يذال االقتصادي ضعوال مع االنكماش اءاترإج نامزتت أن نيمك له

 اراترالق ألن كذل فةرمع ليستحي بأنه يةريدالتق السياسة ومعارض وأجاب باالنكماش،
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 ديعي دق االقتصاد أن ببسب االقتصادي ضعوال مع تتعارض دق هاذتنفي مسيت التي
 سلبيا، يةدالنق السياسة رآث يصبح الحالة هذه وفي ولةدال لخدت دون ذاتيا ازنوالت

 إلى منية،باإلضافةزال اتطؤالتبا أو منيةزال اتوبالفج الالزمة قيتاتوالت على لحطواص
 بالنسبة األسعار في ارراالستق قتحقي فدتسته تأصبح االقتصاديات لج فإن كذل

.األسعار افدواسته منيةزال اتطؤالتبا ثالمبح اذه في حرنش فووس ية،دالنق للسياسة
 يحتاج إذ وتحقيقه، النهائي فداله ديدتح نبي منيزال لالفاص وه منيزال طؤالتبا

 زمنية ةدم قرتستغ والتي األولية اءاتراإلج نم بجملة القيام إلى النهائي فداله قتحقي
 مث نوم االقتصادي، ضعوال في رتغيي ثديح دق إنه إال ،ذوالتنفي االختيار نبي دةدمح

 جاءت التي افدواأله تداستج التي األوضاع مع متالئمة رغي اءاتراإلج كتل تصبح
.أجلها نم

 اتطؤتبا وهما نعيون إلى يةدالنق للسياسة بالنسبة عادة منيةزال اتطؤالتبا فتصن
:1التالي والنح وعلى داخلية اتطؤوتبا خارجية
 الفعلي واالتخاذ نمعي اءرإلج الحاجة نبي قرالمستغ تقوال به دويقص :اخليدال طؤالتبا

:الى طؤالتبا اذه فويصن اءراإلج كلذل
 تقووال نمعي اءرألج الحاجة روهظ نبي قرالمستغ تقوال به دويقص :اإلدراك طؤتبا
 او لالتحلي على يةدالنق ةطالسل بقابلية طتبري اذوه لالعم إلى الحاجة هدعن ركدت يذال

 على يةدالنق السياسة صناع قابلية تكان فكلما قدقي لبشك االقتصادية راتطوبالت ؤالتنب
.عرأس لبشك اءرباإلج ءدالب نأمك كلما راكب راتطوبالت ؤوالتنب لالتحلي

 في نمعي اءرإج إلى الحاجة هدعن ركدت يذال تقوال به دويقص :اءراإلج طؤتبا
 بإمكانية طؤالتبا اذه طتبروي السياسة كتل في رالتغيي تووق المتبعة يةدالنق السياسة
 إدراك دبع معينة اتيجيةرأوإست نمعي اءرإج ذوتنفي الختيار المتبعة يةدالنق السياسة صناع
 لاموبع ريتأث طؤالتبا ةدم لطو أن ركذبال ريدالج نوم اءراإلج اذه للمث الحاجة

.25 ص سابق، مرجع كمال، يوسف محمد11
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 اررتك ودرجة يزكرالم كالبن استقاللية ىدار،مرالق اتخاذ عملية بيعةط منها ةديدع
.االجتماعات
 الحاجة روهظ توق نم رالتأخي ةدم اخليةدال رالتأخي ةدبم ديقص ىرأخ بكلمات

 سلي ألنه )زعةوم رتأخي ةدم( كوتل.فربالتص يةدالنق ةطالسل قيام حتى لبعم للقيام
 موتق فهي ،دواح توق في اءاتراإلج لك ليوبت يةدالنق ةطالسل موتق أن لالمحتم نم
 هي ةديدالج السياسة تكان إذا ةدمتأك رغي ألنها رأشه ةدع على زعوت اتطوخ ةدبع

.ءطبب كرالتح ديرت فهي اذه وعلى الصحيحة،
 أوالً  فقويت اذوه اً،دج ةرقصي نوتك أن هذه اخليةدال رالتأخي ةدلم نالممك نم
 ارظاالنت ضنقي على ؤتنب على مبني لبعم للقيام يةدالنق ةطالسل ادداستع ىدم على
 أن نم دتتأك حتى ظرستنت تقوال نم مك على وثانياً فعلياً، وفظرال رتتغي حتى
 ربتغيي موتق يةدالنق ةطالسل أن له على فقويت كما وثالثاً ،لبالفع ثدح دق اًرتغي

 على زعةوم ةرالصغي اتطوالخ نم ديدالع أوعلى يعة،رس و ةركبي ىطبخ سياستها
.تقوال

 اتخاذ نبي لتفص التي حلةرالم به دويقص  راألث طؤتبا أحياناً عىدي :الخارجي طؤالتبا
 للسياسة األساسية افداأله على اءراإلج كلذل راألث وزروب المتبعة للسياسة ددمح اءرإج
 نبي المتبادل واالعتماد االقتصاد لهيك على الخارجي طؤالتبا لطو دويعتم يةدالنق

.السياسية اثدواألح نالمستهلكي قعاتوت نع فضالً اعات،طالق فمختل
 ملتحك ضةرع لوأق عيةوضوم رأكث الخارجية رالتأخي ةدم أن ركذبال ريدالج نوم

 هاريدتق ناالقتصاديي نم ركثي حاول دولق اخلية،دال رالتأخي ةدبم مقارنة يةدالنق ةطالسل
 ونقاط المالي والنم يبةرض في لوالتح ةطنق نبي رالتأخي ةدم ضالبع مداستخ مختلفة قطرب

 إليه تحتاج تقوال نم مك ناالقتصاديي نم ديدالع قاس د،فقلالعم دورة في لوالتح
 جعرت لكي ةدالفائ أسعار هاذتأخ التي ةدالم إلى ونراآلخ ظرن بينما ،رتستثم لكي سساتؤالم
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 لصوالت مت دق فأنه فولألس المالي، والنم رالسع في اترالتغيي دبع السابقة ياتهاومست إلى
.وددمح اتفاق إلى

 اءاترباإلج مويق فوس فإنه ،مالتضخ حالة معالجة يزكرالم كالبن رريق مادعن فمثالً
 بيقهطوت اررالق اتخاذ نبي منيةزال ةدالم خالل إنه إال انكماشية، يةدنق سياسة باتخاذ الكفيلة

 إلى ديؤي مما ،)دوكرال إلى مالتضخ نم لوالتح( االقتصادي ضعوال في رتغي ثديح دق
.معالجته ال راألث قتعمي في يةدالنق السياسة مساهمة
 نوتك دق والتي منيةزال اتطؤالتبا رتأثي تتح لتعم يةدالنق السياسة أن قسب مما ويتضح
 قعاتوالت على مبنية يةدنق وسيلة أي فان وبالتالي ارراالستق مدع إلى ديؤت ةرومتغي يلةطو

 والنم لباتطمت أي ليطوال لاالج لباتطبمت طتبرت أن بيج رالقصي ىدالم في الشخصية
 الناتج في والنم لدلمع "مساويا دالنق ضرع زيادة لدمع نويك بان كوذل االقتصادي

 أن كذل قدقي لبشك رالتأخي ةدم فةرمع على رةدبالق الثقة مدع بيج كذل نم .نيوطال
.ركبي لبشك ةرمتغي نوتك دق ةدالم هذه

 لتحص التي اتروالتغي اهادم ثحي نم باالختالف متتس منيةزال اتوالفج هذه أن ثوحي
 يةزكرالم كوالبن تقام كلذل ها،ديدتح أو بها نالتكه بةوالصع نم نويك ثبحي خاللها
 كان إذا فمثالً النهائية، افداأله إلى لوصولل حليةرم افدأه قلتحقي اءاتراإلج باتخاذ

 فإن نهائية "افادأه نهاوك واألسعار امداالستخ ىومست يادةزب قيتعل يةدالنق السياسة فده
 ةًرمباش فيها رالتأثي يةدالنق للسياسة نيمك التي اترالمتغي كتل باختيار موستق يةدالنق ةطالسل

 لمث تشغيلية، "افادأه أو أولية "افادأه اترالمتغي هذه دية،وتعدالنق السياسة أدوات امدباستخ
 نم نيمك ينة،والتيزالخ االتوح على ةدالفائ أسعار فية،أورالمص اتطاالحتيا إجمالي
 التدومع األسعار ىومست على رالتأثي في متساه التي اترالمتغي كتل في رالتأثي خاللها
.ةطوسي"افادأه لتمث والتي ةدالفائ روسع دالنق ضرع وهي امداالستخ

 يةدالنق السياسة أدوات نبي تقع ةطسيوال افداأله بأن لوالق نيمك كذل على وبناءً
 ال أدواتها ألن األولية افداأله يةدالنق السياسة اختارت كلذول النهائية، افهادوأه
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 اذه خالل نوم ة،طسيوال افداأله أو اترالمتغي في رمباش لبشك رالتأثي يعطتست
 افدأه إنها على االقتصادية اترللمتغي فيها بوغرالم التدالمع قتحقي نيمك اءراألج

.نهائية
 الناتجو دوالنق نبي العالقة :الثاني عرالف

 فروالمص المصارف لتفاع خالل نم فيها مالتحك ميت دوالنق نوك السياسة هذه دتنتق
 يزكرالم فرالمص يعطيست ال أي النشأة، داخلية دوالنق أن يعني اذوه اد،رواألف يزكرالم

.فيها مالتحك
 كوكسل امظالن في داخلية لاموبع دوالنق ضرع رتأث ىدم وه اخليةدال بالنشأة دوالمقص

 كالبن لب لاموالع هذبه هرتأث مدع وه الخارجية والنشأة اد،راألف كووسل التجارية، كوالبن
 ناالقتصاديي ظممع فان الفعلية الناحية نم بإدارته، ليتكف يذال دحيوال وه يزكرالم

 ةدالفائ التدومع الحقيقي الناتج لمث اترمتغي ميض يظرن ذجونم على اويتفق أن نيمك
 بشأن المختلفة ماضاتهرافت نم ينشأ ماختالفه وأن الحقيقية روواألج امدواالستخ واألسعار

 نواالقتصادي فاختل دوق خارجية، منها وأي امظالن نضم دةدمح هي اترالمتغي نم أي
 لدالج أن لوالق نيمك التاريخية الناحية نخارجية،فم أم داخلية هي له دوالنق نشأة لوح
 ىومست على رمباش رغي لوبشك دوالنق إدارة في يزكرالم كالبن رةدق أو دوالنق نشأة لوح

 ما رالفك في والثاني  اويدالنق رالفك في لمتمث األول نيرفك نبي قام  االقتصادي النشاط
 مالتحك يزكرالم كللبن نيمك خارجي رمتغي دوالنق ضرع  أن ىري فاألول ي،زالكين دبع
 دوالنق ضرفع اتطواالحتيا العملة نم نةوالمك يةدالنق ةدالقاع في مالتحك خالل نم فيه
 دبع ما رسةدالم ىرت نحي في ية،دالنق ةدوالقاع يدالنق فالمضاع خالل نم حسابه نيمك
 تدوج النشأة داخلية دوالنق أن ةرفك فإن راألم حقيقة وفي داخلي، رمتغي دوالنق أن يةزالكين
 ارفوب اذوك  نتاناووف  Moorروم و زكين نم اءدابت ناالقتصاديي كتابات نم ركثي في

Bourva، اذوك نوسدودافي نوروبنس  يةزالكين دبع ما رسةدم سسيؤم ننسى أن دون 
 اراتربق طتبرم داخلي ركمتغي دوالنق فإن palley   بالي مومنه الءؤه بوحس ور،دكال
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 ةرالفك هذه نع وينشأ وض،رللق التجارية كوالبن بلطو اد،راألف اراتروق التجارية، كوالبن
 يذال وه يدالنق لخدال أن أي عكسية تصبح التبادل معادلة أن وه األول حاترمقت سخم

 وضروالق دائعووال نيوالقان يطاالحتيا نبي العالقة أن والثاني ني،وطال اإلنفاق على رثؤي
 ي،طاالحتيا إلى كذل دوبع دائعوال مث وضرالق نم راألث لينتق أي عكسية كلذك تصبح
 رسع فإن  ابعرال أما واالستثمار، االدخار نبي عكسية تصبح العالقة أن ثالثال احرواالقت
 على بلطلل نتيجة وه دوالنق ضرع أن وه راألخي حروالمقت خارجي، رمتغي نوسيك ةدالفائ

.هاططخ قتحق بأن سساتؤللم يسمح يذال االئتمان
 دوالنق ضرع نبي للعالقة االقتصادي لالتحلي على رأث له دوالنق نشأة لوح الخالف إن

 وضرالمع زيادة إلى ديؤست اإلنتاج زيادة له هامة مسألة وهي السببية مسألة أي ،لخدوال
  نويزفالكين ؟ اإلنتاج في رثؤي يذال وه يدالنق وضرالمع في رالتغي أن أم ؟ ال أم يدالنق

 يذوال يدالنق فالمضاع رتغي إلى ديؤت أن شأنه نم يدالنق لخدال في اترالتغي أن ونري
 دالنق نسبة رتغي نتيجة رالتغي اذه ثدويح ي،دالنق وضرالمع محج رتغي إلى ديؤي ورهدب

 على رثؤي يذال ةدالفائ رسع على يدالنق لخدال رأوبتأثي بلطال تتح دائعوال إلى اولدالمت
 أنه )نبيوت( ىري السياق اذه وفي ،بلطال تتح دائعوال إلى يةدالنق اتطاالحتيا نسبة
 داخلي ركمتغي دوالنق بتستجي ثحي يةزالكين يةرالفك ساألس على ذجاونم دنج أن نيمك
 نم لب مشكلة، رتعتب تابع رمتغي دوالنق نوك أن نويزالكين ىري وال الناتج، في رللتغي
 قبيطت نجاح في األساسية وطرالش دأح رتعتب دوالنق دليوت " عملية فإن كذل نم سالعك

 وضرالمع في زيادة تسبقها الناتج في زيادة أي أن ونرفي نويدالنق ،أما"1يةزالكين يةظرالن
 نيمك لمستق ركمتغي دوالنق فإن وعليه الناتج إلى دوالنق نم يرتج فالسببية وعليه يدالنق

 ركذوي لألسعار، العام ىوالمست في مللتحك يزكرالم كالبن أداء خالل نم فيه مالتحك

(1)Chinardet Claude، « Les conditions de succès de la théorie de Keynes : les a-t-
on oubliées ? ،Vie & sciences de l'entreprise، 2012/1 N° 190، p. 118-121. DOI : 
10.3917/vse.190.0118.
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 دبع نمعي ثدح لحص إذا أنه إلى ريشي يذوال الفلسفي أدالمب نم القاطان انه نييدالنق
  طفق صحيحة نوتك األول ببسب ثدح دق نويك أن بيج الثاني ثدالح فإنّ ،رآخ ثدح
 لوح نييزالكين على ردا كوذل لمستق أي خارجي ثدح وه األول ثدالح بأنّ دتأك إذا

 رثؤي أن نيمك فال نييدالنق بفحس يدالنق وضروالمع االقتصادي النشاط نبي العالقة
 داهوالش ضبع وهناك مستقال، كان إذا إال االقتصادي النشاط على يدالنق وضرالمع

 اثدأح لوحص إلى رتشي ارطاإل اذه نضم اويدالنق ذجواألنم معدت التي التاريخية
 نوم ،لمستق خارجي ثدكح ترهظ والتي دالنق ضرع في اترالتغي قيطر نع دةدمتع

 – 1936( يطاالحتيا لباتطمت في يادةزال هي اثداألح كتل صوبخص األمثلة أوضح
 وفي دالنق ضرع في حاد انخفاض إلى أدت والتي يكيةراألم ةدالمتح الياتوال في )1937

 تيثب أن أراد يكيراألم راليدالفي يطاالحتيا ألنّ ت،ذنف دق يادةزال هذه وأن هونم لدمع
 نم كلذول االقتصادية الولألح استجابة ذتنف مل وأنها ية،دالنق السياسة على تهطرسي

 بالصع نم كلذك ،دالنق ضرع إلى الناتج نم سةوالمعك السببية العالقة وثدح دالمستبع
 رالتغي أن  إليها لصوالت مت التي والنتيجة لبات،طالمت هذه يادةزل دفع ثثال لبعام رالتفكي

 للتقلبات راًدمص نويك دق يطاالحتيا لباتطمت في رالتغي إلى دويع يذوال دالنق ضرع في
 دالنق ضرع في االنخفاض تبع يذال االقتصادي االنكماش لليدب  التجارية ورةدال في
 لاألج في ريتغي أن نيمك دوالنق فمضاع أن ناوييدالنق ىروي ،)1938 – 1937(
 تبقى فالمضاع في رثؤت التي بوالنس اررباالستق رالقصي لاألج في ميتس بينما ليطوال

 راءدنية،فمووالقان االقتصادية البيئة في ديدش رتغيي هناك ثديح مل الماط ما، دح إلى ثابتة
 نسبة لةووسه عةربس ونريغي ال ادراألف كلذك ةدائزال ماتهطاحتيا عةربس ونريغي ال كوالبن
 ةدالقاع على طفق فقوسيت دوالنق ضرع فإن األساس اذه وعلى ،)1(عملة نم زونويح ما
 فيرالمص االئتمان أدخلنا إذا نلك"و رأسيا، نوسيك دوالنق ضرع منحنى فإن كلذوب يةدالنق

 .194،ص1987 يخ،رالم ،دارنييدالنق ظرن وجهة :واالقتصاد كووالبن دوالنق،لسيج باري )1(
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 نوم اليسار إلى ناليمي نم المنحنى اذه مسرن فإننا  ةدالفائ ربسع هربتغي دشريست يذال
 اعتبار بأن االنتقاد اذه على نويزالكين دروي ،1"داخليا ارمتغي كلذب رليصي لأسف إلى أعلى
 يدالنق لخدال على يدالنق وضرالمع رتأثي أهمية نم ليقل ال تابع رمتغي يدالنق وضرالمع

 اترتغي على كذل سسينعك العام اإلنفاق اترلتغي يدالنق وضرالمع استجابة حالة في انه إذ
 نم يدالنق وضرالمع يمنع ما ىوالق نم دوج إذا أما ةرمباش رةوبص نيوطال لخدال

 ليح إذ طفق العام اإلنفاق رويتغي راألخ وه ريتغي ال االسمي نيوطال لخدال فإن رالتغي
 رتغي مدع حالة في فإنه كلذوب الحالي العام اإلنفاق لمح فدالمسته العام اإلنفاق ىومست

 اإلنفاق ىومست ريتغي يدالنق وضرالمع وثبات ةدالفائ رسع رتغي مرغ دوالنق على بلطال
 أنه كما يدالنق وضرالمع اتربتغي لخدال رتأث دون لويح ما هناك سلي فإنه اذوهك العام
.يدالنق وضرالمع واستقالل السببية نبي يةوق عالقة هناك تليس

 لعملها يةدالنق السياسة أداء كيفية في اختالف عنه سينتج نرستيدالم نبي االختالف اذه
 رالقصي نبي رالتأثي ىدم في االختالف اذوك ةطسيووال األولية افداأله ديدتح كيفية أي
.ليطووال
نةرالم رغي يةدالنق السياسة بووعي ايازم :ثالثال بلطالم
نةرالم رغي يةدالنق السياسة ايازم :األول عرالف
 في تلخيصها نيمك والتي السياسة هذله ايازالم ضبع ناالقتصاديي نم ديدالع ددح دوق
:نأساسيي نريومح
 يةظرالن أصحاب الن ،لأفض لبشك ليعم االقتصادي امظالن لتجع السياسة هذه أنّ-1

 ضرع في التقلبات سببها نويك دق نياإلجماليوطال الناتج في التقلبات بان وارأق الكمية
 ارراستق على سينعك كذل فان يدالنق وضرللمع تثاب ونم لدمع ديدتح مت ،فإذادالنق
 التجارية وراتدال آثار نم لالتقلي نيضم يذال لوبالشك االقتصاد في الحقيقي اعطالق

79 ص ،قساب جعرم كمال، فسوي )1(
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 بالنسبة وبخاصة قعاتوالت في ارراالستق نم عاًون قيحق فانه كذل إلى ماً،إضافةوعم
 ورةدال آثار نم أيضا فيخف وبالنتيجة المضاربة حاالت نم لويقل األعمال جالرل

.التجارية
 امداستخ في زكيرالت على رةًدومق استقالالً رأكث يةدالنق ةطالسل لتجع السياسة هذه أن -2

 للسياسة ئيسةرال افدواأله ميوالحك لخدالت نع اًدبعي اررالق لصنع الفني بالجان
 على ستنعك دق اءطأخ في عوقوال نم يةدالنق ةطالسل تحمي فهي مث نوم ية،دالنق
 يةدالنق السياسة أن اليعني السياسة، هذه لوح دالتأكي أن مالعل مع االقتصادي، ضعوال

 ،لاألفض الخيار دتع ولكنها اءطأخ دون نم قدقي لبشك لتعم الحالة هذه في
 في منيةزال اتطؤوالتبا افداأله قتحقي في ضالتناق دووج ظل في وبخاصة

 حالة في ءاًوس رأكث االقتصادي ضعوال نم لتجع دق والتي يةدالنق السياسة اءاترإج
 في تحكمها دعن اءطأخ في تماوقع اًركثي يةدالنق ةطالسل أن إذ تحكمية، سياسة اعتماد

.وفظرال قوف على دالنق ضرع
 نةرالم رغي يةدالنق السياسة بوعي : الثاني عرالف

 رسةدللم الكلية االقتصادية جهاتوالت فان ركذال السابقة ايازالم نم مغرال على
 إذ الكلي، االقتصاد لعلماء سئيرال التيار نم اًركبي اًدتأيي َقتل مل يثة،دالح الكالسيكية

 ونراالخ االقتصاد وعلماء – زكين – جههاوي التي السلبيات نم رالكثي لوح النقاش دري
 :-وكاآلتي

 هذه أن مفادها الكلي، دالصعي على يزالكين لالتحلي نم تلقطان االنتقادات زرأب-1
 وأنّ الحقيقي، اعطالق في اباتطرواالض التقلبات تجاه دفاعي دورٍ أي بالتلع السياسة

 نع ةدبعي يلةطو ةدولم يةدالنق ةطالسل بقاء على قافوالت السياسية ةطالسل
.تهادح نم فللتخفي معينة اًوطضغ والتمارس االقتصادي امظالن في اباتطراالض

 كمية نبي – مانديرف – إليها لصوت التي العالقة أن إلى يزالكين لالتحلي أشار كلذك-2
 أو يظرالن لالتحلي ىومست على اءًوس نمتي أساس إلى دالتستن نيوطال لخدوال دوالنق
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 في والتقلبات اولدالت عةرس في كالتقلبات ىراألخ لاموالع تأهمل أنها إذ العملي،
.والحقيقي يدالنق اعطالق ارراستق في هماروآث االستثمار

 الحساسية ديدش االقتصادي ضعوال ليجع يةدالنق السياسة إدارة في بواألسل اذه أن -ج
 دوالنق شبه إلحالل ادرلألف دافعاً السياسة هذه نوتك دفق اول،دالت عةرس في التقلبات تجاه

 عةرس زيادة إلى ديؤي دق يذوال ارئ،طوال اضرألغ يدالنق بلطال دوافع اجهةولم
 في وبخاصةً الة،طالب التدمع زيادة إلى عةرالس هذه انخفاض ديؤي دق كلذك .اولدالت
 ماتدالص على رداً ءٍطبب غالباً كرتتح روواألج األسعار بأنّ نييزالكين دتأكي ظل

.الحقيقي اعطالق في ارراالستق مدع حالة رتستم مث نوم التنازلي االتجاه في وبخاصةً
 ميساه إذ د،والنق ضرع على ةطرالمسي ةدحيوال الجهة تليس يةدالنق ةطالسل أن -د

 لوقب سساتؤم متساه كما اول،دالت في العملة قيطر نع دالنق ضرع في روالجمه
 طريسي أن يزكرالم كللبن ناليمك وعليه فية،رالمص دوالنق قخل قيطر نع دائعوال

.دالنق ضرع على لكام لبشك

 التلقائية يةدالنق السياسة آلية: ثالثال  بلطالم
 ومع االقتصادي، ازنوالت تلقائية ونح رالسي حالة في النسبية يةدالنق السياسة مدتستخ

 قخل على رةدالق بسل إنفعالة، السياسة هذه لسيجع بالمائة، 100 يطاالحتيا ةدقاع
 على هاروقص التجارية كوالبن نم يدالنق وضرالمع على رالتأثي على رةدالق اذوك االئتمان

 ازوج مدع بشأن الفقهاء األئمة نم ديدع إليه بذه ما نبي التعارض يمنع يةدالنق اتطالسل
 هذه على بنتغل أن نويمك ،)1(دوالنق اردإص يفةوظب بالقيام ادرلألف مالحاك ضيوتف

 وديعة الجاري الحساب ليجع ما اذوه بالمائة، 100 نيوالقان يطاالحتيا لبجع بةوالصع
 قرضا الودائع هذه تكون أن فهمي كامل حسين حريقت نحي في التجاري، كللبن ضارق سولي

.92 ص ،قساب جعرم فهمي، لكام نحسي )1(
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 النشاط ةردائ نم جرتخ ال حتى كوذل معينة، حاالت في امهاداستخ نيمكللحكومة حسنا
.االقتصادي
 وقياس المعامالت إتمام هي دوللنق األساسية يفةوظال أن على اإلسالم فقهاء لج قيتف

 االقتصادية يةظرالن وفي اتها،ذل بلطت دوالنق أن ةرفك نوفضروي لالدخار، ووسيلة األشياء
 مدأق تاريخيا الحيادي وردال ةرفك د،تعدوالنق حياد لوح الكالسيكية يةظرالن ةرفك ليقاب اذه
 يدالنق ازنوالت دراسة خالل نم دوالنق حيادية دراسة موتت ة،دالفائ رسع حيادية ةرفك نم

 والنشاط دوالنق نبي السببية العالقة لتحلي كذل بلطويت الحقيقي ازنوالت على هروأث
 على رةدالمص دوالنق كمية في الحاصلة اترللتغي مهدع أو رتأثي قياس خالل نم االقتصادي

 أن بيج دوالنق كمية قي يادةزال أن حيادية دوالنق نوتك أن ةرفك وتعني االقتصادي، النشاط
 ظممنت ونح وعلى  األسعار لك على  رثووت لألسعار، العام ىوالمست زيادة إلى ديؤت

 حيادية دوالنق نوتك هادوعن ،رتغيي دون حالها على النسبية التبادل مقي تاركة النسبة سوبنف
 كمية في اترالتغي إلى بالنسبة وظفوالت اإلنتاج على كلية اترتأثي أي لها نوتك نول
.دوالنق

 دورا بتلع أن لها تتيح يما لأفض دوللنق سلبي أو حيادي دور ديدتح كهاي  حريقت
 رتأثي أي لها نويك ال أن بيج هظرن وجهة نم دوالنق أن أي االقتصاد، في فعاال أو ايجابيا
 أو تضخمي راث أي لها نويك ال أن هظرن وجهة نم ينبغي كما االقتصادي، النشاط على

  على رتقتص موالمفه اذه بحس األساسية يفتهاظو وأن االقتصادي، النشاط على انكماشي
 للقيمة ومقياس فعدلل سيلةوك استعمالها خالل نم كوذل طفق  واالستهالك اإلنتاج لتسهي
 امهاداستخ دعن وةرالث ماكرلت ووسيلة اآلجلة، عاتوفدللم وكمقياس باألسعار، عنها ارمعب
.ادخار أداة

 في سئيرال بالسب هي دوالنق كمية في اترالتغي أن ةدالمحاي دوالنق أنصار ىروي
 التقلبات نوتك هادسلبية،عن أو حيادية دوالنق إبقاء نأمك إذا وعليه االقتصادية، اباتطراالض

 وندكؤي ثحي ة،ركبي رجةدب ولزت أو قليلة االقتصادي النشاط موحج األسعار ىومست في
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 في األسعار على طفق نوستك اتهارتأثي الن ليطوال لاألج على حيادية نوستك دوالنق أن
.ليطوال لاألج

 العالقات نبي قافووت بانسجام ليعم بيعياط اقتصاديا اماظن هناك أن نويدالتقلي دويعتق
 نوتك هادوعن ات،طالسل لخدت دون بيعيةطال ىوالق تكرت ما إذا االقتصاد في الحقيقية
 داتدالمح أن اعتبار على الحقيقية، االقتصادية اترالمتغي على رتأثي لها سولي حيادية
 يةدنق رغي حقيقية لاموع هي واإلنتاج امداالستخ االقتصاد، في األساسية اترللمتغي المهمة

 دائما لالشام امداالستخ ىومست دعن  التبادل  عملية لتسهي يفةوظب إال موتق ال دوالنق وأن
.روواألج األسعار ونةروم

 يدالنق امظالن رةدق يعني المشتقة، دائعوال قخل على التجارية كوالبن رةدق مدع أن كما
 وثدح روف االقتصادية اترالمتغي فلمختل الحقيقية مللقي تلقائية يقةطرب ازنوالت إعادة على
 نوم أدالمب اذه قلتحقي هارافوت مزيستل التي وطرالش مأه نوم ،مالقي هذه في لخل أي

 االقتصاد في هارافوت نيمك والتي التلقائي رللتغي العمال رووأج السلع أسعار قابلية أهمها
 المفاجئ، بالسح ماتدص نم االقتصاديات لج في التجارية كوالبن تعان دوق اإلسالمي،

 سعيا وضرالق منح في التجارية كوالبن افرإس منها لاموع ةدع نع ناتجة ماتدالص هذه
 امداستخ وأيضا ر،والجمه ىدل الثقة اندفق وفه الثاني لالعام أما أرباح، قتحقي وراء

.لاألج يلةطو استثمارات في لاألج ةرقصي اردوم كوالبن
 نم يذال لالكام يطاالحتيا ةدقاع قبيطت وديعة،أو الجاري الحساب لجع يعني اذه
 مصادر على ثالبح على التجارية كوالبن زيحف ما اذه ،مالقائ ضعوال يصحح أن شأنه

.مضاربات أو مشاركات في لوخدال أو االستثمارية، دائعوال إال أمامها دتج نول ى،رأخ
 نيرعنص إلى رتشي التي رفيش حهاراقت التي التبادل معادلة خالل نم كذل رتفسي نويمك

 نيذه فصلنا وول ني،وطال اإلنفاق إلى رفتشي الثاني أما نيوطال لخدبال طتبرم األول
 دوران عةروس يةدالنق الكتلة هما نيرمتغي نم نويتك نيوطال اإلنفاق أن نادجول نالجانبي

 عالج واإلسالم واإلنتاج، األسعار هما نيرعنص نم نوفيتك نيوطال لخدال أما دوالنق
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 هذبه اإلخالل إلى ديؤت  التي األسباب على هزكيرت خالل نم التام فيوظالت قتحقي
 واالكتناز بارال اإلسالم مرح دفق نيوطال باإلنفاق قالمتعل األول بللجان المعادلة،فبالنسبة

 قسيحق ميرالتح اذه ،روالتسعي االحتكار مرح دفق الثاني بالجان أما االستثمار، على زوحف
 دعن ىومست أعلى دعن الكلي بلطوال الكلي ضرالع نبي ازنوالت خالل نم التام فيوظالت
 اإلسالمية بالمبادئ ادراألف امزالت

 ونح ريسي امظالن لجع وه رالتسعي ومنع واالحتكار االكتناز ميرتح نم الحكمة إن
 حينما فةطرالمت الحاالت في إال اراتهارق ضرف في مةوالحك لخدت دون ازنوالت تلقائية

.اإلسالم مقي نع ادراألف ديحي
 كالبن أن وبما التلقائي، ازنوالت آلية نم قتشت أن بيج يةدالنق السياسة فإن وعليه

 :التالية التلقائية اآللية حرسنقت وعليه يدالنق ارراالستق على بالحفاظ فمكل يزكرالم
 نوتك ال ني،حتىوطال للناتج قعوالمت لدالمع قافوي تثاب لدبمع دوالنق ضرع زيادة.1

 رةدالق كوالبن يطيع ما ية،زكرالم دائعوال قيطر نع يادةزال هذه موتت اطمثب دوالنق
 كالبن نع مةوالحك لفص إلى ديؤي ما اذه االستثمارية، المشاريع ليوتم على
 ،ليطوال ىدالم على يدالنق ارراالستق ظلحف هي يقةطرال هذبه يادةزال هذوه ي،زكرالم

.االقتصادي والنم التدمع في موالتحك
 لخدت دون قوالس بالية كوالصك لوعم ابحاترالم شامووه المشاركة بنس طتبرت .2

 ليوالتم وطروش شاموواله بالنس هذه نوتك أن رالكثي حراقت دوق ي،زكرالم كالبن نم
 والمنافسة االقتصادية الكفاءة أدمب فيخال اذه نلك يزكرالم كالبن ديدتح نم

 رغي كياتوالسل نم ديح أن يزكرالم كللبن نويمك ع،رالش وددبح ةطالمنضب
.دهاووج حالة في ةطالمنضب

 إلى ضالفائ ليوبتح ادراألف امزالت مع بائرالض ضبتخفي الجارية دائعوال زتحفي نيمك.3
 دائعولل تالثاب ءزالج امداستخ نيمك الحالة هذه ادخارية،في ودائع أو جارية ودائع

.تقؤالم زالعج يةطلتغ مةوالحك فطر نم الجارية
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 دائعوال على بالمائة رصف و الجارية دائعوال على بالمائة 100 نيوالقان االحتياط لدمع .4
 رؤية قوف إال ليوالتم منح في سعوالت مدع التجارية كوالبن على ضريف اذاالدخارية،وه

 نم رالكثي ميدبتق االدخارية المالية اردوالم تعبئة على كوالبن يشجع ي،كمازكرالم كالبن
.والخسارة بحرال نوالمضاربي نالمشاركي لتحم يعني اذوه ايا،زالم

 كذل رفيوت في اإلسالمية كوالبن لعم حالة في حسنة وضرق بمنح يزكرالم كالبن امزالت.5
.روللجمه

 كلذل اعات،طالق بحس الناتج قعاتوبت يزكرالم كللبن االنتقائية يةدالنق السياسة طتبرت.6
.كذل إلى كوالبن جهوي أن نفيمك

 كوالصك فمختل امدباستخ المشاريع إتمام في روالجمه مع لتتعام أن مةوللحك نيمك.7
.اإلسالمية

 : نالحالتي قوف التلقائي ازنوالت آلية حرش نويمك
 سعوالت : األولى الحالة
 ديؤي فوس تثاب لدبمع يةزكرالم دائعوال زيادة أساس على يةدالنق ةدالقاع إتباع إن

 يعرس ونم إلى أدى اقتصادي رتغي ثدح فإذا لاألج ةرقصي االقتصادية التقلبات إلغاء إلى
 قسب  يذال تالثاب لدبالمع هاونم رسيستم دوالنق كمية فإن رالقصي لاألج في لإلنتاج
 ادقي يةدالنق السياسة ضرتف كلذوب أ،طأب اونم لإلنتاج بالنسبة يعني اذوه عليه االتفاق

.االقتصادي النشاط سعوت على ذاتيا
 االنكماش :  الثانية الحالة
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 كمية فإن رالقصي لاألج في لإلنتاج  ءطب إلى أدى اقتصادي رتغي ثدح إذا أما
 دوالنق كمية ليجع ما اذوه عليه االتفاق قسب يذال تالثاب لدبالمع هاونم رسيستم دوالنق

 االقتصادي النشاط  على رالتأثي إلى ديؤسي يذوال االقتصادي، للنشاط زتحفي بمثابة
.إيجابا

 ابعرال لالفص خالصة
 إمكانية مدع لبتحلي طتبرم األول رالعنص ،رعناص ثالثة لالفص اذه في عالجنا

 لتصحيح لخدالت في يزكرالم كالبن إمكانية فيمثله الثاني رالعنص ،أمااقتصادية تقلبات دووج
 بإدارة طتبرم وفه ثالثال رالعنص صيخ فيما أما االقتصادية، التقلبات ومعالجة ضعوال

.االقتصادية العالقات في لخل أي ثديح أن دون دوالنق ضرلع يزكرالم كالبن
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 مأه ضناراستع ثحي األول ثالمبح في إليه قطرالت مت  األول رللعنص بالنسبة
 نم ديدالع دوجول اظرن ة،والفج ىومست إلى االقتصاد لووص مسببات تلغي التي  المبادئ

 الثاني دالقي االستثماري، اإلنفاق على دائماً التشجيع يعني مما ةدالفائ رسع إلغاء أهمها دوالقي
  على دوقي دووج إلى باإلضافة االستثمار إلى اترخدالم جيهوت يعني بما االكتناز ميرتح
 المصالح أدلمب ووفقاً أوالً، عرالش طابوض قوف نويك أن بيج يذال االستثمار طنم
 ثالثال دالقي المجتمع، في اإلنتاجي السلعي بكيرالت في رثؤي مما األساسية للحاجات سلةرالم
 ضائرالف أما اول،دالت ونح السلع جيهوت وبالتالي والمضاربة، ةروالمقام االحتكار منع وه

 االقتصادية الكفالة ظمن قتحقي في ودورها اإلسالمية المالية السياسة آليات فتمثلها
 في لوخدلل زيعوالت وإعادة زيعوالت عملية في االسمي فهاده نع فضالً واالجتماعية،

.االقتصاد
 سولي هادحول ولةدال قوحق نم قح وه دوالنق اردإص فإن يدالنق بالجان في أما

.باإلنتاج يدالنق ارداإلص ديقي كما األشكال، نم لشك بأي دوالنق إنشاء في قالح كوللبن
 فسق ظل في ازن،والت ىومست لهوصول باالقتصاد مجتمعة لاموالع هذه لك ديؤت

 في يةطسوال سماتها زرأب نم د،رالف يةرلح كافياً مجاالً يتيح يذال يدالعقائ امزااللت نم
 في حياتياً سبيالً ازنوالت نويك مث نوم اً،ديدتح منها واالقتصادية الحياتية الفعاليات لك
 اًطتبروم متسقاً ويأتي االقتصاد وأهمها الحياة بانوج لك نم اإلسالم يكفله لكام امظن

.اإلسالم ىده قوف رتسي كاملة حياة نضم
 ثحي االقتصادي، ازنوالت بإشكالية نيطتبرم فهما ثوالثال الثاني نيرللعنص بالنسبة

 رغي كاتوسل دووج حالة وفي التلقائي، ازنوالت وه لاألص أن االقتصاد علماء دكؤي
 التقلبات ومعالجة اررباستم ضعوال لتصحيح يزكرالم كالبن لخديت أن نفيمك عقالنية

 بآلية فعدلل وعدت اإلسالم مبادئ بأن ازنوالت تلقائية أنصار ىري نحي في االقتصادية،
.ازنوالت قتحقي على القادرة قوالس ىوق ازنوت أو األسعار
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االقتصادية التقلبات معالجة في يةدالنق دورالسياسات           ابعرال لالفص

 مأه نبي نوم لوالتكاف التعاون على زيحف نهوك مةظاألن باقي نع اإلسالم فيختل
 أدوات بمثابة نوتك التي كاةزال سسةؤم ،رالمعس ارظان ،نالحس ضرالق دووج خصائصه

 االقتصادية التقلبات معالجة كيفية اإلسالمي االقتصاد يتضمن وبذلك ،يةدالنق للسياسة ةدمساع

.اإلنفاق في واالعتدال الوسطية مبادئ خالل من

 نوتك لكي دوللنق ائيةرالش رةدالق ظحف بووج على اإلسالم دأك ىرأخ جهة نم
.سليمة تبادل وسيلة



الخاتمة العامة 
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 مةلراألخي ةرالفت ففي اإلسالمي االقتصاد نم يثةدالح االقتصادية ياتظرالن تبراقت
 أن كما لألسعار، العام ىوالمست ثبات قتحقي نم ربأكث مكلفة يةزكرالم كوالبن دتع

 التبادل للتسهي وسيلة أنها هما نأساسيتي نيفتيظو دوللنق ونري نالمسلمي ناالقتصاديي
 رالفك ضرف مت وبالتالي مات،دوالخ السلع رلتسعي عام مقياس وأنها االقتصادي،
 قوس وه دالنق قوس وان ة،دالفائ وه هارسع وأن سلعة، دوالنق ريعتب يذال االقتصادي

.ىراألخ اقواألس اررغ على حقيقية

 يفةوظال هذبه دوالنق فتكلي محاولة إلى لاألص في دويع األسعار ارراستق مدوع
 التي يةطالخ دوالنق قخل قيطر نع اءوس يةدالنق اتطالسل لخدتت ثحي االقتصادية،

 ال ثبحي ي،دالنق ارداإلص في اطراإلف قيطر نع أو التجارية، المصارف بها موتق
 مما االقتصادي، النشاط في المبادالت ونم لدومع دوالنق كمية لدمع نبي قافوالت اعىري
 أن شأنه نم لاموالع هذه تفادي فان وعليه ار،داإلص محج في مالتحك ورةرض بلطيت
 .كاملة األساسية ائفهاظو بأداء دوللنق ويسمح فياألسعار روالمستم طرالمف االرتفاع فقوي

راسةدال نتائج :أوال

 :راسةدال إليها تصلوت التي النتائج مأه نبي نم

 االقتصاد في يةدالنق السياسة نع اإلسالمي االقتصاد في يةدالنق السياسة فتختل-1
 سولي الحقيقي باالقتصاد طتبرت وأدوات بأسالي على دتعتم نهاوك في  ضعيوال

 رسع أداة فإن كلذوب  قوالس دعائ على واالعتماد ة،دالفائ رسع استبعاد أي ي،دالنق
 عمليات لتشك نحي في ي،دالنق يطاالحتيا اذوك مة،دمستخ رغي مالخص إعادة

 إلى ية،باإلضافةدالنق السياسة أدوات مأه نم نالحس ضروالق حةوالمفت قوالس
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 ليوالتم بأسالي  تعوتن دوق  الة،دالع نتتضم اإلسالمي االقتصاد في افداأله
.اقعوال في يةدالنق السياسة مالمح روهظ إلى أدى بما اإلسالمية

 ثحي ية،دالنق السياسة ذوتنفي متصمي كيفية لوح االقتصادية ارسدالم رؤى فتختل-2
 باالعتماد االقتصادية التقلبات معالجة في يةدالنق السياسة أهمية على نويزالكين دكؤي

   ةدالفائ رسع على رالـتأثي على ليعم أن يزكرالم كللبن نيمك أي ة،دالفائ رسع على
 في االقتصادي، والنم زيادة في والمساهمة االسعار ىومست في ارراالستق قلتحقي

 عوالن اذله فعالية أي العقالنية قعاتوالت رسةدوم نييدوالنق كالكالسي ضفري نحي
 نم عوالن اذه أن وندكؤي نحي كذل نم رأكث إلى نوهبذي لب السياسات نم

.اإلقتصادية للتقلبات بالمسب وه السياسات
 في أو االستثمار في اطارإف كان اءوس اطراإلف نتاج هي ةرالمعاص االقتصادية التقلبات-3

 ليص أن ناليمك إسالمي اقتصادي امظن ظل في  االئتمان، في أو االستهالك
 إلى اترخدالم جيهووت ة،دالفائ رسع إللغاء اًظرن ةوالفج ىومست إلى االقتصاد
 عرالش طابوض قوف على هطنم فتكيي وه جيهوت ميت أن بيج يذال االستثمار

 السلعي بكيرالت في رثؤي مما األساسية للحاجات سلةرالم المصالح أدلمب أوالً،ووفقا
.االكتناز ميروتح والمضاربة ةروالمقام االحتكار منع اذوك المجتمع؛ في اإلنتاجي

  األسعار ونةرم وسيادة ع،رالش امراحت مع التامة المنافسة وه قوالس في لاألص-4
 السياسة في لاألص أن لوالق نيمك اذل االجتماعية، الةدالع ضمان مع ر،وواألج

 رغي كياتوالسل نع ناتجة اقتصادية تقلبات دووج حالة في أما التلقائية، وه يةدالنق
 إلعادة األدوات نم ديدالع قبطي أن يزكرالم كللبن نيمك فإنه ادرلألف العقالنية
 ماتدص نع ناتجة أو فة،طرمت التقلبات هذه نوتك أن طربش ازنه،وت إلى االقتصاد
 قوالس كاداة ةرالمباش رغي اءوس األدوات فمختل امداستخ نيمك وبالتالي خارجية،

 روالتأثي ابحةرالم شامووه والمضاربات المشاركات بنس على رالتأثي أو حة،والمفت
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 اإلسالمي اإلقتصاد منهج فإن وبالتالي ابحةرالم أو مكالسل الصيغ فمختل أداء على
.داعوالق منهج نم بريقت

 االقتصادية التقلبات ةدح نم دتح أن اإلسالمي اإلقتصاد في يةدالنق للسياسة نيمك-5
 مةدالمستخ باالسالي ألن وثانيا االقتصادي وبالنم دوالنق طرب أوال دتعتم ألنها كوذل
.تصخمية رغي

 ضياترالف اختبار  :ثانيا

.اإلسالمي اإلقتصاد في متكاملة يةدنق سياسة دجوت  :األولى ضيةرللف بالنسبة

 على فروالتع اإلسالمي االقتصاد في يةدالنق السياسة ماهية على فرالتع خالل نم
 كاةزال ضتنضي أداة إألى باإلضافة عيةوالن أو الكمية تكان اءوس مةدالمستخ األدوات مأه

 نتتضم ثبحي االسالمي االقتصاد في متكاملة يةدنق سياسة دجوت أنه لوالق نيمك فإنه
 .ذالتنفي وكيفية وااللية، افداأله

 في اإلسالم في يةدالنق السياسة أدوات قبيطت نيمك  :الثانية ضيةرللف بالنسبة.2
.االقتصادية افداأله قتحقي

 طابرت إلى باإلضافة يةدالنق السياسة في مةدالمستخ الصيغ مأله ضنارتع دبع
 اإلسالمي االقتصاد في يةدالنق السياسة أدوات قبيطت نيمك عيةرالف مةظاألن  لوتفاع

 وتبقى ي،دالنق ارراالستق أو االقتصادي والنم نم عالية ياتومست قلتحقي كان اءوس
 رةدالق ظحف بووج على اإلسالم دكؤي ثحي األسعار ارراستق قتحقي هي يةواألول
.سليمة تبادل وسيلة نوتك لكي دوللنق ائيةرالش
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 امظن ظل في حةرالمقت يةدالنق السياسة أدوات زتتمي :الثالثة ضيةرللف بالنسبة.3
.االقتصادية التقلبات معالجة في بالفعالية اسالمي اقتصادي

 ارظان ،نالحس ضرالق دوووج لوالتكاف التعاون رافوبت اإلسالمي االقتصاد زيتمي
 نيتضم كلذوب ية،دالنق للسياسة ةدمساع أدوات بمثابة نوتك التي كاةزال سسةؤم ،رالمعس

 دوووج لوالحل واقعية خالل نم االقتصادية التقلبات معالجة في الفعالية اإلسالمي االقتصاد
.اإلنفاق في الدواالعت يةطسوال مبادئ

احاتراالقت  :ثانيا

 السياسة طتبرت وأن ية،دالنق اتطللسل ادوحي فاده دوالنق ارراستق يصبح أن بيج.1
 ةدالفائ رسع نع بإبعادها إال كذل يتأتى وال ي،دالنق ارراالستق قتحقي فدبه يةدالنق
 التبادل للتسهي وسيلة دوالنق نوتك أن بجويست يذال الحقيقي، التبادل وطرش رفيووت

 طوضب دبتقيي إال كذل ميت وال .ماتدوالخ السلع رلتسعي عام ومقياس االقتصادي،
 ومنع وهمية دونق قخل ومنع الحقيقي، اإلنتاج ونم ىديتع ال ىوبمست يدالنق ارداإلص
.االقتصادي لالهيك مع يتالءم ال بما اقواألس في دوالنق كمية زيادة

 والنم لدمع امرباحت يدالنق ارراالستق قلتحقي يةدالنق داعوالق امداستخ ورةرض.2
.مالتضخ لدومع االقتصادي

.روالتقتي ريذوالتب افر،واإلسروالسلع،والتسعي دوالنق اولدت انعوم محاربة.3
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 االقتصادي ازنوالت ظلحف نوالتضام لالتكاف على موتق سسةؤم دووج ورةرض.4
 ليووتم الواألم كيروتح وةرالث اولدبت فعدوت ،لالتكاف مقي معيدوت واالجتماعي،

.االجتماعي والضمان رالفق محاربة مشاريع

راسةدال آفاق :ثالثا

 إلى تحتاج اضيعوالم نم رالكثي هناك أن ناظالح عوضوالم اذله دراستنا ارطإ في
 :منها ركذن ،ثبح إشكاليات نوتك أن نويمك ،لوالتحلي ثالبح نم ديزالم

اإلسالمي؛ االقتصاد في االقتصادي ازنوالت إشكالية-1
ضعي؛وال واالقتصاد اإلسالمي االقتصاد نبي نيوالقان يطاالحتيا -2
؛مالخص إعادة رسع سياسة لائدب -3
التلقائي؛ ازنوالت ظل في يةدالنق السياسة-4
ية؛دالنق السياسة في المضاربة بيقاتطت-5
.إسالمي اقتصاد في ينةزالخ اتدسن لائدب -6
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