األزمات االقتصادية
واقعـ ـ ــها ومعالج ـ ــاتها
من وجهة نظر اإلسالم
إعـــداد
المهندس عطاء أبو الرشتة

األزمات االقتصادية
واقعـ ـ ــها ومعالج ـ ــاتها
من وجهة نظر اإلسالم

إعـــداد
المهندس عطاء أبو الرشتة

1

محاضرة ألقيت في المركز الثقافي الملكي  /عمان – األردن
بتاريخ  3ذو الحجة  4141هجري
الموافق  62حزيران  4991ميالدية

2

محتويات الكتيب
األزمات االقتصادية واقعها ومعالجاتها من وجهة نظر اإلسالم 4 ................
أوال :النقد 5 ...................................... ................................
ثانيا :ميزان المدفوعات 9 ......................... ................................

 -1األزمات االقتصادية نتيجة واقع النقد 11 ......................................
أوال :الزأمات ا ياظات الصرف ااتصهب
ثتظيت :الزأمات ا ياظات الزأوال اللإصالاي 11 ..........................................................
13 .........................................................

 – 1األزمات االقتصادية نتيجة ميزان المدفوعات 12 ..............................
معالجة األزمات االقتصادية 12 .................... ................................
أوال :ااعتجل الزأما الصنتجت اعنالصنات الصنقديالحلتيل 23 ............................................
ثتظيت :ااعتجل الزأما الصنتجت اعناايال الدمدوععت 22 .................................................

ثتصثت :الدمشكل الالقترتدي اظتيج اتعميعالصثفوة 61 .....................................................
ولادل اايتالدمتلالصدلئمي 64 .........................................................................

الخــالصــة 52.............................................................

3

بسم اهلل الرحمن الرحيم
األزمات االقتصادية واقعها ومعالجاتها
ا

من وجهة نظر اإلسالم

كلم ا«أما »ا ي الصلغ اتعين الصشدة ،اوبي ابنت الصشدة الصيت ايستعري احلهت اإالا
ابهل اجهد اوإوفلغ اوسع .اوكلم ا«لقترتد» ا ي الصلغ اان الصقرد اأي الستقتا ا
لصطفيق ،اوتعين اكهصك الصتعوري اوضد اللإوفلط.اولصكلم ا ي الزأصل ااشتق اان اصفظا
إغفيقياقدميااعنتهاتدارياأاعاالصبيتاحبيثايشرتكاأوفلدهالصقتداو ا ياإظتتجالصغهلءا
ولصقيت ااتخلدات  ،اويشرتك امجيع اأوفلده ااتصتمتع امبت احيعمو  .امث اتعسع الصنتس ا يا
ادصعلالصبيتاورتاايقردااهالجلمتع الصيتاحتكمهتادوص اولحدة .ا
وعليه اوتدمقرعد ابنت اان اكلم الالقترتد اصيس الدمعىن الصلغعي اال الدمعىنا
لالصطالحي اوبع اتداري اشؤو الدمتل اإاتااتكثريه اوتأاني اإجيتده اويبحث اويه اعلما
لالقترتد،اوإاتااكيفي اتعميعهاويبحثاويهالصنات الالقترتدي .ا
واهصك اوإ الزأما الالقترتدي اتعين الالضطفلب الصشديد ا ي اتداري اأاعا الصدوص ا
لدمتصي الصهي احيتتج اصبهل اجهد اوإوفلغ اوسع الإملصته اوإعتدة الصعضع اإىل الالستقتا ا
ولالعتدلل،اوصيسالدمقرعدااتزأما الالقترتدي الخلللالصبسيطا يالزأاعاالدمتصي الصهيا
ميكن ااعتجلته ااتصعستئل الصعتدي  .اومثل ابهل الخللل ايتعقع احدوثه اعتدة ا ي امجيعا
شؤو الحليتةاوميكنااعتجلتهاوقبعصها يالحلدودالدمسمعحاهبت .ا
ولصدوص الصيتاتسرياعلىاابدأاصحيحاووجه اظافاسليم االاميكناأ احيدثا
عندبتاخللااسيطامثاتسكتاعناعالجها يالصعقتالدمنتس احىتايرتلكماويربحا
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خلالاافكب تاينقل اإىلاأما ،اوصكناتعتجلها ياادليته.او يابههالحلتص ايكع الصعالجا
سهالاايسعال .ا
وحيثاقداعلمنتاأ الزأما الالقترتدي اتعينالالضطفلبالصشديدا ياتدارياأاعاا
لصدوص الدمتصي ،ايرب حاصالاتاأ اظتعف ا يالصبدلي اعلىاكيفي اتداريالصدوص ا-اأي ادوص ا
ا أاعابتالدمتصي ،امثاظبنيالحتمتال احدوثالزأمات ا يابههالزأاعااوانامثاايت ااعتجلتهت.اوحىتاميكناوهماذصكاالااداانادالس اعتالنيااهمنيا ياتأثريمهتاعلىا
لصعضعالالقترتديازأي ادوص اومهت  :ا
 )1وحدة التبادل المالي أي النقد.
 )1ميزان المدفوعات.
ا

أوال :النقد
،احيثا
ا
كت الصتعتالالصنقديا يالصعرعاالصستاق اعلىاأستسالصالوي الدمعدظي
كت الصنقد ايعين ا(قطع اان الدمعد الصثمني ااسكعك اوخمتعا اان اقبل الصسلط ا
تستعملا يالصعمليت الصتبتدصي اكتو ) .ا
وكت الدمعد الصثمنيالصهيالشتهفاكنقدا ياتلكالصعرعاابعالصهب اولصفض ،ا
مث اقل الالعتمتد اعلى الصفض ا ي اأولخف الصقف الصتتسع اعشف ،احيث املصت اتقفيبتا
لصرف الصنقدي اعنهاواقيالصهب ابعالصنات الصنقديالدمعمعلااه،اولستمفالصتعتالا
لصنقدياعلىاأستسالصقتعدةالصهببي احىتاإظهادمتاظهف ااعضالزأوال الصنقدي ا يا
أولخفالصقف الصتتسعاعشفاوأولئلالصقف الصعشفين،اكتظتاتلكالزأوال اأوالقتاظتئب ا
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عنالصهب امبقدلااقيمتهتالدمكتعا اعليهتاكتال ،اأياأ احتالهتاكت اميلكاتبديلهتا
اتصهب ا ياأياوقت .ا
ولستمفالصتعتالاعلىاأستسالصقتعدةالصهببي اإىلااتاقبيلالحلفبالصعتدمي الزأوىلا
حيث الضطف الصدول الدمتحتاا اإىل اتعليقه ،اوقتات ااسب اظفو الحلفب اإىلا
إصدلا اأوال اظقدي اادو اإصال الدمرتا الدمفكاي ااتبديلهت اذببت احس اظات ا
لصقتعدةالصهببي  .ا
واعدالظتهتءالحلفباتدلعتالصدولاإىلاعقدااؤمتفاجنعةا٢٢١١اوقفا الصععدةا
إىلاظات الصقتعدةالصهببي ااعااعضالصتعديلالخلفيف،احيثاااطتالصنقدااتصهب ا
اايسعالاصألوفلداإالااقيم ااعين اانا
ا
صكنهتاملاجتعلاتبديلالزأوال الصنتئب ااتصهب
اهلتاومظتاكحداأدىن،اومناأالداانالزأوفلدالحلرعلاعلىالصهب ا
ا
لصهب احدد
انالدمرف الدمفكاي،اعليهاأ ايبدلاقيم الحلدالزأدىنا -اوبعاسبيك اذببي ااعم ا
ااعنيا
ا
اعني ا -احيث احيتفظ الدمرف ااأاصدته الصهببي ااشكل اسبتئكاان اوم
كحداأدىن،اوصقداكت ابهلالحلدالزأدىنا ياوفظستااثالايستوياوم ا()٢١اكيلعا
غفلاتاوسعفبتاكت ا( )١٢٢اأصفاوفظك،اوبههاكمي اكبريةاصهصكاملايعدامبقدواا
لزأوفلدالحلرعلاعلىالصهب الصهياحرفالستعمتصها يالصتجتاةالخلتاجي اأوامبنا
ميلكع اأوالقتاظقدي ااقدااعتلاانتس  .ا
إالاأ احمتوص الصععدةاإىلاقتعدةالصهب املاتعشاطعيالااسب الظدالعالزأما ا
لصعتدمي الصكربى اسن ا ٢٢١٢احيث الهنتا اأسعتا الزأسهم اوطفق الدمتعتالع ا
اتصتخلص اانهتاوحدثاإقبتلاشديداعلىالزأوال الصنقدي  ،اوسب اذصكاضغطتا
على اتبديل الزأوال ااتصهب  ،اوعلقت ادول الصعتمل اأمجع اعملي اتبديل الصهب ا
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انقعدبتالصعاقي اوأقف الصتدلولاللإصالاياادو اتبديلااتصهب ،اوأولااناظفه ا
اأافيكت اسن ا ،٢٢٩٩اوفظست اسن ا ٢٢٩١اوتبعتهتا
ذصك اافيطتظيت اسن ا ،٢٢٩٢ا
لصدولالزأخفىاولستمفالصتعتالالصنقديااضطفاتاحىتاهنتي الحلفبالصعتدمي الصثتظي  .ا
اعدالظتهتءالحلفباو يا١١امتعما٢٢١١ا تدلعىاعدداانالصدولاإىلاعقدااؤمتفا
الدمتحدةالزأافيكي اوقفاولاإعتدةاااطاظقدبتااتصهب اصكنا
ا
افيتع اوودمااتصعاليت
علىاحنعاخمتلفاعنالصستاقاوكت اأافماقفلالته  :ا
 -٢الشرتطاعلىالصدولالزأعضتءاإعتدة اااطاظقدبتااتصهب  ،اأياجي اأ ا
حتدداكلادوص اومظتااعينتاانالصهب الصرت ياصعحدهتتالصنقدي اوصكناادو احفي ا
تبديلالصهب اصألوفلداأوازأي ابيئ اكتظتاتطل الصهب ااقتالالزأوال الصنقدي ا
انالدمرف الدمفكاي،اإالاأ الصدوالااوحدهاأعيداتبديلهااتصهب ااتصنسب اصألاصدةا
لخلتاجي اوكت اذصكاصسببني  :ا
لزأول  :اأ اأافيكت اخفجت ااعد الحلفب الصعتدمي الصثتظي اوبي احتتعي ااعاما
لزأاصدةالصهببي ا يالصعتملالصيتاكتظتاتقدااآظهلكا()٩٣االيتاادوالا،اكت ايعجدا
)االيتالاأياحعليلاثلثياذب الصعتمل .ا
انهتا ياأافيكتا( ١٢ا
اأافيكت ااتهليمن الصسيتسي اولالقترتدي اعلى الصعتملا
ولصثتين  :اكت ااسب ااغب ا
زأ الصدولاأصبحتاغرياالاا ااتالحتفتظااكتالاأاصدهتتالصنقدي ااتصهب ،االا
اصتداةااناأافيكتا -ادوالال ا -اتلتا اأافيكتااتبديلهتاذببتاعندا
ا
واأوال اظقدي
اأافيكي ا ياارتاوهتا
لصطل ،اممتاجعلالصدولالزأخفىالصيتاحتتفظااأاصدةاواقي ا
ادالاانالصهب ،ااضطفةاصلمحتوا اعلىاعالقت اسيتسي اولقترتدي ااعين ااعا
الزأافيكياإىلالصهب .ا ا
أافيكتاصضمت اثبت اسعفاحتعيلالصعا ا
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اأافيكت اسعف الصدوالا الصفمسي ااتصهب ااعلقع ا( )٩٢ادوالالا
ا
وقد احدد
صألوظر  .ا
وقدامسياظات اافيتع اوودماانات الصرف ااتصهب اوذصكازأظهاأقفالحتفتظا
لصدول ا ي اأاصدهتت اانقد اواقي اقتالاصلتبديل ااتصهب اوبع الصدوالا ايرف اذببتا
اسعفاحمددااناقبلاأافيكتاعندالصطل ا-اوقدالعترباللإسرتصييناكهصكاإىلاحدااتا
قتاالاصلتحعيلاصكنهاملايستمفاطعيال .-ا
 -١الشرتط اعلى الصدول الزأعضتء اأ اتقع ااتثبيت اسعف الصرف اصنقدبت،ا
اسيتست ااعين اتضعهتالصدولااتنتسب ااعاغطتءاانالصهب اولصدوالال الصقتال ا
صلتحعيلاإىلاذب ،اومسحالدمؤمتفااتقلبت اهلهلالصسعفا ياحدودا٪٢اوإالاتدخلتا
لصدولالإعتدته .ا
-٩اقفاالدمؤمتفاإظشتءاانامتنيادوصيتني  :ا
لزأوىل  :اانام اصندو الصنقد الصدويل ،اوأافم اأغفلضه الصعمل اعلى احتقيقا
لالستقفلاالصنقديالصدويلاوعلىاحتقيقاثبت اأسعتاالصرف اوجعلااعلادالصرندو ا
 يااتنتولالزأعضتءاانسب احررهتاويهادمستعدهتتاعلىاتقررياأادالالختاللا يا
ايال اادوععتهتت .ا
وقد اكتظت اطفيق اإظشتئه اارتغ ااشكل اجيعل ابيمن اأافيكي اعلى اقفلالته،ا
وإهنماجعلعلالزأصعل الصيتاتتمتعاهبتالصدولاتتعقفاعلىاحرتهتا يالصرندو ،ا
وزأ احر اأافيكت اويهابيالزأكربا(٪١2.١اان ااأسالدمتل)اوإ اقفلالتهاكتظتا
قفلال اأافيكي  .ا
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اوأات الصثتظي اوهي اانام الصبنك الصدويل اصإلظشتء اولصتعمري اولحلق ا ي اعضعيتهتا
اقرعااعلىاأعضتءالصرندو ،اوأافماأغفلضه :اإعتدةااتادافتهالحلفب اواستعدةا
لصدولالدمتخلف القترتديتاوتقدميالصقفوضاولصضمتظت ،اوجعلعلالصترعيتاويهاكمتا
وعلعلااتصنسب اصلرندو ،اأيالهليمن الزأافيكي ااكهصكااتحقق اويه .ا
بههاأافماقفلال ااؤمتفاافيتع اوودمالصهياأقفاظات الصرف ااتصهب ،اوقدا
لستمف الصتعتال امبعجبه احىت امت اإصغتؤه اهنتئيت ااقفلا اأافيكت الصشهري ا ي ا ٢٢اآبا
٢٢2٢الصهياأصغىاقتالي الصدوالااصلتحعيلاإىلالصهب  .ا
اعداذصكاأصبحالصنقدايستعملاعلىاأستسالصالوي الالمسي اوصتااتعفيفها(أي ا
ا
اتدة اكتظت ،اارف الصناف اعن اشكلهت اوظععهت ،اتربح اافضل الصقتظع اوسيط ا
عتا اصلتبتدلالدمتيل) .ا
واتصتتيل اأصبحت الزأوال الصنقدي اللإصالاي ابي الدمستعمل  ،اوتأخه اقيمتهتا
اقتظع الصدوص ،اوتفتفعاوتنخفضاحبس القترتديت الصدوص اوسيتستهتتاوإجفلءلهتتا
لدمتبع ا ياذصكاكإدلاةاايالهنتالصتجتاياوايال اادوععتهتتاوغرياذصكاممتاصهاعالق  .ا
ثانيا :ميزان المدفوعات

بعالحلستبالصشتالاجلمل الدمدوععت الصيتامتتاخاللاورتةااعين اانيادوص ااتا

ودولالصعتملالزأخفىااغضالصنافاعناطبيع الزأعمتل .ا
ويتكع الدميال ااناجتظبني  :ا
لجلتظ الزأول ا(لصدلئن) ا -اللإيفلدل ا -اويتكع ا(حس الصنام الالقترتدي ا
لحلتصي )اان  :ا
-٢الصرتدال الدمناعاةا(مجيعالصسلعالدمرداةاصلعتملالخلتاجي) .ا
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 -١الصرتدال اغري الدمناعاة ا(لصسلع الدمبتع اولخلدات الدمقدا اإىل الزأجتظ ا
لدمقيمنياأواصلستئحني،ااتاتشرتيهالهليئت الصدالعاتسي الزأجنبي ا يالصبلد،اظفقت ا
سفف الصفكتب اأو اظقل الصبضتئع اصرتحل الزأجتظ الدمستحق اصشفكت اافكابت ا يا
لصدوص ،اععلئداأوال ،ااف ،ابتتف،ااكتوآ اإدلاي ...اوني ،اأقستطاتأانياصفعتيتا
أجتظ اصشفكت احملي ،اوتععيضت اصلفعتيتااناشفكت اأجنبي ،اوظفقت الصطالبا
لزأجتظ ا يااالدظتاوأاثتهلت) .ا
-٩الصقفوضالزأجنبي اأيااتاتقداهالصبالدالزأخفىاصلدوص ااناقفوض .ا
-١الصفعلئداولزأااتحالزأجنبي اأيااتاتدوعهالصبالدالزأخفىااناوعلئداوأااتحاصلدوص  .ا
 -٢ا لدمنح اولهلبت الصيت احترل اعليهت الصدوص اأو ااعتيتبت اان الصدول الزأخفىا
واعتيتبت .ا
لجلتظ الصثتينا(لدمدين)ا-الدمدوععت ا-اوأافمااكعظتته  :ا
-٢الصعلادل الدمناعاةا(مجيعالصسلعالدمستعادةاانالدمرتداالخلتاجي ) .ا
-١الصعلادل اغريالدمناعاةا(لصسلعالدمبتع اولخلدات الدمقدا اإىلااعتيتالصدوص الصهينا
يقيمع ااؤقتت ا ي الخلتاج اأو اصلستئحني اان ااعتيتبت ،اظفقت اسفف الصفكتب اوظقلا
لصبضتئع اصرتحل ااعتيت الصدوص اان اقبل اشفكت الصنقل الزأجنبي  ،اظفقت اطالبا
يداسع ا ي الخلتاج ،اشفلء اسلع اأو اخدات اان الزأجتظ ااعلسط الهليئت ا
لصدالعاتسي اصلدوص  ،اععلئد اأوال اسينمت ،ااف  ،اافيد ،ابتتف ،ااكتوآ  ،اأقستطا
تأانيالصشفكت الزأجنبي ،ا اوتععيضت الزأجتظ اانالصشفكت الصعطني اوأاثتهلت) .ا
-٩الصقفوضاصلختاج .ا
-١الصفعلئداولزأااتحاصلختاج .ا
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-٢الهلبت اولدمنحاولدمستعدل اصلختاج .ا
وياهفاايال الدمدوععت الحلفك الحلقيقي اصلنقعداانالصدوص اإىلالصدولالزأخفىا
والاياهفااأياحتلاانالزأحعللالصقيم الصكلي ادمتاصلدوص اواتاعليهتاقبلالصعتملا
لخلتاجي .ا
ويسمىاايال الصرتدال الدمناعاةاولصعلادل الدمناعاةاصسن ااتااتدميال الصتجتاي،ا
وتسمى الصرتدال الدمناعاة اوغري الدمناعاة اولصعلادل الدمناعاة اوغري الدمناعاةا
اتصعمليت الجلتاي ا ياايال الدمدوععت  .ا
وعلىالصفغمااناأ الدميال الصتجتايا -ااندالصرتدال اولصعلادل ا -ابعاأبما
تلك الصبنعد اوميثل ا ي اكثري اان الحلتال احعليل الصثلثني اإىل الجملمعع اإال اأ اايال ا
لدمدوععت االايعكسالدميال الصتجتايازأظهاحيتعياعنتصفاغريه،اومثالاكت اايال ا
ادوععت اأدمتظيت اسن ا ٢٢١٢ااتعتدالا اولصسب اكت احرعل اأدمتظيت اعلى اقفضا
دوموينج الصبتصغ ا( )٢٩٩االيع ااتاك اوصيس ازأ اصتدالهتت اأكثف اان اولادلهتت اأوا
استوي اهلت ،اوكهصك اايال اادوععت اأافيكت اسن ا ٢٢١٢ا(عجا) اولصسب اأ ا
لصعاليت الدمتحدة اكتظت اتستثمفا ي الخلتاج اقدال اكب اريلاان اإيفلدلهتتاان الصعمال ا
ابنتكاعجالا ياايالهنتالصتجتاي.اوصهصكاوإ الصعجاا ياايال ا
ا
لزأجنبي اوصيسازأ
لدمدوععت اأوالصتعتدلاحيتتجاإىلادالس ااستفيض اجلميعالصعنتصفاذل الصعالق ،ا
قبلالحلكم اعلىالصتعسعا يالصترديف اأوالالقرتلض اأوالالستثمتاالإعتدةالصتعتدلا
إصيه .ا
ولآل اواعداأ اعفونتاولقعالصنقداوايال الدمدوععت ايتبنياصنتاأ الحتمتلاوقععا
أما القترتدي اولاداكنتيج اصعلقعالصنقداوايال الدمدوععت اعلىالصنحعالصتتيل  :ا
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ا
 -1األزمات االقتصادية نتيجة واقع النقد:

عندات اكت الصعتمل ايسري اعلى اظات الصقتعدة الصهببي ا ي اتعتاله الصنقدي اكت ا
يعيش ا ي اافحل اان الالمدبتا ا -الالقترتدي اولالستقفلا الصنقدي -اوعندات امللا
وحل احمله اظات الصرف ااتصهب اأخه اتاهف الالضطفلات الصنقدي  ،احىت اإ ا
ورتل الالستقفلا اأصبحت ابي الالستثنتء ،امث ادمت اأصغي اظات الصرف ااتصهب ا
وأصبحالصتعتالااتزأوال اللإصالاي الجملفدة املد الحلتص اسعءل،اوأصبحتالزأمات ا
تتستاعالصعلحدةاتلعالزأخفى .ا
صقداكت اظات الصقتعدةالصهببي ايضمناسعفاصف اثتاتاتا،اوإ الصعحدةالصنقدي ا
صكل ادوص اكتظت اذببت اأو اأوالقت اظتئب اعن اقيمتهت الصكتال ااتصهب اوقتال ا
صالستبدلل ا ي اأي اوقت ،اوصهصك اوسعف الصرف ااني اظقد الصدول اكت اثتاتت ازأظها
انسعباإىلاوحدةاذببي ااتعتا اعليهت.اومثالالصدينتاا ياللإسال احمددا()١.١٢ا
غفلااتا اذببت ،اولجلنيه الصربيطتين اكت احمددل احس الصقتظع ااغفلاني اان الصهب ا
لصرت ي ،اولصففظكالصففظسيايستوياغفلاتااولحدلاوبكهل.اصهصكاكت اسعفالصرف ا
ثتاتت .ا
وصقداحققابهلالصنات الالستقفلااوتثبيتاقيم الصعحدةالصنقدي اعلىالصرعيدا
لصدلخلياولخلتاجياعلىالصسعلءاولصدصيلاعلىاذصكاأ الزأاقت الصقيتسي اصألسعتاا
كتظتاتقفيبتا يالدمستعىاظفسهالصيتاكتظتاعليها يا .٢٣٢٩ا
ا
اتصهب اعت ا٢٢٢٩اا
وأاتااعداإصغتءابهلالصنات اوقداأصبحاحدوثالزأمات االوتتاصلناف  :ا
ا
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أوال :األزمات في نظام الصرف بالذهب.
او يابهلالصنات اكت الصدوالاايستعملااصيدلا يالدمرتا الدمفكاي ااضتوتاإىلا
لصهب اواقعات ااسعف ااضمع اان اأافيكت ا -ا( )٩٢ادوالال اصألوظر  -امبعج ا
اؤمتفاافيتع اوودم .ا
ومبعج ابهلالصنات اتربحالصدولالزأخفىاحتتاامح اأافيكت،اوإ اأافيكت اقدا
تعتجلالخلللا ياايال اادوععتهتتااطبعاأوال اظقدي ا(دوالال )اإضتوي اادو اغطتءا
ذبيباكت ،اوكلمتاملداذصكاقلتاإاكتظي اتبديلادوالالهتتاذببتاوبهلااتاحدثا
أافيكت اتبديلا
وعال ااعد الحلفب الصعتدمي الصثتظي اواعد ااشفوع ااتاشتل ،اوأاطلت ا ا
لصدوالال الدمتدلوص امجيعهت اذببت اولصتاات اوقط ااتبديل الصدوالال الدمتدلوص ا يا
لخلتاج ادو الدمتدلول ادلخل اأافيكت اوعتجلت الزأما  ،ازأ ااعجعدلهتت اان الصهب اا
كتظتاتكفياغطتءاصلدوالال الدمتدلوص ا يالخلتاج،امثاادأ ابههاتتنتقصاحىتا
ظهف اأما اأخفى اسن ا ٢٢١٢اوتفتقمت اسن ا ٢٢١٢اعندات اأصبحتا
اعجعدل اأافيكت اذببت االاتكفي االستبدللالصدوالال ا يالخلتاجاحس الصسعفا
لصفمسيا يااؤمتفاافيتع اوودماورتا اأاصدةالصدولاانالصدوالال اتقلاكثريلاعنا
قيمتهتالالمسي اوحرلالضطفلبالقترتدي .ا
صقداخسف اأافيكت ااتاانياكتظع اثت ا ا ٢٢٢٣ا-ااكتظع اأولا ٢٢١٩اأااع ا
اليتال ادوالا اان اأاصدهتت الصهببي اظتيج اميتدة اكمي ادوالالهتت ا ي الخلتاجا
وتخنفضت الصثق ااتصدوالا اولمدلد الصطل اعلى الصهب اولكتنتمه ،اولمدلد اطل ا
لدمرتا اصتبديلادوالالهتتاذببت،اوأصبحتاتسدداايال الدمدوععت ااتصدوالاادو ا
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لصهب .اولجلدولالصتتيلايبنياتدبعاالصغطتءالصهبيباصلدوالاااتاانياعت ا٢٢١١ا-ا
،٢٢١٢ا(لزأاقت امبليتال الصدوالال )  :ا
ا
لصس ـ ــن ا

 ٢٢١١ا

 ٢٢١٢ا

 ٢٢٢2ا

 ٢٢١٩ا

 ٢٢١٢ا

لزأاصدةالصهببي ا ياأافيكت ا

 ١٩.١ا

 ١١.٢ا

 ١١.٣ا

 ٢٣.٣ا

 ٢١ا

أاصدةالصدوالاا يالخلتاجا ا
(امسي اوختص ) ا

 ١.٢ا

 ١.١ا

 ٢١.١ا

 ٢٣.2ا

 ١٢.١ا

ظتيج اتدبعااغطتءالصدوالاالصهبيباطلبتاأافيكت ااععظ اانالصبلدل الصفئيسي ا
 يالصعتملااناأجلااستعدهتت،اوتمالالتفت اعلىاإظشتءاجممعالصهب اوكت اعملها
أظهاإذلالاتفعاسعفالصهب اصسب اانالزأسبتبا يالصسع اتستاعالدمرتا اإىلا
لصتدخل اوعال ااطفح اكمي اإضتوي اان الصهب اصلبيع الإعتدة الصسعف اإىل ااستعىا
لصتعلم ،او يالدمقتالاإذل الخنفضالصسعفاوإهنت اتستاعاأيضتاإىلاشفلءاكمي الصهب ا
لصفتئض اوريتفعالصسعفاإىلااستعلهالزأول .ا
لستمف الجملمع ااضع اسنعل اصكنه ااتصتدايجاأصبح ايتدخل ا ي الصسع اعتاضتا
وختص اات ااني ا ٢٢١٢اوحىت اووتته ا ي ا ٢2اآذلا ا ،٢٢١٣الزأاف الصهي ابددا
لزأاصدةالصهببي اصلبلدل الزأعضتءاإىلالصهوات اوتظسحبتاوفظستا ياشهفاحايفل ا
 ٢٢١2امث اتستاعت الزأمات ا(للإسرتصيين ا ي اخفيف ا ،٢٢١2امث اأما الصهب ا
)٢٢١٣اوتسببتالزأماتت ا ياخستاةاالدل الجملمعالصهبيباخاللاست اشهعااابلغا
 ١.٢االيتااانالصدوالال الصهببي ،اوعقدالجتمتعا ياولشنطن ا ٢2اآذلاا٢٢١٣ا
قفااويهاإصغتءاجممعالصهب اوتفكاسعفالصهب احفلايتحددااقعىالصعفضاولصطل  .ا
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وقد اتسببتاأما الصهب الدمهكعاةا ياإظقتصالزأاصدةالصهببي ا ياأافيكت اانا
اليتال ا ياشهفاآذلا ا ٢٢١٣اعنداتاأاصغيا
اليتاالا اسن ا ٢٢١٢اإىل ا ٢٩.١٣ا ا
 ٢١ا ا
جممعالصهب .اوكت ابهلالصفصيدالصهبيبازأافيكتا ياحينهابعالحلدالزأدىناصلكمي ا
لصالما الصيتاظصاعليهتالصقتظع ااناأجلالصغطتءالصهبيبالصدلخلياصلدوالاا()٪١٢ا
وان امث اأصغت اأافيكت احتعيل الصدوالال الدمملعك اصلقطتع الخلتص ا ي الخلتاج اإىلا
ذب اوأاقت اوقط الالستبدلل ااتصهب اصألاصدة الخلتاجي الصفمسي اوكتظت اكمي ا
لصهب الدمتبقي ا ي اأافيكت اوبي الحلد الزأدىن الدمهكعا ايكفي اصألاصدة الصفمسي ا
لخلتاجي اوقط،اأياأ اغطتءالصدوالاالصهبيبا يالصدلخلا()٪١٢اقداحه ،اصكنا
أافيكت ا مل اتستطع الصعوتء ااتستبدلل الزأاصدة الصفمسي الخلتاجي اظتيج الالستريلدا
ولصترديفاانالصقطتعالخلتص،اوكهصكااعتاال الصقطتعالصعت ا ياعالقتتهالصدوصي ا
اعالآلخفين .ا
وعليهاوقداقفا اأافيكتاإصغتءاظات الصرف ااتصهب ااتصكتالاعت ا .٢٢2٢ا
ا
ممتا سبقايتبنياكمابياعنيف اتلكالزأمات الصنتجت اعناظات الصرف ااتصهب ا
يضت اإىلاذصكاأ ابهلالصنات ايعيناأ الصدوص اذل اظقدالزأاصدةاتستطيعاأ ا
حتدثالضطفلاتا يالقترتدالصعتملااطبتع ادوالال املئدةاصتغطي اارتحلهتالخلتص ا
علىاحستبالصدولالزأخفىاممتاتفت اعليهماأعبتءااناخاينتهم الإعتدةالصتعلم ،ا
أياأ الصدولالزأخفىاتكع االاا ا ياحتملاأياعجاا ياايال الدمدوععت اصتلكا
لصدوص ،ااتلإضتو اإىلاتعفضهتاصقفلاااناتلكالصدوص ااإصغتءاحتعيلاظقدبتاذببتاجائيتا
أواكليتاواتصتتيلاتربحالحتيتطت الصدول الزأخفىاانالصدوالال اقدالخنفضتاإىلا
ظسب ااتدظي اممت ا يؤثفاعلى اخططالصدولالالقترتدي .اوقد اتنبهاإىلاذصكاديغعلا
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وهكفا ياخطتاهالصشهري ا ٢١اشبتطا ٢٢١٢اأ الصدوالا اكت ا يالصستاق ااغطىا
اتصهب  ،اوأات الآل اوهع ااغطى اانسب اضعيف ا ،٪١٩اوصع اأالد الصدول اتبديلا
اصيدبت الصدوالاي ااتصهب ااتصسعف الصفمسي ادمت الستطتعت اأافيكت اذصك ،اويج ا
لستبدلصهاانات الصقتعدةالصهببي  .ا
وعليهاوإ احدوثاأمات اظقدي ا ياظات الصرف ااتصهب اأافااتعقعالحلدوثا
زأ الصدولااضطفةاصلمحتوا اعلىاسعفالصدوالاااتصنسب اصلهب ااتدخلاارفوهتا
لدمفكاي اعناطفيق الحتيتطه اان الصهب  ،اولزأما الخلطرية ابي اعندات اتقفا الصدوص ا
صتحب اظقدالصفصيداإىلاوكالاتبتطهااتصهب اوتربحالحتيتطت الصدولالزأخفىا
ان ابهل الصنقد الصعاقي اوتقدة اصقيمتهت الصهببي اوتنخفض اقيم اظقدبت ابي امبقدلاا
لخنفتضاظقدالصفصيداإ املايكناأكثف .ا
ا
ثانيا :األزمات في نظام األوراق اإللزامية.
إ الزأمات ا ياظلابهلالصنات اتتستاعاأكثفاوأكثفازأ اتنتوسالصدولاسيتسيتا
ولقترتديتاولدمضتاات ا يالزأسعل الخلتص اوحتج الصدولاالستريلداأواترديفاسلعا
صدولاأخفىاوحتجتهتاصلقفوضاوغريبتاتؤثفاتأثريلاحتدل اعلىاقيمالصنقعدالاتفتعتا
ولخنفتضتاويربحاثبت الزأسعتااولستقفلاالصتعتالالالقترتدياصع الدمنتلاإ املا
يكنااعدوااتااكمتابعاحتصلاحتصيتا يالصتعتالالالقترتديالحمللياولصدويل .ا
 ي ابهلالصنات اتربحالصدولااهتم ااتصرتكياا يالحتيتطيتهتتاعلىاظقدالصدولا
لدمؤثفةالقترتديتاوسيتسيتاحلتجتهتاإصيه،اوأياتغرياسيتسياأوالقترتديا ياتلكا
لصدولاينعكساعلىاشكلاأما ا ياظقدالصدولالزأخفىاواتصتتيلالقترتدبت،اوتصدولا
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لصيت اتفاط اظقدبت ااتصدوالا ااثال اتربح ااهتم ااتحملتوا اعلى الستقفلا الصدوالاا
صلمحتوا اعلىالحتيتطيتهتت،اوإذلالشتداطل الصنتساعلىالصعمل الحمللي اأدىابهلا
إىل الاتفتع اسعف اعملتهت ااتصنسب اصلدوالا اوتقع ابهه الصدوص ااإظالل اكميت اانا
عملته تاإىلالصسع اوتسح اادالاانهتادوالال اأياتبيعاعملتهتااتصدوالا،اوإذلا
حرلالصعكساوختلىالصنتساعناعملتهتاكمتاحيرلا يالدمضتاات اأياملدالصعفضا
تقع ااسح ابههالصايتدةاوتشرتياعملتهتاانالصسع ااتصدوالا،اأيات انالاصلسع ا
دوالال ااناخاينتهتاوتعيداخلاينتهتاععضتاعنهتاعملتهت.اوصهصكاوكلادوص اتفاطا
ظقدبت ااتصدوالا اتكع ااكلف ااتصدوتع اعن اعملتهت ابي اوكهصك اعن الصدوالا،ا
وتتحملالصدوص ابهل الصع ءاوحدبت ااداج اأكرباوأشداانالصدوص اصتحب الصنقدا
لزأجنيبالدمعتمد .ا
وتقع الصدوص اهبهلالجلهداوحتملابهلالصع ءاحفتظتاعلىاخماوهنتاانالصعمل ا
لزأجنبي ،ازأ الخنفتضهتايضفااقيم ااعجعدلهتت.اوكمثتلاعلىاذصك  :ا
 -٢اقدا الخلستاةالصيتاتعفضاهلتالصبنكالدمفكايالصكعييتاحبعليل ا()2٢.١االيع ا
دينتااكعييت اصلعتانيا،2١/2٢ا 2٩/2١اجفلءاختفيضالصدوالاالدمفةالزأوىل اولصثتظي ا
ولصيتاكتظتا ياحدودا .٪٢٣ا
 -١الخنفضت اقيم الالستثمتال الدمتصي الصستئل اوقط اصدول الزأواك ا ٪١٢اانا
قيمتهتالالمسي الصيتاكتظتا ياأولئلالصسبعينت احعليلا 2٣االيع ادوالااوأصبحتا
١2االيع ادوالااصلفرتةالصعلقع ا٢٢2١ا-ا .٢٢2٣ا
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 -٩الصعتئدل الصبرتوصي اصلدولالصعفاي اخاللالصعتاني ا 2٢ا -ا٣٩ااكتظتاتستويا
() ٢2١االيتاادوالااسنعيتاوبهلايفينتاكمابيالخلستاةاظتيج اأياتقلبت ا ياسعفا
لصدوالا .ا
 -١اقداالالحتيتطيالصنقديا ٩٢.١١االيع ادوالااانترفاعت ا ٢٢2١اوحعليلا
٪ ٣2.٣اانالالحتيتطيالصنقديالصعفيبااعظفا ياعمال اأجنبي اوبعايتعفضا
صلتقل ااعاتقلبت اقيم ابههالصعمال الزأجنبي  .ا
اتلإضتو اصتأثريالصنقدالزأجنيباابتشفةاعلىاظقدالصدوص الصيت احتتفظااهلكالصنقدا
 ي اخماوهنت الالحتيتطي اوإ اظقد الصعا اللإصالاي اسفيع الصتأثري ااتصعضع الالقترتديا
لحمللياولصدويل،اواهصكاوهعاعفض اصلتضخماأكثفااناغريهاانالزأظام الصستاق  .ا
وإ ا ظات الصقتعدة الصهببي احيقق اثبت اقيم الصنقد االعتمتده الصكلي اعلىا
لصهب  .ا
وأات اظات الصرف ااتصهب اولصهي اويه ايتعقف اظقد اأي ادوص اعلى الصهب ا
وعلىاظقداواقياآخفاقتالاصلتحعيلاإىلاذب اوإ اويهاثبتتتاجائيتاصقيم الصنقداإالا
إذلاضعفالالحتيتطيالصهبيباصنقدالزأاصدة،اأياأصبح اغرياقتالاصلتحعيلاإىلا
ذب اكليتاأواجائيت،اوحينهتاتنخفضاقيمتهاوكهصكاقيم الصنقدالآلخف .ا
أات اظات ال صعا اللإصالاياوإظهااعفضاصلتضخماانيالحلنياولآلخفازأ اسيتس ا
لصدوص الالقترتدي احمليتاوختاجيتابيالصيتاتعطيهالصقيم ،اوحيثاإ ابههالصسيتس ا
تؤثف اويهت اععلال اعدة اجتعل اان الصرع اضبطهت اصثبت اأسعتا الصرف  ،اوهلهلا
وتخنفتض اقيم الصنقد اأي اضعف اقعته الصشفلئي احمتمل الحلدوث ااداج اأكرب اانا
لصناتانيالصستاقني .ا
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وال ا أدل اعلى اذصك اان اأ اظقد امجيع الصدول اادو الستثنتء اتعفضت اقيمتها
صلتقلبت اوملاتسلماانهاحىتالصدولالدمتقدا القترتديت،اوقداخفضالصدوالااولدمتاكا
ولصنياولصففظكاوللإسرتصييناوبكهل .ا
واعلع اأ الصتضخم ايؤدي اإىل اغالء الزأسعتا اصضعف الصقعة الصشفلئي اوتأثريا
ذصكاعلىالحليتةالالقترتدي اشديدالخلطعاةاختص اإذلالستمفاعلىاورتل ااتقتاا  .ا
وزأ ا لصنقد اال اينس اإىل اوحدة اثتات ااتعتا اعليهت اويربح اظات الصنقدا
للإصالاياطفيقت اإىل الدماؤلافل اولدمضتاات ااني الصدول اوههه اختفض اعملتهت اصايتدةا
صتدالهتت اوتقع اتلك اافوع الصفتئدة اعلى اظقدبت ااتصنسب اصعدلئع الصنتس اهبهل الصنقد،ا
الكتنتمالالدختااانالدمعلطننياوجهبااؤوسالزأاعللاانالخلتاج .ا
وقد ا تدلخلتاتقلبت الصنقدااعالزأعمتلالصتجتاي ،اوإذلااوعتاظسب الصفتئدةا
على اظقد ااعني اأو احتسن الصعضع الالقترتدي اصدوص اات الظرف الصنتس اعنا
لالستثمتا الصتجتاي اإىل الالستثمتا الالدختاي اصلنقد اصتح الصفتئدة الصقعي ا يا
لصبنعكاكمتاحدث اعنداتالهنتا اأسعل الدمتل ا ياوولاسرتيتايع الالثنني ا٢٢ا
تشفينالزأولا٢٢٣2احيثالهنتا اأسعتاالزأسهمااأكثفاانا٪١٩اوقدالختلفتا
لصتحليال الالقترتدي احعل اذصك،اإالاأ الصفلجحابعااتاأشيع اعن اظي اأافيكتا
افوع الصفتئدة اعلى ا لصدوالا ااشكل اقعي ،اوقد اسفات الصرحتو الزأافيكي اأظبتءا
خال اظشأ ا انياوميفالخلالظ الزأاريكياوظاريهالزأدمتيناعنداتابددالزأاريكياافوعا
لصفتئدة اعلىالصدوالا،ازأ الصعميفالزأدمتين ااوعالصفتئدةاعلى الدمتاكاممتاجعلامحل ا
لزأسهم ايتستاعع اصلتخلص اان الزأسهم احتقيقت اصفاح اأيسف اوأوضل اظتيج ا
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لالستثمتاالالدختايالقتنتصتاصلففص الصستحن اقبلاتغريالصافو اوبهلااتاصفحااها
وميفالدمتصي الصففظسياعناسب الزأما  .ا
واعد ا تلكالزأما اظشأالقرتلحاصبعضاومالءااتصي الصدولالصغفاي ااأ ايفاطاسعفا
صف الصعمال الصفئيسي ااأسعتااسل اانالصسلعااينهتالصهب اأيااتاميكنالعتبتاها
ععدةا"اقسط "اإىلاظات اافيتع اوودم .ا
واعااكلابههالزأمات االامللالصعتملايتعتالااتصعا اللإصالاياوسب اذصكابعا
وقع ااعضالصدولالدمنتفع اانابهلالصنات اعلىاحستبااعامالصدولالدمتضفاة،ا
صيبقىاظفعذبتالصسيتسياولالقترتديااتحكمتا يالآلخفيناظافلازأ اظقدبتااعجعدا
 يالدمرتا الدمفكاي اصبتقيالصدولاممتاجعلاأوضتعهت الصسيتسي اولالقترتدي ااتأثفلا
انفعذاتلكالصدول .ا
ازأهنتاالامتلكاغطتءااذببيتاانتسبت،ا
ا
وبههالصدولاتقفا ياوجهاتغيريابهلالصنات
ولعاأعيداظات الصقتعدةالصهببي ازأصبحتالصدولالحلتصي اذل الصنقدالدمسمىاعمل ا
صعب ،ااثلاأي ادوص اأخفىاادو اااي اعلىاغريبت .ا
وظتيج الستمفلاابهلالصنات ايعتينالصعتملاانابههالزأمات الدمتكفاةااتاملاتعتجلا
لصعالجالصسليم .ا
ا
 – 1األزمات االقتصادية نتيجة ميزان المدفوعات:
قلنتاإ اايال الدمدوععت ايتكع ااناجتظبنيا(دلئناوادين)اولصعضعالدمستقفاأ ا
يتستوىاجتظبتالدميال ،اإالاأظها ياكثرياانالحلتال االايتماذصك،اويكتدايكع ابهلا
بعالصغتص اعلىالزأوضتعالالقترتدي اجلميعالصدول .ا
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ويبدأ ا لصعجااعنداتاالاتكفياللإيفلدل اصسداقيم الدمدوععت ،اوحيرلابهلا
لصعجاازأسبتباكثريةاانهت  :ا
 -٢ا ظتيج الصتعسع ا ي الصعلادل الصفأمستصي ا(لستريلد الآلال اولصسلع اللإظشتئي )ا
وادو اأ اتستغلابهها يااشتايعاانتج الستغالالاجيدل .ا
 -١ا لالستريلد الدمكثف اصسلع الستهالكي اأستسي اظتيج اضعف الجلهتم اللإظتتجيا
لداسلعا
ا
وقرعاهاعناإظتتجابههالصسلعاوتضطفالصدولاالستريلدبتامثاتضيفالستري
كهصكاغرياضفواي  .ا
-٩اظتيج الصتعسعا ياترديفااؤوسالزأاعللاأيالالستثمتا ا يالخلتاجاأواللإقفلضا
ختاجيت .ا
-١الصعجااظتيج الصعمليت ااناطف اولحدا(تععيضت الحلفباولصغفلات ) .ا
-٢اتبيناسيتست الستثمتااوترنيعاختد اقطتعت الالستهالكالصرت ياوشبهالصرت ي .ا
-١ابفوبااؤوسالزأاعللاصعد الالستقفلاالصسيتسياولالقترتدي .ا
 -2الصفستداللإدلاياسعلءا ياجهتمالصد اوص اأوالدمؤسست الصعتا اواتاخيلقهاجعا
لصفستدالصعت ا يالجمل تمعااناقلقاوعد اثق اجيعلااعضالدمعلطننيالحمللينيايعدعع ا
أاعلهلما ياحستات ا يالخلتاجاتأاينتادمدخفلهتم .ا
 -٣اتهاهب اسعف الصدوالا اولصعمال الزأجنبي الزأخفى اولخنفتض اقيم اظقدا
لالحتيتط،اواهصكاتقلالصقيم الحلقيقي االحتيتطت الصدوص اواتصتتيلاتربحالصسلعا
لصيتاكت اميكنالستريلدبتامببلغااعني،احمتتج اإىلاابتصغاإضتوي  .ا
ولصعجا ا يالصبدلي اإ املايتفتقماميكنالصتغل اعليهاإذلالختطتالصدوص اصنفسهتا
سيتس القترتدي اسليم ،اوصكنالصعجاايربحاأما اإذلاملاتكفالصسيعص الصنقدي ا
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صلدوص اصلمعتجل الدمؤقت اصه احىت اتستعيد الصدوص اتنشيط اصتدالهتت اوتقليل اولادلهتتا
واسماسيتست اوإجفلءل اصتحسنياايال الدمدوععت  .ا
ولدمقرعد ااتصسيعص الصنقدي ااعجعدل الصدوص الجلتباةاصسدالصعجااانهت،اوبيا
لحتيتطي الصدوص اان الصهب اولصقطع الزأجنيب اوكهصك احرتهت الدمدوعع اذببتا
(لصشفحي الصهببي )ا ياصندو الصنقدالصدويل،احيثايتعج اعلىاكلادوص اعضعا
ممتامتتلكاامسيت اانا
ا
 يالصرندو اأ اتدوع اااع احرتهتاذببتاأواعشفةا يالدمتئ ا
ذب اودوالال ،اوبههالصيتاتسمىااتصشفحي الصهببي  .ا
واهصك ا ظكع اقد اعفونت اكيف احتدث الزأمات ا ي الصنقد اوايال الدمدوععت .ا
وبنتكاأما اثتصث اتنتجاعناسعءاتعميعالصثفوةاانيالصنتس،اوقداالاتكع ابنتكاأما ا
ظقدي اوالاحىتاأما اظتيج اايال الدمدوععت ،امبعىناأ اللإيفلدل اتغطيالدمدوععت ا
وصكناللإيفلدل اتهب اصتغطي اولادل اوظفقت اصسد احتج اوئ اانالصنتسادو ا
لآلخفين،اومثالاصعاقلنتاأ االدلااتايردااارتوالامببلغااليع ادينتا امثايستعادااها
قمحت ايكفي احتج الصسكت اويكع الدميال الصتجتاي اسليمت ،اواتصتتيل اايال ا
لدمدوععت .اوصكناصعاذب ابهلالصقمحاوتشرتلهاعدداانالصنتسااقداهتمالدمتصي اوملا
يقدااعلىا شفلئهاآخفو اوإ اأما اجديدةاتنشأاوتكع اظتجت اعناعد اتعميعالصثفوةا
على الصنتساأمجعني اصتمكينهماان اسد احتجتهتم الزأستسي اوتتسب ا ي احدوثا
وقفا يالزأا  .ا
ا
واهصك اتكع الزأمات الالقترتدي الدمتعقع احدوثهت اولصيت اتتطل اعالجتا
حمرعاةا ياثالثاأمات ااهم   :ا
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أما ا ظتجت اعن الصنات الصنقدي اوأما اظتجت اعن اايال الدمدوععت اوأما اثتصث ا
ظتجت اعناعد اتعميعالصثفوةااشكلاسليماعلىالصنتس،اأياظتجت اعناسعءاتعميعا
لصثفوة .ا
ا
معالجة األزمات االقتصادية:
اعداأ ااينتاولقعالزأمات الالقترتدي اظبدأاايت الصعالجالصنتجعاهلههالزأمات  .ا
ا
أوال :معالجة األزمة الناتجة عن النظام النقدي الحالي.
ذكفظت ا ويمتاسبقاأ الزأما الصنقدي اميكناأ احتدثا ياظات الصرف ااتصهب ا
اوكهصكا ياظات الصعا اللإصالاي .ا
وصلقضتءاعلىالزأمات الصيتاذكفظتبتاوإظهاالااداانالصفجععاإىلاظات الصقتعدةا
لصهببي اسعلءااتصتعتالالدمبتشفااتصهب اأوااأوال اظتئب اعنالصهب اقتال اصلتحعيلا
ادو اقيداوالاشفط،اوقداتنبهاصهصكاكثرياانالالقترتديني،اوصعالاوقع الصدولا
ذل الصعالق اوختص اأافيكت ا ياوجهالصفجععاصلقتعدةالصهببي اخعوتاعلىاخستاهتتا
هليمنتهتالصسيتسي اولالقترتدي اصعتدالصعتملاإصيه،ازأ ابهلالصنات ابعالصهياحيفظا
لالستقفلا اويؤدي اإىل الالمدبتا ا ي الصنشتط الالقترتدي ادو ابيمن اصدوص اعلىا
أخفى،اوويهاينس الصنقداصعحدةااتعتا اعلىالحرتلاهتا اوتقييمهت،اوويهاكهصكاالا
تستطيعالصدولاميتدةاحجمالصكتل الصنقدي ازأ الصدولاالاتستطيعاإصدلااأي اكمي ا
تشتءاانالصنقدازأهنتاالاا ااتصفصيدالصهبيباوبهلاظقيضالزأوال اللإصالاي ،اإذاإ ا
لصدولاتستطيعاوقتالحلتج اإصدلاالصكمي الصيتاتفيدااناأجلاخدا اارتحلهتا
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لخلتص ،الزأافالصهي ايؤدياابتشفةاإىلاإحدلثالصتضخمالصنقدياوإضعت الصثق ا
اتصعحدةالصنقدي  .ا
غرياأظهاالاادااناافلعتةالصشفوطالصتتصي ا يابهلالصنات   :ا
 -٢ا حفي اترديف اولستريلد الصهب اصلجميع ادو اأي اقيد اأو اشفط ،ازأ احفي ا
خفوجاودخعلالصهب اتؤاناثبت اسعفالصرف  .ا
 -١احفي الصتبديل الدمطلق اصألوال الصنتئب ااتصهب ا ي اأي اوقت ااكتال اقيمتهتا
لدمكتعا اعليهت .ا
 -٩ا حفي اسك اوصهف الدمعد الزأصفف ،اوكل اان اميلك اظقعدل اذببي ايستطيعا
صهفبتاوعملهتاسبيك اذببي اادو اقيعد،اوكهصكااناكتظتاصديهاسبيك ايستطيعا
أ ايهب اإىلادلااسكالصنقعداويسكهتاظقعدلاذببي ا(اعدادوعالزأجفة)اأياظفقت ا
لصسكاوذصكاصلحيلعص ادو احدوثاأيالختاللاانياسعفالصهب الصفمسي اوسعفها
لصتجتاي .ا
بهل ااناحيثالصبحثالالقترتديالجملفداوصكنااناوجه اظافاللإسال اوإ ا
لصنقداالايرحاأ ايكع اإالالصهب اولصفض اصألدص الصشفعي الصعلادةا ياذصك  :ا
 -٢اإقفلاالصفسعل اصلىالهلل اعليهاوسلم االستعمتلالصهب اولصفض اظقدلاصلدوص ا
للإسالاي ،ااكمتاأقفالزأومل الصيتاكتظتاقفيشاتا اهبتابههالصدظتظرياولصدالبم ،اعنا
لاناطتووساعنالاناعمفاقتل :اقتلااسعلالهللاصلىالهللاعليهاوسلما«ال َْوْز ُن َوْز ُن
أ َْه ِل َم َّكةَ» اأخفجهاأاعادلوداعنالاناعمف .اوكت اوم الصعشفةادالبماسبع ااثتقيلا
وحبستب اأاوملظنت الصيع الصدينتا اذببت ا= ا ١.١٢اغفلااتا اولصدابم اوض ا= ا١.٢2٢ا

غفلااتا .ا
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-١اااطاللإسال اأحكتاتاشفعي ااتصهب اولصفض   :ا

ه ََ ه ُْ َ َ
َ
َ ذ َ َ ْ ُ َ ذ َ َ َ ْ ذ َ َ َ ُ ُ ََ
اب
-٢احف اك ا
يل اّلل ِ فب ِّشهم بِعذ ٍ
نامهت اواَّلِين يك ِِنون اَّلهب والفِضة وال ينفِقونها ِِف سب ِ ِ
َ
أ ِِل ٍم .ا

 -١اوفضاانهمت الصاكتةااتعتبتامهتاظقديناوأمثتظتاصلمبيعت اوأجفةاصلجهعدا( ياكلا
عشفينادينتالاظرفادينتا)،ا(و ياكلااتئيتادابمامخس ادالبم).اأخفجالصدلاقطينا
عن اعم ِفواا ِن اشعي ا ،اعن اأَاِ ِايه ،اعن اجداِ
تل :ا
اعلَْي ِه َاو َسلَّ َم اقَ َ
اصلَّىالهلل َ
ِّه ،ا َع ِن الصنِ ِّ
َّيب َ
َْ َ
َ ْ َ ْ ْ َْ َ ْ

ِ ِ
ِ
ين ِمثْـ َق ااال ِم َن َّ
الذ َه ِ
ب َش ْيءَ ،وَال فِي أَقَ َّل ِم ْن ِمائَـتَ ْي ِد ْرَه ٍم
«َ ...وَال في أَقَ َّل م ْن ع ْش ِر َ
َش ْيء.»...ا ا

 -٩اوفضالصدي اهبمتاكنقد ا(وعلىاأبلالصهب اأصفادينتا)،ا(جعلالصنيباصلىا
لهللاعليهاوسلماديتهالثيناعشفاأصفتاأياانالصدالبم) .اأخفجالحلتكما يااستداكها
عن اأَِيب اا ْك ِف اا ِن احم َّم ِد اا ِن اعم ِفواا ِن احا ،اعن اأَاِ ِيه،اعن ِ
اصلَّىا
،ا"اع ِن الصنِ ِّ
اجدِّه َ
َّيب َ
َْ َ
َ ْ َ ْ َ ْ ْ َْ َ ْ
اعلَْي ِهاوسلَّماأَظَّها َكتَ اإِ َىلاأ َْب ِلالصْيم ِنااِ ِكتَتبا ...اوَكت َ ِا يالصْ ِكتَ ِ
تب :ا«َ ...وإِ َّن فِي
ََ
َ
لهلل َ َ َ َ
س الدِّيَةَُ ...و َعلَى أَ ْه ِل َّ
الذ َه ِ
النَّـ ْف ِ
ْف ِدينَا ٍر» .اوأخفجه اكهصك الان احبت ا يا
ب أَل ُ
صحيحه،اوأخفجالاناأيباشيب ا ياارنفهاعن ِ
اع ْك ِفَا َ،اقَ َ
تل :ا«قَ َ
ضى النَّبِ ُّي َ
صلَّى اهللُ
َْ
ِ
ِ
ِ
صا ِر قَـتَـلَهُ َم ْولَى بَنِي َع ِد ٍّي بِالدِّيَِة اثْـنَ ْي َع َش َر أَلْ افا» وأخفجا
َعلَْيه َو َسلَّ َم ل َر ُج ٍل م َن ْاألَنْ َ
لصرتاهياع ِنالا ِناعبَّتس،اع ِنالصنَِّيباصلَّىالصلَّه ِ
ش َر
او َسلَّ َما«أَنَّهُ َج َع َل الدِّيَةَ اثْـنَ ْي َع َ
َ
َ
َ ْ َ
ِّ َ
اعلَْيه َ
أَلْ افا» .ا

 -١اظرتبالصقطعا يالصسفق اعنداحتققاشفوطها(الاتقطعايدالصستا اإالا ياااعا
دينتااورتعدل)،ا(إ ااسعلالهللاصلىالهللاعليهاوسلم اقطعاستاقتا ياجمناقيمتها
ثالث ادالبم) .ا
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أخفجالصبختاياعن ِ
تل :ا
اعلَْي ِه َاو َسلَّ َم،اقَ َ
اصلَّىالهلل َ
،اع ِن الصنِ ِّ
اعتئ َش اَ ااضيالهللاعنهت َ
َْ َ
َّيب َ
السا ِر ِق فِي ُربُ ِع ِدينَا ٍر»،اوأخفجاأيضتاعن ا َعْب ِد الصلَّ ِه ااْ ِن اع َمَف َاا ِض َي الصلَّها
«تُـ ْقطَ ُع يَ ُد َّ
عْنـهمت،اأَ َّاااس َ ِ
اعلَْي ِه َاو َسلَّ َما«قَطَ َع فِي ِم َج ٍّن ثَ َمنُهُ ثَالَثَةُ َد َر ِاه َم» .ا
اصلَّىالهلل َ
علالصلَّه َ
َ
َ َ
 -٢احني اقفا اأحكت الصرف ا ي الدمعتاال اجعلهت ا ي الصهب ااولصفض ا(هنىا
اسعلالهللاصلىالهللاعليهاوسلماعنالصفض ااتصفض اولصهب ااتصهب اإالاسعلءا
اسعلءاوأافظتاأ اظشرتيالصفض ااتصهب اكيفاشئنتاوظشرتيالصهب ااتصفض ااكيفا
شئنت)او ياحديثاآخفا(يدلاايد) .ا
ِ
اعْنه :ا
تل :اقَ َ
الصف ْمحَ ِن ااْن اأَِيب ااَكَْفةَ،اقَ َ
أخفجالصبختاياعنا َعْبد َّ
تل اأَاعااَكَْفةَ َااض َي الصلَّه َ
ِ
الذ َه ِ ِ
ب بِ َّ
اعلَْي ِه اوسلَّم :ا«الَ تَبِيعُوا َّ
تل َااسعل الصلَّ ِه َ َّ
س َو ٍاء،
قَ َ
الذ َه َ
ب إ َّال َس َواءا ب َ
اصلىالهلل َ َ َ َ
َّة إَِّال سواء بِ ٍ
َّة ،و ِ
ضةَ بِ ِ
وِ
الذه ِ ِ ِ
الفض ِ
ضةَ بِ َّ
الذ َه ِ
الف َّ
الف َّ
ف ِش ْئتُ ْم»،ا
ب َك ْي َ
س َواءَ ،وبِ ُ
ب بالفض َ
َ
يعوا َّ َ َ
ََ ا َ
ِ
الصر ِتا ِ
اعلَْاي ِه َاو َسلَّ َم :ا
تل :اقَ َ
ت،اقَ َ
وأخفجااسلما َع ْناعبَ َتدةَااْ ِن َّ
اصلَّىالهلل َ
تل َااسعلالهلل َ
ضةُ بِال ِْفض ِ
ب بِ َّ
« َّ
الذ َه ِ
الش ِع ُير بِ َّ
َّةَ ،والْبُـ ُّر بِالْبُـ ِّرَ ،و َّ
بَ ،وال ِْف َّ
الش ِعي ِرَ ،والت َّْم ُر بِالت َّْم ِر،
الذ َه ُ
ْحِ ،مثْ اال بِ ِمثْ ٍل ،سواء بِسو ٍاء ،ي ادا بِي ٍد ،فَِإذَا ا ْختـلَ َف ْ ِ ِ
ِ
اف ،فَبِيعُوا
ْح بِال ِْمل ِ
َصنَ ُ
ت َهذه ْاأل ْ
َ
ََ ا ََ َ َ
َوالْمل ُ
ف ِش ْئتُ ْم ،إِذَا َكا َن يَ ادا بِيَ ٍد» ا
َك ْي َ

لكل هذا فإن نقد الدولة اإلسالمية هو الذهب والفضة.

وصهصك ا وإظه ادمعتجل الزأمات الصنقدي اال ااد اان الصفجعع اإىل الصقتعدة الصهببي ا

سعلء اأكت الصهب اوحده اأ الصهب اولصفض .اغرياأ ابهلالصفجععاالاخيلعاانا
اشتكل اظتيج اصالحتكتال الصعتدمي  ،اوصعجعد الحلعلجا الجلمفكي  ،اوصرتكا الصكمي ا
لصعامىاانالصهب اولصفض ا ياخالئنالصدولالصكبرية ،اولصدولالصيتاملد اطتقتهتا
علىاللإظتتجاوقداهتتاعلىالدمنتوس ا يالصتجتاةالصدوصي اأواظبعغهتااتصعلمتءاولصفنينيا
ولدمهندسني،اوالختتذاظات الصنقدالصعا اللإصالاياادالااناظات الصهب اولصفض  .ا
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وصتخطي ا ذصكاالااداصلدوص الصيتاتفيدالصععدةاصلقتعدةالصهببي اأ اتسرياعلىا
سيتس الالكتفتء الصهليت اوتقلل اان الستريلدبت ،اوتعمل اعلى اايع الصسلع الدمعجعدةا
عندبتااسلعاحتتتجاإصيهتاأوااتصهب اولصفض ،اولصتخلصاانالصعمال الزأجنبي ا
لصعاقي الصيتاصديهتااتستريلدااتاحتتتجاإصيهااناسلعاوخدات  .ا
بهل ااتصنسب ازأي ادوص ،اأاتااتصنسب الدولة الخالفة التي يتوقع قيامها قريبا
بإذن اهللا وإ الزأافاأسهلازأ الصهب الدمعجعدا يالصبلدل اللإسالاي اولدمكدسا يا
لصبنعكاولخلالئناويهت،اويهاكفتي اتتا اصتمكنيادوص الخلالو اانالصععدةاإىلاقتعدةا
لصهب ،ابهلاوضالاعناأ اكميت الصفض الدمعجعدةا يالصبالداللإسالاي ا(ولصيتا
ستكع اوحدةاأستسي ا ياظقدادوص الخلالو ااعاوحدةالصهب ،ازأ ادوص الخلالو ا
تقع اعلى اقتعدة الصهب اولصفض اوعلى اظات الدمعدظني اان الصنتحي الصنقدي )ا
اعجعدة ااكميت اكبرية اممت ايسهل اعلى ادوص الخلالو الصععدة اإىل اقتعدة الصهب ا
ولصفض  .ا
وميتدة ا علىاذصكاوإ الصبالداللإسالاي ااتعوفاصديهتامجيعالدمعلدالخلت الصيتاتلا ا
لزأا اممت اجيعلهت ا ي اغري احتج اإىل اسلع اغريبت الحتيتجت ا«أستسيت» اأو الحتيتجا
ضفواة،ا واهصكاتستغينادوص الخلالو ااسلعهتالحمللي اعنالستريلدالصسلعالخلتاجي اممتا
سيعوفاخفوجالصهب اإىلالخلتاجا اواقتؤهادلخلالصبالد .ا
كمت اأ الصبالداللإسالاي امتلكاسلعتااهم اكتصنفطاحتتتجهتامجيعادولالصعتملا
وتستطيع ادوص الخلالو اأ اتبيعهت ااتصهب اأو ااسلع ابي ا ي احتج اإصيهت ،اكمتا
تتخلصاانالصنقعدالصعاقي الصيتاصديهتااتستريلد ااتايلااهتااناسلعاوخدات ،ااكمتا
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تستطيعاأ امتنعاايع الصسلعاصديهتاكتصنفط ازأي ادوص اإالاإذلادوعتامثنهتاذببتاممتا
جيعلالحتيتطيالصدوص اانالصهب ا يالمديتد .ا
واتصفجعع اإىل اظات الصهب ايععد الالستقفلا اوتاول الزأمات اولهليمن الصنقدي ا
صدوص اعلىاأخفى.اوبهلابعالصعالجالصنتجعالصكت ياولصشت ي .ا
ا
ثانيا :معالجة األزمة الناتجة عن ميزان المدفوعات.
قلنت اإ الزأما اتبدأ ااتصاهعا اعندات احيدث اعجا ا ي اايال الدمدوععت  ،اأيا
تكع اللإيفلدل االاتكفياصسدالدمدوععت ،او يابههالحلتص اتتخهالصدولاعالجتا
اؤقتتاصسدالصعجااانالصسيعص الصنقدي اصديهت،اوتبدأااسيتست اوإجفلءل اصتنشيطا
أوضتعهتالالقترتدي اوحتسنياايال الدمدوععت  .ا
اانابههاللإجفلءل الصيتاتقع اهبتالصدولاحتصيت  :ا-٢ااوعاسعفالصفتئدةالصسعقي اكعسيل اجلهبااؤوسالزأاعللاانالخلتاج .ا
 -١ا وفض اضفلئ اعلى الصعلادل  ،اأي ااوع ااسع الجلمتاك اوكل اات اصه اعالق ا
اتخفيضالصعلادل  .ا
 -٩اختفيضاقيم اعمل الصبلداوتشجع الزأجتظ االستريلدالصسلعالدمنتج ا يالصدوص ا
زأ اسعفبت ايربح اانخفضت ااتصنسب اهلم اأي اأ الصرتدال اتايد .اوصكن ابهلا
اشفوطااأ اتكع الصسلعالدمنتج ا يالصدوص اجتباةاصلترديفااكميت اكبريةاحىتا
تايد اكمي اللإيفلدل اظتيج الصسلع الدمرداة ،اوصكن اإ اكتظت الصدوص اغري اانتج ا
صسلع اقتال اصلترديف ااشكل اكت اوسيكع اختفيض الصعمل اابعث اخستاة،ا
اتلإضتو ادمتايسببهاختفيضالصعمل اان اغالءا ي الزأسعتا .اوتصتخفيضايؤدياإىلا
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ميتدة الصرتدال ااإيفلدل ااتاليدة اإذل اكتظت الصدوص اذل اطتق اإظتتجي اترديفي اا
كتوي اواشفطاأ االاختفضالصدولالزأخفىالصيتاترداالصسلعاظفسهتا ِاعمالَاتَهت،ازأ ا
لصعضعاحينهتاسيكع اكمتاصعاملايكناختفيض .ا
 -١الصبحثالجلتدا يالستغاللالصثفول الصطبيعي ااشكلاحيسناللإيفلدل الصنتجت ا
عناتنشيطالالقترتداوميتدةالصترديفاهلههالصثفول ،ا يالصعقتاظفسهالصهياهتتماويها
لصدوص ااإظتتجالصسلعالزأستسي ادلخلالصبالداحىتاالاتضطفاالستريلدبتاانالخلتاج،ا
واهصكاتكع اقداقللتالصعلادل  .ا
-٢ا وجتدااللإشتاةابنتاإىلاأ ااعضالصدولالصكربىاأوامجيعهت،اصكياالاتلجأاإىلا
لالقرتلضاأواإىلاإجفلءل اتقشفاتعجداادةاوعلاشعبي اوحىتاالاتلجأاإىلاختفيضا
عملتهتاممتاجيفحاكفلاتهتاوإهنت اتلجأاإىلامتعيلااعضاظفقتهتتاأيالصعجاا ياايال ا
لدمدوععت ااإصدلااظقداجديداصيساصهاأستسايدعمه ،اوتعسعالصدوص ا ياإصدلاا
لصنقد اهب ههالصطفيق ايعجداتضخمتاأيالاتفتعتا يالزأسعتااظتيج اخلللالصتعلم اانيا
لصنقداولصسلع.اوطف ااعتجل الصتضخماتتماعتدةااإعتدةالصتعلم اانيالصنقداوجممععا
لصسلع اولخلدات اإات ااايتدة الصسلع اولخلدات اأي ااتنشيط الالقترتد اوختص ا
لجلتظ اللإظتتجياانهاأوااسح الصالئداانالصنقداانالصتدلول،اوتتماعملي اسح ا
لصنقداافوعالصفتئدةاممتايشجعالصنتساعلىالدختااأاعلهلما يالصبنعك،اأوااتصطل اانا
لصبنعك الصتجتاي ااوع اظسب اأاصدهتت الدمعدع ا ي الصبنك الدمفكاي ،اوتجمد ا ي الصبنكا
لدمفكاياوتفوعاانالصتدلول.اغري اأ ابههاللإجفلءل اتنتجاأعفلضتاجتظبي اسيئ اانا
حيثاإهنتاتقللاانالالستثمتااوتدوعاصلفكعدالالقترتدي .ا
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-١ا وانابههاللإجفلءل اكهصكالالقرتلضالإعتدةالصتعلم ادميال الدمدوععت ،اوبنتا
تبدأاافحل اجديدةاانالزأما اوبيادخعلااريدةالدمديعظي اختص ااتصنسب اصلدولا
لصيت اال احتسن الصترف ا ي الصقفوض اصتشغيلهت ا ي ااشفوعت اإظتتجي اتدا ادخالا
علىالصبالد،اوبهلااتاحدثادمعامالصدولالصنتاي اأوادولالصعتملالصثتصث،اوإ ابهها
لصدول اقد اوجد اأ الالقرتلض ابع اأيسف الصسبل ادمعتجل اايال الدمدوععت ازأ ا
لصكثرياانهت اال اينتج اات ايسد احتجتهت الزأستسي  ،اوسلعهت الصقتال اصلترديف اقليل ا
جدل اإ امل اتكن ااعدوا  ،اواهصك اجيدو اأ اسد الصعجا ااتصقفوض ابع الدممكنا
اتصنسب اهلم ،احيث اإ الصضغط اعلى الصعلادل اصتقليلهت اسيؤدي اإىل اظداة الصسلعا
واتصتتيلالاتفتعالزأسعتااوبهلاادواهايؤدياإىلاتعطيلالصطتق اللإظتتجي اوتايدالصبطتص ا
وتقفاعجل الصنمع ،اوكهصك اوإ اسد الصعجا اان الحتيتطيتهتت الصنقدي اغري اممكنا
صضآص احجم الحتيتطت ابهه الصدول اان الصهب اولصعمال الزأجنبي اكمت اأ ا
لستنال الالحتيتطت اولستخدلاهت ا ي اسد الصعجا ايعفض ااستعى ابهها
لالحتيتطت اصلخطف اويدوع اسعف الصعمل الحمللي اإىل الصرتدي ،اوإذل اات اأضيف اإىلا
ذصكاعد البتمت اكثرياانابههالصدولاإىلالستغاللاثفولهتتالصطبيعي ااشكلاجديا
تكع الصنتيج الصتعجه اإىل الالقرتلض اوممت ايضتعف الزأما اأ ايرتح الالقرتلضا
ثالث اععلالاخطرية  :ا
 -٢اتعجيه ابهه الصقفوض اإىل ااشتايع اغري اإظتتجي اال اتفويه اأو اشبه اتافويه اوإىلا
اشتايع اشبه اومهي ا«صلدعتي » اادو اجدوى القترتدي  ،اواهصك اتكع ابهها
لدمشتايع،اعبئتاجديدلايضيفاعجالاإىلالصعجاالصستاق .ا
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 -١الصنه الدمبتشف اصنسب اكبرية اان الصقفوض اولدمستعدل الزأجنبي ااعلسط ا
اسؤوصني اكبتا اان اخالل الصعمعال اولصفشتوى اوبؤالء احفيرع اعلى اتأاني ااتا
هنبعهاوحيتتطع ادمختطفالالظقالباوتدلولالصسلط اويهفاع ابههالزأاعللالدمنهعا اإىلا
لخلتاج،اواهصكاحيفاع ااالدبماافتني،اافةااتالستحعلذ اعلىاجاءاكبرياانالدمتلا
لصعت الصهياكت اينبغياأ اخيرصاجلهعدالصتنمي اوتنشيطالالقترتدالحمللي،اوافةا
أخفىااتهفيبهاإىلالخلتاجاوحفات ااالدبماانالستثمتاهاحمليت.اوحعلابهلالدمعضععا
ظشفاانكااعاغت اتفلسيتا يالصعاليت الدمتحدةادالس احديث اصهايقدااويهتاأ ااتا
انيا٪١٩ا٪١٩-ااناجممععالصقفوضالصيتاحرلتاعليهتاالدل الصعتملالصثتصثاقدا
وجد اطفيقهت اافة اأخفى اإىل االدل الصعتمل الزأول اعلى اشكل احستات اسفي ا
ختص اصكبتاالدمسؤوصنياأوااأمستءاذويهماومناجممععا()٢٢٩٩االيتاادوالاابيا
ديع الصعتملالصثتصثا ياانترفالصثمتظينت اقدا الصدالس اأظهايعجدا يااقتالهتااتا
يقفب اان اأصف االيتا ادوالا ا ي اانعك الصعتمل الزأول ا ي احستات اختص ااأمستءا
اسؤوصنياحتصينياأواستاقنيا ياالدل الصعتملالصثتصث .ا
 -٩الستعمتلالصدولالصكربىاأواصتحب الصنفعذابههالصقفوضاطفيقتاصبسطالهليمن ا
علىالصدولالدمدين اوهياتعملاعلىالصدول اصفسماسيتست اتشجعابههالصدولاعلىا
لالقرتلضاصغتيت اختد اارتحلهتابياسعلءاأكتظتالقترتدي اأ اسيتسي اوياهفا
ذصكا يالزأدص الصتتصي   :ا
أ -اجتءا ياتقفيفاجلن الجلنفللاكاليا يالزأسبععالزأخريااناشهفاآذلاا٢٢١٩ا
حعلالدمستعدل الزأافيكي اأ الهلد ااناإعطتءابههالدمستعدل اولدمقيتسالصهيا
تعطىاعلىاأستسهابعا(أانالصعاليت الدمتحدةاوأاناوسالا الصعتملالحلف)اواتصتتيلا
31

وليست الصقفوض ادمستعدة الصبلدل الدمتخلف اال اصبسط اظفعذبت ،اوصهصك اضغطتا
علىاإظدوظيسيتاوأوجد اهلتالصقالقلا ياأولئلالصستينت احىتاأجربهتتاعلىاأخها
لصقفوض .اوتدمنح اولصقفوض اكتظت اوات املصت اان اأسلح ابهه الصدول اصلهيمن ا
لصسيتسي ،اوإ اأافيكت ااتصفغمااناأ اايال اادوععتهتتايشكعااناعجااشبهادلئما
إال اأهنت اخترص ااستعدل اوانحت اكل اعت  ،اوذصك اصغفض الهليمن الصسيتسي ا
اعلسط ابههالدمستعدل  ...ا
ب-احققتالصدولالزأعضتءا ياأواكاوعلئضاكبريةا ياايال اادوععتهتتا ياعتايا
 ،٢٢2١ا ٢٢2٢اوتدوقت اوعلئضهت اإىل اأسعل الصنقد الصدوصي اوتبنت الصبنعكا
لصتجتاي الصدوصي ااتشجيعااناحكعاتهتتااتايعف ااإعتدةاتدويفالصفعلئضالصنفطي ا
أياإقفلضابههالزأاصدةاإىلالصدولالصنتاي الصيتاتعتينااناعجاا ياايال اادو اععتهتتا
وافتئدة اانخفض اظسبيت اواشفوط اسهل اممت اأغفى اعددل اكبريل اان الصدول الصنتاي ا
علىاميتدةالقرتلضهتاصتمعيلاايال اادوععتهتت.اوصكنالصبنعكالصتجتاي احىت احتميا
ظفسهتااناخمتطفاللإقفلضاصلدولالصنتاي اجلأ اإىلااتايعف ااتسمالصفتئدةالدمععا ا
أوالدمتغرية الصيتاتتغرياعلىاورتل اتبعتاصالجتتهالصعت ازأسعتاالصفتئدةا ياسعقياصند ا
وظيعيعاك ااضتوت اإصيهت اظسب اأخفى ادمعلجه الدمختطف .اوميكن اإدالك اخطف ابهها
لصفتئدةالدمععا اإذلاعلمنتاأ اأسعتاالصفتئدةاعلىالصقفوضالصدوالاي اقدالاتفعتاانا
٪2.٣اخاللالصفرتةا 2١ا -ا ٢٢2٣ااإىلا٪٢2.٢اخاللالصفرتة ا 2٢ا– ا٢٢٣٢ا
أي اأ ابهه الصبنعك اشجعت الصدول الصنتاي اعلى الالقرتلض امث ادمت اوضعتهت ادلخلا
لدمريدةاضغطتاعليهتااايتدةالصفتئدةالدمععا  .ا
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هلهه الصععلال امجيعهت اوإ الصدول امبجفد اخطعهتت الزأوىل اعلى اطفيق الالقرتلضا
تدخلااريدةالدمديعظي الصيتاجتعلالظفكتكهت اصع الدمنتل.اوممتايعقدالدمعضععاأ ا
لصطفيقا لصهياامستهالصدولالالستعمتاي ادمستعدةالصدولاعلىالخلفوجاانالدمديعظي ا
بع اطفيق اصندو الصنقد الصدويل اولصبنك الصدويل ،اوإذل اجلأ الصدوص الدمدين اهلمتا
أدخلعبتا يادلئفةااليئ ااتدمشتكل .ا
إ ا تفتقم اأما الدمديعظي اجيعل الصدول الدمدين اغري اقتداة اعلى اخدا الصدينا
(لزأقستطاولصفعلئد)اويربحاجلامههتاحمتوص اجدوص ادياعهنت اوأخهاقفوضاجديدةا
صتنشيطالقترتدبت،اوحىتايتماهلتاذصكايطل اانهتاجتمعالصدولالصدلئن الدمسمىا
انتدي ااتايس ،اوكهصك اجتمع الصبنعك الصتجتاي الصدلئن الدمسمى اانتدي اصند  ،اأ ا
حتضفاتاكي ااناصندو الصنقدالصدويلامبتايشبهاشهتدةاحسنالصسلعكاافتدبتاأ ا
لصدوص الدمدين ابهه اتنتهج اسلعكت القترتديت اسليمت ،اوصكنهت اصلحرعل اعلى اذصكا
يشرتط الصرندو اعليهت اتنفيه اافظتاج اإصالحي ااكع اعتدة اان اختفيض اقيم ا
لصعمل ،اإصغتءالصدعماصلسلعالزأستسي اولصضفواي ،اجتميدالزأجعااولصفولت ،اختفيضا
لصتعظيفالحلكعاي،اإصالحالصنات الصضفييب،اتقييداللإظفت الحلكعاي،اميتدةاأسعتاا
لصطتق اولخلدات الصعتا اولصسلع ااشكل اعت اوميتدة اأسعتا الصفتئدة اصتكثريا
لالدختال اوجل ااؤوسالزأاعللاوحتفيفالصتجتاةالخلتاجي اانالصقيعداأواختفيفهت .ا
إ ااعتجل الدمديعظي ااطفيق اصندو الصنقد الصدويل ايضتعف الدمشكل  ،ازأ ا
افظتاجالصرندو ايتضمنالحللاعلىاأستساحستيباجمفداوإظهايعتربالدمعضععااعتدص ا
حستاي ايعملاعلىاإجيتداتعلم اانياطفويهتاويحتولاأ ايايدالصطف الصنتقصاأوا
ابهلالحللاوااطه ااتلإظست اظفسهالصهيا
ا
ينقصالصطف الصالئدادو الصنافاإىلاعالق
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سيعتيناانالحللالدمطفوحالقترتديت.اومثالاصايتدةاللإيفلدل ايطل اوفضاضفلئ ا
وبعايعلماأ الصدولالدمدين اعتدةااتاتكع الصضفلئ اويهتاقداوصلتاإىلاأقرىا
حداممكناحتملهاإ املاتاداعلىاذصك .اوبع ايعلماأ الزأسعتاا يالصدولالدمدين ا
افتفع اوقد اتكع اوع اطتق اغتصبي الصنتس ،اواع اذصك ايطل ااوع الصدعم اعنا
لصسلعالصضفواي اكتخلبااولحللي اولزأاماولصقمحاولصسكفاولحملفوقت اوأاثتهلت.اوبعا
يعلم اأ اطتق الصدول الدمدين الإظتتج الصسلع الجلتباة اصلترديف اضعيف  ،اواع اذصكا
يطل اختفيض ا لصعمل احىت اتفتفع الزأسعتا اأكثف اوتنتشف الصبطتص اويطل اجتميدا
لصفولت اولزأجعا ا ي الصعقت الصهي اتايد اويه الزأسعتا اصلسلع اولخلدات  ،اال ابعا
أحيتظت ايطل اختفيض اوصيس اوقط اجتميد الزأجعا اولصفولت اصتقليل الصنفقت اكمتا
طل اانالحلكعا الصربلميلي اأ اختفضالصفولت ا ياحدودا٪١٩ااناأجلاإادلدبتا
اتصقفوضالصيتاحتتتجهت.اوقداسبقاأ اطل الصرندو ا ياأولسطاشهفاكتظع اأولا
٢٢٣٢ااناظيجرييتاختفيضاعملتهتا٪١٩اواوعالصدعماعنالدمنتجت الصبرتوصي ،او يا
أولئلا٢٢٣١طل اانالصسعدل اإصغتءالصدعماوختفيضالصعمل اوإطال الزأسعتا،ا
وطل اان ا(ارف ا ي اأولسط الصسبعينت  ،الدمغفب اوتعظس ا ي اأولئل ا،٢٢٣١ا
ولصدوانيكت ا ي اظيست ا ،٢٢٣١اوشبتط ا ،٢٢٣٢اولزأاد اظيست ا)٢٢٣٢ا
ختفيض الصدعم اوميتدة الزأسعتا اوأدى اذصك اإىل الظتفتض امجتبري ابهه الصدولا
لحتجتجتاعلىاإثقتلاكتبلهتااعالجت اصندو الصنقدالصدويل .ا
أاتااكلابههاللإجفلءل الصعنيف اولصقتسي ااناقبلاصندو الصنقدالصدويلاوهيا
صيستالإصغتءالدمديعظي اأواختفيضهتاالالإعتدةاجدوصتهتاوقطاأياإاهتلادوعهتاورتةا
وترتلكماأكثف،اواناأجلاإعطتءاقفوضاجديدة،اوتتفتقمالدمديعظي ااداج اأشد .ا
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ولصبنك الصدويلاعتدةااتايكع ادواهااكمالاصدواالصرندو ا ياإعطتءاقفوض،ا
حيثاإ الصرندو االايستطيعاإعطتءاقفوضاجديدةاصلدولالصيتاالغتاحدبتاانا
لصسح احس اأظام الصرندو .اوعتدةااتاتكع ابههالصقفوضادمشتايعاارمم ا
اشكل ايعيق امنع اتلك الصدول الدمدين اوجيعل القترتديتهتت اتعتمد اأستست اعلىا
لدمستعدل الخلتاجي  .ا
وعلىااكل اولماحتققاسيتس الصرندو اولصبنكالصنجتحالدمطلعب،اولمايتحققا
لالظتعتشالالقترتديا يالصدولالدمدين االاإ ااديعظيتهتاملد اوأصبحتاأكرباانا
أ احتلهتابههالصدولاحس اتعصيت الصرندو  .ا
ولإدالك احجم الدمريب الالقترتدي ا ي ابهه الصد اول اظتيج اوستد الحللعل الصيتا
يطفحهتالصنات الالقترتديالصعتدميالحلتيلاعناطفيقاصندو الصنقدالصدويلاولصبنكا
لصدويلاولزأظام الالقترتدي الدمختصف اصلفطفةاولصعقل،اوإيناأذكفابنتااعضاأحجت ا
بههالدمديعظي الدمتسبب اعنالصعالجت الالقترتدي الخلتطئ   :ا
أوال :ديون الدول النامية:

الاتفعتاانا٢٢االيع ادوالااسن ا ٢٢2١اإىلاأكثفااناأصفااليع ادوالاا يا
هنتي ا ،٢٢٣١احر الصبالد اللإسالاي اان ابهه الصديع ا ،٪١١.١اديع الصبالدا
لصعفاي احىتاأولخفالصثمتظينت ا=ا(تقفيبت) ا ١٩٩االيع ادوالااوظسبتهتااناديع ا
لصعتملالصثتصثاحىتاأولخفالصثمتظينت ا=ا(تقفيبت)ا .٪٢٢ا
ثانيا :خدمة ديون الدول النامية (القسط السنوي  +الفائدة على القروض) :ا
لاتفعتاانا 2.٩االيع ادوالااسن ا ٢٢2١اإىل ا ٢٢.٣االيع ادوالاا ياهنتي اسن ا
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 .٢٢٣١اخدا اديع الصبالد اللإسالاي الاتفعت اان ا ٢.٢١االيع ادوالا اسن ا
٢٢2١اإىل١٩.٢االيع ادوالاا ياهنتي اعت ا .٢٢٣١ا
ثالثا :في مقدمة البالد العربية المدينة مصر:

وإ ادياعهنت احىتا ٢٢٣١االغتا()١٩االيع ادوالااوبهلالدمبلغاميثلاقفوضتامتا

إافلاهتا يالصفرتةا ٢٢2٩ا -ا ٢٢٣٢اوقيم الزأقستطاولصفعلئداولدمتأخفل الصيتاكت ا
انالدمففوضاسدلدبتاخاللالصفرتةالدممتدةااناكتظع اثت ا ا ٢٢٣2اوصغتي احايفل ا
٢٢٣٣اجتوم الصعشافةااليتال ادوالا .ا
رابعا :األردن:
صقد ا حققاحجمالصقفوضالدمتعتقداعليهتاقفال اكبريةاوذصكاخاللالصنرفا
لصثتيناانالصسبعينت اوادلي الصثمتظينت ،اوقداتضتعفتابههالصقفوضاأكثفاانا
اتئ اافةااتاانياعت ا٢٢2١ا–ا٢٢٣٣احىتاأصبحاإمجتيلالصقفوضالدمتعتقداعليهتا
 ياهنتي ا٢٢٣٣ايقتابالصـا()٢١االيع ادوالا .ا
لصفصيد الصقتئماانهتااتاعدلالدمسددايقتابا ٢.٣االيع ادوالا،او ياهنتي ا٢٢٣٢اا
كت الصفصيد الصقتئم احعليل ا ٣االيع ادوالا اولصفعلئد الدمرتتب اتقتاب ا( )٩االيع ا
دوالا ،اوظتيج اصهصك الضطف الحلكعا ا ي ا ٢٢اتشفين اأول ا ٢٢٣٣اإىل اتععميا
سعف اصف الصدينتا اولصتعقف اعن اتاويد الصبنعك الصتجتاي امبت ايلااهت اان اعمال ا
أجنبي اظافلاالست انال الحتيتطيالدمملك اولخنفتضااستعلبت،اوأصبحالالحتيتطياالا
يتجتوم ا ٪٢١اان الصنقد الدمردا اعت ا ٢٢٣٣احىت اإظه امل ايعد ايكفي اصتغطي ا
لدمستعادل اإال ادمدة اأسبععني اوقط اوتضطف الحلكعا ا ي اهنتي ا ٢٢٣٣اإىلا
لصتعقفاعناتسديدااتايستحقاانادياعهنتالخلتاجي  .ا
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ختاست  :اظسب اديع الصدول الصنتاي اإىل اظتجتهت الحمللي الاتفعت اان ا ٪١٣اعت ا
 ٢٢٣٩اإىلاحعليلا٪١٣اعت ا٢٢٣١ااكمتاوصلتاظسب اديع الصبالداللإسالاي ا
جمتمع اإىل الصنتتج الحمللي ا ٪٢٣اعت ا ٢٢٣١او ي ااقداتهت اكتظت اارف احيثا
تفلوحتالصنسب اانيا٪٣٢اعت ا،٢٢٣١ا٪2١اعت ا،٢٢٣١اوأاتالزأاد اولضعفا
لصنتتجالحمللياوإ الصنسب اوتقتامجيعالصدولالدمدين اوأصبحتاتقتابا٪٩٩٩ا يا
هنتي ا .٢٢٣٣ا
بهه ا اعضالصبيتظت الصيتاتبنياوتؤكداأ اأما الدمديعظي ا يالمديتدااتستاعاانها
أ الظفجف اسن ا ٢٢٣١اعنداتاتعقفتالدمكسيكاعناخدا ادياعهنت اوحىتالآل ،ا
ظافل ا صسعء ااعتجلت الصنات الالقترتدي الصعتدمي الحلتيل اوصسعء ااعتجل الصرندو ا
ولصبنكالصدوصيني .ا
أما المعالجة الصحيحة ألزمة المديونية فهي كما يلي:

ْ ُُْ ْ ََ ُ ْ ُ ُ َ
ُ
وس أ ْم َوال ِك ْم ال
ازأهنتاااتاِإَون تبتم فلكم ر ُء

-٢اعد ادوعالصفعلئدالدمرتتب اعلىالصديع
َْ ُ َ َ ُْ َُ َ
ون.ا ا
تظل ِمون وال تظلم
-١اتسديدالدمديعظي ادو الصفعلئدالصفاعي   :ا

إ ا لصطفيق الصرحيح اصلتخلصاانالدمديعظي ابياأ ايتحملااسؤوصيتهتامجيعا
اناشتاكا يالحلكماوكلااناكتظتاصهاصالحي الحلكماطعللاورتةالدمديعظي ازأهنما
أثفولاخاللاتلكالصفرتةاوتسددالدمديعظي ااناوتئضاأاعلهلماعناحتجتهتمالالعتيتدي ا
انسب اوتئضاأاعلهلماصبعضهمالصبعض،اولعاكت اوتئض اأاعللابهلااليعظتاولآلخفا

37

ظرف االيع اولصثتصث اااع االيع … اوبكهل اومعىن اذصك ايتحملع اتسديدا
لدمديعظي اانسب ا .٢: ١: ١ا
أاتادمتذلايتحملالحلكت ااسؤوصي الدمديعظي اولألسبتبالصتتصي   :ا
أ-ااسؤوصي الحلتكما ياللإسال ابيااعتي اشؤو الصفعي ا يامجيعاظعلحيالحليتةا
ِ ِ
اعْب ِدا
وانهتالالقترتدي ا«فَا ِإل َم ُام َر ٍاع َو ُه َو َم ْسئُول َع ْن َرعيَّتِه» اأخفجهالصبختاي ا َع ْن َ
ِ
ِ
اعْنـه َمت .ا
لصلَّهااْ ِناع َمَف َااض َيالصلَّه َ
ب-االاجيعمادمنايتعىلالحلكماأ اميتاساأياعملااتيلاجتتاياوصيساصهاسعىا
تععيضه اأي اخمررتته الصشهفي  ،اوإذل اأثفى اخالل اواليته اويحتس اعلى اذصك،ا
وللإثفلء ابعاولقعامجيعالحلكت اخاللاورتةالدمديعظي .اوقداكت اعمفااضيالهللاعنها
إذلالشتبها ياوللاأواعتالاصتدااانهاأاعلصهالصيتاتايداعناامقهالدمقدااصهاأواقتمسها
عليهت،اوقداكت احيرياأاعللالصعالةاولصعمتلاقبلاأ ايعصيهماواعداتعصيتهماوإ ا
وجداعندبمااتالاملئدلاأواحرلتاعندهاشبه ا ياذصكاصتدااأاعلهلماأواقتمسهما
ويضعااتايأخههاانهما ياايتالدمتل.اوالايعتربابهلاتعديتاعلىاالكيتهمالخلتص ا
زأهنم املايكسبعبتااطفيقااشفوع،اوإ الصفجلاإذلاكت احتكمتاوأثفىاخاللاواليتها
ثفلء االوتت اصلناف اوإ ابه ل ااين اكتوي ادمرتداة ااعض ااتصه ازأظه ايكع اقد الكتسبها
اطفيق ا غريااشفوع اأيااناغري االتبه،اأاتاغريالحلكت اان الدمعظفنياوالايرتداا
شيء اان ااتهلم اإال اإذل اثبت اابين اقضتئي اأهنم اقتاعل ااتالختالس اأو اات ابع ا يا
حكمه .ا
ويكع اات ايؤخهاان الحلكت اولدمعظفني اعلى الصنحع الدمبني اأعاله االكتاصبيتا
لدمتلاتسددالدمديعظي اانه .ا
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ج-اإ اأخهالصقفوضاوإغفل الصنتسا يالدمديعظي ايلحقاضفالااتزأا ،اولصفسعلا
احي ََيا
صلىالهللاعليهاوسلمايقعل :ا«الَ َ
اع ْم ِفوااْ ِن َْ
ض َرَر َوالَ ِض َر َار»اأخفجهااتصكا َع ْن َ
،اع ْناأَاِ ِايه،اولصضفااياللاويتحملااسؤوصي اإملصتهااناتسب اويه .ا
لصْ َم ِتمِينِّ َ

 -٩ا عد اأخه اأي اقفوض اجديدة ازأ اطفيق الصقفوض الخلتاجي اصلتمعيل اأخطفا
طفيق اعلى الصبالد اوكتظت ا ي الصستاقاطفيقت اصالستعمتا الدمبتشف اعلى الصبالد اوبيا
لصيع اطفيقاأستسياصبسطالصنفعذاولصتآافاعلىالصبالد،اوعتدةاالاتعطىالصقفوضاإالا
اعداإاستلاخربلءاصإلحتط ااأسفلاالصبالدالالقترتدي امثاحتديدالدمشتايعالصيتاتنفقا
عليهتالصقفوض،اولصدولالصدلئن احتددالصطفيق الصيتاحيرلاهبتالاتبتكاووقفاصلدولا
لدمدين ااففضااشتايعااعين اوشفوطااعين احىتاتؤديالصقفوضاإىلالصفقفاواسطا
لصنفعذاوالاتنتجاغىن،اولصدصيلاعلىاذصكاأ اارفااثالاأخه اآالوتاانالدمالينيا
وحتصتهتالالقترتدي ا ياتأخف.اوانابهلايتبنياأ اأخهالصقفوضاالايؤدياإىلاتنمي ا
لصثفوةاوإمنتاإخضتعهتاصلدولالدمقفض  .ا
إ الصقفوض اخطفةا ي امجيع الحلتال احىت اصع اصفوت ادمشتايعاإظتتجي  ،ازأ ا
لصقفضاإاتاأ ايكع اقرريالزأجلاوبعا يابههالحلتص ايؤدياإىلاضفبالصعمل ا
لحمللي الإجيتدا لضطفلباويهتازأ الصسدلداالايقبلااعمل الصبالداالااتصقطعالزأجنيب،ا
وقد اتعجا الصبالد اعن الصتسديد اهبهه الصعمال اصنداهتت اصديهت اوتضطف اصلحرعلا
عليهت ااأسعتا اعتصي اوتهبط اقيم اعملتهت ا ي الصسع اوتلجأ اإىل اصندو الصنقدا
لصدويلاويتحكماحينئها يالقترتديتهتتاحس الصسيتس الصيتاتفلبت اأافيكت اهليمنتهتا
علىالصسع .اوأحيتظتاتضطفالصدوص ازأ اتعفضاسلعتا يالخلتاجااأسعتاااخير ا
صتقدااعلىالصسدلداوتخسفالقترتديت .اأات اإ اكتظتالصقفوضاطعيل الزأجلاوإظها
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يكع ااقرعدل اانهت اتفلكمهت اصتربح اابتصغ اضخم ايضطفب ااسببهت الدميال ا
لصتجتاي اوتعجا الصبالد اعن اتسديدبت اظقدل اأو اذببت اأو اأاعلال اانقعص اوتضطفا
صتسديدبتاأاعلالاغرياانقعص ااناعقتال اوأالضاوامبتاارتظع .ا
وصهصكاوإ الزأخطتاالدمرتتب اعلىالصقفوضااتحقق اوعالايضت اإىلاذصكاأهنتا
اتصفاتاوصهصكاوهياالاترحاشفعتاحبتلاانالزأحعلل .ا
وبنتاقدايفداسؤلل،اب اأظنتاختلرنتاانالدمديعظي اوكيفاسننشطالقترتديتا
اناجديداادو ااتلااعجعداوادو اقفوضاجديدة؟ .ا
إ اللإسال اقداحلابههالدمشكل ااأافين  :ا
القترتدي اسليم ا ي الصاالع اولصتجتاة اولصرنتع ا

لزأول  :ااسم اسيتست
والحقتهتت .ا
اولصثتين :اأوج اإجيتدالدمشتايعالصضفواي اعلىاايتالدمتلاحتلالصعجعداولصعد  .ا
أاتالزأولاونجملهااعاقليلاانالصتفريلاعلىالصنحعالصتتيل  :ا
أ -الزراعة:

-٢اميتدةاللإظتتجا يالدمعلدالصغهلئي  .ا
-١اميتدةاللإظتتجا يالدمعلدالصالما اصلكستءاكتصقطناولصرع اولصقن اولحلفيف .ا

-٩ا ميتدةاللإظتتجا يالدمعلدالصيتاهلتاأسعل اختاجالصبالداسعلءاأكتظتاانالدمعلدا
لصغهلئي اكتحلبعب اأ اان ااعلد الصكستء اكتصقطن اولحلفيف اأ اغريبت اكتحلمضيت ا
ولصتمعااولصفعلكه .ا
ب  -التجارة:
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-٢اعد اأخهاضفيب امجتاكاانالدمسلمنياولصهاينياالايتتجفو اادو ااخر ا
لستريلداأواترديفاإالا ياحتصتني :امتنعالصتجتاةااعالصدولالحملتاا اوعالااومينعالستريلدا
أواترديفاأي اسلع اويهتاضفااعلىالزأا  .ا
اوأاتالصدولالصيتاايننتاواينهتااعتبدل اوحس اشفوطالدمعتبدة،اوأاتالصدولا
لحملتاا احاكمتااالاوعالااكتصسعيدااثالاوهؤالءاحيتتجع اإىلاإذ اصدخعهلماوجتتاهتم .ا

ج  -الصناعة:

-٢الصعملالجلتداالستغاللالصثفول الصطبيعي ا يالصبالداوترنيعهتاولالظتفتعاهبتا
دلخليتاولصترديفاختاجيت .ا
 -١الصرتكيااعلىاإجيتدا اوصنتع الآلال احىتاميكننتااعلسط الآلال الدمرنع ا
عندظتاأ اظبيناارتظعنتالصففعي ازأ اعد اإجيتدابههالصرنتع اجيعلاارتظعنتاحتتا
امح الصدول الصرنتعي  ،اوإذل اتعطلت اآص اأو اقطع اغيتا ايتعقف الدمرنع احىتا
ظستعادبتاو ياذصكااتاويهااناإبدلااصلجهداولصعقتاولصسلع  .ا
وأات الصثتين اوبع اإجيتد الدمشتايع الصضفواي  ،اوإ اللإسال اقد اأوجد الحلل اعلىا
لصنحعالصتتيل  :ا
 -٢اإ اكل اات اكت اولجبت اعلى اايت الدمتل اان ااعتي اشؤو اصلنتس اوويها
ارلح اهلماوههلاافبع اتنفيههاعلىالدمعجعدا ياايتالدمتل،اوإ اوجداأظفقاوإ ا
ملايعجداالاينفقااثلاوتحاطفيقايعجد اغريبتاأواانتءااداس اأوااستشفىايعجدا
غريبتايكفيااتحلتج  .ا
 -١ا واتاكت اولجبتاعلىالدمسلمنيااثلاوتحاطفيقاالايعجداغريبتايغيناعنهتا
أواانتءااستشفىاأواوحدةاصحي االايعجداغريبتاأوااداس اضفواي اواتاشتكلهت،ا
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وإ ابههالدمشتايعاوأاثتهلتالصيتايري الزأا اضفاااناعد اوجعدبت،اتكع اولجب ا
علىاايتالدمتلاوعلىالدمسلمني،اوإ اوجدا ياايتالدمتلاأظفقاعليهتاوإ املايعجدا
تففض ااقدابت اضفلئ اعلى اأغنيتء الدمسلمني اوتؤخه اان اوضل اأاعلهلم اعنا
حتجتهتمالزأستسي اولصكمتصي ،اأيااتاملداعناعيشهمالدمعتتداتؤخهاانهاوانسبتها
اتصقدا الصالم اصلمشفوع الصعلج  ،اوتكع ابهه الزأاعلل اقد احرلت امبعج ا
ظرعصالصكتتباولصسن ازأ اللإسال االاجييااصلدوص اجبتي الصضفلئ اكيفاتشتءا
وإ اأخهاأاعللالصنتسااالادصيلاحفل اوإمثهاكبريااثلاضفيب الجلمتاكاعلىالصتجتاا
تل َِ
عل الصلَّ ِها
 :امس ْعت َااس َ
اع ِتاف،اقَ َ
لدمسلمنياوأبلالصها ،اأخفج اأمحد ا َع ْن اع ْقبَ َ ااْ ِن َ
صلَّى الهلل اعلَي ِه اوسلَّم ايـقعل  :ا« َال ي ْد ُخل الْجنَّةَ ِ
ب َم ْك ٍ
س» ،اأي الصهي اجييبا
َ ُ َ َ
صاح ُ
َ
َْ ََ َ َ
ضفيب الجلمتاك،اوأخفجاأمحداعناأَِيباحَّفَة َّ ِ
تل :اقَ َا
اع ِّم ِه،اقَ َ
تلا«:إِنَّهُ
،اع ْن َ
الصفقَتش ِّي َ
َْ

ال ْام ِر ٍئ إَِّال بِ ِط ِ
يب نَـ ْف ٍ
س ِم ْنهُ»
َال يَ ِحلُّ َم ُ

غرياأظ هااتصنسب اصلمشفوعالصعلج اعلىاايتالدمتلاولدمسلمنياكمتاذكفظتاوإ ا

وفض الصضفيب ااقداه اإ امل ايعجد ا ي اايت الدمتل ايكع احالال اوصيس احفلات ازأ ا
لصشفعايقفهاوهعاوفضاعلىالدمسلمني،اومجعالدمتلاانهمازأدلءابهلالصففض ااتصنيتا ا
عنهم اولج ازأ اات اال ايتم الصعلج اإال ااه اوهع اولج  ،اوبهل اينطبق اعلىا
لدمشتايعالصعمفلظي اكمتاذكفظتاستاقتاوكهصكالدمشتايعاللإظتتجي الدممتثل الصعلجب اعلىا
لزأا ااثلاارتظعالآلال اوهياضفواي اصألا اويرتت اعلىاعد اوجعدبتاضفاازأظها
جيعلالدمسلمنيايعتمدو اعلىالصدولالصكتوفةا يالصرنتع اولصتسليحاوبهلاضفاا«ال
ضرر وال ضرار»اولصضافاايالل ،اويربحاإجيتداصنتع الآلال اوفضاعلىالدمسلمني،ا
ويج اعلىالصدوص اأ اتعجدابههالدمرتظعاسعلءااأَاوجدا ياايتالدمتلااتلاأ اال .ا
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وان ا لجلديف اذكفه اأ الصضفلئ الصيت اتففض اعلى اأغنيتء الدمسلمني الإظشتءا
يداعناتكتصيفالدمشفوعا
ا
لدمشتايعالصعلجب اعلىاايتالدمتلاولزأا ،اجي اأ االاتا
لصفعلي اوجتمعااقداهامتتات،اوإ اكت اشفلءااثمناعتجلامجعتاكتالالصثمن،اأاتاإ اا
كت اشفلءااثمناآجلامجعتااقداالزأقستطالدمستحق ا ياأوقتهتتاكمتايتمااتصنسب ا
صلتسهيال الالئتمتظي اأي الستريلد الآلال اولزأدول الصالما اصلمشتايع ااثمنا
اؤجل،اوتلإسال ايقفاجعلماأ ايكع اصلسلع اسعفل امثنااعجل اإذلادوعاحتالا
ومثنااؤجلاإذلادوعاآجال،ازأ ابهلايدخلا يااتبالدمستوا ،اويعفضالدمشرتياأوا
لصبتئع اأكثف اان اسعف ،اويقعل الصبتئع ابي ااعشفة اويجيبه الدمشرتي اال ااتسع ...ا
ويتفقت اعلىاأحدالصسعفين،اأوايقعلالصبتئعابههامبئ اعتجالا،اأوااتصتقسيطاعلىا
سن امبئ اوعشفين...امثايتفقت اعلىاأحدالصسعفينالاتدلءا،اواثلهالصبيعااتدماليدة،ا
وههلايدوعاتسع اوذلكايدوعاعشفة،امثايتفقت اعلىاسعفالاتدلءا،اوكلابهلاجتئا،ا
جتءا يالصسننالصكربىاصلنستئي ا َع ْن اأَظَ ِ
اعلَْي ِها
س ااْ ِن َااتصِك ،اأَ َّ َااس َ
اصلَّىالهلل َ
عل َ
اع قَ َد احا َو ِح ْل اسا فِ َيم ْن يَ ِزي ُد».وبكهل اوإظهاجيعماأ اياهكفاصلسلع اأكثفاانا
َو َسلَّ َم ا«بَ َ
سعف،ااولصبتئعاخيتتااسعفلاايبيعااه ،اوقداقتلاعليااضيالهللاعنه ا(اناستو ااثمننيا
أحدمهتاعتجلاولآلخفاظافةاوليسماأحدمهتاقبلالصرفق ) اوصكناحىتايرحاذصكا
جي اأ احيدد اأي الصسعفين الاتدلء اويتم الصبيع امبعجبه ،اال اأ ايتفقت اعلى الصبيعا
اتصسعفالصعتجل،اوزأ الدمشرتياالايستطيعالصدوعاويطل اانالصبتئعاأ اينتافاعليها
اعضالصعقت،اوياكت ا لصديناعلىالدمشرتيااتصثمناووتئدتهاكمتابعاجتاالآل ،اوإ ا
بهلاااتاوصيساايعتاآجالااتصتقسيط.ا ا
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وبنت االاادااناوقف اصنعضحااعضععاوفضالصضفلئ ااشيءاانالصتفريل ،اإ ا
أاعللالصنتسا ياللإسال اارتظ احىتاإ ااسعلالهللاصلىالهللاعليهاوسلماجعلاانا
قتلادو ااتصهاأيادوتعتاعنااتصهاجعلهاشهيدلاصلدالص اعلىاعاماأجفها يالصدوتعا
عنااتصه،اوأظهاالاحيلااتلالافئااسلماإالاعناطي اظفساانه،اوصهصكاالايرحا
زأحد اسعلء اأكت احتكمت اأ احمكعات اأ ايعتدي اعلى ااتل اأحد اات ادل امتلكها
اسب ااناأسبتبالصتملكالصشفعي.اوهلهلاالاجيعماصلدوص اأ اتففضاضفلئ اعلىا
أاعللالصنتساكمتاتشتء،اوففضاضفيب اعلىالصدخلاحفل ،اووفضاضفيب امجتاكا
على الصتجتا الدمسلمني اوأبل الصها الصهين ايعيشع ااع الدمسلمني اكهصك احفل ،ا
ووفضااسع اعلىااعتي اشؤو الصنتساحفل ااثلاوفضااسع احفلس اعلىالحملال ا
لصتجتاي اأو اات ا شتكلهت ،اكل اذصك احفل اال ايرح احبتل ازأ اأسبتب الصتملكا
لصشفعياتعطيالدمتصكامبعجبهتاحقالالظتفتعامبتصهاوحقاصيتظتهااناعبثالصعتاثنيا
ولصفتسدين الدمعتدين ،اوال اميلك اسل اإذ الصشتاع ا ي الدملكي اإال الصشتاع اظفسه،ا
وصهصك اوال اتؤخه الزأاعلل اان الصنتس ا«كضفيب » اإال اانص اشفعي اوبهل الصنصا
اعجعدا ياحتص اولحدةابي اوقععهاضمنالصقتعدةالصشفعي الدمشهعاةا(ات االايتما
لصعلج اإالااهاوهعاولج ).اوإذلاثبتاأ ااشفوعتااتاولج اعلىالدمسلمنياوأ ا
اتا ياايتالدمتلاالايكفي الإمتت ابهلالصعلج ،اوفيابههالحلتص اتقع الصدوص اظيتا ا
عنالزأا ااتنفيهابهلالصعلج ااناأاعلهلماوتففض اضفيب ااقداةامبتايكفياصهصكا
لدمشفوعاوقط،اوتكع الصضفيب ااففوض اعلىاأغنيتءالدمسلمنياوقط ،اأاتادمتذل االا
تففضهتاعلىامجيعالصفعي اأغنيتءاووقفلء،ااسلمنياوغريبم،اولألسبتبالصتتصي   :ا
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 -٢اانياللإسال ااتصنرعصالصرحيح اأ الصنفق الصعلجب اتؤخهاعناظهفاغىن،ا
وتكع الصضفلئ اكهصكاوتؤخهاعناظهفاغىن،اولصغينا ياللإسال ابعااتاكت ااتصها
يايداعناعيشهالدمعتتد .ا
 -١ا إ اغري الدمسلمني اصيس اعليهم احق ااتيل اغري الجلاي الدمبين ا ي الصنرعصا
لصشفعي ،اوالاحيلاأ ايؤخهاانهماغريبت .ا
ا
هلهينالصسببنياوإ الصضفيب اال اتؤخهاإالااناأغنيتءالدمسلمنياوقط؛ اوصهصكا
وإ ا وفضالصضفيب ا ياللإسال احيتتجاإىلاحتققاشفطنياحىتاجيعماوفضهتاصتنفيها
لدمشتايعاواتصقداالصالم اوقط  :ا
الدمسلمنيا
ا
 -٢ا أ ايكع الدمشفوع اولجبت اعلى اايت الدمتل اأي الصدوص اوعلى
كهصك ،اويكع اوجعاه اثتاتت اانص اشفعي ،اكطفيق اضفواي اال ايعجد اغريه اأوا
استشفىاالايعجداغريها ياانطق ااتاأواارتظعالآلال الصثقيل اأوااتاشتهبهتاممتا
ض َرَر
يلحقااتزأا اضفاا ياعد اوجعدهاحلديثالصفسعل اصلىالهللاعليهاوسلم ا«الَ َ
،اع ْناأَاِ ِايه .ا
احي ََيالصْ َم ِتمِينِّ َ
اع ْم ِفوااْ ِن َْ
َوالَ ِض َر َار»اأخفجهااتصكا َع ْن َ
-١االايكع ا ياايتالدمتلاأياخاين الصدوص ااتايكفياصهصك،اوإذلاملايتحققا
لصشفطت االاجيعماأ اتففضالصضفيب ،اوإ اكت الدمشفوعاولجبتاعلىالصدوص اوقطاانا

اتب ااعتي الصشؤو اكإظشتء اطفيق ايعجد اغريبت اكتويت ،اأو اإظشتء ااستشفى اثت ا
يعجداغريهاكتويتاوفيابههالحلتص اينفقاعليهااناايتالدمتل اإ اوجد.اكهصكاإ اا
كت الدمشفوعاولجبتاعلىالدمسلمنياوصكنايعجدا ياايتالدمتلااتايكفياوينفقاعليها
انهاوالاتففضاضفيب  .ا
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واتصكيفي الدمهكعاة استاقت اتكع الدمديعظي اقد اوجد احال اشتويت اهلت اوكهصكا
تنشيط الالقترتد اوتنفيه الدمشتايع الصعمفلظي اوللإظتتجي الصعلجب اعلى الزأا اادو ا
قفوضاأوااديعظي  .ا
ا
ثالثا :المشكلة االقتصادية نتيجة توزيع الثروة.
كمت ا قلنتاإ ااعتجل الزأمات الالقترتدي الصنقدي اوايال الدمدوععت االاتكفيا
حلل الدمشكل الالقترتدي ازأ الصعالج اصيس ااعلمظ احستاي اجمفدة ،اوقد اتتستوىا
للإيفلدل اولدمدوععت اصكن ايستء اتعميع الصثفوة .امبعىن اأ اللإظتتج ايكع اولسعتا
اأخفى،ا
ا
اادبفلاوصكناتهب ااعامالصسلعاولخلدات اصشفحي اقتداةاانالزأا ادو
كمت اأ الزأمات اعتدة اختلف ااطتص اووقفل ااتلإضتو اإىل الدمديعظي اوحل ااشكل ا
لدمديعظي االاحيلااتصضفواةااشكل الصبطتص اولصفقف ،اوقداأوجداللإسال احالاشتويتا
هلههالدمشكل اعلىالصنحعالصتتيل  :ا
-٢اإجيت داوفصاعملاظتيج الصسيتس الالقترتدي الصيتاذكفظتبتا يالصاالع اولصتجتاةا
ولصرنتع ،اوكهصكاظتيج اإظشتءالدمشتايعالصعلجب اعلىالزأا ااتلإظفت اعليهتاانا
ايت الدمتل اوإ امل ايكف اومن الصضفلئ اعلى اأغنيتء الدمسلمني اوقط اوبهل احيتما
وجعدالدمشتايعا يامجيعالحلتال  .ا
 -١اضمن اللإسال اإشبتع الحلتجت الزأستسي اصكل اوفد ا ي الصدوص  ،اوبهها
لحلتجت ابيالدمأكلاولدملبساولدمسكنالدمعفو ادمثلها يااثلاالدهاطبقتاصلنرعصا
لصشفعي الصعلادة.اوقداضمناللإسال ابههالحلتجت ااتصكيفي الصتتصي   :ا
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أ -ا جعل الصعمل اوفضت اعلى الصقتداين اان الصهكعا اإذل اكت اينقره اشيء اانا
لحلتجت الزأستسي  .ا
ب-ا وفضالصنفق اصألظثىااطلقت،اقتداةاعلىالصكس اأ اعتجاةاعنه،اوصلعتجااانا
لصفجتلاإذلاكت اوقريلاسعلءااأكت اعتجالاعنالصكس اوعالاكأ اكت اغرياقتدااعلىا
لصعملاأ اكت اعتجالاحكمتاكأ اكت اقتدالاعلىالصعملاوصكناالاجيدهاوتفريلا
ذصك  :ا
لصنفق اوفضتاعلىالصاوجاصاوجته،اوصألوالدالصرغتااعلىاأايهم،اوصلعلصديناعلىا
أوالدبماوعلىالصقفي الصعلاثاصقفيبهاوكلاذصكاانرعصاشفعي اصفحي  .ا
ولصنفق الدمهكعاةاحترلهتالصدوص اجربلاممناوفضتاعليهاوتعتربااقدا اعلىاستئفا
لصديع ،اوحكمالصنفق اأوالاحيرلاوالاتقبلاويهادععىاللإعستااوحكمالصديناتقبلا
ويهادععىاللإعستا .ا
واهصكايكع امجيعااعتيتالصدوص ا ياللإسال اقداضمنتاحتجتهتمالزأستسي ا
لدمهكعاةاعناطفيقالصنفق اإالا ياحتصتني  :ا
-٢اإ اكت اصيساصهااحماحمف  .ا
-١اإذلاعجاااناجت اعليهمالصنفق اعنالصنفق  .ا
ا
و ي ا بههالحلتص اتكع الصنفق اعلىاايتالدمتلاأياعلىالصدوص اأخفجالاناحبت ا
ِ ِ
ِ
تل :ا« َم ْن تَـ َر َك َك اال
اعلَْي ِه َاو َسلَّ َماقَ َ
اصلَّىالصلَّه َ
 ياصحيحها َع ِانالصْم ْق َدلِ َ
،اع ْن َااسعلالصلَّه َ
فَِإلَْيـنَاَ ،وَم ْن تَـ َر َك َم ااال فَلِ َوَرثَتِ ِه»اولص َاكلاالصضعيفالصهياالاوصداصهاوالاولصد .ا
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وبههالصنفق ااستحق اعلىاايتالدمتلا ياحتلالصعجعداولصعد ازأهنتاولجب اعلىا
ايتالدمتلاولدمسلمني،اأاتاايتالدمتلاواتبف،اوأاتالدمسلمع اوكمتاأخفجالاناأيبا
ص ٍة ظَ َّل فِي ِه ُم ْام ُرؤ
َّيب ااقَ َ
تل :ا«أَيُّ َما أ َْه ِل َع ْر َ
اع ِنالصنِ ِّ
شيب ا ياارنفها َع ِنالاْ ِن اع َمَف َ
َجائِع ،فَـ َق ْد بَ ِرئَ ْت ِم ْنـ ُه ْم ِذ َّمةُ اللَّ ِه» .اوتففض اضفلئ اإ املايعجدا ياايتالدمتلاوإذلا

خيف الصضفااعلىالصفقرياحىتاجتمعالصضفلئ ،اوإظه اياقرتض اانادلخلالصبالدامثا
يسددااعدالكتمتلامجعالصضفلئ ،اوصهصكاتسدداحتج الصفقفلءا يامجيعالحلتال ا
انالصنفق امثالصاكتةامثاايتالدمتلاانالدمعلادالزأخفىامثاانالصضفلئ اعلىاأغنيتءا
لدمسلمني .ا
ولصنفق اأو الصضفلئ اتؤخه اعن اظهف اغىن اأي اممت ايفضل اان الحلتجت ا
لزأستسي اصلمكلفاوكهصكاعناحتجتتهالصكمتصي اأياعيشهالدمعتتد،امثايؤخهاممتا
ملداعناذصك .ا
اوهبههالصكيفي اتضمنالحلتجت الزأستسي اصلفعتيتاواتصتتيلايقضىاعلىالصفقف .ا
كهصك اوإ الصدوص ا ياللإسال اتضمنالحلتجت الزأستسي اصلفعي اكلهتاوبي :ا
لزأان،اولصتطبي ،اولصتعليم،احس الصنرعصالصشفعي الصعلادةا ياذصكاواتصكيفي ا
لصستاق  .ا
وان ا لجلديف اذكفه اأ اولادل اايت الدمتل ا ي اللإسال اغتصبت اات اتكفي اصسدا
لحلتجت الدمهكعاةاادو اوفضاضفلئ اعلىاأغنيتءالدمسلمنيازأجلهت،اإمنتاوضعا
لصشفعابههالزأحكت ااعتجل اصكلااشكل احتدثا ياأيااكت اوأيامات ،اوإذلا
حدث اومل اتكف اولادل اايت الدمتل الصدلئمي اوفضت اضفلئ اعلى الزأغنيتءا
اقدابت .ا
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وصتكع ا لصرعاةاولضح اوإيناأمجلاأدظتهاولادل اايتالدمتلالصدلئمي ا يادوص ا
لخلالو ا ياللإسال  .ا
ا
واردات بيت المال الدائمية:
لصفيءااكله،اولجلاي ،اولخلفلج،اومخسالصفكتم،اولصاكتة،اولزأاعللالخلتص ااتصدوص ،ا
وكهصك اات ايأخهه الصعتشف اان الدمعتبدين اولحلفايني ،اولزأاعلل الصنتجت اعن الدملكي ا
لصعتا ،اولزأاعللالدمعاوث اعمناالاولاثاصه،ااتلالصغلعلاانالحلكت اواعظفيالصدوص ا
واتلالصكس اغريالدمشفوعاواتلالصغفلات اواتلالدمفتديناولصضفلئ الدمشفوع  .ا
ممت ا سبقايتبنياكيفايعتجلاللإسال الزأمات الالقترتدي ااعتجل اتضمناصلنتسا
لصسعتدةاولصعيشالصكفميا ياحيتهتمالصدظيتاوضالاعناحيتهتمالزأخفى .ا
ا
ا
ا
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الخــالصــة
ا
 ا لزأما الالقترتدي اتعينالالضطفلبالصشديدا ياتدارياأاعاالصدوص الدمتصي الصهياحيتتجاصبهلاجهداوإوفلغاوسعالإملصته .ا
 ا لزأما الصنتجت اعن الصنقد احتدث ا ي الصتعتال اانات الصرف ااتصهب اهليمن ااعلىالصدولالزأخفى.اوحتدثا
ا
لصدوص ،اصتحب اظقدالصفصيد،الصسيتسي اولالقترتدي
كهصكا ياظات الصعا اللإصالايازأظهاطفيقاصتقلبت الزأسعتااولدمضتاات اانيالصدولا
ولدمؤلافل الدمتصي الصيتاتؤدياإىلالصقلقالصسيتسي اولالقترتدياولالهنيتاا ياأسعل ا
لدمتل .ا
 ا أات الصعالج اوهع الصفجعع اإىل اظات الصقتعدة الصهببي اوهع الصهي احيفظ الستقفلااأسعتاالصرف اولالمدبتاالالقترتدي .ا
 ا ولزأما الصنتجت اعناايال الدمدوععت اخلللاويهاتؤدياإىلالدمديعظي اإذلاملاحيسناتنشيطالالقترتداذلتيتاوأسيءالستعمتلالصقفوض،اختص اوأ الصقفوضاطفيقاخطفا
صبسطالصنفعذاوطفيقاخطفاكهصكااسب الصفاتاوبعاحفل  .ا
 ا لصلجعءاإىلاصندو الصنقد الصدويلايفتقمالدمشكل ازأظه احيلهتاكمعتدص احستاي اجمفدةايطل اميتدةالصضفلئ اوختفيضالصعمل اوجتميدالزأجعااولصفولت اأواتقليلهتا
واوعالصدعماوغالءالزأسعتااوترميمااستعدلتهاإىلااشتايعاالاتنمياثفوةالصدوص ا
اقدا اات اجتعله اال اينفك اعن الدمستعدل اولصقفوض اويدخل الصبلد ا ي ااريدةا
لدمديعظي ااال اوكتك اوأقرى اات ايفعله اصلدوص الصيت اتسري اعلى اافظتجمه ابع اإعتدةا
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جدوص اديعهنتاوصيساإصغتءبت،اكهصكايسهلاهلتاأخهاقفوضاجديدةاوترتلكمااهصكا
ديعهنتاوالاجتداخمفجتاانهتاكمتابعاحتدثااعامجيعالصدولالدمتعتال ااعه .ا
 ا حلاأما الدمديعظي ايتمااعد ادوعالصفعلئدازأهنتاااتاوأ ايتحملاتسديدبتااناشتاكعل ا ي الحلكم اخالهلت اان اوتئض اأاعلهلم ،اكهصك اعد اأخه اقفوض الصبت .ا
يضت اإىل اذصك ااسم اسيتس اسليم ا ي الصاالع اولصرنتع اولصتجتاة اولستغاللا
ثفول الصبلد الصطبيعي  .اوكهصك اإظشتء الدمشتايع الصعلجب اعلى الزأا اوايت الدمتلا
اأوال اان اايت الدمتل اوإ امل ايكف اوفضت اضفلئ اعلى اأغنيتءا
اتلإظفت اعليهت ا
لدمسلمنيااقدابتااناوتئضاأاعلهلم .ا
 احل اأما الصبطتص اولصفقف الصنتجت اعن اإستءة اتعميع الصثفوة اأو اعد اكفتيتهت ايتمااإجيتداوفصالصعملاصلقتدايناعناطفيقالدمشتايعالصيتاتنشئهتالصدوص اوكهصكاوفضا
لصنفق اصلهكعااغريالصقتدايناوصإلظتثاعلىاامحهمالحملف اوإ املايعجداوتصدوص ابيا
اسؤوص اعنهمااإعطتئهمااتايكفيهماصسداحتجتهتتالزأستسي ااناايتالدمتلاوإ املا
يكفاومنالصضفلئ اعلىاأغنيتءالدمسلمنيااناوتئضاأاعلهلم .ا
 اتضمن الصدوص الحلتجت الزأستسي اصألا امبجمععهت اكمت اضمنتهت اهلم اأوفلدل،اولحلتجت الزأستسي اصألوفلدابي :الدمأكلاولدملبساولدمسكنااتدمعفو  ،اولحلتجت ا
لزأستسي اصألا امبجمععهتابي :الصتعليماولصتطبي اولزأاناوتشبعابههالحلتجت ا يا
لحلتصتنياسعلءااأوجدا ياايتالدمتلااتلاأ املايعجداومنالصضفلئ  .ا
ولادل ا ايت الدمتل الصدلئمي اوالحقتهتت ابي  :الزأظفتل اولصغنتئم اولصفيء اولخلمسا
ولخلفلجاولجلاي اولدملكيت الصعتا ااأظعلعهت ،اوأاالكالصدوص ااناأاضاوانتءاوافلوقا
وولادلهتت اولصعشعا اواتل الصغلعل اان الحلكت اواعظفي الصدوص اواتل الصكس اغريا
51

لدمشفوع اواتل الصغفلات اومخس الصفكتم اولدمعتد اواتل اان اال اولاث اصه ،اواتلا
لدمفتديناوأاعللالصردقت ا-الصاكتةا-امثالصضفلئ  .ا
وبههاعتدةاتكفياالحتيتجت الصدوص اختص ااإحست الزأعمتلالالقترتدي  .ا
 ودولة الخالفة القائمة قريبا إن شاء اهلل هي التي بيدها الحل الناجعلجميع المشاكل اقتصادية كانت أم غيرها ألنها دولة السيادة فيها للشرع
والسلطان لألمة ولها خليفة واحد يتبنى األحكام الشرعية ويبايع على كتاب
اهلل وسنة رسوله فيراقب اهلل في جميع أعماله هو واألمة فتنتظم الحياة كما
أرادها اهلل سبحانه وتزدهر في جميع شؤونها.
ا

نُص َهن َُ
اّلل َمن ي َ ُ ُ
َ و َِلَ ُ َ
نُصهُ إ ِ َهن ذَاّلل لَ َقوِ هي َعزِيز
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ا

