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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 األزمات االقتصادية واقعها ومعالجاتها
 جهة نظر اإلسالممن و 

ا

اإالاحلهتايستعريالصيتالصشدةابنتاوبيالصشدة،اتعينالصلغ ا ي«اأما »كلم ا
اوسعاوإوفلغاجهداابهل ا. الستقتا اأيالصقرداانالصلغ ا يا«لقترتد»وكلم 

اصفظاانااشتق الزأصلا ياولصكلم .اللإوفلطاوضدالصتعورياكهصكاوتعينالصطفيق،
الصغهلءاإظتتجا يالصقتداو اأوفلدهايشرتكايثحبالصبيتاأاعااتداريااعنتهاقدمياإغفيقي
احيعمو امبتااتصتمتعاأوفلدهامجيعاويشرتكااتخلدات ،اولصقيت  ا يالصنتساتعسعامث.
ا.ولحدةادوص احتكمهتالصيتالجلمتع ااهايقرداورتاالصبيتاادصعل

الدمعىناالالصلغعيالدمعىناصيسالالقترتداكلم اانابنتاوتدمقرعداوعليه
ااتكثريهالدمتلاشؤو اتدارياوبعالالصطالحي اعلماويهاويبحثاإجيتدهاوتأانياإات

ا.لالقترتديالصنات اويهاويبحثاتعميعهااكيفي اوإاتالالقترتد،
الصدوص اأاعااتداريا يالصشديدالالضطفلباتعينالالقترتدي الزأما اوإ اواهصك

الالستقتا اإىلالصعضعاوإعتدةالإملصتهاوسعاوإوفلغاجهداصبهلاحيتتجالصهيالدمتصي 
الصهيالدمتصي ا يالزأاعاالصبسيطالخلللالالقترتدي ااتزأما الدمقرعداوصيساعتدلل،ولال

الصعتدي ااتصعستئلااعتجلتهاميكن امجيعا ياعتدةاحدوثهايتعقعالخلللابهلاومثل.
ا.هبتالدمسمعحالحلدودا ياوقبعصهااعتجلتهاوميكنالحليتةاشؤو 

كناأ احيدثاولصدوص الصيتاتسرياعلىاابدأاصحيحاووجه اظافاسليم االامي
عندبتاخللااسيطامثاتسكتاعناعالجها يالصعقتالدمنتس احىتايرتلكماويربحا
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تاينقل اإىلاأما ،اوصكناتعتجلها ياادليته.او يابههالحلتص ايكع الصعالجابخلالاافك
اسهالاايسعال.

وحيثاقداعلمنتاأ الزأما الالقترتدي اتعينالالضطفلبالصشديدا ياتدارياأاعاا
أي ادوص اا-حاصالاتاأ اظتعف ا يالصبدلي اعلىاكيفي اتداريالصدوص الصدوص الدمتصي ،ايرب

أاعابتالدمتصي ،امثاظبنيالحتمتال احدوثالزأمات ا يابههالزأاعااوانامثاايت اا-
اعتجلتهت.اوحىتاميكناوهماذصكاالااداانادالس اعتالنيااهمنيا ياتأثريمهتاعلىا

الصعضعالالقترتديازأي ادوص اومهت :
 المالي أي النقد.( وحدة التبادل 1
 ( ميزان المدفوعات.1

ا
 أوال: النقد

كت الصتعتالالصنقديا يالصعرعاالصستاق اعلىاأستسالصالوي الدمعدظي ،احيثاا
الصسلط ا اقبل اان اوخمتعا  ااسكعك  الصثمني الدمعد  اان ا)قطع  ايعين الصنقد كت 

اتستعملا يالصعمليت الصتبتدصي اكتو (.
 ياتلكالصعرعاابعالصهب اولصفض ،اوكت الدمعد الصثمنيالصهيالشتهفاكنقدا

احيثا اعشف، الصتتسع الصقف  اأولخف ا ي الصفض  اعلى الالعتمتد اقل اتملصتاتقفيبمث
لصرف الصنقدي اعنهاواقيالصهب ابعالصنات الصنقديالدمعمعلااه،اولستمفالصتعتالا
لصنقدياعلىاأستسالصقتعدةالصهببي احىتاإظهادمتاظهف ااعضالزأوال الصنقدي ا يا

اظتئب اأولخفالصقف ا لصتتسعاعشفاوأولئلالصقف الصعشفين،اكتظتاتلكالزأوال اأوالقت
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عنالصهب امبقدلااقيمتهتالدمكتعا اعليهتاكتال ،اأياأ احتالهتاكت اميلكاتبديلهتا
ااتصهب ا ياأياوقت.

ولستمفالصتعتالاعلىاأستسالصقتعدةالصهببي اإىلااتاقبيلالحلفبالصعتدمي الزأوىلا
ا الدمتحتاا  اوقتاتااسب اظفو الحلفباإىلاحيثالضطف الصدول اتعليقه، إىل

اا الدمفكاي  الدمرتا  اإصال  اادو  اظقدي  اأوال  اذببإصدلا اظات اتبديلهت احس  ت
الصقتعدةالصهببي .

وقفا الصععدةاا٢٢١١واعدالظتهتءالحلفباتدلعتالصدولاإىلاعقدااؤمتفاجنعةا
صهب اإىلاظات الصقتعدةالصهببي ااعااعضالصتعديلالخلفيف،احيثاااطتالصنقداات

لاصألوفلداإالااقيم ااعين اانايلالزأوال الصنتئب ااتصهب اايسعااصكنهتاملاجتعلاتبد
تاكحداأدىن،اومناأالداانالزأوفلدالحلرعلاعلىالصهب اظلصهب احدد اهلتاوما

وبعاسبيك اذببي ااعم اا-انالدمرف الدمفكاي،اعليهاأ ايبدلاقيم الحلدالزأدىنا
الصها-اعنيا ااشكلاسبتئكااناوم ااعنيااحيثاحيتفظالدمرف ااأاصدته ببي 

(اكيلعا٢١وم ا)لحلدالزأدىنا ياوفظستااثالايستويابهلاكحداأدىن،اوصقداكت ا
اكت ا)غفلا اوسعفبت اصهصكاملايعدامبقدوااا(١٢٢ت أصفاوفظك،اوبههاكمي اكبرية

الستعمتصها يالصتجت اأوامبنالزأوفلدالحلرعلاعلىالصهب الصهياحرف الخلتاجي  اة
اقدااعتلاانتس .تاظقدي ااميلكع اأوالق

إالاأ احمتوص الصععدةاإىلاقتعدةالصهب املاتعشاطعيالااسب الظدالعالزأما ا
ا اسن  الصكربى الدمتعتالع اا٢٢١٢لصعتدمي  اوطفق الزأسهم اأسعتا الهنتا  حيث

اوحدثاإقبتلاشديداعلىالزأوال الصنقدي ،ااتصتخلص تاوسب اذصكاضغطاانهت
ا الصعتمل ادول اوعلقت ااتصهب ، الزأوال  اتبديل اعملي على الصهب ااأمجع تبديل
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اوأولااناظفه ا اوأقف الصتدلولاللإصالاياادو اتبديلااتصهب ، الصعاقي  انقعدبت
ا اسن  اأافا٢٢٩٢ذصكاافيطتظيت اي، اسن  ا٢٢٩٩كت اسن  اوفظست وتبعتهتاا٢٢٩١،

الصدولالزأخفىاولستمفالصتعتالالصنقديااضطفاتاحىتاهنتي الحلفبالصعتدمي الصثتظي .
تدلعىاعدداانالصدولاإىلاعقدااؤمتفاا٢٢١١متعماا١١اعدالظتهتءالحلفباو يا

ااتصهب اصكنايافيتع اوودمااتصعاليت الدمتحدةالزأافا اإعتدةاااطاظقدبت كي اوقفاول
اعلىاحنعاخمتلفاعنالصستاقاوكت اأافماقفلالته :

ااتصهب ،ا-٢ اااطاظقدبت اإعتدة أياجي اأ االشرتطاعلىالصدولالزأعضتء
ااعين الصنقدي اوصكناادو احفي اتاانالصهب الحتدداكلادوص اومظت صرت ياصعحدهتت

تبديلالصهب اصألوفلداأوازأي ابيئ اكتظتاتطل الصهب ااقتالالزأوال الصنقدي ا
انالدمرف الدمفكاي،اإالاأ الصدوالااوحدهاأعيداتبديلهااتصهب ااتصنسب اصألاصدةا

الخلتاجي اوكت اذصكاصسببني :
ا اأ  الصثتظي اأافيكتلزأول : الصعتدمي  الحلفب ااعد ااعامااخفجت احتتعي وبي

يعجداا(االيتاادوالا،اكت ٩٣لزأاصدةالصهببي ا يالصعتملالصيتاكتظتاتقدااآظهلكا)
الاأياحعليلاثلثياذب الصعتمل.(االيتاا١٢)اأافيكتانهتا يا

اأافا ااسب ااغب  اكت  الصعتملايولصثتين : اعلى اولالقترتدي  الصسيتسي  ااتهليمن  كت
أاصدهتتالصنقدي ااتصهب ،االازأ الصدولاأصبحتاغرياالاا ااتالحتفتظااكتالا

ايواأوال اظقدي اصتداةااناأافا ااتبديلهتاذبا-دوالال اا-كت اعندابتلتا اأافيكت ت
كي ا ياارتاوهتايتاجعلالصدولالزأخفىالصيتاحتتفظااأاصدةاواقي اأافالصطل ،امم

ادالاانالصهب ،ااضطفةاصلمحتوا اعلىاعالقت اسيتسي اولقترتدي ااعين ااعا
اكياإىلالصهب .ايسعفاحتعيلالصعا الزأافاصضمت اثبت ااأافيكت
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اأافا احدد  ا)يوقد ااعلقع ااتصهب  الصفمسي الصدوالا اسعف ادوالالا٩٢كت )
اصألوظر .

وقدامسياظات اافيتع اوودماانات الصرف ااتصهب اوذصكازأظهاأقفالحتفتظا
اصلتب اواقياقتال اانقد ايرف اذببلصدولا ياأاصدهتت الصدوالا ااتصهب اوبع تاديل

اللإسرتصييناكهصكاإىلاحدااتاوقدالعتربا-عندالصطل ااأافيكتااسعفاحمددااناقبل
ا.-صلتحعيلاصكنهاملايستمفاطعيالاالقتا

اصنقدبت،اا-١ الصرف  اسعف ااتثبيت اتقع  اأ  الزأعضتء الصدول اعلى لشرتط
اسيتست ااعين اتضعهتالصدولااتنتسب ااعاغطتءاانالصهب اولصدوالال الصقتال ا

٪اوإالاتدخلتا٢بت اهلهلالصسعفا ياحدوداصلتحعيلاإىلاذب ،اومسحالدمؤمتفااتقل
الصدولالإعتدته.

اقفاالدمؤمتفاإظشتءاانامتنيادوصيتني :ا-٩
احتقيقا اعلى الصعمل اأغفلضه اوأافم الصدويل، الصنقد اصندو  اانام  لزأوىل :
لالستقفلاالصنقديالصدويلاوعلىاحتقيقاثبت اأسعتاالصرف اوجعلااعلادالصرندو ا

هادمستعدهتتاعلىاتقررياأادالالختاللا يا يااتنتولالزأعضتءاانسب احررهتاوي
اايال اادوععتهتت.

ا ابيمن  اجيعل ااشكل اارتغ  اإظشتئه اكتظتاطفيق  علىاقفلالته،ااأافيكي وقد
ا يالصرندو ،ا الصدولاتتعقفاعلىاحرتهت الزأصعل الصيتاتتمتعاهبت وإهنماجعلعل

ا ابيالزأكربا)اأافيكتوزأ احر  اكتظت١2.١ويه اوإ اقفلالته ا٪اانااأسالدمتل(
ا.أافيكي قفلال ا
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اولحلقا ياعضعيتهتاوا اولصتعمري الصبنكالصدويلاصإلظشتء اانام  اوهي الصثتظي  أات
ادافتهالحلفب اإعتدةاات واستعدةاااقرعااعلىاأعضتءالصرندو ،اوأافماأغفلضه :

الصترعيتاويهاكمتالصدولالدمتخلف القترتدي تاوتقدميالصقفوضاولصضمتظت ،اوجعلعل
اكهصكااتحقق اويه.ااافيكي يمن الزأوعلعلااتصنسب اصلرندو ،اأيالهل

اوقدا الصرف ااتصهب ، اظات  الصهياأقف اافيتع اوودم اقفلال ااؤمتف اأافم بهه
الصت اهنتئيلستمف اإصغتؤه امت احىت امبعجبه اعتال ااقفلا ااأافيكتت ا ي آباا٢٢لصشهري

الصهياأصغىاقتالي الصدوالااصلتحعيلاإىلالصهب .ا٢٢2٢
لوي الالمسي اوصتااتعفيفها)أي ااعداذصكاأصبحالصنقدايستعملاعلىاأستسالصاا

اوسيط ا الصقتظع  اافضل اتربح اوظععهت، اشكلهت اعن اارف الصناف اكتظت، اتدة
اعتا اصلتبتدلالدمتيل(.

اقيمتهتا اوتأخه الدمستعمل ، ابي اللإصالاي  الصنقدي  الزأوال  اأصبحت واتصتتيل
اوإجفلءلهتتا اقتظع الصدوص ،اوتفتفعاوتنخفضاحبس القترتديت الصدوص اوسيتستهتت

ادمتبع ا ياذصكاكإدلاةاايالهنتالصتجتاياوايال اادوععتهتتاوغرياذصكاممتاصهاعالق .ل
 ثانيا: ميزان المدفوعات

بعالحلستبالصشتالاجلمل الدمدوععت الصيتامتتاخاللاورتةااعين اانيادوص ااتا
اودولالصعتملالزأخفىااغضالصنافاعناطبيع الزأعمتل.

اويتكع الدميال ااناجتظبني :
ا الجلتظ الزأول الالقترتدي اا-للإيفلدل اا-)لصدلئن( ويتكع ا)حس الصنام

الحلتصي (اان :
الصرتدال الدمناعاةا)مجيعالصسلعالدمرداةاصلعتملالخلتاجي(.ا-٢
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الزأجتظ اا-١ اإىل الدمقدا  اولخلدات  الدمبتع  ا)لصسلع الدمناعاة اغري لصرتدال 
لصبلد،اظفقت الدمقيمنياأواصلستئحني،ااتاتشرتيهالهليئت الصدالعاتسي الزأجنبي ا يا

ا يا اافكابت اصشفكت  الدمستحق  الزأجتظ  اصرتحل الصبضتئع اظقل اأو الصفكتب سفف
لصدوص ،اععلئداأوال ،ااف ،ابتتف،ااكتوآ اإدلاي ...اوني ،اأقستطاتأانياصفعتيتا
أجتظ اصشفكت احملي ،اوتععيضت اصلفعتيتااناشفكت اأجنبي ،اوظفقت الصطالبا

الزأجتظ ا يااالدظتاوأاثتهلت(.
افوضالزأجنبي اأيااتاتقداهالصبالدالزأخفىاصلدوص ااناقفوض.لصقا-٩
الصفعلئداولزأااتحالزأجنبي اأيااتاتدوعهالصبالدالزأخفىااناوعلئداوأااتحاصلدوص .ا-١
الزأخفىاا-٢ الصدول اان ااعتيتبت اأو الصدوص  اعليهت احترل الصيت اولهلبت  لدمنح

اواعتيتبت.
اعظتته :وأافمااكا-لدمدوععت اا-لجلتظ الصثتينا)لدمدين(ا

الصعلادل الدمناعاةا)مجيعالصسلعالدمستعادةاانالدمرتداالخلتاجي (.ا-٢
ااعتيتالصدوص الصهينالصعلادل اغريالدمناعاةا)لصسلعالدمبتع اولخلدات الدمقدا اإىلا-١

ااؤق الصفكتباوظقلاتيقيمع  اظفقت اسفف ااعتيتبت، اصلستئحنياان اأو ا يالخلتاج ت
اش اقبل اان الصدوص  ااعتيت اصرتحل اطالبالصبضتئع اظفقت  الزأجنبي ، الصنقل فكت 

الهليئت ا ااعلسط  الزأجتظ  اان اخدات  اأو اسلع اشفلء الخلتاج، ا ي يداسع 
ااكتوآ  ابتتف، اافيد، ااف ، اسينمت، اأوال  اععلئد اصلدوص ، أقستطاا،لصدالعاتسي 

اتععيضت الزأجتظ اانالصشفكت الصعطني اوأاثتهلت(.واتأانيالصشفكت الزأجنبي ،ا
الصقفوضاصلختاج.ا-٩
الصفعلئداولزأااتحاصلختاج.ا-١
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ات اولدمنحاولدمستعدل اصلختاج.بلهلا-٢
وياهفاايال الدمدوععت الحلفك الحلقيقي اصلنقعداانالصدوص اإىلالصدولالزأخفىا
اقبلالصعتملا اعليهت اوات اصلدوص  ادمت الصكلي  ااأياحتلاانالزأحعللالصقيم  والاياهف

الخلتاجي.
لدمناعاةاصسن ااتااتدميال الصتجتاي،اويسمىاايال الصرتدال الدمناعاةاولصعلادل ا

الدمناعاةا اوغري الدمناعاة اولصعلادل  الدمناعاة اوغري الدمناعاة الصرتدال  وتسمى
ااتصعمليت الجلتاي ا ياايال الدمدوععت .

بعاأبماا-ااندالصرتدال اولصعلادل ا-وعلىالصفغمااناأ الدميال الصتجتايا
الصث الحلتال احعليل اان اوميثلا ياكثري اايال الجملماإىللثنياتلكالصبنعد اأ  اإال عع

لدمدوععت االايعكسالدميال الصتجتايازأظهاحيتعياعنتصفاغريه،اومثالاكت اايال ا
ا اسن  اأدمتظيت اقفضااالاااتعتدا٢٢١٢ادوععت  اعلى اأدمتظيت احرعل ولصسب اكت 

ا) الصبتصغ اأوا٢٩٩دوموينج اولادلهتت اان اأكثف اصتدالهتت اوصيسازأ  ااتاك االيع  )
اوكهصك اهلت، اادوععت اااستوي  ااأافيكتايال  اولصسب اأ اا٢٢١٢سن  )عجا(

اكبريالصعاليت الدم ا يالخلتاجاقدال اكتظتاتستثمف الصعتحدة اان اإيفلدلهتت اان مال ال
لا ياايالهنتالصتجتاي.اوصهصكاوإ الصعجاا ياايال الزأجنبي اوصيسازأ ابنتكاعجاا

لصعالق ،االدمدوععت اأوالصتعتدلاحيتتجاإىلادالس ااستفيض اجلميعالصعنتصفاذل 
الصتعتدلا الالستثمتاالإعتدة الالقرتلضاأو اأو اعلىالصتعسعا يالصترديف قبلالحلكم

اإصيه.
ولآل اواعداأ اعفونتاولقعالصنقداوايال الدمدوععت ايتبنياصنتاأ الحتمتلاوقععا

اعلىالصنحعالصتتيل :اأما القترتدي اولاداكنتيج اصعلقعالصنقداوايال الدمدوععت 
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ا
 نتيجة واقع النقد: األزمات االقتصادية -1

الصنقدياكت ا اتعتاله ا ي الصهببي  الصقتعدة اظات  اعلى ايسري الصعتمل اكت  عندات
ا الالمدبتا اان الصنقديا-يعيشا ياافحل  امللاا-لالقترتدياولالستقفلا وعندات

احىتا الالضطفلات الصنقدي ، الصرف ااتصهب اأخه اتاهف اظات   اإوحلاحمله
امث الالستثنتء، ابي اأصبحت الالستقفلا ااتصهب اادمتاورتل  الصرف  اظات  أصغي

ا اسعءلجملوأصبحالصتعتالااتزأوال اللإصالاي  املد الحلتص  اوأصبحتالزأمات افدة ل،
اتتستاعالصعلحدةاتلعالزأخفى.

صعحدةالصنقدي ا،اوإ التااصقداكت اظات الصقتعدةالصهببي ايضمناسعفاصف اثتات
اأوالق اأو اذببت اكتظت ادوص  ااتصهصكل الصكتال  اقيمتهت اعن اظتئب  اوقتال ات ب 

ال الصرف اانياظقد اوصهصكاوسعف اثتاتصالستبدللا ياأياوقت، ازأظهاصدولاكت  ت
(ا١.١٢انسعباإىلاوحدةاذببي ااتعتا اعليهت.اومثالالصدينتاا ياللإسال احمددا)

احمددبذباتااافلغ اكت  الصربيطتين اولجلنيه الصهب ات، اان ااغفلاني الصقتظع  احس  ل
لحدلاوبكهل.اصهصكاكت اسعفالصرف اتاواولصففظكالصففظسيايستوياغفلاالصرت ي،

ات.تثتا
الالستقفلااوتثبيتاوصقداحققاب الصنات  اعلىالصرعيداا قيمهل الصنقدي  لصعحدة

اصألسعتاا الصقيتسي  اولصدصيلاعلىاذصكاأ الزأاقت  لصدلخلياولخلتاجياعلىالصسعلء
ا.٢٣٢٩تا يالدمستعىاظفسهالصيتاكتظتاعليها يايبكتظتاتقفااا٢٢٢٩اتصهب اعت ا
اصغتءابهلالصنات اوقداأصبحاحدوثالزأمات االوتتاصلناف :وأاتااعداإ

ا
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 أوال: األزمات في نظام الصرف بالذهب.
اإىلاوا ا يالدمرتا الدمفكاي ااضتوت الصنات اكت الصدوالاايستعملااصيدل  يابهل

ا ااضمع  ااسعف الصهب اواقعات اأافيكت اصألوظر ٩٢)ا-ان ادوالال مبعج اا-(
ااؤمتفاافيتع اوودم.

قدااأافيكت،اوإ اأافيكت اتربحالصدولالزأخفىاحتتاامح اومبعج ابهلالصنات
تعتجلالخلللا ياايال اادوععتهتتااطبعاأوال اظقدي ا)دوالال (اإضتوي اادو اغطتءا

ااتاحدثابذبيباكت ،اوكلمتاملداذصكاقلتاإاكتظي اتبديلادوالالهتتاذب تاوبهل
ا اوأاطلت ااتاشتل، ااشفوع اواعد الصثتظي  الصعتدمي  الحلفب ااعد تبديلاايكتأافاوعال

اذب امجيعهت الدمتدلوص  ا يابلصدوالال  الدمتدلوص  الصدوالال  ااتبديل اوقط اولصتاات ت
ا ادلخل الدمتدلول الصهب اااأافيكتلخلتاجادو  اان ااعجعدلهتت ازأ  وعتجلتالزأما ،

اتتنتقصاحىتا امثاادأ ابهه كتظتاتكفياغطتءاصلدوالال الدمتدلوص ا يالخلتاج،
ا اسن  اأخفى اأما  اسا٢٢١٢ظهف  اوتفتقمت اأصبحتاا٢٢١٢ن  عندات

االاتكفياالستبدللالصدوالال ا يالخلتاجاحس الصسعفابذباأافيكتاعجعدل ا ت
لصفمسيا يااؤمتفاافيتع اوودماورتا اأاصدةالصدولاانالصدوالال اتقلاكثريلاعنا

اقيمتهتالالمسي اوحرلالضطفلبالقترتدي.
اانياكتظع اثت  ااأافيكتصقداخسف ا اأااع ا٢٢١٩كتظع اأولااا-ا٢٢٢٣اات

الخلتاجا ا ي ادوالالهتت اكمي  اميتدة اظتيج  الصهببي  اأاصدهتت اان ادوالا اليتال 
اطل ا اولمدلد اولكتنتمه، الصهب  اعلى الصطل  اولمدلد ااتصدوالا الصثق  وتخنفضت

ت،اوأصبحتاتسدداايال الدمدوععت ااتصدوالاادو ابلدمرتا اصتبديلادوالالهتتاذب
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ا-ا٢٢١١صلدوالاااتاانياعت االصهب .اولجلدولالصتتيلايبنياتدبعاالصغطتءالصهبيب
ا،ا)لزأاقت امبليتال الصدوالال ( :٢٢١٢
ا
ا٢٢١٢ا٢٢١٩ا٢٢٢2ا٢٢١٢ا٢٢١١الصســـــن 

ا٢١ا٢٣.٣ا١١.٣ا١١.٢ا١٩.١الزأاصدةالصهببي ا ياأافيكت
اأاصدةالصدوالاا يالخلتاجا

ا)امسي اوختص (
ا١٢.١ا٢٣.2ا٢١.١ا١.١ا١.٢

اععظ اانالصبلدل الصفئيسي ااتأافيكظتيج اتدبعااغطتءالصدوالاالصهبيباطلبتا
 يالصعتملااناأجلااستعدهتت،اوتمالالتفت اعلىاإظشتءاجممعالصهب اوكت اعملها
الاتفعاسعفالصهب اصسب اانالزأسبتبا يالصسع اتستاعالدمرتا اإىلا اإذل أظه
ااستعىا اإىل الصسعف الإعتدة اصلبيع الصهب  اان اإضتوي  اكمي  ااطفح اوعال لصتدخل

اإىلاشفلءاكمي الصهب ااوإهنتلخنفضالصسعفاالصتعلم ،او يالدمقتالاإذل تستاعاأيضت
الصفتئض اوريتفعالصسعفاإىلااستعلهالزأول.

ا ااتصتدايجاأصبحايتدخلا يالصسع اعتاضتالجململستمف ااضعاسنعل اصكنه ع
ا ااني اات اا٢٢١٢وختص  ا ي اووتته اا٢2وحىت ابددا٢٢١٣آذلا الصهي الزأاف ،

وتظسحبتاوفظستا ياشهفاحايفل االزأاصدةالصهببي اصلبلدل الزأعضتءاإىلالصهوات 
اخفيفاا٢٢١2 اتستاعتالزأمات ا)للإسرتصيينا ي الصهب ا٢٢١2مث اأما  امث ،
امعالصهبيباخاللاست اشهعااابلغلجمل(اوتسببتالزأماتت ا ياخستاةاالدل ا٢٢١٣

ا٢٢١٣آذلااا٢2انطناليتااانالصدوالال الصهببي ،اوعقدالجتمتعا ياولشا١.٢
افكاسعفالصهب احفلايتحددااقعىالصعفضاولصطل .قفااويهاإصغتءاجممعالصهب اوت
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انااأافيكتتسببتاأما الصهب الدمهكعاةا ياإظقتصالزأاصدةالصهببي ا يااوقد
االاااليتااا٢١ االاليتااا٢٩.١٣اإىلا٢٢١٢سن  اآذلا اأ اعنداا٢٢١٣ ياشهف صغيات

 ياحينهابعالحلدالزأدىناصلكمي ااافيكتجممعالصهب .اوكت ابهلالصفصيدالصهبيبازأ
٪(ا١٢صلدوالاا)الصدلخليلصيتاظصاعليهتالصقتظع ااناأجلالصغطتءالصهبيباالصالما 

ا اأصغت امث اإىلااأافيكتوان الخلتاج ا ي الخلتص اصلقطتع الدمملعك  الصدوالال  حتعيل
ا الخلتاجي  ااتصهب اصألاصدة الالستبدلل اذب اوأاقتاوقط وكتظتاكمي الصفمسي 
ايكف الدمهكعا الزأدىن الحلد اوبي اأافيكت ا ي الدمتبقي  الصفمسي الصهب  اصألاصدة ي

٪(اقداحه ،اصكنا١٢وقط،اأياأ اغطتءالصدوالاالصهبيبا يالصدلخلا)لخلتاجي ا
الالستريلدااأافيكت اظتيج  الخلتاجي  الصفمسي  الزأاصدة ااتستبدلل الصعوتء اتستطع مل

تهالصدوصي اتولصترديفاانالصقطتعالخلتص،اوكهصكااعتاال الصقطتعالصعت ا ياعالق
ااعالآلخفين.

ا.٢٢2٢إصغتءاظات الصرف ااتصهب ااتصكتالاعت ااأافيكت اوعليهاوقداقفاا
سبقايتبنياكمابياعنيف اتلكالزأمات الصنتجت اعناظات الصرف ااتصهب ااممت

الصنات ايعيناأ الصدوص اذل اظقدالزأاصدةاتستطيعاأ ا يضت اإىلاذصكاأ ابهل
ص احتدثالضطفلاتا يالقترتدالصعتملااطبتع ادوالال املئدةاصتغطي اارتحلهتالخلت

لإعتدةالصتعلم ،اااينتهمعلىاحستبالصدولالزأخفىاممتاتفت اعليهماأعبتءااناخ
أياأ الصدولالزأخفىاتكع االاا ا ياحتملاأياعجاا ياايال الدمدوععت اصتلكا

تاجائيتابلصدوص ،ااتلإضتو اإىلاتعفضهتاصقفلاااناتلكالصدوص ااإصغتءاحتعيلاظقدبتاذب
لزأخفىاانالصدوالال اقدالخنفضتاإىلااتاواتصتتيلاتربحالحتيتطت الصدوليأواكل

ا ااتدظي  اإىلاذصكاديغعلااممتظسب  اتنبه اوقد اعلىاخططالصدولالالقترتدي . يؤثف
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الصشهريا اكت ا يالصستاقااغطىاا٢٢١٢شبتطاا٢١وهكفا ياخطتاه أ الصدوالا
ا اضعيف  ااغطىاانسب  الآل اوهع اوأات اأالد الصدولاتبديلا١٩اتصهب ، اوصع ،٪

ااتصهب الصدوالاي الستطتعتااصيدبت ادمت الصفمسي اويج ااأافيكت ااتصسعف ذصك،
اانات الصقتعدةالصهببي .الستبدلصه

وإ احدوثاأمات اظقدي ا ياظات الصرف ااتصهب اأافااتعقعالحلدوثااوعليه
زأ الصدولااضطفةاصلمحتوا اعلىاسعفالصدوالاااتصنسب اصلهب ااتدخلاارفوهتا

الخلط اولزأما  الصهب ، اان الصدوص الدمفكاياعناطفيقالحتيتطه اتقفا ابياعندات رية
ااتصهب اوتربحالحتيتطت اظقدالصفصيداإىلاوكالاتبتطه لصدولالزأخفىاا صتحب 

امبقدلاا ابي اظقدبت اوتنخفضاقيم  الصهببي  اصقيمتهت اوتقدة الصعاقي الصنقد ابهل ان
الخنفتضاظقدالصفصيداإ املايكناأكثف.

ا
 : األزمات في نظام األوراق اإللزامية.ثانيا
تايبهلالصنات اتتستاعاأكثفاوأكثفازأ اتنتوسالصدولاسيتسلزأمات ا ياظلااإ 

تاولدمضتاات ا يالزأسعل الخلتص اوحتج الصدولاالستريلداأواترديفاسلعايولقترتد
الاتفتعتا الصنقعد اعلىاقيم احتدل اتأثريل اتؤثف اصلقفوضاوغريبت صدولاأخفىاوحتجتهت

لدمنتلاإ املاولخنفتضتاويربحاثبت الزأسعتااولستقفلاالصتعتالالالقترتدياصع ا
اكمتابعاحتصلاحتصيتا يالصتعتالالالقترتديالحمللياولصدويل.اايكنااعدواتاا

ا يالحتيتطا ي ااتصرتكيا اتربحالصدولااهتم  الصنات  الصدولايبهل اعلىاظقد تهتت
القترتديا ياتلكا اوأياتغرياسيتسياأو اإصيه، احلتجتهت اوسيتسيت القترتديت لدمؤثفة

ولالزأخفىاواتصتتيلالقترتدبت،اوتصدولالصدولاينعكساعلىاشكلاأما ا ياظقدالصد
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الصدوالاا الستقفلا اعلى ااتحملتوا  ااهتم  اتربح ااثال ااتصدوالا اظقدبت اتفاط لصيت
،اوإذلالشتداطل الصنتساعلىالصعمل الحمللي اأدىابهلالحتيتطيتهتتصلمحتوا اعلىا

اانا اكميت  ااإظالل الصدوص  ابهه اوتقع  اصلدوالا ااتصنسب  اعملتهت اسعف الاتفتع إىل
تاإىلالصسع اوتسح اادالاانهتادوالال اأياتبيعاعملتهتااتصدوالا،اوإذلاعملته

 يالدمضتاات اأياملدالصعفضااحيرلاوختلىالصنتساعناعملتهتاكمتاسحرلالصعك
لاصلسع انااتقع ااسح ابههالصايتدةاوتشرتياعملتهتاانالصسع ااتصدوالا،اأيات

هصكاوكلادوص اتفاطادوالال ااناخاينتهتاوتعيداخلاينتهتاععضتاعنهتاعملتهت.اوص
الصدوالا،ا اعن اوكهصك ابي اعملتهت اعن ااتصدوتع ااكلف  اتكع  ااتصدوالا ظقدبت

اب ااهلوتتحملالصدوص  الصنقدااوحدبتلصع ء اأكرباوأشداانالصدوص اصتحب  اداج 
الزأجنيبالدمعتمد.

ااوتقع  اانالصعمل اهبلصدوص  اعلىاخماوهنت الصع ءاحفتظت الجلهداوحتملابهل هل
اهتايضفااقيم ااعجعدلهتت.اوكمثتلاعلىاذصك :لزأجنبي ،ازأ الخنفتض

(االيع ا2٢.١)اقدا الخلستاةالصيتاتعفضاهلتالصبنكالدمفكايالصكعييتاحبعليلا-٢
اولصثتظي اجفلءاختفيضالصدوالاالدمفةالزأوىلا2١/2٩،ا2٢/2١صلعتانياادينتااكعييت

ا.٪٢٣ولصيتاكتظتا ياحدودا
اوقطا-١ الصستئل  الالستثمتال الدمتصي  الزأواكاالخنفضتاقيم  اانا١٢صدول ٪

اليع ادوالااوأصبحتاا2٣قيمتهتالالمسي الصيتاكتظتا ياأولئلالصسبعينت احعليلا
ا.٢٢2٣ا-ا٢٢2١اليع ادوالااصلفرتةالصعلقع اا١2
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اخاللالصعتانياا-٩ اصلدولالصعفاي  تستوياكتظتااا٣٩ا-ا2٢لصعتئدل الصبرتوصي 
 اأياتقلبت ا ياسعفا(االيتاادوالااسنعيتاوبهلايفينتاكمابيالخلستاةاظتيج٢2١)

الصدوالا.
وحعليلاا٢٢2١اليع ادوالااانترفاعت اا٩٢.١١قداالالحتيتطيالصنقدياا-١

٪اانالالحتيتطيالصنقديالصعفيبااعظفا ياعمال اأجنبي اوبعايتعفضا٣.٣2
اصلتقل ااعاتقلبت اقيم ابههالصعمال الزأجنبي .

حتتفظااهلكالصنقدااصتأثريالصنقدالزأجنيباابتشفةاعلىاظقدالصدوص الصيتااتلإضتو 
الالقترتديا ااتصعضع الصتأثري الصعا اللإصالاياسفيع اظقد الالحتيتطياوإ   ياخماوهنت

الحمللياولصدويل،اواهصكاوهعاعفض اصلتضخماأكثفااناغريهاانالزأظام الصستاق .
اعلىااوإ  الصكلي االعتمتده الصنقد اقيم  اثبت  احيقق الصهببي  الصقتعدة ظات 
الصهب .
الصرف ااتصهباوأات الصهب اظات  اعلى ادوص  اأي  ايتعقفاظقد اويه اولصهي  

وعلىاظقداواقياآخفاقتالاصلتحعيلاإىلاذب اوإ اويهاثبتتتاجائيتاصقيم الصنقداإالا
اأياأصبحاغرياقتالاصلتحعيلاإىلا اضعفالالحتيتطيالصهبيباصنقدالزأاصدة، إذل

الصنقدالآلخف.ا ذب اكليتاأواجائيت،اوحينهتاتنخفضاقيمتهاوكهصكاقيم
صعا اللإصالاياوإظهااعفضاصلتضخماانيالحلنياولآلخفازأ اسيتس اظات الاأات

 ابههالصسيتس اإلصدوص الالقترتدي احمليتاوختاجيتابيالصيتاتعطيهالصقيم ،اوحيثا
ا اععلال اويهت اتؤثف اوهلهلاعدة الصرف ، اصثبت اأسعتا الصرع اضبطهت اان جتعل

احمتملال الصشفلئي  اأياضعفاقعته الصنقد أكربااناااداج احلدوثوتخنفتضاقيم 
الصناتانيالصستاقني.
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اتعفضتاقيمتهااوال الستثنتء اادو  الصدول امجيع اظقد اأ  اذصكاان اعلى أدل
صلتقلبت اوملاتسلماانهاحىتالصدولالدمتقدا القترتديت،اوقداخفضالصدوالااولدمتاكا

اولصنياولصففظكاوللإسرتصييناوبكهل.
ااواعلع  الصشفلئي  اصضعفالصقعة الزأسعتا اغالء اإىل ايؤدي الصتضخم وتأثرياأ 

اذصكاعلىالحليتةالالقترتدي اشديدالخلطعاةاختص اإذلالستمفاعلىاورتل ااتقتاا .
الصنقدااوزأ  اظات  اويربح اعليهت ااتعتا  اثتات  اوحدة اإىل اينس  اال لصنقد

اإىلالدمؤا اصايتدةالللإصالاياطفيقت اختفضاعملتهت افل اولدمضتاات اانيالصدولاوههه
اعلىاظق الصفتئدة اتلكاافوع اوتقع  الصنتساصتدالهتت اصعدلئع ااتصنسب  الصنقد،اهبدبت هل

اانالخلتاج.اعللالكتنتمالالدختااانالدمعلطننياوجهبااؤوسالزأا
الصفتئدةااوقد ااوعتاظسب  اوإذل تدلخلتاتقلبت الصنقدااعالزأعمتلالصتجتاي ،

اعنا الصنتس الظرف  اات اصدوص  الالقترتدي الصعضع احتسن اأو ااعني اظقد على
ا الالستثمتا اإىل الصتجتاي ا يالالستثمتا الصقعي  الصفتئدة اصتح  اصلنقد لالدختاي

ا الهنتا اأسعل الدمتلا ياوولاسرتيتايع  احدثاعندات ا٢٢الالثننيلصبنعكاكمت
وقدالختلفتاا٪١٩حيثالهنتا اأسعتاالزأسهمااأكثفااناا٢٢٣2تشفينالزأولا

اأشيع اات اإالاأ الصفلجحابع احعلاذصك، ااعنالصتحليال الالقترتدي  اأافيكتظي 
اعلى الصفتئدة الزأاافوع الصرحتو  اسفات اوقد اقعي، ااشكل أظبتءااافيكي لصدوالا

ابددالزأاريكياافوعااظشأاخال  الزأدمتيناعندات الزأاريكياوظاريه الخلالظ  انياوميف
اجعلامحل ا اعلىالدمتاكاممت الصفتئدة الزأدمتينااوع ازأ الصعميف اعلىالصدوالا، لصفتئدة

ا اان اصلتخلص ايتستاعع  اوأالزأسهملزأسهم اأيسف اصفاح اظتيج احتقيقت وضل
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لالستثمتاالالدختايالقتنتصتاصلففص الصستحن اقبلاتغريالصافو اوبهلااتاصفحااها
اوميفالدمتصي الصففظسياعناسب الزأما .

تلكالزأما اظشأالقرتلحاصبعضاومالءااتصي الصدولالصغفاي ااأ ايفاطاسعفااواعد
تبتاهاصف الصعمال الصفئيسي ااأسعتااسل اانالصسلعااينهتالصهب اأيااتاميكنالع

اععدةا"اقسط "اإىلاظات اافيتع اوودم.
كلابههالزأمات االامللالصعتملايتعتالااتصعا اللإصالاياوسب اذصكابعاااواع

الصنات اعلىاحستبااعامالصدولالدمتضفاة،ا وقع ااعضالصدولالدمنتفع اانابهل
صيبقىاظفعذبتالصسيتسياولالقترتديااتحكمتا يالآلخفيناظافلازأ اظقدبتااعجعدا

ولالقترتدي ااتأثفلاالصسيتسي اا الدمفكاي اصبتقيالصدولاممتاجعلاأوضتعهت يالدمرت
اانفعذاتلكالصدول.

ذببيتاانتسبت،االصدولاتقفا ياوجهاتغيريابهلالصنات ازأهنتاالامتلكاغطتءاااوبهه
ولعاأعيداظات الصقتعدةالصهببي ازأصبحتالصدولالحلتصي اذل الصنقدالدمسمىاعمل ا

ادو اااي اعلىاغريبت.اثلاأي ادوص اأخفىااا،صعب 
لزأمات الدمتكفاةااتاملاتعتجلاابههايعتينالصعتملاانابهلالصنات الستمفلاوظتيج ا

الصعالجالصسليم.
ا
 األزمات االقتصادية نتيجة ميزان المدفوعات: – 1

إ اايال الدمدوععت ايتكع ااناجتظبنيا)دلئناوادين(اولصعضعالدمستقفاأ ااقلنت
ها ياكثرياانالحلتال االايتماذصك،اويكتدايكع ابهلايتستوىاجتظبتالدميال ،اإالاأظ

ابعالصغتص اعلىالزأوضتعالالقترتدي اجلميعالصدول.
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الدمدوععت ،اوحيرلابهلااويبدأ االاتكفياللإيفلدل اصسداقيم  لصعجااعندات
الصعجاازأسبتباكثريةاانهت :

اللإظشتئي ا-٢ اولصسلع الآلال  ا)لستريلد الصفأمستصي  الصعلادل  ا ي الصتعسع (اظتيج 
اوادو اأ اتستغلابهها يااشتايعاانتج الستغالالاجيدل.

اللإظتتجياا-١ اضعفالجلهتم اظتيج  اأستسي  الستهالكي  الدمكثفاصسلع لالستريلد
وقرعاهاعناإظتتجابههالصسلعاوتضطفالصدولاالستريلدبتامثاتضيفالستريلداسلعاا

اكهصكاغرياضفواي .
 يالخلتاجاأواللإقفلضااظتيج الصتعسعا ياترديفااؤوسالزأاعللاأيالالستثمتاا-٩

اختاجيت.
الصعجااظتيج الصعمليت ااناطف اولحدا)تععيضت الحلفباولصغفلات (.ا-١
اتبيناسيتست الستثمتااوترنيعاختد اقطتعت الالستهالكالصرت ياوشبهالصرت ي.ا-٢
ابفوبااؤوسالزأاعللاصعد الالستقفلاالصسيتسياولالقترتدي.ا-١
الصدواا-2 اللإدلاياسعلءا ياجهتم اخيلقهاجعالصفستد اوات اأوالدمؤسست الصعتا  ص 

تمعااناقلقاوعد اثق اجيعلااعضالدمعلطننيالحمللينيايعدعع اجمللصفستدالصعت ا يال
اأاعلهلما ياحستات ا يالخلتاجاتأاينتادمدخفلهتم.

اظقداا-٣ اقيم  اولخنفتض الزأخفى الزأجنبي  اولصعمال  الصدوالا اسعف تهاهب
اواتصتتيلاتربحالصسلعالالحتيتط،اواهصكاتقلالصقيم الحلقيقي اال حتيتطت الصدوص 
ا اإىلاابتصغاإضتوي .جلصيتاكت اميكنالستريلدبتامببلغااعني،احمتت

 يالصبدلي اإ املايتفتقماميكنالصتغل اعليهاإذلالختطتالصدوص اصنفسهتااولصعجا
الصنقدي ا املاتكفالصسيعص  اإذل القترتدي اسليم ،اوصكنالصعجاايربحاأما  سيتس 
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ال اصلمعتجل  اولادلهتتاصلدوص  اوتقليل اتنشيطاصتدالهتت الصدوص  اتستعيد احىت اصه دمؤقت 
ا.وععت واسماسيتست اوإجفلءل اصتحسنياايال الدمد

اوبيااولدمقرعد اانهت، اصسدالصعجا الجلتباة الصنقدي ااعجعدل الصدوص  اتصسيعص 
اذببتا الدمدوعع  احرتهت اوكهصك الزأجنيب اولصقطع الصهب  اان الصدوص  لحتيتطي

 ياصندو الصنقدالصدويل،احيثايتعج اعلىاكلادوص اعضعا)لصشفحي الصهببي (ا
اذبب اااعاحرتهت اأوا يالصرندو اأ اتدوع ا يالدمتئ ت امتتلكااااعشفة اناامسيتممت

اذب اودوالال ،اوبههالصيتاتسمىااتصشفحي الصهببي .
الدمدوععت .ااواهصك اوايال  اكيفاحتدثالزأمات ا يالصنقد اعفونت اقد ظكع 

سعءاتعميعالصثفوةاانيالصنتس،اوقداالاتكع ابنتكاأما اوبنتكاأما اثتصث اتنتجاعنا
ظقدي اوالاحىتاأما اظتيج اايال الدمدوععت ،امبعىناأ اللإيفلدل اتغطيالدمدوععت ا

حتج اوئ اانالصنتسادو ااصسدافلدل اتهب اصتغطي اولادل اوظفقت وصكناللإي
ااتايردااارتوالامببلغااليع ادينتا اأ االدل مثايستعادااهاالآلخفين،اومثالاصعاقلنت

اايال ا اواتصتتيل اسليمت، الصتجتاي الدميال  اويكع  الصسكت  احتج  ايكفي قمحت
لدمدوععت .اوصكناصعاذب ابهلالصقمحاوتشرتلهاعدداانالصنتسااقداهتمالدمتصي اوملا

شفلئهاآخفو اوإ اأما اجديدةاتنشأاوتكع اظتجت اعناعد اتعميعالصثفوةااىيقدااعل
الصنتساأمجعنياصتمكينهماانا اوتتسب ا ياحدوثاعلى الزأستسي  احتجتهتم سد

اوقفا يالزأا .
ا

اعالجتااواهصك اتتطل  اولصيت احدوثهت الدمتعقع الالقترتدي  الزأمات  تكع 
اأمات ااهم  :اثحمرعاةا ياثال
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اثتصث ااأما  الدمدوععت اوأما  اايال  اعن اظتجت  الصنقدياوأما  الصنات  اعن ظتجت 
ااشكلاسليماعلىالصنتس اتعميعالصثفوة اتعميعاظتجت اعناعد  اأياظتجت اعناسعء ،

الصثفوة.
ا

 األزمات االقتصادية: معالجة
اأ ااينتاولقعالزأمات الالقترتدي اظبدأاايت الصعالجالصنتجعاهلههالزأمات .ااعد
ا

 : معالجة األزمة الناتجة عن النظام النقدي الحالي.أوال
ويمتاسبقاأ الزأما الصنقدي اميكناأ احتدثا ياظات الصرف ااتصهب ااذكفظت

اكهصكا ياظات الصعا اللإصالاي.وا
وصلقضتءاعلىالزأمات الصيتاذكفظتبتاوإظهاالااداانالصفجععاإىلاظات الصقتعدةا
لصهببي اسعلءااتصتعتالالدمبتشفااتصهب اأوااأوال اظتئب اعنالصهب اقتال اصلتحعيلا
ادو اقيداوالاشفط،اوقداتنبهاصهصكاكثرياانالالقترتديني،اوصعالاوقع الصدولا

 ياوجهالصفجععاصلقتعدةالصهببي اخعوتاعلىاخستاهتتااأافيكت اوختص اذل الصعالق
الصنات ابعالصهياحيفظا الصعتملاإصيه،ازأ ابهل اصعتد الصسيتسي اولالقترتدي  هليمنتهت

ا الالقترتدي الصنشتط ا ي الالمدبتا اإىل اويؤدي اعلىاادو لالستقفلا اصدوص  بيمن 
تقييمهت،اوويهاكهصكاالاأخفى،اوويهاينس الصنقداصعحدةااتعتا اعلىالحرتلاهتاوا

تستطيعالصدولاميتدةاحجمالصكتل الصنقدي ازأ الصدولاالاتستطيعاإصدلااأي اكمي ا
تشتءاانالصنقدازأهنتاالاا ااتصفصيدالصهبيباوبهلاظقيضالزأوال اللإصالاي ،اإذاإ ا
الصيتاتفيدااناأجلاخدا اارتحلهتا لصدولاتستطيعاوقتالحلتج اإصدلاالصكمي 
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يؤدياابتشفةاإىلاإحدلثالصتضخمالصنقدياوإضعت الصثق االخلتص ،الزأافالصهي
ااتصعحدةالصنقدي .

اأظهاالاادااناافلعتةالصشفوطالصتتصي ا يابهلالصنات  :اغري
احفي اا-٢ ازأ  اشفط، اأو اأياقيد ادو  الصهب اصلجميع اولستريلد اترديف حفي 

اخفوجاودخعلالصهب اتؤاناثبت اسعفالصرف .
الا-١ اصألوال  الدمطلق  الصتبديل اقيمتهتاحفي  اوقتااكتال اأي ااتصهب ا ي صنتئب 

الدمكتعا اعليهت.
ايستطيعاا-٩ اذببي  اظقعدل اميلك اان اوكل الزأصفف، الدمعد  اوصهف اسك حفي 

صهفبتاوعملهتاسبيك اذببي اادو اقيعد،اوكهصكااناكتظتاصديهاسبيك ايستطيعا
أ ايهب اإىلادلااسكالصنقعداويسكهتاظقعدلاذببي ا)اعدادوعالزأجفة(اأياظفقت ا

وسعفهاالصفمسيسكاوذصكاصلحيلعص ادو احدوثاأيالختاللاانياسعفالصهب الص
الصتجتاي.
وإ افداوصكنااناوجه اظافاللإسال اجملاناحيثالصبحثالالقترتديالابهل
االايرحاأ ايكع اإالالصهب اولصفض اصألدص الصشفعي الصعلادةا ياذصك :لصنقدا

الصفسعلا-٢ اوسلماالاإقفلا اصلدوص استعمتلالصهب اولصلىالهللاعليه اظقدل صفض 
عنااولصدالبم،كمتاأقفالزأومل الصيتاكتظتاقفيشاتا اهبتابههالصدظتظريااا،للإسالاي 

اْلَوْزُن َوْزُن »صلىالهللاعليهاوسلماطتووساعنالاناعمفاقتل :اقتلااسعلالهللالانا
وكت اوم الصعشفةادالبماسبع ااثتقيلاا.أخفجهاأاعادلوداعنالاناعمفا«َأْهِل َمكَّةَ 

اأوا اوحبستب اذببت الصدينتا الصيع  ااتااغفلاا١.١٢ا=ملظنت اوض  ا١.٢2٢ا=ولصدابم
ا.تااغفلا
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اااطاللإسال اأحكتاتاشفعي ااتصهب اولصفض  :ا-١
ُْهم بَِعَذاٍب امهتنااحف اكا-٢ ِ ِ فَبَّشه َة َواَل يُنفُِقوَنَها ِِف َسبِيِل اّلله َهَب َوالْفِضذ وَن اَّلذ ِيَن يَْكِِنُ َواَّلذ

ِِلمٍ 
َ
ا.أ

لصاكتةااتعتبتامهتاظقديناوأمثتظتاصلمبيعت اوأجفةاصلجهعدا) ياكلااوفضاانهمتا-١
ينالصدلاقطاأخفجادابمامخس ادالبم(.ااتئيت)و ياكلاا،ظرفادينتا(اعشفينادينتال

هِاا،َعْناأَاِيهِاا،َعْمفِواْاِناش َعْي  اَعْنا اَصلَّىالهلل اَعَلْيِهاَوَسلََّماقَتَل :اا،َعْناَجدِّ َعِنالصنَّيبِّ
َواَل ِفي َأَقلَّ ِمْن ِمائـََتْي ِدْرَهٍم  ،ي َأَقلَّ ِمْن ِعْشرِيَن ِمثْـَقاالا ِمَن الذََّهِب َشْيء  َواَل فِ ...»

اا.«...َشْيء  
)وعلىاأبلالصهب اأصفادينتا(،ا)جعلالصنيباصلىاامتاكنقدهبوفضالصدي اا-٩

أخفجالحلتكما يااستداكهاا.(يتهالثيناعشفاأصفتاأياانالصدالبملهللاعليهاوسلماد
ِه،ا"اَعِنالصنَّيبِّاَصلَّىااعن ،اَعْناأَاِيِه،اَعْناَجدِّ ِداْاِناَعْمفِواْاِناَحْا   َأيباَاْكِفاْاِناحم َمَّ

َوِإنَّ ِفي ...»َكتَ ا يالْصِكَتتِب :اواا...لهلل اَعَلْيِهاَوَسلََّماأَظَّه اَكَتَ اِإىَلاَأْبِلالْصَيَمِناِاِكَتتب ا
يَةُ  ا«ْهِل الذََّهِب أَْلُف ِديَنارٍ َوَعَلى أَ  ...النـَّْفِس الدِّ ا يا. احبت  الان اكهصك وأخفجه

َقَضى النَِّبيُّ َصلَّى اهللُ »َعْناِعْكفَِاَ ،اقَتَل :اا ياارنفهاشيب ،اوأخفجالاناأيباصحيحه
يَِة اثـَْنْي َعَشَر أَْلفا  وأخفجا «اَعَلْيِه َوَسلََّم ِلَرُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر قـَتَـَلُه َمْوَلى بَِني َعِديٍّ بِالدِّ

،اَعِنالصنَّيبِّاَصلَّىالصلَّه اَعَلْيِهاَوَسلََّمالصرتاهيا يََة اثـَْنْي َعَشَر »َعِنالْاِناَعبَّتس  أَنَُّه َجَعَل الدِّ
ا.«أَْلفاا
)الاتقطعايدالصستا اإالا ياااعاظرتبالصقطعا يالصسفق اعنداحتققاشفوطهاا-١

قطعاستاقتا ياجمناقيمتهااصلىالهللاعليهاوسلمإ ااسعلالهللادينتااورتعدل(،ا)
اثالث ادالبم(.
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،اَعِنالصنَّيبِّاَصلَّىالهلل اَعَلْيِهاَوَسلََّم،اقَتَل :ااضيالهللاعنهتالصبختاياَعْناَعتِئَش َاأخفجا
الصلَّه اا،اوأخفجاأيضتاعن«تـُْقَطُع يَُد السَّاِرِق ِفي رُبُِع ِديَنارٍ » اَاِضَي اْاِناع َمَف الصلَِّه َعْبِد

ا.«َقَطَع ِفي ِمَجنٍّ ثََمُنُه َثالَثَُة َدرَاِهمَ »َاس عَلالصلَِّهاَصلَّىالهلل اَعَلْيِهاَوَسلََّمااَعنـْه َمت،اَأ َّا
اا-٢ الصهب  ا ي اجعلهت الدمعتاال  ا ي الصرف  اأحكت  اقفا اواحني ىا)هنلصفض 

اوسلماعنالصفض ااسعلالهللا اولصهب ااتصهب اإالاسعلءصلىالهللاعليه ااتصفض 
كيفااافض ااتصهب اكيفاشئنتاوظشرتيالصهب ااتصفض وأافظتاأ اظشرتيالصااسعلء
ا)يدلاايد(.او ياحديثاآخفاشئنت(
اَأيباَاْكفََة،اقَتَل :اقَتَلاأَا عاَاْكفََةاَاِضَيالصلَّه اَعْنه  :اعنالصبختاياأخفجا الصفَّمْحَِناْان  َعْبد 

اَوَسلََّم :ا اَصلَّىالهلل اَعَلْيِه الصلَِّه َهَب بِالذََّهِب ِإالَّ َسَواءا ِبَسَواٍء، اَل تَِبيُعوا الذَّ »قَتَلاَاس عل 
،ا«َوالِفضََّة بِالِفضَِّة ِإالَّ َسَواءا ِبَسَواٍء، َوبِيُعوا الذََّهَب بِالِفضَِّة، َوالِفضََّة بِالذََّهِب َكْيَف ِشْئُتمْ 

الهلِلاَصلَّىالهلل اَعَليْاااسلموأخفجا ِهاَوَسلََّم :اَعْناع َبتَدَةاْاِنالصرَّتِاِت،اقَتَل :اقَتَلاَاس عل 
، َوالشَِّعيُر بِالشَِّعيِر، َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر، » الذََّهُب بِالذََّهِب، َواْلِفضَُّة بِاْلِفضَِّة، َواْلبُـرُّ بِاْلبُـرِّ

ا بَِيٍد، فَِإَذا اْختَـَلَفْت َهِذِه اأْلَْصَنافُ  ، فَِبيُعوا  َواْلِمْلُح بِاْلِمْلِح، ِمْثالا ِبِمْثٍل، َسَواءا ِبَسَواٍء، يَدا
ا بَِيدٍ  ا«َكْيَف ِشْئُتْم، ِإَذا َكاَن يَدا

 لكل هذا فإن نقد الدولة اإلسالمية هو الذهب والفضة.
الصهببي ااوصهصك الصفجععاإىلالصقتعدة اان االااد الزأمات الصنقدي  ادمعتجل  وإظه

الصفجععاالاخيلعااناا أاوحدهالصهب اأكت اسعلء لصهب اولصفض .اغرياأ ابهل
اص اظتيج  الصعتدمي اشتكل الجلمفكي ا،الحتكتال  الحلعلجا الصكمي اا،وصعجعد وصرتكا

طتقتهتاولصدولالصيتاملد اا،لصعامىاانالصهب اولصفض ا ياخالئنالصدولالصكبرية
علىاللإظتتجاوقداهتتاعلىالدمنتوس ا يالصتجتاةالصدوصي اأواظبعغهتااتصعلمتءاولصفنينيا

اادالااناظات الصهب اولصفض .ولدمهندسني،اوالختتذاظات الصنقدالصعا اللإصالايا
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اصلقتعدةالصهببي اأ اتسرياعلىااوصتخطي ذصكاالااداصلدوص الصيتاتفيدالصععدة
الستريلدبت اان اوتقلل الصهليت الالكتفتء اا،سيتس  اعلى الدمعجعدةاوتعمل الصسلع ايع
اأوااتصهب اولصفض  ااسلعاحتتتجاإصيهت اولصتخلصاانالصعمال الزأجنبي اعندبت ،

ااتاحتتتجاإصيهااناسلعاوخدات .استريلدتالصعاقي الصيتاصديهتا
ااتصنسب اابهل ا يبلة الخالفة التي يتوقع قيامها قر لدو اتصنسب ازأي ادوص ،اأات

وإ الزأافاأسهلازأ الصهب الدمعجعدا يالصبلدل اللإسالاي اولدمكدسا ياابإذن اهلل
اإىلا اانالصععدة اصتمكنيادوص الخلالو  اتتا  اويهاكفتي  قتعدةالصبنعكاولخلالئناويهت،

ا)ولصيتا اللإسالاي  ا يالصبالد الدمعجعدة اوضالاعناأ اكميت الصفض  ابهل لصهب ،
ستكع اوحدةاأستسي ا ياظقدادوص الخلالو ااعاوحدةالصهب ،ازأ ادوص الخلالو ا

اظات  اوعلى اولصفض  الصهب  اقتعدة اعلى الصنقدي (االدمعدظنياتقع  الصنتحي  ان
الخلال ادوص  اعلى ايسهل اممت ااكميت اكبرية الصهب ااعجعدة اإىلاقتعدة الصععدة و 

اولصفض .
علىاذصكاوإ الصبالداللإسالاي ااتعوفاصديهتامجيعالدمعلدالخلت الصيتاتلا ااوميتدة

ا الحتيتجت اغريبت اإىلاسلع احتج  ا ياغري اجيعلهت اممت الحتيتجاا«تيأستس»لزأا  أو
تاواهصكاتستغينادوص الخلالو ااسلعهتالحمللي اعنالستريلدالصسلعالخلتاجي امما،ضفواة

ادلخلالصبالد.ااقتؤهسيعوفاخفوجالصهب اإىلالخلتاجاوا
أ الصبالداللإسالاي امتلكاسلعتااهم اكتصنفطاحتتتجهتامجيعادولالصعتملااكمت

اإصيهت ا ياحتج  ابي ااسلع ااتصهب اأو اتبيعهت اأ  الخلالو  ادوص  اكمتاوتستطيع ،
كمتااا،اتايلااهتااناسلعاوخدات اتتخلصاانالصنقعدالصعاقي الصيتاصديهتااتستريلد
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ادوعتامثنهتاذبالصسلعاصديهتاكتصنفطاايعتستطيعاأ امتنعا تاممتابزأي ادوص اإالاإذل
الصدوص اانالصهب ا يالمديتد.ايتطيجيعلالحت

الصنقدي ااواتصفجعع الزأمات اولهليمن  اوتاول الالستقفلا الصهب ايععد اظات  إىل
اصدوص اعلىاأخفى.اوبهلابعالصعالجالصنتجعالصكت ياولصشت ي.

ا
 الجة األزمة الناتجة عن ميزان المدفوعات.: معثانيا
اأيااقلنت الدمدوععت ، اايال  ا ي احيدثاعجا اعندات ااتصاهعا اتبدأ الزأما  إ 

تكع اللإيفلدل االاتكفياصسدالدمدوععت ،او يابههالحلتص اتتخهالصدولاعالجتا
اؤقتتاصسدالصعجااانالصسيعص الصنقدي اصديهت،اوتبدأااسيتست اوإجفلءل اصتنشيطا

الالقترتدي اوحتسنياايال الدمدوععت .أوضتعهتا
اتالصدولاحتصيت :هببههاللإجفلءل الصيتاتقع ااانا-
ااوعاسعفالصفتئدةالصسعقي اكعسيل اجلهبااؤوسالزأاعللاانالخلتاج.ا-٢
اعالق اا-١ اصه اات اوكل الجلمتاك ااسع  ااوع اأي الصعلادل ، اعلى اضفلئ  وفض

ااتخفيضالصعلادل .
زأجتظ االستريلدالصسلعالدمنتج ا يالصدوص الاشجعتوختفيضاقيم اعمل الصبلداا-٩

اتايد. الصرتدال  اأ  اأي اهلم ااتصنسب  اانخفضت ايربح اسعفبت بهلااوصكنازأ 
اشفوطااأ اتكع الصسلعالدمنتج ا يالصدوص اجتباةاصلترديفااكميت اكبريةاحىتا
اغرياانتج ا اإ اكتظتالصدوص  اوصكن الدمرداة، الصسلع اللإيفلدل اظتيج  تايداكمي 

ا اقتال  اخستاة،اصسلع اابعث الصعمل  اختفيض اوسيكع  اكت  ااشكل صلترديف
ا ي ااناغالء اختفيضالصعمل  ايسببه ادمت اوتصتخفيضايؤدياإىلالزأسعتاااتلإضتو  .
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اترديفي اا اإظتتجي  اذل اطتق  اكتظتالصدوص  اإذل الصرتدال ااإيفلدل ااتاليدة ميتدة
،ازأ اهتتَاملَاعِاالصسلعاظفسهتاكتوي اواشفطاأ االاختفضالصدولالزأخفىالصيتاتردا

الصعضعاحينهتاسيكع اكمتاصعاملايكناختفيض.
ااشكلاحيسناللإيفلدل الصنتجت اا-١ ا يالستغاللالصثفول الصطبيعي  لصبحثالجلتد

عناتنشيطالالقترتداوميتدةالصترديفاهلههالصثفول ،ا يالصعقتاظفسهالصهياهتتماويها
تاانالخلتاج،الصدوص ااإظتتجالصسلعالزأستسي ادلخلالصبالداحىتاالاتضطفاالستريلدب

اواهصكاتكع اقداقللتالصعلادل .
وجتدااللإشتاةابنتاإىلاأ ااعضالصدولالصكربىاأوامجيعهت،اصكياالاتلجأاإىلاا-٢

لالقرتلضاأواإىلاإجفلءل اتقشفاتعجداادةاوعلاشعبي اوحىتاالاتلجأاإىلاختفيضا
اوإ اجيفحاكفلاتهت اممت اأيالصعجاا يااياهنتعملتهت اإىلامتعيلااعضاظفقتهتت ال اتلجأ

وتعسعالصدوص ا ياإصدلااايدعمه،لدمدوععت ااإصدلااظقداجديداصيساصهاأستسا
ههالصطفيق ايعجداتضخمتاأيالاتفتعتا يالزأسعتااظتيج اخلللالصتعلم اانياهبالصنقد

لصنقداولصسلع.اوطف ااعتجل الصتضخماتتماعتدةااإعتدةالصتعلم اانيالصنقداوجممععا
اولخل الصسلع ااايتدة اإات اولخلدات  اوختص الصسلع الالقترتد ااتنشيط اأي دات 

انهاأوااسح الصالئداانالصنقداانالصتدلول،اوتتماعملي اسح ااتتجيلجلتظ اللإظ
لصنقداافوعالصفتئدةاممتايشجعالصنتساعلىالدختااأاعلهلما يالصبنعك،اأوااتصطل اانا
ا يالصبنكا اوتجمد ا يالصبنكالدمفكاي، الدمعدع  اأاصدهتت اظسب  ااوع الصتجتاي  لصبنعك

اأ ابههاللإجفلءل اتنتجاأعفلضتاجتظبي اسيئ اانارياياوتفوعاانالصتدلول.اغلدمفك
اتقللاانالالستثمتااوتدوعاصلفكعدالالقترتدي.اتهنإحيثا
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وانابههاللإجفلءل اكهصكالالقرتلضالإعتدةالصتعلم ادميال الدمدوععت ،اوبنتاا-١
 اصلدولاتبدأاافحل اجديدةاانالزأما اوبيادخعلااريدةالدمديعظي اختص ااتصنسب

ادخالا اتدا ا يااشفوعت اإظتتجي  الصترف ا يالصقفوضاصتشغيلهت لصيتاالاحتسن
أوادولالصعتملالصثتصث،اوإ ابههااي علىالصبالد،اوبهلااتاحدثادمعامالصدولالصنتا

الدمدوععت ازأ ا اايال  ادمعتجل  الصسبل اأيسف الالقرتلضابع اوجد اأ  اقد لصدول
احتجته ايسد اينتجاات اال اوسلعهلزأستاتلصكثرياانهت اقليل ااتسي ، اصلترديف لصقتال 

الدممكنا ااتصقفوضابع الصعجا اأ اسد اواهصكاجيدو  اإ املاتكنااعدوا ، جدل
احيثا اهلم، الصسلعاإاتصنسب  اسيؤدياإىلاظداة الصعلادل اصتقليلهت الصضغطاعلى  

واتصتتيلالاتفتعالزأسعتااوبهلاادواهايؤدياإىلاتعطيلالصطتق اللإظتتجي اوتايدالصبطتص ا
اغرياممكناوتقفاعجل الصنقدي  اانالحتيتطيتهتت الصعجا اوكهصكاوإ اسد الصنمع،  

اك الزأجنبي  اولصعمال  الصهب  اان الصدول ابهه الحتيتطت  احجم أ اامتصضآص 
ابههاالستنال  ااستعى ايعفض الصعجا اسد ا ي اولستخدلاهت لالحتيتطت 

اأضيفاإىلا اات اوإذل الصرتدي، اإىل الحمللي  الصعمل  اسعف اويدوع لالحتيتطت اصلخطف
د البتمت اكثرياانابههالصدولاإىلالستغاللاثفولهتتالصطبيعي ااشكلاجدياذصكاع

ا ايضتعفالزأما  اإىلالالقرتلضاوممت الصتعجه الصنتيج  يرتح الالقرتلضااأ تكع 
اثالث اععلالاخطرية :

اا-٢ اال اإظتتجي  اغري الصقفوضاإىلااشتايع ابهه ااتفويهتعجيه اشبه وإىلااويهفاتأو
ا اومهي  اشبه اا«صلدعتي »اشتايع ابههاادو  اتكع  اواهصك القترتدي ، جدوى

اعبئتاجديدلايضيفاعجالاإىلالصعجاالصستاق.ا،لدمشتايع
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ااعلسط اا-١ الزأجنبي  اولدمستعدل  الصقفوض اان اكبرية اصنسب  الدمبتشف لصنه 
اتأانيااتا اعلى احفيرع  الصعمعال اولصفشتوىاوبؤالء ااناخالل اسؤوصنياكبتا

ويهفاع ابههالزأاعللالدمنهعا اإىلاوحيتتطع ادمختطفالالظقالباوتدلولالصسلط اابعههن
علىاجاءاكبرياانالدمتلااعلذلخلتاج،اواهصكاحيفاع ااالدبماافتني،اافةااتالستح

لصعت الصهياكت اينبغياأ اخيرصاجلهعدالصتنمي اوتنشيطالالقترتدالحمللي،اوافةا
أخفىااتهفيبهاإىلالخلتاجاوحفات ااالدبماانالستثمتاهاحمليت.اوحعلابهلالدمعضععا

 يالصعاليت الدمتحدةادالس احديث اصهايقدااويهتاأ ااتاتفلسيتانكااعاغت اظشفاا
٪ااناجممععالصقفوضالصيتاحرلتاعليهتاالدل الصعتملالصثتصثاقدا١٩-ا٪١٩انيا

احستات اسفي ا اشكل اعلى الزأول الصعتمل االدل  اإىل اأخفى اافة وجد اطفيقهت
يتاادوالاابيا(اال٢٢٩٩ختص اصكبتاالدمسؤوصنياأوااأمستءاذويهماومناجممععا)

ديع الصعتملالصثتصثا ياانترفالصثمتظينت اقدا الصدالس اأظهايعجدا يااقتالهتااتا
ا ياحستات  الزأول الصعتمل اانعك ا ي ادوالا اأصفااليتا اأمستءااختص ايقفباان

ااسؤوصنياحتصينياأواستاقنيا ياالدل الصعتملالصثتصث.
فيقتاصبسطالهليمن الستعمتلالصدولالصكربىاأواصتحب الصنفعذابههالصقفوضاطا-٩

علىالصدولالدمدين اوهياتعملاعلىالصدول اصفسماسيتست اتشجعابههالصدولاعلىا
ابياسعلءا اارتحلهت وياهفااسيتسي ا أالقترتدي أكتظتالالقرتلضاصغتيت اختد 

اذصكا يالزأدص الصتتصي  :
ا٢٢١٩جتءا ياتقفيفاجلن الجلنفللاكاليا يالزأسبععالزأخريااناشهفاآذلااا-أ

أ الهلد ااناإعطتءابههالدمستعدل اولدمقيتسالصهيااافيكي عدل الزأحعلالدمست
تعطىاعلىاأستسهابعا)أانالصعاليت الدمتحدةاوأاناوسالا الصعتملالحلف(اواتصتتيلا
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ا اال الدمتخلف  الصبلدل  اوصهصكاضغطتااصبسطوليستالصقفوضادمستعدة ظفعذبت،
الصقالقلا ياأولئلالصستينت احىتاأ اوأوجد اهلت اعلىاأخهاعلىاإظدوظيسيت جربهتت

اصلهيمن ا الصدول ابهه اأسلح  اان املصت اوات اكتظت اولصقفوض اوتدمنح لصقفوض.
اتصفغمااناأ اايال اادوععتهتتايشكعااناعجااشبهادلئمااأافيكتلصسيتسي ،اوإ ا

اأ اعت اتهنإال اكل اوانحت ااستعدل  الصسيتسي اخترص الهليمن  اصغفض اوذصك ،
ا.اعلسط ابههالدمستعدل ..

تءا ياأواكاوعلئضاكبريةا ياايال اادوععتهتتا ياعتاياحققتالصدولالزأعضا-ب
ا٢٢2١ الصبنعكاا٢٢2٢، اوتبنت الصدوصي  الصنقد اأسعل  اإىل اوعلئضهت وتدوقت

لصتجتاي الصدوصي ااتشجيعااناحكعاتهتتااتايعف ااإعتدةاتدويفالصفعلئضالصنفطي ا
عتهتتااناعجاا ياايال اادوعااياإقفلضابههالزأاصدةاإىلالصدولالصنتاي الصيتاتعتينأ

الصنتاي ا الصدول اان اكبريل اأغفىاعددل اممت اواشفوطاسهل  اظسبيت اانخفض  وافتئدة
اوصكنالصبنعكالصتجتاي احىتاحتميا اصتمعيلاايال اادوععتهتت. القرتلضهت علىاميتدة
ظفسهتااناخمتطفاللإقفلضاصلدولالصنتاي اجلأ اإىلااتايعف ااتسمالصفتئدةالدمععا ا

تبعتاصالجتتهالصعت ازأسعتاالصفتئدةا ياسعقياصند االصيتاتتغرياعلىاورتل اغريةأوالدمت
ابهها اخطف اإدالك اوميكن الدمختطف. ادمعلجه  اأخفى اظسب  اإصيهت ااضتوت وظيعيعاك

الاتفعتاانلصفتئدةالدمععا اإذلاعلمنتاأ اأسعتاالصفتئدةاعلىالصقفوضالصدوالاي اقدا
ا٢٢٣٢ا–ا2٢ا٪اخاللالصفرتة٢2.٢إىلااا٢٢2٣ا-ا2١٪اخاللالصفرتةا٣.2
الصبنعكاشجعتأيا ااأ ابهه اعلىالالقرتلضامث الصنتاي  ادلخلالصدول اوضعتهت دمت

الدمريدةاضغطتاعليهتااايتدةالصفتئدةالدمععا .
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الالقرتلضااهلهه الزأوىلاعلىاطفيق اخطعهتت امبجفد الصدول اوإ  امجيعهت لصععلال
صع الدمنتل.اوممتايعقدالدمعضععاأ االظفكتكهتتدخلااريدةالدمديعظي الصيتاجتعلا

الصدولاعلىالخلفوجاانالدمديعظي الصطفيقا الصدولالالستعمتاي ادمستعدة لصهياامسته
اهلمتا الدمدين  اجلأ الصدوص  اوإذل اولصبنكالصدويل، الصدويل الصنقد اصندو  اطفيق بع

ااتدمشتكل.اأدخلعبتا يادلئفةااليئ 
الصدينااإ  اخدا  اعلى اقتداة اغري الدمدين  الصدول اجيعل الدمديعظي  اأما  تفتقم

وأخهاقفوضاجديدةااهنتد(اويربحاجلامههتاحمتوص اجدوص اديعا)لزأقستطاولصفعلئ
الدمسمىا الصدولالصدلئن  اجتمع اذصكايطل اانهت صتنشيطالقترتدبت،اوحىتايتماهلت

الدم الصدلئن  الصتجتاي  الصبنعك اجتمع اوكهصك ااتايس، اأ ااسمىانتدي اصند ، انتدي
بتاأ احتضفاتاكي ااناصندو الصنقدالصدويلامبتايشبهاشهتدةاحسنالصسلعكاافتد

اتنتهجاسلعك ابهه الدمدين  اذصكااتلصدوص  اعلى اصلحرعل اوصكنهت اسليمت، لقترتديت
اختفيضاقيم ا اان اعتدة ااكع  اإصالحي اافظتاج اتنفيه اعليهت الصرندو  يشرتط

ولصضفواي ،اجتميدالزأجعااولصفولت ،اختفيضااتسي لصعمل ،اإصغتءالصدعماصلسلعالزأس
ميتدةاأسعتاايداللإظفت الحلكعاي،اإصالحالصنات الصضفييب،اتقيلصتعظيفالحلكعاي،ا

اصتكثريا الصفتئدة اأسعتا اوميتدة اعت  ااشكل اولصسلع الصعتا  اولخلدات  لصطتق 
الالدختال اوجل ااؤوسالزأاعللاوحتفيفالصتجتاةالخلتاجي اانالصقيعداأواختفيفهت.

ازأ ااإ  الدمشكل ، ايضتعف الصدويل الصنقد اصندو  ااطفيق  الدمديعظي  اعتجل 
منالحللاعلىاأستساحستيباجمفداوإظهايعتربالدمعضععااعتدص اافظتاجالصرندو ايتض

اويحتولاأ ايايدالصطف الصنتقصاأوا حستاي ايعملاعلىاإجيتداتعلم اانياطفويهت
اتلإظست اظفسهالصهياااطهينقصالصطف الصالئدادو الصنافاإىلاعالق ابهلالحللاواا
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وفضاضفلئ ااسيعتيناانالحللالدمطفوحالقترتديت.اومثالاصايتدةاللإيفلدل ايطل 
اقداوصلتاإىلاأقرىا اتكع الصضفلئ اويهت وبعايعلماأ الصدولالدمدين اعتدةاات

اإ املاتاداعلىاذصك. يعلماأ الزأسعتاا يالصدولالدمدين ااوبعاحداممكناحتمله
اعنا الصدعم اذصكايطل ااوع اواع الصنتس، اغتصبي  اطتق  اوع  اتكع  اوقد افتفع 

محاولصسكفاولحملفوقت اوأاثتهلت.اوبعالصسلعالصضفواي اكتخلبااولحللي اولزأاماولصق
اذصكا اواع اضعيف ، اصلترديف الجلتباة الصسلع الإظتتج الدمدين  الصدول اطتق  اأ  يعلم

اويطل اجتميداافيضيطل اخت الصبطتص  اوتنتشف اأكثف الزأسعتا اتفتفع احىت لصعمل 
ابعا اال اولخلدات ، اصلسلع الزأسعتا اويه اتايد الصعقتالصهي ا ي لصفولت اولزأجعا

ايطل اخت الصنفقت اكمتاأحيتظت اولصفولت اصتقليل الزأجعا فيضاوصيساوقطاجتميد
٪ااناأجلاإادلدبتا١٩طل اانالحلكعا الصربلميلي اأ اختفضالصفولت ا ياحدودا

اتصقفوضالصيتاحتتتجهت.اوقداسبقاأ اطل الصرندو ا ياأولسطاشهفاكتظع اأولا
 ،او يا٪اواوعالصدعماعنالدمنتجت الصبرتوصي١٩اناظيجرييتاختفيضاعملتهتاا٢٢٣٢
طل اانالصسعدل اإصغتءالصدعماوختفيضالصعمل اوإطال الزأسعتا،ا٢٢٣١أولئلا

ا الصسبعينت ، اأولسط ا ي ا)ارف اان االدمغفبوطل  اأولئل ا ي ،ا٢٢٣١وتعظس
ا اظيست  ا ي ا٢٢٣١ولصدوانيكت  اوشبتط ا٢٢٣٢، اظيست  اولزأاد  (ا٢٢٣٢،

الصد ابهه امجتبري الظتفتض  اإىل اذصك اوأدى الزأسعتا اوميتدة الصدعم ولاختفيض
الحتجتجتاعلىاإثقتلاكتبلهتااعالجت اصندو الصنقدالصدويل.

كلابههاللإجفلءل الصعنيف اولصقتسي ااناقبلاصندو الصنقدالصدويلاوهياااأات
صيستالإصغتءالدمديعظي اأواختفيضهتاالالإعتدةاجدوصتهتاوقطاأياإاهتلادوعهتاورتةا

ااداج اأشد.اوترتلكماأكثف،اواناأجلاإعطتءاقفوضاجديدة،اوتتفتقمالدمديعظي 
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لصدويلاعتدةااتايكع ادواهااكمالاصدواالصرندو ا ياإعطتءاقفوض،ااولصبنك
 الصرندو االايستطيعاإعطتءاقفوضاجديدةاصلدولالصيتاالغتاحدبتااناإحيثا

لصسح احس اأظام الصرندو .اوعتدةااتاتكع ابههالصقفوضادمشتايعاارمم ا
القترتديتهت اوجيعل الدمدين  الصدول اتلك امنع ايعيق اأاشكل اتعتمد علىااستستت

الدمستعدل الخلتاجي .
اولماحتققاسيتس الصرندو اولصبنكالصنجتحالدمطلعب،اولمايتحققاااوعلى كل 

 ااديعظيتهتاملد اوأصبحتاأكربااناإلالظتعتشالالقترتديا يالصدولالدمدين االا
اأ احتلهتابههالصدولاحس اتعصيت الصرندو .

الصدوااولإدالك ابهه ا ي الالقترتدي  الدمريب  الصيتاحجم الحللعل اوستد اظتيج  ل
يطفحهتالصنات الالقترتديالصعتدميالحلتيلاعناطفيقاصندو الصنقدالصدويلاولصبنكا
لصدويلاولزأظام الالقترتدي الدمختصف اصلفطفةاولصعقل،اوإيناأذكفابنتااعضاأحجت ا

الخلتطئ  :اتدي بههالدمديعظي الدمتسبب اعنالصعالجت الالقتر
 :ال: ديون الدول الناميةأو 

إىلاأكثفااناأصفااليع ادوالاا ياا٢٢2١اليع ادوالااسن اا٢٢انااتفعتلاا
ا٢٢٣١اتي هن ااحر ، الصديع  ابهه اان اللإسالاي  الصبالداا،٪١١.١لصبالد ديع 

ا الصثمتظينت ا=ا)تقفيبت( ااناديع اا١٩٩لصعفاي احىتاأولخف اوظسبتهت اليع ادوالا
ا.٪٢٢(اتلصعتملالصثتصثاحىتاأولخفالصثمتظينت ا=ا)تقفيب

ا :: خدمة ديون الدول النامية )القسط السنوي + الفائدة على القروض(اثاني
سن اهنتي االيع ادوالاا ياا٢٢.٣اإىلا٢٢2١اليع ادوالااسن اا2.٩لاتفعتاانا
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ا٢٢٣١ اان الاتفعت اللإسالاي  الصبالد اديع  اخدا  اسن اا٢.٢١. ادوالا اليع 
ا.٢٢٣١عت ااتي هناليع ادوالاا ياا١٩.٢إىلا٢٢2١

 :البالد العربية المدينة مصر قدمة: في مثالثا
(االيع ادوالااوبهلالدمبلغاميثلاقفوضتامتا١٩الغتا)ا٢٢٣١حىتااهنتوإ اديعا

وقيم الزأقستطاولصفعلئداولدمتأخفل الصيتاكت اا٢٢٣٢ا-ا٢٢2٩إافلاهتا يالصفرتةا
وصغتي احايفل اا٢٢٣2االلالصفرتةالدممتدةااناكتظع اثت  اانالدمففوضاسدلدبتاخ

االيتال ادوالا.اةفاعشلصجتوم اا٢٢٣٣
 :: األردنرابعا

اوذصكاخاللالصنرفااصقد اقفال اكبرية الصقفوضالدمتعتقداعليهت حققاحجم
الصقفوضاأكثفاانا اوقداتضتعفتابهه الصثمتظينت ، لصثتيناانالصسبعينت اوادلي 

حىتاأصبحاإمجتيلالصقفوضالدمتعتقداعليهتاا٢٢٣٣ا–ا٢٢2١اتئ اافةااتاانياعت ا
ا(االيع ادوالا.٢١)اـصليقتاباا٢٢٣٣اتي هن يا

الدمسددايقتاباالصفصيد ااتاعدل اا٢٢٣٢ا و ياهنتياليع ادوالا،اا٢.٣لصقتئماانهت
ا احعليل الصقتئم الصفصيد االا٣كت  ادوالا ا)يع  اتقتاب الدمرتتب  اال٩ولصفعلئد ايع (

ا يادوالا اصهصكالضطف الحلكعا  اوظتيج  اا٢٢، اأول إىلاتععمياا٢٢٣٣تشفين
اتاا اولصتعقفاعن اصف الصدينتا ااناعمال اادويسعف ايلااهت امبت الصتجتاي  لصبنعك

ل الحتيتطيالدمملك اولخنفتضااستعلبت،اوأصبحالالحتيتطياالانااأجنبي اظافلاالست
ا ا٢١يتجتوم اعت  الدمردا الصنقد اان اصتغطي اا٢٢٣٣٪ ايكفي ايعد امل اإظه حىت

ا ا ي الحلكعا  اوتضطف  اوقط اأسبععني ادمدة اإال إىلاا٢٢٣٣اتي هنلدمستعادل 
الخلتاجي .اتهناتايستحقااناديعاادلصتعقفاعناتسدي
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ا اان الاتفعت الحمللي اظتجتهت اإىل الصنتاي  الصدول اديع  اظسب  عت اا٪١٣ختاست :
كمتاوصلتاظسب اديع الصبالداللإسالاي ااا٢٢٣١٪اعت ا١٣إىلاحعليلاا٢٢٣٩

ا اإىل اجمتمع  الحمللي ا٢٣لصنتتج اعت  احيثاا٢٢٣١٪ اارف اكتظت ااقداتهت و ي
لزأاد اولضعفاات،اوأا٢٢٣١٪اعت ا2١،ا٢٢٣١٪اعت ا٣٢تفلوحتالصنسب اانيا

٪ا يا٩٩٩لصنتتجالحمللياوإ الصنسب اوتقتامجيعالصدولالدمدين اوأصبحتاتقتابا
ا.٢٢٣٣اتي هن

اعضالصبيتظت الصيتاتبنياوتؤكداأ اأما الدمديعظي ا يالمديتدااتستاعاانهاابهه
وحىتالآل ،ااتهنعنداتاتعقفتالدمكسيكاعناخدا اديعاا٢٢٣١أ الظفجف اسن ا

ا الصرندو اظافل ااعتجل  اوصسعء الحلتيل الصعتدمي الالقترتدي الصنات  ااعتجلت  صسعء
اولصبنكالصدوصيني.

 
 فهي كما يلي:أما المعالجة الصحيحة ألزمة المديونية 

ْمَوالُِكْم ال اااتاتهنعد ادوعالصفعلئدالدمرتتب اعلىالصديع ازأا-٢
َ
ِإَوْن تُبْتُْم فَلَُكْم رُُءوُس أ

اا.ُمونَ َتْظلُِموَن َوال ُتْظلَ 
اتسديدالدمديعظي ادو الصفعلئدالصفاعي  :ا-١

لصطفيق الصرحيح اصلتخلصاانالدمديعظي ابياأ ايتحملااسؤوصيتهتامجيعااإ 
امهناناشتاكا يالحلكماوكلااناكتظتاصهاصالحي الحلكماطعللاورتةالدمديعظي ازأ

تيتدي اأثفولاخاللاتلكالصفرتةاوتسددالدمديعظي ااناوتئضاأاعلهلماعناحتجتهتمالالع
اولآلخفااضانسب اوتئضاأاعلهلماصبعضهمالصبعض،اولعاكت اوتئ االيعظت أاعللابهل
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االيع  اااع اولصثتصث االيع  اظرف اتسديدا… ايتحملع  اذصك اومعىن وبكهل
ا.١ :١ :٢لدمديعظي اانسب ا

اأاتادمتذلايتحملالحلكت ااسؤوصي الدمديعظي اولألسبتبالصتتصي  :
شؤو الصفعي ا يامجيعاظعلحيالحليتةااسؤوصي الحلتكما ياللإسال ابيااعتي اا-أ

الالقترتدي ا الصبختايا«فَاإِلَماُم رَاٍع َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتهِ »وانهت اَعْبِدااأخفجه َعْن
ا.لصلَِّهاْاِناع َمَفاَاِضَيالصلَّه اَعنـْه َمت

الاجيعمادمنايتعىلالحلكماأ اميتاساأياعملااتيلاجتتاياوصيساصهاسعىاا-ب
اأياخمرر اذصك،اتععيضه اويحتس اعلى اواليته اأثفىاخالل اوإذل الصشهفي ، تته

عمفااضيالهللاعنهابعاولقعامجيعالحلكت اخاللاورتةالدمديعظي .اوقداكت ااوللإثفلء
إذلالشتبها ياوللاأواعتالاصتدااانهاأاعلصهالصيتاتايداعناامقهالدمقدااصهاأواقتمسها

اولصعمتلاقبلاأ ايعصي اوقداكت احيرياأاعللالصعالة هماواعداتعصيتهماوإ اعليهت،
 ياذصكاصتدااأاعلهلماأواقتمسهماا وجداعندبمااتالاملئدلاأواحرلتاعندهاشبه

ويضعااتايأخههاانهما ياايتالدمتل.اوالايعتربابهلاتعديتاعلىاالكيتهمالخلتص ا
ملايكسبعبتااطفيقااشفوع،اوإ الصفجلاإذلاكت احتكمتاوأثفىاخاللاواليتهاامهنزأ

اوإ ابه اصلناف االوتت الكتسبهاثفلء ايكع اقد ازأظه ااعضااتصه ادمرتداة اكتوي  ااين  ل
اانالدمعظفنياوالايرتداااقاطفي اغريالحلكت  اأات غريااشفوعاأيااناغرياالتبه،

اإذل اإال ااتهلم اان اأاثبتاشيء اقضتئي  ا ياامهنابين  ابع اات ااتالختالساأو قتاعل
احكمه.

اال الدمبنياأعاله اولدمعظفنياعلىالصنحع ايؤخهاانالحلكت  اصبيتاويكع اات كت
الدمتلاتسددالدمديعظي اانه.



34 

ولصفسعلاإ اأخهالصقفوضاوإغفل الصنتسا يالدمديعظي ايلحقاضفالااتزأا ،اا-ج
َعْناَعْمفِواْاِناحَيََْيااأخفجهااتصكا«اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ »ا :يقعلوسلماصلىالهللاعليها
اناتسب اويه.إملصتهااولصضفااياللاويتحملااسؤوصي اا،لْصَمتِمينِّ،اَعْناأَاِيهِا

اأخطفاا-٩ اصلتمعيل الصقفوضالخلتاجي  اطفيق ازأ  اقفوضاجديدة اأي  اأخه عد 
اوبيا اعلىالصبالد الدمبتشف اصالستعمتا اوكتظتا يالصستاقاطفيقت طفيقاعلىالصبالد
لصيع اطفيقاأستسياصبسطالصنفعذاولصتآافاعلىالصبالد،اوعتدةاالاتعطىالصقفوضاإالا

مثاحتديدالدمشتايعالصيتاتنفقاادي دالالقترتاعداإاستلاخربلءاصإلحتط ااأسفلاالصبال
الصيتاحيرلا الصطفيق  احتدد اولصدولالصدلئن  الصقفوض، اصلدولاهبعليهت الاتبتكاووقف ت

ىلالصفقفاواسطالدمدين ااففضااشتايعااعين اوشفوطااعين احىتاتؤديالصقفوضاإ
اىن،اولصدصيلاعلىاذصكاأ اارفااثالاأخه اآالوتاانالدمالينيلصنفعذاوالاتنتجاغ

بهلايتبنياأ اأخهالصقفوضاالايؤدياإىلاتنمي ااوانالالقترتدي ا ياتأخف.اصتهتوحت
الصثفوةاوإمنتاإخضتعهتاصلدولالدمقفض .

ازأ ااإ  اإظتتجي ، الحلتال احىتاصعاصفوتادمشتايع ا يامجيع لصقفوضاخطفة
ايؤدياإىلاضفبالصعمل ا الحلتص  اأ ايكع اقرريالزأجلاوبعا يابهه لصقفضاإات

لضطفلباويهتازأ الصسدلداالايقبلااعمل الصبالداالااتصقطعالزأجنيب،االحمللي الإجيتد
ا الصتسديد اعن الصبالد اتعجا اهبوقد اصنداهتت الصعمال  اصلحرعلااصديهتهه وتضطف

الصنقدا اصندو  اإىل اوتلجأ الصسع  ا ي اعملتهت اقيم  اوتهبط اعتصي  ااأسعتا عليهت
هليمنتهتااأافيكتالصدويلاويتحكماحينئها يالقترتديتهتتاحس الصسيتس الصيتاتفلبت

ا يالخلتاجااأسعتاااخير اظعلىالصسع .اوأحيت اتضطفالصدوص ازأ اتعفضاسلعت ت
الق اوتخسف الزأجلاوإظهااأاتا.ترتديتصتقدااعلىالصسدلد إ اكتظتالصقفوضاطعيل 
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الدميال ا ااسببهت ايضطفب اضخم  اابتصغ اصتربح اتفلكمهت اانهت ااقرعدل يكع 
اأو اظقدل اتسديدبت اعن الصبالد اوتعجا اوتضطفاالصتجتاي اانقعص  اأاعلال اأو ذببت

اصتسديدبتاأاعلالاغرياانقعص ااناعقتال اوأالضاوامبتاارتظع.
اتهنأاذصكاوإ الزأخطتاالدمرتتب اعلىالصقفوضااتحقق اوعالايضت اإىلاوصهصك

ااتصفاتاوصهصكاوهياالاترحاشفعتاحبتلاانالزأحعلل.
اانالدمديعظي اوكيفاسننشطا اختلرنت اقدايفداسؤلل،اب اأظنت لقترتديتاوبنت

ا.اناجديداادو ااتلااعجعداوادو اقفوضاجديدة؟
اللإسال اقداحلابههالدمشكل ااأافين :اإ 

اولصرنتع الزأول اولصتجتاة الصاالع  ا ي اسليم  القترتدي  اسيتست  ااسم : 
اوالحقتهتت.

ا :اأوج اإجيتدالدمشتايعالصضفواي اعلىاايتالدمتلاحتلالصعجعداولصعد .لصثتينوا
اانالصتفريلاعلىالصنحعالصتتيل :الزأولاونجملهااعاقليلاأات

 الزراعة: -أ
اميتدةاللإظتتجا يالدمعلدالصغهلئي .ا-٢
اميتدةاللإظتتجا يالدمعلدالصالما اصلكستءاكتصقطناولصرع اولصقن اولحلفيف.ا-١
ميتدةاللإظتتجا يالدمعلدالصيتاهلتاأسعل اختاجالصبالداسعلءاأكتظتاانالدمعلداا-٩

الص ااعلد اان اأ  اكتحلبعب اكتحلمضيت الصغهلئي  اغريبت اأ  اولحلفيف اكتصقطن كستء
اولصتمعااولصفعلكه.

 التجارة: - ب
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أخهاضفيب امجتاكاانالدمسلمنياولصهاينياالايتتجفو اادو ااخر ااعد ا-٢
نعالستريلداميالاوانعالصتجتاةااعالصدولالحملتاا اوعلستريلداأواترديفاإالا ياحتصتني :امت

اأواترديفاأي اسلع اويهتاضفااعلىالزأا .
الصدولاوا اوأات ااعتبدل اوحس اشفوطالدمعتبدة، اواينهت الصدولالصيتاايننت أات

ا.وجتتاهتمامصدخعهلإذ اتتجع اإىلاحياثالاوهؤالءااكتصسعيداالاوعالاااكمتااح ااتاا لحمل
 الصناعة: - ج

تاهبلصعملالجلتداالستغاللالصثفول الصطبيعي ا يالصبالداوترنيعهتاولالظتفتعاا-٢
ا.تتاولصترديفاختاجيليدلخ

الآلال الدمرنع اوالصرتكيااعلىاإجيتداا-١ ااعلسط  الآلال احىتاميكننت صنتع 
عندظتاأ اظبيناارتظعنتالصففعي ازأ اعد اإجيتدابههالصرنتع اجيعلاارتظعنتاحتتا
احىتا الدمرنع ايتعقف اغيتا اقطع  اأو اآص  اتعطلت اوإذل الصرنتعي ، الصدول امح 

ا.سلع صظستعادبتاو ياذصكااتاويهااناإبدلااصلجهداولصعقتاول
اعلىااوأات الحلل اأوجد اقد اللإسال  اوإ  الصضفواي ، الدمشتايع اإجيتد لصثتيناوبع

الصنحعالصتتيل :
اوويهاإا-٢ اصلنتس اشؤو  ااعتي  اان الدمتل اايت اعلى اولجبت اكت  اات اكل  

ارلح اهلماوههلاافبع اتنفيههاعلىالدمعجعدا ياايتالدمتل،اوإ اوجداأظفقاوإ ا
غريبتاأواانتءااداس اأوااستشفىايعجدااملايعجداالاينفقااثلاوتحاطفيقايعجد

افيااتحلتج .كغريبتاي
واتاكت اولجبتاعلىالدمسلمنيااثلاوتحاطفيقاالايعجداغريبتايغيناعنهتاا-١

أواانتءااستشفىاأواوحدةاصحي االايعجداغريبتاأوااداس اضفواي اواتاشتكلهت،ا
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ع اولجب اوإ ابههالدمشتايعاوأاثتهلتالصيتايري الزأا اضفاااناعد اوجعدبت،اتك
لدمتلاأظفقاعليهتاوإ املايعجدااايتاعلىاايتالدمتلاوعلىالدمسلمني،اوإ اوجدا ي

اعنا اأاعلهلم اوضل اان اوتؤخه الدمسلمني اأغنيتء اعلى اضفلئ  ااقدابت تففض
حتجتهتمالزأستسي اولصكمتصي ،اأيااتاملداعناعيشهمالدمعتتداتؤخهاانهاوانسبتها

ا ابهه اوتكع  الصعلج ، اصلمشفوع الصالم  امبعج ااتصقدا احرلت اقد لزأاعلل
الاجييااصلدوص اجبتي الصضفلئ اكيفاتشتءااللإسال اظرعصالصكتتباولصسن ازأ 

وإ اأخهاأاعللالصنتسااالادصيلاحفل اوإمثهاكبريااثلاضفيب الجلمتاكاعلىالصتجتاا
الدمسلمنياوأبلالصها  الصلَِّهااأمحداأخفج، اَاس عَل اقَتَل :امسَِْعت  اَعتِاف ، اْاِن اع ْقَبَ  َعْن

ا ايـَق عل  : اَوَسلََّم اَعَلْيِه الهلل  الصهياجييباا،«اَل َيْدُخُل اْلَجنََّة َصاِحُب َمْكسٍ »َصلَّى أي
ِه،اقَتَل :وأخفجاأمحدا،اضفيب الجلمتاك ،اَعْناَعمِّ ِإنَُّه »:اقَتلَااَعْناَأيباح فََّةالصفَّقَتِشيِّ

 «اَل َيِحلُّ َماُل اْمِرٍئ ِإالَّ ِبِطيِب نـَْفٍس ِمْنهُ 

هااتصنسب اصلمشفوعالصعلج اعلىاايتالدمتلاولدمسلمنياكمتاذكفظتاوإ اغرياأظ
ازأ ا ا ياايتالدمتلايكع احالالاوصيساحفلات اإ املايعجد ااقداه وفضالصضفيب 

اتصنيتا اافضلصشفعايقفهاوهعاوفضاعلىالدمسلمني،اومجعالدمتلاانهمازأدلءابهلالصف
اوبه اولج ، اوهع ااه اإال الصعلج  ايتم اال اات ازأ  اولج  اعلىاعنهم اينطبق ل

لدمشتايعالصعمفلظي اكمتاذكفظتاستاقتاوكهصكالدمشتايعاللإظتتجي الدممتثل الصعلجب اعلىا
لزأا ااثلاارتظعالآلال اوهياضفواي اصألا اويرتت اعلىاعد اوجعدبتاضفاازأظها

ال »علىالصدولالصكتوفةا يالصرنتع اولصتسليحاوبهلاضفاااو يعتمدجيعلالدمسلمنيا
الدمسلمني،ويربحاإجيتداصنتع الآلال اوفضاعلىاايالل،ااولصضفا«اوال ضرار ضرر

اال.ا  ياايتالدمتلااتلاأاجدو اأَاعلءاويج اعلىالصدوص اأ اتعجدابههالدمرتظعاس
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الإظشتءااوان الدمسلمني اأغنيتء اعلى اتففض الصيت الصضفلئ  اأ  اذكفه لجلديف
اعلىاايتالدمتلاولزأا ،اجي اأ االاتايداعناتكتصيفالدمشفوا عالدمشتايعالصعلجب 

لصفعلي اوجتمعااقداهامتتات،اوإ اكت اشفلءااثمناعتجلامجعتاكتالالصثمن،اأاتاإ اا
أوقتهتتاكمتايتمااتصنسب اا يكت اشفلءااثمناآجلامجعتااقداالزأقستطالدمستحق ا

ااثمنا اصلمشتايع الصالما  اولزأدول  الآلال  الستريلد اأي الالئتمتظي  صلتسهيال 
اأ ايكع اصلسلع  ايقفاجعلم اوتلإسال  ادوعاحتالاااؤجل، سعفل امثنااعجلاإذل

ويعفضالدمشرتياأواابهلايدخلا يااتبالدمستوا ،ازأ ،اآجالومثنااؤجلاإذلادوعا
ااتسع ...ا اال الدمشرتي اويجيبه ااعشفة ابي الصبتئع اويقعل اسعف، اان اأكثف لصبتئع
اويتفقت اعلىاأحدالصسعفين،اأوايقعلالصبتئعابههامبئ اعتجالا،اأوااتصتقسيطاعلى

اوعشفي امبئ  الصبيعااتدماليدة،انسن  اواثله امثايتفقت اعلىاأحدالصسعفينالاتدلءا، ...
اوههلايدوعاتسع اوذلكايدوعاعشفة،امثايتفقت اعلىاسعفالاتدلءا،اوكلابهلاجتئا،

ا يا اَصلَّىالهلل اَعَلْيِهاانستئيلصسننالصكربىاصلجتء اَاس عَل اَأ َّ ، اَاتِصك  اْاِن اأََظِس َعْن
ا هكفاصلسلع اأكثفااناأ اي اوإظهاجيعمااوبكهل.«ساا ِفيَمْن يَزِيدُ بَاَع َقَدحاا َوِحلْ »َوَسلََّم

اثمننيا)اناستو اااضيالهللاعنهوقداقتلاعلياا،لصبتئعاخيتتااسعفلاايبيعااه،اواسعف
وصكناحىتايرحاذصكاا(وليسماأحدمهتاقبلالصرفق أحدمهتاعتجلاولآلخفاظافةا

امبعجبه الصبيع اويتم الاتدلء الصسعفين اأي احيدد اأ  اأ ا،جي  الصبيعااال اعلى يتفقت
اتصسعفالصعتجل،اوزأ الدمشرتياالايستطيعالصدوعاويطل اانالصبتئعاأ اينتافاعليها

لصديناعلىالدمشرتيااتصثمناووتئدتهاكمتابعاجتاالآل ،اوإ ااكت ي اواعضالصعقت،ا
اابهلاااتاوصيساايعتاآجالااتصتقسيط.
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إ اا،الاادااناوقف اصنعضحااعضععاوفضالصضفلئ ااشيءاانالصتفريلاوبنت
صلىالهللاعليهاوسلماجعلاانا ااسعلالهللاإأاعللالصنتسا ياللإسال اارتظ احىتا

قتلادو ااتصهاأيادوتعتاعنااتصهاجعلهاشهيدلاصلدالص اعلىاعاماأجفها يالصدوتعا
عنااتصه،اوأظهاالاحيلااتلالافئااسلماإالاعناطي اظفساانه،اوصهصكاالايرحا

ا اسعلء اأاكت أزأحد ايعتدياا حتكمت اأ  احمكعات اات اأحد ااتل متلكهاادل على
الاجيعماصلدوص اأ اتففضاضفلئ اعلىااوهلهلااسب ااناأسبتبالصتملكالصشفعي.

اووفضاضفيب امجتاكا اعلىالصدخلاحفل ، اوففضاضفيب  اتشتء، أاعللالصنتساكمت
احفل ،ا اكهصك الدمسلمني ااع ايعيشع  الصهين الصها  اوأبل الدمسلمني الصتجتا على

حفل ااثلاوفضااسع احفلس اعلىالحملال ااووفضااسع اعلىااعتي اشؤو الصنتس
اأو الصتملكاااتالصتجتاي  اأسبتب ازأ  احبتل ايرح اال احفل  اذصك اكل شتكلهت،

لصشفعياتعطيالدمتصكامبعجبهتاحقالالظتفتعامبتصهاوحقاصيتظتهااناعبثالصعتاثنيا
اإالالصشتاعاظفسه،ا الصشتاعا يالدملكي  اوالاميلكاسل اإذ  الدمعتدين، ولصفتسدين

ات اوصهصكاوال الصنتس اان الزأاعلل الا«كضفيب »ؤخه اوبهل اانصاشفعي اصنصإال
ا الدمشهعاة الصشفعي  ابياوقععهاضمنالصقتعدة اولحدة االايتما)اعجعدا ياحتص  ات

.اوإذلاثبتاأ ااشفوعتااتاولج اعلىالدمسلمنياوأ ا(لصعلج اإالااهاوهعاولج 
دوص اظيتا الإمتت ابهلالصعلج ،اوفيابههالحلتص اتقع الصاياتا ياايتالدمتلاالايكف

الصعلج ااناأاعلهلماو ضفيب ااقداةامبتايكفياصهصكااتففضعنالزأا ااتنفيهابهل
الدمسلمنيا اعلىاأغنيتء ااففوض  اوتكع الصضفيب  االاا،وقطلدمشفوعاوقط، ادمتذل أات

اتففضهتاعلىامجيعالصفعي اأغنيتءاووقفلء،ااسلمنياوغريبم،اولألسبتبالصتتصي  :
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اانياا-٢ األلإسال  اتؤخهاعناظهفاغىن،ااتصنرعصالصرحيح  الصعلجب   الصنفق 
ولصغينا ياللإسال ابعااتاكت ااتصهاا،وتكع الصضفلئ اكهصكاوتؤخهاعناظهفاغىن

ايايداعناعيشهالدمعتتد.
الصنرعصاا-١ ا ي الدمبين  الجلاي  اغري ااتيل احق اعليهم اصيس الدمسلمني اغري إ 

اعي ،اوالاحيلاأ ايؤخهاانهماغريبت.لصشفا
الدمسلمنياوقطهلهينالصسببنياوإ الصضفيب اال وصهصكاا؛اتؤخهاإالااناأغنيتء

اصتنفيهاوإ ا ا ياللإسال احيتتجاإىلاحتققاشفطنياحىتاجيعماوفضهت وفضالصضفيب 
ا :لدمشتايعاواتصقداالصالم اوقط

الدمسلمنيااا-٢ اوعلى الصدوص  اأي الدمتل اايت اعلى اولجبت الدمشفوع ايكع  أ 
ايعجد اال اضفواي اكطفيق اشفعي، اانص اثتاتت اوجعاه اويكع  اأوااكهصك، غريه

هتاممتاهبأوااتاشتاستشفىاالايعجداغريها ياانطق ااتاأواارتظعالآلال الصثقيل ا
اَل َضَرَر »اصلىالهللاعليهاوسلمايلحقااتزأا اضفاا ياعد اوجعدهاحلديثالصفسعل

ا.َعْناَعْمفِواْاِناحَيََْيالْصَمتِمينِّ،اَعْناأَاِيهِااأخفجهااتصكا«َواَل ِضَرارَ 
تلاأياخاين الصدوص ااتايكفياصهصك،اوإذلاملايتحققاالايكع ا ياايتالدما-١

تاعلىالصدوص اوقطاانابلصشفطت االاجيعماأ اتففضالصضفيب ،اوإ اكت الدمشفوعاولج
اكتو اغريبت ايعجد اطفيق اكإظشتء الصشؤو  اياتبااعتي  اثت   ااستشفى اإظشتء اأو ت،

اوفيابههالحلتص اينفقاعليهااناايتالدمتل إ ااوجد.اكهصكااإ ايعجداغريهاكتويت
كت الدمشفوعاولجبتاعلىالدمسلمنياوصكنايعجدا ياايتالدمتلااتايكفياوينفقاعليها

اانهاوالاتففضاضفيب .
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اقداوجد احالاشتواواتصكيفي  الدمديعظي  اتكع  استاقت اوكهصكايلدمهكعاة اهلت ت
اادو ا الزأا  اعلى الصعلجب  اوللإظتتجي  الصعمفلظي  الدمشتايع اوتنفيه الالقترتد تنشيط

اقفوضاأوااديعظي .
ا

 : المشكلة االقتصادية نتيجة توزيع الثروة.ثالثا
قلنتاإ ااعتجل الزأمات الالقترتدي الصنقدي اوايال الدمدوععت االاتكفيااكمت

اتتستوىا اوقد اجمفدة، احستاي  اصيسااعلمظ  الصعالج ازأ  الالقترتدي  الدمشكل  حلل
اول ايكع  اللإظتتج اأ  امبعىن الصثفوة. اتعميع ايستء اصكن اولدمدوععت  سعتاللإيفلدل 

قتداةاانالزأا ادو اأخفى،ااا اادبفلاوصكناتهب ااعامالصسلعاولخلدات اصشفحي
ااشكل ا اوحل اإىلالدمديعظي  ااتلإضتو  اووقفل اختلفااطتص  الزأمات اعتدة اأ  كمت

الاشتويتاوقداأوجداللإسال احالدمديعظي االاحيلااتصضفواةااشكل الصبطتص اولصفقف،
اهلههالدمشكل اعلىالصنحعالصتتيل :

داوفصاعملاظتيج الصسيتس الالقترتدي الصيتاذكفظتبتا يالصاالع اولصتجتاةاإجيتا-٢
اانا ااتلإظفت اعليهت اعلىالزأا  الدمشتايعالصعلجب  اإظشتء ولصرنتع ،اوكهصكاظتيج 

الدمسلمنيا اأغنيتء الصضفلئ اعلى ايكفاومن امل اوإ  احيتماوقطاايتالدمتل وبهل
اوجعدالدمشتايعا يامجيعالحلتال .

اإشا-١ اللإسال  اوبههاضمن الصدوص ، ا ي اوفد اصكل الزأستسي  الحلتجت  بتع
لحلتجت ابيالدمأكلاولدملبساولدمسكنالدمعفو ادمثلها يااثلاالدهاطبقتاصلنرعصا

الصشفعي الصعلادة.اوقداضمناللإسال ابههالحلتجت ااتصكيفي الصتتصي  :
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ااناا-أ اشيء اينقره اكت  اإذل الصهكعا اان الصقتداين اعلى اوفضت الصعمل جعل
اي .لحلتجت الزأستس

وفضالصنفق اصألظثىااطلقت،اقتداةاعلىالصكس اأ اعتجاةاعنه،اوصلعتجاااناا-ب
عتجالاعنالصكس اوعالاكأ اكت اغرياقتدااعلىااكت أاسعلء الصفجتلاإذلاكت اوقريلا

اعلىالصعملاوصكناالاجيدهاوتفريلا لصعملاأ اكت اعتجالاحكمتاكأ اكت اقتدال
اذصك :

دالصرغتااعلىاأايهم،اوصلعلصديناعلىاوفضتاعلىالصاوجاصاوجته،اوصألوالالصنفق 
ا.أوالدبماوعلىالصقفي الصعلاثاصقفيبهاوكلاذصكاانرعصاشفعي اصفحي 

ولصنفق الدمهكعاةاحترلهتالصدوص اجربلاممناوفضتاعليهاوتعتربااقدا اعلىاستئفا
وحكمالصديناتقبلاالإعستالصديع ،اوحكمالصنفق اأوالاحيرلاوالاتقبلاويهادععىال

اويهادععىاللإعستا.
الصدوص ا ياللإسال اقداضمنتاحتجتهتمالزأستسي ا واهصكايكع امجيعااعتيت

الدمهكعاةاعناطفيقالصنفق اإالا ياحتصتني :
ااحماحمف .إ اكت اصيساصهاا-٢
اإذلاعجاااناجت اعليهمالصنفق اعنالصنفق .ا-١
ا

أخفجالاناحبت اابههالحلتص اتكع الصنفق اعلىاايتالدمتلاأياعلىالصدوص او ي
َمْن تـََرَك َكالا »لْصِمْقَدلِ ،اَعْناَاس عِلالصلَِّهاَصلَّىالصلَّه اَعَلْيِهاَوَسلََّماقَتَل :ااَعنِاا ياصحيحه

َنا، َوَمْن تـََرَك َماالا فَِلَورَثَِتهِ  الصضعيفالصهياالاوصداصهاوالاولصد.ال اولصكَاا«فَِإلَيـْ
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ىاولجب اعلاهنتلصنفق ااستحق اعلىاايتالدمتلا ياحتلالصعجعداولصعد ازأاوبهه
لاناأيباوكمتاأخفجاايتالدمتلاولدمسلمني،اأاتاايتالدمتلاواتبف،اوأاتالدمسلمع ا

أَيَُّما َأْهِل َعْرَصٍة َظلَّ ِفيِهُم اْمُرؤ  »قَتَل :ااَعِنالْاِناع َمَفاَعِنالصنَّيبِّاا ياارنفهاشيب 
ُهْم ِذمَُّة اللَّهِ   ياايتالدمتلاوإذلاضفلئ اإ املايعجدااوتففضا.«َجاِئع ، فـََقْد بَرَِئْت ِمنـْ

انادلخلالصبالدامثااقرتضي االصضفااعلىالصفقرياحىتاجتمعالصضفلئ ،اوإظهاخيف
،اوصهصكاتسدداحتج الصفقفلءا يامجيعالحلتال ايسددااعدالكتمتلامجعالصضفلئ 

علادالزأخفىامثاانالصضفلئ اعلىاأغنيتءاانالصنفق امثالصاكتةامثاايتالدمتلاانالدم
الدمسلمني.
الصضاولصنفق  الحلتجت اأو اان ايفضل اممت اأي اغىن اظهف اعن اتؤخه فلئ 

لزأستسي اصلمكلفاوكهصكاعناحتجتتهالصكمتصي اأياعيشهالدمعتتد،امثايؤخهاممتا
املداعناذصك.

ا.يقضىاعلىالصفقفههالصكيفي اتضمنالحلتجت الزأستسي اصلفعتيتاواتصتتيلاهبوا
وبي :اوإ الصدوص ا ياللإسال اتضمنالحلتجت الزأستسي اصلفعي اكلهتااكهصك

لزأان،اولصتطبي ،اولصتعليم،احس الصنرعصالصشفعي الصعلادةا ياذصكاواتصكيفي ا
الصستاق .
اغتصاوان اللإسال  ا ي اولادل اايتالدمتل اأ  اذكفه اصسدابلجلديف اتكفي اات ت

اوضعا اإمنت الدمسلمنيازأجلهت، اادو اوفضاضفلئ اعلىاأغنيتء لحلتجت الدمهكعاة
دثا ياأيااكت اوأيامات ،اوإذلالصشفعابههالزأحكت ااعتجل اصكلااشكل احت

الزأ اعلى اضفلئ  اوفضت الصدلئمي  الدمتل اايت اولادل  اتكف اومل اغنيتءحدث
ااقدابت.
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لصرعاةاولضح اوإيناأمجلاأدظتهاولادل اايتالدمتلالصدلئمي ا يادوص ااوصتكع 
الخلالو ا ياللإسال .

ا
 بيت المال الدائمية: واردات

م،اولصاكتة،اولزأاعللالخلتص ااتصدوص ،اكله،اولجلاي ،اولخلفلج،اومخسالصفكتاالصفيء
الدملكي ا اعن الصنتجت  اولزأاعلل اولحلفايني، الدمعتبدين اان الصعتشف ايأخهه وكهصكاات
لصعتا ،اولزأاعللالدمعاوث اعمناالاولاثاصه،ااتلالصغلعلاانالحلكت اواعظفيالصدوص ا

ا.لدمشفوع اواتلالدمفتديناولصضفلئ اصغفلات واتلالصكس اغريالدمشفوعاواتلال
سبقايتبنياكيفايعتجلاللإسال الزأمات الالقترتدي ااعتجل اتضمناصلنتسااممت

الصسعتدةاولصعيشالصكفميا ياحيتهتمالصدظيتاوضالاعناحيتهتمالزأخفى.
ا
ا
ا
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 الخــالصــة
ا

الصهياا- الدمتصي  لزأما الالقترتدي اتعينالالضطفلبالصشديدا ياتدارياأاعاالصدوص 
اصته.حيتتجاصبهلاجهداوإوفلغاوسعالإمل

اهليمن اا- ااتصهب  الصرف  اانات  الصتعتال ا ي احتدث الصنقد اعن الصنتجت  لزأما 
لصدوص ،اصتحب اظقدالصفصيد،الصسيتسي اولالقترتدي اعلىالصدولالزأخفى.اوحتدثاا
كهصكا ياظات الصعا اللإصالايازأظهاطفيقاصتقلبت الزأسعتااولدمضتاات اانيالصدولا

الصيتاتؤدياإىلالصقل ولالقترتدياولالهنيتاا ياأسعل اايتسيقالصسولدمؤلافل الدمتصي 
الدمتل.

الصهياحيفظالستقفلااا- اوهع الصهببي  الصقتعدة الصفجععاإىلاظات  الصعالجاوهع أات
اأسعتاالصرف اولالمدبتاالالقترتدي.

ولزأما الصنتجت اعناايال الدمدوععت اخلللاويهاتؤدياإىلالدمديعظي اإذلاملاحيسناا-
ستعمتلالصقفوض،اختص اوأ الصقفوضاطفيقاخطفاتنشيطالالقترتداذلتيتاوأسيءال

اصبسطالصنفعذاوطفيقاخطفاكهصكااسب الصفاتاوبعاحفل .
احستاي اا- اكمعتدص  احيلهت ازأظه الصدويلايفتقمالدمشكل  اإىلاصندو الصنقد لصلجعء

جمفدةايطل اميتدةالصضفلئ اوختفيضالصعمل اوجتميدالزأجعااولصفولت اأواتقليلهتا
ااوترميمااستعدلتهاإىلااشتايعاالاتنمياثفوةالصدوص اواوعالصدعماوغالءالزأسعت

اولصق الدمستعدل  اعن اينفك اال اجتعله اات ااريدةاافوضاقدا ا ي الصبلد ويدخل
اإعتدةا ابع اافظتجمه اعلى اتسري الصيت اصلدوص  ايفعله اات اوأقرى اوكتك ااال لدمديعظي 
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جدوص اديعهنتاوصيساإصغتءبت،اكهصكايسهلاهلتاأخهاقفوضاجديدةاوترتلكمااهصكا
اعهنتاوالاجتداخمفجتاانهتاكمتابعاحتدثااعامجيعالصدولالدمتعتال ااعه.دي
ااناا- اوأ ايتحملاتسديدبت ااات ادوعالصفعلئدازأهنت ايتمااعد  الدمديعظي  حلاأما 

الصبت .ا اقفوض اأخه اعد  اكهصك اأاعلهلم، اوتئض اان اخالهلت الحلكم ا ي شتاكعل
اولصتج اولصرنتع  الصاالع  ا ي اسليم  اسيتس  ااسم اذصك اإىل اولستغاللايضت  تاة

اع الصعلجب  الدمشتايع اإظشتء اوكهصك الصطبيعي . الصبلد الدمتلالزأالىثفول  اوايت ا 
اأوا اعليهت اأغنيتءااتلإظفت  ايكفاوفضتاضفلئ اعلى امل اوإ  اايتالدمتل اان ال

الدمسلمنيااقدابتااناوتئضاأاعلهلم.
اا- اولصفقف الصبطتص  اأما  اعناحل ايتلصنتجت  اكفتيتهت اعد  اأو الصثفوة اتعميع ماإستءة

اإجيتداوفصالصعملاصلقتدايناعناطفيقالدمشتايعالصيتاتنشئهتالصدوص اوكهصكاوفضا
لصنفق اصلهكعااغريالصقتدايناوصإلظتثاعلىاامحهمالحملف اوإ املايعجداوتصدوص ابيا

لزأستسي ااناايتالدمتلاوإ املااتاسؤوص اعنهمااإعطتئهمااتايكفيهماصسداحتجتهت
ااناوتئضاأاعلهلم.ايكفاومنالصضفلئ اعلىاأغنيتءالدمسلمني

اأوفلدل،اا- اهلم اضمنتهت اكمت امبجمععهت اصألا  الحلتجت الزأستسي  الصدوص  تضمن
ولحلتجت اا،ولحلتجت الزأستسي اصألوفلدابي :الدمأكلاولدملبساولدمسكنااتدمعفو 

لزأستسي اصألا امبجمععهتابي :الصتعليماولصتطبي اولزأاناوتشبعابههالحلتجت ا يا
اومنالصضفلئ .اعجدملايا ايتالدمتلااتلاأ يااأو جداسعلء الحلتصتنيا
اولخلمسااولادل  اولصفيء اولصغنتئم الزأظفتل ابي : اوالحقتهتت الصدلئمي  الدمتل ايت

وأاالكالصدوص ااناأاضاوانتءاوافلوقاا،ولخلفلجاولجلاي اولدملكيت الصعتا ااأظعلعهت
الصكس اغريا اواتل الصدوص  اواعظفي الحلكت  اان الصغلعل اواتل اولصعشعا وولادلهتت
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اولدمعتل الصفكتم اومخس الصغفلات  اواتل اواتلااد دمشفوع اصه، اولاث اال اان واتل
امثالصضفلئ .ا-لصاكتةاا-لدمفتديناوأاعللالصردقت ا

اعتدةاتكفياالحتيتجت الصدوص اختص ااإحست الزأعمتلالالقترتدي .اوبهه
ودولة الخالفة القائمة قريبا إن شاء اهلل هي التي بيدها الحل الناجع  -

غيرها ألنها دولة السيادة فيها للشرع  ماكل اقتصادية كانت ألجميع المش
والسلطان لألمة ولها خليفة واحد يتبنى األحكام الشرعية ويبايع على كتاب 

فتنتظم الحياة كما  ألمةاهلل وسنة رسوله فيراقب اهلل في جميع أعماله هو وا
 أرادها اهلل سبحانه وتزدهر في جميع شؤونها.

ا
 َنه هُ إَِنه اّلَلذ لََقوِي ه َعزِيز  َوَِلَنُُصَ ااّلَلُ َمن يَنُُصُ
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