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 داءــإه

 اهدي مثرة هذا العمل إىل من كان قدويت يف هذه احلياة،إىل

 املوىل عز وجل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا، الكرميني، داعيةوالدي  

 إىل أخي املثايل حممد الذي انعم اهلل علي به،

 و إىل أختاي إميان و خاليدة 

 إىل اعز الناس إىل قليب 

 صديقيت نادية زروقي 

هلل الذي أعانين على اجناز هذا العمل فما كان لشيء أن جيري يف ملكه إال مبشيئته جل احلمد 
 شأنه"إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون"فاحلمد هلل يف األوىل و احلمد هلل يف اآلخرة.

 و عمال بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم"من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل"

ل الشكر إىل أستاذي املشرف بكرييت خلضر على كل التوجيهات اليت قدمها يل حىت أتقدم جبزي
 خيرج هذا العمل يف صورته النهائية.

و اشكر األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة على ختصيصهم جزءا من وقتهم الثمني لقراءة و 
 تقييم هذا البحث.
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النظام االقتصاد  (أن سبب اختالف و تعدد األنظمة االقتصاديةو يستخلص من هذه الدراسة،
هو كيفية حتقيق التوازن يف االقتصاد العاملي و الرفاهية االجتماعية لألفراد و  )الرأمسايل،االشرتاكي املختلط

اجملتمع.اهنار النظام االشرتاكي الذي جاء لنقد النظام الرأمسايل،و ظل النظام الرأمسايل املسيطر على العامل 
و .8002خاصة األزمة بقوانينه و أوامره.و متيز هذا االقتصاد بتعدد األزمات و اهنيار الكبري للمؤسسات،

باالعتماد على الدراسة التحليلية الزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية ،أن األزمة املالية اليت عاىن 
منها االقتصاد األمريكي جتد جذورها يف املزيج املعتاد لالخنفاض يف أسعار الفائدة باعتباره متغري حاسم يف 

،و التوسع يف السيولة و يف منح االئتمان،و االستعمال املكثف للمشتقات املالية و صريورة أزمة الرهن العقاري
التوسع يف عملية التوريق،إىل جانب بعض املمارسات اليت سادت أسواق املالية و غياب الشفافية و غريها.و 

عن  تمانية الضعيفةقد ترتب عن هذه املمارسات العجز املتزايد للمقرتضني،و خاصة العائالت ذات اجلدارة االئ
تسديد ما عليهم من ديون مع ما رافق ذلك من اخنفاض يف قيمة العقارات اليت تعترب كضمانات لتلك 
الديون.انتقل بعد ذلك تأثريات األزمة إىل كل املؤسسات و األسواق املالية يف الواليات املتحدة األمريكية،و 

العديد من البلدان األخرى.كما أهنا أزمة مركبة ترافقت مع  متتد عدوها إىل األسواق املالية يف أوروبا مث إىل
ارتفاع غري مسبوق ألسعار النفط و أسعار الغذاء العاملية.و مل تقتصر تأثريات هذه األزمة على البنوك أو النظام 

 املايل فقط بل تعدهتا إىل االقتصاد احلقيقي و ما ترتب عنه من تفاقم ملشكل البطالة و الفقر.

األزمة عمق االختالالت اليت كانت متجذرة يف النظام الرأمسايل و جعلت أركانه هذه ت لقد كشف
تتهاوى بالشكل الذي دفع كثري من االقتصاديني املتخصصني يبحثون عن بديل من اجل انتشال العامل من 

 ي كما يلي:أزمته،لقد خلصنا هذا املوضوع إىل جمموعة من االستنتاجات اليت أفرزهتا متغريات األزمة و ه

دعه  (لقد أفرزت األزمة خطأ النظرية الرأمسالية يف قيادة االقتصاد العاملي من خالل اعتمادها فلسفة -
و أن السوق و جهاز الثمن يتمتعان بكفاءة منفردة يف قيادة كافة الفعاليات  )يعمل دعه مير

ة و قد أثبت الواقع أهنا االقتصادية و توزيع املوارد على خمتلف القطاعات بكفاءة دون تدخل الدول
 .غري دقيقة و تفتقر إىل املوضوعية

اختالالت هيكلية يف النظام  إىل أدىقد  الرأمساليةتطبيق اخلاطئ للنظرية  أن األزمة أظهرتلقد  -
 إىلالصناعية و أخريًا  الرأمسالية إىلالتجارية مث حتول  الرأمساليةالذي كان يقوم سابقا على  الرأمسايل
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يت افرز تراجعا حقيقيا يف دور مؤسسات االقتصاد احلقيقي و أصبح القطاع املايل املالية،و ال الرأمسالية
 للثروة  األساسيانو املصريف مها املصدران 

لقد أفرزت األزمة غياب الرقابة على املؤسسات املالية مما أدى إىل قناعة القائمني عليه بضرورة تدخل  -
دية و توزيع املوارد و هذا يعين سقوط ركن من أركان النظام الدولة يف تنظيم الفعاليات االقتصا

 الرأمسايل الذي كان حمرما الكالم فيه و هو عدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي.
لقد تبني أن جذور األزمة أخطر مما يرغب املسئولون يف الغرب االعرتاف به و لكن اخلرباء املستقلني  -

جديداً،فإن مل يكن هزة خطرية للنظام االقتصادي الدويل فعلى األقل ستفرز وضعاً  األزمةيرجحون أن 
اطرة دافعة و متحكمة يف كق  األمريكيإهناء سيادة القطب الواحد على العامل و انتهاء دور االقتصاد 

 االقتصاد العاملي.
تعميق إن سياسة أمريكا يف معاجلة األزمة و اليت اعتمدت أسلوب ضخ مئات املليارات سيؤدي إىل  -

الركود التضخمي و الذي بدوره سيؤدي إىل دوران االقتصاد العاملي يف حلقة مفرغة،حيث ستتوقف 
املنشآت و تزداد البطالة و ينتشر الفقر يف العامل،و هذا ما أكدته إحصائيات منظمة العمل الدولية 

 .8002عام  ةمليون عاطل عن العمل يف الواليات املتحدة األمريكي )82(اليت أشارت إىل وجود

 لقد تبني من حتليل أسباب األزمة املالية املعاصرة أهنا ترتكز حول النظم الوضعية اآلتية:

 على الودائع الفائدة على القروض. )الربا (نظام الفائدة  -
 نظام التجارة بالديون أخذاً و عطاءاً. -
 نظام بيع الديون. -
 احلظ.نظام املشتقات الذي يقوم على املعامالت االحتمالية و  -

إن قواعد و ضوابط النظام املايل و االقتصادي اإلسالمي و مؤسساته املالية حترم كل هذه النظم اليت  
 كانت سببا يف وجود األزمة و تتعارض مع فطرة اإلنسان و مقاصده الشرعية.

 يستنتج من خطوات احلل االسالمي،ان االسالم قد قام بتنظيم اجلانب االقتصادي للفرد و اجملتمع و -
ألنه راعى طبيعة تكوين كل منهم و منظمًا العالقة فيها بينهم مع تركيزه على  الدولة على حنو فريد،

كيفية توزيع الثروة،سواء من حيث اكتساب املال أو عرب حتديد أوجه إنفاقه،و هو ما خيتلف جذرياً 
عما طرحه النظام الرأمسايل الذي ينحصر اهتمامه يف اإلنتاج،إضافة إىل أن املشكلة االقتصادية هي 
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عوامل اإلنتاج.من هنا جاءت جمموعة كبرية من األحكام ت يف اإلنتاج و إمنا طريقة توزيعه على ليس
نتيجة الشرعية تفصل كيفية التعاطي مع امتالك الثروة و توزيعها بني خمتلف شرائع اجملتمع و مكوناته.

انية خمتلفة عن إمك أوساططروحات يف  بدأتبشكل كامل  اإلسالمية األدواتلصعوبة تطبيق 
، الصك  اإلسالميةكالبنوك   الرأمسايليف النظام  اإلسالميةالصبغة  استخدام بعض املعامالت ذات

و قدرهتا على تفاعل مع النظام  اإلسالميةلبيان مدر صالحية الشريعة  اإلسالميةو الصيغ  اإلسالمي
 االقتصادي و املايل العاملي و التأثري فيه إجيابا.

 ،العامل من أزمته املالية إخراجيف  اإلسالميتتمحور حول فعالية البديل و هكذا فإن هذه الدراسة 
مؤسسات  إىل الرأمساليةسسات املصرفية الربوية ؤ حتويل امل إىلأكثر فإن البديل اإلسالمي يهدف  اختصارب

 الراهنة. أزمتهو بذلك يتحقق الرخاء االقتصادي و هذا هو خمرج العامل من  إسالمية إنتاجيةمصرفية 

 



37 
 

 أوال :المراجع باللغة العربية

I. : الكتب 
امحد فريد مصطفى ،سهري حممد السيد حسن،تطور الفكر و الوقائع االقتصادية،مؤسسة شباب  -

 .اإلسكندرية،0222اجلامعة 
رضا صاحب أبو امحد ،خطوط الكربى يف االقتصاد الوضعي،دار جمدالوي،شؤون املكتبات  -

 ،الرياض.7891
عديل ناشد،مبادئ االقتصاد السياسي،منشورات احلليب احلقوقية  زينب حسني عوض اهلل،سوزي -

 ،لبنان.0221
صاحل صاحلي،املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي:دراسة للمفاهيم و األهداف و األولويات  -

،جامعة فرحات عباس 0222و حتليل لألركان و السياسات و املؤسسات،دار للنشر و التوزيع
 سطيف.

و اإلسالمي،دار اإلعصار -االشرتاكي-ي،مدخل لعلم االقتصاد يف الفكر الرأمسايلالطيب داود -
 ،عمان.0228العاملي

،النظم االقتصادية :الرأمسالية،االشرتاكية ،اإلسالم،،عامل الكتب احلديث خلف  حسن فليح -
 ،اربد.0221

العريب حممد إمساعيل صربي،تطور النظم االقتصادية ما بني املاضي و احلاضر،املكتب  -
 ،االسكندرية.0277احلديث

 ،عمان.0222حممود حسن صوان،أساسيات االقتصاد السياسي،دار املناهج للنشر و التوزيع -
II. األطروحات و الرسائل: 

نادية العقون:العوملة االقتصادية و األزمات املالية:الوقاية و العالج:دراسة الزمة الرهن العقاري يف  -
حة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم االقتصادية،جامعة احلاج الواليات املتحدة األمريكية،أطرو 

 .0272-0270خلضر،باتنة،
III. :التقارير و النشريات 

                                           مبادئ االقتصاد، عمر حممود العبيدي، -
http://www.ecomang.uodiyala.edu.iq/uploads/pdf                      

http://www.ecomang.uodiyala.edu.iq/uploads/pdf
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و موقف االقتصاد اإلسالمي 0229عمر ياسني حممود خضريات،األزمة االقتصادية و املالية الراهنة -
 األردن.–منها،كلية اربد اجلامعية/جامعة البلقاء التطبيقية 

على االقتصاديات العربية،كلية العلوم االقتصادية و علوم فريد كورتل ،األزمة املالية العاملية و أثرها  -
 . f.kourtel@yahoo.com.التسيري،جامعة سكيكدة اجلزائر

ناصر مراد ،أثار األزمة االقتصادية الراهنة كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري،جامعة البليدة  -
 ،اجلزائر.

السياسة االقتصادية يف  22قحف،السياسة االقتصادية يف إطار النظام اإلسالمي،وقائع ندوة  منذر -
 .7887مايو  02-71اإلسالم،سطيف،

IV. :المجالت 
ثريا خرزجي،األزمة املالية الراهنة و أثرها يف االقتصاديات العربية التحديات و سبل املواجهة،جملة كلية  -

 بغداد.،جامعة 02اإلدارة االقتصادية العدد 
قانة زكي،تداعيات األزمة املالية العاملية على االقتصاد اجلزائري،جامعة حممد بوقرة بومرداس،العدد  -

 .0277جوان 8
،جملة   )البديل الثالث (،و سيناريوهات احللاألسباب:الرأمسايلاملالية للنظام  األزمةطاهر فاضل البيايت، -

 .0270، 22،العددكلية بغداد للعلوم االقتصادية
V. لمؤتمرات:ا 

عماد عمر خلف اهلل امحد،املوازنة بني االقتصاد اإلسالمي و غريه من النظريات االقتصادية الوضعية  -
 يف ملتقى الدويل األول :االقتصاد اإلسالمي الواقع و الرهانات املستقبل،باملركز اجلامعي،بغرداية.

املؤمتر الدويل اجتاهات اقتصادية عاملية الرابع بعنوان:"األزمة االقتصادية العاملية من منظور االقتصاد  -
 "،جامعة الكويت.اإلسالمي

VI. :المواقع االلكترونية 

- http://www.andlil.com. 

- http://www.moqatel.com 

- http://dc123.4shared.com 

- http://www.alaswaq.net 

- http://web.worldbank.org 

- www.ons.dz 

mailto:f.kourtel@yahoo.com
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 :ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية
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 الفصل األول

 يةلتطور التاريخي لألنظمة االقتصادا

 

 

حيتل النظام االقتصادي أمهية أساسية و خاصة يف عمل االقتصاديات و تطورها.ذلك ألن األنظمة  
هي اليت تتحدد من خالهلا الكيفية اليت تتم مبوجبها القيام بالنشاطات االقتصادية املتعلقة  ةاالقتصادي

زن االجتماعي و التوزيع، و حتقيق أهدافها و بالذات ما يتصل منها بالرفاهية و التواباإلنتاج،االستهالك،و 
 لإلجابة علىوضع مناهج  إىلاقتصادية سعت  أنظمةالتقدم االقتصادي.و قد ظهرت على مر التاريخ عدة 

ينتج،وقد تطورت تلك املناهج مع التطور االقتصادي و ،كيف ينتج،ملن التساؤالت:ماذا ينتج
احلديث عن مفهوم النظري  إىلمن خالل هذا الفصل هو التطرق  إليهتماعي.اهلدف الذي يراد الوصول االج

لوجوده  األوىلمنذ بدايات  اإلنساناالقتصادية اليت عرفها  األنظمة أهمللنظام االقتصادي،و دراسة و حتليل 
د حاليا يف معظم الدول العامل،و باعتباره النظام السائ الرأمسايلحيث مت الرتكيز على النظام .األرضعلى 

اليت سبقته،و كذلك الرتكيز و لكن بدرجة اقل على النظام االشرتاكي و بالذات املاركسي  األنظمة إىل باإلشارة
حىت هنايات القرن املاضي يف العديد من الدول و اليت كان يطلق عليها سابقا النظام الذي ساد  ألنهمنه 

الدول و التيارات السياسية الزالت تعتقد هبذا النظام و إمكانية تطبيقه ،و  بالدول االشرتاكية و الن بعض
نظام االقتصادي خمتلط و الذي يتضمن مزيج من مسات األنظمة االقتصادي األخرى ليتحدد يف إطاره مسات 

 حمددة و جتعل منه نظاماً اقتصادياً معيناً.

 

 ماهية النظام االقتصادي  .1.1

إن لدراسة علم االقتصاد أمهية كبرية الن املشكلة االقتصادية أصبحت تتصدر اهتمامات الرأي العام 
ضرورة حيوية لكل  أصبحاملتقدمة،و الن املعرفة بالسياسات علم االقتصاد  أوسواء بالنسبة للدول النامية 
ذلك يعترب  إىل إضافةاركة فعالة و التطورات العامة و املشاركة فيها مش األحداثمواطن حىت يستطيع متابعة 
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علم االقتصاد فرع من املعرفة العلمية اليت تبحث بواسطة تطبيق نظام اقتصادي معني مواجهة هذه املشكلة 
 االقتصادية.

 تعريف المشكلة االقتصادية .1.1.1

اليت تتمثل فيما  األساسيةبد من التعرف على العناصر الف على املشكلة االقتصادية جيداً،لكي نتعر 
 .)احلاجات و املوارد (1ليي

:احلاجات و يقصد هبا شعور باحلرمان يلح على الفرد مما يدفعه إىل القيام مبا يساعده على إشباع أوال
كاحلاجات األولية مثل احلاجة حنو الغذاء و الشراب و   تنقسم هذه األخرية إىل عدة تقسيماتحاجاته.

مثاًل،و الكمالية أو الرتفيهية كالسياحة،و احلاجات االجتماعية   امللبس،و احلاجات الضرورية مثل احلاجة لدواء
كاحلاجة للتعليم.و تتميز هذه احلاجات بعدة خصائص،و من أمهها أهنا احلاجة قابلة لإلشباع فاستخدام 
الوسائل املناسبة يؤدي تدرجييا إىل زوال الشعور باحلرمان و بالتايل إشباع احلاجات ،كما أن احلاجات 

 ية تتميز يف جمموعها بتنوعها و قابليتها للزيادة املستمرة.اإلنسان

املوارد احلرة و املوارد  (صنفان  إىلاحلاجات البشرية.و ينقسم  إلشباعاملوارد هي كل ما يصلح ثانياً:
ري ال تث أهناحبيث  إليهموجودة يف الطبيعة بكميات اكرب مما حنن باحلاجة  أهنانقصد باملوارد احلرة  ، و)النادرة

مشكلة اقتصادية مثل الشمس.و املوارد النادرة هي املوارد االقتصادية و هي موجودة يف الطبيعة و لكن يف اقل 
إىل أربعة تقسيمات  )االقتصادية (ما حنن باحلاجة إليه لذلك تثري مشكلة اقتصادية.و تقسم املوارد النادرة 

و  )رأس املال نقدي،عيين،ثابت و متداول (املال  يف عناصر اإلنتاج و هي العمل مقابلها األجور،رأستتمثل 
بالريع و التنظيم و الذي جيمع بني العمل ،رأس املال،و األرض  و يكون مقابلها )املوارد الطبيعية ( األرض

إذن تكمن املشكلة االقتصادية يف "العالقة النسبية اليت تتصرف إىل ندرة املوارد ،للحصول على منتج هنائي.
".و يرتتب على املشكلة الندرة وجود مشكلة االختيار بني هذه 2النسبة للحاجات اإلنسانيةاالقتصادية ب

احلاجات أي ما يسمى بالتكلفة الفرصة البديلة و هي "التكلفة احلقيقية اليت يتحملها الفرد أو اجملتمع و الناجتة 

                                       
  http://www.ecomang.uodiyala.edu.iq/uploads/pdfعمر حممود العبيدي،مبادئ االقتصاد، 1
 . 21،اإلسكندرية ص 1122حممد إمساعيل صربي،تطور النظم االقتصادية ما بني املاضي و احلاضر،املكتب العريب احلديث  2
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التضحية،يعين التضحية باحلاجات و ".مما يؤدي إىل املشكلة 1عن ممارسة قرار االختيار بني البدائل املختلفة
عرف "روبنز" علم االقتصاد بأنه "علم إدارة املوارد النادرة يف اجملتمع األهداف اليت استغىن عنها نتيجة االختيار.

البشري و دراسة طرق التكيف اليت جيب على البشر إتباعها كي يعادلوا بني حاجاهتم غري احملدودة و بني 
".و من خالل ما سبق تتضح العالقة الوثيقة بني األنظمة 2اجات احملدودة و النادرةهذه احلالوسائل حتقيق 

االقتصادية و معاجلة املشكلة االقتصادية و كيفية جتاوزها و حلها باعتبار أن النظام االقتصادي يتمثل 
شاطات االقتصادية مبجموعة القواعد و املؤسسات و السائل و الصيغ و اإلجراءات اليت يتم مبوجبها القيام بالن

اليت تضمن حسن ختصيص املوارد االقتصادية النادرة و ضمان كفاءة يف استخدامها و بالشكل الذي يتحدد 
 :3من خالله اإلنتاج عن طريق القيام بالوظائف االقتصادية األساسية اليت حتقق ذلك و اليت من أمهها

ختلفة اليت ينبغي على اجملتمع إنتاجها و أنواع السلع و اخلدمات امل ماذا ينتج؟و كم ينتج؟:و يتضمن -
املوارد املتاحة ،و أسلوب إدارة و تعتمد اإلجابة على السؤال على كمية و نوعية  ،حتديد كمياهتا

 االقتصاد الوطين،و أولويات إنتاج السلع و اخلدمات يف القطاعات املختلفة.
 أي اختيار األمريتطلب  إنتاجهاكيف ينتج؟:بعد حتديد نوعية و كمية السلع و اخلدمات اليت تقرر  -

 ندرهتا يف اجملتمع. أو اإلنتاجحسب وفرة بعض عناصر  اإلنتاجالتكنولوجيا املناسبة لعمليات 
اجملتمع املشاركني ملن ينتج؟:يتعلق السؤال بكيفية توزيع السلع و اخلدمات اليت تقرر إنتاجها بني أفراد  -

اختاذ قرار يف كيفية توزيع الناتج احمللي اإلمجايل بني  ، جيبيف العمليات اإلنتاجية.و بعبارة أخرى
 عناصر اإلنتاج املختلفة اليت شاركت يف كل عملية إنتاجية.

 تعريف النظام االقتصادي .1.1.1

و من جمموعة من القيم  ونيتكحبيث .اتيعترب النظام االقتصادي عصب احلياة االجتماعية يف اجملتمع
البيئة املادية لإلنسان و إشباع حاجاته األدوار االجتماعية و األنشطة اليت ترتبط باملشكالت التكيف مع 

بأنه " جمموعة األوضاع اخلاصة بالنشاط االقتصادي اليت  املادية.حيث عرف فرانسو بريو النظام االقتصادي
من عدة عناصر قابلة بطبيعتها للتغري و يؤثر بعضها على البعض تسود يف وقت و مكان معينني،حبيث يتكون 

                                       
 .13،عمان،ص1113حممود حسن صوان ،أساسيات االقتصاد السياسي،دار املناهج للنشر و التوزيع  1
 . 31-32،لبنان،ص ص ،1112زينب حسني عوض اهلل،سوزي عديل ناشد ،مبادئ االقتصاد السياسي،منشورات احلليب احلقوقية  2
 . 21-22،اربد،ص ص،1112فليح حسن خلف،النظم االقتصادية:الرأمسالية ،االشرتاكية،اإلسالم،عامل الكتب احلديث  3
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حتقيق  إىلالنشاط االقتصادي نشاط غائي يهدف  أنو البواعث ذلك  باألهدافتتعلق أوال  1و هذه العناصر
 تتعلق بالفن اإلنتاجي و يقصد بهالغالبة.ثانيا  األهدافمعينة و يتسم كل نظام من البواعث و  أهداف

جمموعة الطرق و األساليب اخلاصة بتحويل املوارد إىل سلع نافعة و تتوقف هذه الطرق على درجة املعرفة الفنية 
و ثالثا بالتنظيم السياسي و االجتماعي و و هي تتوقف بدورها على املرحلة التارخيية اليت مير هبا اجملتمع.

ى جمموعة من املؤسسات االجتماعية و القانونية و القانوين ،فالنظام االقتصادي يعتمد كل تنظيم اجتماعي عل
السياسية،تبني شكل العالقات فيما بني األفراد و بعضهم و فيما بينهم و بني السلطة،و يتميز كل نظام 
اقتصادي مبجموعة من املؤسسات القانونية و السياسية اليت حتدد نطاق النشاط االقتصادي و طبيعة العالقات 

هذا يتكون النظام االقتصادي من  إىل إضافة. )نظام امللكية،نظام العمل،دور الدولة (راد األفاليت تنشأ بني 
 إلشباعاملختلفة و استثمارها  اإلنتاجيةجمموعة املؤسسات االقتصادي اليت يتم من خالهلا توظيف املوارد 

عد ألداء النشاطات ".و حتكم هذه املؤسسات االقتصادية جمموعة من املبادئ و القوا2اإلنسانيةاحلاجات 
االقتصادية و منوها مبا حيقق االستخدام الكامل و الكفء للموارد لتلبية هذه النشاطات الحتياجات األفراد و 

من ناحية  اإلنتاجاجملتمع املتطورة و بصورة عادلة.و حتديد ماهية النظام االقتصادي يتم بالربط بني ما حيدد 
حتديد كيف ينتج،ماذا ينتج،ملن ،أي اإلنتاجاملتطورة و كيفية تنظيم  الطلب الذي حتكمه احلاجات املتعددة و

 .3ينتج،و هو ما يعين ارتباطه مبعاجلته للمشكلة االقتصادية

نستنتج من خالل التعاريف السابقة أن كل األنظمة االقتصادية تسعى هلدف واحد و هو حل 
خدام الكامل و الكفء للموارد املتوفرة،و لكن املشكلة االقتصادية عن طريق تلبية حاجيات اجملتمع مع االست

ختتلف عن بعضها البعض يف الكيفية و الوسائل اليت تتبعها للوصول إىل ذلك اهلدف،و بقاء أي نظام 
تغيريه يتوقف على قدرته على التفاعل مع املشكلة االقتصادية بكفاءة و فاعلية و لعل ذلك يفسر  أواقتصادي 

 لنا تغري النظم االقتصادية عرب التاريخ البشرية.

 

 

                                       
 . 242-241ذكره،ص ص، زينب حسني عوض اهلل،سوزي عديل ناشد، مرجع سابق 1
 . 31،عمان،ص 1116رضا صاحب أبو امخد ،خطوط الكربى يف االقتصاد الوضعي ،دار جمدالوي  2
 . 2-6فليح حسن خلف،مرجع سبق ذكره،ص ص ، 3
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 السمات األساسية للنظام االقتصادي  .1.1.1

 ةاألساسيهناك مسات تعترب السمات  أن ، إالتوجد العديد من السمات اخلاصة بكل نظام اقتصادي
و من ابرز السمات  كيز على كل منها قياسًا باألخرىو الرت  األمهية،مع االختالف يف درجة األساسيللنظام 

 :1،ما يليللنظام االقتصادي  األساسية

امللكية: تتمثل يف امللكية وسائل اإلنتاج و النشاطات االقتصادية،و اليت ترتبط بدرجة وثيقة و قوية  -
ظام ذلك أن امللكية هي اليت حتدد آلية اختاذ القرار و من يتوىل مهمة بالسمات األساسية األخرى للن

املعينة للنظام كذلك حتدد احلوافز اليت توفرها اآللية لعمل النظام ،و حتدد اختاذ القرار ضمن اآللية 
 أيضا األهداف املراد حتقيقها و الوصول إليها من خالل عمل النظام و نشاطه.

اختاذ القرارات اخلاصة بالنشاطات االقتصادية :ان السوق هو اآللية اليت يتم  اآللية اليت يتم مبوجبها -
و النشاطات االقتصادية،حيث يتم التوجه يف استخدام  اإلنتاجمبوجبها اختاذ القرارات اخلاصة لوسائل 

اليت يزيد  ،واألسعاراملوارد اململوكة حنو اجملاالت اليت حتقق اكرب فائدة،و هي اجملاالت اليت ترتفع فيها 
حتقق رحبية اكرب هلا،يف حني ال يتم استخدام مواردها حنو اجملاالت اليت  ألهنافيها الطلب على العرض،

استخدام املوارد فيها،و فيها العرض على الطلب الخنفاض رحبية ،و اليت يزيد األسعارتنخفض فيها 
 األمر الذي يبني آلية عمل السوق.

للنظام و  أساسيةحتقيقها متثل مسة  إىلسعى النظام االقتصادي اليت ي األهدافحتديد  إناهلدف: -
امللكية اخلاصة  أساسللنظام االقتصادي الذي يقوم على  األساسياهلدف  أنترتبط بطبيعته،حيث 

،عكس النظام حتقيق اكرب ربح ممكن  إىلو النشاطات االقتصادية يتمثل بالسعي  اإلنتاجلوسائل 
لوسائل اإلنتاج و الذي يسعى إىل حتقيق العدالة  لكية العامةاالقتصادي الذي يقوم على امل

 االجتماعية.
 النظام االقتصادي أهداف .1.1.1

ختتلف األهداف اليت ميكن لألنظمة االقتصادية حتقيقها من نظام االقتصادي آلخر وفقا آلليته و 
يتخذه من وسائل و من دولة ألخرى،و حىت يف ظل نظام اقتصادي معني و مراعاة حلالة االقتصاد و 

                                       
 . 22-1فليح حسن خلف،مرجع سبق ذكره،ص ص، 1
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يسعى  أنة حاجته،و رغم ذلك فإن هناك العديد من األهداف العامة اليت ميكن لكافة النظم االقتصادي
 :1لتحقيقها،و من هذه األهداف ما يلي

و الذي يتمثل بزيادة حجم اإلنتاج احلقيقي الذي يولده االقتصاد معني،و زيادة النمو االقتصادي: -
حصة الفرد من الناتج احلقيقي عرب الزمن،حيث أن من املهم أن يزداد الناتج احلقيقي و الذي يتحقق 

و اخلدمات حىت يزداد نصيب الفرد من السلع و اخلدمات اليت ميكن بزيادة إنتاج االقتصاد من السلع 
احلصول عليها و مبا يسمح بزيادة مستوى املعيشة،و ارتفاع درجة رفاهية،و حتسني نوعية حياته،و هو 
ما يرتبط برتكيب اإلنتاج و تكلفة االجتماعية،و ظروف و شروط العمل،و توزيع و اإلنتاج بني 

،و األهداف هاعلى منو املوارد و كيفية استخدامر،و هو األمر الذي يتوقف فيه االستهالك و االستثما
الكفاءة اليت تتحقق يف االستخدام و هذا يعين مدى قدرة النظام  ومن اجله  اليت يتم استخدامها

 على حتقيق النمو الذي يتم من خالله رفع درجة رفاهية األفراد و مستوى معيشتهم.
الية اليت يستخدم هبا النظام االقتصادي موارده و إمكاناته االقتصادية يف الكفاءة:تعين مدى الفع -

الفرتة الزمنية احملددة،و تتحقق الكفاءة يف النظام االقتصادي من خالل كفاءته يف ختصيص املوارد،مث 
 التام هلذه املوارد و ضمان حتقق الكفاءة يف استخدام.ضمان استخدامه 

 لألسعاريتضمن حتقيق االستقرار الداخلي،أي استقرار املستوى العام االستقرار االقتصادي:و الذي  -
مجيع السلع و اخلدمات يف االقتصاد،و الذي يتحقق بالتوازن بني العرض الكلي و الطلب الكلي يف 

العامل اخلارجي،و ما حيصل عليه من العامل  إىلالتوازن بني ما يرتتب على االقتصاد دفعه  و االقتصاد.
اخلارجي،نتيجة ملعامالته االقتصادية مع هذا العامل.و يكون أمهية حتقيق االستقرار االقتصادي كهدف 

حصول التضخم أو الكساد،و بالتايل تاليف احلصول أساسي يعمل أي نظام اقتصادي من اجل تاليف 
 أضرار اقتصادية و اجتماعية.

عمل النظام االقتصادي قد يتم النظر اليها بطرق خمتلفة حسب طبيعة النظام،حيث  إطار العدالة:يف -
العدالة االقتصادية ميكن قياس حتققها باستخدام املعايري االقتصادية و اليت حتقق من خالل التوازن  أن

دالة االجتماعية بالع إليهابني املكافأة و اجلهد هذه املكافأة احملكومة بإنتاجية العمل.و ميكن النظر 
أي مدى حتقق العدالة يف مستويات العيش و درجة الرفاهية حبيث ال حتصل معها تفاوت حاد يف 

                                       
 . 26-22فليح حسن خلف،مرجع سبق ذكره،ص ص، 1
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ذلك.و هو اآلمر الذي يفرض على النظام االقتصادي و ضمن آليات عمله ضرورة حتقيق العدالة 
 االجتماعية إضافة إىل العدالة االقتصادية............اخل.

مدى قدرة النظام االقتصادي من خالل مساته األساسية و نشاطاته،وسائله و أهداف التنمية:أي  -
اإلجراءات اليت يتم هبا هذه النشاطات على حتقيق أهداف التنمية،و مدى جناحه يف إحداث 
التغيريات اهليكلية املطلوبة.و هذا يعتمد على طبيعة التنمية و إسرتاتيجيتها و أهدافها و وسائلها،و 

طبيعة النظام االقتصادي و اليت تتضمن أهداف أوسع من هدف حتقيق النمو اليت تتحدد ب
 االقتصادي ،حبيث يصبح حتقيق أهداف التنمية هذه شرطاً ضرورياً و الزما لتحقيق هذا النمو.

احلفاظ على وجود الوطين و القومي:و الذي يرتبط مبدى قدرة النظام و كفاءته و جناحه يف احلفاظ  -
السياسية العسكرية، الثقافية،  مبا يضمن استقالليته و ذلك بامتالك القوة على وجود اجملتمع

االجتماعية،إضافة إىل القوة االقتصادية و هو ما يتطلب ضرورة ختصيص موارد الرأمسالية و بشرية 
 القومي للحفاظ على وجوده و متاسكه الداخلي.للدفاع 

مرحلة معينة من مراحل تطوره حبيث جتد االقتصادي هي حقيقة تارخيية جملتمع ما يف  األنظمة
مشكلة علم االقتصاد بطرق خمتلفة  إدارة إىلمصادرها الفكرية يف املذاهب االقتصادية،و هتدف كلها 

املطبق.و باستقراء التاريخ،جند أن ظهور أي نظام اقتصادي جديد يكون ملعاجلة باختالف النظام االقتصادي 
صادية السابقة،و اليت يثبت أن كل نظام اقتصادي ال يعترب منقطع الصلة القصور اليت خلفتها األنظمة االقت
 بالنظام االقتصادي السابق عليه.

 النظام االقتصادي الرأسمالي  .1.1

على أساس إشباع حاجات  ، يقومالرأمسالية هي نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية و سياسية
اإلنسان الضرورية و الكمالية،و تنمية امللكية الفردية و احملافظة عليها،متوسعا يف مفهوم احلرية،معتمدا على 

.و لقد ذاق العلم بسببه ويالت كثرية نتيجة إصراره على كون املنفعة و اللذة مها سياسة فصل الدين عن احلياة
لإلنسان.و تزال الرأمسالية متارس ضغوطها و تدخلها السياسي و  أقصى ما ميكن حتقيقه من السعادة

يف بداية القرن  الرأمسالية.و قد حتدد مفهوم األرضالثقايف و ترمي بثقلها على خمتلف الشعوب االجتماعي و 
القرن التاسع عشر حيث تشكلت مدرسة اقتصادية تدين باحلرية االقتصادية املطلقة و  أوائلالثامن عشر و 
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مببدأ امللكية اخلاصة بشكل غري حمدود و يعتمد على املصلحة الشخصية و عدم  باألخذيز هذا النظام يتم
 .1يف حدود ضيقة إالو التوزيع  اإلنتاجتدخل الدولة يف 

 األنظمة االقتصادية ما قبل النظام الرأسمالي  .1.1.1

وسائل إنتاج بسيطة و  يعد النظام االقتصادي البدائي أول نظام اقتصادي يف التاريخ حيث كانت فيه
بدائية،فاحلياة االقتصادية يف هذه املرحلة كانت تربط اإلنسان مباشرة بالطبيعة،و إقامة عالقات إنتاجية قائمة 

اإلنتاج و اقتصاد يعتمد على االكتفاء الذايت و يعد النظام العبودية الذي حل على امللكية االجتماعية لوسائل 
احلاصل يف يف التاريخ يقوم على االستغالل و االنقسام الطبقي.و أدى التغري حمل النظام البدائي،أول نظام 

و البنية اجملتمع إىل حتمية تطور وسائل اإلنتاج و منو قوى اإلنتاج و تشجيع العمل الفردي و امللكية الفردية،
الزراعة و العمل الشاق.و انقسام اجملتمع إىل طبقتني:األسياد الذين يقومون باإلدارة احلكومية فقط،و العبيد يف 

اهتم هذا النظام بتبادل البضائع و نشأت األسواق مما أدى إىل ظهور ما يسمى بالتجارة اخلارجية إضافة إىل 
مث يف اقتصاديات جمتمع الرق. و  اإلنتاج احلريف و تطور التجارة ظهرت النقود اليت بدأت حتتل مكانة مهمة

خلامس إىل القرن اخلامس عشر اليت تعترب أوىل مراحل التطور تبدأ مرحلة العصور الوسطى من القرن ا
االقتصادي و اليت انطوت على حتويل اجملتمعات من جمتمعات بدائية متثل الزراعة فيها الدعامة األساسية 

.قد مرت القارة األوروبية يف العصور 2ما قبل الرأمسالية االقتصادية األخرىجمتمعات  إىللالقتصاد القومي 
ى بنظامني اقتصاديني متتاليني تارخييا.أوال النظام االقتصادي اإلقطاعي هو النظام االقتصادي الذي كان الوسط

الوسطى من القرن اخلامس و القرن الثاين عشر،و الذي عرف مبمارسة اقتصاديات مغلقة سائدا يف العصور 
ما  أهمو طبقة العبيد،و  طاعيةاإلقتعتمد على الزراعة كنشاط أساسي،و تنظيم االجتماعي حتكمها الطبقة 

الذين هلم حق اختاذ القرارات و هلم ملكية العقارية  لإلقطاعينيميز هذا النظام هو حتقيق االكتفاء الذايت 
على النشاط  لتأثريهاو احتالل الكنيسة مكانًا مرموقًا  اإلنتاجالزراعية و امللكية و سائل  لألراضي

القرن خامس  إىلالذي ابتدأ من الفرتة القرن احلادي عشر  )النظام احلريف (االقتصادي.و أخريا النظام الطائفي
التجارية متيزت بالظهور النقابات  الرأمساليةو بداية ملرحلة  اإلقطاعيعشر و هو النظام جاء نتيجة اهنيار النظام 

                                       
بني االقتصاد اإلسالمي و غريه من النظريات االقتصادية الوضعية،يف ملتقى الدويل األول:االقتصاد اإلسالمي  عماد عمر خلف اهلل امحد،املوازنة 1
 الواقع و الرهانات املستقبل ،باملركز اجلامعي بغرداية.–
 . 42،ص ،إسكندرية1111امحد فريد مصطفى،سهري حممد السيد حسن،تطور الفكر و الوقائع االقتصادية،مؤسسة شباب اجلامعة 2
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اكز التجارية و استقالل انتعاش حركة املبادالت التجارية و ازدهار املدن و املر طائفية تدافع عن حقوق العمال،
 .1احلرف عن التجارة حبيث أصبح اقتصادا حرفيا

بعد معرفتنا لألنظمة االقتصادي اليت سادت الفرتة ما قبل الرأمسالية نتطرق إىل األفكار االقتصادية 
 اليت كانت يف هذه الفرتة و كيف أثرت يف تطورها االقتصادي فقد برز الفكر يف صورتني:

:يعترب كل من أفالطون و أرسطو من ابرز الفالسفة هذا الفكر و الذين االقتصادي اليوناني الفكر .أ
 تعرضوا للمشاكل االقتصادية.

يف الوصف الذي قدمه بضرورة تقسيم  ألفالطونمتثل االجناز الرئيسي :ألفالطونالفكر االقتصادي  -
تصوره لتنظيم الدولة يقسم اجملتمع  إىل إضافة،و الدولة املثالية،اإلنتاجيةو  اإلنتاجالعمل كوسيلة لزيادة 

للحكام،و الطبقة الثانية للجنود،و الطبقة  األوىلثالثة طبقات و لكل طبقة نشاطها،فالطبقة  إىل
و رأى أفالطون أن النقود وسيط للمبادلة،و توصل إىل أن للنقود قيمة ذاتية و قيمة للمنتجني. الثالثة

بالقيمة الذاتية و املعدنية و  األفرادالذهبية و الفضية خلوفه من اهتمام  تبادلية،و أنكر التعامل بالنقود
 .2للقيمة التبادلية فتفقد النقود دورها احلقيقي إمهاهلم

االقتصاد بأنه علم الثروة و قدم املسامهات يف القيمة و  أرسطوعرف :ألرسطوالفكر االقتصادي  -
وظائفها يف كون ،و تتمثل 3حتليله للنقود و وظائفهامن خالل  أنواعها،حيث عرف القيمة و األسعار

القيمة يف القيمة  أنواعو تتمثل للقيمة،و وسيلة لالختزان القيمة،و وسيط لتبادل. النقود كمقياس
استخدام  أواالستعمالية و اليت تعرب عن الكمية اإلشباع الذي يتحصل عليه نتيجة استهالك 

يمة املتحصل عليها نتيجة مبادلة السلع بعضها ببعض كالقيمة القيمة التبادلية فهي الق أماالسلعة،
 إضافةالنقود تكسب قيمتها نتيجة للمعدن الذي تصنع منه  أناحملصل عليها عند مبادلة.و يف رأيه 

نادى أرسطو بفكرة العمالة يف حتديد  املعاملة االحتكار باعتبارها املعاملة غري العادلة،و هلذ إنكاره إىل
اخلالية من االستغالل.انتقد  األخالقيةاملبادئ  إطارتكون امللكية اخلاصة يف  أن،و يرى السلع أمثان

                                       
1 Joseph Lajugie,Pierre Delfaud,Les systèmes économiques, Que sais-je?, Presses 
Universitaires de France, édition11,p p,10-27 

 . 241-248،عمان،ص ص،1111و اإلسالمي،دار اإلعصار العاملي-االشرتاكي-الطيب داودي ،مدخل لعلم االقتصاد يف الفكر الرأمسايل 2
 . 251-251يب داودي،مرجع سبق ذكره،ص ص،الط 3



21 
 

بفائدة و اعترب كل فائدة تدفع على اقرتاض النقود"ربا"فالنقود عنده عقيمة ال تلد و  اإلقراض أرسطو
 .1غري طبيعي امرأاستخدامها للحصول على ثروة يعد 

 :األوروبيالفكر االقتصادي  .ب

تتلخص أهم معامل الفكر االقتصادي يف هذه املرحلة،يف فكر املدرسيني و من ابرز رواده فكر سان 
توماس االكويين.حيث دار الفكر االقتصادي ملدرسيون لفكرة الثمن العادل ليجد بذوره يف االعتدال و عدم 

 األنشطةو مل يعتربها ممن  انه حذر من خطورة التجارة إالاملغاالة يف السعي للحصول على الثروة املادية 
.و مع ذلك شهدت 2األفراداالندفاع حنو حتقيق الرحبية دون النظر ملصاحل  إىليف رأيه قد تؤدي  ألهنااحملورية،
 األسواقمن العصور الوسطى تغريت هذه النظرة بسبب منو املدن و ازدهار احلرف و توسع  األخريةالقرون 

انه اقر  إالغري طبيعية  أهنايف  رأيه أرسطوكذا شارك توماس االكويين فجاءت املوافقة ممتزجة بالتحذير.و ه
حيقق التاجر من ورائها ربح معقول ميكن من احلياة  أنيف ظل عدد من الشروط،منها عدالة التبادل،و  بضرورهتا

بدت اآلثار  فضاًل عن إدانته لسعر الفائدة،إال انه مع تطور الظروف االقتصادية ،و ان تعود بالنفع على البلد
حتقيق السيئة لتحرمي الفائدة يف بعض احلاالت:تعرض املقرض للخسارة بسبب القرض،ضياع فرصة املقرض 

املال،تأجيل سداد الدين.و قد فقدت فكرة الثمن العادل أمهيتها مع التوسع يف النشاط  إقراضالكسب بسبب 
 .3املبادلة و قيام السوق التلقائية بتنظيم النشاط االقتصادي يف هناية العصور الوسطى إنتاجالتجاري و تعميم 

 أوروباو جدير بالذكر انه يف خالل فرتة العصور الوسطى اليت كانت مبثابة فرتة التحول املرحلي يف 
د العربية تبلورت أو األفكار االقتصادية،كانت هناك هنضة فكرية يف البالسواء من ناحية النظام االقتصادي 

 اجملال.يف هذا  األوروبيوناالقتصادية للمفكرين العرب الذين سبقوا االقتصاديون  األفكاربظهور 

نشأة العمران و مكانة بارزة يف تفسري  اإلنسانيةحتتل احلاجات :الفكر االقتصادي البن خلدون -
هذه احلاجات فرق ابن  إشباعاحلاجات متتاز بالتنوع،و من اجل  أنه،حيث توضح املقدمة ور تط

 إمناالطلب على كل نوع من هذين النوعني  أنخلدون بني السلع الضرورية و السلع الكمالية،و بني 
 األساسيةالنشاط االقتصادي هو الركيزة  أنعلى  أساسايتوقف على درجة العمران و التقدم.و استند 

                                       
 . 82زينب حسني عوض اهلل،سوزي عديل ناشد ،مرجع سبق ذكره،ص  1
 . 34امحد فريد مصطفى،سهري حممد السيد حسن،مرجع سبق ذكره،ص  2
 . 85-84زينب حسني عوض اهلل،سوزي عديل ناشد،مرجع سبق ذكره،ص ص، 3
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الثمن بأنه تعبري النقدي عن للمجتمعات البشرية.إضافة إىل ذلك تطرق ابن خلدون إىل تعريف 
القيمة السلعة،فالثمن ال يظهر إال يف اقتصاد املبادلة للتعبري عن القيم املكتسبات املتبادلة يف 
السوق.شرح نفقة اإلنتاج و تأثريها على القيمة،و كذلك اعتمد على قوى الطلب و العرض يف تفسري 

فكرة اخنفاض أمثان السلع الضرورية.و األمثان،و استخدم فكرة"فائض العرض"يف حتليل تقلبات 
فكرة"فائض الطلب"يف تعليل ارتفاع أمثان السلع الكمالية،و أشار إىل أن فرض الضرائب يؤدي إىل 

املستهلك.و قدم ابن  إىليعرف حاليا بنقل عبء الضريبة من املنتج ارتفاع األمثان و هو ما 
خلدون"منوذجا حتليليا"تطور اجملتمع و تقدمه االقتصادي يقوم على عنصرين مها:تزايد السكان و مزايا 

.و نلخص أن ابن خلدون هو الذي وضع إطارا متكامال لنظرية القيمة يف ظل تعدد 1تقسيم العمل
احلرية االقتصادي،و ال سيما انه  مبدأاألنشطة االقتصادية و يف ظل اقتصاديات السوق اليت حتكمها 

 اعترب املعادن النفيسة هي األساس الذي حيدد قيمة رؤوس األموال
تاريخ اجملاعات يف  أوبكشف الغمة  األمة إغاثةشرح املقريزي يف كتابه":الفكر االقتصادي للمقريزي -

اجملاعة  أسبابيان :بأمرينالنمو و االهنيار.يتجلى حذق املقريزي يف مصر"نظريته و تفسريه لعوامل 
االقتصادي اليت حلت مبصر لسبب  األزمة.يعلل املقريزي 2لقانون جريشام إدراكهاليت حلت مبصر و 

الدولة من سياسة احتكارية.و سبب  أهلو ما ميارسه  اإلدارةيتعلق بالسياسية يتمثل يف الفساد  األول
و ظروف العمل السيئة،و  اإلنتاج و يتمثل يف زيادة نفقة اإلنتاجالثاين اقتصادي يوجد يف جمال 

السبب الثالث يتعلق بالنظام النقدي و يتمثل يف اثر العامل النقدي على النشاط االقتصادي من 
لقانون جريشام،الحظ املقريزي اختفاء  إلدراكهبالنسبة  أماخالل أثرها على مستوى العام لالمثان.

نحاسية حبيث حذر من هذا الوضع و اعتربها العمالت الفضية من التداول تاركة الساحة للعملة ال
النقود املتداولة و ارتفاع األسعار،و طالب باقتصار الصك على يف زيادة كمية  األساسيالسبب 

 العملة واحدة و من املعدن النفيس.

 

 
                                       

 . 81ه سبق ذكره،ص زينب حسني عوض اهلل،سوزي عديل ناشد ،مرج 1
 .44امحد فريد مصطفى،سهري حممد السيد حسن ،مرجع سبق ذكره،ص  2
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  الرأسماليمراحل تطور النظام االقتصادي  .1.1.1
يف  للرأمساليةالتجارية البداية املبكرة  الرأمسالية أوميثل املذهب التجاري :التجارية الرأسماليةالمرحلة  .أ

األورويب،و قد ظهرت الرأمسالية التجارية من بداية القرن السادس عشر و امتدت حىت اجملتمع 
منتصف القرن الثامن عشر امليالدي.و كانت نتيجة اهنيار النظام االقتصادي اإلقطاعي بسبب ظهور 

الكشوفات اجلغرافية و زيادة عدد السكان و تطور مركز التجارية مع الدول القومية املركزية اجلديدة و 
هذه املرحلة فجرًا لعهد اقتصادي جديد خيتلف اختالفا يف  أوروباو هكذا شهدت العامل اخلارجي.

جذرياً عما عرف يف ظل النظام اإلقطاعي،و قد ساد االعتقاد يف هذه الفرتة بان قوة الدولة تكمن يف 
من الذهب و غريه من املعادن النفيسة،و هلذا اهتم التجاريون اهتماما خاصاً بالتجارة مقدار ما متلكه 

الدولة يف التجارة على ضرورة تدخل  أكدواالتجارية.و من مث  بالرأمسالية،و لذلك مسيت اخلارجية
لت اخلارجية بغية حتقيق فائض يف ميزاهنا التجاري،و انتهجوا سياسة االنفتاح من جانب واحد،و متث

يف تشجيع الصادرات،حىت يرد الذهب و الفضة من اخلارج،و تقييد الواردات،لكي ال تتدفق هذه 
 .1اخلارج إىلاملعادن 

القول حبرية الصناعة و  إىل أصحابه.و ذهب 28:كذهب نشأ يف فرنسا يف القرن لفيزيوقراطيةا -
"فرانسو كيناي"،و أطلق  زعيم هذا املذهب هو الدكتورهي مصدر الثروة كلها. األرض أنالتجارة و 

عليهم بالطبيعيني العتقادهم بسيادة القوانني الطبيعية،و قد انتقدوا مذهب التجاريون.يقوم مذهب 
الفيزيوقراطيني على جمموعة من املبادئ تتمثل يف امللكية الفردية،و احلرية االقتصادية و شعار 

عي هو العمل املنتج الوحيد،و الزراعة هي .إضافة إىل ذلك العمل الزرا2الطبيعيون"دعه يعمل دعه مير"
اليت تغل ناجتا صافيا.و أن الصناعة و التجارة مها عبارة عن أعمال خدمية غري منتجة و كانوا يسمون 

العقيمة غري املنتجة.ألهنا ال ختلق ثروة جديدة و هلذا فإن التجار و الصناع و أرباب املهن بالطبقة 
راطيني من نتائج أهنا اختصت بفرض الضريبة على األرض باعتبارها الفيزيوقما ترتب على نظرية  أهم

إذ يعترب ذلك اجعافا بطبقة الزراع و الفالحني باإلضافة إىل كون هي املصدر الثروة،و قد مت انتقادهم 
 .هذه الضريبة ال تكفي ملواجهة نفقات الدولة لوحدها

                                       
 . 15زينب حسني عوض اهلل،سوزي عديل ناشد،مرجع سبق ذكره،ص 1

2 André Joyal, Les systèmes Economiques: capitalisme, socialisme, social-démocratie, gaetan 
morin et associés ltée 1979, Canada, p25. 
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من  األورويبفقد تطور االقتصاد كما اتضح من الصفحات السابقة مرحلة الرأسمالية الصناعية: .ب
و لكن الرأمسالية مل تقف عند هذا احلد بل ة،التجاري الرأمساليةاملرحلة  إىل اإلقطاعياملرحلة االقتصاد 

تطورت حىت وصلت يف القرن الثامن عشر إىل الرأمسالية الصناعية،نتيجة الثورة الصناعية،اليت ظهرت 
هذا القرن،و اليت أدت إىل التعجيل بنهاية الرأمسالية التجارية من جهة،و إىل تغيري و تطور  يف منتصف

الفن اإلنتاجي من جهة أخرى حىت أصبح هناك زيادة هائلة يف امليادين اإلنتاج املختلفة،نتيجة إحالل 
 األمر،نتاجالصناعية حمل اليدوية و األدوات البسيطة اليت كانت مستخدمة من قبل يف اإلاآلالت 

يف فن اإلنتاجي مغرياً لالستثمارات،حيث جذب الكثري الذي جعل قطاع الصناعة نتيجة هذا التطور 
من رؤوس األموال إليها،و هلذا مسيت الرأمسالية يف هذه الفرتة بالرأمسالية الصناعية.و قد اعتمد النظام 

آدم مسيث،الذي ظهرت أفكاره وسط  الرأمسايل يف هذه الفرتة على احلرية االقتصادية اليت نادى هبا
هذا التطور،حيث دعا إىل إلغاء كافة القيود اليت كانت تفرض على التجارة الداخلية و اخلارجية،و 

،إال مبا يكفل األمن و العدالة و محاية امللكية الفردية،غري أن عدم تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية
مل يعمر رية االقتصادية املطلقة و بشكله الكالسيكي القدمي الذي يعتمد على احل الرأمسايلهذا النظام 

و طويال يف الدول الرائدة يف النظام الرأمسايل يف ذلك الوقت:كربيطانيا و الواليات املتحدة األمريكية.
إمنا ادخل عليه بعض التعديالت و التدخالت احلكومية ملعاجلة مساوئه،إذ كانت الدول الرأمسالية 

جلمركية،و متنح اإلعانات و الدعم لبعض القطاعات االقتصادية،كما كانت حتدد تفرض الرسوم ا
و الغاز كما أهنا مازالت أسعار بعض النشاطات االقتصادية ذات النفع العام كالكهرباء و املاء 

تستخدم السياسة النقدية و املالية،كأداة من أدوات التدخل االقتصادي،و ذلك للحيلولة دون 
تسارع تصادية معينة،إذ أهنا يف خالل فرتات الكساد االقتصادي و تفشي البطالة اقحدوث أزمات 

إىل خفض سعر الفائدة،بالقدر الذي يؤدي إىل زيادة حجم االستثمار،و إىل زيادة اإلنفاق العام،و 
ة منح املساعدات املالية،و التوسع يف املشروعات العامة،بشكل يسهم يف النهاية يف زيادة القوة الشرائي

يف اجملتمع،فتنشط حركة االقتصاد و يرتفع مستوى الطلب الفعلي،بينما يف حالة فرتات الرواج 
كبح مجاح التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة،و   إىلبوادر التضخم ،تسارع االقتصادي و ظهور 

انتهت مرحلة احلرية التجارية املطلقة،و  الرأمساليةالعام.و هبذا التدخل من فبل الدولة  إنفاقهااحلد من 
،بالرغم الرأمساليةمقبواًل يف الدول  امرأفيها التدخل االقتصادي  أصبحيف مرحلة  الرأمسايلدخل النظام 

انه  إالمن انه كان مرفوضًا يف األصل من قبل املنظرين هلذا النظام،خاصة "آدم مسيث"و تالميذه،
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مل يعد  إمنا،و الرأمسايلدرجة القضاء على جوهر النظام  إىلال يصل  هذا التدخل أن إىلينبغي التنبيه 
 .1هبذا التدخل حيتفظ بشكله الكالسيكي القدمي املفرط يف احلرية االقتصادية املطلقة

 الفكر االقتصادي في هذه المرحلة: -
التقليدية اليت  للرأمساليةهذا الفكر باملبادئ العامة  أصحابيؤمن :)التقليديون(2الفكر الكالسيكي .أ

تقوم على حرية النشاط االقتصادي،و احرتام امللكية اخلاصة،و تدعيم املنافسة،و االعتماد على جهاز 
رواده:"ادم مسيث"،"مالتس"،"ريكاردو"،"جون  أهمالثمن،و تكريس حرية التجارة اخلارجية.و من 

 ستيوارت ميل"،"باتست ساي".
 أفكار املذهب الرأمسايل على يد التقليدين اجلدد،من  تطورت:)النيوكالسيك (3التقليديون الجدد

خالل االهتمام مبحددات األداء االقتصادي عن طريق حتليل جانب الطلب،و رغبات األفراد.و من 
ركزت هذه املدرسة على اليت أهم األفكار اليت أتى هبا التقليديون اجلدد،ما جاءت به املدرسة احلدية 

يف اقتناء هذه السلعة  اإلنسانالسلعة تتوقف على مدى رغبة  فقيمة ،حتليل القيمة من جانب الطلب
و من مث يرى احلديون أن قيمة السلعة تتحدد على أو حاجته إليها أي على أساس تقدير شخصي،

أساس قيمة االستعمال،اليت تنعكس على قيمة املبادلة،وفق قانون تناقص املنفعة احلدية،الذي ينص 
 .)مبدأ الندرة (قص مع زيادة الكميات من السلعة املستخدمةعلى أن درجة إشباع تتنا

الصناعية و التطور الواسع الذي تأيت هذه املرحلة بعد الثورة :4المرحلة المالية االحتكارية .ب
حدث،حيث تتميز هذه املرحلة املالية االحتكارية للنظام الرأمسايل بالعديد من السمات تتمثل يف 

رأس املال الصناعي و الناجم عن زيادة تركز رؤوس األموال يف املؤسسات  سيطرة رأس املال املايل على
،و قدرة بعض املؤسسات املالية،و بالذات املصارف التجارية على توليد التمويل من املالية ضخمة

مع األخذ بعني االعتبار أن هذه املؤسسات هي أساس القيام باالستثمار خالل ما تولده من ائتمان،
أدى إىل اجملاالت املختلفة،و من الدور الذي يلعب رأس املال املايل يف توفري التمويل، اإلنتاج يفو 

الرأمسايل يف اإلنتاج و املبادالت التجارية،إضافة إىل بروز مشروعات احتكارية و توسع إمكانية تراكم 

                                       
 . 81امحد فريد مصطفى،سهري حممد السيد حسن،رجع سبق ذكره،ص 1
 . 228-221امحد فريد مصطفى،سهري حممد السيد حسن ،مرجع سبق ذكره،ص ص، 2
 .222-225زينب حسني عوض اهلل،سوزي عديل ناشد،مرجع سبق ذكره،ص ص، 3
 . 12-13فليح حسن خلف،مرجع سبق ذكره،ص ص، 4
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زيادة سيطرة هذه،و  األموالزيادة رؤوس  إىلالذي قاد  األمريف التعامالت املالية،و هو استخدامه 
من  األموالاليت حتققها رؤوس  األرباحاملال املايل على االقتصاد و نشاطاته.و كنتيجة الستخدام  رأس

حمدودية جماالت هذا االستخدام،و بالذات يف الدول  إىل إضافةخالل استخدامها يف الداخل،
الشركات املتعددة  البحث عن اجملاالت استخدام مرحبة يف اخلارج،و من خالل إىل أدىاملتقدمة،

 األسواقاجلنسيات،و كذلك من خالل التعامالت املالية الدولية واسعة النطاق و اليت تتم عن طريق 
املالية و النقدية و بذلك مثل تركز رأس املال،و ضخامته و سيطرة مؤسساته املالية و املصرفية على 

،و كذلك بروز دور الشركات متعددة عمل االقتصاد و نشاطاته،و بالذات الصناعية و التجارية منها
 يف ذلك،أهم و ابرز أشكال و مسات املرحلة املالية االحتكارية للنظام الرأمسايل.اجلنسيات 

 الرأسماليخصائص النظام االقتصادي  .1.1.1

كانت أوروبا حمكومة بنظام اإلمرباطورية اليت ورثها النظام اإلقطاعي،و قد ظهرت ما بني القرن الرابع 
السادس عشر الطبقة البورجوازية التالية ملرحلة اإلقطاع و متداخلة معها و تلت مرحلة البورجوازية عشر و 

 مرحلة الرأمسالية و ذلك منذ بداية القرن السادس عشر و لكن بشكل متدرج.

 :1الرأسماليخصائص النظام االقتصادي  -
  العام، ما متنعه الدولة لضرر إال األساليبالبحث عن الربح بشىت الطرق و 
  لزيادة ثروته و محايته و  قدراته إنسانتشجيع امللكية الفردية و ذلك بفتح الطريق الن يستغل كل

عدم تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية إال  ، وعدم االعتداء عليها و توفري القوانني الالزمة لنموها
 بالقدر الذي يتطلبه النظام العام و توطيد األمن.

 األسواق.تشجيع املنافسة يف  
  هذه احلرية وفق متطلبات العرض و الطلب،و اعتماد قانون السعر  إطالقو  األسعارنظام حرية

 أويتصرف فيما ميلكه وفق ما يشاء دون قيد  أنو بيعها وللفرد  املنخفض يف سبيل ترويج البضاعة
 مهما كثرت و تنوعت. اإلنتاجيده من وسائل  إليهحيتكر ما تصل  أنشرط و له 

                                       
1 http://www.moqatel.com. 
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  للفرد أن يتصرف يف الوجوه اليت تعود عليه باملنفعة،و ال يلزم بصرفها يف وجوه ال تعود عليه باملنفعة أو
تكون املنفعة قليلة.مما تؤدي إىل اختالل التوازن بني األفراد،و جتمع الوسائل اإلنتاج عند طائفة تكون 

األخرى.و هنا يظهر يف اجملتمع بأيديها األموال الطائلة اليت حتتكرها،و ذلك على حساب الطائفة 
 الثراء،و الطبقة الثانية طبقة الفقراء. أصحابفوارق يف الطبقات:طبقة املتمولني 

على الرغم مما يتضمنه النظام الرأمسايل من جمموعة من اخلصائص و اليت تبدو يف ظاهرها صاحلة و 
فز الربح إال أن له مساوئ عديدة أمهها ما مغرية للفطرة للبشرية كامللكية الفردية و احلرية االقتصادية و حا

 :1يلي

إمهال اجلوانب األخالقية و الدينية و اإلنسانية يف النظام الرأمسايل إىل درجة انه يؤثر الكسب  -
 االقتصادي و لو على حساب األخالق و مقتضيات اإلميان و حياة اإلنسان.

 يد فئة قليلة.التفاوت الكبري يف الدخل و الثروة و تركزها يف  إىليؤدي  -
يؤدي إىل فرض السيطرة االحتكارية يف السوق إىل درجة أن اإلنتاج يف اجملتمعات الرأمسالية يسيطر  -

عليه عدد حدود من الشركات االحتكارية الكربى،مما يعطيها القدرة على فرض األسعار و اهليمنة 
 على االقتصاد.

احلادة و ظهور مشكالت ذا النظام انه دائم التعرض للتقلبات االقتصادية هلمن االنتقادات الرئيسية  -
البطالة و التضخم و املديونية،األمر الذي يؤثر بشكل مباشر على العديد من أفراد اجملتمع خاصة 

 أولئك الذين ال ميلكون إال خدمة العمل.
البحث عن األسواق جديدة لتسويق  االستعمار:ذلك أن الرأمسالية بدافع البحث عن املواد األولية،و -

تدخل يف استعمار الشعوب و األمم استعمارا اقتصاديا أوال،و فكريا و سياسيا و ثقافيا املنتجات 
 ثانيا،و ذلك فضال عن اسرتقاق الشعوب و تسخري األيدي العاملة فيها ملصلحتها.

 العلل اليت تعاين منها العامل.إن النظام الرأمسايل يقوم على أساس ربوي،و معروف أن الربا هو جوهر  -

 

 
                                       

1 http://dc123.4shared.com. 
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  1السوق ياتاقتصادنظام  .1.1.1

يقصد باقتصاديات السوق تلك االقتصاديات، اليت تعتمد على ميكانيكية العرض و الطلب، لتحقيق 
توازن السوق.و هذا يعين اللجوء لقوى السوق املتمثلة يف قوى العرض و الطلب،لتحديد وجهة املتغريات 

ستوى اإلنتاج و األسعار و الطلب،من دون أن يكون هنالك أي تدخل يعيق حركة االقتصادية الرئيسية كم
يتضح مما سبق أن اقتصاديات السوق ليست إال صورة تطبيقية للفكر الرأمسايل،الذي قوى السوق أو يؤثر فيها.

تصادي من وضع مرتكزاته الرئيسية آدم مسيث و غريه من االقتصاديني،الذين حاولوا تفسري حركة النشاط االق
خالل نظرهتم للملكية اخلاصة و احلرية االقتصادية.فكما الحظنا عند احلديث عن الفكر الرأمسايل أن مؤسسي 
هذا الفكر كلهم قد نادوا حبرية التملك،و عدم التدخل احلكومي،و حماربة االحتكار و غريها من املبادئ،اليت 

عمل قوى العرض و الطلب،اليت حتكم النشاط تقوم غليها فكرة اقتصاديات السوق،و تعد من ضروريات 
 اإلنتاجتعد امللكية اخلاصة احملرك الرئيسي للنشاط االقتصادي،حيث يسعى الفرد الرشيد،يف جمال االقتصادي.

تعظيم رحبه من خالل اختياره ألفضل توليفة من عناصر اإلنتاج،اليت حتقق أفضل توليفة من  إىلو االستثمار،
تجة،كما يسعى الفرد الرشيد يف جمال االستهالك إىل اختيار أفضل توليفة من السلع و السلع و اخلدمات املن

اخلدمات،اليت حتقق له أقصى درجات اإلشباع،وفقا لدخله احملدود.و مما ال شك فيه أن يسعى كل األفراد إىل 
على حتقيق التوازن اختاذ القرار االستثماري و االستهالكي املناسب سيكفل حتقيق املصلحة العامة،و سيعمل 

 .2اجلزئي و العام.و من هنا ميكن القول:أن اقتصاديات السوق متثل الصورة التطبيقية املثالية للفكر الرأمسايل

 النظام االقتصادي االشتراكي .1.1

كل شيء و يفسر التاريخ بصراع الطبقات   هو مذهب فكري يقوم على االحلء على املادة هي اساس
على يد كارل ماركس و اجنلز،و جتسدت يف الثورة البلشفية اليت ظهرت  أملانياو بالعامل االقتصادي ظهرت يف 

و النار و قد تضرر  بتخطيط من اليهود،و توسعت على حساب غريها باحلديد2122 يف روسيا سنة
،بعد أن ختلى عنها االحتاد السوفييت،الذي يف ذمة التاريخ اآلن حتأصباملسلمون منها كثري،و لكن الشيوعية 

للتطبيق و ميكن تعريفه بأنه  تفكك بدوره إىل دول مستقلة،ختلت كلها عن املاركسية،و اعتربهتا نظرية غري قابلة

                                       
1 André Joyal,op cit  p41. 
2 http://www.andlil.com. 
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من الدولة النظام الذي يعتمد على الفلسفة املاركسية يف طغيان املصلحة العامة على املصلحة الفردية،و جيعل 
قوة قابضة بيد فوالذية على كل وسائل احلياة االقتصادية يف اجملتمع و حياول املساواة يف امللكية بني أفراد يف 
اجملتمع،و قد أدخلت على هذا املذهب بعض اإلجراءات عندما اخنفض املستوى اإلنتاجي حيث ادخل احلافز 

 .1الشخصي و احلافز الربح

 يالفكر االقتصادي االشتراك .1.1.1

بعد تطبيق النظام االقتصادي الرأمسايل ظهرت العديد من املشكالت اليت أوجبت ضرورة تدخل 
الدولة يف النشاط االقتصادي و إدارته.و كان التحول من النظام الرأمسايل إىل نظام يعتمد على امللكية اجلماعية 

االقتصادي من خالل النظام ملعظم عوامل اإلنتاج و إتباع أسلوب التخطيط االقتصادي إلدارة النشاط 
تعين االشرتاكية من الناحية العلمية،النظام الذي تؤول فيه ملكية مواد اإلنتاج،و االقتصادي االشرتاكي.

األراضي،و اآلالت،و املصانع للدولة.مبعىن آخر،فإن االشرتاكية،على خالف ما تقتضيه الرأمسالية،تقوم على 
 تلفة.املخ اإلنتاجامللكية اجلماعية لعناصر 

االشرتاكية،يف الفكر االقتصادي و التطبيق الفعلي،صورتني،صورة االشرتاكية اخليالية،وصورة  أخذت
كارل ماركس.فقبل ظهور االشرتاكية املاركسية،كان املنادون باالشرتاكية حياولون   إىلاالشرتاكية املاركسية نسبة 

تصوير العامل خيايل،تسود فيه مبادئ االشرتاكية اخليالية،و تنعدم فيه مساوئ النظم االجتماعية،و 
كان اعتمادهم،يف   األفراد،احلكومات،باملشاركة يف إقامة هذا العامل اخليايل.و إقناعاالقتصادية،السائدة،حماولني 

ذلك على التأثري العاطفي املصحوب بسرد للمساوئ االجتماعية،و االقتصادية،اليت كانت سائدة يف تلك 
إمنا كانت جمرد ختيالت  ، والفرتة.و من هذا املنطلق فإن االشرتاكية اخليالية مل تكن ذات أساس علمي حتليلي

 )االشرتاكية العلمية (2شرتاكية فكانت االشرتاكية املاركسيةليس هلا أساس علمي.أما الصورة الثانية من صور اال
،اليت حاول كارل ماركس بناءها على أساس علمي،حماولة لتميزها عن االشرتاكية اخليالية،و لدحض 

 رئيسية يف حتليلها للقضايا االقتصادية املختلفة. أداة،اليت اعتمدت املنهج العلمي الرأمسالية

                                       
 .23عماد عمر خلف اهلل امحد،مرجع سبق ذكره،ص  1
 .221زينب حسني عوض اهلل،سوزي عديل ناشد،مرجع سبق ذكره،ص، 2
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فكاره،بإفساح اجملال للدولة لتقوم بدور اكرب يف النشاط االقتصادي،حتقيقاً عرب "كارل ماركس" عن أ
و تقوم املصلحة اجلماعية عن طريق للمصلحة اجلماعية اليت جيب أن تعلو على املصلحة اخلاصة لكل فرد.

ون أن إشباع احلاجات اجلماعية،من خالل السلطة العامة اليت تسعى إىل حتقيق هذا اإلشباع بكافة الوسائل،ك
و مع ذلك فإن مدلول و نطاق املصلحة اجلماعية خيتلف عند أنصار  يكون الربح هو اهلدف الرئيسي لنشاطها

هذا الفكر إىل حد انقسامهم إىل مذهبني،يضيق املذهب األول من مدلول املصلحة اجلماعية ،حبيث يسمح 
العام،و لكن يف حدود و حيدد للعامل بان يعمل إىل جبانب القطاع   )السوق،النقود و الثمن (للقطاع اخلاص

،و يرجع ذلك إىل االعتقاد بان امللكية اخلاصة أجره حسب ما يؤديه من عمل و هذا هو املذهب االشرتاكي
نظام طبيعي لألموال و االستهالك حيث ال ميكن للفرد أن يستهلك ماال قبل أن ميتلكه،و يكون له حرية 

من مدلول و نطاق امللكية اجلماعية لتشمل كافة جماالت النشاط أما أنصار املذهب الثاين التصرف فيه.
االقتصادي،رافضًا أي دور للقطاع اخلاص،ليحتكر القطاع العام كافة أدوات اإلنتاج،حمددًا أجرا لكل فرد 
حبسب حاجته،و هذا هو املذهب الشيوعي و ال وجود ألدوات القطاع اخلاص،حيث ال احلاجة لسوق،أو 

ان،طاملا الدولة احتكرت كل جماالت النشاط االقتصادي،لتقرر للفرد حبسب حاجته اليت نقود،او جهاز مث
 :1أساسيةثالثة مبادئ  إىلو تستند النظرية املاركسية يراها.

يرى ماركس أن األنظمة االجتماعية كاألفكار اإلنسانية حتمل يف طياهتا بذور المادية الجدلية: -
نظام اجتماعي  إحالله،و فنائ إىلحيث تولد داخل كل نظام القوى و العناصر اليت تؤدي فنائها،

 إىلآخر حمله،يولد يف ظله قوى و عناصر تؤدي إىل فنائه أو تغريه و هكذا،ينتقل اجملتمع من نظام 
 .و هذه الرؤية لتطور النظم االجتماعية عند ماركس اقتبسها منلألمورأخر حبكم اجملرى الطبيعي 

نظرية التطور اجلديل أو الديالتكيكي للفيلسوف األملاين"هيجل"،ليفسر هبا ماركس انتقال اجملتمعات 
من النظام اإلقطاعي إىل النظام الرأمسايل،و تنبأ بفناء الرأمسالية،و قيام االشرتاكية مث الشيوعية بعد 

 ذلك.
 أووصف بالتفسري املادي  حداثهإتبىن ماركس تفسريا خاصًا لوقائع التاريخ و المادية التاريخية: -

عوامل  إىل أساسيةو الوقائع اليت شهدها التاريخ بصفة  األحداثاالقتصادي للتاريخ،حيث يرجع 
يرجع التغري يف النظم االقتصادية،حيث أدى ظهور  إليها،اليت اإلنتاجمادية تتمثل يف قدرات و آليات 

                                       
 .212-211عديل ناشد،مرجع سبق ذكره،ص ص، وزيسزينب حسني عوض اهلل، 1
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و ال يعين ذلك  الرأمسايلنشأة اجملتمع  إىلالبخارية ،و اآللة اإلقطاعيظهور اجملتمع  إىلاآللة اليدوية 
جتاهل ماركس للعوامل غري املادية يف تغيري جمرى التاريخ،مثل الدين و الفلسفة و الثقافة و 

،غاية األمر أن العوامل املادية عند ماركس تشكل العنصر الغالب و األساسي،و هي اليت جتعل القانون
 تتكيف تبعاً هلا.العوامل غري املادية تتغري و 

الصراع بني الطبقات أمر حتمي،تقتضيه العالقات املادية بني  أنيرى املاركسيون الصراع الطبقي: -
اإلنتاج و التوزيع،و اليت تتأثر بتطور فنون اإلنتاج،و اليت ختلق كل مرحلة يسود فيها فن إنتاجي طبقة 

األوىل مسيطرة على الطبقة الثانية،و مستفيدة و طبقة غري مستفيدة من هذا الفن،مما جتعل الطبقة 
وفقا للتطور اجلديل الذي تتبناه النظرية فإن الطبقة غري املستفيدة تسعى إىل التخلص من حالة 
االستغالل اليت تعاين منها من خالل القضاء على الطبقة املسيطرة،لتربز طبقة جديدة يف ظل فن 

و بناءا على هذا التصور يفسر املاركسيون ا.إنتاجي متغري،تربز من خالله طبقات متصارعة و هكذ
و العمال  الرأمسالية،و الصراع بني الطبقة اإلقطاعيالصراع بني طبقة السادة و العبيد يف ظل النظام 

يف النظام الرأمسايل،و يرى أن تطور هذا الصراع سيؤدي حتما إىل سيادة طبقة العمال يف  )البوليتاريا(
عين التطور احلتمي الذي تعتقده املاركسية أن هذا التطور يتحقق ظل النظام االشرتاكي.و ال ي

 تلقائيا،و إمنا يلزم حلدوثه تدخل من اإلنسان ذاته.
 دعائم الفكر االقتصادي الماركسي .1.1.1

يرى ماركس أن النظم االجتماعية ختضع لقوانني ثابتة معينة،و أن معرفة هذه القوانني تساعد يف التنبؤ 
 ايل،ليلقي املصري الذي لقيته النظم االقتصادية السابقة عليه،و من هذه القوانني:مبستقبل النظام الرأمس

يرى ماركس أن العمل هو مصدر القيمة لذلك فال بد من التفرقة بني قانون القيمة و فائض القيمة: -
القيمة اليت يتم من خالهلا تبادل السلعة مع سلعة أخرى،و اليت .القيمة االستعمالية و القيمة املبادلة

و تتحدد قيمة عنصر العمل احملدد لقيمة مبادلة السلعة عنصر مشرتك هو العمل. إىلتعود مجيعها 
.و إلعاشتهالسلع و اخلدمات اليت تعترب ضرورية لبقاء العامل و تكفله  إلنتاجبكمية العمل الضروري 
،أو حق العمال الذي يستويل عليه الرأمساليون نتيجة ة "عمل غري املدفوع"نقصد بالفائض القيم

مللكيتهم لوسائل اإلنتاج.و يعتب الفائض الذي يستويل عليه ب العمل مبثابة الربح الذي حيققه 
الرأمسايل،و الذي حيرم منه العامل،و ينخفض تبعاً لذلك أجره،مما يرتتب على هذا االخنفاض مماثل يف 
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ي للسلع و اخلدمات،يقابله زيادة يف أرباح الرأمسايل تؤدي إىل تراكم رأس املال الثابت     طلب الكل
 .)الرأمسايلالتكوين  (

يرى ماركس أن االعتماد الرأمسايل على اآلالت و زيادة كثافة رأس املال :األرباحقانون تناقص  -
دة نسبة فائض القيمة،و سيؤدي إىل تناقص األرباح،و لكن يعوض الرأمسايل ذلك يلجأ إىل زيا

استغالل العمال،و ختفيض األجور،و استغالل األسواق،االحتكار،و رفع األمثان للمحافظة على 
 احلجم الكلي لألرباح.

يرى ماركس أن رب العمل الرأمسايل يف صراع دائم و منافسة مستمرة مع قانون تراكم رأس المال: -
سوق،و لكي حيتفظ هبذه املكانة يعمل على بيع اكرب  غريه من أرباب األعمال لالحتفاظ مبكانة يف ال

و يرتتب على هذه  كمية من السلعة املنتجة بأقل سعر،حىت جيذب إليه أكرب عدد من املستهلكني
املنافسة العمل على زيادة اإلنتاج،من خالل زيادة طاقات العمال اإلنتاجية لديه،و من مث فهو حيتاج 

تزيد من إنتاجية العامل،و إىل زيادة حجم املشروع لالستفادة من مزايا  إىل اقتناء اآلالت املتطورة اليت
املشروع الكبري يف ختفيض التكاليف.و كال الطريقتني حيتاج إىل زيادة يف رأس املال،مما يعين احلاجة 
 النظام الرأمسايل إىل تراكم رأس املال للوفاء مبتطلبات زيادة اإلنتاج،و ختفيض األسعار لضمان البقاء

 يف املنافسة.
متيل حنو الرتكز يف يد الكبار  اإلنتاج األموال أنيرى ماركس :األموالقانون تركز رؤوس  -

،ذلك ألن رب العمل يف سعيه حنو البقاء يف السوق يعمل على زيادة حجم املشروعات،و الرأمساليني
من أرباب أعمال  بار،فيتحولونالقضاء على املشروعات الصغري اليت ال تستطيع مواجهة منافسة الك

أصحاب رأس املال (إىل عمال.و ينتج عن ذلك زيادة طبقة العمال،و تناقص عدد أرباب األعمال
 ،مما يؤدي إىل تركز رؤوس األموال يف يد فئة قليلة من أرباب األعمال.)

آللة ا ، فإنيرى ماركس انه نتيجة الجتاه الرأمساليني حنو زيادة استخدام اآلالتقانون اإلمالق العام: -
حتل حمل عدد من العمال،الذين يستغىن عنهم رب العمال،ليتحول هؤالء العاملون إىل قائمة املتعطلني 
بعد أن كانوا منتجني.و تضاف الطبقة العاطلة اجلديدة إىل صغار الرأمساليني الذين حتولوا بسبب شدة 

 األعمال أربابيستفيد  املنافسة إىل عمال يطلبون العمل،مما يزيد من عرض العمل،تقل األجور ،و
،و إال طردوا من من هذا الوضع يف زيادة استغالل العمال،من خالل تقرير ختفيض على أجورهم
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أعماهلم ليحل حملهم عدد من العاطلني،فيضطر العمال إىل تقبل ختفيض األجور،مما يقلل من 
 و مستوياته يف اجملتمع. )الفقر (دخوهلم،و تزيد معدالت اإلمالق

من عالقات غري  الرأمسايليرتتب على الوضع الذي تفرضه طبيعة النظام يار الرأسمالية:قانون انه -
صراع حتمي تفرضه طبيعة األشياء،ال ميكن  إىلو العمال  األعمال أربابغري عادلة بني  أومتوازنة 

رب العمال من زيادة يف اإلنتاج و استغالل ألجور العمال هو تصرف طبيعي  تفاديه.الن ما يقوم به
حتتمه ضرورة تعامله مع ظروف املنافسة،و رغبته يف البقاء،كما أن اآلثار اليت تقع على العمال نتيجة 

 الصدام بني فريقني:قلة رأمسالية و أغلبية إىلاملمارسات الرأمسالية،من بطالة و استغالل و فقر،تؤدي 
طبقة العمال،الذين خيلقون وضعًا جديداً تتضاءل اركس أن تكون الغلبة يف النهاية لعمالية.و يتوقع م

،و ينشأ اجملتمع الالطبقي،و من اإلنتاج ألدواتتفىن،تسود امللكية اجلماعية  أن إىلفيه طبقة الرأمسالية 
 مث تنتهي الدولة.

 خصائص النظام االقتصادي االشتراكي .1.1.1

 :1أمههاادي االشرتاكي بعدد من اخلصائص النظام االقتص 

يركز النظام االشرتاكي على ان ملكية وسائل او أدوات الملكية العامة أو الجماعية لوسائل اإلنتاج: -
اإلنتاج هي ملك للمجتمع ككل،و ال جيب أن تنفرد به فئة من اجملتمع جملرد أهنا حتوز القدرة املالية 

لوسائل.و يرتتب على ذلك أن الدولة مالكة وسائل اإلنتاج تقوم اليت متكنها من السيطرة على هذه ا
بدوره املنظم الذي يدير رأس املال العام لصاحل أفراد اجملتمع مجيعا،من خالل توزيع الناتج القومي على  

 كل فرد من أفراده على حسب مسامهته يف اإلنتاج.
االشرتاكي بناءا على خطة مركزية دار االقتصاد يف النظام ياالقتصادية وفق خطة المركزية: اإلدارة -

تضعها األجهزة املختصة يف الدولة،حبيث تكون هذه اخلطة شاملة و ملزمة.ألهنا تغطي كافة اجملاالت 
االقتصادية،و حتدد الكميات املنتجة،و كيفية إنتاجها،و وسائل توزيعها،و اجلهات القائمة بتنفيذ 

توزيع،سواء كانت جهات عامة،أو من القطاع اخلاص الذي يسمح له يف بعض العملية اإلنتاجية أو 
 األحيان بان يكون له دور حمدود.
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احلاجات  ، واحلاجات املادية إشباع إىليعمل هذا النظام الحاجات االجتماعية: إشباع إلىيهدف  -
،و توفريها يف يد كل اعاإلشبالوسائل الالزمة هلذا  إنتاجاملعنوية اليت تتحقق بوسائل مادية،عن طريق 

و تنويعه و تطويره  اإلنتاجفرد بالثمن املناسب.و يتطلب النجاح يف هذا اهلدف العمل على زيادة 
اجملتمع و يساعد على حتقيق هذا اهلدف  ألفرادباستمرار لضمان تلبية احلاجات املتنوعة و املتزايدة 

املشكلة  أنال تعوقه ملكية خاصة.غري ،اإلنتاج أدواتالقطاع العام،على معظم  أوسيطرة الدولة،
نشاطه االقتصادية بروح امللكية اخلاصة،و هو ما يفتقده  إدارةهو حسن  أهدافهلتحقيق  األساسية

 ذا النظام مما جيعل إنتاجه قاصرا أو متخلفا.ه
 عيوب النظام االقتصاد االشتراكي: -
  مشروعه،و تطويره و  إلجناحبذل جهد  إىلاملال  رأسينعدم لديه احلافز الفردي الذي يدفع صاحب

سواء  تقدمه،فاملال الذي متلكه الدولة،يديره موظفون لديها يتقاضون عن هذا العمل أجرًا مضموناً 
محاس القائمني إدارة هذا املال،و عدم  مجود إىليؤدي  األسلوبخسر.و هذا  أوربح املشروع العام 

و أرباحها،و تكبدها نتاجية،و اخنفاض إنتاجها عليه لتطويره،مما يرتتب عليه ختلف الوحدات اإل
خلسائر،يتحملها االقتصاد ككل،و حتمل امليزانية العامة أعباء إضافية تتمثل يف إعانة املشروعات 

 اخلاسرة،مما يؤدي إىل عجز امليزانية العامة أو زيادة هذا العجز.
  اجملتمع من  ، حترمالنظرة الشموليةتبين أسلوب التخطيط املركزي القائم على األوامر و التوجيهات و

املناطق عن غريها،و  أواليت تتسم هبا بعض القطاعات مراعاة اخلصوصية  ، ومبادرات األفراد للتطوير
 تكرس البريوقراطية،اليت تعوق حركة النشاط االقتصادي و حتد من انطالقه.

 ريات الفردية،و غياب الرقابة صاحب تطبيق هذا النظام يف العديد من الدول تقييد للدميقراطية و احل
على األداء العام،مما زاد من معدالت الفساد بني املوظفني العموميني،و حرم األفراد  الفعالة

اليت تناسب القدرات املالية لكل  باألسعاراملستهلكون من حقهم يف احلصول على السلع اجليدة 
اليت أخذت به،و أمهها االحتاد عظم الدول منهم لذلك مل يكن غريبًا أن ينهار النظام االشرتاكي يف م

السوفيايت رائدة هذا النظام،حتولت إىل مجهورياته إىل اقتصاد السوق،كما أن الدول اليت الزالت 
تتشبث بتطبيقه كالصني و كوريا الشمالية و فيتنام و كوبا أخذت تتخلى عن نظامه الصارم،و 

 تشجيع االستثمار اخلاص لتنمية اقتصادياهتا.
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األفكار االشرتاكية كانت جمرد أراء نظرية و غري واقعية،إال أن كارل ماركس إليه الفضل يف بلورة إن 
حيث كان من . 2111تلك األفكار حبيث كان هلا صدى تطبيقي.و كانت عبارة عن حل لالزمة االقتصادية

ة الثانية انتشر تطبيق الضروري تدخل الدولة الذي أدى إىل اهنيار املذهب الكالسيكي،و بعد احلرب العاملي
 الفكر االشرتاكي.

 النظام االقتصادي المختلط .1.1

نستعرض يف هذا البحث نقطة جوهرية هي املرونة يف النظام االقتصادي املعتمد كإطار تنظيمي 
للعمليات االقتصادية،إذ كفاءة اإلطار الذي تتم يف إطاره إدارة النشاط االقتصادي هلا أمهية حامسة يف رفع  

األداء و رفع املعنويات،و هذا ما متت مالحظته يف العديد من دول العامل يف هذا اجملال.إذ استطاعت كفاءة 
أن حتقق التوازن بني خمتلف قطاعات االقتصادية و أيضا انتهجت املوازنة بني امللكية رأس املال اخلاص و رأس 

و هذه هي معادلة النظام االقتصادي  املال العام و املزج األمثل بني التوجه االشرتاكي و اقتصاد السوق
 املختلط.

 تعريف النظام االقتصادي المختلط .1.1.1

 إطاره،و مل تتحدد يف أنظمةالنظام االقتصادي املختلط هو النظام الذي جيمع بني السمات عدة  إن
جوانبه  يف أو،سواء يف جوانبه النظرية )األصلية (مسات حمددة جتعل منه نظاما اقتصاديا معينا بصفاته النقية

 .1يف االثنني معا،و يف الشكل الذي يتم فيه اعتباره نظاما خمتلطا أوالتطبيقية،

اقتصاد خمتلط هو نظام اقتصادي يقوم باجلمع بني نظامني اقتصاديني خمتلفني مها االقتصاد املخطط و 
نظيمية هتدف اقتصاد السوق.يعتمد االقتصاد املختلط على تدخل الدولة يف االقتصاد من خالل إجراءات ت

.يتبني لنا من خالل هذين التعريفني الرأمساليةالناجتة عن الدورات االقتصادية  األزماتو منع  األسعارضبط  إىل
اطر  أومنطقية، أسسخمتلفة،و مل تكن له  ألنظمةللنظام االقتصاد املختلط:بأنه خليط من مسات متعددة 

و االستهالك و التوزيع.و لكنه ميثل النظم  باإلنتاجفلسفية يستمد منها مناهجه لتنفيذ القضايا املتعلقة 
تزال تطبق يف اقتصاديات العامل حسب آراء كثري من االقتصاديني و  االقتصادية الفعلية اليت طبقت و ال
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مساته و خصائصه و معرفة بعض األسباب السياسيني و هذا ما يعطيه أمهية بالغة للدراسة و التعرف على 
و تربز أمهية دراسة مثل هذا النظام االقتصادي املؤدية إىل توظيف يف النظم االقتصادية املختلفة عرب العصور.

 املختلط العتبارات عديدة منها:

 مة اجتهت يف حاالت كثرية على تطبيق هذا النظام يف اقتصادياهتا، خاصة بعد أز  الرأمساليةالدول  إن
ثالثينات القرن املاضي،حيث أخذت بالعديد من اإلجراءات و املمارسات املرتبطة بالنظام 
االقتصادي االشرتاكي و آليات عمله،كالدور املهم للدولة يف األنشطة االقتصادية و حتويل بعض 

 تمع...املشروعات من امللكية اخلاصة إىل امللكية الدولة ،و العمل على توزيع العادل بني أفراد اجمل
  و  الرأمسايلبالعديد من مسات االقتصاد  األخذ إىلدول املنظومة االشرتاكية  أيضااجتهت

مؤشراته،كتقليل درجة املركزية يف التخطيط االقتصادي املتمثل يف نقل بعض املشاريع من ملكية 
 .ملالية...اخلالدولة إىل ملكية اخلاصة،و كذلك االعتماد على مؤشرات السوق،و األسعار و الرحبية ا

  العديد من احلاالت اليت حتققت يف أكثر من الدول، و خاصة اليت متثلها معظم الدول النامية و اليت
مل ترسم طبيعة أنظمتها االقتصادية و االجتماعية بشكل واضح و هنائي،إذ أن واقع اقتصادها يتضمن 

األنشطة االقتصادية،كما تربز بعض مسات االقتصاد االشرتاكي ،كدور الدولة الواسع يف املمارسة 
مسات االقتصاد الرأمسايل يف الوقت نفسه يف ممارسة األنشطة االقتصادية لتلك الدول،كاالعتماد على 
نظام السوق و احلرية للقطاع اخلاص.و هذا يعين أن الواقع اقتصاديات هذه الدول يكون بني ملكية 

 االشرتاكية و خصوصية الرأمسالية.
 ات يف الدول الرأمسالية،كذلك األحزاب االشرتاكية يف العديد من الدول توجهات بعض اجله

اليت من أمهها  (األوروبية،حيث تؤكد على إقامة نظام جيمع بني بعض السمات النظام االشرتاكي
و هذا االجتاه هو ما يسمى  )و اليت من أمهها الدميقراطية (و بعض مسات النظام الرأمسايل )العدالة

 "االشرتاكية الدميقراطية"و هذا يعين التوجه لألخذ بالنظام االقتصادي نظريا،و إىل حد ما عامليا.ـب
  و استنادا إىل ما سبق،فإن الكثري من اآلراء و األفكار و االجتاهات ترى أن النظام االقتصادي

لعامل االشرتاكي و املختلط هو النظام الذي حتقق واقعيا يف كل األنظمة االقتصادية املتبعة يف دول ا
الرأمسايل،باعتباره النظام الذي جيمع بني مسات األنظمة املختلفة حبيث يتم من خالله استغالل املزايا 
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و تفادي سلبيات كل نظام،أو مبعىن األخر:هو النظام الذي ينتقي اجيابيات األنظمة املختلفة و يبتعد 
 عن التطرف يف النظم األخرى من اجل اقتصاد مثايل.

 ات األساسية النظام االقتصادي المختلط األساسيةسم .1.1.1

الدول الرأمسالية املتقدمة  ، حىتإن النظام االقتصادي املختلط الذي أخذت به معظم دول العامل حاليا
 :1حسب ما يرى بعض الباحثني يتسم بعدد من السمات و اخلصائص

 وجود امللكية العامة للدولة و املشروعات العامة،و كذلك وجود امللكية اخلاصة و املشروعات  أمهية
 اخلاصة يف عمل االقتصاد و أداء نشاطه.

  التوجه احلكومي للنشاطات االقتصادية مبدى معني،مع االعتماد حبدود  أووجود قدر من التخطيط
 قتصادية رغم االختالف يف مدى كل منهما.معينة على السوق و احلرية يف القيام بالنشاطات اال

  و من أهداف النظام االقتصادي املختلط حتقيق املصلحة اخلاصة،اليت تسعى املشروعات اخلاصة حنو
الوصول إليها و لكن حتت مراقبة الدولة،و كذلك حتقيق املصلحة العامة اليت تسعى الدولة للوصول 

 عمل االقتصاد،رغم اختالف املدى الذي يتم فيه إليها من خالل إدارهتا للمشروعات العامة يف
حتقيق املصلحتني،و هذا غالبا ينتج صراعا بني أصحاب املشاريع اخلاصة و احلكومة،ألهنم ال يفضلون 

 التدخل احلكومي،و هذا يعترب مسة أساسية من مسات النظام االقتصادي املختلط.
 تصاد،و اليت ال تستطيع النشاطات اخلاصة القيام هبا القيام بالدور املهم يف توفري البنية التحتية لالق

رغم أمهيتها،إضافة إىل توفري اخلدمات العامة اليت تؤمن الدفاع اخلارجي و تضمن األمن الداخلي و 
 حتقيق العدالة.

 ذلك بتدخل الدولة يف حتسني  ، وعلى حقوق العمال ، احملافظةمن مسات النظام االقتصادي املختلط
،و التقليل من ساعات العمل،و احلد من استغالل العامل و لألجورالظروف العملية و وضع حد 

 توفري التأمني و الضمان االجتماعي للعاطلني عن العمل..اخل.
 قا قيام النظام االقتصادي املختلط و من خالل الدولة بتوفري احلرية املستهلك،حبيث يتم اإلنتاج طب

،و ما إىل ذلك كما األساسيةلرغباته،و توفري اإلعانات ملستهلكني غري القادرين على تلبية حاجاهتم 
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حيافظ النظام على حقوق املنتج،من حقوق امللكية،و توفري القوانني لعمل آلية السوق،و جهاز 
 األسعار و غريها.

 مميزات النظام االقتصادي المختلط و عيوبه .1.1.1

عيوب،و كذلك هلذا النظام  أومميزات  أونظام اقتصادي اجيابيات و سلبيات، لكل أنمن املسلم به 
 االقتصادي املختلط مميزات و عيوب،نذكر منها:

 المميزات: .أ
بني اجلهات  األدوارحماوالته إلجياد التوافق بني املصلحة العامة و املصلحة اخلاصة،و ذلك بتقسيم  -

اليت  لألهدافالقتصادي يف حدود استطاعته ،مراعيا اخلاصة و احلكومة،و كل يقوم مبمارسة نشاطه ا
 حتقيقها. إىليسعى 

وجود الرقابة احلكومية على القطاع اخلاص،مما يؤدي إىل ضمان اجلودة و ضبط األنشطة  -
 االقتصادية،لتحقيق املصاحل املشرتكة.

ضمان مستقبلهم بعد التعاقد و  حقوقهم، ومحاية العمال من استغالل"الربجوازيني"و احملافظة على  -
 ذلك من خالل التأمني االجتماعي و الضمان االجتماعي.

محاية املنتجني،و رعاية جهاز األسعار و نظام السوق،و من األمن العام،و كذلك توفري احلرية  -
 للمستهلك حيث يتم حسب ذوقه،توفري اإلعانات له.

 :1العيوب .ب
 جلهات اخلاصة و ما تؤديه من انشطة،و بني دور صعوبة وضع حدود واضحة تفصل بني الدور ا

 احلكومة و ما تقوم به من نشاط اقتصادي.
  التناسب بني اجلهات اخلاصة من خالل املشروعات اخلاصة،و نشاط اجلهات احلكومية  إجيادصعوبة

عمله،و هذا  إعاقة أومن خالل املشروعات العامة من اجل ضمان عدم سيطرة احدمها على األخر،
 صراع بني اجلهات اخلاصة و احلكومة. األحيانولد عنه يف غالب ما يت
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  صعوبة الوصول إىل اإلجراءات و األساليب اليت ميكن إتباعها من اجل حتقيق التعاون و التناسق،و
إلغاء التعارض و التناقض بني عمل اجلهات اخلاصة،و عمل احلكومة،و كذلك صعوبة التوصل إىل 

من خالهلا حتقيق العدالة يف توزيع الدخول يف ظل اقتصاد تعمل فيه الكيفية اليت ميكن أن يتم 
اجلهات اخلاصة لتحقيق أعلى دخل ملالكي هذه املشروعات،مع اقل تكلفة قد يكون املستهلك 

 ضحيتها.
  صعوبة حتديد اجتاهات تطور االقتصاد الالحقة،و مدى هذا التطور يف النظام االقتصادي املختلط

نتيجة لوجود دور مهم للمشروعات اخلاصة اليت ال يكون التطور هدف أساسي يف ممارستها 
 لعملها،و كذلك وجود الدور املهم للحكومة اليت يكون التطور من أجبديات أعماهلا االقتصادية،فهذا

 له دوره اهلام يف عدم حتديد االجتاهات التطورية االقتصادية. األهدافالتباين يف 

نستنتج أن النظام االقتصادي املختلط هو سلوك قدمي النظم االقتصادية عرب التاريخ يف حاالت خمتلفة  
من مرونة اليت متكنه من مواجهة التحديات و الصعوبات و  تبعا لظروف الزمنية و املكانية،إضافة إىل ما مييز به

التكيف مع املتغريات االقتصادية احمللية و العاملية من جهة،و التوازن الذي يعترب شرط الستقرار اجملتمعات و 
 منوها و حتقيق العدالة االجتماعية و احلد من طغيان امللكية اخلاصة من جهة أخرى.

 

* 

*    * 
 

من حتقيق  إليهاألسس النظرية للنظام االقتصادي، و ما يهدف ذا الفصل إىل دراسة تطرقنا يف ه 
النظام (اقتصادي ، أنظمةو التنمية االقتصادية.فقد مر العامل بعدة االقتصادي،االستقرار االقتصادي، النمو 

ع جو ير االقتصادي الذي قبله،و كان كل نظام كبداية الهنيار النظام  )ـاالشرتاكي،املختلط الرأمسايلاالقتصادي 
وجود املشكلة االقتصادية و اليت تعين الندرة النسبية للموارد  إىل األنظمةسبب هذا االختالف و التعدد يف 

املتعددة و املتزايدة و املستمرة،فكل نظام له نظرته ،حلوله اخلاصة هلذه  اإلنسانيةاالقتصادية مقارنة باحلاجات 
،و احلرية االقتصادية للفرد يف اإلنتاجامللكية اخلاصة لوسائل  أساسه الرأمسايلادي املشكلة .فالنظام االقتص
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ثمن يف السوق.و النظام االقتصادي االشرتاكي على امللكية مزاولة نشاطاته االقتصادية،و اعتماده على جهاز ال
ام االقتصادي املختلط اجلماعية لوسائل اإلنتاج،و تدخل الدولة يف مزاولة النشاطات االقتصادية.اما النظ

فيعمل على حتقيق التوازن االقتصادي باخللط بني أسس كل نظام ،كتشجيع امللكية الفردية يف االقتصاد و 
ذلك بتدخل الدولة كمراقب،و أصبح هذا النظام شبه مطبق يف مجيع دول العامل حىت الدول الرأمسالية نظرا 

 ميم بعض املشروعات..اخل.لالزمات اليت اجربت فيها على تدخل الدولة و تأ
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 الفصل الثاني

 النظام االقتصادي اإلسالمي كبديل لألنظمة الوضعية

 

 

إن التطورات السريعة اليت يشهدها االقتصاد العاملي يف السنوات األخرية و توجهه حنو العوملة،كان له 
 عرفت رواجا و ازدهارا يف األسواق األثر البالغ على أعمال البنوك خاصة فيما يتعلق باالستثمارات املالية اليت

املالية،و حبكم العوملة املالية ازداد تبين أفكار االنفتاح و املنافسة احلرة.لكن نتج عن زيادة هذا االنفتاح و حترير 
يف اليت أصابت القطاع الرهن العقاري  1118املالية األسواق بصورة كبرية حدوث عدة أزمات أمهها األزمة 

انتقلت إىل بقية القطاعات و الدول ،حبيث اعتربت أزمة مالية عاملية بكل مقاييس من حيث األثر أمريكا ،مث 
و طرق العالج ،مما  أدت إفالس العديد من البنوك،باإلضافة إىل اهنيار و تعثر كبري يف األسواق املالية.وعلى 

يات القرن املاضي،أصبح العامل يعيش على اثر اخطر عاصفة مالية تتعرض هلا األسواق املالية الرئيسية منذ ثالثين
واقع أخبار أسواق املال بالنظر خلطورهتا،إذ لعب القطاع املصريف دورا هائال يف زيادة حجم األصول املالية 
املتداولة يف هذه األسواق،فالتوسع املايل بإصدار أنواع متعددة من األصول املالية املتنوعة أدى إىل ظهور بوادر 

ية،و من هنا تظهر حقيقة هذه األزمة كوهنا نامجة عن التوسع الكبري يف األصول املالية.إال أن صمود األزمة املال
البنوك اإلسالمية أمام هذه األزمة ،و متكنها من مواجهة تداعياهتا،أدى إىل تنامي الوعي بأمهية االقتصاد 

لتحليل أسباب األزمة املالية العاملية و  اإلسالمي يف اجملتمعات الغربية.إن هذه الوضعية تستدعي الوقوف عندها
تأثرياها على االقتصاد العاملي ،و تعرف على ماهية االقتصاد اإلسالمي ،و مدى إسهامها يف حتليل أسباب 

 األزمة و طرق معاجلتها ،و تطبيقها كبديل لألنظمة االقتصادي الوضعية.

 

 و تأثيرها على االقتصاد العالمي 1002األزمة المالية العالمية  ما هية .1.1
سيطرة األنظمة االقتصادية اليت وضع قواعدها جمموعة من املختصني يف النظام االقتصادي الدويل، و 
املتمثلة يف النظامني الرأمسايل و االشرتاكي.حيث واجهت هذه األنظمة عدة أزمات أبرزها األزمة العاملية يف 
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.و من تلك الفرتة و هي تقع يف أزمات متعددة حىت اهنار النظام 2131و اليت دامت حىت سنة  2111 سنة
االشرتاكي نظرا لوجود عدة سلبيات فيه.فأصبحت أغلبية الدول جمربة على إتباع النظام الرأمسايل ليس ألنه 

نة االقتصادية اليت فرضها.و مر النظام  النظام األمثل و خال من السلبيات،و إمنا ألنه االختيار الوحيد بعد اهليم
وجد نفسه أمام أزمة مالية  1118الرأمسايل هو اآلخر بعدة أزمات لكنها مل تكن شديدة احلدة،لكن يف سنة 

كربى و اليت تسببت فيها جمموعة من البنوك االستثمارية و شركات التأمني نتيجة لالفالسات املتتالية اليت 
زمة بينت بوضوح أن هذا النظام حيمل بني ثناياه بذور فنائه حيث انه مبين على تعرضت هلا.إال أن هذه األ

 أساس سلب ثروات الشعوب ،الربا،االحتكار،الغش،و التدليس.
  1002بداية األزمة المالية العالمية    .1.1.1

با الغربية يف االقتصاديات الرأمسالية خصوصا البلدان الرأمسالية املتقدمة كالواليات املتحدة و بلدان أورو 
و اليابان،يستطيع املستهلك شراء ما حيتاجه من السلع و اخلدمات و ذلك عن طريق حصوله على قروض من 
البنوك و منها صناديق االستثمار يف تلك البلد.و لعل النشاط العقاري املتمثل يف بناء املساكن أو األراضي 

نشطة اليت يعتمد يف تنفيذها على االقرتاض من العقارية اليت حيتاجها األفراد لسكنهم يعترب من أهم األ
البنوك.و هبذه الطريقة مت اقرتاض مبالغ كبرية جدا من البنوك لبناء املساكن و تطويرها و ذلك بضمان املساكن 
نفسها.و حىت تستفيد البنوك من هذه الضمانات قامت بتحويلها إىل سندات استثمارية بيعت يف أسواق 

،و قام املستثمرون الذين اقتنوا هذه السندات بتأمينها يف شركات التأمني،لتجنب  )ورصاتالب (األوراق املالية 
املخاطر اليت ميكن أن تواجه هذه السندات و تضر باملستثمرين.حتدد عادة تواريخ لسداد القروض و الفوائد 

احلسبان أمهية التحليل املايل املرتتبة عليها،لضمان اسرتداد أموال البنوك يف هذا النوع من اإلقراض،و مل تأخذ ب
و معرفة قدرة املقرتضني على السداد يف التواريخ احملددة لذلك و إعطاء هذا املوضوع القدر املناسب من 
االهتمام،و كانت النتيجة هي امتناع العديد من املقرتضني عن السداد لعدم قدرهتم على ذلك،و أضحت هذه 

،و ال سيما تلك البنوك 1ما تسبب يف نقص السيولة يف اغلب البنوك القروض ديونا ال ميكن اسرتجاعها،و هذا

                                       
:d’un simple risque de crédit        crise financière 2008Amira Raboudi hejer Meddeb, la  1

bancaire à une crise mondiale, Faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul-
Maitrise en Finance2008, http://www.memoireonline.com                                                       

 
 

http://www.memoireonline.com/
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اليت مل تراعي التوازن املطلوب بني السيولة و اإلقراض ،و اليت حتددت بتجربة البنوك العاملية عرب تطورها مبا 
لكها من السيولة اليت مي %61 - %55جعلها معيارا منطيا جيب األخذ به،مبعىن انه ال جيب إقراض أكثر من 

من السيولة لتلبية طلبات املودعني و كسب ثقتهم و منع  %41البنك،و حيتفظ البنك يف هذه احلالة بنسبة 
أية حالة من إفالس ميكن أن تواجه البنك.و فجأة وجدت العديد من البنوك نفسها غري قادرة على تلبية  

ها،قامت بعرض العقارات اليت مل يسدد طلبات املودعني،و حىت تعاجل هذه البنوك مشكلة اخنفاض السيولة لدي
أصحاهبا القروض اليت استلموها من البنوك ذات العالقة ،و لكنها مل جتد املشرتين ،مما أدى إىل اهنيار العديد 

"من جهة،و اخنفاض أسعار العقارات من جهة أخرى،األمر الذي دفع ليمان برادرزمن هذه البنوك مثل بنك"
إىل شركات التأمني للتعويض عن خسائرهم،و هذا أدى اهنيار املؤسسات التأمني حاملي السندات إىل التوجه 

الذي أممتها احلكومة األمريكية لضمان بقائها نظرا  AIGو منها اكرب املؤسسة تأمني يف العامل و هي مؤسسة 
 اإلفالس،و مل ألمهيتها الكبرية يف االقتصاد األمريكي.و بذلك تعرضت العديد من البنوك و شركات التأمني إىل

تتوقف األزمة عند حدود البنوك و املؤسسات املالية،و إمنا انتقلت بدورها إىل شركات اإلنتاج يف 
" و غريها من الشركات اليت أصبحت تعاين من اخنفاض مبيعاهتا جنرال موتورزاالقتصاد،كما حدث لشركة "

أعداد هائلة من العاملني لديها،مما أدى إىل بصورة كبرية و مل جتد من يقوم بإقراضها،مما دفعها إىل تسريح 
ضعف القدرة الشرائية نظرًا الخنفاض الدخل أو انعدامه ،و ادخل الكثري من االقتصاديات يف حالة 

.نتيجة عدم وجود سيولة مما أدى إىل اخنفاض االستثمار و االستهالك،و انتقلت األزمة إىل دول أوروبا 1ركود
بان و كثريا من البلدان اليت ارتبطت اقتصادياهتا مع اقتصاديات املتطورة ،و حتولت الرأمسالية املتقدمة و اليا

 األزمة أزمة مالية إىل أزمة اقتصادية نتيجة العوملة و ارتباطات ما بني األسواق املالية....اخل.
 أسباب األزمة المالية العالمية .1..1

حتديد علمي و دقيق ألسباب األزمة أما خبصوص أسباب األزمة املالية فقد اختلف االقتصاديون يف 
االقتصادية و املالية الراهنة، غري أن معظمهم صنفها إىل أسباب مباشرة و غري مباشرة متثلت بالطبيعة غري 
املستقرة للنظام الرأمسايل،حيث شهد سوق العقارات يف أمريكا رواجا ترتب عليه ارتفاع يف أسعار العقارات مما 

تسمى هذه  ( هذا السوق و ذلك باالقرتاض من البنوك دون ضمانات كافيةدفع بالعديد االستثمار يف

                                       
1 Pascal Salim;la crise financière :causes ;conséquences ;solutions ;Institut libérale ;Copy right 
2009 ;Genève-Suisse ;p6-7 . 
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.و نتيجة للعرض الكبري و الطلب املتواضع على العقارات دفع بأسعارها حنو االخنفاض مما  )بالقروض الرديئة
قدرهتم على دفع بالبنوك إىل رفع الفوائد ملواجهة املخاطر احملتملة مما أسهم يف إفالس البعض و إعالهنم بعدم 

دفع األقساط.إن استيالء البنوك على الكثري من العقارات و بيعها باملزاد العلين أسهم خبفض العقارات ،إضافة 
إىل عدم حتصيل البنوك لكامل أمواهلا حىت بعد عمليات االستيالء و البيع.و من هنا بدأت املشكلة،بنوك 

دفع ببعض البنوك إىل إعالن إفالسها،و من هنا اقبل ضعف سيولتها و أفراد ال أموال لديهم إليداعها،مما 
املودعون على سحب ودائعهم بشكل كبري مما دفع بالبنوك إىل االقرتاض من بعضها و من البنك املركزي،و 
هذا انعكس سلبا على أسهمها يف األسواق املالية و اضعف من رأس ماهلا إىل أن أعلن البعض اإلفالس و 

يف البنوك جيعل احلصول على القروض صعباً الرتفاع معدالت الفائدة،مما يقلل من السيولة التصفية .ان االهنيار 
مع األفراد و هذا بدوره خيفض من الطلب االستهالكي مما يؤدي إىل اخنفاض اإلنتاج و يقود تدرجييا إىل 

مث أزمة البورصات و من بدأت يف أزمة الرهون العقارية و من  ألزمةايف االقتصاد.و يتبني مما سبق أن الكساد 
مث أزمة السيولة ،و من مث األزمة االقتصادية.إال انه يف حقيقة األمر تكمن األسباب يف فلسفة النظام و خمرجاته 

 :1و هنا جتدر اإلشارة إىل اآليت
  إقصاء الدولة و عدم تدخلها يف الشؤون االقتصادية و االعتماد على السوق و آلية اليد اخلفية،كلها

 رئيسية يف ظهور هذه األزمة.أسباب 
  التعامل املفرط بالفائدة :حيث أكد االقتصادي كينز حينما قال:"إن معدل سعر الفائدة يعوق النمو

إزالة هذا العائق  تثمار يف حرية و انطالق،فإن أمكناالقتصادي ألنه يعطل حركة األموال حنو االس
سوء توزيع يف الدخل و متركزه بيد األغنياء و فإن رأس املال سيتحرك و ينمو بسرعة.و له تأثري على 

رغبة هؤالء بتعظيم ثرواهتم بكافة الطرق املتاحة يدفع للتعامل بالفائدة و غريها،و بذلك من حيتاج 
 املال من مستهلكني أو منتجني سيذعن لشروط التمويل مهما بلغت قساوهتا.

 إىل مراحل النمو و التطور و جعل من االستهالك العظيم أو  االستهالك املفرط:لقد أشار روستو
املفرط املرحلة األخرية اليت تتوج مراحل التطور السابقة ،و هكذا نالحظ أن اجملتمعات الغربية تتسابق 
يف ذلك كونه مقياسًا لرفاه و السعادة،و يف حال وجود الرغبة يف االستهالك و غياب القدرة عليه 

                                       
اإلسالمي منها،كلية اربد اجلامعية/جامعة البلقاء و موقف االقتصاد  1118عمر ياسني حممود خضريات،األزمة االقتصادية و املالية الراهنة  1

 . 11-26األردن،ص ص،-التطبيقية
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لتوفري املال الالزم من خالل الفائدة ،و بذلك تتحقق مصلحة املستهلك و املنتج و يأيت دور البنوك 
 املقرض.إن اإلفراط يف االئتمان دون ضمانات كان سبب رئيس يف األزمة.

  املضاربات: ضمن إطار من التعامالت حتت مسميات خمتلفة مثل نظام اهلامش و املشتقات و
بلية...،و هذا أدى إىل تضخم االقتصاد املايل على حساب التحوطات و اخليارات و العقود املستق

االقتصاد احلقيقي املرتبط باإلنتاج و االستثمار و العمل.حيث أن اكرب املؤسسات املالية تتعامل هبذه 
التعامالت مما سيؤدي إىل خفض معدالت النمو يف اإلنتاج و التشغيل،و بالتايل سيدفع يف االقتصاد 

.و يؤدي القيام باملصاحل املادية و غياب القيم األخالقي،كاجلشع، عدم كفاءة حنو الركود و الكساد
 اإلدارة ،االحتكار، الفائدة املرتفعة ،الرشوة،و البيوع الفاسدة....، كلها أسهمت يف تلك األزمة.

  فخ شركات االئتمان املصريف العقاري:ان ازدهار سوق العقارات أدى إىل ارتفاع التمويل العقاري أدى
إىل ارتفاع التمويل العقاري ،األمر الذي مثل ضغطًا أضافيًا على الطلب على العقارات بسبب وفرة 
التمويل و شروطه السهلة.و من جانب آخر قامت املؤسسات املالية اليت أخذت هذه العقود 

رة يف االئتمانية بطرح هذه القروض كسندات استثمارية مما أدى إىل وجود أسواق ثانوية مهمتها التجا
هذه القروض و بيعها لعدة مرات و النتيجة إن الفجوة بني األسعار احلقيقية و األسعار السوقية قد 
تفاقمت بسبب هذه املضاربات.و غاية البنك من بيع هذه القروض هي مضاعفة إيراداته،حيث 

خاًل يستفيد من فوائد القروض اليت يسددها املقرتض و يستفيد أيضا من بيع السندات ليحقق د
إضافياً من العموالت و الرسوم.و حينما يرتفع مثن العقار املرهون حياول صاحب العقار احلصول على 

الرهون العقارية األقل جودة أي أهنا أكثر  (قرض جديد،و ذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية
لى نوع خطورة يف حال اخنفاض مثن العقار،و الواقع أن حجم القروض كان يعطي أولوية ع

.و حىت يطمأن املستثمر قامت هذه الشركات بالتأمني على هذه القروض و السندات يف 1القروض
حالة التعثر و عدم السداد.و من املتوقع أن املدين األول قد يعجز عن السداد فيضطر إىل اإلفالس و 

بالعسر املايل  بيع العقار.و نتيجة التخلف العديد عن السداد أصيب العديد من املؤسسات املالية
احلقيقي إضافة إىل تدهور أسواق السندات العقارية،و أصبحت تفقد قيمتها السوقية .ناهيك عن 

                                       
1Chapra Umer, The global financial crisis :can Islamic finance help?2009, 
http://www.newhorizon-islamicbanking.com. 
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قيام العديد من املؤسسات القروض املالية بإعطاء قرض ثانوي على نفس البيت ،و أصبح البيت إما 
يف التحقيق من  مرهون ألكثر من جهة ،أو عليه أكثر من رهن .و خالصة ذلك أن البنوك أمهلت

اجلدارة االئتمانية للمقرتضني و أغرهتم بفائدة بسيطة يف األول مث تزايدت و توسعت يف منح القروض 
مما خلق طلبًا متزايدًا على العقارات إىل أن تشبع السوق فاخنفضت أسعار العقارات و عجز 

بشكل مباشر على قدرهتا املقرتضون عن السداد، نستنتج أن مبالغة البنوك يف منح القروض انعكست 
 على خلق الودائع.

  الزيادة اهلائلة يف توريق الديون العقارية:يقصد بالتوريق :حتويل الديون من املقرض األساسي إىل
مقرتضني آخرين و ذلك يف شكل أوراق مالية لتداول يف أسواق املال.فالبنوك مل تكتف بالتوسع يف 

ليد مصادر جديدة للتمويل،و بالتايل للتوسع يف القروض بل استخدمت املشتقات املالية لتو 
اإلقراض،و ذلك عندما يتجمع لدى البنك حمفظة كبرية من الرهونات العقارية،فإنه يلجأ إىل استخدام 
هذه احملفظة من الرهونات العقارية إلصدار أوراق مالية جديدة يقرتض هبا من املؤسسات املالية 

نك مل يكتف باإلقراض األويل بضمان هذه العقارات بل أصدر األخرى بضمان هذه احملفظة،فكأن الب
موجة ثانية من األصول املالية بضمان هذه الرهون العقارية، و هكذا فإن العقار يعطي مالكه احلق 
االقرتاض من البنك،و لكن البنك يعيد استخدام نفس العقار ضمن حمفظة أكرب لالقرتاض مبوجبها 

ة األخرى،و تستمر العملية موجة بعد موجة حيث يولد اإلقراض من جديد من املؤسسات املالي
طبقات متتابعة من اإلقراض بأمساء املؤسسات املالية واحدة بعد األخرى ،و هكذا أدى الرتكز يف 
اإلقراض يف قطاع واحد إىل زيادة املخاطر.و لقد ساعدت عملية التوريق على نقل املخاطر من 

وزيعها على حائزي األوراق و اجلهات الضامنة .و هكذا تضاءلت القروض املفردة و جتميعها و ت
حوافز االهتمام بالتقييم املوضوعي للمخاطر بل و عدم االكرتاث بالدقة يف تقييم الضمانات،و هي 

 عادة األصول العقارية املمولة بالقروض.
 به غياب الرقابة من نقص أو انعدام الرقابة أو اإلشراف الكايف على املؤسسات املالية.إضافة إىل ش

قبل السلطات النقدية على العمل املصريف،و الفساد اإلدارة العليا يف كثري من هذه املؤسسات مما 
 جعلها ال هتتم كثرياً بالقواعد املصرفية قدر اهتمامها باملرتبات اخليالية اليت كانت تتقاضاها.
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  يف النظام املايل و الذي يقوم على ثقة أزمة الثقة: إن األمر يصبح خطرياً إذا فقدت الثقة أو ضعفت
األفراد،و يزداد تعقيدا نتيجة للتداخل بني املؤسسات املالية يف خمتلف الدول.إضافة إىل انتشار الفساد 

 األخالقي.
  نظام جدولة الديون بسعر فائدة اعلي،أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة

على املقرتض املدين الذي عجز عن دفع القرض األول بسبب سعر مرتفع و هذا يلقي أعباء إضافية 
 .1الفائدة األعلى

 تأثيرات األزمة المالية العالمية  .1.1.1
:لقد أدت األزمة إىل دخول االقتصاد األمريكي يف وضعية اآلثار على مستوى االقتصاد األمريكي -

.و 1118يف الثلث الثالث من سنة  %1.3ركود اقتصادي.فلقد انكمش االقتصاد األمريكي بنسبة 
يعكس هذا الركود اخنفاضا يف القوة االستهالكية و إنفاق الشركات و النشاط اإلسكاين.و يعد هذا 

و  1118االنكماش مرتفعًا مقارنة بنسبة النمو احملققة يف االقتصاد األمريكي يف الربع الثاين من سنة 
فاض االستهالك الذي يعد القوة الدافعة لالقتصاد .لقد أدى هذا الركود على اخن %1.8املقدرة ب 

.و يتوقع االستمرار هلذا  %24و إىل اخنفاض اإلنفاق على السلع املعمرة بنسبة  %3.2بنسبة 
سنوات أو أكثر.و ال ميكن جتاوز الركود االقتصادي إال بارتفاع اإلنفاق االستهالكي و  3الوضع ملدة 

هاية ارتفاع الطلب احمللي.إضافة إىل ذلك تسببت األزمة يف اخنفاض يف الواردات احمللية مما يعين يف الن
تريليون دوالر بسبب بيع املنازل يف املزاد نتيجة إخفاق مالكيها يف تسديد  2.1قيمة العقارات مبقدار 

قروضهم.إن قيام املؤسسات التصنيف بتخفيض درجة اجلدارة االئتمانية املمنوحة للسندات املغطاة 
ارية مما أدى باملؤسسات و صناديق التحوط اليت استثمرت يف تلك السندات إىل عرضها بأصول عق

للبيع مما شكل ضغوطاً إضافية على القطاع العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية.سحب املستثمرين 
درجة  ألمواهلم من االقتصاد األمريكي مما أدى إىل ارتفاع كبري للني مقابل الدوالر و هو ما زاد من

الشك يف مدى قدرة الدوالر على االستمرار يف القيام بدور عملة االحتياط و املدفوعات الدولية 
 الرئيسية.و ميكن تلخيص أثار األزمة:

                                       
1 http://www.alaswaq.net. 



31 
 

  إفالس العديد من البنوك االستثمارية اليت وضعت استثمارات مالية تقدر باملليارات يف
 املتاجرة يف األسواق املالية .

 ني اليت عجز زبائنها عن سداد القروض املستحقة و كذلك األقساط.إفالس شركات التأم 
 .امتناع البنوك عن إعطاء قروض جديدة و وضع شروط يف تقدمي القروض 
  انتقال العدوى إىل القطاعات أخرى جتارية و صناعية مما أدى إىل تسريح أالف العمال،و

و اخلدماتية و جتارة السيارات و هذا اثر سلبا على املؤسسات االستهالكية األخرى الغذائية 
 غريها.

 .ظهور بوادر الكساد االقتصادي و تراجع النمو االقتصادي،كما كانت نسبة البطالة 
:لقد حتولت األزمة املالية لرهون العقارية يف الواليات املتحدة اآلثار على مستوى االقتصاد العالمي -

:انكماش االقتصاد العاملي و تعرض البلدان  1إىل األمريكية إىل أزمة اقتصادية و مالية عاملية ،و أدت
.منا الطلب سريعا لدى البنك الدويل لإلنشاء ديةالفقرية ملوجات شديدة متالحقة من الضغوط االقتصا

و التعمري،و هو احد أعضاء جمموعة البنك الدويل الذي يعين بتقدمي املساندة للبلدان املنخفضة و 
ة االئتمانية.كما أن األزمة املالية واليت انتقلت عدواها إىل اغلب متوسطة الدخل املتمتعة باألهلي

األسواق املالية يف خمتلف دول العامل مل تكون مقتصرة على قطاع معني،و إمنا مشلت مجيع القطاعات 
االقتصادية مما اثر سلبًا على معدالت منو االقتصاد العاملي نتيجة تراجع االستهالك مما اثر سلبا على 

زين التجارية للدول األخرى و على أسواقها املالية خاصة إذا علمنا أن واردات الواليات املتحدة املوا
. أما خبصوص الدول اليت تتبع يف 1116من الواردات العاملية سنة  %25.5األمريكية بلغت 

سياساهتا النقدية نظام الصرف الثابت مقابل الدوالر،فإن اهلبوط الذي حيدث يف قيمة العملة 
األمريكية نتيجة التدابري اليت تنتهجها احلكومة لتخفيف حدة األزمة كتخفيض أسعار الفائدة مثاًل 
ستؤدي إىل خسائر نقدية لالستثمارات الدوالرية يف الواليات املتحدة أو خارجها،كما أن خسائر 

لدوالر.كما ا محتدث بنفس النسبة يف الدول اليت تعتمد عمالهتا احمللية على سعر الصرف ثابت أما
ستتعرض االستثمارات األجنبية حول العامل للعديد من اهلزات نتيجة سوء الوضع االستثماري يف 
الواليات املتحدة األمريكية،فأصحاب رؤوس األموال حيرصون على استثمار أمواهلم يف عدة أسواق 

                                       
1http://web.worldbank.org. 
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للخسارة فإهنم  مالية يف وقت واحد كنوع من توزيع املخاطر ،فإذا ما تعرضت أسهمهم يف دولة ما
سيقومون بسحب أمواهلم املستثمرة يف دول أخرى لتعويض اخلسارة أو تفادي خسائر أخرى،و هو ما 
يعين تصدير األزمة من الواليات املتحدة األمريكية إىل بقية دول العامل نتيجة تصحيح األوضاع يف 

افظة على استثماراهتم رهم و احملالبورصات أو تسييل األسهم يف األسواق احمللية لتخفيف خسائ
اخلارجية ،مما سيزيد وترية االخنفاض يف األسواق احمللية.كما أن هذه األزمة اليت مير هبا االقتصاد 
العاملي قد تؤدي إىل تغريات هيكلية كبرية على مستوى القطاع املايل العاملي و ظهور نظام مايل عاملي 

للقيمة و يؤدي إىل فقدان الثقة يف السياسات  جديد ترتاجع فيه العملة األمريكية كمقياس عاملي
،أو ستؤدي هذه األزمة إىل حتسني التوازنات بني القوى املالية  )االقتصاد احلر (االقتصادية األمريكية

اجلديدة و القوى االقتصادية التقليدية.لقد قرر تقرير أفاق العاملي بأن معظم خماطر تباطؤ االقتصاد 
املالية و استئناف  األسواق إىلاالستقرار  إعادةا جعلها تعمل على العاملي قد حتققت.و هو م

املالية العاملية كساد االقتصادي العاملي  األزمةتسبب  أنو دعم النمو.و من املتوقع  اإلقراضعمليات 
القتصادي بطيء يف الدول يؤسس لالرتفاع يف الضرائب و منو ا أنفرتات طويلة و هو ما ميكن 

االقتصاد احلقيقي عن طريق ما يعرف يف األدبيات  إىلاملالية  األزمة.و يتم انتشار الصناعية
االقتصادي بـ" اثر الثروة" فحني ترتفع أسعار األصول ترتفع ثروة العائالت املالكة هلا و املسامهة يف 

حمللي الشركات.و عندما تصبح العائالت أكثر غىن تزيد من استهالكها و هو ما يدعم منو الناتج ا
اليت تصبح فقرية بفعل تدهور -اخلام.و بالعكس عندما تنفجر فقاعة يف السوق املالية تتوقع العائالت

أسعار أصوهلا ألن مداخليها الدائمة سوف تنخفض و عليه تسعى إىل إعادة تكوين ثروهتا فتعمل 
لشركات على على تقليص االستهالك و زيادة االدخار.لقد بدأ نقص االئتمان جيرب الكثري من ا

تقليص النفقات و ختفيضها.و من املرجح أن تؤثر هذه الضغوط يف كبار السن من العمال تأثرياً 
شديداً من خالل إجبارهم على التقاعد بشكل أكرب.و هذا ما يؤدي إىل خروج العمال األكثر خربة 

اخنفض حجم  من العمل مما سينعكس على جودة العمل و تراجع اإلنتاجية و منو اإليرادات.لقد
االستهالك األمريكي الذي يعترب حمرك النمو العاملي.و عمل ارتفاع أسعار النفط على التقليل من 
اإلنفاق على السلع غري النفطية.لقد انتقلت األزمة إىل معظم األسواق املالية العاملية ،حيث أصابت 

إن بوادر الكساد االقتصادي  األزمة حىت أسعار أسهم الشركات غري العاملة يف القطاع العقاري ذلك
يف الواليات املتحدة أثرت يف صادرات البلدان األخرى و يف أسواقها كون الواليات املتحدة األمريكية 
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اكرب مستورد عاملي.و يأيت هذا االخنفاض يف أسعار األسهم نتيجة سعي محلة األسهم إىل االستثمار 
اطر.و هذا ما يدفعهم عند تعرض امسهم خلسائر يف عدة أسواق مالية يف آن واحد هبدف توزيع املخ

يف بورصة إىل سحب أمواهلم املستثمرة يف بلد آخر لتعويض اخلسارة.كما أدى اخلوف من اهلبوط 
احلاد يف سعر الدوالر إىل خسائر نقدية لالستثمارات يف الواليات املتحدة و خارجها و هو ما حيدث 

رية ثابتة أمام الدوالر.و هذا ما يؤدي باملستثمرين عند بالنسبة إىل االقتصاديات اليت تعتمد تسع
حدوث اخنفاض يف الدوالر إىل سحب استثماراهتم من الواليات املتحدة و بلدان أخرى قصد 
توظيفها يف بلدان ذات عمالت معومة.كما عمل استخدام األدوات املالية املعقدة و املنتجات اليت 

ختصة مثل املشتقات املالية إىل انتشار اثر االستثمارات احملفوفة ال ختضع للرقابة من قبل األجهزة امل
 باملخاطر عرب األسواق املالية و تعثر الكثري من املمارسات دون سابق إنذار .

: إن التحديات اليت يتواجه االقتصاد العريب كبرية و مصدرها 1اآلثار على مستوى االقتصاد العربي -
لعاملية و التغريات التقنية مما يرتتب عليه من تغريات كبرية يف أداء األزمات املرتبطة بأسواق املال ا

الصناعة املصرفية و األسواق املالية،إن رأس املال املهاجر من الدول العربية كنسبة من إمجايل الناتج 
خر.كما أن املنطقة العربية ال جتتذب سوى نسبة امستوى يفوق مستواه يف أي إقليم  احمللي يصل إىل

ة من إمجايل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول النامية.أما التحدي األخر املرتبط ضئيل
يتقلب و شحة املوارد املرتبطة بالثروة النفطية و احلاجة إىل إتباع سياسة مالية تقليدية و تقنية التمويل 

حديات االقتصادي بسبب للمشاريع االستثمارية الكبرية.ان الدول العربية ال تواجه مجيعا نفس الت
اختالفها من ناحية املوارد األولية و اهليكل االقتصادي و مستوى التمويل و درجة اندماجها يف 
االقتصاد العاملي و اختالف األنظمة املالية و إدارة النظام املايل احمللي هي من التحديات الكربى اليت 

ايل يؤثر حتمًا على األداء االقتصادي يف األمد تواجه صانعي السياسات يف الدول العربية و األداء امل
الطويل و على االستقرار االقتصادي الكلي يف املدى القصري.و من البديهي إن االقتصاديات العربية 
هي جزء من منظومة االقتصاد العاملي و قد تأثرت باألزمة املالية الراهنة مع املالحظة حجم التفاوت 

اليت ذكرت سابقاً.إن تشابك العالقة االقتصادية  للدول العربية مع يف التأثري وفقًا للمؤشرات 

                                       
كورتل، االزمة املالية العاملية و اثرها على االقتصاديات العربية،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة سكيكدة فريد   1

 . 23-21.ص ص،f.kourtel@yahoo.comاجلزائر،
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اقتصاديات العامل يأيت من خالل مؤثرات اقتصادية مثل ميزان املدفوعات،أسواق املالية 
العاملية،االستثمارات األجنبية.لذا جند أن السلطات االقتصادية كثرياً ما جتد نفسها مضطرة إىل العمل 

األزمات االقتصادية و مع وجود تلك احلاجة فقد كان من الطبيعي أن تطور معًا خالل احتدام 
آليات التعاون االقتصادي على مستوى الدويل ككل و على مستوى اإلقليمي أو على مستوى 

االعتماد  (املصاحل املشرتكة لدول متباعدة إقليميا.كما يزيد االنفتاح على االقتصاد العاملي مبا يسمى 
دف التعرف على األزمة املالية الراهنة يف االقتصاد العريب ال بد من تصنيف اقتصاديات و هب )املتبادل

 :1الدول العربية وفقاً حلجم اندماجها و انفتاحها على االقتصاد العاملي و كما يلي
  اآلثار على االقتصاديات ذات الدرجة االنفتاح العالية:متثل هذه اجملموعة دول اخلليج العريب النفطية

صدمة  (شكل مباشر إىل خسائر مالية بسبب األزمة املالية و حدوث الصدمة يف أسواق املالب
انتقلت آثارها بالتأكيد إىل االقتصاد احمللي لتلك الدول،و السبب معروف هو درجة  )خارجية

ط االنفتاح الكبرية على األسواق املالية و حركة رؤوس األموال اليت جتري بسرعة و دون قيود أو ضواب
او رقابة حتد من عمليات املضاربة أو املقامرة املصحوبة باملخاطر العالية.و اآلثار الناجتة هي اخنفاض 

دوالر  41دوالر إىل  251و لغاية أالن حيث تراجع سعر الربميل من  1118أسعار النفط يف عام 
الية النفطية ،و حجم االخنفاض الكبري يف املوارد امل%25أي نسبة االخنفاض قدرت بـ  1111يف 

ستؤثر على املوازنة العامة لتلك الدول ألن املوارد النفطية حتتل املرتبة األوىل يف موارد املوازنة حيث 
من حجم إيرادات املوازنة لتلك الدول.خسائر األسواق املالية اخلليجية و %65تصل إىل ما يقارب 

مليار يف يوم واحد،و  22ة ما يقارب مليار دوالر خسرت السعودي 251اليت يتم تقديرها مبا يعادل 
خصصت هذه الدول مبالغ كبرية إلنقاذ االقتصاد و القطاع املايل و املصريف احمللي من األزمة،إضافة 
إىل ذلك منيت أسواق اخلليج منذ األسبوع األول لالزمة و كانت اإلمارات املتحدة و خصوصاً سوق 

الشفافية و اإلفصاح املايل لبعض املؤسسات ديب األكثر ضررًا و خسارة،و عدم تطبيق مبدأ 
الكربى.تأثر و خسارة الصناديق السيادية الن أموال تلك الصناديق تستثمر يف أمريكا و أوروبا حيث 

مليار دوالر.و وجود أرضية هشة لألسواق املالية اخلليجية  4بلغت خسائر هذه الصناديق ما يقارب 

                                       
ية اإلدارة و االقتصاد،جامعة بغداد،العدد ثريا خرزجي، األزمة املالية الراهنة و أثرها يف االقتصاديات العربية التحديات و سبل املواجهة، جملة  كل 1

 .311-325أ ،ص-11



43 
 

سريع مع درجة املخاطرة املتزايدة و استقبال بعض من هذه ألهنا قائمة على املضاربات و الربح ال
األسواق مما ساعد على خروج هذه األموال عندما شعر أصحاهبا بان اخلطر قادم حيث قام 
املستثمرون ببيع األسهم بكميات كبرية أدى إىل حدوث االهنيار يف تلك األسواق.أيضا زيادة 

املال األمريكية و األوروبية و الدول األخرى خصوصًا يف  التدفقات املالية يف دول اخلليج إىل أسواق
،و اليت شهدت ارتفاع كبري يف أسعار النفط و اليت أدت إىل زيادة موارد  1115،1116األعوام 

 الدول العربية النفطية و الذي ساعد على توجه تلك حنو الغرب مرة أخرى.
  اقتصاديات هذه اجملموعة ستواجه جمموعة اقتصاديات ذات درجة متوسطة يف االنفتاح:و الواضح أن

من اآلثار الناجتة عن األزمة و لكن قد يكون بنسبة اقل مقارنة باجملموعة األوىل من الدول اليت توفرت 
بعض اإلحصائيات و األرقام عن هذه اجملموعة حيث تعرضت الخنفاض متوسط البورصات يف هذه 

شركات الدول اليت ليها شهادات اإليداع دولية  من قيمة األسواق،خاصة %11اجملموعة ما يقارب 
يف البورصات العاملية كمصر،حيث أن مصر و يف القطاع املصريف تودع أرصدة يف اخلارج تصل إىل 

.و  1118مليار جنيه يف  25مليار جنيه و استثمارات البنوك املصرية يف األوراق املالية بلغت  213
تصديرًا و استرياداً،كالتصدير احملاصيل الزراعية  1ة اخلارجيةتعرض هذا البلد خلسارة يف حجم التجار 

مليار دوالر ، و اخنفاض أسعار العقارات يف  و تباطؤ و زيادة املعروض على  1حيث بلغت 
 %11املطلوب يف اإلسكان و تأثرت حركة التمويل العقاري و اخنفضت أسعار العقار يف حدود 

الصناعات البرتوكيمياوية بسبب اخنفاض أسعار املواد البرتولية .إضافة إىل ذلك تأثرت صناعة اجللود،
اخلام و املصنعة مما يؤثر سلباً على حجم التبادل التجاري بني مصر و االحتاد األورويب.نقص يف مواد 
السياح بسبب اخنفاض دخل املواطن يف دول أوروبا و أمريكا.و تراجع اإليرادات احلكومية يف األردن 

 ون دينار.ملي 111بنحو 
 :سيكون التأثري  )العراق ،اجلزائر،ليبيا،سوريا،اليمن (األثر يف االقتصاديات ذات درجة انفتاح حمدود

حمدود بفعل حداثة األسواق املالية و حمدودية التعامالت األجنبية فيها و ضعف درجة ارتباط هذه 
ع يف فرض تشريعات و قوانني األسواق الناشئة باألسواق العاملية.يضاف إىل ذلك دور الدولة الواس

تضمن استقرار هذه األسواق ،باإلضافة أن البعض من هذه األسواق تنخفض فيها نسبة 

                                       
  221-222مد بوقرة ،بومرداس،ص ص،، جامعة حم1112جوان  1قانة زكي،جملة تداعيات األزمة املالية العاملية على االقتصاد اجلزائر، العدد  1
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االستثمارات األجنبية بسبب األوضاع األمنية و عدم االستقرار السياسي فمثاًل يف العراق تبلغ حصة 
ما يف املدى الطويلة ستمتد من حجم التداول اليومي.أ %3االستثمارات األجنبية مقدار ال يتجاوز 

 اآلثار االنكماشية لألسباب التالية:
اخنفاض اإليرادات النفطية و اليت ستؤثر على املوازنة احلكومية للسنوات املقبلة و رمبا تؤدي إىل  -

سياسات انكماشية و تقشفية على صعيد السياسات النقدية و املالية،و يؤدي ذلك إىل تباطؤ و 
 اف بعض املشاريع.تدهور التمويل و إيق

أما بالنسبة للدول غري النفطية ضمن هذه اجملموعة فغن اقتصادياهتا ستتأثر أيضا من خالل حدوث   
خلل يف موازنة الدولة،اخنفاض حجم اإليرادات من القطاع السياحي و زيادة حجم البطالة.أما فيما خيص 

 تباطؤ معدل النمو ،إتباع سياسات انكماشية و الدول النامية ،فإن اآلثار السلبية لالزمة املالية تؤدي إىل
تدهور مصادر التمويل و اخنفاض حجمه،إضافة إىل ذلك حدوث عجز يف موازين املدفوعات و اخنفاض 

 حجم املساعدات العربية و الغربية إىل الدول النامية.
القتصاد اجلزائري  تشخيص أثار األزمة املالية العاملية على ااآلثار على مستوى االقتصاد الجزائري: -

يكمننا القول بأن أثارها تتحد شأهنا يف ذلك شأن الدول النامية و باألخص النفطية ،بدرجة و كيفية 
اندماجها يف االقتصاد العاملي:حبيث تؤثر األزمة املالية العاملية على االقتصاد اجلزائري يف عدة جماالت 

 :1ميكن إمجاهلا فيما يلي

من إمجايل الصادرات، لذا يتأثر امليزان التجاري بأسعار  %12.852يف اجلزائر يشكل قطاع احملروقات 
-41،و اخنفاض أسعار البرتول يف حدود 1118البرتول.و بع انفجار األزمة املالية العاملية يف أواخر سنت 

يف  ، يف املقابل  تستمر الواردات%46.41دوالر للربميل مما أدى إىل تراجع قيمة الصادرات مبعدل 51
يل  1118مليار دوالر للسداسي األول لسنة  28.1مليار دوالر مقابل 21.2االرتفاع حيث بلغت قيمتها 

مما أدى حتقيق اجلزائر عجز يف امليزان التجاري،و ذلك يف حالة عدم ارتفاع معترب ألسعار  . %4.14مبعدل 
دى إىل اخنفاض معدل النمو حيث قدر البرتول.أدى اخنفاض أسعار البرتول إىل اخنفاض مدا خيل الدولة.مما أ

و هو مستوى غري كاف المتصاص البطالة و تنفيذ خمتلف الربامج املسطرة،و يف  %1.1بـ 1111يف سنة 

                                       
 . 225-222،ص ص،1122جوان  1ة حممد بوقرة ،بومرداس،العدد قانة زكي،"تداعيات األزمة املالية العاملية على االقتصاد اجلزائري" ،جامع 1

2 www.ons.dz. 
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هذا الوضع املزري اضطرت اجلزائر إىل إلغاء أو تأجيل عدة مشاريع كانت مربجمة يف خمطط احلكومة ،و ذلك 
بعد استمرار تدهور أسعار النفط باإلضافة إىل ذلك فان اخلزينة نظرا الخنفاض العائدات املالية للجزائر 

العمومية ستتحمل خسائر معتربة نتيجة تأخر املشاريع و عدم تنفيذها يف الفرتة احملددة هلا.كما سيؤدي الركود 
 االقتصادي العاملي إىل إفالس العديد من املؤسسات عرب العامل مما سيقلص االستثمار األجنيب املباشر يف

اجلزائر.كما ذكرنا سبقا أن األزمة املالية أدت إىل تراجع الصادرات و زيادة الواردات مما أدى إىل ارتفاع فاتورة 
يرجع إىل زيادة مستويات التضخم يف األسواق العاملية و من  1118مليار دوالر سنة  38الواردات إىل حوايل 

اعية..،و يف ظل تراجع الدينار اجلزائري أمام اليورو و مظاهر ذلك ارتفاع أسعار بعض املواد الغذائية و الزر 
الدوالر،و كذا اخنفاض مدا خيل الصادرات فإن امليزانية العمومية ال تستطيع دفع فاتورة الواردات،مما يؤدي إىل 
استنزاف موارد صندوق ضبط اإليرادات و اخنفاض يف احتياطي الصرف و الذي ينعكس سلبا على التوازنات 

الكلية و على السياسة املالية املنتهجة. باإلضافة إىل ما سبق فان اخنفاض أسعار الفائدة و كذلك املالية 
مما اثر على التو ضيفات  %31تدهور الدوالر أدى إىل اخنفاض قيمة سندات اخلزينة األمريكية مبعدل 

 .1مليار دوالر 21مبقدار مليار دوالر أي تكبد خسارة  44اجلزائرية يف اخلزينة األمريكية حيث اخنفضت من 

منذ نشأهتا من العديد من األزمات كان بعضها أكثر حدة على غرار  نستنتج أن الرأمسالية تعرضت 
.هذه األزمات اضطرت االقتصاديني إىل إجراء بعض املراجعات و اإلصالحات 1118و أزمة  2111أزمة 

و هو يرتكز على مبدأ التدخل احلكومي  2111يف الفكر الرأمسايل.و كان اإلصالح الكبري بعد أزمة الكساد 
أو ما يسمى بالفكرة الكينزية .بعد هذا اإلصالح كان االعتقاد السائد هو أن الرأمسالية لن تعرف اهنيارا بعد 

فند هذا االعتقاد و اضطر  1118أالن،لكن ما حدث يف سنوات السبعينات و التسعينات و سنة 
الحات و مراجعات جديدة،و خاصة بعد األزمة احلالية حيث أصبح االقتصاديني من جديد إىل إجراء إص

 احلديث يدور حول نظام اقتصادي بديل هو النظام االقتصادي اإلسالمي.

 

 

 
                                       

 .24-23جامعة البليدة،اجلزائر،ص ص،ناصر مراد،أثار األزمة االقتصادية الراهنة ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، 1
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 أهم اإلجراءات المتبعة الحتواء األزمة المالية العالمية .1.1.1
دة االستقرار بضرورة توفري التمويل الكايف إلعا ة يف الواليات املتحدة األمريكيةتدخلت احلكوم  

،غري أن خطة اإلنقاذ املايل مل تسلم من املعارضة من طرف األمريكيني الذين أكدوا انه 1للقطاع املايل األمريكي
ليس من مسؤولية احلكومة إنقاذ الشركات اخلاصة ،حىت لو أدى اهنيارها إىل اإلضرار باالقتصاد األمريكي،كما 

براء منها و استفاد منها غريهم.و لكن مع النتائج اخلطرية و  ال جيب أن يتحمل دافعوا الضرائب أفعال هم
املتسارعة الندالع األزمة املالية،و إزاء اإلحلاح املستمر من القيادة السياسية يف الواليات املتحدة،و إصرار 
السلطات املالية فيها على السرعة يف إصدار "قانون تأمني االستقرار االقتصادي العاجل لسنة 

تضمن خطة اإلنقاذ األمريكية ،اضطر الكوجنرس األمريكي إىل إقرار مشروع هذا القانون يف "امل1118
النهاية،بعد إدخال تعديالت أساسية عليه تتعلق حبماية دافعي الضرائب ،و هتدف إىل تأمني محاية أفضل 

يع النمو االقتصادي للمدخرات و األمالك العقارية، اليت تعود إىل دافعي الضرائب ،و محاية امللكية ،و تشج
 211.و لعل اهم تدخل يف بداية انطالقة االزمة هو الذي ارتبط مبا يسمى "خمطط بولسون"، الذي خصص 

مليار دوالر لشراء"الديون املوبوءة"و إبعادها من حمافظ البنوك حىت ال تنتشر عدواها .لكن و بعد مرور ثالثة 
دوالر مل تكن كافية إلخراج البنوك من املنغلق الذي مليار  211أشهر على وضع الربنامج ،تبني أن ضخ 

مليار لتوقيف املسار أالهنياري  1111وصلت إليه.و هو ما تطلب ختصيص اعتمادات إضافية يف حدود 
مليار دوالر  411للمنظومة البنكية.و أدى يف النهاية إىل التدخل يف رؤوس أموال البنوك مبقادير وصلت إىل 

.حيث جتلى أن األصول املوبوءة مست موازنات البنوك بشكل كبري مما  1111س و مار  1118بني سبتمر 
كرس أزمة الثقة يف املنظومة البنكية .و هذا ما دفع احلكومات إىل متابعة االخنراط يف عمليات التأميم رغم 

ة .فعندما رفض البعض هلذا االجتاه العتبارات إيديولوجية. لقد كان للتأخر يف اختاذ القرارات تكاليف كبري 
مليار دوالر،و عندما شاعت األزمة املصرفية  511مل تتجاوز اخلسائر  1112ظهرت بوادر األزمة يف أوت 

ارتفعت اخلسائر،و ملا اخنفضت البورصة تبخرت قيمة األسهم .و كل هذا فرض برنامج تكميليا إلنقاذ املنظومة 
تصادية عرب الربنامج اإلنعاشي،و الواجهة البنكية عرب البنكية.و بالتايل أصبح العمل على واجهتني:الواجهة االق

                                       
1 Pascale Joanmi, La régulation Financière après la crise de "Subprime":quelles leçon et quelles 
réformes?.www.robert-schuman.eu/fr. 
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الشوط الثاين من برنامج إنقاذ البنوك.و عموما ميكن حصر أهم اإلجراءات اليت اتبعت للتخفيف من حدة 
 : 1األزمة فيما يلي

فيما يعرف بسياسة  %2و  %1ختفيض معدالت الفائدة من طرف البنوك املركزية مبعدل يرتاوح بني  -
 لسيولة الكينزية،مصيدة ا

 تدخل البنوك املركزية يف سوق ما بني البنوك ،كمقرض املالذ األخري . -
بعض التدابري الوجهة لتحقيق االستقرار يف النظام املايل، كاحلفاظ على معدل فائدة عند مستوى  -

تأثري على منخفض لفرتة طويلة،و التدخل املباشر يف األسواق املالية من خالل شراء املنتجات املالية لل
 منحى العائد،

نظرا لتصاعد املخاوف املتعلقة مبدى الرتاجع االقتصادي و حدود حركة السياسة النقدية ،جلأت  -
 احلكومات أيضا إىل استخدام سياسة املالية العامة يف دعم الطلب ،

 دعم حكومات البلدان املتقدمة  للمؤسسات املالية املتعثرة عن طريق: -
  صول البنوك للتمويل ،تقدمي ضمانات لتسهيل و 
 ."شراء أو ضمان األصول "السامة 

أما بالنسبة حلجم التدخالت فهي متباينة من بلد إىل آخر ،حيث كانت أكثر ارتفاعا يف البلدان اليت متتلك 
قطاع مايل اكرب حجما و أكثر تطورا مقارنة حبجم االقتصاد احلقيقي. لقد مسح انفجار األزمة لصندوق النقد 

ن يعود للواجهة،بعد الرتاجع امللحوظ يف نشاطه،لكن رغم إعالن الصندوق يف بداية شهر أكتوبر الدويل بأ
بأن  لديه خطط طوارئ فعالة لتوفري القروض للدول اليت تعاين من  األزمة ، إال أن سياساته اليت  1118

ت على رأس األسباب اليت اعتاد على إمالئها على الدول اليت تلجأ إلية خالل األزمات املالية السابقة كان
 أدت إىل تغري النظرة إليه،و التوجه إىل غريه من املؤسسات املالية ملواجهة األزمة.

من جممل ما سبق ميكن القول،أن وصفة العالج اليت قدمتها الدول الغربية و على رأسها الواليات املتحدة 
ية القطاع املايل .فقد حدثت تغريات عميقة يف األمريكية ملواجهة األزمة تتعارض مع ما تنادي به دائما من حر 

تدبري الشأن االقتصادي  من خالل ختفيض معدالت الفائدة ،فرض قيود على حركية رؤوس األموال ،إنشاء 

                                       
1 Sebastian Paul," l’Europe de la crise Economique Mondiale" ,publication de la Fondation 
Krobert schuman ,avril 2011,p 4 . 
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مؤسسة عاملية خمصصة ملراقبة تلك التحركات و تشديد رقابة السلطات النقدية على املصارف و مطالبة تلك 
عايري إدارة املخاطر يف هذه املؤسسات،إضافة إىل إغالق أسواق املال لفرتة حمدودة السلطات بالتطبيق الصارم مل

حىت ال حتدث حاالت هلع كربى تساهم يف إحداث البلبلة و الفوضى،و الدعوة بإحلاح إىل تدخل الدولة يف 
ليات اقتصاد احلياة االقتصادية،و هو ما يعين العودة إىل مبادئ الفكر الكينزي الذي كشف عن عدم كفاءة آ

السوق.و ال شك أن كل التدابري و اإلجراءات اليت اتبعت تعاجل مظاهر األزمة و ال تغوص يف مسبباهتا 
 .1اجلوهرية

 ما هية النظام االقتصادي اإلسالمي و قواعده  .1.1
ء ما تقدم بالتعرف على جذور األزمة املالية العاملية ،أسباهبا و تأثرياهتا على االقتصاديات ضو على   

حيث أن تأثريها كان عميق جدا على االقتصاد األمريكي القائم على الرأمسالية و الذي تسبب يف أزمة مالية 
حقيقة،و املالحظ أنه مع ضخامة هذه األزمة و اتساعها إال أهنا مل تؤثر يف املصارف اإلسالمية كون الشريعة 

يف األدوات املالية اليت نتجت عنها أزمة الرهن اإلسالمية اليت حتكم عمل تلك املؤسسات املالية حترم التعامل 
العقاري،لذلك ارتأينا أن نوضح بأن االلتزام بقواعد و ضوابط االستثمار و التمويل اإلسالمي ،و االعتماد 
على أحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية هي البديل املقدم و احلل املناسب لتجاوز األزمة الراهنة اليت يشهدها 

 عاملي.االقتصاد ال
 تعريف النظام االقتصاد اإلسالمي   .1.1.1

نقصد باالقتصاد تدبري شؤون املال إما بتكثريه و تأمني إجياده،أو بكيفية توزيعه و يبحث فيه النظام   
االقتصادي.ميكن اعتبار االقتصاد اإلسالمي ذلك الفرع من املعرفة الذي يساعد عل حتقيق رفاهة اإلنسان من 

وارد النادرة مبا ينسجم مع التعاليم اإلسالمية ،و بدون أن يؤدي ذلك بالضرورة إىل خالل ختصيص و توزيع امل
به"العلم الذي يبحث يف كيفية إدارة  د.و نقصيف االقتصاد الكليتقييد حرية الفرد أو خلق اختالالت مستمرة 

لروحية و املادية يف ظل و استغالل اإلنسان للموارد االقتصادية النادرة لسد حاجات أفراد اجملتمع اإلسالمي ا
أحكام الشريعة السمحاء".و يتميز هذا التعريف بأسلوب مواجهة اإلنسان للمشكلة االقتصادية لغايات و 

                                       
املالية :الوقاية و العالج :دراسة الزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة االمريكية،أطروحة مقدمة  نادية العقون ،"العوملة االقتصادية و االزمات1

 . 114-111،ص ص، 1123-1121لنيل شهادة دكتوراه يف علوم االقتصادية،جامعة احلاج خلضر،باتنة ،



41 
 

تنمية اإلنتاج باعتبارها احملرك األساسي لنمو االقتصادي،و التطور التكنولوجي،و استثمار طاقات اإلنسان 
 .1 يتمكن من احلصول على أفضل إشباع ممكن حلاجاته املاديةاملسلم من الناحيتني الروحية و األخالقية،حىت

ميكن القول أن النظام االقتصادي هو قضية تشريعية اختلف الناس عليها من القدمي الزمن و إىل يومنا   
كان العامل تتجاذبه نظريتان يبىن عليهم نظامني،النظام االقتصادي الرأمسايل و   11هذا ،و يف القرن 

،و لكل منها نظرية يف كيفية تنظيم العالقات االقتصادية يف اجملتمع.كان )الشرتاكية املاركسيةا (االشرتاكي
اهتمام العلماء االقتصاديني يف الغرب يف كيفية زيادة أو تنمية الثروة ،فالبحث منصب على املال من حيث هو 

أمر طبيعي.فاهلل سبحانه و تعاىل وجود الثروات بني الناس يف الواقع احلياة هو ان قضية النظام االقتصادي.
خلق اإلنسان و خلق معه الثروات اليت من شأهنا أن يشبع حاجاته سواء كانت ثروات مواد طبيعية ،ميكن أن 
حيوزها أو كانت جهودًا منحاها اهلل سبحانه و تعاىل لإلنسان حىت يقدم هبا خدمات و إنشاءات جديدة 

عي و ندرهتا قضية عارضة ميكن أن يبحث العلم االقتصاد فيها كي للناس.فوجود الثروات يف الواقع أمر طبي
يتخطاها، فاملشكلة االقتصادي يف نظر اإلسالم" ببعدها الفين باعتبارها مشكلة اختيار،فاحلاجات هي حافز 

لب عمل اإلنسان لتحقيق النشاط االقتصادي و وسائل إشباعها موجود يف الطبيعة على شكل موارد و تتط
الفكر املاركسي فقد اعترب التناقض بني القوى اإلنتاج اليت اكتسبت تطورها طابعًا اجتماعيا و بني فإشباعه"،

عالقات اإلنتاج اليت اكتسبت طابعا خاصًا من خالل ملكية اخلاصة لعوامل اإلنتاج هو جوهر املشكلة 
ج عن طريق إلغاء امللكية االقتصادية،و قد ركز هذا الفكر على حماولة إحلاق عالقات اإلنتاج بقوى اإلنتا 

املشكلة االقتصادية هي يف الواقع الندرة  ،أما الرأمسالية اعترب2اخلاصة حىت نستطيع إلغاء مرحلة االستغالل
النسبية لسلع و اخلدمات بشكل دائم ألن اإلنسان دائمًا يطمح للمزيد ،فكلما حصل على قدر من ثروات  

ر النظام االقتصادي الرأمسايل،أما كيف توزع هذه الثروة على الناس كلما طلب املزيد.فكانت زيادة الثروات حمو 
،فلقد أعترب أهنا قضية علمية فقال أن هناك جهاز طبيعي من شأنه أن يؤدي إىل توزيع الثروات بشكل طبيعي 
 و هو جهاز الثمن مبعىن أن كل سلعة حيتاج احلصول عليها إىل الثمن ،فمن ميلك الثمن حيصل على السلعة ،و

حىت ميلك الثمن فغنه يقوم باملقابل ما حيصل به على الثمن.فرتك لعامل يسمى الثمن أن يوزع من تلقاء نفسه 

                                       
 . 31حممود حسن صوان،املصدر السابق ،ص  1
،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العدد  )البديل الثالث (، األزمة املالية للنظام الرأمسايل:األسباب ،و سيناريوهات احلل  طاهر فاضل البيايت 2

 .  81-81،ص ص،33،1121
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السلع و اخلدمات بني الناس ،حبيث يكون ألناس أن حيوزوا بقدر كبري من الثروة ألهنم يسرت هلم أسباهبا و 
كل اجلسدية  ا من موهبة العقل أو من القدرة لديهم القدرة يف أن حيصل على الثمن.باملقابل هناك آخرون حرمو 

هذا أدى يف النهاية إىل أن هناك أناس يتمكنون من احلصول على حاجاهتم بل املزيد من حاجات الكمالية و 
 الثروات و آخرون حرموا من القدرة حتصيل الثمن و بالتايل حتصيل حاجاهتم األساسية.

مع ذلك ستجدون أناس يشكون من الفقر،مع أن املال متوفر  ميكن أن تكون بالد فيها كمية هائلة من ثروة
بكثرة،الن املشكلة يف التوزيع الذي ترك ملا يسمى بعامل السوق و جهاز الثمن ،فإن هذا التشريع وجد من 
اجل املال و ترك الناس بعد ذلك يتسابقون يف نيل هذا املال دون أن يضع الضوابط لذلك.بينما جعل 

سألة هو احلرية،و حنن نعرف ما الذي أدت إليه حرية التملك و حرية يف تنمية امللكية من الضابط يف هذه امل
 %11أو  %81لدى فئة قليلة من اجملتمع ما يقارب املال من الناس حبيث انه تركزت إبداع يف الطرق سحب 

كله على التشخيص ومهي من ثروة اجملتمع.إذن اخلطأ األساسي يف النظام االقتصادي الرأمسايل انه بين اقتصاده  
للمشكلة االقتصادية حيث قال أهنا الندرة النسبية للسلع و اخلدمات ،و املشكلة هي غري ذلك متاماً.املشكلة 
االقتصادية يف اإلسالم هي كيفية امتالك الثروة و املنافع االقتصادية و كيفية التصرف فيها.هذا هو الدور 

م حبيث يؤدي إىل حتصيل حقوق الناس و حتصيل ما حيتاجون إليه التشريع انه ينظم سلوك الناس و عالقاهت
احتياجًا حتماً.إذن القضية هي كيفية امتالك الثروة فاهلل سبحانه و تعاىل خلق لإلنسان الثروات فأمره أن 
يسعى يف مناكب األرض ليحصل من هذه الثروات ما يلزمه. و حتصيل املزيد لتحقيق حاجاته الكمالية .أتى 

صاد اإلسالم لتبيان الكيفية توزيع الثروة،و هذا ما يتملك عنه النظام االقتصادي.عند استقراء جمموعة االقت
د أحكام مبجموعها حتقيق غاية واضحة جنة باجلانب االقتصادي يف اإلسالم األحكام الشرعية املتعلق

كينه من إشباع حاجاته الكمالية املعامل"حتقيق اإلشباع جلميع احلاجات األساسية لكل فرد إشباعا كليًا ،و مت
 بقدر استطاعته،باعتباره يعيش يف جمتمع معني". 

 مبادئ و أسس النظام االقتصادي اإلسالمي  .1.1.1
أن  يت حتكم نظامه و املتمثلة يفيقوم االقتصاد اإلسالمي على جمموعة من األسس و املبادئ ال  

تثمار خرياهتا و ما سخره اهلل له من أموال و اإلنسان مستخلف من اهلل سبحانه و تعاىل يف هذه األرض الس
أمالك .حبيث يقوم على مبدأ وجوب مراعاة حقوق اجلماعة أي أن يتصرف بشكل صحيح يف أسلوب إنفاق 
االستثماري أو االستهالكي،و العمل على تنمية أمواله دون اإلضرار باجملتمع باللجوء إىل االحتكار أو الربا أو 

و اإلسراف ..اخل. و املسامهة يف حتقيق مبدأ التكافل االجتماعي يف اجملتمع عن طريق  التبذير و مظاهر الرتف
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الزكاة و رفع مستوى معيشة الفقراء و تقرير حقهم يف مال الدولة و مال األغنياء ،و ال جيوز ملن ميلك األموال 
رعة دوراهنا يف أن حيول دون أداء هذه األموال لدورها االجتماعي عن طريق "االكتناز"و جتميد س

اجملتمع.إضافة إىل ذلك إن ممارسة اإلنسان لنشاطه االقتصادي سواء بالعمل، اإلنتاج، االستهالك أو 
االستثمار ال ينبغي أن يقصد به حتقيق الربح املادي فحسب، سعيًا وراء مصلحته الفردية، بل جيب أن تكون 

صلحة الفرد مع مصلحة اجملتمع وجب حتقيق املصلحة العامة فوق املصلحة اخلاصة. و يف حالة تضارب م
املصلحة العامة لغاية جلب املصاحل و درء املفاسد.ترتبط املبادئ النشاط االقتصادي يف اإلسالم باملبادئ 
األخالقية فكل منهما يدعم األخر، كالتزام بالصدق و األمانة يف العمل،و عدم التعامل باملقامرة و الربا و 

ار للفرد خاصة و للمجتمع عامة.يقوم النظام االقتصاد اإلسالمي على أسس  احلرص االحتكار ملا هلا أضر 
على تدبري املال و حسن استغالله و احلث على العمل و الكسب احلالل و طلب الرزق واجبا على كل 

ل شخص قادر عليه ،و توجيه إىل اكتشاف منابع الثروة و املصادر الطبيعية ،و احلث على بذل اجلهد الستغال
هذه املوارد و تسخريها ملصلحة اإلنسان و االنتفاع هبا. حبيث شرع اإلسالم تنظيم املعامالت املالية يف نطاق 
املصلحة الفرد و اجملتمع،و احرتام العقود و االلتزامات،و حرم املعامالت التجارية اليت تفقد التوازن بني العمل 

تكون الدولة  أن،و اخذ املال بغري حق كالسرقة و النصب.و  و رأس املال مثل حترمي الربا و امليسر و القمار
مسئولة عن محاية النظام االقتصادي و حسن التصرف يف املال العام ،تأخذه باحلق ،و تصرفه باحلق،و تراعي 

 .1مبدأ العدالة االجتماعية يف جبايته
  2القواعد األساسية للنظام االقتصاد اإلسالمي .1.1.1

 التملك :أنواع امللكية و أسباب  .أ

ة الفرد حق امللكية يف ظل النظام االقتصادي اإلسالمي مكفول يف دائرة الضوابط اليت جتعلها يف خدم  
نها ليست مطلقة بل مقيدة من حيث اكتساهبا،و من حيث جماالهتا و حدودها،و مو اجملتمع فهي"مصونة و 

املالك احلقيقي للمال يف اإلسالم هو من حيث استعماهلا،و لعل أدق تصوير هلا بأهنا وظيفة اجتماعية:أن 
اهلل،و البشر مستخلفون فيه،فيجب أن يتصرف املالك فيما استخلف فيه وفقا ألحكام الشرع و إال حق 

                                       
 . 41-34حممود حسن صوان ،املصدر السابق،ص ص،  1
،ص 2112مايو  11-24،سطيف،السياسة االقتصادية يف اإلسالم 36منذر قحف،السياسة االقتصادية يف إطار النظام اإلسالمي،وقائع ندوة  2

 .25-51ص،
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.فأصل يف اإلسالم أن املال ملك اهلل،و متلك اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية 1للدولة أن تتدخل و حتجز عليه"
بالشيء.ال يوجد يف اإلسالم حرية التملك بل حق التملك وفق أحكام  يعين إذن املشرع لإلنسان بانتفاع

بد من ضوابط شرعية يف كيفية التصرف يف هذا املال ال أتى هبا اإلسالم و بعد التملك شرعية واضحة اليت
إنفاقا و تنمية ،و بعد ذلك هل حصل التوزيع العادل للثروة بني الناس حبيث ينفي وجود الظلم يف اجملتمع و 

 يؤدي لتحقيق حاجات اإلنسان و محايتهم من الفقر.

 أقسام امللكية الفردية يف الشريعة اإلسالمية: -
 بد من احلصول العمل :و إن مل حيدد اإلسالم كيفية إنتاج و كيفية تنمية ثروة من حيث هي أشياء ،ال

بحانه و تعاىل عليها و توفريها و تنميتها عن طريق العمل.فقد حث اإلسالم عن العمل فقال اهلل س
"فامشوا يف مناكبها و كلوا من رزقه"،و ترك لإلنسان الكيفية املادية للعمل فلم يتدخل اإلسالم يف  
كيفية الصناعة و التجارة و الزراعة ،و لكنه وضع أحكام لتنظم هذه األموال:كإحياء املوات،و 

سمسرة و املضاربة ،و استخراج ما يف باطن األرض مما ليس من ضرورات اجلماعة،و الصيد ،و ال
 إجارة األجري.

  احلاجة للمال ألجل احلياة:هناك من ال ميلك املال من اإلرث و أيضا غري قادر على العمل ألسباب
أخرى.و هل من حيرم من إمكانية الكسب من خالل العمل أو من وجوه أخرى كاإلرث و 

سالم ليشرع من ال يستطيع أن غريها،يعيش من دون أن حيصل على حاجاته أساسية .من هنا أتى اإل
حيصل على املال بطرق اليت شرعها اهلل سبحانه  و تعاىل و منها العمل، فهناك من جيب عليه أن 
يكفي هذا اإلنسان و ذلك عن طريق تأمني العمل من طرف الدولة أو من جيب عليه النفقة أن 

مما يليب هلم املأكل و امللبس و ينفقوا عليه،أو الدولة تتكلف هبم من بيت املال ،تعطيهم كفافهم 
 املسكن.

  إعطاء الدولة من أموال الرعاية :فيجب على الدولة أن تكفي الفقراء من احلاجات األساسية لكل
الناس من بيت املال .هناك يف الدولة اإلسالمية ملكية عامة ينتج عنه ريع و يكون يف معظم األحيان  

عينًا أو نقدًا هلم و إما أن ينفق عليهم باملشاريع و كثرياً.هذا يعود على الناس إما أن يدفع 

                                       
صاحل صاحلي،املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي:دراسة للمفاهيم و األهداف و األولويات و حتليل لألركان و السياسات و 1

 . 336،جامعة فرحات عباس سطيف،ص1116املؤسسات،دار الفجر للنشر و التوزيع 
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اخلدمات..اخل .ميكن للدولة أن تعطي للمزارعني التجارة ال ميلكون ما يكفي هلم، أو غارمني أي من 
عجزوا عن تسديد الديون، أو ألناس دون آخرين حلفظ التوازن االقتصادي كي ال يكن املال املتداول 

 . )الوصية،اهلبة ،الديات... (خريا األموال اليت يأخذها األفراد فقط بني فئة من الناس.و أ
امللكية العامة: و هي امللكية اليت ال ختص فردا معينا من أفراد اجملتمع،بل هي للمجتمع كله،و يف  -

إطار املنهج البديل،فإن وجود هذا النوع من امللكية يعد أصال و ليس استثناء،فهي موجودة إىل 
اصة و لكنها ليست مطلقة ،بل هلا حدود تنظمها و جماالت ترتادها،و قيود على جانب امللكية اخل

 التصرف فيها و إدارهتا لتعود منفعتها على مجيع أفراد اجملتمع.و ميكن التمييز بني نوعني منها:
 ية أو امللكية العامة للدولة:و هي ملكية الدولة للموارد املادية و املالية و "ملكية الدولة للثروة األرض

و يدخل يف مشول هذه امللكية بيت املال و ما يلحق »املعدنية،أو األموال املنقولة أو غري املنقولة.."، 
به من أراض و ثروات ختلى عنها أصحاهبا أو مل يكن هلا وريث غري الدولة".و تتصرف الدول يف هذا 

ليب املشروعة للحفاظ عليها و النوع من امللكية وفقا ملقتضيات املصلحة العامة حبيث تديرها باألسا
تنميتها و زيادة املنافع العائدة منها للمجتمع، و إدارة الدولة هلا حىت ال يستأثر هبا احد دون احد من 

 .1األفراد و تعود منافعها على اجلميع
  امللكية العامة اجلماعية:و هي امللكية اليت ختص الشخص املعنوي املتمثل يف اجلماعة،و تتضمن

و األموال اليت ال ميكن االنفراد هبا ،املاء و الكأل و النار و املراعي العامة،و األشياء  األشياء
املوضوعية خصيصًا لالنتفاع العام كاملساجد و املرافق العانة و الطرق و احلدائق العامة و املدارس و 

ريع امللكية العامة من  املستشفيات .....اخل. امتيازات الشركات النفطية يف الدول الرأمسايل اليت تنهب
أهل البالد.فإذا أحصينا األموال اليت تنهب من البلدان النفطية ستجد أن قسطًا هائاًل من الثروات 
اليت تعود للناس تذهب إىل هذه الشركات اليت أعطيت امتيازات و هذا ال جيوز يف دين اهلل سبحانه و 

 ها من اجل عودة ريعها و فائدهتا إىل الناس.تعاىل ،فهذه امللكية عامة ،الدولة مسؤولية عن رعايت
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و نستنتج من ذلك أن املوضوعية تقتضي تعدد امللكيات ليتم حتقيق التوازن بني املصلحة العامة و  
 املصلحة اخلاصة من خالل تأدية كل نوع لوظيفته املنوطة.

 كيفية التصرف يف املال: .ب
 مجيعاً ضمن القطاعات الثالثة: أجاز اإلسالم تنمية املال بطرق عديدة لتندرج

  يف جمال الزراعة :واقع احلال أن معظم البالد اإلسالمية هي أراضي خراجيه ال ميلك أصحاهبا رقبتها
ما يتوجب عليهم دفع اخلراج لبيت املال.فهذه األراضي  ملكية رقبتها تعود لألمة اإلسالمية ،و 

إن األراضي اخلراجية مبا أن رقبتها ملكية عامة لألمة منفعتها تعود ألصحاهبا مقيمني عليها و بالتايل ف
تشرف عليها الدولة فإن من ميتلك او حيوز عليها يدفع لقاء ذلك مبلغ من املال يسمى اخلراج ،فهذا 
اخلراج يعود لبيت املال مسمني لينفق على الراعية مجيعا. فقد مكىن اإلسالم الناس أن ميتلك أرضا من 

ن يزرعها و ينتفع منها كانت له.و وجوب زراعة األرض و أالستثمارها فغن ال صاحب هلا ،مبجرد أ
تركها ملدة ثالثة سنوات من دون زراعة أخذت منه و أعطيت لغريه.و حرمة إجارة ارض الزراعية لقاء 

 بدال حمدد يقوم غريه بزراعتها،و ميكن له أن يستأجر من يزراعها .
دون االحتكار األراضي الزراعية،من ميلك املال الوفري  فوائد هذه األحكام: هذه األحكام حتول  

يشرتون األراضي ،قد يزرعها أو ال .و بالتايل يرتاجع اإلنتاج الزراعي ألن أناس امتلكوا األرضي وعجزوا عن 
زرعتها،و بالتايل يؤدي إىل ارتفاع مثن احملاصيل الزراعية و هذا ما يضر بالناس.و أيضا حتول دون حتويل 

الصاحلة للزراعة إىل سلعة يف سوق ما يسمى اليوم باملضاربات ،و من مث إىل ارتفاع أسعارها،مبعىن قد  األراضي
يشرتي الشخص أرضا ال يبنيها أو يزرع فيها و إمنا فقط ألنه يتوقع أن سعرها سيزداد بعد حني فيبعها و يربح 

عيا و دفع عجلة االقتصادية ، تتحول إىل هبا ،فتتحول األرض بداًل أن تكون وسيلة لزراعة و كفاية لناس زرا
سلعة يف سوق املضاربات مما يؤدي إىل تراجع اإلنتاج الزراعي و اضطرار الدولة السترياد .إضافة إىل ذلك 

 فهذه األحكام تساعد على االكتفاء الذايت و إىل ضمان األمن الغذائي.
  ملكية فردية و لكن إن كانت هذه يف جمال الصناعة:أباح اإلسالم إنشاء املصانع، فاملصانع هي

املصانع لثروة من امللكية العامة فإهنا تكون إما ملكية عامة أو مستأجرة للملكية العامة أي تستأجرها 
 الدولة الستثمار ملكية العامة كاملصانع البرتول و الكهرباء.
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 اإلستصناع ،و بطبع  يف اجملال التجاري : اهتم اإلسالم اهتماما كبري بالتجارة حبيث أباح البيع و
النظام الرأمسايل الذي ترك للناس أن يتوسع يف هذا القطاع حبيث جتاوز القطاع احلقيقي إىل املعامالت 
الشكلية و الرمزية اليت تعتمد األرقام و األوراق و السندات و األوراق املالية حبيث باتت األرقام اهلائلة 

لواقع اإلنتاجي احلقيقي يف اجملتمع .فيتم تداول أموال هائلة اليت يف االقتصاد اليوم أرقاما جمردة على ا
يف السندات و أسهم يف املعامالت شكلية ومهية ال تتصل بالواقع احلقيقي ال يف اإلنتاج و ال يف 

 اخلدمات.

 تتمثل الطرق احملرمة يف تنمية املال يف: 

  اهو من أعظم آفات االقتصاد الربا و هو أبشع وسيلة لرتكيز الثرواته و للركود االقتصادي ،و
 الرأمسايل،

  تعد شركات املسامهة و شركات التأمني من الشركات احملرمة الن الناس شركاء  فيما بينهما يف شركة
املسامهة  دون  أي عقد و يكون بشراء أي سهم فتصبح شريك،و الشركة يف اإلسالم تنشأ بالعقد 

طريقة جلمع أموال الناس و تكريسها يف يد فئة قليلة أي اإلجياب و القبول ،أما شركات التأمني فهي 
من الناس،و من ومظاهر األزمة اليت حصلت يف الواليات املتحدة األمريكية مث عامة العامل كله،انه يف 
حلظة أتت كارثة طبيعية لتكشف عجز شركات املسامهة يف الواليات املتحدة األمريكية ،فدمر البيوت 

نة عند شركات التأمني .فلجؤا إىل شركات التأمني من اجل أن يأخذوا ما و املصانع،حبيث كانت مؤم
امنوا عليه، مما أدى إىل إفالسها و ظهر ما يسمى باللعبة الدومينو اهنيار قطاع يؤدي إىل اهنيار 

 قطاعات أخرى .
 . االحتكار،و من وجوه االحتكار ابتداع النظام الرأمسايل حق امللكية الفكرية 
 لدين و هذا ما حصل يف أزمة الرهن العقاري. و البيع اإلنسان ماال ميلك، أي شراء بيع الدين با

 سلعة دون أن حيصلوا عليه.
  حترمي بيع الذهب و الفضة بيع مؤجال :أي دون التقابض من الطرفني،باعتبارمها النقد الذي تقدر

 بيع العمالت و هبما أسعار السلع و اخلدمات،فيلحق بالذهب و الفضة سائر العمالت.و يعترب
النقود من دون تسلم و تسليم ،رباً،و هذا ما حيث أالن و يف البورصات.و هذا حيول دون التالعب 
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بأسعار العمالت و حتويلها إىل أداة مضاربة ،و يضمن استقرار األسواق و يزيد التجارة أمانا و 
 يبعدها عن األخطار اليت يتعرض هلا االقتصاد الرأمسايل.

 ن أفاته امللموسة يف االقتصاد الرأمسايل انه يؤدي إىل إفالس و تركيز الثروات.القمار :و م 

جيري هبا تثمني السلع و اخلدمات و من أهم ميزات التشريع اإلسالمي لالقتصاد حدد النقود اليت  
اخلدمات بالذهب و الفضة ،وهذا كان أن يكون أمرا فطريًا منذ القدمي ، أن الناس كانوا يتداولون السلع و 

فيما بينهم بان يبادهلا بالذهب و الفضة،و يف العصور املتأخرة طبعت العمالت الورقية ولكن يف بداية األمر 
حددت قيمة هذه العملة الورقية بقدر حمدد من الذهب ،بقي هذا األمر مستمر إال أن  بدأ الرتاجع عنه و مت 

بداية السبعينات،حيث انتهي ارتباط العملة بالذهب و  إلغاءه كليا على يد الواليات املتحدة األمريكية   يف
صار الدوالر الذي يراه دولة قوية ذات اقتصاد قوي و اهليمنة القوية ،بات الدوالر هو املعيار و املقياس لسائر 

 العمالت و كلما الثقة بالعملة ما اهنارت قيمتها و بالتايل اهنارت املدخرات الناس منها.

لناس : النظام االقتصادي يف اإلسالم بطبيعته يؤدي إىل حفظ التوازن يف اجملتمع توزيع الثروة بني ا .ت
،حبيث يكون املال متداول بني الناس بشكل طبيعي و التوازن يف توزيع الثروة بني الناس .و اىل املزيد 

 من ضمان هذا التوازن شرع اإلسالم أمرين اثنني:
  إذ اختل ،من خالل دفع املال للذين فقدوا أمواهلم أو الفقراء تدخل الدولة يف إعادة التوازن يف اجملتمع

من واردات بيت املال اليت حددها اإلسالم إن وجدت ،أو من فضل مال األغنياء الذي يفضل عن 
 حاجاهتم اليت حيتاجوهنا يف العادة.

  السوق و .و هذا يؤدي بدوره إىل دفع املال حنو التداول يف )النقود (حترمي كنز الذهب و الفضة
 نشاط العجلة االقتصادية.و جيوز أن يدخر من اجل أن يشرتي بيت أو سيارة ...اخل.

نستنتج يف األخري أن النظام االقتصادي يف اإلسالم هو جزء من الدين اإلسالمي الذي مشل مجيع  
اليت تطبق عل جماالت احلياة،و يعتب النظام االقتصادي اإلسالمي جمموعة من األحكام و القواعد و الوسائل 

بالنشاط االقتصادي يف اجملتمع املسلم حلل مشاكله االقتصادية و توزيع الثروة بشكل عادل و حسن التصرف 
 فيها.
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 األزمة المالية العالمية من منظور االقتصاد اإلسالمي  .1.1
ى و تعدد الرؤ  )1118-1112 (بعدما صدمت األوساط االقتصادية العاملية باألزمة املالية العاملية   

االجتهادات اليت حاولت تفسري أسباب هذه األزمة و تقدمي احللول الناجعة للخروج من األزمة املالية العاملية،و 
يف خضم هذه األحداث حظي الطرح اإلسالمي حول األزمة بصدى واسع،و دعوا إىل تبين املبادئ و القواعد 

تعامالت و املعامالت املالية و ذلك نتيجة و األسس اليت تعتمدها املصارف اإلسالمية خصوصا يف جمال ال
لنجاح البنوك اإلسالمية يف مواجهة أزمة السيولة ،و زيادة رؤوس أمواهلا،يف وقت تتواىل ضربات األزمة املالية 

 على الكثري من املصارف التقليدية.
 تشخيص األزمة  من المنظور االقتصاد اإلسالمي  .1.1.1

و املايل اإلسالمي و بيان مرجعيته و تطبيقاته،ميكن القول أن  بعد إبراز أسس عمل النظام االقتصادي  
األسباب اليت أدت إىل حدوث األزمة املالية العاملية هي نفسها املخالفات الشرعية اليت هنى الشرع احلكيم عن 

 ممارستها ،و اليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:
لعقارية اإلسكانية و غريها من اإلقراض بفائدة قلت الرهن العقاري :إن الطريقة اليت تسلكها البنوك ا -

أو كثرت فهي حمرمة شرعا ملا فيها من التعامل بالربا.أما الطرق اليت تتعامل هبا املؤسسات املالية 
مع  )مقاولة (اإلسالمية فمنها شراء مؤسسة التمويل للمبىن و بيعه مراحبة ،و كذا إبرام عقد إستصناع 

و هناك أيضا املشاركة التأجريية و فيها يشرتك العميل و املؤسسة املالية يف شراء العميل لبناء املبىن ،
العقار مث تؤجر املؤسسة املالية حصتها للعميل و تبيع له كل سنة جزءا من حصتها حىت ينتهي العقد 

 بتملك العميل للعقار.
ة حىت يعطي صاحبها فائدة إال الفوائد الربوية:الربا حمرمة يف اإلسالم، إن الثروة النقدية ليست منتج -

إذا سامهت يف اإلنتاج،و حتمل صاحبها نتائج العملية اإلنتاجية حبيث تتحول من نقود إىل وسائل 
إنتاج،و بالتايل يشارك صاحبها يف الربح و خسارة .قال "ادم مسيث":انه كلما اجته معدل الفائدة     

و الفائدة  .1االدخار جماالت يف التوظيفات اجلديدةإىل االخنفاض كلما تعاظم األمل بأن جيد  )الربا (
 على القروض احد أهم أسباب األزمة املالية العاملية.و من أسباب اقتصادية لتحرمي الربا:

 ، إعاقة اإلنتاج بعدم استثماره يف املشاريع اهلامة 
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 ئدة يؤدي إىل انتشار البطالة و الفقر و احلرمان :حيث يرى "اللورد كينز"أن كل نقص يف سعر الفا
زيادة يف اإلنتاج،و بالتايل يف العمالة ،و إجياد الفرصة لتشغيل املزيد من الناس.يتضح ذلك مما تطبقه 
املؤسسات الربوية اليت تقوم على أساسني:األول تكديس فائض القيمة كاحتياطي لضمان رأس املال 

فائدة ربوية .و كال األساسني الثابت ،و الثاين استخدام هذا االحتياطي يف قروض قصرية األجل ب
 .1حيد من فرص العمل،و بالتايل يزيد البطالة و احلاجة و الفقر

 ،تكدس الثروة يف أيدي فئة قليلة من أفراد اجملتمع 
 يف النهاية هو  غالء األسعار و زيادة األعباء على الشعوب :ان الذي يتحمل دفع الفوائد الربوية

املستهلك ،ألن أصحاب املصانع و التجار ال يدفعون تلك الفوائد إال من جيوب املستهلكني .و  
كلما ارتفعت الفوائد ارتفعت أسعار السلع االستهالكية.فاملستهلك يدفع ضريبة غري مباشرة للمرايب 

 تتمثل يف فروق األسعار اليت تتجمع يف جيوب املرابني.
:غري جائزة شرعا ألهنا تتكون من بيع الدين لشركة التوريق بأقل من  )التوريق  (ين بيع الدين بالد -

قيمته و هذا يعين أن تدفع الشركة اقل و تأخذ أكثر و هو عني الربا،كما أن السندات اليت تصدرها 
بورصة شركات التوريق تدر دخال عبارة عن فوائد و هي ربا،باإلضافة إىل أن السندات يتم تداوهلا يف ال

 باألجل أو على أقساط و هو بيع الدين بالدين.
املشتقات املالية :ازدادت األسواق املالية هشاشة بالتوسع يف جتارة املشتقات اليت ال تتعلق باإلجتار يف  -

أسعار و دخول أصول مالية حاضرة،لكنها تشتق من أصول مالية ومهية ال ميتلكها أيا من الطرفني 
 وعود بالشراء او البيع يف املستقبل . وقت العقد و تنطوي على

حرمة رهن املرهون :الفقه اإلسالمي يقرر انه لو رهن الشخص الشيء املرهون بدين آخر غري األول  -
بدون إذن املرهتن ال يصح و لو بإذن يصح الرهن الثاين و يبطل الرهن األول ،ألن الرهن حق على 

باع الراهن الشيء املرهون يصري الثمن رهنا ال  عني و ال جيتمع حقان على عني واحدة،و كذا إذا
جيوز التصرف فيه فإذا أذن املرهتن للراهن بالبيع و التصرف يف الثمن سقط حقه يف الرهن و بالتايل 

 يكون القرض خاليا من الرهن.
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ي انفصال األسواق املالية عن األسواق احلقيقية: يقوم االقتصاد بتوفري السلع و اخلدمات مقابل املاد -
،و لكن أصبح التعامل يف النقود و التمويل ذاته بيعا و شراء من خالل االئتمان،و ترتب على ذلك 
أن أصبح حجم التمويل املتاح من خالل االئتمان أضعاف قيمة االقتصاد احلقيقي ،مما أدى إىل خلل 

 يف التوازن بينهما.
لى توقعات املضاربني بتغري األسعار أساليب املضاربات قصرية األجل:و تعين املضاربات اليت تقوم ع -

يف الفرتات القصرية لكسب فروق األسعار و زيادة حجم التعامل بإتاحة التعامل ملن ال ميلك ماال أو 
 أوراقا مالية و ذلك من خالل آليات مثل:البيع على املكشوف، التعامل باهلامش.

سب بال جهد ،و فيه استيالء على أموال القمار و امليسر:و تعين املقامرة ما ختاطر الناس عليه،فهو ك -
الناس بغري حق .و هي تؤثر تأثريا سيئا على رأس املال العتمادها على ختمني تقلبات األسعار يف 
املستقبل بعكس املخاطرة اليت تعتمد على جدوى االستثمار ،و تتأثر سوق األوراق املالية يف الواقع 

طرب أسعار القيم ذات اآلجال الطويلة  و ال تعرب عن باملقامرة أكثر منها باملخاطرة،و هكذا تض
 جدوى االستثمار احلقيقية ،و هبذا يصح االستثمار و االقتصاد القومي يف يد املقامرين.

التأمني على أصل السند العقاري و عوائده مقابل التزام حامل السند بدفع أقساط حمددة إىل شركة  -
ية االحتمالية املشتملة على الغرر ، ألنه يشتمل على القمار التأمني: هو من العقود املعاوضات املال

 .1احملرم ،أكل مال الغري بالباطل و الربا
 تأثير األزمة المالية العالمية على البنوك اإلسالمية : .1.1.1

املالية العاملية، حيث أثبت القطاع املايل اإلسالمي جناحه يف امتصاص االنعكاسات السلبية املباشرة لالزمة 
أظهرت البنوك اإلسالمية حتقيق أرباح مع توفر سيولة قد تصل إىل حد التخمة يف البعض منها، و جتنب 
مشاكل الديون املتعثرة اليت عانت منها األسواق التقليدية،و هو ما أضفى على البنوك اإلسالمية مبزيد من 

جعل بعض خرباء االقتصاد الغربني يتوجهون بالتفكري إليها و إىل االهتمام و القبول الواسع إقليميا و عامليا،و 
أساليبها املصرفية ،علها خترجهم من األزمة اخلانقة و من تداعياهتا االجتماعية و السياسية و االقتصادية.و هذا 
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األزمة على  ال يعين أن البنوك اإلسالمية كانت مبنأى متاما عن التأثري باألزمة املالية ،و ميكن مالحظة آثار
 :1فيما يلي اإلسالميةالبنوك 
اخنفاض مؤشرات البورصات العاملية مما يؤثر على استثمارات هذه املصارف يف هذه البورصات سواء  -

 استثمارا مباشرا أو طريق صناديقها االستثمارية،
 منها القطاع إن األزمة حتد من قدرة البنوك اإلسالمية على منح االئتمان نتيجة أزمة الثقة اليت تعاين -

املصريف يف العامل مما يضعف من قدرهتا على إدارة السيولة املتوفرة لديها،و هو ما يؤثر سلبا يف منو 
 أرباحها،

تضخم احملافظ التمويلية اخلاصة بالتمويل العقاري،و هو ما يعرف املصارف اإلسالمية الزمة عقارية  -
 ج املصارف،بسبب الركود العاملي و الذي ينعكس بدوره على نتائ

تراجع سوق الصكوك اإلسالمية اليت تعترب من أنشط وسائل الدين يف الصناعة املالية اإلسالمية ،و  -
إن متثل ذلك يف شكل تراجع يف األرباح و النمو و ليس يف قيمة األصول كما حدث يف البنوك 

 التقليدية .

اإلسالمية شكلت حاجزا عمل على محايتها من  لقد بدا واضحا ان املميزات اليت تتمتع هبا الصريفة 
االنعكاسات السلبية املباشرة  لالزمة املالية العاملية.و تكمن األسباب احلقيقية وراء جناح هذه البنوك يف حتجيم 

 اخلسائر يف ظل األزمة املالية الدولية يف:

ت بشدة بالنظام صرامة قواعد اإلقراض ساعدهتا على جتنب هياكل اإلقراض املعقدة اليت أضر  -
 التقليدي،

عدم اعتماد نظام املضاربة التقليدية يف نشاطها املصريف،و عليه فخيارات البيع على املكشوف و  -
املشتقات املالية و العقود اآلجلة ،تعترب من العناصر اليت تنطوي على قدر كبري من املخاطر غري 

 املسموح التعامل هبا،
 مية اليت حترم الربا و عدم اعتمادها على القروض املصرفية،احتكام البنوك إىل الشريعة اإلسال -
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أن التوريق مرفوض،و أن عملية الفحص تتطلب أن يرى املقرض أصوال ملموسة و أنشطة أعمال  -
 فعلية من املقرتض،

تاليف كل صور توليد النقد من دون معامالت حقيقية و االعتماد على مبدأ التجارة ،و على نظام  -
 تمويل و االستثمار و البيع و الشراء و تقاسم املخاطر،املشاركة يف ال

عدم االحتفاظ مبحافظ السندات و األسهم التقليدية، فضال عن االختالف يف جماالت التوظيف  -
 . )االعتماد على االستثمار املباشر، التمويل باملشاركة، املراحبة..(

تقليدي و ذلك لتحقيق مزيد من الشفافية االعتماد على نظام رقايب شرعي إىل جانب النظام الرقايب ال -
 و املصداقية.

 الحل اإلسالمي لالزمة المالية العالمية .1.1.1

إذا أردنا طرح احلل اإلسالمي لالزمة فغن علينا طرح منظومة اقتصادية متكاملة و مرتابطة و أن   
مة،و ميكن أن يتم ذلك االقتصاد اإلسالمي يستطيع تقدمي احللول و أنظمة العمل اليت ميكن تطبيقها حلل األز 

 :1بإتباع اخلطوات التالية

السيطرة على التدفقات النقدية :و اليت أصبحت أكثر من حاجة االقتصاد مما أدى إىل اضطراب  -
اقتصادي،إضافة إىل االعتماد على الذهب كغطاء هلذه التدفقات و أن حيتوي االحتياطي النقدي 

 .االسرتاتيجي للدولة على عملة مغطاة بالذهب 
: و كذلك اإلنفاق العسكري و االبتعاد عن احلروب اليت  )اخلدمية  (جتميد املشاريع غري االستثمارية  -

تؤدي إىل إهناك املوازنات العامة للدولة و إىل تراكم العجز فيها األمر الذي يضعف الثقة باالقتصاد.و 
سلعي و حيد من هذا يتطلب تشجيع االستثمار احلقيقي الذي يعمل على زيادة املعروض ال

 املضاربات املالية.
التخلص التدرجيي من كافة أنواع التعامالت الربوية و بكل أشكاهلا: و ميكن هلذه اخلطوة أن تنجح  -

خاصة أن هناك استعداد من قبل املصارف األجنبية لذلك،و قد حصل بالفعل إن خفضت كثري من 
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ل الربا بقوله تعاىل :" و احل اهلل البيع و املصارف نسبة الفائدة بشكل كبري ،و قد حرم اإلسالم أك
 . 125حرم الربا" البقرة :

الزكاة وفق اآللية اليت  خلق آلية لتصحيح فكرة تطبيق أداء الزكاة :على مستوى العامل .تعمل -
يشري إليها القرآن الكرمي إىل منع تكديس األموال و تضخيمها يف البنوك ألن مالكيها سيضطرون 
إلقحامها يف التعامالت التجارية و االستثمارية اليت ستوسع النشاط االقتصادي و تفضي على البطالة 

 و توسع قاعدة اخلدمات للمجتمع،
تعامالت املالية :لقد أرست الشريعة اإلسالمية قواعد الرقابة املالية خلق نظام رقايب عاملي لل -

اليت تطورت حيث أصبح هلا أجهزة و دواوين تباشر رقابة فاعلة و مستمرة على مالية الدولة و محايتها 
من العبث و الضياع جبانب الرقابة الذاتية اليت غرستها العقيدة الصادقة يف نفوس املسلمني و ذلك يف 

 اقتصاد إسالمي مميز عن األنظمة األخرى،ظل 
أنواع :ملكية  3حتديد إطار امللكية :كما سبق و أن ذكرنا أن اإلسالم يقسم امللكيات إىل  -

 عامة،ملكية الدولة و امللكية اخلاصة.
فرض العمل على القادر لتوفري احلاجات املعيشية لنفسه و ملن يعيله :و بإناطة حتقيق ذلك  -

لعجز و عدم وجود من جتب نفقته عليه.كما تضمن الدولة متكني األفراد من إشباع بالدولة يف حال ا
 حاجاهتم الضرورية و تكفل هلم إشباع حاجياهتم الكمالية حبسب إمكانياهتم ضمن جمتمع معني.

:كما حيرم اإلسالم حصر  )األموال املتداولة  (فرض غطاء كلي للذهب و الفضة على النقد  -
حمدودة ،و كذلك اكتنازها ،و جيب تداوهلا بني الناس لكي تصل إىل كافة شرائح األموال يف يد فئة 

 اجملتمع و حىت حيظى كل فرد يف اجملتمع بنصيبه منها.
فرض منوذج حمددًا من الشركات مانعا اجلهالة بني الشركاء كما هو احلال يف الشركات  -

 املسامهة، حمرما على التاجر بيع ما ال ميلك.
على منع كل من الربا و االحتكار و املضاربات:و خيضع أفراد اجملتمع ضمن هذا  العمل -

 اإلطار لرقابة مؤسسات الدولة.
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 التمويل اإلسالمي و أهم صيغه  .1.1

، اختلف اآلراء يف حتديد أسباب األزمة 1118بعد اهنيارات االقتصادية العاملية باألزمة املالية العاملية   
ة.و يف ظل هذه التساؤالت حضي الطرح اإلسالمي حول األزمة املالية العاملية و إجياد احللول املناسب

 اهتماما،ذلك نتيجة جناح البنوك اإلسالمية يف مواجهة األزمة يف وقت اهنارت الكثري من املصارف التقليدية.

 تعريف التمويل اإلسالمي  .1.1.1

عروفة و مهمة و هي أن الربح التمويل اإلسالمي هو أسلوب يف التمويل يستند إىل قاعدة فقهية م 
يستحق يف الشريعة اإلسالمية بامللك أو بالعمل و هو ما يعين أن عنصر العمل ميكن أن يدخل النشاط 
االقتصادي على أساس الربح،و مبا أن التمويل املصريف يعتمد على امللك أساسا للربح،فإن القاعدة تقتضي أن 

 ،فتنقسم إىل : 1ك الشيء.أما بالنسبة لصيغ التمويلمن ملك شيئا استحق أية زيادات حتصل يف ذل

املضاربة:و هي عقد بني طرفني أو أكثر، يشارك احدمها باملال و األخر باجلهد و يتفق كل منهما على  -
حبيث يشارك املضارب يف الربح فقط،و يف حالة اخلسارة يتحمل املشارك باملال اخلسارة الربح.نصيب من 

 املالية.
عن طريق اشرتاك املصرف اإلسالمي مع طرف آخر إلنشاء مشروع استثماري يشرتك  املشاركة:و تتم -

،و كذلك يتشاركان يف أرباحه و خسائره بنسب متفقة دون أن يتقاضى فائدة الطرفان يف إدارته و متويليه
 مع حصة املشاركة يف رأس املال.

كية سلعهم او حقوقهم العينية مبقابل نقدي املراحبة:و هي تتضمن إبرام عقود يلتزم مبوجبها البائعون بنقل مل -
 يتضمن هامش ربح مقبول شرعاً.

طلب صناعتها من  (ستصناع:يعرب املصرف اإلسالمي من خالل هذا البيع عن رغبته يف استصناع السلعةاال -
،و يتم حتديد السلعة و مثنها وقت تسليمها يف عقد االستصناع حيث يدفع املصرف مثن السلعة )الصانع
مث حيصل على السلعة،و يقوم املصرف اإلسالمي من خالل عالقاته الواسعة مع الصناعيني و  معجال

 التجار ببيع هذه السلعة بثمن عاجل او آجل.
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بيع السلم:أي أن البضاعة املشرتاه دين يف الذمة ليست موجودة أمام املشرتي و مع ذلك فإنه يدفع الثمن  -
 عاجال للبائع.

احلسن:هو إتاحة املصرف أو املؤسسة املالية مبلغا حمددا لفرد من األفراد أو ألحد عمالئه من  القرض -
أصحاب السمعة احلسنة حيث يضمن سداد القرض احلسن و اسرتداد أصل القرض دون حتميل هذا ألفرد 

 .فوائد هذا املبلغ
حيازة املوجودات و املمتلكات  يقوم املصرف اإلسالمي وفقا هلذا األسلوب بشراء واإلجارة التشغيلية: -

املختلفة اليت تليب حاجات مجهور العمالء،و يعمد املصرف على تأجري هذه املوجودات إىل من يرغب 
باالنتفاع منها تشغيليا و استيفاء هذه املنافع خالل مدة معينة يتفق عليها و يف هناية املدة يسرتد املصرف 

 مستخدم جديد يرغب باالنتفاع هبا. إىلتأجريها ثانية يعيدها  أنحيازة تلك املوجودات و ميكن 

اما بالنسبة للخدمات املصرفية اليت تقدمها البنوك اإلسالمية فهي نفس اخلدمات اليت تقدمها البنوك   
التجارية األخرى و ذلك لعدم وجود شبهة الربا فيها او عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية كفتح 

و ما يتعلق هبا من إصدارات الشيكات و البطاقات االئتمانية و احلسابات االدخارية و  احلسابات اجلارية
االستثمارية،و حتصيل األوراق التجارية و عمليات األوراق املالية،و تقدمي االستشارات و دراسات اجلدوى 

 االقتصادية و غريها.

 1مؤسسات التمويل اإلسالمي .1.1.1

اإلسالمية و تتمثل املؤسسات املشكلة لنظام التمويل و هي مؤسسات ختضع ملبادئ الشريعة   
 اإلسالمية احلديث فيما يلي:

املصارف اإلسالمية :فقد فرضت املصارف اإلسالمية اليت انتشرت يف معظم األقطار نفسها على  -
ساحة املعامالت االقتصادية يف العامل بقيامها بدوره تنموي فعال،و انطلقت فكرة املصارف 

ثالث مبادئ أساسية:التحرمي الواضح و القطعي للربا،ربط التنمية االقتصادية بالتنمية اإلسالمية من 
 االجتماعية،االستثمار يف األنشطة احلالل.
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صناديق االستثمار اإلسالمية:تعتمد على االستثمار اإلسالمي الذي ميزج بني العمل و رأس  -
وق اليت تقوم بالعمل فقط و بني املال،حيث ميكن تعريفها"عقد شركة مضاربة بني إدارة الصند

املكتبيتني فيه ميثل فيه املكتتبون يف جمموعهم رب املال،فيدفعون مبالغ نقدية معينة إىل إدارة الصندوق 
اليت متثل دور املضارب،فتتوىل جتميع حصيلة االكتتاب اليت متثل رأس املال املضاربة و تدفع للمكتتبني 

حصة شائعة يف رأس املال الذي تقوم اإلدارة باستثماره بطريق صكوكا بقيمة معينة متثل لكل منهم 
مباشرة يف مشروعات حقيقية خمتلفة و متنوعة،أو بطريق غري مباشر كبيع و شراء أصول مالية و أوراق 
مالية كأسهم الشركات اإلسالمية و توزع األرباح احملققة حسب نشرة االكتتاب امللتزم هبا من كال 

خسارة تقع على املكتتبني ما مل تفرط إدارة الصندوق املضارب فإن فرطت يقع الطرفني،و إن حدثت 
 الغرم عليها.

صندوق الزكاة:ميكن اعتباره أداة مالية تساعد يف التخفيف من حدة االضطرابات النقدية،فالتحكم  -
 مشاريع يف حتصيلها و إنفاقها له تأثريات اجيابية يف جمال االستقرار النقدي ،و له دور استثماري يف

إنتاجية لتشكل مصدر دخل،و له دور يف زيادة اإلنفاق االستهالكي من خالل توزيع الزكاة بصورة 
تؤدي إىل زيادة الطلب الكلي و بالتايل ارتفاع مستويات اإلنتاج و رفع معدالت النمو االقتصادي و 

 ختفيض مستويات البطالة.
واق املالية تنشئ باجلهات االشرفية ملراقبة و تنظيم األسواق املالية اإلسالمية:لضبط التعامل يف األس -

التعامل يف الصكوك اإلسالمية،و تتمثل أدوات السوق املايل اإلسالمي أساسا يف الصكوك املالية 
اإلسالمية و هي عبارة عن "وثائق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أو يف موجودات 

ذلك بعد حتصيا قيمة الصكوك و قفل باب االكتتاب،و  مشروع معني،أو نشاط استثماري خاص،و
 بدء استخدامها فيما أصدرت من اجله".

 مزايا التمويل اإلسالمي .1.1.1

يقوم النظام املايل و االقتصادي االمسي كذلك مؤسساته املالية على جمموعة من القواعد اليت حتقق له   
 الوضعية،كما انه ميكن أن تعرضه جمموعة من املخاطر.األمن و األمان و االستقرار و ذلك باملقارنة من النظم 

 



66 
 

و تتمثل أهم قواعد و ضوابط قواعد و ضوابط األمن و االستقرار في االقتصاد اإلسالمي: -
 االستقرار فيما يلي:

  تنقل أساليب التمويل اإلسالمية التمويل من أسلوب الضمان و العائد الثابت إىل أسلوب املخاطرة و
كن ألي طرف االستفادة على حساب طرف آخر و هو ما يسمح بتحقيق معيار املشاركة،اذ ال مي

 العدل يف املعامالت.
  حترمي نظام املشتقات املالية على اعتبار أهنا ليست أدوات لتحوط و تعرض إىل املخاطرة و اجملازفة من

 جهة ،و اىل تضخم االقتصاد املايل على االقتصاد احلقيقي.
  اض و االقرتاض هو الربا حمرم شرعاً.سعر الفائدة كثمن لإلقر 
  أساليب التمويل اإلسالمية تقوم على أساس دراسات اجلدوى من الناحية االقتصادية و على اساس

 احلالل من الناحية الشرعية.
 .حماربة اإلسراف و التبذير و ضبط اإلنفاق،و اإلنفاق االستهالكي على وجه التحديد 
 و صيغ و أشكال بيع الدين بالدين. حرمت الشريعة اإلسالمية كافة صور 
 :تتمثل ابرز خماطر العمل املصريف اإلسالمي فيما يلي:1مخاطر العمل المصرفي اإلسالمي -
 و تربط هذا شروع ستعتمد على قدرات املستثمرخماطر مصدرها املستثمرون:حبيث أن نتيجة عمل امل،

 األخري عالقة ربح أو خسارة بينه و بني املصرف اإلسالمي.
   يقوم طابع العام لتوظيف األموال يف املصرف اإلسالمي على أسلوب االستثمار احلقيقي،و على

كفاءة املوارد البشرية يف جمال تقييم عمليات االستثمار و املسنثمرين،و القدرة على متابعة مجيع 
 مراحل .

 :ة ...اخلترتبط بأسلوب التمويل املستخدم كاملضاربة و املراحبمخاطر خاصة بصيغ التمويل 
 :و اليت ترتبط بطبيعة نشاط التمويلي القائم على االستثمار و ما يتعرض له مخاطر خاصة بالسوق

 من خماطر.
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* 

  *  * 

يف الواليات املتحدة  لقد تعرض االقتصاد العاملي القائم على نظم املالية و االقتصادية إىل أزمة خطرية  
األمريكية بدأت بوادرها يف سوق العقار ،و متثلت يف أزمة السيولة النقدية اليت أدت إىل إفالس اكرب البنوك 

إزاء  اإلسالميةالبنوك  إال أن صمود حيث اثبت النظام الرأمسايل فشله يف التصدي هلذه األزمة.يقف  .العاملية
،و من  اإلسالميخاصة الغربية منها ملعرفة مبادئ االقتصاد  اإلسالميةري أثار فضول اجملتمعات غ األزمةهذه 

 اإلسالميالنظام االقتصادي  أصبحاملالية و االقتصادية ،و من هنا  األزماتمث االعرتاف بأمهيته يف معاجلة 
الذي يقوم على قواعد ال تتفق مع شريعة  الرأمسايل،و كبديل للنظام  األزمةيطرح نفسه بقوة كحل هلذه 

املالية احلديثة   األدوات،و كذا استخدام  )التوريق(،و املتاجرة بالديون)نظام الفائدة (حترمي الربا أمهها،اإلسالم
تعتمد على املقامرة و التدليس و الغرر و اجلهالة و  كاملشتقات املالية و القائمة على املعامالت

 ذلك قام بسن قوانني إنشاء البنوك اإلسالمية و تطبيق صيغ التمويل اإلسالمي. ،إضافة إىلاالحتكار.



 أ
 

االقتصاد   يعتربإن لالقتصاد دورًا مهما يف استقرار األمم و اجملتمعات ، و مستوى معيشتهم ،حبيث   
اليت  املشكلة االقتصاديةيق نظام اقتصادي معني مواجهة فرع من املعرفة العلمية اليت تبحث بواسطة تطب كعلم 

جيد أن العامل قد مر بعدة أنظمة اقتصادية  فالباحث يف التاريخ.تعاين منها مجيع الدول أيا كانت درجة تقدمها
خمتلفة، كالنظام الرأمسايل أو اقتصاد السوق، و النظام االشرتاكي املاركسي قبل اهنياره،و هي كلها أنظمة 
اقتصادية من اجتهاد البشر قابلة للتغيري و التعديل بل و الزوال.و نتيجة  عن عدم وضوح الرؤية فيها،قد 

ات نتيجة التخبط الذي يصاحب سن األنظمة اليت حتكم املتعاملني و تطبيقها.فغىن عن تعرضت لكثري من اهلز 
البيان ما نتج عن تطبيق النظام االشرتاكي يف الدول اليت تبنت ذلك النظام من تدهور لبناها التحتية و 

زمات املالية ،و قطاعاهتا االقتصادية اليت الزالت تعاين ذلك التدهور،.فإن النظام الرأمسايل قد كشفت األ
م عن ضعف اهليكلي للنظام و إخفاقه يف 8002خاصة األخرية منها يف الواليات املتحدة األمريكية عام

 مواجهة األزمات و أسباهبا.

أ، اليت متثل امتداد الزمة الرهن العقاري يف و م  )8002-8002(تعترب األزمة املالية العاملية العام
يث عمقها و مدى انتشارها العاملي.و هي أزمة نظامية عاملية،تندرج ضمن أقوى األزمات املالية من ح احد

سلسلة األزمات املالية اليت ميزت النظام الرأمسايل ألكثر من قرن ،و أعادت النقاش اإليديولوجي حول اهليكلية 
هي انفجار فقاعة  كانت الشرارة األوىل هلذه األزمةللنظام الرأمسايل و احتمال سقوط النموذج الليربايل ،و ملا  
و اهنيار أنشطة التوريق يف  و م أ ،فإنه سرعان ما القروض الرهنية الثانوية ذات اجلدارة االئتمانية املنخفضة،

انتشرت العدوى إىل الكثري من الشركات و املؤسسات املالية املرتبطة بشكل بقطاع العقار و إىل قطاعات 
سواق املالية يف العديد من اقتصاديات العامل لتشمل بذلك الدول واسعة يف االقتصاد األمريكي و منه إىل األ

األوروبية و األسيوية،و تنتقل بعدها إىل الدول النامية.و رغم أن هذه األزمة كانت خمتلفة عن سابقاهتا يف 
ظام بعض النواحي،إال أهنا أيضا تشرتك معها يف العديد من اخلصائص،و مل تقتصر تأثرياهتا على البنوك أو الن

ن هلا وقع كبري و تأثري مدمر واسع املدى على كل ااملايل فقط بل تعدهتا إىل االقتصاد احلقيقي،و ك
مستويات.كما أهنا مل تقتصر على اقتصاد و م أ فحسب بل امتدت آثارها السلبية إىل دول أخرى و هددت 

 إال أن صمود ة املالية على وجه التحديد.جممل النظام املايل العاملي،كنتيجة طبيعية للعوملة االقتصادية و العومل
البنوك اإلسالمية إزاء هذه األزمة أثار فضول اجملتمعات غري اإلسالمية خاصة الغربية منها ملعرفة مبادئ 

ختتلف .إضافة إىل ذلك االقتصاد اإلسالمي ،و من مث االعرتاف بأمهيته يف معاجلة األزمات املالية و االقتصادية



 ب
 

اإلسالمي عن االقتصاديات الوضعية الرأمسالية كانت أم االشرتاكية،فتعاليم األول تستقى  أساسيات االقتصاد
من مصادر التشريع اإلسالمي،أمهها الكتاب و السنة ،تلك املصادر اليت تتميز بثوابت ال تتغري ،صاحلة لكل 

 .ضزمان و مكان،ألهنا ليست من وضع البشر و إمنا هي تنزيل من خالق السماوات و األر 

للنظام الرأمسايل، أسباهبا،  8002حبثنا هذا يهدف إىل دراسة حتليلية اقتصادية الزمة املالية العاملية   
 إشكالية املوضوع تنحصر يف اإلجابة على السؤال التايل:تأثرياهتا، و البحث عن نظام اقتصادي عاملي جديد.

نظام اقتصادي النظام االقتصادي العالمي الحالي؟و أي  أزمة إلى أدتهي االختالالت التي  ما  
 يحقق التوازن االقتصادي و الرفاهية االجتماعية؟ أنبديل يمكنه 

االقتصادي  األنظمةتعدد  و من خالل وصفنا لتطورحتليلي اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي   
،و تأثرياهتا على 8002األزمة املالية العاملية  سباب،و وصفنا و حتليلنا اقتصادي و سياسيا ألعرب التاريخ 

استعملنا املنهج التحليلي االفرتاضي الذي مسح لنا بدراسة  أخريا،و طرق املتبعة ملعاجلتها.و  االقتصاد العاملي
 الرأمسايل. النظامكبديل   اإلسالميبيق النظام االقتصادي طافرتاضية لت

 إىل فصلني:و ملعاجلة موضوعنا قمنا بتقسيم الدراسة  

خصص الفصل األول لدراسة نظرية للنظام االقتصادي بصفة عامة و األهداف اليت يسعى إليها، مث   
 تطرقنا إىل وصفنا مجيع مراحل تطور األنظمة االقتصادية يف العامل.

د ،أسباهبا و تأثرياهتا.و اقرتاح النظام االقتصا8002يف الفصل الثاين لتحليل أزمة املالية العاملية  
 اإلسالمي ملعاجلة هذه األزمات.

 



مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس  
 كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم االقتصادية
 
 

أكاديميمقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر  مذكرة  

اقتصاد المؤسسةو إدارةتخصص   

 

 

 

لنظام زمات اكبديل أل اإلسالميالنظام االقتصادي 

  الرأسمالي

 

 تحت إشراف:                                                                الطالبة إعدادمن 

بكريتي لخضر  أستاذ                                        جرورو خيرة  

 

 

 

 

 

 

4102- 4102  

 

 أعضاء لجنة المناقشة

 رئيسا حاضر استاذ م د.بلقاسم امحمد 

 مقررا محاضر  استاذ د.بكريتي لخضر

 مناقشا Docent بوشرف جيالليد.

 مناقشا محاضراستاذ  د. لحمر عباس


