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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مةملقدا

شـاؤوا مـن أفكـار يف خمتلـف امليـادين السياسـية واالقتصـادية         مـا  يقدموا حيق للبشر أن
 ،،لكن الذي يثبت صحتها أو فسادها مدى جناحها يف أرض الواقع بعـد تطبيقهـا   ...واالجتماعية

فكلما ارتفع معدل جناحها كلما دلّ ذلك على ارتفاع نسبة صحتها ، وكلما ارتفع معدل فشـلها ،  
  .دهاارتفع معدل فسا دلّ ذلك على كلما

ومن بني تلك األفكار الفكر االقتصادي الرأمسايل ، فمنذ إجياده  على يد رواده ، وتطبيقه يف أرض    
الواقع ، بدأ حيمل معه األزمة تلو األخرى ، األمر الذي جعل الدولة تتدخل إلجراء إصالحات عليه 

دوراً سلبياً يف التدخل ، يف ،دف استمرار تطبيقه يف أرض الواقع ، مع أنه منذ والدته أعطى للدولة 
  .كل ما يتعلق بالقطاع اخلاص، مبا فيه اجلانب االقتصادي 

الواليـات املتحـدة   (وإن األزمة االقتصادية الراهنة اليت ظهرت إىل ساحة الوجود يف أهم دولـة     
متدت إىل حتمل الفكر االقتصادي الرأمسايل ، وتدعو له ، وا -حالياً – على الكرة األرضية) األمريكية

بقية أحناء العامل ، ما هو إال دليل على فشل هذا الفكر ،ملا تركه من سلبيات يف أرض الواقع ، ظهرت 
التعامل بربا الديون ، سواءً  أكان ذلك يف جمال البيوع أو :نتيجة قيام هذا الفكر على عدة أمور أمهها

  .يف جمال القروض 
ليت أدت إىل إجياد هـذه األزمـة ، وكيفيـة إدارـا     ولذلك جاء هذا البحث ليظهر األسباب ا   
  .يف كلٍّ من الفكر االقتصادي الرأمسايل والفكر االقتصادي اإلسالمي ) معاجلتها(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  توصيفها،أسباا:األزمة االقتصادية الراهنة:لقسم األولا
كل من الفكـر االقتصـادي    قبل أن يبدأ الباحث ببيان آلية إدارة األزمة االقتصادية الراهنة يف     

الرأمسايل والفكر االقتصادي اإلسالمي ، ال بد له من بيان توصيف هذه األزمة بدايةً ، مث بعد ذلك ال 
  ).معاجلتها(بد من بيان أهم األسباب اليت أدت إىل إجيادها ، مث يشرع بعد ذلك يف بيان إدارا

  ".أسباا"مث ختاماً بيان" توصيفها"،مث بيان "قتصاديةإدارة األزمة اال"والكالم اآليت يتناول تعريف     
  :"إدارة األزمة االقتصادية "  تعريف - أ 
وإنّ املعـاجم  .منـها حتتاج إىل إدارة دف اخلـروج   افإنه ،نوعهاكان  اأي،عندما تقع أزمة معينة 

إدارة  "ذ كرت تعريـف  ماإن ،بالتعريف"االقتصادية  األزمةإدارة "املصطلح  امل تذكر هذ االقتصادية
ولذلك فإنّ الباحث يقترح التعريف اآليت ،"إدارة التنمية"وتعريف  "اإلدارة العامة"وتعريف  "األعمال

باإلضـافة  ،كيفية التغلب عليها باألدوات العلمية اإلدارية املختلفة "إدارة األزمات االقتصادية "تعين :
                 .معاجلتهااليت قيلت يف  قتصاديةاآلراء اال تباعاإىل 
  : "الراهنة االقتصادية األزمة"توصيف  -ب 
إنّ األزمة الراهنة اليت جتتاح املعمورة يرجع سببها الرئيس إىل سيطرة النمط االقتصادي الرأمسايل      
 ،املعامالت والّذي ينطلق من قاعد ة الربا يف إجراء تلك  ، املعامالت املالية احمللّية والدولية غالبعلى 

  .يةبوالروالّيت تتم من خالل املؤسسات املالية املصرفية 
قائم على االقتراض ال ،املعروف يف الفقه اإلسالمي "ربا النسيئة "بتطبيق  الربوبيةوتقوم املصارف      

ملنشآت املتمثّل با ،باإلضافة إىل القطاع االقتصادي ) األسر(مث إقراض القطاع األهلي  من املدخرين،
  .االقتصادية من مصانع وشركات جتارية وزراعية وغريها

تقـدمي  "،تلجأ عنـدها إىل اعتمـاد سياسـة     الربويةوعندما تتجمع الودائع املصرفية يف البنوك      
 باالستدانة منها مـن خـالل ربـا    القطاع األسر ولقطاع املنشآت االقتصادية،كي يقوم"اإلغراءات

  .نات،واليت قد ال تكون كافيةوتقدمي الضمانات كتقدمي الكفيل،وتقدمي الره النسيئة،مع اشتراط
وقطاع املنشآت االقتصادية يف فـخ الـديون   )األسر(ونتيجة ملا تقدم يقع كلّ من القطاع األهلي     

  .هنةالربوية،مث قد يصلون بعدها إىل مرحلة العجز عن تسديدها،وهذا ما حصل فعليا خالل األزمة الرا
يف كتاب  ةونظراً ملا للدين من خطورة يف  اإلقراض والتعامل التجاري  ، أنزل اهللا تعاىل أطول آي   

، وحتدثت عن األحكام املرتبطة بالدين " املداينة "فت بآية ر، ع )282اآلية(اهللا تعاىل يف سورة البقرة
من دور يف تثبيت حقوق العباد أو إزالتـها  ، وكأن اهللا تعاىل يشري إىل خطورة التعامل بالدين ؛ ملا له 

فما بالنا إذا اقترن التعامل بالـديون  . ،بالنسبة للمدينني الذين ميتنعون أو يعجزون عن تسديد ديوم 
  . كما هو شائع  ومعتمد من قبل الفكر االقتصادي الرأمسايل الراهن ،بالربا 



 

بيعاً أو إقراضاً أو اقتراضاً ، بقولـه  :ن املقترن بالرباولقد حذّر اهللا سبحانه وتعاىل من التعامل بالدي    
اهللا تعاىل ،حيث  قِحْولذلك فإنّ األزمة االقتصادية الراهنة من م). 276البقرة،"(ميحق اهللا الربا:"تعاىل

  .ولئك الذين خيالفون أمره ، فيتعاملون بالديون الربوية أنفّذ اهللا تعاىل وعيده ب
األمثل لألزمة الراهنة ، أا أزمة مالية ربوية ، نشأت يف القطاع املصـريف  ولذلك فإنّ التوصيف     

يار عدد كبري من املؤسسات ،بسبب العجز عن تسديد الديون الربوية، األمر الذي أدى إىل االربوي 
ملوجـودة  نات العقارية اواملالية املصرفية بسبب عجزها عن حتصيل ديوا أوال،مثّ عجزها عن بيع الره

، وانتقلت األزمة بعد ذلـك إىل القطاعـات   1لديها،لتسديد ما عليها من ديون إىل قطاع املدخرين
  .االقتصادية املختلفة

  .وبناًء عليه ، فإن األزمة الراهنة بدأت مالية وانتهت اقتصادية   
 :"األزمة االقتصادية الراهنة "أسباب –ج 
بيعاً : مة الراهنة ، أعظمها التعامل بنظام الديون الربوية يوجد يف حقيقة األمر عدة أسباب لألز   
  :إقراضاً واقتراضاً ، وتوضيح ذلك يتم وفق الشكل اآليتو

 :غياب دور الرقابة الفعالة من قبل البنك املركزي:على صعيد الدولة .1
نوك بنسـبة  تشري املبادئ السليمة للمحاسبة املالية إىل ضرورة ربط التوسع يف اإلقراض من قبل الب   

" بـازل "ولذلك حددت اتفاقية. معينة مما متلكه من رأمسال واحتياطي ، وإال وقعت يف دائرة املخاطر
  .للرقابة على البنوك حدود التوسع يف اإلقراض؛ بأال تتجاوز نسبة من رأس املال اململوك هلذه البنوك

ية،فإن مـا عـرف باسـم بنـوك     ورغم أن البنوك املركزية متارس دور الرقابة على البنوك التجار  
ومن هنا توسعت بعض هذه البنوك يف . االستثمار يف الواليات املتحدة ال خيضع لرقابة البنك املركزي

، ويقـال إن الوضـع   ubsرؤوس أمواهلا كما يف حالة  ماإلقراض ألكثر من ستني ضعفاً من حج
تعين مزيداً من املخـاطر إذا   اضاإلقرالزيادة الكبرية يف كان أكرب ، وهذه   lymanبالنسبة لبنك 

 .تعرض بعض املدينني ملشكلة يف السداد ؛كما حدث يف أزمة الرهن العقاري
  :على صعيد القطاع املصريف.  2

  عندما تتجمع رؤوس األموال يف املصارف الربوية،فإنها تلجأ إىل ابتكار أساليب ربوية إليقاع         
أمن مرتلك،أمن سيارتك،أمن جهاز الكومبيوتر،أمن :الربا، واليت منهاقطاع املستهلكني يف االقتراض ب

بذلك تدفع ضعاف اإلميان إىل االقتـراض  وقسط على عدة سنوات،وهي ...تعليم ولدك يف اجلامعة،
                                                 

بنكاً من الساحة األمريكية ،  12، عن اختفاء "حماولة للفهم:األزمة املالية احلالية:"ببالوي يف مقال له حتت عنوانحازم ال. دث دحت - 1
مليار دوالر ، ويشري إىل أن املخاطر  19وودائع تصل إىل  ،مليار دوالر 32من بينها بنك إندي ماك الذي يستحوذ على أصول بقيمة 

املوقع اإلكتروين :أنظر (تريليون دوالر من األصول واملمتلكات  13مالية تقريباً ،وتسحتوذ على ما يقرب من مؤسسة 1800دد 
 ).أمحد عبد العاطي:للدكتور 



 

منها،مع عدم تقدمي الضمانات الكافية،كما حصل يف الواليات املتحـدة،حيث شـهدت القـروض    
  .ملالءة طفرة خالل األعوام األخريةالسكنية املوجهة لضعيفي ا

  :على صعيد القطاع األهلي.  3
قطـاع املصـارف،وتوجّّّه ـا إىل القطـاع      قـام ـا   نتج عن الدعوات اإلعالنية اليت         
عن شاب خترج مـن اجلامعـة    فراده بتلك الدعوات،فلو أعطينا مثاالً،تأثر الكثري من أ)األسر(األهلي
مـن  ...و وسيارةً مرتالً ،فإنه يستطيع براتبه هذا أن يشتريمعيناً يدر عليه دخالً ،مث وجد عمالًحديثاً

خالل القرض الربوي من املصرف دون النظر إىل مدى إمكانية قيام هذا الراتب بتسديد قروضـه إىل  
الشـرائية   قد تؤثر على القوة من أزمات مستقبالً أإىل ما قد يطر اجلهة اليت أقرضته،ودون النظر أيضاً

للتضخم النقدي الذي أصاب معظم العمالت النقدية لدول العامل،بسبب  بالنسبة لراتبه؛كما هو احلال
  .موجة الغالء العاملي احلايل

عن تسـديد   األهلي جيد نفسه مبرور الزمن عاجزاً اعطوإنّ من يقدم على تلك اخلطوة من الق        
دة مى القطاع املصريف، ويسهعل الذي ينعكس سلباً ره، األمنِييف تفاقم األزمة االقتصادي .               
  :على صعيد البورصة.4

،حيـث يصـار إىل   )البورصة(إن هناك خماطر مجة ناجتة عن االستثمار يف سوق األوراق املالية      
  .ةمبنتجات زراعية أو صناعياملرتبطة تداول األسهم والسندات وإبرام الصفقات التجارية 

  :رالكالم اآليت يتناول املخاطو
  :خماطر االستثمار يف األسهم •

لالستثمار أوجد التطبيق املعاصر  دمتثّل األسهم القيمة املالية لألصول العينية للشركات واملصانع، وق  
أمر له خماطره علـى الوضـع    اوجود سوق خاصة لتداول أسهم أصول املؤسسات االقتصادية، وهذ

اليت جتري يف  1ألنّ قيمة تلك األسهم قد ترتفع أو تنخفض بسبب املضاربات ككلّ، ذلاالقتصادي ك
  .البورصة بفعل أشخاص متمولني فاعلني يف النشاط االقتصادي،هلم غايات غري مشروعة

  :أنواع ثالثة ةومما ينبغي ذكره يف هذا اال أنّ أنواع األسهم من حيث القيم       
  .عليه ةوهي القيمة اليت صدر ا السهم، واملدون:قيمة السهم االمسية •

                                                 
أما املضاربة يف البورصة ، فإا  .شراء شيء رخيص يف وقت ما لغرض بيعه بسعر أعلى يف وقت آخر: ضاربة بصورة عامة هيامل - 1

رت طبقة من املتعاملني يف البورصة يشترون األوراق املالية بقصد إعادة بيعها عند ارتفاع أسعارها واحلصول على وجدت عندما ظه
 –. وجود فروق األسعار بني البيع والشراء: األول- : ومن املعلوم أن هدفهم يتوقف على أمرين. ارق السعر كربح رأمسايل ف

  .تعامل عليهاا ، مع زيادة كمية األوراق املالية املزيادة عدد الصفقات اليت تتم وسرعته:والثاين
ومبا أن معرفة هؤالء بفروق األسعار أمر تقديري ، يدخل يف عدم التيقن واملخاطرة واازفة ، لذلك فهي تقترب من املقامرة  
-169م،ص2005،  2ا ،طاملالية من منظور إسالمي ، دار الفكر ، دمشق ، سوريق الرباوري،شعبان حممد إسالم،بورصة األورا(

170 .(  



 

 .داخل سوق البورصةوهي قيمة السهم :قيمة السهم السوقية •
 وهي القيمة احلقيقية للسهم واملرتبطة بازدهـار نشـاط الشـركة   :قيمة السهم احلقيقية •

 .بالعكس وأمعدالت أرباحها  ةمصدرة السهم، وزياد
ة السهم السوقية مع قيمته احلقيقية فال وجود للمخاطر يف هذه احلالة ،أما قيم وعندما تتساوى       

إذا اختلفت القيمتان؛كأن تكون قيمة السهم السوقية أكرب من قيمته احلقيقية ،فهذا مؤشر على وجود 
ـ  املخاطر،وأيضا إذا كانت قيمة السهم السوقية أقلّ من قيمته احلقيقية،فهذا مؤشر أيضاً ود على وج

بعنصر الشائعات،والذي ينعكس  يف أسواق البورصة،اليت تتأثر كثرياً املخاطر،وهذا األمر حصل مؤخراً
الذي يقوم عليه استمرار النمو يف احلياة التجارية،مما أدى إىل ايار قيمـة   "االئتمان "على عنصر سلباً

يد من الشركات اليت يتم تداول أسهمها األسهم  السوقية داخل البورصة،وأدى بالتايل إىل إفالس العد
    .  داخل البورصة

  :خماطر االستثمار يف السندات •
إصدار سندات ربويـة  تلجأ الشركات املشرفة على حافّة اإلفالس،أو اليت حتتاج إىل سيولة نقدية إىل 

وقد تلجأ بعض .دف تشجيع املتمولني على شرائها تقوم ببيعها يف البورصة بأدىن من قيمتها االمسية
 الشركات أو املؤسسات املصرفية إىل بيع السندات املوجودة حبوزا بأدىن من قيمتـها االمسيـة،نظراً  

  :وهذا كلّه يندرج ضمن أمرين.لبعد تاريخ استحقاقها
  .قيام هذه السندات على الربا -1 
  .اندراج هذه السندات ضمن بيع الديون اليت ى عنها الشرع -2 

إنما غايته اإلضاءة علـى   ،عامالت غري الشرعية الواقعة يف البورصةامل 1غاية البحث إحصاء وليست
  .دورها يف إجياد األزمة االقتصادية الراهنة نبعضها، وبيا

تزايد حدة قلق املتعاملني يف بسبب األزمة الراهنة ، حيث إنه كيفية بدء ل ويعطي الباحث مثاالً       
واليت أرجع احمللّلون معظمها إىل  -الظروف اليت متر ا أسواق االئتمان يف العامل ، أسواق املال بشأن
املشاكل اليت تعروالـيت متـنح   "ساب بـرمي "هلا سوق اإلقراض العقاري األمريكي املعروفة باسم ض،

هور تد إىلاألمر فقد أدى ذلك  -، قوي ءسجل مليالراغبني يف السكن قرضاً بدون أن يكون لطالبه 
وجد،والذي أثّر على عنصر االئتمان بسبب القلق الذي  )اإلقراض العقاري(أسعار أسهم تلك السوق

" يب إس يـو "هم بنـوك إىل ايار أسهم القطاع املصريف ،وعلى وجه التحديد أس أيضاًوأدى ذلك .

                                                 
والعمليات اآلجلة الباتة ، والعمليات اآلجلة الشرطية  والبيع على املكشوف ،التعامل باهلامش ، :أهم صور تلك املعامالت احملرمة  1-
ة األوراق املالية من الرباوري ، شعبان حممد إسالم ، بورص:أنظر تفصيالت تلك الصور وأحكامها يف (، والتعامل باملؤشر )االختيارات(

  ).وما بعدها 184منظور إسالمي ، املرجع السابق ، ص



 

املسـتثمرين يف   ،وهو أمر لفت أنظار احملللني املاليني الذين صرحوا بأنّ ،وباركليز"إتش إس يب سي"و
  .احملتملة هاالبورصة ال يعرفون البنوك املعرضة ملشكالت االئتمان العقاري ومدى خسائر

  ":األزمة االقتصادية الراهنة"إدارة :القسم الثاين
، من وجهة نظـر الفكـر    الراهنة األزمة االقتصادية)معاجلة(يتضمن الكالم اآليت بيان كيفية إدارة   

  .مي تالياًسالأوالً ، مث من وجهة نظر الفكر االقتصادي اإل الرأمسايلاالقتصادي 
  :لألزمة الراهنة "الفكر االقتصادي الرأمسايل"إدارة -أ

تقريباً لعـدة أزمـات،    18يف منتصف القرنلقد تعرض الفكر االقتصادي الرأمسايل منذ والدته     
إىل إنقاذه من خالل تعديل أفكاره مبا  نتيجة السلبيات الناجتة عن تطبيقه، وكان رواده يسعون تنشأ

  .يسمح له بالبقاء ألطول مدة ممكنة
      يف النشاط االقتصادي، ورفع  لوعندما نشأ الفكر االقتصادي الرأمسايل ،مل يسمح للدولة بالتدخ

لكنه نتج عن ذلك سلبيات؛ متثل أمههـا بظهـور االحتكـارات    ،"دعه يعمل دعه مير" رواده شعار 
ة، وارتفاع األسعار، وزيادة معدالت األرباح،والبطالة، واخنفاض األجور احلقيقية للعمال،ممـا  الكبري

وكان من نتائجهـا  .أدى إىل ظهور الفوارق الكبرية يف توزيع الدخل والثروة بني الرأمساليني والعمال
مـن العمـال،    ،وتعطل املاليني)1933-1929(أيضاً الكساد الكبري يف الواليات املتحدة وغريها

وإفالس الكثري من البنوك والقطاعات اإلنتاجية األخرى،والركـود االقتصـادي علـى مسـتوى     
وبسبب ما تقدم ظهرت الدعوات لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي،وكان منـها الكتـاب   .العامل

النظرية لضرورة ، والذي قدم فيه املربرات  1936عام"النظرية العامة"الذي أصدره كيرت حتت عنوان 
  .1تدخل الدولة قي احلياة االقتصادية من خالل تبين سياسات اقتصادية لتحقيق االستقرار االقتصادي

لراهنة، فتظهر الدعوات من جديـد  واألمر يعيد نفسه حالياً،بسبب تعرض هذا النظام لألزمة ا      
ار،وإلنقاذ األنشطة االقتصادية السـائدة يف  يف احلياة االقتصادية، إلنقاذ هذا الفكر من االيلتدخل ل

  .دول العامل املؤمنة ذا الفكر
البد من القول بـأنهم   ،وقبل بيان الوسائل اليت اعتمدها رواد هذا الفكر يف إدارة األزمة الراهنة      

مـن   )صالقطاع اخلا(قصروا معاجلة األزمة على القطاع العام دون القطاع اخلاص،على الرغم من أنه
  .، وميكن أن يكون له دورضحيتها

للتخفيف مـن حـدة   ولقد جلأ رواد هذا الفكر يف أغلب الدول اليت تطبقه إىل وسيلتني اثنتني       
  :األزمة
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  :ضخ السيولة النقدية يف األسواق -:الوسيلة األوىل •
  املصريف من االيار يف  قامت وزارة اخلزانة األمريكية بوضع خطة إنقاذ غايتها محاية القطاع      

،وذلك من خالل اإلعالن عن رصـد   2008 يةأواخر عهد جورج بوش ا يف،الواليات املتحدة 
ــة   700 ــوزير اخلزان ــيح ل ــة تت ــوزارة أن اخلط ــان ال ــذها،وجاء يف بي ــار دوالر لتنفي   ملي

صـول علـى   احل)البنك املركزي األمريكي(بالتنسيق مع رئيس االحتياط الفيدرايل "نهنري بولسو"
طاملا كان ذلك ضـرورياً   ،الصالحية اليت ختوله شراء أصول بنوك وشركات ومؤسسات مالية أخرى

  .املاليةسواق لتثبيت األ
مليار دوالر صناديق االستثمار الـيت   50 ـستدعم ب أنّ الوزارة -أيضاّ –وصرح وزير اخلزانة       

  .الر واحدتتعامل يف سوق النقد واخنفضت قيمة أسهمها عن دو
الوسيلة الوحيدة للحيلولـة دون   ونص على أنّ التدخل غري املسبوق والشامل للحكومة، يعترب      

وكالة حكوميـة   "ايار االقتصاد األمريكي بشكل أكرب، موضحاً أنّ خطة وزارته تركز على إنشاء
  .ريكية، من شأا ابتالع كافة األصول اليت وي باملؤسسات املالية األم"جديدة
إا ضرورية  ينكبرناوتعليقاً على تدخالت احلكومة، قال رئيس جملس االحتياطي االحتادي بن       

  .لضمان أال تؤدي الديون املعدومة إىل ايار النظام املايل واالقتصادي
أن القطاع العام األمريكي بتدخله هذا أصبح شريكاً مع القطاع اخلاص بالنسـبة   وبذلك يظهر      

  .للمؤسسات اليت متّ دعمها أو أصبح مالكاً لبعضها
  :"معدل الفائدة "خفض: الوسيلة الثانية •

يتراوح بني  1إىل مستوى "معدل الفائدة "ويف خطوة الفتة أعلن االحتياطي الفدرايل األمريكي ختفيض
القطاع  والغاية منها حثّ. وهي خطوة غري مسبوقة يف تاريخ العملة األمريكية.  % 0.25الصفر و

 ،االقتصـادية املختلفـة   اخلاص على إخراج أمواله من املصارف الربوية واستثمارها يف القطاعـات 
  .يف حال قيام القطاع اخلاص باالقتراض من املصارف الربوية "تكلفة اإلقراض "باإلضافة إىل خفض

واليابان وبريطانيـا  األورويب ولقد قامت العديد من الدول باخلطوة نفسها، مثل دول االحتاد        
والسعودية،وذلك دف ضخ السيولة النقدية يف األسواق،ملا لذلك من أثر يف إدارة األزمة االقتصادية 

           .   أو التخفيف من حدا
  :لألزمة الراهنة "الفكر االقتصادي اإلسالمي "إدارة - ب

بتوزيع احللول لألزمـة االقتصـادية    ميتاز الفكر االقتصادي اإلسالمي عن الفكر االقتصادي الرأمسايل
                            .يف إدارة األزمة الراهنةه ا دورممنه لّالراهنة بني كلّ من القطاع العام والقطاع اخلاص، فلك
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  :وفق الترتيب اآليت والكالم اآليت يوضح ذلك      
  :دور الدولة يف إدارة األزمة •

  يف االقتصاد اإلسالمي احللول اليت يراها مالئمة إلدارة األزمة،  1رينتناول أحد الباحثني املعاص      
  :واليت ينبغي على الدولة القيام ا، فوجدها تتمثّل بعشرة عناصر،يذكر الباحث أمهّها

وتأيت هذه اخلطوة ملقابلة السحوبات النقدية من : ضخ السيولة النقدية يف األسواق املالية - 1
حتتاج إىل متويل مـن البنـوك    والشركات اليتللمصانع  النقدية السيولةاملودعني،وتوفري 

 .، وإن كان هلا خماطرها على التضخم النقدي لتمويل عملياا اإلنتاجية
بيع الديون حمرم يف الشريعة اإلسالمية، فلقد روى ":بالتوقّف عن بيع الديون"إلزام البنوك - 2

رواه (عن بيع الكالئ بالكالئ  ىوسلم  يهابن عمر رضي اهللا عنه أنّ النيب صلّى اهللا عل
 .أي بيع الدين بالدين) الدار قطين

واليت منها البيع على اهلامش والبيـع  : إلزام البورصات بالتوقّف عن املخالفات الشرعية - 3
  على املكشوف والعمليات اآلجلة الباتة و بيع السندات الربوية، وهذه مجيعها تنـدرج  

 .وإلزامها بالتزام ضوابط االستثمار الشرعية.املالية احملرمة صور املعامالتضمن 
حيث تقوم البنوك باإلقراض بضعف ما لديها من ":عن خلق النقودبالتوقّف "إلزام البنوك - 4

صـكوك  "،واسـتخدام لقيامـه علـى الربا   مقابل السـندات  ضودائع ،مع منع اإلقرا
  .بفائدة الكربى بديلة عن السندات كأداة مالية لتمويل احلكومات والشركات"االستثمار

وهي اليت تعتمد يف املصارف ":صيغ التمويل اإلسالمي"إلزام املؤسسات املالية باستخدام - 5
ومشاركات واستصناع وما شاها من صيغ التمويل املشـروعة  اإلسالمية من مراحبات 

 .البعيدة عن الربا
وذلك بغرض التأكد من تطبيق قرارات :التجارية تفعيل رقابة البنوك املركزية على البنوك - 6

، والعمل على ختفيض املخاطر املصرفية ،والتاكد أيضاً من تطبيـق ضـوابط   "بازل"جلنة
 .التمويل اإلسالمي
  :ويضيف الباحث عليها اآليت

ويشبه هذا اجلهاز وظيفة احملتسب الذي كـان  :إجياد جهاز رقايب فاعل ملراقبة األسواق - 7
، والذي يتعامل "الشرطة املوكلة باألسواق "ف بأنهية؛والذي يعرسائداً يف الدولة اإلسالم

وإجراء أمع املنكرات الظاهرة؛سواًء أكانت اقتصادية،مثل التعامل بالربا أو أكل الرشوة،
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عقود البيع احملرمة،أو كانت غري اقتصادية ،مثل بقية املنكرات األخرى اليت تظهر علـى  
  .مرتادي األسواق

د اإلسالمي؛واليت منها الدعوة إىل التزام ضوابط االستثمار واإلنتـاج   نشر ثقافة االقتصا - 8
 .والتوزيع واالستهالك وفق مبادىء وقيم الشريعة اإلسالمية

 .دارة األزمة الراهنةإل "التعاون بني أبناء اتمع "نشر ثقافة - 9
اعتماد سياسة ضريبية عادلة ،تفرض على القادرين، وتسهم يف حتريك عجلة النشـاط   -10

     . القتصاديا
تلك هي أهم العناصر اليت يراها الباحث ضرورية إلدارة األزمة الراهنة ، واليت جيب على الدولة      

  .القيام ا
 :دور القطاع اخلاص يف إدارة األزمة •

املستثمرين واملستهلكني واملدخرين،وينبغي أن يكون هلـم  :يتمثل القطاع اخلاص بالطبقات اآلتية   
ة األزمة الراهنة،خصوصاً أم يتأثرون ا أكثر من تأثّر الدولة،وتترك عليهم آثاراً سـلبية  دور يف إدار

  .مجة، واألوىل بصاحب املشكلة أن يبدأ بإجياد حلّ هلا،فإن عجز عنها جلأ إىل غريه
ع إجياد حلول لألزمة االقتصادية الراهنة، مل خيص القطـا  وامللفت للنظر أن مجيع من حتدث عن      

اخلاص بالدور املطلوب يف هذا اال ، ألم اعتادوا أن يكون للدولة الدور يف معاجلة مثـل هـذه   
ما كان  من خالل النظر إىل أرض الواقع مل نلمس أنّ للدولة دوراً رئيساً يف إجياد األزمة، إالّو. األمور

من تقصريها يف الدور الرقايب،وإجياد أنظمة اقتصادية تسهم يف إجياد األزمات ، واعتماد سياسـات  
مع اإلشارة إىل أن األزمة الراهنة انطلقت مـن القطـاع   . نفسها عشوائية تؤدي إىل النتيجة السابقة

اض الربـوي لتـأمني   اخلاص ، ومن طبقة املستهلكني بشكل أخص ،عندما أغرقوا أنفسهم يف االقتر
أزمة الرهن "ما عرف بـ اجام ، واليت يأيت يف طليعتها تأمني املرتل ، األمر الذي أدى إىل ظهور ح

نبها أو وإنّ هلذه األزمة أسباباً أدت إىل إجيادها ، ويطلب من طبقات القطاع اخلاص جت.   "العقاري
  .اعتماد عناصر أخرى توقيف التعامل ا، باإلضافة إىل

ويبدأ الباحث بذكر الدور امللقى على عاتق القطاع اخلاص يف إدارة األزمة الراهنة وفق الترتيب      
  :اآليت
 :دور املستثمر يف إدارة األزمة •

جيب على املستثمر أن يلتزم بالضوابط الشرعية لالستمثار ، من خالل ضبطه لطـرق اسـتثماره       
 ألن ملطلقة لصاحب املال كي يتصرف بـه كيـف يشـاء ،   ملاله،ذلك ألن الشريعة مل تعط احلرية ا

فلكل فرد احلرية يف تنمية أمواله ، ولكـن يف احلـدود    .مصلحة الفرد  تقدم علىمصلحة اجلماعة 
املشروعة ، فله أن يتجر ، وأن حيول املادة اخلام إىل سلع مصنعة ، ولكن ليس له أن يغش أو حيتكـر  



 

ظلم يف أجور العمال ليزيد يف أرباحه ، فهذا كلّه ي اله بالربا ، أو أنضروريات الناس ، أو يقرض أمو
  .حرام

ذورها ج،لكن 2008ويرغب الباحث ببيان أنّ األزمة االقتصادية الراهنة انفجرت يف أواخر عام     
  .متتد إىل بضع سنني

  : 1والكالم اآليت يتضمن عناوين يطلب من املستثمر االلتزام ا     
مار يف ااالت الربوية؛ سواًء أكان ذلـك عـن طريـق البيـع أو عـن طريـق       عدم االستث - 1

ميحـق اهللا  : ، ملا للربا من دور يف إجياد األزمـات االقتصـادية ، قـال تعـاىل    )السندات(القرض
  ).276:البقرة(الربا

عدم االستثمار يف الشركات املسامهة الفاسدة اليت يكون موضوع نشاطها حمرمـاً، أو الـيت ال    - 2
 .عي األحكام الشرعية يف معامالاترا
فقد روى سيدنا عمر رضـي اهللا  .عدم التعامل باالحتكار ، ألنّ احلديث ذكر بأن احملتكر ملعون - 3

 ).رواه ابن ماجه"(اجلالب مرزوق، واحملتكر ملعون:"عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلّم أنه قال
 .االلتزام بتسعري الدولة يف السلع الضرورية  - 4
 والِْميزانَ الِْمكْيالَ ينقُُصوا ولَم "م بضبط املقاييس واملوازين واملكاييل، فلقد ذكر احلديث االلتزا - 5
 ) .ابن ماجة رواه"(  الْمئُونِة وِشدِة بِالسنِني أُِخذُوا إِلَّا
إعطاء األجري حقّه من األجر أو متام أجره من خالل االلتزام بسلسـلة الرتـب والرواتـب     - 6
 .وضوعة من قبل الدولةامل
 ).280:البقرة"(وإن كان ذو عسرة فنظرةٌ إىل ميسرة" التيسري على املدين املعسر ، قال تعاىل - 7
ـ م:"عدم مماطلة املدين املليء،فلقد روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلّم أنه قال - 8  لُطْ

ظلم رواه مسلم"(الغين.( 
الذي يعمل به حىت ال ينعكس عدم إملامه سلباً علـى النشـاط   اإلملام بالنشاط االستثماري  - 9

 .االقتصادي
 .خفض هامش الربح -10
 .اعتماد البيع بالتقسيط بعيداً عن الربا -11
 .التعامل مع املصارف اإلسالمية دون الربوية -12

                                                 
" دور املستثمر يف إدارة األزمة االقتصادية الراهنة"الدراسة اليت أعدها الباحث عن :للتوسع يف االطالع على هذه املفردات ،أنظر - 1

اليت ساقها  12االستثمار يف االقتصاد االسالمي، وإن البنود :، حتت عنوان2006ريوت عام واليت صدرت عن دار النفائس يف ب
ضمناً ، 122حىت ص  47دور الضوابط الشرعية يف إدارة املستثمر لألزمة االقتصادية، من ص: الباحث جعلها يف كتابه حتت عنوان

  .ضمناً 168حىت ص 123مة االقتصادية ، من صدور الوسائل االقتصادية يف إدارة املستثمر لألز:كذلك حتدث عن 



 

 تلك هي أهم العوامل اليت يطلب من قطاع املستثمرين االلتزام ا، ليكون هلم دور يف إدارة األزمة  
  .الراهنة

 :دور املستهلك يف إدارة األزمة الراهنة •
ولذلك كانوا من سبب األزمة الراهنة انطلق من قطاع املستهلكني يف الواليات املتحدة األمريكية،

  .أوائل من أحرقتهم
الضوابط الشرعية  موينبغي على املستهلك من وجهة نظر الفكر االقتصادي اإلسالمي التزا

  .راعاة القدرة املالية املتوفرة عنده للقيام بإشباع حاجاتهمع ضرورة م،لالستهالك 
والكالم اآليت يتضمن أهم الضوابط الشرعية واملعايري السليمة اليت يطلب من املسـتهلك االلتـزام     

  :1ا،ويتمثّل أمهها باآليت
، ومع ضـرورة  عدم شراء السلع بالدين إالّ عند الضرورة، وعلى أن يكون ذلك بعيداً عن الربا -1

  .مراعاة ربط الشراء بالدين بالقدرة على السداد
والذين إذا أنفقـوا مل  :"جتنب اإلسراف والتبذير ، واعتماد مبدأ التوسط يف اإلنفاق ، قال تعاىل .2

 ).67:الفرقان" (يسرِفوا ومل يقْتروا وكان بني ذلك قَواماً
 ".ترشيد االستهالك"تربية املرأة والرجل على ثقافة  .3
 ....من كهرباء وهاتف وألبسة وطعام و" الفاتورة االستهالكية"خفض قيمة  .4
 .شراء السلع اليت يتناسب سعرها مع دخل املستهلك .5
شراء السلع اليت تدعم االقتصاد الوطين والعريب واإلسالمي، ال اليت تدعم االقتصاد األمريكي أو  .6

 .األورويب إالّ عند الضرورة 
 :زمة الراهنةدور املدخر يف إدارة األ •

ر االقتصادي اإلسالمي، ويتمثل ذلك كللمدخر دوراً يف إدارة األزمة الراهنة من زاوية الفكذلك فإنّ 
  :2الدور بعدة أمور،أمهّها اآليت

  .أداء زكاة املال - 1
 ."الوقف"ثقافة نشر نطاق - 2
 .استثمار رأس املال يف ااالت املشروعة ، وعدم حجبه عن حركة النشاط االقتصادي - 3

                                                 
،وقد 2006االستهالك واالدخار يف االقتصاد اإلسالمي للباحث ، والصادر عن دار النفائس عام :أنظر :للتوسع يف هذا اال - 2و 1

  .بين فيه الباحث دور املستهلك واملدخر يف إدارة األزمة الراهنة
  
  
  
  
  
  



 

 القطاع األهلي 
  )األسر(

1 

  املدخرون
3 

سوق األوراق
 )البورصة(املالية

        5  

املنشآت    
  االقتصادية

4 

املؤسسات املالية 
واملصارف الربوية

         2 

 .ختصيص مبالغ مالية للقرض احلسن وعدم التعامل باإلقراض الربوي مع البنوك وما شاها -4

  
  "األزمة املالية الراهنة "حترك لكيفية شكل تقرييب

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :شروحات الرسم التقرييب
الدورة املالية يف النشاط االقتصادي  أنّ د من اإلشارة إىلقبل البدء ببيان شروحات هذا الرسم ،ال ب 

تشبه الدورة الدموية يف اجلسد ،فإذا كانت احملطات اليت مير ا املال سليمة من الربا والشبهات ، 
  .وإالّ فالكان النشاط االقتصادي سليماً ، 

  .لعناصر املكونة للدورة االقتصاديةوالكالم اآليت يتضمن شرحاً موجزاً آللية حترك األزمة الراهنة يف ا
  :يف األزمة) األسر(دور القطاع األهلي):1(احللقة األوىل -

 )...املرتل والسـيارة و  (حاجاته لتأمني )2(قام هذا القطاع باالقتراض الربوي من املصارف الربوية
قد وقع يف هـذا  دون تقدمي الضمانات الكافية ، إىل أن وصل إىل مرحلة العجز عن تسديد ديونه ، و

الفخ نتيجة النمط االستهالكي الرأمسايل القائم على اإلسراف والتبذير ، باإلضافة إىل دور اإلغراءات 
اليت قامت ا املصارف الربوية نتيجة السياسة اإلعالمية املخطـط هلـا مـن قبـل إدارات تلـك      

  ).هناك اقتراض بالربا:اخلالصة.(املصارف
  :دخرين يف األزمةدور امل):3(احللقة الثانية -

هـا ،  علي ل بالتايل عبئـاً قام املدخرون بإيداع أمواهلم  أو قسم منها يف املصارف الربوية ،وهذا شكّ
وملـا وقعـت    .فبدأت تبحث عن املقترضني الربويني حىت ال تتحمل دفع الفوائد من أصوهلا املالية 

 ة بعضـهم فأدى ذلك إىل خسـار  األزمة ،عجزت بعض املصارف عن تسديد ديوا إىل املودعني ،
تعامل بالربا أدى إىل إفالس بعض املصارف هناك :اخلالصة( .بسبب إفالس بعض املصارف لرأس ماله

  .)وخسارة بعض املودعني ألمواهلم
  :املصارف الربوية يف األزمةاملؤسسات املالية و دور):2(احللقة الثالثة  -

لى عاتق املصارف الربوية ،لكوا تلعب الدور الرئيس السبب الرئيس يف إجياد األزمات كلها يقع ع
ا يعجز املقترض عن التسديد ، تسـعى  مفهي تقترض وتقرض ، وعنديف إدارة الظلم الناتج عن الربا،

عن حتصيلها من خالل هـذه  فإن عجزت لتحصيل ديوا من خالل ما يتوفر لديها من ضمانات ، 
ة،كما حصل معها يف الواليات املتحدة ، عندما جلأت تكون قد وقعت حتت أعباء األزم ،الضمانات

إىل بيع املنازل املرهونة ، فلم جتد من يشتريها،وعندما تدنت أسـعارها تـدخل البنـك املركـزي     
هي تلعب الدور احملوري يف النشاط االقتصادي ، ألن هلا عالقات مالية مع مجيع عناصـر  ف.لشرائها

) ملدخرين وسوق األوراق املاليـة واملنشـآت االقتصـادية   القطاع األسري وا( النشاط االقتصادي
ولذلك إذا كانت هذه احللقة سليمة كان .عندما تقوم بإقراضها) وزارة املالية(،باإلضافة إىل احلكومة 

النشاط االقتصادي برمته سليماً ، وإذا كانت تعاين من اخللل ومن غياب اإلدارة الرشيدة ،باإلضـافة  
ان ذلك سبباً يف إجياد األزمات على اختالف أنواعها ،ولذلك جاز تشبيهها بأا إىل التعامل بالربا،ك

  .كالقلب يف اجلسد ،إذا صلح صلح اجلسد كله ، وإذا فسد فسد اجلسد كله



 

  ).إفراطها يف اإلقراض الربوي أوصل بعضها إىل مرحلة اإلفالس:اخلالصة(
  :يف األزمة) 5)(البورصة(دور سوق األوراق املالية:احللقة الرابعة -

البورصة مكان لتداول السندات الربوية ، واألسهم اليت يسود بعضها التعامل مبا خيالف الشـريعة ،  
وهي تلعب يف أيامنا دوراً مهماً .باإلضافة إىل التعامل ببيع الديون املنهي عنه شرعاً ، لقيامه على الربا 

وبسبب قيامهـا علـى الربـا    .االقتصادية  يف النشاط االقتصادي ،نظراً لعالقتها مع مجيع القطاعات
ا الصورية ،فإن ذلك أدى إىل تدهور أسعار األسهم ، مما واملخالفات الشرعية بالنسبة لبعض معامال

  .ساهم يف إجياد األزمة الراهنة
  ) .التعامل بالربا وببعض املعامالت احملرمة يف البورصة ساهم يف إجياد األزمة: اخلالصة(
  :يف األزمة   )4(دور املنشآت االقتصادية:امسةاحللقة اخل -

عندما تقوم تلك املنشآت باالقتراض الربوي لتوسيع نشاطها ، باإلضافة إىل تصريفها إلنتاجهـا إىل  
القطاع األهلي بواسطة املصارف الربوية ، والسعي إىل استثمار قسم من أمواهلا يف البورصـة عـرب   

تعامل تلك املنشآت بالربـا وتـداول   :اخلالصة.(يف إجياد األزمة معامالت حمرمة ، فإا تسهم بالتايل
    ).أسهمها  يف البورصة حتت تأثري املضاربات أوقعها حتت عبء األزمة

غاب دور الرقابة من قبـل  ضعف أو  عندما :يف األزمة )6(دور البنوك املركزية :احللقة السادسة-
دى ذلك إىل توسع املصارف الربوية يف اإلقراض كلّ من املصارف والبورصة ، أ نالبنوك املركزية ع

: اخلالصـة .(خارج نطاق قدرا املالية،باإلضافة إىل إجراء معامالت ومهية الشرعية داخل البورصة
   ).ختلي البنوك املركزية عن ممارسة دور الرقابة الفعالة ساهم يف إجياد األزمة

  
تتمثـل  :ألزمة حسب الفكر االقتصادي اإلسـالمي واخلطّة املطلوبة يف هذا اال يف سبيل معاجلة ا

بأسلمة حركة النشاط االقتصادي من خالل إلغاء التعامل بالربا،وإقرار العمل مببدأ الشراكة ،إنطالقاً 
من املصارف اإلسالمية اليت تلعب الدور األساس يف هذا اال ، ألا تلعب دور الشريك من خالل 

  .يع القطاعات االقتصاديةالتمويل وتنشيط االستثمار مع مج
  

  
  
  
  
  



 

  
  
  

  اتيوالنتيجة والتوص اخلامتة
توصـيفها  :األزمة االقتصادية الراهنـة : تضمن البحث قسمني اثنني محل القسم األول العنوان اآليت

وأسباا،ذكر فيه الباحث األسباب اليت أدت إىل إجيادها ،سواًء أكان ذلك على صعيد الدولة أو على 
  .املصريف أو على صعيد القطاع األهلي ،أو على صعيد البورصةصعيد القطاع 

مث انتقل بعد ذلك إىل بيان دور الفكر االقتصادي الرأمسايل واإلسالمي يف إدارة األزمة يف  القسـم   
   ن له أنّ الفكر الرأمسايل قصر إدارة األزمة على الدولة من خـالل ضـخالثاين من هذا البحث، فتبي

يف األسواق املالية ، عرب دخوله كشريك أو كمشترٍ للعقارات اليت عجزت املصارف  السيولة النقدية
والوسيلة األخرى اليت جلأ إليها هذا الفكر تتمثّل خبفض معدل الفائدة الربوية؛ملا لذلك من . عن بيعها

  .دور يف تعجيل حركة النشاط االقتصادي 
لفكر الرأمسايل بتنوعه يف إدارة األزمة مـن حيـث   أما الفكر االقتصادي اإلسالمي ، فتميز عن ا   

والقطاع اخلاص ، وأوجد مفكّروه عدة وسائل موزعة بـني  ) القطاع العام(تقاسم الدور بني الدولة 
 من جهة ثانية الدولة من جهة ، وطبقات القطاع اخلاص املمثلني باملستثمرين واملستهلكني واملدخرين

  .القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة: ر، مستمدة من مصدري هذا الفك
االقصادي الرأمسايل واالقتصادي :هذا اال  ببيان الفرق بني الفكرين يف والباحث  يرغب   

يقوم على ) املايل واملصريف(اإلسالمي يف النظرة إىل القطاع املايل واملصريف، يتمثل بأنّ هذا القطاع
يعترب أنّ هذا ) الفكر االقتصادي اإلسالمي (، بينما الثاين  الربا يف إدارة النشاط االقتصادي

  . يلعب دور الشريك يف إدارة النشاط االقتصادي)املؤسسات املالية واملصرفية اإلسالمية(القطاع 
أما النتيجة اليت توصل إليها الباحث ، واليت يرجع إليها السبب الرئيس يف إجياد األزمة الراهنة، فإا    

 بيعاً وإقراضـاً :بظاهرة التعامل بالديون القائمة على الربا، أو  بشيوع ظاهرة التعامل بالرباتتمثّل 
وقطاع املـدخرين  ) األسري(يف كافّة عناصر النشاط االقتصادي ، ابتداًء بالقطاع األهلي  واقتراضاً

يت تتعامل بنظام بيع ،ومروراً بقطاع املصارف الربوية وقطاع املنشآت االقتصادية، وانتهاًء بالبورصة ال
  .الديون احملرم يف الشريعة ، باإلضافة إىل معامالت غري شرعية أخرى

  : أما التوصيات اليت يراها الباحث ضرورية للخروج من األزمة الراهنة ،فيتمثّل أمهها باآليت   



 

يف  وتطبيق مبادئـه "االقتصاد اإلسالمي"مطالبة حكومات الدول العربية واإلسالمية بنشر ثقافة  - 1
احلياة االقتصادية ، والتخلي كلياً عن تطبيق مبادئ الفكر االقتصادي الرأمسايل املستورد من أقاصـي  

  .الدنيا ، واملفروض على أمتنا ، والذي ثبت أنه ال حيمل إال األزمات
يف أقاليمهـا  " املصـارف اإلسـالمية  "تعميم جتربةبمطالبة البنوك املركزية العربية واإلسالمية     - 2

اليت مل جتلب إال الويالت ألمتنا ،لقيامها على الربـا  "املصارف الربوية"افية ، والتخلي عن جتربةاجلغر
 .احملرم

مطالبة البنوك املركزية العربية واإلسالمية بتطهري أسواق البورصة مـن املخالفـات الشـرعية ،     - 3
املالية ، باإلضافة  وإصدار تشريعات تتالءم مع ضوابط الشرع، يصار إىل تطبيقها يف أسواق األوراق

إىل إجياد جهاز رقايب مايل وإداري يسعى إىل تفعيل الرقابة على أسواق البورصة واألسواق اليت يقوم 
 .عليها النشاط االقتصادي

 .إلسهام يف إدارة األزمة الراهنةلإعطاء دور مهم للقطاع اخلاص  - 4
 

                                           بنعمته تتم الصاحلات ، هذا ما يسر اهللا بيانه ، واحلمد هللا الذي                  
  .وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
                           

  1أهم املراجع
أمحد عبـد  :ع اإلكتروين للدكتور ، املوق"حماولة للفهم:الببالوي ،حازم، األزمة املالية احلالية.   د -

  .العاطي
الرباوري،شعبان حممد إسالم،بورصة األوراق املالية من منظور إسالمي ، دار الفكر ، دمشـق ،   -

  .م2005،  2سوريا ،ط
املوقع (مقدمات من االقتصاد اإلسالمي ملواجهة األزمة املالية العاملية10البلتاجي ، حممد،. د -
   ).مد البلتاجيلكتروين للدكتور حماإل
  :الرفاعي ، حسن حممد . د  -
  .م  2006/هـ1427االستثمار يف االقتصاد االسالمي ، دار النفائس، بريوت ، لبنان ، - 

   .م 2006/ هـ1427االستهالك واالدخار يف االقتصاد اإلسالمي،دار النفائس،بريوت،لبنان، -
سالم ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، مرطان سعيد ، سعد ، مدخل للفكر االقتصادي يف اإل. د -

  .م2002/هـ1422، 1لبنان،ط
  .12465جريدة اللواء، العدد -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ومل يذكرها مجيعها ؛ مثل القرآن الكرمي ،واملراجع املرتبطة بالسنة النبوية الشريفة اليت اعتمدها يف ختريج ذكر الباحث أهم املراجع ، - 1

  .األحاديث الواردة يف البحث



 

  
  

  فهرس البحث
  الصفحة :                                                                                العنوان
     2                    املقدمة 

    3      توصيفها وأسباا        :ة الراهنةاألزمة االقتصادي: القسم األول
  3            "إدارة األزمة االقتصادية"تعريف         
  3          "األزمة االقتصادية الراهنة"توصيف  

  4          "األزمة االقتصادية الراهنة" أسباب   
  7          "األزمة االقتصادية الراهنة"إدارة :القسم الثاين

  8        أمسايل لألزمة الراهنة  إدارة الفكر االقتصادي الر         
  9        إدارة الفكر االقتصادي اإلسالمي لألزمة الراهنة         

  13          املالية الراهنةشكل تقرييب لكيفية حترك األزمة
  15              شروحات الرسم التقرييب
  17              اخلامتة والنتائج والتوصيات

  19                  أهم املراجع
  20                  فهرس البحث

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



 

  السرية الذاتية للباحث
  

  حسن حممد الرفاعي:       االسم

  لبنانية:       اجلنسية

  1968:     تاريخ الوالدة

  00961 70 037334:رقم اهلاتف اجلوال      

  00961 6 386016:   رقم هاتف املنـزل

  00961 6 431423):تلفاكس(رقم هاتف العمل

  hssnrifai@yahoo.com:     الربيد اإللكتروين

  

  :معلومات عن دارسة الباحث

حائز على اإلجازة يف الشريعة والدراسات اإلسالمية مـن معهـد طـرابلس اجلـامعي      •

 .بدرجة جيد 1991للدراسات اإلسالمية عام 

عـة  حائز على اإلجازة يف إدارة األعمال من كلية إدارة األعمال اإلسالمية التابعـة جلام  •

 .بدرجة جيد 1992اإلمام األوزاعي ـ بريوت ـ لبنان ـ عام 

كلية اإلمام األوزاعي للدراسات  منيف الدراسات اإلسالمية  هاحائز على شهادة الدكتور •

 .بدرجة امتياز 2001اإلسالمية عام 

 .م2008 /02/07يف  رقّي إىل رتبة األستاذ املساعد •

  :من مـؤلفـاتـه

ها أو مشكلة العجز عن تسديد الديون وكيف عاجل(عة والقانون العسرة املادية بني الشري -1

 ).اإلسالم

 .عقود استثمار األراضي الزراعية بني الشريعة والقانون -2

 .االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي -3

 .االستهالك واالدخار يف االقتصاد اإلسالمي -4

 ).األسباب واحللول(مشكلة الفقر يف العامل اإلسالمي  -5



 

 .يف الفقه اإلسالمي» ؤقّتالعمل امل«وقف  -6

 .الوقف على املؤسسات التعليمية ـ كلية التكنولوجيا منوذجاً -7

  :معلومات عن عمل الباحث

فقـه  "يدرس يف جامعة اإلمام األوزاعي ـ كلية إدارة االعمال اإلسـالمية ـ مـواد      -1

قل ، واالقتصاد اإلسالمي، ومشكالت التنمية االقتصادية ونوالقانون التجاري املعامالت

 .التكنولوجيا

املصارف اإلسالمية واالقتصـاد اإلسـالمي وفقـه    :يدرس يف جامعة اجلنان املواد اآلتية  -2

 .الشركات

 .مادة االقتصاد اإلسالميجامعة طرابلس يدرس يف   -3

" بيت الزكاة واخلريات"يرأس إدارة البحث والدراسات وتطوير املوارد البشرية يف وقف  -4

  .ـ طرابلس ـ لبنان

 
  
  


