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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب االقتصاد اإلسالمي اإللكتروني اجملاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم االقـتصاد اإلسـالمـي فـي الـسوق الـعاملـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثني واملشتغلني في اجملالني البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع املناهج االقتصادية للطالب والباحثني بصبغة إسالمية متينة.  •

أن النشر اإللكتروني يعدُّ أكثر فائدة من النشر الورقي.  •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك ملواردها.  •

واهلل من وراء القصد.  

 KIE	university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :ميكنكم التواصل من خالل
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جامعة كاي 
جامعة أونالين 

( نحن سباقون في التعليم االلكتروني وقد أثبتت األحداث صحة رويتنا) 

خيارك األفضل Qراسة االقتصاد اإلسالمي وعلومه 
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توضيح 
إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعدُّ ورقـة بـحثية مـن األوراق 

البحثية ملركز أبحاث فقه املعامالت اإلسالمية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذا الـكتاب كـمنهج أكـادميـي (كـما هـو مـنشور) مـجانًـا مـع ضـرورة 

احملافظة على حقوق املؤلف.  

www.kantakji.com	,	www.kie.university	
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اإلهداء 
هـذا عـمل أهـديـه لشـريـكة الـعمر (زوجـتي د. رغـدى)؛ الـتي درجـت مـعي الـدرب سـنني 

طويلة؛ براحته وتعبه، حتملت وكابدت وصبرت، ساندت وسهّلت وبذلت.  

أسأل اهلل تعالى لها املغفرة واألجر. 

الــلهم اجــعل ثــواب هــذا الــعمل فــي صــحيفتها، وكــذلــك فــي صــحائــف والــديّ، ووالــدي 

زوجتي، رحمهم اهلل جميعهم. 
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المقدمة 
1سـؤاالن طُـرحـا عـليّ إثـر ورقـتني ألـقيتهما فـي مـؤمتـريـن، طَـلبت مـني اجلـهة املـنظمة 

إعـادة صـياغـة جـواب الـسؤال الـثانـي لـطلب وزيـر االقـتصاد الـسائـل، فـآثـرت اجلـمع بـني 

إجــابــتي الــسؤالــني ألهــميتهما ولــتداخــلهما مــعًا، ثــم نشــر ذلــك لــتعميم الــنفع (إن 

وُجد)، أو فتح نقاش حول ذلك (إن كان مفيدًا)؛ والسؤاالن هما: 
- بفرض أني اقتنعت بتطبيق االقتصاد اإلسالمي، فماذا أفعل بالنصوص القطعية؟ 

- مـاذا لـدى االقـتصاد اإلسـالمـي مـن سُـبل ملـواجـهة مـخاطـر سـعر الـصرف ومـخاطـر التضخـم؟ 
فكالهما يقضمان أي تنمية. 

لـقد بُـنيت شـريـعة اإلسـالم بـطريـقة مُـحكمة، يـتعلق قـسم مـنها بـفقه الـعبادات وفـيه 

الـنصوص قـطعية وهـو قـسم صـغير نسـبةً لـلقسم اآلخـر الـذي يـتعلق بـفقه املـعامـالت. 

يـرسـم الـقسم األول الـعالقـة بـني الـعبد وربـه، وثـمرتـه حُـسن اخلُـلق الـذي يـنعكس عـلى 

تـعامـل الـعبد مـع اآلخـريـن. يـقول صـلى اهلل عـليه وسـلم فـيما رواه أنـس رضـي اهلل عـنه: 

(ال يســـتقيم إميـــان عـــبد حـــتى يســـتقيم قـــلبه، وال يســـتقيم قـــلبه حـــتى يســـتقيم 

، ومبـا أن  2لـسانـه، وال يسـتقيم لـسانـه وال يـدخـل اجلـنة حـتى يـأمـن جـاره بـوائـقه)

اإلميان أفضل اإلسالم؛ فإنه يتبلور بحُسن خُلق التعامل بني الناس.  

1 قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، وزيــرا مــالــية واقــتصاد يــسأالن، مجــلة االقــتصاد اإلســالمــي الــعاملــية، 
العدد ١٢-٢٠١٣.

2 حديث حسن
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إن فـــقه الـــعبادات مـــبني عـــلى أســـاس احلـــظر إال مـــا أورده الشـــرع، بـــينما بُـــني فـــقه 

املـعامـالت عـلى أسـاس اإلبـاحـة إال مـا ورد الشـرع بتحـرميـه. ولهـذا الـبناء أهـمية قـصوى 

فـيما سـنذهـب إلـيه؛ فـمنطقة احملـرمـات أو احملـظورات الـتي حـددتـها الشـريـعة هـي مـنطقة 

محـدودة وضـيقة، مت تـوضـيحها بـجالء كـي يـتجنبها الـعباد، أمـا خـارج تـلك املـنطقة 

فـال حـرج فـيه، واألصـل فـيها احلِـلّ، فـأنـواع الـلحوم فـي الـدنـيا وفـيرة جـدًا، حُـرّم مـنها 

فـقط حلـم اخلـنزيـر واملـيتة أمـا غـيرهـا فـمباح أكـله، وكـذلـك املشـروبـات كـثيرة جـدًا حُـرّم 

منها فقط ما يُسكر ويُذهب العقل كاخلمر، أما غيرها فمباح شربه، وهكذا.  

إن مـا ميُـيز هـذا الـبناء سـهولـة فـهمه، وإمـكانـية الـعيش فـي ظـله، وتـكمن فـعالـيته بـترك 

بـاب االبـتكار والتجـديـد مـفتوحًـا عـلى مـصراعـيه حسـب اجـتهاد اجملتهـديـن؛ فـاجملـنبات 

مـعدودات واملـباحـات غـير محـدودات. واجلـديـر ذكـره أن مـنع الـضرر بـوصـفه أصـالً مـن 

أصـول املـعامـالت؛ هـو السـبب الـذي يُـبنى احلـظر عـليه، يـقول صـلى اهلل عـليه وسـلم فـي 

 . 1احلديث الصحيح: (ال ضرر وال ضرار)

وملـزيـد مـن الـبيان سـنتطرق إلـى تـطبيقات تـخص االقـتصاد الـكلي واجلـزئـي عـلى حـد 

سـواء، تـطبيقات مـارسـها رأس الـدولـة ومـن دُونـه مـن وزراء وعـامـة، لـتوضـيح مـا أشـكل 

عــلى الــناس بــني مــا هــو مــوقــوف ال ميــكن تــغييره، وبــيان دوره، وبــني مــا هــو مــتغير 

بحســب احلــال واملــآل. ولــن يــكون عــملنا مــتوجــهًا لــبيان اخلــاطــئ مــن الســلوكــيات 

الـسائـدة بـني الـناس بـل سـيركـز عـلى تـقدمي احلـلول املـتوافـقة مـع الشـريـعة اإلسـالمـية الـتي 

1 حديث حسن
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نــعتقد ونــؤمــن بــنجاعــتها لــطبيعة بــنائــها املــفيد لــتحقيق مــصالــح الــناس جــميعهم 

مسلمهم وغير مسلمهم على حد سواء. 

إن قـصة تـأبـير النخـل تُـعتبر مَـدخـالً أسـاسـيًا ملـا سـبق االسـتفسار عـنه، فـقد أوضـح صـلى 

اهلل عـليه وسـلم فـيها الـتوضـيح الـشافـي؛ بـأن املـعامـالت بـني الـناس هـو شـأن دنـيوي، 

والـعقل فـيصله، فـالـعلم واخلـبرة مـصدرا االجـتهاد مـا لـم يُحـدث ضـررًا. روت عـائـشة 

رضـي اهلل عـنها: (أن رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم سـمعَ أصـواتًـا، فـقالَ: مـا هـذا 

الصَّوتُ؟ قــالــوا: النَّخلُ يــؤبِّرونَــها، فــقالَ: لَــو لَــم يــفعَلوا لــصلُحَ! فــلم يــؤبِّروا 

عـامَـئذٍ، فـصارَ شَـيصًا، فـذَكَـروا للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عـليهِ وسلَّمَ، فـقالَ: إن كـانَ شـيئًا 

 . 1من أمرِ دُنْياكم فشأنُكُم بهِ وإن كانَ من أمرِ دينِكُم فإليَّ)

عُـرف عـن سـيد اخلـلق صـلى اهلل عـليه وسـلم حُـبه لـِ (حلـم الـكتف)، كـما عُـرف عـنه 

الـتعليم املسـتمر لـلناس فـي جـميع أحـوالـهم، فـهو ال يُـغادر مـناسـبةً أو حـدثًـا إال وجَـعل 

ـهم ذبــحوا شــاةً، فــقالَ  : (أنّـَ 2فــيهما الــدروس والــعِبر. روت عــائــشة رضــي اهلل عــنها

الـنَّبيُّ صـلَّى الـلَّهُ عـليْهِ وسـلَّمَ: مـا بـقيَ مـنْها؟ قـلت: مـا بـقيَ مـنْها إلَّـا كـتفُها. قـالَ: 

بـقيَ كـلُّها غـيرَ كـتفِها). إن قـصد الـسائـل؛ أي رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم، هـو 

تـعليم الـقائـمني بـالـعمل؛ عـن مـاهـية مـفهوم اإلنـفاق الـعام، فـالـذبـيحة قـد وزِّع أغـلبها 

عـلى الـناس احملـتاجـني، وبـقي كـتفها، فـالـسؤال تـعليمي، ألنـه (صـلى اهلل عـليه وسـلم) 

رأى مـاذا يـفعلون، لـذلـك ملـا أجـاب الـقائـمون عـلى األمـر بـأن الـذبـيحة ذهـبت كـلها 

1 حديث صحيح

2 حديث صحيح
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وبــقي مــنها الــكتف عــلمَ محــدوديــة نــظرتــهم مبــا يــشاهــدونــه، فــصحح لــهم مــفهومــه 

الـكلي بـقولـه: بـل بـقيت كـلها وذهـب كـتفها، فـغير األجـر مـن اهلل تـعالـى، اللحـم املُـوزَّع 

مـال عـيني، وُزع عـلى الـناس احملـتاجـني، لـرفـع الـفقر عـن الـناس ألنـها مـهمة مـن مـهام ولـي 

األمـر، - وهـذا يُـعالـج بـعدة سـياسـات مـنها بـذل اإلنـفاق الـعام -؛ فـرسـول اهلل صـلى اهلل 

عـليه وسـلم هـو احلـاكـم، وهـو آمـر صـرف بـيت املـال. ومـا غـاب عـن بـال الـقائـمني عـلى 

الـتوزيـع أن هـذا اإلنـفاق هـو إنـفاق اسـتثماري؛ ألنـه يُشـبع حـاجـات الـناس ويـرفـع سُـلّم 

حـاجـاتـهم األسـاسـية الـتي إن أُشـبعت ذهـب دخـلهم إلـى حـاجـات أقـل ضـرورة سـواء 

أكــانــت حــاجــية أم كــمالــية أم دون ذلــك، وهــذا مــن شــأنــه حتــقيق رافــعة اقــتصاديــة 

للسوق.  
سـعت احلـكومـة األمـريـكية بـعد أزمـة ۲۰۰۸ إلـى حـث الـناس عـلى اإلنـفاق مـنعًا لـتوقـف عجـلة 

السوق عن الدوران.  

لـقد متـيز عهـد رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم بـإنـفاق كـل مـا يـأتـيه إلـى بـيت املـال، 

فـالـدولـة كـانـت فـي مـرحـلة الـنشوء والـناس فـي عَـوزٍ شـديـد بـعدمـا ألـمّ بـهم مـن قـريـش 

وممن حالفها كثير من أذى احلصار االقتصادي وغيره من العقوبات. 

وكـذلـك كـان اإلنـفاق الـعام فـي عهـد أبـي بـكر رضـي اهلل عـنه بـبذل كـل إيـرادات بـيت 

املـال؛ لـكن الـتوزيـع كـان يـتم لـألقـرب آلل الـبيت، وهـذا لـم يـكن فـي عهـد رسـول اهلل 

صـلى اهلل عـليه وسـلم. ثـم كـان اإلنـفاق الـعام فـي عهـد عـمر رضـي اهلل عـنه يـتم ملـن سـبق 

دخـولـه اإلسـالم، وهـذا لـم يـكن فـي عهـد رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم وال فـي عهـد 

خليفته األول. 
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لـذلـك فـإن اخـتالف تـلك السـياسـات املـالـية لـم تُـسفر عـن خـالف بـينها، ومـرد ذلـك أن 

فِـعل أفـضل اخلـلق، واجـتهاد صـاحـبيه رضـي اهلل عـنهما كـان لـتحقيق املـصالـح دون أي 

مخالفة ألي نصٍ قطعيٍ. 
تـفيد الـقاعـدة الفقهـية بـأن احلـكم عـلى الشـيء فـرع عـن تـصوره؛ لـذلـك يـذهـب كـتابـنا هـذا إلـى 
الـتوغـل فـي السـياسـات الـتقليديـة لـيكون الـتصور واضـحًا وصـحيحًا، كـما يـوغـل فـي السـياسـات 

اإلسالمية لرسم الصورة األفضل. 

فــكيف فــهم الــناس الســياســات الــكلية؛ الــنقديــة واملــالــية واالقــتصاديــة، مبــا يــتوافــق 

وشـريـعتهم اإلسـالمـية؟ وكـيف مـارسـوهـا عـبر الـقرون املـاضـية؟ ومـا مـدى جنـاح إعـادة 

تـطبيقها فـي ظـل فـوضـى نـقديـة ومـالـية واقـتصاديـة عـلى مسـتوى الـعالـم؟ فـضالً عـن 

تقلب النظم العاملية وحتوالتها. 

وكـيف يـفعل ولـي األمـر بـالـنصوص الـقطعية إن أراد تـطبيق االقـتصاد اإلسـالمـي؟ ومـاذا 

لـدى االقـتصاد اإلسـالمـي مـن سُـبل ملـواجـهة مـخاطـر سـعر الـصرف ومـخاطـر التضخـم؟ 

كما سأل الوزيران؟. 

هذا ما سنتعرض له في كتابنا هذا، سائلني اهلل تعالى التوفيق والسؤدد. 
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منوذج النظام االقتصادي العاملي وأدوات ختريبه 

- رؤية املؤلف - 
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الفصل األول 
إدارة اقتصاد النهوض 

رفـع اإلسـالم شـأن عـلوم االقـتصاد وأعـطاهـا درجـة عـظيمة داللـة عـلى دورهـا وأهـميتها 

وللفت النظر إليها. 

يـقول صـلى اهلل عـليه وسـلم فـي حـديـث جـامـع: (الـسمتُ احلـسنُ والـتؤدةُ واالقـتصادُ 

، والـسمت هـو حتـديـد إحـداثـيات نـقطة  1جـزءٌ مـن أربـعةٍ وعشـريـن جـزءًا مـن الـنبوة)

بـعيدة، ويـكون حـسنًا بـالـرسـم الـصحيح والـدقـيق بـغية حتـديـد الـوجـهة إلـيه، وهـذا مـا 

يُـصطلح عـليه الـيوم بـالتخـطيط االسـتراتـيجي. ويُـسانـد الـسمت احلـسن اإلدارة املـتأنـية 

وحتـقيق الـغايـة االقـتصاديـة مـن ذلـك، وهـذا مـا نـص احلـديـث الشـريـف عـليه - حسـب 

فهمنا -. 

يحتاج االقتصاد إلى متكني أسس يقوم عليها، أهمها:  

األمن.  -

توافر املوارد. -

يضاف إليها التناصح إلحداث تطويرات مستمرة. -

منع عوامل الفساد. -

1 سنن الترمذي: ١٩٣٣.
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َكـاةَ  َالَة َوآَتـُوا الـّزَ نَّاُ/ْ ِيف اْالَْٔرِض أََقـامُـوا الـّصَ ـّكَ يَن ِإن ّمَ ِ َaّيـقول اهلل تـعالـى فـي سـورة احلـج: ا

ِ َعاِقَبةُ اْالُٔمُوِر ﴿٤١﴾  َ ْوا َعِن الُْمنَكِر َوِهللاّ َhَُوِف َوjَْم
َوأََمُروا ِبالْ

1أي أن الـذيـن يـنصرهـم اهلل وميُـكنُّهم مـن األرض يُـقيمون لـه الـصالة، ويُـؤتـوا الـزكـاة 

ملسـتحقيها مـن عـباده، ويـأمـرون بـاملـعروف ويـنهون عـن املـنكر؛ فـالـصالة صـلة مـع اهلل 

تـــعالـــى، والـــزكـــاة صـــلة مـــع عـــباده الـــفقراء احملـــتاجـــني، ألن فـــيها صـــالح معيشـــتهم 

االقــتصاديــة وتــرفــع الــفقر عــنهم، وتــسانــدهــم فــي زيــادة إنــفاقــهم عــلى حــاجــاتــهم 

الـضروريـة؛ واإلنـفاق ميـثل حجـر أسـاس أي اقـتصاد ومحـرك منـوه. أمـا األمـر بـاملـعروف 

فـفيه اإلصـالح والـنصح، أمـا النهـي عـن املـنكر فـفيه مـنع الـفساد واإلفـساد. وبـذلـك 

يكون التمكني مستمرًا ألولئك املنصورين. 

2وحتـتاج الـناس فـي مـكان إقـامـتها إلـى الـتمكني لتسـتطيع الـعيش، وقـد مـكّن اهلل تـعالـى 

لـقريـش حـرمًـا آمـنًا، كـان ذلـك سـببًا كـي يـؤمـه الـزائـرون عـلى الـرغـم أن األمـاكـن مـن 

حـولـه كـان يـحفها اخلـوف مـن كـل جـانـب، وأهـلها غـير آمـنني وال مـطمئنني؛ فـصارت 

الـثمرات تـأتـيهم - أي قـريـش - بـكل أصـنافـها مـن كـل مـكان رزقًـا مـن اهلل تـعالـى؛ 

ُـَدى َمـَعَك نَُتَخـطَّْف  ُـوا ِإن ّنَـّتَِبِع ا7ْ فـيرتـزقـون ويـتوسـعون. قـال تـعالـى فـي سـورة الـقصص: َوَقـال

ُّنَا َولَـsِنَّ  َQّ ـن ْزًقـا ّمِ ٍء ّرِ ْvَ ِِمـْن أَْرِضـنَا ۚ أََولَـْم نُـَمّكِن لَُّ}ْ َحـَرًمـا آِمـنًا يُـْجَبى ِإلَـْيِه َثـَمَراُت كُـّل
أَْكثََرُ/ْ َال َيْعلَُموَن ﴿٥٧﴾. 

1 قــــنطقجي، د. ســــامــــر، نــــظرات اقــــتصاديــــة فــــي تــــفسير اآلي الــــقرآنــــية، ج ٢، ص ٦٨٦، مــــنشورات 
 .www.kantakji.com ،كاي، ٢٠١٨

2 قنطقجي، مرجع سابق، ج ٢، الصفحة ٨٠١.
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أدى هـذا الـتمكني إلـى جـعل الـعيش ممـكنًا فـي مـكة الكـتمال أسـباب إقـامـة االقـتصاد 

فـيها؛ فـاحلـياة أضـحت ميسـرة، وصـارت مـحجًا لـلناس ومـركـزًا لـلتجارة بـني الـشمال 

واجلنوب.  

1وأيــضًا؛ يــحتاج إنــشاء الــبنى الــتحتية  إلــى الــتمكني، وقــد سخــر اهلل تــعالــى لــذي 

الـقرنـني مسـتلزمـات ذلـك الـتمكني بـتوفـير األمـن لتسـتمر حـياتـهم دون خـوف. قـال اهلل 

نَّا َ�ُ ِيف اْالَْٔرِض  تـعالـى فـي سـورة الـكهف عـن قـصة الـرجـل الـصالـح (ذي الـقرنـني): ِإّنَـا َمـّكَ

 .﴾٨٤﴿ ً ٍء َسَببا ْvَ ِِمن كُّل ُ َوآَتْينَاه
ومــكّن اهلل لــذي الــقرنــني؛ فــأعــطاه مــن كــل شــيء مســبباتــه، وهــذا تــعليم اهلل لــه ملــا 

يــحتاجــه. ومبــا أن الــعلم األولــي ال يــكفي بــل عــلى اإلنــسان أن يــسعى ســعيه، قــال 

ً ﴿٨٥﴾، أي أتـبع ذو الـقرنـني األسـباب الـالزمـة بـبذلـه اجلهـد لـلتعلم؛  تـعالـى: فَأَْتـَبَع َسـَببا
ً ﴿٨٩﴾؛ أي بـعد أن سـمع ذو الـقرنـني مـا عُـرض عـليه، أخـذ  وقـال تـعالـى: ُ�َّ أَْتـَبَع َسـَببا

مبزيد من األسباب للقيام باملهمة التي طُلبت منه. 

ً َعَ@ أَن  َقالُوا َيا ذَا الَْقْرَنْنيِ ِإّنَ َيأُْجوَج َوَمأُْجوَج مُْفِسُدوَن ِيف اْالَْٔرِض فََهْل َنْجَعُل لََك َخْرجا
ٍة أَْجَعْل َبْينsَُْم  نِّي فِيِه َرّ�ِ َخْريٌ فَأَِعينُوِ� ِبقُّوَ َتْجَعَل َبْينَنَا َوَبْيَ�ُْم َسّداً ﴿٩٤﴾ َقاَل َما َمّكَ

 ﴾٩٥﴿ ً َوَبْيَ�ُْم َرْدما
ردَّ ذو الـقرنـني الـتمكني والـقوة هلل تـعالـى، بَـعد أن تـعلم، وأخـذه بـاألسـباب، وجـمع 

األخـبار بـوصـفها مـصدر مـعلومـات، ثـم طـلب الـعون؛ ألنـه يـحتاج عـماالً يـعملون لـه، 

وقد طلب العون الشديد ملا رأى العمل صعبًا ومُجهدًا. 

1 قنطقجي، مرجع سابق، ج ٢، الصفحات ٦٣٧-٦٤٠.
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	ال	يــجوز	اســــتئجار	الـــضعيف	لـــلقيام	بــالــعمل	الـــصعب	أو	الــذي	يـــحتاج	قــوة	مـــميزة	أو	خــبرة	
كـــبيرة	

ثـم أعـلمهم بـطريـقة الـعمل؛ وكـأنـه يـضع اخلـطة أمـامـهم، فـالـعمل لـيس اعـتباطـياً وال 

عـشوائـياً بـل هـو نـاجـم عـن عـلم وأخـذٍ بـاألسـباب، وهـكذا يـجب أن يـكون كـل عـمل 

فال يُقدِم على األعمال من ال يُجيدونها. 

ذكـر الـقرطـبي أن فـي هـذه اآليـة دلـيل عـلى أن املَـلِك مـفروض عـليه حـمايـة الـناس حلـفظ 

بــيضتهم، وســد فــرجــتهم، وإصــالح ثــغورهــم، مــن أمــوالــهم الــتي تــفيء عــليهم، 

وحـقوقـهم الـتي جتـمعها خـزانـتهم حتـت يـده ونـظره، حـتى لـو أكـلتها احلـقوق، وأنـفذتـها 

املـؤن، لـكان عـليهم جـبر ذلـك مـن أمـوالـهم، وعـليه حـسن الـنظر لـهم؛ وذلـك بـثالثـة 

شروط:  

أال يستأثر عليهم بشيء،  -

وأن يبدأ بأهل احلاجة فيعينهم،  -

وأن يُسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم.  -

فــإذا فــنيت بــعد هــذا وبــقيت صــفرًا؛ فــأطــلعت احلــوادث أمــرًا بــذلــوا أنــفسهم قــبل 

أمـوالـهم، فـإن لـم يـغن ذلـك؛ فـأمـوالـهم تـؤخـذ مـنهم عـلى تـقديـر، وتـصريـف بـتدبـير؛ 

فهــذا ذو الــقرنــني ملــا عــرضــوا عــليه املــال فــي أن يــكف عــنهم مــا يحــذرونــه مــن عَــاديــة 

يــأجــوج ومــأجــوج، قــال: لســت أحــتاج إلــيه وإمنــا أحــتاج إلــيكم فــأعــينونــي بــقوة أي 

اخـدمـوا بـأنـفسكم مـعي، فـإن األمـوال عـندي والـرجـال عـندكـم، ورأى أن األمـوال ال 

تُـغني عـنهم، فـإنـه إن أخـذهـا أجـرة نـقص ذلـك ممـا يـحتاج إلـيه، فـيعود بـاألجـر عـليهم؛ 

فكان التطوع بخدمة األبدان أولى.  
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إن ضـابـط مـا سـبق بـيانـه مـن الـقرطـبي: أنـه ال يحـل مـالُ أحـد إال لـضرورة تُـعرض، فـيؤخـذ ذلـك 
املال جَهراً ال سِراً، ويُنفق بالعدل ال باالستئثار، وبرأي اجلماعة ال باالستبداد باألمر.  

وهذه إشارة إلى تأخر الضرائب كمصدر لألموال العامة وأنها استثناء. 

ورفـع اإلسـالم مـن شـأن املـال فـجعله ضـرورة مـن ضـرورات احلـياة لـه حـصانـته فـال عـدوان 

عـلى مـال أحـد، واعـتبره أسـاس قـيام احلـياة مـن حتـصيل رزق وسـكن ولـباس وكـل مـا مـن 

َفَهاءَ أَْمـَوالَـsُُم  تُـوا الـّسُ شـأنـه كـسوة اإلنـسان، قـال اهلل تـعالـى فـي سـورة الـنساء: َوَال تُٔوْ

ُ لsَُْم ِقَياًما َواْرُزقُوُ/ْ فَِ�ا َواْكُسوُ/ْ َوقُولُوا لَُ}ْ َقْوًال ّمjَُْوفًا ﴿٥﴾.  الَِّتي َجَعَل اّهللاَ
جــاء فــي (لــسان الــعرب) أن الــنّهوض هــو الــبَراحُ مــن املــوضــع والــقيام عــنه، وانــتهض الــقوم 

وتناهضوا أي نهَضُوا للقتال. 

إن اقــتصاد الــنهوض؛ قــصدنــا مــنه االنــتقال مــن حــالــة الــراحــة واخلــمول الــتي أتــعبها 

الفساد إلى حالة أكثر حركية ونشاط، وعليه فاقتصاد النهوض هو: 

تـعبير عـن اقـتصاد كـان فـي كـبوة وخـمول، ثـم وبسـبب حـدوث تـغيرات جـذريـة فـي 

الـبيئة املـعنية، صـار لـزامًـا نـهوضـه ألن اإلصـالح لـم يـعد يُجـديـه نـفعًا، فـاإلصـالح 

صــار عــملية غــير مجــديــة بســبب ضــخامــة حجــم الــتغييرات الــواجــب إحــداثــها؛ 

فالفساد طال أمده وصار ضرره عريضًا.  

وقـد نـهض فـعالً الـعديـد مـن الـدول فـي الـعالـم إبّـان احلـرب الـعاملـية الـثانـية، كـما نـهض 

اخلـليفة الـعادل عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي اهلل عـنه بـاقـتصاد الـبالد والـعباد بـزمـن قـياسـي 

من خالل إصالحات مشهود لها.  

وذكــر ابــن كــثير عــند تفســير هــذه اآليــة: قــال الــصباح بــن ســوادة الــكندي: ســمعت 

عـمر بـن عـبد الـعزيـز يخـطب وهـو يـقول: (اaين إن مـكنا/ يف األرض) اآليـة، ثـم قـال: إال 
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أنـها ليسـت عـلى الـوالـي وحـده، ولـكنها عـلى الـوالـي واملـولـى عـليه، أال أنـبئكم مبـا لـكم 

على الوالي من ذلكم، ومبا للوالي عليكم منه: 

إن لــكم عــلى الــوالــي مــن ذلــكم أن يــؤاخــذكــم بــحقوق اهلل عــليكم، وأن يــأخــذ -

لبعضكم من بعض، وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع،  

وإن عــليكم مــن ذلــك الــطاعــة غــير املــبزوزة وال املســتكرهــة، وال اخملــالــف ســرهــا -

عالنيتها. 

طاقة االقتصاد وقوته 

جاء في (لسان العرب) أن النهضة هي الطاقة والقوة. 

فـإذا كـانـت الـطاقـة هـي أسـاس الـقوة؛ فـأيـن مـصدر طـاقـة االقـتصاد؟ وأيـن الـقوة فـيه؟ 

وهل تَوفر الطاقة يعدُّ كافيًا للنهوض؟ 

يُــذكــر أن االقــتصادي األملــانــي (شــاخــت) وهــو مــن كــبار اقــتصاديــي مــا قــبل احلــرب 

الـعاملـية الـثانـية، قـد وضـع خـطة اقـتصاديـة ألملـانـيا؛ نـهضت بـها مـن الـصفر مـا مـكنها مـن 

دخـول احلـرب الـعاملـية الـثانـية، ووضـع خـطة اقـتصاديـة ألنـدونيسـيا، وهـي أغـنى وأكـبر 

مـن أملـانـيا مـن حـيث الـثروات الـطبيعية واإلمـكانـات البشـريـة، لـكن خـطته فشـلت فـي 

استنهاض االقتصاد األندونيسي.  

تـوفـر	الــطاقــة	وعــدم	تــحويــلها	إلــى	قــوة	لـن	يــؤدي	إلــى	الـــنهوض	

الطاقة االقتصادية 

إن مـصدر أي طـاقـة يـكون فـي املـوارد، والـطاقـة االقـتصاديـة تـرتـبط بـاملـوارد املـتاحـة، 

وهــذه املــوارد خــلقها اهلل تــعالــى لــلناس لــيتدبــروا معيشــتهم، فــاألرض ومــا فــيها مــن 
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فــلزات ومــعادن ومــياه جــوفــية، ومــا عــليها مــن زرع وحــرث وحــيوان وبــحار وهــواء 

وشـمس وريـاح وتـراب وجـبال، كـلها مـوارد خـلقها اهلل تـعالـى لـلناس وال يسـتطيع أحـد 

اإلدعـاء بـأنـها مـن خـلقها مـن دون اهلل تـعالـى، ولـم يـدَّع ذلـك أحـد مـن قـبل أيـضًا، بـل 

ظهــر مــا يــسمى بــالــطبيعيني (الــفيزيــوقــراطــيني) الــذيــن ادعــوا أنــها مــن خــلق الــطبيعة 

نفسها، فتجرؤوا على اخلالق ولم يتجرؤوا على نسبها ألنفسهم.  

ويُــضاف لهــذه املــوارد؛ اإلنــسان نــفسه، وهــو ســيدهــا واملــتحكم بــها والــعكس غــير 

صــحيح، وهــو مــورد ألن الــناس تســتخدم بــعضها الــبعض وتســتعني بــبعضها الــبعض 

لــتحقيق الــنفع واالســتفادة مــن تــلك املــوارد املــتاحــة، وهــو مــا اصــطلح عــليه بــاملــوارد 

البشرية. 

القوة (التمكين) 

لـقد هـيأ اهلل تـعالـى تـلك املـوارد لـإلنـسان وجـعلها فـي مـتناولـه وحتـت إمـرتـه بـأن مـكنه 

مــنها بــجعل أســباب الــعيش فــيها كــافــية، فــعاش اإلنــسان الــبدائــي واملــتحضر، وعــاش 

الــناس فــي الصحــراء وفــي رؤوس اجلــبال، وعــاشــوا فــي اجلــزر وفــي الــثلوج، فــي الــليل 

والــنهار، فــكانــت األرض مســتويــة واجلــبال راســية والــشمس مــصدر احلــرارة والــدفء 

والـقمر مـنير الـليالـي احلـالـكة، وكـالهـما؛ أي الـشمس والـقمر، أسـاس الـعد والـقياس 

فـكانـت الـسنة الشمسـية والـسنة الـقمريـة، وتـكاثـر الـنبات الـذي هـو مـصدر غـذائـي 

لإلنسان وللحيوان، واحليوان بدوره مصدر غذائي لإلنسان.  

لـكن الـتمكني لـم يـكن بـالـكلية، بـل البـد مـن إنـسان يـبذل اجلهـد والـعزم لـيتحقق لـه 

الـنفع األفـضل واالسـتخدام األحـسن. فـإذا قـام اإلنـسان بـالـزرع زاد اإلنـتاج ولـو اكـتفى 
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مبــاء املــطر لــنتج الــزرع أقــل ممــا لــو تــدخــل بــشكل صــحيح، وإذا جــرّ املــاء لــلسقي زاد 

اإلنـتاج أكـثر، وإن احـتفظ بـاملـاء بخـزنـه بسـدود تـخصه حـسّن شـروط الـزرع والـسقي لـه 

ولزرعه وملاشيته أيضًا. 

وإن لـم يـبذل اجلهـد والـعزم، فـإن الـتمكني سـيضعف واإلنـتاج سـيقلّ، وعـلى اإلنـسان 

أن يــعود فــي عــاداتــه واســتهالكــه إلــى األشــكال املبســطة الــتي جــعلها اهلل لــه فــيما لــو 

تكاسل وعطل عقله وأطرافه. 

والـتمكني يـزداد قـوة بـازديـاد الـناس وتـكاتـفهم لـلعمل مـعًا حـيث يـزداد اجلهـد والـعزم، 

فــإن عــملوا جــماعــات زاد أداؤهــم عــن عــملهم فــرادى. وتــساعــد طــبيعة اخلــلق عــلى 

هـذا، فتجـمُّع الـناس أمـر البـد مـنه ألن حـاجـتهم لـلزواج والـتناسـل أمـر ال غـنى عـنه، 

وبـالـتالـي تـتكون األسـر واجلـماعـات وتـتشكل اجملـتمعات فـي مـختلف األصـقاع. ويـعدُّ 

احلــيّز الــذي يــشغلونــه مــن األرض حــقًا طــبيعيًا لــهم، كــما تــعتبر األنــهار واآلبــار حــقًا 

مشـتركًـا لـهم، وتـعتبر األشـجار كـذلـك، إضـافـة حلـقهم فـي الـهواء والـنار؛ أي مـصادر 

الطاقة بأشكالها. 

وبـبذل اجلهـد والـعزم مـن الـبعض السـتغالل بـعض املـوارد املـتاحـة تـكون األحـقية لـه بـها. 

ويُـعبر عـن (اجلهـد والـعزم) لـفظ الـعمل الـذي هـو شـكل مـن أشـكال الـتمكني، ويُـقسم 

إلى عمل عقلي وآخر عضلي وقد يكون مشتركًا بينهما. 

وبـاشـتراك املـوارد املـتاحـة والـعمل؛ يـتحقق إنـتاج السـلع، فـتحويـل املـوارد املـتاحـة إلـى 

أشـكال أخـرى يـجعل مـنها مـتعددة الـفوائـد واملـنافـع، فـبالـزراعـة نـحصل عـلى مـنتجات 
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عـديـدة، وبـتصنيع تـلك املـنتجات نـحصل عـلى مـنتجات إضـافـية… وهـكذا، الـشكل 

 .(۱)

الشكل (۱)  إدارة املوارد 
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إدارة 
املوارد

يحد	من	العمل:		
(١)	العجز،	و	(٢)	الكسل

تــــــــحتاج	إلــــــــى	تـــــحويـــــل	وهــــــــذا	يــــــــحصل	-
بــــاإلنــــتاج؛	ويــــتم	تــــبادلــــها	بــــالــــتجارة	الــــتي	

تمثل	حتى	٩٠٪	من	الدخل.	
تـــــــــــحتاج	إلـــــــــــى	عــــــمل	مـــــــــــصدره:	الجهـــــــــــد	-

البشــــــــري:	جهــــــــد	عــــــــقلي	وجهــــــــد	جســــــــدي	
وجهد	مشترك	واستخدام	اآللة	والحيوان

تــــــــــحتاج	إلــــــــــى	تــــــــــمكين	وهــــــــــذا	يــــــــــحصل	
بالتملك:	

*	تملك	مشروع	باإلرث	أو	بالبيع:	
عين	ومنفعة.	-
عين.	-
منفعة	-

*	تــــــملك	غــــير	مشــــروع	بــــــالســــــرقــــــة	أو	
الغصب.

الموارد	المتاحة	
البشر.	

الموارد	الطبيعية:	أرض..	شمس..	ماء..	هواء..	رياح..	
الحيوانات:	مما	في	البر	والبحر..	

وفرة	الثروة

النقل	..	الصناعة	..	الزراعة
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كـما أن نـقل املـنتجات مـن مـكان آلخـر يـحقق مـزيـدا مـن الـفوائـد واملـنافـع (أي قـيمة 

مـضافـة)، وهـذا مـا يـصطلح عـليه بـالـتجارة. لـذلـك يـخضع إنـتاج السـلع واخلـدمـات 

لـلتبادل لـتحقيق مـزيـد مـن املـنافـع فـنكون أمـام تـبادل املـقايـضة؛ فـإذا تـعارف الـناس عـلى 

قــيمة وســيطة، عــبّرت الــقيم عــن تــلك املــبادالت فيسّــرتــها وحــسّنتها؛ لــنكون أمــام 

تبادل قيمي.  

وجـميع مـا سـبق يـحتاج إلـى خـدمـات تيسـره وتسهـله، ويـعدُّ قـطاع اخلـدمـات واسـعًا، 

فـمنه الـصناعـي ومـنه الـزراعـي ومـنه املـالـي، وهـو يـحقق فـوائـد ومـنافـع عـديـدة. فـإذا 

تـناولـت اخلـدمـات الـناس أنـفسهم كـان قـطاع الـصحة والـتعليم وهـما أوسـع الـقطاعـات 

في أي بلد، وهكذا. 

نشوء الثروة 

بـعد نـشوء اجلـماعـات واجملـتمعات؛ نـشأت احلـقوق الـعامـة إضـافـة لـلحقوق اخلـاصـة، 

وكـانـت املـلكية وسـيلة حتـققها، وتـطال املـلكية املـوارد بـكل أشـكالـها البشـريـة وغـير 

البشرية، وهي شكل من أشكال التمكني.  

وميــكن جتــزئــة املــلكية لــتمكني الــتصرف مــن الشــيء املــملوك كــلية بــتملك عــينه 

ومـنفعته، أو عـينه دون مـنفعته كـما هـو وضـع املـؤجـر، أو مـنفعته دون عـينه كـما هـو 

وضــع املســتأجــر، ويــضاف لــلملكية مــا يــرتــبط بــها؛ فــاملــلكية تــنتقل بــاإلرث ضــمن 

الـعائـلة الـوارثـة، وتـنتقل بـالـبيع لـآلخـريـن سـواء كـانـوا أقـارب أو غـيرهـم، كـما تـنتقل 

بالهبة أيضًا. 
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وبــتراكــم املــلكية ســواء بــتحقق الــقيم املــضافــة وتــراكــم األربــاح أو بــاالنــتقال بــاإلرث 

والهبة تزداد ثروات األفراد نتيجة ملكياتهم اخلاصة. 

كـما تـزداد ثـروات اجملـتمعات نـتيجة متـلكها لـلموارد املـتاحـة ضـمن املـنطقة اجلـغرافـية 

الـتي تـشغلها، ونـتيجة لـنشاطـها اإلنـتاجـي املـولـد لـلثروات اإلضـافـية الـناجـم عـن تـراكـم 

القيم املضافة ألعمال أنشطتها، وهذه تكون ملكيات عامة. 

ويقصد بالثروة؛ رأس املال مبعناه الشامل، وهناك ثالثة مراحل لتكوّنها: 

مــرحــلة ۱: بــناء الــثروة (الــفرديــة أو اجلــماعــية)؛ ويــتطلب ذلــك زيــادة الــكفاءات 

البشرية واإلنتاجية مبختلف أنواعها، وإال حصل اخللل والفساد. 

مـرحـلة ۲: تـوزيـع الـثروة بـني الـناس؛ الـتوزيـع الـعادل بـني الـعامـلني واملـنتجني ومـن فـي 

حـكمهم مـع الـرضـا ودون الـبخس والـغش واالحـتيال ومـا شـابـه ويـرتـبط الـتوزيـع بنسـبة 

املساهمة:  بالعمل، وبرأس املال. 

مرحلة ۳: عدالة إعادة توزيع الثروة: 

حد أدنى مستدام يشترك به اجلميع بنسبة ۲.٥٪ (الزكاة). -

انتقال الثروة ضمن العائلة ضمن نظام عادل لإلرث. -

مرحلة ٤: حتقيق توازن الثروة: 

تزداد الثروة: باالستهالك الطبيعي، وباالستثمار الطبيعي. -

تنقص الثروة: باالستهالك غير الطبيعي، وباالستثمار غير الطبيعي. -
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

اإلدارة العامة وشؤون احلكم 

، ويـقول صـلى اهلل  1يـقول صـلى اهلل عـليه وسـلم: (إذا كـنتم ثـالثـة فـأمّـروا أحـدكـم)

 . 2عليه وسلم: (النَّاسُ شرَكاءُ في ثالثٍ؛ في الكألَِ واملاءِ والنَّارِ)

إن هـذه الـرؤيـة هـي عـبارة عـن إطـار محـدد تـصب فـيه املـبادرات الـفرديـة ضـمن رعـايـة 

الــدولــة رقــابــة وتخــطيطًا؛ فــاألفــراد يــعملون بحــريــة مــضبوطــة بــعدم جتــاوزهــم حلــقوق 

اآلخـريـن، سـواء كـانـوا أفـرادًا أو قـطاعًـا عـامًـا، دون هـيمنة الـدولـة ممـثلة بـقطاعـها الـعام؛ 

فـيعمل اجلـميع ضـمن بـوتـقة مـتكافـلة تـضمن سـالمـتهما، وكـل طـرف عـليه واجـبات 

ولـه حـقوق ضـمن إطـار املـصلحة الـعامـة الـتي تـعلو فـوق كـل مـصلحة فـي حـال تـعارض 

تلك املصالح. 

وبـذلـك فـإن مـهمة شـؤون احلـكم تـتمثل فـي إدارة شـؤون الـرعـية وتـأمـني فـرص عـمل 

واســتثمار لــتشغيلهم لــرفــع الــفقر عــنهم وتــأمــني مــا ييســر ذلــك مــن أســواق ونــقود. 

وكـذلـك حـمايـتهم وحـمايـة املـوارد املشـتركـة بـينهم؛ بـتأمـني: الـطعام والشـراب ومـا 

يتعلق بالطاقة بوصفها حاجات أساسية ضرورية لتحقيق احلد األدنى للعيش. 

وكــذلــك مــن مــهمة شــؤون احلــكم أن يــديــر نــفقاتــه وإيــراداتــه لــلقيام بــتلك األعــمال 

املــنوطــة بــه، وقــد خــصصت الشــريــعة اإلســالمــية إيــرادات تــخص بــيت املــال حــتى ال 

يـكون عـالـة عـلى الـناس، وذكـرت الـعديـد مـن أبـواب اإلنـفاق الـتي تـقع عـلى عـاتـق بـيت 

املال أيضًا.  

1 حديث حسن.
2 حديث صحيح.
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

لـذلـك عـرفـت الـدول ثـالث سـياسـات كـلية حتـقق مـا سـبق، هـي: السـياسـة االقـتصاديـة، 

والسياسة املالية، والسياسة النقدية. 

وميــكن تــصور الســياســات الــثالث لــالقــتصاد الــكلي عــلى شــكل مــثلث يــقف عــلى 

رأسـه، متـثل السـياسـة االقـتصاديـة فـيه الـضلع الـعلوي؛ بـينما متـثل السـياسـتان الـنقديـة 

واملـالـية الـضلعني الـلتني يـقف عـليهما املـثلث، فـلهاتـني السـياسـتني دورهـما فـي رسـم 

أبعاد السياسة االقتصادية بل هما أداتان من أدواتها. 

حـيث تـرسـم احلـكومـة السـياسـة االقـتصاديـة لـلبالد، ولتسـيير أمـورهـا والـقيام مبـهامـها 

البـد مـن سـياسـة مـالـية، ولـتحقيق مـا سـبق حتـتاج لتخـطيط وطـرح حجـم مـناسـب مـن 

النقود لتسهيل التعامالت السوقية. 

مشكلة الفقر ومسؤولية احلكومات 

تـعتبر مـشكلة الـفقر أكـثر املـشكالت إحلـاحًـا أمـام هـذه السـياسـات؛ ملـا لـلفقر مـن آثـار 

سيئة على حياة الناس. 

فـالـفقر والـغنى يـصيبان األفـراد واجلـماعـات والـدول، فـهناك دول غـنية، وأخـرى فـقيرة، 

وكـالهـما يـسعى لتحسـني حـالـه وحـال أفـراده، مـنهم مـن تُـفلح سـياسـاتـه ومـنهم مـن 

تفشل، وباجململ فإن دوام احلال منوط بحسن التصرف. 

لـقد خـلق اهلل الـكون مـتوازنًـا، قـال اهلل تـعالـى: َوأالَْرَض َمـَدْدَنـاَهـا َوأَلْـَقْينَا فِـَ�ا َرَواِ�َ 

ٍء ّمَْوُزوٍن (احلجر: ۱۹).  ْvَ َِوأَنَبْتنَا فَِ�ا ِمن كُّل
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

واســتخلف اهلل البشــر فــي األرض لــيعمروهــا، قــال اهلل تــعالــى: أََولَـْم �َِسـريُوا ِيف اْالَْٔرِض 
ًة َوأََثـاُروا اْالَْٔرَض َوَعـَمُروَهـا  ُـّوَ ُـوا أََشـّدَ ِمـْ�ُْم ق يَن ِمـن َقْبِلِ}ْ َكـان ِ َaّفَـَينظُُروا َكـْيَف َكـاَن َعـاِقـَبةُ ا
ا َعـَمُروَهـا (الـروم: ۹)؛ فـأحـسن مـن أحـسن، وأسـاء مـنهم مـن أسـاء،؛ فظهـر  أَْكـثََر ِمـّمَ
َربِّ َوالَْبْحـِر ِبـَما َكَسـَبْت أَْيـِدي الـنَّاِس 

ُ ِيف الْ الـفساد فـي األرض، قـال اهلل تـعالـى: َظَهـَر الْـَفَساد

ِي َعـِملُوا لََعّلَُ}ْ َيـْرِجـُعوَن (الــروم: ٤۱)، ومــن ذلــك الــفساد انــتشار  َaّلِـيُِذيَقُ} َبـْعَض ا
الفقر.  

ولـقد تـوعـد اهلل الـناس؛ بـأن مـهمة اإلصـالح مـهمة تـقع عـلى عـاتـقهم؛ فـقال عـزّ وجـل: 

َ َال يُـْصِلُح َعـَمَل الُْمْفِسـِديـَن (يـونـس: ۸۱)؛ لـذلـك فـإن مـسؤولـية اإلصـالح تـقع  ِإّنَ اّهللاَ
على عاتق احلكومات أوال، ثم على عاتق اجملتمع بأفراده أيضًا. 

والــفقر لــه عــوامــل جــاذبــة؛ كــالــضرائــب والــربــا وهــما أداتــان أســاســيتان فــي الســياســة 

الـنقديـة والسـياسـة املـالـية القـتصاديـات الـدول احلـالـية وهـما محـرمـتان فـي الشـريـعة 

اإلسـالمـية، (وسـوف نـناقـش ذلـك الحـقًا، وبـعرض منـاذج نـعيشها لـتوضـيح ذلـك)؛ 

فـالـضرائـب بـنوعـيها املـباشـرة وغـير املـباشـرة تـطال الـفقير قـبل الـغني بـل إنـه يسـددهـا 

كـامـلة ألنـها حتُتجـز مـن املـنبع مـباشـرة وغـالـبًا مـا يتهـرب مـنها الـغني، وعـلى كـل حـال قـد  

أُسـيء تـوزيـع الـضرائـب مبـا يـوافـق التشـريـع املـالـي الـوضـعي، حـيث يـجب أن تـقابـل 

الـضرائـب اخلـدمـات الـعامـة املـقدمـة. أمـا الـربـا فـقد مـيّزهـا االقـتصاد الـوضـعي بـعائـد أكـيد 

وترك عائد العمل احتمالي فاألول ميتلكه األغنياء والثاني يخص الفقراء.  

لــقد عــزا تــقريــر الــبنك الــدولــي لــلتنمية لــعام ۲۰۰۲ زيــادة فــقر املــزارعــني إلــى طــرق 

الـتمويـل الـرسـمية وغـير الـرسـمية. واسـتغلت بـعض الـدول مـا سُـمي بـتمويـل الـتنمية 
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املســتدامــة بــفرض ضــريــبة جــديــدة اســمها ضــريــبة الــتنمية املســتدامــة رغــم أن مــؤمتــر 

األرض عــام ۱۹۹۲ لــم يحــدد ســبل الــتمويــل ممــا يــعني أن يــدفــع الــفقراء واألغــنياء 

سـويـة، وهـذا يـخالـف اسـتراتـيجيات مـحاربـة الـفقر. وقـد ارتـأى االحتـاد األوربـي فـرض 

ضريبة طوعية على تذاكر الطيران لصالح الدول الفقيرة. 

أمـا الـفقر؛ فـهو مـشكلة اجـتماعـية اقـتصاديـة عـاجلـها اإلسـالم اجـتماعـيًا بـبناء مـجتمع 

ذي بــنيان مــرصــوص، واقــتصاديًــا بــأن ضــمن لــها متــويــالً دائــمًا بــالــزكــاة والــصدقــات. 

 . 1لذلك قلّت األزمات احلادة فيه ألنه اقتصاد متوازن

أمـا الـعوامـل الـنابـذة لـلفقر فهـي مـوجـودة فـي الشـريـعة اإلسـالمـية؛ فـي كـل مـن الـزكـاة 

والــصدقــات، فــالــزكــاة واجــبة فــي حــق األغــنياء ومــصارفــها محــددة فــي الــقرآن الــكرمي 

لــلفقراء واحملــتاجــني الــدائــمني واملــؤقــتني كــابــن الســبيل والــغارم، والــصدقــات مــحتومــة 

ككفارة ممن أخطأ إلى الفقراء واحملتاجني وما أكثر اخلطاءين! 

وتـعتبر الـتربـية السـلوكـية عـامـل مـهم فـي نـبذ الـفقر ومسـبباتـه ممـا ذكـرنـا، فـالـفساد البـد 

لــه مــن إصــالح حــتى ال يــزداد أثــره الســيء فــيتسع ويــصبح شــامــالً، لــذلــك شــرّع اهلل 

لـلناس بـل أمـرهـم بـإنـكار الـفساد والنهـي عـنه. كـما طـلب مـنهم إتـيان املـعروف واألمـر 

بـه. فـرغـم أن أركـان اإلسـالم هـي خـمسة، فـقد أضـاف لـها الـبعض ركـنًا سـادسًـا هـو 

َخْريِ َوَيأْمُـُروَن 
ـٌة َيـْدُعـوَن ِإَ¡ الْ ـنsُْم أُّمَ األمـر بـاملـعروف والنهـي عـن املـنكر: َولْـَتُكن ّمِ

ُ الْـُمْفِلُحوَن  (آل عــمران: ۱۰٤)؛ ملــا لهــذا  ْوَن َعـِن الْـُمنَكِر َوأُْولَــِ¢َك ُ/ َمjُْوِف َوَيـْ�َ
ِبـالْ

الـركـن مـن أهـمية؛ فشـطره األول أي األمـر بـاملـعروف متـثل قـوة دفـع، وشـطره الـثانـي أي 

 .https://kantakji.com ،1 للمزيد يراجع كتابنا، مشكلة البطالة وعالجها في اإلسالم
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النهـي عـن املـنكر متـثل مـانـعًا مـن الـتقهقر. ويُسـتدلّ مـن كـون األمـر بـاملـعروف والنهـي 

عــن املــنكر ركــن؛ ضــرورة إصــالح حــال الــناس مــن أي فــساد يــصيبهم، وفــي الــوقــت 

نـفسه يـسعى إلـى حتسـني حـالـهم بـاألمـر بـاملـعروف وعـدم االكـتفاء بـالـداللـة عـليه؛ بـل 

البـد مـن االقـتداء بـاألمـر حـيث نـكون أمـام حـالـة عـملية ال مجـرد تـنظير، فـقد مـقت اهلل 

ِ أَن َتقُولُوا َما َال َتْفَعلُوَن (الصف: ۳).  من ال يفعل ما يقوله: َكُربَ َمْقًتا ِعنَد اّهللاَ

إن تـربـية السـلوك هـو جـزء رئيسـي مـن االقـتصاد اجلـزئـي الـذي يـصب فـي نـهايـة األمـر فـي 

االقـتصاد الـكلي، وتـقومي السـلوك مـنذ الـصغر يـدلُّ عـلى أن إدارة االقـتصاد هـي عـملية 

طويلة املدى وليست وليدة سياسات إنعاشية يتم اللجوء إليها عند اللزوم. 

مـثال ذلـك، تـوجـب الشـريـعة اإلسـالمـية سـياسـة إنـفاق مـتوازنـة، فـاإلسـراف والـتبذيـر 

والتقتير في إتباع سياسات دون أخرى مدعاة للخلل والفساد. 

فــاإلســراف فــي الــزراعــة: يــؤدي إلــى خــلل إن لــم يــتْبعه اســتثمار صــناعــي؛ كــتصنيع 

املنتجات، واستثمار خدمي كالتبريد والنقل. 

واإلسراف في اخلدمات املالية: يؤدي إلى خلل الرتباطه بالغير: أي التبعية. 

بينما التقتير في الزراعة: يؤدي إلى خلل وإشكال غذائي. 

والتقتير في اخلدمات املالية: يؤدي إلى خلل وإشكاالت متويلية. 

واإلسـراف فـي اإلنـفاق الـعام: يـؤدي إلـى خـلل يـسمى العجـز، وجلـبر العجـز نـلجأ إلـى 

ســياســة االســتدانــة؛ وفــيه تتحــمل األجــيال الــقادمــة عــبء إســراف وتــبذيــر األجــيال 

احلــالــية. لــذلــك قــد تــكون ســياســة الــتقشف هــي األفــضل تــرتــيبًا أي قــبل الــلجوء 

لــالســتدانــة، ولــضمان حتــقق الــتجاوب بــني الــناس مــع هــكذا ســياســة، فــإن الــتربــية 
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السـلوكـية تـساعـد فـي احلـد مـن الـديـون، والـتعود عـلى حتـمل مـشاق الـتقشف؛ كـقولـه 

صــلى اهلل عــليه وســلم فــي جــزء مــن حــديــثه: (اخــشوشــنوا). مــثال ذلــك مــا حــصل 

عـامـة اجملـاعـة زمـن الـفاروق عـمر بـن اخلـطاب رضـي اهلل عـنه، واجملـاعـة تـعني وجـود عجـز 

في االقتصاد، وكان العالج حينها مزيج من احللول الفنية والتربوية: 

السـلوك الـعام؛ أي عـلى مسـتوى املـيزانـية: اقـتراض مـن الـناس بسـداد زكـواتـهم -

مقدمًا، وهذا سلوك رشيد؛ ألنه يستبعد شبح فرض الضرائب (التوظيف). 

الســلوك اخلــاص؛ أي عــلى مســتوى األفــراد: الــضغط عــلى الــطلب للحــد مــن -

اإلنــفاق الــزائــد، وهــذا ســلوك رشــيد بــدل الــتوســع فــي مــصادر الــعرض لــتلبية 

شذوذ الطلب.  

إن	الــتربــية	الســلوكــية	تــقّوم	الــــعادات	المســــتحكمة		
وهــذا	شــكل	مـن	األمـــر	بــالــمعروف	والـــنهي	عـن	الـــمنكر	

تـلجأ احلـكومـات الـتي متـثل وتـديـر مـصالـح اجملـتمع إلـى اإلنـفاق لـتحقيق تـلك املـصالـح، 

ولـكل سـلوك تسـلكه فـي إنـفاقـها مـآالت فـي سـياسـتها الـكلية، يـلخصها اجلـدول الـتالـي 

 :(۱)

اجلدول (۱) اإلنفاق احلكومي واخلاص 

فمحاربة الفقر واحلفاظ على مصالح الناس هما هدفان أساسيان: 

اإلنفاق	الحكومي	والخاص

التقتير االعتدال اإلسراف	أو	التبذير اقتصاد	جزئي

انكماش رشد تضخم اقتصاد	كلي
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حل مشكلة الفقر 

إن ملـواجـهة خـطر الـفقر البـد مـن تـشجيع االسـتثمار وإتـاحـة فـرص الـعمل؛ لـذلـك البـد 

مـن تـوفـير الـنقود الـالزمـة لتسهـيل الـتداول تـشجيعًا لـالسـتثمار وحتسـينًا لـألسـواق؛ 

ألجـل ذلـك تـقوم احلـكومـة بـزيـادة عـرض الـنقود حسـب حـاجـة الـناس إلـيها. وهـذا جـزء 

مـن السـياسـة الـنقديـة. وإن أي تـوسـع غـير الزم مـؤداه ارتـفاع أسـعار الـسوق وشـيوع 

التضخـم ومـن ثـم زيـادة الـبطالـة وانـتشار الـفقر واألزمـات االقـتصاديـة وبـالـتالـي نـشوء 

أزمات اجتماعية؛ مما يهدد السلم االجتماعي. 
إدارة شؤون احلكم 

تـعتمد الشـريـعة اإلسـالمـية عـلى نـظريـة اإليـرادات لـبيت املـال، بـينما تـعتمد  الـنظم 

الـوضـعية عـلى نـظريـة الـنفقات وشـتان بـني احلـالـتني، فـاألولـى مـؤداهـا كـفاءة بـيت املـال 

واإلنـفاق الـرشـيد، والـثانـية تـترك بـاب الـتوسـع فـي اإلنـفاق مـفتوحًـا لـتمولـه الـضرائـب 

والـقروض الـربـويـة، وكـلتاهـما  تـؤديـان لـزيـادة تـكالـيف اإلنـتاج وزيـادة مسـتمرة فـي 

األســعار حــيث يــبقى التضخــم فــاعــالً طــاملــا هــناك مــرونــة فــي األســعار وصــوال ملــرحــلة 

إفالس الشركات وخروجها من السوق وزيادة البطالة. 

إذًا لـتحقيق مـصالـح الـناس البـد لـلحكومـات مـن اإلنـفاق الـعام عـلى مـا يـلزم قـيامـها 

بسـياسـة الـناس وتسـيير وإدارة شـؤونـهم، وألجـل ذلـك منـيز بـني حـل تـقليدي، وحـل 

إسالمي: 

احلـل الـتقليدي: تـقوم احلـكومـات بـتأمـني إيـرادات لـنفقاتـها؛ بـالـلجوء إلـى فـرض -

ضــرائــب عــلى الــناس، أو االقــتراض الــربــوي، أو الــتقشف فــي الــنفقات، وهــذه 
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سـياسـات مـالـية؛ إال أن الـتوسـع فـي اإلنـفاق أو الـديـن؛ مـؤداه ارتـفاع أسـعار الـسوق 

وشـيوع التضخـم ومـن ثـم زيـادة الـبطالـة وانـتشار الـفقر واألزمـات االقـتصاديـة، ومـن 

ثم األزمات االجتماعية؛ مما يهدد السلم االجتماعي. 

احلـل اإلسـالمـي: اعـتمد التشـريـع اإلسـالمـي عـلى تـعيني وتـخصيص مـوارد لـبيت -

املـال. يـتوجـب عـلى احلـاكـم أو احلـكومـة أن تـتكيف مـع ذلـك بـتحقيق الـكفايـة 

والرشد في سلوكها بناء عليه. 

وتــتداخــل الســياســات الــثالث فــيما بــينها، وقــد يــصل الــتداخــل بــينها إلــى الــتماهــي 

واالمتزاج، لذلك يؤثر كل منها في األخرى وتتأثر بها. 

ويبسـط الـشكل الـتالـي (۲) الـتداخـل، قـبل أن نشـرع فـي تـفصيل كـل سـياسـة عـلى 

حدة. 
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الشكل (۲)  تداخل السياسات الثالث 

تـتوجـه احلـلول اإلسـالمـية إلـى تـأمـني أسـواق خـالـية مـن الـتدخـالت املـشوهـة لـعمليات 

الـعرض والـطلب، وهـذه مـهمة رقـابـية تـقع عـلى احلـكومـة، كـانـت تُـسند فـي الـسابـق 

: (ال يَـبِعْ حـاضِـرٌ لِـبادٍ، دَعُـوا الـنَّاسَ يَـرْزُقِ  1للمحتسـب. يـقول صـلى اهلل عـليه وسـلم

الــلَّهُ بَــعْضَهُمْ مِــن بَــعْضٍ)؛ فــبعد اســتبعاد مــا يــشوش األســعار مــن غــش وتــدلــيس 

وكـذب ومـا شـابـه، يُـترك الـناس فـي بـيعهم وشـرائـهم حسـب ظـروف الـعرض والـطلب 

السائدة في سوقهم، وهذه هي كفاءة األسواق. 

يناط بالدول إدارة شؤون الناس لتسيير وحتسي أوضاعهم املعيشية

تأمي النقود لتسهيل التداول 
سياسة نقدية

اإلنفاق 
سياسة مالية

سياسة توسع ف اإلنفاق أو سياسة تقشف سياسة عرض النقود

التوسع ف الدين فرض الضرائب

متويــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ارتفاع األسعار ⇄  تضخم

سياسة التوسع ف عرض النقود

بطالة

فقر.. أزمات اقتصادية واجتماعية

مصالح	الناسالفقر
ات
فق
 ون
رد
موا

 : 
ال
 امل
يت
ة ب
فاء
ك

1 حديث صحيح.
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وقـد شـرع اإلسـالم فـريـضة الـزكـاة كـعبادة مـالـية وبـها تـعالـج مـشكلة الـفقر حـيث يتعهـد 

الـناس بـعضهم بـعضًا؛ فـالـفقراء عـيال عـلى األغـنياء فـي جـزء بسـيط ال يـذهـب بـغناهـم 

لـذلـك يـشارك اجملـتمع بـشكل رئيسـي فـي حـلّ هـذه املـشكلة، بـينما تـديـر احلـكومـة 

شـؤون بـيت مـال الـزكـاة حسـب شـريـعة اهلل تـعالـى لـتحقيق املـراد مـنها، وتـتدخـل فـي 

حلّ هذه املشكلة ما دام في بيت مالها فائض؛ كما فعل عمر رضي اهلل عنه. 

أمـا املـضاربـة فـي األسـواق - مبـعنى الـنجش -؛ فمنهـي عـنها ملـا لـها مـن أثـر سـيء عـلى 

املـتبايـعني، وعـادة مـا تسـتلزم هـكذا مـضاربـة تـوسـعًا فـي عـرض الـنقود، وتـوسـعًا فـي 

االئــتمان املــصرفــي، وقــد حــصل هــذا فــي أزمــة األســهم الــسعوديــة حــيث جلــأ الــناس 

لــالســتدانــة مــن املــصارف والــسحب عــلى املــكشوف لــدخــول مــضاربــات الــبورصــة، 

وتلت تلك الفقاعة خسارات كبيرة أصابت السوق السعودي.  

ويسـتلزم االقـتراض الـربـوي إضـافـة خلـلق الـنقود، االسـتقراض بـالـفائـدة الـربـويـة ممـا يـزيـد 

مـن التضخـم، ويـتبع ذلـك أحـداثًـا اقـتصاديـة كـلية؛ كـامـتصاص سـيولـة الـعملة احملـلية 

وارتـفاع سـعر صـرفـها؛ فـارتـفاع سـعر الـصادرات وبـالـتالـي انـخفاض الـصادرات وزيـادة 

الــواردات فعجــز املــيزان الــتجاري، ثــم يــتلوه انــخفاض فــي ســعر الــصرف واضــطراب 

وخـلخلة فـي الـسوق، وأخـيرًا تـتوقـف االسـتثمارات طـويـلة األجـل؛ ممـا يـوقـف عجـلة 

التنمية االقتصادية ويدمر أي منو محقق. 

أمـا عـلى املسـتوى اجلـزئـي؛ فـالـفوائـد الـربـويـة تـؤدي لـزيـادة تـكالـيف اإلنـتاج، ومـن ثـم 

زيـادة مسـتمرة فـي األسـعار حـيث يـبقى التضخـم فـاعـالً طـاملـا هـناك مـرونـة فـي األسـعار 

وصوال ملرحلة إفالس الشركات، وخروجها من السوق، وزيادة البطالة. 
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الفصل الثاني 
السياسات االقتصادية 

حــبا اهلل كــل بــقعة مــن بــقاع األرض مبــزايــا تــكفيها إن أحــسن قــاطــنيها اســتغاللــها، 

فـتكون لـهم مـيزة تـنافسـية عـن غـيرهـم مـن سـكان املـعمورة؛ فـهناك بـالد مـيزهـا اخلـالـق 

عــز وجــل بــجو بــارد وأخــرى بــجو حــار، ومــيز أخــرى بــوفــرة مــاء األنــهار، وغــيرهــا مبــاء 

الـبحار، ومـيز أخـرى بـوفـرة اجلـبال وغـيرهـا بـالـسهول. فـكان لـكل مـنها مـزايـا تـخصها؛ 

سـواء فـي ثـرواتـها الـنباتـية واحلـيوانـية، أو فـلزاتـها ومـعادنـها، ممـا حـدا بـالـناس لـتسكن 

بـقاع دون غـيرهـا، وبتجـمعهم تـكون ثـروتـهم مـن املـوارد البشـريـة هـي مـا ميـيزهـم. لـكن 

يبقى حسن التدبير هو الفاصل بينهم. 

وخـاطـب اهلل الـناس مبـفردهـم وجـماعـاتـهم إلـى ضـرورة الـتنبه حلـسن الـتدبـير واإلدارة 

فـقال املـولـى عـز وجـل فـي سـورة اإلسـراء: َوَال َتـْجَعْل َيـَدَك َمـْغلُوَ¤ً ِإَ¡ ُعـنُِقَك َوَال َتْ£ُسـْطَها 

ـْحُسوًرا (٢٩)؛ فــمن أحــب أن ال يــعيش بــني الــلوم واحلســرة  كُـّلَ الْ£َْسـِط فَـَتْقُعَد َمـلُوًمـا ّمَ
فـليقتصد فـي إنـفاقـه، فـال يبخـل وال يسـرف ولـيكن مـتوسـطًا بـني احلـالـني. واإلدارة ال 

يـصلحها إال مـديـر واعٍ إلـى أنـه مـؤمتـن عـلى مـصالـح مـن يـديـر أمـورهـم؛ فـإن وُسـد األمـر 

إلـى غـير أهـله فـالـضياع مـصير أولـئك الـقوم الـذيـن لـم يُـحسنوا اخـتيار أمـيرهـم ولـم 

يُـحسن ذلـك األمـر اخـتيار عـمالـه؛ فـأولـئك الـقادة مـسؤولـون عـن إدارة مـوارد الـبالد، 
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يـقول صـلى اهلل عـليه وسـلم: (فَإِذَا ضُـيِّعَتِ األمَـانَـةُ فَـانْـتَظِرِ الـسَّاعَـةَ، قـالَ: كـيفَ 

إضَاعَتُهَا؟ قالَ: إذَا وُسِّدَ األمْرُ إلى غيرِ أهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ). 

وتـضع الـقيادة الـعليا فـي كـل بـلد األهـداف االقـتصاديـة الـواجـب حتـقيقها خـالل فـترة 

مـن الـزمـن، وعـادة مـا تـرسـم سـياسـاتـها االقـتصاديـة لـسنوات طـويـلة جـدًا، ثـم جتـزئ 

الـفترة الـطويـلة إلـى فـترات أقـصر؛ كـاخلَـمس أو الـثالث سـنوات، وبـناء عـلى ذلـك يـتم 

وضع السياسات املالية والنقدية لتحقيق األهداف االقتصادية املنشودة. 
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المبحث األول 
المذهب االقتصادي الفاسد وضرورة التغيير 
حكماء االهنيار أم حكماء األزمات أم حكماء اهلاوية؟ 

1ال نـبالـغ أبـدًا فـي قـولـنا بـأن اإلنـسان هـو أهـم سـكان األرض، وال شـك فـي أن املـبادرات 

الـفرديـة (الـتي يـقوم بـها اإلنـسان) تـعتبر قـوام أكـثر األعـمال جنـاحًـا. وهـذا ال يُـنقص 

دور األعـمال اجلـماعـية أبـدًا، بـل يـدعـمها ألنـها مـزيـج مـن األعـمال الـفرديـة املنسجـمة 

معًا. 

إن الـرؤى اإلسـتراتـيجية الـناجـمة عـن قـراءة مـا حـصل ومـا يـحصل ومـا سـيحصل مـن قِـبل 

إنـسان مـدرك ملـا يـفعل وملـا يـؤمـن بـه هـي رأس الـنجاح الـشامـل املـرتـكز عـلى عـناصـر 

موضوعية. 

إن (ســوروس، وبــافــيت) هــما مــن أغــنى أغــنياء الــعالــم وعــوا أزمــة ثــالثــينيات الــقرن 

املـاضـي وفـهموا قـواعـد لـعبة األسـواق بـوصـفها غـابـة فـرص وحتـديـات حـيث كـل شـيء 

فــيها مــباح مــن غــش وكــذب وتــدلــيس وخــداع. وهــما ميــثالن منــوذجًــا مــن منــاذج 

اقـتصاديـة جنـت مـن األزمـة، أمـا ثـالـثهم (فـولـكر) فـكان منـوذج بـطل قـيادة االقـتصاد 

األمـريـكي الـكلي بسـياسـاتـه الـتي سـيطرت عـلى وحـش التضخـم فـساهـم فـي حتسـني 

صورة االقتصاد األمريكي حينًا من الدهر.  

1 قــــــنطقجي، د. ســــــامــــــر مظهــــــر، حــــــكماء االنــــــهيار أم حــــــكماء األزمــــــات أم حــــــكماء الــــــهاويــــــة؟، مجــــــلة 
االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٨-٢٠١٣.
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رأى (ســوروس) أن دراســة الســلوك البشــري وردود الــفعل االنــعكاســية عــند البشــر 

تـبني أن األسـواق غـير املسـتقرة جـاهـزة ونـاضـجة مبـا فـيه الـكفايـة لـصنع فـقاعـة جـديـدة. 

فـَ (دورة االزدهـار والـكساد) غـالـبًا مـا حتـمل فـي طـياتـها االئـتمان، وغـالـبًا ال تـقف هـذه 

الـدورة فـي ظـل غـياب الـتصورات األسـاسـية اخلـاطـئة املـتعلقة بـاالئـتمان؛ فـاملـقرضـون 

يخـطئون فـي حتـديـد اجلـدارة االئـتمانـية لـلمقترضـني أو فـي إدراك الـقيمة املسـتقبلية 

لـألصـول املـالـية، وبـازديـاد اإلقـراض تـرتـفع أسـعار هـذه األصـول؛ فـيزيـدون فـي اإلقـراض 

أكــثر فــأكــثر، ويــجتذبــون بــنجاحــهم مــقرضــني جــدد، وهــكذا حــتى تــكتمل دورة 

االزدهار والكساد.  

يَجـمع هـؤالء الـثالثـة تـصيّدهـم لـلفرص ولـو أطـاح ذلـك بـغيرهـم سـواء أكـان املـتضرر 

أفرادًا أم دوالً. 
& أطـاح (سـوروس) بـاقـتصاد بـريـطانـيا الـعظمى مبـا فـعله بـاجلـنيه االسـترلـيني عـلى الـرغـم مـن 

كـون اجلـنيه عـملة رابـع أقـوى اقـتصاد بـلد فـي الـعالـم، مـتجاوزًا بـذلـك هـيبة ذلـك الـبلد الـذي ال 
تغيب عنه الشمس، بل وهيبة علمائه وخبرائه.  

ورأى (بـافـيت) أن املشـتقات أسـلحة وذخـيرة دمـار شـامـل لـكنه اقـتنص مـا اسـتطاع 

قـنصه وتـرك غـيره يـغرق فـي وحـلها، وعـلى الـرغـم مـن أن (سـوروس) حـذّر مـن جتـمع 

فـقاعـة كـبيرة بـالـغة فـي الـضخامـة فـي أواخـر الـتسعينيات. وأن (بـافـيت) أطـلق جـرس 

اإلنــذار الــذي يحــذر مــن اإلفــراط فــي الــهندســة املــالــية بــعد عــدة ســنوات مــن حتــذيــر 

(سـوروس)؛ فـإن (فـولـكر) بـدأت مـخاوفـه قـبل ذلـك بـكثير، لـكنه لـم ينشـرهـا عـلى 

املأل !!  
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اهنيار الرموز 

لـقد اسـتغرق انهـيار الشـيوعـية املـاديـة سـبعون عـامًـا، ومـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة أحـد 

أهــم دعــائــم ورمــوز الــرأســمالــية اجلــشعة ثــمانــون عــامًــا. وهــذا هــو شــأن الــتجارب 

االجــتماعــية، وكــأنــهم يــتعلمون بــاملــمارســة. فــقد شهــدت مــراحــل حــياة (فــولــكر) 

انـحالل اتـفاقـية بـريـتون وودز، وثـورة املـال واالئـتمان، والتضخـم الـناجـم عـن فـقاعـة 

املصارف.  

۱- انتهاء منهج مدرسة شيكاغو النقدية:  

لـقد فـهم احلـكماء الـثالثـة دروس األزمـات واسـتوعـبوهـا وعـلموا مـدى انحـراف مـدرسـة 

شـيكاغـو الـنقديـة الـتي قـادهـا أكـادميـيون مهـرة كـ (مـلتون فـريـدمـان) حـيث شـكلت 

جسـرًا بـني األزمـتني املـالـيتني الـعمالقـتني انهـيار ۱۹۲۹ وأزمـة ۲۰۰۸، وخـالصـتهما 

أن: 

لــألســواق	قــدرتــها	الــفعالــة	عــلى	تـــحقيق	الــــتوازن	

وذلك عكس ما انتهجه (الكينزيون) في التدخل.  

وتـساءل (سـوروس)، إذا كـانـت األسـواق بهـذه الـكفاءة فـلماذا تـنهار؟ لـقد رأى أن 

الـعالقـة بـني السـلطة املـالـية واألسـواق املـالـية هـي عـملية ردود أفـعال انـعكاسـية مسـتمرة 

ألن كليهما يتصرف وفقًا ملعرفة منقوصة!. 

۲- انحالل اتفاقية (بريتون وودز): 

إن خـلل هـذه االتـفاقـية هـو افـتراضـها الـضمني السـتمرار الـتفاوت الـكبير بـني أمـريـكا 

وبـقية الـعالـم مـن حـيث الـثروة والـقدرة اإلنـتاجـية. فـاسـتغلت الشـركـات األمـريـكية فـرق 
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الـسعر بسـبب تـقييم الـدوالر، وقـامـت بشـراء الشـركـات األوربـية حـتى أن ذلـك أثـار 

حنق (الرئيس الفرنسي الشهير شارل ديغول) عليها. 

وأغــرى (عــدم الــتوافــق بــني كــميات الــدوالر املــطروحــة واالحــتياطــي الــذهــبي) جتــار 

الـعمالت، فـااللـتزام األمـريـكي بـ ۳٥ دوالر أمـريـكي ألونـصة الـذهـب أدى لـرفـع أسـعار 

الفائدة، وتلك بدورها أدت لتباطؤ النمو األمريكي. 

ويعتقد (سوروس) أن: 

نــظام	الــــعمالت	هـو	منجــم	غــني	لـــردود	األفــــعال	االنـــعكاســـية	الــالزمــة	لــلتعامــل	بــاألســواق	

ألنـها تُـنشئ مـنافـسات بـني الـتجار املسـتثمريـن واحلـكومـة كـلٌ حسـب إدراكـه وشـعوره 

وتـنبؤاتـه بـأحـوال الـسوق، وحتـاول مـعظم احلـكومـات إدارة سـعر الـصرف ملـنع الـتذبـذب 

فـي أسـعار السـلع املـتاجـر بـها فـي األسـواق، لـكن حـاملـا يَـثبت سـعر الـصرف، يـكون 

هدفًا طبيعيًا للمضاربني الذين يتحرون القرارات احلكومية. 

وممـا زاد الـطني بـلة فـرض الـضرائـب الـذي أدى إلـى هـروب رؤوس األمـوال إلـى الـفروع 

اخلارجية للبنوك األمريكية حيث استثمرت في أوروبا دون عناء الضريبة. 

إن السـياسـتني الـسابـقتني، أي (سـعر الـفائـدة) و(فـرض الـضرائـب) قـد أسـهمتا بـإيـجاد 

تضخــم مســتمر مــؤداه عجــز مــيزانــية دائــم. ولــألســف تــعايشــت كــل الــدول مــع هــذا 

العجـز الـذي أضـحى ظـاهـرة طـبيعية لـه مـن يُـؤصـله ويُـدرسـه ويُـدافـع عـنه. بـل صـار 

حــديــث األوروبــيني واألمــريــكيني مــنصبٌ عــلى بــرامــج اإلنــقاذ ألن مســتقبل األداء 

االقــتصادي عــامــة، ومــنطقة الــيورو خــاصــة ضــعيف، واجلــميع يــتوقــع اســتمرار أزمــة 

الدين وعجز امليزانيات. 
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ونـحن نـنصح كـل أكـادميـي، وبـاحـث، وممـارس سـواء أكـان وزيـرًا أم حـاكـمًا ملـصرف 

مــركــزي أم مــديــر خــزيــنة، أن يــقرأ بــإمــعان وأن يســتوعــب الــدروس، وذلــك بــإعــمال 

احلـكمة والـدرايـة ولـيس االنـبهار األخـاذ الـذي يـصم اآلذان ويـعمي األبـصار مبـا يـجعله 

إمـعة مـصدقًـا ملـا يـراه دون فـهم مـا ورائـه، ولـألسـف فهـذه صـفة الـفئة الـغالـبة مـن الـغالـبية 

املتحكمة ومن يسير على خطاها.  

فهــل غــلب املــمارس الــفارس حــقًا؟ لــألســف يــبدو أن اجلــواب هــو: نــعم، فــقد غــلب 

(سـوروس وبـافـيت) وأمـثالـهم (ممـن أطـلق عـليهم احلـكماء) غـيرهـم بـدرايـتهم لـلسوق 

وأحــكامــه وألــعابــه فــفازوا (بحســب مــعتقدهــم ومــقايــيس بــعضهم)، وغــيرهــم لــم 

يفعل!. 

املـذهـب االقـتصادي ملـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة (مـيلتون فـريـدمـان) 
أمنوذجا 

1عــندمــا نــتكلم عــن مــدرســة شــيكاغــو الــنقديــة فهــذا كــالم عــن املــدرســة الــتقليديــة 

احلـديـثة (نـيو كـالسـيك)، وهـي مـدرسـة نـشأت عـلى أعـقاب املـدرسـة الـتقليديـة الـتي 

توجتها نظريات (كينز) إثر األزمة العاملية األولى ۱۹۲۹. 

2إن الـتغيير أمـر طـبيعي وحـتمي؛ ألنـه مبـثابـة ريـاح البـد مـن هـبوبـها فـي كـل وقـت وفـي 

كـل حـني مـن عـمر اإلنـسان؛ لـذا فـالـتغيير يـحكم سـلوك الـناس - عـمومًـا -، وقـادتـهم 

1 قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، املـــذهـــب االقـــتصادي ملـــدرســـة شـــيكاغـــو الـــنقديـــة (مـــيلتون فـــريـــدمـــان) 
أنموذجا، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٥٧-٢٠١٧.

2 لـــلمزيـــد يـــراجـــع مـــقالـــنا: ريـــاح الـــتغيير وســـطوة الـــقرار: أيـــهما أســـبق؟ الـــقرار الـــسياســـي أم الـــقرار 
االقتصادي؟، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ١٧-٢٠١٣.
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خـصوصًـا مـن خـالل قـواعـد يـجب أن تـكون أخـالقـية وحـميدة، كـما يـجب أن ميـتاز 

قــادتــهم بــاألســوة احلــسنة فــي األقــوال واألفــعال كــي يــتمكنوا مــن إقــناع املــرؤوســني؛ 

فللتغيير اجتاهني متناقضني؛ فإذا: 

- كــان اجتــاه الــتغيير مــن أعــلى الهــرم إلــى أســفله؛ فــعندئــذ يــكون الــتغيير (حــكيمًا 

متأنيًا) ويسعى لتنفيذه القادة احلكماء،  

- أمـا إذا كـان مـن أسـفله إلـى أعـاله فـيكون الـتغيير (ثـوريًـا) تـصاحـبه - فـي األغـلب - 

قـلة احلـكمة وعـدم الـتأنـي، وهـذا فـعل اجلـماهـير الـغاضـبة الـساعـية إلـى تـغيير رمبـا ال 

تدري أبعاده وال تعرف عُقباه. 

فـي حـالـة مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة جـاء الـتغيير مـن أعـلى الهـرم إلـى أسـفله؛ فـلم 

يـكن حـكيمًا وال مـتأنـيًا؛ فـقادتـه كـانـوا أشـرارًا، عـندمـا كـانـوا يفشـلون فـي تـسويـق 

أفـكارهـم ومـبادئـهم بـالـقول احلـسن، سـرعـان مـا يـتحولـون إلـى (الـتغيير الـثوري 

بأبشع صوره)؛ ويطبقونه بأخس أساليبه. 

إن الــتغيير األحــسن هــو الــذي يــأتــي مــن الــقدوة احلــسنة. وهــذا ال يــنطبق عــلى قــادة 

مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة الـتي مـثّلها االقـتصادي األمـريـكي (مـيلتون فـريـدمـان) الـذي 

يُـشار إلجنـازاتـه فـي االقـتصاديـن (الـكلي واجلـزئـي)، وهـو قـد عـاش ألكـثر مـن تـسعني 

عـامـا نشـر فـيها أفـكارًا أدت لـلقضاء عـلى مـجتمعات وأمم بـقضها وقـضيضها، ورغـم 

ذلك كان يقول:  
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الـــناس	تـــتعلم؛	لــكن	الــحكومــات	ال	تـــتعلم	

مـع أن سـمومـه حـملها مـا سـمي بــفتيان شـيكاغـو؛ أي خـريـجو ذلـك الـصرح الـعلمي 

جــامــعة شــيكاغــو؛ حــيث كــانــت اجلــامــعة تــقدم املــنح لــألمــريــكيني ولــبعض الــدول 

املسـتهدفـة بـالـتغيير؛ حـيث يـتابـع أولـئك مسـيرتـهم املـهنية إلـى أن يـتبوؤوا مـناصـب 

حكومية رفيعة فيطبقون مبادئ هذه املدرسة. 

وهــا نــحن نــعيش آثــار تــلك املــبادئ؛ حــيث (احلــروب واالســتبداد والــظلم والــفقر)؛ 

فالقوي يسرق الضعيف، ويزيده فقرًا وبؤسًا، وينتهك إنسانيته بال رحمة. 

وهــذا ســببه تــطبيق الــعلم بــوصــفه عــلمًا دون حــكمة مــرافــقة لــه؛ فــالــعلم ال يــرقــى 

لـلحقائـق الـعلمية جملـرد أنـه نـاجـم عـن دراسـات وأبـحاث مـحكمة أو غـير مـحكمة، أو 

عن جامعات وصفت بأنها مرموقة ومن قبل أساتذة أفذاذ. 

الـــحكمة	هـي	ضـابـط	الـــعلم،	وال	عــلم	بــال	ضــوابــط	

إن قــنبلة هــيروشــيما اخــترعــها عــلماء ال يُــشك بــعلمهم؛ لــكن أيــن احلــكمة فــيمن 

صـنعها؟ فـال رادع ميـنع مـن اسـتخدمـها لـقتل البشـر والشجـر!. وهـذا متـامـا مـا حـصل مـع 

مـبادئ وأفـكار (مـيلتون) ومـدرسـته؛ حـيث أجـبر الـناس عـلى تـبنيها بـطرق ال تـرقـى 

لألخالق وال ألية مبادئ صحيحة. 

لـقد شُـغف (مـيلتون فـريـدمـان) - كـما روت (نـاعـومـي كـاليـن) فـي كـتابـها (عـقيدة 

الـصدمـة) - بـاألبـحاث الـعسكريـة الـتي تـتعلق مبـجال احلـرمـان مـن احلـواس الـتي جـرت 

فـي جـامـعة مـاكـجيل عـام ۱۹٥۱؛ حـيث هـدفـت تـلك الـدراسـات - والـتي وصـفت 

بـالـعلمية - إلـى دراسـة احلـرمـان مـن احلـواس كـوسـيلة إلنـتاج املـلل املـفرط إلفـقاد الـفرد 
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املــعني مــن الــتركــيز وإدخــالــه فــي حــالــة تــفكير مــضطرب حلــرمــانــه مــن الــقدرة عــلى 

التخيل؛ مما يجعله يسير في متاهة ال يعرف أين هو؟ أو أين سيكون؟. 

ويــبدو أن (د. دونــالــد هــيب) صــاحــب هــذه الــفكرة قــد تــوقــف عــن هــذه الــتجارب 

عـندمـا أدرك أنـها سـتكون أداة بـغيضة بـيد اخملـابـرات األمـريـكية، وأنـها قـد تـطبق عـلى 

الناس كسالح شرير. 

لــكن (د. أويــن كــامــيرون) تــبنى هــذه املســيرة؛ ألنــها المســت مــا يــؤمــن بــه غــير آبــه 

بـنتائـجها ومبـن سـيستخدمـها. وفـعال صـار املـشفى الـذي جتُـرى فـيه هـذه الـدراسـات 

أشـبه مبـعتقل تـعذيـب مـروع؛ فـالـدراسـات تـتم مـباشـرة عـلى املـرضـى النفسـيني دون أي 

رادع أخـالقـي. ثـم وضـعت نـتائـج الـدراسـة مـوضـع الـتطبيق لـدى اجلـهة املـمولـة لهـذه 

األبــحاث بــوصــفها تــقنيات، خلــصها كــتيب (كــوبــارك) اخلــاص بــوســائــل اســتجواب 

وكــاالت مــكافــحة الــتجسس؛ والــذي تــعرض - بــدايــة عــام ۲۰۱۷ - النــتقادات فــي 

الواليات املتحدة عندما اكتشف أنه ما زال مستخدمًا. 

لــقد حتــول هــذا الــشغف واإلعــجاب إلــى إميــان عــند (مــيلتون فــريــدمــان) مــعتقدًا 

اسـتخدام (الـعالج بـالـصدمـة االقـتصاديـة) كـتقنية ميـكن تـطبيقها عـلى اجملـتمع لنشـر 

وتـرويـج أفـكاره االقـتصاديـة الـرأسـمالـية الـداعـية إلـى التحـرر مـن كـل قـيد تـنظيمي، 

مـنقلبًا بـذلـك عـلى مـا جـاء بـه (كـينز) مـن ضـرورة تـطبيق بـعض الـضوابـط الـتنظيمية؛ 

فـكانـت مـدرسـة تـقليديـة كـسابـقتها (الـكينزيـة) مجـددة لسـلوكـياتـها؛ نـيوكـالسـيك. 

وانـتقل هـذا اإلميـان إلـى أتـباعـها أمـثال: (بـوش) و(رامـسفيلد) و(تـاتشـر) وغـيرهـم 

ممن تخرجوا من جامعة شيكاغو والذين عرفوا فيما بعد بفتيان شيكاغو. 
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يتلخص املذهب االقتصادي لهذه املدرسة باعتقاد مفاده:  

أن	الــحكومــات	إذا	تــوقــفت	عـن	تــقديــم	الخــدمــات،	وتــوقــفت	عـن	ضــبط	وتـــنظيم	األســــواق؛	فــإن	
األســــواق	كـــفيلة	بـــتصحيح	نـــفسها	بـــنفسها.	

وقـد تـسايـر تـسويـق هـذا املـعتقد االقـتصادي املـتطرف (الـراديـكالـي) مـع مـبادئ احلـريـة 

والدميوقراطية جنبًا إلى جنب.  

وتـكمن املـشكلة بـإميـان (فـريـدمـان) وزمـرتـه بـنتائـج األبـحاث الـعسكريـة الـتي تـتعلق 

بــاحلــرمــان مــن احلــواس الــتي جــرت فــي جــامــعة (مــاكــجيل)، وســعيهم لــتطبيقها 

كـــصدمـــات تـــؤدي إليـــجاد: أزمـــات وتـــوفـــير حـــاالت طـــوارئ، ثـــم الـــعمل بـــاإلدارة 

بــاألزمــات بــدال مــن إدارة األزمــات حــني حــصولــها؛ وذلــك إلحــداث تــغيير حــقيقي؛ 

حـيث يسهـل بـعدهـا إتـباع اجملـتمع املـعني إلجـراءات تـعتمد عـلى مـا يـتم زرعـه حـول 

هذه األزمة.  

كـــان مـــيدان الـــتطبيق األول لهـــذا املـــذهـــب االقـــتصادي فـــي تشـــيلي، وفـــيه تـــعلم 

(فـريـدمـان) ومـدرسـته الـكثير؛ فـقد حـرص عـلى املـتابـعة املـباشـرة لـتطبيق أفـكاره بـزيـارة 

تشـيلي لـيكون قـريـبًا. وقـد طـبق الـتغيير بـالـصدمـة عـلى تشـيلي لـتطبيق اقـتصاد الـسوق 

احلـــر حســـب املـــذهـــب االقـــتصادي لـ (فـــريـــدمـــان) ومـــدرســـته. وكـــان لـــلجامـــعة 

الـــكاثـــولـــيكية فـــي تشـــيلي دورًا كـــبيرًا؛ ألنـــها أرســـلت عـــددًا كـــبيرًا مـــن طـــالبـــها 

لــالخــتصاص فــي جــامــعة شــيكاغــو، ومــا ذلــك فــي احلــقيقة إال بــث لــسموم وأفــكار 

املـذهـب االقـتصادي املتشـدد؛ ألن أولـئك خـريـجون عـادوا لـبالدهـم للتبشـير بـاالقـتصاد 

احلر. 
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لـكن ملـا عجـزت مـدرسـة شـيكاغـو عـن الـتغيير مـن األعـلى إلـى األدنـى - كـما أشـرنـا إلـيه 

آنـفا -، جلـأت إلـى الـتغيير الـثوري؛ فـتدخـل الـرئـيس نـيكسون وأمـر مـخابـراتـه بـإحـداث 

الـفوضـى فـي ذلـك الـبلد اآلمـن إلجـباره عـلى تـبني أفـكار املـذهـب االقـتصادي، فـكان 

االنـقالب الـعسكري، الـذي يـناقـض مـبادئ الـدميـوقـراطـية واحلـريـة، وكـانـت الـنتائـج 

كــارثــية فــي تشــيلي كــلها. لــقد أُدخــل الــناس املــعتقالت بعشــرات اآلالف وتــعرضــوا 

لــلتعذيــب الشــديــد، أســوة بــدراســات جــامــعة (مــاكــجيل)، أمــا اقــتصادهــا فــقد بــلغ 

التضخم فيه ۳۷٥٪ في عام واحد. 

ثـم اعـترف (فـريـدمـان) عـلنًا بـأهـمية التجـربـة التشـيلية بـاعـتبارهـا حـالـة مت فـيها حتـويـل 

نـظام اقـتصادي شـيوعـي لـنظام يـقوم عـلى اقـتصاد الـسوق احلـر بـالـكامـل، دون الـنظر 

ملـآالت تـلك التجـربـة؛ فـدعـا لـتبني الـعالج بـالـصدمـة، وشـبه نـفسه بـالـطبيب الـذي 

ينوي مساعدة دولة تعاني وباءً، وأنه بكل بساطة يصف الدواء.  

لـقد أفـاد هـذا الـعالج األثـريـاء عـلى حـساب الـفقراء؛ فـعائـلة مـتوسـطة احلـال صـارت 

تنفق ۷٤٪ من دخلها للحصول على اخلبز فقط. 

لقد وجدت هذه املدرسة أن: 

تـــطبيق	هــذه	الــسياســات	االقـــتصاديـــة	يـــتطلب	وجــود	عــدو	دائــم	لـــلخوف	مــنه	

لــقد دعــم هــذا املــذهــب االقــتصادي كــل ســياســة غــير أخــالقــية مــقابــل حتــقيق رؤى 

واضــعيها وتــبعهم ســياســيون؛ كـ (بــوش ورامــسفيلد وتــاتشــر) وغــيرهــم، فــدعــموا 

(االنــقالبــات، والــقتل، واخلــطف، واالغــتصاب والــتعريــة، والــتعذيــب بــآالت حــادة، 

وكسر األطراف، واقتالع العيون والكي بالنار) لكل من يعارض حتقيق مذهبهم. 
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وتـتويـجا النحـراف تـلك املـؤسـسات الـعلمية عـن عـلميتها مُـنح (مـيلتون فـريـدمـان) 

جــائــزة نــوبــل فــي االقــتصاد؛ فــرغــم أنــه فســر الــتاريــخ مــن زاويــة اجــتياح الــرأســمالــية 

املــتوحــشة للهــيمنة عــلى الــعالــم؛ فــقد وُصــف بــأن لــه إســهامــات مــعتبرة فــي الــتاريــخ 

االقتصادي. 

وقـد أعـيدت جتـربـة التشـيلي لـتطبق عـلى الـبراغـوي بـالسـيناريـو نـفسه؛ وذلـك بـإحـداث 

انــقالب عــسكري، ثــم تــولــي فــتيان شــيكاغــو زمــام املــناصــب احلــكومــية. وحلــقت 

األرجـنتني بـاملـصير نـفسه واملـشاهـد نـفسها لـفتيان شـيكاغـو، وارتـفع التضخـم لـيبلغ 

٤۰٪، وتفاقم الفقر وأغلقت املصانع. 

لــقد وضــعت جتــارب أمــريــكا الــالتــينية (فــريــدمــان) وأتــباعــه فــي مــواجــهة مــشكلة 

مــذهــبية (أيــديــولــوجــية) خــطيرة؛ حــيث عــدَ (فــريــدمــان) أن هــذه الســياســات 

االقـتصاديـة - وإن أدت جلـعل الـنخب أكـثر ثـراء - فـإنـها سـتحدث مـجتمعات تـتمتع 

بـــأقـــصى درجـــات احلـــريـــة املـــمكنة، وأنـــها حـــرب عـــلى الـــطغيان واالســـتبداد، وأن 

الـرأسـمالـية واحلـريـة يـأتـيان بـبعضهما الـبعض، وهـذه كـذبـة ثـبت عـدم صـحتها؛ فـقد 

تفشى الفساد، وتفاقمت اجلرمية املنظمة.  

ثــم جلــأت مــدرســة شــيكاغــو إلــى شــن احلــروب؛ كســياســة أخــرى لــفرض مــذهــبها 

االقـتصادي مسـتخدمـتها؛ كـصدمـة، حـدث ذلـك فـي جـزر الـفوكـالنـد، ثـم بـتفكيك 

االحتـاد الـسوفـياتـي، ثـم أحـداث احلـادي عشـر مـن أيـلول، ثـم حـرب الـكويـت وحـروب 

أفــغانســتان والــعراق، وحــروب اإلرهــاب كــما فــي ســوريــة ولــيبيا، ويــبدو أن الــقائــمة 

ستطول؛ فهي احلجة األخيرة أمام مناصري هذه املدرسة. 
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إن سـطوة الـقرار االقـتصادي ميـكن تـتبعها فـي تـنامـي أجـور املـديـريـن الـتنفيذيـني فـي 

الـعالـم؛ فـفي بـريـطانـية وقـبل تـولـي (تـاتشـر) كـان دخـل املـديـر الـتنفيذي يـوازي ۱۰ 

أضــعاف دخــل الــعامــل، وبحــلول عــام ۲۰۰۷ أصــبح دخــل املــديــر الــتنفيذي ۱۰۰ 

ضـعف دخـل الـعامـل. أمـا فـي الـواليـات املتحـدة فـقبل تـولـي (ريـغان) كـان دخـل املـديـر 

الـتنفيذي ٤۳ ضـعف دخـل الـعامـل، بحـلول عـام ۲۰۰٥ كـان دخـل املـديـر الـتنفيذي 

أكــثر مــن ٤۰۰ ضــعف دخــل الــعامــل. لــذلــك أعــلن (فــريــدمــان) بــأهــمية كــل مــن 

(تـاتشـر) و(ريـغان) فـي تـبني سـياسـات مـدرسـة شـيكاغـو فـي أنـحاء الـعالـم قـاطـبة. 

وكــلنا يــذكــر أن الــبند األول ملــعاجلــة أزمــة ۲۰۰۸ انــصب عــلى تــعويــضات املــديــريــن 

التنفيذيني. 

إن الــصدمــة حتــدث عــندمــا يــفقد الــناس تســلسل األحــداث، ويــفقدون تــاريــخهم؛ 

فـيصبحوا مـضطريـن لـلبقاء فـي حـالـة وعـي وانـتباه كـما هـي حـال الـسجني الـذي طـبقت 

عليه نتائج دراسات جامعة (ماكجيل) عام ۱۹٥۱. 

ويـعدُّ الـتمسك بـاإلميـان الـصحيح اخملـرج مـن سـياسـات الـصدمـة وعـقائـدهـا وشـذوذ 

مــنظريــها الــذيــن يــنطبق عــليهم صــفة الــعلماء األشــرار، فــعِلمهم ال حــكمة فــيه وال 

رحمة؛ بل فيه (تدمير وشر وأذى) للناس وللبيئة معًا. 

وكــمقارنــة فــإن مــذهــب االقــتصاد اإلســالمــي يــنتمي جملــموعــة مــن الــثوابــت أرســتها 

ِ̈ـيَل أَّنَـهُ َمـن َقـَتَل َنـْفًسا  الشـريـعة اإلسـالمـية، فـقولـه تـعالـى: ِمـْن أَْجـِل ذَلِـَك َكـَتْبنَا َعَ@ َبـنِي ِإْسـَرا

ِبَغْريِ َنـْفٍس أَْو فَـَساٍد ِيف اْالَْٔرِض فَـَكأَّنَـَما َقـَتَل الـنَّاَس َ©ِـيًعا َوَمـْن أَْحـَياَهـا فَـَكأَّنَـَما أَْحـَيا الـنَّاَس 
فُوَن (املـائـدة:  ْ�ُـم َبـْعَد ذَلِـَك ِيف اْالَْٔرِض لَُمْ»ِ نَـاِت ُ�َّ ِإّنَ َكِثريًا ّمِ َ©ِـيًعا ۚ َولَـَقْد َجـاءَْ¬ُـْم ُرُسـلُنَا ِبـالْـَبّيِ
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۳۲). يـــجعل الـــصورة واضـــحة بـــينة؛ فشـــتان شـــتان بـــني شـــرور أصـــحاب املـــذهـــب 

االقـتصادي ملـدرسـة شـيكاغـو ومـنظريـها وبـني شـريـعة ربـانـية غـراء تنهـى عـن قـتل أي 

نـفس- إال بـحق -؛ فـقتل نـفس واحـدة دون وجـه حـق كـقتل الـناس جـميعًا، وبـاملـقابـل 

فمن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعًا. 

ومـا يجـدر أن يـفقهه أهـل الـتجارب االجـتماعـية: أن اإلنـسان لـيس عـبدًا ألهـوائـهم، 

وأن الـشعوب ليسـت حـقوالً لـتنفيذ أفـكارهـم وتـطبيق جتـاربـهم؛ فـتجاربـهم ليسـت 

كـالـتجارب التجـريـديـة الـتي تسـتهلك ورقـة وقـلمًا وقـليالً مـن الـوقـت واجلهـد الـذهـني، 

أو كالتجارب العلمية التي يكفيها مخبر وبعض األدوات لتحصيل النتائج. 

 إن جتــاربــهم تســتهلك أممــا بــأكــملها، وتــقضي عــلى شــعوب بــقضها وقــضيضها، 

وتســتنزف مــن الــطاقــات واإلمــكانــات مــا يعجــز الــعقل عــن إحــصائــها، وتــصرف مــن 

الــزمــن عــقودًا؛ بــل قــرونًــا مــتطاولــة، ثــم فــي األعــم األغــلب مــا يتخــلى أصــحاب هــذه 

الـتجارب عـنها ويـنبذونـها وراء ظـهورهـم مخـلفني مـعها شـعوبًـا مـسحوقـة وأممـا تـائـهة 

وإمـكانـات مهـدورة، كـما فـعل أصـحاب التجـربـة الشـيوعـية. فهـل يُـعقل أن يـكفيهم 

االعـتذار إلـى الـناس؟، وفـي رقـبة مـن سـيعلق مـاليـني الـقتلى واملـفقوديـن وذويـهم، وإلـى 

مــن ســيلجأ مــاليــني املشــرديــن واملضطهــديــن؟، ومــن ســينقذ مــاليــني املــسحوقــني 

املستعبَدين؟ 

إنـها املـسؤولـية الـتي لـم يحسـب أولـئك لـها حـسابًـا، وال تـربـوا عـلى حـملها، وال تـدربـوا 

على حتمل أعبائها. 
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أجـل: إنـها املـسؤولـية الـتي مـا عـرفـها عـلى حـقيقتها إال املـؤمـنون الـصادقـون، ومـا جتـلت 

فـي أكـمل وجـوهـها وأبهـى حـللها إال فـي ظـل نـظام اإلسـالم احلـنيف، كـيف ال وقـد 

رسـخ الـديـن هـذا املـفهوم فـي نـفوس املـؤمـنني وجـذّره فـي قـلوبـهم. ومـا أكـثر اآليـات 

الـقرآنـية واألحـاديـث الـنبويـة الـتي جـاءت فـي ذلـك، قـال اهلل عـز وجـل: َوِقـفُوُ/ْ ۖ ِإhَُـم 

َمْسئُولُوَن (الصافات: ۲٦). 
لذلك فَـ:  

ا	 الــــتغيير	يــحكم	ســلوك	الـــناس	عــمومًــا	وقــادتــهم	خــصوصًــ

وذلك من خالل قواعد يجب أن: 

تكون أخالقية حميدة،  •

ميـتاز قـادتـهم بـاألسـوة احلـسنة فـي األقـوال واألفـعال كـي يـتمكنوا مـن إقـناع •

مرؤوسيهم. 

وهــذا مــا يــعيدنــا إلــى اعــتناق وتــبني املــذهــب االقــتصادي اإلســالمــي (كــما ســيأتــي 

الحــقًا) بــعدمــا دخــلت غــيره مــن املــذاهــب جحــر ضــب خــرب، وهــو جحــر مســدود 

النهاية، وأحسب أن العالم قد وصل لتلك النهاية املروعة املرعبة. 
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قراءة f مذكرات قرصان اقتصادي 

، وأصــحاب الــقرار مــذكــرات تــروي مســيرتــهم الــشخصية،  1لــقد نشــر بــعض اخلــبراء

واملـهنية بـعد تـركـهم مـناصـبهم بـفترة محـددة؛ طـبقا لـلقوانـني احملـلية. وتـساعـد قـراءة 

تــلك املــذكــرات الــتي تــقترب فــي كــثير مــن األحــيان؛ لــتكون اعــترافــات - أكــثر مــن 

كـونـها روايـة مـذكـرات - فـي حتـرّي طـرق الـتفكير، وآلـيات الـعمل الـتي تسـير عـليها 

اجلهات التي كان يعمل بها ذلك الشخص. 

إن قــراءة مــتأنــية فــي كــتاب (االغــتيال االقــتصادي لــألمم) لــكاتــبه (جــون بــركــنز)؛ 

توضح أنه كتبه بأسلوب قصصي؛ جمع فيه بني املذكرات، واالعتراف. 

اجتـه (جـون بـركـنز) لـلتخصص كـخبير فـي االقـتصاد الـقياسـي؛ السـتثمار نـتائـج هـذا 

الــعلم فــي خــطط مــاكــرة يُــعاد صــياغــتها الغــتيال مــختلف الــدول - بــوصــفها طــريــدة 

يُـوقـعها فـي شـرك مـنصوب - قـبل االنـقضاض عـلى ثـرواتـها، ومـواردهـا السـتنزافـها، 

وسرقتها. 

لـقد عـمل مـؤلـف الـكتاب فـي شـركـة Main لـالسـتشارات والـتي وَضـعت ملـوظـفيها 

هدفني أساسني: 

اخــتالق مــسوغــات لــلقروض الــدولــية الــكبيرة الــتي ســتعيد ضــخ املــال إلــى •

الشـركـة، ولـغيرهـا مـن الشـركـات األمـريـكية مـن خـالل مشـروعـات هـندسـية 
وإنشائية ضخمة. 

1 قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، قـــراءة فـــي مـــذكـــرات قـــرصـــان اقـــتصادي، مجـــلة االقـــتصاد اإلســـالمـــي 
العاملية، العدد ٣٥-٢٠١٥.

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٥٨ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

الـعمل عـلى إفـالس تـلك الـبالد الـتي أخـذت الـقروض؛ لـتبقى مـديـنة لـدائـنيها •

إلـى األبـد، ثـم تـصبح أهـدافـا سهـلة، عـندمـا تـدعـو احلـاجـة إلـى خـدمـات تـشمل 

إنـشاء قـواعـد عـسكريـة، أو تـصويـتًا فـي األمم املتحـدة، أو التـخاذهـا مـنفذًا إلـى 
البترول، واملوارد الطبيعية األخرى؛ مثال ذلك: بنما، واإلكوادور. 

وقــد اخــتلفت الــطريــقة مــع الــسعوديــة، وإيــران - لــكونــهما بــالدًا غــنية -؛ لــذلــك مت 

التوجه نحو استنفاد قدراتهما، ليصبح دور القرصان هو: 

الــمفاوضــة	لــمقايــضة	الــمساعــدة	الــــتقنية	والــــمعدات	والـــتدريـــبات	الــعسكريــة؛	مــقابــل	فــرص	
الـــنهوض	بــالــبالد	

لتلحق بركب القرن العشرين مقابل دوالرات البترول. 

وفـي احلـاالت جـميعها، كـان تـولـيد الـطاقـة الكهـربـائـية مـدخـالً أولـيًا؛ حـيث: يـتنبأ 

(الـــقرصـــان) بـــاملســـتقبل، وبـــناء عـــلى تـــوقـــعاتـــه تـــقدر حجـــم األنـــظمة الـــتي 

يصممونها، وحجم القروض؛ لذلك فإن القرصان هو مفتاح العمل كله. 

ويـشكل مجـموعـة الـقراصـنة نـاديًـا صـغيرًا خـاصًـا؛ يـتقاضـى أفـراده أجـورًا كـبيرة، مـقابـل 

خداع بالد كثيرة في أنحاء العالم، ونهب ما متلكه من مليارات الدوالرات. 

مـثال ذلـك، كـانـت مـهمة الـقرصـان االقـتصادي مـحصورة فـي الـتنبؤ مبـا قـد يحـدث فـي 

الــسعوديــة - إذا اســتثمرت مــبالــغ طــائــلة فــي اإلنــفاق عــلى تــطويــر الــبنى الــتحتية -؛ 

لــذلــك يُــطلب مــنه تــسويــغ اســتنزاف مــئات املــاليــني مــن الــدوالرات مــن اقــتصادهــا. 

وكـما ذكـرنـا آنـفا؛ لـم يـكن الهـدف هـو إغـراق هـذا الـبلد بـالـديـون الـتي لـن يسـتطيع 

سـدادهـا؛ بـل إيـجاد طـرق تـضمن إعـادة أكـبر نسـبة مـن الـدوالرات املـدفـوعـة فـي 
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الـبترول مـرة أخـرى لـلواليـات املتحـدة األمـريـكية، وجـعل اقـتصادهـا أكـثر تـشابـكًا 

مع املصالح األمريكية، وخضوعًا له لضمان تبعيتها. 

وبـناء عـليه، نـشأت مـا يـسمى بـالـكربـوقـراطـية Corporatocracy، وهـي نـخبة 

قـررت الـسعي للسـيطرة عـلى كـوكـب األرض، وهـي مـنظمة مـتماسـكة مـن أشـخاص 

مـعدوديـن لـهم أهـداف مشـتركـة، أعـضاؤهـا يـتنقلون بـسهولـة بـني عـضويـة مـجالـس 

إدارة الشـركـات الضخـمة، واملـناصـب احلـكومـية. ويُـعد رئـيس الـبنك الـدولـي األسـبق 

(روبـرت مـكنمار) منـوذجًـا مـثالـيًا؛ فـقد انـتقل مـن مـنصبه كـرئـيس لشـركـة سـيارات 

(فورد)، إلى وزير دفاع في عهدي (كنيدي) و(جونسون). 

ومتـثل الشـركـات الـكبرى، والـبنوك الـدولـية، واحلـكومـة، األعـمدة الـثالثـة لـتقويـة 

الـكربـوقـراطـية؛ الـشكل (۳)، وبـذلـك يـتم تـنمية االقـتصاد، وتـقويـته عـن طـريـق إثـراء 

تلك القلة من األشخاص الذين يتربعون على قمة الهرم األكثر ثراء في العالم. 

 الشكل (۳)  الكربوقراطية 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

 :Main يقول (جون بركنز) عن عمله كمستشار في شركة

يـقدم لـنا منـوذج اجلـرميـة املـنظمة مـثاالً واضـحًا؛ فـرؤسـاء املـافـيا يـبدؤون وهـم مجـرمـو 

شـوارع، ومبـضي الـزمـن، يـصعدون إلـى الـقمة؛ فـيُحسّنون مـن مظهـرهـم، ويـتمسحون 

مبـــسوح الـــبراءة، وكـــأنـــهم شـــرفـــاء يـــعملون فـــي أعـــمال مشـــروعـــة؛ حـــيث يـــرتـــدي 

مـجتمعهم عـباءة اجملـتمع املسـتقيم أخـالقـيًا. ويُـسارعـون بـإعـانـة الـبائسـني فـي احلـياة؛ 

فـيمنحون الـقروض، واملـساعـدات، والـدعـم لـألعـمال اخلـيريـة، ويـتلقون االحـترام مـن 

اجملتمع؛ فهم (يلبسون جلود الضأن، وقلوبهم قلوب الذئاب).  

يـبدو أولـئك الـرجـال مـواطـنون منـوذجـيون، لـكن وراء هـذا الـبريـق درب مـن الـدمـاء؛ 

فــحني يعجــز املــديــنون عــن ســداد الــديــن يــنقض عــليهم قــراصــنة االقــتصاد؛ لــيقطعوا 

أرطــال مــن اللحــم احلــي. فــإذا لــم يــفلحوا؛ تــدخــل ثــعالــب االقــتصاد إلــى املــلعب؛ 

ليسددوا الضربة تلو األخرى، وكمالذ أخير يأتي دور احلرب. 

فــإذا أخــذنــا التســلسل املــنطقي لــألمــور؛ فــإن انــدمــاج الــعالــم فــي وحــدة واحــدة - 

حتـكمها شـروط الـعوملـة االقـتصاديـة، والـسمات الـزائـفة حلـريـة الـسوق -، إمنـا ميـثل فـي 

واقــع األمــر حــالــة اســتعماريــة مــفضوحــة، إذ لــيس هــناك أمــة عــلى األرض قــادرة عــلى 

مـقاومـة االسـتقطاب القسـري لـلعوملـة. وقـليلون هـم أولـئك الـذيـن جنـوا مـن اإلصـالحـات 

الهـيكلية، وأفـلتوا مـن الشـروط الـتي فـرضـها الـبنك الـدولـي، وصـندوق الـنقد الـدولـي، 

أو مـا تـطلبتها مـنظمة الـتجارة الـعاملـية، واملـؤسـسات املـالـية الـدولـية الـتي مـازالـت - رغـم 

عـدم جـدواهـا - حتـدد مـفهوم الـعوملـة االقـتصاديـة، وتـصيغ الـقوانـني، والـقواعـد، وتـعني 

املـكافـآت ملـن خـضع وذلّ، وتُـرفـع عـصا الـعقاب عـلى مـن مـرق ومتـرد. هـذه هـي سـطوة 
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الـعوملـة - الـتي مـن احملـتمل أن نـكون شـهود عـيان عـلى دمـجها االقـتصاديـات الـقومـية 

كافة - في نظام اقتصادي واحد مبني على حرية السوق. 

يقول (بركنز) عن حالة اإلكوادور: 

كـانـت تـلك الـبلد الـصغيرة تـتحول بـالـتدرج إلـى فـريـسة مـثالـية لـلكربـوقـراط. متـكنتُ 

ونـظرائـي الـكربـوقـراط مـن الـوصـول بـها إلـى وضـع إفـالس حـقيقي. أثـقلنا اقـتصادهـا 

بــديــون قــدرت مبــليارات الــدوالرات، مــقابــل تــكليف شــركــات الــهندســة، والــتعمير 

األمـريـكية؛ بـبناء مشـروعـات تـساعـد عـائـالتـها األكـثر ثـراء. ونـتيجة لـذلـك - فـي تـلك 

الـعقود الـثالث - ارتـفعت نسـبة الـفقر بـني الـسكان مـن (٥۰-۷۰٪)، وازداد مـعدل 

الــبطالــة مــن (۱٥-۷۰٪)، كــما ارتــفع الــديــن الــعام مــن (۲٤۰) مــليون دوالر إلــى 

(۱٦) مــليار دوالر، وانــخفض نــصيب الــسكان األكــثر فــقرًا مــن مــخصصات املــوارد 

الـطبيعية مـن (۲۰٪) إلـى (٦٪). لتجـد اإلكـوادور نـفسها مـضطرة إلنـفاق مـا يـقرب 

مـن (٥۰٪) مـن مـيزانـيتها الـقومـية لسـداد ديـونـها، بـعد أن كـان مـن املـفترض أن تـنفق 

هـذه األمـوال فـي مـساعـدة مـاليـني املـواطـنني الـذيـن صـنفوا رسـميًا عـلى أنـهم يـعانـون مـن 

فقر مدقع. 
النظام االقتصادي املثايل فرضية يدعيها النظام العاملي 

لــكن الــقصة احلــقيقية أنــنا نــحيا أكــذوبــة، لــقد وضــعنا نــقابًــا عــلى احلــقائــق؛ بــحيث 

يـخفي حتـته مـواضـع األورام السـرطـانـية املهـلكة. وميـكن لـإلحـصاءات أن تـؤدي دور 

أشـعة اكـس فـي الـكشف عـن تـلك األورام؛ مـن خـالل فـضحها ملـا تـعانـيه اإلمـبراطـوريـة 

- األكـــثر قـــوة وثـــراء عـــبر الـــتاريـــخ - مـــن مـــعدالت مـــرعـــبة فـــي حـــاالت االنـــتحار، 
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واإلدمـان، والـطالق، والتحـرش اجلنسـي بـاألطـفال، واالغـتصاب، والـقتل، ومـا شـابـهها 

من سرطانات خبيثة متد قرونها في دائرة أوسع فأوسع، عامًا بعد آخر. 

ويـشعر كـلٌ مـنا فـي قـرارة نـفسه بـاأللـم، ونـنادي جـميعا بـالـتغيير، ومـع هـذا يـضع كـل 

منا يده على فمه كامتًا صرخته، والنتيجة أنه ما من أحد يسمعنا. 

هـــل ميـــكنك أن تـــقف ضـــد نـــظام يظهـــر أنـــه ميـــنحك الـــبيت، والســـيارة، والـــطعام، 

واملـالبـس، والكهـربـاء، والـرعـايـة الـصحية؟ حـتى لـو كـنت تـعرف أن ذلـك الـنظام هـو 

نـفسه الـذي يـخترق مبـكره وخـبثه عـاملًـا آمـنًا مـطمئنًا؛ فـيصبح خـائـفًا بـائـسًا يـجوع فـيه 

(۲٤۰۰۰) شـخص يـومـيًا، ويـزداد عـدد املـاليـني مـن البشـر الـتي تـكرهـك بسـببه، أو 

عـلى األقـل يـكرهـون السـياسـات الـتي صـنعها رجـال أنـت مـن انـتخبهم؟، وبـناء عـلى مـا 

سـبق، كـيف سـتستجمع شـجاعـتك لـتتجاوز اخلـطوط، وتتحـدى مـفاهـيم طـاملـا قـبلتها 

أنـت وجـيرانـك كـحقائـق مسـلمة حـتى حـني تـشك فـي أن هـذا الـنظام مسـتعد لـتدمـير 

نفسه!.  

رياح التغيري وسطوة القرار السياسي أو االقتصادي 
1إن الــتغيير أمــر طــبيعي، وكــما ذكــرنــا؛ فــللتغيير اجتــاهــان مــتناقــضان فــإذا كــان اجتــاه 

الــتغيير مــن أعــلى الهــرم إلــى أســفله فــعندئــذ يــكون الــتغيير حــكيمًا مــتأنــيًا ويــسعى 

لــتنفيذه الــقادة احلــكماء، أمــا إذا كــان مــن أســفله إلــى أعــاله فــيكون الــتغيير ثــوريًــا 

تـصاحـبه فـي الـغالـب قـلة احلـكمة وعـدم الـتأنـي وهـذا فـعل اجلـماهـير الـغاضـبة الـساعـية 

1 قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، ريـاح الـتغيير وسـطوة الـقرار، أيـهما أسـبق الـقرار الـسياسـي أم الـقرار 
االقتصادي؟، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ١٧-٢٠١٣. 
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إلـى تـغيير رمبـا ال تـدري أبـعاده. ومـا يـهمنا فـي هـذا املـقام هـو الـنوع األول بـوصـفه احلـالـة 

املنشودة. 

إن أداة الــتغيير الــقياديــة هــي اتــخاذ الــقرار، والــقرار إمــا أنــه ذو مــدخــل ســياســي أو 

اقتصادي، لكن أيهما يسبق اآلخر؟ وأيهما هو املرتكز الصحيح؟ 

إن أســبقية أحــد الــقراريــن عــن اآلخــر هــي جــدلــية مــتموجــة فــي حــركــتها الــتاريــخية، 

فـامـتالك الـقوة املـالـية يـعدُّ دافـعًا كـبيرًا التـخاذ قـرارات سـياسـية، سـواء املـفيد مـنها أو 

غـير املـفيد، فـعند نـفاد اجلـيوب، يـتقهقر الـقرار السـياسـي نـحو اخلـلف لـيختبئ خـلف 

مـن ميـول آثـاره وتـبعاتـه. إال أن املـدخـل االقـتصادي غـالـبًا مـا حتـكمه مـصالـح عـمياء أو 

عوراء، مما يستدعي تدخل القرار السياسي حماية للمصالح العامة. 

وفـي احلـالـتني إن خـضعت عـمليات اتـخاذ الـقرار لسـلطة فـرد؛ أفـضت إلـى آثـار مـدمـرة 

غــير قــابــلة لــلتحكم، وإذا متــت صــياغــتها كــقوانــني ضــمن قــواعــد وضــوابــط نــاظــمة 

فسـتكون آثـاره قـابـلة لـلتحكم، فـإن سـيطر تـيار عـلى آلـية اتـخاذ الـقرار عـدنـا لـلمربـع 

األول، وإن أصابته البيروقراطية فسيصيب اجملتمع فسادًا عريضًا. 

لـقد شـغل هـذا الـسؤال بـالـي مـنذ سـنوات دراسـتي اجلـامـعية األولـى، وكـتبت حـينها أن 

الـقرار السـياسـي ضـروري فـي فـترات اإلصـالح الـثوري وخـالل فـترة الـثورة، لـكن بـعد 

حــــصول االســــتقرار واألمــــن بــــني الــــناس البــــد مــــن مــــشاركــــة الــــقرار االقــــتصادي 

واالجــتماعــي. إذن تــارة حتــصل مــساواة بــني الــقرار الســياســي واالقــتصادي، وتــارة 

يتغلب أحدهما على اآلخر حسب ما متليه الضرورات االجتماعية ... وهكذا. 
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وبـناء عـليه، فـإن لـلقرار السـياسـي وجـهان: وجـه اجـتماعـي ووجـه شـخصي، والـربـط 

بـينهما يـعبر عـن مـصلحة اقـتصاديـة، وهـذا يـشكل نـقلة مـوضـوعـية فـي مـجال الـقرارات 

السياسية.  

لـذلـك البـد مـن ارتـفاع قـدر الـقرار االقـتصادي إلـى مـصاف الـقرار السـياسـي، فـاتـخاذ 

قـرار بـإصـدار أوراق نـقد دون رصـيد ملـساعـدة قـطاع سـياسـي أو تـغطية حلـدث مـعني 

دون االستناد ألسس اقتصادية، مؤداه ظهور تضخم مالي ضار.  

فمن هو املتحكم بالقرارات؟  

هـناك مـن يـرى أن االقـتصادي ال يـناقـش األهـداف ألنـها مـعطاة لـه، وهـو ميـكنه مـناقـشة 

تـوافـقها أو تـناقـضها، وميـكنه أيـضا أن يـسهم بـبعض اجتـاهـات السـياسـة االقـتصاديـة 

ألنه يشارك بصفته مواطنًا يحق له ذلك. 

وهـناك مـن يـرى أن لـلعوامـل االقـتصاديـة أثـر فـي الـقرار السـياسـي فـي حـاالت عـديـدة، 

منها: 

أن االقتصاد هو موجه السياسة. ۱.

أن هناك أوضاعًا اقتصادية تتطلب قرارات سياسية مباشرة. ۲.

أن قرار املستثمر هو قرار اقتصادي بحت في معظم األحوال. ۳.

أن الــسعي إلــى املــزايــا االقــتصاديــة دون الــنظر إلــى مــا حــولــها يــثير جــدالً فــي ٤.

القضايا احلساسة. 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٦٥ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

ويـرى آخـرون أن الـقرارات االقـتصاديـة هـي آثـار نـاجـمة عـن قـرارات سـياسـية، فـتحسن 

األســواق املــالــية يــكون بســبب الــقرارات الســياســية املتخــذة، خــاصــة عــندمــا يــركــز 

املتداولون على القرارات التي تدعم االستقرار االقتصادي والسياسي. 

واعـتبر بـعضهم أن قـوة الـقرار السـياسـي تـرجـع إلـى قـوة االقـتصاد، فـاملـال يـأتـي بـالـساسـة 

ويـذهـب بـهم أيـضًا، ومـثال ذلـك تـوحـيد الـعملة األوربـية، فـالـدول املـعنية اتخـذت 

قرارها السياسي بعد إرساء اجلوانب الفنية واإلستراتيجية.  

كذلك كان استخدام العرب لسالح النفط قرارًا سياسيًا مصاحبًا لقرار اقتصادي.  

وبناء عليه نخلص إلى النتائج التالية: 

إن الـقرار االقـتصادي بـحاجـة إلـى أرضـية واسـعة، ومـساحـة واضـحة لـلعمل، ۱.

بينما ال يحتاج القرار السياسي ذلك ألنه يحتاج اإلرادة ثم العمل. 

ال يـوجـد قـرار سـياسـي دون قـرارٍ اقـتصادي، كـما ال يـوجـد قـرار اقـتصادي دون ۲.

إرادة سـياسـية مـوحـدة، ومـتى تـوافـرت هـاتـني اإلرادتـني ميـكن الـقول بـأن هـناك 

أمالً ومستقبالً في حياة أفضل. 

مـثال ذلـك: إن االخـتيار والـتعيني فـي املـناصـب يـجب أن يـتم حسـب األهـلية الـعلمية 

واملـهنية ولـيس العـتبارات سـياسـية، وإال فـاملـشاريـع االقـتصاديـة واملـؤسـسات اإلنـتاجـية 

سـتتأثـر أوالً بـأول، وسـتكون خـاسـرة ال يـنقذهـا إال اقـتصادي مـتمرس عـلميًا وعـمليًا، 

وحـيث أن السـياسـي مـا هـو إال صـاحـب قـرارات سـياسـية ومـنفذ خلـطط سـياسـية فـقط، 

فــإن املــؤســسة ســتتحول إلــى مــؤســسة ســياســية وســتكون االجــتماعــات هــو عــملها، 

والتنظير السياسي هو شغلها الشاغل، واألعمال اإلنتاجية تصبح ثانوية. 
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وممـا يـزيـد األمـر إشـكالـية أن الـقرار السـياسـي يـسود فـي حـاالت كـثيرة، فـاحملـاكـمات 

الـقضائـية لـلدول غـير املـوقـعة عـلى بـعض االتـفاقـيات حتـتاج لـقرار مجـلس أمـن وهـذا 

يـخضع للسـياسـة واملـصالـح املـرافـقة لـها ولـيس ملـنطق احلـق والـعدل، وهـذا مـؤسـف حـقًا. 

فـقد أدت احلـرب الـعاملـية األولـى إلـى انـحسار مـنطقة اإلسـترلـيني رغـم كـون بـريـطانـيا 

دولـة عـظمى، وأدت احلـروب األخـيرة الـتي خـاضـتها الـواليـات املتحـدة األمـريـكية إلـى 

انـحسار السـطوة الـعاملـية لـلدوالر، ومـنشأ احلـروب غـالـبه قـرارات سـياسـية!! وهـا هـي 

األزمـة املـالـية الـتي تـعيشها احلـكومـات الـغربـية جتـعلها تَـعدُل عـن قـرارات كـثيرة كـانـت 

باألمس القريب قرارات إستراتيجية ال تنازل عنها وال نقاش حولها. 

كـما يـعدُّ انـفراد اإلدارة الـتنفيذيـة فـي قـرارات متـيل لـتحقيق مـصاحلـها ومـصالـح مـجالـس 

اإلدارة دون مـصلحة مـساهـمي الشـركـة الـتي يـديـرونـها مبـوجـب عـقد الـوكـالـة مبـثابـة 

قرارات سياسية ألنها ال حتقق في احلقيقة مصالح مالك الشركة احلقيقيني. 

وتــعتبر قــرارات املــقاطــعة الــعلمية واالقــتصاديــة قــرارات أســاســها ســياســي، ولــألســف 

تـطبقها الشـركـات األجـنبية وتـلتزم بـها جتـاه حـكومـاتـها، بـينما تـنأى احلـكومـات الـعربـية 

واإلسـالمـية عـن اتـخاذ هـكذا إجـراءات مـهما كـان املُـصاب جـلالً، ويسـتثنى مـن ذلـك 

حـدث يـتيم فـي الـتاريـخ احلـديـث هـو مـا فـعله املـلك فـيصل عـام ۱۹۷۳. وتـطبيق هـذه 

الـقرارات السـياسـية مـؤداه نـزف اقـتصادي، فـمبيعات (آيـفون) جنـدهـا محـدودة فـي 

الــبلدان الــتي تــقاطــعها الســياســات األمــريــكية، بــينما حتــتل نــظم أخــرى مــكانــها 

كاألجهزة التي تعتمد (أندرويد) مثال. 
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والبــد مــن الــتوقــف فــي هــذا الــصدد عــند كــتاب الســيطرة الــصامــتة ملــؤلــفته (نــوريــنا 

هيرتس)، وخالصته أن: 

األفراد تخاف احلكومات لسطوتها عليهم. -

 بــينما تخشــى احلــكومــات مــن الشــركــات لــفسادهــا مــن جــهة، والــرغــبة بجــلب -

املصالح لبالدها من جهة أخرى. 

أمـا الشـركـات فتخشـى غـضب األفـراد، ألنـهم سـبب عـيشها وأسـاس مـوردهـا. وهـذا -

يوافق القاعدة التسويقية بأن الزبون في النهاية هو امللك. 

إذًا هـي جـدلـية عـقيمة، سـتستمر مـا لـم يـحكم الـتغيير قـواعـد أخـالقـية حـميدة تـبدأ 

من رأس الهرم إلى أدناه جميعهم.  
فهل جنحت إدارة f إحداث التغيري؟ 

عـرف الـفقه اإلسـالمـي مـا يـسمى بـالـسُّنة الـفعلية وهـي: مـا صـدر عـن رسـول اهلل صـلى 

اهلل عــليه وســلم مــن أفــعال، فــكان يــجوع قــبل الــناس، ويشــبع بــعدهــم، يــصلي ثــم 

يـأمـرهـم بـالـصالة كـما يـصلي، وشـواهـد هـذه الـسُّنة تـكاد ال تـعد وال حتـصى. إال أن 

التغيير الذي جنم عنها جاء في سلوك الناس بشكل رحيم فكان تغييرًا راسخًا.  

أما أهم ما ميكن متييزه فيه: 

كـان رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم األسـوة احلـسنة، كـما وصـفه الـعزيـز اجلـبار: -

 َ َ ّ̄ َ َوالْـَيْوَم اْآلِخـَر  َوذََكـَر  ال َ ّ̄ ِ أُْسـَوٌة َحـَسنٌَة لَِّمـن َكـاَن َيـْر ُجـو ال َ ّ̄ لَـَقْد َكـاَن لَـsُْم ِيف َر ُسـوِل ال
َكِثريً ا (فصلت: ۲۱). 
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- ُ كـان مـنطق الـتغيير بـالـتي هـي أحـسن، يـحكمه قـول اهلل تـعالـى: َوَال ²َْسـَتِوي الْـَحَسنَة

³ٌِ (فـصلت:  َ́  ٌّµِِي َبـْينََك َوَبـْينَهُ َعـَداَوٌة َكأَّنَهُ َو َaَّئـةُ ۚ اْدفَـْع ِبـالَِّتـي ِهـَي أَْحـَسنُ فَِإذَا ا ّيِ َوَال الّسَ
  .(۳٤

وتـطبيقًا عـلى مـا ذكـرنـاه مـن أمـثلة والـتي كـانـت عـلى سـبيل الـذكـر ال احلـصر، فـإن قـرار 

الـلجوء إلـى إصـدار أوراق نـقد دون رصـيد حتـكمه قـواعـد الـضرر، فـإن أضـر مبـصالـح 

الـناس لـم يـكن دفـعًا بـالـتي هـي أحـسن. وال يـكون تـوحـيد الـعملة إحـسانًـا إال إذا كـان 

ســيجلب املــنافــع واملــصالــح لــلناس. وإذا كــان اســتخدام املــوارد االقــتصاديــة كســالح 

إلحـــقاق احلـــق ودفـــع لـــلضرر عـــن الـــناس كـــان إحـــسانًـــا. كـــما أن اخـــتيار الـــعامـــلني 

لـلمناصـب وخـاصـة مـنها الـعامـة يـجب أن يـحقق مـصالـح الـناس، لـقولـه صـلى اهلل عـليه 

وسـلم: (مـنِ اسـتعملَ رجـالً مـنِ عـصابـةٍ، وفـيهمِ مـنْ هـوَ أرضَـى هللِ مـنهُ، فـقدْ خـانَ 

 . 1اهللَ ورسولَه واملؤمننيَ)

كــما أن احملــاكــمات الــقضائــية لــلدول أو لــألفــراد يــجب أن حتــقق الــعدل، فــقد روى 

الـبخاري عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم قـولـه: (إمنـا أَهـلَك الـذيـن قـبلَكم، أنـهم 

كـانـوا إذا سـرَق فـيهمُ الشـريـفُ تـرَكـوه، وإذا سـرَق فـيهمُ الـضعيفُ أقـامـوا عـليه 

احلَدَّ، واميُ اهللِ لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرقَتْ لقطَعتُ يدَها). 

أمــا تــفرد اإلدارة الــتنفيذيــة بــقرارات متــيل لــتحقيق مــصالــح غــير املــساهــمني الــذيــن 

وكـلوهـا مـتناسـية أن يـدهـا سـتتحول مـن يـد أمـانـة إلـى يـد ضـمان، ممـا يـرتـب عـليها 

1 السيوطي: الجامع الصغير: ٨٤١٤.
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الـتعويـض عـن الـضرر الـذي أحـدثـته، وأن اإلحـسان يـكون بـعدم تـقصيرهـا وتـعديـها، 

فـلألسـف إن كـثيرا مـن اإلدارات مـقصرة ومـتعديـة وتـأكـل أمـوال املـساهـمني بـالـباطـل، 

واألمثلة كثيرة واملقام ال يتسع لذكرها. 

إن اجملـتمع يـجب أن يـحكمه الـتراحـم واإلخـاء ال اخلـوف والسـطوة، لـيسود الـتكافـل 

بـني الـناس فـيسانـد بـعضهم بـعضًا ويـتعاون األفـراد مـع حـكومـاتـهم فـال تـذهـب ريـحهم 

وال يـذهـب بـأسـهم بـينهم وإال هـلكوا كـما قـال املـصطفى عـليه الـصالة والسـالم فـي 

احلديث اآلنف الذكر. 

لـذلـك فـال غـرو إن كـان السـبق لـلقرار السـياسـي أم لـلقرار االقـتصادي طـاملـا أنـه جـاء 

بالتي هي أحسن ومن قدوة حسنة. 
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المبحث الثاني 
النظام االقتصادي السائد وضرورة التغيير 

املثلث املتساوي األضالع واهليكل املؤسسي للنظام االقتصادي 

1ممـا ال يـخفى عـلى دارسـي االقـتصاد أن الهـيكل املـؤسسـي لـلنظام االقـتصادي يـتألـف 

مـن الـسوق واملـنشأة، حـيث يـؤمـن الـسوق آلـية تنسـيق ال مـركـزيـة ملـؤشـر الـسعر، بـينما 

تؤمن املنشأة طريقة تنسيق تقوم على النفوذ.  

فما الذي تغيّر في أيامنا هذه؟ وهل تالشى نظام السعر ليحل محله نظام السلطة؟  

أسئلة كثيرة تطرح نفسها وحتتاج إلى إجابات تقنع أهل هذا امليدان. 

يـتساءل بـعضهم عـن نـظرة املـدرسـة التجـديـديـة لـلحوكـمة، ويـسأل غـيرهـم عـن مـقاربـة 

2(Coase	Ronald) وحتـليله لـلحوكـمة، وآخـرون يـسألـون عـن نـظريـة عـدم تـناظـر أو 

متــاثــل املــعلومــات، وغــيرهــم يــسأل عــن التحــليل املــعاصــر لــلعقود كــنظريــة تــكلفة 

الصفقات ونظرية الوكالة. 

النفوذ يبدأ من القوة الداخلية 

3قـدمـت املـدرسـة التجـديـديـة (الـنيوكـالسـيكية) بـقيادة (مـيلتون فـريـدمـان) منـوذج 

(اإلدارة بـاألهـداف) الـذي جـمع بـني اجلـانـبني الـكمي واإلنـسانـي؛ فيشـترك اإلداريـون 

1 قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، املـــثلث املـــتساوي األضـــالع والـــهيكل املـــؤســـسي لـــلنظام االقـــتصادي، 
مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٢٩-٢٠١٤. 

2 اقتصادي بريطاني.

3 اقتصادي أمريكي فاز بجائزة نوبل في العلوم االقتصادية عام ١٩٧٦.
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والــعمال بــتحقيق أهــدافــهم بــانــسجام مــع أهــداف مــؤسســتهم، ويــفيد ذلــك بــتنظيم 

العمل على شكل هيكل حتفيزي. 

(Gelinier	Octave) أحـــد رواد هـــذه املـــدرســـة قـــاعـــدتـــي (املـــنافـــسة  1وأدخـــل 

(Sloan	P.	Alfred)	(الــغايــة اإلنــسانــية)، حــيث أن  2واإلبــداع). وأضــاف لــهما 

المـركـزيـة السـلطة حتـفز املـبادرة واملـسؤولـية، وبسـبب مـرونـة الـالمـركـزيـة يـجب احملـافـظة 

على إلزامية القرارات واستقالليتها ملراقبة النتائج دوريًا.  

3وعــدد (Drucker	F.	Peter) الــذي يــوصــف بــأنــه األب الــروحــي لــإلدارة مــهام 

تطبيق احلوكمة األساسية باآلتي: 

حتديد املهمة، ووضع األهداف اخلاصة باملؤسسة بوضوح. -

إعداد برنامج إنتاجي يحقق الرضا عن العمل. -

تسيير الوقائع وتطبيق املسؤولية االجتماعية. -

تــعتبر "تــكالــيف الــصفقات" مــن األنشــطة الــضروريــة لــتحقيق التنســيق الــتجاري، 

وتصنيف التكاليف املستعملة في السوق إلى ثالث فئات: 

تكاليف البحث واإلعالم. -

تكاليف التفاوض واتخاذ القرار. -

تكاليف الرقابة واملتابعة. -

1 اقتصادي فرنسي، مدير ثم رئيس شركة Cegos من ١٩٥٠ إلى ١٩٩٢.

2 رجـل أعـمال أمـريـكي فـي صـناعـة الـسيارات، خـدم لـفترة طـويـلة كـرئـيس ورئـيس مجـلس إدارة واملـديـر 
التنفيذي لشركة جنرال موتورز.

3 اقتصادي أميركي.
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النفوذ يبدأ من قوة السوق 

(Walras	Léon) أن التبادالت التجارية تتم وفق اآللية التالية:  1اعتبر 

يـقدم مـنسق الـعروض والـطلبات الـناجتـة عـن الـسوق مـقترحًـا أولـيًا لـلسعر يـتموضـع -

حوله العارضون والطالبون معا. 

فإذا اختل التوازن بني العرض والطلب يتم اقتراح سعر غيره. -

فـإذا زاد الـعرض عـن الـطلب انـخفضت األسـعار اجلـديـدة، أمـا إذا انـخفض الـعرض -

عن الطلب فيرتفع السعر اجلديد. 

يـبقى هـذا املـفهوم سـاريًـا حـتى يـتحقق الـتوازن، وبـناء عـلى املـعلومـات الـتي يـتم جـمعها 

تـتم إعـادة تـوزيـع هـذه املـعلومـات حـيث جتـرى الـعديـد مـن األنشـطة الـالزمـة لـتحقيق 

الــتوازن. وهــذا هــو مــدخــل حتــليل (Coase	Ronald) حســب مــقال نشــرتــه مجــلة 

(Economica) عام ۱۹۳۷ حتت عنوان "طبيعة املنشأة". 

ويـعدُّ مـقص األسـعار فـيصالً فـي انـتظام أو عـدم انـتظام تـوزيـع املـعلومـات، فـمن يـعلم 

أوالً يـربـح أوالً، ومـن يـعلم أخـيرًا يخسـر أوالً، والـعكس بـالـعكس. لـكن مـفعول تـوزيـع 

املــعلومــات بــات ضــعيفًا الــيوم نــتيجة انــتشار وســائــط اإلعــالم اخملــتلفة وانــتشار نــظم 

مـعاجلـة املـعلومـات حـتى بـتنا أمـام قـواعـد مـعطيات وطـرق مـعاجلـة فـائـقة السـرعـة ممـا 

أضعف تأخر وصول املعلومات وأضعف معها أثرها على التحكم بعناصر السوق. 

ويــرى (Coase	Ronald) أن املــتعامــلني؛ لــهم اخلــيار بــني الــسوق واملــنشأة، فــهما 

يـشكالن الهـيكل املـؤسسـي لـلنظام االقـتصادي، فـالـسوق يـؤمـن آلـية تنسـيق المـركـزيـة 

1 اقتصادي ورياضي فرنسي، رائد تطوير نظرية التوازن العام.
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ملـؤشـر الـسعر، بـينما تـعتبر املـنشأة هـي طـريـقة تنسـيق ثـابـتة قـائـمة عـلى الـنفوذ حـيث 

مركزية السلطة.  

وعـــليه تـــالشـــى نـــظام الـــسعر، وحـــلّ محـــله نـــظام الســـلطة، حـــيث صـــارت األهـــمية 

االقتصادية للمنشأة بدل السوق؛ ألنها تتحكم بتخفيض تكاليف صفقاتها. 

لــكن يــؤخــذ بــعني االعــتبار أن املــنشأة كــلما كــانــت كــبيرة ومــعقدة صــعب التنســيق 

الـفعال للسـلطة ولـألنشـطة؛ فـاالخـتيار بـني الـسوق واملـنشأة يـتحقق مبـقارنـة تـكالـيف 

الصفقات وتكاليف التنظيم الداخلي لتلك املنشآت. 

إن كـال مـن املـدرسـة التجـديـديـة ومـدرسـة الـوكـالـة قـدمـتا تفسـيرًا غـير كـافٍ، لـذلـك قُـدم 

تفسـير آخـر مـن مـدرسـة ركـزت عـلى نـتائـج االقـتصاد اجلـزئـي التجـديـدي حـيث الهـدف 

هـو ربـح سـلطة االحـتكار مبـا يـسمح بـالـتحكم فـي األسـعار، وتـدافـع هـذه املـدرسـة عـن 

الفعالية االقتصادية للتكامل بسبب:  

الطبيعة التكنولوجية للمراحل اإلنتاجية. -

تغير الطلب الذي يؤثر على املنشأة. -

تكاليف الصفقات. -

وبـرأيـنا؛ كـمراقـب وممـارس فـي الـسوق؛ فـنحن أمـام مـثلث متـثل أضـالعـه الـثالثـة كـالً 

من: احلكومات، الشركات، األفراد، الشكل (٤). 

أمـا الـعالقـة بـني أضـالع املـثلث فـتقوم عـلى الـتأثـر والـتأثـير؛ إذ جنـد أن كـالً مـنهم يـؤثـر 

ويـتأثـر بـالـضلع الـذي يـليه، فـالشـركـات تـتحكم بـاحلـكومـات، وتـؤثـر بـها بـل تـتدخـل 

في عملها وأشخاصها أيضا، أما األفراد فيخشون احلكومات ويتأثرون بها، لكنهم  
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الشكل (٤) السلطات 

ميـثلون فـي الـوقـت نـفسه سـلطة الـطلب فـي الـسوق (ألن الـزبـون هـو املـلك) فـيؤثـرون 

في الشركات، ويضغطون عليها لذلك تخافهم الشركات. 

إن نـتيجة الـعالقـات املـتبادلـة الـنهائـية لـلمثلث املـذكـور تتجسـد فـي أن هـناك سـلطة 

يــتبادلــها أطــراف املــثلث فيشــد بــعضه بــعضًا، فــإن اســتوى بــانــتظام كــنا أمــام مــثلث 

مــتساوي األضــالع حــيث االســتقرار والــتوازن، فــإن شــدّ ضــلع غــيره مــن األضــالع 

تـشوهـت الـعالقـة وتـغير شـكل املـثلث، ونـاضـلت قـوى الـضلعني اآلخـريـن جـذبًـا لـعناصـر 

التوازن حتى تتحقق.  

وبـناء عـليه يتحـدد الهـيكل املـؤسسـي لـلنظام االقـتصادي الـذي تـرتـكز عـليه السـياسـة 

االقتصادية والسياسة النقدية والسياسة املالية ألي نظام اقتصادي.  

وتبقى األيام دوال، والبقاء لألصلح دومًا. 
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قراءة f التغيري اهليكلي  

1أشـار تـقريـر صـندوق الـنقد الـدولـي املـتعلق بـِ (آفـاق االقـتصاد الـعالـي) والـصادر فـي 

أبريل ۲۰۱۷ إلى أن االقتصاد العاملي يعيش تعافيًا بطيئًا. 

وعـزا الـتقريـر تـفاوت الـنمو خـالل الـسنوات العشـر املـاضـية بـني الـدول الـغنية واألقـل منـوًا 

إلى تفاوت النمو الكلي بني تلك البلدان، وكذا تفاوت الدخل بني أفراد كل منها. 

ورد الــتقريــر ســبب عــدم املــساواة إلــى الــتجارة الــدولــية، وبــالــضبط إلــى الــتغيرات 

الـتكنولـوجـية، هـذا إن أمـكن الـفصل بـني مـفهوم الـتقدم الـتكنولـوجـي الـذي يسهـل 

الــتجارة، والــتجارة نــفسها الــتي تنشــر املــعرفــة الــتكنولــوجــية. لــذلــك حــمّل الــتقريــر 

(الـقوى الـتكنولـوجـية والـتجارة) مـسؤولـية انـخفاض حـصة الـعمالـة مـن الـدخـل الـقومـي 

بـصورة مـباشـرة، عـلى الـرغـم مـن تـأثـر هـذه احلـصة إيـجابًـا لـتحسن الـدخـول احلـقيقية 

بسـبب منـو اإلنـتاجـية السـريـع، وبـرأيـنا فـإن هـذا الـنمو يـصب فـي مـصلحة أصـحاب 

رؤوس األموال وليس في مصلحة العمال.  

ثـم اسـتنتج الـتقريـر أن تـزامـن (انـخفاض حـصة الـعمالـة، وركـود مـتوسـط الـدخـول، 

وزيـادة سـوء تـوزيـع الـدخـول) يـرتـب ضـغوطًـا سـياسـية تـدفـع إلـى الـتراجـع عـن االنـدمـاج 

االقـتصادي مـع الشـركـاء الـتجاريـني، وبـرأيـنا فـإن هـذا االسـتنتاج إشـارة واضـحة للحـركـة 

االنـــفصالـــية الـــعاملـــية؛ كخـــروج بـــريـــطانـــيا مـــن االحتـــاد األوربـــي، وتـــقوقـــع االقـــتصاد 

1 قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، قـراءة فـي الـتغيير الـهيكل، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي الـعاملـية، الـعدد 
.٥٩ -٢٠١٧
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األمـريـكي؛ بـرفـعه سـعر الـفائـدة مـغايـرًا السـياسـات الـعاملـية فـي خـفضها، األمـر الـذي 

سيرفع سعر صرف الدوالر؛ مما سيؤثر سلبًا على الدول ذات االقتصادات الضعيفة.  

إن مـا سـبق يُـكرس عـدم املـساواة بـني الـدول، كـما بـني أفـرادهـا، ويفسـر تـراجـع الـعوملـة 

نـحو الـقومـية، ومـن ذلـك زيـادة احـتمال اسـتالم الـتيارات السـياسـية الـيمينية لـلحكم 

فـي بـلدان كـانـت تـصف نـفسها بـغير ذلـك كـفرنـسا وهـولـندا. لـذلـك بـدأت دول كـثيرة 

بـتحويـل سـياسـاتـها نـحو الـداخـل، وانـتهاج سـياسـات حـمائـية، ممـا يـعني بـنهايـة األمـر 

تـراجـع الـتجارة، وانـخفاض الـتدفـقات االسـتثماريـة الـعابـرة للحـدود. وإن االسـتسالم 

لهـذه السـياسـات مـؤداه: مـزيـدًا مـن التضخـم الرتـفاع األسـعار، ومـزيـدًا مـن انـخفاض 

اإلنتاجية، وصوالً إلى تدهور الدخول بصورة أكبر.  
املخرج من تلك الضغوط 

يـرى الـتقريـر أن احلـل يـكمن فـي انـتهاج احلـكومـات لسـياسـات جتـاريـة حتـقق أقـصى 

إنتاجية، ثم تطبيق سياسات داخلية عادلة ملكاسب التجارة اخلارجية.  

إال أن هــذه الــنصائــح ال متــس الــدول الــفقيرة؛ فــهكذا ســياســات متــثل وصــفة لــلدول 

الـغنية ذات الـقدرات اإلنـتاجـية الـقابـلة لـلتوسـع عـموديًـا وأفـقيًا، والـتي لـديـها إمـكانـية 

ولــوج عــالــم الــتجارة اخلــارجــية. لــذلــك جنــد أن الــتقريــر ســرعــان مــا يــعترف بــأن هــذه 

السياسة انتقائية تراعي مصالح بعض البلدان املعنية.  

لـذلـك فـاحلـل املـشار إلـيه يـعزز عـدم املـساواة الـتي بـنى الـتقريـر رؤيـته عـلى تـوصـيفها 

لـلمراحـل الـتي سـبقت آفـاق االقـتصاد الـعاملـي، وكـأن الـتقريـر قـد فسـر املـاء بـعد اجلهـد 

باملاء. 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٧٧ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

ثـم يـنتقل الـتقريـر إلـى طـرح مـزيـد مـن احلـلول، فـيطالـب صـناع السـياسـات بـإحـداث 

تـغييرات هـيكلية اقـتصاديـة ملـقابـلة مـتطلبات بـيئة االسـتثمارات اجلـديـدة، فـيركـز عـلى 

املـــوارد البشـــريـــة وســـوق عـــملها مبـــزيـــد مـــن االســـتثمار فـــي قـــطاع الـــتعليم، وزيـــادة 

تـصاعـديـة الـضرائـب، وإحـداث تـغييرات فـي أسـواق اإلسـكان، وأسـواق االئـتمان الـتي 

تساعد على تسيير حركية قطاع العمالة. 

إن حـزمـة احلـلول األولـى قـد طـرقـت بـاب األغـنياء مـعترفـة بـاحملـافـظة عـلى عـدم املـساواة 

كــما أوضــحنا، أمــا حــزمــة احلــلول الــثانــية فــقد طــرقــت بــاب الــطبقة األقــل شــأنــا فــي 

االقـتصاد فـراهـنت عـلى رفـع سـويـتها االقـتصاديـة لـزيـادة مـعدالت إنـفاقـها لتحـريـك 

عجـلة األسـواق؛ فهـذه طـبقات متـيل نـحو االسـتهالك لـكفايـة حـاجـاتـها الـضروريـة، كـما 

تـخفي هـذه احلـزمـة مـن احلـلول اقـتراح أداة امـتصاص مـا قـد يـفيض عـن طـبقة الـعمال 

بفرض زيادة الضرائب عليها بشكل تصاعدي.  

إن	واضــع	الحـــلول	ال	يســـتطيع	أن	يــشيح	بـــنظره	عـن	مــصالــح	طــبقة	األغــــنياء	مـن	دول	وأفـــراد	

إن اخملـاطـر احملـدقـة فـي آفـاق االقـتصاد الـعاملـي فـي املـدى املـتوسـط تُـرجّـح كـفة الـتطورات 

الســلبية، لــذلــك نــاشــد الــتقريــر الــواليــات املتحــدة والــصني إللــغاء دعــمها املــقدم 

لســياســاتــهما االنــفراديــة، وهــذا لــن يــحصل إال إن شــعرت تــلك الــقوى االقــتصاديــة 

العظمى مبنافع تخص بالدها دون غيرها. 

كـما وثّـق الـتقريـر عـدم مـواكـبة األجـور لـإلنـتاجـية فـي كـثير مـن االقـتصادات فـي الـعقود 

الـثالثـة املـاضـية، ممـا خـفض حـصة الـعمالـة مـن الـدخـل الـقومـي، وكـما ذكـرنـا فـقد عـزا 
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الــتقريــر ذلــك (لــلتغير الــتكنولــوجــي واالنــدمــاج الــتجاري) وكــالهــما مــن محــركــات 

النمو على املديني املتوسط والطويل. 

وبــرأيــنا فــإن أفــضل مــا أشــار إلــيه تــقريــر صــندوق الــنقد الــدولــي هــو مــطالــبة صــناع 

السـياسـات بـإحـداث تـغييرات هـيكلية اقـتصاديـة ملـقابـلة مـتطلبات بـيئة االسـتثمارات 

اجلديدة، واملقصود بذلك قطاع املوارد البشرية وسوق عملها. 

وميـكن تـلمس ذلـك بـتتبع كـلمة ألـقتها (كـريسـتني الغـارد) مـديـر عـام صـندوق الـنقد 

الـدولـي فـي الـقمة الـعاملـية لـلحكومـات لـعام ۲۰۱۷ فـي دبـي بـتاريـخ ۲٤-۳-۲۰۱۷؛ 

أي قـبل أسـابـيع مـن نشـر الـتقريـر الـسابـق ذكـره، تـناولـت فـيها (الـتكنولـوجـيا املـالـية) 

متسائلة عما إذا كان هذا التوجه يُؤذن بدخول عالم جديد شجاع للقطاع املالي؟ 

وألن الـتكنولـوجـيا تـغير األعـمال وبـيئاتـها، فـالـزراعـة والـصناعـة واخلـدمـات مبـختلف 

أشـكالـها قـد دخـلتها الـتقنيات وأثـرت فـي طـبيعتها وجـعلت أدواتـها مـختلفة متـامًـا 

عــما كــانــت قــبل ســنوات قــليلة، ومــن عــزف عــن تــلك الــتقنيات فــقد عــرّض نــفسه 

وعمله خلطر اخلروج من السوق، واألمثلة كثيرة جدًا.  

 fintech ويـبدو أن الـتكنولـوجـيا املـالـية هـي األكـثر تـأثـرًا وتـغيرًا؛ حـتى بـات مـصطلح

الـــذي يـــختصر كـــلمتي الـــتكنولـــوجـــيا واملـــالـــية، شـــعار املـــرحـــلة احلـــالـــية. وازدادت 

اسـتثمارات الـتكنولـوجـيا املـالـية مبـقدار أربـعة أضـعاف مـن ۲۰۱۰ إلـى ۲۰۱٥ حـتى 

أصـبحت ۱۹ مـليار دوالر سـنويًـا كـدلـيل عـلى أن عـالـم املـال واألعـمال يـقفان عـلى 

بوابة مرحلة جديدة متامًا، كما ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي.  
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إن قـطاع الـتكنولـوجـيا يـعتمد عـلى الـعنصر البشـري، لـذلـك وجـب عـلى احلـكومـات أن 

تــعير هــذا الــقطاع أهــمية ممــيزة فــي هــيكلية قــطاعــاتــها، وأن متــنحه مــا يــلزم لــتطويــره 

، كــما أن  1واحملــافــظة عــليه، فــمنصات الــعمل عــلى اإلنــترنــت غــيّرت مــفاهــيم الــعمل

تـبادل اخلـبرات واكـتسابـها لـم يـعد يحـده حـدود بـل إن الـذكـاء الـتقني واملـالـي يـتطور 

بسـبب امـتزاج الـعلوم بـعضها بـبعض، ومتـكن الـناس مـن ممـارسـة مـا كـان صـعبًا عـليهم 

بسـبب حـدود جـغرافـية وسـياسـية وأيـديـولـوجـية، ممـا جـعل أشـكاالً مـعينة مـن الـتعامـل 

بالية انقرضت أمام تقنيات وسائل التواصل. 

فـالـعملة االفـتراضـية قـد فـرضـت نـفسها عـلى املـؤسـسات الـدولـية، ونـشأت طـرق جـديـدة 

 Crowed Funding جلــمع املــال مبــا يــعرف بــالــتمويــل التحشــيدي أو اجلــماهــيري

وصـار لـه مـنصات تـخصه، أمـا تـطور وسـائـل الـدفـع فـقد أزاح عـمالـقة وأدخـل آخـريـن 

وزاد مــن صــعوبــات املــنظمني فــي الــدول لــضبط حــركــة األمــوال ومتــييز جــيدهــا مــن 

ســيئها، بــل دخــلت أمــوال كــانــت تــوصــف بــأنــها خــارج الــدورة املــالــية الــرســمية إلــى 

التبادل، فتحركت بسرعة كبيرة وبتكلفة منخفضة. 

أمــام ذلــك أطــلقت مــديــرة صــندوق الــدولــي دعــوتــها لــلتفكير بــصورة أكــثر ابــتكارًا 

لدراسة الكيفية التي سيتغير إليها العالم املالي في ظل التغير التكنولوجي.  

فهل سيكون التغيير كامالً في وقت أقصر مما نتوقعه؟  

وهــل ســتختفي الــبنوك لتحــل محــلها نــظم مــالــية قــائــمة عــلى ســالســل مجــموعــات 

البيانات blockchain التي تسهل املعامالت بني املتعاملني؟ 

1 لـلمزيـد يـراجـع مـقالـنا: الـرافـعة الـسوقـية املـنصات املـفتوحـة: مـنتجات مـبتكرة ملـؤسـسات مـعتبرة، مجـلة 
االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٤٩-٢٠١٦.
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وهل سيؤدي الذكاء االصطناعي إلى تقليل احلاجة للمهنيني املدربني؟ 

وهل ستستطيع اآلالت الذكية تقدمي مشورة مالية أفضل للمستثمرين؟ 

وهـل سـيتمكن املـنظمون مـن السـيطرة عـلى اخملـاطـر اجلـديـدة؟ كـاسـتخدام الـعمالت 

االفـتراضـية املـشفرة فـي حتـويـالت مـجهولـة املـصدر عـبر احلـدود؟ أو هـل سـيتمكنون مـن 

السـيطرة عـلى مـقدمـي اخلـدمـات املـالـية اجلـدد مبـا ميـلكونـه مـن قـدرات تـقنية وفـنية 

ومالية؟  

لــقد قــارنــت مــديــرة صــندوق الــنقد الــدولــي بــشجاعــة بــني تــطبيق نــوع مــن الــتنظيم 

والـرقـابـة عـلى الـلوغـاريـتمات الـتي تـقوم عـليها الـتكنولـوجـيا اجلـديـدة، أو وقـف الـعمل 

الـتنظيمي مـؤقـتًا إلعـطاء الـتكنولـوجـيا اجلـديـدة الـوقـت الـالزم لـتتطور لـلسماح لـقوى 

االبتكار بأن تساهم في تخفيض اخملاطر وتعظيم املنافع؟ 

وبـرأيـنا فـإن إثـارة هـكذا تـساؤل صـريـح مـن قـبل مـديـرة أكـبر مـؤسـسة مـالـية دولـية أمـر 

يــثير اإلعــجاب فــي تــلك الــوقــفة الــشجاعــة فــعالً، وال غــرابــة فــي أن تــكون كــلمتها 

 . 1بعنوان: التكنولوجيا املالية هل تؤذن بعالم جديد شجاع للقطاع املالي؟

ويـبدو أن بـعض الـدول االبـتكاريـة قـد أقـدمـت عـلى حـلول أفـضل ممـا ذهـبت إلـيه مـديـرة 

الـــصندوق الـــدولـــي، حـــيث ذكـــرت فـــي كـــلمتها أن بـــعض الـــبلدان اعـــتمد مـــنهجًا 

	fintec ابـتكاريًـا بـعيد الـنظر فـي اجملـال الـتنظيمي بـإنـشاء مـختبرات الـتكنولـوجـيا املـالـية

sandboxes، كــــاخملــــتبر الــــتنظيمي Regulatory Laboratory فــــي أبــــو ظــــبي 

ومــختبر رقــابــة الــتكنولــوجــيا املــالــية Sandbox	Fintec Supervisory فــي هــونــغ 

1 لـلمزيـد يـراجـع مـقالـنا: شـجاعـة الـتغيير تـغيير الـشجعان، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي الـعاملـية، الـعدد 
.٤٠-٢٠١٥
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كـونـغ، بهـدف تـشجيع االبـتكار والـسماح بـتطويـر الـتكنولـوجـيات اجلـديـدة واخـتبارهـا 

في بيئة خاضعة للرقابة الدقيقة. 

رشــاقــة	االبــــتكار	تحــٍد	يخســـره	غــير	الــمبتكريــن	كــما	الــمتأخــريــن	فـي	قــبولــه	

سوق املمر وسوق املستقر 

1يـحتاج الـناس فـي تـطويـر أعـمالـهم إلـى ابـتكار أسـالـيب جـديـدة لـتلبية حـاجـاتـهم 

املـتنامـية، إال أن ابـتكاراتـهم قـد تـخفي جـوانـب سـلبية ضـارة بـالـناس ومبـجتمعاتـهم، 

والبـد مـن دراسـة آثـار تـلك املـبتكرات قـبل تـطبيقها فـي األسـواق مـنعًا ملـا قـد حتـدثـه مـن 

أضـرار. فـقد أوضـحت األزمـة املـالـية الـعاملـية األخـيرة ومـا سـبقها مـن أزمـات، أن الـتوسـع 

بـالـدَيـن والـتالعـب مبـوثـقاتـه مـن أوراق جتـاريـة ورهـون إضـافـة إلـى الـفائـدة الـربـويـة قـد كـان 

لــها األثــر الــكبير فــي إحــداث األزمــة املــالــية األخــيرة. فــرغــم تــباهــي رجــال األعــمال 

بـأصـولـهم املـالـية الـتي طـوروهـا وزادوا حـجوم الـتعامـل بـها حـتى بـات الـسوق الـنقدي 

يـــتجاوز الـــسوق احلـــقيقي بعشـــرات األضـــعاف، فـــقد ازدادت اآلثـــار الســـلبية لهـــذه 

األدوات وبـلغ ذلـك االقـتصاد الـعاملـي كـله، فـتجاوز الـبنوك والشـركـات املـالـية، لـيصل 

إلى تهديد احلكومات نفسها.  
أنواع األصول املالية وماهيتها 

تتألف السوق من: 

سوق للسلع واخلدمات، يتم فيها عمليات اإلنتاج احلقيقي،  -

1  قـــــنطقجي، د. ســـــامـــــر مظهـــــر، ســـــوق املـــــمر وســـــوق املســـــتقر: املـــــنتجات املـــــالـــــية ومـــــنتجات الســـــلع 
والخدمات، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٢١-٢٠١٤.
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سوق للنقود، تتحكم بها السياسات النقدية من خالل املؤسسات املالية.  -

وبـتوسـع الـقاعـدة اإلنـتاجـية تـزداد احلـاجـة إلـى سـوق الـنقد بسـبب احلـاجـة إلـى متـويـل 

سـلسلة عـمليات الـتوريـد واإلنـتاج والـتسويـق. ومبـا أن الـغرض مـن الـنقود هـو تسهـيل 

عــمليات الــتبادل، لــذلــك وجــب تــناســب حجــمها مــع كــميات الســلع واخلــدمــات 

املــتوافــرة فــي الــسوق، دون زيــادة أو نــقص حــاديــن. فــإذا اخــتلت هــذه الــعالقــة دون 

معاجلة أدى ذلك إلى تشوهات اقتصادية قد تنتهي بأزمات خانقة.  

إن الـتبادل يـتحقق بـالـبيع، والـبيع لـغة ضـدّ الشـراء، وبِـعْتُ الشـيء: شَـرَيْـتُه، أَبـيعُه بَـيْعًا 

ومَــبيعًا (لــسان الــعرب). أمــا الــبيع اصــطالحًــا، فــهو مــقابــلة شــيء بشــيء، كــمقابــلة 

سـلعة بـأخـرى فـإن كـان غـيرهـا سـلعة كـان مـقايـضة، وإن كـان نـقدًا كـان بـيعًا نـاجـزًا، وإن 

تـأخـر أحـد الـبدلـني كـان بـيعًا آجـالً. ويـصح فـي الـلغة أن يـدل لـفظ الـبيع والشـراء عـلى 

ُ ِبـثََمٍن) مبـعنى بـاعـوه. ويـرى  مـعنى اآلخـر، كـقولـه تـعالـى فـي سـورة يـوسـف: (َوَشـَرْوه

الـفقهاء أن الـبيع هـو متـليك مـال مبـال، بـينما يـرى الـقانـونـيون أنـه عـقد يـلتزم بـه الـبائـع 

بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي ملشتريه. 

أمـا األصـل حسـب الـقامـوس احملـيط فـهو الشـيء؛ سـواءً كـان سـلعة أو غـيرهـا، ولـغة هـو 

أسْفَلُ الشيءِ، وجمعها أُصولٌ. أما اصطالحًا، فهي كل شيء مملوك له قيمة. 

فـاألعـمال تـبدأ ممـارسـة نـشاطـاتـها، عـمومًـا بـاملـال، سـواء أكـان نـقدًا أم غـير نـقد، ويـتم 

الـتعبير عـن األشـياء املـملوكـة بـعبارة (األصـول) ألنـها أشـياء ذات قـيمة ميـكن حتـويـلها 

إلـى نـقود بـسهولـة. وتـعتبر املـيزانـية الـعمومـية ممـثلة لـألصـول والـديـون املـتعلقة بشـركـة 

أو شخص معني. 
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أمـا املـال لـغة فـهو حسـب الـقامـوس احملـيط؛ مـا مَـلَكْتَه مـن كلِّ شـيءٍ، وجـمعها: أمْـوالٌ. 

أمـا اصـطالحًـا، فـقد ذكـر ابـن عـابـديـن فـي حـاشـيته بـأن املـال هـو: مـا ميـيل إلـيه الـطبع 

ويجـري فـيه الـبذل واملـنع وميـكن ادخـاره لـوقـت احلـاجـة. وعـرفـه الـغزالـي فـي إحـيائـه 

تــعريــفا شــامــال بــقولــه: أعــيان األرض ومــا عــليها ممــا يــنتفع بــه، وأعــالهــا األغــذيــة ثــم 

األمـكنة الـتي يـأوي اإلنـسان إلـيها وهـي الـدور، ثـم األمـكنة الـتي يـسعى فـيها لـلتعيّش 

كــاحلــوانــيت واألســواق واملــزارع ثــم الــكسوة ثــم أثــاث الــبيت وآالتــه ثــم آالت اآلالت 

وقـد يـكون فـي اآلالت مـا هـو حـيوان كـالـكلب آلـة الـصيد والـبقر آلـة احلـراثـة والـفرس آلـة 

الركوب في احلرب.  

مفاهيم األصول 

  : 1األصول f مفاهيم الزكاة

أدى مــفهوم اإليــراد إلــى تقســيم األصــول إلــى عَــروض قــنية وعَــروض جتــارة، فــعَرْوض 

الـقنية غـير نـامـية، أمـا عَـرْوض الـتجارة فهـي نـامـية بـالـفعل أو بـالـقوة؛ فـاألنـعام نـامـية 

بــالــفعل ألنــها تــسمن وتــلد وتــدر لــبنا ومنــاؤهــا منــاء طــبيعي ملــا فــيه مــن زيــادة الــثروة 

احلـيوانـية ومـا يـتبعها مـن الـلحوم واأللـبان، وعَـروض الـتجارة أيـضًا مـال نـامٍ بـالـفعل ألن 

الـشأن فـيها أن تـدّر ربـحًا وجتـلب كسـبًا وإن كـان الـنماء فـيها غـير طـبيعي كـنماء الـثروة 

احلـيوانـية والـزراعـية فـهو منـاء صـناعـي يشـبه الـطبيعي، والـنقود أمـوال نـامـية ألنـها بـديـل 

السـلع وواسـطة الـتبادل ومـقياس قـيم األشـياء فـإذا اسـتخدمـت فـي الـصناعـة والـتجارة 

ونـحوهـا أنـتجت دخـال وحـققت ربـحًا وهـذا هـو مـعنى الـنماء املـقصود، وعـليه فـمفهوم 

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه املحاسبة اإلسالمية - املنهجية العامة:
https://kantakji.com 
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األصــل فــي أدبــيات الــزكــاة ميــيل إلــى املــوارد الــطبيعية املــلموســة كــالــعروض الــثابــتة 

واملتداولة.  
األصول f املفاهيم احملاسبية:  

عـرفـت جلـنة املـصطلحات الـتابـعة جملـمع احملـاسـبني األمـريـكي AICPA األصـول بـأنـها: 

شـيء مـا ميـثل رصـيد مـديـن قـابـل لـلترحـيل لـلفترة الـتالـية لـقفل احلـسابـات تـبعا لـلمبادئ 

احملـاسـبية عـلى أسـاس أنـه ميـثل إمـا حـق مـلكية أو قـيمة ميـكن احلـصول عـليها ونـفقة 

متت وأَوجدت حق ملكية أو من احملتمل إيجادها مستقبالً.  

بـينما عـرفـتها جلـنة املـفاهـيم واملـعايـير الـتابـعة جلـمعية احملـاسـبة األمـريـكية FASB بـأنـها: 

املـوارد االقـتصاديـة اخملـصصة ألغـراض املشـروع خـالل وحـدة مـحاسـبية محـددة فهـي 

جتــمعات للخــدمــات املــتوقــع احلــصول عــليها مســتقبالً. ويــالحــظ مــيل تــعريــف جلــنة 

املـصطلحات إلـى املـديـونـية كـأسـاس العـتبار األصـل، بـينما متـيل جلـنة املـفاهـيم العـتبار 

األصل على أساس أنه مورد اقتصادي. 

وبــناء عــلى مــا ســبق مــن مــفاهــيم، ميــكن تقســيم األصــول بحســب درجــة ســيولــتها 

وقـابـليتها للتسـييل إلـى أصـول ثـابـتة ومـتداولـة وجـاهـزة، فـأمـا الـثابـتة فتسـتفيد مـنها 

أكـثر مـن دورة مـالـية، بـينما تتحـرك األصـول املـتداولـة واجلـاهـزة ضـمن الـفترة املـالـية، 

لــذلــك ســميت بــرأس املــال الــعامــل اإلجــمالــي، فــإن طــرحــت مــنها اخلــصوم املــتداولــة 

سميت برأس املال العامل الصافي، وهذا يتناغم ومفاهيم الزكاة. 

تقسم األصول الثابتة إلى: 
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أصـول مـلموسـة assets	tangible، وهـي جـميع األصـول الـتي يـكون لـها جـوهـر ۱.

مادي، كاألراضي واملباني والعقارات والسيارات وما شابهها. 

أصـول غـير مـلموسـة كـالـتي تـدفـعه املـنشأة أو تـلتزم بـدفـعه لـتحصل عـلى مـنفعة ۲.

ليس لها وجود مالي، وتقسم بدورها إلى:  

أصول معنوية: كحقوق االختراع وشهرة احملل وحقوق النشر وما شابهها،  •

أصـول وهـمية: كـمصاريـف الـتأسـيس الـتي ألـغتها املـعايـير احملـاسـبية الـدولـية •

اجلديدة واعتبرتها نفقات تتحملها الدورة املالية األولى (التأسيسية).  

واألصــول غــير املــلموســة كــاالســم الــتجاري، وحــقوق الــتألــيف والنشــر، والــعالمــات 

الــتجاريــة، وبــراءات االخــتراع، وبــرامــج احلــاســوب. بــينما تــعتبر احلــسابــات املــديــنة، 

والــسندات، واألســهم، أصــوالً مــالــية غــير مــلموســة. وميــكن تــصنيفها إلــى أربــعة 

أصناف: 

: حسـب درجـة متـييزهـا عـن غـيرهـا مـن األصـول: ومنـيز بـني: أصـول ميـكن متـيزهـا  أوالً

بـصفة مـنفردة؛ كـحقوق االخـتراع وحـقوق االحـتكار وحـقوق النشـر، وأصـول ال ميـكن 

متيزها بصفة منفردة مثل شهرة احملل. 

ثــانــيًا: حســب االقــتناء: ومنــيز بــني أصــول مشــتراة: أي يــتم شــراؤهــا مــن الــغير بــصفة 

مـنفردة أو نـتيجة لـالنـدمـاج؛ كـما تـنشأ شهـرة احملـل، وأصـول يـتم تـكونـها داخـليًا (أي 

يتم تكوينها داخل املنشأة) ومنها حقوق االختراع. 

ثـالـثًا: حسـب الـفترة الـزمـنية الـتي تـغطي املـنافـع املـتوقـعة: ومنـيز بـني: أصـول تسـتفيد 

مـنها فـترات مـعينة أو حتـدد عـمرهـا نـصوص قـانـونـية كـحقوق االحـتكار أو اسـتخدام 
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األسـماء الـتجاريـة، وأصـول يـرتـبط عـمرهـا بـعوامـل إنـسانـية مـثل حـقوق الـتألـيف أو 

النشر، وأصول ليس لها عمر محدد مثل الشهرة. 

رابـعًا: حسـب إمـكانـية فـصل األصـل عـن املـنشأة: ومنـيز بـني: أصـول تـعبر عـن حـقوق 

ميــكن حتــويــل مــلكيتها لــلغير كــحقوق الــتألــيف والنشــر، أو أصــول قــابــلة لــلبيع مــثل 

حـقوق االخـتراع، وأصـول ال ميـكن فـصلها بـذاتـها عـن املـنشأة؛ كـالشهـرة، وأصـول ال 

ميـكن متـييزهـا بـصورة مـنفردة عـن غـيرهـا مـن األصـول كـحقوق االخـتراع، والـذي ميـنح 

حـامـله كـل احلـقوق الـتي تـخولـه اسـتخدام وإنـتاج وبـيع مـنتج مـعني أو عـملية مـعينة 

خالل فترة معينة.  

فـمثال يـعدُّ حـق االمـتياز تـرتـيبًا يـعطي مبـقتضاه طـرف يُـسمى مـانـح احلـق، لـطرف أخـر 

يُــسمى املــتمتع بــاحلــق، إذنًــا مــطلقًا فــي تــسويــق مــنتج أو خــدمــة فــي حــدود مــنطقة 

جـغرافـية مـعينة، كـالـتنقيب عـن الـنفط فـي مـنطقة مـعينة. أمـا الشهـرة فـترتـبط بـوجـود 

وحـدة اقـتصاديـة (مـنشأة) قـائـمة، وهـي تـعبر عـن قـدرة املـنشأة عـلى حتـقيق أربـاح غـير 

عـاديـة، أو تـزيـد مـن املـعدل الـعادي لـلعائـد عـلى رأس املـال املسـتثمر، بسـبب كـفاءة 

إدارة املـنشأة أو بـاسـتخدام مـواصـفات، أو عـمليات خـاصـة فـي اإلنـتاج يـعطي سـمعة 

طيبة عن املنشأة. 

ويــعدُّ األصــل أصــال مــن أصــول املــنشأة إذا حــقق شــروط اعــتباره مــن وجــهة الــنظر 

احملاسبية، وهي: 

املـلكية: أن يـكون األصـل ممـلوكًـا بـشكل قـانـونـي، ممـا يـعطي املـالـك حـريـة الـتصرف بـه 

واالستفادة من منافعه االقتصادية. 
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اخلـدمـات املسـتقبلية: البـد أن يـكون لـألصـل مـنافـع اقـتصاديـة مسـتقبلية مـتوقـعة متـتد 

ألكثر من فترة مالية. 

املـقدرة اإلنـتاجـية (اخلـدمـية): تـقتنى األصـول ملـقدرتـها اإلنـتاجـية فـتشارك فـي الـعملية 

اإلنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر. 

قابلية التحديد (القياس): البد أن تكون منافع األصل قابلة للقياس املالي. 

وعـليه فـإن األصـول املـالـية ليسـت سـلعًا، ألنـها ال تشـبع احلـاجـات بـشكل مـباشـر أو غـير 

مـباشـر، بـل هـي مجـرد مـطالـبات أو حـقوق عـلى املـوارد االقـتصاديـة، فهـي رمـوز متـثلها 

ويـتم تـداولـها نـيابـة عـنها، فتسهـل تـداول وتـبادل هـذه املـوارد. ويـقاس ذلـك بـالـقول 

بـأن حـق املـلكية هـو شـيء لـيس مـلموسًـا بـل رمـز مـتفق عـليه ومـعترف بـه مـن اجملـتمع بـأن 

مـالـكه لـه حـق االنـتفاع والـتصرف وحـده فـيه، بـيعًا وشـراء. ويـقاس أيـضا عـلى ذلـك، 

بـأن الـنقود هـي أصـل مـالـي، فهـي ليسـت سـلعة وال تشـبع بـذاتـها أيـة حـاجـات، وهـي 

متـثل حـقًا عـلى االقـتصاد فـي مجـموعـه، حـيث يـحق حلـامـلها احلـق فـي مـبادلـتها مـع أيـة 

سـلعة مـعروضـة لـلبيع، فـيتنازل الـبائـع عـن مـلكية سـلعته لـقاء احلـصول عـليها، وذلـك 

ملـعرفـته بـأن الـنقود الـتي سـيتملكها متـكنه مـن احلـصول عـلى املـوارد املـعروضـة لـلبيع فـي 

املسـتقبل. وكـذلـك فـالـسهم هـو حـق مـشاركـة فـي مـلكية مشـروع، وهـو غـير مـلموس، 

والسند أيضًا هو دين على نفس املشروع، وهو غير ملموس. 

لذلك ميكن تعريف األصول املالية بأنها: 
األصول املالية:  

هـي ليسـت أصـوالً مـاديـة مـلموسـة كـالسـلع واخلـدمـات، بـل أصـول مـالـية غـير مـلموسـة تـرتـب 
حــقوقًــا عــلى مــوارد اقــتصاديــة وتُــتداول بــدال عــنها، كــالــنقود واألســهم والــسندات والــديــون 
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واألوراق الـتجاريـة واخلـيارات واملسـتقبليات وغـير ذلـك ممـا يـنضوي حتـت اسـم املشـتقات املـالـية، 
وجميعها قابلة للتداول.  

وقـد تـناول مـعيار احملـاسـبة الـدولـي رقـم ۳۹ األدوات املـالـية اعـترافًـا وقـياسًـا، وصـنف 

االستثمارات املالية ضمن مجموعات:  

استثمارات مالية بغرض املتاجرة.  -

استثمارات مالية متاحة للبيع وغير محتفظ بها ألغراض املتاجرة.  -

استثمارات مالية بغرض االحتفاظ حتى ميعاد االستحقاق.  -

القروض واحلسابات املدينة واحملتفظ بها لغايات غير جتارية. -

أنواع األصول المالية في السوق 

عـرفـت األسـواق املـالـية قـدميًـا وحـديـثًا ابـتكارات مـالـية حـاول الـناس مـن خـاللـها تـلبية 

احـتياجـاتـهم، فـمنها مـا أخـفق ومـنها مـا اسـتمر اسـتخدامـه. وميـكن الـتمييز بـني أصـول 

مـالـية عـرفـها الـفقه اإلسـالمـي بـغض الـنظر عـن حـكمها وتـوافـقها مـع الشـريـعة اإلسـالمـية 

وقد اختلفت اآلراء حولها، وأصول طورتها األسواق التقليدية لتلبية احتياجاتها. 

أوالً: أصول مالية عرفها الفقه اإلسالمي:  

بـيع الـديـون (الـتوريـق): الـتوريـق كـلمة مشـتقة مـن الـورِق وهـي الـفضة مبـعنى التسـييل 

أي حتــويــل الــقروض (املــصرفــية) إلــى ســيولــة نــقديــة بــغرض احلــصول عــلى األمــوال، 

وذلـك بـغية خـلق أصـول مـالـية جـديـدة، وبـذلـك تـتحول املـوجـودات املـالـية مـن املـقرض 

األصلي إلى آخرين، أو حتويلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول.  

أما أساليب التوريق فهي: 
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- اسـتبدال الـديـن، أي اسـتبدال حـقوق والـتزامـات جـديـدة بـأخـرى قـدميـة، مـع ضـرورة 

مــوافــقة جــميع األطــراف ذات الــصلة بــالــقرض عــلى حتــويــله كــليًا أو جــزئــيًا إلــى ورقــة 

مــالــية. أو هــو الــتنازل عــن األصــول ملــصلحة الــدائــنني أو املــقرضــني، كــما فــي ذمم بــيع 

األصــول أو إيــجارهــا، حــيث يســتمر دفــع األقــساط إلــى املــمول األصــلي، الــذي قــام 

بتحويل الديون واستبدالها. 

- الـتورق: هـو عـملية بـني ثـالثـة أطـراف يشـتري األول مـن الـبائـع أصـالً بـصيغة األجـل، 

ثــم يــبيعها لــغيره نــقدًا وفــي الــغالــب يــكون بــسعر أقــل، وبــذلــك يــكون املشــتري قــد 

حــصل عــلى الســيولــة والــتزم بــأداء قــرض أكــبر مــنه، وغــالــب األحــيان يــكون دخــول 

السلعة في الصفقة صوريًا حيث ال حاجة للمشتري بها. 

ورغــم بــعض املــناصــريــن لــلتورق إال أنــه يُــنفذ بــشكل مــنظم وآلــي يــجعل الــعمليات 

املـرافـقة لـه عـمليات صـوريـة، ويـكتفي الـبعض بـتبادل الـفواتـير وثـبوتـيات الـبيع دون أي 

حركة حقيقة ومنتجة للسلع واخلدمات.  

- بـيع الـعربـون: هـو أن يشـتري شـخص مـا السـلعة، فـيدفـع إلـى الـبائـع جـزءً مـن الـثمن 

عــلى أنــه إن أخــذ الســلعة حُســب مــن الــثمن، وإن لــم يــأخــذهــا فــذلــك لــلبائــع. وهــو 

يــحقق املــصلحة، لــكن الــلجوء إلــيه بــوصــفه أداة متــويــل والــتوســع فــيه كــأصــول مــالــية 

يحيد به عن الغرض الذي يستخدم ألجله. 

- الـقرض احلـسن: يحـرم عـلى املـقرض أن يسـتفيد لـقاء إقـراضـه املـال لـلغير لـذلـك لـيس 

لـلقرض احلـسن أربـاحًـا مـباشـرة لـلدائـن، لـكن أربـاحـه تـتمثل مبـزايـا اجـتماعـية يسـتفيد 
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مــنها اجملــتمع عــمومًــا. لــذلــك هــو مــن جــنس الــتبرعــات، أي أنــه تــبرع مبــنفعة الشــيء 

املقرض دون مقابل، أما املقترض فمن الطبيعي أن يستفيد من القرض. 

- املـرابـحة: يـبحث املشـتري أحـيانـا عـن الـطمأنـينة، فـيرغـب بـالشـراء مـن مـصدر يـثق 

بـجودة مـنتجاتـه ويـفضل أن يـعلم مُسـبقًا بـالـربـح الـذي سـيتحمله إضـافـة إلـى الـتكلفة 

احلـقيقية للشـراء. وقـد يـرغـب الـبائـع أيـضًا بـالشـيء نـفسه، فـيقول أحـدهـما لـآلخـر 

أربحني مبلغ كذا أو نسبة كذا وأمت العملية. 

- السَـلم: السـلم لـغة أسـلَم وأسـلف وفـيه يُـقدم الـثمن سـلفًا لـلبائـع الـذي يـقدم السـلعة 

فـي زمـن محـدد الحـق. أمـا السـلم اصـطالحـا، فـعقد عـلى مـوصـوف فـي الـذمـة وصـفًا 

يُـذهـب أي جـهالـة، فـهو بـيع مـؤجـل بـثمن معجـل مـقبوض فـي مجـلس الـعقد ويـتأخـر 

فيه تسليم السلعة ألجل معلوم. 

- االسـتصناع: هـو عـقد مـع صـانـع عـلى عـمل شـيء مـعني فـي الـذمـة، أي عـقد شـراء مـا 

سـيصنعه الـصانـع وتـكون الـعني والـعمل مـن الـصانـع، فـإذا كـانـت الـعني مـن املسـتصنع ال 

من الصانع فإن العقد يكون إجارة ال استصناعًا. 

- الـعينة: هـو أن يشـتري شـخص مـن الـبائـع سـلعة بـأجـل ثـم يـبيعه نـفس السـلعة نـقدًا 

بسعر أقل.  

- الـرهـن: عـرّفـه ابـن عـابـديـن فـي حـاشـيته: "بـأنـه حـبس الشـيء ألن احلـابـس هـو املـرتـهن" 

وعـد مـحاسـن الـرهـن مـن وجـهة نـظر كـل مـن الـدائـن واملـديـن بـقولـه: "الـنظر جلـانـب 

الـدائـن بـأمـن حـقه عـن الـتوى (الـتلف)، وجلـانـب املـديـون بـتقليل خـصام الـدائـن لـه 
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وبـقدرتـه عـلى الـوفـاء مـنه إذا عجـز". ويـعدُّ عـقد الـرهـن عـقدًا الزمًـا فـي حـق املـديـن 

الراهن ولو لم يقبض فال يحق له إلغاؤه، وهو غير الزم في حق الدائن املرتهن.  

- احلـوالـة: يُـقصد بـاحلـوالـة حـوالـة الـديـن أي تـغيير املـديـن بـنقل الـديـن مـن ذمـة احملـيل 

إلـى ذمـة احملـال عـليه، وحـوالـة احلـق تـكون بحـلول دائـن محـل دائـن آخـر وتـختلف حـوالـة 

الـديـن عـن حـوالـة احلـق بـأن حـوالـة الـديـن يـتغير فـيها املـديـن إلـى مـديـن آخـر، أمـا حـوالـة 

احلـق فـيتغير فـيها الـدائـن إلـى دائـن آخـر. واحلـوالـة عـقد الزم وهـي مـن عـقود االسـترفـاق 

وليسـت بـيعًا وهـي مسـتحبة لـلمحال إذا عـلم مـالءة احملـال عـليه وحـسن قـضائـه، ملـا 

فـيها مـن انـتفاع الـدائـن، والـتخفيف والتيسـير عـلى املـديـن، وتـكون مـباحـة إذا لـم يـعلم 

 . 1احملال حال احملال عليه

ـا  َ - األوراق الـتجاريـة: متـثل الـورقـة الـتجاريـة تـوثـيقًا لـلديـن الـتزامًـا بـقولـه تـعالـى: َيـا أَّ.ُ
ُ ۚ  (الــبقرة: ۲۸۲)، ويــعدُّ قــبول  ى فَـاْكـتُبُوه ُ̧ ِبـَدْيـٍن ِإَ¡ٰ أََجـٍل ّمُـَسّمً يَن آَمـنُوا ِإذَا َتـَداَين ِ َaّا
الـوفـاء بـقيمتها مبـثابـة تعهـد والـتزام مـن قـبل املـسحوب عـليه بـوفـاء الـديـن حلـامـلها فـي 

مـوعـد االسـتحقاق. كـما يـعدُّ جـميع املـوقـعني عـلى الـورقـة الـتجاريـة مـن سـاحـب ومُظّهـر 

وكـفيل مـلتزمـون مـعًا بهـذ الـوفـاء. وتـعتبر الـضمانـات الـعينية الـتي يشـترطـها حـامـل 

الـورقـة الـتجاريـة تـأكـيدًا لـضمان حـقه فـيها رهـنًا. وتسـتخدم األوراق الـتجاريـة كـأداة 

للوفاء بالديون مقابل الغير بحيث ميكن حتويل املديونية من شخص آلخر.  

- الـصكوك: هـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة متـثل حـصصًا شـائـعة فـي مـلكية أعـيان أو 

مـنافـع أو خـدمـات أو فـي وحـدات مشـروع مـعني أو نـشاط اسـتثماري خـاص، وذلـك 

1 معايير األيوفي: معيار الضمانات رقم ٥.
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بـعد حتـصيل قـيمة الـصكوك وقـفل بـاب االكـتتاب وبـدء اسـتخدامـها فـيما أصـدرت مـن 

أجله. 

ثانيًا: األصول املالية التقليدية:  

األوراق املـالـية إمـا أن تـكون وثـائـق تـثبت حـقوق املـلكية كـاألسـهم الـتي تـعبر عـن حـق 

الشـريـك فـي صـافـي األصـول املـاديـة املـملوكـة للشـركـة، وإمـا أن تـكون وثـائـق تـثبت 

املــديــونــية كــالــسندات، والــكمبياالت، وأذون اخلــزانــة، وشــهادات اإليــداع، وتــتنوع 

أشكالها. 

أما أهم أنواعها التي متثل أصوال مالية؛ فهي: 

- املشـتقات: تـعتبر املشـتقات بـأنـواعـها أوراقًـا مـالـية نـاجـمة عـن تـعاقـدات صـوريـة مـن 

األصـول املـالـية خـارج املـيزانـية وفـي مـواعـيد الحـقة. عـرّفـها بـنك الـتسويـات الـدولـية 

الـتابـع لـصندوق الـنقد الـدولـي بـأنـها: عـقود تـتوقـف قـيمتها عـلى أسـعار األصـول املـالـية 

محـل الـتعاقـد، ولـكنها ال تـقتضي أو تـتطلب اسـتثمار ألصـل املـال فـي هـذه األصـول، 

ويـكفي تـبادل مـدفـوعـات فـروقـات األسـعار بـني طـرفـي الـعقد، ولـيس ضـروريًـا انـتقال 

 . 1ملكية األصل محل التعاقد

- اخلــيارات: هــي عــقد بــني طــرفــني (بــائــع ومشــتري) يــعطي املشــتري احلــق (ولــيس 

االلـتزام) فـي شـراء أو بـيع كـمية محـددة مـن الـعملة األجـنبية أو األسـهم أو غـيرهـا مـن 

األصــول أو املــؤشــرات (كــمؤشــرات أســعار األســهم أو أســعار الــفائــدة) وذلــك بــسعر 

محـدد، وخـالل فـترة محـددة (وفـقًا لـلطراز األمـريـكي) أو فـي تـاريـخ اسـتحقاق الـعقد 

1 املعيار املحاسبي الدولي رقم ٣٠.
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(وفــقًا لــلطراز األوربــي). ويــسمى ســعر حــق اخلــيار بــالــعالوة premium يــدفــعه 

املشـتري إلـى الـبائـع نـتيجة لـتمتعه بهـذا احلـق الـذي ميـنحه فـرصـة االسـتفادة مـن االرتـفاع 

واالنخفاض في األسعار خالل فترة العقد. 

- الـعقود املسـتقبلية املـالـية: هـي اتـفاق لشـراء أو بـيع أداة مـالـية مـعينة: عـملة، أسـهم، 

سندات أو مؤشرات معينة (سعر الفائدة مثالً) في البورصات العاملية. 

- اتـفاقـيات مـقايـضة أسـعار الـفائـدة: هـي اتـفاق بـني طـرفـني لـتبادل مـدفـوعـات الـفوائـد 

عـلى مـبلغ محـدد بـعملة مـعينة مـحسوبـة عـلى أسـاس سـعريـن مـختلفني لـلفائـدة وذلـك 

خالل فترة محددة. 

- اتـفاقـيات األسـعار اآلجـلة: هـي اتـفاقـيات تـتم بـني طـرفـني لـلقيام بـتاريـخ محـدد فـي 

املسـتقبل يـسمى تـاريـخ الـتسويـة بـتسويـة الـفرق بـني سـعر الـفائـدة املـتفق عـليه فـي الـعقد 

وسـعر الـفائـدة الـسائـد بـتاريـخ الـتسويـة والـلذيـن يـغطيان فـترة مـعينة تـبدأ فـي املسـتقبل 

وعـلى املـبلغ املـتفق عـليه فـي الـعقد. وال يـترتـب عـلى هـذه الـعمليات أي حتـويـل لـلمبلغ 

املتفق عليه في العقد. 

- الـسندات: يـتم إصـدار الـسندات حـيث احلـاجـة لـلتمويـل وعـدم الـرغـبة فـي زيـادة 

رأس املـال، وهـي متـثل قـروضًـا طـويـلة األجـل يـخول مـالـكها احلـصول عـلى فـوائـد ثـابـتة 

تـؤدي قـبل تـوزيـع األربـاح عـلى املـساهـمني. وتُسـتوفـى قـيمة الـسند عـند حـلول األجـل 

أو التصفية قبل األسهم. وقد يتضمن االتفاق بعض األصول الثابتة ضمانًا للسداد.  

- الـقروض الـربـويـة: هـي إقـراض مـال مبـال مـع زيـادة، حـيث يسـتفيد املـقرض بـأخـذ 

مبلغ من املال لقاء الزمن ويتناسب طردًا مع حجم القرض.  
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ضوابط األصول المالية وضوابط بيعها 

إن إطـالق الـعنان البـتكار املـنتجات وتـطبيقها فـي األسـواق بـجيّدهـا وسـيئها إمنـا يـؤذي 

األسـواق ويخـلُّ بـحقوق الـناس، ويـوجـب عـلى الـقائـمني عـلى األسـواق الـتدخـل ملـنع 

املنتجات الضارة قبل تطبيقها أو قبل اتساع نطاق استخدامها. 

وتــعتبر مــعايــير الــضبط وســيلة رقــابــية هــامــة لــتحقيق حــوكــمة األســواق بــغية حتــقيق 

االستقرار لها وإبعادها عن شبح األزمات. 
أثـبت الـتاريـخ املـالـي أن لـألزمـة ارتـداداتـها، ممـا يـطيل بـعمرهـا حـينا مـن الـدهـر فـتتآكـل مـدخـرات 
الـناس وممـتلكاتـهم، وقـد يخسـرون كـل شـيء؛ فـيقعون فـرائـس لـدوامـة الـفقر، ممـا يجهـد دورة 

االقتصاد ويجعل تنشيطها أمرٌ مُكلف.  

أمهية املنتجات املالية f السوق 

حتقق األصول املالية بنوعيها اإلسالمية والتقليدية بعض املزايا، ومن ذلك: 

رفــع كــفاءة الــدورة املــالــية واإلنــتاجــية ومــعدل دورانــها، بــتوســيع حجــم أعــمال -

املنشآت دون احلاجة لزيادة حقوق امللكية. 

خـفض مـخاطـر االئـتمان مـن خـالل تـوزيـع اخملـاطـر املـالـية عـلى قـاعـدة عـريـضة مـن -

القطاعات اخملتلفة. 

إنــعاش ســوق الــديــون الــراكــدة وتنشــيط الــسوق األولــية فــي بــعض الــقطاعــات -

االقتصادية مثل العقارات والسيارات. 

تنشـيط سـوق املـال مـن خـالل تـعبئة مـصادر متـويـل جـديـدة، وتـنويـع املـعروض فـيها -

من منتجات مالية، وتنشيط سوق تداول السندات. 

زيادة الشفافية بتحسني بنية املعلومات في السوق ملا يتطلبه من إجراءات. -
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الدور اإلجيابي لألصول املالية 

يــلعب إدارة اخلــطر دورًا فــي حتــديــد طــبيعة األصــل؛ فــفكرة نــشوء األصــول املــالــية 

وتـوسـعها هـدفـت إلـى تـوفـير أدوات حتـوط ألطـراف الـعملية االئـتمانـية سـواء املـصرف أو 

الـعميل. لـكن شـبح األزمـة املـالـية الـعاملـية األخـيرة مـا زالـت آثـاره مـوجـودة بـني الـناس 

وحكوماتها على السواء. 

ومبــا أن األُصــول املــالــية تــعبّر عــن رؤيــة املســتثمريــن املســتقبلية، فــإن قــيمتها تــتعلق 

بـدرجـة الـثقة واخملـاطـر. تسـتند الـثقة عـلى عـوامـل مـوضـوعـية وأخـرى نفسـية، لـذلـك 

تتحـــدد قـــيمة هـــذه األصـــول بـــناء عـــلى مجـــموعـــة ظـــروف مـــوضـــوعـــية وتفســـيرات 

شـخصية. ومبـا أن الـتبادل يجـري فـي األسـواق فـاألمـر سـيتعلق بـالـفرد نـفسه ومبجـموع 

املـتعامـلني أنـفسهم حـيث تـسود بـينهم حـاالت عـدوى متـثلها اإلشـاعـات، فـتقودهـم مـا 

يـسمى بـغريـزة الـقطيع. ولـقد تـهاوت الـثقة بـني املسـتثمريـن عـمومًـا وبـلغت اإلفـالسـات 

ذروتـها، لـذلـك ميـكن الـقول بـأن األصـول املـالـية انحـرفـت عـن دورهـا والبـد مـن ضـبط 

إصدارها وتداولها.  

إن اســتخدام األمــوال احملــلية أو اخلــارجــية فــي االســتثمار املــباشــر مــن خــالل تــأســيس 

مـشاريـع إنـتاجـية وخـدمـية جـديـدة، أو تـطويـر مـشاريـع قـائـمة لـزيـادة طـاقـتها اإلنـتاجـية، 

يــساهــم فــي عــملية الــتنمية االقــتصاديــة لــلمجتمع. لــذلــك فــإن دور الســيولــة املــالــية 

ضـروري لـتمويـل األنشـطة االقـتصاديـة لـضمان جنـاحـها وتـوسـعها؛ فـإذا انـصرف تـداول 

السـيولـة إلـى عـمليات صـوريـة قـائـمة عـلى الـرهـان والـقمار مبـسميات كـاألصـول املـالـية 
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الـتقليديـة أو املشـتقات املـالـية، فـإن ذلـك يُخـرجـها عـن دورهـا االقـتصادي اإلنـتاجـي إلـى 

دعم النشاط املالي الذي يتسم بالطفيلي الضار مبصالح اجملتمع. 
السوق واألصول املالية 

تُـتداول السـلع واألصـول املـالـية فـي األسـواق بـأثـمان يحـددهـا قـانـون الـعرض والـطلب، 

لــكنهما يــختلفان مــن حــيث عــالقــتهما بــالــسوق؛ فــالــسوق بــالنســبة "للســلع" هــي 

وسـيلة لـلوصـول إلـى املسـتفيد الـنهائـي مـن السـلعة إلشـباع حـاجـاتـه، وبـذلـك يـكون 

الـسوق محـطة وسـيطة فـي حـياتـها، ألن السـلعة تخـرج مـن الـسوق كـليًا عـند وصـولـها 

إلـى املسـتفيد الـنهائـي وال تـعود إلـيه مـن جـديـد إال اسـتثناء كـما فـي حـالـة بـيع األشـياء 

املستعملة.  

أمـا الـسوق بـالنسـبة لـألصـول املـالـية، فـهو حـياتـها، فهـي تـدخـله لـالسـتقرار فـيه وال حـياة 

لـها دون أسـواق؛ فـالـنقود (وهـي أهـم األصـول املـالـية) تـنتقل مـن املشـتري إلـى الـبائـع، 

الـذي يـقبلها لـالسـتعمال فـي املسـتقبل. لـذلـك تـبقى الـنقود فـي الـسوق وال تخـرج مـنه 

بـشكل نـهائـي. وكـذلـك بـالنسـبة حلـامـل الـسهم أو الـسند؛ فـرغـم أن كـال مـنهما قـد 

يـدرُّ عـائـدًا؛ فـإن قـيمته الـسوقـية تـتوقـف عـلى قـدرة حـامـله عـلى الـتصرف بـه مسـتقبالً؛ 

فالعائد ليس هو سبب شرائه بل قيمته الرأسمالية املستقبلية هي السبب. 
قيمة األصول املالية 

تتحــدد أســعار "الســلع" عــلى أســاس الــعرض والــطلب حلــظة تــداولــها، بــينما األصــل 

املـالـي هـو وعـد مـالـي مسـتقبلي، يـتحكم بـسعره حجـم الـعائـد املـالـي املـتوقـع وقـيمته 

املسـتقبلية وشـكل اخملـاطـر املـرتـبطة بـه. لـذلـك تـتعامـل أسـواق "األصـول املـالـية" مـع 
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اعـتبارات مسـتقبلية؛ فـيزدهـر الـسوق املـالـي إذا كـان مـزاج الـسوق مـتفائـالً، ويـتراجـع إذا 

كان هذا املزاج متشائمًا.  

وعــليه فــقد تــتحول بــعض الســلع إلــى نــوع مــن األصــول املــالــية إذا كــان لــها ســوق فــي 

املســتقبل، كــاملــقتنيات األثــريــة مــن الــتحف والــلوحــات الــتي قــد تــفقد كــثيرًا مــن 

خـصائـصها لـتصبح نـوعًـا مـن الـثروة املـالـية يـتعامـل فـيها األفـراد بـغرض إعـادة بـيعها فـي 

املستقبل. 

ضوابط األصول المالية 

حــدت شــريــعة اإلســالم مــن انــتشار الــديــن، وجــعلت لــلغارمــني مــصارف لــتمويــل 

عجــزهــم مــن مــؤســسات اجملــتمع املــدنــي وهــي مــصارف الــزكــاة، وجــعل لــلدولــة ممــثلة 

بــبيت املــال نــصيبًا فــي كــفالــة غــرمــهم. كــما عــظّمت الشــريــعة مــن شــأن أكــل أمــوال 

الـناس بـالـباطـل؛ ومـن ذلـك عـدم تـوفـية الـديـون وولـوج اخملـاطـر بـأمـوال الـناس. لـذلـك كـان 

بـيع الـديـن غـير مـسموح بـه، وميـتد ذلـك عـلى مـوثـقاتـه مـن أوراق مـالـية ورهـون ضـامـنة 

لهـذا الـديـن. بـينما عـمد االقـتصاد الـتقليدي إلـى شـق هـذه الـعالقـة والـسماح بـبيع 

الـديـون وأوراقـها ورهـونـها فـتوسـعت احلـياة االئـتمانـية وعـرّضـت األسـواق لهـزات لـم 

نسمع بها في التاريخ اإلنساني، وأضاعت حقوق الدائنني واملدينني معًا. 

كـما مـنعت شـريـعة اإلسـالم بـيع الشـيء دون مـلكه وحـيازتـه، أمـا االقـتصاد الـتقليدي 

فـشق هـذه الـعالقـة وسـمح بـالـبيوع الـورقـية الـوهـمية فـكان االقـتصاد الـفقاعـي الـوهـمي، 

الــذي أدى إلــى كــساد ســوق الســلع واخلــدمــات مــقابــل دوران ســوق الــنقد بســرعــات 
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كــبيرة جــدا ممــا أدى إلــى تضخــم االقــتصاد الــعاملــي وفــقدان الــنقود لــقيمتها وارتــفاع 

أسعار الذهب وباقي السلع. 

إن وظـيفة األصـول هـي احملـافـظة عـلى رأس املـال احلـقيقي، ولـيس الـذوبـان فـجأة ممـا يـنذر 

بعواقب أولها اإلفالس، وقد تتعداها إلى جرائم اجتماعية وفساد عريض. 

لـذلـك البـد مـن تسـليم أحـد الـبدلـني أو كـليهما ممـا يـضمن أن أحـدهـما سـلعة مـلموسـة 

أو خــدمــة قــابــلة لــلتحقق ولــو كــانــت مــوصــوفــة فــي الــذمــة، حــتى نــبقى ضــمن إطــار 

االقـتصاد احلـقيقي، وبـدل الـبحث عـن تـوسـيع سـوق الـنقد عـلينا حتـقيق تـوسـعات أكـثر 

نفعًا في االقتصاد احلقيقي.  

		األصـــل	أن	االقــــتصاد	الــمالــي	يخــدم	االقــــتصاد	الـــعيني.
	لـذلـك	يــجب	عــلى	األصـــول	الــمالــية	أن	تــحقق	هــذه	الــغايــة	وأال	تخــرج	عــنها

لـكن إذا تـوجهـت مـعظم االسـتثمارات لـلمراهـنة فـي األصـول املـالـية عـلى حـساب إنـتاج 

األصول العينية، فستتضخم املراهنات ويتقلص حجم اإلنتاج. 
حجم العقود اآلجلة: 

بـلغ حجـم الـعقود املـالـية اآلجـلة فـي الـعالـم ٥۷ ضـعف حجـم الـتجارة الـدولـية وفـقًا لـتقريـر الـبنك 
الدولي 

لـذلـك ال مـانـع مـن تـطويـر أسـواق املـال وخـلق العـبني جـدد، إمنـا ضـمن عـدم اإلضـرار 

بـالـناس فـال ضـرر وال ضـرار. وإذا كـانـت رغـبة إدارة املـؤسـسات املـالـية تـسعى للتحـرر مـن 

قـيود املـيزانـية الـعمومـية، والتهـرب مـن الـقواعـد احملـاسـبية واملـالـية كـمراعـاة مـبدأ كـفايـة 

رأس املـال، وتـدبـير مـخصصات ملـقابـلة الـديـون املـشكوك فـيها، فـلتتوجـه نـحو األصـول 

املــالــية الــتي متــثل ســلعًا وخــدمــات؛ كــالــصكوك ولــيس الــتورق والــعينة والــتوريــق 
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واملشــتقات وغــيرهــا مــن األصــول ذات اخلــطر الشــديــد. وبــذلــك ال تــتعرقــل أنشــطة 

التمويل، وال تتباطأ دورات رأس املال، وتزيد ربحية تلك املؤسسات املالية. 

لـذلـك وبحسـب وجـهة الـنظر احملـاسـبية واملـالـية، فـإن األصـل املـالـي يـجب أن يـحقق 

الشروط التالية العتباره أصال من أصول امليزانية: 

أن يكون أصالً ناشئًا عن أصول مادية ملموسة أو غير ملموسة مملوكة ومباحة. -

أن يـكون لـه مـقدرة إنـتاجـية أو خـدمـية، فـاألصـل املـالـي الـذي يـنبثق مـن أصـل مـادي -

مـلموس أو غـير مـلموس ميـكن اعـتباره أصـال مـالـيًا مـنتجًا، مـنها مـا ميـكن تـبادلـه 

كــالــصكوك مــع بــعض الشــروط فــي حــالــة صــكوك الســلم وصــكوك االســتصناع 

وصـكوك املـرابـحة، ومـنها مـا ال ميـكن بـيعه كـالـديـون واألوراق الـتجاريـة، أمـا الـرهـون 

فال يحق االنتفاع بها من قبل املسترهن وبذلك ال تعتبر أصالً من أصول امليزانية. 

أن يـكون قـابـالً للتحـديـد والـقياس: البـد أن تـكون مـنافـع األصـل قـابـلة لـلقياس -

املـالـي، فـإن خـضعت قـيمته لـلتوقـع املسـتقبلي االحـتمالـي فـإن الـغرر الشـديـد ميـنع 

االعتراف به. 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ١٠٠ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

الشرنقة االقتصادية وإدارة االقتصاد 

1اعـتاد الـناس تـقليد مخـلوقـات اهلل عـز وجـل فـي كـثير مـن أعـمالـهم، ومـن ذلـك عـنوان مـبحثنا 

عـن الشـرنـقة بـوصـفها مـرحـلة متـر بـها بـعض مخـلوقـات اهلل فـي طـور يـعقبُ الـيرقـة قـبل أن يـكتمل 
منوها لتصير فراشة كاملة. 

وكـذا هـو حـال اقـتصاد البشـر جنـده يـنتقل مـن طـور إلـى طـور، ورغـم أن الشـرنـقة طـور 

يـخص احلشـرات ذات الـتطور الـكامـل، وهـو مـرحـلة تـطور نـحو الـبلوغ، فـإن االنـتقال 

فـي اقـتصادات الـدول ال يـعني بـالـضرورة احلـركـة اإليـجابـية؛ بـل قـد تـكون مـتأرجـحة 

بني املوجب والسالب. 

واحلشــرة تــكون فــي طــور الــعذراء فــي هــمود غــالــبًا، بــعضها يتحــرك، وبــعضها يــظل 

ســاكــنًا، فــعذراء الــبعوض متحــركــة وعــذراء الــذبــابــة غــير متحــركــة، وعــذراء الــفراشــة 

ضــعيفة احلــركــة. وكــذا حــال االقــتصادات، فــمنها مــازال راكــدًا ال يتحــرك ألنــه غــير 

مُستغل، ومنها ما هو متحرك، ومنها ما هو بطيء احلركة.  
ال حـرج فـي ذكـر أمـثلة كـالـبعوض والـذبـاب والـفراش، فجـميعها ذكـرت كـأمـثلة فـي كـتاب اهلل 
تـعالـى، وقـد تـبني الـناس أنـها مخـلوقـات تـعيش ضـمن تـنظيمات دقـيقة تـخصها، وأنـها خـلقت 
بـطريـقة جتـعل أعـتى البشـر عـاجـزًا أمـامـها، بـل حتـدى اهلل تـعالـى مـن يـدعـي أن يخـلق مـثل هـذه 

يـنَ  ِ َaّا النَّاُس ُضـِر َب َمـثٌَل فَـاْسـَتِمُعوا َ�ُ ۚ ِإّنَ ا َ اخملـلوقـات الـضعيفة مـن دونـه، فـقال: َيـا أَّ.ُ

ِ لَـن َيْخـلُقُوا ذَُبـاًبـا َولَـِو اْجـَتَمُعوا َ�ُ ۖ َوِإن �َْسـلºُُُْم اaَُّبـاُب  َ ّ̄ َتـْدُعـوَن ِمـن دُوِن ال
ُ ِمنْهُ ۚ َضُعَف الطَّالُِب َوالَْمْطلُوُب (احلج: ۷۳).  َشْيًئا ّالَ �َْسَتنِقُذوه

1 قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، الشــرنــقة االقــتصاديــة وإدارة االقــتصاد، مجــلة االقــتصاد اإلســالمــي 
العاملية، العدد ٢٧-٢٠١٤.
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وممـا الشـك فـيه أن الـقصد بـاالنـتقال بـني األطـوار، هـو احلـركـة اإليـجابـية أسـوة بـأطـوار 

احلشـرات بخـروجـها مـن الـطور األقـل إلـى الـطور األفـضل، لـكن كـثيرًا مـن اقـتصادات 

الـدول ال تسـير بهـذه احلـركـة الـطبيعية ألنـها حشـرت نـفسها فـي أوضـاع ضـيّعت فـيها 

حقوق الناس وممتلكاتهم لسوء إدارتها. 

وتـتطلب الشـرنـقة االقـتصاديـة مـغادرة االقـتصادات وضـعها األقـل منـوًا إلـى حـال أفـضل 

لـتحقيق الـتطور الـكامـل. وتـعتبر دوامـة الـفقر والـبطالـة مـن أهـم الـعثرات الـناجـمة عـن 

الـفجوة املـزمـنة بـني الـناجت الـقومـي ومـعدالت الـنمو الـسكانـي، حـيث يـزداد أعـداد الـناس 

وال يزدد إنتاجهم. 

ومــن ســوء اإلدارة مــثالً إصــرار الــبعض عــلى كــبح مــعدالت الــنمو الــسكانــي بــوصــفه 

ســياســة واجــبة الــتطبيق وأنــه احلــل السحــري لــلدوامــة؛ فهــذه الســياســة تــتعارض مــع 

أصــول عــريــضة مــن أصــول الشــريــعة اإلســالمــية؛ رغــم تــلطيفه بــأنــه تــنظيم للنســل ال 

وقـف لـلتوالـد. لـذلـك ال عـجب إن لـم جتـد نـداءات املـنظمات الـدولـية أصـداءهـا لـدى 

عـامـة املسـلمني لـتطبيق هـذه السـياسـة، فـالـناس تـؤمـن بـثوابـت شـريـعتهم، كـقول اهلل 

تـعالـى: َوَال َتـْقتُلُوا أَْوَالَدكُـْم َخْشـَيَة ِإْمـَالٍق ۖ ّنَْحـنُ َنـْر ُزقُُ}ْ َوِإّيَاكُـْم ۚ ِإّنَ َقْتلَُ}ْ َكـاَن ِخـْطًئا َكِبريً ا 

(اإلسـراء: ۳۱)، ووقـول رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم: (تـزوجـوا الـودودَ الـولـودَ 

فإني مكاثرٌ بكم األممَ يومَ القيامةِ).  

ومـن جـهة أخـرى ال يـأمـن كـثير مـن الـناس نـتائـج دراسـات وأبـحاث غـالـبًا مـا يـكتنفها 

تسـييس ومـكرٌ أو خـطأ وقـصور، وقـد أثـبتت بـعض الـدراسـات االسـتراتـيجية أن أممًـا 
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تـــعيش بـــيننا ســـتزول خـــالل عشـــرات الـــسنني رغـــم تـــصنيفها بـــأنـــها عـــريـــقة االســـم 

واحلضارة! 

لذلك يجب أن ينصب التركيز على: 

زيــادة الــناجت الــقومــي (أو احملــلي أو حــتى الــعاملــي) بــوصــفه الســبب األهــم لــلفجوة -

املزمنة. 

إدارة االقــتصاد ذاتــه؛ فــالســياســات الــنقديــة واملــالــية واالقــتصاديــة الــوضــعية هــي -

سياسات مُكرّسة للفقر. 

إن الــفقر والــغنى يــصيبان األفــراد واجلــماعــات والــدول، فــهناك دول غــنية، وأخــرى 

فـقيرة، وكـالهـما يـسعى لتحسـني حـالـه وحـال أفـراده، مـنهم مـن تُـفلح سـياسـاتـه ومـنهم 

من تفشل، وباجململ فإن دوام احلال منوط بحسن التصرف. 

لـقد خـلق اهلل الـكون مـتوازنًـا: َوأالَْرَض َمـَدْدَنـاَهـا َوأَلْـَقْينَا فِـَ�ا َرَواِ�َ َوأَنـَبْتنَا فِـَ�ا ِمـن كُـّلِ 

ـْوُزوٍن (احلجـر: ۱۹)، واسـتخلف اهلل تـعالـى البشـر فـيه لـيعمروه: أََولَـْم �َِسـريُوا ِيف  ٍء ّمَ ْvَ
ًة َوأََثـاُروا اْالَْٔرَض  يَن ِمـن َقْبِلِ}ْ َكـانُـوا أََشـّدَ ِمـْ�ُْم قُـّوَ ِ َaّاْالَْٔرِض فَـَينظُُروا َكـْيَف َكـاَن َعـاِقـَبةُ ا
ا َعـَمُروَهـا (الــروم: ۹)، فــأســاء مــنهم مــن أســاء وأحــسن مــن  َوَعـَمُروَهـا أَْكـثََر ِمـّمَ
َربِّ َوالَْبْحـِر ِبـَما َكَسـَبْت أَْيـِدي الـنَّاِس 

ُ ِيف الْ أحـسن، فظهـر الـفساد فـي األرض: َظَهـَر الْـَفَساد

ِي َعـِملُوا لََعّلَُ}ْ َيـْرِجـُعوَن (الــروم: ٤۱)، ومــن ذلــك الــفساد وأعــظمه  َaّلِـيُِذيَقُ} َبـْعَض ا
انتشار الفقر. 
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وقـد ذكـرنـا سـابـقًا بـأن الـفقر لـه عـوامـل جـاذبـة مـنها: تـطبيق الـضرائـب، وانـتشار الـربـا، 

وهـما أداتـان أسـاسـيتان فـي السـياسـتني املـالـية والـنقديـة القـتصادات الـدول احلـالـية، 

وهما محرمتان في الشريعة اإلسالمية. 

فـالـضرائـب بـنوعـيها املـباشـرة وغـير املـباشـرة تـطال الـفقير قـبل الـغني بـل إنـه يسـددهـا 

كـامـلة ألنـها حتُتجـز مـن املـنبع مـباشـرة وغـالـبًا مـا يتهـرب مـنها الـغني. كـما يُـساء تـوزيـع 

مـتحصالتـها مبـا يـوافـق التشـريـع املـالـي الـوضـعي فـال تـقابـل اخلـدمـات الـعامـة وهـذا حـال 

أغلب الدول وخاصة النامية منها. 

أمـا الـربـا فـقد مـيّزهـا االقـتصاد الـوضـعي بـعائـد أكـيد وتـرك عـائـد الـعمل احـتمالـيًا فـاألول 

ميتلكه األغنياء والثاني يخص الفقراء. 

لــقد رفــع الــبنك الــدولــي مــنذ إنــشائــه فــي عــام ۱۹٤٤ (شــعار؛ نــحو عــالــم خــالٍ مــن 

الــفقر)، ومــازال الــشعار مــرفــوعًــا عــلى مــوقــعه 

، كـما يـبدو فـي الـصورة؛ فـمحاربـة  1اإللـكترونـي

الـفقر يـكون عـادة فـي الـبلدان املتخـلفة أو الـتي هـي قـيد الـنمو، أمـا أن ينتشـر فـي أرقـى 

الـبلدان غـنى وتـطورًا - بـاملـقايـيس احلـديـثة - فهـذا أمـرٌ يـحتاج إعـادة نـظر بـعد ۷۰ عـامًـا 

من رفع البنك الدولي لشعاره. ومثال ذلك: 

2الــفقر فــي الــواليــات املتحــدة: ارتــفعت نســبة الــفقر مــن ۱٤.۳٪ عــام ۲۰۰۹ إلــى 

۱٥.۱ فـي عـام ۲۰۱۱، وانـخفض مـتوسـط الـدخـل الـسنوي لـكل أسـرة أمـريـكية بنسـبة 

 .www.worldbank.org ،1 صورة ٢١-٢-٢٠١٢
 http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2

2011/09/110913_us_poverty_record_high.shtml, 20-12-2012.  
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۲.۳٪ عـام ۲۰۱۰ ليسـتقر عـند حـدود ٥۰ دوالرًا فـي الـسنة. وبـلغ عـدد األمـريـكيني 

الذين ال يغطيهم التأمني الصحي ظلّ على حاله نحو ٥۰ مليون شخص.  

1وذكـر تـقريـر لـلبي بـي سـي عـام ۲۰۰۷ أن الـفقر فـي نـيويـورك جتـاوز ۱.۳ مـليون ممـن 

ال يجـدون طـعامًـا كـافـيًا مبـعدل ۱ مـن كـل ٦ أشـخاص ممـن ال يسـتطيعون تـأمـني الـطعام 

الــكافــي. وأن الــناس الــذيــن يســتخدمــون أمــاكــن تــوزيــع الــطعام الــذي يــقدم لــلفقراء 

مجانًا أو بأسعار زهيدة قد زادت بنحو ۲۰٪ في نفس العام. 

الـفقر فـي فـرنـسا: أكـدت دراسـة نشـرهـا املعهـد الـفرنسـي لـإلحـصاء أن عـام ۲۰۰۹ قـد 

شهـد ارتـفاع نسـبة الـفرنسـيني الـذيـن يـعيشون حتـت خـط الـفقر لـيبلغوا ۱۳.٥٪ مـن 

 . 2سكان البالد

الـفقر فـي أملـانـيا: قـالـت نـائـبة رئـيس املـؤمتـر الـقومـي لـلفقر: إن مـعدالت الـفقر فـي أملـانـيا 

تـتراوح بـني ۱٤-۱٦٪ مـنذ سـنوات، وأضـافـت: إن مـن اخملـزي أن يسـتقر عـدد الـفقراء 

عــند مســتوى مــرتــفع، حــيث أن ۹.۳٪ مــن الــسكان يــحصلون عــلى مــساعــدات 

. ويـــرى الـــبروفـــسور (كـــريســـتوف  3حـــكومـــية لـــتوفـــير احلـــد األدنـــى مـــن املـــعيشة

: أن العديد من املسنني في أملانيا يعيشون حتت خط الفقر.  4بوتيرفيغه)

 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/1

newsid_7107000/7107291.stm, 20-12-2012. 
2 تقرير فرانس ٢٤ تاريخ ٢٠-١٢-٢٠١٢:

www.france24.com/ar/20110830-france-poverty-rate-unemployment-
work-statistics-inequality-economy-families 

3 تقرير ٢٠-١٢-٢٠١٢:
www.masress.com/youm7/881071 

4 تقرير DW TV، تاريخ ٢٠-١٢-٢٠١٢:
m.dw.de/arabic/mobile.A-16430677-9106.html 
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ومـن جـهة أخـرى فـقد ازدادت ثـروات أغـنياء أملـانـيا وتـراجـعت ثـروات الـدولـة ألكـثر مـن 

الـضعف خـالل العشـريـن سـنة األخـيرة (۱۹۹۲-۲۰۱۲)، فـتراجـعت ثـروات الـدولـة 

 . ۸۰۰1 مليار يورو

ويـبلغ عـدد األسـر األكـثر ثـراء فـي أملـانـيا ۱۰٪ ميـتلكون أكـثر مـن نـصف الـثروات، فـي 

حـني ميـتلك نـصف األسـر األقـل دخـالً نـحو ۱٪ بـاملـائـة فـقط مـن ثـروات الـبالد. ممـا دفـع 

املـعارضـة األملـانـية إلـى املـطالـبة بـفرض ضـريـبة عـلى الـثروات فـي ضـوء تـزايـد اتـساع الـهوة 

بني األغنياء والفقراء في البالد. 

، ارتـفعت ثـروات األغـنياء فـي أملـانـيا ألكـثر مـن الـضعف خـالل عشـريـن  2مبـقابـل ذلـك

سـنة (۱۹۹۲-۲۰۱۲)، فـيما تـراجـعت ثـروات الـدولـة ۸۰۰ مـليار يـورو. ويـبلغ عـدد 

األسـر األكـثر ثـراء فـي أملـانـيا ۱۰٪ وميـتلكون أكـثر مـن نـصف الـثروات، فـي حـني ميـتلك 

نـصف األسـر األقـل دخـالً نـحو ۱٪ فـقط مـن ثـروات الـبالد. ممـا دفـع املـعارضـة األملـانـية 

إلــى املــطالــبة بــفرض ضــريــبة عــلى الــثروات فــي ضــوء تــزايــد اتــساع الــهوة بــني األغــنياء 

والفقراء في البالد. 

3وسـادت مـخاوف مـن هـروب جـماعـي لـألثـريـاء مـن فـرنـسا، ممـا دفـع الـتوجـه الـيساري 

لــبعض الــفرنســيني بــزعــامــة رئــيسهم األســبق (فــرانــسوا أوالنــد) األثــريــاء وأصــحاب 

1 تقرير DW TV بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠١٢

:٢٠-١٢-٢٠١٢ ،DW TV 2 تقرير
www.dw.de/ازدياد-ثروات-أغنياء-أملانيا-وتراجع-ثروات-الدولة/a-16248649-1 

3 تقرير DW TV، تاريخ ٢٢-١٢-٢٠١٢:
www.dw.de/مخاوف-من-هروب-جماعي-لألثرياء-من-فرنسا/a-16119841 
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الـدخـل املـرتـفع لـلتفكير بـترك فـرنـسا بسـبب مـحاولـة فـرض ضـرائـب عـالـية جـدًا عـليهم 

إلصالح املوازنة. 

1أمــا خــطة الــرئــيس األمــريــكي الــسابــق (أوبــامــا) اإلصــالحــية فــاقــترحــت فــي أيــلول 

۲۰۱۱ كخــطة تــرمــي إلــى خــفض عجــز املــيزانــية الــفيدرالــية فــي خــطة طــويــلة األمــد 

تــضمنت تــرشــيد اإلنــفاق احلــكومــي، وزيــادة الــضرائــب املــفروضــة عــلى األغــنياء، 

وتوجيه هذه الزيادات إلى برنامج مكافحة البطالة. 

لـذلـك ميـكننا الـقول؛ إن إدارة االقـتصاد عـامـل هـام مـن عـوامـل خـلق األزمـات احلـادة 

فــالســياســتني الــنقديــة واملــالــية فــي االقــتصاد الــوضــعي تــكرس الــفقر وتــسعى لــتحقيق 

مـصلحة األغـنياء ضـد مـصلحة الـفقراء. ويـزيـد األمـر سـوءا انـتشار الـفساد، وكـل ذلـك 

مـــؤداه انـــتشار الـــبطالـــة، والـــتفاوت فـــي تـــوزيـــع الـــدخـــول، والتضخـــم، والـــركـــود 

االقـــتصادي، والـــتوســـع بـــالـــديـــون، والـــتلوث الـــبيئي، وصـــوال إلـــى انـــتشار اجلـــرميـــة 

االجــتماعــية، وهــذه بــعض اآلثــار املــتتالــية لــضعف إدارة االقــتصاد وهــي مــن عــوامــل 

جذب الفقر.  

ولـعل زيـادة انـتشار اجلـمعيات اخلـيريـة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم دلـيل عـلى انـتشار الـفقر 

والـعوز مـقابـل ضـعف احلـلول احلـكومـية وتشـتت احلـلول الـفرديـة، فـاحلـكومـات تـعتبرهـا 

شــكالً مــنظمًا قــابــالً لــلرقــابــة والــضبط، بــينما يســتغلها الــبعض ألهــداف حتــيد عــن 

مساعدة الفقراء احلقيقيني، وقد حتذو بعض احلكومات ذلك أيضًا. 

1 تقرير BBC، تاريخ ٢٢-١٢-٢٠١٢:
www.bbc.co.uk/arabic/business/2011/09/110918_obama_tax.shtml 
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للخـــروج	مـن	طــور	الشــرنــقة	وتـــجاوز	عــنق	الــزجــاجــة	والــدخــول	فـي	طــور	أكــثر	نــضًجا	البــد	مـن	
الــــتفكير	مــليًا	فـي	إعـــادة	هــندســة	الــسياســات	الــمالــية	والــنقديــة	الـــكلية	بــشكل	واســع	

فــإذا جــمعنا مــا وصــل إلــيه بــعض أعــضاء G7 أصــحاب أكــبر االقــتصادات الــعاملــية 

بـالتجـربـة الـعملية كـما ذكـرنـا آنـفا كـفرض االحتـاد األوربـي ضـريـبة عـلى تـذاكـر الـطيران 

لـصالـح الـدول الـفقيرة، واجتـاه املـعارضـة األملـانـية لـلمطالـبة بـفرض ضـريـبة عـلى الـثروات 

فـي ضـوء تـزايـد اتـساع الـهوة بـني األغـنياء والـفقراء فـي الـبالد، وتـوجـه يـساريـو فـرنـسا 

فـرض ضـرائـب عـالـية جـدًا عـلى األثـريـاء وأصـحاب الـدخـل املـرتـفع إلصـالح املـوازنـة، 

وخـطة الـرئـيس األمـريـكي بـزيـادة الـضرائـب املـفروضـة عـلى األغـنياء إلصـالح املـوازنـة 

وتـوجـيه الـزيـادات لـدعـم بـرامـج مـكافـحة الـبطالـة؛ فـسنكون أمـام بـعض السـياسـات الـتي 

وضـعتها الشـريـعة اإلسـالمـية، دون الـتضحية مبـصالـح وحـياة أجـيال وأجـيال؛ لـنكون 

أمـام واقـع جتـريـبي يـأخـذ بـيدنـا نـحوهـا؛ فـتكلفة الـتجارب االجـتماعـية بـاهـظ ومـرتـفع 

على مختلف األصعدة. 

لـقد عـالـج اإلسـالم الـفقر بـوصـفه مـشكلة (اجـتماعـية - اقـتصاديـة) ولـيس مـشكلة 

(اقـــتصاديـــة) وحســـب، فـــانـــصب احلـــل االجـــتماعـــي عـــلى بـــناء مـــجتمع الـــبنيان 

املـرصـوص، وانـصب احلـل االقـتصادي عـلى تـأمـني متـويـل مسـتدام بـالـزكـاة والـصدقـات. 

لـذلـك لـم يشهـد الـتاريـخ اإلسـالمـي أزمـات حـادة كـما حـصل فـي الـقرنـني الـسابـقني 

حيث العديد من األزمات احلادة، بل إنه شهد اقتصادًا متوازنًا عبر قرون طويلة. 

وتــشكل الــزكــاة والــصدقــات عــوامــل نــابــذة لــلفقر، فــالــزكــاة واجــبة فــي حــق األغــنياء 

ومــصارفــها محــددة فــي الــقرآن الــكرمي لــلفقراء واحملــتاجــني الــدائــمني واملــؤقــتني كــابــن 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ١٠٨ www.kantakji.com 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

الســبيل والــغارمــني مــثالً. وتــوجــه الــصدقــات أيــضا كــكفارة ممــن أخــطأ إلــى الــفقراء 

واحملتاجني وما أكثر اخلطاءين! 

وتـعتبر الـتربـية السـلوكـية عـامـال مـهما فـي نـبذ الـفقر ومسـبباتـه، فـالـفساد ميـكن احلـد 

مـنه قـبل انـتشاره فـدرهـم وقـايـة خـير مـن قـنطار عـالج، فـإذا اتـسع أمـره صـار بـحاجـة إلـى 

إصـالح، فشـرعّ اإلسـالم لـلناس؛ بـل أمـرهـم بـإنـكار الـفساد والنهـي عـنه، وطـلب مـنهم 

إتـيان املـعروف بـل واألمـر بـه. فـرغـم أن أركـان اإلسـالم هـي خـمسة، فـقد أضـاف لـها 

ـنsُْم أُّمَـةٌ  الــبعض ركــنًا ســادسًــا هــو األمــر بــاملــعروف والنهــي عــن املــنكر: َولْـَتُكن ّمِ

ُ الْـُمْفِلُحوَن (آل  ْوَن َعـِن الْـُمنَكِر َوأُْولَـِ¢َك ُ/ َمjُْوِف َوَيـْ�َ
َخْريِ َوَيأْمُـُروَن ِبـالْ

َيـْدُعـوَن ِإَ¡ الْ
عـمران: ۱۰٤) ملـا لهـذا الـركـن مـن أهـمية؛ فشـطره األول أي األمـر بـاملـعروف ميـثل قـوة 

دفـع، وشـطره الـثانـي أي النهـي عـن املـنكر ميـثل مـانـعًا مـن الـتقهقر. ويسـتدلّ مـن كـون 

األمــر بــاملــعروف والنهــي عــن املــنكر ركــن، ضــرورة إصــالح حــال الــناس مــن أي فــساد 

يـصيبهم، وبـنفس الـوقـت يـسعى إلـى حتسـني حـالـهم بـاألمـر بـاملـعروف وعـدم االكـتفاء 

بـالـداللـة عـليه؛ بـل البـد مـن االقـتداء بـاألمـر حـيث نـكون أمـام حـالـة عـملية ال مجـرد 

ِ أَن َتقـُولُوـا َماـ َال  تــنظير، فــاهلل تــعالــى مــقت مــن ال يــفعل مــا يــقولــه: َكُربَ َمـْقًتا ِعـنَد اّهللاَ

َتْفَعلُوَن (الصف: ۳). 
لـذلـك البـد مـن تـطبيق سـياسـات عـادلـة ومـتوازنـة فـي مـختلف السـياسـات الـنقديـة 

واملالية واالقتصادية، ومن األمثلة على ذلك: 

- إن الـتوسـع فـي اإلنـفاق الـعام مـؤداه خـلل وعجـز، وجلـبره جنـد احلـكومـات تـطبق حـلوال 

وســياســات تــزيــد األمــر ســوءا، فــتلجأ مــثال إلــى ســياســة االســتدانــة، فتُحــمل األجــيال 
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الــقادمــة عــبء إســراف وتــبذيــر األجــيال احلــالــية. وحــتى تــتمكن احلــكومــات مــن 

االسـتدانـة مـن املـنظمات واملـؤسـسات الـدولـية تشـترط عـليها تـلك املـؤسـسات تـطبيق 

سـياسـة الـتقشف كـما حـصل فـي الـيونـان. بـينما جنـد أن اإلسـالم يـؤسـس لـهكذا قـضايـا 

قـبل وقـوعـها، فـالـتربـية السـلوكـية (لـألفـراد عـمومـا وألفـراد اإلدارة احلـكومـية خـصوصًـا) 

بـاحلـد مـن إسـرافـهم وتـبذيـرهـم يـرشـد اسـتهالكـهم، ويـضبط تـوسـعهم بـالـدَيْـن كسـياسـة 

ملـقابـلة ازديـاد احلـاحـات، فـيعتاد الـناس عـلى حتـمل مـشاق الـتقشف، ومـن ذلـك قـولـه 

، وهـذه سـياسـة أجنـع  1صـلى اهلل عـليه وسـلم فـي جـزء مـن حـديـث: (اخـشوشـنوا)

وأقـل تـكلفة إن طـبقت قـبل تـأزم الـوضـع وأكـثر اسـتجابـة لـلتطبيق، وقـد فـعل الـفاروق 

عــمر رضــي اهلل عــنه ذلــك. وميــكن الــنظر إلــى فــعل رســول اهلل صــلى اهلل عــليه وســلم 

بـربـطه احلجـر عـلى بـطنه: (كـان يَـرْبِـطُ احلَجَـرَ عـلى بَـطْنِهِ مِـنَ الـغَرَثِ)؛ كسـياسـة 

تقشفية ألنه صلى اهلل عليه وسلم ميثل الشخصية االعتبارية لبيت املال. 

- إن الـلجوء إلـى سـياسـة الـتوسـع فـي عـرض الـنقود لـعالجـات طـارئـة هـي ضـارة مبـصالـح 

الـناس، فـكيف إذا أضـحت سـياسـة دائـمة؟ ويـشمل ذلـك زيـادة اإلصـدار الـنقدي أو 

اعتماد سعر فائدة كوسيلة للتحكم بالكتلة النقدية. 

الحــل	يــكمن	فـي	تــرشــيد	اإلدارة،	وفـــيصل	ذلــك	هـو	الــــكفاءة	

وبـناء عـلى مـا سـبق، فـإن أرادت اإلدارات احلـكومـية خـدمـة مـجتمعاتـها فـعليها تـأمـني 

مـوارد مـن غـير فـرض الـضرائـب أو إتـباع سـياسـات غـير مـؤذيـة ملـصالـح الـناس وحـقوقـهم، 

فإن عجزت فعليها التوجه نحو: 

1 حديث ضعيف
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خفض إنفاقها احلكومي،  -

خفض إنفاقها االجتماعي كالتعليم والصحة،  -

خفض إنفاقها على املشروعات العامة،  -

خفض إنفاقها على التسلح،  -

خفض توظيفها احلكومي. -

إن األمـر الـذي يـجب أال يـغيب عـن احلـكومـات؛ أن مـهمتها إدارة شـؤون الـناس لتسـيير 

وحتسني أوضاعهم املعيشية، فإن فشلت بهذه املهمة فشرط الكفاءة صار ناقصًا. 

اقتصاد الدودة الشريطية 

، (لـويـد بـالنـكفايـن  “doing God’s work" 1إن أصـحاب الـبنوك يـقومـون بـعمل اهلل

الرئيس التنفيذي لـجولدمان ساكس) 

فـــلماذا يســـتغرب الـــبعض أن نـــقول: اقـــتصاد إســـالمـــي، ومـــصارف إســـالمـــية، وتـــأمـــني 
إسالمي؟… أم أن احملتجني علينا غابت عنهم حقائق األمور؟. 

إن مــن يســيطر عــلى الــغذاء يســيطر عــلى الــشعوب، ومــن يســيطر عــلى الــطاقــة يســيطر عــلى 
الـقارات، ومـن يسـيطر عـلى املـال يسـيطر عـلى الـعالـم (هـنري كيسنجـر مسـتشار األمـن الـقومـي 

ووزير اخلارجية األمريكي األسبق) 

إنها منهجية منطق القوة، وليس قوة املنطق.  
أعــطني ســيطرة عــلى عــملة دولــة، وأنــا لــن أهــتم مبــن يــضع الــقوانــني (بــارون مــايــر أمشــيل 

روتشيلد) 

إذًا ال غـرابـة فـي مـحاربـة الـعمالت املـشفرة؛ فهـي تـضعف سـيطرة املـصارف املـركـزيـة ومـن ثـم 
تضعف الدوالر، ثم تزيد من سيطرة االحتياطي الفيدرالي األمريكي. 

 www.dealbook.nytimes.com/2009/11/09/goldman-chief-says-he-is-just-1

doing-gods-work/ 
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؟  1ملاذا ننسب االقتصاد للدودة الشريطية

2لــقد ســبق واســتعرنــا (وصــف الشــرنــقة): (الشــرنــقة االقــتصاديــة وإدارة االقــتصاد) 

مســتعيريــن وصــف الشــرنــقة بــوصــفها مــرحــلة متــر بــها بــعض مخــلوقــات اهلل فــي طــور 

يعقب اليرقة قبل أن يكتمل منوها لتصير فراشة كاملة، وهذا تشبيه معبّر ومناسب. 
الـدودة الشـريـطية (حسـب الـويـكيبيديـا): هـي جـنس مـن أجـناس الـديـدان الشـريـطية وأحـد 
أنـواع الـطفيليات. أمـا عـن دورتـها احلـياتـية؛ فـجسمها يـتألـف مـن عُـقد، فـي كـل عـقدة يـوجـد 
أعـضاء تـناسـلية كـامـلة، فـإذا امـتألت الـعقدة بـالـبيوض انـفصلت عـن جـسم األم وخـرجـت مـن 
اجلـسم؛ فـإن تـلوث بـها عـلف احلـيوان أو غـذاؤه حتـولـت فـي أمـعائـه إلـى يـرقـة لـتنتقل مـن األمـعاء 
إلـى عـضالتـه؛ لـتتمركـز فـيها عـلى شـكل أكـياس؛ فـإن أكـل اإلنـسان حلـومًـا حتـتويـها ولـم تـكن 
مــطبوخــة جــيدا يــبدأ تــطور الــيرقــة فــي أمــعائــه إلــى دودة كــامــلة، تــفرز فــيما بــعد عــقدًا ممــلوءة 
بـالـبيض انـتظارًا لـبدء دورة تـطور جـديـدة وهـكذا. والـدودة الشـريـطية قـد تـكون قـاتـلة إذا تـركـت 

لفترة طويلة دون عالج. فهذه قضية ال تنتهي!! 

نـحن نـعيش اقـتصاد الـدودة الشـريـطية حـيث الـنخب االقـتصاديـة هـم الـدودة، وبـاقـي 

الناس طعامهم. 
عناصر اقتصاد الدودة الشريطية 

أمــا أهــم عــناصــر هــذا االقــتصاد فهــي: الــتوســع فــي الــديــون، وتــسخير الــدِيــن خلــدمــة 

مصالح القلة في األسواق. 

أوال: الديون والتوسع فيها 

1 قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، اقـتصاد الـدودة الشـريـطية، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي الـعاملـية، الـعدد 
.٧٤-٢٠١٨

2 قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، الشــرنــقة االقــتصاديــة وإدارة االقــتصاد، مجــلة االقــتصاد اإلســالمــي 
العاملية، العدد ٢٧-٢٠١٤.
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يـلعب الـنظام املـصرفـي والـنقدي دورًا مـهمًا فـي تـوسـيع الـديـون؛ فـبالـديـون يـتم إخـضاع 

الناس والتحكم بهم؛ فكيف ذلك؟ 

على مستوى البنوك املركزية وما يتبعها من مؤسسات مالية: 

يـعدُّ عـرض الـنقود والـتحكم بـه دون ضـوابـط (الـعرض والـطلب) عـلى أقـل تـقديـر سـببًا 

لـتوسـيع حجـم الـديـون؛ فـاملـصارف الـقادرة عـلى خـلق الـنقود االئـتمانـية أداة الـعرض 

وتوسيعه برعاية ووصاية البنوك املركزية.  

إن األصـل فـي الـبنوك املـركـزيـة أنـها مـؤسـسة تـساعـد عـلى اسـتقرار االقـتصاد بـعيدًا عـن 

السـياسـة، تـعمل بـحياديـة ملـصلحة املـواطـنني، وأنـها ليسـت وسـيلة حـكومـية تـعبث 

بـأمـوال الـناس وممـتلكاتـهم. إال أن أغـلب الـبنوك املـركـزيـة مـربـوطـة ربـطًا تـامًـا بـالـدوالر 

األمـريـكي وتـخضع لسـلطته، ويـخضع الـدوالر - بـدوره - ملـؤسـسة أمـريـكية خـاصـة 

ميـــتلكها ويـــديـــرهـــا كـــارتـــل عـــائـــلي هـــم: (آل روتشـــلد، آل مـــورغـــان، آل روكـــفلر 

وآخـــرون)، وهـــم أنـــفسهم مـــنشؤو االحـــتياطـــي الـــفيدرالـــي عـــام ۱۹۱۰؛ أنـــشؤوه 

كــمنظمة خــاصــة ذات ســلطة احــتكاريــة خلــلق املــال دون أي مــحاســبة، بــل مــدعــومــة 

بـحكومـة لـديـها سـلطة عـسكريـة احـتكاريـة، حـيث تـتالقـى مـصالـح الـطبقتني السـياسـية 

واملالية. 

ومـثال ذلـك أن الـعالـم قـد شهـد أكـبر كـمية مـن املـال املـزيـف املـطبوع فـي الـتاريـخ عـام 

۲۰۰۸، وبـذلـك سـدد الـناس ديـون الـساسـة لـلبنوك. فـالـفدرالـي األمـريـكي يـطبع املـال 

نـيابـة عـن اخلـزيـنة، بـناء عـلى نـظام مـبني عـلى الـديـون ولـيس عـلى حـاجـة سـوق السـلع 

واخلدمات؛ أي السوق احلقيقي. 
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واالقـتصاد السـليم، هـو أشـبه بـاجلـسم السـليم املـتوازن. أمـا االقـتصاد الـذي نـعيشه فـهو 

مــتغير يــحاول دومًــا حتســني نــفسه، لــكنه يــحوي فــي داخــله دودة تــعمل كــما تــعمل 

الـدودة الشـريـطية فـي جـسم اإلنـسان؛ فـتراهـا تـفرز مـوادًا جتـعلك تشـتهي الـطعام الـذي 

يـفيد الـدودة لـكنه ضـار لـك، والـنتيجة أنـه لـديـك كـائـن طـفيلي مـتالعـب يـغذي نـفسه 

على حساب اجلميع. 

يسـرق الـبنك املـركـزي الـناس عـن طـريـق إحـداث التضخـم والـتحكم بـسعر الـدوالر مـن 

خـالل قـدرتـه الشـرائـية فـيذهـب مـعظم املـال لـلقلة الـقليلة، سـواء متـثلت الـقلة بـاحلـكومـة 

نــفسها أو مبجــموعــة أصــحاب مــصالــح. بــينما مــهمة الــبنك املــركــزي رعــايــة مــصالــح 

الناس ال حتقيق النفع منهم أو على حسابهم. 

مثال ذلك:  

قــامــت الــنخبة االقــتصاديــة األمــريــكية بــسحب أســهمها مــن ســوق الــبورصــة قــبل -

الــركــود االقــتصادي فــي عــام ۱۹۲۹؛ بــعد ذلــك اُســتعمل ذات املــال لشــراء أســهم 

رخيصة وبنوك مفلسة بـبنسات معدودة، مما ضخم ثروات املصرفيني.  

تـكرر نـفس السـيناريـو فـي عـام ۲۰۰۸، مـع املـصرفـيني أنـفسهم الـذيـن اسـتفادوا فـي -

األعــوام قــبل االنهــيار؛ فجــمعوا الــقروض الســيئة وتــبادلــوهــا مــع عــلمهم بــأنــها 

سـتفشل فـي الـنهايـة، فـكان ذلـك أشـبه بـوضـع بـرتـقال فـاسـد فـي صـندوق ثـم بـيعه 

كـبرتـقال طـازج. واملـقرضـون يـعلمون أن املـسألـة مـسألـة وقـت، فـبفتح الـصندوق 

سـيعلم مـالك الـصندوق أنـه بـدون قـيمة، وسـيتأثـر كـل مـن اشـترى أو بـاع أو مـوّل مـا 

يـتعلق بهـذا الـصندوق، أي أن كـل الـناس تـأثـرت؛ بـفقدانـها عـملها، ومـنازلـها، 
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ومــتاجــرهــا، ومــعاشــها؛ أمــا الــبنوك الــتي أوجــدت املــشكلة بــدايــة األمــر فــقد مت 

انقاذها. 

هـناك بـعض احلـكومـات الـتي تـفعل الشـيء ذاتـه نـهايـة الشهـر وبـدايـة الشهـر الـذي -

يليه لتُحصّل موارد تسدد بها نفقاتها ورواتب الناس من جيوبهم. 

تــتالعــب	الـــبنوك	الــمركــزيــة	بــالــدورات	االقـــتصاديـــة	عــلى	عــدة	مــراحــل	

ويكون ذلك مبا يسمى بدورة الديون القصيرة األجل، وذلك كاآلتي: 

املـرحـلة األولـى: رمـي الـسنّارة؛ ويـكون ذلـك بـضخ مـال كـثير فـي الـسوق مـن خـالل 

خــفض مــعدالت الــفوائــد، لــدعــم مــنح الــقروض. فــإذا تــوفــر املــال فــي أيــدي الــناس، 

سـيتولـد نـشاط اقـتصادي يـزيـد مـن مـعدالت الـتوظـيف؛ فـيزيـد الـطلب عـلى السـلع 

بـازديـاد اإلنـفاق، فـتزيـد الشـركـات مـن اقـتراضـها؛ لـتزيـد إنـتاجـها ملـقابـلة زيـادة الـطلب، 

عندئذ يصبح الناس أكثر طمأنينة على مستقبلهم، ويزداد استهالكهم. 

إال أن البنوك سرعان ما تشرع بتغيير قواعد اللعبة، منتقلة إلى املرحلة التالية. 

املـرحـلة الـثانـية: سـحب الـسنّارة؛ ويـكون ذلـك بـرفـع مـعدل الـفوائـد؛ فـينخفض عـدد 

املــقترضــني، وبــنفس الــوقــت تــزيــد املــصارف مــن شــروط طــلب الــقرض بــجعله أكــثر 

صـعوبـة. وبـرفـع مـعدالت الـفوائـد، يـتوجـه جـزء كـبير مـن الـناس نـحو سـداد الـقروض 

ليتخـلصوا مـن عـبء فـوائـدهـا، ولـيس نـحو شـراء السـلع اجلـديـدة، فـتنخفض حجـم 

األمـوال املـتداولـة، ممـا يـخفض عـدد األشـياء املشـتراة أي يـتقلص حجـم الشـراء؛ فـتبدأ 

أربــاح الشــركــات بــاالنــخفاض، ثــم يــبدأ تــقليص عــدد الــوظــائــف، وتــدخــل بــعض 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ١١٥ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

الشــركــات حــالــة اإلفــالس؛ ثــم بــفقد الــناس وظــائــفها، ال يــعودون قــادريــن عــلى دفــع 

أقساط قروضهم التي اقترضوها في أوقات الرواج. 

إذا النتيجة: 

بــعد	إفـــالس	الشــركــات	واألفــــراد	
تــحصل	الـــبنوك	عــلى	الـــثروة	الــــحقيقة؛	مـن	مــصانــع،	وأراضــــي،	وعـــقار.	

وتـعتبر سـياسـة رمـي وسـحب الـسنارة أو إغـراق الـسوق بـاملـال ثـم جتـفيفه الـتي تـعمل 

مـنذ عـقود، هـي املـسؤولـة عـن سـرقـة الـثروة احلـقيقية لـلعالـم وتـركـزهـا فـي أيـدي قـلة 

منهم. وهذه العمليات متارس في الدول وعلى املستوى الدولي أيضًا. 
أما على املستوى الدويل 

يسـتغل الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي الـبنوك املـركـزيـة خلـلق مـزيـد مـن املـال، 

السـتغالل مـوارد الـبلدان الـتي يـقومـون بـإقـراضـها وإفـالسـها خـالل ذلـك، بـتكرار نـفس 

السيناريوهات السابقة. 

1لـذلـك تـسعى الـصني وروسـيا للخـروج مـن عـباءة الـنظام املـالـي الـعاملـي بـعد اخلـالف 

األمـريـكي ومـختلف الـعالـم إثـر الـعقوبـات املـفروضـة عـلى إيـران ومـعاقـبة الشـركـات الـتي 

تتعامل معها وتأثر مصالح االحتاد األوروبي وغيره بشدة إثر ذلك.  

ولــعل	ذلــك	أول	مــالمــح	الشــرنــقة	االقـــتصاديـــة	الــعالــمية	

لـقد مـضى عـلى بـحث مـسألـة تـشكيل نـظام مـالـي عـاملـي جـديـد أعـوامًـا عـديـدة، حـيث 

لـم يـتم الـتوصـل إلـى نـتائـج حـتى اآلن؛ فـالـواليـات املتحـدة مـازال بـإمـكانـها إقـناع الـعالـم 

1 حــازم حــسانــني محــمد، الــتمرد الــناعــم: مــحاوالت الــصني وروســيا الخــروج مــن عــباءة الــنظام املــالــي 
العاملي، ٢٩-٤-٢٠١٨:

https://elbadil-pss.org/2018/04/29/محاوالت-الصني-وروسيا-الخروج-من-عباءة-ا/ 
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لـلعمل بـالـنظام الـقدمي واحلـفاظ عـليه مـا أمـكن، عـلى الـرغـم مـن كـون هـذا الـنظام ال 

يـتناسـب ومـصالـح دول كـروسـيا والـصني، ألنـه فـي مـصلحة الـواليـات املتحـدة فـقط، 

فـالـدول املـقرضـة تـدفـع الـثمن بشـرائـها الـسندات األمـريـكية، فـتدعـم اقـتصادهـا بـالـديـون 

وأمـريـكا حتـصل عـلى أربـاح خـيالـية مـن خـالل طـباعـة الـدوالر. لـكن بـتجاوز إصـدار 

الـدوالر حـدود املـعقول؛ فـإن أي دولـة عـليها الـتفكير مـليًا: هـل مـن مـصلحتها الـتعامـل 

بــالــدوالر غــير املــدعــوم بــأي شــيء؟ فــالتضخــم - فــي هــذه احلــال - واقــع ال مــحالــة 

وســيتمثل بــارتــفاع أســعار املــنتجات املشــتراة بــالــدوالر وانــخفاض أســعار الــسندات، 

ومـن سـيستمر فـي ذلـك سـيخسر أكـثر، وللخـروج بـأقـل اخلـسائـر يـجب اتـخاذ الـقرار 

بسرعة، وهذا ما يفعله كثير من الدول حيث تشتري أصوالً حقيقية. 

ثانيا - العقيدة والدِين في خدمة مصالح القلة في األسواق 

هـدفـت الـنظم الـتقليديـة مـن (أدجلـة) مـصطلحاتـها ديـنيًا إلـى الـتحكم بسـلوك األتـباع 

أوالً، ثـم تـعميم ذلـك عـلى جـميع املـتعامـلني خـدمـة ملـصالـح الـقلة فـي الـسوق ولـيس 

ضـبطًا لـعمل الـسوق وحـسن سـيره، ويـعدُّ قـول (لـويـد بـالنـكفايـن) الـرئـيس الـتنفيذي 

لـ (جولدمان ساكس)، في أعقاب أزمة ۲۰۰۸، مثال على ذلك:  

	 "doing	God’s	work"	الــله	بــعمل	يــقومــون	الـــبنوك	أصـــحاب	1إن

وذكـرت ذلـك (لـني سـتاوت) أسـتاذة الـقانـون مبـقال عـنوانـه: هـل (وول سـتريـت) 

تـقوم بـعمل اهلل؟، اعـتبرت (لـني) أن مـقولـة (لـويـد) مبـثابـة جـزء هـام مـن شـعار (وول 

 www.dealbook.nytimes.com/2009/11/09/goldman-chief-says-he-is-just-1

doing-gods-work/ 
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سـتريـت)؛ وإجـراء تـشغيلي قـياسـي ملـديـري الـبنوك؛ فـهو (أشـبه بــترنـيمات مـتكررة)، 

تــعلن وبــصوت عــال أن: (وول ســتريــت) أمــر حــيوي القــتصاد الــبالد؛ ألنــها تــؤدي 

  : 1إلى

خدمات ذات قيمة اجتماعية من خالل زيادة رأس املال. -

توفير السيولة للمستثمرين. -

ضمان تسعير األوراق املالية بدقة لتتدفق األموال إلى مكان إنتاجيته أكثر. -

 mantra الترنيمات أو التعويذة
هـي أشـياء يـدنـدن بـها الـبوذيـون والـهندوس فـي صـلواتـهم، واملـقصود بهـذا التشـبيه تـكرار مـدراء 

البنوك لهكذا ترنيمات، مما يساعد في خلق حتول نفسي.  
تختلف استعماالتها وأنواعها باختالف املدارس التي تعتمدها (الويكيبيديا). 

وتــذهــب (لــني) إلــى تــفنيد تــلك االدعــاءات وتــثبت مــا يــغايــرهــا، وخــالصــة ذلــك 

كاآلتي: 

۱- إن (وول سـتريـت) ال تـساعـد الشـركـات عـلى زيـادة رأس املـال: بـلغت أربـاح 

األوراق املـالـية مـن االكـتتاب فـي األسـهم والـسندات اجلـديـدة أقـل مـن ۱۰٪ فـي عـام 

۲۰۰۹، بينما بلغت أكثر من ۹۰٪ من العموالت التجارية وأرباح التداول.  

وهـذا يـعكس عـدم الـتوازن بـني ضـآلـة سـوق اإلصـدار وهـو سـوق االسـتثمار، وضـخامـة 

سـوق الـتجارة الـثانـويـة؛ فـالـتداول فـي الـسوق الـثانـويـة هـو فـي األسـاس؛ لـعبة مـحصلتها 

صـفر؛ إذا جُـني املـال عـن طـريـق الشـراء املـنخفض والـبيع املـرتـفع، وال يـحقق اجملـتمع مـن 

هذا التداول في السوق الثانوية أي منافع سوى تبادل امللكية بني أفراده. 

1 لني ستاوت، هل (وول ستريت) تقوم بعمل اهلل؟، ٣١-٨-٢٠١٦:
https://promarket.org/wall-street-gods-work-even-anything-useful/ 
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۲- إن (وول سـتريـت) ال تـساعـد الشـركـات عـلى تـوفـير السـيولـة للمسـتثمريـن: 

يــقول املــصرفــيون إنــنا نــحصل عــلى الســيولــة مــن خــالل قــدرة املســتثمريــن عــلى بــيع 

اسـتثماراتـهم بسـرعـة نسـبية. لـكن (وول سـتريـت) تـوفـر السـيولـة بـسعر بـاهـظ؛ فـتبلغ 

رواتب عامليها نصف تريليون دوالر.  

إن مـعظم األمـوال املسـتثمرة فـي األسـهم والـسندات واألوراق املـالـية األخـرى مـصدرهـا 

مــدخــرات تــقاعــد األفــراد، إمــا عــن طــريــق االســتثمار املــباشــر أو مــن خــالل املــعاشــات 

الـتقاعـديـة والـصناديـق املشـتركـة. وال يـحتاج هـؤالء عـلى املـدى الـطويـل الـكثير مـن 

السيولة، كما أنهم ال يحتاجون سوقًا تتم فيه بيع ۱٦٥٪ من األسهم كل عام.  

۳- إن تــداول (وول ســتريــت) ال يــساعــد عــلى تــخصيص مــوارد اجملــتمع بــشكل 

أكـثر كـفاءة: ميـلك الـتاجـر مـعلومـات مـتفوقـة؛ متـكنه مـن حتـريـك األسـعار فـي االجتـاه 

"الـصحيح"؛ فـتاجـر عـقود الـقمح املسـتقبلية الـذي يـقوم بـالـبحث عـن أمنـاط الـطقس؛ 

قـد يـتوقـع اجلـفاف؛ فـيقوم بشـراء عـقود قـمح مسـتقبلية، مـا يـؤدي إلـى ارتـفاع أسـعار 

الـقمح، ويـدفـع املـزارعـني لـزراعـة مـزيـد مـن الـقمح. وعـليه فـأربـاح املـتداول مـن املـضاربـة 

فـي عـقود الـقمح املسـتقبلية هـي مجـرد تـعويـض عـن تـوفـير "اكـتشاف األسـعار"، وهـذا 

يـعني أن املـصرفـي غـير مـدعـوم بـأي دلـيل مـهم. واألهـم مـن ذلـك، أن الـتاجـر الـذي لـديـه 

مــعلومــات مــتفوقــة؛ ميــكنه حتــريــك األســعار فــي االجتــاه "الــصحيح" وهــذا ال يــعني 

بالضرورة أن اجملتمع سوف يستفيد.  

كل ذلك مسألة توقيت.  
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وبـنظرة مـقارنـة ملـا فـي االقـتصاد اإلسـالمـي؛ فـإن مـا ميـيز الشـريـعة اإلسـالمـية ضـوابـطها؛ 

فــالــثوابــت فــيها متــنع انــزالق الــكبير والــصغير، والــغني والــفقير، فــال ربــا وال غــرر، وال 

أكـل حلـقوق الـناس، وال تـضييع ألمـوالـهم، كـما أن انـضباط الـسوق وانسـياب بـيانـاتـه 

الـصحيحة بـشفافـية حـق لـكل عـناصـر الـسوق، واجلـميع أفـرادًا وشـركـات وحـكومـات 

مـنضوون حتـت تـلك الـضوابـط. مبـا فـي ذلـك مـنع تـالعـب الـبنوك املـركـزيـة بـالـدورات 

االقتصادية كما أسلفنا؛ فالعدل أساس امللك وأساس كل حياة في شريعة اإلسالم.  

وقـد اهـتمت شـريـعة اإلسـالم بـاملـال فـضبطته كسـبًا وإنـفاقًـا بـوصـفه الـفتنة األكـبر لـبني 

البشـر والـتي تسـبق الـولـد واألهـل. وهـذا مـا لـم تـفعله الـنظم األخـرى حـيث وقـع فـيها 

الـفقير فـي بـراثـن الـغني، والـغني فـي بـراثـن األكـثر غـنىً، وهـكذا صـار الـعالـم غـابـة ال 

يــحكمها ســوى ضــابــط مــصلحة األقــوى، والــقوة املــقصودة آتــية مــن الــتحام مــصالــح 

الـطبقة السـياسـية مبـصالـح طـبقة األثـريـاء. وبـالـتالـي ضـياع مـصالـح الـطبقات األخـرى، 

ـا  ُـوا ِ¾َ وهـذا مـا نهـت عـنه اآليـة الـكرميـة: َوَال َتأْكُـلُوا أَْمـَوالَـsُم َبـْينsَُم ِبـالْـَباِطـِل َوتُـْدل

ْ َتْعلَُموَن (البقرة: ۱۸۸).  ُ̧ ْن أَْمَواِل النَّاِس ِباْالِْٕ�ِ َوأَن اِم لَِتأْكُلُوا فَِريًقا ّمِ ِإَ¡ الُْحّكَ
وشــتان شــتان بــني دِيــن يــعمل عــلى إرســاء الــعدل بــني اجلــميع، وبــني أيــديــولــوجــيا 

يسـتخدمـها أصـحاب املـصلحة حسـب أهـوائـهم بـدعـوى أنـها دِيـنَهم، قـال اهلل تـعالـى: 

 ِ ـَن اّهللاَ ُ ِبَغْريِ ُهـًدى ّمِ ـَبَع َهـَواه ِن اّتَ َـْم �َْسـَتِجيبُوا لَـَك فَـاْعـلَْم أَّنَـَما َيـّتَِبُعوَن أَْهـَواءَُ/ْ ۚ َوَمـْن أََضـّلُ ِمـّمَ فَِإن لّ
ِدي الَْقْوَم الّظَالِِمنيَ (القصص: ٥۰).  َ َال َ.ْ ۚ ِإّنَ اّهللاَ
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المبحث الثالث  
الرشد االقتصادي هدف استراتيجي 

االقتصاد اإلبداعي اقتصاد إجيابي  

1لـقد تـطور اقـتصاد اخلـدمـات إلـى جـانـب االقـتصاد املـادي (اإلنـتاجـي) تـطورًا واضـحًا؛ 

حــتى صــار جــزءً حــيويًــا مــن هــيكل أي اقــتصاد، ومــن ذلــك: (الســياحــة الــعالجــية، 

وصـناعـة املـؤمتـرات، وصـناعـة الـبرمـجيات)، وغـيرهـا مـن اخلـدمـات الـتي شـقت طـريـقها 

لـتكون ذات شـأن كـبير، بـينما ال يـعدُّ (بـيع الـسندات وتـداولـها وجـني الـفوائـد) مـن 

االقـتصاد؛ ألنـها لـم حتـقق لـلعالـم إال مـزيـدًا مـن اخملـاطـر االئـتمانـية؛ بـل وعجـزت عـن 

حتقيق أية قيمة مضافة إيجابية.   

لــقد بــدأت عــبارة (االقــتصاد اإلبــداعــي) تظهــر فــي األدبــيات مــنذ ســنوات قــليلة؛ 

فــاالقــتصاد الــرقــمي - الــذي يــعتمد كــليًا عــلى الــتقنيات واالخــتراعــات - قــام عــلى 

األفـــكار اإلبـــداعـــية الـــتي أدت إليـــجاد تـــلك الـــتقنيات، ثـــم انـــتقل تـــطبيق األفـــكار 

االبــتكاريــة لــيطال (احملــاســبة، والــعمارة) وغــيرهــا مــن االخــتصاصــات حــتى غــدا 

"االقتصاد اإلبداعي قوة حتويلية" على مستوى العالم.  

لـقد أدى تـطبيق تـلك اإلبـداعـات إلـى تـوفـير إمـكانـات كـبيرة حـققت تـنمية مـلموسـة 

لـلبلدان الـتي تـبنت ذلـك الـتطبيق؛ فـتزايـدت مـنتجاتـها، وتـوسـعت آثـارهـا، وصـار يُـنظر 

1 قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، االقـــتصاد اإلبـــداعـــي اقـــتصاد إيـــجابـــي، مجـــلة االقـــتصاد اإلســـالمـــي 
العاملية، العد ٤٦-٢٠١٦.
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إلـى هـذا االقـتصاد بـأنـه أحـد أسـرع الـقطاعـات منـوًا فـي االقـتصاد الـعاملـي؛ لـتوفـيره فـرص 

العمل بازدياد، وضخامة عائدات مخرجاته. 

إن مـن املـعلوم  أن الـطاقـة البشـريـة هـي أسـاس اإلبـداعـات؛ ولـيس اآللـة كـما هـي حـال 

االقــتصاد الــصناعــي، وليســت األرض كــما هــي حــال االقــتصاد الــزراعــي،  فــاإلبــداع 

واالبـــتكار الـــذي يـــضيفه الـــناس حملـــيطهم اآللـــي واملـــادي عـــلى مســـتوى األفـــراد أو 

اجلـماعـات؛ هـو محـرك الـصناعـات اإلنـتاجـية واخلـدمـية عـلى حـد سـواء؛ لـذلـك فـإن هـذه 

الطاقة هي الثروة احلقيقية للبلدان.  

وتــعتبر الــثقافــة الــتعبير الــذي يــساعــد الــناس عــلى فــهم مــحيطهم، وبــها يــؤكــدون 

حــقوقــهم، ويــبنون الــعالقــات املــفيدة مــع غــيرهــم. وهــي متــثل املــورد احملــفز لــإلبــداع 

والتجديد، واملساعد في حتقيق تنمية شاملة وعادلة بشكل مستدمي.  

وميـكن تـعريـف االقـتصاد اإلبـداعـي بـأنـه: اقـتصاد إيـجابـي يشـترك فـيه كـل شـيء، 

وهـو مـدمـج بـاحلـياة االجـتماعـية شـامـالً كـل مـا فـيها؛ بـتوازن. يـقول اهلل تـعالـى: 

ٍء ّمَْوُزوٍن (احلجر: ۱۹).   ْvَ َِواْالَْٔرَض َمَدْدَناَها َوأَلَْقْينَا فَِ�ا َرَواِ�َ َوأَنَبْتنَا فَِ�ا ِمن كُّل
والـتوزان يحـطم أركـانـه طـرق الـتفكير وآلـياتـه؛ فـالـبحث املسـتمر فـي عـقول أصـحاب 

شــركــات الــتنقيب عــن (الــنفط والــذهــب ومــا شــابــهه مــن مــعادن) أدى إلــى زعــزعــة 

الــتوزان الــعاملــي، وهــذا مــصدره الــثقافــة املــشوهــة ألولــئك. تــلك الــثقافــة الــتي تــتأثــر 

بـاحملـيط الـذي يـعيشون ويـترعـرعـون فـيه، فـال ضـوابـط تـكبح جـماح أفـكارهـم سـوى 

املصلحة اخلاصة، وتعظيمها. 
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لــذلــك فــإن أهــم مــا يــتطلبه االقــتصاد اإلبــداعــي هــو: االعــتماد عــلى اإلنــسان املــكرَّم 

بــوصــفه مــادتــه األولــى، ودعــوتــه لــه إلعــادة الــتفكير - بــشكل إبــداعــي - فــي اآلثــار 

العملية التي حتقق ازدهار هذا االقتصاد على احلياة اليومية للناس مبختلف ظروفهم. 

فـإذا مـا حـصل ذلـك: فسـتكون الـطاقـة اإلبـداعـية أحـد مـكونـات الـنمو، وتظهـر آثـارهـا 

عـلى املـنتجات غـير االقـتصاديـة لـلتنمية البشـريـة. وقـد ورد فـي تـقريـر لـليونـيسكو عـام 

۲۰۱۰: أنــه إذا طــورت الــطاقــة اإلبــداعــية بــالــشكل املــناســب؛ فــإنــها تــدعــم الــثقافــة، 

وتـرسـخ الـتنمية الـتي مـحورهـا اإلنـسان، وتـصبح الـعنصر األبـرز فـي اسـتحداث فـرص 

الـعمل واإلبـداع ومـزاولـة الـتجارة، مـسهمة فـي الـوقـت نـفسه فـي االنـدمـاج االجـتماعـي، 

  . 1والتنوع الثقافي، واالستدامة البيئية

لذلك ميكن القول؛ إن: 

	عـــنصرا	(اإلبــــداع،	والــثقافــة)	هــما	مـــحورا	االقــــتصاد	اإلبــداعــي	

وميـثل هـذيـن الـعنصريـن مجـموعـة مـن الـنشاطـات، أو الـسمات الـتي تـرتـبط ارتـباطـا 

وثـيقا بـالـقدرة عـلى الـتصور، وإنـتاج أفـكار أو مـنتجات أو طـرائـق جـديـدة لتفسـير 

  . 2العالم؛ لذلك هما محركا التنمية

وبـتتبع الـقيمة االقـتصاديـة الـتي تـدرهـا الـصناعـات (الـثقافـية، واإلبـداعـية) عـلى صـعيد 

تـوفـير فـرص الـعمل، وحتـفيز والدة أفـكار وتـقنيات جـديـدة، ميـكننا تـلمس أهـمية هـذا 

االقتصاد اإلبداعي الشكل (٥). 

1 تقرير مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ٢٠١٠.
2 االقـــتصاد اإلبـــداعـــي ٢٠١٣ تـــعزيـــز ســـبل الـــتنمية املحـــلية، مـــنشورات األمـــم املتحـــدة بـــرنـــامـــج األمـــم 

املتحدة اإلنمائي (اليونسكو)، ٢٠١٣.
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إذًا ال تــقتصر الــتنمية عــلى منــو إجــمالــي الــناجت احملــلي GDP؛ بــل البــد مــن مــالحــظة، 

ومــراعــاة احلــياة الــثقافــية بــوصــفها حتــقق ســعادة احلــياة اإلنــسانــية، فــإذا مــا مت إكــساؤهــا 

بــرداءاقــتصادي، فســيتحول مــحورا االقــتصاد اإلبــداعــي (اإلبــداع، والــثقافــة) إلــى 

محـركـني لـلتنمية؛ ألنـهما سـيجددان احلـياة اإلنـسانـية بـطريـقة ذات مـغزى وملسـتويـاتـها 

كافة، ولفترات أطول. 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ١٢٤ www.kantakji.com 
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 وبسـبب تـزايـد نـزعـة حتـويـل الـفن إلـى سـلع صـارت الـصناعـات اإلبـداعـية متـثل مجـموعـة 

أكـبر مـن املـواد اإلنـتاجـية؛ لـشمولـها مخـرجـات الـصناعـات الـثقافـية الـتي تـعتمد عـلى 

االبـــتكار، ويـــشمل ذلـــك مـــنتجات الـــبحوث الـــعلمية والـــبرمـــجيات، الـــشكلني (٦ 

و۷).  

ويـبدو أن اسـتخدام هـذيـن الـتعبيريـن 

يـتطور بـاسـتمرار حـتى صـار االقـتصاد 

اإلبــداعــي يــشمل (عــروض األزيــاء، 

واملهـــرجـــانـــات، وألـــعاب الـــفيديـــو) 

لــــتكون ضــــمن منــــاذج الــــصناعــــات 

الــــثقافــــية واإلبــــداعــــية. وكــــذلــــك 

املــمارســات الــتجاريــة، والــتسويــق 

اإللكتروني وما إلى ذلك.  

ويـــتمثل مـــفهوم اإلبـــداع بـــتصور 

وتـولـيد أفـكار تـؤدي إلـى تـكويـن 

 : 1منتجات وطرائق جديدة يشمل

أشــكال الــتعبير الــثقافــي الــذي يــزيــد مــن حــيويــة األفــراد واجلــماعــات، ويــعزز -

قدراتهم. 

التراث الثقافي (املادي، وغير املادي).  -

1 مرجع سابق، االقتصاد اإلبداعي، ص ٤٩.
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التخطيط والهندسة املعمارية احلضرية.  -

1خصائص االقتصاد اإلبداعي 

(۱) املـوارد: تـضم املـوارد الـثقافـية املـتاحـة (مـديـنة، أو إقـليمًا) يـكون فـي جـوهـرهـا 

رأس املـال (البشـري والـثقافـي) الـذي يـقدم خـدمـات تـعود بـالـعديـد مـن املـزايـا عـلى مـر 

الزمن.  

(۲) الـــقدرات: ســـوف تـــتلقى املـــوارد اآلنـــفة الـــذكـــر دعـــمًا عـــندمـــا حتـــقق مـــنافـــع 

(اقـتصاديـة، واجـتماعـية، وثـقافـية) لـلمجتمع (احلـضري، أو اإلقـليمي) مـن خـالل 

بـنى أسـاسـية تـتيح وتيسـر تـنفيذ هـذه الـعمليات وحـسن اسـتخدام هـذه املـوارد. وتـعتبر 

(زيـادة قـيمة اإلنـتاج الـثقافـي، أو انـخفاض مـعدالت اجلـرميـة، أو الـتوسـع فـي الـبرامـج 

املــدرســية املــتعددة الــلغات) مــنافــع ميــكن (تــوقــعها)، أو (الــسعي إلــى بــلوغــها)؛ 

باعتبارها حصيلة ناجمة عن السياسات املوضوعة في كل مجال من تلك اجملاالت.  

(۳) النتائج: منيز بني (النتائج االقتصادية، والنتائج االجتماعية): 

الـنتائـج االقـتصاديـة: إن الـنتيجة ذات األهـمية الـرئـيسة هـي إعـطاء الـصناعـات الـثقافـية 

دفــعة لــالقــتصاد احملــلي تــنعكس عــلى مــؤشــراتــه؛ مــثل (قــيمة اإلنــتاج اإلقــليمي، 

والــتوظــيف، واالســتثمار فــي األعــمال الــتجاريــة، وتــنمية مــهارات قــوة الــعمل، ومنــو 

قــطاع الســياحــة). يــضاف لــذلــك تــتبع تــوزيــع مــنافــع الــنمو االقــتصادي؛ كــتخفيف 

حدة الفقر.  

1 مرجع سابق، االقتصاد اإلبداعي، الصفحات ١٤٣-١٤٧.
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الــنتائــج االجــتماعــية: تــدور املــؤشــرات املــتعلقة بــالــنتائــج االجــتماعــية حــول فــكرة 

الــتالحــم االجــتماعــي؛ ألن اإلبــداع الــثقافــي حتــققه أســالــيب ســريــعة الــنمو ومــتنوعــة 

بشكل متزايد. وقد وضع صندوق اليونسكو أولويات للمبادرات؛ بحيث: 

تبني كيف ميكن للمجتمع املدني أن يشارك في وضع السياسات الثقافية؛ -

تــروج لــلصناعــات الــثقافــية، وجتســد املــمارســة اجلــيدة فــي الــعمل؛ مــن أجــل -

التغيير الهيكلي؛ 

تــبرز كــيفية الــتصدي للتحــديــات اجلــديــدة؛ مــثل التحــدي الــذي يــشكله -

استخدام التكنولوجيا؛ 

تـعزز الـرفـاه (االجـتماعـي، واالقـتصادي) واالنـدمـاج فـي اجملـتمع؛ مـن خـالل -

دعم التنوع الثقافي. 

وركـزت تـقاريـر األمم املتحـدة عـلى إبـراز دور حـقوق املـؤلـف وحـمايـتها؛ بـوصـفها لـبّ 

اإلبـداع وأسـاسـه وبـدون حـمايـتها فـإن الـعقول وأفـكارهـا سـترحـل نـحو املـناطـق اآلمـنة، 

أو األكثر أمنًا. 

وأوضـح الـتقريـر أن مـتوسـط إسـهام الـصناعـات الـقائـمة عـلى حـقوق املـؤلـف فـي تـوفـير 

الــعمالــة عــلى املســتوى الــوطــني يــبلغ نســبة ٥.۳٦٪، ويــبلغ فــي مــجال املــطبوعــات 

واألدبــــيات نســــبة ۳۸.٦٪ نــــصفها يــــعود لــــلبرمــــجيات ومــــا تــــبقى لـِ (اإلذاعــــة، 

والـــتلفزيـــون، واملـــوســـيقى، واملســـرح، واإلعـــالن، واإلنـــتاج الســـينمائـــي، ومـــنتجات 

الفيديو، واملعارض)، الشكل (۸). 
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؛ لــقياس مخــرجــات  1ويــبلغ عــدد مــؤشــرات الــثقافــة مــن أجــل الــتنمية ۲۲ مــؤشــرًا

االقـتصاد اإلبـداعـي، وتـتسم املـؤشـرات بـِ (املـرونـة، وإمـكان الـتكيف) مـع االحـتياجـات 

القائمة والبيانات املتوافرة على الصعيد الوطني.  

وميـكن قـياس إسـهام (الـقطاع الـثقافـي، أو اإلبـداعـي االقـتصادي) مـن زوايـا مـختلفة؛ 

فــتمثل اإلحــصاءات املــتعلقة بـِ (الــقيمة املــضافــة، أو بــالــناجت احملــلي اإلجــمالــي، أو 

الـعمالـة، أو الـواردات والـصادرات كـلها) مـكونـات مـهمة فـي املـناهـج املـتبعة. وتـشكل 

الـعمالـة فـي مـجال الـثقافـة أحـد املـكونـات الـرئيسـية لـفهم االقـتصاد الـثقافـي واإلبـداعـي 

وقياسه.  

1 ملزيد من املعلومات عن منهجية مؤشرات الثقافة من أجل التنمية:
 www.unesco.org/culture/CDIS
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مكونات االقتصاد الثقافي 

إن اإلنـسان املـكرم هـو بـنيان اهلل تـعالـى، وقـد جـعله مـحور الـتنمية الـرشـيدة وهـو أداتـها 

األسـاس؛ فـأيـن هـو مـن بـرامـج الـتنمية فـي الـبالد اإلسـالمـية عـامـة؟! أيـن مخـرجـات 

االقــتصاد الــثقافــي فــيها؟ ملــاذا تــهاجــر الــعقول وتــرحــل األفــكار إلــى غــير رجــعة؟ ومــن 

املـسؤول عـن هجـرتـها وأغـلب الـبلدان فـيها قـوانـني حـمايـة املـلكية الـفكريـة؟ إن أكـثر مـا 

يُخشى أن تكون تلك القوانني على الورق، وليس للتطبيق حظ منها. 

 لـقد الـتفت اخملـططون إلـى تـطويـر وحـمايـة احلجـر والشجـر، ويـبدو أنـهم تـناسـوا البشـر، 

1ويـحضرنـي السـر الـسنغافـوري الـذي ابـتدعـه (لـي كـوان يـو) األب املـؤسـس لـدولـة 

سـنغافـورة املسـتقلة؛ حـيث أدار بـها الـدولـة الـسنغافـوريـة، والسـر هـو فـي بـناء (الـنخبة 

1 لـي كـوان يـو: سـياسـي سـنغافـوري، أول رئـيس وزراء لجـمهوريـة سـنغافـورة الـتي حـكمها ملـدة ثـالث 
عقود متتالية، اشتهر بصفته مؤسس الدولة وناقلها من العالم الثالث إلى األول.
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احلــاكــمة الــسنغافــوريــة) الــتي تــقوم عــلى مــعادلــة: (الــتقدم االجــتماعــي مــسؤولــية 

"األقلية املبدعة") أي (صفوة األمة) وثوابت هذه املعادلة أمران: 

األول: تشكيل األقلية املبدعة (الصفوة في كل ميدان واختصاص)،  

الثاني: طريقة عملها وتفاعلها مع اجملتمع. 

إن السـر احلـقيقي كـائـن  وكـامـن فـي الـتعلم والـتعليم، وأقـصد الـتعليم املـتطور جـدًا؛  

بــوصــفه الــضرورة الــتنمويــة الســتخراج وانــتقاء: األذكــياء، واملــوهــوبــني، والــعباقــرة، 

واخملـــترعـــني، وكـــل مـــا حـــدث فـــي الـــتعليم الـــسنغافـــوري هـــو عـــملية "فـــرز" مـــتتالٍ 

لــلمبدعــني الــذيــن هــم فــي طــور الــتأهــيل ملــسارات "الــنخبة احلــاكــمة" أي: "الــصفوة 

الراشدة". 

ويــعدُّ (اإلدراك االجــتماعــي) املــفتاح السحــري لـ (لــي كــوان يــو) الــذي جنــح فــي 

السـياسـة واإلدارة، بـعد أن اهـتم بـاالقـتصاد أكـثر مـن السـياسـة، وجنـح فـي احلـكم بـعد 

أن اهتم بالتعليم أكثر من نظام احلكم. 
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احلمية االقتصادية 

1لـو عـدنـا إلـى تـصرفـات الـناس لـرأيـنا فـيها تـطويـر ملـا هـو قـدمي، أو عـودة نـحو الـقدمي 

بـأسـلوب أو بـآخـر، ويـكأن الـناس تـدور فـي دائـرة إهـليليجية؛ تـراهـم ال يسـتغنون عـن 

 . 2أشياء ولو كانت بسيطة

يسـتفيد اإلنـسان ممـا حـولـه مـثبتًا فـعالـيته بـاسـتمرار؛ فـعندمـا رأى الـطير ودقـق فـي سـرّ 

حـركـته وصـل إلـى تـقليده، ومـن مـنا ال يـعرف (عـباس بـن فـرنـاس) الـذي حـاول الـطيران 

بنفسه، وقد صار ذلك اآلن ممكنًا. 

وراقـب اإلنـسان حـيوانـات أخـرى لـيقتبس مـنها مـا يـطور بـه حـالـه، وقـصص نـبي اهلل 

سـليمان عـليه الـصالة والسـالم املـذكـورة فـي الـقرآن فـيها الـعبر والـدروس الـكثيرة، بـدءًا 

مـن الـنملة والـطير وغـيرهـم ممـا خـلق اهلل تـعالـى. بـل لـقد اسـتفاد الـعلماء مـن دراسـة 

مـــجتمعات (مســـتعمرات) النحـــل كـــما اســـتفادوا مـــن مـــجتمعات (مســـتعمرات) 

الــنمل، وطــوّر الــريــاضــيون خــوارزمــيات ســميت بــأســماء تــلك احلــيوانــات فــكانــت 

4خـوارزمـية النحـل وخـوازرمـية الـنمل ووضـعوا تـطبيقات حتـاكـي أداءهـا، وهـذه أمـثلة  3

عـلى سـبيل الـذكـر ال احلـصر. واكـتشف الـعلماء أن لـكل مـن تـلك اجملـتمعات لـغتها 

وقـوانـينها اجلـازمـة والـصارمـة، وقـد أشـارت اآليـات الـكرميـة إلـى ذلـك كـله، فـقال اهلل 

1 قــــنطقجي، د. ســــامــــر مظهــــر، الحــــمية االقــــتصاديــــة، مجــــلة االقــــتصاد اإلســــالمــــي الــــعاملــــية، الــــعدد 
.٧٢-٢٠١٨

2 مـــما كـــتبته فـــي عـــام ١٩٧٩ فـــي ســـني الـــجامـــعية األولـــى فـــي كـــلية االقـــتصاد بـــجامـــعة دمـــشق، وقـــد 
أضفت عليها. 

 beesalgorithmsite.altervista.org/Applications.htm3

 www.aco-metaheuristic.org4
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ـا الـنَّْمُل اْدخُـلُوا  َ تــعالــى عــلى لــسان منــلة: َحـّتَى ِإذَا أََتـْوا َعَ@ َواِد الـنَّْمِل َقـالَـْت َنْمÁٌَ َيـا أَّ.ُ

ُ َوُ/ْ َال �َْشjُُوَن (النمل: ۱۸).   َمَساِكنsَُْم َال َيْحِطَمنsَُّْم ُسلَْيَمانُ َوُجنُودُه
كـذلـك يـوحـي اهلل خملـلوقـاتـه تـعليمًا لـها، فـقد أوحـى للنحـل وظـيفتها، فـقال عـزّ وجـلّ: 

ُشوَن * ُ�َّ كÂُِ ِمـن  ِjْا َي َجـِر َوِمـّمَ َوأَْوÃَ َرّبُـَك ِإَ¡ النَّْحـِل أَِن اّتَِخـِذي ِمـَن الْـِجَباِل بُـيُوًتـا َوِمـَن الّشَ
ُـهُ فِـيِه ِشـَفاءٌ  ـْخَتِلٌف أَلْـَوان ـا َشـَراٌب ّمُ َhُِـًال ۚ َيْخـُرُج ِمـن بُـطُو ـِك ذُل كُـّلِ الـثََّمَراِت فَـاْسـلsُِي ُسـبَُل َرّبِ

ُروَن (النحل: ٦۸-٦۹)، واألمثلة كثيرة.  لِّلنَّاِس ۗ ِإّنَ ِيف ذَلَِك َآلَيًة لَِّقْوٍم َيَتَفّكَ
وذكـر لـنا الـقرآن الـكرمي؛ مـناهـج اسـتنباطـية وأخـرى جتـريـبية، ودلـل بـنماذج احملـاكـاة 

واالسـتقراء وغـيرهـا عـلى كـثير ممـا طُـلب مـن اإلنـسان أن يُـطور بـها نـفسه تـعلمًا وفـقهًا. 

وهـذا مـنهج قـرآنـي فـي تـعليم اهلل تـعالـى لهـذا اإلنـسان سـبل عـيشه دون إفـساد؛ ومـن 

األمـثلة الـتي ضـربـت فـيه: لــمّا وقـع هـابـيل صـريـعًا بـفعل أخـيه قـابـيل ظـلمًا وحسـدًا، 

أرســل اهلل غــرابًــا يــعلمه كــيف يــواري جــثمان أخــيه فــي األرض، حــمايــة لــلبيئة مــن 

اًبـا َيـْبَحُث ِيف  َÆُ ُ الـتلوث، وإكـرامًـا لـإلنـسان الـذي مـات، جـاء فـي سـورة املـائـدة: فَـَبَعَث اّهللاَ

اِب  َÇَُْيهُ َكـْيَف يُـَواِري َسـْوءََة أَِخـيِه ۚ َقـاَل َيـا َوْيـلََتا أََعَجـْزُت أَْن أَكُـوَن ِمـْثَل َهـَذا ال اْالَْٔرِض لُِريِ
فَأَُواِرَي َسْوءََة أÉَِ ۖ فَأَْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنيَ (املائدة: ۳۱). 

إن اإلنــسان قــد درس أكــثر مــن ظــاهــرة وخــرج بــدراســات حــققت لــه نــتائــج طــيبة فــي 

غـالـب األحـيان، وعـالـج أمـوره االجـتماعـية واالقـتصاديـة بـذكـاء؛ فـتارة جنـده يـعود إلـى 

بـدايـة عـصر ظـهور اإلنـسان ومـحاوالتـه حتـقيق االكـتفاء الـذاتـي (كـما نـادى أصـحاب 

الــنظام االشــتراكــي والشــيوعــي)، وتــارة يــقلّد أســلوب املــقايــضة حــيث يــندر الــنقد 

وأخـواتـه كـما فـي الـغابـات والـصحارى والـبالد املـنقطعة (كـما تـطبق املـقاصـة بـني الـدول 
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واألشـخاص واملـؤسـسات لـالسـتغناء عـن الـتداول الـنقدي للحـد مـن التضخـم أو لـندرة 

الـنقد وأشـباهـه)، وتـارة يـنادي بـاالنـفتاح وحتـقيق الـعالقـات احلـرة (كـما حـصل فـي 

تـرويـج الـعوملـة)، ثـم سـرعـان مـا يـتجه نـحو الـداخـل (كـما يـحصل اآلن فـي الـدول الـتي 

تـتجه نـحو الـشعوبـية كـبرامـج الـرؤسـاء: تـرامـب ومـاكـرون وغـيرهـما)، ولـرمبـا سـنراه 

يـنادي لـلعيش بسـالم بـعد أن تـتعبه احلـروب بـأنـواعـها وتـرهـق كـاهـله، وذلـك بـعد أن 

تكون احلروب؛ قد أفلست الدول املتحاربة. 

ويـعدُّ احلـصار االقـتصادي الـذي متـارسـه دول ضـد غـيرهـا هـو أشـبه بحـرب؛ السـالح 

فـيها اقـتصادي وأدواتـه سـياسـات نـقديـة ومـالـية واقـتصاديـة، قـد مـارسـته قـريـش عـندمـا 

حـاصـرت املسـلمني فـي شِـعب أبـي طـالـب لـسنني وقـاطـعهوهـم اقـتصاديًـا واجـتماعـيًا 

وسـياسـيًا. ولـيس كـل حـصار بـالـضرورة قـد يـأتـي بـنتائـج حسـب رغـبة احملـاصِـريـن ألن 

احملـاصَـر قـد يـنكفئ عـلى نـفسه مـتقشفًا، أو قـد يُـدخـل نـفسه فـي حتـالـفات حـتى لـو 

ضحى بثوابته. 

كــما أن االقــتراض مــن الــغير غــالــبًا مــا يــأتــي عــلى املــقترض بشــروط تســلبه كــثيرًا مــن 

حـريـاتـه، وهـذا مـا تـفعله املـؤسـسات الـدولـية مـع الـدول املـقترضـة مـن املـؤسـسات؛ حـيث 

تشـترط عـليها الشـروط الـتي قـد تـكبلها وتـأسـرهـا، ولـو أن الـدول املـقترضـة صـبرت عـلى 

نــفسها لــرمبــا حــققت ذات الــنتائــج، وحــصدت ذات اآلثــار الــتقشفية إمنــا دون إكــراه، 

ودون إذالل فــي غــالــب األحــيان. وقــد تــقشف املســلمون خــالل مســيرتــهم احلــياتــية 

وخـاصـة فـي مـرحـلة نـشوء اجملـتمع اإلسـالمـي، وميـكن أن نسـتلهم مـن سـلوك رسـول اهلل 

صـلى اهلل عـليه وسـلم فـي شـد احلجـر عـلى بـطنه مـا يشـبه ذلـك، فـهو إمنـا يُـعلم الـناس 
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: (شـكونـا إلـى رسـولِ  1بـالـتطبيق الـعملي بـوصـفه الـقدوة احلـسنة، جـاء فـي احلـديـث

اهللِ صـلَّى اهللُ عـليهِ وسـلَّمَ اجلـوعَ ورفـعنا عـن بـطونِـنا عـن حجـرٍ حجـرٍ فـرفـع رسـولُ 

اهللِ عن بطنِه عن حجرينِ). وكذلك كان فعل عمر رضي اهلل عنه في عام اجملاعة. 

إن جـسم االقـتصاد يـتألـف مـن أعـضاء عـديـدة ومـن مـكونـات ضـروريـة، إذا مـرض عـضو 

فــيه تــداعــى لــه ســائــر اجلســد؛ أســوة بــجسم اإلنــسان؛ فــكما أن اإلنــسان مــهما عــمل 

مبـفرده فـإنـه لـن يسـتطيع الـعيش مبـعزل عـن اآلخـريـن؛ البـد لـه مـن الـتبادل؛ فـإن اقـتصادًا 

مبــفرده لــن يــعيش والبــد لــه مــن مجــموعــة تــسانــده ويــسانــدهــا. وكــذلــك إذا كــانــت 

مــدخــالت اجلــسم أكــثر مــن مخــرجــاتــه؛ ومــؤدى ذلــك التخــمة، والتخــمة كــما نــعلم 

دواؤهـا الـناجـع هـو الـصوم (احلـمية)؛ لـذلـك فـمن أصـيب بـالـدسـم االقـتصادي عـليه أن 

يـلجأ إلـى احلـمية والـتخفيف مـن مـدخـالتـه، ولـرمبـا يـلجأ لـبعض الـعقاقـير لـيكون شـفاؤه 

أسـرع. ومـهما كـان الـدواء مُـرًا فـإن عـلى اجلـسم أن يـصبر؛ عـلى أسـاس أن فـيه الـشفاء 

األكــيد. والبــد مــن الــتدرب عــلى الــتقشف واخلــشونــة مــن األدويــة املــرة؛ فــالــرخــاء 

والكسـل هـما أحـد الـروافـد الـتي تـصب فـي الـنهايـة فـي بحـر املـرض. وقـد أشـارت سـورة 

فَِ�ا فَـَفَسقُوا فِـَ�ا فَـَحّقَ  ـِلَك َقـْرَيـًة أََمـْرَنـا مُْرتَ ْ ُhّ اإلسـراء لـذلـك بـقول اهلل تـعالـى:  َوِإذَا أََرْدَنـا أَن

ْرَناَها َتْدِمريًا (اإلسراء: ۱٦).  ا الَْقْوُل فََدّمَ َعلَْ�َ
ذكــرت احــصائــيات (الــفاو) و(األمم املتحــدة) عــن هــدر الــطعام فــي تــقريــر بــثته قــناة 

CNBC عربية، مفاده أن: 

1 حديث صحيح.
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- املـملكة الـعربـية الـسعوديـة تـتصدر الـبلدان الـعربـية وهـي األولـى عـاملـيًا مـن حـيث 

الهـدر الـغذائـي، فـقيمة الـغذاء املهـدور (۱۳.۳) مـليار دوالر سـنويًـا، حسـب وزارة 

الـزراعـة الـسعوديـة وهـو أكـثر مـن الـناجت احملـلي اإلجـمالـي لـكل مـن (الـصومـال وجـيبوتـي 

ومــوريــتانــيا) مــجتمعة، وبــذلــك تــكون كــمية الــغذاء املهــدور تــعادل (۲٥۰) كــيلو 

غـرام سـنويـا لـلفرد الـواحـد، مـقارنـة ب (۱۱٥) كـيلو غـرام لـلفرد فـي الـدول املـتقدمـة، 

و(۱۱) كيلو غرام في الدول الفقيرة. 

- اإلمارات العربية املتحدة (٤) مليارات دوالر سنويًا. 

- الـكويـت (۱) طـن سـنويًـا مـن الـغذاء املهـدر أي مـا يـقارب (٤۰۰) كـيلو غـرام عـن 

كل فرد. 

- قـطر (۱.٤) مـليون طـن سـنويًـا مـا يـعادل (٦۳٦) كـيلو غـرام عـن الـفرد الـواحـد، 

إضـــافـــة إلـــى (۱٤٪) مـــن الـــغذاء يـــتم إتـــالفـــه بســـبب مـــشاكـــل التخـــزيـــن، وانـــتهاء 

الصالحية. 

لـذلـك البـد مـن السهـر عـلى سـالمـة كـل جـسم، وهـذا لـيس واجـبًا عـلى اجملـتمع بـل 

أيـضًا عـلى كـل فـرد فـيه؛ واإلخـالل فـيه ضـرر عـميم، وقـد حـذر صـلى اهلل عـليه وسـلم 

من ذلك كله بقوله: (ال ضرر وال ضرار). 

وعـليه، فـإن الـبحث عـن اجلـسم األفـضل يـكون فـي األطـراف الـصحيحة غـير املـشوهـة، 

وبــالــتالــي البــد مــن االنــطالق مــن الــلَبنة األولــى، وهــي الــفرد؛ فــعندمــا يــوجــد الــفرد 

الـصالـح الـذي يـتمتع بـخصائـص ال تـسمح لـه بـاالبـتعاد كـثيرًا عـن جـادة الـصواب نـكون 

قـد ابـتعدنـا عـن شـاطـئ الـضياع كـثيرًا، وبـذلـك نـترك األمـواج الـعاتـية تـلعب خـلف 
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مــركــبنا. فــلنعلّم أنــفسنا احلــمية االقــتصاديــة كــما نــصوم، ولــنعلّم شــعوبــنا احلــمية 

االقتصادية أسوة بذلك. 

االقتصاد الرقمي: األصول الرقمية وحتديات احملاسبة 

1بــات الــتطور الــتقني يــطال كــل شــيء حــولــنا، حــيث تــتسارع الــتطورات الــتقنية 

بـازديـاد ابـتكاراتـها؛ مـا يـجعل الـتغيرات كـبيرة، ويـتطلب ذلـك إحـداث تـغييرات فـي 

مـفاهـيم بـيئة تـلك الـتطورات؛ فـاملـنشآت بـدأت تـدرك بـأنـها ميـكن أن جتـني الـقيمة 

احلقيقية من التكنولوجيا. 

ومبـا أن احملـاسـبة بـعلومـها وفـنونـها تـدخـل فـي كـل مـا يـخص بـيئات األعـمال، فـإنـها 

ســرعــان مــا تــتأثــر بــأي تــطور تــقني، ومــن ذلــك بــروز مــفاهــيم ومــصطلحات خــاصــة؛ 

كاألصول الرقمية، وتصنيفها، وتقييمها.  

األصول المحاسبية 

األصـل هـو الشـيء سـواء أكـان سـلعة أم غـيرهـا، واألصـل لـغة: أسْـفَلُ الشـيءِ، وجـمعه 

أُصول (القاموس احمليط).  

وقـد ذكـر اإلطـار املـفاهـيمي إلعـداد وعـرض الـبيانـات املـالـية IFRS؛ أن األصـل: مـورد 

تُسـيطر عـليه املـنشأة نـتيجة أحـداث سـابـقة، ومـن املـتوقـع أن ينجـم عـنه مـنافـع اقـتصاديـة 

مســتقبلية تــتدفــق لــلمنشأة، (الــفقرة ۱.۷ املــركــز املــالــي). لــذلــك فــالعــتبار األصــل 

موردًا؛ يجب أن يكون: 

1 قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، األصـــول الـــرقـــمية وتحـــديـــات املـــحاســـبة، مجـــلة االقـــتصاد اإلســـالمـــي 
العاملية، العدد ٦٩-٢٠١٨. 
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حتت السيطرة،  -

له منافع اقتصادية مستقبلية.  -

وقـد أوضـحت الـفقرة (۱.۱.۷) أن األصـول تـتمثل مبـنافـعها االقـتصاديـة املتجسـدة 

فــي إمــكانــية مــساهــمتها - بــشكل مــباشــر أو غــير مــباشــر - فــي حتــقيق تــدفــقات مــن 

النقدية أو ما يعادلها للمنشأة. واإلمكانية قد تكون: 

إنتاجية؛ أي أنها جزء من األنشطة التشغيلية للمنشأة،  -

قابلة للتحول؛ إلى نقدية أو ما يعادلها،  -

لها القدرة؛ على تخفيض التدفقات النقدية اخلارجة. -

واألصـول تسـتخدمـها املـنشآت فـي إنـتاج سـلع وخـدمـات قـادرة عـلى إشـباع رغـبات 

وحــاجــات عــمالئــها، والــعمالء املهــتمون بهــذه الســلع واخلــدمــات مســتعدون لــلدفــع 

مـقابـل احلـصول عـليها، ممـا يـحقق تـدفـقات نـقديـة لـلمنشأة. وال يـخفى مـنافـع الـنقد 

وأهميته في أي منشأة؛ بسيطرته على املوارد األخرى. 

وميـكن لـلمنافـع االقـتصاديـة املسـتقبلية املتجسـدة فـي األصـل أن تـتدفـق إلـى املـنشأة 

بعدة طرق؛ فعلى سبيل املثال ميكن لألصل أن: 

يُسـتخدم مـنفردًا أو مـجتمعًا مـع أصـول أخـرى إلنـتاج سـلع أو خـدمـات تـباع مـن -

قبل املنشأة. 

يُستبدل مع أصول أخرى. -

يُستخدم لسداد التزام. -

يُوزع على مالكي املنشأة. -
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ويــغلب عــلى األصــول الــشكل املــاديّ؛ كــاملــمتلكات واملــنشآت واملــعدات، وال يــعدُّ 

الـوجـود املـادي جـوهـريًـا لـوجـود األصـل؛ فـبراءات االخـتراع وحـقوق النشـر، عـلى سـبيل 

املـثال هـي أصـول طـاملـا أن املـنشأة تسـيطر عـليها وتـتوقـع مـنها أن حتـقق مـنافـع اقـتصاديـة 

مستقبلية. 

واألصــول تــنشأ عــن عــمليات مــالــية وأحــداث أخــرى ســابــقة، فــفي الــعادة حتــصل 

املنشآت عليها من خالل الشراء أو اإلنتاج.  

لذلك ميكن النظر إلى األصول وفقًا لطبيعتها؛ كاآلتي: 

أصـول مـلموسـة: وهـي األصـول ذات الـوجـود املـادي؛ كـاملـمتلكات واملـصانـع ۱.

واملعدات واألثاث واملباني، … إلخ. 

أصــول غــير مــلموســة: وهــي األصــول الــتي لــيس لــها وجــود مــادي، وطــويــلة ۲.

األجل؛ كالشهرة، وبراءة االختراع، والعالمة التجارية، … إلخ. 

أصــول بــيولــوجــية: وهــي األصــول الــتي تــتمتع بــالــنمو واحلــياة؛ كــالــثروة ۳.

احليوانية والنباتية: أبقار ومواشي وأشجار، … إلخ. 

أصــول مــالــية: وهــي الــنقديــة وأصــول تــقوم عــلى وجــود حــقوق تــعاقــديــة ٤.

الستالم نقد أو أدوات مالية من أطراف أخرى. 

أصــول إســتراتــيجية: وهــي أصــول املــوارد غــير املتجــددة؛ كــالــنفط والــغاز ٥.

واحملاجر… إلخ. 

تصنف األصول غير امللموسة إلى أربعة أصناف: 

أوالً- حسب درجة متييزها عن غيرها من األصول، ومنيز بني:  
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أصــول ميــكن متــيزهــا بــصفة مــنفردة؛ كــحقوق االخــتراع، وحــقوق االحــتكار، -

وحقوق النشر، 

أصول ال ميكن متيزها بصفة منفردة كشهرة احملل. -

ثانيًا- حسب االقتناء، ومنُيز بني: 

أصــول مشــتراة: أي يــتم شــراؤهــا مــن الــغير بــصفة مــنفردة أو نــتيجة لــالنــدمــاج؛ -

كشهرة احملل،  

أصول يتم تكونها داخليًا ضمن املنشأة؛ كحقوق االختراع. -

ثالثًا- حسب الفترة الزمنية التي تغطي املنافع املتوقعة، ومنُيّز بني:  

أصــول تســتفيد مــنها فــترات مــعينة أو حتــدد عــمرهــا نــصوص قــانــونــية؛ كــحقوق -

االحتكار أو استخدام األسماء التجارية،  

أصول يرتبط عمرها بعوامل إنسانية؛ كحقوق التأليف أو النشر،  -

أصول ليس لها عمر محدد كالشهرة. -

رابعًا- حسب إمكان فصل األصل عن املنشأة، ومنُيّز بني:  

أصول تعبر عن حقوق ميكن حتويل ملكيتها للغير؛ كحقوق التأليف والنشر،  -

أصول قابلة للبيع؛ مثل حقوق االختراع،  -

أصول ال ميكن فصلها بذاتها عن املنشأة؛ كالشهرة،  -

أصــول ال ميــكن متــييزهــا بــصورة مــنفردة عــن غــيرهــا؛ كــحقوق االخــتراع، والــذي -

ميُــنح حــامــله كــل احلــقوق الــتي تُــخولــه اســتخدام، وإنــتاج، وبــيع مــنتج مــعني، أو 

عملية معينة خالل فترة معينة.  

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ١٣٩ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

مــثال ذلــك، يُــعتبر حــق االمــتياز تــرتــيبًا يــعطي مبــقتضاه طــرف يُــسمى مَــانِــحَ احلــق، 

لـطرف آخـرَ يُـسمى املـتمتع بـاحلـق، إذنـا مـطلَقًا فـي تـسويـق مـنتج أو خـدمـة فـي حـدود 

مـنطقة جـغرافـية مـعينة؛ كـالـتنقيب عـن الـنفط فـي مـنطقة مـعينة. أمـا الشهـرة فـترتـبط 

بـوجـود وحـدة اقـتصاديـة قـائـمة، تُـعبّر عـن قـدرة املـنشأة عـلى حتـقيق أربـاح غـير عـاديـة، 

أو تــزيــد مــن املــعدل الــعادي لــلعائــد عــلى رأس املــال املســتثمر؛ بســبب كــفاءة إدارة 

املـنشأة، أو السـتخدام مـواصـفات، أو عـمليات خـاصـة فـي اإلنـتاج ممـا يُـعطي سـمعة 

طيبة عن املنشأة. 

وعـلى كـل حـال، يـعتبر األصـل أصـال مـن أصـول املـنشأة إذا حـقق شـروط اعـتباره مـن 

وجهة النظر املالية واحملاسبية، وهي: 

املــلكية: أن يــكون األصــل ممــلوكًــا بــشكل قــانــونــي؛ مبــا يــعطي املــالــك حــريــة ۱.

التصرف به واالستفادة من منافعه االقتصادية. 

اخلــدمــات املســتقبلية: البــد أن يــكون لــألصــل مــنافــع اقــتصاديــة مســتقبلية ۲.

متوقعة متتد ألكثر من فترة مالية. 

املـقدرة اإلنـتاجـية (اخلـدمـية): تُـقتنى األصـول ملـقدرتـها اإلنـتاجـية فـتشارك ۳.

في العملية اإلنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر. 

قــابــلية التحــديــد (الــقياس): البــد أن تــكون مــنافــع األصــل قــابــلةً لــلقياس ٤.

املالي. 
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األصول الرقمية 

األصــل الــرقــمي هــو أي شــيء مــوجــود فــي شــكل ثــنائــي (Binary) تســيطر عــليه 

املـنشأة؛ كـأن تـكون مـأذون لـها فـي اسـتخدامـه، ويـتوقـع أن ينجـم عـنه مـنافـع اقـتصاديـة 

مستقبلية. 

تــشمل األصــول الــرقــمية عــلى ســبيل املــثال ال احلــصر: الــوثــائــق الــرقــمية، واحملــتوى: 

املـسموع، والـصور املتحـركـة، والـبيانـات الـرقـمية ذات الـعالقـة؛ الـتي يجـري تـداولـها أو 

الـتي سـيتم تخـزيـنها عـلى أجهـزة رقـمية؛ كـاحلـواسـيب الـثابـتة واحملـمولـة ومـشغالت 

الــوســائــط احملــمولــة، وأجهــزة التخــزيــن، وأجهــزة االتــصاالت، والــوســائــط الــسحابــية، 

والــتصويــر الــفوتــوغــرافــي، والــشعارات، والــرســوم الــتوضــيحية، والــرســوم املتحــركــة، 

ووســائــل اإلعــالم الــسمعية والــبصريــة، والــعروض الــتقدميــية، وجــداول الــبيانــات، 

ومـعاجلـات الـنصوص، والـرسـائـل االلـكترونـية، وغـيرهـا مـن األشـكال الـرقـمية األخـرى 

والبيانات الوصفية Data	Meta التابعة لها. 

كـما يـشمل أيـة أجهـزة سـتكون مـوجـودة حـال حـصول تـقدم تـقني يـكون قـادرًا عـلى 

حتـميل Upload تـلك األصـول الـرقـمية؛ بـغض الـنظر عـن مـلكية اجلـهاز احلـامـل لـألصـل 

الرقمي. 

أنواع األصول الرقمية 

تـزداد أنـواع األصـول الـرقـمية زيـادة هـائـلة الرتـفاع عـدد األجهـزة الـتي تـشكل قـناة إعـالم 

رقــمي؛ كــالــهواتــف الــذكــية، وغــيرهــا مــن األشــياء الــذكــية، ونــتيجة منــو الــتطبيقات 

الــبرمــجية بــاتــت األنــواع تــشمل قــطاعــات جــديــدة مــن األصــول الــرقــمية؛ كــالــطبية، 
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والــتعليم، والــتصويــت، والــصداقــات، واألحــاديــث، والــسمعة، حــتى أن (فــوربــس) 

وصفت البيتكوين عام ۲۰۱٥ بأنه أصل رقمي. 

وتتجسـد املـنافـع االقـتصاديـة بـاالسـتخدام (املـنفرد أو اجملـتمع) لـألصـل الـرقـمي مـع غـيره 

مما سبق ذكره؛ سواء: 

إلنتاج سلع وخدمات قابلة للبيع،  -

لـالسـتبدال بـأصـول أخـرى، وقـد بـرزت (بـولـونـيكس) كـعملة رقـمية تـأسسـت عـام -

۲۰۱٤، بـاعـتبارهـا واحـدة مـن أهـم األسـماء فـي عـالـم تـبادل األصـول الـرقـمية؛ 

بســبب عــالقــتها مــع املســتخدم وأمــن املــعامــالت. و(بــولــونــيكس) هــي خــدمــة 

 . 1تداول لألصول الرقمية

وبــناء عــلى مــا ســبق بــيانــه، ميُــكن متــييز أنــواع لــألصــول الــرقــمية؛ كــاألصــول الــرقــمية 

املــلموســة ذات الــشكل املــادي؛ مــثل األجهــزة واملــلحقات، واألصــول الــرقــمية غــير 

املــلموســة؛ مــثل بــراءات االخــتراع، وحــقوق الــتألــيف، وحــقوق النشــر، والشهــرة؛ 

ويـشغل الـنوع الـثانـي حـيزًا كـبيرًا فـي الـبيئة الـرقـمية؛ بـل هـو محـل تـنازع مسـتمر بـني 

مـختلف األطـراف، حـيث نشهـد أحـكامًـا قـضائـية مبـبالـغ هـائـلة تـتكبدهـا الشـركـات 

املــتنازعــة، واألصــول الــرقــمية غــير املــلموســة تــصنف أصــوالً طــاملــا أنــها حتــت ســيطرة 

املنشأة، وطاملا يُتوقع منها أن حتقق منافع اقتصادية مستقبلية.  

كــذلــك األمــر تــنشأ األصــول الــرقــمية بــنوعــيها عــن عــمليات مــالــية وأحــداث أخــرى 

سابقة، سواء بالشراء أو باإلنتاج الداخلي. 

 Investopedia: https://www.investopedia.com/tech/what-poloniex/  1
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وال يـختلف تـصنيف األصـول الـرقـمية غـير املـلموسـة عـما سـبق بـيانـه فـي إطـار املـفاهـيم 

إلعـداد وعـرض الـبيانـات املـالـية املـذكـور آنـفًا. لـكننا نـضيف ضـابـطًا هـامًـا لـلتصنيف 

حسـب الـفترة الـزمـنية؛ فـموضـوع السـيطرة عـلى األصـل الـرقـمي مـنوط بـفترة حـمايـته؛ 

فـأسـماء الـنطاقـات Domains مـثالً حتجـز لـسنة فـأكـثر؛ فـإن حجـزت لـسنة فهـي أصـول 

مــتداولــة وإن حجــزت ألكــثر مــن ســنة فهــي أصــول ثــابــتة، وإن عــدم التجــديــد ملــلكية 

الـنطاق هـو خـطر قـائـم شـأنـه شـأن السـطو عـليه (الـهاكـر)، ونـفس الـكالم يـنطبق عـلى 

املــساحــات احملــجوزة ســواء أكــانــت مخــدمــات Servers أم مجــرد مــساحــات مــواقــع. 

وكـذلـك عـلى املـساحـات التخـزيـنية الـسحابـية Cloud إذا كـانـت مـأجـورة؛ فـإن كـانـت 

مـجانـية؛ فهـي أقـرب حلـق االمـتياز الـذي يـعطي مبـقتضاه مـانـح احلـق الـطرف املسـتفيد 

من اخلدمة إذنا مطلَقا في استخدام املساحة وخدماتها الرقمية لفترة معينة. 

نظام إدارة األصول الرقمية 

إدارة األصــــول الــــرقــــمية (DAM)	Management	Asset	Digital:	هــــي عــــملية 

جتـاريـة لـتنظيم وتخـزيـن واسـترجـاع الـوسـائـط الـغنية وإدارة احلـقوق الـرقـمية واألذونـات. 

تـتضمن الـوسـائـط املـتعددة الـتفاعـلية: الـصور واملـوسـيقى ومـقاطـع الـفيديـو والـرسـوم 

املتحركة والبودكاست ومحتويات الوسائط املتعددة األخرى.  

وتتلخص وظائف نظام إدارة األصول الرقمية باآلتي: 
إنشاء أرشيف،  ۱.
تطوير بنى حتتية للحفاظ على األصول الرقمية وإدارتها،  ۲.
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تـقدمي تـقنيات الـبحث الـتي تـسمح للمسـتخدمـني الـنهائـيني بتحـديـد األصـول ۳.

وحتديد مكانها واستردادها.  

أمــا تــقنيًا فــإن نــظام إدارة األصــول الــرقــمية ميــثل مجــموعــة ســجالت قــاعــدة بــيانــات؛ 

يــحوي كــل سجــل بــيانــات وصــفية Metadata؛ كــاســم املــلف وشــكله ومــعلومــات 

حــول مــحتواه واســتخدامــه، ومــحتوى مــادة الــعرض، ووســائــل الــترمــيز، واملــلكية، 

وحقوق الدخول.  

إذًا ميــثل نــظام إدارة األصــول الــرقــمية هــيكالً مــتشابــكًا، يــشمل الــبرامــج واألجهــزة 

واخلــدمــات األخــرى الــتي تــساعــد فــي إدارة األصــول الــرقــمية وتخــزيــنها واســتيعابــها 

وتــنظيمها واســتردادهــا، وتــسمح للمســتخدمــني بــالــبحث عــن احملــتوى واســتخدامــه 

عندما يحتاجون إليه سواء مبقابل مادي أو مجانًا. 

وحتــتاج إدارة األصــول الــرقــمية إلــى صــيانــة مســتمرة ملــلكية الــعنصر الــرقــمي؛ فهــذه 

املـلكية هـي مـفتاح السـيطرة عـلى األصـل الـرقـمي؛ فـاإلدارة حـق مـن حـقوق اخملـولـني 

بامللكية، وضياعها تنفي عن األصل الرقمي صفة األصل كما أسلفنا. 

 Domain وعــليه؛ فبمجــرد دخــول أي وســيط رقــمي ضــمن ســيطرة الــنطاق الــرقــمي

يسـتطيع مـالـك الـنطاق الـتحكم بـاألشـخاص الـذيـن ميـكنهم عـرض األصـل الـرقـمي أو 

اسـتخدامـه أو تـعديـله، مـن خـالل حتـكمه بـتطبيق طـريـقة تـشفير مسـتخدمـة إلنـفاذ 

احلقوق الرقمية.  

وعـلى كـل حـال؛ فـإن الـبرمـجيات الـتي تـعمل عـلى إدارة األصـول الـرقـمية يُـفترض بـها 

أن تـطبق إدارة احلـقوق الـرقـمية DRM	Management	Rights	Digital عـند ضـم 
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كـائـنات رقـمية جـديـدة؛ سـواء بـاسـتيرادهـا مـن نـطاقـات تـناظـريـة أو رقـمية كـاملـسح 

الضوئي، والتعرف الضوئي على احلروف… إلخ، أو بإنتاجها ككائنات جديدة.  

وإن كـل كـائـن رقـمي ال يـلتزم بـاحلـقوق الـرقـمية DRM ال تـقبله اإلدارة الـرقـمية، بـل 

يــديــره نــظام إدارة احملــتوى CMS	System	Management	Content؛	مبــعنى أن 

 DRM فهـرسـة أيـة كـائـنات ضـمن أي نـظام رقـمي، يـجب أن يـكون خـاضـعًا لـتطبيق

 .DAM قبل أن يتم استيراده من تطبيق

	Media	Asset (إدارة األصـــــــول اإلعـــــــالمـــــــية) وميـــــــكن اســـــــتخدام مـــــــصطلح

MAM	Management فــي إشــارة إلــى تــطبيق DAM عــلى اجملــموعــة الــفرعــية مــن 

الــكائــنات الــرقــمية الــتي عــادة مــا تــكون وســائــل إعــالمــية؛ كــالــتسجيالت الــصوتــية 

والصور والفيديو. 

أمــا مــفهوم إدارة احملــتوى CMS فــي أي مــؤســسة؛ فــيتناول اســتخدام أحــدث احلــلول 

التي تعالج ميزات مماثلة في مجموعة واسعة من الصناعات والتطبيقات. 

أنواع أنظمة إدارة األصول الرقمية 

ميـكن الـتمييز بـني الـفئات الـعريـضة الـتالـية مـن نـظم إدارة األصـول الـرقـمية عـلى الـنحو 

التالي: 

نــظم إدارة األصــول الــتجاريــة: تــركــز عــلى تسهــيل إعــادة اســتخدام احملــتوى ۱.

داخـل املـنشآت الـكبيرة. ويـتعلق احملـتوى فـي هـذه احلـالـة بـالـتسويـق أو املـبيعات 

ذات الــــصلة، عــــلى ســــبيل املــــثال، صــــور املــــنتج والــــشعارات والــــضمانــــات 

التسويقية. 
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نـظم إدارة أصـول املـكتبة: تـركـز عـلى تخـزيـن واسـترجـاع كـميات كـبيرة مـن ۲.

األصــول اإلعــالمــية املــتغيرة بــشكل غــير مــتكرر، عــلى ســبيل املــثال: أرشــفة 

الفيديو والصور. 

نـظم إدارة األصـول اإلنـتاجـية: تـركـز عـلى إدارة األصـول عـند إنـشائـها إلنـتاج ۳.

الــوســائــط الــرقــمية كـَ (ألــعاب الــفيديــو، والســينما ثــالثــية األبــعاد، والــرســوم 

املتحــركــة، والــلقطات املــرئــية، ومــا إلــى ذلــك). وهــي تــشمل: مــواصــفات 

الـعمل، وإدارة املـشاريـع، والتخـزيـن، وتـنظيم ومـراقـبة األصـول الـرقـمية املـتغيرة 

باستمرار. 

نــظام إدارة األصــول الــرقــمية الــقائــم عــلى الــسحابــة: يــتيح للمســتخدمــني ٤.

الوصول إلى األصول السحابية من أي جهاز. 

تقييم األصول الرقمية 

متـلك غـالـبية األصـول الـرقـمية قـيمة نـقديـة أو مـعنويـة، ومبـا أن األصـول الـرقـمية متـثل 

ســلعًا وخــدمــات يــبيعها الــنشاط الــتجاري املســيطر عــليها؛ فــإن إيــراداتــها تــزداد وفــقًا 

الســتخدامــها، وهــذا أشــبه مبــعدالت الــدوران الــتجاريــة، وتــعتمد ســياســات تــسويــق 

األصــول الــرقــمية عــلى االتــصال املــباشــر عــبر اإلنــترنــت ألســباب احلــمايــة وغــيرهــا مــن 

األســباب. وقــد يُــسمح بــإعــادة اســتخدام األصــول الــرقــمية كــما هــي أو مــع تــعديــل 

طفيف. 

وتــخضع قــيمة األصــول لــلتقييم مــن خــالل قــيمتها املــعلنة، أو مــن خــالل الــرســوم 

 Domain الشهـريـة والـسنويـة الـتي يـتوجـب سـدادهـا لـلبائـع. فـأسـعار نـطاقـات املـواقـع
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ميـكن مـعرفـة مـالكـها، والـتعرف عـلى قـيمتها الـسوقـية مـن خـالل مـواقـع بـيع الـنطاقـات 

وتـسجيلها، وغـالـبًا مـا تـكون أشـبه بـبورصـة حـيث يُـعرض سـعر أولـي لـلنطاق ميـكن 

الـتفاوض عـليه لشـرائـه، ويُحـدد الـسعر مـدى اإلقـبال عـلى هـذا الـنطاق، حـيث تـقيس 

Signals	Rank مــن غــووغــل) تــرتــيب  Alexa مــن أمــازون،  2بــعض املــواقــع كـ ( 1

الــنطاقــات عــاملــيًا؛ فتسهــل هــذه املــهمة. أمــا الــتطبيقات فــصارت حتُــمّل مــن مــخازن 

الشـركـات املـنتجة أو املـسوقـة كمخـزن Store	App ومخـزن Play	Google حـيث 

الــسعر واضــح، والــتقييم واضــح ويُــشار إلــيه بــنجوم تــكتمل بــتقييم املســتخدمــني 

(☆★★★) للداللة على اجلودة والصالحية. 

بـناء عـلى مـا سـبق؛ فـإن األصـول الـرقـمية حتـتوي عـلى مـعلومـات، وكـل شـركـة تُـنتج 

الـكثير مـن املـعلومـات، لـكن املـعلومـات املـفيدة هـي الـتي تـتاح للمسـتخدمـني املـصرح 

لـهم فـي أوقـات مـعينة. وغـالـبًا مـا تـنتج هـذه املـعلومـات عـن عـمليات إبـداعـية، عـلى 

ســبيل املــثال، مــصمم يــصمم رســومًــا فــارقــة، أو مــصور يــأخــذ صــور عــالــية اجلــودة 

حلـوادث فـريـدة، أو مـدوّن يـكتب مـدونـة مـؤثـرة؛ فهـذه الـعمليات تـزود الـبيانـات بـقيمة 

إضـافـية قـد حتـولـها إلـى أصـول رقـمية، ويُـدعـى ذلـك تـسويـقيًا بـ (احملـتوى)، لـذلـك 

تـساهـم األصـول الـرقـمية فـي جنـاح املـبيعات ورواجـها، وبـالـتالـي حتـقيق تـدفـقات نـقديـة 

لـلمنشأة جتـعلها مـؤثـرة فـي الـسوق. أمـا املـعلومـات الـتي كـان يُـعتقد سـابـقًا أنـها غـير 

مـهمة، فـقد بـات لـها اسـتخدامـات مـفيدة جـدًا، وصـارت تـسمى بـالـبيانـات الضخـمة 

.https://www.alexa.com/siteinfo/kantakji.com#trafficstats :1 للمزيد

.https://www.ranksignals.com/tools/backlinks/kantakji.com ،2 للمزيد
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Data	Big، ولتســليط الــضوء عــلى هــذا الــنوع مــن الــبيانــات ميــكن الــعودة ملــقالــنا 

 . 1(سوق البيانات الضخمة ومفاهيم جديدة)

االقتصاد التشاركي أونالين: حنو جمتمع ذي تفكري عاملي 

2عـاشـت دول الـعالـم فـي الـقرنـني املـاضـيني انـعزالـية ضـمن حـدود سـياسـية اصـطنعتها 

لــنفسها مســتفيدة مــن حــدود جــغرافــية جــمعتها، أو لــغة وحــدتــها، أو عــرق ملَــلم 

كـيانـها، ثـم وبـاعـتبار ضـابـط مـصلحة الـبعض ممـن يُـديـرون وميـلكون شـركـات؛ انـفتحت 

تـلك الـدول أمـام مـصالـح تـدافـعتها تـلك الشـركـات؛ لـتكون الـغلبة تـارةً لـلدول وتـارة 

للشركات؛ فعاش الناس عاملية أُطلق عليها: (العوملة).  

وخـالل أقـل مـن قـرن مـن الـزمـان عـادت الـقوقـعة لـتلك الـشعوب فظهـرت الـقومـية مـن 

جــديــد كــعصبية متُــثِّل قــوةً دافــعة لــعزوف الــشعوب وقــادتــها عــن مــفاهــيم الــعاملــية؛ 

فظهـرت دول صـغيرة انسـلخت مـن دول أكـبر؛ لـكن ورغـم تـعثُّر مسـيرة هـذه الـدول 

املـتساخلـة عـن بـعضها الـبعض حـيث الـتخبُّط هـو الـسمة الـواضـحة لـتلك االنـقسامـات 

الـتي طـالـت أغـلب قـارات الـعالـم املـتقدم مـنها واملتخـلف أيـضا، فـإنـنا نـتلمس مـزيـدًا مـن 

االنقسامات بدعاوى القومية ومشتقاتها. 

1 لــــلمزيــــد يــــراجــــع مــــقالــــنا: ســــوق الــــبيانــــات الضخــــمة ومــــفاهــــيم جــــديــــدة، مجــــلة االقــــتصاد اإلســــالمــــي 
.www.kantakji.com ،العاملية، العدد ٢٣-٢٠١٤

2 قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، نــحو مــجتمع ذي تــفكير عــاملــي، مجــلة االقــتصاد اإلســالمــي الــعاملــية، 
العدد ٥٨-٢٠١٧.
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لــكن مــا وصــلت إلــيه البشــريــة مــن تــطور تــقني ســيجعل ذلــك الــتقوقــع محــدودًا فــي 

أذهـان بـعض املـتنفذيـن ممـن يـظنون أنـهم أصـحاب مـبادرات صـاحلـة، فـي حـني يـعتقد 

الكثيرون أنهم غير ذلك.  

لـــقد عـــلمتنا دروس الـــتاريـــخ أن الـــناس تـــعيش فـــي سَـــنن اهلل تـــعالـــى؛ ومـــنها (ســـنة 

الـتدافـع)، الـتي مـآلـها بـقاء الـنافـع مـنها فـي األرض؛ لـيعيش الـناس عـلى هـذه البسـيطة، 

وذهاب الضار منها كما يذهب الزبد دون أثر. 

لــقد تــكلم الــكثيرون عــن االقــتصاد املــعرفــي؛ الــذي أضــحى مــصطلح: (االقــتصاد 

الـتشاركـي أونـاليـن) أكـثر مـناسـبة لـه؛ فـاملـعارف أداة مشـتركـة بـني الـناس، والـتقنيات 

املــتسارعــة بــيئتها، ممــا ســرَّع ردم الــفجوة بــني الــناس مبــختلف مــشاربــهم وأمــاكــنهم 

لـيصبحوا فـي قـريـة واحـدة كـما وصـف الـقرآن ذلـك فـي أكـثرَ مـن عشـريـن آيـة، وهـو 

يـخاطـب الـناس جـميعهم. وال يُـعتبر مـصطلح (الـبنوك الـتشاركـية) جـزءًا ممـا نـتكلم 

عـنه؛ ألنـه مـحضُ انـعزال بـرأيـنا واجـتهاد فـي غـير محـله ملـن جـاء بـه ظـانًّـا أنـه (مـبدع 

مبتكَر). 

 IA وتـعتبر الـدعـوة إلـى إقـامـة مـنصَّةٍ مشـتركـة بـني أكـبر شـركـات الـتقنية لـلذكـاء الـصنعي

هـي مبـثابـة دعـوة لـلتفكير اجلَـماعـي بـني جـميع سـكان األرض ممـن هـم مسـتعدون إلنـتاج 

ذلــك الــذكــاء؛ فهــي مــنصّةُ عــصف ذهــني جَــماعــي. وبــذلــك تســتفيد الشــركــات 

احلـاضـنة، ويسـتفيد مشـتركـوهـا، ويـنعكس ذلـك كـله مـنافـع لـلناس عـلى املـدى الـقصير 

واملــدى الــطويــل أيــضًا، وتــكون  عــالقــة (ربــح - ربــح) بــني اجلــميع. أمــا نَــتاج ذلــك 

الـعصف فسـيكون نـواة مـنتجات صـناعـية وزراعـية وخـدمـية أكـثر تـطورا ونـفعًا، وهـذا 
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هــو مــحور االقــتصاد الــتشاركــي عــلى االنــترنــيت الــذي نــفضل دعــوتــه أونــاليــن رغــم 

أعجـمية الـعبارة، والـذي صـار يُـعرف بـالـ Economy	Gig؛ ويـبدو أن Gig مـصدرهـا 

كـلمة Gigabyte الـتي هـي وحـدة قـياس حجـم الـبيانـات، وهـذا إشـارة لـسِمة الـعصر 

الذي نعيشه واملسمى بـِ (عصر املعلومات أو عصر املعلوماتية). 

بـدأ انـتشار مـفهوم الـعمل الـتشاركـي كـإشـارة لـلعمل احلـر املسـتقل أو املـرتـبط بشـركـات 

عـن بُـعدٍ وبـعقودٍ مـؤقـتة تنتهـي بـانـتهاء الـعمل مـوضـوع الـعقد. وقـد بـدأ هـذا الـتوجـه 

بـاالزديـاد، ويـتوقـع أن يـبلغ عـدد الـعمالـة األمـريـكية فـيه ٤۰٪ مـن األمـريـكيني بحـلول 

عام ۲۰۲۰. 

إن مـا يـدفـع لهـذا االجتـاه، هـو تـنامـي الـبيئة الـرقـمية احملـيطة، بـانـتشار تـطبيقاتـها عـلى 

كــل الــوســائــل؛ كـَ (اجلــواالت والــساعــات واأللــواح والســيارات ومــختلف األدوات 

املنزلية والتجارية)، وتكامل تلك التطبيقات.  

لـقد أضـحى االرتـباط بـني الـعمل ومـكان ممـارسـته مـنفصال. مـا سـمح لـألفـراد الـعامـلني 

اخـتيار األعـمال الـتي تـناسـب قـدراتـهم وتـلبي طـموحـاتـهم، وسـمح لـإلدارات اخـتيار 

الــعمالــة األكــثر كــفاءة ومــناســبة لشــركــاتــها؛ بــل صــار مــتاحًــا لــها أن تــأت بــخبراءَ 

مـشهوريـن بـأقـل الـتكالـيف دون هـدر لـوقـتها ووقـتهم، ودون حتـمل مـسؤولـية انـتقالـهم 

ملـقرَّات عـملهم وتـكالـيف إسـكانـهم - فـي بـعض احلـاالت -؛ مـا يـجعلها تسـتغني عـن 

أدوات الـرقـابـة عـلى حـضور مـوظـفيها وغـيابـهم، وتسـتغني عـن جتهـيز مـكاتـب وبِـنى 

حتتية لهم. وهذا كله ينعكس على توفير الوقت واملال معًا. 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

لـقد رافـق ظـهور هـذا االقـتصاد مـصطلحات تـنامـت بسـرعـة تـعبيرًا عـن مـرونـة وسـرعـة 

تـغيُّر طـبيعة هـذا االقـتصاد، كـما هـي حـال سـرعـة تـغير الـتقنية حـول الـعالـم، ومـن تـلك 

املصطلحات: 

Economy	GIG: هـو الـعمل املـنظَّم عـبر (املـنصَّات الـرقـمية)، أو هـو الـطاقـة الـعامـلة 

املستعدة لترتيبات العمل البديل، مثال ذلك؛ املتعاقدون املستقلون.  

Economy	Sharing: السـلع واخلـدمـات الـتي تسـتخدم األصـول غـير املسـتغلة عـن 

طـريـق األسـواق اإللـكترونـية، مـثال ذلـك؛ املـكتبات املـفتوحـة املـصدر (الـويـكيبيديـا)، 

وأنظمة التشغيل مفتوحة املصدر (لينوكس). 

Economy	GIG	Online: الـــطاقـــة الـــعامـــلة الـــتي تســـتخدم الـــتقنيات احلـــديـــثة، 

واألســواق، واملــنصات؛ كــترتــيبات بــديــلة لــلعمل، مــثال ذلــك شــركــة الــنقل مــتعددة 

 .Uber اجلنسيات على شبكة االنترنت

: اقـــتصاد الـــوقـــت احلـــقيقي هـــو بـــيئة تـــكون فـــيها كـــل  Real	Time	Economy1

املـعامـالت بـني الـكيانـات الـتجاريـة فـي شـكل رقـمي، كـما يـعني مـصطلح فـي الـوقـت 

احلـقيقي تـقنيا مـعاجلـة آنـية دون تخـزيـن، وتـعتبر لـغة الـتقاريـر املـالـية املـوسـعة أداة حتـقيق 

ذلـك. أمـا الهـدف األسـاس لـالقـتصاد فـي الـوقـت احلـقيقي؛ فـهو احلـد مـن الـكُمون بـني 

الـعمليات وداخـلها؛ خلـفض تـكالـيف رأس املـال مـن خـالل اسـتغالل األصـول (املـاديـة 

والبشرية) ألقل وقت. 

. https://kantakji.com ،XBRL 1 للمزيد انظر كتابي لغة اإلفصاح املالي واملحاسبي
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

وإزاء تــلك الــتطورات، شُــرع بــتطويــر قــوانــني الــعمل أونــاليــن؛ لــذلــك فــإن سِــمات 

االقتصاد التشاركي أونالين، تتلخص بأنه: 

يُسهل إقامة حياة متوازنة للعاملني. -

ميُثل جزءً من بيئة األعمال وثقافتها. -

يتضمن تشاركية املوارد االقتصادية، وتبادلها عن بُعد. -

إن بـيئة األعـمال الـذكـية حتـتاج تـوافـر مـجتمعات ذات تـفكير عـاملـي. والـسؤال: مـن 

الذي سيربح في االقتصاد التشاركي أونالين؟ 

التقنيات املالية وإعادة تشكيل االقتصاد العاملي 

1سـوف تـسهم تـكنولـوجـيا دفـتر األسـتاذ املـوزعـة الـتي صـارت مـعروفـة (بـلوكشـني) 

DLT	Technology	Ledger	Distributed في: 

حتول مختلف القطاعات،  -

تغيير القواعد الدولية للتجارة والتمويل. -

لـقد بـدأت عـمليات وضـع املـعايـير الـالزمـة لـضبط هـذا الـتغيير، لـبناء الـثقة الـالزمـة فـي 

الـسوق؛ فـسارعـت عـدة صـناعـات دخـول هـذا املـيدان مـبكرًا لـقناعـتها بجـديـة وأهـمية 

هذا التغيير لكسب السوق.  

وعـليه فـقد بـدأت مـصطلحات نـاشـئة تنتشـر مـع نـشوء هـذه الـتغييرات، مـثال ذلـك: 

 ،ICT الــعقود الــذكــية، واألمــن الســيبرانــي، وضــوابــط تــقنية املــعلومــات واالتــصاالت

1 قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، الـتقنيات املـالـية FinTec تـعيد تـشكيل االقـتصاد الـعاملـي - الـبلوكشـني 
مثااًل، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٦٨-٢٠١٨.
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وبــرامــج اســتمراريــة األعــمال BCP، ودفــتر األســتاذ املــوزع DLT، وأفــضل املــمارســات 

 .DDB ملعيار تطوير البلوكشني، وقواعد البيانات املوزعة

وتتلخص إجراءات تعزيز الضوابط، باآلتي: 
1إعادة بناء الثقة 

هــناك أكــثر مــن أربــعني مــصرفًــا متــتلك حــصة فــي احتــاد يــسمى R3CEV يهــدف إلــى 

الــتوصــل إلــى مــعايــير مشــتركــة لـ (الــبلوكشــني)؛ أي وضــع مــعايــير مــوحــدة يــتمكن 

مبــوجــبها املــنظمون واملــصارف مــن تــبادل دفــتر أســتاذ واحــد ال تســيطر عــليه جــهة 

مـعينة؛ بـل يـتعاون اجلـميع فـيه، ويـبدو أن نـوع (سـاتـوشـي) هـو األكـثر اعـتبارًا؛ - أي 

الذي يخص البيتكوين -. 

يـساعـد الـبلوكشـني عـلى خـفض دورة احلـياة الـتجاريـة مـن أيـام إلـى دقـائـق، وحـتى إلـى 

الــصفر، ووفــقا لــتقريــر صــادر عــن شــركــة InnoVentures	Santander، وحســب 

صـندوق االسـتثمار الـتابـع لـلبنك اإلسـبانـي، فـإن ذلـك سـيخفض الـتكالـيف الـتنظيمية 

ورســوم الــتسويــة لــلبنوك بحــدود ۱٥-۲۰ مــليار دوالر ســنويًــا، حــيث يــتوقــع حــلول 

هذه التقنية عام ۲۰۲۲. 

 https://www.wired.com/story/how-the-blockchain-is-redefining-trust/ 1
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1شركات احملاسبة العمالقة وإرساء مبادئ خدمات البلوكشني 

بـدأت مـراكـز األبـحاث تـصميم الـعقود الـذكـية ووضـع مـعايـير تـخصها، وحتـديـد نـقاط 

الـضعف خلـطر الـوصـول غـير املـصرح بـه إلـى سجـل الـبيانـات؛ أي أن اخملـاوف األمـنية 

وتقييم اخملاطر صارت جزءً من عمليات التدقيق.  

فـقد وضـعت شـركـة احملـاسـبة Deloi7e تـقريـرًا بـعنوان: (سـتة مـبادئ حتـكّم خلـدمـات 

بـلوكشـني للخـدمـات املـالـية)؛ بـغية اعـتماد بـلوكشـني عـلى نـطاق عـاملـي، وحسـب 

رأي رئيس شركة "بلوكشني الب" في ديلويت:  

اســتكشفت عــدة مــؤســسات منــاذج مــختلفة مــن الهــياكــل واحلــوكــمة أثــناء -

انتقالها من االستكشاف إلى التنفيذ. 

إن عـدم الـنظر فـى هـذه املـبادئ قـد يـصبح أكـثر خـطورة حـيث أن املـواءمـة بـني -

األعـمال وتـكنولـوجـيا املـعلومـات أمـر حـاسـم لـنجاح تـنفيذ هـذه الـتكنولـوجـيا 

اجلديدة والقوية. 

وعليه؛ فستحتاج املؤسسات عمومًا إلى: 

ضــمان تــصميم حــلول تــكنولــوجــيا دفــتر األســتاذ املــوزعــة DLT وتــطويــرهــا -

وصيانتها في بيئة آمنة. 

التوافق مع أفضل املمارسات املتبعة في هذا اجملال.  -

وبــرأي شــركــة احملــاســبة ديــلويــت؛ فــإن تــغيرًا ســينال قــواعــد الــتدقــيق إثــر تــطبيق هــذه 

التقنية، كاآلتي: 

 https://distributed.com/news/deloittes-next-blockchain-steps-financial-1

services/ 
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هـذه الـتقنية لـن جتـعل دور مـراجـع احلـسابـات ممـا عـفا عـليه الـزمـن؛ بـل سـيتم تـغيير -

بعض العمليات. 

ســيظل املــدقــقون بــحاجــة إلــى الــنظر فــي األدلــة واملــعلومــات الــتي تــتجاوز نــطاق -

بلوكشني. 

ســتؤدي مــراجــعة احلــسابــات إلنــتاج إجــراءات مــراجــعة مــوحــدة ومــتطورة، ممــا -

يسـتدعـي حتـليالً يـقترب مـن الـتقييم فـي الـوقـت احلـقيقي Time	Real لـلمعامـالت 

من خالل بلوكشني. 

عناصر التحكم في األمن السيبراني 

إنه لدرء خطر اختراق:  

البلوكشني،  -

ومركزية السلطة داخل الشبكة،  -

واخلصوصية،  -

فـــإن مـــعاهـــدة لـ (ســـن الـــقوانـــني واملـــعاهـــدات) قـــد تـــكون ســـبيالً للحـــد مـــن هـــذه 

الهجـمات. وتـشكل الـعقود الـذكـية، حتـديًـا هـامًـا لـألمـن السـيبرانـي، لـذلـك؛ فـعند نشـر 

عقود ذكية جديدة أو محدثة، يجب تطبيق عملية حوكمة قوية وبدقة. 
تعزيز الضوابط التقليدية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وفـقا لـنظام ديـلويـت، فـإن الـنظم الـقائـمة عـلى الـالمـركـزيـة املسـتندة عـلى مـعاهـدة قـانـون 

الــتصامــيم الــصناعــية تــدعــو إلــى إتــباع نــهج مــختلف إزاء إدارة الــضوابــط الــتقليديــة 
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	Informa^on	and	Communica^ons لــتكنولــوجــيا املــعلومــات واالتــصاالت

ICT	Technology وذلك: 

إلدارة األمن،  -

وتطوير النظم،  -

ومعاجلة املعلومات،  -

وإدارة مقدمي خدمات التكنولوجيا.  -

فـعلى سـبيل املـثال، يـحتاج تخـطيط اسـتعادة الـقدرة عـلى الـعمل بـعد الـكوارث إلـى 

مــعاجلــة احــتمال حــدوث خــلل فــي الشــبكة وخــسائــر فــي ســالمــة الــبيانــات. وتــوفــر 

مــعاهــدة قــانــون الــتصامــيم درجــة عــالــية مــن الــقدرة عــلى الــصمود، والــتي ميــكن بــل 

ويـــنبغي االســـتفادة مـــنها لـــتنفيذ نـــظم أفـــضل ملـــراقـــبة تـــكنولـــوجـــيا املـــعلومـــات 

واالتصاالت. 
برنامج استمرارية ختطيط األعمال 

يشـير تخـطيط اسـتمراريـة األعـمال	BCP	Planning	Con^nuity	Business إلـى 

جتـنب فـقدان الـبنى الـتحتية احلـيويـة أو غـيرهـا ممـا ميـكن أن يُـؤثـر سـلبًا عـلى الـعمليات؛ 

ممـا يُـخفض األربـاح ويُـلحق الـضرر بـالـسمعة وفـقدان ثـقة أصـحاب املـصلحة. لـذلـك 

يعالج BCP خسارة اخلوادم أو االتصال، ومخاطر اجلرائم السيبرانية. 

قطاعات للبنى التحتية 

حتصل تغيرات جوهرية؛ تؤذن بتغيير القطاعات االقتصادية، ومن ذلك: 

بنك العمالت الرقمية: 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

Bitwala يــعتمد تــقنية الــبلوكشــني لــلنقود الــرقــمية أنــشئ فــي أملــانــيا عــام  1بــنك 

۲۰۱٥، هـــو مـــثال ملـــصارف املســـتقبل بـــلغ رأســـمالـــه ۹۱۰۰۰۰ دوالر فـــي نـــيسان 

۲۰۱٦ مـن مـختلف الـعمالت الـرقـمية، ثـم وسـع خـدمـاتـه فـي أيـلول ۲۰۱٦ لـتشمل 

۲۰ عـملة عـبر ۲۰۰ دولـة، وفـي نـهايـة ۲۰۱٦ صـار يـقبل أكـثر مـن ٦۰ عـملة رقـمية. 

ومـع بـدايـة ۲۰۱۷ أضـاف تـطبيقات اجلـوال، وفـي مـارس ۲۰۱۷ فـاز بـجائـزة بـاريـس 

لـلتكنولـوجـيا املـالـية، وفـي مـايـو ۲۰۱۷ فـتح حـسابـات لـقطاع األعـمال ورواد الـتقنيات 

املالية، وفي يوليو ۲۰۱۷ بلغ عدد املستثمرين األملان فيه ۱.۷۰۰.۰۰۰ مستثمر. 

أمـا تـطلعات الـبنك لـعام ۲۰۱۸ فهـي أن يـكون الـبنك األكـبر فـي أوروبـا، مـع تـوسـيع 

بــرامــج الــتداول وواجــهات بــرمــجة الــتطبيقات وزيــادة الــدعــم، ثــم دعــم IBAN، ثــم 

تـقدمي قـروض بـيتكويـن قـصيرة األجـل، وتـبادل الـعمالت، والـوسـاطـة االسـتثماريـة. 

ولم تغفل تطلعاته عن األسواق اآلسيوية واألمريكية. 

شــعار (الــبيتواال): أهــال وسهــال بــكم ملســتقبل حتــويــل األمــوال، وهــذا يــؤشــر لــنهايــة 

خـدمـات مـالـية جتـني مـنها املـؤسـسات املـالـية أجـورًا كـبيرة مـن الـناس؛ يـشمل ذلـك 

شــركــات الــصرافــة، وشــركــات حتــويــل األمــوال حــول الــعالــم، كــما ســينهي أو ســيغير 

جـذريًـا بـعض اخلـدمـات املـصرفـية، وعـلى رأسـها بـطاقـات االئـتمان؛ فـاملـصرف يـساعـد 

عــلى إرســال واســتقبال الــنقود وســداد الــفواتــير وتــعبئة الــبطاقــات املــصرفــية الــقابــلة 

للشحن من اجلوال أو من أي مستعرض. 

 https://www.bitwala.com 1
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يـعتقد مـؤسـسو هـذا الـبنك أن الـعقود الـذكـية الـتي أرسـيت مـعايـيرهـا الـدولـية، سـتكون 

أسـاس عـمليات اإلقـراض واالقـتراض وقـياس اجلـدارة االئـتمانـية ودعـمها؛ حـيث ميـكن 

ألي صـديـق فـي أي مـكان فـي الـعالـم طـرح مـحفظته مـن الـنقود الـرقـمية جلـعل أصـولـها 

مُعززة للحد االئتماني للمُقترض. 

يســتهدف الــقائــمون عــلى هــذا الــبنك الــرقــمي ۱۰۰ مــليون مســتخدم مــن مــجتمع 

الـتشفير؛ مـن خـالل حـل مـشاكـلهم وتـقدمي اخلـدمـات لـهم؛ لـذلـك تـتركـز مـهمتهم فـي 

بناء جسور بني العاملني القدمي واجلديد. 

شركة إقراض العمالت الرقمية 

1تـسعى شـركـة نـاشـئة فـي (بـويـنس آيـرس) لـتقدمي خـدمـات الـنقود الـرقـمية، حـيث 

تـــركـــز عـــلى الـــقروض الـــصغيرة عـــلى املـــدى الـــقصير، الـــتي تـــتراوح قـــيمتها مـــن 

۲۰-۲۰۰۰ دوالر، وتــضم مــنصتها ۱٤۰۰۰۰ مســتخدم، مــعظمهم مــن األرجــنتني 

والبرازيل. 

 :OneGram عملة أونيغرام

2حملـبي الـنقود ذات األسـاس الـذهـبي؛ فـقد انـطلقت مـنصة أونـيغرام الـتي تـعتمد تـقنية 

الـبلوكشـني لـتداول الـنقد الـرقـمي، حـيث يـتم دعـم كـل وحـدة أونـيغرام بـغرام واحـد مـن 

الذهب. 

 www.ibtimes.com/how-cryptocurrency-loans-are-reinventing-1

credit-2604266 
 https://onegram.org 2
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يـتم إصـدار عـمالت أونـيغرام واسـتبدالـها بـالـذهـب عـبر مـنصة مـخصصة ثـم تـداولـها 

عــبر أي مــنصة تــداول عــمالت رقــمية رئيســية، وســيتم إطــالق بــوابــة دفــع جــديــدة 

لــعمالتــها، وكــذلــك ســيتم إنــشاء بــطاقــة (الــذهــب الــسائــل) الــتي ســوف تــعمل فــي 

جـميع أنـحاء الـعالـم فـي أجهـزة الـصراف اآللـي، وأنـظمة نـقاط الـبيع، وعـلى اإلنـترنـت. 

وهي بطاقات تقبل إعادة الشحن. 

إدارة حقوق الشركاء 

 : 1حقوق املصورين والوكاالت

أعـلنت شـركـة كـوداك وشـركـة ويـن ديـجيتال فـي ۹ يـنايـر ۲۰۱۸، عـن إطـالق مـنصة 

إلدارة حــقوق الــصور بــإطــالق عــملة رقــمية بــاســم: (كــوداكــويــن)، تــتمحور حــول 

الـصورة، ممـا سـيمكن املـصوريـن والـوكـاالت مـن الـتحكم بـشكل أكـبر فـي إدارة حـقوق 

الصور التي ميلكونها. 

تســتند مــنصة (كــوداكــويــن) إلــى تــكنولــوجــيا بــلوكشــني؛ بــحيث يــتم ابــتكار دفــتر 

رقـــمي مـــشفر ملـــلكية احلـــقوق لـــلمصوريـــن لـــتسجيل كـــل مـــن: األعـــمال اجلـــديـــدة 

واألرشـــيفية؛ الـــتي ميـــكن بـــعد ذلـــك تـــرخـــيصها داخـــل املـــنصة، وبـــذلـــك ســـتضع 

(كـوداكـويـن) املـصوريـن عـلى أول درجـة مـن اقـتصاد جـديـد مـصمم خـصيصًا لـهم 

إلدارة أصولهم بشكل آمن. 

 NASDAQ:1

www.nasdaq.com/article/kodak-pivots-toward-blockchain-technology-
cm907246 
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 : 1اقتصاد صحفي مستقل

إن صـناعـة النشـر هـي واحـدة مـن الـعديـد مـن الـصناعـات الـتي تـبدو مهـيأة لـلتغيير؛ 

فــديــنامــيكية النشــر الــرقــمي الــتي اقــترحــها مشــروع PressCoin يهــدف لــبناء نــظام 

إعالمي عاملي ميلكه مجتمع الصحافة والنشر بناء على السمعة.  

ارتـأت هـذه املـنصة مـكافـأة املـنتجني املـشاركـني: (الـصحفيني واملـواطـنني واملـنظمات 

غـير احلـكومـية، واملـنظمات اإلخـباريـة احملـلية، والشـركـات احملـلية)؛ مبـنحهم إيـرادات 

وملكية أصول املشروع؛ بهدف إيجاد أساس مستدام لصحافة مستقلة. 

ووفـقا ملـوقـع املشـروع، فـإن رمـوز (بـريـسكويـن) املـدعـومـة مبـلكية أسـهمه، تُـربـط بـعقود 

ذكـية مـع حـصة فـي الشـركـة الـتي مـقرهـا بـريـطانـيا، ويـساعـد الـرمـز مـالـكه مـن احلـصول 

على األرباح. 

 : 2شركة علي بابا للتسويق اإللكتروني

شـركـة الـتسويـق اإللـكترونـي الـصينية الـعمالقـة (عـلي بـابـا) سـتطلق مـنصة لـتعديـن 

الـعملة الـرقـمية، كـما أنـها تخـطط إلطـالق عـملة رقـمية خـاصـة بـها، وذلـك خـدمـة 

لزبائنها وشركائها العارضني. 

 https://distributed.com/news/creating-independent-press-economy-1

b l o c k c h a i n / ? u t m _ c a m p a i g n = D i s t + L e d g e r + 1 0 9 +
(MnKfJE)&utm_medium=email&_ke=a2FudGFramlAZ21haWwuY29t&ut
m_source=Distributed+Ledger+2017 
 https://www.investopedia.com/news/alibaba-launching-crypto-platform/ 2
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 : 1إدارة سلسلة التوريد

أعـلنت شـركـة مـيرسـك وشـركـة (آي بـي إم) فـي ۱۸-۱-۲۰۱۸ عـن مشـروع مشـترك 

لنشـر نـظام الـشحن اإللـكترونـي الـقائـم عـلى بـلوكشـني الـتي سـيؤدي إلـى رقـمنة سـالسـل 

الـتوريـد وتـتبع الـشحنات الـدولـية فـي الـوقـت احلـقيقي Time	Real. ومـن شـأن املـنصة 

اجلـديـدة أن تـنقذ مـليارات دوالرات الـشحن الـعاملـية سـنويًـا بـاسـتبدال الـنظام احلـالـي 

القائم على البيانات والورق الذي يؤخر احلاويات ألسابيع. 

 : 2سالسل املطاعم تشارك زبائنها

بـدأت شـركـة Cham^cleer الـقابـضة، الـتي متـلك عـددًا مـن مـطاعـم تـقدمي (الـبرغـر) 

بـبناء نـظام مـكافـآت لـزبـائـنها يـدعـى Merit مـبني عـلى تـقنية الـبلوكشـني يـعمل عـلى 

مـنصة MobivityMind، ومبـوجـبه يكسـب الـزبـائـن نـقاطًـا عـند تـناول الـطعام الـذي 

تـقدّمـه أي مـن مـطاعـم اجملـموعـة، ثـم ميـكنهم شـراء شـطائـر الـبرغـر مسـتقبالً أو االجتـار 

بها بني الناس بتلك النقاط. 

 : 3الرهون العقارية

دفـعت الـرهـون الـعقاريـة - الـتي سـببت أزمـة ۲۰۰۸ - مجـموعـة مـن املـؤسـسات املـالـية 

الــكبيرة تــتجه الســتخدام الــبلوكشــني لــلمساعــدة فــي إحــياء الــرهــون الــعقاريــة فــي 

 https://www.computerworld.com/article/3249252/emerging-technology/1

blockchain-will-be-the-killer-app-for-supply-chain-management-
i n - 2 0 1 8 . h t m l ? u t m _ c a m p a i g n = D i s t + L e d g e r + 1 1 1 +
(NcL52d)&utm_medium=email&_ke=a2FudGFramlAZ21haWwuY29t&ut
m_source=Distributed+Ledger+2017 
 https://arabic.cnn.com/tech/2018/01/03/burger-blockchain-rewards-2

crypto-currency 
3 رابط
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األوراق املــالــية، حــيث اخــتبرت تــكنولــوجــيا دفــتر األســتاذ املــوزعــة بــنجاح كــطريــقة 

لتسهيل تتبع قروض املنازل املؤمنة.  

وقـد كـان جتـميع الـقروض املـنزلـية قـبل عـام ۲۰۰۸، ثـم بـيعها للمسـتثمريـن مبـثابـة مـراكـز 

ربــحية ضخــمة لــلبنوك. وقــد تــقلصت كــتلة ســندات الــرهــن الــعقاري الــسكنية مــن 

۲.۷ تــريــليون دوالر لــعام ۲۰۰۷ إلــى ۸۲۳ مــليار وفــق رابــطة صــناعــة األوراق املــالــية 

واألسواق املالية. 

لــذلــك بــدأت اجملــموعــة مــع الــرهــون الــعقاريــة الــسكنية الــتي ال تــدعــمها احلــكومــة 

األمـريـكية، وتخـطط لـلتوسـع فـي أنـواع أخـرى مـن األوراق املـالـية املـدعـومـة بـاألصـول. 

وتـساعـد تـقنية الـبلوكشـني املسـتخدمـني والشـركـات لـتتبع مـدفـوعـات بـيتكويـن أو 

تسوية البيانات التي تعتبر حيوية للرهون العقارية املؤمنة. 

إدارة حقوق املواطنني 

 : 1رخص القيادة، والهويات التعريفية، واإلقرارات الضريبية

ارتـأت واليـة (فـلوريـدا) بـتاريـخ ۸-۱-۲۰۱۸ الـتوجـه نـحو رخـص الـقيادة الـرقـمية 

الــتي تــعتمد عــلى تــقنية الــبلوكشــني، بــعد أن حتــصل عــلى التشــريــعات الــقانــونــية 

الــالزمــة. وتــعتبر حــكومــات (أركــنساس وفــرجــينيا وكــولــورادو وأيــداهــو ومــاريــالنــد 

وايــومــنغ وفــرجــينيا وواشــنطن الــعاصــمة) ممــن يــبحث عــن جــدوى الــتكنولــوجــيا 

اجلـديـدة، فـي حـني أطـلقت (أالبـامـا) بـطاقـة هـويـة رقـمية فـي الـعام املـاضـي السـتخدامـها 

في تقدمي اإلقرارات الضريبية. 

1 رابط

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ١٦٢ www.kantakji.com 

http://statescoop.com/florida-considers-digital-drivers-license-backed-by-blockchain?utm_campaign=Dist+Ledger+111+(NcL52d)&utm_medium=email&_ke=a2FudGFramlAZ21haWwuY29t&utm_source=Distributed+Ledger+2017
http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

 : 1الرعاية الصحية

وفقا لشركة ديلويت فإن: 

۱۰٪ مـن شـركـات الـرعـايـة الـصحية قـد خـططت السـتثمار ۱۰ مـليون دوالر فـي -

تقنية البلوكشني بحلول عام ۲۰۱۸.  

الشـركـات الـناشـئة ال تـركـز عـلى بـلوكشـني؛ بـينما شـركـات الـتكنولـوجـيا الـقائـمة -

تعتمد على دمج تكنولوجيا بلوكشني في عروضها الشاملة. 

 : 2ضمان نقاء األملاس

(دي بــيرز) هــي أكــبر مــنتج لــألملــاس فــي الــعالــم، أطــلقت بــلوكشــني لــتتبع األحــجار 

الـكرميـة والـتحقق مـن صـحة األملـاس وضـمان عـدم وجـودهـا فـي مـناطـق الـصراعـات، 

وهـذا يـدعـم عـملية (كـيمبرلـي) الـتي أنشـئت عـام ۲۰۰۳ لـزيـادة الـشفافـية والـقضاء 

على جتارة األملاس املموِّل للصراعات.  

كـما سـتوفـر إمـكانـية رصـد كـل حجـر، ممـا سـيجعل سـلسلة الـتوريـد والـتعديـن أكـثر 

كفاءة وشفافية، وسيساعد ذلك في القضاء على الغش. 

 : 3التعليم العالي

قــد يــكون اخلــريــجون الــيونــانــيون قــريــبًا قــادريــن عــلى إثــبات مــؤهــالتــهم عــن طــريــق 

بــلوكشــني. وتــعمل الشــبكة الــوطــنية لــلبحوث والــتعليم فــي الــيونــان عــلى مشــروع 

جتـريـبي مـع شـركـة بـلوكشـني لـبحث وتـطويـر آلـيات الـتحقق مـن شـهادات الـطالب، 

 https://www.blockchainhealthcare-west.com 1

 Reuters: Link 2

 Bitcoin Magazine: Link3
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وتـشارك ثـالث جـامـعات يـونـانـية فـي املشـروع؛ بهـدف الـتأكـد مـن أن اخلـريـج لـديـه 

درجــة جــامــعية؛ حــيث يــحق لــصاحــب الــعمل الــتحقق مــن أن الــشهادة رســمية دون 

احلـاجـة لـالتـصال بـاجلـامـعة؛ لـذلـك فـإن وضـع الـوثـائـق والـسجالت عـلى بـلوكشـني يـلغي 

فرص االحتيال. 

وكـان معهـد مـاسـاشـوسـتس لـلتكنولـوجـيا قـد أعـلن عـن مشـروعـه التجـريـبي اخلـاص 

للتحقق من الشهادات رقميًا باستخدام بلوكشني في اكتوبر املاضي. 

مما سبق؛ فإن التكنولوجيا املالية Fintec في طريقها إلى: 

تغيير جذري للصناعات القائمة وتغيير البنى القطاعية التي تنتمي إليها،  -

تعطيل مناذج األعمال التقليدية،  -

الذهاب بالقادة واملدراء القدامى ملصلحة جلب قادة جدد.  -

ويــتوقــع لهــذه الــتقنية أن تــساعــد الــكثير ممــن ال تــطالــهم بــعض اخلــدمــات بتيســير 

وصـولـهم إلـيها، وبـتكالـيف وإجـراءات أقـل تـعقيدًا. مـثال ذلـك: اخلـدمـات املـصرفـية؛ 

فــوفــقا لــلبنك الــدولــي، ال يــزال حــوالــي ۲ مــليار شــخص لــيس لــديــهم أي نــوع مــن 

احلـسابـات املـصرفـية، وسـجالت بـلوكشـني لـلقروض الـصغيرة سـتساعـد احملـرومـني مـن 

احلصول على ائتمان. 

يــنسحب مــا ســبق عــلى الــبلدان الــفقيرة والــغنية؛ ممــا يــعني أن تــدفــق رؤوس األمــوال 

بحـريـة وسـهولـة سـيكون مـنضبطًا إن سـيطرت الـنقود الـرقـمية احلـكومـية؛ أمـا إن بـقي 

الــبيتكويــن وأخــواتــها فــي الــواجــهة؛ فــإن حــركــة األمــوال الــعاملــية ســتميل لــلنشاط 

واحليوية بأدوات نقدية ليس من الضروري أن تكون الفوائد الربوية محركها. 
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مفاهيم f االقتصاد اإلسالمي 

1يـعيش اإلنـسان عـلى هـذه البسـيطة مـنذ الـقدم، وسـيبقى فـيها زمـنا يجهـله؛ سـعى 

اإلنـسان (خـالل ذلـك) إلـى تفسـير هـذه احلـياة الـتي يـعيشها لـيفهمها فـيتمكن مـن 

الــعيش فــيها بــأفــضل وســيلة (حســب اعــتقاده) مســتغالً املــوارد مــن حــولــه؛ فــذهــب 

الــناس مــذاهــب عــديــدة فــي آلــيات الــفهم، وتــعددت مــذاهــبهم عــبر الــعصور بــتعدد 

مشاربهم.  

وخـالل تـلك املسـيرة نـشأت نـظم وانـدثـرت أخـرى، وسـاد فـي الـقرنـني األخـيريـن مـذهـبا 

(الشـيوعـية وربـيبتها االشـتراكـية) والـرأسـمالـية؛ فـاألول ظهـر لـلعالـم فـي عـام ۱۹۱۷، 

ثـم أفـل جنـمه فـي عـام ۱۹۹۰، وغـيرت الـرأسـمالـية بـعضا مـن صـفاتـها، وتخـلت عـن 

أغلب رموزها في بداية هذا القرن احلالي. 

وهـناك مـذهـب ظهـر وتـبلور مـنذ أكـثر مـن ۱٤ قـرنـا (ومـا زال مـوجـودًا)، تـرافـق مـع 

بــزوغ شــمس اإلســالم، وبســبب تخــلف بــعض عــلماء الــعصر احلــديــث تــأخــر تــأطــيره 

وبيانه باملفاهيم السائدة. 

فــما املــذهــب االقــتصادي اإلســالمــي؟ ومــا الــنظام االقــتصادي اإلســالمــي؟ ومــا عــلم 

االقتصاد اإلسالمي؟ 

تـتوزع هـذه املـفاهـيم، الـشكل (۱۰)، ضـمن إطـاري (الـثوابـت واملـتغيرات) - كـما 

هـي شـريـعة اإلسـالم اخلـالـد -؛ فـاملـذهـب االقـتصادي وأصـولـه مـن الـثوابـت الـتي تسـتقى 

1  قـــــنطقجي، د. ســـــامـــــر مظهـــــر، مـــــفاهـــــيم فـــــي االقـــــتصاد اإلســـــالمـــــي، مجـــــلة االقـــــتصاد اإلســـــالمـــــي 
العاملية، العدد ٥٤-٢٠١٦.
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مـن كـتاب اهلل تـعالـى وسـنة نـبيه صـلى اهلل عـليه وسـلم، بـينما يـندرج عـلم االقـتصاد 

ونـظريـاتـه والـنظام االقـتصادي وتـطبيقاتـه ضـمن املـتغيرات الـتي تـنتمي لـلثوابـت فـال 

تخرج عنها؛ فالعلم مجاله النظر والفكر، والنظام مجاله العمل والتطبيق. 

الشكل (۱۰) مفاهيم املذهب والنظام وعلم االقتصاد اإلسالمي 

المذهب االقتصادي 

املـذهـب االقـتصادي اإلسـالمـي هـو: اإلطـار اجلـامـع لـعلم االقـتصاد متـثله مجـموعـة 

األصــول واملــبادئ االقــتصاديــة الــتي يســير عــليها اجملــتمع فــي حــياتــه االقــتصاديــة 

واملـنبثقة مـن ثـوابـت الشـريـعة اإلسـالمـية بـغية حتـقيق الـعدل وفـق مـا شـرعـه اهلل عـز 

وجل.  

يـعدُّ املـذهـب االقـتصادي مـوطـن اخلـالف بـني الـنظامـني (الـرأسـمالـي واالشـتراكـي - 

الـوضـعيان -) والـنظام اإلسـالمـي؛ النـتماء كـل نـظام بـالـقيم واملُـثل الـسائـدة واالجتـاهـات 

االقـتصاديـة، فـالـنظامـان الـوضـعيان نـظامـان مـاديـان ركـزا عـلى اجلـانـب املـادي فـي احلـياة، 

بـينما وازن الـنظام الـربـانـي بـني اجلـانـبني (املـادي والـروحـي)؛ فـال غـرابـة إذن فـي تـنبه 

املــذاهــب الــوضــعية إلــى أهــمية املــسؤولــية االجــتماعــية وتــطبيقاتــها فــي نــهايــة الــقرن 
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املــاضــي بــينما شــكلت هــذه املــسؤولــية اجلــانــب األخــالقــي فــي املــذهــب اإلســالمــي؛ 

فكانت مندمجة في نظامه وتطبيقاته على السواء منذ بدايته وما زال. 

لــذلــك يــبحث املــذهــب مبــا يــجب مــناقشــته، ومــا يــجب أال يــكون؛ فــاالحــتكار فــي 

االقــتصاد اإلســالمــي محــرم عــلى اجلــميع؛ كــبيرهــم وصــغيرهــم، وال يــحق ألحــد أن 

يحتكر؛ لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: (ال يحتكر إال خاطئ). 

فاألصول االقتصادية اإلسالمية ذهبت العتبارات تخصها، فـ: 

ملكية املال هلل تعالى والناس فيه مستخلفون،  -

تـأمـني حـد الـكفايـة لـلناس أمـر واجـب ومـسؤولـية الـدولـة واجملـتمع وأي تـقصير مـن -

أحدهما تقدم الثاني لسد تلك الكفاية وتأمينها حملتاجها. 

حتـــقيق الـــعدالـــة أمـــر ال غـــنى عـــنه، وال بـــد أن يتجســـد ذلـــك فـــي (الـــنظريـــات -

والتطبيقات) كافة على حد سواء، 

امللكية بأشكالها (اخلاصة والعامة واملشتركة) مصونة ومعتبرة،  -

واحلرية االقتصادية معتبرة ومقيدة مبا ال يخالف األصول الشرعية، -

والــتنمية مبــفهومــيها (االجــتماعــي واالقــتصادي) أمــر أســاس؛ فــال بــد مــن قــيمة -

مضافة ألي عمل مؤدى وبذلك تقوم احلياة وتعمر األرض، 

األصل في كل شيء (التوسط) حتى في اإلنفاق واالستهالك، -

احملرمات خبائث ال يجوز االقتراب منها.  -

وقـد عـبر الـفقهاء عـن تـلك األصـول بـ (الـضرورات اخلـمس) بـوصـفها مـقاصـد الشـريـعة 

اإلسالمية الغراء.  
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لذلك فغاية النشاط االقتصادي ووسائله ترتكز على أن: 

غاية (اجملتمع أو الفرد) من القيام بالنشاط االقتصادي يحددها املذهب. -

إن وسـائـل الـقيام بـالـنشاط االقـتصادي كـشكل تـوزيـع الـثروة واملـلكية يـتدخـل فـي -

حتديده املذهب. 

أما األسئلة التي يثيرها املذهب فتتعلق بـِ:  

كيف ينبغي أن يكون السوق؟  -

هـل تـضمن حـريـة الـسوق الـتوزيـع الـعادل للسـلع وتـلبية االحـتياجـات؛ مبـا يـحقق -

العدالة االجتماعية؟  

وعليه؛ فمنهج املذهب االقتصادي يكمن في املدخل املعياري. 

النظام االقتصادي اإلسالمي 

يـعرف الـنظام االقـتصادي اإلسـالمـي بـأنـه: مجـموعـة الـقواعـد واألحـكام الـتي تـنظم 

عــالقــات األفــراد فــي إدارتــهم لــلموارد الــطيبة؛ بــاســتخدام وســائــل مــباحــة ألداء 

وظائف االقتصاد لتحقيق أقصى إشباع ممكن حلاجاتهم غير احملدودة. 

فـالـقواعـد: هـي قـواعـد فقهـية مسـتنبطة مـن أصـول الشـريـعة اإلسـالمـية: (الـقرآن 

الـكرمي والـسنة املطهـرة واإلجـماع)، أمـا األحـكام فهـي (نـتائـج الـقواعـد الفقهـية 

من حالل أو حرام). 

والتنظيم: هو أحد وظائف إدارة النشاط االقتصادي. 
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وعـالقـات األفـراد: هـي السـلوك الـتي تـؤطـرهـا األحـكام الفقهـية فـي (إنـتاج وتـوزيـع 

واستهالك واستثمار) املوارد الطيبة. 

وعــليه فــالــنظام االقــتصادي اإلســالمــي: هــو الــوســائــل واإلجــراءات الــتي يــتم مــن 

خـاللـها تـطبيق املـذهـب االقـتصادي اإلسـالمـي؛ ممـا ميـنح الـنظام املـرونـة والـتغير بـتغير 

الـزمـان واملـكان - ضـمن إطـار املـذهـب االقـتصادي وحـدوده ولـيس خـارجـه -؛ فـي حـني 

أن املذهب يتصف بثباته؛ فال يتغير بتغير الزمان واملكان كحرمة الربا مثالً. 

أما خصائص النظام: 

حتقيق الرقابة املزدوجة. -

اجلميع بني الثبات واملرونة والتطور. -

التوازن بني املادية والروحية. -

التوازن بني املصلحة الفردية واملصلحة اجلماعية. -

وركائز النظام: 

امللكية املزدوجة: عامة، وخاصة، وجماعية كالوقف واملعادن. -

احلرية االقتصادية املنضبطة باملذهب االقتصادي وحتقيق املصلحة العامة. -

التكافل االجتماعي. -

وعليه؛ فـمنهج النظام االقتصادي يكمن في املدخلني التجريبي واالستقرائي. 

علم االقتصاد اإلسالمي 

يـتناول عـلم االقـتصاد تفسـير احلـياة االقـتصاديـة وأحـداثـها وظـواهـرهـا ومـعرفـة األسـباب 

الـتي تـتحكم فـيها الكـتشاف أسـرار احلـياة االقـتصاديـة ملـعرفـة مـا يحـدث؛ لـذلـك هـو: 
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عــلم يهــتم بســلوك األفــراد فــي حــصولــهم عــلى املــوارد الــطيبة، واســتخدامــها، 

وتنميتها؛ إلشباع حاجاتهم املباحة، وحتقيق عدالة التوزيع بني الناس. 

ويشمل ذلك: 

وظائف االقتصاد من (متويل واستثمار وإنتاج واستهالك وتوزيع وتبادل).  -

املـوارد هـي املـوارد (الـطبيعية والبشـريـة واملـاديـة) ومـنها كسـب املـال، وكـل ذلـك -

يكون من املوارد الطيبة التزاما بالقواعد والضوابط الشرعية. 

ضبط األحكام الشرعية لسلوك األفراد، ومنيز بني سلوكني اثنني:  -

حـصولـهم عـلى املـوارد الـطيبة مبـختلف أشـكالـها؛ ومـنها املـوارد املـاديـة سـواء ا.

بكسـب املـال بـالـعمل املـباشـر، أو بـ (الـتقليب) كـالـتجارة أو بـ (الـتحويـل) 

كالصناعة.  

اســــتهالك األفــــراد لــــلموارد الــــطيبة؛ ومــــنها إنــــفاق املــــال ضــــمن األوجــــه ب.

املشروعة؛ إلشباع حاجاتهم، وهي على نوعني: 

حاجات استهالكية مباحة.  ✴

حـاجـات اسـتثماريـة الـغرض مـنها حتـقيق الـتنمية، ويـكون ذلـك بـإنـتاج ✴

الطيبات فقط دون اخلبائث. 

حتــقيق الــعدالــة االجــتماعــية؛ بــتحقيق عــدالــة الــتوزيــع بــني عــناصــر اإلنــتاج، وبــني -

الشـركـاء، وفـي الـبيئة الـطبيعية احملـيطة، وبـأداء املـساهـمة االجـتماعـية عـلى شـكل 

(زكوات وصدقات). 
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إن (عــلم االقــتصاد ونــظريــاتــه هــو مــجال إعــمال الــفكر والــنظر)، وهــو مــدخــل 

إيـجابـي حتـكمه الـقاعـدة الـنبويـة (احلـكمة ضـالـة املـؤمـن؛ أيـنما وجـدهـا فـهو أحـق 

بــها)، فــالــعلم مــلك الــناس جــميعا، ولــيس مــلك فــئة دون غــيرهــا؛ أي: أنــه مــحايــد 

مستقل ال ينتمي ملذهب دون آخر.  

أما كيفية تطويع واستخدام هذه القوانني والنظريات فمنوط باملذهب واجتاهاته. 

مثال ذلك: 

دراسة العالقة بني السعر والطلب لتفسير أحداث السوق. -

اسـتخالص الـقوانـني االقـتصاديـة الـتي حتـكمها كـقانـون تـناقـص الـغلة وتـزايـدهـا، -

وقانون العرض والطلب. 

إن االخـتالف بـني عـلم االقـتصاد الـتقليدي وعـلم االقـتصاد اإلسـالمـي؛ أن الـتقليدي ال 

يـــعترف بـــأي عـــالقـــة لـــعلم االقـــتصاد بـِ (الـــعقائـــد واألخـــالق واجتـــاهـــات الـــدولـــة 

االقـتصاديـة)؛ إال أن عـلم االقـتصاد اإلسـالمـي يـلتزم بـثوابـت تـخصه وال يـحيد عـنها 

(وهـو مـا عـبرنـا عـنه بـاملـذهـب االقـتصادي)، ممـا حـدا بـبعض االقـتصاديـني وصـفه بـأنـه 

لـيس عـلمًا؛ بـل مـذهـبًا اقـتصاديًـا، وهـذا غـير صـحيح؛ ألن الـقضية تـعتمد عـلى أسـس 

الـدراسـة والـبحث؛ فـمثال: إن تـطويـر مـعيار لـقياس أداء املـعامـالت املـالـية اإلسـالمـية 

(مـقام) كـبديـل عـن مـؤشـر الـفائـدة الـربـويـة (اليـبور) يـثبت فـعالـية االقـتصاد اإلسـالمـي 

كـعلم؛ فـاملـؤشـران كـالهـما يـنتميان لـعلم االقـتصاد؛ ألنـهما مـقياس وحسـب؛ إال أن 

أسـس األول أكـثر تـناسـبا مـع الـثوابـت اإلسـالمـية، والـثانـي ال يـتناسـب مـعها مـع إمـكان 
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اسـتخدامـه بـحياديـة، واالسـتئناس بـه فـي مجـلس الـعقد دون ربـط الـتسعير بـه بـشكل 

متغير خارج مجلس العقد.  

ويــثير عــلم االقــتصاد أســئلة مــثل: مــا نــتائــج الــسوق احلــرة؟ وكــيف يــتم ربــط الــسعر 

بالطلب؟ .. وهكذا.  

وعليه؛ فإن منهج علم االقتصاد يكمن في املدخل االستنباطي. 

إذا يــضع املــذهــب االقــتصادي أهــداف احلــياة االقــتصاديــة ويــرســم الــوســائــل املــؤديــة 

لــتحقيق تــلك األهــداف؛ أي: (غــايــة ووســيلة الــنشاط االقــتصادي)؛ كـ (حتــديــد 

هـدف اإلنـتاج ووسـيلته وشـكل املـلكية واحلـريـة االقـتصاديـة وكـيفية تـوزيـع الـثروة)؛ 

فــاملــذهــب يــتأثــر بــاألخــالق والســياســة واالجتــاهــات االقــتصاديــة وكــذلــك مــفهوم 

اجملتمع للعدالة. 

وبــناء عــليه منــيز بــني األنــظمة االقــتصاديــة وهــي اجلــانــب الــتطبيقي والــعملي فــنصفها 

بـالـرأسـمالـية، أو االشـتراكـية، أو اإلسـالمـية؛ فـلكل مـن هـذه األنـظمة مـذهـب تـنتمي 

إليه.  

ويـأتـي عـلم االقـتصاد بـوصـفه أداة لـلبحث الـعلمي واملـوضـوعـي عـن احلـقائـق الـعلمية؛ 

فـــيؤطــر الــوقــائــع واملــشاهــدات ويــحاول تفســيرهــا ووضــع نــظريــات تــخصها، ومــن ثــم 

تـتدافـع الـنظريـات لـيسقط بـعضها ويـثبت بـعضها اآلخـر حـينا مـن الـدهـر، وقـد تـخضع 

تـلك الـنظريـات لـتعديـالت لـتناسـب الـتغيرات احملـيطة، وقـد تـتحول إلـى حـقائـق عـلمية 

راسـخة، وقـد تـبقى مـدار (بـحث ومتـحيص وتـعديـل وتـطويـر مسـتمر). وقـد أوضـحنا 

متَــيّز عــلم االقــتصاد اإلســالمــي بــاهــتمامــه بــاملــوارد الــطيبة واســتخدامــها، وتــنميتها؛ 
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إلشــباع احلــاجــات املــباحــة، وحتــقيق عــدالــة الــتوزيــع بــني الــناس؛ فــالــعلم يــركــز عــلى 

تـطويـر األداء، وعـلى إيـجاد حـلول ملـشكالت يـعانـي مـنها الـناس وينسجـم مـع مـا 

يـؤمـنون بـه. وقـد يـختلف املـنتمون ملـذهـب محـدد؛ كـاملـذهـب اإلسـالمـي فـي عـرضـهم 

للنظريات وللتطبيقات، فهذا من اهتمام اجملتهدين تبعًا لتغير الزمان واملكان. 
تـعارف الـفقهاء عـلى قـاعـدة مشـتركـة بـينهم، هـي: "اخـتالف األحـكام بـتغير الـزمـان واملـكان"؛ 
فـقد يـظن أحـدهـم أن مـا ذهـب إلـيه حـقيقة عـلمية، ثـم يـأتـي الـواقـع لـيثبت أو يـنفي وجـهة نـظره، 

وهذه سنة من سنن اهلل تعالى. 
مـثال ذلـك فـي السـياسـة املـالـية الـعامـة (وقـد ذكـرنـا ذلـك سـابـقًا): أن رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه 
وسـلم كـان يـوزع كـل مـا يـأتـيه لـبيت املـال، وكـان أبـو بـكر رضـي اهلل عـنه، وهـو خـليفة رسـول اهلل 
صـلى اهلل عـليه وسـلم يـوزع لـألقـرب آلل الـبيت الـنبوي، أمـا عـمر رضـي اهلل عـنه، وهـو خـليفة 
خـليفة رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم فـكان يـوزع لـألقـرب إلـى اإلسـالم. ولـم يـكن فـي أي فـعل 
مـن تـلك األفـعال مـا يـناقـض املـذهـب االقـتصادي اإلسـالمـي؛ فهـذه تـطبيقات اخـتلفت بـاخـتالف 
الـزمـان فـاجتهـد خـليفتا  رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم مـا فـيه مـصلحة الـناس، ولـيس فـي ذلـك 

بأس.  

إذًا تـختلف أسـس مـفاهـيم االقـتصاد اإلسـالمـي عـن غـيرهـا لـتأثـرهـا بشـريـعة اإلسـالم 

وانـبثاقـها عـنه؛ فـالـعدل غـايـة ال تـنفك عـنها؛ فـال يـسمح بـظلم أو تـظالـم فـال ضـرر وال 

ضـرار؛ لـكن هـذه املـفاهـيم ال تـبتعد عـن الـواقـع؛ ألنـها تسـتفيد مـن املـدخـل اإليـجابـي 

بــوصــفه احلــكمة وهــي ضــالــة املــؤمــن أيــنما وجــدهــا فــهو أحــق بــها؛ فــاحلــقيقة مــلك 

البشـريـة جـمعاء؛ ومـنافـع االقـتصاد اإلسـالمـي تـطال جـميع الـناس؛ فـكثيرا مـا خـاطـب 

الـقرآن الـكرمي (وهـو كـالم اهلل تـعالـى) الـناس بـِ (يـا أيـها الـناس)، وقـال رسـول الهـدى 

صلى اهلل عليه وسلم: (بُعثت إلى األحمر واألسود). 
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المبحث الرابع 
العالقة بين عدم تساوي الدخول والعجز التجاري والبطالة 

إن كـل اقـتراض يـؤدي إلـى زيـادة الـنشاط االقـتصادي دون زيـادة حـقيقية فـي الـثروة هـو 

اقـتراض مـحفز لـلنمو االقـتصادي يهـدف ملـنع ارتـفاع مـعدل الـبطالـة، وهـذا مـا يفسـر 

ســلوك كــثير مــن احلــكومــات؛ كــالــواليــات املتحــدة األمــريــكية والــصني وغــيرهــما فــي 

زيادة ديونها السيادية باستمرار.  

يجب التمييز بني نوعني من النمو: 

منو في النشاط االقتصادي، ومقياسه الناجت احمللي اإلجمالي. ۱.

منو في الثروة االقتصادية أو في القدرة على إنتاج الثروة. ۲.

وقـد يـتساوى كـالهـما فـي املـدى الـطويـل، لـكنهما ال يـتساويـان بـالـضرورة فـي املـدى 

املــتوســط أو الــقصير، ألن األول يــتعدى الــثانــي بســبب الــزيــادة غــير املســتدامــة فــي 

الديون. 

تعزيز التنافسية الدولية 

إنــه لــتعزيــز الــقدرة الــتنافســية الــدولــية، لــتحقيق أعــلى منــو؛ البــد مــن إتــباع إحــدى 

السياستني التاليتني: 

تــعزيــز اإلنــتاجــية احملــلية؛ بــزيــادة االســتثمار فــي الــبنى الــتحتية والــتعليم -

والتكنولوجيا الالزمة.  
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خـفض األجـور النسـبية، بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر؛ كـتقييد قـيمة الـعملة -

وفــرض تــعريــفات واضــحة أو خــفية، أو دعــم عــوامــل اإلنــتاج عــلى حــساب 

األسر، ورغم أن هذه الطريقة أسهل، لكن مؤداها خفض الطلب الكلي. 

ويـراعـى ألجـل ذلـك كـون االقـتصاد مـغلقًا أو غـير مـغلق؛ فـإن كـان اقـتصادًا مـغلقًا، أي 

الــتجارة الــدولــية فــيه محــدودة وكــذلــك تــدفــقات رأســمالــه؛ الرتــفاع الــتكالــيف 

االحـتكاكـية؛ فهـذا اقـتصاد يـنتج أكـثر ممـا يسـتهلك محـليًا، وسـيتجه نـحو التخـزيـن 

غـير املـرغـوب فـيه حـتى يـصل إلـى حـدود غـير مـحتملة مـن الـديـون. بـينما ال يـعانـي 

االقـتصاد الـذي تـنخفض تـكالـيفه االحـتكاكـية لـلتجارة الـدولـية وتـدفـقات رأسـمالـه 

من ذلك؛ فيسهل عليه تصدير إنتاجه الزائد، ومدخراته الفائضة. 
 : 1التكلفة االحتكاكية

يـــتم أخـــذ مجـــموعـــة واســـعة مـــن الـــتكالـــيف فـــي االعـــتبار عـــند حـــساب تـــكلفة االحـــتكاك 
لــالســتثمار؛ فــعند االســتثمار فــي صــناديــق االســتثمار املشــتركــة عــن طــريــق وســيط خــدمــات؛ 

تشمل تكاليف االحتكاك العموالت والرسوم إلى جانب إجمالي االستثمار. 

وتـعتبر السـياسـات الـتي تـزيـد مـن الـقدرة الـتنافسـية الـدولـية مـن خـالل خـفض حـصص 

األســر مــن الــناجت احملــلي اإلجــمالــي خــافــضة لــلطلب الــكلي داخــل بــلدانــها، ألجــل 

احلصول على حصة أكبر من الطلب األجنبي: 
يـكون ذلـك مـفيدًا لـبلد الـفائـض مـقابـل انـكماش طـلبه احملـلي، ويـزيـد حـصته عـلى ۱.

حساب شركائه التجاريني.  

 Julia Kagan, Friction Cost, Mar 16, 2018, Investopedia:1

https://www.investopedia.com/terms/f/frictioncost.asp 
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لــكنه ضــار بــالنســبة لــبلد لــيس لــديــه أيــة فــوائــض، وهــذا مــا يــحصل فــي ســوريــة ۲.

أحـيانًـا حـيث يـوجـه الـناجت الـزراعـي احملـلي لـلتصديـر لـالسـتفادة مـن الـنقد األجـنبي 

ممــا يتســبب فــي إحــداث تضخــم داخــل الــبلد ألنــه يــطال ســلعًا ضــروريــة حلــياة 

الناس.  

فهــل تُــفيد هــذه احلــالــة االقــتصاد الــعاملــي أم تُــضر بــه؟ يــعتمد اجلــواب عــلى وجــهة 

املدخرات الزائدة - املقصود حالة بلد الفائض -، وذلك كاآلتي: 

إذا صُـدّرت املـدخـرات الـزائـدة إلـى اقـتصاد نـامٍ ذي احـتياجـات اسـتثماريـة محـلية -

لــيس لــديــه كــفايــة فــي مــدخــراتــه؛ فســتكون املــدخــرات الــواردة ســببًا فــي زيــادة 

اسـتثماراتـه اإلنـتاجـية؛ ألنـها سـتزيـد الـطلب احملـلي فـي الـبلد املـتلقي، وفـي مـثل 

هــذه احلــاالت، يــكون الــتأثــير الــصافــي عــلى الــعالــم إيــجابــيًا. وإذا كــانــت زيــادة 

االســتثمار فــي الــبلد املــتلقي أكــبر مــن انــخفاض االســتهالك فــي الــبلد املــصدر، 

فالعالم في وضع أفضل؛ رغم النزاعات املشروعة حول آثار التوزيع. 

إذا صُــدّرت املــدخــرات الــزائــدة إلــى اقــتصاد مــتقدم ليســت لــديــه احــتياجــات -

اسـتثماريـة محـلية، فـاملـدخـرات الـواردة لـن تـؤدي إلـى زيـادة االسـتثمار، والـطلب 

العاملي سيظل أقل.  

وإن كــثيرًا مــن املــدخــرات الــعاملــية الــفائــضة تــتدفــق إلــى الــبلدان الــغنية؛ حــيث ال 

تـوجـد حـاجـة لـها. أمـا السـبب فـي ذلـك فـألن األسـواق املـالـية فـي الـبلدان املـتقدمـة 

أكـثر انـفتاحًـا، وأكـثر مـرونـة، وأفـضل إدارة، لـذلـك ينتهـي بـها األمـر لـكونـها الـطرف 

املـتلقي؛ فـالـواليـات املتحـدة مـثالً تـديـر فـوائـض حـساب رأس املـال؛ بـوصـفها مـالذًا 
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آمــنًا؛ بــينما تــكرس ظــروف عــدم األمــان واالســتقرار فــي الــبلدان الــنامــية هــذه 

التشوهات. 

االدخار واختالل الدخول 

إن لـتفاوت الـدخـل األثـر االقـتصادي نـفسه لـواردات رأس املـال األجـنبي القسـريـة - أي 

احلـالـة الـسابـقة -؛ حـيث ميـيل عـدم املـساواة فـي الـدخـل إلـى رفـع مـعدل االدخـار لـدى 

فـئات دون أخـرى؛ فـاألسـر الـغنية قـادرة عـلى تـوفـير أكـثر مـن األسـر الـعاديـة أو الـفقيرة، 

والقاعدة في أي نظام اقتصادي أنه:  

كــلما	ارتـــفع	االدخــــار	ارتـــفع	االســـــتثمار؛	فــإذا	لـم	يســـتطع	االقــــتصاد	اســــتثمار	مــدخــراتــه	
اإلضــافــية؛	فــلن	تــرتــفع	وفــوراتــه	اإلجــمالــية	

أيــضًا؛ إذا ارتــفعت املــدخــرات فــي جــزء مــن االقــتصاد بســبب نــقل الــثروة مــن األســر 

الـفقيرة إلـى األسـر األكـثر ثـراءً، ولـم يـؤد ذلـك لـزيـادة االسـتثمار؛ فـإن هـذا الـتحويـل 

سـيؤدي لـكبح املـدخـرات فـي جـزء آخـر مـن االقـتصاد؛ فـيغير ذلـك مـن تـوازن االقـتصاد 

ومن ثم يؤثر على هيكليته. 
دور الزكاة f إعادة ضبط اختالل الدخول 

والبـد مـن اإلشـارة إلـى دور الـزكـاة الـتي تـقوم بـردم الـهوة بـني الـدخـول فـترفـع مـن دخـول 

الـطبقات الـفقيرة دون أن تـفقر الـطبقات الـغنية، حـيث ميـثل إعـفاء األصـول الـثابـتة - 

أدوات اإلنــتاج - مــن الــزكــاة حــافــزًا لــزيــادة االســتثمارات والــتوســع فــيها، لــذلــك فــإن 

حتـويـالت الـزكـاة تـنمي املـدخـرات فـي كـل أجـزاء االقـتصاد بـشكل مـتوازن، ومبـزيـد مـن 

الــفاعــلية مــن خــالل الــتوجــه نــحو مــوطــن الــطبقات الــفقيرة واحملــتاجــة، وحتــفزهــا نــحو 
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دخـول سـوق االسـتثمار لكسـب مـزايـا عـديـدة مـنها اإلعـفاء مـن الـزكـاة. ويـؤدي مـفهوم 

تــوطــني الــزكــاة إلــى زيــادة دخــول مــوطــن تــطبيق الــزكــاة، وبــتغير حــال ذوي الــدخــول 

املـنخفضة لـيصبحوا مـن ذوي الـدخـول الـتي تـتجاوز نـصاب الـزكـاة، وتـذهـب صـفة 

الــفقر عــن كــل ســكان املــوطــن، فــإن نــقل الــزكــاة إلــى مــوطــن آخــر ســيؤدي إلــى نــفس 

الـنتيجة والـنقل يـكون بـتحويـل الـزكـاة الـفائـضة مـن بـيت مـال زكـاة إلـى بـيت مـال زكـاة 

فـي مـكان فـيه فـقراء لـتوزع فـيه األمـوال، ويسـتمر مـفهوم الـتوطـني بـتحقيق زيـادة دخـول 

الفقراء حتى يزول الفقر من جميع أنحاء العالم.  

العجز التجاري 

العجـــز الـــتجاري هـــو املـــقدار الســـلبي فـــي املـــيزان الـــتجاري بـــالنســـبة لـــالقـــتصاد؛ 

فالـصادرات تـزيـد مـن الـنشاط االقـتصادي حسـب الـناجت احملـلي اإلجـمالـي، بـينما تـفعل  

الواردات العكس. 
  : 1& العجز التجاري

العجز التجاري في الواليات املتحدة األمريكية: 
- ارتـفع العجـز الـتجاري األمـريـكي فـي السـلع بنسـبة ۱۰.٤٪ ، أو ۸٤ مـليار دوالر إلـى ۸۹۱ 

مليار دوالر ، بعد أن قفز بنسبة ۷.٥٪ في عام ۲۰۱۷ إلى ٥٥۲ مليار دوالر. 
- ارتـفع الـفائـض الـتجاري فـي اخلـدمـات األمـريـكية بنسـبة ٥.۹٪ إلـى ۱٥ مـليار دوالر ، لـيصل 

إلى ۲۷۰ مليار دوالر ، متجاوزًا سجل األولوية لعام ۲۰۱٥. 
- ارتـفع العجـز الـتجاري األمـريـكي فـي السـلع واخلـدمـات بنسـبة ۱۲.٤٪ ، أو ٦۹ مـليار دوالر ، 
إلـى ٦۲۱ مـليار دوالر ، بـعد أن قـفز بـالـفعل بنسـبة ۱۰٪ فـي عـام ۲۰۱۷. أسـوأ عجـز جتـاري فـي 

السلع واخلدمات منذ عام ۲۰۰۸. 
وكمقارنة فقد بلغ في دول كـ: 

- الـصني وهـون كـونـغ: ارتـفع العجـز بنسـبة ۱۳.٥٪، مبـقدار ٤٥ مـليار دوالر ، إلـى ۳۸۸ مـليار 

 USA Foreign Trade, CENSUS, Link1
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دوالر ، بـعد أن قـفز بنسـبة ۷٪ فـي عـام ۲۰۱۷. وارتـفعت الـواردات مبـقدار ۳۳ مـليار دوالر ، 
وانخفضت الصادرات بالفعل مبقدار ۱۳ مليار دوالر. 

- املكسـيك: ارتـفع العجـز مبـقدار ۱۰.٥ تـريـليون دوالر ، حـيث ارتـفعت الـواردات والـصادرات 
بنسبة ۱۰.۲٪ و ۹.۱٪ على التوالي.أملانيا: ظل العجز ثابتًا. 

- اليابان: انخفض العجز إلى ۳ تريليون دوالر. 

يـقوم العجـز الـتجاري بـدور يـشابـه مـا سـبق بـيانـه؛ فـهو يـعمل عـلى تـصديـر املـدخـرات 

املــتزايــدة فــي أي جــزء مــن الــعالــم إلــى الــواليــات املتحــدة، فــيُخفض املــدخــرات فــي 

الــواليــات املتحــدة، وفــي كــلتا احلــالــتني، إن لــم يــرتــفع االســتثمار فــيها، فــلن تــزداد 

مـدخـراتـها، والـنتيجة مـؤداهـا زيـادة مـدخـرات قـطاع مـعني أو بـلد مـا، وخـفضها فـي بـلد 

آخر. وهذا مما ينظر إليه كخلخلة في الدخول. 

1حـققت الـصني فـائـضًا فـي حـسابـها اجلـاري ألنـها تـبيع لـلعالـم أكـثر ممـا تشـتري مـنه، 

ومـع ذلـك، قـد يـختفي فـائـضها قـريـبًا. فـقد أدارت الـصني فـي عـام ۲۰۱۹، أول عجـز 

سـنوي فـي حـسابـها اجلـاري مـنذ عـام ۱۹۹۳؛ ممـا سـيحولـها مـن مـقرض إلـى مـقترض، 

وسـيُحدث ذلـك تـأثـيرًا غـير مـباشـر؛ بـأن يـجبرهـا (بـشكل تـدريـجي) عـلى جـذب مـزيـد 

مـن رأس املـال األجـنبي وحتـريـر نـظامـها املـالـي. لـقد عكسـت فـوائـض الـصني ولـعقود مـن 

الــزمــن حــقيقة أنــها وفــرت لــسنوات أكــثر ممــا اســتثمرت. فــاألســر املــقتصدة تــكتنز 

الـنقود، كـما أن ظـهور التجـمعات الـصناعـية الـساحـلية الـكبيرة يـعني أن املـصدريـن 

يكسبون عائدات أكثر مما تستطيع الصني إعادة استثماره. 

 China may soon run its first annual current-account deficit in decades, 1

The Economist, Mar 16 2019:
https://www.economist.com/leaders/2019/03/16/china-may-soon-run-its-
first-annual-current-account-deficit-in-decades  
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أمــا الــطرق الــتي يــؤدي بــها اســتيراد املــدخــرات األجــنبية (أو الــوفــورات اإلضــافــية 

لألغنياء) إلى خفض مدخرات االقتصاد ككل؛ فهي كاآلتي: 

يـؤدي صـافـي الـتدفـقات الـرأسـمالـية إلـى تـعزيـز الـدوالر ملسـتوى أعـلى بـكثير ممـا -

ميــكن أن يــكون عــليه، وارتــفاع قــيمة الــعملة، بســبب زيــادة دخــل األســرة عــلى 

حساب حجم قطاع السلع القابلة للتداول؛ يؤدي إلى:  

(۱) انخفاض معدل االدخار في البلد،  

(۲) زيادة حصة األسر من الناجت احمللي اإلجمالي،  

(۳) زيادة حصتها من االستهالك. 

قــد تــكون الــبطالــة فــي الــواليــات املتحــدة أعــلى ممــا كــانــت عــليه لــوال الــواردات -

األجـنبية الـرخـيصة الـتي سـاعـدت عـلى إحـداث عجـز حـسابـها اجلـاري، أو ألن عـدم 

املـساواة فـي الـدخـل يـؤدي إلـى انـخفاض الـطلب االسـتهالكـي - ورمبـا االسـتثمار 

أيـضًا -. وبـذلـك يـكون مـعدل ادخـار الـعمال الـعاطـلني عـن الـعمل سـلبيًا؛ ألنـهم 

يسـتهلكون مـن مـدخـراتـهم، لـذلـك فـارتـفاع مـعدل الـبطالـة مـؤداه انـخفاض مـعدل 

املدخرات. 

تـتطلب الـبطالـة مـزيـدًا مـن االقـتراض احلـكومـي لـتمويـل عـملياتـها، وهـذا يـزيـد -

االستهالك ويخفض االدخار. 

للحــد مــن الــبطالــة، قــد تــقوم الــبنوك املــركــزيــة بــتوســيع االئــتمان وزيــادة عــرض -

النقود، وهذا يشجع على مزيد من االقتراض. 
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قـد تـؤدي تـدفـقات رأس املـال الـواردة، أو تـخفيف السـياسـة الـنقديـة، إلـى تـضخيم -

أسـعار الـعقارات واألسـهم واألصـول األخـرى. وبـانـفجار فـقاعـات األصـول، تـرتـفع 

أســعار األصــول املــملوكــة، ويــشعر الــناس أنــهم أكــثر ثــراءً، فــيكون ذلــك دافــعًا 

إضافيًا لزيادة االستهالك. 

يــؤدي ارتــفاع أســعار الــعقارات إلــى مــزيــد مــن الــتطويــر الــعقاري، يــكون بــعضها -

مـبررًا اقـتصاديًـا، وبـعضها اآلخـر غـير ذلـك. أمـا مـن الـناحـية الـفنية؛ فـلن يـكون هـذا 

خـفضًا فـي املـدخـرات بـل زيـادة فـي االسـتثمار، وسـيكون لـه ذات األثـر الـصافـي 

عــلى حــساب رأس املــال. وبــقدر مــا يــكون بــعض الــتطويــر الــعقاري غــير مــبرر 

اقتصاديًا، فقد ميثل خسائر نتيجتها انخفاض في إجمالي املدخرات. 

تــخفض الــبنوك ومــصارف الــظل ذات الســيولــة الــفائــضة مــعايــير مــنح اإلقــراض، -

وتـتوجـه بـقروضـها لـألسـر الـتي كـان يُـنظر إلـيها عـلى أنـها تـنطوي عـلى مـخاطـرة 

كبيرة؛ فيزداد االستهالك وينخفض االدخار. 

إن شــركــات بــطاقــات االئــتمان وشــركــات الــتمويــل االســتهالكــي ذات الســيولــة -

الوفيرة جتعل االئتمان االستهالكي متاحًا على نطاق أوسع وبأسعار أرخص. 

واخلالصة أن: 

خـفض مـعدل االدخـار مـؤداه ارتـفاع مـعدالت الـبطالـة، أو زيـادة الـديـون. وغـالـبًا مـا 

تســتجيب احلــكومــات لــزيــادة الــبطالــة بــزيــادة عجــزهــا املــالــي أو بــتخفيف شــروط 

االئـتمان، لـكن بسـبب ارتـفاع عـدم املـساواة فـي الـدخـل والعجـز الـتجاري؛ فسـترتـفع 

الــديــون بــشكل أســرع. وهــذا مــا يحــد الــطلب احملــلي، ممــا يــجعل مــن الــصعب عــودة 
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االقــتصاد إلــى مــعدل منــوه املــتوقــع دون تــوفــير مــصدر جــديــد لــلطلب، والــديــون هــي 

املصدر األسهل، الشكل (۱۱). 

 
الشكل (۱۱)  حلقة البطالة وعدم املساواة في الدخول 

وهــذا مــا يفســر - ولــو جــزئــيًا - الــعالقــة بــني العجــز الــتجاري والــبطالــة، أو بــني عــدم 

املـساواة فـي الـدخـل والـبطالـة. ومبـا أن الـدوالر هـو أكـبر عـملة احـتياطـية، فـإن الـواليـات 

 . 1املتحدة عادة ما تفلت من العجز التجاري الكبير

لــذلــك يــجب عــلى الــعالــم أن يــولــي تــطبيق زكــاة املــال - ولــيس تــطبيق الــضرائــب - 

أهــمية كــبيرة لــدورهــا فــي ردم فــجوة عــدم املــساواة فــي الــدخــول ومــن ثــم احلــد مــن 

الـبطالـة. كـما يـساعـد إلـغاء نـظام االقـتراض الـربـوي فـي زيـادة كـفاءة فـعالـية الـتمويـل 

خـاصـة إن تـبنى صـيغ الـتمويـل اإلسـالمـية، وعـندئـذ سـيصب أثـره بـشكل مـباشـر فـي 

الـقضاء عـلى الـبطالـة مـن خـالل زيـادة فـرص الـتشغيل، وصـوالً إلـى تـعزيـز فـرص الـنمو 

االقتصادي.  

زيادة الديونتسهيل االئتمانالبطالة

زيادة عدم املساواة في الدخولعجز تجاري

 Richter, Wolf, How Out-Of-Whack are US Trade Relationships? 2017 1

Trade Deficit Worst since 2008, Feb 6, 2018:
https://wolfstreet.com/2018/02/06/us-trade-deficit-china-japan-germany-
eu-mexico/ 
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االدخار واالستثمار 

االســـتثمار مقيَّدٌ دائـــمًا بـــاالدخـــار، واالدخـــار أمـــر إيـــجابـــي لـــالســـتثمار حـــتى فـــي 

االقــتصادات ذات املــدخــرات الــوفــيرة والــتكلفة املــنخفضة لــرأس املــال؛ فــمهما كــان 

االدخار هامشيًا فهو يقلل تكاليف التمويل.  

وبــالنســبة القــتصادات جــانــب الــعرض؛ فــإن ســياســة خــفض الــضرائــب مــثالً، حتــسن 

مسـتويـات االسـتثمار، وتـساعـد فـي إحـداث منـو مـتسارع فـي املـدى الـطويـل، لـذلـك 

يـــرى أصـــحاب هـــذا االجتـــاه ضـــرورة تـــشجيع الشـــركـــات عـــلى االســـتثمار؛ لـــيتعزز 

االســتثمار بــإتــاحــة مــزيــد مــن رؤوس األمــوال بــتكلفة أقــل، وتــساعــد الــتخفيضات 

الضريبية األغنياء على حتقيق ثروات إضافية بسبب ارتفاع استثماراتهم. 
 : 1& اقتصاديات جانب العرض

هـي نـظريـة لـالقـتصاد الـكلي تـقول إن الـنمو االقـتصادي ميـكن أن يـنشأ عـلى نـحو أكـثر فـاعـلية مـن 
خالل خفض الضرائب وخفض التنظيم.  

ووفـقًا القـتصاديـات جـانـب الـعرض، سـيستفيد املسـتهلكون بـعد ذلـك مـن زيـادة املـعروض مـن 
السلع واخلدمات بأسعار أقل، كما أنها ستزيد تشغيل العمالة. 

وقــد شهــدت الــسنوات األخــيرة وفــرة فــي الســيولــة، وتــدنٍ فــي أســعار الــفائــدة ألدنــى 

مســتويــاتــها، بــل إن كــثيرًا مــن الشــركــات مــلكت نــقدًا وفــيرًا؛ إال أنــها لــم تســتطع 

توظيفها بشكل منتج. 

والـراجـح أن سـياسـات جـانـب الـعرض تـخفض الـنمو قـصير األجـل بـخفض الـطلب 

الــكلي عــلى أســاس أن االســتهالك املــنخفض ال تــواكــبه زيــادة اســتثمار جــزئــيًا، ومــع 

 https://mimirbook.com/ar/62b8fbf8508 1
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ذلـك، وعـلى أمـل أن تـتحسن األوضـاع فـي املـدى الـطويـل؛ حـيث يـزيـد االسـتثمار مـن 

الـقدرة اإلنـتاجـية، وبـاسـتفادة األغـنياء مـن الـتخفيضات الـضريـبية مـباشـرة، فـإن بـقية 

اجملتمع يحقق فوائد في نهاية املطاف. ويبقى ذلك افتراض نظري، لسببني: 

األول: أن حـزمـة الـتحفيز املـالـي الضخـمة الـتي أقـرتـها سـياسـة (تـرامـب)؛ ومـنها خـفض 

الـضرائـب فـي يـنايـر ۲۰۱۸، لـم حتـقق غـايـتها، فـبدالً مـن التسـبب فـي زيـادة 

االســتثمار فــي األعــمال الــتجاريــة، كــان لــها أثــرًا ســلبيًا بــعض الشــيء؛ فــقد 

متـكنت الشـركـات األمـريـكية مـن الـوصـول إلـى أكـبر قـدر ممـكن مـن رأس املـال 

دون زيادة استثماراتها.  
& أيّـد اسـتطالع لـرابـطة اقـتصاديـات األعـمال الـوطـنية NABE نشـر فـي فـبرايـر ۲۰۱۹ بـأن 

۸٤٪ مـن اجملـيبني خـططهم االسـتثماريـة لـم تـتغير؛ بـينما كـانـت نـتيجة االسـتطالع الـسابـق فـي 
فبراير ۲۰۱۸ أن ۸۱٪ لم يغيروا خططهم االستثمارية.  

وعـليه تـوقـعت مـزيـدًا مـن الـتباطـؤ فـي اإلنـفاق عـلى األعـمال الـتجاريـة بـعد أن تـراجـعت بـشكل 
حـاد فـي الـربـع الـثالـث مـن عـام ۲۰۱۸. وأظهـر انـخفاض اإلنـفاق الـرأسـمالـي فـي يـنايـر إلـى أدنـى 

مستوى له منذ يوليو ۲۰۱۷، ضعفًا في توقعات اإلنفاق الرأسمالي لألشهر الثالثة التالية. 

الـثانـي: قـد يـكون مـن اخلـطأ افـتراض أن زيـادة مـعدل االدخـار املـرغـوب سـيؤدي دومًـا 

السـتثمارات إضـافـية كـلما حـسنت سـياسـات جـانـب الـعرض مـن تـوافـر رأس 

املـال وخـفضت تـكلفته؛ فـهناك ظـروف ميـكن أن تـؤدي فـيها هـذه السـياسـات 

إلى استثمار أقل، وهذا حاصل هذه األيام في معظم االقتصادات املتقدمة. 

إن الــتأثــير املــتوقــع لــعدم املــساواة فــي الــدخــل، وفــائــض رأس املــال، والعجــز الــتجاري 

املـــرافـــق لـــه، عـــلى االســـتثمار أنـــه: إذا أدت الســـياســـات أو الـــظروف الـــتي تـــزيـــد 

املــدخــرات إلــى ارتــفاع اســتثمارات الــبلد املــتلقي؛ فــذلــك ســيكون إيــجابــيًا لــنمو 
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االقـــتصاد، وإال فســـيكون ســـلبيًا الرتـــفاع حـــدة الـــبطالـــة فـــي االقـــتصاد أو زيـــادة 

ديونه.  

وللتخفيف من هذه اآلثار ميكن اللجوء إلى: 
احلــد مــن تــدفــقات رأس املــال األجــنبي: بــخفض العجــز الــتجاري، دون الــلجوء -

للتعرفات اجلمركية؛ ألن الضرائب على انتقال رؤوس األموال ترفع تكلفتها. 
احلـد مـن تـفاوت الـدخـل الـطبقي: بـتطبيق زكـاة املـال نـظرا لـدورهـا فـي تـعزيـز شـبكة -

األمـان االجـتماعـي لـلبالد، ورفـع احلـد األدنـى لـلدخـول؛ فـالـزكـاة هـي سـياسـة مـالـية 

تــرفــع مــن شــأن الــفقراء دون أن تــفقر طــبقة األغــنياء املــانــحة، فتحــد مــن تــفاوت 

الدخل بأسلوب هادئ.  

يــشار إلــى شــهادة رئــيس مجــلس احملــافــظني لــالحــتياطــي الــفدرالــي األمــريــكي 

Eccles1	Mariner أمـام الـكونـغرس عـام ۱۹۳۳: إنـه مـن أجـل مـصلحة األثـريـاء 

حلـمايـتهم مـن نـتائـج حـماقـتهم اخلـاصـة. يـجب أن نـأخـذ مـنهم كـمية كـافـية مـن 

فـائـضهم لـتمكني املسـتهلكني مـن الـعمل واالسـتهالك لـلعمل بـربـح، وهـذا ال يـعني 

"متـريـغ األغـنياء" ؛ بـل هـو إنـقاذ لـألثـريـاء؛ وبـاملـناسـبة، إنـها الـطريـقة الـوحـيدة لـضمان 

الهـدوء واألمـن عـليهم؛ غـير املـتوفـر فـي الـوقـت احلـاضـر. وقـد تـكرر هـذا الـتوجـه فـي 

أكثر من دولة وفي أكثر من مناسبة. 

1 رئيس مجلس املحافظني للنظام االحتياطي الفدرالي األمريكي األسبق.
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زيـادة االسـتثمارات اإلنـتاجـية احملـلية: وذلـك بـتوجـيه زيـادة املـدخـرات نـحو زيـادة -

االســتثمار، لــلمحافــظة عــلى نســب الــبطالــة دون زيــادة الــديــون. وهــذا مــا تــفعله 

الزكاة بشكل غير مباشر من خالل إعفاء التوسعات اإلنتاجية من الزكاة. 
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الفصل الثالث 
 السياسات المالية 

تـشمل السـياسـة املـالـية؛ الـضرائـب واإلنـفاق احلـكومـي، وتـكون تـقييديـة عـند زيـادة 

الــضرائــب وخــفض اإلنــفاق الــعام، وتــوســعية عــندمــا تــكون حتــفيزيــة مــشجعة لــلنمو 

االقتصادي؛ بخفض الضرائب وزيادة اإلنفاق العام.  

وقــد تــأخــذ شــكل اإلنــفاق املــباشــر عــلى أغــراض محــددة؛ بــعكس أدوات الســياســة 

الـنقديـة ذات الـطبيعة الـعامـة، لـذلـك ميـكن لـلحكومـة تـوجـيه اإلنـفاق نـحو مشـروعـات 

أو قطاعات أو مناطق محددة لتحفيز االقتصاد.  

وقــد تــؤدي أدوات الســياســة املــالــية إلــى إيــجاد عجــز فــي املــيزانــية، وقــد يــكون عجــزًا 

مزمنًا.  

كـما يـكون الـتحفيز املـالـي بـأثـر ضـعيف إذا كـان اإلنـفاق مـن املـدخـرات الـضريـبية، أو إذا 

وُجه اإلنفاق احلكومي نحو الواردات.  

وبــشكل عــام ال يحــظى رفــع الــضرائــب بــشعبية، بــل يــشكل خــطرًا ســياســيًا عــند 

تنفيذه؛ كما حصل في حالة فرنسا واألردن مؤخرًا. 
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المبحث األول 
مفهوم السياسة  المالية 

1مفهوم السياسة املالية التقليدية 

إن أحـد أكـبر الـعقبات الـتي تـواجـه صـانـعي السـياسـات هـو حتـديـد مـدى املـشاركـة الـتي 

يـجب أن تـقوم بـها احلـكومـة فـي االقـتصاد. فـي الـواقـع، كـانـت هـناك درجـات مـختلفة 

مـن الـتدخـل مـن قـبل احلـكومـة عـلى مـر الـسنني. ولـكن فـي الـغالـب، مـن املـقبول أن 

تـكون درجـة املـشاركـة احلـكومـية ضـروريـة لـلحفاظ عـلى اقـتصاد نـابـض بـاحلـياة، يـعتمد 

عليه الرفاه االقتصادي للسكان. 

الســياســة املــالــية هــي الــوســيلة الــتي مــن خــاللــها تــقوم احلــكومــة بــتعديــل مســتويــات 

اإلنـفاق ومـعدالت الـضرائـب ملـراقـبة اقـتصاد أي دولـة والـتأثـير فـيه. إنـها االسـتراتـيجية 

الــشقيقة للســياســة الــنقديــة الــتي يــؤثــر بــها الــبنك املــركــزي عــلى املــعروض الــنقدي 

لـلدولـة. يـتم اسـتخدام هـاتـني السـياسـتني فـي مجـموعـات مـختلفة لـتوجـيه األهـداف 

االقـتصاديـة لـبلد مـا. ويـنظر إلـى كـيفية عـمل السـياسـة املـالـية، وكـيف يـجب مـراقـبتها 

وكيف ميكن أن يؤثر تنفيذها على كيانات مختلفة في اقتصاد ما. 
كيف تعمل السياسة املالية التقليدية؟ 

تـعتمد السـياسـة املـالـية عـلى نـظريـات االقـتصادي الـبريـطانـي (جـون كـينز)، وتشـير 

بـشكل أسـاسـي إلـى قـدرة احلـكومـات عـلى الـتأثـير فـي مسـتويـات إنـتاجـية االقـتصاد 

 Leslie Kramer, What Is Fiscal Policy?, Nov 21, 2019, investopedia:1

https://www.investopedia.com/insights/what-is-fiscal-policy/ 
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الـكلي عـن طـريـق زيـادة مسـتويـات الـضرائـب واإلنـفاق الـعام أو خـفضها. وهـذا الـتأثـير، 

بــدوره، يحــد مــن التضخــم (الــذي يــعدُّ صــحيًا عــند ۲-۳٪ بــشكل عــام)، ويــزيــد 

العمالة، ويحافظ على قيمة صحية لألموال.  

تــلعب	الــسياســة	الــمالــية	دوًرا	مــهًما	لــلغايــة	فـي	إدارة	اقـــتصاد	أي	بــلد	

قانون املوازنة 

مـهمة هـذا الـقانـون إيـجاد تـوازن بـني مـعدالت الـضرائـب واإلنـفاق الـعام؛ فـعلى سـبيل 

املـثال، إن حتـفيز االقـتصاد الـراكـد عـن طـريـق زيـادة اإلنـفاق أو خـفض الـضرائـب يـنطوي 

عـلى خـطر التسـبب فـي ارتـفاع التضخـم. ويـرجـع ذلـك إلـى أن الـزيـادة فـي كـمية املـال 

فـي االقـتصاد، تـليها زيـادة فـي الـطلب عـلى السـلع االسـتهالكـية، ميـكن أن يـؤدي إلـى 

انـخفاض قـيمة املـال؛ ممـا يـعني أن األمـر يـتطلب املـزيـد مـن املـال لشـراء شـيء لـم يـتغير 

في القيمة. 

فـإذا تـباطـأ االقـتصاد، ارتـفعت مسـتويـات الـبطالـة، وانـخفض اإلنـفاق االسـتهالكـي، 

وانــخفضت أربــاح الشــركــات. قــد تــقرر احلــكومــة دعــم محــرك االقــتصاد مــن خــالل 

خـفض الـضرائـب، األمـر الـذي ميـنح املسـتهلكني مـزيـدًا مـن اإلنـفاق، ومـع زيـادة اإلنـفاق 

احلـكومـي عـلى شـراء اخلـدمـات مـن الـسوق (كـبناء الـطرق أو املـدارس)، مـقابـل الـدفـع 

مــقابــل هــذه اخلــدمــات؛ تخــلق احلــكومــة وظــائــف وأجــور يــتم ضــخها فــي االقــتصاد. 

ويُــعرف ضــخ األمــوال فــي االقــتصاد عــن طــريــق خــفض الــضرائــب وزيــادة اإلنــفاق 

احلــكومــي أيــضًا بــاســم (الــضخ الــتحفيزي)، حــيث يــفترض انــخفاض مســتويــات 

البطالة اإلجمالية. 
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ومــع زيــادة األمــوال فــي االقــتصاد وخــفض الــضرائــب، يــزداد الــطلب عــلى الســلع 

واخلــدمــات مــن جــانــب املســتهلكني. وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى تنشــيط الشــركــات، 

وحتويل الدورة من الركود إلى النشاط. 

ومـع ذلـك، إذا لـم يـكن هـناك أي ضـوابـط فـي هـذه الـعملية، فـإن الـزيـادة فـي اإلنـتاجـية 

االقـتصاديـة ميـكن أن تتخـطى خـطًا دقـيقًا لـلغايـة تـؤدي إلـى الـكثير مـن األمـوال فـي 

الـسوق. هـذا الـفائـض فـي الـعرض يـقلل مـن قـيمة املـال مـع رفـع األسـعار (بسـبب زيـادة 

الطلب على املنتجات االستهالكية)، وبالتالي، يتجاوز التضخم املستوى املعقول. 

لهـذا السـبب، ميـكن أن يـكون ضـبط االقـتصاد مـن خـالل السـياسـة املـالـية وحـدهـا أمـرًا 

صـعبًا، إن لـم يـكن غـير مـحتمل لـتحقيق األهـداف االقـتصاديـة، إذا لـم يـتم رصـدهـا 

عـن كـثب، فـإن اخلـط الـفاصـل بـني االقـتصاد املـنتج، واآلخـر املـصاب بـالتضخـم ميـكن أن 

يكون غير واضح بسهولة. 

وعـند كـون التضخـم قـويًـا جـدًا، فسـيحتاج االقـتصاد إلـى تـباطـؤ، فـي مـثل هـذه احلـالـة، 

ميكن للحكومة استخدام السياسة املالية: 

بزيادة الضرائب إلخراج األموال من االقتصاد.  -

وتقليص اإلنفاق احلكومي،  -

فـتنخفض األمـوال املـتداولـة، وبـالـطبع، فـإن اآلثـار السـلبية احملـتملة لهـذه السـياسـة، عـلى 

املــدى الــطويــل، ميــكن أن يــكون االقــتصاد بــطيئًا ومســتويــات الــبطالــة مــرتــفعة. ومــع 

ذلـك، تسـتمر الـعملية حـيث تسـتخدم احلـكومـة سـياسـتها املـالـية لـصقل مسـتويـات 

اإلنفاق والضرائب في دورات العمل. 
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إن تـــأثـــيرات أي ســـياســـة مـــالـــية ليســـت نـــفسها بـــالنســـبة للجـــميع. واعـــتمادًا عـــلى 

الـتوجـهات السـياسـية ألهـداف واضـعي السـياسـات، ميـكن أن يـؤثـر الـتخفيض الـضريـبي 

عـلى الـطبقة الـوسـطى فـقط، والـتي هـي أكـبر مجـموعـة اقـتصاديـة، وفـي أوقـات الـتراجـع 

االقـتصادي وزيـادة الـضرائـب، جتـد هـذه اجملـموعـة نـفسها مـضطرة لـدفـع ضـرائـب أكـثر 

من الطبقة العليا األكثر ثراءً. 

نظرية اإليرادات العامة مقابل نظرية النفقات العامة 

إن دور الــدولــة (أو الــتدخــل احلــكومــي) فــي الــنشاط االقــتصادي وحــدوده قــد شَــغل 

حـيّزًا واسـعًا بـني الـنظريـة والـتطبيق؛ فـهناك مـن رفـض الـتدخـل احلـكومـي بـتاتًـا فـجعل مـن 

الـدولـة حـارسًـا لـلمصالـح رافـعًا شـعار احلـريـة االقـتصاديـة، واملـنافـسة، لـيضمن حتـقيق 

أهــداف اجملــتمع. وهــناك مــن أيّــد الــتدخــل احلــكومــي الــكامــل فــأعــطى الــدولــة حــق 

الـتدخـل فـي كـل شـيء. وهـناك مـن ارتـأى ضـرورة حتـقيق االنـسجام بـني آلـيات الـتدخـل 

احلكومي وآليات السوق على نحو يُكمل كل منهما اآلخر دون تعارض. 

إن أصـحاب الـرأي األول يـرون فـي دور الـدولـة حـارسـًا لـقواعـد الـلعبة االقـتصاديـة، أمـا أصـحاب 

الـرأي الـثانـي فـيرون فـي دور الـدولـة املـتدخـلة الاـلعـب األسـاسـي وأحـيانـا الـوحـيد. ويـبدو أن 

املـدرسـة الـنقديـة األمـريـكية قـد سـقطت، وجنـحت املـدرسـة الـكنزيـة جـزئـيًا ألنـها نـادت بـتدخـل 

ورقابة اجلهات احلكومية. 

لــقد تــبنت الــنظم احلــاكــمة مــختلف األشــكال الــسابــقة، وقــد فشــل تــطبيق الــتدخــل 

الــشمولــي فشــالً ذريــعًا فــي نــهايــة الــقرن املــاضــي بخــروج هــذا الــنموذج نــهائــيًا مــن 

الـسوق. وأثـبتت األزمـات املـالـية الـعاملـية نـهايـة منـوذج احلـريـة االقـتصاديـة املـطلقة بـعدمـا 
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عجـزت محـددات الـسوق عـن الـتحكم الـذاتـي بـنفسها. ويـعدُّ الـنموذج الـثالـث املـرشـح 

األفــضل، لــكن حــدوده ضــبابــية املــعالــم. فــما هــو مــدى الــتدخــل احلــكومــي بــآلــيات 

السوق حتى يُحافَظ عليه دون خلل أو أزمات عاصفة؟  

إن احلــد األدنــى ملــا يشــترك بــه الــناس كــلهم يــعدُّ احلــد األدنــى ملــسؤولــية الــدولــة جتــاه 

أفـرادهـا، وقـد حـدد رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم ذلـك بـقولـه: (الـناس شـركـاء فـي 

ثـالثـة املـاء والـكأل والـنار)، يُسـتدل بـذلـك عـلى رعـايـة الـدولـة أو مـن ميُـثلها لـلمصالـح 

األسـاسـية لـلمجتمع، حـيث يشـترك الـناس عـمومًـا مبـا يـتوفـر مـن مـاء وطـعام وأدوات 

تساعد في تأمني الطاقة مبختلف أشكالها. 

وقــد كــره ابــن خــلدون دخــول احلــكومــات فــي مــجال االســتثمار ملــا فــيه مــن ضــرر لــلرعــية 

وإفـساد لـلجبايـة. ويـتمثل مـعنى السـلطان وفـق املـفهوم املـعاصـر بـاحلـكومـة، وتـتمثل اجلـبايـة 

بواردات الدولة من األموال. فاحلكومات تسعى لتعويض عجز ميزانياتها من خالل: 

فـرض املـكوس (أي الـضرائـب) عـلى مـبيعات الـتجار لـلرعـايـا وعـلى األسـواق، -

أو زيادة املكوس إذا كانت قدِ اُستحدثت من قبل. 

مقاسمة العمال واجلباة، وامتكاك (أي امتصاص) عظامهم. -

ممـارسـة الـتجارة والـزراعـة، وهـو مـا يسـتقيم مـعه رخـاء الـدولـة ومـصالـح الـرعـية، -

وليس الوفاء بحاجة بيت املال. 

ويـديـن ابـن خـلدون هـذا السـلوك مـن قِـبَل احلـاكـم ويـصفه بـأنـه: غـلطٌ عـظيمٌ وإدخـالٌ 

للضرر على الرعايا من وجوه متعددة. 
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لـذلـك فـإن لتحـديـد دور الـدولـة أثـره فـي رسـم مـعالـم حـاجـتها لـألمـوال مـن أجـل الـقيام 

بـدورهـا. وإن تـخصيص الـكالم عـن اجملـتمع اإلسـالمـي مـرده الـفروق اجلـوهـريـة لهـذا 

اجملـتمع عـن غـيره مـن اجملـتمعات؛ فجـميع الـعالقـات فـي اجملـتمع اإلسـالمـي تـقوم عـلى 

أسـاس الـتكافـل، كـالـعالقـة بـني أفـراده، بـينما يـسود الـصراع الـطبقي اجملـتمعات غـير 

اإلســالمــية، حــيث الــعالقــات كــلها مــبنية عــلى أســاس املــصلحة فــقط، وتســتوجــب 

هكذا عالقات التصارع بني الفرقاء لتعارض مصاحلهم. 

إن شـكل الـعالقـات فـي اجملـتمع اإلسـالمـي يـحكمها تـطبيق الشـريـعة اإلسـالمـية وضـرورة 

االلـتزام بـها، ممـا يـعني قـيام نـظام مـرتـبط بـتطبيق الشـريـعة احلـاكـمة بـل ويـتأثـر بـه. وإن مـا 

يهمنا في هذا املقام هو الكالم عن الشأن االقتصادي.  

تتشكل املؤسسات املالية األساسية ألي مجتمع إسالمي من: 

مؤسسة بيت املال: متثل السياسات املالية في إدارة إيرادات ونفقات الدولة. -

مؤسسة الوقف. -

مؤسسة الزكاة: وهي الركن الثالث من أركان اإلسالم. -

متــثل املــؤســسة األولــى اجلــانــب احلــكومــي، واملــؤسســتني األخــريــني اجملــتمع املــدنــي. 

وتـتكامـل هـذه املـؤسـسات بـالـتكافـل، والـعالقـة بـينها ليسـت عـالقـة صـراع. وأمـثلة 

ذلك: 

- يُـناط بـاحلـكومـة تـدبـر شـؤون الـناس ومـنها شـؤون احلـرب والتسـليح، وعـلى بـيت املـال 

أن يُـنفق مـن إيـراداتـه الـذاتـية. ويـترتـب عـلى اجملـتمع املـدنـي مبـؤسـساتـه دعـم احلـكومـة 

عـند الـلزوم، فـمؤسـسة الـوقـف تـقوم بـذلـك مـن خـالل وقـف األغـنياء جلـزء مـن أمـوالـهم 
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لــصالــح ذلــك اإلنــفاق الــعام كــأن يــوقــف شــخص مــا عــقارًا لــتمويــل احلــرب. كــما أن 

مـؤسـسة الـزكـاة فـيها مـصرف خـاص يـسمى فـي سـبيل اهلل، عـلمًا أن مـصارف الـزكـاة 

محــددة فــي الــقرآن الــكرمي وهــي مــن ثــوابــت الشــريــعة اإلســالمــية وال يــحق حلــاكــم أو 

محكوم أن يلغيها. 

- كـما يُـناط بـاحلـكومـة رعـايـة املـصالـح الـصحية والـطبية ألفـرادهـا ودفـع الـفقر عـنهم، 

وتـتكبد ألجـل ذلـك املـبالـغ الضخـمة، لـكن مـؤسـسة الـوقـف تـدعـم هـذا اإلنـفاق بـشكل 

واضح في اجملتمع اإلسالمي، كما أن جلّ مصارف الزكاة تتوجه لدعم هكذا إنفاق.  

الشكل (۱۲) املساهمة االجتماعية في اجملتمع اإلسالمي 

- ونفس الشيء يقال عن كفالة الغارمني واملدينني وغيرها، الشكل (۱۲). 
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يُـضاف ملـا سـبق مـن اخلـصوصـية، حـرمـة الـربـا، ممـا يـجعل السـياسـة الـنقديـة الـتقليديـة فـي 

مهـب الـريـح، كـما أن حـرمـة الـضرائـب جتـعل السـياسـة املـالـية الـتقليديـة مشـلولـة متـامًـا، 

ويحتاج هذا األمر تفصيالً سيأتي الحقًا. 

إن السـياسـة املـالـية لـلدول الـتي تـتبع األنـظمة غـير اإلسـالمـية تـتمثل بـالـضرائـب الـتي 

جتـبيها مـن الـناس لـتغطية نـفقاتـها احلـكومـية وتـغطية الـبرامـج االنـتخابـية لـرؤسـائـها؛ وبـها 

أي بـالـضرائـب حتـاول الـتصدي لـلظروف االقـتصاديـة الـسائـدة ملـعاجلـة اآلثـار السـيئة، 

وبــذلــك يــعدُّ املــواطــن فــي تــلك الــبالد قــد ســدد مــا عــليه مــن تــكالــيف اجــتماعــية، 

الشكل (۱۳).  

أمـا فـي اجملـتمع اإلسـالمـي فـإن زكـاة املـال هـي مبـثابـة املـشاركـة الـفعالـة فـي الـتكالـيف 

االجـتماعـية الـتي يُـسهم بـها كـل فـرد مـالـك لـنصاب الـزكـاة، لـذلـك يـعدُّ حتـرمي الـضرائـب 

أمر عادل بسبب طبيعة النظام اخلاضع لتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية. 

ويـبقى الـفارق بـني حـالـتي السـياسـتني املـالـيتني فـي اجملـتمعات اإلسـالمـية وغـير اإلسـالمـية 

أنـه لـو قـصّرت الـدولـة عـن الـقيام بـواجـبها لـظلم احلـكومـات أو لـضعف تـدبـيرهـا؛ فـإن 

األحـكام تـبقى سـاريـة املـفعول فـي اجملـتمع اإلسـالمـي، حـيث يـتحول فـرض الـكفايـة إلـى 

فرض عني بني األفراد حتت مظلة التكافل.  
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الشكل (۱۳)  املساهمة االجتماعية في اجملتمع غير اإلسالمي 

اختالف املنهج يتطلب اختالف الطريق 

لـيس املـقصود تـغيير الـعالـم مـن حـولـنا بـل املـقصود الـتزامـنا مبـنهج يُـراعـي الـثقافـة الـعامـة 

والـتزامـات األفـراد مبـعتقداتـهم حـيث ال يـقدرون عـلى اخلـروج عـنها ولـو اضـطروا لسـداد 

الـتكالـيف االجـتماعـية مـرتـني أو أكـثر، فـالتهـرب مـن سـداد الـضريـبة مـشكلة قـانـونـية 

آثـارهـا قـابـلة للسـيطرة، بـينما عـدم سـداد الـزكـاة يُخـرج املـرء عـن ديـنه ويـذهـب مبـعتقده 

وهذا ما ال ميكن حتمل آثاره وتبعاته. 
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إن حتـديـد مـوارد تـخص بـيت املـال ومـؤسسـته دون الـتطفل عـلى الـناس جتـعل الـقائـمني 

عـليه مـضطرون إلـى إدارتـه بـكفاءة عـالـية تـسمح لـهم رسـم الـتدخـل فـي حـياة الـناس 

واإلشراف على مصاحلهم.  

أمـــا االقـــتصاد الـــتقليدي فـــكلما متـــادى فـــي تـــوسّـــعه بـــالـــنفقات احـــتاج ملـــزيـــد مـــن 

اإليـرادات، وبسـبب سـهولـة فـرض الـضرائـب وحتـصيلها وغـياب الـرقـابـة فـي تـبريـر فـرضـها 

فـإن أغـلب احلـكومـات وغـالـبًا فـي الـبلدان الـنامـية مـنها متـيل لهـذا احلـل، وتـتلخص هـذه 

اإلستراتيجية بنظرية النفقات. 

أمـا االقـتصاد اإلسـالمـي فـيعتمد الـعقالنـية مـن خـالل ربـط اإلنـفاق بـاإليـراد املـتحقق مـن 

خـالل إسـتراتـيجية نـظريـة اإليـرادات. ولـبيت املـال (أي اخلـزيـنة) إيـراداتـه الـعامـة، 

ولـالقـتراض الـعام شـروطـه وضـوابـطه، ولـلتوظـيف شـروطـه وضـوابـطه (أي فـرض ضـرائـب 

غـــير الـــزكـــاة). ممـــا يـــجعل بـــيت املـــال (أو وزارة اخلـــزانـــة) يـــعمل مبـــعيار الـــكفاءة ال 

الـتمادي فـي خـلخلة احلـياة االقـتصاديـة، فـهو وحـدة اقـتصاديـة عـليها أن تـعمل وتـتوسـع 

بحسب نشاطها الذاتي ال التطفلي.  

لذلك ميكننا القول:  

إن االقـتصاد اإلسـالمـي أقـام بـيت مـالـه أو وزارة خـزانـته عـلى أسـاس (نـظريـة اإليـرادات) 

بــأن خــصص مــوارد لــبيت املــال، بــينما أقــام االقــتصاد الــتقليدي وزارة خــزانــته عــلى 

أسـاس (نـظريـة الـنفقات)، حـيث تـقدر مـوازنـة الـعام الـقادم الـنفقات الـالزمـة، وعـلى 

أسـاسـها يـصدر قـانـون جـبايـة الـضرائـب مـن الـناس. وكـأن األول يـقوم عـلى أسـاس املـثل 

الــشعبي: (عــلى قــد بــساطــك مــدّ رجــليك)، بــينما يــقوم الــثانــي عــلى تــعديــل املــثل 
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الـشعبي لـيكون: (مـدّ رجـليك ثـم منـطّ الـبساط ونشـده لـيصل لـلقدمـني)، وشـتان بـني 

احلالني.  
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المبحث الثاني 
الزكاة 

تــعرضــنا لــبعض فــوائــد زكــاة املــال خــالل املــباحــث الــسابــقة، كــما ســنفعل ذلــك فــي 

مــباحــث تــالــية، وذلــك لــضرورة الــبحث، حــيث البــد مــن إظــهار الــفوائــد املــالــية 

واالقـتصاديـة لـلزكـاة عـند الـلزوم، وفـي هـذا املـبحث سـنتناول نـواحـي أكـثر تـركـيزًا، 

كــبيان اســتثمار أمــوال الــزكــاة فــي دورة االقــتصاد الــكلي ودورهــا فــيه، ثــم أهــمية 

تخصيص بيت للزكاة ومصلحة للضرائب. 

أموال الزكاة مستثمرة f دورة االقتصاد الكلي 

لـقد فـاضـت أمـوال الـزكـاة فـي زمـن الـعمريـن رضـي اهلل عـنهما وشهـد الـتاريـخ بـذلـك، 

ولـم تـكن مـن حـاجـة لـلبحث عـن اسـتثمار لـتلك األمـوال الـفائـضة! فـكيف وقـد صـار 

الــفقر والــفقراء يــعيشون بــني ظهــرانــينا مــنذ زمــن لــيس بــالــقليل؟ فهــل الــتوجــه نــحو 

اسـتثمار أمـوال الـزكـاة قـرار صـحيح ومـتوازن؟ أم أن الـتوجـه نـحو دراسـة آلـيات عـمل 

تلك األموال في االقتصاد هو األكثر صوابًا؟  

لـقد رافـقت أمـوال الـزكـاة حـياة املسـلمني مـنذ أن اتـبعوا ديـن اإلسـالم ولـم يـحتاجـوا إلـى 

إثـارة كـل هـذا الـكالم حـول اسـتثمارهـا، بـاسـتثناء حـاالت فـرديـة حـاول بـعضهم الـقياس 

عـليها وحتـميلها أكـثر ممـا حتـتمل. وقـد فـنّد كـثير مـن الـفقهاء تـلك احلـجج سـواء مـنها 

املؤيدة أو املانعة. 
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ضوابط استثمار أموال الزكاة 

نشـر (د. محـمد عـثمان شـبير) بـحثًا قـيّمًا حـول (اسـتثمار أمـوال الـزكـاة)، نـاقـش فـيه 

آراء املـؤيـديـن واملـانـعني بـإسـهاب. وكـانـت أهـم نـتائـج بـحثه وضـع ضـوابـط السـتثمار 

أموال الزكاة، وتلخصت باآلتي: 

األصـل عـدم تـأخـير سـداد الـزكـاة ملسـتحقيها سـواء أكـانـت بـيد املـزكـني أنـفسهم أم ۱.

كانت بيد اإلمام وحوزته ألن األصل تعجيل قسمتها. 

يُشــترط لــتأخــير تقســيم الــزكــاة الــتي بــيد اإلمــام وجــود ضــرورة، كــما يُشــترط ۲.

حـفظها مـن الـضياع. فـإن وجـدت الـضرورة املـضبوطـة بـضوابـطها، فـإن ضـوابـط 

استثمار أموال الزكاة التي بيد اإلمام هي كاآلتي وحسب التسلسل املبني: 

ال يـوجـد حـاجـة مـاسـة لـتلك األمـوال كسـد حـاجـات املسـتحقني الـضروريـة مـن •

طـعام وكـساء وسـكن، فـإن وجـدت تـلك احلـاجـات الـعاجـلة، لـم يجـز تـأخـير 

صـرف الـزكـاة بـحجة االسـتثمار، بـل إذا كـانـت أمـوال الـزكـاة عـلى شـكل أصـول 

ثابتة كاملصانع والعقارات وجب بيعها وصرف أثمانها في تلك الوجوه.  

وجـود مـصلحة السـتثمار أمـوال الـزكـاة للمسـتحقني أنـفسهم كـالـسعي لـتأمـني •

مورد دائم يحقق احلياة الكرمية لهم.  

يجب أن تكون مجاالت االستثمار مشروعة.  •

يـجب تـطبيق كـافـة اإلجـراءات الـضامـنة لـبقاء تـلك األمـوال عـلى أصـل حـكم •

الـزكـاة، بـحيث ال يُـصرف ريـعها إال ملسـتحقيها، فـلو بـيعت األصـول املسـتثمرة 

في املستقبل فستعود أثمانها إلى مصارف الزكاة.  
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يـجب أن يسـبق قـرار االسـتثمار دراسـات دقـيقة مـن أهـل اخلـبرة تـوضـح جـدوى •

املشـروعـات االسـتثماريـة. ويـجب أن يُـعتمد قـرار االسـتثمار مـن صـاحـب واليـة 

عامة كاإلمام أو القاضي. 

يجب إسناد اإلدارة إلى ذوي الكفاءة واخلبرة واألمانة.  •
تكافلية املوارد املالية اإلسالمية 

ذكـرنـا سـابـقًا أن اجملـتمع يـتكون مـن قـطاعـني أحـدهـما حـكومـي واآلخـر مـدنـي، وذكـرنـا 

أن الــنظام املــالــي اإلســالمــي مــؤلــف مــن: بــيت لــلمال ميــثل الــقطاع احلــكومــي، ومــن 

مـؤسسـتي الـوقـف والـزكـاة متـثالن الـقطاع املـدنـي. وأوضـحنا كـيف أوجـد الـنظام املـالـي 

اإلسـالمـي قـنوات تـكافـلية بـني تـلك األنـظمة املـالـية. فـكفالـة الـغارمـني مـن مـهام بـيت 

املـال أسـوة بـقولـه صـلى اهلل عـليه وسـلم فـي خـطبة الـوداع: (ومـن تـرك ديـنا فـإلـيّ)، 

كـما أن مـصرف الـغارمـني كـمصرف مـن مـصارف الـزكـاة يـسهم فـي حـلّ هـذه املـشكلة 

االجـتماعـية االقـتصاديـة. ويُـضاف إلـى ذلـك أن مـن أوقـف إيـراد عـقار لـلغارمـني هـو 

مبثابة دعم ملا سبق.  

إن هـذا الـبناء املـتوازن فـيه اسـتثمار غـير مـباشـر لـألمـوال الـتي تتحـرك وتـدور فـي فـلكه. 

ولعل توضيح االقتصاد الكلي للزكاة كفيل بتوضيح ذلك.  
االقتصاد الكلي للزكاة 

يــتوجــه املــصرف األكــبر لــلزكــاة نــحو الــفئات األشــد فــقرًا والــتي مــيلها لــالســتهالك 

يـساوي الـواحـد، وبـالـتالـي فـإن هـذه الـفئات سـتقوم بـإنـفاق كـامـل دخـلها مبـا فـيه الـزكـاة 

املقبوضة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب الكلي، الشكل (۱٤). 
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إن زيــادة الــطلب فــي الــفترة الــقصيرة تــؤدي إلــى ارتــفاع األســعار لــعدم حتــقق حــالــة 

الـتوظـيف الـكامـل (حسـب رأي االقـتصاديـني الـكالسـيكيني) ممـا يـحفز املـنتجني عـلى 

زيـادة اإلنـتاج مـن السـلع االسـتهالكـية لـتلبية الـطلب املـتنامـي سـعيًا لـزيـادة أربـاحـهم 

(شــرط حتــقق املــرونــة)، فــيزيــد الــطلب عــلى اســتخدام عــناصــر اإلنــتاج (رأس املــال 

والـعمل) ويـؤدي ذلـك إلـى زيـادة الـطلب عـلى الـعمل ممـا يـؤدي إلـى خـفض مـعدالت 

البطالة وزيادة األجور وخفض معدالت الفقر. 

وبــازديــاد أربــاح املــنتجني وزيــادة الــطلب عــلى الــعمالــة تــنخفض الــبطالــة ويــحصل 

انـتعاش فـي االقـتصاد الـكلي، ومبـا أن املـنتجني هـم فـئة األغـنياء (عـادة) فـإنـه بـزيـادة 

أربـاحـهم تـزداد ثـرواتـهم وتـزداد أمـوال الـزكـاة املـدفـوعـة ونـكون أمـام احلـلقة االقـتصاديـة 

التالية. 

إن تــوزيــع أمــوال الــزكــاة يــزيــد الــقدرة الشــرائــية للمســتهلكني فــيزداد اإلنــتاج لــتلبية 

احلاجات، ويزيد الطلب على العمل أيضًا فتنخفض البطالة. 

عــندئــذ تــزداد دخــول الــطبقات الــفقيرة، ويــزداد بــنفس الــوقــت اســتهالكــها لــنقص 

احلاجات لديها عادة.  

كـما تـتراكـم ثـروات الـفئات املـنتجة (الـغنية)، ويـزداد تـوظـيفها لـرؤوس األمـوال فـي 

الـقطاع اإلنـتاجـي، فـينعكس ذلـك إيـجابـيًا بـازديـاد حـصيلة الـزكـاة بسـبب تـوسـع شـرائـح 

دافعيها أفقيا وعاموديًا. 

والــنتيجة عــلى مســتوى رأس املــال الــعامــل، هــي ازديــاد حجــمه اخلــاضــع لــلزكــاة فــي 

الفترات القصيرة مبعدل أكبر من زيادة رأس املال الثابت.  
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أمــا عــلى مســتوى رأس املــال الــثابــت، فــإن إعــفاء رأس املــال الــثابــت مــن الــزكــاة فــيعدُّ 

حـافـزًا لـتوجـيه الـقسم األكـبر مـن رأس املـال الـعامـل (إن أمـكن) نـحو تـكويـن أصـول 

اسـتثماريـة، وهـذا يـحتاج إلـى فـترات، وسـيؤدي هـذا الـتكويـن الـرأسـمالـي حـتمًا إلـى 

توسع القاعدة اإلنتاجية. 

الشكل (۱٤) االقتصاد الكلي للزكاة 

والنتيجة النهائية هي انتعاش االقتصاد الكلي. 
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وخالصة القول: 

إن اجـتهاد بـعضهم نـحو إيـجاد طـرق السـتثمار أمـوال الـزكـاة أمـرٌ محـمودٌ، ولـعل سـبب 

ذلـك هـو ضـخامـة حجـم أمـوال الـزكـاة. لـكن بـالـنظر إلـى أخـطاء االسـتثمار، واألزمـات 

املـالـية الـكبيرة الـتي تـعصف بـاالقـتصاد الـعاملـي عـمومًـا، والنـتشار الـفساد بـأنـواعـه، فـإن 

حتفظ الفقهاء أو منعهم في الغالب على هذا التوجه مشروع. 

وبــناء عــلى مــا ســبق، ومبــا أن دوران أمــوال الــزكــاة ضــمن الــدورة االقــتصاديــة الــكلية 

يــحقق تــنمية وانــتعاشًــا لــالقــتصاد الــكلي، فــإنــنا نــرى أن االســتثمار حــاصــل حــكمًا 

ضـمن الـدورة االقـتصاديـة دون احلـاجـة لـلتدخـل البشـري، الـذي يـغالـبه شـوائـب ذكـرنـا 

بـعضًا مـنها، هـذا إذا افـترضـنا حـسن الـنية وأكـثر مـن ذلـك فـيما لـو افـترضـنا احلـالـة األسـوأ 

من نصب واحتيال وما شابه، فمزالق املال مزالق برّاقة يضعف الكثير أمام ملعانها. 

ومبـا أن قـضية الـتمليك بـإقـباض مسـتحقي الـزكـاة مـا يسـتحقونـه مـن مـال الـزكـاة أمـر لـم 

يتجاوزه أحد من الفقهاء، فإني أضيف ملا سبق، بأن:  

يـد مسـتثمر مـال الـزكـاة هـي يـد ضـمان ال يـد أمـان، لـذلـك هـو ضـامـن ألصـل املـال 

سـواء تـعدى أو قـصّر أو غـير ذلـك وهـذا شـرط (كـفاءة االسـتثمار) وبـه سـيبتعد 

كثير ممن يتغنون بضرورة استثمار أموال الزكاة. 
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بيت للزكاة ومصلحة للضرائب 

كــنت قــد نشــرت كــتابًــا فــي عــام ۲۰۰٥ بــعنوان: (ســياســتا حتــصيل الــزكــاة والــغاء 

، تـعرضـنا فـيه لـفكر (ابـن خـلدون) املـالـي ومـناقشـته املسـتفيضة  1الـضرائـب املـالـيتني)

2لـنقصان واردات الـدولـة وجـبايـتها، ثـم مـا تـوصـل إلـيه (أرثـر الفـر) عـام ۱۹۷٤ فـي 

أن: (الضريبة تقتل الضريبة). 

كــان (الفــر) مســتشار الــرئــيس األمــريــكي (ريــغان) عــام ۱۹۸٤، وطــبقت اإلدارة 

األمـريـكية حـينها رؤيـته املـالـية وحـققت منـوًا واضـحًا. وتـناولـنا فـي الـكتاب أيـضًا تـطبيق 

السياستني املذكورتني على ميزانيتي (ماليزيا وسوريا) كحالتني دراسيتني. 

3إن مــعدل الــضرائــب يــرتــفع فــي الــدول الــفقيرة املســتديــنة عــادة؛ فــالــضرائــب هــي 

الـطريـقة األريـح لـتحصيل الـواردات، وهـي تـناسـب قـلة حـيلة الـقائـمني عـليها، وتـتناغـم 

مع انتشار الفساد فيها. 

تـتجاوز مـعدالت الـضرائـب فـي الـدول الـفقيرة (۳۰٪) وغـالـبًا مـا يُـزاد عـليها ضـرائـب 

الـقيمة املـضافـة؛ لـتصل مـعدالتـها إلـى (٥۰٪). وهـذا يـتجاوز مـعدالت ضـرائـب بـعض 

الـبلدان الـغنية، مـع فـارق جـليّ؛ فـالـرقـابـة الـصارمـة عـلى الـنفقات الـعامـة فـي الـدول 

الـغنية يـقابـلها غـياب تـلك الـرقـابـة فـي الـدول الـفقيرة؛ مـا يـتيح لـلدول الـغنية تـسويـغ 
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2 اقـتصادي أمـريـكي لـيبرالـي، وهـو أحـد املـنظريـن األسـاسـيني ملـدرسـة اقـتصاد الـعرض، الـتي ظهـرت 
فـــي ســـبعينات الـــقرن العشـــريـــن. اشـــتهر بـــاملـــنحنى الـــذي يحـــمل اســـمه، والـــذي يجســـد نـــظريـــته فـــي 

العالقة بني الضغط الضريبي ومداخيل ميزانية الدولة، وأثرهما في تحفيز االستثمار.
3 قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، بـــيت لـــلزكـــاة ومـــصلحة لـــلضرائـــب واألســـئلة الـــشائـــعة لـــصندوق الـــنقد 

الدولي، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٧٣-٢٠١٨.
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فـرض الـضرائـب مـن خـالل مـا تـقدمـه لـشعوبـها، أمـا الـدول الـفقيرة فـتتمادى فـي زيـادة 

مـعدالت الـضرائـب سـنويًـا وبـشكل مـضطرد مبـا يـناقـض الـفكر املـالـي الـتقليدي الـذي 

شـــرعـــن الـــضرائـــب؛ حـــيث يـــجب خـــفض مـــعدالت الـــضرائـــب فـــي ظـــل دورات 

االنكماش.  

ومبـا أن الـدول الـفقيرة املسـتديـنة مـضطرة لـتوجـيه وارداتـها نـحو وفـاء الـديـون اخلـارجـية؛ 

فهــي لــن تســتطيع إنــشاء الــبنى الــتحتية لــبالدهــا. أمــا ارتــفاع مــعدالت الــضرائــب؛ 

فـمؤداه إحـجام الشـركـات األجـنبية واحملـلية عـن بـناء املـصانـع واملـعامـل؛ ألن الـضرائـب 

تـقتل أي إيـراد حتـققه تـلك الشـركـات، فـإن أُعـفيت الشـركـات األجـنبية مـن الـضرائـب 

- كـما تـفعل قـوانـني االسـتثمار - فهـي تسـتفيد مـن فـترة إعـفاءهـا؛ ثـم سـرعـان مـا تنهـي 

أعـمالـها، ويـزداد انـحسار الشـركـات احملـلية، ويـتحول مـا بـقي مـنها خلـدمـة الشـركـات 

األجنبية هربًا من دفع الضرائب، الشكل (۱٥). 

  
الشكل (۱٥) عالقة الفقر بالتنمية والبطالة 

االقـتصاد	
يـنمو	بـخفض	الـضرائـب

الـوظـائـف	
تـتوفـر	بـنمو	االقـتصاد

الـفقر	
ينتشـر	بـضعف	الـتوظـيف

الـفقر	
ينتشـر	بـضعف	الـتنمية
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بسـبب احلـاجـة املسـتمرة لـالقـتراض حتـاول الـدول الـفقيرة أن تـبدو بـصورة جـيدة أمـام 

الــدول املــقرضــة، وأنــها قــادرة عــلى جــمع األمــوال لســداد الــقروض ومســتحقاتــها؛ 

لتكسب مزيدًا من القروض؛ فتدمر اقتصادها وتُدخله في كارثة اقتصادية. 
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المبحث الثالث 
القروض والديون 

تــعارف الــناس عــلى الــتبادل فــيما بــينهم مــنذ الــقدم بســبب احلــاجــة لــذلــك، وعــرفــوا 

االقــتراض ألجــل إمتــام عــمليات الــتبادل أيــضًا، ســواء كــان اقــتراضًــا ســلعيًا كــما فــي 

املقايضة والتبادل السلعي، أو اقتراضًا نقديًا كما في التبادل النقدي.  

ســنتناول فــي هــذا املــبحث الــفارق بــني الــقروض والــديــون، ومــفهوم االقــتراض الــعام، 

وكــيف يــؤدي االقــتراض بــأنــواعــه احلــكومــي واخلــاص إلــى اســتعباد الــناس، والــتكلفة 

االقـتصاديـة لـلديـون املـفرطـة، ثـم سـنتتبع الـديـون الـتي صـارت ملحـمة، ومـن يشـتري 

الـــديـــون اجلـــديـــدة لـــلحكومـــة األمـــريـــكية، وصـــوال إلـــى تـــرســـيخ ثـــقافـــة الـــديـــون 

واستنساخها. 

فقه القروض والديون 

متـيز االقـتصاد اإلسـالمـي بـتفريـقه بـني الـقروض والـديـون؛ فـالـديـون والـقروض جـمع ديـن 

وقـرض، والـدَيـن (بـفتح الـدال)، حسـب الـقامـوس احملـيط؛ هـو مـا لَـه أجَـلٌ، وأدَنْـتُه: 

أَعْـطَيْتُهُ إلـى أجَـلٍ، وأقْـرَضْـتُه، ودايَـنْتُه: أقْـرَضْـتُه وأقْـرَضَـني؛ فـالـديـن هـو مـا ينجـم عـن 

الـبيع غـير احلـالّ أو اآلجـل، سـواء بـقي كـله أو جـزء مـنه. أمـا الـقَرْضُ؛ فـهو مـا يَـتجازى 

بـه الـناس بـينهم ويَـتَقاضَـونَـه، وجـمعه قـرُوضٌ، وهـو مـا أَسْـلَفَه مـن إِحـسانٍ ومـن إِسـاءة، 

كقوله تعالى: وأَْقِرُضوا اّهللا َقْرًضا َحَسنًا  (احلديد: ۱۸).  
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أمـا الـفارق بـني الـقرض والـديـن؛ فـاألول قـد يـكون بـني األصـحاب واألقـارب وغـيرهـم فـال 

يسبقه عمل جتاري، أما الثاني فينتج عن عمليات البيع والتجارة. 

وقـد تـدرجـت الشـريـعة اإلسـالمـية فـي الـتنبيه إلـى احلـد مـن االقـتراض والـديـون، وكـان 

ذلـك عـلى مـرحـلتني، بسـبب انـتشار االقـتراض الـربـوي بـكثرة فـي جـزيـرة الـعرب عـمومًـا 

ومكة خصوصًا؛ فكانت: 

املـرحـلة املـكية وجـزء مـن املـرحـلة املـدنـية؛ وهـي مـرحـلة تـربـويـة اكـتفت بـتنفير -

الـناس مـن اإلسـهاب بـالـديـن ملـا لـه مـن مـساوئ، فـكان رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه 

وسـلم ال يـصلي عـلى جـنازة مـيت، مـات وعـليه ديـن، وذكـر أن الشهـيد رغـم أجـره 

الـعظيم إال أن الـديـن يـعوق حـصولـه عـلى الـغفران الـكامـل لـتعلق حـقوق الـناس 

بـديـنه؛ وهـذا إمنـا تـوجـيه لـضرورة االلـتزام بـعدم اإلكـثار مـن الـديـن؛ فـتوسـع الـديـن 

بـني الـناس وانـتشاره يـؤدي لـتوسـع احلـياة االئـتمانـية ويُـدخـل اجملـتمع فـي مـخاطـره، 

تــلك اخملــاطــر الــتي متــتد لــلحياة االجــتماعــية بــني الــناس؛ كــقولــه صــلى اهلل عــليه 

وسـلم: (إذا غـرم الـرجـل حـدث فـكذب ووعـد فـأخـلف)، فـيكون ذلـك وسـيلة 

لتفكك اجملتمع وكراهية بعضه بعضًا. 

املرحلة املدنية؛ حيث بدئ ببناء الدولة، فكانت: -

الــبدايــة بتشــريــع الــزكــاة؛ بــوصــفه فــرضًــا وركــنًا مــن أركــان كــل مســلم، وقــد •

َدَقـاُت  حـددت اآليـة الـكرميـة مـصارف الـزكـاة الـثمانـية بـقولـه تـعالـى: ِإّنَـَما الـّصَ
َقـاِب َوالْـَغاِرِمنيَ َوِيف  ُـلُوُ¾ُـْم َوِيف الـّرِ َـَفِة ق لّ ا َوالْـُمٔوَ لِـْلفَُقَراِء َوالْـَمَساِكِني َوالْـَعاِمِلنيَ َعـلَْ�َ
ُ َعِل³ٌ َحِك³ٌ (الــتوبــة: ٦۰)؛ فــكان  ِ ۗ َواّهللاَ ـَن اّهللاَ ـِبيِل ۖ فَـِريـَضًة ّمِ ِ َواْبـِن الّسَ َسـِبيِل اّهللاَ
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لـسهم الـغارمـني ۱۲.٥٪ مـن حـصيلة الـزكـاة أي أن اجملـتمع يـساهـم فـي مـعاجلـة 

قــضية الــديــون الــهالــكة أو املــظنونــة حــيث أن صــاحــبها مــحتاج وال ميــكنه 

سدادها. وبذلك يسهم اجملتمع ومؤسساته املالية في عالج هذه اآلفة. 

ثـم شـرع صـلى اهلل عـليه وسـلم فـي خـطبة وداعـه: (أن مـن تـرك مـاالً أو ضـياعًـا •

فـعليّ)، وبـوصـفه احلـاكـم صـلى اهلل عـليه وسـلم فـإن بـيت املـال ميـثله ويـنوب 

عـنه، فـكانـت مـساهـمة الـدولـة فـي مـعاجلـة الـديـون الـهالـكة أو املـظنونـة الـتي 

عجز أصحابها عن السداد. 

لـقد أوجـبت الشـريـعة اإلسـالمـية إيـرادات لـبيت مـال املسـلمني لـينفق مـنها، وقـد وردت 

قــصص عــديــدة عــن اخلــلفاء الــراشــديــن فــي شــدة حــرصــهم عــلى املــال الــعام وجتــنبهم 

لـلتعدي عـليه بـالـتمادي بـاإلنـفاق أو بـاخلـلط بـني املـسحوبـات الـشخصية واإلنـفاق مـن 

بـيت املـال، وقـد سـنّ الـفاروق عـمر بـن اخلـطاب رضـي اهلل عـنه؛ كـما سـنوضـح الحـقًا، 

االسـتدانـة لـبيت املـال؛ وهـذه ديـون حـكومـية؛ جتـنبًا لـفرض أيـة ضـرائـب غـير الـزكـاة، 

واتبع سياسة االستدانة الداخلية حيث ال مخاطر سيادية. 

االقـتراض الـعام دون سـبب وجـيه؛ فـيه ظـلم لـألجـيال الـقادمـة عـلى حـساب تـوسـع 

األجـيال احلـالـية، وهـذا لـيس مـن الـعدل، ويـكأن اآلبـاء يـأكـلون احلـصرم واألبـناء 

يضرسون. 

إن لــبيت مــال املســلمني واردات تــخصه وعــلى ولــي األمــر أن يــتدبــر أمــر مــوازنــته فــي 

حـدودهـا، فـإن صـادفـته سـنوات قحـط وجـدب، فـله أن يسـتديـن لـيرفـع احلـيف واحلـاجـة 

عن الناس، كما له أن يفعل ذلك إن أصاب العجز بيت ماله. 
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وشـريـعة اإلسـالم ضـبطت سـلوك احلـاكـم فـي مـجابـهة تـصرفـات مـن تـولـى أمـر الـناس فـي 

جـمع الـواردات، فـهو مـخير بـني فـرض الـرسـوم عـلى الـناس بشـروط (الـتوظـيف)، أو أن 

يسـتديـن ألجـلهم، وال يـعدُّ اإلسـراف والـتبذيـر مـن اإلنـفاق الـعام وال اخلـاص؛ لنهـي 

فُوا َولَـْم َيْقُرتُوا َوَكـاَن َبْنيَ ذَلِـَك َقـَواًمـا  يَن ِإذَا أَنـَفقُوا لَـْم �ُْ»ِ ِ َaّاآليـة الـكرميـة صـراحـة عـنه: َوا

(الفرقان: ٦۷). 

مـثال ذلـك، كـان عـمر الـفاروق رضـي اهلل عـنه مـخيرًا فـي عـام اجملـاعـة بـني أمـريـن: أن 

يـفرض عـلى الـناس رسـومًـا (سـوى الـزكـاة)، أو أن يسـتديـن، لـكن ذكـاءه املـالـي ذهـب 

لتطبيق سياستني ماليتني غير اخليارين السابقني، هما: 

الـتوجـه نـحو االسـتدانـة الـداخـلية مـن أمـوال الـزكـاة مـقدمًـا؛ لـيصرفـها عـلى الـناس -

حتى يعود حالهم بأحسن مما هم عليه. 

شـدّ رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم احلجـر عـلى بـطنه، وهـذا كـنايـة عـن الـتقشف -

احلـكومـي للحـد مـن اإلنـفاق. وقـد خـاطـب عـمر رضـي اهلل عـنه فـي عـام اجملـاعـة بـطنه 

عــندمــا قــرقــرت جــوعًــا وتــضورًا؛ قــائــالً لــها: (قــرقــري أو ال تــقرقــري، لــن تــذوقــي 

اللحم حتى يشبع أطفال املسلمني). 

والــالفــت لــلنظر عــدم تــوجــه الــفاروق رضــي اهلل عــنه نــحو االســتدانــة مــن اخلــارج أو 

تسـرعـه بـفرض مـا (سـوى الـزكـاة)؛ وذلـك ألنـه تـربـى فـي مـدرسـة الـنبي محـمد صـلى 

اهلل عـليه وسـلم، الـذي ربـى الـناس سـنني عـديـدة عـلى أن ال يـتمادوا فـي الـدَيـن عـندمـا 

كـان يـبني اجملـتمع، ثـم مـع بـنائـه لـلمجتمع املـدنـي؛ جـاءتـه آيـة الـزكـاة تشـريـعًا إلهـيًا، 

وفــيها مــصرف لــلفقراء ومــصرف لــلمساكــني كــما فــيها مــصرف لــلغارمــني ليشــترك 
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اجملــتمع فــي حــلّ هــذه اإلشــكالــيات الــتي قــد يــقع بــها الــناس، ثــم قــرر صــلى اهلل عــليه 

وسـلم سـياسـة مـالـية فـي خـطبة وداعـه: بـأن مـن تـرك مـاال أو ضـياعًـا فـهو عـليه صـلى اهلل 

عـليه وسـلم؛ بـصفته االعـتباريـة كـولـي ألمـر الـناس، ويحـل محـله بـيت املـال؛ فـكان مـن 

واجبات بيت املال فك الغُرم عن الغارمني. 

إن االسـتدانـة الـداخـلية مـن أمـوال الـزكـاة عـن سـنوات قـادمـة، هـو تـكليف عـلى األغـنياء 

دون الـفقراء؛ فـالـزكـاة تُـفرض عـلى األغـنياء فـقط، كـما أن جلـوئـه رضـي اهلل عـنه ملـصدر 

الـــزكـــاة دون ســـواهـــا؛ إمنـــا لـــيشارك املســـلمون األغـــنياء بـــطيب خـــاطـــر ولـــيس قســـرًا 

مـقهوريـن. وقـد قـرر الـفقهاء - الحـقًا - سـياسـة مـالـية أسـموهـا: (الـتوظـيف عـلى بـيت 

املـال)، حـيث لـبيت املـال واردات (سـوى الـزكـاة) إمنـا بشـروط شـرطـوهـا؛ بـأن يـكون 

بــيت املــال فــارغًــا، واألمــة فــي جــائــحة، وأن يــفرض عــلى األغــنياء، وأن تــتوقــف هــذه 

السياسة االستثنائية إذا لم يعد بيت املال فارغًا أو بانقضاء اجلائحة. 

أمـا الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى فـلجأ إلتـباع سـياسـة اإلقـراض احلـسن لـلمنتجني 

بــشكليه (الــنقدي والــعيني) لــلقيام بــأعــمالــهم وجتــاوز أي عُســر مــالــي قــد يــعرقــلها؛ 

فــأســلف الــوزيــر املــزارعــني بــالــنقود لشــراء األبــقار حلــراثــة األرض وزراعــتها، وأســلف 

 . 1البذور للمحتاجني من الفالحني، على أن يسترجع ذلك منهم في موسم احلصاد

أمـا الـشاطـبي فـميّز بـني سـياسـتني مـالـيتني لـبيت املـال هـما: االسـتقراض والـتوظـيف، 

وقـصد بـالـتوظـيف فـرض الـضرائـب عـلى الـناس، واشـترط لـتطبيق السـياسـتني أن تـكون 

الــبالد حتــت نــير أزمــة عــامــة، وبــيت املــال فــارغ، والــفارق بــني تــطبيق أي مــنهما هــو 

1 مرجع سابق، الزهراني، ص ٤٥.
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احــتمال وجــود إيــرادات مســتقبلية لــبيت املــال، فــإن كــان ذلــك فــاالســتقراض، وإال 

فـالـتوظـيف حـيث تـنعدم املـصادر املسـتقبلية لـلدخـل، فـقال: "االسـتقراض فـي األزمـات 

إمنـا يـكون حـيث يـرجـى لـبيت املـال دخـل يُـنتظر، وأمـا إذا لـم يُـنتظر شـيء وضـعفت 

 . 1وُجوه الدخل بحيث ال يُغني، فال بد من جريان حُكم التوظيف"

وبـالـعودة إلـى عـام الـرمـادة فـي زمـن الـفاروق رضـي اهلل عـنه، حـيث األمـة كـانـت فـي أزمـة 

شـديـدة، وبـيت املـال كـان فـارغًـا، وال يـنتظر إيـرادات لـبيت املـال، وعـليه فـالسـياسـة 

املـرتـقبة هـي الـتوظـيف عـلى بـيت املـال أي فـرض الـضرائـب. لـكن الـفاروق رضـي اهلل 

عـنه فـضّل تـعجيل اإليـرادات املـتوقـعة بـدل السـياسـتني الـسابـقتني؛ فـاسـتدان مـن أمـوال 

الـزكـاة الـتي سـيدفـعها املسـلمون فـي سـنواتـهم الـتالـية؛ لـتكون مبـثابـة اقـتراض داخـلي ال 

تكلفة فيه، وال مخاطر عليه، فقد ال تنقضي األزمة سريعًا ويتأخر الدخل املتوقع. 

إن االقـتراض الـداخـلي مـن أمـوال الـزكـاة عـطّل فـرض الـضرائـب ألن بـيت املـال لـم يـعد 

فارغًا! وبذلك لم تعد الشروط الثالثة الداعية لفرض الضرائب متاحة.  

لقد حققت تلك السياسة عدة أمور، منها: 

۱- أنــها حــققت ربــطًا بــني اإلنــفاق الــعام ومــصادر دخــله الــتي تــأتــي مــن الــتمويــل 

املسـتدام مـن أفـراد اجملـتمع ومـؤسـساتـه لـرفـع الـفقر الـذي أصـاب جـميع الـناس مبـجاعـة، 

فهـذه مـهمة يشـترك فـيها (بـيت املـال) و(مـؤسـسات اجملـتمع) مـعًا. وإن الـلجوء إلـى 

سـياسـة فـرض الـضرائـب هـو إجـراء سهـل حتـبذه احلـكومـات، لـكنه غـير عـادل، ملـا لـه مـن 

آثـار سـيئة تـزيـد فـاقـة الـناس، فـأسـوأ مـا فـي الـضرائـب أنـها عـمياء تـطال اجلـميع فـقراء 

1 الـشاطـبي، أبـو إسـحاق إبـراهـيم بـن مـوسـى بـن محـمد اللخـمي الـغرنـاطـي، االعـتصام، دار املـعرفـة 
ببيروت، ١٩٨٦، ج ٢، ص ٣٠٥.
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وأغـنياء، لـكن الـقادريـن يتهـربـون مـنها وغـالـبًا األغـنياء هـم الـذيـن يـفعلون ذلـك حـتى 

فـي أرقـى الـدول مـدنـية كـما حـصل فـي فـرنـسا إبـان احلـملة االنـتخابـية لـلرئـيس األسـبق 

أوالند، بينما ال يستطيع ذلك أصحاب الدخل الثابت.  

۲- عـدم التسـرع بـاالسـتقراض؛ فـصعوبـة تـقديـر شـدة األزمـة وزمـنها، وضـعف مـوارد 

الـدخـل املـتوقـعة، كـانـا السـبب لـعدم حتـميل بـيت املـال بـدَيْـن واجـب السـداد. فـللحفاظ 

عــلى حتــقيق الــعدالــة بــني األجــيال وجــب الــبحث عــن حــلول أجــدى. ولــألســف فــإن 

أغـلب احلـكومـات تـتماهـى بـاالقـتراض لـتحقيق سـياسـات ذات مـفاعـيل آنـية أو ألهـداف 

انـتخابـية، ممـا يُـورط األجـيال الـقادمـة بـالـتزامـات ال تسـتفيد مـنها؛ وهـذا ممـا تـنبه إلـيه 

عمر رضي اهلل عنه. 

۳- عـدم الـلجوء إلـى فـرض الـضرائـب حـتى ال يُـثقل كـاهـل الـناس بـتكالـيف اجـتماعـية 

إضــافــية، فــاملســلمون يــدفــعون زكــاة أمــوالــهم بــوصــفها ركــنًا مــن أركــان إســالمــهم، 

وسـيدفـعون الـضرائـب الـتي تـزيـد تـكالـيف إنـتاجـهم دون زيـادة حـقيقية فـتُسهم فـي 

خـلق التضخـم وزيـادتـه. إن فـرض الـضرائـب هـي سـياسـة مـالـية ظـاملـة بـحق اجملـتمع خـاصـة 

إذا أُســيء اســتخدام حــصيلتها، وهــذا مــا يــقع فــيه كــثيرٌ مــن احلــكومــات لــفسادهــا 

وضعف إداراتها.  

ولـتطبيق الـتوظـيف يـضاف شـرطٌ آخـر وهـو فـرض الـضرائـب عـلى األغـنياء دون الـفقراء، 

وهـذا مـا ال تـفعله الـنظم الـوضـعية، لـكن أزمـة الـديـن الـعام األمـريـكي األخـيرة جـعلته 

مـوضـوع الـصراع بـني الـبيت األبـيض والـكونـغرس فـي الـتوجـه نـحو فـرض الـضرائـب عـلى 

األغنياء فقط؛ كما حصل في الفترة األخيرة من حكم الرئيس األمريكي أوباما. 
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٤- ضــرورة الــلجوء إلــى االبــتكار املــالــي وعــدم الــتوقــف عــند احملــاكــاة والــتقليد أســوة 

بــفعل الــفاروق رضــي اهلل عــنه؛ فــقد جلــأ إلــى ســياســة االســتدانــة مــن املــساهــمات 

االجتماعية املستقبلية.  

وبـناء عـليه، ميُـكننا فـهم سـلوك أبـي بـكر رضـي اهلل عـنه مبـحاربـة مـانـعي الـزكـاة بـأنـه 

تــوظــيف لــلنص الــقطعي؛ بــاعــتبار أن مــانــعيها أخــلّوا بــركــن مــن أركــان الــنصوص 

الـقطعية. كـما نـفهم مـن سـلوك عـمر رضـي اهلل عـنه عـدم حتـميله لـلناس تـكالـيف مـالـية 

(أي ضـرائـب) حتـاشـيًا لـزيـادة تـكالـيف عـيشهم ووقـوع االقـتصاد فـي التضخـم مـقابـل 

الـتوسـع مبـصادر بـيت املـال، بـأنـه سـلوك رشـيد اعـتمد عـلى االسـتنباط مـن الـنصوص 

الـقطعية واالسـتناد إلـيها؛ فسـياسـة االقـتراض الـداخـلي ليسـت لـها مـخاطـر، واملسـلم 

الـقادر مـالـيًا سـيسدد زكـاة أمـوالـه عـاجـالً أو آجـالً، ومـن مـصلحته أن يسـددهـا اآلن 

أفـضل مـن سـداده لـضرائـب ال يـرجتـي مـنها سـوى عـبء إضـافـي لـن يُـغنيه عـن سـداد 

زكاته مستقبالً، وهذه عالقة (ربح - ربح) بني املواطن وحكومته. 

إذًا وبناء على ما سبق؛ فإن: 

فــائــدة	الــثوابــت	أنــها	مــعياريــة	يــجب	مــراعــاتــها	عــند	تـــطبيق	أي	مـن	الــسياســات	الــــمتغيرة،	مــما	
يــضمن	عــدم	شــطط	ســلوك	أي	مـن	األفــــراد	أو	الــحكومــات	عــنها	إال	لـــضرورة	مـــنضبطة	

كــما قــام الــوزيــر عــلي بــن عيســى بــخفض الــتكالــيف الــعامــة املــترتــبة عــلى بــيت املــال 

 : 1بإعادة النظر في رواتب العاملني العامني، فلجأ إلى ثالث سياسات هي

خــفض مــقدار الــرواتــب؛ فــخفّض راتــب رئــيس ديــوان الــسواد، وأجــور عــمال ۱.

الدواوين. 

1 مرجع سابق، الزهراني، ص ١٢٠.
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خـفض الـبطالـة املـقنعة؛ بـإسـقاط رواتـب كـل مـن كـان يـقبض مـن الـكتاب الـذيـن ۲.

يحضرون وال يعملون. 

خـفض أشهـر الـرواتـب؛ فـجعل بـعض الـرواتـب عـلى أسـاس عشـرة أشهـر فـي الـسنة، ۳.

ورواتـب أصـحاب الـبريـد ثـمانـية أشهـر فـي الـسنة؛ مـحققا الـتعاقـد املـوسـمي خـفضًا 

للتكاليف العامة. 

وبـذلـك فـإن الـوزيـر ضـبط بـعض مـفاسـد الـقطاع الـعام الـتي مـؤداهـا زيـادة الـتكالـيف 

العامة، والتي بالضرورة تخلق التضخم.  

إن احلـكومـات غـالـبًا مـا تـلجأ إلـى سـياسـات االسـتقراض أو فـرض الـضرائـب لـسهولـتهما 

وتـتحاشـى األنشـطة اإلنـتاجـية ملـا حتـتاجـه مـن حُـسن تـدبـير، وهـذا غـير مـتاح فـي الـقطاع 

الـعام النـتشار الـفساد فـي جـميع مـرافـقه وبسـبب عـدم كـفاءتـه دومًـا. لـذلـك فـإن رأي 

ابـن خـلدون متـثل بـضرورة إبـعاد الـدولـة عـن مـزاولـة األنشـطة االقـتصاديـة ملـا يـكتنف 

ذلـك مـن احـتماالت الـفساد، وملـنافسـتها مـواطـنيها فـي فـرص الـعمل واالسـتثمار، ممـا 

يـسهم فـي خـلق الـبطالـة وزيـادتـها. لـقد فـضّل ابـن خـلدون الـدولـة الـراعـية الـتي تسهـر 

عـلى حتـقيق مـصالـح الـناس فتهـيئ لـهم مـا يـلزم لـذلـك مـن رقـابـة لـلسوق ومتـنع كـل 

مفسـدات تـوازن الـعرض والـطلب لـعمل الـسوق بـكفاءة. وهـذا مـا يُـفهم مـن حـديـث 

رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم حـيث يـجب تـطبيق مـبدأ احملـاسـبة االجـتماعـية مـن 

أعــــلى الهــــرم إلــــى أدنــــاه: (كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُم مَسْؤُولٌ عَــــن رَعِيَّتِه، اإلِمــــامُ راعٍ 

ومَسؤُولٌ عـنْ رعِيَّتِه، والرَّجُـلُ راعٍ فـي أهـلِه وهـو مَسْؤُولٌ عـن رعيَّتِهِ، واملـرْأةُ راعِـيةٌ 

فـي بـيتِ زوجِـها ومَسْؤُولـةٌ عـن رعِيَّتِها، واخلـادِمُ راعٍ فـي مـالِ سيِّدِه ومَسْؤُولٌ عـن 
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رعيَّتِه. قـــال: وَحَسِـــبْتُ أنْ قـــدْ قـــال: والرَّجُـــلُ راعٍ فـــي مـــالِ أبِـــيهِ ومَسْؤُولٌ عـــن 

 . 1رعيَّتِه، وكُلُّكُم راعٍ ومَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِه)

إن مـا ذكـرنـاه هـي عـوامـل يـلجأ إلـيها االقـتصاد الـتقليدي؛ وتُـسهم فـي إيـجاد اخلـلل 

السوقي الذي يؤدي إلى حدوث التضخم. 

مفهوم االقرتاض العام 

2يــتطلب الــرشــد االقــتصادي فــي شــريــعة اإلســالم اتــخاذ الــقرارات االقــتصاديــة الــتي 

تـأخـذ فـي االعـتبار عـدم االسـتدانـة بـالـربـا؛ ألن اهلل حـرّم الـربـا واعـتبره مـن اخلـبائـث، 

وشـدد فـي حتـرميـه بـل حـاربـه، وحـارب أهـله، وتـوعـد اجملـتمع الـربـوي؛ بـقولـه: (الـذيـن 

يـأكـلون) بـتخبط حـياتـهم االقـتصاديـة فـال تـقوم حـياتـهم إأل كـما يـتخبط مـن مـسه 

ِي  َaّا ُ َبـا َال َيـقُومُـوَن ِإّالَ َكـَما َيـقُوم يَن َيأْكُـلُوَن الـّرِ ِ َaّالشــيطان، يــقول املــولــى عــز وجــل: ا
ـْيطَانُ ِمـَن الْـَمّسِ (الـبقرة: ۲۷٥)، وقـد يـكون مـن صـور الـتخبط فـي احلـياة  َيـَتَخّبَطُهُ الّشَ
الــدنــيا، مــا يــعيشه الــعالــم مــن تضخــم نــقدي كــما فسّــره أحــد االقــتصاديــني، وتشــير 

دراسـة قـام بـها االقـتصادي (مـيلتون فـريـدمـان) حـيث عـزا السـلوك الـطائـش لـالقـتصاد 

. ألـيس فـي  3األمـريـكي فـي بـدايـة ثـمانـينيات الـقرن املـاضـي إلـى تـذبـذب أسـعار الـفائـدة

1 حديث صحيح

2 قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، الـــرشـــد االقـــتصادي فـــريـــضة، مجـــلة االقـــتصاد اإلســـالمـــي الـــعاملـــية، 
العدد ٥-٢٠١٢.

 The yo-yo US Economy, Newsweek 15-2-1982, P 4.3

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٢١٧ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

ذلـك مـا يـدفـع إلـى الـرشـد االقـتصادي كـي جنـنب أوطـانـنا الـتخبط االقـتصادي الـذي 

تعيش فيه بسبب الربا؟  

الشـك أن تـوظـيف أمـوال األمـة فـي صـيغ ربـويـة تـدعـم املـؤسـسات املـالـية الـدولـية الـغربـية 

تــكتنفه مــخاطــر عــظيمة، أقــلها أن ذلــك يــعرض أمــوالــها لــلمَحق، ألــم متُــحق بــعض 

األموال إثر األزمة املالية العاملية األولى ۱۹۳٦ والثانية ۲۰۰۸؟. 

لـذلـك مـن الـغرابـة دعـم متخـذي الـقرار االسـتثماري فـي الـبلدان اإلسـالمـية حـصتهم فـي 

مـؤسـسات دولـية ربـويـة، ويحجـمون عـن زيـادة حـصتهم فـي مـؤسـسات مـالـية إسـالمـية 

شهـدت لـها تـصنيفاتـها الـعاملـية بـالسـالمـة والـقوة مـثل الـبنك اإلسـالمـي لـلتنمية، الـذي 

أعــطي أعــلى درجــات الــتصنيف فــي الــسنوات األخــيرة، عــلمًا أنــه يــندر أن تُــصنِّف 

شــركــات الــتصنيف دولــة أو مــؤســسة بهــذه الــدرجــة! وقــد أثــبتت تــلك املــؤســسات 

جـدارتـها عـلى مسـتوى اسـتثمار أمـوالـها، إلـى جـانـب مـساعـدتـها لـلدول واجملـتمعات، 

وحــتى لــلقطاع اخلــاص أيــضًا، إضــافــة ملــساهــماتــها االجــتماعــية الــتي قــلّ نــظيرهــا مــن 

مؤسسة مالية، فأيهما أحق بأن تُستثمر األموال فيه؟ 

إن املـؤسـسات املـالـية الـغربـية املـقرضـة تـفرض شـروطًـا عـديـدة عـلى املسـتديـنني مـنها، 

وتنشـر الـدَيْـن بـني الـدول، فـتزيـد مـن اخملـاطـر االئـتمانـية، وتسـتغل فـوائـدهـا الـربـويـة حـال 

الــضعفاء الــالجــئني إلــيها لــتمويــلهم، كــما جتُــبر ســياســاتــها فــي بــعض األحــيان الــدول 

املســتفيدة عــلى فــرض الــضرائــب فــضالً عــما هــو مــوجــود مــنها، ممــا يــزيــد تــكالــيفهم 

اإلنتاجية فيرفع أسعار إنتاجها، ويقلل فرصها التنافسية.  
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ومـن جـهة أخـرى، يـجب عـلى مـن يـزيـدون حـصصهم فـي املـؤسـسات املـالـية املـقرضـة، 

أن يـفرضـوا شـروطًـا، تـخفف مـن وطـأة هـذه املـؤسـسات عـلى الـدول الـفقيرة، وتـقترب 

من صور العدل املنشود عامليًا.  

يُـقال عـن حـال الـذيـن طـلبوا االسـتدانـة بـأنـهم أصـحاب عجـز، بـينما يُـقال عـن حـال 

الـقوم املـودعـني بـأنـهم أصـحاب فـائـض، وأمـا مـؤسـسات اإلقـراض فـما هـي إال (مـديـر 

صـندوق) بـني الـفئتني. وإسـالمـنا لـم يعجـز عـن إيـجاد األدوات واملـنتجات الـتي حتـقق 

هـذه الـوسـاطـة مـثل الـصكوك كـمصدر لـلتمويـل؛ فـبها تـتحقق املـصلحة وتسـتفيد فـئتا 

العجـز والـفائـض مـعًا؛ فـلماذا ال تـتوجـه دول الـفائـض لـصيغ الـتمويـل اإلسـالمـي عـبر 

املــؤســسات املــالــية اإلســالمــية أو حــتى الــغربــية الــتي تــقوم بــتقدمي خــدمــات مــصرفــية 

إسالمية ولديها هيئات شرعية تستفتيها في شرعية هذه اخلدمات؟  

إن األيـام دولٌ، وعـلينا اسـتغالل الـوقـت ألنـنا مـوقـوفـون، وعـنه مـحاسـبون. وإن الـعالـم 

شهــد عــلى مــناعــة وقــوة صــيغ الــتمويــل اإلســالمــي، فــتبنتها دول ومــؤســسات مــالــية، 

وطــبقوهــا بــشكل عــملي، رغــم بــعض الــتحفظات، وتــبنتها مــراكــز بــحث وجــامــعات 

عاملية من الناحية الفكرية أيضًا. 
& ويبقى التبريريون في جحر الضب  

1هـذا الـعنوان الـغريـب الـوقـع عـلى أسـماع الـكثيريـن اقتبسـته مـن حـديـث رسـول الهـدى صـلى اهلل 

عــليه وســلم: لــتتبعن ســننَ مــن قــبلكم شــبرًا بشــبرٍ، وذراعًــا بــذراعٍ، حــتى لــو ســلكوا جحــرَ 
ضبٍّ لسلكتموه. قلْنا: يا رسولَ اهللِ، اليهودُ والنصارى؟ قال: فمن. 

يــقوم الــضب بــعمل فــتحة واحــدة للجحــر بــعكس بــعض احلــيوانــات الــتي تــعمل عــدة فــتحات 

1 قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، الـــتبريـــريـــون فـــي جحـــر الـــضب، مجـــلة االقـــتصاد اإلســـالمـــي الـــعاملـــية، 
العدد ٢٥-٢٠١٤.
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للجحـر بـغرض الـتهويـة والـتمويـه للهـروب مـن األعـداء. أمـا املـقصود مـن وصـف الـتبريـريـني بـأنـهم 
فـي جحـر الـضب فـإلتـباعـهم مـنهج الـتبريـر ثـم الـتبريـر ثـم الـتبريـر، ليجـدوا أنـفسهم بـالـنهايـة هـم 

واحلائط معًا في طريق مسدود ال مخرج منه. 

ال يـخفى عـلى أحـد أن االقـتراض هـو حـل مـن حـلول أي إنـسان عـادي يـحتاج مـاالً وال 

يجـده، وهـو أيـضًا حـل مـن حـلول االقـتصاد املـالـي الـكلي فـيؤمـن السـيولـة لـإلدارة الـعامـة 

لتسـيير أمـورهـا وأمـور الـناس مـن حـولـها. وقـد يـكون داخـليًا أو خـارجـيًا، وبـكال احلـالـني 

فــإن تــكلفته ال تــتوقــف عــند الــتكلفة املــالــية بــل قــد تــتعداهــا لــتكالــيف الســيادة 

السياسية أيضًا. 

يــبرر أنــصار االقــتراض عــملهم بــأن االقــتراض لــه وجــوه إيــجابــيّة شــتّى إذ يُــساعــد 

احلــكومــات عــلى وضــع بــرامــج وطــنية تــعزز االقــتصاد فــتنعشه، وتــعالــج عجــزه املــالــي 

وعجـز مـيزان مـدفـوعـاتـه، كـما يـزيـد فـرص الـعمل، ويـحقق منـوًا اجـتماعـيًا مـتوازنًـا عـلى 

املـدى املـتوسـط، ويـساعـد بـرامـجها االقـتصاديـة اجلـديـدة للحـد مـن نـقاط الـضعف، مبـا 

تـقدمـه مـن إصـالحـات مـالـية. وبـذلـك يـبدو الـقرض ذو سحـر جـذاب، وفـيه ملـسات 

الـشفاء اآلنـية. وذلـك سـواء أكـان االقـتراض مـن املـؤسـسات الـدولـية أم مـن املـؤسـسات 

اخلاصة أم من السندات. 

إن هـذا الـوصـف الـوردي مـن بـعض خـبراء االقـتصاد هـو أقـرب لـلتنظير الـوصـفي، فـإذا 

أضـفنا لـلمسألـة بُـعد فـساد اإلدارة احلـكومـية الـغالـب، فـإن االقـتراض سـياسـة يـجب 

احلـذر مـنها بشـدة. فـاالقـتراض يُـورط األجـيال الـقادمـة بـالـتزامـات ال تسـتفيد مـنها، 

وهــذا ال يــحقق الــعدالــة بــني األجــيال، ولــألســف فــإن أغــلب احلــكومــات تــتماهــى 

بـاالقـتراض لـتحقيق سـياسـات ذات مـفاعـيل آنـية أو ألهـداف انـتخابـية. فـما يـنطبق عـلى 
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األفـراد يـنطبق عـلى اجلـماعـات فـي الـوقـوع فـي بـراثـن الـديـن ومـحاولـة الـبقاء بـإعـادة 

جـدولـة خـدمـة الـديـن قـبل الـديـن نـفسه، والـتاريـخ حـافـل بـاألمـثلة، فـالـسعيد مـن اتـعظ 

بغيره. 

إن الـدائـن املـقرض يـفرض شـروط سـداد ديـنه وفـوائـده، أمـا املـديـن املـقترض فـمجبر عـلى 

تـطبيق تـلك الشـروط حتـت اسـم بـرامـج إصـالحـية والـتي تهـدف إلـى زيـادة حـصيلتها 

مـن الـضرائـب بـغية تـوجـيهها لـتعزيـز اإلنـفاق االجـتماعـي واالسـتثمار فـي الـبنية الـتحتية 

اجلـديـدة. إال أن الـضرائـب وزيـاداتـها تـؤدي لـرفـع تـكالـيف اإلنـتاج ثـم لـزيـادة األسـعار ممـا 

يُسهم بتوسيع هوة التضخم ويزيد االقتصاد سوءا. 

ويـكون االقـتراض عـادة مـوجـه لسـد عجـز مـوازنـة الـدولـة، لـكن هـل هـو خـيار حـاجـة أم 

خيار ضرورة؟ أم هو عصا سحرية ستحل املشاكل؟ 

إن غـالـب الـدول وخـاصـة الـفقيرة واألقـل فـقرا مـنها واقـعة فـي أزمـة االقـتراض، ومـا يـهمنا 

هو حالة االقتصاد اإلسالمي. 

لــكن هــل تــبريــر بــعض االقــتصاديــني والشــرعــيني مــقبول؟ خــاصــة وأن الــعزف عــلى 

املشـروع اإلسـالمـي بـات ظـاهـرًا فـي الـسنوات الـقليلة األخـيرة كـغايـة، فهـل الـلجوء إلـى 

الــوســيلة غــير اإلســالمــية أمــرٌ مــبرر؟ ســواء ارتــكز الــعزف عــلى رؤى اســتراتــيجية أو 

تكتيكية. 

ولـلمقارنـة نـأخـذ مـثاالً تـطبيقيًا تـعرضـنا لـه سـابـقًا؛ فـقد أصـابـت األمـة أزمـة شـديـدة فـي 

عــام الــرمــادة، وكــان بــيت املــال فــارغًــا، وال يــنتظر إيــرادات، وعــليه فــالســياســة املــالــية 

املرتقبة هي:  
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االقتراض وحتمل تكاليفه ومخاطره. •

فـرض الـضرائـب، وهـذه سـياسـة عـمياء ال تـفرق بـني فـقير وغـني وتـؤدي إلـى •
مشاكل أخرى.  

لـكن الـفاروق عـمر رضـي اهلل عـنه لـم يـوظـف عـلى بـيت املـال أي لـم يـفرض الـضرائـب، 

ألن لـلتوظـيف أركـان يـجب حتـققها، وفـضّل االقـتراض الـداخـلي عـن اخلـارجـي، وكـان 

اقـتراضًـا خـالـيًا مـن الـربـا ومـخاطـره، حـيث عجـل حتـصيل إيـرادات مـتوقـعة، مـن خـالل 

االســتدانــة مــن أمــوال الــزكــاة الــتي ســيدفــعها املســلمون فــي ســنواتــهم الــتالــية. وهــذا 

الــتحصيل أخــلّ بشــرط مــن شــروط الــتوظــيف وهــو كــون بــيت املــال خــالــيًا، ممــا عــطّل 

سياسة فرض الضرائب.  

لـقد حـققت تـلك السـياسـة عـدة أمـور، أهـمها عـدم التسـرع بـاالسـتقراض، فـصعوبـة 

تـقديـر شـدة األزمـة وزمـنها، وضـعف مـوارد الـدخـل املـتوقـعة، كـانـا السـبب لـعدم حتـميل 

بيت املال بدَيْن واجب السداد، أو بإثقال كاهل الناس بضرائب تزيد فقرهم فقرًا.  

وغـالـبا مـا تشـترط املـؤسـسات الـدولـية املـقرضـة عـلى الـدول املسـتديـنة سـياسـة الـتقشف 

كــما حــصل فــي الــيونــان. لــذلــك فــلو تــقشفت تــلك الــدول قــبل اقــتراضــها بــضغط 

مـصاريـفها، لـكان أسـلم لسـياسـاتـها، وهـذا مـا دعـا إلـيه الـفاروق عـمر رضـي اهلل عـنه 

فتقشفت إدارته أوال ثم طلب من الناس التقشف. 

كـذلـك لـو جلـأت احلـكومـات إلـى تسـييل بـعض أصـولـها حلـلت مـشكلتها. فـلو جلـأت 

احلـكومـات إلـى إصـدار الـصكوك لـكان أفـضل لـها مـن حـيث تـكلفة الـتمويـل ومـخاطـره 

بدل جلوئها إلى إصدار سندات خزينة ربوية والفارق بني احلالني كبير. 
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ثـم مـاذا ميـنع احلـكومـات الـلجوء إلـى سـياسـة (أنـشئ.. شـغل.. أعـد) BOT؟ فـفي 

هـذه السـياسـة حـلول كـثيرة وإشـراك لـلقطاع اخلـاص فـي نـهضة كـليهما، وهـذه السـياسـة 

هـي نـفسها سـياسـة إحـياء األرض املـوات حـيث متُـنح لـالسـتثمار ويـؤخـذ مـنها دخـل 

سـنوي اسـمه اخلـراج، ثـم بـنهايـة االسـتثمار تـعود األرض لـبيت املـال، ومـا يـنطبق عـلى 

األرض ينطبق على أصول أخرى. 

لـذلـك لـيس لـلتبريـريـني مـن مـدخـل إذا عـملت اإلدارة بـكفاءة عـالـية، وهـذا إمنـا يـحتاج 

إلــى خــبراء لــلقيام بــالــعمل، وإلــى إشــراك اجلــامــعات ومــراكــز الــبحث الــعلمي لــيكون 

اجلميع خلية نحل منتجة ومثمرة. 

لـذلـك	االقــــتراض	الــربــوي	لــيس	هـو	الحــل	األخـــير	

أدعـوكـم لـزيـارة مـوقـع أنـشأتـه مجـلة إيـكونـوميسـت، وعـنوانـه: سـاعـة الـديـن الـعاملـي، 

. واملـتتبع لـساعـة الـديـن الـعاملـي يـتيقن بـأن الـوقـوع  1وهـو مبـثابـة نـاقـوس خـطر تـدقـه اجملـلة

فـي بـراثـن الـديـن إمنـا هـو دخـول فـي دوامـة يـصعب اخلـروج مـنها، وهـذا مـا يـنطبق عـلى 

جـميع الـدول بـال اسـتثناء. فـالـسقوط فـي الـديـن مـؤداه زيـادة التضخـم، كـما أن حـلول 

وفـاء الـديـن الـسائـد يـكون بـزيـادة الـضرائـب الـتي تـزيـد التضخـم أيـضا، وهـكذا. أمـا 

املـصير؛ فـفساد اجـتماعـي عـريـض، يـلخصه قـولـه صـلى اهلل عـليه وسـلم: (إن الرَّجُـلَ 

إذا غَرِمَ حَدَّثَ فكَذَبَ، ووَعَدَ فأَخْلَفَ). 

 The Economist:1

www.economist.com/content/global_debt_clock?fsrc=scn/fb/wl/ar/
debtclock 
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بـينما الـتمكني فـي إدارة االقـتصاد يـكون حـيث الـتدبـير واحلـكمة، لـقولـه تـعالـى عـلى 

نِّي فِـيِه َرّ�ِ َخْريٌ فَأَِعـينُوِ�  لـسان ذي الـقرنـني بـوصـفه قـائـدًا يـبغي اإلصـالح: َقـاَل َمـا َمـّكَ
ٍة أَْجـَعْل َبـْينsَُْم َوَبـْيَ�ُْم َرْدًمـا (الـكهف: ۹٥)، فـالـتمكني يـتطلب تـعاون الـناس  ِبـقُّوَ
مـع حـكومـاتـهم لـلقيام بـالـعمل املـفيد وبـبذل الـعزم واجلهـد بـوصـفهما قـوة؛ فـإن كـانـت 

الـقوة بـال حـكمة كـانـت بـال متـكني، وهـذا كـالـطوفـان الـذي جتـري بـه األنـهار، فـيه الـقوة 

الشديدة لكن الناس ال تتمكن منه وال تستفيد منه، بل ال تستطيع وقف مفاسده. 

ولـن تكسـب احلـكومـات والء مـواطـنيها بـفرض الـتزامـات مـالـية عـليهم بـل بـإعـطائـهم 

مـنحًا مـالـية أو عـلى األقـل عـدم فـرض شـيء عـليهم وخـاصـة بـغير حـق، فـاألنـفس جـبلت 

على حب من يحسن إليها. 

االقتصاديون حيبون عبيد الديون 

إن االقـتراض الـعائـلي يـتحول فـي الـغالـب إلـى إنـفاق أسـري، وهـو املـساهـم األكـبر فـي 

الـــناجت احملـــلي اإلجـــمالـــي، وميـــثل اإلنـــفاق ۷٥٪ فـــي االقـــتصاد األمـــريـــكي. لـــذا فـــإن 

االقـتصاديـني يـعشقون الـديـون األسـريـة املـتزايـدة ألنـها تـعني منـو الـناجت احملـلي اإلجـمالـي، 

والـنظام االقـتصادي يحـرك كـل شـيء ليجـذب املسـتهلكني إلـى االقـتراض أكـثر بـحيث 

يشـترون أكـثر؛ فـيضيفون إلـى الـناجت احملـلي اإلجـمالـي، ويسـتمر ذلـك حـتى تـصبح هـذه 

األسر مستعبدة لديونها ومموليها.  
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وصـدق رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم الـذي أسـبغ صـفة الـعبد الـرقـيق ملـن متـثل هـمّه 

بـتحصيل املـال ولـو اقـتراضًـا؛ فـقال صـلى اهلل عـليه وسـلم: (تـعِس عـبدُ الـديـنارِ، تـعِس 

عبدُ الدرهمِ). 

وتـعس فـي لـسان الـعرب: هـو الـعَثْرُ؛ أي أَن ال يَـنْتَعِشُ الـعاثِـرُ مـن عَـثْرَتِـه وأَن يُـنَكَّسَ فـي 

سَِـفال، وقـيل: االنحـطاط والـعُثُورُ. وحـقيقة الـغارم أنـه مـتعثر فـي ديـنه غـارق فـي ديـنه 

مهموم في عيشته. 

ويــبدو أن عــبيد الــديــون رقــم واحــد فــي الــعالــم هــي األســر الــسويســريــة، وهــذا أحــد 

األسـباب الـتي جتـعل سـياسـة قـمع سـعر الـفائـدة؛ قـاعـدتـه فـي سـويسـرا. وهـناك الـكثير 

مـن الـديـون األسـريـة، وال أحـد يـريـد أن يـرى ذلـك ينفجـر، وإن احملـافـظة عـلى سـياسـة 

سـعر الـفائـدة سـلبيًا هـو الـطريـق األسـلم لـتجنب انـفجار فـقاعـات الـديـون. لـكن هـذه 

السـياسـة تـشجع عـلى املـزيـد مـن االقـتراض األسـري، وسـتستمر الـدورة إلـى احلـد الـذي 

 . 1ال تستطيع فيه الوفاء

إن الـناجت احملـلي اإلجـمالـي هـو فـي الـواقـع مـقياس غـير دقـيق لـلنمو االقـتصادي احلـقيقي، 

ألن قياسه يتجاهل زيادة الدين العام. 
& فـي عـام ۱۹۷۰، كـان الـناجت احملـلي اإلجـمالـي األمـريـكي ۱ تـريـليون دوالر ولـكنه تـطلب 

۱.٦ دوالر من الديون، والتي أدت إلى نسبة دين ۱.٦ إلى ۱؛  
ثـم فـي عـام ۲۰۰۰، كـان الـناجت احملـلي اإلجـمالـي ۱۰ تـريـليون دوالر ولـكنه تـطلب ۲۸.۱ دوالر 

من الديون، ، والتي أدت إلى نسبة دين ۲.۸ إلى ۱؛  

 Richter, Wolf, State of the World’s Biggest Debt Slaves: Americans 1

Wimp Out in 11th Place, Mar 9, 2019:
https://wolfstreet.com/2019/03/09/state-of-the-worlds-biggest-debt-
slaves-americans-wimp-out-in-11th-place/ 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

ثـم فـي عـام ۲۰۰۸ ، كـان الـناجت احملـلي اإلجـمالـي ۱٤.٤ تـريـليون دوالر ، ولـكنه تـطلب ٦.٥۳ 
تريليون دوالر من الديون، ، والتي أدت إلى نسبة دين ۳.۷ إلى ۱.  

ويظهر اجلدول (۲) تلك النتائج معًا: 

اجلدول (۲)  الناجت احمللي اإلجمالي وحجم الديون 

لــقد بــلغت زيــادة الــناجت الــقومــي خــالل ۳۰ عــامًــا ۱۰ أضــعاف بــينما زادت الــديــون 

بـأكـثر مـن ۱۷ ضـعفًا، ثـم فـي ثـمانـية أعـوام زاد الـناجت الـقومـي ۱,٥ ضـعفًا مـقابـل زيـادة 

الـديـون ۲ ضـعف لـنفس الـفترة، أي أن زيـادة الـناجت الـقومـي كـانـت مبـعدل ۳۰٪ سـنويًـا 

ثــم صــارت ٥٥٪؛ بــينما زيــادة الــديــون كــانــت ۸۸٪ ثــم صــارت ۳۱۸٪ ، وهــذه 

زيادات مخيفة، تثبت أن زيادة حجم الديون تتجاوز أي زيادة في الناجت القومي. 

لـذلـك يـعتمد االقـتصاد الـتقليدي عـلى خـلق الـديـون بـدالً مـن زيـادة األجـور، وهـذا 

مـسار ال ميـكن إدراكـه، ومـؤداه خـلق التضخـم بـاسـتمرار؛ فـسعر السـيارة الـعاديـة كـان 

۲۸۰۰ دوالر فــي عــام ۱۹٦۸، بــينما يــبلغ الــيوم حــوالــي ۲۰۰۰۰ دوالر - بــاســتثناء 

التحسينات واجلودة في الصناعة -. 

فـفي الـوقـت الـذي تـعد فـيه كـل مـن الـتخفيضات الـضريـبية وتضخـم اإلنـفاق احلـكومـي 

حـافـزًا؛ يتسـبب العجـز فـي املـيزانـية بـارتـفاع إجـمالـي الـديـن الـقومـي بـشكل أسـرع مـن 

منـو الـناجت احملـلي اإلجـمالـي. وبـينما يـقيس الـناجت احملـلي اإلجـمالـي االقـتصاد مـن حـيث 

األمـوال الـتي يـتم إنـفاقـها أو اسـتثمارهـا مـن قـبل املسـتهلكني والشـركـات واحلـكومـات 

نسبة الدينحجم الديونGDPالسنة

197011.61.6

20001028.12.8

200814.453.63.7
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

فــي فــترة زمــنية مــعينة؛ فــإنــه يــتجاهــل الــزيــادة فــي الــديــن. ويــدخــل مــعظم مــا تــنفقه 

احلـكومـة واالسـتثمار فـي قـياس الـناجت احملـلي اإلجـمالـي بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر. 

وإن جـزءً كـبيرًا ممـا تـنفقه احلـكومـة يـأتـي مـن عـائـدات الـضرائـب، بـينما ميـول الـباقـي مـن 

ديون جديدة. 
دوامة املوت: 

بـناء عـلى مـا سـبق، عـند زيـادة نسـبة الـديـن إلـى إجـمالـي الـناجت احملـلي عـن ۱۰۰٪ فهـذا يـعني أن 
زيـادة سـعر الـفائـدة لـفترة أطـول مـن مـعدل الـناجت احملـلي اإلجـمالـي مـعناه؛ أن منـو مـدفـوعـات الـفائـدة 
سـيتجاوز زيـادة الـناجت احملـلي اإلجـمالـي ممـا يـؤدي إلـى زيـادة تـلقائـية فـي نسـبة الـديـن إلـى الـناجت 

احمللي اإلجمالي، وهذا يسبب الدخول في دوامة املوت. 

الديون احلكومية وديون القطاع العائلي وقطاع األعمال 

تــتشابــه الــديــون احلــكومــية وديــون الــقطاع الــعائــلي أو ديــون قــطاع األعــمال، بــأنــها 

أسـلوب يسـتخدم لـتمويـل أعـمال حتـتاجـها احلـكومـة، إال أن ازديـاد حجـمها يُسـبب 

مــشكلة فــي جــميع الــقطاعــات، خــاصــة فــي الــقطاع الــعام ألنــه اقــتراض عــام؛ حــيث 

تـترافـق زيـادة الـديـون بـزيـادة أعـباء خـدمـتها؛ ألنـها ديـون ربـويـة (فـي حـالـة غـير االقـتصاد 

اإلسـالمـي)، ممـا يـشكل ضـغطًا عـلى االقـتصاد، الـذي يـتوجـب عـليه أن يـحقق نسـب 

منو أسرع من: 

منو تكلفة الديون (على أقل تقدير).  -

الديون نفسها ليتم سدادها؛ حتى تكون ديونًا مجدية. -
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وإن االرتـفاع املـفرط فـي مسـتويـات الـديـون؛ ضـارٌّ بـآفـاق الـنمو، كـما يـزيـد مـن عـدم 

الـيقني فـي االقـتصاد املـفرط فـي الـديـن؛ ألنـه قـد يُـصنف بسـبب ذلـك كـاقـتصاد غـير 

موثوق. 

ويـعتقد الـبعض أنـه ميـكن لـلحكومـات أن تخـدم ديـونـها بـنقل تـكلفتها بـشكل فـعال؛ 

فـالـديـون تـتآكـل بـالتضخـم، لـذلـك يجـد مُـالك األصـول الـنقديـة أنـفسهم فـي املـدى 

الـطويـل مـجبريـن عـلى حتـمل هـذا الـعبء (بـشكل صـريـح أو ضـمني) مـن خـالل حتـويـل 

ثـرواتـهم املـملوكـة إلـى أشـكال أخـرى مـن الـثروة، وهـذا أكـل ألمـوال الـناس بـالـباطـل مـن 

وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي. 

1إن زيادة الديون تسيء لالقتصاد عمومًا، ولالقتصادات النامية خصوصًا: 

فـــإذا كـــان االقـــتصاد فـــي طـــور الـــنمو، وكـــان قـــادرًا عـــلى اســـتيعاب مـــزيـــد مـــن -

الــتوســعات؛ فــزيــادة الــديــون تــعمل فــيه عــمل الــرافــعة املــالــية فــي املــؤســسات 

واملشـروعـات، لـكن ضـخامـة أعـباء تـلك الـديـون حتُـدث أضـرارًا يـصعب جتـاوزهـا، 

كـما أن فـقدان الـثقة فـيه جتـعله عـاجـزًا عـن احلـصول عـلى مـزيـد مـن الـديـون اجلـديـدة 

بســبب إحــجام املــقرضــني، وهــذا إمنــا ميُهــد الــطريــق حلــدوث أزمــة ديــون غــالــبًا مــا 

تُقوّض الثقة بهذا االقتصاد. 

 Retrieved from: PETTIS, MICHAEL, Why U.S. Debt Must Continue to 1

Rise, 7-2-2019:
https://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/78304 
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وإذا كـان االقـتصاد مـثقالً بـالـديـون؛ لـكنه ال يـعانـي مـن أزمـات فـي ديـونـه؛ فـعادة مـا -

ينتهـي حـالـه بـاملـعانـاة مـع ركـود اقـتصادي ميـتد لـعقود. وكـلما طـالـت تـلك الـفترات 

تشابهت أضرارها مع أضرار أزمات الديون؛ فيكون احلال من بعضه. 

االقرتاض املفرط والتكلفة االقتصادية للديون املفرطة 

إن االسـتمرار فـي سـياسـة زيـادة الـديـون، دون الـقدرة (اإلضـافـية) عـلى خـدمـة أعـبائـها 

(مـن الـفوائـد)؛ مـعناه أن تـلك الـديـون لـن تـولـد ثـروة حـقيقية، بـل سـتولـد نـشاطًـا 

اقتصاديًا دون أن يحقق ثروات إضافية بالضرورة.  

فـإن كـانـت قـدرات االقـتصاد املـديـن عـلى السـداد محـدودة، أو أنـه وصـل إلـى أقـصى 

حـدود حتـمله، فسـتتراجـع قـدرتـه عـلى جـذب مـزيـد مـن الـديـون، وسـيفقد كـل زيـادة 

فـي الـنشاط االقـتصادي املـرتـبط بـتلك الـديـون؛ لـفقدانـه الـقدرة عـلى حتـقيق أي رفـع 

مـالـي، وسـيتباطـأ خـلق االئـتمان، وسـيتبعه انـخفاض منـو نـاجتـه احملـلي اإلجـمالـي، وأخـيرًا 

سيتهاوى نشاطه االقتصادي؛ وهذا ما يسمى بدوامة املوت. 

إن االقــتصاد املــثقل بــالــديــون بــعد أن تــسوده ظــروف عــدم الــيقني تــتغير ســلوكــياتــه 

االقــتصاديــة؛ وتــصبح صــفاتــه الــعامــة: نــزيــف؛ فــتراجــع؛ فــانــكماش؛ فــيأس، وذلــك 

كاآلتي:  

هجرة األموال خارج البالد، وهذا مبثابة نزيف. -

تـراجـع اسـتثماراتـه الـقائـمة فـي املـدى قـصير األجـل، وانـعدامـها فـي املـدى الـطويـل، -

وهذا مبثابة تراجع. 
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تـوجـه طـبقاتـه الـوسـطى نـحو تخـزيـن األصـول غـير املـنتجة؛ كـالـذهـب، واملـقتنيات، -

والعمالت األجنبية، وهذا مبثابة انكماش. 

تـدنـي رؤى صـناع الـقرار فـيه، وتخـليهم عـن أهـدافـهم، وهـذا مبـثابـة يـأس؛ فـصناع -

القرار ال ميكنهم فعل شيء بقرارات ال مجال لتطبيقها. 

	تــتفاعــل	نــقاط	الـــضعف	مـع	بـــعضها	الـــبعض

السلوك السليب للشركات جتاه الديون املفرطة 

االقـتراض املـفرط يـترك الشـركـات مـعرضـة لـلضيق والعسـر، وفـي هـذه احلـالـة سـتحتاج 

إلـى تـقليص إنـفاقـها، وقـد يـشمل ذلـك تسـريـح عـمالـها، وخـفض اسـتثماراتـها. وأثـر 

مـثل هـذه الـشائـعات فـي االقـتصاد الـكلي، يـؤدي النـخفاض أسـعار األصـول املـبالـغ فـي 

قيمتها، ليبدأ ضمان تلك الديون في التالشي. 
 : 1& األثر االقتصادي النفجار الديون

تـعتبر دراسـة Checherita and Rother 2010 األكـثر أهـمية فـي دراسـة اآلثـار 
االقتصادية النفجار الديون. 

وقـد أظهـرت أن املـديـونـية املـفرطـة ضـارة بـالـنمو االقـتصادي بـطريـقة غـير خـطية؛ فـكلما ارتـفع 
مستوى الدين زاد الضغط على النمو االقتصادي. 

السلوك السليب للحكومات جتاه الديون املفرطة 

بـعد تـعثر سـداد الـديـون احلـكومـية، وصـعوبـة ذلـك إن لـم يـكن اسـتحالـته فـي بـعض 

األحـيان، تـكون احلـكومـات املـديـنة مـجبرة عـلى حتـويـل ديـونـها إلـى نـقود عـلى شـكل 

 Van R. Hoisington, Slower Growth Will Impact Bonds, Hoisington Asset 1

Management, 28 April 2018:
www.econintersect.com/pages/investing/investing.php?
post=201804282237 
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سـندات سـياديـة؛ وكـلما اشـتدت أزمـتها عـززت سـنداتـها بـرهـون أو بـالـتأمـني عـليها؛ 

فتتضخـم الـديـون ويـدخـل االقـتصاد مـرحـلة الـديـون املـفرطـة. وعـند هـذه املـرحـلة يشـيع 

التضخــم ويــزداد، ويــأخــذ الســداد شــكل الــضريــبة اخلــفية عــلى املــدخــرات الــنقديــة، 

وهـذا بـديـل لـفرض ضـريـبة صـريـحة، تـكون صـورتـه: خـفض التضخـم لـثروات الـناس؛ 

فيشاركوا في حمل عبء الديون ظلمًا وعدوانًا. 

وممــا يــزيــد األمــر ســوءًا، عــدم إفــصاح بــعض الــبلدان عــن تــلك احلــال؛ كــالــصني مــثال؛ 

 ،P2P حـيث أبـقت ديـونـها املـعدومـة والـهالـكة ضـمن مـيزانـياتـها، مـثال ذلـك قـروض

الـتي ضخـمت أصـولـها دون وجـه حـق، وكـذلـك تـفعل بـعض الشـركـات واملـصارف فـي 

ديـونـها غـير املـنتجة. ممـا سـاعـدهـا (وبـصورة مـؤقـتة) عـلى إخـفاء أثـرهـا السـيء عـلى منـو 

الـناجت احملـلي اإلجـمالـي؛ ألنـها تـبالـغ فـي تـقديـر منـو نـاجتـها احملـلي اإلجـمالـي، بـتضخيم 

األصول املُفصح عنها.  

وهــذا مــا أدى بــتقويــة الــرأي؛ بــأن الــناجت احملــلي اإلجــمالــي صــار غــير مــعبر عــن الــنمو 

احلقيقي، والبد من اللجوء ألدوات أخرى. 
 P2P انهيار قروض &

1قــامــت احلــكومــة الــصينية فــي عــام ۲۰۱٥ بــترخــيص مــنصات تــقدم بــرامــج اإلقــراض املــباشــر 

loans	(P2P)	Peer-to-peer. وجتـذب هـذه املـنصات األمـوال مـن املسـتثمريـن األفـراد - 
ومـعظمهم مـن املـدخـريـن - مـن خـالل تـقدمي عـوائـد عـالـية لـهم. وتـقدم هـذه األمـوال بـأسـعار 
فـائـدة عـالـية لـلمقترضـني الـذيـن يـواجـهون صـعوبـة فـي احلـصول عـلى قـروض فـي أمـاكـن أخـرى، 
وبحــلول نــهايــة عــام ۲۰۱۷، كــان هــناك أكــثر مــن ۸۰۰۰ مــنصة P2P، وأكــثر مــن ٥۰ مــليون 

 Wolf Richter, Implosion of China’s P2P Lending Boom Hits Consumer 1

Spending, Sep 9, 2018:
https://wolfstreet.com/2018/09/09/implosion-of-chinas-p2p-lending-
boom-hits-consumer-spending/ 
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مسـتخدم مسجـل. وفـقًا لـبنك الـشعب الـصيني. وبحـلول نـهايـة يـونـيو، أي فـي غـضون أكـثر مـن 
عـــامـــني بـــقليل، انـــتقلت الـــصناعـــة مـــن الـــصفر إلـــى ۱۹۰ مـــليار دوالر مـــن الـــقروض غـــير 

املسددة. 
كـانـت هـذه هـي الـذروة الـتي لـم تـدم طـويـال؛ فـقد عجـز املـقترضـون عـن سـداد ديـونـهم، وبـدأت 
املــنصات فــي االنهــيار. وفــي مــايــو ۲۰۱۸، تــدخــل املــنظمون، وبحــلول نــهايــة يــولــيو، انــهارت 

 .P2P ٤۷٤۰ منصة إقراض
إن مـعظم املـدخـريـن الـذيـن حـاولـوا حتـقيق عـائـد أفـضل عـلى مـدخـراتـهم بهـذه الـطريـقة اجلـديـدة 
اخلــالــية مــن اخملــاطــر حســب ظــنهم، فــوجــئوا بــإخــبارهــم أن يــكونــوا مســتعديــن خلــسارة كــامــل 

استثماراتهم. 
وأكـدت Cinda Asset Management، وهـي واحـدة مـن أربـعة مـدراء لـلديـون 
السـيئة املـملوكـة لـلدولـة فـي الـصني فـي نـهايـة أغسـطس، فـي اجـتماعـها الـسابـق مـع جلـنة تـنظيم 
الــبنوك والــتأمــني فــي الــصني، أنــها ســتساعــد احلــكومــة "بــشكل اســتباقــي" لــلتعامــل مــع فشــل 

 .P2P
مت تـــأســـيس شـــركـــة Cinda وشـــركـــات إدارة األصـــول الـــثالثـــة األخـــرى Huarong و 
Great Wall و China Orient - مـن قـبل احلـكومـة فـي عـام ۱۹۹۹، بـأمـوال مـن 
بـنك الـشعب الـصيني PBOC، بـغية شـراء كـميات كـبيرة مـن الـقروض املـعدومـة مـن الـبنوك 
األربــعة الــكبرى بــعد األزمــة املــالــية اآلســيويــة ۱۹۹۷. وكــان املــدراء قــد اقــترحــوا تــصفية هــذه 

األصول ثم توقفوا، حتى صارت أصوالً متعثرة وشركات ملوثة بالفضائح. 
وتــنوي شــركــة Cinda: اســتخدام "الــتفكير املــصرفــي االســتثماري" فــي الــتعامــل مــع هــذ 

الديون بإعادة الهيكلة، والتصفية، ومبادلة الديون مقابل األسهم. 

وقـد نشـر الـبنك الـدولـي بـنهايـة ۲۰۱۹ تـقريـرًا بـني تـسارع مـوجـات الـديـون الـعاملـية 

1وتضخـــمها فـــي اخلـــمسني عـــامًـــا األخـــيرة، وهـــذا يـــثبت أن حـــلقة الـــديـــون حـــلقة 

مفرغة. 

1 موجات الديون في العالم، دراسة ملجموعة البنك الدولي، ١٩-١٢-:٢٠١٩
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2019/12/19/debt-
surge-in-emerging-and-developing-economies-is-largest-fastest-in-50-
years?
cid=ECR_E_NewsletterWeekly_AR_EXT&deliveryName=DM51630 
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& ديون اقتصادات األسواق الصاعدة: 

إن ديــون اقــتصادات األســواق الــصاعــدة والــبلدان الــنامــية قــفزت إلــى رقــم قــياســي قــدره (٥٥) 
تـريـليون دوالر فـي ۲۰۱۸ مسجـلة قـفزة فـي غـضون ثـمانـية أعـوام؛ هـي األكـبر واألسـرع واألوسـع 
نـطاقـا فـيما يـقرب مـن ٥۰ عـامًـا، وحـثت الـدراسـة واضـعي السـياسـات عـلى املـسارعـة إلـى تـقويـة 

السياسات االقتصادية لبلدانهم وجعلها أقل تعرضا للصدمات املالية. 
، تـناولـت احلـلقات  1جـاء هـذا التحـليل فـي دراسـة شـامـلة عـنوانـها مـوجـات الـديـون فـي الـعالـم

األربـع الـرئيسـية لـتراكـم الـديـون، والـتي حـدثـت فـي أكـثر مـن مـائـة بـلد مـنذ عـام ۱۹۷۰. خـلصت 
الـدراسـة إلـى أن نسـبة الـديـن إلـى إجـمالـي الـناجت احملـلي فـي الـبلدان الـنامـية قـفزت أكـثر مـن ٪۱٦۸ 

منذ بدء تراكم الديون في عام ۲۰۱۰.  
وتـختلف املـوجـة الـرابـعة لـزيـادة الـديـون عـن سـابـقاتـها، بـأنـها تـتضمن الـتراكـم املـتزامـن لـديـون 
الـقطاعـني الـعام واخلـاص، وتشـتمل عـلى أنـواع جـديـدة مـن الـدائـنني، وال تـقتصر عـلى مـنطقة 
واحــدة أو مــنطقتني. وقــد ســاهــمت الــصني بــبعض الــزيــادة فــي الــديــون، بــيد أن الــديــون زادت 
زيــادة كــبيرة فــي اقــتصادات األســواق الــصاعــدة والــبلدان الــنامــية لــتصل إلــى ضــعفي مســتواهــا 

االسمي في عام ۲۰۰۷. 

ولتحديد هوية الدافع احلقيقي لهذه الضرائب اخلفية؛ يجب حترّي مصدر الديون: 

فـإن كـانـت الـديـون الـزائـدة مسـتحقة لـألجـانـب، فـإن تـكالـيف خـدمـتها يـتمثل -

بنقل حقيقي للموارد خارج االقتصاد.  

وإن كـانـت الـديـون الـزائـدة مسـتحقة محـليًا، فـإن تـكالـيف خـدمـتها متـثل انـتقاالً -

حـقيقيًا لـلموارد بـني الـقطاعـات االقـتصاديـة؛ حـيث مـن املـرجـح أن تـوجـه هـذه 

املــوارد إلــى االســتهالك أو االســتثمار؛ ويــنعكس ذلــك عــلى خــفض الــطلب 

الكلي، وإبطاء النشاط االقتصادي. 

ولتحــديــد أثــر الــديــن عــلى الــطلب الــكلي يــجب مــعرفــة حــال االقــتصاد، إن كــان 

يستخدم رأسماله اخلاص، أو أنه يعاني من التباطؤ؟ 

 World Bank: www.worldbank.org/wavesofdebt 1

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٢٣٣ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
http://www.worldbank.org/wavesofdebt


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

ففي حالة اقتصاد يستخدم كامل رأسماله: 

يُـحفز الـبيع اآلجـل الـسوق، دون أن يخـلق طـلبًا جـديـدًا فـي االقـتصاد، بـاسـتثناء املـدى 

الـذي يسـتخدم فـيه الـبائـع عـائـدات أصـولـه املـباعـة ديـنًا لـزيـادة االسـتهالك. وبـقدر مـا 

يـؤدي االقـتراض مـن أجـل االسـتهالك إلـى زيـادة الـطلب الـكلي مـباشـرة عـن طـريـق زيـادة 

االســتهالك الــيوم، فــإن ســداده ســيقلل مــن االســتهالك غــدًا. وكــأن االقــتراض يُــحوّل 

اإلنـفاق مـن الـبنك إلـى املـقترض، بـينما يـعكس سـداد الـديـن هـذه الـتحويـالت؛ فـمن 

الــناحــية الــعملية ال يــتم إنــشاء أي طــلب جــديــد عــن طــريــق االقــتراض كــما ال يــتم 

 . 1إخماده عن طريق السداد

وبـذلـك يـكون االسـتثمار مـقيدًا بـارتـفاع تـكلفته؛ حـيث يـتوجـب عـلى املـقترضـني رفـع 

تـكلفة رأسـمالـهم لـزيـادة إمـكانـية الـوصـول إلـى املـدخـرات، وبهـذا هـم يحـرمـون شـخصًا 

آخـر مـن تـوظـيف هـذه املـوارد. ويـتحقق ذلـك عـندمـا ال يـكون لـالقـتراض أثـر صـافٍ 

عــلى إجــمالــي الــطلب؛ فــهو يــنقل اإلنــفاق مــن جــزء مــن االقــتصاد إلــى آخــر، بــينما 

تـكمن صـحة االقـتصاد فـي كـفاءة اسـتخدامـه لـلمدخـرات، وحتـقيق الـنمو فـي املـدى 

طويل األجل. 

أما في حالة اقتصاد يعاني من تباطؤ كبير: 

يـتردد املسـتثمرون فـي الـدخـول بـاسـتثمارات جـديـدة عـند عـدم كـفايـة الـطلب؛ -

ألن االقـتراض ال يـؤدي إلـى طـلب إضـافـي؛ كـما أن السـداد املسـتقبلي يـعكس هـذا 

الطلب اإلضافي ويكافؤه. 

 Ibid, PETTIS.1
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ال تـؤدي الـزيـادات فـي الـديـون احلـكومـية إلـى زيـادات ممـاثـلة فـي خـدمـة الـديـون أو -

الـقدرة اإلنـتاجـية، بـاسـتثناء مـا يـتم تـوجـيهه لـتمويـل االسـتثمار فـي الـبنى الـتحتية 

اإلنـتاجـية. فـإذا اسـتُخدمـت الـديـون لـتمويـل االسـتهالك، ومتـويـل الـقطاع املـنزلـي 

واإلنـفاق الـعسكري ومـا إلـى ذلـك؛ فـالـديـون احلـكومـية قـد تـعزز الـطلب احملـلي 

احلــالــي دون تــعزيــز قــدرة خــدمــة الــديــون أو الــقدرة اإلنــتاجــية، وهــذه زيــادة فــي 

الطلب احمللي يجب عكسها الحقًا. 

تـقوم الـزيـادات فـي ديـون األعـمال الـتجاريـة عـادة بـتمويـل االسـتثمار اإلنـتاجـي، -

وبـالـتالـي فـإن هـذه الـزيـادات قـد تـزيـد خـدمـة الـديـون أو الـقدرة اإلنـتاجـية. أمـا إذا 

كـان اقـتراض الشـركـات مـوجـه إلعـادة شـراء أسـهمها، أو لسـداد ديـون أخـرى، أو 

لـتغطية خـسائـرهـا، أو لـلدخـول مبشـروعـات اسـتثمار غـير مـنتجة؛ كـالـتي تـدعـمها 

احلكومات؛ فإن أثر هذا الدين كاقتراض القطاع العائلي املوجه نحو االستهالك. 

1الدفعة القادمة من ملحمة الديون العاملية 

2كـتب رئـيس حتـريـر مجـلة إيـكونـومسـت، (مـينتون زانـي بـيدويـس)، فـي افـتتاحـية 

نوفمبر ۲۰۱٥: عن وقائع الديون واصفا إياها بأنها: قصة ال تنتهي. 

1 قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، الـدفـعة الـقادمـة مـن ملحـمة الـديـون الـعاملـية، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي 
العاملية، العدد ٤٣-٢٠١٥.

 The Economist:2

www.economist.com/news/leaders/21678220-first-america-then-europe-
now-debt-crisis-has-reached-emerging-markets-never-ending 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٢٣٥ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
http://www.economist.com/news/leaders/21678220-first-america-then-europe-now-debt-crisis-has-reached-emerging-markets-never-ending
http://www.economist.com/news/leaders/21678220-first-america-then-europe-now-debt-crisis-has-reached-emerging-markets-never-ending


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

1وبـرأيـنا؛ فـإن أسـباب األزمـة املـالـية الـعاملـية مـن وجـهة نـظر االقـتصاد اإلسـالمـي تـرجـع 

إلى ستة أسباب أربعة منها تتعلق بالدين، وهي: 

الـتعامـل بـالـربـا، الـتوسـع فـي الـديـن، تـداول الـرهـون، إشـهار اإلفـالس، اإلفـساد، والـتوسـع 

فـي اإلنـفاق، فـالـعالـم يـدور فـي حـلقة مـفرغـة لـن يخـرج مـنها - رغـم تـطور مـدارسـه 

االقـتصاديـة، وسَـعة عـلوم مـفكريـه وعـلمائـه وحـذاقـتهم الـريـاضـية واإلداريـة؛ فـأسـباب 

املـشكلة كـامـنة لـم يـتم إنـهاؤهـا بـالـشكل الـصحيح؛ وكـرة الـثلج إن هـدأ تـدحـرجـها 

فإنها لن تقف وستتابع قفزاتها من مكان آلخر. 

وبــعد أربــع ســنوات مــن وقــوع املــؤســسات املــالــية الــعاملــية فــي األزمــة املــالــية، وتــدخــل 

احلـكومـات إلنـقاذهـا - مـع كـونـها هـي املـذنـب األسـاس والـرئـيس فـيها -، فـقد وقـعت 

احلـكومـات نـفسها فـي األزمـة املـالـية، فـطالـت األزمـة دوالً أوربـية وغـير أوربـية شـارفـت 

على اإلفالس، ولعل مثال اليونان شاهدًا أمام الناس. 

وقـد أكـدت افـتتاحـية إيـكونـومسـت لـعدد نـوفـمبر ۲۰۱٥ الـذي احـتل عـنوانـها غـالف 

اجملـلة الشهـيرة بـ (وقـائـع الـديـون) والـتي وصـفها بـأنـها: (قـصة ال تنتهـي)، أن الـعالـم 

فعالً أمام حلقة مفرغة ال مخرج منها ما دامت األسباب موجودة. 

وبــعد احلــلقتني الــسابــقتني املــشار إلــيهما؛ أي حــلقة أزمــة املــصارف، ثــم حــلقة أزمــة 

احلــكومــات؛ (وخــاصــة األمــريــكية واألوروبــية)، يــرى (مــينتون): أن احلــلقة الــثالــثة 

لـلديـون تـقف حـالـيًا عـند دول األسـواق الـناشـئة؛ فيحـللها ويـنقدهـا ويـفندهـا قـارئًـا 

1 قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، ضــوابــط االقــتصاد اإلســالمــي فــي مــعالــجة األزمــات املــالــية الــعاملــية، 
املنشور في شهر ٨-٢٠٠٨ ذروة انفجار أزمة فقاعة االئتمان، دار النهضة للنشر بدمشق، ٢٠٠٨.
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األحـداث بـاسـتراتـيجية ممـيزة، ومـن ثـم يـنتقل لـلتنبؤ بـاحلـلقة الـرابـعة؛ حـيث سـتعود 

كـرة الـثلج أدراجـها إلـى حـلقتها األولـى لـتتابـع تـدحـرجـها فـي حـلقة مـفرغـة ومـفزعـة؛ 

ألن مـزيـدًا مـن تـباطـؤ الـنمو يـترافـق مـع كـرة الـثلج الـتي يـزداد حجـمها ويـقل دورانـها 

كـما هـي حـال دوران الـعجالت الـصغيرة والـكبيرة؛ فـالـصغيرة تـدور مسـرعـة لـتقطع 

املـسافـات الـقليلة، بـينما الـكبيرة مـنها تـدور بـبطئ لـكن أثـارهـا أكـبر وأشـد إيـالمًـا. وال 

يــبدو أن الــعالج املــرتــقب مــن بــنك االحــتياطــي الــفيدرالــي فــي رفــع أســعار الــفائــدة 

سـيقدم حـالً سحـريًـا؛ ألن الـربـا هـو سـبب آخـر كـما نـؤكـد دومًـا لـطاملـا أدى حلـصول 

األزمات املالية. 
كيف سارت وقائع الدين برأي (مينتون)؟  

هناك دورة لكل ثالث فترات من الدين؛  

* تــبدأ الــدورة األولــى بــفيضان رأس املــال عــبر احلــدود، وخــفض مــعدالت الــفائــدة، 
وحـفز منـو االئـتمان. ومبـا أن وفـرة املـدخـرات الـعاملـية املـوجـودة فـي أمـريـكا، أكـثرهـا مـن 

آســيا، قــد غُســلت فــي مــساكــن الــرهــن الــعقاري، وأدت إلــى نــتائــج كــارثــية، بــينما 

املــدخــرات األملــانــية فــي مــنطقة الــيورو ســاعــدت فــي متــويــل الــتوســع التضخــمي فــي 

املساكن األيرلندية، وكذلك في اإلنفاق العام اليوناني.  

* ثـم وبسـبب خـفض أسـعار الـفائـدة إلـى أدنـى مسـتويـاتـها الـتاريـخية حتـولـت الـفقاعـات 
الــغنية فــي الــعالــم، لــيتغير اجتــاه تــدفــق رؤوس األمــوال؛ حــيث تــدفــقت األمــوال مــن 

البلدان الغنية إلى البلدان األكثر فقرًا.  
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* وصــاحــبها حــلقة أخــرى تــتمثل بــزيــادة االقــتراض بســرعــة كــبيرة، وكــثير مــن هــذه 
الديون أخذتها شركات لتمويل مشاريع طائشة، أو لشراء أصول متضخمة.  

& ارتفاع ديون األسواق الناشئة 
- ارتـفع الـديـن فـي األسـواق الـناشـئة مـن ۱٥۰٪ مـن الـناجت احملـلي اإلجـمالـي فـي عـام ۲۰۰۹ م إلـى 

  ،٪۱۹٥
- ارتـفعت ديـون الشـركـات مـن أقـل مـن ٥۰٪ مـن الـناجت احملـلي اإلجـمالـي فـي عـام ۲۰۰۸م إلـى مـا 

يقرب من ٪۷٥،  
- ارتفعت نسبة الدين إلى الناجت احمللي اإلجمالي في الصني في السنوات األربع املاضية. 

لــكن بــوادر انــتهاء االزدهــار احلــالــي يــوشــك عــلى االنــتهاء! ومــن ذلــك تــباطــؤ الــنمو 

الـصيني، وضـعف أسـعار السـلع األسـاسـية، وعـليه: سـيكون األفـق ضـبابـيا رغـم قـوة 

الـدوالر واجتـاه أسـعار الـفائـدة األمـريـكية نـحو االرتـفاع لـتأمـني رؤوس أمـوال رخـيصة. 

ونتائج ذلك تؤكد هذه الرؤية.  
& بعض دورات الديون انتهت بأزمة وركود؛ يشهد على ذلك:  

- كارثة الرهن العقاري واحتضار منطقة اليورو على حد سواء.  
- جتــلت نــتائــج أخــرى بــتباطــؤ الــنمو، وتــوقــف املــقترضــني عــن اإلنــفاق وتــباطــؤ املــقرضــني عــن 

تغطيتهم؛ مما سيؤدي إلى تراجع ازدهار االئتمان في األسواق الناشئة.  
- كـما تـباطـأت وتـيرة منـو الـناجت احملـلي اإلجـمالـي فـي الـبلدان ذات املـديـونـية املـرتـفعة لـلقطاع 
اخلـاص بـأكـثر مـن ۲۰٪ مـن الـناجت احملـلي اإلجـمالـي بـنحو ثـالث نـقاط مـئويـة وسـطيا فـي الـسنوات 

الثالث بعد وصول االقتراض إلى ذروته.  
أمـا مـقدار األلـم املـنتظر فـيعتمد عـلى الـعوامـل احملـلية؛ كـأثـر تـعديـالت سـعر الـصرف الـتي حـدثـت 

على حجم احتياطيات بلدانها.  

وبـناء عـليه يـرى (مـينتون): أن وضـع االقـتصادات الـناشـئة سـيكون فـي واحـدة مـن 

فئات ثالث: 
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تـتضمن الـفئة األولـى الـدول الـتي سـيعقب فـترة ازدهـار ائـتمانـها آثـار سـيئة فـي املـدى 

الــطويــل؛ كـ (كــوريــة اجلــنوبــية وســنغافــورة)؛ وبــشكل مــؤثــر عــلى االقــتصاد الــعاملــي 

الـصني؛ الـتي ال يـزال لـديـها دفـاعـات قـويـة حلـمايـتها مـن هجـرة رؤوس األمـوال؛ فهـي 

لـديـها فـائـض ضخـم فـي حـسابـها اجلـاري، واحـتياطـيها مـن الـنقد األجـنبي الـذي بـلغ 

۳.٥ تـريـليون فـي أكـتوبـر ۲۰۱٥، مـا يـعادل ثـالثـة أضـعاف ديـونـها اخلـارجـية. ولـدى 

صـناع السـياسـات الـقدرة عـلى إنـقاذ املـقترضـني ضـمن حـدود محـددة. والشـركـات الـتي 

قـد تـفلس بسـبب تـعثر قـروضـها الـفاشـلة سـتتراكـم فـي مـيزانـيات الـبنوك، وكـل هـذا 

سيضعف النمو، وقد ينبئ بأزمة حادة. 

ألجـل ذلـك اخلـطر يـنظر إلـى بـلدان الـفئة الـثانـية بـأنـها تـلك الـتي تـفتقر إلـى الـوسـائـل 

نفسها إلنقاذ املقترضني الفاشلني أو حلمايتها من هروب رؤوس األموال.  
& الفئة الثانية: ميكن متييز ثالثة اقتصادات كبيرة في هذه الفئة: 

- منـو سـوق سـندات الشـركـات فـي الـبرازيـل مـنذ عـام ۲۰۰۷م، وبسـبب عجـز حـسابـها اجلـاري 
وذلـك مـعناه أنـها تـعتمد عـلى رأس مـال أجـنبي؛ يـضاف لـذلـك الشـلل السـياسـي فـيها، وعـدم 

املرونة املالية مما لن يحقق طمأنة املستثمرين. 
- أمـا املـصارف فـي مـالـيزيـا فـلديـها الـكثير مـن اخلـصوم األجـنبية، ومـالك املـنازل فـيها لـديـهم 
أعـلى نسـبة ديـن إلـى الـدخـل مـن أي سـوق نـاشـئة كـبيرة؛ وهـي حتـتفظ بـفائـض عـمالت أجـنبية 

ضعيف، ويتوقع تقلص فائض حسابها اجلاري.  
- أمـا تـركـيا فتجـمع بـني عجـز فـي حـسابـها اجلـاري، وارتـفاع مـعدل التضخـم، وزيـادة فـي الـديـون 

املقومة بالعملة األجنبية التي أصبحت أكثر إرهاقا، إضافة لتراجع ليرتها. 

تـتكون الـفئة الـثالـثة مـن بـلدان األسـواق الـناشـئة الـتي قـد تـكون فـي مـشكلة خـطيرة، 

أو أنها قد ذهبت بالفعل لألسوأ. 
& الفئة الثالثة: 

- تبدو الهند أكثر صحة من أي اقتصاد ناشئ كبير. 
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- ويــتوقــع أن جتــتاز روســيا ذلــك أيــضا، فــالــروبــل خــضع لــتسويــات أكــبر مــن أي عــملة رئــيسة 
أخرى، واقتصادها يُظهر بوادر لالستجابة. 

- وكــذلــك ميــكن الــقول عــن مــعانــاة األرجــنتني وتــخبطها املــزمــن مــع قــليل مــن ديــون الــقطاع 
اخلاص؛ لكنها قد تنجو إن فاز اإلصالحيون بانتخابات الرئاسة هذا الشهر. 

تـعتبر هـذه الـبقع ذات جـانـب أكـثر إشـراقًـا؛ بـينما يشـير كـل شـيء لـشحوب االقـتصاد 

الـعاملـي حـتى نـهايـة الـسنة؛ أي ۲۰۱٥. ويـتوقـع صـندوق الـنقد الـدولـي ارتـفاع مـعدل 

النمو في األسواق الناشئة في العام املقبل. 

بـينما يشـير الـدرس املسـتفاد مـن دورات الـديـون املـاضـية إلـى سـنة أخـرى مـن الـتباطـؤ 

على األرجح؛ بسبب: 

- ضـعف الـدول الـنامـية الـتي تـشكل أكـثر مـن نـصف االقـتصاد الـعاملـي؛ مبـصطلح الـقوة 

الشرائية. 

- انـخفاض مـعدل الـنمو فـي األسـواق الـناشـئة الـذي يـضرب كـال مـن أربـاح الشـركـات 

املتعددة اجلنسيات، والتدفقات النقدية للمصدرين. 

* ثم يضيف (مينتون) حلقة رابعة يرى فيها: 

أن سـبب احلـلقة الـرابـعة؛ هـو االقـتصاد األوروبـي املـفتوح وهـو األكـثر تـعرضًـا لـضعف 

الطلب في السوق الناشئة، والذي يسوغ التسهيل النقدي هناك.  

لـكن مـعضلة السـياسـة األمـيركـية األكـثر خـطورة تـكمن بـاخـتالف السـياسـة الـنقديـة 

بـــينها وبـــني بـــقية الـــعالـــم؛ ممـــا ســـيضع ضـــغطًا تـــصاعـــديًـــا عـــلى الـــدوالر، وســـيُضر 

بالصادرات واملكاسب.  
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

لـذلـك	ســـيتموج	رأس	الـــمال	ثــانــية	بــحثا	عـن	المســــتهلك	األمــيركــي	كــاخــتيار	جـديـد	لــلمقرضــين	

وإذا كـان األمـر كـذلـك؛ فـقد تنتهـي أزمـة الـديـون الـعاملـية بـالـعودة مـن حـيث بـدأت 

لتعاود كرة الثلج تدحرجها في حلقة مفرغة ومفزغة. 

من الذي يشرتي الديون اجلديدة للحكومة األمريكية؟ 

& عائدات جتارة الديون: 

: أظهــرت الــبيانــات أن الــبنوك الــعاملــية كســبت مــليار دوالر مــن جتــارة األوراق املــالــية  1رويــترز

األمـريـكية املـدعـومـة مـن احلـكومـة فـي الـنصف األول مـن عـام ۲۰۱۹، بـزيـادة خـمسة أضـعاف عـن 
الــعام املــاضــي ملــا تــقول مــصادر الــصناعــة إنــه أســرع مــصادر اإليــرادات منــوًا فــي مــجال اخلــدمــات 

املصرفية االستثمارية. 

2يـحافـظ إجـمالـي الـديـن الـقومـي األمـريـكي عـلى تضخـمه، وألجـل ذلـك فـهو يـحتاج 

إلــى مشــتريــن جــدد؛ حــيث ارتــفع إجــمالــي الــديــن الــقومــي األمــريــكي مبــقدار ٥,۱ 

تــريــليون دوالر إلــى ۲۲ تــريــليون دوالر فــي ۳۰ يــنايــر ۲۰۱۸، وفــقًا لــبيانــات وزارة 

اخلزانة األمريكية. 
فمن اشرتى كل هذا الدين؟ 

3قسم تقرير  وزارة اخلزانة والصادر في كانون ثاني ۲۰۱۹، املشترين  إلى فئتني:  

 Reuters: Banks reap $1 billion from U.S. mortgage bond trading boom, 1

OCTOBER 15, 2019, 
https://www.reuters.com/article/us-banking-trading/banks-reap-1-billion-
from-u-s-mortgage-bond-trading-boom-idUSKBN1WU1VG 
 Richter, Wolf, Who Bought the Gigantic $1.5 Trillion of New US 2

Government Debt Issued over the Past 12 Months?, 31.01.2019:
https://wolfstreet.com/2019/01/31/who-bought-the-gigantic-1-5-trillion-of-
new-us-government-debt-over-the-past-12-months/ 
 https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt 3
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

الـبنوك املـركـزيـة األجـنبية والهـيئات احلـكومـية: وقـد خـفضوا ممـتلكاتـهم مبـقدار ۱.

۱٤٤ مــليار دوالر عــلى مــدى ۱۲ شهــرًا، إلــى ۳,۹ تــريــليون دوالر فــي نــهايــة 

نوفمبر ۲۰۱۹.  

مسـتثمرو الـقطاع اخلـاص كـصناديـق الـتحوّط األجـنبية، والـبنوك، واألفـراد، ۲.

…  إلــخ: وقــد زادوا ممــتلكاتــهم مبــقدار ٥۲ تــريــليون دوالر، إلــى ۲,۳ تــريــليون 

دوالر. 

وميكن تلخيص ذلك باآلتي: 

- انــخفضت األهــمية النســبية لــلصني والــيابــان؛ كــأكــبر دائــنني أجــنبيني لــلواليــات 

املتحـدة، عـلى مـدى ۱۲ شهـرًا حـتى ۳۰ نـوفـمبر؛ فـخفضتا حـصيلتهما مبـقدار ۱۰۳ 

مــليارات دوالر؛ فــارتــفع إجــمالــي الــديــن الــقومــي األمــريــكي مبــقدار ۱.۲٦ تــريــليون 

دوالر لـيصل إلـى ۲۱.۸ تـريـليون دوالر. وعـليه فـإن الـصني متـتلك ٥.۱٪ مـن إجـمالـي 

الـديـن احملـلي األمـريـكي، ومتـتلك الـيابـان ٤.۷٪. ومتـثل حـصصهما مـجتمعة ۱۰٪ مـن 

إجمالي الدين القومي األمريكي. 

- هــناك ثــمانــية دائــنني كــبار، مــعظمها مــالذات ضــريــبية للشــركــات األجــنبية و/ أو 

الـكيانـات الـفرديـة؛ فـبلجيكا هـي مـوقـع غسـيل األمـوال األوربـية Euroclear حتـمل 

حوالي ۳۲ تريليون دوالر من األصول في حسابات ائتمانية: 

مشترو	الدين	األمريكي	(مليار	دوالر)

البلدنوفمبر	٢٠١٧يناير	٢٠١٩

البرازيل311265
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

اجلدول (۳) مشترو الدين األمريكي 

- أصـحاب الـعمالت األجـنبية (مـن الـقطاعـني الـرسـمي واخلـاص)، انـخفض رصـيدهـم 

إلـى ۱۰٥ مـليارات دوالر إلـى ٦.۲ تـريـليون دوالر، أو إلـى ۲۸.٤٪ مـن إجـمالـي ديـون 

الواليات املتحدة. 

- بـنك االحـتياطـي الـفيدرالـي: تـراجـع ۲۰٤ مـليار دوالر إلـى ۲.۲٥ تـريـليون دوالر 

حتى ۳۰ نوفمبر، أو ۱۰.۳٪ من إجمالي الدين القومي األمريكي. 

- الـــكيانـــات احلـــكومـــية األمـــريـــكية كـــصناديـــق املـــعاشـــات الـــتقاعـــديـــة، الـــضمان 

االجـتماعـي، … إلـخ، زادت مشـتريـاتـها مـن ۲۰ تـريـليون دوالر إلـى ٥.۸۷ تـريـليون 

دوالر، أو ۲٦.۹٪ مـن إجـمالـي الـديـن الـقومـي األمـريـكي. وهـذا هـو الـديـن احملـتفظ بـه 

داخليًا. 

- الــبنوك األمــريــكية (أصــحاب احلــيازات الــكبيرة) وصــناديــق الــتحوط وصــناديــق 

الـتقاعـد وصـناديـق االسـتثمار املشـتركـة واملـؤسـسات األخـرى إلـى جـانـب املسـتثمريـن 

األفـراد فـي حـسابـاتـهم أو حـسابـاتـهم مـع الـواليـات املتحـدة: بـقيمة ۱،۳٦ تـريـليون 

دوالر خــالل فــترة ۱۲ شهــر. وقــد جــمعت هــذه الــكيانــات األمــريــكية مــا تــبقى مــن 

أيرلندا279324

اململكة	املتحدة	(مدينة	لندن)264226

سويسرا227251

لوكسمبورغ226218

جزر	كايمان208240

هونج	كونغ189195

بلجيكا173115
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إجـمالـي الـديـن الـقومـي األمـريـكي، ۷.٥ تـريـليون دوالر، أو مـا يـعادل ۳٤.٤٪ مـن 

اإلجـمالـي!. ويـلخص الـشكل (۱٦) الـتالـي مـالك الـديـن األمـريـكي لـنهايـة نـوفـمبر 

 :۲۰۱۸

الشكل (۱٦) من يشتري الديون األمريكي 

ثقافة الديون واستنساخها 

1إن إضـفاء الشـرعـية ال يـكون إال مـن قـبل مشـرعـني أو مـؤسـسات تشـريـعية؛ لـقد كـانـت 

الـبنوك املـركـزيـة الـعاملـية - فـي حـالـتنا - بـقيادة الـفيدرالـي األمـريـكي هـي سـبيل تـلك 

السـرقـات املشـرعـنة؛ ألن مـن يـقوم بـها مـؤسـسات تـتبع احلـكومـة املـعترف بـها والـتي 

متـثل بـدورهـا أفـرادهـا وشـعبها. لـكن إذا كـان جـمهور الـناس هـم مـن يـنتخب أولـئك 

املشرعني؛ فكيف يقبلون من يأخذ أموالهم بغير حق؟  

1 قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، ثـــقافـــة الـــديـــون واســـتنساخـــها، مجـــلة االقـــتصاد اإلســـالمـــي الـــعاملـــية، 
العدد ٨٦-٢٠١٩.
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يــقول أحــد االقــتصاديــني األمــريــكيني مــعلقًا عــلى ديــون بــالده ســافــرًا عــن أخــالق دنــيئة: مــبلغ 
الـديـن غـير ذي صـلة طـاملـا كـان لـديـك شـخص آخـر لـدفـع ثـمنه؛ فـفي اجملـتمعات الـبدائـية حتـمل 
طـبقة الـعبيد فـي املسـتعمرات وطـأة ديـون احلـكومـات، وفـي اجملـتمعات املـتحضرة لـديـنا املـاليـني 
مـن عـبيد الـديـون، وفـي اجملـتمعات املنحـلة تـراهـن احلـكومـات عـلى أن الـدائـنني لـن يـكون لـديـهم 

الوسائل الستعبادهم. 

إن الـوسـيلة لـتحقيق مـا سـبق، هـي إشـاعـة فـوضـى الـديـون واسـتمراء ثـقافـتها بـني الـناس 

وبـني الشـركـات وطـبعا بـني احلـكومـات؛ لـتصبح األمـور مـتجانـسة مـتآلـفة ال يـبدو فـيها 

أي شيء متنافر أو غير مألوف. 

فكيف يتم إشاعة ثقافة الديون في اجملتمعات؟ 

ميـكن تـتبع ذلـك بـاسـتعراض ديـون الـقطاعـات الـثالثـة؛ الـعائـلي والشـركـات واحلـكومـي، 

املكونة ألي مجتمع، لنتبني مدى شيوع ثقافة الديون.  

ديون القطاع العائلي - الحالة األمريكية أنموذجا - 

؛ املســـتهلكني عـــلى قـــروض الســـيارات، وقـــروض  1تـــشمل ديـــون الـــقطاع الـــعائـــلي

الـطالب، وديـون بـطاقـات االئـتمان، والـقروض الـشخصية، وتسـتثنى ديـون اإلسـكان 

كالقروض العقارية.  

يـرى االقـتصاديـون األمـريـكيون أن ازديـاد ديـون املسـتهلكني يـساعـد ويـدعـم االقـتصاد 

األمـريـكي؛ ألن مـعناه وجـود مـديـنني ألمـوال ليسـت لـديـهم؛ بـل سـيكون لـهم حـساب 

في املستقبل. 

 Wolf Richter, The State of the American Debt Slaves, Q1 2019, May 8, 1

2019: 
https://wolfstreet.com/2019/05/08/the-state-of-the-american-debt-slaves-
q1-2019  

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٢٤٥ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
https://wolfstreet.com/2019/05/08/the-state-of-the-american-debt-slaves-q1-2019
https://wolfstreet.com/2019/05/08/the-state-of-the-american-debt-slaves-q1-2019


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

قـروض الـبطاقـات االئـتمانـية: ارتـفع ديـن بـطاقـات االئـتمان واالئـتمان الـدائـر كـاالئـتمان 

الـشخصي فـي الـربـع األول مـن عـام  ۲۰۱۹ بنسـبة ۳.٤٪ مـقارنـة بـالـربـع األول مـن الـعام 

املـاضـي إلـى تـريـليون دوالر. ومتـثل بـطاقـات االئـتمان عـنصرًا رئيسـيًا فـي أربـاح الـصناعـة 

املــصرفــية؛ حــيث يــبلغ مــتوســط ســعر الــفائــدة عــليها فــي الــبنوك الــتجاريــة ۱.٪۱٥ 

ومـتوسـط سـعر الـفائـدة املـقدر هـو ۱٦.۹٪، وبـاعـتبار الـتريـليون دوالر مـن األرصـدة 

الــدائــنة املســتحقة؛ فهــذا يــصل إلــى (۱٥۰-۱٦۹) مــليار دوالر ســنويــا كــإيــرادات 

فوائد!.  

تـــعتمد	الـــبنوك	عــلى	المســـــتهلكين؛	إلنـــفاق	أمـــوال	ليســت	لــديــهم	

قــروض الســيارات وعــقود اإليــجار: ارتــفع إجــمالــي قــروض الســيارات واإليــجارات 

املسـتحقة للسـيارات اجلـديـدة واملسـتعملة فـي الـربـع األول مبـقدار ٤٤.٥ مـليار دوالر 

مـقارنـة بـالـعام املـاضـي، أو بنسـبة ٤٪، لـيصل إلـى مسـتوى قـياسـي بـلغ ۱.۱٦ تـريـليون 

دوالر، عـلى الـرغـم مـن انـخفاض مـبيعات السـيارات اجلـديـدة فـي الـربـع األول بنسـبة 

۳.۲٪، وعـلى الـرغـم مـن وجـود بـعض الـقوة فـي مـبيعات السـيارات املسـتعملة؛ فـإن 

الـزيـادة فـي االقـتراض سـببها ارتـفاع أسـعار مـعامـالت السـيارات اجلـديـدة واملسـتعملة، 

وارتفاع متوسط نسبة القروض إلى قيمتها وطول متوسط مدتها. 

قـروض الـطالب: ارتـفعت قـروض الـطالب بنسـبة ٤.۹٪ عـلى أسـاس سـنوي فـي الـربـع 

األول، أو مبـقدار ۷٤ مـليار دوالر، لـتصل إلـى رقـم قـياسـي جـديـد بـلغ ۱.٦ تـريـليون 

دوالر. لــيتضاعــف مــنذ بــدايــة عــام ۲۰۱۰. ومــن املــثير لــلقلق أن مــعدل االلــتحاق 

بـالـتعليم الـعالـي، بـناءً عـلى أحـدث الـبيانـات املـتاحـة مـن املـركـز الـوطـني إلحـصاءات 
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الـتعليم؛ انـخفض بنسـبة ۷٪ بـني عـامـي (۲۰۱۰-۲۰۱٦). ومبـعنى آخـر، إنـه رغـم 

تـسجيل عـدد أقـل مـن الـطالب، فـقد عـوض اسـتمرار ارتـفاع الـرسـوم الـدراسـية ارتـفاع 

الــقروض، عــلمًا أن هــذه الــصناعــة بــأكــملها تــتغذى عــلى تــلك الــقروض الــطالبــية 

املضمونة من احلكومة.  
 : 1& قروض الطالب ليست ديونًا عادية

ألن الـطالب لـيس لـديـهم أصـول وال دخـل؛ إنـهم لـيسوا مـؤهـلني لـلحصول عـلى "ديـون عـاديـة". 
لـذلـك هـناك ضـامـن ومـقرض، أال وهـو حـكومـة الـواليـات املتحـدة، أي هـي (دافـع الـضرائـب)، 

وهذا ما يغير املعادلة بأكملها. 

وبـــالـــعموم؛ ارتـــفعت الـــديـــون االســـتهالكـــية غـــير الـــسكنية مـــجتمعة؛ كـــاالئـــتمان 

املتجـدد، وقـروض السـيارات، وقـروض الـطالب؛ مبـقدار ۱۹۱ مـليار دوالر فـي الـربـع 

األول مـن الـعام املـاضـي؛ لـتصل إلـى ٤ تـريـليون دوالر، مـدفـوعـة بـزيـادة قـروض الـطالب 

وقـروض السـيارات. عـلمًا أن كـل عشـرة سـنتات مـن هـذا الـديـن اجلـديـد الـبالـغ ۱۹۱ 

مــليار دوالر تــأخــذ طــريــقها إلــى االســتهالك، وبــالــتالــي إلــى الــناجت احملــلي اإلجــمالــي. 

لـذلـك أضـافـت هـذه الـزيـادة لـديـون املسـتهلكني وعـلى مـدى ۱۲ شهـرًا؛ ۱٪ تـقريـبًا إلـى 

الناجت احمللي اإلجمالي.  

وهذا معناه: يتعني على املستهلكني إنفاق أموال ليست لديهم. 

 Wolf Richter, The State of the American Debt Slaves, Q4 2019, 1

27-2-2020:
https://wolfstreet.com/2020/02/07/the-state-of-the-american-debt-slaves-
q4-2019 
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أمـا الـوجـه اآلخـر لهـذه اإلحـصاءات؛ فهـي أن ديـون أولـئك املـديـنني بـلغ ٤ تـريـليون 

دوالر، وعـليهم أن يـدفـعوا تـلك الـديـون وفـوائـدهـا جلـميع األوقـات الـقادمـة، مـضافًـا 

إليها نسب التضخم املتزايد. 
& ديون املستهلكني غير السكنية: 

تــقريــبا جــميع ديــون املســتهلكني غــير الــسكنية تــترجــم إلــى إنــفاق اســتهالكــي عــلى الســلع 
واخلدمات، والتي تضاف إلى الناجت احمللي اإلجمالي. 

لـذلـك منـا االقـتصاد فـي ۲۰۱۹ بـأقـل ممـا هـو مـتوقـع، وهـذا هـو السـبب وراء رغـبة اقـتصاديـي بـنك 
االحـتياطـي الـفيدرالـي فـي خـفض السـياسـات الـتي تـشجع املسـتهلكني عـلى إنـفاق أمـوال لـيس 

 . 1لديهم

ديون الشركات 

2يـقوم مجـلس االحـتياطـي الـفيدرالـي بـحساب إجـمالـي ديـون األعـمال غـير املـالـية، مبـا 

فـيها ديـون الشـركـات غـير املـدرجـة، وقـد لـوحـظ ارتـفاع ديـون الشـركـات األمـريـكية، 

بـاسـتثناء ديـون الـبنوك، خـالل الـسنوات األخـيرة، وهـذا مـا قـد ميهـد إلـى بـدايـة أزمـة 

مالية تالية. 

& سياسة الصني جتاه ديون شركاتها: 

يـقوم بـنك الـتسويـات الـدولـية أيـضًا بـتحويـل ديـون الـعملة احملـلية إلـى دوالرات، بـحيث ميـكن 
مـقارنـة إجـمالـي الـديـون مـن بـلد إلـى آخـر. وديـون الشـركـات األمـريـكية الـبالـغة ۱٥ تـريـليون 

دوالر، مقارنة بديون الشركات الصينية البالغة ۱۹.۷ تريليون دوالر. 
لـــكن ذلـــك انـــخفض مـــن ۲۱.۱ تـــريـــليون دوالر فـــي الـــربـــع األول مـــن عـــام ۲۰۱۸، وعـــندهـــا 
أصـبحت السـلطات الـصينية جـادة بـشأن تـخفيض قـيمة قـطاع الشـركـات. وقـد حـدث الـتراكـم 

 IIBD, 27-2-2020.1

 Wolf Richter, The Countries with the Most Monstrous Corporate Debt 2

Pileups, 23-3-2019:
https://wolfstreet.com/2019/03/23/countries-with-most-monstrous-
corporate-debt-pileup-u-s-wimps-out-in-25th-place-debt-to-gdp/ 
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الوحشي لديون الشركات في الصني خالل ۱۲ عامًا فقط. 
عـلى الـرغـم مـن منـو االقـتصاد الـصيني بـوتـيرة أسـرع بـكثير مـن االقـتصاد األمـريـكي، إال أنـه ال يـزال 
أصـغر قـليالً مـن االقـتصاد األمـريـكي، عـند قـياسـه بـالـناجت احملـلي اإلجـمالـي بـالـدوالر األمـريـكي. 
ومـن بـني االقـتصادات الـكبرى، فـإن نسـبة ديـون الشـركـات إلـى الـناجت احملـلي اإلجـمالـي لـلصني ال 
تـضاهـى. ويـالحـظ آثـار اجلـهود الـتي تـبذلـها الـصني لـتقليص حجـم ديـون قـطاع الشـركـات، حـيث 

انخفضت نسبة ديون شركاتها إلى إجمالي ناجتها احمللي إلى ٪۱٥۲.۹. 

يـصل ديـن الشـركـات غـير املـالـية إلـى ۱٥ تـريـليون دوالر؛ بـارتـفاع ٤۰٪ عـن الـذروة 

1الـسابـقة عـام ۲۰۰۸.  ويسـتخدم بـنك الـتسويـات الـدولـية هـذا اإلجـراء ملـقارنـة كـيفية 

تـراكـم ديـون الشـركـات مـقومًـا بـعمالتـها احملـلية فـي مـختلف الـبلدان؛ لتحـديـد حجـم 

ديـونـها النسـبي، ويـعبر بـنك الـتسويـات الـدولـية عـن ذلـك بنسـبة مـئويـة مـن الـناجت احملـلي 

اإلجمالي االسمي بالعملة احمللية.  

ترتيب	الدول	ذات	األكثر	مديونية	لشركاتها

البلدنسبة	ديون	الشركات	إلى	الناتج	املحلي	٪الترتيب

أمريكا2573.9

إستراليا2474.4

تركيا2380.3

بريطانيا2283.3

نيوزيلندا2183.8

النمسا2089.8

اسبانيا1993.7

تشيلي1896.3

كوريا	الجنوبية17101.2

 https://stats.bis.org/statx/srs/table/f4.1 1
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اجلدول (٤)  ترتيب الدول ذات األكثر مديونية لشركاتها 

إن هذا التوجه يختتم فصالً آخر في ملحمة الديون العاملية املدهشة. 

اليابان16101.2

البرتغال15101.4

الدانمارك14111.8

كندا13113.2

سنغافورة12114.9

فنلندا11115.1

سويسرا10118.0

النرويج9135.4

فرنسا8143.6

الصني7152.9

السويد6158.2

بلجيكا5161.1

هولندا4170.8

إيرلندا3195.3

هونج	كونغ2222.9

لوكسمبورج1222.9
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1الديون الدولية - الحكومية - 

إنــه بــتتبع الــديــون األمــريــكية وغــير األمــريــكية الــتي تــلقي بــظاللــها عــلى مــختلف 

احلكومات في العالم ميكن معرفة حجم كتلة الديون املتزايدة عامليًا. 

أوال: الــديــون األمــريــكية: يــتأرجــح إجــمالــي الــديــن الــقومــي األمــريــكي ارتــفاعًــا 

وانـخفاضًـا، ومـثالـه: فـقد ارتـفع مـن ۱.٥ تـريـليون دوالر إلـى ۲۲ تـريـليون دوالر فـي 

۳۰ يناير ۲۰۱۸؛ فمن هم مشترو هذا الدين؟ 

2وبــالــرجــوع إلــى تــقريــر وزارة اخلــزانــة الــصادر فــي كــانــون ثــانــي ۲۰۱۹، الــذي قــسّم 

مُشتري الدين القومي األمريكي إلى فئتني:  
البنوك املركزية األجنبية والهيئات احلكومية.  •
مستثمرو القطاع اخلاص كصناديق التحوّط األجنبية، والبنوك، واألفراد، إلخ. •

 : 3ميكن إجمالي توزع مشتري الدين األمريكي وهو األضخم في التاريخ؛ كاآلتي

انــخفضت األهــمية النســبية لــلصني والــيابــان كــأكــبر دائــنني أجــنبيني لــلواليــات -

املتحـدة، حـيث متـلك الـصني ٥.۱٪ مـن إجـمالـي الـديـن احملـلي األمـريـكي، ومتـلك 

اليابان ۷.٤٪. 

1 لالطالع على ديون الشركات وترتيب الدول على أساس ديون حكوماتها:  

- ديون الشركات غير املالية على أساس نسبته لناتجها املحلي:
Https://Stats.Bis.Org/Statx/Srs/Table/F4.1 

- ترتيب الدول على أساس ديون حكوماتها نسبة لناتجها املحلي:
Https://Tradingeconomics.Com/Country-List/Government-Debt-To-Gdp 
 ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt 2

 Richter, Wolf, Who Bought the Gigantic $1.5 Trillion of New US 3

Government Debt Issued over the Past 12 Months?, 31.01.2019:
https://wolfstreet.com/2019/01/31/who-bought-the-gigantic-1-5-trillion-of-
new-us-government-debt-over-the-past-12-months/ 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٢٥١ www.kantakji.com 

https://wolfstreet.com/2019/01/31/who-bought-the-gigantic-1-5-trillion-of-new-us-government-debt-over-the-past-12-months/
https://wolfstreet.com/2019/01/31/who-bought-the-gigantic-1-5-trillion-of-new-us-government-debt-over-the-past-12-months/
https://stats.bis.org/statx/srs/table/f4.1
https://tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp
http://www.kie.university
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

هـــناك ثـــمانـــية دائـــنني كـــبار، مـــعظمها مـــالذات ضـــريـــبية للشـــركـــات األجـــنبية -

 Euroclear والـكيانـات الـفرديـة؛ فـبلجيكا هـي مـوقـع غسـيل األمـوال األوربـية

حتـمل حـوالـي ۳۲ تـريـليون دوالر مـن األصـول فـي حـسابـات ائـتمانـية، إضـافـة إلـى: 

الـبرازيـل، أيـرلـندا، املـملكة املتحـدة، سـويسـرا، لـوكـسمبورغ، جـزر كـاميـان، هـون 

كونغ. 

أصحاب العمالت األجنبية (من القطاعني الرسمي واخلاص). -

بنك االحتياطي الفيدرالي. -

الــكيانــات احلــكومــية األمــريــكية كــصناديــق املــعاشــات الــتقاعــديــة، الــضمان -

االجتماعي. 

الــبنوك األمــريــكية (أصــحاب احلــيازات الــكبيرة) وصــناديــق الــتحوط وصــناديــق -

الـــتقاعـــد وصـــناديـــق االســـتثمار املشـــتركـــة واملـــؤســـسات األخـــرى إلـــى جـــانـــب 

املستثمرين األفراد. 

ثـانـيًا: الـديـون الـدولـية غـير األمـريـكية: أصـدر الـبنك الـدولـي تـقريـرًا بـإحـصاءات 

، الـذي أوضـح ارتـفاع إجـمالـي الـديـون اخلـارجـية لـلبلدان  1الـديـون الـدولـية لـعام ۲۰۱۹

مــنخفضة الــدخــل ومــتوســطة الــدخــل بــواقــع ۱۰٪ فــي عــام ۲۰۱۷ لــتصل إلــى ۷.۱ 

تـريـليون دوالر، وهـي وتـيرة أسـرع لـتراكـم الـديـون مـقارنـة بـالـزيـادة الـبالـغة ٤٪ فـي عـام 

۲۰۱٦. وقد اشتمل التقرير على الفقرات التالية: 

1  البيانات املفتوحة، البنك الدولي:
blogs.worldbank.org/opendata/ar/comment/reply/2452 
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- ارتـفع صـافـي الـتدفـقات املـالـية الـوافـدة (االقـتراض وحـقوق املـلكية) إلـى الـبلدان 

مـنخفضة الـدخـل ومـتوسـطة الـدخـل إلـى ٦۱٪ فـي عـام ۲۰۱۷ إلـى أعـلى مسـتوى لـه 

فـي ثـالث سـنوات، مـدفـوعـا بـانـتعاش فـي صـافـي تـدفـقات الـديـون الـوافـدة. وهـذا مبـثابـة 

مؤشر لتدحرج كرة الثلج، يستدل منه على توقع منطقة حدوث األزمة التالية. 

مـالمـح سـياسـة االحـتياطـي الـفدرالـي الـنقديـة: تـرحـيل الـديـون بـوصـفها كـرة الـثلج 

املـتدحـرجـة بـنقلها مـن مـكان آلخـر؛ كـالـقطاع اخلـاص األمـريـكي، واألسـواق الـناشـئة، 

واألسواق املالية، وبورصات السلع واخلدمات. 

ســياســة	التشــديــد	الـــكمي	QT	مــثال	مــعناهــا	تــرحــيل	ديــون	االحــتياطــي	الــفيدرالــي	إلــى	
الـــقطاع	الـــخاص	

- ارتــفع صــافــي الــتدفــقات املــالــية إلــى ۱.۱ تــريــليون دوالر فــي عــام ۲۰۱۷، وهــو 

مســـتوى لـــم يُسجـــل مـــنذ عـــام ۲۰۱۳. وكـــان هـــذا الـــتعافـــي فـــي مجـــموع صـــافـــي 

الـتدفـقات املـالـية نـتيجة الرتـفاع صـافـي االقـتراض مـن ۱۸۱ مـليار دوالر فـي عـام ۲۰۱٦ 

إلـــى ٦۰۷ مـــليارات دوالر فـــي عـــام ۲۰۱۷، وهـــو مـــا يـــتجاوز صـــافـــي تـــدفـــقات 

االسـتثمارات فـي مـحافـظ األسـهم ألول مـرة مـنذ عـام ۲۰۱۳. وقـد سـاهـم ارتـفاع حـاد 

فـي تـدفـقات الـديـون طـويـلة وقـصيرة األجـل فـي هـذه الـزيـادة. وانكمشـت تـدفـقات 

االسـتثمارات األجـنبية املـباشـرة فـي حـقوق املـلكية، الـتي كـانـت تُـعد لـوقـت طـويـل 

املــكوّن األكــثر اســتقرارا ومــرونــة فــي الــتدفــقات املــالــية لــلعام الــثانــي عــلى الــتوالــي، 

فـتراجـعت ۳٪ أخـرى فـي عـام ۲۰۱۷. ولـوال تـدفـقات هـذه االسـتثمارات ألصـبحت 
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الـتدفـقات املـالـية أكـثر تـقلبًا. وبـاملـقابـل، ارتـفعت تـدفـقات االسـتثمارات الـوافـدة فـي 

محافظ األسهم إلى ٥۷ مليار دوالر، وهي زيادة بنسبة ۲۹٪ مقارنة بعام ۲۰۱٦. 

 

الشكل (۱۷) التدفقات النقدية الوافدة إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 

- إن تــفاوت االجتــاهــات اإلقــليمية فــي مســتوى تــراكــم الــديــون اخلــارجــية فــي عــام 

۲۰۱۷، متــثل بــازديــاد حجــم الــديــون اخلــارجــية فــي بــلدان أفــريــقيا جــنوب الصحــراء 

بـوتـيرة أسـرع مـن الـبلدان األخـرى مـنخفضة ومـتوسـطة الـدخـل فـي املـناطـق األخـرى فـي 

عـام ۲۰۱۷؛ فـارتـفع حجـم رصـيد الـديـون اخلـارجـية اجملـمع ۱٥.٥٪ مـن الـعام الـسابـق 

إلـى ٥۳٥ مـليار دوالر. ويـعزى جـانـب كـبير مـن هـذه الـزيـادة إلـى ارتـفاع حـاد فـي حجـم 

االقـتراض لـدى نـيجيريـا وجـنوب أفـريـقيا، وهـما اثـنان مـن أكـبر اقـتصادات املـنطقة، 

حيث ارتفعت أرصدة ديونهما اخلارجية ۲۹٪ و ۲۱٪ على الترتيب. 
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الشكل (۱۸) أرصدة الديون اخلارجية 

كــما شهــدت اقــتصادات جــنوب آســيا زيــادة فــي أرصــدة ديــونــها اخلــارجــية بــلغت 

۱۳.۳٪ فــي املــتوســط، ولــعبت بــنغالديــش (۲۳٪) وبــاكســتان (۱۷٪) دورا كــبيرا 

فـي ذلـك. وشهـدت مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا زيـادة فـي أرصـدة ديـونـها 

اخلـارجـية بـلغت ۱۱.۷٪، حـيث شهـدت مـصر فـي عـام ۲۰۱۷ زيـادة قـدرهـا ٪۲۳، 

فـي حـني شهـد لـبنان زيـادة قـدرهـا ٥٪. وزادت أرصـدة الـديـون اخلـارجـية فـي بـلدان

شـــرق آســـيا واحملـــيط الـــهادئ بـــخالف الـــصني بنســـبة بـــلغت ۹.۳٪ فـــي املـــتوســـط، 

وارتــفعت أرصــدة الــديــون اخلــارجــية ۲.٥٪ فــي مــنطقتي أوروبــا وآســيا الــوســطى 

وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي في عام ۲۰۱۷. 
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الشكل (۱۹) البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية فقط 

- اقـترضـت هـيئات الـقطاع الـعام فـي أشـدِّ بـلدان الـعالـم فـقرًا؛ مـن جـهات خـارجـية عـلى 

نــطاق واســع فــي عــام ۲۰۱۷ عــلى الــرغــم مــن تــصاعــد اخملــاوف بــشأن الــقدرة عــلى 

االسـتمرار فـي حتـمل الـديـون. وبـلغت ارتـباطـات الـقروض اجلـديـدة فـي الـقطاع الـعام فـي 

الــبلدان املــؤهــلة لــالقــتراض مــن املــؤســسة الــدولــية لــلتنمية فــقط ٤۳ مــليار دوالر؛ 

وبــالــوقــت الــذي ال تــزال اجلــهات الــدائــنة الــرســمية تــشكل النســبة األكــبر (حــوالــي 

۷٥٪) مـن أرصـدة الـديـون اخلـارجـية، فـإن االقـتراض مـن جـهات اإلقـراض اخلـاصـة يـعد 

أسـرع مـكونـات الـديـون منـوا. وارتـفعت االلـتزامـات اخلـارجـية جلـهات اإلقـراض اخلـاصـة 

إلـى ۸۳ مـليار دوالر بـنهايـة عـام ۲۰۱۷، وهـو مـا يـعادل ۲٦٪ مـن الـديـون اخلـارجـية 

طـويـلة األجـل. ومـازالـت جـهات اإلقـراض مـتعددة األطـراف أكـبر مجـموعـة دائـنة عـلى 

الـرغـم مـن تـراجـع حـصتها مـن الـديـون اخلـارجـية طـويـلة األجـل مـن ٥۳٪ فـي عـام ۲۰۰۸ 

إلـى ٤۳٪ بـنهايـة عـام ۲۰۱۷. ومـن بـني الـبلدان املـؤهـلة لـالقـتراض مـن املـؤسـسة الـدولـية 
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لــلتنمية فــقط وعــددهــا ٥۹ بــلدًا، اســتحوذ ۱۲ بــلدا مــنها عــلى ٦٥٪ مــن أرصــدة 

الـديـون اخلـارجـية بـنهايـة عـام ۲۰۱۷. وكـانـت بـنغالديـش األكـبر اقـتراضًـا مـن هـذه 

الـبلدان، حـيث بـلغ مجـموع ديـونـها اخلـارجـية ٤۷.۲ مـليار دوالر بـنهايـة عـام ۲۰۱۷، 

ثـم إثـيوبـيا (۲٦ مـليار دوالر)، ثـم غـانـا (۲۲ مـليار دوالر)، والـسودان (۲۱.۷ مـليار 

دوالر). 

إذًا مـن الـطبيعي أن يُشـرعـن الـفيدرالـي األمـريـكي والـبنوك املـركـزيـة الـعاملـية سـرقـة الـناس، 

بـعد أن مهـدوا لـذلـك بـإشـاعـة ثـقافـة الـديـون بـني األفـراد والشـركـات واحلـكومـات عـلى 

حـد سـواء. أمـا اخلـروج مـن دوامـة الـديـون وكسـر حـلقتها فـأمـر غـير ممـكن ألنـها 

دوامـة تـغذي نـفسها بـنفسها وتُسـرع حـركـتها بـاسـتمرار لـتطحن كـل مـا يـقع فـي 

طريقها. 

وشـتان شـتان بـني االسـتقرار الـذي سـعت إلـيه الشـريـعة اإلسـالمـية وبـني تـلك الـنظم الـتي 

تخلق ضوابطها بأيديها ثم تعدلها حسبما ترى أنها مصلحة للبعض. 

لــقد قــزز اإلســالم أفــراده مــن اســتمراء الــديــون؛ خــالل أعــوامــه الــتي ســبقت حــلولــه 

املــؤسســية لــلقضاء عــلى الــديــون فــي مــرحــلة نــشوء الــدولــة فــي املــديــنة املــنورة الــتي 

اسـتمرت عشـرة أعـوام؛ مـن خـالل مـؤسـسة الـزكـاة ومـؤسـسة الـوقـف الـلتان تـعبران عـن 

مـشاركـة اجملـتمع املـدنـي، كـما أشـرك مـؤسـسة بـيت املـال فـي ذلـك تـعبيرًا عـن مـشاركـة 

الـقطاع احلـكومـي فـي تـلك احلـلول الـتي حتـد مـن انـتشار الـديـون وانـتشار آثـامـه وآثـاره 

الـضارة الـتي يـعبر عـنها بـاخملـاطـر االئـتمانـية؛ فـكانـت احلـلول الـتربـويـة أوال واملـؤسسـية 
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ثـانـيًا، وكـالهـما يـحتاج اآلخـر ويـكمله. فشـتان شـتان بـني اقـتصاد يـضبط حـركـة أفـراده 

وشركاته وحكوماته، وبني أنظمة حتكمها البرغماتية املنفعية. 

دورات الديون الطويلة والقصرية األجل 

يــرتــبط حجــم دورة االئــتمان بــتوســع االئــتمان وانــكماشــه بــشكل دوري ومــتتابــع، 

ويـعدُّهـا الـبعض عـملية أسـاسـية تـقود دورات األعـمال، دون أن تـقدم تفسـيرًا كـامـالً 

لذلك.  
مرحلة التوسع: 

تـرتـفع قـيمة األصـول املـالـية خـالل مـرحـلة الـتوسـع ممـا ميهـد لتضخـم فـقاعـة األسـعار، 

(كـما سـنبني الحـقًا)، ويـزيـد خـلق الـنقود اجلـديـدة مـن الـعرض الـنقدي، ممـا يـحفز 

الـنشاط االقـتصادي، ويـعزز منـو الـدخـل الـقومـي والـعمالـة بـالشـروط الـتي أوضـحناهـا 

سـابـقًا، وخـالصـتها إن مت اسـتخدام األمـوال اجلـديـدة فـي اسـتثمارات حـقيقية؛ فـإذا بـلغ 

االقتصاد املتنامي ذروته، يبدأ االقتصاد بدخول مرحلة الرخاء. 
مرحلة االنكماش: 

عـند نـفاد أمـوال املشـتريـن، تـنخفض أسـعار األصـول فـي األسـواق الـتي اسـتفادت مـن 

الــتوســع االئــتمانــي. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى إفــالس املــقترضــني الــذيــن دخــلوا الــسوق 

مـتأخـريـن. وهـذا يهـدد مـالءة وربـحية الـنظام املـصرفـي ويـؤدي النـكماش االئـتمان ألن 

املقرضني يحاولون حماية أنفسهم من اخلسائر.  

وتتكرر العمليات؛ لتكون حالة االقتصاد دائمًا في حالة توسع أو انكماش. 
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الشكل (۲۰) دورات الديون طويلة األجل 

يــوضــح الــشكل (۲۰)، أن دورة االئــتمان طــويــل األجــل تــتكرر كــل ثــمانــني ســنة 

تـقريـبًا، فـالـذروة األولـى حـدثـت عـام ۱۹۳۸ لـتتكرر عـام ۲۰۰۸ ، وبـينهما تـكررت 

عـدة دورات ائـتمان قـصيرة األجـل. أمـا الـقوى الـثالث الـتي حتـرك االقـتصاد الـتقليدي 

فهـي: اإلنـتاجـية، ودورة الـديـون قـصيرة األجـل، ودورة الـديـون طـويـل األجـل، الـشكل 

 .(۲۱)
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الشكل (۲۱) دورات الديون القصيرة والطويلة األجل 

ومبـا أن اإلنـفاق هـو محـرك االقـتصاد، فـإن زيـادة كـتلة الـديـون إلـى الـقاعـدة الـنقديـة 

M2 مؤداه زيادة األسعار لزيادة حجم اإلنفاق، حيث أن: 

إجمالي اإلنفاق = النقد املتاح M2 + حجم االئتمان 

 GDP املستوى العام لألسعار = إجمالي اإلنفاق ÷ إجمالي الكميات

وكــمثال عــلى ذلــك؛ فــإن الــواليــات املتحــدة األمــريــكية بــوصــفها أكــبر مــقترض فــي 

الـتاريـخ، يـبلغ حجـم سـوق االئـتمان فـيها ٥۰ تـريـليون دوالر مـقابـل ۳ تـريـليون دوالر 

كـنقد؛ أي أن الـكتلة الـنقديـة تـضاعـفت ۱٦ مـرة، ممـا يـجعل إجـمالـي اإلنـفاق يـساوي 

٥۳ تريليون. 

ميـثل اإلنـفاق االسـتهالكـي فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية حـوالـي ۷۰٪ مـن نـاجتـها 

احملـــلي اإلجـــمالـــي، ومبـــا أن اإلنـــفاق مـــسؤول عـــن حتـــريـــك االقـــتصاد، فـــكلما كـــبح 

املســتهلك إنــفاقــه؛ تــباطــأ الــنمو االقــتصادي، وبــدون إنــفاق املســتهلك يــصعب رؤيــة 

مصادر بديلة للنمو االقتصادي.  

GDP نمو

الزمن

تاجية
اإلن

الديون طويل األجل

الديون قصيرة األجل
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وعــليه إذا كــان االســتهالك يــشغل ۷۰٪ أغــلبه مــوجــه نــحو: اإلنــفاق االســتهالكــي 

واإلنــفاق االســتثماري واالدخــار؛ فــمعنى ذلــك أن نســبة مــا ميــثله اإلنــتاج هــو ٪۳۰، 

ميكن توزيعه إلى القطاعات اإلنتاجية، الشكل (۲۲)، التالية:  
۳۰٪ = [۷٪ زراعة ≈ ۲.٥٪] +  [۸٪ صناعة ≈ ۲.٥٪] +  [۸٥٪ جتارة وخدمات جتارية ≈ ٪۲٥ ] 

 

الشكل (۲۲) قطاعات االقتصاد 

أمـا عـلى املسـتوى اجلـزئـي؛ فـاملسـتهلك يـزداد إنـفاقـه، ألنـه يـجب عـليه سـداد أقـساط 

قــرضــه الــذي اســتخدمــه لســداد قــيمة مشــتريــاتــه، وتــشمل األقــساط أصــل القســط 

وفـوائـده، ومتـثل الـفوائـد زيـادة فـي اإلنـفاق، وهـو مـسؤول عـن تسـريـع زيـادة اإلنـفاق؛ 

ويـزيـد األمـر سـوءًا سـهولـة احلـصول عـلى مـزيـد مـن االقـتراض، يـقابـل كـل مـا سـبق زيـادة 

مكاسب املصارف املقرضة. 

ومبـا أن الـبنك املـركـزي هـو صـانـع السـياسـة الـنقديـة واملـتحكم بـالـنظام املـصرفـي، فـهو 

املــتحكم بــتدفــق االئــتمان، الــذي ســرعــان مــا يــتحول إلــى ديــون (بــوصــفها ثــقافــة 

اجلميع)، والديون بدورها تتحول ألصول مالية للمقرض والتزام للمقترض.  

30%

70%

استهالك إنتاج

25%

2.5% 2.5%
70%

استهالك إنتاج زراعي
إنتاج صناعي تجارة وخدمات تجارية
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يــفترض الــبنك املــركــزي أن تــتم تــسويــة االلــتزامــات بــاألصــول، إال أن تــراكــم الــديــون 

واسـتمرارهـا، إضـافـة ملـا خـلفته الـهندسـة املـالـية الـتقليديـة مـن مـنتجات املشـتقات املـالـية 

(األوراق املــالــية والــضمانــات)، الــتي حــولــت األســواق إلــى أســواق مســتقر، يــزداد 

حجمها بشكل فقاعي منتظرة االنفجار. 

إثــر ذلــك، يــتجه اإلنــفاق نــحو االنــخفاض فــي املــدى الــقصير بســبب زيــادة تــكلفة 

االقتراض املتغيرة؛ الرتباطها بسعر الفائدة املتغير بحسب سياسة البنك املركزي. 

وبـالـعودة إلـى املـدى الـطويـل، فـإن مـا سـبق مـؤداه تـبادل املشـتقات دون السـلع والـنقود 

لـتسويـة الـصفقات، فـيزداد االئـتمان تضخـمًا، وتـختفي الـنقود، وهـذا مـا سـبب إلـى 

تـطور الـنظريـة الـكمية لـلنقد إلـى الـنظريـة الـنقديـة احلـديـثة - كـما سـيمر مـعنا الحـقًا 

في السياسة النقدية -. 

ونـتيجة مـا سـبق، يـفقد اإلنـفاق دوره فـي حتـريـك االقـتصاد كـلما تـوجـه نـحو االسـتهالك 

غـير اجملـدي وغـير املـنتج أي نـحو السـلع االسـتهالكـية غـير املـنتجة. ويـزيـد األمـر سـوءًا 

حـدوث الـدورات االقـتصاديـة الـتي يـعدُّ االئـتمان هـو املـسؤول عـن حـدوثـها؛ حـيث 

تنشــطه ســياســات الــبنك املــركــزي وحتــد مــنه؛ بــاســتخدام أســعار الــفائــدة الــتي بــاتــت 

محــرك االقــتصاد بــدالً مــن اإلنــتاجــية، وبــذلــك يــتجاوز اإلقــراض حجــم اإلنــتاج فــي 

فترات االزدهار ويقل عنه في فترات االنكماش، الشكل (۲۳). 
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الشكل (۲۳) أزمنة دورات الديون القصيرة والطويلة األجل 

تـقدر فـترة دورة الـديـون قـصيرة األجـل مـن ٥-۸ سـنوات، بـينما تـقدر فـترة الـديـون 

طـويـلة األجـل مـن ۷٥-۱۰۰ سـنة، ومبـا أن زيـادة اإلنـفاق مـرتـبطة بـزيـادة االئـتمان؛ 

كـما أوضـحنا سـابـقًا، وحـيث أن زيـادة اإلنـفاق أسـرع مـن زيـادة اإلنـتاج فـإن ارتـفاع 

األسـعار وتضخـمها أمـر حـتمي، ويـزيـد األمـر سـوءًا كـون الـعرض والـطلب صـارا مُحـددا 

ســعر الــفائــدة، بــدالً مــن ســعر الســلع واخلــدمــات، الــتي تــتحول بــدورهــا ملــتأثــر بــسعر 

الفائدة. 

وفـي ظـل كـل مـا سـبق، يـكون الـبنك املـركـزي مـتحكمًا بـدورات الـديـون قـصيرة األجـل  

من خالل التحكم بسعر الفائدة كاآلتي، الشكل (۲٤): 

GDP نمو

الزمن

٥-٨ سنوات

٧٥-١٠٠ سنة

اإلقراض أكثر من 
اإلنتاج اإلقراض أقل من 

اإلنتاج
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الشكل (۲٤) أدوات البنك املركزي في معاجلة دورات الديون قصيرة األجل 

فـبعد ارتـفاع األسـعار وشـيوع التضخـم، يـرفـع الـبنك املـركـزي سـعر الـفائـدة، فـينخفض 

االئـتمان الرتـفاع تـكلفته، فـيتباطـأ اإلنـفاق النـخفاض الـدخـول، ثـم تـنخفض األسـعار، 

وبذلك تنكمش األسواق، وتدخل حالة الركود. 

ثـم يـقوم الـبنك املـركـزي بـخفض سـعر الـفائـدة، فـيزداد االئـتمان، ثـم يـزداد اإلنـفاق، 

وتزداد األسعار، وبذلك تسود األسواق حالة التضخم. 

ثـم يـتابـع الـبنك املـركـزي تـكرار إجـراءاتـه الـسابـقة، لـيدخـل االقـتصاد حـلقة مـفرغـة 

لدورة الديون قصيرة األجل. 

تـتكرر هـذه الـدورات مـرارًا، وصـوالً إلـى حـدوث فـقاعـة لـلديـون، وعـندئـذ تـنخفض 

املـديـونـية مـن خـالل إزالـة الـديـون بـاإلفـالس الـقانـونـي، ثـم يـتم فـقدان رؤوس األمـوال 

Deleverging بــضياع أمــوال املســتثمريــن غــير احلــصيفني ممــن لــم يــجيدوا الــلعبة 

بـإتـقان. وبـذلـك تـضيع حـقوق الـناس، ويـكون أكـل أمـوال الـناس بـينهم بـالـباطـل ولـيس 
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ينـَ آَمنـُوا َال  ـِ َaّا ا ـَ عـن جتـارة بـالـتراضـي، وقـد نهـى اهلل تـعالـى عـن ذلـك، قـال تـعالـى: َيـا أَّ.ُ

ـنsُْم ۚ َوَال َتـْقتُلُوا  َتأْكُـلُوا أَْمـَوالَـsُم َبـْينsَُم ِبـالْـَباِطـِل ِإّالَ أَن َتـُكوَن ِتـَجاَرًة َعـن َتـَراٍض ّمِ
َ َكاَن ِبsُْم َرِحيًما (النساء: ۲۹).  أَنفَُسsُْم ۚ ِإّنَ اّهللاَ

أمــا عــلى املــدى الــطويــل: تــهوي أســعار الــفائــدة إلــى الــصفر كــما حــدث فــي أزمــتي 

۱۹۳٦ و ۲۰۰۸، وقـد تـتجه نـحو الـفائـدة السـلبية كـما حـصل فـي بـعض املـناطـق مـن 

الـعالـم، وبـذلـك تـفقد الـفائـدة تـأثـيرهـا السحـري فـي السـياسـة الـنقديـة ويـفقد الـبنك 

املركزي سحر أهم أداة من أدواته التقليدية، الشكل (۲٥). 

 
الشكل (۲٥)  الديون والدخل في دورة الديون طويلة األجل 

يُـطلق عـلى الـعقد الـتالـي لـألزمـة بـالـعقد الـضائـع؛ كـما حـصل فـي ۱۹۳٦، حـيث تـوقـع 

بـدء الـتعافـي إثـر ذلـك، أمـا فـي أزمـة ۲۰۰۸ فـقد طـالـت فـترة الـعقد الـضائـع وال يُـعلم 

متى ستنجلي آثار األزمة. 

إن الــفارق بــني دورتــي االئــتمان الــقصيرة والــطويــلة األجــل: أن آلــيات الســياســة 

الـنقديـة فـي دورة الـديـون الـقصيرة األجـل ال ميـكن اسـتخدامـها مـع دورة الـديـون 

طـويـلة األجـل. أمـا السـبب فـألنـه لـم يـعد بـاإلمـكان خـفض أسـعار الـفائـدة لـوصـولـها 
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لــلصفر، وبــذلــك تــفقد الــبنوك املــركــزيــة قــدرتــها عــلى حتــفيز االقــتصاد. كــما يــفقد 

املــقترضــون قــدرتــهم عــلى الســداد وتــفقد ضــمانــاتــهم قــيمتها. وعــندئــذ يــتوقــف 

االئتمان كليًا ويصبح االقتصاد غير جدير باالئتمان كما هو حال أفراده. 

أمـا حـلول دورات الـديـون طـويـل األجـل فـيمكن مـالحـظتها بـتتبع احلـلول الـتي اتـبعتها 

مـراكـز األزمـات املـالـية الـعاملـية؛ كـالـواليـات املتحـدة عـام ۱۹۳۰، وبـريـطانـيا عـام ۱۹٥۰، 

واليابان عام ۱۹۹۰، وأسبانيا وإيطاليا عام ۲۰۱۰. ويجمع بينها أربعة حلول: 

خفض اإلنفاق في كل القطاعات: احلكومية والشركات واألفراد. ۱.

خفض الديون وإعادة هيكلة امليزانيات. ۲.

إعـادة تـوزيـع الـثروة بـني مـن ميـلك ومـن ال ميـلك؛ كـالـلجوء إلـى فـرض الـضرائـب ۳.

على األغنياء. 

طباعة البنك املركزي ألموال جديدة. ٤.

إن	الــسياســة	االئـــتمانـــية	تــقود	الــــدورات	االئـــتمانـــية،	والـــنمو	الــذي	تــغذيــه	الــديــون	مــمتع	فـي	
الــبدايــة،	لــكنه	يــسحب	اإلنــــفاق	المســــتقبلي	إلــى	األمــــام،	حــيث	يــتم	فــقدانــه	بــعد	ذلــك.	
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المبحث الرابع 
خالصة السياسة المالية 

تــعكس الســياســة املــالــية مــدى تــدخــل الــدولــة فــي االقــتصاد، وقــد شهــدت الــدول 

درجـات مـختلفة مـن الـتدخـل احلـكومـي عـلى مـر الـسنني، وذلـك بـغرض إبـقاء االقـتصاد 

نابضًا باحلياة.  

فــبينما تــعتمد أدوات الســياســة املــالــية الــتقليديــة بــشكل رئيســي عــلى الــضرائــب، 

وعـليها تـبني سـياسـتها فـي اإلنـفاق، تسـتند السـياسـة املـالـية عـلى السـياسـة الـنقديـة الـتي 

يـؤثـر بـها الـبنك املـركـزي لـلتحكم بـاملـعروض مـن الـنقد؛ وبـامـتزاج هـاتـني السـياسـتني يـتم 

توجيه األهداف االقتصادية للبلد. 

إال أن إيـجاد الـتوازن بـني مـعدالت الـضرائـب واإلنـفاق الـعام قـضية ثـبت فشـلها؛ ألن 

املـدخـل فـي ذلـك هـو اإلنـفاق الـتقديـري بـدل الـرشـد االقـتصادي؛ فـتحفيز االقـتصاد 

الــراكــد عــن طــريــق زيــادة اإلنــفاق أو خــفض الــضرائــب يــنطوي عــلى خــطر إحــداث 

تضخـم مـتزايـد؛ فـزيـادة كـمية الـنقد املـتداول فـي االقـتصاد، تـليها زيـادة فـي الـطلب 

على السلع االستهالكية، وهذا مؤداه انخفاض قيمة النقد. 

كـما أن زيـادة اإلنـفاق احلـكومـي (االسـتثماري) بشـراء خـدمـات مـن الـسوق؛ كـإنـشاء 

الـطرق أو املـدارس ودفـع مـقابـل هـذه اخلـدمـات، يـزيـد حجـم الـتوظـيف احلـكومـي؛ ومـن 

ثـم يـزداد ضـخ األجـور فـي االقـتصاد؛ فـتنخفض مسـتويـات الـبطالـة اإلجـمالـية، وهـو مـا 

يـسمى بسـياسـة الـضخ الـتحفيزي. خـاصـة إذا تـرافـق ذلـك مـع خـفض الـضرائـب ممـا يـزيـد 

الطلب على االستهالك؛ فينتعش االقتصاد ويخرج من حالة ركوده. 
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فــــإن أخــــطاء احلــــكومــــات فــــي اســــتخدام تــــلك األدوات، وانتشــــر الــــفساد فــــيها، 

واســتحكمت الــبيروقــراطــية دوائــرهــا، فــإن نــتيجة مــا ســبق وقــوع خــلل فــي احلــياة 

االقتصادية، خاصة وأن التجربة هي املقود احملرك وما أكثر األخطاء الظاملة.  

لـذلـك فـإن ضـبط االقـتصاد مـن خـالل السـياسـة املـالـية وحـدهـا أمـر صـعب وال يـحقق 

الـوصـول إلـى األهـداف االقـتصاديـة؛ فـاخلـط الـفاصـل بـني االقـتصاد املـنتج واالقـتصاد 

املـصاب بـالتضخـم غـير واضـح املـعالـم بـسهولـة؛ خـاصـة إذا مـا اسـتخدمـت السـياسـة 

املــالــية لــكبح التضخــم الــقوي، حــيث يــتم زيــادة الــضرائــب إلبــطاء االقــتصاد اجلــامــح 

وهذا مؤداه على املدى الطويل الوصول إلى اقتصاد بطيء ومستويات بطالة مرتفعة. 

أمــا الســياســة املــالــية فــي االقــتصاد اإلســالمــي فــتعتمد أداتــني مــالــيتني مســتقلتني إمنــا 

مـتكافـلتني؛ فهـي تـفصل بـني السـياسـة املـالـية لـلحكومـة وبـني السـياسـة املـالـية لـلمجتمع 

املـدنـي، وتـخصص إيـرادات لـكل مـنهما مبـا يـحقق الـغايـات الـتي أوضـحناهـا فـي الـفصل 

األول مـن خـالل قـيام احلـاكـم بـإدارة شـؤون الـناس ومـساعـدتـهم فـي تخـطي الـفقر (إن 

وجـد) بـتمويـل مـنهم أنـفسهم بـشكل رئيسـي ثـم بـرافـد مـن اإليـرادات احلـكومـية (إن 

وجد)، وذلك كاآلتي: 

بيت املال، وله موارده اخلاصة، ومهمته تغطية نفقات احلكومة. ۱.

الـزكـاة، وهـي فـرض عـلى أفـراد اجملـتمع املـدنـي، ومـهمتها تـغطية ثـمانـية مـصارف ۲.

متـول الـفقراء واحملـتاجـني لـرفـع سـويـتهم املعيشـية وكـفايـتهم احلـاجـات الـضروريـة. 

إضافة ألصناف من الصدقات من غير الزكاة. 
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ولـلمزيـد نـنصح بـالـرجـوع إلـى كـتابـنا املـشار إلـيه سـابـقًا: سـياسـتا حتـصيل الـزكـاة وإلـغاء 

 . 1الضرائب املاليتني، املتاح إلكترونيًا

وقـد أوضـحنا فـي مـباحـث سـابـقة؛ كـيفية تـكافـل السـياسـتني املـالـيتني مـن خـالل سـهم 

فـي سـبيل اهلل فـي الـزكـاة، وتـدخـل بـيت املـال - طـاملـا لـديـه فـائـض - فـي إغـناء الـفقراء 

وكــفالــتهم وتــقدمي نــظام الــضمان االجــتماعــي دون اشــتراط االشــتراك املســبق، وكــل 

ذلك حصل في زمن العمرين رضي اهلل عنهما. 

 www.kantakji.com 1
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الفصل الرابع 
 السياسات النقدية 

كــنت قــد تــتبعت الســياســات الــنقديــة لــعدد مــن الــبلدان، ثــم وجــدت أن عــملي ال 

جــدوى مــنه، فــأغــلب الســياســات الــنقديــة فــي الــعالــم إن لــم نــقل جــميعها مــرتــبطة 

بـالسـياسـة الـنقديـة لـلفيدرالـي األمـريـكي بسـبب ارتـباط االقـتصاد الـعاملـي كـليًا بـالـدوالر 

األمريكي. 

لـذلـك جـعلت لسـياسـة االحـتياطـي الـفيدرالـي حـيزًا كـبيرًا مـن السـياسـات الـنقديـة الـتي 

ســنتعرض لــها، ألن االحــتياطــي الــفدرالــي يــتحكم بــالــدوالر وعــرضــه، ومــن ثــم فــهو 

يــتحكم بــأغــلب الســياســات الــنقديــة فــي الــعالــم الــتي تــتبعه بــشكل مــباشــر أو غــير 

مباشر. 

وبـرأيـنا فـإن دراسـة السـياسـة الـنقديـة األمـريـكية سـتوضـح السـياسـات الـنقديـة لـباقـي 

الـدول مـع اخـتالفـات ليسـت بـاجلـوهـريـة فـيما بـينها؛ فجـميعها يـركـز عـلى إدارة الـبنوك 

املركزية للسيولة لتحقيق النمو االقتصادي.  

والسـيولـة هـي مـقدار مـا يـوجـد فـي الـعرض الـنقدي؛ يـشمل ذلـك: الـنقد والشـيكات 

والـصناديـق املشـتركـة فـي أسـواق املـال واالئـتمان، ويـعدُّ االئـتمان أهـمها فـي فـلسفة 

السياسة النقدية التقليدية، يشمل ذلك القروض والسندات والرهون العقارية. 
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المبحث األول 
مفهوم السياسة النقدية 

مفهوم السياسة النقدية التقليدية 

الســياســة الــنقديــة هــي إجــراءات الــبنك املــركــزي الــتي تــنطوي عــلى اســتخدام أســعار 

الـفائـدة أو عـرض الـنقود لـلوصـول ألهـداف زيـادة الـتوظـيف واسـتقرار األسـعار، فـالـبنوك 

املـركـزيـة تـسعى إلـى خـلق منـو اقـتصادي صـحي، بـحيث يـزداد نـاجتـه احملـلي اإلجـمالـي مـن 

۲-۳٪ سـنويًـا، وألجـل حتـقيق هـذا الهـدف االقـتصادي؛ البـد للسـياسـة الـنقديـة مـن 

 : 1حتقيق ثالثة أهداف

الهدف الرئيسي: إدارة التضخم، بحيث يتراوح بني ۲٪ و ٥.٪۲. -

الهــدف الــثانــوي: احلــد مــن الــبطالــة، بــعد الســيطرة عــلى التضخــم، لــيبقى دون -

 .٪٦.٥

الهدف الثالث: تعزيز معدالت الفائدة طويلة األجل املعتدلة. -

تـراوح السـياسـة الـنقديـة بـني: زيـادة السـيولـة أو عـرض الـنقد خلـلق الـنمو االقـتصادي، 

وخـفضها ملـنع التضخـم، ألجـل ذلـك تسـتخدم الـبنوك املـركـزيـة األدوات الـتالـية لـلتأثـير 

على حجم اإلقراض الذي يؤثر بدوره على حجم العرض النقدي: 

السندات احلكومية احملتفظ بها لدى البنوك،  (۱)

 KIMBERLY AMADEO, Monetary Policy Explained Including Its 1

Objectives,Types, and Tools, The Balance, 4-7-2019:
https://www.thebalance.com/what-is-monetary-policy-objectives-types-
and-tools-3305867   
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أسعار الفائدة،  (۲)

االحتياطيات. (۳)

: عـمليات  1لـذلـك تـتلخص األدوات الـرئيسـية للسـياسـة الـنقديـة بـالـعمليات الـتالـية

السوق املفتوحة، وسعر الفائدة، ومتطلبات االحتياطي. 

۱. عــمليات الــسوق املــفتوحــة: تــتمثل عــمليات الــسوق املــفتوحــة بــقيام الــبنوك 

املركزية بشراء وبيع األوراق املالية للبنوك اخلاصة في البالد؛  

عـندمـا يشـتري الـبنك املـركـزي األوراق املـالـية، فـإنـه يـضيف الـنقديـة إلـى احـتياطـيات 

البنوك؛ فيعطيهم مزيدًا من املال لإلقراض. وهذه سياسة نقدية توسعية.  

عــندمــا يــبيع األوراق املــالــية، فــإنــه يــضعها فــي املــيزانــية الــعمومــية لــلبنوك لــيقلل 

مـوجـوداتـها الـنقديـة؛ ممـا يـخفض مـوارد الـبنك؛ فـيقلل عـمليات إقـراض. وهـذه سـياسـة 

نقدية انكماشية. 

۲. االحـتياطـيات: يشـير االحـتياطـي إلـى األمـوال الـتي يـجب عـلى الـبنوك االحـتفاظ 

بــها بــني عشــية وضــحاهــا، وميــكن االحــتفاظ بــاالحــتياطــي فــي خــزائــن الــبنوك أو فــي 

البنك املركزي.  

يــسمح االحــتياطــي املــنخفض لــلبنوك بــإقــراض املــزيــد مــن ودائــعها، وهــذه ســياســة 

توسعية ألنه يخلق االئتمان.  

 KIMBERLY AMADEO, Monetary Policy Tools and How They Work, The 1

Balance, 30-7-2019:
https://www.thebalance.com/monetary-policy-tools-how-they-
work-3306129 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٢٧٢ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
https://www.thebalance.com/monetary-policy-tools-how-they-work-3306129
https://www.thebalance.com/monetary-policy-tools-how-they-work-3306129
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

ال يــسمح االحــتياطــي املــرتــفع لــلبنوك إقــراض املــزيــد مــن ودائــعها، وهــذه ســياســة 

انكماشية؛ ألنه مينع البنوك من استخدام مواردها. 

وفـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية يـعدُّ مـعدل األمـوال الـفيدرالـية أكـثر األدوات شهـرة، 

ألن الـبنك إذا لـم يـتمكن مـن تـلبية مـتطلبات االحـتياطـي؛ يـقترض مـن بـنك آخـر لـديـه 

فائض نقدي؛ بسعر فائدة هو معدل األموال الفيدرالية. 

۳. مــعدل الــفائــدة: هــو املــعدل الــذي تــفرضــه الــبنوك املــركــزيــة عــلى الــبنوك عــند 

االقتراض.  

إن لــألدوات الــثالثــة املــذكــورة أثــريــن مــتعاكســني فــي حتــكم الــبنوك املــركــزيــة بحجــم 

األمـوال املـعروضـة فـي األسـواق، يـسمى األول: التيسـير الـكمي أو الـتوسـع الـنقدي، 

والثاني: التشديد الكمي أو االنكماش النقدي، كاآلتي: 

- التيســـير الـــكمي QE	Easing	Quan^ta^ve: يـــزيـــد االحـــتياطـــي الـــفدرالـــي 

األمــريــكي مــن كــمية األوراق املــالــية املــوجــودة لــديــه؛ ســواء مــن ســندات اخلــزانــة أو 

الـسندات املـدعـمة بـالـرهـون (Security MBS	Backed	Mortgage) فـي مـيزانـيته 

العمومية، من خالل شراء املزيد منها.  

 :QQE وهــناك ســياســة فــرعــية للتيســير الــكمي تــعرف بــالــتخفيف الــكمي والــنوعــي

وهـي سـياسـة يـتبعها بـنك الـيابـان املـركـزي، وهـي نـوع خـاص مـن الـرقـص؛ أي خـطوتـان 

إلــى األمــام، وخــطوة واحــدة إلــى الــوراء، فــيتم زيــادة املــيزانــية الــعمومــية ملــدة شهــريــن 

مـتتالـيتني، ثـم فـي الشهـر الـثالـث يسـتريـح الـبنك املـركـزي بـحوالـي ثـلث زيـادة الشهـريـن 

السابقني. 
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- التشـــــديـــــد الـــــكمي QT	Tightening	Quan^ta^ve: يـــــقلل االحـــــتياطـــــي 

الـفيدرالـي األمـريـكي مـن كـمية األوراق املـالـية املـوجـودة لـديـه سـواء مـن سـندات اخلـزيـنة 

أو الـسندات املـدعـمة بـالـرهـون MBS فـي مـيزانـيته الـعمومـية؛ مـن خـالل خـفض شـرائـه 

منها أو وقفه متامًا.  

وبــذلــك يظهــر مــيزان ســندات اخلــزانــة وMBS مــجتمعني فــي مــيزانــية االحــتياطــي 

الفيدرالي العمومية، وبناء عليه يقرر "املدى املستهدف" ملعدل األموال الفيدرالية. 

وقد يستخدم مزيدًا من األدوات كـ:  

املعدل الذي يحدده لالحتياطي، للتحكم مبعدل األموال الفيدرالية،  -

أسعار سوق املال،  -

العوائد قصيرة األجل،  -

سعر الفائدة على الدوالر ملدة شهر،  -

وما إلى ذلك مما يتبع سعر األموال الفيدرالية. 

1مفهوم النظرية الكمية للنقد 

ظهـر مـفهوم الـنظريـة الـكمية لـلنقد QTM فـي الـقرن الـسادس عشـر، إثـر تـدفـق الـذهـب 

والـفضة مـن أمـريـكا إلـى أوروبـا وصـكهما كـعمالت مـعدنـية، وأدى ذلـك إلـى زيـادة 

التضخم.  

 Reem Heakal, What is the Quantity Theory of Money?, May 26, 2018, 1

investopedia:
https://www.investopedia.com/insights/what-is-the-quantity-theory-of-
money/ 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٢٧٤ www.kantakji.com 

https://www.investopedia.com/insights/what-is-the-quantity-theory-of-money/
https://www.investopedia.com/insights/what-is-the-quantity-theory-of-money/
http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
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Thornton	Henry عــام ۱۸۰۲ أن زيــادة الــنقد تــعني مــزيــدًا  1افــترض االقــتصادي 

من التضخم، وزيادة العرض النقدي ال تعني بالضرورة زيادة في الناجت االقتصادي. 

لـذلـك نـصت الـنظريـة عـلى أن هـنالـك عـالقـة مـباشـرة بـني كـمية الـنقد املـوجـودة فـي 

االقـتصاد ومسـتوى أسـعار السـلع واخلـدمـات املـباعـة؛ فـكلما تـضاعـف حجـم الـنقود، 

تــضاعــفت مســتويــات األســعار، وهــذا مــا يــؤدي حلــدوث تضخــم؛ فــالــنقد هــو كــأي 

سـلعة أخـرى تـؤدي الـزيـادة فـي عـرضـه إلـى انـخفاض قـيمته احلـديـة؛ أي الـقدرة الشـرائـية 

للوحدة الواحدة منه، الشكل (۲٦). 

الشكل (۲٦) تعادل كتلة النقود والناجت احمللي 

ميكن التعبير عن النظرية حسب معادلة فيشر باآلتي: 

  
املستوى العام لألسعار × كمية السلع واخلدمات املنتجة = كمية النقد × سرعة التداول 

حـيث أن:  كـمية الـنقد، و سـرعـة الـتداول، و املسـتوى الـعام لـألسـعار، و 

 : كمية السلع واخلدمات املنتجة. وإجمالي الناجت القومي هو جداء  و

 

M . V = P . Q

MVPQ

QP

GDP = P . Q

1 اقتصادي ومصرفي وبرملاني إنكليزي، ١٧٦٠-١٨١٥.
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1وعليه فإن سرعة النقود تعادل: 

   

ويـساعـد مـعرفـة سـرعـة الـنقود بـقياس قـوة االقـتصاد أو مـعرفـة مـدى رغـبة الـناس فـي 

إنـفاق املـال؛ فـكلما جـرت املـعامـالت فـي مـختلف أنـحاء االقـتصاد، زادت سـرعـة تـداول 

الــنقود، ممــا يــؤدي إلــى تــوســع االقــتصاد. والــعكس صــحيح أيــضًا؛ أي إذا انــخفضت 

سرعة التداول؛ فمن املرجح أن يتقلص االقتصاد. 

وقـد مت إعـادة صـياغـة املـعادلـة مـن قـبل االقـتصاديـني (فيشـر وفـريـدمـان) عـلى أسـاس 

معادلة التبادل اآلتية:   
إجمالي اإلنفاق = كمية النقد × سرعة التداول 

فـإذا كـان فـي دورة االقـتصاد ۳ دوالرات، ومت إنـفاقـها ٥ مـرات فـي الشهـر، فـإن إجـمالـي 

اإلنفاق الشهري هو ۱٥ دوالرًا.  

تـفترض الـنظريـة أن سـرعـة الـتداول  وكـمية السـلع واخلـدمـات املـنتجة  ثـابـتان -

عـــلى املـــدى الـــقصير. ومبـــا أن ســـرعـــة الـــتداول تـــعتمد عـــلى تـــغيرات إنـــفاق 

املستهلكني، فال ميكن أن تكون ثابتة.  

، حتــددهــا قــوى خــارجــية، كحجــم الــنشاط - تــفترض الــنظريــة أن كــمية الــنقد 

االقـتصادي فـي اجملـتمع، والـتغير فـي مسـتويـات األسـعار، والـتغير فـي عـرض السـلع 

واخلـدمـات. وعـليه فـإن الـتغير فـي مخـزون الـنقد يسـبب تـغيرًا فـي اإلنـفاق. أمـا 

V =
P . Q

M
=

GDP
M

VQ

M

 Yi Wen & Maria A. Arias, What Does Money Velocity Tell Us about Low 1

Inflation in the U.S.?, September 1, 2014:
https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2014/september/what-does-
money-velocity-tell-us-about-low-inflation-in-the-us 
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سـرعـة الـتداول فـال تـعتمد عـلى مـقدار الـنقد املـتاح أو مسـتوى األسـعار الـسائـد بـل 

على تغيرات مستويات األسعار. 

تــفترض الــنظريــة وجــود اقــتصاد فــي حــالــة تــوازن، وعــند الــتوظــيف الــكامــل يــتم -

حتـديـد كـمية السـلع واخلـدمـات املـنتجة  مـن خـالل الـعمل ورأس املـال واملـوارد 

الطبيعية؛ أي عوامل اإلنتاج، واملعرفة والتنظيم. 
العرض النقدي والتضخم، واملدرسة النقدية 

حتـدد كـمية الـنقد قـيمته، وتـؤدي الـزيـادة السـريـعة فـي املـعروض مـنه إلـى زيـادة سـريـعة 

فـــي التضخـــم، وللحـــد مـــن التضخـــم، يـــجب خـــفض منـــو الـــنقود عـــن منـــو الـــناجت 

االقــتصادي، لــيبقى الــعرض الــنقدي محــدودًا لــلتحكم فــي مســتويــات التضخــم. 

وعليه: 

فـفي املـدى الـقصير؛ يـتفق مـعظم أهـل السـياسـة الـنقديـة عـلى أن زيـادة املـعروض مـن 

النقود ميكن أن تقدم دفعة سريعة إلى اقتصاد مذهل يحتاج إلى زيادة اإلنتاج.  

بينما في املدى الطويل؛ ال تزال آثار السياسة النقدية مشوشة. 

لـذلـك يـرى بـعض اخلـبراء الـنقديـني أنـه بـدل اسـتمرار احلـكومـات فـي تـعديـل سـياسـاتـها 

االقـــتصاديـــة؛ مـــن خـــالل اإلنـــفاق احلـــكومـــي والـــضرائـــب، فـــاألفـــضل لـــها الـــلجوء 

للســـياســـات غـــير التضخـــمية، كـــالـــتخفيض الـــتدريـــجي لـــلعرض الـــنقدي لـــتوجـــيه 

االقتصاد نحو التوظيف الكامل.  

Q
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كــلما	زادت	سـرعـة	تـــداول	الــــنقود،	تـوسـع	االقــــتصاد	
وكـــلما	انـــخفضت	سـرعـة	تــداولــها،	تــقلص	االقــــتصاد	

وبــناء عــليه؛ يــعتبر أنــصار هــذا الــتوجــه: أن الــتحكم بســرعــة الــتداول هــو شــكل مــن 

أشكال التحكم بعرض النقد.  
:  إذا بـلغت سـرعـة الـقاعـدة الـنقديـة (األوراق الـنقديـة والـعمالت املـتداولـة وكـذلـك  1مـثال ذلـك

احـتياطـيات الـبنوك) خـالل الـربـعني األول والـثانـي مـن عـام ۲۰۱٤؛ ٤,٤ دورة، وهـي أبـطأ وتـيرة 
مسجـلة؛ فـمعنى ذلـك أن الـدوالر قـد أُنـفق ٤,٤ مـرة فـي االقـتصاد، بـينما بـلغ ۱۷,۲ مـرة قـبل 

الركود.  

يـعزا سـبب بـطئ الـدوران إلـى زيـادة تـوجـه الـقطاع اخلـاص لتخـزيـن األمـوال بـدل إنـفاقـها، 

وهذا يبطئ سرعة النقد. ومرد ذلك أن: 

االقتصاد املتشائم هو السائد بعد األزمة املالية. -

انـخفاض مـعدالت الـفائـدة أجـبر املسـتثمريـن لـتعديـل مـحافـظهم نـحو األمـوال -

السائلة بعيدًا عن األصول املالية؛ كالسندات احلكومية املرتبطة بالفائدة. 

تشــير ســرعــة M1 املــتناقــصة إلــى حــدوث مــعامــالت اســتهالك أقــل عــلى املــدى 

الـقصير،  بـينما انـخفاض سـرعـة M1 بـأسـرع مـن انـخفاض سـرعـة M2 فـيعني أن 

إنفاق املستهلكني ينخفض بشكل أسرع من مدخراتهم 

 Yi Wen & Maria A. Arias, The Liquidity Trap An Alternative Explanation 1

For Todays Low Inflation, The Economist:
https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/april-2014/
the-liquidity-trap-an-alternative-explanation-for-todays-low-inflation 
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1مفهوم النظرية النقدية احلديثة 

ذكــر (جــيروم بــاول) رئــيس مجــلس االحــتياطــي الــفيدرالــي؛ أن فــكرة العجــز فــكرة 

خـاطـئة؛ ألنـها ال تـهم الـبلدان الـتي ميـكنها االقـتراض بـعملتها اخلـاصـة؛ فـكمية األمـوال 

مـهمة، ال سـيما بـالنسـبة للتضخـم؛ فـإذا أصـبح التضخـم مـشكلة، فـما عـليك سـوى 

رفع الضرائب وطبع النقود. 
لدفع ما عليك من مستحقات 

رفع الضرائب: متول من تعب العاملني وعرقهم وجهدهم سواءً أكانوا أفرادًا أم شركات. 
طبع النقود: متول من كل الناس وخاصة أصحاب املدخرات. 

 Modern	Monetary	Theory	MMT وتــــدعــــم الــــنظريــــة الــــنقديــــة احلــــديــــثة

السـياسـيني املـتطرفـني الـذيـن ال يـأبـهون إال إلجنـاح سـياسـاتـهم وإنـفاذهـا، والـظهور مبظهـر 

الـناجـح، ولـو كـان ذلـك عـلى حـساب مـصالـح األجـيال الـقادمـة؛ فـهم مـن يتخـذ قـرارات 

اإلنـفاق الـعام، وشـن احلـروب؛ لـذلـك هـم أنـصار إصـدار كـميات ضخـمة مـن الـديـون 

اجلديدة.  

اإلنفاق العام؛ مبرر النظرية النقدية الحديثة 

ميـكن لـكل دولـة االقـتراض بـعملتها اخلـاصـة عـندمـا حتـتاج إلـى سـداد ديـونـها، بـطباعـة 

املـزيـد مـن األمـوال، وهـذه قـاعـدة تـكاد تـناسـب الـواليـات املتحـدة أكـثر مـن غـيرهـا إن لـم 

نـقل دون غـيرهـا، وذلـك بسـبب سـيطرة الـدوالر كـنقد عـاملـي عـلى االقـتصاد الـعاملـي؛ 

 TERRY JONES, Modern Monetary Theory: Everyone's Talking About 1

MMT, But What Is It, And Will It Work?, 01-03-2019:
https://www.investors.com/news/economy/modern-monetary-theory-
mmt-inflation-spending/ 
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فـال حـاجـة لهـذه الـدولـة ألن تـقوم بتخـزيـن املـعدن الـثمني أو زيـادة احـتياطـياتـها مـن 

العمالت الرئيسية؛ فعملتها هي أس العمالت العاملية وأساسها.  

وبـناء عـليه؛ فـما عـلى االحـتياطـي الـفيدرالـي سـوى إبـقاء أسـعار الـفائـدة مـنخفضة، 

وطباعة ما يشاء من الدوالرات. 

تــناســب	الــنظريــة	الــنقديــة	الحــديــثة	الــتوســع	فـي	اإلنــــفاق	الــحكومــي	الـــمتزايـــد،	رغــم	مـا	تــحويــه	
مـن	خـــطورة	فـي	حــصول	تضخــم	جــامــح،	يـــتلوه	كـــوارث	مــالــية	وانــــهيارات	مــدمــرة	

: تُسـتخدم الـنظريـة مـن قـبل كـبار أنـصار اإلنـفاق؛ فـهم يـعتقدون أن مـن  1يـقول جـورج سـيلجني

حـق احلـكومـات خـلق األمـوال، ممـا ميـنحهم قـدرة إنـفاق غـير محـدودة مـن الـناحـية الـعملية. وهـذا 
ادعــاء صــحيح، لــكنه مــضلل: فــقد تــتمكن احلــكومــات مــن اإلنــفاق بــال حــدود. لــكن خــارج 
فـترات الـركـود ال ميـكنها الـقيام بـذلـك إلـى حـد كـبير دون االضـطرار إلـى جـعل مـواطـنيها يـدفـعون 

الفاتورة في نهاية املطاف، من خالل دفع ضرائب أعلى، وحتمّل مزيد من التضخم. 

التضخم؛ خطر النظرية النقدية الحديثة 

: عـندمـا يـتوقـع الـناس التضخـم،  2كـتب بـول كـروغـمان االقـتصادي الـيساري الـليبرالـي

فـإنـهم يـترددون فـي االحـتفاظ بـالـنقد، األمـر الـذي يـؤدي إلـى ارتـفاع األسـعار، وذلـك 

يـعني أنـه يـتعني عـلى احلـكومـة طـباعـة املـزيـد مـن األمـوال السـتخراج كـمية مـعينة مـن 

املوارد احلقيقية، مما يعني مزيد من التضخم.  

وريــاضــيًا فــإن طــباعــة مــبالــغ كــبيرة مــن الــنقود أكــثر مــن كــذا بــاملــائــة مــن الــناجت احملــلي 

اإلجـمالـي، رمبـا تـؤدي إلـى دوامـة تـصاعـديـة ال نـهائـية فـي التضخـم، قـد تـؤدي إلـى 

تدمير العملة. 

1 مدير مركز البدائل املالية والنقدية في معهد كاتو األمريكي.
 Ibid, Modern Monetary Theory2
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		(مـــيلتون	فــريــدمــان)	 1التضخـــم	دائـــًما	وفــي	كـل	مــكان	هـو	ظــاهــرة	نــقديــة

يـبدو أن اسـتقالل الـبنوك املـركـزيـة السـياسـي أعـطاهـا اجملـال لـلقيام بـذلـك، وهـناك 

أمـثلة كـثيرة فـي أمـاكـن عـديـدة مـن بـنوك مـركـزيـة تـديـر املـطابـع إلرضـاء السـياسـيني، ممـا 

يــؤدي إلــى ارتــفاع التضخــم ويــؤذن بــانهــيارات اقــتصاديــة؛ كــفنزويــال وزميــبابــوي 

واألرجـنتني. لـذلـك حتـرص الـدول املسـيطرة نـقديًـا عـن الـدفـاع عـن اسـتقاللـية املـصارف 

املــركــزيــة بــاعــتبار أن طــبيعة عــملها فــنية، بــينما تــخضع آلــيات عــمل هــذه املــصارف 

املـركـزيـة واملـؤسـسات الـنقديـة الـدولـية إلـى مـبادئ مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة. وقـد 

تـــرســـخ فـــي اعـــتقاد الـــبنوك املـــركـــزيـــة بـــعد إصـــالحـــها ألزمـــة الســـيولـــة عـــام ۲۰۰۸ 

ومـحافـظتها عـلى انـتعاش غـير مـتكافـئ لـعقد مـن الـزمـن؛ أنـه ال تـوجـد أزمـة ال ميـكنها 

التغلب عليها؛ مثل:  

أزمة السيولة،  -

أسعار الفائدة فوق الصفر،  -

خلق تريليونات من فراغ واستخدام هذه "األموال اجملانية" لشراء السندات.  -

الـرهـن الـعقاري وأسـواق اإلسـكان الـهشة، بخـلق تـريـليونـات السـتخدامـها لشـراء -

الرهون العقارية. 

وما إلى ذلك.  -

1 فريدمان، ميلتون، "الثورة املضادة في النظرية النقدية"، محاضرة وينكوت التذكارية، جامعة 
لندن، ١٦ سبتمبر ١٩٧٠.
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أي: ميــكن حــل كــل أزمــة اقــتصاديــة مــالــية عــن طــريــق خــلق تــريــليونــات مــن الــهواء؛ 

فــالــبنوك املــركــزيــة جــنراالت مســتعدة دائــمًا خلــوض احلــرب األخــيرة، وتــؤمــن بــأن 

حتضيراتها تضمن انتصارها.  
  : 1& مثال عن توليد النقود

خَـلق الـبنك املـركـزي الـصيني أكـثر مـن تـريـليون دوالر فـي شهـر (يـنايـر ۲۰۱۹) وحـده إلغـراق 
نـظام االئـتمان املـتعثر فـي الـصني بـعملة ائـتمانـية جـديـدة. وقـد أعـاد ضـخ تـريـليونـات جـديـدة فـي 
الـنظام املـالـي لـدميـومـة تـشغيل نـظام االئـتمان، وجتـديـد االقـتراض واإلقـراض، عـلى الـرغـم مـن أن 

ذلك سوف يعمل على تشغيل دورات استهالك خاطئ واستثمار ضار بالتنمية. 

استنفاد الديون؛ أزمة النظرية النقدية الحديثة 

إن أمـوال الـبنك املـركـزي اجلـديـدة؛ أي الـتي طـبعت، لـن تـعمل عـلى الـنحو املـنشود، 

وسوف تتآكل الثقة في أية إصالحات تقوم بها البنوك املركزية؛ ألنها: 

لـن تسـتطيع إصـدار ائـتمان جـديـد لـلقطاع اخلـاص، أو شـراء الـسندات، أو الـشقق، -

أو الرهون العقارية.  

ال ميــكنها إجــبار املــقترضــني املــثقلني بــالــديــون عــلى االقــتراض أكــثر، أو إجــبار -

املــقرضــني احلــذريــن عــلى إقــراض املــقترضــني غــير اجلــديــريــن بــاالئــتمان؛ فــالــذيــن 

يـتمتعون بـاجلـدارة االئـتمانـية لـم يـعودوا يـرغـبون فـي االقـتراض أكـثر، والـذيـن ال 

يسـتحقون االئـتمان ال ميـكنهم االقـتراض أكـثر، إال إذا أراد املـقرضـون أن يـتعرضـوا 

خلسائر التخلف عن السداد بعد بضعة أشهر من إصدار قروضهم اجلديدة. 

 The Coming Crisis the Fed Can't Fix: Credit Exhaustion, March 18, 1

2019:
https://www.oftwominds.com/blogmar19/exhaustion3-19.html 
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إذًا األزمـة الـتالـية ليسـت أزمـة سـيولـة ميـكن حـلها بـإصـدار تـريـليونـات إضـافـية؛ ألن 

مـصداقـية الـبنوك املـركـزيـة تبخـرت، واألزمـة الـتالـية سـتكون العجـز عـن إيـقاف 

تراجع موجة االئتمان. 

1إن شـرعـنة طـباعـة األمـوال مـن قـبل املـصارف املـركـزيـة فـي ظـل الـنظريـة الـنقديـة 

احلــديــثة هــو مــنعطف آخــر تــال مــنعطف بــريــتون وودز الــذي ســلكته احلــكومــات 

األمريكية. 

الســرقــة	الـــكبرى	لـــلشعوب	فـي	بــدايــة	ســــبعينيات	الـــقرن	الــماضــي	نــضب	مــصدرهــا،	وصــار	
الـــتحول	نــحو	مــصدر	آخــر	للســرقــة	ضــروريًــا	

أفكار مريبة إلعادة توزيع الثروة؛ بلباس النظرية النقدية الحديثة 

صـاغ (فـريـدمـان) مـفهوم (املـروحـية) كتجـربـة فـكريـة فـيما ميـكن أن يحـدث إذا قـام 

البنك املركزي بإجراء توسع نقدي عن طريق طباعة النقود وإخراجها من املروحية.  

ومـؤدى ذلـك مـزيـد مـن اخلـطورة، فـمصطلح s‘QE People مـعناه طـباعـة األمـوال 

وتـقدميـها مـباشـرة لـلناس بـدل تـقدميـها لـلبنوك أو اسـتخدامـها لـتمويـل السـلع الـعامـة 

 . 2مباشرة كالتعليم والرعاية الصحية والبيئة

 Ibid, The Coming Crisis…1

 Giles Coghlan, QE for the People: Has its Day Come?, 05.12.2019:2

https://www.investing.com/studios/article-90553?showPreview=true 
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1سياسة التنويع التحوطية وضرورة التثقيل بالذهب 

& املُرساة: 

رغـم خـفة ثـقلها نسـبة لـوزن الـسفينة الـتي متـسكها ومتـنعها مـن احلـركـة؛ فهـي تُـثبتها فـي قـاع املـياه 
في نقطة محددة.  

فهـــل يـــنبغي عـــلى الـــدول أن تُـــنوع احـــتياطـــات مـــصارفـــها املـــركـــزيـــة كـــما هـــو حـــال احملـــافـــظ 
االستثمارية؛ وأن يكون للذهب حصة حتوطية تثقيلية؛ لتعمل كاملرساة؟ 

إن الـتنويـع هـو أحـد أقـدم املـبادئ الـتي يـحاول الـناس مـن خـاللـها احملـافـظة عـلى ثـرواتـهم 

وكـذلـك الـدول، مـهما قـلت تـلك الـثروات. والـتنويـع لـم يُـصمم لـتعظيم األربـاح أو 

خـفض الـتكالـيف فحسـب؛ بـل للحـد مـن اإلخـفاق والفشـل؛ فـاألصـل أن ال يـوضـع 

كل البيض في سلة واحدة، كما ليس بالضرورة سالمة كل البيض.  

المحافظ والثروات السيادية: الدول والحكومات 

يُـصدر صـندوق الـنقد الـدولـي IMF بـيانـات ربـع سـنويـة عـن احـتياطـي الـنقد األجـنبي 

COFER، لــثمانــي بــلدان يــتم اإلبــالغ عــنها؛ تــشمل الــدوالر األمــريــكي،  2الــرســمي 

والـيورو، والـني الـيابـانـي، واجلـنيه االسـترلـيني، والـدوالر االسـترالـي، والـدوالر الـكندي، 

 . RMB 3والفرنك السويسري، إضافة للعملة الصينية

ويــتم اإلبــالغ عــن تــلك الــبيانــات إلــى صــندوق الــنقد الــدولــي عــلى أســاس طــوعــي 

وسـري، ويـوجـد ۱٤٦ مـراسـالً مـن الـبلدان األعـضاء فـي صـندوق الـنقد الـدولـي، وعـدد 

مـن الـبلدان غـير األعـضاء، وكـيانـات أخـرى لـديـها احـتياطـيات مـن الـعمالت األجـنبية، 

1 قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، سـياسـة الـتنويـع الـتحوطـية وضـرورة الـتثقيل بـالـذهـب، مجـلة االقـتصاد 
اإلسالمي العاملية، العدد ٧٨-٢٠١٨.

 Composition of Official Foreign Exchange Reserves2
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

حـيث يـتم نشـر الـبيانـات عـلنًا وبـشكل مجـمل وذلـك حـمايـة ملـعلومـات كـل دولـة عـلى 

حدة. 

يلحـظ املـتتبع لـتقاريـر COFER إشـارات مـقلقة بـشأن بـقاء الـدوالر األمـريـكي؛ الـعملة 

االحــتياطــية الــعاملــية؛ فهــي تــكشف انــخفاض نــصيبه مــن تــلك االحــتياطــيات عــلى 

الـتوالـي لـيصل إلـى أدنـى مسـتوى لـه فـي الـربـع الـثانـي ۲۰۱۸ حـيث بـلغ ٦۲.۲٥٪، 

اجلدول (٥). 
 COFER اجلدول (٥) نصيب الدوالر من احتياطات

1املرجع: موقع صندوق النقد الدولي 

& كي يبقى الدوالر العملة االحتياطية العاملية: 

يـتعني عـلى الـواليـات املتحـدة أن تـديـر عجـزًا جتـاريًـا هـائـال أو االسـتثمار بـكثافـة فـي اخلـارج. وال 
تـوجـد وسـيلة أخـرى لـتداول مـبالـغ ضخـمة مـن الـدوالرات واملـوجـودات املـقومـة بـالـدوالر عـلى 
نـطاق واسـع كـما تـفعل؛ حـتى تـتمكن الـدول واملـؤسـسات األجـنبية األخـرى مـن االحـتفاظ بـها 

كاحتياطي. 
لكن:  

- إذا كـان هـناك تـدفـقات مـالـية صـافـية إلـى الـواليـات املتحـدة، فـإن جـميع األمـيركـيني يسـتفيدون 
إذا مت اسـتثمار هـذه األصـول بـشكل مـنتج (فـي األصـول الـرأسـمالـية اجلـديـدة الـتي تـولـد عـائـدات 
أعـلى مـن االسـتثمار األصـلي، ألن االقـتصاد يـنمو، ويـكون هـناك مـزيـد مـن الـوظـائـف وإيـرادات 

ضرائب للحكومة، إلخ).  
- أمــا إذا مت اســتثمارهــا بــشكل غــير مــنتج فــي فــقاعــات أســعار األصــول (أي أســواق األســهم 
واإلسـكان)، فـإن الـفائـزيـن هـم أصـحاب األصـول الـسابـقني، واخلـاسـرون هـم املشـترون األجـانـب 
الــذيــن ينتهــي بــهم األمــر إلــى دفــع مــبالــغ زائــدة وكــذلــك جــميع األمــيركــيني الــذيــن تــأثــروا مــن 

السقوط عندما تنفجر الفقاعة (كما حصل في ۲۰۰۸).  

2015
Q1

2015
Q2

2015
Q3

2015
Q4

2016
Q1

2016
Q2

2016
Q3

2016
Q4

2017
Q1

2017
Q2

2017
Q3

2017
Q4

2018
Q1

2018
Q2

66.00 65.29 65.54 65.74 65.46 65.22 64.70 65.36 64.68 63.83 63.52 62.72 62.47 62.25
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

يـبقى الـسؤال: إلـى أي مـدى يـتم اسـتثمار رأس املـال األجـنبي بـشكل مـنتج؟ واإلجـابـة هـي أن 
أموال االستثمار تسعى إلى مالذ آمن نسبيًا، وليس نحو وجود فرصة حقيقية لالستثمار.  

وقد أوضحنا ذلك في فصل سابق. 

بــررت الــصحيفة االســترالــية HERALD	MORNING	SYDNEY ذلــك االنــخفاض؛ 

بـأن الـبنوك املـركـزيـة األجـنبية، وصـناديـق الـثروة السـياديـة واملسـتثمريـن يـرون ازديـاد 

مـــخاطـــر االحـــتفاظ بـــالـــدوالر؛ وذلـــك بســـبب االقـــتراض غـــير املســـبوق لـــلحكومـــة 

األمــريــكية لســداد عجــز مــيزانــيتها الــذي قــارب الــتريــليون دوالر؛ ممــا يــجعل الــدوالر 

 . 1معرضًا خلطر أنه لم يعد عملة االحتياط الرئيسية في العالم

  
الشكل (۲۷) نسب حصص الدوالر من COFER - املصدر بيانات اجلدول (٥) 

يـبني الـشكل (۲۷) بـوضـوح تـراجـع الـدوالر األمـريـكي كـعملة احـتياط عـاملـية؛ وهـذا 

الــتراجــع لــن يــكون ســريــعًا بــل ســيحتاج فــترات طــويــلة مــن الــزمــن الفــتقاد الــبديــل؛ 

62.00

63.00

64.00

65.00

66.00

Shares	of	U.S.	dollars

 Robert Burgess, US dollar's 'exorbitant privilege' takes another hit: 1

Robert Burgess, THE SYDNEY MORNING HERALD, 29 September 
2018: 
https://www.smh.com.au/business/us-dollars-exorbitant-privilege-takes-
another-hit-robert-burgess-20180929-h160nf.html 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

فــالــيورو بــعيد نســبيًا عــن مســتوى الــدوالر األمــريــكي كــاحــتياطــي، وقــد أدت أزمــة 

۲۰۰۸ إليقاف اإلقبال عليه. ويؤكد ذلك الشكل (۲۸) التالي: 

 
1الشكل (۲۸) االحتياطي العاملي من العمالت COFER مقومة مبليارات الدوالرات 

2يظهـر اجلـدول (٦) قـيمة األصـول املـقومـة بـالـدوالر األمـريـكي بـني االحـتياطـيات وقـد 

ارتــفعت إلــى ٦.٥٥ تــريــليون دوالر، بســبب الــزيــادة اإلجــمالــية فــي احــتياطــيات 

الــــعمالت األجــــنبية، وانــــخفضت حــــصة األصــــول املــــقومــــة بــــالــــدوالر بــــني هــــذه 

االحتياطيات إلى ٦۲.۲٥٪، وهو أدنى مستوى منذ الفترة ۲۰۱۳-۲۰۱۲. 

 International Monetary Fund IMF:1

http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4 
 Wolf Richter, US Dollar Refuses to Die as Global Reserve Currency — 2

But Loses Ground, Wolf Street, Sep 30, 2018:
https://wolfstreet.com/2018/09/30/us-dollar-global-reserve-currency-
hegemony-chinese-rmb-yuan-euro/ 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

اجلدول (٦) أصول احتياطات COFER مقومة بالدوالر األمريكي 

1املصدر: موقع صندوق النقد الدولي 

ويظهـر الـرسـم الـبيانـي الـتالـي؛ الـشكل (۲۹)؛ انـخفاض حـصة الـدوالر مـن الـعمالت 

االحتياطية في عام ۱۹۹۱ إلى ٤٦٪. عند بدء تداول اليورو: 

2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2

Total	Foreign	Exchange	
Reserves 10,897,675.211,117,863.911,291,231.811,441,121.311,604,541.111,482,379.3

Allocated	Reserves 8,833,420.8 9,256,996.6 9,642,808.510,014,156.410,402,304.710,523,409.8

Claims	in	U.S.	dollars 5,713,349.6 5,909,133.1 6,125,490.4 6,280,714.9 6,498,135.4 6,551,155.2

Claims	in	euros 1,703,137.0 1,847,188.6 1,934,673.2 2,019,246.6 2,122,477.3 2,131,639.6

Claims	in	Chinese	
renminbi 94,888.3 99,449.7 108,155.3 123,473.3 145,881.2 193,382.0

Claims	in	Japanese	yen 400,762.8 428,603.0 436,192.1 491,011.3 501,794.8 522,594.6

Claims	in	pounds	sterling 376,975.7 408,666.9 433,281.7 454,117.8 486,573.2 471,044.6

Claims	in	Australian	
dollars 155,980.6 161,871.1 170,762.4 180,009.1 177,340.5 179,307.4

Claims	in	Canadian	dollars 167,491.3 178,769.4 192,885.0 202,798.5 193,778.5 200,791.2

Claims	in	Swiss	francs 14,752.4 16,034.8 16,530.3 18,088.7 18,251.5 16,913.5

Claims	in	other	currencies 206,083.2 207,279.9 224,838.0 244,696.2 258,072.2 256,581.7

Unallocated	Reserves 2,064,254.4 1,860,867.2 1,648,423.3 1,426,964.9 1,202,236.4 958,969.5

Shares	of	Allocated	
Reserves 81.1 83.3 85.4 87.5 89.6 91.6

Shares	of	U.S.	dollars 64.7 63.8 63.5 62.7 62.5 62.3

Shares	of	euros 19.3 20.0 20.1 20.2 20.4 20.3

Shares	of	Chinese	
renminbi 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.8

Shares	of	Japanese	yen 4.5 4.6 4.5 4.9 4.8 5.0

Shares	of	pounds	sterling 4.3 4.4 4.5 4.5 4.7 4.5

Shares	of	Australian	
dollars 1.77 1.75 1.77 1.80 1.70 1.70

Shares	of	Canadian	dollars 1.90 1.93 2.00 2.03 1.86 1.91

Shares	of	Swiss	francs 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.16

Shares	of	other	currencies 2.33 2.24 2.33 2.44 2.48 2.44

Shares	of	Unallocated	
Reserves 18.94 16.74 14.60 12.47 10.36 8.35
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

  
 COFER الشكل (۲۹) مساهمة الدوالر في احتياطات

& اليورو كنقد عاملي: 

إن الــيورو صــار عــملة حــسابــية رســميًا فــي األســواق املــالــية فــي عــام ۱۹۹۹، ثــم ظهــرت أوراقــه 
الــنقديــة واملــعدنــية فــي ۱ يــنايــر ۲۰۰۲؛ وفــي حــينها. كــانــت حــصة الــدوالر مــن الــعمالت 
االحــتياطــية ۷۱.٥٪ فــي عــام ۲۰۰۲، ثــم انــخفضت إلــى ٦٦٪ بحــلول الــربــع األول مــن عــام 
۲۰۱٥، لـتصل إلـى ٦۲.۲٥٪ فـي الـربـع الـثانـي ۲۰۱۸. ويـعدُّ إنـشاء الـيورو وطـرحـه فـي األسـواق 
مــن أجنــح اجلــهود للحــد مــن هــيمنة الــدوالر - قــبل األزمــة املــالــية، وأزمــة الــديــون األوروبــية -، 
فـالهـدف أن يـكون الـيورو "مـكافـئًا" لـلدوالر عـلى نـطاق الهـيمنة؛ إال أن هـذه الـفرضـية تـالشـت 

خالل أزمة الديون األوروبية. 

يـعدُّ ارتـفاع الـعملة الـصينية RMB إلـى عـملة احـتياطـية عـاملـية اعـتبارًا مـن ۱ أكـتوبـر 

۲۰۱٦، هــو آخــر اجلــهود لــتقليص هــيمنة الــدوالر، عــندمــا أضــافــها صــندوق الــنقد 

الــدولــي إلــى ســلة حــقوق الــسحب اخلــاصــة SDR؛ لــكن مــكاســبها بــطيئة، وحســب 

الـرسـم الـبيانـي الـتالـي، الـشكل (۳۰)؛ فـقد مـثلت الـعملة الـصينية (الـلون األحـمر) 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

حـصة ۱.۸٤٪ فـقط، ويـعدُّ هـذا االرتـفاع (مـن ۱.۳۹٪ فـي الـربـع األول، ومـن ٪۱.۲ 

فــي الــربــع الــرابــع مــن عــام ۲۰۱۷) قــليل نســبيًا، بــاعــتبار أن الــصني هــي ثــانــي أكــبر 

اقـتصاد فـي الـعالـم؛ وهـذا يفسـر اسـتمرار حـذر الـبنوك املـركـزيـة مـن االحـتفاظ بـأصـول 

مقومة بالعملة الصينية، إال أنهم بدأوا العمل بها. 

 
الشكل (۳۰) نسب متثيل العمالت االحتياطية 

أمـا الـفرنـك الـسويسـري (اخلـط األسـود)؛ فـبالـكاد يـبدو فـي اخملـطط أعـاله؛ وقـد بـلغ 

۰.۱٦٪- ۰.۱۸٪ منذ الربع األول من عام ۲۰۱٦. 

إن الـدوالر األمـريـكي املهـيمن، انـخفضت حـصته مـن الـعمالت االحـتياطـية؛ فـالـيورو 

كـان ۲۰.۲٦٪ فـي الـربـع الـثانـي Q2، مـتذبـذبًـا بحـدود ۲۰٪ لـسنوات. وشـكّل كـل 

مـن (الـدوالر والـيورو) مـعًا ۸۲.٥٪ مـن احـتياطـيات الـعمالت األجـنبية اخملـصصة فـي 

الــربــع الــثانــي. بــينما تــعدُّ الــعملة الــصينية مــنذ إدراجــها فــي الــربــع األخــير مــن عــام 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

۲۰۱٦؛ أعـلى بـقليل مـن الـفرنـك الـسويسـري، وبـالـقدر نـفسه مـن الـقوة مـع الـدوالر 

الكندي والدوالر األسترالي. 

إن جـميع الـبنوك املـركـزيـة ال تـكشف لـصندوق الـنقد الـدولـي عـن كـيفية "تـخصيص" 

احـــتياطـــياتـــها مـــن الـــعمالت األجـــنبية بـــعملة مـــعينة. لـــكن عـــلى مـــرّ الـــسنني، زاد 

إفــصاحــها لــصندوق الــنقد الــدولــي، وفــي الــربــع الــرابــع مــن عــام ۲۰۱٤، اســتحوذ 

االحــتياطــي "اخملــصص" عــلى ٥۹٪ مــن إجــمالــي االحــتياطــيات. وارتــفعت النســبة 

بحــلول الــربــع الــثانــي مــن عــام ۲۰۱۸ إلــى ۹۱.٦٪؛ أي أن بــيانــات COFER تــزداد 

اكتماالً. 

1المحافظ االستثمارية والثروات الفردية: الشركات واألفراد 

يـعتبر الـبحث عـن اسـتقرار احملـافـظ عـمومًـا مـفهومًـا حـاسـمًا، ويـقصر الـبعض تـنويـعه 

عــلى تــشكيلة األســهم، وهــذا تــنويــع محــدود، كــما يــوســع الــبعض ذلــك لــيشمل 

الـعقارات وأصـول أخـرى، لـكن ثـمنية الـذهـب الـدائـمة جتـعل مـنه؛ تـنويـعًا لـلمخاطـر مـع 

فئات األصول األخرى. 

فــقد اعــتاد األفــراد والشــركــات فــي الــنظم الــرأســمالــية تــنويــع مــحافــظهم الــقائــم عــلى 

خــليط مــن األســهم والــسندات والــعقارات؛ حــيث يُــعتقد بــأن الــعالقــة بــني األســهم 

والـسندات هـي عـالقـة عكسـية؛ فـعندمـا تـرتـفع األسـهم تـنخفض الـسندات، وهـذا مـا 

 Gold in the “Everything Bubble”: Effective Diversification?, Wolf Richter, 1

Sep 24, 2018:
https://wolfstreet.com/2018/09/24/gold-as-effective-diversification-in-the-
everything-bubble-stocks-bonds-real-estate/ 
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يحـدث جـزئـيًا مـع سـياسـات بـنك االحـتياطـي الـفيدرالـي، الـذي ميـيل إلـى رفـع مـعدالت 

الفائدة لزيادة عائد السندات؛ لتُوازن األسهم والسندات بعضها بعضًا. 

لـكن ذلـك لـم يـعد يـنطبق الـيوم؛ ألن األسـهم والـسندات والـعقارات ازدهـرت مـعًا؛ 

مـنذ بـدء التيسـير الـكمي فـي عـام ۲۰۰۹. كـما ازدهـرت أصـول أخـرى؛ كـالسـيارات 

وغيرها. واستمر ارتفاع الذهب والفضة منذ ۲۰۰۱ مما جعل التنويع صعبًا للغاية. 

وكقاعدة:  

عـندمـا تتحـرك جـميع فـئات األصـول املـملوكـة مـعًا؛ أي بـاجتـاه الـصعود أو الـنزول؛ 

كــما هــو احلــال فــي كــل فــقاعــة؛ فــالــتنوع غــير مــحقق!، وعــندمــا تــرتــفع فــئات 

األصـول عـلى هـذا الـنحو، يـصبح مـن الـصعب لـلغايـة حتـقيق الـتنويـع فـي املسـتقبل؛ 

ألن اجلميع صاروا عرضة خلطر االنهيار معًا. 

كيف يتناسب الذهب؟ 

ارتـفعت أسـعار الـذهـب إثـر أزمـة ۲۰۰۸، وملـدة عَـقد تـقريـبًا؛ وبـذلـك صـار الـذهـب 

(تـنويـعًا) مـعقوالً لـألسـهم، بـاسـتثناء عـامـي (۲۰۰۹ -۲۰۱۱)، عـندمـا حتـرك الـذهـب 

واألسـهم بـشكل مـتوازي كـما هـو مـوضـح فـي مـؤشـر (سـتانـدرد آنـد بـورز ٥۰۰) فـي 

الرسم البياني، الشكل (۳۱): 
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الشكل (۳۱) حترك أسعار الذهب مقابل األسهم حسب مؤشر اس أند بي ٥۰۰ 

يــوضــح الــرســم أن االحــتفاظ بــالــذهــب بــدل األســهم ميــثل لــعبة خــاســرة بــني عــامــي 

۱۹۹٥-۲۰۰۸، ثـم بـتهاوي األسـهم يـعود الـذهـب تـنويـعًا فـعاالً. وقـد اسـتمر الـذهـب 

في االرتفاع لسنتني أخريني - وهذا ما يحبه مالك الذهب -. 

يـعمل الـتنويـع بـشكل صـحيح خـالل األوقـات اجلـيدة رغـم مـا فـيه مـن ألـم؛ فـعندمـا 

تـرتـفع فـئة مـن األصـول، تـنخفض أخـرى، فتحـظى إجـمالـي األصـول بـبعض الـثبات، 

وهــذا مــا يــخفض األداء. وقــد شهــد املــالك ذروة األلــم فــي عــام ۲۰۱۱، رغــم ارتــفاع 

مـعظم فـئات األصـول األخـرى. واجتهـت الـسندات بـالـفعل نـحو االنـخفاض بـعد صـعود 

سـوقـها الـذي دام ۳٥ عـامًـا، وتسـتعد األسـهم الجتـاه هـبوطـي مـعقد وطـويـل. كـما أن 

الـعديـد مـن قـطاعـات الـعقارات الـتجاريـة والـسكنية مـعدة لـذات السـلوك، وتسـتعد 

أصول أخرى تتكون منها "فقاعة كل شيء" لفعل ذات الشيء. 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٢٩٣ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

هل سيقدم الذهب تنويعا فعالًا؟ 

كـــما هـــو احلـــال فـــي الـــفترة ۲۰۰۹-۲۰۱۱، فـــإن األســـهم والـــسندات والـــعقارات 

والـذهـب ميـكن أن تتحـرك مـعًا، وقـد حتـركـوا بـالـفعل مـعًا، وعـليه فـمن اآلن وصـاعـدًا 

سـيمكنهم التحـرك مـعًا لـعدم وجـود ضـمان يـجعل الـتنويـع يـعمل كـما هـو مخـطط 

له! 

واملـشكلة أن ال أحـد يـشكو عـندمـا تـرتـفع جـميع املـمتلكات املـتنوعـة بـشكل جـيد. 

ويـحصل الـصراخ عـندمـا تـنخفض هـذه احلـيازات املـتنوعـة بـشكل واضـح، وعـلى كـل 

حال، هناك فرصة جيدة حلدوث ذلك بعد فترة. 

ورغـم ذلـك، ال يـزال الـذهـب (فـي الـغالـب) خـارج نـطاق هـذه الـقفزات؛ ألن االرتـباط 

بـينه وبـني مـعظم فـئات األصـول مـؤقـت مـنذ عـام ۱۹۹٥، لـذلـك يـوفـر الـذهـب تـنويـعًا، 

ولو من الناحية النظرية. 

لـكن دورات الـذهـب طـويـلة لـلغايـة: فـقد اسـتمر دون ذروتـه مـن عـام ۱۹۸۰ وملـدة 

۲۰ سـنة؛ أي حـتى عـام ۲۰۰۱. ولـيس هـناك مـا يـضمن أنـه سـيستديـر أو يـرتـفع، أو 

حـتى أن يـظل ثـابـتًا، وذلـك عـندمـا تـبدأ فـقاعـة كـل شـيء بـالتخـلص مـن كـل أنـواع 

األصـول. وهـذا مـا يـوضـح صـعوبـة حتـقيق الـتنوع، بـعد تـسع سـنوات مـن تضخـم أسـعار 

األصول. 
وكقاعدة،  

يــجب أن يــكون لــديــك ٥-۱۰٪ مــن مــحفظتك ذهــبًا فــي املــدى الــطويــل األجــل 

ألغـراض الـتنويـع. (وهـذا مـا يـنصح بـه عـدد مـن املسـتشاريـن املـالـيني؛ مبـن فـيهم - جـيم 
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كـرميـر - وهـو أكـبر مسـتثمر فـي األسـهم عـلى اإلطـالق)، ويـسمى ذلـك بـ: الـتأمـني 

ضد الكارثة االقتصادية. 

إن	أبســط	اســـتراتـــيجية	لــلذهــب	هـي	شــراء	بـــعضه،	عــلى	أمــل	أال	تــضطر	لـــبيعه؛	فــإذا	لـم	تـــبعه،	
فــإن	اســـتراتـــيجيتك	جـــيدة،	وإذا	تــحتم	عــليك	بـــيعه؛	فـأنـت	مــمتن	أنــك	تـــملكها	لـــلبيع.		

فـالـذهـب دائـم الـلمعان؛ ومـع كـل الـفقاعـات، والـغش، والـتكنولـوجـيات الـفائـقة الـتي 

تستنزف مدخراتك، فقليل من الذهب فكرة جيدة.  

وهذا ما يجعل البنوك املركزية تسميها احتياطيًا. 
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المبحث الثاني 
دروس من التاريخ النقدي 

1من روائع وقائع التأريخ االقتصادي النقدي اإلسالمي 

لـقد عـرف الـتاريـخ اإلسـالمـي أنـواعًـا عـديـدة مـن أشـكال الـنقد، السـلعي مـنه والـنقدي؛ 

فــأوجــد الــفقه اإلســالمــي الــضوابــط الــكفيلة بــتحقيق الــعدل بــني املــتبادلــني، وحتــقيق 

االستقرار العادل لالقتصاد الكلي والذي يتمثل بتحقيق مصلحة اجملتمع. 

إنّ املــال فــي اإلســالم لــه مــفهوم أوســع وأشــمل مــن مــفهوم الــنقد كــما فــي األدبــيات 

األخـرى، وقـد ذكـر املـولـى عـز وجـل أشـكاالً عـديـدة ألنـواع يـحبها اإلنـسان بـفطرتـه؛ 

فـالـذهـب والـفضة مـهما بـلغا، واألنـعام والـزروع جـميعها، كـل ذلـك شـكل مـن أشـكال 

َهَواِت ِمـَن الÌَِّسـاِء َوالَْبنِنيَ َوالْـَقنَاِطِري الْـُمَقنطََرِة ِمـنَ  َن لِـلنَّاِس حُـّبُ الـّشَ املـال؛ قـال تـعالـى: ُزّيِ

 ُ َمـِة َواْالَْٔنـَعاِم َوالَْحـْرِث ۗ ذَٰلِـَك َمـَتاُع الْـَحَياِة اQُّْنَيا ۖ َوالـّلَـهُ ِعـنَده ِة َوالْـَخْيِل الْـُمَسّوَ اaََّهِب َوالْـِفّضَ
حُْسنُ الَْمآِب (آل عمران: ۱٤). 

كــما شــمل حــديــث األصــناف الســتة تــلك األنــواع الــتي تــصلح ألن تــكون نــقودًا؛ 

فـالـذهـب والـفضة هـما أصـل الـنقود، والـبر والـشعير هـي سـلع رئيسـية لـلبالد ذات اجلـو 

املـاطـر، والـتمر هـو سـلعة رئـيسة لـلبالد الصحـراويـة، واملـلح هـو سـلعة رئـيسة لـلبالد 

الشاطئية. وقد ضبط احلديث التبادل بشقيه النقدي والسلعي أي املقايضة. 

1 قــــنطقجي، د. ســــامــــر مظهــــر، مــــن روائــــع وقــــائــــع الــــتأريــــخ االقــــتصادي الــــنقدي اإلســــالمــــي، مجــــلة 
االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٣٣-٢٠١٥.
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لـقد فـصّل اإلمـام الـغزالـي فـي إحـيائـه أصـناف املـال وأنـواعـه؛ فـقال مـعرفًـا املـال: هـو عـبارة 

عـن أعـيان األرض ومـا عـليها ممـا يـنتفع بـه، وأعـالهـا األغـذيـة ثـم األمـكنة الـتي يـأوي 

اإلنــسان إلــيها وهــي الــدور، ثــم األمــكنة الــتي يــسعى فــيها لــلتعيّش كــاحلــوانــيت 

واألسـواق واملـزارع، ثـم الـكسوة، ثـم أثـاث الـبيت وآالتـه، ثـم آالت اآلالت، وقـد 

يـكون فـي اآلالت مـا هـو حـيوان كـالـكلب آلـة الـصيد والـبقر آلـة احلـراثـة والـفرس آلـة 

الركوب في احلرب. 

لــقد ســاد الــذهــب والــفضة كــنقد فــي بــدء اخلــالفــة اإلســالمــية؛ فــكانــت الــدنــانــير 

والـدراهـم، ثـم بـفساد احلـكم صـارت أغـلب الـنقود مـن الـذهـب والـفضة؛ حـيث شـابـها 

بعض املعادن األخرى، ثم صار أغلبها من غير الذهب والفضة، ثم صارت فلوسًا.  

وقـد قـدم االقـتصاد اإلسـالمـي ضـوابـطه دون إنـكار لهـذا الـتغيّر كـدلـيل واضـح وبـرهـان 

ســاطــع عــلى صــالحــيته لــكل زمــان ومــكان؛ فــتغيرت طــبيعة األحــكام طــبقًا لــلتغير 

احلاصل.  

إن عـلماء املسـلمني األوائـل تـناولـوا مـسألـة الـنقود وعـاجلـوهـا بـتفصيل وإسـهاب كـأبـي 

حـنيفة والـشافـعي وابـن سـالم والـبالذري واملـاوردي والـراغـب األصـفهانـي والـغزالـي وابـن 

تـيمية وابـن قـيم اجلـوزيـة وابـن خـلدون رحـمهم اهلل تـعالـى وغـيرهـم كـثير؛ فـعاجلـوا وزن 

النقود ونسب خلطها وميزوا النقود الصحيحة من املزيفة. 

ومت ضـرب أول نـقد إسـالمـي فـي عهـد عـمر بـن اخلـطاب رضـي اهلل عـنه وأرضـاه (سـنة ۸ 

هـ -٦۳۰ م) طـبع عـليها "ال إلـه إال اهلل وحـده، محـمد رسـول اهلل، احلـمد هلل"، وكـان 

عـبد اهلل بـن الـزبـير رضـي اهلل عـنه أول مـن ضـرب (سـك) دنـانـير مـدورة، ثـم كـان ذلـك 
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فـي عهـد عـبد املـلك بـن مـروان (سـنة ۷٦ هـ - ٦۹٦ م). وقـد هـمّ أمـير املـؤمـنني عـمر 

رضـي اهلل عـنه بـجعل الـدراهـم مـن جـلود اإلبـل؛ فـقيل لـه: إذًا ال بـعير، فـأمـسك رضـي 

اهلل عـنه. ولـو كـانـت لـدى الـفاروق رضـي اهلل عـنه آنـذاك صـناعـة مـتقدمـة؛ لـوضـع عـالمـة 

فارقة على تلك اجللود أو غيرها ليصعب تقليدها لفعل.  

إنّ الـفقهاء رحـمهم اهلل تـعالـى نـاقـشوا مـسألـة سـعر الـصرف وحـاالت الـكساد والـرواج، 

إضـافـةً ملـعاجلـة الـنقود املـغشوشـة؛ فـابـن سـالم أورد قـصة الـدراهـم وسـبب ضـربـها فـي 

اإلســالم بــكتابــه "بــاب الــصاع"، والــراغــب األصــفهانــي عــبر عــن الــقيمة الــتي حتــملها 

الــنقود مبــا متــثله مــن قــوة شــرائــية، وابــن تــيمية أشــار لــوظــيفة الــنقود االجــتماعــية، 

واملــقريــزي ســبق (غــريــشام) بــقولــه: "إنّ الــنقود الــرديــئة تــطرد الــنقود اجلــيدة مــن 

الـتداول" املـسمى بـقانـون (غـريـشام) فـي كـتابـه "إغـاثـة األمـة بـكشف الـغمة"؛ حـيث 

درس أسـباب غـالء املـعيشة فـي مـصر. وكـذلـك ابـن عـابـديـن فـي رسـالـته "تـنبيه الـرقـود 

على مسائل النقود".  

لـقد ثـبت وزن الـدرهـم والـديـنار؛ فـكان وزن الـدرهـم الشـرعـي ۲.۹۷ غـرام وفـي ذلـك 

قـال ابـن خـلدون: "إن اإلجـماع مـنعقد مـنذ صـدور اإلسـالم وعهـد الـصحابـة والـتابـعني 

أن الـدرهـم الشـرعـي: هـو الـذي تـزن العشـرة مـنه سـبعة مـثاقـيل مـن الـذهـب واألوقـية مـنه 

أربـعون درهـمًا وهـو عـلى هـذا لسـبعة أعـشار الـديـنار ووزن املـثقال مـن الـذهـب: هـو 

اثـنتان وسـبعون حـبة مـن الـشعير؛ فـالـدرهـم الـذي هـو سـبعة أعـشاره خـمسون حـبة 

وخــمسا احلــبة، وهــذه املــقاديــر كــلها ثــابــتة بــاإلجــماع"، واإلجــماع هــنا ميــثل الــقبول 

العام. 
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سعر الصرف 

إن انـتشار الـرقـعة اجلـغرافـية لـبالد املسـلمني واخـتالطـها بـاألمم اجملـاورة لـها جتـارة وعـمرانًـا؛ 

سـاعـد فـي اخـتالط عـمالت هـذه الـبلدان؛ فـكان البـد مـن أسـعار صـرف تـبنى عـلى 

أسـاسـها نسـب تـبديـل الـعمالت بـعضها بـبعض وهـذه حـاجـة ال غـنى عـنها طـاملـا أن 

التبادل التجاري في حالة صحية وجيدة.  

وذكـر الـقلقشندي كـذلـك تـبدل حـال سـعر الـصّرف بـقولـه: "صـرف الـذهـب بـالـديـار 

املـصريـة ال يـثبت عـلى حـالـه؛ بـل يـعلو تـارةً ويهـبط أخـرى بحسـب مـا تـقتضيه احلـال، 

وغـالـب مـا كـان عـليه صـرف الـديـنار املـصري فـي مـا أدركـناه فـي الـتسعني السـبعمائـة 

ومـا حـولـها عشـرون درهـمًا. واألفـرنـتي (عـمل رومـانـية) سـبعة عشـر درهـمًا ومـا قـارب 

ذلـك. أمـا اآلن فـقد زاد وخـرج عـن احلـد خـصوصًـا فـي سـنة ثـالث عشـرة وثـمامنـائـة، 

وإن كـان فـي الـدولـة الـظاهـريـة قـد بـلغ ثـمانـية وعشـريـن درهـم ونـصفًا فـيما رأيـته فـي 

بعض التواريخ".  
الدينار اجليشي 

أدى الـتطور الـنقدي فـي ذلـك العهـد إلـى وجـود عـملة اسـمية هـي الـديـنار اجليشـي، 

وهــو "مــسمى ال حــقيقةً يســتعمله أهــل ديــوان اجلــيش فــي عــبرة اإلقــطاعــات؛ بــأن 

يـجعلوا لـكل إقـطاع عـبرة دنـانـير مـعبرة مـن قـليل أو كـثير، وفـي عـرف الـناس ثـالثـة عشـر 

درهـمًا وثـلث وكـأنـه عـلى مـا كـان عـليه احلـال مـن قـيمة الـذهـب عـند تـرتـيب اجلـيش فـي 

الـزمـن الـقدمي، فـإن صـرف الـذهـب فـي الـزمـن األول كـان قـريـبًا مـن هـذا املـعنى"، وأورد 

الـقلقشنديّ الـتطبيق الـتالـي: "جـعلت الـدّيـة عـند مـن قـدرهـا بـالـنقد مـن الـفقهاء ألـف 
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ديـنار واثـني عشـر ألـف درهـم؛ فـيكون عـن كـل ديـنار اثـنا عشـر درهـمًا وهـو صـرفـه 

يومئذ".  
الدراهم السوداء 

كــما ســادت عــملة اســمية أخــرى هــي الــدراهــم الــسوداء فــكانــت أســماء عــلى غــير 

مـسميات كـالـدنـانـير اجليشـية وكـل درهـم مـنها مـعتبر فـي الـعرف بـثلث درهـم نـقرة 

(مصكوك). 

وبـذلـك سـبق املسـلمون األوائـل االقـتصاديـني الـتقليديـني احلـالـيني بـالـنقود االسـمية؛ 

فــابــتكروا الــديــنار اجليشــي والــعملة الــسوداء قــبل حــقوق الــسحب اخلــاصــة مبــئات 

السنني. 
 SDR حقوق السحب اخلاصة

هـي أصـل احـتياطـي دولـي اسـتحدثـه صـندوق الـنقد الـدولـي فـي عـام ۱۹٦۹ تتحـدد 

قـيمته بسـلة عـمالت مسـتعملة فـي املـبادالت الـدولـية تـتغير طـريـقة اخـتيارهـا وأوزانـها 

كـل خـمس سـنوات؛ حـيث يـرتـكز وزنـها عـلى قـيم صـادرات سـلع وخـدمـات األعـضاء 

أو االحتـادات الـنقديـة وكـذلـك مـبالـغ االحـتياطـيات مـن الـعمالت اخملـتلفة الـتي يـحتفظ 

بها األعضاء اآلخرون في صندوق النقد الدولي. 
الدينار الذهيب 

يـفترض أن يـسود الـديـنار الـذهـبي اإلسـالمـي وحـدة الـعالـم اإلسـالمـي مـن خـالل الـعمل 

االقــتصادي املــوحــد. ويــعدُّ الــديــنار مــن أبــرز مشــروعــات الــوحــدة االقــتصاديــة الــتي 

تسعى لقيام السوق اإلسالمية املشتركة. 
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إن أول إصـدار لـلديـنار الـذهـبي اإلسـالمـي كـان عـام ۱۹۹۲ بـوزن ٤.۲٥ غـرام ذهـب 

عـيار ۲۲، وفـي نـوفـمبر ۲۰۰۱ مت عـرض مجـموعـة مـنها لـلتداول، وكـذلـك مجـموعـة 

أخرى من الدراهم الفضية بوزن ۳ غرام فضة خالصة (صرف محض). 
 eDinar الدينار اإللكرتوني

تـطورت فـكرة الـديـنار فـي عـام ۱۹۹۷؛ لـتكون ضـمن إطـار مـصرفـي بـإطـالق الـديـنار 

اإللـكترونـي، وهـو نـظام تـبادل يسـتعمل فـيه الـذهـب كـنقد مـن خـالل مـعامـالت جتـرى 

عـبر شـبكة اإلنـترنـت. وهـو تـطويـر لـفكرة الـعمالت الـذهـبية؛ بـحيث ميـكن دفـع مـبلغ 

مــن املــال واحلــصول عــلى بــطاقــة ذهــبية تــعادل قــيمة املــدفــوع تســتخدم فــي الــتسوق. 

ويـنتظر أن تـتطور اخلـطوات الـعملية بـإنـشاء شـبكة تـتكون مـن ۲٥ سـوقًـا جتـاريـة يـتم 

متــويــلها مــن خــالل الــقرض اإللــكترونــي، وهــو نــظام لــالقــتراض وفــق أحــكام الشــريــعة 

اإلسـالمـية يـتم مـن خـالل اإلنـترنـت، وجتـرى الـترتـيبات لـتكون (كـواالملـبور) مـوقـعًا 

إلدارة شبكة هذه السوق. 

ووصـل حجـم الـتعامـالت اإللـكترونـية فـي الـديـنار الـذهـبي اإلسـالمـي عـبر اإلنـترنـت 

) احملـدودة الـتي تتخـذ مـن جـزيـرة (ال بـوان) املـالـيزيـة مـقرًا  1حسـب شـركـة (إي ديـنار

لـها، إلـى مـا يـوازي أربـعة أطـنان مـن الـذهـب، وتـنمو نسـبة املـتعامـلني بـه مبـعدل ٪۱۰ 

شهريًا. 

كـما أن عـدد املـتعامـلني عـبر مـوقـع الـديـنار اإللـكترونـي الـذي أطـلق عـام ۱۹۹۹ أي بـعد 

نـحو سـبع سـنوات مـن سـكّ الـديـنار الـذهـبي اإلسـالمـي قـد وصـل إلـى نـحو ٦۰۰ ألـف، 

 ar.wikipedia.org/w/index.php?title=إي_دينار&action=edit&redlink=1 1
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وأن الـعدد يـتضاعـف كـل عـام تـقريـبًا، ويـتم حـالـيًا الـتداول فـي الـعديـد مـن دول الـعالـم 

بــشكلٍ مــباشــر بــنحو ۱۰۰۰۰۰ ديــنار ذهــبي إســالمــي و ۲٥۰۰۰۰ درهــم فــضي مت 

سكّها من قبل الشركة. 

حقًا؛ إنها من روائع وقائع سنن التدافع الربانية. 

1دروس من الكساد املنسي لفهم واقع األمة 

يـعيش عـاملـنا الـعربـي حـروبًـا طـاحـنة بـني بـعضه الـبعض، إضـافـة لـتصفيات دولـية بـالـوكـالـة 

تُـدار عـلى أرضـه وفـي سـمائـه ومـياهـه النهـريـة والبحـريـة عـلى حـد سـواء. لـقد شهـد هـذا 

احلال حروبًا مباشرة وحروبًا غير مباشرة لعقود خلت. 

وملـا كـانـت دراسـة الـتاريـخ أحـد املـداخـل الـتي يُـبنى عـليها حتـليالت متـثل مـقدمـات 

لـرسـم اسـتراتـيجيات الـشعوب ودولـها عـلى حـد سـواء؛ فـإنـنا سنسـتذكـر كـسادًا سُـمي 

(الـكساد املنسـي) عـاشـه الـعالـم إثـر احلـرب الـعاملـية األولـى وامـتد لـفترة غـير طـويـلة 

لألعوام ۱۹۲۰-۱۹۲۲ ثم تبعه انتعاش قصير، حلقه كساد عاملي كبير.  

كــانــت الــسمة الــغالــبة لــتلك الــفترة؛ ازديــاد اإلنــفاق احلــكومــي بــشكل ضخــم خــالل 

احلـرب الـعاملـية األولـى لـتمويـل نـفقات احلـرب، وهـذا مـا حـدث إثـر احلـرب الـعاملـية الـثانـية 

إضافة لتوحش الرأسمالية لتسمى الحقًا (الرأسمالية املتوحشة).  

كـانـت الـسمة الـغالـبة لـلفترة الـثانـية بـأنـها أوجـدت (فـوضـى رائـعة) - كـما يـسميها 

أصـحابـها -، وتـبنت مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة حـزمـة حتـفيز مـالـي ونـقدي كـطوق جنـاة 

1 قــــــنطقجي، د. ســــــامــــــر مظهــــــر، دروس مــــــن الــــــكساد املــــــنسي لــــــفهم واقــــــع األمــــــة، مجــــــلة االقــــــتصاد 
اإلسالمي العاملية، العدد ٦٣-٢٠١٧.
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لهــذه الــفترة، إال أن ذلــك لــم يــنعكس بــشكل صــحيح عــلى إرســاء حــلول ســليمة؛ 

حـيث ال ميـكن تـوقـع انـتعاش اقـتصادي فـي ظـل سـياسـة فـوضـى خـالقـة لـدول تـرزح 

حتـــت احلـــرب، أمـــا الـــدول الـــتي تـــفتعل احلـــروب وتـــشنها فـــي أراضٍ غـــير أراضـــيها؛ 

فاالنتعاش ميكن تلمسه لفترات غير طويلة فيها. 

لـقد قـفزت الـبطالـة فـي الـواليـات املتحـدة مـن ٤ -۱۲٪ عـام ۱۹۲۰، وانـخفض الـناجت 

الـقومـي اإلجـمالـي بنسـبة ۱۷٪. لـذلـك ال عـجب، أن وزيـر الـتجارة (هـربـرت هـوفـر) - 

الـذي وصـف بـأنـه مـؤيـد القـتصاديـات عـدم الـتدخـل - قـد حـث الـرئـيس األمـريـكي 

(هـارديـنغ) لـلنظر فـي مجـموعـة مـن الـتدخـالت لـتحويـل االقـتصاد؛ إال أن (هـوفـر) مت 

جتـاهـله؛ فـبدالً مـن "الـتحفيز املـالـي"، خـفض (هـارديـنغ) مـيزانـية احلـكومـة مـا يـقرب 

الـــنصف بـــني عـــامـــي ۱۹۲۰-۱۹۲۲، وخـــفض مـــعدالت الـــضرائـــب جلـــميع فـــئات 

الــدخــل، وانــخفض الــديــن الــوطــني مبــقدار الــثلث. وعــالوة عــلى ذلــك كــان نــشاط 

االحـتياطـي الـفدرالـي مـلحوظًـا. يـقول أحـد االقـتصاديـني: "إنـه عـلى الـرغـم مـن شـدة 

االنـكماش، لـم يتحـرك مجـلس االحـتياطـي الـفيدرالـي السـتخدام صـالحـياتـه لـتحويـل 

املـعروض الـنقدي حملـاربـة االنـكماش"، وظهـرت عـالمـات االنـتعاش بـنهايـة صـيف عـام 

۱۹۲۱؛ فــانــخفضت الــبطالــة فــي الــعام الــتالــي إلــى ٦.۷٪، وإلــى ۲.٤٪ بحــلول عــام 

 .۱۹۲۳
& خطاب (هاردينغ) في ترشحه للرئاسة عام ۱۹۲۰ وفيه رؤيته الشاملة 

سـنحاول االنـكماش الـذكـي والـشجاع، ونـضرب االقـتراض احلـكومـي الـذي يـوسـع الشـر، وسـنقوم 
مبـهاجـمة الـتكلفة الـعالـية لـلحكومـة. ونـحن نَـعد بـوقـف الـنفايـات واإلسـراف، وجتـديـد ممـارسـة 
االقـــتصاد الـــعام، وهـــذا ســـوف يـــخفف األعـــباء الـــضريـــبية وســـيكون مـــثاالً لـــتحفيز االدخـــار 

واالقتصاد في احلياة اخلاصة. 
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دعونا ندعو الناس جميعهم:  
- لالدخار واالقتصاد،  

- للتضحية إذا لزم األمر ألجل حملة وطنية ضد البذخ والرفاهية،  

- إلعادة االلتزام ببساطة العيش، 
فــال انــتعاش مــن احلــرب مــنذ أن كــتبت البشــريــة قــصتها ألول مــرة، إال مــن خــالل الــعمل 

واالدخار، ومن خالل الصناعة واحلرمان؛ وال داعي لإلنفاق واإلسراف). 

ولـم يـلتزم أحـد مبـا قـالـه (هـارديـنغ)؛ بـل سـعى اجلـميع نـحو الـهاويـة بـاسـتخدام أدوات 

نـقديـة مُـدمـرة رآهـا الـبعض - بـل ومـا يـزال الـبعض يـراهـا - ابـتكارات مـالـية، لـكنها فـي 

حقيقة األمر مهدت الطريق إلى الكساد الكبير في ثالثينيات القرن املاضي. 

وإثـر األزمـة املـالـية الـعاملـية الـتي انفجـرت عـام ۲۰۰۸ دخـلت كـبرى الـدول فـي أزمـات 

مـالـية خـانـقة، حـاولـت اخلـروج مـنها بـتطبيق حـزم حتـفيز مـالـية ونـقديـة؛ لـكنها كـانـت 

غـير فـعالـة؛ فـكان البـد مـن تـصديـر األزمـة لـلغير بـإثـارة حـروب - مـدروسـة ومسـيطر 

عـليها زمـانـيًا ومـكانـيًا - لتنشـيط االقـتصاد الـعسكري لـلدول الـتي تـثير هـذه احلـروب؛ 

لــيكون مــصدر انــتعاش القــتصادهــا بــدل احلــزم الــتحفيزيــة؛ ألنــه يــصب مــباشــرة فــي 

اقـتصادهـا احلـقيقي، دون أيـة اعـتبارات لـتدمـير الـبالد وقـتل الـعباد؛ فـاحلـزم الـتحفيزيـة 

لم تؤت أُكلها. 

فــمن مــنا ال يــذكــر الــتصريــح الــعلني لــوزيــر احلــرب األمــريــكي األســبق (رامــسفيلد) 

ووزيـرة اخلـارجـية الـسابـقة (رايـس) عـندمـا أشـادوا مبـصطلح (الـفوضـى اخلـالقـة)، وهـذا 

مـصطلح سـوقـته مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة إثـر احلـربـني الـعاملـيتني األولـى والـثانـية؛ فـفي 

األولـى لـوحـظ أثـر التضخـم الـذي صـاحـب حجـم اإلنـفاق الـعسكري، وفـي الـثانـية سُـوق 

لهـذه السـياسـة التخـريـبية، وبـدراسـة مـا يـحصل فـي بـالدنـا هـذه األيـام ميُـكننا االسـتنتاج 
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إلـى صـحة مـا ذهـبنا إلـيه سـابـقًا. لـقد طـبقت الـواليـات املتحـدة األمـريـكية مـن خـالل 

نـظريـات صـقورهـا سـياسـة الـفوضـى اخلـالقـة وكـانـت بـالدنـا - لـألسـف - ذات بـيئة 

جـاهـزة لـذلـك االسـتثمار فـأخـصبت هـذه الـبالد حـروبًـا مـباشـرة وغـير مـباشـرة اسـتنزفـت 

وما زالت تستنزف قدراتها املادية والبشرية. 

إن خـالصـة مـا يـحصل هـو حتـول دول الـفائـض املـالـي ودول االسـتقرار املـالـي فـي املـنطقة 

الـعربـية إلـى دول مـديـنة؛ بسـبب شـرائـها األسـلحة مبـختلف أنـواعـها مـن دول األزمـة 

املـالـية الـعاملـية لـيُنعش ذلـك اقـتصاد تـلك الـدول؛ فـتدخـل عـندئـذ دول الـفائـض فـي عجـز 

مــالــي مســتمر. وفــعالً اشــترت دول املــنطقة الــعربــية (نــقدًا وآجــالً) مبــئات مــليارات 

الــدوالرات أســلحة وذخــائــر أتخــمت مســتودعــات مــنتجيها وقــاربــت عــلى الــتقادم؛ 

وذلـك لـيتم اسـتخدامـها فـي أراضـيها وسـمائـها وبـحارهـا وأنـهارهـا، لـنكون أمـام خـراب 

وتدمير لم يسبق أن شهده التاريخ. 

هـذه هـي احلـلقة األولـى وقـد متـت بـنجاح كـامـل فـي بـعض الـدول، وبـنجاح جـزئـي فـي 

بــعضها اآلخــر، ومــا يــحصل فــي ســوريــة والــعراق والــيمن ولــيبيا هــو منــوذج تخــريــبي 

شـامـل الـغرض مـنه اسـتخدامـه فـزاعـة جلـوارهـم؛ فـيندفـعون للسـير فـي خـضم الـفوضـى 

اخلــالقــة دون مــعانــدة، فــيكفيهم أن يــدفــعوا نــقدًا لــلعفو عــنهم، ومــآل كــل ذلــك: 

انتقال الفائض النقدي إلى دول األزمة املالية العاملية. 

وهـناك دول عـربـية دخـلت نـفق الـديـون دون عـناء فـأخـذت قـروضًـا مـن مـؤسـسة دولـية 

خــاضــعة لشــروطــها الــقاســية. وهــناك دول عــديــدة احتجــزت أمــوالــها وجــمدت، ثــم 

بدأت أحكامًا قضائية غربية تقرض تلك األموال رويدًا رويدًا. 
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أمــا احلــلقة الــثانــية فســتكون فــي إعــادة اإلعــمار، حــيث تــضمن دول األزمــة املــالــية 

الـعاملـية خـروج اقـتصادهـا مـن نـفق األزمـة بـشكل حـقيقي دون حـزم حتـفيزيـة؛ بـوصـفها 

املـؤهـلة واألفـضل عـاملـيًا إلعـادة اإلعـمار؛ فـتحقق االنـتعاش املـنشود للخـروج مـن الـنفق 

كــليًا، أمــا دول احلــرب فســتدخــل نــفق الــديــون املــيئوس مــن ســدادهــا لــسنني طــويــلة 

بشكل مباشر. 

عـندئـذ تـكون دول األزمـة املـالـية الـعاملـية قـد بـدأت تـكويـن فـوائـضها املـالـية مـا يـؤهـلها 

كــدائــن مــفضل عــاملــيًا لــدول احلــرب ذات اخلــراب الــواســع، فــتعتاش اقــتصادات دول 

األزمة املالية العاملية على خدمة ديون دول العجز أزمنة مديدة. 

وبـذلـك يـنتقل التضخـم إلـى الـدول املـتحاربـة أو الـتي وقـعت احلـرب عـلى أراضـيها، 

وتُـرحّـَل الـبطالـة مـع التضخـم بـحكم صـداقـتهما الـتاريـخية - وسـنتناول هـذه الـعالقـة 

احلــميمية الحــقًا -، ومــن ثــم تُــزاد الــضرائــب عــلى الــناس ألن احلــكومــات لــيس لــها 

بـدائـل فـي متـويـل عجـزهـا لـسوء إداراتـها ومـيلها نـحو الـتراخـي والكسـل؛ فـالـضرائـب 

أسهـــل طـــريـــق لـــلتحصيل؛ حـــتى لـــو مـــات الـــناس أو قـــاربـــوا عـــلى املـــوت، ويـــكأن 

احلكومات ليست أحسن حاالً من أعدائها. 

إن الـعراق وإيـران والـكويـت كـانـت احلـلقة األولـى فـي إدارة احلـروب عـلى أراضـيها، وقـد 

اُستنزفت اقتصاداتها واالقتصادات الداعمة لها في تلك املرحلة. 

لـــكن تـــلك اجلـــرعـــة لـــم تـــكف إلخـــراج الـــدول الـــكبرى مـــن أزمـــاتـــها الـــتي كـــانـــت 

اقـتصاداتـها تـترنـح، فـاخـتلقت مـزيـدًا مـن احلـروب إلدخـال دول كـالـيمن وسـوريـة ولـيبيا 

كـوجـبة دسـمة ألن احلـرب أديـرت فـيها بـأسـلوب الـوكـالـة. وقـد شـمل ذلـك روسـيا الـتي 
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يـترنـح اقـتصادهـا ويـتهالـك بـقوة، وبـذلـك ضـمنت تـلك الـدول انخـراط أغـلب دول 

مجـلس األمـن ملـدِّ أمـد احلـروب سـنوات وسـنوات حـتى تخـرج اقـتصادات تـلك الـدول 

الـكبرى مـن أزمـاتـها فـعليًا دون حـزم حتـفيزيـة ألن شـعوبـها لـم تـعد تـطيق آثـار تـلك 

احلـزم غـير اجملـديـة سـوى أنـها تـنقل آثـار األزمـة مـن مـكان آلخـر ومـن زمـن آلخـر كـما 

نــقلتها مــؤخــرًا مــن الشــركــات إلــى احلــكومــات؛ فــكان البــد مــن وقــف تــدحــرج كــرة 

الثلج. 

وفــي اجلــرعــة الــثانــية انــصاعــت دول عــربــية لــلدرس فــأخــرجــت مــن خــزائــنها مــا كــان 

يُسـتثمر فـي دول األزمـة املـالـية الـعاملـية، ومـا كـان مـخبأً فـي خـزائـنها احملـلية لـتكف عـن 

التهــديــد بــسحب فــوائــضها الــنقديــة مــن تــلك الــدول؛ فــصارت فــي عُســرة مــاديــة؛ 

فـلجأت لـلضرائـب غـير اجلـائـزة شـرعًـا، وانكمشـت سـياسـاتـها االقـتصاديـة وتـطلعاتـها 

السـياسـية، وصـار الـهمّ الـشاغـل هـو الـتحارب مـع اجلـوار وافـتعال أزمـات كـيديـة، ودخـل 

اجلـميع فـي قـوقـعة الـفوضـى اخلـالقـة. أمـا أصـحاب الـنظريـة الـشمطاء فـيرقـبون خـروج 

اقـتصاداتـهم مـن عـنق الـنفق الـذي طـال أمـده وثـقل ظـله بسـبب آثـام ارتـكبتها؛ كـالـربـا 

والـتالعـب بـالـديـون والـرهـون وبـيع مـا ال متـلك، وبـذلـك انـتقلت الـفقاعـة لتنفجـر فـي 

مكان بعيد عنها فأَمِنت بعض شرها، وأوقعت األقل استراتيجية في شِركها. 

وقـد بـدأت دول األزمـة املـالـية الـعاملـية سـياسـات تـصحيحية ألخـطائـها الـتاريـخية، فـدول 

الشـيوعـية واالشـتراكـية كَـفرت مبـا كـانـت عـليه، وحلـقت ولـو مـتأخـرة مبـذاهـب الـدول 

الـرأسـمالـية، أمـا دول املـذاهـب الـرأسـمالـية والـرأسـمالـية املـتوحـشة فـسارعـت لـلكُفر 
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1بـبعض مـا آمـنت بـه دهـورًا وكـان آخـر ذلـك تـصريـح (أنـدريـه بـالـي) املـديـر الـتنفيذي 

جلـهاز الـرقـابـة املـالـية الـبريـطانـية: بـأن مـؤشـر اليـبور الـعتيد الـذي أضـحى أحـد رمـوز 

املاليني الربويني وغير الربويني؛ سيكون في خبر كان بنهاية ۲۰۲۱. 

وريــثما تنتهــي دول األزمــة املــالــية الــعاملــية خــروجــها مــن نــفق اإلفــالس بــشكل كــامــل 

سـتكون دول الـفائـض املـالـي قـد دخـلت الـنفق متـامًـا وكـأن األيـام دول ملـن ال يـعي دروس 

التاريخ. 

إن مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة صـاحـبة شـعار (الـفوضـى اخلـالقـة) قـد فشـلت جـزئـيًا مـع 

دول شـرق آسـيا فـي ثـمانـينيات الـقرن املـاضـي ألن تـلك الـدول فـهمت الـلعبة مـبكرًا؛ 

فـاسـتطاعـت وقـفها، وأعـادت تـصحيح مـا أخـطأت بـه، لـكن هـل سـتصحو دولـنا الـعربـية 

من الوقوع في فخ املؤامرات التي حتاك ضدها ولو متأخرة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه؟ 

نـختم بـقول اهلل تـعالـى عـلى لـسان نـبيه لـوط عـليه السـالم؛ مـتسائـلني: ألـيس مـنكم 

رجل رشيد؟ 

 Financial Conduct Authirity: 1

www.fca.org.uk/news/speeches/the-future-of-libor, 27-07-2017. 
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فـقاعـة شـركـة املسـيسييب: أزمـة حـاكـم مـفلس تـبع حمـتالًا مـالـي£ا 
1فقادا البالد إىل اخلراب 

يـبدو أن مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة لـم تـكن الشَـره األول فـي الـتاريـخ فـي إصـدار الـنقد 

، مــتأثــرًا بــاملــدرســة  2الــورقــي، فــقد كــان (جــون لــو) املــقامــر املــصرفــي األســكتلندي

الـتجاريـة، ويـؤمـن بـأن الـنقود ليسـت سـوى وسـيلة تـبادل، أي أنـها ال تـشكل ثـروة فـي 

حد ذاتها، فالثروة الوطنية تعتمد على التجارة.  

3كـان (جـون لـو) قـد هـرب مـن بـاريـس عـام ۱۷۲۰، بـعد أن غـدا واحـدًا مـن أغـنى 

االســتثماريــة. وكــان قــبلها قــد الـــرجـــال فـــيها بســـبب خـــططه 

۱٦۹۷، بــــــــــعد أن حُــــــــــكم هـــــرب مـــــن لـــــندن فـــــي عـــــام 

شــــــد انــــــتباهــــــه وتــــــركــــــيزه بـعقوبـة اإلعـدام، وفـي الـسجن 

مـتميزًا بـقوة حـسابـه الـذهـني؛ الــريــاضــيات والــقمار. وكــان 

الــــــبطاقــــــات بســــــبب تــــــلك حـــيث عُـــرف بـــفوزه بـــألـــعاب 

املـهارات الـعقلية. فـكان يـجيد فـهم واسـتخدام عـلم االحـتماالت، حـيث اسـتخدمـه 

ملـصلحته بـاملـقامـرة مـع األثـريـاء. ورغـم مـهارتـه عـانـى مـن خـسائـر فـادحـة شـأنـه شـأن كـل 

1 قــــــنطقجي، د. ســــــامــــــر مظهــــــر، دروس مــــــن الــــــكساد املــــــنسي لــــــفهم واقــــــع األمــــــة، مجــــــلة االقــــــتصاد 
اإلسالمي العاملية، العدد ٦٠-٢٠١٧.

 John Law 1671-1729, 2

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Law_(economist) 
 Seán Keyes, John Law: the gambler who broke France, MoneyWeek 3

Magazine,12/04/2012, 
https://moneyweek.com/30441/john-law-the-gambler-who-broke-
france-58412/ 
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مـقامـر؛ ممـا أجـبره عـلى رهـن عـقارات عـائـلية فـي إسـكتلندا لسـداد ديـون قـماره. كـما 

طـرد مـن الـبندقـية وجـنوا. لـكنه أقـام صـداقـة مـع الـشاب املـلكي (دوق أورالنـز) وريـث 

حاكم فرنسا قبل هروبه من باريس. 

ألّـف سـلسلة مـن الـكتب والنشـرات الـتي تـعزز أفـكاره الـراديـكالـية حـول كـيفية تـنظيم 

نـقود الـبالد؛ فـأرسـى - فـي مـقالـة عـن الـبنك الـعقاري والـنقود والـتجارة - آفـاقًـا جـديـدة 

فــي الــنظريــة االقــتصاديــة، وحــدد وظــائــف الــنقد، واســتخدم حتــليل الــعرض والــطلب 

لشـرح (تـناقـض الـقيمة)؛ كتفسـيره ظـاهـرة رخـص املـياه وارتـفاع سـعر األملـاس، وأطـلق 

(نـظريـة نـدرة الـقيمة)، وأدرك أن تـغيير عـرض الـنقد يُحـدث تـغييرات حـقيقية فـي 

االقــتصاد، واعــتبر أن خــلق الــنقد مــن شــأنــه أن يــحفز االقــتصاد، وأن الــنقود الــورقــية 

أفـضل مـن املـعدنـية، كـما اعـتبر الـسندات شـكالً مـن أشـكال الـنقد الـعليا ألنـها حتـقق 

أرباحًا. 

أدت احلـروب الـتي شـنها املـلك الـفرنسـي (لـويـس الـرابـع عشـر) إلـى انهـيار االقـتصاد 

الـفرنسـي، فـنقصت املـعادن الـثمينة ونـقصت الـقطع الـنقديـة املـتداولـة، مـا أدى إلنـتاج 

قـطع نـقديـة جـديـدة. ومـع وفـاة املـلك (لـويـس الـرابـع عشـر)، كـانـت فـرنـسا عـلى وشـك 

اإلفــالس؛ فــحكومــتها مــديــنة بــثالثــة مــليارات لــيرة (الــعملة الــفرنســية آنــذاك)، ولــم 

تـــتمكن حـــينئذ مـــن حتـــصيل ســـوى ۱٤۲ مـــليون لـــيرة كـــضرائـــب. فـــأحـــالم املـــلك 

الــتوســعية زادت احلــاجــة إلــى مــزيــد مــن أمــوال اخلــزيــنة الــتي ال طــاقــة لــها بتحــملها؛ 

فـاحلـروب املـتتالـية واإلنـفاق عـلى مـظاهـر الـترف والسـلطان، أديـا إلـى ابـتالع كـل مـا كـان 

يدخل اخلزينة من أموال. 
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تـولـى (دوق أورالنـز) مـقالـيد احلـكم بـعد وفـاة (لـويـس الـرابـع عشـر)، وتـذكـر أفـكار 

صـديـقه (جـون لـو) الـطموحـة لـتحويـل الـنظام الـنقدي؛ فـاسـتدعـاه إلـى بـاريـس. كـان 

(جـون لـو) قـد حـاول إقـناع حـكومـة إسـكتلندا، ثـم واليـة سـكسونـيا إلصـدار نـقود 

ورقـية جـديـدة تـدعـمها أراضـي الـبالد، لـكنه لـم يـنجح فـي ذلـك، لـكن حـاكـم فـرنـسا 

اجلــديــد - وبســبب يــأســه - كــان أكــثر تــقبالً لــألمــر؛ فــأقــنعه (جــون لــو) بــأن عــرض 

الـنقود املـعدنـية فـي فـرنـسا مُـقيّد، وأن تـوسـيع عـرض الـنقود بـعملة ورقـية جـديـدة مـن 

شـأنـه أن يـحفز الـتجارة والـعمالـة؛ ممـا سـمح لـ (جـون لـو) تـطبيق مخـططه عـلى نـطاق 

صغير. 

بـدأ بـإنـشاء (بـنك جـنرال)، أصـدر سـتة مـاليـني لـيرة مـن األوراق الـنقديـة، مـدعـومـة 

بـشكل جـزئـي. وألن السـلطات كـانـت تـقطع الـعملة الـفرنسـية وحتـررهـا بـاسـتمرار؛ 

فسـرعـان مـا مت تـداول الـنقد الـورقـي عـند ۱٦٪ عـالوة عـلى قـيمتها االسـمية. ثـم فـتح 

الـبنك فـروعًـا لـه فـي جـميع أنـحاء فـرنـسا ومت تـوسـيع نـطاق نـظام االئـتمان الـورقـي فـي 

جـميع أنـحاء الـبالد؛ فـازدادت الـتجارة وراجـت حـال الـعمالـة. وهـذا مـا أعـجب احلـاكـم 

اجلديد. 

ثـم اقـترح (جـون لـو) مخـططًا أكـثر طـموحًـا، فـفي ذلـك الـوقـت، كـانـت فـرنـسا تسـيطر 

عـلى أراضـي نهـر املسـيسبي الـتي تـضم واليـات لـويـزيـانـا، واملسـيسبي، وأركـنساس، 

ومـــيسوري، وإلـــينوي، وآيـــوا، ويـــسكونـــسن ومـــينيسوتـــا، وكـــانـــت مـــناطـــق قـــليلة 

الــسكان. فــاقــترح (جــون لــو) إنــشاء شــركــة ومــنحها احــتكار الــتجارة فــي اإلقــليم 
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اجلــديــد، وأيــد خــطته احلــاكــم اجلــديــد، فــكانــت والدة (شــركــة املســيسبي) عــام 

 .۱۷۱۷

كـانـت سـلطة ونـفوذ (جـون لـو) تـنمو بـازديـاد، فـعينه احلـاكـم اجلـديـد مـراقـبا مـالـيا عـامـا، 

ممـا جـعله ثـانـي أقـوى رجـل فـي فـرنـسا بـحكم األمـر الـواقـع. وعـززت الشـركـات الـتجاريـة 

فــي الــهند الشــرقــية وكــندا والــصني شــركــته فــي املســيسبي، فــاحــتكر جــميع الــتجارة 

الــفرنســية خــارج أوروبــا. وبحــلول عــام ۱۷۲۰ كــان قــد جــمع الشــركــات الــتجاريــة 

الــفرنســية ومــزارع الــتبغ والــنعناع والشــركــات الــضريــبية والــديــون الــوطــنية الــفرنســية 

ومـصرفًـا شـبه مـركـزي حتـت مجـموعـة عـمالقـة تـعرف بـاسـم (شـركـة املسـيسبي). ومـن 

هـذه املـنصة املـصرفـية اجلـديـدة، متـكن (جـون لـو) مـتابـعة الشـركـات االحـتكاريـة مـن 

خـالل قـيام فـرنـسا بـتمويـل ۱۰۰ مـليون لـيرة عـلى شـكل أسـهم. ومت متـويـل مـؤسـسة 

املسـيسبي، الـتي سـميت الحـقًا بشـركـة الـغرب، وأصـبحت فـي نـهايـة املـطاف جـزءً مـن 

شركة جزر الهند، التي مت متويلها بنفس الطريقة التي قام بها البنك. 

القشة التي قصمت ظهر البعير والفقاعة التي أنهت جميع الفقاعات 

كـانـت فـرنـسا قـريـبة مـن اإلفـالس، وبـاسـتخدام الـهندسـة املـالـية اجلـريـئة الـتي هـي فـي 

حـقيقة األمـر احـتياالً مـالـيًا، قـام (جـون لـو) بـتغيير كـل ديـون احلـكومـة الـفرنسـية ذات 

الـعائـد املـرتـفع مـقابـل حـقوق مـلكية فـي (شـركـة املسـيسبي). ولـم يجـر أي شـيء ممـاثـل 

عـلى هـذا املسـتوى؛ فـقد أطـلقت املـوارد الـتي ال حـدود لـها مـن اإلمـبراطـوريـة الـفرنسـية 

اجلديدة الطلب على أسهم الشركة في فرنسا وعبر أوروبا. 
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وقـد مت االكـتتاب فـي اإلصـدار األول، الـذي كـان ٥٥۰ لـيرة لـلسهم الـواحـد، وسـرعـان 

مـا كـان يـتداول عـند ضـعف الـسعر. وقـد صـدرت أسـهم الحـقة عـند ۱۰۰۰ لـيرة ثـم 

٥۰۰۰ لـيرة. وأدى الـتداول فـي أسـهم (شـركـة املسـيسبي) إلـى واحـدة مـن أكـبر هـوس 

املـضاربـة فـي الـتاريـخ؛ فـتحققت ثـروات هـائـلة بـني عشـية وضـحاهـا ويـعتقد أن كـلمة 

(املـليونـير) نـشأت مـن جتـار (شـركـة املسـيسبي). وتـقريـبًا فـإن كـل عـضو واحـد مـن 

األرســتقراطــية الــفرنســية كــان يــشارك فــي شــراء أو بــيع أســهم املســيسبي. ولــم يــكن 

املسـتثمرون األثـريـاء فـقط مـتورطـون، بـل هـرع كـثير مـن الـناس مـن كـل فـئات اجملـتمع 

الـفرنسـي لـالنخـراط فـيها. ويـبدو أن ثـروة (جـون لـو) قـد طمسـت الـقواعـد الـعاديـة 

للحياة االقتصادية. 

كـانـت نـظريـة (جـون لـو) حـول الـنقد غـير مـكتملة؛ فـتم جتـاهـل تـأثـير إصـدار مـاليـني 

احلـصص عـلى عـرض الـنقد، وعـلى التضخـم. وازداد الـنقد والـقطع الـنقديـة املـتداولـة 

بنســبة ۱۸٦٪ بــعد طــرح الشــركــة، وبحــلول يــنايــر ۱۷۲۰، ارتــفعت األســعار بنســبة 

۲۳٪ شهريًا، ليشهد االقتصاد تضخمًا كبيرًا.  

إثـر ذلـك فـقد (جـون لـو) السـيطرة عـلى مخـططه؛ فـاقـترح خـفض حـصص مجـموعـة 

الشـركـات تـدريـجيًا بنسـبة ٥۰٪ عـلى مـدى أشهـر، وكـان هـذا االقـتراح هـو الـذي أنهـى 

الـقصة بـرمـتها؛ فـانـهار كـل شـيء، وذهـبت الـثروة الـتي جـمعها (جـون لـو)؛ بـعد أن 

دمر أمة بأسرها. 

يـبدو أن السـياسـات املـالـية هـي مـربـط الـفرس، وأن مـنقذهـا هـي السـياسـات الـنقديـة 

املـتهم األول فـي إحـداث األزمـات، بـوصـفها احلـل السحـري لـلحكومـات وقـادتـها، 
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ثـم سـرعـان مـا تـنعكس مـن جـديـد عـلى السـياسـات املـالـية بـفرض الـضرائـب لـتغطية 

عجـــز مـــوازنـــاتـــها، لـــتصب جـــميع اآلثـــار فـــي نـــهايـــة املـــطاف عـــلى الســـياســـات 

االقتصادية فتعود الكرة لتظهر على شكل أزمة طاحنة تذهب بكل شيء.  

إن (جــون لــو) حــل قــضية نــقص الــنقود بــإصــدار نــقد ورقــي يــغطي العجــز املــزمــن 

لـلموازنـة، فـتداولـها الـناس بـأكـثر مـن قـيمتها حلـاجـتهم لـنقود تيسـر حـالـهم ولـتوقـعهم 

بـأنـها مـجال لـلمضاربـة ولـالسـتثمار فـيها، مـا أحـدث تضخـمًا فـي االقـتصاد مـن خـالل 

انـتعاش صـوري آنـي، ثـم سـرعـان مـا تـوجهـت أفـكار (جـون لـو) نـحو إنـشاء شـركـة 

مـتعددة اجلنسـيات فـباع أسـهمها بـأضـعاف الـقيمة املـصدرة ألنـها اعـتمدت عـلى جتـارة 

احـتكاريـة مـيزتـها عـن مـثيالتـها مـن الشـركـات، لـكن التضخـم تـتالـت نسـب ارتـفاعـه 

مـعبرة عـن زيـادة كـمية الـنقد املـتداول، ولـكبح جـماح هـذه الـعلة، بـدأ (جـون لـو) 

بـاسـتهالك أسـهم الشـركـة الـتي كـانـت فـي مـرحـلة سـابـقة هـي احلـل، فـاسـترد بـعضها، مـا 

أحـدث ضـعف ثـقة عـند حـامـلي تـلك األسـهم ومـا سـبقها مـن أدوات نـقديـة فـانـهار 

الـعمالق (شـركـة املسـيسبي) وتـبعه انهـيار ثـروات مـن اسـتثمر فـيها؛ فـكانـت كـالـنار 

الــتي تــأكــل بــعضها بــعضًا، ليســدل الســتار عــلى أول أزمــة عــرفــها الــنظام الــتقليدي؛ 

بانهيار اقتصاد دولة كبيرة، وانهيار شركات كثيرة ذات عالقة باقتصادها.  

ثـم تـتابـعت األزمـات الـعاملـية بـنفس الـطريـقة والـصورة، فـالـنهم واجلـشع والشـره أمـراض 

مـالـية عـند احلـكومـات يـجعلها تـتوسـع فـي اإلنـفاق الـترفـي والـتبذيـري دون ضـابـط، 

وتـتوسـع أيـضًا فـي حـروب طـاحـنة، وال يشـبع ذلـك إال فـساد نـقدي مـن خـالل حـلول 

عـقيمة مـؤذيـة مـدمـرة، ثـم يـتم الـلجوء مـن جـديـد إلـى السـياسـات املـالـية واالقـتصاديـة 
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لـترمـيم آثـار تـلك األمـراض لـفترة وجـيزة مـن الـزمـن، لـيرسـو كـل شـيء فـي الـنهايـة فـي 

مستنقع ننت ال يبقي وال يذر. 

إن احلـضارة اإلسـالمـية الـتي سـادت أكـبر بـقعة جـغرافـية فـي الـتاريـخ وكـانـت األمـوال 

فــيها كــثيرة كــثيرة، لــم تشهــد مــثل هــذه األزمــات الــطاحــنة الــتي أصــابــت الــنظام 

التقليدي خالل قرونه الثالثة األخيرة التي ظهر فيها هذا النظام مرارًا وتكرارًا. 

فـكيف سـار االقـتصادي اإلسـالمـي عـقودًا مـديـدة دون أزمـات طـاحـنة كـالـتي يشهـدهـا 

االقتصاد التقليدي احلديث؟ 

لــقد أرســت الشــريــعة اإلســالمــية اقــتصادًا مــنضبطًا، فــي مــجال الســياســات الــعامــة، 

وتـوجهـت نـحو املـتنفذيـن مـن الـناس ونـحو احلـكام الـضعاف بنهـيهم عـن أكـل أمـوال 

الـناس وحـقوقـهم مـن خـالل الـلجوء إلـى احلـيل املـالـية مُـغلقة بـذلـك بـاب فـساد عـظيم؛ 

هــو فــي حــقيقته مــدخــل كــل فــساد إداري واقــتصادي، قــال اهلل تــعالــى: َوَال َتأْكُـلُوا 

ْن أَْمـَواِل الـنَّاِس ِبـاْالِْٕ�ِ  اِم لِـَتأْكُـلُوا فَـِريـًقا ّمِ ـا ِإَ¡ الْـُحّكَ ُـوا ِ¾َ أَْمـَوالَـsُم َبـْينsَُم ِبـالْـَباِطـِل َوتُـْدل
ْ َتـْعلَُموَن (الـبقرة: ۱۸۸). ولـقد ذكـر الـتاريـخ حـرص وعـفة كـثير مـن اخلـلفاء فـي  ُ̧ َوأَن

عدم جترؤهم على األموال العامة لفهمهم العميق للدور االقتصادي لهذا السلوك. 

لــقد بــدا فــي قــصة (جــون لــو) أن ســلوك احلــاكــم واحلــكومــة ســلوك خــاطــئ اعــتمد 

التوسع في اإلنفاق وذلك بغية: 

إرضاء شهوات سلطة حاكمة مالت نحو الترف والتبذير. -

إرضاء رغبات حاكم شن حروبًا طاحنة. -
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ثـم ظهـر شـخص (أو أشـخاص أو مـدرسـة) قـدمـوا حـلوالً بـدا أنـها كـذلـك فـي املـدى 

املـنظور، ثـم مـا لـبثت أن ظهـرت عـورتـها فـي املـدى الـطويـل، وكـان سـلوك الـناس سـلوك 

إمــعة - يُــسمى بســياســة الــقطيع فــي الــبورصــات، فــالــكبش الــكبير الــذي يســير فــي 

املـقدمـة يـقود الـقطيع فـيذهـبون وراءه دون تـفكير ووعـي -؛ ثـم عـند الـسقوط يـسقط 

اجلميع بال استثناء. 

لــقد ثــبت فــي املــدى الــطويــل أن الــغش واخلــداع والــتالعــب بــاملــصالــح عــلى أســس 

احـتيالـية مـؤداه خـراب اجلـميع، لـقد حلـق احلـاكـم غـرابًـا أوصـله إلـى اخلـراب؛ فـقد غـير 

املـرسـوم املـلكي الـصادر فـي اخلـامـس مـن مـايـو ۱۷۱٦ عـالـم الـنقود إلـى األبـد، وهـو مـا 

عُرف مبقترح (جون لو) لطباعة النقود. 
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المبحث الثالث 
نماذج أزمات نقدية لدول متقدمة 

إن األزمـات الـتي حتـدث عـلى املسـتوى الـفردي ميـكن تـدبـرهـا بـشكل أو بـآخـر، فـإذا مـا 

احـتاج شـخص لسـيولـة فـقد يـقترض أو يـبيع مـا عـنده لـيتدبـر أمـره، أمـا األزمـات عـلى 

املســتوى احملــلي فــينصب عــالجــها عــلى إتــباع ســياســات عــامــة لــتجنيب الــبالد آثــار 

األزمة. 

وعـندمـا تـصيب األزمـات اإلقـليمية أسـواقًـا واسـعة، فـإنـها غـالـبًا مـا تـتحول إلـى أزمـات 

عــاملــية يــصعب عــالجــها دون أن تــترك آثــارًا حــادة، وقــد متــتد حــينًا مــن الــدهــر؛ كــما 

حـصل فـي ثـالثـينيات وثـمانـينيات ثـم تـسعينيات الـقرن املـاضـي فـي الـسوق اآلسـيويـة. 

وكما يحصل اآلن في السوق األمريكية التي متثل ربع اقتصاد العالم.  

 Francis Fukuyama ،فوكاياما &

هـو أحـد املـفكريـن األمـريـكيني الـبارزيـن، وهـو املـنظر الـسابـق النـتصار الـرأسـمالـية الـغربـية، فـي 
كـتابـه الشهـير "نـهايـة الـتاريـخ وخـامت البشـر"، عـقب انهـيار االحتـاد الـسوفـييتي، كـأفـضل منـوذج 

توصلت إليه البشرية عبر التاريخ. 

1يـرى االقـتصادي فـوكـويـامـا عـلى أن ثـورة (رونـالـد ريـغان) قـد جـنحت عـن مـسارهـا 

الـــصحيح بـــصورة خـــطيرة عـــلى امـــتداد الـــعقد الـــذي ســـبقها، وأن املـــؤشـــرات قـــد 

اتــضحت، فــجاءت األزمــة املــالــية اآلســيويــة كــإنــذار مــبكر عــلى هــذا اخلــطر. فــدول 

عـديـدة كـتايـالنـد وكـوريـا اجلـنوبـية عـملت (بـناءً عـلى نـصائـح وضـغوط أمـريـكية) عـلى 

حتـريـر أسـواق رؤوس أمـوالـها فـتدفـقت عـلى اقـتصاديـاتـها أمـواالً كـثيرة ممـا خـلق فـقاعـة 

 The Newsweek: http://www.newsweek.com/id/162401 1
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كـبيرة فـيها. ولـكن مـع ظـهور أول مـشكلة مـالـية فـيها، سـارع الـكثيرون إلـى الـفرار. 

بـينما رفـضت دول أخـرى كـالـصني ومـالـيزيـا إتـباع الـنموذج األمـريـكي وأبـقت أسـواقـها 

املالية مغلقة وحتت تنظيم صارم، مما قلل من تعرضها لتلك األخطار. 

لــقد أشــرفــت بــريــطانــيا عــلى نــظام الــذهــب الــعاملــي ووجهــته قــبل عــام ۱۹۱٤، أُطــلق 

عــليه: (نــظام االســترلــيني)، لــكن بــعد احلــرب الــعاملــية األولــى، ونــتيجة الــنفقات 

الـعسكريـة الـباهـظة ضَـعف مـركـز بـريـطانـيا فـي مـجال اإلقـراض الـدولـي وازدادت قـوة 

الواليات املتحدة األمريكية املالية لتحتل املركز األول في العالم.  

1وعــزا الــبروفــسور (روبــرت تــريــفن) جــذور أزمــة التضخــم الــتي حــصلت فــي بــدايــة 

ثـمانـينيات الـقرن املـاضـي إلـى املـبالـغ املـالـية الضخـمة الـتي اضـطرت واشـنطن إلـى إنـفاقـها 

أثـناء احلـرب الـفيتنامـية، وفـي مـطلع الـقرن احلـالـي ونـتيجة لـلنفقات الـعسكريـة عـلى 

اإلرهــاب والــعراق وأفــغانســتان، جــاءت األزمــة املــالــية الــعاملــية احلــالــية نــتيجة اإلنــفاق 

األمـريـكي اجملـنون لـتعلن نـهايـة حـقبة جـيوسـياسـية وبـدء تـشكل أقـطاب جـديـدة. وقـد 

قـدرت بـعض اإلحـصائـيات أن الـواليـات املتحـدة األمـريـكية قـد خـاضـت أكـثر مـن ۲۳٥ 

حربًا منذ احلرب العاملية الثانية حتى احلرب العراقية الثانية. 

أمــام هــذه األزمــة اخملــيفة تــدرس دول االحتــاد األوروبــي إنــشاء نــظام مشــترك لــضمان 

الـودائـع املـصرفـية الـشخصية، ويـحث املتحـدث بـاسـم الـبيت األبـيض املـسؤولـني املـالـيني 

فــي الــعالــم لتحســني الــضوابــط الــدولــية لــتكون أفــضل وأكــثر فــاعــلية. أمــا الــرئــيس 

الـفرنسـي األسـبق فـدعـا لـوضـع أسـس نـظام مـالـي دولـي جـديـد، بـينما أكـد رئـيس الـوزراء 

1 مؤسس نظام النقد األوربي وأستاذ االقتصاد في جامعة (بال) ألكثر من ثالثني عاًما.
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الـروسـي بـأن (انـعدام حـس املـسؤولـية) فـي الـنظام املـالـي األمـريـكي هـو سـبب األزمـة 

املــالــية. ورأى رئــيس الــبرازيــل أن املــضاربــة هــي املــسؤولــة عــن انــطالق األزمــة املــالــية 

الـدولـية. وتـوقـع وزيـر املـالـية الـروسـي تـغير دور الـواليـات املتحـدة عـلى الـساحـة املـالـية 

العاملية مرجحًا تراجع استخدام الدوالر مبرور الوقت كنقد عاملي.  

فـي هـذا اخلـضم الـواسـع، البـد مـن بـيان وتـوضـيح الـفكر االقـتصادي اإلسـالمـي وبـيان مـا 

لـديـه مـن حـلول، ولـعله الـوقـت األكـثر مـناسـبة إلثـبات حـيويـة هـذا االقـتصاد؛ فـالـذيـن 

ميــثلون عــقالء الــعالــم الــيوم؛ يــقفون حــائــرون تــائــهون هــائــمون، وعــلى االقــتصاديــني 

الذين يحملون لواء االقتصاد اإلسالمي أن يدلوا بدالئهم بإيجابية وشجاعة. 

فـأسـواق املـال الـعاملـية الـيوم بـحاجـة إلـى ضـوابـط االقـتصاد اإلسـالمـي، تـلك الـضوابـط 

الــتي جــاء بــها اإلســالم مــنذ أكــثر مــن أربــعة عشــر قــرنًــا وطــبقها املســلمون ألكــثر مــن 

عشـرة قـرون ولـم يشهـد الـتاريـخ لـهم بـأزمـات عـاصـفة كـما حـصل مـع احلـضارة الـغربـية 

حيث اعتاد خدها على اللطم. 

ومـن املـفيد دحـض قـواعـد الـلعبة الـرأسـمالـية ألن مـناصـريـها اعـتبروهـا مـذهـبًا واسـع 

الـطيف لـكن األزمـة أجلـأتـهم إلـى الـعودة إلـى (الـبرغـماتـية) لـتغيير قـواعـدهـا، وذلـك 

بدراسة احللول املقترحة أوربيًا وأمريكيًا. 

يــقول املــثل الــشعبي: "مــن شــبَّ عــلى شــيء شــابَ عــليه"، ويــؤكــد هــذا املــثل اخلــبير 

األكـادميـي فـي الـواليـات املتحـدة فـي مـجال دولـة الـبطاقـة االئـتمانـية (روبـرت مـانـينغ) 

: لـقد نسـي مـعظمكم عـلى األرجـح أن الـثورة األمـريـكية كـانـت فـي مـعظمها  1بـقولـه

1 روبــــرت مــــانــــينغ، بــــرنــــامــــج (الــــدَّيــــن ِديــــنهم In debt we trust)، بــــرنــــامــــج بــــث عــــلى قــــناة الجــــزيــــرة 
الفضائية.
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بـقيادة اخملـططني الـعظماء الـذيـن كـانـوا قـد اقـترضـوا مـبالـغ طـائـلة مـن املـصارف األوربـية 

بشـروط قـاسـية جـدًا وقـد أدركـوا أنـه لـيس بـاإلمـكان حتـقيق االزدهـار املـالـي فـي ظـل تـلك 

الشـروط الـصعبة وهـكذا فـإن جـزءً مـن الـثورة األمـريـكية كـان للتخـلص مـن هـذه الـديـون 

املالية. إنها ثقافة االقتراض. 

لـقد أدى شـيوع هـذه الـثقافـة إلـى حتـول اقـتصاد الـواليـات املتحـدة مـن اقـتصاد إنـتاج إلـى 

اقــتصاد متــويــل، وكــانــت نــقطة انــعطافــه هــي (بــريــتون وودز)؛ فــانــتقل االســتثمار 

األمــريــكي فــي اإلنــتاج إلــى خــارجــها بــفتح الــصناعــة املــصرفــية اخلــارجــية بــتوجــيه مــن 

الـنخبة األمـريـكية الـثريـة. واألسـلوب الـذي صـار مـتبعًا إثـر ذلـك، هـو إحـداث فـوضـى 

مقصودة في األسواق، فوضى تنفذ على عدة مستويات، الشكل (۳۲):  

 
الشكل (۳۲) املساهمة في االقتصاد العاملي  
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فوضى أسواق مالية. -

أزمات مالية وطنية. -

أزمات مالية إقليمية. -

أزمات مالية عاملية. -

وتـكون فـوضـى األسـواق املـالـية كـما هـي حـالـة إفـالس شـركـة (إنـرون) عـمالق الـطاقـة 

األمـريـكي؛ حـيث كـانـت فـوضـى كـبيرة لـلغايـة؛ ألنـها عـملية تـالعـب بـاألسـواق خلـلق 

تشوهات مربحة، لكنها لم تكن مبستوى أزمة مالية.  

أمـا األزمـات املـالـية فهـي أحـداث مـعينة ذات عـواقـب وطـنية، أو عـابـرة للحـدود فـي 

أسـواق االئـتمان؛ حـيث يتجـمد االئـتمان، وال تسـتطيع الشـركـات متـويـل نـفسها بـعد 

ذلك. 

أمـا الـركـود أو انهـيار سـوق األوراق املـالـية فـليس بحـد ذاتـه أزمـة مـالـية؛ بـل أجـزاء 

عــاديــة إلــى حــد مــا مــن (دورة االئــتمان)؛ فــإذا سُــمح لــلركــود املــنتظم بــاخلــروج؛ 

فســيفجر الــكثير مــن األشــياء الــتي تــراكــمت خــاللــه؛ ولــرمبــا صــار ذلــك مبــثابــة (دورة 

الـعمل الـرتـيبة). وال شـك أن األزمـة املـالـية ليسـت جـزءً طـبيعيًا مـن دورة االئـتمان، 

يـغايـر ذلـك حـالـة األرجـنتني، الـتي صـارت فـيها دورة االئـتمان جـزء مـن الـدورة الـعاديـة. 

وإثـر كـل ركـود يُـسمح حملـاكـم اإلفـالس الـقيام (بـالـتنظيف)، حـيث يـسمح للشـركـات 

بـإلـقاء ديـونـها اخلـانـقة عـلى حـساب املسـتثمريـن. وهـذه نـقطة فـاصـلة بـني االقـتصاديـن 

الـربـوي واإلسـالمـي، حـيث أن شـريـعة اإلسـالم ال تـتسامـح أبـدًا مـع أكـل أمـوال الـناس 
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بـالـباطـل، فـالـديـن ال يـسقط عـن الـدائـن إال إن سـامـحه املـديـن بـذلـك أو سـاعـده أحـد 

بالوفاء به. 

وتـرتـبط األزمـات املـالـية عـلى الـغالـب بـأزمـة مـصرفـية، وذلـك عـندمـا يتجـمد االئـتمان، 

وال تسـتطيع الشـركـات أو احلـكومـات فـجأة أن تـقترض مـا يـكفي مـن املـال لـلبقاء عـلى 

قيد احلياة.  

أمــا االقــتصاد اإلســالمــي فينهــى عــن الــتمادي فــي الــديــن لــغير حــاجــة وهــذا ضــابــط 

للســياســة االئــتمانــية ممــا يحــد مــن مــخاطــرهــا عــند احلــدود الــدنــيا. مــثال ذلــك اتــفاق 

الـفقهاء - حسـب مـعايـير األيـوفـي - أن الـديـون إذا بـلغت الـديـون ثـلث أصـول مـيزانـية 

أي شـركـة؛ مُـنع بـيع أسـهمهما وتـبادلـها، - ولـيس متـلكها - أسـوة بنهـي رسـول اهلل 

عــليه الــصالة والســالم عــن  بــبيع الــكالــئ بــالــكالــئ. وهــذا ممــا يــضغط عــلى اإلدارات 

الــتنفيذيــة للشــركــات لــضغط ديــونــها، أمــا عــلى املســتوى الــكلي فيحــد مــن مــخاطــر 

االئتمان ضمن حدود قابلة للسيطرة. 

تشمل األزمات املالية جميع أنواع املشاكل، مبا في ذلك: 

الركود العميق،  -

انخفاض أسعار األصول على نطاق واسع،  -

افتقار األسواق إلى السيولة،  -

التخلف عن سداد الشركات،  -

وما شابه ذلك. -
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أمـا فـي اقـتصادات األسـواق الـناشـئة؛ فـتنطوي األزمـات املـالـية عـلى أزمـة عـملة وخـوف 

مـن أن تتخـلف احلـكومـة عـن سـداد ديـونـها بـالـعمالت األجـنبية، أو تـقصيرٍ فـي سـداد 

ديونها بالعمالت األجنبية؛ حيث يجف التمويل احلكومي وينهار االقتصاد. 

وفـيما يـلي بـعض األمـثلة احلـديـثة عـن األزمـات املـالـية، فـيها أزمـة واحـدة كـان أثـرهـا 

عــاملــي وطــويــل األمــد. وإن أغــلب هــذه األزمــات - إن لــم نــقل كــلها - صُــنعت فــي 

الـواليـات املتحـدة األمـريـكية؛ متسـببة فـي بـعض الـتموجـات غـير الـسارة فـي األسـواق 

البعيدة، ومسببة املشقة واأللم في البلد أو املنطقة التي وقعت فيها. 
& األزمات العاملية واإلقليمية 

- ۱۹۹٤-۱۹۹٥ األزمة املالية املكسيكية ("أزمة تيكيال"). 
- ۱۹۹۷-۱۹۹۸ األزمة املالية اآلسيوية. 

- ۱۹۹۸ األزمة املالية الروسية. 
- ۱۹۹۹-۲۰۰۲: األزمـة املـالـية األرجـنتينية، الـعملة، االقـتصاد، التضخـم، وأزمـة الـديـون مـع 

تخلف احلكومة عن سداد ديون العملة األجنبية. 
- ۲۰۰۷-۲۰۰۸: األزمة املالية العاملية، الكبيرة، صنعت في الواليات املتحدة األمريكية. 

- ۲۰۰۸-۲۰۱۱: األزمة املالية األيسلندية. 
- ۲۰۱۰: األزمــة املــالــية الــيونــانــية، أزمــة الــديــون، والتخــلف عــن الســداد احلــكومــي، واألزمــة 

االقتصادية. 
- ۲۰۱٤: األزمـة املـالـية الـروسـية، الـتي شـملت أزمـة عـملة وأزمـة مـصرفـية أدت إلـى انهـيار عـدد 

من البنوك وخفضه. 
- ۲۰۱۸: األزمـة املـالـية األرجـنتينية، أزمـة الـعملة والـديـن الـدوالر جـنبا إلـى جـنب مـع األزمـة 
االقـتصاديـة والتضخـم. صـندوق الـنقد الـدولـي عـلى رأس هـذا الـصندوق مـع حـزمـة إنـقاذ بـقيمة 
٥۷ مـليار دوالر حلـملة الـسندات بـالـعمالت األجـنبية. كـما يـتصاعـد االقـتصاد، وأكـلت مـن 

ارتفاع التضخم. 
- ۲۰۱۸: األزمــة املــالــية الــتركــية، أزمــة فــي الــعملة مــع أزمــة الــديــون بــالــعمالت األجــنبية، 

تتخللها أزمة تضخم. 
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حتـدث األزمـات املـالـية فـي كـل وقـت، ولـرمبـا هـناك الـعديـد مـنها قـيد الـتنفيذ، واألزمـة 

املــالــية تــكون محــدودة بــشكل عــام، مــا لــم يــكن االقــتصاد الــذي حتــدث فــيه كــبيرًا 

لـلغايـة ومـتشابـكًا بـقوة مـع بـقية الـعالـم. كـحال األزمـة املـالـية األخـيرة الـتي حـدثـت فـي 

الـواليـات املتحـدة، فهـي أزمـة مـالـية عـاملـية، جتـمَّد فـيها اإلقـراض العـتماد اقـتصادهـا 

عـــلى االئـــتمان؛ ولـــضخامـــة االقـــتصاد األمـــريـــكي، ونـــظامـــه املـــصرفـــي، ومـــنتجاتـــه 

االستثمارية، وأصوله، ورهاناته التي يتم تبديلها على نطاق واسع حول العالم. 

لــكن إذا انــهارت أزمــة مــالــية فــي الــصني، فســتصبح عــاملــية، لــكن عــلى نــطاق أصــغر 

بــكثير مــن األزمــة املــالــية األمــريــكية ألن الــسندات الــصينية وغــيرهــا مــن األصــول 

والرهانات غير املوزعة عامليًا كتلك التي نشأت في الواليات املتحدة. 

كما أن حصول أزمة مالية في اليابان قد تهز العالم. 

أمـا حـصول أزمـة مـالـية فـي إيـطالـيا فـلن يـجعلها عـاملـية، ألن أثـرهـا سـيكون عـلى إيـطالـيا 

وبــعض دول مــنطقة الــيورو املــتشابــكة مــعها، بــل قــد يــنثر ذلــك بــعض الــغبار عــلى 

مستوى العالم. 

وخـــالصـــة األمـــر: أنـــه مـــن اآلن فـــصاعـــدًا، عـــلى الـــعالـــم أن يـــعتاد األزمـــات املـــالـــية، 

وسـتقتصر فـي الـغالـب عـلى االقـتصاد الـذي حتـدث فـيه، وسـيكون بـني احلـني واآلخـر  

أزمات كبيرة، إذا حدثت في دول ذات اقتصاد كبير كأمريكا أو الصني أو اليابان. 
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1السياسات النقدية الروسية ترسخ السنة املائة 

& مقال نشرته إيكونوميست سلط الضوء على سياسة روسيا االقتصادية في  

2عهد فالدميير بوتني وقد شــارفت بالده على اإلفالس بعنوان اليد اليمنى لبوتني امرأة. 

عـاشـت بـالد الـدب الـروسـي حـاالت عـصيبة، وهـي ال تـعدو حـلقة مـن حـلقات الـنظام 

الـعاملـي وكـوارثـه؛ فـقد خـرج االحتـاد الـسوفـيتي فـي الـعقد األخـير مـن الـقرن املـاضـي مـن 

الـوجـود مـثقال بجـراح اقـتصاديـة أخـذت مـنه كـل مـقتل قـبل أن يُـتم مـئويـته، خـرج مـن 

غير عودة، دون أن يأسف عليه أصحابه.  

حـمل فـكره بُـعدًا اقـتصاديًـا تـنظيريًـا 

لــــم يُــــثبت نــــفسه رغــــم الــــسنوات 

الـــتسعني الـــتي قـــضاهـــا فـــي احلـــكم 

عـنوة، ومـات االحتـاد تـاركًـا جـراحًـا ال 

تـــندمـــل آثـــارهـــا وال ميـــحوهـــا زمـــن، 

بــــحجج اقــــتصاديــــة بــــراقــــة مــــثل: 

(املــساواة، واملــيل حلــقوق الــفالحــني 

والــعمال)، واحلــقيقة أن أولــئك لــم 

يـزدادوا إال بـؤسـا؛ بـينما صـار قـادتـهم 

1 قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، الـــسياســـات الـــنقديـــة الـــروســـية تـــرســـخ الـــسنة املـــائـــة، مجـــلة االقـــتصاد 
اإلسالمي العاملية، العدد ٨٧-٢٠١٩.

 Russia’s Central-Bank Governor, Putin’s Right-Hand Woman, The 2

Economist, 16 Apr 2016, 
https://www.economist.com/finance-and-economics/2016/04/16/putins-
right-hand-woman 
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من األثرياء، وشارفت بالدهم على الضياع. 

خـلف ذلـك الـنظام االقـتصادي نـظامًـا مـن رَحِـمه، حـاول أن يـبدو أفـضل وأقـوى؛ لـكن 

شـبح اخلـوى االقـتصادي مـازال مـاثـال فـيه يهـدد كـيانـه، ويـكاد يـرسـم صـيرورتـه، ولـعل 

اجلـدلـية املـاركسـية لـم يـتحقق مـنها سـوى هـذه احلـتمية الـتي تـعاكـس مـا حـيك فـي 

رؤوس مـنظريـها؛ فـبدل أن تـسمو وتـسود خـبت وتـالشـت. ورجـح الـبعض أن تـكون 

سـنة ۲۰۱۷ - حسـب محـللني كـثر؛ ومـنهم االقـتصادي املـليارديـر (بـافـيت) - هـي 

الـنهايـة، والسـيناريـو املـنتظر هـو اإلفـالس. فهـل صـدفـة أن يـلد الـقياصـرة نـظامًـا أقـضوا 

مضاجع العالم فيه سنة ۱۹۱۷، ومن ثم تالشى في ۲۰۱۷؟ 

إن التخلف االقتصادي الروسي يعود لسنوات مرت، وأبرز خصائصه هي: 

انـتشار الـفساد؛ فـالـطبقة السـياسـية احلـاكـمة الـتي كـانـت حتـرس مـصالـح الـعمال •

والـفالحـني صـارت طـبقة غـنية لـم يـعد يـناسـبها نـظام احلـكم؛ فـغيرتـه مبـا يـناسـب 

مــصاحلــها. ومبــا أن الــفساد هــو أس اخلــراب والــدمــار؛ فــهو عــدو داخــلي يــصعب 

مواجهته خاصة إن صار منظما. 

االقـتصاد الـريـعي: يـعدُّ الـنفط والـغاز مـن الـصادرات الـرئـيسة فـي الـبالد، وقـد بـانـت •

عـورة ذلـك االقـتصاد بـانـخفاض أسـعارهـا وانـكشف تـرهـله وضـعفه. ويـعدُّ اعـتماد 

تـلك الـدولـة الـتي جـاءت مـن رحـم امـبراطـوريـة كـبيرة عـلى سـلع اسـتخراجـية - دون 

تـطويـر صـناعـات وزراعـات تـخصها - أمـرا مسـتغربًـا؛ خـاصـة وأن اخلـبراء فـيه يـعجون 

بـاملـئات؛ بـل اآلالف؛ لـكن تفشـي الـفساد يـحاصـر أولـئك الـفنيني (الـتكنوقـراط) 

ويُبقيهم بعيدين عن مركز القرار فيُقصي خبراتهم. 
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الـعقوبـات الـغربـية: حـاصـرت الـعقوبـات االقـتصاد الـروسـي وكـادت تُـطبق عـليه. •

وهـذا يـدل عـلى أهـمية الـعقوبـات االقـتصاديـة، وضـرورة تـطبيقها كسـالح. وهـذا مـا 

نــاديــنا بــه عــندمــا أســيء لــنبي الــرحــمة صــلى اهلل عــليه وســلم، وقــام حــينها بــعض 

املتشــدقــني بــوصــفه ســياســة غــير مجــديــة، مــع أن الــغرب كــان يــعيش أزمــة مــالــية 

عـاملـية، وأي مـقاطـعة ضـده فـي حـينه كـانـت سـتضغط عـلى حجـم اإلنـفاق لـديـه؛ ممـا 

يـضاعـف مـفعول تـلك السـياسـة. وهـا هـو الـغرب يسـتخدم احلـصار االقـتصادي ضـد 

روسيا ويرى ثمار فعله.  

الـتعصب واأليـديـولـوجـيا: يـقول (يـفغيني يـاسـني) وزيـر االقـتصاد الـسابـق: لـم •

يـكن لـبوتـني أفـكارًا واضـحة حـول االقـتصاد؛ فعهـد السـياسـة االقـتصاديـة لـطاقـم مـن 

املــهنيني ذوي الــوجــهات األرثــوذكســية (املتشــددة). لــذلــك  فــوصــف االقــتصاد 

اإلسـالمـي بـاإلسـالمـي لـيس أمـرًا مـنكرًا كـما يحـلو لـلبعض الـنظر إلـيه، فـما ال يـنتبه 

إلـيه أولـئك أن (بـوتـني) قـد أسـند مـلف االقـتصاد لـألرثـوذكـس أصـحاب الـنظرة 

املتشددة بشهادة وزير روسي سابق، وهذا ما ال يُسوق له وال يُشهر به. 

اقـتصاد املـقامـرة: تـبني عـند انـخفاض أسـعار الـنفط وركـود االقـتصاد الـعاملـي خـالل •

أزمــة ۲۰۰۸ أن االقــتصاد الــروســي كــان يــعتمد عــلى صــناديــق الــتحوط األجــنبية 

(الــطائــشة)، وعــلى مســتثمريــن أفــراد؛ الــذيــن ســرعــان مــا ســحبوا أمــوالــهم نــحو 

	Central	Bank	of	Russia	اخلــارج، عــندئــذ حــاول الــبنك املــركــزي الــروســي

CBR دعـــم قـــيمة الـــروبـــل، وتـــعويـــض أكـــثر مـــن ۲۰۰ مـــليار دوالر فـــقدت مـــن 

احتياطيات النقد األجنبي في غضون أشهر. إثر ذلك: 
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توقف اإلقراض في مختلف قطاعات االقتصاد.  -

انكمش الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة ۸٪ عام ۲۰۰۹. -

إن انـتشار ثـقافـة الـقمار بـني األفـراد يـسوغ وصـولـها لـلحكومـات؛ فـأفـراد احلـكومـة هـم 

مــن اجملــتمع نــفسه، وزاد األمــر ســوءا تفشــي ثــقافــة االقــتراض؛ حــيث انــكمش مــنح 

اإلقراض وانكمش معه االقتصاد. 

وبسـبب تـراجـع أسـعار الـنفط وعـدم وضـوح نـهايـة مـنظورة لـه، اضـطرت روسـيا إلـى سـن 

مجــــموعــــتني مــــن اإلصــــالحــــات، هــــما: (تــــنويــــع مــــصادر الــــتمويــــل، وتــــغيير 

االحتياطيات). 

عــددت روســيا مــصادر متــويــلها عــام ۲۰۱۳ بــإدخــال الــسندات بــفائــدة؛ لــكن مبــا أن 

اقـتصادهـا غـير مـوثـوق بـه ولـيس فـيه أيـة مـزايـا تـنافسـية؛ ألنـه ريـعي؛ فـقد جـذب هـذا 

املـصدر الـتمويـلي مـقامـريـن عـاملـيني مـتخصصني مـن املـؤسـسات االسـتثماريـة الـتي ال 

يــهمها تــقلبات الــسوق؛ بــل تــبدي اهــتمامــها بشــراء األصــول املــالــية عــندمــا تــكون 

رخـيصة؛ فـارتـفع الـديـن الـعام مـن ٦٦٪ إلـى ۷۰٪ فـي عـام ۲۰۱۳ وحـده. وقـد زاد 

حجـم الـديـن الـعام بسـبب زيـادة الـتزامـات احلـكومـة الـروسـية جتـاه تـنامـي مـوجـودات 

صـناديـق الـتقاعـد الـروسـية الـتي يـنظمها CBR، وقـدرهـا بـنك (جـولـدمـان سـاكـس) 

بـحوالـي ٦۰ مـليار دوالر الـيوم، وقـدر أنـها سـتصل إلـى ۲۰۰ مـليار دوالر بحـلول عـام 

 .۲۰۲۰

ثـم منـت احـتياطـيات CBR مـن ۱٤۰ مـليار دوالر فـي الـفترة (۲۰۰۹-۲۰۱۳) لـتصل 

أكـثر مـن ٥۰۰ مـليار دوالر (نـحو خُـمس الـناجت احملـلي اإلجـمالـي الـروسـي)؛ بسـبب 
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ارتـفاع أسـعار الـنفط. األمـر الـذي مـكّن روسـيا مـن انـتهاج سـياسـة خـارجـية عـدوانـية 

مـعاديـة لـلغرب، ولـم تـعد بـحاجـة ملـساعـدة صـندوق الـنقد الـدولـي لـإلنـقاذ، كـما حـصل 

عـام ۱۹۹۸. وهـذا يـدلـل بـوضـوح عـلى أن سـياسـات املـؤسـسات الـدولـية مسـيسة وغـير 

حيادية؛ فضال عن كون قروضها ربوية.  

ثـم عـاودت أسـعار الـنفط انـخفاضـها؛ ممـا شـكل خـطرًا عـلى حجـم االحـتياطـيات؛ ألن 

االقـتصاد الـريـعي غـير مـتعدد الـدخـل؛ ممـا حـدا بـ CBR إلـى تـعومي الـروبـل؛ فهـبط سـعره 

بنسـبة ٤۰٪ مـقابـل الـدوالر فـي عـام ۲۰۱٥ وحـده. ويـبدو أن احلـكومـة راهـنت عـلى 

الـشعب الـروسـي فـي دعـم عـملته وحـمايـتها؛ لـيحافـظوا عـلى قـوتـهم الشـرائـية وحـمايـة 

مـدخـراتـهم؛ لـكن ذلـك اسـتنفد احـتياطـيات الـبالد مـرة أخـرى. كـما قـام CBR بـتوزيـع 

الـدوالر عـلى الـبنوك وشـركـات الـطاقـة ملـساعـدتـها عـلى سـداد ديـونـها اخلـارجـية بـعد أن 

أضـرت بـها الـعقوبـات، واسـتخدام احـتياطـياتـه لـتمويـل عجـز املـوازنـة؛ وهـذا دلـيل عـلى 

مخاطر وقوع البلد في براثن الدين العام.  

ثــم مــع ارتــفاع أســعار الــنفط، تــراكــمت االحــتياطــيات ثــانــية لــدى CBR؛ لــيحقق الـ 

٥۰۰ مـليار دوالر ثـانـية. ويـبدو أن لـعبة جـمع املـليارات وتـضييعها لـعبة تـكررت 

واســتنزفــت مــوارد الــبالد وضــيعت مــدخــراتــها، والــالعــب األســاس فــي ذلــك هــو 

السـياسـات الـنقديـة اخلـاطـئة واإلصـرار عـلى مـحاكـاة غـيرهـم دون وضـوح هـويـة 

أرثوذكسية في املعاجلة. 
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وصـفت السـيدة (إلـفيرا نـابـيولـينا) حـاكـمة املـصرف املـركـزي الـروسـي تـلك اخلـطوات 

بـأنـها: مـؤملـة؛ لـكنها ضـروريـة، وأنـها: كـانـت لـتخفيف األلـم، وركـزت اخلـطوات عـلى 

البنوك احمللية، فكان منها:  

إنـفاق احلـكومـة ۳٪ مـن الـناجت احملـلي اإلجـمالـي إلعـادة رسـملة الـبنوك الـتي تـدار -

بشكل جيد؛ لتعويض مدخرات الروس في احلاالت السيئة.  

سُـمح لـلبنوك (مـؤقـتًا) رفـع قـيمة مـطلوبـاتـها مـن الـعمالت األجـنبية بـسعر صـرف -

مـا قـبل األزمـة، ممـا جـعل مـيزانـياتـها تـبدو أكـثر صـحة ممـا هـي عـليه حـقًا؛ فـساعـدهـا 

ذلك على إقراض املزيد؛ وهذا (غش). 

سُـمح لـلبنوك الـصبر عـلى الـديـون املـتعثرة، وهـي خـطوة رحـب بـها صـندوق الـنقد -

الدولي بحذر. 

شدد اإلشراف على البنوك. -

أُلــغي نــحو ۲۰۰ تــرخــيص مــصرفــي مــنذ عــام ۲۰۱٤، وهــو مــا يــعادل خــمس -

مجموع البنوك. 

كـانـت ثـمار تـلك الـتدابـير أن أبـقت الـقروض املـتعثرة فـي مسـتوى أقـل ممـا كـانـت عـليه 

فـي ۲۰۰۸؛ لـكن حجـم االئـتمان ازداد فـي املـدى (الـقصير، واملـتوسـط)، وصـار شـبح 

زيـادة مـعدالت الـفقر أمـرًا مـتوقـعًا فـي املـدى الـطويـل. وهـذا أحـد مـآالت سـياسـة الـتوسـع 

في االئتمان. 

يـقول مـنتقدو السـيدة (نـابـيولـينا): إن السـياسـة الـنقديـة املتشـددة وتـوزيـع الـدوالر هـو 

اجلـانـي؛ ألنـه شـلّ االسـتثمار، وهـو مـا حـصل فـي سـوريـة خـالل أزمـتها األخـيرة والـذي 
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أوصـل لـيرتـها إلـى احلـضيض - إضـافـة ألسـباب أخـرى -. وخـالصـة األمـر أن السـيدة 

(نــابــيولــينا) تــرى: أن االنــكماش االقــتصادي فــي روســيا هــو فــي الــغالــب نــتيجة 

عــوامــل هــيكلية. ومــا يــقلقها أكــثر لــيس طــول فــترة انــخفاض أســعار الــنفط؛ لــكن 

كيف ميكن لروسيا حتسني بيئة أعمالها بسرعة وحيوية؟. 

1تركيا f عني اإلعصار 

& اإلعـصار جـمعه أعـاصـير، ريـاحـه حـلزونـية تـدور عـكس عـقارب الـساعـة، وعـني اإلعـصار 

مركزه، وكلما كان اإلعصار قويًا كانت العني واضحة وكبيرة.  

ميُـثل اإلعـصار - فـي حـالـتنا هـذه - املـدرسـة الـتجاريـة (املـركـنتيلية) الـتي حتـاول الـعودة 

بــقوة؛ أمــا ريــاح اإلعــصار فــأمــريــكية، وهــي تســير بــعكس االجتــاه الــعاملــي مــخالــفة 

تـنظيماتـه الشهـيرة؛ كـمنظمة الـتجارة الـعاملـية ومـنظمة الـصحة الـعاملـية ومـنظمة الـبيئة 

العاملية … وغيرها.  

يــضرب هــذا اإلعــصار ميُــنة ويُســرة؛ فــال يــفرق بــني حــليف وعــدو؛ فــاجلــميع مبــرتــبة 

واحـدة. يـقوده (قـومـيون) انـكفؤوا نـحو قـومـيات محـلية؛ متخـلني عـن نـهج الـعوملـة 

التي ثبت أن ال طعم وال لون وال ريح لها.  
& املصالح ال تكفي لنشر العاملية وفكر العوملة 

ـا أَلَّـْفَت  ـْم ۚ لَـْو أَنـَفْقَت َمـا ِيف اْالَْٔرِض َ©ِـيًعا ّمَ صـدق اهلل تـعالـى الـقائـل: َوأَلَّـَف َبْنيَ قُـلُوِ¾ِ

َ أَلََّف َبْيَ�ُْم ۚ ِإّنَهُ َعِزيٌز َحِك³ٌ (األنفال: ٦۳)  ْم َولsَِّنَ اّهللاَ َبْنيَ قُلُوِ¾ِ

1 قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، تــركــيا فــي عــني اإلعــصار، مجــلة االقــتصاد اإلســالمــي الــعاملــية، الــعدد 
.٧٥-٢٠١٨
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أما تركيا فتمثل عني اإلعصار.. 

& األزمة املالية اآلسيوية ۱۹۹۷: 

بـدأت األزمـة فـي تـايـلند فـي أعـقاب انهـيار عـملتها، إذ أُجـبرت احلـكومـة عـلى تـعوميـها بـعد أن 
اخــتفت الــعمالت األجــنبية الــتي كــانــت تــوازن مــعدالت حتــويــل الــعملة، لــتنقطع الــرابــطة بــني 

البات التايلندي والدوالر األمريكي.  
كــانــت تــايــلند تتحــمل فــي ذلــك احلــني عــبء ديــون خــارجــية، ممــا قــاد الــدولــة إلــى حــالــة مــن 
اإلفـالس، لـيتبع ذلـك انهـيار عـملتها. ثـم انتشـرت األزمـة الحـقًا؛ فـبدأت عـمالت كـامـل جـنوب 
شـرق آسـيا وكـوريـا اجلـنوبـية والـيابـان بـالـتساقـط، وانـخفضت أسـعار الـبورصـات، مـقابـل ارتـفاع 

كبير في القروض اخلاصة. 

يـبدو أن هـناك سـيناريـو يهـدف للتحـرك ضـد االقـتصادات الـناشـئة، تـكملة للسـيناريـو 

املـشابـه الـذي حـدث إبـان تـسعينيات الـقرن املـاضـي عـندمـا اُسـتهدفـت دول شـرق آسـيا. 

وال يشــترط أن يــكون االســتهداف مــباشــرًا؛ فــطبيعة الــنظام الــنقدي الــعاملــي أن فــيه 

مـؤسـسات نـقديـة دولـية تخـطط ملـا سـيكون وتـأخـذ دور الـناصـح املـرشـد لـلمحتاجـني، 

لكن على الرغم من التنبيه والتحذير؛ فال حياة ملن تنادي. 
حملة اقتصادية عن تركيا: 

تـركـيا أمنـوذج يـحبه مسـتثمرو األسـواق الـناشـئة؛ فـجيشها الـقوي لـه تـرتـيب عـاملـي، وصـناعـتها 
الــعسكريــة والبحــريــة كــبيرة؛ فهــي تــشارك فــي صــناعــة الــطائــرة األكــثر شهــرة عــاملــياً F35؛ 
اقــتصادهــا مــتوازن، ميــثل اإلنــتاج الــزراعــي فــيه ۱۳٪ والــصناعــي ۳۰٪ واخلــدمــي ٥٦٪؛ يــنتظر 
قـطاعـها السـياحـي أن يـصل عـدد زواره ٤۰ مـليون سـائـح سـنويـاً؛ هـي عـضو فـي نـادي الـبلدان 
العشـريـن األكـثر غـنى فـي الـعالـم G20 تـرتـيبها فـيه الـسابـع عشـر، ولـديـها طـموح بـالـوصـول 

لترتيب دون العشرة فيه. وهذا غيض من فيض.. 
يــتجاوز عــدد ســكانــها الـ ۷٥ مــليون نــسمة، فــيه الــفئة الــفتية غــالــبة، ومــعدل منــوهــا الــسكانــي 
۱.٥٪ ســنويــاً. وتنتشــر اجلــالــيات الــتركــية بــكثرة فــي دول االحتــاد األوربــي وأمــريــكا وكــندا 

واستراليا. 
تــركــيا لــيس مجــرد اســم لــبلد ذو حــدود جــغرافــية بــل هــو اســم يشــير لــعِرق وقــومــية مــوغــلة فــي 
الــتاريــخ واجلــغرافــية. تــتميز مبــناخ يــرتــاده أربــعة فــصول يــضفي عــلى اقــتصادهــا مــزايــا واضــحة 
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تـنعكس فـي تـنوع إنـتاجـه الـزراعـي وبـالـتالـي تـنوع إنـتاجـه الـصناعـي، فـضال عـن متـيزه بـصناعـة 
اســتخراجــية مــتنوعــة؛ كــالفحــم احلجــري، والفحــم الــنباتــي، واحلــديــد، والــرصــاص، والــنحاس، 
والــفضة. وهــي مــن أكــبر مــنتجي الــكروم، ولــديــها احــتياطــيات نــفط صــغيرة فــي جــنوب شــرق 

البالد. وقد استخرجت ۸۲ طناً من الذهب خالل العشر سنوات األخيرة.  
ويُصنف االقتصاد التركي بأنه اقتصادٌ ناشئٌ. 

، قـبل ثـالث سـنوات مـن حـصول أزمـتها، تـوقـفنا فـيه عـند  1وقـد تـوقـعنا هـذا لـتركـيا

مـقال لـرئـيس حتـريـر مجـلة إيـكونـوميسـت: (وقـائـع الـديـون) واصـفًا إيـاهـا بـأنـها: (قـصة 

ال تنتهي)، وقد تعرضنا لذلك في فصل سابق، وكانت خالصته كاآلتي: 

هـناك دورة لـكل ثـالث فـترات مـن الـدَّيـن، تـبدأ بـفيضان رأس املـال عـبر احلـدود، ثـم 

خـفض مـعدالت الـفائـدة، ثـم حـفز منـو االئـتمان؛ فـيرتـفع الـديـن فـي األسـواق الـناشـئة 

بنســب كــبيرة؛ لــتوشــك بــعدهــا بــوادر االزدهــار الــسائــد عــلى االنــتهاء!؛ فــتكون 

االقتصادات الناشئة في واحدة من فئات ثالث ذكرناها سابقًا. 

وقــد تــوقــع صــندوق الــنقد الــدولــي ارتــفاع مــعدل الــنمو فــي األســواق الــناشــئة فــي 

۲۰۱٦؛ وأشــارت دورات الــديــون - فــي حــينها - لــسنة أخــرى مــن الــتباطــؤ عــلى 

األرجــح؛ بســبب ضــعف الــدول الــنامــية؛ الــتي تــشكل أكــثر مــن نــصف االقــتصاد 

الـعاملـي، وبسـبب انـخفاض مـعدل الـنمو فـي األسـواق الـناشـئة الـذي يـضرب كـالً مـن: 

أربـاح الشـركـات املـتعددة اجلنسـيات، والـتدفـقات الـنقديـة لـلمصدريـن؛ فـإن مـعضلة 

السـياسـة األمـيركـية - األكـثر خـطورة -؛ تـكمن بـاخـتالف السـياسـة الـنقديـة بـينها 

وبــني بــقية الــعالــم؛ ممــا يــضع ضــغطًا تــصاعــديًــا عــلى الــدوالر؛ لــيُضر بــصادراتــها 

1 ينظر مقالنا لشهر ديسمبر ٢٠١٥: الدفعة القادمة من ملحمة الديون العاملية.
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ومـكاسـبها. أمـا رأس املـال فسـيتموج ثـانـية بـحثًا عـن املسـتهلك األمـيركـي كـاخـتيار 

جديد للمقرضني.  

مــكمن	دهــاء	الــسياســة	الــنقديــة،	أنــه	ال	آثــار	ظــاهــرة	ألي	اعـــتداء	عــلى	االقــــتصاد	

وهـنا مـكمن دهـاء السـياسـة الـنقديـة، فـال آثـار ظـاهـرة ألي اعـتداء عـلى االقـتصاد 

الـتركـي؛ فـما يـراه اجلـميع ويـتكلم عـنه األتـراك مجـموعـة ظـواهـر غـير مـباشـرة أشـعرت 

أن تـركـيا فـي عـني اإلعـصار االقـتصادي املتجـلي بـفقدانـه خلُـمس قـيمة لـيرتـها فـي شهـر 

واحد، وهذا مشابه لسيناريو تايلند بداية التسعينيات املذكور آنفًا.  

أمـا الـعقوبـات االقـتصاديـة األخـيرة واملـتتالـية؛ فـزادت سـرعـة اإلعـصار الـضارب؛ وهـذا ممـا 

ميكن تسميته باملثل الشعبي: (ضربة معلم). 

ويــبدو أنــه لــم يُــتوقــع حجــم ردة الــفعل الــتركــية وحجــم الــتعاطــف الــشعبي والــدولــي 

مـعه، ممـا شـكل عـامـالً فـاضـحًا لهـذه السـياسـة، ممـا قـد يتسـبب فـي تـوقـف أالعـيبها ضـد 

بـاقـي األسـواق الـناشـئة أو تـأخـيرهـا لـفترة قـادمـة لـتبدأ ملحـمة ديـون أخـرى، ويـكأن 

الـعالـم ال يـتعلم ال بـاملـمارسـة وال بـغيرهـا؛ فـبريـق املـال يسـبب عـمى خـاصًـا، قـال تـعالـى 

واصفًا الطغاة من الناس: َوتُِحّبُوَن الَْماَل حُّبًا َ©ًّا (الفجر: ۲۰). 

إن مـحاولـة إدخـال االقـتصاد الـتركـي فـي أزمـة ركـود عـميق، سـيقابـله ثـالثـة مسـتويـات 

من اخملاطر:  

األســواق الــناشــئة، الــتي بــلغت عــمالتــها مســتوىً مــتدنــيًا؛ كـ (رانــد) جــنوب -

أفــريــقيا، و(روبــية) الــهند، و(الــبيزو) األرجــنتيني الــذي انــخفض ٤٥٪ - فــي 

الــيومــني األخــيريــن مــن كــتابــة هــذا املــقال - رغــم أن هــذه الــدول رفــعت أســعار 
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الــفائــدة أكــثر مــن مــرة وبــاعــت مــن احــتياطــياتــها؛ وهــذا دلــيل عــلى عــقم هــذه 

السياسة النقدية، التي يحاولون حشر املركزي التركي فيها وهو يبتعد عنها.  

لقد ساد تلك األسواق الناشئة: 

شعور املستثمرين بالقلق، وزاد احتمال فرارهم مع انتشار العدوى. •

الــتذبــذب؛ فــاألســواق الــناشــئة تــتشارك فــي واحــدة أو أكــثر مــن ســمات •

األسواق التركية، مثل:  

عدم كفاية معدل املدخرات، ✴

العجز الكبير في احلساب اجلاري، ✴

زيادة حجم الديون بالعمالت األجنبية، ✴

التضخم املرتفع.  ✴

ممـا دعـا تـلك األسـواق للتشـدد فـي سـياسـاتـها الـنقديـة، وهـذا مـا يـؤهـل األسـواق 

العاملية فعالً للعدوى. 

األسواق الغربية:  -

الـتي قـد تـنهار بسـبب سـنداتـها املـرهـقة لـتركـيا، خـاصـة عـندمـا سـيصعب •

عـلى املـديـنني األتـراك تـوفـير الـدوالر املـرتـفع لسـداد األقـساط املـترتـبة، وهـذا 

يـؤذن بـانهـيار الـبنوك فـي أوروبـا، الـتي سـرعـان مـا سـتؤثـر عـلى بـنوك الـواليـات 

املتحـدة األمـريـكية، بـدلـيل انـخفاض أسـعار األسـهم فـي بـورصـة نـيويـورك، 

وفي غيرها. 
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خـوف احلـكومـات األوروبـية مـن سـماح تـركـيا لـالجـئني الـسوريـني بـالهجـرة •

إلى أوروبا. 

هــبوط أســعار عــمالت أســاســية كــالــيورو الــذي تــدنــى أمــام الــدوالر بــعد •

يومني من بدء انهيار الليرة. 

ال يـــقل حجـــم االســـتيراد الـــتركـــي عـــن ۱۳۰ مـــليار دوالر ســـنويًـــا، ومـــا •

يــحصل؛ ســيدفــع لــزيــادة العجــز فــي مــيزانــها الــتجاري، وســيجبرهــا عــلى 

خـــفض وارداتـــها، ممـــا ســـيشجع املـــنتج الـــتركـــي ويـــخفض الـــطلب عـــلى 

الـــصادرات األوروبـــية واألمـــريـــكية والـــصينية؛ وهـــذا مـــا يـــؤشـــر حلـــصول 

العدوى، كما أنه قد يجلب بعض النفع لتركيا. 

إن تــركــيا حــليف مــهم لــلغرب، تــتميز مبــوقــع جــغرافــي يــقع عــلى مــفترق •

الــطرق بــني أوروبــا والشــرق األوســط وآســيا، والســيناريــو األســوأ لــلغرب 

عمومًا أن تنجرف تركيا نحو روسيا أو الصني في املدى الطويل.  

السوق التركية: -

سـيعانـي األتـراك فـي املـدى الـقصير مـن ارتـفاع األسـعار، وسـيشعر كـثير مـنهم بـالـفقر 

بسبب ذلك. 

إن اخلطيئات التي ارتكبتها تركيا من وجهة نظر النظام النقدي العاملي؛ هي: 

عدم جلوئها إلى صندوق النقد الدولي. •

عدم استخدام مصرفها املركزي مؤشر سعر الفائدة ملواجهة األزمة. •
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وهـذا مـا أسـمته مجـلة ايـكونـومسـت بـ (خـداع تـركـيا للسـياسـة االقـتصاديـة األصـولـية 

junked	been	has	orthodoxy	Economic-policy). وكــأن هــذه الســياســة 

!!؛ وحـقيقة األمـر أن هـذه ليسـت  1مُسـلَّمة مـن املسـلمات الـتي ال يـصح اخلـروج عـنها

خـطايـا بـل لـعلها مـزايـا؛ فـتركـيا إن جنـت؛ فسـتكون أول اخلـارجـني احلـقيقيني عـن هـذه 

السياسة األصولية التي ال أساس لها من الصحة. 

لـكن وقـبل طـرح أيـة حـلول مـقترحـة، البـد مـن وقـفة جـريـئة أمـام أخـطاء السـياسـات 

االقتصادية والنقدية واملالية التركية، والتي يتلخص بعضها باآلتي: 

الـتوسـع فـي اإلنـفاق، وهـذا أمـر قـد يـصعب ضـبطه مـع بـلد يسـتقبل ٤۰ مـليون -

سائح سنويًا. 

الـتوسـع فـي االقـتراض، واملـقصود االقـتراض عـامـة والـربـوي خـاصـة، وهـذا يُـكلّف -

االقــتصاد احملــلي تــبعات كــبيرة فــي خــدمــة الــديــن اخلــارجــي بســبب حتــرك ســعر 

الـفائـدة مـن جـهة؛ فـفوائـد الـديـون متحـركـة ال ثـابـتة، وبسـبب تـغير سـعر صـرف 

الليرة التركية سلبًا أمام الدوالر؛ فغالب الديون محررة بالدوالر. 

اعـتماد مـعدالت منـو مـرتـفعة أسـاسـها متـويـل بـاالقـتراض األجـنبي، ممـا ضـاعـف -

حجــم الــديــن مــن الــعمالت األجــنبية للشــركــات ألكــثر مــن الــضعف مــنذ عــام 

  .۲۰۰۹

 How Much To Worry About Turkeys Turmoil, The Economist, 18 Aug 1

2018:
https://www.economist.com/leaders/2018/08/18/how-much-to-worry-
about-turkeys-turmoil?cid1=cust/ednew/n/bl/n/2018/08/16n/owned/n/n/
nwl/n/n/na/144433/n 
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حـريـة حـركـة االسـتثمارات اخلـارجـية (الـساخـنة) وانـسحابـها مـن الـسوق الـتركـية -

نتيجة إشاعة الذعر فيها. 

أما احللول؛ فيمكن تلخيصها باآلتي: 

ذكـرنـا حملـة عـن االقـتصاد الـتركـي؛ لـلتأكـيد عـلى قـوتـه، لـكن مـا تـضمنه اقـتصادهـا مـن 

أخــطاء جــعلته سهــل الــطعن فــيه؛ لــذلــك اُســتغل هــذا الــضعف وحــصل مــا حــصل؛ 

فعجـلة اإلنـتاج الـتركـي مسـتمرة فـي الـدوران لـكن مـعدل دورانـها سـيتباطـأ، وسـيتباطـأ 

مـعه مـصدر عـمالتـها األجـنبية. وميـكن لهـذا االقـتصاد تـالفـي بـعض ذلـك إن اسـتفاد 

مـن هـبوط الـليرة وخـفض أسـعار إنـتاجـه ال مـعادلـتها بسـرعـة لـيتمكن املـيزان الـتجاري 

مـن تـصحيح وضـعه، بشـرط أن ال يـتم ذلـك بـاملـديـونـية الـربـويـة، وال املـديـونـية اخلـارجـية 

املـقومـة بـالـدوالر تـفاديًـا لـسعر الـصرف املتخـلخل، مـنعًا لـنمو املـديـونـية األجـنبية، - 

سنتعرض لسياسة سعر الصرف الحقًا -. 

لذلك فإننا نصح باآلتي: 

خــفض حجــم الــديــون عــمومًــا، وإلــغاء الــديــون الــربــويــة؛ فــكل األزمــات الــعاملــية -

واإلقـليمية خـالل الـقرنـني املـاضـيني مـبناهـا دورات الـديـون والـتالعـب بـها، فـمن 

أجــاد الــلعب أجــاد الــنجاة مــن املــركــب قــبل غــرقــه. واألصــح أن تــلجأ الــناس 

واملؤسسات واحلكومات للتمويل اإلسالمي ملا فيه من استقرار ومنافع للجميع. 

احلد من اإلنفاق التبذيري واإلسرافي احمللي واملستورد على السواء. -
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اســتخدام الــعملة املــشفرة CryptoCurrency فــي الــتبادل احملــلي الــداخــلي؛ -

كــبديــل عــن الــعملة احملــلية للحــد مــن تــبادل الــليرة. ممــا ســيساعــد فــي خــفض 

التعامل بالعملة احمللية وتداولها؛ لينعكس إيجابًا بخفض التضخم السائد. 

الــضبط احملــكم حلــركــة االســتثمارات الــساخــنة، وعــدم االجنــرار وراء مــغريــات -

أرباحها، حتاشيًا للسقوط في فخ مخاطرها الشديدة. 

ويـضاف لـلعالجـات املـقترحـة؛ إصـرار املـركـزي الـتركـي عـلى عـدم اسـتخدام سـعر الـفائـدة 

وعـدم جلـوئـه لـصندوق الـنقد الـدولـي. وكـذلـك سـعي احلـكومـة الـتركـية السـتخدام 

الـعملة احملـلية فـي عـالقـاتـها الـتجاريـة مـع الـدول الـتي تـتعامـل مـعها واملـتأثـرة بـالسـياسـات 

األمريكية؛ كروسيا وإيران والصني وأوكرانيا. 

فـيا أيـها الـناس، ويـا أيـتها الشـركـات، ويـا أيـتها احلـكومـات ألـزمـوا أنـفسكم ضـوابـط 

التحـليل الشـرعـي، الـذي يـضبط حجـم الـديـن (احلـالل) ضـمن حـدود حتـوطـية، والـذي 

يُنهــي احملــرمــات جــميعها، ممــا ميــوضــع االقــتصاد فــي مــكانــه الــصحيح، ألنــه وســيلة ال 

 Economic policy غـــايـــة. ودعـــوا عـــنكم الـــعقيدة االقـــتصاديـــة األصـــولـــية

orthodoxy مبـا فـيها سـياسـات مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة الـتي فـيها مـهالـك الـناس 

جميعهم؛ فاألزمات املتتالية شاهد على ما فيها من سوء. 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٣٣٩ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

1فرنسا: السرتات الصفراء تزيد ع©ري¨ النظام املايل العاملي 

مقترحات (موريس آلي) وحلول االقتصاد اإلسالمي 

شهــدت فــرنــسا ثــورة حســب تــعبير بــعض الــشعارات الــتي رفــعت فــي االحــتجاجــات 

والـتي سُـميت بـالسـترات الـصفراء؛ نسـبة ملـا يـلبسه احملـتجون، وهـذه احلـركـة هـي حـركـة 

احـتجاجـات شـعبيّة ظهـرت فـي شهـر أيـار (مـايـو) ۲۰۱۸، ثـم ازدادت شهـرتـها وقـوتـها 

فـي شهـر تشـريـن الـثانـي (نـوفـمبر) ۲۰۱۸. وحسـبما هـو مـعلن فـإنـها ثـورة مـحتجني 

عـلى رفـع أسـعار الـوقـود بسـبب فـرض احلـكومـة ضـريـبة الـقيمة املـضافـة الـتي شـملت 

الــديــزل بنســبة بــلغت ۱٤٪ خــالل عــام واحــد، وضــريــبة أخــرى عــلى الــبنزيــن بنســبة 

بـلغت ۷.٥٪؛ ممـا انـعكس بـزيـادة أسـعار الـوقـود الـذي فـاقـم بـدوره ارتـفاع تـكالـيف 

املعيشة.  
& حملة عن االقتصاد الفرنسي: 

فرنسا هي البلد األكثر زيارة في العالم وثاني أكبر اقتصاد في أوروبا وسابع أكبر في العالم.  
تــعد مــنتجًا زراعــيًا رائــدًا، متــثل ثــلث األراضــي الــزراعــية داخــل االحتــاد األوروبــي. وهــي ســادس 
أكـبر مـنتج زراعـي فـي الـعالـم وثـانـي أكـبر مـصدر زراعـي، بـعد الـواليـات املتحـدة. تـباطـأ الـنمو 
االقــتصادي فــيها فــي الــسنوات األخــيرة، ممــا أدى إلــى الــبطالــة ممــا وضــع ضــغوطــا هــائــلة عــلى 

احلكومة إلعادة تشغيل االقتصاد. 
- إجمالي الناجت احمللي GDP: ۲.٥۸ تريليون دوالر.  

- إجمالي الناجت احمللي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۲.۸۳ تريليون دوالر.  
- نــصيب الــفرد مــن إجــمالــي الــناجت احملــلي GDI؛ وبســبب عــدد ســكانــها املــرتــفع: ٤٤،٥٤۹ 

دوالر (املرتبة ۲٦). 

1 قــــنطقجي، د. ســــامــــر مظهــــر، الســــترات الــــصفراء تــــزيــــد عــــري الــــنظام املــــالــــي الــــعاملــــي؛ مــــقترحــــات 
موريس آلي وحلول االقتصاد اإلسالمي، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٧٩-٢٠١٨.
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وبــرأي احملــتجني؛ فــاإلصــالحــات الــضريــبية الــتي ســنتها احلــكومــة تســتنزف الــطبقتني 

الــعامــلة واملــتوســطة. وأن الهــدف مــن ضــريــبة الــوقــود هــو متــويــل العجــز الــذي ســببته 

الـتخفيضات الـضريـبية املـفروضـة عـلى الشـركـات الـكبرى بـحجة حتسـني قـدرة فـرنـسا 

الـتنافسـية عـاملـيًا - حسـب تفسـير الـرئـيس الـفرنسـي -، ممـا دفـعهم لـلتظاهـر ضـد هـذه 

السياسات التي يرون أنها تزيد فقر الفقير وتعمل على زيادة غنى الغني. 

ثم جاء رد الرئيس الفرنسي بتوجهه: 

إللـغاء الـضريـبة عـن الـساعـات اإلضـافـية؛ فـي مـحاولـة لـرفـع الـقدرة الشـرائـية لـدى -

الفرنسيني،  

إللـغاء الـزيـادة األخـيرة عـلى ضـرائـب الـتأمـني االجـتماعـي ألربـاب املـعاشـات الـذيـن -

يتقاضون أقل من ألفي يورو. 

ثـم أكـد الـرئـيس اسـتمرار السـيطرة عـلى اإلنـفاق الـعام لـتُحقق احلـكومـة مـا تـصبو إلـيه. 

أمـا تـكلفة تـلك اإللـغاءات؛ فـقدَّرهـا أحـد وزرائـه بحـدود ۸ إلـى ۱۰ مـليار يـورو. إثـر 

ذلــك، ســارعــت املــفوضــية األوروبــية دراســة تــلك اإلجــراءات لتحــديــد أثــرهــا عــلى 

املـيزانـية؛ فـرئـيس الـوزراء الـفرنسـي تـوقـع أن يـزداد عجـز املـيزانـية حـد ۳٪ مـن إجـمالـي 

الــناجت احملــلي املــتفق عــليه فــي االحتــاد األوروبــي مــتوقــعًا أن يسجــل نــحو ۳.۲٪ الــعام 

املــقبل. وهــذا مــا تــنبه إلــيه احملــتجون بــشكل مســبق فــرفــعوا شــعار خــروج فــرنــسا مــن 

االحتـاد FRexit لـقطع هـذه الـعالقـة الـتحكمية الـتي تـنعكس عـليهم مـباشـرة مبـزيـد مـن 

الضرائب ومصادرة حدودهم الدنيا للعيش الكرمي. 
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وقــبل أن نسهــب فــي التحــليل واقــتراح احلــلول مــن وجــهة نــظر االقــتصاد اإلســالمــي؛ 

نشـير ملـقال نشـرنـاه فـي حـزيـران ۲۰۱۸ - بـعنوان بـيت لـلزكـاة ومـصلحة لـلضرائـب 

واألســئلة الــشائــعة لــصندوق الــنقد الــدولــي وســوف نــتناولــه الحــقًا -؛ إثــر أحــداث 

أصـابـت األردن لـنفس أسـباب االحـتجاجـات الـفرنسـية، والـتي أيـضًا عـادت لـلغليان فـي 

الشارع األردني من جديد أكثر من مرة.  

إن احلـل الـذي نـطرحـه عـلى الـفرنسـيني، نـقتبسه مـن اقـتصادي فـرنسـي حـاز عـلى جـائـزة 

نـوبـل لـالقـتصاد هـو (مـوريـس آلـيه)، تـطرق فـيه إلـى األزمـة الهـيكلية الـتي يشهـدهـا 

االقـتصاد الـعاملـي بـقيادة (الـليبرالـية املـتوحـشة)؛ مـعتبرًا أن الـوضـع عـلى حـافـة بـركـان، 

ومهدد باالنهيار.  

يـــلخص الـــبروفـــسور (Přívarová	Magdaléna) مـــن كـــلية االقـــتصاد الـــوطـــني 

: (مـوريـس آلـيه  1بـجامـعة بـراتيسـالفـا بسـلوفـاكـيا، رؤيـة (مـوريـس آلـيه) مبـقالـة عـنوانـها

ومـحاولـته فـي مـجال الـعلوم االقـتصاديـة)، يشـرح فـيها أركـان أزمـة الـعالـم املـالـية مـن 

خــالل تــوضــيح مــكامــن اخلــطر فــي الــنظام احلــالــي؛ وذلــك بــإصــالح الــنظام املــالــي 

والضريبي بشكل ثنائي. 

إصالح النظام المالي والضريبي 

يكون اإلصالح حسب (موريس) كاآلتي: 

۱- إصالح النظام املصرفي وخلق النقود: 

 Maurice Allais and HIs Attempt at Rigour in Economic Science, 1

Magdaléna Přívarová:
https://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA05_02/13_16.pdf 
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إن الـنظام احلـالـي، الـذي ميُـكن الـبنوك مـن إنـشاء الـزخـم، هـو مـن وجـهة نـظر (مـوريـس) 

سـخيفة، ألن الـبنوك تـقترض الـزيـادات الـتي ال متـلكها، وبهـذه الـطريـقة حتـصل عـلى 

دخل غير مصرح به.  

لـذلـك اقـترح (مـوريـس) أن تـكون هـناك بـنوك تـختص بـقبول الـودائـع، وبـنوك تـختص 

بـتوفـير الـقروض؛ حـيث يـتم فـي الـبدايـة اسـتالم الـودائـع مـن الـعمالء، ويـتم االعـتناء 

 . ex	nihilo 1بـها، لـكن ال ميـكن إقـراضـها. وبهـذه الـطريـقة لـن يـتم إنـشاء أيـة أمـوال

ومـع ذلـك، قـد تـفرض هـذه الـبنوك رسـومًـا عـلى عـمالءهـا مـقابـل اخلـدمـات املـرتـبطة 

بإدارة حساباتهم. 

أمـا مبـا يـتعلق بـالـبنوك املـقرضـة، فـإنـها سـوف تـقرض املـال عـلى املـدى الـطويـل، ومـن هـذا 

املـال سـتوفـر قـروضًـا قـصيرة األجـل، دون (خـلق) مـال جـديـد؛ وبـالـتالـي فـإن منـو عـرض 

الـنقود املـتداولـة سـيعتمد فـقط عـلى الـبنك املـركـزي، وسـتتدفـق (الـدخـول) مـن إنـشاء 

هـذه األمـوال إلـى خـزيـنة الـدولـة، ممـا سـيؤدي لكسـب مـزيـد مـن مـصادر الـتمويـل (إلـى 

جانب الضرائب التي هي احلل الثاني).  

يُــشار إلــى أن بــعض مــطالــب احملــتجني طــالــت املــصارف احملــتكرة، وطــالــبت بتجــزئــتها 

لكسر االحتكار.  

تعليقنا على إصالح موريس للنظام املصرفي 

إن خـلل خـلق الـنقود الـذي متـارسـه الـبنوك الـربـويـة بـرأي (مـوريـس) حـلّه يـكون بـإنـشاء 

مجـموعـتني مـن الـبنوك، واحـدة لـتلقي الـودائـع والـثانـية لـإلقـراض الـربـوي مبـا متـلكه مـن 

1 ويكيبيديا: عبارة التينية تعني: من ال شيء، بمعنى الخلق من ال شيء، 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_nihilo 
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أمــوال. إن ذلــك مُــقتبس مــن فــكرة إنــشاء املــصارف اإلســالمــية، مــع أفــضلية واضــحة 

لألخيرة، ألنها: 

تــقبل الــودائــع مــن الــعمالء كــقروض، ويــدهــا عــليها يــد ضــمان، ممــا يــسمح لــها -

االسـتفادة مـن هـذه الـقروض مـع مـراعـاة نسـب السـيولـة واالسـتثمار الـتي تشـترطـها 

البنوك املركزية. 

متـول أنشـطة عـمالئـها بـائـتمان ممـنوح مـن األمـوال الـتي هـي حتـت إدارتـها دون خـلق -

نـقد إضـافـي؛ فـصيغ االئـتمان الـتي هـي املـرابـحة اآلجـلة والسـلم واالسـتصناع يـكون 

فيها اجلزء اآلجل من أموال البنك وما حتت إدارته منها. 

ومـا غـفل عـنه (مـوريـس) هـو: دور الـربـا فـي افـتعال التضخـم، وزيـادة تـكلفة االئـتمان، 

فـي حـني تـعتمد املـصارف اإلسـالمـية الـربـح فـي عـملها سـواء؛ أكـانـت صـيغ ائـتمان أم 

مشاركة أم استثمار مباشر. 

وهذه الصيغة اإلسالمية من املصارف؛ أوضح وأفضل وأمنت. 

۲- إصالح النظام الضريبي: 

طـبقًا ملـا قـالـه (مـوريـس)، مـن الـضروري إصـالح الـنظام الـضريـبي، الـذي فـي نـظره هـو 

األكثر قابلية للتطبيق، وألنه ميكن أن يكون األكثر كفاءة. 

بهـذه الـطريـقة تـرتـبط نـظريـة (مـوريـس آلـيه) لـلنقود ارتـباطًـا وثـيقًا مبـقترحـاتـه األصـلية 

املـتعلقة بـالـنظام الـضريـبي. ويـدعـو (مـوريـس) إلـى تـخفيض جـميع ضـرائـب الـدخـل، 

عـلى هـذا املـبدأ، مـع أن الـدولـة لـيس لـديـها أي حـق أخـالقـي لـلتدخـل فـي احلـياة اخلـاصـة 

لـلناس، ال سـيما فـرض ضـريـبة عـلى ثـمار عـملهم. وطـبقًا لـ (مـوريـس)، فـإن الشـركـات 
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املـدارة بـشكل جـيد فـقط (أي املـربـحة) هـي الـتي تـدفـع الـضرائـب، أي أن األقـل فـاعـلية 

في جوهرها ال تخضع للضريبة. 

ويعتقد (موريس) أن هناك ثالثة أنواع من الضرائب: 

أوالً، يــجب فــرض ضــريــبة رأس املــال احلــالــية، الــتي تــتعلق بجــميع األصــول املــاديــة؛ 

كـاألرض والـعقارات، ومـا إلـى ذلـك؛ ويـكون لهـذه الـضريـبة مـعدل وحـيد هـو (٪۲)، 

ممـا سـيُمكّن املـوازنـة الـعامـة مـن زيـادة إيـراداتـها بنسـبة ۸٪ عـلى شـكل زيـادة فـي الـناجت 

احمللي اإلجمالي. 

  .VAT ثانيًا، يجب أن يكون هناك حتديد معدل يومي لضريبة القيمة املضافة

ثــالــثًا، ســتكون اإليــرادات احملــققة مــن خــلق األمــوال مــصدرًا هــامًــا لــتمويــل اإلنــفاق 

احلكومي، التي ستتحقق من قبل البنك املركزي. 

تعليقنا على إصالح موريس للنظام الضريبي 

إن الـضرائـب هـي مـكمن االحـتجاجـات وسـببها الـظاهـر والـشعرة الـتي قـصمت ظهـر 

الـبعير، واحلـلّ املـقترح مـن مـوريـس يُـقارب احلـل اإلسـالمـي فـي جـزئـية ويـبتعد عـنه فـي 

جزئية أخرى: 

فـهما يـقتربـان فـي دعـوتـه لـتطبيق نسـبة ثـابـتة مـن الـضريـبة عـلى األصـول املـاديـة -

بنسـبة ۲٪؛ بـينما يـطبق االقـتصاد اإلسـالمـي رسـمًا مـالـيًا يُـسمى زكـاة املـال؛ عـلى 

صــافــي األصــول املــتداولــة أو عــلى صــافــي حــقوق املــلكية مــطروحًــا مــنها األصــول 

الــثابــتة مبــعدل ۲.٥٪ (حســب اجلــزء الــسفلي أو الــعلوي مــن املــيزانــية)؛ وبــذلــك 

يُــعفي االقــتصاد اإلســالمــي األصــول الــثابــتة مــن أي رســم مــقابــل مــساهــمتها فــي 
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الـعملية اإلنـتاجـية، بـينما يـأخـذ مـن صـافـي األصـول املـتداولـة ذلـك؛ مـع اعـتبار أن 

مـصارف زكـاة املـال ليسـت كـمصارف الـضرائـب إطـالقًـا؛ فـاألولـى تـذهـب مـباشـرة 

لـلطبقات الـفقيرة مـن الـناس لـتدعـم نـفقاتـهم حـيث املـيل احلـدي لـلفقراء يـساوي 

الـواحـد ممـا يـحسن معيشـتهم مـباشـرة دون وسـاطـة يـغلب عـليها الـفساد اإلداري 

عـلى أقـل تـقديـر؛ بـينما تـذهـب الـثانـية أي الـضرائـب إلـى خـزانـة الـدولـة لـتغطي 

نـفقاتـها غـير الـرشـيدة فـي كـثير مـن األحـيان، خلـضوعـها لـرغـبات أصـحاب الـبرامـج 

االنـتخابـية مـن السـياسـيني. والبـد مـن الـتركـيز عـلى أن مـعاجلـة أزمـة ۲۰۰۸ كـانـت 

مـن أمـوال صـناديـق الـتقاعـد ومـن أمـوال الـضرائـب، وتـدل جـميع املـؤشـرات عـلى 

اقــتراب أزمــة مــالــية جــديــدة أشــد وأقســى، وســتكون أمــوال الــضرائــب هــي احلــل 

الـوحـيد ملـعاجلـة جـزءً مـنها؛ ألن أمـوال صـناديـق الـتقاعـد لـم تـتعافـى بـعد ممـا أزهـقته 

أزمة ۲۰۰۸. 

بـينما ال يـوافـق االقـتصاد اإلسـالمـي عـلى ضـريـبة الـقيمة املـضافـة VAT؛ ألن ذلـك -

يـعدُّ اعـتداء عـلى أمـوال الـناس؛ فـبتتبع أحـاديـث الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم الـدالـة 

يتبني لنا شدة هذا االعتداء، كاآلتي:  

، فــاالنــتقاص  ( 1(۱) (هــذا سُــوقــكُم؛ فــال يُــنتقَصنّ، وال يُــضْرَبــنّ عــليه خَــراجٌ

يـكون بـعرقـلة انـتقال رؤوس األمـوال وانـتقال السـلع وانـتقال األشـخاص مـن خـالل 

مــنعهم أو فــرض رســوم وضــرائــب عــلى حــركــتهم وتــنقالتــهم، أمــا ضــرب اخلــراج 

فـيكون بـفرض رسـوم عـلى عـمليات الـسوق مـن بـيع وشـراء وهـذا مـا يُـعرف الـيوم 

1 رواه ابـــن مـــاجـــه كـــتاب الـــتجارات، بـــاب األســـواق ودخـــولـــها، رقـــم (2233)، وضـــعفه الـــبوصـــيري فـــي 
مصباح الزجاجة (3/27).
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بضريبة القيمة املضافة.  

، وصـاحـب املـكس هـو فـارض الـضريـبة -  1(۲) (إنَّ صـاحـبَ املَـكْسِ فـي الـنارِ)

مبختلف أنواعها - وجابيها. 

  . 2(۳) (ال يدخُلُ اجلَنَّةَ صاحِبُ مَكسٍ)

( ٤) (مـن أقـر بـاخلَـراجِ وهـو قـادر عـلى أن ال يُـقِرَّ بـه، فـعليه لـعنةُ اهلل واملـالئـكة 

. وتفسـير الـقول بـأن فـارض  3والـناس أجـمعني، ال يـقبَلُ اهلل مـنه صـرفًـا وال عـدالً)

الـضريـبة إن كـان قـادرًا عـلى أن ال يُـقرّهـا فـعليه مـا ذكـره احلـديـث الشـريـف؛ وفسـر 

سـلوك عـمر الـفارق رضـي اهلل عـنه فـي عـام اجملـاعـة ذلـك؛ حـيث لـم يُـكلّف الـناس 

ضـرائـب رغـم احلـاة املـلحة لـبيت املـال؛ بـل اسـتدان مـن زكـاتـهم مـع حـسم ذلـك مـن 

زكـواتـهم املسـتقبلية، وكـأنـها سـياسـة اسـتدانـة داخـلية دون تـكلفة، وبـذلـك أجـرى 

مـاال فـي اخلـزيـنة. وقـد ذكـر الـفقهاء كـالـشاطـبي واملـاوردي وغـيرهـم أن ذلـك هـو: 

الــتوظــيف عــلى بــيت املــال، ووضــعوا لــه شــروطًــا اســتقوهــا مــن ســلوك اخلــليفة 

الفاروق. 

لـذلـك كـان مـؤدى فـعل الـفاروق رضـي اهلل عـنه أن وفّـر مـاالً، فـأبـطل فـرض الـضريـبة 

عـلى الـناس. لـذلـك فـإن اسـتخدام سـياسـة فـرض غـير الـزكـاة مـن تـكالـيف مـالـية عـلى 

 ، 4الـناس يـضبطها قـول رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم: فـي املـال حـق سـوى الـزكـاة

1 حديث صحيح.

2 حديث صحيح.
3 مرجع سابق، أحكام الخراج، رواه أنس بن مالك.

4 نيل األوطار للشوكاني، روته فاطمة بنت قيس.
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لكن ضمن شروط العدالة االجتماعية األربعة التي ذكرناها آنفًا. 

(٥) (يــنزلُ عيســى ابــنُ مــرميَ فــيقتُلُ اخلــنزيــرَ، وميــحو الــصَّليبَ، وجتُــمعُ لَــهُ 

الـصَّالةُ، ويُـعطي املـالَ حـتَّى ال يُـقبَلَ، ويـضعُ اخلـراجَ، ويـنزلُ الـرَّوحـاءَ فـيحجُّ 

. وهـذا مبـثابـة تـأبـيد مـنع فـرض الـضرائـب حـتى  1مـنها أو يـعتَمرُ، أو يجـمعُهُما)

قيام الساعة. 

ذكـر ابـن رجـب أن عـمرًا رضـي اهلل عـنه كـتب لـعامـله حـذيـفة: أيُّـما رجـلٍ أسـلم قـبل 

أن تـضعَ اخلـراج عـلى أرضِـه وعـلى رأسِـه، فخـذ مـن أرضـه العُشـرَ وألـغِ عـن رأسـه، 

وال تـأخُـذْ مِـن مسـلمٍ خَـراجًـا، وأيُّـما رجـل أسـلم بـعدمـا وضـعتَ اخلـراج عـلى أرضِـه 

 . 2ورأسه، فخذ من أرضه، فإنا قد أحرَزْنا أرضه في شِرْكِه قبل أن يُسلِمَ

وفـي هـذا املـقام، يجـدر الـتذكـير مبـا قـالـه الـعديـد مـن املـفكريـن الـغربـيني إبـان األزمـة املـالـية 

الـعاملـية عـام ۲۰۰۸ الـداعـني (لـعقلنة) االنـفالت االقـتصادي واملـالـي الـناجـم عـن الـربـا 

والتوسع بالدين والتالعب بالرهون إضافة للفساد بكل أشكاله، ومثال ذلك: 

تـساءل (بـوفـيس فـانـسون) رئـيس حتـريـر مجـلة (شـالـون) فـي افـتتاحـيتها مـخاطـبًا -

: (أظـن أنـنا بـحاجـة أكـثر فـي هـذه األزمـة  3(الـبابـا بـنديـكيت الـسادس عشـر) قـائـال

إلـى قـراءة الـقرآن بـدالً مـن اإلجنـيل لـفهم مـا يحـدث بـنا ومبـصارفـنا ألنـه لـو حـاول 

الـقائـمون عـلى مـصارفـنا احـترام مـا ورد فـي الـقرآن مـن تـعالـيم وأحـكام وطـبقوهـا مـا 

1 عمدة التفسير، رواه أبو هريرة.
2 ابن رجب، أحكام الخراج، رواه الشعبي عامر بن شراحيل.

3 فانسون، بوفيس، البابا أو القرآن، صحيفة تشالونج الفرنسية:
https://www.challenges.fr/magazine/le-pape-ou-le-coran_343112 
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حـلّ بـنا مـا حـلّ مـن كـوارث وأزمـات ومـا وصـل بـنا احلـال إلـى هـذا الـوضـع املـزري؛ 

ألن النقود ال تلد النقود). 

كــتب (روالن الســكني) رئــيس حتــريــر صــحيفة (لــوجــورنــال د فــينانــس) مــقاال -

بـعنوان: هـل تـأهـلت وول سـتريـت العـتناق مـبادئ الشـريـعة اإلسـالمـية؟. تـساءل 

فـيه عـن ضـرورة تـطبيق الشـريـعة اإلسـالمـية فـي اجملـال املـالـي واالقـتصادي لـوضـع حـد 

لهـذه األزمـة الـتي تهـز أسـواق الـعالـم مـن جـراء الـتالعـب بـقواعـد الـتعامـل واإلفـراط 

في املضاربات الوهمية غير املشروعة. 

أشـارت الـباحـثة اإليـطالـية (لـوريـتا نـابـليونـي) فـي كـتاب لـها بـعنوان: (اقـتصاد ابـن -

آوى) إلـى أهـمية الـتمويـل اإلسـالمـي ودوره فـي إنـقاذ االقـتصاد الـغربـي. وأضـافـت 

أن "الـتوازن فـي األسـواق املـالـية ميـكن الـتوصـل إلـيه بـفضل الـتمويـل اإلسـالمـي بـعد 

حتــطيم الــتصنيف الــغربــي الــذي يشــبّه االقــتصاد اإلســالمــي بــاإلرهــاب"، ورأت 

نـابـليونـي: "أن الـتمويـل اإلسـالمـي هـو الـقطاع األكـثر ديـنامـيكية فـي عـالـم املـال 

الـكونـي". وأوضـحت أن: "املـصارف اإلسـالمـية ميـكن أن تـصبح الـبديـل املـناسـب 

لـلبنوك الـغربـية، فـمع انهـيار الـبورصـات فـي هـذه األيـام وأزمـة الـقروض فـي الـواليـات 

املتحــدة فــإن الــنظام املــصرفــي الــتقليدي بــدأ يُظهِــر تــصدعًــا ويــحتاج إلــى حــلول 

  . 1جذرية عميقة"

لـذلـك فـإن تـبني االقـتصاد اإلسـالمـي هـو أخـذٌ لـلعالـم إلـى ضـفة األمـان وإبـعادٌ للشـرور 

الـتي جـاءت بـها املـدارس الـغربـية املـتعددة عـبر قـرون مـن تـشويـه احلـقائـق، وعـودة إلـى 

 Dalla finanza islamica proposte e idee per l'Occidente in crisi, Loretta 1

Napoleoni, TLAXCALA, Link, 04 Mar 2009.
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اسـتقرار نـظام دام أكـثر مـن عشـرة قـرون بـنجاح سـاد أكـبر بـقعة جـغرافـية حتـققت فـيها 

الـعاملـية، ولـيس عـوملـة مـاديـة مـا فـتئت جتـرجـر أذيـال اخلـيبة وسـتلحق بـربـيبتها الشـيوعـية 

واالشتراكية التي أَفلت غير مأسوف عليهما.  

والبــد مــن الــتذكــير بــأن عــدوى الســترات الــصفراء قــد انــتقلت إلــى بــلدان أخــرى 

كـبلجيكا وهـولـندا وصـربـيا واألردن وغـيرهـا، حـتى أن بـعض الـبالد كـمصر حـظرت بـيع 

السترات الصفراء خشية العدوى!!.  

لـذا يُسـتفاد مـن هـذه التحـركـات الـشعبية أن طـوبـائـية حـكام االحتـاد األوربـي ومسـيّريـه 

قـد ذهـبوا لـتعظيم هـيكل االحتـاد عـلى حـساب البشـر الـذي يـعيشون فـيه. والـصحيح 

أن يـتأسـوا بـقول رسـول الهـدى صـلى اهلل عـليه وسـلم حـني قـال: (لـزوالُ الـدُّنـيا أهـونُ 

، وعـلى هـذا تُـبنى السـياسـات وتـراعـى أولـويـاتـها  1عـلى اهللِ مـن قـتلِ مـؤمـنٍ بـغيرِ حـقٍّ)

وأفـضليتها؛ فـاجلـوع حـاجـة أسـاسـية (فـيزيـولـوجـية)، يـصنفها الـفقهاء ضـمن احلـاجـات 

الضرورية. 

لـقد أرسـى اخلـليفة عـمر الـفاروق رضـي اهلل عـنه فـي هـذه املـسألـة قـاعـدة عـريـضة ال ميـكن 

حلـاكـم الـتغاضـي عـنها، وذلـك عـندمـا سـأل أحـدَ واُلتـه: مـاذا تـفعل إذا جـاءك سـارقٌ؟ 

قـال: أقـطع يـده. فـقال عـمر: وإذا جـاءنـي مـنهم جـائـعٌ أو عـاطـلٌ عـن الـعمل فـسوف 

يـقطع عـمر يـدك. إنَّ اهلل قـد اسـتخلفَنا عـلى عـباده لنسُـدَّ جـوعـتهم ونسـترَ عـورتـهم 

رَ لـهم حـرفـتهم. فـإذا أعـطيناهـم هـذه الـنِّعمَ تـقضَّيناهـم شـكرهـا. يـا هـذا إن اهلل  ونـوفّـِ

1 حديث صحيح، الترغيب والترهيب، رواه البراء بن عازب.
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خــلق األيــديَ لــتعملَ فــإذا لــم جتــد فــي الــطَّاعــة عــمالً الْتمَسَــت فــي املــعصية أعــماالً، 

فاشغَلْها بالطاعة قبل أن تَشغَلَكَ باملعصية.  
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المبحث الرابع 
سعر الصرف 

لـقد قـدمـت احلـضارة اإلسـالمـية وسـائـل دفـع مـتطورة إضـافـة لـلمثليات (كـالسـلع)، 

والـثمنيات (كـالـدنـانـير والـدراهـم) بـغية جتـاوز تـغيرات األسـعار الـتي عـرفـتها مسـيرة 

تـلك احلـضارة؛ فـأوجـدت عـمالت اسـمية تـداولـها الـفقهاء، ذكـرنـاهـا سـابـقا، مـنها: 

الــديــنار اجليشــي والــدراهــم الــسوداء وهــي تــشابــه حــقوق الــسحب اخلــاصــة فــي هــذه 

األيـام، وهـذا مبـثابـة بـديـل عـن طـرح مـزيـد مـن الـنقود فـي الـسوق أو مـا نـسميه (عـرض 

النقود) وما قد يؤول إليه من تضخم إن لم يقابله زيادة في القاعدة اإلنتاجية. 

لـقد انتشـرت جـيوش اخلـالفـة فـي شـتى أصـقاع األرض، وملـا كـان سـداد الـرواتـب مـن 

مـهام بـيت املـال املـركـزي (دمـشق أيـام األمـويـني وبـغداد أيـام الـعباسـيني) وحـيث أن 

اخلـالفـة لـم تـلغ الـهويـات الـوطـنية لـألقـالـيم فـأبـقت مـظاهـرهـا اخلـاصـة ومـنها الـعمالت 

احملـلية، فـقد اصـطلح وزيـر بـيت املـال نـقدًا اصـطالحـيًا لـتُصدر الـرواتـب بـه وهـو الـديـنار 

اجليشـي أسـوة بـالـديـنار الـذهـبي وهـو نـقد اخلـالفـة، ثـم وضـع أسـعار صـرفـه عـلى أسـاس 

الذهب وروعي العرف بني الناس ألن النقد أو العملة البد لهما من القبول العام.  

يـقول الـقلقشندي عـن الـديـنار اجليشـي أنـه: "مـسمى ال حـقيقة يسـتعمله أهـل ديـوان 

اجلـيش فـي عـبرة اإلقـطاعـات بـأن يـجعلوا لـكل إقـطاع عـبرة دنـانـير مـعبرة مـن قـليل أو 

كـثير… وفـي عـرف الـناس ثـالثـة عشـر درهـما وثـلث وكـأنـه عـلى مـا كـان عـليه احلـال 

مـن قـيمة الـذهـب عـند تـرتـيب اجلـيش فـي الـزمـن الـقدمي، فـإن صـرف الـذهـب فـي الـزمـن 
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. أمــا الــدراهــم الــسوداء فهــي أســماء عــلى غــير  1األول كــان قــريــبا مــن هــذا املــعنى"

مـسميات كـالـدنـانـير اجليشـية وكـل درهـم مـنها مـعتبر فـي الـعرف بـثلث درهـم نَـقرة 

(أي مصكوكًا). 

كـما صـدرت مـيزانـية اخلـالفـة الـعباسـية فـي زمـن الـوزيـر عـلي بـن عيسـى بـنقد مـوحـد 

وعـملة مـوحـدة هـي الـديـنار فـقط رغـم أن مـعامـالت اخلـالفـة كـانـت تـتم بـنظام الـنقد 

املـزدوج، فـاملـعامـالت الـرسـمية فـي الـدولـة الـعباسـية كـانـت جتـري بـالـدراهـم والـدنـانـير 

مـعا، حـيث أن جـناحـها الشـرقـي اشـتهر بـتعامـله بـالـدراهـم الـفضية نـظرا لـوجـود مـناجـم 

الــفضة بــكثرة، بــينما اشــتهر جــناحــها الــغربــي بــتعامــله بــالــدنــانــير الــذهــبية لــذات 

.  وال ميــكن تــصور هــذا الــتوحــيد احملــاســبي دون ســياســة ســعر صــرف بــني  2الســبب

الـنقديـن، فـاحلـضارة اإلسـالمـية عـرفـت الـقوائـم املـالـية املـوحـدة قـبل شـيوع الشـركـات 

متعددة اجلنسيات بقرون طويلة. 

وتـناول الـفقهاء أسـعار الـصرف ودرسـوهـا وحـللوا أسـبابـها، فـقد روى الـقلقشندي أن 

إيـران "مـعامـالتـها بـالـديـنار الـرابـح (أي ذو الـسعر األعـلى) وهـو سـتة دراهـم كـما فـي 

مـعظم ممـلكة إيـران وفـي بـعضها بـالـديـنار اخلـراسـانـي وهـو أربـعة دراهـم… وهـي وإن قـلّ 

وزنـها عـن مـعامـلة مـصر والـشام فـإنـها جتـوز مـثل جـوازهـا. وأمـا أسـعارهـا فـأسـعارهـا 

جـميعها مُـرضـية حـتى إذا غـلت األسـعار فـيها أعـلى الـغلو كـانـت مـثل أرخـص األسـعار 

1 الـقلقشندي، صـبح األعـشى فـي صـناعـة اإلنـشاء، ١٦ جـزء، مـطبعة األمـيريـة بـالـقاهـرة، 1913، ص 
.٤٣٩

2 الـــزهـــرانـــي، د. ضـــيف اهلل ، الـــوزيـــر الـــعباســـي عـــلي بـــن عـــيسى بـــن داوود بـــن الجـــراح إصـــالحـــاتـــه 
االقتصادية واإلدارية، ١٩٩٤، ص ٧٠.
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. وذكــر عــن ممــلكة خــوارزم "أن ديــنارهــم رابــح كــما هــو فــي غــالــب  1مبــصر والــشام"

ممـلكة إيـران وهـو الـذي عـدّه سـتة دراهـم وأن احلـبوب تـباع كـلها عـندهـم بـالـرطـل... 

وأمـا األسـعار فـي جـميع هـذه املـملكة رخـية إلـى الـغايـة إال كـركـنج أم أقـليم خـوارزم 

فـإنـها مـتماسـكة فـي أسـعار الـغالت قـلّ أن تـرخـص بـل إمـا أن تـكون غـالـية أو مـتوسـطة 

  . 2ال يعرف بها الرخص أبدا"

كـما راعـى املـاوردي فـي حتـقيق الـكفايـة فـي سـياسـة تـقديـر الـعطاءات الـسنويـة ألفـراد 

اجلـيش املـوضـع الـذي يحـلّه اجلـندي فـي الـغالء والـرخـص، أي أنـه راعـى التضخـم الـذي 

تـعانـيه الـبلد الـتي هـو فـيها، ويـتم هـذا الـتقديـر كـل عـام: "ثـم تُـعرض حـالـه فـي كـل 

  . 3عام، فإن زادت رواتبه املاسة (الضرورية) زيد وإن نقصت نقص"

بــينما رأى ابــن قــدامــة ضــرورة االنــتقال إلــى الــقياس الســلعي عــندمــا ال يــؤمــن تــنقل 

 . 4األسعار في الرخص والغالء

ويـعدُّ تـناول الـفقهاء لـقضيتي فـساد وكـساد الـنقود مبـثابـة تـناول النـخفاض سـعر صـرفـها 

الـذي ميـيل بـه إلـى الـكساد وعـدم اعـتباره بـذات الـقيمة الـتي كـان عـليها، أمـا فـساده 

فبســبب انــخفاض ســعره بــشكل كــبير ممــا يــجعله فــاقــدًا لــوظــيفته كــمقياس لــلقيم 

1 القلقشندي، مرجع سابق، ص ٤٤٥.

2 القلقشندي، مرجع سابق، ص ٤٧٠.

3 املــاوردي، أبــي الــحسن عــلي بــن محــمد بــن حــبيب الــبصري، األحــكام الســلطانــية، مــطبعة الحــلبي 
بمصر ١٩٨٧ الطبعة ٣، ص ٣٤٤.

4 ابــن قــدامــة، مــوفــق الــديــن، املــغني مــع الشــرح الــكبير، دار هجــر لــلطباعــة والنشــر بــالــقاهــرة، ١٩٩٠، 
طبعة ١، ص ٢٢٢.
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وكمخـزن لـها، ويـفقده دوره بـاعـتراف الـناس بـه ومـيلهم إلـيه. ويـحصل هـذا الـفساد أو 

الكساد باجتماع تغير سعر الصرف وارتفاع التضخم، فكالهما يؤدي إلى اآلخر. 

سـاعـد فـساد بـعض احلـكام فـي إصـدار وصـك الـنقود املـزيـفة حلـاجـات فـي أنـفسهم، كـما 

سـبّب تـزايـد حـاجـات الـناس تـغيرًا فـي تـاريـخ الـنقود لـتتحول مـن مـعادن ثـمينة إلـى 

نـقود غـالـبها مـن الـذهـب والـفضة، إلـى نـقود غـالـبها مـن غـير الـذهـب والـفضة، مـرورًا 

بـالـفلوس ومـا بـعدهـا مـن عـمالت ورقـية ومـصرفـية، وهـكذا؛ فـتصدى الـفقهاء إلـى هـذا 

الـتغير كـل حسـب زمـانـه ومـكانـه؛ فـمنهم مـن ارتـأى بـقاءهـا عـند املـثليات وآخـرون عـند 

الـثمنيات، وصـوال لـلصلح، وقـول بـعضهم بحجـم الـتغير قـياسًـا عـلى اجلـائـحة وقـاسـها 

آخرون على أساس التغير بثلث القيمة. وكل ذلك أساسه إقامة العدل بني املتبادلني. 

ميـكننا الـقول إن مـخاطـر سـعر الـصرف ومـخاطـر التضخـم لـيسا حـديـثي الـنشأة، بـل 

عـانـى االقـتصاد تـاريـخيًا مـنهما، لـذلـك ال حـاجـة إلعـادة تفسـير املـفاهـيم الشـرعـية عـلى 

أسـاس حـداثـة اخلـطريـن بـل البـد مـن فـهم السـلوك االقـتصادي الـذي عُـولـج ذلـك األمـر 

بـه سـابـقًا، مـع االسـتفادة مـن األدوات املـتطورة فـاحلـكمة ضـالـة املـؤمـن كـما قـال عـليه 

الصالة والسالم. 
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ســــعر الــــصرف: مكرب صــــوت مــــايل f الــــبلدان ذات الــــديــــون 
1بالعمالت األجنبية 

& قوة الدوالر: 

ذكـرنـا أن قـصة الـديـون األخـيرة بـدأت بحـلقة أزمـة املـصارف، ثـم بحـلقة أزمـة احلـكومـات، الـتي 
عـبرت مـن الـواليـات املتحـدة إلـى دول األسـواق الـناشـئة لـتعود أدراجـها إلـى حـلقتها األولـى لـتتابـع 
تــدحــرجــها فــي حــلقة مــفرغــة مــفزعــة. فــما هــو دور ســعر الــصرف فــي تــأجــيج جــحيم دورات 

الديون. 
نشرت إيكونوميست في وقت نشر مقالنا، مقالني في عددها تاريخ ۱۲-۳-۲۰۱٦: 

2أبــدى األول غــرابــة لــترحــيب الــبعض بــصعود الــدوالر، بــعنوان: ملــاذا تــعتبر قــوة الــدوالر ســيئة 

بالنسبة لالقتصاد العاملي؟ 
وتـساءل الـثانـي عـن جتـاهـل الـبعض لـلدور املـركـزي الـذي يـلعبه الـدوالر فـي الـنظام املـالـي الـعاملـي، 

: قوة الدوالر هي مشكلة للعالم، فماذا تعني قوة الدوالر لالقتصاد العاملي؟  3بعنوان

لـقد عـرضـت أهـم عـملة فـي الـعالـم عـضالتـها فـي األسـابـيع الـثالثـة إثـر فـوز "دونـالـد 

تـرامـب" فـي االنـتخابـات الـرئـاسـية األمـيركـية؛ لتشهـد أشـد ارتـفاع لـها عـلى اإلطـالق 

مقابل سلة من عمالت البلدان الغنية، جتاوز ٤۰٪ من أدنى مستوياته عام ۲۰۱۱.  

كما عززت االندماج النسبي لعمالت األسواق الناشئة؛ حيث: 

انــخفض "الــيوان" عــملة الــصني إلــى أدنــى مســتوى لــه مــقابــل الــدوالر مــنذ عــام -

۲۰۰۸؛ حــيث ذهــب الــصينيون إلــى تشــديــد الــقيود عــلى عــمليات االســتحواذ 

األجنبية من قبل شركاتها احمللية للحد من هذا الهبوط.  

1 قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، ســعر الــصرف: مــكبر صــوت مــالــي فــي الــبلدان ذات الــديــون بــالــعمالت 
األجنبية، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٥٥-٢٠١٦.

 www.economist.com/news/leaders/21711041-rise-greenback-looks-2

something-welcome-ignore-central-role?fsrc=scn/le/te/bl/ed/ 
 www.economist.com/news/finance-and-economics/21711037-what-3

recent-strength-dollar-means-global-economy-dollars 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

انـخفضت "الـروبـية" عـملة الـهند ألدنـى مسـتويـاتـها مـقابـل الـدوالر، تـرافـق ذلـك -

  . 1مع معاناتها من مشاكل في صناعتها

انـخفضت الـعمالت اآلسـيويـة األخـرى إلـى مسـتويـات غـير مسـبوقـة مـنذ األزمـة -

املالية في ۱۹۹۸-۱۹۹۷. 

إن الـدوالر قـد يكتسـب قـوة متـتد لـسنوات - ولـو بـشكل تـدريـجي -، وهـذا مـرهـون 

بـالـتغير (السـياسـي واالقـتصادي) فـي أمـريـكا، ومـن ذلـك الـتغيّر املـتوقـع؛ مـا يـدعـم 

ارتفاع سعره، ومنه ما يجعله مثار قلق.  

أما األسباب الداعمة الرتفاع الدوالر، فهي: 

رهـان املسـتثمريـن عـلى سـياسـة الـرئـيس األمـريـكي (تـرامـب) خلـفض الـضرائـب، -

وإنـفاق مـزيـد مـن األمـوال الـعامـة إلصـالح الـبنى الـتحتية املـتداعـية؛ ممـا سـيؤدي 

مبجــلس االحــتياطــي الــفدرالــي إلــى رفــع أســعار الــفائــدة مبــعدالت تــفوق ســرعــة  

التضخم.  

ارتــفاع عــائــد الــسندات األمــريــكية (لعشــر ســنوات) مــن ۱.۷٪ إلــى ۲.۳٪ إثــر -

االنـتخابـات؛ ممـا شـكل عـامـل جـذب ملـزيـد مـن تـدفـقات رؤوس األمـوال؛ إال أن هـذا 

اجلـذب سـيدفـع نـحو الـتوسـع فـي حجـم األسـواق (املـالـية واالئـتمانـية) الـعاملـية، 

وسيزيد من محورية الدوالر بصورة أكبر. 

تفوق الدوالر على نظرائه، مما يبقيه وسيلة تبادل ومخزن للقيم دون منازع. -

 www.economist.com/news/leaders/21711040-narendra-modi-needs-1

take-measures-mitigate-damage-his-rupee-reform-has-done-indias 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

تَــشكل مــنطقة تــخص الــدوالر بــحكم األمــر الــواقــع؛ فــفي عــام ۲۰۱٤ ضــمت -

مـنطقة الـدوالر أمـريـكا والـبلدان الـتي تتحـرك عـمالتـها مـع الـدوالر. ضـم ذلـك 

٦۰٪ من سكان العالم و٦۰٪ من ناجتهم احمللي اإلجمالي. 

ارتفاع حجم التمويل بالدوالر خارج حدود أمريكا في السنوات األخيرة. -

ازديــاد الــطلب عــلى الــدوالر؛ بســبب منــو األســواق الــناشــئة األكــثر ثــراء واألكــثر -

حاجة للتمويل.  

بينما األسباب التي جتعل من الدوالر مثار قلق؛ فهي: 

يجـد املـتتبع لـلنفوذ األمـريـكي كـقوة جتـاريـة أنـه فـي تـراجـع مسـتمر، فـمثال: تـراجـع -

عـدد الـبلدان الـتي تـشكل أكـبر سـوق لـلصادرات مـن ٤٤ فـي ۱۹۹٤ إلـى ۳۲ بـعد 

عقدين من الزمن.  

دفـع انـخفاض أسـعار الـفائـدة فـي أمـريـكا (مـنذ األزمـة املـالـية) صـناديـق الـتقاعـد -

األمريكية؛ ألن تبحث عن مالذ لعوائد الئقة في أماكن أخرى.  

حتـول الـناس لشـراء الـسندات املـقومـة بـالـدوالر واملـصدرة فـي أمـاكـن غـير مـتوقـعة؛ -

مـثل مـوزامـبيق وزامـبيا، وكـذلـك تـلك الـصادرة عـن شـركـات األسـواق الـناشـئة. 

وكـانـت الشـركـات املُـصدِرة سـعيدة القـتراض الـدوالر بـأسـعار أقـل ممـا هـو سـائـد فـي 

بـالدهـا. وقـد بـلغ حجـم هـذا الـنوع مـن الـديـون مـا يـقرب ۱۰ تـريـليون دوالر قـبل 

۲۰۱٥؛ ثــلثها فــي األســواق الــناشــئة وفــقا لــبنك الــتسويــات الــدولــية ومــنتدى 

محافظي البنوك املركزية. 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

ســـعر الـــصرف كمكرب صـــوت مـــايل f الـــبلدان ذات الـــديـــون بـــالـــعمالت 
األجنبية 

إنـه إذا مـا مت الـترحـيب بـالـدوالر الـقوي فـي طـوكـيو وفـرانـكفورت، فـهو أقـل تـرحـيبًا فـي 

األسـواق الـناشـئة؛ وذلـك بسـبب االنـخفاض احلـاد فـي عـمالتـها مـا يـشكل ضـغوطًـا عـلى 

بــنوكــها املــركــزيــة لــرفــع أســعار الــفائــدة؛ ملــنع (ازديــاد االســتهالك، واحــتواء التضخــم 

الـناجت). فـعلى سـبيل املـثال: رفـع الـبنك املـركـزي الـتركـي أسـعار الـفائـدة فـي ۲٤ نـوفـمبر  

۲۰۱٦ ردًا على هبوط سعر صرف الليرة إلى أدنى مستوياتها مقابل الدوالر. 

إن االقـتراض بـالـدوالر، وسـداد الشـركـات ديـونـها بـالـدوالر؛ سـيؤدي إلـى (تـراجـع 

االستثمار، وانخفاض فرص العمل). 

مخاطر الدوالر القوي على دورة االئتمان: 

عندما يرتفع الدوالر فال تكلفة خلدمة تلك الديون. -

يـؤدي الـدوالر الـقوي إلـى تـأثـيرات مـباشـرة عـلى املـقترضـني؛ حـيث يـصبح االقـتراض -

اخلارجي أرخص مما سيؤدي إلى زيادة عرض االئتمان احمللي. 

ارتــفاع تــدفــقات رأس املــال ســتؤدي الرتــفاع أســعار األصــول احملــلية؛ ممــا ســيشجع -

ذلك على مزيد من االقتراض الرتفاع قيمة الضمانات.  

لـيس كـل دوالر مـقترض مـن شـركـات األسـواق الـناشـئة سـيستخدم فـي االسـتثمار؛ -

بـل غـالـبًا مـا ينتهـي املـطاف بـبعض األمـوال لـإليـداع فـي حـسابـات مـصرفـية؛ فـيكون 

متاحا لإلقراض مرة أخرى، ومتويل شركات أخرى به. 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

يحـرك الـدوالر الـقوي (هـذه الـدورة) بـاجتـاه مـعاكـس؛ فـمع ارتـفاع الـدوالر يـسعى -

املـقترضـون خلـدمـة تـكالـيف ديـونـهم املـرتـفعة عـند هـروب رأس املـال، وحـال هـبوط 

أســعار األصــول. وتــكون الــنتيجة مــزيــدا مــن الشــروط االئــتمانــية فــي كــثير مــن 

األمــاكــن خــارج أمــريــكا لــضبط الــثروات بــالــدوالر. ولــيس مــن قــبيل املــصادفــة أن 

بـعض أكـبر اخلـاسـريـن مـقابـل الـدوالر كـانـت عـمالت الـبرازيـل، وتشـيلي، وتـركـيا، 

مع الكثير من الديون بالدوالر. 

يســبب	ارتـــفاع	الــــدوالر	تــوســعا	فـي	ســوق	االئــــتمان،	ويــزيــد	مــخاطــرهــا.	

أما مخاطر ارتفاع الدوالر على أمريكا فيتلخص باآلتي: 

تــكمن مــخاطــر ارتــفاع الــدوالر عــلى أمــريــكا بــاتــساع عجــزهــا الــتجاري؛ بســبب -

ضغط العملة القوية على الصادرات وزيادة الواردات. 

زاد العجـز فـي عهـد (ريـغان)؛ بسـبب زيـادة إجـراءات حـمائـية مـشابـهة ملـا سـيفعله -

املـرشـح (تـرامـب) - حسـبما صـرح بـه -، ويسـتدل مـن ذلـك؛ الـتالعـب فـي قـواعـد 

التجارة الدولية لصالح بعض البلدان.  

سـيزداد العجـز؛ بسـبب تهـديـدات (تـرامـب) فـرض ضـرائـب جـمركـية مـرتـفعة عـلى -

الواردات من الصني واملكسيك في محاولة إلحداث توازن في التجارة. 

شـــكلت زيـــادة الـــدوالر بنســـبة ٥۰٪ بـــني عـــامـــي ۱۹۸۰-۱۹۸٥ ضـــغطًا عـــلى -

املـصدريـن األمـيركـيني. وقـد مت إلـغاء وضـع حـواجـز جتـاريـة مـن خـالل اتـفاق بـالزا 

عام ۱۹۸٥؛ مما أضعف الدوالر.  

ويبدو أن التاريخ سيعيد نفسه مع الرئيس املنتخب وسياساته املرتقبة. 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

فــلنتصور تــوجــه الــعالــم نــحو احلــد مــن االقــتراض، عــندئــذ كــم مــن اخملــاوف الــعاملــية 

ستنتهي؟  

ولنتصور لو أن هذا العالم ألغى الفائدة الربوية، فكم من همومه ستنقضي؟ 

إن ارتـفاع سـعر الـدوالر سـيكون كـارثـيًا عـلى أمـريـكا والـعالـم مـعا؛ طـاملـا أن هـذا الـعالـم 

سـيبقى غـارقًـا فـي الـديـون، فـدوامـة الـديـون ال أمـل مـن اخلـروج مـنها إال بـإسـقاط الـربـا 

وإمـهال املـديـنني حـتى تتيسـر أمـورهـم؛ فـالـدّيـن يـثقله الـربـا الـذي سـرعـان مـا يـتحول مـن 

مجــرد فــوائــد إلــى ديــن جــديــد يــتراكــم بــعضه فــوق أصــله. ويــدور اجلــميع فــي هــذه 

الــدوامــة دون وجــهة واضــحة ســوى ملــزيــد مــن الــغُرم الشــديــد؛ فــقد بــلغت ديــون 

(احلــكومــات والشــركــات) خــارج أمــريــكا حــتى نــهايــة الــعام ۲۰۱٥ أكــثر مــن ۹.۷ 

تـريـليون مـقومـة بـالـدوالر - وفـقا لـبنك الـتسويـات الـدولـية - وبـلغت ديـون األسـواق 

الناشئة ۳.۳ تريليون دوالر.  

إنـه عـالـم يـتعلم بـاملـمارسـة مـدعـيًا وزاعـمًا أن لـديـه عـمالـقة مـن االقـتصاديـني األكـفاء، 

واملــالــيني األذكــياء؛ إال أنــه غــارق إلــى أذنــيه فــي أنــفاق الــديــون، وال أمــل لــديــه إال 

باالقتراض الربوي من جديد. 

حــقا إنــها (قــصة ال تنتهــي)، أبــطالــها األســاســيون هــم: (الــربــا والــتوســع فــي الــدّيــن 

والبيوع الوهمية)، واملشكلة أنهم كأبطال أفالم (هوليوود وبوليوود) ال ميوتون. 

لكن هل هناك من ال ميوت؟  

أجـل: فـي عـالـم املـال؛ املـنتجات املـالـية الـتي تـقبع فـي سـوق املسـتقر - كـما ذكـرنـا - ال 

متوت أبدًا؛ بل جتعل األسواق تتضخم بسرطان خبيث يقتلها في نهاية املطاف. 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٣٦١ www.kantakji.com 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

إدارة أزمـات الـصرف: إدارة أزمـة f الـدول املـتقدمـة وإدارة بـاألزمـة 
f1 الدول النامية واستقرار f االقتصاد اإلسالمي 

& أزمة الصرف: 

  : 2يقال أن هناك أزمة سعر صرف إذا

- حصل انخفاض كبير في قيمة صرف العملة، 
- تدخلت سلطات النقد بقوة لبيع العمالت األجنبية؛ حماية لسعر صرف عملتها احمللية، 

- رفعت السلطات النقدية سعر الفائدة بشكل كبير.  

تعزا أسباب حدوث أزمات الصرف إلى: 

۱. عدم اتساق أساسيات االقتصاد الكلي وسعر الصرف من السياسة النقدية:  

تـنشأ أزمـات الـصرف عـند ارتـفاع عجـز املـيزانـية، فـإذا مُـوّل العجـز بـزيـادة كـتلة الـنقود، 

فـينخفض سـعر الـصرف احلـقيقي، ويـتدهـور مـيزان املـدفـوعـات، ويـدخـل االقـتصاد فـي 

حـلقة مـفرغـة؛ وتسـتمر هـذه السـياسـة مـع انـخفاض قـيمة الـعملة، ويـصبح كسـر هـذه 

احللقة صعبًا.  

وتسـرّع الـتأثـيرات اخلـارجـية فـي حـصول أزمـات كهـذه؛ كــارتـفاع سـعر الـفائـدة الـعاملـية، 

وتراجع النمو العاملي؛ كما حصل في أزمات السبعينيات والثمانينات. 

۲. توقع حصول أزمات حتى لو سادت حالة االتساق:  

يـساعـد تـوافـر املـعلومـات االقـتصاديـة فـي الـتنبؤ بـاألزمـات؛ فـآلـيات حـدوث ✴

األزمـات مـعروفـة؛ فـلو تـوافـرت مـعلومـات حـول اقـتصاد مـا؛ كـحجـم تـفاقـم 

1 قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، إدارة أزمــات الــصرف: إدارة أزمــة فــي الــدول املــتقدمــة وإدارة بــاألزمــة 
فــي الــدول الــنامــية واســتقرار فــي االقــتصاد اإلســالمــي، مجــلة االقــتصاد اإلســالمــي الــعاملــية، الــعدد 

.٥٠-٢٠١٦
2 طلفاح، أحمد، عروض تقديمية، املعهد العربي للتخطيط بالكويت (بتصرف).
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عجـز مـيزانـية، ومـدى انـخفاض الـقيمة احلـقيقية لـلصرف؛ فـإن ذلـك سـيعرض 

االقـتصاد لـهجوم عـلى عـملته عـند وصـول احـتياطـيّه األجـنبي إلـى حـد مـعني؛ 

بـحيث يسـتنزف املـتعامـلون واملـضاربـون مـا بـقي مـن االحـتياطـي، ثـم سـرعـان 

ما يتخلون عن العملة احمللية قبل انهيارها.  

أمـا عـندمـا ال تـتوافـر مـعلومـات كـافـية؛ فسـتكون اإلشـاعـات سـبب حـدوث ✴

األزمـات؛ فـاملسـتثمرون ال ميـلكون مـعلومـات كـافـية عـن االقـتصاد؛ فـيتأثـرون 

بـالشائعات وباألزمات، التي تقع في بالد أخرى (ما يسمى بأثر العدوى).  

۳. حدوث أزمات مصرفية:  

إنـه بسـبب ارتـباط كـتلة الـنقود فـي الـسوق بـاملـصارف؛ فـإن حـدوث أزمـات مـصرفـية 

مؤداه حدوث أزمات صرف، ومن مؤشرات حدوث األزمات املصرفية مثال: 

جتاوز نسبة القروض املعدومة إلى مجموع القروض نسبة ٪۱۰.  ✴

جتاوز حجم اإلصالح أو عملية اإلنقاذ ۲٪ من الناجت احمللي اإلجمالي.  ✴

تأميم بعض البنوك بسبب األزمة. ✴

حـدوث حـالـة بـنكية هسـتيريـة Bank-runs عـندمـا يـسعى املـودعـون لتسـييل ✴

ودائــعهم؛ فــتضطر الســلطات الــنقديــة لــلتدخــل بـتجــميد الــودائــع، وإغــالق 

الــبنوك. وقــد "أغــلقت" أنــدونــيسا ۱٦ بــنكا عــام ۱۹۹۷، بــينما جــمدت 

الودائع في اإلكوادور عام ۱۹۹۹ واألرجنتني عام ۲۰۰۲. 

٤. تعقيد السياسات االقتصادية:  
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يـؤثـر (ارتـفاع أو انـخفاض) سـعر الـفائـدة سـلبيًا عـلى مسـتوى الـنشاط االقـتصادي؛ 

حيث: 

يــؤدي زيــادة الــديــن الــعام إلــى ارتــفاع ســعر الــفائــدة؛ ممــا يــؤثــر ســلبًا عــلى ✴

االستثمار؛ فيضعف مستوى النشاط االقتصادي. 

بـينما تـتأثـر السـياسـة الـنقديـة بـضعف سـعر الـفائـدة ويـضعف تـأثـيرهـا عـلى ✴

الكتلة النقدية؛ فيضعف مستوى النشاط االقتصادي.  

لـذلـك كـلما قـلت املـعلومـات خـالل فـترة األزمـة تـقهقر الـوضـع املـالـي لـلبنوك ملـيول 

مـتعامـليها نـحو حتـمل اخملـاطـر - حـتى لـو ارتـفع سـعر الـفائـدة -، وبـالـوقـت نـفسه تـزداد 

درجـة اخملـاطـر األخـالقـية عـند الـبنوك إذا مـا اتخـذت السـلطات الـنقديـة إجـراءات غـير 

مرغوب بها. والنتيجة هي: 

دخول املتعاملني في عمليات نتيجتها تعثر سداد ديونهم،  -

ازديـاد االخـتيار السـيء لـلمتعامـلني األكـثر احـتماال؛ لـعدم سـداد ديـونـهم؛ ممـا يـعني -

عجــز الــنظام الــنقدي عــن تــخصيص مــوارده املــالــية بــكفاءة؛ فـــيتراجــع مســتوى 

الــنشاط االقــتصادي، ويــتدهــور الــوضــع املــالــي لــلبنوك، ومــن ثــم يــتدهــور وضــع 

متعامليها - مبن فيهم رجال األعمال -.  

مسببات األزمات المصرفية الداخلية والخارجية 

على مستوى االقتصاد اجلزئي:  
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عــدم االتــساق بــني أصــول وخــصوم الــبنوك؛ كــااللــتزامــات الــقصيرة مــقابــل ✴

األصـول الـطويـلة املـدى، أو الـتزامـات الـعملة األجـنبية مـقابـل أصـول بـالـعملة 

احمللية.  

تدخل الدولة املفرط في توجيه القروض. ✴

الضمانات احلكومية املفرطة، واإلجراءات احملفزة على اخملاطرة.  ✴

التحرير املالي املبكر.  ✴

وعلى مستوى االقتصاد الكلي:  

تقهقر سعر الصادرات.  ✴

التوسع املفرط في اإلقراض. ✴

طبيعة نظام سعر الصرف املتبع. ✴

أما على املستوى اخلارجي: 

تـساعـد الـعوامـل اخلـارجـية فـي إحـداث األزمـات املـصرفـية، وقـد يـتفاعـل مـعها عـدد مـن 

األســباب؛ كـــتغير أســعار الــفائــدة، أو تــذبــذب الــتدفــقات الــدولــية، فــإذا مــا تــزامــن 

حــصول ذلــك مــع (تــطبيق ســياســات تــنظيمية وســياســات رقــابــية غــير مــالئــمة)؛ 

كـاإلطـار الـقانـونـي الـضعيف، أو تـركـز املـلكية، أو غـياب آلـيات تـقييم اخملـاطـر؛ فـإن 

اآلثار تكون أشد وأقوى. 
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التداخل بين األزمات المصرفية وأزمات سعر الصرف 

عــند تــوقــع أزمــة ســعر صــرف يــسعى املــتعامــلون للتخــلص مــن الــعملة احملــلية حتســبًا 

النــخفاض قــيمتها؛ فــيقتنون الــعمالت األجــنبية، وتــسحب الــودائــع مــن الــبنوك؛ 

فتتقهقر احتياطياتها من األصول األجنبية، ويتزعزع وضعها املالي.  

وبناء عليه ونتيجة ألزمة الصرف: 

تنخفض قيمة العملة،  ۱.

تضعف وضعية البنوك ذات اخلصوم بالعملة األجنبية غير احملصنة، ۲.

يضعف عمالؤها الذين لديهم خصوم كبيرة بالعملة األجنبية.  ۳.

تعجــز الــبنوك عــن اســترجــاع جــزء كــبير مــن قــروضــها املــمنوحــة لــعمالئــها؛ ممــا ٤.

يفاقم حجم القروض املعدومة.  

فــإذا مــا قــام الــبنك املــركــزي مبــحاولــة إنــقاذ بــعض الــبنوك املــتقهقرة بــتقدمي مــزيــد مــن 

الـقروض؛ فـإن ذلـك سـيؤدي إلـى تـفاقـم املـديـونـية احملـلية لـلبنوك، وتـتولـد أزمـة ثـقة لـدى 

املـتعامـلني الـذيـن يـحاولـون التخـلص مـن الـعملة احملـلية، ويـحصل انـخفاض كـبير فـي 

سعر الصرف، ويتقهقر االحتياطي األجنبي.  

مؤشرات التنبؤ باألزمات المالية 

هناك طريقتان منهجيتان متبعتان في التنبؤ:  

مــنهجية املــؤشــرات الــقائــدة لــلتعرف عــلى املــتغيرات الــتي تــتغير قــبل األزمــة •

بشكل واضح واحتساب مؤشر مركب لها.  
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مـنهجية الـنماذج االحـتمالـية لـلتعرف عـلى املـتغيرات الـتي تـؤثـر فـي احـتمال •

وجود أزمة.  

وما زالت هذه املناهج قيد (البحث والتطوير) بسبب: 

 نقص البيانات الذي يعيق القدرة على التنبؤ باألزمات؛ وخاصة املصرفية منها. -

 العوامل املؤسسية غير القابلة للتحكم التي تؤثر في احتمال حصول األزمات.  -

ويلخص اجلدول التالي (۷) تلك العوامل: 

& دروس التجارب:  

يسـتفاد مـن الـتجارب الـتي حـدثـت فـي الـعالـم اسـتخالص إنـذارات حـول إمـكان حـصول أزمـات 
مالية، من ذلك: 

- املكسـيك (۱۹۹٤): نسـبة مـرتـفعة لـلقروض األجـنبية قـصيرة املـدى إلـى االحـتياطـي، ونـظام 
مالي ضعيف مؤسسيا.  

- آسيا (۱۹۹۷-۱۹۹۸): عدم االتساق بني أصول وخصوم النظام املصرفي والقطاع اخلاص.  

عوامل	حدوث	أزمات	مصرفيةعوامل	حدوث	أزمات	سعر	الصرف

ارتــــــــفاع	الــــــــتدفّــــــــقات	املــــــــالــــــــية	الــــــــقصيرة	إلــــــــى	ارتفاع	قيمة	سعر	الصرف
الخارج

ارتفاع	نسبة	الكتلة	النقدية	M2	نسبة	
لالحتياطي	األجنبي

التحـــــــريـــــــر	املـــــــالـــــــي	املـــــــبكر	بـــــــظروف	تـــــــنظيمية	
ورقابية	غير	مالئمة

تراجع	النشاط	االقتصاديالتوسع	باإلقراض	(العاّم	أو	الخاص)

انــخفاض	أســعار	األســهم	واألصــول	األخــرى	ارتفاع	معدل	التضّخم
كالعقارات

انخفاض	االستثمار	األجنبي	املباشر

ارتفاع	أسعار	الفائدة	العاملية

عجز	املوازنة،	وعجز	امليزان	التجاري

اجلدول (۷) أزمات الصرف واألزمات املصرفية
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- صـندوق الـنقد الـدولـي لـه نـظام إنـذار مـبكر، كـنسـبة الـقروض قـصيرة املـدى إلـى االحـتياطـي 
األجـنبي يـجب أن تـكون أكـبر مـن الـواحـد. وابـتعاد سـعر الـصرف احلـقيقي عـن الـسعر الـتعادلـي. 

ومستوى العجز في امليزان اجلاري.  
لـذلـك يـجب (الـنظر فـي الـوضـع املـالـي) لـلقطاعـات الـتالـية: احلـكومـة، والـبنك املـركـزي، والـبنوك 
الـتجاريـة واملـؤسـسات املـالـية األخـرى، وقـطاع األعـمال غـير املـصرفـي. و(تـبيني أوجـه الـقصور فـيها 

عند حتليل الوضع املالي لها)، مثل: 
- عدم اتساق آجال خصوم وأصول االقتراض القصير واإلقراض الطويل املدى.  

- عدم اتساق هيكل رأس املال كارتفاع نسبة االقتراض إلى حقوق امللكية.  
- عدم املالءة: جتاوز قيمة اخلصوم لقيمة األصول.  

إشكالية إدارة أزمات الصرف عند وقوعها 

يــجب أن تــختار الســلطات الــنقديــة بــني رفــع الــفائــدة لــتثبيط هــروب رؤوس ✴

األمـوال، واحلـد مـن انـخفاض سـعر الـصرف، أو تـرك الـفائـدة عـلى مـا هـي عـليه 

تفاديا النكماش النشاط االقتصادي.  

قـد يـفيد رفـع سـعر الـفائـدة بـتفادي تـدهـور قـيمة الـعملة احملـلية خـاصـة إذا كـان ✴

هـناك اقـتراض كـبير بـالـعمالت األجـنبية لـتفادي تـفاقـم املـديـونـية بـالـعملة احملـلية 

نتيجة النخفاض قيمة الصرف.  

الـوضـع املـالـي خملـتلف الـقطاعـات هـو مـؤشـر أسـاس ملـعرفـة حجـم اإلعـانـات الـتي ✴

يحتاجها البلد للخروج من األزمة.  

إدارة أزمات الصرف أعقد في الدول النامية منها في الدول المتقدمة 

عـند حـصول أزمـة مـالـية فـي الـدول املـتقدمـة سـرعـان مـا تـلجأ سـلطاتـها الـنقديـة لـضخ 

السـيولـة فـي الـنظام املـالـي دون إحـداث أي تـعقيدات إضـافـية، وعـادة يـسمح هـيكلها 

املالي بذلك؛ ألن:  
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مـعظم الـقروض بـالـعملة احملـلية؛ وبـالـتالـي ال يـنتج عـن زيـادة السـيولـة ضـغوط ✴

على سعر الصرف واملستوى العام لألسعار.  

حــتى وإن كــان هــناك ارتــفاع فــي املســتوى الــعام لــألســعار؛ فــإن هــذا االرتــفاع ✴

صــحي؛ النــخفاض الــقيمة احلــقيقية لــديــون املــتعامــلني؛ فــتنخفض مــشاكــل 

اخملـاطـرة األخـالقـية واالخـتيار السـيء الـذي يـزداد بـشكل واضـح عـند حـدوث 

األزمات.  

األمـــر	أشــبه	بـــإدارة	لــألزمــة	
يــساعــد	فـي	ذلــك	وجــود	اقـــتصاد	قــياســي	مــدعــوم	بـــنظام	مــعلومــات	قــوي	

أمـا فـي الـدول الـنامـية؛ فـإن ضـخ السـيولـة يـؤدي لـنتائـج عكسـية؛ ألن جـلّ الـديـون هـي 

بـالـعملة األجـنبية وقـصيرة املـدى. واتـباع سـياسـة نـقديـة تـوسـعية بـعد حـصول األزمـة 

يـضع ضـغوطًـا إضـافـية عـلى سـعر الـصرف واملسـتوى الـعام لـألسـعار؛ وبـالـتالـي يـؤثـر عـلى 

الـوضـع املـالـي لـلبنوك ومـختلف املـتعامـلني االقـتصاديـني؛ لهـذا تـضطر الـبلدان الـنامـية 

في أغلب األحيان إلى رفع الفائدة لتفادي تقهقر سعر الصرف. 

األمـــر	أشــبه	بـــإدارة	بــاألزمــة	
يـزيـد	ســوءه	عــدم	تــوافــر	اقـــتصاد	قــياســي	وال	نــظام	مــعلومــات	قــوي	

لذلك متيل هذه الدول إلى: 

اتباع نظام رقابي صارم على النظام املالي،  -

متكني السلطات الرقابية،  -

تأمني استقالليتها في محاسبة اخملالفني وإعمال القانون،  -

سرعة اتخاذ القرارات،  -
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توحيد واتساق األسس احملاسبية.  -

كـل ذلـك عـلى أمـل حتـقيق حـلول جـذريـة للخـروج مـن األزمـة، وأغـلب الـظن أن ذلـك 

لـن يـحصل؛ بـل مـا سـيحصل هـو الـضغط عـلى مـصالـح الـناس. ونـتيجة ذلـك، وبـالـعودة 

ملـا سـبق؛ فـإن لـسعر الـفائـدة األثـر السـلبي فـي إحـداث أزمـات الـصرف واسـتمرارهـا، 

اجلدول (۸): 

فرفع السلطات النقدية لسعر الفائدة؛ سبب حلدوث أزمات صرف،  •

كـما أن ارتـفاع سـعر الـفائـدة الـعاملـية مـؤداه عـدم اتـساق أسـاسـيات االقـتصاد •

الكلي؛ مما يزعزع استقرار سعر الصرف.  

ويـؤدي زيـادة الـديـن الـعام الرتـفاع سـعر الـفائـدة؛ فـيضعف مسـتوى الـنشاط •

االقتصادي.  

وإذا ضـعف سـعر الـفائـدة ضـعف أثـر السـياسـة الـنقديـة عـلى الـكتلة الـنقديـة؛ •

فيضعف مستوى النشاط االقتصادي.  

وإن وقــعت أزمــة صــرف اضــطرت الســلطات الــنقديــة لــرفــع ســعر الــفائــدة؛ •

لتثبيط هروب رؤوس األموال، واحلد من انخفاض سعر الصرف،  

لـذلـك يـبدو أنـه البـد مـن تـرك سـعر الـفائـدة عـلى مـا هـو عـليه تـفاديًـا النـكماش الـنشاط 

االقتصادي.  

أمـا إذا طـبقنا حتـرمي الـربـا ومـنع الـتعامـل بـالـفائـدة الـربـويـة - حسـب السـياسـة الـنقديـة 

لالقتصاد اإلسالمي -؛ فإن السيناريوهات السابقة ستكون كالتالي:  
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ميـنع عـلى السـلطات الـنقديـة تـطبيق الـفائـدة ضـمن سـياسـاتـها الـنقديـة فـيختفي •

سبب جوهري من أسباب إحداث أزمات صرف. 

إذا ابـتعد االقـتصاد احملـلي عـن الـربـا ابـتعد عـن آثـار تـغيرات سـعر الـفائـدة الـعاملـي •

لعدم تعامله بها. 

إن حـصل ديـن عـام فـلن يـكون أسـاسـه ربـوي حلـرمـة الـسندات والـتعامـل بـها، •

وسوف يعتمد على الصكوك لتكون قاعدة الغنم بالغرم هي احلاكمة. 

عـندئـذ لـن جتـد السـلطات الـنقديـة نـفسها مـضطرة لـرفـع سـعر الـفائـدة لـتثبيط هـروب 

رؤوس األمـوال؛ ألن رؤوس األمـوال تـدخـل دورة االقـتصاد كشـريـك ال كـمقرض، ولـن 

تســتطيع هــذه األمــوال االنــفكاك بــبساطــة مــن اســتثماراتــها بــل ســيعمل أصــحابــها - 

وغـالـبا هـم مـن املـؤثـريـن - عـلى دعـم االقـتصاد احملـلي وتـقويـته لـيتجاوز أيـة صـعاب 

تقترب منه. 
& االنكماش االقتصادي في ظل االقتصاد اإلسالمي 

ال خشـية مـن (االنـكماش االقـتصادي) فـي ظـل االقـتصاد اإلسـالمـي؛ ألن (دورة االقـتصاد) قـد 
تسـير فـي حـدهـا األدنـى لـكنها ال تـتوقـف؛ فـالـزكـاة كـفيلة بـتأمـني الـتمويـل لـلطبقات الـفقيرة الـتي 

تتجه نحو االستهالك. 
هذا االقتصاد يحث على اإلنفاق والتوسط فيه؛ لذلك فعجلته رمبا تتباطأ؛ لكنها ال تتوقف. 
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اجلدول (۸) سيناريو انخفاض سعر الصرف 

بارتفاع سعر الفائدة على الدوالر

وبازدياد االقتراض 
كإصدار سندات خزينة بالدوالر


وأسوأ ما فيه:
 رفع سعر الفائدة على العملة املحلية

يزيد احتمال خطر انهياره املالي

يزداد الضغط على عمالت البلدان الناشئة  
إذا كانت الديون بالدوالر

يزيد رفع سعر الفائدة من سعر الدوالر

يزيد تكلفة الديون

يزيد احتمال خطر التعثر في السداد

يخفض تصنيف للبلد

يخفض سعر صرف عملة البلد

يزيد احتمال خطر انهيار نظام سعر صرفه الثابت

سيناريو انخفاض سعر الصرف
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1تغيري قيمة النقد من منظور االقتصاد اإلسالمي 

لـقد وَسِـع الـفقه اإلسـالمـي حـاجـات الـناس عـلى مـر الـعصور واخـتالف األمـكنة، وإن 

سـبب هـذه الـصالحـية أن األصـل فـي هـذا الـفقه الـربـانـي هـو حتـقيق الـعدل وإقـامـته، وهـو 

مـــبدأ ال محید عـــنه؛ فـــالـــعدل مـــطلوب بین األطـــراف جـــميعًا؛ ســـواء أكـــان الـــطرف 

شريكًا أم حكومة.  

إن أصـل الـنقود واألثـمان هـما الـذهـب والـفضة، يـقول حـجة اإلسـالم الـغزالـي: "مـن 

نِـعم اهلل تـعالـى خـلق الـدراهـم والـدنـانـير، وبـهما قـوام الـدنـيا وهـما حَجَـران ال مـنفعة فـي 

، وقــد ذهــب الــغزالــي إلــى اســتثناء املــنافــع كـ  2أعــيانــهما؛ ولــكن يــضطر اخلــلق إلــيهما

(مـنفعة الـزيـنة)؛ وذلـك ألن أهـمية كـونـهما أثـمانـا خـلقة أكـبر بـكثير مـن كـونـهما 

حـليًا وجـواهـر لـلزيـنة؛ فـأغـلب الـناس يتخـذونـهما زيـنة إلـى جـانـب اسـتخدامـهما مخـزنًـا 

لـلقيم، فـيبيعونـها عـند الـلزوم، كـما لـم يـتطرق الـغزالـي لـدخـول هـذيـن املـعدنـني بـعض 

الصناعات؛ ألن ذلك لم يكن متاحًا بكثرة في زمنه. 

ولـم متـنع شـريـعة اإلسـالم اتـخاذ الـناس غـير هـذيـن املـعدنـني كـنقدٍ يـتعارفـون عـليه؛ بـل 

تـركـت ذلـك ملـصاحلـهم، وقـد ذكـر الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم فـي حـديـث األصـناف 

الســتة ســلعًا رائــجة متــثل أثــمانًــا يــتعامــل بــها الــناس فــي بــلدانــهم كـ (املــلح) بــوصــفه 

السـلعة الـرائـجة فـي الـبلدان املـشاطـئة، و(الـبر والـشعير) فـي الـبلدان الـزراعـية وهـكذا، 

1 قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، تــغيير قــيمة الــنقد مــن مــنظور االقــتصاد اإلســالمــي، مجــلة االقــتصاد 
اإلسالمي العاملية، العدد ٤٧-٢٠١٦.

2 الــغزالــي، محــمد أبــي حــامــد، إحــياء عــلوم الــديــن، أربــعة أجــزاء، مــطبعة دار الــخير، ١٩٩٣ الــطبعة 
الثانية، ص ٤/٩٦.
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فـقال: (الـذهـب بـالـذهـب، والـفضة بـالـفضة، والـبر بـالـبر، والـشعير بـالـشعير، 

والـتمر بـالـتمر، واملـلح بـاملـلح، مـثال مبـثل، سـواء بـسواء، يـدا بـيد، فـإذا اخـتلفت 

 . 1هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد)

& عمر رضي اهلل عنه وطباعة النقود 

شـرع أمـير املـؤمـنني عـمر رضـي اهلل عـنه اتـخاذ جـلود بـعض احلـيوانـات كـ (اإلبـل)؛ لـيجعل مـنها 
نـقدًا - كـما ذكـرنـا -، أوقـفه فـي ذلـك عـدم تـطور الـصناعـة فـي حـينه لـتمييز ذلـك اجلـلد متـييزًا 
غـير قـابـل لـلتقليد بـسهولـة، قـال رضـي اهلل عـنه: "هـممت أن أجـعل الـدراهـم مـن جـلود اإلبـل، 

 . 2فقيل له: إذا ال بعير، فأمسَك

ونهـى صـلى اهلل عـليه وسـلم عـن هـتك جـزء مـن الـنقد الـذي تـعارف علیه الـناس ملـا فـي 

ذلـك مـن تـضييق عـليهم وعـلى مـصاحلـهم، كـتزویره وغـشه، وعـبر عـن ذلـك بكسـر 

الــنقد وأســماه (ســكة املســلمني). روى عــلقمة بــن عــبد اهلل املــزنــي عــن أبیه قــال: 

(نهـى رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم عـن كسـر سـكة املسـلمني اجلـائـزة بـينهم؛ 

إال مــن بــأس)، وفــي روايــة أخــرى: (أن رســول اهلل صــلى اهلل عــليه وســلم نهــى أن 

تكسـر سـكة املسـلمني اجلـائـزة بـينهم؛ إال مـن بـأس أن يكسـر الـدرهـم فـيجعل فـضة 

أو يكسر الدينار فيجعل ذهبًا). 

والكسر هنا قد يكون: 

بإذابة املعدن الذي يتكون منه النقد فيخرج عن كونه نقدًا متعارفًا عليه،  -

بضخ نقود (مزيفة أو مغشوشة) كما يفعل بعض احملتالني والسراق،  -

1 صحيح مسلم

2 فــتوح الــبلدان، أحــمد بــن يــحيى بــن جــابــر بــن داود الــبالذري، دار ومــكتبة الهــالل - بــيروت، ١٩٨٨، 
ص ٦٥٩.
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بضخ نقود (سليمة) تفسد أسعار صرف النقود احمللية.  -

إن هـذه الـتصرفـات كـافـة تـضيّق عـلى الـناس أعـمالـهم؛ ألن كـمية الـنقد املـتداولـة تـصبح 

أقـل مـن حـاجـاتـهم فـيصير نـادرًا؛ ويـرتـفع سـعره نسـبة لـألسـعار الـتي تـقاس بـها السـلع 

واخلـدمـات، ومـن ثـم تـرتـفع أسـعار األشـياء املـقاسـة، ويـتشكل التضخـم االقـتصادي. 

وقـد حـصل ذلـك فـي مـختلف الـعصور، ومـازال يـتكرر، والـدافـع لـذلـك هـو طـمع بـعض 

الناس وحكامهم سعيًا لتحقيق ربح على حساب عامة الناس.  

إن تـخفيض قـيمة الـنقد - قـياسًـا عـلى مـا سـبق بـيانـه - يـكون بـتخفيض سـعر صـرفـه، 

وهـذا عـمل (غـير جـائـز)؛ ملـا فـيه مـن ضـرر وإضـرار؛ فـانـخفاض سـعر الـصرف مـقابـل 

بـاقـي الـعمالت فـيه ضـرر واضـح، وفـي األعـم األغـلب مـا يـكون مـؤشـرًا لـبدء أزمـة صـرف 

مـزمـنة؛ حـيث يـكون ذلـك عـند ارتـفاع عجـز املـيزانـية، فـيتم متـويـل العجـز عـن طـريـق 

إيــجاد (خــلق) الــنقود، فــتنخفض الــقيمة احلــقيقية لــسعر الــصرف، ويــتدهــور مــيزان 

املدفوعات.  

وقــد يــقوم بــذلــك أنــاس مــن جتــار ومــا شــابــه؛ كــسماســرة الــصرف، أو جتــار مــضاربــني 

يشـترون ويـبيعون الـعمالت، أو ميـارسـه صـناع يـذيـبون الـنقود املـعنية، وهـذا يـشابـه فـي 

األثـر فـعل تـدخـل الـبنك املـركـزي ممـثل احلـكومـة والـالعـب األسـاس فـي حتـديـد سـعر 

الـصرف فـي تـعوميـه لـلنقد؛ حـيث يـتدخـل لـلتأثـير عـلى سـعر الـصرف وتـغييره بـأدوات 

تـخصه كـاسـتخدام احـتياطـياتـه الـنقديـة بـبيع الـعمالت األجـنبية حلـمايـة سـعر الـصرف، 

أو بتحــريــك ســعر الــفائــدة، أو مــراقــبة ســعر الــصرف، أو اتــباع ســياســة تــعدد أســعار 

الصرف، وكل ذلك يسمى بـ (التعومي غير النظيف). 
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فـإذا عـدلـت السـلطات الـنقديـة (ممـثلة بـالـبنك املـركـزي) أسـعار صـرفـها عـلى أسـاس 

مســتوى مــا متــلكه مــن احــتياطــيات ذهــبية ونــقود أجــنبية، أو حســب رصــيد مــيزان 

مـدفـوعـاتـها احملـلي؛ حلـمايـة مـصالـح مـواطـنيها - بـاسـتثناء اسـتخدام سـعر الـفائـدة حلـرمـة 

الـربـا عـلى اجلـميع -؛ فـذلـك قـد يـكون مـقبوالً ألغـراض حـمايـة الـصالـح الـعام؛ لـكن 

هــذه الســياســات حتــتاج (بــيئة) تــتيح تــوفــر مــعلومــات اقــتصاديــة كــافــية أمــام قــطاع 

األعـمال، وإال فسـتكون اإلشـاعـات مـصدر مـعلومـاتـهم الـتي جتـعل السـلطات الـنقديـة 

غــير مــتحكمة بــآثــار ســياســاتــها. وفــي األحــوال كــافــة ال يــجب أن تهــدف هــكذا 

تـعديـالت إلـى حتـقيق ربـحية لـلبنك املـركـزي؛ ألن ذلـك غـير مـقبول، فـهو بـنك مـحايـد 

متـلكه احلـكومـة نـيابـة عـن الـناس. ويـشار فـي هـذا املـقام إلـى أن االحـتياطـيات مـن الـنقد 

األجـنبي وبـخاصـة الـدوالر األمـريـكي لـم يـعد ميـثل قـيمته ذهـبًا؛ بـل صـار ديـنًا فـي ذمـة 

االحــتياطــي الــفيدرالــي األمــريــكي بــعد تــوجــهه إلصــدار الــنقود مــن الــدوالرات عــلى 

املـكشوف دون (غـطاء ذهـبي) ليسـد الـنقص احلـاصـل لـديـه إثـر األزمـة املـالـية الـعاملـية 

۲۰۰۸ وما تالها. 

وقــد تســتخدم الســلطات الــنقديــة (الــتعومي احلــر) الــذي يــسمح لــقيمة الــعمالت 

بــالــتغير (صــعودًا وهــبوطًــا) حســب حــالــة األســواق، وهــذا نــظام يــسمح للســياســات 

االقتصادية بالتحرر من قيود سعر الصرف، وهذه هي احلال األفضل واألكثر عدالً. 

يؤدي التخفيض إلى آثار عديدة منها: 

تـآكـل مـدخـرات الـناس الـذيـن يـدخـرون نـقودهـم الـتي أصـابـها الـتخفيض، فـتكون -

أذیتهم مبــقدار الــتخفيض والــكمية الــتي ميــلكونــها؛ فــيفقدون جــزءً ممــا ميــلكون 
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جـراء ذلـك فـتمثل الـنقود الـتي بـحوزتـهم كـميات أقـل مـن (السـلع واخلـدمـات) 

قبل التخفيض. 

تضرر أسعار سلع وخدمات البلد الذي انخفض نقده؛ حيث: -

تـنخفض قـيمة السـلع واخلـدمـات املـنتجة محـليًا جتـاه بـاقـي الـعمالت النـخفاض ✴

(قـيمة املـعيار) الـذي تُـسَّعر بـه األشـياء ممـا يـجعل املـيزان الـتجاري (لـبلد تـلك 

الـعملة) فـي حـالـة فـائـض جتـاه تـلك السـلع واخلـدمـات؛ بسـبب الـتوجـه نـحو 

الـتصديـر - فـيما إذا كـان الـبلد مـنتجًا، ولـديـه مـيزات تـنافسـية -؛ مـثال ذلـك: 

الــصراع املســتمر بــني (الــيوان الــصيني والــدوالر األمــريــكي). وهــذا مــا جــعل 

املـنتجات الـصينية ذات قـدرة تـنافسـية سـعريـة عـالـية فـي الـسوق األمـيركـية؛ ألن 

تـلك السـياسـة خـفضت سـعرهـا ممـا زاد عجـز املـيزان الـتجاري األمـيركـي مـقابـل 

فائض امليزان التجاري الصيني؛ فزاد االحتياطي النقدي الصيني. 

تـرتـفع أسـعار السـلع واخلـدمـات املسـتوردة (فـي بـلد تـلك الـعملة)؛ الرتـفاع ✴

ســعر صــرف شــرائــها بــالــعمالت األجــنبية؛ ممــا يســبب ســلسلة ارتــفاعــات فــي 

األسعار احمللية؛ فيكون ذلك عامالً في إيجاد تضخمٍ مؤذٍ. 

تــرتــفع أســعار الســلع واخلــدمــات املــنتجة محــليًا جتــاه بــاقــي الــعمالت إذا لــم ✴

يتمكن أصحابها من تصديرها؛ ألنهم يرغبون بتعويض:  

(أ) ارتفاع مكوناتها املستوردة من اخلارج،  

(ب) تـعديـل مسـتوى األسـعار لـلمحافـظة عـلى ثـرواتـهم ومسـتوى معيشـتهم 

بـرفـع أسـعار سـلعهم وخـدمـاتـهم احملـلية إذا كـانـت سـلعًا وخـدمـات مـرنـة؛ حـيث 
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تــسمح بــذلــك ظــروف الــعرض والــطلب؛ مــثل اخلــبز، واحلــاجــات األســاســية، 

واخــتفاء أيــة بــدائــل لــها؛ لــذلــك يــعدُّ تــخفيض ســعر الــصرف مــؤذٍ لــلناس، 

ويسبب لهم الضرر.  

إن تــسعير الــنقد (احملــلي) يــخضع لشــروط الــتسعير نــفسها فــي الــفقه اإلســالمــي؛ 

فـاألصـل تـرك األشـياء تـعوم حسـب حـاجـات الـناس والـظروف احملـيطة دون تـدخـل مخـل 

بشـروط الـتبادل؛ لـقولـه صـلى اهلل عـليه وسـلم: (دعـوا الـناس يـرزق اهلل بـعضهم مـن 

. و"التعومي احلر سياسة تنتمي لقواعد التسعير".  1بعض)

فـالـغالء أو الـرخـص لـيس ممـنوعًـا كـله؛ بـل ذلـك مـرتـبط بـأسـباب نـشوئـه؛ فـيرى الـقاضـي 

املعتزلي عبد اجلبار (ت ٤۱٥ هـ= ۱۰۲٤ م) أن أسباب الرخص قد تعود لـ:  

๏ .كثرة الشيء: كـ (الوفرة) مثال

๏ زیادة الـعرض: وذلـك إذا احـتاجـوا إلـى مـتاع آخـر فـباعـوا الشـيء فـرخـص، وكـذلـك

إذا تـلفت الـبهائـم فـازداد عـرض عـلفها، وبـذلـك تـطرق ألثـر اجلـوائـح، وأثـر تـبدل 

عادات وأذواق املستهلكني. 

๏ قــــلة احلــــاجــــة: كــــنقصان الــــطلب بســــبب االكــــتفاء، أو تــــغيُّر عــــادات وأذواق

املستهلكني. 

๏  .قلة احملتاجني: كالوباء والهالك؛ أي: بسبب انخفاض عدد السكان

بينما رد القاضي أسباب الغالء لعوامل السوق، أو بفعل فاعل؛ فعوامل السوق:  

1  صحيح ابن حبان
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๏ .قلة الشيء مع احلاجة إليه

๏ .كثرة احملتاجني إليه

๏ زيــادة احلــاجــة والــشهوة: ألســباب عــدم اإلشــباع، أو تــغير عــادات االســتهالك

كالترف. 

๏  .اخلوف من ترك حتصيله: كالعامل النفسي، وتوقعات املستهلكني

أمـا الـتي تـعود لـفعل فـاعـل؛ فـقد تـكون مـن عـند اهلل عـز وجـل كـالـظروف اخلـارجـة عـن 

اإلرادة (آفـة سـماويـة)، أو بـفعل األئـمة (عـوامـل سـياسـة)، أو بسـبب أربـاب املـنتجات 

(عوامل اقتصادية كاالحتكار).  

إن الـتسعير سـياسـة اقـتصاديـة اسـتثنائـية يـتم اسـتخدامـها عـند وقـوع االحـتكار، وفـي 

حـالـتنا هـذه: احـتكار الـنقد هـو املـقصود، والـتسعير سـياسـة تـلجأ إلـيها بـعض وحـدات 

الـسوق، فـإذا مـا وقـعوا فـي االحـتكار مت الـتسعير عـليهم بـغية رفـع الـظروف املـصطنعة 

ملــنع الــضرر عــن مــصالــح الــناس، فــإذا مــا ارتــفع االحــتكار تــوقــفت ســياســة الــتسعير؛ 

النتهاء ظروف التالعب بالعرض والطلب. 

وهـذه هـي (مـهمة محتسـب الـسوق) أي: الـبنك املـركـزي فـي حـالـتنا؛ حـيث يـتدخـل 

بـالـرقـابـة ملـنع الـتالعـب بـظروف الـعرض والـطلب، وتـرك األمـور حسـب حـاجـات األسـواق 

الــطبيعية، فــيزيــد عــرضــه (أي ضــخه) لــلنقود إن ازداد الــناجت احملــلي والــضد بــالــضد، 

وميـتص السـيولـة بـوسـائـل غـير سـياسـة الـفائـدة الـربـويـة حلـرمـتها؛ كـاسـتخدام صـناديـق 

االستثمار والصكوك مثالً. 
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لــقد تــصدى االقــتصاديــون املســلمون األوائــل ملــثل تــلك احلــاالت بســياســات نــذكــر 

مـنها: طـلب ابـن تیمیة مـن الـقائـم بـأعـمال الـسوق (واملـصرف املـركـزي هـو مـن الـقائـمني 

عــلى الــسوق) الــتدخــل؛ كــمنع الــبائــعني الــذيــن تــواطــؤوا عــلى أن ال یبیعوا إال بــثمن 

قـــدروه أوال، وكـــذلـــك مـــنع املشـــتريـــن إذا تـــواطـــؤوا عـــلى أن یشتركـــوا فـــيما یشتریه 

أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أوال.  

وأجـاز ابـن تیمیة الـتسعير فـي حـاالت محـددة كـاألزمـات، واجملـاعـات، واالضـطرار إلـى 

طعام اآلخرين، واالحتكار، واحلصر، وحالة التواطؤ بني البائعني، أو بني املشترين.  
السعر العادل 

قــدم كــل مــن (ابــن تــيمية، وأبــي جــعفر الــدمــشقي) أســلوبــني يــساعــدان فــي حتــديــد 

السعر العادل؛  

๏ فـابـن تـيمية أوضـح كـيفية مـعاجلـة تـقاطـع املـصالـح بـالـتسعير، بـقولـه: "إذا امـتنع

أربـاب السـلع مـن بـيعها مـع ضـرورة الـناس إلـيها إال بـزيـادة عـلى الـقيمة املـعروفـة، 

فـهنا يـجب عـليهم بـيعها بـقيمة املـثل وال مـعنى لـلتسعير؛ إال إلـزامـها بـقيمة املـثل 

فـيجب أن يـلتزمـوهـا مبـا ألـزمـهم اهلل بـه". أمـا آلیة حتـقيق ذلـك فـيقول ابـن تـيمية: 

"يــنبغي عــلى اإلمــام أن يجــمع وجــوه أهــل ســوق ذلــك الشــيء، ویحضر غــيرهــم 

اسـتظهارا عـلى صـدقـهم فیسألـهم كـيف يشـترون وكیف یبیعون فینازلـهم إلـى مـا 

فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا وال يجبرون على التسعير".  

والـرضـا عـامـل مـهم فـي (زرع الـثقة والـطمأنـينة) بین رواد الـسوق؛ حـيث يـؤدي 

ذلــك إلــى االزدهــار، ومنــو الــتبادل، واســتقرار األســعار وبــالــتالــي (انــتعاش احلــركــة 
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الـتجاريـة). أمـا الـضد؛ أي: إكـراه الـبائـعني عـلى الـبيع بـسعر مـعني دون الـنظر إلـى 

التكاليف فإنه يؤدي إلى فساد األسعار، وإخفاء األقوات، وإتالف أموال الناس. 

๏ أمـــا أبـــو جـــعفر الـــدمـــشقي (ت ۳۲۷ هـ = ۹۳۹م) فـــيرى أن (حتـــديـــد الـــسعر

العادل، أو سعر املثل، أو القيمة املتوسطة) يخضع للمعاییر التالية:  

سؤال أهل اخلبرة الثقات عن سعر ذلك في بلدهم. (۱)

مراعاة العادة أكثر األوقات املستمرة؛ حيث تكون ظروف االستقرار. (۲)

مـراعـاة الـزيـادة املـتعارفـة، والـنقص املـتعارف فـي ظـل حـالـة االسـتقرار؛ فـارتـفاع (۳)

ســعر بــعض الســلع فــي بــعض املــواســم وانــخفاضــها فــي مــواســم أخــرى أمــر 

طبيعي كـ (سعر اللحم، وسعر البيض) مثال. 

مــراعــاة الــزيــادة الــنادرة والــنقص الــنادر، الــتي تــعبر عــن االســتثناءات والــتي (٤)

حتـصل بسـبب ظـروف غـير طـبيعية كـ (الـوبـاء) الـذي يـصيب املـنتجات أو 

حتى الناس. 

ثم يقاس بعض ذلك ببعض،  (٥)

يــضاف لــذلــك الــقياس نســبة األحــوال الــتي عــليها أحــوال الــناس فــي ذلــك (٦)

البلد من خوف أو أمن، ومن (توفر وكثرة أو اختالل). 

وبذلك نصل للقيمة املتوسطة املعروفة عند أهل اخلبرة به. 

يـقول أبـو جـعفر الـدمـشقي فـي ذلـك: (إن الـوجـه فـي تـعرف الـقيمة املـتوسـطة أن تـسأل 

الــثقات اخلبیرین عــن ســعر ذلــك فــي بــلدهــم عــلى مــا جــرت بــه الــعادة أكــثر األوقــات 

املسـتمرة، والـزيـادة املـتعارفـة فـيه، والـنقص املـتعارف، والـزيـادة الـنادرة، والـنقص الـنادر. 
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وقـياس بـعض ذلـك بـبعض، مـضافًـا إلـى نسـبة األحـوال الـتي هـم عـليها مـن "خـوف أو 

أمـن"، ومـن "تـوفـر، وكـثرة، أو اخـتالل". وتسـتخرج بـقریحتك لـذلـك الشـيء "قـيمة 

مـتوسـطة، أو تسـتعملها مـن ذوي اخلـبرة واملـعرفـة واألمـانـة مـنهم؛ فـإن لـكل بـضاعـة 

ولكل شيء مما ميكن بيعه قيمة، قيمة متوسطة معروفة عند أهل اخلبرة به).  

إن األصــل فــي الــنقد- مــهما كــانــت طــبيعته - أنــه ســلعة، بــها تــقاس األشــياء؛ لــيتم 

تـبادلـها، وبـها حتـفظ الـقيم؛ لـذلـك وجـب أن يـبقى حیادیًا فـي عـمليات الـتبادل، فـال 

يـدخـل هـذه الـعمليات بـوصـفه سـلعة كـغيره؛ ألن ذلـك يخـرجـه عـن حیادیته؛ فـإن كـان 

البد من ذلك فينطبق عليه شروط بيع الصرف.  

وهـنا يـتضح متـامـا ملـاذا اشـترط الـفقه اإلسـالمـي فـي بـيع الـصرف تـوافـر شـرطـي (اجملـلس 

والــتقابــض) فــي األثــمان؛ فــعدم الــتقابــض: يــعادل عــملية الــضخ فــي الــسوق بنســبة 

(الـكمية وزمـن الـتأخـير)، وهـذا مُفسـد لـسعر صـرف ذلـك الـنقد، ويـبدو أثـره واضـحًا 

جــليًا عــلى مســتوى االقــتصاد الــكلي؛ أي إذا ســلك ذلــك املســلك أغــلب الــناس. 

وســوف نــتوســع بــذلــك الحــقا فــي منــوذج عــرض الــنقود مــن وجــهة نــظر االقــتصاد 

اإلسالمي. 

إن االسـتقرار النسـبي لـسعر الـصرف هـو عـامـل جـذب للمسـتثمريـن؛ ملـا يـحققه مـن 

استقرار سعري في االقتصاد، والتعومي احلر يدعمه:  

(أ) حتقق منو اقتصادي إيجابي، و 

(ب) معدل تضخم منخفض، و 

(ج) رصيد إيجابي مليزان املدفوعات، و 
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(د) مـعدل بـطالـة مـنخفض؛ لـذلـك فـإن الـتعومي احلـر هـو احلـل الـعملي لـتصحيح اخلـلل 

بــني الــعرض والــطلب؛ وإال فــإن الــسوق غــير الــنظامــية ســتأخــذ دورهــا لــتصحيح أي 

خـلل، والـتصحيح قـد ميـر مبـراحـل مـؤذيـة لـلناس، ومـضرة مبـصاحلـهم، وهـذا مـا يـجب 

جتنبه. 

وعـليه فـإن تـرك الـتسعير - الـتدخـل - والـلجوء إلـى تـعومي سـعر صـرف الـنقد تـعوميًـا 

حـرًا، مـع الـلجوء إلـى الـتدخـل بـإجـراءات مـباحـة ملـنع الـتالعـب يـحقق رعـايـة الـبنك 

املـركـزي لـألسـواق لـلمحافـظة عـلى ظـروف عـرض وطـلب عـادلـة تـبقيها ضـمن مـا يـسمى 

بالظروف الطبيعية، وليتق اهلل عز وجل كل الناس جميعهم على حد سواء:  

املـوظـفون احلـكومـيون؛ ألنـهم أجـراء عـند حـكومـاتـهم ورعـاة ألمـوالـها، واحلـكومـات •

تعمل بنظرية الوكالة عن الناس وهي أجيرة عندهم،  

التجار؛ كاملصارف واملؤسسات والشركات واملستثمرين األفراد،  •

املشترون والبائعون، الذين ال يغلب على سلوكهم امتهان التجارة. •

فجـميعهم رعـاة مـسؤولـون، والبـد أنـهم مـوقـوفـون أمـام اهلل عـز وجـل وهـو سـائـلهم عـن 

 * ُ ٍة َخْريًا َيـَره كـل شـيء ولـو بـلغ مـثقال ذرة، يـقول جـل فـي عـاله: فَـَمن َيـْعَمْل ِمـْثَقاَل ذَّرَ

ُ (الزلزلة: ۸-۷).  ا َيَره ٍة َشّرً َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل ذَّرَ
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المبحث الخامس 
الريا (الفائدة) 

1يُقسم الربا في الفقه اإلسالمي إلى نوعني أساسيني، ربا القروض وربا البيوع. 

أمـا ربـا الـقروض فـهو الـربـا املـأخـوذ ألجـل تـأخـير قـضاء الـديـن، سـواء أكـان ديـنًا نـاجتًـا عـن 

. وقــد يــكون املــأخــوذ عــلى شــكل مــنفعة غــير مــاديــة طــبقًا  2ثــمن مــبيع أم عــن قــرض

لـلقاعـدة الفقهـية (كـل قـرض جـرّ نـفعًا فـهو ربـا). وربـا الـقرض هـو نـفسه ربـا اجلـاهـلية 

حـيث سـادت قـاعـدة إمـا أن تَـقضي وإمـا أن تُـربـي، يـقابـلها الـيوم جـدولـة الـديـون، وهـو 

نفسه الفائدة الربوية (في االقتصاد الوضعي). 

أمـا ربـا الـبيوع؛ فينجـم عـن املـعامـالت الـتجاريـة مـن بـيع وشـراء بـني الـناس، لـكن لـيس 

فـي كـل املـعامـالت بـالـطبع؛ فـالـبيوع كـثيرة يـحكمها أركـانٌ البـد مـن حتـقيقها حـتى 

تكون مقبولة شرعًا. 

يقسم ربا البيوع إلى:  

ربـا الـفضل: وهـو الـبيع مـع زيـادة أحـد الـعِوضـني كـبيع ديـنار بـديـناريـن، لـقولـه صـلى 

اهلل عـليه وسـلم: (الَ تَـبِيعُوا الـذَّهَـبَ بِـالـذَّهَـبِ إِلَّـا مِـثْالً مبِِـثْلٍ وَالَ تُـشِفُّوا بَـعْضَهَا عَـلَى 

ا مِـثْالً مبِِـثْلٍ وَالَ تُـشِفُّوا بَـعْضَهَا عَـلَى بَـعْضٍ وَالَ  بَـعْضٍ واَلَ تَـبِيعُوا الْـوَرِقَ بِـالْـوَرِقِ إِلّـَ

1 قــــــنطقجي، د. ســــــامــــــر مظهــــــر، فــــــقه املــــــعامــــــالت الــــــريــــــاضــــــي، الــــــطبعة الــــــثانــــــية، مــــــنشورات كــــــاي، 
.www.kantakji.com

2 زحـيلي، د. وهـبة، الـفقه اإلسـالمـي وأدلـته، مجـلد ٤، دار الـفكر بـدمـشق، الـطبعة ٣، ١٩٨- ١٤٠٩، 
ص ٦٧٠.
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؛ فــاملــثلية فــي كــونــهما أثــمانًــا كــالــذهــب أو الــفضة،  1تَــبِيعُوا مِــنْهَا غَــائِــبًا بِــنَاجِــزٍ)

والــشفّ هــو زيــادة أحــدهــما فــي تــبادل املــقايــضة عــن كــمية اآلخــر، وزمــن تــبادل 

العوضني البد أن يكون نفسه.  

ربـا النسـيئة: وهـو بـيع مـال ربـوي مبـال ربـوي آخـر إلـى أجـل، كـبيع عشـرة غـرامـات 

ذهـب بعشـرة غـرامـات ذهـب؛ بـغض الـنظر عـن صـناعـتهما، والتسـليم بـعد يـومـني، أي 

أن تبادل العوضني ليس آنيًا بل مؤجالً. 

وقـد غـلّظت الشـريـعة اإلسـالمـية عـقوبـة أكـل الـربـا، وجـعلها الـقرآن الـكرمي جـرميـة اجملـتمع 

بـأكـلمه حـيث يـأثـم كـل اجملـتمع إن وجـد فـيه مـرابـي، وأعـلن احلـرب عـلى هـذا اجملـتمع 

ُـوا  حـتى يـدع الـربـا ويـعود املـرابـي ألصـل رأسـمالـه، يـقول اهلل تـعالـى: فَِإن لَّـْم َتـْفَعلُوا فَأْذَن

ْ فَـلsَُْم ُرءُوُس أَْمـَوالِـsُْم َال َتـْظِلُموَن َوَال تُـْظلَُموَن  ُ̧ ِ َوَرُسـوِ�ِ ۖ َوِإن تُْب ـَن اّهللاَ ِبَحـْرٍب ّمِ
: (الـرِّبـا سـبعون حَـوْبًـا أيسـرُهـا أن  2(الـبقرة: ۲۷۹). وقـال صـلى اهلل عـليه وسـلم

: (خـطَبنا رسـولُ اهللِ صـلَّى اهللُ عـليه وسـلَّم فـذكـر  3يـنكِحَ الـرَّجـلُ أمّـَه). وقـال أيـضًا

أمـرَ الـرِّبـا وعـظَّم شـأنَـه وقـال إنَّ الـدِّرهـمَ يُـصيبُه الـرَّجـلُ مـن الـرِّبـا أعـظمُ عـند اهللِ فـي 

اخلــطيئةِ مــن ســتٍّ وثــالثــني زنْــيةً يــزنــيها الــرَّجــلُ وإنَّ أربَــى الــرِّبــا عِــرضُ الــرَّجــلِ 

املسلمِ). 

1 صحيح البخاري: ٢٠٣١.

2 الترغيب والترهيب

3 الترغيب والترهيب
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

لـذلـك ال يـصح ملسـلم أن يـقرب الـربـا سـواءً أكـان حـاكـمًا أم مـحكومًـا فهـي كـبيرة مـن 

الكبائر. 

1انتحار املدرسة النقدية (الفائدة السلبية واهنيار الرموز)  

يــقوم الــنظام املــصرفــي الــتقليدي عــلى أســاس الــفائــدة أخــذًا وإعــطاءً؛ بــحيث يــأخــذ 

املـصرف املـرابـي مـن عـمالئـه فـائـدة أكـبر ممـا يـدفـعه املـودعـون لـديـه؛ لـيكون الـفارق ربـحًا 

لـه؛ فـمالـك الـنقود يكسـب وآخـذه يـدفـع. وتـتراوح أسـعار الـفائـدة مـن األكـبر متـامًـا مـن 

الصفر حتى األضعاف املضاعفة؛ وهو ما يسمونه بـ (الفائدة املركبة).  

فـإن حتـولـت الـفائـدة عـن هـذا املـفهوم فـي السـياسـة الـنقديـة؛ فـإن املـؤسـسات املـصرفـية 

الــتقليديــة لــم يــعد لــها ضــرورة، وســتنسحب مــن تــلقاء نــفسها مــن املســرح الــعاملــي 

النقدي خلسارتها كل شيء؛ فالربح الذي هو دالتها وسبب بقائها قد اختفى. 

ويـعترف الـنظام الـتقليدي الـربـوي بـاالنـخفاض الـدوري لـقيمة الـنقد؛ الرتـباطـه بـسعر 

الـفائـدة ارتـباطًـا مـوجـبًا قـويًـا؛ فـسعر الـفائـدة هـو الـذي يحـدد فـرصـه الـبديـلة وسـعر 

إيـجاره وثـمن بـيعه؛ وألجـل ذلـك قـدمـت الـريـاضـيات املـالـية تـوابـعها خلـدمـة هـذا الـنظام 

كـتوابـع: mIRR	IRR,	NPV,	FV, وغـيرهـا ممـا ال ميـكن تـصور وجـوده بـاسـتبعاد سـعر 

الفائدة. 

1 قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، انـــتحار املـــدرســـة الـــنقديـــة (الـــفائـــدة الســـلبية وانـــهيار الـــرمـــوز)، مجـــلة 
االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٥١-٢٠١٦.
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& دارت نــــــــــقاشــــــــــات (عــــــــــام ۲۰۱۰) مــــــــــع بــــــــــعض أعــــــــــضاء مجــــــــــموعــــــــــة 

kantakjigroup1 مـن املـنافـحني عـن الـربـا ممـثال بـسعره األسـاسـي (الـاليـبور)؛ حـيث 

لم يتصور أولئك تخلي االقتصاد العاملي عن الربا.  
ومما تعرضت له تلك النقاشات: 

- خشـي الـبعض - وخـاصـة مـن املـصرفـيني الـتقليديـني - مـن فـكرة املـؤشـر اإلسـالمـي مـتسائـلني: 
مــاذا لــو أن املــؤشــر اإلســالمــي أصــبح أرخــص مــن املــؤشــر الــتقليدي؟ هــل ســيذهــب اجلــميع إلــى 

البنوك اإلسالمية؟ 
- طــلب بــعضهم الــتدرج بخــطى ثــابــتة فــي تــطبيق أي مــؤشــر إســالمــي مــقترح لــصعوبــة هــكذا 
هـدف، بـحجة أنـه يـحتاج جملـهودات جـبارة ومـضنية وجـماعـية؛ ويـكأنـنا فـي روضـة تـعلم أطـفالـها 

املشي الهوينا.  
- مـنهم مـن طـلب تـوضـيحا عـن مـدى مـخالـفة املـؤشـر احلـالـي (أي اليـبور) ملـقاصـد الشـريـعة 
واصـفًا مـا ينشـر ومـا يـقال بـالـضعيف والـعام وأنـه ال يـالمـس الـواقـع، ولـيس فـيه أي عـمق فـي اجلـمع 

والربط البني الواضح بني املقاصد وتفاصيل الواقع املصرفي اإلسالمي. 
- هـناك مـن ذكـر فشـل مـحاوالت الـبعض فـي عـرض وبـناء مـؤشـر إسـالمـي بـديـل؛ ويـكأنـه يـؤنـب 
فــعلهم، والــتجارب الــتي تــتم - بــرأيــه - حســب تســلسلها الــتاريــخي بــدأت عــام ۱۹۷۸ بـ 
(شـحاتـة، ثـم اجلـارحـي، ثـم الـهواري، ثـم الـزرقـا، ثـم األبـجي، ثـم مـيراخـور - وهـذا الـرجـل كـان 
رئــيس مــؤســسة الــنقد الــدولــي وهــو مســلم -، ثــم الــزامــل، ثــم الــبلتاجــي، ثــم الــقطان، ثــم 
قـنطقجي). واسـمعوا لتفسـير ذلـك الـفذ املنبهـر مبـقياس سـخيف: سـأقـول لـكم ملـاذا فشـلت؟ 
وســيفشل كــل مــن يــأتــي بــعدهــا؟ إنــه آلــية حــساب اليــبور ومشــتقاتــه، ووصــفها بــأنــها: آلــية 
متجـددة تـواكـب الـتطورات اجلـديـدة فـي مـجال التشـريـعات وتـقنيات االتـصاالت واملـعلومـات، 

ويحكمها كبار املتعاملني في السوق.  
- هـناك مـن ذكـر عـالجًـا أكـيدًا مـلخصه أن: مـؤشـرات الـسوق املـالـية اإلسـالمـية سـتستمر مـرتـبطة 
مبـعدل الـفائـدة الـدولـية، مـا اسـتمرت املـؤسـسات املـالـية اإلسـالمـية فـي االعـتماد بـشكل كـبير عـلى 
صــيغ الــتمويــل بــالــديــن، وإن تــشابــكها احلــتمي مــع املــؤســسات املــالــية الــتقليديــة عــبر أســواق 
الـتمويـل الـدولـي ال مـفر مـنه، والبـد لـألنـظمة الـقويـة أن تـفرض نـظامـها الـنقدي، وقـد أدركـت 
جـمعية الـبنوك الـبريـطانـية ذلـك وقـررت دراسـة إمـكانـات تـوسـيع اسـتخدام اليـبور ومشـتقاتـه فـي 

مجال التمويل اإلسالمي، وهذا هو العالج برأيها. 

 https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!pendingmsg/1

kantakjigroup 
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وكـل ذلـك غـير صـحيح الـبتة وهـو ميـثل تـبعية أولـئك لـلفكر الـسائـد، وهـو مجـرد ادعـاء 

قد سقط آخر أوراقه باللجوء للفائدة السلبية. 
 MQAM معيار مقام &

) وهـو يسـتغني عـن  1كـنا قـد طـورنـا مـعيارًا لـقياس أدوات الـتمويـل اإلسـالمـي أسـميناه (مـقام

 FV,	NPV,	IRR,	mIRR :(مــؤشــر الــربــا كــليًا)، ويــقدم حــلوالً ريــاضــية أفــضل مــن تــوابــع
وغـيرهـا؛ دعـمناه بـأمـثلة فـي اجملـاالت الـالزمـة كـافـة، تـرفـعت عـنه املـؤسـسات اإلسـالمـية وتـبنته 

جامعة السوربون كأحد مواضيع الدكتوراه لديها وناقشه العديد من اخلبراء الغربيني. 

واآلن وبـعد مـرور أعـوام عـلى األزمـة املـالـية الـعاملـية جتـد مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة نـفسها 

فـي وضـع انـتحاري؛ فـربـع االقـتصاد الـعاملـي قـد حتـول نـحو الـفائـدة السـلبية، ومـعقل 

تـلك املـدرسـة مـازال يـحاول احملـافـظة عـلى آخـر رمـوز الـرأسـمالـية وهـو الـربـا؛ فـقد خـفض 

الــبنك املــركــزي األوروبــي مــعدالت الــفائــدة إلــى (نــاقــص ۰.۳٪)؛ إلنــعاش اقــتصاد 

مـنطقة الـيورو؛ فـبات سـعر الـفائـدة عـلى الـودائـع فـي الـدمنـارك وفـي سـويسـرا (نـاقـص 

۰.۰۷٥٪) وفي السويد (ناقص ٪۱.۱). 

فـما الـربـا السـلبي - أو الـفائـدة السـلبية -؟، وملـاذا لـم ميـر الـعالـم بـطريـقه عـلى الـصفر 

الذي يقع بني املوجب والسالب من األعداد؟ 

تـوصـف الـفائـدة بـالسـلبية NIRP	rates	interest	Nega^ve عـندمـا يـلتزم املـودع 

بـدفـع فـوائـد أو رسـوم دوريـة عـلى إيـداعـاتـه فـي خـزائـن الـبنك، وهـذا مـفهوم جـديـد عـلى 

االقـتصاد الـتقليدي، فـما كـان سـائـدًا هـو مـفهوم الـفائـدة املـوجـب بـاملـعنى الـريـاضـي؛ 

1 قــــنطقجي، د. ســــامــــر مظهــــر، مــــعيار قــــياس أداء املــــعامــــالت املــــالــــية اإلســــالمــــية، مــــنشورات كــــاي، 
 .www.kantakji.com
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حــيث يــدفــع الــبنك ســواء أكــان مــركــزيًــا أو جتــاريًــا فــوائــد دوريــة ملــودعــي األمــوال فــي 

خزائنه. 

أمـا الهـدف املـنشود مـن ذلـك حسـب املـدرسـة الـنقديـة الـتقليديـة فـهو تـعزيـز األسـواق 

من خالل: 

أنـها شـكل مـن أشـكال التيسـير الـكمي؛ ألنـها تـتيح احلـصول عـلى قـروض بـأسـعار -

منخفضة جدًا. 

ردع املــصارف عــن إيــداع الــنقد فــي الــبنك املــركــزي؛ لتســتعمل املــصارف تــلك -

األموال إلقراض األفراد والشركات التي تضع هذا املال في الدورة االقتصادية.  

دفع الناس لالحتفاظ بالنقود بدل رؤية قيمتها تتالشى ببطء؛ بسبب الرسوم. -

1تـــبديـــد االنـــكماش ورفـــع مـــعدل التضخـــم إلـــى نســـبة ۲٪؛ بـــوصـــفها نســـبة -

مسـتهدفـة ملـعظم االقـتصادات، مـع أن الـبنوك املـركـزيـة لـلدول الـغنية بـدأت تـقتنع 

بعدم جدوى هذه النسبة املستهدفة وأنها ستزداد.  

خـفض قـيمة عـملة الـبلد املـتبني لسـياسـة الـفائـدة الـسالـبة، ممـا يـعطي مـيزة سـعريـة -

للمصدرين.  

لكن اآلثار األولية لتلك السياسة االنتحارية تلخصت باآلتي: 

تالشي قوة البنوك املركزية؛ فسياسة الفائدة السلبية سياسة خطرة. -

رفع الضرائب على االستهالك، وهذا مما يثبط االستهالك وال يحفزه. -

ارتفاع أسعار السلع األساسية بسبب الضرائب. -

 The Economist: When 2% is not enough, 25-8-2016:1

https://www.economist.com/leaders/2016/08/27/when-2-is-not-enough 
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انــخفاض قــيمة األســهم فــي مــختلف الــبورصــات الــعاملــية؛ ألن الــبورصــات هــي -

مؤشرات توازن حلالة األسواق ومجسات لها. 

العائدات السلبية للسندات احلكومية. -

فقدان برامج التيسير الكمي أثرها على األسواق. -

تصعيد حرب العمالت مما قد يجلب دمارًا متبادالً. -

تـــضرر الـــقطاع املـــصرفـــي عـــلى املســـتوى الـــعاملـــي؛ خـــاصـــة بـــعد خـــسارة أســـهم -

املـصارف األوروبـية مـنذ بـدايـة ۲۰۱٦ نـحو ۳۰٪ واألمـريـكية ۲۰٪، والـيابـانـية 

۳٥٪؛ مما يهدد بخروج مصارف عديدة من السوق وتسريح عمالها. 

لذلك بتنا نسمع شكاوى تقول: (أنقذوا املدخرين)؛ فكيف ذلك؟ 

إن االقــتصاد الــعاملــي يــعانــي تخــمة مــدخــرات مــقارنــة بــفرص االســتثمار، واملــدرســة 

الـنقديـة احلـالـية تـرى أن السـلطات الـنقديـة هـي مـن يـساعـد فـي إرسـاء تـناسـق أسـعار 

الـفائـدة مـع تـوجـيه االسـتثمارات مـن خـالل (قـوى الـسوق) الـتي حتـدد مـا سـيحصل 

عليه املدخرون. 

وتخـمة املـدخـرات مـوجـودة فـي الـبلدان ذات احلـساب اجلـاري الـذي فـيه فـائـض؛ كـأملـانـيا 

مـثال؛ لـكن سـوقـها االسـتثماري ال يسـتوعـب تـلك السـيولـة الـفائـضة، بـينما لـو وجهـت 

املـدخـرات لـسائـر الـعالـم لـوجـدت طـريـقها لـلتوظـيف؛ لـكن اجلـو االسـتثماري الـعام غـير 

مطمئن كما سنرى الحقا. 

هذا الوضع فرضته ظروف ما بعد أزمة عام ۲۰۰۸ ويتلخص باآلتي: 

فائض ادخاري عند البعض وعجزه عند البعض اآلخر،  -
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ضعف االستثمار عند اجلميع؛ وبالتالي تباطؤ اإلنتاجية،  -

ترهل أغلب االقتصادات بديون هي أشبه مبن دخل نفقًا ال آخر له.  -

أدى كـل ذلـك إلـى جـعل مـعدل الـفائـدة فـي أدنـى مسـتوى عـرفـه تـاريـخ املـرابـني. وهـذه 

نـتيجة حتـققت مـنها املـصارف املـركـزيـة؛ فـليس األمـر أخـطاء فـي السـياسـة الـنقديـة؛ ألن 

هـذه السـياسـة ليسـت سـوى مـوازن لـلطلب الـكلي والـعرض املـفترض، مـا يحـدد أسـعار 

الفائدة في املدى الطويل.  

لـكن مـاذا لـو جلـأ الـكثير مـن املـدخـريـن - دوالً وأفـرادًا - لـإلحـجام عـن اسـتثمار أمـوالـهم 

فـي سـوق األسـهم فـي ظـل حـالـة االضـطراب الـسائـدة فـيه؟ ومـاذا لـو جلـؤوا الكـتنازهـا فـي 

منازلهم بدل وضعها في قنوات استثمارية؟ 

إن ممــا يــؤســف لــه أن تــلك الــبلدان الــراقــية فــي عــالــم املــدنــية واملتخــمة بــالــعلماء 

واالقـتصاديـني مـا فـتئت تـتعلم بـاملـمارسـة مـتخبطة مبـا تـفعله؛ فـاملـصلحة طـاغـية عـلى 

املــنطق الــصحيح؛ لــذلــك تــبقى صــيحات الــعقالء أصــداء ال أثــر لــها كــما ســنذكــره 

الحقا: 

فـالـبنك املـركـزي األوربـي جـرب أن يـرفـع سـعر الـفائـدة عـام ۲۰۱۱ فـعادت تـلك -

السياسة عليه بنتائج ال حتمد عقباها.  

ويـــسود تـــساؤل مـــؤداه: هـــل أخـــطأ (رئـــيس اجملـــلس االحـــتياطـــي الـــفيدرالـــي -

األمـريـكي) عـندمـا أقـدم عـلى رفـع سـعر الـفائـدة األمـريـكي فـي ديـسمبر ۲۰۱٥؟ 

وهـل تـصريـح نـائـبه (فـي ۲۲ أغسـطس ۲۰۱٦) نـيته رفـع سـعر الـفائـدة مـحاوال 
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طـمأنـة األسـواق هـو جتـاهـل لـنتائـج سـيناريـوهـات اخـتبار اجلهـد الـتي ذكـرنـاهـا عـن 

السوق األمريكية؟ 

هـل الـبنك املـركـزي الـيابـانـي هـو اخملـطئ عـندمـا تـبنى سـياسـة الـفائـدة السـلبية أواخـر -

يناير ۲۰۱٦؟ 

أم أن املشكلة أكثر تعقيدا وإرباكًا؟ -

يـبدو أن الـبنوك املـركـزيـة سـتجد نـفسها مـضطرة لتجـربـة أدوات جـديـدة لـتتعلم أكـثر 

فأكثر!! 

إذا ومبـا أن األمـر هـو تـعلم بـاملـمارسـة - وهـذا مـكلف فـي الـتجارب االجـتماعـية -؛ فـقد 

جـرب الـعالـم املـعدالت املـوجـبة لـلفائـدة، وهـا هـو يجـرب املـعدالت السـلبية، ومـازالـت 

الـنتيجة اسـتمرار الـتخبط؛ فـلماذا ال يجـرب الـصفر interest-rate	Zero؟ وأقـصد 

الــصفر املــطلق؛ ألن الــصفر فــي مــعدل الــفائــدة الــربــويــة (بــتعريــف الــويــكيبيديــا) هــو 

مـفهوم فـي االقـتصاد الـكلي يـصف حـاالت مـعدالت الـفائـدة املـنخفضة جـدًا؛ لـذلـك 

جنـدهـم ال يـعترفـون بـالـصفر املـطلق، أو أنـهم يجـدون صـعوبـة فـي ذلـك رغـم بـساطـته 

وثـبات جنـاحـه فـي أزمـة ۲۰۰۸ مـع أن املـصارف اإلسـالمـية كـانـت تـأتـي الـرخـص ومـا 

دونها أحيانا؛ فكيف بهم لو أتوا العزائم من الصيغ التمويلية؟ 

لـذلـك فـما نـقصده كحـل مـنشود لـعالـم مـا فـتئ يـتعلم احلـبو االقـتصادي: هـو الـصفر 

ْ فَـلsَُْم ُرءُوُس أَْمـَوالِـsُْم َال َتـْظِلُموَن  ُ̧ املـطلق الـذي أمـر بـه اهلل تـعالـى بـقولـه: َوِإن تُْب

َوَال تُْظلَُموَن (البقرة: ۲۷۹).  
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وهـذا ثـابـت مـن ثـوابـت الشـريـعة اإلسـالمـية الـتي جـاءت بـحقائـق عـلمية راسـخة عـبر 

القرون، ثم تركت للناس فسحة واسعة من احلرية ضمن تلك الثوابت.  

لـقد تـطرق االقـتصادي الـفرنسـي احلـائـز عـلى جـائـزة نـوبـل فـي االقـتصاد (مـوريـس آلـيه) 

فــي ثــمانــينيات الــقرن املــاضــي إلــى األزمــة الهــيكلية الــتي يشهــدهــا االقــتصاد الــعاملــي 

بـقيادة "الـليبرالـية املـتوحـشة" مـعتبرا أن الـوضـع عـلى حـافـة بـركـان، ومهـدد بـاالنهـيار 

حتـت وطـأة األزمـة املـضاعـفة (املـديـونـية والـبطالـة)، وقـد حـصل مـا تـنبأ بـه مـن ۲٥ سـنة. 

وكــان قــد اقــترح للخــروج مــن األزمــة وإعــادة الــتوازن شــرطــني (كــما ذكــرنــا ســابــقًا)، 

هما: 

- تخفيض معدل الفائدة إلى حدود الصفر. 

- مراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب ٪۲.  

أمـا مـا جـاء بـه اإلسـالم مـنذ ۱٤ قـرنًـا فـهو األمـر بـإلـغاء الـربـا، وفـرض زكـاة عـلى األمـوال 

بنســبة ۲.٥٪، وهــذا الــتوازن بــني الســياســتني الــنقديــة واملــالــية يــشكل مــفتاح تــوازن 

السياسة االقتصادية كما سنبني الحقًا. 

إن الـنظريـة الـنقديـة املـعاصـرة نـشأت بسـبب محـدوديـة الـفكر الـكينزي، وعـدم قـدرتـه 

عـلى تفسـير ظـاهـرة التضخـم الـتي زامـنت ظـاهـرة الـركـود االقـتصادي آنـذاك؛ فظهـر فـكر  

اقتصادي قائم في أساسه ومنهجه على أطروحات ونظريات املدرسة التقليدية.  

وتـعتبر (مـدرسـة شـيكاغـو) أو "نـظريـة فـريـدمـان" امـتدادا لـلفكر االقـتصادي الـتقليدي 

فـي ثـوب جـديـد وبـأدوات حتـليلية أكـثر جنـاعـة وواقـعية. وقـد تـزامـن ذلـك مـع ظـهور 
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أزمـة اقـتصاديـة تـعايـش خـاللـها التضخـم والـكساد فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية 

بعد احلرب العاملية الثانية وحتى نهاية اخلمسينيات. 

إن مـا زاد الـوضـع حـرجًـا هـو الـنهج الـذي اتـبعته هـذه املـدرسـة بـتطبيق مـا عـرف بـاتـفاقـية 

(بــريــنت وودز) عــام ۱۹۷۱؛حــيث ألــغي الــصك بــالــذهــب، ومت التخــلي عــن حتــويــل 

الــدوالر إلــى ذهــب؛ فــانــخفضت قــيمته ۷.۸۹٪ مــباشــرة، ثــم انــخفض ۱۰٪ ســنة 

۱۹۷۹، وانــعكس ذلــك ســلبًا عــلى مســتوى أســعار كــثير مــن الســلع. وكــانــت تــلك 

أكـبر سـرقـة فـي الـتاريـخ الـعاملـي قـادتـها تـلك املـدرسـة الـنقديـة الـتي نـعيش جـميعًا فـي 

تخبطاتها. 

ويـعدُّ إدخـال (فـريـدمـان) لـألصـول املـالـية فـي دالـة الـطلب عـلى الـنقود كـبدائـل لـلنقود 

سـببا آخـر فـي الـتخبط الـنقدي؛ ألنـه زاد حجـم املـديـونـية الـعاملـية؛ فـاألصـول املـالـية؛ إمـا 

(بـيوع وهـمية) أو (مشـتقات متـثل ديـونًـا ال تـباع وال تشـرى) وكـل ذلـك منهـي عـنه 

في التشريع اإلسالمي.  

إنـه انهـيار الـرمـوز، فـانهـيار الشـيوعـية املـاديـة اسـتغرق سـبعني عـامًـا، وبـانـت عـورة مـدرسـة 

شـيكاغـو الـنقديـة أحـد أهـم دعـائـم ورمـوز الـرأسـمالـية اجلـشعة فـي ثـمانـني عـامًـا. وهـذا 

هـو شـأن الـتجارب االجـتماعـية. لـقد اسـتوعـب احلـكماء الـثالثـة (جـورج سـيروس - 

1وارن بـافـت - بـول فـولـك) دروس األزمـات، وعـلموا مـدى انحـراف مـدرسـة شـيكاغـو 

1 تــشارلــز ر.مــوريــس ـ الــحكماء وتــقلبات األســواق وارن بــافــت ، جــورج ســوروس ، بــول فــولــكر، تــقديــم 
د. سامر مظهر قنطقجي، دار السيد، الرياض، ٢٠١٠.

www.alsayedpublishing.com/index.php?
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 news&Itemid=50
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الـنقديـة الـتي قـادهـا أكـادميـيون مهـرة مـثل (مـلتون فـريـدمـان) والـتي شـكلت جسـرًا بـني 

األزمـتني املـالـيتني الـعمالقـتني انهـيار ۱۹۲۹ وأزمـة ۲۰۰۸ وخـالصـتهما: أن لـألسـواق 

قـــدرتـــها الـــفعالـــة عـــلى حتـــقيق الـــتوازن، بـــعكس مـــا انـــتهجه (الـــكينزيـــون) فـــي 

الـتدخـل؛ حـتى أن (سـوروس) قـد تـساءل: إذا كـانـت األسـواق بهـذه الـكفاءة فـلماذا 

تنهار؟ 

لـذلـك ال بـد مـن إعـادة ضـبط السـياسـتني الـنقديـة واملـالـية مـعا لـضبط هـوس السـياسـة 

املـالـية الـعامـة بـالـديـن الـعام وكـبح جـماحـه؛ حـيث يـصير ال حـدود لـه عـند انـخفاض 

سـعر االقـتراض، وهـذا مـا هـو حـاصـل فـي االقـتصاد الـتقليدي طـبعًا، وضـبط السـياسـة 

النقدية مبنع الفائدة بتاتًا. 

وميكن رسم السيناريو املفترض آللية الفائدة السلبية بالشكل التالي:  

الـبنوك سـتشجع عـلى االقـتراض؛ لتتهـرب مـن تـكلفة إيـداع األمـوال فـي الـبنوك املـركـزيـة 

فـتضخ سـيولـتها غـير الـفاعـلة لـتزيـد االسـتثمارات وينشـط االقـتصاد؛ فـإن حتـرك مـؤشـر 

الشــراء بــإيــجابــية؛ فــقد حــصل املــبتغى، وإال فــإن تــراجــعًا فــي األســعار وانــكماشًــا فــي 

اإلنفاق سيجعل األسواق تدخل في حلقة مفرغة مفزعة، الشكل (۳٤). 
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الشكل (۳٤) دورة االنكماش 

حــال	األســــواق	الـــيوم	جــمع	الـــتناقـــضات؛	فــالــسيولــة	مــتوفــرة	واالســـــتثمار	راكــد		

وتفسير ذلك برأينا: 

أن دورة الـنقود تـعمل مسـتقلة فـي سـوق الـنقود مـن خـالل محـركـها (سـعر الـفائـدة)، 

فـإذا مـا خـفتت قـوة احملـرك وشـاخـت؛ فـالـركـود واالنـكماش مـصيره الـطبيعي. وفـعال 

يـبدو أن هـذا احملـرك فـقد بـريـقه، وعـلى املـدرسـة الـنقديـة أن تـعترف مبحـدوديـة فـكرهـا 

لـتنشأ مـدرسـة أفـضل مـنها كـما نـشأت هـي عـلى أنـقاض محـدوديـة الـفكر الـكينزي - 

كما ذكرنا سابقا -. 

وبرأينا: 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

لـو كـان االرتـباط بـني سـوقـي (الـنقود والسـلع) هـو ارتـباط عـضوي وحـقيقي، ولـيس 

مجـرد ربـط بـاملـؤشـرات؛ وذلـك بـتوسـيط السـلع واخلـدمـات ضـمن عـملية الـتمويـل؛ 

لـوجـدنـا أن احلـل يـكمن فـي قـواعـد وضـوابـط الـتمويـل اإلسـالمـي؛ فـالـسوقـان سـيشدان 

بـعضهما بـعضًا، ولـن يـصل الـركـود إلـيهما مـطلقًا؛ ألن الـتمويـل املسـتدمي لـلفقراء ذوي 

املـيل احلـدي الـتام لـالسـتهالك يـجعل عجـلة االقـتصاد ال تهـدأ وال تـقف أبـدًا؛ فـالـفقراء 

- وهـم الشـريـحة األوسـع - ميـثلون دالـة الشـراء ورافـعته الـسوقـية، وهـم فـي حـالـة تـوجـه 

مسـتمر نـحو الشـراء إلشـباع حـاجـاتـهم، أمـا احلـد األدنـى مـن متـويـلهم املسـتدمي فـتحققه 

نســبة الــزكــاة الــبالــغة ۲.٥٪ والــتي هــي إعــادة تــوزيــع هــادئ لــلدخــل؛ فهــي ال تــفقر 

األغـنياء وحتـسن حـال الـفقراء؛ فـتبتعد األسـواق عـن الـركـود، ومتـنحها بـذلـك فـسحة 

لتســتعيد رواجــها، وتــتحسن حــال الــناس فــيها؛ وبــذلــك تــتكامــل الســياســة الــنقديــة 

 . 1واملالية لتصبان معًا في سياسة اقتصادية فعالة وذات مصداقية، الشكل (۳٥)

الشكل (۳٥) دور املصارف في الربط بني أسواق املال وأسواق السلع واخلدمات 

1 قـــــنطقجي، د. ســـــامـــــر مظهـــــر، صـــــناعـــــة الـــــتمويـــــل فـــــي املـــــصارف واملـــــؤســـــسات املـــــالـــــية اإلســـــالمـــــية، 
منشورات كاي، www.kantakji.com، ص ١٧١.
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

إن الـفارق بـني هـذا الـبناء الـهندسـي احملـكم وبـني الـشكل الـبيانـي الـسابـق أن السـياسـة 

الــنقديــة الــتقليديــة جــعلت الســيولــة قــابــعة فــي خــزائــن الــبنوك، بــينما املســتثمريــن 

مـتعطلني لـعدم وفـرة السـيولـة بـني أيـديـهم، واألسـواق تـنتظر، وبـالـتالـي فـإن الـتشاؤم 

سيفشو بني رواد السوق، وتوقعات املستهلكني ستتجه نحو مزيد من االنكماش.  

وهذه هي حال السوق العاملي اآلن. 
& في مثل هذا اليوم أعلن بنك ليمان براذرز إفالسه 

فـي مـثل هـذا الـيوم قـبل ثـمانـية سـنوات، أعـلن بـنك لـيمان بـراذرز إفـالسـه مبـوجـب الـفصل احلـادي 
عشـر مـن قـانـون اإلفـالس األمـيركـي. ومـنذ ذلـك احلـني مـازالـت األسـواق واالقـتصادات تـعيش آثـار 

"اإلعصار" الذي خلفه أكبر إفالس في تاريخ الواليات املتحدة األميركية.  
أظهر تقرير لـ"دوتشيه بنك" أن: 

- الـبنوك املـركـزيـة حـول الـعالـم خـفضت أسـعار الـفائـدة ٦۷۲ مـرة مـنذ انهـيار "لـيمان بـراذرز" 
دون حتـديـد عـدد املـرات الـتي أقـبلت فـيها هـذه الـبنوك عـلى تـنفيذ سـياسـات التيسـير الـكمي 

لدعم االقتصاد. 
- انـخفض الـعائـد عـلى الـسندات األمـيركـية ألجـل عشـر سـنوات مـن ۳.۳۸۹٪ إلـى ٦۹۸.٪۱. 
وتـراجـع الـعائـد عـلى الـسندات ألجـل سـنتني، تـراجـع مـن ۱.۷۰٦٪ إلـى ۰.۷٥۸٪، وهـبط الـعائـد 
عـلى سـندات الـثالثـني عـامـا بـنحو الـنصف لـيبلغ الـعائـد ۲.٤٥٪. ويـدل هـذا الـتراجـع عـلى زيـادة 
اإلقـبال عـلى هـذه الـسندات فـي ظـل تـدنـي الشهـية عـلى اخملـاطـرة كـون الـعالقـة بـني الـعائـد عـلى 

السندات وأسعارها هي عالقة عكسية. 
- وفـي أسـواق السـلع الـرئيسـية، أشـار الـتقريـر إلـى ارتـفاع سـعر أونـصة الـذهـب مـن ۷۸۷ دوالرا 

إلى ۱۳۲۳ دوالرا. وانخفض النفط أكثر من النصف. 

فــإن ســأل ســائــل عــن ســرِّ اســتمرار املــمارســات اخلــاطــئة حــول الــعالــم رغــم مــا حــصل 

ويـحصل، فـإن اجلـواب بـأن الـتجارب االجـتماعـية حتـتاج وقـتًا وأحـيانًـا حتـتاج أجـياالً 

لـتغييرهـا؛ فـالـقناعـات تـرسـخت حـتى صـارت اعـتقادًا مُسـلَّمًا بـه. واأليـام كـفيلة بـتمام 
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ســقوط الــنظريــات االجــتماعــية الــضارة بــالــناس عــندمــا ال تــنفع حــكمة حــكمائــهم 

وعقالئهم. وهذا أسوأ ما في التعلم باملمارسة. 

لـذلـك عـلمنا رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم أن مـن سَـن سُـنة سـيئة فـله مـثل وزرهـا 

ووزر مــن عــملها إلــى يــوم الــقيامــة ال يــنقص ذلــك مــن أوزارهــم شــيئًا، وهــذا مــدعــاة 

تفكر وتعقل وتبصر ملن أراد ذلك، ومن أبى فعليه وزر ما اختاره. 

أذكـر نفسـي مبـا أنـزلـه اهلل تـعالـى فـي سـورة احلـديـد وهـو رمـز الـقوة فـي هـذه احلـياة؛ فـهو 

تـعالـى يـقول لـلناس بـأنـه كـفيل بـإحـياء األرض بـعد مـوتـها مبـا ارتـكبه الـناس فـيها مـن 

آثــام وظــلم وعــدوان؛ وذلــك إذا اســتجابــوا هلل وأقــامــوا احلــق الــذي أنــزلــه وخــشعوا لــه، 

وسـتكون املـضاعـفة لـلمتصدقـني عـلى الـناس ال لـسارقـي أمـوالـهم، يـقول اهلل تـعالـى: أَلَـْم 

يَن أُوتُـوا  ِ َaُّـوا َكـا ْكِر الـّلَـِه َوَمـا َنـَزَل ِمـَن الْـَحّقِ َوَال َيـُكون ِaِ يَن آَمـنُوا أَن َتـْخَشَع قُـلُوُ¾ُـْم ِ َÐَِّيأِْن ل
ْ�ُـْم فَـاِسـقُوَن * اْعـلَُموا أَّنَ  ُم اْالََٔمـُد فََقَسـْت قُـلُوُ¾ُـْم ۖ َوَكِثٌري ّمِ الْـsَِتاَب ِمـن َقـْبُل فَـطَاَل َعـلَْ�ِ
ِقنيَ  ّدِ ـا ۚ َقـْد َبـّيَنَّا لَـsُُم اْآلَيـاِت لَـَعّلsَُْم َتـْعِقلُوَن * ِإّنَ الْـُمّصَ الـّلَـَه يُـْحِيي اْالَْٔرَض َبـْعَد َمـْوِ¬َ
َقــاِت َوأَْقــَرُضــوا الــّلَـَه َقــْرًضــا َحــَسنًا يُــَضاَعــُف لَُ}ْ َولَُ}ْ أَْجــٌر َكــِرÑٌ  (احلــديــد:  ّدِ َوالْــُمّصَ

 .(۱۸-۱٦
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

1السياسات النقدية واملالية وسباق حنو اجلحيم 

& مآالت السياسات النقدية واملالية املتهالكة: 

كيف تشرعن املؤسسات احلكومية السرقة؛ ممثلة بالبنوك املركزية؟ 
كيف تنتشر ثقافة الديون بأسلوب القطيع الهائج؟ 

وسنوضح مآالت تلك السياسات النقدية واملالية املتهالكة. 

ال تـنكشف سـوآت الـذيـن يسـبحون عـاريًـا خـالل املـد؛ لـكن إذا انحسـر املـد إلـى اجلـزر، 

بانت عورات االقتصادات والشركات التي تضارب بالديون بنسب كبيرة. 

إن املـتتبع حلـالـة االقـتصاد الـعاملـي الـيوم يلحـظ مـؤشـرات جـديـدة بـاسـتمرار؛ فـالـعالـم 

املالي ينتقل من سيء إلى أسوأ، مثال ذلك: 
صـعود سـعر الـذهـب بـشكل مسـتمر ومـتسارع، وهـذا مبـثابـة إنـذار يـدق نـاقـوس ۱)

اخلـطر؛ فـالـذهـب هـو املـصدر األخـير لـلقيمة؛ فـإذا تـضافـرت الـظروف عـلى كـشف 

أخـطاء السـياسـات الـنقديـة واملـالـية، الـتي تُـغرق األسـواق بـالـربـا والـضرائـب؛ فـإن 

ارتـفاع سـعر املـعدن الـذي يـلمع دائـمًا هـو حـالـة مـرضـية، وبـرأي بـعض احملـللني فـإن 

الـذهـب سـيصل إلـى دورة مـرتـفعة فـي الـسوق الـهابـطة، قـد يسـتمر لـعام أو عـامـني؛ 

إلـى أن تـعود جتـارة اخملـاطـر لـقطاعـات الـبورصـة واألسـواق الـناشـئة، لـيبدأ كـل شـيء 

من جديد. 
خـسائـر كـبيرة لـغالـبية األسـهم الـعاملـية، بسـبب تـباطـؤ الـنمو فـي أوروبـا، وكـذلـك ۲)

فــي الــصني؛ حــيث وصــل ألدنــى مســتويــاتــه مــنذ ۱۷ عــامًــا. ومجــمل انــخفاض 

1 قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، الـــسياســـات الـــنقديـــة واملـــالـــية وســـباق نـــحو الـــجحيم، مجـــلة االقـــتصاد 
اإلسالمي العاملية، العدد ٨٧-٢٠١٩.
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أسعار األسهم العاملية ۳-۱۱٪. ويشير كل ذلك إلى دنو مرحلة الركود.  

ويـدعـم ذلـك تـباطـؤ اإلنـتاج الـصناعـي األمـريـكي وتـذبـذب منـوه مـن +۰.۲٪ فـي 

شهـر حـزيـران يـونـيو ۲۰۱۹ إلـى -۰.۲٪ فـي الشهـر الـذي يـتلوه؛ مـع أن الـتوقـعات 

 . 1كانت ارتفاعه إلى +٪۰.۳

ارتـفاع حجـم سـلة الـسندات السـياديـة الـعاملـية املـتداولـة ذات الـعائـد السـلبي إلـى ۳)

 . ۱٥2 تريليون دوالر لعشر سنوات؛ ولزمن طويل نسبيًا

ارتــفاع عــدد الــدول الــتي تــنطوي ديــونــها احلــكومــية عــلى عــوائــد ســلبية لعشــر ٤)

سنوات إلى ۱۲ دولة، يوضحها اجلدول (۹) التالي: 

Pos. Country 10-yr	yield Pos. Country 10-yr	yield

1 Switzerland -0.92% 26 South	Korea 1.24%

2 Germany -0.53% 27 New	Zealand 1.29%

3 Denmark -0.49% 28 Italy 1.51%

4 Netherlands -0.43% 29 Thailand 1.71%

5 Austria -0.30% 30 US 1.73%

6 France -0.27% 31 Singapore 1.77%

7 Finland -0.27% 32 Hungary 2.01%

8 Sweden -0.21% 33 Greece 2.02%

9 Belgium -0.20% 34 Poland 2.09%

 https://www.independentarabia.com/node/49061//1اقــــــتصاد/االقــــــتصاد-الــــــعاملــــــي

 ملاذا-يختزل-دونالد-ترمب-أزمات-االقتصاد-األميركي-في-سياسة-البنك
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 	wolfstreet.com : 1اجلدول (۹) الدول التي تنطوي ديونها احلكومية على عوائد سلبية - املصدر

إن املــتتبع حلــال الــسوق الــعاملــي يلحــظ أن األســواق والــبنوك املــركــزيــة يــطارد بــعضها 

بـعضًا، بـحثًا عـن ضـحية تـالـية؛ فـاجلـميع يـخوض فـي وحـل الـديـون حـيث ال مخـرج مـن 

10 Japan -0.18% 35 Chile 2.79%

11 Slovakia -0.14% 36 China 3.08%

12 Slovenia -0.04% 37 Iceland 3.85%

13 Ireland 0.04% 38 Romania 4.23%

14 Spain 0.23% 39 Philippines 4.55%

15 Portugal 0.27% 40 Argen^na 6.20%

16 Bulgaria 0.45% 41 India 6.34%

17 UK 0.52% 42 Brazil 7.26%

18 Taiwan 0.68% 43 Russia 7.31%

19 Australia 1.04% 44 Mexico 7.43%

20 Croa^a 1.05% 45 Indonesia 7.70%

21 Czech	Republic 1.06% 46 South	Africa 8.40%

22 Israel 1.06% 47 Nigeria 13.69%

23 Hong	Kong 1.17% 48 Pakistan 13.77%

24 Norway 1.18% 49 Turkey 15.10%

25 Canada 1.23% 50 Egypt 15.60%

26 South	Korea 1.24% 51 Zambia 31.25%

 wolfstreet.com, 6 Aug 2019. 1
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الــديــون إال مبــزيــد مــنها، وهــذا الــتفكير بــدأ يــسود ويــزداد عــند مــحاولــة الهــرب مــن 

العائدات السلبية أو العائدات املقاربة للصفر. 
& الـضحايـا املـرشـحة فهـي ذات الـعائـد اإليـجابـي عـلى سـنداتـها السـياديـة، وجـميعها 

  : 1من دول األسواق الناشئة؛ منها

زامـبيا: الـتي جتـاوزت عـائـدات سـنداتـها احلـكومـية ملـدة عشـر سـنوات ۳۱٪، وقـد صـنفتها مـوديـز 
؛ بسـبب ارتـفاع عـبء الـديـون ومـخاطـر السـيولـة  2بـدرجـة مـقاربـة لـدرجـة العجـز عـن السـداد

والـضعف اخلـارجـي. وقـد سـاهـمت الـصني فـي ذلـك؛ فـالـصني قـد وضـعت بـصمتها عـلى إفـريـقيا 
عـمومًـا؛ وفـي حـالـة زامـبيا بـلغ الـديـن احلـكومـي مـلياري دوالر فـي عـام ۲۰۱۱. ثـم تـضاعـف إلـى 
خــمسة مــليارات دوالر خــالل ســبع ســنوات؛ بســبب طــفرة الــبناء الــصينية فــيها؛ كــمطارات 
وطـرق ومـصانـع جـديـدة مـولـتها قـروض صـينية. ويـبدو أن حـكومـة زامـبيا تـخفي بـعض املـليارات 

من الديون، أسوة بإخفاء الصني لديونها عن العلن.  
وعـلى كـل حـال، صـارت الـدول األفـريـقية الـسائـرة - فـي طـور الـنشوء - هـدفًـا ملـصاصـي الـدمـاء 
مــن املــرابــني مــن خــالل اســتهداف ســنداتــها الســياديــة، ويــبدو أن تــلك الــدول ســتعود لــطور 

العبودية قبل أن تخرج منها. 
األرجـنتني: يـتراوح عـائـد الـسندات األرجـنتينية بـني ۲۰-٤۰٪ سـنويـا، وال يـؤثـر التضخـم الـكبير 

فيها ألنها مقوّمة بالدوالر، أما خطر التخلف عن السداد فقائم ومستمر. 
املكسـيك: يـبلغ الـعائـد عـلى سـندات املكسـيك ملـدة ۱۰ سـنوات ۷.٤٪، وهـو أعـلى مـن مـعدل 
التضخـم فـيها، الـذي جتـاوز ٦٪ عـام ۲۰۱۷، ويـبدو أن فـترة العشـر سـنوات سـتقضي عـلى الـقوة 

الشرائية لهذه السندات. 
والقائمة طويلة، وما مت ذكره يقع ضمن قائمة تفضيلية. 

 Richter, Wolf, Financial World Gone Nuts: $15 Trillion Negative Yielding 1

Debt, Aug 6, 2019:
https://wolfstreet.com/2019/08/06/financial-world-gone-nuts-15-trillion-
negative-yielding-debt/ 

 Fitch, Moody’s, S&P 2 مقاييس التصنيف االئتماني
 https://wolfstreet.com/credit-rating-scales-by-moodys-sp-and-fitch/ 
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ويبقى السؤال احمليّر واملهم:  

مـن	يشـــتري	ســـندات	طــويــلة	األجـــل	بــعائــد	ســـلبي،	ثـم	يـــحتفظ	بــها	حــتى	تــاريــخ	اســـتحقاقـــها؟	

لعل اجلواب؛  

أن مــديــري األصــول الــذيــن يشــترون هــكذا أدوات، أو يــضطرون لشــرائــها؛ يــفعلون 

ذلـك بـغية تـخصيص أصـولـهم ومـتطلباتـهم االئـتمانـية، وهـم ال يـأبـهون كـثيرًا؛ ألنـها 

أمـوال أنـاس غـيرهـم، وهـم كـغيرهـم مـن املـصرفـيني يـغيرون وظـائـفهم أو يـتم تـرقـيتهم. 

ويـبدو أن الـتعليل املـمكن فـي هـكذا شـراء؛ أن مـعدل االنـكماش الـسنوي إذا بـلغ ٪۱ 

وبــلغ الــعائــد الســلبي لــسندات العشــر ســنوات نــصف بــاملــائــة؛ فــإن الــعائــد احلــقيقي 

للمستثمرين هو زائد نصف باملائة!.  

وميـلك املسـتثمرون؛ سـواء األفـراد أو املـؤسـسات، الـكثير مـن الـنقد؛ أغـلبها عـلى شـكل 

ودائـع مـصرفـية، حـيث ال تـقدم الـبنوك املـركـزيـة لـهم أيـة ضـمانـات عـليها ضـد مـخاطـر 

تـغير سـعر الـعملة املـودعـة بـها أو التضخـم الـذي يـأكـل كـل شـيء. واألسـوأ مـن ذلـك؛ 

أن الـبنوك صـارت تُـخضع ايـداعـات احلـسابـات املـصرفـية إلـى فـائـدة سـلبية، مـن خـالل 

فرض رسوم على أصحابها جلعل النقد أداة ذات عائد سلبي أيضًا. 

ـــنـقـد	(الــذي تــصدره احلـكومـة دون ضـمان مـخاطـره)	مـــقـابـــل	فـــائـــدة	صـــفـريـــة	 فـهـــل	قـــرار	تــــفـضـيـل	الـ
ـــنـدات	ســـيـاديـــة	(متــثل ديـون احلـكومـة وتــضمن مـخاطـرهـا)	مـــقـابـــل	فـــائـــدة	ســـالـــبـة	 ZIRP	أفــــضـل؟	أم	سـ

NIRP	ذات	عـائـد	ســـلبي؟	
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لعل اجلواب؛  

إنــه مــع املــعدالت الســلبية والتضخــم، كــل ديــن خــاســر. يــشمل ذلــك الــنقود ألنــها 

صـارت تُـصدر عـلى املـكشوف دون غـطاء. ويـرى الـبعض أن سـياسـة أسـعار الـفائـدة 

السلبية لها منافع، منها: 

تـعزيـز اإلنـفاق االسـتهالكـي، الـذي بـدوره يـزيـد الـناجت احملـلي اإلجـمالـي، ويُـرد -

عــلى ذلــك: أن مــؤدى هــذه الســياســة ركــود طــويــل، وزيــادة عــدد املــكتنزيــن 

األنانيني الذين يحجبون أموالهم عن دورة النقود. 

تـبني احلـكومـات لهـذه السـياسـة مـع طـباعـة الـنقود، سـينشط سـوق األسـهم، -

ويُرد على ذلك: أن مؤدى هذه السياسة هو تعثر األسواق. 

تدفع سياسة أسعار الفائدة السلبية إلى إلغاء العملة الفعلية. -

إن اخلـوض فـي سـندات الـديـن؛ طـريـق ال مخـرج مـنه إال الـهاويـة، ولـتصحيح الـوضـع 

الـقائـم، البـد مـن الـعودة إلـى أصـل رأس املـال، ومبـا أن رأس املـال أصـله سـندات نـاشـئة 

مـن سـندات نـاشـئة عـن سـندات أخـرى؛ لـدرجـة يـصعب مـعها مـعرفـة بـدء نـشوئـها؛ 

فـالـتصحيح مـعناه اضـمحالل الـسندات فـي الـهواء؛ ألنـها أصـل مـالـي مُشـتق مـن أصـول 

حـقيقية، انـفصلت عـنها بـفضل مـبادئ الـهندسـة الـتقليديـة الـعقيمة، وبـانـشقاقـها؛ لـم 

يـعد يـصلح لـوصـفها إال أنـها أدوات ورقـية أو وهـمية. لـذلـك أوضـحنا كـيف يـبحث 

مــدراء األصــول واألمــوال عــن بــلد تــصنفه شــركــات الــتصنيف بــأنــه مــقبول اخملــاطــر،  

لـيتوجـه املسـتثمرون نـحو تـلك الـبلدان، لـتدمـير اقـتصاده ثـم لـيغادروه إلـى مـكان آخـر، 

وبذلك تتحرك كرة الثلج. 
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وزاد الـطني بـلة؛ دخـول احلـكومـات طـريـق االسـتدانـة الـال مـتناهـية، فـبينما كـان دور 

احلـكومـة إدارة املـصالـح الـعامـة صـارت مـصدر املـشاكـل، فهـي أشـبه بـبناء مـن الـقش بـناه 

الـناس وعـظموا دوره، حـتى صـارت احلـكومـات جـزء مـن الـلعبة الـتدمـيريـة؛ فـفي حـني 

متـادت احلـكومـات االشـتراكـية بـالـتدخـل بـكل شـيء حـتى انـهارت وسـقطت وخـرجـت 

مـن الـلعبة، هـا هـي احلـكومـات الـرأسـمالـية تـتمادى فـي اإلنـفاق، ثـم تـبحث عـن متـويـل 

إنـفاقـها غـير الـرشـيد بـالـديـون الـربـويـة حـتى بـاتـت عـبئا ثـقيالً عـلى شـعوبـها احلـالـية 

واملسـتقبلية؛ فـالـديـن عـبء تسـتخدمـه األجـيال احلـالـية وتسـتفيد مـنه، بـينما األجـيال 

الــقادمــة فــقد تســتخدمــه وقــد ال تســتفيد مــنه!؛  فهــل تــعيدنــا الــفترة الــقادمــة إلــى 

تقنني دور الدولة وإعادة رسم دور مؤسساتها؟ 

لــقد أضــحى االقــتصاد الــعاملــي حــالــيًا فــي جحــر الــضب، وملــاذا الــضب؟ ألن جحــره 

مسـدود الـنهايـة، ومـن حُـمق مـن يـتبع ويـتتبع مـن قـبله فـي تـلك السـياسـات الـنقديـة 

املالية أنه يدخل جحرًا مسدود النهاية ليلقى املصير نفسه ال محالة.  
& مــثال ذلــك؛ أن احلــكومــة األمــريــكية تــنفق املــال، ثــم تــصدر ســندات الــديــن مبــزادات 

للمشـتريـن؛ وقـد بـلغ احلـساب الـعام للخـزانـة بـنهايـة يـولـيو ۲۰۱۹ مـبلغا قـدره ۱٦۳.۷ مـليار، 
وسـتجمع أمـواالً إضـافـية مبـزاد قـدره ٤۳۳ مـليار حـتى نـهايـة سـبتمبر ۲۰۱۹؛ ثـم ۳۸۱ مـليار بـني 
اكـتوبـر وديـسمبر ۲۰۱۹. فهـل سـتقلل هـذه املـزادات الضخـمة األمـوال املـتاحـة للسـيولـة فـي سـوق 

رأس املال مع أن املتعاملني األساسيني لديهم أكثر من ۲٥۰ مليار دوالر؟ 

مـن	أيــن	ســـيحصل	المشــــترون	عــلى	الـــمال	لشـــراء	هــذه	الــــسندات	الــــُمصدرة؟	

لعل اجلواب؛  

هـو جلـوء الـفيدرالـي إلـى سـياسـة التسهـيل الـكمي دون الـنظر لـسعر أمـوالـه؛ فـهناك مـن 

يـرى أن التيسـير الـكمي ال ميـكن أن يسـبب التضخـم؛ ألنـه مجـرد حتـويـل لـألصـول، 
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فـهو نـقد مـطبوع حـديـثًا لشـراء الـسندات، ويفسـر هـذا املـنطق تـغير قـواعـد إصـدار الـنقد 

حـيث ال غـطاء لـه فـهو مجـرد أوراق ديـن تـتعامـل بـها الـناس كـما تـتعامـل مـع سـندات 

الـديـن؛ فـاألول يـأكـله التضخـم والـثانـي يُـثقله الـربـا. وأصـحاب هـذه الـرؤيـة يـعتقدون أن 

مـصدر التضخـم هـو اإلنـفاق الـهائـل للعجـز احلـكومـي، الـذي يـرتـفع مـتسارعًـا خـالل 

فترات الركود. 

ويــرى الــبعض أنــه فــي مــرحــلة مــا، ســتفضل الــبنوك امــتالك ســندات اخلــزانــة بــدالً مــن 

االحتياطيات، ليكون تسلسل االحتياطيات كاآلتي:  

الذهب،  -

فالعمالت العاملية،  -

وحاليًا سندات الدين!!.  -

إن مـشاكـل السـيولـة الـناجتـة عـن ارتـفاع إصـدار الـديـن احلـكومـي تنتهـي بـاالنـتشار فـي 

أمـاكـن أخـرى، وعـادة مـا حتـصل األسـواق الـناشـئة عـلى الـضربـة األولـى واألكـثر قـوة، 

وهـذا أمـر واضـح فـي عـدد مـن الـبلدان، وقـد تـعرضـنا فـي أكـثر مـن مـوضـع ملـا حـصل فـي 

األسواق اآلسيوية، ثم ما حصل في الليرة التركية بعد ذلك. 

وتـتطور دورة الـتغذيـة الـذاتـية مـن مـشاكـل األسـواق الـناشـئة، بـارتـفاع أسـعار الـفائـدة 

األمـريـكية؛ ممـا يـجعل االسـتثمارات الـقائـمة عـلى الـدوالر تـبدو أكـثر جـاذبـية؛ فـيرتـفع 

الـدوالر، وتـسافـر األمـوال الـساخـنة إلـى الـسوق األمـريـكي تـاركـة الـبلدان املـديـنة تـعانـي 

األمـريـن، وتـتخبط فـي تـدهـور عـملتها احملـلية وتـفاقـم خـدمـة ديـونـها املـقومـة بـالـدوالر 

أصـال ألن شـركـات الـتصنيف تـعطي الـديـون املـقومـة بـالـدوالر تـصنيفا تـفضيليًا، وهـذا 
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 ٌ ّÒُ هـو احلـال اآلن. وتـتكرر هـذه الـلعبة دوريًـا واملـفترض أنـهم مـعتبرون مـن أخـطائـها؛

بsٌُْم ُعْمٌي فَُ}ْ َال َيْعِقلُوَن (البقرة: ۱۷۱). 
وبـذلـك تـتبدل كـل الـقواعـد الـنقديـة واملـالـية الـتي عـرفـها االقـتصاد الـتقليدي، ويـكون 

السـباق نـحو جـحيم ال نـهايـة لـه مـفتوحًـا ومـتاحًـا لـألكـثر جـنونًـا بـالـديـون سـواء أكـانـت 

ربـويـة أم غـير ربـويـة. وعـليه؛ البـد مـن الـعودة إلـى الـقواعـد اإلسـالمـية الـتي تـضبط إيـقاع 

الســياســات الــنقديــة واملــالــية بــعد فشــل احلــلول الشــرقــية والــغربــية، والــقاعــدتــني 

اإلسالميتني األساسيتني اللتني نكررهما باستمرار هما: 

حتـرمي الشـرع اإلسـالمـي الـربـا كـليًا؛ واألمـر بـاجـتنابـه، واالبـتعاد عـنه، والـربـا ✴

يكون في الديون، والفائدة الربوية هي أداة السياسة النقدية التقليدية.  

- لـذلـك يـتالءم الـنموذج الـنقدي اإلسـالمـي مـع سـياسـة سـعر الـفائـدة الـصفري 

ZIRP	أي أن املــال إذا متــت مــبادلــته بــاملــال؛ فــبدون زيــادة - مــع مــراعــاة قــواعــد 

الــصرف وقــواعــد اخــتالف اجلــنس -، وميــكن لــلبنوك الــتقليديــة إتــباع هــكذا 

سياسة، لتوسيع قاعدة عمالئها ممن ال يتعاملون بالربا.  

- كــما ال يــدعــم الــنموذج الــنقدي اإلســالمــي ســياســة ســعر الــفائــدة الســلبية 

NIRP؛ ألنـه مـال مبـال مـع نـقصان، وهـذا أشـبه بـحالـة الـزيـادة؛ فـمن غـير الـعدل 

أخـذ أمـوال الـعميل دون تـقدمي سـلعة أو خـدمـة ذات قـيمة فـي املـقابـل، وال يـبرر 

الــقول بــأن خــدمــة االحــتفاظ بــالــنقد فــي حــسابــات ودائــعها، هــي خــدمــة؛ ألن 

الـتكييف الفقهـي لـلحسابـات اجلـاريـة هـو أنـها قـرض، لـذلـك يـكفي الـبنك حـصولـه 

عـلى عـوائـد تـشغيل مـا اقـترضـه، وال يـصح أن يـأخـذ مـنه الـرسـوم عـند اإليـداع، 
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فهـذه بـدعـة نـشأت بـعد سـريـان NIRP	فـي املـصارف الـتقليديـة إثـر تـراكـم أزمـة 

الـثقة بـالسـياسـات الـنقديـة الـعاملـية، وقـد سـبق أن أشـرنـا إلـى اقـتراح قـدمـه (مـوريـس 

آلــيه) بــشأن إصــالح الــنظام املــصرفــي وخــلق الــنقود؛ حــيث تــكون هــناك بــنوك 

تـختص بـقبول الـودائـع، وبـنوك تـختص بـتوفـير الـقروض؛ حـيث يـتم فـي الـبدايـة 

اسـتالم الـودائـع مـن الـعمالء، ويـتم االعـتناء بـها، لـكن ال ميـكن إقـراضـها. وبهـذه 

الـطريـقة لـن يـتم إنـشاء أيـة أمـوال. ومـع ذلـك، قـد تـفرض هـذه الـبنوك رسـومًـا عـلى 

عمالءها مقابل اخلدمات املرتبطة بإدارة حساباتهم. 

تــقزيــز الشــرع اإلســالمــي املســلمني مــن الــتمادي بــالــديــن، وهــو أداة مــن أدوات ✴

السـياسـة املـالـية؛ ملـا فـيه مـن مـخاطـر ائـتمانـية واحـتمال ألكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، 

يَن آَمــنُوا َال َتأْكُــلُوا  ِ َaّــا ا َ وقـــد نهـــى اهلل جـــل فـــي عـــاله عـــن ذلـــك بـــقولـــه: َيــا أَّ.ُ

أَْمـَوالَـsُم َبـْينsَُم ِبـالْـَباِطـِل (الـنساء: ۲۹). واألحـاديـث الشـريـفة كـثيرة فـي 
هذا اجملال نذكر منها:  

- قـولـه صـلى اهلل عـليه وسـلم: (يُـغْفَرُ لِلشَّهِـيدِ كُـلُّ ذَنْـبٍ إلَّـا الـدَّيْـنَ)، فـرغـم رتـبة 

الشهيد العلية فإن الدين ال يسقط عنه،  

- وقـولـه صـلى اهلل عـليه وسـلم: (مَـن أخَـذَ أمْـوالَ الـنَّاسِ يُـرِيـدُ أداءَهـا أدَّى الـلَّهُ 

عـنْه، ومَـن أخَـذَهـا يُـرِيـدُ إتْـالفَـها أتْـلَفَهُ الـلَّهُ)، وهـذا دعـاء مـن نـبي اهلل ورسـولـه 

صـلى اهلل عـليه وسـلم عـلى مـن أخـذ أمـوال الـناس ولـم يـحتاط لـردهـا؛ ودعـاؤه صـلى 

اهلل عليه وسلم مستجاب، فويل ملن فعل ذلك عامدًا متعمدًا غير آبه،  

- وتـعوذه صـلى اهلل عـليه وسـلم مـن غـرم الـديـن، وهـو ال يـتعوذ إال مـن كـبير؛ فـقد 
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كـانَ يَـدْعُـو صَـلَّى اهللُ عـليه وسـلَّمَ فـي الـصَّالَةِ ويـقولُ: (الـلَّهُمَّ إنِّـي أعُـوذُ بـكَ مِـنَ 

: مـا أكْـثَرَ مـا تَسْـتَعِيذُ يـا رَسـولَ الـلَّهِ مِـنَ املَـغْرَمِ؟  املَأْثَـمِ واملَـغْرَمِ، فَـقالَ لـه قَـائِـلٌ

قــالَ: إنَّ الــرَّجُــلَ إذَا غَــرِمَ حَــدَّثَ فَــكَذَبَ، ووَعَــدَ فــأخْــلَفَ)، وهــذه املــشاكــل 

االجتماعية هي مآالت الغرم بالدين. 

إن ارتــباط الســياســتني الــنقديــة واملــالــية لــصيق ويــكون بـ (الــربــا) الــذي يــؤجــج الــديــون 

ويُـسعرهـا، وبـانـعدام (الـربـا)؛ تـأخـذ األمـور طـريـقها نـحو االسـتقرار وهـذا حـال الـعديـد مـن 

الـدول جتـاه سـياسـة ZIRP حـالـيًا. وقـد جُـعلت عـقوبـة (فـريـق الـربـا) بـأكـمله الـطرد مـن رحـمة 

اهلل تــعالــى، لــقولــه صــلى اهلل عــليه وســلم: (لــعن اهللُ آكــلَ الــرِّبــا، ومُــوكِــلَهُ، وشــاهِــدَيْــهِ، 

وكـاتِـبَهُ، هـم فـيه سـواءٌ). وذلـك ألن (مـجتمع الـربـا) سـيعانـي مـن التضخـم وآثـاره، وقـد 

شـبهت اآليـة الـكرميـة ذلـك مبـن مـسه الشـيطان؛ لـذلـك (مـجتمع الـربـا) مـجتمع ال يـعرف 

 ُ َبـا َال َيـقُومُـوَن ِإّالَ َكـَما َيـقُوم يَن َيأْكُـلُوَن الـّرِ ِ َaّلـالسـتقرار واالتـزان طـريـقًا، يـقول اهلل تـعالـى:  ا
ْيطَانُ ِمَن الَْمّسِ ۚ (البقرة: ۲۷٥).  ِي َيَتَخّبَطُهُ الّشَ َaّا

وبـناء عـلى مـا سـبق، يـجب أن يـتنبه الـقائـمون عـلى السـياسـات الـنقديـة واملـالـية فـي 

الـبالد اإلسـالمـية إلـى أن دقـة احلـساب عـند اهلل شـديـدة، وأن الـوقـوف لـلحساب آت ال 

ُم ّمَْسئُولُوَن (الصافات: ۲٤).  َhّمحالة، يقول اهلل تعالى: َوِقفُوُ/ْ ۖ ِإ
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سياستا الفائدة الطويلة والقصرية األجل 

ال ميـكن الـتنبؤ بـأسـعار الـفائـدة عـلى املـدى الـقصير، بـينما يسـيطر عـليها قـوى أسـاسـية 

فــي املــدى الــطويــل، وإن لــنموذج مــعدل الــفائــدة الــذي طــوره (مــيلتون فــريــدمــان)، 

 : 1كامتداد ملعادلة فيشر، استنتاجني

قـد يـؤدي الـتباطـؤ الـنقدي إلـى زيـادات مـؤقـتة فـي أسـعار الـفائـدة عـلى املـدى -

القصير، إال أنه يؤدي في النهاية إلى انخفاضها. 

بينما يؤدي التسارع النقدي إلى ارتفاع معدالتها. -

وتــتالعــب الــبنوك املــركــزيــة - وبــخاصــة الــفيدرالــي األمــريــكي - مبــعدالت الــفائــدة 

الـطويـلة والـقصيرة األجـل؛ ممـا يـزيـد مـن سـوء آثـارهـا االقـتصاديـة والـنقديـة؛ فـألسـعار 

الفائدة الطويلة آثار سلبية كبيرة على أعمال البنوك التقليدية. 
؛ خـصصت مـؤسـسة ۱۰۰۰۰۰ دوالر نـقدا؛ لشـراء ۱۰ مـاليـني دوالر مـن  2& مـثال ذلـك

ســندات اخلــزيــنة الــتي حتــقق عــائــدا بنســبة ٦.۲٪؛ حــيث ســتقترض ۹.۹ مــليون دوالر الــباقــية 
بنســبة ۳.٥٪؛ لــتبلغ فــائــدة الــسندات ٦۱۳۸۰۰ دوالر، تــدفــع مــنها ۳٤٦٥۰۰ دوالر فــائــدة 
عـلى الـقرض؛ لـتربـح ۲٦۷۳۰۰ دوالر فـي الـسنة عـلى اسـتثمارهـا الـبالـغ ۱۰۰۰۰۰ دوالر، وذلـك 
مـا لـم تـتجه املـعدالت طـويـلة األجـل إلـى االرتـفاع. وعـندمـا يحـدث ذلـك، سـتحاول املـؤسـسة 

رصد ۱۰۰۰۰۰ دوالر أخرى عند كل انخفاض نسبته ۱٪ في أسعار السندات للتعويض. 
إن هـكذا اسـتراتـيجية سهـلة؛ تـدفـع املـتداولـني واملـضاربـني إلـى حـمل سـندات طـويـلة األجـل، أحـد 
أمـثلتها املـذهـلة درجـة الـرفـع املـالـي بنسـبة ۹۹٪ فـي الـسوق، وإن اقـتراض سـندات خـزيـنة بـتمويـل 
۹.۹ مــليون دوالر حســب املــثال، أوصــل قــروض املــضاربــني بــسندات اخلــزيــنة إلــى ۲۰۰ مــليار 

دوالر بنهاية ۱۹۹۳، وهذا رقم قياسي يعادل متويل عجز امليزانية الفيدرالية ملدة عام تقريبا. 

 IIBD, Hoisington.1

 Al Ehrbar, The great bond massacre (Fortune, 1994), Feb. 3, 2013:2

https://fortune.com/2013/02/03/the-great-bond-massacre-fortune-1994/ 
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فـقد أذكـى االحـتياطـي الـفيدرالـي صـعود الـسندات بـإبـقاء مـعدالت الـفائـدة قـصيرة 

األجــل مــنخفضة - لــتأمــني جتــارة رابــحة بــاملــضاربــة بــها -؛ بــينما جــلب انــخفاض 

مـعدالت الـفائـدة الـطويـلة مـوجـة مـن إعـادة متـويـل الـرهـن الـعقاري فـاقـت مـا كـان يحـلم 

بـه مسـتثمرو سـندات الـرهـن الـعقاري؛ أدى ذلـك إلـى زيـادة شـراء سـندات اخلـزانـة ملـدة 

عشر سنوات وانخفاض العائدات على سندات اخلزانة املتوسطة والطويلة األجل. 

ثـم بـدأت املـعدالت الـطويـلة بـاالرتـفاع بـشكل حـاد عـندمـا بـدأ االحـتياطـي الـفيدرالـي 

تــعزيــز أســعار الــفائــدة قــصيرة األجــل؛ حــتى أن بــعض أعــضاء جلــنة الــسوق املــفتوحــة 

أعـربـوا عـن مـخاوفـهم مـن أن زيـادة بسـيطة فـي مـعدل األمـوال الـفيدرالـية قـد يهـز سـوق 

الـسندات. وقـد سـاعـدت ظـروف أسـواق االئـتمان بـرفـع أسـعار الـفائـدة طـويـلة األجـل، 

ومن ثم ارتفاع أسعار السندات. 

شـرح كـامـبل هـارفـي، أسـتاذ االقـتصاد فـي جـامـعة ديـوك مـعنى مـؤشـر مـنحنى الـعائـد؛ 

فـهو مـكتشف املـؤشـر عـام ۱۹۸٦ قـائـالً: إن ۷ مـن أصـل ۷ فـترات ركـود سـابـقة قـد 

انــبثقت مــن انــقالب مــنحنى الــعائــد inversion	curve	yield، وهــذا يحــدث 

عـندمـا تـنخفض عـائـدات الـسندات طـويـلة األجـل عـن عـوائـد الـسندات قـصيرة األجـل 

فـي الـسوق. وحتـدث هـذه الـظاهـرة عـندمـا يـكون املـشاركـون فـي الـسوق أكـثر تـشاؤمـاً 

بـشأن الـتوقـعات االقـتصاديـة. لـذلـك قـد يـتغير سـلوك املـدراء الـتنفيذيـني واملـقرضـني 

واملـقترضـني واملسـتثمريـن خـالل تـلك األوقـات ألنـها تـؤدي إلـى حـلقة مـن ردود الـفعل 

السلبية التي تدفع االقتصاد الضعيف إلى الركود الكامل. 
& منحنى العائد 

إذا فـاق عـائـد سـندات اخلـزانـة (مـن الـفوائـد) مـعدل التضخـم الـسنوي (مـؤشـر أسـعار املسـتهلك 
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CPI)؛ فـعندئـذ يـحصل املسـتثمرون عـلى عـائـدات تـعوضـهم فـقدان الـقوة الشـرائـية الـتي جـلبها 
التضخم.  

لـذلـك يـسعى االحـتياطـي الـفيدرالـي إلـى الـتحكم فـي الـعائـدات قـصيرة األجـل، لـتتجاوز مـعدل 
التضخــم. فــإذا هــبطت الــعائــدات دون مــعدل التضخــم فــتصبح أشــبه بــعقاب لــكل شــخص 
يســـتثمر األمـــوال فـــي األدوات قـــصيرة األجـــل مـــنخفضة اخملـــاطـــر كـــأذون اخلـــزانـــة أو مـــنتجات 

االدخار. 
فـإذا بـلغ CPI	أي مـعدل التضخـم الـسنوي ۲.۲٪ فـالبـد لنسـبة الـفوائـد عـلى األدوات قـصيرة 
األجــل أن تــتجاوز هــذه النســبة وإال تخــلى املســتثمرون (املــضاربــون) عــن ســنداتــهم وخســرت 

اخلزانة متويلها. 
ويبدو أن هذه حالة قليلة احلدوث في العقدين األخيرين حيث ال يأكل التضخم إيراداتهم. 

1اخنفاض معدل الفائدة وأثره على السياسة النقدية 

إن مـعدل الـفائـدة الـطبيعي هـو املـعدل احلـقيقي قـصير األجـل، ويـكون عـندمـا يـصل 

االقـتصاد إلـى حـده األقـصى مـن تـوظـيف الـعمالـة، ويـكون مـعدل التضخـم فـيه ثـابـتًا 

مساويًا ملعدل الفائدة؛ حيث يكون االقتصاد في حالة توازن.  

يـتم حتـديـد السـياسـة الـنقديـة لـتكون مـالئـمة أو مـقيدة أو مـحايـدة؛ إذا كـانـت نسـبة 

الفائدة أقل من املعدل الطبيعي، أو مساوية له. 

 The Global Decline of the Natural Rate of Interest and Implications for 1

Monetary Policy, Sungki Hong & Hannah G. Shell, The Federal Reserve 
Bank of St. Louis:
https://research.stlouisfed.org/publications/economic-synopses/
2019/02/01/the-global-decline-of-the-natural-rate-of-interest-and-
i m p l i c a t i o n s - f o r - m o n e t a r y - p o l i c y ?
utm_medium=email&utm_campaign=201802A%20Research%20Newsle
tter&utm_content=201802A%20Research%20Newsletter+CID_3a28c2b
bb96610b3e73d991c7a1805b2&utm_source=Research%20newsletter&
utm_term=low%20natural%20rate%20of%20interest 
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1تـصف قـاعـدة تـايـلور  - الـتي سنشـرحـها الحـقًا - كـيف تـؤثـر الـظروف االقـتصاديـة 

عــلى مــعدل الســياســة الــفيدرالــية، ووفــقًا لهــذه الــقاعــدة؛ يــجب عــلى االحــتياطــي 

الفيدرالي: 

زيـادة مـعدل األمـوال االحتـاديـة إذا كـان التضخـم أعـلى مـن املسـتوى املسـتهدف، -

أو إذا كـانـت الـبطالـة أقـل مـن مـعدلـها الـطبيعي؛ حـيث نسـبة الـعمال الـعاطـلني عـن 

العمل في حالة كون االقتصاد في أقصى معدالت التوظيف. 

خفض سعر األموال االحتادية إذا حدث العكس.  -

أمــا إذا كــان التضخــم ومــعدالت الــبطالــة أعــلى مــن املســتويــات املســتهدفــة (أي -

الــطبيعية لــكل مــنهما) أو أدنــى؛ عــندئــذ يــجب املــوازنــة بــني كــل مســتوى مــن 

املستويات املطلوبة.  

وإذا كـان االقـتصاد فـي حـالـة تـوازن، مـع اسـتقرار التضخـم والـبطالـة ضـمن املـعدل -

الطبيعي، فيجب حتديد أسعار مساوية ملعدل الفائدة الطبيعي. 

إن انــخفاض مــعدل الــفائــدة يُــشكل حتــديًــا حــقيقيًا لــلبنك املــركــزي؛ ألن االنــخفاض 

يحــد مــن قــدرتــه عــلى االســتجابــة حلــاالت الــركــود، فــعند دخــول االقــتصاد مــرحــلة 

الـركـود، يـخفض صـانـعو السـياسـة أسـعار الـفائـدة، ثـم يـعيدونـها عـندمـا يـبدأ االقـتصاد 

فـي الـنمو. فـإذا كـانـت املـعدالت الـطبيعية مـنخفضة، فـلن تـتمكن الـبنوك املـركـزيـة، مبـا 

فــي ذلــك االحــتياطــي الــفيدرالــي، مــن رفــع املــعدل االســمي كــثيرًا فــوق احلــد األدنــى 

(الصفر) في األوقات العادية دون أن تكون السياسة مقيدة. 

1 قانون إصالح االحتياطي الفيدرالي لعام ١٩٧٧:
https://fraser.stlouisfed.org/title/1040
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وبـدالً مـن اسـتخدام السـياسـة الـنقديـة الـتقليديـة لـلتأثـير عـلى أسـعار الـفائـدة قـصيرة 

األجـل، قـد تـضطر الـبنوك املـركـزيـة إلـى االعـتماد عـلى السـياسـة الـنقديـة غـير الـتقليديـة 

فـي األوقـات غـير الـتقليديـة. عـلى سـبيل املـثال، خـالل األزمـة املـالـية ۲۰۰۹-۲۰۰۸، 

ومـــع انـــخفاض مـــعدل األمـــوال الـــفيدرالـــية بـــالـــفعل إلـــى الـــصفر، حـــفز االحـــتياطـــي 

الـفيدرالـي االقـتصاد بـالتيسـير الـكمي، الـذي اسـتلزم شـراء كـميات محـددة سـلفًا مـن 

السندات واألصول املالية، مما قلل املسار املستقبلي املتوقع ملعدالت السياسة. 

أمـا عـلى الـصعيد الـدولـي؛ فـقد اسـتخدم عـدد مـن الـبنوك املـركـزيـة أسـعار فـائـدة سـلبية 

عــلى ودائــع الــبنوك الــتجاريــة لــدى الــبنك املــركــزي؛ كــسويســرا والــسويــد والــدمنــارك 

ومنطقة اليورو واليابان. 
& استنتاجات 

- إن أسـعار الـفائـدة عـلى السـياسـة الـتي وضـعتها الـبنوك املـركـزيـة آخـذة فـي االنـخفاض فـي الـعديـد 
من البلدان على مدى العشرين سنة املاضية مع انخفاض معدل الفائدة في تلك البلدان.  

- إن انـخفاض مـعدل الـفائـدة يـقلل مـن قـدرة الـبنك املـركـزي عـلى االسـتجابـة لـلركـود مـع السـياسـة 
النقدية التقليدية.  

- إن فهم االجتاه املستقبلي لهذا املعدل وسبب التراجع مهم لتصميم سياسة نقدية فعالة. 

سياسة التدرج f خفض سعر الفائدة 

إن الـتدرج فـي خـفض سـعر الـفائـدة سـيترك اقـتصاد الـعالـم حـرًا؛ حسـب اعـتقاد (جـيروم 

1بـاول) رئـيس الـفدرالـي األمـريـكي؛، وقـد كـان أول خـفض مبـقدار ربـع نـقطة مـئويـة 

 The Fed cuts rates for the first time in over a decade, Aug 1st 2019:, 1

The Economist:
https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/08/01/the-fed-
cuts-rates-for-the-first-time-in-over-a-decade?cid1=cust/ednew/n/bl/n/
2019/08/1n/owned/n/n/nwl/n/n/na/287317/n 
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فـي ۳۱ يـولـيو ۲۰۱۹ بـغية احلـفاظ عـلى الـتوسـع الـنقدي، وعـلل ذلـك بـاآلتـي، الـشكل 

 :(۳٦)

ضعف النمو العاملي،  -

عدم اليقني في سياسة التجارة، -

تراجع التضخم األمريكي إلى ٦.٪۱. -

مــوافــقة الســياســيني عــلى رفــع احلــد األقــصى لــلديــون األمــريــكية، لــتجنب -

التخفيضات احلادة في اإلنفاق. 

وقــد دعــم تــلك الســياســة، نــتائــج اســتطالعــات الــرأي الــتي أوضــحت أن الــتوقــعات 

بالنسبة لالقتصاد األمريكي ما تزال مؤاتية بسبب: 

ثـقة املسـتهلكني الـتي هـي فـي ذروتـها بـعد االنـتعاش؛ فـاألمـريـكيون يـنفقون -

بحماس.  

قــوة ســوق الــعمل؛ فــالشــركــات (أي الــطلب) تــقول فــي االســتطالعــات أن -

الـعمالـة نـادرة، والـعمال (أي الـعرض) يـقولـون فـي االسـتطالعـات أن الـوظـائـف 

وفيرة، واألجور في ارتفاع. 
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الشكل (۳٦) األموال الفدرالية ومعدل البطالة 

لـذلـك يـقلق إنـخفاض سـعر الـفائـدة الـبنوك، ألنـه يـؤدي لـتحول تـركـيزهـا بـعيدًا عـن 

اإلقــراض بــاجتــاه أنشــطة الــتداول، الــتي حتــقق لــها عــائــدات أعــلى ودخــالً قــائــمًا عــلى 

الــرســوم. وهــذا يــعزز أســواق األســهم والــسندات والــعقارات، ويــحفز الــطلب عــلى 

خدمات إدارة احملافظ االستثمارية. 
 : 1& أظهرت دراسة نشرها بنك التسويات الدولية

والـتي اسـتندت إلـى عـينة مـن جـميع الـبنوك الـدولـية الـكبرى خـالل فـترة ۲۲ عـامًـا مـن عـام ۱۹۹٤ 
إلـى عـام ۲۰۱٥، أنـه إذا انـخفض سـعر الـفائـدة املـرجـعي مـن ۳٪ إلـى ۰٪، فـإن مـتوسـط هـامـش 
صــافــي الــفائــدة يــنخفض مــن ۱.٤۲٪. إلــى ۱.۳۱٪ مــن إجــمالــي الــتعرض. هــذا عــلى املــدى 

القصير.  
أمـا الـتأثـير طـويـل املـدى فـأكـبر بـعدة مـرات لـالرتـباط الـكبير والـتلقائـي لـهامـش الـفائـدة الـصافـي. 

 https://www.bis.org/publ/work807.pdf 1
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حيث ينخفض متوسط دخل البنوك من ٤۰٪-٦۰٪،  
  .BIS وهذه إحدى املشكالت التي أبرزتها دراسة

وبـرأيـنا فـإن الـنظام املـصرفـي مـقبل عـلى تـغيير قـواعـده الـربـويـة، بـتوجـهه نـحو أعـمال 

1تـشابـه مـا تـقوم بـه املـصارف اإلسـالمـية؛ فالـتداول فـي األسـهم والـسندات واملشـتقات 

واألدوات املـالـية األخـرى لـلمصارف فـي املـدى الـقصير يـعوض أربـاحـها املـتناقـصة مـن 

هـامـش الـفائـدة؛ حـيث تـزداد أربـاح الـتداول مـن ۲.٥٪ -۳.۲٪ مـن إجـمالـي الـدخـل؛ 

مـع أن ذلـك قـد يـعرضـها خملـاطـر أكـبر، خـاصـة إذا طـاردت املـصارف عـوائـد مـنتجات 

مالية أكثر مضاربة. 

وبـناء عـليه، فـإن الشـيء الـوحـيد الـذي لـن تـفعله أغـلب الـبنوك، هـو مـا تـريـده الـبنوك 

املـركـزيـة مـنها أن تـفعله؛ أي إقـراض الشـركـات؛ وبـذلـك تتخـلى الـبنوك الـتقليديـة عـن  

الـوسـاطـة االئـتمانـية؛ أي مـهمتها الـرئيسـية فـي االقـتصاد؛ بـأخـذهـا لـلودائـع الـقصيرة 

األجل من العمالء ثم إقراضها في املدى الطويل.  

واقـترح الـتقريـر طـرقًـا أخـرى لـتعويـض الـبنوك عـن هـوامـش أسـعار الـفائـدة املـتناقـصة 

كـزيـادة الـرسـوم عـلى اخلـدمـات األسـاسـية الـتي تـقدمـها؛ عـلى الـرغـم مـن كـونـها حـالً 

قـــصير األجـــل ال ميـــكن أن يـــخفف خـــسارة الـــبنوك الـــتدريـــجية لـــنموذج أعـــمالـــهم 

األســاســي أي الــوســاطــة االئــتمانــية. وقــد بــدأ هــذا الــنموذج بــالــتآكــل فــعالً بســبب 

 Nick Corbishley, Low & Negative Interest Rates Get Broadsided by the 1

BIS, Oct 2, 2019:
https://wolfstreet.com/2019/10/02/low-negative-interest-rates-undermine-
banks-core-business-push-them-to-take-big-risks-bis/#comment-207170
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انــخفاض أســعار الــفائــدة املــنخفضة والســلبية لــلبنوك املــركــزيــة، وألن الــبنوك أيــضًا 

صارت أضعف. 

إن مـا سـبق؛ سـيقضي عـلى املـدخـريـن فـي املـدى الـطويـل؛ فـالـعمالء لـن يـقبلوا أسـعار 

فائدة سلبية على ودائعهم، بينما كان يُدفع لهم مقابل إيداع أموالهم ومدخراتهم. 
& لـقد اسـتمرت فـترة عـينة دراسـة BIS حـتى عـام ۲۰۱٥، ممـا يـعني أن املـشكالت احملـددة 

فــي الــدراســة مــن احملــتمل أن تــكون الــيوم أســوأ، خــاصــة وأن أســعار الــفائــدة قــد تــراجــعت إلــى 
مستويات جديدة في بعض البلدان. 

الركود وخفض سعر الفوائد 

NBER	إلــى الــركــود الــرســمي فــي  1دعــا املــكتب الــوطــني لــلبحوث االقــتصاديــة 

الـواليـات املتحـدة، وأصـدر دراسـة لـكيفية خـفض أسـعار الـفائـدة عـلى املـدى الـطويـل؛ 

بـغية تـركـيز قـوة الشـركـات الـتي تـعمل عـلى خـفض منـو اإلنـتاجـية، وبـالـتالـي خـفض 

2الـنمو االقـتصادي. وذكـر الـباحـثون بـأن الـدراسـة تـقدم نـتيجة نـظريـة جـديـدة تـتلخص 

بـأن أسـعار الـفائـدة املـنخفضة تـشجع عـلى تـركـيز الـسوق مـن خـالل مـنح قـادة الـصناعـة 

مــيزة اســتراتــيجية عــلى أتــباعــهم، وهــذا الــتأثــير يــزداد مــع اقــتراب ســعر الــفائــدة مــن 

الصفر. 

ومـن خـالل تـركـز الـسوق تـرتـبط أسـعار الـفائـدة املـنخفضة بـديـنامـيكية أقـل، وتـتسع 

فـجوة اإلنـتاجـية بـني قـادة الـصناعـة وأتـباعـها، ويـتباطـأ منـو اإلنـتاجـية. يـؤكـد ذلـك أن 

1 املــــكتب الــــقومــــي األبــــحاث االقــــتصاديــــة National Bureau of Economic Research هــــو 
مؤسسة لعمل الدراسات واألبحاث االقتصادية، ويقع في الواليات املتحدة

 LOW INTEREST RATES, MARKET POWER, AND PRODUCTIVITY 2

GROWTH, Ernest Liu Atif & Mian Amir Sufi:
https://www.nber.org/papers/w25505.pdf 
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أكـبر األسـواق ذات أسـعار الـفائـدة السـلبية، كـمنطقة الـيورو، تـغرق حـالـيًا فـي تـباطـؤ 

اقـتصادي واسـع الـنطاق، إن لـم يـكن ركـودًا. والـيابـان قـد طـبقت سـياسـة سـعر الـفائـدة 

(صـفر) مـنذ ۲۰ عـامًـا، ومـا تـزال غـارقـة فـي اقـتصاد بـطيء الـنمو مـع الـعديـد مـن فـترات 

الـركـود االقـتصادي عـلى مـدى العشـريـن عـامًـا. كـما عـانـى الـنمو االقـتصادي األمـريـكي 

مـن الكسـل الـعميق إثـر األزمـة املـالـية وسـياسـات التشـديـد الـتي فـرضـها االحـتياطـي 

الفيدرالي على سعر الفائدة. 

حالة السيولة بني رفع أسعار الفائدة وسلبيتها 

ال ميــكن تــخفيض أســعار الــفائــدة إال حلــدود نســبة صــفر بــاملــائــة، وهــذا مــا يحــد مــن 

اســـتخدام الـــبنوك املـــركـــزيـــة لهـــذه األداة عـــندمـــا تـــكون أســـعار الـــفائـــدة مـــنخفضة؛ 

فـاملـعدالت املـنخفضة لـلغايـة، قـد تـؤدي ولـفترات طـويـلة مـن الـزمـن إلـى الـوقـوع فـي 

مصيدة السيولة.  

تــكون	أدوات	الــسياســة	الــنقديــة	أكــثر	فــاعــلية	خــالل	فـــترات	الــتوســع	االقــــتصادي	مــنه	فـي		
فـــترات	الــركــود	

يــؤدي رفــع أســعار الــفائــدة فــي ظــل الــفائــدة الســلبية إلــى تــدمــير الــكثير مــن الــقروض 

الـعقاريـة والشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة واحلـكومـات الـتي اقـترضـت إلـى احلـد احلـرج، 

وعـليه؛ فـاالنـخفاض املـفرط فـي مـعدل الـفائـدة هـو طـريـق ذو اجتـاه واحـد ال ميـكن 

الـعودة مـنه، وقـد بـات الـوضـع اجلـديـد هـو الـوضـع الـطبيعي؛ فـإذا ارتـفعت املـعدالت 

فــجأة، فســتكون مخــزونــات الســيولــة فــي وضــع أكــثر حــرجًــا، كــحال الشــركــات 
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1الـفرنسـية حـالـيًا، حـيث سـيولـتها فـي  أدنـى مسـتويـاتـها مـنذ األزمـة املـالـية؛ فـمتوسـط 

نسـبة الـنقد إلـى حـقوق املـساهـمني للشـركـات مـقابـل إجـمالـي صـافـي قـيمتها انـخفض 

بـشكل مـطرد مـنذ عـام ۲۰۱۲؛ فـفي عـام ۲۰۱۷ بـلغ ۲۱٪، وكـان فـي عـام ۲۰۰۹ قـد 

بلغ ۲۷٪، بينما كان ۲۲٪ في ۲۰۰۷ أي قبل األزمة األخيرة. 

ووفــقًا لــبنك فــرنــسا، أصــدرت الــكثير مــن الشــركــات الــفرنســية - واملــملوك بــعضها 

جـزئـيًا لـلدولـة - سـندات مـن الـديـون اجلـديـدة "الـرخـيصة" لشـراء ديـونـها اخلـاصـة؛ 

كـاألسـهم والشـركـات واألصـول اخلـارجـية، وذلـك لـقلة السـيولـة املـتوفـرة لـلتعامـل مـع 

أحداث غير متوقعة، إضافة النخفاض دخلها التشغيلي بشكل مستمر. 
هتريب السيولة 

ذكـر تـقريـر بـنك فـرنـسا أنـه بحـلول عـام ۲۰۱۸ قـامـت ۱۲۳ مجـموعـة مـن أصـل ۲۱٥ 

مجــموعــة قــيد املــراجــعة بــتنمية اســتثماراتــها اخلــارجــية؛ حــيث متــت عــدة عــمليات 

اسـتحواذ مـنذ عـام ۲۰۱٦. وعـندمـا شـرع الـبنك املـركـزي األوروبـي فـي بـرنـامـج شـراء 

ديـون الشـركـات صـار ذلـك أرخـص مـن إصـدارهـا لـديـون جـديـدة. وأشـار الـتقريـر إلـى 

ضــرورة تــغطية عــبء هــذا الــديــن مــن اإليــرادات املســتقبلية الــناجتــة عــن عــمليات 

االستحواذ، مع بقاء خطر املبالغة في توقع تلك اإليرادات قائمًا.  
& عـندمـا خـفض الـبنك املـركـزي األوروبـي لـسعر الـفائـدة السـلبي بـشكل كـبير، كـان سـلوك 

السوق كالتالي: 
- استغلت الشركات الصغيرة واملتوسطة ذلك باحلصول على قروض بنكية. 

 Nick Corbishley, Another Negative-Interest-Rate Central Bank Laments 1

What Negative Interest Rates Have Wrought, Nov 30, 2019:
https://wolfstreet.com/2019/11/30/another-negative-interest-rate-central-
bank-laments-what-negative-interest-rates-have-wrought/ 
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- أصدرت الشركات الكبيرة ديونًا سهلة في أسواق رأس املال.  
- احــتفظت بــعض الشــركــات بــاألمــوال اإلضــافــية لــتمويــل احــتياجــاتــها الــرأســمالــية (نــفقات 

رأسمالية). 
- احتفظت بعض الشركات باحتياطيات السيولة لدرء محاوالت االستحواذ. 

- اسـتخدمـته بـعض الشـركـات إلعـادة شـراء أسـهمها أو لـعمليات االنـدمـاج الـتي غـالـبًا مـا تشـرف 
عليها. 

زيادة طول فرتة التمويل الذاتي 

إنـه مـع انـخفاض ربـحية الشـركـات، تـدهـورت قـدرتـها عـلى الـتمويـل الـذاتـي، ووفـقًا 

لـبنك فـرنـسا اسـتغرق األمـر نـظريًـا فـي عـام ۲۰۱۳ مـا مـتوسـطه ۲,٥ سـنة مـن الـتمويـل 

الـذاتـي لتسـدد أي شـركـة ديـونـها، ثـم ارتـفع إلـى ۳,٥ سـنة بحـلول عـام ۲۰۱۸، وهـذا 

دليل على شح السيولة. 

 : 1& معاناة بنوك اليابان مع معدالت الفائدة املنخفضة

تـعانـي الـبنوك الـيابـانـية أكـثر ممـا تـعانـيه الـبنوك فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، فـقد قـدم الـبنك املـركـزي 
الـيابـانـي مـعدالت فـائـدة سـلبية فـي كـانـون الـثانـي بـعد الـبنك املـركـزي األوروبـي بـحوالـي عشـريـن 

شهرا، حيث انخفضت معدالت الفائدة لتصل معدالتها إلى الصفر عام ۱۹۹۹. 
وإن كـل ۱۰٪ مـن الـنقطة حتـت الـصفر تهـدر ٥٪ مـن أربـاح أكـبر ثـالثـة بـنوك عـمالقـة (حسـب 

  .(CLSA رأي السمسار براين وترهاوس
لـذلـك أصـبحت عـائـدات إقـراض الشـركـات الـيابـانـية ضـعيفة بسـبب انـخفاض مـعدالت الـفائـدة 

وتراجع االقتصاد. 
وبات كبار املقرضني يبحثون عن دخل من غير الفائدة. 

 The Economist, Japanese banks grapple with ultra-low interest rates, 1

Dec 24th 2016:  
https://www.economist.com/finance-and-economics/2016/12/24/
japanese-banks-grapple-with-ultra-low-interest-rates 
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هل اُستنفدت السياسة النقدية بصيغتها التقليدية؟ 

ميــكن اإلجــابــة بــنعم؛ إذا فــقدت هــذه الســياســة آثــارهــا الــتوزيــعية، فــخفض أســعار 

الــفائــدة يــكون بــغرض تــعزيــز االقــتصاد الــكلي مــن خــالل حتــفيز الشــركــات عــلى 

االقـتراض واالسـتثمار، وحتـفيز املسـتهلكني عـلى االقـتراض واإلنـفاق. وبـذلـك تـعمل 

السـياسـات الـنقديـة لـلبنوك املـركـزيـة عـلى نـقل الـثروة والـدخـل مـن مجـموعـة مـن األفـراد 

وتـوصـيلها إلـى مجـموعـة أخـرى مـن الـناس، يُـترجـم ذلـك بـزيـادة الـنشاط االقـتصادي 

لـــتحقيق قـــيمة مـــضافـــة فـــي الـــناجت احملـــلي اإلجـــمالـــي. وهـــذا دلـــيل عـــلى أن احلـــريـــة 

االقــتصاديــة الــتي يــدعــيها أصــحاب املــذهــب الــرأســمالــي غــير مــوجــودة؛ فــالســياســة 

الـنقديـة تـرسـم الـعالقـات بـني أطـراف الـسوق بـتدخـلها بسـياسـاتـها املـالـية والـنقديـة لـكن 

ارتكاب األخطاء هو الشيء الوحيد السائد حيث كل شيء مييل ملصلحة األقوياء.  

ثـبت تـكرار تـلك األخـطاء عـلى املسـتوى الـعاملـي فـمثال، كـانـت أخـطاء االحـتياطـي 

الـفيدرالـي فـي أزمـة الـكساد الـكبير عـام ۱۹۳٦ عـلى مسـتوى اتـخاذ الـقرارات الـنقديـة 

واالقتصادية، تتلخص باآلتي: 

صــنع قــرارات نــقديــة أدت إلــى: الفشــل فــي وقــف انــخفاض املــعروض مــن الــنقود؛ 

فـمنذ خـريـف ۱۹۳۰ وحـتى شـتاء ۱۹۳۳ انـخفض عـرض الـنقود بنسـبة ۳۰٪ تـقريـبًا 

وترتب على ذلك: 
خفض متوسط األسعار.  -
زيادة أعباء الديون.  -

صنع قرارات اقتصادية أدت إلى:  
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انخفاض االستهالك. -
زيادة البطالة. -
إفالس البنوك والشركات واألفراد. -

وهــذا	يــقودنــا	إلــى	انـــهيار	مــبدأ	الحــريــة	الــمزعــوم:	دعــه	يــعمل	دعــه	يـــمر،	دون	ضــوابــط	ثــابــتة	

إن انـعكاس مـعدالت الـفائـدة بـانـخفاضـها الشـديـد؛ يُـلحق ضـررًا أكـبر مـن نـفعها عـلى 

مسـتوى االقـتصاد الـكلي؛ فـاالنـخفاض يُـعرقـل االقـتصاد وال يُـعززه، ويـكبل الـبنوك 

املـركـزيـة عـن مـواجـهة أي أزمـة اقـتصاديـة قـادمـة، ويـرافـق االنـخفاض تـباطـؤ اقـتصادي 

يقوده: 

انـخفاض سـعر الـفائـدة؛ الـذي يـدفـع الـبنوك لـلتوجـه نـحو أنشـطة مـحفوفـة بـاخملـاطـر -

لتحقيق الربح - من وجهة النظر التقليدية وقد أحملنا لذلك -.  

زيادة اخملاطر؛ النخفاض أسعار الضمانات مما يكشف تغطية القروض. -

 : 1& هذه هي استراتيجيتنا

تـقلد الـرئـيس احلـالـي جملـلس االحـتياطـي الـفيدرالـي (جـيروم بـاول) مـنصبه فـي فـبرايـر ۲۰۱۸، 
وأصـدر مجـلس االحـتياطـي الـفيدرالـي مـحاضـر اجـتماعـات سـلسلة اجـتماعـات الـلجنة الـفدرالـية 
لـلسوق املـفتوحـة الـتي عـقدت فـي عـام ۲۰۱۲. خـالل اجـتماع ۲۳-۲٤ أكـتوبـر، حتـدث (بـاول) 
عـن االنـعكاس املسـتقبلي لـبرنـامـج الـتخفيف الـكمي الـذي بـدأ بـعد انهـيار (لـيمان بـراذر) عـام 

۲۰۰۸. وفيما يلي مقتطف من هذه التعليقات: 
- فـي الـوقـت احلـالـي، نشـتري الـسوق بـفعالـية، وسـيبدأ رأس املـال اخلـاص فـي مـغادرة هـذا الـنشاط 
وإيـجاد شـيء آخـر لـلقيام بـه. لـذلـك عـندمـا يـحني وقـت الـبيع، أو حـتى الـتوقـف عـن الشـراء، قـد 

تكون االستجابة قوية جدًا؛ هناك كل سبب لتوقع استجابة قوية. 

 Steven Guinness, Challenging the Notion that the Fed will Support 1

Markets to Prevent a Crisis, 04 Jul 2019: 
https://stevenguinness2.wordpress.com/2019/07/04/challenging-the-
notion-that-central-banks-will-support-markets-to-prevent-a-collapse/ 
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- أعـتقد أنـنا بـالـفعل فـي مـرحـلة تـشجيع اخملـاطـرة، ويـدرك املسـتثمرون اآلن أنـنا سـنكون هـناك 
ملــنع اخلــسائــر اجلســيمة. لــيس مــن السهــل عــليهم جــني األمــوال ولــكن لــديــهم كــل احلــوافــز 

للمخاطرة أكثر، وهم يفعلون ذلك.  
فـي هـذه األثـناء، يـبدو أنـنا نهـب فـقاعـة ذات دخـل ثـابـت فـي جـميع أنـحاء الـطيف االئـتمانـي ممـا 
ســيؤدي إلــى خــسائــر كــبيرة عــندمــا تــرتــفع أســعار الــفائــدة. ميــكنك الــقول تــقريــبا أن هــذه هــي 

استراتيجيتنا. 

إن	أســـعار	الــفائــدة	الــــمنخفضة	جــًدا	هـي	أحــد	أعـــراض	الـــمرض	الــذي	يــعانــيه	الـــنظام	
الــرأســمالــي	وليســـت	هـي	الســـبب	!	

إن خـفض الـفائـدة يـنطوي عـلى مـخاطـر حتـفيز االقـتصاد دون ضـرورة، ألنـه إذا حـافـظ 

عـلى زخـمه، وتـسارعـت نسـب التضخـم، فـالبـد مـن الـعودة لسـياسـة التشـدد الـكمي، 

وقد تنفجر فقاعة مالية بشكل مفاجئ؛ فتزداد فرص حصول ركود مؤلم.  

ويعبر فرض معدالت فائدة سلبية عن: 

رغــبة الــبنوك املــركــزيــة ردع املــصارف عــن إيــداع الــنقد لــديــها، عــلى أمــل أن -

تسـتعمل هـذه املـصارف تـلك األمـوال إلقـراض األفـراد والشـركـات، الـتي بـدورهـا 

تـنفق املـال وتـساهـم فـي تـعزيـز االقـتصاد، وذلـك بـغية تـبديـد الـركـود ورفـع مـعدل 

التضخم إلى نسبة ۲٪ التي بوصفها النسبة املفيدة ملعظم االقتصادات.  

املـيل نـحو خـفض قـيمة الـعملة احملـلية، ملـنح املـصدريـن مـيزة سـعريـة فـي األسـواق -

األجنبية.  

ومبـا أن أسـباب انـخفاض سـعر الـفائـدة احلـاصـل إثـر األزمـة مـرده أعـباء الـديـون املـوروثـة 

مـن األزمـة، فـإن اإلحـجام عـن االسـتثمار فـي الـقطاعـني اخلـاص والـعام سـيكون احلـالـة 
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الـسائـدة، وسـيتراجـع منـو اإلنـتاجـية، وتـزداد نسـب الـبطالـة، وتـتزايـد املـدخـرات لـدرجـة 

التخمة كنتيجة لألسباب املذكورة.  

وقـد يـعزو الـبعض سـبب الـتراجـعات إلـى السـياسـات الـنقديـة، ولـيس لـلقوى احلـقيقية 

فــي الــسوق - كــما ذكــرنــا -، ويــعتقد أصــحاب هــذا الــرأي بــأن هــذا خــاطــئ؛ ألن 

الســياســات الــنقديــة حتــدد األســعار االســمية قــصيرة األجــل، وهــي بــدورهــا تــؤثــر فــي 

األســعار طــويــلة األجــل. لــكن الــبنوك املــركــزيــة أضــحت مــقتنعة بــأن أســعار الــفائــدة 

املـنخفضة لـلغايـة؛ صـار ضـروريًـا والزمًـا لـتحقيق اسـتقرار األسـعار، أي لـتحقيق الـتوازن 

بـني الـطلب الـكلي والـعرض احملـتمل. وبـذلـك فـبدل أن تـدعـم أسـعار الـفائـدة املـنخفضة 

متــويــل االقــتصاد لــزيــادة اإلنــتاج وزيــادة الســلع بــاالقــتراض الــرخــيص لــتحفيز زيــادة 

مـعدالت الشـراء والـطلب؛ فـإن الـتخفيض فـي الـبيئة املـفتقرة إلـى الـطلب الـفعال، يـزيـد 

الطلب سوءًا؛ وتختفي معه اآلثار التوزيعية التي تفيد االقتصاد الكلي وتُضرُّ به. 

وبــناء عــليه؛ فــأول مــا ســيضحى بــه نــتيجة ســياســة انــخفاض أســعار الــفائــدة؛ تــدمــير 

منــوذج األعــمال األســاســي لــلبنوك وانهــياره؛ فــالــبنوك ال ميــكنها بــناء رأس املــال 

ملواجهة واستيعاب اخلسائر. 

& انخفضت أسهم البنوك اليابانية ۹۰٪ عن الذروة التي بلغتها منذ ۳۰ عامًا. 

و انـخفضت أسـهم الـبنوك األوروبـية بنسـبة ۷۰٪ عـن ذروة ۱۲ عـامًـا، وعـادت اآلن إلـى حـيث 
كانت في منتصف التسعينيات. 

يـبدو أن السـياسـة الـنقديـة لـم يـبق أمـامـها سـوى سـياسـة رفـع التضخـم بـشكل ال يحـده 

إال الـتطرف، وهـنا يـبرز دور السـياسـة املـالـية الـعامـة بـقوة، حـيث يـصعب فـهم الـهوس 

في احلد من الدَين العام عندما يكون االقتراض رخيصًا كما هو احلال اليوم. 
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المبحث السادس 
التكنولوجيا المالية والنقود الرقمية 

1النقود الرقمية والثورات الشعبية 

البيتكوين نقلة نوعية f النظام املصرf واملايل العاملي 

تــعتبر الــثورات الــشعبية وســيلة قــلب األوضــاع الــسائــدة بســبب تســلط وســوء إدارة 

احلـكومـات ألعـمال ومـصالـح الـناس؛ فـالـناس تـطالـب مبـزيـد مـن الـرقـابـة عـلى مـديـري 

أعـمالـهم املـتمثلني بـحكومـاتـهم ودولـهم، وقـد ازداد الـضغط عـلى تـلك احلـكومـات 

بـازديـاد وسـائـل الـرقـابـة اإللـكترونـية؛ فـاملـوازنـات مـفتوحـة املـصدر مبـثابـة تـدخـل شـعبي 

فـي إعـداد املـوازنـة الـعامـة لـلدولـة، كـما أن نشـر األخـبار والـكتب واملـقاالت اإللـكترونـية 

هو ابتعاد عن التسلط احلكومي على هذه األنشطة اإلعالمية. 

واآلن جـاء دور التخـلص مـن الـدور احلـكومـي مـن التسـلط عـلى إصـدار الـنقد والـتالعـب 

بــقيمته؛ فــالــبنوك املــركــزيــة لــم تــعد حــياديــة فــي االقــتصاد بــل هــي متــثل أداة حتــقق 

الكسـب لـلحكومـات مسـتغلة مـصالـح الـناس؛ فـعوضًـا عـن كـونـها مـؤسـسات تـديـر 

مـصالـح الـناس بـحياديـة صـارت أداة اسـتغاللـها؛ فـالسـياسـات الـنقديـة تـعمل عـلى إفـقار 

الــناس وســحب مــدخــراتــهم وتــفريــغها مــن قــيمتها احلــقيقة. كــما أن الــبنوك عــمومًــا 

تعمل لتعظيم مصاحلها ضاربة مصالح الناس عرض احلائط. 

1 قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، الـنقود الـرقـمية والـثورات الـشعبية، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي الـعاملـية، 
العدد ٦٥-٢٠١٧.
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ومـا ظـاهـرة (ويـكيليكس) إال منـوذج للحـركـات االجـتماعـية املـناوئـة لـلنظام الـعاملـي 

املتسـلط؛ فـفي سـبتمبر ۲۰۱۱ نشـر مـوقـع (ويـكيليكس) ۲٥۰ ألـف وثـيقة شـملت 

مـراسـالت دبـلومـاسـية أمـريـكية؛ بهـدف كـشف حـقيقة الـدبـلومـاسـية األمـريـكية؛ فـردت 

الـواليـات املتحـدة عـلى ذلـك مبـنع شـركـات (فـيزا) و(بـاي بـال) و(ويسـترن يـونـيون) 

من حتويل التبرعات إلى (ويكيليكس) مما حرمها من ۹٥٪ من مصادر دخلها. 

اسـتدعـى ذلـك قـيام ثـورة شـعبية لـلخالص مـن ذلـك التسـلط الـذي يـعتمد عـلى حـجج 

مـكافـحة اإلرهـاب وغسـيل األمـوال مـا جـعل الـتدخـل احلـكومـي بـاخلـصوصـيات فـاضـحًا، 

حـيث لـم يـعد ألي شـخص خـصوصـية. وفـي هـذا الـوقـت بـدأت الـعمالت االفـتراضـية 

متـثل أداة لـتلك الـثورات الـنقديـة، - وقـد صـدر مـنها أكـثر مـن نـوع تـعرضـنا لـها سـابـقًا 

- ولكون عملة البتكوين أشهرها فسنركز الكالم عليها. 

الــبيتكويــن عــملة رقــمية يــصنعها ويحــملها ويــتداولــها مســتخدمــوهــا، وميــكن ألي 

مسـتخدم حتـميل أكـوادهـا، كـما ميـكن ألي مسـتخدم املـساهـمة فـي تـطويـر ذلـك. وقـد 

) فـي كـتابـه «الـذهـب الـرقـمي» بـعض االمـتيازات الـتي تـختلف بـها  1ذكـر (نـاثـنيل بـوبـر

هذه العملة عن العمالت التقليدية من حيث: 

سهولة التداول. -

غــياب أي ســلطة مــركــزيــة إلدارة الــعملة؛ فــقاعــدة بــيانــاتــها املــفتوحــة تــسمى -

Blockchain، هـي دفـتر حـسابـات ضخـم تسجـل فـيه كـامـل تـعداد الـبيتكويـن 

1 صحفي في نيويورك تايمز يغطي التمويل والتكنولوجيا من سان فرانسيسكو.
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املــوجــودة والــصفقات الــتي تــتم، وهــي مــتاحــة جلــميع األجهــزة املــرتــبطة بشــبكة 

البيتكوين. 

استخدام احلركات االجتماعية للهروب من القيود احلكومية. -

ال يوجد حد أقصى القتناء عمالت البيتكوين. -

جتـمع هـذه الـعمالت فـي مـحفظة، وتـقتنى مـن أي بـريـد إلـكترونـي، مـا يـعني أنـه -

يـسمح لـلفرد الـواحـد إدارة أكـثر مـن مـحفظة، فـي كـل مـنها عـدد غـير محـدود مـن 

البيتكوين. 

يســـتخدم نـــظام الـــبيكتويـــن مـــفتاحًـــا مـــرمـــزًا؛ يـــفترض أنـــه عـــصيٌ عـــلى أذكـــى -

الـبرمـجيات إن رغـبت فـي اخـتراقـه، فـهو يـتكون مـن رمـزيـن (كـوديـن)، أحـدهـما 

خـاص واآلخـر عـام، يسجـل الـكود الـعام فـي قـاعـدة بـيانـات blockchain يـكون 

متاحًا للجميع، بينما الكود اخلاص يكون حكرًا على طرفي الصفقة. 

ويضاف ملا ذكره (ناثنيل) اآلتي: 

كــلما تــغيّر مــالــك الــعملة الــرقــمية يــتم ادخــال الــقيود آلــيًا كــما هــو حــال دفــتر -

احلـسابـات وتـعمل شـبكات احلـواسـب عـلى تـأكـيد كـل عـملية مـشفرة، مـا يـعزز 

الثقة بني أطراف الصفقات الذين غالبًا ال يعرفون بعضهم بعضًا.  

البيتكوين أكثر توافقًا مع طبيعة اقتصاد اإلنترنت. -

هي عملة عابرة للحدود دون وجود أي نوع من الضرائب عليها. -
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ميـكن لـها أن تـنقسم إلـى وحـدات أصـغر قـادرة عـلى الـوفـاء مبـتطلبات اخلـدمـات -

ذات الــتكلفة املــتناهــية الــصغر، فــقراءة صــفحة واحــدة مــن كــتاب مــعني مــقابــل 

۰.۰۱ سنت ميكن سدادها بالبيتكوين. 

سـرعـة نـقل األمـوال: واجـه بـنك (جـي بـي مـورجـان تشـيز) أزمـة كـادت أن تـؤدي -

النهــياره، وكــان فــي حــاجــة لــدعــم نــقدي مــن بــنك بــالــيابــان، تــزامــن ذلــك مــع 

اإلجـازات األسـبوعـية، ولـتجنب ذلـك املـوقـف مت حتـريـر شـيكات ورقـية بـقيمة ۹ 

مــليارات دوالر وإرســالــها بــالــبريــد اإللــكترونــي، بــينما لــو مت الــلجوء لــلبيتكويــن 

لنقلت األموال في ثوان معدودة. 

التخـلص مـن حـوادث سـرقـات الـبنوك واملـتاجـر واحلـافـالت للسـطو عـلى مـا فـيها مـن -

نقود. 

التخــلص مــن عــمليات نــقل الــنقود بــني املــصارف وغــيرهــا، ممــا يــعزز ســالمــة -

موظفيها. 

وقـف طـبع الـنقود والتخـلص مـن تـكالـيفها املـرتـفعة؛ فـقد أوضـحت الـدراسـات أن -

حجـم الـنقود فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دوالر 

مبــعدل ٦۰۰۰ دوالر لــلشخص؛ بــينما هــو ۳٥۰۰ يــورو فــي أوروبــا. وأوضــحت 

الـدراسـات أن الـفرد ال يحـمل فـي مـحفظته أكـثر مـن ٥۰-٦۰ دوالر. وأن ٪۷۸ 

مـن الـنقد األمـريـكي يـتألـف مـن فـئة ۱۰۰ دوالر وأن واحـد مـن كـل عشـريـن فـرد 

اســتخدم ورقــة ۱۰۰ دوالر خــالل الــسنة، وأن كــل فــرد يســتخدم ۳۰ دوالر مــن 

فـئة ۱۰۰ دوالر خـارج الـبالد. لـذلـك فـإن مـعظم الـنقد املـطبوع جتهـل املـصارف 
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املــركــزيــة مــكان وجــوده. وبــتتبع تــلك الــكميات الضخــمة مــن الــورق الــنقدي 

يــتضح أن أغــلب وجــودهــا هــو فــي حــوزة جتــار اخملــدرات والــعصابــات املســلحة. 

لذلك بدأ املركزي األوربي بدراسة وقف طباعة النقد من فئة ٥۰۰ يورو. 
& نشـر بـيتر سـانـدس، الـرئـيس الـتنفيذي الـسابـق لـلبنك الـبريـطانـي سـتانـدرد تـشارتـرد، فـي 

1عـام ۲۰۱٦، تـقريـرًا عـن كـلية هـارفـارد كـينيدي لـإلدارة احلـكومـية يـطلب مـن الـبنوك املـركـزيـة 

في جميع أنحاء العالم التوقف عن إصدار أوراق نقدية عالية.  
- تــشمل هــذه املــذكــرة ٥۰۰ يــورو، ومــبلغ ۱۰۰ دوالر، ومــبلغ ۱۰۰۰ فــرنــك ســويســري، 
ومـذكـرة بـقيمة ٥۰ جـنيهًا إسـترلـينيا. فهـذه هـي الـقاعـدة األولـى للحـرب عـلى الـنقود: حـيث 
اعــتبرت األوراق ذات الــفئة الــعالــية مــن احملــرمــات، ألنــها آلــية الــدفــع املــفضلة ألولــئك الــذيــن 
ميـارسـون أنشـطة غـير مشـروعـة، نـظرًا لـعدم الـكشف عـن هـويـتهم وعـدم تـوفـر سجـل املـعامـالت 
الــذي يــقدمــونــه والــسهولــة النســبية الــتي ميــكن نــقلهم بــها. أي أن اجملــرمــني فــقط هــم الــذيــن 

يستخدمون النقود في االقتصاد السري. 
- إصـدار نـقود ورقـية بـقيمة كـبيرة يـعطي رسـالـة نفسـية سـلبية تـتعلق بـفقدان الـقوة الشـرائـية 

للعملة. 
- عــدم اإلقــبال عــلى طــرق الــدفــع اإللــكترونــية بســبب قــرصــنة الــبيانــات الــشخصية واســتنساخ 
؛ يــجعل الــعديــد مــن الــناس يــفضلون الــدفــع نــقدًا بــدال مــن اخملــاطــرة بــاســتخدام  2الــبطاقــات

األساليب اإللكترونية.  
- البلدان التي لديها اقتصاد غير رسمي ال تبادر للتحول نحو الدفع اإللكتروني. 

تــطور احملــالت الــكبيرة بــرامــج خــاصــة بــعروضــها، يســدد الــزبــائــن مبــوجــبها قــيمة -

فــواتــيرهــم مــن خــالل هــواتــفهم الــذكــية، وتــنشئ هــذه احملــالت مــلفات تــعريــفية 

خـاصـة لـلزبـائـن، وفـي هـذا اخـتراق لـلخصوصـية؛ فـال أحـد يـعلم مـاذا يُـفعل بهـذه 

البيانات؟؛ بينما العمالت اإللكترونية تتجنب كل تلك التعقيدات. 

يساعد إلغاء األوراق النقدية في حتسن االقتصادات املتعثرة. -

 www.bbc.com/news/business-35519884 1

 https://wolfstreet.com/2018/04/08/banks-biometric-tracking-of-2

customers-in-cybertheft-mexico/ 
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يـتم التخـلص مـن الـعملة الـنقديـة بـاجتـاه املـزيـد مـن اسـتخدام الـبطاقـات االئـتمانـية -

مــن خــالل: تــقليل عــدد الــصرافــات مــن الــتداول، وخــفض الــرســوم عــلى ســحب 

املــال، وبــترويــج الــبطاقــات االئــتمانــية. وهــذا كــله يــساعــد املــصارف فــي حتــقيق 

مـكاسـب مـن تـلك الـعمليات. لـذلـك فـإن الـتحول نـحو الـنقود اإللـكترونـية هـو 

اخليار األفضل من اعتماد البطاقات االئتمانية. 

مـن جـانـب آخـر فـإن عـصابـات اإلنـترنـت واملـتطفلني يـرتـكبون اجلـرائـم اإللـكترونـية عـبر 

املـصارف وغـيرهـا فـي مـختلف الـدول، وعـادة ال تنشـر املـصارف هـذه اخلـسائـر الـكبيرة 

حتى ال تتأثر ربحيتها. 

الطريقة الشعبية إلدارة األموال 

& عـندمـا انـطلق مـوقـع road	Silk  فـي الشهـر الـثانـي مـن ۲۰۱۱ كـان سـعر الـبيتكويـن 

دوالرًا واحــدًا، وفــي مــنتصف الشهــر اخلــامــس ۲۰۱۱ أصــبح الــسعر ۱۰ دوالر، وفــي الشهــر 
الـسادس ۲۰۱۱، وبـعدمـا نـادى أحـد أعـضاء الـكوجنـرس بتجـرمي الـبتكويـن ارتـفع سـعرهـا إلـى ۳۰ 
 Silk	Road دوالرًا. وفــي مــنتصف الشهــر الــثالــث ۲۰۱۲ أصــبح حجــم الــتعامــالت مبــوقــع
حـوالـي ۳٥۰۰۰ ألـف دوالر يـومـيًا يـشمل ۱۱ دولـة. ومت ايـقاف املـوقـع فـي الشهـر الـتاسـع ۲۰۱۳ 
بـعدمـا أصـبحت قـيمة الـبيتكويـن مـا يـقارب الـ ۱٤۰ دوالرًا. وفـي عـام ۲۰۱۷ وصـل سـعر صـرف 

قيمة واحدة البتكوين ٥۸۸٦.۰٥ دوالر. 

 : 1هناك عامالن محددان لعملة البيتكوين يجعالنها مصدر ثقة الناس

- .blockchain احلفاظ على

التحديث املستمر للنظام. -

 Coin Market Cap: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ 1
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 blockchain يـتم تـناول األمـريـن شـعبيًا دون سـلطة مـركـزيـة، حـيث يـتم حتـديـث

دوريًـا بـالـصفقات الـتي عُـقدت عـلى شـكل كـتل Blocks، تـضاف هـذه الـكتل كـل 

۱۰ دقـائـق؛ مـا يـعيق أي مـحاولـة الخـتراق الـنظام واحلـصول عـلى أمـوال دون وجـه حـق، 

فالسجل يقيد فيه: الصفقات التي متت، واملالك، والكمية اململوكة. 

أمـا عـملية التحـديـث وتـغيير الـبرتـوكـول املـنظم لهـذه الـعملة؛ فـيتطلب مـوافـقة أغـلبية 

املسـتخدمـني عـلى الـتعديـالت املـقترحـة مـهما كـان حجـم هـذا الـتعديـل، مـا ميـنع سـيطرة 

الــبعض عــلى الــبرتــوكــول لــتوجــيهه لــصاحلــهم، فــمن أراد الســيطرة وجــب عــليه أن 

يـتملك ٥۱٪ مـن إجـمالـي الـبيتكويـن، وهـذا أمـر صـعب لـلغايـة، لـذلـك ال ميـكن ألحـد 

سرقة أموال اآلخرين. 
احلركات االجتماعية والبيتكوين 

تـطورت عـالقـة واضـحة بـني بـعض احلـركـات االجـتماعـية الـتي ظهـرت مـؤخـرًا  وعـملة 

الــبيتكويــن، حــيث تــعارض هــذه احلــركــات الــنظام الــعاملــي احلــالــي خــاصــة فــي شــقه 

االقتصادي. 

وطُــرحــت فــكرة حتــويــل الــتبرعــات لــبعض احلــركــات بــالــبيتكويــن، ونــاقــش مــطورو 

الــبيتكويــن األمــر وانــتهوا إلــى أن ذلــك ســيكون خــطيرًا لــلغايــة، وأنــه قــد يــؤدي إلــى 

مالحقة أمنية تعيق تطوير العملة وتداولها. 

وقــف	الــحكومــة	األمــريــكية	الــتحويــل	الـــنقدي	لــويــكليكس	أدى	إلــى	لــفت	انـــتباه	الــعالــم	لــمدى	
قــدرة	الــحكومــات	عــلى	تــوظــيف	ســلطاتــها	فـي	الـــتحكم	فـي	حـركـة	األمــــوال.	

أمـا حـركـة (احـتلوا وول سـتريـت) الـتي ألـهمتها احلـركـات املـناوئـة لسـياسـات الـتقشف 

فـي اسـبانـيا فـقد اهـتمت بـالـبيتكويـن كـوسـيلة السـتقبال الـتبرعـات احملـولـة لـها كـي ال 
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تـتمكن احلـكومـات مـن جتـميدهـا، وكـوسـيلة لـلحفاظ عـلى األمـوال اخلـاصـة لـألفـراد مـن 

سيطرة وحتكم األنظمة املالية احلكومية. 

كــما أظهــرت األزمــة املــالــية األرجــنتينية قــدرة الــبيتكويــن عــلى حتــويــل الــقوة مــن 

احلـكومـات إلـى الـفقراء؛ حـيث عـانـى مـواطـنوهـا مـن األزمـات املـالـية مـرارًا وتـكرارًا؛ 

فـأبـدى الـعديـد مـن األرجـنتني اهـتمامـهم بـالـعملة اجلـديـدة الـتي سـتمكنهم مـن كسـر 

القيود املشددة التي تفرضها احلكومة األرجنتينية على (البيزو).  
& من أمثلة ذلك: 

- التقييم غير الواقعي لسعر صرف الدوالر مقابل البيزو األرجنتيني،  
- منع التحويل عن طريق شركة (باي بال)،  

- تغرمي االقتصاديني الذي يعارضون السياسات احلكومية بشكل علني،  
- التأخير الكبير في إمتام أي عمليات شراء عابرة للبحار. 

لـقد اعـتاد األرجـنتيون لـفترة مـن الـزمـن عـلى احلـفاظ عـلى أمـوالـهم سـائـلة دون وضـعها 

فـي بـنوك نـظرًا لـصعوبـات فـتح حـسابـات بـنكية، إضـافـة إلـى الـصعوبـة الشـديـدة فـي 

احلــصول عــلى بــطاقــات االئــتمان، لــكنهم شهــدوا تــراجــع قــيمة أمــوالــهم بحــدة مــع 

التضخـم املـتسارع عـدة مـرات، مـا جـعلهم يـرحـبون بـالـبيتكويـن كـوعـاء آمـن وضـامـن 

لـقيمة أمـوالـهم، حـتى لـو لـم يـتمكنوا مـن اسـتخدامـها بـشكل مـباشـر فـي األرجـنتني. 

فـقد تـراجـع سـعر صـرف الـبيزو مـنذ بـدايـة عـام ۲۰۱۳ مـقابـل الـدوالر بـحوالـي ٪۲٥ 

بينما ارتفع في حالة البيتكوين إلى حوالي ٪۸٦۰. 

إن مـا تـسمح بـه الـنظم اإللـكترونـية مـن زيـادة الـضبط والـتحكم سـيدعـم هـذا الـتداول 

االفتراضي، وفي الوقت نفسه البد من االلتفات ألخطار أنظمة الدفع اجلديدة. 
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الــــبتكويــــن وأخــــواهتــــا تــــنافــــس الــــنظام الــــنقدي الــــعاملــــي والـ 
Blockchain1 قد تعيد تشكيل االقتصاد العاملي 

إن الــبيتكويــن هــي نــقود رقــمية، ميــيل الــبعض لــتسميتها بــالــعملة اخلــفية. وفّــر لــها 

مـؤسـسوهـا ومـناصـروهـا الـكثير مـن املـواقـع الـتي تـشكل بـنيتها الـتحتية الـداعـمة؛ فـهناك 

مواقع: 

تـوفـر خـدمـات مـجانـية لـلبحث عـن أفـضل األسـعار لـبيع وشـراء الـعمالت الـرقـمية؛ -

فـي عشـرات املـنصات املـتوفـرة عـلى اإلنـترنـت. ممـا يـتيح مـعرفـة األسـعار احلـقيقية 

عـند بـيعها أو شـرائـها. وتـتميز هـذه اخلـدمـات بـسهولـة االسـتخدام؛ فـكل مـا يـجب 

فــعله هــو حتــديــد الــعملة الــرقــمية الــتي متــلكها، ثــم حتــديــد نــوع الــعملية: بــيع أو 

شراء؟ ثم حتدد املبلغ؛ لتظهر قائمة األسعار املتوفرة. 

األخـبار واألحـداث والـفعالـيات املـتخصصة فـي هـذا اجملـال حـول الـعالـم؛ ممـا يـتيح -

مــعرفــة أهــم األخــبار مــن هــذه األحــداث واملــؤمتــرات، وآراء اخلــبراء واحملــللني أوالً 

بأول. 

حتـديـد املـتاجـر واملـواقـع الـتي تـقبل الـدفـع بـواسـطة هـذه الـعمالت كـالـسفر واأللـعاب -

والتكنولوجيا وغيرها. 

إن هـذه الـعمالت هـي حتـت مـراقـبة السـلطات الـنقديـة الـعاملـية الـكبرى، فـتصريـحات 

مـحافـظ الـبنك املـركـزي الـيابـانـي فـي ۲۳-٥-۲۰۱۷ التحـذيـريـة حـول ارتـفاع قـيمة 

 Blockchain 1 قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، الـبتكويـن وأخـواتـها تـنافـس الـنظام الـنقدي الـعاملـي والـ
قد تعيد تشكيل االقتصاد العاملي، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٦٧-٢٠١٧.
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هـذه الـعمالت؛ حـينما وجـه كـالمـه لـزمـالئـه مـن الـدول اآلسـيويـة الـكبرى فـي مـؤمتـر 

صـحفي عـلني؛ دلـيل عـلى تـلك املـتابـعة احلـثيثة؛ فـآسـيا لـها حـصة كـبيرة فـي تـداوالت 

الــبيتكويــن الــعاملــية. وقــد ســاهــمت الــيابــان وكــوريــا اجلــنوبــية وفــيتنام - حــتى نــهايــة 

 . 1نوفمبر املاضي - بنسبة ۸۰٪ من تداول البيتكوين على مستوى العالم

العمالت الرقمية ستفرض توازنًا جديًدا للقوى العالمية 

إن حــمى الــتسابــق بــني الــدول؛ كــالــواليــات املتحــدة األمــريــكية والــصني وروســيا،  

واملـؤسـسات املـالـية الـكبرى لـم تـعد خـافـية لكسـب زخـم الـنقود الـرقـمية، ومـن ذلـك 

أن: 

الشـركـات املـالـية الـعمالقـة؛ تخـطط؛ فـالسـباق يـدور حـول ربـط إدخـال املـنتجات -

	Circle أنـــشأت مـــكتب Goldman	Sachs املـــالـــية بـــالـــعمالت الـــرقـــمية، فـ

Financial	Internet لــتداول الــعمالت الــرقــمية بــرأســمال ٥۰ مــليون دوالر، 

بــينما مجــموعــتا CME وCBOE تخــططان إلطــالق الــعقود اآلجــلة، وأطــلقت 

نـاسـداك مـنتج بـلوكشـني مـخصص لـها لـتكون أول بـورصـة عـاملـية تـتعامـل مـع هـذه 

التقنية املالية. 

-	CITI,	Goldman	Sachs,	Standard :املـــــــــصارف الـــــــــعمالقـــــــــة؛ مـــــــــثل

UBS	Deutche,	Mellon,	BNY	ICAP,	Chartered,، خــــــــططت لــــــــلبدء 

 CNBC، From China to Singapore, Asian countries are increasingly 1

uneasy with the rise of bitcoin: 22 Dec 2017:
https://www.cnbc.com/2017/12/22/bitcoin-china-singapore-japan-issue-
cryptocurrency-warnings.html 
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بـالـتعامـل بـالـنقود الـرقـمية فـي ۲۰۱۸ لتنجـز عـملياتـها بـأقـل وقـت وبـأقـل تـكلفة. 

ولـتوفـر عشـرات املـليارات سـنويًـا مـن تـكالـيف املـقاصـة بـني الـبنوك الـرئيسـية. ويـبدو 

أن UBS قــد حــصل عــلى املــوافــقات إلصــدار عــملته الــرقــمية، وســيحذو غــيره 

حذوه. 

أمـا عـلى مسـتوى املـصارف املـركـزيـة وتشـريـعاتـها؛ والـتي تـركـز عـلى اخملـاطـر، وأمـان 

أنظمتها النقدية، واستقرار القطاع املصرفي، فقد شرعت بخطوات في هذا االجتاه. 
& مشاريع لتبني النقود االلكترونية 

الــصني؛ تــريــد الســيطرة الــكامــلة؛ وســلطاتــها الــنقديــة تــرى أن الــسوق غــير املــنظم قــد يــشكل 
مــخاطــر مــالــية كــبيرة عــليها؛ بــوصــفها ثــانــي أكــبر اقــتصاد فــي الــعالــم. وهــي تــؤيــد اســتخدام 
الـعمالت الـرقـمية، ويـبحث مـصرفـها املـركـزي فـي إمـكانـيات اصـدار عـملة رقـمية سـياديـة؛ بـل هـو 

أنشأ فريقًا لتطوير عملة واحدة. 
الـيابـان؛ سـمحت فـي أبـريـل املـاضـي بـاسـتخدام الـبيتكويـن والـعديـد مـن الـعمالت الـرقـمية فـي 
تـسويـة املـدفـوعـات، لـكنها ال تخـطط إلصـدار عـملة رقـمية خـاصـة بـها، إال أنـها تخـطط لـالعـتراف 

بها. 
أملانيا؛ اعترفت بالنقود الرقمية. 

روسـيا؛ مسـتعدة لـتبني الـبيتكويـن شـرط السـيطرة الـكامـلة؛ فـبعد أن كـانـت تـسجن مـتداولـيه 
فـي الـعام املـاضـي، كـشف مـساعـد (بـوتـني) الـنقاب عـن مـركـز لـتعديـن الـعمالت الـرقـمية فـي 
يــولــيو املــاضــي. وأصــدر (بــوتــني) خــمسة أوامــر رئــاســية للســيطرة عــلى الــعمالت الــرقــمية؛ 
 ICOs شــملت: فــرض الــضرائــب عــلى عــمليات الــتعديــن، وتــنظيم عــروض الــعملة األولــية
إلنـشاء تشـريـعات لـتكنولـوجـيا الـبلوكشـني اجلـديـدة، وتـوحـيد جـهات الـدفـع الـتي مـن احملـتمل أن 

 . 1تكون عبر البنك املركزي

الـهند؛ حـذرت سـلطاتـها الـنقديـة مـن مـخاطـر تـداول الـعمالت االفـتراضـية. ويـشعر املـنظمون 
فـيها بـالـقلق مـن إمـكانـية اسـتخدامـها لـلعمليات اخلـفية للتهـرب مـن الـضرائـب أو غسـل األمـوال أو 

متويل اإلرهاب. 

1 موقع أرقام، كيف تُعيد العمالت الرقمية تشكيل توازنات القوى العظمى عامليًا؟:
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/516975 
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كـوريـا اجلـنوبـية؛ حـظرت عـلى مـؤسـساتـها املـالـية الـتعامـل بـالـعمالت االفـتراضـية، مبـا فـي ذلـك؛ 
شــراؤهــا وامــتالكــها واالحــتفاظ بــها كــضمانــات. ويــقدر عــدد مــالك الــبيتكويــن هــناك مبــليون 

كوري جنوبي، أكثرهم من املستثمرين الصغار. 
أسـترالـيا؛ هـي مـركـز املـضاربـات، ويـرى مـحافـظ بـنكها االحـتياطـي أن بـيتكويـن هـو األكـثر عـرضـة 
لـيكون جـذابًـا ألولـئك الـذيـن يـتعامـلون فـي االقـتصاد غـير الـقانـونـي مـن املسـتهلكني. وأعـلن عـن 

قرب إصدار عملة رقمية محلية. 
نـيوزيـلندا؛ يـعتقد حـاكـم بـنكها االحـتياطـي أن الـعمالت اخلـفية قـد يـكون لها دور لـلعب فـي 

املستقبل، ولكن ليس في شكل بيتكوين. 
انــدونيســيا؛ وبــوصــفها أكــبر اقــتصاد فــى املــنطقة، لــديــها خــطط حلــظر مــعامــالت الــعمالت 

االفتراضية ابتداء من عام ۲۰۱۸ حلماية عملتها احمللية. 
الواليات املتحدة؛ تخطط الصدار الفيدكوين. 
االحتاد األوروبي؛ يخطط إلصدار اليوروكوين. 

أفريقيا؛ هناك عدة دول أفريقية تُعنى مصارفها املركزية باألمر بشكل جدي. 
اإلمــارات الــعربــية املتحــدة واملــملكة الــعربــية الــسعوديــة، تخــططان إلصــدار عــملة رقــمية 

مشتركة لتسوية املدفوعات. 

إن الـبيتكويـن ميـثل حـالـيًا وسـيلة دفـع؛ شـأنـه شـأن حـقوق الـسحب اخلـاصـة وبـطاقـات 

االئـتمان واحلـسابـات املـصرفـية؛ فخـلق االئـتمان مـن جـانـب احلـكومـات واملـصارف عـلى 

الـسواء أبـعد الـنقود عـن وظـيفتها كمخـزن لـلقيم. لـذلـك فـإن قـانـون الـعرض والـطلب 

هـو مـن يـحكم سـعر تـبادل الـنقود عـمومًـا، وهـو يـعكس حـالـة مـوازيـن املـدفـوعـات فـي 

بلدانها، ولن يخرج البيتكوين ومثيالته عن تأثير هذا القانون. 

مستقبل Blockchain كأداة للتطوير المالي 

& أنــا شــخصيًا - ال أنســى خــالل حــياتــي الــتقنية الــتي جتــاوزت الــثالثــني عــامًــا -، آلــيات 

تــطور الــتكنولــوجــيا؛ ألنــي عــايشــتها ســاعــة فــساعــة، وخــاصــة الــبرمــجيات؛ فــقد ســيطرت 
Microsoq عـلى سـوق الـبرمـجيات، وخـاصـة نـظم الـتشغيل؛ حـتى تـعرضـت - فـي سـنوات 
خــلت - لــدعــاوى مــن احلــكومــة األمــريــكية واالحتــاد األوروبــي لــقضايــا االحــتكار؛ لــكن سُــنة 
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الــتدافــع؛ ســنة اهلل فــي أرضــه، ظهــر تــيار فــي الــعالــم نُــظر إلــيه حــينها (نــظرة جــنونــية)، - أنــا 
شـخصيًا تـوقـعت لـه حـينها مبسـتقبل بـاهـر - كـان عـبارة عـن اصـدار بـرمـجيات مـجانـية مـفتوحـة 

  .Open	Source املصدر
شـككت أغـلب شـركـات الـتكنولـوجـيا الـعاملـية فـي اسـتمرار هـذا الـنهج، لـكن املـتتبع يـرى أن 
فــضائــح Microsoq بــتجسسها عــلى احلــكومــات لــصالــح جــهات محــددة مــن خــالل ممــرات 
خــلفية تــركــتها فــي نــظام تــشغيلها الشهــير Windows. ألجــل ذلــك؛ قــامــت احلــكومــات 
األوروبـية كـأملـانـيا بـتبني نـظام Linux املـفتوح املـصدر والـقابـل لـلتعديـل، وتـبعها (۱۲) دولـة 
أوربـية؛ ثـم تـتالـت جنـاحـات الـبرمـجيات املـفتوحـة املـصدر، ووصـل األمـر إلـى لـغات الـبرمـجة؛ وإلـى 
كـثير مـن الـتطبيقات مبـا فـيها الـكتب واجملـالت حـيث مـلكية احملـتوى صـارت مـفتوحـة املـصدر. 
وأنـا شـخصيًا ممـن صـمم وبـاع بـرامـج مـحاسـبية مـفتوحـة املـصدر - أسـميناهـا بـالـبرمـجيات الـوسـيطة 
Midware -؛ حـيث ميـكن وضـعها كـبرامـج اخـتصاصـية ضـمن بـرامـج أخـرى غـير مـختصة 

باحملاسبة؛ فتكون اخملرجات قد جمعت بني أمرين مميزين.  

الــــيوم جــــاءت دفــــعة كــــبيرة جــــدًا لــــألنــــظمة املــــفتوحــــة املــــصدر، مــــثلتها تــــقنية 

Blockchain، فـلقد متـكن الـناس مـن تـبادل الـبيانـات مـباشـرة بـني بـعضهم الـبعض 

دون وسـيط أي؛ Peer-to-Peer، بـعد اخـتراع احلـواسـيب واالنـترنـيت؛ ثـم جـاءت 

الـبلوكشـني كـقاعـدة بـيانـات ال مـركـزيـة مـفتوحـة املـصدر - كـأحـد مخـرجـات ومنجـزات 

الـعمالت الـرقـمية - لـيتمكن إثـنني أو أكـثر مـن األطـراف مـن الـقيام مبـعامـلة مـالـية أو 

جتـاريـة دون حـاجـة لـطرف ثـالـث لـبناء الـثقة. هـذه الـقاعـدة ميـكن للجـميع االطـالع عـلى 

بياناتها، والتحقق من معلوماتها الواردة فيها.  
& قـام الـبروفـسور فـي جـامـعة تـكساس جـون جـريـفني و أمـني شـمس فـي جـامـعة أوهـايـو 

1احلـــكومـــية، فـــي عـــام ۲۰۱۸، بنشـــر بـــحث اســـتنتجا أنـــه فـــي ۲۰۱۷، قـــد تـــالعـــب بـــسوق 

الـبيتكويـن مـن يـطلق عـليه (حـوت) ممـا حـفز تـوجـه الـسوق نـحو ارتـفاع كـبير حـيث قـفز سـعرهـا 
من أقل من ۱۰۰۰ دوالر في يناير إلى أكثر من ۱۹۰۰۰ دوالر في ديسمبر. 

 MIT Technology Review:1

https://technologyreview.ae/قد-يكون-أحد-حيتان-البيتكوين-خلف-االرت/ 
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كـانـت شـبكة اإلنـترنـت تـفتقر إلـى أمـريـن مـهمني هـما: إمـكانـية الـتحقق مـن الـهويـة، 

وتكنولوجيا املعامالت. ويُعتقد أن البلوكشني ستقدم احلل لهذين األمرين.  

إن الــبلوكشــني هــي أشــبه بــدفــتر األســتاذ (بــاملــصطلح احملــاســبي)؛ يُسجــل املــعامــالت 

املــالــية، يخــزنــها فــي كــتل يــتم االحــتفاظ بــها مــن قــبل شــبكة مــن مــاليــني مــن أجهــزة 

الـكمبيوتـر املـتصلة بـاإلنـترنـت، يـتم حتـديـثها تـلقائـيًا عـن طـريـق خـوارزمـية ريـاضـية 

وأكـواد مـشفرة، يـصعب اخـتراق أو تـعديـل مـعلومـاتـها املسجـلة بـأي حـال، ممـا حـدا 

بــالــبعض تــسمية هــذه الــتكنولــوجــيا بـ (بــروتــوكــول الــثقة). أمــا االخــتراقــات الــتي 

تــعرضــت لــها تــبادالت الــبتكويــن ومــثيالتــها مــؤخــرًا؛ فــكانــت فــي أنــظمة مــرتــبطة 

باألطراف املستخدمِة لهذه التكنولوجيا، وليس في البلوكشني نفسها. 

TCP/IP أكـثر مـن ۳۰ عـامًـا؛ لـتنتقل بـعدهـا  1لـقد اسـتغرق تـطويـر بـروتـوكـالت الـنقل 

هـذه الـبروتـوكـالت الـناقـلة مـن االسـتخدام الـفردي إلـى االسـتخدام الـتجاري احملـدود، 

وها نحن اآلن في بدايات توحي بإعادة تشكيل االقتصاد العاملي.  

  : 2وميكن مالحظة مؤشرات ذلك من خالل

أن أكـثر مـن نـصف الشـركـات املـساهـمة األكـثر قـيمة فـي الـعالـم لـديـها منـاذج أعـمال -

قائمة على اإلنترنت. 

تسويات سوق األسهم ميكن أن تتم بأقل من ثانية.   -

1 بــــروتــــوكــــول الــــتحكم بــــالــــنقل طــــور ألول مــــرة فــــي عــــام ١٩٧٢ مــــن قــــبل هــــيئة الــــبحوث الــــتابــــعة لــــوزارة 
الدفاع األمريكية.

2 موقع أرقام، هنا الوسطاء يمتنعون!.. هل سنحتاج ٣٠ عاًما قبل إدراك ثوريّة "البلوك شني“؟:
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/520507 
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متُـكِّن الـبتكويـن - كـأول تـطبيق لـتكنولـوجـيا بـلوكشـني - مـن الـقيام مبـعامـالت -

مالية ثنائية. 

إن تـطويـر وصـيانـة بـلوكشـني مـفتوح ومـوزع ومشـترك، يـشابـه بـرتـوكـوالت الـنقل -

TCP/IP؛ حــيث يــقوم فــريــق مــن املــتطوعــني فــي جــميع أنــحاء الــعالــم بــصيانــة 

البرامج األساسية لهذه التكنولوجيا. 

سـاهـمت بـروتـوكـوالت الـنقل فـي خـلق قـيمة اقـتصاديـة جـديـدة بـخفضها تـكالـيف -

االتــصال بــشكل كــبير. وســوف تــخفض الـــبلوكشــني تــكلفة املــعامــالت بــشكل 

كـبير، حـيث أن لـديـها قـدرة عـلى أن تـصبح نـظامًـا لـتسجيل جـميع املـعامـالت؛ 

فإن حدث ذلك؛ فسيشهد االقتصاد العاملي حتوال جذريًا جديدًا.  
& مثال ذلك:  

ميـكن ألي مـتعامـل فـي سـوق األسـهم، تـنفيذ أي مـعامـلة شـراء أو بـيع فـي جـزء مـن الـثانـية؛ دون 
تـدخـل بشـري فـي الـغالـب، لـكن نـقل مـلكية األسـهم يسـتغرق عـدة أيـام لـصعوبـة الـوصـول إلـى 
سـجالت املـتعامـلني والـتحقق مـن مـلكيتهم لـألسـهم، وفـي ظـل تـقنية الـبلوكشـني صـار ذلـك عـمالً 

فوريًا. لذلك سينحسر دور الوسطاء مع انتشار هذه التقنية.   

تـعتبر الـعقود الـذكـية واحـدة مـن أكـثر تـطبيقات الـبلوكشـني ثـوريـة، والـتي يـتم مـن -

خـاللـها أمتـتة املـدفـوعـات وحتـويـل الـعمالت واألصـول األخـرى؛ طـبعًا إذا حتـققت 

الشــروط الــتعاقــديــة؛ فــعلى ســبيل املــثال، ميــكن لــلعقد الــذكــي إرســال دفــعة إلــى 

املــورد مبجــرد اســتالم الــشحنة، وميــكن لشــركــة مــا أن تــرســل إشــارة عــن طــريــق 

 GPS الــبلوكشــني بــأن ســلعة مــعينة مت اســتالمــها، وقــد يــتم ربــط الــشحنة بــنظام

ليتم تنفيذ الدفع تلقائيًا لدى االستالم في املكان املتفق عليه. 
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ميــكن لــلبنوك اســتخدام الــبلوكشــني جلــعل املــعامــالت آمــنة، ومــنخفضة الــتكلفة -

واألسـرع، وبـخالف املـعامـالت املـالـية، ميـكن اسـتخدام هـذه الـتقنية إلثـبات وجـود 

جــميع الــوثــائــق الــقانــونــية والــسجالت الــصحية وحــقوق املــلكية فــي مــختلف 

اجملــاالت الــفكريــة، واملــوســيقى، وســجالت الــكاتــب بــالــعدل، واألوراق املــالــية 

 . 1اخلاصة

ميـكن أن تـكون وسـيلة جلـمع الـضرائـب، وإصـدار جـوازات الـسفر، وتـتبع سـجالت -

األراضي، وتتبع اخلدمات احلكومية. 
 Eurocoin واليوروكوين Fedcoin 2الفيدكوين

إن (فـيدكـويـن) هـي عـملة رقـمية بـالـدوالر األمـريـكي حـيث يـكون الـتاريـخ الـكامـل 

جلـميع املـعامـالت مـرئـيًا جملـلس االحـتياطـي الـفدرالـي عـبر بـلوكشـني بـنك االحـتياطـي 

الــفدرالــي؛ وســتكون مبــثابــة عــملة مــشفرة أو إلــكترونــية بــرعــايــة احلــكومــة األمــريــكية 

يديرها مجلس االحتياطي االحتادي، وفكرتها كانت موجودة منذ بعض الوقت. 

كما اكتسبت فكرة العمالت الرقمية زخمًا في أوروبا إثر أزمة اليونان. 

 Forbes, Why Blockchain Is Real And Bitcoin Is A Mirage:1

https://www.forbes.com/sites/insideasia/2017/12/10/why-blockchain-is-
real-and-bitcoin-is-a-mirage/#7116c014215b 
 Bitcoin Magazine, Fedcoin Could Be Coming Soon, But Would It Really 2

Challenge Bitcoin?:
https://bitcoinmagazine.com/articles/fedcoin-could-be-coming-soon-
would-it-really-challenge-bitcoin/ 
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ويـرى الـبعض أن أهـمية الـبيتكويـن هـو: أنـه يـجعل السـياسـة الـنقديـة، وتـسويـات 

املـدفـوعـات وفـقًا لـبرامـج محـددة سـلفًا، وخـالـية مـن سـيطرة طـرف ثـالـث. وهـذا 

 . 1سيهزم (وجود بنك مركزي)

أمـا فـكرة االسـتغناء عـن الـنقد لـصالـح وسـائـل دفـع بـديـلة وأكـثر كـفاءة؛ فهـي ليسـت 

جـديـدة؛ فـقد كـرّس مـفكرون قـبل عـام ۱۹۰۰ الـكثير مـن اجلهـد إليـجاد وسـيلة تـسمح 

): سـر املـال اجملـنون. وبـدأ اقـتصاديـون فـي  2لـلناس بـالتخـلص ممـا أسـماه (روبـرت أويـن

الـسنوات األخـيرة دراسـة اآلثـار املـترتـبة عـلى الـعيش فـي مـجتمعات غـير نـقديـة، فـي 

إشارة إلى دور البنوك املركزية والقيام بالسياسة النقدية. 

إن تــبني تــكنولــوجــيا الــبلوكشــني ســيؤدي إلــى فــرض مســتوى مــن الــشفافــية مــن 

جـانـب احلـكومـات، ممـا سـيحد مـن تسـلطها الـنقدي؛ ومـن جـانـب آخـر سـتتيح هـذه 

الـتكنولـوجـيا لـلحكومـات السـيطرة الـكامـلة عـلى املـواطـنني؛ بـعد أن كـانـت فـي 

البداية وسيلة حتررية للهروب من سيطرة احلكومات. 

إن انــتشار الــعمالت الــرقــمية ســيؤدي إلــى مــا يــسمى بـ (إنــترنــت الــقيمة) حــيث 

ســتنتقل األمــوال بســرعــة انــتقال املــعلومــات، والــسؤال: مــن ســيلحق بــقطار هــذه 

التقنيات؟ 

لـألسـف يـالحـظ أن الـبلدان الـضعيفة لـيس لـها حـظ مـن ذلـك، عـلى األقـل فـي الـوقـت 

الـراهـن؛ فـاملـالحـظ مـسارعـة الـدول الـضعيفة مبـنع الـتداول - عـكس الـدول الـقويـة -، 

1 مجلة بيتكوين، (سيفيدان عموس) أستاذ االقتصاد في الجامعة اللبنانية األميركية.

2 مصلح اجتماعي من ويلز، أحد واضعي أسس االشتراكية املثالية والحركة التعاونية.
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زاعـمة أنـها تـغلق الـباب أمـام هـذه الـتقنية، وهـذا أشـبه مبـن قـال بـأن الـشمس لـم تسـتطع 

ألنه يخفي عينيه بيديه، ولكن هيهات هيهات!!  

كـما سـارعـت بـعض هـيئات الـفتوى فـي بـعض الـدول لتحـرمي الـتعامـل بهـذه الـعمالت 

الـرقـمية، واحلـقيقة أن ضـعف اإلمـكانـات هـي وراء ذلـك، سـواء إمـكانـات االسـتيعاب 

أو امـكانـات امـتالك الـتقنية. بـينما فـتح الـفقهاء الـقدامـى الـباب عـلى مـصراعـيه، عـندمـا 

عــبّروا بــقولــهم: الــثمن هــو مــا دخــل عــليه حــرف الــباء، كــالــقول بــعتك خــزانــة 

بـكمبيوتـر؛ فـيكون الـكمبيوتـر هـو الـثمن، ويـكأنـهم قـد قـعّدوا قـاعـدة عـريـضة؛ بـأن 

الــثمن قــد يــكون أي شــيء يُــتعارف عــليه الــناس، لــذلــك فــإن العجــز ال يــنتاب إال 

الـضعفاء الـكسالـى الـذيـن ال يـقرؤون وال يـحيطون عـلمًا مبـا يـجب أن يـحيطوا بـه؛ بـل 

هــم يتجــرؤون عــلى (التحــرمي)؛ فــي حــني اســتبدل كــبار أئــمة املســلمني كــلمة (ال 

يـجوز) بـكلمة (حـرام) حـتى ال يـقعوا فـيما نهـى اهلل عـنه. وقـد ذكـرنـا مـحاولـة عـمر 

رضـي اهلل عـنه بـصط الـنقود مـن جـلود احلـيوانـات وأوقـفه عـدم تـوافـر أدوات تـقنية متـنع 

التزوير. 

ويـبدو أن هـزات سـعر الـبيتكويـن فـي اآلونـة األخـيرة؛ كـان لـها الـدور الـكبير فـي تـوجـه 

كـل أولـئك نـحو الـتفكير بحـظر الـعمالت الـرقـمية أو حتـرميـها، وهـم يـعلمون أن احلـكم 

على الشيء فرع عن تصوره. فما هي بعض أسباب تلك الهزات؟ 
فورة أسعار البيتكوين 

إن اعتماد البيتكوين أساسًا لـ: 

سوق املشتقات. -

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٤٤٤ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

متـويـل بـعض األنشـطة غـير املشـروعـة كـاإلرهـاب، واخملـدرات، وغسـيل األمـوال، -

والقرصنة على اإلنترنت.  

تسوية املدفوعات كما حصل في عدة مصارف عاملية كبيرة. -

أدى الرتـفاع سـعره ممـا أدخـله سـوق املـضاربـات، لـيكون عُـرضـة للهـزات الـناشـئة عـن 

تــشوهــات الــعرض والــطلب؛ فــالــزيــادة "غــير الــطبيعية" فــي أســعاره ســببها الــتداول 

ألغـراض االسـتثمار واملـضاربـة، ولـيس لـكونـها وسـيلة دفـع أو تـسويـة مـدفـوعـات فـقط. 

وتشـير نـتائـج تـوجـهات الـبحث فـي (غـوغـل تـريـندز)، أن عـمليات الـبحث الـعاملـية 

لشـراء الـبيتكويـن قـد تخـطت عـمليات الـبحث عـن شـراء الـذهـب، بـعد أن جتـاوزت 

 . 1عمليات البحث عن شراء الفضة

وعـليه؛ فـإن حـيتان سـوق الـعقود اآلجـلة الـقصيرة، سـيجعلون مـن بـيتكويـن وسـيلة 

لـتبادالت تـلك الـعقود، وبـالـتالـي سـيزداد الـطلب عـليها، رافـعني سـعرهـا أكـثر فـأكـثر؛ إن 

لم يوجد بديل مُتبنى.  
& لــقد قــفزت أســعار الــبيتكويــن فــي أول يــوم تــداول لــلعقود املســتقبلية فــي بــورصــة 

شـــيكاغـــو للســـلع، كـــما ارتـــفعت الـــعقود املســـتقبلية الـــتي تنتهـــي فـــي ۱٤-۱-۲۰۱۸ إلـــى 
۱۷۲٥۰ دوالر لـلعملة الـواحـدة، والـعقود املنتهـية فـي ۱٤-۲-۲۰۱۸ إلـى ۱۹۱٤۰، والـعقود 
املنتهــية فــي ۱٤-۳-۲۰۱۸ إلــى ۱۹۱۰۰، وانــعكس أثــر كــل ذلــك عــلى زيــادة ســعر عــملة 
الــبيتكويــن فــي الــعقود الــفوريــة إلــى ۱٦۷۰۰ دوالر لــلعملة الــواحــدة أي بــزيــادة ۱۰٪ حســب 

  . CoinBase 2منصة

Aitnews 1، قراصنة اإلنترنت يستخدمون العمالت الرقمية في هجمات الفدية الخبيثة:
https://kantakji.com/3935/ 

2 موقع CNBC عربية ٣-١٢-٢٠١٧، (بيتكوين تقارب ٢٠ ألف دوالر في العقود املستقبلية).
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	Fundstrat:	Market	Strategy	&	Sector) 1وقـــد تـــوقـــع احملـــلل (تـــوم لـــي) مـــن

Research) أن سـعر الـبيتكويـن سـيتجاوز ۲۰۰۰۰ دوالر بحـلول عـام ۲۰۲۲ عـلى أسـاس 
توقعات دخول مزيد من منتجات املشتقات. 

لـكن أسـعار الـبيتكويـن قـاربـت فـعالً هـذا الـسعر بـنهايـة ۲۰۱۷!!. لـذلـك الـعيب ال يـكمن فـي 
الوسيلة بل في طرق استخدامها من قبل املستغلِّني!! 

وقــد صــار بــإمــكان املســتثمريــن فــي ســوق شــيكاغــو اعــتبارًا مــن بــدايــة شهــر ديــسمبر 

۲۰۱۷ تـداول الـبيتكويـن، ممـا سـيدعـم هـذه الـعملة بـني املسـتثمريـن احلـالـيني؛ وسـوف 

يـــراهـــن املســـتثمرون بـــأمـــوالـــهم مـــتوقـــعني ســـعرًا مـــعيّنًا بـــالـــبيتكويـــن لـــبعض املـــواد؛ 

. أمـــا الـــصني فـــترى أنـــه كـــلما زاد االعـــتماد عـــلى  2كـــالـــعمالت واملـــعادن وغـــيرهـــا

الـتطبيقات الـذكـية لـلجواالت فـإن ذلـك سـيؤدي ملـزيـد مـن احلـاجـة لـلعمالت الـرقـمية، 

وعـليه فسـتتجه نـحو خـفض اسـتخدام عـملتها الـنقديـة مـقابـل الـنقود اإللـكترونـية كـلما 

اُسـتحدثـت تـطبيقات ذكـية أفـضل. ومـن جـهة أخـرى فـإن حـاجـة عـمليات تـعديـن 

الـبيتكويـن وإنـتاجـه إلـى أجهـزة كـمبيوتـر قـويـة تسـتهلك طـاقـة كهـربـائـية كـبيرة تـزيـد مـن 

تـكالـيف إنـتاجـه؛ ولـكون الـصني صـاحـبة مـيزة تـنافسـية فـي إنـتاج كهـربـاء رخـيصة، فـإن 

انتقال هذه الصناعة إلى الصني أمر متوقع بشدة. 

 CNBC, Bitcoin surges to record above $6,400 after CME announces 1

launch of futures for digital currency:
https://www.cnbc.com/2017/10/31/cme-plans-to-launch-bitcoin-futures-
by-year-end.html 

CNN 2 بالعربية، هل سيتوقف تصاعده الجنوني؟ سعر بيتكوين يبلغ 10 آالف دوالر!:
https://arabic.cnn.com/business/2017/11/29/bitcoin-hits-10k 
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المبحث السابع 
1عرض النقود من وجهة النظر اإلسالمية 

إن الـنظر لـكمية الـنقود بـاعـتبارهـا سـيولـة مـتاحـة مـن طـرف املـوارد (اخلـصوم) فـقط ال 

يــعبر عــن كــمية الســيولــة املــتاحــة فــي االقــتصاد، بــل البــد مــن الــنظر إلــيها مــن طــرف 

االسـتخدامـات (األصـول) ألن ذلـك يـساعـد فـي الـتعبير عـن كـمية السـيولـة املـتاحـة 

بدقة أكثر.  

فـهو يـأخـذ بـعني االعـتبار دور املـصارف الـعامـلة فـي االقـتصاد احملـلي وطـريـقة عـملها. 

فـدورهـا هـو اسـتقطاب الـنقود املـتاحـة خـارج املـنظومـة املـصرفـية، ثـم إعـادة ضـخها فـي 

الـسوق عـلى شـكل نـقود مـصرفـية، سـواء مت ضـخها كـلها أو جـزءً مـنها، وقـد تخـلق 

املصارف نقودًا بديلة.  

لــذلــك فــإن الــتعبير عــن الــنقود املــتاحــة فــي الــسوق احملــلي مــن جــانــب االســتخدامــات 

(األصـول) بـرأيـنا هـو أكـثر دقـة مـنها مـن جـانـب املـوارد (اخلـصوم)، وعـلى هـذا سـنبني 

حتليلنا. 
مفهوم عرض النقود 

يـقوم الـبنك املـركـزي بـتسجيل بـيانـات املـعروض الـنقدي ونشـرهـا، ويـقوم احملـللون فـي 

الــقطاعــني الــعام واخلــاص بــرصــد الــتغيرات الــطويــلة فــي عــرض الــنقود بســبب آثــارهــا 

احملتملة على مستوى األسعار والتضخم ودورة األعمال التجارية. 

1 قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، أنــموذج عــرض الــنقود مــن وجــهة نــظر االقــتصاد اإلســالمــي، ٢٠١٠، 
. www.kantakji.com ،نشر إلكتروني
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

 . 1إن الـعالقـة بـني الـنقود واألسـعار هـي عـالقـة مـرتـبطة تـاريـخيًا بـنظريـة كـمية الـنقود

وهـناك أدلـة جتـريـبية قـويـة تـدل عـلى الـعالقـة املـباشـرة بـني تضخـم األسـعار عـلى املـدى 

الـطويـل ومنـو الـعرض الـنقدي. أمـا السـبب فـهو االعـتماد احلـالـي عـلى السـياسـة الـنقديـة 

كــوســيلة مــن وســائــل الســيطرة عــلى التضخــم. وتــعد هــذه الســلسلة الســببية مــثيرة 

للجــدل، حــيث يــناقــش بــعض عــلماء االقــتصاد اخملــالــفني (أي املــدارس اخلــارجــة عــن 

االقــتصاد الــتقليدي الــسائــد) قــائــلني: إن عــرض الــنقود أمــر داخــلي، ويــجب الــعثور 

على مصادر التضخم في هيكل التوزيع االقتصادي. 
تعريف النقود 

الـنقد هـو أي وسـيط يُسهّـل عـمليات تـبادل السـلع واخلـدمـات بـني الـناس، فـإذا كـان 

الـقبول عـاملـيًا سُـميَّ نـقدًا وإذا كـان الـقبول فـي بـلد مـعني كـان عـملةً، سـواء كـان قـبولـه 

إلـزامـيًا بـقوة الـقانـون أو مبـوجـب األعـراف بـني الـناس، لـذلـك نـقول عـن الـليرة بـأنـها عـملة 

وعن اليورو بأنه نقد. 

وإن الــنقود املــعروضــة فــي اقــتصاد بــلد مــا خــالل فــترة زمــنية مــعينة يــكافــئها مجــموع 

وسائل الدفع املتاحة في التداول التي بحوزة األفراد ومختلف املؤسسات.  
& خالصة "نظرية األسواق الفعالة" لنقديي مدرسة شيكاغو النقدية:  

- إن أي محاولة إلدارة العمالت الدولية مصيرها الفشل.  
- إن تـثبيت أسـعار الـفائـدة بـشكل بـيروقـراطـي كـان خـاطـئا وسـتكون مبـثابـة عـوائـق أسـاسـية لـتعزيـز 

كفاءة األسواق. 
- إن االجتـاه األفـضل هـو الـسماح بـالـتعومي احلـر جلـميع الـعمالت، وعـندهـا سـتعمل قـوى الـسوق 
عـلى حتـديـد الـسعر الـدقـيق لـكل عـملة والـتعديـالت الـالحـقة سـتكون سـلسة ومـتواصـلة تـعكس 

احلقائق االقتصادية األساسية. 

 Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Money_supply  1
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

- إن التضخـم يـنشأ دائـمًا مـن وجـود فـائـض مـن املـال، وأضـمن طـريـقة للحـد مـن ذلـك هـي احلـد 
مـن املـعروض الـنقدي. فـإذا كـان عـرض الـنقود مـساويـا لـكمية الـنقود (M1) مـضروبـة مبـعدل 
دورانـه، ومبـا أن السـرعـة ثـابـتة تـقريـبا عـلى مـدى فـترات طـويـلة مـن الـزمـن أو نـحو ذلـك، فـإن 
(فـريـدمـان) يـدعـي أنـه ميـكن جملـلس االحـتياطـي االحتـادي حتـقيق اسـتقرار األسـعار بـبساطـة مـن 

خالل ضمان منو (M1) مبعدل يقارب النمو في االقتصاد احلقيقي. 

أنواع النقود 

إن مـعظم الـنظم االقـتصاديـة احلـديـثة يـتم تـنظيمها مـن قـبل احلـكومـات بـواسـطة عـدة 

سـياسـات ومـنها السـياسـة الـنقديـة. وإن عـرض الـنقود مـن خـالل السـياسـة الـنقديـة يـتم 

بتقســيمه إلــى أنــواع بحســب مــدى تــأثــير الســياســة الــنقديــة عــلى كــل مــنها. لــذلــك 

ميكن تقسيم النقود املعروضة إلى األنواع التالية: 

۱- عـرض الـنقد بـاملـعنى الـضيق M1: يـقصد بـه الـنقد املـتداول خـارج اجلـهاز املـصرفـي 

إضافة إلى الودائع اجلارية من النقود املصرفية. 

ميكن التعبير عن M1 باملعادلة التالية:  
M1 = C + DD (1) 

حيث أن: 

عرض النقد باملعنى الضيق  M1

  Cash	Money النقد املتداول خارج اجلهاز املصرفي C

 	Demand	Deposits الودائع اجلارية DD
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۲- عــرض الــنقد بــاملــعنى الــواســع M2: يــضم الــنقد املــتداول خــارج اجلــهاز املــصرفــي 

إضـافـة لـلودائـع اجلـاريـة وغـير اجلـاريـة مـن الـنقود املـصرفـية، أي أنـه يـشمل M1 مـضافـا 

إليه الودائع غير اجلارية كالودائع االدخارية (أشباه النقود).  

ميكن التعبير عن املعنى الواسع لعرض النقد من خالل املعادلة التالية: 
M2= M1 + TD (2) 

حيث أن: 

عرض النقد باملعنى الواسع   M2

 	Time	Deposits الودائع الزمنية  TD

۳- عـرض الـنقد بـاملـعنى األوسـع M3: شهـدت بـعض الـبلدان ظـهور مـؤسـسات مـالـية 

وسـيطة ابـتكرت مشـتقات مـالـية Deriva^ves	Financial، واعـتبر ذلـك تـطورًا فـي 

اجملـال الـنقدي واملـالـي وتـطورًا بـأسـواقـها املـالـية، فـتم ضـم ودائـع هـذه املشـتقات ذات 

اآلجـال الـطويـلة إلـى مـكونـات عـرض الـنقد بـاملـعنى األوسـع M3، وتـكون هـذه الـنقود 

مودعة لدى تلك املؤسسات املالية الوسيطة.  
M3= M2 + DER (3) 

حيث أن: 

DER هي منتجات املشتقات املالية. 
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1خلق النقود واالحتياطيات المصرفية 

كــلما قــدم بــنك مــا قــرضًــا فــي نــظام االحــتياطــي املــصرفــي اإلضــافــي، يــتم خــلق مــبلغ 

جـديـد مـن املـال. ويخـلق هـذا الـنوع اجلـديـد مـن املـال عـناصـر غـير M0، لـذلـك يـتألـف 

نظام االحتياطي املصرفي اإلضافي من نوعني من املال: 

أموال البنك املركزي (العملة املادية، وأموال احلكومة). -

أمــوال املــصارف الــتجاريــة (وهــي املــال الــناشــئ عــن اإلقــراض) أو املــال -

اخلاص. 
& ذكــر دلــيل اإلحــصائــيات املــالــية والــنقديــة لــصندوق الــنقد الــدولــي IMF الــتعريــفات 

التالية: 
- M0: النقد املوجود بأيدي الناس إضافة لالحتياطيات في املصارف التجارية. 

- M1: النقد املعدني والورقي خارج املصارف إضافة ألرصدة احلسابات اجلارية. 
- M2: هــو M1 مــضافــا إلــيه ودائــع الــتوفــير، وحــواالت الــنقد األجــنبي، وشــهادات الــتوفــير، 

واتفاقيات الشراء. 
- M3: هــي M2 إضــافــة للشــيكات الســياحــية، وإشــعارات املــصارف قــصيرة األجــل، وودائــع 

النقد األجنبي طويلة األجل، وأموال صناديق الضمانات املشتركة. 
- L	or	M4: هي M3 إضافة لسندات اخلزينة، وصناديق املعاشات التقاعدية واحلكومية. 

تــعتبر أمــوال الــبنك املــركــزي هــي الــنقد األســاس Mb (Base	Money) فــي حــني 

تُقسَّم أموال املصارف التجارية إلى (M3	M2,	M1,) كما أوضحنا آنفًا. 

إن االحــتياطــيات هــي ودائــع حــصلت عــليها املــصارف ولــم يــتم إقــراضــها. ويــنظم 

مجـلس االحـتياطـي الـفدرالـي فـي الـواليـات املتحـدة (مـثالً) النسـبة املـئويـة الـتي يـتعني 

عــلى الــبنوك االحــتفاظ بــها فــي احــتياطــياتــها قــبل أن يــتمكنوا مــن تــقدمي قــروض 

1 مرجع سابق، موقع ويكيبيديا.
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جـديـدة، تـسمى هـذه النسـبة احلـد األدنـى مـن االحـتياطـي. أي أنـه إذا وضـع شـخص مـا 

وديـعة ۱۰۰۰ دوالر (مـثالً) وكـانـت نسـبة احـتياطـي الـبنك حسـب تـكليف اجملـلس 

االحــتياطــي الــفدرالــي هــي ۱۰٪ فــعلى الــبنك زيــادة احــتياطــياتــه ۱۰۰ دوالر، بــينما 

ميكنه إقراض مبلغ ۹۰۰ دوالر املتبقي.  

يـسمى أكـبر قـدر ممـكن ميـكن تـولـيده مـن املـال مـع كـل دوالر مـن االحـتياطـي فـي الـنظام 

املـصرفـي مبـضاعـف الـنقود، ويـتم احـتسابـه كـمقلوب احلـد األدنـى مـن االحـتياطـي، 

فـاحـتياطـي بـقدر ۱۰٪ مـن مـضاعـف الـنقود (قـد تـتبعه مـتتالـية هـندسـية ال نـهائـية) هـو 

مقلوب  أي عشرة أضعاف. 

مثال  
M0:		

	M0	= بـفرض أن لـدى (لـورا) ۱۰ أوراق نـقديـة مـن فـئة ۱۰۰ دوالر أمـريـكي، أي أن

$	1000 بالنسبة للواليات املتحدة: 
Mb=	$1000,	M0=	$1000,	M1=	$1000,	M2	=$1000	

فـإن أتـلفت (لـورا) واحـدة مـن أوراقـها الـنقديـة (۱۰۰ دوالر)، فـإن M0 فـي الـواليـات 

املتحدة إضافة للقيمة الصافية اخلاصة (بلورا) ستنخفض ۱۰۰ دوالر فقط 
Mb=	$900,	M0=	$900,	M1=	$900,	M2=	$900	
M1:		

إذا أخـذت (لـورا) مـا تـبقى مـن األوراق الـنقديـة الـتسعة وأودعـتها فـي حـسابـها اجلـاري 

في البنك. 
Mb	=	$900,	M0	=	0,	M1	=	$900,	M2	=	$900	

1
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يـقوم الـبنك بـحساب االحـتياطـي بـاسـتخدام نسـبة احلـد األدنـى مـن االحـتياطـي الـتي 

فـرضـها بـنك االحـتياطـي الـفيدرالـي وقـد يـقرض األمـوال الـباقـية. فـإذا كـان احلـد األدنـى 

لـالحـتياطـي هـو ۱۰٪، فهـذا يـعني أن ۹۰ دوالر سـتبقى فـي احـتياطـي الـبنك. واملـبلغ 

املـتبقي وقـدره ۸۱۰ ميـكن اسـتخدامـه مـن قـبل الـبنك عـلى شـكل ائـتمان ممـنوح مـن 

خالل إقراضه. 

عـندمـا يـتم اإلقـراض يـزداد عـرض الـنقد M1 مبـقدار ۸۱۰ دوالرًا، حـيث متـثل M1 املـال 

الذي مت خلقه (إيجاده). 
Mb	=	$900,	M0	=	0,	M1	=	$1710,	M2	=	$1710	

فـإذا قـامـت (لـورا) بتحـريـر شـيك بـرقـم ۷۷۷۱ مبـبلغ ٤۰۰ دوالر، فـإن إجـمالـي عـرض 

الـــنقود M1 ال يـــتغير، ألنـــه يـــتضمن شـــيكًا مبـــبلغ ٤۰۰ دوالر ورصـــيدًا مبـــبلغ ٥۰۰ 

دوالر في حسابها. 
Mb	=	$900,	M0	=	0,	M1	=	$1710,	M2	=	$1710	

فــإذا مت إتــالف الشــيك اخلــاص (بــلورا) رقــم ۷۷۷۱ بــشكل عــرضــي فــي الغســيل 

(مثالً)، فلن يتغير حسابها اجلاري وكذلك M1، ألن الشيك لم يتم صرفه. 
Mb	=	$900,	M0	=	0,	M1	=	$1710,	M2	=	$1710	

فــإذا قــامــت (لــورا) بتحــريــر شــيك آخــر بــرقــم ۷۷۷۲ مبــبلغ ۱۰۰ دوالر لــصديــقتها 

(ألـــيس)، ثـــم أودعـــت (ألـــيس) ذلـــك فـــي حـــسابـــها اجلـــاري، فـــإن M0 لـــن تـــتغير 

وستبقى ۹۰۰ دوالر (أي ۱۰۰ ألليس و۸۰۰ للورا). 
Mb	=	$900,	M0	=	0,	M1	=	$1710,	M2	=	$1710	
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فــإذا قــام الــبنك بــإقــراض ۸۱۰ دوالر الــتي خــلقها (ملــانــدي)، ثــم قــام (مــانــدي) 

بـإيـداعـها فـي حـساب جـار فـي بـنك آخـر، فـيتوجـب عـلى الـبنك اآلخـر أن يـحتفظ مبـبلغ 

۸۱ دوالر كــاحــتياطــي والــباقــي الــبالــغ ۷۲۹ دوالر ســتكون مــتاحــة لــإلقــراض، وهــذا 

 M1 سـيخلق وعـدًا بـالـدفـع مـبني عـلى وعـد سـابـق بـالـدفـع، وبـالـتالـي صـار عـرض الـنقود

مبالغا فيه مبقدار ۷۲۹ دوالرًا. 
Mb	=	$900,	M0	=	0,	M1	=	$2439,	M2	=	$2439	

فـإذا قـام بـنك (مـانـدي) بـاإلقـراض لـشخص آخـر، والـذي قـام بـدوره بـإيـداعـها بـحساب 

جــار مبــصرف آخــر، فــإن املــصرف اجلــديــد ســيحتفظ بنســبة ۱۰٪ احــتياطــي ويــبقي 

۹۰٪ مـتاحـة لـإلقـراض. وبـتكرار هـذه الـعملية نـفسها مـن مـصرف آلخـر فـإن األمـوال 

فــي احــتياطــي عــرض الــنقود M1 ســتصبح ۹۰۰۰ دوالر، أي عشــرة أضــعاف أمــوال 

 .M0

Mb	=	$900,	M0	=	0,	M1	=	$9000,	M2	=	$9000	
M2:		
فـإذا قـامـت (لـورا) بتحـريـر الشـيك رقـم ۷۷۷٤ مبـبلغ ۱۰۰۰ دوالر، ثـم مت وضـعه فـي 

 M1 حـساب إيـداع قـصير األجـل (وهـو حـساب لـيس فـيه مـيزة خـلق االئـتمان)، فـإن

تـنخفض مبـقدار ۱۰۰۰ دوالر، بـينما تـبقى M2 عـلى حـالـها، وذلـك ألن M2 تـتضمن 

 .M1 حساب إيداع قصير األجل إضافة إلى جميع األموال املتضمنة في
M0	=	$4900,	M1	=	$6710,	M2	=	$6710	
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حالة القطع األجنيب  

بـفرض أن (لـورا) قـامـت بتحـريـر الشـيك رقـم ۷۷۷٦ مبـبلغ ۲۰۰ دوالر، وأخـذتـه إلـى 

صـراف فـي (كـريـديـت سـويـس) لـتحويـله إلـى جـنيه إسـترلـيني، وكـان سـعر صـرف 

الـدوالر فـي ذاك الـيوم هـو 2:1 دوالر لـكل جـنيه إسـترلـيني. فـإذا قـام بـنك (كـريـديـت 

ســـويـــس) بـــأخـــذ شـــيك ۲۰۰ دوالر وأعـــطى (لـــورا) ورقـــتني مـــن فـــئة ٥۰ جـــنيها 

إسـترلـينيا، واحتسـب رسـوم خـدمـة مبـعدل دوالرًا واحـدًا. وبـفرض أنـه بـنفس الـوقـت، 

طـلب عـميل يـدعـى (هـوانـغ) بـفرع (كـريـديـت سـويـس) بـهونـغ كـونـغ صـرف ۱۰۰ 

جـنيه إسـترلـيني مـقابـل احلـصول عـلى ۲۰۰ دوالر. فـإن قـام الـبنك بـالـعملية وأخـذ مـنه 

۰.٥۰ جـنيه كـرسـم للخـدمـة، فـإن M0 فـي الـواليـات املتحـدة تـبقى ۹۰۰ دوالر، عـلى 

الـرغـم مـن أن (هـوانـغ) لـديـه مـنها ۲۰۰ دوالر اآلن، وحـصلت (لـورا) عـلى ورقـتني 

نـقديـتني مـن فـئة ٥۰ جـنيه إسـترلـيني وهـما مبـثابـة جـزء مـن عـرض الـنقود الـبريـطانـي 

 .M0

وبـفرض أنـه فـي الـيوم الـتالـي، وجـد بـنك (كـريـديـت سـويـس) أن لـديـه فـائـضًا مـن 

اجلـنيهات اإلسـترلـينية ونـقصًا فـي الـدوالرات األمـيركـية فـقرر إضـافـة جـميع مـعروض 

الـنقود فـي مـكاتـبه الـفرعـية وبـاع بـعضا مـن اجلـنيهات اإلسـترلـينية فـي سـوق الـعمالت 

األجـنبية املـفتوحـة (الـفوركـس FX) مـع (دويـتشه بـنك) (بـفرض بـقاء سـعر الـصرف 

على حاله). 

فـي الـيوم الـتالـي سـيجد كـل مـن (كـريـديـت سـويـس) و(دويـتشه بـنك) أن لـديـهم 

الـكثير مـن اجلـنيهات اإلسـترلـينية وكـميات دوالر غـير كـافـية جـنبا إلـى جـنب مـع جتـار 
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آخـريـن، فـكان عـليهم بـيع اجلـنيه بـسعر صـرف ۱.۹۹۹ لـكل دوالر أمـريـكي، أي بـأقـل 

۰.۱ سـنت دوالر لـلجنيه الـواحـد ممـا سـيؤدي إلـى تـغير سـعر الـصرف. ولـن ميـتلك أي 

مـن هـذه الـبنوك الـقدرة عـلى زيـادة أو إنـقاص M0 الـبريـطانـية أو األمـيركـية ألنـها أنـظمة 

مستقلة. 

عرض النقود في بعض دول العالم 

الواليات املتحدة األمريكية 

أعـلن مجـلس االحـتياطـي الـفدرالـي فـي عـام ۲۰۰٥ أنـه سـيتوقـف عـن نشـر إحـصاءات 

 ،M2 ألنـه ال يـقدم أيـة مـعلومـات إضـافـية حـول الـنشاط االقـتصادي مـقارنـة مـع M3

وألنـه لـم يـلعب أي دور فـي عـملية وضـع السـياسـات الـنقديـة لـسنوات عـدة. وكـان 

) قـد ادعـى بـأن M3 هـي أفـضل وصـف ملـدى سـرعـة بـنك  1عـضو الـكونـغرس (رون بـول

االحــتياطــي الــفيدرالــي فــي خــلق أمــوال ائــتمان جــديــد، عــلى الــرغــم مــن كــون خــلق 

النقود من فراغ يخفض قيمة كل دوالر موجود في التداول.  

وذكــر تــقريــر مجــلس االحــتياطــي الــفدرالــي بــتاريــخ ٤ نــوفــمبر ۲۰۰۹ أن الــقاعــدة 

الـنقديـة لـلدوالر بـلغت ۱.۹۹۹.۸۹۷.۰۰۰.۰۰۰ دوالر أي بـزيـادة قـدرهـا ٪۱٤۲ 

خـالل سـنتني. وكـما بـيّنا سـابـقًا فـإن الـقاعـدة الـنقديـة ليسـت سـوى عـنصر واحـد مـن 

عـناصـر عـرض الـنقود. وزادت M2 مـن ۷.٤۱دوالر تـريـليون دوالر إلـى ۸.۳٦ دوالر 

تـريـليون مـن نـوفـمبر ۲۰۰۷ إلـى أكـتوبـر ۲۰۰۹، أي أن أوسـع مـقياس لـعرض الـنقود 

قد زاد مبا يقارب ۱۲.۹٪ خالل سنتني في الواليات املتحدة. 

1 سياسي وطبيب أمريكي وعضو جمهوري في مجلس النواب في والية تكساس.
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اململكة املتحدة 

عــرض الــنقود فــي املــملكة املتحــدة بــني ۱۹۸٤-۲۰۰۷: ال يــوجــد ســوى مــقياســني 

رســميني فــي املــملكة املتحــدة، وهــما M0 وتــعرف "بــالــقاعــدة الــنقديــة الــواســعة" أو 

"األمـوال ضـيقة" وM4	ويـشار إلـيها بـاسـم "الـنقود مبـعناهـا الـواسـع" أو بـبساطـة "عـرض 

النقود". حيث أن: 

M0: هي النقد خارج مصرف اجنلترا + ودائع البنوك التشغيلية مع بنك اجنلترا. •

M4: هــي الــنقد خــارج املــصارف (أي فــي الــتداول بــني الــعامــة والشــركــات غــير •

املــصرفــية) + التجــزئــة املــصرفــية فــي الــقطاع اخلــاص والــودائــع + بــيع اجلــملة فــي 

املصارف في القطاع اخلاص والودائع وشهادات اإليداع. 

هـناك تـعاريـف مـختلفة لـعرض الـنقود تـعكس اخملـازن اخملـتلفة مـن املـال، ونـظرا لـطبيعة 

الــودائــع املــصرفــية، وخــاصــة حــساب الــتوفــير املــقيد بــوقــت مــعني، فــإن M4 متــثل أقــل 

املقاييس سيولة للمال، وعلى النقيض متثل M0 أكثرها سيولة في عرض النقود. 

االحتاد األوروبي 

عـرض الـنقود لـليورو مـن ۱۹۹۸-۲۰۰۷: عـرّف الـبنك املـركـزي األوروبـي (فـي مـنطقة 

اليورو) مجموع النقدية كما يلي:  

M1: العملة في التداول + ودائع ملدة ليلة واحدة. •

M1 :M2 + ودائـع مـع تـاريـخ اسـتحقاق مـتفق عـليه يـصل لـسنتني + ودائـع قـابـلة •

للسداد في فترة إخطار تصل إلى ۳ أشهر. 
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M2 :M3 + اتــــفاقــــيات إعــــادة الشــــراء + صــــندوق ســــوق املــــال MMF أســــهم •

ووحدات + سندات دين تصل ملدة سنتني. 

أستراليا:  

عــرض الــنقود فــي اســترالــيا ۱۹۸٤-۲۰۰۷: عــرّف الــبنك االحــتياطــي األســترالــي 

مجموع النقدية على النحو التالي:  

M1: النقود املصرفية + الودائع اجلارية للقطاع اخلاص غير املصرفي. •

M1 :M2 + جميع ودائع البنوك األخرى للقطاع اخلاص غير املصرفي. •

money	broad الـنقود بـاملـعنى الـواسـع: M3 + االقـتراض مـن الـقطاع اخلـاص عـن •

طـريـق املـؤسـسات املـالـية غـير املـصرفـية، وأقـل ممـتلكات هـذه املـؤسـسات هـو الـعملة 

والودائع املصرفية. 

نيوزيلندا 

عـرض الـنقود فـي نـيوزيـلندا ۱۹۸۸-۲۰۰۸: عـرّف الـبنك االحـتياطـي الـنيوزيـلندي 

مجموع النقدية على النحو التالي:  

M1: األوراق الــنقديــة والــعمالت املــعدنــية الــتي ميــتلكها الــعامــة بــاإلضــافــة إلــى •

الودائع اجلارية، ناقص الودائع اجلارية بني املؤسسات وودائع احلكومة املركزية. 

M1 :M2 + جـميع دعـوات الـتمويـل غـير الـداخـلة فـي M1 (دعـوات الـتمويـل الـتي •

تــشمل أمــوال لــيلة واحــدة والــتمويــل الــذي ميــكن كســره دون وجــود عــقوبــات) 

 .M1 ناقص دعوات التمويل بني املؤسسات وغير الداخلة في
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M3: أوســـع اجملـــامـــيع الـــنقديـــة ومتـــثل جـــميع متـــويـــالت الـــدوالر الـــنيوزيـــلندي •

ملـؤسـسات M3، وأي اتـفاقـيات إعـادة الشـراء لـبنك االحـتياطـي مـع املـؤسـسات غـير 

الــداخــلة فــي M3. وتــتألــف M3 مــن األوراق الــنقديــة والــعمالت املــعدنــية الــتي 

ميــتلكها الــعامــة بــاإلضــافــة إلــى الــتمويــل بــالــدوالر الــنيوزيــلندي نــاقــص املــطالــبات 

املؤسسية الداخلة في M3 ناقص ودائع احلكومة املركزية. 

السيولة العامة لالقتصاد 

تــشمل الــنقود عــمومًــا (فــي االقــتصاد الــتقليدي) مبــعناهــا األوســع M3 مــضافــا إلــيها 

األصـول املـالـية املـملوكـة مـن قـبل الـوحـدات االقـتصاديـة غـير املـصرفـية كـاألوراق املـالـية 

الــعامــة والــسندات الــتي تــصدرهــا شــركــات االســتثمار املــتخصصة والــبنوك الــعقاريــة 

والودائع احلكومية وسندات االدخار واألوراق التجارية. 

بــينما ال تــشمل الــنقود فــي االقــتصاد اإلســالمــي ســوى M2 دون احلــق فــي إقــراضــها 

كـمالٍ مبـال مـع زيـادة، فـاألوراق الـتجاريـة بـأنـواعـها هـي مبـثابـة أوراق تـثبت جـودة الـدَيـن 

وال يـجوز تـبادلـها مبـثابـة الـنقد، أمـا سـندات اخلـزيـنة ومـا شـابـهها فـغير جـائـزة أبـدًا. 

لــذلــك فــإن الســيولــة الــعامــة فــي االقــتصاد اإلســالمــي هــي مجــموع الــنقود أو األثــمان 

داخل منظومة املصارف وخارجها املستثمرة بصيغ إسالمية.  

إن الـدور االئـتمانـي لـلمصارف الـتجاريـة فـي مـنح الـقروض يـجعل مـنها وسـائـل خلـلق 

الــنقد املــعروض فــي الــسوق لعشــرة أضــعاف أو أكــثر - بحســب قــواعــد بــازل - ممــا 

يـسهم فـي خـلق زعـزعـة فـي مسـتوى األسـعار الـسائـدة فـيولـد تضخـمًا مسـتمرًا. لـذلـك 

تـعتبر السـياسـات االقـتصاديـة واملـالـية والـنقديـة فـي االقـتصاد الـتقليدي سـياسـات قـاصـرة 
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ونـفعية لـلبعض دون غـيرهـم، ومـن ذلـك تـراجـع االحـتياطـي األمـريـكي عـن نشـر بـيانـات 

تـخص الـبيوع الـوهـمية واملـقامـرة ألنـها ال تـلعب أي دور فـي عـملية وضـع السـياسـات 

النقدية. 

أمـا املـصارف اإلسـالمـية فـإن دورهـا فـي الـتوسـع بـاالئـتمان محـدود جـدًا ومـوجـود فـي 

صــيغ محــددة هــي املــرابــحة واالســتصناع والســلم، لــذلــك فــإن دورهــا فــي تــوســيع 

االئتمان محدود، بل هو مضبوط ضبطًا محكمًا، كاآلتي: 

o االئـتمان مـرتـبط بـتوافـر السـلع واخلـدمـات، وميُـنع فـك االرتـباط بـني الـديـن الـناشـئ

عن هكذا بيوع وأصله من السلع واخلدمات. 

o التحـليل الشـرعـي للشـركـات، ال يـجيز تـبادل أسـهم الشـركـات الـتي تـزيـد فـيها

حجــم الــديــون عــن ۳۰٪ مــن أصــولــها، وحــيث أن املــصارف اإلســالمــية هــي 

شـركـات فـينطبق عـليها هـذا الشـرط لـصحة تـبادل أسـهمها فـي الـسوق. وبـناء عـليه 

فـإن أقـصى حجـم مـديـونـية لـلمصارف اإلسـالمـية يـجب أن ال تـتعدى ثـلث أصـولـه 

1إذا رغـب بـتداول أسـهمه فـي الـسوق املـالـية. وقـد تـناول املـعيار الشـرعـي رقـم ۲۱ 

ذلـك بـالـتفصيل، األمـر الـذي يحـد مـن حجـم ائـتمان هـذه املـصارف فـي الـسوق 

ألن املـساهـمني لـن تـتنازل عـن حـق بـيع وشـراء أسـهمها، ممـا سـيوفـر انـضباطًـا فـي 

سوق أسهمها. 
& املعيار الشرعي (۲۱)، ومن مواده: 

ال يـجوز تـداول أسـهم الشـركـات إذا كـانـت مـوجـوداتـها نـقودًا فـقط، سـواء فـي فـترة االكـتتاب، أو 
بــعد ذلــك قــبل أن تــزاول الشــركــة نــشاطــها أو عــند الــتصفية إال بــالــقيمة االســمية وبشــرط 

التقابض. 

1 هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعيار الشرعي (٢١).
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۱- ال يــجوز تــداول أســهم الشــركــات إذا كــانــت مــوجــوداتــها ديــونًــا فــقط إال مبــراعــاة أحــكام 
التصرف في الديون. 

۲- إذا كـانـت مـوجـودات الشـركـات مشـتملة عـلى أعـيان ومـنافـع ونـقود وديـون فـيختلف حـكم 
تـداول أسـهمها بحسـب األصـل املـتبوع وهـو غـرض الشـركـة ونـشاطـها املـعمول بـه، فـإذا كـان غـرضـها 
ونــشاطــها الــتعامــل فــي األعــيان واملــنافــع واحلــقوق فــإن تــداول أســهمها جــائــز دون مــراعــاة أحــكام 
الـصرف أو الـتصرف فـي الـديـون شـريـطة أال تـقل الـقيمة الـسوقـية لـألعـيان واملـنافـع واحلـقوق عـن 
نسـبة ۳۰٪ مـن إجـمالـي مـوجـودات الشـركـة الـشامـلة لـألعـيان واملـنافـع واحلـقوق والسـيولـة الـنقديـة 
ومـا فـي حـكمها (أي ديـون الشـركـة عـلى الـغير وحـسابـاتـها اجلـاريـة لـدى الـغير والـسندات الـتي 
متـلكها ومتـثل ديـونًـا). بـصرف الـنظر عـن مـقدار السـيولـة الـنقديـة والـديـون لـكونـها حـينئذ تـابـعة. 
ويشـترط أال يتخـذ ذلـك كـذريـعة لـتصكيك الـديـون وتـداولـها بـضم جـزء مـن األعـيان واملـنافـع إلـى 

الديون حيلة لتصكيك الدين. 

أمـا خـلق االئـتمان فـغير مـوجـود الـبتة فـي املـصارف اإلسـالمـية ألنـها ال تـقرض املـال مبـال 

مــع زيــادة أبــدًا. وعــليه فــال يــجب عــلى املــصارف املــركــزيــة أن تــطبق عــليها نســب 

االحــتياطــي املــصرفــي املــبني آنــفًا ألنــها تــعمل بــأمــوال الــناس بــغير عــالقــة االقــتراض 

واالقـتراض. فـموارد املـصارف اإلسـالمـية تـتكون بـشكل أسـاسـي مـن حـقوق املـلكية 

وحـسابـات االسـتثمار واحلـسابـات اجلـاريـة. وعـالقـة الـفئتني األولـيتني هـي عـالقـة شـراكـة 

األولـى مـال مبـال والـثانـية عـمل مبـال أي مـضاربـة وهـي شـكل مـن أشـكال املـشاركـة ال 

االقـتراض واإلقـراض. أمـا الـفئة الـثالـثة فـال يسـتحق أصـحابـها أي عـائـد لـقاء إيـداع هـذه 

احلسابات في املصارف ألنه من الربا احملرم. 

لـذلـك فـإن املـصارف اإلسـالمـية أكـثر أمـانًـا لـالقـتصاد احملـلي والـعاملـي مـنها مـن املـصارف 

الـربـويـة. وبـناء عـلى مـا سـبق، فـإن: الـنظر لـكمية الـنقود بـاعـتبارهـا سـيولـة مـتاحـة مـن 

طـرف املـوارد (اخلـصوم) فـقط ال يـعبر عـن كـمية السـيولـة املـتاحـة فـي االقـتصاد، 
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بـل البـد مـن الـنظر إلـيها مـن طـرف االسـتخدامـات (األصـول) ألن ذلـك يـساعـد فـي 

التعبير عن كمية السيولة املتاحة بدقة أفضل. 

فـهو يـأخـذ بـعني االعـتبار دور املـصارف الـعامـلة فـي االقـتصاد احملـلي وطـريـقة عـملها، 

فـدورهـا هـو اسـتقطاب الـنقود املـتاحـة خـارج املـنظومـة املـصرفـية، ثـم إعـادة ضـخها فـي 

الـسوق عـلى شـكل نـقود مـصرفـية، سـواء مت ضـخها كـلها أو جـزءً مـنها، وقـد تخـلق 

املـصارف نـقودًا بـديـلة. لـذلـك فـالـتعبير عـن الـنقود املـتاحـة فـي الـسوق احملـلي مـن جـانـب 

االسـتخدامـات (األصـول) بـرأيـنا هـو أكـثر دقـة مـنها مـن جـانـب املـوارد (اخلـصوم)، 

وعلى هذا سنبني حتليلنا التالي. 

بفرض أن: 

ك: هي كمية السيولة العامة لالقتصاد احمللي. 

د: معدل دوران النقود. 

يـــعتبر	مــعدل	دوران	الـــنقود	(د)	مــؤشــرًا	لـــرواج	االقــــتصاد	أو	كــــساده،		
ألنــه	يـــزداد	بــالــرواج	والـــعكس	بــالــعكس	

إذًا ميكن التعبير عن حجم السيولة العامة لالقتصاد احمللي باملعادلة التالية: 

 (٤) م۲ = ك. د

ومبــا أن املــصارف تــقوم غــالــب األحــيان بخــلق نــقود فــي الــسوق مــن خــالل مــنحها 

لالئتمان، فإن املعادلة (٤) السابقة ميكن التعبير عنها باملعادلة التالية: 
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 (٥) م۲ = (ك + ∆ ك). د

حـيث أن ∆ ك هـي كـمية الـنقد املـطروحـة فـي األسـواق نـتيجة مـنح االئـتمان. وميـكن 

التعبير عن ∆ ك باملعادلة التالية: 

 (٦) ∆ ك = كَ. دَ

حيث أن: 

كَ هي كمية االئتمان املمنوح في األسواق. 

دَ هو معدل دوران اإلقراض أو االئتمان. 

ومبــا أن (بــازل ۲) يــسمح مبــقدار ۸٪ حجــم االئــتمان مــن رأس املــال ممــا يــعني رفــع 

حجـم االئـتمان إلـى ۱۲.٥ مـرة ضـعف رأس املـال املـتاح فـي طـرف اخلـصوم. أمـا بـنوك 

االسـتثمار فـتبقى خـارج هـذا الـرقـم ألنـها تـعمل بـأضـعاف أضـعافـه، كـما أنـها ال تـخضع 

لضوابط بازل ۲. 

وبتعويض معادلة ∆ ك (٦) مبعادلة م۲ نحصل على املعادالت التالية: 

 (۷) م۲ = ( ك + ( كَ. دَ )). د

وبالتعديل جند أن:  

 (۸) م۲ = ك. د + كَ. دَ. د

عـــلمًا أن احلـــد األول مـــن املـــعادلـــة (۸) هـــو نـــفسه م۲، والـــقصد أن الســـيولـــة (م۲) 

ستزداد باالئتمان:  
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 (۹) م۲ = م۲ + كَ. دَ. د

يـالحـظ أن حجـم االئـتمان املـمنوح (كَ) يـحتاج إلـى مـعدل دوران أكـبر مـن مـعدل 

دوران الــنقود احلــقيقية؛ فــالــنقود احلــقيقية حتــتاج إلــى (د) دورة بــينما حتــتاج نــقود 

االئتمان إلى (دَ. د) دورة مما يجهد االقتصاد ويتعبه. 

ولـعل الـتوسـع بـالـديـن ميـكن تفسـيره (نـوعًـا مـا) فـي ظـل حـالـة الـرواج، أمـا فـي ظـل حـالـة 

الــكساد فــإن أثــره ســيء جــدًا وهــذا واضــح لــلعيان ألن (د) تــكون ضــعيفة، فــأنــى 

لالقتصاد في ظل الكساد أن يتحرك مبقدار (دَ. د)؟ 

إن االفـتراض الـسابـق يـقوم عـلى أسـاس أن املـصارف أقـرضـت كـل مـا لـديـها، أمـا إن بـقي 

لـديـها جـزءًا مـعطالً مـن األمـوال املـودعـة لـديـها (طـرف اخلـصوم) سـواء كـانـت جـاريـة 

DD أو ادخـــاريـــة TD فـــإن ذلـــك ســـيؤثـــر عـــلى دوران الـــنقود ويحـــد مـــن الـــنشاط 

االقتصادي طاملا أن م۱ أو م۲ ثابت وال يتم طبع أو ضخ نقود جديدة في السوق. 
1& أشـار تـقريـر لـلمصرف املـركـزي الـسوري أن فـائـض السـيولـة حـتى نـهايـة ۲۰۰۹ بـلغ 

۱۷۰.۷ مـليار لـيرة سـوريـة فـي املـصارف الـعامـة و۹٤ مـليار لـيرة سـوريـة فـي املـصارف اخلـاصـة أي 
مـــا يـــعادل ٦ مـــليار دوالر تـــقريـــبا. بـــينما ذكـــر مـــحافـــظ الـــبنك األردنـــي املـــركـــزي بـــتاريـــخ 

۱٤-۹-۲۰۰۹ أن لدى البنوك األردنية ٥ مليارات دوالر كفائض سيولة. 

إن حجـم السـيولـة الـفائـضة مـصدره الـنقود املـتاحـة مـن سـيولـة الـسوق لـذلـك فـإن كـمية 

الـنقود املـوجـودة فـي الـسوق (ك) سـتنخفض مبـقدار هـذه السـيولـة بـينما تـزداد حجـم 

الـودائـع املـصرفـية بـنفس املـقدار. والسـبب فـي ذلـك عـادة هـو رفـع سـعر الـفائـدة املـصرفـية 

باعتبارها جزء من السياسة النقدية (وهي غير جائزة في االقتصاد اإلسالمي). 

1 وكالة سانا السورية، تاريخ ٨-٥-٢٠١٠
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

لذلك ميكن تصوير املعادلة (۸) وفقًا ملا يلي: 

 (۱۰) م۲ = ( ك - ع ). د + ( كَ + ع ). دَ. د

 (۱۱) م۲ = ك. د - ع. د + كَ. دَ. د + ع. د. دَ

 (۱۲) م۲ = ك. د - ع. د + كَ. دَ. د + ع. دَ. د

 (۱۳) م۲ = ك. د + كَ. دَ. د + ع. د. ( دَ - ۱) 

حيث أن ع هي حجم األموال املعطلة املودعة في املصارف. 

إن حجـم السـيولـة فـي املـعادلـة (۸) يـحتاج إلـى دوران إضـافـي مبـقدار حجـم االئـتمان 

(كَ) مـضروبـا بـدوران السـيولـة األصـلية مـضروبـة بـدوران ذلـك االئـتمان (د. دَ) مـضافـا 

لـها حجـم السـيولـة املـعطلة (ع) مـضروبـة بـدوران السـيولـة (د) وبـدوران (دَ - ۱) ممـا 

يعني زيادة إرهاق االقتصاد أكثر فأكثر. 

تــسمى هــذه األمــوال املــكدســة بــفائــض الســيولــة، وممــا يــزيــد الــطني بــلّة أنــه يُــعطى 

ألصـــحاب هـــذه األمـــوال املـــعطلة عـــن الـــنشاط االقـــتصادي عـــائـــدًا يـــسمى الـــفائـــدة 

كــمكافــأة إليــداعــه املــال فــي املــصارف، بــينما يــسمى هــذا فــي االقــتصاد اإلســالمــي 

اكـتنازًا، ويحـرم عـلى صـاحـبه أخـذ أي زيـادة لـقاءه بـل يـؤخـذ مـنه زكـاة املـال ٥۰.٪۲ 

ألنـه عـطل هـذا املـورد االقـتصادي عـن الـعمل كسـيولـة سـوقـية، فـي حـني تـصرف هـذه 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

الـزكـاة عـلى الـفقراء وهـم أحـد عـناصـر الـسوق ويـتميزون بـأن كـل مـا يـأتـيهم مـن إيـراد 

يتم إنفاقه في السوق ألن ميلهم احلدي لالستهالك (مـ = ۱). 

لذلك ميكن صياغة املعادلة (۲) كالتالي: 

 (۱۰) م۲ = ( كمستثمر + كمعطل ). د

وبالتعديل جند أن:  

 (۱۱) م۲ = كمستثمر. د + كمعطل. د

وحــيث أن حجــم الســيولــة (م۲) ثــابــت فــإن مــعدل الــدوران (د) املــرتــبط بــالــنشاط 

االقـتصادي سـيتباطـأ بسـبب تـعطل جـزء مـن الـنقود عـن الـنشاط، ممـا يـجعل الـدورة 

االقــتصاديــة تــتجه نــحو االنــكماش. ومبــا أن املــال املــعطل لــيس لــه دوران فــعلى املــال 

املسـتثمر أن يـضاعـف دورانـه لـبقاء االقـتصاد فـي نـفس نـشاطـه املـعتاد وهـذا غـير ممـكن 

عادة مما ينهك النشاط االقتصادي ويتعبه. 
& إن تـكدس السـيولـة فـي املـصارف ال يـعني عـدم حـاجـة الـسوق احملـلي لـها، بـل إن عـناصـر 

الـسوق قـد أحجـمت عـن االسـتدانـة واالقـتراض مـن املـصارف ألن االقـتراض حـلّ عـاجـز يـفرض 
شـروط رب املـال عـلى املـضارب بـالـعمل، ومبـا أنـها شـروط غـير عـادلـة فسـيكمن كـل طـرف مبـكانـه 

ويتعطل االقتصاد عن النشاط. 

إذن إن لـم تسـتطع املـصارف ضـخ األمـوال فـي سـوق االسـتثمار فـإنـها تـعد كـمخازن 

مـعطلة لـلثروة الـنقديـة. وغـالـبا مـا تـلجأ املـصارف إلـى خـفض الـفوائـد الـربـويـة حلـث 

املستثمرين على االقتراض مبا يكافئ ضخها للمال في السوق.  

يــرتــبط مــعدل دوران الــنقود (د) بحجــم الــنشاط الــتجاري فــي الــسوق، فــالــدورة 

الـــتجاريـــة (ن - ب - ن) أي نـــقد بـــضاعـــة نـــقد مـــؤداهـــا زيـــادة تـــقليب (ب) أي 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

الــبضائــع والســلع املــنتجة فــي األســواق بســبب زيــادة الــنشاط االقــتصادي الــفاعــل 

واجملـدي عـوضًـا عـن زيـادة حجـم الـنقود (ك) فـي األسـواق. بـينما يـرتـبط مـعدل دوران 

االئـتمان (دَ) بحجـم الـنشاط االئـتمانـي فـيه، فـيثقل مـن حـركـة الـنقود (ن) لـزيـادة 

تـكالـيف االئـتمان تـاركًـا عـنصر اإلنـتاج الـثانـي أي الـعمل يحـمل اخملـاطـر لـوحـده، فـإذا 

شـعر عـنصر الـعمل بـالـغنب أو الـظلم الشـديـد فـإنـه يـتوقـف عـن نـشاطـه ألن الـعمل وعـدم 

العمل صار عنده سواء. 

ثـم إن الـدائـن يـطلب عـادة رهـونًـا لـقاء ديـنه، لـذلـك تـرتـبط (دَ) بـوفـرة الـبضائـع والسـلع 

(ب) واالرتـباط املـباشـر بـينهما أي بـني الـديـن الـناشـئ ورهـنه ممـا يـقيدهـما مـعًا، أمـا 

فـك الـعالقـة بـينهما كـما فـي املشـتقات Deriva^ves فـمؤداه تـوسـع سـوق الـديـن 

تـوسـعًا شـديـدا خـاصـة إذا مت الـتالعـب بـالـرهـون بـوصـفها مـنتجات مـالـية، وبـاألوراق 

الـتجاريـة والـسندات بـوصـفها مـنتجات مـالـية أيـضًا. ولـألسـف اصـطلح عـلى تـسمية 

ذلـك تـطورا مـالـيًا عـبرت عـنه األدبـيات املـالـية ب M3 كـما فـي املـعادلـة (۳)، لـذلـك 

فـإن حجـم الـنقود املـتاحـة (حـالـة M3) سـيزداد بـشكل كـبير جـدا وسـيجعل مـن حـركـة 

(د) شبه معدومة أو سيؤدي إلى رفع األسعار السوقية مسببًا تضخمًا ماليًا هدامًا. 
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مثال عن حساب السيولة املتاحة، (اجلدول ۱۰): 

Source: Bank of Jamaica, “Economic Statistics”, July 1999 

اجلدول (۱۰)  مثال عن حساب السيولة املتاحة 

كـتب االقـتصادي الـفرنسـي (فـرانـسوا بـيرو): إن الـعامـل األول واألسـاسـي وراء األزمـة 

الـنقديـة الـدولـية هـو االرتـفاع املـفاجـئ فـي حجـم السـيولـة الـنقديـة الـدولـية خـالل الـفترة 

۱۹۷۱-۱۹۷۲، أي قـبل زيـادة أسـعار الـنفط ألربـع أمـثالـه فـي نـهايـة ۱۹۷۳. وهـكذا 

فـإن عجـز مـوازيـن مـدفـوعـات الـكبار أو الـدول املهـيمنة اقـتصاديًـا فـي الـعالـم، ألسـباب 

Measure Millions	of	$

Base	money	=		
	Currency	Issue		
	Commercial	Banks		
	Statutory	Cash	Reserves		
	Current	Account		
	Total	=	M0		

Local	and	Foreign	Currency		
M1=		
	Currency	with	the	public		
	Demand	Deposits		
	Total	=	M1		
M2=		
	M1	plus		
	Quasi	Money		
	Time	deposits		
	Savings	deposits		
	Total	=	M2	

13871.1		
15884.5		
15655.4		

229.1		
45640.1		

12834.2		
18717.4		
31551.6		

74573.7		
19628.2		
54945.5		
180699.0
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مسـتمرة، وأيـضا مـن أجـل متـويـل احلـرب، قـد ضخّـم مـوجـة السـيولـة الـنقديـة الـدولـية 

  . 1بشكل لم يسبق له مثيل

دور التقابض في بيع األثمان وأثره على م٢ 

يـعرّف سـعر الـصرف rate	Exchange بـأنـه عـبارة سـعر الـنقد احملـلي نسـبة لـلنقد 

األجنبي. وهو يتأثر بعدة عوامل منها: 

عـرض الـنقد: يـرى الـكالسـيكيون مـن خـالل الـنظريـة الـكمية لـلنقود بـأن هـنالـك ۱.

عــالقــة قــائــمة بــني كــمية الــنقود واملســتوى الــعام لــألســعار، وهــذه الــعالقــة تــكون 

بــنفس النســبة ونــفس االجتــاه. وقــد أكــدت املــدرســة الــنقديــة بــزعــامــة (مــلتون 

فـريـدمـان) عـلى أهـمية الـنقود فـي الـتأثـير عـلى املسـتوى الـعام لـألسـعار إال انـه لـيس 

بالصورة التي تصورها الكالسيكيون. 

أسـعار الـفائـدة: إن حـركـة رؤوس األمـوال الـدولـية وانـتقالـها مـا بـني االقـتصاد الـدولـي ۲.

إمنـا تتحـرك بـحثا عـن الـفائـدة، فـالـبلد الـذي تـرتـفع فـيه أسـعار الـفائـدة عـن بـقية 

الــدول ســوف يــشجع رؤوس األمــوال لــالنــتقال إلــيه ممــا يــعني زيــادة عــرض الــنقد 

األجنبي في الداخل وبالتالي تدهور سعر صرفها.  

مـعدالت التضخـم: يـعد التضخـم مـن الـعوامـل املـؤثـرة عـلى سـعر الـصرف فـارتـفاع ۳.

مـعدالتـه فـي الـداخـل يـؤدي إلـى انـخفاض الـقوة الشـرائـية لـلنقد احملـلي وبـالـتالـي 

تـدهـور سـعر صـرفـها ممـا يـدل ذلـك عـلى أهـمية املسـتوى الـعام لـألسـعار فـي الـتأثـير 

على سعر الصرف.  

1 كـندي، غـيوم، تـرجـمة د. هـشام مـتولـي، أوهـام وحـقائـق حـول األزمـة الـنقديـة الـدولـية ١٩٤٤-١٩٧٩، 
دار اليقظة العربية بدمشق، ١٩٨٧، ص ٧.
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مـيزان املـدفـوعـات: يـعد الـتوازن واالخـتالل االقـتصادي فـي مـيزان املـدفـوعـات مـن ٤.

بـني أهـم الـعوامـل املـؤثـرة فـي سـعر الـصرف لـكونـه حـلقة وصـل تـعكس عـالقـة الـبلد 

بـالـعالـم اخلـارجـي. فـفي حـالـة حـدوث عجـز فـي مـيزان املـدفـوعـات لـبلد مـعني فـإن 

ذلـك يـؤدي إلـى زيـادة طـلبه عـلى الـنقود األجـنبية لسـد ذلـك العجـز، كـما يـؤدي 

النخفاض الطلب األجنبي على النقد احمللي مما يعني تدهور سعر صرفها. 

املـوازنـة الـعامـة: تـلعب املـوازنـة الـعامـة لـلدولـة دورًا كـبيرًا فـي الـتأثـير عـلى سـعر ٥.

الـصرف، فـإذا مـا اتـبعت الـدولـة سـياسـة انـكماشـية بـتقليص حجـم اإلنـفاق الـعام 

احلــكومــي الــذي يــؤدي إلــى احلــد مــن حجــم الــطلب وانــخفاض مســتوى الــنشاط 

االقـتصادي وهـبوط مـعدالت التضخـم؛ فـإن ذلـك سـيؤدي إلـى رفـع سـعر صـرف 

النقد احمللي.  

إن كـمية الـنقد املـتاح فـي الـسوق تـتأثـر بـدخـول الـنقود والـعمالت األخـرى (سن) إلـى 

ذلك السوق. وميكن تصوير املعادلة (۲) عند وجود التقابض على الشكل التالي: 

 (۱۲) م۲ + س ن = ( ك. د ) + س ن

حيث أن: 

سن: (عملة۱، عملة۲، عملة۳،… ، عملةن) 

إن بـيع الـصرف فـي االقـتصاد اإلسـالمـي يـكون بـبيع األثـمان مـن ذهـب وفـضة ومـا قـام 

مـقامـهما مـن نـقد كـالـدوالر واجلـنيه والـريـال، ويـجب لـصحة هـذا الـبيع الـتقابـض فـي 

اجمللس. 
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إن اشـتراط الـتقابـض عـند تـبادل األثـمان يـجعل تـبادل الـنقود األخـرى (سن) بـكميات 

محـددة وفـقا لـسعر صـرفـها بـذات الـوقـت مـؤداه احملـافـظة عـلى نـفس حجـم م۲؛ بـينما 

عدم التقابض يكافئ أثر زيادة حجم م۲ املتاحة في السوق احمللي. 

فــكمية الــنقد املــتاحــة الــكلية (ك) ازدادت بــزيــادة تــتناســب وحجــم الــنقد األجــنبي 

الوارد مع فترة التقابض. وميكن متثيل ذلك باملعادلة التالية: 

 (۱۳) م۲ = ( ك.. د ) + س ن

لـذلـك فـإن زيـادة حجـم السـيولـة دون زيـادة كـميات السـلع واخلـدمـات مـؤداه زعـزعـة 

األسعار السائدة في االقتصاد احمللي. 

إن الـتقابـض (الـفعلي أو احلـكمي) فـي بـيع األثـمان (بـيع الـصرف) يُـبقي حجـم 

السـيولـة املـتاحـة (م۲) عـلى حـالـها ويُـساعـد فـي تـثبيت أسـعار السـلع واخلـدمـات 

فــي الــسوق. وكــل مــن يــسمح بــعدم الــتقابــض بــبيع الــعمالت وحــواالتــها يُســيء 

لالقتصاد الكلي.  

كــانــت املــصارف األمــريــكية الشهــيرة تســتديــن كــميات كــبيرة مــن الــدوالرات ثــم 

تـبيعها فـي أسـواق الـصرف مـقابـل عـمالت أخـرى بـغايـة تهـبيط قـيمة الـدوالر. وبـعد 

ذلــك تــعود لشــراء هــذه الــدوالرات مجــددًا بــسعرهــا اجلــديــد املــنخفض، ثــم تــقوم 

بتسـديـد الـديـون املـذكـورة بـدوالرات أسـعار صـرفـها أقـل مـن تـلك الـتي كـانـت لـدى 

  . 1االستدانة، ويشكل الرصيد ربحها الصافي من العملية

1 مرجع سابق، كندي، ص ٥.
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التضخم ومعادلة التبادل النقدي 

حــرصــت الشــريــعة اإلســالمــية عــلى إحــقاق الــعدل بــني الــناس، وضــمنت لــهم أدوات 

حتــقيق ذلــك الــعدل. أورد الــقرآن الــكرمي ســورة كــامــلة بــاســم (املــطففني)، يــقول اهلل 

ُـوَن (٢) َوِإذَا َكـالُـوُ/ْ أَو  يَن ِإذَا اْكـَتالُـوا َعَ@ الـنَّاِس �َْسـَتْوف ِ َaِّفنيَ (١) ا تـعالـى فـيها: َوْيـٌل لِّْلُمطَّفِ

ْبُعوثُوَن (٤) لَِيْوٍم َعِظ³ٍ (٥).  ُم ّمَ َhَّوَن (٣) أََال َيظُّنُ أُولَِ¢َك أ َزنُوُ/ْ يُْخِ»ُ ّوَ
وحســب لــسان الــعرب؛ طــفَّف الــقدَحُ؛ عَــال رأْســه وتــعدّاه، وطَــفَّفَ عــلى الــرجــل إذا 

أَعـطاه أَقـلَّ ممـا أَخـذ مـنه. لـذلـك يُـقال: كـال املـعطي، واكْـتال اآلخِـذ. وفـي اآليـة الـكرميـة 

يهــدد اهلل كــال الــفئتني الــظاملــتني؛ املــعطي واآلخــذ، فــاآلخــذ إذا اكــتال عــلى الــناس 

يســتوفــي زيــادة لــه بــغير حــق، واملــعطي إذا كــال أو زن لــلناس يُخســر لــهم كــيلهم 

ووزنـهم بـغير حـق. ثـم تـنتقل اآليـة آليـة تـطعن فـي ظـن أولـئك الـفاعـلني الـذيـن يـنسون 

يـوم الـبعث وهـو يـوم عـظيم، حـيث احلـساب وفـتح سـجالت دفـاتـر األعـمال وهـي كـتب 

مـرقـومـة، وهـذا فـيه داللـة عـلى مـوضـوعـية الـتسجيل، وتـصل بـنا اآليـات الـكرميـة إلـى 

ُـوا َيْكِسـبُوَن (١٤)، فـالكسـب اخلـبيث  ـا َكـان ـم ّمَ ُـلُوِ¾ِ  َراَن َعَ@ ق
ۜ
قـول املـولـى عـز وجـل: َكـّالَ ۖ َبـْل 

مـن الـتعدي بـالـكيل والـوزن لـآلخـذ واملـعطي سـبب لـظلمة الـقلب ملـا عـاله وغـلبه مـن 

آثام، قال الزمخشري: كلُّ مَن عالكَ وغَلَبكَ فقد رانَ بك. 

روي عــن الــنبي صــلى اهلل عــليه وســلم، أَنــه قــال: (املِــكْيال مِــكْيال أَهــل املــديــنة 

واملِـيزانُ مِـيزانُ أَهـلِ مـكة)؛ وهـذان مـعياران ضـابـطان لـلتعامـل، ويسـتفاد مـن املـعيار 

كونه مرجعًا يعود الناس وأهل املهن إليه لقياس أفعالهم وحتديد مدى انحرافها.  
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عـــرف الـــعرب واملســـلمون أدوات لـــلكيل والـــوزن؛ فـــاخملَْـــتوم والـــقَفِيزِ واملَـــكُّوكِ واملُـــدِّ 

والصاعِ؛ هو كَيْل، أما األَرْطالِ واألَواقيِّ واألَمْناءِ فهو وزن. 

وجتـنبًا لـربـا الـفضل فـكل مـا أصـله كـيل فـال يـباع مـتماثـال كـرِطْـل بـرطـل أو وزن بـوزن إال 

سـواء بـسواء،  ألن الـفضل أو الـزيـادة هـي ربـا فـضل، وكـذلـك مـا كـان أصـله مَـوْزُونـاً فـال 

يُباع منه كَيْل بكَيْل، ألَنه إِذا رُدَّ إِلى الوزن لم يؤْمن فيه التَّفاضُل. 

1أَمـا املِـكْيال فـهو الـصاع الـذي يـتعلَّق بـه وُجـوب الـزكـاة والـكفارات والـنفقات وغـير 

ذلــك، وهــو مــقدر بــكيل أَهــل املــديــنة دون غــيرهــا مــن الــبُلْدان. أَمــا الــوَزْن فــيريــد بــه 

الـذهـب والـفضة خـاصـة ألَن حـق الـزكـاة يـتعلَّق بـهما، ودِرْهـمُ أَهـلِ مـكة سـتة دَوانـيق، 

ودراهـم اإلِسـالم املـعدَّلـة كـل عشـرة دراهـم سـبعة مَـثاقـيل، وكـان أَهـلُ املـديـنة يـتَعامـلون 

بـالـدراهـم عـند مَـقْدَمِ سـيدنـا رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم، بـالـعَدَدِ فأَرْشَـدَهـم إِلـى 

وزن مـكة، وأَمـا الـدنـانـير فـكانـت حتُـمل إِلـى الـعرب مـن الـرُّوم إِلـى أَن ضَـرَبَ عـبدُ املـلك 

بـن مَـرْوان الـديـنار فـي أَيـامـه، وأَمـا األَرطـالُ واألَمْـناءُ فـللناس فـيها عـادات مـختلفة فـي 

البُلْدان وهم مُعاملون بها ومُجْرَوْن عليها. 

يسـتدل ممـا سـبق، أن األصـل فـي الـتعامـل هـو الـتبادل السـلعي، وعـليه يجـري الـقياس 

خشــية أن يتخــذ الــناس نــقدًا قــد تــتغير قــيمته؛ فــيبطل الــقياس وتــتداخــل احلــقوق 

وجتـري الـظلمات بـينهم. لـذلـك رأى ابـن قـدامـة ضـرورة االنـتقال إلـى الـقياس السـلعي 

1 قاموس لسان العرب، (كال)، مقتبس عن أبي منصور الثعالبي، بتصرف
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. وهــذا ضــابــط املــعامــالت بــني  1عــندمــا ال يــؤمــن تــنقل األســعار فــي الــرخــص والــغالء

الناس. 
 : 2قياس الديون سلعيًا

3أطــلق الــدرديــر (ت ۱۲۰۱ هـ= ۱۷۸۷م) صــفة الــتاجــر املــديــر لــتمييز الــقرض الــناجــم عــن 

الـتبادل الـتجاري مـن غـيره؛ فـفي الـديـن غـير الـتجاري (الـنقدي) يـعتبر الـديـن اجلـيد فـقط بـنفس 
الـقيمة، سـواء زكّـي عـن نـفس الـعام الـذي قـبض فـيه أو عـن جـميع األعـوام الـتي اسـتديـن فـيها أو 
أن يســتأنــف بــه حــوال كــامــال مــن تــاريــخ قــبضه. أمــا الــديــن الــتجاري أو ديــن الــعَرْض ، فــفيه 

نوعان ، احلالّ واملؤجل: 
- فـاحلـالّ مـنه ُيـضم كـما هـو "زكـى عـينه الـتي عـنده أي عـدده الـذي أصـله عَـرْض أي الـذي حـلّ 

أجله أو كان حاالّ أصالة املرجو خالصه ولو لم يقبضه بالفعل"،  
- أمـا املـؤجـل فُـيقوّم قـيمة عـدل كـمثيله مـن السـلع الـتي هـي أصـل الـديـن ثـم ُتـضم الـقيمة إلـى 
كـتلة الـديـون، "ومـرادنـا بـالـعَرض مـا يـشمل طـعام السّـلم قـوّمـه عـلى نـفسه قـيمة عـدل كـل عـام 

وزكى القيمة ألن املوضوع أنه مرجو فهو في املدير في قوة املقبوض كسلعة".  
ثـم ذكـر الـدرديـر حـالـة بـيع السّـلم ألن الـطرفـني يـتفقان عـلى بـيع ذمـة فـالـبائـع سـيسلم الـشاري 
بـضاعـة مبـواصـفات كـذا وبـسعر كـذا وبـوقـت محـدد. واملـشكلة تـنشأ بـكيفية تـزكـية الـشاري 
ألمـوالـه إن كـان التسـليم بـعد سـنتني أو أكـثر؛ فـمن الـفقهاء مـن رأى اعـتبارهـا ديـنا يـقوّم كـما هـو 
ويـزكـى تـزكـية ديـن نـقدي، ورأى آخـرون كـالـدرديـر مـثال، تـقومي الـبضاعـة أصـل الـديـن بـسعر 

وقتها يوم تزكيتها واعتبار القيمة. 
والـــشاهـــد أن الـــدرديـــر رد الـــديـــن ألصـــله مـــن الســـلع بـــغية اعـــتبار قـــيمته دون الـــتغيرات 

السعرية. 

1 ابــن قــدامــة، مــوفــق الــديــن، املــغني مــع الشــرح الــكبير، دار هجــر لــلطباعــة والنشــر بــالــقاهــرة، ١٩٩٠، 
طبعة ١، ص ٢٢٢.

2 قــــنطقجي، د. ســــامــــر مظهــــر، دور الــــحضارة اإلســــالمــــية  فــــي  تــــطويــــر الــــفكر املــــحاســــبي، رســــالــــة 
.www.kantakji.com دكتوراه، جامعة حلب، ٢٠٠٣، منشورة

2  الدردير ، القطب سيدي أحمد ، بلغة السالك ألقرب املسالك على الشرح الصغير ، دار الكتب 
العلمية ببيروت ، 1995 ، طبعة 1 ، ص 413.
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كـما حـدد رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم مـقدار ديـة الـقتل اخلـطأ بـاإلبـل وهـي مـن 

الســلع، وملــا ارتــفعت األســعار فــي عهــد الــفاروق رضــي اهلل عــنه، قــام الــفاروق بــعدة 

إجراءات ملعاجلة تضخم األسعار السائد في حينه، فكيف كان ذلك؟ 

اعــترف االقــتصاد اإلســالمــي بــالــنقود املــثلية والــنقديــة، واملــثلية كــاإلبــل وغــيرهــا مــن 

السـلع الـرائـجة والـنقديـة كـالـذهـب والـفضة والـدراهـم. وهـذا يـشابـه قـولـنا فـي االقـتصاد 

املـعاصـر اقـتصاد املـقايـضة واالقـتصاد الـنقدي، فـاقـتصاد املـقايـضة أسـاسـه تـبادل سـلع 

بـأخـرى دون الـنقود املـتعارف عـليها، واالقـتصاد الـنقدي يُـؤثِـر إدخـال الـنقود كـوسـيط 

بني عمليات التبادل. 

واالقــتصاد اإلســالمــي يــصلح لــكل مــكان وزمــان فــفي وســط الــغابــة والصحــراء لــديــه 

ضـوابـط، وفـي احلـضر واملـدن لـديـه ضـوابـط، وهـو ميـيل لـالقـتصاد الـنقدي خـروجًـا مـن 

أي حـرج قـد يـقع أثـناء عـمليات الـتبادل حـفاظًـا عـلى احلـقوق والـعدل، وهـذا مـا جنـده 

فـي نـصحه صـلى اهلل عـليه وسـلم فـي حـديـث الـتمر اجلـنيب وهـو يُـعلّم مـن بـادل الـتمر 

اجلـيد بـالـرديء بـقولـه: (ال تـفعل بـل بـع اجلـمع بـالـدراهـم وابـتع بـالـدراهـم جـنيبًا)، 

أي انــتقلوا فــي عــمليات الــبيع والشــراء والــتبادل إلــى الــنقود كــوســيط لــلحفاظ عــلى 

حرية القرارات االستثمارية فال يُغنب أحد أبدًا. 

إن مـا حـصل مـن أحـداث اقـتصاديـة بـعد وفـاة رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم هـو أن 

اإلبـل قـد غـلت وارتـفع سـعرهـا - وهـي مـقدار الـديـة الـتي حـددهـا صـلى اهلل عـليه وسـلم 

-، ورخصت الدراهم التي يُسدد فيها الثمن أحيانًا. 
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وهـذا مـا تـسميه األدبـيات االقـتصاديـة املـعاصـرة بـالتضخـم، فـالـنقود ال متـثل نـفس كـمية 

السـلع واخلـدمـات الـتي كـانـت متـثلها سـابـقًا. فـكيف كـان سـلوك الـفاروق رضـي اهلل عـنه 

وهـو صـاحـب الـفضل الـعظيم فـي قـيام ونـشوء االقـتصاد اإلسـالمـي (كـعلم وممـارسـة) 

بعد فضل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي اهلل عنه؟ 
& نص احلديث (مسند أحمد: ۲۱۷۱٤): 

حَـدَّثَـنَا عَـبْد الـلَّهِ حَـدَّثَـنَا أَبُـو كَـامِـلٍ اجلَْحْـدَرِيُّ حَـدَّثَـنَا الْـفُضَيْلُ بْـنُ سُـلَيْمَانَ حَـدَّثَـنَا مُـوسَـى بْـنُ عُـقْبَةَ 
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: 

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ: 
املَْـعْدِنَ جُـبَارٌ وَالْـبِئْرَ جُـبَارٌ وَالْعَجْـمَاءَ جَـرْحُـهَا جُـبَارٌ وَالْعَجْـمَاءُ الْبَهِـيمَةُ مِـنْ األَْنْـعَامِ وَغَـيْرِهَـا وَاجلُْـبَارُ 

هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي الَ يُغَرَّمُ  
وَقَضَى فِي الرِّكَازِ اخلُْمُسَ وَقَضَى أَنَّ متَْرَ النَّخْلِ ملَِنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ املُْبْتَاعُ  

وَقَضَى أَنَّ مَالَ املَْمْلُوكِ ملَِنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ املُْبْتَاعُ  
وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ احلَْجَرَ  

وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بَنيَْ الشُّرَكَاءِ فِي األَْرَضِنيَ وَالدُّورِ  
وَقَضَى حلَِمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ مبِِيرَاثِهِ عَنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا األُْخْرَى  

وَقَـضَى فِـي اجلَْـنِنيِ املَْـقْتُولِ بِـغُرَّةٍ عَـبْدٍ أَوْ أَمَـةٍ قَـالَ فَـوَرِثَـهَا بَـعْلُهَا وَبَـنُوهَـا قَـالَ وَكَـانَ لَـهُ مِـنْ امْـرَأَتَـيْهِ 
كِــلْتَيْهِمَا وَلَــدٌ قَــالَ فَــقَالَ أَبُــو الْــقَاتِــلَةِ املَْــقْضِيُّ عَــلَيْهِ يَــا رَسُــولَ الــلَّهِ كَــيْفَ أُغْــرِمَ مَــنْ الَ صَــاحَ وَالَ 
اسْــتَهَلَّ وَالَ شَــرِبَ وَالَ أَكَــلَ فَــمِثْلُ ذَلِــكَ بَــطَلَ فَــقَالَ رَسُــولُ الــلَّهِ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ هَــذَا مِــنْ 

الْكُهَّانِ  
قَـالَ وَقَـضَى فِـي الـرَّحَـبَةِ تَـكُونُ بَـنيَْ الـطَّرِيـقِ ثُـمَّ يُـرِيـدُ أَهْـلُهَا الْـبُنْيَانَ فِـيهَا فَـقَضَى أَنْ يُـتْرَكَ لِـلطَّرِيـقِ 

فِيهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ قَالَ وَكَانَ تِلْكَ الطَّرِيقُ سُمِّيَ املِْيتَاءُ  
وَقَـضَى فِـي النَّخْـلَةِ أَوْ النَّخْـلَتَنيِْ أَوْ الـثَّالَثِ فَـيَخْتَلِفُونَ فِـي حُـقُوقِ ذَلِـكَ فَـقَضَى أَنَّ لِـكُلِّ نَخْـلَةٍ مِـنْ 
ـيْلِ أَنَّ األَْعْــلَى يَشْــرَبُ قَــبْلَ  أُولَــئِكَ مَــبْلَغَ جَــرِيــدَتِــهَا حَــيِّزٌ لَــهَا وَقَــضَى فِــي شُــرْبِ النَّخْــلِ مِــنْ السّـَ
األَْسْـفَلِ وَيُـتْرَكُ املَْـاءُ إِلَـى الْـكَعْبَنيِْ ثُـمَّ يُـرْسَـلُ املَْـاءُ إِلَـى األَْسْـفَلِ الّـَذِي يَـلِيهِ فَـكَذَلِـكَ يَـنْقَضِي حَـوَائِـطُ 

أَوْ يَفْنَى املَْاءُ  
وَقَضَى أَنَّ املَْرْأَةَ الَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا  

وَقَضَى لِلْجَدَّتَنيِْ مِنْ املِْيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ  
وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي ممَْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ  
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وَقَضَى أَنْ الَ ضَرَرَ وَالَ ضِرَارَ  
وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ  

وَقَضَى بَنيَْ أَهْلِ املَْدِينَةِ فِي النَّخْلِ الَ ميُْنَعُ نَفْعُ بِئْرٍ  
وَقَضَى بَنيَْ أَهْلِ املَْدِينَةِ أَنَّهُ الَ ميُْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْكَإلَِ  

وَقَـضَى فِـي دِيَـةِ الْـكُبْرَى املُْـغَلَّظَةِ ثَـالَثِـنيَ ابْـنَةَ لَـبُونٍ وَثَـالَثِـنيَ حِـقَّةً وَأَرْبَـعِنيَ خَـلِفَةً وَقَـضَى فِـي دِيَـةِ 
الـصُّغْرَى ثَـالَثِـنيَ ابْـنَةَ لَـبُونٍ وَثَـالَثِـنيَ حِـقَّةً وَعِشْـرِيـنَ ابْـنَةَ مَـخَاضٍ وَعِشْـرِيـنَ بَـنِي مَـخَاضٍ ذُكُـورًا ثُـمَّ 
غَـلَتِ اإلِْبِـلُ بَـعْدَ وَفَـاةِ رَسُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَهَـانَـتْ الـدَّرَاهِـمُ فَـقَوَّمَ عُـمَرُ بْـنُ اخلَْـطَّابِ 
إِبِـلَ املَْـدِيـنَةِ سِـتَّةَ آالَفِ دِرْهَـمٍ حِـسَابُ أُوقِـيَّةٍ لِـكُلِّ بَـعِيرٍ ثُـمَّ غَـلَتِ اإلِْبِـلُ وَهَـانَـتْ الْـوَرِقُ فَـزَادَ عُـمَرُ بْـنُ 
اخلَْـطَّابِ أَلْـفَنيِْ حِـسَابَ أُوقِـيَّتَنيِْ لِـكُلِّ بَـعِيرٍ ثُـمَّ غَـلَتِ اإلِْبِـلُ وَهَـانَـتْ الـدَّرَاهِـمُ فَأَمتََّـهَا عُـمَرُ اثْـنَيْ عَشَـرَ 
أَلْـفًا حِـسَابَ ثَـالَثِ أَوَاقٍ لِـكُلِّ بَـعِيرٍ قَـالَ فَـزَادَ ثُـلُثُ الـدِّيَـةِ فِـي الشَّهْـرِ احلَْـرَامِ وَثُـلُثٌ آخَـرُ فِـي الـبَلَدِ 
احلَْـرَامِ قَـالَ فَـتَمَّتْ دِيَـةُ احلَْـرَمَـنيِْ عِشْـرِيـنَ أَلْـفًا قَـالَ فَـكَانَ يُـقَالُ يُؤْخَـذُ مِـنْ أَهْـلِ الْـبَادِيَـةِ مِـنْ مَـاشِـيَتِهِمْ 

الَ يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ وَالَ الذَّهَبَ وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ". 

أوالً: (فَـقَوَّمَ عُـمَرُ بْـنُ اخلَْـطَّابِ إِبِـلَ املَْـدِيـنَةِ سِـتَّةَ آالَفِ دِرْهَـمٍ حِـسَابُ أُوقِـيَّةٍ لِـكُلِّ بَـعِيرٍ) 

ويُـــقصد بـــاألواق والـــدراهـــم الـــفضة، أي أنـــه رضـــي اهلل عـــنه أعـــاد احـــتساب الـــديـــة 

(الســلعة الــرائــجة) بــالــنقد الــثمني (الــذي جــعل اهلل فــيه الــثمن خِــلقَة) نســبة لــإلبــل 

(السـلعة الـرائـجة) الـذي هـو أصـل مـقدار الـديـة، فـحافـظ رضـي اهلل عـنه عـلى تـوازن 

املـثلي والـثمني فـأعـاد الـقيمة إلـى مـا ميـثله مـن مـعدن ثـمني ثـم نسـبه للسـلع الـرائـجة 

وهـي اإلبـل، فـكانـت ٦۰۰۰ درهـم حـيث أن كـل رأس إبـل واحـدة تـعادل أوقـية واحـدة 

من الفضة. وعليه فقد قرر زيادة الدية مبقدار الثلث. 

ثـانـيًا: اسـتمر الـغالء بـالـصعود! فـكان سـلوكـه رضـي اهلل عـنه بـأن (َزَادَ أَلْـفَنيِْ حِـسَابَ 

أُوقِــيَّتنَيِْ لِــكُلِّ بَــعِيرٍ)؛ فــأصــبحت الــديــة ۸۰۰۰ درهــم مــا يــعادل ۲ أوقــية مــن الــفضة 

مقابل كل رأس. 
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هَا عُـمَرُ اثْـنَيْ عَشَـرَ أَلْـفًا حِـسَابَ ثَـالَثِ أَوَاقٍ لِـكُلِّ  ثـالـثًا: اسـتمر الـغالء صـعودًا؛ (فَأَمتَّـَ

) فـزاد الـديـة ۱۲۰۰۰ درهـم مـا يـعادل ۳ أوقـية مـن الـفضة مـقابـل كـل رأس. فـكان  بَـعِيرٍ

مقدار الزيادة الثلث.  

واستقرت الدية ۲۰۰۰۰ درهم إذا كان القتل اخلطأ في البلد احلرام والشهر احلرام. 

نـقيس فـي االقـتصاد املـعاصـر التضخـم بـاألرقـام الـقياسـية فـنجعل سـنة لـألسـاس (س.) 

أي ألسـاس الـقياس ثـم تـقاس الـسنوات الـالحـقة عـليها، فـيتم اعـتماد سـلعة أو سـلعًا 

أساسية يتم القياس عليها بني فترات احلساب. مثال ذلك، اجلدول (۱۱) : 

اجلدول (۱۱) مثال عن حساب التضخم  

إذًا إن أســعار عــام ۲۰۰۱ تــفوق أســعار عــام ۲۰۰۰ ب ۳۳٪ وأن أســعار عــام ۲۰۰۲ 

تفوق أسعار عام ۲۰۰۰ ب ۲۰۰٪ وهكذا. فكيف يتم السداد؟ 

بـعد أن وضـع الـفاروق رضـي اهلل عـنه ضـوابـط الـصرف بـني الـنقود املـثلية (السـلعية) 

وبـني الـنقود الـثمنية (األثـمان مـن ذهـب وفـضة ومـا شـابـه) مـراعـيًا التضخـم احلـاصـل فـي 

االقـتصاد لـلحفاظ عـلى مـصالـح األفـراد لـيحقق الـعدل الـذي تنشـده شـريـعة اإلسـالم بـني 

العباد كلهم.  

الرقم	القياسسعر	اإلبلالسنة

20006000100%

20018000133%

200212000200%

200320000333%

		وهكذا
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فـرسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم شّـرع، وصـحابـته رضـوان اهلل عـليهم اسـتندوا لـذاك 

التشـريـع وراعـوا الـفوارق. فـرسـول الـرحـمة صـلى اهلل عـليه وسـلم قـصد الـعدل وسـلك 

لـتحقيق ذلـك مسـلكه فـي حتـديـد ضـوابـط بـني الـعباد حتـقق مـصاحلـهم، وفـهم الـفاروق 

عـمر رضـي اهلل عـنه ذلـك كـله، فـحافـظ عـلى الـغايـة املشـروعـة والـوسـيلة املشـروعـة مـع أن 

رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم لـم يشـرحـها لـه بهـذه الـطريـقة املـفصلة، لـكنها عـظمة 

املـعلّم واملـتعلم، إنـها مـدرسـة الـعظماء؛ فـالـذكـاء طـبعهم والـعدل غـايـتهم وال يـخشون 

فـي اهلل لـومـة الئـم، لـذلـك ازدهـرت تـلك الـفترة مبـعدالت مـتزايـدة؛ فـفي زمـن قـصير 

جــدًا نــقلوا األمــة مــن األمــية واجلهــل والــنزاع إلــى أســياد فــاحتــني نــاشــريــن لــلعلم بــكل 

فنونه. 

رابـعًا: فـي نـهايـة احلـديـث مـالحـظة هـامـة، وهـي قـول عـمر رضـي اهلل عـنه: (يُؤْخَـذُ مِـنْ 

كُـلِّ قَـوْمٍ مَـا لَـهُمْ قِـيمَةُ الْـعَدْلِ مِـنْ أَمْـوَالِـهِمْ)، إنـه تـطبيق السـياسـة االقـتصاديـة، فـال 

يُـشق عـلى أحـد وال يُـكلّفه مـا ال يـطيق، بـل حـدد الـضوابـط وربـط بـينها، فـمن تـورط 

بقتل خطأ عليه أن يُسدد إما كذا أو كذا مما لديه من أموال وال حرج.  

إن تــلك املــدرســة الــعظيمة انــبثقت وتــعلمت مــن قــول اهلل تــعالــى الــعزيــز الــقديــر: الَ 

َـا (الــبقرة: ۲۸٦)، ومــن ذلــك يــجب أن يــتعلم احلــكام  ُ َنـْفًسا ِإّالَ ُوْسـَعَها 7َ يُـَكّلُِف اّهللا
والرعية على السواء! 

إن أهـمية عـرض الـنقود لـه ارتـباط مـباشـر بـالتضخـم، فمجـموع الـنقد املـعروض مـضروبًـا 

مبــعدل دورانــه يــعادل وســطي أســعار جــميع الســلع واخلــدمــات املــباعــة خــالل الــسنة 
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مــضروبــة بــكميات األصــول والســلع واخلــدمــات املــباعــة خــالل الــسنة. ويــبدو ذلــك 

باملعادلة (۱٤): 
 (۱٤) ك. د = س س. ك س

وهذا يكافئ: 
 (۱٥) م۲ = س س. ك س

حيث أن: 

سس: وسطي األسعار جلميع السلع واخلدمات املباعة خالل السنة. 

كس: كميات األصول والسلع واخلدمات املباعة خالل السنة. 

وبتعبير النسب ميكن إعادة صياغة املعادلة (۱٤) بالشكل التالي: 

 (۱٦) ∆ س س٪ + ∆ ك س٪ = ∆ ك٪ + ∆ د٪

وبالتعديل نحصل على املعادلة: 

 (۱۷) ∆ س س٪ = ∆ ك٪ + ∆ د٪ - ∆ ك س٪

فـتغير األسـعار أي التضخـم (∆ سس٪) يـساوي مـعدل منـو الـنقود (∆ ك٪) إضـافـة 

إلـى مـعدل دورانـها (∆ د٪) نـاقـصا مـعدل منـو كـميات األصـول والسـلع واخلـدمـات 

املباعة (∆ كس٪). 

أثر التضخم على تغير سعر النقد 

سُــمي تــغير ســعر الــنقد مبــصطلحات عــديــدة مــنها االنــقطاع (أي بــطالن الــنقد أو 

 . 1كساده) وقد تتبع الفقهاء تغير قيمة عملة السداد

1 قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، فـقه املـعامـالت الـريـاضـي، (نـموذج الـبيوع الـريـاضـي)، مـنشورات كـاي، 
.www.kantakji.com ،٢٠١٢، نشر الكتروني
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إن عـملة االقـتصاد اإلسـالمـي فـي األصـل هـي الـذهـب والـفضة، لـكن ملـا شـابـهما بـعض 

اخلـالئـط كـالـنحاس واحلـديـد صـارت غـالـبها مـن الـذهـب والـفضة ثـم غـالـبها مـن غـير 

الـذهـب والـفضة ثـم صـار اسـم الـعملة (املـغشوشـة) لـكثرة مـا خـالـطها، لـلداللـة عـن 

بُعدها عن معدني الذهب والفضة اخلالصني. 

وعــندمــا ســاد تــداول الــعملة الــورقــية بــعد اتــفاقــية (بــريــتون وودز) عــام ۱۹۷۱ الــتي 

ألــغت قــاعــدة الــصك بــالــذهــب، فــإن الــعملة الــورقــية أخــذت حــكم عــملة االقــتصاد 

1اإلسـالمـي وبـذلـك قـال مجـمع الـفقه اإلسـالمـي وغـيره مـن اجملـامـع املـعتبرة وكـذلـك 

كبار فقهاء األمة احلاليني.  

فـالـورق الـنقدي يـعدُّ نـقدًا قـائـمًا بـذاتـه كـقيام الـنقديـة فـي الـذهـب والـفضة وغـيرهـما 

مـن األثـمان كـما يـعدُّ الـورق الـنقدي أجـناسًـا مـختلفة، تـتعدد بـتعدد جـهات اإلصـدار 

فــي الــبلدان اخملــتلفة، مبــعنى أن الــورق الــنقدي الــسعودي جــنس وأن الــورق الــنقدي 

األمـريـكي جـنس، وهـكذا كـل عـملة ورقـية جـنس مسـتقل بـذاتـه، وبـذلـك يجـرى فـيها 

الـربـا بـنوعـيه فـضالً ونسـيئة كـما يجـري الـربـا بـنوعـيه فـي الـنقديـن الـذهـب والـفضة وفـي 

 . 2غيرهما من األثمان

فــإذا بــطلت عــملة ورقــية مــا (أو كســدت: مبــعنى تــغير ســعر صــرفــها تــغيرًا شــديــدًا) 

لسـبب أو آلخـر فـإن حـق الـدائـن سـوف يـضيع حـتمًا، لـذلـك قـال الـفقهاء األئـمة (كـأبـي 

حنيفة والشافعي) باملثلية أي يُعاد مثل أصل الدين ال قيمته إذا كان ذهبًا أو فضة. 

1 مجمع الفقه اإلسالمي، القرارات: ١١٥ ١٢/٩، ١١/٥ ٩٣، ١/٨٨/د٩، ٦/٩٣/د٩، ٦/٧٩/د٨، ٤.
2 بـن بـيه، عـبد اهلل، تـوضـيح أوجـه اخـتالف األقـوال فـي مـسائـل مـن مـعامـالت األمـوال، املـكتبة الـوطـنية، 

دار ابن حزم، ١٩٩٨.
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أمـــا فـــي الـــفلوس والـــدراهـــم الـــتي يـــغلب فـــيها الـــغش؛ أي غـــير الـــذهـــب والـــفضة 

(كـالـنحاس واحلـديـد ومـا مـاثـلهم مـن خـالئـط)، فـقد مـيّز الـفقهاء بـني حـاالت الـكساد 

واالنقطاع وتغير القيمة، وميُكننا التمييز بني اآلراء التالية: 

وجــوب الــقيمة فــي جــميع احلــاالت يــوم ثــبوت احلــق وبهــذا قــال الــقاضــي أبــو -

يوسف. 

وجــوب الــقيمة فــي حــالــتي الــكساد واالنــقطاع، وبهــذا قــال محــمد بــن احلــسن -

الشيباني. 

وجــوب الــقيمة فــي حــالــة الــتغير الشــديــد قــياسًــا عــلى اجلــائــحة، وبهــذا قــال ابــن -

سحنون املالكي. 

الـصلح حسـب ابـن عـابـديـن عـند تـغير سـعر بـعضًا مـن الـنقود الـرائـجة ملـنع الـضرر -

عن املتبايعني. 

واقـترح "بـن بـيّه" حتـديـد الـثلث كنسـبة يـرجـع بـها الـدائـن عـلى املـديـن عـند رخـص -

الـعملة قـياسًـا لـه عـلى اجلـائـحة فـي الـثمار، فـاجلـائـحة أمـر خـارج عـن إرادة املـتعاقـديـن 

وكذلك رُخص العملة إذا لم تكن بفعل فاعل. 

واحلـل الـريـاضـي الـذي سـنقترحـه لـن يخـرج عـن أقـوال الـفقهاء املـذكـورة بـل سـيمثلها 

ويـبقى األخـذ بـأحـدهـا راجـع لـلترجـيح الفقهـي، وسـوف نـعتمد الـذهـب كـوحـدة قـياس 

لتحـديـد مـقدار الـتغير احلـاصـل، وميـكن الـلجوء إلـى سـلة سـلع أو سـلة عـمالت ألجـل 

ذلـك أيـضًا. وهـذا مـرده قـول رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم: (سَـدِّدُوا وقـارِبُـوا)، 
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فــالــقياس املــقترح تســديــد ومــقاربــة لتحــديــد احلــقوق، ثــم ال بــأس مــن الــتسامــح بــني 

املتبايعني وتراضيهم. 

بـفرض أن (ك۳) هـي كـمية الـذهـب املـقابـلة لـقيمة الـديـن بـتاريـخ نـشوئـه عـلى أسـاس 

سعر الذهب (سذ۱) بنفس التاريخ، فتصبح املعادلة (۱۸) كما يلي: 
 (۱۸) ك۳ = ك۲ ÷ س ذ۱

وبــفرض أن (ك٤) هــي قــيمة الــعملة ذهــبًا بــتاريــخ ســداد الــديــن عــلى أســاس ســعر 

الذهب (سذ۲) لنفس التاريخ فتصبح املعادلة (۱۹) كما يلي: 
 (۱۹) ك٤ = ك۳ × س ذ۲

وبتعويض املعادلة (۱۸) في املعادلة (۱۹) ينتج معنا مقدار التغير احلاصل، املعادلة 

 :(۲۰)
 (۲۰) ك٤ = (ك۲ ÷ س ذ۱) × س ذ۲

مثال: 

بـفرض أن شـخصا اسـتدان (ك = ٥۰۰۰ دوالر) بـتاريـخ ۱-۱-۱۹۸۰ وكـان السـداد 

بــتاريــخ ۱-۱۰-۲۰۰۷، فــإذا كــان ســعر غــرام الــذهــب بــتاريــخ نــشوء الــديــن سذ۱ 

يـــساوي ٦۰۰ دوالر وســـعره حـــالـــيًا سذ۱ يـــساوي ۱۰۰۰ دوالر فـــإن مـــقدار الـــديـــن 

(ك٤) بتاريخ ۱-۱۰-۲۰۰۷ بحسب املعادلة (۲۰) يبلغ: 

ك٤ = (٥۰۰۰ ÷ ٦۰۰) × ۱۰۰۰ = ۸.۳۳۳ دوالر 

وحلساب مقدار تغير سذ: 

 (۲۱) ∆ س ذ = س ذ۱ ÷ س ذ۲

وحسب املثال فإن مقدار ∆ سذ = ٦۰۰ ÷ ۱۰۰۰ = ٦۰٪ 
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بناء على ما سبق وحسب املثال املذكور فإن الدائن يستحق أحد احلاالت التالية: 

بحسـب املـذهـب املـالـكي أو أبـي يـوسـف، يسـتحق الـدائـن الـتعويـض الـبالـغ ۳.۳۳۳ -

دوالر إضـافـة ألصـل ديـنه الـبالـغ ٥۰۰۰ دوالر ألن الـتغير فـي قـيمة الـنقد قـد جتـاوز 

الثلث. 

أما في باقي املذاهب، فال يستحق إال أصل دينه البالغ ٥۰۰۰ دوالر. -

بحسـب محـمد بـن احلـسن الشـيبانـي، يسـتحق أصـل ديـنه إذا بـطلت عـملة الـدوالر -

وانقطعت. 

وبـذلـك يـبتعد الـناس عـن الـتطفيف وأكـل احلـقوق بـالـلجوء إلـى األدوات الـعمية فـي 

تسديدهم ومقاربتهم للعدل الذي تنشده الشريعة اإلسالمية.  
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 المبحث الثامن
  خالصة السياسة النقدية

بـناء عـلى مـا سـبق بـيانـه، يـبدو أن السـياسـات املـالـية هـي مـربـط الـفرس، وأن مـنقذهـا هـي 

الســياســات الــنقديــة؛ املــتهم األول فــي إحــداث األزمــات، بــوصــفها احلــل السحــري 

لـلحكومـات وقـادتـها، والـتي سـرعـان مـا تـنعكس آثـارهـا عـلى السـياسـات املـالـية مـن 

خــالل فــرض الــضرائــب لــتغطية عجــز مــوازنــاتــها. إن جــميع اآلثــار تــصب فــي نــهايــة 

املـطاف فـي السـياسـات االقـتصاديـة لـتعود الـكُرة لتظهـر عـلى شـكل أزمـة طـاحـنة تـذهـب 

بـكل شـيء. وقـد ذكـرنـا عـدة شـواهـد قـدميـة كـأزمـة املسـيسبي وحـديـثة كـأزمـة لـبنان، 

وغيرهما. 

لـقد تـتابـعت األزمـات الـعاملـية بـنفس الـطريـقة والـصورة، فـالـنهم واجلـشع والشـره أمـراض 

مـالـية عـند احلـكومـات يـجعلها تـتوسـع فـي اإلنـفاق الـترفـي والـتبذيـري دون ضـابـط، 

وتـتوسـع أيـضًا فـي حـروب طـاحـنة، وال يُشـبع ذلـك إال فـساد نـقدي مـن خـالل تـبني 

حـلول عـقيمة مـؤذيـة مـدمـرة، ثـم الـلجوء مـن جـديـد إلـى السـياسـات املـالـية واالقـتصاديـة 

لـترمـيم آثـار تـلك األمـراض لـفترة وجـيزة مـن الـزمـن، لـيرسـو كـل شـيء فـي الـنهايـة فـي 

مستنقع ننت ال يُبقي وال يذر. 

ولــم يــبق أمــام الســياســة الــنقديــة ســوى ســياســة رفــع التضخــم بــشكل ال يحــده إال 

الـتطرف، وهـنا يـبرز دور السـياسـة املـالـية الـعامـة بـقوة، حـيث يـصعب فـهم الـهوس فـي 

احلـد مـن الـدَيـن الـعام عـندمـا يـكون االقـتراض رخـيصًا كـما هـو حـالـه الـيوم؛ طـاملـا بـقي 
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مـن دون ضـوابـط صـارمـة تـطبق عـلى اجلـميع؛ الـناس وحـكامـهم، كـما تـفعل الشـريـعة 

اإلسالمية. 

لـقد اتـضح ممـا ذكـرنـاه أن مـكمن دهـاء السـياسـة الـنقديـة، أن ال آثـار ظـاهـرة ألي اعـتداء 

عــلى االقــتصاد عــندمــا يــحصل مــن طــرفــها؛ وذكــرنــا أمــثلة عــلى ذلــك كــاعــتداء 

(سـوروس) عـلى اجلـنيه االسـترلـيني واعـتداء الـواليـات املتحـدة األمـريـكية عـلى الـليرة 

التركية. 

أمـا مـا سـيشهده الـعالـم كـنتيجة لسـياسـة انـخفاض أسـعار الـفائـدة؛ فـهو تـدمـير منـوذج 

األعــمال األســاســي لــلبنوك وانهــياره؛ ألن الــبنوك ال ميــكنها مــواجــهة واســتيعاب 

اخلــسائــر غــير املــتوقــعة بــرؤوس أمــوالــها فــقط؛ بــل والبــد مــن الــلجوء ألســالــيب 

الـتمويـل اإلسـالمـي فـي حتـويـل الـعالقـة االئـتمانـية الـربـويـة بـني املـقرض واملـقترض إلـى 

عالقة شريك أو وكيل كما هو حال املصارف اإلسالمية مع عمالئها. 
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الفصل الخامس 
 تداخل السياسات  

يـبقى الـصراع مسـتمرًا فـي كـل دول الـعالـم؛ بـني (السـياسـتني االقـتصاديـة واملـالـية) مـن 

جـهة الـتي تـقودهـا احلـكومـات، والسـياسـة الـنقديـة الـتي تـديـرهـا الـبنوك املـركـزيـة مـن 

جـهة أخـرى حـيث أنـها مسـتقلة بـذاتـها وهـذا مبـثايـة عُـرف عـاملـي. تـركـز السـياسـتان 

املـالـية واالقـتصاديـة أسـاسًـا عـلى تـنفيذ خـطط سـياسـية تـسعى مـن خـاللـها احلـكومـات 

إلرضـاء الـرأي الـعام عـبر خـفض أسـعار السـلع واخلـدمـات، وإرضـاء املسـتثمريـن، ويـكون 

ذلك عادة عبر خفض أسعار الفائدة.  

أمــا الســياســة الــنقديــة فــتراعــي اجتــاهــات وأســعار الــفائــدة؛ فــالــبنك املــركــزي ال 

يـخفض سـعر الـفائـدة إذا كـانـت مـعدالت التضخـم مـرتـفعة داخـل األسـواق؛ حـتى 

ال تتآكل العملة احمللية، وتنعدم جاذبيتها لالستثمار. 

وبــذلــك يــبقى الــصراع مســتمرًا مــا بــقيت احلــكومــات والــبنوك املــركــزيــة ضــمن هــذه 

الفلسفة التي جتمع بني دفتيها الفائدة. 

ميـكن لـلبنك املـركـزي - فـي املـدى الـقصير - الـتحكم بـالتضخـم بـاسـتخدام أدواتـه، أمـا 

فـي املـدى الـطويـل فـإن السـياسـة املـالـية هـي املـتحكم بـالتضخـم. ولـطاملـا كـان الـنظر إلـى 

الـبنوك املـركـزيـة عـلى أنـها متـتلك الـقدرة عـلى خـفض التضخـم فـي املـدى الـطويـل، لـكن 

أزمة عام ۲۰۰۸، أظهرت عجزها غير ذلك. 
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ومبـا أن أدوات الـبنوك املـركـزيـة محـدودة؛ فـإن التضخـم فـي املـدى الـطويـل تـتحكم بـه 

السـياسـة املـالـية. وتـتوقـف سـيطرة الـبنك املـركـزي عـلى التضخـم فـي املـدى الـطويـل عـلى 

قـدرتـه عـلى حتـقيق االمـتثال املـالـي ألهـدافـه. وقـد ثـبت أن هـذه الـقدرة أسهـل بـكثير 

بـالنسـبة ملـصرف مـركـزي مـصمم عـلى تـخفيض التضخـم مـقارنـة بـبنك مـركـزي عـزم 

 . 1على حتقيق العكس

& حالة دراسية: منوذج تعامل اليابان مع الديون 

يـرى (وولـف ريـختر) أن الـيابـان وهـي مـن الـدول األكـثر مـديـونـية فـي الـعالـم، قـررت فـيما يـتعلق 
بـاقـتصادهـا، أنـه لـن تـكون لـديـها "أزمـة ديـون" تـفرضـها عـليها األسـواق؛ فـمن شـأن أزمـة الـديـون 
إجــبار الــيابــان عــلى خــفض مــيزانــيتها اخملــصصة للخــدمــات االجــتماعــية بــشكل كــبير، وزيــادة 

الضرائب مببالغ كبيرة لتغطية نفقاتها. 
لـقد قـررت الـيابـان أنـها لـن تـصل إلـى ذلـك أبـدًا؛ فـبدالً مـن ذلـك، قـد تـكون هـناك أزمـة عـملة أو 

أزمة تضخم، أو كليهما، مما يؤدي إلى زيادة األلم بشكل أكثر توازنًا. 
وميـكن لـليابـان أن تـتغلب عـلى مـثل هـذا الـنوع مـن األزمـات بـشكل أفـضل مـن الـدول األخـرى؛ 
ألنـها متـتلك فـائـضًا جتـاريًـا كـبيرًا، وكـمية كـبيرة مـن احـتياطـيات الـنقد األجـنبي، ورغـم أن ذلـك 
سـيقلل مـن ثـروتـها ومـن الـقدرة الشـرائـية ملـواطـنيها؛ فسـيتم إزاحـة هـذا الـنوع مـن األزمـات مـن 

طريقها ألطول فترة ممكنة. 
ومـا لـن تـواجـهه الـيابـان أبـدًا هـو: أزمـة ديـون؛ فـمنذ أن أصـبحت سـوق الـسندات احلـكومـية فـي 
سـيطرة بـنك الـيابـان وكـبار احلـامـلني املـؤسسـيني املـدعـومـني مـن احلـكومـة (صـندوق املـعاشـات، 
إلـخ). وبـالـنظر إلـى مـدى سـيطرتـه عـلى الـسوق، ميـكن لـبنك الـيابـان اآلن أن يـخفف مـن شـراء 

السندات احلكومية اليابانية. لكن قوى السوق لن يسمح لها باخلروج من هذا السوق. 
لـيس لـدي أي فـكرة عـن املـدة الـتي ميـكن فـيها إزاحـة األزمـة مـن هـذا الـطريـق. ويـبدو أن اخلـطة 
هـي سـحب ذلـك لـفترة طـويـلة لـلسماح لـلجيل الـذي تسـبب فـي هـذه الـديـون بـاملـرور بسـالم، 

والسماح جليل الشباب بالتعامل معه، وسيكون هذا الوقت ألولئك الناس ليعيشوا طويالً. 

 Understanding Low Inflation, David Andolfatto & Andrew Spewak, The 1

Federal Reserve Bank of St. Louis, Link
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السياسة واالقتصاد في خدمة السياسة النقدية 

لـقد خـاضـت الـواليـات املتحـدة األمـريـكية مـعظم حـروبـها األخـيرة لـيس لتحـريـر الـناس؛ 

بـل السـتعبادهـم بسـياسـاتـها الـنقديـة، وتـعتبر فـنزويـال املـثال األخـير فـي ذلـك؛ فهـي 

حــرب ال تــختلف عــما ســبقها؛ فــرئــيسها عــمل عــلى بــعض الــصفقات مــع الــصني 

وروســيا عــلى أســاس مــقايــضة الــديــون والــنفط دون الــدوالر األمــريــكي. مــا حــدا 

بـالـواليـات املتحـدة األمـريـكية إلـى تـغيير الـنظام ملـنع هـكذا تـداول، ولـيس ألن احلـكم 

ديـكتاتـوريًـا كـما هـو مـعلن؛ فـالـواليـات املتحـدة تـبارك أغـلب الـديـكتاتـوريـات فـي 

الــعالــم. وتــكرر مــا حــصل مــع فــنزويــال؛ مــع الــعراق عــندمــا قــرر بــيع الــنفط بــالــيورو، 

وكـذلـك مـا حـصل فـي لـيبيا عـندمـا قـررت عـدم اسـتخدام الـدوالر فـي مـبادالتـها، ومـا 

تــخضع لــه أوروبــا مــن تــضييق بســبب مــحاولــة اســتقالل مــختلف ســياســاتــها عــن 

الــواليــات املتحــدة األمــريــكية، وآخــرهــا ثــورة الــرئــيس األمــريــكي عــلى مجــرد تــفكير 

الرئيس الفرنسي إنشاء جيش أوربي، وكذا هي العقوبات على روسيا وإيران. 

وهـذا مـا حـلّ بـالـعملة املـشفرة حـيث هـاجـمتها الـواليـات املتحـدة األمـريـكية بـشكل 

غـير مـباشـر وحجـمتها ملـا لـها مـن أثـر فـي سـيادة الـدوالر عـاملـيًا، تـبع ذلـك تـبريـر بـعض 

أصـحاب الـرؤى الـضيقة بـحجج فـيها لـبوس شـرعـي وهـي تـبريـرات غـير صـحيحة جـملة 

وتفصيالً. 
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1السياسة المالية مقابل السياسة النقدية 

عـندمـا يـتعلق األمـر بـالـتأثـير عـلى نـتائـج االقـتصاد الـكلي، تـعتمد احلـكومـات عـادة عـلى 

أحد مسارين رئيسيني للعمل: السياسة النقدية أو السياسة املالية. 

تـشمل السـياسـة الـنقديـة إدارة عـرض الـنقد وأسـعار الـفائـدة مـن قـبل الـبنوك املـركـزيـة. 

فإذا كان االقتصاد: 

مـتعثرًا، ويـحتاج الـتحفيز؛ يـخفض الـبنك املـركـزي أسـعار فـائـدتـه، خلـفض -

تكلفة االقتراض ولزيادة عرض النقود. وهذا تيسير كمي. 

نـامـيًا بسـرعـة، ويـحتاج الـكبح؛ يـرفـع الـبنك املـركـزي أسـعار فـائـدتـه، خلـفض -

كمية النقد املعروض من التداول. وهذا تشديد كمي. 

أمـا السـياسـة املـالـية؛ فتحـدد الـطريـقة الـتي تكسـب بـها احلـكومـة إيـراداتـها مـن األمـوال 

سواء من خالل استثماراتها أو من الضرائب، وكيفية إنفاقها. فإذا كان االقتصاد: 

مــتعثرًا، ويــحتاج الــتحفيز؛ تــخفض احلــكومــة الــضرائــب، وتــزيــد إنــفاقــها -

اخلاص. 

نـامـيًا بسـرعـة، ويـحتاج الـكبح؛ تـزيـد احلـكومـة الـضرائـب، وتـخفض إنـفاقـها -

اخلاص.  

 Adam Hayes, Fiscal Policy vs. Monetary Policy, February 6, 20181

https//www.investopedia.com/articles/investing/050615/fiscal-vs-
monetary-policy-pros-cons.asp?
utm_source=personalized&utm_campaign=bouncex&utm_term=138224
34&utm_medium=email 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٤٩٠ www.kantakji.com 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
https://www.investopedia.com/articles/investing/050615/fiscal-vs-monetary-policy-pros-cons.asp?utm_source=personalized&utm_campaign=bouncex&utm_term=13822434&utm_medium=email
https://www.investopedia.com/articles/investing/050615/fiscal-vs-monetary-policy-pros-cons.asp?utm_source=personalized&utm_campaign=bouncex&utm_term=13822434&utm_medium=email
https://www.investopedia.com/articles/investing/050615/fiscal-vs-monetary-policy-pros-cons.asp?utm_source=personalized&utm_campaign=bouncex&utm_term=13822434&utm_medium=email
https://www.investopedia.com/articles/investing/050615/fiscal-vs-monetary-policy-pros-cons.asp?utm_source=personalized&utm_campaign=bouncex&utm_term=13822434&utm_medium=email


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

فـأي السـياسـتني أفـضل خلـدمـة السـياسـة االقـتصاديـة لـلحفاظ عـلى اسـتقرار الـنمو 

االقتصادي، وخفض البطالة، وخفض التضخم إلبقاء األسعار مستقرة؟  

اجلواب:  

عـادة ال يـوجـد اسـتراتـيجية عـامـة ميـكن تـبنيها؛ فـلكل مـن أدوات السـياسـتني مـزايـاهـا 

وعــيوبــها، وقــد حــاول رئــيس بــنك االحــتياطــي الــفيدرالــي (جــيروم بــاول) الــنأي 

بـالسـياسـة الـنقديـة عـن السـياسـة املـالـية مـوضـحًا أن السـياسـة الـنقديـة ال تـسعى إلبـطاء 

 : 1االقـتصاد، ألن أسـعار الـفائـدة تـدفـع بـاسـتمرار نـحو دعـم الـنشاط االقـتصادي، وقـال

نـحن ال نتحـمل املـسؤولـية عـن السـياسـة املـالـية، ولـكن عـلى املـدى األطـول، سـيكون 

للسـياسـة املـالـية تـأثـير كـبير عـلى االقـتصاد؛ فـتقدمي الـرعـايـة الـصحية الـباهـظة الـتكلفة 

والشيخوخة لسكاننا، يجعلنا على مسار مالي غير مستدام لفترة طويلة. 

 Federal Reserve, Sep 25,2019:1

h t t p s : / / w w w . f e d e r a l r e s e r v e . g o v / m o n e t a r y p o l i c y /
fomcpresconf20180926.htm 
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المبحث األول 
المؤشرات لتنبؤ حالة األسواق وتحسسها 

تـعدُّ املـؤشـرات أدوات مـساعـدة فـي حتـسس االجتـاه الـعام، ممـا يـسمح ملتخـذي الـقرار 

بــاســتنتاج التفســيرات األفــضل الــتي تهــيء التــخاذ الــقرارات الــصحيحة فــي الــوقــت 

املناسب. 

وتـعدُّ املـؤشـرات االقـتصاديـة مـؤشـرات جتـريـبية يجـري تـصحيحها وتـقوميـها بـاسـتمرار؛ 

فهـي بـالـنتيجة عـلوم اجـتماعـية تـتأثـر بـتغير أحـوال الـناس وطـبائـعهم. وسـوف نـتناول 

عــدة مــؤشــرات تــساعــد فــي قــياس وحتــري االجتــاه الــعام لــالقــتصاد الــعاملــي واإلقــليمي 

واحمللي.  

1مشكالت القياس f ظل فساد النقد وكساده 

إنــه ال يــتصور أي قــياس إال خــالل فــترة مــن الــزمــن؛ حــيث تــتم عــملية الــقياس بــني 

تاريخني للحصول على تغير الشيء املقاس، والتغير يكون إما (زيادة، أو نقصانا). 

وأفسـد الشـيء أبـاره وهـذا خـالف صـالحـه، أمـا كـساد الشـيء فـهو عـدم نـفاده وهـو 

خـالف نـفاقـه؛ فـالـسوق الـكاسـدة هـي الـسوق الـبائـرة، والـكساد هـو شـكل مـن أشـكال 

الـفساد، والـفعالن كـالهـما: فَسَـدَ وكَسَـدَ ال يـكونـان إال مـنسوبـني لـفاعـل، فـيقال: 

(أفسـدتُـه، وأفسـدَه، وأفسـدَوه)، كـما يُـقال (أكسـدَه الـقومُ وأكسـدُوه) ومـا شـابـه؛ 

فـالـفساد - عـمومًـا - ال يـكون فـعال ذاتـيًا؛ بـل البـد لـه مـن فـاعـل يـفعله، فـاألصـل فـي 

1 قــــنطقجي، د. ســــامــــر مظهــــر، مــــشكالت الــــقياس فــــي ظــــل فــــساد الــــنقد وكــــساده، مجــــلة االقــــتصاد 
اإلسالمي العاملية، العدد ٤٤-٢٠١٦.

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٤٩٢ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

األشـياء الـتوازن والـصحة؛ فـاخلـالـق تـعالـى يـقول: َواْالَْٔرَض َمـَدْدَنـاَهـا َوأَلْـَقْينَا فِـَ�ا َرَواِ�َ 

ـْوُزوٍن (احلجـر: ۱۹)، أمـا تـدخـل اإلنـسان بـغير وجـه حـق  ٍء ّمَ ْvَ َِوأَنـَبْتنَا فِـَ�ا ِمـن كُّل
ُ ِيف الْـَربِّ َوالَْبْحـِر ِبـَما َكَسـَبْت  فمفسـد لـألشـياء؛ لـذلـك يـقول املـولـى عـز وجـل: َظَهـَر الْـَفَساد

ِي َعـِملُوا لََعّلَُ}ْ َيـْرِجـُعوَن (الـروم: ٤۱). وظهـر الشـيء بـان،  َaّأَْيـِدي الـنَّاِس لِـيُِذيَقُ} َبـْعَض ا
وظهـر فـساد الشـيء بـان عـدم صـالحـه، وهـذا فـعل بـعض الـناس وشـرارهـم؛ فـقد نسـب 

اهلل تـعالـى الـفساد لـفعل فـرعـون الـذي ادعـى اإلميـان بـعدمـا أيـقن أنـه غـارق ال مـحالـة: 

آْآلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوكُنَت ِمَن الُْمْفِسِديَن (يونس: ۹۱). 
كــما يــعدُّ بــخس الــناس أشــياءهــم فــسادًا؛ بــل هــو فــساد فــي األرض ملــا لــه مــن نــتائــج 

سـيئة؛ لـقولـه تـعالـى: َوَال َتـْبَخُسوا الـنَّاَس أَْشـَياءَُ/ْ َوَال َتـْعثَْوا ِيف اْالَْٔرِض مُْفِسـِديـَن  (الـشعراء: 

۱۸۳). والــتالعــب بــوزن األشــياء يــكون بحــرفــها عــن الــتوازن وهــذا فــساد؛ فــالــبائــع 

الــذي يــتالعــب بــاملــيزان هــو بــائــع مفســد، والــذي يــغش املــكيال هــو بــائــع مفســد، 

وكــذلــك مــن يــتالعــب مبــيزان األشــياء؛ لــيبخس الــناس حــقوقــهم مفســد عــائــث فــي 

األرض، ويـشمل ذلـك احملـاسـب والشـريـك املـؤمتـن؛ أسـماه املـالـكية بـالشـريـك املـديـر. 

وملـا كـانـت الـنقود سـلعًا وسـيطة مـهمتها وزن أشـياء املـتبادلـني بـالـعدل؛ فـإن الـتالعـب 

فــيها فــساد ومفســد لــلتعامــل بــني الــناس، ومُــضيّع حلــقوقــهم، وفــاعــلها فــاســد مفســد 

ُـوا  كـفرعـون وأمـثالـه، يـقول اهلل تـعالـى عـلى لـسان شـعيب عـليه السـالم: َوَيـا َقـْوِم أَْوف

الْـِمْكَياَل َوالِْمَزياَن ِبـالِْقْسـِط ۖ َوَال َتـْبَخُسوا الـنَّاَس أَْشـَياءَُ/ْ َوَال َتـْعثَْوا ِيف اْالَْٔرِض مُْفِسـِديـنَ 
(هود: ۸٥). 
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وملـا كـان الـعدل قـطب اإلسـالم ومـحوره، ونـقيض الـظلم الـذي طـلب مـنا نـبينا محـمد 

صـلى اهلل عـليه وسـلم جتـنبه؛ قـال فـي روايـة جلـابـر بـن عـبد اهلل رضـي اهلل عـنه: (اتـقوا 

الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة). 

وقـد جـاء فـعل (ظـلم) وتـصريـفاتـه ۳۱٥ مـرة فـي كـتاب اهلل تـعالـى؛ فحـرم اهلل تـعالـى 

الـظلم أيـا كـان (نـوعـه، ومـصدره)؛ بـل أحـلَّ الـعدوان عـلى الـظاملـني؛ فـقال عـز وجـل: 

فَــَال ُعــْدَواَن ِإّالَ َعَ@ الــّظَالِِمنيَ (الـــبقرة: ۱۹۳)؛ لـــذلـــك فـــإن رد ظـــلم فـــساد الـــنقود 
وكـسادهـا أمـر ال غـنى عـنه؛ بـل يـقع عـلى أولـئك الـظالم مـا يـقع عـلى األعـداء؛ فـاملـال 

مـن الـضروريـات، واالعـتداء عـليه كـاالعـتداء عـلى الـنفس؛ فـكالهـما فـيه احلـياة وبـه؛ 

لــذلــك البــد مــن رفــع الــظلم عــمن بُــخس حــقه بــفساد الــنقد بــني املــتبادلــني بــرد احلــق 

الــصحيح لــصاحــبه. وقــد نهــى رســول اهلل صــلى اهلل عــليه وســلم (عــن كســر ســكة 

املســلمني)؛ ألن فــي كســرهــا تــضييقًا عــلى املــتبادلــني؛ حــيث يــقلُّ عــرض الــنقود 

املـتداولـة فـيزداد سـعر صـرفـها جتـاه غـيرهـا مـن الـنقود، وتـتغير مـوازيـن الـتبادل بـني الـناس، 

وكـذلـك بـني األسـواق؛ فـتميل الـكفة ميـنة أو يسـرة وتتخـلخل احلـقوق وتـتالشـى. فـإن 

كــان تــغيّر عــرض الــنقود نــتيجة ظــروف طــبيعية وبســبب حــالــة األســواق فهــذا أمــر 

مــقبول، وإن كــان بــفعل فــاعــل فهــذا منهــي عــنه؛ فــمن الــناس مــن يــسحب الــنقود 

املـعدنـية مـن الـسوق ليصهـرهـا ويـأخـذ مـعدنـها الـذي يـساوي أكـثر مـن قـيمته الـسوقـية 

كـنقد، وهـناك مـن يـحتكر نـوعًـا مـن الـنقود؛ لـيُغلي سـعرهـا مسـتغالً بـعض الـظروف 

االسـتثنائـية الـتي تـفرضـها حـروب، أو سـياسـات نـقديـة ومـالـية واقـتصاديـة غـير سـليمة. 

ومن تلك السياسات: 
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- ســياســات نــقديــة غــير ســليمة؛ كـــتطبيق الــربــا فــي املــعامــالت، أو مــا يــسمى 

بــالــفائــدة؛ حــيث يُــنظر لــلمال كســلعة؛ فــيباع ويشــترى بــثمن كــما تــباع الســلع فــي 

األســواق؛ فــالــتاجــر الــذي يشــتري الــتفاح مبــائــة ســيبيعه مبــائــة وعشــرة؛ لــيحقق ربــحًا 

نـتيجة عـمل إضـافـي بـذلـه كـنقله، أو إعـادة تـغليفه، أو إدخـالـه فـي عـمليات صـناعـية 

محـددة؛ لـكن هـذا الـقياس ال يـصح فـي املـال؛ ألنـه وسـيط تـبادل، والـوسـيط يـنبغي 

عـليه أن يـكون حـياديًـا؛ لـذلـك ال يـصح تـدخـل الـبنك املـركـزي - وأصـل فـكرتـه أنـه 

بـنك احلـكومـة الـتي متـثل مـصالـح الـناس - فـيبيع ويشـتري الـنقود بـفارق ميـثل - بـرأي 

املـدرسـة الـنقديـة - ربـحا أولـيًا يـسمى (اليـبور أو سـايـبور ومـا شـابـهها مـن أسـماء وهـو 

ســعر الــفائــدة األولــي). ثــم تــتبعه املــصارف الــتجاريــة بــإعــادة إقــراض املــال لــلناس 

احملـتاجـني لـه بـعائـد يـفوق مـعدل اليـبور؛ لكسـب مـزيـد مـن الـربـا احملـرم؛ فـاملـال ال يـلد 

املــال بــنفسه دون تــثمير فــاعــل، واملــال دوره ال يــعدو عــن وســيط تــبادل بــني الســلع 

واخلدمات في السوق.  

فـإن احـتاج الـناس بـيع هـذا الـوسـيط وتـبديـله بـوسـيط آخـر اشـترط نـبينا صـلى اهلل عـليه 

وســلم لــذلــك ضــابــط (الــقبض فــي اجملــلس) ملــنع تــداولــه كــغيره مــن الســلع؛ حــتى ال 

يـؤدي ذلـك الـصرف إلـى ضـخ نـقود فـي الـسوق، فهـذا عـرض لـلنقود يـتناسـب وزمـن 

الــتأجــيل فــيه؛ فــيكون تــغييرًا لــكميته املــعروضــة M2 دون ســبب حــقيقي، وهــذا مــا 

يـؤدي إلـى تضخـم مـؤذ بـني الـناس. وكـذا هـو فـعل الـربـا احملـرم؛ حـيث يـعترف أصـحاب 

املـدرسـة الـنقديـة مبـعدل سـنوي لـلفائـدة - سـعر بـيع املـال -؛ فـتراهـم يجـدّون السـير فـي 

احـتساب الـقيمة احلـالـية والـقيمة املسـتقبلية لـه، فـإن بـلغ املـعدل مـثالً ۱۰٪ فـإن زيـادة 
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ســنويــة واقــعة فــي الــتكالــيف يــقابــلها اعــتراف بــنقص قــيمة الــنقود؛ حــتى تــتالشــى 

قيمتها بعد عشر سنوات؛ كما في مثالنا املذكور. 

- ســياســات مــالــية غــير ســليمة: كــفرض الــضرائــب عــلى األعــمال والــناس؛ حــيث 

تـزداد الـتكالـيف دون مـسوغ حـقيقي فـترتـفع األسـعار دون وجـه حـق، وتـنخفض الـقوة 

الشـرائـية لـلنقود ويـكون تضخـمًا فـي الـسوق؛ بسـبب هـذا الـفعل الـذي يـقصد مـنه 

متـويـل اإلنـفاق احلـكومـي املسـتساغ، بـينما يـكون ضـابـط الـكفاءة بـأن تـفهم احلـكومـات 

وتـتدبـر إيـرادات تـخصها مـن أعـمال مجـديـة، وأال تـتوسـع فـي الـتوظـيف واإلنـفاق عـلى 

أعمالها التي تتمثل برعاية مصالح الناس إال إن توفر املال لها. 

- ســياســات اقــتصاديــة غــير ســليمة: كــالــتي تــؤدي إلــى رفــع األســعار وحــصول 

التضخـم املفسـد لـألسـعار؛ وذلـك بـالـسماح بـاالحـتكارات، وتـطبيق أنـظمة احلـصص 

(كـوتـا) ومـا شـابـهها لـفئة مـن الـناس دون غـيرهـم دون وجـه حـق، أو إصـدار احلـكومـة 

لقرارات وتراخيص تفيد بعض املقربني من الناس دون غيرهم، … إلخ. 

تـناول كـثير مـن الـفقهاء مـسائـل فـساد الـنقود وكـسادهـا كمحـمد بـن حـسن الشـيبانـي، 

وأبــي جــعفر الــدمــشقي وغــيرهــما، وعــليه فــقد تــغيرت أحــكام الــتعامــل بــالــنقود 

باختالف طبيعتها، الذي مرده فساد احلكام والناس على حد سواء. 

فـالـنقود ميـكن االسـتغناء عـنها بـالـتبادل الـعيني أو السـلعي وهـو مـا يـسمى بــاملـقايـضة، 

وهـذه حـال األسـواق الـقدميـة جـدا؛ لـكنه تـبادل ال يـنقضي حـالـه؛ فـحتى أعـتى األسـواق 

حـالـيا تـعنى بـالـتبادل السـلعي ومتـارسـه مبـا يـسمى Swap وهـو تـبادل املـقايـضة نـفسه 

املعروف واملمارس في أقدم أسواق البشر.  
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وقـد شهـدت الـنقود تـغيرات بحسـب املـكان والـزمـان؛ فـالـبالد الـشاطـئية تـنظر لـلملح 

عـلى أنـه نـقد ملـا لـه مـن رواج واعـتراف بـني سـكان تـلك الـبالد، ويـنظر لـلتمر فـي الـبالد 

الصحــراويــة عــلى أنــه كــذلــك، ويــنظر لــلحيوانــات كــاإلبــل، واملــاشــية فــي الــبالد الــتي 

تشــتهر بــالــرعــي، واجتهــدت بــعض احلــضارات بــاخــتراع نــقود مــن (احلجــر، وأوراق 

الشجر، واملعادن)؛ بل وجعلوا لها نقوشا تخصها لتمييزها بني الناس. 

ثـم الـتفت الـناس لـلمعدنـني الـبراقـني الـذيـن جـعل اهلل فـيهما الـثمنية خـلقة فـال تـبلى 

ثــمنيتهما أبــد الــدهــر، وقــد أشــار الــقرآن الــكرمي لــذلــك فــي قــصة أصــحاب الــكهف: 

ـا أَْزَكـى َطـَعاًمـا فَـْلَيأِْتـsُم ِبـِرْزٍق  َ فَـاْبـَعثُوا أََحـَدكُـم ِبـَوِرِقـsُْم هـِذِه ِإَ¡ الْـَمِديـنَِة فَـْلَينظُْر أَّ.ُ
ّنَ ِبـsُْم أََحـًدا (الـكهف: ۱۹)، فـالـورق أي الـفضة بـقي مـعهم  َjِنْـهُ َولْـَيَتلَطَّْف َوَال �ُْش ّمِ
كـل فـترة نـومـهم فـي الـكهف أكـثر مـن ثـالثـمائـة عـام؛ لـقولـه تـعالـى: َولَـِبثُوا ِيف َكْهِفِ}ْ 

َثـَالَث ِمـائَـٍة ِسنِنيَ َواْزَدادُوا ²ِـْسًعا (الــكهف: ۲٥). واملــعدنــان الــثمينان هــما الــذهــب 
والـفضة، حـافـظ الـذهـب عـلى مـكانـته تـاريـخيا وتخـلفت الـفضة عـنه؛ لـذلـك عـرف 

املســلمون الــنقود مــن الــذهــب والــفضة فــسموهــا دنــانــير ودراهــم، ثــم بــفساد احلــكام 

واألمـراء والـناس وألغـراض الـتوسـع فـي عـرض الـنقود، صـارت أغـلب الـنقود مـن الـذهـب 

والـفضة بـعدمـا خـلطوهـا مبـعادن (الـنحاس، واحلـديـد، والـنيكل)، ثـم صـار أغـلبها مـن 

غـير الـذهـب والـفضة، ثـم صـارت فـلوسـا أي: لـيس فـيها شـيء مـن الـذهـب والـفضة، ثـم 

عـرف الـناس الـنقود الـورقـية ثـم املـصرفـية، ولـن تسـتقر حـال الـناس عـلى حـال، وقـد بـدأ 

رواج النقود اإللكترونية فكالبيتكوين، ولكل نوع من تلك النقود ما يضبطه. 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٤٩٧ www.kantakji.com 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

وعـــليه تـــغيرت أحـــكام الـــنقود ولـــم تســـتقر عـــلى حـــال؛ فـــاإلمـــامـــان (أبـــو حـــنيفة 

والــــشافــــعي) قــــاال فــــي املــــثلية؛ أي: إذا اســــتدان شــــخص مــــن آخــــر مــــبلغا قــــدره 

۱۰۰۰ (فـعليه أن يـعيد مـثله) أي: لـيس وحـدات ال ۱۰۰۰ املـقترضـة نـفسها؛ بـل 

مـثلها)، ثـم تـغيرت أحـوال الـنقود وتـغير صـرفـها، ومبـا أن الـنقد وسـيلة ال غـايـة فـي 

الـتبادل بـني الـناس فـقد وجـب احملـافـظة عـلى الـعدل بـاحملـافـظة عـلى حـقوق الـناس؛ لـذلـك 

جنـد أن الـقاضـي أبـا يـوسـف وهـو الـطالـب اجملـد عـند أبـي حـنيفة قـد حـكم بـالـثمنية 

لـيقيم الـعدل بـني املـتخاصـمني، ولـم يـنظر لـلمثلية فـراعـى الـعدل ولـم يـراع حـكم أسـتاذه 

أبـي حـنيفة، وكـذلـك فـعل الشـيبانـي وهـو الـطالـب اجملـد كـذلـك عـند أبـي حـنيفة فـقال 

بـالـثمنية عـند (فـساد الـنقد، أو كـساده)؛ فـماذا يـفعل الـدائـن بـالـنقود إذا أتـاه مـديـنه 

يسـتوفـيه ديـنه مبـثلها وقـد فسـدت قـيمتها ولـم تـعد متـثل الـقيمة نـفسها الـتي كـانـت 

متثله من قيم؛ أي من سلع وخدمات وبضائع؟ 

وكــذلــك فــقد جــاء ابــن ســحنون وهــو مــالــكي املــذهــب؛ مبــعيار ضــابــط ميــاثــل ضــابــط 

الشـيبانـي فـقال بـالـثمنية عـند اجلـائـحة، وفـي الـعصر احلـالـي اعـتبر  الـفقيه بـن بـيه (وهـو 

مــالــكي املــذهــب) الــتغير إذا بــلغ الــثلث؛ حــيث يــجب الــتعويــض. أمــا ابــن عــابــديــن 

(وهـو حـنفي املـذهـب) فـأضـاف الـصلح بـني الـدائـن واملـديـن؛ لـيحافـظ عـلى الـتراضـي 

بـينهما بـوصـفهما مـتبادلـني. وقـد حـصل الـتراضـي فـي عـقد مجـلس بـيعهما، لـذلـك 

فـحـري بـهما إقـامـة الـعدل بـينهما فـي مجـلس السـداد بـاإلبـقاء عـلى الـتراضـي لـلمحافـظة 

عـلى حـسن الـتعامـل بـني الـناس؛ فـاإلحـسان صـفة الزمـة للمسـلم، وفـيها بـعد اجـتماعـي 
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ةٍ  أمــر اهلل تــعالــى بــه فــأوصــى الــدائــن بــإنــظار املعســر فــقال عــز وجــل: َوِإن َكـاَن ذُو ُعْ»َ

ْ َتْعلَُموَن (البقرة: ۲۸۰)،   ُ̧ قُوا َخْريٌ لsَُّْم ۖ ِإن كُن ٍة ۚ َوأَن َتَصّدَ فَنَِظَرٌة ِإَ¡ َمْ×َ»َ
واإليـسار يـكون بـإمـهالـه زمـنا، أو بـالـوضـع عـنه؛ فـقد روى عـبد اهلل بـن عـباس رضـي اهلل 

عـنه أن رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم ملـا أجـلى يـهود بـني الـنضير قـالـوا: إن لـنا ديـونـا 

لـم حتـل فـقال: (ضـعوا وتعجـلوا). وروى أبـو هـريـرة رضـي اهلل عـنه: (كـان لـرجـل 

عـلى الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم سـن مـن اإلبـل فـجاء يـتقاضـاه، فـقال: أعـطوه، 

فـطلبوا فـلم يجـدوا إال سـنا فـوق سـنه، فـقال: أعـطوه، فـقال: أوفـيتني أوفـاك اهلل، 

فـقال رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم: إن خـياركـم أحـسنكم قـضاء)، فـانـقلبت 

الـزيـادة فـي الـديـن مـن ربـا محـرم إلـى إحـسان؛فـاألولـى كـانـت فـي مجـلس الـعقد، والـثانـية 

كانت في مجلس السداد وشتان شتان ما بني احلالة األولى واحلالة الثانية. 

ويـعدُّ حـديـث رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم: (ال ضـرر وال ضـرار)، احلـاكـم فـي 

ذلــك كــله، فــإن وقــع الــضرر فــالــواجــب أن "الــضرر يــزال"، ومــا أصــاب أحــد أطــراف 

الــتبادل مــن ظــلم وجــبت إزالــته، فــإن عجــز الــباغــي عــن رد احلــق ملــن بــغي عــليه فــقد 

أدخـل نـفسه فـي شـيء عـظيم؛ إال أن يـسامـح صـاحـب احلـق بـحقه كـله أو بـعضه نـزوال 

ا َمـا اْكØََسـَبْت ۗ  َـا َمـا َكَسـَبْت َوَعـلَْ�َ عـند قـول اهلل تـعالـى: ال يُـَكّلُِف الـّلَـهُ َنـْفًسا ِإّالَ ُوْسـَعَها ۚ 7َ

اِخــْذَنــا ِإن Ùَِّســينَا أَْو أَْخــطَأَْنــا ۚ… (الــبقرة: ۲۸٦)، فــلرمبــا كــان املــطل مــرده  َرّبَــنَا َال تُٔوَ
النســيان واخلــطأ، أمــا إن كــان عــن غــنى فــهو ظــلم لــقول رســول اهلل صــلى اهلل عــليه 

وســلم: (مــطل الــغني ظــلم). وأمــا إن كــان ســببه أخــذ أمــوال الــناس بــالــباطــل وبــنية 
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سـيئة، فـقد دعـى عـليه صـلى اهلل عـليه وسـلم قـائـال: (مـن أخـذ أمـوال الـناس يـريـد 

أداءها أدى اهلل عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتالفها أتلفه اهلل). 

واملـال فـي التشـريـع اإلسـالمـي أوسـع مـن الـنقد، فـقد عـرفـه الـغزالـي تـعريـفا شـامـال فـي 

إحـيائـه فـقال هـو أعـيان األرض ومـا عـليها ممـا يـنتفع بـه، وأعـالهـا األغـذيـة ثـم األمـكنة 

الـــتي يـــأوي اإلنـــسان إلـــيها وهـــي الـــدور، ثـــم األمـــكنة الـــتي يـــسعى فـــيها لـــلتعيش 

كــاحلــوانــيت، واألســواق، واملــزارع، ثــم الــكسوة، ثــم أثــاث الــبيت وآالتــه، ثــم آالت 

اآلالت، وقـد يـكون فـي اآلالت مـا هـو حـيوان كـالـكلب آلـة الـصيد، والـبقر آلـة احلـراثـة، 

والــفرس آلــة الــركــوب فــي احلــرب. أمــا املــال مبــعنى الــنقود؛ فــقد رأى الــغزالــي أن اهلل 

تـعالـى خـلق الـدنـانـير والـدراهـم حـاكـمني ومـتوسـطني بـني سـائـر األمـوال؛ حـتى تـقدر 

األمـوال بـهما، والـنقد ال غـرض فـيه وهـو وسـيلة إلـى كـل غـرض. وقـد ذكـرنـا مـعاجلـة 

الـفاروق عـمر رضـي اهلل عـنه لـلقياس عـند التضخـم وفـساد الـنقود، أو كـسادهـا؛ لـنبني 

عليه حلولنا. 
& إن انهــيار ســعر صــرف الــليرة الــسوريــة وفــساده الــعريــض؛ بــل مــشارفــته عــلى الــكساد، 

أدخـل الـناس فـي إشـكاالت عـديـدة، فـال ميـر أسـبوع إال ويـأتـيني مـن يـحتكم ملـا ألـم بـه؛ فـمعايـير 
احملـاسـبة احملـلية تشـترط الـتسجيل والـقياس بـالـعملة احملـلية ال األجـنبية، ويـزيـد األمـر سـوءا عـدم 
الـعمل بـاألصـول احملـاسـبية الـصحيحة؛ فـيكتفي الـناس مبـا لـديـهم مـن خـبرات لـيدخـلوا بـعضهم 
بـعضا فـي حـيص بـيص؛ فـتتداخـل احلـقوق وتـتشابـك، ثـم بـانهـيار سـعر الـصرف يـبحث كـالهـما 
عـن مـصلحته غـير آبـه بـضرر أصـاب غـيره، أو بـظلم حـاق بـه، ويـحضرنـي وصـف اهلل تـبارك تـعالـى 

ح (الـنساء: ۱۲۸)، بـينما يـوصـي اهلل تـعالـى  ألمـثال أولـئك قـولـه: َوأُْحـِضَرِت اْالَٔنـفُُس الـّشُ

ّحَ ۚ َوِإن تُـْحِسنُوا َوَتـّتَقُوا فَِإّنَ الـّلَـَه َكـاَن ِبـَما  أولـئك بـقولـه: َوأُْحـِضَرِت اْالَٔنـفُُس الـّشُ

َتـْعَملُوَن َخِبريًا  (الـنساء: ۱۲۸)؛ فـأيـن اإلحـسان فـي الـعمل واحلـساب؟ واهلل خـبير مبـا يـعمل 
أولئك الناس. 
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ويـزداد تـداخـل األمـور بـانـتشار الـعمل فـي أكـثر مـن بـلد؛ فـيكون الـتعامـل بـأكـثر مـن 

عـملة، وبـتوانـي الشـركـاء عـن احملـاسـبة الـدوريـة، تـزداد اخـتالفـاتـهم؛ حـيث يـظن كـثير 

منهم أنهم خبراء بالعمل احملاسبي وهم ليسوا على شيء من ذلك. 

وفــي تــلك احلــاالت فــإن املــعيار احملــاســبي الــدولــي الــثامــن املــتعلق بــصافــي الــربــح، أو 

اخلـسارة لـلفترة، واألخـطاء اجلـوهـريـة، والـتغييرات فـي السـياسـات احملـاسـبية، وكـذلـك 

مــعيار احملــاســبة الــدولــي احلــادي والعشــريــن املــتعلق بــآثــار الــتغيرات فــي أســعار صــرف 

العمالت األجنبية لن يجديهم نفعا.  

عـندئـذ البـد مـن التسـديـد واملـقاربـة بـني احلـقوق؛ فـرسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم 

يـــقول: (ســـددوا وقـــاربـــوا واســـتقيموا ولـــن حتـــصوا)، ومـــع هـــذا وذاك ال بـــد مـــن 

َن الْخُـلَطَاءِ  املـسامـحة بـني الشـركـاء، قـال احلـق سـبحانـه وتـعالـى فـي كـتابـه: َوِإّنَ َكِثريًا ّمِ

ـا ُ/ْ ۗ (ص: ۲٤). لـقد  الِـَحاِت َوَقـِليٌل ّمَ يَن آَمـنُوا َوَعـِملُوا الـّصَ ِ َaّلَـَيْبِغي َبْعُضُ}ْ َعَ@ َبـْعٍض ِإّالَ ا
صـدق الـفاروق عـمر رضـي اهلل عـنه بـقولـه:ال يـبيع فـي سـوقـنا إال مـن يـفقه، وإال أكـل 

الـربـا، شـاء أم أبـى. فـقبل أن يـباشـر الـناس أعـمالـهم عـليهم أن يـتفقهوا فـي ديـنهم حـتى 

ـا  ال يـقعوا فـي كـبيرة أو صـغيرة خشـية احملـظور، يـقول اهلل تـعالـى: فَـَتِزّلَ َقـَدٌم َبـْعَد ثُـبُوِ¬َ

ْ َعن َسِبيِل الّلَـِه ۖ َولsَُْم َعَذاٌب َعِظ³ٌ (النحل: ۹٤).   ُÚّوءَ ِبَما َصَدد َوَتُذوقُوا الّسُ
ومــا يــنبغي اإلشــارة إلــيه أن تــسويــة حــقوق الــدائــنني واملــديــنني يــختلف عــن تــسويــة 

حـقوق الشـركـاء، فـما سـبق بـيانـه سـلط الـضوء عـلى تـسويـة حـسابـات الـديـن، أمـا إن 

كـان األطـراف شـركـاء؛ فـهم مشـتركـون مـع بـعضهم الـبعض بــالـغنم والـغرم، وال يـجوز 
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ضــمان أحــدهــم مــال اآلخــر إال إن قــصر وتــعدى، ولــكل مــسألــة مــن املــسائــل حــال 

يخصها في التفصيل، وما سبق بيانه إمنا هو ضوابط البد من اعتبارها ومراعاتها. 

مؤشر الديون لتتبع حدوث األزمات 

1زادت الـتدفـقات املـالـية الـوافـدة بسـبب االقـتراض وحـقوق املـلكية، لـلبلدان مـنخفضة 

ومـتوسـطة الـدخـل بنسـبة ٦۱٪ فـي عـام ۲۰۱۷. وهـذا مبـثابـة مـؤشـر لـتدحـرج كـرة الـثلج 

لتوقع منطقة حدوث األزمة في تلك البلدان. 

وزادت الـديـون اخلـارجـية لـلبلدان مـنخفضة ومـتوسـطة الـدخـل بـواقـع ۱۰٪ فـي عـام 

۲۰۱۷ لــتصل إلــى ۷.۱ تــريــليون دوالر، وهــي وتــيرة أســرع لــتراكــم الــديــون مــقارنــة 

بزيادة ٤٪ في عام ۲۰۱٦. 
& تفاوت االجتاهات اإلقليمية في مستوى تراكم الديون اخلارجية في عام ۲۰۱۷ 

- زادت الـديـون اخلـارجـية فـي بـلدان أفـريـقيا جـنوب الصحـراء بـوتـيرة أسـرع مـن الـبلدان األخـرى 
مــنخفضة ومــتوســطة الــدخــل فــي بــاقــي املــناطــق األخــرى؛ فــارتــفعت الــديــون اخلــارجــية بنســبة 
۱٥.٥٪ عــن الــعام الــسابــق إلــى ٥۳٥ مــليار دوالر. ويــعزى جــانــب كــبير مــن هــذه الــزيــادة إلــى 

االرتفاع احلاد في حجم االقتراض في نيجيريا ۲۹٪ وجنوب أفريقيا ٪۲۱. 
- زادت الـديـون اخلـارجـية فـي اقـتصادات جـنوب آسـيا زيـادة بنسـبة ۱۳.۳٪ وسـطيًا، بـنغالديـش 

۲۳٪ وباكستان ٪۱۷.  
- زادت الــديــون اخلــارجــية فــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا بنســبة ۱۱.۷٪، مــصر 

۲۳٪ ولبنان ٥٪.  
- زادت الـديـون اخلـارجـية فـي بـلدان شـرق آسـيا واحملـيط الـهادئ بـخالف الـصني بنسـبة ٪۹.۳ 

وسطيًا. 
- زادت الــديــون اخلــارجــية فــي مــنطقتي أوروبــا وآســيا الــوســطى وأمــريــكا الــالتــينية والبحــر 

الكاريبي بنسبة ٥.٪۲. 

1 البنك الدولي، إحصاءات الديون الدولية ٢٠١٩ (البيانات املفتوحة):
blogs.worldbank.org/opendata/ar/comment/reply/2452 
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واقـترضـت هـيئات الـقطاع الـعام فـي أشـد بـلدان الـعالـم فـقرًا مـن جـهات خـارجـية عـلى 

نــطاق واســع فــي عــام ۲۰۱۷ عــلى الــرغــم مــن تــصاعــد اخملــاوف بــشأن الــقدرة عــلى 

االستمرار في حتمل الديون.  
& بــلغت ارتــباطــات الــقروض اجلــديــدة لــلقطاع الــعام فــي الــبلدان املــؤهــلة لــالقــتراض مــن 

املــؤســسة الــدولــية لــلتنمية ٤۳ مــليار دوالر. وبــينما ال تــزال اجلــهات الــدائــنة الــرســمية تــشكل 
النسـبة األكـبر (حـوالـي ۷٥٪) مـن أرصـدة الـديـون اخلـارجـية، فـإن االقـتراض مـن جـهات اإلقـراض 

اخلاصة يعد أسرع مكونات الديون منوًا.  
وارتـفعت االلـتزامـات اخلـارجـية جلـهات اإلقـراض اخلـاصـة إلـى ۸۳ مـليار دوالر بـنهايـة عـام ۲۰۱۷، 
وهـو مـا يـعادل ۲٦٪ مـن الـديـون اخلـارجـية طـويـلة األجـل. ومـازالـت جـهات اإلقـراض مـتعددة 
األطـراف أكـبر مجـموعـة دائـنة عـلى الـرغـم مـن تـراجـع حـصتها مـن الـديـون اخلـارجـية طـويـلة األجـل 

من ٥۳٪ في عام ۲۰۰۸ إلى ٤۳٪ بنهاية عام ۲۰۱۷.  
ومــن بــني الــبلدان املــؤهــلة لــالقــتراض مــن املــؤســسة الــدولــية لــلتنمية فــقط وعــددهــا ٥۹ بــلدًا، 
اسـتحوذ ۱۲ بـلدًا مـنها عـلى ٦٥٪ مـن أرصـدة الـديـون اخلـارجـية بـنهايـة عـام ۲۰۱۷. وكـانـت 
بـنغالديـش األكـبر اقـتراضًـا مـن هـذه الـبلدان، حـيث بـلغ مجـموع ديـونـها اخلـارجـية ٤۷.۲ مـليار 
دوالر بـنهايـة عـام ۲۰۱۷، ثـم إثـيوبـيا (۲٦ مـليار دوالر)، فـغانـا (۲۲ مـليار دوالر)، والـسودان 

(۲۱.۷ مليار دوالر). 

أقـلق (مـوريـس آلـيه) تـزايـد الـديـون؛ ممـا دعـاه إلطـالق (مـؤشـر لـلديـون)؛ فـقد كـان 

متحــمسًا ملــؤشــر االلــتزامــات املســبقة مــقابــل املســتوى الــعام لــألســعار. وهــو مــؤشــر 

، يهــدف إلــى احلــد مــن ظــلم التضخــم؛ لــألجــور والــديــون واإليــجارات  1لــلديــون

واملعاشات السنوية، وما شابه. 

 Sylviane Guillaumont Jeanneney, The indexation of debt according to 1

Maurice Allais, 10.05.2019:
www.fondationmauriceallais.org
www.fondationmauriceallais.org/the-economist/the-indexation-of-debt/?
lang=en 
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تســتند حــالــة (مــوريــس آلــيه) إلــى االعــتبارات األخــالقــية والــكفاءة االقــتصاديــة. 

فـاقـتصاد األسـواق هـو شـرط مـن شـروط الـكفاءة االقـتصاديـة، ويـكون مـقبوالً فـقط إذا 

كــان يــحترم احلــد األدنــى مــن املــبادئ األخــالقــية؛ لــتحقيق الــتوزيــع الــعادل لــلدخــل، 

وحــمايــة الــثروات، وعــدم حتــقيق مــكاســب لــلمقترضــني عــلى حــساب املــدخــريــن 

واملقرضني أو العكس.  

ويــضيف (مــوريــس آلــيه): إن آلــيات عــمل االقــتصاد تســتند إلــى اخلــداع الــدائــم، 

حـيث املـقرضـون هـم الـضحايـا فـيه، وبـكلمات واضـحة، فـإن رفـض املـؤشـر املـقترح 

لـيس لـه مـعنى آخـر سـوى إضـفاء الـطابـع املـؤسسـي عـلى السـرقـة، وعـلى الـنقيض مـن 

ذلـك، إذا سـاد االنـكماش، فـإن الـوضـع يـنعكس؛ حـيث يـتدهـور املـديـنون فـي الـوقـت 

الذي يتمتع فيه الدائنون بامتيازات غير مالئمة وهو وضع غير مقبول أيضًا. 

وال يـعدُّ سـعر الـفائـدة مـعوضًـا ألثـر التضخـم احلـاصـل؛ ألن سـعر الـفائـدة ال يسـتقر 

عـند املسـتوى نـفسه؛ فـيتضمن اسـتخدام سـعر الـفائـدة املـتغيرة فهـرسـة سـعرهـا عـلى 

الــقرض (ولــيس قــيمة الــقرض نــفسه) مــقابــل ســعر فــائــدة الــسوق (ولــيس مــعدل 

التضخم). 

إن االنـتقاد الـذي قـدمـه (مـوريـس آلـيه) عـن االبـتكارات املـالـية كـبدائـل ملـؤشـر الـديـن، 

تُـنبئ بـأزمـة رهـن عـقاري - وقـد حـصلت فـعالً -، كـما أن تـدويـل األسـواق املـالـية مـع 

تـصاعـد املـضاربـة جـعل األمـر أكـثر إحلـاحًـا لـتقليل عـدم الـيقني. وتـعزى جتـاوزات الـنظام 

املــالــي - الــتي أدت إلــى األزمــة احلــالــية - إلــى اخــتفاء املــعايــير األخــالقــية الــدنــيا مــن 

تـصميم املـنتجات املـالـية. وقـد كـتب (مـوريـس آلـيه) فـي عـام ۱۹۹۰: لـم يـعد هـذا 
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األمـر اقـتصاديًـا؛ بـل صـار لـعبًا لـلمقامـرة فـي كـازيـنو عـاملـي ضخـم، واملـضاربـة مـزعـزعـة 

لالستقرار وضارة، حتى إن كانت ممارسة ضمن إطار مؤسسي.  

يـؤدي مـا سـبق؛ إلـى حـدوث ائـتمان مـوسـع ودوار؛ فـبارتـفاع قـيمة الـعقار املـرهـون؛ 

يـحق لـلمقترض رفـع ديـونـه فـي حـدود ارتـفاع قـيمة عـقاره، ويـعيد تـوجـيهه لـقرض آخـر 

غـير الـقرض األصـلي. ومبـا أن الـكمية الـهائـلة مـن قـروض الـرهـن الـعقاري قـد رفـعت 

أسعار العقارات، فإن دميومة التوسع االئتماني ستكون مستمرة. 

ثـم يـأتـي الـضرر األشـد مـن عـمليات الـتوريـق، الـتي تـشارك فـيها الـبنوك، وقـد أدى 

االنـخفاض فـي أسـعار الـفائـدة وعـائـدات الـقروض إلـى تـضمني مجـموعـة الـتوريـق فـي 

االلتزامات ذات اخملاطر املتزايدة، وبالتالي األقل سيولة واألكثر ربحية.  
& هـكذا أصـبح ثـلثا قـروض الـرهـن الـعقاري فـي الـواليـات املتحـدة (تـوريـقًا)، عـبر عـملية 

شــملت فــي الــغالــب عــدة مــراحــل مــن جتــميع االئــتمان، وفــي نــهايــتها، اشــترى املســتثمرون 
(وبـخاصـة صـناديـق االسـتثمار املشـترك وشـركـات الـتأمـني) هـذه املـنتجات املهـيكلة عـن طـريـق 
الـتنويـع أو حتسـني الـعوائـد، وكـل ذلـك بـسهولـة أكـثر؛ حـيث مت مـنحهم درجـات مـواتـية مـن قـبل 

وكاالت التصنيف. 
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إذا أردت مـعرفـة مـعدل التضخـم احلـقيقي فـال تـربـطه مـع الـرقـم 
1القياسي ألسعار املستهلك 

إن الــرقــم الــقياســي ألســعار املســتهلك مــؤشــر مــضلل لــلداللــة عــلى مســتوى التضخــم 

الـسائـد فـي الـسوق، عـلى الـرغـم مـن كـونـه األكـثر انـتشارًا فـي األوسـاط االقـتصاديـة 

  . 2لبيان مستوى التضخم

CPI هـو مـؤشـر إحـصائـي يـقيس تـغيرات األسـعار  3والـرقـم الـقياسـي ألسـعار املسـتهلك 

واخلـدمـات املشـتراة مـن قـبل املسـتهلك بـني فـترة وأخـرى؛ لـذلـك فـهو يـعبر عـن الـقوة 

الشــرائــية لــلعملة، ويــوضــح اجتــاهــات التضخــم، ويســتنبط بــه الــسعر الــثابــت فــي 

احلسابات االقتصادية القومية.  

تـعتمد مـنهجية حـساب املـؤشـر عـلى حـصر السـلع واخلـدمـات املـهمة مـن وجـهة نـظر 

املسـتهلك شهـريًـا؛ وبـناء عـليه تـعتبر دراسـات حتـديـد وحتـليل نـفقات األسـرة مـدخـال 

لــذلــك. وهــناك عــدة أنــواع لهــذا املــؤشــر؛ فــمنه الــعام الــذي يــطلق عــليه CPI، ومــنه 

اخلــاص بــاملــناطــق احلــضريــة Urban - حــيث املــدن و الــقرى دون الــبلدات الــصغيرة 

املـعزولـة -، يـطلق عـليه U.CPI، ومـنه اخلـاص بـأنـواع محـددة مـن السـلع األسـاسـية 

Core يـطلق عـليه	C.CPI؛ يهـدف ملـراعـاة خـصوصـية اسـتهالك الـسوق املـدروس؛ 

1 قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، إذا كـنت تـريـد أن تـعرف مـعدل التضخـم الـحقيقي فـال تـربـطه مـع الـرقـم 
القياسي ألسعار املستهلك، مجلة االقتصاد اإلسالمي، العدد ٣٩-٢٠١٥.

 Perianne Boring, If You Want To Know The Real Rate Of Inflation, Don't 2

Bother With The CPI, Forbes:  
http://www.forbes.com/sites/perianneboring/2014/02/03/if-you-want-to-
know-the-real-rate-of-inflation-dont-bother-with-the-cpi/ 
 Consumer Price Index3

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٥٠٦ www.kantakji.com 

http://www.forbes.com/sites/perianneboring/2014/02/03/if-you-want-to-know-the-real-rate-of-inflation-dont-bother-with-the-cpi/
http://www.forbes.com/sites/perianneboring/2014/02/03/if-you-want-to-know-the-real-rate-of-inflation-dont-bother-with-the-cpi/
http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

كـأن تسـتثنى بـيانـات الـطاقـة والـغذاء مـن املـؤشـر. إضـافـة إلـى  ,CPI-1	CPI-2 الـلذيـن 

يــقيسان الــتغير فــي النســبة املــئويــة للنســب الشهــريــة والــسنويــة. وحســب تــوصــيات 

COICOP1	تــقسم األنــواع ملســتويــات رئيســية، وأخــرى فــرعــية؛ فــالــرئيســية هــي: 

املــواد الــغذائــية، واملشــروبــات، واإلقــامــة، والــسكن، واملــالبــس، وخــدمــات الــنقل، 

واخلدمات الطبية، والترفيه، والسلع، واخلدمات األخرى، واإليجارات، والطاقة.  

تســتمر عــملية جــمع األســعار لســلة الســلع املــعنية ابــتداء مــن أول كــل شهــر حــتى 

نــهايــته، بــينما جتــمع أســعار اخلــضار والــفواكــه أســبوعــيًا، أمــا أجــور الــسكن، وأجــور 

اخلــدم فتجــمع ســنويًــا، ثــم حتتســب مــتوســطات أســعارهــا لــتمثيل الــوســط الــهندســي 

جملموعها بناء على سنة أساس محددة، ثم حتتسب األرقام القياسية مبعادلة السبير.  

إن عــملية احلــساب فــي الــواليــات املتحــدة األمــريــكية ليســت عــملية شــفافــة؛ حــيث 

BLS	الــضوء، مــن خــالل مــوقــعه عــلى االنــترنــت،  2يــلقي مــكتب إحــصاءات الــعمل 

حـــول الـــطريـــقة الـــتي يحســـب بـــها مـــؤشـــر أســـعار املســـتهلك؛ فـــيتتبع املـــساعـــدون 

االقـتصاديـون حـوالـي ۸۰۰۰۰ مـنتجًا اسـتهالكـيًا كـل شهـر، وهـي مـا يـعرف بـاسـم سـلة 

الـسوق مـن السـلع؛ فـإن لـم يـعد الـعنصر احملـدد مـتاحًـا، أو إن حـصلت تـغييرات (نـوعـية 

أو كـمية) كـحال الـبيض الـذي يـباع فـي صـناديـق حتـوي ۱۰ بـيضات، بـينما كـانـت 

تــباع ســابــقًا بــصناديــق حتــوي ۱۲ بــيضة (مــقارنــة بــأســعار آخــر مــرة)، فــإن املــساعــد 

االقــتصادي يــختار عــنصرًا جــديــدًا، أو يسجــل الــتغير احلــاصــل فــي نــوعــية الــعنصر 

احلـالـي.  ثـم يـتم تـوصـيل هـذه الـبيانـات إلـى صـيغ مـتصلة بـعوامـل أخـرى، مبـا فـي ذلـك 

 Classification of Individual Consumption According to Purpose 1

 US Bureau of Labor Statistics2

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٥٠٧ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

مـعلومـات الـتعداد الـسكانـي، وأمنـاط اإلنـفاق االسـتهالكـي. وبـعبارة أخـرى: فـإن مـؤشـر 

أسـعار املسـتهلك ال يـقيس الـتغيرات فـي أسـعار سـلع املسـتهلكني؛ بـل يـقيس تـكلفة 

املـعيشة. وعـالوة عـلى ذلـك، فـإن احلـكومـة تـفترض أن عـادات اإلنـفاق االسـتهالكـي 

تــتغير بــتغير الــظروف االقــتصاديــة، مبــا فــيها ارتــفاع األســعار؛ فــإذا ارتــفعت أســعار 

املســتهلكني واملــنتجات الــبديــلة، فــإن صــيغة CPI ميــكن أن حتُــدث حتــيزًا ال يــنبئ 

بارتفاع األسعار.  

لذلك ال يعدُّ مؤشر أسعار املستهلك مؤشرًا دقيقا لقياس التضخم.  

وتــؤكــد Boring - كــاتــبة املــقال املــشار إلــيه - وجــهة الــنظر هــذه مــن خــالل مــتابــعة 

مـــؤشـــر أســـعار املســـتهلك فـــي املـــناطـــق	U.CPI الـــذي بـــقي أقـــل مـــن ۲٪ لـــسنتني 

مـــتتالـــيتني، بـــينما ارتـــفعت أســـعار املســـتهلكني ۱.٥٪ وســـطيًا وفـــق اإلحـــصائـــيات 

احلـكومـية. لـذلـك يـعتقد أن لـلحكومـة دوافـع لـلحفاظ عـلى هـذه اإلحـصائـية فـي أدنـى 

مستوى ممكن.  

لكن ملاذا تريد احلكومة األمريكية أرقاما منخفضة للتضخم؟ 
يـرتـبط مـؤشـر أسـعار املسـتهلكني فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية بـدخـول حـوالـي ۸۰ مـليون 
أمــريــكي، وحتــديــدًا فــئات املســتفيديــن مــن الــضمان االجــتماعــي، واملــتقاعــديــن الــعسكريــني، 
واخلـدمـة املـدنـية االحتـادي، واألطـفال عـلى بـرامـج الـغداء املـدرسـية؛ فـعند ارتـفاع مـؤشـر أسـعار 
املســتهلك ســتحتاج احلــكومــة ملــزيــد مــن األمــوال لــإلنــفاق عــلى مــدفــوعــات لــتغطية تــكالــيف 

معيشتهم.  
وعـليه: فـكلما كـان مـؤشـر أسـعار املسـتهلك مـنخفضًا، انـخفضت احـتياجـات احلـكومـة؛ إلنـفاقـها 

على تكاليف املعيشة.  

واجلـديـر بـالـذكـر أن لـدى احلـكومـة األمـريـكية عـددًا محـدودًا مـن املـوارد املـتاحـة لـلتأثـير 

فـــي مـــؤشـــر أســـعار املســـتهلك؛ فـــمكتب إحـــصاءات الـــعمل BLS يـــعمل بســـريـــة، 
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والــبيانــات األولــية املســتخدمــة فــي حــساب مــؤشــر أســعار املســتهلك ليســت مــتاحــة 

للجـمهور. أمـا الشـركـات فـيمكنها مـقارنـة األسـعار مـع الـبيانـات املـتوفـرة عـلنًا عـلى 

شــبكة االنــترنــت، ممــا يــجعل تــدقــيق الــنتائــج الــتي تــوصــلوا إلــيها مســتحيالً.  إضــافــة 

لـذلـك، وعـلى مـدى ۳۰ سـنة املـاضـية، غـيّرت احلـكومـة طـريـقة احـتساب التضخـم أكـثر 

مـن ۲۰ مـرة! بـحجة إجـراء حتسـينات مـنهجية ملـؤشـر أسـعار املسـتهلك لـزيـادة دقـته. 

ومـــع ذلـــك، ميـــكن لهـــذه الـــتغييرات أن تـــكون وســـيلة لـــتشميل، أو اســـتثناء بـــعض 

املنتجات للحصول على نتائج إيجابية منخفضة.  

مؤشر أسعار املستهلك ال ينطبق على تعريف احلكومة للتضخم 

التضخـم هـو عـمليات ارتـفاع األسـعار بـشكل مسـتمر، أو هـو االنـخفاض املسـتمر فـي 

قــيمة الــنقود. وعــليه؛ فــاملــقياس األكــثر وضــوحــا هــو مــقياس مجــلس االحــتياطــي 

االحتــادي، الــذي يــقيس التضخــم الــنقدي بــداللــة كــمية الــنقود املــعروضــة M2 فــي 

الــسوق، والــذي يــشمل الــنقديــة اجلــاهــزة، والــودائــع اجلــاريــة، والــودائــع االدخــاريــة، 

وأموال الصناديق املشتركة.  

إن قـيمة الـنقود تـنخفض كـلما زاد ضـخ الـنقود االئـتمانـية، ومت وضـعها فـي الـتداول. 

وقد ضخ البنك االحتياطي الفيدرالي الكثير من النقود مؤخرًا. 

& قـام بـرنـامـج شـراء الـسندات للمجـلس بـالتسهـيل الـكمي بـشكل غـير مسـبوق، فـضخ فـي 

الـعام املـاضـي ۱۱٦ مـليون دوالر خـالل سـاعـة واحـدة ملـدة سـنة كـامـلة؛ لـذلـك مـن غـير املـعقول أن 
مــقياس مــكتب إحــصاءات الــعمل BLS للتضخــم بــلغ ۱.٥٪ فــقط فــي الــعام املــاضــي ۲۰۱۷، 
بــينما ارتــفع التضخــم الــنقدي إلــى ٤.۹٪ فــي الــوقــت نــفسه. فــعرض الــنقود M2 بــلغ بــتاريــخ 
۷-۱-۲۰۱۳ مـــبلغ ۱۰٤٥۲ مـــليار دوالر، ثـــم زاد بـــعد عـــام أي بـــتاريـــخ ٦-۱-۲۰۱٤ إلـــى 
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۱۰۹٦۲ مـليار دوالر، أي بـزيـادة قـدرهـا ٤.۹٪ خـالل عـام واحـد فـقط، ممـا انـعكس انـخفاضًـا 
بنسبة ٤.۹٪ في قيمة الدوالر األمريكي.  

إن املـقابـل الـوحـيد ملـقياس مـكتب إحـصاءات الـعمل BLS هـو مـقياس وزارة الـزراعـة 

األمـريـكية للتضخـم؛ حـيث ارتـفع مـتوسـط سـعر حلـم الـبقر، وحلـم العجـل مبـقدار ٪۲۰ 

خـالل الـسنوات اخلـمس املـاضـية حسـب إحـصاءات BLS، إال أن أسـعار هـذه الـلحوم 

زادت مبقدار ۲٦٪ خالل السنوات اخلمس املاضية حسب وزارة الزراعة.  

لذلك ال يعدُّ مؤشر أسعار املستهلك مؤشرا دقيقا لقياس التضخم.  

االستفادة من مؤشر CPI تكون بقراءته مع املؤشرات األخرى 

إن ملـؤشـر أسـعار املسـتهلك تـقييمًا طـويـل املـدى عـلى الـقوة الشـرائـية لـلبالد؛ فـإضـافـة 

للسـياسـة الـنقديـة و(حتـديـد أسـعار الـفائـدة) تـؤدي زيـادة CPI إلـى انـخفاض مسـتوى 

الـطلب احلـقيقي، وحجـم مـبيعات التجـزئـة فـي املـدى املـتوسـط، أمـا فـي املـدى الـقصير، 

فيحصل العكس؛ حيث يعكس تصاعد األسعار نشاطًا مرتفعًا للمستهلكني.  

PPI	فـيما إذا كـان االقـتصاد يـنمو فـي  1يـوضـح حتـليل CPI مـع مـؤشـر أسـعار املـنتجني 

ظـروف طـبيعية، ويـعزز هـذان املـؤشـران مـعدالت الـفائـدة الـرئـيسة؛ فـيرتـفع سـعر صـرف 

الـدوالر األمـريـكي، وتـزداد قـوة اجلـذب إليـداع األمـوال؛ بسـبب ارتـفاع أسـعار الـفائـدة. 

أمـا فـي االقـتصاد اإلسـالمـي فـإن لـلتأثـير عـلى سـعر الـصرف أدوات غـير أسـعار الـفائـدة؛ 

حلرمة هذه األداة.  

 Producer Price Index1
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 CPI وبـناء عـليه تسـتخدم احلـكومـة االحتـاديـة، ومجـلس االحـتياطـي االحتـادي اجتـاهـات

للمساعدة في السياسات النقدية واملالية للتأثير على النمو االقتصادي.  

أمـا فـي الـيابـان فـقد بـلغ مـؤشـر أسـعار املسـتهلكني ۲.۲٪ عـلى أسـاس سـنوي فـي مـارس 

۲۰۱۸، ورغـم ضـعف املـؤشـر فـقد تـعافـى االقـتصاد الـيابـانـي مـن ركـوده بخـطى بـطيئة 

مـع إحـجام الشـركـات عـن إحـداث زيـادة كـبيرة فـي اإلنـفاق رغـم أربـاحـها الـقياسـية. 

وتـوقـع مـحافـظ الـبنك الـيابـانـي حسـب حتـليل (الـفوربـز مـيدل إيسـت) أن انـخفاض 

أسـعار الـطاقـة سـتدفـع أسـعار املسـتهلك إلـى مـنطقة سـلبية دون أن متـنع ازديـاد التضخـم 

مع انتعاش االقتصاد، وعليه فإنه ال يرى حاجة ملحة لتوسيع برنامج التحفيز.  

وهذا دليل آخر على أن CPI ليس مقياسا للتضخم.  

& ســوق الــسندات واألســهم تــرتــفع عــندمــا تــكون نســبة الــزيــادة فــي مــؤشــر أســعار ســلع 

املسـتهلك صـغيرة، والـعكس بـالـعكس؛ أي تـنخفض عـندمـا تـكون الـزيـادة كـبيرة، وانـخفاض 
معدل التضخم فيهيئ املناخ لتحقيق أرباح أفضل.  

اسـتنتجت Global	IronFX (مـارشـال غـيتلر) فـي ۳۰ أبـريـل ۲۰۱٥ أن ارتـفاع الـيورو كـان 
بـعد كـشف الـنقاب عـن الـقراءة األولـى ملـؤشـر أسـعار املسـتهلكني مبـنطقة الـيورو لشهـر أبـريـل. ثـم 
خـلصت لـلقول بـأن أرقـام مـؤشـر أسـعار املسـتهلك األمـيركـي ال متـلك، عـلى األرجـح، الـقدرة عـلى 

تعزيز الدوالر األميركي بشكل ملموس! 
أمـا DailyFX فـكان اسـتنتاجـها فـي ۱۷ أبـريـل ۲۰۱٥ أن األنـظار سـتتحول نـحو سـلة بـيانـات 
مـؤشـر أسـعار املسـتهلك األمـيركـي لشهـر مـارس، مـتوقـعة تـسجيل مـعدالت تضخـم سـنوي بنسـبة 
۱.۷٪، أي دون تـغيير مـقارنـة بـالشهـر الـذي سـبقه، وعـليه فسـيرصـد املسـتثمرون تـلك الـنتائـج 

لرسم تخميناتهم مبوعد أول زيادة ملعدالت الفائدة عقب اختتام برنامج التيسير الكمي.  

خـالصـة الـقول: أن لـدى احلـكومـة عـددًا محـدودًا مـن املـوارد املـتاحـة لـلتأثـير فـي مـؤشـر 

أسعار املستهلك، فهو: 

يقيس تكلفة املعيشة.  ۱.
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يُستخدم كمقياس لتحديد السياسة العامة، ويؤثر على عدد من برامجها.  ۲.

ال يــقيس التضخــم، وال ميــكن مــقارنــته مبــعدالت التضخــم الــنقدي. ويــثير ۳.
التساؤل عند مقارنته مع مقاييس التضخم األخرى.  

يـعتقد االحـتياطـي الـفيدرالـي والـعديـد مـن االقـتصاديـني أنـه يـنبغي عـلى املسـتهلكني تـعويـض 

  . 1خسارة القدرة الشرائية عن طريق االقتراض بقوة أكبر وزيادة إنفاقهم

وهذه ثقافة تعزز سياسة االقتراض التي تناولناها سابقًا. 

وعــليه، يــنبغي أن نســتخدم تــقديــراتــنا حلــساب قــيمة أمــوالــنا، ولــيس مــؤشــر أســعار 

املســتهلك؛ فــدورة التضخــم قــد ال تــسايــر دورة منــو الــناجت احملــلي GDP، وال تــتوافــق 

خـطوط اجتـاهـه مـع مـؤشـر CCPI خـالل فـترات الـركـود والـنشاط فـي أحـيان كـثيرة؛ ممـا 

يضعف أية عالقة ارتباط بينهما.  

فهــل نــعتبر مــؤشــر أســعار املســتهلك تــابــعًا مســتقالً، أم أنــه تــابــع مــتغير ملــؤشــر 

التضخم؟ 

إن مـؤشـر سـعر املسـتهلك CPI ال يـعكس الـعبء الـكامـل لـلزيـادات فـي تـكالـيف املـعيشة الـتي 
يواجهها املستهلكون والعمال.  

 .PCE لذلك هو أقل واقعية من مؤشر نفقات االستهالك الشخصي

 Wolf Richter, Median CPI Runs Hot, Fed Averts Eyes, Feb 13, 2020:1

https://wolfstreet.com/2020/02/13/median-cpi-runs-hot-fed-averts-eyes 
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مــدى صــالحــية مــؤشــر ارتــفاع أســعار الــعقارات كــأحــد املــؤشــرات 
1املالية للتنبؤ املبكر باألزمات املالية 

يــتكون االقــتصاد مــن مجــموعــة قــطاعــات مــنها قــطاع الــعقارات وهــو مبــثابــة الــقسم 

احلــيوي مــن الــبنى الــتحتية لــقيام املــؤســسات االقــتصاديــة. لــكن هــذا الــقطاع قــد 

يتعرض لتضخم غير صحي.  

إن الـعائـد املـتعارف عـليه فـي قـطاع الـعقارات فـي مـنطقة الشـرق األوسـط هـو بحـدود 

۱۰٪ مـن قـيمة الـعقار، و٥٪ مـن قـيمته اإليـجاريـة فـي حـال تـأجـيره. ويـنخفض هـذا 

الـعائـد عـند ارتـفاع أسـعار األراضـي والـعقارات وقـد يـصل إلـى أقـل مـن نـصفه ممـا يـرفـع 

فـترات رسـملة املـشاريـع املسـتثمرة فـي هـذا الـقطاع. وإن لـسوق الـعقارات واألراضـي 

دورتـها املـوسـمية فـتتموج اسـتقرارًا ورواجًـا وكـسادًا، شـأنـها شـأن أي سـوق آخـر، لـكن 

حـركـة تـسارعـها تـتناسـب مـع كـونـها سـلع بـنى حتـتية، إضـافـة إلـى تـصنيفها كسـلع 

إنتاجية إمنا بوزن ثقيل نسبة لغيرها من السلع. 
ملاذا ترتفع أسعار األراضي والعقارات؟ 

يفسـر الـبعض االرتـفاع بـتمسك مـالك الـعقارات بـأسـعار عـقاراتـهم، ويفسـره الـبعض 

اآلخــر بســبب ســلوك الــقرارات احلــكومــية مَــنعًا أو مَــنحًا ممــا يــجعل الــسوق تــذهــب 

مبـنحى رواج أو كـساد طـبقًا حلـركـة الـعرض والـطلب الـتي حتُـدثـها تـلك الـقرارات. لـكن 

كــل ذلــك يــكون فــي املــدى املــتوســط ولــيس الــطويــل، فــفي املــدى الــطويــل يــعدُّ هــذا 

1 قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، مـــدى صـــالحـــية مـــؤشـــر ارتـــفاع األســـعار الـــعقارات كـــأحـــد املـــؤشـــرات 
املالية للتنبؤ املبكر باألزمات املالية، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٣١-٢٠١٤
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الــقطاع مــكمنًا مــن مــكامــن االســتثمار، فــإذا زاد عــائــد اســتثماره أغــرى املســتثمريــن 

لـدخـولـه، كـما أن انـخفاضـه يـكون سـببًا لـنفورهـم مـنه وخـروجـهم، بـل وحتـولـهم نـحو 

أسواق أخرى أكثر ربحية. 

حـركـة	المســـتثمريـــن	بــين	األســــواق	أشــبه	بــاألوانــي	المســتطرقــة	

تـكون حـركـة املسـتثمريـن بـني األسـواق أشـبه بـاألوانـي املسـتطرقـة حـيث يـسعى اجلـميع 

نـحو حـالـة مسـتقرة فـي املـدى الـطويـل بـاسـتثناء فـعل بـعض املـضاربـني، حـيث سـرعـان مـا 

يعود التوازن واالستقرار لألسواق إذا لم يحصل أي تالعب أو تشويه مقصود. 

إن انــعدام أو انــخفاض فــرص االســتثمار احلــقيقي جتــعل املســتثمريــن يــتحولــون إلــى 

املـضاربـة قـصيرة األجـل؛ فـإذا زاد خـوفـهم مـن الـظروف احملـيطة كـاحـتمال نـشوء حـروب 

أو انـتشار أزمـات مـالـية؛ فسـرعـان مـا يـنعكس ذلـك ارتـفاعًـا عـلى بـعض السـلع وعـلى 

أسـعار الـصرف، فـإن طـال اخلـوف اقـتصاد دول كـبيرة مـؤثـرة؛ فـإن فـرص االسـتثمار 

بـاملـضاربـة تـضيق ويـكون الـلجوء إلـى املـعدن الـنفيس؛ أي الـذهـب بـوصـفه مـالذ 

الــثقة األخــير للمســتثمريــن، وتــتربــع األراضــي والــعقارات فــي الــترتــيب الــتالــي 

لــلتعبير عــن قــلق املســتثمريــن الــذيــن ضــاقــت بــهم الــفرص االســتثماريــة طــويــلة 

وقصيرة األجل. 

والـكساد فـي سـوق األراضـي والـعقارات ال يحـدث فـجأة، بـل يـبدأ بـالـتباطـؤ، ثـم قـد 

ينتهـي احلـال إلـى الـكساد إذا اسـتمر عـدم االسـتقرار فـي أسـعار الـعقارات، خـاصـة 

إذا عبثت البنوك بهذه السوق.  
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وفــي أخــطر أزمــتني مــالــيتني فــي االقــتصاد أي أزمــة الــكساد الــعاملــي ۱۹۲۹ واألزمــة 

املـالـية الـعاملـية ۲۰۰۸، كـانـت أسـعار الـعقارات مـنطلق الـفقاعـة وبـوابـة اخلـلل واالخـتالل 

والسـبب األوضـح فـي الـكارثـة. وبـعد أن اجنـلت الـكارثـة تـعافـى سـوق الـعقارات فـي 

أوروبـا والـواليـات املتحـدة دون أن تـتراجـع األسـعار بـعدهـا خـالل أكـثر مـن ۸۰ عـامًـا 

رغم تذبذب معدالت النمو. 

أمـا اتـهام الـبنوك فـعائـد للسـياسـات الـنقديـة؛ ألن ارتـفاع أسـعار الـعقارات ملسـتويـات 

قـياسـية تـزامـن مـع سـياسـات اإلقـراض املـتساهـلة ممـا أدى إلـى الـكساد. وسـياسـة الـتساهـل 

هـذه تـلجأ إلـيها بـعض احلـكومـات عـندمـا تفشـل فـي وضـع سـياسـات إسـكان صـحيحة 

ومــناســبة. وهــذا حــصل فــعال فــي بــعض أســواق اخلــليج فــانتشــرت الــقروض الــعقاريــة 

بــفوائــد مــرتــفعة؛ فــأنــشأ ذلــك طــلبًا عــلى الــعقار الــسكني، ثــم ســرعــان مــا أدى إلــى 

مـضاربـات واسـعة شـملت حـتى الـعقارات املـرهـونـة لـلبنوك، فـارتـفعت األسـعار وزادت 

اخملاطر االئتمانية. 

إن املـؤشـرات املـالـية تسـتخدم كـأداة مسـتمرة للتحـذيـر مـن احـتمال تـعرض االقـتصاد 

ألزمـات مـالـية قـبل وقـوعـها مـن خـالل مـراقـبة بـعض املـتغيرات االقـتصاديـة الـرئيسـية الـتي 

تــعني متخــذي الــقرار عــلى اتــخاذ إجــراءات وتــدابــير وقــائــية قــد حتــد أو متــنع وقــوع 

األزمــات. ومــن تــلك املــؤشــرات: مــعدل منــو الــناجت احملــلي، وســعر الــصرف احلــقيقي، 

وسـعر الـفائـدة احلـقيقي، ومـعدل التضخـم، ومـعدل منـو االئـتمان احملـلي، ونسـبة الـنقد 

املـعروض M2 إلـى االحـتياطـيات، وأسـعار األسـهم والـسندات، يـضاف لـذلـك بـعض 

املؤشرات املصرفية من مالءة وسيولة وعسر وعائد. 
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يـقود التحـريـر املـالـي إلـى رفـع الـقيود عـن مـنح االئـتمان، فـيزيـد الـطلب عـلى الـقطاعـات 

الـتي مت حتـريـرهـا كـالـعقارات، وكـذلـك تـفعل زيـادة نسـبة املـعروض الـنقدي مبـفهومـه 

الـواسـع M3	و	M4. ويـعدُّ مـن أسـباب أزمـة الـرهـن الـعقاري الـتي ظهـرت عـام ۲۰۰۷ 

تـهافـت الـبنوك عـلى مـنح قـروض عـالـية اخملـاطـر، ثـم بـدأت األزمـة تـكبر كـكرة الـثلج 

مهــددة قــطاع الــعقارات فــي الــواليــات املتحــدة ثــم الــبنوك واألســواق املــالــية الــعاملــية 

لتشكل تهديدًا لالقتصاد املالي العاملي. 

إن ارتـفاع األسـعار غـير املـبرر مـؤداه رفـع مـؤشـر أسـعار بـيع الـشقق الـسكنية والـعقارات 

عــمومًــا، رافــق ذلــك ارتــفاع اإليــجارات، ويــعدُّ مــؤشــر ارتــفاع أســعار الــعقارات أحــد 

املؤشرات املالية للتنبؤ املبكر باألزمات املالية. 

1مؤشر مديري املشرتيات 

تـتألـف سـلسلة الـتوريـد مـن مجـموعـة وظـائـف؛ كـالشـراء والتخـزيـن والـنقل واملـبيعات، 

ولـكل مـنها خـصائـصه الـتي متـيزه، وتـفيد دراسـة حـركـة هـذه الـوظـائـف بـتزويـد اإلدارة 

مبـؤشـرات تـخصها تـساعـدهـا فـي اتـخاذ قـرارات عـلى مسـتوى املـنشأة. وتـتبع مـؤشـرات 

الشـراء أو االسـتهالك عـلى املسـتوى اإلقـليمي أو الـعاملـي؛ تـساعـد فـي حتـسس تـوجـهات 

األسـواق؛ هـل اجتـاهـها نـحو الـركـود أو الـرواج، وكـذلـك لـتحسس مسـتويـات التضخـم 

فيها.  

 Purchasing Managers Index PMI1
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يــعدُّ تــتبع مــؤشــر مــديــري الشــراء الــتصنيعي مــفيدًا فــي حتــري رواج الــصناعــات أو 

كـسادهـا؛ حـيث تـخفض الشـركـات تـوقـعاتـها اإلنـتاجـية، مـتحسسة شـدة االحـتكاكـات 

التجارية العاملية، وتستأنس ذلك لتبني توقعات الطلب املتشائمة.  

تلك هي وظيفة مؤشر مديري املشتريات. 

& تسـتند إجـراءات إعـداد مـؤشـر مـديـري املشـتريـات عـلى مـسوحـات املـدراء الـتنفيذيـني فـي 

الــصناعــة - دون الــكشف عــن أســمائــهم -؛ حــيث يــطلب مــن أولــئك اخلــبراء تــقييم مــختلف 
جـوانـب شـركـاتـهم؛ كـالـطلبات اجلـديـدة، وطـلبات الـتصديـر اجلـديـدة، والـتوظـيف، واألعـمال 
املـتراكـمة، واخملـزونـات، وتـأخـر سـلسلة الـتوريـد، وتـكالـيف املـدخـالت، إلـى آخـره؛ وذلـك بـبيان 

زيادتها أو نقصانها.  
وقـد أثـبتت تـنبؤات الـفترة الـتي سـبقت الـديـون األوروبـية بـني األعـوام ۲۰۱۰-۲۰۱۲، بـأنـها 

تنبؤات دقيقة إلى حد ما لبيانات التصنيع. 

تــعتبر مــؤشــرات مــديــري املشــتريــات مبــثابــة عــرض كــمي عــلى أرض الــواقــع مــن قــبل 

أعضاء جلانها الذين يرصدون مدى تأثر شركاتهم بالتطورات االقتصادية.  

يـتألـف مـؤشـر مـديـري املشـتريـات مـن خـمسة مـؤشـرات: الـطلبيات اجلـديـدة، واإلنـتاج، 

والـعمالـة، وأوقـات تـوريـد املـورديـن، وأسـهم املشـتريـات. وجتـمع بـيانـاتـه مـن خـالل 

مـسح لـ ٤۰۰ مـديـر مشـتريـات فـي قـطاع الـتصنيع فـي خـمسة مـجاالت مـختلفة. يـقوم 

املســتجيبون بــاإلبــالغ عــن ظــروف: (أفــضل) أو (نــفس) أو (أســوأ)؛ مــن األشهــر 

السابقة جلميع هذه اجملاالت. 
& مؤشر مديري الشراء تنتجه ثالثة جهات خاصة: 

ISM، الـذي أنـشأ مـقايـيس الـتصنيع وغـير الـتصنيع؛ الـذي يـنتجها  ۱1- معهـد إدارة الـتوريـد

للواليات املتحدة. 

 Institute for Supply Management (ISM):1

https://www.instituteforsupplymanagement.org 
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، ينتج مؤشر مديري املشتريات في سنغافورة.  ۲1- معهد سنغافورة إلدارة املشتريات واملواد

، الـتي تـنتج مـقايـيس تسـتند إلـى عـمل ISM ألكـثر مـن ۳۰ دولـة حـول  ۳2- مجـموعـة مـاركـيت

العالم. 

جتـمع هـذه املـؤسـسات وبـشكل مـنفصل اسـتطالعـات حـول مـؤشـر مـديـري املشـتريـات 

على أساس شهري عن طريق االستطالعات التي متثل بنية قطاع األعمال املعني. 
& مثال: 

. وقـد بُـدئ بـإنـتاج الـتقريـر  3- يُـغطي مـسح ISM جـميع فـئات تـصنيف صـناعـات شـمال أمـريـكا

لـلواليـات املتحـدة فـي عـام ۱۹٤۸، بـاعـتماد تـواريـخ اإلصـدار الـفعلية عـلى الـقطاع الـذي يـغطيه 
املسح. 

- يُـغطي مـسح SIPMM جـميع قـطاعـات الـتصنيع. وقـد بـدئ بـإتـناج الـتقريـر الشهـري مـنذ 
عـام ۱۹۹۸ لـقطاعـات الـتصنيع فـي سـنغافـورة، مـع الـتركـيز عـلى قـطاع تـصنيع اإللـكترونـيات مـنذ 
عـام ۱۹۹۸. وسـاعـد املعهـد؛ االحتـاد الـصيني لـلوجسـتيات واملشـتريـات CFLP عـلى إنـتاج مـؤشـر 

PMI الرسمي الصيني في عام ۲۰۰۲. 
- يُـغطي اسـتطالع مـاركـيت شـركـات الـقطاع اخلـاص، ولـيس الـقطاع الـعام، ويـعدُّ مـؤشـرًا ألغـلب 
مـديـري املشـتريـات خـارج الـواليـات املتحـدة. كـما تُـصدر مـاركـيت مـؤشـرات ملـديـري املشـتريـات 

اخلاصة بها بالشراكة مع شركات أخرى.  

تــشمل املــؤشــرات الــثالثــة مــؤشــرات فــرعــية إضــافــية ملــسوحــات الــتصنيع والــطلبيات 

اجلـديـدة والـعمالـة والـصادرات ومخـزونـات املـواد اخلـام والسـلع الـتامـة الـصنع وأسـعار 

املدخالت والسلع التامة الصنع. 

 The Singapore Institute of Purchasing and Materials Management 1

(SIPMM): https://sipmm.org.sg 
 MARKIT Group: http://www.markit-group.com 2

 The North American Industry Classification System (NAICS):3

https://www.census.gov/eos/www/naics/ 
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حساب املؤشر 

، والـذي يـتم  1يـتم تـقدمي بـيانـات مـؤشـر مـديـري املشـتريـات فـي شـكل مـؤشـر االنـتشار

حسابه على النحو التالي: 

 

حيث أن: 

P1 النسبة املئوية لألجوبة التي أبلغت عن حدوث حتسن. -

P2 النسبة املئوية لألجوبة التي لم يتم اإلبالغ عنها بأي تغيير. -

P3 النسبة املئوية لألجوبة التي أبلغت عن التدهور. -

فــإذا أبــلغ ۱۰۰٪ مــن الــفريــق عــن حتــسن، فــاملــؤشــر: ۱۰۰، وإذا أبــلغ ۱۰۰٪ عــن 

حـدوث تـدهـور، فـاملـؤشـر: صـفر، وإذا لـم يـشاهـد ۱۰۰٪ أي تـغيير، فـاملـؤشـر: ٥۰.  

وبـناء عـليه؛ تشـير قـراءة املـؤشـر عـند ٥۰ إلـى أن املـتغير لـم يـتبدل، والـرقـم فـوق ٥۰ 

يشير إلى حتسن، وأي شيء حتت ٥۰ يشير إلى حدوث انخفاض.  

املـسح: يُـشكّل مـديـرو املشـتريـات قـاعـدة مـثالـية السـتقصاء مـثالـي، ويُسـتخدم املـدراء 

الـتنفيذيـون إلنـتاج بـيانـات حـول ظـروف الـعمل. لـذلـك تُـختار جلـنة مـديـري املشـتريـات 

مـن قـبل مـاركـيت فـي كـل بـلد، لـتمثيل الهـيكل الـفعلي لـلقطاع اخملـتار مـن االقـتصاد 

بـشكل دقـيق، مـع بـعض الـتفاصـيل عـن الشـركـة كـلما أمـكن ذلـك، وكـأن فـرق املـسح 

تعمل على تكرار االقتصاد احلالي في صورة مصغرة.  

PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.50) + (P3 * 0)

1 أو مــــــــؤشــــــــر االنــــــــتشار diffusion index أو الــــــــعامــــــــل الــــــــديــــــــنامــــــــيكي dynamic factor، فــــــــي 
االقـتصاد الـقياسـي هـو سـلسلة تـقيس الحـركـة املشـتركـة لـلعديـد مـن السـالسـل الـزمـنية. يـتم اسـتخدامـه 

في بعض نماذج االقتصاد الكلي.
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يـتم تـضمني نـظام الـترجـيح فـي قـاعـدة بـيانـات املـسح حسـب حجـم كـل مـنها، وحسـب 

أهــميتها النســبية لــلقطاع الــذي تــعمل فــيه تــلك الشــركــة. وتُــبذل اجلــهود لــتحقيق 

نـتائـج شهـريـة تـصل حـد ۸۰٪؛ لـضمان تـسجيل صـورة دقـيقة لـظروف الـعمل مـع مـرور 

الوقت.  

االســتبيانــات: إحــدى الــسمات الــرئيســية ملــؤشــر مــديــري املشــتريــات أنــه يــتطلب 

مـعلومـات واقـعية؛ فـهو لـيس مجـرد مـسح لـآلراء أو الـنوايـا أو الـتوقـعات، وبـالـتالـي فـإن 

الـبيانـات متـثل الـواقـع دون طـلب أرقـام فـعلية مـن الشـركـات، وتـأخـذ األسـئلة شـكل: 

(أعلى) و (أقل)؛ هل ناجت شركتك أعلى، أو هو نفسه، أو أقل؟. 

الـتعديـالت املـوسـمية: يـتم حـساب الـتعديـل املـوسـمي لـبيانـات املـسح اخلـاصـة مبـؤشـر 

مـديـري املشـتريـات بـاسـتخدام بـرنـامـج الـتعديـل اإلحـصائـي X12، الـذي تسـتخدمـه 

هـيئات إحـصائـية فـي الـعديـد مـن الـبلدان املـتقدمـة. ومـع ذلـك، فـإن الـبرنـامـج يُـنتِج 

بـيانـات مـرضـية فـقط فـي حـالـة تـوفـر بـيانـات تـاريـخية ملـدة خـمس سـنوات، وفـي غـياب 

ذلك، يتم تعديل مسح مؤشر مديري املشتريات موسميًا باستخدام طرق بديلة. 

تــتضمن طــريــقة مــاركــيت اســتخدام مــتغيرات، تُســتخدم لــلتأكــد مــن مــدى الــتغيير 

احلــاصــل فــي مــتغير مــا فــي الــظروف االقــتصاديــة، وقــد تــشمل الــتغيرات املــوســمية 

تــغيرات فــي الــطلب نــاجتــة عــن عــيد املــيالد أو أيــام عــطل أخــرى. ولــكن ال يــتضمن 

التغيرات املناخية. 

مـسوحـات مـؤشـر مـديـري املشـتريـات األخـرى: يـتم نشـر مـؤشـرات مـديـري مشـتريـات 

مــشابــهة مــن قــبل معهــد IFO لــألبــحاث االقــتصاديــة فــي أملــانــيا، وبــنك الــيابــان 
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(تــانــكان) فــي الــيابــان، ومــؤشــر China	PMI Caixin الــذي تنشــره مــاركــيت، 

 .Swedbank ومؤشر مديري املشتريات السويدي الذي يديره بنك

فـــكيف يُســـتفاد مـــن مـــؤشـــر مـــديـــري املشـــتريـــات لـــلتنبؤ مبجـــريـــات األحـــداث 

االقتصادية وتوجهاتها؟ 

1& أظهـر تـقريـر مـؤشـر مـديـري املشـتريـات الـصادر عـن مـكتب اإلحـصاء الـوطـني الـصيني 

تـباطـؤ منـو الـتصنيع الـعاملـي فـي فـبرايـر ۲۰۱۹ فـي أكـبر أربـع دول مـصنعة، حـيث تـنتج هـذه الـدول 
 : ٥۸2٪ من القيمة التصنيعية في العالم حسب إحصائية عام ۲۰۱٦ احلصص التالية

- الصني: ۳.۰۸ تريليون دوالر مبعدل ٪۲٦ 
- الواليات املتحدة: ۲.۱۸ تريليون دوالر مبعدل ٪۱۸  

- اليابان: ۹۷۹ مليون دوالر مبعدل ٪۸ 
- أملانيا: ۷۱۸ مليار دوالر مبعدل ٦٪ 

حسـب تـقريـر مـؤشـر PMI لـفبرايـر ۲۰۱۹، فـإن مـا يـصيب الشـركـات الـصغيرة احلجـم 

فـي الـصني هـو األسـوأ، خـاصـة مـصارفـها الـصغيرة واملـتوسـطة احلجـم. وحسـب الـشكل 

(۳۷)؛ فــقد انــخفض مــؤشــر مــديــري املشــتريــات إلــى ٤٥.۳، ومــؤشــر الشــركــات 

مــتوســطة احلجــم إلــى ٤٦.۹؛ بــينما أظهــرت الشــركــات الــكبيرة املــصنعة منــوًا قــدره 

٥۱.٥. وكــلها مــجتمعة، ومــع املــؤشــر اإلضــافــي لــلتوظــيف وصــلت للحــد ٥.٤۷، 

وهـذا حـد يتخـلى املـصنعون فـيه عـن الـوظـائـف. حـيث يـكون الـوضـع فـي حتـسن إذا 

 Purchasing Managers Index for February 2019, National Bureau of 1

Statistics of China:
w w w . s t a t s . g o v . c n / e n G l i S H / P r e s s R e l e a s e / 2 0 1 9 0 3 /
t20190301_1651561.html 
 Levinson, Marc, U.S. Manufacturing in International Perspective, 2

Section Research Manager February 21, 2018:
https://fas.org/sgp/crs/misc/R42135.pdf 
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جتـاوز املـؤشـر ٥۰، وفـي تـدهـور بـلغ دون ذلـك، وعـلى حـالـه إذا بـقي املـؤشـر عـند ٥۰؛ 

كما ذكرنا: 

 
 PMI الشكل (۳۷) مؤشر

إن ضــعف مــؤشــر الــيابــان ســببه الــطلب احملــلي والــصادرات؛ حــيث انــخفض مــؤشــر 

Nikkei إلـى أدنـى مسـتوى لـه  1مـديـري املشـتريـات الـتصنيعي الـيابـانـي حسـب مـؤشـر 

فــي ۳۲ شهــرًا عــند ٤۸.۹ فــي فــبرايــر. ومت اإلبــالغ عــن تــدهــور أحــوال الــطلب فــي 

اســـتطالع مـــؤشـــر مـــديـــري املشـــتريـــات حســـب Markit	IHS؛ حـــيث انـــخفضت 

الـطلبيات اجلـديـدة للشـركـات الـيابـانـية فـي الـعامـني ونـصف املـاضـيني، وكـان انـخفاض 

الــطلبات واســع الــنطاق فــي كــل مــن األســواق احملــلية واألجــنبية، إضــافــة النــخفاض 

املـبيعات املسجـلة. لـذلـك خـفضت الشـركـات تـوقـعاتـها اإلنـتاجـية للشهـر الـتاسـع عـلى 

Source: Purchasing Managers Index for February 2019

 Nikkei Japan Manufacturing PMI, March 1, 2019:1

https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/
6c443ec64f204116aafd715ecb44319b 
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الــتوالــي. واســتشهد مــديــرو الــتصنيع فــي الــلجنة بـــاالحــتكاكــات الــتجاريــة الــعاملــية، 

وتوقعات الطلب املتشائمة، فضال عن اقتراب رفع ضريبة االستهالك في اليابان. 

 IHS	Markit/BME وانـخفض مـؤشـر مـديـري املشـتريـات الـتصنيعي فـي أملـانـيا مـن

دون اخلــمسني للشهــر الــتالــي عــلى الــتوالــي، وبنســبة ٤۷.٦ ألدنــى مســتوى؛ وهــو 

االنــكماش األســرع مــنذ ديــسمبر ۲۰۱۲، حــيث أظهــر تــباطــؤًا كــبيرًا فــي الــطلبات 

اجلديدة، والتراجع األول في الناجت فيما يقرب من ست سنوات.  

وكــانــت جــميع املــؤشــرات الــفرعــية بــاســتثناء الــتوظــيف؛ فــي وضــع انــكماش، وأكــثر 

الــقطاعــات تــضررًا قــطاعــات الســلع الــوســيطة والــرأســمالــية؛ أمــا الشــركــات املــصنعة 

للسلع االستهالكية فسجلت زيادة في اإلنتاج.  

أوضـح Markit	IHS أن الـتباطـؤ فـي الـطلبات اجلـديـدة يكتسـب سـرعـة، يـقودهـا 

انـخفاض حـاد ومـتسارع فـي مـبيعات الـتصديـر؛ فـانـخفض مسـتوى األعـمال اجلـديـدة 

مـن اخلـارج إلـى أقـصى حـد مـنذ أكـتوبـر ۲۰۱۲. وألـقى أعـضاء الـلجنة بـالـلوم عـلى 

انــخفاض مــبيعات الســيارات بــوصــفها الــصناعــة األضخــم فــي أملــانــيا؛ وذلــك بســبب 

ضـعف الـطلب اآلسـيوي، وبـخاصـة الـصيني. وبـناء عـليه؛ وبسـبب خـفض اإلنـتاج، 

خفضوا مشترياتهم للشهر اخلامس على التوالي. 
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1وحلـق االنـخفاض مـنطقة الـيورو بسـبب أملـانـيا وإيـطالـيا وأسـبانـيا؛ فـانـخفض مـؤشـر 

مـديـري املشـتريـات الـتصنيعي فـي مـنطقة الـيورو Eurozone	Markit	IHS إلـى 

٤۹.۳، وقادت أملانيا االنخفاض.  
- دخل مؤشر اسبانيا (٤۹.۹) للمرة األولى منذ نوفمبر ۲۰۱۳. 

- كـان مـؤشـر إيـطالـيا (٤۷.۷) فـي وضـع االنـكماش للشهـر اخلـامـس عـلى الـتوالـي، وعـند أدنـى 
مستوى له منذ مايو ۲۰۱۳. 

وقــد الحــظ Markit	IHS أن الــطلبيات اجلــديــدة انــخفضت إلــى أقــصى حــد مــنذ 

أبـريـل ۲۰۱۳؛ وارتـفعت مخـزونـات السـلع تـامـة الـصنع للشهـر اخلـامـس عـلى الـتوالـي؛ 

فــخفضت الشــركــات املــصنعة مــن تــراكــماتــها للشهــر الــسادس عــلى الــتوالــي، وإلــى 

أقـصى درجـة مـنذ أبـريـل ۲۰۱۳. ومـع تـباطـؤ قـطاعـات السـلع املـتوسـطة والـرأسـمالـية، 

تتوسع السلع االستهالكية، ويبقى ذلك في أضعف وتيرة منذ يوليو ۲۰۱٦.  

أضــاف تــقريــر مــكتب اإلحــصاء الــوطــني الــصيني املــشار إلــيه: يــندرج الــتصنيع فــي 

مــنطقة الــيورو فــي أعــنف هــبوط لــه مــنذ مــا يــقرب مــن ســت ســنوات، مــع مــؤشــرات 

مسـتقبلية. وإن األكـثر إثـارة لـلقلق هـو االجتـاه الـنزولـي فـي الـطلبات اجلـديـدة؛ إضـافـة 

النــخفاض نســبة الــطلبات عــلى اخملــزونــات اجلــديــدة إلــى أدنــى مســتوى لــها مــنذ عــام 

۲۰۱۲، حــيث أبــلغت الــعديــد مــن الشــركــات عــن وجــود مخــزونــات كــبيرة فــي 

املستودعات. 

 IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI - final data, 2019:1

https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/
1e8eadb61abe40b4b97c3c5655216df9 
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وتــبقى الــواليــات املتحــدة، األقــل ســوءًا؛ حــيث تُظهــر ظــروف الــتشغيل فــي قــطاع 

الـتصنيع بـالـواليـات املتحـدة حتـسنًا أكـثر لـيونـة مـع منـو صـامـد، وتـباطـؤًا فـي تـوسـعات 

 . 1اإلنـتاج والـطلبات اجلـديـدة وفـقًا ملـؤشـر مـديـري املشـتريـات الـتصنيعي األمـريـكي

ويـزداد تـراكـم األعـمال والـعمالـة؛ ألن املـؤشـر عـند ٥۳، بـوصـفه أبـطأ تـوسـع فـي ۱۸ 

شهـرًا. وأشـارت الـدراسـة إلـى أن اإلنـتاج الـصناعـي ومنـو الـطلبيات عـلى وشـك الـتعثر 

فــي مــنتصف الــربــع األول؛ مــع بــقاء أســواق الــتصديــر عــقبة رئيســية فــي الــطلبات 

املسجـلة، وأيّـد ذلـك مـؤشـر مـديـري املشـتريـات الـتصنيعي بـاسـتنتاجـات ممـاثـلة، مـن 

حـيث بـطء الـنمو فـي الـواليـات املتحـدة، وحسـب الـتقريـر فـإن الشـركـات املـصنعة فـي 

 . 2الصني واليابان وأملانيا، بدأت تفقد سيطرتها

إن مـؤشـرات مـديـري املشـتريـات هـي مـقياس لـالقـتصاد الـعاملـي، ألنـها تـعكس مـدى 

التغيّر املتوقع مستقبالً. 

 IHS MARKIT, US MANUFACTURING PMITM, PMI dips to 18-month 1

low in February, 1 March 2019:
https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/
3d072ba188be4cdabd9726916094cecb 
 Richter, Wolf, US is Cleanest Dirty Shirt Among Manufacturing Giants. 2

China, Japan & Germany Sink, Mar 3, 2019:
https://wolfstreet.com/2019/03/03/us-manufacturing-growth-slowing-as-
exporters-china-japan-germany-sink/ 
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المبحث الثاني 
التضخم 

الضَخْـمُ؛ حسـب لـسان الـعرب، هـو الـغليظ مـن كـل شـيء، وضَخَـم الشـيء وتَضخَّـم 

أي ازداد وكبر حجمه فصار غليظًا، وتضخمت األسعار ازدادت وغلظت.  

التضخـم اصـطالحًـا هـو زيـادة أسـعار األشـياء بـني فـترتـني دون سـبب وجـيه؛ كـتحسّن 

اجلـودة أو زيـادة الـكمية. والتضخـم ال يظهـر جـليًا فـي اقـتصاد املـقايـضة حـيث تـبادل 

الســلع بــبعضها؛ إال إن احــتكر بــعضها؛ لــكنه يظهــر بــوضــوح مــع االقــتصاد الــنقدي 

حيث التبادل يكون عبر وسيط النقد. 

ومـؤدى انـتشار الـربـا أو الـفائـدة؛ زيـادة الـسعر، ملـقابـلة االعـتراف الـضمني بـسعر الـفائـدة 

بـشكل دوري؛ أي كـلما تـقدم الـزمـن. ومـؤدى شـيوع الـضرائـب؛ زيـادة الـتكالـيف؛ 

ومـن ثـم األسـعار إذا كـانـت الـضرائـب عـلى األربـاح أو زيـادة األسـعار مـباشـرة إذا كـانـت 

  .VAT الضرائب على املبيعات

وكـال الـزيـادتـني الـناشـئتني عـن الـربـا أو الـضرائـب ليسـتا سـببًا وجـيهًا لـرفـع الـسعر؛ بـل هـي 

إضــافــات ال عــالقــة لــها بــالســلع؛ ولــكنها مــتعلقة بــالســياســات الــعامــة، وكــلتاهــما 

محـرمـتان فـي شـريـعة اإلسـالم. وقـد جـعل الـقرآن الـكرمي الـربـا جـرميـة يشـترك فـيها اجملـمتع 

َ َوذَُروا َمـا  يَن آَمـنُوا اّتَـقُوا اّهللاَ ِ َaّـا ا َ كـله، يـقول اهلل تـعالـى مـخاطـبًا مـجتمع املـؤمـنني: َيـا أَّ.ُ
ِمنِنيَ (الــبقرة: ۲۷۸). وقــد وصــف اهلل تــعالــى حــال اجملــتمع  ُ̧ ّمُٔوْ َبـا ِإن كُن َبـِقَي ِمـَن الـّرِ
املـرابـي بـأنـه مـتخبط، وهـذا مـا يـفعله التضخـم بـاألسـعار؛ حـيث يـجعلها غـير مسـتقرة، 
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ـْيطَانُ ِمـنَ  ِي َيـَتَخّبَطُهُ الّشَ َaّا ُ َبـا َال َيـقُومُـوَن ِإّالَ َكـَما َيـقُوم يَن َيأْكُـلُوَن الـّرِ ِ َaّيـقول اهلل تـعالـى: ا
الَْمّسِ  (البقرة: ۲۷٥). 

1تســتخدم املــصارف املــركــزيــة الســياســة الــنقديــة لــلتحكم بــالســياســة املــالــية؛ فــترفــع  

أسـعار الـفائـدة للحـد مـن التضخـم، بـينما تـخفضها لـتحفيز االقـتصاد. لـكن إذا كـان 

التضخم منخفضًا للغاية فإنها ستفقد األثر الفعال لهذه األداة. 

، فــكما أن املــقدار  2كــما يــعدُّ الــتحكم بــأســعار الــفائــدة مــدخــالً لــلتحكم بــالتضخــم

الــضئيل مــن التضخــم يــعدُّ صــحيًا القــتصاد يــنمو، ألنــه يــشجع عــلى االســتثمار فــي 

املسـتقبل ويـسمح لـلعمال بـتوقـع أجـور أعـلى؛ فـإن ازديـاد التضخـم يُحـدث ارتـفاعًـا 

فـي مسـتويـات األسـعار، وبـرفـع مـعدل الـفائـدة، تـزداد تـكلفة االسـتثمارات، ممـا يُـبطئ 

النمو االقتصادي. 

أمـا عـندمـا يـتم تـعيني أسـعار فـائـدة مـنخفضة جـدًا، فـقد يحـدث إفـراط فـي االقـتراض 

بـأسـعار رخـيصة مـصطنعة، وهـذا يسـبب فـقاعـة مـضاربـة، حـيث تـرتـفع األسـعار بسـرعـة 

كـبيرة لـلغايـة إلـى مسـتويـات عـالـية، وإن إضـافـة مـزيـد مـن املـال إلـى االقـتصاد قـد يـؤدي 

إلى التسبب في تضخم خارج عن السيطرة. 

وعـادة مـا تـأخـذ الـتأثـيرات الـكلية للسـياسـة الـنقديـة مـفعولـها بـعد مـرور بـعض الـوقـت؛ 

لـذلـك حتـتاج آثـارهـا شـهورًا أو سـنوات؛ فـاملـال يـحفز االقـتصاد فـي املـدى الـقصير، لـكنه 

يرفع املستوى العام لألسعار في املدى الطويل دون دعم اإلنتاج احلقيقي. 

 Wolf Richter, The Victims of Inflation, Jul 17, 2019:1

https://wolfstreet.com/2019/07/17/victims-of-inflation/ 
 IIBD, Adam Hayes.2
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وإن لتضخم األسعار؛ آثارًا سلبية تظهر على عدة مستويات، كالتالي:  

األثـر عـلى املسـتهلكني: تتضخـم أسـعار املسـتهلك عـندمـا يـصبح الشـيء نـفسه أكـثر 

تـكلفة؛ فـيتطلب شـراءه مـزيـدًا مـن الـنقود؛ يسـتثنى مـن ذلـك: الـزيـادة الـناجـمة عـن 

حتـسن جـودة املـنتج، حـيث تـكون الـزيـادة فـي الـتكلفة طـبيعية، وعـندئـذ ال تُـعدُّ الـزيـادة 

مــن التضخــم. واملســتهلكون عــادة هــم أول ضــحايــا التضخــم، وقــد ميــكنهم جتــنب 

بعض آثاره إذا توافرت منتجات بديلة. 

األثـر عـلى األجـور: كـما أن تضخـم أسـعار املسـتهلك يـؤدي لـفقدان الـقوة الشـرائـية 

لـلنقد؛ فـإن الـعمل يخسـر قـوتـه أيـضًا مـقابـل شـراء الشـيء نـفسه. ويـحصل تضخـم 

األجـور عـندمـا يـتم دفـع مـزيـد مـن املـال إلجنـاز عـمل حـاجـتني فـي الـساعـة نـفسها بـذات 

اجلودة. ويتطلب تضخم األجور تعويض العمال عن تضخم أسعار املستهلك. 

األثـر عـلى الـديـون: يـزيـد تضخـم أسـعار املسـتهلك عـبء سـداد املـديـنني لـديـونـهم إذا 

كـان الـديـن مـربـوطًـا بـفائـدة، وهـذا هـو الـوضـع الـطبيعي عـادة فـي االقـتصاد الـتقليدي. 

وبـذلـك يـحقق تضخـم أسـعار املسـتهلك إيـرادات أعـلى لـلدائـنني، وتـدفـقات نـقديـة 

أكـبر. بـينما ميـكن تـعويـض الـدائـنني مـقابـل تـضررهـم فـي ظـل االقـتصاد اإلسـالمـي، 

وهـذا جـائـز شـرعًـا؛ إذا كـان االتـفاق فـي مجـلس السـداد ولـيس فـي مجـلس الـعقد كـما 

في االقتصاد التقليدي. 

األثـر عـلى الشـركـات: تسـتفيد الشـركـات مـن التضخـم نسـبيًا طـاملـا أنـها قـادرة عـلى 

رفـع أسـعار مخـرجـاتـها، وذلـك مـن خـالل نـقل عـبء التضخـم إلـى غـيرهـا. كـما يـتحقق 

التضخــم مــن خــالل زيــادة األســعار؛ بــزيــادة أســعار اخملــرجــات الــذي يــؤدي إلــى زيــادة 
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اإليـرادات ومـن ثـم زيـادة الـتدفـقات الـنقديـة دون االضـطرار إلـى حتسـني اخملـرجـات أو 

زيادة الكميات املباعة، وهذه منافع ال تنطوي على تكاليف إضافية. 

وتـنفق الشـركـات قـدرًا هـائـالً مـن اجلـهود لـلحفاظ عـلى تـكالـيفها بـأدنـى حـدودهـا، مبـا 

فـي ذلـك األجـور الـتي تـشكل عـنصرًا كـبيرًا فـي تـكالـيفها؛ لـذلـك حتـبذ الشـركـات 

تضخم أسعار املستهلك لكنها ال تريد تضخم األجور. 

التضخم واقتصادات العامل الغين 

عـندمـا يـسعى مـحافـظو الـبنوك املـركـزيـة إلـى خـفض أسـعار الـفائـدة إلحـداث مـزيـد مـن 

التضخـم كهـدف مـفيد؛ فـإن الشـركـات تـعزز إيـراداتـها وبـالـتالـي أربـاحـها، ويخسـر 

 . 1املستهلكون والعمال ثمار عملهم ومدخراتهم

2لــقد اســتمرت ممــارســة اســتهداف التضخــم لــثالثــة عــقود تــقريــبًا، واتــفق مــحافــظو 

الــبنوك املــركــزيــة عــلى أن أفــضل طــريــق لــتحقيق االســتقرار فــي االقــتصاد هــو الهــدف 

احملـدد للتضخـم، وعـادة مـا يـكون مبـعدل ۲٪ فـي االقـتصادات املـتقدمـة وأعـلى قـليالً 

في االقتصادات الناشئة. 

وال تــزال هــذه الــعقيدة ســليمة فــي الــعديــد مــن االقــتصادات الــناشــئة حــيث لــم يــتم 

تــرويــض التضخــم بــعد. لــكن فــي الــعالــم الــغني، بــدأ هــذا اإلجــماع بــاالنهــيار، ألن 

 Wolf Richter, The Victims of Inflation, Jul 17, 2019:1

https://wolfstreet.com/2019/07/17/victims-of-inflation/ 
 The Economist, When 2% is not enough, The Economist, Aug 27th 2

2016:
https://www.economist.com/leaders/2016/08/27/when-2-is-not-enough?
cid1=cust/ednew/n/bl/n/20160825n/owned/n/n/nwl/n/n/NA/n 
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الـبنوك املـركـزيـة فـي الـعالـم الـغني بـاتـت تـعمل فـي سـياق مـختلف عـن الـتسعينيات، 

عندما تبنت تلك العقيدة.  

ومبـا أن التضخـم سـوف يسـتمر طـويـالً فـوق؛ الهـدف املـرسـوم ومـعدل الـفائـدة الـطبيعي 

احلـقيقي؛ أي الـسعر املـعدل حسـب التضخـم الـذي يـوازن بـني الـعرض والـطلب عـلى 

املـدخـرات فـي اقـتصاد كـامـل الـقوة، والـذي يـبلغ ۳.٥٪؛ لـيبقى التضخـم دون هـدف 

مـحافـظي الـبنوك املـركـزيـة لـسنوات، ولـينخفض مـعدل الـفائـدة الـطبيعي احلـقيقي إلـى 

۱٪ أو أقــل، وقــد يــكون الســبب فــي ذلــك هــو زيــادة املــدخــرات؛ بســبب شــيخوخــة 

السكان مثالً، على الرغم من انخفاض توقعات النمو التي قللت االستثمار. 

إن انـخفاض التضخـم وانـخفاض سـعر الـفائـدة الـطبيعي يحـدان مـن فـعالـية رافـعة 

الســياســة الــتقليديــة حملــافــظي الــبنوك املــركــزيــة فــي حتــديــد أســعار الــفائــدة قــصيرة 

األجـل، ونـظرًا ألن أسـعار الـفائـدة االسـمية هـي مجـموع األسـعار احلـقيقية والتضخـم، 

فـال ميـكن لـلبنوك املـركـزيـة فـي الـعالـم الـغني، فـي ظـل نـظام الـيوم، تـوقـع ارتـفاع أسـعار 

سياستها أعلى بكثير من ۳٪؛ أي: 
۳٪ = تضخم مستهدف مبقدار ۲٪ + معدل فائدة حقيقي ٪۱ 

وهذا ال يترك مجاالً كبيرًا للتخلي عنه؛ عند وقوع ركود تالي. 
& فـي فـترات الـركـود الـثالثـة األخـيرة، خـفض بـنك االحـتياطـي الـفيدرالـي أسـعار الـفائـدة 

مبقدار ٦۷٥ نقطة أساس (مائة نقطة مئوية)، و ٥٥۰ نقطة أساس، و ٥۱۲ نقطة أساس. 
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 : 1مؤثرات التضخم في الدول الغنية: إن للتضخم في العالم الغني ثالث مؤثرات

أسعار الواردات،  -

حجم الركود في االقتصاد احمللي،  -

توقعات اجلمهور.  -
املؤثر األول: التضخم املستورد 

إنـه كـلما زادت املسـتوردات فـي بـلد مـا، كـلما ارتـبط مسـتوى األسـعار بـارتـفاعـها، 

وبـذلـك يـدخـل التضخـم إلـى األسـواق احملـلية بسـبب ارتـفاع نسـب املسـتوردات، وتـؤثـر 

أسعار البضائع العاملية في أسواق البلدان املستوردة. 

ويـعكس تـفاؤل أو تـشاؤم مـديـري املشـتريـات الـتصنيعي فـي أنـحاء الـعالـم الـغني مـناخ 

الـطلب، وحتـديـد األسـعار طـبقًا لـلحالـة الـسائـدة. كـما يـلقي سـعر الـصرف بـظاللـه عـلى 

أسعار السلع املستوردة أيضا. 
& فــي أســواق عــمالت الــدول الــغنية تــكون أســعار الــصرف فــاعــلة أو غــير فــاعــلة، فــفي 

أمــريــكا حــيث التضخــم بحــدود ۲٪، يــرتــفع الــدوالر كــما يخــطط لــه مجــلس االحــتياطــي 
الفيدرالي، وفي اليابان ومنطقة اليورو حيث التضخم أقل يتراجع الني واليورو. 

املؤثر الثاني: حجم الركود (أو الطاقة الفائضة) f االقتصاد احمللي 

يـعدُّ مـعدل الـبطالـة وانـكماش سـوق الـعمل، مـقياسًـا مـناسـبًا حلجـم الـركـود، وعـلى هـذا 

األســاس، فــإن مــعدل الــبطالــة فــي االقــتصاد األمــريــكي ٤.۷٪، وهــو عــلى مــقربــة مــن 

 The Economist, Inflation is on the way back in the rich world, and that 1

is good news Deflationary fears are at last on the point of being 
banished, Jan 14th 2017:
www.economist.com/news/finance-and-economics/21714375-
deflationary-fears-are-last-point-being-banished-inflation?cid1=cust/
ednew/n/bl/n/20170112n/owned/n/n/nwl/n/n/NA/8589823/n 
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طـاقـتها، وارتـفع مـتوسـط األجـور بنسـبة ۲.۹٪ عـلى أسـاس سـنوي فـي ديـسمبر، وهـو 

أعــلى مــعدل مــنذ عــام ۲۰۰۹. وبــافــتراض أن منــو اإلنــتاجــية ۱٪، ومنــو األجــور ٪۳، 

فهـــذا يـــعني ارتـــفاع تـــكالـــيف األجـــور ۲٪،وهـــذا يـــتماشـــى مـــع مـــعدل التضخـــم 

املستهدف للبنك االحتياطي الفيدرالي.  

أمـا الـصورة فـي أجـزاء أخـرى مـن الـعالـم الـغني فهـي أكـثر عـتامـة؛ فـأسـواق فـرص الـعمل 

فـي مـنطقة الـيورو هـي أكـثر جـمودًا، واقـتصاد مـنطقة الـيورو أكـبر بـكثير مـن الـركـود، 

حـيث مـعدل الـبطالـة ۹.۸٪. أمـا اقـتصاد مـنطقة الـيورو اجلـنوبـية الـكبيرة، كـإيـطالـيا 

وأسـبانـيا، فـلديـها ركـود حـيث الـطاقـة فـائـضة؛ فـإذا كـان التضخـم حسـب هـدف الـبنك 

املـركـزي األوروبـي يـقترب مـن ۲٪، فسـيحتاج اقـتصاد كـأملـانـيا تـولـيد مـعدالت تضخـم 

أعــلى مــن ۲٪ بــكثير. ويــعانــي ســوق الــعمل فــي أملــانــيا ضــيقًا، فــمعدل الــبطالــة فــيه 

٤.۱٪ مـع تـقلص حجـم الـقوى الـعامـلة بسـبب تـقدم الـسكان فـي الـسن. وارتـفعت 

تـعويـضات الـعمال مبـعدل سـنوي قـدره ۲.٥٪ مـنذ عـام ۲۰۱۰، وفـقا ملـنظمة الـتعاون 

والـتنمية، وأملـانـيا هـي بـلد يـتسم بـالـتفكير االسـتراتـيجي أكـثر مـن أي بـلد مـن بـلدان 

G7، لـكنه ال يـزال غـير كـافٍ لـدفـع التضخـم األملـانـي لـيصل إلـى املسـتويـات املـطلوبـة 

ليقارب املعدل في منطقة اليورو. 

لـقد كـان مـتوسـط مـعدل التضخـم ۱.۱٪ مـنذ عـام ۲۰۱۰، حـيث امـتصته الشـركـات 

األملـانـية بـرفـع تـكالـيف األجـور دون زيـادة األسـعار. أمـا فـي الـيابـان، فـسوق الـعمل أكـثر 

إحـكامًـا، حـيث تـكافـح األجـور لـتحقيق منـو يـصل حـتى ۱٪؛ فـإذا لـم تـرتـفع األجـور 

بوتيرة أسرع فنكون عند املؤثر الثالث للتضخم.  
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املؤثر الثالث: توقعات اجلمهور 

سـتشعر الشـركـات بحـريـة أكـبر فـي رفـع األسـعار، والـعمال فـي رفـع أكـبر ألجـورهـم إذا 

تــوقــعوا ارتــفاع مــعدالت التضخــم. وبــذلــك تــقدم نــظريــة الــتوقــعات هــديــة لــلبنوك 

املــركــزيــة. فــإذا كــنت تســتطيع أن تــقنع الــناس بــأن لــديــهم وســائــل لــتنظيم الــطلب 

الـكلي، وبـالـتالـي مسـتوى الـركـود، فـيجب أن تـلتقي الـتوقـعات عـلى هـدف التضخـم 

للبنك املركزي.  

والـتوقـعات نـفسها تـتأثـر بـحال التضخـم؛ كـما هـو فـي اآلونـة األخـيرة، ومـن ذلـك مـثالً 

القول: 

كـان مـن املـرجـح ارتـفاع التضخـم فـي الـعالـم الـغني بسـرعـة فـي أوائـل عـام ۲۰۱۷ -

بســبب ارتــفاع أســعار الــنفط وعــلى خــلفية عــاملــية أكــثر ثــباتًــا بــشكل عــام. وأن 

التضخـم سـيكون أكـثر بُـطئًا مـن حتـسن الـنمو؛ ممـا سـيؤدي لـتآكـل الـركـود املـتاح. 

وقـد كـادت الـتوقـعات أن تـدفـع مـوجـة التضخـم فـي ۲۰۱۸ ملـزيـد مـن املـطالـبات 

باألجور في شمال أوروبا واليابان. 

تـوقـع احملـللون فـي (بـنك جـي بـي مـورجـان تشـيس) ارتـفاع مـعدل التضخـم ممـا -

أضــاف نــقطة مــئويــة واحــدة لــلناجت احملــلي اإلجــمالــي االســمي الــعاملــي فــي عــام 

۲۰۱۷، وهــذا أدى النــتعاش األربــاح وهــيأ األجــواء لــتحقيق انــتعاش فــي اإلنــفاق 

الرأسمالي. 
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1التحكم بالتضخم f املدى الطويل األجل 

إن املـعتقد الـسائـد بـأن الـبنوك املـركـزيـة تـتمتع بـقدرتـها عـلى خـفض التضخـم عـلى 

املـدى الـطويـل، وقـد أثـبتت أزمـة عـام ۲۰۰۸ خـطؤه، مـن خـالل عجـزهـا عـن حتـقيق 

ذلــك؛ فــأدوات الــبنوك املــركــزيــة محــدودة، بــينما تســتطيع الســياســة املــالــية الــتحكم 

بـالتضخـم عـلى املـدى الـطويـل. لـذلـك فسـيطرة الـبنك املـركـزي عـلى التضخـم الـطويـل 

األجل تتوقف على قدرته في حتقيق االمتثال املالي ألهدافه. 

وقـد ظـل التضخـم دون املسـتوى املسـتهدف فـي الـعديـد مـن الـبلدان مـنذ األزمـة املـالـية 

الـعاملـية ۲۰۰۸؛ كـظاهـرة، وصـفها صـندوق الـنقد الـدولـي بـالتضخـم املـنخفض، وكـان 

هــذا واضــحًا فــي الــواليــات املتحــدة مــنذ عــام ۲۰۱۲، ويــتبنى مجــلس االحــتياطــي 

 .CPI عند ۲٪ بدال من PCE 2الفيدرالي نفقات االستهالك الشخصي 

تــقوم الــنظريــة الــنقديــة واملــالــية للتضخــم عــلى منــوذج الــتولــيد املــتداخــل، ويــتميز 

الــنموذج بــاســتثمار رأس املــال املــادي واألصــول اخلــارجــية الــتي تــتكون مــن الــديــن 

احلـكومـي االسـمي املـتمثل بـاالحـتياطـيات بـفائـدة وبـالـسندات؛ حـيث حتـدد السـلطة 

 David Andolfatto and Andrew Spewak, Understanding Lowflation, 1

Federal Reserve Bank of St. Louis Review, First Quarter 2019, 101(1), 
pp. 1-26:
https://doi.org/10.20955/r.101.1-26
https://research.stlouisfed.org/publications/review/2019/01/14/
u n d e r s t a n d i n g - l o w fl a t i o n ?
utm_medium=email&utm_campaign=201910B%20Research%20Newsle
tter&utm_content=201910B%20Research%20Newsletter+CID_05a5026
ebe974d01f650fa3d988aecf6&utm_source=Research%20newsletter&ut
m_term=Understanding%20Lowflation 
 Personal Consumption Expenditures Price Index2
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املـالـية مـسار اإلنـفاق احلـكومـي والـضرائـب، وبـالـتالـي مـسار الـديـن االسـمي، بـينما 

حتـدد السـلطة الـنقديـة سـعر الـفائـدة االسـمي املـدفـوع عـلى االحـتياطـيات والـديـن 

احلـكومـي، وبـالـتالـي تـكويـن ديـن حـكومـي مسـتحق بـني: احـتياطـيات الـبنك املـركـزي 

وسـندات حـكومـية خـارج الـبنك املـركـزي؛ لـيكون للسـياسـتني الـنقديـة واملـالـية تـأثـير 

دائم على مستوى االستثمار واإلنتاج. 

& ميـكن لـلحكومـة األمـريـكية خـفض قـيمة الـدوالر مـن حـيث السـلع واخلـدمـات، وهـو مـا 

يـعادل رفـع أسـعار تـلك السـلع و اخلـدمـات بـالـدوالر. أي أنـه مبـوجـب نـظام الـنقود الـورقـية، ميـكن 
  . 1للحكومة املصممة دائمًا أن تولد إنفاقًا أعلى وبالتالي تضخمًا إيجابيًا

(رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي ، بن برنانكي) 

إن الســيطرة عــلى حجــم الــنقد يــترجــم بــالســيطرة عــلى مــعدل التضخــم فــي املــدى 

الـطويـل. وعـلى الـرغـم مـن هـذا، ال ميـكن لـلبنك املـركـزي مـن جـانـب واحـد أن يـفرض 

مــعدل التضخــم عــلى املــدى الــطويــل. لــكن ميــكنه حتــديــد مــسار مســتوى الــسعر 

(وبـالـتالـي التضخـم) عـلى املـدى الـقصير مـن خـالل مـعاجلـة الـعائـد عـلى الـسندات مـن 

خــالل عــمليات الــسوق املــفتوحــة عــندمــا تــكون االحــتياطــيات نــادرة وعــبر الــفائــدة 

املـدفـوعـة عـلى االحـتياطـيات عـندمـا يـتم االحـتفاظ بـاالحـتياطـيات كـفائـض عـن احلـد 

األدنـى الـقانـونـي. وهـناك سـببان وراء عـدم سـيطرة الـبنك املـركـزي مـن جـانـب واحـد 

على معدل التضخم الطويل األجل: 

 Giles Coghlan, QE for the People: Has its Day Come?, 05.12.2019:1

https://www.investing.com/studios/article-90553?showPreview=true 
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أوالً، عـادة مـا تـكون الـبنوك املـركـزيـة مـقيدة بـتكويـن أمـوال مـن سـندات اخلـزيـنة؛ فـال 

يـسمح لـها بـاملـشاركـة فـي الـتحويـالت الـنقديـة أو فـرض الـضرائـب؛ فـال يـنمو عـرض 

أموال البنك املركزي بسرعة تتجاوز الدين العام لفترة غير محددة.  

ثـانـيًا، قـد تـتضمن الـقاعـدة الـنقديـة	M2 فـي بـعض األحـيان إجـمالـي الـديـن الـعام ولـيس 

جــزءً مــنه، عــندمــا يــنظر إلــى احــتياطــيات الــبنك املــركــزي وأوراق اخلــزانــة كــبديــلني 

مـقربـني؛ لـيتشكل عـرض الـنقود األسـاسـي الـفعال مـن إجـمالـي املـعروض مـن األصـول 

اخلارجية الذي تتحكم به السلطة املالية بدال من السلطة النقدية. 

التضخم دين حكومي 

التضخـم هـو ديـن حـكومـي، قـابـل لـالسـتبدال مـثله مـثل الـنقد، يـتم تـداولـه نـقدًا؛ فـإذا 

مت رفـض الـديـون احلـكومـية، تـقوم احلـكومـة بـطباعـة الـنقود أو تـوازن املـيزانـية؛ فـيكون 

األول تضخـما مـباشـرًا، أمـا نـتائـج السـلوك الـثانـي؛ فـيكون انـكماشًـا عـلى شـكل عـقود 

ائـتمان خـاصـة. عـندئـذ يـكون الـتساؤل عـن كـيفية قـياس الـناجت احملـلي اإلجـمالـي مـع 

عــملة تــنمو دون طــباعــة، أو دون اقــتراض مــن الــقطاع اخلــاص. لــذلــك يــجب عــلى 

الــبلدان األخــرى قــياس نــاجتــها احملــلي اإلجــمالــي بــالــدوالر األمــريــكي، لــتكون الــلعبة 

مـــختلفة بـــالنســـبة لـــها. أمـــا بـــالنســـبة لـــلواليـــات املتحـــدة، فـــيتم تـــداول مـــزيـــد مـــن 

الدوالرات املطبوعة وسيكون ذلك معادالً ملزيد من ناجتها احمللي اإلجمالي. 

 لــكن هــل ســتحل كــلمة الــنمو بــدالً عــن كــلمة التضخــم؟؛ كــالــقول بــأن منــو قــطاع 

اإلســكان ارتــفع بنســبة ۱۰٪ هــذا الــعام، أفــضل مــن الــقول أن مــعدل التضخــم فــي 
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اإلسـكان ارتـفع بنسـبة ۱۰٪ هـذا الـعام. وقـد يـتم حـظر التضخـم فـي بـعض الـبلدان مـن 

سـياسـتها املـالـية، فـالـنمو احلـقيقي قـد يـكون ۱٪ فـي الـسنة، وأي شـيء فـوقـه سـيكون 

مــصدره الــديــون؛ فــإذا بــلغ الــنمو فــي الــصني ٦.٥-۷٪ ســنويًــا، ومنــا نــاجتــها احملــلي 

اإلجـمالـي مبـقدار ۲۳٪؛ فـيمكن الـقول أن حجـم الـديـون تـضاعـف أربـعة مـرات خـالل 

فـترة تـضاعـف الـناجت احملـلي اإلجـمالـي. والسـبب أنـه ال يـوجـد سـداد لـلديـون احلـكومـية، 

بل يتم التخلص منها.  

إن	عجــز	الـــيوم	هـو	مجــرد	انـــخفاض	فـي	مــعدل	التضخـــم	

وهــذا يفســر مــا ذكــرنــاه فــي فــصل الســياســات املــالــية مــبحث الــقروض والــديــون؛ بــأن 

الـدوالر بـوصـفه أكـبر عـملة احـتياطـية؛ فـالـواليـات املتحـدة تـفلت مـن العجـز الـتجاري 

مـهما كـان كـبيرًا. كـما يفسـر قـول (جـيروم بـاول)؛ بـأن فـكرة العجـز فـكرة خـاطـئة؛ ال 

تــهم الــبلدان الــتي تــقترض بــعملتها اخلــاصــة: فــكمية األمــوال مــهمة للتضخــم؛ فــإذا 

أصبح التضخم مشكلة، فارفع الضرائب واطبع النقود. 

لـذلـك؛ فـإن رقـم الـناجت احملـلي اإلجـمالـي هـو مـقياس ال قـيمة لـه؛ إذا لـم يـتم تـضمني 

اإلنـفاق احلـكومـي فـيه، فـاالقـتصاد سـيتقلص فـي مـنتصف الـركـود، أو حـتى إن كـانـت 

احلـكومـة تـنفق األمـوال مـن مـلكيتها. أمـا وجـهة نـظر السـياسـيني الـذيـن يـريـدون إنـفاق 

مزيد من املال على االقتصاد واحلرب، فهم يريدون القول: إن االقتصاد ينمو.  

لـذلـك صـارت السـياسـة املـالـية فـي مهـب الـريـح، حـيث دفـعتها السـياسـة الـنقديـة 

إلى دهاليز ضيقة لتتقوقع السياسة االقتصادية فيها عاجزة عن أية حركة. 
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المبحث الثالث 
1البطالة 

الـبطالـة لـغة: مـن بـطل يـبطل بـطالنًـا أي ذهـب ضـياعًـا وخسـرًا فـهو بـاطـل، والـتبطل فـعل 

  . 2البطالة وهو اتباع اللهو واجلهالة

والـبطالـة اصـطالحًـا: لـفظ يـشمل كـل األشـخاص الـعاطـلني عـن الـعمل رغـم اسـتعدادهـم 

، وقـد بـلغوا مـن الـسن مـا يـؤهـلهم  3لـه وقـيامـهم بـالـبحث عـنه بـأجـر أو حلـسابـهم اخلـاص

للكسب واإلنتاج.  

؛ فهـي العجـز عـن الكسـب، وهـذا العجـز إمـا أن يـكون  4أمـا الـبطالـة فـي الـفقه اإلسـالمـي

ذاتــيًا كــصغر الــسن واألنــوثــة والــعته والشــيخوخــة واملــرض، أو غــير ذاتــي كــاالشــتغال 

بـتحصيل الـعلم، كـما أنـه إذا كـان هـناك عـامـل قـوي ولـكن ال يسـتطيع تـدبـير أمـور 

معيشـته بـالـوسـائـل املشـروعـة املـعتادة، أو غـني ميـلك مـاالً ال يسـتطيع تـشغيله فـإنـهما 

يـعتبران مـن الـعاجـزيـن عـن الكسـب أي مـن الـعاطـلني عـن الـعمل، وال يـعتبر الـتفرغ 

للعبادة من العجز. 

1 قــنطقجي، الــدكــتور ســامــر مظهــر، مــشكلة الــبطالــة وعــالجــها فــي الــفقه اإلســالمــي، ٢٠٠٨-٢٠١٣، 
 www.kantakji.com ،الطبعة الثانية اإللكترونية

2 لسان العرب (مادة بطل).
3 منظمة العمل الدولية، الدورة: ٧١، سنة: ١٩٨٥، ص ٨٥.

4 ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: ج ٢، ص ٦٧٠، دار الفكر العربي ببيروت.
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أنواع البطالة 

تـقسم الـبطالـة إلـى أنـواع عـديـدة تـعلقًا بـشكلها وبـاألسـباب الـتي أدت إلـى ظـهورهـا، 

وميــكن تــصنيف األنــواع املــعروفــة مــنها ضــمن الــفئات الــتالــية: الــبطالــة الــسافــرة أو 

املـكشوفـة، واالحـتكاكـية أو املـؤقـتة، واملـقنعة أو الهـيكلية أو الـبنيويـة، واملـوسـمية أو 

الــدوريــة، والــبطالــة الــفنية. وقــد تــكون بــأنــواعــها الــسابــقة شــامــلة تــصيب جــميع 

الــقطاعــات واألنشــطة االقــتصاديــة أو جــزئــية تــصيب قــطاعــات محــددة. وقــد تــكون 

اختيارية أو إجبارية. 

وللبطالة أسباب عديدة منها:  

ارتفاع األسعار وضعف القدرة الشرائية. ۱.

تعومي قيمة العمالت. ۲.

تراجع الصادرات. ۳.

زيادة عدد السكان. ٤.

زحف العمالة األجنبية وهجرة العمالة احمللية املؤهلة. ٥.

االستغناء عن عدد من العمال نتيجة إلعادة هيكلة املؤسسات والشركات. ٦.

ارتفاع األجور. ۷.

زيادة املنافسة خاصة بعد احلرية التجارية التي تتبناها منظمة التجارة العاملية. ۸.

زيادة التقدم التقني وضعف املهارات الفنية للعاملني. ۹.

زيادة نسب التضخم. ۱۰.
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ســهولــة طــرد الــعمال فــي الــبلدان الــتي لــيس فــيها أنــظمة لــلعامــلني يــؤدي إلــى ۱۱.

البطالة السافرة. 

عـدم إمـكانـية طـرد الـعمال فـي بـعض الـبلدان - بسـبب حـمايـة الـقانـون لـهم - ۱۲.

يــؤدي إلــى وجــود الــبطالــة املــقنعة، وذلــك ألن صــاحــب الــعمل ال ميــكنه طــرد 

العامل حتى ولو قصر أو أساء. 

عوامل شخصية. ۱۳.

اضـطراب الـعالقـة بـني الـعمال وأربـاب الـعمل وحتـولـها إلـى صـدامـات دمـويـة أحـيانًـا ۱٤.

بدال من أن تكون عالقة اجتماعية إنسانية.  

وجـود تـعويـضات لـلعاطـلني عـن الـعمل فـي بـعض الـبلدان أدى بـالـكسولـني مـن ۱٥.

أهلها إلى اختيار البطالة. 

انــخفاض مــعدل اإلنــتاج، األمــر الــذي يــؤدي إلــى االســتغناء عــن الــعمال كحــل ۱٦.

سريع دون دراسة لألسباب احلقيقية لهذا االنخفاض. 

عــــدم التنســــيق الــــكافــــي بــــني خــــطط وزارات الــــتعليم ومــــكاتــــب (الــــعمل ۱۷.

والتوظيف) واخلرائط االستثمارية.  

احلل الشمويل ملشكلة البطالة 

أمـا احلـل الـشمولـي ملـشكلة الـبطالـة؛ فـهو بـرأيـنا، حـل اجـتماعـي اقـتصادي، وال يـصح 

أن يـقتصر عـلى املـعاجلـة االقـتصاديـة لـقصور هـذا احلـل، وتـقتصر التجـربـة الـوضـعية فـي 

حـل مـشكلة الـبطالـة عـلى مـسكنات وقـتية لـم تسـتطع الـوصـول إلـى حـل مـناسـب، 

فـتلخصت إجـراءاتـها بـتأمـني مـساعـدات خـارجـية أو حـكومـية عـلى شـكل دعـم مـادي 
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يـتمثل بـإقـراض ربـوي قـد يـكون مـشفوعًـا فـي بـعض األحـيان بـفترات سـماح للسـداد أو 

بتخفيف الضمانات بتدخل هيئات تبادل الكفاالت وجمعياتها. 

وبـناء عـليه، ميـكن تقسـيم مـشكلة الـبطالـة ذات اآلثـار االجـتماعـية واالقـتصاديـة فـي 

اجملتمع إلى األنواع التالية: 

أوال: الـبطالـة املـقنعة: تنتشـر عـادة فـي الـدوائـر احلـكومـية، لـذلـك فـإنـها مـن مـسؤولـية 

الـدولـة. وتـتم مـعاجلـتها بـخفض الـرواتـب، وإعـفاء األشـخاص الـذيـن ال يـقومـون بـأعـمال 

منتجة، وخفض أشهر الرواتب؛ كالعمال املوسميني. 

ثانيا: البطالة الظاهرة: وتقسم إلى بطالة اختيارية وأخرى اضطرارية. 

 الـبطالـة الـظاهـرة االخـتياريـة: وسـببها الـرئـيس هـو الكسـل وعـدم الـرغـبة بـالـعمل، -

ويــشارك فــي املــسؤولــية جتــاه ذلــك أطــراف ثــالثــة: مــسؤولــية الــفرد: وعــالجــها 

بــتنمية احلــافــز الــديــني، ومــسؤولــية اجملــتمع، ومــسؤولــية الــدولــة. وال يســتحق 

أصـحاب هـذا الـنوع مـن الـبطالـة مـن أمـوال الـزكـاة لـقولـه صـلى اهلل عـليه وسـلم: (ال 

، بـل البـد مـن خـضوعـهم لـلتدريـب ثـم  1حتـل الـصدقـة لـغني وال لـذي مـرة سـوي)

تؤمن لهم فرص عمل تتناسب وطبيعة خبراتهم وإمكانيتهم. 

 الـبطالـة الـظاهـرة االضـطراريـة: وهـذه نـاجـمة عـن أسـباب عـامـة، لـذلـك تـتدخـل -

الدولة جملابهتها باللجوء إلى وسائل غير مباشرة، وأخرى مباشرة. 

1 سنن الترمذي.
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وميـكن الـعودة لـكتابـنا املـذكـور ملـزيـد مـن الـتفصيل، كـما سـنتناول هـذه الـقضية مبـزيـد 

من الشرح في املباحث التالية. 
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المبحث الرابع 
أثر عرض النقود على التضخم والبطالة 

شهـد مـنتصف السـتينات انـفجار قـوى التضخـم؛ فـتسارعـت منـو األسـعار بـالـتزامـن مـع 

ارتـــفاع مـــعدالت الـــبطالـــة والـــركـــود، والـــذي يُـــسمى بـــظاهـــرة التضخـــم الـــركـــودي 

Stagfla^on. وتـعتبر مـعدالت الـبطالـة الـتي بحـدود ٦-۷٪ غـير مـقبولـة خلـفض 

األجـور، وبـالـتالـي خـفض تـكالـيف اإلنـتاج، وصـوالً خلـفض األسـعار، وذلـك بـغية احلـد 

من التضخم. 

يـرى التفسـير الـكينزي أن التضخـم ال يظهـر إال بـعد وصـول االقـتصاد ملـرحـلة الـتوظـيف 

الــكامــل. أمــا فــيلبس فــيرى أن هــناك عــالقــة عكســية بــني منــو الــبطالــة وارتــفاع مــعدل 

التضخــم، وحــيث أن التضخــم فــي فــكر املــدرســة الــنقديــة هــو ظــاهــرة نــقديــة بــحتة 

يتحكم به خفض معدل منو عرض النقود على نحو تدريجي من خالل:  

زيادة سعر الفائدة المتصاص السيولة،  -

خفض حجم االئتمان املصرفي. -

أما مسببات التضخم األساسية؛ فهي: 

تزايد اإلنفاق العسكري. -

تــزايــد الــديــن، ســواء اعــتمادًا عــلى الــتمويــل بــالعجــز، أو بــتوســيع االئــتمان -

املصرفي. 

منـو السـيولـة الـدولـية الـتي حتـولـت إلـى ظـاهـرة، وهـذا الـنمو زاد حجـم الـتجارة -

الـدولـية، وأدى لـعدم اسـتقرار الـعالقـات الـنقديـة الـدولـية خـاصـة بـعد حـاجـة 
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الـدول املـتأثـرة إلـى تـعومي أسـعار صـرف عـمالتـها. أمـا أهـم مسـببات منـو السـيولـة 

الدولية؛ فهي: 

خـروج السـيولـة مـن دول العجـز ودخـولـها إلـى دول تـعانـي أصـالً مـن زيـادة ▪

السيولة مما يسبب زيادة عرض النقود فيها ويفاقم املشكلة في كليهما. 

زيادة عرض النقود (خلق النقود). ▪

الــتوســع بــاالئــتمان مبــا يــتجاوز حجــم االحــتياطــيات الــدولــية الــتي متــلكها ▪

الـبنوك املـركـزيـة لـتمويـل عـمليات الـربـح السـريـع بـاملـضاربـات ممـا يـرفـع أسـعار 

الفائدة. وأهم أسباب التوسع: املضاربة بالعمالت، واملضاربة بالذهب. 

نـظام (بـريـتون وودز) الـذي شـمل آلـيات تضخـمية ألنـه اعـتبر الـدوالر عـملة ▪

االحــتياط الــدولــي، األمــر الــذي أدى إلــى جــعل األزمــة الــنقديــة الــدولــية 

انعكاسًا مباشرًا ألزمتي االقتصاد األمريكي ولهيمنة الدوالر عامليًا. 

العجــز املــزمــن واملســتمر ملــوازيــن املــدفــوعــات وخــاصــة األمــريــكي بســبب ▪

ارتباطه بالنقد العاملي. 

سياسات الحد من التضخم 

احلد من دور الدولة وتدخلها في احلياة االقتصادية، وذلك من خالل: -

خفض اإلنفاق العام. ▪

إلغاء الدعم السلعي للمواد الغذائية، وتطبيق الزكاة بدل ذلك. ▪

خفض حجم التوظيف احلكومي. ▪

جتميد األجور. ▪
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ضـبط الـتوسـع بـالـديـن مـن خـالل حتـجيم االئـتمان املـصرفـي لـلحكومـة وقـطاعـها -

العام. 

الضرائب التي ترفع األسعار دون سبب مباشر. -

زيــادة فــرض الــضرائــب لــتقليل عجــز املــوازنــة، ممــا يــرفــع تــكالــيف اإلنــتاج، -

ويخفض األرباح. 

زيـادة أسـعار الـفائـدة، ممـا يـرفـع تـكالـيف اإلنـتاج، ويـرفـع سـعر صـرف الـعملة -

املعنية وكال األمرين يؤديان إلى: 

ارتفاع أسعار السوق، وبالتالي حصول التضخم. ثم، ▪

زيادة العجز في امليزان التجاري النخفاض الصادرات. ثم، ▪

ارتفاع تكلفة االستثمار احمللي. ثم، ▪

إفالس الكثير من املؤسسات. ثم، ▪

انتشار البطالة. ▪

بعض سياسات الحد من اإلفراط في عرض النقود 

حتجيم دور الدولة في احلياة االقتصادية، من خالل: -

خفض اإلنفاق احلكومي. ▪

خــفض اإلنــفاق االجــتماعــي كــاإلنــفاق عــلى الــتعليم، والــصحة، وإعــانــات ▪

البطالة والشيخوخة، والدعم السلعي للمواد الغذائية. 

خفض التوظيف احلكومي. ▪

خفض اإلنفاق على املشروعات العامة. ▪
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خفض اإلنفاق على التسليح. ▪

الدعوة إلى احلرية االقتصادية املضبوطة. -

دعم وتشجيع القطاع اخلاص. -

منحنى فيليبس 

) عـام ۱۹٥۸ بـعنوان:  1هـو مـنحنى طـوره االقـتصادي الـنيوزيـلندي (إدمـونـد فـيلبس

العالقة بني البطالة ومعدل األجور في االقتصاد (اململكة املتحدة ۱۹٥۷-۱۸٦۱). 

وضـع فـيلبس نـظريـة (املـعدل الـطبيعي لـلبطالـة)، بـعد دراسـة بـيانـات ۱۰۰ سـنة حـول 

الـبطالـة واألجـور الـنقديـة فـي بـريـطانـيا. وتـوصـل إلـى وجـود عـالقـة عكسـية بـني الـبطالـة 

والــتغير فــي األجــور الــنقديــة، حــيث تــرتــفع األجــور حــني تــكون الــبطالــة مــنخفضة، 

والعكس بالعكس، وذلك ضمن الفترات القصيرة واملتوسطة. 

وكـلما ازدادت الـبطالـة انـخفض ضـغوط الـعمال بـاملـطالـبة بـزيـادات األجـور، فـيضعف 

الـطلب عـلى املشـتريـات، ثـم يـضعف الـنمو االقـتصادي، فـتتدنـى األربـاح، ويـصبح 

زيــادة األجــور أمــرًا مســتبعدًا، بــل قــد تــنخفض األجــور وصــوالً لــصرف الــعمال مــن 

العمل.  

وبـالـعكس، فـبارتـفاع الـطلب الـكلي (إجـمالـي الـطلب عـلى السـلع واخلـدمـات)، يـزداد 

طــلب املــنتجني عــلى الــقوى الــعامــلة ملــقابــلة زيــادة اإلنــتاج (مــع مــراعــاة مــدى أمتــتة 

اإلنـتاج)، فـإذا زاد الـطلب عـن الـعمل، ارتـفعت األجـور، وارتـفعت تـكالـيف اإلنـتاج، 

ما يسبب ارتفاع األسعار (مع مراعاة مرونة األسعار) فيزداد التضخم.  

1 إدموند فيلبس، جامعة كولومبيا، جائزة نوبل في االقتصاد عن العام ٢٠٠٦. 
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وهذا ما يثبت العالقة العكسية بني التضخم والبطالة.  

2يـرى S^glitz	E.	Joseph أنـه إذا مـا حـاولـت احلـكومـات دفـع مـعدالت الـبطالـة  1

إلـى مسـتويـات مـنخفضة أكـثر ممـا يـنبغي، فـسوف تـرتـفع مـعدالت التضخـم. يُسـتنتج 

مــن ذلــك اســتحالــة تــخفيض مــعدالت الــبطالــة بــصورة مســتدميــة دون التســبب فــي 

ارتفاع مستويات التضخم. 

ويـنبغي الـتركـيز عـلى اسـتقرار األسـعار مـن خـالل اسـتهداف مـعدل بـطالـة ال يـسمح 

بــزيــادة مســتوى التضخــم، وهــو مــا أطـــلـق عــليه (مــعدل بــطالــة ال يــقود إلــى تــسارع 

التضخـم)، وهـذه نـظرة متـيل بـاملـعاجلـة نـحو السـياسـة االقـتصاديـة أكـثر مـن السـياسـة 

النقدية. 

وقــد ال تــكون الــعالقــة الــسابــقة صــحيحة بــالــكامــل، فــقد يظهــر التضخــم الــركــودي 

مـقرونًـا بـازديـاد التضخـم والـبطالـة مـعًا؛ حـيث يـكون مـعدل ارتـفاع التضخـم مـصحوبًـا 

بـارتـفاع نسـبة الـبطالـة فـي االقـتصاد. بـينما يـخالـف التفسـير الـكينزي كـل مـا سـبق ألنـه 

يرى أن التضخم ال يظهر إال بعد وصول االقتصاد ملرحلة التوظيف الكامل. 

 Joseph E. Stiglitz, The Phelps Factor, Project Syndicate, Dec 1, 2006:1

 http://www.project-syndicate.org/commentary/the-phelps-factor/arabic 
 Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics, is University 2

Professor at Columbia University and Chief Economist at the Roosevelt 
Institute.
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سياسات جماهبة التضخم 

۱- سـياسـة مـهاجـمة التضخـم اسـتباقـيًا، قـد يـؤدي التضخـم؛ حـتى عـند مسـتويـاتـه 

املـنخفضة أو املـعتدلـة، إلـى آثـار ضـارة عـلى الـناجت، أو تـوفـير فـرص الـعمل، أو الـنمو، أو 

توزيع الدخل.  

۲- سـياسـة الـتعايـش: أي الـقبول مبـعدالت مـعقولـة لـلبطالـة وأخـرى للتضخـم؛ فـال 

دلــيل يــؤكــد أن ارتــفاع مــعدالت التضخــم بــشكل طــفيف، غــير قــابــل لــلتصحيح 

بـتكالـيف بسـيطة نسـبيًا مـقارنـة مبـنافـع تـوفـير فـرص الـعمل اإلضـافـية والـنمو الـناجـم عـن 

التوسع املفرط في االقتصاد الذي يؤدي إلى ارتفاع معدالت التضخم في األساس.  

ويـوضـح مـنحنى فـيليبس الـعالقـة بـني الـبطالـة والتضخـم مـن أجـل مـعدل تضخـم مـتوقـع 

ومــعدل بــطالــة طــبيعي، ويــبني إمــكانــية الــتعايــش مــعهما. وهــذا مــا يــسمى بســياســة 

الـقبول مبـعدل بـطالـة مسـتقر مـقابـل مـعدل تضخـم ثـابـت، حـيث يـعدُّ مـعدل الـبطالـة 

الطبيعي بحدود (٦-۷٪)، وهو ما يُعرف بالتضخم الركودي.  

كــما يــبني مــنحنى فــيلبس الــعالقــة العكســية بــني الــبطالــة والتضخــم مــن جــهة، وبــني 

الـبطالـة والـتغير فـي األجـور الـنقديـة مـن جـهة أخـرى، الـشكل (۳۸). فـكلما انـخفض 

التضخم ازدادت البطالة وانخفضت معدالت األجور، والعكس بالعكس. 
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الشكل (۳۸) منحنى فيليبس 

ويــعبّر ارتــفاع مســتويــات األســعار عــن التضخــم عــندمــا يــكون مســتمرًا ومــؤثــرًا عــلى 

األجـور بـشكل سـلبي، ويـعبر اإلنـتاج بـأنـواعـه (السـلعي واخلـدمـي إضـافـة لـلتحويـالت) 

عن البطالة؛ فكلما انخفضت معدالت البطالة زاد اإلنتاج، والعكس بالعكس.  

إذًا كـلما زادت اخملـرجـات زادت احلـاجـة إلـى طـلب الـنقد لـتحقيق كـفايـة الـتبادل فـي 

الــسوق، والــعكس بــالــعكس، وحــفاظًــا عــلى وظــيفة الــنقد األســاســية بــوصــفه وســيلة 

لـلتبادل يـتوجـب عـلى السـلطات الـنقديـة زيـادة عـرض الـنقود لـتحقيق تـلك الـكفايـة، 

وإال زادت األسـعار الـنقديـة لـتعذر املـقايـضة عـن إمتـام عـمليات الـتبادل رغـم أنـها حتـل 

جـزءً مـن إشـكالـيات الـتبادل. كـما حتـل املـقاصـة بـني أطـراف عـملية الـتبادل جـزءً آخـر 

مـن املـشكلة لـكنها تسـتلزم وجـود عـالقـات تـبادل مشـتركـة بـني املـتبايـعني، ويـبقى هـذا 

األمر محدودًا على مستوى السوق املترامية األطراف. 

البطالة ٪

التضخم ٪ارتفاع األجر ٪

منحنى فيلبس 
	PC:	Philips	Curve
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يحــدد الــشكل الــتالــي نــقطة الــتعادل (ن) بــني الــعرض والــطلب عــلى الــنقود لــتلبية 

حـاجـة الـسوق الـناجـمة عـن زيـادة الـعالقـات (اإلنـتاجـية والـتجاريـة) بـني أفـراد الـسوق، 

وال تــعتبر أنشــطة املــضاربــة أنشــطة مــنتجة إذا لــم تــتقيد عــمليات الــتبادل فــيها 

بــتملك أحــد الــبدلــني أو كــليهما، وذلــك مــنعًا لــلعمليات الــتضخيمية الــتي تــزعــزع 

حـــركـــة الـــسوق بـــشكل وهـــمي؛ كـــبيوع املســـتقبليات، وهـــذا مـــا أرســـته الشـــريـــعة 

اإلسالمية بتحرمي بيع ما لم ميُلك، الشكل (۳۹): 

 
الشكل (۳۹) نقطة التعادل (ن) بني العرض والطلب على النقود لتلبية حاجة السوق 

 ،O2 إلــى O وحســب ، الــشكل (٤۰)، فــإذا زاد الــنشاط اإلنــتاجــي والــتجاري، مــن

فإن منحنى الطلب على النقد سيزداد من D إلى D1. وعليه: 

P

O

مستوى األسعار

اخملرجات

الطلب العرض

ن
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

إذا كــان الــنقد مــتوفــرًا زيــد عــرض الــنقود مــن S إلــى S2 ملــقابــلة زيــادة األنشــطة -

اإلنــتاجــية والــتجاريــة مبــا فــيها الــتحويــالت مــن O إلــى O2 لــتحافــظ األســعار عــلى 

مستواها عند P ونقطة التوازن ن2. 

وإذا لـم يـتوفـر الـنقد ولـم يـزد عـرضـه لـيبقى عـند S فـإن نـقطة الـتعادل سـتكون عـند -

 ،O1 فـيما لـو زادت األنشـطة اإلنـتاجـية والـتجاريـة إلـى P1 ن1، لـيرتـفع الـسعر إلـى

أمـا إذا بـقيت عـند O واسـتمر ازديـاد الـطلب عـلى الـنقد فـإن األسـعار سـتزداد إلـى 

 .P2

 
الشكل (٤۰) منحنى الطلب على النقد وزيادة النشاطني اإلنتاجي والتجاري 

وعـليه سـتكون سـياسـات السـلطة الـنقديـة فـاعـلة فـي احلـاالت الـتي يـحصل فـيها ارتـفاع 

الـسعر بسـبب نـقص السـيولـة الـسوقـية ممـا يـوجـب الـتدخـل لـعرض الـكميات الـصحيحة 

مبا يساير حالة االقتصاد. 

P

O

مستوى األسعار

اخملرجات

الطلب العرض

O1

P1

O2

D D1

ن
ن1

ن2

S

S1

P2

S2
ن3
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

أمــا إذا كــان ارتــفاع الــسعر عــادالً كــما أســلفنا فــي أبــحاث ســابــقة، فــال يــعدُّ تضخــمًا 

نـاشـئًا عـن اخـتالل ظـروف الـعرض والـطلب بسـبب الـتالعـب والـتدخـل كـاملـضاربـات 

غــير اجملــديــة، ويــترتــب عــلى الســلطات الــنقديــة عــندئــذ أال تــزيــد عــرض الــنقود بــل 

الـتدخـل بسـياسـات اقـتصاديـة كـالـضغط عـلى الـطلب أسـوة بـفعل عـمر رضـي اهلل عـنه 

عـندمـا قـال ملـن اشـتكوا إلـيه غـالء األسـعار: (أرخـصوهـا بـالـترك)، وهـذا مـن انـضباط 

السوق. 

وإن كــان ارتــفاع الــسعر غــير عــادل كــأن يــكون بســبب تــدخــل الســلطات احلــاكــمة 

بسـياسـات خـاطـئة، أو بسـبب تـالعـب الـتجار والـسماسـرة بـاملـضاربـات واالحـتكار، 

عـندئـذ يـجب عـدم زيـادة عـرض الـنقود بـل الـتدخـل بسـياسـات اقـتصاديـة للحـد مـن 

املضاربات أو بالتسعير. 

1لـذلـك نـصح فـريـق S^glitz	E.	Joseph الـرئـيس كـليتنون؛ اسـتنادًا لـلتغيرات 

الـتي طـرأت عـلى االقـتصاد آنـذاك، إلـى قـبول مـعدل الـبطالـة الـذي ال يـقود إلـى تـسارع 

مــعدالت التضخــم، وفــعالً هــبطت مــعدالت الــبطالــة إلــى ۳.۸٪ دون تــغير مــعدالت 

التضخم. 

 IIBD, Joseph.1
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

 
الشكل (٤۱) منحنى فيلبس وارتفاع معدل التضخم وثبات معدل البطالة 

ويــبني الــشكل (٤۱) انــزيــاح مــنحنى فــيلبس نــحو األعــلى لــيعكس ارتــفاع مــعدل 

التضخم من ۳٪ إلى ۱۲٪ مقابل ثبات معدل البطالة عند ٦٪. 

 
الشكل (٤۲) منحنى فيلبس وارتفاع معدل البطالة مع ثبات معدل التضخم 

ويــبني الــشكل (٤۲) انــزيــاح مــنحنى فــيلبس نــحو الــيمني لــيعكس ارتــفاع مــعدل 

الــبطالــة مــن ٦٪ إلــى ۷٪ مــقابــل ثــبات مــعدل التضخــم عــند ۳٪، وميــكن تــصويــر 

التغيرات معًا بالشكل (٤۳): 

12%
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الشكل (٤۳) منحنى فيلبس والتغيرات جميعها 

ومنحنى فيلبس في املدى الطويل: 

 
الشكل (٤٤) منحنى فيلبس في املدى الطويل 

3%

0
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12%

πمنحنى فيلبس ف املدى الطويل
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π = πe − h(u − ū
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

منحنى فيلبس ورسم السياسات حسب النموذج الكالسيكي 

للحــد	مـن	ركــود	ســوق	الـــعمل؛	نـزيـد	األجــــور،	فــيرتــفع	الـــطلب،	مــما	يـرفـع	التضخـــم	

1إنــه ملــعرفــة حــد الــركــود، يــجب حتــديــد مــعدل الــبطالــة الــطبيعي*u، والــذي ميــكن 

، وبــالنســبة لــواضــعي الســياســة  CPI 2اســتنتاجــه مــن مــعلومــات أخــرى؛ كــمؤشــر

الـنقديـة، هـو مـتغير رئيسـي؛ فـإذا انـخفض مـعدل الـبطالـة الـسائـد دون احلـد الـطبيعي، 

يــبدأ االقــتصاد فــي بــناء ضــغوط تضخــمية. عــند ذلــك يــجب اتــخاذ قــرارات تــتعلق 

بسعر الفائدة استنادًا إليه. 

& مـــثال: بـــفرض أن نســـبة الـــبطالـــة ۳.۹٪؛ فـــإذا انـــخفضت ألقـــل مـــن*u؛ فســـتتراوح 

تـقديـرات *u بـاسـتقراء انـخفاضـات الـسنوات املـقاربـة إلـى ٤.۷٪ تـقريـبًا؛ لـيبدأ التضخـم فـي 
اإلقالع، وبالتالي يجب رفع أسعار الفائدة ليكون معدل البطالة ٤.٥٪ أو ٥٪ لدفع التضخم. 

ذكر خبراء اقتصاديو مجلس محافظي االحتياطي الفيدرالي في ورقة بحثية:  

(ألن السـياسـة الـنقديـة تـعمل بـفترة مـن الـتأخـير، فـإن انـتظار حـصول التضخـم قـبل أي 

رد فــعل؛ أمــر غــير مــرغــوب فــيه، خــاصــة عــندمــا تــكون الــظروف االقــتصاديــة بــتلك 

  . 3االنحرافات الكبيرة للتضخم؛ هدفها حتقيق نتائج معقولة)

يستدل من هذا النص أن: 

 Wolf Richter, Fed Economists Deliver Ammo for Hawkish Approach to 1

Inflation, Aug 26, 2018:
https://wolfstreet.com/2018/08/26/fed-staff-lays-intellectual-foundation-
for-hawkish-approach-to-inflation/ 

CPI Consumer Price Index 2 الرقم القياسي ألسعار املستهلكني
3 االقــتباس هــو خــتام ورقــة بــحثية مــؤلــفة مــن ٣٩ صــفحة وضــعت مــن قــبل خــمسة خــبراء اقــتصاديــني 

من مجلس محافظي االحتياطي الفيدرالي:
h t t p s : / / w w w. f e d e r a l r e s e r v e . g o v / m o n e t a r y p o l i c y / fi l e s /
fomcprojtabl20180613.pdf 
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

االنتظار مع رفع نسبة الفائدة حتى يتحقق التضخم؛ أمر غير مرغوب فيه. -

يــصدق ذلــك الــيوم بــعد ســنوات مــن ســياســة التيســير الــكمي والســياســة الــعاملــية -

لـلفائـدة الـصفريـة والسـلبية، عـندمـا تـكون االنحـرافـات الـكبيرة للتضخـم؛ أشـبه 

بطفرة مفاجئة يصعب السيطرة عليها، هي نتيجة معقولة. 

لذلك فإن تأخيرات كل مرحلة ستكون كالتالي: 

بني رفع سعر الفائدة عندما تبدأ البطالة في االرتفاع. -

بني ارتفاع معدالت البطالة عندما يبدأ الطلب بالتراجع. -

بني وقت تراجع الطلب وحركة التضخم التي تبدأ بالتراجع. -

هـذا الـتأخـير هـو املـفتاح؛ فـخالل هـذا الـفارق، قـد يـتجاوز التضخـم؛ ألن الـعملية -

تسـتغرق وقـتًا طـويـالً؛ ومـن ثـم يـتعني عـلى االحـتياطـي الـفيدرالـي أن يُـضيّق بـشكل 

أكـبر وأسـرع فـي الـتعامـل مـع التضخـم األعـلى، ممـا يـؤدي إلـى ارتـفاع مـعدل الـبطالـة 

إلى أعلى مما كان متوقعًا في األصل، والفوضى تسمى ركودًا أو ما هو أسوأ. 

وميـكن تـلخيص إجـراءات السـياسـة الـنقديـة وتـداخـلها مـع السـياسـة املـالـية بـالـشكل 

(٤٥)، ويبدو عقم هذه السياسة بدورانها في حلقة مفرغة: 

املـرحـلة األولـى: تـكون عـند انـخفاض مـعدل الـبطالـة عـن املـعدل الـطبيعي، فـيكون -

رفع سعر الفائدة هو اإلجراء التالي، فيزداد الطلب، وصوال إلى ارتفاع التضخم. 

ثـم تـبدأ املـرحـلة الـثانـية حـيث املـعاجلـة العكسـية؛ فـبعد رفـع سـعر الـفائـدة، يـتراجـع -

الطلب، فتزداد البطالة عن معدلها الطبيعي، ومن ثم يتراجع التضخم. 

فإذا انخفض عن معدله الطبيعي عدنا للمعاجلة حسب املرحلة األولى وهكذا. -
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الشكل (٤٥) رسم السياسات حسب النموذج الكالسيكي واحللقة املفرغة لتداخل التضخم والبطالة والفائدة 

إن هـذه  املـدرسـة الـفكريـة تـرى أنـه مـن األفـضل الـسماح للتضخـم بـاالرتـفاع قـبل رفـع 

مـعدالت الـفائـدة، بـغض الـنظر عـما يـأتـي بـعد ذلـك، واألسـاس الـفكري الـذي يـقدّره 

االقـتصاديـون للمضي فـي رفـع نسـبة الـفائـدة إلـى أن تـؤدي الـبطالـة إلـى حـد مـا ملـنع 

التضخم من اإلقالع في ظل ظروف مثالية. 

لـكن عـلى األرجـح، ومبـا أن التضخـم قـد يـكون قـد بـدأ بـالـفعل بحـلول ذلـك الـوقـت، 

ونـظرًا لـلتأخـر، فسـتكون هـناك حـاجـة ملـعدالت أعـلى لـرفـع الـبطالـة أكـثر حـتى تـعيد 

التضخـم إلـى الـتراجـع قـبل أن يخـرج عـن نـطاق السـيطرة بـالـكامـل، وهـذا هـو اخلـطر، 

كــما أن االنحــرافــات الــكبيرة للتضخــم يــنبغي جتــنبها بــعدم انــتظار حــدوث تضخــم 

أعلى من الهدف. 
& الفرق بني التضخم اجلامح واالنكماش: 

التضخـم املـفرط هـو فـقدان الـثقة فـي الـعملة. ويـؤدي هـذا إلـى أن األسـعار تـفوق بـاسـتمرار مـا 

U*	عن	البطالة	معدل	انخفاض

خفض	سعر	الفائدة

ازدياد	الطلب

ازدياد	التضخم

رفع	سعر	الفائدة

تراجع	الطلب

*U	عن	البطالة	معدل	ازدياد

تراجع	التضخم

U*
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ميـكن طـباعـته. وتـصبح املـشكلة أنـه ال يسـتطيع أحـد حتـمل األسـعار ، وهـو نـفس الشـيء فـي 
حالة االنكماش. الذي يكافح بطباعة النقود (إصدار الديون). 

قانون أوكان 

1هــو قــانــون وضــعه االقــتصادي األمــريــكي (أرثــر أوكــان	Okun	Arthur) لــبيان 

الـعالقـة بـني الـبطالـة والـناجت الـقومـي أو اإلجـمالـي فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية عـام 

 .۱۹٦۲

2يحـدد قـانـون (أوكـان) الـعالقـة بـني مـعدل الـبطالـة والـناجت الـقومـي اإلجـمالـي GNP؛ 

فــعندمــا يــنخفض مــعدل الــبطالــة بنســبة ۱٪، يــرتــفع الــناجت الــقومــي اإلجــمالــي ٪۲. 

ورغـم أن الـقانـون يـنطبق عـلى االقـتصاد األمـريـكي خـاصـة عـندمـا يـكون مـعدل الـبطالـة 

محصورًا بني ۳.۰-۷.٥٪ فيمكن االستفادة منه لغيره. 

إن	أثــر	Okun	عــلى	الــناتــج	المحـــلي	اإلجــمالــي	GDP؛	بــأن	كـل	زيـــادة	قــدرهــا	١٪	فـي	نســبة	
الــبطالــة	يــؤدي	إلــى	انـــخفاض	الــناتــج	المحـــلي	اإلجــمالــي	بنســـبة	٢٪	

لــذلــك فــالــعالقــة عكســية بــني الــبطالــة واإلنــتاج؛ فــعندمــا تــرتــفع مــعدالت الــبطالــة، 

4يـنخفض الـناجت الـقومـي اإلجـمالـي والـناجت احملـلي اإلجـمالـي فـي وقـت واحـد، وعـندمـا  3

 https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Melvin_Okun 1

 Investopedia:2

https://www.investopedia.com/terms/o/okunslaw.asp
3 ويـكيبيديـا: الـناتـج الـقومـي اإلجـمالـي هـو مـقياس لحجـم اإلنـتاج االقـتصادي مـن السـلع والخـدمـات 
مـن مـوارد مـملوكـة مـن قـبل سـكان مـنطقة مـعينة فـي فـترة زمـنية مـا. وهـو أحـد املـقايـيس الـتي تسـتخدم 

لقياس الدخل القومي واملصروفات العامة للدول.
4 ويـكيبيديـا: الـناتـج املحـلي اإلجـمالـي هـو الـقيمة الـسوقـية لـكل السـلع الـنهائـية والخـدمـات املـعترف بـها 
بـشكل محـلي والـتي يـتم إنـتاجـها فـي دولـة مـا خـالل فـترة زمـنية محـددة. غـالـبًا مـا يـتم اعـتبار إجـمالـي 
الــــناتــــج املحــــلي لــــلفرد مــــؤشــــرًا ملســــتوى املــــعيشة فــــي الــــدولــــة. وال يــــعد إجــــمالــــي الــــناتــــج املحــــلي لــــلفرد 

مقياًسا لدخل الفرد.
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

تـنخفض مـعدالت الـبطالـة، فـمن املـتوقـع زيـادة الـناجت الـقومـي اإلجـمالـي والـناجت احملـلي 

اإلجمالي أيضًا. 

وبـالنسـبة لـلدول الـصناعـية الـتي لـديـها أسـواق عـمل أقـل مـرونـة مـن أسـواق الـواليـات 

املتحـدة، كـفرنـسا وأملـانـيا؛ فـتميل إلـى زيـادة مـعامـالت (أوكـان)، أي أن نـفس النسـبة 

املـئويـة لـلتغير فـي الـناجت الـقومـي اإلجـمالـي لـها تـأثـير أقـل عـلى مـعدل الـبطالـة عـنها فـي 

الواليات املتحدة. 

 : 1ميكن التعبير عن قانون (أوكان) كما يلي

 

حيث أن: 

 اإلنتاج الفعلي 

 اإلنتاج احمللي املقدر 

 معدل البطالة الفعلي 

 معدل البطالة احملتمل 

 ثابت (أوكان) 

وحلــساب الــفجوة مــن قــانــون (أوكــان) بــشكل عــلمي؛ فــيتم تــقديــرهــا مبــا يــعرف 

بـنموذج مـعدل الـنمو لـقانـون (أوكـان) الـذي يـرتـبط بـتغيرات الـناجت نسـبة لـتغيرات 

البطالة: 

Ȳ − Y
Ȳ

= c(u − ū)

Y

Ȳ

U

ū

C

 IIBD, Investopedia.1
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

 

حيث أن: 

 التغير في الناجت الفعلي من سنة إلى أخرى 

التغير في البطالة الفعلية من سنة إلى أخرى 

 متوسط معدل النمو السنوي لناجت العمالة الكاملة 

؛ فيمكن كتابة املعادلة:  فإذا بلغت قيمة  و 

 

ويـتم إجـراء هـذه احلـسابـات كـل ثـالثـة أشهـر، ومبـقارنـة الـبيانـات الـفعلية واملـتنبأ بـها 

يـبدو قـانـون (أوكـان) كـأداة مـساعـدة فـي تـنبؤ اجتـاهـات الـبطالـة والـناجت احملـلي اإلجـمالـي 

احلـقيقي. إال أن دقـة الـبيانـات ليسـت مـثالـية نـظرًا لـظروف الـسوق غـير املـتوقـعة الـتي قـد 

تـؤثـر عـلى مـعامـل (أوكـان). لـكنه يـبقى أداة مـقبولـة مـن قـبل املـتنبئني لتحـليل االجتـاه 

قـصير املـدى بـني الـبطالـة والـناجت احملـلي اإلجـمالـي احلـقيقي، بـدل اسـتخدامـها فـي املـدى 

الطويل. 

إن خــفض مــعدل الــبطالــة مبــقدار نــقطتني نســبيتني حســب (أوكــان) ســيزيــد الــناجت 

بنســبة تــتراوح مــا بــني ۲٪ إلــى ٦٪ (والــعكس بــالــعكس)، وتــعادل تــلك النســبة مــا 

قـيمته (۰.٥۰-۱.٥۰) تـريـليون دوالر فـي حـالـة أمـريـكا، وهـذا مـبلغ كـافـي لـوضـع 

نـظام الـضمان االجـتماعـي فـي أمـريـكا عـلى قـدمـني ثـابـتتني ملـدة تـتراوح مـا بـني ۷٥ إلـى 

۱۰۰ عام قادمة.  

△ Y
Y

= k − c △ u

△ Y

△ u

K

K = 3 %C = 2
△ Y

Y
= 3% − 2 △ u
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

& تـكون الـبطالـة ثـابـتة إذا حـقق GDP منـوًا قـدره ۳.٤٪ بـشكل مجـمل، أو ۳.۷۳ خـالل 

۱۹۸۲، أو ۲.۹۹ ملـا بـعد ۱۹۸۲. وبـاملـقابـل فـإن لـكل نسـبة مـئويـة تـزداد الـبطالـة بنسـبة ٪۱ 
 . 1بشكل مجمل، أو ۱.۸۷ خالل ۱۹۸۲، أو ۱.٤۹ ملا بعد۱۹۸۲

وحلـساب فـجوة GDP نـقارن بـني مـعدل الـبطالـة احلـالـية مـع املـعدل الـطبيعي لـلبطالـة، 

فـقانـون (أوكـان) يـبرهـن عـلى تـأثـر االقـتصاد احملـلي بـانـخفاض نـاجتـه ۲٪ مـقابـل كـل ٪۱ 

 GDP زيـادة فـي مـعدل الـبطالـة؛ فـزيـادة الـتوظـيف عـن احلـد الـطبيعي مـعناه ارتـفاع

 GDP وتـكون الـفجوة تـراجـعية، وعـند نـقصان الـتوظـيف عـن احلـد الـطبيعي مـعناه أن

مــرتــفع جــدًا، ويــجب خــفضه لــلتحكم مبــعدالت التضخــم، وفــي هــذه احلــالــة تــكون 

الفجوة تضخمية. 

إن مـضاعـف اإلنـفاق ميـثل املـيل احلـدي لـألمـوال اجلـديـدة املسـربـة مـن االقـتصاد ويـكافـئ 

مقلوب مجموع امليول احلدية لالدخار واالستيراد والضرائب.    

وبـناء عـلى مـا سـبق، ميـكن حتـديـد احلـافـز أو االنـكماش املـالـي الـذي يـعادل نـتيجة 

تقسـيم فـجوة قـيمة الـناجت احملـلي عـلى مـضاعـف اإلنـفاق؛ فـإذا بـلغ املـضاعـف ۲± 

مثال فيتوجب الضخ أو االمتصاص مبقدار نصف الفجوة بحسب إشارتها (±). 

فــإن كــانــت فــجوة تضخــمية (+۲) فــاالمــتصاص هــو مــا يــجب عــمله كــأن تــزيــد 

احلــكومــات ضــرائــبها املــفروضــة أو أن تــقلل مــن إنــفاقــها أو االثــنني مــعًا بــغية جــعل 

االقـتصاد أقـل انـتعاشًـا، والـعكس بـالـعكس، أي إذا كـانـت فـجوة GDP تـراجـعية فـعلى 

 Economists View:1

http:/ /economistsview.typepad.com/economistsview/2006/03/
okuns_law_then_.html
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احلـكومـات خـفض ضـرائـبها أو زيـادة إنـفاقـها أو االثـنني مـعًا بهـدف إخـراج االقـتصاد مـن 

انكماشه ليبدو أكثر انتعاشًا. أما معادالت احلساب فهي: 
معدل زيادة البطالة = معدل البطالة - معدل البطالة الطبيعي (٦.٥۰)  

حيث يفترض أن معدل البطالة الطبيعية واملقبولة هي بحدود ٦-٪۷. 
فجوة GDP٪ = معدل زيادة البطالة × ٪۲  

حـيث كـل ۱٪ زيـادة مبـعدل الـبطالـة يـكلف االقـتصاد تـراجـع الـناجت احملـلي ۲٪ حسـب 

أوكان. 
 ٪GDP فجوة × GDP الناجت احمللي = $GDP فجوة

فــإن كــانــت الــفجوة ســالــبة كــانــت تــراجــعية وإال كــانــت تضخــمية، ويــلخص ذلــك 

اجلدول (۱۲) اآلتي: 

اجلدول (۱۲) السياسة املالية وفجوة الناجت 

امليل احلدي للمسحوبات = امليل احلدي لالدخار + امليل احلدي لالستيراد + امليل احلدي للضرائب 

مضاعف اإلنفاق = ۱ ÷ [امليل احلدي ملسحوبات] 

احلافز املطلوب = فجوة GDP$ ÷ مضاعف اإلنفاق 

ويوضح اجلدول (۱۳) أمثلة (سيناريوهات) على تطبيق السياسات املناسبة: 

األدواتالسياسةالفجوة

الضختراجعية
خفض	الضرائب	-
زيادة	اإلنفاق	-
االثنني	مًعا-

االمتصاصتضخمية
زيادة	الضرائب	-
خفض	اإلنفاق	-
االثنني	مًعا-
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زيادة 
معدل 
البطالة

GDP	
Gap% GDP	Gap$

مضاعف 
اإلنفاق

احلافز 
املطلوب

Scenario	1 	 	 	 	 	 	

GDP	($Billions) 1100 -1.0 -2.0% -22.0 2.0 -11.0

Unemployment	Rate 5.5

Marginal	propensity	to	save 10%

Marginal	propensity	to	
import 15% 	

Change	
Taxes 9.0 Up

Marginal	propensity	to	tax	
(average	tax	rate) 25% 	

Change	
Spending -2.0 Down

Marginal	Propensity	to	
Withdraw	(MPW) 50%

Net	
Change -11.0 Down

Scenario	2 	 	 	 	 	 	

GDP	($Billions) 1000 0.5 1.0% 10.0 2.5 4.0

Unemployment	Rate 7

Marginal	propensity	to	save 5%

Marginal	propensity	to	
import 10% 	

Change	
Taxes -2.0 Down

Marginal	propensity	to	tax	
(average	tax	rate) 25% 	

Change	
Spending 2.0 Up

Marginal	Propensity	to	
Withdraw	(MPW) 40%

Net	
Change 4.0 Up

Scenario	3 	 	 	 	 	 	

GDP	($Billions) 1200 -0.4 -0.8% -9.6 3.0 -3.2

Unemployment	Rate 6.1

Marginal	propensity	to	save 1%

Marginal	propensity	to	
import 12% 	

Change	
Taxes 1.2 Up
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Marginal	propensity	to	tax	
(average	tax	rate) 20% 	

Change	
Spending -2.0 Down

Marginal	Propensity	to	
Withdraw	(MPW) 33%

Net	
Change -3.2 Down

Scenario	4 	 	 	 	 	 	

GDP	($Billions) 1150 2.0 4.0% 46.0 2.9 16.1

Unemployment	Rate 8.5

Marginal	propensity	to	save 10%

Marginal	propensity	to	
import 10% 	

Change	
Taxes -6.1 Down

Marginal	propensity	to	tax	
(average	tax	rate) 15% 	

Change	
Spending 10.0 Up

Marginal	Propensity	to	
Withdraw	(MPW) 35%

Net	
Change 16.1 Up

Scenario	5 	 	 	 	 	 	

GDP	($Billions) 1200 -2.5 -5.0% -60.0 2.5 -24.0

Unemployment	Rate 4

Marginal	propensity	to	save 0%

Marginal	propensity	to	
import 15% 	

Change	
Taxes 13.0 Up

Marginal	propensity	to	tax	
(average	tax	rate) 25% 	

Change	
Spending -11.0 Down

Marginal	Propensity	to	
Withdraw	(MPW) 40%

Net	
Change -24.0 Down

Scenario	6 	 	 	 	 	 	

GDP	($Billions) 1100 0.0 0.0% 0.0 2.0 0.0

Unemployment	Rate 6.5

Marginal	propensity	to	save 0%
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 اجلدول (۱۳) سيناريوهات على تطبيق السياسات املناسبة 

يـالحـظ مـن األدوات املسـتخدمـة لـتحقيق السـياسـة املـنشودة أن زيـادة اإلنـفاق الـعام 

يـحتاج إلـى متـويـل، والـتمويـل مـصدره إمـا زيـادة إيـرادات احلـكومـة أو زيـادة الـضرائـب، 

فـإن زادت احلـكومـة الـضرائـب انعكسـت نـتائـج (أوكـان)، فـزيـادة الـضرائـب يـنصح بـها 

مع الفجوة التضخمية.  

وإذا تــدبــرت احلــكومــة متــويــل إنــفاقــها مــن إيــرادات تــخصها فــإن األمــور ســتسير 

بـالـصورة املـرسـومـة. وهـذا مـا يـتناسـب والـفكر املـالـي اإلسـالمـي حـيث لـبيت املـال 

موارده اخلاصة. 

1قاعدة تايلور  

، اخلـبير اقـتصادي األكـادميـي مـن جـامـعة سـتانـفورد أشهـر قـواعـد  2نشـر جـون تـايـلور

السـياسـة الـنقديـة فـي عـام ۱۹۹۳.  وقـد تـبع االقـتصاديـون، وصـناع السـياسـة الـنقديـة 

Marginal	propensity	to	
import 25% 	

Change	
Taxes -2.0 Down

Marginal	propensity	to	tax	
(average	tax	rate) 25% 	

Change	
Spending 2.0 Up

Marginal	Propensity	to	
Withdraw	(MPW) 50%

Net	
Change 4.0 Up

 Is the Fed Following a “Modernized” Version of the Taylor Rule? Part 1, 1

Kevin L. Kliesen, The Federal Reserve Bank of St. Louis, 15-01-2019:
https://research.stlouisfed.org/publications/economic-synopses/
2019/01/15/is-the-fed-following-a-modernized-version-of-the-taylor-rule-
part-1?utm_medium=email&utm_campaign=201802A 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/(عالم)_2 ويكيبيديا: جون_تايلور

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٥٦٥ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1_(%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85)
http://www.kantakji.com
https://research.stlouisfed.org/econ/kliesen
https://research.stlouisfed.org/publications/economic-synopses/2019/01/15/is-the-fed-following-a-modernized-version-of-the-taylor-rule-part-1?utm_medium=email&utm_campaign=201802A
https://research.stlouisfed.org/publications/economic-synopses/2019/01/15/is-the-fed-following-a-modernized-version-of-the-taylor-rule-part-1?utm_medium=email&utm_campaign=201802A


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

1قـاعـدة (تـايـلور) ومـتغيراتـها عـلى نـطاق واسـع. وتـنص الـقاعـدة فـي شـكلها األسـاسـي 

على أنه ينبغي للسلطة النقدية أن حتدد سعر سياستها بالطريقة التالية:  

 

حيث: 

هو سعر الفائدة على األموال الفيدرالية االسمية؛   

هو سعر الفائدة احلقيقي للتوازن؛   

هو معدل التضخم احلالي ويقاس من العام السابق؛ 

 GDP الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي  

هو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي احملتمل   

الفرق بينهما هو الفجوة في الناجت؛   

هـو التضخـم املسـتهدف مـن االحـتياطـي الـفيدرالـي، وهـو حـالـيًا ٪۲   

حسب مؤشر أسعار نفقات املستهلكني. 

هناك ثالثة مبادئ أساسية في قاعدة تايلور: 

أوالً، رفــع ســعر الــفائــدة عــلى األمــوال الــفيدرالــية بــشكل نســبي أكــثر عــندمــا يــزداد 

التضخم. وهذا معروف باسم مبدأ تايلور.  

ثـانـيًا، يـنبغي تـعديـل سـعر الـفائـدة اسـتجابـة لـفجوة اإلنـتاج، وهـو مـقياس "الـركـود" فـي 

االقــتصاد. وتــعرف هــذه الــعالقــة بــعالقــة (فــيلبس)، حــيث يــنخفض التضخــم (أو 

it = r* + πt + α(yt − y*) + β(πt − π*)

i

r*

πi

yt

y*

yt − y*

π*

 Koenig, Evan F.; Leeson, Robert and Kahn, George A., eds. "The 1

Taylor Rule and the Transformation of Monetary Policy." Stanford, CA: 
Hoover Institution Press, 2012.
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يـزيـد) إذا انـخفض الـناجت احملـلي اإلجـمالـي احلـقيقي (أو يـزيـد) نسـبة إلـى الـناجت احملـلي 

اإلجـمالـي احلـقيقي احملـتمل. فـي مـواصـفات تـايـلور األصـلية، كـانـت املـعامـالت عـلى 

، على التوالي، لكل منها ٥,۰.   اإلنتاج والفجوات في التضخم  و 

، يـجب أن يـكون  ثـالـثًا، نـصّ (تـايـلور) عـلى أن سـعر الـفائـدة احلـقيقي املـتوازن 

ثـابـتًا مبـرور الـوقـت بنسـبة ۲٪. عـلى الـرغـم مـن أن (تـايـلور) يـعتقد أن  يـجب أن 

تـظل ثـابـتة مبـرور الـوقـت، إال أن صـانـعي السـياسـة اآلخـريـن تـبنوا بـدالً مـن ذلـك املـوقـف 

بــأن  يــتغير مبــرور الــوقــت ويــعتمد بــشكل مــهم عــلى مــعدل الــنمو األســاســي 

لـالقـتصاد وعـوامـل أخـرى، مـثل الـطلب عـلى سـندات اخلـزيـنة اخلـالـية مـن اخملـاطـر؛ أي 

 . 1األصول اآلمنة

ولـتوضـيح مـبدأ (تـايـلور) املـشار إلـيه أعـاله، يـوضـح الـشكل (٤٦)، كـيف أن قـاعـدة 

(تـايـلور) سـوف تـتطور فـي ظـل سـيناريـوهـات ارتـفاع وانـخفاض التضخـم حـتى نـهايـة 

عـام ۲۰۲۰. فـبدايـة يـزداد التضخـم مبـقدار ۱۲.٥ نـقطة أسـاس لـكل ربـع (۰.٥ نـقطة 

مـئويـة سـنويًـا) مـن الـربـع الـثالـث مـن عـام ۲۰۱۸ إلـى الـربـع الـرابـع مـن عـام ۲۰۲۰. ثـم 

سـيتباطـأ التضخـم بنسـبة ۱۲.٥ نـقطة أسـاس فـي كـل ربـع. ويـفترض كـل سـيناريـو أن 

فـجوة اإلنـتاج تـظل ثـابـتة عـند الـقيمة الـتي كـانـت سـائـدة فـي الـربـع الـثالـث مـن عـام 

۲۰۱۸. وكـما هـو مـتوقـع، وفـي إطـار سـيناريـو التضخـم املـرتـفع، تشـير الـقاعـدة إلـى أن 

الــلجنة الــفيدرالــية لــلسوق املــفتوحــة يــجب أن تســتمر فــي رفــع املــعدل املســتهدف. 

αβ

r*

r*

r*

 Laubach, Thomas and Williams, John C,”Measuring the Natural Rate of 1

Interest Redux." Business Economics, April 2016, 51(2), pp. 57-67.
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ويشـير إلـى عـكس مـا إذا كـان التضخـم سـيتباطـأ - مـرة أخـرى، بـافـتراض عـدم تـغير 

فجوة اإلنتاج. 

 
الشكل (٤٦) تطور قاعدة (تايلور) في ظل سيناريوهات ارتفاع وانخفاض التضخم 

يـبني الـشكل أيـضًا أنـه خـالل الـتوسـع احلـالـي، كـان املـعدل املسـتهدف الـفعلي لـألمـوال 

الـفيدرالـية دون املـعدل الـذي تـقترحـه قـاعـدة (تـايـلور). وبـاسـتخدام الـبيانـات الـفعلية 

خـالل الـربـع الـثالـث مـن عـام ۲۰۱۸، بـلغ املـعدل املسـتهدف الـفعلي لـألمـوال الـفيدرالـية 

 . ۱.۸۸1٪، في حني تشير القاعدة إلى أن املعدل ينبغي أن يكون حوالي ۷٥.٤٪

& رفـعت الـلجنة الـفيدرالـية لـلسوق املـفتوحـة املـدى املسـتهدف ملـعدل األمـوال الـفيدرالـية 

مبـقدار ۲٥ نـقطة أسـاس إلـى ۲ إلـى ۲.۲٥٪ فـي خـتام اجـتماعـها بـني ۲٥-۲٦ سـبتمبر ۲۰۱۸. 
ومع ذلك، كان متوسط معدل للربع (باستخدام البيانات اليومية) ٪۱.۸۸. 

 Taylor, John B. "Discretion versus Policy Rules in Practice." Carnegie-1

Rochester Conference Series on Public Policy, 1993, 39, pp. 195-214. 
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يشــير االخــتالف الــكبير بــني الــسعر املســتهدف الــفعلي لــألمــوال الــفيدرالــية والــسعر 

املـشار إلـيه فـي قـاعـدة (تـايـلور) بـاسـتخدام الـبيانـات احلـالـية إلـى أن الـلجنة الـفيدرالـية 

لـلسوق املـفتوحـة قـد اتـبعت نـسخة مـختلفة مـن قـاعـدة تـايـلور؛ فـفي خـطاب ألـقاه 

(جـيمس بـوالرد) قـدم لـلبنك االحـتياطـي الـفيدرالـي فـي (سـانـت لـويـس) بـديـالً عـن 

قاعدة (تايلور). 

1قاعدة بوالرد - أو قاعدة تايلور املعدلة 

قــدم بــنك االحــتياطــي الــفيدرالــي فــي (ســانــت لــويــس) نــسخة بــديــلة مــن قــاعــدة 

(تايلور) التي تعكس ثالثة تطورات تواجه صناع السياسة النقدية: 

أوالً، دخـل االقـتصاد فـي نـظام اقـتصادي ذي مـعدالت فـائـدة مـنخفضة يـعكس، عـلى 

نحو مهم، ضعف منو اإلنتاجية والطلب القوي على األصول اآلمنة.  

ثــانــيًا، يــبدو أن بــنك االحــتياطــي الــفيدرالــي جنــح فــي تــصميم نــظام مــن تــوقــعات 

التضخـم املـنخفضة واملسـتقرة نسـبيًا، والـتي تـرتـكز بـالـقرب مـن هـدف التضخـم فـي 

االحتياطي الفيدرالي.  

ثــالــثًا، اخــتفت عــالقــة (فــيلبس) الــتي تــفرض عــالقــة ســلبية بــني التضخــم واملســتوى 

احلالي ملعدل البطالة ومقياس املعدل الطبيعي.  

 Is the Fed Following a “Modernized” Version of the Taylor Rule? Part 2, 1

Kevin L. Kliesen, The Federal Reserve Bank of St. Louis, 15-01-2019:
Part-2: 
https://research.stlouisfed.org/publications/economic-synopses/
2019/01/15/is-the-fed-following-a-modernized-version-of-the-taylor-rule-
part-2 
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وبـناء عـلى ذلـك، فـإن هـذا الـتطور يـعني أن االنـخفاض فـي مـعدل الـبطالـة نسـبة إلـى 

املــعدل الــطبيعي ســيكون لــه تــأثــير ضــئيل جــدًا عــلى التضخــم. وبــالــنظر إلــى هــذه 

التطورات، يقترح (بوالرد) بديالً، يصفه بنسخة حديثة من قاعدة (تايلور): 

 

تــتضمن نــسخة (بــوالرد) احلــديــثة مــن قــاعــدة (تــايــلور) تــغييرات عــديــدة مــن 

  . 1مواصفات تايلور األصلية

أوالً، هـناك فـارق ربـع سـنوي لـلسعر املسـتهدف لـألمـوال الـفيدرالـية  مـع مـعامـل 

. فـي هـذه احلـالـة، يـعني (بـوالرد)  قـيمة ۰.۸٥، تـعني هـذه املـهمة أن  ثـابـت لـ 

معدل سياسة الفترة املاضية مهم للغاية لتحديد معدل سياسة الفترة احلالية.  

ثـانـيًا، تـظل فـجوات اإلنـتاج والتضخـم ضـمن وظـيفة السـياسـة، ولـكن يـتم قـياسـها 

بـطريـقة مـختلفة قـليالً. بـدالً مـن ذلـك، تُـقاس فـجوة اإلنـتاج  بـالـفرق بـني مـعدل 

الـبطالـة احلـالـي واملـعدل الـطبيعي لـلبطالـة. تـقاس فـجوة التضخـم  بـالـفرق بـني 

مقياس توقعات التضخم القائم على السوق وهدف التضخم الفيدرالي.  

ثـالـثًا، يـختلف  مبـرور الـوقـت بـدالً مـن حتـديـده بنسـبة ثـابـتة قـدرهـا ۲٪. فـي هـذه 

احلالة، يتم قياس  على أنه معدل الفائدة االجتاهي املقدّر.  

it = ρit−1 + (1 − ρ)(r*t + π* + ϕππGAP
t + ϕuuGAP

t

it−1

ρρ

uGAP
t

πGAP
t

r*t
r*t

 Powell, Jerome H. "Monetary Policy and Risk Management at a Time 1

of Low Inflation and Low Unemployment." Remarks to the 60th Annual 
NABE Meeting, Boston, MA, October 2, 2018;
h t t p s : / / w w w. f e d e r a l r e s e r v e . g o v / n e w s e v e n t s / s p e e c h /
powell20181002a.htm
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، مبــعدل التضخــم احملــدد مــن الــلجنة  رابــعاً، يــتم اســتبدال مــعدل التضخــم احلــالــي 

، والذي مت حتديده مبقدار ٪۲.   	FOMC الفيدرالية للسوق املفتوح

وأخـــيرًا، يـــقلل (بـــوالرد) مـــن املـــعامـــل عـــلى فـــجوة مـــعدل الـــبطالـــة  إلـــى ۰.۱، 

لـيعكس تسـطيح مـنحنى (فـيلبس). املـعامـل عـلى فـجوة التضخـم  يـساوي ٥.۱ 

ويــتوافــق مــع قــاعــدة (تــايــلور) ۱۹۹۳. مبــا أن  تــساوي ۰.۸٥، فــإن هــذه الــقيمة 

تــعني أن الــقاعــدة خــامــلة لــلغايــة فــي وضــع الســياســة - أي أن املــعدل املســتهدف 

لألموال الفيدرالية في الفترة املاضية مهم لتحديد املعدل املستهدف للفترة احلالية.  

إذا بـقيت تـوقـعات التضخـم ثـابـتة عـند نسـبة تـقترب مـن ۲٪ وظـل مـعدل الـبطالـة قـريـبًا 

مـن مسـتواه احلـالـي أو حـتى أكـثر قـليالً، فـإن الـقاعـدة تـنص عـلى أن السـبب الـوحـيد 

 . لرفع معدالت الفائدة سيكون إذا زاد 

ورغـم تـلك الـقوانـني والـقواعـد الـتي تـطورت عـبر عـقود مـن الـزمـن، فـإن تـصريـح رئـيس 

	Taylor (تــايــلور) ؛ يــوحــي بــأن قــاعــدة 1االحــتياطــي الــفيدرالــي (جــيروم بــاول)

Rule ومنحنى (فيليبس) Curve	Phillips قد انهارتا؛ فقد ذكر أنه: 

ال ميـكن جملـلس االحـتياطـي الـفيدرالـي تـصحيح السـياسـة املـالـية مـع تـعديـالت السـياسـة 

الـنقديـة؛ فـالـواليـات املتحـدة متـتلك مـعظم الـديـون نسـبة لـناجتـها احملـلي اإلجـمالـي مـنذ 

احلرب العاملية الثانية. وال توجد خطة للسياسة النقدية واملالية. 

πt

π*

ϕu

ϕπ

ρ

r*

 Richter, Wolf, Two Fed Governors Defy Wall Street, the Media & 1

Trump. Eight Buckle: Powell Tries to Explain, Confusingly Throws 
“Couple of Rate Hikes” into Mix. Stocks Tank, Jul 31, 2019:
https://wolfstreet.com/2019/07/31/two-fed-governors-defy-wall-street-
media-trump-eight-buckle-powell-tries-to-explain-confusingly-throws-
couple-of-rate-hikes-into-mix-stocks-tank/ 
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وبـناء عـليه، فـإذا كـان االحـتياطـي الـفيدرالـي هـو صـاحـب كـل االئـتمان وهـو مـراقـب 

أســعار فــائــدة االئــتمان؛ فهــل هــذا يــعني أن االحــتياطــي الــفيدرالــي صــار املــوزع 

الرئيسي للثروة؟ 
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المبحث الخامس 
نماذج عن تداخل السياستين النقدية والمالية 

مـتالزمـتا (الـبطالـة - التضخـم) عـقدة املـنشار لـالقـتصاد الـغربـي 
1ووجهة نظر االقتصاد اإلسالمي 

يُناط بولي األمر ومن ميثله من حكومة حتقيق مصالح الناس ورعايتها.  

وملـا كـان الـناس ال بـد لـهم مـن أن يـكونـوا مـنتجني؛ فـعلى احلـكومـة ومـن يـنوب عـنها 

رعـايـة مـصاحلـهم، ومـن تـلك املـصالـح: مـساعـدتـهم للخـروج مـن الـفقر، وتـأمـني فـرص 

العمل، ورقابة األسواق، وتأمني نقود كافية تسهل التبادل حلسن سير أعمالهم.  

لـذلـك يـتوافـر فـي كـل مـجتمع (سـوق للسـلع واخلـدمـات)، يـقابـلها تـوافـر نـقود يـؤمـنها 

ويـصونـها احلـاكـم، وتـكون عـادة بـصورة (سـوق لـلنقود) يـتحكم بـها املـصرف املـركـزي 

ومـن يـتبع لـه مـن مـصارف؛ فـإن كـانـت كـمية الـنقود مـكافـئة حلجـم الـتبادل فـي (سـوق 

السـلع واخلـدمـات) كـان الـوضـع وضـع تـوازن، فـإذا مـا زاد حجـم السـلع واخلـدمـات عـن 

الـنقود الـالزمـة انـخفضت األسـعار، ونـقيض ذلـك مـعناه زيـادتـها لـوفـرة الـنقود. وهـذا 

يلخص قانون العرض والطلب بشكل من األشكال. 

تـعتبر ظـاهـرتـا (الـبطالـة والتضخـم) مـن أهـم الـظواهـر االقـتصاديـة الـتي واجهـت أي 

اقـتصاد فـي الـعالـم فـي الـقرنـني األخـيريـن؛ فـهاتـان الـظاهـرتـان تـلعبان دورًا مـهما فـي 

تــوجــيه الســياســات احلــكومــية، وتــركــز الــبرامــج االقــتصاديــة عــلى مــواجهــتهما بــطرق 

1 قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، مــتالزمــتا (الــبطالــة – التضخــم) عــقدة املــنشار لــالقــتصاد الــغربــي فــما 
وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي فيهما؟، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٥٦-٢٠١٧
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(دفـاعـية أو هـجومـية)؛ فـاملـدرسـة (الـكالسـيكية) بـزعـامـة (كـينز) انتهـت السـتهداف 

الـتشغيل الـكامـل، وبـقيت الـبطالـة عـقدتـها الـكأداء، وانتهـت املـدرسـة الـكالسـيكية 

احلـديـثة بـزعـامـة (مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة) إلـى ضـرورة تـعايـش االقـتصاد مـع نسـبة 

مفترضة من التضخم بحدود ۲٪ وأخرى من البطالة بحدود ٦٪. 

يـعدُّ قـانـون (أوكـان) مـرجـعًا يـعتمد عـليه أغـلب اخملـططني االقـتصاديـني، مـفاده: أن 

انــخفاض مــعدل الــبطالــة مبــقدار نــقطتني مــئويــتني يــزيــد الــناجت احملــلي بنســبة ۲-٦٪ 

(والعكس بالعكس).  

ولـلتقريـب تـعادل تـلك النسـبة مـا قـيمته (۰.٥۰-۱.٥۰) تـريـليون دوالر فـي حـالـة 

أمـريـكا، وهـذا مـبلغ كـاف لـوضـع نـظام الـضمان االجـتماعـي فـي أمـيركـة عـلى قـدمـني 

ثابتتني ملدة تتراوح ما بني ۷٥ إلى ۱۰۰ عام قادمة.  

وتـكون الـبطالـة ثـابـتة إذا مـا حـقق GDP منـوًا قـدره ۳.٤٪ بـشكل مجـمل - وتـختلف 

هـذه النسـبة مـن مـنطقة إلـى أخـرى حسـب قـوة اقـتصادهـا وضـعفه - وتـزداد الـبطالـة 

مقابل كل نسبة مئوية من (۱.۰ - ۱.۸٪ ) بشكل مجمل. 

إن الـبطالـة متـثل حـالـة االنـكماش الـتي يـعيشها االقـتصاد املـعني؛ حـيث يـكون (الـطلب 

مـتدن واإلنـتاج مـنخفضًا واألجـور مـتهاويـة)، وقـد يـصل األمـر لتسـريـح الـعمال مـن 

العمل؛ بينما تتجه األسعار نحو مزيد من الهبوط.  

أمــا التضخــم فــيدفــع األســعار نــحو االرتــفاع؛ لــيكون فــي بــعض صــوره عــالجًــا حلــالــة 

االنـكماش وبـوابـة اخلـروج مـنه حسـب املـدارس الـكالسـيكية، وهـذا يـحتاج القـتصاد 

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٥٧٤ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

قـوي؛ فـازديـاد األسـعار يـزيـد مـن مـطالـبات الـعمال ألجـورهـم فـتزداد الـتكالـيف وتـرتـفع 

األسعار أكثر فأكثر. 

أمـا االقـتصاد الـذي يـتمتع بـبنية مـتينة فـإن زيـادة األسـعار تـسهم بـزيـادة االسـتثمارات، 

أو تـدفـع لـزيـادة اإلنـتاج؛ فـتزيـد مـطالـبات الـعمال لـرفـع أجـورهـم؛ وتـزداد الـتكالـيف، 

ويــؤدي ذلــك الرتــفاع األســعار أكــثر فــأكــثر لــيدخــل االقــتصاد فــي حــلقة ارتــفاعــات 

متتالية تبدأ بعد أن تصل ذروتها مراحل دخول االقتصاد في االنكماش.  

يسـتثنى مـن ذلـك مـا فـعلته الشـركـات األملـانـية الـتي اسـتوعـبت ارتـفاع األجـور دون 

زيـادة أسـعار مـنتجاتـها وخـدمـاتـها؛ لـذلـك لـم يُحـدث الـنمو السـريـع لـألجـور تضخـمًا 

، وهـذا مـثال عـن فـعل ورد فـعل قـوة االقـتصاد كـاالقـتصاد  1يـرفـع أسـعار املسـتهلكني

األملاني.  

وفـي احلـاالت كـافـة يـتأثـر سـعر الـصرف؛ فـيشكل انـعكاسًـا لـها، فـهو ال ميـكنه الـبقاء 

مبنأى عن تلك الظواهر واألحداث. 

إن ســياســة تــعايــش مــتالزمــتي (الــبطالــة - التضخــم) قــد أخــفق فــي حتــقيق الــصورة 

املـرجـوة؛ وتـوحـي حـزمـة السـياسـات (الـنقديـة واملـالـية واالقـتصاديـة) املـتبعة إثـر أزمـة 

۲۰۰۸ بـصعوبـة - إن لـم نـقل فشـالً - فـي ضـبط هـذا الـتعايـش عـند احلـدود املـرسـومـة 

له. 

 The Economist, Inflation is on the way back in the rich world, and that 1

is good news Deflationary fears are at last on the point of being 
banished, Jan 14th 2017:
www.economist.com/news/finance-and-economics/21714375-
deflationary-fears-are-last-point-being-banished-inflation?cid1=cust/
ednew/n/bl/n/20170112n/owned/n/n/nwl/n/n/NA/8589823/n 
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فـقد اقـتصرت احلـلول الـتي وضـعها االقـتصاد الـتقليدي ملـشكلة الـبطالـة عـلى حـلول 

اقــتصاديــة هــي أشــبه مــا تــكون مبــعاجلــات ســطحية ملــشكلة عــميقة؛ لــذلــك كــانــت 

نـتائـجها مـحصورة بـتغير نسـبة الـعاطـلني عـن الـعمل (سـلبًا أو إيـجابًـا) كـلما تـغيرت 

تلك السياسات (النقدية واملالية واالقتصادية). 

 إذن: تـنعكس تـلك السـياسـات عـلى حـالـة االقـتصاد الـذي يـأخـذ وضـعية (االنـكماش 

أو الـرواج)، وغـالـب حـالـه االنـكماش مـنذ أزمـة ۲۰۰۸؛ ألن مسـببات األزمـة مـا زالـت 

قـائـمة رغـم مـحاولـة احلـكومـات تـخفيفها؛ فـحقيقة األمـر أن الـنظام الـعاملـي الـتقليدي 

قـد صـار بـالـيًا ولـم يـعد يجـدي مـعه تـطبيق الـصيانـات الـعالجـية بـعدمـا خسـر الـصيانـات 

الـوقـائـية كـليًا، فـما فـيه مـن مـساوئ جتـعله آيـالً لـلسقوط، وهـذا مـا تـنبأ بـه كـثير مـن 

االقتصاديني إثر انهيار املنظومة الشيوعية ومن ثم االشتراكية. 

السياسات البالية المؤثرة 

إن أهم السياسات البالية املؤثرة في الوضع الراهن، هي: 

أوال: السياسات النقدية التقليدية التي ترسخ التضخم 

يـعدُّ نـظام الـفائـدة الـربـويـة مـحفزًا مسـتمرًا للتضخـم وبـال هـوادة؛ فـهو نـظام يـعترف -

بــنقصان قــيمة الــنقود دوريًــا طــبقًا لــلفائــدة املــتبناة؛ وأخــيرًا وجــد الــنظام الــعاملــي 

نـفسه داخـل جحـر ضـب حـيث انتهـى بـه األمـر لـسقوط مـدوٍ - كـما هـو مـتوقـع -؛ 

فـفي الـسنتني املـاضـيتني اضـطرت عـدة دول غـنية لـدخـول مـجال الـفائـدة الـسالـبة 

NIRP بـعدمـا بـقي بـعضها قـريـبًا مـن الـصفر ZIRP مـنذ أزمـة ۲۰۰۸، وتـبعتها 

سائر الدول التي تدور في فلكها.  
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زيـادة حجـم أسـواق املشـتقات مبـختلف أنـواعـها؛ ممـا ضـاعـف عـرض الـنقود، ووسـع -

حجـم سـوق املسـتقر؛ فـاملـنتجات املـالـية الـتقليديـة تـقبع فـي األسـواق ال تـغادرهـا 

وال تتالشى؛ بل تتضخم ويزداد تبادلها حتى تكون أشبه بفقاعة. 

تــعتبر ســياســة (إيــجاد وتــوفــير) االئــتمان املــصرفــي أداة فــاعــلة فــي زيــادة حجــم -

الــنقود املــتداولــة، ورغــم الــتعديــالت الــتي جــاء بــها "بــازل ۳" فــإن األمــر مــا زال 

مهـددًا لـلنظام الـنقدي الـعاملـي؛ فـالسـياسـات املـصرفـية الـسائـدة تـزيـد مـن عـرض 

الــنقود وتخــلخل؛ أي تــوازن مــع مــا حتــتاجــه (ســوق الســلع واخلــدمــات)؛ ومــن 

ذلك: 

 أن كــثيرا مــن الــقروض إن مــنحت لــلمقترضــني؛ ســواء كــانــت ألفــراد أو (ا)

شـركـات أو مـصارف؛ يـعيدوا إيـداعـها كـودائـع فـي مـصارف أخـرى لـتزيـد مـن 

حجم االئتمان املصرفي. 

 أن بـقاء سـياسـات اسـتثمار أمـوال اخلـزيـنة فـي املـصارف عـلى حـالـها هـو (ب)

أكبر معضلة قائمة فـ: 

ســياســة تــكافــؤ ســعر الــفائــدة Parity	Rate	Interest الــتي تــقوم ✴

مبـوجـبها إدارات اخلـزيـنة بـوضـع سـيولـتها الـفائـضة لـدى مـصارف أخـرى؛ 

تزيد الطني بلة،  

سـياسـة املـتاجـرة املسـتقبلية بـالـعمالت واملـضاربـة فـيها (تـؤثـر وتـتأثـر) ✴

بــأســعار الــصرف الــسائــدة، وقــد شهــدت الــسنوات املــاضــية تــغيرات 

جوهرية تعتبر مهددة لبلدانها؛ وخاصة الناشئة منها. 
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ثانيا: السياسات املالية التقليدية املساهمة في إيجاد التضخم 

الـضرائـب: تـساهـم السـياسـات املـالـية فـي إيـجاد التضخـم بـأوضـح صـورهـا بـنظام -

الـضرائـب الـذي يـساهـم فـي رفـع أسـعار السـلع واخلـدمـات دون مـسوغ؛ فـارتـفاع 

الـسعر - مـن وجـهة نـظر املسـتهلك - ال يـقابـله حتـسن فـي اجلـودة، وال زيـادة فـي 

الكمية املباعة، وال حتسن في املواصفات.  

ويـعدُّ مـا جـاءت بـه نـظريـة املـالـية الـعامـة فـي أن أمـوال الـضرائـب إمنـا هـي لتحسـني 

الـبنى الـتحتية، ومتـويـل اخلـزيـنة الـعامـة؛ مجـرد إطـار نـظري؛ فـاحلـكومـات تـتالعـب 

بـأمـوال الـضرائـب كـيف تـشاء بـحجج االضـطرار والـظروف الـقاهـرة وهـي حـجج 

واهية. 

الــتوســع فــي اإلنــفاق احلــكومــي: إن إنــفاق الــدول واحلــكومــات يــتسم بــعدم  -

الـعقالنـية؛ ملـا فـيها مـن (تـرف وتـبذيـر) مـتزايـديـن فـال يـتسمان بـالـرشـد أبـدًا - 

مـهما كـانـت الـرقـابـة عـليه فـاعـلة - فـضال عـن حـاجـة الـدول لـتمويـل حـروب ال 

طائل منها. 

 وقـد زاد ذلـك مـن مـيل احلـكومـات لـفرض الـضرائـب لـتمويـل إنـفاقـها الـعام دون 

وجـه حـق أو عـلى أقـل تـقديـر بـغير مـا جـاءت بـه نـظريـة املـالـية الـعامـة. ولـم تـتعد 

احلــكومــات عــلى أمــوال الــضرائــب وحســب؛ بــل جتــاوزتــها إلــى أمــوال الــضمان 

االجــتماعــي فــطالــتها كــما فــعلت احلــكومــة األمــريــكية إثــر أزمــة ۲۰۰۸؛ حــيث 

استعانت بتلك األموال لضخ السيولة في البنوك. 
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الـتوسـع بـالـديـون السـياديـة: جلـأت الـدول واحلـكومـات إلـى مـزيـد مـن الـتوسـع فـي -

الــديــون الــعامــة؛ ســواء بــاالقــتراض مــن الــسوق الــدولــية أو االقــتراض الــداخــلي - 

زيـادة عـرض الـنقود -؛ لـترزح شـعوب تـلك الـدول حتـت عـبء تـكلفة الـديـون 

الـتي تـساهـم بـشكل كـبير فـي دفـع عجـلة التضخـم؛ ألنـها تـسهم فـي رفـع أسـعار 

 . 1املستهلكني دون مسوغ حقيقي. وهذا يطال الدول كافة بال استثناء

ثالثًا: بعض السياسات االقتصادية التي تدعم حدوث التضخم 

الـضغط عـلى الـعرض، يـتحول الـتسويـق فـي سـلوك االقـتصاد الـغربـي إلـى (مـتعة -

وشــهوة)؛ فــاإلعــالنــات تــسهم فــي تــشكيل طــلب مســتمر يــكون أقــرب للشــراء 

الـترفـي مـنه للشـراء احلـاجـي؛ لـذلـك تـركـز خـطط اإلنـتاج والـتسويـق عـلى زيـادة 

املـبيعات بـال هـوادة، وملـا ضـاقـت األسـواق احملـلية عـلى الشـركـات املـنتجة اجتهـت 

نـحو األسـواق الـعاملـية عـبر حتـولـها لشـركـات مـتعددة اجلنسـيات وصـارت تـتحكم 

بـحكومـات حتـتاجـها فسـيطرت عـلى مـواردهـا ولـعبت مبـصائـر شـعوبـها، ومـا حـروب 

(النفط والغاز …)، وغيرهما عن ذاكرتنا ببعيدة. 

الـبيع عـلى املـكشوف، يـؤدي هـذا الـبيع إلـى بـيوع وهـمية تـزيـد مـن حجـم (سـوق -

الســلع واخلــدمــات) بــشكل غــير حــقيقي مــا يــغايــر حجــم ســوق الــنقود؛ حــيث 

يفترض بهما التوازن. 

1 لــالطــالع عــلى حجــم مــديــونــية الــعالــم اللحــظية ومــديــونــية كــل دولــة مــن دولــه يــمكن زيــارة رابــط ســاعــة 
الدَّين العاملي: 

www.economist.com/content/global_debt_clock?fsrc=scn/fb/wl/ar/
debtclock 
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االحتكارات؛ حيث يفرض احملتكر أسعاره ويرفعها كيف يشاء. -

ارتفاع أسعار الطاقة، كما هي احلال عند ارتفاع أسعار النفط. -

؛ أال وهي:   1وللتضخم في الدول الغنية مؤثرات تخصه

املــؤثــر األول: التضخــم املســتورد: والــذي يــتغلغل إلــى الــسوق مــن خــالل الســلع 

املسـتوردة املـرتـفعة الـثمن، وكـلما ازداد ارتـباط االقـتصاد املـعني بـاقـتصاد الـدول ذات 

التضخم تأثر بذلك، كما أن الدول ذات االقتصاد الريعي سرعان ما تتأثر بذلك. 

املــؤثــر الــثانــي: حجــم الــركــود (أو الــطاقــة الــفائــضة) فــي االقــتصاد احملــلي: يــعتبر 

(معدل البطالة، وقياس الركود) في سوق العمل مقياسًا مناسبًا حلجم الركود.  

وعــلى هــذا األســاس فــمعدل الــبطالــة فــي االقــتصاد األمــريــكي ٤.۷٪ وهــو يــقارب 

طـاقـتها، بـينما مـعدل ارتـفاع األجـور ۲.۹٪ وسـطيا عـلى أسـاس سـنوي فـي ديـسمبر، 

- وهـو أعـلى مـعدل مـنذ عـام ۲۰۰۹ -، وبـافـتراض منـو اإلنـتاجـية ۱٪، واألجـور ۳٪؛

فهـذا يـعني أن ارتـفاع تـكالـيف األجـور هـي ۲٪، وهـذا يـتماشـى مـع مـعدل التضخـم 

املستهدف للبنك االحتياطي الفيدرالي. 

لـكن الـصورة فـي أجـزاء أخـرى مـن الـعالـم الـغني أكـثر عـتامـة؛ فـأسـواق فـرص الـعمل فـي 

مـنطقة الـيورو أكـثر جـمودًا، واقـتصاد مـنطقة الـيورو أكـبر مـن الـركـود نـفسه، ومـعدل 

الـبطالـة فـيه ۹.۸٪. أمـا اقـتصاد مـنطقة الـيورو اجلـنوبـية الـكبيرة، كـإيـطالـيا وإسـبانـية، 

فـحالـها هـو الـركـود؛ فـإن كـان التضخـم حسـب هـدف الـبنك املـركـزي األوروبـي يـقترب 

 IBID: Inflation is on the way back.., link1
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مـن ۲٪؛ فسـيحتاج اقـتصاد كـاقـتصاد أملـانـيا مـثالً؛ تـولـيد مـعدالت تضخـم أعـلى مـن 

۲٪ بكثير. 

املـؤثـر الـثالـث: الـتوقـعات: إذا شـعرت الشـركـات بحـريـة فـي رفـع أسـعار مـنتجاتـها، 

ومتـكن املـوظـفون مـن رفـع أجـورهـم إذا مـا تـوقـعوا ارتـفاع مـعدالت التضخـم، فـإن لهـذه 

التوقعات دورًا مهمًا في دفع حركة التضخم. 

لـكن ملـاذا تـوقـفت املـدارس الـكالسـيكية بـنوعـيها (الـتقليديـة واحلـديـثة) عـند هـاتـني 

املتالزمتني؟  

ذلـك ألنـهما تـلتهمان أي منـو يـحققه االقـتصاد؛ ممـا يـوجـب عـلى احلـكومـات الـتصدي 

لــهما؛ إال أن طــبيعة الــنظام الــعاملــي اخلــاويــة جــعلته يــقبل تــعايــشهما كحــل مــتاح 

ومقبول. 
أيهما أوىل با³اهبة البطالة أم التضخم؟ 

اعــتبر فــريــق (ريــغان) االقــتصادي إثــر انــتخابــه عــام ۱۹۸۰ أن التضخــم هــو األولــى 

بـاجملـابـهة مـع االعـتراف بخـطورة الـبطالـة. لـذلـك فـالسـياسـات الـتي تـركـز بـشكل كـامـل 

عــلى التضخــم حتــيد عــن الــصواب؛ فــالــواقــع الــعملي يــبني أن الــعالقــة بــني الــبطالــة 

والتضخـم غـير مسـتقرة إلـى حـد كـبير؛ فهـذه عـالقـة ال تـوضـحها الـبيانـات املـتاحـة إال 

فــي بــعض الــفترات املــعزولــة، والــصحيح هــو ضــرورة تــنفيذ مجــموعــة مــتنوعــة مــن 

السـياسـات الـبنيويـة لـلسماح لـالقـتصاد بـالـعمل فـي ظـل أدنـى مسـتوى مـن الـبطالـة، 

بـغية احلـفاظ عـلى املـوارد االقـتصاديـة، ولـضمان أقـل تـكالـيف تـصحيح للخـطأ حـني 

وقوعه. 
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إن الــنظر آللــيات عــمل االقــتصاد بــعقالنــية، ولــعمل األســواق بــشكل مــثالــي؛ بــغية 

اسـتفادة عـناصـر الـسوق جـميعهم مـن املـعلومـات ملـساعـدتـهم فـي حتـديـد تـوقـعاتـهم 

املسـتقبلية فـي ظـل مـنافـسة مـثالـية؛ سـيساعـد فـي احلـد مـن الـبطالـة اإلجـباريـة مـع تـوفـير 

رقـابـة ضـابـطة لـألسـواق ضـمن رعـايـة الـدولـة وصـوالً لـكفاءة األسـواق، وهـذا هـو دور 

احملتسب في السوق اإلسالمي، وقد أشرنا لذلك سابقًا. 

كـما أن رفـع الـفقر عـن الـناس وتـأمـني فـرص الـعمل لـهم، وتـأمـني الـنقود الـكافـية هـي مـن 

املــهام املــلقاة عــلى كــاهــل احلــكومــات - كــما أســلفنا -؛ لــذلــك ال بــد مــن تــنفيذ 

مجـموعـة مـتنوعـة مـن السـياسـات الـبنيويـة لـلسماح لـالقـتصاد بـالـعمل بـأدنـى مسـتوى 

مـن الـبطالـة. وإذا مـا حـاولـت احلـكومـات دفـع مـعدالت الـبطالـة إلـى مسـتويـات مـنخفضة 

أكـثر ممـا يـنبغي فسـترتـفع مـعدالت التضخـم؛ لـذلـك يسـتحيل خـفض مـعدالت الـبطالـة 

بــصورة مســتدميــة دون التســبب فــي ارتــفاع مســتويــات التضخــم. عــند ذلــك يــنبغي 

الــتركــيز عــلى اســتقرار األســعار مــن خــالل اســتهداف مــعدل بــطالــة ال يــسمح بــزيــادة 

مسـتوى التضخـم، وهـو مـا يـطـلـق عـليه (مـعدل بـطالـة ال يـقود إلـى تـسارع التضخـم)، 

وهذه نظرة متيل باملعاجلة نحو السياسة االقتصادية أكثر من السياسة النقدية. 

وبـالـنظر إلـى التجـربـة الـيابـانـية الـتي خـاضـت حـكومـاتـها املـتتابـعة مـعركـة طـويـلة ضـد 

االنــكماش، كــان الــترجــيح للحــل الــنقدي؛ فســياســة (التيســير الــكمي)؛ كشــراء 

كـميات كـبيرة مـن الـسندات احلـكومـية، خلـفض مـعدالت الـفائـدة ذات األجـل الـطويـل 

هي السياسة الرائدة؛ وهذا خفض هوامش إقراض البنوك. 
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لـذلـك قـام بـنك الـيابـان - مـنذ أيـلول ۲۰۱٥ - بـاحملـافـظة عـلى عـائـد سـندات صـفري 

ملـدة عشـر سـنوات، مـع مـعدل فـائـدة (نـاقـص واحـد بـاأللـف) عـلى الـودائـع. مـع الـعلم 

أن كـل ۱۰٪ مـن الـنقطة حتـت الـصفر تهـدر ٥٪ مـن أربـاح أكـبر ثـالثـة بـنوك عـمالقـة 

(حسـب رأي الـسمسار بـرايـن وتـرهـاوس). وعـليه صـارت عـائـدات إقـراض الشـركـات 

 . 1اليابانية ضعيفة بسبب انخفاض معدالت الفائدة؛ مما أدرى لتراجع االقتصاد

وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي في متالزمتي (البطالة - التضخم) 

إن اسـتراتـيجية االقـتصاد اإلسـالمـي هـي فـي حتـقيق الـصيانـة الـوقـائـية مـع اسـتخدام بـعض 

األدوات كــصيانــة عــالجــية؛ ألي اخــتالالت قــد حتــدث. وهــذا ســببه طــبيعة الــبنية 

الـهندسـية للشـريـعة اإلسـالمـية الـتي أطـرت احملـرمـات، وتـركـت بـاب االبـتكار مـفتوحًـا؛ 

لــذلــك لــيس مــتاحًــا اتــباع أي طــرق ممــنوعــة ومحــرمــة فهــذا مــن ثــوابــت املــذهــب 

االقتصادي اإلسالمي. 

أوال: مشكلة البطالة: 

لـقد أوجـبت الشـريـعة اإلسـالمـية عـلى ولـي أمـر الـناس أن يـرعـى مـصاحلـهم، وأن يـرفـع 

عـنهم الـفقر وتـأمـني احلـاجـات األسـاسـية لـهم، وجـعلت الـزكـاة الـركـن الـثالـث لـإلميـان؛ 

فـال إميـان دون تـأديـتها. وقـد وعـى اخلـليفة أبـو بـكر الـصديـق رضـي اهلل عـنه دور هـذا 

الـركـن املـالـي فـي رفـع الـفقر عـن الـناس ومـحاربـته لـبطالـتهم؛ فـأعـلن احلـرب عـلى مـانـعي 

 The Economist, Japanese banks grapple with ultra-low interest rates, 1

Dec 24th 2016:
www.economist.com/news/finance-and-economics/21712134-biggest-
lenders-can-largely-shrug-negative-rates-many-smaller-ones?fsrc=scn/
le/te/bl/ed/japanesebanksgrapplewithultralowinterestrates 
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الـزكـاة إلميـانـه بـفرضـها الـربـانـي، وبـصيرتـه بـدورهـا احلـيوي فـي إقـامـة احلـياة عـلى هـذه 

األرض، وحتــقيق الــعدل بــني طــبقات اجملــتمع، ورفــع طــبقة الــفقراء إلــى مــصاف طــبقة 

األغنياء.  

لهـذا وذاك تـعتبر الـزكـاة السـياسـة االقـتصاديـة الـتي حتـد مـن الـفقر؛ بـل وتـعالـج أسـبابـه، 

وقـد سـماهـا (د. مـنذر الـقحف) بـأنـها إعـادة تـوزيـع هـادئ لـلثروات، فـال هـي تـقض 

مـضاجـع األغـنياء فـتفقرهـم، وال هـي تـترك الـفقراء عـلى حـالـهم؛ بـل تـسعدهـم وجتـبر 

حالهم.  

وأوضـحنا فـي (منـوذجـنا الـريـاضـي لـلزكـاة) أن تـطبيقها يـحقق غـنى الـناس فـي فـترة 

(۳-۱۰) أعــوام وفــعالً حتــقق ذلــك فــي زمــن الــعمريــن رضــي اهلل عــنهما؛ حــتى أن 

اخلـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي اهلل عـنه قـد اسـتلم زمـام احلـكم وفـيه فـساد عـريـض 

مسـتشر فـي أنـحاء الـبالد، ومـن ثـم شهـد الـتاريـخ بـأن املـال قـد فـاض عـن حـاجـة الـناس 

رغم أن فترة حكمه هي أقل من ثالثة أعوام.  

كــما أن أمــوال الــزكــاة مســتثمرة فــي دورة االقــتصاد الــكلي، وهــي حتــقق فــيه تــنمية 

مســتمرة؛ ألنــها متــويــل مســتدمي عــلى مــدار األيــام والــسنني، يــتبعه تــشغيل لــلعمالــة، 

وزيادة في معدالت النمو. 

كـما راعـت الشـريـعة اإلسـالمـية إخـراج الـزكـاة نـقدًا وعـينًا حـتى ال يحـرك ذلـك سـوق 

الســلع واخلــدمــات أو ســوق الــنقود بــعيدًا عــن بــعضهما فتتخــلخل الــعالقــة بــينهما؛ 

لذلك كان نصاب الزكاة نصابًا نقديًا وعينيًا.  
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ولـم تـكتف الشـريـعة اإلسـالمـية بهـذا احلـل املـالـي؛ بـل قـدمـت حـلوالً اجـتماعـية إلـى 

جانب احللول االقتصادية. 

ثانيًا: مشكلة التضخم: 

تـعرض عـلماء املسـلمني ألسـعار املـنتجات الـرئيسـية، كـما درسـوهـا واسـتوعـبوهـا فـي 

عـدة مـناطـق جـغرافـية، وقـارنـوا بـينها، وفسـروا أسـباب ذلـك تـبعًا للمسـبب، ومـا أكـثر 

مـا ذكـر اإلمـام (الـقلقشندي) سـعر الـصرف وأتـبعه بـاملسـتوى الـعام لـألسـعار، وبـني دور 

الــعرض والــطلب فــي ذلــك، واســتشهد بــدراســات قــام بــها غــيره كــقولــه: (ذكــر املــقر 

الـشهابـي بـن فـضل اهلل) فـي (مـسالـك األبـصار) جـملة مـن األسـعار فـي زمـانـه فـقال: 

"وأوسـط أسـعارهـا فـي غـالـب األوقـات أن يـكون أردب الـقمح بخـمسة عشـر درهـما 

والـشعير بعشـرة وبـقية احلـبوب عـلى هـذا الـنموذج، واألرز يـبلغ فـوق ذلـك واللحـم أقـل 

سعره الرطل بنصف درهم". 

 قــلت: وهــذه األســعار الــتي ذكــرهــا قــد أدركــنا غــالــبها وبــقيت إلــى مــا بــعد الــثمانــني 

والسـبعمائـة؛ فـغلت األسـعار وتـزايـدت فـي كـل صـنف مـن ذلـك وغـيره، وصـار املـثل 

إلـى ثـالثـة أمـثالـه وأربـعة أمـثالـه، فـال حـول وال قـوة إال بـاهلل ذي املـنن اجلسـيمة الـقادر 

ُل الـَغْيَث ِمـن َبـْعِد مـا َقـنَطُوا  عـلى إعـادة ذلـك عـلى مـا كـان عـليه أو دونـه، وُهـَو اaي يُـنَّزِ

(الـشورى: ۲۸). وهـذا داللـة واضـحة عـلى الـعرض والـطلب؛ فـقلة الـعرض أدت إلـى 

الــغالء؛ لــذلــك ذكــر هــذه اآليــة طــلبا مــن اهلل أن يــنزل الــغيث؛ ممــا يــؤدي إلــى زيــادة 

اخليرات، ومن ثم زيادة العرض فهبوط في األسعار. 
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وقــارن اإلمــام (الــقلقشندي) وغــيره األســعار الــسائــدة مــع أســعار الــبلدان األخــرى، 

وذكـر غـالـب الـبلدان فـي حـينه؛ فـقد روى عـن إيـران أن "مـعامـالتـها بـالـديـنار الـرابـح 

(ذي الــسعر األعــلى) وهــو ســتة دراهــم كــما فــي مــعظم ممــلكة إيــران، وفــي بــعضها 

بـالـديـنار اخلـراسـانـي وهـو أربـعة دراهـم… وهـي وإن قـل وزنـها عـن مـعامـلة مـصر والـشام 

فـإنـها جتـوز مـثل جـوازهـا. وأمـا أسـعارهـا فـأسـعارهـا جـميعها مـرضـية حـتى إذا غـلت 

األسعار فيها أعلى الغلو كانت مثل أرخص األسعار مبصر والشام".  

وذكـر عـن ممـلكة خـوارزم "أن ديـنارهـم رابـح كـما هـو فـي غـالـب ممـلكة إيـران وهـو الـذي 

عـده سـتة دراهـم، وأن احلـبوب تـباع كـلها عـندهـم بـالـرطـل… وأمـا األسـعار فـي جـميع 

هـذه املـملكة رخـية إلـى الـغايـة إال كـركـنج أم أقـليم خـوارزم فـإنـها مـتماسـكة فـي أسـعار 

الــغالت قــل أن تــرخــص؛ بــل إمــا أن تــكون غــالــية أو مــتوســطة ال يــعرف بــها الــرخــص 

 . 1أبدا"

وقـد تـعرض االقـتصاديـون املسـلمون ألسـباب الـغالء وارتـفاع األسـعار؛ وذكـرنـا مـنهم 

سابقًا القاضي عبد اجلبار وغيره. 

سبل وأدوات الحد من التضخم وارتفاع األسعار 

إن سبل وأدوات احلد من التضخم وارتفاع األسعار هي: 

أوال: سياسات حظر ومنع األسباب املؤدية لوقوع السوق في التضخم 

۱- احلد من دور الدولة وتدخلها في احلياة االقتصادية. 

1 لـلمزيـد يـراجـع كـتابـنا: دور الـحضارة اإلسـالمـية فـي تـطويـر الـفكر املـحاسـبي، رسـالـة دكـتوراه، ص 
.٢٧-٢٨
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۲- شـرع اإلسـالم الـتسعير كسـياسـة اقـتصاديـة لـلتحكم بـاألسـباب الـتي تـعود لـفعل 

فــاعــل، والــناجــمة عــن االحــتكار، أمــا ارتــفاع الــسعر لــقلة الــرزق (الــعرض) أو كــثرة 

اخللق (الطلب) فهو ارتفاع عادل حسب رأي ابن تيمية. 

۳- حترمي التالعب بالنقود السائدة. 

٤- الــضغط عــلى الــطلب، كــفعل أمــير املــؤمــنني عــمر رضــي اهلل عــنه؛ حــيث ســألــه 

الـناس أن يـسعر لـهم فـقال لـهم: "أرخـصوهـا بـالـترك"، وكـان قـد نهـى رضـي اهلل عـنه أن 

يـكون الشـراء شـهوانـيا، بـقولـه: "أكـلما اشـتهيتم اشـتريـتم"؛ خـاصـة أثـناء األزمـات كـما 

كانت احلال عام اجملاعة. 

٥- النهي عن الربا. 

٥- النهـي عـن الـصرف دون تـقابـض فـي اجملـلس؛ ألنـه ميـثل شـكال مـن أشـكال عـرض 

النقود وزيادتها. 

٦- النهي عن فرض الضرائب على الناس. 

۷- حتـرمي السـرف والـتبذيـر، ملـا لـهما مـن دور فـي تـشويـه صـورة الـطلب. وهـذا مـا 

أوضــحه الــعالمــة "ابــن خــلدون" فــي (مــقدمــته)؛ حــيث رســم دورة لــكيفية نــشوء 

التضخم واستفحاله؛ بسبب اإلنفاق الترفي وأثره على الطلب الكلي. 

۸-  ضـبط الـتوسـع بـالـديـن مـن خـالل حتـجيم االئـتمان املـصرفـي لـلحكومـة والـقطاع 

العام وتطبيق صيغ التمويل اإلسالمية خاصة املعتمدة على املشاركة. 
& لــلمقارنــة وقــد شــملت احلــلول املــقترحــة مــن فــريــق الــرئــيس األمــريــكي (ريــغان) إبــان 

حملته االنتخابية ۱۹۸۰ ملعاجلة التضخم في تثبيت األسعار من خالل:  

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٥٨٧ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

- زيادة االستثمار  
- خفض الضرائب  

- خفض عجز املوازنة  
- عدم التوسع بالدين ولو أدى ذلك إلى خفض اخلدمات االجتماعية التي تقدمها احلكومة. 

 
بينما شملت خطة (تاتشر) إلنعاش االقتصاد البريطاني احللول التالية:  

- خفض معدالت التضخم،  
- جعل أسعار الفائدة أقل ما ميكن،  

- اإلقالل من االقتراض احلكومي،  
- تأمني زيادة الدخل. 

ثانيًا: السياسات العالجية للحد من آثار التضخم وإقامة العدل 

أمـا السـياسـات الـعالجـية للتضخـم حـال حـدوثـه؛ فـقد اسـتخدم عـمر الـفاروق رضـي اهلل 

عـنه طـريـقة األرقـام الـقياسـية لـتعويـض أي ضـرر، وفـي حـديـث عـبادة بـن الـصامـت رضـي 

اهلل الـذي تـعرضـنا لـه سـابـقًا داللـة عـلى مـعاجلـة تـغير األسـعار لـرفـع احلـيف حـال وقـوعـه 

عن املتضرر. 

لــقد فشــلت دول الــعالــم قــاطــبة فــي مــجابــهة التضخــم والــقضاء عــليه، وانــحصرت 

جـهودهـا فـي إدارتـه والسـيطرة عـليه قـدر اإلمـكان، مـع أن عـدم االنـتصار عـليه مـعناه 

(فشل النظام النقدي الدولي).  

كـما فشـلت الـدول كـافـة فـي جتـنيب كـثير مـن مـواطـنيها الـفقر؛ ممـا يـدل عـلى فشـل 

سـياسـاتـها، ومبـا أن الـبنك الـدولـي هـو رمـز مـن رمـوز الـنظام الـنقدي الـدولـي؛ - بـل هـو 

	Working	for	a كـبيرهـم - وهـو مـن يـرفـع رايـة (مـن أجـل عـالـم خـال مـن الـفقر

Poverty	of	Free	World) مــنذ تــأســيسه - أي: أكــثر مــن ســبعني عــامًــا - 

كـانـت نـتيجة جهـده زيـادة الـفقر، ودخـول مـواطـني بـلدان تـصنف بـأنـها غـنية حـالـة 
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الـفقر، وهـذا دلـيل آخـر عـلى انسـداد األفـق أمـام السـياسـات الـنقديـة الـسائـدة وضـرورة 

تغييرها تغييرًا جذريًا. 

ويــبدو أن الــنفق املســدود نــهايــته بــالــتوجــه نــحو االقــتصاد اإلســالمــي بــعدمــا تــهاوت 

الـنظم تـباعًـا؛ فـالتضخـم (املـالـي والـنقدي) ممـنوعـان ومحـظور وقـوعـهما فـي االقـتصاد 

اإلســالمــي، أمــا التضخــم االقــتصادي فــإن كــان يــطال ســلعا ضــروريــة؛ فــتطبق عــليه  

سياسة التسعير، أو التحكم بالطلب بالضغط عليه. 

إن الـسوق فـي االقـتصاد اإلسـالمـي؛ سـوق عـادلـة هـادئـة، تـكون فـيها الـفرص مـتاحـة 

لـألكـثر كـفاءة ال لـألكـثر غـشًا وتـدلـيسًا وكـذبًـا واحـتياالً، وهـذه هـي مـهمة محتسـب 

الـسوق فـي الـرقـابـة. يـقول صـلى اهلل عـليه وسـلم: (ال يـبع حـاضـر لـباد، دعـوا الـناس 

، فــالنهــي هــو عــن إفــساد أســعار الــسوق؛ ومــن ثــم  1يــرزق اهلل بــعضهم مــن بــعض)

كانت الدعوة حلرية اقتصادية منضبطة بذلك النهي. 

وبهذا يكون احتساب السوق ورعاية مصالح الناس.. 

1 حديث صحيح
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الضرائب أخية الفوائد 

1& أعـلن بـنك االحـتياطـي الـفدرالـي فـي ۱۰-۱-۲۰۱۹ نـتائـجه األولـية عـن عـام ۲۰۱۸، 

حـيث سـدد ٦٥.٤ مـليار دوالر مـن أربـاحـه إلـى وزارة اخلـزانـة األمـريـكية عـن عـام ۲۰۱۸ وهـذا مـا 
يـذهـب إلـى دافـعي الـضرائـب، وكـان قـد دفـع ۲٥.۹ عـام ۲۰۱۷ و ۱۲.۱ عـام ۲۰۱٦ و ۹.٦ 

عام ۲۰۱٥. 

إن الـفيدرالـي األمـريـكي يـحقق دخـالً مـن الـكمية الضخـمة مـن األوراق املـالـية الـتي 

، وبــعض الــبنود  ، ونــفقات الــفائــدة 3يــحتفظ بــها؛ فــبعد تــغطية نــفقات الــتشغيل 2

، يقوم بتحويل الباقي إلى وزارة اخلزانة، أي إلى دافعي الضرائب.  4األخرى

وبــذلــك يــدفــع االحــتياطــي الــفدرالــي لــلمصارف عــلى "احــتياطــياتــهم الــزائــدة" و 

"االحـتياطـيات اإلجـباريـة" مـن جـيب دافـع الـضرائـب، مبـا يـحولـه لـلبنوك عـلى شـكل 

 Richter, Wolf, At Taxpayers’ Expense, Fed Paid Banks $38.5 Billion in 1

Interest on “Reserves” in 2018, 10-01-2019:
https://wolfstreet.com/2019/01/10/fed-paid-banks-38-5-billion-in-interest-
on-reserves-in-2018-slickest-annual-wealth-transfer-from-taxpayers-to-
banks/ 

2 ٨٣٨ مليون دوالر لنفقات مجلس املحافظني.
3 ٨٤٩ مليون دوالر إلنتاج العملة وإصدارها واالحتفاظ بها.

4 ٣٣٧ مليون دوالر لتمويل عمليات مكتب حماية املستهلك املالية.
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 ، ، ومـن ثـم مـكافـآت تـنفيذيـة لـلبنك، وأربـاح أسـهم 2فـوائـد لـتكون أربـاحًـا بـنكية 1

 . 3كل ذلك من دافعي الضرائب، وقد سدد في عام ۲۰۱۸ مبلغ ۳۸.٥ مليار دوالر

وقـد بـلغت إيـرادات الـفوائـد ۱۱۲.۳ مـليار دوالر كـفوائـد عـلى األوراق املـالـية الـتي 

ميـتلكها، مبـا فـي ذلـك مـا حـققه  مـن التسهـيالت الـكمية؛ كـأوراق اخلـزيـنة، واألوراق 

املـالـية املـدعـومـة بـالـرهـن الـعقاري MBS، وأوراق الـديـن اخلـاصـة بـاملـؤسـسات الـتي 

ترعاها احلكومة.  
& االحتياطيات 

- االحـتياطـيات الـفائـضة هـي املـبالـغ الـتي تـودعـها الـبنوك طـواعـية فـي بـنك االحـتياطـي الـفيدرالـي 
لـلحصول عـلى دخـل خـالـي مـن اخملـاطـر. وبـلغ هـذا املـبلغ ذروتـه فـي سـبتمبر ۲۰۱٤ عـند ۲.۷ 
تـريـليون دوالر، ومـنذ ذلـك احلـني انـخفض إلـى ۱.٥ تـريـليون دوالر. ومـن بـني هـذا االنـخفاض 

البالغ ۱.۲ تريليون دوالر، مت تسجيل ٥۱۰ مليار دوالر في عام ۲۰۱۸. 
- االحـتياطـيات اإلجـباريـة هـي املـبالـغ الـتي يـتعني عـلى الـبنوك االحـتفاظ بـها فـي بـنك االحـتياطـي 
الـفيدرالـي ألغـراض السـيولـة. وكـان مـبلغها صـغير نسـبيا حـيث بـلغ ۱۹۲ مـليار دوالر فـي نـهايـة 

 .۲۰۱۸

1 كـان سـعر الـفائـدة الـذي دفـعه االحـتياطـي الـفيدرالـي عـلى كـال الـنوعـني مـن االحـتياطـيات ١.٥٪ فـي 
بداية عام ٢٠١٨، وتم رفعه أربع مرات مع كل رفع ملعدل الفائدة خالل العام.

2 يــدفــع االحــتياطــي الــفدرالــي لــلبنوك عــلى االحــتياطــيات الــفائــضة وهــي ١٢ بــنك إحــتياطــي فــيدرالــي 
إقـليمي، تـملكها أكـبر الشـركـات املـالـية فـي مـناطـقهم، وهـي وزعـت بـدورهـا أربـاحـا قـانـونـية بـقيمة مـليار 

دوالر في ٢٠١٨ على مساهميها.
3 إن مـــا دفـــعه املـــصرف االحـــتياطـــي الـــفدرالـــي عـــلى حـــساب الـــفوائـــد عـــلى األوراق املـــالـــية ٤.٦ مـــليار 
دوالر الـتي بـاعـها بـموجـب اتـفاقـية إعـادة الشـراء، سـددت أيـضا مـن دافـعي الـضرائـب. وبـلغ مجـموع 
املـــبالـــغ الـــتي أرســـلها االحـــتياطـــي الـــفيدرالـــي لـــلبنوك وغـــيرهـــا مـــن الـــفوائـــد الـــتي خـــرجـــت مـــن دافـــعي 

الضرائب، مجتمعة تحويل الثروة في عام ٢٠١٨ من ٤٣.١ مليار دوالر.
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الــفائــدة عــلى الــودائــع: مــثال عــن زيــادة الــنشاط االقــتصادي مــع خــلق 
تضخم كبري 

يـبدو دفـع الـفائـدة عـلى االحـتياطـيات املـطلوبـة مـبررًا؛ لـكن دفـعها عـلى الـودائـع الـزائـدة 

يـرسـل رسـالـة خـاطـئة ويخـلق حـافـزًا خـاطـئًا. وميـكن لـلبنوك إقـراض االحـتياطـيات الـزائـدة 

للبنوك األخرى حملاولة جني املال؛ الستخدام قوة األسواق احلرة. 

1إن IOER هـي (فـي األسـاس) رشـوة لـلبنوك الـتي حتـتفظ بـاالحـتياطـي الـزائـد بـعدم 

إقــراضــها. فــكل دوالر فــي احــتياطــيات فــائــضة ســيؤدي إلــى ۱۰ دوالر إضــافــي فــي 

الــعرض الــنقدي M1؛ وإذا اســتخدمــت جــميع االحــتياطــيات الــزائــدة اآلن لــلحصول 

عـلى قـروض، فـإن الـعرض الـنقدي M1 سـيزداد أربـعة أضـعاف، وهـذا مـن شـأنـه زيـادة 

النشاط االقتصادي بشكل أكيد، لكن التضخم املصاحب سيكون مذهالً.  

وحسـب مـذكـرة لـالحـتياطـي الـفيدرالـي؛ فـإن انـخفاض بنسـبة ۱.۳٪ فـي االحـتياطـيات 

الــزائــدة تســبب زيــادة ۲۰٪ فــي M1. ويــزداد M1 كــلما قــامــت الــبنوك بــتحويــل 

االحـتياطـيات الـفائـضة إلـى قـروض، ويـبقى IOER كـمدفـوعـات خـالـية مـن اخملـاطـر 

للبنوك.  

وإضـافـة إلـى سـياسـة التشـديـد QT؛ فـاالحـتياطـي الـفيدرالـي يـعمل عـلى طـرق أخـرى 

جلــمع االحــتياطــيات الــزائــدة، وتــبقى ســياســة التشــديــد أفــضلها، بــل هــي ضــروريــة 

لتحقيق ذلك.  

 The interest rate on excess reserves (IOER rate)1
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كيف يسدد دافع الضرائب الفائدة على االحتياطيات: 
يكســب االحــتياطــي الــفيدرالــي عــائــداتــه مــن الــفائــدة عــلى األوراق املــالــية الــتي ۱.

ميلكها وقد بلغت ۱۱۲.۳ مليار دوالر في عام ۲۰۱۸. 
يسـدد االحـتياطـي الـفيدرالـي فـوائـد الـبنوك عـلى االحـتياطـيات لـلبنوك كـنفقات لـه ۲.

حـيث تـودع فـي االحـتياطـي الـفيدرالـي، وقـد سـدد ۳۸.٥ مـليار دوالر فـي عـام 

۲۰۱۸. وهـي تـكلفة الـفائـدة عـلى االحـتياطـي الـفيدرالـي الـتي تـخفض أربـاحـه 

بهذا املبلغ.  
يـــتعني عـــلى بـــنك االحـــتياطـــي الـــفيدرالـــي حتـــويـــل أربـــاحـــه (الـــدخـــل نـــاقـــص ۳.

املصروفات) إلى وزارة اخلزانة. أي لدافعي الضرائب.  
هـذا املـبلغ مـن الـربـح الـذي يـدفـعه بـنك االحـتياطـي الـفيدرالـي يـدفـع لـوزارة اخلـزانـة ٤.

(دافـع الـضرائـب) يـتم تـخفيضه مـن قـبل بـنك االحـتياطـي الـفيدرالـي عـلى حـساب 

الـفائـدة، أي مـبلغ ۳۸.٥ مـليار دوالر الـذي دفـعه املـصرف االحـتياطـي الـفدرالـي 

للبنوك.  

وبـذلـك يسـدد دافـع الـضرائـب الـفوائـد مـن خـالل إرسـال بـنك االحـتياطـي الـفيدرالـي 

إلــى الــبنوك بــدالً مــن وزارة اخلــزانــة؛ فــاملــال ال حتــصل عــليه وزارة اخلــزانــة؛ أي دافــع 

الــضرائــب، ألن بــنك االحــتياطــي الــفيدرالــي يــعطيه لــلبنوك. ويــتعني عــلى دافــعي 

الـضرائـب تـعويـضها إمـا عـن طـريـق دفـع املـزيـد مـن الـضرائـب أو حتـمل املـزيـد مـن الـديـن 

العام.  

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٥٩٣ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

واخلـالصـة: مـنح الـفوائـد عـلى الـودائـع االحـتياطـية بـنوعـيها اإلجـباريـة واالخـتياريـة؛ هـي 

طـريـقة مـن طـرق نـقل الـثروة سـنويًـا مـن دافـعي الـضرائـب إلـى الـبنوك عـبر االحـتياطـي 

الـفيدرالـي. لـتبدو مـهمته املسـتمرة هـي اسـتعباد الـناس أوالً، ثـم نـقل جـميع األصـول 

مـنهم إلـى األثـريـاء، ولـعدم إضـعاف مـعنويـات الـناس كـليًا؛ ميُـنحون فـترات مـن االزدهـار 

(اخلـــاطـــئ) لـــتشجيع اإلنـــتاجـــية، ثـــم يـــتبعون فـــترات ركـــود ملـــصادرة ثـــمار تـــلك 

اإلنـتاجـية؛ فـغالـب الـناس إمـعات. وهـذا مـن مـعانـي حـديـث رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه 

)، فـالـناس اُسـتعبدوا بـالسـياسـات  وسـلم: (تـعِس عـبدُ الـديـنارِ، تـعِس عـبدُ الـدرهـمِ

النقدية اخلاطئة.  

إن االحــتياطــي الــفيدرالــي ال يــحتاج إلــى اقــتراض املــال؛ ألنــه يخــلق املــال عــندمــا 

يحتاج ذلك، وبالتالي، فإنه لن يحتاج إلى دفع الفائدة.  

ويـــبدو أن عـــبارة over	is	Game صـــارت ضـــروريـــة لـــوقـــف الـــتالعـــب بـــحقوق 

الناس. 
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الـربـا وأخـيتها الـضرائـب قشـتان تـقصمان ظهـر الـبالد وتـأخـذان 
1هبا إىل اهلاوية 

حـرّم اإلسـالم الـربـا كـما حـرّم الـضرائـب مـنذ أكـثر مـن أربـعة عشـر قـرنًـا، والـربـا هـي أداة 

السـياسـة الـنقديـة الـتقليديـة، كـما أن الـضرائـب هـي أداة السـياسـة املـالـية الـتقليديـة، 

وحتــرمي هــاتــني األداتــني مــعًا، البــد لــه مــن ســبب، فــهاتــان الســياســتان البــد لــهما مــن 

الـتزاوج والـتضافـر لـتسانـد إحـداهـما األخـرى وتـدعـمها، فـكالهـما مـصدر فـساد حـياة 

اجملتمعات. 
& بعض مالمح االقتصاد اللبناني  

- يُـقدّر الـديـن الـعام الـيوم بـأكـثر مـن ۸٦ مـليار دوالر، أي أكـثر مـن ۱٥۰ فـي املـئة مـن اجـمالـي 
الناجت احمللي، وهذه ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان. 

- تبلغ نسبة البطالة أكثر من ٪۲۰. 
- تعهـد لـبنان عـام ۲۰۱۸ بـإجـراء إصـالحـات هـيكلية وخـفض العجـز فـي املـوازنـة الـعامـة، مـقابـل 
حـصولـه عـلى هـبات وقـروض بـقيمة ۱۱.٦ مـليار دوالر أقـرهـا مـؤمتـر "سـيدر" الـدولـي الـذي عـقد 

في باريس. 
- أصدرت الوكاالت العاملية للتصنيف االئتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية. 

- أقر البرملان في متوز(يوليو) ميزانية تقشفية لعام ۲۰۱۹ للحد من العجز العام. 
- اقـترح صـندوق الـنقد الـدولـي عـلى لـبنان أن تـشمل الـتدابـير املـالـية تـوسـيع قـاعـدة الـضرائـب 
كــزيـادة الـضريـبة عـلى الـقيمة املـضافـة، ورفـع ضـريـبة احملـروقـات، إلـغاء إعـفاءات ضـريـبية، ورفـع 

الدعم عن قطاع الكهرباء. 
- حـقق االقـتصاد الـلبنانـي منـوًا ضـعيفا وصـل بـالـكاد ۰.۲٪ عـام ۲۰۱۸، حسـب صـندوق الـنقد 

الدولي.  
- ارتفع سعر صرف الليرة في السوق السوداء الى ۱٦۰۰ مقابل الدوالر. 

أمران اقتصاديان جديران بالتوقف عندهما في حركة االحتجاجات اللبنانية، وهما: 

1 قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، الــربــا وأخــيتها الــضرائــب قشــتان تــقصمان ظهــر الــبالد وتــأخــذان بــها 
إلى الهاوية - سّر تكشفه الثورة اللبنانية، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٨٩-٢٠١٩.
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۱- الـضرائـب؛ وهـي مبـثابـة الـقشة الـتي قـصمت ظهـر الـبلدان فـي الـسنوات األخـيرة، 

ولـبنان آخـر فـصولـها وقـد سـبقته األردن والـعراق وفـرنـسا وغـيرهـا. وقـد أشـعل فـرض 

ضـريـبة تـطبيقات اخلـليوي شـرارة اضـطرابـات شـعبية واسـعة فـي لـبنان، إثـر سـاعـات مـن 

فـرض ۲۰ سـنتًا عـلى الـتخابـر بـواتـساب، لـتجني اخلـزانـة الـعامـة إيـرادات مـتوقـعة قـدرهـا 

۲۰۰ مـــليون دوالر ســـنويًـــا، مـــع أن تـــكلفة االتـــصاالت فـــي لـــبنان هـــي األعـــلى فـــي 

املـنطقة. وهـذا الشـرر كـان وقـودًا ملـا بـعده ممـا خـفي وطـال ضـرره. لـذلـك ال غـرابـة فـي 

رفع احملتجني لشعار (ما رح ندفع). 

۲- حــكم املــصرف؛ وقــد ســلّط الــلبنانــيون الــضوء عــلى املــصارف دون غــيرهــم مــن 

احملـتجني فـي بـاقـي الـدول، ألن املـصارف ال تـقوم بـدور تـنموي؛ بـل تـعمل عـلى إفـقار 

الـناس وإذاللـهم بـفوائـدهـا الـربـويـة وسـياسـاتـها املـكرّسـة لـظلمهم. لـذلـك ال غـرابـة فـي 

رفـع احملـتجني لـشعار (يـسقط حـكم املـصرف). وهـذا مـا يفسـر تـأخـر فـتح املـصارف 

أبـوابـها خـوفًـا مـن نـقمة أصـحاب الـودائـع فـي سـحب ودائـعهم وإدخـال املـصارف فـي 

أزمة سيولة طاحنة. 

مـا	تــركــته	الــضرائــب	أخــذتــه	الــــمصارف،	والـــعكس	صــحيح	

تـتميز احلـركـة االحـتجاجـية الـلبنانـية عـما سـبقها مـن حـركـات؛ بـالـوعـي االقـتصادي؛ 

فـالـفساد وسـرقـة املـال الـعام؛ أفـلسوا اخلـزانـة الـعامـة؛ فـاضـطر احلـكام لـلتوجـه نـحو فـرض 

مـزيـد مـن الـضرائـب بـوصـفها الـوصـفة األسهـل واألهـون عـلى مـن يـديـر دفـة احلـكم؛ غـير 

آبهـني مبـصير مـن تـؤخـذ مـنهم الـضرائـب، حـتى وصـل احلـال ملـا أسـماه ابـن خـلدون: 
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الـضريـبة تـقتل الـضريـبة؛ ألن الـناس دخـلوا مـرحـلة اخلـمول، وصـار احلـال بـني الـعمل 

وتركه سيّان، وأضحت العالقة عكسية بني معدالت الضريبة ومتحصالتها.  

إن فـرض كـثير مـن الـضرائـب يـقتل الـضريـبة، وعـندمـا تـرى الـدولـة انـخفاض حـصيلتها 

الـضريـبية؛ تـضطر خلـفض إنـفاقـها، وهـذا بـدا واضـحًا فـي ورقـة اإلصـالحـات االقـتصاديـة 

اإلســعافــية الــتي قــدمــتها احلــكومــة الــلبنانــية، وأشــارت إلــى تخــلي املســتثمريــن عــن 

االســتثمار فــي لــبنان ألن اجلــزء األكــبر مــن األربــاح احملــققة يــتم اقــتطاعــه عــلى شــكل 

ضـرائـب لـلحكومـة وأتـاوات للمفسـديـن؛ فـيبدأ الـنشاط االقـتصادي بـالـتراجـع، وتـتآكـل 

اإليرادات وبذلك تقتل الضريبة نفسها. 

ولــألســف؛ اجلــالــسون عــلى دفــة احلــكم ال يــتعلمون حــتى مــن األمــثال الــشعبية الــتي 

تـختزل كـثيرًا مـن الـقوانـني االقـتصاديـة فتُبسّـطها دون تـعقيد؛ فـاملـثل الـشعبي يـقول: 

(ال يـفنى الـديـب وال ميـوت الـغنم)، وقـد متـادى احلـكام بـفرض الـضرائـب حـتى لـم يـبق 

من يدفع، كما تشير الشعارات التي رفعها اللبنانيون احملتجون (ما رح ندفع). 

إن مــا يــبحث عــنه الــعالــم - بــدولــه املــتقدمــة واملــتطورة - مــتخبطًا بــتجارب نــظم 

اقـتصاديـة حتـتمل اخلـطأ والـصواب، نـتيجته دمـار البشـر والشجـر واحلجـر، وهـذا الـعالـم 

مـا فـتئ يـبحث عـن عـالقـات اقـتصاديـة تـنظم سـياسـاتـه الـنقديـة واملـالـية، وال يجـد لـذلـك 

مســتقرًا وال ســبيالً. ومــا نــراه مــن نــتائــج مــزريــة عــلى البشــر؛ خلــير دلــيل عــلى أن هــذا 

الــتوجــه التجــريــبي ال يــكون فــي الــتجارب االجــتماعــية قــطعًا؛ بــل محــله الــتجارب 

التجريدية والعلمية وحسب. 
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لــقد قــدم اإلســالم فــي تشــريــعه أســسًا اقــتصاديــة ونــقديــة ومــالــية فــيها اخلــير الــعميم 

للبشــريــة، وإذا كــان أصــحاب الــتطبيق املــعاصــريــن مــصرون عــلى املــنهج التجــريــبي؛ 

فــليكونــوا اســتقرائــيني عــلى أقــل تــقديــر، ولــيقارنــوا مــا طــبقه املســلمون عــلى مــدى 

۱٤٤۱ عـامًـا؛ مـنها ۱۰۰۰ عـلى األقـل نـاجـحة بجـميع املـقايـيس وبـشهادة كـل مـن لـه 

قـلب أو ألـقى الـسمع وهـو شهـيد؛ فـتلك الـفترة مـن الـقيادة لـلعالـم لـم تشهـد تضخـمًا 

مـالـيًا فـتاكًـا، ولـم تشهـد أخـطاء نـقديـة فـاحـشة، ولـم يُسجـل فـيها أزمـات اقـتصاديـة 

خـانـقة؛ بـل كـان الـناس يـعيشون بـسعادة (نسـبية). أمـا الـنظم الـتي شهـدنـاهـا مـؤخـرًا 

والـتي حتـاول السـيطرة عـلى الـعالـم وقـيادتـه؛ كـالشـيوعـية الـتي عـاشـت سـبعني عـامًـا، 

والـرأسـمالـية وربـيباتـها الـتي نـشأت مـن رحـمها، فـاألولـى سـادت وانـدثـرت ولـم تـقدم 

للبشـريـة إال الـقتل والسـلب، والـثانـية قـدمـت أزمـتني عـاملـيتني كـبيرتـني آذت كـل سـكان 

الــكرة األرضــية، وبــينهما عشــرات األزمــات اإلقــليمية، وأخــرى فــرديــة عــلى مســتوى 

الــدول؛ هــذه الــنظم مــا فــتئت تتشــبث بــفرض مــبادئــها املــتغيرة، واملــتلونــة بــنتائــجها 

التجريبية، وهي حتى اآلن لم ترسو على حال. 

إن األصـل فـي احلـاكـم ومـن ميـثلونـه مـن حـكومـة ومـا شـابـه هـو: (إدارة مـصالـح الـناس 

الـذيـن يـحكمونـهم)، وهـم فـي احلـقيقة أجـراء عـند الـناس والـعكس لـيس صـحيحًا، 

واالقــتصاد اإلســالمــي املــنبثق مــن رحــم الشــريــعة اإلســالمــية فــصَلَ مــالــيًا بــني الــقطاع 

احلـكومـي وغـيره مـن الـقطاعـات مـن خـالل تـخصيص بـيتٍ لـلمال الـعام، وقـد أحـدث لـه 

إيرادات تخصه، وراعى النفقات وتطورها من جهة ثانية. وبذلك: 
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تــقوم	الــنظريــة	الــمالــية	اإلســالمــية	عــلى	نــظريــة	اإليــــرادات		

فـطاملـا أن فـي بـيت املـال سـيولـة ووفـرة فـللنفقات الـعامـة سـبيل ووجـهة؛ فـإن نـفد املـال 

الـعام، أجـيز مـد املـساعـدة لـه مـن قـبل مـؤسـسات اجملـتمع - اسـتثناءًا -، وسـمي ذلـك 

عـند فـقهاء االقـتصاد املـالـي بـالـتوظـيف عـلى بـيت املـال، ووضـعوا لـلتوظـيف شـروطًـا ال 

يــتعداهــا احلــاكــم أبــدًا، ذكــرنــاهــا ســابــقًا. ولــم يــغفل االقــتصاد اإلســالمــي عــن إيــجاد 

قـنوات داعـمة لـلمال الـعام مـن قـبل مـؤسـسات مـالـية مـتخصصة؛ كـمؤسـسة الـوقـف 

ومـؤسـسة الـزكـاة، وكـالهـما تـخصان اجملـتمع املـدنـي؛ فـكال املـؤسسـتني لـها مـصارف 

وقـنوات تـصب فـي بـيت املـال ضـمن نـظام مـالـي مـحكم، ولـيس لـبيت املـال أي حتـكم 

بـتلك املـوارد املـسانـدة، ولـعل املـثل الـشعبي (عـلى قـد بـساطـك مـد رجـليك) يـصف 

النظام املالي لبيت مال املسلمني. 

أمـا االقـتصاد الـتقليدي التجـريـبي فـقد آثـر إقـامـة بـيت مـالـه ووزارة خـزانـته عـلى نـظريـة 

الـنفقات الـتي شـرحـناهـا سـابـقًا، فـصار احلـال هـو الـتمادي بـفرض الـضرائـب لـيكون املـثل 

الــشعبي املــذكــور مــعدال كــالــتالــي: (مــد رجــليك ثــم نشــد الــبساط ولــو قســرًا عــلى 

مـــقاســـها) وهـــذا غـــريـــب!، وملـــا كـــانـــت الـــضريـــبة مـــورد محـــدود ملـــا يـــطيقه الـــناس 

(اسـتثناءًا)؛ فـال يـصح أن يُـخصص مـورد محـدد لسـد حـاجـات غـير محـدودة تـخضع 

ملـيول ورغـبات وشـهوات الـقائـمني عـلى حـكم الـناس، املـتناسـني بـأنـهم يخـدمـون الـناس، 

وأن العكس ليس صحيحًا. 
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الــــمشكلة	فـي	تـــزاوج	الــربــا	والــضريــبة	

إن مــا حــصل ويــحصل هــو نــتيجة للســياســات املنحــرفــة، وهــو الســبب فــي حــصول 

مشكلة عجز مالي مزمن عند احلكومات بال استثناء؛ حيث: 

۱- متيل احلكومات لفرض الضرائب لتمويل عجزها،  

۲- ثــم تســتمرئ وزارة املــال االســتدانــة ضــمن ضــوابــط مــتلونــة مــتغيرة، الهــثة وراء 

نـظريـات واهـية مـن هـنا وهـناك. وقـد تـعرضـنا لـنماذج عـاملـية عـدة جـميعها فـاشـلة أدت 

ألذية الناس وظلمهم.  

۳- ثـم تُـسعف السـياسـات الـنقديـة السـياسـات املـالـية احلـكومـية الـقائـمة عـلى االقـتراض 

واإلنـفاق غـير الـرشـيد، بـانـتهاج الـربـا احملـرم فـي الشـرائـع الـسماويـة الـثالث؛ وزادت عـلى 

ذلـك بسـياسـة الـتمادي بـإصـدار الـنقد ضـمن ضـوابـط مـتلونـة مـتغيرة، تـرسـمها مـدرسـة 

شـيكاغـو الـنقديـة، والـتي آخـر بـدعـها: الـنظريـة الـنقديـة احلـديـثة؛ فـبعد أن فـرضـت 

الـدوالر كـنقد عـاملـي؛ جـعلته األسـاس فـي االحـتياطـيات الـنقديـة الـعاملـية والـدولـية؛ 

وبـعد أن أسهـبت فـي إصـدار الـدوالر دون ضـابـط ثـابـت؛ كـالـغطاء الـذهـبي، صـار مجـرد 

أوراق دون الـتزام مـن قـبل مُـصدره. ويـا لـيت األمـر بـقي عـند هـذا احلـد، بـل جـاءت 

تـلك الـنظريـة الـتي تـدعـي احلـداثـة لـتقول بـأن احـتياطـياتـها كـافـية لـضمان االلـتزام أمـا 

بـاقـي الـعالـم؛ فـيكفيه أن تـكون سـندات الـديـن األمـريـكية احـتياطـيه؛ وبـذلـك انـتقلت 

االقـتصادات إلـى مهـب الـريـح. ومبـا أن األسـواق الـعاملـية أُشـبعت بـسندات الـديـن الـتي 

لـم يـعد لـها مشـتريـن، يُـطلّ الـفيدرالـي األمـريـكي الـناطـق الـرسـمي واملـنفذ لسـياسـات 

مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة واملـتحكم بـصندوق الـنقد الـدولـي؛ بـبدعـة هـي أسـوأ مـن كـل 
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مـا سـبق، مـن خـالل إصـدار سـندات لـيلية لـيوم واحـد سـميت بـ (الـريـبو) تـقوم عـلى 

أسـاس بـيع سـندات اخلـزيـنة لـيال واسـتردادهـا نـهارًا، لـيكون االقـتصاد األمـريـكي ومـن 

يـدور فـي فـلكه - أي كـل الـعالـم - قـائـمًا عـلى ديـون حتـركـها الـفوائـد الـربـويـة، وال 

يخـرج عـن هـذه الـقاعـدة أحـد؛ كـالـصني أو الـيابـان أو االحتـاد األوربـي، ومحـرك كـل 

ذلــك: نــظام مــصرفــي آثــم؛ أشــارت لــه االحــتجاجــات الــلبنانــية بــذكــاء مــجتمعي، 

والسـبب فـي ذلـك أن جـلّ االقـتصاد الـلبنانـي يـقوم عـلى اخلـدمـات املـصرفـية؛ فـكان 

الـناس مسـتشعريـن بـعِظم هـذا األمـر وشـدة بـالئـه عـلى االقـتصاد؛ وقـد تـبني أن ودائـع 

الـناس املـصرفـية قـد ذهـبت لشـراء سـندات اخلـزيـنة الـلبنانـية والـتي بـيعت ألطـراف غـير 

معلومة وبذلك ضاعت األموال. 

إن االقـتصاد اإلسـالمـي بـضوابـطه الـثابـتة عـلى احلـاكـم واحملـكوم؛ املسـتند عـلى شـريـعة 

اإلســالم قــد حــرّم الــربــا وحــرّم الــضرائــب مــعًا، ولــرمبــا لــم يــكن هــذا الــربــط واضــحًا 

لـلعيان ألكـثر االقـتصاديـني وفـقهاء الـقانـون وحـتى لـفقهاء الشـريـعة؛ لـكن الـضرر الـكلي 

عــلى اجملــتمع قــد وضــح وبــان جــليًّا ألبســط الــناس؛ فخــرجــوا رافــعني شــعارات تشــرح 

جلـهابـذة املـال واالقـتصاد والـقانـون والـفقه؛ أن احـذروا قـد بـلغ السـيل الـذبـى، فـفضحوا 

اجـتماع السـياسـتني الـنقديـة املـتمثلة بـالـربـا واملـالـية املـتمثلة بـالـضرائـب ألول مـرة فـي 

التاريخ جهارًا نهارًا دون كثير من الفهم والذكاء. 

لـذلـك نـقول: إن ثـورة لـبنان ثـورة ذكـية بسـبقها بـوضـع اإلصـبع عـلى وجـع الـشعوب 

بســبب متــادي احلــكام فــي اخلــروج عــن مــهمتهم األســاســية؛ فــهم يــطلقون الــعِنان 

ألفــكارهــم؛ ثــم يــطبقونــها عــلى حــساب الــناس وأوجــاعــهم دون أدنــى حــسٍ مــن 
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املـسؤولـية. والبـد فـي هـذا املـوقـف مـن اسـتحضار مشهـد احلـاكـم الـعادل الـذي شهـد لـه 

الــتاريــخ وهــو يجسّــد حــسّ املــسؤولــية املــلتزم بتهــديــد اهلل لــكل راع ولــكل مــسؤول: 

ُم ّمَْسئُولُوَن (الصافات: ۲٤)، أما تفاصيل املشهد؛ فهو كاآلتي:  َhَّوِقفُوُ/ْ ۖ ِإ
بـعد أن طُـعن عـمر بـن اخلـطاب رضـي اهلل عـنه فـي صـالة الفجـر، والـذي كـان سـببًا فـي 

وفـاتـه، سـأل ابـنه أن يـضع ذقـنه عـلى الـتراب لـيعفرهـا بـه، وبـكى رضـي اهلل عـنه، فـقال لـه 

الـناس: مـا يـبكيك يـا عـمر؟ وهـم الـذيـن يـعرفـونـه بـالشـديـد الـقوي، والـذي اشـتهر 

بـــفقهه، والـــذي اســـتحق لـــقب الـــفاروق مـــن بـــني البشـــر؛ لشـــدة تـــفريـــقه بـــني احلـــق 

والــباطــل، وهــو صــاحــب اآلثــار الــتي ال ميــكن لــلتاريــخ أن يــطويــها أو أن ميــر عــليها 

لـعظمها. فـقال رضـي اهلل عـنه مـخاطـبًا الـناس: أخشـى أن يـسألـني اهلل عـن دابـة تـعثرت 

فـي الـعراق لـمَ لَـم تـعبد الـطريـق لـها يـا عـمر؟، هـيهات هـيهات؛ إنـه جـواب يسـتشعر 

صـاحـبه شـدة املـسؤولـية الـتي سـيوقـفه اهلل عـندهـا؛ فـالـدابـة حـيوان وهـي أقـل شـأنًـا مـن 

البشـر، وال حتـتاج طـريـقًا مـعبدًا، كـما أن املـكان املـشار إلـيه هـو تـخوم الـبالد الـشاسـعة 

في حينه، أي أنها بعيدة عن مركز احلكم، فأي مسؤولية هذه؟  

أمـا حـال احلـكام فـإهـمال حلـقوق الـناس األسـاسـية؛ فـالـفقر مسـتشرٍ، واجلـوع لـبطونـهم 

طـاوٍ، واخلـوف والـرعـب فـي عـيون نـسائـهم ورجـالـهم وأطـفالـهم ظـاهـر؛ فـمال هـؤالء 

الــناس ال يــخشون اهلل فــي خــلقه؟ هــذا اخلــلق لــم يُــوجــده اهلل تــعالــى لــيعذب بــعضه 

بــعضا، بــل لــيتعارف الــناس كــل الــناس دون تــخصيص ديــنٍ أو لــونٍ أو عِــرقٍ، يــقول 

ِ̈ـَل  ـن ذََكـٍر َوأُنـثَى َوَجـَعْلنَاكُـْم ُشـُعوًبـا َوَقـَبا ـا الـنَّاُس ِإّنَـا َخـلَْقنَاكُـم ّمِ َ املـولـى جـل جـاللـه: َيـا أَّ.ُ
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َ َعِل³ٌ َخِبٌري (احلجـرات: ۱۳)؛ فـمعيار  ِ أَْتـَقاكُـْم ۚ ِإّنَ اّهللاَ لِـَتَعاَرفُـوا ۚ ِإّنَ أَْكـَرَمـsُْم ِعـنَد اّهللاَ
التفاضل هو التقوى ال شيء غيره. 

وفـي ذلـك قـال الـفاروق عـمر لـعامـله عـلى مـصر آخـذًا مـنه حـقًا لـقبطي قـد سـلبه إيـاه ابـن 

عــامــله عــلى مــصر مســتقويًــا مبــنصب أبــيه: (مــتى اســتعبدمت الــناس وقــد ولــدتــهم 

أمـهاتـهم أحـرارا؟). عـبارة تـضعها مـنظمات األمم املتحـدة قـانـونًـا لـها، وشـعارًا تسـتظل 

بـظله، بـينما ال تـعمل بـه ال هـي وال أعـضاؤهـا، لـيقع فـي حـقهم مـقت اهلل تـعالـى، لـقولـه 

ِ أَن َتقُولُوا َما َال َتْفَعلُوَن (الصف: ۳).   عز وجلّ: َكُربَ َمْقًتا ِعنَد اّهللاَ

واالسـتعباد مـصطلح يُـطلق عـلى مـن فـقد حـريـته؛ فـيصير عـبدًا؛ هـو ومـالـه لسـيده، 

فهـل صـار الـناس عـبيدًا لـوزارات اخلـزانـة واملـصارف املـركـزيـة والـقائـمني عـليها؟ والـتي 

هـي بـدورهـا غـارقـة فـي الـديـون وخـدمـتها؛ فـفي لـبنان يـشغل خـدمـة الـديـن حـوالـي 

۳٦٪ مـن العجـز الـسنوي، وهـذه حـلقة يـصعب كسـرهـا بـأقـل مـن خـمس سـنوات مـن 

الـعمل اجلـاد. وهـذا منـوذج ممـا قـدمـه الـعصر احلـالـي بـحضارة دولـه املـتقدمـة املـتطورة كـما 

يحــلو لــلكثيريــن وســمه، واملــتتبع ملــقاالت االقــتصاديــني األمــريــكيني الــعاقــلني يــرى 

مــصطلح عــبيد الــديــون قــد صــار مــتداوالً، مــصداقًــا لــقول رســول اهلل صــلى اهلل عــليه 

وسـلم الـذي ذكـرنـاه آنـفًا: (تـعِس عـبدُ الـديـنارِ، تـعِس عـبدُ الـدرهـمِ)، ولـعمري إنـه 

أسوأ ما قدمته لنا هذه احلضارة التي ابتعدت عن دين اهلل تعالى. 

ولــيعلم احلــكام ومــن تســلط عــلى حــكم أحــد مــن خــلق اهلل؛ ومــنهم أربــاب الــعمل، 

وأربـاب الـبيوت، ومـا شـابـههم، أنـهم سـيقفون أمـام الـعزيـز اجلـبار بـوصـفهم مـسؤولـني 
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ولـن يـعفي أحـدٌ أحـدًا مـن ذلـك املـوقـف؛ إال إعـادة احلـق مـن الـظالـم لـلمظلوم، وأنـى أن 

يحدث هذا إال عند ربٍ عادلٍ مقتدرٍ؟. 
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 الخاتمة
إن خـالفـة أرسـت حـكمها عـلى أكـبر بـقعة جـغرافـية فـي الـتاريـخ، جتـاوزت مـدة سـيادتـها 

عشـرة قـرون عـلى أقـل تـقديـر بـنجاح، لـم يشهـد الـتاريـخ أن أزمـات مـالـية أو نـقديـة قـد 

أصـابـتها، عـدا أزمـات اقـتصاديـة محـلية مـؤقـتة ال تـعدو عـن انـعكاسـات لـتغير ظـروف 

املعيشة ألسباب خارجة عن اإلرادة كقلة األمطار، أو لفساد احلكام. 

وال يسـتطيع أحـد أن يـدعـي أن تـلك الـفترة كـان الـعيش فـيها بسـيطًا؛ فـالـتطور الـعلمي 

واالخـتراعـات تشهـد عـلى أن تـلك اخلـالفـة بَـنت حـضارة عـريـقة مـازال الـعالـم يـرتـوي 

من مناهلها ويشهد بتلك القدرات.  

كـان املـال الـعام وفـيرًا؛ فـاخلـليفة هـارون الـرشـيد سـأل كـاتـب ديـوان خـراجـه عـن خـزانـته، 

فـقال لـه: ثـمامنـائـة ألـف ألـف وثـالثـة وسـبعون ألـف ألـف درهـم، فـرد عـليه: أحـب أن 

 . 1تبلغ بَنُورا، والبنور ألف ألف ألف

وكــان املــال اخلــاص وفــيرًا حــتى فــي الــعهود الــسابــقة، ذكــر الــقرآن الــكرمي وفــرة مــال 

(قــارون)؛ فــوصــفه وصــفًا ال يــدع مــجاالً لــغير ذلــك، فحــمل مــفاتــيح أقــفال خــزائــن 

أمـوالـه؛ يعجـز عـن حـملها عـصبة مـن الـرجـال، يـقول اهلل تـعالـى: ِإّنَ َقـاُروَن َكـاَن ِمـن َقـْوِم 

ِة …  ُ ِبـالْـُعْصَبِة أُوµِ الْـقُّوَ ُ ِمـَن الْـsُنُوِز َمـا ِإّنَ َمـَفاِتـَحهُ لَـَتنُوء ْم ۖ َوآَتـْينَاه مُـوÛَ فَـَبَغى َعـلَْ�ِ
(الـقصص: ۷٦)؛ فـكيف إذا فـكرنـا بـأن اخلـزائـن كـانـت مـغارات وكـهوف، فـكم كـان 

1 أبـي الحسـین ھـالل بـن الـمحسن، رسـوم دار الـخالفـة، (٣٥٩- ٤٤٨ ھـ = ٩٧٠-١٠٥٦ م) تـحقیق مـیخائـیل 
عواد ، دار الرائد العربي ببیروت ، ص ٢٩.
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فـيها؟ ومـاذا لـو كـانـت مـن الـذهـب والـفضة؟، بـل ذكـر اهلل تـعالـى أن هـناك مـن كـان 

أغـنى مـن قـارون ممـن سـبقه، يـقول اهلل تـعالـى: َقـاَل ِإّنَـَما أُوِتـيتُهُ َعَ@ ِعـْلٍم ِعـنِدي ۚ أََولَـْم َيـْعلَْم 

ـُم  ُـوِ¾ِ ُـْسأَُل َعـن ذُن ًة َوأَْكـثَُر َ©ْـًعا ۚ َوَال � ِ ِمـَن الْـقُُروِن َمـْن ُهـَو أََشـّدُ ِمـنْهُ قُـّوَ ِ̄ َ َقـْد أَْهـلََك ِمـن َقْب أَّنَ اّهللاَ
الُْمْجِرمُوَن (القصص: ۷۸). 

كـما أبـدعـت تـلك احلـضارة نـقودًا مـحسوبـة يـتم تـداولـها حـسابـيًا فـقط؛ كـالـديـنار 

اجليشـي والـعملة الـسوداء، كـما كـانـت تُـعد مـيزانـيتها الـعامـة بـقوائـم مـوحـدة أي بـأكـثر 

، جتــمع بــينهما عــلى أســاس ســعر صــرف أحــدهــما  1مــن نــقد؛ أي الــديــنار والــدرهــم

مقابل اآلخر.  

تــلك احلــضارة لــم حتــذف اآلخــر بــل اســتوعــبته، فــكانــت عــمالت الــبالد احملــيطة بــها 

مـتوفـرة فـي أسـواقـها، لـها سـعر صـرف مـتقلب بحسـب احلـال الـسائـد، درسـت أسـباب 

تــقلبها بــشكل حــقق ســبقًا عــلميًا، ورواد ذلــك كــثيرون كــالــقلقشندي وأبــو جــعفر 

الـدمـشقي وابـن سـالم و الـبالذري واملـاوردي والـراغـب األصـفهانـي والـغزالـي وابـن تـيمية 

وابن قيم اجلوزية وابن خلدون والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. 

لـقد مت ضـرب أول نـقد إسـالمـي فـي عهـد عـمر بـن اخلـطاب رضـي اهلل  عـنه (سـنة ۸ هـ- 

٦۳۰ م) طـبع عـليها "ال إلـه إال اهلل وحـده، محـمد رسـول اهلل، احلـمد هلل"، وكـان لـه 

السـبق فـي الـتفكير بـطباعـة الـنقد مـن جـلود اإلبـل، وكـان عـبد اهلل بـن الـزبـير أول مـن 

ضـرب دنـانـير مـدورة؛ ثـم كـان ذلـك فـي عهـد عـبد املـلك بـن مـروان (سـنة ۷٦ هـ = 

٦۹٦ م). 

1 للمزيد يراجع كتابنا دور الحضارة اإلسالمية في تطوير الفكر املحاسبي. 
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إن عـرض الـنقود مـن وجـهة نـظر االقـتصاد اإلسـالمـي مـهمة تـتوالهـا دار الـصك حتـت 

رقـابـة محتسـب الـسوق. والـنقود قـد تـكون مـعدنًـا ثـمينًا أو أقـل مـن ذلـك، وقـد تـكون 

ورقًـا أو شـيئًا مـن ذلـك ممـا ال ميـكن تـقليده بـسهولـة، وميـكن أن تـكون نـقدًا افـتراضـيًا؛ 

فـلكل ذلـك ضـوابـط شـرعـية حتـكمه، حـتى الـتبادل السـلعي أو املـقايـضة لـه ضـوابـط 

شـــرعـــية حتـــكمه؛ مبـــا يـــحقق مـــصالـــح الـــناس دون ظـــلمهم أو غـــشهم أو الـــتالعـــب 

مبواردهم. 

أمـا محتسـب الـسوق الـذي وسـع مـهامـه عـمر الـفاروق رضـي اهلل عـنه فـكانـت رقـابـة 

األسـواق ومـنع مـا يسـيء ألطـرافـها جـزءً مـن مـهامـه لـضمان شـفافـيتها أمـام جـميع رواد 

السوق. 

أمـا عـن تـنظيم جـبايـة الـزكـاة وصـرفـها ملسـتحقيها فـقد بـلغ مـبلغه مـن اإلدارة واحملـاسـبة 

واإلحـصاء، فـالـقرآن الـكرمي والـسنة الشـريـفة أرسـت ثـوابـت هـذا الـنظام؛ ثـم جـاء اخلـلفاء 

بــابــتكارات وإبــداعــات مــا تــزال األمــة تــعيش فــي كــنفها؛ فــأبــي بــكر رضــي اهلل عــنه 

اسـتوعـب الـدور املـالـي لـلزكـاة فـحارب مـانـعيها وهـذا عـمل ال ميـكن قـياسـه بـعمل أحـد 

غـيره إطـالقًـا؛ ألن فـيه السـبق لـلتمويـل املسـتدام ملـعاجلـة الـفقر. وأجـاد عـمر رضـي اهلل 

عـنه تـنظيم الـدواويـني ومـحاسـباتـها وإحـصاءاتـها حـتى فـاض املـال فـي عهـده رغـم األزمـة 

االقـتصاديـة الـتي مـرت إبـان حـكمه، فـتجاوزهـا بـحسن تـدبـيره، ثـم ملـا فـاض بـيت املـال 

سـارع بـتطبيق ضـمان اجـتماعـي ال يـعتمد عـلى االشـتراك بـه ولـيس لـه عـالقـة بـديـن أو 

مـذهـب أو جـنس أو لـون؛ حـيث سـوّى بـني الـناس فـي الـعطاء، وخـلّد الـتاريـخ مـقوالتـه. 
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وقـد سـار اخلـلفاء عـلى تـلك األسـس مـا شـاء اهلل، وحـققوا الـتوازن االقـتصادي واملـالـي 

بني الناس مبختلف مشاربهم. 

كـما اعـتنى املسـلمون بـالـوقـف وأنـشؤوا أوقـافًـا مـنذ بـدايـة بـزوغ الـدعـوة اإلسـالمـية، مـنها 

مـازال قـائـمًا حـتى الـيوم، تـوزع إيـراداتـه عـلى املـوقـوف لـهم حسـب وصـية الـواقـف، حـتى 

أن أغـلب أراضـي املسـلمني هـي أراضٍ وقـفية. ومـؤسـسة الـوقـف مـؤسـسة مـالـية غـنية 

مبــواردهــا تــدعــم اجملــتمع وحــكومــته وتــلبي كــثيرًا مــن احــتياجــاتــهم، عــلى الــرغــم ممــا 

أصـاب هـذا الـوقـف فـي الـقرنـني األخـيريـن مـن تخـريـب وجتـميد فـي بـعض الـبلدان؛ إال 

أنـها مـؤسـسات قـائـمة، والبـد أنـها سـتعود إلـى مجـدهـا ألنـها ثـابـت مـن ثـوابـت الشـريـعة 

التي لن تفنى إال بفناء الكون. 

إن اإلسـالم ومـؤسـساتـه قـائـم بـكيان وبـدون كـيان، ومـن ذلـك مـؤسـسات الـزكـاة والـوقـف 

واملــصارف ومــا شــابــهها، فــإن أهــمل احلــكام تــلك املــؤســسات، فــاجملــتمع بــأفــراده 

وجـماعـاتـه مـكلفون بـإقـامـة تـلك املـؤسـسات ألن ذلـك مـن صـلب شـريـعتهم. لـذلـك 

كـان حتـول فـرض الـكفايـة إلـى فـرض عـني، يـضيق إن قـامـت احلـكومـات بـإنـشاء وتـنظيم 

املـؤسـسات، ويـتسع إن قـصرت بـذلـك، وهـذا مـن طـبيعة بـنيان هـذه الشـريـعة الـغراء 

التي ال ميكن ألحد أن يطفئ نورها. 
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يلخص اجلدول (۱٤) التالي خصائص السياسات ووظائفها: 

اجلدول (۱٤) خصائص السياسات ووظائفها 

املجتمعالحكومةالسياسة

السياسة	املالية
إيــــــــرادات	بــــــــيت	املــــــــال	

BOT	الـ	ومثالها
الـــــــــــــزكـــــــــــــاة	والـــــــــــــوقـــــــــــــف	

لتمويل	التنمية

االســــتدانــــة	الــــجائــــزة؛	
كـفعل	عـمر	رضـي	اهلل	

عنه

السياسة	النقدية
صــــــــــك	الــــــــــنقود	وعــــــــــدم	
عــــــــــــــــــلــى	 الــــــــــــــــــتــضــيــيــق	

الناس

السياسة	
االقتصادية

رقـــــــابـــــــة	األســـــــواق	لـــــــضمان	كـــــــفاءتـــــــها	والـــــــتدخـــــــل	عـــــــند	الـــــــضرورة	•
لتصحيح	املسار	كتطبيق	التسعير	حال	شيوع	االحتكار	مثاًل.	

اسـتقرار	األسـعار؛	بـالحـد	مـن	التضخـم،	بـضمان	تـطبيق	الـزكـاة	•
دوريًا	بتحويل	٢.٥٪	من	األغنياء	إلى	الفقراء.	

زيادة	التوظيف؛	من	خالل	كفاءة	األسواق	؛	وذلك:	•
-	بزيادة	عجلة	اإلنتاج	املباح	أو	املحافظة	عليها،		

-	وبتحفيز	االستهالك	باإلنفاق	الرشيد،		
-	والحد	من	التوظيف	الحكومي	بمقدار	ما	هو	ضروري.	

زيـادة	الـتوسـعات	فـي	الـقاعـدة	اإلنـتاجـية	بـزيـادة	األصـول	الـثابـتة	•
املعفية	من	الزكاة	كحافز	على	ذلك	التوسع.
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 نتائج وتوصيات
أولًا - السياسة االقتصادية 

الســياســة االقــتصاديــة يــجب أن حتــقق مــقاصــد الشــريــعة وأولــها مــقصد الــعدالــة بــني 

عناصر البيئة جميعهم من بشر وحجر وشجر وحيوان وغيرهم.  

ويــعدُّ تقســيم الــثروة بــني األفــراد واحلــكومــة مــقصد، وحتــقيق عــدالــة الــتوزيــع وإعــادة 

التوزيع مقصد. 

لــذلــك وجــب عــلى الــقائــمني عــلى حــكم الــناس، كــما وجــب عــلى الــناس جــميعهم 

الــعمل عــلى حتــقيق تــلك املــقاصــد مــهما اخــتلفت وتــعددت أدواتــهم؛ فــالســياســات 

الـكلية الـنقديـة واملـالـية واالقـتصاديـة تـصب فـي هـذا االجتـاه، كـما أن السـياسـات اجلـزئـية 

ملتزمة مبقاصد السياسات الكلية. 

يـنبغي عـلى السـياسـة االقـتصاديـة الـكلية أن تـركـز عـلى حتـقيق تـوازن الـسوق بـوصـفه 

هــدف اســتراتــيجي، ويــجب عــلى الســياســتني الــنقديــة واملــالــية خــدمــة هــذا الهــدف، 

فـاألصـل رعـايـة مـصالـح الـناس، فـبيت املـال ومـن فـيه واحلـكومـة جـميعًا هـم مـوظـفون 

عـند الـناس يخـدمـونـهم بـإدارة شـؤونـهم فـي رفـع الـفقر عـنهم وحتـقيق الـعدالـة بـينهم 

والدفاع عنهم. 
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بـناء عـلى مـا سـبق، ميـكن اسـتنتاج قـواعـد هـامـة تـؤسـس إلدارة اقـتصاد كـلي عـادل، 

ونسرد عددًا من السياسات التي ميكن تطبيقها؛ كاآلتي: 

الـثوابـت تـعزز االبـتكار، وهـذه أهـمية تـضفيها ثـوابـت الشـريـعة اإلسـالمـية الـضابـطة ۱.

للحكام واحملكومني. 

كسـب الـوالء ضـروري إلجنـاح السـياسـات، والشـريـعة حتـقق ذلـك الـوالء، فـالـغش ۲.

محرم على اجلميع، وأكل املال احلرام محرم على اجلميع … وهكذا. 

مــرونــة الســياســات ســبيل لــلبقاء واالســتمرار، أمــا احلــلول الــوضــعية فــمعناهــا أن ۳.

املــعاجلــات مــؤقــتة وليســت نــهائــية. وهــذا مــحقق مــن خــالل تــأطــير الشــريــعة 

للمحرمات املعدودة وترك املباحات متاحة غير محدودة. 

إن احلـكومـات هـي طـرف غـني، وحـلولـها وفـيرة بـاسـتمرار، وال ميـكن الـقول بـأن ٤.

األصـول الـتي لـديـها محـدودة، أو أنـها تخشـى انـتهاء تـلك األصـول. لـذلـك ميـكن 

لـلحكومـات الـلجوء إلـى اسـتخدام الـصكوك لـتمويـل مـا تـراه ضـروريًـا. والـصكوك 

عـديـدة األنـواع مـنها مـا هـو مـنتهٍ بـالـتمليك ومـنها غـير ذلـك، كـما تـتعدد صـيغ 

التمويل اإلسالمي، وميكن اللجوء إلى صيغ حتفظ تلك امللكية.  

لـقد عَـرف بـيت املـال مـنذ نـشأتـه سـياسـة إحـياء األرض املـوات قـبل أن تـتنبه دول 

الــعالــم حملــاربــة التصحــر عــام ۱۹۹۲ فــي مــؤمتــر األرض، وفــيه متُــنح األرض مــقابــل 

إصـالحـها ولـقاء خَـراج يُسـدد سـنويًـا لـبيت املـال، ثـم تـعود تـلك األرض لـه بـعد 

 .BOT تـركـها ممـن ال يـرغـب بـاالسـتمرار، وتـشابـه هـذه السـياسـة فـي أيـامـنا سـياسـة

وميُـكن االسـتعانـة بهـذه الـتقنية الـتي جتـعل الـدولـة ال تخسـر مـا لـديـها مـن أصـول بـل 
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جتـعلها مسـتثمرة ألصـولـها مـدى احلـياة، فـتحقق الـعدل بـني الـناس ويشـيع الـرضـا 

بينهم. 

االعــتماد عــلى الــقياس الســلعي بــتنفيذ تــبادالت الــبيع والشــراء مــقايــضة أســوة ٥.

بـفعله صـلى اهلل عـليه وسـلم فـي حتـديـد الـديـة ونـصاب الـزكـاة، وكـذلـك اإلقـراض 

الســلعي أســوة بــفعل الــوزيــر الــعباســي عــلي بــن عيســى، وكــما تــفعل األســواق 

الــدولــية بــبيوع SWAP، وبــذلــك يــتوافــر مــرجــع لــلقياس يحــد مــن تــغيرات ســعر 

العمالت صعودًا وهبوطًا. 

تــطبيق ســياســة الــتسعير عــند وقــوع االحــتكار ملــنع إحــداث أيــة تــشوهــات فــي ٦.

ظـــروف الـــعرض والـــطلب، ويـــكون تـــوقـــيف هـــذه الســـياســـة مـــرهـــون بـــانـــتهاء 

االحتكار. 

مـنع ومـحاربـة الـفساد بـكل أشـكالـه ملـا لـه مـن دور فـي رفـع األسـعار دون وجـه حـق، ۷.

ومـن ذلـك فـساد اإلدارة وتـوظـيف مـن ال يسـتحق مـنصبه، روى أبـو هـريـرة رضـي 

اهلل عـنه عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم أنـه قـال: (إذا وسِّدَ األمـرُ إلـى غـيرِ 

أهــلِه فــانــتظرِ الــساعــةَ)، ألن فــي ذلــك هــدر لــلمال الــعام وزيــادة لــتكالــيف 

الـتوظـيف، ولـتكالـيف تـصحيح األخـطاء الـناجـمة عـن ذلـك. والبـد مـن مـراعـاة 

الكفاءة جتنبًا للوقوع في تلك التكاليف. 

إن اعتبار الكفاءة في االقتصاد اإلسالمي شرط الزم، الشكل (٤۷): ۸.

يـقوم بـيت املـال عـلى الـكفاءة ألن لـه مـوارده اخلـاصـة مـن دون الـضرائـب إال ✴

اسـتثناء، وعـلى بـيت املـال تـدبـر مـصاريـفه مـن تـلك اإليـرادات ال أن يـكون 
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طـفيليًا أو عـالـة عـلى الـناس، وهـذا يـعاكـس مـا تـقوم عـليه أسـس املـالـية الـعامـة 

والتشـريـع املـالـي الـتقليدي العـتمادهـا عـلى نـظريـة الـنفقات، حـيث الـتوسـع 

فـــي اإلنـــفاق الـــعام، وخـــلق التضخـــم املســـتمر، وســـهولـــة تـــوســـع الـــقطاع 

احلكومي باإلنفاق دون طائل. 

تـقوم األسـواق عـلى الـكفاءة، وهـذا ال يـعني تـركـها تـعمل بحـريـة مـطلقة ✴

كــمبدأ الــرأســمالــية (دعــه يــعمل دعــه ميــر)، بــل البــد مــن رقــابــة األســواق 

لـضمان شـفافـيتها حـمايـة جلـميع روادهـا؛ خـاصـة الـفقراء األقـل قـوة واألكـثر 

ضــعفًا. فــاحلــريــة االقــتصاديــة مــكفولــة بــعد أن يــضمن احلــاكــم أو احملتســب 

خـلوهـا مـن الـتشويـه فـي املـعلومـات، يـقول صـلى اهلل عـليه وسـلم: (ال يـبع 

حـاضـر لـباد، دعـوا الـناس يـرزق اهلل بـعضهم مـن بـعض)، والـشق األول مـن 

احلــديــث مــنع لشــراء جــهة تــعلم أحــوال الــسوق مــن أخــرى جتهــل تــلك 

األحـوال؛ مـنعًا ألي وجـه مـن أوجـه االسـتغالل، ثـم جـاء الـشق الـثانـي يـرسـي 

حرية التبادل. 

لــذلــك جنــد أن املــيل فــي الــفقه اإلســالمــي يــكون دومًــا لــألضــعف؛ فــاملــيل 

قُـوا َخْريٌ  ٍة ۚ َوأَن َتـَصّدَ ٍة فَـنَِظَرٌة ِإَ¡ َمْ×َ»َ لـلمديـن لـقولـه تـعالـى: َوِإن َكـاَن ذُو ُعْ»َ

ْ َتـْعلَُموَن (الـبقرة: ۲۸۰) مـع حتـذيـر املـديـن مـن حـرمـة أكـل  ُ̧ لَّـsُْم ۖ ِإن كُن
مــال غــيره، يــقول صــلى اهلل عــليه وســلم: (مَــن أخَــذَ أمْــوالَ الــنَّاسِ يُــرِيــدُ 

أداءَهـا أدَّى الـلَّهُ عـنْه، ومَـن أخَـذَهـا يُـرِيـدُ إتْـالفَـها أتْـلَفَهُ الـلَّهُ). كـما يـكون 

املــيل للمشــتري فــي الــغالــب، كــما هــو حــال اخلــيارات الــتي يــذكــر فــيها 
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املشتري دومًا وقلما يكون البائع فيها؛ ألن املشتري أضعف من البائع. 

وفـي ظـل كـفاءة األسـواق تتحـرك عجـلة االقـتصاد بـشكل طـبيعي دون هـزات 

كـبيرة كـما هـو حـال دورات الـديـون الـقصيرة والـطويـلة األجـل فـي االقـتصاد 

التقليدي. 

يهـتم السـياسـيون فـي عـرض بـرامـجهم لـتذلـيل الـصعوبـات فـي املـدى الـقصير غـالـبًا ۹.

أو املـتوسـط أحـيانًـا، وذلـك ريـثما تنتهـي الـفترة الـتي يـقودون فـيها بـالدهـم، لـذلـك 

مــعاجلــاتــهم مــؤقــتة وليســت نــهائــية. وهــذا ممــنوع فــي شــريــعة اإلســالم للحــديــث 

الـكلي (ال ضـرر وال ضـرار)؛ فـاحلـاكـم يـجب أن يـعمل ملـصلحة بـالده والـناس 

فــيها عــلى أســاس الــدميــومــة، وهــذا كــان فــعل عــمر رضــي اهلل عــنه عــندمــا أوقــف 

توزيع أرض السواد على الفاحتني بحجة مصالح املسلمني إلى يوم القيامة. 

دور الـدولـة هـو الـدولـة الـراعـية، وليسـت دولـة حـارسـة وال مـتدخـلة، ويـعتبر حتـول ۱۰.

فـرض الـكفايـة إلـى فـرض عـني؛ محـددٌ لـلمسؤولـيات بـني الـقطاعـني الـعام واخلـاص؛ 

فــإن قــصرت احلــكومــة فــي أداء واجــباتــها كــان فــرضًــا عــلى اجملــتمع الــقيام بــتلك 

املسؤوليات.  

تـطبيق املـسؤولـية االجـتماعـية ضـرورة لـتحقيق الـكفاءة، ومـعيارٌ لـضابـط جـدوى ۱۱.

أي ســـلوك اقـــتصادي، فـــاألهـــداف االجـــتماعـــية تســـبق األهـــداف االقـــتصاديـــة 

والـعكس غـير صـحيح، فـحتى اقـتصاد الـسوق االجـتماعـي الـذي يُـسوّق لـه الـبعض 

مييل للسوق كحاكم على األهداف االجتماعية.  

وقـد طـبقت هـذه املـسؤولـية عـندمـا هـاجـر املسـلمون مـن مـكة إلـى املـديـنة بـتكافـل 
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بـني األنـصار واملـهاجـريـن، وكـذلـك كـان فـعل عـمر لـلتغلب عـلى أزمـة عـام الـرمـادة، 

فـــقد عـــمل بحـــديـــث رســـول اهلل صـــلى اهلل عـــليه وســـلم: (كُـــلُوا جـــميعًا وال 

تتفرَّقوا، فإنَّ طعامَ الواحدِ يكفي االثننيِ، وطعامُ االثننيِ يكفي األربعةَ). 

ويــلخص الــشكل (٤۷) الــتالــي كــفاءة األســواق وكــفاءة بــيت املــال إرســاء ســياســة 

اقتصادية صحيحة: 

كفاءة األسواق 

يـجب عـلى الـقائـم عـلى الـسوق مـنع املـضاربـة غـير اجملـديـة فـي األسـواق، خـاصـة وأنـها 

تــتطلب تــوســعًا فــي االئــتمان املــصرفــي، ممــا يــوســع حجــم الــديــون ويــزيــد اخملــاطــر 

االئــتمانــية. ويســتلزم ذلــك عــدم الــتوســع فــي عــرض الــنقود إال لــضرورات اقــتصاديــة 

سـببها تـوسـع سـوق السـلع واخلـدمـات. ويـعتبر مـنع الـربـا شـرط أسـاسـي، ويـساعـد ذلـك 

كله في ضبط التوسع بالدين، ومنع التضخم.  

 كفاءة بيت املال 

يـجب عـلى احلـاكـم عـدم الـتوسـع فـي اإلنـفاق الـعام واحلـكومـي وعـدم متـويـل أي عجـز 

بـالـتوسـع فـي الـدَيـن أو بـتمويـله مـن الـضرائـب، فـذلـك مـؤداه زيـادة تـكالـيف اإلنـتاج 

ومـن ثـم زيـادة التضخـم وزيـادة حجـم الـبطالـة؛ فتفشـل احلـكومـة فـي إجنـاز األهـداف 

التي وجدت ألجلها. 
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الشكل (٤۷) الكفاءة في االقتصاد اإلسالمي 
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ثاني£ا - السياسة املالية 

تــعكس الســياســة املــالــية مــدى تــدخــل الــدولــة فــي االقــتصاد، وقــد شهــدت الــدول 

درجـات مـختلفة مـن الـتدخـل احلـكومـي عـلى مـر الـسنني؛ بـغية إبـقاء االقـتصاد نـابـضًا 

باحلياة.  

فــبينما تــعتمد أدوات الســياســة املــالــية الــتقليديــة بــشكل رئيســي عــلى الــضرائــب، 

وعـليها تَـبني سـياسـاتـها فـي اإلنـفاق، وتسـتند السـياسـة املـالـية عـلى السـياسـة الـنقديـة 

الــتي يــؤثــر بــها الــبنك املــركــزي لــلتحكم بــاملــعروض مــن الــنقد؛ وبــامــتزاج هــاتــني 

السياستني يتم توجيه األهداف االقتصادية للبلد. 

إال أن إيـجاد الـتوازن بـني مـعدالت الـضرائـب واإلنـفاق الـعام قـضية ثـبت فشـلها؛ ألن 

املـدخـل فـي ذلـك هـو اإلنـفاق الـتقديـري بـدل الـرشـد االقـتصادي؛ فـتحفيز االقـتصاد 

الــراكــد عــن طــريــق زيــادة اإلنــفاق أو خــفض الــضرائــب يــنطوي عــلى خــطر إحــداث 

تضخـم مـتزايـد؛ فـزيـادة كـمية الـنقد املـتداول فـي االقـتصاد، تـليها زيـادة فـي الـطلب 

على السلع االستهالكية. 

إن زيــادة اإلنــفاق احلــكومــي (االســتثماري) بشــراء خــدمــات مــن الــسوق؛ كــإنــشاء 

الـطرق أو املـدارس ودفـع مـقابـل هـذه اخلـدمـات، يـزيـد حجـم الـتوظـيف احلـكومـي؛ ومـن 

ثـم يـزداد ضـخ األجـور فـي االقـتصاد؛ فـتنخفض مسـتويـات الـبطالـة اإلجـمالـية، وهـو مـا 

يـسمى بسـياسـة الـضخ الـتحفيزي؛ فـإذا تـرافـق ذلـك مـع خـفض الـضرائـب زاد الـطلب 

عـــلى االســـتهالك؛ فـــينتعش االقـــتصاد ويخـــرج مـــن حـــالـــة ركـــوده. لـــكن أخـــطاء 

احلــــكومــــات فــــي اســــتخدام تــــلك األدوات، وشــــيوع الــــفساد فــــيها، واســــتحكام 
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الـبيروقـراطـية مـختلف دوائـرهـا، نـتيجته وقـوع خـلل فـي احلـياة االقـتصاديـة، خـاصـة وأن 

التجربة هي املقود احملرك، وما أكثر األخطاء الظاملة.  

لـذلـك إن ضـبط االقـتصاد مـن خـالل السـياسـة املـالـية وحـدهـا أمـر صـعب، ولـن يـحقق 

الـوصـول إلـى األهـداف االقـتصاديـة؛ فـاخلـط الـفاصـل بـني االقـتصاد املـنتج واالقـتصاد 

املـصاب بـالتضخـم غـير واضـح املـعالـم بـسهولـة؛ خـاصـة إذا مـا اسـتخدمـت السـياسـة 

املــالــية لــكبح التضخــم الــقوي، حــيث يــتم زيــادة الــضرائــب إلبــطاء االقــتصاد اجلــامــح 

وهذا مؤداه في املدى الطويل الوصول إلى اقتصاد بطيء ومستويات بطالة مرتفعة. 

أمـا السـياسـة املـالـية فـي االقـتصاد اإلسـالمـي فـقد قـدمـت للبشـريـة نـظريـة الـتخصيص 

املالية حيث أن: 
نـظام بـيت املـال؛ والـذي يـعمل فـي ظـل نـظريـة إيـرادات بـيت املـال، مـنوط بـه ۱.

متويل النفقات العامة، وشيء من حاجات الفقراء إن كان فيه فائض. 
نـظام الـزكـاة؛ مـنوط بـه متـويـل حـاجـات الـفقراء، وشـيء مـن الـنفقات الـعامـة إن ۲.

كان فيه فائض. 
نظام الوقف؛ منوط به متويل حاجات الفقراء، والنفقات العامة على السواء. ۳.

ويـبقى الـتواصـل بـني الـنظم الـثالثـة قـائـمًا ضـمن قـنوات تـبادلـية أوضـحنا أمـثلة عـدة 

عليها سابقًا.  

وتـقسم السـياسـة املـالـية اإلسـالمـية إلـى قـسمني مسـتقلني إمنـا مـتكافـلني؛ فهـي تـفصل 

بــني الســياســة املــالــية لــلحكومــة وبــني الســياســة املــالــية لــلمجتمع املــدنــي، وتــخصص 

إيـرادات لـكل مـنهما مبـا يـحقق الـغايـات الـتي أوضـحناهـا فـي الـفصل األول مـن خـالل 
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قـيام احلـاكـم بـإدارة شـؤون الـناس ومـساعـدتـهم فـي تخـطي الـفقر (إن وجـد) بـتمويـل 

مـنهم أنـفسهم بـشكل رئيسـي ثـم بـرافـد مـن اإليـرادات احلـكومـية (إن وجـد)، وذلـك 

كاآلتي: 

بــيت املــال، ولــه مــوارده اخلــاصــة، ومــهمته تــغطية نــفقات احلــكومــة، ومــساعــدة ۱.

الفقراء إن كان فيه فائض. 

الـزكـاة، وهـي فـرض عـلى أفـراد اجملـتمع املـدنـي، مـهمتها تـغطية ثـمانـية مـصارف ۲.

متــول الــفقراء واحملــتاجــني ومــن حــددتــهم اآليــة الــكرميــة؛ لــرفــع ســويــتهم املعيشــية 

وكـفايـتهم حـاجـاتـهم الـضروريـة. إضـافـة ألصـناف مـن الـصدقـات مـن غـير الـزكـاة. 

وكـذلـك مـساعـدة بـيت املـال إن مت إشـباع حـاجـات املـصارف احملـددة، وخـاصـة سـهم 

في سبيل اهلل. 

قـد يـناط بـاحلـاكـم إدارة شـؤون الـزكـاة جـبايـة وتـوزيـعًا؛ بـنوعـيها الـنقديـة والـعينية؛ •

فـإن قـصّر؛ قـام أفـراد اجملـتمع املـكلفون بـإخـراج زكـاة أمـوالـهم بـذلـك - ولـو لـم يـكن 

هـناك مـؤسـسة زكـاة، أو لـو وجـدت وسـاد عـملها الـفساد -؛ فـضابـط إقـباض الـزكـاة 

لـلفقير هـو شـرط لـقبول الـزكـاة؛ ممـا يـجعل كـل مـزكٍ حـريـصًا عـلى إيـصال زكـاة مـالـه 

ألنها ركن من أركان دينه. 

تــكلفة إدارة مــؤســسة الــزكــاة ليســت عــبئًا عــلى بــيت املــال ألنــها تــعتمد عــلى •

تـخصيص ۱۲.٥٪ مـن وارداتـها لـلعامـلني عـليها ومسـتلزمـاتـهم؛ فـذلـك مبـثابـة سـهم 

من أصل ثمانية أسهم محددة بنص اآلية الكرمية. 
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متـويـل الـفقر يـقع عـلى عـاتـق اجملـتمع أوالً واحلـكومـة ثـانـيًا، وإدارة ذلـك يـقع عـلى •

عـاتـق احلـكومـة، فـإن قـصرت احلـكومـة قـام اجملـتمع بـذلـك. وهـذه املـسؤولـية املـلقاة 

على اجملتمع أعفت أفراده من الضرائب.  

وإن أي فـصل لهـذه املـعادلـة الـتكافـلية؛ أي بـفرض الـضرائـب عـليه، مـؤداه تـخاذل 

اجملــتمع؛ العــتقاده أنــه فــعل مــا عــليه، ولــيس مــن مــهمته تــغطية أخــطاء متخــذي 

الـقرار؛ فـقد أخـطأت الـواليـات املتحـدة بـالـتصرف بـأمـوال الـضمان االجـتماعـي إبـان 

األزمـة املـالـية الـعاملـية ۲۰۰۸، وأخـطأ الـبنك املـركـزي الـلبنانـي بـالـتصرف بـالـودائـع 

املصرفية التي ميلكها الناس. 

مـحاربـة االكـتناز بـدفـع زكـات األمـوال املـكتنزة، ومـنع االكـتناز إذا شـحت السـيولـة •

من األسواق. 

إن  احلــد األدنــى لــتكلفة رأس املــال هــو ۲.٥٪ وهــي تــكلفة البــد ملــالك نــصاب •

الزكاة أن تكون باعتبارهم عند استثمار أموالهم، وهذه مبثابة رافعة سوقية. 

يـجب حـساب مـعدل دوران املـال (الـنقدي والسـلعي) نـتيجة تـطبيق الـزكـاة فـي •

اجملـتمع، وذلـك لـتتبع إعـادة تـوزيـع الـثروة بـني الـناس وضـمان شـمولـها جـميع الـفئات 

وكفايتهم. 

إن السـياسـة املـالـية املـتمثلة بـالـزكـاة تـشجع عـلى االسـتثمار واالسـتهالك بـآن دون •

احلاجة لتدخل السياسة النقدية برفع وخفض سعر الفائدة احملرمة. 

يَن ِإذَا أَنـَفقُوا لَـْم • ِ َaّتـرشـيد الـنفقات الـعامـة، وضـابـط اإلنـفاق هـو قـول اهلل تـعالـى: َوا
فُوا َولَْم َيْقُرتُوا َوَكاَن َبْنيَ ذَٰلَِك َقَواًما (الفرقان: ٦۷).  ِ«ُْ�
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إلــغاء الــضرائــب آلثــارهــا الســيئة فــي رفــع األســعار دون مــقابــل حــقيقي؛ وميــكن •

تطبيق الضرائب لغير دافعي الزكاة، وعادة هم من غير املسلمني. 

تـرشـيد االقـتراض، بـحيث ال يـكون إال لـضرورة مـاسـة، ويـكون قـرضًـا حـسنًا. لـذلـك •

فــإن متــويــل العجــز بــاملــيزانــية يــكون بــأســالــيب مشــروعــة حــصريًــا، واألصــح عــدم 

الـوصـول حلـالـة العجـز. فـفي السـياسـة املـالـية الـتقليديـة تـتجه احلـكومـات إلـى خـفض 

اإلنـفاق وزيـادة الـضرائـب ملـواجـهة العجـز املـالـي، أمـا السـياسـة املـالـية اإلسـالمـية فـتلزم 

احلـاكـم مـن الـبدايـة عـلى تـرشـيد اإلنـفاق وخـفضه، كـما تـخصص إيـرادات لـبيت 

املال، والفارق بني احلالتني واضح. 

احلـد مـن االئـتمان عـمومًـا، واحلـد مـنه فـي عـمل املـصارف خـصوصًـا؛ فـال تـتجاوز •

ديـون مـحافـظها االئـتمانـية - مـن بـيوع السـلم واالسـتصناع واملـرابـحة وبـيع التقسـيط  

- ثلث أصولها. 

يـجب عـلى املـصارف جتـنب صـيغ (شـبه الـبيوع)؛ كـالـعينة والـتورق ملـا فـيهما مـن •

مفاسد، ولتوافر صيغ بديلة ذات كفاءة عالية. 

إن مـعاجلـة الـديـن الـناشـئ عـن الـتعامـالت بـني الـناس واحلـكومـات - وفـيما بـينهم - •

والـناشـئ خـالل فـترات التضخـم؛ يـكون فـي مجـلس السـداد ال مجـلس الـعقد، فـال 

يـجوز اشـتراط ذلـك فـي مجـلس الـعقد ألنـه مـن الـربـا احملـرم، لـكن يـجوز أن يجـري 

الصلح بينهم بعد ذلك برضا الطرفني وهذا من اإلحسان. 

مــلكية املــؤســسات املــالــية فــي اجملــتمع اإلســالمــي تــعود لــلقطاع احلــكومــي وقــطاع •

اجملــتمع املــدنــي؛ يجــمع بــينها الــتكافــل والــتعاضــد شــأن كــل شــيء فــي اجملــتمع 
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اإلسـالمـي؛ بـينما مـؤسـسات االقـتصاد الـغربـي أو الشـرقـي يـسودهـا الـصراع بـدل 

الـتكافـل، وقـد ضـربـنا أمـثلة عـلى تـكافـل املـؤسـسات املـالـية اإلسـالمـية؛ أي أن مـفهوم 

التكافل مقابل مفهوم الصراع. 
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ثالثًا - السياسة النقدية 

تــعتبر الســياســات املــالــية فــي االقــتصاد الــتقليدي هــي مــربــط الــفرس، والســياســات 

الـنقديـة هـي مـنقذهـا عـندمـا تـصل لـطريـق مسـدود؛ والسـياسـة الـنقديـة هـي املـتهم األول 

فـي إحـداث األزمـات، بـوصـفها احلـل السحـري لـلحكومـات وقـادتـها، والـتي سـرعـان مـا 

تــنعكس آثــارهــا عــلى الســياســات املــالــية مــن خــالل فــرض الــضرائــب لــتغطية عجــز 

موازناتها.  

ثـم تـصب اآلثـار جـميعها فـي نـهايـة املـطاف فـي السـياسـات االقـتصاديـة لـتعود الـكُرة 

لتظهـر عـلى شـكل أزمـة طـاحـنة تـذهـب بـكل شـيء، وقـد تـعرضـنا بـالـذكـر لـعدة شـواهـد 

قدمية كأزمة املسيسبي وحديثة كأزمة لبنان، وغيرهما. 

وقــد تــتابــعت األزمــات الــعاملــية بــالــطريــقة والــصورة نــفسها، فــالــنهم واجلــشع والشــره 

أمــراض مــالــية عــند احلــكومــات يــجعلها تــتوســع فــي اإلنــفاق الــترفــي والــتبذيــري دون 

ضـابـط، وتـتوسـع أيـضًا فـي حـروب طـاحـنة، وال يُشـبع ذلـك إال فـساد نـقدي مـن خـالل 

تــبني حــلول عــقيمة مــؤذيــة مــدمــرة، ثــم الــلجوء مــن جــديــد إلــى الســياســات املــالــية 

واالقـتصاديـة لـترمـيم آثـار تـلك األمـراض لـفترة وجـيزة مـن الـزمـن، لـيرسـو كـل شـيء فـي 

النهاية في مستنقع ننت ال يُبقي وال يذر. 

ولــم يــبق أمــام الســياســة الــنقديــة ســوى ســياســة رفــع التضخــم بــشكل ال يحــده إال 

الـتطرف، وهـنا يـبرز دور السـياسـة املـالـية الـعامـة بـقوة، حـيث يـصعب فـهم الـهوس فـي 

احلـد مـن الـدَيـن الـعام عـندمـا يـكون االقـتراض رخـيصًا كـما هـو حـالـه الـيوم؛ وسـيبقى 

هذا السلوك سائدًا طاملا بقي من دون ضوابط صارمة تطبق على اجلميع. 
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وقـد اتـضح للجـميع مـكمن دهـاء السـياسـة الـنقديـة؛ حـيث ال آثـار ظـاهـرة ألي اعـتداء 

عــلى االقــتصاد عــندمــا يــحصل مــن طــرفــها؛ وذكــرنــا أمــثلة عــلى ذلــك كــاعــتداء 

(سـوروس) عـلى اجلـنيه االسـترلـيني واعـتداء الـواليـات املتحـدة األمـريـكية عـلى الـليرة 

التركية. 

ومـا سـيشهده الـعالـم كـنتيجة لسـياسـة انـخفاض أسـعار الـفائـدة؛ فـهو تـدمـير منـوذج 

األعــمال األســاســي لــلبنوك وانهــياره؛ ألن الــبنوك ال ميــكنها مــواجــهة واســتيعاب 

اخلسائر غير املتوقعة برؤوس أموالها فقط. لذلك: 

البـد مـن الـلجوء ألسـالـيب الـتمويـل اإلسـالمـي، لـتحويـل الـعالقـة االئـتمانـية الـربـويـة •

بـــني املـــقرض واملـــقترض إلـــى عـــالقـــة شـــريـــك أو وكـــيل كـــما هـــو حـــال املـــصارف 

اإلسـالمـية مـع عـمالئـها. فـقد أثـبتنا أن الـعالقـة االئـتمانـية شـارفـت عـلى الـسقوط 

والتي بسقوطها سينتهي منوذج األعمال األساسي للبنوك.  

مـنع الـربـا وإلـغاؤه ألنـه يـرفـع الـتكالـيف ويـزيـد األسـعار؛ فـوجـوده اعـتراف بـاالنـخفاض •

الـــدوري لـــقيمة الـــنقود، وهـــذا يـــؤجـــج أســـعار الـــصرف، ويخـــلق تـــخبطًا اســـمه 

التضخم. 

حتديد حجم النقدية املتداولة و إصدارها حسب حاجة األسواق احلقيقية. •

إن الـنظام الـنقدي الـذي طـورتـه السـياسـات الـنقديـة الـتقليديـة الـسائـدة؛ عـاجـز عـن 

تلبية حاجات الناس، وميكن إجمال املالحظات التالية بشأنه: 
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سـقوط نـظريـة شـيكاغـو الـنقديـة سـقوطًـا مـروعًـا بـاعـتراف كـبار االقـتصاديـني مـثل •

(فـولـكن)، وأغـنى رجـاالت الـعالـم مـثل (سـوروس وبـافـت)، وغـيرهـم مـن عـمالـقة 

االقتصاد األمريكي. 

ضرورة إلغاء نظام الفائدة من األنظمة النقدية كليًا. •

ضـرورة الـنظر إلـى جـانـب االسـتخدامـات فـي عـرض الـنقود بـدال مـن الـنظر إلـى جـانـب •

املـوارد ألنـه أكـثر تـعبيرًا ودقـة. فـكما أن M3 ال تـقدم نـفعًا فـإن مـنافـع M2, M1 هـي 

مـــنافـــع محـــدودة. وحـــيث أن الـــعائـــد عـــلى حـــقوق املـــلكية ROE يحـــدد كـــفاءة 

اسـتخدام أمـوال املـساهـمني، فـإن الـعائـد عـلى األصـول ROA يـقيس كـفاءة املـؤسـسة 

املـالـية فـي اسـتخدام األمـوال الـتي حتـت إدارتـها وسـيطرتـها. وبـذلـك ميـكننا قـياس 

كــفاءة اســتخدام عــرض الــنقود فــي اقــتصاد محــدد مــن خــالل احــتساب مجــموع 

ROA لكل منها. 

 

حيث أن: 

 Return	On Liquidity هو العائد على استخدام النقود املعروضة ROL

عدد املؤسسات املالية في االقتصاد املدروس.  n

ويــعدُّ تــراجــع مجــلس االحــتياطــي األمــريــكي عــن نشــر بــيانــات تــخص M3 لــعدم 

جـدواهـا فـي السـياسـات الـنقديـة دلـيل واضـح عـلى أن صـيغ املشـتقات ضـارة ومـؤذيـة 

لالقتصاد احمللي والعاملي على السواء. 

ROL =
1

∑
n

ROA
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ضـرورة إلـغاء إصـدار سـندات اخلـزيـنة ملـا فـيها مـن ربـا وتـوسـع فـي الـديـن، والـبديـل •

اإلسـالمـي مـن الـصكوك املـرتـبط بـالسـلع واخلـدمـات بـديـل أثـبت جنـاحـه؛ حـتى أن 

أشد احلكومات علمانية استخدمته في متويل أعمالها.  

ضرورة تطبيق التقابض في بيوع الصرف (بيوع األثمان). •

وبـناء عـلى مـا سـبق بـيانـه؛ فـإن مـثلث السـياسـات مـن وجـهة الـنظر اإلسـالمـية - بـرأيـنا - 

ميـثله الـشكل (٤۸)، حـيث الـضلع األكـبر يـخص السـياسـات االقـتصاديـة، واألقـل مـنه 

للسـياسـات املـالـية، لـيبقى الـضلع األصـغر يـخص السـياسـة الـنقديـة؛ مـع بـقاء السـياسـتني 

املالية والنقدية في خدمة أهداف السياسة االقتصادية. 

الشكل (٤۸)  مثلث السياسات من وجهة النظر اإلسالمية 
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عود على بدء 

اسـتفتحنا كـتابـنا بـآيـة كـرميـة ذكـرهـا املـولـى عـز وجـل فـي مـطلع سـورة الـكهف: ِإّنَـا َجـَعْلنَا 

ُْم أَْحَسنُ َعَمًال، وهي خير ما نختم بها كتابنا هذا.  َا لِنَْبلَُوُ/ْ أَّ.ُ َما َعَ@ اْالَْٔرِض ِزينًَة 7َّ
ال غــرو أن هــدف أي ســياســة اقــتصاديــة هــو حتــقيق الــسعادة لــلناس واســتقرار حــال 

عـيشهم، وهـذا يـكون بـاالسـتغالل الـصحيح لـلموارد املـتاحـة، واآليـة الـكرميـة تـوضـح أن 

اخلـالـق عـز وجـل هـو خـالـق املـوارد جـميعها، أمـا دلـيل االسـتخدام فـهو كـتاب اهلل تـعالـى 

الــذي أنــزلــه عــلى خــير اخلــلق محــمدًا صــلى اهلل عــليه وســلم، كــتابًــا لــيس فــيه عــوج، 

ولـيس فـيه خـلل، فـيه طـريـقة الـعيش فـي هـذا الـكون الـرحـيب وقـد أوضـحنا ذلـك فـي 

فـصول الـكتاب وبـني جـنباتـه، يـقول اهلل تـعالـى فـي أول آيـة مـن سـورة الـكهف: الَْحـْمدُ 

ُ ِعـَوًجـا،  وأوضــح اهلل تــعالــى فــي اآليــة  ِي أَنـَزَل َعَ@ َعـْبِدِه الْـsَِتاَب َولَـْم َيـْجَعل ّ�َ َaّا ِ َ ِهللاّ
الــسابــقة أنــه جــل فــي عــاله جــعل األرض مبــا عــليها زيــنة البــتالء األحــسن عــمالً مــن 

الناس. 

يــقول الــسعدي فــي تفســيره لــآليــة: جــعل جــميع مــا عــلى وجــه األرض مــن: مــآكــل 

لــذيــذة، ومــشارب، ومــساكــن طــيبة، وأشــجار، وأنــهار، وزروع، وثــمار، ومــناظــر 

بهـيجة، وريـاض أنـيقة، وأصـوات شـجية، وصـور مـليحة، وذهـب وفـضة، وخـيل وإبـل 

ونحوها، وجعل ما على األرض زينة لها.  

يـقول الـطنطاوي فـي تفسـيره لـآليـة: الـتعبير عـما عـلى األرض بـالـزيـنة، إشـارة إلـى أن مـا 

عـليها مـهما حـسن شـكله، وعـظم ثـمنه؛ فـهو إلـى زوال، شـأنـه فـي ذلـك شـأن مـا يـتزيـن 

به الرجال والنساء من مالبس وغيرها، يتزينون بها لوقت ما ثم يتركونها وتتركهم. 
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يــقول الــقرطــبي فــي تفســيره لــآليــة: قــول الــنبي صــلى اهلل عــليه وســلم: (إن الــدنــيا 

خـضرة حـلوة واهلل مسـتخلفكم فـيها فـينظر كـيف تـعملون). وقـولـه: (إن أخـوف 

مـا أخـاف عـليكم مـا يُخـرج اهلل لـكم مـن زهـرة الـدنـيا، قـال: ومـا زهـرة الـدنـيا؟ قـال: 

بـركـات األرض). واملـعنى: أن الـدنـيا مسـتطابـة فـي ذوقـها مـعجبة فـي مـنظرهـا كـالـثمر 

املسـتحلى املـعجب املـرأى؛ فـابـتلى اهلل بـها عـباده لـينظر أيـهم أحـسن عـمال؛ أي مـن 

أزهـد فـيها وأتـرك لـها. وكـان عـمر رضـي اهلل عـنه يـقول فـيما ذكـر الـبخاري: الـلهم إنـا 

ال نسـتطيع إال أن نـفرح مبـا زيـنته لـنا، الـلهم إنـي أسـألـك أن أنـفقه فـي حـقه. فـدعـا اهلل 

أن يـعينه عـلى إنـفاقـه فـي حـقه. وهـذا مـعنى قـولـه صـلى اهلل عـليه وسـلم: (فـمن أخـذه 

بــطيب نــفس بــورك لــه فــيه ومــن أخــذه بــإشــراف نــفس كــان كــالــذي يــأكــل وال 

يشـبع). وهـكذا هـو املـكثر مـن الـدنـيا ال يـقنع مبـا يـحصل لـه مـنها بـل هـمته جـمعها؛ 

وذلـك لـعدم الـفهم عـن اهلل تـعالـى ورسـولـه؛ فـإن الـفتنة مـعها حـاصـلة وعـدم السـالمـة 

غالبة، وقد أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنّعه اهلل مبا أتاه. 

الـلهم ارزقـنا فـهمًا كـفهم عـمر الـفاروق رضـي اهلل عـنه، الـلهم نـسألـك أن نـنفقه فـي 

حقه، اللهم أعنا على إنفاقه في حقه. 
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ختام£ا 

إن مـا تـوصـل إلـيه الـبحث يـعتبر بـدايـة ال نـهايـة، وهـو يـحتاج إلـى مـجهود مشـترك بـني 

الباحثني واألكادمييني من اجلانب النظري والعاملني في اجلانب التطبيقي. 

إن كــانــت اآلراء الــواردة فــيه مــطابــقة لشــرع اهلل فــذلــك تــوفــيق مــنه عــز وجــل، وإن لــم 

تـطابـق؛ فـذلـك خـطأ مـني. أسـأل اهلل الـعفو واملـغفرة وأن يـعينني عـلى تـدارك الـتقصير 

وأن يـلهمني الـصواب ويـرزقـني السـداد. وحسـبي فـي هـذا املـقام مـا ذكـره اإلمـام املُـزَنـي 

كـاتـب اإلمـام الـشافـعي رحـمهما اهلل تـعالـى؛ إذ قـال: قـرأت كـتاب الـرسـالـة عـلى اإلمـام 

الـشافـعي ثـمانـني مـرة، فـما مـن مـرة إال وكـان يـقف عـلى خـطأ، فـقال الـشافـعي: هـيه، 

أبى اهلل أن يكون كتاب صحيح غير كتابه. 

أسـألـه ربـي أن يـغفر لـي، وحسـبي أنـي اجتهـدت وبـذلـت مـا مـكنني اهلل فـيه وأعـانـني 

عـليه؛ فـقد نـذرت عـمري كـله لـنصرة ديـني مـن ثـغر االقـتصاد، مـحاوالً إثـبات جنـاعـته 

فيما سبق من أيام، وحاليًا، وفيما سيأتي من األيام إلى أن يشاء اهلل.  

الــلهم تــقبل عــملي هــذا واجــعله خــالــصاً لــوجــهك الــكرمي، واجــعل فــيه الــنفع واخلــير 

للمسلمني خاصة وللناس عامة، آمني.  

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

الفقير إلى اهلل تعالى؛ سامر بن مظهر 

مت في حماة (حماها اهلل) في ۱٥ رجب ۱٤٤۱ هـ  املوافق ۱۰ آذار/مارس ۲۰۲۰م 
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قائمة باآليات الكريمة 
نص اآلية أو طرفها..  

ٌ بsٌُْم ُعْمٌي فَُ}ْ َال َيْعِقلُوَن (١٧١) ۱. ّÒُ :البقرة

اِم لِـَتأْكُـلُوا ۲. ـا ِإَ¡ الْـُحّكَ ُـوا ِ¾َ الـبقرة: َوَال َتأْكُـلُوا أَْمـَوالَـsُم َبـْينsَُم ِبـالْـَباِطـِل َوتُـْدل

ْ َتْعلَُموَن (١٨٨)  ُ̧ ْن أَْمَواِل النَّاِس ِباْالِْٕ�ِ َوأَن فَِريًقا ّمِ
البقرة: فََال ُعْدَواَن ِإّالَ َعَ@ الّظَالِِمنيَ (١٩٣) ۳.
ـْيطَانُ ِمـَن الْـَمّسِ ۚ ٤. ِي َيـَتَخّبَطُهُ الّشَ َaّا ُ َبـا َال َيـقُومُـوَن ِإّالَ َكـَما َيـقُوم يَن َيأْكُـلُوَن الـّرِ ِ َaّالـبقرة: ا

 (٢٧٥)
ِمنِنيَ (٢٧٨)  ٥. ُ̧ ّمُٔوْ َبا ِإن كُن َ َوذَُروا َما َبِقَي ِمَن الّرِ يَن آَمنُوا اّتَقُوا اّهللاَ ِ َaّا ا َ البقرة: َيا أَّ.ُ
ْ فَــلsَُْم ُرءُوُس ٦. ُ̧ ِ َوَرُســوِ�ِ ۖ َوِإن تُْب ــَن اّهللاَ الـــبقرة: فَِإن لَّــْم َتــْفَعلُوا فَأْذَنُــوا ِبَحــْرٍب ّمِ

أَْمَوالsُِْم َال َتْظِلُموَن َوَال تُْظلَُموَن (٢٧٩)  
.۷ ْ ُ̧ قُــوا َخْريٌ لَّــsُْم ۖ ِإن كُن ٍة ۚ َوأَن َتــَصّدَ ٍة فَــنَِظَرٌة ِإَ¡ َمْ×َ»َ الـــبقرة: َوِإن َكــاَن ذُو ُعْ»َ

َتْعلَُموَن (٢٨٠)  
.۸ (٢٨٢) ۚ ُ ى فَاْكتُبُوه ُ̧ ِبَدْيٍن ِإَ¡ أََجٍل ّمَُسّمً يَن آَمنُوا ِإذَا َتَداَين ِ َaّا ا َ البقرة: َيا أَّ.ُ
ا َماـ اْكØََسبـَْت ۗ َرّبَنـَا َال ۹. َها ۚ 7َـَا َماـ َكَسبـَْت َوَعلـَْ�َ   الـبقرة: ال يُـَكّلُِف الـّلَـهُ َنـْفًسا ِإّالَ ُوْسعـَ

اِخْذَنا ِإن Ùَِّسينَا أَْو أَْخطَأَْنا ۚ… (٢٨٦)  تُٔوَ
ْوَن ۱۰. َمjُْوِف َوَيـْ�َ

َخْريِ َوَيأْمُـُروَن ِبـالْ
ـٌة َيـْدُعـوَن ِإَ¡ الْ ـنsُْم أُّمَ آل عـمران: َولْـَتُكن ّمِ

ُ الُْمْفِلُحوَن (١٠٤)  َعِن الُْمنَكِر َوأُْولَِ¢َك ُ/
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َهَواِت ِمـَن الÌَِّسـاِء َوالَْبنِنيَ َوالْـَقنَاِطِري الْـُمَقنطََرِة ِمـنَ ۱۱. َن لِـلنَّاِس حُـّبُ الـّشَ آل عـمران: ُزّيِ

َمـِة َواْالَْٔنـَعاِم َوالَْحـْرِث ۗ ذَٰلِـَك َمـَتاُع الْـَحَياِة اQُّْنَيا ۖ َوالـّلَـهُ  ِة َوالْـَخْيِل الْـُمَسّوَ اaََّهِب َوالْـِفّضَ
ُ حُْسنُ الَْمآِب (١٤)  ِعنَده

ُ لَـsُْم ِقـَياًمـا َواْرُزقُـوُ/ْ فِـَ�ا ۱۲. َفَهاءَ أَْمـَوالَـsُُم الَّـِتي َجـَعَل اّهللاَ تُـوا الـّسُ الـنساء: َوَال تُٔوْ

َواْكُسوُ/ْ َوقُولُوا لَُ}ْ َقْوًال ّمjَُْوفًا (٥) 
يَن آَمـنُوا َال َتأْكُـلُوا أَْمـَوالَـsُم َبـْينsَُم ِبـالْـَباِطـِل ِإّالَ أَن َتـُكوَن ۱۳. ِ َaّـا ا َ الـنساء: َيـا أَّ.ُ

َ َكاَن ِبsُْم َرِحيًما (٢٩)  نsُْم ۚ َوَال َتْقتُلُوا أَنفَُسsُْم ۚ ِإّنَ اّهللاَ ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض ّمِ
ّحَ ۚ َوِإن تُـْحِسنُوا َوَتـّتَقُوا فَِإّنَ الـّلَـَه َكـاَن ِبـَما َتـْعَملُوَن ۱٤. الـنساء: َوأُْحـِضَرِت اْالَٔنـفُُس الـّشُ

َخِبريًا (١٢٨) 
َيهُ َكـْيَف يُـَواِري َسـْوءََة أَِخـيِه ۚ َقـاَل َيـا َوْيـلََتا ۱٥. اًبـا َيـْبَحُث ِيف اْالَْٔرِض لُِريِ َÆُ ُ املـائـدة: فَـَبَعَث اّهللاَ

اِب فَأَُواِرَي َسْوءََة أÉَِ ۖ فَأَْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنيَ (٣١)  َÇُْأََعَجْزُت أَْن أَكُوَن ِمْثَل َهَذا ال
ِ̈ـيَل أَّنَـهُ َمـن َقـَتَل َنـْفًسا ِبَغْريِ َنـْفٍس أَْو فَـَساٍد ِيف ۱٦. املـائـدة: ِمـْن أَْجـِل ذَلِـَك َكـَتْبنَا َعَ@ َبـنِي ِإْسـَرا

اْالَْٔرِض فَـَكأَّنَـَما َقـَتَل الـنَّاَس َ©ِـيًعا الـصافـات: َوَمـْن أَْحـَياَهـا فَـَكأَّنَـَما أَْحـَيا الـنَّاَس َ©ِـيًعا ۚ 
فُوَن (٣٢)  ْ�ُم َبْعَد ذَلَِك ِيف اْالَْٔرِض لَُمْ»ِ نَاِت ُ�َّ ِإّنَ َكِثريًا ّمِ َولََقْد َجاءَْ¬ُْم ُرُسلُنَا ِبالَْبّيِ

ـْم َولَـsِنَّ ۱۷. ُـلُوِ¾ِ َـْفَت َبْنيَ ق ـا أَلّ ـْم ۚ لَـْو أَنـَفْقَت َمـا ِيف اْالَْٔرِض َ©ِـيًعا ّمَ ُـلُوِ¾ِ َـَف َبْنيَ ق األنـفال: َوأَلّ

َ أَلََّف َبْيَ�ُْم ۚ ِإّنَهُ َعِزيٌز َحِك³ٌ (٦٣)  اّهللاَ
لَّـَفِة قُـلُوُ¾ُـْم َوِيف ۱۸. ا َوالْـُمٔوَ َدَقـاُت لِـْلفَُقَراِء َوالْـَمَساِكِني َوالْـَعاِمِلنيَ َعـلَْ�َ الـتوبـة: ِإّنَـَما الـّصَ

ُ َعِل³ٌ َحِك³ٌ (٦٠)  ِ ۗ َواّهللاَ َن اّهللاَ ِبيِل ۖ فَِريَضًة ّمِ ِ َواْبِن الّسَ َقاِب َوالَْغاِرِمنيَ َوِيف َسِبيِل اّهللاَ الّرِ
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َ َال يُْصِلُح َعَمَل الُْمْفِسِديَن (٨١) ۱۹. يونس: ِإّنَ اّهللاَ

يونس: آْآلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوكُنَت ِمَن الُْمْفِسِديَن (٩١) ۲۰.

ـَاءَُ/ـْ َوَال ۲۱. هـود: َوَيـا َقـْوِم أَْوفُـوا الْـِمْكَياَل َوالِْمَزياَن ِبـالِْقْسـِط ۖ َوَال َتـْبَخُسوا الـنَّاَس أَْشي

َتْعثَْوا ِيف اْالَْٔرِض مُْفِسِديَن (٨٥) 
ٍء ّمَْوُزوٍن (١٩)  ۲۲. ْvَ ِاحلجر: َوأالَْرَض َمَدْدَناَها َوأَلَْقْينَا فَِ�ا َرَواِ�َ َوأَنَبْتنَا فَِ�ا ِمن كُّل

ا ۲۳. َجـِر َوِمـّمَ النحــل: َوأَْوÃَ َرّبُـَك ِإَ¡ النَّْحـِل أَِن اّتَِخـِذي ِمـَن الْـِجَباِل بُـيُوًتـا َوِمـَن الّشَ

ـا  َhِـِك ذُلُـًال ۚ َيْخـُرُج ِمـن بُـطُو ُشوَن * ُ�َّ كÂُِ ِمـن كُـّلِ الـثََّمَراِت فَـاْسـلsُِي ُسـبَُل َرّبِ ِjَْي
ُروَن (٦٨-٦٩)  َشَراٌب ّمُْخَتِلٌف أَلَْوانُهُ فِيِه ِشَفاءٌ لِّلنَّاِس ۗ ِإّنَ ِيف ذَلَِك َآلَيًة لَِّقْوٍم َيَتَفّكَ

ْ َعـن َسـِبيِل الـّلَـِه ۖ َولَـsُْم ۲٤. ُÚّوءَ ِبـَما َصـَدد ـا َوَتـُذوقُـوا الـّسُ النحـل: فَـَتِزّلَ َقـَدٌم َبـْعَد ثُـبُوِ¬َ
َعَذاٌب َعِظ³ٌ (٩٤) 

ا الْـَقْولُ ۲٥. فَِ�ا فَـَفَسقُوا فِـَ�ا فَـَحّقَ َعـلَْ�َ ـِلَك َقـْرَيـًة أََمـْرَنـا مُْرتَ ْ ُhّ اإلســراء: َوِإذَا أََرْدَنـا أَن

ْرَناَها َتْدِمريًا (١٦)  فََدّمَ
اإلســراء: َوَال َتـْجَعْل َيـَدَك َمـْغلُوَ¤ً ِإَ¡ ُعـنُِقَك َوَال َتْ£ُسـْطَها كُـّلَ الْ£َْسـِط فَـَتْقُعَد َمـلُوًمـا ۲٦.

ّمَْحُسوًرا (٢٩) 
اإلسـراء: َوَال َتـْقتُلُوا أَْوَالَدكُـْم َخْشـَيَة ِإْمـَالٍق ۖ ّنَْحـنُ َنـْر ُزقُُ}ْ َوِإّيَاكُـْم ۚ ِإّنَ َقْتلَُ}ْ َكـاَن ِخـْطًئا ۲۷.

َكِبريً ا (٣١) 
ُ ِعَوًجا (١) ۲۸. ِي أَنَزَل َعَ@ َعْبِدِه الsَِْتاَب َولَْم َيْجَعل ّ�َ َaّا ِ َ الكهف: الَْحْمُد ِهللاّ
ُْم أَْحَسنُ َعَمًال (٧) ۲۹. َا لِنَْبلَُوُ/ْ أَّ.ُ الكهف: ِإّنَا َجَعْلنَا َما َعَ@ اْالَْٔرِض ِزينًَة 7َّ
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ـا أَْزَكـى َطـَعاًمـا ۳۰. َ الـكهف: فَـاْبـَعثُوا أََحـَدكُـم ِبـَوِرِقـsُْم هـِذِه ِإَ¡ الْـَمِديـنَِة فَـْلَينظُْر أَّ.ُ
ّنَ ِبsُْم أََحًدا (١٩)  َjِنْهُ َولَْيَتلَطَّْف َوَال �ُْش فَْلَيأِْتsُم ِبِرْزٍق ّمِ

الكهف: َولَِبثُوا ِيف َكْهِفِ}ْ َثَالَث ِمائٍَة ِسنِنيَ َواْزَدادُوا ²ِْسًعا (٢٥) ۳۱.

.۳۲ (٨٤) ً ٍء َسَببا ْvَ ِِمن كُّل ُ نَّا َ�ُ ِيف اْالَْٔرِض َوآَتْينَاه الكهف: ِإّنَا َمّكَ

.۳۳ (٨٥) ً الكهف: فَأَْتَبَع َسَببا

.۳(٨٩) ٤ ً الكهف: ُ�َّ أَْتَبَع َسَببا

ُـوا َيـا ذَا الْـَقْرَنْنيِ ِإّنَ َيأُْجـوَج َوَمأُْجـوَج مُْفِسـُدوَن ِيف اْالَْٔرِض فََهـْل َنـْجَعُل لَـَك ۳٥. الـكهف: َقـال

ةٍ  نِّي فِـيِه َرّ�ِ َخْريٌ فَأَِعـينُوِ� ِبـقُّوَ ً َعَ@ أَن َتـْجَعَل َبـْينَنَا َوَبـْيَ�ُْم َسـّداً (٩٤) َقـاَل َمـا َمـّكَ َخـْرجـا
 (٩٥) ً أَْجَعْل َبْينsَُْم َوَبْيَ�ُْم َرْدما

َمjُْوِف ۳٦.
َكـاَة َوأََمـُروا ِبـالْ َالَة َوآَتـُوا الـّزَ نَّاُ/ْ ِيف اْالَْٔرِض أََقـامُـوا الـّصَ ـّكَ يَن ِإن ّمَ ِ َaّاحلــج: ا

ِ َعاِقَبةُ اْالُٔمُوِر (٤١)  َ ْوا َعِن الُْمنَكِر َوِهللاّ َhََو
ِ لَـن َيْخـلُقُوا ۳۷. َ ّ̄ يـَن َتـْدُعـوَن ِمـن دُوِن ال ِ َaّا النَّاُس ُضـِر َب َمـثٌَل فَـاْسـَتِمُعوا َ�ُ ۚ ِإّنَ ا َ احلـج: َيـا أَّ.ُ

ُ ِمـنْهُ ۚ َضـُعَف الطَّالِـُب  ذَُبـاًبـا َولَـِو اْجـَتَمُعوا َ�ُ ۖ َوِإن �َْسـلºُُُْم اaَُّبـاُب َشـْيًئا ّالَ �َْسـَتنِقُذوه
َوالَْمْطلُوُب (٧٣) 

ُـوا أََشـّدَ ۳۸. يَن ِمـن َقْبِلِ}ْ َكـان ِ َaّالـروم: أََولَـْم �َِسـريُوا ِيف اْالَْٔرِض فَـَينظُُروا َكـْيَف َكـاَن َعـاِقـَبةُ ا
ا َعَمُروَها (٩)  ًة َوأََثاُروا اْالَْٔرَض َوَعَمُروَها أَْكثََر ِمّمَ ِمْ�ُْم قُّوَ

ِي َعـِملُوا ۳۹. َaَّربِّ َوالَْبْحـِر ِبـَما َكَسـَبْت أَْيـِدي الـنَّاِس لِـيُِذيَقُ} َبـْعَض ا
ُ ِيف الْ الـروم: َظَهـَر الْـَفَساد

لََعّلَُ}ْ َيْرِجُعوَن (٤١) 
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َ َوالْـَيْومَ ٤۰. ِ أُْسـَوٌة َحـَسنٌَة لِّـَمن َكـاَن َيـْرُجـو اّهللاَ األحــزاب: لَّـَقْد َكـاَن لَـsُْم ِيف َرُسـوِل اّهللاَ
َ َكِثريًا (٢١)  اْآلِخَر َوذََكَر اّهللاَ

ُل الَغْيَث ِمن َبْعِد ما َقنَطُوا (٢٨)  ٤۱. الشورى: وُهَو اaي يُنَّزِ

يَن آَمـــنُوا َوَعـــِملُوا ٤۲. ِ َaَّن الْخُـــلَطَاِء لَـــَيْبِغي َبْعُضُ}ْ َعَ@ َبـــْعٍض ِإّالَ ا ص: َوِإّنَ َكِثريًا ّمِ

الَِحاِت َوَقِليٌل ّمَا ُ/ْ ۗ (٢٤)  الّصَ
.٤۳ ُ ِي َبـْينََك َوَبـْينَه َaَّئـةُ ۚ اْدفَـْع ِبـالَِّتـي ِهـَي أَْحـَسنُ فَِإذَا ا ّيِ فـصلت: َوَال ²َْسـَتِوي الْـَحَسنَةُ َوَال الّسَ

  (٣٤) ٌ³ِ َ́  ٌّµَِعَداَوٌة َكأَّنَهُ َو
ِ̈ـَل ٤٤. ـن ذََكـٍر َوأُنـثَى َوَجـَعْلنَاكُـْم ُشـُعوًبـا َوَقـَبا ـا الـنَّاُس ِإّنَـا َخـلَْقنَاكُـم ّمِ َ احلجـرات: َيـا أَّ.ُ

َ َعِل³ٌ َخِبٌري (١٣)  ِ أَْتَقاكُْم ۚ ِإّنَ اّهللاَ لَِتَعاَرفُوا ۚ ِإّنَ أَْكَرَمsُْم ِعنَد اّهللاَ
ْكِر الـّلَـِه َوَمـا َنـَزَل ِمـَن الْـَحّقِ َوَال ٤٥. ِaِ يَن آَمـنُوا أَن َتـْخَشَع قُـلُوُ¾ُـْم ِ َÐِّاحلـديـد: أَلَـْم َيأِْن ل 

ُم اْالََٔمـُد فََقَسـْت قُـلُوُ¾ُـْم ۖ َوَكِثريٌ  يَن أُوتُـوا الْـsَِتاَب ِمـن َقـْبُل فَـطَاَل َعـلَْ�ِ ِ َaُّـوا َكـا َيـُكون
ـا ۚ َقـْد َبـّيَنَّا لَـsُُم اْآلَيـاِت  ْ�ُـْم فَـاِسـقُوَن * اْعـلَُموا أَّنَ الـّلَـَه يُـْحِيي اْالَْٔرَض َبـْعَد َمـْوِ¬َ ّمِ
َقـاِت َوأَْقـَرُضـوا الـّلَـَه َقـْرًضـا َحـَسنًا يُـَضاَعـُف  ّدِ ِقنيَ َوالْـُمّصَ ّدِ لَـَعّلsَُْم َتـْعِقلُوَن * ِإّنَ الْـُمّصَ

 (١٦-١٨) ٌÑلَُ}ْ َولَُ}ْ أَْجٌر َكِر
ُم ّمَْسئُولُوَن (٢٤) ٤٦. َhّالصافات: َوِقفُوُ/ْ ۖ ِإ

ِ أَن َتقُولُوا َما َال َتْفَعلُوَن (٣) ٤۷. الصف: َكُربَ َمْقًتا ِعنَد اّهللاَ

فُوا َولَْم َيْقُرتُوا َوَكاَن َبْنيَ ذَٰلَِك َقَواًما (٦٧) ٤۸. يَن ِإذَا أَنَفقُوا لَْم �ُْ»ِ ِ َaّالفرقان: َوا
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اِكنـsَُْم َال ٤۹. ا النـَّْمُل اْدخُلـُوا َمسـَ ـَ الـنمل: َحـّتَى ِإذَا أََتـْوا َعَ@ َواِد الـنَّْمِل َقـالَـْت َنْمÁٌَ َيـا أَّ.ُ

ُ َوُ/ْ َال �َْشjُُوَن (١٨)   َيْحِطَمنsَُّْم ُسلَْيَمانُ َوُجنُودُه
الشعراء: َوَال َتْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياءَُ/ْ َوَال َتْعثَْوا ِيف اْالَْٔرِض مُْفِسِديَن (١٨٣) ٥۰.

.٥۱ ُ ـَبَع َهـَواه ِن اّتَ َـْم �َْسـَتِجيبُوا لَـَك فَـاْعـلَْم أَّنَـَما َيـّتَِبُعوَن أَْهـَواءَُ/ْ ۚ َوَمـْن أََضـّلُ ِمـّمَ الـقصص: فَِإن لّ
ِدي الَْقْوَم الّظَالِِمنيَ (٥٠)  َ َال َ.ْ ِ ۚ ِإّنَ اّهللاَ َن اّهللاَ ِبَغْريِ ُهًدى ّمِ

ُـَمّكِن لَُّ}ْ َحـَرًمـا آِمـنًا ٥۲. ُـَدى َمـَعَك نَُتَخـطَّْف ِمـْن أَْرِضـنَا ۚ أََولَـْم ن ُـوا ِإن ّنَـّتَِبِع ا7ْ الـقصص: َوَقـال

ُّنَا َولsَِّنَ أَْكثََرُ/ْ َال َيْعلَُموَن (٥٧)  َQّ ْزًقا ّمِن ٍء ّرِ ْvَ ِيُْجَبى ِإلَْيِه َثَمَراُت كُّل
ُ ِمـَن الْـsُنُوِز َمـا ِإّنَ ٥۳. ْم ۖ َوآَتـْينَاه الـقصص: ِإّنَ َقـاُروَن َكـاَن ِمـن َقـْوِم مُـوÛَ فَـَبَغى َعـلَْ�ِ

ِة (٧٦)  قُّوَ
ُ ِبالُْعْصَبِة أُوµِ الْ َمَفاِتَحهُ لََتنُوء

ِ ِمـنَ ٥٤. ِ̄ َ َقـْد أَْهـلََك ِمـن َقْب الــقصص: َقـاَل ِإّنَـَما أُوِتـيتُهُ َعَ@ ِعـْلٍم ِعـنِدي ۚ أََولَـْم َيـْعلَْم أَّنَ اّهللاَ
ُم الُْمْجِرمُوَن (٧٨)  ًة َوأَْكثَُر َ©ًْعا ۚ َوَال �ُْسأَُل َعن ذُنُوِ¾ِ قُُروِن َمْن ُهَو أََشّدُ ِمنْهُ قُّوَ

الْ
ُـوُ/ْ أَو ٥٥. ُـوَن (٢) َوِإذَا َكـال ُـوا َعَ@ الـنَّاِس �َْسـَتْوف يَن ِإذَا اْكـَتال ِ َaِّفنيَ (١) ا املـطففني: َوْيـٌل لِّْلُمطَّفِ

ْبُعوثُوَن (٤) لَِيْوٍم َعِظ³ٍ (٥)  ُم ّمَ َhَّوَن (٣) أََال َيظُّنُ أُولَِ¢َك أ َزنُوُ/ْ يُْخِ»ُ ّوَ
 َراَن َعَ@ قُلُوِ¾ِم ّمَا َكانُوا َيْكِسبُوَن (١٤) ٥٦.

ۜ
املطففني: َكّالَ ۖ َبْل 

الفجر: َوتُِحّبُوَن الَْماَل حُّبًا َ©ًّا (٢٠) ٥۷.

.٥۸ (٧-٨) ُ ا َيَره ٍة َشّرً ُ * َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل ذَّرَ ٍة َخْريًا َيَره الزلزلة: فََمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل ذَّرَ

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٦٣٥ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

قائمة باألحاديث الشريفة 
نص احلديث أو طرفه.. 

: مـا هـذا الصَّوتُ؟ قـالـوا: ۱. أن رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم سـمعَ أصـواتًـا، فـقالَ

النَّخلُ يـؤبِّرونَـها، فـقالَ: لَـو لَـم يـفعَلوا لـصلُحَ! فـلم يـؤبِّروا عـامَـئذٍ، فـصارَ شَـيصًا، 

فــذَكَــروا للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عــليهِ وسلَّمَ، فــقالَ: إن كــانَ شــيئًا مــن أمــرِ دُنْــياكــم 

فشأنُكُم بهِ وإن كانَ من أمرِ دينِكُم فإليَّ. 

أن رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم نهـى أن تكسـر سـكة املسـلمني اجلـائـزة بـينهم؛ ۲.

إال من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهبًا. 

أن من ترك ماالً أو ضياعًا فعليّ. ۳.

هم ذبـحوا شـاةً، فـقالَ الـنَّبيُّ صـلَّى الـلَّهُ عـليْهِ وسـلَّمَ: مـا بـقيَ مـنْها؟ قـلت: مـا ٤. أنّـَ

بقيَ منْها إلَّا كتفُها. قالَ: بقيَ كلُّها غيرَ كتفِها. 

إذا كنتم ثالثة فأمّروا أحدكم. ٥.

إذا وسِّدَ األمرُ إلى غيرِ أهلِه فانتظرِ الساعةَ. ٦.

إن أخـوف مـا أخـاف عـليكم مـا يُخـرج اهلل لـكم مـن زهـرة الـدنـيا، قـال: ومـا زهـرة ۷.

الدنيا؟ قال: بركات األرض. 

إن الدنيا خضرة حلوة واهلل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. ۸.

إن الرَّجُلَ إذا غَرِمَ حَدَّثَ فكَذَبَ، ووَعَدَ فأَخْلَفَ. ۹.

إنَّ صاحبَ املَكْسِ في النارِ. ۱۰.
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إن هــذا املــال خــضرة حــلوة فــمن أخــذه بــطيب نــفس بــورك لــه فــيه ومــن أخــذه ۱۱.

بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل وال يشبع. 

إمنـا أَهـلَك الـذيـن قـبلَكم، أنـهم كـانـوا إذا سـرَق فـيهمُ الشـريـفُ تـرَكـوه، وإذا سـرَق ۱۲.

فــيهمُ الــضعيفُ أقــامــوا عــليه احلَدَّ، واميُ اهللِ لــو أنَّ فــاطــمةَ بــنتَ محــمدٍ سَــرقَــتْ 

لقطَعتُ يدَها. 

اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ۱۳.

اخشوشنوا. ۱٤.

الرِّبا سبعون حَوْبًا أيسرُها أن ينكِحَ الرَّجلُ أمَّه. ۱٥.

السمتُ احلسنُ والتؤدةُ واالقتصادُ جزءٌ من أربعةٍ وعشرين جزءًا من النبوة. ۱٦.

ي أعُـوذُ بـكَ مِـنَ املَأْثَـمِ واملَـغْرَمِ، فَـقالَ لـه قَـائِـلٌ: مـا أكْـثَرَ مـا تَسْـتَعِيذُ يـا ۱۷. الـلَّهُمَّ إنّـِ

رَسولَ اللَّهِ مِنَ املَغْرَمِ؟ قالَ: إنَّ الرَّجُلَ إذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، ووَعَدَ فأخْلَفَ. 

املِكْيال مِكْيال أَهل املدينة واملِيزانُ مِيزانُ أَهلِ مكة. ۱۸.

النَّاسُ شرَكاءُ في ثالثٍ؛ في الكألَِ واملاءِ والنَّارِ. ۱۹.

تزوجوا الودودَ الولودَ فإني مكاثرٌ بكم األممَ يومَ القيامةِ.  ۲۰.

تعِس عبدُ الدينارِ، تعِس عبدُ الدرهمِ. ۲۱.

خــطَبنا رســولُ اهللِ صــلَّى اهللُ عــليه وســلَّم فــذكــر أمــرَ الــرِّبــا وعــظَّم شــأنَــه وقــال إنَّ ۲۲.

الـدِّرهـمَ يُـصيبُه الـرَّجـلُ مـن الـرِّبـا أعـظمُ عـند اهللِ فـي اخلـطيئةِ مـن سـتٍّ وثـالثـني زنْـيةً 

يزنيها الرَّجلُ وإنَّ أربَى الرِّبا عِرضُ الرَّجلِ املسلمِ. 

دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض. ۲۳.
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سددوا وقاربوا واستقيموا ولن حتصوا. ۲٤.

شـكونـا إلـى رسـولِ اهللِ صـلَّى اهللُ عـليهِ وسـلَّمَ اجلـوعَ ورفـعنا عـن بـطونِـنا عـن حجـرٍ ۲٥.

حجرٍ فرفع رسولُ اهللِ عن بطنِه عن حجرينِ. 

ضعوا وتعجلوا. ۲٦.

فَإِذَا ضُـيِّعَتِ األمَـانَـةُ فَـانْـتَظِرِ الـسَّاعَـةَ، قـالَ: كـيفَ إضَـاعَـتُهَا؟ قـالَ: إذَا وُسِّـدَ األمْـرُ ۲۷.

إلى غيرِ أهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. 

كـان لـرجـل عـلى الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم سـن مـن اإلبـل فـجاء يـتقاضـاه، فـقال: ۲۸.

أعـطوه، فـطلبوا فـلم يجـدوا إال سـنا فـوق سـنه، فـقال: أعـطوه، فـقال: أوفـيتني 

أوفاك اهلل، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. 

كان يَرْبِطُ احلَجَرَ على بَطْنِهِ مِنَ الغَرَثِ. ۲۹.

كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُم مَسْؤُولٌ عَـــــــن رَعِيَّتِه، اإلِمـــــــامُ راعٍ ومَسؤُولٌ عـــــــنْ رعِيَّتِه، ۳۰.

والرَّجُــلُ راعٍ فــي أهــلِه وهــو مَسْؤُولٌ عــن رعيَّتِهِ، واملــرْأةُ راعِــيةٌ فــي بــيتِ زوجِــها 

ومَسْؤُولــةٌ عــن رعِيَّتِها، واخلــادِمُ راعٍ فــي مــالِ سيِّدِه ومَسْؤُولٌ عــن رعيَّتِه. قــال: 

وَحَسِــبْتُ أنْ قــدْ قــال: والرَّجُــلُ راعٍ فــي مــالِ أبِــيهِ ومَسْؤُولٌ عــن رعيَّتِه، وكُلُّكُم 

راعٍ ومَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِه. 

كُـلُوا جـميعًا و ال تـتفرَّقـوا ، فـإنَّ طـعامَ الـواحـدِ يـكفي االثـننيِ ، و طـعامُ االثـننيِ ۳۱.

يكفي األربعةَ. 
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الَ تَـبِيعُوا الـذَّهَـبَ بِـالـذَّهَـبِ إِلّـَا مِـثْالً مبِِـثْلٍ وَالَ تُـشِفُّوا بَـعْضَهَا عَـلَى بَـعْضٍ وَالَ تَـبِيعُوا ۳۲.

الْـوَرِقَ بِـالْـوَرِقِ إِلَّـا مِـثْالً مبِِـثْلٍ وَالَ تُـشِفُّوا بَـعْضَهَا عَـلَى بَـعْضٍ وَالَ تَـبِيعُوا مِـنْهَا غَـائِـبًا 

بِنَاجِزٍ. 

ال تفعل بل بع اجلمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبًا. ۳۳.

ال ضرر وال ضرار. ۳٤.

ال يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِن بَعْضٍ. ۳٥.

ال يدخُلُ اجلَنَّةَ صاحِبُ مَكسٍ. ۳٦.

ال يســتقيم إميــان عــبد حــتى يســتقيم قــلبه، وال يســتقيم قــلبه حــتى يســتقيم ۳۷.

لسانه، وال يستقيم لسانه وال يدخل اجلنة حتى يأمن جاره بوائقه. 

لـتتبعن سـننَ مـن قـبلكم شـبرًا بشـبرٍ، وذراعًـا بـذراعٍ، حـتى لـو سـلكوا جحـرَ ضـبٍّ ۳۸.

لسلكتموه. قلْنا: يا رسولَ اهللِ، اليهودُ والنصارى؟ قال: فمن. 

لزوالُ الدُّنيا أهونُ على اهللِ من قتلِ مؤمنٍ بغيرِ حقٍّ. ۳۹.

مطل الغني ظلم. ٤۰.

مـن أخـذ أمـوال الـناس يـريـد أداءهـا أدى اهلل عـنه، ومـن أخـذ أمـوال الـناس يـريـد ٤۱.

إتالفها أتلفه اهلل. 

مـن أقـر بـاخلَـراجِ وهـو قـادر عـلى أن ال يُـقِرَّ بـه، فـعليه لـعنةُ اهلل واملـالئـكة والـناس ٤۲.

أجمعني، ال يقبَلُ اهلل منه صرفًا وال عدالً. 

مــنِ اســتعملَ رجــالً مــنِ عــصابــةٍ، وفــيهمِ مــنْ هــوَ أرضَــى هللِ مــنهُ، فــقدْ خــانَ اهللَ ٤۳.

ورسولَه واملؤمننيَ. 
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نهـى رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم عـن كسـر سـكة املسـلمني اجلـائـزة بـينهم؛ إال ٤٤.

من بأس. 

هذا سُوقكُم؛ فال يُنتقَصنّ، وال يُضْرَبنّ عليه خَراجٌ. ٤٥.

ومن ترك دينا فإليّ. ٤٦.

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إلَّا الدَّيْنَ. ٤۷.

يــنزلُ عيســى ابــنُ مــرميَ فــيقتُلُ اخلــنزيــرَ، وميــحو الــصَّليبَ، وجتُــمعُ لَــهُ الــصَّالةُ، ٤۸.

ويُــعطي املــالَ حــتَّى ال يُــقبَلَ، ويــضعُ اخلــراجَ، ويــنزلُ الــرَّوحــاءَ فــيحجُّ مــنها أو 

يعتَمرُ، أو يجمعُهُما. 
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قائمة بأهم المصطلحات 
Infla^onالتضخم

انكماش	حجم	العملة	املتداولة	-	امتصاص	

التضخم	النقدي
Defla^on

Disinfla^onالنقص	في	معدل	التضخم

Tightening	QTQuan^ta^veالتشديد	الكمي

Backed	Mortgage	MBSالسندات	املدعمة	بالرهون	
Security

Easing	QEQuan^ta^veالتيسر	الكمي

Monetary	Modern	MMTالنظرية	النقدية	الحديثة
Theory

االحــــتياطــــي	الــــفيدرالــــي:	هــــو	الــــبنك	املــــركــــزي	
لـلواليـات	املتحـدة.	وهـو	املـفوض	مـن	الـكونـغرس	
لـــتعزيـــز	الحـــد	األقـــصى	لـــلتوظـــيف	والســـتقرار	
األســــعار،	بــــاســــتخدام	مــــعدالت	الــــفائــــدة	فــــي	

السوق.

FEDFederal	Reserve	

املـــــــتاجـــــــرة:	شـــــــراء	وبـــــــيع	مـــــــتزامـــــــن	لـــــــبضاعـــــــة	
لتحقيق	الربح	من	فارق	السعر.

Arbitrage

املــيزانــية	الــعمومــية:	بــيان	األصــول	والــخصوم	
في	وقت	معني.

مــــــعدل	األمــــــوال	الــــــفيدرالــــــية:	مــــــعدل	الــــــفائــــــدة	
الـذي	تـقرض	بـه	مـؤسـسة	إيـداع	األمـوال	الـتي	
تـــــــتاح	عـــــــلى	الـــــــفور	ملـــــــؤســـــــسة	إيـــــــداع	أخـــــــرى	

لصباح	اليوم	التالي.

FFRFederal	Funds	Rate
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الـلجنة	الـفيدرالـية	لـلسوق	املـفتوحـة:	هـي	لـجنة	
أنــشأهــا	الــقانــون	وتــتألــف	مــن	ســبعة	أعــضاء	
فـــــــــــــي	مجـــــــــــــلس	املـــــــــــــحافـــــــــــــظني؛	رئـــــــــــــيس	بـــــــــــــنك	
االحـــتياطـــي	الـــفيدرالـــي	فـــي	نـــيويـــورك؛	ومـــعه	
أربـــــــــــعة	رؤســـــــــــاء	بـــــــــــنوك	احـــــــــــتياطـــــــــــية	أخـــــــــــرى	
يـــتناوبـــون.	يـــشاركـــهم	أعـــضاء	غـــير	مـــصوتـــني	

في	اللجنة	الفيدرالية	ومناقشتها.

FOMC

الـــسيولـــة:	الـــنوعـــية	الـــتي	تـــجعل	األصـــل	قـــابـــالً	
لـــــلتحويـــــل	إلـــــى	تـــــدفـــــق	نـــــقدي	بـــــخسارة	قـــــليلة	

نسبيًا.

عـمليات	الـسوق	املـفتوحـة:	شـراء	وبـيع	األوراق	
املــــــــالــــــــية	الــــــــحكومــــــــية	مــــــــن	خــــــــالل	مــــــــتعامــــــــلني	
أســـــــاســـــــيني	مـــــــن	قـــــــبل	مجـــــــلس	االحـــــــتياطـــــــي	
االتحادي	للتأثير	على	املعروض	من	النقود.

OMO

الـــــــتحفيز:	إجـــــــراءات	تتخـــــــذهـــــــا	الـــــــحكومـــــــة	أو	
الـــــــــبنك	املـــــــــركـــــــــزي	بهـــــــــدف	تـــــــــشجيع	الـــــــــنشاط	

االقتصادي	والنمو.
S^mulus

Index	Price	CPIConsumerالرقم	القياسي	ألسعار	املستهلكني

Product	Na^onal	GNPGrossالناتج	القومي	اإلجمالي

Product	Domes^c	GDPGrossالناتج	املحلي	اإلجمالي

	on	rate	interest	IOERTheمعدل	الفائدة	على	االحتياطيات	الزائدة
excess	reserves

PCEنفقات	االستهالك	الشخصي
Personal	Consump^on	
Expenditures	Price	
Index	

الـــــعائـــــد	عـــــلى	ســـــندات	الخـــــزانـــــة	املحـــــمية	مـــــن	
التضخم

TIPS
Treasury	Infla^on-
Protected	Security	
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قائمة بالرسوم البيانية 
الشكل (۱)  إدارة املوارد 

الشكل (۲)  تداخل السياسات الثالث 

الشكل (۳)  الكربوقراطية 

الشكل (٤) السلطات 

الشكل رقم (٥) السلع اإلبداعية الصادرات بحسب اجملموعات االقتصادية 

الشكل (٦) مناذج الصناعات الثقافية واإلبداعية: منوذج الدوائر ذات املركز املوحد 

الشكل (۷) منوذج الدوائر املوحدة املركز 

الشكل (۸) إسهام الصناعات القائمة على حقوق املؤلف في الناجت احمللي اإلجمالي 

الشكل (۹) إطار اإلحصاءات الثقافية لليونيسكو لعام ۲۰۰۹ 

الشكل (۱۰) مفاهيم املذهب والنظام وعلم االقتصاد اإلسالمي 

الشكل (۱۱)  حلقة البطالة وعدم املساواة في الدخول 

الشكل (۱۲) املساهمة االجتماعية في اجملتمع اإلسالمي 

الشكل (۱۳)  املساهمة االجتماعية في اجملتمع غير اإلسالمي 

الشكل (۱٤) االقتصاد الكلي للزكاة 

الشكل (۱٥) عالقة الفقر بالتنمية والبطالة 

الشكل (۱٦)  من يشتري الديون األمريكي 

الشكل (۱۷) التدفقات النقدية الوافدة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 

الشكل (۱۸) أرصدة الديون اخلارجية 
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الشكل (۱۹) البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية فقط 

الشكل (۲۰) دورات الديون طويلة األجل 

الشكل (۲۱) دورات الديون القصيرة والطويلة األجل 

الشكل (۲۲) قطاعات االقتصاد 

الشكل (۲۳) أزمنة دورات الديون القصيرة والطويلة األجل 

الشكل (۲٤) أدوات البنك املركزي في معاجلة دورات الديون قصيرة األجل 

الشكل (۲٥)  الديون والدخل في دورة الديون طويلة األجل 

الشكل (۲٦) تعادل كتلة النقود والناجت احمللي 

 COFER الشكل (۲۷) نسب حصص الدوالر من

الشكل (۲۸) االحتياطي العاملي من العمالت COFER مقومة مبليارات الدوالرات 

 COFER الشكل (۲۹) مساهمة الدوالر في احتياطات

الشكل (۳۰) نسب متثيل العمالت االحتياطية 

الشكل (۳۱) حترك أسعار الذهب مقابل األسهم حسب اس أند بي ٥۰۰ 

الشكل (۳۲) املساهمة في االقتصاد العاملي  

الشكل (۳۳) قصة أزمتني 

الشكل (۳٤) دورة االنكماش 

الشكل (۳٥) دور املصارف في الربط بني أسواق املال وأسواق السلع واخلدمات 

الشكل (۳٦) األموال الفدرالية ومعدل البطالة 

 PMI الشكل (۳۷) مؤشر
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الشكل (۳۸) منحنى فيليبس 

الشكل (۳۹) نقطة التعادل بني العرض والطلب على النقود لتلبية حاجة السوق 

الشكل (٤۰) منحنى الطلب على النقد وزيادة النشاطني اإلنتاجي والتجاري 

الشكل (٤۱) منحنى فيلبس وارتفاع معدل التضخم وثبات معدل البطالة 

الشكل (٤۲) منحنى فيلبس وارتفاع معدل البطالة مع ثبات معدل التضخم 

الشكل (٤۳) منحنى فيلبس والتغيرات جميعها 

الشكل (٤٤) منحنى فيلبس في املدى الطويل 

الشكل (٤٥) السياسات واحللقة املفرغة لتداخل التضخم والبطالة والفائدة 

الشكل (٤٦) تطور قاعدة تايلور في ظل سيناريوهات ارتفاع وانخفاض التضخم 

الشكل (٤۷) الكفاءة في االقتصاد اإلسالمي 

الشكل (٤۸)  مثلث السياسات من وجهة النظر اإلسالمية 
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قائمة بالجداول التوضيحية 
اجلدول (۱) اإلنفاق احلكومي واخلاص 

اجلدول (۲)  الناجت احمللي اإلجمالي وحجم الديون 

اجلدول (۳) مشترو الدين األمريكي 

اجلدول (٤)  ترتيب الدول ذات األكثر مديونية لشركاتها 

 COFER اجلدول (٥) نصيب الدوالر من احتياطات

اجلدول (٦) أصول احتياطات COFER مقومة بالدوالر األمريكي 

اجلدول (۷) أزمات الصرف واألزمات املصرفية 

اجلدول (۸) سيناريو انخفاض سعر الصرف 

اجلدول (۹) الدول التي تنطوي ديونها احلكومية على عوائد سلبية 

اجلدول (۱۰)  مثال عن حساب السيولة املتاحة 

اجلدول (۱۱) مثال عن حساب التضخم  

اجلدول (۱۲) السياسة املالية وفجوة الناجت 

اجلدول (۱۳) سيناريوهات على تطبيق السياسات املناسبة 

اجلدول (۱٤) خصائص السياسات ووظائفها 
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المراجع 
الكتب: 

أبـي احلسـني هـالل بـن احملـسن ، رسـوم دار اخلـالفـة، حتـقيق مـيخائـيل عـواد ، دار الـرائـد الـعربـي ١.
ببيروت. 

ابن خلدون ، عبد الرحمن، املقدمة، مطبعة مصطفى محمد. ٢.

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج ۲، دار الفكر العربي، بيروت. ٣.

ابـن قـدامـة، مـوفـق الـديـن، املـغني مـع الشـرح الـكبير، دار هجـر لـلطباعـة والنشـر بـالـقاهـرة، ٤.
۱۹۹۰، طبعة ۱. 

الــبالذري، أحــمد بــن يــحيى بــن جــابــر بــن داود، فــتوح الــبلدان، دار ومــكتبة الهــالل - ٥.
بيروت، ۱۹۸۸. 

الـدرديـر، الـقطب سـيدي أحـمد، بـلغة الـسالـك ألقـرب املـسالـك عـلى الشـرح الـصغير، دار ٦.
الكتب العلمية ببيروت، ۱۹۹٥، طبعة ۱. 

الـزهـرانـي، د. ضـيف اهلل، الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى بـن داوود بـن اجلـراح إصـالحـاتـه ٧.
االقتصادية واإلدارية، ۱۹۹٤. 

الـسعدي، الشـيخ أبـو عـبد اهلل عـبد الـرحـمن بـن نـاصـر بـن عـبد اهلل بـن نـاصـر الـسعدي مـن ٨.
متيم، تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان. 

الـشاطـبي، أبـو إسـحاق إبـراهـيم بـن مـوسـى بـن محـمد اللخـمي الـغرنـاطـي، االعـتصام، دار ٩.
املعرفة ببيروت، ۱۹۸٦، ج ۲. 

الـطنطاوي، الشـيخ الـدكـتور محـمد سـيد طـنطاوي، شـيخ اجلـامـع األزهـر، التفسـير الـوسـيط ١٠.
للقرآن الكرمي. 

الـغزالـي، محـمد أبـي حـامـد، إحـياء عـلوم الـديـن، أربـعة أجـزاء، مـطبعة دار اخلـير، ۱۹۹۳ ١١.
الطبعة الثانية. 

الـقرطـبي، اإلمـام أَبـو عـبد اللَّه محـمد بـن أحـمد بـن أبـي بـكر بـن فـرح األنـصاري اخلـزرجـي ١٢.
شمس الدين القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن. 
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الــقلقشندي، صــبح األعشــى فــي صــناعــة اإلنــشاء، ۱٦ جــزء، مــطبعة األمــيريــة بــالــقاهــرة، ١٣.
۱۹۱۳، ص ٤۳۹. 

املـاوردي، أبـي احلـسن عـلي بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري، األحـكام السـلطانـية، مـطبعة ١٤.
احللبي مبصر الطبعة ۳. 

بـن بـيه، عـبد اهلل، تـوضـيح أوجـه اخـتالف األقـوال فـي مـسائـل مـن مـعامـالت األمـوال، املـكتبة ١٥.
الوطنية، دار ابن حزم، ۱۹۹۸. 

تـشارلـز ر.مـوريـس ـ احلـكماء وتـقلبات األسـواق وارن بـافـت، جـورج سـوروس، بـول فـولـكر، ١٦.
تقدمي د. سامر مظهر قنطقجي، دار السيد، الرياض، ۲۰۱۰. 

زحــيلي، د. وهــبة، الــفقه اإلســالمــي وأدلــته، مجــلد ٤، دار الــفكر بــدمــشق، الــطبعة ۳، ١٧.
 .۱٤۰۹ -۱۹۸

فـريـدمـان، مـيلتون، الـثورة املـضادة فـي الـنظريـة الـنقديـة، مـحاضـرة ويـنكوت الـتذكـاريـة، ١٨.
جامعة لندن، ۱٦ سبتمبر ۱۹۷۰. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، دور احلـضارة اإلسـالمـية  فـي  تـطويـر الـفكر احملـاسـبي، رسـالـة ١٩.
دكتوراه، جامعة حلب، ۲۰۰۳. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، صـناعـة الـتمويـل فـي املـصارف واملـؤسـسات املـالـية اإلسـالمـية، ٢٠.
منشورات كاي. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، ضـوابـط االقـتصاد اإلسـالمـي فـي مـعاجلـة األزمـات املـالـية الـعاملـية، ٢١.
املنشور في شهر ۸-۲۰۰۸، دار النهضة للنشر بدمشق، ۲۰۰۸. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، فـقه احملـاسـبة اإلسـالمـية - املـنهجية الـعامـة، دار الـرسـالـة نـاشـرون ٢٢.
بدمشق، ۲۰۰٤. 

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، فــقه املــعامــالت الــريــاضــي، الــطبعة الــثانــية، ۲۰۱۸-۲۰۱۲، ٢٣.
منشورات كاي. 

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، لــغة اإلفــصاح املــالــي واحملــاســبي XBRL، دار شــعاع، حــلب، ٢٤.
الطبعة األولى، ۲۰۱۲. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، مـعيار قـياس أداء املـعامـالت املـالـية اإلسـالمـية، مـنشورات كـاي، ٢٥.
الطبعة الثانية، ۲۰۱۷-۲۰۰۳.  
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كــندي، غــيوم، تــرجــمة د. هــشام مــتولــي، أوهــام وحــقائــق حــول األزمــة الــنقديــة الــدولــية ٢٦.
۱۹٤٤-۱۹۷۹، دار اليقظة العربية بدمشق، ۱۹۸۷. 

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايير الشرعية، البحرين. ٢٧.

هـيئة احملـاسـبة واملـراجـعة لـلمؤسـسات املـالـية اإلسـالمـية، مـعايـير احملـاسـبة واملـراجـعة لـلمصارف ٢٨.
واملؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين. 

الدوريات والتقارير: 
مقاالت وتقارير باللغة العربية: 

CNN بالعربية، هل سيتوقف تصاعده اجلنوني؟ سعر بيتكوين يبلغ ۱۰ آالف دوالر! ٢٩.

االقـتصاد اإلبـداعـي ۲۰۱۳ تـعزيـز سـبل الـتنمية احملـلية، مـنشورات األمم املتحـدة بـرنـامـج األمم ٣٠.
املتحدة اإلمنائي (اليونسكو)، ۲۰۱۳. 

البنك الدولي، إحصاءات الديون الدولية ۲۰۱۹ (البيانات املفتوحة) ٣١.

الــبوابــة الــعربــية لــألخــبار الــتقنية، قــراصــنة اإلنــترنــت يســتخدمــون الــعمالت الــرقــمية فــي ٣٢.
هجمات الفدية اخلبيثة. 

تقرير للمصرف املركزي األردني، ۹-۱٤-۲۰۰۹٦. ٣٣.

تقرير للمصرف املركزي السوري، وكالة سانا السورية، ۸-٥-۲۰۱۰. ٣٤.

تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ۲۰۱۰. ٣٥.

حـازم حـسانـني محـمد، الـتمرد الـناعـم: مـحاوالت الـصني وروسـيا اخلـروج مـن عـباءة الـنظام ٣٦.
املالي العاملي، ۲۹-٤-۲۰۱۸. 

طلفاح، أحمد، عروض تقدميية، املعهد العربي للتخطيط بالكويت. ٣٧.

فانسون، بوفيس، البابا أو القرآن، صحيفة تشالون الفرنسية. ٣٨.

قانون إصالح االحتياطي الفيدرالي لعام ۱۹۷۷. ٣٩.

قـرارات مجـمع الـفقه اإلسـالمـي: ۱۱٥ ۹/۱۲، ۹۳ ٥/۱۱، ۸۸/۱/ د۹، ۹۳/٦/د۹، ٤٠.
۷۹/٦/ د۸، ٤. 

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، الســياســات الــنقديــة واملــالــية وســباق نــحو اجلــحيم، مجــلة ٤١.
االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ۲۰۱۹-۸۷. 
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قــــنطقجي، د. ســــامــــر مظهــــر، مــــشكلة الــــبطالــــة وعــــالجــــها فــــي الــــفقه اإلســــالمــــي، ٤٢.
۲۰۰۸-۲۰۱۳، الطبعة الثانية اإللكترونية.  

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، أمنــوذج عــرض الــنقود مــن وجــهة نــظر االقــتصاد اإلســالمــي، ٤٣.
۲۰۱۰، نشر إلكتروني . 

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، إدارة أزمــات الــصرف: إدارة أزمــة فــي الــدول املــتقدمــة وإدارة ٤٤.
بــاألزمــة فــي الــدول الــنامــية واســتقرار فــي االقــتصاد اإلســالمــي، مجــلة االقــتصاد اإلســالمــي 

العاملية، العدد ٥۰-۲۰۱٦. 
قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، إذا كـنت تـريـد أن تـعرف مـعدل التضخـم احلـقيقي فـال تـربـطه مـع ٤٥.

الرقم القياسي ألسعار املستهلك، مجلة االقتصاد اإلسالمي، العدد ۳۹-۲۰۱٥. 
قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، اقـتصاد الـدودة الشـريـطية، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي الـعاملـية، ٤٦.

العدد ۲۰۱۸-۷٤. 
قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، األصـول الـرقـمية وحتـديـات احملـاسـبة، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي ٤٧.

العاملية، العدد ٦۹-۲۰۱۸.  
قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، االقـتصاد اإلبـداعـي اقـتصاد إيـجابـي، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي ٤٨.

العاملية، العد ٤٦-۲۰۱٦. 
قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، الـــبتكويـــن وأخـــواتـــها تـــنافـــس الـــنظام الـــنقدي الـــعاملـــي والـ ٤٩.

Blockchain قـد تـعيد تـشكيل االقـتصاد الـعاملـي، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي الـعاملـية، 
العدد ٦۷-۲۰۱۷. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، الـتبريـريـون فـي جحـر الـضب، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي الـعاملـية، ٥٠.
العدد ۲٥-۲۰۱٤. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، الـتقنيات املـالـية FinTec تـعيد تـشكيل االقـتصاد الـعاملـي - ٥١.
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بـها إلـى الـهاويـة - سـرّ تـكشفه الـثورة الـلبنانـية، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي الـعاملـية، الـعدد 

 .۲۰۱۹-۸۹
قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، الـرشـد االقـتصادي فـريـضة، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي الـعاملـية، ٥٥.
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 .۲۰۱۸-۷۹

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، السـياسـات الـنقديـة الـروسـية تـرسـخ الـسنة املـائـة، مجـلة االقـتصاد ٥٧.
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قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، الشـرنـقة االقـتصاديـة وإدارة االقـتصاد، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي ٥٨.
العاملية، العدد ۲۷-۲۰۱٤. 

قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، املـــثلث املـــتساوي األضـــالع والهـــيكل املـــؤسســـي لـــلنظام ٥٩.
االقتصادي، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ۲۹-۲۰۱٤.  

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، املــذهــب االقــتصادي ملــدرســة شــيكاغــو الــنقديــة (مــيلتون ٦٠.
فريدمان) أمنوذجا، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٥۷-۲۰۱۷. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، الـنقود الـرقـمية والـثورات الـشعبية، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي ٦١.
العاملية، العدد ٦٥-۲۰۱۷. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، انـتحار املـدرسـة الـنقديـة (الـفائـدة السـلبية وانهـيار الـرمـوز)، ٦٢.
مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٥۱-۲۰۱٦. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، بـيت لـلزكـاة ومـصلحة لـلضرائـب واألسـئلة الـشائـعة لـصندوق ٦٣.
النقد الدولي، مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ۲۰۱۸-۷۳. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، تـركـيا فـي عـني اإلعـصار، مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي الـعاملـية، ٦٤.
العدد ۲۰۱۸-۷٥. 

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، تــغيير قــيمة الــنقد مــن مــنظور االقــتصاد اإلســالمــي، مجــلة ٦٥.
االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ٤۷-۲۰۱٦. 
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مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد ۲۰۱۳-۸. 
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قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، سـوق املـمر وسـوق املسـتقر: املـنتجات املـالـية ومـنتجات السـلع ٧١.
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قـــنطقجي، د. ســـامـــر، نـــظرات اقـــتصاديـــة فـــي تفســـير اآلي الـــقرآنـــية، ج ۲، ص ٦۸٦، ٨٢.
منشورات كاي، ۲۰۱۸.  

لني ستاوت، هل (وول ستريت) تقوم بعمل اهلل؟، ۰۹-۱۱-۲۰۱۹، نيويورك تاميز. ٨٣.

.٨٤ .Fitch,	Moody’s,	S&P مقاييس التصنيف االئتماني

منظمة العمل الدولية، الدورة: ۷۱، ۱۹۸٥. ٨٥.

موجات الديون في العالم، دراسة جملموعة البنك الدولي، ۲۰۱۹-۱۲-۱۹. ٨٦.

موقع أرقام، كيف تُعيد العمالت الرقمية تشكيل توازنات القوى العظمى عامليًا؟. ٨٧.

موقع أرقام، هنا الوسطاء ميتنعون! هل سنحتاج ۳۰ عامًا قبل إدراك ثورية البلوكشني؟. ٨٨.

ورقـة بـحثية وضـعت مـن قـبل خـمسة خـبراء اقـتصاديـني مـن مجـلس مـحافـظي االحـتياطـي ٨٩.
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Ar7cles	in	English:	
90. Adam	Hayes,	 Fiscal	 Policy	 vs.	Monetary	Policy,	 February	

6,	2018.	
91. Al	Ehrbar,	The	great	bond	massacre	(Fortune,	1994),	Feb.	

3,	2013.	
92. Bank	of	Jamaica,	Economic	Sta^s^cs,	July	1999.	
93. Bitcoin	 Magazine,	 Fedcoin	 Could	 Be	 Coming	 Soon,	 But	

Would	It	Really	Challenge	Bitcoin?	

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٦٥٣ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
https://fortune.com/author/al-ehrbar/
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

94. CNBC,	 Bitcoin	 surges	 to	 record	 above	 $6,400	 aqer	 CME	
announces	 launch	 of	 futures	 for	 digital	 currency,	
31-10-2017.	

95. CNBC,	 From	 China	 to	 Singapore,	 Asian	 countries	 are	
increasingly	uneasy	with	the	rise	of	bitcoin,	22	Dec	2017.	

96. David	Andolfa7o	&	Andrew	Spewak,	Understanding	Low	
Infla^on,	The	Federal	Reserve	Bank	of	St.	Louis.	

97. David	 Andolfa7o	 and	 Andrew	 Spewak,	 Understanding	
fla^on	 Low,	 Federal	 Reserve	 Bank	 of	 St.	 Louis	 Review,	
First	Quarter	2019,	101(1).	

98. Ernest	 Liu	A^f	&	Mian	Amir	 Sufi,	 LOW	 INTEREST	RATES,	
MARKET	POWER,	AND	PRODUCTIVITY	GROWTH.	

99. Forbes,	Why	Blockchain	 Is	Real	And	Bitcoin	 Is	A	Mirage,	
10-12-2017.	

100. Giles	 Coghlan,	 QE	 for	 the	 People:	 Has	 its	 Day	 Come?,	
05.12.2019.	

101. Heakal,	 Reem,	What	 is	 the	Quan^ty	Theory	of	Money?,	
May	26,	2018.	

102. IHS	 Markit,	 Eurozone	 Manufacturing	 PMI	 -	 final	 data,	
2019.	

103. IHS	MARKIT,	 US	MANUFACTURING	 PMITM,	 PMI	 dips	 to	
18-month	low	in	February,	1	March	2019.	

104. Joseph	 E.	 S^glitz,	 The	 Phelps	 Factor,	 Project	 Syndicate,	
Dec	1,	2006.	

105. Kevin	 L.	 Kliesen,	 Is	 the	 Fed	 Following	 a	 “Modernized”	
Version	 of	 the	 Taylor	 Rule?	 Part	 1,	 The	 Federal	 Reserve	
Bank	of	St.	Louis,	15-01-2019.	

106. Kevin	 L.	 Kliesen,	 Is	 the	 Fed	 Following	 a	 “Modernized”	
Version	 of	 the	 Taylor	 Rule?	 Part	 2,	 The	 Federal	 Reserve	
Bank	of	St.	Louis,	15-01-2019.	

107. KIMBERLY	AMADEO,	Monetary	Policy	Explained	Including	
Its	Objec^ves,Types,	and	Tools,	The	Balance,	4-7-2019.	

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٦٥٤ www.kantakji.com 

http://www.kantakji.com
https://research.stlouisfed.org/econ/andolfatto
https://research.stlouisfed.org/econ/kliesen
https://research.stlouisfed.org/econ/kliesen
http://www.kie.university


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

108. KIMBERLY	 AMADEO,	 Monetary	 Policy	 Tools	 and	 How	
They	Work,	The	Balance,	30-7-2019.	

109. Koenig,	Evan	F.;	Leeson,	Robert	and	Kahn,	George	A.,	eds.	
The	 Taylor	 Rule	 and	 the	 Transforma^on	 of	 Monetary	
Policy,	Stanford,	CA:	Hoover	Ins^tu^on	Press,	2012.	

110. Laubach,	 Thomas	 and	Williams,	 John	 C,	 Measuring	 the	
Natural	Rate	of	Interest	Redux,	Business	Economics,	April	
2016,	51(2),	pp.	57-67.	

111. Levinson,	 Marc,	 U.S.	 Manufacturing	 in	 Interna^onal	
Perspec^ve,	 Sec^on	 Research	 Manager	 February	 21,	
2018.	

112. Lore7a	Napoleoni,	Dalla	finanza	islamica	proposte	e	idee	
per	l'Occidente	in	crisi,	TLAXCALA,	04	Mar	2009.	

113. Maurice	 Allais	 and	 HIs,	 A7empt	 at	 Rigour	 in	 Economic	
Science,	Magdaléna	Přívarová.	

114. Newsweek,	The	yo-yo	US	Economy,	15-2-1982,	P	4.	
115. Nick	 Corbishley,	 Another	 Nega^ve-Interest-Rate	 Central	

Bank	 Laments	 What	 Nega^ve	 Interest	 Rates	 Have	
Wrought,	Nov	30,	2019.	

116. Nick	 Corbishley,	 Low	 &	 Nega^ve	 Interest	 Rates	 Get	
Broadsided	by	the	BIS,	Oct	2,	2019.	

117. Nikkei	Japan,	Manufacturing	PMI,	March	1,	2019.	
118. Oqwominds,	The	Coming	Crisis	 the	Fed	Can't	Fix:	Credit	

Exhaus^on,	March	18,	2019.	
119. Perianne	Boring,	 If	You	Want	To	Know	The	Real	Rate	Of	

Infla^on,	Don't	Bother	With	The	CPI,	Forbes.	
120. PETTIS,	MICHAEL,	Why	U.S.	Debt	Must	Con^nue	to	Rise,	

7-2-2019.	
121. Powell,	 Jerome	 H.,	 Monetary	 Policy	 and	 Risk	

Management	 at	 a	 Time	 of	 Low	 Infla^on	 and	 Low	
Unemployment,	 Remarks	 to	 the	 60th	 Annual	 NABE	
Mee^ng,	Boston,	MA,	October	2,	2018.	

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٦٥٥ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

122. Reuters,	Banks	 reap	$1	billion	 from	U.S.	mortgage	bond	
trading	boom,	OCTOBER	15,	2019.	

123. Robert	 Burgess,	 US	 dollar's	 'exorbitant	 privilege'	 takes	
another	 hit:	 Robert	 Burgess,	 THE	 SYDNEY	 MORNING	
HERALD,	29	September	2018.	

124. Seán	 Keyes,	 John	 Law:	 the	 gambler	 who	 broke	 France,	
MoneyWeek	Magazine,12/04/2012.	

125. Steven	Guinness,	Challenging	the	No^on	that	the	Fed	will	
Support	Markets	to	Prevent	a	Crisis,	04	Jul	2019.	

126. Sungki	 Hong	 &	 Hannah	 G.	 Shell,	 The	 Global	 Decline	 of	
the	 Natural	 Rate	 of	 Interest	 and	 Implica^ons	 for	
Monetary	Policy,	The	Federal	Reserve	Bank	of	St.	Louis.	

127. Sylviane	Guillaumont	 Jeanneney,	The	 indexa^on	of	debt	
according	to	Maurice	Allais,	10-05-2019.	

128. Taylor,	John	B.,	Discre^on	versus	Policy	Rules	in	Prac^ce,	
Carnegie-Rochester	 Conference	 Series	 on	 Public	 Policy,	
1993,	39.		

129. TERRY	 JONES,	 Modern	 Monetary	 Theory:	 Everyone's	
Talking	 About	MMT,	 But	What	 Is	 It,	 And	Will	 It	Work?,	
01-03-2019.	

130. The	 Economist,	 How	 Much	 To	 Worry	 About	 Turkeys	
Turmoil,	18	Aug	2018.	

131. The	 Economist,	 Infla^on	 is	 on	 the	way	 back	 in	 the	 rich	
world,	 and	 that	 is	 good	 news	 Defla^onary	 fears	 are	 at	
last	on	the	point	of	being	banished,	Jan	14th	2017.	

132. The	 Economist,	 Infla^on	 is	 on	 the	way	 back	 in	 the	 rich	
world,	 and	 that	 is	 good	 news	 Defla^onary	 fears	 are	 at	
last	on	the	point	of	being	banished,	Jan	14th	2017.	

133. The	 Economist,	 Japanese	 banks	 grapple	 with	 ultra-low	
interest	rates,	Dec	24th	2016.	

134. The	 Economist,	 Russia’s	 Central-Bank	 Governor,	 Pu^n’s	
Right-Hand	Woman,	16	Apr	2016.	

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٦٥٦ www.kantakji.com 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

135. The	 Economist,	 The	 Fed	 cuts	 rates	 for	 the	 first	 ^me	 in	
over	a	decade,	Aug	1st	2019.	

136. The	Economist,	When	2%	is	not	enough,	Aug	27th	2016.	
137. Van	 R.	 Hoisington,	 Slower	 Growth	 Will	 Impact	 Bonds,	

Hoisington	Asset	Management,	28	April	2018.	
138. Wolf	 Richter,	 At	 Taxpayers’	 Expense,	 Fed	 Paid	 Banks	

$38.5	 Billion	 in	 Interest	 on	 “Reserves”	 in	 2018,	
10-01-2019.	

139. Wolf	Richter,	Fed	Economists	Deliver	Ammo	for	Hawkish	
Approach	to	Infla^on,	Aug	26,	2018.	

140. Wolf	 Richter,	 Financial	 World	 Gone	 Nuts:	 $15	 Trillion	
Nega^ve	Yielding	Debt,	Aug	6,	2019.	

141. Wolf	 Richter,	 Gold	 in	 the	 “Everything	 Bubble”:	 Effec^ve	
Diversifica^on?,	Sep	24,	2018.	

142. Wolf	 Richter,	 How	 Out-Of-Whack	 are	 US	 Trade	
Rela^onships?	2017	Trade	Deficit	Worst	 since	2008,	Feb	
6,	2018.	

143. Wolf	Richter,	Implosion	of	China’s	P2P	Lending	Boom	Hits	
Consumer	Spending,	Sep	9,	2018.	

144. Wolf	Richter,	Median	CPI	Runs	Hot,	Fed	Averts	Eyes,	Feb	
13,	2020.	

145. Wolf	 Richter,	 State	 of	 the	 World’s	 Biggest	 Debt	 Slaves:	
Americans	Wimp	Out	in	11th	Place,	Mar	9,	2019.	

146. Wolf	 Richter,	 The	 Countries	 with	 the	 Most	 Monstrous	
Corporate	Debt	Pileups,	23-3-2019.	

147. Wolf	Richter,	The	State	of	the	American	Debt	Slaves,	Q1	
2019,	May	8,	2019.	

148. Wolf	Richter,	The	State	of	the	American	Debt	Slaves,	Q4	
2019,	27-2-2020.	

149. Wolf	Richter,	The	Vic^ms	of	Infla^on,	Jul	17,	2019.	
150. Wolf	 Richter,	 Two	 Fed	 Governors	 Defy	 Wall	 Street,	 the	

Media	 &	 Trump.	 Eight	 Buckle:	 Powell	 Tries	 to	 Explain,	

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٦٥٧ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

Confusingly	 Throws	 “Couple	 of	 Rate	 Hikes”	 into	 Mix.	
Stocks	Tank,	Jul	31,	2019.	

151. Wolf	Richter,	US	Dollar	Refuses	to	Die	as	Global	Reserve	
Currency	—	But	Loses	Ground,	Wolf	Street,	Sep	30,	2018.	

152. Wolf	 Richter,	 US	 is	 Cleanest	 Dirty	 Shirt	 Among	
Manufacturing	Giants.	China,	Japan	&	Germany	Sink,	Mar	
3,	2019.	

153. Wolf	 Richter,	 Who	 Bought	 the	 Gigan^c	 $1.5	 Trillion	 of	
New	 US	 Government	 Debt	 Issued	 over	 the	 Past	 12	
Months?,	31.01.2019.	

154. Wolf	 Richter,	 Who	 Bought	 the	 Gigan^c	 $1.5	 Trillion	 of	
New	 US	 Government	 Debt	 Issued	 over	 the	 Past	 12	
Months?,	31.01.2019.	

155. Yi	 Wen	 &	 Maria	 A.	 Arias,	 The	 Liquidity	 Trap	 An	
Alterna^ve	Explana^on	For	Todays	Low	Infla^on.	

156. Yi	Wen	&	Maria	A.	Arias,	What	Does	Money	Velocity	Tell	
Us	about	Low	Infla^on	in	the	U.S.?,	September	1,	2014.	

Websites:	
157. www.aco-metaheuris^c.org	
158. www.albankaldawli.org		
159. www.alexa.com	
160. www.alsayedpublishing.com	
161. www.arabic.cnn.com	
162. www.argaam.com		
163. www.baheth.info		
164. www.bbc.co.uk	
165. www.beesalgorithmsite.altervista.org	
166. www.bis.org	
167. www.bitcoinmagazine.com		
168. www.bitwala.com		
169. www.blockchainhealthcare-west.com		

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٦٥٨ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://research.stlouisfed.org/econ/wen/
http://www.aco-metaheuristic.org
http://www.albankaldawli.org
https://www.alexa.com
http://www.alsayedpublishing.com
http://arabic.cnn.com
http://www.argaam.com
http://www.baheth.info
http://www.bbc.co.uk
http://beesalgorithmsite.altervista.org
http://www.bis.org
http://www.bitcoinmagazine.com
https://www.bitwala.com
http://www.blockchainhealthcare-west.com
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

170. www.bloomberg.com	
171. www.carnegieendowment.org		
172. www.census.gov	
173. www.census.gov	
174. www.challenges.fr	
175. www.cnbc.com	
176. www.coinmarketcap.com	
177. www.computerworld.com	
178. www.dealbook.ny^mes.com	
179. www.distributed.com	
180. www.doi.org	
181. www.dorar.net/hadith		
182. www.econintersect.com	
183. www.economist.com	
184. www.economistsview.typepad.com	
185. www.elbadil-pss.org	
186. www.fas.org	
187. www.fca.org.uk	
188. www.federalreserve.gov	
189. www.fonda^onmauriceallais.org	
190. www.forbes.com	
191. www.fortune.com	
192. www.france24.com		
193. www.fraser.stlouisfed.org	
194. www.groups.google.com	
195. www.ib^mes.com	
196. www.imf.org	
197. www.independentarabia.com	
198. www.ins^tuteforsupplymanagement.org	
199. www.inves^ng.com	

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٦٥٩ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
http://www.bloomberg.com
http://www.carnegieendowment.org
https://www.census.gov/eos/www/naics/
http://www.challenges.fr
http://www.cnbc.com
http://www.coinmarketcap.com
http://www.computerworld.com
http://www.dealbook.nytimes.com
https://distributed.com
https://doi.org/10.20955/r.101.1-26
http://www.dorar.net/hadith
http://www.econintersect.com
http://www.economistsview.typepad.com
https://elbadil-pss.org
https://fas.org/sgp/crs/misc/R42135.pdf
http://www.fca.org.uk
http://www.federalreserve.gov
http://www.fondationmauriceallais.org
http://www.forbes.com
http://www.fortune.com
http://www.france24.com
http://www.fraser.stlouisfed.org
http://www.groups.google.com
http://www.ibtimes.com
http://www.imf.org
http://www.independentarabia.com
http://www.instituteforsupplymanagement.org
https://www.investing.com/studios/article-90553?showPreview=true


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

200. www.investopedia.com	
201. www.investors.com	
202. www.kantakji.com	
203. www.markit-group.com		
204. www.markiteconomics.com	
205. www.masress.com	
206. www.mimirbook.com		
207. www.moneyweek.com	
208. www.nasdaq.com	
209. www.nber.org	
210. www.nbs.sk	
211. www.newsweek.com	
212. www.oqwominds.com	
213. www.onegram.org	
214. www.project-syndicate.org	
215. www.promarket.org	
216. www.ranksignals.com	
217. www.research.stlouisfed.org	
218. www.reuters.com		
219. www.sipmm.org.sg		
220. www.smh.com.au		
221. www.statescoop.com	
222. www.stats.bis.org		
223. www.stats.gov.cn	
224. www.stevenguinness2.wordpress.com	
225. www.stlouisfed.org		
226. www.technologyreview.ae	
227. www.thebalance.com		
228. www.^cdata.treasury.gov	
229. www.tlaxcala.es		

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٦٦٠ www.kantakji.com 

https://www.investopedia.com
http://www.investors.com
https://kantakji.com
http://www.markit-group.com
http://www.markiteconomics.com
http://www.masress.com
http://www.mimirbook.com
http://www.moneyweek.com
http://www.nasdaq.com
http://www.nber.org
http://www.nbs.sk
http://www.newsweek.com
http://www.oftwominds.com
https://onegram.org
http://www.project-syndicate.org/commentary/the-phelps-factor/arabic
https://promarket.org
https://www.ranksignals.com
http://www.research.stlouisfed.org
http://www.reuters.com
https://sipmm.org.sg
http://www.smh.com.au
http://www.statescoop.com
http://www.stats.bis.org
http://www.stats.gov.cn/enGliSH/PressRelease/201903/t20190301_1651561.html
http://www.stevenguinness2.wordpress.com
http://www.stlouisfed.org
http://www.technologyreview.ae
http://www.thebalance.com
http://www.ticdata.treasury.gov
http://www.tlaxcala.es
http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

230. www.tradingeconomics.com	
231. www.twi7er.com	
232. www.unesco.org	
233. www.wikipedia.org	
234. www.wired.com	
235. www.wolfstreet.com	
236. www.worldbank.org	

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٦٦١ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.tradingeconomics.com
http://www.twitter.com
http://www.unesco.org
http://www.wikipedia.org
https://www.wired.com
http://www.worldbank.org
http://www.kantakji.com


فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

صدر للمؤلف 
تــرشــيد عــمليات الــصيانــة بــاألســالــيب الــكمية، رســالــة مــاجســتير، ۱۹۹۰، جــامــعة ١)

حلب، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ويتضمن ثالثة مناذج رياضية فريدة: 
- منوذج استبدال التجهيزات (أسلوب البرمجة الديناميكية).  

- منوذج تخزين قطع التبديل (أسلوب البرمجة اخلطية والبرمجة الديناميكية).  
- منوذج قياس املوثوقية.  

دور احلـضارة اإلسـالمـية فـي تـطويـر الـفكر احملـاسـبي، رسـالـة دكـتوراه، جـامـعة حـلب، ٢)
۲۰۰۳، ، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه احملــاســبة اإلســالمــية / اجلــزء األول: املــنهجية الــعامــة، مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون ٣)
بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

معجم مصطلحات فقهية عربي / عربي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٤)
فـقه احملـاسـبة اإلسـالمـية / اجلـزء الـثانـي: احملـاسـبة االجـتماعـية، دار الـنهضة بـدمـشق ، ٥)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مــشكلة الــبطالــة وعــالجــها فــي الــفقه اإلســالمــي، مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ٦)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
الـفروق اجلـوهـريـة بـني املـصارف اإلسـالمـية واملـصارف الـربـويـة، دار شـعاع، مـنشورات ٧)

كاي، نشر إلكتروني.  
صـناعـة الـتمويـل فـي املـصارف واملـؤسـسات املـالـية اإلسـالمـية، دار شـعاع، مـنشورات ٨)

كاي، نشر إلكتروني.  
التأمني اإلسالمي التكافلي، أسسه ومحاسبته، دار شعاع.  ٩)

لــغة اإلفــصاح املــالــي واحملــاســبي XBRL، دار أبــي الــفداء للنشــر والــتوزيــع والــترجــمة، ١٠)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

سـياسـتا حتـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب املـالـيتني (فـقه االقـتصاد املـالـي)، دار شـعاع، ١١)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
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صندوق القرض احلسن، دار شعاع، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ١٢)
ضـوابـط االقـتصاد اإلسـالمـي فـي مـعاجلـة األزمـات املـالـية الـعاملـية، دار الـنهضة بـدمـشق - ١٣)

ودار السـيد بـاملـملكة الـعربـية الـسعوديـة - ودار شـعاع بحـلب (نـسخة مـزيـدة ومـنقحة)، 
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فـقه املـعامـالت الـريـاضـي، دار أبـي الـفداء للنشـر والـتوزيـع والـترجـمة، مـنشورات كـاي، ١٤)
نشر إلكتروني. ويتضمن خمسة مناذج رياضية فريدة: 

- النموذج الرياضي للربا.  
- النموذج الرياضي للبيوع.  
- النموذج الرياضي للغرر.  

- النموذج الرياضي لالقتصاد اإلسالمي.  
- منوذج قياس أداء املعامالت املالية اإلسالمية بديال عن مؤشر الاليبور.  

فـقه األسـواق، (سـلسة فـقه املـعامـالت اإلسـالمـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق، ١٥)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه اإليــراد، (ســلسة فــقه املــعامــالت اإلســالمــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٦)
منشورات كاي، نشر إلكتروني. والكتاب مترجم للغة األوردو.  

فــقه الــتكلفة، (ســلسة فــقه املــعامــالت اإلســالمــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٧)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه الــربــح، (ســلسة فــقه املــعامــالت اإلســالمــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٨)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

أيـهما أصـلح فـي االسـتثمار مـعيار الـربـح أم مـعيار االسـتثمار؟، (سـلسة فـقه املـعامـالت ١٩)
اإلسالمية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق ، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

منـوذج تـوزيـع أربـاح وخـسائـر شـركـات املـضاربـة اإلسـالمـية - منـوذج ريـاضـي-، (سـلسة ٢٠)
فــقه املــعامــالت اإلســالمــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، مــنشورات كــاي، نشــر 

إلكتروني. والكتاب مترجم لإلنكليزية.  
الــفساد، أســبابــه ونــتائــجه واحلــلول املــقترحــة لــلقضاء عــليه، (ســلسة فــقه املــعامــالت ٢١)

اإلسالمية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
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مـعيار قـياس أداء املـعامـالت املـالـية اإلسـالمـية (بـديـالً عـن مـؤشـر الـفائـدة)، (سـلسة فـقه ٢٢)
املعامالت اإلسالمية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

مؤسسات البنية التحتية للصناعة املالية اإلسالمية، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٣)
أربـعون قـاعـدة فـي االقـتصاد لـبناء األمـة وإصـالح الـبالد قـواعـد اقـتصاديـة مـن أحـاديـث ٢٤)

الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم، دار احلـديـث والسـيرة الـنبويـة بـدمـشق، ، مـنشورات كـاي، 
نشر إلكتروني، ونشرته هيئة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال املغرب.  

البحث العلمي نظرات في منهجه ورسالته، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٥)
فقه االبتكار املالي بني التثبت والتهافت، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٦)
منهج التغيير في كلمات رئيس التحرير، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٧)
نـظرات فـي كـتاب حملـة الـناظـر فـي مـسك الـدفـاتـر (تـألـيف مشـترك) ، مـنشورات كـاي، ٢٨)

نشر إلكتروني.  
حلو الكالم، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٩)
إضــاءات عــلى الهــدايــة اإللــهامــية فــي مــسـك الــدفــاتــر واألعــمال الــتجاريــة (تــألــيف ٣٠)

مشترك)، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مــعيار قــياس أداء املــعامــالت املــالــية اإلســالمــية، (مــقام) بــديــال عــن مــؤشــر الــاليــبور، ٣١)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
محاسبة التأمني اإلسالمي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٢)
نــظرات اقــتصاديــة فــي تفســير اآلي الــقرآنــية - اجلــزء األول: التفســير التحــليلي، ٣٣)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
فقه اإلدارة املالية والتحليل املالي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٤)
الســياســات الــنقديــة واملــالــية واالقــتصاديــة، املــثلث غــير املــتساوي األضــالع بــنظرة ٣٥)

إسالمية، منشورات كاي، نشر إلكتروني. 

إضافة ألكثر من ۲٦۰ مقاالً متخصصًا.  
 www.	kantakji.	com :جميع املؤلفات متاحة على الرابط
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فهرس املحتويات السياسات النقدية واملالية واالقتصادية

www.kie.university  ٦٦٥الصفحة  من ٦٦٥ www.kantakji.com 

السياسات النقدية والمالية واالقتصادية  
المثلث غير المتساوي األضالع بنظرة إسالمية 

إن  المنوذج الاقتصادي احلر (ابملعىن الليربايل) مل حيقق ما تصبو إليه اجملمتعات احمللية أو العاملية، 

وقد فشلت قبهل مناذج أخرى، والبد للعامل من متابعة حبثه عن منوذج تمنوي صاحل.  

تشري مجيع ادلالئل إىل أن متوج العامل بني الانكفاء حنو حدوده ادلاخلية (الشعبویة) مرة، والتوجه 

حنو العاملية (العوملة) مرة، مث العودة إىل (الشعبویة)؛ مرده عدم صالحية الامنذج اليت یتبعها. وهذا ما 

دعا جمةل إيكونومست يف عددها ٢٨-١١-٢٠١٩ للقول؛ بأن هناك الكثري مما جيب معهل جلعل 

الاقتصادات أكرث عداةل؛ فارتفاع عدم املساواة يف العامل الغين، حفز الشعوبيني، اذلين یقولون إن 

النخب احلرضیة األاننية قد حسبت سمل الفرص بعيًدا عن الناس العادیني، وأعطت العون لليسار، 

اذلي اقرتح طرقًا أكرث تطرفًا إلعادة توزیع الرثوة. 

وبرأینا فإن المنوذج التمنوي اإلساليم يسـتحق التبين، يشفع هل أكرث من عرشة قرون انحجة فكًرا 

وتطبيقًا مل يشهد التارخي أن هزته أزمات نقدیة أو مالية مؤملة، كام هو حال الامنذج غري اإلسالمية 

اليت ُطبقت يف القرون األخرية فشهدت دول العامل أكرث األزمات إیالًما؛ فأفقرت الناس وأوقعهتم يف 

براثن اخلوف واجلوع واألمل. 

ميثل هذا الكتاب دعوة للناس لألخذ ابلمنوذج اإلساليم اذلي یبين اإلنسان بناء متوازاًن، ویبين نظم 

حياهتم عىل أساس الكفاءة، وحيقق الاسـتقرار حلياهتم مجيعهم أفراًدا وجامعات؛ حفٌق الناس عىل 

حاكهمم أن یوفروا هلم العيش الكرمي اذلي حيفظ هلم إنسانيهتم؛ فالناس وحياهتم اليت حيييوهنا مرة 

وليست  معدودة،  عقوًدا  اإلنتايج  معرمه  یتجاوز  ال  ألانس  محقاء  جتارب  حمط  ليسوا  واحدة 

الشـيوعية ببعيدة عن اذلاكرة، وكذكل ربيبهتا الاشرتاكية، وها يه مدرسة شـياكغو النقدیة تسقط 

سقوًطا مدواًي، ولك واحدة مهنا جربت تطبيق أفاكرها عقوًدا جتاوزت أصابع اليد، فأتعبت الناس 

وأرهقهتم، أما النتيجة حفارضة بيننا نعيشها ال حنتاج شاهًدا يشهد علهيا. 

وهللا من وراء القصد. 

المؤلف.. 
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