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مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية

تركيا في عني اإلعصار
الدكتور سامر مظهر قنطقجي
رئيس تحرير مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية

اإلع$$صار ج$$معه أع$$اص$$ير ،ري$$اح$$ه ح$$لزون$$ية ت$$دور
ع $$كس ع $$قارب ال $$ساع $$ة ،وع $$ني اإلع $$صار م $$رك $$زه،
وك$$لما ك$$ان اإلع$$صار ق$$وي $اً ك$$ان$$ت ال$$عني واض$$حةً
وكبيرةً.
ميُ$ثل اإلع$صار  -ف$ي ح$ال$تنا ه$ذه  -امل$درس$ة ال$تجاري$ة
)امل$$رك$$نتيلية( ال$$تي حت$$اول ال$$عودة ب$$قوة؛ أم$$ا ري$$اح
اإلع $$صار ف $$أم $$ري $$كية ،وه $$ي تس $$ير ب $$عكس االجت $$اه
ال $$عامل $$ي م $$خال $$فة ت $$نظيمات $$ه الشه $$يرة؛ ك $$منظمة
ال$$تجارة ال$$عامل$$ية وم$$نظمة ال$$صحة ال$$عامل$$ية وم$$نظمة
البيئة العاملية … وغيرها.
ي$$ضرب ه$$ذا اإلع$$صار ميُ$$نة ويُس$$رة؛ ف$$ال ي$$فرق ب$$ني
ح $$ليف وع $$دو؛ ف $$اجل $$ميع مب $$رت $$بة واح $$دة .ي $$قوده
)ق$وم$يون( ان$كفؤوا ن$حو ق$وم$يات مح$لية؛ متخ$لني
ع$$ن ن$$هج ال$$عومل$$ة ال$$تي ث$$بت أن ال ط$$عم وال ل$$ون وال
ريح لها.
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تكفي لنشر العاملية وفكر العوملة.

أما تركيا فتمثل عني اإلعصار..

www.kantakji.com

حملة اقتصادية عن تركيا:
ت$رك$يا أمن$وذج ي$حبه مس$تثمرو األس$واق ال$ناش$ئة؛ ف$جيشها
ال$قوي ل$ه ت$رت$يب ع$امل$ي ،وص$ناع$تها ال$عسكري$ة والبح$ري$ة
ك$بيرة؛ فه$ي ت$شارك ف$ي ص$ناع$ة ال$طائ$رة األك$ثر شه$رة ع$امل$ياً
F35؛ اق$تصاده$ا م$توازن ،مي$ثل اإلن$تاج ال$زراع$ي ف$يه ٪۱۳
وال$صناع$ي  ٪۳۰واخل$دم$ي ٪٥٦؛ ي$نتظر ق$طاع$ها الس$ياح$ي
أن ي$صل ع$دد زواره  ٤۰م$ليون س$ائ$ح س$نوي$اً؛ ه$ي ع$ضو
ف$ي ن$ادي ال$بلدان العش$ري$ن األك$ثر غ$نى ف$ي ال$عال$م G20
ت$رت$يبها ف$يه ال$ساب$ع عش$ر ،ول$دي$ها ط$موح ب$ال$وص$ول ل$ترت$يب
دون العشرة فيه .وهذا غيض من فيض..
ي$تجاوز ع$دد س$كان$ها الـ  ۷٥م$ليون ن$سمة ،ف$يه ال$فئة ال$فتية
غ$$ال$$بة ،وم$$عدل من$$وه$$ا ال$$سكان$$ي  ٪۱.٥س$$نوي $اً .وتنتش$$ر
اجل$ال$يات ال$ترك$ية ب$كثرة ف$ي دول االحت$اد األورب$ي وأم$ري$كا
وكندا واستراليا.
ت$رك$يا ل$يس مج$رد اس$م ل$بلد ذو ح$دود ج$غراف$ية ب$ل ه$و اس$م
يش$ير ل$عِرق وق$وم$ية م$وغ$لة ف$ي ال$تاري$خ واجل$غراف$ية .ت$تميز
مب$$ناخ ي$$رت$$اده أرب$$عة ف$$صول ي$$ضفي ع$$لى اق$$تصاده$$ا م$$زاي$$ا
واض$حة ت$نعكس ف$ي ت$نوع إن$تاج$ه ال$زراع$ي وب$ال$تال$ي ت$نوع
إن$$تاج$$ه ال$$صناع$$ي ،ف$$ضال ع$$ن مت$$يزه ب$$صناع$$ة اس$$تخراج$$ية
م$$تنوع$$ة؛ ك$$الفح$$م احلج$$ري ،والفح$$م ال$$نبات$$ي ،واحل$$دي$$د،
وال$$رص$$اص ،وال$$نحاس ،وال$$فضة .وه$$ي م$$ن أك$$بر م$$نتجي
ال$كروم ،ول$دي$ها اح$تياط$يات ن$فط ص$غيرة ف$ي ج$نوب ش$رق
ال$بالد .وق$د اس$تخرج$ت  ۸۲ط$ناً م$ن ال$ذه$ب خ$الل العش$ر
سنوات األخيرة.
ويُصنف االقتصاد التركي بأنه اقتصادٌ ناشئٌ.
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ي$$ $بدو أن ه$$ $ناك س$$ $يناري$$ $و يه$$ $دف للتح$$ $رك ض$$ $د
االق$$تصادات ال$$ناش$$ئة ،ت$$كملة للس$$يناري$$و امل$$شاب$$ه
ال$$ذي ح$$دث إب$$ان ت$$سعينيات ال$$قرن امل$$اض$$ي ع$$ندم$$ا
اُس$$تهدف$$ت دول ش$$رق آس$$يا .وال يش$$ترط أن ي$$كون
االس$تهداف م$باش$راً؛ ف$طبيعة ال$نظام ال$نقدي ال$عامل$ي
أن ف$$يه م$$ؤس$$سات ن$$قدي$$ة دول$$ية تخ$$طط مل$$ا س$$يكون
وت$أخ$ذ دور ال$ناص$ح امل$رش$د ل$لمحتاج$ني ،ل$كن ع$لى
الرغم من التنبيه والتحذير؛ فال حياة ملن تنادي.
ب$ال$عودة مل$قال$نا االف$تتاح$ي ل$عدد ك$ان$ون أول دي$سمبر
) ۲۰۱٥ال$عدد  (٤۳وع$نوان$ه :ال$دف$عة ال$قادم$ة م$ن
ملح $$مة ال $$دي $$ون ال $$عامل $$ية ،وك $$ان ه $$ذا ق $$بل ث IIالث

مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية

األزمة املالية اآلسيوية :۱۹۹۷
ب$$دأت األزم$$ة ف$$ي ت$$اي$$لند ف$$ي أع$$قاب انه$$يار ع$$ملتها ،إذ
أُج$برت احل$كوم$ة ع$لى ت$عومي$ها ب$عد أن اخ$تفت ال$عمالت
األج $$نبية ال $$تي ك $$ان $$ت ت $$وازن م $$عدالت حت $$وي $$ل ال $$عملة،
لتنقطع الرابطة بني البات التايلندي والدوالر األمريكي.
ك $$ان $$ت ت $$اي $$لند تتح $$مل ف $$ي ذل $$ك احل $$ني ع $$بء دي $$ون
خ$ارج$ية ،مم$ا ق$اد ال$دول$ة إل$ى ح$ال$ة م$ن اإلف$الس ،ل$يتبع ذل$ك
انه$$ $يار ع$$ $ملتها .ث$$ $م انتش$$ $رت األزم$$ $ة الح$$ $قاً؛ ف$$ $بدأت
ع$مالت ك$ام$ل ج$نوب ش$رق آس$يا وك$وري$ا اجل$نوب$ية وال$ياب$ان
ب$ال$تساق$ط ،وان$خفضت أس$عار ال$بورص$ات ،م$قاب$ل ارت$فاع
كبير في القروض اخلاصة.

سIنوات ،ت$وق$فنا ف$يه ع$ند م$قال ل$رئ$يس حت$ري$ر مج$لة
االيكونوميست وعنوانه) :وقائع الديون( واصفا إياها بأنها) :قصة ال تنتهي( .أما خالصته فهي:
ه$ناك دورة ل$كل ث$الث ف$ترات م$ن ال$دَّي$ن ،ت$بدأ ب$فيضان رأس امل$ال ع$بر احل$دود ،ث$م خ$فض م$عدالت ال$فائ$دة ،ث$م
ح$فز من$و االئ$تمان؛ ف$يرت$فع ال$دي$ن ف$ي األس$واق ال$ناش$ئة بنس$ب ك$بيرة؛ ل$توش$ك ب$عده$ا ب$وادر االزده$ار ال$سائ$د ع$لى
االنتهاء!؛ فتكون االقتصادات الناشئة في واحدة من فئات ثالث:
ت$تضمن الIفئة األولIى ال$دول ال$تي س$يعقب ف$ترة ازده$ار ائ$تمان$ها آث$ار س$يئة ف$ي امل$دى ال$طوي$ل؛ كـ )ك$وري$ة اجل$نوب$ية
وس$نغاف$ورة(؛ وك$ذل$ك ال$صني؛ ك$مؤث$ر ع$لى االق$تصاد ال$عامل$ي وال$تي مت$تلك دف$اع$ات ق$وي$ة ت$تمثل ب$فائ$ض ضخ$م ف$ي
ح$ساب$ها اجل$اري ،واح$تياط$يها م$ن ال$نقد األج$نبي ال$ذي ي$عادل ث$الث$ة أض$عاف دي$ون$ها اخل$ارج$ية .ل$ذل$ك ل$دى ص$ناع
الس$ياس$ات ف$يها ال$قدرة ع$لى إن$قاذ امل$قترض$ني ض$من ح$دود مح$ددة ،وع$لى ك$ل ح$ال إذا أفلس$ت الش$رك$ات وت$عثرت
قروضها فستتراكم في ميزانيات البنوك ،مما سيضعف النمو ،وينبئ بأزمة حادة.
وألج$ل ذل$ك اخل$طر يُ$نظر إل$ى ب$لدان الIفئة الIثانIية ب$أن$ها :ت$لك ال$تي ت$فتقر إل$ى ال$وس$ائ$ل ن$فسها إلن$قاذ امل$قترض$ني
ال$فاش$لني أو حل$ماي$تها م$ن ه$روب رؤوس األم$وال .وميُ$يز ب$ني ث$الث اق$تصادات ك$بيرة ف$ي ه$ذه ال$فئة ه$ي :ال$برازي$ل
وماليزيا وتركيا .أما تركيا  -كحالة مدروسة -؛ فتجمع بني:
⦿ عجزٍ في حسابها اجلاري ،و
⦿ ارتفاع معدل التضخم ،و
⦿ زيادة في الديون املقوّمة بالعملة األجنبية  -التي أصبحت أكثر إرهاقا  ،-إضافة إلى
⦿ تراجع عملتها احمللية.
www.kantakji.com
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مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية

وت$تكون الIفئة الIثالIثة م$ن ب$لدان األس$واق ال$ناش$ئة ال$تي ق$د ت$كون ف$ي م$شكلة خ$طيرة ،أو أن$ها ق$د ذه$بت ب$ال$فعل
ل$ألس$وأ .ك$ال$هند وروس$يا واألرج$نتني ،ل$لمزي$د ي$راج$ع م$قال$نا االف$تتاح$ي ل$لعدد  :٤۸الس$ياس$ات ال$نقدي$ة ال$روس$ية
ترسخ السنة املائة.
ل$قد ت$وق$ع ص$ندوق ال$نقد ال$دول$ي ارت$فاع م$عدل ال$نمو ف$ي األس$واق ال$ناش$ئة ل$لعام ال$تال$ي ل$لمقال )أي (۲۰۱٦؛ أم$ا
دورات الديون املاضية فأشارت  -في حينها  -لسنة أخرى من التباطؤ على األرجح؛ ومرد ذلك:
⦿ ضعف الدول النامية؛ التي تشكل أكثر من نصف االقتصاد العاملي.
⦿ ان$خفاض م$عدل ال$نمو ف$ي األس$واق ال$ناش$ئة ال$ذي ي$ضرب ك$الً م$ن :أرب$اح الش$رك$ات امل$تعددة اجلنس$يات،
والتدفقات النقدية للمصدرين.
أم$ا احلIلقة الIرابIعة فس$ببها االق$تصاد األوروب$ي امل$فتوح وه$و األك$ثر ت$عرض$اً ل$ضعف ال$طلب ف$ي ال$سوق ال$ناش$ئة ،وال$ذي
يُسوغ التسهيل النقدي هناك.
أم$ا م$عضلة الس$ياس$ة األم$يرك$ية  -األك$ثر خ$طورة -؛ ف$تكمن ب$اخ$تالف الس$ياس$ة ال$نقدي$ة ب$ينها وب$ني ب$قية ال$عال$م؛ مم$ا
س$$يضع ض$$غطا ت$$صاع$$دي$$ا ع$$لى ال$$دوالر؛ ل $يُضر ب$$صادرات$$ها وم$$كاس$$بها .أم$$ا رأس املIIال فس$$يتموج ث$$ان$$ية ب$$حثاً ع$$ن
املستهلك األميركي كاختيار جديد للمقرضني.
وه$$نا م$$كمن دهIIاء السIIياسIIة الIIنقديIIة ،فIIال آثIIار ظIIاهIIرة ألي اعIIتداء عIIلى االقIIتصاد الIIتركIIي؛ ف$$ما ي$$راه اجل$$ميع
وي$تكلم ع$نه األت$رك مج$موع$ة ظ$واه$ر غ$ير م$باش$رة أش$عرت أن ت$رك$يا ف$ي ع$ني اإلع$صار االق$تصادي املتج$لي ب$فقدان$ه
خلُمس قيمة ليرتها في شهر واحد ،وهذا مشابه لسيناريو تايلند بداية التسعينيات املذكور آنفاً.
أم$ا ال$عقوب$ات االق$تصادي$ة األخ$يرة وامل$تتال$ية؛ فس$رّع$ت س$رع$ة اإلع$صار ال$ضارب؛ وه$ذا مم$ا مي$كن ت$سميته ب$امل$ثل
الشعبي) :ضربة معلم(.
وي$بدو أن$ه ل$م يُ$توق$ع حج$م ردة ال$فعل ال$ترك$ية وحج$م ال$تعاط$ف ال$شعبي وال$دول$ي م$عه ،مم$ا ش$كل ع$ام$الً ف$اض$حاً له$ذه
الس$ياس$ة ،مم$ا س$يتسبب ف$ي ت$وق$ف أالع$يبها ض$د ب$اق$ي األس$واق ال$ناش$ئة أو ت$أخ$يره$ا ل$فترة ق$ادم$ة ل$تبدأ ملح$مة دي$ون
أخ$رى ،وي$كأن ال$عال$م ال ي$تعلم ال ب$امل$مارس$ة وال ب$غيره$ا؛ ف$بري$ق امل$ال يس$بب ع$مى خ$اص$اً ،ق$ال ت$عال$ى واص$فاً ال$طغاة
ْ

من الناس :وﺗﺤﺒ
ﺎل ﺣُ ًّﺒﺎ ًَّTﺎ )الفجر.(۲۰ :
ﻮن اﻟ َﻤ َ
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إن محاولة إدخال االقتصاد التركي في أزمة ركود عميق ،سيقابله ثالثة مستويات من اخملاطر:

 األسIIواق الIIناشIIئة ،وال$$تي ب$$لغت ع$$مالت$$ها مس$$توىً م$$تدن$$ياً؛ كـ )ران$$د( ج$$نوب اف$$ري$$قيا ،و)روب$$ية( ال$$هند،و)ال$بيزو( األرج$نتيني ال$ذي ان$خفض  - ٪٤٥ف$ي ال$يوم$ني األخ$يري$ن م$ن ك$تاب$ة ه$ذا امل$قال  -رغ$م أن ه$ذه ال$دول
رف$عت أس$عار ال$فائ$دة أك$ثر م$ن م$رة وب$اع$ت م$ن اح$تياط$يات$ها؛ وه$ذا دل$يل ع$لى ع$قم ه$ذه الس$ياس$ة ال$نقدي$ة ،وال$تي
ي$حاول$ون حش$ر امل$رك$زي ال$ترك$ي ف$يها وه$و ي$بتعد ع$نها .روى ال$بخاري ف$ي ص$حيحه :لIتتبعن سIننَ مIن قIبلكم
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ش IIبرًا بش IIبرٍ ،وذراعً IIا ب IIذراعٍ ،ح IIتى ل IIو س IIلكوا جحI Iرَ ضI Iبٍّ لس IIلكتموه .قI Iلْنا :ي IIا رس IIولَ اهللِ ،ال IIيهودُ
والنصارى؟ قال :فمن .لقد ساد تلك األسواق الناشئة:

 ๏شعور املستثمرين بالقلق ،وزاد احتمال فرارهم مع انتشار العدوى.
 ๏التذبذب ،فاألسواق الناشئة تتشارك في واحدة أو أكثر من سمات األسواق التركية ،مثل:
✴ عدم كفاية معدل املدخرات ،و
✴ العجز الكبير في احلساب اجلاري ،و
✴ زيادة حجم الديون بالعمالت األجنبية ،و
✴ التضخم املرتفع.
مما دعا تلك األسواق للتشدد في سياساتها النقدية ،وهذا ما يؤهل األسواق العاملية فعالً للعدوى.

 -األسواق الغربية:

 ๏ال$تي ق$د ت$نهار بس$بب س$ندات$ها امل$ره$قة ل$ترك$يا ،خ$اص$ة ع$ندم$ا س$يصعب ع$لى امل$دي$نني األت$راك ت$وف$ير
ال$دوالر امل$رت$فع لس$داد األق$ساط امل$ترت$بة ،وه$ذا ي$ؤذن ب$انه$يار ال$بنوك ف$ي أوروب$ا ،وال$تي س$رع$ان م$ا س$تؤث$ر
ف$ي ال$بنوك داخ$ل ال$والي$ات املتح$دة األم$ري$كية ،ب$دل$يل ان$خفاض أس$عار األس$هم ف$ي ب$ورص$ة ن$يوي$ورك ،وف$ي
غيرها.
 ๏خوف احلكومات األوروبية من سماح تركيا لالجئني السوريني بالهجرة إلى أوروبا.
 ๏هبوط أسعار عمالت أساسية كاليورو الذي تدنى أمام الدوالر بعد يومني من بدء انهيار الليرة.
 ๏ال ي$قل حج$م االس$تيراد ال$ترك$ي ع$ن  ۱۳۰م$ليار دوالر س$نوي$اً ،وم$ا ي$حصل ،س$يدف$ع ل$زي$ادة العج$ز ف$ي
م$يزان$ها ال$تجاري ،وس$يجبره$ا ع$لى خ$فض واردات$ها ،مم$ا س$يشجع امل$نتج ال$ترك$ي وي$خفض ال$طلب ع$لى
ال$صادرات األوروب$ية واألم$ري$كية وال$صينية؛ وه$ذا مم$ا ي$ؤش$ر حل$صول ال$عدوى ،ك$ما أن$ه ق$د يج$لب ب$عض
النفع لتركيا.
 ๏إن ت$رك$يا ح$ليف م$هم ل$لغرب ،ت$تميز مب$وق$ع ج$غراف$ي ي$قع ع$لى م$فترق ال$طرق ب$ني أوروب$ا والش$رق األوس$ط
وآس$$يا ،والس$$يناري$$و األس$$وأ ل$$لغرب ع$$موم $اً  -ع$$لى امل$$دى ال$$طوي$$ل  -أن تنج$$رف ت$$رك$$يا ن$$حو روس$$يا أو
الصني.

 -السوق التركية:

سيعاني األتراك في املدى القصير من ارتفاع األسعار ،وسيشعر كثير منهم بالفقر 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.www.kantakji.com
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وه$$ذا م$$ا أس$$مته االي$$كون$$وميس$$ت بـ )خ$$داع ت$$رك$$يا للس$$ياس$$ة االق$$تصادي$$ة األص$$ول$$ية Economic-policy

 .(orthodoxy has been junkedوك$$أن ه$$ذه الس$$ياس$$ة مس$$لمة م$$ن املس$$لمات ال$$تي ال ي$$صح اخل$$روج
ع$نها!!۱؛ وح$قيقة األم$ر أن ه$ذه ليس$ت خ$طاي$ا ب$ل ل$علها م$زاي$ا؛ ف$ترك$يا إن جن$ت؛ فس$تكون أول اخل$ارج$ني احل$قيقيني
عن هذه السياسة األصولية التي ال أساس لها من الصحة.
ل$كن وق$بل ط$رح أي$ة ح$لول م$قترح$ة ،الب$د م$ن وق$فة ج$ري$ئة أم$ام أخ$طاء الس$ياس$ات االق$تصادي$ة وال$نقدي$ة وامل$ال$ية
التركية ،والتي يتلخص بعضها باآلتي:
 -التوسع في اإلنفاق ،وهذا أمر قد يصعب ضبطه مع بلد يستقبل  ٤۰مليون سائح سنوياً.

 الIتوسIع فIي االقIتراض ،وامل$قصود االق$تراض ع$ام$ة وال$رب$وي خ$اص$ة .وه$ذا يُ$كلّف االق$تصاد احمل$لي ت$بعات ك$بيرةف$ي خ$دم$ة ال$دي$ن اخل$ارج$ي بس$بب حت$رك س$عر ال$فائ$دة م$ن ج$هة؛ ف$فوائ$د ال$دي$ون متح$رك$ة ال ث$اب$تة ،وبس$بب ت$غير
سعر صرف الليرة التركية سلباً أمام الدوالر؛ فغالب الديون محررة بالدوالر.

 اعIتماد مIعدالت منIو مIرتIفعة أسIاسIها متIويIل بIاالقIتراض األجIنبي ،مم$ا ض$اع$ف حج$م ال$دي$ن م$ن ال$عمالتاألجنبية للشركات ألكثر من الضعف منذ عام .۲۰۰۹

 حرية حركة االستثمارات اخلارجية )الساخنة( وانسحابها من السوق التركية نتيجة إشاعة الذعر فيها.أما احللول؛ فيمكن تلخيصها باآلتي:
وض$عنا حمل$ة ع$ن ت$رك$يا؛ وف$يه ذك$رن$ا ب$عض م$ؤش$رات$ه ،ل$لتأك$يد ع$لى ق$وة اق$تصاده$ا ،ل$كن م$ا ف$ي اق$تصاده$ا م$ن أخ$طاء
ج$علته سه$ل ال$طعن ف$يه ل$ذل$ك اُس$تغل ه$ذا ال$ضعف وح$صل م$ا ح$صل؛ فعج$لة اإلن$تاج ال$ترك$ي مس$تمرة ف$ي ال$دوران
ل$كن م$عدل دوران$ها س$يتباط$أ ،وس$يتباط$أ م$عه م$صدر ع$مالت$ها األج$نبية .ومي$كن له$ذا االق$تصاد ت$الف$ي ب$عض ذل$ك إن
اس$تفاد م$ن ه$بوط ال$ليرة وخ$فض أس$عار إن$تاج$ه ال م$عادل$تها بس$رع$ة ل$يتمكن امل$يزان ال$تجاري م$ن ت$صحيح وض$عه،
بش$رط أن ال ي$تم ذل$ك ب$امل$دي$ون$ية ال$رب$وي$ة ،وال امل$دي$ون$ية اخل$ارج$ية امل$قوم$ة ب$ال$دوالر ت$فادي$اً ل$سعر ال$صرف املتخ$لخل،
منعاً لنمو املديونية األجنبية ،للمزيد يراجع مقالنا االفتتاحي للعدد  ،٥٥سعر الصرف كمكبر صوت مالي.
لذلك فإننا نصح بـ:
 خ$فض حج$م ال$دي$ون ع$موم$اً ،وإل$غاء ال$دي$ون ال$رب$وي$ة ف$كل األزم$ات ال$عامل$ية واإلق$ليمية خ$الل ال$قرن$ني امل$اض$ينيم$بناه$ا دورات ال$دي$ون وال$تالع$ب ب$ها ،ف$من أج$اد ال$لعب أج$اد ال$نجاة م$ن امل$رك$ب ق$بل غ$رق$ه .واألص$ح أن ت$لجأ
ال$ناس وامل$ؤس$سات واحل$كوم$ات ل$لتموي$ل اإلس$الم$ي مل$ا ف$يه م$ن اس$تقرار وم$ناف$ع للج$ميع ،ل$لمزي$د ي$راج$ع م$قال$نا
االف$تتاح$ي ل$لعدد  :٥۰إدارة أزم$ات ال$صرف؛ إدارة أزم$ة ف$ي ال$دول امل$تقدم$ة ،وإدارة ب$األزم$ة ف$ي ال$دول ال$نام$ية،
واستقرار في االقتصاد اإلسالمي.
 احلد من اإلنفاق التبذيري واإلسرافي احمللي واملستورد على السواء. ١االيكونوميست ،عدد ) ،٢٠١٨-٨-١٨رابط(
www.kantakji.com
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 اس$$تخدام ال$$عملة امل$$شفرة  CryptoCurrencyفIIي الIIتبادل احملIIلي الIIداخIIلي؛ ك$$بدي$$ل ع$$ن ال$$عملة احمل$$ليةللح$د م$ن ت$بادل ال$ليرة) .يُ$راج$ع م$قال$نا االف$تتاح$ي ل$لعدد  :٦٥ال$نقود ال$رق$مية وال$ثورات ال$شعبية( .مم$ا س$يساع$د
في خفض التعامل بالعملة احمللية وتداولها؛ لينعكس إيجاباً بخفض التضخم السائد.
 ال$ضبط احمل$كم حل$رك$ة االس$تثمارات ال$ساخ$نة ،وع$دم االجن$رار وراء م$غري$ات أرب$اح$ها ،حت$اش$ياً ل$لسقوط ف$ي ف$خمخاطرها الشديدة.
وي$ضاف ل$لعالج$ات امل$قترح$ة؛ إص$رار امل$رك$زي ال$ترك$ي ع$لى ع$دم اس$تخدام س$عر ال$فائ$دة وع$دم جل$وئ$ه ل$صندوق ال$نقد
ال$دول$ي .وك$ذل$ك س$عي احل$كوم$ة ال$ترك$ية الس$تخدام ال$عملة احمل$لية ف$ي ع$الق$ات$ها ال$تجاري$ة م$ع ال$دول ال$تي ت$تعام$ل
معها واملتأثرة بالسياسات األمريكية؛ كروسيا وإيران والصني وأوكرانيا.
فيا أيها الناس )جميع الناس( ..ويا أيتها الشركات )كلها( ..ويا أيتها احلكومات )جميعها(:
أل$زم$وا أن$فسكم ض$واب$ط التح$ليل الش$رع$ي ،ال$ذي ي$ضبط حج$م ال$دي$ن )احل$الل( ض$من ح$دود حت$وط$ية ،وال$ذي يُنه$ي
احملرمات جميعها ،مما ميوضع االقتصاد في مكانه الصحيح ،ألنه وسيلة ال غاية.
ودع$وا ع$نكم ال$عقيدة االق$تصادي$ة األص$ول$ية ) (Economic policy orthodoxyمب$ا ف$يها س$ياس$ات م$درس$ة
ش$يكاغ$و ال$نقدي$ة ال$تي ف$يها م$هال$ك ال$ناس ج$ميعهم؛ ف$األزم$ات امل$تتال$ية ش$اه$د ع$لى م$ا ف$يها م$ن س$وء ،ل$لمزي$د ي$راج$ع
مقالنا للعدد  :٥۷املذهب االقتصادي ملدرسة شيكاغو النقدية  -هل هو مذهب األشرار؟.
إن ف$ي االق$تصاد اإلس$الم$ي س$ياس$ات م$ال$ية ون$قدي$ة واق$تصادي$ة ك$ام$لة م$تكام$لة ،ت$تسم ب$ال$عدال$ة وامل$وض$وع$ية ،وف$يها
مرونة كافية ملقابلة أي طارئ بثبات وتُؤدة.
فسبحان الذي علّم بالقلم ،علّم اإلنسان ما لم يعلم.
اِرضَ أيها اإلنسان باإلسالم ديناً ،دون طغيان ،وال تظنن أنك تستغني.
واسمع لقول املولى عزّ وجلّ وهو يصف دينه الذي ارتضاه خللقه بالكمال والتمام:
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