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تعريف الأزمات الإقت�صادية :
نعي�ش الآن زمن الأزمات وع�صر الكوارث  ،فعلى امل�ستوى الفردي �أ�صبح
كل واحد منا يلهث وراء املادة وال رادع للطموحات اجلاحمة �إال �إحداث
ك��وارث ،الأم��ر ال��ذي قد يعود باخل�سارة وينعك�س على امل�ستوى القومي
والعاملي.
وم��ن ب�ين تلك الأزم����ات ( الأزم����ات الإقت�صادية) ل��ذا �أ�صبحت احلاجة
ملحة و���ض��روري��ة لو�ضع ال��ع�لاج احلتمي ل��ه��ذه الأزم����ات املتتالية التي
تع�صف بكثري من الدول يف �شتى �أنحاء العامل ويف هذا املقال �سوف نتناول
الأزم��ات الإقت�صادية من حيث املعنى والأن��واع والأ�سباب ونذكر عوامل
�صاحبت التغريات الإجتماعية والإقت�صادية يف ظل التطور التقني والذي
ي�ؤدي �إىل حدوث كثري من الأزمات.
الأزمة لغة :
ال�ضيق وال�شدة  ،يقال �أزمة مالية �أي �ضائقة مالية �شديدة.
الأزمة ا�صطالحاً :
تعرف الأزم��ات الإقت�صادية  Economic Crisesب�أنها ا�ضطراب
فجائى يطر�أ على ال��ت��وازن الإقت�صادي يف قطر م��ا �أو ع��دة �أقطار وهى
تطلق ب�صفة خا�صة على الإ���ض��ط��راب النا�شئ ع��ن اخ��ت�لال ب�ين الإنتاج
والإ�ستهالك.
وتعرف الأزمة الإقت�صادية ب�أنها مرحلة تباط�ؤ للن�شاط الإقت�صادي ت�أتي
بعد مرحلة تو�سع اقت�صادي وتتميز عادة ب�إنخفا�ض عنيف للإنتاج وملعدل
النمو وب�إرتفاع معدل البطالة ومن التعريفات �أي�ضاً:
اختالل يف التوازن بني الإنتاج والإ�ستهالك والذي يتميز برتاجع الطلب
والإفال�س والبطالة نق�ص �أو قلة يف �شيء معني كالقول ب�أزمة العقار �أو
�أزمة ال�سكن .
تتفق التعريفات الثالثة ال�سابقة على �أن الأزمة هي اختالل يف التوازن
ب�ين الإن��ت��اج والإ�ستهالك بينما ي�ضيف التعريف ال��ث��اين ارت��ف��اع معدل
البطالة متفقاً مع التعريف الثالث يف ذلك ومتيز التعريف الثالث ب�ضرب

مثال للأزمات .
بهذا يت�ضح �أن التعريف الأول هو �أدق و�أ�شمل التعريفات الثالثة لإقرتابه
للمعنى اللغوي للأزمة واعتباره للجانب املكاين للأزمة وهو الذي له حق
�أف�ضلية الإختيار من بني التعريفات الثالثة .
الأزمة الإقت�صادية هي حالة حادة من امل�سار ال�سيئ للحالة الإقت�صادية
لبالد �أو لإقليم �أو للعامل ب�أ�سره تبد�أ عادة من جراء انهيار لأ�سواق املال
وترافقها ظاهرة جمود �أو تدهور يف الن�شاط الإقت�صادي تتميز بالبطالة
والإفال�س والتوترات الإجتماعية وانخفا�ض القدرة ال�شرائية .
الأزمة املالية :
الأزمة املالية هي �أزمة مت�س �أ�سواق املال و�أ�سواق االئتمان يف بالد معينة
وقد تنت�شر لتتحول �إىل �أزمة �إقليمية �أو �أزمة عاملية .
�أنواع الأزمات االقت�صادية :
ميكن متييز ث�لاث��ة �أن���واع م��ن الأزم����ات الإقت�صادية ال��ت��ي يتعر�ض لها
الإقت�صاد الر�أ�سمايل وهي الأزم��ة الدورية والأزم��ة الو�سيطة  ،والأزمة
الهيكلية
�أم��ا الأزم��ة الدورية ( �أزم��ة في�ض الإنتاج ) التي تدعى �أحياناً ( الأزمة
ال��ع��ام��ة ) فت�صيب ت��ك��رار الإن��ت��اج وت�شمل ك��ل عملية ت��ك��رار ل�ل�إن��ت��اج �أو
اجلوانب الرئي�سة فيها الإنتاج ،والتداول  ،الإ�ستهالك ،والرتاكم وهذا
يعني الهزات التي تتولد عن الأزمة الدورية تكون �أكرث عمقاً �إذا ما وزنت
بغريها من الأزمات .
ً
ً
�أما الأزمة الو�سيطة ف�أقل ات�ساعا و�شموال ولكنها مع ذلك مت�س جوانب
وجم����االت ك��ث�يرة يف الإق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي وحت���دث ه���ذه الأزم�����ات نتيجة
الختالالت وتناق�ضات جزئية يف عملية تكرار الإنتاج الر�أ�سمايل فالأزمات
الو�سيطة ال ميكن �أن حتمل طابعاً عاملياً على النحو الذي مييز الأزمات
الدورية العاملية لفي�ض الإنتاج .
�أما الأزم��ة الهيكلية فت�شمل يف العادة جماالت معينة �أو قطاعات كبرية
من الإقت�صاد العاملي منها على �سبيل املثال � ،أزم��ة الطاقة و�أزم��ة املواد
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اخلام � ،أزمة الغذاء وغريها و�إذا كانت الأزمة الهيكلية تقت�صر على قطاع
واحد من قطاعات الإقت�صاد ف�إنه ال بد �أن يكون قطاعاً مهماً و�أ�سا�سياً
كم�صادر الطاقة �أو �صناعة احلديد وال�صلب �أو �أزمة الغذاء وما �إىل ذلك .
فالأزمات يف الفروع ال�صغرية ولو ا�ستمرت مدة طويلة ال ميكن �أن ت�صبح
�أزمات دورية لأنها ال مت�س جميع جوانب االقت�صاد الأخرى وقطاعاته.
امل�شكلة االقت�صادية يف الإ�سالم:
�إن امل�شكلة االقت�صادية م�شكلة �سلوكية يت�سبب فيها الإن�سان حني يك�سل
عن ا�ستغالل موارد بيئته ،وهي م�شكلة �سلوكية حني يف ّرط الإن�سان يف
اال�ستهالك ويتجاوز احلد ال�لازم لكفايته ،وهي م�شكلة �سلوكية �أي�ضاً
حينما ت�سود الأث���رة والظلم وت��وزي��ع ال�ث�روة وامل����وارد وال��دخ��ول ،وحني
يتجاوز الإن�����س��ان على جمتمعه فيعطل �أدوات ه��ذا املجتمع التي تي�سر
الن�شاط االقت�صادي (اكتناز النقد) ،وهي م�شكلة �سلوكية �أي�ضاً حني يعمد
هذا املتع�سف �إىل حماولة ابتزاز املجتمع فال يعيد �إليه �أداته (النقود) �إال
مبقابل جزية هي الفائدة �أو الربا.
وه��ي م�شكلة م�ؤ�س�سية تنجم ع��ن تن�صل ال��دول��ة ع��ن �أداء وظيفتها يف
ال�ضمان االجتماعي ويف �إع���ادة التوزيع م��ن خ�لال �إن��ف��اذ �أح��ك��ام الزكاة
وحماربة الربا.
ويف هذا الإط��ار نالحظ �أن املعطيات الإ�سالمية ت�ؤكد كفاية ال��رزق قال
تعاىل�} :ألي�س اهلل ٍ
بكاف عبده{(الزمر} ،)36،و�أتاكم من كل ما �س�ألتموه
�({...إبراهيم} ،)34،و�أ�سبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة{(لقمان .)20،كما
�أنها ت�ؤكد تقدير الأقوات كمظهر من مظاهر حكمته تعاىل}:وقدّر فيها
�أقواتها{(ف�صلت} ،)10،ويف ال�سماء رزقكم وما توعدون{(الذاريات.)22،
وت�ؤكد هذه الأُ�س�س كذلك وجوب حتلي الإن�سان بح�سن الظن باهلل تعاىل
وجمانبة وعيد ال�شيطان} :ال�شيطان يعدكم الفقر وي�أمركم بالفح�شاء
واهلل يعدكم مغفرة منه وف��� ً
��ض�لا{(ال��ب��ق��رة ،)268،كما انتقد القر�آن
ال��ك��رمي الكثري م��ن ممار�سات اجلاهلية مثل قتل الأوالد وو�أد البنات،
قال تعاىل} :وال تقتلوا �أوالدكم من �إمالق{(الأنعام} ،)151،وال تقتلوا
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�أوالدك���م خ�شية �إم�ل�اق{(الإ����س���راء} ،)31،و�إذا امل���وءودة �سئلت ب���أي ذنب
قتلت{(التكوير.)8،
كما دعت ال�سنة النبوية �إىل التكاثر والتنا�سل قال �صلى اهلل عليه و�سلم:
"تنا�سلوا تكاثروا ف�إين مبا ٍه بكم الأمم يوم القيامة  ...ولو ب�سقط" ،وقد
فهم الكثري من ال�صحابة �أن "العزل" هو الو�أد اخلفي ملجان�سته يف الأثر
للو�أد الظاهر.
يقر الإ�سالم امللكية اخلا�صة ولكن بعد تكييفها لت�صبح ا�ستخالفاً خا�صاً
وهي بهذا الو�صف ،واملن�ضبطة ب�أحكام املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم،
م�ؤ�س�سة حيوية تالزم الوجود الإن�ساين ،وهي �ضمانة لكفاية احلاجات
من جهة ،و�ضمان لتثوير الطاقات الفردية من جهة �أخرى.
�أما امل�شكلة االقت�صادية ببعدها الفني باعتبارها م�شكلة اختيار فهذه مما
ال ينكره الإ�سالم ،بل �أن مقت�ضيات اخلطاب القر�آين ت�ؤكد ذلك ،فمن ُذ
�أ�سكن �آدم �صلى اهلل عليه و�سلم اجلنة ناداه ربه�{ :إن لك �أال جتوع فيها
وال تعرى .و�إن��ك ال ت�ضم�أ فيها وال ت�ضحى} ،ودالل��ة اخلطاب القر�آين
تفيد �أن وجود الإن�سان خارج اجلنة ينطوي على تفتق �سيل احلاجات التي
ت�ستلزم ال�سعي والعمل لإ�شباعها ،وه��و مق�صد من مقا�صد ا�ستخالف
الإن�����س��ان على الأر�����ض{ :ه��و �أن�����ش���أك��م م��ن الأر�����ض و�أ�ستعمركم فيها}
(ه��ود ،)61،فاحلاجات هي احلافز للن�شاط االقت�صادي وو�سائل �إ�شباعها
متاحة يف الطبيعة ب�صورة موارد ت�ستلزم عمل الإن�سان و�سعيه .
ولكل ما تقدم ف�إن البناء الت�شريعي وامل�ؤ�س�سي الإ�سالمي جاء يحتوي
هذه امليول ال�سلوكية التي تت�سبب يف وجود امل�شكلة من خالل �سيل من
الأح��ك��ام وامل�ؤ�س�سات التي يجندها لهذا الغر�ض نذكر منها على �سبيل
التمثيل ال الإ�ستق�صاء:
( )1تعبئة املوارد الب�شرية والطبيعية واملالية للن�شاط االقت�صادي ومنع
جمد العمل خا�صة اليدوي منه وحث
تعطلها ،وهنا جند �أن الإ�سالم قد ّ
عليه وجعله واجباً �شرعياً يف ح��دود معينة ،وجعل احل��رف جميعها من
فرو�ض الكفاية ،وقد ترجمت �سنته �صلى اهلل عليه و�سلم القولية والعملية
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هذا التوجه.
�أم���ا امل����وارد الطبيعية ف��ي���ؤك��د الإ���س�لام وجوب
ا���س��ت��غ�لال��ه��ا وم����ن ذل����ك �أح���ك���ام مت��ن��ع تعطيل
الأر���ض ،و�أحكام متنع احتجازها و�أحكام حتفز
النا�س �إىل �إحيائها وا�ستقطاعها واجل��ام��ع يف
هذه الأحكام ونظائرها هو منع تعطيل املوارد.
�أما املوارد املالية فنجد الإ�سالم قد �شرع لأجل
تعبئتها حترمي االكتناز وحترمي الربا و�أوجب
الزكاة يف الأر�صدة النقدية العاطلة.
(� )2ضبط احلاجات وظيفياً ح�سب االعتبارات
ال�شرعية ،فالإ�سالم ال يعترب كل رغبة �أو ميل
حاجة معتربة واجبة الإ�شباع� ،إمنا يعترب فقط
احلاجات احلقيقية التي يرتتب على �إ�شباعها
اكتمال قدرات الإن�سان ،لذلك نراه ي�ستثنى كل ما
يخل بطاقات الإن�سان اجل�سدية مثل ا�ستهالك
امليتة وال���دم واخل��ن��زي��ر ،وي�ستثنى ك��ل م��ا يخل
بطاقاته العقلية كامل�سكرات واملخدرات ،فالأ�صل
هو م�شروعية الطيبات وحرمة اخلبائث .كما
ي�ؤكد الإ�سالم الو�سطية يف �إ�شباع احلاجات فال
�إ�سراف وال تقتري وال ترف وال خميلة .وي�ؤكد
كذلك وحدة دالة الرفاهية االجتماعية ووجوب
تخ�صي�ص املوارد مبا يحققها.
( )3ث��م��ة �أح���ك���ام �أخ�����رى ك��ث�يرة ت��ن��ج��ز عدالة
ال��ت��وزي��ع يف جم���ال ال��ت��وزي��ع االب���ت���دائ���ي ،حيث
يربط الإ�سالم ن�ش�أة حق التملك و�إدامته ،بدوام
العمل االقت�صادي وامل�شاركة الإيجابية بالن�شاط
االقت�صادي.

�أم����ا يف جم���ال ال��ت��وزي��ع ال��وظ��ي��ف��ي ف���إن��ن��ا جند
الإ����س�ل�ام ي��ح��رم امل��ك��اف���آت الطفيلية كالفائدة
والريع من خالل �أحكام كثرية منها �أحكام الربا
وال�صرف واملخابرة والكراء.
ويف جمال �إعادة التوزيع جند �أن الإ�سالم ي�شرع
ال��زك��اة وه���ي احل���د الأدن����ى م��ن �إع����ادة التوزيع
الذي تلزم به الإدارة االقت�صادية ويندب الفرد
�إىل �أبعد من ذلك من خالل الأحكام ومنظومة
القيم الإ�سالمية .ويالحظ �أن الإ�سالم تتعاي�ش
يف نظامه التوزيعي اع��ت��ب��ارات العمل وامللكية
واحل���اج���ة ك���أ���س�����س ح��ق��وق��ي��ة ت��رع��ى اعتبارات
العمارة والعدالة بذات الوقت.
( )4تكييف نظام التملك ليحقق �أهداف العمارة
العادلة من خالل توكيد الوظيفة االجتماعية
لال�ستخالف اخلا�ص (امللكية اخلا�صة) ،ومن
خالل اال�ستخالف االجتماعي ب�صور ِه املختلفة
التي ترعى العر�ض العام واعتبارات الرفاهية
االجتماعية.
( )5ت��وك��ي��د ال��وظ��ي��ف��ة االق��ت�����ص��ادي��ة للدولة،
فالدولة الإ�سالمية قي ِّمة على الن�شاط اخلا�ص،
مت���ن���ع االح���ت���ك���ار ومت���ن���ع اال����س���ت���غ�ل�ال ومتنع
�سوء ا�ستخدام احل��ق وامل�����ض��ارة ف��ي��ه .والدولة
الإ���س�لام��ي��ة م�����ش��ارك��ة يف ال��ن�����ش��اط االقت�صادي
من خالل مو�ضوعات اال�ستخالف االجتماعي
متلكها وت��دي��ره��ا ،وه���ي دول���ة رف��اه��ي��ة ملزمة
بتوفري العر�ض العام ورع��اي��ة امل�صالح العامة
ف��� ً
��ض�لا ع��ن ق��وام��ت��ه��ا ع��ل��ى �إع�����ادة ال��ت��وزي��ع من

خالل الزكاة.
�إن ه���ذا ال��ب��ن��اء ال��ت�����ش��ري��ع��ي وامل���ؤ���س�����س��ي كفيل
بتح�صني امل��ج��ت��م��ع م���ن امل�����ش��ك��ل��ة االقت�صادية
مب�ضامينها الو�ضعية ال�����س��اب��ق��ة� ،أم���ا امل�شكلة
االقت�صادية باملفهوم الفني �أي كونها م�شكلة
ندرة ن�سبية حتتم االختيار بني اال�ستخدامات
ال��ب��دي��ل��ة ل���ل���م���وارد ،ف��ه��ي مم���ا ال ي��ت��ع��ار���ض مع
الأُ�س�س االعتقادية والت�شريعية بل يكون ذلك
من مقت�ضيات ال��وج��ود الإن�ساين على الأر�ض
وي��ن��ب��غ��ي �أن ي��ت��ع��ام��ل م���ع م����وارده����ا بالر�شد
واحل�ساب االقت�صادي �إذ اقت�ضت حكمته تعاىل
اخ���ت���ب���ار الإن�������س���ان يف ه����ذه احل���ي���اة يف ظ���روف
و�شروط مادية تتعلق ب�أ�سباب حياته و�شروط
بقائه.
�إن �إقامة الأو�ضاع ال�شرعية وتنفيذ الأحكام ،ال
يعني انتفاء احلاجة �إىل احل�ساب االقت�صادي
وال �أدل على ذلك من واقع املجتمع الإ�سالمي
على عهد النبوة فاحتياجات بيت النبوة التي
دف��ع��ت ن�ساء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل
ال���ث���ورة ع��ل��ي��ه وال���ت���ي خ��ل��دت��ه��ا �آي�����ات التخيري،
واحتياجات الأم��ة والدولة ،وكل درو���س الإيثار
التي امتدحها القر�آن الكرمي ،دليل على وجود
امل�شكلة مب�ضمونها الإ�سالمي املوجب حلكمة
التعامل مع املوارد بالر�شد والعقالنية وبال�سعي
ال�ستغاللها وح�سن توزيع ثمارها.
دائما جند �أن الإن�سان يعرف امل�شكلة االقت�صادية
على �أن��ه��ا م�شكلة نق�ص ون���درة امل����وارد وعجز
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اإلقتصاد اإلسالمي واألزمات اإلقتصادية

الطبيعة عن تلبية حاجياته...عك�س الإ�سالم
ال��ذي ينظر �إليها على �أ�سا�س �أن امل���وارد التي
انعم اهلل بها على عباده كافيه للإ�شباع قال اهلل
تعاىل’’ :الذي خلق ال�سماوات والأر���ض وانزل
م��ن ال�سماء م��اء ف��اخ��رج ب��ه م��ن الثمرات رزقا
لكم و�سخر لكم الفلك لتجري يف البحر و�سخر
لكم الأنهار ,و�سخر لكم ال�شم�س والقمر دائبني
و���س��خ��ر ل��ك��م ال��ل��ي��ل وال��ن��ه��ار  ,وات���اك���م م��ن كل
ما�س�ألتموه وان تعدوا نعمت اهلل ال حت�صوها �إن
الإن�سان لظلوم كفار ’’ �سورة �إبراهيم34-32:
لذا فان امل�شكلة االقت�صادية �سببها لي�س عجز
ال��ط��ب��ي��ع��ة ع���ن ت��ل��ب��ي��ة ح���اج���ات الإن�������س���ان و�إمن���ا
مبالغة الإن�سان وجت��اوزه حلد االعتدال املباح
,وك��ذل��ك ف��ان ظلم الإن�����س��ان يف ت��وزي��ع الرثوة
وكفرانه للنعمة بعدم ا�ستغاللها هما �أ�سا�س
امل�شكلة ...فعلى الإن�����س��ان ان يتخذ يف حياته
منهجا ال �إف�����راط ف��ي��ه وال ت��ف��ري��ط وذل����ك يف
الأم���ور كلها ���...س�يرا على �إر���ش��اد اهلل عزوجل
وعلى �إر���ش��اد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ونهجه.
�إهتمام الإقت�صاد الإ�سالمي بالأزمات :
كان �سلفنا يقت�صدون يف ا�ستخدام كلمة ( الأزمة
) حيث كان معناها ينح�صر يف ال�شدة وال�ضيق
وال�سنة وال��ق��ح��ط وامل��ج��اع��ة ب���إع��ت��ب��ار �أن نظام
املعا�ش كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالزراعة وكان
من الطبيعي �أن يبد�أ الباحثون من البداية و�أن
ميعنوا النظر يف امل�شكلة الإقت�صادية.
وقد حتدث الإمام ال�شاطبي يف كتابه املوافقات
ع��ن ح��د الكفاية وق��ال �إن��ه��ا تختلف باختالف
ال�ساعات والأحوال .
�أم���ا ال��ع��ز اب��ن عبدال�سالم فقد ت��ن��اول امل�شكلة
18

الإقت�صادية على م�ستوى الأ�سرة بقوله لو كان
له ول��دان ال يقدر �إال على ق��وت �أحدهما ف�إنه
يف�ضه ( يق�سمه �أي الرغيف ) عليهما  ،نعم قد
ال تكون هناك م�شكلة ندرة على م�ستوى العامل
كله ولو كان هذا العامل وحدة واح��دة مت�آخية
ال ظلم وال ف�ساد� ،أما والعامل مق�سم �إىل دول
خمتلفة والنا�س ال يزالون يتظاملون ويتغابنون ،
ف�إن امل�شكلة الإقت�صادية مطروحة على م�ستوى
الأف�����راد وال��ع��وائ��ل والأمم ،ف��ه��ن��اك بالت�أكيد
موارد حمدودة وحاجات متزاحمة عليها ومما
ي��خ��ف��ف م���ن ح���دة ه���ذه امل�����ش��ك��ل��ة الإقت�صادية
ح�سن �إدارة هذه املوارد وتنميتها وتوزيعها كما
يخفف م��ن ح��دت��ه��ا الإق��ت�����ص��ار ع��ل��ى احلاجات
امل�شروعة ،فال ب�أ�س �أن تدخل فيها ال�ضروريات
واحل��اج��ي��ات والتكميليات والتح�سينات ولكن
يجب �أال يدخل فيها �سرف وال ترف وال تبذير
وبهذا يكون هناك على هذه احلاجات قيدان :
قيد نوعي ( ي�ستبعد احلاجات املحرمة ) وقيد
كمي (ي�ستبعد التو�سع ) يف امل��ب��اح �إىل حدود
الإ�سراف .
م��ا ك��ت��ب ح���ول الأزم������ات يف �أدب���ي���ات الإقت�صاد
الإ�سالمي :
يعترب ما كتب حول الأزمات الإقت�صادية تراث
يف ر�صيد الإقت�صاد الإ�سالمي ومبا �أن التاريخ
الإ�سالمي يعترب تاريخاً طوي ً
ال تخللته كثري
من الأحداث فمن ال�صعب احل�صول على كل ما
كتب و�سوف نتطرق على ما تي�سر من ذلك .
ومن الكتابات القدمية ما يلي :
• �إغ��اث��ة الأم����ة بك�شف ال��غ��م��ة ل��ل��م��ق��ري��زي (
ت  845ه���ـ 1442 /م ) حت����دث امل���ق���ري���زي عن
املجاعات يف م�صر والغالء وعزى ذلك �إىل قلة

المال واإلقتصاد مجلة دورية يصدرها بنك فيصل اإلسالمي السوداني

www.fibsudan.com

الأم��ط��ار واح��ت��ك��ار التجار لل�سلع ور�أى لعالج
ذل���ك الإمي�����ان وال��ت�����س��ل��ي��م وال�����ص�بر و�أن ينظر
احلاكم يف �أمر الأ�سعار وتعني حمت�سب ل�ضبط
ال�سوق ومنع الإحتكار .
• ال������دواء ال��ع��اج��ل يف دف����ع ال���ع���دو ال�صائل
لل�شوكاين ( ت 1250هـ 1834 /م )
حتدث عن ال�ضيق الذي �أ�صاب اليمن يف ع�صره
وان��ق��ط��اع �أ���س��ب��اب ال����رزق وع��ق��م امل��ك��ا���س��ب حتى
�ضعفت �أم����وال ال��ن��ا���س وجت��ارت��ه��م ومكا�سبهم
مما �أدى �إىل ذه��اب كثري من الأم��وال ور�أى �أن
�أ�سباب ذلك ترجع �إىل البعد عن ترك فري�ضة
الأم��ر باملعروف والنهي واملنكر و�سوء الأخالق
و�أكل الربا ور�أى �أن العالج هو الرجوع �إىل اهلل
وحماربة الربا .
• ر���س��ال��ة ال��ق��ح��ط ملحمد ال�����ص��ال��ح العنرتي
الق�سنطيني .
حتدث فيها عن القحط الذي �أ�صاب اجلزائر يف
الأع��وام  1819 – 1788م وال��ذي �أ�ضر بالزراعة
 ،ك��م��ا حت���دث �أي�����ض��اً ع���ن ت�����ص��دي��ر ال�سما�سرة
اليهود لكميات كبرية م��ن احل��ب��وب �أث��ن��اء هذه
ال����ف��ت�رة وق�����د ر�أى ع��ل��اج ي��ك��م��ن يف حماربة
امل��ح��ت��ك��ري��ن ال���ي���ه���ود وم���ن���ع ت�����ص��دي��ر احلبوب
وهذه الكتابات هي من باب الإ�شارة ولي�س من
ب��اب احل�صر و�إال ال���ذي كتب يف ذل��ك كثري يف
احلقب املا�ضية واحلا�ضرة ،وهناك العديد من
الندوات وامل�ؤمترات التي عقدت من قبل خرباء
الإقت�صاد الإ�سالمي خا�صة بعد حدوث الأزمة
امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة الأخ��ي�رة 2009م منها م�ؤمتر
الأزم��ة املالية العاملية حقائقها و�سبل اخلروج
منها مع ر�ؤية �إ�سالمية .

