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تعريف االأزمات االإقت�صادية : 
   نعي�ض االآن زمن االأزمات وع�صر الكوارث ، فعلى امل�صتوى الفردي اأ�صبح 
كل واحد منا يلهث وراء املادة وال رادع  للطموحات اجلاحمة اإال اإحداث 
القومي  امل�صتوى  على  وينعك�ض  باخل�صارة  يعود  قد  الــذي  االأمــر  كــوارث، 

والعاملي.
احلاجة  اأ�صبحت  لــذا  االإقت�صادية(  االأزمــــات   ( االأزمــــات  تلك  بــني  ومــن 
التي  املتتالية  االأزمــــات  لــهــذه  احلتمي  الــعــالج  لو�صع  و�ــصــروريــة  ملحة 
تع�صف بكثري من الدول يف �صتى اأنحاء العامل ويف هذا املقال �صوف نتناول 
عوامل  ونذكر  واالأ�صباب  واالأنــواع  املعنى  االإقت�صادية من حيث  االأزمــات 
�صاحبت التغريات االإجتماعية واالإقت�صادية يف ظل التطور التقني والذي 

يوؤدي  اإىل حدوث كثري من االأزمات. 
االأزمة لغة :

 ال�صيق وال�صدة ، يقال اأزمة مالية اأي �صائقة مالية �صديدة.
االأزمة ا�صطالحاً : 

Economic Crises  باأنها ا�صطراب  تعرف االأزمــات االإقت�صادية 
اأقطار وهى  اأو عــدة  مــا   االإقت�صادي يف قطر  الــتــوازن  فجائى يطراأ على 
االإنتاج  بــني  اخــتــالل  عــن  النا�صئ  االإ�ــصــطــراب  على  خا�صة  ب�صفة  تطلق 

واالإ�صتهالك. 
وتعرف االأزمة االإقت�صادية باأنها مرحلة تباطوؤ للن�صاط االإقت�صادي تاأتي 
بعد مرحلة تو�صع اقت�صادي وتتميز عادة باإنخفا�ض عنيف لالإنتاج وملعدل 

النمو وباإرتفاع معدل البطالة ومن التعريفات اأي�صاً: 
اختالل يف التوازن بني االإنتاج واالإ�صتهالك والذي يتميز برتاجع الطلب 
واالإفال�ض والبطالة نق�ض اأو قلة يف �صيء معني كالقول باأزمة العقار اأو 

اأزمة ال�صكن .  
اأن االأزمة هي اختالل يف التوازن  تتفق التعريفات الثالثة ال�صابقة على 
معدل  ارتــفــاع  الــثــاين  التعريف  ي�صيف  بينما  واالإ�صتهالك  االإنــتــاج  بــني 
البطالة متفقاً مع التعريف الثالث يف ذلك ومتيز التعريف الثالث ب�صرب 

مثال لالأزمات . 
بهذا يت�صح اأن التعريف االأول هو اأدق واأ�صمل التعريفات الثالثة الإقرتابه 
للمعنى اللغوي لالأزمة واعتباره للجانب املكاين لالأزمة وهو الذي له حق 

اأف�صلية االإختيار من بني التعريفات الثالثة . 
االأزمة االإقت�صادية هي حالة حادة من امل�صار ال�صيئ للحالة االإقت�صادية 
لبالد اأو الإقليم اأو للعامل باأ�صره تبداأ عادة من جراء انهيار الأ�صواق املال 
وترافقها ظاهرة جمود اأو تدهور يف الن�صاط االإقت�صادي تتميز بالبطالة 

واالإفال�ض والتوترات االإجتماعية وانخفا�ض القدرة ال�صرائية . 
االأزمة املالية : 

االأزمة املالية هي اأزمة مت�ض اأ�صواق املال واأ�صواق االئتمان يف بالد معينة 
وقد تنت�صر لتتحول اإىل اأزمة اإقليمية اأو اأزمة عاملية . 

اأنواع االأزمات االقت�صادية :
لها  يتعر�ض  الــتــي  االإقت�صادية  االأزمــــات  مــن  اأنـــواع  ثــالثــة  متييز  ميكن 
واالأزمة   ، الو�صيطة  واالأزمــة  الدورية  االأزمــة  الراأ�صمايل وهي  االإقت�صاد 

الهيكلية 
) االأزمة  اأحياناً  اأزمــة في�ض االإنتاج ( التي تدعى  اأمــا االأزمــة الدورية ) 
اأو  لــالإنــتــاج  تــكــرار  كــل عملية  وت�صمل  االإنــتــاج  تــكــرار  فت�صيب   ) الــعــامــة 
وهذا  والرتاكم  االإ�صتهالك،   ، والتداول  االإنتاج،  فيها  الرئي�صة  اجلوانب 
يعني الهزات التي تتولد عن االأزمة الدورية تكون اأكرث عمقاً اإذا ما وزنت 

بغريها من االأزمات . 
اأما االأزمة الو�صيطة فاأقل ات�صاعاً و�صمواًل ولكنها مع ذلك مت�ض جوانب 
وجمــــاالت كــثــرية يف االإقــتــ�ــصــاد الــوطــنــي وحتـــدث هـــذه االأزمـــــات نتيجة 
الختالالت وتناق�صات جزئية يف عملية تكرار االإنتاج الراأ�صمايل فاالأزمات 
الو�صيطة ال ميكن اأن حتمل طابعاً عاملياً على النحو الذي مييز االأزمات 

الدورية العاملية لفي�ض االإنتاج . 
اأو قطاعات كبرية  اأما االأزمــة الهيكلية فت�صمل يف العادة جماالت معينة 
املواد  واأزمــة  الطاقة  اأزمــة   ، املثال  �صبيل  العاملي منها على  االإقت�صاد  من 
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اإلقتصاد اإلسالمي واألزمات اإلقتصادية

اخلام ، اأزمة الغذاء وغريها واإذا كانت االأزمة الهيكلية تقت�صر على قطاع 
واأ�صا�صياً  مهماً  يكون قطاعاً  اأن  بد  فاإنه ال  االإقت�صاد  واحد من قطاعات 
كم�صادر الطاقة اأو �صناعة احلديد وال�صلب اأو اأزمة الغذاء وما اإىل ذلك . 
فاالأزمات يف الفروع ال�صغرية ولو ا�صتمرت مدة طويلة ال ميكن اأن ت�صبح 

اأزمات دورية الأنها ال مت�ض جميع جوانب االقت�صاد االأخرى وقطاعاته. 
امل�صكلة االقت�صادية يف االإ�صالم:

 اإن امل�صكلة االقت�صادية  م�صكلة �صلوكية يت�صبب فيها االإن�صان حني يك�صل 
االإن�صان يف  ا�صتغالل موارد بيئته، وهي م�صكلة �صلوكية حني يفّرط  عن 
اأي�صاً  �صلوكية  م�صكلة  وهي  لكفايته،  الــالزم  احلد  ويتجاوز  اال�صتهالك 
والــدخــول، وحني  واملــــوارد  الـــرثوة  وتــوزيــع  االأثـــرة والظلم  ت�صود  حينما 
تي�صر  التي  املجتمع  هــذا  اأدوات  فيعطل  جمتمعه  على  االإنــ�ــصــان  يتجاوز 
الن�صاط االقت�صادي )اكتناز النقد(، وهي م�صكلة �صلوكية اأي�صاً حني يعمد 
هذا املتع�صف اإىل حماولة ابتزاز املجتمع فال يعيد اإليه اأداته )النقود( اإال 

مبقابل جزية هي الفائدة اأو الربا.
يف  وظيفتها  اأداء  عــن  الــدولــة  تن�صل  عــن  تنجم  موؤ�ص�صية  م�صكلة  وهــي 
الزكاة  اأحــكــام  اإنــفــاذ  خــالل  مــن  التوزيع  اإعـــادة  ويف  االجتماعي  ال�صمان 

وحماربة الربا. 
اأن املعطيات االإ�صالمية توؤكد كفاية الــرزق قال  ويف هذا االإطــار نالحظ 
تعاىل: {األي�ض اهلل بكاٍف عبده})الزمر،36(، {واأتاكم من كل ما �صاألتموه 
...})اإبراهيم،34(، {واأ�صبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة})لقمان،20(.  كما 
اأنها توؤكد تقدير االأقوات كمظهر من مظاهر حكمته تعاىل:{وقّدر فيها 
اأقواتها})ف�صلت،10(، {ويف ال�صماء رزقكم وما توعدون})الذاريات،22(.

وتوؤكد هذه االأُ�ص�ض كذلك وجوب حتلي االإن�صان بح�صن الظن باهلل تعاىل 
وجمانبة وعيد ال�صيطان: {ال�صيطان يعدكم الفقر وياأمركم بالفح�صاء 
القراآن  انتقد  كما  وفــ�ــصــاًل})الــبــقــرة،268(،  منه  مغفرة  يعدكم  واهلل 
البنات،  وواأد  االأوالد  قتل  مثل  اجلاهلية  ممار�صات  مــن  الكثري  الــكــرمي 
قال تعاىل: {وال تقتلوا اأوالدكم من اإمالق})االأنعام،151(، {وال تقتلوا 

بــاأي ذنب  �صئلت  املـــوءودة  اإمـــالق})االإ�ـــصـــراء،31(، {واإذا  اأوالدكـــم خ�صية 
قتلت})التكوير،8(. 

كما دعت ال�صنة النبوية اإىل التكاثر والتنا�صل قال �صلى اهلل عليه و�صلم: 
"تنا�صلوا تكاثروا فاإين مباٍه بكم االأمم يوم القيامة ... ولو ب�صقط"، وقد 
فهم الكثري من ال�صحابة اأن "العزل" هو الواأد اخلفي ملجان�صته يف االأثر 

للواأد الظاهر.
يقر االإ�صالم امللكية اخلا�صة ولكن بعد تكييفها لت�صبح ا�صتخالفاً خا�صاً 
االإ�صالم،  يف  االقت�صادي  املذهب  باأحكام  واملن�صبطة  الو�صف،  بهذا  وهي 
احلاجات  لكفاية  �صمانة  وهي  االإن�صاين،  الوجود  تالزم  حيوية  موؤ�ص�صة 

من جهة، و�صمان لتثوير الطاقات الفردية من جهة اأخرى.
اأما امل�صكلة االقت�صادية ببعدها الفني باعتبارها م�صكلة اختيار فهذه مما 
فمنُذ  ذلك،  توؤكد  القراآين  اأن مقت�صيات اخلطاب  بل  االإ�صالم،  ينكره  ال 
اأ�صكن اآدم �صلى اهلل عليه و�صلم اجلنة ناداه ربه: }اإن لك اأال جتوع فيها 
القراآين  واإنــك ال ت�صماأ فيها وال ت�صحى{، وداللــة اخلطاب  وال تعرى. 
تفيد اأن وجود االإن�صان خارج اجلنة ينطوي على تفتق �صيل احلاجات التي 
ا�صتخالف  مقا�صد  من  مق�صد  وهــو  الإ�صباعها،  والعمل  ال�صعي  ت�صتلزم 
فيها{ واأ�صتعمركم  االأر�ــــض  مــن  اأنــ�ــصــاأكــم  االأر�ــــض: }هــو  على  االإنــ�ــصــان 
اإ�صباعها  )هــود،61(، فاحلاجات هي احلافز للن�صاط االقت�صادي وو�صائل 

متاحة يف الطبيعة ب�صورة موارد ت�صتلزم عمل االإن�صان و�صعيه .
يحتوي  جاء  االإ�صالمي  واملوؤ�ص�صي  الت�صريعي  البناء  فاإن  تقدم  ما  ولكل   
�صيل من  امل�صكلة من خالل  تت�صبب يف وجود  التي  ال�صلوكية  امليول  هذه 
�صبيل  على  منها  نذكر  الغر�ض  لهذا  يجندها  التي  واملوؤ�ص�صات  االأحــكــام 

التمثيل ال االإ�صتق�صاء:
 )1( تعبئة املوارد الب�صرية والطبيعية واملالية للن�صاط االقت�صادي ومنع 
تعطلها، وهنا جند اأن االإ�صالم قد جّمد العمل خا�صة اليدوي منه وحث 
�صرعياً يف حــدود معينة، وجعل احلــرف جميعها من  واجباً  عليه وجعله 
فرو�ض الكفاية، وقد ترجمت �صنته �صلى اهلل عليه و�صلم القولية والعملية 
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هذا التوجه. 
االإ�ــصــالم وجوب  فــيــوؤكــد  الطبيعية  املــــوارد  اأمـــا 
ا�ــصــتــغــاللــهــا ومــــن ذلــــك اأحـــكـــام متــنــع تعطيل 
واأحكام حتفز  احتجازها  واأحكام متنع  االأر�ــض، 
يف  واجلــامــع  وا�صتقطاعها  اإحيائها  اإىل  النا�ض 

هذه االأحكام ونظائرها هو منع تعطيل املوارد.
اأما املوارد املالية فنجد االإ�صالم قد �صرع الأجل 
واأوجب  الربا  االكتناز وحترمي  تعبئتها حترمي 

الزكاة يف االأر�صدة النقدية العاطلة.
)2( �صبط احلاجات وظيفياً ح�صب االعتبارات 
اأو ميل  فاالإ�صالم ال يعترب كل رغبة  ال�صرعية، 
حاجة معتربة واجبة االإ�صباع، اإمنا يعترب فقط 
اإ�صباعها  على  يرتتب  التي  احلقيقية  احلاجات 
اكتمال قدرات االإن�صان، لذلك نراه ي�صتثنى كل ما 
يخل بطاقات االإن�صان اجل�صدية مثل ا�صتهالك 
مــا يخل  كــل  وي�صتثنى  والـــدم واخلــنــزيــر،  امليتة 
بطاقاته العقلية كامل�صكرات واملخدرات، فاالأ�صل 
كما  اخلبائث.  وحرمة  الطيبات  م�صروعية  هو 
يوؤكد االإ�صالم الو�صطية يف اإ�صباع احلاجات فال 
اإ�صراف وال تقتري وال ترف وال خميلة. ويوؤكد 
كذلك وحدة دالة الرفاهية االجتماعية ووجوب 

تخ�صي�ض املوارد مبا يحققها.
تــنــجــز عدالة  كــثــرية  اأخـــــرى  اأحـــكـــام  ثــمــة   )3(
الــتــوزيــع يف جمـــال الــتــوزيــع االبـــتـــدائـــي، حيث 
يربط االإ�صالم ن�صاأة حق التملك واإدامته، بدوام 
العمل االقت�صادي وامل�صاركة االإيجابية بالن�صاط 

االقت�صادي.

اأمــــا يف جمـــال الــتــوزيــع الــوظــيــفــي فــاإنــنــا جند 
كالفائدة  الطفيلية  املــكــافــاآت  يــحــرم  االإ�ـــصـــالم 
والريع من خالل اأحكام كثرية منها اأحكام الربا 

وال�صرف واملخابرة والكراء. 
ويف جمال اإعادة التوزيع جند اأن االإ�صالم ي�صرع 
الــزكــاة وهـــي احلـــد االأدنــــى مــن اإعــــادة التوزيع 
الذي تلزم به االإدارة االقت�صادية ويندب الفرد 
اإىل اأبعد من ذلك من خالل االأحكام ومنظومة 
القيم االإ�صالمية. ويالحظ اأن االإ�صالم تتعاي�ض 
وامللكية  العمل  اعــتــبــارات  التوزيعي  نظامه  يف 
اعتبارات  تــرعــى  حــقــوقــيــة  كــاأ�ــصــ�ــض  واحلـــاجـــة 

العمارة والعدالة بذات الوقت.
)4( تكييف نظام التملك ليحقق اأهداف العمارة 
العادلة من خالل توكيد الوظيفة االجتماعية 
ومن  اخلا�صة(،  )امللكية  اخلا�ض  لال�صتخالف 
خالل اال�صتخالف االجتماعي ب�صورِه املختلفة 
الرفاهية  واعتبارات  العام  العر�ض  ترعى  التي 

االجتماعية.
للدولة،  االقــتــ�ــصــاديــة  الــوظــيــفــة  تــوكــيــد   )5(
ة على الن�صاط اخلا�ض،  فالدولة االإ�صالمية قيمِّ
متـــنـــع االحـــتـــكـــار ومتـــنـــع اال�ـــصـــتـــغـــالل ومتنع 
والدولة  فــيــه.   واملــ�ــصــارة  احلــق  ا�صتخدام  �صوء 
االقت�صادي  الــنــ�ــصــاط  يف  مــ�ــصــاركــة  االإ�ــصــالمــيــة 
االجتماعي  اال�صتخالف  من خالل مو�صوعات 
رفــاهــيــة ملزمة  دولـــة  وهـــي  وتــديــرهــا،  متلكها 
العامة  امل�صالح  ورعــايــة  العام  العر�ض  بتوفري 
فــ�ــصــاًل عــن قــوامــتــهــا عــلــى اإعـــــادة الــتــوزيــع من 

خالل الزكاة.
واملــوؤ�ــصــ�ــصــي كفيل  الــتــ�ــصــريــعــي  الــبــنــاء  هـــذا  اإن 
االقت�صادية  املــ�ــصــكــلــة  مـــن  املــجــتــمــع  بتح�صني 
امل�صكلة  اأمـــا  الــ�ــصــابــقــة،  الو�صعية  مب�صامينها 
م�صكلة  كونها  اأي  الفني  باملفهوم  االقت�صادية 
اال�صتخدامات  بني  االختيار  حتتم  ن�صبية  ندرة 
الــبــديــلــة لـــلـــمـــوارد، فــهــي ممـــا ال يــتــعــار�ــض مع 
ذلك  يكون  بل  والت�صريعية  االعتقادية  االأُ�ص�ض 
االأر�ض  على  االإن�صاين  الــوجــود  مقت�صيات  من 
بالر�صد  مــــواردهــــا  مـــع  يــتــعــامــل  اأن  ويــنــبــغــي 
تعاىل  اقت�صت حكمته  اإذ  االقت�صادي  واحل�صاب 
اخـــتـــبـــار االإنـــ�ـــصـــان يف هــــذه احلـــيـــاة يف ظـــروف 
و�صروط  حياته  باأ�صباب  تتعلق  مادية  و�صروط 

بقائه.
اإن اإقامة االأو�صاع ال�صرعية وتنفيذ االأحكام، ال 
االقت�صادي  احل�صاب  اإىل  احلاجة  انتفاء  يعني 
االإ�صالمي  اأدل على ذلك من واقع املجتمع  وال 
التي  النبوة  بيت  فاحتياجات  النبوة  عهد  على 
اإىل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  ن�صاء  دفــعــت 
اآيـــــات التخيري،  الـــثـــورة عــلــيــه والـــتـــي خــلــدتــهــا 
االإيثار  االأمــة والدولة، وكل درو�ــض  واحتياجات 
التي امتدحها القراآن الكرمي، دليل على وجود 
حلكمة  املوجب  االإ�صالمي  مب�صمونها  امل�صكلة 
التعامل مع املوارد بالر�صد والعقالنية وبال�صعي 

ال�صتغاللها وح�صن توزيع ثمارها.
دائما جند اأن االإن�صان يعرف امل�صكلة االقت�صادية 
وعجز  املــــوارد  ونـــدرة  نق�ض  م�صكلة  اأنــهــا  على 
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االإ�صالم  حاجياته...عك�ض  تلبية  عن  الطبيعة 
التي  املـــوارد  اأن  اأ�صا�ض  على  اإليها  ينظر  الــذي 
انعم اهلل بها على عباده كافيه لالإ�صباع قال اهلل 
ال�صماوات واالأر�ــض وانزل  ’’الذي خلق  تعاىل: 
الثمرات رزقا  بــه مــن  فــاخــرج  ال�صماء مــاء  مــن 
لكم و�صخر لكم الفلك لتجري يف البحر و�صخر 
لكم االأنهار، و�صخر لكم ال�صم�ض والقمر دائبني 
و�ــصــخــر لــكــم الــلــيــل والــنــهــار ، واتـــاكـــم مــن كل 
ما�صاألتموه وان تعدوا نعمت اهلل ال حت�صوها اإن 

االإن�صان لظلوم كفار ’’ �صورة اإبراهيم:34-32
لي�ض عجز  �صببها  االقت�صادية  امل�صكلة  فان  لذا 
الــطــبــيــعــة عـــن تــلــبــيــة حـــاجـــات االإنـــ�ـــصـــان واإمنـــا 
املباح  االعتدال  حلد  وجتــاوزه  االإن�صان  مبالغة 
،وكــذلــك فــان ظلم االإنــ�ــصــان يف تــوزيــع الرثوة 
اأ�صا�ض  هما  ا�صتغاللها  بعدم  للنعمة  وكفرانه 
حياته  يف  يتخذ  ان  االإنــ�ــصــان  فعلى  امل�صكلة... 
تــفــريــط وذلــــك يف  فــيــه وال  اإفـــــراط  منهجا ال 
اإر�ــصــاد اهلل عزوجل  ...�ــصــريا على  االأمـــور كلها 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اإر�ــصــاد  وعلى 

ونهجه.
اإهتمام االإقت�صاد االإ�صالمي باالأزمات : 

كان �صلفنا يقت�صدون يف ا�صتخدام كلمة ) االأزمة 
( حيث كان معناها ينح�صر يف ال�صدة وال�صيق 
نظام  اأن  بــاإعــتــبــار  واملــجــاعــة  والــقــحــط  وال�صنة 
املعا�ض  كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالزراعة وكان 
من الطبيعي اأن يبداأ الباحثون من البداية واأن 

ميعنوا النظر يف امل�صكلة االإقت�صادية.
وقد حتدث االإمام ال�صاطبي يف كتابه املوافقات 
باختالف  تختلف  اإنــهــا  وقــال  الكفاية  حــد  عــن 

ال�صاعات واالأحوال . 
امل�صكلة  تــنــاول  فقد  عبدال�صالم  ابــن  الــعــز  اأمـــا 

االإقت�صادية على م�صتوى االأ�صرة بقوله لو كان 
فاإنه  اأحدهما  قــوت  اإال على  ولــدان ال يقدر  له 
يف�صه ) يق�صمه اأي الرغيف ( عليهما ، نعم قد 
ال تكون هناك م�صكلة ندرة على م�صتوى العامل 
العامل وحدة واحــدة متاآخية  كله ولو كان هذا 
ال ظلم وال ف�صاد،  اأما والعامل مق�صم اإىل دول 
خمتلفة والنا�ض ال يزالون يتظاملون ويتغابنون ، 
فاإن امل�صكلة االإقت�صادية مطروحة على م�صتوى 
بالتاأكيد  فــهــنــاك  واالأمم،   والــعــوائــل  االأفـــــراد 
موارد حمدودة وحاجات متزاحمة عليها ومما 
االإقت�صادية  املــ�ــصــكــلــة  هـــذه  حـــدة  مـــن  يــخــفــف 
ح�صن اإدارة هذه املوارد وتنميتها وتوزيعها كما 
عــلــى احلاجات  االإقــتــ�ــصــار  يخفف مــن حــدتــهــا 
امل�صروعة،  فال باأ�ض اأن تدخل فيها ال�صروريات 
ولكن  والتح�صينات  والتكميليات  واحلــاجــيــات 
يجب اأال يدخل فيها �صرف وال ترف وال تبذير 
وبهذا يكون هناك على هذه احلاجات قيدان : 
قيد نوعي ) ي�صتبعد احلاجات املحرمة ( وقيد 
حدود  اإىل  املــبــاح  يف   ) التو�صع  )ي�صتبعد  كمي 

االإ�صراف . 
االإقت�صاد  اأدبـــيـــات  االأزمــــــات يف  حـــول  كــتــب  مــا 

االإ�صالمي : 
يعترب ما كتب حول االأزمات االإقت�صادية تراث 
التاريخ  اأن  االإ�صالمي ومبا  االإقت�صاد  يف ر�صيد 
كثري  تخللته  طوياًل  تاريخاً  يعترب  االإ�صالمي 
من االأحداث فمن ال�صعب احل�صول على كل ما 

كتب و�صوف نتطرق على ما تي�صر من ذلك . 
ومن الكتابات القدمية ما يلي : 

 ( لــلــمــقــريــزي  الــغــمــة  بك�صف  االأمــــة  • اإغــاثــة 
عن  املـــقـــريـــزي  حتــــدث   ) 1442م   / هــــ   845 ت 
املجاعات يف م�صر والغالء وعزى ذلك اإىل قلة 

لعالج  وراأى  لل�صلع  التجار  واحــتــكــار  االأمــطــار 
واأن ينظر  والــ�ــصــرب  والــتــ�ــصــلــيــم  االإميـــــان  ذلـــك 
احلاكم يف اأمر االأ�صعار وتعني حمت�صب ل�صبط 

ال�صوق ومنع االإحتكار . 
ال�صائل  الـــعـــدو  دفــــع  يف  الــعــاجــل  الــــــدواء   •

لل�صوكاين ) ت 1250هـ / 1834م ( 
حتدث عن ال�صيق الذي اأ�صاب اليمن يف ع�صره 
وانــقــطــاع اأ�ــصــبــاب الــــرزق وعــقــم املــكــا�ــصــب حتى 
ومكا�صبهم  وجتــارتــهــم  الــنــا�ــض  اأمــــوال  �صعفت 
مما اأدى اإىل ذهــاب كثري من االأمــوال وراأى اأن 
اإىل البعد عن ترك فري�صة  اأ�صباب ذلك ترجع 
االأخالق  و�صوء  واملنكر  والنهي  باملعروف  االأمــر 
واأكل الربا وراأى اأن العالج هو الرجوع اإىل اهلل 

وحماربة الربا . 
العنرتي  الــ�ــصــالــح  ملحمد  الــقــحــط  ر�ــصــالــة   •

الق�صنطيني . 
حتدث فيها عن القحط الذي اأ�صاب اجلزائر يف 
االأعــوام 1788 – 1819 م والــذي اأ�صر بالزراعة 
ال�صما�صرة  تــ�ــصــديــر  عـــن  اأيــ�ــصــاً  حتـــدث  كــمــا   ،
اأثــنــاء هذه  احلــبــوب  مــن  كبرية  لكميات  اليهود 
حماربة  يف  يــكــمــن  عـــــالج  راأى  وقـــــد  الــــفــــرتة 
تــ�ــصــديــر احلبوب  الـــيـــهـــود ومـــنـــع  املــحــتــكــريــن 
االإ�صارة ولي�ض من  باب  الكتابات هي من  وهذه 
يف  كثري  ذلــك  يف  كتب  الـــذي  واإال  احل�صر  بــاب 
احلقب املا�صية واحلا�صرة،  وهناك العديد من 
الندوات واملوؤمترات التي عقدت من قبل خرباء 
االإقت�صاد االإ�صالمي خا�صة بعد حدوث االأزمة 
موؤمتر  منها  2009م  االأخــــرية  الــعــاملــيــة  املــالــيــة 
اخلروج  و�صبل  حقائقها  العاملية  املالية  االأزمــة 

منها مع روؤية اإ�صالمية .
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