
  لتجنب وعالج األزمات المالیة العالمیة ةاالسالمی االستراتیجیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

٢٧٤

  وعالج االزمات لتجنب ةاالسالمي االسرتاتيجية
 - - املالية العاملية 

          د. حممد يونس حييى الصائغ         الليلة شيماء عبد الستار جرب السيدة 
     أستاذ القانون الدويل العام املساعد       مدرس القانون الدويل العام املساعد  

                                                                                          كلية العلوم السياسية/ جامعة املوصل         كلية احلقوق/ جامعة املوصل     

  املستخلص
 


           
       




          
         

            










 
                          

العولمة والمنظمات الدولیة المالیة دراسة ((الموسومة بـ الماجستیر رسالةبحث مستل من  (*)
. أستلم البحث في ٢٠١٠ )) مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة الموصل،قانونیة مقارنة
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Abstract 
If the world is witnessing a crisis every decade it has 
become since the beginning of the nineties of the last 
century witnessed multiple crises per decade, has begun 
the world is witnessing in recent years crisis, local and 
other regional and global successive began to crystallize 
crises easy and small and the other large and dangerous 
threw a shadow over many economies, large and small, 
and wounded panicked many politicians and businessmen.  
The current financial crisis shows that addressing global 
issues are bigger than that left to the state or a limited 
group of countries, but require collective action will inspire 
solutions and alternatives of various experiments. 
 Developing countries not to be deceived in front of the 
blind calls pro-adoption of any action unless it is 
diagnosed, and determine its suitability and compatibility 
with their economic, cultural and religious. 
  

In the opinion of many researchers and thinkers that Islamic 
jurisprudence has the ingredients and props Maimknh from 
the face of these crises by reference to the Koran to 
understand Miges us and Bmassarva because if he tried 
organizers of our banks respect the false Koran from the 
provisions of the teachings and applied them infertile us 
infertile from disasters and crises, and what brought us 
the case to This situation because the money to Atld 
money. 
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: مدرسة التوقعات العقالنیة ة في تفسیر االزمات  المالیة وهيهنالك ثالث مدارس اساسی) ١(
التي ترجع اسباب االزمة الى عدم تماثل المعلومات لدى الفاعلین على مستوى السوق 

، والمدرسة لألسعاراتهم المالیة مما یؤدي الى تباین توقعاتهم وبالتالي سلوكیاتهم وتوقع
ة المتعاملین وسلوك الثانیة هي مدرسة عدم االستقرار المالي التي تركز على عدم عقالنی

، اما المدرسة الثالثة وهي المدرسة الماركسیة فهي ترجع االزمة الى القطیع لدیهم
ن زید مللم ،النمو الفظیع للرأسمالیة المالیةالتناقضات الكامنة ضمن النظام الرأسمالي و 

لة ، مجة االمریكیة وتداعیاتها العالمیة، االزمة االقتصادینظر د. عبد المجید قديیالتفصیل 
، تصدر عن الجمعیة العربیة للبحوث )١٦السنة ( ٤٦بحوث اقتصادیة عربیة العدد 

  .٨، ص ٢٠٠٩لوحدة العربیة بیروت ، االقتصادیة بالتعاون مع مركز دراسات ا
مات ، قیاس ومحاكاة الز داؤود الجرجوسي، االزمات المالیة العالمیة د. سراء سالم :نظری) ٢(

، قتصاد، جامعة الموصل، كلیة االدارة واالمالیة في بلدان عربیة مختارة، اطروحة دكتوراه
 .٩-٨، ص ٢٠٠٦
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تصادي ، االزمة المالیة واالقتصادیة الراهنة بین التفسیر المالي واالقمنیر الحمش: نظری) ١(
)، مركز الدراسات ١٣٠لسیاسي والثقافي، مجلة شؤون االوسط، العدد (والتحلیل ا

  .٣٥، ص٢٠٠٨، بیروت، لبنان، ١االستراتیجیة، ط
(2) Jeffrey frankela & Andrew  k .Ros (1996 gurreney grashes in 

Emerging Markets ; AnEmpirical Treatment cvvb ,,journal of inter 
nation Economic , vol 1.4,Novemper.                                                                                            

  .٩د. عبد المجید قدي، مصدر سابق، ص :نظری) ٣(
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(1) Robert Boyer,mario Dehoveet Domique plihon ,lescrises financiers 
,les rapports duconseil danalyse economique ,50             

     (paris: ladocumentation francaise ,2004) ,p.15 .                                                              
د. هیل عجمي جمیل ،االزمات المالیة (مفهومها وامكانیة التنبؤ بها في بلدان  :نظری) ٢(

 العدد )،١٩تصادیة والقانونیة، المجلد (م االقشق للعلو عربیة مختارة) مجلة جامعة دم
 . ٢٨٢، ص٢٠٠٣، جامعة دمشق، مطابع دار البعث، سوریا، )١(
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(1) John Maynard Keynes ,the general theory of Employment, 
interest and Money New york: Harcourt ,Brace ,1936 ).                                              

، االزمة النقدیة في جنوب شرق اسیاصندوق النقد الدولي و  ،د. وسام كالكش :نظری) ٢(
والعلوم السیاسیة  ، كلیة الحقوقراسات العلیا في العلوم السیاسیةرسالة دبلوم الد

  .٥،  ص٢٠٠١الجامعة اللبنانیة، بیروت، لبنان،  ،واالداریة، الفرع الثاني
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االزمة المالیة العالمیة، اسبابها وانعكاساتها، مجلة المستقبل العربي، ، د. الیاس سابا :نظری) ١(
  .١٣، ص٢٠٠٩)، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  ٣٦٠العدد (  ،)٣١السنة (

 .١١در سابق، صد. وسام كالكش، مص) ٢(
 .١٠د. عبد المجید قدي، مصدر سابق، ص :نظری) ٣(
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 .٢٠د. سراء سالم الجرجوسي، مصدر سابق، ص :نظری) ١(
 .١٠بد المجید قدي، مصدر سابق، صد. ع :نظری) ٢(

(3  ) Les relation internationals dans un monde en mutation: 
international relations in achanging world, institute universitalres 
des houtes etudes internationals si jthoff ,leiden ,genere ,1977 
Kp434 .                 
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  حث الثاني املب
    ٢٠٠٨االزمة املالية العاملية لعام  





 
 
  
 


 














 




                          

الرأسمالیة تجدد  ،الراهنة ومصیر النظام الرأسمالي ، االزمة العالمیةالحمش د. منیر :نظری) ١(
 .١٦، ص ١٩٩٠كویت، ال ،واآلدابالوطني للثقافة والفنون  ، عالم المجلسنفسها
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االزمة المالیة العالمیة وتداعیاتها على االقتصاد  صادیة،االقت الدراساتو البحوث  ادارة: نظری) ١(
 .٢ص ،٢٠٠٨السعودي، مجلس الغرف السعودیة، 
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  .٣٦-٣٥منیر الحمش، مصدر سابق، ص :نظری) ١(
، الثالث (سقوط الرأسمالیة)لبدیل ، االزمة المالیة العالمیة واد. عبد اللطیف الهمیم :نظری )٢(

  www iraqisg .orgبحث منشور على االنترنت على الموقع التالي 
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  املطلب الثالث
  ئيسية الزمة النظام املايل العاملياالسباب الر


 




 


                          

 .٣٦منیر الحمش، مصدر سابق، ص :نظری) ١(
ان من اهم االسباب التي ادت الى انتشار االزمة المالیة االمریكیة وتحولها الى ازمة مالیة ) ٢(

الزمة على جانبها المالي بل امتد لیشمل عالمیة یرجع الى عولمة االسواق وعدم اقتصار ا
كافة القطاعات االنتاجیة واالقتصادیة والسیاسیة ... وظاهرة العولمة والتي هي تعبیر عن 
الهیمنة والسیطرة من جانب القوى الكبرى الوحیدة في العالم وبالتنسیق مع الدول الصناعیة 

هذه السیطرة على بقیة العالم كانت  الغنیة التالیة لها في منظومة القیادة وفي سبیل تمكین
اختراعات االقتصاد الحرفي القریة الكونیة ورفع ایدي الحكومات من النشاط االقتصادي 
والمالي بالكامل وبصرف النظر عن االختالفات الكبیرة بین الدول والمجتمعات والثقافات 

نتیجة لتلك الحریة   حدث فقد اخضع الكل التفاقیات منظمة التجارة العالمیة .... وان ما
المال  ألسواقاالموال الضخمة في الدول الكبرى من انهیار  ألصحابالكاملة الممنوحة 

ول العالم كلها كان بسبب العولمة. للمزید من فیها وانهیار البورصات واقتصادیات د
ات المالیة االزملسیسي ، قضایا اقتصادیة معاصرة (نظر د. صالح الدین حسن ایالتفصیل 

  . ١٨، ص ٢٠٠٩محمد حسان، القاهرة ،  ، مطبعة ابناء وهبة١ط ،القتصادیة العالمیة)وا
االزمات المالیة،  المي في معالجات، ضوابط االقتصاد االسد. سامر مظهر قنطقجي :نظری) ٣(

  .٣٢، ص٢٠٠٨دار النهضة العربیة، دمشق، سوریا، 
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، ي العالمي)، مجلة شؤون االوسطوازمة النظام االقتصادامریكا غالب ابو مصلح ( :نظری) ١(
  .٤٥ص ، بیروت،٢٠٠٨ستراتیجیة، )، مركز الدراسات اال١٣٠)، العدد (١٨لسنة (ا

، المجلس الوطني ١٤٧عالم المعرفة، العدد  ،د. فؤاد مرسي، الرأسمالیة تجدد نفسها :نظری) ٢(
 .٢٠٣، ص١٩٩٠، الكویت، واآلدابللثقافة والفنون 

على  منشور ، بحثالعالمیة المالیة الزمةا اسباب ،لرحمن الیوسفد. نورة عبد ا :نظری) ٣(
 .www .alaswaq .net ،االنترنت على الرابط التالي
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 .٤٢سابق، ص ، مصدرد. سامر مظهر قنطقجي :نظری) ١(
  .١٥د. الیاس سابا، مصدر سابق، ص :نظری) ٢(
زان االقتصاد االسالمي ازمة النظام المالي العالمي في می ،شحاته حسین حسین د. :نظری) ٣(

  . www.islam house.comعلى الرابط التالي 
(4) Imf ,(1995 ) inter national capital Markets <international monetary 

Fund . Washington. 
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 املطلب اخلامس 

  ملالية العاملية سبل معاجلة االزمة ا






 




                          

 .٧، صد. حسین حسین شحاته، المصدر نفسه :نظری) ١(
القتصادي االسالمي، ا على الفكر ا، االزمة المالیة العالمیة واثرهعبد الرحیم حمدي :نظری) ٢(

   www.fibsudan.com، بحث منشور على الرابط  التالي
) لقد بلغت تكلفة جهود االنقاذ التي قامت بها الوالیات المتحدة نحو ثمانیة تریلیونات دوالر ٣(

وذلك منذ بروز المؤشرات االولى لالزمة ، وان هذا المبلغ یفوق مجمل المشاریع الفدرالیة 
زو العراق ومشروع ساسیة في الوالیات المتحدة خالل القرن الماضي بما في ذلك غاال

یعادل اكثر من الناتج المحلي  وربا بعد الحرب العالمیة الثانیة ، وهو ماأنقاذ مارشال إل
 =انفقته الوالیات المتحدة في الحرب العالمیة االمریكي ، كما ان هذا الرقم یفوق حتى ما
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، االزمة منیر الحمش نظری) والر بحسب قیمة الدوالر الحالیةتریلیونات د ٣،٦أي الثانیة (=
  . ١٢ظام الرأسمالي، مصدر سابق، صالعالمیة ومصیر الن

  . ١٤د. عبد المجید قدي، مصدر سابق، ص :نظری) ١(
 .٢٠د. الیاس سابا، مصدر سابق، ص :نظری) ٢(
 . ٢٠د. الیاس سابا، مصدر سابق، ص :نظری) ٣(
 . ٢٨-٢٧مصدر سابق، ص ،. عبد المجید قديد :نظری) ٤(
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 املبحث الثالث

  االسالم واالزمات املالية العاملية 



















                          

 . ٢٨-٢٧د. عبد المجید قدي، مصدر سابق، ص :نظری) ١(
 .٦٩اللطیف الهمیم، مصدر سابق، صد. عبد  :نظری) ٢(
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 .٧٠د. عبد اللطیف الهمیم، مصدر سابق، ص :نظری) ١(
حث منشور ، بمات، المصرفیة االسالمیة ومواجهة االز د. صالح بن فهد الشلهوب :نظری) ٢(

  www.Aljazera.comعلى االنترنت على الرابط التالي 
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  الفرع االول
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 .١د. صالح بن فهد الشلهوب، المصدر نفسه، ص :نظری) ١(
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 .٣٢د. سامر مظهر قنطقجي، مصدر سابق، ص :نظری) ١(
 .٦د. حسین حسین شحاته، مصدر سابق، ص :نظری) ٢(
، والبدیل الثالث سقوط الرأسمالیة ، االزمة المالیة العالمیةد. یوسف خلیفة الیوسف :نظری )٣(

www.tragisg.org ٢٣، ص. 
 . ٦د. حسین شحاته حسین، المصدر نفسه، ص :نظری) ٤(
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(1) Soros the new paradigm for financial markets : the gredit Grisis 
of 2008 and what it means .p. 143 . 

 .٢٤. یوسف خلیفة الیوسف، مصدر سابق، صد :نظری) ٢(
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