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Abstract

Since the beginning of the current global
crisis early in 2008 made this crisis to
the world as a financial crisis, and more
precisely as a crisis fiscal deficit occurred
when some international banks due to some
wrong behaviors to those of banks and
financial institutions, and fell apart after
that of State and Government to meet the
financial shortfall winning her through the
provision of a range of assistance, grants and
loans to avoid bankruptcy.
That lack of funds and lack of liquidity
alone is not the only reason that was behind
the emergence of the crisis and aggravation,
but an imbalance in the origin of the
capitalist system that governs the world
today economically, investment and funding
is behind this crisis and other crises that the
world has undergone over the past century
and the beginnings of this century.
In this study we will try to prove that
the current global crisis an economic crisis
in all corners and joints, not the crisis of a
financial deficit.
Given the crisis the Islamic banking
industry a golden opportunity to offer the
world their business model a substitute for
bank usury traditional; so that all the reasons
that led to the financial crisis lies in the
category of taboo in the basics of Islamic
banking, which proves that if there was a
commitment to the principles of Islamic
banking what happened what happened.

مت ت �ق��دمي ه���ذه الأزم� � ��ة �إىل ال� �ع ��امل منذ
بداياتها على �أنها �أزم��ة عجز م��ايل وقعت فيه
بع�ض امل�صارف العاملية ب�سبب بع�ض ال�سلوكيات
،اخلاطئة لتلك امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
لكن نظرة مت�أنية مرتبطة بتاريخ تلك امل�ؤ�س�سات
وطبيعتها و�أنظمتها التمويلية واال�ستثمارية تثبت
�أن نق�ص الأموال وقلة ال�سيولة وحدها لي�ست هي
ال�سبب الوحيد الذي كان وراء ن�شوء تلك الأزمة
 ولكن خل ًال يف �أ�صل النظام الر�أ�سمايل،وتفاقمها
الذي يحكم العامل اليوم اقت�صادي ًا وا�ستثماري ًا
ومتويلي ًا هو الذي يقف وراء هذه الأزمة والأزمات
الأخ��رى التي مر بها العامل على امتداد القرن
. املا�ضي وبدايات القرن احلايل
يف هذه الدرا�سة مت �إثبات �أن الأزمة العاملية
الراهنة �أزم��ة نظام اقت�صادي يف جميع �أركانه
 وتطلب ذلك, ولي�س �أزمة عجز مايل،ومفا�صله
احلديث عن احلرية االقت�صادية التي يقرها
،النظام ال��ر�أ��س�م��ايل وان �ع��دام ال�ضوابط فيها
 وعن،وعن االقت�صاد العيني واالقت�صاد النقدي
االقت�صاد الإ�سالمي وطروحاته يف معاجلة الأزمة
الراهنة
تو�صلت هذه الدرا�سة �إىل �أن طبيعة النظام
الر�أ�ســـمايل احلــــر �أنه "نظام �أزمات ودورات" يف
مقابل ذلك قدمت �صناعة ال�صريفة الإ�سالمية
ال�ع��دي��د م��ن الأدوات وال�صيغ التمويلية التي
،�أ�صبحت جزء ًا هاما من الكيان امل�صريف العاملي
ممثلة ب�صيغ متويل كامل�شاركة وامل�ضاربة والإجارة
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[البحث الفائز باملركز الأول يف جمال الدرا�سات االقت�صادية للدورة الثامنة والع�شرين بجائزة
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