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المشكلة االقتصاديةطبيعة / 1

دودةالمحالمشكلة االقتصادية في ندرة الموارد االنتاجية وحاجات األفراد غير تتلخص 

:وكيفية توزيعها و غالبا ما يتم التعامل معها كالتالي

 ع ااشببين الحاجات وترتيب أولوياتها حسب األهمية، حيث يتم المفاضلة

ية  ثم يليها الحاجات األقل أهم( المأكل والملبس والسكن)أهمية االكثر الحاجات 

دة إنتاج فزيا( سلع وخدمات)بين البدائل ( التضحية)ينتج عن ذلك االختيار . وهكذا

.سلعة يكون على حساب سلعة أخرى كون الموارد ثابتة

 استخدام الموارد  من خالل تقليل الهدر وذلك من خالل انتاج الكميات حسن

.ج األمثلأي اختيار اإلنتا–التي يرغب فيها المجتمع باستخدام طريقة انتاج فعالة 

 ائدة في ويختلف ذلك باختالف النظم االقتصادية الس: العادل بين األفراد التوزيع

.المجتمعات



:وتتصف المشكلة االقتصادية على مختلف المستويات

الموازنة بين موارده حاجاته: االفراد

.الموازنة بين مواردها واستثماراتها: المنشأة

.لحةتكوين سلم األولويات بناء على الموارد المتاحة و الرغبات الم: المجتمع

عبر يف منها تعد طبيعة مستمرة اليمكن القضاء عليها نهائياً لكن يمكن التخف

.االنظمة االقتصادية



هل يقر االقتصاد اإلسالمي المشكلة االقتصادية؟ ولماذا؟

اختلف الباحثون في االقتصاد اإلسالمي حول وجود وإقرار المشكلة 
:االقتصادية فكانت هناك عدة اراء كالتالي

عدم اإلقرار بوجود المشكلة االقتصادية: أوالا 

:ويبرز الباحثون المبررات التالية

أنه مبدأ رأسمالي-1

.  لكوناإلقرار بوجودها يتنافى مع االعتقاد الصحيح وسنة هللا في ا–2
ى وقد استشهد هذا الفريق ببعض اآليات الكريمة التي تدل عل

كفالة هللا الرزق لعباده

االعتراف بوجودها قد يؤدي إلى اتباع نفس السياسات في –3

.رأسمالي-االقتصاد الوضعي



االقتصاديةاإلقرار بوجود المشكلة : ثانياا 

اهرة باهمية االقرار بالمشكلة االقتصادية النها ظأصحاب هذا الرأي ىوير
كما أن اإلقرار بها ال .  بالنظام الرأسماليخاصة ملموسة وليست 

. يستوجب تطبيق نفس السياسات الرأسمالية

:المبررات الشرعية الداعمة لألخذ بالمشكلة

يء أن كل ش»ثبوت الندرة شرعاً وهي جزء من المشكلة االقتصادية –1
ن ولكولو بسط هللا الرزق لعباده لبغوا في االرض »(. 44)القمر « خلقناه بقدر

.27الشورى « بقدر مايشاءينزل 

:تنقسم الندرة  إلى-2

.Aذه تعني أن الموارد ليس كافية على مستوى الكون وه: ندرة مطلقة
.ال يقرها االقتصاد اإلسالمي وليس المقصودة هنا



.B يتخلف تواجد الموارد النادرة حسب المواقع : اإلقليميةالندرة
(.النفط)الجغرافية، تكون موجودة في إقليم دون غيره 

.C صالحية المورد ألكثر من استخدام ويتطلب ذلك: النسبيةالندرة
عدم قدرة الموارد وسائل االشباع على اشباع حاجات األفراد :االختيار

.أو الرغبات

فقد عبر معاويةالفقهاءوقد اقرها االقتصادية موجودةالمشكلة -3
اشارة « كل اسراف بازائه حق مضيع» رضي هللا عنه عن ذلك بقولة 

(.النقود)لمورد راسمالي 

ط اللنشر الرئيسي ويعتبر وجود المشكلة االقتصادية المح–4

كيف ةالثالثاالقتصادي حيث يقوم كل نظام بحلها باالجابة عن األسئلة 
المشكلة يعني عدم قبول فكرة النظام ونفي وماذا ولمن ننتج 

االسالمي



وتقوم على األساس .  المشكلة ظاهرة يواجهها الفرد والمنشأة والمجتمع–5
.على أساس الندرة النسبية وتعمل على تحفيز األفراد على العمل بجد

فهي ايمانهم تختلف حدتها بحسب المشكلة حيث عدم ثبات مستوى -6
.مجال لإلختبار واالبتالء للمؤمنين

:هناك نتائج سلبية مترتبة عن نفي المشكلة-7

توافر الموارد بكثرة وافرة ولإلنسان استخدامها كيف يشاء1.

ادرتنافي الفطرة االنسانية في حب المال والتملك وال يكون إال لشيء ن2.

ادي يتنافى نفيها مع المقصود من األوامر الشرعية في السلوك االقتص3.
(.59ص)

ن نفيها يؤدي وصف االقتصاد االسالمي بأنه اقتصاد ساكن ال يتطور أل4.
.المشكلة هي المحرك االقتصادي

مع ، وهذا يتناقضعلى الترشيد في االستهالكيحث بعض المعارضيين 5.
رايهم فلماذا الترشيد اذا لم تكن هناك مشكلة



النظم االقتصادية والمشكلة االقتصادية/ 2

يحاول النظام االقتصادي من خالل استخدامه األدوات االقتصادية لإلجابة عن 
:التساؤالت التالية

يها وهنا يتم تحديد السلع والخدمات التي يرغب األفراد في الحصول عل: ماذا ننتج
.  نوعاً وكماً وذلك بترتيبها حسب أهميتها

تخدام بين السلع المنتجة، من حيث اس-المبادلة–ينطوي هذا السؤال على التضحية 
إفتراض  فزيادة إنتاج كميات سلعة معينة ينطلب خفض إنتاج السلع األخرى، ب.  الموارد

.ثبات الموارد

سلوب اإلنتاج وهنا يتطلب التساؤل تحديد طريقة اإلنتاج بحيث يتم اختيار ا: كيف ننتج
.األكثر كفاءة وأقل هدراً 

و هكلين، لمستالسلع االستهالكية بين اوهنا يتم اختيار طريقة توزيع :  لمن ننتج
ث يكون للحكومة، بحيتخصيص جزء من االنتاج تجين، ونلمالسلع الستثمارية بين ا

.التوزيع عادالً 

2/7/2022



االشتراكي الراسمالي 

كانت بدايته على يدي كارل ماركس في القرن 
التاسع عشر

لغالاتهم ماركس النظام الرأسمالي بالطبقية واست
األغنياء للفقراء بشكل جائر

ء نادى ماركس بالثورة على الرأسمالية واالستيال
.على موارد المجتمع لتحقيق العدالة

قام النظام الرأسمالي على انقاض النظام 
:والذي يتكون من طبقتين( 1453-476)االقطاعي 

ويمثلون غالبية المجتمع : طبقة الفالحون•
ويعملون في النشاط الزراعي وبأجور متدنية 

.وظروف عمل سيئة
الذي يمكلون األراضي وما : طبقة االقطاعون•

هم ويعمل الفالحون لدي.  عليها من موارد طبيعية
في ظروف سيئة تكاد تصل إلى درجة 

قال فليس لديهم جق التملك أو االنت« العبودية»
.أو اختيار المهنة



االشتراكي
الراسمالي 

كية هي ذلك النظام الذي يلغي المل: االشتراكية
وتكون الملكية الوحيدة هي ( الخاصة)الفردية 

:  الملكية العامة
تمتلك الدولة وسائل اإلنتاج
 تقوم الدولة باشباع حاجات األفراد
تحقيق العدالة في التوزيع

وبعكس النظام الرأسمالي الذي يرى المشكلة 

على أنها مشكلة ندرة الموارد وحاجات غير 

محدودة، فإن النظام االشتراكي يرى المشكلة 

على أنها تناقضات بين أشكال اإلنتاج وعالقات

.التوزيع

الغاء كل أدوات الرأسمالية واستبدالها : الحل
.بالمكلية العامة لوسائل اإلنتاج

النظام الذي »الرأسمالي بأنه Grossmanيعرف 
هدف يتملك فيه األفراد غالبية الموارد الطبيعية وال

.األساس لإلنتاج هو الربح

النظام االقتصادي الذي يركز على »Louksوعرفه 
ق حرية األفراد ويمنحهم الحوافز للسعي في تحقي

مصالحهم سواء كانو عماال أو مستثمرين أو 
.مستهلكين

النظام الذي يعتمد أساساً على »Schnitzوعرفه  
آلية السعر لحسم التناقضات بين الوحدات 

.«االقتصادية داخل النظام



االشتراكي
الراسمالي 

ئص النظام االشتراكيخصا
 اإلنتاجالمكلية العامة لعناصر

 امتالك الدولة لجميع المشروعات بكافة
أنواعها المختلفة

 تولت الدولة مهمة توجية واستخدام
خطة شاملة تحدد و وضععناصر اإلنتا

:األهداف وتشمل
تحديد األهداف
كيفية تحقيقها

االشباع الجماعي لحاجات األفراد وليس
تحقيق األرباح

 الهدف هو اشباع الحاجات األساسية
لألفراد

بل يتم تحديد أسعار السلع والخدمات من ق
الدولة

 ليس ألدوات السوق أي دور أو تحقيق
أرباح

خصائص النظام الرأسمالي
 راد يحق لألف(: الفردية)الملكية الخاصة

ع تملك عناصر اإلنتاج، على أن ال يتناقض م
الملكية العامة التي تنظم استخدام تلك 

.الحرية
الحرية في ممارسة: الحرية االقتصادية

النشاط االقتصادي من خالل استثمار 
استثمار أمواله في األنشطة االقتصادية 

وتشمل حرية.  المتعددة  االستهالك واألدخار
اإلنتاج وحرية االستهالك وحرية التصرف ، 

ن بشرط أ.  حرية اختيار المهنة، حرية التنقل
.ال يتعارض مع أحكام القانون العام

يعد الربح المحرك األساس : حافز الربح
للنشاط االقتصادي حيث يدفع األفراد إلى

.  االستثمار  في المشاريع األعلى ربحية
ويقوم أصحاب المشروعات اإلنتاجية باتخاذ

ث قرارات إنتاجية فيما يخص اإلنتاج ومن حي
.الكمية والنوعية



االشتراكي الراسمالي 

ملتوزيع الناتج على أساس الع
توزيع عائد العمل فقط كونه ليس

مملوكاً للدولة
يحص الفرد على نصيب حسب 

، حيث يتمةمستوى عملة وطبيع
.توزيع الناتج حسب العمل

جهاز التخطيط المركزي
توجيه الموارد لتحقيق االشباع 

الجماعي للحاجات الفردية عن طريق 
خطة مركزية للحاجات يتم اعدادها 

من قبل جهاز التخطيط المركزي 
واالشراف عليها ومراقبة تنفيذها

آلية السوق  :
فة المنظم يؤلف بين عوامل اإلنتاج وتحمل تكل

.اإلنتاج ويقوم بتحديد السعر
ك وم المستهلقوبناء على األسعار السائدة ي

بتوزيع دخله بين السلع والخدمات لتحقيق
.أقصى منفعة

ويعتمد النظام على آلية السوق في حل 
(.التساؤالت الثالثة)المشكلة 

المنافسة وسيادة المستهلك  :
تعمل المنافسة على عدم استغالل األفراد 

مياً هم بعضاً وتعمل دوراً  رقابياً وتنظيضبع
يحرص المنتجون على اشباع رغبات 

المستهلكين من خالل الربح
عدم تدخل الدولة :

صادتنحصر مهام الدولة في تسير ومراقبة االقت
ال تتدخل في النشاط االقتصادي وتنافس 

القطاع الخاص
عدم التدخل يفسح المجال أمام القطاع الخاص



االشتراكي الراسمالي 

حل المشكلة االقتصادية

اعتماده على جهاز التخطيط المركزي فقط في حل•
المشكلة

تحديد أولويات السلع والخدمات•
يتم توزيع الموارد على القطاعات بما يتناسب•

والحاجات
على السلع والخدمات في تحديد حجم الطلب•

–المستقبل من خالل معرفتها الزيادة في العمل 

القوة الشرائية دون عجز
:ىتحديد واختيار اسلوباالنتاج لكل وحدة بناًء عل•
مدى توافر ذلك العنصر
مدى قربه من الموارد اإلنتاجية

توزيع الناتج
عنصر العمل هو المعيار الوحيد الي على ضوءه يتم

.توزيع الدخل على األفراد

اليحل المشكلة االقتصادية في النظام الرأسم
(جهاز األسعار)آلية السوق 
ماذا ننتج؟ 

قوى العرض والطلب تحدد كميات اإلنتاج واألسعار، 
.والتوزيع األمثل للموارد ورفع مستوى الكفاءة

كيف ننتج؟ 
هامن خالل أسعار عناصر اإلنتاج يمكن عمل توليفة من

لتحقيق اقصى ربح
حسبآلية السوق دخل الفرد ( التوزيع)لمن ننتج 

مايملكه من عناصر انتلج و سعر العنصر
فصل ال تحل المشكلة االقتصادية بلكل عنصر شكل من



االشتراكي الراسمالي 

(عيوب النظام)انهيار النظام االشتراكي 
وآلية اهمال الملكية الفردية والحرية االقتصادية•

السوق ومصادرة الفطرة االنسانية في حب 
التملك

مسؤولالاعتماده على جهاز التخطيط المركزي•
عن اتخاذ عدد كبير جداً من القرارات اليومية 

جهاز اداري ضخم:وهذا يتطلب
نية اغفاله للجوانب االخالقية واالجتماعية والدي•

ؤثر في سلوك األفراد، وعلى مبادراتهتالتي 
م وابتكاراته مما يعني الكفاءة االنتاجية لعد

وجود حوافز

تقويم النظام الرأسمالي

اعتمادة على آلية السوق في مواجهة •

المشكلة االقتصادية

عوائق أمام انتقال الموارد•

الفرد افتراض آلية السعر تحقق التوازن بين•

والمجتمع

الحاجات األساسية تعتمد على الطلب •

الفعال

عدم وجود حوافز ضخامة حجم اإلنفاق•



االشتراكي الراسمالي 

االشتراكي انتقادات النظام 

ضعف الحافز النجاز االعمال

.  عدم اقرار الملكية الفردية بسبب

انخفاض انتاجية العالمل 

.  بسبب عدم تفاوت األجور

عدم تحقيق الكفاية االقتصادية و 
العدالة 

يتم اسخدام الموارد بكفائة او تحقيقلم
رفاهية لالفراد 

انتقادات النظام الرأسمالي
:، الحلتفاوت الدخل بشكل متزايد 

حد أدنى لألجور

ائب تصاعديةرض

معونات اجتماعية

-الشركات الكبرى–تزايد حجم االحتكار 

: نهاوينتج عالتقلبات االقتصادية الحادة
بطالة، تضخم، المديونية 

:المنافسة لها آثار سلبية

وهو اسراف و، الثمنالدعاية الباهضة تكاليف 
.وزيادة سعرها(. هدر للموارد)تبذير



أبعاد المشكلة االقتصادية في االسالم

مشكلة سلوك خاص وعام1.

مشكلة إنتاجية2.

مشكلة توزيعية3.

سياسات االقتصاد االسالمي في مواجهة المشكلة االقتصادية

يم تنظيم سلوك االنسان وتربيته من خالل القيم والتعال1.
االسالمية

تنمية اإلنتاج وتطويره من قبل القطاع الخاص والحكومة 2.
بتقديم المشورة

تحقيق العدالة في التوزيع3.
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تنظيم سلوك االفراد: أوالا 

االنسان هو المحور الرئيس في مواجهة المشكلة االقتصادية

اهتم االسالم باالنسان من التربية ورفع كفاءته

هترسيخ قواعد التوحيد واالستخالف والبعد األخروي على سلوك االنسان وتصرفات

:يتم تنظيم سلوك األفراد من خالل

،عالقة االنسان بربه عالقة اساسية1.

لغي ال ت. من حيث أداء العبادات، التوكل على هللا، تقوى هللا والدعاء
.هذه الركيزة األخذ باألسباب المادية االقتصادية والتنظيمية
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خاللمن بغيرهتنظيم عالقة االنسان 2.

 األفرادمبدأ األخوة االسالمية في نفوس غرس

 الغني على الفقير  عطف

  تشجيع العمل الخيري

 االضرار باآلخرين  عدم

 احكام المعامالت   بيان

حماية األموال

 الملكية الخاصة والعامةتنظيم



:و تبنى علىتنظيم عالقة االنسان بموارده: ثانياا 

.هأي أن هللا سخر الطبيعة لإلنسان ليستعين بها على آداء وظيفت:  عالقة التسخير

االنسان مسؤول عن االستفادة من هذه الطبيعة، وحسن استخدامها :  عالقة مسؤولية

.وعدم اهدارها من أجل تعظيم المنفعة

:تنمية اإلنتاج من خالل الوسائل التالية

 العمل هو عمل دنيوي هام فاإلنتاج وسيلة رئيسية لتعمير األرض

مال وحبسه عن التدوال حتى ال تتعطل منافع الناس في إقامة لالنهي عن كنز ا

.المشروعات اإلنتاجية

 ض حيث أن تركز الثروة يؤدي إلى خف. اإلرث والزكاة إلعادة توزيع الدخل–منع تركز الثروة

.القوة الشرائية لباقي المجتمع
2/7/2022



تشجيع اإلنفاق االستثماري

تقديم الحوافز للمنتج  في تعظيم األرباح من خالل آلية السوق.

آثار الزكاة في مجال تنمية اإلنتاج

 إلى توفير رأس المالتؤدي و اء ياإلغنتعتمد على

ارثمصرف الغارمين  يؤدي إلى حماية النشاط االقتصادي وتعويض المنتج بسبب الكو

تؤدي زكاة بهيمة األنعام بتوفير رؤوس أموال إنتاجية

يز من خالل زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تحف:  تؤدي إلى تنمية اإلنتاج

العرض

 تحفز الزكاة على تنمية األموال وعدم تركها معطلة لسبب تكرارها



تحقيق العدالة في التوزيع: ثالثاا 

ال يعني المساواة بين األفراد في الدخل والثروة حيث يتنافى ذلك مع الفطرة االنسانية.

 إتاحة الفرصة المتساوية لجميع أفراد المجتمع الستخدام قدراتهم من خالل

لى السوق واستغاللها بما يحقق النفع مهم مع االهتمام بالفئات غير القادرة ع

.كسب بما يكفل لهم مستوى معيشة مناسب



المستخدمة لتحقيق عدالة التوزيغاألدوات

 في اإلنتاج تؤدي إلى قيام نظام توزيع عادلتبعة مالالسياسات

:دعائم نظام التوزيع

لية أثر الملكية الفردية دون تضاد من خالل الجهد البشري والمال الخاص، والمك

.العامة

 ى حصول الفرد عل( التوزيع الوظيفي)الدخل على أصحاب عناصر اإلنتاج نوزيع

عائد نظير خدماته من خالل السوق

الزكاة والكفارات ونظام اإلرث:  إعادة توزيع الدخل والثروة.


