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هتدف هذه الدراســة إىل بيــان وتوضيح النظرة املختلفة لاقتصاد اإلســامي 

ملوضوع املشــكلة االقتصادية، وذلك انطاقا من األســس واملبادئ التي قام عليها 

الفكر االقتصادي اإلســامي واملنبثقة من مبادئ وأسس الدين احلنيف واملستمدة 

من مصادره الرئيسة وهي القران الكريم والسنة النبوية املطهرة.

وهي أســس تؤمن بأن اخللق هم عيال اهلل وأن الرازق هو اهلل؛ وأن اإلنسان يف 

هذا الكون مأمور بالســعي والعمل وبذل أقىص ما يستطيع من وسع ليقوم بواجب 

اخلافــة يف األرض؛ وحيقق الغاية من هذا الواجــب وهي عامرة الكون عىل الوجه 

الذي أراده اخلالق جل وعا.

لذا فقد كانت نظرة اإلسام إىل املوارد املتاحة وإىل كيفية استغاهلا واستهاكها 

واســتثامرها نظرة خمتلفة عن النظم الوضعية، واعتربت أن القيام هبذه الوظائف هو 

جزء من عبادة املسلم يثاب علية إن قام به وحياسب علية إن قرص به.

كلامت مفتاحية: اقتصاد إسامي، مشكلة اقتصادية، الفكر االقتصادي، اقتصاد 

وضعي.

•     •     •
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خطة الدراسة:

لقد سارت هذه الدراسة- بتوفيق اهلل-  وفق اخلطة التالية:

مشكلة الدراسة:

تنطلق هذه الدراسة من مشكلة مفادها أن االقتصادات بكافة أنامطها وأشكاهلا 

وكذلك كافة الوحدات االقتصادية تعاين مما سمي »باملشكلة االقتصادية« والتي هي 

حمور علم االقتصاد القائم عىل حماولة إشــباع احلاجات اإلنسانية من خال املوارد 

املتاحة، يؤمن االقتصاد اإلسامي بوجود املشكلة االقتصادية ولكن طبيعة وجوهر 

هذه املشكلة يف الفكر االقتصادي اإلسامي  ليست هي ذاهتا يف االقتصاد الوضعي 

الذي ظهر وازدهر يف ظل فكر األنظمة السياسية واالقتصادية املعارصة. 

فرضية الدراسة:

تفرتض هذه الدراسة أن املشكلة االقتصادية يف اإلسام ليست ناجتة عن نقص 

املوارد وندرهتا بل هي مشكلة سلوكية، وأن الفكر االقتصادي لإلنسان املسلم جيب 

أن يكون جزءًا من عبادته هلل عز وجل، وستسعى هذه الدراسة إىل إثبات  صحة هذه 

الفرضية.

أهداف الدراسة:

هيدف الباحث من خال هذه الدراسة إىل عدة أمور:

1- حماولة التعرف عىل طبيعة املشــكلة االقتصاديــة يف النظم الوضعية مقارنة 

بالفكر االقتصادي اإلسامي.
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2- التعرف عىل أهم خصائص وأركان املشكلة االقتصادية يف الفكر اإلسامي.

3- بيان الســبل والقواعد التي يسلكها اإلسام يف حل املشكلة االقتصادية يف 

املجتمع يف حال وجودها.

منهجية البحث:

 Analytical لقــد اســتخدم الباحث يف دراســته املنهج الوصفــي التحليــي

Descriptive Approach، حيث تم االطاع عىل عدد من الكتب واألبحاث العلمية 

والدراسات املختلفة وخاصة املنشورة يف الدوريات واملجات العلمية املتخصصة، 

وتم االستعانة بشبكة االنرتنت وذلك لإلطاع عىل كل ما يتعلق باملوضوع.

تقسيم الدراسة: تم تقسيم الدراسة إىل املباحث التالية:

املبحث األول: مدخل متهيدي للمشكلة االقتصادية)التعريف والتوصيف(.

املبحث الثاين: عنارص)أركان( املشكلة االقتصادية  يف االقتصاد الوضعي.

أوالً: الندرة النسبية للموارد.

ثانيا: احلاجات والرغبات غري املحدودة.

ثالثًا: االختيار والتضحية.

املبحث الثالث: املشكلة االقتصادية من منظور االقتصاد اإلسامي )التوصيف 

واحلل(.

اخلامتة والنتائج.

قائمة املراجع.
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متهيد

تعاين البرشية من مشكات كثرية، متنوعة، متعددة؛ وهذا جزء من طبيعة تكوينها 

عىل ســطح هذه البســيطة، وذلك عىل اعتبار أن اإلنسان خملوق يف كبد وكد وجهد 

وذلك ليعمل ويســعى وجيد وجيتهد؛ وكل ذلك هدفه القيام بوظيفة االســتخاف 

عىل أكمل وجه، ويف هذا كله اختبار من اخلالق جل وعا ﴿ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ﴾ 

]الملك: 2[، لذا مل تكن املشكلة االقتصادية يف يوم من األيام منفصلة عن املشكات 

اإلنسانية العامة، التي ولدت مع والدة االجتامع اإلنساين العام.

فاملشــكلة االقتصادية لإلنســان تشكل جزءًا من املشكلة اإلنســانية العامة، إذ 

االقتصاد يمثل جانبًا من شــؤون حياة اإلنسان ال كلها؛ غري أن حتديد هوية وحقيقة 

هذه املشكلة كانت وال زالت نقطة اختاف بني املذاهب والنظم املختلفة.

فالرأساملية تعترب أن املشكلة االقتصادية هي قلة املوارد الطبيعية نسبيًا، نظرًا إىل 

حمدودية الطبيعة نفســها والتي ال تفي باحلاجات املادية احلياتية لإلنسان، التي تبدو 

يف تزايد مستمر، فتنشأ املشكلة حول كيفية التوفيق بني اإلمكانات الطبيعية املحدودة 

واحلاجات اإلنسانية املتزايدة، يف حني أن املاركســية تؤمن بأن املشكلة االقتصادية 

تتمثل بالتناقض املســتمر بني الشكل والنظام الذي يتم به؛ اإلنتاج يف املجتمع وبني 

نظام التوزيع، وأما اإلسام فإنه يكشف عن حقيقة املشكلة بنحو آخر، وبخاف ما 

تطرحه الرأساملية واملاركسية أو غريمها، فاملشــكلة ال تكمن يف قلة املوارد الطبيعية 

حتى ال تكون قادرة عىل الوفاء باحلاجات اإلنســانية املتزايدة، وال يف التناقض بني 

نظامي اإلنتاج والتوزيع، وإنام يف اإلنسان نفسه.
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املبحث األول

 املشكلة االقتصادية )التعريف والتوصيف(

متهيد: 

ال يمكن ألي وحدة اقتصادية ســواء كانت منشــأة أو مؤسسة ويف أي جمتمع 

اقتصادي وبغض النظر عن نمط نظامه االقتصادي والسيايس، أن يكون بمأمن من 

ظهور املشــكلة االقتصادية بوجوهها املتعددة وأبعادها املختلفة؛ والتي ختلق بحد 

ذاهتا مشــكلة »املفاضلة« التي تتطلب بالرضورة دراســة البدائل املختلفة املتنافسة 

و»اختيــار« أفضل احللول هلا، وهبذا املعنى تصبح املشــكلة االقتصادية ركيزة علم 

االقتصــاد، - الذي يمكن بنــاء عىل ذلك- أن يعرف عىل أنــه:- »ذلك الفرع من 

العلوم االجتامعية الذي يبحث يف كيفية استخدام املوارد املحدودة يف إشباع حاجات 

إنسانية متعددة وغري حمدودة«.

يوضح التعريف حقيقتني هامتني مها:

1- إن احلاجات اإلنسانية املراد إشباعها متعددة و غري حمدودة.

2- إن املوارد املتاحة إلشباع احلاجات اإلنسانية حمدودة.

وهاتان احلقيقتان مها أساس املشكلة االقتصادية، ولوالمها ملا كانت دراسة علم 

االقتصاد ذات أمهية كربى، بل ملا كانت هناك جدوى من دراسة علم االقتصاد.

فاملشــكلة االقتصادية تعنــي أن املوارد حمدودة، واحلاجــات متعددة، وتصبح 

املسألة هي كيفية توزيع املوارد عي احلاجات، للحصول عىل أقيص إشباع ممكن.



املشكلة االقتصادية بني التوصيف واحلل من منظور اقتصادي إسالمي8

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2015 م

       economic problem :تعريف املشكلة االقتصادية

لقد قدم الباحثون تصوراهتم الكثرية حول وصف وتعريف املشكلة االقتصادية، 

وان اختلفت األلفاظ إال أن املضامني مشــرتكة تقريبا، فمن ابرز تعريفات املشكلة 

االقتصادية ما يي:

إهنــا: » حمدودية املــوارد وكثرة احلاجات، التي تفرض عــىل املجتمع االختيار 

ووضع األولويات، ومن ثم التضحية، فاملــوارد حمدودة يف املجتمع يف وقت معني 

باملقارنة بحاجات ورغبات أفراد املجتمع املتعددة واملتنوعة واملتجددة عرب الزمن.

لذلك عىل املجتمــع أو االقتصاد القومي أن خيتار ويضع األولويات، ويضحي 

بأشياء مقابل إشباع حاجات معينة من خال توجيه أو ختصيص املوارد املتاحة عىل 

استخداماهتا املختلفة بحيث يتم استخدام هذه املوارد كاملة، ومن ثم توزيع السلع 

واخلدمــات املنتجة بأفضل طريقة ممكنة عىل أفــراد املجتمع أي بالطريقة التي حتقق 

أقىص إشباع ممكن.

ويمكــن أيضــا أن تعرف املشــكلة االقتصادية بأهنــا: » عدم قــدرة املجتمع 

 عىل إشــباع مجيع احتياجاتــه البرشية من الســلع واخلدمات يف ظل نــدرة املوارد 

ووسائل اإلنتاج «)1).

وهي كذلك عىل مستوى الفرد، حيث تنشــا املشكلة االقتصادية لدى الفرد يف 

حالة حمدودية الدخل وكثرة احلاجات، وبالتايل هناك أمام املستهلك عملية االختيار 

)1) للمزيــد انظر: الســيد حممــد الرسيتي، مبــادئ االقتصــاد اجلزئــي، ط1، الــدار اجلامعية، 
اإلسكندرية،2004، ص30.
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ووضع األولويات، والتضحية ببديل آخــر عندما خيتار أحد البدائل، أي التضحية 

بحاجة أو حاجات أخرى عندما خيتار إشباع حاجة معينة.

 أما الذي خيتلف فهو طريقة حلها وعاجها والتعامل معها. أو حدة هذه املشكلة 

وآثارها السلبية)1).

 RELATIVE فاملشــكلة االقتصاديــة تتمثــل ببســاطة يف النــدرة النســبية

SCARCITY للمــوارد االقتصاديــة املتاحة عىل اختاف أنواعهــا؛ ومهام بلغت 

أحجامها فهي موارد حمدودة يف كل دولة إذا ما قورنت باحلاجات اإلنسانية املتعددة 

واملتجددة باســتمرار)2). وتعرف املشــكلة االقتصادية باهنا: »عدم مقدرة املجتمع 

عىل تلبية حاجات أفراده التي تتميز بأهنا غري حمدودة ومتزايدة ومتجددة ومتداخلة 

وذلك بسبب الندرة النسبية للموارد االقتصادية«)3).

نظرة موجزة عن املشكلة االقتصادية:

تتميز طبيعة اإلنســان بأن له رغبات متنوعة يتوق إىل إشــباعها وهذه الرغبات 

متعددة وغري حمدودة، فكلام أشبع اإلنسان رغبة تثور رغبات أخرى.

وإشــباع هذه الرغبات يتأتى باحلصول عىل السلع واخلدمات فحاجة اإلنسان 

إىل الســلع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بطبيعة اإلنسان كالغذاء اللباس، وبغريزته يف حب 

التقليد واملحاكاة. كام أن العرص الذي يوجد فيه اإلنســان له احتياجات من السلع 

)1) انظر: حممود يونس حممد، أساســيات علــم االقتصاد، الدار اجلامعية،اإلســكندرية، 1985، 
ص 39.

)2) انظر: إسامعيل عبد الرمحن،  مفاهيم ونظم اقتصادية، دار وائل، عامن، 2005، ص 32.
)3)  انظر:  يعقوب سليامن، مبادئ االقتصاد اجلزئي، ط1، دار املسرية،عامن، 1999، ص40
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واخلدمات خمتلفة عن تلك التي كانت ســائدة يف  العصور الســابقة،أي أن املرحلة 

احلضارية التي  يعارصها اإلنسان ختتلف يف احتياجاهتا من مرحلة ألخرى)1).

وتتميز املشكلة االقتصادية بصفة العمومية  فهي تواجه الفرد كام تواجه اجلامعة 

بــل تواجه كل املجتمعات ســواء كانت متقدمــة اقتصاديًا أو متخلفة. فاملشــكلة 

االقتصادية ال ختتلف يف أركاهنا )أسباهبا( وال يف  عنارصها من جمتمٍع آلخر.

فاملشكلة االقتصادية تنشــأ من هذه العنارص؛ حمدودية املوارد؛ وعدم حمدودية 

احلاجات)2). وهــذه العنارص يكاد يتفــق عليها علامء االقتصاد الرأســاميل. يقول 

الدكتــور جيمس جوارتيني:)كام كانــت املوارد اإلنتاجية التي تســتخدم يف أنتاج 

السلع حمدودة، فأن الســلع واخلدمات تعترب حمدودة أيضًا، وعىل العكس من ذلك 

فأن رغبات اإلنســان واحتياجاته غري حمدودة يف الواقع؛ وهذه احلقائق تضع أمامنا 

عنرصين أساسني يف علم االقتصاد ومها الندرة واالختيار()3).

وجيب أن نعلم عند حديثنا عن املشكلة االقتصادية أهنا ذات طابع نسبي وليس 

مطلق وتتجىل هذه النسبية فيام يي:

 أوال: ســبب املشــكلة االقتصادية هو الندرة التي تعترب املحرك لنشأة املشكلة 

االقتصادية والندرة هي نســبية وليست مطلقة حيث تتوقف عىل العاقة بني املوارد 

واحلاجات ال عىل كمياهتا املطلقة، أي أهنا مسالة نسبية. 

)1)  راجع: إبراهيم داود، حمارضات يف االقتصاد اجلزئي، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1984، 
ص9.

)2) انظر: خالد الوزين، مبادئ االقتصاد الكي، دار وائل، عامن، 2004، ص49
)3) للمزيد انظر: جيمس جوارتيني، االقتصاد الكي االختيار العام واخلاص، ترمجة عبد الفتاح عبد 

الرمحن، دار  املريخ، عامن، 1988، ص24.  
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فهناك سلعة كثرية تنتج منها كميات هائلة إال أهنا تبقى سلعة نادرة، ومثال ذلك 

ســلعة )النفط( مثًا فهو ينتج بكمياٍت كبرية ومع ذلك يظل سلعة نادرة تدخل يف 

نطاق املشكلة االقتصادية وذلك ببساطة ألن احلاجة إليه تفوق ما ينتج منه عىل الرغم 

من ضخامته، وحيث أن املشكلة االقتصادية نسبية الطابع فأنه يمكن مواجهتها إما 

عن طريق زيادة املوارد أو تقليل احلاجات أو بذل اجلهد يف االجتاهني معًا )1).

الثاين: أن املشكلة االقتصادية كنتيجة مرتتبة عىل ظاهرة الندرة وأن كانت تنشأ يف 

كافة املجتمعات أيًا كانت درجة تقدمها، وأيًا كانت طبيعة النظام االقتصادي املطبق 

هبا؛ فإن درجة حدهتــا والقدرة عىل مواجهتها ختتلف من جمتمٍع آلخر. فاملشــكلة 

االقتصادية تكون أكثر حدة يف املجتمعات املتخلفة إذا ما قورنت بالبلدان الصناعية 

املتقدمة،وكذلــك فأن املجتمع الذي يأخذ بالتخطيط االقتصادي أقدر نســبيًا عىل 

مواجهة املشكلة االقتصادية)2).

•     •     •

)1) للمزيد انظر: عادل حشــيش،  أصول االقتصاد السيايس، دار النهضة العربية، بريوت، 1992،  
ص41.

)2) عادل حشيش، املصدر السابق، ص42.
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املبحث الثاني

األركان ) العناصر ( األساسية املشكلة االقتصادية

متهيد:
من خال التعارف واملفاهيم التي تبناها الفكر الرأساميل للمشكلة االقتصادية، 

بــرزت هناك جمموعــه من األســباب والعوامل التــي تؤدي إىل ظهور املشــكلة 

االقتصادية، هذه العوامل واألســباب أتفق علامء االقتصــاد عىل أهنا هي األركان 

الرئيسة يف املشــكلة االقتصادية. مع اختاف التسمية فالبعض يطلق عليها أسباب 

واألخــر أركان أو عوامــل. هذه األركان هي ســبب ظهور املشــكلة االقتصادية 

وال يمكن عاج املشكلة االقتصادية إال من خال التعرف عىل هذه األركان وذلك 

لفهم طبيعة املشكلة االقتصادية. 

ويمكن اســتخراج هذه األركان من تعريف علم االقتصاد والذي يعرف بأنه:  

» ذلك العلم الذي خيتص بدراســة وتنظيم اســتغال املــوارد االقتصادية هبدف 

حتقيق القدر األكرب من الرفاهية إلفــراد املجتمع عن طريق توزيع املوارد املحدودة 

إلنتاج السلع بالشــكل الذي يضمن الوصول برغبات املجتمع إىل أقىص حٍد ممكن 

من اإلشباع«)1). 

ومن خال هــذا التعريف يمكن القول أن أركان املشــكلة االقتصادية  تتمثل 
فيام يي: 

1- الندرة النسبية للموارد.

2- احلاجات والرغبات غري املحدودة.

)1) انظر: عي هارون،  أسس اجلغرافيا االقتصادية،  دار الفكر العريب، بريوت، 2001، ص59.
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3- االختيار والتضحية)1).

فاإلنسان يلجأ إىل إشباع رغباته غري املحدودة بموارد األرض املحدودة،  لذلك 

يلجأ إىل عملية التضحية واالختيار ليحصل عىل ما يسمى »بالفرصة البديلة«، وذلك 

لعدم القدرة عىل إشباع كل حاجاته.

:)RELATIVE SCARCITY( (2(أوال: الندرة النسبية للموارد

يقصد بالندرة هنا الندرة النســبيةPROPORTIONAL  وليست الندرة املطلقة

ABSOLUTE؛ فاملوارد متوفرة و ليست نادرة الوجود، ولكن نظرًا لزيادة احلاجات 

فإن هذه املوارد تصبح نادرة بالنسبة للحاجة إليها، كام وأن تزايد احلاجات و تعددها 

مــع حمدودية املوارد يضع حــدودًا أمام ما يمكن للفرد احلصول عليه من ســلع و 

خدمات مما جيعل عملية االختيار أمرًا ال مفر منه.

وهــي عبارة عن معنى نســبي عن العاقة بني احلاجات اإلنســانية ووســائل 

إشــباعها؛ فقد تكون الكميات املوجــودة من مورد ما كبرية نوعــًا ما ولكنه يعترب 

موردًا نــادرًا إذا ما قيس بالرغبــات البرشية التي ينبغي إشــباعها،أي أنه نادر من 

حيث كمية عرضه املتاح قياسًا بمستوى اإلشباع املطلوب للحاجات()3).  ومعناها 

باملجمل » أن حاجات اإلنسان أكثر من املوارد نسبيًا«، وتعترب  الندرة النسبية أساس 

علم االقتصاد)4).

)1)  للمزيد حول هذا املوضوع انظر: عبد الرمحن  حسن توفيق،  مبادئ االقتصاد اجلزئي، دار صفاء، 
عامن، 2005، ص27.  

)2)  انظر: طارق  احلاج،  علم االقتصاد ونظرياته، دار صفاء، عامن، 1990،  ص16.
)3) للمزيد انظر: إسامعيل عبد الرمحن،   مفاهيم ونظم اقتصادية، دار وائل، عامن، 2004، ص33.    
)4) انظــر: رفعت املحجوب،  االقتصاد  الســيايس، ج1،  دار النهضة العربيــة، بريوت،  1973، 

ص20.
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 وقد بات من املعروف أن مشكلة الندرة تازم كافة املجتمعات اإلنسانية سواء 

ويف ذلك الدول الغنية أو الدول النامية والفقرية. وهذه الصفة األساســية ملســألة 

الندرة جتعل منها أمرًا نسبيًا. لذلك فأن حل املشكلة االقتصادية يتطلب دائام حسن 

استغال املوارد النادرة ذات االستعامالت املختلفة واملتعددة عىل أفضل وجه ممكن 

وتوظيفها يف أحسن استعامل عىل النحو الذي حيقق أقىص الغايات ويلبي أكرب إشباع 

ممكن من حاجات ومتطلبات اإلنسان.

ثانيا: احلاجات والرغبات غري املحدودة.  

احلاجة هي: »شــعوْر شــخيص بالرغبة يف احلصول عىل يشء معني ويرافق هذا 

الشــعور عادًة إحساس باحلرمان وبعدم الرضا، أو األمل  األمر الذي يدفع بصاحب 

هــذه احلاجة إىل تلبيتها)1)، حيث أن أهم أســباب وجود املشــكلة االقتصادية هي 

احلاجات والرغبات الكثرية واملتنوعة واملتعددة واملتجددة واملتنامية لإلنسان؛ فمن 

طبيعة اإلنسان أنه كلام أشبع رغبة تنشأ يف نفسه رغبات أخرى.

ورغم تعدد معاين احلاجة فأهنا تدل دائاًم عىل  حالٍة نفسية. ولكن احلاجة يف علم 

النفــس ختتلف عن احلاجة يف االقتصاد.فالذي يفرق بني احلاجة النفســية واحلاجة 

يف االقتصاد، هو وســيلة إشــباع هذه احلاجة أي موضوع احلاجة فإذا كأن موضوع 

احلاجة ماالً اقتصاديًا، أي نادرًا بالنسبة للحاجات اعتربت احلاجة اقتصادية)2).

)1) راجــع: حممود عبد املوىل، تطور الفكر االقتصادي واالجتامعي عرب العصور، الرشكة التونســية 
للتوزيع، تونس، 1979، ص14. أيضا: حممد عبد الرمحن، تطور الفكر االقتصادي واالجتامعي 

عرب العصور،  ص11.
)2)  رفعت املحجوب،   االقتصاد السيايس، مصدر سابق، ص68.
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 ويرتتب عىل  مفهوم احلاجة يف علم االقتصاد ما يي:

1- ال يفرق االقتصاديون بني احلاجات الطبيعية واحلاجات املكتســبة، وال بني 
احلقيقية وغري احلقيقية أي تلك الناجتة عن ســوء الفهــم. وال بني  املرشوعة وغري 

املرشوعة مما يدخل يف  نطاق القانون)1).

2- تدخل احلاجة يف دائرة االهتــامم االقتصادي حني تقرتن بعنرص موضوعي 
حيوهلا إىل طلب.

خصائص احلاجات: 

أما أهم خصائص احلاجات البرشية من الناحية االقتصادية فهي:

1- كثرية ال حّد هلا. بحيث تفوق القدرة عىل حتقيق إشــباعها. ويدخل يف نطاق 
املفهوم االقتصادية لكلمة احلاجة أيضا، الكامليات)2).

2- متعددة ومتنوعة: فاحلاجات اإلنســانية يف األصل عديدة ومتنوعة وتتنوع 
باستمرار تبعًا لتقدم احلضارة وتتغري بتغري العادات يف املجتمعات. 

3- القابلية لإلشــباع: فكل حاجة قابلة لإلشباع، وان اختلفت عملية اإلشباع 
من شخص إىل آخر)3).

4- القابلية لاستبدال: وهذا يعني إمكانية االستعاضة عن قضاء حاجة معينة، 
بقضاء حاجة أخرى، أو االستعاضة بسلعة بسلعٍة أخرى)4).

)1) املصدر السابق، ص68.
)2)  انظــر:  حممود عبد املوىل، تطور الفكر االقتصادي واالجتامعي عرب العصور، الرشكة التونســية 

للتوزيع، تونس، 1979، ص14.
)3) انظر: املحجوب،  االقتصاد السيايس، مصدر سابق ص71. 

)4)  للمزيد انظر: رفعت  املحجوب،املصدر السابق،  ص74.
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5- احلاجــات والرغبات غري حمدودة )ال هنائية(: أي عدم وجود هناية لرغبات 

اإلنسان، فهي قابلة للزيادة عىل مّر الزمن. 

6-  القابلية للقياس ولانقسام)1).

ثالثًا: التضحية واالختيار:

نتيجة لتعدد وتطور احلاجات اإلنسانية وندرة املوارد االقتصادية، جيد اإلنسان 

نفســه حتت ضغط احلاجة إىل االختيار بني أي احلاجات يشــبع أوالً، وذلك لعدم 

القدرة عىل إشباع كل هذه احلاجات، وعىل ذلك نقول بأن حل املشكلة االقتصادية 

يستوجب عىل املجتمع أن يقوم بعملية اختيار، ويقرر أمرين:

األمر األول: اختيار احلاجات التي سيتم إشباعها باستخدام املوارد املتاحة.

األمر الثاين: االختيار بني االستخدامات العديدة للموارد واالستغال األمثل 

هلا، وحتقيق الكفاءة من اســتخدامها بحيث تســتخدم يف إنتاج أكرب قدر ممكن من 

السلع واخلدمات وبأقل تكلفة ممكنة إلشباع أكرب قدر من احلاجات.

ويتبني من ذلك أن التســاؤالت األساسية التي تواجه أي جمتمع كان، وتتطلب 

اإلجابة تتمثل يف ثاثة أسئلة هي:

1- مــاذا ننتج؟ ويقصد هبذا الســؤال التعرف عىل رغبــات أفراد املجتمع من 

السلع واخلدمات املراد إنتاجها وحتديدها نوعيًا وكميًا؛ أي حتديد ما هي السلع التي 

يتعني عىل املجتمع إنتاجها؟..هل هي املابس؟ أم املواد الغذائية؟ أم اآلالت؟ وما 

)1) انظر: هارون، أسس اجلغرافية االقتصادية، مصدر سابق، ص59.
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هي كميات كل منها. ومما ال شــك فيه أن املجتمع لن يتمكن من تلبية مجيع رغبات 

أفراده، وإال النتفت املشــكلة االقتصادية، بل عليه القيــام بعملية موازنة واختيار 

ألفضل البدائل واملفاضلة بينها وإنتاجها يف حدود اإلمكانيات املتاحة.

2-  كيف ننتج؟ هنا البد للمجتمع أن حيدد الكيفية التي ينتج هبا تلك الســلع، 

أي حياول ترمجة رغبات األفراد وتفضياهتم إىل ســلع وخدمات منتجة تشبع تلك 

الرغبــات. وهذه العملية إنام تتطلب حرص كل املــوارد املتاحة لإلنتاج وختصيصها 

عىل االســتخدامات املختلفة بحيث نحقق من خال ذلك أقىص اســتغال ممكن، 

وحتديد األسلوب الفني والتقني األمثل إلنتاج السلع واخلدمات املطلوبة.

3-  ملن ننتج؟ هذا السؤال يتطلب التوصل إىل الكيفية التي يتم هبا توزيع اإلنتاج 

عىل أفراد املجتمع وحتديد املنتفعني منه. وعدالة توزيع الناتج ال تعني أن يتســاوى 

نصيب كل فرد من السلع واخلدمات املنتجة، إنام أن يتناسب هذا النصيب مع مدى 

مسامهة الفرد يف عملية اإلنتاج نفسها.

وهذا يفــرض عىل املجتمع والفرد معا ترتيب هذه احلاجات حســب أولويتها 

وأمهيتها أي سلم األفضليات.؛ خاصة أن عملية االختيار جيب أن تقوم عىل املبادئ 

االقتصاديــة واملرتكز عىل منطق العقانية والذي يعني التوفيق بني االســتعامالت 

البديلــة املتاحة له، أي االختيار بني أي احلاجات التي جيب عىل اإلنســان أن يقوم 

بإشباعها وأي احلاجات التي يضحي هبا ويتخىل عن إشباعها)1).

)1) عبد الرمحن حســن توفيق، مبادئ االقتصاد اجلزئي، مصدر سابق، ص28.  أيضا:  عارف محو،  
مبادئ االقتصاد، دار ابن رشد، عامن، 1988، ص11.
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واحلال ينطبق عــىل الدولة والفرد معا، أي أن الدولــة مطالبة دائاًم بأن تقتصد 

يف اســتخدام مواردها املحدودة وأن تتجنب أي ضياع فيها؛ لذلك نجد أن الدول 

واجلامعــات املتقدمة تراعي هذا املبدأ حيث ختتار وتنتقي طريقة االســتخدام املثىل 

التي تؤدي إىل حتقيق أعىل إشــباع ممكن ألفرادها، وذلــك باملقارنة األخرى البديلة 

ويتحقق ذلك عن طريق القيام بدراســة مجيع  الطرق املمكنة الســتخدام مورد من 

املوارد واملفاضلة عىل أساس نسبة العائد إىل املوارد املستخدمة واختيار الطريقة املثىل 

التي تعطي أكرب إشباٍع ممكن بأقل قدر من املوارد)1).

وكذلك يظهر لنا مفهوم التضحية )SACRIFICE(  وذلك ألننا لو اســتعملنا 

موردًا معني الستعامل معني، فا بد أن نضحي يف سبيل ذلك باالستعامالت األخرى 

البديلة هلذا املورد. 

فمثًا إذا كان يمكن استخدام املوارد املتاحة للمجتمع يف إنتاج السلع الصناعية 

فإنه يكون قد ضحى بإنتاج السلع األخرى البديلة التي يمكن هلذه املوارد أن تستخدم 

يف إنتاجها وهي السلع الزراعية. وبالتايل تكون تكلفة الفرصة البديلة إلنتاج السلع 

الصناعية هي الســلع الزراعية التي ضحى هبا وضاعت عليه بسبب اختياره توجيه 

 OPPORTUNITY »املوارد إلنتاج السلع الصناعية. أي أن »تكلفة الفرصة البديلة

COST إنام يقصد هبا الفرصة البديلة التي تم التضحية هبا بســبب اختيار معني دون 

اختيار آخر)2).

)1)  إســامعيل حممد هاشم، مبادئ االقتصاد االجتامعي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 2000، 
ص28.

)2) انظر: إسامعيل عبد الرمحن، مفاهيم ونظم اقتصادية، مصدر سابق، ص35.      
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 وبمعرفة تكلفة الفرصة البديلة أو الضائعة يمكن اختاذ القرار بتخصيص املوارد 

املحــدودة إلنتاج أو اختيار الســلعة التي هلا األولوية القصوى؛  لذلك فاملشــكلة 

االقتصادية تنشأ عن احلاجة إىل االختيار بني االستعامالت البديلة للموارد املختلفة.

لذا يمكن تلخيص أهم أسباب املشكلة االقتصادية بام يي:

1- عدم كفاية موارد املجتمع الطبيعية والبرشية.

2- عدم كفاءة اســتخدام املوارد املتاحة.  وهذا يقودنا إىل أن  مشــكلة الندرة 

ليســت ظاهرة طبيعية فقط بل هلا ارتباط مبارش باإلنســان. وذلك ألنه ترتبط قدرة 

املجتمع يف التغلب عىل هذه الظاهــرة بدرجة  تطور املعرفة الفنية والعلمية يف ذلك 

املجتمع، فبقدر مــا تزداد درجة تقدم هذه املعرفة، وبقــدر ما نعرف من إمكانيات 

استخدامها إلشباع احلاجات  تتهيأ السبل املواتية لتنمية قدرات اإلنسان يف السيطرة 

عىل هذه املوارد)1).

3- قابلية بعض املوارد للنفاذ والنضوب.

4- زيادة عدد السكان بنسٍب تفوق الزيادة يف اإلنتاج)2).

 وكون الندرة نسبية يعني أن بإمكان اإلنسان تنمية املوارد االقتصادية. وختفيف 

حدة النــدرة، فبقدر ما تزداد درجة تقدم املعرفة الفنية والتقنية، وبقدر ما نعرف من 

ــهل ذلك يف زيادة  خصائص األشــياء ومن القوانــني التي حتكم العلم بقدر ما يسًّ

االستفادة من هذه املوارد وإشباع احلاجات اإلنسانية)3).

)1) راجع: عادل حشيش،   أصول االقتصاد السيايس، مصدر سابق،  ص42.
)2) انظر:  إسامعيل عبد الرمحن،  مفاهيم ونظم اقتصادية، مصدر سابق، ص33.

)3) عادل حشيش، أصول االقتصاد السيايس، مصدر سابق،   ص42.  
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   املبحث الثالث

املشكلة االقتصادية من منظور االقتصاد اإلسالمي

فيام مىض بينا نظرة واقع املشــكلة االقتصادية بالفكر االقتصادي الوضعي، مما 

يعني أن للفكر االقتصادي اإلســامي نظرة خمتلفة لطبيعة وتوصيف وحل املشكلة 

االقتصادية، فالنظم االقتصادية الوضعية ترى أن سبب املشكلة االقتصادية هو بخل 

الطبيعة وقلة املوارد بل وصل احلد هبا إىل القول بان زيادة أعداد البرش هي الســبب 

الرئيس للمشكلة االقتصادية وهذا ما يرفضه اإلسام مجلة وتفصيا.

إال أن االقتصاد اإلسامي يرى أن الســبب الرئيس يف املشكلة االقتصادية هو 

اجلانب السلوكي من اإلنسان؛ فاإلنسان بظلمه وجشعة وسوء استخدامه للموارد، 

وكذلك بكسله وتقاعســه عن العمل هو الذي يزيد من حدة املشكلة االقتصادية.

وسنرى تفصيل ذلك يف املطالب التالية: 

  أوالً: أبعاد املشكلة االقتصادية يف املنظور اإلسالمي: 

االقتصاد اإلسامي يقوم عىل املواءمة بني دور الفرد واجلامعة يف استغال املوارد 

الطبيعية واملحافظة عىل امللكية الفردية وامللكية العامة يف آٍن واحد؛ ليتســنَّى حتقيق 

حد الكفايــة ألفراد املجتمع كافة؛ مما يعني أن الفكر االقتصادي يف اإلســام يرى 

أن الســبب األول يف املشكلة االقتصادية هو ذلك البعد السلوكي من حياة اإلنسان 

وليس شح املوارد وندرهتا أو بخل الطبيعة وقسوهتا.
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ويمكن القول أن أهم أبعاد املشكلة االقتصادية من منظور إسامي هي:

1- أن املشكلة االقتصادية هي مشكلة سلوكية نامجة عن ترصفات وسلوكيات 

بني اإلنســان، ويمكن القول أن أهم الســلوكيات التي يمكن أن تتسبب يف خلق 

املشكلة االقتصادية يف جمتمع ما، هي:

أوالً: االســتهاك غري املنضبــط؛ واملنفلت من القيود؛ والــذي يصل إىل حد 

اإلرساف والرتف والتبذير بغري وجه حق بل اإلرساف يف املفاســد واألمور الضارة 

التي تعود عىل املجتمع بالويل والثبور.

ثانيــا: األنانية القاتلة التي تصل باإلنســان إىل حد الظلم والعدوان يف ســبيل 

االستحواذ عىل الثروات واملوارد.

ثالثًا: التكاســل والتقاعس عن العمل واإلنتاج وترك مهمــة البحث العلمي  

واالخرتاع والتصنيع إىل أمم أخرى)1).

2- مشكلة مؤسســية: وهي نامجة عن تقصري الدول يف  أداء وظيفتها يف إعادة 

التوزيع من خال التشــدد يف تطبيق أحــكام الزكاة وتصفية الربا؛ وهي مشــكلة 

مؤسســية أيضًا تنجم عن غياب ضوابط اجلغرافيا السياسية اإلسامية واالستعانة 

عنها بجغرافيا أنانية الطابع حتول دون اشرتاك الناس بموارد األرض)2).

)1)  انظر: عبد اجلبار  الســبهاين،  األســعار وختصيص املوارد يف اإلسام، دار البحوث للدراسات 
اإلســامية، 2005، ص251. أيضا: عبد املنعم عفر، االقتصاد اإلسامي،االقتصاد اجلزئي، 

ج3، دار البيان العريب، ط1،1985، ص20.
)2)  انظر: عبد اجلبار الســبهاين، الوجيــز يف الفكر االقتصادي اإلســامي والوضعي،  دار وائل، 

ط1،2000، ص251.
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أراء ووجهات نظر الباحثني حول املشكلة االقتصادية:

لقد كان للباحثني يف االقتصاد اإلســامي مواقف وأراء متعددة حول  املشكلة 

االقتصادية وماهيتها وسبل حلها، ومن هذه اآلراء:

 األول: موقف رافض ملا جاء به الفكر االقتصادي املعارص حول طبيعة املشكلة 

االقتصاديــة. فا يعرتف هــذا الفريق بوجــود الندرة النســبية أو تعدد احلاجات 

البرشية)1). حيث يرى أن املشــكلة االقتصادية يف الفكر اإلسامي خمتلفة األركان 

والعنارص الفنية واملادية عام هي علية يف  الفكر االقتصادي الوضعي.

الثاين: فريق آخر يرى أن هناك أوجه تشابه يف كثرٍي من اجلوانب الفنية بني املشكلة 

االقتصادية يف الفكر اإلسامي والفكر الوضعي، وهم يرون أن هناك ندرة النسبية؛ 

وان هناك حاجات ورغبات برشية متعددة وال متناهية)2).

الثالث: فريق آخر يرى انه ال يمكن أن توجد مشــكلة اقتصادية يف حال تطبيق 

مبــادئ ونظام االقتصاد اإلســامي.حيث يرون أن  املشــكلة االقتصادية هي من 

صنع النظم الوضعية القائمة عىل الظلم والفســاد، أما يف حال تطبيق نظام االقتصاد 

اإلسامي فأن املشكلة االقتصادية ستزول وختتفي عن الوجود )3).

)1)  انظر: عبد اهلل غانم، املشكلة االقتصادية ونظرية األجور واألسعار يف اإلسام، املكتب اجلامعي 
احلديث، 1987.  أيضا: عيســى عبده،  االقتصاد اإلســامي مدخل ومنهاج،  دار االعتصام، 
القاهرة، 1979. أيضا: شــوقي دنيا، اإلسام والتنمية االقتصادية، دار االحتاد العريب، بريوت،  

  .1979
)2)   راجع: عبد اهلادي النجار، اإلســام واالقتصاد، سلســلة عامل املعرفة، املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، الكويت، 1983.  أيضا: انظر: عبد اجلبار الســبهاين، األســعار وختصيص 

املوارد يف اإلسام، مصدر سابق، ص 260-250.  
)3)  الصدر حممد باقر، اقتصادنا، ط20، دار التعارف، بريوت، 1987، ص347.
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الرؤية واحلل:

أوال: رؤية االقتصاد اإلسالمي للمشكلة االقتصادية:

يمكن تلخيص نظرة الفكر االقتصادي اإلســامي إىل املشكلة االقتصادية من 

ثاثة زوايا، هي:

1- الزاوية السلوكية من حياة اإلنسان: أن املشكلة االقتصادية نامجة عن انحراف 

اإلنســان عن املنهج القرآين يف عملية االســتهاك القائمة عىل الوسطية واالعتدال 

والبعد عن الرتف واإلرساف  واملحرمات والشهوانية يف االستهاك وكذلك البعد 

عن الظلم والطغيان. أو التقاعس عن العمل والعجز والكسل. 

2- اجلانب التوزيعي )أسلوب توزيع اإلنتاج(: وذلك باالنحراف عن منهجية 

اإلسام العادلة للتوزيع؛ والتي متتاز بالتكامل والشمول وذلك من خال تسلسل 

منطقي يبدأ بعملية التوزيع االبتدائي وإعادة التوزيع، وكذلك التقاعس عن تطبيق 

منهجية اإلســام يف موضوع الزكاة واملرياث، مما يساهم يف تقليل الفروق الطبقية 

ويقــي عىل التفاوت بني أفراد املجتمع الواحد؛ حيث  يقول تعاىل: ﴿   ڳ             ڳ    ڱ   

ڱ    ڱ    ڱ   ں﴾ ]احلرش: 7[.

3- زاويــة الفن اإلنتاجي )إمكانية اإلنتاج(: التقصــري يف اتباع الطرق العملية 

واألساليب  الفنية التي تساعد عىل استغال املوارد والتي يرى اإلسام أهنا ال تكون 

إال من خال زيادة البحث العلمي والتقدم الفكــري والتقني، واالهتامم بالعنرص 

البرشي من خال التعليــم والتدريب والتحفيز عىل العمل واإلنتاج،  وهذا بدوره 

يساعد تطوير الفنون اإلنتاجية وبالتايل زيادة استغال املوارد.
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من هذه الزوايا الثاث ينظر اإلســام إىل املشــكلة االقتصادية، وهذا يعني أن 

نظرته ليســت متوافقة مع النظرة املالثوســية الوضعية التي تقلص من دور العنرص 

البرشي وأمهيته ومكانته يف إعامر الكون وحتقيق التنمية الشاملة املستدامة فيه. 

ثانيا: طرق احلل والعالج: 

اإلســام يقر بوجود مشــكلة اقتصادية ولكنها بوجه خمتلفة ويقدم هلا احللول 

املختلفــة أيضا، حيــث تتلخص طرق معاجلة املشــكلة االقتصاديــة يف االقتصاد 

اإلسامي بعدة أمور وهي:

1- تعبئة املوارد البرشية والطبيعية واملالية  ومنع تعطلها، وذلك باالســتغال 

األمثل ملوارد املجتمع؛ والعمل عىل حتقيق التنمية الشــاملة للمجتمع اإلسامي من 

خــال تنمية املوارد البرشية واملوارد الطبيعية؛ وبعبارة أخرى فأن التنمية الشــاملة 

جلميع املوارد ستؤدي إىل اكتشاف موارد طبيعية غري مستغلة وتطوير وسائل اإلنتاج. 

وتوســيع القاعدة اإلنتاجية يف الدولة. وبالتايل رفع مستوى الرفاهية للفرد. )1)وهنا 

نجد أن اإلسام قد جمّد العمل خاصة اليدوي منه وحث عليه وجعله واجبًا رشعيًا 

يف حدود معينة)2).

2- ترتيب األولويات وضبط احلاجات: وذلك بحسب االعتبارات الرشعية، 

فاإلسام ال يعترب كل رغبة أو ميل حاجة معتربة واجبة اإلشباع، إنام يعترب احلاجات 

احلقيقية فقط، أي تلك التي يرتتب عىل إشــباعها اكتامل قدرات اإلنسان،كام يؤكد 

)1)  السبهاين، األسعار وختصيص املوارد يف اإلسام، مصدر سابق،   ص251     
)2)  السبهاين، املصدر السابق،  ص251     
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اإلسام الوســطية يف إشــباع احلاجات فا إرساف وال تقتري وال ترف وال خميلة. 

ويؤكد كذلك وحدة دالة الرفاهية االجتامعية ووجوب ختصيص املوارد بام حيققها.

1-  عدالة التوزيع: حياول االقتصاد اإلســامي إقامة العدل يف توزيع املوارد، 

حيث يكون التوزيع يف اإلسام عىل عدة مراحل وهي: 

- التوزيع االبتدائي: والذي حيكم التملك من األصل، فيضع ضوابط للملكية 

وملوضوع التملك حيث حيرم متلك السلع الضارة ويمنع التملك إال بالطرق املباحة 

التي منها العمل املباح. فقد حرم اإلســام التملك عن طريــق الغش واخلداع أو 

القامر والربا.

- التوزيع الوظيفي: حيث نجد أن اإلســام حيــرم املكافآت الطفيلية كالفائدة 

والريع من خال أحكام كثرية منها أحكام الربا والرصف واملخابرة والكراء.

- إعادة التوزيع: والذي يعالج موضوع الفروق االجتامعية واملشاكل االقتصادية 

التي يمكن أن تلحق باملجتمع. حيث يظهر الفقر واحلرمان، وتركز الثروة فيأيت إعادة 

التوزيع والذي يكون عن طريق الزكاة التي تفرض عىل األغنياء لتوزع حصيلتها عىل 

الفقراء واملحتاجني. وكذلك عن طريق املرياث والذي يعيد توزيع الثروة بعدالة)1).

ياحظ أن اإلســام تتعايش يف نظامــه التوزيعي اعتبــارات العمل وامللكية 

واحلاجة كأسس حقوقية ترعى اعتبارات العامرة والعدالة بذات الوقت.

•     •     •

)1)  عبد العزيز هيكل،  مدخل إىل االقتصاد اإلسامي، دار النهضة، بريوت،1983،  ص161.
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خامتة ونتائج

املشــكلة االقتصادية هي حالة تعيشــها االقتصادات واملنشــأت واألفراد عىل 

اختاف املستويات واألحجام، وهي سبب وجود علم االقتصاد؛ ذلك العلم الذي 

يسعى إىل إشباع احلاجات من خال املوارد املتاحة، وقد نّظرت هلا النظم االقتصادية 

املختلفة وقدمت هلا األســباب واحللول، ولكن كان لإلسام نظرته الراقية واملنبثقة 

عن املصدر الذي يســتقي منه االقتصاد يف اإلســام مبادئه وأسسه وهو انه اقتصاد 

ربــاين األصل واملصدر، لذا فقد عالج االقتصاد اإلســامي هــذا املوضوع بطرق 

وأساليب خمتلفة رغم إقراره بوجوده.

إن البناء الترشيعي واملؤســي لإلســام  كفيل بتحصني املجتمع من املشكلة 

االقتصادية بمضامينها الوضعية السابقة، أما املشكلة االقتصادية باملفهوم الفني أي 

كوهنا مشكلة ندرة نسبية حتتم االختيار بني االستخدامات البديلة للموارد، فهي مما 

ال يتعارض مع األُسس االعتقادية والترشيعية بل يكون ذلك من مقتضيات الوجود 

اإلنساين عىل األرض وينبغي أن يتعامل مع مواردها بالرشد واحلساب االقتصادي 

إذ اقتضت حكمته تعاىل اختبار اإلنســان يف هذه احليــاة يف ظروف ورشوط مادية 

تتعلق بأسباب حياته ورشوط بقائه)1).

ويف اخلتام يمكن القول أن هذه الدراسة توصلت إىل النتائج التالية:

1- االقتصاد يف اإلســام يقر بوجود مشكلة اقتصادية، ولكنها خمتلفة عام يقره 

االقتصاد الوضعي من حيث املاهية واألركان واألسباب وطرق احلل.

)1)  عبد اجلبار السبهاين، االقتصاد اإلسامي: املشكلة االقتصادية، مقالة منشورة عىل املوقع:
31-22-01-21-08-http://al-sabhany.com/index.php/2012 
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2- إن االقتصاد اإلســامي يقر بتعدد وبتزايد احلاجات اإلنســانية وتطورها 

وجتددها، ولكنه ينظم هذه احلاجات ووسائل إشباعها، ويرى أنه ال يوجد رضورة 

إلشباع مجيع احلاجات، فاملسلم حمكوم بضوابط إسامية جيب عليه أن يلتزم هبا.

3- تعترب عملية حل املشكلة االقتصادية جزء من عبادة املسلم؛ حيث أن للبعد 

األخروي اثر فعال يف مواجهة املشــكلة االقتصادية يف اإلســام، وذلك من خال 

ابتغاء األجر والثواب يف كافة الفعاليات واألنشطة االقتصادية التي يقوم هبا اإلنسان 

املسلم، كاالستهاك واإلنتاج والتوزيع وغريها.

4- وضع اإلسام قواعد ومبادئ عظيمة لبناء اإلنسان االقتصادي الذي يتسم 

بالرشد والعقانية فيام لو سار وفق املنهج االقتصادي اإلسامي، والذي يساهم يف 

تقليل فرص حصول وحدوث مشكلة اقتصادية يف املجتمع.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.  

•     •     •
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