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 االشتراكي (: النظام90المحاضرة رقم )

مبادئ زبالف ما تقوم الرأظبالية عليو ، ولقد وجدت ىذه اؼببادئ  تقوم االشًتاكية على
 .أنصارىا من اؼبفكرين ، الذين اختلفت مذاىبهم ، وعليها ظهرت قوانُت اقتصادية خاصة هبا 

على قيام الدولة دبلكية معظم أدوات  Socialismتقوم االشًتاكية  :ماهية االشتراكية -
شامل يهدف إذل زيادة  مركزي، وفق زبطيط ارتو ، لتوزيعو على أفراد جملتمعاإلنتاج ، وإد

  .، ٍب توزيعو على أفراد اجملتمع على كبو وبقق العدالة االجتماعية بينهمالقومياإلنتاج 

 :أنبها ،بعدد من اػبصائص االشًتاكييتسم النظام  االشتراكي:خصائص النظام  -
  :الملكية العامة أو الجماعية لوسائل اإلنتاج .1

، وال ملك للمجتمع ككل ىيعلى أن ملكية وسائل أو أدوات اإلنتاج  االشًتاكييركز النظام      
سبكنها من السيطرة على ىذه  اليتهبب أن تنفرد بو فئة من اجملتمع جملرد أهنا ربوز القدرة اؼبالية 

  .الوسائل 

يدير رأس اؼبال  الذيويًتتب على ذلك أن الدولة مالكة وسائل اإلنتاج تقوم بدور اؼبنظم 
على كل فرد من أفراده على حسب  القوميالعام لصاحل أفراد اجملتمع صبيعًا ، من خالل توزيع الناتج 

 .اإلنتاج ُبمسانبتو 

 اإلدارة االقتصادية وفق خطة مركزية  .2

الدولة  ُببناًء على خطة مركزية تضعها األجهزة اؼبختصة  االشًتاكيالنظام  ُبيدار االقتصاد 
 .، حبيث تكون ىذه اػبطة شاملة وملزمة 

وىى خطة شاملة ، ألهنا تغطى كافة اجملاالت االقتصادية ، وربدد الكميات اؼبنتجة ، وكيفية 
مدينة أو قرية أو فئة من ىذه إنتاجها، ووسائل توزيعها ، أو التصرف فيها بعد إنتاجها ، وحصة كل 
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اؼبنتجات ، واعبهات القائمة بتنفيذ العملية اإلنتاجية أو التوزيع ، سواء كانت جهات عامة ، أو من 
 .بعض األحيان بأن يكون لو دور ؿبدود  ُبيسمح لو  الذيالقطاع اػباص 

رب كافة اعبهات وىى خطة ملزمة، ألهنا تصدر من اإلدارة اؼبركزية اؼبسيطرة على اغبكم ، وذب
  .اؼبعنية بتنفيذ ىذه اػبطة وعدم اػبروج عليها إال بعد أن توافق اإلدارة اؼبركزية عليها

وضع اػبطة أو تنفيذىا ،  ُبوتبعاً لذلك ال يكون عبهاز األشبان ، أو نظام السوق من اعتبار 
فيما بينها ، كما أنو  يسعى إذل التنسيق بُت اؼبشروعات ال إذل التنافس االشًتاكيذلك ألن النظام 

تضمن حصول األفراد على ما وبتاجونو من السلع ، ومن ٍب فال هبعل  اليتربديد األشبان  ُبيتدخل 
دفعت  اليتالربح ىدفًا أساسيًا يسعى إليو ، بل قد وبدد سعرًا اجتماعيًا للسلعة يبثل قيمة التكلفة 

 .فيها أو أقل منها ألغراض اجتماعية

 الحاجات االجتماعية يهدف إلى إشباع  .3

تتحقق بوسائل  اليتإذل إشباع اغباجات اؼبادية ، واغباجات اؼبعنوية  االقتصادييعمل النظام 
 .يد كل فرد بالثمن اؼبناسب  ُبمادية ، عن طريق إنتاج الوسائل الالزمة ؽبذا اإلشباع ، وتوفَتىا 

ىذا اؽبدف العمل على زيادة اإلنتاج و تنويعو وتطويره باستمرار لضمان  ُبويتطلب النجاح 
 .تلبية اغباجات اؼبتنوعة واؼبتزايدة ألفراد اجملتمع 

ويساعد على ربقيق ىذا اؽبدف سيطرة الدولة ،أو القطاع العام ، على معظم أدوات اإلنتاج 
مشكلتو األساسية لتحقيق أىدافو ىو غَت أن  .، ال تعوقو ملكية خاصة ، أو سيطرة أفراد معدودين 

حسن إدارة نشاطو االقتصادية بروح اؼبلكية اػباصة ، وىو ما يفتقده ىذا النظام ، فبا هبعل إنتاجو 
 .قاصراً أو متخلفاً 

 :أنو  االشًتاكييعاب على النظام  االشتراكي:نقد النظام  -
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يدفع صاحب رأس اؼبال إذل شحذ نبتو وجهده إلقباح  الذي الفرديينعدم لديو اغبافز  . أ
سبلكو الدولة ، يديره موظفون لديها يتقاضون عن  الذيمشروعو، وتطويره وتقدمو؛ فاؼبال 

وىذا األسلوب يؤدى إذل سواء ربح اؼبشروع العام أو خسر.  ىذا العمل أجرًا مضموناً 
تب عليو زبلف يره ، فبا يًت صبود إدارة ىذا اؼبال ، وعدم ضباس القائمُت عليو لتطو 

، والبفاض إنتاجها وأرباحها ، وتكبدىا ػبسائر ، يتحملها االقتصاد  الوحدات اإلنتاجية
إعانة اؼبشروعات اػباسرة ، فبا  ُبككل ، وربمل اؼبيزانية العامة أعباء إضافية تتمثل 

 .يؤدى إذل عجز اؼبيزانية العامة أو زيادة ىذا العجز
، القائم على األوامر والتوجيهات والنظرة الشمولية ، ربرم  اؼبركزيتبٌت أسلوب التخطيط  . ب

تتسم هبا بعض القطاعات  اليتاجملتمع من مبادرات األفراد للتطوير ، ومراعاة اػبصوصية 
تعوق حركة النشاط  اليت، ق عن غَتىا ، وتكرس البَتوقراطية اغبكوميةأو اؼبناط

 .وربد من انطالقو االقتصادي
واغبريات الفردية ،  للديبقراطيةالعديد من الدول تقييد  ُبصاحب تطبيق ىذا النظام  .أ 

العام ، فبا زاد من معدالت الفساد بُت اؼبوظفُت  األداءوغياب الرقابة الفعالة على 
اغبصول على السلع اعبيدة باألسعار  ُبالعموميُت ، وحرم األفراد اؼبستهلكون من حقهم 

 االشًتاكيلذلك دل يكن غريبًا أن ينهار النظام  .اؼبالية لكل منهمتناسب القدرات  اليت
رائدة ىذا النظام ، وربولت  السوفييتأخذت بو ، وأنبها االرباد  اليتمعظم الدول  ُب

الزالت تتشبث بتطبيقو كالصُت وكوريا  اليتصبهورياتو إذل اقتصاد السوق ، كما أن الدول 
ى عن نظامو الصارم ، وتشجع االستثمار اػباص الشمالية وفيتنام وكوبا أخذت تتخل

  .لتنمية اقتصادياهتا
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 0 االشتراكي االقتصادي (: الفكر09المحاضرة رقم )

، ودعوات حاؼبة أو االشًتاكية من ؾبرد أفكار خيالية أنو نقل  ُبيرجع الفضل إذل كارل ماركس    
، يقوم على  علميالقرنُت الثامن عشر والتاسع عشر ، إذل منهج  ُبإصالحية لدى بعض اؼبفكرين 

 ىيتفضيل مصلحة اعبماعة وإعالء شأهنا على مصلحة الفرد ، وينكر القول بأن مصلحة اعبماعة 
حاصل ؾبموع مصاحل األفراد، وإمبا تعترب مصلحة اعبماعة كيانًا مستقاًل لو ذاتية خاصة سبيزه عن 

  .جملتمعمصلحة كل فرد من أفراد ا

فريدريك اقبلز  األؼباينبيان وقعو مع صديقو  ُبوقد عرب كارل ماركس عن ىذه األفكار أواًل 
كتابو الشهَت   ُب، ٍب 1848عام  The Communist Manifesto الشيوعييسمى بالبيان 

داعيًا إذل إفساح اجملال للدولة  1867عام  ُب  Das "Kapital" - "Capital"رأس اؼبال "
هبب أن تعلو على اؼبصلحة  اليت، ربقيقًا ؼبصلحة اعبماعة  االقتصاديالنشاط  ُبلتقوم بدور أكرب 
 .اػباصة لكل فرد

وتقوم مصلحة اعبماعة عن طريق إشباع اغباجات اعبماعية ، عن طريق السلطة العامة ، الىت 
 .لنشاطها األساسي، دون أن يكون الربح ىو اؽبدف  تسعى لتحقيق ىذا اإلشباع بكافة الوسائل

إذل حد  ومع ذلك فإن مدلول ونطاق اؼبصلحة اعبماعية ىبتلف عند أنصار ىذا الفكر
انقسامهم إذل مذىبُت ؛ يضيق اؼبذىب األول من مدلول اؼبصلحة اعبماعية ونطاقها ، حبيث يسمح 

للعامل أجره حسب ما حدود ، و وبدد  ُبللقطاع اػباص بأن يعمل جبانب القطاع العام ، ولكن 
ولذلك وبتفظ ىذا اؼبذىب ببعض أدوات القطاع االشًتاكي. وىذا ىو اؼبذىب   يؤديو من عمل.

 .ربقيق أىدافها  ُباػباص ، كالسوق والنقود وجهاز الثمن ، لتستخدمها السلطة العامة 

ألموال االستهالك ، حيث ال  طبيعيويرجع ذلك إذل االعتقاد بأن اؼبلكية اػباصة نظام 
يبكن للفرد أن يستهلك مااًل قبل أن يتملكو ، ويكون لو حرية التصرف فيو ، ومن ٍب فال بأس من 

اؼبنازل واغبدائق اؼبلحقة هبا ، ومساحات ؿبدودة من  االشًتاكيظل النظام  ُبأن يتملك الناس 
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إشباع  أيل ىو االستهالك اػباص ؛ اغبقول واؼبزارع ، طاؼبا كان الغرض من امتالك ىذه األموا
 .اغباجات الذاتية ألصحاهبا ، وليست ـبصصة لإلنتاج 

من مدلول ونطاق اؼبصلحة اعبماعية لتشمل كافة ؾباالت  الثاينبينما يوسع أنصار اؼبذىب 
دور للقطاع اػباص ، ليحتكر القطاع العام كافة أدوات اإلنتاج ،  أي، رافضًا  االقتصاديالنشاط 

وال وجود ألدوات القطاع اػباص ،  .الشيوعيأجراً لكل فرد حبسب حاجتو، وىذا ىو اؼبذىب  ؿبدداً 
حاجة لسوق ،أو نقود ، أو جهاز أشبان ، طاؼبا احتكرت الدولة كل ؾباالت النشاط  حيث ال

  .تراىا اليت، لتقرر ما تعطيو للفرد حبسب حاجتو  االقتصادي

 :القوانين الماركسية

يرى ماركس أن النظم االجتماعية زبضع لقوانُت ثابتة معينة ، ال يستثٌت منها النظام 
لقيتو  الذي، ليلقى اؼبصَت  الرأظبارلالتنبؤ دبستقبل النظام  ُب، وأن معرفة ىذه القوانُت تساعد الرأظبارل

يمة ، وقانون قانون القيمة وفائض الق :النظم االقتصادية السابقة عليو ، ومن من ىذه القوانُت 
العام ( الفقر)تناقص األرباح، وقانون تراكم راس اؼبال ، وقانون تركز رؤوس األموال ، وقانون اإلمالق 

 : الرأظبارل، وقانون اهنيار النظام 

 : قانون القيمة وفائض القيمة .1

ُب  ن العمل ىو العنصر اؼبنتج اغبقيقييرى ماركس أن العمل ىو مصدر قيمة األشياء ، أل
 .ىذا الصدد بُت قيمة االستعمال وقيمة اؼببادلة  ُبوهبب التفرقة تمع. اجمل

يتم من خالؽبا تبادل السلع مع سلعة أو سلع أخرى ،  اليتالقيمة  :ويقصد بقيمة اؼببادلة 
تعود صبيعها إذل عنصر مشًتك ىو العمل ، وبذلك وبدد العمل قيمة السلعة ويبكن من مقارنتها  واليت

تلف باختالف استعمال زب اليتبالسلع األخرى ، وذلك على الرغم من اختالف قيم استعماؽبا ، 
 .وتغَت خصائصها ،الشخص للسلع
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إلنتاج السلع  الضروريعمل وتتحدد قيمة عنصر العمل احملدد لقيمة مبادلة السلعة بكمية ال
 .تعترب ضرورية لبقاء العامل وإعاشتو ىو وأسرتو  اليتواػبدمات 

فإذا كان اغبصول على ىذه األشياء يتطلب أن يعمل العامل مدة سبع ساعات عمل ليوم 
وإذا قام رب العامل عامل تعادل أجر سبع ساعات. ينتجها ىذا ال اليتواحد ، فإن قيمة السلعة 

القيمة دبا يعادل ساعتُت  ُبمة ىذه السلعة دبا يعادل أجر تسع ساعات عمل ، فإن الفرق بتحديد قي
 .من أجر العمل يبثل فائضاً للقيمة 

وعلى ىذا يعترب فائض القيمة ىو األجر اؼبستحق للعامل دون أن وبصل عليو ، وإمبا استوذل 
يتم هبا  اليتنو يبلك أدوات اإلنتاج إال أل لشيءعليو رب العمل ، استغالاًل منو ؽبذا العامل ، ال 

 .العمل 

 والذي،  الرأظبارلوبققو  الذييستوذل عليو رب العمل دبثابة الربح  الذيويعترب فائض القيمة 
طلب  ُبوبرم منو العامل ، وينخفض تبعًا لذلك أجره ، فبا يًتتب على ىذا االلبفاض تقص فباثل 

تؤدى إذل تراكم رأس اؼبال الثابت  الرأظبارلأرباح  ُبدة اجملتمع على السلع واػبدمات ، يقابلو زيا
 الرأظبارل(.التكوين )

 قانون تناقص األرباح  .2

على اآلالت وزيادة كثافة رأس اؼبال ستؤدى إذل  اؼباركسييرى ماركس أن اعتماد النظام 
 لكيتتحدد أساسًا من استغاللو عبهد العامل ،  الرأظبارلتناقص األرباح ، على أساس أن أرباح 

حصل عليو العامل ، والقيمة  الذيوبصل على الربح من فائض القيمة الناتج من الفرق بُت األجر 
 .حددىا رب العمل للسلعة  اليتالتبادلية 

نتاج اإل ُبوؼبا كان االذباه السائد لدى الرأظباليُت ىو زيادة االعتماد على اآلالت واؼباكينات 
يًتتب  الذيت ؿبل بعضهم ، األمر اغباجة إذل العمل ، حيث ربل اآلال، فإن ذلك يعٌت تناقص 
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ذلك بزيادة  الرأظبارلويواجو األرباح نتيجة البفاض عدد العمال. عليو تناقص فائض القيمة أو 
ع أشبان استغالل العمال عن طريق زبفيض أجورىم ، مع استغالل األسواق واألوضاع االحتكارية برف

  .اؼبنتجات 

 قانون تراكم رأس المال  .3

صراع دائم ومنافسة مستمرة مع غَته من أرباب  )الرأظبارل( ُبيرى ماركس أن رب العمل 
وبتفظ هبذه اؼبكانة يعمل على بيع أكرب كمية من  ولكيالسوق ،  ُباألعمال لالحتفاظ دبكانو 

 .السلعة اؼبنتجة بأقل سعر ، حىت هبذب إليو أكرب عدد من اؼبستهلكُت 

ويًتتب على ىذه اؼبنافسة العمل على زيادة اإلنتاج ، من خالل زيادة طاقات العمال 
يد من إنتاجية العامل ، وإذل تز  اليتاإلنتاجية لديو ، ومن ٍب فهو وبتاج إذل اقتناء اآلالت اؼبتطورة 

  .زبفيض التكاليف  ُبزيادة حجم اؼبشروع لالستفادة من مزايا اؼبشروع الكبَت 

إذل تراكم رأس  الرأظبارلرأس اؼبال ، فبا يعٌت حاجة النظام  ُبوكال الطريقُت وبتاج إذل زيادة 
 .اؼبنافسة ُب اؼبال للوفاء دبتطلبات زيادة اإلنتاج ، وزبفيض األسعار لضمان البقاء

 قانون تركز رؤوس األموال  .4

 ُبيد كبار الرأظباليُت ، ذلك ألن رب العمل  ُبيرى ماركس أن أموال اإلنتاج سبيل كبو الًتكز 
السوق يعمل على زيادة حجم اؼبشروعات ، والقضاء على اؼبشروعات الصغَتة ،  ُبسعيو كبو البقاء 

 .ار ، فيتحولون من أرباب أعمال إذل عمال ال يستطيع أصحاهبا مواجهة منافسة الكب اليت

، فبا (أصحاب رأس اؼبال) عمال ، وتناقص عدد أرباب األعمالوينتج عن ذلك زيادة طبقة ال
 .يد فئة قليلة من أرباب األعمال  ُبيؤدى إذل تركز رؤوس األموال 
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 قانون اإلمالق العام  .5

يرى ماركس أنو نتيجة الذباه الرأظباليُت كبو زيادة استخدام اآلالت ، فإن اآللة ربل ؿبل عدد 
من العمال ، الذين يستغٌت عنهم رب العمال ، ليتحول ىؤالء العاملون إذل قائمة اؼبتعطلُت بعد أن  

 .كانوا منتجُت 

وتضاف الطبقة العاطلة اعبديدة إذل صغار الرأظباليُت الذين ربولوا بسبب شدة اؼبنافسة إذل 
 .عمال يطلبون العمل ، فبا يزيد من عرض العمل ، وتقل األجور 

زيادة استغالل العمال ، من خالل تقرير زبفيض  ُبويستفيد أرباب األعمال من ىذا الوضع 
م ليحل ؿبلهم عدد من العاطلُت ، فيضطر العمال إذل تقبل على أجورىم ، وإال طردوا من أعماؽب

  .اجملتمع ُبومستوياتو ( الفقر) زبفيض األجور ، فبا يقلل من دخوؽبم ، وتزيد معدالت اإلمالق

 قانون انهيار الرأسمالية  .6

من عالقات غَت متوازنة أو غَت عادلة  الذي تفرضو طبيعة النظام الرأظبارليًتتب على الوضع 
ألن ما يقوم بو  .تفرضو طبيعة األشياء ، ال يبكن تفاديو حتميبُت أرباب األعمال والعمال إذل صراع 

ربتمو ضرورة تعاملو مع  طبيعياإلنتاج واستغالل ألجور العمال ىو تصرف  ُبرب العمال من زيادة 
تقع على العمال نتيجة اؼبمارسات الرأظبالية،  اليتأن اآلثار البقاء ، كما  ُبظروف اؼبنافسة ، ورغبتو 

 .قلة رأظبالية وأغلبية عمالية  :من بطالة واستغالل وفقر ، تؤدى إذل الصدام بُت فريقُت 

النهاية لطبقة العمال ، الذين ىبلقون وضعاً جديداً تتضاءل  ُبويتوقع ماركس أن تكون الغلبة 
،  اإلنتاج ، وينشأ اجملتمع الالطبقيتفٌت ، وتسود اؼبلكية اعبماعية ألدوات فيو طبقة الرأظبالية إذل أن 

 .الدولة تنتهيومن ٍب 
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 0 الكينزي االقتصادي (: الفكر00المحاضرة رقم )

 (0093-0021) الفكر االقتصادي عند كينز:

 أزمة خاصة) أزماتو أّحد الرأظبارل االقتصادي النظام فيها عرف مرحلة ُب الكينـزي الفكر ظهر   
 إهباد وؿباولة األزمة من اػبروج كيفية عامة بصفة للدراسة كموضوع الفكر ىذا وتناول( 1121
 إذل الكينـزية اؼبدرسة وتسعى البطالة ظاىرة مثل  عابرة أهنا السابق ُب أُعتقد اقتصادية لظواىر اغبلول
 لكينـز، بالنسبة إًذا. اإلنتاج عوامل لكل" التام ضيف التو" بـ يسمى ما إذل للوصول اؼبسالك إهباد

 .الرفاىية ربقيق على يساعد علم ولكن االختيارات علم ليس فاالقتصاد

 خصائص التحليل الكينزي:

ثبات السكان  . فقد افًتض كينزربليل كينز ىو ربليل للفًتة القصَتةاػباصية األوذل ىي أن  .1
وثبات حجم رأس اؼبال والفن اإلنتاجي، ونظر إذل اؼبتغَتات اليت ربدث ُب الفًتة القصَتة، 
ومن العبارات الشهَتة لكينز واليت وردت ُب أحد مؤلفاتو: "إنو ُب اؼبدة الطويلة فإننا سكون 

ات األساسية. صبيعا أمواتا". وقد يبدو ذلك غريبا على نظرية تتناول االستثمار كأحد اؼبتغَت 
ومع ذلك، فقد نظر كينز إذل االستثمار باعتباره جزءا من اإلنفاق والطلب الكلي، ولكنو 
أنبل دور االستثمار باعتباره إضافة إذل الطاقة اإلنتاجية، وبالتارل عنصرا مغَتا غبجم رأس 

 .اؼبال ومستوى التقدم الفٍت، فهذا أثر يظهر ُب اؼبدة الطويلة اليت ذباىلها كينز
، فهو يتعامل مع كميات كلية أو إصبالية فتحليل كينز ىو ربليل كليأما اػباصية الثانية،  .2

Aggregatesيتعامل مع االستهالك الكلي  ، وال يناقش السلوك الفردي أو اعبزئي. فهو
أو االستثمار الكلي، وليس مع سلوك اؼبستهلك الفرد أو اؼبنتج الفرد. وقد أدى ىذا التحليل 

 microإذل ظهور ازدواج ُب النظرية االقتصادية بُت ما يسمى بالتحليل الوحدوي 
economics  والتحليل الكليmacro economics فاألول يتناول سلوك ،

و اؼبنتج وربديد األشبان النسبية ُب ـبتلف األسواق على النحو الذي استقر مع اؼبستهلك أ
مارشال، أما اعبزء الثاين فإنو يدرس الكميات الكلية أو اإلصبالية ُب االقتصاد مثل الدخل 
القومي، واالستهالك القومي واالستثمار القومي، واؼبستوى العام لألسعار. وإذا كان كينز قد 

التقليدي ُب التحليل الكلي، فإنو دل يضف شيئا على التحليل اعبزئي الذي  خرج عن الفكر
 الزال وبمل بصمات الفكر النيوكالسيكي ؼبارشال وأتباعو.
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منذ البداية. فقد جرت  monetaryأما اػباصية الثالثة، فهي أن ربليل كينز ربليل نقدي  .3
تارا ىبفي العالقات االقتصادية العينية، العادة بُت التقليديُت على النظر إذل النقود باعتبارىا س

، وإدخال النقود ُب التحليل االقتصادي ال يغَت real economyأي االقتصاد اغبقيقي 
من األمر شيئا سوى ربديد اؼبستوى العام لألسعار. فالنقود ؿبايدة ال تؤثر ُب العالقات 

ام لألسعار أو قيمة النقود االقتصادية العينية، ويقتصر دورىا على ربديد ىذا اؼبستوى الع
ذاهتا. وتأثَت النقود يأٌب من تغيَت قيمة النقود اؼبتداولة، فإذا زادت كمية النقود ارتفع اؼبستوى 

نظرية  العام لألسعار أي البفضت قيمة النقود ذاهتا، والعكس بالعكس. وىذا ما عرف باسم 
النقود ليست . أما عند كينز فإن theory of money quantityكمية النقود 

ؾبرد ستار بل إن ؽبا دورا مؤثرا ُب االقتصاد وال يبكن فصل االقتصاد العيٍت عن االقتصاد 
وىو أن الرشادة  -ضمنا–النقدي. ويرتبط ذلك بأمر ىام كان التقليديون يفًتضونو 

تكلفة أو –االقتصادية تقتضي أن يكون سلوك األفراد ؿبكوم باعتبارات حقيقية غَت نقدية 
"، واؼبقصود Monetary illusionوبالتارل افًتاض اختفاء "اػبداع النقدي  -منفعة

بذلك ىو أن الوحدات االقتصادية من مستهلكُت أو منتجُت ال ينخدعون باؼبظاىر النقدية، 
بل إهنم على العكس ينفذون إذل جوىر األشياء. فالعامل ال يتأثر إذا زاد دخلو النقدي ُب 

و األسعار بنفس اؼبعدل، إذ أن دخلو اغبقيقي دل يتغَت. ولكن كينز الوقت نفسو الذي تزيد في
يؤكد أن األفراد ليسوا دائما هبذا القدر من الرشادة، ومن اؼبمكن أن يقعوا ُب الوىم أو اػبداع 
النقدي. فالعمال على سبيل اؼبثال يرفضون البفاض أجورىم النقدية ربت أي ظرف من 

األسعار. وعلى العكس، فإنو من اؼبمكن أن يقبل العمال  الظروف، ولو ارتبط ذلك بالبفاض
ثبات األجور النقدية برغم االرتفاع العام ُب األسعار وبالتارل البفاض دخوؽبم اغبقيقية. وىذا 
ىو ما يرجع إذل اػبداع أو الوىم النقدي. فحيثما استمرت األجور اإلظبية دون زبفيض، 

 عار.فإهنم يقبلون األوضاع ولو ارتفعت األس

 نقد قانون ساي:

سبق أن رأينا أن النظرية التقليدية ُب توازن االقتصاد الكلي تستند إذل افًتاض صحة قانون ساي،    
اؼبعروف بقانون اؼبنافذ، ويقضي بأن العرض اإلصبارل ىبلق الطلب اإلصبارل اؼبقابل لو واؼبساوي لو ُب 

ال يعتقد ُب صحة ىذا القانون. فليس من الصحيح أن  القيمة. وعلى عكس ذلك سباما، فكينز
العرض ىبلق الطلب، بل إن العكس سباما ىو الصحيح. فعند كينز "الطلب ىبلق العرض". فاؼبنتجون 
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ينتجون تلك الكمية اليت يعرفون أن ىناك أسواقا ؽبا، ومن ٍب فإن وجود طلب ُب السوق ىو الذي 
زمة إلشباع ىذا الطلب. فنقطة البداية عند كينز ىي الطلب يؤدي إذل إنتاج السلع واػبدمات الال

اإلصبارل وليس العرض اإلصبارل. ويستند ىذا التحليل إذل النظر إذل ظروف اإلنتاج الفعلية. فاؼبنتج 
 يبدأ بالتفكَت ُب اإلنتاج إذا توقع أن ىناك طلبا على سلعتو.

 الطلب الكلي الفعال:

أ األساسي لنظرية كيـنز، وصفو "فعال " يبيزه عن ؾبرد الرغبة ُب الطلب الكلي الفعال ىو اؼببد    
الشراء حيث تكون ىذه الرغبة مدعمة بالقدرة على الشراء، أما "كلي " فتميزه عن الطلب الفردي إذ 

 .يبثل إنفاق الوحدات اإلقتصادية ُب ؾبموعها

 لكليو يتحدد الطلب الكلي الفعال بتالقي منحيي العرض الكلي ، و الطلب ا

 :أن حيث

دالـة العرض الكلي أو " دالة شبن العرض اإلصبارل" و ىي اليت تربط بُت كل مستوى من  .1
مستويات التشغيل و اغبد األدىن من اإليرادات اؼبتوقعة اليت تكفي اؼبنتجُت لتشغيل ىذا 

  .اغبجم من العمالة
الذي يبثل ؾبموع دالـة الطلب الكلي ىي العالقة بُت مستوى العمالة و اإلنفاق الكلي  .2

 .و اإلنفاق العام ) الدولة( االستثمار، اإلنفاق اػباص على االستهالكاإلنفاق اػباص على 

 نظرية كينز للطلب على النقود:

 لشراء ؽبا اغباجة من ناشئ النقود على الطلب أن ُب النقود كمية نظرية اقتصادي مع كينز يتفق  
 للطلب السابق للدافع باإلضافة أنو ُب معهم ىبتلف ولكنو(. اؼبعامالت دافع) اػبدمات و السلع
 .اؼبضاربة ودافع االحتياط دافع نبا آخران دافعان أيضاً  فهناك النقود على

 بالنقود االحتفاظ بو يقصد :Transaction Motive اؼبعامالت بدافع النقود على الطلبف 
 من بعدد يتأثر الدافع وىذا. وخدمات سلع من الفرد وبتاجو ما على للحصول السائلة صورهتا ُب

 الطلب يرتبط. األىم العامل يظل الدخل أن إال ذلك، وغَت االستهالك وأمباط اإلنفاق كفًتة العوامل
  .الدخل مع قوية طردية بعالقة اؼبعامالت بدافع النقود على
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 الفرد احتفاظ يعٍتف :Precautionary Motive االحتياط بدافع النقود على الطلبأما    
 شعور دبدى الطلب من النوع ىذا ويتأثر. مستقبلية ظروف أو طارئ ألي وربسبا احتياطا بالنقود

 . اؼبادي باألمان الفرد

 النقود أن أساس على يقومف: Speculation Motiveاؼبضاربة بدافع النقود على الطلبأما    
 الفرد أمام بأن تقول الكنزية النظرية فإن واػبدمات، بالسلع االحتفاظ من فبدالً  للقيمة، ـبزن

 نقود ىي األخَتة وىذه. األخرى واألصول السندات ُب أو النقود ُب أموالو يستثمر أن إما: اختياران
 بدافع النقود على الطلب بُت العالقة بأن نقول ىنا ومن. الفائدة بسعر تتأثر وعليو السيولة، منخفضة
 البفاض إذل يؤدي الفائدة سعر ارتفاع إن. عكسية عالقة الفائدة وسعر( النقدي التفضيل) اؼبضاربة

 وعليو شبنها، ارتفاع عند بيعها ؽبم يتسٌت حىت شرائها على الناس فيقبل السندات سعر أو قيمة
 .الفائدة سعر البفاض عند والعكس النقدي، التفضيل ينخفض

 االستهالك واالستثمار عند كينز:

باالستهالك ىو ما ينفق على السلع االستهالكية. وقد أدخل كينز فكرة دالة  اؼبقصود .1
، حيث يتوقف االستهالك حسبو على consumption functionاالستهالك 

الميل لالستهالك الدخل، فيزيد بزيادتو ولكن بنسبة أقل عن طريق ما أظباه كينز 
prospensity to consume .بُت اؼبيل اؼبتوسط لالستهالك  وقد ميز كينز

Average prospensity to consume وبُت اؼبيل اغبدي لالستهالك ،
Marginial فاؼبيل اؼبتوسط يبثل النسبة بُت االستهالك والدخل، واؼبيل اغبدي يبثل .

النسبة بُت التغيَت ُب الدخل والتغيَت اؼبًتتب عليو ُب االستهالك. والذي يهم لدى كينز ىو 
ؼبيل اغبدي موجب وأقل من الواحد الصحيح، ومعٌت ذلك أن كل زيادة )تغَت( ُب أن ا

الدخل يؤدي إذل زيادة مقابلة ُب االستهالك، ولكن دبعدل أقل. ويبكن أن نستخلص فبا 
تقدم دالة لالدخار بالقول بأن ىناك ميال موجبا لالدخار، دبعٌت أن زيادة الدخل تؤدي إذل 

 ة أكرب. زيادة اإلدخار ولكن بنسب
ودل يستخلص كينز نظريتو ُب االستهالك من أية دراسات تطبيقية، وإمبا اعتمد ُب ذلك على 
حجج منطقية ومن اؼبالحظات اؼبقبولة مبدئيا. وىو يرى أن االستهالك يتوقف على ما أظباه 

، ومقتضاه أن األفراد Fundamantal psychological lawالقانون النفسي 
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ع زيادة الدخل ولكن بنسبة أقل، ومن ٍب قبد أن اؼبيل لالستهالك يكون يزيدون استهالكهم م
عادة أعلى لدى الطبقات الفقَتة اليت يكفي دخلها بالكاد إلشباع حاجاهتا الضرورية، أما 

 االدخار فهو ترف ال يقدر عليو سوى األغنياء، وتزيد القدرة عليو بزيادة الدخل. 
نز، قبد أنو أواله أنبية كربى. وىو ينظر إليو باعتباره إنفاقا وإذا انتقلنا إذل االستثمار عند كي .2

يضاف إذل الطلب اإلصبارل. ودل يهتم كينز بأثر االستثمار على زيادة الطاقة اإلنتاجية وتراكم 
 رأس اؼبال، فهذه قضايا اؼبدة الطويلة اليت أنبلها كينز.

ها حجم االستثمار. وىو يرى أن وربدد دالة االستثمار عند كينز اؼبتغَتات اليت يتوقف علي
االستثمار يتوقف على اؼبقارنة بُت أمرين نبا: الكفاءة اغبدية لرأس اؼبال، وسعر الفائدة. وُب 
ىذا اإلطار ال ىبتلف كينز عن التقليديُت. فلدى اعبميع أن االستثمار يتوقف على اؼبقارنة 

وما أدخلو كينز ىو استخدام طريقة بُت العائد على االستثمار وتكلفة النقود )سعر الفائدة(. 
أو ما أطلق عليو الكفاءة اغبدية  internal rate of returnمعدل العائد الداخلي 

لرأس اؼبال، واؼبقصود بذلك ىو سعر اػبصم الذي يسوي بُت تكلفة االستثمار والقيمة 
ر االستثمار معرفة اغبالية لإليرادات اؼبتوقعةمن استخدامو. ففي صبيع األحوال ينبغي الزباذ قرا

 عدة أمور، وىي:
 .شبن عرض رأس اؼبال اعبديد، أو تكلفة االستثمار 
 .اإليرادات اؼبتوقعة من استخدام رأس اؼبال اعبديد خالل فًتة حياتو 
 .سعر الفائدة النقدي السائد ُب السوق 

 ي:وىكذا يتضح أن ؿبددات الدخل القومي والعمالية عند كينز تنحصر ُب ثالثة أمور ى   

 .اؼبيل لالستهالك 
 .سعر الفائدة 
 .الكفاية اغبدية لرأس اؼبال 

فهذه األمور ربدد عند كينز الطلب الفعلي أو الفعال من استهالك واستثمار. فاؼبيل لالستهالك   
 وبدد الطلب على االستهالك، وسعر الفائدة والكفاءة اغبدية لرأس اؼبال وبددان معا االستثمار.
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 1الكينزي  االقتصادي (: الفكر01المحاضرة رقم )

 مضاعف االستثمار:

إن فكرة اؼبضاعف اليت قدمها كينز تربط بُت اإلنفاق االستهالكي واإلنفاق االستثماري والدخل،    
حيث أن بزيادة اؼبيل االستهالكي، يزيد ما ينفقو األفراد على السلع اؼبختلفة، وما ينفقو األفراد يعترب 

تمر العالقة بُت الدخل واإلنفاق اإلستهالكي ُب حلقات متتابعة مسببة ُب دخل ألفراد آخرين، وتس
 النهاية زيادة ُب الدخل.

مليون دينار، مقسمة على  1فإذا افًتضنا أن قطاع األعمال قرر إقامة مشروع جديد خصص لو مبلغ 
 د أولية وآالت.بنود النفقات اؼبختلفة بتشييد اؼبصنع وشراء األرض وشراء مستلزمات اإلنتاج من موا

إن مالك األرض سيحصل على دخل مقابل شبن األرض، كما أن عمال البناء الذين سيقومون    
بتشييد اؼبصنع سيحصلون على دخل مقابل عملهم، كما أن ىذا اؼبصنع وبتاج إذل مستلزمات 

رورة النجارة من األخشاب اؼبختلفة لتوفَت األبواب وبعض اؼبكاتب اػبشبية وإذا كانت ىناك ض
إلعداد األرضيات أيضا من اػبشب. ووبصلون على أجر مقابل خدماهتم كما أن صاحب مصنع 
اػبشب لكي يوفر احتياجات ىذا اؼبصنع وبتاج إذل شراء كميات خشب إضافية وبالتارل يدفع دخل 
 ألصحاب األخشاب سواء من اؼبزارع أو من االستَتادد، ٍب يدفع اؼبصنع شبن العدد واآلالت لتشغيل

اؼبصنع وىذا يستلزم التوسع ُب إنتاج اآلالت ومعدات التصنيع حىت يبكن توفَت ىذه اؼبشًتيات 
اؼبطلوبة، ويتم تشغيل عمالة إضافية ُب كل عملية من ىذه العمليات كما يتم دفع دخل مقابل كل 

دينار  عمل من ىذه األعمال.... وىكذا. فنجد ُب النهاية أن قيمة اؼبصنع اليت تبلغ حوارل مليون
 تسببت ُب زيادة الدخل وبالتارل مضاعفة ؽبذا اؼببلغ.

إن دخول أصحاب اؼبوارد سوف تزداد على سبيل اؼبثال دبقدار مليون دينار، وىذه تعترب دخول    
إضافية عن ما كانوا وبصلون عليو من قبل ومن ٍب تسبب زيادة ُب اإلنفاق االستهالكي أي زيادة ُب 

أي زيادة ُب الطلب الكلي على السلع واػبدمات فبا وبفز اؼبستثمرين لزيادة  الطلب اإلستهالكي
االستثمار حيث وبصلون دخول مقابل البيع اإلضاُب للسلع واػبدمات اليت ًب اإلنفاق عليها من 

 خالل الزيادة ُب الدخل.



15 
 

 السوق ُب افيةاإلض واػبدمات السلع يقدمون الذين اؼبنتجُت دخول على االستهالكي اإلنفاق يؤثر  
 واػبدمات السلع على دخوؽبم من جزء اؼبنتجون وينفق. اؼبنتجُت دخول زيادة إذل يؤدي فبا

 جديدة عمالة توظيف ويتم اإلضاُب االستثمار ىذا خالل من اآلخر اعبزء ويستثمرون االستهالكية
 ٍب واؼبنتجُت اؼبستهلكُت خالل من االستهالكي اإلنفاق ويزداد بإنفاقو تقوم ٍب دخل على ربصل
 .إخل......وىكذا أخرى مرة االستثماري اإلنفاق يزداد

 إنفاق خلق إذل أدت الفعل ردود من سلسلة خلق قد األورل االستثماري اإلنفاق أن قبد بذلك   
 ....وىكذا استثماري إنفاق يتبعو استهالكي

 نتيجة الدخل بو يتضاعف الذي الرقم أنو على Multiplier االستثمار مضاعف تعريف ويبكن
 الدخل ُب مضاعفة زيادة ُب دينار مليون قيمتو استثمار تسبب فإذا االستثمار، ُب أولية لزيادة

 مقدارىا زيادة أي ٥ الرقم يبلغ االستثمار مضاعف أن معناه ذلك فإندينار،  ماليُت طبسة مقدارىا
 مرات طبس الدخل تضاعف إذل أدت الدخل ُب مضاعفة زيادة ُب تسببت االستثمار ُب دينار مليون

 .األصلي حجمو عن

 السياسة النقدية والسياسة المالية عند كينز:

كان من أىم االقتصاديُت الذين أعادوا االىتمام بالنقود وأدؾبها ُب النظرية   على الرغم من أن كينز   
االقتصادية، فإنو كثَتا ما يعاب عليو أنو كان أقل اىتماما بالسياسة النقدية، وركز االىتمام على 

ة، بُت أنبية النقود والتحليل النقدي من جه -لدى كينز–السياسة اؼبالية. واغبقيقة أنو هبب التمييز 
وبُت السياسة االقتصادية اؼبناسبة سواء كانت نقدية أو مالية من جهة أخرى. فمن ناحية أنبية النقود 
ُب االقتصاد، فإن الفضل يرجع إذل كينز ُب ضرورة إدماج النقود ُب النظرية االقتصادية منذ البداية، 

نقدي، ويرفض بالتارل اؼبقولة  فهو يرفض فكرة تقسيم التحليل االقتصادي إذل ربليل عيٍت ٍب إذل ربليل
اليت ترى أن النقود ؿبايدة وال تأثَت ؽبا. فعند كينز النقود ليس ؾبرد وسيط ُب التبادل، بل إن ىناك 
طلبا على النقود لذاهتا )ـبزن للقيم(، وبالتارل فإن الطلب على النقود ليس مشتقا من الطلب على 

وضح كينز أنو من غَت الصحيح أن األفراد ينفذون السلع، وإمبا ىو طلب مستقل ؽبا أيضا. كذلك أ
دائما إذل حقائق االقتصاد العينية، فاغبقيقة أهنم كثَتا ما يكونون أسرى الوىم أو اػبداع النقدي. 
وعلى حُت أن األجور النقدية تعرف الكثَت من اعبمود، فإن األجور اغبقيقية يبكن أن تتغَت ُب اذباه 
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ينز التحليل االقتصادي بإدماج النقود فيو، كما أثرى التحليل النقدي أو آخر. وُب كل ىذا أثرى ك
 بالعديد من نظراتو الثاقبة.

ولكن إذا انتقلنا إذل السياسة االقتصادية اليت ينصح هبا كينز ؼبعاعبة االختالالت، وخباصة ؿباربة     
ر الفائدة(، وكان يرى أن البطالة، فإنو كان قليل الثقة ُب فعالية السياسة النقدية )تغَتات أسعا

السياسة اؼبالية )اإلنفاق العام( أكثر تأثَتا ُب ؿباربة البطالة. فإذا كان االختالل العام ُب االقتصاد 
يرجع ُب زمنو إذل نقص الطلب الفعال، فإن ؿباربة البطالة تقتضي زيادة ىذا الطلب وخباصة 

ن طريق زبفيض أسعار الفائدة إما عديبة االستثمار. وكان يرى أن فرص تشجيع االستثمار اػباص ع
  -الثالثينيات–اعبدوى وإما قليلة الفعالية. وردبا يرجع ذلك إذل أن أسعار الفائدة ُب ذلك الوقت 

كانت بالغة االلبفاض حبيث إن أي زبفيض دل يكن مشجعا على االستثمار مع غلبة موجة التشاؤم 
ُب أسعار الفائدة أو زيادة ُب كمية النقود دل تؤد لدى اؼبنظمُت عن مستقبل االقتصاد. فكل زبفيض 

إال إذل زيادة االحتفاظ بالنقود )االكتناز( وليس إذل تشجيع االستثمار، األمر الذي عرف ُب ذلك 
. ولكنو رأى باؼبقابل أن السياسة اؼبالية بزيادة اإلنفاق liqudity trapالوقت دبصيدة السيولة 

مة عن طريق عجز اؼبوانة ىو الطريق األكثر فاعلية لزيادة اإلنفاق اغبكومي والقيام باستثمارات عا
وربريك الطلب الفعال. وقد ساعدت ىذه السياسة بالفعل على اػبروج من األزمة العاؼبية ُب 

ىتلر عندما أسرف ُب اإلنفاق العام على التسلح وعلى  -ردبا بشكل غَت واع–الثالثينيات. فأخذ هبا 
 رق( فبا ساعد ُب القضاء على البطالة ُب أؼبانيا قبل غَتىا من الدول األوروبية.البنية األساسية )الط

ولقد قوبلت األفكار الكينزية ُب البداية بشعور معادي من جانب رجال األعمال، حيث رأو       
فيها تقييدا جملال نشاطهم، ولكن سرعان ما عرفت األفكار الكينزية طريقها لالنتشار منذ ظهور 

، فظهرت سياسات إدارة 1136ينز "النظرية العامة ُب التشغيل والنقود والفائدة" سنة مؤلف ك
مقابل  1141ُب عام  %34الطلب الكلي وزادت أنبية النفقات العامة ُب الدخل القومي لتبلغ 

خالل فًتة العشرينيات ُب اقبلًتا. وتزايدت بالتارل ظواىر العجز ُب  %11و  1136عام  24%
 امة واللجوء إذل االقًتاض العام.اؼبوازنة الع

كما ظهر التأثَت الكينزي على اؼبستوى العاؼبي، حيث نص ميثاق األمم اؼبتحدة )اؼبوقع عام     
على وجوب عمل الدولة على توفَت أسباب العمل لكل فرد وربقيق مستوى  55( مادة 1145

 أفضل للمعيشة.
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 0الفكر االقتصادي اإلسالمي (: 02المحاضرة رقم )

 اإلسالمي ياالقتصاد الفكر مبادئ

العقيدة  :أقسامها الثالثة يعٌت االقتصاد اإلسالمي ما جاء بالشريعة اإلسالمية متعلقًا باالقتصاد ُب
 .والفقو واألخالق

 :ويشَت االقتصاد اإلسالمي إذل نوعُت من اؼبعرفة 

 .، يتعلق بالشريعة وما ورد هبا من أحكام ؽبا ارتباط باالقتصاد النوع األول

، ما يتعلق بالتحليل االقتصادي ؽبذه األحكام، دبعٌت تتبع أمر اقتصادي معُت  والنوع الثاني
للتعرف على العوامل اؼبؤثرة فيو ، والستنتاج سلوكو؛ فاالدخار واالستهالك واالستثمار أمثلة ؼبوضوعات 

، عة اإلسالمية، كأثر الزكاة فيهااالقتصاد اإلسالمي بتحليلها ُب ؾبتمع يطبق أحكام الشري اقتصادية يقوم
 ...وأثر اؼبَتاث على توزيع الثروة ، وىكذا

واالقتصاد اإلسالمي هبذا اؼبعٌت ال يعٌت علم االقتصاد السياسي دبعناه الذي نعرفو اليوم ، ألن ىذا 
الم دين دعوة ومنهج حياة ، وليس من وظيفتو األصلية فبارسة العلم حديث النشأة نسبيًا ، وألن اإلس

البحوث العلمية ، وبذلك يكون االقتصاد اإلسالمي دبثابة مذىب اقتصادي ، تتجسد فيو الطريقة 
اإلسالمية ُب تنظيم اغبياة االقتصادية ، دبا يبلك ىذا اؼبذىب ، ويدل عليو ، من رصيد فكرى يتألف من 

قية واألفكار العلمية االقتصادية أو التارىبية ، اليت تتصل دبسائل االقتصاد السياسي أفكار اإلسالم األخال
 .أو بتحليل تاريخ اجملتمعات البشرية

ويقوم االقتصاد ُب اإلسالم على عدد من اؼببادئ األساسية ، أنبها احًتام اؼبلكية اػباصة ، وربرًن 
 .الربا، ومنع االحتكار ، وؿباربة الغش 

 لخاصة:لملكية ااحترام ا .1
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حرص القرآن الكرًن والسنة النبوية على تأكيد حق األفراد ُب التملك ، وأن تكون ؽبم فبتلكاهتم 
ففي القرآن  .اػباصة اليت يستفيدون منها ، ويرثوهنا ؼبن ىبلفهم من األزواج واألوالد وغَتىم من بعدىم 

وأما  "وقولو تعاذل،  "وللنساء نصيب فبا اكتسنبوللرجال نصيب فبا اكتسبوا  " :يقول اهلل تعاذل  :الكرًن 
، ويقول  "وأتوا اليتامى أمواؽبم  "، وقولو تعاذل  "اعبدار فكان لغالمُت يتيمُت ُب اؼبدينة وكان ربتو كنز ؽبما 

 ."يوصيكم اهلل ُب أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيُت "عز من قائل 

ة طليقًا دون قيد ، وإمبا أجازت الشريعة اإلسالمية وَب اؼبقابل دل يدع اغبق ُب ىذه اؼبلكية اػباص
الدولة( ُب أن يتدخل للتخفيف من غلواء استعمال ىذا اغبق ، ؼبنع اإلضرار باآلخرين ، أو ) لوذل األمر

 .لتحقيق اؼبصلحة اعبماعية 

ي ومن ذلك إجازة اؼبلكية العامة للسلع الضرورية ، فقد قال صلى اهلل عليو وسلم ُب اغبديث الذ
ُب رواية أخرى للحديث.  "اؼبلح"، وزاد  "اؼباء والكأل والنار :الناس شركاء ُب ثالث  "رواه أبو داود وأضبد 

وأقر الفقهاء اؼبسلمون أن تعداد ىذه األشياء دل يكن على سبيل اغبصر ، وإمبا هبوز لوذل األمر أن ال يًتك 
تب على اؼبلكية اػباصة ؽبا استغالل غباجة اعبماىَت لألفراد ملكية أشياء أخرى مثل النفط واؼبعادن ، إذا تر 

 .ؽبا

كما أجاز الرسول صلى اهلل عليو وسلم ؼبن يقوم باستصالح أرض من أراضى الدولة بأن يتملكها 
ملكية خاصة ، بشرط أن يقوم بإحيائها خالل ثالث سنوات من وضع يده عليها ، وأن ال يهمل زراعتها 

من أحيا أرضاً  " :يقول الرسول صلى اهلل عليو وسلم  :ففي اغبديث  بعد ذلك ثالث سنوات متوالية،
 ."ميتة فهي لو ، وليس حملتجر حق بعد ثالث سنُت 

دل  -صلى اهلل عليو وسلم –إن رسول اهلل  "و ورد أن عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو قال لبالل 
أي  . "على عمارتو ورد الباقي  يقطعك لتحتجره عن الناس ، وإمبا أقطعك لتعمل ، فخذ منها ما قدرت

أنو دل يقر أن تظل األرض اليت حصل عليها بالل رضي اهلل عنو ملكاً دائماً لو ، وإمبا علق حقو َب اؼبلكية 
 .على شرط أن يعمرىا ، وإال تركها للمصلحة العامة
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ويعٌت هبا اؼبلكية أموال وبق لألفراد سبلكها،  :وتقسم ملكية األموال ُب اإلسالم إذل ثالثة أنواع 
الفردية اليت تتوافر فيها حقوق اؼبلكية اػباصة ، وأموال ال وبق لألفراد سبلكها ، ويقتصر ملكيتها على الدولة 
فبثلة اعبماعة ، ومن ذلك األهنار والبحار ، وأموال تتملكها الدولة وتديرىا لصاحل اعبماعة كالطرق وغَتىا 

 .من مرافق البنية األساسية

اإلسالم اؼبالك بأداء الزكاة وغَتىا من الصدقات للفقراء واحملتاجُت ، دعمًا للتكافل  وقد ألزم
االجتماعي بُت األغنياء والفقراء ، ولكي يكون للملكية اػباصة وظيفة اجتماعية تتعدى مصلحة اؼبلك 

العاملُت عليها واؼبؤلفة إمبا الصدقات للفقراء واؼبساكُت و  :فقد قال اهلل تعاذل  .الفرد إذل غَته من اؼبواطنُت
وآتوىم من مال اهلل الذي أتاكم  " :قلوهبم وَب الرقاب والغارمُت وَب سبيل اهلل وابن السبيل"، وقال تعاذل 

". 

 :تقدير العمل .2

مركز أعلى وأفضل فبن يلزم  ُبأكد اإلسالم على أنبية العمل ، وجعل اإلنسان العامل العابد 
، وقال صلى " "وقل اعملوا فسَت اهلل عملكم ورسولو واؼبؤمنون " :تعاذل العبادة دون عمل ،فقد قال اهلل 

 . "إن اهلل وبب العبد اؼبؤمن احملًتف "، و"أطيب الكسب عمل الرجل بيده " :اهلل عليو وسلم 

وضرب الرسول والصحابة اؼبثل ُب أداء العمل وإتقانو، ومن ذلك مشاركتو صلى اهلل عليو وسلم 
إن اهلل وبب إذا عمل ":الصحابة ُب حفر اػبندق استعدادًا لغزوة األحزاب ، وقولو عليو الصالة والسالم 

 ."أحدكم عمالً أن يتقنو

كان األوربيون ُب العصور الوسطى ودل تكن التجارة مستهجنة عند اؼبسلمُت األوائل ، كما  
يستهجنوهنا ، بل إن اإلسالم وضع أسس اليت هبب أن تقوم التجارة عليها ، كاألمانة ، ومنع الغش ، 

، "وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون ذبارة عن تراض منكم  "ففي القرآن الكرًن  .واالحتكار
تسعة أعشار الرزق ُب  ":، وقولو صلى اهلل عليو وسلم "ا من اؼبخسرينوأوفوا الكيل وال تكونو  :وقولو تعاذل 

 ."التاجر الصدوق مع الكرام الربرة" :طلب التجارة"، وقولو صلى اهلل عليو وسلم 

وَب ذات الوقت دل وبتقر اإلسالم مهنة حرفية كانت أو خدمية ، وشجع على كسب الرزق 
ى الرسول صلى اهلل عليو وسلم عن التسول ، وأمر من يلجأ بالعمل ، بداًل من التسول والكسل ، فقد هن
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ألن وبمل الرجل حباًل فيحتطب بو، ٍب  " :وقال صلى اهلل عليو وسلم  "اذىب واحتطب وبع "إليو بأن 
هبيء، فيضعو ُب السوق، فيبيعو، ٍب يستغٌت ، فينفقو على نفسو ، خَت لو من أن يسأل الناس أعطوه أو 

عمر بن اػبطاب عن مصدر الدخل الذي ينفق منو رجل يقضى طوال وقتو ُب  وسأل سيدنا.  "منعوه
 ."أخوك خَت منك "اؼبسجد، فلما علم أن أخاه ينفق عليو ، قال لو 

 تحرير العبيد .3

جاء اإلسالم والرقيق عنصر أساسي من عناصر العمل ُب جزيرة العرب ، ودل يكن الرقيق ُب بالد 
سوا عبيداً لألرض يلتصقون هبا ، وإمبا العبد ملك للسيد وبصل عليو نظَت العرب كالرقيق ُب أوربا ، فهم لي

ويبكن أن ينتقل لغَته من السادة لنفس  .أداء شبن لو من مالكو ، أو غنيمة نتيجة انتصاره ُب اغبرب 
األسباب ، أو وبصل على حريتو بأن يفدى نفسو أو يشًتيها من السيد دبال أو عمل ، أو مكرمة من ىذا 

 .يد ُب بعض األحيانالس

ودل يشأ اإلسالم أن يقرر إلغاء الرق مرة واحدة ، نظراً غباجة العرب إليو ُب أوقات السلم واغبرب، 
إال أنو غَت نظرة العرب إذل الرقيق ، مبينًا أهنم بشر كغَتىم من السادة ، وأن اؼبرء ال يتميز على أخيو بلونو 

 .رق بينهم إال بالتقوى والعمل الصاحلأو جنسو أو مالو ، فاؼبؤمنون أخوة ، ال ف

وقد أخذ اإلسالم بنظرية التدرج ُب ربرير العبيد مراعاة للظروف االجتماعية واالقتصادية السائدة 
فقد قال  .َب ىذا الوقت ، فجعل ربرير العبد سببًا للقرىب إذل اهلل ، أو كفارة لليمُت ، أو تكفَتًا للذنوب

ال يؤاخذكم اهلل باللغو ُب أيبانكم ، وإمبا يؤاخذكم دبا عقدًب األيبان ، فكفارتو إطعام عشرة  " :تعاذل 
والذين يظاىرون من : "، وقال تعاذل"مساكُت من أوسط ما تطعمون بو أىليكم أو كسوهتم أو ربرير رقبة 

 ."...نسائهم ٍب يعودون ؼبا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون بو

 :ت الطرق اليت سلكها اإلسالم لتحرير الرق ، ومن أنبهاوقد تعدد

، وصورة من صور "وَب الرقاب"جعل ربرير العبيد مصرفًا من مصارف الزكاة ، ىو مصرف  .1
 .الصدقات اليت حث اإلسالم عليها
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أعطى للعبد اغبق ُب ربرير نفسو من الرق ، وذلك عن طريق اؼبكاتبة ، وىو أن يدفع شبنو  .2
ه ، فإذا ماطل السيد ُب أخذ الثمن ، كان للعبد أن يودع ىذا اؼبال اػبزانة العامة )بيت لسيد

 .اؼبال( غبساب ىذا السيد ، ليعجل بتحريره
جعل عتق الرقبة صورة من صورة الكفارات ، اليت تطهر اؼبسلم من الذنوب الىت اقًتفها ، أو  .3

 .بعض اعبرائم اليت ارتكبها ، مثل جريبة القتل اػبطأ
 .أبيح للسيد بأن يقرر حرية العبد من بعده، حىت ال يورث العبد بعد وفاة سيده .4
 .جعل ميالد ولد األمة من سيدىا سبباً لتحريرىا تكريباً ؽبا .5

 تحريم الربا .4

حرم القرآن الكرًن الربا ، وهنى عن اإلقراض نظَت فائدة ؿبددة ، وبصل عليها اؼبقرض أو اؼبرايب من 
 " :وقد قال تعاذل  .ن مدى ربقق اؼبدين لربح أو خسارة من استعمالو ؽبذا القرض اؼبدين ، بغض النظر ع

كل ربا اعباىلية " :، وقال الرسول صلى اهلل عليو وسلم "يأيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة
 ".موضوع ربت قدمي ، وأول ربا أضعو ربا العباس بن عبد اؼبطلب

من مضار اقتصادية واجتماعية سيئة على الفرد واجملتمع ، ؼبا ينطوي عليو  ويرجع ذلك إذل ما للربا
من استغالل غباجة اؼبدين إذل اؼبال ُب حصول الدائن على مقابل ىذا اؼبال دون عمل ، وما يًتتب عليو 

 .اجملتمعمن ربميل اؼبدين بأعباء متزايدة تثقل كاىلو ، وتقيد النشاط االقتصادي ، وتثَت اغبقد والبغضاء ُب 

وال يقتصر ربرًن الربا على اؼبعامالت النقدية ، بل تتجاوزه إذل كل صور التبادل بُت السلع اؼبتماثلة 
 .ُب النوع ، واليت تقوم على الوفاء بأكرب من القيمة أو الكمية اليت سبق اغبصول عليها

 تنظيم السوق .5

، دبا يتيح لكل من البائع  فضل اإلسالم نظام اؼبنافسة على التدخل ُب الشئون االقتصادية
واؼبشًتى حرية التعامل وفقًا ؼبقتضيات وقوى السوق دون تدخل من الدولة ، ولذلك رفض الرسول الكرًن 

 .تسعَت السلع ، واعتربىا الفقهاء اؼبسلمون مظلمة ال ذبوز
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رواه فيما  –وقد ثبت أنو ؼبا غال السعر على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال الصحابة 
إن اهلل ىو القابض الباسط :يا رسول اهلل لو سعرت ، فقال صلى اهلل عليو وسلم  -أنس رضي اهلل عنو

 ."الرازق اؼبسعر ، وإين ألرجو أن ألقى اهلل عز وجل وال يطلبٍت أحد دبظلمة ظلمتها إياه ُب دم وال مال

ىذه اؼبنافسة عن نطاقها بيد أن اؼبنافسة ُب األسواق ال سبنع من تدخل الدولة ُب حالة خروج 
إما أن تزيد ُب  ":فقد ورد أن اػبليفة عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو قال لرجل يبيع زبيباً  .الطبيعي والعادل

كما وضع ابن تيمية معياراً للتسعَت احملرم والتسعَت اؼبباح ، فجعل التسعَت عمالً  ."السعر أو زبرج من سوقنا
من االرتفاع التلقائي لألشبان ، أما التسعَت اؼبباح ، فهو الذي هبيز لوذل األمر  ؿبرماً إذا كان اؽبدف منو اغبد

أن يتدخل لتسعَت سلع ترتفع أشباهنا على كبو مقصود من التجار ال تقتضيو طبيعة التعامل ُب األسواق 
 .اؼبتنافسة 

ذل األمر التدخل ومن ٍب منع اإلسالم االحتكار ، واعترب الرسول أن احملتكر خاطئ ، فبا هبيز لو 
 .لوضع القواعد وسن القوانُت اليت سبنع االحتكار
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 1الفكر االقتصادي اإلسالمي (: 03المحاضرة رقم )

 االقتصاد عند المفكرين المسلمين: رابعا

ويرجع إليهم الفضل ُب وضع  حاول عدد من اؼبفكرين األوائل تفسَت بعض الظواىر االقتصادية ،
 .اللبنات األوذل لبعض النظريات اغبديثة 

وقد تأثر الفالسفة اؼبسلمون األوائل بالفلسفة اليونانية ، فنجد الفاراىب يتأثر بآراء أرسطو اليت تربر 
 .قيام الدولة على أساس اجتماعي ، ليحقق الفرد اإلشباع غباجاتو اػباصة بالتعاون مع غَته من البشر

ونادى ابن سينا دبكافحة البطالة ، وبُت أن أساس اؼببادالت ىو قيمة اؼبنفعة للسلعة اليت يتم 
 .تبادؽبا ، وأكد على ربرًن اؼبيسر )القمار( باعتباره نوعاً من الكسب بال عمل أو منفعة

ابن خلدون  :ومن أشهر العلماء اؼبسلمُت الذين تضمنت كتاباهتم إسهامات اقتصادية مهمة 
 .(1441-1365) اؼبقريزيو ،  (1442-1364 )الدمشقي، و ((1332-1406

 ابن خلدون .1

بالرغم من أن ابن خلدون يصنف على أنو من علماء االجتماع ، إال أنو من أوائل العلماء الذي 
خص اؼبسائل االقتصادية بدراسة معمقة ُب مقدمتو الشهَتة ، إذل اغبد الذي يعتربه بعض الكتاب بأنو أبو 

د السياسي اغبقيقي ، سابقًا ُب ذلك آدم ظبيث ، فقد قرر ابن خلدون أن ىناك تالزم بُت االقتصا
االقتصاد والسياسة ، إذ تقوم حضارة الدول )العمران( عنده على دعامتُت ، األوذل اجتماعية سياسية 

 .تقتضيها اغباجة إذل التأنس ، والثانية اقتصادية قوامها سعى الناس إذل الكسب

اعلم أنو ؼبا كانت حقيقة التاريخ أنو خرب عن االجتماع اإلنساين  "يقول ابن خلدون وإذل ىذا 
الذي ىو عمران العادل ، وما يعرضو لطبيعة ذلك العمران من األحوال ، مثل التوحش والتأنس والعصبيات 

نتحلو وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض ، وما ينشأ عن ذلك من اؼبلك والدول ومراتبها وما ي
البشر بأعماؽبم ومساعيهم من الكسب واؼبعاش والعلوم والصنائع وسائر ما وبدث َب ذلك العمران بطبيعتو 

 . "من األحوال
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وقد لفت ابن خلدون االىتمام إذل الندرة كمشكلة اقتصادية ناذبة عن عجز اإلنسان عن مقاومة 
وَب ذلك  .تلزمو اغبكومات هبا فبا يزيد من أعبائواعببايات اليت  الطبيعة دبفرده ، وبسبب كثرة الضرائب و

لو دبادة حياتو ، ويستحيل أن تفي بذلك كلو أو  إن قدرة الواحد من البشر غَت موفية " :يقول ابن خلدون 
ببعضو قدرة الواحد ، فالبد من اجتماع القدر الكثَتة من أبناء جنسو ليحصل القوت لو وؽبم ، فيحصل 

 ."بالتعاون قدر الكفاية من اغباجات ألكثر منهم بأضعاف

يء نافع لو قيمة ، واعترب العمل ىو مصدر القيمة ، و أن اؼبنفعة شرط للقيمة ، إذ ليس كل ش
ذلك أن عمل اإلنسان ىو الذي يصنع القيمة ، والثمن ىو التعبَت النقدي ؽبذه القيمة ، وىذا الثمن ال 

ويتحدد الثمن على أساس نفقة اإلنتاج ، حيث تؤدى زيادة نفقة إنتاج سلعة معينة  .يظهر إال ُب األسواق 
 .إذل زيادة شبنها

نتيجة قوى العرض والطلب ، ألن زيادة اغباجات )الطلب(  وعلل ابن خلدون تقلب أشبان السلع
على اؼبوجود )العرض( ترفع األشبان ، كما تنخفض أشبان السلع الضرورية وترتفع أشبان السلع الكمالية بسبب 

 .زيادة العرض من األوذل والطلب على الثانية ، دبا يعرف حالياً بفائض العرض ، وفائض الطلب

يعيُت واالقتصاديُت التقليديُت ُب تقسيمهم العمل إذل منتج وغَت منتج ، وسبق ابن خلدون الطب
حُت فرق بُت وجوه اؼبعاش الطبيعية اليت زبلق قيمة كالتجارة والفالحة والصناعة ، وبُت وجوه اؼبعاش غَت 

ستًت اؼبنتج وميز بُت العمل الظاىر اؼبنتج لقيمة مباشرة والعمل اؼب .الطبيعية اليت ال زبلق قيمة كاإلمارة 
لقيمة ـبزونة ، سابقًا ُب ذلك كأل من ظبيث وريكاردو اللذين فرقا بُت العمل اغبارل والعمل اؼباضي ، 

 .وماركس الذي ميز بُت العمل اغبي والعمل اؼبخزون

وناقش مسألة تقسيم العمل ، وأرجعها إذل التعليم كطريقة الكتساب اؼبواىب وإذل زيادة السكان ، 
على تقسيم العمل الداخلي بل يتجاوزه إذل النطاق الدورل، حيث يرجع تقسيم العمل بُت  وأنو ال يقتصر

الدول إذل اختالف اغباجات من دولة إذل دولة ، نظراً لتخصص كل دولة بأعمال سبيزىا عن الدول األخرى 
 .، والختالف الدول ُب درجة عمراهنا ومبوىا
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ما  ..صار ببعض الصنائع دون بعض ُب اختصاص بعض األم "ولذلك يقول ابن خلدون 
يستدعى من األعمال ىبتص ببعض أىل اؼبصر فيقومون عليو ويستبصرون ُب صناعتو وىبتصون بوظيفتو 
وهبعلون معاشهم فيو ورزقهم منو لعموم البالد بو ُب اؼبصر واغباجة إليو ، وما ال يستدعى َب اؼبصر يكون 

وما يستدعى من ذلك لضرورة اؼبعاش ، فيوجد ُب كل مصر  غفاًل ال فائدة ؼبنتحلو ُب االحًتاف بو ، 
كاػبياط واغبداد والنجار وأمثاؽبا ، وما يستدعى لعوائد الًتف وأحوالو فإمبا يوجد َب اؼبدن اؼبستبحرة ُب 

 ."...العمارة اآلخذة ُب عوائد الًتف واغبضارة مثل الزجاج والصائغ والدىان

ليل مزايا تقسيم العمل ، من خالل بيان ربليل تتابع كما استخدم الطريقة الديناميكية ُب رب
اؼبؤثرات واآلثار ُب الزمن ، حبيث يؤثر حدث معُت ُب اؼباضي على األحداث التالية لو ، وىكذا يربط 
التحليل بُت الفًتات الزمنية اؼبختلفة بُت السبب والنتيجة ، وىى طريقة ُب دراسة التطور االقتصادي دل 

 .لكتاب السويديون ُب بدايات القرن العشرينيفطن إليها إال ا

 الدمشقي .2

أن الدولة  "اإلشارة إذل ؿباسن التجارة  "ُب كتابو  (1442-1364)بُت أبو الفضل الدمشقي 
قامت ألسباب اقتصادية ، نظراً لتعدد حاجات اإلنسان وعجزه أن يشبعها صبيعًا بنفسو، فبا تطلب تعاون 

 .الناس صبيعاً إشباع حاجاهتم 

وأن النقود ضرورة لتثمُت األشياء اليت وبتاج الناس إذل مبادلتها ، كما أشار إذل عيوب اؼبقايضة ، 
ودل ينظر إذل التجارة نظرة الريبة اليت كانت للفكر اإلغريقي القدًن ، وإمبا رأى أنو يبكن أن ربقق التجارة 

 .السعادة ُب الدنيا إذا كانت متميزة ، وكان التاجر نبيل اػبلق

 لمقريزيا .2

أعد اؼبقريزي من بُت مؤلفاتو اؼبتعددة ُب التاريخ رسالتُت صغَتتُت ُب موضوعُت ىامُت من 
شذور العقود ُب  ":موضوعات االقتصاد ، نبا التضخم والطلب على النقود ، وذلك ُب رسالتيو بعنوان 

 . "إغاثة األمة بكشف الغمة"، و"ذكر النقود



26 
 

 )، دبناسبة ربليلو ألسباب اجملاعة االقتصادية اليت حلت دبصر  وبرز ذلك بوضوح ُب رسالتو الثانية
وكان شاىدًا عليها، حيث أرجع ىذه اجملاعة إذل زيادة كمية النقود اؼبطروحة ُب   (1404 -1392

 .التداول فبا أدى إذل ارتفاع اؼبستوى العام لألشبان ، وىو ما يعرف حالياً بالتضخم

و الشهَت ، والقائل بأن العملة الرديئة تطرد العملة اعبيدة من كما سبق جريشام ُب اكتشاف قانون
األسواق ، حُت الحظ اختفاء النقود الفضية تاركًا اجملال للنقود النحاسية تتداول فًتة اجملاعة ؛ فمع ارتفاع 

لها إذل اؼبنتجات والبفاض القوة الشرائية للنقود بدأت العملة الفضية ُب االختفاء نظرًا لقيام الناس بتحوي
 معدن يستخدم ُب صناعة بعض اؼبنتجات مثل اغبلي واألواين الفضية.

 منظور إسالمي المفاهيم والفرضيات االقتصادية من بعض :خامسا

عدة مفاىيم وفرضيات يعتمد عليها الفكر  وجدأن تراكم اػبربات العملية والعلمية ُب اجملال االقتصادي إ 
مقبولة إسالميا ولكن نظرا الختالف نظرة اإلسالم  ُب حد ذاهتااالقتصادي ُب الدراسة والبحث وىى 

 إعادة صياغتها وفق اؼبفهوم اإلسالمي، ومن أىم ىذه اؼبفاىيم والفرضيات ما للحياة عن النظرة الغربية يلزم
 :يلي

بطبيعتو رشيد ويعرف  وىى تقوم ُب الفكر الغريب على أن اإلنسان فرضية الرشد االقتصادي: -
واؼبوقف اإلسالمي من ىذه  تارل هبب ترك اغبرية لو ُب صبيع تصرفاتو االقتصادية،مصلحتو وبال

الشافعية على ذلك أنو اؼبصلح ؼبالو  القضية أن الرشيد ُب عرف الفقهاء ىو اؼبصلح ؼبالو ويزيد
وإمبا  ةاؼبال، ولكن ليس كمسلم التصرف ُب ودينو، وأن اإلنسان إذا كان رشيدا تًتك لو حرية

كما يقول سبحانو وتعاذل )وابتلوا اليتامى حىت  اختبار رشده والتأكد منو قبل ذلكالبد من 
( كما أنو يشًتط 6فادفعوا إليهم أمواؽبم ( )النساء:  إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا

والرشد، ولذا فإنو قد يكون اإلنسان غَت رشيد وبالتارل وبجر  ُب العاقدين ُب أي عقد األىلية
 .عليو و يعُت وصىعليو أ

يتصرف اقتصاديا  : وتقوم على أن كل فردفرضية الحافز الذاتي أو المصلحة الشخصية -
أن تركها على  وفق ما وبقق مصلحتو اػباصة، ومع أن ىذه الفرضية مقبولة إسالميا إال
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التأثَت السليب على  إطالقها ُب ظل األنانية اؼبفرطة قد تؤدى إذل عواقب وخيمة تتمثل ُب
على تقليم أظافر األنانية اؼبفرطة  حل اجملتمع، ولذا فإن النظرة اإلسالمية ؽبذه الفرضية تعملمصا

خارج حدود الدنيا إذل اآلخرة وأن ىناك  عن طريق اإليبان بأن مصلحة اإلنسان الذاتية سبتد
من منفعة ترتبط بالقواعد األخالقية اليت سبنعو  مساءلة لإلنسان ذبعل حدود ما يصبو إليو من

 .اعبور على اآلخرين

 فرضية التناسق والتناغم بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة دون حاجة إلى تدخل -
 وأن سعى كل إنسان لتحقيق مصلحتو وبمل ُب طياتو ربقيقا لترتيب األولويات بينهما:

 ؼبصاحل اجملموع وتقرير ىذه الفرضية من حيث ىي سبق هبا علماء اإلسالم علماء االقتصاد
 نفع نفسو ينفع غَته فحصل ُباؼبعاصرين حيث يقول الشاطيب ُب اؼبوافقات: "فصار يسعى 

األخذ هبذه  نفع نفسو "، غَت أن موع وإن كان كل أحد إمبا يسعى ُباالنتفاع للمجموع باجمل
باجملتمع مثل  الفرضية وَب ظل األنانية اؼبفرطة أدى إذل فبارسات فيها نفع شخصي وضرر

ىذه الفرضية بوضع  الفساد االقتصادي وزيادة الفقراء. ولذا فإن اإلسالم يضبطتلوث البيئة و 
اؼبصلحة اػباصة، وأن  قواعد حاكمة منها أنو عند التعارض تقدم اؼبصلحة العامة على

 .دبصاحل اآلخرين للمصلحة اػباصة حدودا ال تتعداىا إذا أدى ربقيقها إذل إضرار

كافية لكي يسَت االقتصاد كبو  وأهنا لعرض والطلبتفاعل ا فيمفهوم آلية السوق ممثلة  -
هبب ترك السوق حرة دون تدخل  ربقيق أىدافو اؼبنشودة من الكفاءة والعدالة، وبالتارل

اؼبذكور ُب قولو تعاذل: ) إال أن  خارجي، وؽبذه الفرضية أصل ُب اإلسالم يستند إذل الًتاضي
:" إمبا -صلى اهلل عليو وسلم -لرسول ا ( وقول21تكون ذبارة عن تراض منكم ( )النساء: 

آلية السوق نظرا لوجود فبارسات احتكارية  البيع عن تراض" ولكن نظرا ألن الواقع أثبت فشل
حىت ظبي  -النظام الرأظبارل القائم على حرية السوق وأساليب تنافسية ضارة وغَت سليمة، بدأ

اؼبناىضة للسياسات االحتكارية واليت سبثل إصدار التشريعات  ُب -بنظام رأظبالية السوق اغبرة
لتنظيم السوق دون ترك األمر كلو آللية السوق، وىذا ما سبق بو  ضوابط أو قيود خارجية
 .الفقو بالبيوع اؼبنهي عنها شرعا واليت سبثل ضوابط هبب االلتزام هبا اإلسالم ُب ما يعرف ُب
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مدى  اراهتم على عالهتا دون النظر إذلواليت تعٌت أخذ سلوك األفراد واختي مفهوم الوضعية: -
اؼبفهوم  انسجامها مع القيم اؼبعيارية ُب اجملتمع واغبكم عليها بأهنا حسنة أو سيئة، وىذا

 يتعارض مع كون األخالق إحدى شعب اإلسالم وهبب إخضاع كل سلوك واقعي اقتصادي
 .للحكم عليو ُب ضوء السلوك اؼبثارل كما سبق القول




