
 ............. آمال لحدن ذوثري..................................... –وجهة نظر  –التفاوت في توزيع الّدخل بين النظرية و التطبيق 

 109 (2005) 04 العدد                                                       رمجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌ

 
 وجهة نظر  التطبيق،و التفاوت في توزيع الّدخل بين النظرية

 

 أ. آمال حلسن شوثري

 بوضياف حمند امعة مساعدة، جأستاذة 

 سيلة، ازجاارر  املوالعلوم التجارية،  كلية علوم التسيري

 

 ملخص:  
نعود فً هذه الورقة إلى النظرٌة 
االقتصادٌة للوقوف على الكٌفٌة التً 

"توزٌع الدخل" من خبلل  عالجت بها مسؤلة
" الرأسمالٌة االقتصادٌة المعاصرةمدارسها 

والماركسٌة " بتحدٌد موقف كل مدرسة, 
ا ذالمنطلقات النظرٌة التً بنت علٌها ه
 الموقف, والبعض من إسقاطاتها العملٌة.

كما تهدف الورقة أٌضا إلى توضٌح 
وجهة نظر الفكر االقتصادي العربً 

ا األخٌر توجها واإلسبلمً إذ ٌمتلك هذ
 ورإى مختلفة للموضوع.

Résumé : 
      Nous retournons dans cette étude à la 

théorie économique pour voir comment elle 

a traité la question ou le problème de 

« distribution des revenues » à travers ses 

écoles économiques contemporaines : « le 

capitalisme et le marxisme » tout en 

déterminant la position de chaque école, ses 

fondements théoriques et ses quelques 

projections opérationnelles. 

    Ainsi cette étude traite l’opinion de la 

pensée économique arabe et islamique 

possédant un point de vue différent 

  

  :مقدمــة
محمد المعموري فً احدث  ذٌمكن للباحثة أن َتبدأ ورقتها بما قاله الزمٌل األستا 

النمو و عبلقته باتجاهات السٌاسات االقتصادٌةو ما كتب عن تحلٌل سلوك الفقر
تتخطى و الزمانو إن الفقر ظاهرة عالمٌة تتجاوز المكان, االقتصادي فً العراق

هرة الفقر بمسؤلة التفاوت فً توزٌع الدخل فإنه ٌمكن القول نظرا الرتباط ظا, و1الثقافات

ال تقتصر , والزمانو أٌضا أن هذه المسالة هً األخرى أصبحت تتعدى حدود المكان
سوف تبقى القضٌة األساسٌة التً تثٌر حولها الكثٌر من و على دولة دون تلك بل مازالت

اآلخرون, هو و ٌراه رٌكاردو النقاش, إذ ٌكفً القول أن بحث التوزٌع, كماو الجدل
 .2المشكلة األساسٌة التً تّكون دراستها موضوع علم االقتصاد 

النظرٌة االقتصادٌة تؤتى حلقة و وإن كان التارٌخ االقتصادي ٌمثل سجبل للماضً,
طبعا لن نستطرد فً هكذا و أهم تلك الحلقات,و فإن التوزٌع ٌشكل أبرز, فً سلسلته

بل سنحاول التركٌز فقط  على ظاهرة توزٌع الدخل , هاجوانب فلسفٌة على أهمٌت
, الدراسة" الرأسمالٌةو كظاهرة تناولتها مختلف المدارس االقتصادٌة بالتحلٌل

 وبالتركٌز أٌضا على الرواد فٌهار االقتصادي العربً اإلسبلمً ", الفك, الماركسٌة
امتٌاز ٌعود أصحاب السبق بوصف مبلحظة الظواهر حق األكثرٌة, لكن تفسٌرها و

اختبلفها هذا ٌعنً و ال رٌب,و حسب . وحتى مستوٌات التفسٌر تلك تختلفو لؤلقلٌة
, قدرة القلة هذه ذاتها تؤتً فً درجات متباٌنة من حٌث النوعو بالضرورة أن قابلٌة
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 3هم الروادو فالفكر االقتصادي مدٌن فً أهم تٌاراته لمن ٌتمٌز من هذه القلة فً التفسٌر

كارل ماركس  و آدم سمٌثو تحت أي مسوغات أن ننكر على ابن خلدونو . فبل ٌمكن
ٌّزتهم عن البقٌة.  العبقرٌة التً م

و لكون هناك صعوبة بالغة فً عزل تؤثٌر القٌم المذهبة التً ٌإمن بها الفرد  
فإن نظرٌة توزٌع الدخل ما هً إالّ , ما ٌتبعها من تحلٌبلتو عما كتب من نظرٌات

فعلى حد قول أحد علماء االقتصاد الغربٌٌن , لعقابدٌة بشكـل أو بآخرانعكاس للمواقف ا
او إن المبادئ ًٌ  . 4األفكار العلمٌة ملونة عقابد

 
 :5و لقد لخص الدكتور باسل البستانً األمر بالشكل البٌانً اآلتً 

                             
 الفنٌة لعملٌة اإلنتاجو الجوانب االجتهادٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدى و إلى محاولة تلخٌص نظرة كل مدرسة لمسؤلة توزٌع الدخل, تهدف هذه الورقة
المنطلقات التً بنت علٌها و انعكاس ذلك على الواقع من خبلل تناول موقف كل مدرسة

اآلراء و فً التقٌٌم سنكتفً فقط بإعطاء بعض المإشرات, وثم التقٌٌم, هذا الموقف
حٌز بحث ال ٌمكن أن تستوعبه بعض من الصفحات  ألهمٌة الموضوع الذي ٌحتاج إلى

. 
التنظٌري لظاهرة و فرضٌة الدراسة تتلخص فً أنه على الرغم من الزخم الفكري

التفاوت فً توزٌع الدخل إال أن الواقع العملً أثبت فشل هذا التنظٌر فً التقلٌل من 
ولً لسببٌن ,إما التفاوت فً توزٌع الدخول سواء على المستوى المحلً أو المستوى الد

 لقصور النظرٌة فً حد ذاتها أو للصعوبة التً ٌمكن أن تواجه عملٌة التطبٌق .
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 األول منها ٌتناول آراء المدرسة الرأسمالٌة,, تضم خطة البحث ثبلثة مباحث 
بإٌجاز شرح موقف و أما المبحث الثالث فتم فٌه, الثانً خصص للمدرسة الماركسٌةو

  اإلسبلمً من عملٌة توزٌع الدخل. الفكر االقتصادي العربً 
األولى هً االستغناء عن اإلطار , وتجدر اإلشارة فقط لنقطتٌن هامتٌن 

غٌرها على و العدالة, المفاهٌمً أو المصطلحً الخاص بالدراسة كتعرٌف التفاوت
 افتراض أنها معروفة .

مستقبل , التً تناولت الموضوعو الثانٌة اعتماد الباحثة المصادر المترجمةو  
مقدمة الدٌموقراطٌة , ثمن القوة )) سنوات كٌسنجر فً البٌت األبٌض ((, الرأسمالٌة
مصادر علق علٌها , الرفاهٌةو فخ العولمة االعتداء على الدٌموقراطٌة, االقتصادٌة

 لو أبدت غٌر ذلك .و أحدهم بؤنها أكثر الكتب المروجة للعولمة
نهم. فلقد قال الربٌس الفرنسً فً مارس شهد شاهد مو فكان اعتمادنا علٌها من باب

 : 1995عام 

 صارت المباالة مغرورة " .و " إن ال مباالتنا المخجلة قد تحولت 
  :المدرسة الرأسمالٌة –أوال 

 الموقف : -1

آراء كثٌرة ال ٌمكن حصرها لكن ٌمكن و ساهمت المدرسة الرأسمالٌة بنظرٌات
النظرٌة و هما النظرٌة الكبلسٌكٌةوضع كل تلك المساهمات تحت نظرٌتٌن أساسٌتٌن 
الحجج و لو اختلفت الطرابقو –الكٌنزٌة التً تشترك كل واحدة منها مع األخرى 

مقبولة بل ٌذهب الرأسمالٌون و فً أن التفاوت فً توزٌع الدخل مسؤلة طبٌعٌة –المقدمة 
ة التنافس ٌعدون التفاوت مطلوبا فً حلبو الجدد منظرو العولمة الجدٌدة إلى أبعد من ذلك

 شرطا ضرورٌا من شروطه. و العالمً الضاري
ٌنطلق الكبلسٌك فً تفسٌر ظاهرة التوزٌع من أن المشكلة األساسٌة فً االقتصاد و

السٌاسً هً تقرٌر القوانٌن التً تتحكم بتوزٌع اإلنتاج بٌن طبقات المجتمع الممثلة 
القوانٌن التً تحكم توزٌع  الرٌع والفابدة لذلك اهتموا بالكشف علىو األرباحو باألجور

ركزوا على التوزٌع الوظٌفً أي التوزٌع بٌن و الناتج الكلً بٌن عناصر اإلنتاج المختلفة
رأس مال منظورا إلى كل واحد من هذه العناصر المختلفة و عناصر مختلفة  من عمل

فً صورة مجردة كلٌا دون االهتمام باألفراد الذي و على أساس وظٌفته فً اإلنتاج
 الربح للمنظم. و الفابدة لرأس المالو األجر للعملو تكون منهم . فالرٌع لمبلك األراضًٌ

فلقد كانوا ٌنظرون إلى مسؤلة تفاوت توزٌع الدخل على أنها مسؤلة طبٌعٌة تفرضها  
قوانٌن الطبٌعة. المتشابمون منهم أمثال " دافٌد رٌكاردو " ٌرون أن القوانٌن الطبٌعٌة فً 

المتاعب التً ٌجبر الناس على تحملها أما و مً تسبب بعض اآلالمانطباقها الحت
" فٌرون أن القوانٌن الطبٌعٌة ٌمكن أن تجذب آالما بشرٌة أو أن  سايالمتفابلون مثل " 

 .6التخلٌصو إن حدثت لٌست سوى شٌبا عابًرا له صفة التطهٌر و اآلالم حتى

 التً تحكم النشاط االقتصاديمن جهة أخرى هناك مبدأ ٌحكم القوانٌن و هذا من جهة
هو أن كل فرد ٌسعى لتحقٌق مصالحه الخاصة المتمثلة فً الحصول على اكبر نفع و

المصلحة العامة لكون هذه و أال تعارض بٌن المصلحة الشخصٌةو شخصً ممكن.
ٌتم ذلك من خبلل شٌبٌن اثنٌن هما و األخٌرة ما هً إال مجموع المصالح الخاصة
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 الذي ٌكبح االنطبلق فً تحقٌق المصالح الخاصةو ن األفراد جمٌعاالتنافس الموجود بٌ
جهاز الثمن الذي ٌجعل كل فرد ال ٌنتج إال إذا كان ذلك موافقا لرغبات الجماعة . أما و

 ربالنسبة لكٌنز فلم ٌكن ماركسٌا فً أفكاره  بل جاء لٌحمً أفكار أسبلفه من الدما
ن كان ٌطالب بإعادة توزٌع الدخول بٌن حماٌة اإلنتاج الرأسمالً من الضٌاع  وإو

الدخول من خبلل تدخل الدولة و األفراد توزٌعا ٌخفف التفاوت فً توزٌع الثروات
تفعٌل العوامل المإدٌة إلى و كفرض الضرابب التصاعدٌة, بؤدوات السٌاسٌة المالٌة

دة إعاو إعادة توزٌع الدخل ألن التفاوت بالنسبة إلٌه ٌحدث أزمة فً الطلب الكلً
من ثم التؤثٌر على اإلنفاق و التوزٌع لصالح الطبقات الفقٌرة من شؤنه أن ٌزٌد االدخار

 . 7ٌعاد التوازن العام لبلقتصاد الرأسمالًو االستهبلكً.و الكلً االستثماري منه

لكن المحاوالت الكٌنزٌة تلك لم تخرج فً إطارها اإلٌدٌولوجً عن استخدام الدولة 
لتواءات  التً مٌزت المسارات الربٌسٌة للرأسمالٌة ثم التخلً كإحدى أدوات تعدٌل اإل

عنها بعد أن ٌنمط االقتصاد الرأسمالً وفقا لمزاٌا السوق . فدور الدولة بالنسبة لكٌنز 
جاء فقط لتعدٌل التشوهات التً حدثت فً المنظومة االقتصادٌة الرأسمالٌة لهذا أكد على 

اعتماد آرابه فً المدى الطوٌل ٌعنً تغٌٌرا فً أن معالجته تعد قصٌرة األمد فقط ألن 
ال و هً مسؤلة ال ترٌدها اآلراء الكٌنزٌة       و المبادئ األساسٌة للنظام الرأسمالً

 الفلسفة الرأسمالٌة . و تعنٌها أصبل لتناقضها
 المنطلقات: -2

ٌمكن تلخٌص المنطلقات التً بنً علٌها النظام الرأسمالً فلسفته فً توزٌع الدخل 
 ً النقاط اآلتٌة:ف

السٌاسٌة واألخبلقٌة التً ظهرت منذ بداٌة و ــ تؤثر الرأسمالٌة بالتٌارات الفلسفٌة1
كآراء الفٌلسوف "  ً( مثل النزعة الفردٌة التً طبع بها التفكٌر الفلسف 17القرن )

التً هاجم من  Lock  "  (1632 – 1704 )أفكار "و ( 1650 -1516دٌكارت ")

جمٌع األفراد و ق المطلق للملوك فؤساس السلطة السٌاسٌة هو الفردخبللها فكرة الح
أفكار " بنتام " زعٌم و متساوون من هده الناحٌة فبل ٌكون ألي منهم أكثر مما لآلخر,

( الذي كان ٌدعو إلى أن أكبر سعادة جماعٌة ممكنة  1832 – 1748المدرسة النفعٌة ) 

لسعادة لنفسه ألن السعادة الجماعٌة لٌست هً تلك التً تنتج عن سعً كل فرد لتحقٌق ا
  . 8منه فالفرد هو الوحدة الربٌسٌة للنشاط االقتصادي و سوى مجموع السعادات الفردٌة .

ــ انتشار فكرة القانون العلمً إذ حاولت المدرسة الرأسمالٌة بحث الظواهر 2

مهمة و . تحدٌدهاو االقتصادٌة على أنها خاضعة لقوانٌن علمٌة محددة ٌجب كشفها
 من بٌنها قوانٌن التوزٌع .و الباحث هو الكشف عن هذه القوانٌن

ــ الحرٌة االقتصادٌة التً تشمل الحق فً الملكٌة الخاصة الذي ٌشمل حقوق 3

أصحاب الممتلكات الخاصة فً السٌطرة على مإسساتهم أو تفوٌضا نوعا ما بالشكل 
للرأسمالٌة األمرٌكٌة الحدٌثة ٌستند فً بالتالً فإن البٌان المشترك و الذي ٌرونه مناسبا

 . 9 النهاٌة على حق ال ٌقبل التحوٌل

التً ترى أن قٌمة السلعة التبادلٌة تتحدد و ـ نظرٌتهم فً القٌمة السٌما فً بداٌاتها  4 

 بكمٌة العمل االجتماعً المبذول علٌها .
 التقٌٌم:  -3
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 على المستوى النظري : –
عرف باسم التوزٌع الشخصً أي بتوزٌع الدخل القومً لم ٌهتم الرأسمالٌون بما ٌ -1

األشخاص الذٌن ٌمكن تجمٌعهم فً طبقات مختلفة طبقا الختبلف مقدار و بٌن األفراد
 دخل كل فرد بل اهتموا بالتوزٌع الوظٌفً.

 المكان .و نسبٌة القوانٌن االقتصادٌة فهً لٌست مطلقة فً الزمان -2

ر العمل العنصر األساسً فً اإلنتاج نظرٌتهم فً قٌمة العمل التً تعد عنص -3
فكٌف ٌمكن بالتالً تبرٌر إعطاءها ما ٌخلقه العمل من فابض للقٌمة إلى غٌره من 
عناصر اإلنتاج  كمردود مثل رأس المال بصورة خاصة فإذا كان العمل هو مصدر 

رار القٌمة فبل ٌمكن تبرٌر مشاركة أي عنصر آخر عداه فً مردود اإلنتاج إال إذا تم اإلق
 . 10 بوجود االستغبلل

تركٌز رإوس األموال فً فبة قلٌلة و تراجع السٌاسات التدخلٌة للدولة مإخراً  -4
 العدد من كبار الرأسمالٌة نتٌجة ظهور االحتكارات الكبرى.

 

 على المستوى التطبٌقً : –
ال ٌمكن تحت أي مبررات نكران فضل آلٌات النظام الرأسمالً فً قلب  

 موازٌن الحٌاة
وصوال إلى االستنساخ . لكن و تغٌٌر صورة الحٌاة الكلٌة بدءا من القاطرة البخارٌةو 

بدل أن تشرب اإلنسانٌة نخب و ما أفرزته هذه اآللٌات ضرب ذلك الفضل عرض الحابط
التفاوت فً التوزٌع الدخول سواء على المستوى , وبحرارةو االنتصار ذرفت الدموع

 أبرز تلك اإلفرازات . المحلً أو المستوى الدولً كان من
  محلٌا: -1

الثورة و على المستوى المحلً هناك قلة تستؤثر بالشطر األعظم من الدخل الوطنً
حتى و القومٌة فً حٌن ٌعٌش الكثٌر على الهامش فلقد صارت األفواه تردد فً أوروبا

حنا بؤمس بعناد متعاظم نغمة مفادها أننا نحن أنفسنا أصبالوالٌات األمرٌكٌة المتحدة فً 
قد علق أحدهم على هذه الصورة بالقول " فهكذا أصبح ٌشعر و الحاجة للمساعدة .

من ضمنهم حتى أولبك الساكنون فً مراكز االزدهار االقتصادٌة و المبلٌٌن من الناخبٌن
 . 11 بؤنهم مغشوشً األزمنة الجدٌدة

" فقراء العالم  فلقد ذهبت أدراج الرٌاح ما بشر به الربٌس األمرٌكً " هاري ترومان
بضرورة رفع المستوى المعٌشً على نحو جوهري لكل أبناء األقطار  1949فً عام 

ذلك عن طرٌق زٌادة اإلنتاج الصناعً . فهإالء لم ٌعودوا قادرٌن  وال حتى وة, المتخلف
لم ٌعودوا قادرٌن على التحكم فً التفاوت و فً بلدانهم دابما على الوفاء بما تعهدوا

بناًء على هذا هل هناك من سٌفكر فً تحقٌق نمو اقتصادي منسجم و المتزاٌداالجتماعً 
 . 12فً توزٌع عادل للثروة فً العالم الثالث ؟و مع البٌبة

 
 على المستوى الدولً :  

ملٌار دٌرا ٌمتلكون معا  386نترك فً هذا المجال لغة األرقام تتحدث عن الهوة فـ 
 .Lالبروفٌسوركما ٌشٌر و .13سكان المعمورة ملٌار من  2.5ثروة تضاهً ما ٌملكه 
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MALSIS  ًكتابهفAgriculture et processus de développement    تحت موضوع
 Reneالناتج القومً اإلجمالً معتمدا على تحلٌل البروفٌسور و التوزٌع العالمً للسكان

Candaume   فً كتابه الشهٌرLa Pauvreté des nations  إلى أن حصة ما

مونهم بدول الجنـوب ) البلدان المتخلفة + البلدان تحت النمو +  البلدان النامٌة (  من ٌس
 بٌنما حصة المجموعة الثانٌة دول الشمال " الدول المتقدمة  % 12.5الدخل القومً 

التً تنشا هناك و . فالبلدان المتطورة صناعٌا14  %87.5الدول األكثر تقدما " هً و
من  % 80المراكز المالٌة العالمٌة تسٌطر على و تعددة القومٌاتقاعدة من االتحادات م

التً تشكل و من شركات متعددة القومٌة % 25منها  USAالموارد العالمٌة حصة 

هً تسٌطر على ما ٌصل إلى حد نصف اإلنتـاج و صلب االقتصاد العالمً المعاصر
خٌصـات على ترو براءات اختراع 4/5زهـاء و من التجار % 63نسبة و العالمً

ما ٌقرب الملٌار من الناس " الملٌار الجابع " فً و التكنولوجٌا ..و الجـدٌد من الـتكنٌـك
 700ملٌون عاطل عن العمل  وأكثر من  150العالم معزولٌن عن العامل اإلنتاجً ) 

ملٌار فرد , وكثٌرٌن منخرطٌن فً النشاط اإلجرامًو ملٌون مشغولٌن بالعمل جزبٌا
 لثلث تقرٌبا من سكان األرض ال ٌزالون بعد غٌر متمتعٌن بالكهرباءنحو او أمٌٌن

 480و نصف ملٌار ال منفذ لهم إلى مصادر المٌاه العذبة الصالحة للشربو قرابة ملٌارو
ملٌون طفل ٌتجرعون مرارة الجوع أو ٌعانون جراء نقص  200ملٌون نسمة بمن فٌهم 

 . 15التغذٌة 

م للدول الفقٌرة باإلضافة إلى عدم نجاعتها فهً أما مسؤلة المساعدات التً تقد 
 1994فً انخفاض مستمر. فهناك انخفاض مستمر فٌما ٌقدم من معونات ففً عام 

 من مجموع ناتجها القومً اإلجمالً %0.34قدمت ألمانٌا على سبٌل المثال ما ٌساوي 
 %0.31لم ٌزد عما قدمته عن و

 .16لنفس السنة  % 0.34 بالمقارنة مع ما قدمته النمسا 1995سنة   

العشرٌن دابرة خارجٌة التً و فٌما ٌتعلق  بالقارة اإلفرٌقٌة  فمن بٌن اإلحدى 
 1999تقرر إغبلقها سنة  USA تشرف حتى اآلن على إدارة المساعدات التً تقدمها 

التً ٌرى الكثٌرون منها أن مستقبلها و تسعة منها فقط تعمل لحد اآلن فً هذه القارةو
محالة ٌقول الخبٌر األمرٌكً بشإون العالم الثالث روبرت د. كاببلن" أن جزءاً  ضابع ال

كبٌراً من إفرٌقٌا ٌقف على حافة الهاوٌة لهذا فإنها نموذج للصورة التً ستكون علٌها 
 .17سٌاسة األقلٌات فً عقود السنٌن القادمة"و الحدودو الحروب

 
 : ثانٌا : المدرسة الماركسٌة 

وب التً مٌزت الماركسٌة سواء من النواحً الفكرٌة أو التطبٌقٌة إال بالرغم من العٌ
أنها تركت بصمات كبٌرة أثرت من خبللها سواء على الفكر أو السٌاسة فً القرنٌن 

ٌكفً كما قال الدكتور لبٌب شقٌر أن أعداداً كبٌرة من األفراد تدٌن بصحة و األخٌرٌن
ٌكفً لبٌان ذلك  أن نذكر بلدٌن كبٌرٌن و عالٌمتو وفقا لما رسمته من مبادئ, هذه النظرٌة

 بقٌة ببلد العالم الشٌوعً تؤخذ بهذه النظرٌةو الصٌن الشعبٌة .و كاالتحاد السوفٌاتً سابقا
من جهة أخرى لو لم ٌوجد هذا التٌار الماركسً لما و تعمل وفقا لمبادبها هذا من جهة,و
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من هذه الناحٌة و .1929منذ أزمة  الذي تحققو كان هذا التدخل الواسع للدولة قد حدث
 . 18ٌرجع إلى الماركسٌة الفضل الكبٌر فً تطوٌر الرأسمالٌة

 الموقف:-1

تنطلق الماركسٌة فً تفسٌرها لظاهرة التفاوت فً التوزٌع من طبٌعة النظام  
التناقض   عبلقات التوزٌع.و الرأسمالً ذاته المبنً على أساس التناقض بٌن قوى اإلنتاج

ملكٌة أدوات و ة التوزٌع التً تجعل القوة العاملة تمثل المجتمع كله تقرٌبافً طرٌق
فردٌة و . فالتناقض بٌن جماعٌة العملداإلنتاج تتركز بٌن أٌدي فبة ضبٌلة من األفرا

ٌصل به إلى ثورة عنٌفة تقضً على و الملكٌة هو الذي ٌحرك الصراع الطبقً
. أما األجر فً النظام الرأسمالً فٌتحدد عند الرأسمالٌة نفسها " الفكرة تحمل نقٌضها " 

إن اتجاهه خبلل التطور و المستوى البلزم لحصول العمال على ضرورات المعٌشة
ٌبدأ ما أسماه ماركس باالستغبلل و من هنا ٌخلق التفاوتو ٌكون نحو االنخفاض

L'exploitation ٌحافظ شقابها ألن الرأسمالً حتى و الذي ٌرتبط ببإس الطبقة العاملة

 تقوٌة أرباحه ٌمٌل دابما الستغبلل العامل فٌنشؤ بذلك شعور طبقًو على استمرار
 ٌقوى الصراع بٌن الطبقتٌن .و

فالفلسفة الماركسٌة تلغً التفاوت فً توزٌع الدخل بإلغابها للملكٌة الفردٌة بوصفها 
بات تصور اإلنسان مجموعة من االستجاو تهمل حافز الربحو مستغلة فً جمٌع صورها

تؤكٌدها على و لٌس له كٌان ثابت ٌتجسد فً خصابصه الفطرٌة.و للبٌبة التً ٌعٌش بها
 تطبٌق المساواة فً المستوى المعٌشً بٌن الناس. و الملكٌة الجماعٌة فقــط

  منطلقات:ال -3
تنطلق الماركسٌة فً وجهة نظرها من التفاوت فً توزٌع الدخل من عدة اعتبارات 

 .20ادٌة أبرزهااقتصو تارٌخٌةو فلسفٌة

نظرٌة التطور الدٌالكتٌكً التً تتلخص فً أن الفكرة عندما توجد تحمل فً  .1
من هنا ٌقوم حتما نقدها و زوالها. ألنها ال تتسم بالكمال المطلـقو طٌاتها بذور فنابها

هذا النقٌض هو فكرة فهً تحمل إذن بٌن طٌاتها بذور و ٌظهر نقٌضها و الذي ٌنفٌها
 لد من تصادم النقٌض بالفكرة األولى فكرة جدٌدة هً نقٌض النقٌض .لذلك تتوو زوالها
 . نظرٌة التفسٌر االقتصادي أو المادي للتارٌخ التً تقضً بؤن النواحً االجتماعٌة2

 ما تخلقه من روابط تبادلٌةو تتكٌف بظروفو الفكرٌة إنما تتشكلو السٌاسٌــةو
البشري . فلٌس الوعً " الفكر اقتصادٌة هً العامل الربٌسً الذي ٌشكل الفكر و

لكن طرٌقة معٌشته هً التً تحدد و معٌشته, ةاإلنسانً" هو الذي ٌحدد لئلنسان طرٌق
فكره. كما بٌن ماركس أن تارٌخ أي مجتمع لم ٌكن إال تارٌخ صراع الطبقات و وعٌه

Lutte de classe  تنتقل بالتارٌخ من نظام اجتماعً آلخرو فهو القوة التً تعمل ,

 تارٌخ محكوم بقوانٌن توجه تطوره حتما فً ناحٌة معٌنة . فال

 التقٌٌم:-3
 التً وجهت للماركسٌة سواًء من الناحٌة النظرٌة أو التطبٌقٌة تمن جملة االنتقادا 

 ما ٌلً :

 على المستوى النظري:  -
 حرٌة الفرد فً التملك .و إفناإه فً المجتمع بما ال ٌتماشىو إلغاء وجود الفرد -1
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عمل لٌس هو العنصر اإلنتاجً الوحٌد كما أن قٌمة أي سلعة ال ٌمكن عنصر ال -2
 ردها فقط على نفقة إنتاجها وحدها بل هناك عوامل أخرى كعنصر الطلب.

لم تإٌد األحداث النظرٌة الماركسٌة فً توجه األجور نحو االنخفاض نظًرا  -3
 الرتفاع األجور فً العصر الحدٌث .

 لٌة فً الشإون االقتصادٌة من جهةتدخل حكومات المنظومات الرأسما -4
اضطرار األنظمة الماركسٌة أمام ضغط الواقع إلى تعدٌل بعض المبادئ كتطبٌق نظام و

الحوافز المادٌة فً األجور الذي أدى إلى التفاوت فً مستوى المعٌشة كما خففت من 
 إقرار الملكٌة الخاصة فً بعض صورها كما سنرى علىو النمط المركزي فً التخطٌط

 المستوى التطبٌقً .

     
 على المستوى التطبٌقً : -

لم تستطع المنظومة الماركسٌة الشٌوعٌة)*( شؤنها فً ذلك شان المنظومة الرأسمالٌة 
فالعمبلق األول انتهى به  , أن تحقق الكثٌر فً حل مشكلة التفاوت فً توزٌع الدخل

د حتى إمكانٌة التكامل فٌما المطاف إلى بروستروٌكة غورباتشوف التً أحالته أشبلء تفق
فلٌس هناك من سبٌل للتجارة مع بعضها ألن كافة المنتجات المصنوعة فً االتحاد , بٌنها

واحد و ملٌون نسمة كانت تصنع فً مصنع واحد 280المكون من و السوفٌاتً سابقا
 . 21عمبلق فقط

ور أما العمبلق الثانً الصٌن على الرغم من أنه ٌعرض دٌنامٌكٌة فً التط
 االقتصادي ٌبدو أكثر إقناعا كونه لم ٌنخرط فً اللعبة مع المنظومات المالٌة الدولٌة

المقرضٌن األجانب فهو أٌضا ٌتجه نحو اقتصاد السوق بعد أن سبم المزارع الصٌنً و
إن استطاع أن ٌفعل فإنه و حتىو صعب علٌه االنتقال إلى المدٌنةو حٌاته الرٌفٌة البابسـة

التً تسعى للحصول على لقمة العٌش فً و الجموع الفقٌرة المتزاٌدةسٌنضم بذلك إلى 
 من ثم ازداد عدد النازحٌن المتشردٌن إذ ٌصل تقرٌبا إلى مابة ملٌون .و األحٌاء الفقٌرة

و ال رٌب فً أن هذا الرقم بمفرده ٌبٌن حجم األعباء الجسام الملقاة على عاتق أكبر 
 .22بلدان العالم الثالث من حٌث السكان

لكن تبقى التجربة الصٌنٌة فً اإلصبلحات التً تقوم بها تجربة تحتاج إلى وقفة 
ٌمكن أن تلخص فً النقاط اآلتٌة ألنها قد تخرج الصٌن من مؤزقها على األقل بؤقل 

 :  23خسارة
معدالت االدخار الداخلٌة العالٌة ,فلقد استطاع هذا البلد الفقٌــر أن ٌوفر بمحض  -1
من ناتجه المحلً مما جعل الثروات لبناء المستقبل متٌسرة سواء  % 40 ٌستثمرو إرادته

اإلدارة األجنبٌة كذلك فإن و باالستثمـار األجنبً أو بدونه فإذا كانت التكنولوجٌا مهمة
إن هّربت رإوس األموال من الصٌن على الطرٌقة المكسٌكٌة و الجهات األجنبٌة حتى

 م . 1994أثرت بالمكسٌك فً أواخر فإن ذلك لن ٌإثر فٌها بالطرٌقة التً
أكثر من ذلك و فعالٌة الحكومة الصٌنٌة وقدرتها عل تصمٌم االستراتٌجٌات  -2

 تنفٌذها فمثبل فً أواخر السبعٌنات قامت الصٌن بإصبلحات فً الرٌف بإلغاء الكمونات
تشجٌعها لنظام الحوافز فاستطـاعت بذلك أن و منح العوابل القروٌة حصتها من األرضو

بتحوٌل الزراعة للقطاع الخاص الذي و ترفع ناتجـها الزراعً الرٌفً بحوالً الثلثٌن
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أدى  إلى تحوٌل الخدمات له مما أدى إلى تحوٌل تجارة التجزبة المحدودة أٌضا للقطاع 
 بالتالً توسٌع نطاق السوق .و الخاص

هذا و أوسعهم ثقافةو ن تعد من أحسن الدول النامٌة تعلٌمااالهتمام بالتعلٌم فالصٌ -3

ما جعل تعلٌم مهارات اإلنتاج الحدٌث سهبلً ألن تعلٌم الذي لدٌه مستوى التعلٌم األساسً 
 ٌكون أسهل بكثٌر من تعلٌم األمٌٌن.

ًّ المهجر  -4 المهاجرون الصٌنٌون فلقد أوكلت الصٌن مهمة العمل التجاري لصٌن

دراٌة بممارسة اللعبة الرأسمالٌة ألنهم نشؤوا على اقتصادٌات رأسمالٌة الذٌن هم على 
 المصانع غالبا ما ٌكونون من صٌنً المهجر الذٌن لم ٌجلبوا معهم فقط األموال ءفمدرا

االتصاالت المباشرة لممارسة اللعبة و هـو المعرفةو التقانة بل جلبوا ما هو أهمو
 الرأسمالٌة .

إذا ما قورنت  % 18تقدر بٌة التً تعمل فً مشارٌع الدولة نسبة العمالة الصٌن -5
من العمال فً الصٌن  % 72تمتلك الصٌن بعض المنشآت الكبٌرة. و بروسٌا. % 9.3بـ 

فً االتحاد السوفٌاتً سابقاً كل ذلك ٌجعل من  % 6 ٌعمل  فً المزارع الجماعٌة مقــابل

سوق مما هو علٌه الحال فً السهل توجٌه اقتصاد مكون من ملكٌات صغٌرة إلً ال
 اقتصاد مكون من الملكٌات الكبٌرة .

 
 :ثالثا : موقف الفكر االقتصادي العربً اإلسالمً من توزٌع الدخل

العدالة االجتماعٌة فً اإلسبلم هً تفاوت فً الدخول مع تحقٌق حد   
,  توزٌعالكفاٌة.فاإلسبلم ٌحث على زٌادة اإلنتاج لكنه ٌحّرض أٌضا على العدالة فً ال

الذي واالستخبلف و األساس الحقوقً للتوزٌع الذي ٌنطلق منه فً دلك هو التسخٌرو
هذه العناصر التً تشكل األساس , والحاجة الملكٌةو العملالمرتبطة بهٌم افمنتجت عنه ال

 .24الثروة على أبناء المجتمعو الملزم لتوزٌع الدخل
صاحب رأس و ٌف شرعًهو تكلٌف شرعً ألن عمارة األرض تكل العمل : -1

 تإخذ منه الزكاة .و ٌجوز اكتنازه المال مجبر على توظٌف رأس ماله فً اإلنتاج إذ ال
 : 25األفراد فً اإلسبلم مجبرٌن على تحقٌق ما ٌلً و الدولةف  

, إعطاء فرصة عمل للقادر علٌه من خبلل تزوٌده برأسمال لٌبدأ مشروعا معٌناً  –أ 
بف األساسٌة للزكاة هً تمكٌن الفقٌر من إغناء نفسه بنفسه من هنا فإن من إحدى الوظاو

 بحٌث ٌكون له مصدر دخل ثابت ٌغنٌه عن طلب المساعدة من غٌره.
تفاوتهم بعد حد الكفاٌة تفاوتا غٌر , والكفاٌةو تساوي األفراد فً حدي الكفاف –ب 

ٌس مطلقا بل مطلق ألنه إن كان التفاوت جابًزا بسبب تفاوت قدرات األفراد إال أنه ل
مصداقا لقوله تعالى و منضبطا بالقدر الذي ال ٌسمح بالسفه فً تبذٌر األموال. أما الفقٌر

 .حقهالمحروم ..." فٌجب أن ٌصله و فً أموالكم حق للسابلو "
الخلٌفة عمر بن الخطاب بشٌخ  مرأالكرٌمة حتى لمن هم غٌر مسلمٌن فقد  الحٌاة–ج 

ناس فقال ما أنصفناك إذ كنا أخذنا منك الجزٌة فً من أهل الذمة ٌسؤل على أبواب ال
 أعطاه ما ٌحتاجه من بٌت المال .و شبابك ثم ضٌعناك فً كبرك

 بالمقدار الذي ٌفرج ضابقته فتخلق الثقةو المصاب بالضرر ٌعطى حسب حاجته -د
 من ثم اإلنتاج .  و الطمؤنٌنة مما ٌحفز األفراد على العملو
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 ٌتم على أساس حد الكفاٌــة الذي ٌتناســب مــع العملالتقسٌم هنا و الحاجة: -2

هناك شٌبان ٌقرران حد و االجتماعً للمواطن.و العلمًو اإلداريو الموقع السٌاسًو
الحٌاة وسابل األسرة, حجم ٌعتمد على ما ٌلً: و الموقع االجتماعًو الكفاٌة ؛العمل

ٌتحقق حد الكفاٌة عن و .عٌشةو تكالٌف الم مستوى أسعار السلع , )المكانة االجتماعٌة(
الذي ٌقوم بعملٌة التنظٌم هو بٌت المال الذي ٌمتلك و طرٌق إعادة توزٌع الدخل القومً

 الموارد) الحكومة بوصفها الكٌان المالً للدولة بلغة العصر(.و المصارف
فً , المإلفة قلوبهم, العاملٌن علٌهــا, المساكٌنو تتمثل فً الفقراءو المصارف 

 ابن السبٌل فً سبٌل هللا " آٌة الصدقات ".  , الغارمٌن ,الرقاب

اإلسبلمً هو من ال  يباصطبلح الفكر االقتصادو الفقٌر : الذي لٌس لدٌه شًء -
 ٌملك أو ٌتوافر له حد الكفاٌة أو حد الغنى ال حد الكفاف * .

 ال ٌطلب حٌث ال ٌكلّف .و المسكٌن : الذي عنده حد الكفاف -
 . الجباة و غٌرهم من العاملٌن فً مإسسة الزكاة: العاملون علٌها -
 ابن السبٌل : المنقطع المسافر الذي فقد ماله . -

 فً سبٌل هللا: الجهاد. -

 الغارمون علٌها: المنتجون الذٌن ٌخسرون فً العملٌة اإلنتاجٌة. -

, الخراج, العشر, الزكاة,الصدقات الطوعٌة, أما الموارد فهً الصدقات الجبرٌة
 .26 خمس الغنابم, ٌةالجز

 البركة.و الشكرو النماءو الزكاة: هً لغة الطهارة -

اصطبلحا: هً وجوب إخراج نصٌب من الثروة من قبل األفراد إلى بٌت المال 
 ًالصدقة هً زكاة لكن من المنظور الكمو لتكون موردا من موارده. والزكاة هً صدقة

النصاب  أما الصدقة فهً زكاة فإن الزكاة تختلف عن الصدقة حٌث أنها تجب بعد 
 ٌدفعها المسلم بالقدر الذي ٌرتبٌه .

هً األموال المفروضة على أموال التجارة الصادرة و العشر: مثل عشر التجارة -
 الواردة إلٌها ٌقوم بتحصٌلها عامل متخصص ٌسمى العاشر.و من الببلد اإلسبلمٌة

فهو مبلغ من المال ٌلزم , ددةٌإتى به ألوقات محو الخراج : هو المال الذي ٌجبً -
هو بلغة الٌوم رٌع و ذلك عما تخرجه األرض من نبـاتو الشخص بتؤدٌته إلى الدولة

 بخاصة فً التطبٌقات االقتصادٌة للنظام الرأسمالً .و األرض الزراعٌـــة

 النفسحماٌة و جزاء اإلسكانو هو الجزٌة: هً المال الذي ٌفرض على الذمً  -
" تامٌن شروط المواطنة و االندماج فً المجتمع اإلسبلمً هذا و قد  ة العرض و المالو

 سماه الدكتور فاضل الحسب بدل الخدمة " .
حصل علٌه المسلمون بالقوة من المشركٌن ٌقسم ٌ كان خمس الغنابم: الغنٌمة هً ما -

 بٌن من حضر منهم المعركة بعد إخراج الخمس لبٌت المال.
 ؛ فإذا كان:العملو م بالنسبة للحاجةهناك ثبلث حاالت فً اإلسبلو 
 الزكاة.دفع ٌ: ال حاجته ٌساوي الفرد عمل -
 هو الزكاة.ٌستحق  حاجته: أقل من الفرد عمل -
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حاجته: فهنا هو من ٌدفع الزكاة اإلجبارٌة أو الزكاة الطوعٌة أكبر من عمل الفرد  -
 )الصدقة(.

ذلكم ربكم له الملك " سورة فاطر ٌقول هللا تعالى فً كتابه الحكٌم : "  الملكٌة: -3
من هذه اآلٌات الكرٌمات نخلص , األرض " سورة النورو ت" وهلل ملك السماوا 13آٌة 

 تعالى للخلقو إلى نتٌجة هامة مفادها أن الملكٌة فً اإلسبلم هً ملكٌة هللا سبحانه
 توظٌف من هللا سبحانهو منحو كابن باستخبلفو . وحق فردي مقٌد26الموجوداتو

 اجتماعٌة حدده الشارع بـ : و تعالى لٌقوم المال من خبلل الفرد بؤداء وظابف شخصٌةو
بخبلف و أن ٌقع الشًء فً دابرة الحبلل ألن المذهب االقتصادي اإلسبلمً -

الذي و ٌحسر استغبلل الموارد فً اإلنتاج النافع حقا 27المذاهب االقتصادٌة الوضعٌة

فً اإلسبلم البد أن تكون متكاملة ذاتٌا من حٌث  فالعملٌة اإلنتاجٌة, ٌوصف بالحبلل
أن تكون وسٌلة جمع و أي أن ٌقع الشًء المنتج فً دابرة الحبلل, المضمونو الشكل

هذا ٌعنً أن العملٌة اإلنتاجٌة و عناصر اإلنتاج ) كالتموٌل ( منسجمة مع دابرة الحبلل
   ربٌسً ٌخضع له اإلنتاج فً اإلسبلم ٌجب أن تراعً مبدأ المنفعة االجتماعٌة كمقٌاس 

 .28لٌس اإلٌراد الشخصًو

أن تكون وسٌلتها و أن ٌكون إطار تنظٌم عملٌة اإلنتاج منسجما مع دابرة الحبلل  -
 .29مع دابرة الحبلل أٌضا توظٌف عناصر اإلنتاج منسجمة

كثٌرا ما ٌحسم و الحق االجتماعً العامو أن ٌكون هناك توازن بٌن الحق الفردي -
الحق األخٌر حق المجتمع الذي هو تعبٌر عن حق هللا الذي ٌرعاه الحاكم بقوة  المسؤلة

  .30الضررو المنفعةو الشرٌعة ذاته. فالملكٌة تكون على أساس الواجب

 والحرٌة فً اإلسبلم حرٌة موجهة لٌست مطلقة كما فً األنظمة الرأسمالٌة 
 االنسجام فً مصلحة الفردو لٌست مقٌدة كما فً الماركسٌة  تهدف إلى إٌجاد الوبامو
المجتمع كما أن مفهوم المنفعة فً اإلسبلم ٌختلف عن المفهوم الوضعً حٌث تكون و

المنفعة مادٌة بحتة تحقق رغبة أو نزوة آنٌة فً حٌن دالة المنفعة فً المفهوم اإلسبلمً 
مساعدة و العقاب فً الحٌاة األخرى . فالجهاد فً سبٌل هللاو تؤخذ بمتغٌر آخر هو الثواب

 . .31المساكٌن تحمل منفعة عظٌمة تدخل الجنةو الفقراء

 و مما سبق ٌمكن القول أن بٌت المال فً اإلسبلم هو المكلف بإعادة توزٌع الدخل
نقل الفبات من مرتبة إلى أخرى لكً ٌحقق العدالة االجتماعٌة ألن سمة اإلسبلم فً و

أبرز صور هذه العدالة و للتقوى " التوزٌع هً العدالة لقوله تعالى " اعدلوا هو أقرب
حفظ التوازن بٌن األفراد سواء على مستوى الوطن الواحد أو بٌن الدول على المستوى 

سواء فً مجال إشباع الحاجات الطبٌعٌة أو , فالمسلم الحق هو المسلم المتوازن, العالمً
صور  كافةو األحاسٌسو المعامبلت أو حتى فً مجال العواطفو فً مجال العبادات

 الحٌاة.  
فالواقع أن التوازن هو قانون الحٌاة الرشٌدة ألن المغاالة فً ناحٌة ٌكون على حساب 
الجوانب األخرى مما ٌخل أو ٌفسد أمرها حتى لو كانت المغاالة فً الفضابل فإنه ٌجعل 

 .33منها شذوذا أو مرضا

سعادة اإلنسان  و ةراحو االعتدال فٌه نجاحو فكل االلتزام بمنهج اإلسبلم فً التوازن
 -رضً هللا عنهم  -خلفابه الراشدٌن و ولقد رأٌنا ذلك فً أبهى صوره زمن الرسول
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 بإسهو معاناتهو كل خروج عنه فٌه فشلهو الخلٌفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزٌزو
 نرى ذلك الٌوم فً أسوء صوره.و

ك أال ٌكون المال الغنى فإنه ٌشترط فً ذلو إن كان اإلسبلم ٌدعوا إلى الثراءو 
متداوال بٌن فبة قلٌلة من الناس أو قاصرا على دولة معٌنة أو كما ٌقولون أن تختص قلة 

كما ٌقّر أنه أٌا كانت أشكال اإلنتاج السابدة فبل بد من ضمان  بالنوى.بالتمر والكثرة 
 " حد الكفاٌة أو المستوى البلبق للمعٌشةإنسانا.الحاجات األساسٌة لكل فرد بوصفة 

إذا توافر لكل مسلم حد و تمٌٌزا له عن " حد الكفاف " أي المستوى األدنى للمعٌشة
حق هللا الذي ٌعلو فوق كل الحقوق و الكفاٌة الذي هو فً الشرع اإلسبلمً التزام الدولة

فً حدود ما و جهدهو لكن لكل بحسب عملهو الدخولو فإنه ال مانع أن تتفاوت الثروات
فً الظروف االستثنابٌة  التً ال ٌتوافر فٌها حد الكفاٌة و عا.هو مقرر أو معترف به شر

لكل مواطن فإنه ٌتؤسى الجمٌع فً حد الكفاف بحٌث ال ٌحصل أحد أٌا كان مركزه أو 
 . 34مكانته فً المجتمع على أكثر من احتٌاجاته الضرورٌة

حظى التكافل االجتماعً هو اآلخر أداة ربٌسٌة من أدوات التوزٌع إذ ٌجب أن ٌو 
دابما الذٌن هم فً حاجة للمساعدة على نصٌب ٌوفر لهم الحٌاة الكرٌمة فتنتقى عنهم 
صفة العوز . فاإلسبلم عند التوزٌع ٌضع الفبات التً تحتاج المساعدة كالذٌن ال ٌمتلكون 

, القدرات العقلٌة أو الجسدٌة التً تسمح لهم بالحصول من عملهم إال على حد الكفاف
ن عملهم ألي سبب والٌتامى فً المقدمة قبل أن تحصل العناصر الذٌن ٌتعطلون عو

على نصٌبها من الدخل القومً " الضعٌف أمٌر الركب " مصداقا لقوله تعالى "  ةالمنتج
أما بنعمة و أما السابل فبل تنهرو المحروم " أما الٌتٌم فبل تقهرو وفً أوالهم حق للسابل

 . 35ربك فحدث
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فً  المتعاملٌنصاد اإلسبلمً فهو بث الوعً فً نفوس أما واجب الدولة فً االقت 
 تشجٌعهم على الكسب الحبللو المعنوٌة "و تقدٌم الحوافز" التشجٌعٌة المادٌةو السوق

األسعار عند و تحدٌد األجورو منع التصرفات الضارة بالسوقو بالطرق المشروعةو
تحرٌم و اجها الناسإجبار بعض الناس على القٌام ببعض األعمال التً ٌحت, والضرورة
 .36منع الظلمو كل وسٌلة تإدي إلٌه .و من واجبها أٌضا إقامة العدلو االستغبلل

ما ٌإسف له حقا أنه مع كل هذا المٌراث العربً اإلسبلمً الذي تم استعراضه و  
الرأسمالٌة و وفً ظل كل هذا اإلرث اإلنسانً سواء فً أثوابه االشتراكٌة, بشكل موجز

اإلسبلمٌة و إذ تبقى الدول العربٌة بعد.ن العربً المسلم المعاصر لم ٌغتن لم ٌزل اإلنسا
فثلثً سكان الوطن العربً ٌقٌمون فً األقطار , من أكثر الدول مواجهة لمعضلة الفقر

 30السودان هوو لو تم افتراض أن معدل الفقر فً قطرٌن هما مصرو المنخفضة الدخل
, ملٌون من الفقراء فً هذٌن البلدٌن وحدهما 28جود ما ٌقرب و فإن هذا ٌعنً, ةبالماب

بحسب , ووهو عدد ٌعادل سكان جمٌع األقطار المرتفعة الدخل فً الخلٌج العربً
ملٌون فرد من ٌقع  70تقدٌرات منظمة اإلسكوا فً منتصف السبعٌنٌات ٌوجد حوالً 

د ازداد استنتجت بعض الدراسات أن معدل الفقر فً الوطن العربً قو تحت خط الفقر .
( لكن ظاهرة الفقر 1950/1980)كان فً انخفاض مستمر من الفترة  ولم ٌنخفض إذ

كعدد مطلق خبلل الفترة منذ منتصف و بدأت باالرتفاع كنسبة من جملة السكان
 .37اآلن وحتىالثمانٌنٌات 

وإن كان البعض ٌعزي ذلك إلى إغفال األدبٌات االقتصادٌة المتعلقة بالتنمٌة فً    
آخرون  إلى انشغال الوطن العربً , وتوزٌع الدخلو من مراحلها لقضاٌا الفقر الكثٌر

تجاوز ذلك الصراع الخبلفات و المنهج الرأسمالًو بالصراع بٌن المنهج االشتراكً
الباحثٌن لٌنتقل إلى صراع حقٌقً بٌن األقطار و نالفكرٌة بٌن األكادٌمٌٌو النظرٌة
 ن إلى تبعات سنوات اإلستدمار الطوٌلةآخروو الحكومات .و األنظمةو العربٌة

 امبلءات الهٌمنة القادمة. لكن السإال الذي ٌبقى مطروحا لماذا ٌحكم علٌنا نحن بالذاتو
 بؤننا لن نغتن سواء فً ظل أثواب جاهزة مستوردة أو فً ظل إنتاجنا اآلخر؟  , مسبقاو
 . لماذا كلما حاولنا التنفس فً هذا االتجاه ٌتغٌر كل شًء فجؤة؟و

 
 
 
 
 
 

 :الخاتمة

 مما سبق ٌمكن أن نسجل النقاط اآلتٌة:    
تركز الثروة فً و الرأسمالٌة التفاوت الشدٌد فً توزٌع الدخل الممارسةتكرس  -

تقضً على مقدرات الجماعة. فمن الطبٌعً جدا فً ظل الرأسمالٌة و أٌدي األقلٌة التً
 أن تتركز الثروة فً ٌد  األقلٌة. 
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فطرته بمناداتها بالمساواة و ركسٌة على إنسانٌة الفردتقضً المدرسة الما -
هً طبعا كما علق عنها أحدهم ستظل صنما ماركسٌا و المطلقة واإلزالة الكلٌة للفوارق

 نظام الحٌاة الدنٌا كما أرادها هللا تعالى.و هما لن ٌتحقق لمخالفته لطبٌعة األشٌاءو ,و

 
القدرات و فاوت تبعا الختبلف المواهبٌقر الفكر االقتصادي العربً اإلسبلمً بالت -

الفجوات الكبٌرة سواء بٌن أفراد المجتمع أو بٌن و السٌطرةو لكنه ال ٌقبل االستغبلل
                                                                                                    أسس أهمها:                                                                                              و الدول. وذلك من خبلل ما أقره من مبادئ

 البشر مستخلفون فٌه.و المال مال هللا -أ
 لكل حد الكفاٌة أوال ثم لكل تبعا لعمله.  -ب
ال ٌسمح بالثراء إال بعد ضمان حد و ال تحترم الملكٌة الخاصة إال بعد الكفاف-ج

 الكفاٌة .
محدودٌة الرإٌا بالنسبة للمدارس الوضعٌة  لم ٌوصل أي منها و علٌه فنسبٌة التفكٌرو

إن كان ذلك كما و لو نسبٌا لتوزٌع الدخل .و منطقٌةو سلٌمةو إلى صٌاغة نظرٌة متكاملة
 وٌدفعنا لحرٌة المناقشة, ٌقول الدكتور لبٌب شقٌر ٌعلمنا التواضع فً الدفاع عن آرابنا

الكشف عما تنطوي علٌه أفكارنا من ضعف أو و التً توصلنا إلى تعلم أخطابنا الفكرو
بعد عن الحقٌقة. إال أن كل ذلك ٌجعلنا نطرح السإال التالً أما آن لنا أن نبعث وندرس 

التً تختلف و تطبٌقاتنا االقتصادٌة من جدٌد السٌما تلك التً ظهرت فً صدر اإلسبلم 
تلك المدارس كونها تطبٌقات ممٌزة ألنها فً كثٌر من اختبلفا جوهرٌا عما جاءت به 

 آراءو السنةو تفاصٌلها تغترف من الشرٌعة اإلسبلمٌة بمختلف مصادرها, القرآن
فً كل ما ٌتصل , الفقهاء لنبنً على أساسها نظرٌة فً التوزٌعو اجتهادات األبمةو

ما و خصوصٌة(التعاطً مع الحاضر)مسؤلة الو بحٌاتنا وبما ٌفرضه الوالء للماضً
 .أحوجنا لذلك الٌوم

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الهوامش

اتجاهات و تحلٌل سلوك الفقر بٌن أثر النمو االقتصادي –المعموري علً موسى محمد  -1

  -اد بغد –االقتصاد و كلٌة اإلدارة –رسالة ماجستٌر  –السٌاسات االقتصادٌة ـ العراق حالة دراسٌة 
 . 2ص  – 2000العراق ـ 

 –التوزٌع و الترجمةو منشورات دار الحكمة للنشر –تارٌخ الفكر االقتصادي   -شقٌر لبٌب   -2
 . 183ص  – 1986 –بغداد 
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 –النشر و دار الطبعة للطباعة –الفكر االقتصادي من التناقض إلى النضوج  –باسل البستانً -3
 . 7ص  – 1985 –لبنان  –بٌروت 

, معدل النمو فً االقتصاد اإلسبلمًو العبلقة بٌن عدالة التوزٌع –العبٌدي سعٌد علً محمد   -4
 . 196ـ ص   1988  -العراق   -األنبار  –العدد األول  –الجامعة و مجلة كلٌة المعارف

معدل الّنمو فً االقتصاد اإلسبلمً ـ و العبلقة بٌن عدالة التوزٌع –محمد سعٌد علً العبٌدي  -5
 . 196ص  –العراق  –األنبار  –الجامعة ـ العدد األول و ة كلٌة المعارفمجل

 . 16ص  –مرجع سابق  –باسل البستانً  -6
 . 176 – 175ص ص  –مرجع سابق  –لبٌب شقٌر  -7
 . 169 – 166ص ص  –مرجع سابق  –لبٌب شقٌر  -8
 الّدار الُدولٌة للنشر –ترجمة محمد مصطفى غنٌم  –الدٌمقراطٌة االقتصادٌة  –أدال روبٌرت  -9

 . 1992 –القاهرة  –الّتوزٌع و
 مرجع سابق . –باسل البستانً  -10
 –العولمة و االعتداء على الدٌمقراطٌــة –فخ العولمة  –هارالد شومان  –هانس بٌتر مارتن  -11

 . 61ص  -  1996 –مجلة عالم المعرفة  –ترجمة عدنان عباس علً 
 . 69ص  –مرجع سابق  -الد شومان هار –هانس بٌتر مارتن   -12
 . 60ص  –مرجع سابق  -هارالد شومان  –هانس بٌتر مارتن  -13
 –تحدٌات العولمة و اإلمكانات الثابتةو منطقة التجارة العربٌة الحرة –حربً راضً رسول  -14
 .  106ص  – 1999 –بغداد  –بٌت الحكمة  –سلسلة المابدة الحّرة  –المستقبل العربً و العولمة
 –الدولٌة و تقرٌر المركز الدولً لؤلبحاث االستراتٌجٌة –تؤثٌراتها على الدول الّنامٌة و العولمة -15

 . 44ص  – 2000 –بغداد  –بٌت الحكمة  –مجلة دراسات اقتصادٌة 
 . 60ص  –مرجع سابق  -هارالد شومان  –هانس بٌتر مارتن  -16
لمزٌد من التفاصٌل راجع : و 63ص  –سابق مرجع  -هارالد شومان  –هانس بٌتر مارتن  -17

عبد و ترجمة خالد إسماعٌل الّصفار –سنوات كٌسنجر فً البٌت األبٌض  -ثمن القوة   –سٌمون هٌرش 
 . 335 - 330ص ص  – 1998بغداد  –إصـدارات بٌت الحكمة  –الوهاب القصاب 

 . 238ص  –مرجع سابق  –لبٌب شقٌر  -18
بٌت  –مجلة دراسات اقتصادٌة  –المشكلة االقتصادٌة و اإلسبلم –تقً عبد السبلم العانً  -19
 . 7-5ص ص  – 2000 –بغداد  –الحكمة 
 . 221 – 218ص ص  –مرجع سابق  –لبٌب شقٌر  -19

 الماركسٌة كإٌدٌولوجٌا.و كؤسلوب اقتصادي  االشتراكٌة) * ( هناك فرق بٌن 
 –إصدارات بٌت الحكمة  –د القادر فالح ترجمة حلمً عب –مستقبل الرأسمالٌة  –لٌستر ثرو  -20
 . 137ص  – 1999 –بغداد 

 . 66 - 65ص ص  –مرجع سابق  -هارالد شومان  –هانس بٌتر مارتن  -21
 . 140 – 130ص ص  –مرجع سابق  –لٌستر ثرو  -22
 . 68 - 67ص ص  –مرجع سابق  -هارالد شومان  –هانس بٌتر مارتن  -23
 –بغداد  –جامعة بغداد  –صادي للدكتور فاضل حسب محاضرات فً الفكر االقت -24

2000/2001. 
  14ص  –مرجع سابق  -تقً عبد السبلم العانً  -25

مؤوى مما بدونه ال ٌستطٌع و ملبسو حد الكفاف هو الحد األدنى من المعٌشة من مؤكل -) ** ( 
باختبلف القوة الشرابٌة فً كّل  ال ٌختلف إالو فهو غٌر قابل للنقصان أو الزٌادة, المرء أن ٌعٌش أو ٌنتج

من ثم و هو بالتالً نمو قابل للتقدمو خبلفه حد الكفاٌة فهو مستوى أرقى من المعٌشةِ و زمانو مكان
 زمان .و ٌختلف باختبلف مستوى التقدم فً كل مكان

رسالة ماجستٌر ـ   –توزٌع الثروة فً االقتصاد اإلسبلمً  ,راجع فً ذلك إبراهٌم أحمد حسٌن -26
 ـ الفصل الرابع. 1988الدراسات االقتصادٌة ـ بغداد ـ و قسم البحوث



 ............. آمال لحدن ذوثري..................................... –وجهة نظر  –التفاوت في توزيع الّدخل بين النظرية و التطبيق 

 124 (2005) 04 العدد                                                       رمجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌ

ـ لمزٌد من التفاصٌل راجع : أزهر سلمان الجبوري ـ نمط الملكٌة فً اإلسبلم ـ االستخبلف  27
العدد  -مجلة الدراسات االقتصادٌة  –أساس نمط اإلنتاج اإلسبلمً  قراءة فً كتاب األموال ألبً عبٌد 

  280ص  –السنة الثانٌة  –بغداد  –الحكمة بٌت  –الرابع 
 Austruy Jacsues – l’islam face au développement économique – les éditions ـ

ouvrières – Paris – France – 1961 . 

 . 13ص  –مرجع سابق  –ـ تقً عبد السبلم العانً  28
إشكالٌة  –لملكٌة فً اإلسبلم نمط ا –ـ لمزٌد من التفاصٌل راجع : أحمد إبراهٌم منصور  29

مجلة دراسات  –حالة دراسٌة من خبلل فكر المقرٌزي  –دولة الممالٌك الشراكسٌة  –الملكٌة الزراعٌة 
 . 77ص  -2000 –بغداد  –بٌت الحكمة  –اقتصادٌة 

الفكر االقتصادي عند القاضً عبد الجبار بن  –ـ لمزٌد من التفاصٌل راجع : جاسر الفارس  30
 . 99 -98ص ص  -2000 –بغداد  –بٌت الحكمة  –مجلة دراسات اقتصادٌة  –أحمد 

دورها فً حماٌة السوق اإلسبلمٌة ـ مجلة دراسات و ـ نجم الدٌن عبد هللا الشٌخلً ـ الحسبة 31
 . 52 – 51ـ ص ص  2000اقتصادٌة ـ بٌت الحكمة ـ 

العربٌة للطباعة ـ بغداد ـ  ـ فاضل الحسب ـ فً الفكر االقتصادي العربً اإلسبلمً ـ الدار 32
  31ـ ص  1979

عدالة التوزٌع ـ ندوة االقتصاد اإلسبلمً ـ المنظمـة العربٌة و ـ محمد شوقً الفنرجً ـ اإلسبلم 33
 . 333ـ ص  1983الدراسات العربٌة ـ بغداد ـ و اإلعبلم ـ معهد البحوثو الثقافةو للتربٌـــة
 . 332 ـ محمد شوقً الفنجري ـ مرجع سابق ـ ص 34
النشر و ـ عبد العزٌز فهمً هٌكل ـ مدخل إلى االقتصاد اإلسبلمً ـ دار النهضة العربٌة للطباعة 35

 . 172ـ ص  1983ـ بٌروت ـ 
 .  53ـ نجم الدٌن عبد هللا الشٌخلً ـ مرجع سابق ـ ص  36
دراسات توزٌع الدخل فً الوطن العربً ـ مركز و ـ راجع فً ذلك: عبد الرزاق الفارس ـ الفقر37

 ـ الفصل الثانً.  2001الوحدة العربٌة ـ بٌروت ـ 

 
  


