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ملخص البحث

منذ أمد ليس بالقصير ظهر بوضوح تحول فكرى وعملي حياال موضاوع
دور الدولااة والقطاااع الخاااص فااي المجااال االقتصااادى.مبتعدار بساارعة ع ا مركااز
وهيمنة دور الدولة متجها ر نحو القطاع الخاص ليحل محل الدولة فيما كا لهاا ما
دور فى هذا المجال.
واحتل قمة اإلهتمامات الفكرية موضوع الخصخصة وتقليص دور القطاع
العام ،ولم يقف األمر عند الصعيد النظار بال تعاداب وبسارعة فابقاة إلاى التطبيا
العملى فعم العاالم ما أقصااب إلاي ص أقصااب هاذا التياار الجاارف ب ان النظار عا
نوعية المذاهب ومساتو وحالاة األوضااع  .لقاد مطات موجاة الخصخصاة رقعاة
البالد الرأسمالية المتقدمة والبالد النامية والبالد اإلشتراكية.
ووراء ذلااال التحاااول دوافااا .ومقاصاااد  .يمكااا إجمالهاااا أو معظمهاااا فاااي
النهااون بالوضاا .االقتصاااد وتخفيااف األعباااء ع ا الحكومااات ،م ا منطل ا أ
القطاع الخاص أكفأ فى أداء النشاط االقتصادى ،ومهما بادا ما دوافا .واعتباارات
اقتصادية وراء هذا التيار الجارف فهنال عوامل مذهبية رأسمالية .ولم تسلم الدول
اإلسالمية م هذا التيار فأخذت بدورها تطب منهج الخصخصة.
وإذا كانت األنظمة االقتصادية الوضاعية وخاصاة منهاا النظاام الرأسامالى
تبدى تفهما ر وتوافقا ر م .هذا التيار فإ النظام االقتصاادى اإلساالمي بحكام مالا ما
خصابص ومقومات قد يكو ل موقف آخر وهذب الورقة تستعرن البعد الوضعى
نظريا ر وعمليا ر لهذا التيار ثام تتنااول بالبحاث والدراساة موقاف االقتصااد اإلساالمي
منها م خالل ما يحمل للدولة م مهام ومسؤليات ومايقوم علي م تنظايم معاي
للملكية والست اللها ولسلطة الدولة حيالها .م خالل استعران هذب المسابل يتبي
أ االقتصاد اإلسالمي اليرفن م حيث المبدأ وبشكل مطل عملية الخصخصة،
لكنا يقباال منهااا أمااورار وياارفن أخاارى ،وقااد صاااد الفكاار اإلقتصااادى المعاصاار
الرشيد على مبدأ عدم اإلست را في الخصخصة وم ثم تهميش دور الدولة وإنما
األمر المهم هو إعادة توزي .لألدوار بحيث يقوم كال ما الدولاة والقطااع الخااص
بدورب الحقيقى في المجال االقتصادى الذى اليست نى صالح عنهما.وهذا ما سب
أ نادى ب االقتصاد اإلسالمي.
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هذب الورقة تتناول موضوع الخصخصاة ،وتقلايص دور القطااع الخااص،
وموقف االقتصاد اإلسالمي منها.وم الواضح أ بحثا ر في هذا الموضاوع يتطلاب
التعرن االجمالي ل في الفكار االقتصاادى الوضاعي ،والتطبيا المعاصار .ويلاي
ذلل محاولة التعرف علي موقف االقتصاد اإلٌسالمى م هذا الموضوع .وقد رأينا
أ ذلاال يمك ا أ يتحق ا م ا خااالل معرفااة موقااف االقتصاااد اإلسااالمي م ا عاادة
قضايا هي :
وظااا ا الدولااة – نظااام الملكٌااة – نظااام اسااتاالم الممتلكااام العامااة -
حدود تصرا الدولة فً الممتلكام العامة – رؤٌة إسالمٌة فٌما ٌجري حالٌا ً من
خصخصة فً الدوم اإلسالمٌة .
وفي ضوء هذا اإلطار العام ينقسم البحث إلى الفرعي التاليي :
الفرع األول  :الخصخصة في واقعنا المعاصر.
 .1المصطلح والمفهوم.
 .2نبذة تاريخية.
 .3الدواف .واألهداف.
 .4األساليب.
 .5دروس مستفادة.
الفرع الثاني  :االقتصاد اإلسالمي والخصخصة.
 .1وظابف الدولة.
 .2نظام الملكية.
 .3نظام است الل الممتلكات العامة.
 .4ترشيد إسالمي لما يجر حاليا ر م خصخصاة فاي الادول اإلساالمية.
خاتمة.
حواشى.
مراج..
الفرع األول
الخصخصة في واقعنا المعاصر.
 -1المصطلح والمفهوم :
منذ عدة سنوات وحتي اآل شاعت لفظة انجليزية هي “Privatization

“فااى األدبيااات السياسااية واالقتصااادية وأصاابحت مصااطلحا ر علااي نهااج معااي فااي
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المجال االقتصادى بخاصة والمجال اإلحتماعى والسياسى بعامة.
وقاد تاارجم هااذا اللفااظ إلاى الل ااة العربيااة بألفاااظ متعاددة متفاوتا الحااظ فااى
االساتخدام والشاايوع ،أكثرهااا شاايوعا ر لفااظ الخصخصااة ،وهنااال ألفاااظ أخاار منهااا
التخصايص والتخصيصاية والخوصصاة والخاصخصاة ..الن.وما المفارقاات فااي
هااذا الشااأ أ اللفااظ الشاااب .عربي اار ،وهااو الخصخصااة النصاايب ل ا م ا الصااحة
الل وية ،فما وجدنا – فيما اطلعنا علي – م معاجم وقواميس لهذا اللفظ وال لفعل
" خصااخص " أثاارار فااى تلاال المصااادر  .وعلااي عكااس ذلاال وجاادنا للفااظ خصااص
وتخصيص وتخصيصية وجودار عربيا ر واضحا ر  .وبالتاالي فهاو األولاي باإلساتخدام
والتااداول فااي المحافاال العلميااة  .وحبااذا فااى ضااوء ذلاال اسااتبدال مصااطلح
التخصيصااية بالخصخصااة ،ماا .الااوعي بإمكانيااة اإلبقاااء علااي هااذا المصااطلح فااي
اإلسااتخدام " الخصخصااة " ما باااب أنا خطااأ شاااب .لكنا معمااول با ومتعااارف
عليااا  .واألمااار فاااي األول واألخيااار أمااار مصاااطلح إقتصااااد  ،وال مشااااحة فاااي
اإلصطالح ،طالما كا المعنى المقصود واضحا ر في أفبدة السامعي ل والمتعاملي
مع .
ولهذا المصطلح العديد م المفااهيم ،يرجا .تعاددها وتنوعهاا إلاى ماا لهاذا
الموضوع لد المهتمي م رؤيتي  ،رؤية موسعة ورؤية مضيقة .ومعني ذلل أ
هنال زاويتاي زاوياة منفرجاة وزاوياة حاادة " باالتعبير الهندساى "  .فهناال ما
ينظاار فياا و يتعاماال معاا علااي اناا نهااج اقتصاااد كاماال وشااامل يحياال النظااام
االقتصاد القابم م تصنيف لتصنيف آخر  .وهنال م ينظار فيا علاي أنا نهاج
اقتصاااد جزبااى يتعل ا بتعااديل وت ياار بعاان جزيبااات الهيكاال االقتصاااد القااابم
والنظام االقتصاد المهيم دو أ يترتب علي أو ينجم عن ت ير للهيكل وللنظام
( )1
ككل.
فاى اإلطاار الواساا .تطالعناا المفاااهيم التالياة " الخصخصااة هاى مجموعااة
السياسات واإلجراءات المتكاملة التى تستهدف االعتماد األكبار علاي نظاام الساو
وآليات فى تحقي التنمية والعدالة" )2(.ومعني هذا التعريف أنناا باإزاء الخصخصاة
أمام إعادة نظر شاملة لالقتصاد القاومي وأدواتا ومؤسساات  ،وخاصاة فيماا يتعلا

7

المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم القرى

بدور كل م الدولة والسو في تسيير شؤن .
وهى"جاازء مااا عملياااة اإلصااالحات الهيكلياااة للقطااااع العااام فاااي البنياااا
االقتصاااد  ،تسااتهدف رفاا .معاادل النمااو االقتصااادى ،م ا خااالل تحسااي وكفاااءة
المؤسسااات واألداء السياسااى" )3(.وفااي اإلطااار الضااي نجااد هااذب المفاااهيم " هااى
تحويل بعن المشروعات العامة الى مشروعات خاصة م ةحيث الملكياة أو ما
حيث اإلدارة " وهى إدارة المنشأة على أساس تجار م خالل نقال ملكيتهاا كلهاا
أو بعضها للقطاع الخاص ،أو تأجير خدمات محترفة تضطلح بمهمة تسير المنشأة
( )4
على هذا الطري ".
ر
وم الناحية الواقعية نجد المفهومي يسيرا سويأ ،فتجر عملياة تحويال
بعن المشروعات العامة ألى مشروعات خاصة فى ركاب عملية واسعة تستهدف
ت ير المسار الكلي لالقتصاد وتعديل النظام الحاكم ل  .ولم نجد – فيما أطلعنا علي
م تجارب -م يقف عند حاد تحويال بعان المشاروعات العاماة إلاى مشاروعات
خاصة ،ودونما ت يير جوهر هيكلي في بنيا االقتصاد ونظام .
وهكذا نجد النظرات متفاوت ضيقا ر واتساعار .والوعي بهذا التمييز مهم فاي
التعرف الدقي على جوانب الموضوع ،وبخاصة ماا يتعلا بتقويما علاى الصاعيد
االقتصاد وعلاى الصاعيد الشارعي .إذ نحا أماام ظااهرة محلياة وعالمياة تقاوم
علااى تحوياال للمشااروعات العامااة أو بعضااها إلااى مشااروعات خاصااة ،ملكيااة أو
إدارة .وتقااوم كااذلل علااى اعااادة رساام الخريطااة االقتصااادية بحيااث يكااو الفاعاال
الربيسي فيها هو نظام السو بدالر م الدولة ونظام التخطيط.
 -2التخصيصية – نبذة تاريخية:

ما إ بدأ القر العشرو في البزوغ إال وجدت عوامل متنوعة
عملت على إيجاد دور بارز ومؤثر للدولة في المجال االقتصاد  ،ويوما ر بعد يوم
قويت هذب العوامل ونمت ،وم ثم تضخم الدور االقتصاد للدولة ولم يقف
الحال في هذا األمر عند حد الدول االشتراكية بل تجاوزب إلى الدول النامية ،حيث
أخذت فيها الحكومات زمام قيادة االقتصاد لتحقي التنمية االقتصادية ،باعتقاد أ
هذا العمل الشا والمجهود الضخم ال ينهن ب إال الدولة بكل مالها م
صالحيات وما تمتلك م سلطات ومؤسسات .كما تجاوزب إلى الدول الرأسمالية
المتقدمة ،حيث أخذت الحكومات على عاتقها عبء القيام باصالح ما أفرزب نظام
السو م مثالب اجتماعية واقتصادية ،تتعل باالستقرار االقتصاد  ،وبالتواز
االجتماعي ،وبالكفاءة االقتصادية.
وما إ دخلنا في منتصف القر العشري وسرنا في حتى بدت عوامل
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التحول م هذا النهج إلى نهج م اير ،رويدار رويدار .م جراء ظهور مت يرات
ومستجدات اقتصادية واجتماعية وسياسية .وأخذ القطاع الخاص يحتل مكان شيبا ر
فشيبا ر إلى أ دخلنا في الرب .األخير م هذا القر  ،حيث كا التحول قد وصل
إلى ذورت  ،فأخذ الفكر وفي ركاب التطبي يناد بسيادة وسيطرة وهيمنة القطاع
الخاص ،وانحسار دور القطاع العام ،وكف الدولة يدها ع الكثير مما كانت في
الماضي تبسطها علي  .وبدت العملية كما لو كانت مقابلة بي دوري أو بي
فاعلي  ،إذا قوى أحدهما ضعف اآلخر .والمسألة سجال بي القطاع العام والقطاع
الخاص ،وقد آ األوا أ ينزل القطاع العام م على عرش الهيمنة والقيادة
ويسلم للقطاع الخاص.
وسيطر على الفكر والتطبي مصطلح الخصخصة ،كما سيطر م قبل
مصطلح التأميم ،وساد جهاز السو كما ساد م قبل جهاز التخطيط ،واأليام دول
()5
حتى بي األنظمة والمصطلحــات.
وم الطبيعي أ يكو وراء هذب التحوالت االجتماعية واالقتصادية
الكبرى العديد م العوامل واالعتبارات والمالبسات .فمنذ حوالي عقدي تعرن
االقتصاد العالمي في عديد م الدول لبعن االختالالت الكبيرة الداخلية
والخارجية ،فهنال عجز متزايد في الموازنات العامة وعجز متزايد في موازي
المدفوعات ،وارتفاع في معدالت البطالة ومعدالت التضخم ،وتزايد كبير في حجم
الديو المحلية واألجنبية )6(.وعلى ساحة الدول الرأسمالية المتقدمة تولدت رمبة
قوية لدى بعن حكامها في توسي .قاعدة الملكية ،وكذلل في رف .الكفاءة
االقتصادية وم ثم رف .مستوى المعيشة وتعزيز القدرات التنافسية ،في سو
يسير بسرعة نحو العالمية .وتحقي ذلل إنما يكو م خالل تقليل النفقات
()7
والتكاليف ،والمزيد م التجديد والتحديث في المعدات واألدوات ونظم اإلدارة.
وقد كانت هذب الدول الرأسمالية سباقة في تبني هذا التوج الذ مثلت في
الخصخصة محورار ربيسار ،وعلى رأس هذب الدول انجلترا ،ففي عام 1977
عرضت شركة البترول البريطانية للبي .ثم شركة الطيرا ثم شركات المياب
والكهرباء وميرها )8(.وتب .انجلترا في ذلل العديد م الدول المتقدمة والنامية
على حد سواء ،حتى لقد أصبح بمثاية موجة مطت مختلف بلدا العالم .وقد قام
كل م البنل الدولي وصندو النقد الدولي بتحفيز الدول وترميبها في سلول هذا
المسلل ،وطبقا ر لتقارير البنل الدولي فقد تم خالل الثمانينات م القر العشري
خصخصة ما يزيد على  6866مشروع عام ،وخالل التسعينات تم خصخصة ما
تزيد قيمت على  19مليار دوالر أمريكي م المشروعات في ربوع البالد النامية
()9
وحدها.
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 -3الدواف.

()00
واألهداف

دفعت إلى هذا التوج الكاسح نحو التخصيصية عوامل متعددة يمك
اإلشارة إلى بعضها فيما يلي:
 -1رف .الكفاءة االقتصادية لالقتصاد القومي .فقد تبي أ قدرات
وإمكانات القطاع العام متواضعة على المستوى اإلدار وعلى المستوى الفني،
وم ثم فهو عاجز ع تقديم السلعة أو الخدمة ذات النوعية العالية ،يضاف إلى
ذلل ما يتحمل هذا القطاع م خسابر متزايدة ناجمة ع ارتفاع التكاليف وتدني
اإليرادات .وبالتالي فقد بات عببا ر على الموازنات العامة للدول بدالر م أ يكو
مصدرار م مصادر إيراداتها .وليس بخاف على أحد ما أصبح يسبب القطاع م
مشكالت مالية للدول وم اختالالت متضخمة في موازناتها .إضافة إلى ما
يمارس م هدر للكثير م الموارد والطاقات ،إ الخصخصة تقلل م النفقات
العامة وتزيد م اإليرادات العامة.
 -2واجهت الدول على إختالفها مشكالت حادة للبطالة ،وبعد أ كا
القطاع العام مالذار فسيحا ر لتش يل المزيد م أفراد القوة العاملة أصبح عاجزار ع
القيام بذلل ،بل أصبح مأوى للبطالة المقنعة التي ال تقل وطأتها االقتصادية ع
البطالة السافرة .وم المعتقد أ الخصخصة سوف تسهم ،م جهات متعددة في
مواجهة هذب المشكلة .بيد أ الواق .ال يقدم تأييدار لهذا االعتقاد ،بل قد يشير ويفيد
عكس .
 -3توفير نوعية عالية م السل .والخدمات م قبل القطاع الخاص
تستطي .التنافس م .المنتجات األجنبية ،وبالتالي تحسي وضعية موازي
المدفوعات.
 -4تسهم الخصخصة في توسي .قاعدة الملكية ،كما أنها تجذب رؤوس
األموال األجنبية وت ر بالعودة رؤوس األموال الوطنية.
 -5إعادة تحديد دور الدولة بما يؤهلها للقيام بوظيفتها الكبرى المتمثلة
في التحكم واالنضباط واإلشراف والرقابة بعد أ ش لت ع هذب الوظيفة األولى
بممارسة النشاط االقتصاد  .الذ ال يتواءم وطبيعتها .فالدولة خلفت للسلطة
والحكم والقيادة ولم تخل لتمارس األنشطة االقتصادية م .الممارسي لها م
األفراد .وإال خلت الساحة م الحكم.
 -6تفعيل المدخرات المحلية ودعم الوعي األدخار لدى األفراد م
خالل فتح الباب أمامهم المتالل حصص أو أسهم في هذب المشروعات.
 -7وهنال داف .قد ال يقل أهمية ع الدواف .األخرى وهو الداف.
األيديولوجي ،فهنال رمبة عارمة لدى دول النظام الرأسمالي بتعميم كل مبادب
وتنظيمات على كل دول العالم  ،سواء كا ذلل في صالح هذب الدول أو في مير
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صالحها.
ولهذا الداف .رصيد كبير م الصحة والمصداقية ،ومير خاف ما هنالل
م صلة وارتباط ب الخصخصة والعولمة ،وبخاصة الشركات العالمية ،فهنال
تحرين قو مباشر ومير مباشر وأحيانا ر يصل إلى درجة الحمل والض ط على
قيام الدول النامية بالمزيد م الخصخصة ،أل ذلل يتيح االستحواز على العديد
م الشركات والمؤسسات الوطنية أو المشاركة فيها مير عاببة بما يكو لذلل م
أثر على االقتصاد القومي.
وتجد اإلشارة إلى أ تحق هذب األهداف متوقف على العديد م العوامل
المنوطة بالدولة م جهة وبالقطاع الخاص م جهة أخرى.
 -4األساليب

()11
والصور

لخصخصة المشروعات العامة العديد م الصور واألساليب .وبوج عام
يوجد شكال أو أسلوبا للخصخصة :خصخصة الملكية و خصخصة اإلدارة.
ر
 -0خصخصة الملكٌة  :ومؤداها تحويل ملكية المشروع كليا ر أو جزبيا إلى
ملكية خاصة ويمك أ يتم ذلل م خالل البورصة أو المزايدة أو إلى العاملي
في  ،كما يمك أ يتم م خالل بي .المشروع أو جزء من كأصول .وبالطب .فإ
بعن هذب الصور ال تصلح لخصخصة ملكية كل المشروعات ،وإنما قد يصلح
هذا األسلوب لمشروع وال يصلح لمشروع آخر .واختيار األسلوب المناسب ويقلل
م التحديات الكبيرة أمام نجاح الخصخصة.
 -3خصخصة اإلدارة  :ومؤداها عدم طروء أ ت يير في نمط ملكية
المشروع ،فيظل المشروع مملوكا ر ملكية عامة لك الذ يحدث ت يير أسلوب
ونمط إدارت  .وهنال صور عديدة لخصخصة اإلدارة .منها عقود اإلدارة،
وبمقتضاها تحتفظ الدولة بالملكية وتوكل إدارة المشروع إلى القطاع الخاص على
أ توفر ل كل األموال الالزمة .وذلل نظير عابد محدد .وأكثر ما يكو ذلل في
المشروعات الخدمية .ومنها عقود التأجير .حيث تبقى ملكية المشروع للدولة
ويؤجر للقطاع الخاص ،والفر بي هذب الصورة وسابقتها أن في حال التأجير
يدف .المستأجر اإليجار .ب ن النظر ع نتيجة المشروع .ويستخدم ذلل بكثرة
في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة ومنها عقود اإلنشاء والتش يل والتحويل
والمعروفة باسم ( .)Botويعد هذا األسلوب أو هذب الصورة م أكثر الصور
شيوعا ر في عمليات الخصخصة ،لما يتميز ب م البساطة وجذب االستثمارات
الخارجية .وكثيرار ما يستخدم في مشروعات البنية األساسية مثل شبكات الطر
ومحطات الكهرباء والمياب والمطارات والموانى.....إلن ،ومؤدى هذب الصورة
قيام المستثمر ببناء المشروع وتش يل لمدة محددة يعود بعدها إلى الحكومة.
وبرمم ما لهذا األسلوب م ميزات فإ ل الكثير م المثالب التي يمك التقليل
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منها إذا ما كانت هنال حكومة قوية رشيدة .وكانت بنود اإلتفا واضحة محددة،
مراعية ما يحق أكبر قدر ممك م المصلحة العامة.
ومنها عقود االمتياز .حيث تمنح الحكومة إحدى الجهات امتيازار خاصا ر
إلنتاج أو توريد جزء م خدمة معينة .وبرمم قدم هذا األسلوب فإ استخدام
اآل في البالد النامية محدود لحساسيت الزابدة تجاب المخاطر االقتصادية
والسياسية.
 -5دروس مستفادة:

()03

بالنظر في التجارب والبرامج التي طبقتها الدول المختلفة إلنجاز عملية
الخصخصة نجد أ نتابج عملية الخصخصة تفاوتت بشكل كبير إيجابا ر وسلبا ر م
دولة ألخرى .وبوج عام نجد أ الخصخصة قد حققت نتابج إيجابية في الدول
المتقدمة بيد ،أ نتابجها في الدول النامية كانت في جملتها مخيبة لألمال ،حيث لم
تحق الكثير م أهدافها ،بل إنها في حاالت كثيرة جاءت بنقين مقصودها ،وذلل
على صعيد الكفاءة والعدالة والعمالة وعالج االختالالت في الموازنات العامة
وموازي المدفوعات .ففي الكثير م البرامج زاد حجم البطالة ولم ينكمش،
وارتفعت األسعار ،ولم تتحس بشكل ملحوظ موازنات الدول وموازي مدفوعاتها.
بل وبددت أصول المجتم .اإلنتاجية الثابتة م خالل عدم الرشد في استخدام
حصيلة بيعها ،كما أ التقويم شاب في حاالت عديدة الفساد ،وأسهمت في توسي.
نطا االحتكار .وتملل األجانب كثيرار م األصول اإلنتاجية المهمة.
والتساؤل المثار هو :لم كا هذا الحصاد المرص والجواب ع ذلل أ
الخصخصة ليست مسألة نظرية فكرية يتقرر م خالل الور صالحها م
عدم  ،وإنما هي مسألة عملية ونهج تطبيقي ،وم ثم فهي في حاجة ماسة إلى
توافر العديد م المقومات حتى تحق مقصودها ،وم ذلل:
 -1توفير البيبة المالبمة م النواحي التشريعية والقانونية
 -2توفير القناعة لدى العاملي في المشروع حتى ال يعرقلوا سير العملية
 -3وجود جهاز قومى أمي وكفء يتولى القيام بعملية الخصخصة.
 -4وجود تواف قومي صريح حول كل خطوات عملية الخصخصة وحتى
التصرف في حصيلتها.
()13
حتى تحق
وبعبارة جامعة توفير قاعدة المشروعية لهذب العملية.
أقصى قدر ممك م المصلحة العامة ،تلل التي ترتكز على ركيزتى الكفاءة
والعدالة معار .ومما يؤسف ل أ العديد م برامج الخصخصة في الدول المختلفة
وخاصة الدول النامية قد أخف في توفير معظم هذب المتطلبات.
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الفرع الثاني
االقتصاد اإلسالمي والخصخصة

يمك التعرف على موقف االقتصاد اإلسالمي م
وتقليص دور القطاع العام م خالل دراسة المسابل التالية:
 -1وظابف الدولة:

عملية الخصخصة

موضوع الخصخصة هو عنصر في موضوع أكبر وهو وظابف الدولة
أو دور الدولة في المجتم ،.وخاصة في المجال االقتصاد  .فكثيرار ما نطال .أثناء
نظرنا في موضوع الخصخصة إشارات واضحة إلى انعكاس ذلل على دور
الدولة أو وظابف الدولة .وم اإلشارات ما يفيد أ الخصخصة إ هي إال تهميش
لدور الدولة ،واختزال لوظابفها ،ومنها ما يفيد أ المسألة ال تعدو أ تكو إعادة
هيكلة لهذا الدور ولتلل الوظابف دو أ يكو لها عالقة بقوة وضعف ،وحجم
هذا الدور ،بل إ البعن ليذهب إلى أ الخصخصة هي في الحقيقة مزيد م
التفعيل والتقوية لدور الدولة ،حيث تباعد بينها وبي االنش ال واالستنزاف في
أعمال وأدوار ال تمثل قمة الدور أو الوظابف المنوطة بها ،وانش الها بذلل .في
المزيد م اإلنهال والض ط وعدم وجود الفرصة أو القدرة على ممارسة أهم
وظابفها )14(.وأيا كا األمر فالذ ال شل في أ هنال ارتباطا وثيقا بي هذا
وذال .وم ثم بات التعرف على وظابف الدولة في االقتصاد االسالمي مطلبا ر
ضروريا ر للتعرف ولو الجزبي على موقف االقتصاد االسالمي م الخصخصة.
في ظل االقتصاد الوضعي تتحدد وظابف الدولة ومالها م دور م قبل
المجتم ،.في ضوء ما هو علي م ثقافة وقيم ،وما يعايش م ظروف
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ومالبسات ،وأوضاع االقتصادية .ولكو هذب المحددات مت يرة م زما لزما
وم مكا لمكا فإ وظيفة الدولة بدورها مت يرة ،فنراها في االقتصاد
االشتراكي مختلفة عنها في االقتصاد الرأسمالي ،بل نراها في داخل المجتم.
الواحد والنظام االقتصاد الواحد مت يرة م آ آل  ،ولذلل وجدنا الدولة
الحارسة ووجدنا الدولة المتدخلة ووجدنا الدولة المنتجة ووجدنا دولة الرفاهة.وكل
دولة م هذب الدول ذات طبيعة ووظيفة م ايرة لألخرى .فإحيانا ر يخف الدور ويقل
حتى ال يكاد يذكر كما هو الحال في الدولة الحارسة ،وأحيانا ر يقوى الدور ويكبر
حتى يكاد يبتل .ما عداب كلية ،كما هو الحال في الدولة المنتجة التي أخذت على
عاتقها مهمة القيام بالنشاط االقصاد  ،وأحيانا نجد الدور معتدال متوسطا ،كما هو
الحال في الدولة المتدخلة ودولة الرفاهة.
وفي ضوء هذا التبدل والتطور في دور الدولة ووظابفها ال نجد في
ظاهرة الخصخصة ما يثير االهتمام بشكل مكثف في ظل االقتصاد الوضعي ،فما
هي في النهاية إال دورة م دورات التارين أو موجة م موجات  .فهل األمر في
االقتصاد االسالمي على هذا النحو أم ل منحى م ايرص
إ االقتصاد االسالمي إلهي المصدر وإلهي المبادئ والقواعد يرتكز على
النصوص الشرعية واجتهادات علماء المسلمي  ،واستقراء تلل المصادر وتدبرها
يجعل اإلجابة على السؤال المطروح بأ األمر في اإلسالم م اير لما علي في
االقتصاد الوضعي م ايرة تكاد تكو كلية في هذا الشأ .
ومنشأ هذب الم ايرة اختالف الركابز والمنطلقات ،فهي هنال بشرية
محضة ،وهي هنا إلهية محضة ،فلم يحدد المسلمو م عند أنفسهم وظابف
ومهام الدولة الحاكمة لمجتمعهم ،وإنما تم ذلل م قبل االسالم ،وما على المسلمي
إال الفهم واالستنباط ثم الصيامة في صورة مقوالت فنية .فإذا قال االقتصاديو
االسالميو إ كفالة الحد اإلدنى م المعيشة لكل أفراد المجتم .االسالمي م
وظابف الدولة ومهامها األساسية فإنهم لم يبتدعوا ذلل م عندياتهم ،وإنما هو
االهتداء والفهم واالستنباط م النصوص الشرعية القرآنية والنبوية ،وقس على
هذا بقية الوظابف والمهام.
وحيث إ األمر في االقتصاد االسالمي في هذب المسألة على هذا النحو
فإ القضية ال تخض .للظروف والمالبسات وال لألهواء والتوجهات ،وبالتالي
تتبدل وتت ير م حي آلخر .وخاصة م حيث الحجم والقوة .وإ تطورت م
حيث الشكل والصورة .وقد ماب ع البعن الفهم الدقي لهذا األمر نذهب إلى
أ دور الدولة في االقتصاد االسالمي يعتري الت ير والتبدل م حيث النطا
والحجم والقوة والضعف ،تبعا ر لظروف وأوضاع المجتم ..إ مهمة الدولة في
اإلسالم تتجسد في أمر واحد هو رعاية المجتم" .فاإلمام راع وهو مسبول ع
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رعيت " والرعاية كما هو بارز في اسمها وكما فهمها العلماء هي منتهى الحفظ
والصيانة ،وتحقي أكبر مصلحة ممكنة .ومعنى ذلل أنها ال تقل في حاالت وتزيد
في أخرى ،وال تضعف في حاالت وال تقوى في حاالت )15(.وقد تناول علماء
المسلمي قديما ر وحديثا ر هذب الوظيفة الجامعة بالتحليل والدراسة والتفصيل فأشتقوا
منها ،عمالر بالنصوص ،العديد م الوظابف النوعية .والمطل .على هذب الدراسات
القديمة والحديثة يجدها كلها داخلة في إطار الرعاية  .كما يجد التنوع في التقسيم
والتفري ،.وربما في األولويات .فهنال م ينوع هذب الوظابف بشكل كبير يتجاوز
بها السب .أو العشر ،وهنال م يجمل ويدمج ،وهنال م يبدأ بكذا وم يبدأ بكذا.
والكل منطلق واحد ،هواالسالم بنصوص وقواعدب.
وفي ضوء هذا التمهيد الذ قد يبدو أن طال نوعا ر ما يمك االشارة إلى
ما نراب م وظابف للدولة في ظل االقتصاد االسالمي .وكما ذكرنا سلفا ر فإ
دراسة هذب المسألة ليست ذاتية ،وانما هي مشتقة أو منبثقة م موضوعنا الذاتي
األصيل وهو موقف االسالم أو باألحرى موقف اإلقتصاد االسالمي م قضية
الخصخصة .
()16
ولذا فل نطيل القول فيها .وترتيبنا لهذب الوظابف ال يعنى م قريب
أو بعيد أن يعكس األهمية النسبية .
( )1توفٌر الخدمام األساسٌة للمجتمع ،وعلى رأسها الدفاع واألم
والعدل ،وتمتد لتشمل مختلف المراف العامة ذات الخدمات الضرورية للعامة مثل
الطر والجسور والمواصالت والمياب والكهرباء ،ومير ذلل م كل ما تمس
حاجة المجتم .الي  ،مثل التعليم األساسي والصحة العامة .وقد أقسم عمر لعلي
رضي هللا عنهما على أن لو ذهبت عنا بشاطا الفرات ألخذ بها عمر يوم
()17
القيامة
( )2تأمٌن الحد األدنً من المعٌشة لكم فرد فً المجتمع عجز ع
توفيرب بنفس أو م خالل م تلزم نفقت  ،ب ن النظر ع عقيدت  .أذ ال
يتحق مفهوم الرعاية م .عدم توفر ذلل المستوى المعيشى لكل فرد ،والنصوص
والتطبيقات الشرعية في ذلل عديدة  .وتوفير ذلل يتطلب أ يكو لدى الدولة م
األموال مايكفى لت طية هذا األمر  .وقد وفر اإلسالم للدولة األدوات واألساليب
التي تؤم لها ذلل.
( )3وضع اإلطار المال م للنشاط اإلقتصادى  .فالدولة مسؤولة ع رعاية
مصالح العامة والحفاظ على مقاصد الشريعة  .وتحقي ذلل إنما يكو م خالل
العديد م السياسات االقتصادية وميرها ،مثل السياسة المالية والسياسة النقدية
والسياسة التجارية والسياسة الدخلية  .وكذلل ما يتعل بوض .التشريعات التي
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تكفل حماية الحقو ألصحابها وفن المنازعات،وكذلل توفير المعلومات
والبيانات وكل ما م شأن إقامة نشاط اقتصادى جيد ،وباإلختصار إ الدولة
مسؤولة ع توفير المناخ الصحي إلقامة نشاط اقتصادى كفء ،ألنها مأمورة
برعاية مصالح الناس التي هي حقو للناس عليها بتعبير اإلمام على رضى هللا
عن ( ولكل علي الوالى ح بقدر مايصلح )  .وم األمثلة الفذة على ذلل ما فعل
عمر م .راعى ال نم عندما رآب يرعى فى أرن أقل خصوبة فصاح علي قابالر:
()18
إنى قد مررت بمكا هو أخصب م مكانل ،وإ كل راع مسؤل ع رعيت .
()19
( )4اإلشراا على القطاع الخاص ومداومة النظر فً ش ونه،
ومهمتها هنا تتلخص فى كلمتي الثالث لهما ،اإلعانة والتقويم  .فعليها إعانت
لينهن بدورب على الوجة األمثل ،ولها في سبيل ذلل العديد م االدوات
والصالحيات المالية والتجارية وميرها ،وعليها م الناحية االخر أ تقوم
وتجبرب علي سلول الجادة والحيلولة بين وبي الحاق ضررار بال ير  .ويدخل في
ذلل الربا وال ش واالحتكار وكل أساليب اختالل التعامل واالستثمار والتوزي.
والتصدير واالستيراد وتقديم خدمات علي مير وجهها .وقد أفاضت كتب الحسبة
وميرها في ذلل.ومعني هذا يوضوح أ ترل الحبل علي ال ارب للقطاع الخاص،
يفعل ما يحلو ل  ،وترل ما يريد ،هو أمر مرفون في االسالم ،فالقطاع الخاص
قابم ولة صالحيات وحقوق  ،ولكن في الوقت ذات محاط بعيو الدولة وتحت
إشرافها تعين وتدعم م جهة ،وتقوي وتأخذ علي يدة م جهة ثانية .فاالعتراف
بالقطاع الخاص وحريت وحقوقة اليتعارن م .االعتراف للدولة حيال م
إشراف ورقابة وتنظيم ،تحقيقا ر لإلعانة والتقويم.
( )5ضمان تشاٌم الموارد والطاقام والعمم علً تنمٌتها وعدم
تبدٌدها )26(.إ االسالم ينهي ع إضاعة المال ،وينهي ع االسراف والتبذير،
ويكف يد السفي ع التصرف في مال ويعتبر حفظ المال أحد مقاصدب الكبر ،
وإذا كانت هذ التكليفات واالوامر والنواهي تنصرف إلي االشخاص فهي تنصرف
كذلل إلي الدولة والقابمي علي أمور االمة ،فليس م الرعاية المأمورة بها وجود
موارد معطلة أو مهدرة ،أل ذلل يحول دو تحقي الكثير م العبادات،كما أن
يعد معصي هلل سبحان وتعالي .وتحقيقا لذلل قامت الدول في صدر اآلسالم بإحياء
الموات ،واالقطاع ،ودف .الناس إلي ممارسة النشاط االقتصادى ،وحاربت البطالة
( )6تحقٌق التوازن االجتماعً واالقتصادي .فإذا كا تأمي الحد االدني
م المعيشة وظيفة للدولة االسالمية فإ تحقي التواز بي االفراد اجتماعيا
واقتصاديا هو وظيفة أخرى للدولة .وتتضم هذة الوظيفة عدالة التوزي ،.ووض.
ظوابط للتفاوت في الدخول والثروات وتقليل حدة التفاوت بينها  .وكذلل ضرورة
مراعاة االجيال القادمة وحماية حقوقها في مصادر الثروة .فالتواز المطلوب
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شرعا هو تواز أفقي وتواز رأسي ،أ هو تواز علي مستو الجيل الحاضر
وتواز علي مستو االجيال ،فال يط ي جيل علي أخر .وخير برها علي ذلل
ما تفعل الدولة االسالمية في أرن الفتوح زم سيدنا عمر رضي هللا عن  ،حيث
()21
راعت في سياستها ومناهجها كل االجيال المقبلة وحتي قيام الساعة.
هذب بعن مهام ووظابف الدولة في ظل االقتصاد االسالمي  .وم
الواضح أ تحميل االسالم للدولة للقيام بهذب الوظابف يتعارن تماما وفكرة
الخصخصة بمفهومها الواس .الذ يمتد في نظر الكثير م المفكري إلي تهميش
دور الدولة في المجال االقتصادى ،وتخليها ع الكثير م مهامها إلي القطاع
الخاص ،والعودة بها إلي مفهوم الدولة الحارسة ،بل إلي ما هو أبعد م ذلل
ناهيل ع بقية الخدمات العامة .والقول بذلل الينافى القول بأ االسالم يؤيد ويقر
ما في الخصخصة م دعوة وعمل علي تعديل وتطوير الدور االقتصاد للدولة،
م .االبقاء علي فعاال وقويا ،بل العمل علي المزيد م تفعيل وتقويت  ،بحعل
يقتصر علي المهام الحقيقية وترل المهام المصطنعة ،والتي كانت وباال علي
الدولة وعلي قيامها بوظيفتها في القيادة واالشراف والتوجي والتنظيم وضبط
االمور وااليقاعات ،واالنش ال بأمور ليست م اختصاصاتها بل هي م شبو
االفراد والقطاع الخاص ،مثل الممارسات المباشرة لالنشطة االقتصادية العادية،
م زراعة وتجارة وصناعة وخدمات ،يمك لالفراد ا يقوموا بها م جهة
ولديهم الرمبة في ذلل م جهة اخر  .خالصة القول إ دراسة متأنية لوظابف
الدولة في االقتصاد االسالمي تؤد بنا إلى التحفظ القو ،بل الرفن الصريح
لبعن مضامي المفهوم الواس .للخصخصة ،وبالذات ما يتعل بتهميش دور
الدولة في المجال االقتصاد خاصة ،والمجال االجتماعي عامة .أما ع موقف
االسالم م الخصخصة بالمفهوم الضي فإن يتطلب دراسة مسابل أخر مثل
نظام الملكية ،ونظام است الل الممتلكات العامة ،وهذ ما نعرض في الفقرات
التالية
 -2نظام الملكية:

م المعروف ا نظام الملكية م االسس الكبر ال نظام اقتصاد ،
وهو أحد المعايير االساسية للتمييز بي االنظمة االقتصادية .وقد أصبح م
المعارف البدهية لد دارسي االقتصاد االسالمي والباحثي في ا نظام الملكية
في هو النظام المزدوج ،الذ يجم .بي الملكية العامة والملكية الخاصة ،وليس
هنال أى خالف بي الجمي .علي ذلل ،وإ بدى الخالف فيما بعد ذلل حول طبيعة
كل منها ونطاقها .ولتحقي مقصود ورقتنا هذب يكفي االشارة إلي بعن محاور
()22
الملكية العامة.
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المحور االوم :االموال العامة متنوعة الطباب ،.فمنها ماهو مصادر
وموارد للثروة مثل االراضي والمياب والمعاد ومصادر الطاقة ..الن ،ومنها ما
هو ثروة منتجة في شكل سل .نهابية ومنها ماهو في شكل نقود .مثل أموال
الخراج واموااللزكاة وميرها
المحور الثانً :هذة االموال الخاضعة للملكية العامة هي كلها تحت
إشراف الحكومة وهي المسبولة ع التصرف فيها بالشكل الذ يحافظ عليها م
جهة ،ويجعلها تحق أهدافها م جهة أخر  .وبالبحث والتحر في المصادر
االسالمية يتضح أ هذب االموال تنقسم قسمي م حيث مد حرية الدولة أو
الحكومة في التصرف فيها ،ونطا هذا التصرف ،فبعضها يمتد نطا التصرف
في م قبل الدولة إلي كل جوانب التصرف الممنوحة للمالل علي ملك م بي.
واست الل وتبرع ..الن ،وبعضها يقف ح التصرف المعطي للدولة فيها إلي حد
معي  ،أقل م الحدود السالفة ،فال يح لها مثال أ تبيعها أو تمنحها .وقد حمل
هذا التمييز بعن الباحثي إلي القول بأ الملكية العامة ،أو باألحرى الملكية مير
الخاصة هي نوعا ملكية عامة أو جماعية وملكية الدولة أو بيت المال .االولي
هي ح لكل أفراد المجتم ،.وم ثم اليتجاوز دور الدولة حيالها االشراف
واالدارة دو التصرف في رقابها بما يفوت علي أ فرد حصت في ملكيتها وفى
ذلل يقول اإلمام الطحاوى " :وال ينب ى لإلمام أ يقط .ماالمنى بالمسلمي عن ،
كالبحار التى يشربو منها ،وكالملح الذى يمتارو من  ،وماأشب ذلل مما المني
بهم عن " ( )23ويقول الكسانى  " :وأرن الملح والقار والنفط ونحوها مما
اليست نى عنها المسلمو اليجوز لإلمامأ يقطعها أحد ،ألنها ح لعامة
المسلمي  ،وفى إقطاعها إبطال حقهم ،وهذا اليجوز " .ويقول اب قدام  " :إ
المعاد الظاهرة وهى التى يتوصل إلى مافيها م مير مؤونة ينتابها الناس
وينتفعو بها كالملح والماء والكبريت والقير والمومياء والنفط والكحل والياقوت
وأشباب ذلل التملل باإلحياء ،واليجوز إقطاعها ألحد م الناس ،والإحتجازها دو
المسلمي  ،أل في ضررار بالمسلمي وتضييقا ر عليهم....وهذا مذهب الشافعى،
والأعلم في مخالفار" ( )25أما الثانية فهي وإ كانت في النهاية ملكا لالمة مثل
السابقة لكنها أكثر خضوعا للدولة ،حتي ليقال عنها إنها ملكية الدولة أو بيت
المال ،وبالتالي فإ ح تصرف الحكومة فيها يمتد ليشمل كل الوا التصرفات
التي للمالل علي مال بما فيها التصرفات في رقبتها بيعا وتبرعا ،فهي م هذب
الزاوية تعد ملكية خاصة ،لك المالل لها هو الدولة بصفتها هبية حاكمة .وليس
معني ذلل أ الدولة مطلقة التصرف فيها دونما ضوابط أو قيود ،فتصرف الدولة
فيها مفتوح في ظل المصلحة العامة الحقيقية التي حددت معالمها الشريعة .إ كال
م الملكية الجماعية وملكية الدولة يخض .تصرف الدولة فيها لضابط المصلحة
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العامة المنضبطة والمقننة شرعا ،وكل ما هنالل م تمييز بينها فإن يرج .إلي
حدود وحجم وجوانب هذا التصرف ،فهذا ذو حدود ضيقة ،وذال أوس .حدودار أو
نطاقا .وهذا التمييز يخدمنا كثيرا في التعرف علي موقف االقتصاد االسالمي م
نوعي الخصخصة ،فهنال أموال عامة التقبل خصخصة الملكية لكنها قد تقبل
خصخصة االدارة والتأجير ،وهنال اموال عامة ترد عليها الخصخصة بنوعيها.
وليس م اليسير قيام تحديد دقي لمفردات كل نوع م هاتي الملكيتي
بشكل يحظي باتفا العلماء ،لك ذلل اليمن .م وجود أمثلة بارزة واضحة لكل
منهما ال تحتمل الجدال والخالف ،فهنال الطر واالنهار والمناجم وال ابات
وبعن االراضي تدخل تحت النوع االول ب ير خالف يذكر ،وهنال بعن
االراضي ،مثل أراضي الصوافي واالراضي التي آلت إلي بيت المال علي سبيل
الميراث وانواع م االيرادات العامة يمك  ،ا ندرجها تحت النوع الثاني...
يتضح مما سب أ النظام اإلسالمي للملكية يقرر وجود الملكية العامة
كركيزة يقوم عليها النظام اإلقتصاد فى اإلسالم ،كما يقوم على ركيزة الملكية
الخاصة .وأ هذا النظام يرفن خصخصة ملكية بعن األموال العامة ،ويجيزها
في البعن اآلخر  .أما خصخصة اإلدارة فاليمك التعرف على موقف االقتصاد
اإلسالمى من دو التعرن لمسألة نظام إست الل الممتلكات العامة .وهذا
مانعرن ل فى الفقرة التالية :
 -3نظام است الل الممتلكات العامة:

(أ) األموال المتجمعة فى بيت المال ،مثل مال الخراج ،واألموال
األخر التي توج لإلنفا فى المصالح العامة األصل فيها أ توج مباشرة
لإلنفا علي هذب المصالح ،فتشيد بها السدود والقناطر وتعبد بها الطر وتبنى بها
المدارس والمستشفيات ومختلف المراف وتدف .منها األجور والمرتبات ..الن.
ومعني ذلل أ الشأ فيها هو اإلستخدام واإلنفا وليس االست الل والحصول منها
على ملة أو عابد  .وم .ذلل فلنفرن أ هنال فابضا ر في هذب األموال ،وقلنا
بإدخارب للمستقبل ،كما نص على ذلل الكثير م الفقهاء وخاصة األحناف .فهل
هنال ما يمن .م استثمار هذب األموال واست اللها في اقامة مشروعات اقتصاديةص
ليس هنال ما يمن .ذلل ،بل إ ذلل هو النهج السليم ،وإال تحولت إلى مكتنزات.
طالما انها لم تست ل است الالر اقتصاديا ر جيدار .وهنال إشارات فقهية تفيدنا في ذلل،
فقد ورد في المبسوط إ المروزى نقل ع محمد ب الحس قول " فإ اشترى
()26
اإلمام بمال الخراج منما ر سابمة للتجارة وحال عليها الحول فعلي فيها الزكاة "
والشاهد هنا االعتراف الفقهى بقيام الدولة باستثمار واست الل مال الخراج ،وذلل
بتحويل إلى أصول نامية يتحق منها ربح .وقد تمثل ذلل في عهدب فى شراء منم
ترعى وتنمو وتتكاثر وتباع ،بدالر م االحتفاظ بأموال الخراج في شكل نقد
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الينمو على مدار الوقت  .وقياسا ر على ذلل ،للدولة القيام بإست الل هذب األموال
باألسلوب الذى تراب أكثر صالحية  .وقد يتمثل ذلل فى اقامة مشروعات اقتصادية
تنتج سلعا ر وخدمات بقصد الربح  .ومعني ذلل قيام مايعرف حاليا ر بالقطاع
()27
االقتصادى العام.
وهنا ٌرد تساؤم  :هل يح للدولة في ظل ظروف معينة أ تخصص
هذب المشروعات ص وما هي صور هذب الخصخصة ص .
أعتقد – وهللا أعلم – أن طالما أ أصل ومصدر هذب المشروعات هي
أموال مملوكة لبيت المال فإن م ح الدولة أ تخصص هذب المشروعات
خصخص ملكية وإدارة معا ،شريطة أ يخض .ذلل للضوابط الشرعية الحاكمة
للدولة فى تصرفاتها فى األموال العامة.ر
(ب) الممتلكات العامة اإلنتاجية المتمثلة فى موارد الثروة مثل األراضي
والمناجم وال ابات والمياب ومصادر الطاقة ..الن
هذب الموارد تحتاج إلى لست الل وتنمية حتى التترل معطلة  .ومعنى ذلل
أقامة المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية  .مثال محطاات تولياد
الطاقاااة ومشاااروعات إساااتخراج المعااااد وتصااانيعها ،والمشاااروعات الزراعياااة
...الن.ومثاال هااذب المشااروعات تتطلااب مشااروعات تتااولى تصااريف هااذب الساال.
والخدمات  .فهل م ح الدولة إقامة مثل هذب المشروعات اإلقتصادية العامةص أو
بعبارة أخر هل م حقها إقامة قطاع عام يمارس أنشطة اقتصادية متنوعةص
م الناحية النظرية نعم م حقها ذلل ،بل قد يكو م واجبهاا إقاماة هاذب
المشروعات إلنها مسؤلة ع إست الل وإستثمار هذب الماوارد حتاى سساتفيد منهاا
كل الناس.
وقد ال يتأتى ذلل إال م خالل إقامة هذب المشروعات العامة.
وم الناحية العملية التطبيقية قد قامت الدولة في صدر اإلسالم بشىء م
هذا القبيل( )28،حيث ثبت أ الدولة فى عهاد عمار رضاي هللا عنا إسات لت أرن
الصوافي بنفسها ،أى أقامت مايمك إعتبارب مشاروعات زراعياة عاماة .كماا ثبات
لدى البخارى أن عندما أجلى عمر رضى هللا عنا اليهاود ما خيبار قامات الدولاة
بأست الل حصتها فى هذب االراضى ،و خيرت أصحاب الحصص االخرى فاى أ
يقوموا هم بأست اللها او أ تقوم الدولة بأست اللها لهم نظير جزء م الناتج .وتفيد
هذب الواقعة قيام االست الل العاام "القطااع العاام" علاى الممتلكاات العاماة  .وكاذلل
قيام القطاع العام على ممتلكات خاصة بهدف إست اللها م قبيل ما يمك تسميتة "
عمعمة االدارة " على مرار خصخصة االدارة  .وقدم الفق تنظيرار فقهيا الست الل
هذب الممتلكات االنتاجية العامة  .موضاحا ا أماام الحااكم اسالوبي السات الل هاذة
االموال ،اإلسلوب العام " القطاع العام " و اإلسلوب الخاص " االست الل م قبال
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القطاع الخاص " وعلى الحاكم ا يختار احسا االسالوبي  .يقاول الدساوقى .." :
أما المعد م حيث هو فيمك أست الل بأحدى طريقتي  :إقطاع لم يست ل فى
نظيااار شاااىء لبيااات الماااال ،وهاااو إقطااااع إنتفااااع ال إقطااااع تمليااال ،وا يجعااال
للمسلمي ،بأ يقيم الوالى في م يعمل للمسلمي باأجرة )29( .ويقاول ابا رشاد ":
فإ كانت المعاد فى أرن حرة او فى أرن العنوة أو فى الفيافى التى هى مير
ممتلكة كا أمرها الى االمام ،يقطعها لم يعمل فيها ،أو يعامل الناس على العمال
فيها لجماعة المسلمي على ما يجوز ل " ( )36ويقول يحيى ب أدم  " :وكل ارن
لم يك فيها أحد تمسح علي ولم يوض .عليها الخراج ،قال حس  :فذلل للمسلمي ،
و هو إلاى اإلماام ،إ شااء أنفا عليهاا ما بيات ماال المسالمي وأساتأجر ما يقاوم
فيها ،ويكو فضلها للمسلمي  ،وإ شاء أقطعها رجال مم ل مناء عا المسالمي
()31
".
أمااا ع ا االساالوب الثااانى لالساات الل وهااو االساات الل الخاااص ،م ا قباال
القطاع الخاص فل هو االخار ركيزتا التطبيقياة  .فقاد ثبات ا الرساول صالى هللا
علية وسلم دف .ارن خيبر لليهود ليقوموا بأست اللها نظير جزء م الناتج عنادما
رآى أنهاام أقاادر علااى زراعتهااا  .كمااا ثباات أ عماار رضااى هللا عنا دفاا .أراضااى
الفتاااوح االساااالمية و التاااى أصااابحت ملكياااة عاماااة الصاااحابها الساااابقي ليقوماااوا
باساات اللها نظياار جاازء م ا ال ناااتج .،وفااى الحااالتي لاام تقاام الدولااة باساات الل هااذب
المااوارد م ا خااالل القطاااع العااام  .كااذالل ثباات أ عثمااا رضااى هللا عن ا حااول
إست الل أراضى الصوافىم القطاع العاام إلاى القطااع الخااص عنادما تباي لا أ
الثاني أكفاْ م االول ،إذ لم يزد العابد على الدولة م خالل االسالوب العاام عا
تسعة ماليي  ،درهم بينما وصال فاى األسالوب الخااص الاى خمساي ملياو درهام

()32

وعندما جاء عمر ب عبد العزيز رضى هللا عن امر بااْ تسات ل أراضاى
الصافية م قبل القطاع الخاص طالما كا ذالل ممكناٌ ،وإال يتم إست اللها م قبل
القطاع العام )33(.وم ذلل يتضح أ أصول اإلقتصاد اإلسالمى ال تمن .م وجود
مايعرف بالقطاع العام ،سواء كا منبع ومبعث وجود موارد عامة إنتاجية تحتاج
الى إست الل أو كا مبعث وجود أموال عامة سابلة تحول إلى استثمارات بدال ٌ م
تركها بحالتها النقدية معطلة  .وال نحب أ نترل هذب المساْل دو اإلشارة إلى ماا
هو مدو ومعروف ع بعن علمااء اإلساالم ما إساتهجابهم بال ورفضاهم لقياام
الدولة باقامة مشروعات زراعية أو صناعية أو تجارية ،وما قد ينجم ع ذلل م
تعارن م .ما سب طرح  .وقد استهج كل م الماوردى واب خلدو والدشقى
قيااام الدولااة بممارسااة النشاااط اإلقتصااادى ،أى بعبااارة أخاارى وجااود قطاااع عااام
إقتصااادى .وكاناات مباارراتهم فااى ذلاال مااا فيا ما منافسااة وتضاايي علااى القطاااع
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الخاااص ،إضااافة الااى ماهنالاال م ا عجااز وقصااور فااى أداء المشااروعات العامااة،
وكذلل ما يضي .على الدولة م اإليرادات العامة التى كا لها الحصول عليها م
المشااروعات الخاصااة  .وباالختصااار كااا هااؤالء العلماااء روادا ٌ حقيقيااي للفكاار
اإلقتصادى المعاصر الذى ينادى بكف يد الدولاة عا ممارساة النشااط اإلقتصاادى
لما يجلب ذلل ما مضاار جسايمة علاى اإلقتصااد القاومى .وما المفياد للقاارىْ أ
نض .أمام فقرات م أقوال هؤالء العلماء .
يقول الماوروى ( :وعلي -يعنى السالطا  -أال يعاارن صانفا ٌ ما الرعاياا
فى مطلب وأال يشارك فاى مكساب  ،وربماا كاا للسالطا رأى االساتبثار ما أحاد
األصناف فيتمثل إلي م لم يألف  ،فيختال النظاام بهام فيماا نقلاوا إليا  ،أل تميازهم
بإلهام الطاب .أعدل فى إباتالفهم ما التصان .لهاا ،وربماا ضا السالطا بمكاسابهم
فتعرن له م وشاركهم فيها ،فتاجر م .التجار وزرع ما .الازراع ،وهاذا وها فاى
حقو السياسة وقدح فى شروط الرياسة م جهتي  :أحدهما أن أذا تعرن المار
قصرت في يد م عداب فإ تورل علي لم ينهن ب وإ شاورل فيا ضاا علاى
أهل  ،وفاد روى عا النباى صالى هللا عليا وسالم أنا قاال و ماعادل وال أتجار فاى
رعيتا  ،،والثااانى أ الملاول أشاارف النااس منصاابا ،فخصاوا بمااواد السالطنة ألنهااا
أشرف المواد مكسبا فإ زاحموا العامة فى إدرال مكاسبهم أوهنوا الرعايا ودنسوا
الممالل ،فاختل نظامها وأعتل مرادها ،،وقد روى ع النبى صلى هللا عليا وسالم
أن قال  (:إذا اتجر الراعى هلكت الرعية ) ()34
ويقول اب خلادو " فصال فاى إ التجاارة ما السالطا مضارة بالرعاياا
مفساادة للجبايا  .اعلاام ا الدولااة إذا ضاااقت جبايتهااا بمااا قاادمناب ما التاارف وكثاارة
العوابااد والنفقااات ،وقصاار الحاصاال ماا جبايتهااا علااى الوفاااء بحاجتهااا ونفقاتهااا
وإحتاجت الى المزيدم المال والجباية ،فتارة توض .المكوس على بيعات الرعاياا
وأسااواقهم ،وتااارة بمقاساامة الااوالى والجباااب وإمتكااال عظااامهم ،لمااايرو أنهاام قااد
حصلوا على شيا طابل م أماوال الجبايا ال يظهارب الحسابا  ،وتاارب باساتحداث
التجااارة والفالح ا للساالطا  ،لمااا ياارو التجااار والفالحااي يحصاالو علااى الفوابااد
وال الت م .يسارة أموالهم وأ األرباح تكو على نسبة رؤس األموال ،فيأخذو
فىإكتساااب الحيااوا والنبااات الساات الل فااى شااراء البضاااب .والتعاارن بهااا لحوالااة
األسوا  ،ويحسبو ذلل إدرارار للجباية وتكثيرار للفوابد ،وهو ملاط عظايم وإدخاال
الضرر على الرعايا م وجوب متعددة ،فأوالر مضايقة الفالحي والتجار فاى شاراء
الحيوا والبضاب .وتيسير اسباب ذلل ،فإ الرعايا متكافؤ في اليسار متقاربو ،
ومزاحماااة بعضاااهم بعضاااا ر تنتهاااى إلاااى ماياااة موجاااودهم أو تقااارب ،وإذا رافقهااام
السلطا فى ذلل ،وما ل أعظم كثيرار منهم فال يكاد أحد منهم يحصل على مرض
فى شييء م حاجات )36(".....
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قد يبدو ا هنال شيبا ر م التعارن باي هاذب األقاوال وماا ساب تقريارب
حيااال المشااروعات العامااة  .ودرءار لهااذا التعااارن ذهااب بعاان الباااحثي إلااى أ
مقصود هؤالء العلماء ليس قيام الدولة كجهاز حاكم بإقامة هذب المشروعات ،وإنما
قيام الحكام بذلل ألنفسهم ولمصلحنهم هم وليس م أجل المصالحة العاماة  .وأرى
أ هذا التأويل فيا بعاد .ونحا فاى ساعة ما القاول با  ،ويمكا القاول باأ ماقالا
هؤالء العلماء صحيح وسليم فى ظل الفرون والواق .الذى شاهدوب ،فهم يتحدثو
ع منافسة الحكومة للقطاع الخاص ،ودخولها معهم فاي حلباة النشااط االقتصااد
وكأنه ا ا مااثلهم ،تمااارس هااذب األنشااطة كمااا يمارسااونها،وبالطب .فإن ا فااي ظاال هااذب
الفرضية فإ كل ما تخوفوا من صحيح ،وما ثام كاا ماوقفهم صاحيحا ر اقتصااديا
وأيضااا ر شاارعيا  .أل الدولااة بااذلل تضاار والتصاالح ،وهااي إنمااا جاااءت لرعايااة
المصالح وحمايتها.
بيااد أ نطااا القطاااع العااام فاااي ضااوء التصااوير المتقاادم ال يقااوم علاااى
المنافسة والمضايقة واقتطاع حصة مما يدخل للقطااع الخااص ،وإنماا هاو أسالوب
الست الل الموارد العامة يمك اتباع إذا ما تبي بالدراسة العلمية الدقيقة أن أمثال
وأفضل م األسلوب الباديلص إ فكارة مزاحماة األفاراد فاي الفارص المتاحاة وفاي
أنشااطتهم م ا قباال الدولااة مرفوضااة إسااالميار ،وقاادنص الفقهاااء علااى أن ا ال يجااوز
للدولاااة أ تحماااي مااا األراضاااي ماااا يضاااي الفااارص أمـاااـام األفـاااـراد لالساااتفادة
منهـــا( ،)36فما بالنا بإقحام الدولة نفسها في مجاالت يقوم بها القطاع الخاص علاى
وج سليم،
وفى النهاٌة نعود إلى لاب موضاوعنا ونطارح هاذا التسااؤل :إذا ماا كاا
هنال قطاع عام ذو صب ة شرعية فهل م ح الدولة أ تخصص ص نقول إ كا
تخصااايص إدارة فاإلجاباااة بااانعم ،ب يااار خاااالف ،حياااال كااال المشاااروعات العاماااة،
شريطة أ يكو ذلل هو األسلوب األمثل .وشاريطة أال يترتاب عليا تفويات حا
أل فرد كا ل في ظل المشروع العام في المجتم ..وقد فعل ذلال عثماا رضاي
هللا عن في أرن الصوافي كما طالب بفعل عمر ب عبد العزيز.
أمااا إ كااا تخصاايص ملكيااة .بااأ تصاابح هااذب المشااروعات ذات الملكيااة
العامااة مملوكااة ملكيااة خاصااة فااإ الجااواب باإلمكانيااة أو عاادمها لاايس سااهالر ،وال
ينب ي التعميم واإلطال  .ومرج .ذلل ما سبقت اإلشارة إليا ما تناوع الممتلكاات
العامة ما بي ملكيات جماعية أو مشتركة لكل الناس ،وباي ملكياة للدولاة أو لبيات
المال .وما نجم ع ذلل م ضوابط شرعية على حدود ونطا تصرف الدولة في
هذب األموال .وسبقت اإلشارة إلى أ هنال م األموال العامة ما ال يح للدولة أ
ت ير ملكيتها أو تعدل منها بتحويلها كالر أو جزءارإلى ملكيات خاصة .بياد أ هناال
أمواالر عامة تقبل هذا التحويل .ومعنى ذلل أ المشروعات العاماة المرتكازة علاى
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ملكيااة للدولااة أو لبياات المااال تقباال خصخصااة الملكيااة ،شااريطة أ يكااو فااي ذلاال
مصاالحة أكباار للناااس .أمااا المشااروعات العامااة المرتكاازة علااى ملكيااة جماعيااة أو
مشتركة لكل أفراد المجتم .فأعتقد أنها ال تقبل خصخصة الملكية ،اتسااقا ر ما .عادم
قبول الموارد التي كانت عليها لهذب الخصخصة .واألمر هناا فاي حاجاة إلاى مزياد
بحث ودراسة وتحرير للمسابل.
وقااااد ياااارد هنااااا تساااااؤل مفااااادب إذا مااااا اتضااااح أ خصخصااااة بعاااان
المش ا روعات العامااة هااي األساالوب األفضاال ،ومنعنااا الدولااة م ا ذلاال علااى ساابيل
خصخصة الملكية أال يعد ذلل تبديدا وإضاعة لألموال العامةص والجاواب عا ذلال
إ اإلسالم يارفن تماماا ر كال إضااعة وتبدياد أل ماال ،وبخاصاة األماوال العاماة
والتي تعامل معاملة مال اليتيم .لك ذلل ال يعني التخلص م هذب األماوال العاماة
التي هي ملل لكل الناس .وإنما هنال بدابل أخرى ،مثل خصخصاة اإلدارة ،ومثال
تحسااي وإصااالح هااذب المشااروعات .وبااذلل تحااافظ الدولااة للناااس علااى حقااوقهم
وملكياتهم ،وفي الوقت ذات تتالفى التبديد واإلهدار والضياع.
 -4االقتصاد اإلسالمي وما يجر حاليا ر م خصخصة في دول العالم اإلسالمي:

ليس م السهل وال م الصواب تعميم القول في ذلل ،أل أوضاع الادول
االسالمية متنوعة متفاوتة ،وإ كا ي لفها كلهاا ساتار التخلاف االقتصااد  ،لكنهاا
ماا .ذلاال تتفاااوت فااي درجااات النمااو ،أو باااألحرى درجااات التخلااف ،وكااذلل فااي
المالبسات المحيطة .ومعنى ذلل أنا قاد ال يكاو ما الصاواب أ يقاال عا دول
هذا العالم اإلسالمي كلها إ مصلحتها كذا أو كذا .وم .ذلل يمك القول إ التوج
نحو الخصخصة بمفهمومها الجزبي الضي قد يكو جيدار بوجا عاام ،شاريطة أ
يتم ذلل في ضوء ضوابط حاسمة وأسس واضحة .نذكر منها مايلى:
(أ) أن ٌكون ذلك هو الحم األمثم .مثل أ يكو صاالح المشاروع العاام
متعااذرار أو أ صااالح ال يحقا العابااد ما ورابا  ،وهااو فااي الوقاات ذاتا ال يمثاال
أهمية قومية لكل المجتم .م حيث األم أو االقتصاد أو االجتماع ......إلن
والمشاهد في العديد ما الادول االساالمية المعاصارة أنهاا فاي فتارة ساابقة
اندفعت نحو إقامة المزيد م المشروعات العامة بحا وب يار حا * ،وعليهاا الياوم
إسالميا ر واقتصاديا ر أ تبادر بتصاحيح هاذب األوضااع متخلياة عماا لام يكا لهاا ما
البداية الح فاي إقامتا  .وماا يتبقاى ما مشاروعات تطبا عليهاا التوجيهاات التاي
يقرها اإلسالم ،م .التأكيد علاى أنا ال يصاح التفاريط فاي ملكياة وأحياناا ر فاي إدارة
بعن المشروعات السلعية والخدمية.
* ليس م الميسور هنا تقديم دراسة موسعة ع حجم المشروعات االقتصادية العامة في البالد
االسالمية المتعددة.
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وم المهم إزالة لبس يق .فيا كثيار ما النااس وهاو الاربط اإليجاابي باي
دور الدولااة أو وظابفهااا وبااي القطاااع العااام ،بمعنااى أ قااوة هااذا معناهااا قااوة ذال،
والعكس بالعكس ،بل إ األمر ليصل عند البعن إلى ما هو أبعد ما ذلال ،حياث
يرى إنهما مترادفا  ،مفادهما واحد ،وكل ذلل مير صحيح )37(.فالقطاع العام ليس
هو الدولة وليس هو كل دور أو وظابف الدولة ،وإنما هو مجرد مشروعات عاماة
تقيمها الدولة أو ال تقيمها ،توس .فيهاا أو تقلال منهاا .وقاد يكاو توسا .الدولاة فيهاا
على حساب قوة الدولة ومتانة دورها ،وقد يكاو فاي تقليال الدولاة منا مزيادار ما
القوة والفعالية للدولة.
واألمثلااة المعاصاارة علااى ذلاال ال تحتاااج إلااى بيااا  ،واألمثلااة التاريخيااة
ظاهرة بارزة ،فأي كانت قوة وضخامة حجم القطااع العاام إباا الدولاة اإلساالمية
في عهد عمر اب الخطاب رضي هللا عن أو عهد عمر ب عبد العزيز رضاي هللا
عن  ،أو عهد المنصور أو الرشيد ،وم .ذلل كانات هاذب الادول ما القاوة والفعالياة
بمكا  .نخلص م ذلل إلى أن يمك تقليص القطاع العاام دو أ يكاو فاي ذلال
مساس بدور الدولة وفعاليتها وقوتها.
(ب) أن تااتم الخصخصااة باألساالوب األمثاام .م ا حيااث التقااويم وأساالوب
التصرف وإتاحة الفرصة أمام الجميا ،.وعادم وجاود شااببة محابااة أو رشااو أو
هدايا ،فهي أموال عامة وهي أموال الناس كافاة وماا الدولاة فيهاا إال وكيلاة عانهم،
()38
كما قال بح اب تيمية رحم هللا.
(جـ) أن ٌتم التصرا فً األموام الناتجة عن الخصخصاة بأقصاى درجاة
من الرشادة المرتكزة على الكفاءة والعدالة معاً.
(د) أال ٌترتااب علٌهااا تضااٌٌع حااق للمااة فااً الحاضاار أو المسااتقبم .وأال
يتولد عنها وض .اقتصاد مناف لمبادئ االقتصاد االسالمي ،مثل قيام احتكاارات
أو تفاوت واس .في التوزي ،.أو سيطرة األجانب على مواردها ،أو ميار ذلال مماا
يهدد مصالح األماة ،فالخصخصاة فاي األول واألخيار ليسات هادفا ر أو ماياة ،وإنماا
هي وسيلة أو أسلوب لتحقي هدف ،يتمثل في توفير مصالح األمة.
إ هاااذب الضاااوابط وميرهاااا تساااتهدف جعااال عملياااة الخصخصاااة تحاااوز
المشروعية الشرعية واالقتصادية واالجتماعياة ،كماا تحاوز القباول العاام ما قبال
أفاااراد المجتمااا ،.حتاااى ال يتعااارن المجتمااا .لهااازات عنيفاااة تقاااون اساااتقرارب
االجتماعي واالقتصاد  ،بل والسياسي .ولعل هذا يذكرنا بما جرب سوء فهم بعن
الفبات لما قام ب سيدنا عثما م اقطاعات لبعن األفراد م ويالت جساام علاى
المجتم .االسالمي ومسيرت الحضارية.
أما الخصخصة بمفهومها الواس .والذ يفيد ،كما سب  ،التحول إلى نظاام
السو  ،بحيث يكاو الساو هاو المهايم علاى الحيااة االقتصاادية ،وقاد يمتاد إلاى
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نااواحي أخاارى ،وفااي الوقاات ذاتا تهماايش دور الدولااة وتقلاايص وظابفهااا فااإ ذلاال
م اير للنهج االسالمي ،ومتعارن م .أصاول النظاام االقتصااد اإلساالمي ،كماا
أن ا لااي س م ا صااالح الدولااة اإلسااالمية المعاصاارة انسااحاب حكوماتهااا م ا الحياااة
االقتصااادية تاركااة إياهااا للقطاااع الخاااص ،فهنااال تحااديات كبااار ال يتااأتى للقطاااع
الخاااص مواجهتهااا فااي ميبااة دولااة قويااة ذات دور بااارز ،هنااال تحااديات العولمااة،
وهناااال تحاااديات التنمياااة ،وهناااال تحاااديات البيباااة ،وهناااال التحاااديات االجتماعياااة
والسياساااية .وهناااال تحاااديات تتعلااا بقااادرات القطااااع الخااااص فاااي هاااذب الااادول
وساالوكات  ،وكاال ذلاال يحااتم بقاااء الدولااة بقاااء فعاااالر فااي الساااحة االقتصااادية لقيااادة
المجتم .القيادة السليمة نحو تحقيا أهدافا  ،وإال كانات األماة كسافينة وساط خضام
لجى تتقاذفها عواصف وأمواج عاتية دونما ربا قو ماهر ،ال تلبث أ تفتل بها
تلل األنواء.


الخاتمة:

نختم هذب الدراسة بهذا التقرير األخير
إ االقتصاد االسالمي يؤم بأ الدولة القوية الفعالة هي متطلب أساس
لوجود قطاع خاص قو وفعال ورشيد ،كما يؤم بأ وجود هذا القطاع الخاص
القو هو ركيزة أساسية م ركابز وجود الدولة القوية.
ويترتب على ذلل ضرورة وجود الطرفي معا ر وبهذب المواصفات .م.
تمييز دقي وصريح وحاسم بي دور الدولة ودور القطاع الخاص .إ دور الدولة
هو الحكم والسلطة واالشراف والتنظيم وضبط االيقاع وتهيبة المناخ والرقابة
والمتابعة والدعم والتقويم ،ودور القطاع الخاص هو الممارسة والتنفيذ لألنشطة
االقتصادية في ظل هذب الرعاية وذال التقويم م قبل الدولة.
وأ نهج ي اير ذلل هو نهج مير مقبول م قبل االقتصاد االسالمي
وهللا أعلم
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