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افتتاحـية

احلمد هلل رب العاملني، والصاة والسلام عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه 

وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعلللد: فيرس » دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي - إدارة البحوث « 

م إصداَرهلا اجلديلد  » الخصخصة: بيلن االقتصاد اإلسلامي واالقتصاد  أن تقلدِّ

الوضعي - دراسة مقارنة « جلمهور القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني 

إىل املعرفة وخاصة يف جمال االقتصاد اإلسامي.

ومما يذكر يف هذا اجلانب قول صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 

حفظه اهلل تعاىل: ) جيب أن يتأكد اإلداريون أهنم إن مل يطوروا القطاع العام برسعة 

فإن هذا القطاع سينتهي إىل االنقراض عىل يد التخصيص(. وانطاقا من هذا القول 

عزمت إدارة البحوث عىل بيان مفهوم التخصيص واخلصخصة بشكل عام، وبيان 

سللبياهتا وإجيابياهتا ملن وجهة نظر الرشيعة اإلسلامية الغلراء، وذلك من خال 

تكليف أحد املختصني يف هذا املجال وهو الدكتور إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، 

الذي حاول دراسة مفهوم القطاع العام ومتعلقاته، وكذلك مفهوم القطاع اخلاص 

ومتعلقاتله، والبحث يف إمكانية انتقال القطاع العام إىل القطاع اخلاص، من خال 

دراسلة مقارنة ملفهوم اخلصخصة بلني االقتصاد اإلسلامي واالقتصاد الوضعي، 

. لٍّ وبيان ضوابط املوضوع وآثاره بإجياز غري مخُ
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وهلذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشلكر والدعلاء ألرسة آل مكتوم 

حفظهلا اهلل تعاىل التي حتلب العلم وأهله، وتؤازر قضايا اإلسلام والعروبة بكل 

متيلز وإقلدام، ويف مقدمتها صاحب السلمو الشليخ حممد بن راشلد بن سلعيد آل 

مكتلوم، نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم ديب الذي يشليد جمتمع 

املعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وُطابه .

راجلني اهلل العلي القديلر أن ينفلع األملة هبلذا العملل، وأن يرزقنلا التوفيق 

والسداد، وأن يوفق اجلميع إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.

وآخلر دعوانلا أن احلمد هلل رب العامللني، وصىلَّ اهلل عىل النَّبلي األمي اخلاتم 

سّيدنا حممد وعىل آله وصحبله أمجعني.

                  الدكتور سيف راشد اجلابري

                  مدير إدارة البحوث  
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصاة وأتم التسلليم عىل سليدنا حممد وعىل 

آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:

فلإن التغريات املثرية التي اجتاحت معظم دول العامل والتي تعلقت بموضوع 

التحويل إىل اقتصاد السلوق يف العقد األخري من القرن املايض، قد أصبحت حمط 

اهتامم عدد كبري من املسؤولني ومتخذي القرارات السياسية واالقتصادية ومعظم 

املفكريلن والباحثلني، بل باتت جماال خصبا للباحثني االقتصاديني لدراسلة اآلثار 

املرتتبة عىل هذا التحويل.

وبنظرة رسيعة إىل واقع اليوم، نرى أن عملية اخلصخصة قد فرضت نفسلها، 

بعلد أن انتلرت برسعلة كبرية، مملا أدى إىل توسلع القطاع اخلاص عىل حسلاب 

القطاع العام، شلئنا أم أبينا، وبغض النظر عن موقفنا منها، فهي اليوم تعد سياسلة 

األملر الواقلع، مملا يفرض علينلا، قراءهتا قلراءة رشعيلة، يف حماوللة للوصول إىل 

نتيجة متوازنة. 

وملن أجل اإلمللام هبلذا املوضوع، وتصلوره، جاءت هلذه الدراسلة بتمهيد  

وثاثلة فصول، تركلز الفصل األول منها يف بيان موضلوع اخلصخصة من وجهة 

نظر االقتصاد الوضعي، باعتباره حملها وأسلاس فكرهتا املعارصة، ثم ركز الفصل 

الثلاين عىل موضوعلي القطاع العام والقطلاع اخلاص، باعتبارمها األداة املشلرتكة 

لعملية اخلصخصة، إذ يمثل أحدمها املرحلة التي تسبق اخلصخصة، ويمثل الثاين 
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املرحللة التلي تليها، ثم ركز الفصلل الثالث عىل موضوع الرؤيلة الرعية لعملية 

اخلصخصة  يف حماولة لدراستها من املنظور الرعي اإلسامي.  

وقد حاولت الرجوع يف هذا الكتاب إىل أغلب الكتب والبحوث التي تناولت 

موضوع اخلصخصة واسلتطعت الوقوف عىل ما جاء فيها، وهي كثرية واحلمد هلل 

كام يبدو ذلك يف قائمة املصادر، وأستطيع القول بأن امليزة التي ميزت هذا الكتاب 

واجلديد الذي جاء به: هو مجع املادة  بشقيها الرعي والوضعي يف سفر واحد،   إذ 

اتسمت أغلب الكتب والبحوث التي خاضت يف موضوع اخلصخصة -  مما وقع 

حتت يدي واطلعت عليه - إما عىل االقتصاد الوضعي،  أو عىل االقتصاد اإلسامي، 

 ملع اإلشلارة إىل أن ملا كتلب علن  عمليلة اخلصخصة ملن وجهة نظلر االقتصاد 

اإلسامي يعد قليا جدا، متّثل - حسب ما وصل إيّل - يف كتاب واحد وبحثني: 

1- اخلصخصلة: حتويلل امللكية العاملة إىل القطاع اخللاص يف ضوء الريعة 

اإلسلامية، حمملد صربي بلن أوانج )رسلالة ماجسلتري مطبوعلة بلدار النفائس 

عاّمن - األردن(، الطبعة األوىل، 1420هل - 2000م.

2- اخلصخصة من املنظور اإلسلامي، نظرات يف موضوع بيع القطاع العام 

لألفلراد، د. حمملد بن عبد اهلل الشلباين، )بحث منشلور( جملة البيلان، العدد 89، 

السنة العارشة - حمرم 1416هل يونيو 1995م.

3- اخلصخصلة وتقليلص دور القطاع العلام، موقف االقتصاد اإلسلامي، 

د. شلوقي دنيا،)بحث مقلدم للمؤمتر العاملي الثالث لاقتصاد اإلسلامي( الذي 

نظمته كلية الريعة - جامعة أم القرى، مكة املكرمة 2003م.
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وقلد حلاول أصحاهبا الكرام بيلان املوضوع وتوضيحه، لكنهم مل يسلتوعبوا 

مجيع األفكار التي يمكن أن تطرح، عىل اعتبار أن هذه العملية نشلأت يف املدرسلة 

الوضعية التي أشلاروا هلا إشلارة دون تفصيل، فكان البد من بيان نشأهتا وبدايتها 

وبقيلة األملور التي رافقتها، كلام فصلت ذلك يف الفصل األول ملن هذا الكتاب، 

إذ رجعلت إىل الكتب والبحوث التلي حتدثت عن عملية اخلصخصة يف االقتصاد 

الوضعلي باعتبلاره احلاضنة التي نشلأت وترعرعت فيها، مع بيلان معنى القطاع 

العلام والقطاع اخلاص يف االقتصاد الوضعي، فاخلصخصلة هي املرحلة التي تتم 

هبلا عملية النقل من القطلاع العام إىل القطاع اخلاص كلام فصلت ذلك يف الفصل 

الثلاين. وملن ثلم بحثت موضلوع اخلصخصة ملن منظلور االقتصاد اإلسلامي 

ملحاوللة التعلرف إىل املوقف الرعي منها، فلكان البحث منصبا علىل مجلة أمور 

يف موضوعلي القطلاع العام والقطاع اخلاص يف اإلسلام، أمههلا - فيام يبدو يل- 

موضلوع التفريق بلني امللكية اخلاصة والقطلاع اخلاص اللذي أرشت إليه يف ثنايا 

الفصلل الثالث، زيلادة عىل التفاصيل والتوضيحات واألدلة التي تم االسلتدالل 

هبا يف موطنها.        

وبنلاء علىل هلذه النظلرة جلاء هلذا الكتلاب يف ثاثلة فصلول علىل وفلق 

النسق اآليت:

 الفصل األول: اخلصخصة مفاهيم ومنطلقات. ويتضمن املباحث اآلتية:

- املبحلث األول: اخلصخصلة.. بلني املفهلوم والنشلأة. وتضملن املطلبلني 

اآلتيني:



اخلصخصة: بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

10

- املطلب األول: مفهوم اخلصخصة. 

- املطلب الثاين: نشأة اخلصخصة.

- املبحث الثاين: أهداف اخلصخصة، وتضمن املطلبني اآلتيني:

- املطلب األول: األهداف االقتصادية.

- املطلب الثاين: األهداف املالية. 

- املبحث الثالث: أشكال اخلصخصة وصورها، وتضمن املطالب اآلتية:

- املطلب األول: البيع املبارش.

- املطلب الثاين: البيع إلدارة الركة والعاملني.

- املطلب الثالث:التحويل إىل مروعات مشرتكة.

- املطلب الرابع: بيع أصول الركة.

- املطلب اخلامس: عقود اإلجيار واإلدارة. 

- املطلب السادس: نظام الكوبونات ملشاركة الطبقات حمدودة الدخل.

- املطلب السابع: نظام اإلنشاء والتشغيل والتحويل.

- املبحلث الرابلع: دور الدولة بعلد اخلصخصة ورشوط النجلاح ودوافعه، 
وتضمن املطالب اآلتية:

- املطلب األول: دور الدولة بعد خصخصة قطاعها العام.



اخلصخصة: بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

11

- املطلب الثاين: رشوط نجاح اخلصخصة.

- املطلب الثالث: مسوغات اخلصخصة.

- املبحث اخلامس: آثار اخلصخصة، وتضمن املطالب اآلتية:

- املطلب األول: اآلثار االقتصادية للخصخصة.

- الفرع األول: اآلثار االقتصادية اإلجيابية للخصخصة.

- الفرع الثاين: اآلثار االقتصادية السلبية للخصخصة.

- املطلب الثاين: اآلثار االجتامعية للخصخصة.

- الفرع األول: اآلثار االجتامعية اإلجيابية للخصخصة. 

- الفرع الثاين: اآلثار االجتامعية السلبية للخصخصة. 

- املطلب الثالث: اآلثار املالية للخصخصة. 

- الفرع األول: اآلثار املالية اإلجيابية للخصخصة. 

- الفرع الثاين: اآلثار املالية السلبية للخصخصة. 

- املطلب الرابع: اآلثار السياسية للخصخصة. 

- الفرع األول: اآلثار السياسية اإلجيابية للخصخصة. 

- الفرع الثاين: اآلثار السياسية السلبية للخصخصة. 
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- الفصلل الثاين: القطاع العام والقطاع اخلاص يف االقتصاد الوضعي.. واقعًا 

وتقيياًم. ويتضمن املباحث اآلتية:

- املبحللث األول: القطلاع العلام يف االقتصلاد الوضعلي، وتضملن سلتة 

مطالب:

- املطلب األول: ماهية القطاع العام يف االقتصاد الوضعي.

- املطلب الثاين: حدود القطاع العام يف االقتصاد الوضعي.  

- املطلب الثالث: نشأة القطاع العام وتطوره يف االقتصاد الوضعي. 

- املطلب الرابع: أهداف القطاع العام يف االقتصاد الوضعي.

- املطلب اخلامس: مسوغات القطاع العام ودوافعه يف االقتصاد الوضعي.

وتضملن  الوضعلي،  االقتصلاد  يف  اخللاص  القطلاع  الثلاين:  املبحللث   -

أربعة مطالب:

- املطلب األول: ماهية القطاع اخلاص يف االقتصاد الوضعي.

- املطلب الثاين: نشأة القطاع اخلاص وتطوره يف االقتصاد الوضعي.  

- املطلب الثالث: متطلبات وحدود القطاع اخلاص يف االقتصاد الوضعي.

- املطللب الرابلع: املشلاكل التلي واجهلت القطلاع اخللاص يف االقتصلاد 

الوضعي.  
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- الفصل الثالث: رؤيلة إسامية للخصخصة. ويتضمن املباحث اآلتية:

- متهيد.

- املبحلث األول: القطلاع العلام يف النظام االقتصادي اإلسلامي، وتضمن 

املطالب اآلتية:

- املطلب األول: نشأة القطاع العام يف النظام االقتصادي اإلسامي.

- املطلب الثاين: دور القطاع العام يف النظام االقتصادي اإلسامي.

- املطلب الثالث: أمهية القطاع العام يف النظام االقتصادي اإلسامي.

- املبحلث الثاين: القطاع اخلاص يف النظام االقتصادي اإلسلامي، وتضمن 

املطالب اآلتية:

- املطلب األول: الفرق بني القطاع اخلاص وامللكية اخلاصة. 

 - املطلب الثاين: نشأة القطاع اخلاص يف النظام االقتصادي اإلسامي.

- املطلب الثالث: حاجة القطاع اخلاص إىل دعم ومساندة القطاع العام.

- املبحلث الثاللث: حتويل القطاع العام إىل القطاع اخلاص.. رؤية إسلامية، 

وتضمن املطالب اآلتية:

- املطلب األول: دور الدولة يف االقتصاد اإلسامي.

- املطلب الثاين: نظرة اإلسام للملكية.
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- املطللب الثاللث: حتويل امللكية العامة إىل امللكيلة اخلاصة بني اجلواز واملنع 

وأدلة الفريقني.

- القول األول: اجلواز.

- أدلتهم من الكتاب الكريم.

- أدلتهم من السنة النبوية املطهرة.

- القول الثاين: املنع.

- أدلتهم من السنة النبوية املطهرة.

- أدلتهم من املعقول.

- مناقشة األدلة.

- املطللب الرابع: الضوابط والقيود املصاحبلة لعملية اخلصخصة من وجهة 

نظر  االقتصاد اإلسامي.

- اخلامتة.

- املصادر.

- الفهرس.

•     •     • 
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الفصل األول

اخلصخصة مفاهيم ومنطلقات

ويتضمن املباحث اآلتية:

- املبحث األول: اخلصخصة.. بني املفهوم والنشأة.

- املبحث الثاين: أهداف اخلصخصة.

- املبحث الثالث: أشكال اخلصخصة وصورها.

ورشوط  اخلصخصلة  بعلد  الدوللة  دور  الرابلع:  املبحلث   -
النجاح ودوافعه.

- املبحث اخلامس: آثار اخلصخصة. 
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املبحث األول

اخلصخصة بني املفهوم والنشأة

املطلب األول: مفهوم اخلصخصة.

تعلد هذِه املفردة )اخلصخصلة( واحدة من مفلردات مرتادفة أخرى، جاءت 

مجعيها يف املعنى نفسه وهي مرتمجة من االنكليزية  Privatization )1( وهذِه املفردات 

هلي: )التخصيص والتخصيصية والتخصصية واخلوصصة واملخاصة والتخاص 

والتخاصية( إال أن أكثر هذه املفردات استعامالً هي التخصيص واخلصخصة)2(. 

وللوقوف عىل مفهلوم اخلصخصة حتديدا، باعتبارها املفردة األكثر انتشلارًا، 

لتعدد مفاهيمها بني من ينظر إليها ويتعامل معها عىل أهنا منهج اقتصادي متكامل، 

يقوم بتحويل النظام االقتصادي القائم من تصنيف إىل تصنيف بشكل آخر، وبني 

من ينظر إليها عىل أهنا منهج اقتصادي جزئي يتعلق بتعديل وتغري بعض جزئيات 

اهليلكل االقتصلادي القائم والنظام االقتصادي املهيملن، من دون أن يرتتب عليه 

تغيري للهيكل وللنظام ككل)3(. 

)1( ملن أجلل توضيح أي مفهوم البلد من اإلشلارة إىل املعنى اللغوي واالصطاحلي، وملّا كان 
مفهوم مفردة البحث مرتمجا  من لغة أجنبية فقد اكتفيت بذكر التعريفات االصطاحية.   

)2( اخلصخصلة هل تصلح القتصاد بدون هوية، وجيه شلمس الدين، جملة املوقف، العدد 90- 
كانون الثاين 1993- 1413هل ص 38.

)3(  مسلتقبل اخلصخصة، رابح رتيب، مؤسسلة األهرام، كتاب األهرام االقتصادي، أغسلطس 
1997م، ص 10.
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إذ ظهر اجتاه داخل املدرسلة النيوكاسليكية)1( يدعو إىل تصفية ملكية الدولة 

للركات العامة باعتبارها أحد احللول للخروج من أزمة الكساد التضخمي)2(.

ونسلتطيع أن نحلدد االنطاقلة ملن هنا، حيث بلدأت اخلصخصلة تظهر يف 

الكتابلات احلديثة، وتضاربلت املعاين من كاتب آلخر، وأصبحت تشلري إىل أكثر 

من معنى أو داللة بسبب النظرة إىل التحول الذي طرأ. 

فاخلصخصة تعني عند بعضهم الكفاءة يف إدارة وتشغيل املروعات العامة، 

واالعتلامد عىل آليات السلوق، والتخلص ملن املركزية والبريوقراطيلة. فاملفهوم 

هنلا ينلرف إىل إدارة املروعات طبقًا لعقلود اإلدارة من قبلل القطاع اخلاص، 

ملع احلفاظ عىل ملكية الدولة للمروعات مثل: املستشلفيات يف قطاع اخلدمات 

الصحية، والفنادق يف قطاع السياحة وغريها.

وهنلاك ملن الباحثني  من عّرفها أهنا: عبارة عن تأجلري وحدات اإلنتاج التي 

يمتلكهلا القطلاع العام إىل القطاع اخلاص من خال عقلود خاصة، حتتفظ الدولة 

بملكيتها هلذِه الوحدات، ويكون الربح بني املسلتأجر واحلكومة، إذ عرفها نيقوال 

)1( هي إحدى  املدرس االقتصادية التي ظهرت يف بداية القرن العرين، اهتمت بدراسة السوق 
واجلزئيلات التلي تتكون منها، والتلي تعمل فيها، وحتركهلا خال فرتة حملدودة من الزمن.

  www.algeria-edue.com

)2( اخلصخصلة ملواجهة متطلبات البقلاء وحتديد النمو، د.حممود صبح، القاهرة، 1995 ص13 
وينظر: اخلصخصة مفاهيم وجتارب، د.آدم مهدي أمحد، نسخة مصورة مهداة من املؤلف إىل 

مركز مجعة املاجد يف إمارة ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة،1998م، ص 9- 10.
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أرد ينلو مارليثلا)1( أهنا عبارة عن: )التعاقد أو بيع خدمات أو مؤسسلات تسليطر 
عليها أو تتملكها الدولة إىل أطراف من القطاع اخلاص()2(.

ومنهم  من يرى أهنا تعني: تصفية وبيع أصول املروعات الفاشللة، العائدة 
للدوللة، بمعنى نقل امللكيلة من القطاع العام إىل القطاع اخللاص بالكامل، حيث 
ذهب إىل ذلك الدكتور سلعيد إسامعيل عي بقوله: )اخلصخصة تعني التحول إىل 
امللكية اخلاصة عن طريق بيع املروعات بالكامل إىل القطاع اخلاص()3(. وكذلك 
عرفهلا الدكتور آدم مهلدي أمحد أهنا: )حتويل كامل أو جزئي للمروعات العامة 
التلي متتلكها الدولة أو تديرها إىل مروعات خاصة حتول للقطاع اخلاص. وهذا 
ملا يرتبط بتغريات اقتصادية واجتامعية سلابقة والحقة يف جملال امللكية أو اإلدارة 
باسلتخدام األسلاليب املائمة هللا()4(. وهبذا املفهلوم أيضا عرفهلا الدكتور أمحد 
عيسى)5(: )أهنا العملية التي تتم بموجبها حلول القطاع اخلاص حمل القطاع العام 
يف املواقع التي حيتلها األخري يف النشلاط االقتصادي املنتج للسلع واخلدمات()6(. 

)1(  اقتصادي مشهور ذو اهتامم واسع باالقتصاد والنمو االقتصادي ويعمل مديرًا للمركز الدويل 
للنمو االقتصادي. ينظر: اخلصخصة مفاهيم وجتارب، د.آدم مهدي أمحد، ص9.

)2(  يف اللرق والغلرب حتويلل امللكية العامة إىل القطلاع اخلاص...والتنميلة االقتصادية،إعداد 
وحترير  ستيف، هل - هانكي، ترمجة حممد مصطفى غنيم، مراجعة وتقديم د.رشيف لطفي، 

دار الروق، بدون تاريخ النر، ص9.
)3( التعليم واخلصخصة، د.سعيد إسامعيل عي، كتاب األهرام االقتصادي، العدد 105، القاهرة 

1996، ص16. 
)4(اخلصخصة مفاهيم وجتارب، د.آدم مهدي أمحد،مصدر سابق، ص9. 

)5(  أستاذ العلوم االقتصادية واإلنامئية يف اجلامعة اللبنانية.
)6( اخلصخصلة يف دول اإلسلكوا ذات االقتصلاد املتنوع، د.نجيب عيسلى جمللة املنطلق، لبنان، 

العدد 116،خريف 1417هل-1996م،ص 11.
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كذللك فقلد عرفها الدكتور إلياس سلابا)1( علىل غرار هذا املفهلوم ولكن بصورة 

أشلمل، حيث قال: )إهنا تعني عمليًا ليس فقط حتويل ملكية القطاع العام لبعض 

وسلائل اإلنتاج إىل ملكية القطاع اخلاص، بل هي أشمل ألهنا تعني أيضًا ختفيض 

حجلم القطاع العام وختفيلض تأثريه عىل احلياة االقتصاديلة، ويتم ختفيض حجم 

القطاع العام بواسلطة التخي علن ملكية بعض امللوارد االقتصادية، كالتخي عن 

رشكلة الطلريان أو مؤسسلة اهلاتف... وأحيانًا أخرى بواسلطة القيلود التي تنظم 

عمل القطاع اخلاص كتحديد األسعار والنوعية()2(.

وملن الباحثلني من نظلر إىل اخلصخصة عىل أهنلا آلية اقتصاديلة جديدة، فقد 

عرفها الباحث )ويلسلون وكاجي( بأهنا: )تقديم سلوق أكرب يتسلم بدرجة أعىل 

من الرشادة واملنافسة يف جمال األنشطة االقتصادية()3(.

ومنهم من عرفها عىل أساس الرتكيز عىل اجلانب اإلداري يف نقل القطاع العام 

إىل القطلاع اخللاص، من خال تأجري خطوط اإلنتلاج أو تأجري خدمات اإلدارة، 

ومملن ذهب إىل هذا املفهوم  الدكتور منري إبراهيم هندي)4(  حيث قال: )أهنا إدارة 

املنشأة عىل أساس جتاري إما من خال نقل امللكية جزئيًا أو كليًا للقطاع اخلاص، 

)1( الوزير والنائب اللبناين السابق.
)2( كيف نطبق اخلصخصة والقطاع العام هزيل وغائب، د.إلياس سابا جملة املوقف، العدد 101 

شباط 1994، شعبان - رمضان 1414هل، ص34.
)3( القطاع اخلاص والسياسلات العامة يف مر، حترير د.أماين قنديل، مركز البحوث السياسلية 

القاهرة، 1989، ص 12.  
)4( أستاذ اإلدارة املالية واملؤسسات املالية - كلية التجارة - جامعة طنطا.
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أو ملن خال تأجري خطوط إنتاج، أو تأجري خدمات إدارة حمرتفة تضطلع بمهمة 

تسيري املنشأة()1(.

ومنهلم ملن يرى أهنا: نقيلض التأميم، بينام يعطلي اآلخر دورًا رئيسلًا وكبريًا 

يف احلياة االقتصادية للدولة بواسلطة القطاع العلام، فإن اخلصخصة تعطي الدور 

األول والكبري القتصاد السوق وقوانينه)2(.

ومنهلم من عرفها: )أهنا جتيري مؤسسلات الدولة ذات املنفعلة العامة لصالح 

القطاع اخلاص، الذي يقوم بدوره باملهمة املوكولة لقطاع احلكومة أو للمؤسسات 

اخلاضعة لوصايا احلكومة()3(. 

ويف تلخيلص مهلم ملفاهيلم اخلصخصة املتعلددة، حياول الدكتلور أمحد منري 

النجار مجعها: بل )التوسع التدرجيي يف امللكية اخلاصة، أو التخلص من املؤسسات 

احلكومية اخلارسة، أو حتويل دائم لنشلاطات إنتاج اخلدمة العامة للقطاع اخلاص، 

أو هلي نقل ملكية وإدارة نشلاط اقتصلادي من القطاع العلام إىل اخلاص، أو هي 

سياسلات متكاملة تعتمد عىل آليات السوق واملنافسلة()4( والذي يبدو يل أن هذه  

)1( دور صناديق االستثامر يف تنفيذ برنامج اخلصخصة ص 69 من أبحاث ندوة صناديق االستثامر 
يف مر الواقع واملستقبل، اجلزء األول، السبت 13 من ذي القعدة 1417هل املوافق 22 من 

مارس 1997م، جامعة األزهر، مركز صالح عبد اهلل كامل لاقتصاد اإلسامي. 
)2( اخلصخصة هل هي حاجة اقتصادية، فادي سلهب جملة املوقف، العدد 140، ص 18.
)3( هل اخلصخصة تصلح القتصاد دون هوية، وجيه شمس الدين، مصدر سابق، ص38.

)4( اخلصخصة إحدى وسلائل اإلصلاح االقتصادي حالة دولة الكويلت، د.أمحد منري النجار، 
جملة دراسلات اخلليج واجلزيلرة العربية، فصلية حمكمة تصدر علن جملس النر العلمي،  = 
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اخلاصة الشاملة يمكن أن تكون هي التعريف الراجح ملا تضمنته من شمولية يف 

الطرح  شمل كل تفصيات عملية اخلصخصة وفق اآليت:

1-  التوسع التدرجيي للملكية اخلاصة، عىل حساب ملكية الدولة.

2- التخلص من املؤسسات احلكومية اخلارسة.

3- أو حتويل دائم لنشاطات إنتاج اخلدمة العامة للقطاع اخلاص.

4- نقل ملكية وإدارة نشاط اقتصادي من القطاع العام إىل اخلاص.

5- سياسات متكاملة تعتمد عىل آليات السوق واملنافسة.

ويرى مؤيدو اخلصخصة، أن املفهوم الشامل للخصخصة هو حتويل األصول 

أو اخلدمات العامة من القطاع العام املدعوم رضيبيًا وسياسيًا، إىل القطاع اخلاص 

ذي األسلواق التنافسلية واملبادرات اخلاصة باألعامل، ويلرون أن الفضل يف ذلك 

يعود للعوملة، التي جعلت العامل قرية صغرية يسلتطيع الفرد التنقل واالتصال من 

أقلى العلامل إىل أقصاه بطرق عدة يف رسعة هائلة، وهلذِه الرسعة ال تتم من دون 

التحلرر من التكلفلة املرتفعة للقطاع العام، والتحرر ملن اخلوف  ومن املخاطرة، 

فاخلصخصلة علىل وفق املنظور الرأسلاميل الغلريب، متثل الضامن األكلرب للقوى يف 

املنافسلة واملسؤولية واحلوافز، وهذا يرجع بنظرهم إىل القرارات التي تتخذ، فإهنا 

=  جامعلة الكويت، العدد مائة واثنان - السلنة السلابعة والعرون، ربيلع اآلخر - مجادى 
األوىل - مجادى اآلخرة، يوليو - أغسطس - سبتمرب، ص200.    
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تتخلذ بمرونلة ومن دون تردد، بدالً من األنواع املختلفلة من البريوقراطية يف ظل 

القطاع العام.  

وهم بذلك يؤكدون أن الدعوة للخصخصة نابعة من سليادة روح املنافسلة، 

التلي تؤدي بدورها إىل حتسلني الكفلاءة اإلنتاجية، من حيث الكلم والنوع، كون 

جهاز السلوق هلو الذي حيدد من يبقى يف السلوق، يف حني نلرى يف القطاع العام 

انعدام روح املنافسلة بني املؤسسلات العامة بضامن الدعم احلكومي، مما يؤدي إىل 

سوء استعامل املوارد.

إن االهتامم الكبري الذي أولته الدوائر االقتصادية العاملية واإلقليمية واملحلية، 

استنادًا إىل مفاهيم عوملة السوق، جعلها تركز خال السنوات السابقة عىل توجهات 

وسياسلة اخلصخصة، حيث مل يقتر األمر عىل الدول النامية فحسب، بل انطلق 

أساسلًا من الدول الصناعية املتقدمة، ثم انضمت إليه مؤخرًا جمموعة دول ما كان 

يسلمى بالكتللة الرقية بعد اخلللل الذي حدث يف نظام رأسلاملية الدولة يف إطار 

النظام االقتصادي العاملي اجلديد.

إن اللدول الرأسلاملية الكلربى كانلت الرائلدة يف تبنلي هلذِه السياسلة - كام 

سليتضح لنا ذلك - حيث ظهرت الدعوات تطالب بعدم تدخل الدولة بعمق يف 

مسرية احلياة االقتصادية، و لقد أخذ الكثري من الدول الغربية سبق املبادرة يف جمال 

اخلصخصة، مثل: بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة وأملانيا، وغريها هبدف زيادة 

فعالية اإلنتاج وكفاءة أداء مؤسساهتا االقتصادية، ذات اإلنتاج السلعي واخلدمي، 
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وصلوالً لزيلادة معدالت الربحيلة االقتصادية، وتوسليع قاعلدة امللكية اخلاصة، 

وتفعيل عمل عنارص اإلنتاج املختلفة لتحقيق استغاهلا االستغال األمثل.

وبعد تغلغل ظاهرة العوملة وانتشارها يف بلدان العامل الغريب والرقي جاءت 

بعلض الدول العربية لتحاول إنزال التجربلة إىل واقع احلياة االقتصادية يف بلداهنا 

الناميلة، إال أن هلذا األملر مل يتم، وإنام اختلف متامًا، فقد وسلعت اللدول العربية 

دائلرة نفاذها وصاحيتها، وقد تضافرت علدة عوامل يف تعزيز دورها، ومن أول 

تلك العوامل حرص النخب السياسلية التي وصلت إىل سلدة احلكم عىل توسيع 

قاعدهتا االجتامعية وعىل تدعيم االستقال السيايس ببناء قاعدة اقتصادية قوية.

وهلذا األملر مل تنفلرد به الدول العربية فحسلب، بلل إن دوالً نامية أخرى يف 

أمريكا الاتينية وآسليا كانت عىل اقتناع راسلخ يف اخلمسلينيات، بلأن الدولة هي 

املعنيلة بقيادة عملية التنمية االقتصادية وتنسليقها وبتعبئة املوارد والقوى البرية 

وباجتثاث الظلم االجتامعي.

وملن هنلا أدركلت هلذِه اللدول رضورة التوجله نحلو التصنيلع بلدالً ملن 

االسلترياد، واإلرشاف عىل التجلارة اخلارجية وقيادة عمليات اإلصاح الزراعي 

واخلدمات األخرى.

وقلد سلاعد تدخل الدوللة هذا، عىل انفتاح السلبل أمام أشلكال متعددة من 

اإليرادات اجليدة، مثل: عائدات السلع اإلسرتاتيجية كالنفط ومشتقاته، والعوائد 

السياحية، وحتويات املهاجرين، واملساعدات الثنائية املتعددة األطراف، كام ساهم 
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االرتفاع احلاد يف أسلعار املواد األولية، والنفط حتديدًا يف السلبعينيات بخاصة، يف 

تضخم القطاع العام وامليل إىل االنفاق من دون حساب.

وينبغي أن نضيف إىل سلجل الدول العربية، يف جمال النهوض باملشلاريع، ما 

قاملت به من إجياد الوظائف وتعميم التعليم ومتويل حلد أدنى من البنى التحتية، 

طيللة الفلرتة املمتدة ملن اخلمسلينيات إىل هناية السلبعينيات، إال أن غلزارة املواد 

األولية السليام يف أواخر تلك احلقبة، كان حيجب أشكال اخللل الوظيفي البنيوي 

ومظاهلر الضعف املؤسسلايت، وعىل وجله التحديد، عدم كفايلة األطر التريعية 

وحمدوديلة احلاميلة احلقوقية وسلوء اإلدارة وضعلف اإلنتاجية وهامشلية البلدان 

العربية يف املبادرات االقتصادية الدولية،  خارج املجال النفطي.

األملر اللذي وجدت به الدوائلر االقتصاديلة العاملية متمثلة بصنلدوق النقد 

اللدويل والبنلك الدويل، املدخلل الرئيس للخصخصة، من أجلل تصفية العنارص 

املعطوبلة، وضخ حيويلة جديدة، وتصحيح الوضع املايل للمؤسسلات وتنشليط 

االدخار املحي وجذب لرأس املال األجنبي)1(.   

لقد اسلتقر مفهوم اخلصخصة عىل هذا املعنى الذي جيعل منه وسيلة لتحويل 

امللكيلة العاملة إىل ملكية خاصلة، انطاقًا ملن اعتبارات الكفاءة يف التشلغيل من 

ناحية، واستجابة من ناحية أخرى حلاجة هذِه البلدان لاندماج الكامل يف السوق 

)1( ينظر: اخلصخصة يف العامل العريب هل هي وصفة سحرية، بشارة خرض، مدير مركز الدراسات 
والبحوث حول العامل العريب املعارص- اجلامعة الكاثوليكية يف لوفان، بلجيكا، جملة شلؤون 

األوسط أيار- مايو 2000، العدد 95، ص35- 39 بترف.  
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الرأساملية العاملية، عىل وفق رضورات آليات هذِه السوق، حيث يتوقف عىل حتقيق 

مثل هذا االندماج، توفري الروط التي يتحقق هبا خلق وتكوين السوق الوطنية، 

علرب سلسللة من العمليات أمهها - كام يرى أنصلار اخلصخصة - حترير االقتصاد 

من امللكية العامة وإعادة بنائه عىل قاعدة امللكية اخلاصة.

أما الكفاءة يف التشغيل، فقد اصطدمت منذ البداية بإمهال املضمون االجتامعي 

لإلصاحات التي استهدفت من وراء )ختصيص( املروعات العامة، وقاد ذلك 

إىل إفقلار فئات واسلعة من املجتمع، ثم أدى ذللك إىل توترات اجتامعية عميقة يف 

بعض البلدان مل تسلتطع معها جهود التنمية، التي كانت قد بدأت يف بعض الدول 

أن تعيد تشلكيل بيئة العمل عىل وفق احلاجلات اجلديدة، األمر الذي ترتبت عليه 

اختلاالت خطلرية يف املجتملع بسلبب البطالة والفقلر، حيث جلرى التعبري عن 

الوجه اآلخر هلذِه االختاالت بانقسلامات اجتامعية حادة عرقية ودينية وطائفية، 

وهلو ملا هدد هذِه املجتمعلات باهنيارات قيميلة، تعدت من حيث أثرها السللبي 

اخلطري، آثار اخلصخصة املحدودة اإلجيابية التي خلفتها كفاءة التشلغيل - بمعيار 

األرباح - لبعض املروعات التي جرت خصخصتها.

وأما من حيث اسلتجابة هذِه البلدان لاندماج يف السلوق الرأسلاملية العاملية 

فإن املسلألة، كام تعرضها الوقائع والنتائج علىل أكثر من صعيد ال تكمن يف حتقيق 

االندماج من عدمه، ولكن فيام يسلفر عنه ذللك االندماج من مزايا اقتصادية هلذِه 

البللدان. فاالندملاج مطلوب، ولكنه لن يتحقق إال بنفلس الروط التارخيية غري 
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العادللة، التي اسلتقرت عليها آليات النظلام اإلمربيايل، مع هنايلة الكولونيالية)1( 

والتلي تشلوهت أكثلر لغري صاللح البلدان الفقلرية أثناء احللرب البلاردة، عندما 

تدخللت اإلدارة السياسلية لللدول الصناعيلة ورشكاهتلا العماقة بلأدوات غري 

اقتصاديلة، كأن تكلون عسلكرية مثًا لتعطيلل آليات السلوق الرأسلاملية العاملية 

انسجامًا مع مصاحلها.

ففي ظروف املواجهة التارخيية، ال أحد يسلتطيع أن جيزم أن آليات السوق قد 

ُتركت تعمل بنفس الدرجة من احلرية التي عرضها الفكر الرأسلاميل الكاسيكي، 

لقلد تدخلت السياسلة، وحّلت القرارات السياسلية والعسلكرية حملل األدوات 

االقتصادية يف تنظيم وإدارة السلوق الرأسلاملية، األمر الذي تشوه معه عمل هذِه 

اآلليلات فلوق ما يكتنف الطبيعة اخلاصة لعملها من تسلوية غلري عادلة لعاقات 

التبادل التي تتم بني األطراف الفقرية واملراكز الغنية)2(.

)1( مصطللح )ملا بعلد الكولونيالية( يقصد به إمجلاال ما بعد املوجة االسلتعامرية أو االحتاالت 
العسلكرية للبلدان أو الشلعوب التي اسلتعمرت وسللبت ثرواهتا وهنبلت خرياهتا من لدن 
اللدول الكربى وغريهلا بحجج واهية تسلتهني بطاقات الشلعوب وقدراهتلا، ويعود فضل 
ظهلور هلذا املصطللح اىل الكاتب فرانس فانلون أوال، وإدوارد سلعيد بعد ذلك السليام يف 
كتابه )االسلتراف( والذي شفعه بكتاب آخر هو )الثقافة واالمربيالية( ولعله هو املؤسس 

احلقيقي هلذا املوضوع وهو من لفت النظر اىل املصطلح.
www.alsabaah.com جريدة الصباح، أدب ما بعد الكولونيالية، د. سمري اخلليل   

)2( ينظلر: اخلصخصلة ومتطلبلات التنميلة والتوزيلع والعداللة االجتامعيلة يف الوطلن العلريب، 
د. ياسلني سلعيد نعامن، نلدوة التحوالت العاملية ومسلتقبل الوطن العلريب يف القرن احلادي 
والعرين، املركز العريب للدراسلات اإلسرتاتيجية، مركز مجعه املاجد للثقافة والرتاث ديب، 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، ص165- 166. 
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املطلب الثاني: نشأة اخلصخصة.

تلكاد جتمع أغلب الكتابات والبحوث املعدة يف أصل نشلأة اخلصخصة، أهنا 

عمليلة حديثة طلرأت عىل العامل يف القلرن العرين وحتديدًا يف اخلمسلينيات، ثم 

تطورت سلنة 1979م عندما قامت رئيسلة وزراء بريطانيا ماركريت تاتر آنذاك 

بالدعوة إىل خصخصة املؤسسات العائدة إىل الدولة)1(.

وقلد يكلون هذا األمر صحيحا ملن حيث ظهور املفلردة - اخلصخصة - أو 

املفلردات املرادفلة األخلرى هللا. إال أن املفهلوم العام هللذِه الفكرة يبلدو أقدم  يف 

الظهلور، السليام إذا ملا نظرنلا إىل تطلور الفكلر االقتصلادي ودققنلا يف األفكار 

واملحلاوالت التلي ظهرت منذ وقت مبكر، حيث سلاد احلديث آنلذاك عن أمهية 

القطاع اخلاص يف اإلنتاج واملبادرة وأمهية التخصص وتقسيم العمل.

ويف التفاتلة مهملة ينقل الدكتور عبلده حممد فاضل: )إن ابلن خلدون املفكر 

اإلسامي هو الذي فكر يف تطبيق سياسة اخلصخصة التي هتدف إىل التحول نحو 

نملط اإلنتاج اخلاص، فقد حتدث أبن خلدون منذ العام 1377 ميادية عن أمهية 

اضطلاع القطلاع اخلاص باإلنتاج. وهي فكرة تدل علىل  عمق فهم ابن خلدون، 

)1( ظهلرت كلملة التخصيلص التي تلدل عىل هلذا املعنى ألول ملرة يف قاموس ويبسلرت، لطلبة 
الكليات يف عام 1983م. ينظر:اسلرتاتيجيات حتويل امللكية العامة الناجح للقطاع اخلاص، 
سلتيف هل.هانكي، أسلتاذ االقتصاديات التطبيقية بجامعة جو نلز هوبكنز، بحث من كتاب 
يف اللرق والغلرب حتويلل امللكية العاملة إىل القطلاع اخلاص..والتنميلة االقتصادية إعداد 
وحترير سلتيف..هل هانكي، ترمجلة حممد مصطفى غنيم، مراجعلة وتقديم د.رشيف لطفي، 

دار الروق، نسخة مصورة مهداة إىل مركز مجعة املاجد من مكتبة الكونجرس.
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وإدراكه يف وقت مبكر ألمهية القطاع اخلاص وسامة أدائه وكفاءة أساليبه()1(.   

أملا يف العر احلديث، فقد نشلأت اخلصخصة بشلكلها ومفهومها احلايل يف 

اخلمسلينيات من القرن املايض، ثم تطورت يف بريطانيا، وانترت يف سلائر بلدان 

أوربا الغربية والرقية ويف أمريكا الاتينية وأسيا وأفريقيا. وقد حلت اخلصخصة 

مكان حركة التأميامت التي سلادت يف الباد العربية يف اخلمسلينيات والستينيات 

من القرن املايض.

ويف التسلعينيات ملن القلرن امللايض أيضًا انتلرت اخلصخصلة يف أكثر من 

مخسني بلدًا، إذ بلغت قيمة الركات التي خصخصت  بني عام 1985 و 1992 

نحو 328 مليار دوالر)2(.  

ولتسلليط الضوء عىل بداية التجربة يف بريطانيا  يف العر احلديث، أوّد  بيان 

اآليت، إذ تعلد عمليلة اخلصخصلة التي متلت يف اململكة املتحدة سلنة 1979 أكرب 

عمليلة حتول جذري جرت يف االقتصاد الربيطلاين منذ احلرب العاملية الثانية، ويف 

حقيقلة األملر مل تكن هلذِه هي امللرة األوىل يف تاريخ اململكة التي يتلم فيها حتويل 

القطلاع العلام إىل القطلاع اخللاص، ففي أعلوام 1951- 1955 قلام املحافظون 

بإعادة جمموعة من الصناعات املؤممة إىل القطاع اخلاص مرة أخرى، ثم قام حزب 

)1( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية يف الدول النامية، د. عبده حممد فاضل الربيعي، مكتبة مدبويل، 
القاهرة، 2004م، ص12.

)2( اخلصخصلة هل هلي حاجة اقتصادية؟فادي سللهب، جمللة املوقف العلدد 140، حزيران/ 
يوليو 1999 - ربيع األول 1420هل، ص18. 
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العلامل بإعادة تأميمها علام 1964م وما أن عاد املحافظون إىل احلكم، حتى قاموا 

بتنفيذ برنامج مكثف للخصخصة)1(. 

وعىل هذا األساس ُعدت بريطانيا عمومًا عىل أهنا موطن اخلصخصة، متامًا كام 

كانت منذ ستني عامًا تقريبًا مضت رائدة يف جمال التأميم، ورغم بروز نامذج أخرى 

تزامنت مع انتشلار اخلصخصة، فقد أشارت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

إىل أن اململكلة املتحلدة بعملها اللدؤوب عرب عقد من الزمان، قلد أوجدت إطارًا 

لتخطيلط برامج اخلصخصلة وتنفيذها يف اقتصاد صناعي متطور، يتمتع بأسلواق 

مالية متطورة متامًا، ويصلح أنموذجا تتبعه الدول األخرى يف أوقات الحقة.

وبعلد بدايات صغلرية يف بريطانيا يف أوائلل الثامنينيات ملن القرن العرين، 

ازدهلرت اخلصخصلة وحتولت إىل حركلة عاملية، حيث توجلد برامج خصخصة 

طموحله يف أجلزاء كثرية من العامل املتطور، بام يف ذلك وسلط أوربلا باإلضافة إىل 

اللدول الصناعية. وقد كان لصنلدوق النقد الدويل والبنك الدويل أثر كبري يف نر 

اخلصخصة، حيث أسهم كل منهام يف دعمها خال السنوات األخرية كوهنا جزءًا 

ال يتجزأ من عملية اإلصاح االقتصادي يف الدول النامية)2(.

)1( جتربلة اخلصخصة يف اململكة املتحدة، حممد إبراهيم طه السلقا، جملة العلوم االجتامعية تصدر 
عن جملس النر العلمي، جامعة الكويت، املجلد 25، العدد 2،صيف 1997 ص53.

)2( اخلصخصلة دروس وعرب ملن التجربة الربيطانية، كولني روبنسلون / ندوة خصخصة قطاع 
الطاقة يف دول اخلليج العريب- مركز اإلمارات للدراسلات والبحوث اإلسرتاتيجية، الطبعة 

األوىل، سنة 2000م، أبوظبي - اإلمارات العربية املتحدة، ص136. 
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وهكذا فقد ظهرت بالفعل عرب التاريخ االقتصادي عمليات حتول إىل القطاع 

اخللاص، تدخلل يف إطار اخلصخصلة ويف أماكن خمتلفة من العامل، وذلك بسلبب 

إخفلاق امللكية العاملة والقطاع العلام يف حتقيق األهداف املنشلودة والطموحات 

والغايات املعلنة يف دول الكتلة الرقية )االحتاد السلوفيتي سلابقًا( ودول رشقي 

أوربلا واللدول النامية، مما وّلد حاللة من الركود والبطالة منذ حقبة السلبعينيات، 

ودفلع بتلك الدول إىل دراسلة أوضاعها االقتصادية وشلعورها برضورة إصاح 

اقتصادياهتلا، وملن جهلة أخلرى اسلتجابة وإذعاًنا ملقرتحلات املؤسسلات املالية 

الضخملة واللدول الغنيلة من أجلل اإلبقلاء بمديونياهتلا اخلارجية لتللك الدول 

واملؤسسات باتباع برامج اإلصاح ومنها طبعًا برامج اخلصخصة)1(.             

•     •     •

)1( اخلصخصة وأثرها يف التنمية يف الدول النامية د.عبده حممد فاضل، مصدر سابق ص126.
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املبحث الثاني

أهداف اخلصخصة

يعلد مبلدأ حتديد األهداف رشطًا أساسليًا للنجلاح يف أية مهمة، فلإذا ما كان 

اهلدف غامضًا أو غري معني فإن نسلبة النجاح قد تتباعد أو تتاشلى بسبب غياب 

اهلدف املرجّو، فوضوح اهلدف جيعل النجاح سهًا.

ويف موضوع  مهّم مثل موضوع اخلصخصة، البد من حتديد نوعية األهداف، 

علىل املسلتوى االقتصلادي واالجتامعلي والسليايس، إذ يعد اهلدف الذي ينشلده 

برناملج اخلصخصة احلجر األسلاس لنجاح الربناملج، فوضوح اهلدف جيعل من 

السلهل حتديد املروعات األوىل باخلصخصة من غريها، وأي غموض يف حتديد 

اهلدف هو شهادة مسبقة لفشل الربنامج.

ويكاد جيمع أغلب الباحثني)1( بأن رفع وحتسني الكفاءة االقتصادية، وإطاق 

ديناميكية النمو يف االقتصاد، وتوفري فرص العمل، هي النقاط األبرز عىل مستوى 

األهداف االقتصادية، حيث تتحقق هذِه األهداف عن طريق اجتذاب رأس املال 

)املحي، األجنبي( إضافة للتقنيات احلديثة، وتطوير الكفاءات اإلدارية والتنظيمية 

والتسلويقية، ثم يأيت هدف توسليع قاعدة امللكية هبدف زيادة املنافسة، من خال 

)1( ينظلر: اخلصخصلة خلق آفاق جديدة أملام القطاع العام، د.مصطفى حسلني املتوكل، املركز 
الوطني للمعلومات، جملة املعلومات، العدد الثاين، مارس، 2001، ص2. 

وينظلر: بلازرا اخلصخصلة التشلابه والتعارض يف جتلارب الدول حلول التخصيلص، جملة جتارة 
الرياض العدد 393، السنة الرابعة والثاثون، يونيو 1995م - املحرم 1416هل،ص63.
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تشلجيع القطاع اخلاص علىل دخول جملاالت اقتصادية كانت حكلرًا عىل القطاع 

العام، كام أهنا تؤدي إىل توسيع نطاق امللكية واجتذاب رؤوس األموال.

أملا بالنسلبة لألهداف املاليلة، فيأيت يف مقدمتهلا التخفيف من أعبلاء املوازنة 

العاملة، واملتمثلة يف االسلتنزاف املسلتمر للخزانلة العامة يف صورة دعم مسلتمر 

ومتزايلد للمروعلات اخللارسة، فضًا عام يمكن أن تشلكله احلصيللة املتجمعة 

ملن عمليلات بيلع املروعلات أو التصفيلة أو العوائلد املرتتبة علىل تأجري بعض 

املروعلات، ملن إضافتهلا إىل حصيللة اإليرادات العامة يف سلد جلزء من عجز 

املوازنة العامة.

ومن أجل تسلليط الضوء عىل هذِه األهداف بيشء من التفصيل، نقسلم هذا 

املبحث إىل املطلبني اآلتيني:

املطلب األول: األهداف االقتصادية.

أما عن األهداف االقتصادية للخصخصة فتتمثل يف: 

أوالً: رفع الكفاءة وحتسني األداء االقتصادي.

حينلام تذكر أهلداف اخلصخصة تكاد تتصدر هلذِه العبارة أغللب الكتابات 

ملؤيلدي اخلصخصلة )رفلع الكفلاءة وحتسلني األداء االقتصلادي()1( فلام جاءت 

اخلصخصلة إال من أجل حتسلني كفاءة األداء االقتصلادي، لاقتصاد القومي من 

)1( اخلصخصة مفاهيم وجتارب، د.آدم مهدي أمحد مصدر سابق ص17.
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أجل حتقيق زيادة معدالت التنمية، ويف هذا الصدد يقول الدكتور نجيب عيسى)1( 

بعلد أن أورد بعضلًا من أهداف اخلصخصة: )ولكن بالرغلم من هذا التعدد، فإن 

مسألة الكفاءة االقتصادية، تتصدر مربرات األخذ باخلصخصة. فدعاة اخلصخصة 

يرون أن أداء املؤسسلة اخلاصة )املروع اخلاص( هو من مجيع الوجوه أفضل من 

أداء املؤسسلة اململوكلة ملن قبل الدولة، وهلذا ما يظهر هلم ملن التحليل النظري 

ومن التجربة العملية. 

وبعد مربر األداء األفضل والكفاءة، تأيت املربرات األخرى للخصخصة، ويف 

مقدمتهلا تلك التلي تنطلق من حالة االختال  بني أداء االقتصاد الوطني بشلكل 

عام، وأداء مؤسسات القطاع العام االقتصادية بشكل خاص()2(، فعملية التحول 

إىل القطلاع اخلاص، قد جاءت يف األصل عىل أثلر عدم كفاءة القطاع العام، وهلذا 

فلإن من أهم أهداف عمليلة )اخلصخصة(: زيادة الكفلاءة االقتصادية للمنظامت 

واملنشآت واملروعات التي جيري خصخصتها.

فمام هو معلوم أن املروع أو املؤسسة اخلاصة تعمل من أجل تنمية أو مضاعفة 

الربح، ويف  الوقت نفسه تدنية التكلفة، وهي حتاول جاهدة استغال مواردها عىل 

أحسن وجه ممكن، من غري إرساف وإهدار يف الوقت واملورد، معتمدة عىل أفضل 

الطرق اإلدارية والعلمية وأحدثها، والتنظيم الدقيق والتنسيق املستمر، بغية حتقيق 

األهداف عند مستوى من األداء والكفاءة االقتصادية)3(.             

)1( أستاذ العلوم االقتصادية واإلنامئية يف اجلامعة اللبنانية. 
)2( اخلصخصة يف دول اإلسكوا ذات االقتصاد املتنوع،د.نجيب عيسى،مصدر سابق ص13.

)3( جتربة اخلصخصة يف اململكة املتحدة، حممد إبراهيم السقا، مصدر سابق ص55. 



اخلصخصة: بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

3�

وهلذا األمر هو ما جعل األرضية خصبة للقبلول بعملية التحويل إىل القطاع 

اخللاص بقناعة من أجل أن تأيت هلذِه العملية بنتائج إجيابية، خترج املجتمعات من 

مشلاكلها وأزماهتلا االقتصادية، وحتقق آماهللا يف التقدم االقتصادي واالسلتقرار 

االجتامعي، وبتشجيع الناس عىل املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية، من 

خال رشاء األسهم واألصول املطروحة للبيع.

وملن أجل حتقيق هذِه األهداف بدون خسلارة عىل الدولة، أو ختوف للقطاع 

اخللاص من علدم ربحية املروعلات العامة املعلدة للخصخصلة، يتطلب األمر 

لانتقال من امللكية العامة إىل امللكية اخلاصة رضورة إعادة النظر يف شكل القطاع 

العام بصورته اجلديدة.

فلإن جتارب الكثري ملن الدول تشلري إىل أن هذا االنتقال ُيبقلي عىل أجزاء يف 

صورة امللكية العامة، مما يتطلب بالرضورة تنظيمها بشلكل معني. فالدول تفضل 

إعلادة تنظيلم قطاعها يف مراحل متتابعلة، وهو نوع من اإلعلداد والتطوير خطوة 

بخطلوة يف اجتلاه امللكية اخلاصلة، وتنظيم القطلاع العام هبذا املعنى هو ما يسلمى 

بإعادة هيكلة القطاع العام.

ومن جتارب الدول التي أخذت بسياسة اخلصخصة وأسهمت بشكل مبارش 

يف ارتفلاع معدالت النمو االقتصادي، ورفع مسلتوى اخلدملات، وزيادة الكفاءة 

ورفلع إنتاجيلة القوى العاملة، وتنميلة جماالت التدريب والتكنولوجيا، وكسلب 

االستثامر األجنبي، دولة ماليزيا، التي استدل هبا الباحث مهدي إسامعيل اجلزاف 

عىل  ذلك باألمثلة اآلتية:
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1- ختفيض عدد العاملني يف القطاع العام بنقلهم إىل القطاع اخلاص بنحو ما 

يقارب )30000( عامل.

2- تنويع الصادرات لتشلمل منتجات متنوعة زيلادة عىل املطاط والقصدير 

- ملاديت التصديلر الرئيسلتني - مثل زيت النخيل واألخشلاب والبلرتول والغاز 

الطبيعي والكهربائيات واإللكرتونيات وغريها. 

3- توسلعة قواعلد اإلنتلاج الصناعلي وحتديث البنيلة التحتية مسلتفيدة من 

رؤوس أموال القطاع اخلاص ومهاراته اإلبداعية.

4- استقطاب رؤوس أموال أجنبية، حيث بلغت نسبة االستثامرات األجنبية 

حوايل 29%من إمجايل االستثامرات يف ماليزيا عام 1993م)1(.

يف حني يرى من يرفض اخلصخصة، أن رفع الكفاءة وحتسلني األداء ال يتامن 

باللرضورة عرب ختصيصه، بل يكونلان من خال اإلصاح اإلداري املوعود أوالً، 

وإعادة هيكلته وتعزيز آليات الرقابة ثانيًا.

يقلول  الباحلث عامد سللهب يف بحثله )قلراءة نقدية مللروع اخلصخصة(: 

)وكأين باملهرولني إىل اخلصخصة يريدون أن يضعوا عربتها قبل حصان اإلصاح 

اإلداري، فهل يبرت املريض العاقل ذراعه من جسمه قبل أن يتناول عاجًا ناجحًا؟ 

إن آخلر اللدواء هو الكي وليس العكس، من جهة ثانية، القطاع العام ليس مرادفًا 

)1( جتلارب دولية يف اخلصخصة، جملة العلوم االجتامعية، املجلد الرابع والعرون، العدد الثاين، 
صيف 1996م، ص132.
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للفشل دائاًم كام حتاول صناديق السيطرة واهليمنة الدولية وخرباؤها و اقتصاديوها 

النجاحلات  اجلنسليات، ألن  متعلددة  اللركات  يشليعوا، خدملة ملصاللح  أن 

االقتصاديلة واالجتامعية واإلنجلازات العمرانية التي حققها القطاع العام يف كثري 

من دول العامل أكرب شاهد عىل ذلك()1(.

ثانيا: زيادة املنافسة وتوسيع القاعدة اإلنتاجية.

إن احلاجة املاسلة للنجاح االقتصادي تقتيض فتح األسلواق للمنافسة احلرة، 

فاملنافسة هي الضامنة احلقيقية لتوفري السلع واخلدمات بأقل تكلفة ممكنة، وعندما 

تكون قاعدة االختيار واسعة أمام املستهلك، فإن الركات سوف تتبارى سلميا، 

لرفلع كفلاءة وجودة منتجاهتا، وتكلون حريصة عىل تلبية احلاجات االسلتهاكية 

املتجددة دائام)2(. 

ويف ظل أجواء االقتصاد املفتوح، تتاح املنافسلة جلميع املنشلآت واملؤسسات 

اخلاصلة، ومتنح حرية الدخول واخلروج من السلوق واالنتقال من نشلاط آلخر، 

ملن أجل حتقيلق األرباح مع ملا يتطلبه احلال من السلعي إىل ختفيلض التكاليف، 

وزيادة جودة السلع كرط أسايس لبقائها يف السوق التنافيس، وهذا األمر بدوره 

)1( قلراءة نقديلة ملروع اخلصخصة، عامد سللهب، جملة املوقف العدد 143، سلبتمرب 1999- 
مجادى اآلخرة 1420هل، ص14.  

)2( التخصيلص خيار املسلتقبل، عدد خاص ملن جملة جتارة الرياض، العدد393، السلنة الرابعة 
والثاثون، يونيو 1995م املحرم 1416هل، ص63. 
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يؤدي إىل حتسلني مسلتوى الكفاءة االقتصاديلة، وبيع الوحلدات املنتجة ملنتجاهتا 

عند األسلعار التوازنية بالسلوق التنافسلية، والتي تعد أقل األسعار التي يرتضيها 

املنتجلون واملسلتهلكون مع غيلاب تدخل احلكومة، واتباع املؤسسلات األسلس 

االقتصادية وخضوعها لضوابط عمل سلوق املال يف تدبريها للتمويل وإيراداهتا، 

إضافة إىل ربط األجور بالزيادة يف اإلنتاجية.

وهلذا اهللدف يف حد ذاته يمثل العملود الفقري لألخذ بمفهلوم اقتصاديات 

السلوق احلديث، اللذي يتم توسليع قاعدة امللكيلة اخلاصة يف رحابله، حيث يتم 

القضلاء عىل صور االحتكار كافة التي نشلأت يف ظل أنظمة التخطيط املركزي يف 

الدول االشرتاكية والنامية، إذ كان يتم حتديد األسعار وكميات اإلنتاج ومدخات 

العمليلة اإلنتاجية بقرارات فوقية، مما أثر سللبيًا عىل مسلتويات اجللودة والكفاءة 

االقتصاديلة بشلقيها التكنولوجي والتخصلي، وهذه اإلجراءات من شلأهنا أن 

تؤدي إىل ارتفاع التكاليف. 

ومن أجل توضيح ما حتدثه قواعد املنافسة يف املجاالت االحتكارية، نرضب 

املثال اآليت:  ففي عام 1980م قامت شلبكة اخلطوط الرسيعة يف بريطانيا بالسامح 

للركات اخلاصة بالعمل عىل هذِه اخلطوط، وهو ما أفقد الركة العامة - رشكة  

National Express  احتكارهلا هللذِه اخلطوط، وبناء علىل ذلك فقد جتمعت عر 

رشكات خاصلة ملنافسلة رشكلة  National Express  يف اخلطلوط الرسيعلة بلني 

املدن الرئيسة.



اخلصخصة: بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

3�

وقلد أدى هلذا التجمع إىل قيلام رشكلة  National Express  بتخفيض أجرة 

السفر، وزيادة الرحات عىل اخلطوط املختلفة، وحتسني نوعية اخلدمة، من خال 

إدخلال )باصلات( تضم دورات املياه، وتقلدم عروضًا للفيديو للمسلافرين أثناء 

الرحلة، فضًا عن إجياد خدمة تقديم املروبات واألكات اخلفيفة، وقد صاحب 

كل ذلك محلة إعانية وتسلويقية ضخمة، وهو ما سلمح للمستهلكني باالستفادة 

ملن ثامر املنافسلة)1(. وقد أوردنا هلذا املثال لنبني، كيف أن قواعد املنافسلة عنر 

مهلم يف عملل القطاع اخللاص، الرتباطها باجللودة والكفاءة، زيادة علىل التزامها 

بمحدودية األسعار وفق متطلبات السوق.

وهكذا فإن توسليع قاعدة امللكية يشلجع قوى املنافسلة يف األسواق املحلية، 

واملنافسلة بحد ذاهتا تلؤدي إىل احلد ملن االحتكارات، إضافة إىل تطور وحتسلني 

وحتسلني  اإلنتلاج،  نفقلات  وختفيلض  واألداء  واإلنتاجيلة  اجللودة،  مسلتويات 

املواصفلات القياسلية. ويبقى اهلدف الرئيس للخصخصلة - فيام يبدو- هو زيادة 

كفلاءة أداء الوحلدة االقتصادية، وهذا األمر يعد سلببا يف زيادة حالة اخلصخصة، 

وهذه احلالة تتطلب وضع نظرية مائمة تبني مفهوم املنافسلة وآثارها االقتصادية 

يف اخلصخصة، فضا عن احلاجة إىل التميز بني إدخال املنافسة يف سوق رأس املال 

وقوى اإلنتاج)2(.

)1( جتربة اخلصخصة يف بريطانيا، حممد إبراهيم السقا، مصدر سابق ص58.
)2( البعلد االقتصلادي خلصخصة اللدول النامية و أثلره يف اقتصادات البيئة، د.إد بشلري اجللبي، 

د.قيس ناظم الغزال، ندوة خصخصة االقتصاد العراقي، مصدر سابق، ص107.
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املطلب الثاني: األهداف املالية.

تتمثل األهداف املالية للخصخصة باألهداف اآلتية:

أوالً: تقليل العجز املايل.

إذ تشعر أغلب الدول النامية منذ منتصف القرن املايض بشدة مظاهر التخلف 

وقوهتلا، وهلو أمر واقلع، وازدياد الفجوة بلني حاالهتا االقتصاديلة واالجتامعية، 

بسلبب ترّدي أوضاعها وختلفها، قياسلا مع املسلتويات املتقدمة واملتطورة للدول 

املتقدملة اقتصاديلًا، وهلذِه اللدول املتقدملة قد اسلتندت أصًا إىل جلزء كبري من 

مواردهلا املاديلة والبرية، يف حلني اجتهت الدول الناميلة لتكافح من أجل وضع 

اخلطط االقتصاديلة واالجتامعية للنهوض باالقتصلاد واملجتمع، والدفع هبا نحو 

النملو والتطلور املسلتمر؛ فزاد تعاظلم دور القطاع العلام وزاد اإلنفلاق العام من 

سلنة ألخرى، فضلا عن قيام حكومات اللدول النامية بدعم السللع الرضورية، 

وتقديمهلا للسلكان بأسلعار تقلل علن تكلفتهلا احلقيقية بمقلدار الدعلم املقدم، 

وكذلك تقديم بعض السللع واخلدمات جمانًا أو بأسعار رمزية، وزيادة عىل ذلك، 

فإن الدولة أخذت عىل عاتقها حلَّ مشكلة التنمية االقتصادية واالجتامعية.

إن زيلادة وتلرية اإلنفاق سلنويا، فضلا عن انخفلاض القلدرات املالية )أي 

انخفلاض اإليرادات أملام تزايد النفقات( َوّللَد عجزًا يف املوازنلة العامة للدولة، 
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وتزايلد هلذا العجز من سلنة ألخرى بحجم الفلرق الذي حصل بلني اإليرادات 

والنفقات، ومل تسلتطع احلكومات يف الدول الناميلة الرتاجع عن اإلنفاق وزيادته 

وال النجاح يف زيادة إيراداهتا بام يتناسب معه ألمرين)1(:

1- ضعف النشاط االقتصادي أصًا مما أدى إىل انخفاض الدخل أو عدمه.

 2- وجلود حلاالت تاعلب وتواطلؤ يف اإليلرادات والتهلرب الرضيبلي 

والتحايل عىل الرسوم.

   وقلد صاحب عجلز اإليرادات عن تغطية كل النفقات، زيادة اإلنفاق العام 

بصلورة مطردة، مما أوجد عجلزًا متناميًا يف املوازنة العاملة للدولة، مما دفع ببعض 

الدول النامية، إىل االقرتاض الداخي واخلارجي لتغطية عجز املوارد املالية.

ونتيجلة لتفاقم العجز يف املوازنة العاملة ذهبت بعض الدول لزيادة اإلصدار 

النقلدي، حتلى وصلت األمور إىل مسلتويات ال تطاق منذ منتصف السلبعينيات 

ملن القرن امللايض، بل إن بعض اللدول وصلت إىل حد إعان العجز عن سلداد 

القروض. وال خيفى ما يف هذا اإلجراء من أرضار ومشاكل كبرية، حيث أثرت عىل 

األسعار بانخفاض قيمة العملة، إضافة إىل ظهور التضخم)2(،  وكذلك ما ُيضاف 

إىل املشاكل واألرضار التي تصاحب اإلصدار النقدي وما ينتج من ويات.

)1( اخلصخصة و أثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل، مصدر سابق، ص131. 
)2( التضخم  هو الزيادة املستمرة يف األسعار دون زيادة اإلنتاج. مبادئ االقتصاد ملجموعة مؤلفني، 

د.عارف محو ومصطفى سلامن وعي أبو رشار، الفصل الثامن، التضخم ص119. 
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مملا حدا باللدول النامية التي أصبحت مثقللة باملشلاكل االقتصادية أن تفكر 

جديًا باخلروج من هذا املأزق، فوجدت الفرصة سلانحة يف إعطاء القطاع اخلاص 

واجلهلود الفرديلة دورًا أساسليًا يف االقتصلاد، وحتويلل امللكية العاملة إىل امللكية 

اخلاصلة، علن طريلق بيلع املشلاريع العاملة للقطاع اخللاص، من أجلل أن تؤدي 

اإليلرادات احلاصللة من بيع املشلاريع إىل تغطية العجلز القائلم يف املوازنة العامة 

وسداد القروض.

يضلاف إىل ذلك، ما سلتجلبه اخلصخصلة من دخول االسلتثامرات األجنبية 

مملا يلؤدي إىل دعم االحتياط العام من العمات األجنبيلة، ومع زيادة الصادرات 

سيؤديان معًا إىل حتسني امليزان التجاري)1( ثم ميزان املدفوعات)2(.

فتعلدُّ هذِه املسلألة اهلدف األول للخصخصة، ملا سلتؤديه من ختفيض العجز 

امللايل يف تللك الباد، وختليصها ملن مديونيتها اخلارجية، وثقلل العبء يف تغطية 

العجز يف املوازنة العامة، وميزان املدفوعات الذي هو الزيادة املستمرة يف األسعار 

دون زيادة اإلنتاج، ومن أمثلة تقليل العجز املايل وختليص الباد من ديوهنا: نجاح 

رشكلة املاحة البحرية الدولية املاليزيلة ) misc ( يف احلصول عىل األرباح بمقدار 

)1( امليزان التجاري: وهو الفرق بني الصادرات السلعية والواردات السلعية املنظورة، أو التجارة 
السللعية احلقيقيلة. املدخلل إىل علم االقتصاد، جمموعلة مؤلفني، مؤسسلة الظواهر للطباعة 

والنر، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة،1983م، 298.
)2(  ميلزان املدفوعات: هو سلجل يبلني بطريقة منتظمة كافة املعاملات االقتصادية التي تتم بني 
مقيمي دولة ما، ومقيمي العامل اخلارجي، خال فرتة زمنية معينة.  املدخل إىل علم االقتصاد، 

جمموعة مؤلفني، ص298.
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242مليون رنجيت أي بنحو 605مليون دوالر أمريكي يف عام 1986م، وذلك 

بعلد دفلع الرضائب املفروضلة، مع أهنلا قد خرست ملا بني)60(مليلون رنجت 

أي ملا يقلارب )165،5( مليلون دوالر أمريكي يف عاملي 1982-1983م قبل 

عملية  التحويل)1(. 

ثانيًا: حتفيز وتطوير أسواق املال:

من أجل قيام اخلصخصة، فابد من وجود سوق مالية كفء، تسمح بوجود 

آليلات لتعبئلة املدخرات وتوجيهها، بلام يضمن اجتاه املوارد املاليلة يف ظلها، ومن 

خال سلوق تنافسية إىل وجهتها السلمية، إذ تؤدي هذِه السوق إىل تدفق مناسب 

لرأس املال، إىل أكثر االستخدامات كفاءة عند تكلفة منخفضة تعكس املستويات 

املختلفلة للمخاطلر والسليولة، وإعطاء رجلال األعلامل الكبار والصغلار فرصًا 

متساوية لتعبئة املوارد املالية من خال هذِه السوق)2(.

والبد من اإلشارة إىل أن السوق املالية تتكون من سوقني متميزين مها:

سوق النقد، وسوق املال.

فسوق النقد: هو ذلك السوق الذي تتداول فيه النقود قصرية األجل.

)1( اخلصخصلة حتويلل امللكيلة العاملة إىل القطلاع اخللاص يف ضلوء الريعة اإلسلامية، حممد 
صربي بلن أو انلج، دار النفائلس للنلر والتوزيلع، األردن، الطبعلة األوىل، 1420هلل-

2000م، ص98.
)2( جتربة اخلصخصة يف اململكة املتحدة، حممد إبراهيم طه السقا، مصدر سابق، ص66.
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وأسلواق النقد تعد جمموعة من العاقات املؤسسلية التلي حتكم العاقة بني 

طالبي النقود يف املجتمع وعارضيها. 

 أما سوق املال: فهو ذلك السوق الذي تتداول فيه األوعية طويلة ومتوسطة 

األجل مثل: )األسهم والسندات()1(.  

وعىل هذا األسلاس، فكلام ازداد طالبو النقود نشلطت السوق وارتفع حجم 

وقيمة األوراق املالية املتداولة يف سوق املال، وزاد الطلب عىل االقرتاض يف سوق 

النقود من خال البنوك)2(، وهذا ما يرتبط بتطبيق اخلصخصة التي تؤدي إىل زيادة 

عدد املنشآت اخلاصة يف املجتمع، وبالتايل زيادة احلاجة إىل النقود من أسواق رأس 

املال بشقيه، سوق النقد وسوق املال)3(. 

ويف ظلل التطلورات اجلديلدة، واالنتقلال إىل النظلام االقتصلادي اجلديلد، 

اللذي يسلتند إىل مبدأ احلريلة االقتصادية، وتشلجيع املبلادرات الفرديلة وحتويل 

امللكيلة العاملة إىل القطاع اخلاص، ملع حرية الرف وحرية التجلارة اخلارجية، 

واملنافسلة، فلإن األملر يتطلب معله وجود قطاع ملايل، وتنافس فّعلال يتمكن من 

دفلع عجلة التنميلة االقتصادية واالجتامعية عىل نملو أرسع، وهذا بدوره يتطلب 

)1( اخلصخصلة وأثرهلا علىل التنميلة يف اللدول الناميلة، د.عبلده حمملد فاضل، مصدر سلابق، 
ص135.

)2( ملن اجلديلر بالذكلر بأنه عىل هذا األسلاس تعمل البنلوك التقليدية التي ختتللف فيه متاما عن 
املصارف اإلسامية.

)3( إمكانيلات تطبيق التخصصية يف الدول الناميلة مع التطبيق عىل مجهورية مر العربية، إهياب 
إبراهيم الدسوقي حسن، رسالة ماجستري، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 1994م.  



اخلصخصة: بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

��

جمموعات كبرية من املدخرين والوسلطاء املاليني، وجمموعة واسلعة من األدوات 

املاليلة وجهلات اإلصلدار لتوفري كتلة حرجلة )جمموعة كافية من األنشلطة( تربر 

إقاملة البنيلة األساسلية الرضورية للسلوق املاليلة التلي يتوفر هبا علرض وطلب 

لألسهم والسندات.

وعلىل هذا األسلاس، فلإن تنشليط وتعميق األسلواق املالية يف ظلل التحول 

)اخلصخصلة( أملر البد منله، إذ من شلأنه إتاحة الفلرص للمسلتثمرين املحليني 

واألجانلب. وقد أثبتت التجارب أن األسلواق املالية تلعلب دورًا كبريًا يف عملية 

التحلول، وأن نضلوج جتربلة اخلصخصة، واتسلاع املنشلآت اخلاصلة تظهر طبقة 

الوسطاء املاليني عىل نطاق كبري وبالتايل تزدهر السوق املالية.

إن سياسة نقل ملكية الركات العامة إىل القطاع اخلاص تتطلب إجياد سوق 

مايل، من أجل تنشليط وتوسيع األسلواق املالية، نتيجة تعاظم دور طبقة الوسطاء 

املاليلني، وتزايد عرض األسلهم وتدفق املدخرات واالسلتثامرات األجنبية. وقد 

سبق أن استشهدنا بكام  )ل.جراى كاوان( حول ما أحدثته سوق األوراق املالية 

يف لنلدن من إنجاح عملية اخلصخصة إذ يقول: )كام أدى التطور الكبري يف سلوق 

األوراق املالية يف لندن والذي أطلق عليه اسم ]الرضبة الكربى [ إىل خلق املنافسة 

املطلقة يف األسلواق املالية، واىل حتطيم االحتلكارات التي كانت موجودة يف تلك 

األسواق، وهكذا أطلق عىل هذه السياسة اسم ]توفري األسهم للجامهري[()1(. 

)1( نظرة عاملية شاملة، ل.جراى كاوان، مصدر سابق، ص17.
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فأسلواق رأس املال، إذن رضورة لتمريلر عملية اخلصخصة، التي تدفع هبذِه 

السلوق إىل التوسلع، خال عملية التحول، التي يتعاظم دورها، مع اتساع حجم 

املنشآت التي يتم خصخصتها.

ثالثًا: تقليل الضغوط املالية وختفيفها.

كذللك فإن ملن األهداف املرجلوة من قيلام اخلصخصة علىل الصعيد املايل:  

التخفيف والتقليل من الضغوط املالية القائمة. فعىل سلبيل املثال كانت السلودان 

قد اجتهت إىل  اخلصخصة يف بداية الثامنينيات وبتوجيه من صندوق النقد والبنك 

الدوليلني نتيجلة طبيعية الحتياجات السلودان للمسلاعدات املاليلة، وبذلك بدأ 

السلودان خصخصة العديلد من املروعات العامة، ولكنهلا تعرضت إىل التلكؤ 

بسلبب بعض الظروف الداخلية. ثم حاول السلودان يف الثامنينيات تطبيق سياسة 

اخلصخصة اعتامدًا عىل جتارب الدول السابقة التي طبقت هذه العملية دون ارتباط 

بخطة متناسقة. إال أن فرتة التسعينيات شهدت تطورا واضحا لعملية اخلصخصة 

حتلى أصبحلت أكثر تنظيلاًم وطبقت ضمن براملج التكييف اهليكي يف السلودان 

بشكل منفصل عن البنك وصندوق النقد الدوليني)1(. 

فعندما تتم عملية بيع أو استثامر أو إدارة  )عىل اختاف أشكال عملية حتويل 

املؤسسات العامة إىل القطاع اخلاص(، حتصل الدولة عىل إيرادات نتيجة العملية، 

)1( اخلصخصلة، دراسلة لبعض التجلارب العربية واإلقليمية، د.مثنى عبد اللرزاق الدباغ، ندوة 
خصخصة االقتصاد العراقي، مصدر سابق، ص126. 



اخلصخصة: بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

��

فضا عن احلصيلة من الرضائب، نتيجة زيادة حجم رشكات القطاع اخلاص الرابحة 

اخلاضعة للرضيبة)1(.     

وهذا املصدر سلوف يتعاظم، بالقدر الذي تتسلع معه أنشطة تلك الركات 

الرابحة والركات اجلديدة األخرى، التي يستثمر فيها القطاع اخلاص أمواله وما 

قلد يرتتلب عليه، من قلدرات للقطاع اخلاص مع الزمن. مما يشلكل هذا التوسلع 

الناتج من التخلص من مؤسسات القطاع العام، وتشجيع امللكية الفردية وشعور 

القطاع اخلاص بدوره الرائد، مما جيعله يسعى تبعًا إىل االضطاع بكل األنشطة عند 

مسلتوى كفاءة اقتصادية عالية، حتقق لنفسله أهدافه يف الربلح، وللمجتمع التقدم 

االقتصادي، وتتعاظم حصيلة الدول من الرضائب، نتيجة زيادة حجم الركات، 

واتساع وتنوع أنشطتها، إذ تستطيع الدولة معها أن حتقق وظائفها بصورة أحسن، 

وتتيلح تللك احلصيلة للحكوملة التخفيف من الضغلوط املاليلة القائمة، وحتقيق 

أفضل اخلدمات، سواء عىل مستوى األمن أو الدفاع أو القضاء أو ما شابه.

كذللك من مردودات وفوائد األهداف املاليلة للخصخصة هي: أن التصدير 

يزيلد امللوارد ملن العملات األجنبيلة، وختفيلض اللواردات يلؤدي إىل تقليلل 

املدفوعات، وهذا يأيت نتيجة إلحال القطاع اخلاص حمل القطاع العام الذي جاء 

لعدم كفاءته، وعجزه عن قيامه بإنتاج املسلتوى املطلوب من السللع واخلدمات، 

)1( إمكانية تطبيق التخصصية، إبراهيم الدسوقي، مصدر سابق، ص24.
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أملا القطاع اخللاص فهو سيسلعى جاهلدًا من أجلل زيلادة الكفلاءة اإلنتاجية يف 

املنشلآت التي تلم خصخصتهلا، وحتسلني جودهتلا ونوعهلا، ملن أجلل منافسلة 

السلع األجنبية. 

•     •     •
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املبحث الثالث

أشكال اخلصخصة وصورها

َمّر معنا يف بداية الفصل مفهوم اخلصخصة أو التخصيص والذي نستطيع أن 

نخترهلا - اخلصخصة -بأهنا العملية التي يتلم بموجبها حلول القطاع اخلاص 

حملل القطلاع العام يف املواقع التي حيتلها هذا األخري يف النشلاط االقتصادي املنتج 

للسلع واخلدمات، ويف ضوء هذا املفهوم، فإننا ناحظ تعدد األشكال التي يمكن 

أن تأخذها هذِه العملية.

فاخلصخصلة بمعناها العام، هي التي يتم بموجبها حتويل ملكية املؤسسلات 

االقتصادية املنتجة للسللع واخلدمات، اململوكة من قبل الدولة إىل ملكية خاصة. 

ويكون هذا التحويل للملكية إىل القطاع اخلاص إما كليًا أو جزئيًا - كام سنرى - 

وهذا املعنى الرئيس، أي أنه املعنى املقصود يف معظم األحيان. وهنالك يف الطرف 

املقابلل للخصخصلة بمعناها األوسلع والتي ال تعني بالرضورة نقل املؤسسلات 

االقتصادية العامة إىل القطاع اخلاص، وإنام جتريد هذِه املؤسسات من مجيع املزايا، 

وأشلكال احلامية التي يتمتع هبا، وإخضاعها بالكامل لقوانني السلوق التنافسلية، 

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، إزالة مجيع القيود املوجودة أمام حرية عمل القطاع 

اخلاص)1(. وما بني هذين الشكلني هناك أشكال كثرية للخصخصة.

ومن أجل الوقوف عىل آلية عمل هذه األشكال والصور املتنوعة، نستعرضها 

بيشء من التفصيل  يف املطالب اآلتية:  

)1( اخلصخصة يف دول اإلسكوا، نجيب عيسى، مصدر سابق، ص 11.
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Sale of equity  املطلب األول: البيع املباشر

وهو يتعللق بالبيع املبارش للركات التي متتلكهلا الدولة، وينتهي بنقل مجيع 

العنارص الثاثة املصاحبة للمؤسسة، وهي مسؤولية اإلدارة واألصول والعاملني. 

ويكون البيع إما جزئيًا أو كليًا. ويطبق بيع األصول عىل األصول ألية مؤسسلات 

حكومية، سلواء أكانت عىل شلكل اللركات أو غريها، وسلواء أكان البيع بنقل 

مجيلع العنارص السلابقة أم بعضها)1(. وعرب هذِه الطريقة تقلوم احلكومة ببيع مجيع 

األسلهم التلي متتلكها يف الركة، أو بيلع جزء كبري منهلا إىل اجلمهور، من خال 

طرح هذِه األسلهم يف اكتتاب عام، ومن املفروض أن تكون هذِه الركة مسلامهة 

مستمرة يف أداء نشاطها الطبيعي.

واملقصلود بالطلرح العلام لاكتتلاب، قيام احلكوملة بطلرح كل أو جزء من 

أسلهم رأسامل املنشلأة للبيع للجمهور، ومن خال سلوق األوراق املالية. أما إذا 

مل يكن األمر كذلك، فابد من تقييم املنشلأة، وتقدير عدد األسلهم التي سيتكون 

منهلا رأس امللال، إضافة إىل حتديد السلعر الذي سليباع به السلهم. يقول الدكتور 

مصطفى حسني املتوكل)2(: )إن هذا األسلوب من أفضل األساليب عىل اإلطاق 

ملن وجهلة النظر االقتصادية، ملا يؤدي هذا األسللوب من توسليع نطلاق امللكية 

وقاعدة املنافسة()3(.

)1( اخلصخصة حتويل امللكية العامة إىل القطاع اخلاص يف ضوء الريعة اإلسامية، حممد صربي 
أوانج، مصدر سابق، ص92.

)2( األستاذ املساعد بقسم االقتصاد - كلية التجارة واالقتصاد- جامعة صنعاء.  
)3( اخلصخصلة خللق آفلاق جديدة أملام القطلاع اخلاص، د.مصطفى حسلني املتلوكل، مصدر 

سابق ص3.
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أملا يف حالة قيامها بيع نسلبة من أسلهمها يف الركة، فلإن النتيجة أن تصبح 

الركلة خمتلطة قطلاع عام/ قطاع خاص. وقد يكون الغلرض من هذا الترف، 

تنفيذ سياسلة التحلري االقتصلادي، أو الرغبة من جانب احلكوملة يف االحتفاظ 

بوجلود هللا يف الركلة، أو أن يكلون بمثابلة اخلطلوة األوىل نحلو اخلصخصلة 

الكاملة هلا)1(.

ويلورد الدكتور نبيلل مرزوق إحصائية ُيبلني فيها: أن هلذِه الطريقة من أكثر 

الطلرق انتشلارًا واسلتخدامًا لنقل امللكية، حيث شلكلت حلوايل 80% من إمجايل 

املعامات خال السلنوات 1988- 1993م، ونحو 58% من إمجايل اإليرادات. 

وشكلت هذِه الطريقة أيضًا 86% من إمجايل املعامات عام 1994م)2(.     

ومن أجل إنجاح هذِه الطريقة يتعني توافر الروط اآلتية:

1- أن تكلون املؤسسلة مسلتمرة وهللا سلجل أداء ملايل معقلول ومبلارش 

يف املستقبل.

2- أن يكلون هنلاك قلدر كبلري ومتاح ملن املعلوملات املاليلة واإلدارية عن 

املؤسسة ويتم اإلفصاح عنه للمستثمرين.

3- توافلر قلدر ململوس ملن السليولة النقديلة يف السلوق املحليلة لتمويل 

عملية الراء.

)1( اخلصخصة مفاهيم وجتارب، آدم مهدي أمحد، مصدر سابق ص12.
)2( اخلصخصلة وأبعادهلا االقتصادية واالجتامعية، د.نبيل ملرزوق، دار الفكر املعارص، بريوت 

- لبنان، دار الفكر - دمشق، الطبعة األوىل 1420هل - 1999م، ص171. 
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4- توافر سوق نشط لألسهم)1(. 

وتأخذ عملية البيع املبارش عدة صور من أمهها:

1- اسلتدراج العلروض: وهلذِه الطريقلة تسلتخدم يف بيلع املنشلأة اهلاملة 

اإلسرتاتيجية، والتي تتطلب إدارهتا مواصفات خاصة، وقدرات متويلية وخربات 

يف املجال الذي تعمل فيه، إال أن هذِه الطريقة تفتقد للشلفافية الكافية، وتؤدي يف 

حاالت الفساد اإلداري املتمكن يف العديد من الدول النامية، إىل ضياع جزء مهّم 

ملن امللوارد، باإلضافة إىل متركز الثروة، وتشلكيل احتلكارات خاصة عوضًا عن 

االحتكار العام.

2- البيع عن طريق السوق املالية: وذلك عن طريق طرح أسهم املنشأة املراد 

بيعها يف السلوق املالية، وتتطلب هذِه الطريقة وجود سلوق مالية نشطة، وشفافية 

عالية يف تقييم أوضاع املنشلآت املطروحة للبيع، إال أن أغلب الدول النامية تفتقر 

إىل أسلواق مالية واسلعة ونشليطة، وغالبًا ما تكون قيمة األصول املطروحة للبيع 

أعىل من قيمة املبادالت السنوية احلاصلة يف تلك األسواق. ومن الناحية النظرية، 

تتيلح األسلواق املالية إمكانية مشلاركة صغلار املدخرين واألفلراد يف ملكية هذِه 

املنشلآت.  إال أن الناحيلة العمليلة تثبت خلاف ذلك، حيث يقوم كبلار املمّولني 

الذيلن حيصللون علىل احلزمة األكرب من األسلهم باالسلتياء عىل جماللس إدارهتا 

باالستحواذ عىل النصيب األكرب منها.

)1( اخلصخصة مفاهيم وجتارب، آدم مهدي، ص12.
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3- بيلع األصلول املحليلة لقاء الديلون اخلارجيلة: والداعي هللذِه  العملية، 

التخلص من األعباء املرتتبة عىل الديون اخلارجية، ولكن حق املسلتثمر اجلديد يف 

إخراج األرباح وحصيلة بيع هذِه األصول من شأنه أن يشكل ضغطًا عىل حصيلة 

القطاع األجنبي، إذ ال يمكن أن  تقل عن حتويات خدمة الدين اخلارجي، عدا ما 

حيمله ذلك من خطر زيادة نفوذ رأس املال األجنبي يف االقتصاد الوطني.

4- البيع باملزاد: وتتيح هذِه الطريقة فرصة أكرب من الشلفافية، إال أهنا ال متنع 

أشلكال التواطؤ بني املستثمرين لتخفيض قيمة األصول، كام أهنا قد تكون وسيلة 

ملركز الثروة، والسليطرة من قبل مجاعة من املتمولني عىل حسلاب مفهوم توسليع 

امللكية الذي تروج له اخلصخصة.

5- البيلع بالرتايض: ويف هذِه احلالة يتم اختيار مسلتثمر اسلرتاتيجي حمي أو 

أجنبي، عىل وفق رشوط ومواصفات حمددة، وغالبًا ما يكون ذلك عىل حساب قيمة 

األصول املطروحة للبيع، وعىل حساب الشفافية املطلوبة يف هذِه العملية)1(.   

وقد ال يكون هذا األسللوب مائلاًم كثريًاً ألكثر اللدول النامية، لعدم وجود 

أسلواق مال متطورة، وانخفاض يف السليولة، وصغر حجم املروعات. ويتاءم 

هذا األسللوب مع الدول املتقدمة، أو الدول الناميلة التي تتوافر فيها املروعات 

الكبلرية والسليولة القوية والسلوق املالية املتطلورة، وال يعني هلذا القول أن هذا 

)1( اخلصخصلة وأبعادهلا االجتامعية واالقتصاديلة، د.نبيل مرزوق، مصدر سلابق، ص171- 
.173
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األسلوب ال يتاءم مع بعض الدول النامية فيجب االبتعاد عنه، وإنام قد ال يتاءم 
يف بداية تطبيق اخلصخصة)1(.

املطلب الثاني: البيع إلدارة الشركة أو العاملني فيها.

يقصلد بلراء اإلدارة للركة: قيام جمموعلة صغرية من املديرين بالسليطرة 
والتحكلم يف رأس ملال الركة، كلام أنه يمكن تصميم عملية مشلاهبة من خاهلا 
حيقق العاملون أو اإلدارة مع العاملني نفس السيطرة، ويفرق بني العملية السابقة، 
وبني إمتام عملية الراء من خال االقرتاض من البنوك، حيث حيصل املشلرتون 
)اإلدارة أو العلامل( عىل ائتامن مريف، لتمويلل حصوهلم عىل الركة، ويقدمون 

أصول الركة املشرتاة ضامنا هلذا التمويل)2(.

ونستطيع أن نحصل عىل ثاثة أبعاد أساسية جراء هذا األسلوب هي:

1- حتويل امللكية العامة إىل امللكية اخلاصة للعاملني فيها.

2- عملل بدائلل لتغطيلة عجلز العلامل علن املشلاركة بتسلهيات ائتامنيلة 
وإعفاءات.

وحتويلهلم  واإلداريلني  العلامل  إرشاك  يف  اخلصخصلة  أمهيلة  بيلان   -3
إىل ماك)3(.

 )1( اخلصخصلة وأثرهلا علىل التنميلة يف اللدول الناميلة، د.عبلده حمملد فاضل، مصدر سلابق، 
ص164- 165. 

)2( اخلصخصة مفاهيم وجتارب، د.آدم مهدي أمحد، مصدر سابق،  ص12- 13.
مصلدر  فاضلل،  حمملد  د.عبلده  الناميلة،  اللدول  يف  التنميلة  علىل  وأثرهلا  اخلصخصلة   )3(

سابق، ص168.
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وقلد جلأت احلكومة التشليكية وبعلض احلكومات يف رابطة الدول املسلتقلة 

ودول أوربلا الرقيلة إىل خصخصة املنشلأة العامة الصغرية نسلبيًا، بنقل ملكيتها 

إىل اإلدارة والعاملني فيها، وقد حتولت ملكية العديد من هذِه املنشآت خال فرتة 

وجيلزة إىل ملكية للإلدارة، ويف كثري من األحيان شلكلت عملية النقلل هذِه عبئًا 

علىل العامل، لعلدم قدرهتم عىل متويل االسلتبدال والتجديد والتطوير للمنشلآت 

التلي آللت إليهلم، وذلك بغلض النظر علن الديلون املرتتبة علىل هذِه املنشلأة يف 

الفرتة السابقة)1(. 

ومن املاحظ عىل هذِه العملية، صعوبة حتويل سللوك العامل إىل مالكني بني 

عشية وضحاها مما يتطلب وقتًا للتكييف والتطوير.

ونستطيع أن نجمل أهم املميزات التي متتاز هبا العملية بالتايل:

1- جتنب الدولة املصادمات مع العامل والرافضني لعملية اخلصخصة.

2- يزيل التخوف بني العامل ويغرس يف نفوسهم الطمأنينة.

3- هذا األسللوب يوفر األسلهم لثلاث فئات هي )املديرين، املسلتثمرين، 

العامل()2(.

وهنلاك ثاثلة أسلاليب لتمليلك إدارة امللروع والعامللني يف رأس ملال 

املنشأة هي:

)1( اخلصخصة وأبعادها االقتصادية واالجتامعية، د.نبيل مرزوق، ص170.
)2( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل، ص169.
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1- اختيلار األسلهم: ويقصد بله إصدار املنشلأة لوثيقة باسلم كل عضو من 

أعضاء اإلدارة، وتعطيه احلق يف رشاء حصة أسهم رأسامل املنشأة يف تاريخ الحق 

وبسعر حيدد يف الوثيقة عادة يكون أقل من أسعار األسهم املطروحة لاكتتاب.

2- خطط مشلاركة العاملني يف رأسلامل الركة أو املنشلأة: ويقصد هبا خطة 

مشلاركة العامللني يف ملكية املنشلأة، حيث تقلوم وحدة تنظيمية خمتصلة نيابة عن 

العامللني )قلد تكلون نقابة العلامل( باحلصول عىل قلرض طويلل األجل، هبدف 

استخدام حصيلته، لتمويل رشاء جزء من األسهم العادية، أو حصة يف رأس مال 

املنشلأة التي يعملون فيها. ويتم تسلديد خدمة القرض )أقسلاط( من التوزيعات 

التي تتولد عن األسهم املشرتاة.

3- متويل أعضاء اإلدارة براء أسلهم املنشلأة باالقلرتاض: ويقصد به رشاء 

اإلدارة أو العاملني أسهم املنشأة بأموال مقرتضة، حيث يتم ذلك بشكل ينتهي إىل 

أن تكون نسلبة القروض إىل حقوق امللكية 5:1، بل وتتجاوز نسبة حقوق امللكية 

يف رأس امللال يف بعض احلاالت 2%، ويف احللاالت التي تنتهي الركة بأن تكون 

مملوكلة لعلدد حمدود من املسلامهني، فحينئلذ تتحول من رشكة مسلامهة إىل رشكة 

خاصة يديرها ماكها اجلدد)1(.

)1( اخلصخصلة خللق آفلاق جديلدة أملام القطاع اخللاص، د.مصطفى حسلني املتلوكل مصدر 
سابق، ص4.
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املطلب الثالث: حتويل مشروعات مشرتكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص.

ترغلب احلكوملة يف إضافلة املزيد ملن رأس املال إىل املؤسسلة التلي متلكها، 

وغالبًا ما حيدث ذلك بسلب رغبتها يف التوسلع أو التحديث لعملياهتا، ويتم ذلك 

خال فتح باب املسامهة يف رأس مال الركة للقطاع اخلاص.

وياحلظ يف هذِه الطريقلة للخصخصة، أن احلكومة ال تتلرف يف ملكيتها 

احلالية للركة، بل تزيد من امللكية يف الركة وهذا يؤدي إىل التخفيف من مركز 

ملكيتها، وتتولد تركيبة ملكية مشلرتكة بينها وبني القطاع اخلاص،  وتسلمى هذِه 

احلالة رشكة أو مؤسسة مشرتكة)1(.          

إال أن هذا األسلوب ال خيلو من عيوب، رغم ما فيه من مميزات، فمن عيوب 

هذا األسلوب:

1- اللرتدد واخللوف ملن علدم مصداقيلة احلكوملة يف بعلض املعلوملات 

اخلاصة بالركة.

2- تلردد رأس امللال اخلاص وختوفه من الراكة مع احلكومة، بسلبب كوهنا 

متتاز بالروتني اإلداري وتعقيداته التي قد تعيق العملية اإلنتاجية.

أما بالنسبة للمميزات فهي كثرية وتفوق العيوب والسلبيات، وهي:

1- عدم إلغاء ملكية احلكومة يف املؤسسة.

)1( اخلصخصة مفاهيم وجتارب، د.آدم مهدي أمحد، مصدر سابق، ص13.
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2- حتسلني األداء وإدارة الركلة وفلق أسلس امللروع اخلاص واألسلس 
االقتصادية.

3- يؤهل الركة ويسهل حتويلها بالكامل للقطاع اخلاص بعد حتسن الوضع 
اإلداري واملايل.

4- زيلادة عوائلد الدوللة واملشلاركني يف الركلة نتيجلة اشلرتاك القطلاع 
اخلاص.

5- ارتفلاع ثمن املؤسسلة عند البيع مسلتقبًا، وهذا حيقق مصلحة مشلرتكة 
للدولة واملؤسسة.

6- توفري رأس املال العامل املطلوب)1(.  

املطلب الرابع: بيع أصول الشركة.

يف هلذا األسللوب يمكلن للحكومة القيلام بتصفية املروع العام أو املنشلأة 

العامة بالكامل، وبيع األصول يف مزاد علني أو من خال عطاءات.

كلام يمكلن للحكوملة أيضًا أن تسلتخدم هلذِه األصول لإلسلهام يف إنشلاء 

رشكات جديلدة، ملع احتفاظها بجزء من امللكية، من خال حصوهلا عىل أسلهم 

يف املروع أو الركات اجلديدة، والترف هبا يف املسلتقبل عن طريق طرح هذِه 

األسهم للبيع للقطاع اخلاص بالطريقة التي تراها)2(.    

)1( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل، مصدر سابق، ص165- 166.
)2( املصدر نفسه، ص166.
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ونستطيع أن نحدد صور وأشكال هذا األسلوب باألنواع اآلتية:

1- إذا كان املرغلوب فيله هلو خصخصة ملن الركة، فإنله يمكن الترف 

يف هلذِه األصلول ملع بقلاء اجللزء الرئيلس ملن امللروع أو الركة مسلتمرًا يف 

نشلاطه، وبالتلايل فإن هلذِه الطريقة تكون مفيدة يف حاللة الرغبة يف تقليص حجم 

الركة أو املروع.

أما إذا كان االجتاه هو بيع الركة بالكامل، ولكن ال يمكن حتقيق ذلك خال 

اسلتمرارها يف ممارسلة نشلاطها الطبيعلي، أي ال يمكن بيع أسلهمها، فقد تضطر 

احلكوملة إىل َحلِّهلا وتصفيتها وبيع أصوهللا مع ديوهنا أو بدون هلذِه الديون، أي 

أن املسلتثمرين من القطاع اخلاص يقومون بدورهم بتكوين رشكتهم اجلديدة من 

خال السيطرة عىل كل أو بعض األنشطة التي كانت متارسها الركة احلكومية.

2- قلد يكلون ملن املمكلن بيلع الركلة وهلي ملا زالت متلارس نشلاطها، 

ولكن ألسلباب ماليلة )كالرضائلب( أو قانونية قد يكون بيلع أصوهلا يف مصلحة 

مجيع األطراف.

3- إن بيلع األصلول لشلخص معروف قد حيقلق املزايا نفسلها للبيع املبارش 

لألسلهم، كلام أنه يمكن من التمتع بمزيد من املرونلة، فقد يكون من األجدى بيع 

أصول منفردة بدالً من البيع الكامل للركة أو السلامح ببيع الركة املسلتمرة يف 

نشاطها ما قد يقابله صعوبات جسيمة يف التطبيق العمي)1(.

)1( اخلصخصة مفاهيم وجتارب، د.آدم مهدي أمحد، ص64.



اخلصخصة: بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

�0

ومن سلبيات هذا الشكل:

1- إنه يلزم اجلهة املالكة بالتزامات متبقية بعد البيع)1(. 

2- كيفيلة تقييم األصول عند بيعهلا، كوهنا أصوال إنتاجية من دون ارتباطها 

باملروع قد تفقد عملية تقييمها، زيادة عىل أن اجلهة املالكة قد تتحمل مبالغ مالية 

يف حلال كون قيمة تلك األصول غري كافية لتغطية مديونية املروع القائمة عليه، 

وهو ما يشكل عبئا عليها با شك)2(.  

إال أن هلذا الشكل مزايا وخصائص ال بد أن تذكر، هي:

1- أنله يتيلح فرصة للحصول علىل عوائد مالية كبرية للجهلة املالكة يف زمن 

قصلري، مقارنلة بالفلرتة التلي تأخذها عمليلة طرح األسلهم يف البورصلة. وهذا 

األسللوب قد اتبع يف إيطاليلا كام يذكر د.عبده حممد فاضل قائلًا: )وقد اتبع هذا 

األسللوب يف إيطاليا التي باعت أكرب رشكلة هناك  P.T  وهو مصنع الفاروميو إىل 

رشكلة فيات - ليلس بنقل كل الركة إىل رشكة فيلات - بل باعت األصول فقط 

لكي تتمكن من التخلص من اخلسارة()3(. 

2- ويتيلح هذا األسللوب كذلك فرصة للجهة املالكلة للحصول عىل مبالغ 

ماليلة يف حاللة تلرك املسلتثمرين رشاء امللروع كليلا، أو يف حاللة وجلود ديلون 

كبرية عىل املروع.

)1( اخلصخصة مفاهيم وجتارب، د. آدم مهدي أمحد، ص16.
)2( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل، ص167.

)3( املصدر نفسه، ص169.
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املطلب اخلامس: عقود اإلجيار واإلدارة.

اخللاص  القطلاع  إىل  العلام  القطلاع  حتويلل  عمليلة  يف  احلكوملة  تتبلع 

أسلوبني مها)1(:

عقود التأجري، وعقود اإلدارة.

فأما عقود التأجري: فيقوم املشلّغل اخلاص باسلتئجار األصول أو التسهيات 

اململوكلة للدوللة، واسلتخدامها ملواصلة األعامل حلسلابه اخللاص، ويف ظل هذا 

العقد، يتم حتديد مقابل االستئجار الذي يدفعه للدولة ومسؤوليات كل طرف منها 

جتلاه اآلخلر. والظاهرة املميزة لعقود التأجري، إن املسلتأجر يتحمل كامل املخاطر 

التجارية الناشلئة من تشلغيل هذِه األصول، ويف مثل هذِه احلقوق يقوم املسلتأجر 

اخللاص بتعيني األفراد الذيلن يعملون معه، أو يسلتخدم العامللة احلالية بالركة 

ويدجمهم مع القوة العاملة اخلاصة به، واملسلتأجر له حق السيطرة والتحكم بدون 

حدود عىل األصول والتسلهيات التي من خاهلا يامرس نشلاطه، وللدولة احلق 

يف وضلع أسلس يتفق عليها يف عقلود التأجري، ما يضمن سلامة ومحاية ما تعتربه 

أصوالً حيوية عند عودته إليه عند هناية العقد)2(.

ويتميز عقد التأجري بعدة مزايا هي)3(:

- كونه يضمن للحكومة مبلغًا ثابتًا دون خماطر.

)1( اخلصخصة و أثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل، مصدر نفسه، ص166.
)2( اخلصخصة مفاهيم وجتارب، د.آدم مهدي أمحد،مصدر سابق، ص15.

)3( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل، مصدر سابق، ص170.
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- ُيعدُّ من الناحية املالية أنفع من جلوء احلكومة لاقرتاض.

- بقاء ملكية األصول بيد احلكومة )املؤجر( وضامن سامة املؤسسة واملروع 

من يد األجنبي يف هناية املطاف)1(.

ومن اجلدير بالذكر أن هذا األسلوب يطبق عادة عىل األصول الثابتة الضخمة 

وذات األمهية الكبرية، كأن يكون ميناء بحري أو مطار أو ما شابه ذلك)2(.

وأملا عقلود اإلدارة: وهلي العقلود التلي تربمهلا احلكوملة ملع املؤسسلات 

واألفراد املحليني واألجانب، إلدارة املنشلأة العامة، لقاء أجور حمدودة، أو نسلبية 

من العائدات، أو حصة رأسلامل املنشلأة، وال تعد اإلدارة يف هذِه احلالة مسلؤولة 

علن املخاطلر التجارية أو عن التدهور يف قيمة أصول املنشلأة، إال إذا تم النص يف 

العقد عىل ذلك، وعادة ما تلجأ بعض الدول النامية إىل رشكات متخصصة إلدارة 

بعض املنشلآت اإلسلرتاتيجية كالكهربلاء واملياه واالتصلاالت والفنادق الكربى 

وبعض املنشلآت الصناعية املتطورة، نتيجلة افتقاد اجلهاز اإلداري املحي، أو عدم 

توفلر الكفلاءات الرضورية إلنجاح عمل مثل هذِه الركات أو املنشلآت، إال أن 

املشلكلة التي تواجهها الدول النامية يف حالة مثل هذِه العقود، هي ضعف قدرهتا 

الرقابية واإلرشافية، وبالتايل عدم قدرهتا عىل تقييم عمل هذِه الركات وجديتها 

يف تطوير أداء هذِه املنشآت)3(.   

)1( اخلصخصة يف دول اإلسكوا نجيب عيسى، مصدر سابق، ص11.
)2( اخلصخصلة حتويلل امللكيلة العامة إىل القطلاع اخلاص، حمملد صربي أوانج، مصدر سلابق، 

ص93.
)3( اخلصخصة وأبعادها االقتصادية واالجتامعية، د.نبيل مرزوق، مصدر سابق، ص168.
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وتعلدُّ عقود التأجري واإلدارة كام يقول الدكتور آدم مهدي أمحد: )هي طريقة 

اخلصخصة األساسلية لألنشلطة والركات احلكومية، كام يمكن استخدام عقود 

التأجري كمرحلة وسيطة جتعل عملية البيع أمرًا ممكنًا()1(.

ويبني لنا الدكتور عبده حممد فاضل ميزات هذا األسلوب بأنه)2(:

1- يتيح للسلطات مراقبة سري العمل.

2- اكتسلاب العامللني يف الركلة اخللربة اإلداريلة والفنيلة التلي تؤهلهلم 

لاضطلاع باملسلؤولية بعد انتهاء العقد، وهي خربة تتناسلب مع حرص األفراد 

والرغبة يف اكتساهبا خال مدة العقد.

3- وهذا الشلكل من أشكال اخلصخصة يتناسلب مع عقود اإلدارة يف جمال 

السياحة والفنادق إضافة للخدمات الصحية.

  املطلب السادس: نظام الكوبونات ملشاركة الطبقات حمدودة الدخل.

هذا األسللوب يمتاز بأنه يتامشلى ملع األوضاع االجتامعيلة واالقتصادية يف 

الدول النامية، التي ينتر يف أغلبها الفقر والبؤس.

وعندملا تتوجله الدوللة لألخذ هبلذا األسللوب، فيعنلي هذا منلح املجتمع 

مشلاركة أوسلع يف ملكية األصلول اللَمبيعة، من خال توزيع صكوك أو أسلهم 

الركة اللَمبيعة.

)1( اخلصخصة مفاهيم وجتارب، د.آدم مهدي أمحد، مصدر سابق، ص16.
)2( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل، مصدر سابق، ص171.



اخلصخصة: بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

��

وهلذا األسللوب ُينملي الرغبة للدى احلكومات يف توسليع قاعلدة امللكية، 

والنهلوض بمسلتوى الطبقات الفقلرية، من أجل عدم حلر ملكية املروع بعد 

بيعله بيلد قلة ملن القادريلن. وهبذا يكلون تقديم نلوع من الدعم لغرض حتسلني 

مسلتوى معيشلة الطبقات ذات الدخلل املتدين. )وقد ُطبق هذا األسللوب يف كل 

ملن بولندا وروسليا االحتاديلة و تشيكوسللوفاكيا، إذ بدأ التطبيق هلذا األسللوب 

يف تشيكوسللوفاكيا علام 1990 حيث وّزع ما يرتاوح بلني 35- 40% من إمجايل 

األصول عىل مواطني البلد املذكور دون مقابل()1(.        

 .) BOT (  املطلب السابع: نظام اإلنشاء أو التشغيل والتحويل

وهذِه احلروف  BOT  هي خمتر  Build - Operate - Transfer  وهذا األسلوب 

طبلق يف املشلاريع اجلديدة التي كان يتوالها عادة القطلاع العام من التجهيزات أو 

املرافق العامة. ومن أمثلة ذلك: مروع بناء الشوارع وتوريد املياه)2(.

ونسلتطيع أن نطللق علىل هذِه الطريقلة لقب )حقلوق االمتيلاز( حيث يقوم 

املسلتثمرون بإنشاء وبناء وتشغيل املرافق العامة، وإدارهتا واالنتفاع بعائدها لفرتة 

زمنيلة حمدودة، وبعد انقضاء املدة املقررة تؤول تلك املروعات إىل احلكومة عىل  

وفق العقد املربم بني احلكومة واملستثمرين.

ويتوىل القطاع اخلاص مروعه - حسب أساليب  BOT  - باألموال املتاحة 

)1( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل الربيعي، مصدر سابق، ص174.
)2( اخلصخصة، حممد صربي أوانج، مصدر سابق، ص93.
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له لفرتة معينة. ويف هذِه الفرتة يسلمح له بأخذ األرباح مبارشة من املسلتهلكني أو 

بطريقة غري مبارشة )تكون عادة بواسطة املؤسسات احلكومية( وبعد انتهاء الفرتة 

املعينة ينتقل هذا املروع إىل الدولة. وهذِه الطريقة كان هلا ممارسلات سلابقة عىل 

فكرة اخلصخصة، كام هو احلال يف جمال النفط أو بناء وحدات سكنية، حيث يقوم  

املسلتثمرون بإنشلائها واالسلتثامر فيها، ثم تشلغيلها ملدة طويلة، عرين أو مخسة 

وعرين سلنة أو أكثر أو أقل حسلب االتفاق، ثم تسلم البناية أو املؤسسة بعد أن 

ترفع يد املستثمر منها تصبح ملكيتها عامة.

اخلالصة:

مملا سلبق من املطالب آنفة الذكر يتبني لنا، وجود طلرق تؤدي إىل إهناء ملكية 

الدولة، وطرق ال تؤدي إىل إهنائها. ونسلتطيع أن نقسلم هذه اخلاصة إىل فرعني، 

لنبلني فيهلا الصور التي يتم فيها إهناء ملكية الدولة، والصور التي ال يتم فيها إهناء 

ملكيتها. وكام  َمّر معنا:

الفرع األول: الطرق واألساليب التي تنهي ملكية الدولة.

هناك يف هذا اجلانب عدة أساليب تنهي ملكية الدولة وهي كام مّر آنفًا:

- البيع املبارش للمستثمرين وهذا البيع يشمل عدة صور هي:

أ- استدراج العروض.

ب- البيع عن طريق السوق املالية.
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جل- بيع األصول املحلية لقاء الديون اخلارجية.

د- البيع باملزاد العلني.

هل- البيع بالرتايض.

و- البيع إلدارة املنشأة والعاملني فيها.

ي- بيع أصول الركة )التصفية(.

ن- نظام الكوبونات.

وهلذِه الصلور واألسلاليب هلي التلي متثل هنايلة ملكيلة الدول يف املنشلآت 

واملشاريع العامة التي متلكها، والتي سبق أن فّصلنا القول فيها.

الفرع الثاين: الطرق واألساليب التي ال تنهي ملكية الدولة.

أملا يف هلذا املحور فإنه يتلم تنمية القطلاع اخلاص وذلك بمشلاركته للقطاع 

العلام وأخلذ الدعم منه، مع االحتفلاظ بحق الدولة يف ملكيتها العامة للمنشلآت 

واملشاريع، وهذِه الصور تتمثل يف األشكال التالية:

- التعاقد، ويشمل:

أ- عقود التأجري.

ب- عقود اإلدارة.

ج- نظام أو طريقة التشغيل والتحويل  BOT  )االمتياز( أو )املساطحة(.
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د- التحويل إىل مروعات مشرتكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص.

وهلذِه هلي أبلرز الصلور التلي ملرت معنلا والتلي هيلأت الفرصلة للقطاع 

اخللاص يف االسلتثامر والتنميلة االقتصاديلة، إال أهنا ظلت حمتفظلة باحلق العام يف 

ملكية الدولة.

وهبلذا نرى أنه ال توجد طريقة حملددة ذات طابع عمومي للتحول من امللكية 

العاملة إىل امللكيلة اخلاصة، حيث أبرز الواقع العديد من الطرق واألسلاليب التي 

ظهرت    وساعدت عىل نقل امللكية من ملكيتها العامة إىل اخلاصة، بتعدد وابتداع 

الدول للطرق التي أخذت هبا - كام رأينا - وقد انفردت بعضها بطرق وأسلاليب 

معينلة، وعملدت دول أخرى إىل املزج بني أكثر من طريقة، عرفت لغريها أو اتفق 

عليها من قبل دول سبقتها يف تطبيق سياسة اخلصخصة.

ويرجع سلبب تعدد الطرق يف اخلصخصة، إىل اعتبارات أْمَلْتها ظروف معينة 

لكل دولة عىل حدة ختتلف عن الظروف التي أتيحت لألخرى. فبعض هذِه الدول 

حينلام دخلت إىل هذِه التجربة دخلتها بجدية ورغبة عالية إلجرائها يف زمن قصري 

وبدفعة واحدة، بغض النظر عن النتائج، بينام سلكت دول أخرى مسلكًا آخر، إذ 

تباطأت يف عملية التحول واختارت التدرج احلذر يف تطبيق سياسة اخلصخصة. 

إذن ففلي كل دوللة هناك العديد ملن العوامل التي تتدخل يف هلذِه العملية، 

وحتسلب هلا الدول أمهية، وتضلع هلا وزنًا عندما تتوفر لدهيا النيلة ابتداء يف إجراء 

برناجمها للخصخصة، مما جيعلها تتخذ طرقًا متعددة وبأسلوب التدرج.
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وتربز العوامل املؤثرة يف حتديد طرق وأساليب اخلصخصة بالتايل:

1- دور رجال األعامل.

4- أنشطة املروعات العامة اخلارسة.

5- الظروف املالية واالقتصادية للمروعات العامة.

6- تطور أسواق املال املحلية.

•     •     •
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املبحث الرابع

دور الدولة بعد اخلصخصة وشروط النجاح ودوافعه

املطلب األول: دور الدولة بعد خصخصة قطاعها العام.

سلبق أن قلنلا، إن اخلصخصة ال تعني القضاء متامًا علىل ترفات وملكيات 

الدولة، وإنام حتدُّ منها مع بقاء سللطاهتا الكاملة عىل املشاريع ذات الطابع القومي 

أو العام، مثل مشلاريع البنية التحتية والسللع األساسلية األخرى، والتي مجعناها 

بثاث خدمات، هي:

1- األمن الداخي. 

2- مشاريع البنية التحتية من ماء وكهرباء ورصف صحي وما شابه.

 3- الدفاع عن حدود البلد وصّد املعتدين.

وإن كانلت هذه املؤسسلات حتمل الطابع العلام، إال أن املاحظ أن رشكات 

القطاع اخلاص قد بدأت متتد إليها أيضا.

وقلد دار خاف كبري منلذ ظهور مصطلح )اخلصخصة( حول دور الدولة يف 

ظلل النظام احلديث، القائم علىل احلرية االقتصادية ومتويل القطلاع العام للقطاع 

اخللاص، وتقليلص دور الدولة وإبعادها عن التدخل املبلارش يف االقتصاد، وفتح 

املجال أمام القطاع اخلاص.
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إن دور الدولة يف هذِه املرحلة - كام أسلفنا - يتمثل يف محاية األفراد واملجتمع 

- األملن الداخلي - إضافة للدفلاع اخلارجي والقيام بتحقيق العلدل بني الناس، 

وضامن اسلتمرارية متتع املواطلن بحقه وملكيته من أي نلزوات عدوانية، وحتقيق 

العداللة االجتامعيلة، بحيث حيصل الفرد عىل السللعة أو اخلدمة التي ال يسلتطيع 

إنتاجها أو إشباعها القطاع اخلاص، مثل خدمات التعليم والصحة، والقيام بتنفيذ 

مشاريع البنية التحتية. وكذلك تنظيم وتوجيه اجلهود الفردية والتأشري هلم ملواطن 

االستثامرات، وبام يضمن وحيقق للمجتمع أهدافه الكلية يف االستقرار االقتصادي 

واالجتامعلي والرفاهية، وهو ما يتطلب حريلة احلركة والتملك واالختيار وإزالة 

اخلوف من  األفراد من أي احتامالت مستقبلية، إلعادة التأميم باعتباره عهدًا مىض، 

فالدوللة مسلؤولة عن العدالة يف حصلول الفقراء من مواطنيهلا عىل احتياجاهتم، 

وتلرك رؤوس األملوال اخلاصة تعمل وتؤخلذ منها الزكاة والرضائب والرسلوم 

وتنفق عىل الفقراء واملعوزين.

إذن  فلدور الدوللة مهلم ورضوري، فبغياهبلا يعلم اخللل والفوىض ويسلود 

الظللم، فيجلب أن ال يغيلب دورهلا أبدًا، السليام يف هلذا الوقت حيلث تعددت 

احلاجات وتفاوتت الدخول وتزايدت أعداد الفقراء وحمدودي الدخل.

فدورهلا مهم ومسلتمر ولكن باحللدود املعقولة التي تضمن للبلاد احلامية، 

وللفلرد واملجتملع األملان واالسلتقرار، واضطاعها بلام هلو رضوري وعام ال 

يستطيع القيام به القطاع اخلاص، أو ألن مبدأ العدالة يقتيض تدخل الدولة كليًا أو 

جزئيًا من أجل ضامن حياة أفضل لعامة الناس.
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لقلد بنّي البنك الدويل يف دراسلة له، األسلس التي حتدد وظيفلة ودور الدولة 
وعىل النحو التايل)1(:

1- محاية الفئات املترضرة ذات الدخل املحدود.

2- أن تريس قواعد القانون أو البناء املؤسيس.

3- محاية البيئة بَِسنِّ القوانني الازمة لذلك.

4- زيادة االستثامرات يف اخلدمات االجتامعية والبنى التحتية.

5- املحافظة عىل عدم تشوه بيئة السياسات االقتصادية.

 فلدور الدوللة جيلب أن ينمو ويصبلح أكثر أمهيلة يف جمال اخلدملات العامة، 
بجانب القطلاع اخلاص، وأن يتضاعف جهد احلكومات يف توفري هذِه اخلدمات، 
ملن أجلل الفقراء وحمدودي الدخلل، فضا عن محاية البلد من أي عدوان سلواء 
أكان عسلكريًا أم ثقافيًا أم اقتصاديًا، واألمن الداخي حلامية األرواح واملمتلكات، 
فضلا علن إجيلاد جهلاز قضائي مسلتقل، ملن أجل توفلري بيئلة اقتصاديلة آمنة، 
ومناخ اسلتثامري مناسلب جلذب املدخرات الوطنية)2(، واالستثامرات األجنبية، 
والعملل عىل هتيئة الفرصة للقطاع اخلاص ليلعب دوره يف االقتصاد والتنمية، مع 

)1( انظر: 
World Bank: Finance and Development (F&D) the Setae in a: changing worid by: 

AJAY CHHIBBER www.worldbank.

)2( بلغت نسلبة األموال العربية املهاجرة 800 مليار دوالر لغاية سلنة 2002، ينظر مقال 800 
مليار دوالر أموال عربية يف اخلارج....متى تعود؟! عبد الرمحن سعد جملة الوعي اإلسامي 

العدد 440، السنة، 39 ربيع اآلخر 1423هل يونيو، يوليو 2002م، ص22. 
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ابتعلاد الدولة عن االسلتثامرات يف السللع التلي تنتج من أجل البيلع، وترك ذلك 

للقطاع اآلخر.

املطلب الثاني: شروط نـجـاح عملية اخلصخصة.

ملن أجلل حتقيق األهلداف املرجوة ملن هذه العمليلة، البد ملن اتباع بعض 

اخلطوات املهمة، إلنجاح  هذه العملية، وهي:

1- حتديلد اهللدف امللايل واالقتصلادي والسليايس: بحيث يضملن من هذا 

التحديد التنفيذ السليم لربنامج اخلصخصة والرتتيب الدقيق ملراحلها، ألنه بدون 

حتديد هلذِه األهداف تصبح العملية عشلوائية، و قد يرتك معها للمزاج اخلاص أن 

يتدخل، وتأيت النتيجة سلبية وترّض باالقتصاد واملجتمع.

2-إجياد مناخ تنافيس: إن تطوير القطاع اخلاص وزيادة مسلاحته يتطلب بيئة 

تنافسلية، جتعلله يقدم عىل االسلتثامر وعىل تشلغيل أمواله يف ظل منافسلة تضمن 

اسلتمراره يف النشلاط وحتسلني األداء ورفلع الكفلاءة اإلنتاجية وحتسلني اجلودة. 

والشلك أن أجواء االقتصاد املفتوح تتيح املنافسلة جلميع املنشلآت واملؤسسلات 

اخلاصلة، ومتنح حرية الدخول واخلروج من السلوق واالنتقال من نشلاط آلخر، 

ملن أجل حتقيلق األرباح مع ملا يتطلبه األمر من السلعي إىل ختفيلض التكاليف، 

وزيلادة جلودة السللع، يمثل رشطًا أساسليًا لبقائها يف السلوق التنافسلية، وحتى 

تنجلح برامج اخلصخصة البد من إجياد السلوق احلرة التنافسلية قبلل البدء بتنفيذ 

برامج اخلصخصة وهو ما حيقق هدفني مها:
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أ- منع املشاريع من أن تتحول باخلصخصة من االحتكار العام إىل االحتكار 

اخلاص.

. ب - اإلقبال عىل رشاء األسهم يف جوٍّ تنافيسٍّ

3- إسلناد مهملة عمليلة اخلصخصلة إىل جهلة حملددة: وهلذه اجلهلة  تتمتع 

بصاحيلات واضحلة، مع توفلري اإلمكانيات الازملة ماليًا وتقنيلًا لتلك اجلهة، 

حتلى تتمكن معها من أداء مهمتها بعيدًا عن املؤسسلات اآلمرة التي قد تؤثر عىل 

سلري عملها. وحتى حتدد أيضًا مهام اجلهة واللروط الواجبة عىل العاملني هبا بام 

يضمن عدم حصول تواطؤ أو تاعب قد يرض بالعملية ويبعدها عن أهدافها.

4- تنفيلذ العمليلة يف إطار قانوين: حيث جيب أن حتدد فيه األسلاليب ومجيع 

اإلجلراءات املنظمة للعملية، بام يضمن حقوق مجيلع األطراف، ومن أجل حتقيق 

األهلداف املرجلوة منها، بحيث يكون هذا اإلطار القانوين من املرونة ما يسلتطيع 

حتمل االحتامالت مجيعها.

 5- توفري شبكة أمان اجتامعي: من أجل مواجهة النتائج السلبية للخصخصة، 

فيلام يتعللق بالعامللة الفائضة، أو أصحاب الدخلول املحدودة، وسلنفرد له مطلبًا 

مستقًا إن شاء اهلل تعاىل.

6- عدم إغفال اجلانب اإلعامي للعملية: حيث ال ختفى أمهيتها عىل خمتلف 

الفئات والطبقات االجتامعية، سواء عىل مستوى األفراد أو املجتمع، من أجل أن 

تؤدي هذه الدعاية إىل توعية هتدف إىل طمأنة املواطن مما يثار حوهلا السيام أن هذِه 
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العملية هي حمل جدل قديم منذ ظهورها، فمن أجل حتقيق النجاح البد من إزالة 

املخاوف لدى النقابات والعامل، ليس يف القطاع العام فحسب، بل حتى يف القطاع 

اخلاص، للقبول بأمهية العملية ومردودها  الشامل عىل االقتصاد الوطني.

7- تتطللب العمليلة تغريًا يف األطلر املؤسسلية التنظيمية احلكومية السلابقة 

لعملية اخلصخصة، حتى يتمكن القطاع اخلاص يف ظل قوانني و تنظيامت جديدة 

مدعملة هلا ومسلرية لسلري عملها دون عوائلق. فابد ملن إعادة النظلر يف النظام 

القانوين وتطويره، كي يكون منظومة منسلجمة مع التوجيهات اجلديدة ومسلهلة 

ألدائهلا، إضافلة إىل وجلود قضلاء علادل للحسلم الرسيلع، ملع رضورة وجود 

مؤسسلات حكومية تتعامل مع اجلمهور بنزاهة وشفافية، لكي تعطي اخلصخصة 

نتيجلة إجيابيلة، وتسلمح للقطاع اخلاص يف أن يلؤدي دوره بعيدًا علن التعقيدات 

والقيود القانونية، ويف نفس الوقت هتيئ بيئة اقتصادية وتريعية تساعد عىل تنفيذ 

العملية بسهولة)1(. 

وإذ نسلوق هلذا الكم من  التوصيلات والروط، فا يعني هلذا األمر متثيا 

لوجهلة نظرنلا يف املوضلوع، فملن حيث املبلدأ ال مانع ملن قيام القطلاع اخلاص 

بالقيلام بلدوره يف اإلصاح والتنميلة يف كل جماالت احلياة حسلب نظرة الريعة 

اإلسلامية الغراء إىل القطاع اخلاص ومكانته، لكن برط أن يتناسلب هذا الدور 

)1( اخلصخصة وأثرها يف الدول النامية، د.عبده حممد فاضل،مصدر سابق، ص139- 141. 
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ملع طبيعة  حجمه وتكوينه، ولكي يأخذ دوره الطبيعي جنبًا إىل جنب القطاعات 

األخلرى، التي متثللت يف النظلام االقتصادي اإلسلامي بامللكية العاملة وملكية 

الدولة وامللكية اخلاصة زيادة إىل الوقف، الذي أخذ شلكا تريعّيا مسلتقًا عن 

امللكيات الثاث.

املطلب الثالث: مسوغات عملية اخلصخصة.

هناك العديد من املسوغات التي تساهم يف إنجاز الدول لعملية اخلصخصة، 

حيلث يرى بعلض املفكرين أن من األسلباب التي دفعت اللدول إىل اخلصخصة 

تغلغلل البريوقراطيلة)1(، ثلم املشلاكل الناجتلة علن رشكات القطلاع العلام ملن 

التضخم  والفسلاد اإلداري)2(، واحلقيقة أن هناك مسلوغات متعددة تدفع الدول 

للخصخصة، ويعتمد ذلك عىل طبيعة االقتصاد السائد يف البلد.

يقلول الباحلث حبيب اهلل الرتكسلتاين)3(: )هناك جمموعتان تسلودان مسلألة 

االجتلاه إىل التخصيص عامليلًا: املجموعة األوىل حتركها أساسلًا الرغبة يف التحول 

إىل اقتصاد السوق، والتخلص من أعباء متويل وإدارة املروعات واملرافق العامة 

ذات الطابلع اإلنتاجلي، واالقتصلار عىل األنشلطة اإلسلرتاتيجية التلي حتتاج إىل 

)1( سياسلة حتويلل القطاع العام إىل القطاع اخللاص، د.أمرية عبد اللطيف مشلهور، جملة اإلدارة 
املجلد 25، يوليو 1992.

)2( التخاصيلة، منلذر السلعودي، جمللة املحاسلب القانلوين العريب، العلدد 74، السلنة 1992، 
ص24.

)3( باحث يف جامعة امللك عبد العزيز - اململكة العربية السعودية.
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اسلتثامرات ضخمة، وعائدها بسليط، وحيجم القطاع اخللاص يف الدخول يف مثل 

تلك املشاريع، والتخصيص يعترب يف هذِه احلالة توجيهًا سياسيًا.

 واالجتلاه الثاين: حتركها دوافع حتويلية ومالية واقتصادية بحتة، وتضع نصب 

عينها حتقيق الكفاءة االقتصادية، وزيادة الربحية االقتصادية عن طريق االستفادة 

من كفاءة القطاع اخلاص. ويمكن للقطاع اخلاص الدخول يف إدارة مشلاريع مثل 

الكهرباء واألسمنت واالتصاالت واهلاتف واملواصات()1(.

وملن أجلل فهم أفضلل لدواعلي اخلصخصة، البلد من تسلليط الضوء عىل 

الظلروف التي ظهرت ملن خاله كمصطللح، وهو حتديدًا سلياق التحول الذي 

شلهده العلامل يف العقديلن األخريين من القرن امللايض، وهبذا الصلدد ناحظ أن 

اخلصخصلة قلد ظهلرت إىل الوجود يف خضلم األزملة االقتصادية التلي أخذت 

تعصلف بالعامل منلذ السلبعينيات، حيث أخلذت تتفاعل يف ذلك احللني يف العامل 

الرأساميل املتقدم أزمة الركود التضخمي، وملا  ظهر عجز السياسات ذات املنحنى 

الكينزي عن فتح خمارج فعلية من هذِه األزمة، قام تيار قوي عىل صعيدي الفكرة 

والنهج السليايس االقتصادي يتهم السياسات الكينزية نفسها، وما سمي باقتصاد 

الرفاه الذي يقوم عىل تنشيط جانب )الطلب( بأهنا هي سبب األزمة، وأن املخرج 

)1( اخلصخصلة وثقافلة العاملني،، دراسلة تطبيقية عىل رشكة االتصاالت السلعودية، حبيب اهلل 
الرتكسلتاين جامعلة امللك عبد العزيلز، جملة أبحاث الريملوك، املجلد 7، العلدد2، حزيران 

2001م، ص378.
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من األزمة ال يكون بالتايل سوى بالعودة إىل الليربالية بأشكاهلا األصولية، وانتهاج 

سياسلات تقلوم حتديدًا عىل تنشليط ناحية )العرض( وإطاق حريلة كاملة لقوى 

السلوق، مع ما يقتضيه ذلك من وضع حدٍّ لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، 

وجتريدها من أداهتا الرئيسية يف هذا املجال، وهي القطاع العام.

وبملوازاة ذلك مل تسلتطع بلدان العلامل الثالث حتقيق إنجازات ملموسلة عىل 

صعيلد مطالبتهلا بنظام اقتصلادي دويل جديد. فتكرس بذلك فشلل أنامط التنمية 

التلي اعتمدهتلا معظم تللك البلدان القائمة علىل تصنيع بدائل االسلترياد وإمهال 

الزراعة من جهة والتوسيع يف االستدانة اخلارجية من جهة أخرى.

ويف الثامنينيلات عندملا أخلذت حلدود التبادل هللذِه البلدان تتدهور أسلعار 

صادراهتا من املواد اخلام وارتفاع أسلعار وارداهتا املصنعة، وترتفع باملقابل أسعار 

الفائدة عامليًا، وتزيد يف الوقت نفسه البلدان املتقدمة من القيود التي تفرتضها عىل 

دخلول منتجات البلدان الناميلة إىل أراضيها، وجدت البلدان املعنية نفسلها أمام 

األزمة احلادة املعروفة بأزمة املديونية.

وملن أجلل جتنلب حالة اإلفلاس واحلصول علىل إعلادة جدوللة ديوهنا أو 

إعفائهلا من جزء منها، ومدها بديون جديدة، وجلدت بعض بلدان العامل الثالث 

نفسلها منخرطلة يف سياسلات التحلرر االقتصلادي، التلي رسلمتها املؤسسلات 

املاليلة العاملية)صندوق النقلد الدويل والبنك الدويل( من خال ما أصبح يسلمى 
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بربناملج التثبت االقتصادي واإلصلاح اهليكي، والتي تشلكل اخلصخصة أحد 

مكوناهتا الرئيسة.

إال أن هلذِه الوصفلات الواردة ملن برنامج اإلصاح اهليلكي، ومن ضمنها 

اخلصخصة، مل تعد تقرها املؤسسلتان الدوليتان )البنلك والصندوق الدوليني( 

علىل البللدان الواقعلة يف أزملة مديونيتها، بلل أخلذت تقرتحها وتقدمهلا جلميع 

البلدان التي تتطلب منها مشلورة أو مساعدة، لتجاوز املشاكل االقتصادية واملالية 

التي تواجهها.

وبعد سقوط االحتاد السوفيتي يف أواخر الثامنينيات وبداية التسعينيات، وبعد 

الذي حصل لاشلرتاكية مجعاء، انتقلت تلك الدول اخلاضعة لسيطرته أو لفكرته 

إىل التحول الرسيع نحو اقتصاد السوق)1(. 

•     •     •

)1( اخلصخصلة يف اإلسلكلوا ذات االقتصللاد املتنللوع، د.نجليللب عيسلى، مصللدر سللابق، 
ص12- 13.
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املبحث اخلامس

آثار اخلصخصة

 لكل أسلوب أو هنج أو فكرة جديدة تظهر إىل حيز التطبيق الفعي يف االقتصاد، 

البلد هللا أن حتدث آثارًا اقتصادية وسياسلية واجتامعية وماليلة. وهذه اآلثار ذات 

أبعاد متعددة، وهي يف كل ذلك البد أن تأخذ جوانب إجيابية وجوانب سلبية.

وحتاًم فإن عمليلة اخلصخصة وقد دخلت حيز التطبيق منذ مطلع الثامنينيات 

وانتلر تطبيقهلا يف كثلري من بللدان العامل، فقد اتضلح من خلال التطبيق صحة 

كثلري ملن التوقعات آلثار هذِه السياسلة أو هذا التحول: اإلجيايب منها والسللبي، 

وهلو ما جعلل الدول تتخلذ سياسلات اقتصادية هبلدف التأثري عىل هلذِه النتائج 

لغرض االسلتفادة الكبرية من إجيابياهتا، وتعظيم فوائدها عىل املسلار االقتصادي 

واالجتامعلي والسليايس وامللايل، والتقليلل ملا أمكن من سللبياهتا لغلرض إبعاد 

االقتصلاد واملجتمع واالسلتقرار السليايس علن نتائجهلا وخماطرهلا االقتصادية 

واالجتامعية والسياسية، لضامن أن تؤدي عملية التحول إىل نتائجها املرجوة منها، 

والتقليل من التكلفة االقتصادية واالجتامعية.

ويف احلقبلة املاضيلة، وعىل ملدى عقدين ملن الزملن اتضح جليلًا أن عملية 

اإلصلاح االقتصلادي، ومنهلا بالطبلع عمليلة اخلصخصلة، التلي هي ملن أهم 

مكوناتله، جعللت اللدول تتبلع سياسلات متباينة حازملة أو مرتاخيلة، ومرحلية 
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تباينلت نتيجلة لذلك، ومعهلا نجاحاهتا وقدراهتا عن جتنب كثري من املشلاكل، أو 

وقلوع بعضهلا يف مواجهات عنيفة، كام حلدث يف بعض الدول التلي أدت اآلثار 

االقتصاديلة واالجتامعيلة فيهلا إىل ردود أفعال شلعبية، عصفت ببعلض األنظمة 

وأطاحت بزعاماهتا.

ورغلم ذللك فإن عملية اإلصاح والتحول تسلري، وإن سياسلات اقتصادية 

وماليلة ونقديلة قد اختذت، بغيلة اإلقال من املخاطر ما أمكلن، يف خمتلف الدول 

النامية واألقل نموًا يف العامل.

وعلىل كل حال فإن النتائج اإلجيابية والسللبية بدأت تتبللور أكثر فأكثر، وإن 

احلقبلة املاضية لعملية التطبيق الفعلي للخصخصة - العقدين األخريين يف القرن 

امللايض- قد أعطت وضوحًا أكثر آلثار اخلصخصة بشلقيها اإلجيايب والسللبي يف 

الدول التي طبقت هذِه السياسة.

ويف املطاللب اآلتيلة ملن هذا املبحث سنسلتعرض أهلم اآلثلار التي ظهرت 

واملتوقعة الظهور، من جراء تطبيق سياسلة اخلصخصة بشلقيها اإلجيابية والسلبية 

عىل حد سواء، حتى نتمكن من الرتجيح بني اآلثار اإلجيابية والسلبية التي ظهرت 

عىل اقتصاديات الدول التي طبقت سياسلة اخلصخصة والتي يمكن أن نحرها 

يف اجلوانلب والنواحلي االقتصاديلة واالجتامعيلة واملالية والسياسلية، وعىل كا 

املستويني اإلجيايب والسلبي، وعىل النحو اآليت:
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فأما املطلب األول: اآلثار االقتصادية للخصخصة.

 ينظلر كل ملن مؤيلدي اخلصخصلة ورافضيها إىل آثارهلا، ملن الزاوية التي 

يروهنلا، ويغفلون علن الزاوية التي ينظر الطرف اآلخر إليها، لذلك سلوف نأخذ 

اآلثار اإلجيابية والسلبية كا عىل حدة، ومن املناسب أن  نذّكر بأن استعراض هذه 

اآلثار سلواء أكانت اإلجيابية أم السللبية، هي من وجهة نظر املؤيدين واملعارضني 

يف أكثر األحيان. 

الفلرع األول: اآلثلار االقتصاديلة اإلجيابيلة للخصخصة كام يراهلا مؤيدوها 

ومنارصوها:

* أوالً: زيادة حجم االستثامر اخلاص املحي واألجنبي.

اخلصخصلة كلام وضحنا آنفًا، تتم عن علدة طرق، إما بيلع أو تأجري أو إدارة 

املروعات العامة، وذلك بطرح كل أو جزء من أسهمها للبيع يف البورصة املحلية 

أو الدوليلة، وبالتلايل فإن األفلراد والقطاع اخلاص املحي أو األجنبي يسلتثمرون 

مدخراهتم يف هذِه العملية.

وتتم العملية عىل النحو التايل:

االسلتثامر اخلاص املحي: كون سياسلة اخلصخصة تعنلي حتويل املروعات 

العاملة إىل القطلاع اخللاص، فإن تنفيذ هذِه السياسلة يف أي جمتمع ملع هتيئة املناخ 

االسلتثامري، سلوف يدفع األفراد ورأس املال اخلاص إىل اإلقدام عىل االسلتثامر 
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يف رشاء اللركات العاملة، وهو ما يعني حتويل املدخرات اخلاصة إىل االسلتثامر، 

والزيادة منه بالطرق واألساليب املختلفة التي جتري هبا عملية اخلصخصة.

إن عمليلة االسلتثامر املحي تلؤدي إىل دفع العملية االقتصاديلة إىل  املزيد من 

اإلنتاج، مع جودة فائقة وكفاءة اقتصادية عالية، سلواء فيام تدخله اإلدارة احلديثة 

اجلديلدة ملن كفلاءة إدارية أو التحسلني ملن األداء، وملا يؤديان إليه ملن الزيادة 

اإلنتاجية وتشغيل الطاقة العاملة، حيث تضم الدول النامية عمومًا طاقات متعددة 

عاطلة وغري مستغلة إىل احلد األقى الذي تستطيع أن تبذله دون عناء)1(.

زيلادة عىل هذا، فلإن القطاع اخلاص قد يؤدي إىل رفع الطاقة اإلنتاجية بزيادة 

خطلوط اإلنتلاج، وذلك بلراء اآلالت واملكائلن اجلديدة اإلضافية أو اسلتبدال 

اآلالت القديملة بأخرى جديدة، وهذا كله من شلأنه أن يزيد من عنر املنافسلة 

الداخليلة والدولية، مما يولد حتسلنًا اقتصاديًا ومعيشليا للسلكان مع جلودة عالية 

للمنتج )كفاءة( ومنافسة يف السعر.

أما االستثامر األجنبي: فإنه كذلك مطلوب يف عملية التحول السيام يف الدول 

الناميلة التي تقلل فيها املدخلرات، نتيجة النخفلاض معدالت الدخلل، وظهور 

العجز يف إمتام عملية التحول. 

وبلام أننلا نتكللم يف اجلانلب اإلجيلايب االقتصلادي ملن وجهلة نظلر )أنصار 

اخلصخصة( فسنربز مزايا االستثامر األجنبي كام يراها املؤيدون:

)1( االسلتثامر األجنبلي والتجلارة الدوليلة، د.هناء عبد الغفلار، بيت احلكمة، بغلداد،2002م، 
ص255.
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فاشلك أن اجلانب اإلجيايب لاستثامر األجنبي يتمثل يف أنه عامل مساعد يف 

إنجلاح عملية اخلصخصة يف حالة عدم كفايلة املدخرات املحلية، حيث يمكن أن 

يسلاعد عىل التطور االقتصادي، والزيادة من معلدالت النمو لاقتصاد القومي، 

وفقًا لألسباب التالية: 

1- إنله يقوم بزيلادة العمات األجنبية النادرة يف البلاد، مما يؤدي إىل تقوية 

مركز العملة الوطنية واسلتقرار سلعرها أملام العمات األخلرى، زيادة عىل أهنا 

تساعد عىل استقرار األسعار والقيمة احلقيقة للسلع واخلدمات، كذلك تؤدي إىل 

كبح مجاح التضخم.

2- إنه يف حالة حتقق املناخ االسلتثامري املناسلب، فإن األرباح الناجتة ستتجه 

إىل اسلتثامرات جديلدة، وهو ملا يعني أن األربلاح املتحققة لرأس امللال األجنبي 

املسلتثمر سوف تبقى يف )البلد( وتستثمر يف نواٍح اقتصادية جديدة، مما يوفر زيادة 

يف فرص العمل.

3- استقدام التكنولوجيا والتقنيات احلديثة واإلدارة العملية احلديثة الواعية، 

وهلذا ما يسلاعد عىل إجياد قفزات نوعيلة يف العملل اإلداري والعملية اإلنتاجية، 

وهو بدوره يؤثر عىل القطاع اخلاص املحي لاحتذاء به من باب املنافسة.

4- إنه يعني زيلادة اإلمكانيات التمويلية، وبالتايل تدفع بربنامج اخلصخصة 

إىل التنفيلذ الفعلي بمقلدار العجلز اللذي قلد تظهلره املدخلرات واالسلتثامرات 

اخلاصة واملحلية.
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5- إنله سيسلاعد عىل إجيلاد فرص عمل جديلدة يف األنشلطة املختلفة كافة، 

ملع إنتاجية وربحية أكثر. وهو ما سليجذب األيدي العاملة واحلصول عىل أجور 

ومرتبلات عاليلة للعلامل واملوظفني. وهذا يعني أن االسلتثامر األجنبي سليمتص 

جزءًا من البطالة، وسيسلاعد عىل حتسلني املسلتوى املعييش ألفراد املجتمع، ومن 

أجلل االنخراط هبذِه األعلامل اجلديدة البد من التأهيلل والتدريب كرط لبداية 

العمل واالستمرار فيه.

ومن اجلدير بالذكر، أن االستثامر األجنبي اخلاص ال يزال حمدودا للغاية، ففي 

إحصائية أجريت  عام 1999م  للبلدان العربية عن حجم هذه االسلتثامرات تبني  

أهنا تراوح  بني 1-2%من إمجايل االستثامرات األوربية املبارشة، وهذه االستثامرات 

ترتكلز يف80% ملن احلاالت يف قطاعلات النفط والغاز.غري أن هذه االسلتثامرات 

ارتفعت بشلكل ملحوظ بفضل حتسلني اإلطار القانوين، واإلجراءات التشجيعية 

وأعامل اخلصخصة. وقد شلهدت السلنوات اخلمس األخلرية - يف القرن املايض 

-ارتفلاع هذه االسلتثامرات إىل أربعة أضعاف ما كانت عليه ملن قبل يف املغرب، 

وإىل ثاثة أضعاف يف كل من تونس ومر)1(.

* ثانيًا: آثار اخلصخصة عىل حقوق املستهلكني واملنتجني.

يرى أنصار اخلصخصة ومؤيدوها أهنا تؤدي إىل ما يي)2(:

)1( اخلصخصة يف العامل العريب هل هي وصفة سحرية، بشارة خرض، مصدر سابق،43-42
)2( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د. عبده حممد فاضل، ص186.
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1- رفع الكفاءة االقتصادية.

2- ختفيض تكلفة اإلنتاج.

3- حتسني نوعية اإلنتاج.

4- حتسني مستوى اخلدمة.

5- زيادة املنافسة.

6- زيادة عرض السلع واخلدمات التي بدورها تزيد من فرصة االختيار أمام 

املستهلكني بام حيقق رفاهيتهم.

وملن أجل حتقيق هذِه املزايا، يشلرتط إقاملة توازن مبني عىل االسلتقرار بني 

العرض والطلب، بحيث يكون الثمن عادال مقابل سلعة مناسبة، وبذلك تتحقق 

مصلحلة املسلتهلكني واملنتجلني معلًا. ألن الثمن التلوازين تتحقق معله مصلحة 

املستهلك بحصوله عىل املنفعة من إنفاق دخله، ويف نفس الوقت تتحقق مصلحة 

املنتج بحصوله عىل ربح من قيامِه بالعملية اإلنتاجية، وتكمن أمهية املنافسة  يف إهنا 

توللد التباري بني املنتجني، األمر الذي يرغمهم )كراغبني يف تعظيم األرباح(عىل 

االسلتجابة حلاجات املسلتهلك بأقل تكلفة. ألهنم إن مل يفعلوا ذلك، فإن شخصا 

آخر سوف يستجيب بدالً عنهم. ويف النظرية االقتصادية التقليدية، تتطلب املنافسة 

علددًا كبرياً  من البائعني، عىل أسلاس أن عدداً صغريًا ملن املنتجني قد يتواطؤون 

فيلام بينهلم، و يلؤدي هذا الوضلع  إىل رصاع مبارش بلني احلجم الفّعال للتشلغيل 
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وبني حجم السوق)1(. وبذلك فإن املستهلكني واملنتجني تتحقق مصاحلهم يف ظل 

اخلصخصلة، وتنتفي األرضار عىل أي منهام، وتتحقق مصاحلهم يف املنفعة والربح 

إذا توافرت الروط اآلتية:

1- أن ختتفلي االحتلكارات بكل أشلكاهلا، أي أن عملية اخلصخصة تضمن 

حقوق املستهلكني واملنتجني برط توفر املنافسة.

2- أال تلؤدي احلريلة املطلوبة للمسلتهلك يف االختيلار إىل اإلرضار بحقوق 

وواجبات ومصالح أطراف التعامل بالسلوق، فهلذِه احلرية جيب أن تكون عادلة 

ومراعية ملصالح أطراف السوق.

3- وجود عدد كبري من املنتجني.

الفرع الثاين: اآلثار االقتصادية السلبية للخصخصة.

يف الوقلت الذي رأينا فيله الطريق الوردية التي رسلمها منارصو اخلصخصة 

ومؤيدوهلا، فلإن ثملة من ينظلر إىل هذِه السياسلة إىل أهنا رشٌّ حمض، ملا يراد منها 

إال تدملري اقتصاد البلد الذي تطبق فيله، وفرض منهٍج جديد للهيمنة عىل ثروات 

الشلعوب ومقدراهتلا، وتظهلر مجللة اآلثلار االقتصاديلة السللبية للخصخصلة 

من خال اآليت)2(:

)1(   دراسلات عاملية برامج اخلصخصة يف العامل العريب، هاريف فيجنباوم، جفري هيج، بوستفنز، 
مركلز اإلملارات  للدراسلات والبحوث اإلسلرتاتيجية، أبوظبلي، دولة اإلملارات العربية 

املتحدة، العدد7، ص45.     
)2( اخلصخصة هل هي حاجة اقتصادية، فادي سلهب، جملة املوقف، مرجع سابق، ص20.
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1- متهلد عملية اخلصخصة لقيلام احتكارات خاصة تتحكم بأسلعار بعض 

السلع واخلدمات احليوية التي متس صميم حاجات الناس.

2- تسلهل عمليلة اخلصخصة تسللل وسليطرة رشكات أجنبيلة وعاملية عىل 

مقلدرات ومرافلق الباد، مما قلد يعد انتقاصًا من السليادة الوطنيلة، وخطوة عىل 

طريق التبعية االقتصادية واهليمنة األجنبية. وهي تساهم كذلك يف عوملة االقتصاد 

الوطنلي املنهلك، والذي حيتلاج أصًا إىل يشء ملن احلامية حتى تتمكلن قطاعاته 

اإلنتاجية من النهوض.

3- عنلد تطبيلق سياسلة اخلصخصة - قد حتلر - علروض البيع بركات 

احتكاريلة، حتلت دعاوى كثرية منها املواصفات واخللربات الفنية.. وما إىل ذلك، 

مما يعني إلغاء املنافسة.

4- اخلصخصلة تتناقض مع التوجه لبناء اقتصاد إنتاجي من خال إضعافها 

وهتميشها للقطاع العام.

5- اخلصخصة ال تسلتطيع القضاء عىل الفساد اإلداري، فعملية اخلصخصة 

كل ما تسلتطيع فعله رمي كرة الفسلاد اإلداري إىل القطاع اخلاص، إذ صحيح أنه 

نلادرًا ما يوجد موظف فاسلد يف رشكة خاصة )بسلبب الرقابة الشلديدة من رب 

العملل(، لكلن فسلاد الركة اخلاصلة يرفلع العمولة لتصبلح أعىل ملن )عمولة 

مؤسسة + رشوة املوظف( كام كانت يف ظل إدارة القطاع العام.
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6- ال توجد بدائل وطنية خاصة قادرة عىل منافسلة تقنية الركات األجنبية 

يف بعلض احلقلول، مما قد يدفلع ببعض الركات املرشلحة للخصخصة حكاًم إىل 

أحضان جمموعات صناعية ومالية متعددة اجلنسية.

املطلب الثاني: اآلثار االجتماعية للخصخصة.

الفرع األول: اآلثار االجتامعية اإلجيابية للخصخصة.

* أوالً: أثر اخلصخصة عىل القوى العاملة.

بعد التتبع واالستقراء لوحظ عدم وجود أي أثر إجيايب من الناحية االجتامعية  

بالنسلبة للملوارد البريلة يف عمليلة اخلصخصة، حيلث يعد العاملل أو املوظف 

الفائلض علن عمله، أكرب اخلارسين مسلبقًا يف هلذِه العملية، واحللق يقال إن هذا 

)االستغناء( مل يأت عبثًا، فاملروعات واملنشآت قد ملئت باألعداد الكبرية الزائدة 

علن حاجتها، العتبارات كثلرية أمهها االعتبلارات االجتامعية زيلادة العتبارات 

أخلرى، فضًا علن اتصاف العامللني يف املروعات العامة بانخفلاض مهاراهتم 

وقدراهتلم العمليلة والفنية، وما اكتسلبوه من فلرتة عملهم من صفلات االتكالية 

والامبلاالة وعدم االنضباط، واالعتلامد عىل األجور واملرتبات املحدودة يف هناية 

الشهر، بسبب الكم البري اهلائل والذي بدوره أكسبهم نوعًا من الامباالة.

مما تقدم فا إجيابية لعملية اخلصخصة تذكر يف قضية القوى العاملة، باستثناء 

التطور الذي قد حيدث للعاملني واملوظفني يف القطاع اخلاص من دورات تدريبية 

إدارية وتقنية وما شابه. 
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وهذا األمر ليس عىل إطاقه يف عموم القطاع العام يف مجيع البلدان التي ينشط 

فيهلا، إذ أخلذت بعض الدول علىل عاتقها تشلجيع هذا القطاع احليلوي، بدعمه 

ماديا ومعنويا، من ذلك عىل سلبيل املثال دوللة اإلمارات العربية املتحدة وحتديدًا 

حكومة ديب التي قامت بتوفري األجور التي تتناسلب مع طبيعة معدل دخل الفرد 

فيها، وتأمني الضامن الصحي للموظفني وعائاهتم وحصول املوظفني وعائاهتم 

عىل تذاكر السفر وغريها من التسهيات التي تدعم هذا القطاع وتشجعه للميض 

يف تطويره وتوسيعه بام يفوق مستوى الدعم املقدم للقطاع اخلاص.

* ثانيًا: أثر عملية اخلصخصة عىل العدالة االجتامعية.

حتملل اخلصخصة يف طياهتلا آثارًا داعمة ملبدأ العدالة وأخرى خملة هبذا املبدأ، 

وتتمثل اآلثار التي تؤدي إىل مزيد من العدالة االجتامعية باألمور التالية:

1- ملن اآلثار االجتامعية اإلجيابية للخصخصة شلعور األفراد باالسلتقرار، 

بكوهنلم أصبحوا مالكلني وأصحاب مشلاريع خاصة هبم، وهذا الشلعور بدوره 

سوف يزيد من األمان واالطمئنان العائي واالجتامعي، والرؤية إىل املستقبل بأمل 

والسعي إليه بجدية مع االطمئنان.

والسلؤال كلم يمثلل حجلم هلؤالء املالكلني اجللدد!  يف املجتملع؟ قياسلا 

ببقية أفراده. 

2- كذللك ملن اآلثلار اإلجيابية أهنا تسلمح بالتمللك واملسلامهة يف اإلنتاج 

والتطلور االقتصلادي، بحيث تؤدي إىل إجياد تقارب بلني الطبقة العاملة واملاك، 
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بعد أن أصبح األفراد مسلامهني للمروع، فهذا اإلحسلاس يزيدهم من مضاعفة 

اجلهود وحتسني اإلنتاج وكفاءته، من أجل زيادة األرباح.

والواقلع بأن حجلج منارصي اخلصخصلة ومؤيدهيا يف طلرح رؤيتهم حول 

اآلثلار اإلجيابيلة االجتامعية مباللغ فيها، فهلي ال تعدو رؤى ونظريلات، حتى لو 

حتققت، فام نسبتها عىل أرض الواقع؟ ال شك أهنا قليلة ونادرة!

الفرع الثاين: اآلثار االجتامعية السلبية للخصخصة.

* أوالً: آثارها السلبية عىل العدالة االجتامعية.

تبدو اآلثار االجتامعية السلبية للخصخصة ذات أبعاد متعددة ومثرية للقلق، 

ألهنلا متلس األملن االجتامعلي، وصميم حيلاة املواطن فهلي تؤدي إىل علدة آثار 

سلبية منها:

1- سليطرة القطلاع اخلاص بشلكل تام عىل النشلاط االقتصلادي يؤدي إىل 

حلدوث اختاالت هيكليلة يف املجتمع، حيث يؤدي إىل اهنيار أصحاب حمدودي 

الدخل بسلبب اتسلاع التفاوت يف الدخل والثروة، واتسلاع نطاق الفقر واملرض 

واجلهل. وهذِه كلها مشلاكل اجتامعية خطرية، يؤدي ظهورها إىل مشاكل حقيقية 

هتدد األمن االجتامعي للبلد.

2- ملن اآلثلار االجتامعية السللبية للخصخصة إلغاء الدعم السللعي الذي 

يقلل الدعم العيني للسلع واخلدمات، مما يؤثر عىل الطبقات الفقرية والكادحة.
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3- كذللك فإن اخلصخصة تؤدي إىل تركيز الثروة بيد فئة قليلة من املجتمع، 

مما يرتتب عليه سوء توزيع الدخل بني فئات املجتمع، واستحواذ من يملكون عىل 

األرباح وحرمان من ال يملك، إال من أجور ومرتبات ال تتصف دائاًم بالعدالة.

4- ومن اآلثار االجتامعية السللبية هلا يف حالة ضعف رقابة الدولة وسليطرة 

وطغيان رأس املال اخلاص، ظهور حالة االحتكار يف جانب السللع، حيث تزداد 

احتامالت انتشار االحتكار يف أعىل املستويات.

هلذا ومن واجلب احلكومة يف ظل تطبيق سياسلة اخلصخصلة، وظهور مثل 

هذِه اآلثار االجتامعية التي متس حياة املواطنني وتؤثر عليهم سلبًا، عليها أن تقوم 

بتقديلم التسلهيات والدعلم للطبقات الفقلرية، وإجياد فرص عملل هلم، ودعم 

أنشطتهم القائمة وإرشادهم إىل أعامل يستطيعون القيام هبا، وذلك بمنحهم قروضًا 

وإعانات أو تقديم وسائل اآلالت التي متكنهم من حتقيق بعض االكتفاء الذايت.

ومن اجلدير بالذكر أن الدولة يف ظل تطبيق هذِه السياسة، سوف يصبح شأهنا 

املايل الداخي مستقرًا، بسبب زيادة الرضائب وتوقف الدعم للمروعات اخلارسة، 

ونتيجة للحصيلة املتكونة يف ميزانية الدعم بسبب بيع املروعات العامة. 

* ثانيًا: آثارها السلبية عىل القوى العاملة.

ويعلد ذللك التأثري من أهلم املشلاكل االجتامعية لعمليلة اخلصخصة، حيث 

هيدد العامل بالترسيح من أعامهلم يف حال البدء بتنفيذ سياسلة اخلصخصة، وذلك 

ألن االجتلاه إىل خصخصة املروعات والركات العامة ليس مقرتنًا أو مروطًا 
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بتقبل القطاع اخلاص لكل القوى العاملة يف املروع اللَمبيع )الذي يتم ختصيصه( 

وتشلغيلهم، علىل اعتبلار أن امللروع اخلاص يسلعى إىل حتقيق أقلى قدر ممكن 

ملن الربلح، وهو بذلك يتبع األسللوب االقتصلادي الدقيق للتكاليلف والكفاءة 

حلون من أعامهلم،  اإلنتاجيلة، وهلو ما يعني أن هناك عامال وموظفني سلوف ُيرسَّ

وبالتايل سيصيبهم الرضر زيادة إىل َمْن يعولون.

وال خيفلى ملا قد يولد هلذا الوضع من انفجلار يف األوسلاط العاملية، والتي 

تعتمد اعتامدًا كليًا عىل املرتب الشلهري الذي تقدمه املؤسسلة لرب األرسة، الذي 

يعمل فيها.

إن هذا الرضر البالغ هو الذي حدا باحلكومات واملنظامت إىل التفكري اجلدي 

للخروج من هذِه األزمة، قبل أن تصبح مشلكلة عارمة جتتاح أغلب البلدان التي 

أخلذت بنظلام التخصيص، للخروج من املعضات  التلي هتدد أمن تلك البلدان 

واستقرارها.

وقد حاول بعض الباحثلني)1( واملنظرين أن يضعوا بعض الضوابط واحللول 

كي تسلري عليها الدولة، من أجل جتنب هذِه املشلاكل قبل وقوعها، ومن أهم هذِه 

احللول، هي:

1- إعداد برنامج مواٍز لربنامج اخلصخصة ملساعدة العاملة الزائدة عىل وجود 

أعلامل بديللة، ويف حالة عدم وجودها، يصار إىل تزويد العامل الفائضني برأسلامل 

)1( مستقبل اخلصخصة، د. رابح رتيب، كتاب األهرام، العدد 105، القاهرة، 1997، ص63.  
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حملدد، لبلدء مروعات فردية تلدرُّ عليهم دخلًا، وتدريبهم إلكسلاهبم مهارات 

وقدرات جديدة.

2- تعويض أولئك الذين ال يمكن توجيههم إىل وظائف أو مروعات بديلة 

وتشجيعهم عىل التقاعد املبكر، وعىل أسس رشوط تفاضلية، وفتح اإلعارات إىل 

الدول األخرى.

3- إتاحلة الفرصلة للعامللني الراغبلني يف تلرك العملل للبلدء بمروعات 

خاصة صغرية لراء بعض األصول اإلنتاجية والورش ووحدات النقل الصغرية 

واألرايض واآلالت الزراعيلة.. وملا إىل ذللك، ملع توفري براملج لتمويل الراء 

واملساعدة يف إدارة هذِه املروعات.

4- ويف حاللة علدم حتقيلق احللول اللواردة أعلاه، فيجب إمهلال العاملني 

وإعطاؤهلم فلرتة ال تقل عن سلنتني أو بحسلب الظروف املمكنلة، ال يتم خاهلا 

االسلتغناء عنهلم، من أجل احلصول علىل فرصة عمل بديلة هللم، وهذا ممكن أن 

يتم بمجهود مشلرتك بني احلكومة واملسلتثمرين حتى ال يبقى العامل الذين سليتم 

االستغناء عنهم بدون دخل وعمل، وممكن أن يتم التنسيق حول تلك املروعات 

التلي حتتلاج إىل أيٍد عامللة كثرية السلتيعاب العاملة الفائضة من تلك املؤسسلات 

واملشاريع املراد خصخصتها.

ومن اجلدير بالذكر أن هذِه اخلطط واحللول املقرتحة ملعاجلة مشلكلة البطالة، 

تتعللق بالعاملة الفائضة التي مل تشلرتك يف عملية اخلصخصلة أي التي تم ترسحيها 

واالستغناء عنها هنائيًا.
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أملا املشلاركون يف أي طريقلة للتمللك ليس عليهلم إشلكال، باعتبارهم قد 

أصبحوا مشاركني جددًا يف العملية اإلنتاجية واألرباح، ألهنم رشكاء املستقبل.

ونسللتلطليلع أن نلخللص أهم اآلثلللار االجتامعليلة السللبية للخصخصة 

وفلق اآليت)1(:

1- من خال إعادهتا توزيع الثروة الوطنية فإن اخلصخصة تضعف التضامن 

االجتامعي والتاحم الوطني، ألهنا تضعف القطاع العام ودوره يف تأمني خدمات 

املرافق العامة احليوية بأسعار يف متناول اجلميع.

يرافلق عمليلة اخلصخصلة دائلاًم موجلات ترسحيلات عامليلة مملا يرفلع   -2

معدل البطالة.

3- ختلدم عمليلة اخلصخصلة جمموعة مصاللح خاصة حمدودة عىل حسلاب 

املصلحة العامة.

تفلرط عمليلة اخلصخصة بالثلروة الوطنيلة وبادخارات أجيلال ملصلحة   -4

جيل، بل ليته اجليل بكامله؟ إنام فئة قليلة من هذا اجليل.

تعملق عملية اخلصخصة الفلوارق االجتامعية والطبقيلة وتعوق وتؤخر   -5

اإلنامء املتوازن.

6- تسهم اخلصخصة يف هتميش وتفتيت الطبقة الوسطى من خال إضعاف 

القطاع العام وتقوية قوى مالية كبرية وهامة.

)1( اخلصخصلة هل هلي حاجة اقتصاديلة، فادي سللهب، جملة املوقف، مصدر سلابق، ص21 
بترف.
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املطلب الثالث: اآلثار املالية لعملية اخلصخصة.

الفرع األول: اآلثار املالية اإلجيابية للخصخصة.

* أوالً: آثار اخلصخصة اإلجيابية عىل املوازنة العامة.

كانت أوىل املروعات التي تم نقل ملكيتها هي املروعات العامة الرابحة، 

والتلي كانت حتقلق دخًا وإيلرادًا ثابتًا للموازنلة العامة للدولة، أملا املروعات 

اخللارسة فقلد امتصت إعلادة هيكلتها ملا حققته عمليلة البيع من إيلرادات، ويف 

حاالت أخرى أطلقت حرية التسلعري للسللع واخلدمات من قبل هذِه املنشلآت، 

وبالتايل كان التخلص من اخلسارة وحتسني الربحية إما بزيادة األسعار، أو ترسيح 

العامل الفائضني، أو من خال إلغاء بعض القيود والضوابط لتشغيلها واستثامرها، 

وهي أمور ال تتعلق مبارشة بامللكية، بل يمكن القيام هبذِه اإلجراءات مع احلفاظ 

علىل طابلع امللكية، وهذا ما يدفع عن مسلوغات نقل امللكية ملن القطاع العام إىل 

القطاع اخلاص، إذا كانت إعادة اهليكلية سلتؤدي إىل جعل هذِه املؤسسات رابحة 

وذات ربحية أفضل)1(.   

وتظهر آثار اخلصخصة عىل املوازنة العامة للدولة إجيابيًا يف أمرين، مها)2(:

انخفاض املبالغ التي كانت تدفع للمروعات العامة كتمويل عام.  -1

توقف الدعم الذي كانت تقدمه الدولة للمروعات العامة اخلارسة.  -2

)1( اخلصخصة: وأبعادها االقتصادية واالجتامعية، د. نبيل مرزوق، مصدر سابق، ص183. 
)2( اخلصخصلة، وأثرهلا علىل التنميلة يف اللدول الناميلة، د. عبده حمملد فاضل، مصدر سلابق، 

ص192.
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ومقدار هذا التأثري يتوقف عىل حجم إسلهامه يف ختفيض عجز املوازنة، ومن 

ناحية أخرى ما يرتتب عليه يف ختفيض السليولة النقدية، وهو ما يرتتب عليه كبح 

مجاح التضخم، مما سيسلاعد عىل ختفيف األعباء علىل املجتمع، وخاصة الطبقات 

الفقرية وأصحاب الدخول املحدودة.

* ثانيًا: آثار اخلصخصة اإلجيابية عىل مديونية الدولة.

تشكل القروض اخلارجية التي جلأت هلا الدول النامية مشكلة كربى، خاصة 

وأهنلا جلأت إليها مع عدم كفايلة املوارد املالية ملواجهة النفقلات اجلارية )اإلنفاق 

العلام( حيلث قاملت هذِه اللدول باالقلرتاض ملن اللدول واملنظلامت واهليئات 

الدولية، وعندما حلت سياسلة اخلصخصة واتبعتها الدول النامية وعملت برامج 

خلصخصلة القطلاع العلام، وأدخلت تلك الرباملج إىل حيز التنفيلذ، فإن حصيلة 

بيلع تلك املروعات قد أسلهمت يف خفلض أو إلغاء مجيلع مديونيتها اخلارجية. 

فلقلد خصلص البنلك الدويل قلروض التكييلف اهليلكي، والتكييلف القطاعي، 

يت بلإدارة القطاع العام وتنميلة القطاع اخلاص،  فضا عن اسلتحداث دائرة ُسلمِّ

وظيفتهلا إعداد الربامج املوجهة إىل عملية اخلصخصة وحتديد املشلاريع الواجب 

نقلها إىل القطاع اخلاص وحتديد املشلرتين املحتمللني، ويدخل ضمن ذلك إعادة 

تقويم سعر الرف اخلاص باملصدرين وختفيض العملة بنسبة40%مثا مع زيادة 

السعر الرسمي بمقابل الدوالر)1(. إن عملية مقايضة الدين تتم بأن يقوم املقرض 

األصي والذي اشرتى بالدين العام بخصم يف سوق التداول بتحصيل دين البلد، 

)1( أزمة الديون اخلارجية، رؤية من العامل الثالث، د. رمزي زكي، القاهرة، 1987م، ص336.
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وحيصلل يف مقابله عىل عملة البلد املعني بقيمته االسلمية الكاملة بسلعر الرف 

الرسمي، فضا عن رشاء أسهم حملية بالعملة املحلية، وبذلك حيقق الدائنون ميزة 

يسلتطيعون من خاهلا استخدام قروضهم بقيمتها االسلمية، كام يتمكن املدينون 

من ختفيض ديوهنم )1(. 

  وقلد طبل منلارصو اخلصخصة هللذا األثر كثلريًا، عىل اعتبلار أن التخفيف 

والتخلص كلية من املديونية من متحصات بيع املروعات العامة هو أثر إجيايب، 

كونه سريفع عن كاهل احلكومة عبئًا هو همُّ احلارض وثقل املستقبل وأجياله.

  والذي يبدو أن ما تمَّ من سلداد لقيمة الديون وإن كثرت ال يسلاوي القيمة 

احلقيقية للمشاريع واملؤسسات التي تمَّ بيعها وخصخصتها، ألسباب كثرية، ليس 

أقلها أن هذِه املؤسسلات واملشاريع هي ليسلت جليل معني، بل هي امتداد جلميع 

أبناء ذلك البلد، وخصخصتها تعني هنايتها.

يف حلني يرى املنلارصون أن حصيلة عمليات اخلصخصلة هلا تأثري إجيايب   

وهام يتمثل يف اآليت)2(:     

1- خفض املديونيلة بمقدار الدعم الذي كانت تقدمله الدولة للمروعات 

اخلارسة سنويًا.

)1(  اخلصخصلة ودور املنظلامت واالتفاقيات الدولية، د.رواء زكلي يونس الطويل، بحث مقدم 
إىل نلدوة: خصخصلة االقتصلاد العراقي، املنعقلدة يف مركز الدراسلات اإلقليمية يف جامعة 

املوصل/ يف رمضان املبارك 1425هل-2004م، ص85.  
)2( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل، صحيح سابق، ص 193- 194.
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2- حتسن وضع املوازنة بعد عملية اخلصخصة من جراء اإلقال من املديونية 

وفوائدهلا. من ناحية أخلرى اإلقال أو عدم االقرتاض من جديد ألغراض دعم 

ومسلاعدة املروعات العامة،  إذا ختلصت منهلا الدولة بالبيع فتجنَّبْت القروض 

اجلديدة وفوائدها.

التخللص ملن املديونيلة القائملة أو ختفيضها نتيجلة تسلديد الديون من   -3

متحصات بيع املروعات.

لد للدى الدولة قلدرة متويلية،  4- متحصلات بيلع املروعات سلوف يولِّ

تسلتطيع معله إقراض بعلض املروعلات لغرض دعلم مراكزها املالية وحتسلني 

أوضاعها، حيث تصبح الدولة هبذِه احلالة دائنة.

5- سلتزيد حصيللة الدوللة من الرضائلب ملن املروعات التي تم حتسلني 

أوضاعها نتيجة زيادة أرباحها ودخول العاملني فيها.

* ثالثًا: آثار اخلصخصة اإلجيابية عىل السياسات النقدية واملالية.

قبلل أن نبني اآلثار اإلجيابية للخصخصة عىل السياسلة النقدية واملالية نعرف 

هاتني السياستني:

السياسلة املالية: هي استخدام اإليرادات العامة والنفقات العامة والدين   -1

العام لتحقيق التوازن بني جانبي امليزانية العامة للدولة، ولتحقيق مستويات عالية 

من اإلنتاج الكي واحليلولة دون حدوث التضخم االقتصادي)1(.

)1( مبادئ االقتصاد، د.عارف محو ومصطفى سلامن وعي أبو رشار، مصدر سابق، ص124.
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أما السياسلة النقديلة: فهي تلك السياسلة ذات العاقلة بالنقود واجلهاز   -2

امللريف والتي تؤثر يف عرض النقود إلجياد التوسلع يف حجم القلوة الرائية، أو 

اإلقال من حجم تلك القوة الرائية يف املجتمع)1(.

وينتج عن اخلصخصة آثار متعددة، قبل وأثناء وبعد تنفيذ برامج اخلصخصة، 

عىل كل من السياسة النقدية والسياسة املالية وهي:

1- اخلصخصة ختدم السياسة املالية العامة من نواح ٍ، فهي تساعد عىل: 

أ- زيادة اإليرادات من الرضائب نتيجة زيادة األنشطة اخلاصة.

ب- ترشيد اإلنفاق العام بانخفاض الدعم للمروعات العامة.

2- إجيلاد وتفعيل األسلواق املاليلة، فغالبًا ال توجد يف الدول النامية أسلواق 

ماليلة، ألن عملية اخلصخصة والسلوق املاليلة متازمان، وُيفّعلل أحدمها اآلخر 

)فلا خصخصة بدون بورصة تطرح األسلهم يف السلوق املالية، وال سلوق مالية 

بلدون مروعات خاصة تطرح من خاهلا األسلهم للبيع واللراء()2( فابد من 

أجلل نجاح برامج اخلصخصة من فتح بورصات وأسلواق ماليلة كي هتيئ املناخ 

اللازم إلجلراء عملية التخصيلص. وبالفعل فإن أول ما قامت بله الدول الرائدة 

يف جمال اخلصخصة هو توسليع وتطوير أسلواق املال)3(، بينام تواجه أسواق رأس 

)1( مبادئ االقتصاد، جمموعة مؤلفني، ص125.
)2( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل، ص194.

)3( ينظر: مبحث نظرة عاملية للخصخصة،الفصل الثالث من هذا البحث.
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املال العديد من املشاكل يف املنطقة، إذ تعد أسواق املال يف مجيع دول املنطقة تقريبًا 

حديثة العهد مقارنة بأسواق املال العاملية)1(. 

3- عنلد قيام القطاع اخللاص بتقديم اخلدمات العامة ملن نقل ومواصات 

وكهرباء وبريد... فإن ذلك  سليؤدي إىل زيادة إيرادات الدولة املتحصلة من هذِه 

اخلدملات، زيادة عىل أن هذِه اهليئات )الكهرباء والنقل والربيد...( سلوف خترج 

من قائمة املوازنة العامة للدولة، وهذا يعني أن اخلصخصة سوف تؤدي إىل زيادة 

اإليلرادات وانخفلاض النفقات التي كانت تلرف، يوم أن كانت هلذِه اهليئات 

تابعة للقطاع العام.

4- زيلادة إيلرادات الدوللة ملن الرضائلب املبلارشة وغلري املبلارشة نتيجلة 

لزيادة األربلاح والدخول واالنتعاش االقتصادي، وزيادة املبيعات االسلتهاكية 

نتيجة لذلك.

الفرع الثاين: اآلثار املالية السلبية للخصخصة.

* أوالً: آثار اخلصخصة السلبية عىل املوازنة العامة.

تتمثلل اآلثلار السللبية لعمليلة اخلصخصلة علىل املاليلة العاملة يف الفائلض 

املفقلود عىل املوازنة نتيجلة بيع الركات واملروعات العاملة الرابحة الذي كان 

يسلتخدم يف املسلامهة يف مواجهة العجز باملوازنة، وأيضًا بالقدرة اإلنفاقية اجلارية 

)1( دراسلات عامليلة - برامج اخلصخصة يف العلامل العريب، جمموعة من الباحثني، مصدر سلابق، 
ص51.
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واالسلتثامرية)1(. إال أن املوازنلة بلني اآلثلار السللبية واإلجيابية والرتجيلح بينهام 

يتوقف عىل عدة عوامل هي)2(:  

1- املقارنلة بلني الفائض املحقلق يف املروعات العاملة والرابحة والتمويل 

والدعم الذي يذهب للمروعات اخلارسة.

2- حمصلة الرضائب التي سلتحصل عليها الدولة كإيرادات سلنوية متزايدة 

من املروعات بعد خصخصتها يف احلارض واملستقبل.

3- العوائلد والفوائلد الكليلة لاسلتخدامات املختلفلة ملتحصلات بيلع 

املروعات العامة )خفض العجز- اإلنفاق اجلاري واالستقرار االجتامعي(.

* ثانيًا: آثار اخلصخصة السلبية عىل السياسة النقدية واملالية.

تتمثل اآلثار السلبية للخصخصة عىل السياسة النقدية واملالية فيام يأيت:

1- صحيلح أهنا تنشلئ وتقوي القلوى املاليلة واملرفيلة والبورصات، إال 

أن ذلك عىل حسلاب سلائر القطاعلات والقلوى االقتصادية اإلنتاجيلة واملهنية، 

وبالتلايل تشلدنا اخلصخصة للبقلاء يف دائلرة االقتصلاد الريعي)3(، بلدل االنتقال 

)1( اخلصخصة إحدى وسائل اإلصاح االقتصادي- حالة الكويت، د.أمحد منري نجار، بحث يف 
جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، جملة فصلية حمكمة نتصدر عن جملس النر العلمي- 

جامعة الكويت، العدد102، السنة السابعة والعرون، الكويت، 2001م، ص227.
)2( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل مصدر سابق، ص193. 

)3( االقتصلاد الريعي:هلو ذلك االقتصاد الذي تشلكل إيراداته املتأتية ملن إنتاج مورد واحد من 
العنلارص الوحيلدة تقريبا لتمويلل النفقات اجلارية. ينظلر: االقتصاد العراقي وإشلكالية  = 
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إىل رحاب االقتصاد اإلنتاجي)1(.   

2- اخلصخصلة سلتؤدي إىل حتويل ادخلارات املواطنني املوظفة يف سلندات 

اخلزينلة، وإعلادة توجيهها نحلو البورصة. أي أن هذِه االدخارات سلتبقى داخل 

حمفظلة األوراق املاليلة لتتحول من سلندات إىل أسلهم ملن دون أن تلعلب دورًا 

مبارشًا يف الدورة االقتصادية اإلنتاجية)2(.

3- عمليلة اخلصخصلة ليسلت عملية جمانية، ألنه سليرتتب عليهلا تكاليف 

مهّملة، هلي فاتورة إعلادة هيكللة اللركات املرشلحة للخصخصة، زيلادة عىل 

عموالت الوساطات والدراسات والدعاية والتسويق...

4- يعلد االقتصلاد الريعي االقتصاد الذي تشلكل إيراداته املتأتيلة من إنتاج 

مورد واحد من العنارص الوحيدة تقريبا لتمويل النفقات اجلارية. وعىل هذا املبدأ 

فاخلصخصلة فرصلة ذهبية لظهلور طبقية جديدة من خال اسلتخدامها رشكات 

ومهية حتى تستكمل سيطرهتا وإطباقها عىل عنق االقتصاد الوطني. 

5- تقلدم اخلصخصلة هلدف الربلح امللايل علىل بقيلة األهلداف الصناعيلة 

والتنمويلة واالجتامعيلة، وغالبلًا ملا تأخلذ شلكل توظيف ملايل وليس اسلتثامرًا 

صناعيًا اسرتاتيجيًا.

=  االنتقال من االقتصاد الريعي إىل اخلصخصة، د.فواز جار اهلل نايف الدليمي، من بحوث 
ندوة خصخصة االقتصاد العراقي، املوصل، مصدر سابق، ص56. 

)1( اخلصخصة هل هي حاجة اقتصادية، فادي سلهب، مصدر سابق، ص20.
)2( املصدر نفسه 20.
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6- قد تكون اخلصخصة وسيلة لإلثراء عىل حساب املجتمع ومناسبة لتوزيع 

املكاسلب واملزايا عىل فئات أو مجاعات معينة، وتسلاهم بالتأكيد يف تغري الرتكيبة 

االجتامعية ووالدة طبقة من األثرياء اجلدد)1(.

املطلب الرابع: اآلثار السياسية للخصخصة.

* الفرع األول: اآلثار السياسية اإلجيابية لعملية اخلصخصة.

1- بداية متثل اخلصخصة احلل األنجع ملن يرى تفريط القطاع العام للثروات 

العامة وعدم استغاهلا االستغال األمثل، باعتباره يقوم عىل الروتني اململ، الذي 

يمكن أن خيتر كثريًا من آلياته وتشعباته، بام يمكن أن يوفر عائدًا أكرب للمؤسسة 

ذاهتا، لو متت إدارهتا من قبل النشاط أو القطاع اخلاص.  

2- تلؤدي اخلصخصة إىل مزيد ملن التأييد والدعم للجهة التي تنادي بفكرة 

اخلصخصة، كام حدث يف اململكة املتحدة حيث نال حزب املحافظني بقيادة رئيسة 

اللوزراء آنذاك )ماركريلت تارش( تأييدًا كبريًا، ونالت الثقلة املتزايدة، وهي نتيجة 

حتدث عندما حتقق اخلصخصة نجاحات ملموسة)2(. 

3- قد تؤدي اخلصخصة عىل املدى الطويل أو املتوسط إىل نوع من االستقرار 

السليايس واالجتامعي، وذلك عندما حتقلق اخلصخصة نجاحات مرضية، وتظهر 

)1( اخلصخصة هل هي حاجة اقتصادية، فادي سلهب، مصدر سابق، ص21.
)2(  ينظر:املبحث الثالث: نظرة عاملية للخصخصة، يف هذا الفصل.
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ثلامر التحول عىل الواقلع االقتصادي من نمو وتطور واتسلاع األنشلطة وتنوعها 

وزيادة التشغيل فيها، وارتفاع الدخل منها، وحتسن مستوى املعيشة للسكان.

4- إن اخلصخصلة تعني حتويل املروعات العاملة إىل القطاع اخلاص - كام 

علمنا- فهي بمثابة العاج الناجع إلزالة الفسلاد والبريوقراطية املعوقة من جسد 

اإلدارة واالقتصاد القومي واملجتمع، وإن كان الفسلاد املامرس يف القطاع اخلاص 

سليمتد إىل مراحلل نقلل امللكية ملن القائمني عليهلا واملكلفني بلاإلرشاف عليها 

وتنفيذها. إال أن هذا الفساد سيكون آخر وجبة للمفسدين، كام يمكن تداركها أو 

التقليل منها باختيار اللجان املركزية من األشلخاص املعروفني بالنزاهة والكفاءة 

واحلرص عىل الثروة الوطنية ومواردها.

وهلذه اآلثلار إجيابية ملن وجهة نظر منلارصي ومؤيدي اخلصخصلة، الذين 

روجلوا هلا وتغنوا هبلا كثريًا، ونظروا عىل أهنا احلل الناجع والبلسلم الشلايف لكل 

ها عليهم القطاع العام حسلب تعبريهم، وليسلت هذِه الصورة  الويات التي جرَّ

ملا يعرب عنها معارضو اخلصخصة، حيث يفردون آثارًا عديدة سللبية كام سلنراها 

مفصلة يف الفرع الثاين.

* الفرع الثاين: اآلثار السياسية السلبية للخصخصة.

  تظهلر اآلثلار السياسلية السللبية للخصخصلة يف مقاالت واجتاهلات الفئة 

املعارضلة لعمليلة اخلصخصة، وهلم يتمثلون يف الفئات املسلتفيدة من اسلتمرار 

القطاع العام املتمثلة باملوظفني واملديرين واملؤسسلات التابعة هلذا القطاع، كذلك 
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ملن الرافضلني ملبدأ اخلصخصة، العاملة املتكدسلة يف القطاع العلام، والتي تقتات 

عىل املرتبات واألجور يف ظل أوضاع مرتدية ومستوى معييش متدن)1(.   

وهلؤالء العلامل يتعرضون بشلكل مبارش لآلثلار السللبية للخصخصة،   

حيلث تكلون أوىل اإلجلراءات ترسيلح العلامل، وإلغلاء علدد ملن االمتيلازات 

والتعويضات)2(.

ونستطيع أن نوجز أهم اآلثار السلبية السياسية للخصخصة يف التايل:

1- تتلوزع اخلصخصلة يف براملج تنفيذيلة إذ تشلمل مروعلات حيويلة 

إسلرتاتيجية تتعلق بلكل رشائح املجتمع، مثل امللاء والكهرباء والرف الصحي 

والنقلل... وقد يرتتب عىل نقلهلا إىل امللكية اخلاصة بلدون ضوابط وصاحيات 

حملدودة نوع ملن اخللل واللرضر باألمن القوملي للبلد، السليام يف الظروف غري 

الطبيعية مثل حالة احلروب والكوارث الطبيعية وسائر الطوارئ األخرى.

2- تلؤدي سياسلة اخلصخصة  بالغالبية العظمى ملن العامل إىل إيقاع الرضر 

هبم، عن طريق ترسحيهم واالسلتغناء عنهم، وال خيفلى ما قد يولده هذا الترف 

من مظاهر احتجاج ورفض مصحوبًا بفوىض عارمة.

3- وال خيفلى أن اخلصخصلة هي إحدى السياسلات املسلاعدة واملؤدية إىل 

إنجلاح مروع العوملة، حتلى يقول الدكتور حممود عبد الفضيلل)3(: )لقد أصبح 

)1( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل، مصدر سابق، ص195.
)2( اخلصخصة وأبعادها االقتصادية واالجتامعية، د.نبيل مرزوق، مصدر سابق، ص183. 

)3( أستاذ ورئيس قسم االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة.
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ترتيب الشعارات اآلن، يف ظل النظام العاملي اجلديد يأخذ شكل الثالوث: )حترير 

اقتصلادي- خصخصة- عوملة( ويضيف قائًا: )وياحظ يف هذا الرتتيب أن كل 

شعار يقود ويفيض إىل اآلخر يف تتابع زمني واضح. فبا حترير اقتصادي لن يكون 

هنلاك جملال للخصخصة كام أنه إذا فتحت األبواب علىل مراعيها أمام عمليات 

دًا أملام االندماج القلرسي يف االقتصاد  اخلصخصلة، فسلوف يصبح الطريلق ممهَّ

العاملي والدخول يف مدارات العوملة()1(.

وال خيفلى ما هلذِه السياسلة )العومللة( من خطر عظيم عىل هويتنا اإلسلامية 

والقوميلة والثقافيلة وامللوروث القيملي ملن عاداتنلا وتقاليدنلا وأعرافنلا، التلي 

سلتذهب يف مهلب الريلح ملع حركلة التغريلب احلديثلة )العومللة(، وال خيفى ما 

ستفقده األمم والشعوب أثناء هذِه اهلجمة، حيث ستذوب كل املوروثات ومتوت 

احلضارات، وتصبح الشلعوب ضعيفة جمهولة اهلوية مقطوعة اجلذور، مما سيؤدي 

إىل سلوء األوضاع االقتصادية واالجتامعية، يف حني نجد الدول املتقدمة سلتزداد 

تقدما وتطورا.

•     •     •

)1( تعقيلب الدكتلور حمملود عبد الفضيلل عىل بحث )اخلصخصلة ومتطلبات التنميلة والتوزيع 
والعداللة االجتامعيلة يف الوطن العريب(  للدكتور ياسلني سلعيد نعامن يف نلدوة )التحوالت 
العاملية ومستقبل الوطن العريب يف القرن احلادي والعرين( نسخة مصورة خالية من بيانات 
املعلومات، تم احلصول عليها من مركز مجعة املاجد يف ديب، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ص191. 
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 الفصل الثاني

القطاع العام والقطاع اخلاص

يف االقتصاد الوضعي.. واقعًا وتقييمًا 

ويتضمن املباحث اآلتية:

 املبحث األول: القطاع العام يف االقتصاد الوضعي .

املبحث الثاين: القطاع اخلاص يف االقتصاد الوضعي.
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املبحث األول
القطاع العام يف االقتصاد الوضعي

وتضمن ستة مطالب:

املطلب األول: ماهية القطاع العام يف االقتصاد الوضعي.

ال يكاد يذكلر القطاع العام إال ويتبادر إىل الذهن مبارشة مصطلح )الدولة(،  
وعليه، البد لنا أوالً، أن نعطي تعريفًا للدولة، من أجل التعرف عىل املهام املضافة 

بدخول الوظائف اجلديدة للدولة يف وجود القطاع العام.

فمفهلوم الدولة: هلو ذلك الكيان الذي يتكون ملن خمتلف النظم واألدوات 
املستعملة يف إدارة منطقة حمدودة، ومن هذه النظم: النظم األمنية املتمثلة يف اجليش 
والرطلة، كام أهنا تتكون من نظم إدارية بحتة، وهي املجالس النيابية والوزارات 
واملصالح العامة، مثل وزارة الصحة ووزارة اخلارجية ووزارة املواصات ووزارة 
التعليلم.. وتكلّون النظم األمنيلة واإلدارية معلًا اجلزء األول من الدولة املسلمى 

باحلكومة.

أملا اجلزء اآلخلر للدولة، واسلتنادًا إىل التعريلف الوظيفي، فإنله يطلق عليه 
)القطاع العام( أي قطاع األعامل العام، ويعرف هذا القطاع بأنه مصالح اقتصادية 

تنتج بضائع)سلع( وخدمات، ويمتلك هذا القطاع العام املجتمع بأرسه.

ومن هذا التعريف الوظيفي نجد أن الدولة: عبارة عن عدة نظم أمنية وإدارية 
واقتصاديلة تعملل علىل بقعلة ملن األرض، وأن الدوللة باختصار هلي احلكومة 

والقطاع العام)1(. 

)1( حتليل السياسات العامة: قضايا نظرية ومنهجية، د. عي الدين هال وآخرون، مكتبة النهضة، 
القاهرة، 1988م، ص53.
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وبعد تعريف الدولة نستطيع تعريف القطاع العام فنقول: )هو كل ما يمتلكه 

له، وتقوم احلكومة بإدارته وتوجيهه واإلرشاف عليه  الشلعب ملكية مجاعية ويموِّ

لصالح الشلعب، وحتقيقًا ألهدافه االقتصادية واالجتامعية والسياسية، إما منفردة 

أو باالشرتاك مع ممثلني منتخبني للعاملني املنتجني()1(.

إذن فالقطلاع العلام هبلذا املفهوم يتسلع ليشلمل قطلاع اإلدارة العامة، الذي 

يلؤدي وظائلف الدولة بصفتها ممثلة للسللطة العامة، عن طريلق تقديم اخلدمات 

للشلعب واملتمثل يف أجهزة الدولة املختلفة التابعة للسللطة التنفيذية، ويدخل يف 

ذلك تنظيم مرافق الصحة والتعليم وتأمني سامة أمن الدولة الداخي واخلارجي 

والقضاء واخلدمات التنفيذية واالجتامعية األخرى.

وهبلذا املعنى فإن القطاع العام يشلمل مجيع ما متلكه وتديلره الدولة املركزية، 

والسللطات املحليلة، من مؤسسلات اقتصادية تعمل عىل أسلس جتاريلة، إضافة 

إىل الثلروات الطبيعية، واملرافلق العامة، واهلياكل األساسلية اإلنتاجية )من طرق 

وموانلئ واتصاالت سللكية والسللكية وغريهلا( واالجتامعيلة )تربوية وصحية 

وسكنية وما إىل ذلك()2(. 

)1( الوضع الراهن للقطاع العام يف مر، د. أمحد املرشدي، جملة الطليعة املرية، العدد الثامن، 
أغسطس، 1965م، ص24.

)2( اخلصخصلة يف دول اإلسلكوا ذات االقتصلاد املتنوع، د.نجيب عيسلى، جمللة املنطلق، لبنان 
العنربي، العدد 116، خريف 1996م-1417هل، ص 17.  
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املطلب الثاني: حدود القطاع العام يف االقتصاد الوضعي.

لعبت الدولة دورًا اقتصاديًا واجتامعيًا عرب التطور التارخيي البري، اختلف 

ثقلله من دوللة إىل أخرى، ومن مرحلة إىل أخرى، عرب املراحلل التارخيية املختلفة 

التلي ملرت هبا كل دوللة عىل حدة، ملع وجود حاالت تشلابه وتبايلن بني بعض 

الدول، وحسب الظروف وطبيعة املرحلة التي كانت متر هبا هذه الدولة أو تلك.

فلقلد تباين دور الدولة يف االقتصاد منذ القلدم، فدورها االقتصادي يف عهد 

اإلقطلاع، خيتللف عنه يف عهلد الليرباليلة)1( التي ظهلرت يف مطللع الربع األخري 

ملن القرن الثامن عر عىل يد )آدم سلميث( الذي دعلا إىل عدم تدخل الدولة يف 

االقتصلاد، وحلدد وظائفها يف أملور ال تتعدى أصابع اليد الواحلدة، هي القضاء 

والعدل واألمن والدفاع، أطلق عىل هذا الدور فيام بعد بل )الدولة احلارسة(.

وتم فتح اإلنتاج للمبادرات اخلاصة)الفردية( التي تسلعى إىل إجياد أكرب قدر 

ممكن من الربح والفائدة، لتحقيق مصالح الفرد، ومن ثم تتحقق مصالح املجتمع 

باعتبلار هؤالء األفراد هم نواة املجتمع. وبالفعلل انترت هذه الفكرة ما يقارب 

)1( الليربالية: هي منهج اقتصادي يقوم عىل أن نظامًا طبيعيًا يسود احلياة االقتصادية واالجتامعية، 
ويقوم عىل أن األفراد يعرفون مصلحتهم وأن عىل السلطات أن ترتك هلم حرية النشاط، وهذا 
النظلام قائم عىل قانلون العرض والطلب الذي يؤمن ازدهار الفرد والدولة عىل حد سلواء، 
كام أن املصلحة العامة تتناسلب مع مصالح األفراد. وقد ظهرت الليربالية يف القرنني السلابع 
عر والثامن عر املياديني وبتأثري كتابات جون لوك واملتنورين الفرنسيني وهم يدعون إىل 

امللكية اخلاصة، واملنافسة يف السوق احلرة، والديمقراطية، وإشاعة احلياة الدستورية.   
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قرنني من الزمن إىل وقت حصول الثورة البلشفية الروسية عام 1917م، وتطبيق 

مبادئ االشرتاكية التي شددت عىل امللكية اجلامعية لوسائل اإلنتاج.

وتوسلعت االشلرتاكية يف عدد من دول رشق أوربا، وقامت الدولة يف ظلها 

بعمليات تأميم ومصادرة املمتلكات اخلاصة، واضطاعها بالدور االقتصادي يف 

عمليات اإلنتاج والتوزيع واالستهاك.

وهكذا أخذ الفكر االشرتاكي يقود االحتاد السوفيتي أوال منذ الثورة البلشفية 

سنة 1917م، ثم انتقل إىل العديد من دول أوربا الرقية بعد احلرب العاملية الثانية، 

حيث اكتملت املنظومة االشرتاكية والتي يف ظلها كانت الدولة هي صاحبة القرار 

االقتصلادي األول يف حتديلد آليات عمل النشلاط االقتصادي ملن خال ما كان 

يعرف بالتخطيط االقتصادي. وبعد سنة 1929م سنة الكساد الكبري يف الواليات 

املتحلدة وأوربلا، طرح االقتصادي الربيطلاين املعروف )كينلز( نظريته يف الدولة، 

وأمهية تدخلها يف النشلاط االقتصادي بعد أن عجز )قانون ساي(الذي ينص عىل 

أن العرض خيلق الطلب عليه يف معاجلة تلك األزمة الساحقة.  

وكذللك لعبلت حكومات دول العلامل الثاللث دورًا كبريًا يف شلؤون بادها 

االقتصاديلة، أدت إىل تطلور القطاع العام، حيث امتدت امللدة منذ احلرب العاملية 

الثانيلة واىل هنايلة السلبعينيات ومطلع الثامنينيلات هبذا اللدور، وكان هناك توّجه 

متزايلد نحلو ختطيط االقتصاد اللكي وإدارته، مملا أدى إىل نمو ميزانيلات القطاع 

العلام قياسلًا بالقطلاع اخللاص، اللذي كان ينخفض نشلاطه بالقدر اللذي يرتفع 
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بله نشلاط القطلاع العلام، وذلك بسلبب الزيلادات الرسيعلة واملتناميلة يف برامج 

 اخلدمات االجتامعية واإلنفاق العسلكري واالضطاع والتوسع يف البنية التحتية 

واخلدمات األساسية)1(.          

وهكلذا أصبحلت الدوللة متعهدة وراعيلة حلركلة النمو والتطلور يف معظم 

الدول، سلواء علن طريق تأميم الصناعات أو العمل املبارش اخلاص باملؤسسلات 

اخلاصة، مما جعل للقطاع العام دورا بارزًا وحدودًا ممتدة.

لذلك نجد أن القطاع العام قد اتسع وأصبح مسيطرًا يف عدد من القطاعات، 

مثلل التجلارة الداخليلة واخلارجية وامللال واملصلارف ويف عدد ملن الصناعات 

التحويليلة، وأخلذت بعلض اللدول العربيلة منلذ أوائلل السلتينيات بالتخطيط 

االقتصلادي واالجتامعلي، ويف السلبعينيات كانلت الدول العربيلة- بغض النظر 

علن توجهاهتلا االقتصاديلة واالجتامعيلة- تنفلذ خططلًا اقتصاديلة غللب عليها 

الطابلع املركلزي، ويف الوقلت الذي مل تكن فيله اخلطة أكثر من برنامج اسلتثامري 

متوسلط املدى، شلكلت هذه اخلطط اإلطلار العام لتدخل الدوللة وإنفاقها العام 

 اجللاري واالسلتثامري، وقلد تلرك يف هلذه اخلطلط هاملش السلتثامرات القطاع 

كافيلة  بدرجلة  حمفلزًا  أو  لله،  ملزملًا  ذللك  يكلون  أن  اخلاص ونشلاطه، دون 

لالتزام باخلطة)2(.

)1( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية بالدول النامية، د.عبده حممد فاضل الربيعي، ص19-18. 
)2( اخلصخصة وأبعادها االقتصادية واالجتامعية، د.نبيل مرزوق، ص98.
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ونستطيع أن نجمع حدود القطاع العام بثاثة حماور أساسية، هي:

أوالً: حمور امللكية العامة.

ثانيًا: حمور اإلنتاج العام والعاملة العامة.

ثالثًا: حمور توفري اخلدمات العامة.

ويمكن أن نلخص أهم مامح امللكية العامة باآليت)1(:

أوالً: امللكيلة العامة تعني سليطرة الدولة عىل النشلاط االقتصادي أو امتاك 

الدوللة للمروعلات العامة. أي أنله يف ظل امللكية العامة، تسليطر احلكومة عىل 

امللوارد الرأسلاملية، حيلث ترتبط ملكيلة الدوللة بظاهرتني هلام دالللة واضحة يف 

االقتصاد العام واإلنفاق العام واإليرادات العامة، وهاتان الظاهرتان مها)2(:

ظاهلرة متللك الدوللة مللا يف باطلن األرض ملن ثلروات ومعلادن بمختلف 

أشلكاهلا)ذهب، نفط، فوسلفات..( حيلث يرتتب عىل ملكية الدوللة أيلولة عائد 

الثروة للحكومة كدخل عام.

)1( احلقيقلة أن هنلاك فرقلا بني امللكيلة العامة وملكية الدوللة،إال أن أغلب الباحثلني يميلون إىل 
دملج امللكيتني حتلت امللكية العامة،وهذا ملا ال أميل إليه، ينظر كتلاب )امللكيات الثاث يف 
النظام االقتصادي اإلسامي( دراسة عن امللكية العامة واخلاصة وملكية الدولة، للمؤلف، 
دائرة الشلؤون اإلسلامية والعمل اخلريي بديب، دولة اإلمارات العربية املتحدة،1430هل-

2009م.
)2( املالية العامة، دراسة االقتصاد العام: املبادئ - النظرية - السياسات، د.رياض الشيخ، مطابع 

الدجوي، القاهرة، 1989م، ص8.
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ظاهرة التخطيط االقتصادي واالجتامعي، وهذه الظاهرة سادت يف الدول التي 

أخذت بمبدأ التخطيط املركزي مثل: االحتاد السلوفيتي سلابقًا ودول رشق أوربا 

والدول التي أخذت بمنهاج التخطيط يف الدول النامية، إذ استدعت هذه الظاهرة 

قيام ومبارشة القطاع العام لألنشطة االقتصادية ذات األمهية اإلسرتاتيجية. 

وهكذا فقد وفرت امللكية العامة األساس القانوين للقطاع العام.

ويف حقيقلة األملر ياحظ أن هناك قياسلًا يف نطلاق امللكيلة العامة يف خمتلف 

املجتمعات تبعًا للنظام السليايس واالقتصادي والتطور التارخيي، فقد يتسع نطاق 

امللكية ليشمل ملكية رأس املال يف الوحدات املنتجة يف خمتلف األنشطة )زراعية، 

خدميلة، صناعيلة( باإلضافلة إىل رأس امللال الصناعلي كاملوانلئ ومرافلق النقل 

واملواصلات ومروعلات الري والرف الصحي وغريهلا، أو قد يضيق نطاق 

امللكيلة العامة، ليقتر عىل سللع رأس املال االجتامعلي فقط، ويف احلالة األخرية 

ترتك ملكية الوحدات املنتجة لألفراد واملروعات اخلاصة)1(.

ثانيًا: أما املحور الثاين وهي ظاهرة اإلنتاج العام ومعها ظاهرة العاملة العامة فإهنا 

تتمثل يف حصول الوحدات املنتجة العامة عىل مستلزمات اإلنتاج املادية والبرية، 

والتأليلف بينهام، وفقًا لعاقات فنية وهندسلية واقتصادية بعينها، ثم الترف يف 

املنتجات سواء بالبيع مقابل الثمن أو لتقديمها ملستخدميها دون مقابل.

)1( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية بالدول النامية، د.عبده حممد فاضل الربيعي، ص 17.
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ثالثلًا: املحلور الثالث )توفلري اخلدملات العامة( يتعللق نطاق القطلاع العام 

وحلدوده فيه بظاهرة توفري اخلدملات االجتامعية للمسلتخدمني منها دون مقابل 

بواسلطة املوازنة العامة بلام يطلق عليه )اقتصاد اإلعانة( اسلتنادًا إىل مبدأ العدالة. 

وقلد انترت هذه الظاهرة يف خمتلف بلدان العامل وعىل خمتلف األنظمة السياسلية 

واالقتصاديلة وبنسلب متفاوتة. بل إن هلذه الظاهرة تعد من الظواهر التي يشلار 

إليها عند دراسة املشاكل االقتصادية والتنظيمية للقطاع العام)1(.

     ومن أجل الوصول إىل معرفة حدود القطاع العام، البد أن ننظر إىل اخلطوط 

العريضة هلذا القطاع، كًا عىل وفق النظام الذي ينتمي إليه وهي)2(:

القطاع العام يف النظام االقتصادي اإلسامي.

القطاع العام يف األنظمة الشمولية )نظام التخطيط املركزي(.

القطاع العام يف األنظمة يف الدول ذات االقتصاد املختلط.

القطاع العام يف النظام االقتصادي الرأساميل احلر.

   ونستطيع أن نتناول حدود القطاع العام يف ظل كل نظام من هذه األنظمة: 

أوال: القطاع العام يف النظام االقتصادي اإلسامي.

   قبلل أن ننظلر يف اخلطوط العريضة للقطاع العام يف كل من النظام الشلمويل 

)االشلرتاكي( أو النظام الرأسلاميل أو النظام املختلط، فمعلوم لدى اجلميع الدور 

)1( املالية العامة، د.رياض الشيخ مصدر سابق، ص8.
)2( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د.عبده الربيعي، مصدر سابق، ص21.
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اللذي أعطاه النظام الشلمويل للقطاع العام، إذ جعله املسليطر واملسلؤول عن كل 

الوحلدات االقتصاديلة يف املجتملع. بينام كان النظلام االقتصادي الرأسلاميل عىل 

العكلس متاملا، إذ جعل القطاع اخلاص هو املسليطر واملسلؤول غالبلا عن أغلب 

الوحلدات والنشلاطات االقتصادية يف املجتمع، إذ صحيلح أنه قد حدثت بعض 

التطورات االنكامشلية يف دور القطاع العام الشلمويل وبعض التطورات التوسعية 

يف دور القطاع العام الرأساميل، إال أن ذلك كله كان حمدودا.

أملا بالنسلبة للقطلاع العام يف النظلام االقتصادي اإلسلامي: فينبغلي لنا أن 

نضع التصور الشلامل عن املوضوع من خال دراسلة الدور احلقيقي الذي أعطاه 

هلذا النظلام للقطاع العلام ومدى حجمله ونفوذه، األملر الذي حيتلم علينا إفراد 

هلذا املوضوع بمبحث مسلتقل لنتعرف عىل دوره الريلادي يف النظام االقتصادي 

اإلسامي والتعرف عىل حقيقة منهجه بني اإلفراط والتفريط)1(.             

ثانيا:القطاع العام يف األنظمة الشمولية )نظام التخطيط املركزي(.

لقد ركز هذا النظام عىل الفلسلفة االقتصاديلة االجتامعية والتي تتلخص يف: 

)إن فلسلفة املذهلب اجلامعلي يعتلرب أن األصل هلم اجلامعة، وما الفلرد إال عضو 

من أعضائها، فا يسلتطيع أن يعيش خارجها، وال يشلعر باستقاله إال بداخلها، 

)1( وقلد أفردنلا له مبحثا مسلتقا يف بداية الفصل الثالث كام سليأيت، حيث تلم فيه تفصيل مدى 
حجم ووجود القطاع العام يف النظام االقتصادي اإلسامي زيادة للقطاع اخلاص.
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وليلس له ملن احلقوق إال ملا تقرره لله اجلامعة وتضفلي عليه محايتهلا()1(. حيث 

حيلل فيه نظام االحتكار العام حمل املنافسلة الكاملة، وحتل امللكية العامة لوسلائل 

اإلنتلاج حمل امللكيلة اخلاصة، ويقوم جهاز التخطيط املركلزي يف ختصيص املوارد 

االقتصادية بني االسلتخدامات بدالً من جهاز السوق، مع رفض فكرة االنسجام 

التلقائلي بلني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة. وهو ملا يدعو إىل تدخل الدولة 

ملن أجل تفضيلل املصلحة العامة علىل املصلحة اخلاصة)2(، ويرفلض هذا النظام 

منطق احلرية االقتصادية، ويدعو إىل التدخل الشامل للدولة يف مجيع شؤون احلياة 

االقتصادية للمجتمع)3(.

   ومن هذا نستطيع أن نخلص إىل اآليت:

1- يرفلض هذا النظلام امللكية اخلاصة، بل ويلغي مجيلع احلقوق املرتبطة هبا 

يف جملال حتقيلق الفائض االقتصلادي، ويلغي األربلاح والعاقلات التعاقدية بني 

أصحاب العمل والعامل ويبدهلا بالعاقة التنظيمية.

2- الدوللة هلي صاحبلة احللق دون غريها يف ختصيلص امللوارد االقتصادية  

لاستخدامات املختلفة مركزيا.

أمحلد،  د.فتحلي  العسلال،  د.أمحلد  وأهدافله،  مبادئله  اإلسلام،  يف  االقتصلادي  النظلام   )1(
مصدر سابق، ص40. 

)2( خاصلة الفكر االشلرتاكي، دكتور علز الدين فودة، كليلة االقتصاد والعلوم السياسلية، دار 
الفكر العريب، القاهرة، 1967م، ص22.

)3( أسلس علم االقتصاد االشلرتاكي، الدكتلور صاح الدين نامق، دار املعلارف، مر، الطبعة 
الرابعة، مصدر سابق، ص132.
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3- الدوللة هلي التي تقلرر نوع وكمية السللع التلي تقوم وحلدات اإلنتاج 

بإنتاجها، وكذلك حتدد الدولة السلع والكميات املخصصة للقطاع العائي.

وباختصار يتبني لنا: أن القطاع العام يف ظل النظام الشلمويل املركزي، يكون 

هو املسليطر مجلة وتفصيًا عىل األنشلطة االقتصادية واالجتامعية كافة، وال دخل 

للقطاع اخلاص يف أي دور.

ثالثًا: القطاع العام يف األنظمة ذات االقتصاد املختلط.

يف ظل النظام املختلط تكون للدولة وظيفتان مهمتان مها:

الوظيفة األوىل: دور الدولة بوصفها سلطة عامة، حيث يكون للدولة يف هذه 

الوظيفة مركز الختاذ القرارات الازمة لتحقيق أهداف السياسة العامة.

الوظيفلة الثانية: يكون للدوللة دور يف هذه الوظيفة بوصفها وحدة اقتصادية 

هلا احلق يف ممارسة بعض األنشطة االقتصادية اإلنتاجية والتسويقية بصورة حتمية 

ومكملة للنشاط االقتصادي اخلاص. وهذه الوظيفة تنسجم إىل حد بعيد مع فكرة 

االقتصادي )كينز( الداعية إىل تدخل الدولة يف النشلاط االقتصادي، هبدف جتنّب 

االقتصلاد الركلوَد الذي قد يصيبله، نتيجة عجز القطاع اخلاص وتلردده يف القيام 

بلدور فعال يف قيادة النشلاط االقتصلادي لتحقيق معلدالت التنميلة االقتصادية 

املطلوبلة. وهذا التدخل التكميي هو املحاولة التسلهيلية للنظام الليربايل من أجل 
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جتنب الركود االقتصادي الذي اختذت منه األنظمة الشلمولية ذريعة للهجوم عىل 

األنظمة الليربالية واهتامها بالفشل.

يذكلر أن النظام املختلط قد أخذت بله الدول النامية وتلك الدول اآلخذة يف 

النمو يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية)1(.

وفكلرة القطلاع املختللط تفرتض سللفا وجود قطلاع )أول( وقطلاع )ثاين( 

مهلا الدوللة والسلوق)2( ويف ظل هلذا النظلام فإن االقتصلاد القوملي يتكون من 

القطاعات اآلتية:

1- قطلاع اخلدمات العامة)القطاع الكاسليكي( وهو الذي يعتمد يف نطاقه 

علىل وظائف الدولة احلارسلة املحددة من قبل املدرسلة الكاسليكية مثل )البنية 

التحتية، األمن، الدفاع( وهذه هي املجاالت الرئيسية ألنشطة قطاع اخلدمات.

2- قطاع النشلاط العام: وهو القطاع الذي خيضع للسليطرة الكاملة للدولة 

كوهنا وحدة اقتصادية تقوم بأنشلطة اقتصادية شلأهنا يف ذلك شأن القطاع اخلاص 

مع فارق يف كون األنشطة االقتصادية العامة جزءًا ال يتجزأ من اخلطط أو الربامج 

االقتصادية للدولة.

)1( اخللربة الدوليلة يف اخلصخصلة. د.سلامي عفيفي حاتلم، القاهلرة، الطبعلة األوىل، 1994، 
ص32

)2( اخلصخصلة ودور القطلاع الثاللث، د.رؤوفلة حسلن الرقلي، جمللة دراسلات يف االقتصاد 
اليمني/بحلوث وأدبيلات املؤمتر االقتصلادي اليمني 1996م، حترير د.أمحد عي الشلاري، 

ص476.
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3- قطاع النشاط اخلاص: هذا القطاع يدار بمعرفة األفراد ووحدات األعامل، 

وتتوىل آليات السوق توجيه األمور بالنسبة لألنشطة االقتصادية اخلاصة، وتسعى 

إىل حتقيق أقى ربح ممكن)1(.

ويبلدو لنلا بوضلوح أن االقتصلاد املختللط يعلّد حلًا وسلطًا بلني النظلام 

الرأسلاميل)الليربايل( الذي يعتمد عىل امللكية اخلاصة)الفردية( ويقدسها، والنظام 

الشمويل االشرتاكي صاحب التخطيط املركزي، الذي تسيطر فيه الدولة عىل مجيع 

األنشلطة. كام أن دور القطاع العلام يف النظام املختلط وحدوده يتوقف عىل حجم 

تدخل الدولة.

رابعًا: القطاع العام يف النظام االقتصادي الرأساميل احلر.

علّرف بعض الباحثلني)2( نظام اقتصاد السلوق احلر بأنه: ذللك النظام الذي 

يعتملد علىل الفلسلفة االقتصاديلة الليربالية اهلادفلة إىل تصحيح مسلار االقتصاد 

القومي، ونقله من نظام يعتمد عىل التخطيط يف إدارة شؤونه االقتصادية إىل نظام 

يأخلذ بأسلباب ومفاتيح التنظيلم االقتصادي السلوقي، إلمتام مسلرية اإلصاح 

االقتصلادي واهليلكي الازم، لتخليصه ملن براثن الركود االقتصلادي، وإلقامة 

قطاعلات اقتصاديلة جديلدة قلادرة عىل إدخلال االقتصلاد القومي يف علامل النمو 

االقتصادي الذايت.

)1( اخلربة الدولية، د.سامي عفيفي حاتم، مصدر سابق،  ص33.
)2( منهلم الدكتلور سلامي عفيفلي حاتم يف كتابله اخلربة الدوليلة يف اخلصخصة، مصدر سلابق، 

ص28-27.
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غات قيام نظام اقتصاد السلوق احلديلث، إىل صعوبة األوضاع  وترجع مسلوِّ

التلي وصللت إليها اللدول، يف كل ملن أوربا الرقية واالحتاد السلوفيتي سلابقًا 

وغريهلا من بلدان العامل الثاللث، عندما عصفت هبا دواملة األزمات االقتصادية 

منذ بداية الثامنينيات، وأدت إىل نظرة تشاؤمية سيطرت عىل عمليات صنع القرار 

يف أغلب تلك الدول، وكان من أهم األزمات التي تعرضت هلا:

1- ظهلور أزملة االقتصلادات املخططلة مركزيًا النعلدام مقوملات الكفاءة 

االقتصاديلة بشلقيها التكنولوجلي والتخصلي، نتيجة تدخل الدوللة املبارش يف 

احلياة االقتصادية.

2- أزملة تدين مسلتويات اجلودة اإلنتاجية وختلف طرائق اإلنتاج ومسلتوى 

التطور املستخدم يف قطاعات اإلنتاج بالدول اآلخذة يف النمو ودول أوربا الرقية 

ومجهوريات االحتاد السوفيتي سابقًا.

3- أزملة املديونية العاملية والتي تعد من أهم أسلباب قيام هذا النظام، حيث 

بلغلت املديونية العاملية يف مطلع الثامنينيات مسلتوى ال يطلاق، فقد أعلنت بولندا 

علن توقفهلا عن سلداد مديونيتهلا العاملية ثم املكسليك ثم عدد ملن دول أمريكا 

الاتينيلة، وبلغلت مديونية الدول اآلخلذة يف النمو هناية حقبلة الثامنينيات حوايل 

1.3 تريللون دوالرًا أمريكيلًا وعن الفائدة املرتتبة عىل هلذه املديونية بام يزيد عن 

مائة مليار دوالر سنويًا )1(.

)1( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل الربيعي، ص 25.
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املطلب الثالث: نشأة القطاع العام وتطوره يف االقتصاد الوضعي.

كثريًا ما جيري الربط بني القطاع العام واالشرتاكية وكأهنا يشء واحد. إال أن 

العودة إىل تاريخ نشلأته يف اللدول النامية، ويف الدول العربيلة خاصة، والظروف 

املحليلة والدوليلة املحيطلة بتلك النشلأة تبني أهنا جلاءت نتيجة خيلارات وطنية 

حترريلة وتنموية سلابقة عىل جتربة الدول االشلرتاكية، متأثلرة بالفكر االقتصادي 

السلائد يف املراكز الرأساملية املتقدمة، وعىل الرغم من طرح بعض األنظمة العربية 

شعار االشرتاكية إال أهنا عمليًا مل تكن كذلك.

إن ظروف النشلأة ومرحلة التطور االقتصادي واالجتامعي، ومستوى تطور 

القوى املنتجة بام فيها رأس املال اخلاص، تركت آثارها الواضحة عىل بنية وفاعلية 

القطلاع العام، وحكملت آفاق تطوره، لذا فلإن التقييم املوضوعلي للقطاع العام 

وللدوره يف اللدول العربية، البد أن يأخذ باالعتبار هذه الظروف اخلاصة للنشلأة 

والعوامل التي حكمت تطوره)1(.

وقبلل املليض قدملًا يف تتبع مراحل النشلأة والتطور، البد من اإلشلارة إىل أن 

القطلاع العلام يرجلع يف تأرخيه ونشلأته إىل التنظيلامت االقتصادية السلابقة عليها 

لظهور األسلواق، السليام تلك التنظيلامت التي تنتر يف أماكلن خمتلفة من العامل، 

وحتديلدًا يف مواطلن احلضارة التي غلبلت عليها القرارات املركزيلة، والتي أطلق 

عليهلا: )باالقتصلاد السللطوي( أو )االقتصاد اآلملر( فكثريًا ما غللب عىل تلك 

)1( اخلصخصة وأبعادها االقتصادية واالجتامعية، د.نبيل مرزوق، مصدر سابق، ص91.
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األنظمة التسلطية القاهرة والتي تأخذ يف طابعها النهج االستبدادي العسكري التي 

أخضعلت جمتمعاهتا حلكم القوة والغلبلة بحجة قمع القاقل والتمرد والعصيان، 

وكذلك بسلبب اخلوف من األعداء واملخاطر املتوقعة، نتيجة الراعات الطائفية 

والقبلية.. وغريها من املشاكل املحيطة بتلك املجتمعات.

كذلك فإن إملداد اجليوش بالتموين والغذاء أصبلح من رضوريات الدولة، 

التلي جيلب توفريها هللذه القطاعات، األملر الذي أعطلى للدولة حق اسلتخدام 

األرسى يف فاحلة األرض واإلنتلاج والتشلييد وفرض اقتطاعات أو مسلامهات 

علىل الشلعوب املهزوملة أو املحتللة. ومن هنلا يتبني لنلا بوضوح األسلاس املايل 

واالقتصادي للقطاع العام.

إذن نسلتطيع القلول بوجلود القطلاع العلام بوجلود الدوللة، فهلام عنران 

متازملان، ال يمكلن لدولة أن تقوم بدون هلذا األمر احليوي واهلام بالنسلبة هلا، 

السليام يف عصلور االسلتبداد والقلوة، كام دللت عىل ذللك احلضلارات القديمة 

كالبابلية والفرعونية والسومرية)1(.

وهكلذا عرفلت دول عديدة القطلاع العام منلذ القدم بحكم نشلاط الدولة، 

وأصبلح هلا أسلاس اقتصادي، وتطور هلذا القطاع واتسلعت جماالته، حيث ركز 

)1(امللكيلة يف الريعة اإلسلامية، طبيعتها ووظيفتها وقيودها، دراسلة مقارنلة بالقوانني والنظم 
الوضعيلة، د.عبد السلام  العبلادي  مكتبة األقلى، الطبعلة الثالثة،1394هلل-1974م، 

ص45.
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القطلاع العام وهو يسلري بجانب القطلاع اخلاص عىل املرافلق العامة والصناعات 

احلربية،  وشليئًا فشليئًا تطورت تلك املهام يف عصور التقدم والتكنولوجيا، ليقوم 

القطلاع العلام باملرافلق العاملة كافلة، والصناعات احلربيلة وإقامة شلبكات املياه 

واللرف الصحلي والكهرباء والسلكك احلديديلة واالتصلاالت.. وغريها من 

مشاريع البنية التحتية.

وهلذا التطلور التارخيي أدى بطبيعة احلال إىل اتسلاع مهام ونشلاط الدولة يف 

إدارة شؤون املجتمع، واضطاعها بمهام الصناعات الكربى من اخلدمات العامة 

واإلنتلاج الزراعلي حتى وصل القطلاع العام معها إىل حجمه احلايل من سليطرته 

عىل خمتلف اخلدمات اإلنتاجية يف بعض الدول، والسيام تلك الدول التي أخذت 

بنظام التخطيط املركزي، والدول النامية كام بّينا فيام سبق. وهذا األمر كان السبب 

املبلارش يف وقلوع كثري ملن حكومات تللك الدول يف مشلاكل اقتصاديلة وإدارية 

واجتامعية، تنامت شليئًا فشليئًا حتى بلغت ذروهتا يف مطللع الثامنينيات من القرن 

امللايض، اضطرت معها اللدول إىل التوجه بربامج اإلصلاح االقتصادي، والتي 

تعتلرب )اخلصخصلة( إحدى أدواتله، وهذا األمر جعلل دعاة ومنلارصي القطاع 

اخلاص يعدونه فشا ذريعًا للقطاع العام، بسبب احلرب الناشبة بني كا النظامني، 

ليسوغوا فشل القطاع العام يف حتقيق أهدافه، إىل التحول إىل اقتصاد السوق ليحل 

القطاع اخلاص حمله.



اخلصخصة: بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

12�

هلذا وملن اجلديلر بالذكر، أن هلذه النقللة مل متر هبذه السلهولة فقلد حدثت 

تطلورات حول تدخل الدوللة، جاءت حتت اعتبارات متنوعلة، األمر الذي بلور 

تيارين أساسيني: مؤيد للخصخصة ومعارض هلا.

ففلي أوربا وخلال فرتة ترهلل أو ضعف اإلقطاعيلة، دعلوا إىل تعزيز ثروة 

الدوللة عن طريق التنظيم احلكومي الصارم، وانتهاج سياسلات هتدف إىل تطوير 

الصناعة والزراعة وإنشاء االحتكارات التجارية اخلارجية.

وعندملا تطورت الليرباليلة بعد صدور كتاب )ثروة األمم( لل)آدم سلميث( 

والتي أكدت عىل احلرية هدفا أساسيا، والفرد كيانا أساسيا يف املجتمع، حيث أيدت 

عدم التدخل للدولة يف الداخل، بوصفها وسليلة لتقليل دور احلكومة يف الشؤون 

االقتصاديلة، ونتيجة لذلك توسلع دور الفلرد؛ وأيدت التجارة احللرة يف اخلارج 

بوصفها وسيلة لربط أمم العامل بعضها ببعض،سلميًا وديمقراطيًا وسياسيًا؛ وأيدت 

تطور حكومة نيابية، ومؤسسلات برملانية، والتقليل من سللطة الدولة التعسلفية، 

ومحايلة احلرية املدنية لألفراد. فكان هذا كله مدعاًة لرسلوخ نظلام االقتصاد احلر 

)النظلام الليربايل(، الذي وصل معه تدخل الدولة إىل أدنى درجة، وأصبح الدور 

األسلايس، هو للقطاع اخلاص، وأصبح دور الدولة مقيدا بالوظائف األساسلية: 

)محاية األمن الداخي، والدفاع، واخلدمات األساسلية( وقد استمر هذا الفكر من 

أواخلر القلرن الثامن عر إىل منتصف القرن العرين تقريبًا وبالتحديد من سلنة 

1776-1936م ويف هذه املرحلة تراجع دور القطاع العام وصار حمدودًا.
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أما بالنسلبة للدول العربية، فبعد أن نالت الدول العربية اسلتقاهلا السيايس، 

وجلدت نفسلها أملام أوضلاع اقتصاديلة واجتامعية غايلة يف الضعلف، متثلت يف 

اهلياكل االقتصادية التي كانت ذات تراكيب متنوعة سخرت خلدمة اقتصاد الدول 

املستعِمرة، واندجمت يف نظامها، إذ تركزت اجلهود آنذاك، عىل إنشاء البنية التحتية 

ملن أجل مصاحلهلا، لذلك كان الرتكيز منصّبًا عىل إقاملة املوانئ البحرية واجلوية 

والسلكك احلديد، لنقل امللواد األولية املغذية للصناعات املتطلورة فيها، ومن ثم 

تريف املنتجات يف املسلتعمرات، كذلك تم إنشلاء حمطات الكهرباء، ومشاريع 

امليلاه وغريهلا ملن اخلدمات، وهلذه املحصلة آللت بطبيعة احللال إىل احلكومات 

الوطنية التي نشلأت باملنطقة بعد نيلها االسلتقال ومتكنها من إخراج املسلتعمر، 

إذ أصبحلت تدير سلائر املشلاريع واملرافق اخلدميلة بعد التحلرر. وهكذا بدأت، 

بوصفهلا املتلرف األول ليلس خدمة هللا، وإنام لشلعوهبا، وكان هلذا هو احلال 

املسلوغ لتدخل الدولة يف اإلنتاج، وتوفري اخلدمات، وحتديد األسلعار، والتحكم 

بالتجارة اخلارجية، حتى وصل القطاع العام إىل حجم كبري، إذ شكل القطاع العام 

بدوره أمهية كبرية مما أدى إىل تعاظم شأنه)1(. 

و يرجع بعض الباحثني)2( األسباب التي أدت إىل نشوء القطاع العام وتطوره 

يف البلدان النامية ومنها )العربية( إىل ثاث جمموعات:

)1( نشلوء القطلاع العلام وتطلوره يف الوطن العريب، عبلاس النراوي، مركز دراسلات الوحدة 
العربية، القاهرة، ص24.

)2( منهم الدكتور نجيب عيسى، كام فصل ذلك بحثه )اخلصخصة يف دول اإلسكوا ذات االقتصاد 
املتنوع( جملة املنطلق، فكرية إسامية، مصدر سابق، ص24.
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)أسباب اقتصادية، وأسباب سياسية، وأسباب أيديولوجية(

1- فيام يتعلق باألسلباب االقتصادية: فإن مما هلو واضح ومعلوم أن القطاع 

العام جاء يف البلدان النامية نتيجة لرغبة هذه البلدان يف تنمية اقتصادية واجتامعية 

رسيعلة، يف وقلت كان فيله القطاع اخللاص مرتهلا)1( ضعيفا، ال يسلتطيع القيام 

باألعباء الضخمة املرتتبة عىل حتقيق األهداف املوضوعة آنذاك. فقد كان عىل هذه 

البلدان أن تنطلق يف تنميتها من الصفر تقريبًا، السيام فيام يتعلق بالبنية التحتية. يف 

حلني كان يفتقد هذا القطاع القلدرات والكفاءات التحويليلة واإلدارية الازمة، 

زيادة عىل أن عددًا من النشاطات التي يطلق عليها عادة صفة االحتكار الطبيعي، 

أصبحت من اختصاص الدولة يف مجيع بلدان العامل تقريبًا، نظرًا لطابعها االجتامعي 

املتزايد من تصفية مياه، وتوليد الكهرباء، وإنشاء خطوط النقل واملواصات.. 

2- ملا يتعلق باألسلباب السياسلية: فهي تتعلق بلإرادة البللدان الغنية يف أن 

تسلتكمل اسلتقاهلا السليايس، وتدعمه باسلتقال اقتصلادي، عن طريلق تأميم 

املرافق العامة واملشلاريع االقتصادية، التي كانت حتت سيطرة االستعامر األجنبي 

هلذا من جهلة، ومن جهة ثانية عن طريق وضع الدوللة يدها عىل القطاعات التي 

تعتربها اسرتاتيجية يف قيادة االقتصاد.

3- أما األسلباب األيديولوجية: فهي وصول فئات اجتامعية جديدة، متأثرة 

باألفلكار االشلرتاكية إىل السللطة يف البللدان النامية بعد حصوهلا عىل اسلتقاهلا 

)1( اخلصخصة: وأبعادها  االقتصادية واالجتامعية، د. نبيل مرزوق، مصدر سابق، ص85 .
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السليايس. فلم تر اجلانب االقتصادي فقط يف عمليلة التنمية ومل تعد هذه األخرية 

جملرد حتقيلق معلدالت مرتفعلة يف النملو يف الناتلج املحلي، وإنلام رأت اجلانلب 

االجتامعي، املتمثل بتوزيع متوازن لثامرها، عىل خمتلف الفئات والطبقات، بتأمني 

احلاجات األساسية ألوسع الفئات الشعبية.

ومل تستطع الدول النامية احلاصلة لتوها عىل االستقال، أن تواجه من خال 

آليات السوق، اهلموم الرئيسة، من هم الرسعة يف التنمية، وهم تدعيم االستقال 

السليايس باسلتقال اقتصادي، وهلم مزاوجة تعظيلم الناتج مع عداللة التوزيع، 

خاصة وأهنا كانت ترى القطاع العام يف البلدان املتقدمة األكثر اعتامدًا عىل اقتصاد 

السلوق يتوسع ويكتسب أمهية متزايدة يف احلياة االقتصادية واالجتامعية، ويعّقب 

الدكتلور نجيب عيسلى عىل هذه النظرة قائلا: )رأينا هذه اهلملوم الثاثة تتقاطع 

عند تبني البلدان املعنية ألسللوب التخطيط يف عمليلة التنمية وتعطي بذلك دفعًا 

إضافيًا لدور القطاع العام باعتبار أن اعتامد التخطيط يستوجب التحكم يف املفاصل 

الرئيسية لاقتصاد، من بنى ارتكازية وصناعات ثقيلة()1(.       

املطلب الرابع: أهداف القطاع العام يف االقتصاد الوضعي.

مملا هو معلوم عنلد اجلميع أن القطاع العام غري قائم علىل واقع الربح كعامل 

أسلايس، فأهدافله ودوافعه ليسلت حمصلورة يف جانب، وإنام هلي موزعة فيام بني 

أهداف اجتامعية، وسياسية، واقتصادية، تتجاوز بذلك اعتبارات الربح واخلسارة، 

)1( اخلصخصة يف دول اإلسكوا االقتصاد املتنوع، د. نجيب عيسى، مصدر سابق، ص25.
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وهلذا ال يعني أنه يتجاوز هذه االعتبارات كليلة، وال يعني أن الربحية غري واردة 

يف حسلاباته، ولكلن ترتيبها ليس ضمن األولويات، ومن هلذا املبدأ، فإن البحث 

يف دوافع ومسلوغات القطاع العام، يف إطار املفهوم السلابق، سليجنبنا الكثري من 

اإلشلكاليات، يف عملية املقارنة بني القطاعني العام واخلاص، باالسلتناد إىل مبدأ 

املساواة بينهام يف املعاملة دون االنتباه إىل أهداف القطاع العام. ألن مسألة اللجوء 

إىل املساواة يف املعاملة بينهام البد هلا من استبعاد االعتبارات االجتامعية والسياسية 

ملن العملية اإلنتاجية، وهلذا يف حد ذاته يعد قضاًء علىل مروعية القطاع العام، 

ذلك ألن مسألة الربح وحتقيقه هو من أسس القطاع اخلاص.

أملا عن كيفيلة حتقيق إيرادات الدولة، فإن السلبيل إىل ذلك هو الرضائب،)1( 

والصادرات واملواد األولية، وليست العمليات التجارية.

هذا وقد سلعى القطاع العام إىل حتقيق العديد من األهداف، سواء كانت عىل 

املستوى االقتصادي أو االجتامعي أو السيايس.

فعلىل املسلتوى االقتصادي: فلإن الدولة قد سلعت إىل حتقيلق معدالت نمو 

حقيقية، وسعت كذلك جاهدة أن تقيم اقتصادًا وطنيًا، يؤمن حاجات الفرد ومن 

ثم املجتمع، من أجل حتقيق تنمية شلاملة، يف سبيل رفع مستوى املعيشة للسكان، 

بعلد إخفاق وعجلز القطاع اخلاص عىل حتقيلق معدالت نمو مرتفعلة يف التنمية، 

وعىل خمتلف املستويات االقتصادية واالجتامعية السيام يف الدول النامية.

)1( اخلصخصة، النظرية والواقع، د.حممد رياض األبرش، مصدر سابق، ص18.
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والناظر يف القطاع العام يستطيع أن يلخص أهدافه االقتصادية يف اآليت:

1- حماوللة االسلتغال األمثلل للموارد املاديلة التي حبا اهلل تعلاىل هبا بعض 

اللدول، وكذلك امللوارد البرية، وتعظيم دورها واالنتفلاع منها، من أجل زيادة 

الدخل القومي.

2- حتقيق معدالت نمو حقيقية شاملة.

3- حتقيلق فائلض اقتصادي يلؤدي إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية، ويسلاعد عىل 

الرتاكم الرأساميل.

4- بناء اقتصاد قومي قوي.

وعىل املستوى االجتامعي:

فتلكاد األهلداف االجتامعية للقطلاع العام تكون هي العاملل الرئيس إلجياد 

هلذا القطاع، وسلبب ذللك يرجع إىل أن احلكوملات املختلفة يف اللدول التي قام 

هبلا القطلاع العام قد سلعت إىل إجياد خمتللف االحتياجات العاملة للناس، وليس 

خافيًا عىل أحد تلك األوضاع التي كانت عليها أغلب الدول عقب خروج املحتل 

منهلا، وما شلهدته من نقص يف اخلدمات، أو اختفلاء كامل، مع صعوبة األوضاع 

االجتامعية املزرية واملرتدية، وعىل خمتلف الصعد والنواحي، سواء كان من الناحية 

الصحية وما شهدته املنطقة من وضع مأساوي وانتقال لألمراض املعدية. وكذلك 

علىل الصعيدين الثقايف والعلمي، فإن ما شلهدته تلك اللدول من ختلف وأمية قد 
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بلغ ذروته، زيادة  عىل بقية األمور واخلدمات التي كانت شبه معدومة. ومن أجل 

هذا انطلقت أهداف القطاع العام، لتحسني الوضع االجتامعي فبادر هذا القطاع، 

إىل حتسلني الوضلع الصحي، والضامن املعييش، وإجياد دخلل للعاجزين عن إجياد 

العمل من كبار سن ومعاقني وأرس ُمعدمة، وكذلك كان من تلك األهداف، إعداد 

جيش حلامية أمن الباد من االعتداءات اخلارجية، واملحافظة عىل أمن الباد، بَِسنِّ 

القوانني التي حتفظ أرواح وممتلكات املواطنني وتعاقب املخالفني.

هذا وقد شلكل اإلقبال عىل إقامة هذه اخلدمات، وحتسلني األوضاع املعاشية 

من قبل الدولة، أعباء أثقلت كاهلها وصغرت ميزانيتها وكثرت مديونيتها، بسبب 

أن احلكومات وقطاعها العام قد توسلعت يف سبيل إنجاز تلك املشاريع اخلدمية، 

مملا أدى إىل تزايلد اإلنفاق العام علىل هذه اجلوانب من وقت آلخلر، وهذا بدوره 

قلد ولد آثارًا سللبية يف اقتصاديلات تلك الدول، بعد أن ملرت بمديونية خارجية 

شلديدة، فتدهور عملها وعمت البطالة وانتر التضخم وتدنى مسلتوى اإلنتاج 

وقلت الكفاءة.

أما عىل اجلانب السيايس:

فقد سلعى القطاع العلام إىل حتقيق عاقة طيبة بني احلاكلم واملحكوم، وهذه 

النتيجلة صعبلة املنلال، بسلبب أن املحكومني ملن النلاس أصناف كثلرية، فهناك 

أصحلاب املال والنفوذ الذين ملكوا مناصلب يف القطاع العام، وهناك طبقة عامة 

الناس ملن الصناع واألجلراء والكسلبة..وهناك املزارعلون والفاحون..الذين 
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هلم بحاجلة إىل دعم خاص، وهلؤالء األصناف مجيعا يف الغاللب طبقات ختتلف 

يف مطالبهلا، والدوللة مطالبة بكسلب تأييد هلؤالء مجيعًا، وتأييدهلم ال يأيت عادة 

باملجان، فمنهم من يريد توفري العمل والسكن واخلدمات والدعم..

أما عىل الصعيد اخلارجي: 

فقد سلعى القطاع العام إىل إجياد تبادل جتلاري مع بقية الدول الصديقة، التي 

يرتتبلط معها بعاقات سياسلية وثيقة، مما جعلل تدخل الدوللة بقطاعها العام يف 

التجلارة اخلارجيلة وتوجيههلا طبقلًا للتوجله السليايس، ملن حيث االسلترياد و 

التصدير من جهة، ومقاطعة الدول اقتصاديًا، تلك التي ال ختدم سياسلتها أو التي 

تتقاطع معها.

وهكذا فإن األهداف السياسية قد أدخلت القطاع العام يف دوامة كبرية داخليًا، 

وقيود خارجية، شكلت يف جمموعها ضغطًاً عىل القطاع العام، وحتديدا لنشاطه. 

املطلب اخلامس: مسوغات القطاع العام ودوافعه يف االقتصاد الوضعي.

بعلد حركلة التحرر التي شلهدهتا بعلض الدول الناميلة إبان احللرب العاملية 

الثانية، اسلتطاعت حكومات بعض الدول توسليَع القطاع العام وتوسيع ملكيتها 

العاملة، إىل جانلب قدرهتلا احلصول عىل القلروض واملسلاعدات واملنح واهلبات 

ملن اللدول واهليئلات الدوليلة واإلقليمية، وزيلادة إيراداهتلا العاملة املحلية عن 

طريلق تأميم الركات العامللة من املمتلكات األجنبية التي كانت تسليطر عليها 

أثناء االحتال.
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وهلذا ملا كان فعًا واضحًا يف الباد النفطية - عىل سلبيل املثال - الذي كان 

لكلرب حجم الفائلض املايل لدهيا من بيع النفط اخللام دور كبري يف اجتاه احلكومات 

للقيلام بإجيلاد القطاع العام وتوسليعه ودعمله، نتيجة طبيعية ملا تكلدس لدهيا من 

أملوال. يف الوقلت اللذي كانلت حكومات تللك الدول حتلس بواقلع اقتصادها 

الضعيلف، واحلاجلة املاسلة إىل إجيلاد بنيلة حتتيلة، ملن طلرق وجسلور وموانلئ 

ومطلارات واتصلاالت.. وقبلل هذا وذاك إنشلاء شلبكات مياه وجملاٍر وكهرباء. 

كان ملن واجب تلك احلكومات التفكري اجللاد يف حتقيق معدالت مالية من النمو 

االقتصلادي والتطور االجتامعي بام حيقق التطللع نحو الرفاهية التي هي ُأمنية كل 

الشعوب احلرة.

وهكذا توسع القطاع العام وبرز وجوده.

 ونسلتطيع أن نلخلص أهلم املسلوغات والدوافع التي أدت لوجلود القطاع 

العام وتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي إىل:

 1- الوضلع االقتصادي واالجتامعي املرتدي للمنطقلة إبان فرتة االحتال، 

واللذي كان طاغيًا عىل دول املنطقة، منذ انتهاء احلرب العاملية األوىل، األمر الذي 

جعلل تلك الباد تسلعى إىل التخلص من االسلتعامر بعد احللرب العاملية الثانية، 

وحصوهللا علىل االسلتقال، ورغبتهلا يف إقامة اقتصلاد وطني، يؤملن احلاجات 

األساسلية للمواطنلني واخلروج ملن دائرة التبعيلة االقتصادية، ويف تللك األثناء 

ظهلرت اإليديولوجية االشلرتاكية، التي تبنتها بعض الدول يف اسلتقاهلا، والتي 
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أصبحت متلك العديد من املؤسسات والركات املؤممة، وقيامها بالتدخل يف مجيع 

الشؤون اإلنتاجية واخلدمية والتجارية الداخلية واخلارجية، وأصبح القطاع العام 

هلو املحرك لاقتصاد يف ظل التخطيط املركلزي، عن طريق وضع خطط وبرامج 

متنوعة، وطنية مركزية، أصبح معها القطاع العام هو املسيطر عىل كل األنشطة يف 

املجتمع، السيام يف الدول التي أخذت باالشرتاكية الرقية. 

2- أملا بقية اللدول األخرى والتي سلمحت لنفسلها بالتدخل يف الشلؤون 

االقتصادية واإلنتاجية واخلدمية، مع ترك جزء للقطاع اخلاص، فقد تفاوت معها 

دور القطلاع العام، بحسلب التدخل احلكومي واحلدود التي ارتضتها لنفسلها يف 

التدخل.

3- إال أن ضعلف قدرة القطلاع اخلاص االدخارية، وقللة رأس املال املوجه 

لاستثامر، وعدم قدرته عىل تلبية الطموحات الكبرية، بالدخول يف تنفيذ املشاريع 

الوطنية واإلنتاجية واخلدمية، جعل من القطاع العام بديًا قويًا له.

4- وكذللك كان للتزايلد السلكاين يف الباد النامية، بمعلدالت كبرية فاقت 

معلدالت النمو االقتصادي، األثر األكلرب يف رضورة تدخل احلكومات يف وضع 

خطلط اقتصاديلة واجتامعية، هتدف إىل حتقيق معدالت نملو مرتفعة، من أجل أن 

تؤدي إىل التطور االقتصادي، وترفع مستوى معيشة السكان.

5- وال يفوتنلا أن نذكلر يف هناية احلديث الدوافع واملسلوغات التي أدت إىل 

ظهلور القطلاع العام، هلو ظهور القدرة املاليلة لدى بعض الدول النامية، السليام  
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اللدول النفطية منها، والتي اجتهت إىل اإلنتاج، وتوفلري البنية التحتية، واخلدمات 

املختلفة، رغبة يف تسهيات األفراد يف املجاالت واألنشطة اإلنتاجية واالجتامعية، 

كام هو احلال يف دول اخلليج العريب وبقية الدول النفطية األخرى.

    ويف وقت تدنى مستوى اخلدمات العامة أو انعدم وجودها أصًا يف بعض 

الدول بعد أن عانت ما عانت من ويات االستعامر.

•     •     •
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املبحث الثاني

القطاع اخلاص يف االقتصاد الوضعي

نحلاول يف هلذا املطللب إلقلاء الضوء علىل ماهية القطلاع اخلاص، ونشلأته 

وتطوره، ومتطلباته، وحدوده يف التنمية، واملشاكل التي واجهته، لذا سوف نقسم 

هذا املبحث إىل أربعة مطالب، هي:

املطلب األول: ماهية القطاع اخلاص يف االقتصاد الوضعي.

علّرف بعض االقتصاديلني القطاع اخلاص بأنله )القطاع الذي يلدار بمعرفة 

األفلراد ووحلدات األعلامل، وتتلوىل آليات السلوق توجيه دفة األمور لألنشلطة 

االقتصادية اخلاصة، وهي تسعى بالتايل إىل حتقيق أقى ربح ممكن()1(.  

وقد قسموه إىل قسمني مها:

قطلاع خلاص نظامي: وهلذا القطاع يعملل يف حيز منظم، حيلث يتم ترتيب 

العملل من بيع ورشاء، أو صلادر ووارد ومجيع التعامات األخرى يف سلجات 

نظامية )حسابية(.

قطلاع خلاص غري نظاملي: وهو القطلاع الذي ال يمسلك يف عملله وتعامله 

سلجات نظاميلة، فهلو قطاع حريف يعتملد عىل البسلاطة والثقة أكثلر من العمل 

احلسايب املنظم، أي ليس هناك قواعد تضبط آلية عمله.

)1( اخلربة الدولية يف اخلصخصة، د.سامي عفيفي، مصدر سابق، ص 33.
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املطلب الثاني: نشأة القطاع اخلاص وتطوره يف االقتصاد الوضعي.

يرجع االقتصاديون بداية نشأة القطاع اخلاص مع بداية احلياة اإلنسانية، التي 

شلهدت يف عرها األول ملا بات يعرف بنظلام املبادلة)املقايضلة(، الذي عرفته 

الشلعوب يف بدايتهلا، ثلم تطلور حتى بلدأ نظام السلوق الذي هو حمصللة لتطور 

اجتامعي بطيء ومتدرج وتاريخ طويل من التجربة.

وقد اتسم السوق يف تلك األثناء باملرونة واحليوية، فهو دائم التطور والتاؤم 

ملع ظلروف البيئلة، وتغلريات التكنولوجيلا أو األذواق، وإن اختلفلت أشلكال 

السلوق ملن علر إىل آخلر، وملن بللد إىل آخلر. فاألسلواق يف العصلور األوىل 

ختتلف عن األسلواق يف العصور الوسلطى، وهي ختتلف عن األسلواق يف عر 

الثورة الصناعية يف أوربا، واألسلواق احلديثة يف أيامنا وعاملنا املعارص ختتلف عن 

األسواق قبل مائة عام وهكذا.

لقلد حاول دعلاة القطاع العام ومؤيلدوه، أن يصوروا نظام السلوق )القطاع 

اخللاص( عىل أنه نشلأ يف جو ملن الفوىض وعدم التنظيم، يف ظل غياب السللطة، 

وأنه مهتم بالنشاطات الطفيلية أو غري املنتجة، لدرجة عجزه عن املسامهة يف التنمية 

الوطنية املسلتقلة، وقد ردَّ منارصو القطاع اخلاص ودعاته، بأن هذه الدعوى غري 

صحيحة، وأن القطاع اخلاص قام بتلبية حاجات االقتصاد الوطني يف كل مراحل 

التاريخ، كلام سلنحت الفرصة له ليفعل ذلك، وقد ساهم يف شتى بلدان العامل، بام 
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يف ذلك البلدان العربية، بوصفه قطاعًا أصليًا وأساسيًا يف عملية التنمية االقتصادية 

واالجتامعيلة، وقطاعًا متماًم أو مشلاركًا للقطلاع العام، بداللة النشلاطات اهلائلة 

املؤيلدة باألرقام، والتي تشلري إىل مسلامهته منتجلًا ومصدرًا عىل الرغلم من أنه ال 

يمللك من إمكانيات القطاع العام الذي سليطر عىل معظم موارد الثروة يف أغلب 

بللدان العامل، كالنفط ومناجم اسلتخراج املعادن والصناعات الكربى الرئيسلة.. 

خال معظم القرن العرين، بينام كان القطاع اخلاص حمشورًا يف إطار حيز ضيق، 

حددته الظروف االقتصادية والسياسية التي مرت هبا اقتصاديات هذه الدول)1(.

ولو اسلتقصينا النشلأة التارخيية للقطاع اخلاص، لتبني لنا حقيقة الدور الذي 

قام به، منذ نشلأته مرورا باملراحل التارخيية التي أعقبته، حيث بدأ التدويل تارخييا 

يف االقتصلاد بتبادل السللع علىل نطاق دويل، أي أن السلوق احلر سلبق االقتصاد 

الرأساميل العاملي، حيث يمثل  هذا التدويل يف احلياة االقتصادية، اجتاها موضوعيا 

نحو حتول األسواق املحلية املغلقة إىل  أسواق مفتوحة عامليا)2(. 

لقلد أدى اهنيار النظام اإلقطاعي، واألمهية املتزايدة للتجارة الدولية، وظهور 

الدولة املركزية القومية، يف القرنني السادس عر والسابع عر، إىل ظهور عنارص 

الفكر التجاري، والذي تبلورت أفكاره عىل يد جمموعة أطلق عليهم فيام بعد اسم 

التجاريني، مثال)توماس من( و)جان كوليرب( حيث تبلورت املوضوعات املشرتكة 

)1( اخلصخصة النظرية والواقع، د. حممد رياض األبرش، ص 15-14.
)2( االقتصاد الدويل، غازي الطائي، الطبعة األوىل، املوصل، 1999م، ص40  
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بلني التجاريني برضورة تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، من أجل حتقيق ميزان 

جتلاري مائم، حيتلوي عىل فائض ملع زيادة قوة الدوللة االقتصاديلة بزيادة عدد 

سكاهنا، لتحقيق تراكم النقود )املعادن النفيسة(والتي تعترب أساس الثروة. 

لقد كانت الفلسفة التجارية ترتكز عىل زيادة تراكم املعادن النفيسة، وترى أن 

ندرة رأس املال، يرتتب عليه ارتفاع يف سعر الفائدة، مما يؤدي إىل ختفيض كل من 

االسلتثامر ومستوى النشاط االقتصادي، ولتشجيع االستثامر جيب أن يكون سعر 

الفائدة منخفضًا، ولتحقيق زيادة يف االستثامر، جيب أن تكون هناك زيادة يف رأس 

املال، أي زيادة املعادن النفيسلة، وهلذا كان التجاريون حيبذون ضغط االسلتهاك 

وزيادة االدخار بوصفه رضورة لرتاكم املعادن النفيسة، من أجل حتقيق الزيادة يف 

االسلتثامر ومسلتوى النشلاط االقتصادي، وقد اعتقد التجاريون أن زيادة املعادن 

النفيسلة تؤدي إىل ارتفاع األسلعار، وبالتايل زيادة النشاط اإلنتاجي، وعليه تكون 

العاقة العكسية بني سعر الفائدة والقروض االستثامرية هي العاقة الثابتة لزيادة 

فاعلية النشاط اإلنتاجي)1(.

ويعترب القرنان الثامن عر والتاسلع عر، الوالدة احلقيقية ملا يعرف بالثورة 

الصناعيلة، فقلد بدأت التجارة تتوسلع عىل املسلتوى الداخلي واخلارجي، حيث 

أدخلت حتسلينات عىل الزراعة والصناعة، وبدأ معدل النمو السلكاين باالرتفاع، 

)1( تاريلخ الفكلر االقتصلادي، لبيب شلقري، بدون ملكان نر، الطبعلة األوىل، سلنة 1981م، 
ص78.
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كلام بدأت قطاعات اقتصاديلة يف التطور، ومنها النظام املريف عىل سلبيل املثال. 

يف تللك احلقبلة كانت أوربا، تتجله نحو اقتصاد السلوق، وهذا ملا أدى إىل تغيري 

نملط اإلنتاج السلائد عن نمط اإلنتلاج الرأسلاميل، ومنذ ظهور ذللك النمط كان 

هنلاك ميل لزيادة حجم الوحدة اإلنتاجية، بوصفها الوعاء الذي تتفاعل فيه قوى 

اإلنتاج مع عاقات اإلنتاج، وسلاعد هذا التعاون  الرأسلاميل البسليط القائم عىل 

تقييلم العمل، بوالدة املْشلَغل، حيث  حدث االنتقال إىل املشلاغل عن طريق مجع 

حرفيني ذوي اختصاص واحد يف ورشة واحدة إلنتاج سلعة معينة، إضافة جلمع 

عدة حرفيني آخرين يف عدة اختصاصات يف ورشلة واحدة، وعليه فإن الرأسلاميل 

يعمد إىل جتزئة عملية اإلنتاج يف الورشلة إىل سلسللة من العمليات، وعليه يكون 

تقييم العمل، بافرتاض متركز وسلائل اإلنتاج يف قبضة الرأساميل، الذي يعد مالكا 

للبضاعة املصنوعة)1(. 

لقلد حاول دعلاة القطلاع اخلاص ومنلارصوه، أن يبلدوا نظرهتم  ليسلوغوا 

دور هلذا القطلاع، وملن مجلة ملا قالوا: إن القطلاع اخلاص يف تطلوره، ليس نوعًا 

ملن الفوىض وعدم التنظيم يف غياب السللطة، بل هو حمصلة لتفاعات مشلرتكة 

بني املنتجني واملسلتهلكني، األملر الذي جعل هذا  القطاع يتميلز بأنه تنظيم دقيق 

للعاقلات االقتصاديلة شلارك فيله املجتملع بصنفيله اإلنتاجي واالسلتهاكي، 

وبدرجات متفاوتة يف التأثري دون سلطة عليا أو إدارة واعية.

 )1( تاريلخ الفكلر االقتصلادي، باهلر حمملد علقلم، القاهلرة، الطبعلة الثانيلة، سلنة 1997م، 
ص16-15.
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وقد أدى هذا السلوك إىل بروز التنسيق بني قراراهتم الفردية املستقلة، وحتقيق 

نوع من التوازن التلقائي، بام متليه عليهم سلوكياهتم ومنافعهم، حيث يسعى البائع 

أو املنتج إىل بيع سللعته بأعىل األسلعار يف سلبيل حتقيق أعىل األرباح بالنسلبة له، 

ويف الوقت نفسله يسعى املشرتي من جانبه إىل رشاء السلعة نفسها بأدنى األسعار 

وأرخصهلا، إال أن األسلعار تتغري هبوطًا وارتفاعًا من أجلل حصول التوازن بني 

املعروضات للبيع، والكميات املطلوبة للراء.

وهلذه التغريات يف األسلعار تعد إشلارة إىل املنتجني واملسلتهلكني، لتحديد 

سللوكهم يف املسلتقبل، وحتديلد كمية ونوعية اإلنتلاج املطلوب، وعلىل وفق هذا 

األمر يتحقق التوازن والتنسليق بلني قرارات املنتجني واملسلتهلكني، دون تدخل 

سلطات عليا أو أوامر مركزية، فكل فرد يف التعامات يف السوق يسعى إىل حتقيق 

مصلحتله املبلارشة باحلصول عىل دخل مرتفلع أو أجود األنواع، ولكنه يف سلعيه 

ملصلحتله املبارشة، فإنه سلوف يؤدي يف الوقت نفسله إىل حتقيلق املصلحة العامة، 

بتوجيه اإلنتاج إىل أكثر الفروع طلبًا من جانب املستهلك، أو بتشجيع أكرب املنتجني 

كفايلة، وأقدرهلم علىل اإلنتاج الرخيلص واسلتبعاد األقل جودة وكفلاءة، وهذه 

احلالة هي التي أطلق عليها آدم سميث وصف )اليد اخلفية(، حيث يتم بمقتضاها 

حتريلك السلوق نحو مصلحلة املجموع، فكل منتج أو مسلتهلك وهو يسلعى إىل 

حتقيق صاحله اخلاص، إنام حيقق يف النهاية املصلحة العامة، بتوفري أفضل النتائج يف 

أحسلن األوضاع، وكأنه مدفوع يف ذلك بيد خفيلة لتحقيق املصلحة العامة، وهنا 



اخلصخصة: بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

1�3

يذكر آدم سميث أنه ليس هناك رضورة لتدخل الدولة يف الشؤون االقتصادية)1(.

ومن اجلدير بالذكر، أن النظام  االقتصادي  اإلسامي ال يؤمن بمبدأ )اليد اخلفية( 

حيلث يرى رضورة تنظيم اإلنتاج والتوزيع بصلورة إدارية من أجل حتقيق املنهج 

املطللوب، فالدولة يف ظل اإلسلام هي اجلهلاز الذي ُتلقى عليه تبعلة القيام هبذا 

اللدور التخطيطلي و التنظيمي، وإذا علم أن عىل الدوللة أن تضمن حدا أدنى من 

املعيشلة، فيصبح وضع خطة للتوزيع أمرا رضوريا، مثلام هو كذلك حتديد معدل 

للنملو االقتصادي واالجتامعلي يضمن قوة املجتمع اقتصاديا وسياسليا، وحتقيق 

العدالة التي تضمن كرامة اجلميع.

وقد سلبق أن بّينا يف مبحث سلابق)2( يتحدث عن نشأة )القطاع العام(،التغري 

اللذي حصلل فيه بعد صدور كتاب االقتصادي الشلهري )آدم سلميث( حيث أيد 

علدم التدخل ملن قبل الدوللة يف اجلانب االقتصلادي، إذ وصلل إىل أدنى درجة 

وأصبلح الدور األسلايس يف تللك احلقبة للقطلاع اخلاص، وانحلر دور الدولة 

آنذاك بالوظائف الثاث اآلتية: )األمن الداخي، والدفاع، واخلدمات الرئيسلة(، 

وقلد طغى هذا الفكر من أواخلر القرن الثامن عر، إىل ما يقارب منتصف القرن 

العرين، حيث تراجع دور القطاع العام ونمى دور القطاع املنافس له.

وعنلد تقللص دور الدولة آلت األمور إىل جهاز السلوق، اللذي ُعدَّ الكفيل 

بالقيلام بالعمليلة االقتصادية إنتاجًا وتوزيعًا واسلتهاكًا، وأنله يتمتع بالكفاءة يف 

)1( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل، ص 51-50.
)2( يراجع املبحث الثالث )نشأة القطاع العام( يف هذا الفصل.
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األداء وختصيلص امللوارد بني األنشلطة املختلفة، وحتقيلق التخصيص األمثل بني 

فروع االقتصاد املختلفة.

والبلد أن نشلري، إىل تزاملن صلدور كتلاب آدم سلميث )ثلروة األملم( عام 

1776م ملع قيام الثلورة األمريكية يف العام نفسله، ومن َثمَّ الثورة الفرنسلية عام 

تا باحلرية، حيث ساد االعتقاد آنذاك، بأن تباشري الديمقراطية  1789م اللتني برَّ

قد رفرفت وقد فتح باهبا من غري أن يستطيع أحد إغاقه، إال أن املدة مل تدم طويًا 

حتى وصل الفكر الشلمويل يف القرن التاسلع عر إىل بعض الدول الكربى وبدأ 

يغزو بفكره الداعي إىل سيطرة الدولة وتدخلها.

ويف القرن العرين الذي شهد رصاعًا  بني جتارب النظم التدخلية والشمولية، 

من فاشلية ونازية وماركسلية من جهة وبني الليربالية من جهة أخرى، حتى سلاد 

انطبلاع أن الليربالية هي من الرتاث املايض الذي ال يتجاوب مع متطلبات العر 

وحقائقه. ثم جاء دور األزمة االقتصادية الكربى التي حدثت لاقتصاد العاملي عام 

ت هذه األزمة اخلطر احلقيقي،  1929م والتي سبق أن أرشنا إليها آنفًا )1(. حيث ُعدَّ

الذي أتى إىل عرش الليربالية وعصف بكل االعتقادات بالسلوق وحيادية الدولة 

مما أدى إىل  دعوة االقتصادي اإلنكليزي املعروف)كينز( سنة 1936م إىل رضورة 

تدخلل الدولة من أجل إنعلاش االقتصاد، والقضاء عىل الركلود االقتصادي من 

)1( يراجع )حدود القطاع العام( يف هذا الفصل.  
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خال )النفقات العامة()1(. وقد بدأت الدول الرأسلاملية يف األخذ بمبدأ )كينز(، 

اللذي وضعله بوصفه خمرجلا لألزمة االقتصاديلة التي أصابت االقتصلاد العاملي 

آنذاك، فهي حماولة لرفع اهلوة التي سقط هبا النظام الرأساميل الليربايل، وإبعاده عن 

األزمات املسلتقبلية، حيث سلمح للدولة بالتدخل متلى رأت الرضورة لذلك يف 

اإلنفلاق، أي عندما تظهر بوادر عجز القطاع اخلاص عن إنعاش االقتصاد، األمر 

الذي عّد بداية تدخل الدول وتوسليع القطاع العام يف العر احلديث عىل أسلس 

اقتصادية رصينة مالية ونقدية.

ولقد بدأت الدول الرأسلاملية يف التدخل يف الشلؤون االقتصادية، مع ظهور 

األنظمة الشلمولية االشلرتاكية، يف كل من االحتاد السلوفييتي ودول رشق أوربا، 

وظهلور الثورات التحرريلة يف بعض دول العامل الثالث التي جثم االسلتعامر عىل 

صدورهلا، ومتثل يف هيمنلة النظم اإلقطاعية املتخلفة، ما جعلها بحاجة إىل تدخل 

الدولة السيام يف الشؤون االقتصادية الذي ساد مجيع دول العامل تقريبًا. إال أن هذا 

التدخلل قد كان متفاوتًا بني دول وأخرى، فالتدخل يف االحتاد السلوفييتي ودول 

رشق أوربا كان مطلقًا ثم بدرجات أقل يف كل من الدول النامية والغربية، وهو ما 

)1(النفقلات العاملة: هلي مبلغ ملن املال خيرج ملن خزينة الدولة لسلداد حاجة عاملة، واحلاجة 
العاملة هي التي تقوم الدولة بتوفري وسلائل إشلباعها عندما تلملس الدولة عن طريق نواب 
الشلعب حاجة األفراد إىل أمور معينة فإهنا تقوم بتوفريها إىل األمة بحيث يسلتهلكها األفراد 
كل بحسلب حاجته وليس بحسلب ما يدفع من الثمن هلذه الوسائل. مثل طرق املواصات 

واخلدمات بشكل عام. مبادئ االقتصادي د.عارف محو وآخرون، ص 101.    
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أدى خال هذه الفرتة، إىل زيادة أمهية القطاع العام، عىل حساب القطاع اخلاص، 

الذي غاب يف الدول االشلرتاكية، وهتمش يف كثري من الدول النامية، وانخفضت 

أمهية الثقة به يف الدول الرأساملية مع احلرص عليه)1(.

ويف هنايلة القلرن العرين حتلل النظام املاركيس يف االحتاد السلوفييتي ودول 

أوربلا الرقيلة، بعلد أن قىض علىل الفاشلية والنازية مع احللرب العامليلة الثانية. 

وشليئًا فشليئًا عادت الليرباليلة التي انزوت خلال القرن العريلن أمام الزحف 

املسلتمر لألفكار االشرتاكية، وبدأت تستحوذ عىل األرض التي فقدهتا ومل تكتف 

باسرتجاع ما مىض وإنام بدأت تغزو مساحات جديدة.

املطلب الثالث: متطلبات وحدود القطاع اخلاص يف االقتصاد الوضعي.

تعلددت متطلبلات القطلاع اخللاص يف ظل الظلروف اجلديلدة، واضعني يف 

االعتبار أننا أمام نظام جديد يتعايش فيه كل من القطاع العام والقطاع اخلاص، مع 

الدور الريادي الواضح للقطاع اخلاص يف االقتصاد اجلديد، وعىل النحو اآليت:

أوالً: وجود  طبقة رجال األعامل.

وهؤالء هم األشلخاص املنظمون واملغامرون والساعون إىل تكوين ثرواهتم 

والتوسلع فيهلا، والسليطرة والتمللك والقدرة علىل حسلن األداء التنافيس وفهم 

السلوق، ولدهيم القلدرة عىل االسلتقراء والتوقع واإلبلداع يف التنظيلم واإلنتاج 

)1( اخلصخصة وأثرها عىل التنمية، د.عبده حممد فاضل، مصدر سابق، ص 53.
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والتسلويق، وكذللك القدرة عىل مسلايرة العلر، والتاميش معه بلروح عالية من 

الفهم و اإلدراك للعملية االسلتثامرية واإلنتاجية، واإلملام بعلم االقتصاد والعلوم 

األخرى ذات العاقة، مثل علوم اإلدارة و احلاسوب واالجتامع والقانون.. وكل 

ما له صلة يف تنمية العملية االستثامرية، خاصة علوم اإلدارة احلديثة وما يتبعها من 

تنظيم دقيق، حيث إن أهم صفة يف رجل األعامل هي اإلقدام وعدم الرتدد، زيادة 

عىل ذلك، جيب أن يكون مغامرًا وخماطرًا يف إقدامه يف العملية االستثامرية. 

إن زيلادة ثلروة رجال األعامل تؤدي إىل زيلادة ثروة املجتملع، وزيادة الناتج 

املحلي اإلمجايل، وبالتلايل زيادة الدخلل القومي، وبدوره يلؤدي إىل زيادة نصيب 

الفرد منه، ويؤدي باستمرار إىل وصول املجتمع إىل مستوى الرفاهية االقتصادية، 

والتقدم االجتامعي وهو ما يعني نجاح القطاع اخلاص.

ثانيًا: رفع امليل نحو االدخار وإجياد املؤسسات االدخارية.

وهلذا يتحقلق بلإدراك األفلراد واملجتملع ألمهيلة املدخلرات وحتويلهلا إىل 

اسلتثامرات حقيقية، يف خمتلف األنشلطة اإلنتاجية واخلدمية، بدالً عن توظيفها يف 

املضاربة يف األنشلطة غري املنتجة، من رشاء العقارات واملضاربة بالنقود بالسلوق 

السلوداء وملا حتدثها هلذه العملية من تدهلور العملة الوطنية وارتفاع األسلعار، 

وكذلك احلال بالنسبة للعقارات التي تعد من األنشطة التجارية التي عمت أغلب 

البلدان النامية)1(.

)1( اخلصخصة و أثرها عىل الدول النامية، د.عبده حممد فاضل، مصدر سابق، ص 55.
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إن علىل األفلراد الوعلي التام بأمهية االسلتثامر، وملا جينيه من فوائلد لألفراد 

واملجتمعلات، حتلى ينرفلوا إىل توجيله االدخلار إىل االسلتثامرات احلقيقية يف 

خمتلف األنشلطة اإلنتاجية الصناعية والزراعية واخلدمية، من أجل حتقيق زيادة يف 

الناتج والدخل، وإجياد فرص عمل أكثر للقضاء عىل البطالة. 

إن إدراك أمهية االدخار الصحيح، يلغي توجه األفراد إىل الرتف والبذخ وهدر 

املوارد، ألن األساس يف نجاح القطاع اخلاص، هو الرغبة الصحيحة يف االدخار، 

كذلك فإن وجود املؤسسلات واآلليات والوسائل الكفيلة بتحويل املدخرات إىل 

اسلتثامرات حقيقية، لغلرض جذب واسلتيعاب املدخرات والقيلام بتحويلها إىل 

اسلتثامرات، بتقديم القروض ورشاء األسهم والسلندات والتسهيات األخرى، 

من وإىل الراغبني يف االستثامرات املنتجة، يؤدي إىل نجاح القطاع اخلاص وتقدمه. 

إال أن املشلكلة ملا تزال قائملة حول الدوافلع واحلوافز نحو توظيلف األموال يف 

املصارف والبنوك والسبب يرجع إىل وجود الفائدة الربوية وعدم رشعيتها. وهذه 

املشلكلة قلد وجد هلا البديلل الرعي واحلملد هلل بوجود املصارف واملؤسسلات 

اإلسلامية التلي أخذت علىل عاتقها االنضباط بمبلادئ الريعلة واعتامد العمل 

الرعي املنضبط بدل العمل الربوي، عرب وسائل وآليات كثرية منها  بيع املرابحة 

واملشاركة املنتهية بالتمليك وغريها من الصيغ الرعية املدونة يف كتب الفقه.    

ثالثًا: وجود البنية التحتية.

إن وجلود البنيلة التحتيلة ملن املتطلبلات األساسلية للقطاع اخللاص للقيام 

بدوره، إلحداث نقلة اقتصادية اجتامعية، واإلقدام عىل استثامر أمواله يف األنشطة 
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املختلفة املكونة لاقتصاد القومي عىل مستوى اإلنتاج والتسويق. فوجود مشاريع 

البنيلة التحتية أساسلًا واملتمثلة يف )الكهرباء واملياه والطرق واجلسلور واملطارات 

ووسلائل االتصاالت واملواصات..( تشجع املسلتثمرين لإلقدام عىل االستثامر 

يف املناطلق املختلفة داخل البلد الواحد، عاوة عىل فوائد عديدة يف خدمة احلركة 

داخل املجتمع، والتنقل وتغذية املشلاريع املختلفة وإمدادها باملواد األولية القريبة 

)مادية، برية( ويف الوقت نفسه يؤدي إىل سهولة نقل املنتجات إىل املستهلكني يف 

الداخل أو اخلارج. 

إن وجلود مثل هلذه البنلى التحتية، وخاصة ملا يتعلق بالنقلل واملواصات 

واالتصاالت، يساعد عىل حتقيق الرسعة يف وصول املنتج أوالً، وختفيض األسعار 

)التكلفلة( ثانيلًا، األملر الذي يعنلي القدرة عىل االسلتجابة للطلبات واملنافسلة، 

وإمداد املروعات بالطاقة املحركة)كالكهرباء( مثًا، بدال من أن يقوم املسلتثمر 

بنفسلِه بإجياد مصدر للطاقة، مما يؤدي إىل زيادة التكلفة عليه، ويف املقابل فإن عدم 

وجود مشاريع قد حيجب املستثمرين أصًا من اإلقدام عىل االستثامر.

إن وجود البنية التحتية رشط أسلايس إلقدام املسلتثمرين يف استثامر أمواهلم، 

والقيلام بالدور املطلوب منهم عىل أحسلن وجه، والتمكن من توسليع نشلاطهم 

وزيلادة اإلنتاجيلة، وحتقيلق الكفلاءة  يف اإلنتلاج والتوزيلع واالسلتغال األمثل 

للملوارد املادية والبرية، والوصول إىل هدفله يف الربح، ومن ثم حتقيق املصلحة 

العامة للمجتمع.
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رابعًا: إجياد مناخ مناسب إلنعاش اقتصاديات السوق.

ومن أجل أن يؤدي القطاع اخلاص دوره الرائد يف النشلاط االقتصادي، البد 

من هتيئة البنية االقتصادية، وإجياد مناخ مناسب يستطيع فيه أن يقوم بوظائفه. ويف 

الباد النامية التي عاشلت لعقود - السليام يف اخلمسلينيات - تسيطر فيها الدولة 

والقطلاع العلام عىل معظم النشلاط االقتصلادي، ويف ظل إجلراءات وتريعات 

وقوانني مقيدة للنشاط اخلاص، والتجارة احلرة والتسعري اإللزامي واالحتكارات 

لكثري من األنشلطة، فإن القطاع اخلاص قد ظّل معه ُمهّمشلًا يف أنشلطة حمدودة يف 

أغلب تلك الدول.

ومن أجل تشجيع القطاع اخلاص وإعطائه الدور الريادي لاقتصاد والتنمية، 

فمن الواجب هتيئة البنية املناسلبة لعمله، وذلك بإزالة مجيع املشلاكل واملعوقات، 

والقيود التريعية والتنظيمية، وإجياد املناخ املناسب واملتمثل يف:

1- سيادة املنافسة.

2- احلرية االقتصادية.

3- حترير التجارة اخلارجية.

4- حترير األسعار.

5- حترير سعر الرف.

6- سياسة ائتامنية.
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املطلب الرابع: املشاكل اليت واجهت القطاع اخلاص يف االقتصاد الوضعي.

تعرضت مسرية القطاع اخلاص يف الدول النامية إىل مشاكل ومعوقات عديدة، 

فقد زادت املخاوف وكثر التشلاؤم من قدرة القطاع اخلاص عىل القيام بدور رائد 

وحيوي، حيقق الطموحات املرجوة يف التنمية وحتقيق النمو االقتصادي.

ملن جهلة أخرى صار القطلاع اخلاص - من خال تكدس الثلروة بيد فئات 

قليلة من املجتمع - عامًا عىل انتشار الفقر واجلوع والبؤس لدى كثري من طبقات 

املجتملع، بام حيمل من أفكار نابعة من حلب الذات واألنانية، دون أدنى تفكري يف 

حتقيلق أهلداف كأهداف القطلاع العام، كام مّر معنلا آنفًا، حيث سلبق أن قلنا: إن 

القطاع العام قطاع غري قائم عىل أسلاس الربح كعامل أسلايس، فأهدافه ودوافعه 

اجتامعية وسياسية واقتصادية تتجاوز بذلك اعتبارات الربح واخلسارة.

إال أن اللذي يبلدو علىل القطاع اخللاص هنلا، أن التخوف منه قائلم عىل كل 

املسلتويات، فعىل املسلتوى السليايس مثًا قد تؤدي السليطرة االقتصادية السليام 

سيطرة رأس املال اخلاص إىل السيطرة عىل احلكم )السيطرة السياسية(. وقد تؤدي 

السليطرة للرأس املال اخللاص إىل دخول رأس امللال األجنبي، وجلّر املجتمعات 

النامية واقتصادها إىل دائرة التبعية واهليمنة اخلارجية.

كذلك من املشاكل املهمة التي تواجه فكرة القطاع اخلاص، بأنه سوف يؤدي 

إىل االنفتاح، وهو ما يعني إدخال أنامط استهاكية وفكرية وثقافية غربية عىل تلك 
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املجتمعات املتصفة باملحافظة عىل قيم وموروثات قديمة، حفظت هلا نوعًا من اهليبة 

واالحرتام بني أفرادها، وسليادة القطاع اخلاص يعني ذوبان هذه  القيم والعادات 

واملعتقدات التي رسخت واستقرت فيها تلك املجتمعات لعقود طويلة.

•     •     •
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الفصل الثالث

رؤية إسالمية للخصخصة

 وتضمن ما يأيت:

     - متهيد.

- املبحث األول: القطاع العام يف اإلسام.

- املبحث الثاين: القطاع اخلاص يف اإلسام. 

اخللاص:                     القطلاع  إىل  العلام  القطلاع  حتويلل  الثاللث:  املبحلث   - 
رؤية إسامية.  
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متهيد:

سلبق أن بّينا يف الفصل األول )اخلصخصة مفاهيلم ومنطلقات(أهم مفاهيم 

اخلصخصلة، وتبلني لنا آنذاك باختصلار أهنا تعني حتويل القطلاع العام إىل القطاع 

اخللاص، وبّينلا يف الفصل الثاين القطلاع العام والقطاع اخلاص وملا تعلق هبام من 

مبادئ ومفاهيم، وكل ما تّم بحثه يف الفصلني السلابقني كان من وجهة نظر علامء 

االقتصاد الوضعي، عىل اعتبار أن مفهوم اخلصخصة قد ظهر ونشلأ يف بيئة النظام 

الوضعي الرأسلاميل أوال، الذي بدوره أوجدها وتبناهلا ثم زحف هذا املفهوم إىل 

االقتصلاد الشلمويل والذي تبني له فشلل سياسلة تبني القطاع العام عىل حسلاب 

القطلاع اخللاص، و يف هلذا الفصل سلنحاول البحث عن إمكانيلة حتويل القطاع 

العام إىل القطاع اخلاص من وجهة نظر الريعة اإلسامية الغراء، ومدى إمكانية 

ذللك ملن عدمله، األمر اللذي حيتم علينا دراسلة مفهلوم القطاع العلام يف النظام 

االقتصادي اإلسلامي وما تعلق به، ابتداء من نشلأته ومكانته ودوره، ثم دراسلة 

مفهلوم القطلاع اخلاص يف النظام االقتصادي اإلسلامي وما تعللق به كذلك من 

أمور نشلأته ومكانتله ودوره، ثم ندرس اخلصخصة موضلوع البحث من جانبها 

الرعي، لبيلان رشعيتها من عدمها، والوصول إىل حكمها، وفق األدلة الرعية 

التي بني أيدينا.       
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املبحث األول

القطاع العام يف النظام االقتصادي اإلسالمي

وتضمن املطالب اآلتية:

املطلب األول: نشأة القطاع العام يف النظام االقتصادي اإلسالمي.

تبلني لنلا مما سلبق ونحن نتحلدث عن القطلاع العلام يف النظلام االقتصادي 

الوضعي بشلقيه الرأساميل والشلمويل أن القطاع العام ينشأ ويوجد بوجود الدولة 

وكياهنلا، إذ بدونله ال يمكلن لدوللة أن تقلوم، وإن كان قلد تبايلن دور الدولة يف 

االقتصلاد منلذ القدم، فدورهلا االقتصادي يف عهد اإلقطلاع، خيتلف عنه يف عهد 

الليرباليلة التلي ظهرت يف مطلع الربع األخري من القلرن الثامن عر عىل يد )آدم 

سميث( الذي دعا إىل عدم تدخل الدولة يف االقتصاد، وحدد وظائفها يف أمور ال 

تتعلدى أصابع اليد الواحدة، هلي القضاء والعدل واألمن والدفاع، والذي أطلق 

عىل هذا الدور فيام بعد بل)الدولة احلارسة( كام بّينا.

وبناء عىل هذا فإننا نستطيع القول: بأن القطاع العام يوجد يف أية دولة، بوجود 

مرتكزاته األساسية املتمثلة باآليت)1(: 

1- وجلود الثلروات وامللوارد الطبيعيلة التي ال جملال فيها للملكيلة اخلاصة 

ألحد بعينه.

)1( دور القطلاع العلام يف االقتصاد اإلسلامي، د. بيي إبراهيم العلمي، جامعلة القاهرة، الطبعة 
األوىل، 1997م، ص7.
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2- ممارسلة الدولة  لعملية استثامر واسلتغال تلك الثروات واملوارد، سواء 

بنفسها أو بمن تكل إليه ذلك أفرادا ومؤسسات.

3- السعي لتحقيق املصلحة العامة لألمة.

وبالنظر إىل تلك املرتكزات األساسلية لوجلود القطاع العام، نجد أن القطاع 

العلام ليلس باألمر الغريلب عىل النظلام االقتصادي اإلسلامي، بل قلد يعد من 

املؤسسني واملوجدين هلذا القطاع أصا، لألدلة اآلتية:-

أ- فقلد عملل اإلسلام عىل حتويلل كل أرض ال يصل إليها امللاء إىل الدولة، 

وختويل احلاكم سللطة الترف فيها بام حيقق املصلحة العامة للمجتمع، من ذلك 

ما ذكره أبو عبيد يف كتاب األموال عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

)ملا قدم املدينة، جعلوا له كل أرض ال يبلغها املاء يصنع هبا ما يشاء()1(. 

ب- محاية امللكية العامة وتأمني استمرارية تدفق مواردها جلميع أبناء املجتمع، 

وعدم السلامح ألحد باالختصاص هبا دون اآلخرين، من ذلك ما روي أن أبيض 

بن مّحال اسلتقطع امللح الذي يقال له ملح سلّد مأرب، ملا قطعه له، ثم أن األقرع 

بلن حابلس التميمي أتى رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال يا رسلول اهلل، إين قلد وردت امللح 

يف اجلاهليلة، وهلو بأرض ليس هبلا ماء، ومن ورده أخذه، وهو مثلل املاء العّد)2(، 

)1(  كتلاب األموال أليب عبيد القاسلم بن سلّام، حتقيلق وتعليق حممد خليل هلراس، دار الفكر 
للطباعة والنر، القاهرة، 1395هل- 1975م، ص 357.

)2( املاء العد: الدائم الذي ال انقطاع له، وهو مثل ماء العني وماء البئر، مادة عدد، لسان العرب، 
البن منظور، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل،281/3.
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فاستقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبيض بن محال يف قطيعته امللح، فقال قد أقلُتك منه عىل أن 

جتعله مني صدقة، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »هو منك صدقة، وهو مثل املاء العّد، من 

ورده أخذه«)1(.  ويف رواية أخرى أن أبيض بن محال استقطع النبي ملسو هيلع هللا ىلص امللح الذي 

بمأرب فأراد أن يقطعه إياه فقال رجل انه كاملاء العّد، فأبى أن يقطعه)2(.

ج- علدم تقسليم األرض اخلراجيلة بلني الفاحتلني، واالكتفاء بجعلهلا ملكًا  

للمسللمني ومنح أهلها حق اسلتغاهلا واالنتفاع هبا مقابل ما يؤدونه من خراج، 

كلام فعل ذلك اخلليفة عملر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عندما رفض تقسليم أرض 

السواد بعد فتحها)3(. 

د- أرض احلملى: وهي ما محاه اإلمام )ممثا عن الدولة( من املوات للمنفعة 

العاملة، ومنلع إجراء العمليات الزراعية وغريها عليها، عىل أن ال يقع به التضييق 

عىل الناس، للحاجة العامة إىل ذلك. فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن الصعب بن 

)1( أخرجه ابن ماجه يف سلننه، كتاب الرهون، باب إقطاع األهنار والعيون، برقم 2475، سلنن 
ابلن ماجله، أليب عبد اهلل بن حممد بن يزيد القزويني، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 
الرتاث العريب، 827/2. ورواه ابن حبان يف صحيحه، كتاب السري، باب اخلافة واإلمارة، 
ذكر ما يسلتحب لألئمة اسلتاملة قلوب رعيتهم بإقطاع األرضني هلم، برقم 4499، صحيح 
ابن حبان برتتيب ابن بلبان، عاء الدين بن عي بن بلبان، حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة 

الرسالة، الطبعة الثانية، 1414هل- 1993م، 351/10. 
)2( رواه البيهقلي يف  السلنن الكربى، يف كتاب إحياء املوات، بلاب ما ال جيوز إقطاعه من املعادن 

الظاهرة، السنن الكربى أليب بكر بن عي البيهقي، دار الفكر، بريوت، 149/6.  
)3( النظم املالية واالقتصادية يف الدولة اإلسلامية عىل ضوء كتاب اخلراج أليب يوسلف، تأليف 
حممد عي مرعي، دار الثقافة، الدوحة، الطبعة األوىل، 1408هل1987م، ص117-109.
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جثاملة، قال:إن رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قلال: )ال محى إال هلل ولرسلوله(. وقلال - راوي 

احلديث - بلغنا أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص محى النقيع وأن عمر محى الرسف والربذة)1(. 

)1( رواه البخاري يف صحيحه، يف  كتاب املساقاة، باب ال محى إال هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص،   برقم2370، 
اجلاملع الصحيلح  املسلند من حديث رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسلننه وأيامه، أليب عبلد اهلل حممد بن 
إسلامعيل البخاري، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقلي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة 

األوىل، 1400هل،167/2. 
قال ابن حجر رمحه اهلل تعاىل، قال الشافعي: حيتمل معنى احلديث شيئني: أحدمها ليس ألحد   
أن حيمي للمسللمني إال ما محاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واآلخر معناه إال عىل مثل ما محاه عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
فعلىل األول ليلس ألحد من الوالة بعلده أن حيمي، وعىل الثاين خيتص احلملى بمن قام مقام 
رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهلو اخلليفلة خاصة. وأخلذ أصحاب الشلافعي من هذا أن له يف املسلألتني 
قولني، والراجح عندهم الثاين، واألول أقرب إىل ظاهر اللفظ، لكن رجحوا األول بام سيأيت 
أن عمر محى النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ واملراد باحلمى منع الرعي يف أرض خمصوصة من املباحات فيجعلها 
اإلملام خمصوصة برعلي هبائم الصدقة مثا. و أصل احلمى عند العلرب - يف اجلاهلية - أن 
الرئيس منهم كان إذا نزل منزال خمصبا اسلتعوى كلبا عىل مكان عال فإىل حيث انتهى صوته 
محلاه ملن كل جانب فا يرعى فيه غلريه، ويرعى هو مع غريه فيام سلواه، واحلمى هو املكان 
املحملي وهو خاف املبلاح، ومعناه أن يمنع ملن اإلحياء من ذلك امللوات ليتوفر فيه الكأل 
فرتعلاه ملواش خمصوصة ويمنع غريها، واألرجح عند الشلافعية أن احلمى خيتص باخلليفة، 
ومنهم من أحلق به والة األقاليم، وحمل اجلواز مطلقا أن ال يرض بكافة املسلمني. واستدل به 
الطحلاوي ملذهبه يف اشلرتاط إذن اإلمام يف إحياء املوات، وتعقلب بالفرق بينهام فإن احلمى 
أخلص ملن اإلحياء واهلل أعللم. قال اجلوري ملن الشلافعية:  ليس بني احلديثلني معارضة، 
فاحلمى املنهي ما حيمى من املوات الكثري العشلب لنفسله خاصة كفعلل اجلاهلية، واإلحياء 
املباح ما ال منفعة للمسللمني فيه شلاملة فافرتقا، وإنام تعد أرض احلمى مواتا لكوهنا مل يتقدم 
فيها ملك ألحد، لكنها تشلبه العامر ملا فيها من املنفعة العامة.أهل فتح الباري برح صحيح 
البخلاري، بلاب ال محلى إال هلل ولرسلوله ملسو هيلع هللا ىلص، فتلح البلاري رشح صحيح البخلاري، البن 
حجر العسلقاين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعلة األوىل، 1410هل-1989م، كتاب 

املساقاة،57/5. 
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وعىل ضوء هذا نستطيع القول: بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد سعى إىل إجياد هذه املؤسسة 

- القطاع العام - وإن مل تكن بشكلها احلايل، والتي تطورت فيام بعد، ومن خاهلا 

تلم اسلتيعاب كل ملا كان يأيت ملن الصدقة واجلزية ملن أنعام وإبلل وما إىل ذلك 

زيادة عىل خيول اجلهاد، إذ اسلتدعى هذا األمر رضورة إجياد مأوى لتلك األنعام 

واخليول وأماكن السلتقباهلا ورعايتها، فضا عام كان يملكه فقراء الناس من إبل 

وماشية حتتاج إىل الكأل واملرعى.     

ومن خال األمثلة السلابقة نستطيع القول إن الروط السابقة متحققة لقيام 

القطلاع العام يف عر الرسلالة وملا تاه، إذ متثل هذه النلامذج ملكية عامة ال حيق 

لفرد الترف فيها، باسلتثناء أرايض اخلراج، التي يمنح األفراد فيها حق االنتفاع 

واالسلتغال مع بقاء عني األرض ملكا عاما  جلميع أفراد األمة اإلسلامية، وال 

ختتلص بأحلد دون أحد. مع التذكري بلأن بداية القطاع العام يف الدولة اإلسلامية 

مل يأخلذ شلكله املؤسليس الُبنيلوي بالكامل، وإنلام كان نواة مصغلرة للفكرة التي 

تبلورت ونمت فيام بعد.

املطلب الثاني: دور القطاع العام يف النظام االقتصادي اإلسالمي.

مثل القطاع العام يف النظام االقتصادي اإلسلامي دورا بارزا يف خدمة أفراد 

املجتمع وتنمية واسلتثامر وارداته، إذ اسلتطاع أن ينطلق بفكرته منذ نشأت الدولة 

اإلسلامية يف عر الرسلالة وما تاها من عصور، سلابقا بذلك النظم الوضعية 

االقتصادية املعارصة، سلواًء تلك التي قدسلت امللكية العامة عىل حسلاب امللكية 
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اخلاصة، أو تلك التي قدسلت امللكية اخلاصة عىل حسلاب امللكية العامة، إذ تعدد 

دوره يف الكثري من األنشطة والفعاليات التي قام هبا خدمة ألبناء األمة عموما، إذ 

متثل بام يأيت:

إقامة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وعىل عدة مستويات، وقبل استعراض   -1

هلذه املسلتويات البلد لنا من تعريف امللراد بالُبنيلة التحتية أو األساسلية، إذ متثل 

املروعات التي يقوم غريها عليها، فتستفيد منها بقية املروعات األخرى سواء 

كانت فردية أم حكومية... وتتمثل يف مرافق النقل كإنشاء املواين وتوسيعها، ومد 

السلكك احلديد، والطرق واجلسور واملطارات، أو يف مرافق املاء والكهرباء،أو يف 

املنشلآت االقتصادية الكربى العامة، كبناء السلدود والقناطلر ومروعات الري 

والرف الصحي)1(.  

وبناء عىل هذا نسلتطيع القول بأن هذه املروعلات من األمهية التي قد يعترب 

وجودهلا من عدمه هلو الفيصل بلني الباد املتقدملة واملتخلفلة اقتصاديا، حيث 

تعّرف  الباد املتخلفة: بأهنا الباد التي ال تتوفر فيها هذه املروعات، أو ال توجد 

هبا بدرجة كافية)2(. 

وحقيقة فالواقع اليوم يشلهد عىل ذلك، فام نراه اليوم من تطور هائل يف املدن 

حديثة النشلأة إنام يرجع بسلبب توافر مشلاريع البنية التحتية األساسية التي يقف 

)1( نظرية التنمية االقتصادية، د. صاح الدين نامق، دار النهضة، 1966م، ص282.
)2( قضايا التخلف االقتصادي، دار املعارف، مر، 1968م، ص74. 
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عليهلا غريها من املشلاريع وجودا وعدما)1(. إذ يؤثر أي قصور يف توفري مشلاريع 

البنيلة التحتية عىل حجم االسلتثامر ومن ثم نقص مسلتوى اإلنتلاج، ويظهر ذلك 

بعلدة أمثلة، فانعدام خطوط النقل واملواصلات- بكافة صورها- أو قلتها يقف 

عائقلا أملام توافد األيدي العاملة علىل هذا البلد أو ذاك، إذ كيلف يمكن أن تقوم 

البنايلات الكبرية واألبلراج، بدون توفري األيلدي العاملة الكافيلة، وكيف يمكن 

توفلري األيلدي العامللة الكافيلة من دون تيسلري طلرق ومواصات جويلة وبرية 

وبحرية تؤمن وجود األيدي العاملة يف موعدها يوميا، أو تواصل هذه العاملة مع 

ذوهيا يف بلداهنا بدون خطوط جوية متواصلة؟ فضا عن كيفية نقل املواد و السلع 

من أماكن إنتاجها إىل مواقع العمل والبناء، وهذا املثل ينطبق عىل سائر الفعاليات 

االقتصاديلة األخرى. فكيف يمكلن ملجتمع أن يقيم اسلتثامراته الصناعية بحيث 

تصل إىل مستوى النجاح املتوخى منها ويتعاظم اإلنتاج بدون توافر مشاريع البنية 

التحتية الازمة لذلك كالكهرباء مثا؟

وكيف يمكن ملجتمع أن يزيد اسلتثامراته الزراعية، من دون أن يوفر مشلاريع 

البنيلة التحتية الازملة لذلك، من وجود األهنار والسلدود واملياه احللوة الصاحلة 

للزراعة، وما إىل ذلك؟ 

ومن هنلا نرى أن تقارير املنظامت الدولية واخللرباء واملختصني بقضايا العامل 

الثالث تقرر أمهية وجود البنية التحتية وسلائر اخلدمات األخرى املهمة باعتبارها 

)1( نظلرة رسيعة ألي زائر إىل إمارة ديب مثًا يسلتطيع أن يلرى من خاهلا حقيقة التطور العمراين 
اهلائل الذي حتقق يف فرتة زمنية وجيزة. 
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معيلارا للتقدم أو فقدانه، فقلد نص تقرير األمم املتحدة عىل: )أنه  يف معظم األمم 

النامية، يشكل نقص خدمات النقل، واحدا من العوامل الرئيسة، يف الفقر العاملي، 

ومعوقا خطريا، من معوقات التقدم احلضاري واالجتامعي الرسيع()1(.

إن أمهيلة قيام الُبنية التحتية أو األساسلية  يعد أملرًا رضوريًا، ال نكاد نجد له 

منكرًا لألمهية القصوى التي متثلها، والتي يسبب وجودها مصدرا مهام من مصادر 

القلوة االقتصادية لتلك البللدان التي متتلكها، والعكس صحيح إذ يمثل انعدامها 

مصلدر ضعلف اقتصادي كبري ينعكس علىل مرافق مهمة لتلك البللدان كام رأينا، 

ومما يؤيد أمهية هذه املشاريع احليوية، حماولة قيام الدول املتحاربة بمحاولة توجيه  

رضبة استباقية للبنية التحتية للدولة األخرى املتحارب معها، باعتبار أن هذه البنى 

متثل جرسا لتوصيل اإلمدادات العسلكرية والغذائية وغريها، لذلك نرى احلرب 

اليلوم ال تقتلر عىل جبهات القتال بلني قطعات اجليوش املتحاربة فحسلب، بل 

امتدت أبعد من ذلك، لتشمل حمطات توليد الكهرباء والطرق واجلسور وشبكات 

اهلاتف وغريها من الُبنى التحتية.

والذي يتأمل يف سلرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراشلدين ريض اهلل عنهم وما تا 

ذللك من عصور، جيد اهتامم اإلسلام بالُبنية التحتيلة واضحا بجاء، إذ متثلت يف 

عدة مستويات، منها:

)1( العامل الثالث مشكات وقضايا، نخبة من املختصني، ترمجة د.طه نجم، الطبعة األوىل، وحدة 
البحوث والرتمجة، جامعة الكويت،1402هل-1982م، ص 107.
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أوالً: عىل مسلتوى إقامة مشلاريع الري وما تتطلبه من قناطر وسلدود وحفر 

لألهنلار ومقاييس امليلاه، إذ قامت الدولة يف صدر اإلسلام بإقامة هذه املشلاريع 

يف العهد الراشلدي ثم األموي ثم العبايس، فقلد كتب عمر بن اخلطاب ريض اهلل 

عنه إىل أيب موسلى األشلعري يأمره بأن حيفر ألهل البرة هنرًا، فحفر أبو موسلى 

هنر)األبلله( من موضع )االجانة( إىل البرة. وكذللك مّلا خصص ثلث إيرادات 

ملر لعمل اجلسلور والرتع إلصاح اللري، نتيجة للتقرير اللذي بعثه عمرو بن 

العاص ريض اهلل عنه إليه)1(. 

ويف عهلد عمر بن عبلد العزيز رمحه اهلل تعاىل، قام واليه عىل البرة عدي ابن 

أرطلاة بحفلر هنر عدي، ثم مّللا ويل عبد اهلل بن عمر بن عبلد العزيز البرة، طلب 

أهلها أن حيفر هلم هنرًا، فأمره يزيد بن عبد امللك أن حيفره هلم، وإن بلغت تكاليفه 

خراج العراق كله، فحفر هلم هنر ابن عمر)2(.

ويف العر العبايس زاد االهتامم بموضوع األهنار فحفروا  القنوات اجلديدة، 

وجلددوا كلري القنلوات القديمة خاصة يف العلراق إذ أصبح ما بلني هنري دجلة 

)1( )نظلام احلكومة النبوية املسلمى )الرتاتيب اإلدارية(، الشليخ عبد احلي الكتلاين، دار الكتاب 
العريب، بريوت، بدون تاريخ، 48/2. 

)2( يقول الدكتور يوسلف إبراهيم يوسلف أسلتاذ االقتصاد املسلاعد يف جامعة األزهر وجامعة 
قطر: )لقد أحصيت من األهنار الكبرية التي حفرها األمويون بالبرة أكثر من مخسلني هنرًا، 
فضلًا عام حفره الراشلدون من قبلهم والعباسليون ملن بعدهم(، ينظر: النفقلات العامة يف 
اإلسلام - دراسة مقارنة، د. يوسلف إبراهيم يوسف، الطبعة الثانية، 1408هل -1988م، 

دار الثقافة للطباعة والنر و التوزيع، قطر- الدوحة، ص246.
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والفرات شلبكة ملن القنوات أطلقوا عليها اسلم النواظم بسلبب تنظيمها عملية 

توزيع املياه)1(.

وكذللك كان االهتلامم كبريا بإنشلاء السلدود وختزينها والتحكلم فيها وقت 

احلاجة، إذ أنشلئت يف عهد الدولة اإلسلامية عدة سلدود وعلىل خمتلف العصور 

باجلزيرة العربية ومر والعراق)2(.

ثانيلًا: وعىل مسلتوى إنشلاء الطرق و اجلسلور عىل األهنار، قاملت الدولة يف 

صدر اإلسام بشق الكثري من الطرق الربية فضا عام حتتاجه من حمطات تابعة هلا 

خدمة ملسلتخدمي هذه الطرق من مسافرين وحجاج، وكذلك الطرق املائية إذ تم 

ربط اجلزيرة العربية بمر بطريق مائي هو خليج أمري املؤمنني، ما بني الفسلطاط 

والقلزم )السويس( عىل البحر األمحر، فضا عن ربط البحر األبيض بالبحر األمحر 

عن طريق هنر النيل.  كام اهتم القطاع العام  بإنشاء الطرق وتعبيدها وتأمينها، ويف 

عهلد األمويني اسلتمرت العناية بالطرق  حتى إنه مل تأت السلنة الثالثة من خافة 

الوليلد بن عبلد امللك إال وكانلت مجيع الطرق قلد ُعبدت وأقيمت علىل جوانبها 

الشلواهد احلجرية وبنيت االسلرتاحات عىل طوهلا)3(. ثم فعل ذلك عمر بن عبد 

)1( تاريخ احلضارة اإلسلامية والفكر اإلسامي، أبو زيد شللبي، الطبعة اخلامسة، مكتبة وهبة، 
القاهرة، 1986م، ص300.

)2( ملدى اهتامم االقتصاد اإلسلامي بإقامة مشلاريع البنية األساسلية، د.بيلي إبراهيم العليمي، 
جامعة القاهرة، الطبعة األوىل 1998م، ص 130.

)3( النفقات العامة يف اإلسام، د. يوسف إبراهيم يوسف، مصدر سابق، ص349. 
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العزيز بطرق الباد التي فتحت بعد ذلك، فأمر بحفر اآلبار وتشييد االسرتاحات 

عىل طرقها، ومد أبناء السلبيل بحاجاهتلم وإعانتهم عىل بلوغ قصدهم. وعىل هذا 

األسلاس تم إنشاء شبكة من الطرق بني أغلب املدن التي كانت حتت ظل اخلافة 

اإلسلامية. فلقلد بلغ من شلدة عنايلة الدولة اإلسلامية بالطرق إرشلاد وهداية 

مرتلادي الطريلق ملن املارة، وتأملني وصوهلم إىل اجلهلة التلي يقصدوهنا، وذلك 

بجعل عامة إرشاد وداللة ترشد مستخدمي الطريق بالوجهة الصحيحة فقد نقل 

الكتاين أن امليل سلمي ميا ألهنم كانوا ينصبون علىل الطريق أمياال كانوا يعرفون 

هبا اخلطى التي مشلوها، فيجعلون عىل رأس كل ثاثة آالف ذراع بناء كهيئة امليل 

يكتبون فيه العدد الذي مشلوه)1(، من جانب آخر فقد بلغ من شلدة تأمني الطريق 

أن ُعلّد رشطلا من رشوط املصاحلة بني املسللمني وغريهم، فقلد ُروي أن عمر بن 

اخلطاب ريض اهلل عنه كان إذا صالح قوما، اشرتط عليهم، )أن يؤدوا اخلراج كذا 

وكذا، وأن يقروا ثاثة أيام، وأن هيدوا الطريق، وأال ياملئوا علينا عدوا، وال يؤووا 

لنا حمدثا()2(.

2- عىل املستوى الصحي. فقد بدا واضحا اهتامم النبي ملسو هيلع هللا ىلص باجلانب الصحي 

لألملة إذ يعد عليه الصاة والسلام أول من أرسلى قواعد العلزل الصحي، فعن 

عبلد اهلل بلن عامر بن ربيعة أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه خرج إىل الشلام فلام 

)1( الرتاتيب اإلدارية للكتاين،283/1.
)2( فقله املللوك ومفتلاح الرتلاج املرصلد عىل خزانلة كتاب اخللراج، عبلد العزيز حمملد الرحبي 
البغدادي، حتقيق د.أمحد عبيد الكبييس، مطبعة اإلرشاد، بغداد،1973م، 1 /288-287.
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جاء برسغ)1( بلغه أن الوباء وقع بالشام فأخربه عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص قال: )إذا سلمعتم بله بأرض فا تقدموا عليه، وإذا وقلع بأرض وأنتم هبا فا 

خترجوا فرارا منه( فرجع عمر من رسغ)2(. وعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه، أنه 

كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم، فأرسل إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنا قد بايعناك فارجع«)3(. 

وغريها من األحاديث النبوية الريفة التي تبني كيفية تعامله عليه الصاة والسام 

يف  احللرص عىل بقلاء املجتمع خاليا ملن األمراض واألوبئة، ورغلم هذه الوقاية 

الشلديدة منله، فلم يقتر عليها، إذ اسلتخدم الطلرق العاجية مللداواة اجلرحى 

وعلاج املرىض عليه الصاة والسلام، ملن ذلك فقد  اختلذت الصحابية اجلليلة 

رفيدة األسلمية من مسجده صىل اهلل عليه  وسلم مقرًا هلا، إذ كانت خيمتها ملداواة 

اجلرحى واملرىض يف املسجد النبوي الريف، وإن كانت عىل مستوى من البساطة 

والتواضلع)4(، وكذلك كان يف عره عليه الصاة والسلام من األطباء من يقوم 

)1( موضلع من الشلام قيل إنله وادي َتبوك وقيل بقرب تبوك ويف حديلث عمر ريض اهلل عنه ويف 
غ لِقَيه الناس فُأخلرِب إن الوباء قد  حديلث الطاعلون أنه ملا خرج إىل الشلام حتلى إذا كان برَِسْ
وقع بالشام. رسغ هي بسكون الراء وفتحها َقرية بِوادي َتبوك من طريق الشام وقيل هي عىل 
ثاث عرة مرحلًة من املدينة وقيل هو موضع يقرب من ريف الشلام، لسلان العرب، البن 

منظور، 434/8. 
)2( رواه البخلاري يف صحيحه، كتاب احليل، باب ملا يكره من االحتيال يف الفرار من الطاعون، 

عن عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه، برقم 6973، 292/4  
)3( رواه مسللم يف صحيحه، كتاب السام، باب اجتناب املجذوم ونحوه، عن جابر بن عبد اهلل، 
برقم 2231، صحيح مسللم، أليب احلسلني مسللم بن احلجاج، حممد فؤاد عبد الباقي، دار 

الكتب العلمية، بريوت،  4/  1752. 
)4( فقلد ذكلرت كتب السلرية: )أن رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد جعل سلعد بلن معاذ يف خيملة المرأة من 
أسللم يقال هلا رفيدة يف مسلجده وكانت تلداوى اجلرحى، وحتبس نفسلها عىل خدمة من =          
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بكلي امللرىض ويقطع علروق الدم عند اللرضورة)1(، ولنا أن نتصلور كيفية رعاية 

املجتمع اإلسامي يف عر الرسالة باملفهوم الصحي عامة مما جعل علامء احلديث 

الريف يبوبون يف كتبهم، أبوابا وكتبا خصصت للطب، كام أفرد اإلمام البخاري 

يف صحيحه كتابا خاصا سلامه كتاب الطب. ثم تطور احلال إىل املشلايف يف العصور 

التلي تلت عر الرسلالة، حتى تطورت وازدهرت هذه املشلايف فيلام بعد، إىل أن 

ختصصت ببعض األمراض اخلطرية مثل اجلذام والربص واجلنون وغريها.

3- كام اهتم القطاع العام اهتامما كبريا بأمور الربيد والرسائل واملكاتبات. فقد 

راسلل النبي ملسو هيلع هللا ىلص امللوك، واختذ خامتا خيتم به هذه الرسائل، وقد اختذ من الصحابة 

ملن يقوم هبلذه املهملة.  ويف العر العبلايس وحتديدا يف عهلد أيب جعفر املنصور 

كانلوا يوافونله بالربيد مرتلني يف كل يوم، من بعد صاة الصبلح، ومن بعد صاة 

املغلرب)2(. وقلد نالت خدمات الربيد عناية خاصة من قبل اخللفاء واألمراء ملا هلا  

من أمهية كربى يف حياة األمة، فقد أنشلئت حمطلات للربيد بني مدينة وأخرى وما 

بينهلام من مراحل لتأمني وصول وسلائل النقل احليوانيلة - آنذاك - من اجتيازها 

دون مشقة، إذ كانت حمطات القوافل عبارة عن خان معني فيه غرف إلقامة رجال 

=  كان فيله ضيعلة من املسللمني فللام حّكمه يف بنلى قريظة أتلاه قومه فحملوه علىل محار قد 
وطلؤوا له بوسلادة ملن أدم( السلرية النبويلة البن كثلري، دار إحيلاء الرتاث العلريب، حتقيق 

مصطفى عبد الواحد، 233/3.
)1( الرتاتيب اإلدارية، الشيخ عبد احلي الكتاين، 464/1

)2( املصدر نفسه ص350.
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الربيد، وأماكن لدواب الربيد، واصطبات لتبادل اخليول والعناية هبا، وبيطرهتا، 

ومطاعلم تؤمن حاجة القوافل من الطعام اجلاهلز، أو للمؤنة يف الطريق، والتزود 

بامليلاه الازملة)1(. ويف العر العبلايس حتديدا بلغت حمطات الربيد عددا قياسليا 

يقدر بل)1000( حمطة كانت تسلمى بالسكك ومع هذا االتساع  فإن أعامل الربيد 

كانلت تسلري يف دقة وتنظيم عال، كام يقول الشليخ عبد احلي الكتلاين يف الرتاتيب 

اإلداريلة: )كانت األعامل سلائرة بكل دقة يف مواعيد السلفر والوصول واألمنية، 

فقد كان لكل حمطة رئيس ملاحظة سلري السلعاة واخليالة وحالة املحطات، وكان 

مجيع هؤالء الرؤساء مضطرين أن يقدموا تقاريرهم عن كل ما حيدث يف اخلطوط 

إىل عملوم اإلدارة يف بغلداد التي كانت النقطلة املركزية، والرئيلس العايل يعرض 

ذلك عىل اخلليفة نفسه الذي كان هيتم بالبحث عن أحوال الربيد()2(.      

4- عىل مسلتوى الرتبيلة والتعليم. فا خيفى عىل أحد ما أواله اإلسلام من 

االهتلامم  بالعلم لدرجة أن أول كلمة نزللت يف الكتاب الكريم حثت عىل القراءة 

كلام يف قوله تعلاىل: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ﴾)3(، زيادة علىل ما جاء من نصوص 

رشعيلة كريمة تبني مدى قيمة العللم واملتعلمني، إذ يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فضل العامل 

عىل العابد كفضي عىل أدناكم، إن اهلل ومائكته وأهل السموات واألرضني حتى 

واالجتامعيلة  والعلميلة  واألدبيلة  والسياسلية  اإلداريلة  ونظمله  حضارتله  يف  اإلسلام   )1(
واالقتصادية والفنية، أنور الرفاعي، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشلق،1402هل-1982م، 

ص147-146. 
)2( الرتاتيب اإلدارية، للشيخ عبد احلي الكتاين،193/1.

)3( سورة العلق، اآلية 1.
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النمللة يف جحرها وحتى احللوت ليصلون عىل معلمي النلاس اخلري()1(، وغريها 

ملن النصلوص الكثرية يف هلذا الباب، ولذللك  كله فقد اهتم اإلسلام بحلقات 

ودروس العلم يف املسلاجد يف شتى العلوم والتخصصات، إذ كانت الدولة تدعم 

طاب العلم والشيوخ واألساتذة ماديا للتفرغ لطلب العلم، مما أثر ذلك إجيابا يف 

هنضة األمة وتطورها. فلقد قامت الدولة اإلسلامية بتوفري املؤسسلات التعليمية 

الازمة لتلقي العلم، فأنشأت باملدينة دارًا تسمى)دار الُقراء( وهي دار خمرمة ابن 

نوفل)2( زيادة عىل املساجد والبيوت التي كانت تقام فيها حلقات الدرس والعلم، 

ومّللا كثرت الفتوحات اإلسلامية ودخل الناس يف ديلن اهلل أفواجا، أمر عمر ابن 

اخلطلاب ريض اهلل عنه ببناء بيوت املكاتلب، حيث نّصب الرجال لتعليم الصبيان 

وتأديبهلم)3(.  وبملرور الزمن ظهرت املدارس املنظمة، التلي ينتظم الطاب فيها 

وينفق عليهم من أموال األوقاف، وقد اشلتهر منها املدرسلة النظامية، واملدرسلة 

املستنرية وكامها ببغداد)4( وغريمها.  

)1( رواه الدارملي يف سلننه، بلاب من قال العلم اخلشلية وتقوى اهلل، سلنن الدرامي، دار الكتاب 
العريب، الطبعة األوىل، بريوت 1407هل-1987م، 100/1.  

)2( الرتاتيب اإلدارية، عبد احلي الكتاين،56/1.
إبراهيلم  بيلي  د.  األساسلية،  البنيلة  بإقاملة مشلاريع  اإلسلامي  االقتصلاد  اهتلامم  ملدى   )3(

العليمي، ص116.
)4( مل يستخدم املسلمون لفظ اجلامعات وإنام أطلقوا اسم املدارس أيضا عىل التعليم العايل، فلقد 
عرفت املدرسة املستنرية بأهنا قد عنيت بدراسة علوم القرآن والسنة النبوية وعلوم العربية 
والرياضيلات والفرائض ومنافع احليوان وعلوم الطب وحفظ قوام الصحة وتقويم األبدان 

يف آن واحد. ينظر املصدر السابق، ص118.
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5- إنشلاء الدواويلن. كذلك مملا يظهر اهتامم القطلاع العام باعتبلاره الدولة 

الراعية لشلؤون أفرادها، إنشلاء الديوان الذي كان عبارة عن السجل الذي حيوي 

أسلامء اجلند وأهليهم ومقدار أعطياهتلم وأرزاقهم. وبعد تعلدد الدواوين أصبح 

معنلاه السلجل بصلورة عامة، وصلار املعنى أخلريًا يطلق عىل امللكان الذي حيفظ 

فيه السجل)1(. 

ويرجلع أمر ظهلور الدواوين للحاجلة امللحة التي دعلت إىل ظهور ما حيفظ  

املعلوملات اخلاصلة بوظائف ومؤسسلات أصبحت تكلرب وتنمو يوملا بعد يوم، 

كمؤسسلة اجليش ومؤسسلة الرطة ومؤسسلة القضاء وغريها من املؤسسلات، 

مثل املؤسسات العقابية واإلصاحية)السجون(.

وظهلور هذه املؤسسلات الكبلرية كان أملرًا رضوريا يسلتدعي  كتابة وتقييد 

املعلومات العامة عن أفرادها وحفظها، منها عىل سبيل املثال مؤسسة اجليش، هذه 

 املؤسسة التي كانت تعنى باجلند وتنظم شؤوهنم، حلفظ حقوقهم وذوهيم، باعتبار 

أن الدولة مسلؤولة مسلؤولية تامة عن هذه الرحية املهمة من أبنائها، ومعلوم أن 

اجليلش يف عهلد النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يكلن بالصورة التي أصبح عليها فيلام بعد، من حيث 

العدد و التنظيم والتسليح، األمر الذي تطلب التنظيم والتطوير، إذ وصل تعداده 

)1( النظلم اإلسلامية، د. عبد العزيز اللدوري، وزارة التعليلم العايل والبحلث العلمي، جامعة 
بغداد، سلسلة بيت احلكمة، 1988م، ص146.  
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إىل مئلات اآلالف فيلام بعلد)1(، ويظهلر ذللك بالنمو الرسيلع الذي رافق مسلرية 

جيش املسلمني.      

ومل يتوقف احلد عند اجليش التقليدي بل امتد ليشمل بناء األسطول البحري 

اإلسلامي، يف عهد سليدنا عثلامن بن عفان ريض اهلل عنه  اللذي وصل إىل جزيرة 

قربص، حتى أذهل املؤرخني يف عدده وعدته)2(.

والذي يعنينا يف مسألة مؤسسة القوات املسلحة هو كيفية تأمني التمويل الازم  

بعلد أن أصبحت هبذا احلجم الكبري، والذي يبدو بأهنا بدأت يف عهد اخلليفة عمر 

ابلن اخلطاب ريض اهلل عنله، بتحديد مصادر ثابتة لإليلرادات وحتديد خمصصات 

معينلة لإلنفلاق العسلكري، إذ متثل ذلك بإنشلاء ديوان اخلراج وديلوان اجلند من 

أجلل مجع وإحصاء أسلامء جنلود القوات املسللحة وحتديد رواتبهلم وأعطياهتم، 

إذ كانلت يف البدايلة يف عهد النبلي ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر ريض اهلل عنه، بلدون عطاء يذكر 

وإنلام كانلت مقترة عىل الغنائم التلي أقرهتا الريعة اإلسلامية هلم)3(، وكذلك 

احلال بالنسلبة لعدة القتال إذ كانت تعتمد عىل أساس التسليح الشخي للجندي 

وما يمتلك من سلاح، ثم ما يقدم من تربعات املحسلنني، وكذلك من اسلتعارة 

)1( املرجلع يف احلضلارة العربيلة اإلسلامية، دار الساسلل، الكويلت، 1404هلل-1984، 
ص104. 

)2( اإلسلام واحلضارة العربية، حممد كرد عي، مطبعة جلنلة التأليف والنر، القاهرة، 1968م، 
ص237-236.

)3( املصدر نفسه، ص 108.
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األسللحة ممن لدهيم األسلحة كام يظهر ذلك باسلتعارة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مائة درع من 

صفوان  بن أمية يوم هوازن وكان مركا)1(.       

6- واهتلم القطلاع العلام باخلانات)الفنلادق( لنلزول املسلافرين، فقد اختذ 

اخلليفلة عملر ابن اخلطلاب ريض اهلل عنه دار الرقيق وقلال بعضهم الدقيق فجعل 

فيهلا الدقيق والسلويق والتمر والزبيب وما حيتاج إليه يعلني به املنقطع والضيف، 

ووضع يف ما بني مكة واملدينة ما يصلح من ينقطع به وحيمل من ماء)2(. 

املطلب الثالث: أهمية القطاع العام يف النظام االقتصادي اإلسالمي. 

نسلتطيع أن نحلدد أمهيلة القطاع العلام يف النظام االقتصادي اإلسلامي من 

خال استعراض دوره يف خدمة املجتمع، وما يرتتب عليه من أعباء ليس بمقدور 

األفلراد وال القطلاع اخلاص القيام هبا، األملر الذي جعل أعبلاء النهضة التنموية 

للمجتمع املسلم من أولويات القطاع العام.

1- فبالنظلر إىل نظلام امللكية يف اإلسلام، نجد أن اإلسلام قد أبلاح امللكية 

اخلاصلة بجانب امللكيلة العامة التي ترف عليها الدوللة، وبإمعان النظر إىل كلتا 

امللكيتني، نجد أن اإلسلام قد أعطى اللوزن األكرب للملكية العامة، من حيث إن 

)1( اجليش العريب اإلسامي يف التخطيط السوقي اإلسرتاتيجي للرسول ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراشدين 
نظرة عرية، حازم إبراهيم العارف، دار الرشيد للنر والتوزيع، الرياض، اململكة العربية 

السعودية، 1402هل، ص27.
)2( نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب اإلدارية، عبد احلي الكتاين، 453/1.
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كل الثلروات األساسلية ختضع للملكية العاملة، ما دامت تلك الثلروات تتوقف 

عليهلا مصلحلة األملة  وتتعلق هبلا حاجلة اجلامعة، من بحلار وجسلور ومناجم 

ومعلادن وغريهلا)1(.  وبام أن ماللك اليشء هو الذي له حق التلرف فيه، واختاذ 

القرارات املتعلقة بكيفية اسلتخدامه بام حيقق عامرة الكون وتنمية املجتمع، ونظرا 

ألن مقدار املسلؤولية يتحدد عىل قدر السللطة املخولة له، فإن القطاع العام  ممثًا 

بالقائملني عليله وهلم أولو األمر ومن يمثلهم يف املجتمع املسللم هلم املعنيون يف 

حتقيلق التنمية االقتصادية ملا حتت أيدهيم من موارد. من ذلك قول اخلليفة عي بن 

أيب طاللب ريض اهلل تعاىل عنه لعامله عىل ملر: )وليكن نظرك يف عامرة األرض 

أبلغ من نظرك يف اسلتجاب اخلراج، ألن ذلك ال يدرك إال بالعامرة، ومن طلب 

اخلراج بغري عامرة أخرب الباد وأهلك العباد، ومل يستقم أمره إال قليًا()2(.   

)1( يعلد بعلض املؤلفني ملكية الدولة جزءا من امللكيلة العامة، وهو ما ال أميل إليه، إذ تعد ملكية 
الدوللة جهلة ُبنيوية مسلتقلة يف هيكليتها علن امللكية العامة، إذ يسلتطيع كل فلرد أن يركب 
البحلر أو يعرب اجللرس باعتباره ماال عاما للجميع، بينام ال يسلتطيع  غري املوظف الذي يعمل 
يف مؤسسلة ما أن يستعمل حاسوبه أو مكتبه وغريها من األمور التي وفرهتا له املؤسسة التي 
يعمل هبا، وحتى هذا االستعامل  مؤقت، ألنه مرهون باستمرار املوظف يف عمله.  ولاطاع 
علىل مزيد ملن تفاصيل هذا املوضلوع مراجعة كتاب)امللكيات الثاث -دراسلة عن امللكية 
العاملة وامللكيلة اخلاصة وملكية الدولة يف النظام االقتصادي اإلسلامي( للمؤلف، إصدار 
دائرة الشلؤون اإلسامية والعمل اخلريي بديب، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 1430هل-

2009م.
)2( هنلج الباغلة، الريلف الريض، رشح اإلمام حممد عبده، مؤسسلة املعلارف، الطبعة األوىل، 

بريوت - لبنان،1410هل-1990م، ص635.   
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2-وبالنظلر إىل الثروات واملوارد التي حتت يلد القطاع العام، فإنه يعمل عىل 

االستغال األمثل هلذه الثروات واملوارد، فاحلق  مكفول  جلميع أفراد املجتمع يف 

املشاركة بمصادر الثروة الرئيسة لألمة، املتمثلة بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

)الناس رشكاء يف ثاث، املاء والنار والكأل( ويف رواية امللح)1(، وهذه املصادر 

التي تعد متثيا ال حرا ملوارد األمة، والتي مل ختتص بفرد معني لاستئثار هبا دون 

أحد، ملا هلا من خصائص امللك العام، بام يعني حاجة الناس املاسلة مجيعا هلا، وأن 

)1( رواه أبلو داود يف سلننه، كتاب البيوع، عن رجل من املهاجرين،كتلاب البيوع، باب منع املاء، 
بلفظ املسللمون رشكاء يف ثاث..احلديث برقم 3471، كتاب السلنن سلنن أيب داود، أليب 
داود بن سلليامن بن األشلعث السجستاين، حتقيق حممد عوامة، مؤسسة الريان بريوت، ودار 

القبلة بجدة، و املكتبة املكية بمكة املكرمة، الطبعة األوىل،1419هل-1998م،174/4 
قلال ابلن حجر: وكلرره يف الباب ابن ماجله من حديث ابلن عباس بلفظ)املسللمون( وفيه   
لكن، ورواه اخلطيب علن ابن عمر، وزاد  عبلد اهلل بن خلراش مرتوك، وقد صححه ابن السَّ
)امللح( وفيه عبد احلكم بن ميرسة رواية عن مالك وهو عند الطرباين بسلند حسلن، عن زيد 
بلن جبلري عن ابلن عمر كاألول وله علدة طرق أخلرى، والبن ماجه من حديلث أيب هريرة 
بسلند صحيح عن أبيها أنه قال: يا رسلول ما اليشء الذي ال حيل منعه؟ قال: )املاء(ثم أعاد 
فقلال: )املللح( وأعله عبد احلق، وابلن القطان بأهنا ال تعرف، لكن ذكرهلا ابن حبان وغريه 
يف الصحابة، والبن ماجه من حديث عائشلة أهنا قالت: يا رسلول اهلل ما اليشء الذي ال حيل 
منعه؟ قال: )املاء وامللح والنار(-احلديث- وإسناده ضعيف، وللطرباين يف العلل من حديث 
أنس: )ال حيل منعهام: املاء والنار( قال أبو حاتم يف العلل: )هذا حديث منكر(، وللعقيي يف 
الضعفاء عن عبد اهلل بن رسجس نحو حديث هُبيسلة. وروى يف السلنن وأمحد يف املسلند من 
حديث أيب خداش، أنه سلمع رجًا من املهاجرين من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: غزوت 
مع رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثاثا أسلمعه يقول: )املسلمون رشكاء يف ثاث املاء والكأل والنار(ورواه 
أبلو نعيلم يف معرفة الصحابة، يف ترمجة ابلن خداش، انتهى كام ابن حجلر، ينظر: تلخيص 
احلبلري يف ختريلج أحاديلث الرافعي الكبري، البن حجر العسلقاين، مؤسسلة قرطبة، الطبعة 

األوىل، 1416هل-1995م، 144-143/4. 
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احتكار هذه املوارد أو احتكار واحدة منها يلحق الرضر بباقي أفراد املجتمع، فقد 

ورد أن أبيلض بن محال اسلتقطع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملح ملأرب فاقطعه إياه، ثم أن األقرع 

بن حابس قال: يا رسلول اهلل إين قد وردت امللح يف اجلاهلية وهو بأرض ليس هبا 

ملح، ومن ورده أخذه، وهو مثل املاء العد بأرض. فاستقال أبيض بن محال. فقال 

أبيلض: قد أقلتلك فيه عىل أن جتعله مني صدقة. فقال: رسلول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »هو منك 

صدقة وهو مثل املاء الِعّد، ومن ورده أخذه()1(. 

3- إرشاك مجيع األفراد يف الثروة: وخري مثال عىل ذلك فعل اخلليفة عمر بن 

اخلطاب ريض اهلل عنه  يف عدم توزيع األرايض املفتوحة بني اجلند وتركها يف أيدي 

أصحاهبا، رغم معارضة بعض الصحابة الكرام له، فقد نقل أبو يوسلف ما جرى 

بلني عملر بن اخلطاب وبعلٍض من الصحابة الكلرام ريض اهلل عنهم فقلال:  )فلام 

افتتح السواد شاور عمر ريض اهلل عنه الناس فيه، فرأى عامتهم أن يقسمه، وكان 

بال بن رباح من أشلدهم يف ذلك، وكان رأي عبد الرمحن بن عوف أن يقسلمه، 

وكان رأي عثلامن وعي وطلحلة رأي عمر)ريض اهلل تعاىل عنهم( وكان رأي عمر 

ريض اهلل تعاىل عنه أن يرتكه وال يقسلمه، حتى قال عند إحلاحهم عليه يف قسلمته:

اللهلم اكفني باال وأصحابه، فمكثوا أياملًا، حتى قال عمر ريض اهلل عنه هلم: قد 

وجلدت حجة يف تركه وأن ال أقسلمه، قول اهلل تعلاىل: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ﴾)2( فتا عليهم حتى بلغ 

)1( سبق خترجيه يف ص158.  
)2( سورة احلر اآلية 9-8.
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إىل قولله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  

ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  

ٹ﴾)1(.

  قلال: فكيلف أقسلمه لكلم؟ وأدع ملن يلأيت بغلري قسلم؟ فأمجع علىل تركه 

ومجلع خراجه وإقلراره يف أيدي أهله ووضلع اخلراج عىل أراضيهلم واجلزية عىل 

رؤوسهم()2(.

  إذ متثل هذه األرايض املفتوحة ثروة وطنية، وملكًا عامًا جلميع أفراد املجتمع، 

وال يمكن أن تنتقل ملكيتها إىل األفراد، ومن بعدهم إىل ورثتهم، إذ سترتكز الثروة 

يف أيلدي فئلة قليلة من املجتمع عن باقي أفراده، واهلل تعلاىل يقول: ﴿       ڳ             ڳ     ڱ   

ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴾)3(.

 4- تأمني نفقات الدولة: إذ البد للدولة من إيرادات ثابتة، تغطي هبا نفقاهتا، 

فلكان وقلف األرايض املفتوحة عىل امللكيلة العامة رضورة كبلرية كي تتمكن من 

محاية الثغور واحلدود والدفاع عن البلد، قال أبو يوسلف معلقًا عىل وقف اخلليفة 

عملر  ريض اهلل عنه ألرض العلراق: )والذي رأى عمر ريض اهلل عنه من االمتناع 

ملن قسلمة األرضني بني ملن افتتحها عند ملا عّرفه اهلل ملا كان يف كتابله من بيان 

)1( سورة احلر اآلية 10.
)2( كتلاب اخللراج، للقلايض أيب يوسلف يعقلوب بلن إبراهيلم، دار املعرفلة للطباعلة والنلر، 

بريوت، ص35.
)3( سورة احلر جزء من اآلية 7.
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ذلك توفيقا من اهلل له فيام صنع، وفيه كانت اخلرية جلميع املسللمني، وفيام رآه من 

مجع خراج ذلك وقسلمته بني املسللمني عموم النفع جلامعتهم، ألن هذا لو مل يكن 

موقوفلًا عىل النلاس يف األعطيات واألرزاق، مل تشلحن الثغلور، ومل تقو اجليوش 

عىل السلري إىل اجلهاد، وملا أمن رجوع أهل الكفر إىل مدهنم، إذا خلت من املقاتلة 

واملرتزقة، واهلل أعلم باخلري حيث كان()1(.

•     •     •

)1( كتاب اخلراج للقايض أيب يوسف، ص 27.
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املبحث الثاني

القطاع اخلاص يف النظام االقتصادي اإلسالمي

 وتضمن املطالب اآلتية:

املطلب األول:   الفرق بني القطاع اخلاص وامللكية اخلاصة. 

قبلل الدخلول يف تفاصيلل القطاع اخلاص، البلد من بيان الفلرق بني القطاع 

اخللاص وامللكية اخلاصة، إذ يبدو أن بينهلام تداخا واضحا، ولبيان حقيقة الفرق 

بينهام، نقول إن امللكية اخلاصة هي الثروة التي يملكها اإلنسان كربت هذه الثروة 

أم صغلرت، والتي له احلق يف الترف هبا، من حيث منحها ألحد أو إهداؤها أو 

التربع  هبا وسلائر الترفات األخرى من البيع والراء واالسلتثامر وما إىل ذلك، 

وقلد تكلون هذه الثلروة مدخلرة أو مكتنزة ال يتلرف هبا صاحبهلا، كأن يكون 

شخص له سيارة أو سيارتان يستخدم واحدة وحيتفظ باألخرى، أو تكون المرأة 

من النسلاء كمية من الذهب واملجوهرات متتلكها لتتزين هبا أو حتتفظ هبا يف درج 

داخلل منزهللا، وما إىل ذلك مما يكون يف ملكهم، وهلم حق االسلتعامل أو االدخار 

أو غريه يف حدود امُلباح.

فناحظ من املثالني السابقني أن موضوع )الترف( هو الفيصل يف املوضوع، 

إذ إن امللكيلة هي: )عاقة رشعية بني اإلنسلان واملال جتعلله خمتصًا فيه اختصاصًا 

يمنلع غريه منه، بحيث يمكنه الترف فيه عند حتقق أهليته للترف بكل الطرق 

السائغة له رشعًا، ويف احلدود التي بينها الرع( )1(. وإن كان موضوع الترف هو 

)1( الفقه اإلسامي، حممد مدكور، مكتبة وهبة، القاهرة، 1995، ص179.
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الفيصل يف املوضوع إال أنه ليس عىل إطاقه، ألن اإلنسلان قد يملك وال يستطيع 

الترف يف امللك، كاملحجور عليه، أو يترف وال يملك كالوكيل. كام ال يمكن 

تعريفها بأهنا حيازة، ألن اإلنسلان قد يمللك وال حيوز كاملغصوب منه، وقد حيوز 

وال يملك كالغاصب)1(. 

يف حني نجد يف املقابل، بأن القطاع اخلاص ُبنية اقتصادية اجتامعية مؤسسلية، 

مهمتها استثامر امللكية اخلاصة، من أجل زيادة نموها، ونمو ملحقاهتا االقتصادية 

واالجتامعيلة، وملن جهة أخرى فإن القطلاع اخلاص يعد قلوة اقتصادية اجتامعية 

قانونيلة ملن قدرتله علىل التأثلري يف احلركلة االقتصاديلة واالجتامعيلة والقانونية 

للبللد اللذي هلو فيله. وعىل وفلق هلذا القلول، نسلتطيع أن نمثل لله بمجموعة 

املصانلع واملعامل التي تديرها رشكة أو جمموعة رشكات أو مؤسسلات، ويرف 

عليهلا جمللس إدارة ممثلا برئيس وأعضاء هللذا املجلس، وما يتفلرع عنه من جلان 

وتشلكيات تابعة له. وبطبيعة احلال فإن هذا املجلس بمؤسسلاته ورشكاته يمثل 

جزءا من القطاع اخلاص، الذي له صفة االستقالية عن القطاع العام الذي ترف 

عليله الدولة، وهنلاك القطاع املختلط الذي يأخذ صفلة الراكة بني القطاع العام 

والقطاع اخلاص.

املطلب الثاني: نشأة القطاع اخلاص يف النظام االقتصادي اإلسالمي.

نسلتطيع القول أن القطاع اخلاص بُبنيته التي تكلمنا عنها يف املطلب السلابق، 

مل يكلن يف النظام االقتصادي اإلسلامي يف عر الرسلالة وما تاها من العصور 

)1( امللكيات الثاث، للمؤلف، ص13. 
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املتقدمة، ألنه مل يكن هبذا الشكل املؤسيس وما نتج عنه من تفرعات تابعة له، وإنام 

كان عبارة عن ملكيات خاصة عىل مسلتوى األفراد يتجر من يشلاء منهم أن يتجر 

بامله اخلاص، أو يسلتزرع من شاء منهم أن يستزرع به، أو يصنع  من شاء منهم أن 

يصنع سللعة ما، وهكذا، كل يف جمال حرفتله وصنعته، أو يدخروهنا يف أقل تقدير 

إن مل جيدوا احلرفة املناسبة، كأن يكون املال الذي حصلوا عليه إرثا ورثوه، أو هبة 

منحت هلم أو غريها من وسائل احلصول عىل امللكية من غري طريق العمل. 

ومل يتيلرس للباحلث الوقوف علىل فرتة زمنية حملددة، يمكن حتديدهلا كبداية 

لعمل القطاع اخلاص يف النظام االقتصادي اإلسامي باعتباره بنية مؤسسية قائمة 

عىل أصول العمل املنهجي التنظيمي، وهو قطعا قد نشأ وتأسس بعد نشأة القطاع 

العلام بفرتة ما، هذا بالنسلبة للقطاع اخلاص اللذي يعمل يف حيز منظم، حيث يتم 

ترتيلب العملل ملن بيلع ورشاء أو صلادر و وارد ومجيلع التعاملات األخرى يف 

سجات نظامية )حسابية()1(.

أملا القطلاع اخللاص غلري النظاملي يف النظام االقتصلادي اإلسلامي، وهو 

القطلاع الذي ال يمسلك يف عمله وتعامله سلجات نظامية، وهلو القطاع احلريف 

اللذي يعتمد عىل البسلاطة والثقة أكثر من العمل احلسلايب املنظلم، أي ليس هناك 

قواعد تضبط آلية عمله، فنسلتطيع القول بوجوده منذ بداية وجود امللكية اخلاصة 

)1( باعتبلار أن القطلاع اخلاص ينقسلم إىل قطلاع خاص منظم وغري منظم، كلام أرشنا إىل ذلك يف 
الفصل الثاين.
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علىل األرض، وهلي التي أشلار القرآن الكريلم إليها بقول اهلل علز وجل: ﴿ڌ  
گ      گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
گ  ڳڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴾)1( حيث قرب كل واحد منهام قربانًا 
ملن عني ما حيرز ويمللك، وكان هابيل صاحب غنلم، وقابيل صاحب زرع، قال 
اإلمام الرازي يف تفسري اآلية: وكان هابيل - أحد ابني آدم - صاحب غنم، وقابيل 
- االبن اآلخر آلدم عليه السلام - صاحب زرع، فطلب هابيل أحسلن شلاة يف 
غنمله وجعلها قربانلا، وطلب قابيل رش حنطة يف زرعه فجعلهلا قربانا()2(. يقول 
الدكتلور عبلد الكريم زيدان: )فهلذا القول رصيح يف ثبلوت امللكية اخلاصة لكل 
من ابني آدم )عليه السام( هذا عىل زرعه وهذا عىل غنمه، الختصاص كل منهام 
بلام كان عنده، وحتت يلده، ويف حيازته()3(. إذ من املعللوم أن هذه امللكية اخلاصة 
إذا حوللت إىل جملال العمل واالجتار هبا، أصبحت قطاعلًا خاصا غري نظامي ألهنا 
تكلون مهيأة للنامء والزيادة، وإذا بقيت علىل حاهلا فتبقى يف نطاق امللكية اخلاصة، 

وحينئذ فا يمكن أن نطلق عليها هذا املصطلح. 

املطلب الثالث: حاجة القطاع اخلاص إىل دعم ومساندة القطاع العام.

يمثل القطاع العام مع القطاع اخلاص أساس النظام االقتصادي اإلسامي، إذ 
يمثان جناحي هذا النظام اللذين ال غنى ألحدمها عن اآلخر. وقد اختلفت نظرة 

)1( سورة املائدة اآلية27.
)2( التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، لإلمام الرازي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

1421هل-2000 م،161/11 
)3( القيود الواردة عىل امللكية الفردية د. عبد الكريم زيدان، مجعية عامل املطابع التعاونية، عامن-

األردن، الطبعة األوىل،1402هل-1982م، ص7.
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النظلم الوضعية إىل هذين القطاعني املهمني باختلاف األيدلوجيات والنظريات 

التي انتهجتها حسلب نظرهتلم إىل موضوعة امللكية بني دعمهلا وتأكيدها لألفراد 

وأحقيتهم هبا، وبني نكراهنا لألفراد وأحقية املجتمع هبا دون األفراد، أما اإلسام 

اللذي متيز يف الوسلطية يف املوضلوع، فلم يكن موقفه هلذا اعتباطيا أو مصادفة أو 

مسلكا للعصا من الوسلط كام يقولون، وإنام هو التنظيم الدقيق من اللطيف اخلبري 

اللذي خلق الكائن اإلنسلاين وهو أعلم بغرائزه وميولله وما حيب وما يكره ﴿ڀ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ﴾)1( إذ ليلس الفلرد علىل اسلتعداد دائلام أن يعملل 
ويبتكر ويبدع ويسلتغل مجيع  ثرواته االستغال األمثل، دون إشباع غريزته حلب 

التملك، ومتتعه بعائد عملله، عن طريق إقرار امللكية اخلاصة واالعرتاف بالقطاع 

اخلاص، وليس املجتمع ككل بقادر عىل تأمني مطالبه املادية واملالية وحتقيق توازن 

اقتصلادي واجتامعلي بني أفراده، علاوة عىل اسلتغاله لثرواته العامة، وإنشلائه 

مشلاريع الُبنية التحتيلة، والقيام بام ال يسلتطيع القطاع اخلاص القيلام به لقصوره 

ماديا أو ألي سبب آخر، بدون إقرار امللكية العامة، وقيام القطاع العام.

لقد أكد الواقع فشلل النظم االقتصادية الوضعية يف فرض رؤيتها سواء تلك 

التلي أيدت امللكيلة اخلاصة أو التي حاربتها، بعد أن تبني هللم عدم إمكانية تطبيق 

تلك النظريات لتصادمها مع فطرة اإلنسان.

إن تقسليم اإلسلام للملكيلة إىل ملكية عاملة وملكية دوللة وملكية خاصة، 

وتقسليمه للقطاعات املسلؤولة عن التنميلة، إىل قطاع عام وقطلاع خاص وقطاع 

)1( سورة امللك اآلية 14.
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خمتللط، ملا هو  إال توزيع للألدوار وحتديد لاختصاصات ملن أجل أن يبذل كل 

واحد منهم أقى ما يستطيع بذله، لتحقيق التنمية املتوخاة يف إعامر الكون وحتقيق 

مبلدأ االسلتخاف الذي بينه اهلل سلبحانه وتعلاىل، ذلك ألن اإلسلام دين حيرتم 

التخصص ويؤمن بأن اإلبداع ينمو ويزداد كلام ُحدد وُأفرد.  

وملن جانب آخلر فإن القطاع العلام باعتباره ممثا عن الدوللة مطالب بدعم 

وإسلناد القطلاع اخللاص عند عجزه عن اسلتغال أي جزء من ملوارده وثرواته، 

وتقديلم ملا يللزم تقديمله ماديلا ومعنويا من أجلل علدم تعطيلل دوره يف التنمية 

االقتصاديلة. وليلس هلذا فحسلب، بلل يعد القطلاُع العام املسلؤوَل علن تعديل 

سللوكيات القطاع اخلاص وتصحيح مسلاره بشلكل علام، إذ وردت األدلة التي 

تؤيد هذه اإلجراءات ومنها عىل سبيل املثال:

1- قلول النبلي ملسو هيلع هللا ىلص: »مثلل القائم عىل حلدود اهلل، والواقع فيهلا، كمثل قوم 

اسلتهموا عىل سلفينة، فأصاب بعضهم أعاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف 

أسفلها، إذا استسقوا من املاء، مروا عىل من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا يف نصيبنا 

خرقًا، ومل نؤذ من فوقنا، فإن يرتكوهم، وما أرادوا، هلكوا مجيعا، وإن أخذوا عىل 

أيدهيم، نجوا، ونجوا مجيعًا()1(.

يتضلح لنلا من هذا احلديلث الريف أن اسلتمرار حياة اجلامعة، وسلامتها 

مرهلون بسلامة ترفات كل فلرد فيها فيام خيصله، فمن الواجب علىل اجلامعة، 

)1( رواه البخلاري يف صحيحله عن النعامن بن بشلري، كتلاب الركة، باب هل يقرع يف القسلمة 
واالستهام، برقم 2493، 206-205/2.
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وحفاظلا علىل حياهتلا وسلامتها، مراقبة سللوك أفرادهلا ومنع أي فلرد فيها من 

إحلداث أي رضر خيصهلم ألهنلم إن فعلوا ذلك سللموا، وسللموا معهم، وإن مل 

يفعلوا هلكوا، وهلكوا هم معهم. 

وملن هلذا املبلدأ فلإذا كانلت حيلاة اجلامعلة وسلامتها متوقفة عىل سلامة 

وترفلات كل فلرد فيها، وكان ملن الواجب عىل اجلامعة، لتحقيلق ذلك، مراقبة 

سللوكيات أفرادهلا، وتقويم ما أعوج من تلك السللوكيات، فملن الواجب عىل 

القطاع العام الذي يمثل اجلامعة، ويستهدف مصلحتها، مراقبة سلوكيات القطاع 

اخلاص، وتقويم ما أعوج من تلك السلوكيات، لألسباب نفسها.

قلول النبلي ملسو هيلع هللا ىلص: »ملن رأى منكلم منكلرًا، فليغريه بيلده، فإن مل يسلتطع   -2

فبلسلانه، فإن مل يسلتطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن()1( فهلذا احلديث  يأمر فيه 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص بمقاومة أي انحرافات تبعد عن املنهج اإلسلامي، سلواء أكان انحرافا 

عن اجلانب االقتصادي أو األخاقي القيمي أو االجتامعي، أو غريه من اجلوانب، 

بشتى الوسائل والطرق، وجعل ذلك فرض عني عىل القادر من الوالية والسلطان 

اللذي ال يقلوم به غريه. وهذا  ال يكون قطعا يف جمتمع يغض فيه كل فرد طرفه عام 

يفعلله املجتمع من دون تصحيلح وتقويم، أو يغض فيه املجتمع طرفه عام يقوم به 

األفراد، وإنام يقوم ذلك بمجتمع تكون فيه الرقابة فعًا ذاتيًا، ال يقتر عىل رقابة 

)1( رواه مسللم يف صحيحه عن أيب سلعيد ريض اهلل عنه، كتاب اإليامن، باب بيان كون النهي عن 
املنكر من اإليامن، برقم 78، 69/1
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القانلون ورجل الرطة فحسلب، وإنام ال بد فيله من الرقابة الذاتيلة التي حيركها 

االستشلعار احلي ملراقبة اهلل سلبحانه وتعاىل لإلنسان يف سلائر أحواله، وتعد هذه 

امليزة إحدى اخلصائص املهمة لاقتصاد اإلسلامي التي متيزه عن غريه من النظم 

الوضعية، إذ ليس هذا مقترًا عىل اجلانب االقتصادي يف اإلسلام فحسلب، بل 

هو السلمة البارزة للكل اجلوانب التريعية يف اإلسلام واالجتامعية واألخاقية 

والسياسلية وغريها، وبام أن االقتصاد اإلسلامي هو جزء من الريعة اإلسامية 

الغراء فهو مشلمول باجلانب الرقايب شأنه شأن التريعات األخرى، بل  هو أشد 

وضوحا من غريها.

3-  حاجلة القطلاع اخللاص إىل إعانلة وتقويلم القطلاع العام، تتمثلل بدوام 

اإلرشاف والتقويلم املسلتمر، باعتبلار ملا يمتللك القطلاع العلام ملن األدوات 

والصاحيلات املاليلة والتجارية وغريهلا، األمر الذي يسلتطيع بموجبه احليلولة 

بينله وبلني إحلاق الرضر باآلخريلن وإجباره عىل سللوك الطريق القويم يف سلائر 

عمله، ويتمثل ذلك بمنع الربا واالحتكار وحماربة الغش، وسائر أساليب اختال 

التعاملل، اسلتثامرا وإنتاجا وتوزيعا، ويظهر ذلك بوضوح بنظام احلسلبة وما كان 

يتمتلع به من صاحيلات كان يسلتخدمها يف مراقبة وتقويلم أداء القطاع اخلاص 

بشلكل عام، إذ يعني ترك احلبل عىل الغارب للقطاع اخلاص دون تقييد ما يدخله 

يف حماذيلر ومنهيلات رشعية، بسلبب ملا جبلت عليه النفس اإلنسلانية من جشلع 

وطمع، فاحتاجت إىل الرقابة احلسلية الدائمة زيادة عىل اعتامد مبدأ الرقابة الذاتية 
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التي أرشنا إليها سلابقًا، فالقطاع اخلاص قطاع مسلتقل له من الصاحيات ما له، 

وعليله من احلقوق ما عليه، ولكنه يف الوقت نفسله حتلت إرشاف الدولة ودعمها 

عند اللزوم.     

إن موضلوع رقابلة القطلاع العام للقطاع اخللاص يف النظلام االقتصادي   -4

اإلسلامي أمر تسلتوجبه طبيعة ومسلتوى املسلؤولية التي محلها اإلسام للقطاع 

العلام، إذ كيلف يتحملل القطلاع العلام يف اإلسلام املسلؤولية األوىل يف حتقيلق 

العلامرة والتنميلة، ثلم ال يكلون له حق مراقبلة  وتقويم ملا اعوجَّ من سللوكيات 

القطاع اخلاص!

•     •     •
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املبحث الثالث

حتويل القطاع العام إىل القطاع اخلاص )اخلصخصة( رؤية إسالمية

 وتضمن املطالب اآلتية:

املطلب األول: دور الدولة يف االقتصاد اإلسالمي )1(.

يمثلل موضلوع اخلصخصة جانبا مهام ملن منظومة أكرب ملن موضوع انتقال 

امللكيلة أال وهو دور الدولة يف املجتمع، وخاصة يف املجال االقتصادي، فكثريا ما 

نطالع يف موضوع اخلصخصة إشارات واضحة إىل انعكاس ذلك عىل دور الدولة 

أو وظائلف الدولة. فمن هذه اإلشلارات ملا يفيد بتهميلش دور الدولة واختزال 

وظائفهلا، ومنها ما يفيد بلأن اخلصخصة عبارة عن إعادة هليكلية دور الدولة دون 

أن يكلون هلا عاقة بقوة أو ضعلف وحجم هذا الدور، ومنهم من يذهب يف اجتاه 

مغايلر متاملا ليقول بلأن اخلصخصة هي يف احلقيقلة مزيد من تفعيلل وتقوية لدور 

الدولة، إذ تباعد بينها وبني االنشلغال واالسلتنزاف يف أعلامل وأدوار ال متثل قمة 

اللدور أو الوظائلف املنوطة هبا، وانشلغاهلا بذلك فيه املزيد ملن اإلهناك والضغط 

وعدم وجود الفرصة أو القدرة عىل ممارسة أهم وظائفها)2(.  

)1( يعد هذا املوضوع  بحد ذاته موضوعا كبريا جدا، إذ بحثت فيه البحوث وكتبت فيه الرسلائل 
واألطاريلح العلميلة الكثرية، وعليه فقلد ال نعطي املوضوع حجمه احلقيقي، إذ سأشلري إىل 
أمهيلة دور الدوللة يف االقتصاد اإلسلامي إشلارات رسيعة مع اإلشلارة إىل طبيعة وشلكل 

الدولة يف األنظمة الوضعية، فاقتىض التنويه.
)2( القطلاع العام ودوره يف توليد إيلرادات التنمية، د. منذر القحف، ندوة موارد الدولة املالية يف 

املجتمع اإلسامي، املعهد اإلسامي للبحوث والتدريب،1989م. 
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ولقد سبق أن اتضح لنا أن دور الدولة يف االقتصاد الوضعي خيتلف باختاف 

األنظملة واملدارس االقتصادية التي نتجت عن املوروثلات القيمية والثقافية التي 

آمنت هبا تلك األنظمة، وفق ما عايشلته من أوضاع اقتصادية وظروف مرت هبا، 

وبلام أن هلذه األوضاع والظروف غلري ثابتة إذ تتغري بتغري الزملان واملكان، فنرى 

وظيفلة الدولة متغلرية، فدور الدولة يف النظام االشلرتاكي خيتللف عن دورها يف 

النظلام الرأسلاميل، فضا عن تغريها داخلل النظام الواحد واملجتملع الواحد من 

وقلت آلخلر، ومثال ذلك وجلود عدة أنلواع من اللدول، كل دولة متتلاز بطبيعة 

ونظلام خيتلف عن األخرى، فهناك الدولة احلارسلة، والدوللة املتدخلة، والدولة 

املنتجلة، ودوللة الرفاهيلة، ولكل دولة ملا يميزها علن الدولة األخلرى، فأحيانًا 

يبلدو دور الدوللة كبريا وطاغيا عىل ما عداها وهذا ما يتمثلل بالدولة املنتجة التي 

أخلذت عىل عاتقها مهملة القيام بالنشلاط االقتصادي، وأحيانا يقلل دور الدولة 

ويضمحلل حتى خيتفي كام يف الدولة احلارسلة، وأحيانا يكون دورها متوسلطا ال 

غائبلا متاملا وال طاغيا علىل القطاع اخللاص أو املختلط ويتمثل ذللك كام يف دولة 

الرفاهية والدولة املتدخلة. وبناء عىل هذا  التنوع والتبدل يف دور الدولة ووظائفها 

تلكاد تبدو ظاهرة اخلصخصة أمرا منسلجام مع االقتصاد الوضعي عموما قياسلا 

بالتغيلريات التي تطرأ عىل دورها حسلب املراحل التارخيية التي يضعف فيها تارة 

دور الدولة ويقوى فيها تارة أخرى.

أما يف االقتصاد اإلسلامي فاألمر خيتلف متاما، إذ يمتاز اقتصادنا اإلسلامي  

بكونه إهلي املصدر بري التطبيق، عىل عكس االقتصاد الوضعي الذي هو بري 
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املصلدر بلري التطبيق، مما يعنلي اختاف النظرة  حول ظاهلرة اخلصخصة كليا 

بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسامي، بسبب وجود الثوابت التي ال تقبل 

التبديلل وال التغيري، إذ يّعرف االقتصاد اإلسلامي بأنه األسلس والضوابط التي 

تسلتخرج من الكتاب والسلنة، والبناء االقتصادي الذي نقيمه عىل أسلاس تلك 

الضوابط واألسلس بحسلب كل بيئة و كل عر)1(. فعىل وفق هذا التعريف فإن 

االقتصاد اإلسامي يتكون من جانبني، اجلانب األول هو اجلانب التريعي وهو 

النصلوص الرعيلة اخلاصة باملواضيلع االقتصادية بالكتاب والسلنة، وهي التي 

توصلف بالثبلات، كقول اهلل عز وجلل: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾)2(   وقول 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كل املسلم عىل املسلم حرام دمه وعرضه وماله«)3( فالنص األول يفيد 

إباحة البيع وحتريم الربا، والنص الثاين يفيد حتريم دم املسلم وعرضه وماله، وهذا 

يعني بأن هذه النصوص ثابتة يف داللتها فا يفهم منها املرحلية أو التوقيت بوقت 

معني دون وقت، فالربا ودم املسللم وماله وعرضه حرام يف عر الرسالة وحرام 

اآلن  وحلرام يف املسلتقبل وإىل قيام السلاعة، ألهنا ثبتت بالنلص القطعي الثبوت 

والداللة، وهو الذي سلامه علامء االقتصاد بالثابت، عىل عكس  البناء االقتصادي 

الذي يبني  ويقام ويسلتنبط من األسلس السلابقة والتي يسلميها عللامء االقتصاد 

)1(االقتصلاد اإلسلامي مبادئ وخصائص وأهداف، الشليخ حسلن رسي، مركز اإلسلكندرية 
للكتاب، 1418هل-1988م، ص23. 

)2( سورة البقرة اآلية 275.
)3( رواه مسلم يف صحيحه، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم 

ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، برقم 2564، 1986/4.
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بالتطبيقلات العمليلة، واحلللول االقتصاديلة التي يتوصلل إليها تطبيقلا للمبادئ 

السلابقة، مثل  ما جيري من العمليلات املرفية الربوية التي يصدق عليها وصف 

الربلا  وحتديلد املعيار يف ذلك واقلع التطبيق، وكذلك حد الكفاية بالنسلبة للزكاة 

وحتديدهلا، وما إىل ذلك مما يسلتجد من معامات معارصة، وهلذا اجلانب يمتاز 

بأنه يتغري ويتبدل بتغيري البيئات والظروف التي تطرأ من وقت آلخر.

وبام أن االقتصاد اإلسلامي إهلي املصدر فهو يسلتند عىل النصوص الرعية 

واستقراء تلك املصادر وتدبرها، فإن هذا يعني أن اختافا جذريا يوجد يف ظاهرة 

اخلصخصلة بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسلامي، ومرجع ذلك بسلبب 

املبادئ واألسس التي بني عليها كل من النظام اإلسامي والنظام الوضعي بشتى 

مدارسله، فأساس التحليل والتحريم يف النظام اإلسامي هو اهلل سبحانه وتعاىل، 

بينام أسلاس املنع واجلواز يف النظام الوضعي هلو الرؤية البرية القائمة عىل رؤية 

مرحليلة مصلحية برغامتيلة لوقت معني، ومن هنلا تباينت املواقلف والنظريات، 

بسبب األسس واملنطلقات التي أقيمت عليها هذه األنظمة.    

وبنلاء علىل ذللك، يمكننلا أن نلخلص دور الدوللة يف االقتصاد اإلسلامي 

بالنقاط اآلتية)1(:

)1( اخلصخصة وتقليص دور القطاع العام، موقف االقتصاد اإلسلامي، د. شلوقي دنيا، بحث 
مقلدم للمؤمتلر العاملي الثالث لاقتصاد اإلسلامي اللذي نظمته كلية الريعلة- جامعة أم 

القرى، مكة املكرمة 2003م، ص16-15.
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توفلري اخلدملات األساسلية للمجتملع، وعلىل رأسلها الدفلاع واألملن   -1

والعدل، ومتتد لتشمل خمتلف املرافق العامة ذات اخلدمات الرضورية ألبناء األمة 

من الطرق واجلسلور واملواصات واملياه والكهرباء، وما إىل ذلك من كل ما متس 

حاجة املجتمع إليه مثل التعليم األسايس والصحة العامة.

تأملني احللد األدنى من املعيشلة للكل فلرد يف املجتمع عجز علن توفريه   -2

لنفسله ملن خال من تلزمه نفقتله، بغض النظر عن عقيدتله، إذ ال يتحقق مفهوم 

الرعايلة مع عدم توفر ذلك املسلتوى املعييش لكل فلرد، والنصوص والتطبيقات  

الرعيلة يف ذلك عديدة، وتوفري ذلك يتطللب أن يكون لدى الدولة من األموال 

ما يكفي لتغطية هذا األمر. وقد وفر اإلسلام للدولة األدوات واألسلاليب التي 

تؤمن هلا ذلك.

3- وضع اإلطار املائم للنشاط االقتصادي إذ إن الدولة مسؤولة عن رعاية 

مصاللح األملة واحلفلاظ علىل مقاصلد الريعة. وحتقيلق ذلك يكلون من خال 

العديد من السياسلات االقتصادية وغريها، مثل السياسة املالية والسياسة النقدية 

والسياسلة اخلارجيلة، وكذللك ما يتعلق بوضلع التريعات التلي تكفل احلقوق 

ألصحاهبلا وفلض املنازعات، وكذللك توفري املعلوملات والبيانلات وكل ما من 

شلأنه إقامة نشلاط اقتصادي جيد، فالدولة مسلؤولة عن رعاية مصالح الناس إذ 

يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«)1(.  

)1( متفلق عليه عن ابن عمر ريض اهلل عنهام، عند البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى 
واملدن، برقم 893، 284/1. ومسلم، يف كتاب اإلجارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة 

اجلائر واحلث عىل الرفق بالرعية، برقم 1458/1829،3. 



اخلصخصة: بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

1�3

4- اإلرشاف علىل القطلاع اخللاص ومداومة النظلر يف شلؤونه، إذ تتلخص 

مهملة الدوللة يف كلمتلني مها اإلعانلة والتقويم، فعليهلا إعانته ليقلوم بدوره عىل 

الوجه األمثل، وهلا يف سبيل ذلك العديد من األدوات والصاحيات املالية، ومن 

الناحيلة األخلرى عليهلا أن تقومه وجتربه عىل سللوك اجلادة واحليلوللة بينه وبني 

إحلاقه الرضر بالغري.

5- ضامن تشلغيل امللوارد والطاقلات والعمل علىل تنميتها وعلدم تبديدها. 

إذ ينهلى اإلسلام علن إضاعة امللال واإلرساف والتبذير، ويأمر بكف يد السلفيه 

علن الترف يف مالله، ويعترب حفظ املال أحد مقاصده الكلربى، وإذا كانت هذه 

التكليفلات واألواملر والنواهي تنرف إىل األشلخاص فهي تنرف كذلك إىل 

الدوللة والقائملني عىل أمور األملة، فليس ملن الرعاية املأمورة هبلا وجود موارد 

وطاقلات معطللة أو مهلدرة، ألن ذلك حيلول دون حتقيلق الكثري ملن العبادات، 

كلام أنله يعد معصيلة هلل سلبحانه وتعلاىل. وحتقيقا لذللك قامت الدوللة يف صدر 

اإلسلام بإحياء املوات، واإلقطاع، ودفع الناس إىل ممارسلة النشلاط االقتصادي 

وحماربة البطالة.

6- حتقيلق التلوازن االجتامعي واالقتصادي فلإذا كان تأمني احلد األدنى من 

املعيشة وظيفة للدولة اإلسامية فإن حتقيق التوازن بني األفراد اجتامعيا واقتصاديا 

هلو وظيفة أخرى للدولة، وهذه الوظيفة تتضمن عدالة التوزيع، ووضع ضوابط 

للتفاوت يف الدخل والثروة وتقليل حدة التفاوت بينها، زيادة عىل رضورة مراعاة 

األجيلال القادمة ومحايلة حقوقها يف مصادر الثروة، فالتلوازن املطلوب رشعا هو 
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تلوازن أفقي وتوازن رأيس، أي عىل مسلتوى اجليل احلارض وتوازن عىل مسلتوى 

األجيال القادمة، فا يطغى جيل عىل جيل.          

من خال هذا العرض املوجز لدور الدولة يف االقتصاد اإلسلامي، يتبني لنا 

بلأن دورها دور مهم وفعال، األمر الذي يعني باختصار بأن القيام هبذه الوظائف 

والواجبلات يتعارض متاما مع عملية اخلصخصة بمفهومها الشلائع والذي أرشنا 

إليله يف بدايلة البحث، واللذي يعني حتويلل امللكية ملن القطاع العلام إىل القطاع 

اخللاص. إذ يلؤدي هلذا اإلجلراء إىل جتريد الدولة ملن وظائفها مما يعنلي التقليل 

ملن صاحياهتلا نتيجة لتهميلش دورها االقتصلادي، زيادة إىل ختليهلا عن الكثري 

ملن مهامهلا وواجباهتا األصليلة املرتتبة عىل عاتقها، السليام يف املجال االجتامعي 

واخلدمات العامة، والتي تعتمد اعتامدا كبريا يف متويل مشاريعها يف جزء كبري منها 

عىل املوازنة العامة للدولة.  نعم إن اإلسام كنظام اقتصادي يؤيد ما يف اخلصخصة 

ملن دعوة لتطويلر دور الدوللة وتفعيله بام ينسلجم مع حجمهلا احلقيقي، وليس 

باهليمنة املطلقة عىل كل املشاريع الصغرية والكبرية عىل حد سواء، وإنام بالتخطيط 

واملتابعة واإلرشاف والقيادة، وتقاسلم التنفيذ حسب احلجم والدور الذي يتطلبه 

كل مروع، وذلك عرب اآلليات واألشلكال األخرى للخصخصة التي متثلت يف 

سلبعة نامذج أرشنا هلا سلابقا)1(، ولعل النموذج األسللم الذي نعنيه هو ما يعرف 

 ،)  BOT  ( بنظام أو طريقة اإلنشلاء والتشلغيل والتحويل، املعلروف اختصارا بل

وهذِه احلروف هي خمتر  Build Operate - Transfer   وهذا األسللوب طبق يف 

)1( تم بيان أشكال اخلصخصة يف الصفحات 49-68 من الفصل األول. 
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املشلاريع اجلديدة التلي كان يتوالها عادة القطاع العام ملن التجهيزات أو املرافق 

العامة، مثل مروع بناء الشوارع وتوريد املياه.

وقلد سلبق أن أرشنلا إىل هلذِه الطريقلة بلل )حقلوق االمتيلاز( حيلث يقلوم 

املسلتثمرون بإنشاء وبناء وتشغيل املرافق العامة، وإدارهتا واالنتفاع بعائدها لفرتة 

زمنيلة حمدودة، وبعد انقضاء املدة املقررة تؤول تلك املروعات إىل احلكومة عىل  

وفق العقد املربم بني احلكومة واملستثمرين.

ويتوىل القطاع اخلاص مروعه- حسلب أسلاليب BOT - باألموال املتاحة 

لله لفلرتة معينة. ويف هذِه الفرتة يسلمح لله بأخذ األرباح مبارشة من املسلتهلكني 

أو بطريقلة غري مبارشة )عادة بواسلطة املؤسسلات احلكومية( وبعلد انتهاء الفرتة 

املعينة ينتقل هذا املروع إىل الدولة. وهذِه الطريقة كان هلا ممارسلات سلابقة عىل 

فكرة اخلصخصة، كام هو احلال يف جمال النفط أو بناء وحدات سكنية، حيث يقوم  

املسلتثمرون بإنشلائها واالسلتثامر فيها، ثم تشلغيلها ملدة طويلة، عرين أو مخسة 

وعرين سلنة أو أكثر أو أقل حسلب االتفاق، ثم تسلم البناية أو املؤسسة بعد أن 

ترفع يد املستثمر منها وتصبح ملكيتها عامة.

وكذللك يمكن تطبيق اخلصخصة  بنظام التعاقد الذي يشلمل عقود التأجري 

وعقلود اإلجارة وكذلك نظام التحويل إىل مروعات مشلرتكة بني القطاع العام 

والقطاع اخلاص )املختلط(.
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وهبذه األشكال والطرق يمكن للدولة أن حتتفظ بملكيتها للمشاريع التي سيتم 

خصخصتهلا، وخاصة إذا ما تم التعاقد عرب نظام اإلنشلاء والتشلغيل والتحويل، 

كحل وسط يبعد كل األشكال والصور التي تنهي ملكية الدولة، ويقبل استخدام 

القطلاع اخلاص لبعض مشلاريعها املعطلة أو غري املسلتخدمة بالطريقة املثىل، ألن 

حتويل بعلض الفعاليات الزراعية والصناعية والتجاريلة وغريها - والتي بإمكان 

القطلاع اخلاص القيام هبلا - إليه مؤقتا أفضل من بقائها معطلة عن االسلتثامر، أو 

حرها يف مشاريع خارسة.    

املطلب الثاني: نظرة اإلسالم للملكية.

قبلل حماولة الوصول إىل معرفة احلكم الرعلي للخصخصة ال بد لنا من أن 

نطل إطالة رسيعة عىل نظام امللكية بصورة عامة يف اإلسام.

إذ يعلد نظام امللكيلة إحدى املعامل املميزة لاقتصاد اإلسلامي، باعتباره جييز 

امللكيتني العامة واخلاصة معا، وهي امليزة التي تعرف بل)ازدواجية امللكية(.

فامللكيلة العامة وامللكيلة اخلاصة وملكية الدولة متثل أرضيلة  نظام امللكية يف 

النظام االقتصادي اإلسلامي، عىل هيمنلة امللكية العاملة باعتبارها متثل األموال 

العاملة من موارد ومصادر الثلروة مثل األرايض واملياه واملعلادن ومصادر الطاقة 

وغريها، وهذه الثروة بطبيعة احلال خاضعة إلرشاف الدولة، إذ تعد هي املسؤولة 

علن التلرف فيها بالشلكل الذي حيفلظ حقوق الثلروة الوطنية لألملة، فامللكية 
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العاملة هي التلي يعد الترف فيها حقلًا لكل أفراد املجتمع، وملن ثم ال يتجاوز 

دور الدوللة جتاههلا اإلدارة واإلرشاف دون التلرف يف األصلل بلام يفوت عىل 

أفراد األمة االنتفاع هبا ومنها.

قلال ابن قداملة: )إن املعادن الظاهلرة وهي التي يتوصل إىل ملا فيها من غري 

مؤونلة ينتاهبا الناس وينتفعون هبا كامللح واملاء والكربيت والقري واملومياء والنفط 

والكحل والياقوت وأشلباه ذلك ال متلك باإلحيلاء، وال جيوز إقطاعها ألحد من 

الناس، وال احتجازها دون املسلمني، ألن فيه رضرًا باملسلمني وتضييقا عليهم()1( 

وعىل سلبيل املثال، فإنه جيوز لزيد أو عمرو من الناس أن يسللك الطريق العام أو 

يركلب البحلر أو يعرب اجللرس بدون قيلد أو رشط وما إىل ذلك من االسلتعامالت 

املشاهبة، أما ملكية الدولة فهي وإن كانت يف النهاية ملكًا لألمة مثل امللكية العامة، 

لكنهلا متتاز بكوهنا أكثلر خضوعا للدولة، مما يعني أن حلق الترف فيها ينحر 

بالدوللة التي متلك حق الترف يف رقبتها بيعلًا وتربعًا، وملن ختوله حق الترف 

فيهلا، كأن يكون ثمة موظف يعمل يف مؤسسلة ما، فعمله يف هذه املؤسسلة خيوله 

باسلتخدام مكتبله وأدواتله املكتبية وحاسلوبه وملا إىل ذلك يف حلدود وظيفته بام 

يضمن سلري العمل، وترفه هذا مؤقت بحدود استمراره يف وظيفته، إذ الوظيفة 

ليسلت حكرًا عىل شلخصه، فقد يسلتقيل أو يعزل وما إىل ذللك، فالترف مقيد 

باالسلتمرار واللدوام بالعملل ويف حدوده، وملن جانبها فلإن الدولة تترف يف 

مؤسساهتا ودوائرها وفق املصلحة التي تراها، فعىل سبيل املثال يمكنها أن تستبدل 

)1( املغني البن قلداملة املقلديس، هجلر للطبلاعة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1412هل-1992م،  
    .155 -154/ 8
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مكاتلب املوظفلني، فتقوم ببيلع املكاتب القديمة، وتشلرتي املكاتلب اجلديدة، أو 

تقوم ببيع السيارات القديمة يف املؤسسة، وتشرتي سيارات جديدة، وهكذا سائر 

املسلتلزمات واألدوات األخلرى التي تدخل يف ضامن سلري العمل، وليس معنى 

ذللك أن الدوللة مطلقة الترف يف مؤسسلاهتا دون ضوابط أو قيلود، وإنام جيب 

أن يكلون ترفها هذا مناطلاً  يف ظل املصلحة العامة احلقيقيلة التي حددهتا معامل 

رشيعتنا الغراء. 

إن كًا ملن امللكيلة العامة وملكيلة الدولة خيضع تلرف الدولة فيها لرط 

املنفعلة واملصلحلة املرجلوة من هلذا التلرف، ويف هذا الصلدد يقلول الدكتور 

شلوقي دنيا: )إن كا من امللكية العامة وملكيلة الدولة خيضع ترف الدولة فيها 

لضابلط املصلحة العامة املنضبطة واملقننة رشعًا، وكل متييز بينهام يرجع إىل حدود 

وحجلم وجوانب هذا التلرف، فهذا ذو حدود ضيقة، وذاك أوسلع حدوداً  أو 

نطاقلًا، وهذا التمييز خيدمنا كثريًا يف التعرف عىل موقف االقتصاد اإلسلامي من 

نوعلي اخلصخصة، فهناك أملوال عامة ال تقبل خصخصة امللكيلة لكنها قد تقبل 

خصخصلة اإلدارة والتأجري، وهناك أموال عامة تلرد عليها اخلصخصة بنوعيها. 

وليلس من اليسلري قيلام حتديد دقيق ملفلردات كل نوع من هاتني امللكيتني بشلكل 

حيظى باتفاق العلامء، لكن ذلك ال يمنع  من وجود أمثلة بارزة واضحة لكل منهام 

ال حتتملل اجلدال واخللاف، فهناك الطلرق واألهنار واملناجلم والغابات وبعض 

األرايض تدخل حتت النوع األول بغري خاف يذكر، وهناك بعض األرايض، مثل 
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أرايض الصوايف واألرايض التي آلت إىل بيت املال عىل سلبيل املرياث، وأنواع من 

اإليرادات العامة يمكن أن ندرجها حتت النوع الثاين()1(.  

وبناء عىل هذا فإن مما ال خاف فيه، هناك أشياء ال جمال فيها للتملك الفردي، 

مثل املساجد والطرق واجلسور والبحار وسائر املرافق العامة، التي تسهم يف خدمة 

املجتمع دون استثناء، وهذه األشياء ال يتصور متلكها متلكًا فرديًا، ألن حياة الناس 

ال تسلتقيم باالسلتئثار هبا من قبلل األفراد، وحديث النبلي ملسو هيلع هللا ىلص »الناس رشكاء يف 

ثاث: واملاء والنار والكأل«)2( هو املرجع يف هذا املوضوع، لكنه قد فهم بأكثر من 

معنلى، فقد ذهب بعض الباحثني إىل القول بأن امللاء والنار والكأل هو من املرافق 

العاملة، التلي ال جيوز متلكها متلكًا فرديًا، ألن متلكهلا يؤدي إىل اإلرضار بمصالح 

عامة الناس، مقابل منفعة فئة قليلة منهم، هم املالكون، وقد استدل القائلون هبذا 

القول باحلديث السابق بعدم جواز متلك هذه األشياء حرا دون غريها.

يف حلني ذهب بعلض الباحثني إىل توسليع دائرة التمثيل باألشلياء الواردة يف 

احلديث التي تشرتك معها يف الصفة، لتشمل كل ما يأخذ صفاهتا، ويف ذلك يقول 

الدكتور إبراهيم الطحاوي:  )ويمكن اجلزم بأن ما شارك هذه األشياء يف كوهنا متثل 

رضورة ال يسلتغني عنها أحد من الناس يأخذ حكمها يف رشكة ملكيته واالنتفاع 

)1( اخلصخصلة وتقليلص دور القطاع العام وموقف االقتصاد اإلسلامي، د. شلوقي أمحد دنيا، 
ص19.

)2( سبق خترجيه. 
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به بني اجلميع وامتناع أن يكون ملكًا فرديا()1(  وحجتهم أن هذه العنارص املذكورة 

يف احلديث كانت  يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص متثل كل الرضوريات العامة التي مل يكن ألحد 

آنلذاك غنلًى عنها. وعليه فكل ما يأخلذ وصفها يأخذ احلكم نفسله، وهذا احلكم 

يندرج عىل كل مشلتقات هذه األشياء وما تطور منها بحكم التقدم العلمي، فاملاء 

كان مصدرًا للري ولكنه يف الوقت احلارض يدخل يف عدة اسلتعامالت مهمة جدا 

لإلنسلان، منها عىل سلبيل املثال توليد الكهرباء عرب الشلاالت والسلدود املقامة 

عليها وما شابه ذلك، وكذلك النار وما نتج عنها وما متثله اليوم باعتبارها مصدرًا 

ملن مصلادر الطاقة، وجممل هذا اللرأي، بأن كل املرافق العاملة احليوية لاقتصاد 

القومي من رضوريات احلياة االقتصادية، وحينئذ يكون من الرضوري أن تديرها 

الدوللة وتلرف عليها، لتمنع التجلاوز عليهلا، ولتنظم شلؤوهنا، وحتافظ عليها 

وال تتيح فرصة متلكها ملكية خاصة لألفراد، لتبقى لكل األجيال.

إال أن هلذا القول مل حيَظ باإلمجاع عند مجيع املعارصين، إذ احتج بعضهم بأن 

منلع ملكية هذه األشلياء)الكأل واملاء والنلار( مل يكن يف عهد النبلي ملسو هيلع هللا ىلص وخلفائه 

الراشلدين )ريض اهلل عنهم( علىل إطاقها لألفراد، وإنام ثبلت يف كل العصور أن 

األفراد قد حازوا ملكية أشلياء من هذه العنارص، وأقّرهم املجتمع اإلسامي عىل 

هذه احليازة، ويف ذلك يقول الشيخ عي اخلفيف: )قام اإلمجاع عىل أن املال املحرز 

)1( االقتصاد اإلسامي مذهبا ونظاما، د. إبراهيم الطحاوي، الطبعة األوىل، القاهرة، ص194-
 .198
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مللك ملحرزه( واسلتدلوا بحديث أيب هريلرة ريض اهلل عنه، قال: قال رسلول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »ثاثلة ال ينظلر اهلل إليهلم يوم القيامة وال يزكيهم وهللم عذاب عظيم، رجل 

كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن سبيل، ورجل بايع إمامًا ال يبايعه إال لدنيا 

فلإن أعطلاه منها ريض وإن مل يعطه سلخط، ورجل أقام سللعته بعلد العر فقال 

واهلل اللذي ال إله غلريه لقد أعطيت هبا كلذا وكذا فصدقه الرجلل)1(، ثم قرأ هذه 

اآليلة ﴿ەئ     وئ   وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ﴾)2(. فعبلارة )رجلل كان له 

فضلل ماء بالطريق فمنعه من ابن سلبيل( تفيد بأن فضللة املاء كانت تعود لرجل، 

وقاده ترفه إىل منعه عمن حيتاجه من أبناء السبيل الذين يطلبون املاء فا جيدونه 

يف طريقهم. فضا عن أحاديث أخرى قريبة من املعنى نفسه احتجوا هبا.

وبناء عىل ما سبق، فقد انقسمت هذه األشياء إىل قسمني:

القسم األول: أشياء مملوكة ملكية عامة ال ختتص بأحد مثل الكأل املباح وماء 

السلامء والعيون واألهنار واملصادر العامة للوقود من الشجر واحلطب غري املحرز 

مللك أحد.     

القسلم الثاين: أشلياء تعود ملكيتها لصاحبها، إال أنه ال حيق له أن يمنع فضله 

املحتاج إليه، بل جيب أن يوايس به املحتاج من فقري وابن سبيل دون أن يطلب منه 

مقابلًا أو عوضًا، حيث أتت األحاديث مشلددة يف النهي عن طلب هذا العوض 

)1( رواه البخللاري يف كتلاب املسللاقلاة، بلاب إثلم من منع ابن السلبيل من املاء، علن أيب هريرة 
ريض اهلل عنه، برقم 2358..

)2( سورة آل عمران جزء من اآلية 77.
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أو منلع الفضلل منله. فهنلاك أملور ال جمال للمللك الفلردي فيها، لكلن ال جيوز 

منلع الفائض ملن احلاجة منها عن املحتلاج أو طلب املقابل. وملن ذلك يتبني أنه 

ال حيلل ملالك أن يمنع ما فضل عن حاجته الفقراء واملحتاجني من كافة األصناف 

واألملوال التلي حيتاج إليها إلحياء النفلوس، وخاصة تلك األشلياء التي تتوقف 

عليهلا حيلاة الناس أكثر من غريها، وقد كانت يف حيلاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص حمصورة يف املاء 

والنلار والكأل ويف رواية امللح. يقلول الدكتور حممد بلتاجي: )إن األحاديث التي 

خصت هذه األمور الثاثة أو األربعة بالذكر والنهي عن املنع ليست إال امتدادًا أو 

تأكيدًا  ملا تقرر بنصوص كثرية، من وجوب مواسلاة املحتاج بالفائض عن احلاجة 

حتلى حيصل عىل قدر كاف حلفظ احليلاة والكرامة بتأمني أدنى رضوريات العيش 

لله، أملا ختصيص هذه العنارص بالذكر يف هذه األحاديث فألهنا يف سلنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

كانت أهم من غريها يف احلفاظ عىل قوام العيش()1(.

إن املتتبلع لواقع املجتمع النبوي الكريم، جيد أن املاء واملرعى وسلائر مصادر 

الوقلود يف املجتملع، قد ملكه األفلراد ملكية فردية جممعًا علىل مروعيتها، مثل: 

اللزرع الذي يلزرع فيها، واحلطلب الذي يتبقى منله، واآلبار التلي كانت حتفر يف 

األرض اململوكلة، ولكن كان ال جيوز منع الفائلض منه عن الفقري واملحتاج وابن 

السبيل ومن يشبههم، ومن هنا ينبغي أن نعلم أن حرمة املنع ال تعني حرمة امللك 

)1( أثر تطبيق االقتصاد اإلسامي يف املجتمع، د. حممد بلتاجي، بحث مقدم ملؤمتر الفقه اإلسامي 
الذي عقدته جامعة اإلمام حممد بن سلعود اإلسلامية، باململكة العربية السعودية، املجلس 

العلمي، 1404هل-1984م، مطابع جامعة اإلمام، ص418.
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أصلا يف امللال املحرز فرديًا، كام ال تتعارض مع حتريم النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا كان يفعله أهل 

اجلاهليلة من محاية لبعلض األرض العامة غري املحرزة، واختاذها مرعى خاصا به، 

ومنع غريه من االشرتاك معه يف الرعي والسقيا والتقاط احلطب ومصادر الوقود، 

كل ذلك بدون وجه حق. فقد روى أبو عبيد القاسلم بن سلام بسنده عن زيد بن 

أسللم عن أبيه قال: سلمعت عمر بن اخلطاب وهو يقول هلني حني أسلتعمله عىل 

محلى الربلذة الذي محاه الفقراء: )يا هني، اضملم جناحك عن الناس، واتق دعوة 

املظللوم فإهنلا جمابة، وادخلل رب الريمة والغنيمة، ودعني ملن نِعم ابن عفان، 

ونِعلم ابن علوف، فإهنام إن هلكت ماشليتهام رجعلا إىل نخلل وزرع()1( فقد محى 

ريض اهلل عنه املرعى إلبل الصدقة، والبن السبيل وذوي القطعان  الصغرية ممن ال 

يملكون أرضًا يرعون فيها، أما كبار األثرياء فيملكون من الزرع واملرعى واملاء ما 

يسلتطيعون به تدبري أمور رعيهم وسلقياهم. ومن هذا املنظور فا يصح أن نقول: 

إن كل املرافلق العاملة احليوية لاقتصلاد القومي من الواجلب أن تديرها الدولة، 

وال تتيح ملكية خاصة ألحد يف أية حال. 

وعليه جيب الرتوي قبل أن نصدر احلكم الرعي للخصخصة، وننظر بمزيد 

تأملل ودراسلة أحاديث رشاكة النلاس يف املاء والنار والكأل، خاصلة إذا ما تتبعنا 

بعضا من النصوص الواردة يف إباحة احلصول عىل بعض هذه األشلياء الرضورية 

لكل الناس، والتي منها عىل سلبيل املثال: ما رواه أبو داود بسلنده عن امرأة يقال 

)1( رواه البخلاري يف صحيحله، كتلاب اجلهاد والسلري، باب إذا أسللم قلوم يف دار احلرب، عن 
زيد بن أسلم، عن أبيه ريض اهلل عنهام، برقم 3059،  375/2.
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هلا هبيسلة)1(، عن أبيها، قالت: استأذن أيب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول اهلل: ما اليشء 

الذي ال حيل منعه؟ قال )امللح( قال: يا رسلول اهلل، ما اليشء الذي ال حيل منعه؟ 

قلال: )أن تفعلل اخللري خري لك(  قال فانتهلى قول رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا إىل املاء 

وامللح، قال: فكان ذلك الرجل ال يمنع املاء وإن قل)2(. 

وكذلك ما روي من أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )هنى عن بيع فضل املاء()3( وما روي 

علن أيب هريلرة ريض اهلل عنه أن رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قلال: »ال يمنع فضلل املاء ليمنع 

به الكأل«)4(.

واللذي يبلدو بعد إيراد هلذه النصوص بأهنا قد تعني األشلياء غلري اململوكة 

فرديا من هذه العنارص، فا حيل اسلتئثار شلخص أو جمموعة من الناس هبا ومنع 

اآلخرين من االنتفاع هبا، ألهنم مجيعًا رشكاء فيها بحكم إباحتها العامة.  وقد تعني 

أن النهي املشلدد هو عن منع الفائض علن احلاجة منها، مما هو مملوك وحمرز فرديًا 

)1( روت عن: أبيها، عن النبى ملسو هيلع هللا ىلص. وروى سيار بن منظور الفزارى،عن أبيه عنها.
روى هللا أبو داود، والنسلائى، والطرباين، قال احلافظ يف هتذيلب التهذيب 12 / 405: قال   

ابن حبان: هلا صحبة. و قال ابن القطان: قال عبد احلق: جمهولة، و هى كذلك. اهل.
)2( رواه أبو داود، كتاب البيوع، عن رجل من بني َفزارة عن أبيه عن امرأة يقال هلا هبيسلة، برقم 

  .173/4 ،3470
)3( رواه النسائي يف سننه عن إياس بن عبٍد،  سنن النسائي برح احلافظ جال الدين السيوطي، 
مكتب املطبوعات اإلسامية، بريوت، 1414هل-1994م،  برقم 4663،7/ 307. ورواه 
أبو داود أيضا يف سننه، يف كتاب البيوع، باب يف بيع فضل املاء عن إياس بن عبٍد أيضا، برقم 

 .174/ 3472،4
)4( رواه البخاري يف صحيحه،  كتاب احليل، باب ما يكره من االحتيال يف البيوع، عن أيب هريرة، 

برقم 6962، 290/4.
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عن املحتاجني من فقراء وأبناء سبيل ونحوهم، امتدادا لواجب املواساة العام من 

الفائض، ويف الوقت نفسه فا تعني هذه النصوص النهي عن ملكية هذه األشياء 

فرديًا، كام ال تعد مستندا لفكرة ملكية الدولة لعنارص اإلنتاج)1(.      

ــواز واملنع،  ــة إىل امللكية اخلاصة بني اجل ــل امللكية العام ــب الثالث: حتوي املطل

وأدلة الفريقني.

بعد التتبع واالستقراء آلراء املعارصين من أهل العلم عن حكم اخلصخصة، 

تبني أهنم منقسلمون إىل قولني: فمنهم من يقلول باجلواز، ومنهم من يقول باملنع، 

كل حسب ما ترجح عنده من أدلة)2(. 

* القول األول: اجلواز.

اسلتدل القائلون بجلواز عملية نقل ملكيلة القطاع العلام إىل القطاع اخلاص 

)اخلصخصة( بأهنا تعد سياسلة من السياسلات العامة للدول، والسياسات العامة 

)1( أثر تطبيق االقتصاد اإلسامي يف املجتمع،د. حممد بلتاجي، ص412.
)2( ومنهلم ملن يقلول هبام معًا، لكنله يفصل بني خصخصلة اإلدارة وخصخصلة امللكية، إذ جييز 
خصخصلة اإلدارة يف حلال كان هلذا هو األسللوب األمثلل برط أال يرتتلب عليه تفويت 
حلق ألي فلرد كان يف ظلل املروع العلام يف املجتملع، ويتوقف عن بيلان حكم خصخصة 
امللكية إذ ال ينبغي التعميم واإلطاق بذلك، بسلبب تنلوع امللكيات إىل ملكية عامة وملكية 
دولة، وما يرتتب عىل ذلك من آثار، إذ هناك  من األموال العامة التي ال حيق للدولة أن تغري 
ملكيتها أو تعدل منها بتحويلها كًا أو جزءًا إىل ملكية خاصة، بيد أن هناك أموااًل عامة تقبل 
هلذا التحلول. وممن قال هبذا الرأي الدكتور شلوقي أمحد دنيا يف بحثه املوسلوم: اخلصخصة 

وتقليص دور القطاع العام وموقف االقتصاد اإلسامي، بحث سبقت اإلشارة إليه.
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)السياسة الرعية( تدخل يف جمال املرونة يف الريعة اإلسامية، إذ تتسم الريعة 

اإلسلامية بسلامت وخصائلص كثلرية منهلا، املرونلة، والشلمولية، واإلجيابيلة، 

والربانيلة، وغريهلا، وقلد جتتمع السلمتان يف آن واحد كام يقول الدكتور يوسلف 

القرضلاوي: )يعتلرب اجلمع بلني الثبات واملرونلة من روائع اإلعجلاز هلذا الدين، 

وهلو الذي أودعه اهلل يف هذا الدين آية من آيات عمومه وخلوده وصاحيته لكل 

زمان ومكان()1(. 

ويتجلىل الثبات يف الريعة اإلسلامية يف مصلادر التريلع األصلية النصية 

القطيعلة، املتمثللة بالكتلاب الكريلم والسلنة النبويلة املطهلرة، إذ يمثلل القلرآن 

الكريلم املصدر التريعي العام، والسلنة النبوية املباركة اللرح العمي التفصيي 

لله، واملتمثللة بأقلوال وأفعلال و تقريلرات النبلي ملسو هيلع هللا ىلص، إذ يمثل هلذان املصدران 

التريعيان الوحي اإلهلي املعصوم - مع مراعاة أولوية القرآن الكريم عىل السلنة 

النبوية املطهرة - ومها املصدران اللذان ال يسلعان ُمسللاًم أن يعارضهام، يقول اهلل 

علز وجل: ﴿ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ ﴾)2(ومعللوم أن الوحي حيوي 
حملور العقيلدة التي ال يتم إيامن العبد إال بتامم اإليامن والتسلليم هبا، وتشلمل هذه 

العقيدة اإليامن باهلل عز وجل وباملائكة وبالكتب الساموية والرسل الكرام واليوم 

)1(اخلصائص العامة لإلسلام، د. يوسلف القرضلاوي، الطبعة الرابعلة، 1409هل- 1989م، 
مكتبة وهبة القاهرة، ص 200، اإلسلام والتنمية االجتامعية، د. حمسن عبد احلميد، الطبعة 

األوىل، 1410هل -1989م، مكتبة دار األنبار، بغداد، ص27.       
)2( سورة األحزاب، اآلية 36.
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اآلخر وبالقدر خريه ورشه، وكذلك حيوي األركان احليوية اخلمسة لإلسام، من 

الشلهادتني والصاة واللزكاة والصيام واحلج، وكذلك حيلوي املحرمات اليقينية 

ابتلداء بالكفلر واللرك ثم السلحر والقتلل والزنلا ورشب اخلمر وملا إىل ذلك، 

وحيلوي أمهات الفضائل من الصدق واألمانة والصرب واحلياء والعفة وغريها، ثم 

إنه حيتوي كذلك عىل رشائع اإلسام القطعية يف الشؤون االجتامعية، مثل الزواج 

والطاق واملرياث واحلدود والقصاص، ونحوها من نظم اإلسلام، وما أمجعت 

عليه األمة()1(.

   فاألحكام كام يقول ابن القيم رمحه اهلل تعاىل نوعان: )نوع ال يتغري عن حالة 

واحدة هو عليها، ال بحسلب األزمنة وال األمكنة، و ال اجتهاد األئمة، كوجوب 

الواجبلات وحتريم املحرمات، واحلدود املقدرة بالرع عىل اجلرائم، ونحو ذلك، 

فهذا ال يرسي إليه تغيري وال اجتهاد خيالف ما وضع عليه()2(.

   و اللذي نريلد أن نصلل إليله بعد هذا االسلتعراض الرسيلع عن خصائص 

الريعلة اإلسلامية، هو ملا يتعلق يف جمال االقتصلاد، إذ األملور الثابتة تتمثل يف 

حتريلم الربا وامليلرس، وحل البيلع وكثري من العقلود، وبيان النصيلب واملقدار يف 

الزكاة، وقسمة الرتكة عىل الورثة وتوزيعها)3(.

)1( اخلصائص العامة يف اإلسام، د. يوسف القرضاوي ص 202- 205.
)2( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، حققه وعلق 

عليه د. السيد اجلميي، دار ابن زيدون، بريوت، 316/1.  
)3( االقتصاد اإلسامي والقضايا الفقهية املعارصة، عي أمحد السالوس، 1416هل -1996، دار 

الثقافة، الدوحة، مؤسسة الريان، بريوت، 32/1.
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وبناء عىل ذلك فا حيق  لفرد وال مؤسسلة وال هيئة أن تلغي أو تعطل أيا من 

هلذه األحلكام، ألهنا من األحكام التي اتسلمت بالثبلات والديمومة، إذ رشعت 

ملن قبلل اخلبلري العليم جل جالله، وقّدرت بمقاديلر حمددة، ال ينبغلي ألحد أن 

يزيلد أو ينقلص يف ذلك شليئا، فلام كان حراما قبلل ألف عام يظل حراملا إىل قيام 

السلاعة، وما كان حاالً فهو احلال إىل قيام الساعة، إذ يقول اهلل سبحانه وتعاىل:  

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ     ھ   ﴿ھ  

ۆۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ﴾)1(، وهذا هو تعريف االقتصاد 
اإلسلامي بشلقه األول: الذي يتجسلد يف جمموعة األصول العاملة االقتصادية، 

التي تسلتخرج من الكتاب والسنة، وأما شلقه الثاين: فهو البناء االقتصادي الذي 

نقيمه عىل أسلاس تلك األصول)الكتاب والسلنة( بحسلب كل بيئة وعر. فهام 

قسلامن، ثابلت ومتغلري، فالثابت كام أشلار األئملة إليله، و أما املتغلري يف الريعة 

اإلسلامية فإنه يتجلىل يف املصلادر التبعية االجتهاديلة، والتي اختللف العلامء يف 

مدى االحتجاج هبا، وهي كل املصادر التريعية باسلتثناء الكتاب والسنة، والتي 

تتمثلل يف اإلمجلاع والقياس والعرف واملصالح املرسللة وفتلوى الصحايب ورشع 

ملن قبلنلا واالستحسلان واالسلتصحاب، إذ يذكر ابلن القيم بعد أن ذكلر النوع 

األول ملن األحلكام: )والنوع الثاين ما يتغري بحسلب اقتضاء املصلحلة له، زمانًا 

ومكانًا وحاالً، كمقادير التعزيرات، وأجناسلها وصفاهتا، فإن الشلارع ينوع فيها 

بحسب املصلحة()2(.

)1( سورة النحل اآلية 116.
)2( إغاثة اللهفان البن القيم، 316/1. 
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ثلم يورد رمحه اهلل تعاىل بعض األمثلة عىل ذللك قائًا: )فرع التعزير بالقتل 

ملدملن اخلمر يف املرة الرابعة، وعزم عىل التعزير بتحريق البيوت عىل املتخلف عن 

حضور اجلامعة، لوال ما منعه  من تعدي العقوبة إىل غري من يستحقها، من النساء 

والذريلة..()1(  إىل أن يقلول: )وهلذا باب واسلع، اشلتبه فيه عىل كثلري من الناس 

األحكام الثابتة الازمة التي تتغري بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودًا وعدمًا()2( 

فهلذا النوع هلو ما يتغلري بتغلري األزمنلة واألمكنة واألحلوال حتقيقلًا للمصلحة 

املتوخلاة منله، ومن هنا قلال أصحاب هذا القلول: )ويف االقتصاد اإلسلامي أن 

املرونة تشلمل ملا جيد من املعامات املختلفة التي خلت ملن الربا وامليرس والغرر 

الفاحلش()3( إذ اعتربوا عمليلة اخلصخصة من ضمن جمموعلة املعامات القابلة 

للمرونلة، كلام يذهب إىل ذلك الباحث حممد صربي بلن أوانج إذ يقول: )إن جمال 

املرونة يف الريعة اإلسلامية يشلتمل عىل الوسلائل واألسلاليب، كام أنه يشتمل 

كذلك عىل الفروع واجلزيئات، وعىل الشلؤون الدنيويلة والعلمية()4(. وعىل وفق 

هذا األساس فإن أصحاب هذا القول القائلني: )بأن هذه العملية تعترب سياسة من 

السياسات العامة للدولة( فهم قد جعلوها يف جمال املرونة يف الريعة اإلسامية، 

)1( إغاثة اللهفان البن القيم، 316/1. 
)2( املصدر نفسه.

)3( االقتصاد اإلسامي والقضايا الفقهية املعارصة، عي أمحد السالوس،32/1.
)4( اخلصخصلة حتويلل امللكيلة العاملة إىل القطلاع اخللاص يف ضلوء الريعة اإلسلامية، حممد 

صربي بن أوانج، مصدر سابق، ص 106.
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بسلبب كون املعامات اإلسلامية تقع أساسلًا يف حكم املباح )احلال( من حيث 

األصل، إال ما ورد به نص يوجب التحريم، مثل الربا واالحتكار والغرر، وما يف 

حكمها.

 ومن األدلة الرعية التي استندوا إليها يف ذلك، من وجهة نظرهم، ما يي:

أوالً: أدللة أصحلاب القلول األول )املجيلزون لعمليلة اخلصخصلة( ملن 

القرآن الكريم.

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ ٱ   تعلاىل:  اهلل  قلول   -1

پڀ   ﴾)1(.

ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئ    ﴿ وجلل:  علز  2- وقولله 

ۆئ﴾)2(.

وجه الداللة عندهم: 

أن اآليتلني الكريمتلني قلد بّينتلا أن اهلل عز وجلل حني اسلتخلف آدم وذريته 

يف هلذه األرض، فقد سلخر له مجيع ما يف السلموات واألرض من موارد الثروة، 

لكلي يوظفها يف إمتام املهمة املسلندة إليه، إذ جعلل هذه املوارد  لتخدمه ومتكنه  يف 

علامرة هذا الكلون خلدمته، ومتكينه منها، متكني اسلتعامل أو ملكيلة انتفاع، وتبعة 

االستخاف تعني العمل كدحًا وكدًاً وباستمرار من قبل اإلنسان من أجل التنمية 

)1( سورة البقرة اآلية 30.
)2( سورة األعراف اآلية 129.
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والتعمري خال الزمن حتى قيام الساعة. إذ العمل املقصود هو العمل الذي يعمر 

األرض وينتج الطيبات وحيقق احلياة الكريمة عن طريق تطوير أساليب االستثامر، 

ووجوه االنتفاع عن أرسع طرائق الكسب املروع وأكثره مصلحة لإلنسان. 

3- قوله تعاىل: ﴿ ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ﴾)1(.   

وجله الداللة: أن عامرة األرض واسلتغاهلا بإنشلاء الصناعلات والزراعات 

وامللدن وعاملة طرق اخللري والرفاهية فيهلا.. إنام حيتلاج إىل تعلاون دويل لتحقيق 

االكتفلاء اللذايت، وهلذا ال حيصل إال إذا دخللت الدولة يف مروعات اسلتثامرية 

ذات جلدوى اقتصاديلة حتقلق التنمية. وال شلك أن الدول التلي جتمعها مصالح 

مشرتكة، تكون داخلة ضمن معاهدات وحتالفات يف إطار ما يطلق عليه بالتعاون 

الدويل يف هذا املجال، خدمة ملجتمعاهتم وشلعوهبم علىل اعتبار أن وحدة هدفهم 

ومصريهم واحد)2(.   

4- قوله تعاىل: ﴿ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ﴾)3(.

 وجله الدالللة: يلرى أصحلاب هلذا القلول: إن من أجلل حتقيق هلذه اآلية 

فلا بد ملن املشلاركة اجلامعية يف عمليلات التنميلة، واألخذ باألسلاليب العملية 

والتقنية املائمة)4(.

)1( سورة هود اآلية 61.
)2( االقتصلاد اإلسلامي، أسلس ومبلادئ وأهلداف، عبلد اهلل عبد املحسلن الطريفلي، الطبعة 

الرابعة،1417هل، مؤسسة اجلرييس، الرياض، ص 37. 
)3( سورة األعراف اآلية 10.

)4( اإلسلام والتنميلة االقتصاديلة، حمملد شلوقي الفنجري، بحلوث مؤمتر اإلسلام والتنمية، 
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وقلد استشلهدوا  بآيلات كريمة أخرى، لكنهلا فيام يبدو بعيلدة كل البعد عن 

املوضوع، لذا أكتفي هبذا القدر من اآليات الكريمة السابقة.

ثانيًا: أدلتهم من السنة النبوية املطهرة.

1-  عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن عمر بن اخلطاب أجىل اليهود والنصارى 

من أرض احلجاز، وأن رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مّلا ظهر عىل خيرب أراد إخراج اليهود منها، 

وكانلت األرض حني ظهر عليها هلل ورسلوله وللمسللمني، فلأراد إخراج اليهود 

منهلا، فسلألت اليهود رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يقرهم هبلا، عىل أن يكفلوا عملها، وهلم 

نصف الثمر، فقال رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »نقركم هبا عىل ذلك ما شلئنا« فقروا هبا حتى 

أجاهم عمر إىل تيامء وأرحيا )1(.   

وجه الداللة يف هذا احلديث عندهم:

أن اإلسلام ال يمنلع من أن يمنلح األجانب حق اسلتغال مورد وطني   -1

نظري جزء معني من الناتج، طاملا كانت إمكانيات استغاله غري متاحة للمسلمني، 

وعىل أن يكون هذا االسلتغال حتت هيمنة الدولة، سلواء يف مراقبة اإلنتاج أو يف 

حتديلده مدة االسلتغال، رشيطة أن يكون امللورد رضوريا لألملة ولتقدمها، وال 

يمكن تأجيل استغاله للمستقبل.

1412هل-1992م، مجعية دراسات البحوث اإلسامية، عامن، ص37.
)1( رواه مسللم يف صحيحله، كتلاب املسلاقات، بلاب املسلاقات واملعاملة بجزء ملن الثمر، عن 

عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام، برقم 1551،  3 /1187.
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إذا توافلرت اإلمكانيلات فمن الواجب أن يبارش املسللمون بأنفسلهم يف   -2

استغال كل مورد وطني يساهم يف رقي األمة وتقدمها )1(.  

2-   قلول النبلي ملسو هيلع هللا ىلص: »ألن يأخلذ أحدكلم أحبًا، فيأخذ حزملة من حطب، 

فيبيع، فيكّف اهلل به وجهه، خري من أن يسأل الناس أعطي أم ُمنع«)2(.

وجه الداللة يف هذا احلديث عندهم:

إهنلم يرون جواز متليك الثلروات الطبيعية للمحرزين هلا من ختصيص النص 

العلام )الذي جاء عىل منعه لتعلق املصلحلة العامة هبا( بالعرف العام)3(، من أجل 

االستغناء هبا عن املسألة.

يقلول اإلمام الشلوكاين: )وقد خصص من عموم حديث املنلع من بيع املاء، 

ملا كان حملرزًا يف اآلنيلة، فإنه جيوز بيعه قياسلا عىل جلواز بيع احلطلب،إذا أحرزه 

احلاطب، حلديث الذي أمره ملسو هيلع هللا ىلص باالحتطاب()4(.

)1( اإلسلام والتنمية االقتصادية، شلوقي أمحد دنيا، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، 1979م، دار 
الفكر العريب، القاهرة، ص201.

)2( رواه البخلاري يف صحيحله، علن أيب هريرة، كتاب املسلاقاة، باب بيع احلطلب والكأل، برقم 
  .168/2 ،2373

)3( امللكيلة الفردية يف النظام االقتصادي اإلسلامي، حممد بلتاجلي، 1409هل-1988م، مكتبة 
الشباب، القاهرة، ص120-119. 

)4( نيل األوطار رشح منتقى األخيار من أحاديث سيد األخيار، حممد عي الشوكاين، دار اجليل، 
بريوت،1973م، 241/5.
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3- علن بلال بلن احلارث ريض اهلل عنه أن رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخلذ من املعادن 

القبليلة الصدقة، وانه أقطع بال بن احلارث العقيق أمجع، فلام كان عمر ريض اهلل 

عنله قلال لبال، إن رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل يقطعك لتحجره عن النلاس، مل يقطعك إال 

لتعمل، قال: فأقطع عمر بن اخلطاب للناس العقيق)1(.   

وجه الداللة يف هذا احلديث عندهم:

أنله يلدل علىل جواز تلرف اإلملام بإقطاع بعلض امللكيلة العاملة لألفراد، 

كمكافلأة علىل جهدهم البارز، يف عامرة األرض، واسلتغال خرياهتا بام يعود عىل 

األملة باخللري والنفع، واألصلل يف اإلقطاع أن يعطي الفرد بلام يقدر عىل إصاحه 

واسلتثامره. ويسقط حق اإلقطاع عند عدم االسلتغال واالستثامر أو عدم القدرة 

عىل التعمري، كام أنه يسقط كذلك إذا كان بسبب اإلرضار باآلخرين أو بعدم حتقيق 

املصلحة العامة.

هلذه هي أبلرز األدلة التي سلاقها واحتج هبلا أصحاب القلول األول الذين 

ذهبلوا إىل جلواز عملية اخلصخصة، زيلادة عىل أحاديث أخرى، تبلدو بعيدة عن 

موطلن الداللة، مثل حديلث: تأبري النخيل وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه: )أنتم أعلم بأمور 

دنياكلم()2( إذ يبدو الفرق واضحًا بني أملور الزراعة التي تعتمد عىل اخلربة، وبني 

تقديلر أمور السياسلة الرعية العامة، وما يرتتب عىل ذللك من تبعات، فالقياس 

)1( رواه البيهقلي يف السلنن الكلربى، كتلاب إحيلاء امللوات، باب ملن أقطع قطيعة، عن عائشلة 
وثابت بن أنس ريض اهلل عنهام، دار الفكر، بريوت، 149-148/6.

)2( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله رشعا دون ذكره ملسو هيلع هللا ىلص من 
معايش الدنيا عىل سبيل الرأي، برقم  2361، 1835/4.
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هنلا ال يصللح واهلل أعلم، وللمسلألة تفصيل نورده يف مناقشلة أدللة الفريقني إن 

شاء اهلل تعاىل.

* القول الثاين: املنع.

أدلة أصحاب القول الثاين )املانعون لعملية اخلصخصة(.

أما املانعون لعملية اخلصخصة، فقد استدلوا بعدم جواز حتويل امللكية العامة 

إىل القطلاع اخللاص بجملة ملن األحاديث النبويلة الريفة، زيلادة إىل أدلة عقلية 

أخلرى،  إذ بينلت هذه األدلة يف جمملهلا، عدم جواز حصول فلرد أو جمموعة من 

النلاس عىل منفعة أو سللعة عامة من دون الناس، حتلى ال يتمكن فرد أو جمموعة 

ملن النلاس  بالتحكم بالسللع األساسلية  التلي حيتاج إليهلا عامة النلاس، و التي 

يلؤدي حرهلا يف يد األفراد إىل خلخللة جمتمعية يف احلصول عىل السللع واملواد 

الرضورية. 

وقد استدلوا ملا ذهبوا  إليه بعدة أدلة هي:

أوالً: من السنة النبوية املطهرة:

1- قلول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الناس رشكاء يف ثاث: املاء والكأل والنار« ويف رواية: 

املللح)1(. وملن اجلدير بالذكر أن هلذا احلديث قد ورد بصيغ متعلددة أخرى، مع 

بعض الزيلادات املهمة، التي تفيد كلها بعمومية الراكة جلميع الناس فيها، ومن 

هذِه األحاديث:

)1( سبق خترجيه.



اخلصخصة: بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

21�

أ- قلول النبلي ملسو هيلع هللا ىلص: »املسللمون رشكاء يف ثاثلة، يف امللاء واللكأل والنلار، 

وثمنه حرام«)1(.

ب- ويف روايلة أخلرى يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »ثاث ال ُيمنَْعن: امللاء والكأل والنار«)2(. 

وهذه األشلياء تعد مصلادر الثروة الرضوريلة حلياة اجلامعة، وإن الفلرد يمنع من 

ملكيتهلا للمصلحلة العاملة ألهنلا من أساسليات احلياة جلميلع أفلراد األمة، وأن 

االستئثار هبا أو بواحدة منها يؤدي إىل خلخلة يف بنية املجتمع)3(. 

وهذا احلديث برواياته املتعددة يبني رضورة أن يكون اسلتغال املنافع العامة 

التي حيتاج إليها مجيع الناس، سلواء أكانت استغال موارد طبيعية أو منافع عامة، 

مثلل: منفعلة الكهربلاء أو املواصلات، أو غريهلا.. ضمن نطاق العلدل، بحيث 

ال يلؤدي منلح بيع هلذِه املنافع إىل التحكلم يف امللادة املنتجة أو املنفعلة أو اخلدمة 

املقدمة، وعىل والة األمر وضع القواعد واألسس التي حتفظ حق األمة الكامل يف 

احلفلاظ علىل ثروات األمة وديمومتها، بدون أن يؤدي ذلك إىل تعطيل اسلتغاهلا 

وحرمان اقتصاد األمة منها)4(.

)1( أخرجله ابلن ماجله، كتلاب الرهون، بلاب املسللمون رشكاء يف ثاثلة، برقم 2472، سلنن 
ابلن ماجله، أبو عبداهلل بن يزيلد القزويني، حتقيق حمملد فؤاد عبد الباقلي، دار إحياء الرتاث 

العريب،بدون تاريخ، 827/2.
)2( رواه ابن ماجه، كتاب الرهون، باب املسلمون رشكاء يف ثاثة  برقم 2473، 2/ 827. 

)3( امللكيات الثاث دراسة للملكية العامة وامللكية اخلاصة وملكية الدولة يف النظام االقتصادي 
اإلسامي، للمؤلف، ص43.

)4( اخلصخصلة ملن املنظلور اإلسلامي، نظلرات يف موضلوع بيلع القطلاع العلام لألفلراد، 
د.حممد بن عبد اهلل الشلباين، جملة البيان، العدد 89، السلنة العارشة - حمرم 1416هل يونيو 
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2- روى أبيلض بلن محال أنه اسلتقطع النبلي ملسو هيلع هللا ىلص ملح  ملأرب فأقطعه إياه، 

ثلم إن األقرع بن حابس قال يا رسلول اهلل، إين قلد وردت امللح يف اجلاهلية، وهو 

بأرض ليس هبا ملح، ومن ورده أخذه، وهو مثل املاء العّد بأرض، فاستقال أبيض 

ابلن محال، فقلال أبيض: قد أقلُتك فيه عىل أن جتعله مني صدقة، فقال رسلول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: )هلو منلك صدقة، وهو مثلل املاء العّد، من ورده أخلذه()1( قال فرج - أحد 

رواة احلديلث: وهلو اليوم عىل ذلك من ورده أخذه قلال فقطع له النبي ملسو هيلع هللا ىلص أرضا 

ونخا باجلوف جوف مراد مكانه حني أقاله منه)2(.

 ويف روايلة أيب داود )أنله وفد إىل رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاسلتقطعه املللح، قال ابن 

املتلوكل اللذي بملأرب فقطعه له فللام أن وىل قال رجلل من املجللس: أتدري ما 

قطعت له إنام قطعت له املاء العد قال فانتزع منه( )3(. 

وجله الدالللة: أنله ال جيوز منلح امتيلاز أو متليك فلرد أو مجاعة ملن األفراد 

ألي منتلج خدمي أو سللعي إذا كان هذا املنتج حيتلاج إليه عامة الناس، إال ضمن 

رشوط معينلة حتفلظ للنلاس حقوقهلم، ومتنلع عنهم االسلتغال، وحتقلق منفعة 

القتصاد املجتمع)4(. 

1995م، ص39.
)1( رواه ابن ماجه يف سننه، باب إقطاع األهنار والعيون، برقم 2475، 827/2 .

)2( رواه ابن ماجه: كتاب الرهون، باب إقطاع األهنار والعيون، برقم 2475، 827/2.
)3( رواه أبو داود يف سننه عن أبيض بن محال، برقم 3059، 504/503/3.

)4( اخلصخصة من املنظور اإلسامي، د.حممد عبد اهلل الشباين، مصدر سابق 39.
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3- عن قيلة بنت خمرمة قالت: قدمنا عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قالت فقدم صاحبي، 

تعني: حريث بن حسلان - وافد بكر بن وائل -، فبايعه عىل اإلسلام عليه وعىل 

قومِه، ثم قال: يا رسلول اهلل، اكتب بيننا وبلني بني متيم بالدهناء، أال جياوزها إلينا 

منهم أحد إال مسلافر أو جماور، فقال رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اكتب له يا غام بالدهناء« 

فلام رأيته قد أمر له هبا، شخص يب وهي وطني وداري، فقلت: يا رسول اهلل، إنه مل 

يسلألك السوية من األرض إذ سألك، إنام هي هذِه الدهناء عندك ُمّقيُد اجلمل)1(، 

ومرعلى الغنم، ونسلاء متيلم وأبناؤها وراء ذلك، قال: أمسلك يلا غام، صدقت 

املسكينة، املسلم أخو املسلم، يسعهام املاء والشجر، ويتعاونان عىل الفتات)2(.

وجله الداللة: أنه ال جيوز ختصيلص مورد أو منفعة عامة لفئة من الناس دون 

أخلرى، إذا كان هلذا التخصيص سلوف يلؤدي إىل اإلرضار باآلخرين، وأن مثل 

هذِه اإلجراءات تثري الفتن واملشاكل يف املجتمع)3(.

)1( مقيد اجلمل: أي مرعى اجلمل ومرسحه، فهو ال يربح منه وال يتجاوزه يف طلب املرعى  ألهنا 
أرض خصبلة فيهلا مرعى كثري بحيث إن البعري إذا وقف يف موضع منها لرعي مافيه ال ينتقل 
إىل موضع آخر، فكأنه مقيد،)يسعهام املاء والشجر( حيسنا اجلوار واملشاركة، )الفتان( وردت 
بأكثلر ملن لفظ وقد سلئل عنها أبو داود فقال: هو الشليطان، يقول املحقلق، والُقتار: دخان 
الطبخ، فكأنه يقول يتعاونون عىل أمور معاشلهم. كتاب السنن،سلنن أيب داود، حتقيق حممد 

عوامة، مصدر سابق، 3/ 509-508. 
)2( رواه أبلو داود يف سلننه، كتلاب اإلملارة، باب يف إقطلاع األرضيني، برقلم  3065، 507/3 

 .508-
)3( اخلصخصة من املنظور اإلسامي، د.حممد عبد اهلل الشباين، ص 39.
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4- فعلل أملري املؤمنني عملر بن اخلطلاب ريض اهلل عنه إذ منع توزيع سلواد 

العلراق عىل اجلند واملقاتلة، خشلية من صريورة امللك بيلد املجموعة الصغرية أو 

األفراد القليلني فيام بعد، وحجته آنذاك كانت اآلية الكريمة يف سورة احلر ﴿  ڳ             

ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾)1( حيث ال خيفى ما يمثله بيع املشلاريع احليوية يف 

زيلادة امللكية اخلاصة، وأيلولة هذِه املشلاريع يف يد جمموعلة معينة من الناس، وما 

قد حيدثه هذا اإلجراء من تفاوت بني أفراد املجتمع.

ثانيًا: أدلتهم من املعقول:

1- ال خيفلى علىل اجلميلع األرضار واآلثلار السللبية الناجتلة جلراء عمليلة 

اخلصخصة عىل القوى العاملة، وما تسببه إحالة أعداد كبرية منهم إىل عاطلني عن 

العمل، مما يشلكلون بطالة حقيقية قد تسلاهم يف شلكل فّعال يف خلخلة املجتمع 

والتاعلب بأمنه، حيث ال جيد العاطل عن العمل ما يسلد رمقه ورمق من يعول، 

األملر الذي قد يدفعه إىل اجلرائم من رسقات وانتهلاكات وجرائم، وهذا كله من 

باب إحلاق الرضر، الذي هنينا عنه، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص )ال رضر وال رضار()2(. 

2- تعلد الدوللة راعية لكل طبقلات املجتمع، ومن ضمن طبقلات املجتمع 

الفقلراء وحملدودو الدخلل، ويرتتب علىل الدولة واجبلات كثرية لعلل من أمهها 

الضامن االجتامعي، والوصول بالفرد إىل حد الكفاية.

)1( سورة احلر جزء من اآلية 7.
)2(  رواه ابن ماجه يف سننه، عن عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه، برقم 2340، 784/2. 
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    إال أن سياسة اخلصخصة قد متنع كل أشكال الدعم املادي واملعنوي، والذي 

تقدمله الدولة ملواطنيها والعاملني فيها، عن طريق التأمني الصحي، و توزيع املنح 

والرواتب الشلهرية للموظفني، وغريها من أشلكال الدعلم األخرى التي ختتلف 

ملن جمتمع آلخر، وهذا كله قلد يقل أو حتى يتوقف وينتهي متاما بسلبب عجزها 

عن إجياد إيرادات مناسلبة بسلبب بيع وتصفية امللكية العامة، والتي كانت متتلكها 

- قبل اخلصخصة - وهذا كله بدوره يؤثر سلبًا عىل دور الدولة االقتصادي.

وبعلد إيراد األحاديلث واألدلة العقلية األخرى،  التي اسلتدل هبلا القائلون 

بمنع جواز بيع امللكية العامة إىل القطاع اخلاص، فقد استثنى أصحاب هذا القول 

بعلض احللاالت اخلاصة املحلدودة، التي يمكلن فيها بيع املؤسسلات العامة وفق 

حاالت، هي:

1- إذا كان املروع يمثل هدرًا حقيقيًا ملوارد املجتمع.

2- عجلز املعاجللات الفنيلة واألسلاليب اإلداريلة واخلطلط االقتصاديلة يف 

معاجلتها.

3- إذا كان هذا القطاع ال يمثل أمهية حيوية للمجتمع.

  فلا بأس بالتلرف حينئذ حتقيقًا ملصلحة اجلامعة التلي زال تعلق حاجتها، 

وانتفت مصلحتها يف األشياء التي تقع يف نطاق متلكها، فإنه جيوز لويل األمر أو من 

يمثله، الترف فيها حتقيقا ملصلحة األمة.
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كام أضافوا مسألة مراعاة وضع القوى العاملة يف املؤسسة العامة املخصخصة، 

عن طريق توفري البديل أو الضامن، ثم عملية البيع البد أن تكون عىل شكل أسهم، 

ووضلع حد أعلىل ملجموع األسلهم املبيعة، خشلية ملن أن تؤول إىل املؤسسلات 

االحتكارية التي قد متارس دورًا سلبيًا يف املستقبل. 

مناقشة األدلة:

   استدل أصحاب القول األول القائلون باجلواز بجملة من اآليات الكريمة، 

والذي يراه الباحث بأن هذه اآليات التي تم االسلتدالل هبا ليسلت دليا يف حمل 

النلزاع، إذ ال يمكلن أن تكون دليا ملوضوع جلواز اخلصخصة، واهلل تعاىل أعلم، 

لألسباب اآلتية:

اآليلة األوىل وهلي قوله علز وجلل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    -1

پ  پ  پ  پڀ   ﴾)1( ال يمكلن أن تكلون دليلا علىل مروعيلة حتويل 
امللكيلة العاملة إىل القطاع اخلاص، إذ إن آيات االسلتخاف تدل عىل اسلتقالية 

املنهج اإلسامي عن غريه من املناهج، حيث متيز نظام امللكية يف اإلسام يف كون 

املالك )مالكًا جمازًا( وإن املالك األصي  هو اهلل عز وجل.

أملا اآليلة الثانيلة وهي قوله علز وجلل: ﴿ ەئ  وئ  وئ     -2

ۇئ   ۇئ  ۆئ﴾)2(. فهي تدل عىل وجوب العمل الصالح الذي به يتم 

إصاح األرض، وحتقيق سعادة املجتمع.

)1( سورة البقرة اآلية30 .
)2( سورة األعراف اآلية 129.
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أما ما استدل به أصحاب القول األول من أن اإلنسان حينام استخلفه اهلل   -3

علز وجل،  فأنه سلبحانه قد هيأ له هذا الكون بكل ملوارده وثرواته، من أجل أن 

يعمل وينتج وحيقق احلياة الكريمة، له ولذريته، ثم ألمته، عن طريق تطوير أساليب 

االسلتثامر، ووجوه االنتفلاع والتحري عن أكثر طرائق الكسلب امللروع ربحًا، 

وأكثر مصلحة لإلنسان، فهذا صحيح، ولكن ضمن الضوابط والصاحيات التي 

رسلمها لنا اإلسلام، بحيث ال يؤدي ذلك إىل التفريط بالثروات وما يف حكمها، 

فكون اإلنسان خليفة هلل يف أرضه يفرض عليه تنمية املوارد واستغاهلا االستغال 

األمثلل، دون أن يلودي هلذا االسلتغال إىل حرمان طبقات واسلعة ملن الناس 

لعملهلم ووظائفهم، فضا عن حرمان أجيال قادملة من حقوق ثابتة خّصهم اهلل 

تعاىل هبا عن غريهم.

أملا اآليلة الثالثة وهلي قوله عز وجلل: ﴿ ىئ  ی  ی  ی        ی    -4

جئ﴾)1( فقد  استدلوا بأن عامرة األرض واستغاهلا حيتاج إىل تعاون دويل من أجل 
حتقيلق االكتفلاء الذايت، فأقول هذا صحيح، ولكنه ال بلد أن يكون التعاون القائم 

عىل املنفعة املشرتكة )املتبادلة( ال التعاون الذي يفيض إىل التبعية واالنقياد، وينتهي 

بتصفية الثروات الوطنية. 

أملا اآلية الرابعلة وهي قولله تعلاىل: ﴿ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    -5

ڭ  ڭ  ۇۇ  ﴾)2(  فهلذه اآليلة كغريهلا، ال يمكلن أن حيتلج هبلا يف موضلوع 

)1( سورة هود اآلية 61.
)2( سورة األعراف اآلية 10.
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اخلصخصة، و السلبب أن هؤالء الباحثني الذين اسلتدلوا  هبذه اآليات الكريمة، 

يأتون إىل القرآن الكريم والسنة النبوية الريفة، حماولني البحث عن أي نص يؤيد 

وجهلة نظرهلم، حتى إذا وقفوا عىل نلصٍّ قريب ملرادهم، أخلذوه بمجرد  النظرة 

السطحية للنص الذي يدل عىل فكرهتم ظاهرًا.

وملن خال فلورة احلامس للفكلرة وحتت ضغلط غريزة حب السليطرة غري 

املهذبلة عىل اخلصم، وفهم حججه، يسلارعون يف تقرير أفكارهم، مقيمني احلجة 

عليهلا من ظواهلر تلك النصوص، وينزلوهنلا منزلة املسلائل القطعية، يف حني لو 

نظلروا إىل املوضلوع النظرة املنصفلة واتبعوا املنهج العلملي الصحيح، ودققوا يف 

التأويل واالسلتنباط يف النصوص الرعية، لعلموا أهنم عىل خطأ جسيم، بل هم 

بفعلهلم هذا حيرفون الكلم عن مواضعه، ويقررون األفكار بناء عىل جانب واحد 

من فهم النصوص عىل طريقة املسترقني.

فمن امُلسّلامت اجلوهرية يف ضوابط فهم النصوص الرعية: مجعها يف موضوع 

واحلد، ودراسلتها عىل وفق قواعد االسلتنباط ملن مصادر الريعة اإلسلامية، 

وتقليبها عىل وجوهها املتنوعة، والنظر يف مقاصدها وما ستؤول إليه. 

ولقلد ّجلر هلذا املنهج اخلاطئ بعلض الدراسلات االقتصادية اإلسلامية يف 

العر احلديث إىل متاهات ال حر هلا، وكاد أن يضيع عليها أصالتها وشخصيتها 

املسلتقلة، إذ ال ينبغلي للكل دارس لنظرية اقتصاديلة حديثة  أن يتأثلر باجتاهاهتا، 

وحياول أن خيضع نصوصًا منفردة بمعزل عن أخواهتا من النصوص األخرى، إىل 
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الوجهة التي يريد أن يتجه إليها، منطلقًا من توجهات وأسس غريبة عن االقتصاد 

اإلسلامي، غري نابعة من طبيعته، فيحدث بذلك التباسلًا شلديدًا، وليس هذا من 

منهج االسلتنباط التريعلي يف ديننا احلنيف، إذ عاب اهلل تعلاىل عىل بني إرسائيل 

مسلألة اجتزاء النصوص وأخذ ما يتوافق مع هوى الشلخص ورغباته وترك ما ال 

يتوافق مع هواه، وإن كان فيه اخلري والنفع. فلتأخذ األمة احليطة واحلذر فا يصيبها 

ملا أصاهبم، قال اهلل تعاىل: ﴿ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

ک  کک   ک  گ  گ    گ  گ  ﴾)1(، وكذللك يقول اهلل عز وجل: ﴿ىئ  

پ    پ     • ٻ   ٻ   ٻ   ٱ       • ی   ی   ی  
پ  •  ڀ  ڀ           ڀ﴾)2(. 

هذا ما يتعلق بالنسلبة لاسلتدالل باآليلات الكريمة التي اسلتدل هبا مؤيدو 

اخلصخصلة آنفا. أملا ما يتعلق باالسلتدالل بالسلنة النبوية املطهرة، فقد اسلتدل 

أصحاب القول األول بأحاديث نبوية رشيفة، كذلك حاولوا من خاهلا توظيفها 

لرؤيتهم، لكنهم - من وجهة نظر الباحث - مل يوفقوا أيضًا.

1- فبالنسلبة للحديلث األول، وهلو فعلل النبلي ملسو هيلع هللا ىلص مّللا ظهر علىل خيرب...

احلديث،  فيكاد يكون االستدالل بعيدًا جدًا، إذ ال يفهم من هذا احلديث موضوع 

اخلصخصة وحتويلل امللكية العامة إىل القطاع اخلاص، عىل وفق بيع امللكية العامة 

)1( سورة البقرة اآلية  85.
)2(  سورة احلجر االية 93-90.
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إىل القطلاع اخللاص، وإنام اللذي يفهم هو إبقاء أصلل ملكية امللوارد الطبيعية بيد 

الدولة، ومشاركة الدولة يف استثامر هذِه املوارد، مع إتاحة الفرصة لألفراد لكوهنم 

عنلرًا ملن عنارص اإلنتلاج )وهلو عنر العملل( باملشلاركة يف اسلتغال هذِه 

املوارد، مع إرشاك رأس املال من خال استغال رؤوس األموال عن طريق قيام 

الدولة بتوفري األصول الثابتة، التي تساعد قوة العمل عىل ممارسة النشاط بواسطة 

املشلاركة يف العملية اإلنتاجية بالعمل، ومشلاركة أصحلاب رؤوس األموال من 

خال توفري رؤوس األموال التشغيلية.

2- أما ما احتج به أصحاب القول األول يف بيان وجه داللة احلديث الريف 

بأن اإلسلام ال يمنع من أن يمنح األجانب حق اسلتغال مورد وطني نظري جزء 

معني من الناتج، فهؤالء املشار إليهم يف احلديث -أصا- مل يكونوا أجانب وفدوا 

ملن خارج الباد، وإنام هم مواطنون من أهل الذمة يشلاركون أهل املدينة املنورة 

باحلقلوق والواجبلات - كلام بينلت الوثيقة النبويلة ذلك - وال يمكلن هلؤالء  أن 

يقارنلوا  مع املسلتثمر الوافد من اخلارج يف حال ملن األحوال. ونتيجة خلرقهم ما 

تم االتفاق عليه يف الوثيقة النبوية تم إخراجهم وإبعادهم فيام بعد.

3- أملا احلديث الثاين وهو قول النبيملسو هيلع هللا ىلص: »ألن يأخذ أحدكم أحبًا، فيأخذ 

حزمة من حطب، فيبيلع فيكّف اهلل به وجهه......احلديث( فحجتهم بأهنم يرون 

جلواز متليك الثروات الطبيعيلة للمحرزين هلا من ختصيص النلص العام، فالذي 

يظهر، يف موضوع )الكأل( - وهو العشلب أو احلشليش النابت بنفسه يف األرض 
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ملن غلري بذر أو زراعلة - أن الفقهاء قد اتفقوا عىل أن اللكأل النابت يف أرض غري 

مملوكة يكون مباحًا ويقع عليه اإلحراز وامللك، حلديث )الناس رشكاء يف ثاث..( 

واختلفوا يف حكم الكأل النابت يف أرض مملوكة لشخص عىل ثاثة أقوال:

القول األول: إن الكأل النابت يف أرض مملوكة يعد مباحًا فا يملكه صاحب 

األرض بدليلل احلديلث إال أهنم قاللوا: لصاحب األرض منلع الناس من دخول 

أرضه، وعليه أن خيرج الكأل ملن يطلبه منه)1(.  

القلول الثلاين: إن الكأل النابت يف أرض مملوكة ال يعلد مباحًا وإنام هو مملوك 

لصاحلب األرض، واحلديث يشلمل اللكأل  النابت يف أرض غلري مملوكة ألحد، 

كالغابات والرباري)2(. 

القلول الثاللث: فّرق أصحاب هذا القول بني ملا إذا كان الكأل نابتًا يف أرض 

مملوكة حماطة بسور، وبني ما إذا كان نابتًا يف أرض مملوكة غري حماطة، ففي األرض 

املحاطلة يعد الكأل مملوكًا لصاحلب األرض، ويف األرض غري املحاطة يعد الكأل 

مباحًا. ألن اإلحاطة بمثابة اإلحراز)3(.

)1( بدائع الصنائع  يف ترتيب الرائع، عاء الدين الكاسلاين، مؤسسلة التاريخ العريب ودار إحياء 
الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 1417هل-1997م،281/5.

)2(  املجموع رشح املهذب للشلريازي، لإلمام أيب زكريا حميي الدين النووي، حتقيق حممد نجيب 
املطبعي، مكتبة اإلرشاد،جدة، اململكة العربية السعودية،130-129/16.

)3( النلوادر والزيلادات  علىل ملا يف املدونلة ملن غريهلا ملن الزيلادات، أليب عبلد اهلل أيب زيلد 
القلريواين، حتقيلق حمملد عبلد العزيلز الصبلاغ، دار الغلرب اإلسلامي، بلريوت، الطبعلة 

األوىل،1990م،20-19/11.
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ونلرى من خال اسلتعراض هذه األقلوال، أن ملكية  العشلب التي ال ينظر 

إليهلا غالبلا،ال تثبت ملكيتها ألحد بسلهولة فكيف بام سلواه من ثلروات وموارد 

ذات نفع عام جلميع األمة!!  ومعلوم أن الثروات الطبيعية يشء، والكأل واحلطب 

وما نتج عنه يشء آخر. فا عربة باستدالهلم هذا فيام يبدو، وهذا االستدالل بعيد 

جدا عن املوضوع، واهلل تعاىل أعلم. 

4- أما احلديث الثالث وهو أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخذ من املعادن القبلية الصدقة 

وأنه أقطع بال بن احلارث العقيق أمجع.....احلديث فام فعله اخلليفة عمرريض اهلل 

عنه من سلحب يد بال بن احلارث من ملكيته التي أقطعها الرسلول ملسو هيلع هللا ىلص وَنْقِلها 

إىل اآلخريلن، ال يعد دليلًا عىل جواز تصفية امللكية العامة، ذلك ألن ملكية بال 

كانت مروطة باالسلتغال، وعلة سلحبها هو عدم االسلتغال، فحينام قرَّ يف 

هذا اجلانب، تم استيفاؤها منه بسبب اإلخال بام رُشط عليه، واهلل أعلم.

أملا بالنسلبة لألدللة التي سلاقها املانعلون لعمليلة حتويلل امللكيلة العامة إىل 

امللكية اخلاصة.

فقلد رصحت األحاديلث الثاثة التلي اسلتندوا إليها )النلاس رشكاء.....( 

وحديلث )أبيض بن محال( وحديث )قيلة بنت خمرمة..( وهي تدل بمجملها عىل 

أن اهلل علز وجلل قد أنعم عىل النلاس بنعم عامة، وهذِه النعلم مل ختص أحدًا دون 

أحد فهي لعامة الناس، وإذا ما حجبها أحد من الناس عن غريه فقد تعدى وظلم، 

عىل اعتبار أهنا تشمل الناس كل الناس.
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أملا احلديث الرابلع وهو فعل عمر بن اخلطاب إذ امتنلع عن توزيع األرايض 

املفتوحلة من سلواد العراق عىل اجلنلد، ووافقه عليه الصحابة الكلرام، فيام يتعلق 

باألرايض املفتوحة من إبقائها ملكًا عامًا للمسلمني، ووضع اخلراج عليها.

فقد روي عن إبراهيم التميمي أنه قال: ملا فتح املسللمون السواد قالوا لعمر: 

اقسمه بيننا فإنا افتتحناه عنوة، قال: فأبى، وقال: فمن ملن جاء بعدكم من املسلمني؟ 

وأخاف إن قسمته أن تقاسموا بينكم يف املياه، قال: فأقرَّ أهل السواد يف أراضيهم، 

ورضب عىل رؤوسهم اجلزية وعىل أراضيهم اخلراج، ومل يقسمها بينهم)1(.

وزيلادة إىل ما اسلتند عليله أصحاب القول الثاين من األدللة الرعية يف عدم 

جواز اخلصخصة، فقد أضافوا إليها بعض األدلة التي ترتبت من اآلثار النامجة عن 

تطبيق سياسة اخلصخصة، وما ينتج عنها من آثار سلبية تودي إىل ترسيح العامل من 

أعامهلم، وما يتبع ذلك من ظهور آفات ترض باملجتمع، جتاه مواطنيه، السيام الفقراء 

وحمدودي الدخلل، نتيجة لتصفية معظم قطاعاهتا احليوية جراء عملية خصخصة 

القطاع العام، ومع زيادة اآلثار واملشاكل االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي 

سلبق وأن فصلنا القول فيهلا، فقد احتج مانعو اخلصخصلة باألدلة الرعية التي 

بّيناها أوالً، وبام ستؤول إليه من نتائج خطرية عىل الوطن واملواطن ثانيًا.

وملن اجلدير بالذكلر أن أصحاب هلذا القول، رغلم بيان موقفهلم الواضح 

ملن العمليلة، إال أهنم قالوا إن هذا احلكم ال يؤخذ عىل إطاقه، إذ اسلتثنوا بعض 

)1( ذكره أبو عبيد يف كتاب األموال، باب فتح األرض تؤخذ عنوة، ص72.
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احللاالت اخلاصة، والتي تسلمح بتحويل امللكية العاملة إىل القطاع اخلاص، وفق 

رشوط وظروف، ذكرناها آنفًا.

وعىل وفق ما تقدم، من أدلة الفريق الثاين، تبدو عملية اخلصخصة بمفهومها 

احللايل، بأهنا ظاهرة معارصة، تؤدي إىل تقليص دور الدولة االقتصادي، لكنها يف 

الوقت نفسه، حتمل بني طياهتا بعض اإلجيابيات خاصة بالنسبة للمشاريع املعطلة 

أو املشاريع التي تستهلك أكثر مما تنتج وما إىل ذلك، إذا ما أحسنا استخدامها، مع 

مراعلاة الظلرف الذي يمر فيه كل بلد، فرفُضنا هلا ال يعني إنكارها بالكلية، فنحن 

ننكرها حينام تأتينا كأداة ضغط من أدوات املؤسسات، أما يف الظرف الطبيعي كأن 

تكلون جزءًا ملن بنية عملية لتفعيل دور القطاع اخلاص بِلام َلُه من خصائص- كام 

بيناها آنفا- فا بأس يف ذلك، حيث تبني لنا يف ثنايا هذا البحث، أن عددا من دول 

العامل أقبلت عىل التجربة، واسلتطاعت أن جتني بعض الثامر اإلجيابية، السليام بعد 

أن استعرضنا بعضا من سلبيات القطاع العام، وما نجم عنه من مشاكل.

لقد سلبق أن بينا، أن اإلسلام نظر إىل الوظائف االقتصادية للدولة والقطاع 

اخلاص وحدد أنامط امللكيات، وسلبل إدارهتا يف إطار أحكام الريعة اإلسلامية 

الغلراء، التي رتبت آليات العمل االقتصادي بام حيقق مصالح األمة، دوال وأفرادًا 

ومؤسسلات، ووضعلت املوازين احلق إلعلادة تصحيح اخلللل االقتصادي، من 

خلال أحلكام حملددة علىل املسلتوى القانلوين والقيملي  واألخاقلي، فحددت 

للدوللة وظائفها االقتصاديلة واالجتامعية يف حتقيق الضلامن االجتامعي والتكافل 
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االقتصادي وإقامة التوازن بني حقوق الناس وواجباهتم عىل أساس العمل أوال، 

واحلاجلة ثانيًا، ورشعت أسلس السياسلة االقتصاديلة لعنارصها املاليلة والنقدية 

والزراعيلة... التلي تضمن حتقيق الكفلاءة والعدالة االقتصاديلة واالجتامعية من 

خلال األدوات اإلنتاجيلة والتوزيعيلة والقانونيلة، فظلت احللدود بني قطاعات 

النشاط االقتصادي مصانة بقوة الريعة. وللدولة اإلسامية احلق يف إعادة تفعيل 

القطاعات االقتصادية ونشاطاهتا بام حيقق مصلحة األمة، عىل وفق أسس الكفاءة 

والعدالة التي رشعها اإلسام، ولكن ليس من حقها الترف يف ملكيات األمة،  

مثال ذلك، كأن تلغي )احلمى( ألنه من املباحات العامة لألمة، وحتوله إىل القطاع 

اخلاص، وليس من حقها أن توزع أرايض الفتح عىل األفراد وحترم األمة وأجياهلا 

القادمة من منافعها الدائمة.

إن من حق )اإلمام( يف الدولة اإلسامية أن يصادر امللكية اخلاصة حني تعجز 

علن القيلام بمهامها يف خدمة الدين واملجتمع واإلنسلان، ولكن ليس من حقه أن 

ينقلل امللكية العامة، أو ملكية الدولة إىل األفراد، الن هذا يتناقض والريعة التي 

رسمت حدود الترف يف األموال التي ملكيتها هلل عز وجل. 

وملن هنا يمكلن حتديد املوقف اإلسلامي ملن اخلصخصة فيام يتبلع الدولة 

أو تنهلض بله أو هتيمن عليله، يف قطاعات النشلاط االقتصلادي املختلفة أو جمال 

اخلدمات العامة.      
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وبنلاء علىل هذا األمر، فلإن الصورة ال يمكن أن تكلون يف حال من األحوال 

بجلواز السلامح ببيع قطاعلات الدولة إطاقاً ، ونميل إىل حرملة ذلك لألدلة التي 

استند إليها أصحاب القول الثاين، مع إمكانية تطبيق بعض أشكال نظام اخلصخصة 

التي سلبق وأن أرشنا هلا، ولعل النموذج األسللم الذي نعنيله هو ما يعرف بنظام 

أو طريقة اإلنشلاء والتشلغيل والتحويلل، املعروف اختصارا بلل ) BOT (، وهذِه 

احلروف هي خمتر  Build Operate - Transfer  وهذا األسلوب طبق يف املشاريع 

اجلديدة التي كان يتوالها عادة القطاع العام من التجهيزات أو املرافق العامة، مثل 

مروع بناء الشوارع وتوريد املياه، وقد سبق أن أرشنا إىل هذِه الطريقة بل )حقوق 

االمتياز( حيث يقوم املسلتثمرون بإنشلاء وبناء وتشلغيل املرافلق العامة، وإدارهتا 

واالنتفلاع بعائدهلا لفلرتة زمنية حملدودة، وبعد انقضلاء املدة املقررة تلؤول تلك 

املروعات إىل احلكومة عىل  وفق العقد املربم بني احلكومة واملستثمرين.

وكذللك يمكن تطبيلق اخلصخصة بنظام التعاقد الذي يشلمل عقود التأجري 

وعقلود اإلجارة وكذلك نظام التحويل إىل مروعات مشلرتكة بني القطاع العام 

والقطاع اخلاص )املختلط(.

مع ترجيح القول بإبقاء أصل ملكية املوارد الطبيعية بيد الدولة، وقيام الدولة 

بمشلاركة القطلاع اخللاص يف اسلتثامر املوارد، ملع إتاحة الفرصة لألفلراد كوهنم 

عنرًا من عنارص اإلنتاج )العمل( باملشاركة يف استغال هذه املوارد، مع إرشاك 
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رأس امللال ملن خلال اسلتغال رؤوس األموال عن طريلق قيام الدوللة بتوفري 

األصول الثابتة التي تسلاعد قوة العمل عىل ممارسلة النشلاط بواسطة املشاركة يف 

العمليلة اإلنتاجية بالعمل، ومشلاركة أصحلاب رؤوس األموال من خال توفري 

رؤوس األموال التشغيلية.

ــن وجهة نظر  ــة لعملية اخلصخصة م ــط والقيود املصاحب ــب الرابع: الضواب املطل

االقتصاد اإلسالمي.

إن ملن أهم اخلصائص التي متيز هبا االقتصاد اإلسلامي عن غريه من النظم 

االقتصادية الوضعية األخرى، مسألة التوازن بني مصلحة الفرد ومصلحة األمة، 

إذ سلبق أن أرشنلا إىل كيفية اهتامم النظلام االقتصادي الرأسلاميل بمصلحة الفرد، 

وتقديمها عىل مصلحة اجلامعة، األمر الذي منحه احلق الكامل واملطلق يف امللكية، 

واحلريلة االقتصادية، ومل ختَف املسلاوئ واألزمات التي باتلت هتدد ذلك النظام، 

والتلي متثللت بالبطاللة والتفلاوت يف الدخول والثلروات بني طبقلات املجتمع، 

وظهلور االحتلكار، وتنامي األنانية، زيلادة عىل األزمات املالية التي تسلتجد بني 

الفينة واألخرى بسبب ما بني عىل هذا النظام، من أساسٍ خاطئ  وما نتج عنه من 

أزماٍت وويات، كانت خري شلاهد، للحريلة االقتصادية املطلقة التي أباحت كل 

يشء، ومل حتدها حدود. 
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يف اجلانب اآلخر كان أمامنا النظام االقتصادي االشرتاكي، الذي قدم مصلحة 

اجلامعلة علىل الفرد، والذي ضحى متامًا بمصلحة األفلراد من أجل مصلحة األمة 

- حسلب زعمهم - إذ ألغى النظام االشلرتاكي امللكية اخلاصة لوسلائل اإلنتاج، 

كلام ألغلى احلرية االقتصادية يف التمللك واإلنتاج،  وقد نتج عن ذلك آثار سللبية 

ومسلاوئ مجلة، كان أبرزها التصادم مع الفطرة اإلنسلانية التلي ُجبلت عىل حب 

التمللك، وملا نتج علن ذلك من تدهور وقصلور يف اإلنتاج كاًم ونوعلًا، زيادة إىل 

اإلحباط والتكاسل الذي طغى عىل ذلك النظام.           

أملا االقتصلاد اإلسلامي فللم يلَر تعارضلًا بلني مصلحلة الفلرد ومصلحة 

األملة، لذللك فقلد وازن بلني مصلحلة الطرفلني، ملن خلال ملا منحله للفلرد 

بضوابلط وحلدده  بقيلود  قيلده  إذ   - املطللق  غلري   - التمللك  يف  احللق   ملن 

 كان من أمهها:

أعطلى لكل فرد احلق يف نقلل ملكية ما حتت يده إىل من يريد حال حياته،   -1

باهلبلة أو اهلديلة، وبعد مماتله بالوصية، ولكن يف حدود ما حددتله الريعة، وما مل 

يكن ذلك لعدو حمارب.

2-  أعطلى للكل فرد احللق بأن ينتفع بام عنلده يف قضاء مصاحلله، وينفق منه 

عىل نفسله ومن تلزم نفقتله يف املأكل واملرب وامللبس واملسلكن، ولكن من غري 

إرساف أو تقتري.
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أعطلى لكل فرد احلق أن يبيع ويشلرتي ويأخذ العلوض  بأي صورة من   -3

صلور املعاوضة، ولكن برط عدم تعارض ذللك مع مصلحة املجتمع، كأن يقع 

ملا اشلرتاه يف طريق عام، أو سلكة قطار، وغريهلا من األمور التلي تتوقف عليها 

مصلحة اجلميع.

أعطلى للكل فلرد احلق  بتنميلة أموالله وموارده بلام يؤمن له االسلتمرار   -4

والنملو مللا حتت يده، وفلق قواعد الرع الريف، فا يتجلر يف حمرم، أو يرايب يف 

مالله، أو حيتكلر، أو يغش، أو يطفلف يف امليزان، واتباع كل ملا إىل ذلك من آداب 

وتوجيهات. 

وعىل هذا فاحلرية االقتصادية يف اإلسام حق ثابت وواضح، لكن هذه احلرية 

مقيدة، إذ احلرية املطلقة تعني الفوىض، والتصادم مع حريات اآلخرين، زيادة عىل 

املصادملة ملع املصالح العامة لألمة، باعتبار أن غايات الفرد ليسلت حمدودة، فإذا 

ملا أطلقنلا العنان للجميع، فاللكل يبتغي احلصول عىل أفضل ملا هو موجود، إن 

مل يكلن يبتغلي احلصول علىل كل ما هو موجود أصا، يقلول النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف وصف 

دقيلق حلال اإلنسلان ملن احللرص والتكالب واحلصلول عىل كل ما هلو موجود 

أمامله: )لو كان البلن آدم واديان من ذهب البتغى هلام ثالثلا، وال يمأل جوف ابن 

آدم إال الرتاب ويتوب اهلل عىل من تاب()1(. فاملال عند اإلنسان أمانة ومن واجب 

)1( رواه الشليخان، البخاري يف صحيحه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام، كتاب الرقائق، باب ما 
يتقى من فتنة املال برقم6436، 179/6، ومسلم عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه يف كتاب 

الزكاة، باب لو كان البن آدم، برقم 1048، 725/2.
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األمني املحافظة عىل ما استودع عنده، يقول الشيخ حسن رسي يف كتابه االقتصاد 

اإلسلامي مبادئ وخصائص وأهداف)1(: إذا كانت احلرية االقتصادية حقا، فإن 

احللق يقابله واجب، أو التزام جتاه املجتمع اللذي نعيش فيه، ويتمثل هذا االلتزام 

يف القيود التي فرضها اإلسام عىل األفراد، ومن تلك القيود:

القيد األول: مراعاة أحكام اإلسام يف احلال واحلرام.

فليلس ملن حلق الفلرد أن يلرسف أو يبلذر: ﴿ىئ  ىئ    ىئ  ی      -1

یی  ی  جئ  حئ  مئ﴾)2(. 

2- وليس من حق الفرد أن يمنع املاء الزائد عن حاجته اآلخرين، يقول النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ُيمنع فضل املاء ليمنع به فضل الكأل«)3(.

3- وليلس ملن حلق الفلرد تعطيلل ملكله بحيلث ال ينتفلع بله، أو ينتفع به 

اآلخرون، إذ عاب القرآن الكريم عىل أهل اجلاهلية تعطيل امللكية فقال اهلل تعاىل: 

﴿ ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی..﴾)4(.

)1(االقتصاد اإلسلامي، مبادئ وخصائص وأهداف، الشليخ حسلن رسي، مركز اإلسلكندرية 
للكتاب، 1418هل-1998م،ص47-45. 

)2( سورة اإلرساء اآلية 27. 
)3( رواه البخلاري يف صحيحله علن أيب هريلرة ريض اهلل عنله، كتلاب احليلل، باب ملا يكره من 

االحتيال يف البيوع، برقم 6962، 290/4.
)4( سورة املائدة جزء من اآلية 103.
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القيد الثاين: االلتزام بالواجبات الرعية، ومن ذلك:

إيلتلللاء اللزكللاة ملن غري ملنلةٍ  أو تلفلضللل: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    -1

ڱ﴾)1(.

2- إعالة النفس ومن يلزم اإلعالة من الزوجة واألوالد والوالدين: ﴿ڳ  

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
 )2(﴾... ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  

ويقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كفى باملرء إثاًم أن حيبس عمن يملك قوته«)3(.

القيلد الثاللث: احلجلر عىل السلفيه واملجنلون والعاجلز إذ يقلول اهلل تعاىل: 

﴿ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       

ۉ﴾)4(.

القيد الرابع: حق الشلفعة للجار والريك، فعن جابر ريض اهلل عنه أن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: »قلىض بالشلفعة يف كل ملا مل يقسلم، فلإذا وقعت احللدود، ورصفت الطرق 

فا شفعة«)5(.

)1( سورة الذاريات اآلية 19.
)2( سورة النساء، اآلية 36.

)3( رواه مسلم يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو، كتاب الزكاة، فضل النفقة عىل العيال واململوك، 
برقم 996،  692/2. 

)4( سورة النساء اآلية 5
)5(  رواه البخلاري يف صحيحله  علن جابر بن عبلد اهلل، يف كتاب احلرث والزراعلة، يف باب بيع 

الريك من رشيكه، برقم 2213،   2/116  
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القيد اخلامس: عدم الترف باملال اخلاص ترفًا يؤذي الغري.

ويندرج حتت ذلك قواعد الرع العامة، التي بّينت:

أن ال رضر وال رضار: كأن يفتلح اجللار نافلذة تطلل عىل جلاره، أو يبني   -1

جدارا حيجب اهلواء أو النور عن جاره، وما شابه ذلك.

2-  الرضر يزال: كأن يسد طريقًا يسلكه الناس بحيث ال يوجد طريق غريه، 

فيمنع من ذلك، ولو كان يف ملكه اخلاص.

لل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام، كأن تكون دار آيلة للسلقوط  ُيتحمَّ  -3

ويعجلز علن إصاحها املاللك، فإهنا هتدم، لتجنلب الرضر الذي قلد يلحق بمن 

سيستخدم الطريق من املارة.   

وملن خلال هلذه العجالة التي سللطنا فيهلا الضوء علىل ازدواجيلة امللكية 

العاملة وامللكية اخلاصة، يتبني لنا كيفيلة معاجلة املوضوع من وجهة نظر االقتصاد 

اإلسامي، إذ ال تعني امللكية اخلاصة امللكية املطلقة التي يستطيع الفرد من خاهلا 

أن ينتلج ويبيع  ويسلتهلك كل ما حيلو له دون ضوابلط احلال واحلرام، أو الضار 

والنافع، أو املهم واألهم، وهذا ال يعني سللب حرية الفرد فيام يملك، وإنام يعني 

ذلك، أنه حٌر يف نطاق القواعد الرعية وما متليه املصلحة العامة لألمة.   

إن مسلألة امللكية املزدوجة، والتي شجع اإلسام فيها امللكية العامة وامللكية 

اخلاصة يف الوقت نفسله، خافًا لألنظمة الوضعية األخرى التي شلجعت ملكية 
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وأقصلت األخلرى، كالنظام االقتصادي الرأسلاميل الذي رأيناه يقوم أساسلًا عىل 

امللكية اخلاصة، مما يعني أن لكل فرد احلق يف امتاك ما يشلاء من السللع اإلنتاجية 

واالسلتهاكية، وفلسلفة النظلام الرأسلاميل يف املوضلوع قائملة علىل أسلاس أن 

اإلنسلان هو حمور الوجود، وأن حريته واسلتقاله هي اهللدف الرئيس من النظام 

السيايس واالقتصادي.  

يف الوقت الذي كان االقتصاد االشرتاكي يقوم عىل امللكية العامة التي تستند  

علىل متلك وسلائل اإلنتاج، ومجيلع املشلاريع، ومرافق اخلدمات، هلذا من حيث 

األصل وإن كان هذا عندهم ال يمنع من االسلتثناءات وفق حاالت خاصة - كام 

يزعمون - جتيز التملك يف بعض احلاالت.   

أما يف اإلسام فقد تفاعلت امللكية العامة مع امللكية اخلاصة يف إطار الضوابط 

الرعية لكل منهام بام حيقق النشلاط االقتصادي املتزن، والذي استطاع يف الوقت 

نفسله تأمني احلياة الكريمة الطيبة لإلنسلان، من خال إجياد التوازن احلقيقي بني 

متطلبات اجلسد والروح التي خلق منها الكائن اإلنساين.

فملن املعلوم للجميع بأن اإلنسلان روح وجسلد، قلد أودع اهلل تعاىل فيه من 

الغرائز والشهوات ما يدفعه إىل حتقيق الذات، وحب التملك، واالستئثار بمباهج 

احلياة وزخرفها، وما يؤدي إىل بقاء النوع البري، ويضمن امتداد احلياة عىل ظهر 

األرض، فقلد أودع اهلل تعلاىل يف فطرته ما جيعله يرقى من عامل احليوان إىل السلمو 
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واالرتقاء فيشبع رغباته الروحية والفكرية، ووهبه العقل الذي يتميز به عن سائر 

املخلوقلات. وهذا الكائن احلي يف نفس الوقلت اجتامعي بفطرته حيتاج إىل غريه، 

وحيتاج إىل ما ينظم عاقته بغريه. وقد جاء اإلسام خامتا للرائع، ملبِّيًا حلاجات 

هًا للغرائز الوجهة السلليمة التي تعمر الكون، وتنظم احلياة  الروح واجلسلد، موجِّ

البريلة بكل تفاصيلها قال اهلل تعلاىل: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ﴾)1(. وعىل هذا فقد غطى اإلسام مجيع متطلبات 

اإلنسان وكل ما حتتاجه البرية وما تصبو إليه من سعادة يف الدنيا واآلخرة.

وملن هنا كانت املفارقة بني منهج اخلبري العليلم، ومناهج البر التي ختبطت 

ذات اليمني تارة وذات الشامل تارة أخرى.

ومما سلبق يتبني لنا أن النظام اإلسلامي قد أقّر وجود امللكية العامة وامللكية 

اخلاصلة كل علىل حدة، زيلادة عىل ملكيلة الدولة، وبلنّي أسلاس كل واحدة منها 

وحدودهلا، ويف الوقلت اللذي نرى أنه يمنلع خصخصة األملوال العامة وأموال 

الدوللة يف األصلل، لكنله قلد جييزهلا يف بعلض األحيان وفلق ضوابلط ومعايري 

معينلة، وهذه الضوابط واملعايري هي التي حتدد العملية، وتقيدها خشلية التفريط، 

بممتللكات األمة. وقبل الوقوف عىل هلذه الضوابط واملعايري، البد أوالً من بيان 

الطبيعة املميزة للثروات واملوارد العامة للدولة، وهي قسامن:

)1( سورة النحل اآلية 89.
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األملوال النقديلة املتمثللة بامليزانية العاملة للدولة أو بيت مال املسللمني   -1

سابقًا، والذي كان حيتوي عىل أموال اخلراج وغريها من األموال األخرى املوجهة 

ًة أساسلًا خلدمة املجتمع زيادة  لإلنفلاق يف مصاللح األمة العامة، والتي كانت معدَّ

إىل ما حتتاجه هذه املرافق العامة من أيٍد عاملة ومرتبات وأجور للعامل واملوظفني 

القائمني بتلك اخلدمات، مثل تعبيد الطرق وإنشلاء السلدود والقناطر واملدارس 

واملستشلفيات وغريهلا من اخلدمات العاملة التي تصب يف خدملة الناس. وهذه 

املرافق بطبيعة حاهلا خدمية، أي أن أصل إنشائها وإجيادها إنام جاء من أجل خدمة 

املجتملع، األملر الذي يتطللب إنفاقا مسلتمرًا من أجلل املحافظة علىل ديمومتها 

وهيكليتهلا العاملة، وليس املراد من إنشلائها هو املورد املتحصلل منها من عوائد 

وأرباح باعتبار أساس وجودها هو خدمة املجتمع وأفراده.

وملع تطلور واقع حلال امليزانية العامة للدوللة يف وقتنا احللارض، عن مفهوم 

بيلت املال من حيث آليات ووسلائل املوارد املالية، فإنله متوافق من حيث الفكرة 

واملفهوم، وانطاقا من هذا املبدأ، يطرح  التساؤل التايل: يف حالة وجود  فائض يف 

هذه األموال يف ميزانية الدولة )بيت املال( فام مصريه؟  واجلواب كام نص عىل ذلك 

الكثري من الفقهاء وخاصة األحناف هو ادخاره، وهنا نطرح التساؤل اآليت: فهل 

هناك ما يمنع من استثامر هذه األموال واستغاهلا يف إقامة مروعات اقتصادية؟  

جييلب الدكتور شلوقي دنيا)1( بلام يي: ليس هناك ملا يمنع ذلك، بلل إن ذلك هو 

)1( يف بحثه حكم اخلصخصة وتقليص دور القطاع العام وموقف االقتصاد اإلسامي،ص19.
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النهج السليم، وإال حتولت هذه األموال إىل مكتنزات، طاملا أهنا مل تستغل استغاالً 

اقتصاديلا جيلدًا. وينقل من كتاب املبسلوط  العبلارة اآلتية: )فإن اشلرتى اإلمام 

بلامل اخلراج غناًم سلائمة للتجارة وحال عليها احلول فعليه فيهلا زكاة()1(  فأموال 

اخلراج مل تبَق عىل حاهلا يف شكلها النقدي، وإنام قامت الدولة بتحويلها إىل أصول 

نامية من أجل زيادهتا ونموها، بدال من  بقائها سلاكنة دون حركة، فاسلتثمرت ما 

لدهيلا ملن أموال يف رشاء غنم  واسلتخدمت من يقوم برعيهلا  وتنميتها، بدال من 

االحتفلاظ بأموال اخلراج. ويسلتدل الدكتور شلوقي دنيا بذلك: علىل أن للدولة 

القيلام باسلتغال هذه األموال باألسللوب اللذي تراه أكثر صاحيلة، والذي قد 

يتمثل يف إقامة املشاريع االقتصادية التي تنتج سلعًا وخدمات بقصد الربح)2(.   

الثلروات وامللوارد العاملة املتمثللة باملمتللكات اإلنتاجيلة التلي تدر من   -2

اخللريات والنعلم لألمة، مثل ملوارد الثلروة املائيلة و األرايض واملناجم ومصادر 

الطاقلة وما إىل ذلك. وهذا القسلم خيتلف عن القسلم األول)األملوال(، إذ يمثل 

سللعًا وملوارد، حتتلاج بطبيعة حاهللا إىل االسلتغال والتنمية، وهذا االسلتغال 

والتنمية يبدو واجبًا عىل الدولة، باعتبارها اجلهة املسؤولة عن ذلك، ملنفعة الناس، 

السليام إذا ذهبنلا إىل القلول اللذي يمنع متللك املعادن ملن قبل األفلراد، وينيطها 

بالدوللة حرًا، باعتبار هذا القول هو األمثلل الذي يتفق مع التكافل االجتامعي 

)1( املبسوط لشمس الدين الرسخيس، دار الفكر، بدون تاريخ، 52/3.
)2( اخلصخصة وتقليص دور القطاع اخلاص، د. شوقي دنيا ص20.
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السليم الذي يضمن جلميع أبناء األمة عدالة توزيع الثروة، وألن هذه املعادن غري 

منتلرة يف شلتى البقاع وال توجلد إال يف مواطن خاصة، والنلاس مجيعا يف حاجة 

إليها، فإذا ما أجيز متلكها متلكا فرديا حلق بباقي الناس رضر كبري، من جانب آخر 

فلإن املنطلق والرؤية االقتصادية  تقرر هلذا الرأي، باعتبار أن ليلس بإمكان الفرد 

أن يقوم بعمليات تنقيب واسلتخراج املعادن، وإنام املوضوع بحاجة إىل إمكانيات 

دولة، واهلل أعلم)1(.

أهلم الضوابلط الازملة لعمليلة اخلصخصلة ملن وجهلة نظلر االقتصلاد 

اإلسامي:

يمكن تقسيم الضوابط  والقيود املصاحبة لعملية اخلصخصة إىل قسمني:

أوالً: الضوابط والقيود العامة.

ثانيًا: الضوابط والقيود اخلاصة.

فأملا ما خيلص الضوابط والقيلود العامة، فتتمثل بلأن عملية اخلصخصة عىل 

إطاقهلا ال متثل احلل الشلايف، وال يمكن تعميم الفكرة علىل كل البلدان، باعتبار 

أن كل بللد له من الظروف واملابسلات اخلاصة التي ختتلف علن البلد ربام  حتى 

املجاور اآلخر، بينام قد يكون التوجه نحو اخلصخصة باملفهوم الضيق جيدًا ملرحلة 

ما، يف ضوء الضوابط والقيود اآلتية:

)1( امللكيات الثات، للمؤلف، ص65.
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أ ن ُتسلتنفد مجيع احللول اجلزئية األوليلة، ثم تكون اخلصخصة هي احلل   -1

األمثلل، كأن يكلون املروع العام القائلم ال يمثل أمهية لكل املجتملع، اقتصاديًا 

أو اجتامعيلًا أو أمنيلًا، أو تكلون عمليلة إصاحه تتطلب أمواال كبرية ال تتناسلب 

وحجم املروع.  

أن يتلم اختيلار األسللوب األمثل الذي يتلاءم مع املرحلة التلي يمر هبا   -2

امللروع يف إجلراء عملية اخلصخصة، علىل أن تراعى كل األسلس واملعايري التي 

تضملن سلامة تنفيذ امللروع، دون حماباة أو مسلاومات، أو أي ترف فيه ريبة 

أو عدم وضوح، وجتنب كل أشكال الفساد اإلداري من الرشاوى واهلدايا وما يف 

حكمها، ألن هذا يمثل تعديا  آثاًم عىل أموال مجيع األمة.

وبناء عىل ما سلبق، من متثيل املال العام لألمة، فإن ذلك يقتيض املحافظة   -3

عليله ليس للجيل احلارض فحسلب، وإنلام لألجيال املتعاقبة أيضلًا، مما يعني عدم 

تضييع هذا احلق، ووجوب املحافظة عليه حارضًا ومستقبًا.

4- شلاع يف املفهلوم الفقهلي مصطللح يطللق عليله )اسلتبدال الوقلف()1( 

وفكرتله تتلخص، بمحاولة إمكانيلة تنمية الوقف الذي وصل إىل درجة انقطعت 

)1( ينظر عىل سبيل املثال: رد املحتار عىل الدر املختار،378/3، وفتاوى قايض خان 3//306، 
البحلر الرائق239/5، املغني البن قدامة221/8، املمتع يف رشح امُلقنع150/4 ولاطاع 
علىل تفاصيلل وأحلكام عملية اسلتبدال الوقلف، مراجعة كتاب )اسلتبدال الوقلف.. رؤية 
رشعية اقتصادية قانونية( للمؤلف، إصدار دائرة الشلؤون اإلسامية والعمل اخلريي - ديب 

دولة اإلمارات العربية املتحدة،1430هل-2009م. 
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فيهلا وارداتله وقلَّت منافعه، ففي هلذه احلالة أجاز فقهاء احلنفيلة وبعض احلنابلة 

عمليلة اسلتبدال الوقف، باعتبلار أن الوقف ال يكمن يف عني حملددة بعينها، وإنام 

يمكلن أن يكون فيام سلواها، مادام الواقف يبتغي من وقفله أمرين: أحدمها دوام 

اسلتمرار األجر والثواب له من اهلل سلبحانه وتعاىل يف حياتله وبعد مماته، وثانيهام 

منفعة الفقراء وذوي احلاجة املوقوف عليهم. والشاهد يف املوضوع، وجود بعض 

املشلرتكات العملية التي يمكن االسلتفادة منها يف موضوع اخلصخصة من عملية 

استبدال الوقف. 

 وأملا ما خيلص الضوابط والقيود اخلاصة بعمليلة اخلصخصة من وجهة نظر 

االقتصاد اإلسامي:

فيمكن تقسليم هلذه الضوابط والقيلود إىل أكثر من ناحيلة، إذ البد من توفر 

الضوابط االقتصادية والتسويقية والسياسية واألخاقية واالجتامعية.

فأما الضوابط االقتصادية، فتتمثل فيام يأيت:

مراعاة كل أشلكال اخلصخصة املشلار إليها يف الفصل األول، كأن تكون   -1

تأجلري أو بيلع أو نظلام  BOT ، أو املشلاركة وغريهلا من األشلكال التي سلبقت 

اإلشلارة إليها، دون االعتامد عىل شكل البيع دون غريه، مع اشرتاط تأجيل شكل 

البيع إىل آخر اخليارات.
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2-  يف حاللة االنصياع لألمر الواقع والوصول إىل املرحلة التي جيب فيها بيع 

امللروع العلام، فابد من وضع ضوابلط البيع الصارمة املائمة للكل وحدة، بام 

ينسجم مع طبيعتها، وعدم جعل البيع صوريا.

3- وضع األسلس واملعايري الواضحة التي جيري عىل أساسلها تقويم أصول 

وموجودات والتزامات املروع العام املراد خصخصته، وحتديد القيمة املعروضة 

للبيع مسبقًا.

إلغاء االمتيلازات التي كانت متنح للمروع العام املراد خصخصته نظري   -4

الدور االجتامعي الذي كان يقوم به قبل التخصيص.

5- وضلع املعايلري واألسلس العاملة التلي يف ضوئهلا يتلم حتديد املشلاريع 

اخلارسة من الرابحة، والتي عىل أساسلها تقاس إمكانية إجراء عملية اخلصخصة 

من عدمها.

وأما ما خيص الضوابط  االجتامعية، فتشمل اآليت:

1- رضورة اسلتيعاب العلامل واملوظفلني الفائضني عن العملل القديم، من 

أجل أن ال يرتكوا من دون عمل ملا يف ذلك من آثار سلبية عىل الفرد واملجتمع عىل 

حدٍّ سواء.

2- رضورة املحافظلة عىل املنافلع واخلدمات االجتامعية التلي كانت تقدمها 

مشاريع القطاع العام قبل اخلصخصة.
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توفري فرصة الدخول كمسلتثمرين للعاملني واملوظفني يف املشلاريع املراد   -3

خصخصتها، بإعطائهم األولوية، وإن كان هذا يبدو مطلبًا صعب التحقيق، لكنه 

قلد يسلهل إذ ما حلول املروع إىل أسلهم متدنيلة القيمة حتى يسلتطيع أصحاب 

املدخلرات الصغلرية رشاءها، ويف ذللك نتمكن من جعل العامل البسليط رشيكًا 

يف عمله بام يعود إجيابًا عىل سلري العمل من جهة، وما له من رفع لقيمة العامل أو 

املوظف البسليط، من كونه مسلتأجرًا إىل كونه مالكًا، وهذا فيه من الدعم املعنوي 

اليشء الكثري.

وأما ما خيص الضوابط التسويقية، فتشمل اآليت:

اعتلامد مبلدأ الشلفافية التامة، وذللك بطلرح التفاصيل واآلليلات املتبعة   -1

يف عمليلة ختصيلص املشلاريع العاملة، وبيلان تكلفلة امللروع املادية قبلل وبعد 

التخصيلص، ملن خال الصحلف أو املوقع اإللكلرتوين اخلاص باملؤسسلة التي 

تتوىل إجراء عملية اخلصخصة.

توفري سوق حرة تعتمد عىل التنافس املهني، بعيدة عن كل أشكال النفوذ   -2

واهليمنلة الوظيفيلة من األقرباء والوسلطاء والنفعيلني الذين حياوللون الثراء عىل 

حساب القطاع العام، وذلك باعتامد آلية صارمة تصدر عن أعىل سلطة يف الدولة، 

تتوىل إصدار تعليامت تنظم شؤون االستثامر وخصخصة املشاريع العامة، ودراسة 

اجلدوى االقتصادية للوحدة املراد خصخصتها من عدمها.
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3- رضورة اعتامد سلوق حلرة خالية ملن االحتكارات والغلش والتدليس، 

واعتلامد مبدأ املنافسلة التي تعتملد عىل تقديلم األكفأ واألصلح للملروع ماديا 

ومعنويا، عرب ثوابت متفق عليها سلفًا.

4- رضورة قيام الدولة  بدعم  ومحاية اإلنتاج الوطني من القطاع العام واخلاص 

من توفري مواد أولية وغريها، بام يدعم العملية التنموية بالبلد بشكل عام.

وأما ما خيص الضوابط السياسية، فتشمل اآليت:

استبعاد  التعامل مطلقًا مع العنارص املعادية للباد أو املشبوهة، من أجل   -1

املحافظة عىل املشلاريع الوطنية، لئا تؤول الثروات واملوارد واملؤسسات الوطنية 

إىل من ال يريد اخلري بالباد والعباد.

اسلتبعاد فكلرة خصخصلة الثلروات الوطنيلة العاملة من معلادن وما يف   -2

حكمهلا عن طريق بيعها مطلقًا، وإن كان ال بد من خصخصتها، فيمكن أن تأخذ 

شلكًا آخر من أشكال وصور اخلصخصة األخرى غري البيع، املشار إليها يف ثنايا 

هذا الكتاب، حفاظا عىل مصادر الثروة الوطنية.

3-  هتيئلة الكلوادر الوطنية من خلال االسلتفادة من اخللربات والكفاءات 

العامللة يف الوحدات املخصخصة من أجل كسلب اخلربات وتبادل األدوار حتى 

نصل بأبناء البلد إىل مستوى الريادة.
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وأما ما خيص الضوابط األخاقية، فتشمل اآليت:

1- رضورة تلويل مسلؤولية املؤسسلة التي تعنلى بخصخصة القطلاع العام، 

السليام الوحدات املراد بيعها، من قبل رؤسلاء جلاهنا وأعضائها، من املشلهود هلم 

بأمانتهم وعدالتهم، لتوخي أشد مراحل املحافظة عىل الثروة الوطنية.

2-  التأكد من االستمرار يف إنتاج السلع املباحة رشعًا، وعدم تغيري وجهات 

املؤسسلات املخصخصة، ألننا نعلم أن غري االقتصاد اإلسلامي ال يبايل بمسلألة 

القيم، إذ له أن ينتج السللع الضارة مثا كاملخدرات واملسلكرات وسلائر السللع 

الضارة األخرى، ما دامت هذه السلع تدر أمواالً وأرباحًا طائلة.

للمؤسسلة اجلديدة ملن - القطاع اخللاص - احلق يف تقليلص وظائفها،   -3

لكن األحرى هبا أن تتفاوض بشلأهنم مع املؤسسة القديمة -القطاع العام- لتهيئة 

وترتيب أمورهم قبل مدة كافية، وإجياد البديل املناسب.

•     •     •  
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اخلامتة

احلملد هلل والصاة والسلام عىل رسلول اهلل وعىل آله وصبحله ومن وااله، 

وبعلد، فبنهايلة جتوالنا ملع اخلصخصلة ومفهومها ونشلأهتا وأهدافها وأشلكاهلا 

وآثارهلا السللبية واإلجيابية علىل خمتللف النواحي، وبعلد إطالتنا علىل مفهومي 

القطلاع العلام والقطلاع اخلاص، وبحث مسلألة انتقلال القطاع العلام إىل القطاع 

اخللاص، وفلق الربامج التلي رسلمتها عمليلات اخلصخصلة ملن وجهلة نظلر 

االقتصلاد الوضعي، تبني لنلا أن هذه العملية معنية بظروف امللكان والزمان التي 

تنشلأ فيله، فقلد تصللح يف بيئة ملا وقد ال تصللح يف بيئلة أخرى، وقلد تصلح يف 

وقلت ما يف بيئة ما، وقد ال تصلح يف البيئة نفسلها بوقت آخلر، ومرجع ذلك كله 

للظروف واملتغريات.

أما عىل صعيد االقتصاد اإلسامي، فإن امللكية العامة وامللكية اخلاصة وملكية 

الدوللة زيادة عىل الوقف، كلها كيانات حمرتمة وأصيلة، هلا مكانتها، ودورها كبري 

ال ينكلر يف خدمة الفرد واملجتمع، هلا حقلوق وعليها واجبات والتزامات، ولكن 

عنلد تقاطع بعض هذه الكيانات مع بعضها يؤخلذ بالقواعد الرعية العامة التي 

تقدم العمل باملصلحة العامة عىل املصلحة اخلاصة، من أجل درء املفاسد الكربى 

باملفاسلد الصغرى، فهناك أموال عامة ال تقبل خصخصلة امللكية، لكنها قد تقبل 

خصخصلة اإلدارة والتأجري، وهناك أموال عامة َتلِرُد عليها اخلصخصة بنوعيها. 
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وليلس من اليسلري قيلام حتديد دقيق ملفلردات كل نوع من هاتني امللكيتني بشلكل 

حيظلى باتفلاق العللامء، لكن ذللك ال يمنع  من وجلود أمثلة بلارزة واضحة لكل 

منهلام ال حتتملل اجللدال واخللاف، فهناك الطلرق واألهنلار واملناجلم والغابات 

وبعلض األرايض تدخلل حتلت النلوع األول بغلري خلاف يذكر، وهنلاك بعض 

املرافق واملؤسسات العامة اخلارسة أو غري املنتجة أو التي إنتاجها ال يغطي نفقات 

أجور موظفيها ومن يف حكمهم، فهذه النامذج ال إشكال يف خصخصتها عىل وفق 

الصيغة التي متت اإلشارة إليها يف ثنايا الكتاب، مع استبعاد فكرة بيع ملكيتها.  

وملن هنا يمكلن حتديد املوقف اإلسلامي ملن اخلصخصة فيام يتبلع الدولة 

أو تنهلض بله أو هتيمن عليله، يف قطاعات النشلاط االقتصلادي املختلفة أو جمال 

اخلدمات العامة.      

وبنلاء علىل هذا األمر، فلإن الصورة ال يمكن أن تكلون يف حال من األحوال 

بجواز السامح ببيع قطاعات الدولة إطاقاً ، لألدلة التي استند إليها أصحاب القول 

الثاين، مع إمكانية تطبيق بعض أشكال نظام اخلصخصة التي سبق أن أرشنا إليها، 

ولعل النموذج األسلم الذي نعنيه هو ما يعرف بنظام أو طريقة اإلنشاء والتشغيل 

 Build  وهذِه احللروف هي خمتر ،)  BOT  ( والتحويلل، املعروف اختصلارا بل

Operate - Transfer  وهذا األسلوب طبق يف املشاريع اجلديدة التي كان يتوالها 

علادة القطاع العام ملن التجهيزات أو املرافق العامة. وقلد أرشنا إىل هذِه الطريقة 
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بل )حقوق االمتياز( حيث يقوم املسلتثمرون بإنشلاء وبناء وتشغيل املرافق العامة، 

وإدارهتلا واالنتفلاع بعائدها لفرتة زمنية حمدودة، وبعد انقضلاء املدة املقررة تؤول 

تلك املروعات إىل احلكومة عىل  وفق العقد املربم بني احلكومة واملستثمرين.

وكذللك يمكن تطبيق اخلصخصة  بنظام التعاقد الذي يشلمل عقود التأجري 

وعقلود اإلجارة وكذلك نظام التحويل إىل مروعات مشلرتكة بني القطاع العام 

والقطاع اخلاص )املختلط(.

وبذلك تضمن الدولة أصول ممتلكاهتا حفاظا عىل مواردها و ثرواهتا الوطنية 

من جانب، وإعادة تنمية واستثامر املوارد املعطلة عن االستثامر احلقيقي من جانب 

ثاٍن، وضامن وتأمني حقوق أجياهلا القادمة من جانب ثالث. 

ملع التأكيلد برتجيح القول بإبقلاء أصل ملكية امللوارد الطبيعية بيلد الدولة، 

وقيلام الدوللة بمشلاركة القطلاع اخلاص يف اسلتثامر امللوارد، مع إتاحلة الفرصة 

لألفلراد كوهنم عنرًا ملن عنارص اإلنتاج )العمل( باملشلاركة يف اسلتغال هذه 

املوارد، مع إرشاك رأس املال من خال استغال رؤوس األموال عن طريق قيام 

الدولة بتوفري األصول الثابتة التي تسلاعد قوة العمل عىل ممارسة النشاط بواسطة 

املشلاركة يف العملية اإلنتاجية بالعمل، ومشلاركة أصحلاب رؤوس األموال من 

خال توفري رؤوس األموال التشغيلية.
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فامللكية بتقسليامهتا بشلكل عام كيان أصيلل احرتمه اإلسلام وحافظ عليه، 

له بتنميته واسلتثامره بام يصّب يف مصلحة اجلميع عىل حد سلواء، مع مراعاة  ووجَّ

تقديلم مصلحة اجلامعة - الدولة - علىل مصلحة األفراد عند تعارض املصلحتني 

عىل وفق الضوابط والروط التي أكدت عليها هذه الدراسة وبينتها.

واهلل أعلم بالصواب.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

•     •     •
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- أثر تطبيق االقتصاد اإلسلامي يف املجتمع، د. حممد بلتاجي، بحث مقدم ملؤمتر 
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- أسد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين بن األثري أيب احلسن بن حممد اجلزري، 

دار الشعب، القاهرة، بدون تاريخ.

- أسلس علم االقتصاد االشلرتاكي، الدكتور صلاح الدين ناملق، دار املعارف، 

مر، الطبعة الرابعة، بدون تاريخ. 
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- اإلسلام يف حضارته ونظمه اإلدارية والسياسية واألدبية والعلمية واالجتامعية 

واالقتصادية والفنية، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق، 1402هل-1982م.

- اإلسلام والتنمية االجتامعية، د. حمسلن عبد احلميد، الطبعلة األوىل، مكتبة دار 

األنبار، بغداد، 1410هل -1989م.

- اإلسام والتنمية االقتصادية، شوقي أمحد دنيا، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، 

القاهرة، الطبعة األوىل، 1979م. 

- اإلسلام والتنميلة االقتصادية، حممد شلوقي الفنجري، بحوث مؤمتر اإلسلام 

والتنمية، مجعية دراسات البحوث اإلسامية، عامن، 1412 هل-1992م.

- اإلسام واحلضارة العربية، حممد كرد عي، مطبعة جلنة التأليف والنر، القاهرة، 

1968م.

- اإلصابة يف متييز الصحابة، لإلمام احلافظ أمحد بن عي بن حجر العسلقاين، دار 

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، 1423هل-2002 م.

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، 

حققه وعلق عليه د. السيد اجلميي، دار ابن زيدون، بريوت، بدون تاريخ. 

- االقتصلاد اإلسلامي مذهبلا ونظاملا، د. إبراهيلم الطحلاوي، الطبعلة األوىل، 

القاهرة. بدون تاريخ.

- االقتصاد اإلسامي والقضايا الفقهية املعارصة، عي أمحد السالوس، دار الثقافة، 

الدوحة، مؤسسة الريان، بريوت، 1416هل -1996م.
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- االقتصاد اإلسلامي، أسلس ومبادئ وأهداف، عبد اهلل عبد املحسن الطريفي، 

مؤسسة اجلرييس، الرياض، الطبعة الرابعة، 1417هل.

- االقتصاد اإلسلامي، مبادئ وخصائص وأهداف، الشليخ حسلن رسي، مركز 

اإلسكندرية للكتاب، 1418هل-1998م.

- االقتصاد الدويل، غازي الطائي، الطبعة األوىل، املوصل، 1999م.

- إمكانيلات تطبيلق التخصصية يف اللدول النامية مع التطبيق علىل مجهورية مر 

العربيلة، إهيلاب إبراهيم الدسلوقي حسلن، رسلالة ماجسلتري، كليلة التجلارة، جامعة 

القاهرة، 1994م.

- أملوال عربيلة يف اخللارج، 800 مليلار دوالر  متلى تعود؟! عبد الرمحن سلعد، 

جمللة الوعي اإلسلامي العدد 440، السلنة، 39 ربيلع اآلخر 1423هلل  يونيو، يوليو 

2002م.   

- بلازرا اخلصخصلة التشلابه والتعلارض يف جتلارب اللدول حلول التخصيص، 

جمللة جتلارة الرياض العلدد 393، السلنة الرابعة والثاثلون، يونيلو 1995م - املحرم 

1416هل.

- بدائع الصنائع  يف ترتيب الرائع، عاء الدين الكاساين، مؤسسة التاريخ العريب 

ودار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 1417هل-1997م.

- البعلد االقتصلادي خلصخصة اللدول النامية و أثره يف اقتصلادات البيئة، د.أياد 

بشري اجللبي، د.قيس ناظم الغزال، ندوة خصخصة االقتصاد العراقي، جامعة املوصل، 

1426هل-2005م.
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- تاريخ احلضارة اإلسلامية والفكر اإلسلامي، أبو زيد شلبي، الطبعة اخلامسة، 

مكتبة وهبة، القاهرة، 1986م.

- تاريخ الفكر االقتصادي، باهر حممد علقم، القاهرة، الطبعة الثانية، 1997م.

- تاريلخ الفكلر االقتصلادي، لبيلب شلقري، بلدون ملكان نلر، الطبعلة األوىل، 

1981م. 

- جتلارب دولية يف اخلصخصة، جملة العلوم االجتامعية، املجلد الرابع والعرون، 

العدد الثاين، صيف 1996م.

- جتربلة اخلصخصلة يف اململكلة املتحلدة، حمملد إبراهيم طه السلقا، جمللة العلوم 

االجتامعيلة تصلدر عن جملس النلر العلمي، جامعلة الكويت، املجللد 25، العدد 2، 

صيف 1997م.

- جتربة اخلصخصة يف تركيا، د.حممد عىل كورول، بحث يف جملة التعاون االقتصادي 

بني الدول اإلسلامية، مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتامعية والتدريب 

للدول اإلسامية، املجلد الرابع عر،1993م.

- حتليل السياسلات العامة: قضايا نظرية ومنهجية، د. عي الدين هال وآخرون، 

مكتبة النهضة، القاهرة 1988م.

- التخاصيلة، منلذر السلعودي، جمللة املحاسلب القانلوين العلريب، العلدد 74، 

1992م.

- التخصيلص خيار املسلتقبل، عدد خلاص من جملة جتارة الريلاض، العدد393، 

السنة الرابعة والثاثون، يونيو 1995م املحرم 1416هل.
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- التعليم واخلصخصة، د.سلعيد إسامعيل عي، كتاب األهرام االقتصادي، العدد 

105، القاهرة 1996م.

- التفسلري الكبري أو مفاتيح الغيب، لإلمام اللرازي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

الطبعة األوىل،1421 هل-2000م.

- تلخيلص احلبلري يف ختريلج أحاديلث الرافعلي الكبلري، البن حجر العسلقاين، 

مؤسسة قرطبة، الطبعة األوىل، 1416هل-1995م.

- اجلاملع الصحيلح املسلند ملن حديث رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسلننه وأيامله )صحيح 

البخلاري( أليب عبد اهلل حممد بن إسلامعيل البخاري، ترقيم حمملد فؤاد عبد الباقي، دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1400هل.

- اجليلش العلريب اإلسلامي يف التخطيلط السلوقي اإلسلرتاتيجي للرسلول ملسو هيلع هللا ىلص 

واخللفاء الراشلدين نظلرة عرية، عارف حازم إبراهيم، دار الرشليد للنر والتوزيع، 

الرياض، اململكة العربية السعودية، 1402هل.

- اخللربة الدوليلة يف اخلصخصة، د.سلامي عفيفي حاتم، القاهلرة، الطبعة األوىل 

1994م.

- اخلصائص العامة لإلسلام، د. يوسف القرضاوي، الطبعة الرابعة، مكتبة وهبة 

القاهرة، 1409هل- 1989م.

- اخلصخصلة إحلدى وسلائل اإلصلاح االقتصلادي - حالة الكويلت، د.أمحد 
منري نجار، بحث يف جملة دراسلات اخلليج واجلزيلرة العربية، جملة فصلية حمكمة تصدر 
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علن جملس النلر العلمي - جامعة الكويت، العدد102، السلنة السلابعة والعرون، 

الكويت، 2001م.

- اخلصخصة حتويل امللكية العامة إىل القطاع اخلاص يف ضوء الريعة اإلسامية، 

حممد صربي بن أوانج، دار النفائس للنر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، 1420هل-

2000م.

- اخلصخصلة خللق آفاق جديدة أملام القطاع العام، د.مصطفى حسلني املتوكل، 

مركز الوطني للمعلومات، جملة املعلومات، العدد الثاين، مارس، 2001م. 

- اخلصخصلة دراسلة لتجلارب عاملية وآفلاق تطبيقها يف العراق، د.حسلن نوري 

اليلارسي، بحث مقدم إىل ندوة االقتصاد العراقي بني الواقع و الطموح، جامعة بغداد، 

كلية اإلدارة واالقتصاد،2005م.

- اخلصخصلة دروس وعلرب ملن التجربلة الربيطانيلة، كوللني روبنسلون / ندوة 

خصخصة قطاع الطاقة يف دول اخلليج العريب- مركز اإلمارات للدراسلات والبحوث 

اإلسرتاتيجية، الطبعة األوىل، سنة 2000، أبوظبي - اإلمارات العربية املتحدة.

- اخلصخصة سلوق عملل متغري لأليدي العامللة اخلليجية، أ.د. عبلد الرمحن بن 

عبد العزيز احلامد، جملة القافلة شعبان 1419هل، نوفمرب- ديسمرب 1998م.

- اخلصخصلة يف العامل العريب هل هي وصفة سلحرية، بشلارة خلرض، مدير مركز 

الدراسلات والبحلوث حول العلامل العريب املعلارص- اجلامعلة الكاثوليكيلة يف لوفان، 

بلجيكا، جملة شؤون األوسط أيار- مايو 2000م، العدد 95.
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- اخلصخصلة يف دول اإلسلكوا ذات االقتصلاد املتنلوع، د.نجيلب عيسلى، جملة 

املنطلق، لبنان العنربي، العدد 116، -1417هل - خريف 1996م.

- اخلصخصلة ملواجهلة متطلبات البقاء وحتديلد النمو، د.حممود صبلح، القاهرة، 

1995م.

- اخلصخصلة مفاهيلم وجتلارب، د.آدم مهلدي أمحد، نسلخة مصلورة مهداة من 

املؤلف إىل مركز مجعة املاجد يف إمارة ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 1998م.

- اخلصخصة من املنظور اإلسامي، نظرات يف موضوع بيع القطاع العام لألفراد، 

د.حمملد بن عبد اهلل الشلباين، جملة البيان، العدد 89، السلنة العلارشة - حمرم 1416هل 

يونيو 1995م.

- اخلصخصة هل تصلح القتصاد بدون هوية، وجيه شلمس الدين، جملة املوقف، 

العدد 90، 1413هل - كانون الثاين 1993م.

-  اخلصخصة هل هي حاجة اقتصادية، فادي سلهب، جملة املوقف، العدد 140، 

ربيع األول 1420هل  - حزيران/ يوليو 1999م.

- اخلصخصة وأبعادها االقتصادية واالجتامعية،د.نبيل مرزوق، دار الفكر املعارص، 

بريوت - لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة األوىل،1420 هل-1999م.

- اخلصخصلة وأثرهلا عىل التنمية باللدول النامية، د.عبده حمملد فاضل الربيعي، 

مكتبة  مدبويل، القاهرة، 2004م.
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- اخلصخصة وتقليص دور القطاع العام، موقف االقتصاد اإلسلامي، د. شوقي 

دنيا، بحث مقدم للمؤمتر العاملي الثالث لاقتصاد اإلسامي الذي نظمته كلية الريعة- 

جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 2003م.

- اخلصخصة وثقافة العاملني: دراسلة تطبيقية عىل رشكة االتصاالت السلعودية، 

حبيلب اهلل الرتكسلتاين جامعلة امللك عبلد العزيلز، جملة أبحلاث الريملوك، املجلد 7، 

العدد2، حزيران 2001م.

- اخلصخصلة ودور القطلاع الثالث، د.رؤوفة حسلن الرقي، جملة دراسلات يف 

االقتصاد اليمني/بحوث وأدبيات املؤمتر االقتصادي اليمني حترير د.أمحد عي الشاري، 

1996م.

- اخلصخصلة ودور املنظلامت واالتفاقيات الدوليلة،د.رواء زكي يونس الطويل، 

بحلث مقلدم إىل نلدوة: خصخصلة االقتصلاد العراقي،املنعقلدة يف مركلز الدراسلات 

اإلقليمية يف جامعة املوصل،يف رمضان املبارك 1425هل-2004م.

- اخلصخصلة ومتطلبات التنمية والتوزيلع والعدالة االجتامعية يف الوطن العريب، 

د.ياسني سعيد نعامن، ندوة التحوالت العاملية ومستقبل الوطن العريب يف القرن احلادي 

والعرين، املركز العريب للدراسلات اإلسلرتاتيجية، مركز مجعه املاجد للثقافة والرتاث 

ديب، دولة اإلمارات العربية املتحدة.

- اخلصخصلة: اجتاهات ودروس مسلتفادة، د.حممد رشيف بشلري، جامعة برتا -

ماليزيا، بحث تم احلصول عليه بواسطة الشبكة الدولية للمعلومات.
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- خاصلة الفكلر االشلرتاكي، دكتور علز الدين فلودة، كلية االقتصلاد والعلوم 

السياسية، دار الفكر العريب، القاهرة، 1967م. 

- دراسات عاملية برامج اخلصخصة يف العامل العريب، هاريف فيجنباوم، جفري هيج، 

بوستفنز، مركز اإلمارات  للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، العدد7، أبوظبي، دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

- دور صناديق االسلتثامر يف تنفيذ برنامج اخلصخصلة، من أبحاث ندوة صناديق 

االسلتثامر يف مر الواقع واملسلتقبل اجلزء األول، السبت 13 من ذي القعدة 1417هل 

املوافلق 22 ملن مارس 1997م، جامعة األزهر، مركز صاللح عبد اهلل كامل لاقتصاد 

اإلسامي. 

- دور القطلاع العلام يف االقتصلاد اإلسلامي، د. بيلي إبراهيلم العلملي، جامعة 

القاهرة، الطبعة األوىل، 1997م.

- سنن ابن ماجه، للحافظ أيب عبد اهلل القزويني،  حتقيق  حممد فؤاد عبد الباقي، دار 

إحياء الرتاث العريب، بدون تاريخ.

- سنن أيب داود)كتاب السنن(، أبو داود سليامن بن األشعث األزدي، حتقيق حممد 

عوامة، مؤسسة الريان ودار القبلة واملكتبة املكية، الطبعة األوىل، 1419هل -1998م.

- سنن الرتمذي، اإلمام حممد بن عيسى الرتمذي، مكتبة املعارف للنر والتوزيع، 

الرياض، الطبعة األوىل، بدون تاريخ. 

- سلنن الدارملي، دار الكتلاب العلريب، بلريوت، الطبعلة األوىل، 1407هلل- 

1987م.
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- السنن الكربى، أبو بكر بن عي البيهقي، دار الفكر، بريوت،بدون تاريخ.

- سلنن النسلائي بلرح احلافلظ جلال الديلن السليوطي، مكتلب املطبوعلات 

اإلسامية، بريوت، 1414هل-1994م.

- سياسلة حتويل القطاع العلام إىل القطاع اخلاص، د.أمرية عبد اللطيف مشلهور، 

جملة اإلدارة، املجلد 25، يوليو 1992م.

- السلرية النبوية البن كثري الدمشلقي، دار إحياء الرتاث العلريب، حتقيق مصطفى 

عبد الواحد، بدون تاريخ. 

- صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، عاء الدين بن عي بن بلبان، حتقيق شعيب 

األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1414هل- 1993م.

- صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري، رتبه وصححه حممد 

فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1413هل- 1993م.

- العامل الثالث مشلكات وقضايا، نخبة من املختصني، ترمجة د.طه نجم، الطبعة 

األوىل، وحدة البحوث والرتمجة، جامعة الكويت، 1402هل-1982م.

- فتح الباري برح صحيح البخاري، البن حجر العسقاين، دار الكتب العلمية، 

بريوت، الطبعة األوىل، 1410هل-1989م.   

- الفقه اإلسامي، حممد مدكور، مكتبة وهبة، القاهرة، 1995م.

- فقله املللوك ومفتاح الرتاج املرصد علىل خزانة كتاب اخلراج، عبلد العزيز حممد 

الرحبي البغدادي، حتقيق د.أمحد عبيد الكبييس، مطبعة اإلرشاد، بغداد،1973م.
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اخلاص...والتنميلة  القطلاع  إىل  العاملة  امللكيلة  حتويلل  والغلرب  اللرق  يف   -

االقتصادية، إعداد وحترير  سلتيف، هل - هانكي، ترمجلة حممد مصطفى غنيم، مراجعة 

وتقديم د.رشيف لطفي، دار الروق، بدون تاريخ النر.

- قراءة نقدية ملروع اخلصخصة، عامد سللهب، جملة املوقف العدد 143، مجادى 

الثانية 1420هل - أيلول سبتمرب 1999م.  
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