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هدف بناء االقتصاديات القومية في الدول اإلسالمية على وفق 
منهج االقتصادي اإلسالمي

 حممد شيخون
كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة أمدرمان اإلسالمية  مجهورية السودان 

Abstrak

Kekuatan politik dan ekonomi internasional telah memaksa negara-negara muslim 
termasuk indonesia untuk menerapkan konsep ekonomi liberal, yang menguntungkan 
korporasi, individu dan juga kekuatan-kekuatan global internasional. Ditengah pergolakan-
pergolakan politik dan ekonomi global, Islam telah menawarkan konsep-konsep ekonomi 
yang berpihak kepada rakyat yang telah diterapkan jauh sebelum abad modern ini. Islam 
telah mengatur peran negara dalam mengintervensi pasar, dan juga mengatur tata kelola 
perdagangan internasional. Tanah dan air serta sumber daya alam dan mineral juga tidak 
luput dalam aturan dan konsep yang ditawarkan oleh Islam dalam bentuk kepemilikan 
negara, publik dan juga individu. Konsep-konsep Islam diatas telah diterapkan pada masa 
nabi dan khulafa al-rasydin dengan sumber primer yang valid dari al-Qur’an, Sunnah dan 
Fatwa Sahabat. Selayaknya, perekonomian nasional di Negara-negara muslim dibangun 
dengan konsep ekonomi islam yang memiliki keberpihakan yang tinggi untuk kemaslahatan 
Negara dan rakyat, tanpa intervensi dari kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi global 
internasional.

قوة السياسية واإلقتصادية الدولية تطّلب الدول املسلمة ومن بينها إندونيسيا على تطبيق نظام اإلقتصادي الليربايل، اليت تؤدي 
األرباح غري حمدودة على الشركات، الفردية وقوى اجملتمع الدولية. يف وسط املنازعات السياسية واإلقتصادية الليربالية، تقّدم اإلسالم 
النظامات اإلقتصاديات املوجهة إىل الشعب املطبقة بعيدا من قبل هذا العصر املعاصر. قد تنّظم اإلسالم دورا الدولة يف تدخل نظام 
السوق، كما أنه تنّظم معاملة التجارية الدولية. وال يضّيع اإلسالم أيضا على األراضي واملاء مع الثروات واملعادن داخل القواعد 
والنظام اليت قّدمتها اإلسالم يف أشكال ملكية الدولة أو الفردية أو اجملتمع. إن مبادئ اإلسالم املذكور أعاله قد تطبق ذلك يف عهد 
النيب ) ص ( وخلفائه الراشدين مع املصادر األصلية الصحيحة من القرآن والسنة والفتاوى الصحابة. وال بد لإلقتصاد الوطن يف 
الدول املسلمة تنمو على نظام اإلقتصاد اإلسالم اليت متلك امتساك العايل على مصاحل الدولة والشعب، دون أي تدخل من القّوى 

السياسية واإلقتصادية الليربالية الدولية.

كلمة السر: اإلقتصاد، الليربايل، اإلسالم
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تتحدد موضوعيًا وزمانيًا مشكلة هذا البحث، يف أن القوى الدولية 
املهيمنة على االقتصاد والسياسة يف التاريخ املعاصر، قد قضت منذ العقد 
األخري من القرن املاضي بأن تنضوي كل أمم العامل ودوهلا يف نطاق العوملة 
االقتصادية عرب السري بإقتصادياهتا يف مسارات إقتصاد السوق أي: اليربالية 
االقتصادية. وعن ما تقدم تتولد لدى الدول اإلسالمية حبدودها البشرية يف 
اإلطارين الشعيب والرمسي، وحبدودها اجلغرافية الوطنية واالقليمية مشكلة 

سؤال مهم يتطلب اإلجابة وهو:
هل ميكن أن يلتزم املسلمون باإلنضواء يف نطاق االقتصاد املعلوم 
ومبنهج اقتصاد السوق، وأن يوفقوا بني هذا االلتزام واتباع منهج مبادئ 
وأحكام نظام االقتصاد يف اإلسالم يف بناء إقتصادياهتم الوطنية واالقليمية 
االلتزام  ، جيعل  املنهجني  بني  تناقضا  هنالك  إن  أم  نفسه؟  الوقت  يف 
بأحدمها يتم على حساب االلتزام باملنهج اآلخر ؟. إن اإلجابة على هذا 
السؤال يتطلب معرفة مسبقًة وعميقة، عن موقف املنهجني من النشاطات 
االفتصادية األساسية ، مث الفصل واحلكم يف قضية إمكانية التوفيق بينهما 

يف مسار متحد من عدمه. 
إن مثة أربعة نشاطات اقتصادية قد شغلت االنسان منذ فجر التاريخ، 
وال تزال تشغله يف التاريخ املعاصر، وال ريب يف أنه طاملا االنسان مكلف 
النشاطات يف أولويات عمله لدنياه،  مبهمة عمارة األرض ستظل هذه 
وهذه النشاطات هي، أوال: سعيه هبدف امللكية، ثانيا: عمله يف االنتاج 
وإعادة االنتاج، ثالثا: إختياره لألسس اليت عليه أن يتبعها يف توزيع مثار 
االنتاج بني العوامل اليت أسهمت يف إنتاجه، وأخيرا: تبادل القيم املنتجة 
من السلع واخلدمات بني الناس يف ساحة السوق –سواء لالستهالك أم 

لالستثمار-. 
االقتصادية  الفعاليات  بقية  يقرر مصري  الذي  امللكية هو  ويعد منط 
على تعاقب حقب التاريخ، لذلك انشغلت بامللكية، أوال: وبغريها من 
قيم  السياسية، واحتوهتا  والنظم  والفلسفات  االفكار  ثانيًا:  النشاطات، 
السماء يف مبادئ وتعاليم وأحكام االديان. وعلى حنو خاص شغلت امللكية 
الناس من زاوية كيفية توزيع حقوق امللكية بني الفرد واجملتمع، والسيما 
بعد أن أصبحت الدولة هي اليت تنوب عن اجملتمع يف ممارسة هذا احلق يف 
ظل تقسيم العمل والتخصص، وسيادة تبادل املنافع بني االمم والدول يف 
حيز النشاط االقتصادي االنتاجي واخلدمي العابر للقارات ويف التجارة 

الدولية، كما هو احلال بني االفراد يف أوطاهنم.
ومذاهبا  أفكاًرا  عديدة  االقتصادي يف عصور  التاريخ  شهد  لقد 
إقتصادية نادت بأن ال متس حقوق الفرد املطلقة يف متلك الثروة، وبأن 
ال تقيد حريته الكامله يف النشاط االقتصادي، بدعوى أن حتقيق املصاحل 
الفرد1 كما رأت مذاهب  العامة -واالقتصادية خاصة- هي مسؤولية 
1. د. رفعت احملجوب: اإلشرتاكية، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1970، ص: 141، 

أخرى أن املصلحة العامة ال تتحقق بتجميع مصاحل األفراد، ألن مصاحل 
إىل  املذاهب  لذلك دعت هذه  اجلماعة،  تتعارض مع مصاحل  قد  الفرد 
باعتبارها  العامة للموارد واألموال االقتصادية األساسية،  امللكية  أولوية 
الركيزة املؤهلة لضمان حتقيق املصلحة العامة يف التنمية املتوازنة ويف بلوغ 

العدالة اإلجتماعية2.
 إن الذين دعوا للمذهب الفردي، وهم:(  أرسطو 3  والطبيعيني 4 
والنفعيني واملدرسة االقتصادية الرأمسالية التقليدية 5 إخل، قالوا : إن املصلحة 
العامة هي جمموع مصاحل األفراد، وإن سعي الفرد لتحيق مصاحله الذاتية 
الفردي  املذهب  لقد ربط دعاة  لتحقيق مصلحة اجملتمع.  تلقائًيا  يقوده 
حتقيق الفرد ألقصى منفعة ذاتية بأقل جمهود، بشرط أن يكون الفرد متمتًعا 
باحلرية االقتصادية. وإستناًدا إىل املنطلقات نفسها أكد دعاة املذهب الفردي 
يف الفكر الرأمسايل املعاصر على شعاراهتم اليت تدعو إىل: أولوية امللكية 
اخلاصة أي إىل اخلصخصة على نطاق واسع، وإقتصاد السوق- خاصة 
الفرد يف  وإطالق حرية  الوطنية-،  واألسواق  اخلارجية  التجارة  حترير 
التعاقد والعمل واإلستهالك واإلستثمار، وتقييد دور الدولة يف النشاط 
االقتصادي وخباصة يف امللكية واالنتاج .. إخل، إضافة إىل شعارات أخرى 

يعتقدون أهنا حتقق احلرية والسياسية.
إىل هنا جند أن عقيدة املذهب الفردي يف كل العهود، مرافعة يف 
معرض الدفاع عن الفئات والطبقات اليت متيزت على شعوهبا يف حقوق 
الثروة والسلطة، تلك القوى اليت بعد توطيد نفوذها االقتصادي  متلك 
والسياسي على شعوهبا كثرًيا ما متددت وتسلطت على شعوب وأمم أخرى 
بأكملها فطالتها حبروب األبادة أو إسرتقت أبناءها أو إستعمرهتا فجردهتا 
من حقوقها يف احلرية والسيادة وهنبت ثرواهتا. وباملقابل إرتبط الكثري من 
املذاهب االقتصادية يف التاريخ، مبشروع البحث عن حل ملشكلة األغلبية 
الثروة وهتيمن  اليت تستحوذ على  القلة  الفقرية من الشعب يف مواجهة 
على السلطة. لذلك إهتمت هذه املذاهب االقتصادية6 مبوضوع الثروة 
ملكيتها وحقوق التصرف هبا أو أسس كسبها وتوزيع عائداهتا وفرص 
إستهالكها وإستثمارها لذا جند أن املذاهب االقتصادية أكثر إحنياًزا للفقراء 
على إمتداد التاريخ قد رفعت شعارات رد املظامل، وطالبت باعادة توزيع 
الثروة والسلطة، ونادت بأن تكون املوارد واألموال االقتصادية األساسية 

ويف مقدمتها املوارد الطبيعية ووسائل اإلنتاج األساسية ملكية عامة. 

.149
2. املرجع السابق: ص: 150، 158.

3. دلبيب شقري: تاريخ الفكر االقتصادي، مطبعة جامعة بغداد، 1986، ص: 39.

4. فتح اهلل ولعلو: االقتصاد السياسي -مدخل للدراسات االقتصادية– دار احلداثة للطباعة 

والنشر، بريوت، 1981م ، ص: 101. 
5. أريك رول: تاريخ الفكر االقتصادي، ترمجة الدكتور راشد الرباوي، دار الكتاب العريب 

للطباعة والنشر، القاهرة، 1968، ص: 132، وص: 190. 
6 - د. رفعت احملجوب: االشرتاكية، مرجع سبق ذكره، ص: 150
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إن تعقيدات متطلبات احلياة االقتصادية هي اليت أوصلت اإلنسان إىل 
مستوى من اخلربة واملعرفة، بلغت مرحلة البحث العلمي املنظم، ومكنته 
تتحكم يف  اليت  والقوى  االقتصادية  الظواهر  بني  العالقة  إكتشاف  من 
حركتها يف شكل قوانني علمية عامة كما كان شأن اإلنسان يف فروع 
املعرفة األخرى. وهكذا جند أن األفكار االقتصادية قد سبقت ومهدت 
لظهور علم االقتصاد، كما مهدت لكل علم، األفكار اليت صقلت خربة 
ووعي اإلنسان باحلقائق اليت حتيط مبوضوع ذلك العلم. وهكذا  يفضى 
املنطق العلمي أيضًا إىل أن نشوء الفكر االقتصادي، مرتبط بنشوء اإلنسان 
احلضاري، ذلك اإلنسان اليت تؤكد حقائق علم التاريخ أنه بىن أوىل لبنات 
احلضارة خباصة على األرض العربية يف وادي النيل ووادي الرافدين يف 
أو حواىل عام ( 6000 ق.م (، عندما إنتقل اإلنسان اإلجتماعي من 
الزراعية  القرية  القوت وأسس  إنتاج  إىل مرحلة  القوت  وإلتقاط  الغابة 
اإلنتاج  أدوات  وأبتكر  احلرفية  والصناعات  احلريف  اإلنتاج  وإىل مرحلة 
الكتابة،  وطورها، وإخرتع احملراث والرحى والعجلة واملنوال، وأبتدع 
ونظم عالقات اإلنتاج وأسس املدينة والدولة وخلف منجزات حضارية 
تشهد على عظمتها آثارها الباقية. هذه هي احلقيقة العلمية اليت أغفلها 
عمًدا املؤرخ الغرىب -الذى دفعته إىل التحيز، العصبية العرقية أو الدينية 
أو النزعة اإلستعمارية اإلستعالئية-، فأرخ لنشأة التفكري العلمي إبتداًء 
من احلضارة اليونانية، واعترب كل منجزات احلضارات السابقة لليونانية، 
العصور  من  املوروثة  للمعارف  العملي  اإلستخدام  يف  خربات  جمرد 
النظريات  البدائية، أي: أعترب أهنا خربات كانت قاصره عن إكتشاف 

الكامنة وراءها . 7
ملا تقدم جند أن مراجع ودراسات تاريخ الفكر االقتصادي الغربية، 
تبدأ بدراسة تطور الفكر والنظم االقتصادية، إنطالًقا من نشأة احلضارة 
اليونانية خاصة أفكار إفالطون وأرسطو وأكزينوفون مث احلضارة الرومانية 
خاصة أحكام االقتصاد يف تراث القانون الروماين. ويعلل الفكر الغريب 
هذه البداية ، تارة بدعوى أن تراث وحضارات الشرق ينقصها التدوين، 
وتارة بأهنا حضارات مل تبدع إال يف اجلانب الروحي، وأخرى بأن تاريخ 
العلم يبدأ من العصر اليوناين القدمي، حني إهتدى اإلنسان فيه ألول مرة إىل 
منهج الربهان النظري واملنطقي على قضاياه. وحيث إكتفى معظم الرواد 
الغربيون يف حبوثهم حول التاريخ االقتصادي للعصور القدمية - السابقة 
لليونانية- باإلشارات احملدودة للوصايا االقتصادية األخالقية للدين املوسوي 
واملسيحي، فإهنم جيهلون أو يتجاهلون عمداً جتربة نظام اإلسالم يف حيز 
االقتصاد يف حقبة العصر الوسيط فضاًل عن جتاهلهم للتجربة االقتصادية 
اليت إزدهرت يف حضارات الشرق يف التاريخ القدمي. وهذا التجاهل وإن 
كان يبعد إو رمبا ينفي صفة العلمية عن كتابات الغربيني، فإنه يف الوقت 

الكويت،  للثقافة والفنون واآلداب،  الوطين  العلمي، اجمللس  التفكري  فؤاد زكريا:  7. د. 

1978م ، ص: 124 .

نفسه يلقي علي الكتاب واملفكرين والباحثني يف الشرق أواًل إعادة كتابة 
تاريخ حضارهتم مبا يف ذلك التاريخ االقتصادي. 

إن اإلقطاعية يف أوربا كوحدة سياسية مل ختلق شعوًرا داخلًيا باإلنتماء 
والعصبية لدي رعاياها، اذ كان الشعور السائد لدي رعايا كل اإلقطاعيات 
أهنم ينتمون إىل نظام أكرب دعامتاه اإلمرباطور والكنيسة. وكانت مبادىء 
الدين املسيحي تصدر عن الكنيسة والفكر االقتصادي غري مستقل كعلم 
متميز، بل تابًعا ملبادئ الدين، وتطبيًقا ملا يقول به يف النطاق االقتصادي، 
والكنيسة بطبيعة احلال هي الفصل النهائي يف مطابقة أية فكرٍة أو أية صورٍة 
من صور ) النشاط اآلدمي، لتعاليم الدين، ومن هنا هيمنت الكنيسة على 
كل شيء8. وملا تقدم، كانت اآلراء االقتصادية تشكل على الدوام -عدا 
ماحصل يف آخر العهد- فصوال خاصة من كتب الالهوت ) 9ولذلك 
أيًضا ميكن حتديد مصادر الفكر االقتصادي يف العصر الوسيط يف ثالثة 
مصادر، املصدر األول: هو الفكر املسيحي القدمي -تعاليم املسيح عليه 
السالم وأقوال وكتابات احلواريني األوائل-. وشكل هذا املصدر منبع 
واألفكار  األحكام  أيًضا  ترجع  وإليه  والزهد،  واملساواة  األخوة  أفكار 
الدينية اليت حرمت –يف تعاليم الدينانة املسيحية يف أول العهد- أرباح 
التجارة وفوائد إقراض املال وفضلت امللكية اجلماعية للثروة وذمت امللكية 

الفردية والطمع والشهوات والرتف يف الدنيا.
ِإن الفكر الديين يف أول العهد اإلقطاعي مل يدع إىل إلغاء امللكية الفردية 
ولكنه هاجم مجيع مظاهرها األساسية ألن األفكار االقتصادية املستمدة من 
الدين -حىت ذلك الوقت- كانت ترى رأى املسيح عليه السالم، أن حب 
اهلل وحب املال ال جيتمعان يف قلب واحد، وأن التقرب إىل اهلل جيعل املرء 
مرتِفًعا عن اجلرى املهني وراء الثراء10. إال أن منو وتشابك املصاحل الدنيوية 
املشرتكة بني املمتلكات اإلقطاعية آلباء الكنيسة مع مصاحل القوى الزمنية 
السائدة سياسًيا وِإقتصادًيا يف اجملتمع اإلقطاعي، هو الذي وطد أركان 
ِإدعاءات الكنيسة كسلطة روحية هلا احلق اإلهلي يف تنظيم عالقات الناس 
وسلوكهم يف األرض. فعلى الرغم من أن الكنيسة كانت تبث ِإستنكارها 
للظلم اإلجتماعي، بدأت يف اإلجتاه اآلخر حتث الفقراء بعدم اإلكرتاث 
بضروب الشقاء يف هذه الدنيا. هكذا وبدور من الكنيسة وتعاليمها إستقر 
نسبًيا النظام املنقسم طبقًيا، على قواعد الظلم اإلجتماعي حينما إعرتف 
الناس وسلموا بتأثري من الدين، بالتفاوت الذي شاء اهلل أن يضع الناس 
فيه يف احلياة الدنيا، وأصبح احلديث الديين عن حقوق الفقراء خجوال ال 
يذهب إىل املدى الذي يصدر فتاوى وأحكاًما تبيح هلم أن يثوروا أو أن 
يسرقوا، إمنا إختذ يف وعظ األثرياء طابًعا حيض على اإلحسان ولكن إىل 

8. د. لبيب شقري، مرجع سبق ذكره، ص: 69.

بغداد،  العاين،  مطبعة   ،2 ط:  االقتصادي،  الفكر  تاريخ  يف  دراسات  كبة:  إبراهيم   .9

1973م، ص: 44. 
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احلد الذي ال جيرب احملسن على أن يعيش دون مرتبته يف احلياة11. وكان هذا 
جزًءا من القدرِة الفائقة للكنيسة على جعل القيم االقتصادية اليت كانت 
جزًءا من رسالة املسيحية الروحية متكيفة دائًما مع السلطة الزمنية، أي: 

مع النظام اإلجتماعي واالقتصادي والسياسي السائد. 
لقد سقط اجملتمع اإلقطاعي بطيئًا ) ويف أحشاء عامل العصور الوسطى 
جرى إعداد الرأمسالية التجارية (.12 ففي قلب النظام اإلقطاعي وأطرافه، 
وتأخذ  تنمو من جديد  الرومانية  احلضارة  تبقت من  اليت  املدن  بدأت 
مكانتها. ويف عصر الكشوف يف أوربا، بدأ اإلستثمار يف التجارة والتجارة 
القدمية قيًدا على  التعاليم الكنسية  اخلارجية خاصة جمزًيا إىل حد جعل 
هذا الطور اجلديد من النشاط االقتصادي وأصبح على تعاليم الكنيسه أن 
ختطو إىل ما هو أبعد من نظرية الثمن العادل، إزاء حقوق امللكية اخلاصة 
يف الكسب والثراء، وكذلك إزاء مثن النقود كأداة إستثمار، أي: إزاء 
نصيبها يف العائد كعامل مهم من عوامل اإلنتاج يف النظام الرأمسايل اجلديد 
وهلذا جند أن بعض املفكرين الدينيني من أمثال كالفن ومدرسته نادوا 
بأن: النشاط االقتصادي ليس ذميًما يف ذاته، وبأن حتقيق األرباح والثروة 
دليل على رضا الرب عن املرء13. وإختفت إىل الوراء دعوات الكنيسة 
إىل تعاليم املسيح عليه السالم، اليت طاملا ذمت اجلرى وراء الثراء املادي 
وحرمت بأحكام من الدين الكسب التجارى وأرباحه، وتراجع القانون 
الكنسي بتدرج وبإستثناءات عن احلكم الديين الذي كان حيرم الربا، فلم 
يعد احلديث الفكري ضد حترمي الربا موضوًعا تالحقه الكنيسة وآباؤها 
بتهمة الزندقة. مث وصلت الكنيسة إىل حد اإلقرار أن تقاضى مبلغ -أي 
فائدة- لقاء إستخدام املال ليس خطيئة.14  وأقر الدين املسيحي بذلك 
مبدأ أن رًبا عادال يتحدد سعره األعلى بالقانون ألقراض النقود -عرب 
النظام املصريف احلديث-، أمر ال غبار عليه دينًيا، وإن اخلطيئة هي يف الربا 
الفاحش، الذي بدأ حيد منه القانون مبالحقة املرابني الذين كانوا يتصيدون 
األوريب من سيطرة  العقل  فإن حترير  احلاجة. وهكذا  ويستغلون ذوي 
الكنيسة وزعزعة مركزها، إنصب بشكل مباشر يف تأكيد شخصية الفرد 
وتوطيد أركان املذهب الفردي. وقد كان ميكافيللي 1527- 1469م 
، يف كتابه ) األمري ( ، هو الناطق بلسان العصر وإحتياجاته من هذه 
الناحية،  إذ قرر أن السياسة جيب أن تنفصل عن األخالق والدين، وأن 
األحوال حتتاج إىل أمري –ملك- قوى حيقق وحدة الدولة وقوهتا، وأن ) 

هذه الغاية تربر كل واسطة يتخذها األمري لتحقيقها  (15. 
 وكانت الرأمسالية التجارية، تؤمن بأن دور الفرد وامللكية اخلاصة، 
أساسي يف النشاط االقتصادي، ولكنها كانت تدرك حاجتها لدور الدولة 

. أريك رول : مرجع سبق ذكره ، ص 41 .  11
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يف تنظيم النشاط االقتصادي ومحايته وفتح فرص منوه. لقد سنت الدولة 
القوانني اليت حتقق أكرب ربح لقطاع التجارة كقوانني املالحة واحلماية 
اجلمركية للصناعة الوطنية وتقييد تصدير الذهب إىل خارج البالد. ولتشجيع 
الصناعة كانت الدولة حتظر تصدير املنتجات الزراعية لتخفيض أسعارها يف 
السوق الوطنية مبا ميكن من ختفيض أجور عمال الصناعة ومن مث ختفيض 
تكاليف اإلنتاج الصناعي، كما كانت الدول تصدر القوانني واللوائح اليت 
تفرض على الصناعات اخلاصة تطبيق أحسن الطرق اإلنتاجية وتستخدم 
عدًدا كبرًيا من املفتشني ملراقبة تطبيقها، ويف ظل وضوح املصاحل املشرتكة 
السياسية واالقتصادية بني الرأمسالية التجارية وامللك ) إشرتكت الدول مع 
هؤالِء التجار يف تأسيس كثري من الشركات املخصصة للقيام بالتجارة يف 
املستعمرات، كما أنشأت صناعات ملكية يف الداخل بقصد قيام الدولة 
نفسها باإلنتاج يف بعض الفروع (16 كما متثلت أهم السياسات االقتصادية 
للدول اإلستعمارية -على الصعيد اخلارجي -يف خططها اإلسرتاتيجية 
اليت كرست املستعمرات يف خدمة إقتصادياهتا، فظلت هذه املستعمرات 
السابقة حىت اآلن ال تزال تدور معظمها حول حمور التخلف. تعاين من 
القصور يف الفوائض الالزمة لتمويل اإلستثمار الوطين، ومن مث تعاين من 

النقص يف التنمية، وكذلك من اإلفقار يف التقدم التكنولوجى.
يف منتصف القرن الثامن عشر، بدأت حركة اإلخرتاعات أو الثورة 
الصناعية يف أوربا الغربية -منطلقة من إجنلرتا-، فكان هلا التأثري الكبري 
على فنون االنتاج وعائداته الكمية والنوعية. لقد بدأت اإلخرتاعات باآللة 
اليت يديرها العامل بيديه، مت إكتشاف الطاقة -الرياح والبخار ..إخل-، 
فنشأت مشاريع صناعية آلية ذات طاقة إنتاجية ضخمة، مث نشأت الصناعة 
الثقيلة -أي اجملمعات اليت تنتج املصانع-، وأصبحت الصناعة مركز جذب 
لإلستثمارات والتمويل، ومن مث تراجعت التجارة يف أمهيتها االقتصادية 
لتصبح يف خدمة الصناعة، وغدا رجل الصناعة يف النظام أكثر أمهية من رجل 
التجارة. وعرب الفكر االقتصادي التقليدي ) آدم مسيث وريكاردو ومالتس 
ومارشال ( عن مصاحل نظام الرأمسالية الصناعية وحاجتها إىل الدفاع عن 
امللكية الفردية واحلرية االقتصادية وحياد الدولة إزاء النشاط االقتصادي 
وترافقت مع الثورة الصناعية ما يطلق عليه بعضهم الثورة السياسية اليت 
متثلت يف إنتصار الربجوازية وإجتاهاهتا الليربالية على األرستقراطية، وأسدل 
امللك املطلق وحقه اإلهلي يف احلكم وتراجع  الستار على دور  تدرجيًيا 

حليفه التاجر خطوة إىل الوراء يف النظام اجلديد. 
إن أهم مسات الفكر والنظام الرأمسايل التقليدي هي اآلتية: )أ(. امللكية 
اخلاصة ملوارد الثروة ووسائل اإلنتاج األساسية. )ب(. احلرية االقتصادية 
مبعىن إطالق حرية الفرد يف التصرف بثروتة. )ج(. حياد الدولة أو عدم 
تدخلها يف النشاط االقتصادي. )د(. إقتصاد السوق. جند الغرب حالًيا 
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يفرض على العامل الثالث سياسات إقتصاد السوق -اإلنفتاح والتحرير 
واخلصخصة وإلغاء احلماية والدعم وحتييد الدولة، لتظل جترى دماء الطلب 
يف هذه األسواق باحلياة ، يف عروق املنتجني يف الدول الصناعيةالكربى. 
)ه(. دافع الربح: إن هدف حتقيق أعلى ربح، هو احملرك األساسي للنشاط 
االقتصادي يف املذهب الفردى. )و(. سيادة الشكل الرأمسايل يف إدارة 
اإلنتاج وأسس توزيع العائد املتحقق. )ز(. اإلنقسام الطبقى: إن واقع 
احلال يف النظام الرأمسايل، يتمثل يف أن فئات حمدودة من اجملتمع تشكل 
طبقة تستحوذ على اجلزء األكرب من الثروة القومية، بينما األغلبية فقرية. 
)ح(. كفالة احلرية السياسية: وتعىن احلرية السياسية يف املذهب الفردي أن 
مهمة السلطة والقوانني يف املقام األول هي محاية حقوق الفرد يف امللكية 
اخلاصة وحريته يف التصرف هبا. لذلك جند أن املهمة اأُلوىل للنظام الرأمسايل 

بالنتيجة هي محاية أصحاب امللكية والتعبري عن مصاحلهم. 
وخنلص مما تقدم: إن النظام الرأمسايل هو النظام الذى يؤمن حبقوق 
الفرد يف امللكية اخلاصة، وحبريته يف التصرف هبا. وحيرص على أال متس 
الدولة هذه الثوابت. إال أن الفكر الرأمسايل ودول املذهب احلر، إختلفت 
فقد جند يف  الدولة.  الفرد ودور  تقييدها حلقوق  أو  إطالقها  يف درجة 
والتطبيقات يف  األفكار  فيها  تطرفت  اشكاال ومراحل  الرأمسايل  النظام 
يف  الدولة  دور  الدولة حبصر  حياد  تأكيد  ويف  الفرد،  تقديس حقوق 
األمن والدفاع والقضاء. مث أعقبتها مراحل حدثت فيها تدخالت للدولة 
قيدت امللكية اخلاصة وحدت من احلرية االقتصادية للفرد، بقدر أو بآخر 
أو دخلت فيها الدولة  بعض ميادين اخلدمة واإلنتاج لدواعى مصلحة 
النظام، ولكنها مل تصل إىل درجة القضاء على جوهر النظام الرأمسايل 
أو تفرط يف احلرص على الدوران يف فلك مساته األساسية. ويرى أنصار 
فالرأمسالية يف   17 اإلنسانية  الطبيعة  الرأمسالية مع  إتفاق أسس  الرأمسالية 
التصرف.  التملك وحرية  فطرية يف  رغبة  اإلنسان  تشبع يف  إعتقادهم 
واليصح اإلعتقاد أن احلدود الضيقة لنشاط دولة املذهب احلر تقتضى 
عالقة ضرورية بالدميقراطية،كما ال يصح اإلعتقاد يف قيام عالقة ضرورية 
بني الدميقراطية والرأمسالية18. وأحدث ما أنتجه الفكر الرأمسايل الغريب 
يتمثل يف  احلايل،  القرن  الثاين من  النصف  إستعمارية يف  من سياسات 
اإلحياء  إىل  ترمى  واليت  اجلديد،  الدوىل  للنظام  االقتصادية  اإلسرتاتيجية 
للشعوب املتخلفة، بأن طوق جناهتا من إسار التخلف، هو يف السعي على 
نفس الطريق الذى سلكته دول الغرب وأدى هبا إىل تطورها اإلجتماعي 
ومنوها االقتصادي وتقدمها التقين، أي: طريق اإلنتقال من شبه اإلقطاع 
واإلقطاع إىل املرحلة الرأمسالية التجارية مث الصناعية عرب خطوات تفضى 
إىل هذا الطريق ال بد منها، وهي: 1. ضرورة العمل على جلب رؤوس 
األموال األجنبية والتكنولوجيا واخلربة، يف شكل أستثمارات ومساعدات 

17. د. رفعت احملجوب: النظم االقتصادية، مرجع سبق ذكره ، ص 58 .

18. املرجع السابق: ص 60 .

لسد العجز -الناتج عن ضعف اإلدخار الوطين، ولضمان رفع مستوى 
القوى املنتجة-. وهذا يعين اإلنفتاح على اإلستثمارات األجنبية املباشرة 
ورفع القيود عنها ومنحها إمتيازات تشجييعية. 2.  ضرورة العمل على 
تشجيع الفوارق اإلجتماعية بني الطبقات وتضخيم إنعدام املساواة بني 
املداخيل وزيادة غىن األغنياء، ألن ذلك سيؤدي بالضرورة إىل إستخراج 
فائض من اإلدخار يساعد على زيادة اإلستثمار، على أساس أن األغنياء 
ضرورة تشجيع  هم وحدهم القادرون على التوصل إىل مرحلة اإلدخار.3. 
طبقة من املنظمني الرأمساليني لتكون قائدة للنهضة االقتصادية على غرار 

ما وقع بالدول الرأمسالية يف مراحل منوها األوىل .19
اخلامس  القرن  للفرتة من  الغربية  أوربا  التجارية يف  الربجوازية  إن 
عشر ولثالث قرون تلتها، كانت تستمد من التنافس يف السوق، احلافز 
لتطوير أدوات اإلنتاج وطرقه لتخفيض تكاليف اإلنتاج واإلرتقاء بنوعيته 
ومتكنت من حتويل رأمساهلا التجاري إىل رأس مال إنتاجي عرب إستثماراهتا 
ومتويلها للصناعه املوجه خلدمة التجارة. وإكتسبت من فائض إنتاجها 
احلافز للبحث عن األسواق اخلارجية فدخلت أنظمتها السياسية من أجل 
حتقيق هذا اهلدف احلروب اإلستعمارية، وبفضل العالقة االقتصادية غري 
املتكافئة مع املستعمرات، راكمت ثروة هائله يف أوطاهنا ، وإعتمدت 
املرحلة الرأمسالية التجارية يف أوربا، دوًرا مهًما للدولة يف اإلنتاج وتقدمي 
اخلدمات ويف تنمية عائدات بالدها من الذهب والفضة واملعادن النفيسة، 
ويف محاية أسواقها الوطنية بالتشريعات واإلجراءات ولقد كان كولبري-

الوزير الفرنسى املشهور- من أكرب املركانتيليني* عمل كرجل دولة على 
تطبيق سياسة تصنيعية بفرنسا وعلى إنشاء الورشات امللكية ومحاية الصناعة 
الفرنسية من مزامحة اإلنتاج األجنيب وخاصة اإلنتاج اإلجنليزي، وعلى 
وضع خمطط حمكم ومركز ملراقبة األسعار ونوع املنتوجات من طرف 
القوانني الصناعية والتجارية20، وإشتهر مفكرو املذهب  الدولة حسب 
الوطين عرب  االقتصاد  تنمى  بأن  للدولة  بدعوهتم  بريطانيا  التجاري يف 
العمل على تشجيع الصادرات، ولك تشجع الدولة التجارة اإلجنليزية ، 
فرضت من القوانني ما حيمى تلك التجارة ومن أمثلة ذلك قانون املالحة 
الذى أصدره »كرومويل« عام  1651 م، والذي أقر أن تكون السفن 
القائمة بالتجارة بني بريطانيا ومستعمراهتا مملوكة ألشخاص إجنليز، وأن 
تكون ثالثة أرباع البحارة من اإلجنليز، وأن ال تنقل البضائع الواردة من 
اخلارج إلجنلرتا إال سفن إجنليزية أو تابعة للبالد املنتجة لتلك البضائع. 
ولقد ظهر تيار مركانتيلى يف البالد اجلرمانية بأملانيا والنمسا، يدعو إىل 
ضرورة محاية االقتصاد الوطين وينىبء بإجتاه القومية الضيقة الذي منا يف 

هذه البقعة من أوربا يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين.
19. فتح اهلل ولعلو: مرجع سبق ذكره: ص 273.

20*. املرحلة املركنتيلية هي: املرحلة الرأمسالية  التجارية.

. املرجع السابق: ص 96.
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بدور  أوربا  التجارية يف  املرحلة  إرتباط  لنا عمق  يتبني  تقدم  ومما 
الدولة يف النشاط االقتصادي وإرتباط الربجوازية التجارية بتنمية الصناعة، 
وحتقيق تراكم الذهب والفضة عرب التجارة اخلارجية يف بالدها، وتأسيسها 
للمصارف القومية لتمويل اإلستثمارات، ودأهبا لتنمية أسواقها اخلارجية، 
ويف وقت جند فيه فئات الربجوازية التجارية يف الشعوب املتخلفة تستمد 
دورها من الوكالة -يف أسواقها الوطنية- للمنتجني يف الدول الصناعية 
الكربى، ال يرجى منها بالطبع أن تدفعها قوى السوق لتطوير وسائل 

اإلنتاج والقوى املنتجة يف بالدها.

معنى مصطلح اقتصاد السوق ) أو الليبرالية االقتصادية ( 
معىن اقتصاد السوق على وفق الفكر الرأمسايل التقليدي الذي واكب 
الثورة الصناعية يف أوربا الغربية، هو حترير السوق الوطنية عرب إبعاد الدولة 
وحتييدها يف االقتصاد سواء يف امللكية أم يف االنتاج، وكذلك إال تتدخل 
الدولة يف السوق سواء بالتسعري أو بالدعم أو احلماية. ولقد حدد آدم 
امسث -رائد الفكر االقتصادي الرأمسايل التقليدي- دور الدولة يف الدولة 
احلارسة، أي: الدولة املسؤولة عن الدفاع واألمن والقضاء. وإال تتعدى 
مهماهتا االقتصادية: تأسيس البنية التحتية –كالطرق واجلسور والسدود 
وقنواة الري الكربى إىل آخر املرتكزات اليت البد من وجودها ألسناد 
امللكية الفردية وهي لوحدها تتطلع هبمة االنتاج السلعي واخلدمي-. ولقد 
استمر تالميذ آدم امسث: ريكاردو، وجون ستيورت مل، والفرد مارشال، 
ملتزمني مبنهجه يف تغليب العام على اخلاص وحتييد الدولة واعتماد الربح 
حمركا لألنتاج، يف عداء صريح إىل أن يكون العامل االجتماعي له مكانة 
يف القرار االقتصادي. ولكن جون منرد كنز من تالميذ آدم امسث خرج 
عن هذا التوجه، فلم يدعو إىل تغيري هذا النظام الرأمسايل القائم على امللكية 
الدولة ألهناء  تدخل  إمنا دعى ألصالحه عرب  السوق،  واقتصاد  الفردية 
الضمان االجتماعي واالعانات  احلاد، وتوسيع نطاق  الطبقي  االنقسام 
للفقراء، وحماربة البطالة باألشغال العامة اليت تقوم هبا الدولة يف قطاعي 
االنتاج واخلدمات. وظل منهج كنز هو الذي يتحكم يف مسارات الدول 
الصناعية الكربى إىل وفقت قريب، إذ بدأت هذه الدول بعد احلرب العاملية 
الثانية تعيد انتاج فكر آدم امسث هبدف تعميم نظام اقتصاد السوق على 

نطاق دويل لعوملة االقتصاد على وفق أهداف سنأيت عليها . 

أهداف منهج اقتـصاد الـسوق في التاريخ االقتصادي :

مفاهيم وتطبيقات اقتصاد السوق في االفكار والنظم 
االقتصادية في التاريخ الحديـث

تركت النظم الرأمسالية يف التاريخ احلديث السوق لقوانينه، وحيدت 
الدولة ووظفتها يف خدمة امللكية الفردية، وعدت هذا املسار على أنه 
االقتصاد احلر. فاالقتصاد احلر يطلق أمام الفرد حقوق التملك كذلك 
تكفل له احلرية الكاملة يف التصرف بامللكية، انطالقا من االميان بأن الفرد 
هو يف سبيل حتقيق مصاحله حيقق مصلحة اجملتمع الذي هو جمموع االفراد. 
ولكن هذا النظام بالطبع كان يتعامل مع هذا االميان من الناحية القانونية، 
فهو جيعل الفرد حرا ولكنه ال يضمن له أن يكون مالكا حتما، وال حىت 
الرأمسالية  أن يكون له دخال مضمونا. لذلك أمثر هذا املنهج يف النظم 
الغربية انقساما طبقيا حادا كان فيه أغلبية الشعب من الطبقة العاملة، 
الناتج  بالدور األكرب يف االنتاج وحتظى بنسبة حمدودة من عائد  تتطلع 
القومي. ولذلك عاشت قطاعات واسعة من املنتجني الذين ال ميتلكون 
إال قوة العمل حتت خط الفقر، األمر الذي فتح الباب يف أوربا الغربية 

أما الفكر والنظام الشيوعي منذ هنايات القرن الثامن عشر.  

أهداف وتطبيقات اقتصاد السوق في االفكار والنظم 
االقتصادية في التاريخ المعاصر

ما  إىل حد  تراكم  أن  الغربية  أوربا  الرأمسالية يف  النظم  استطاعت 
عيوب النظام الرأمسايل مستخدمة يف ذلك الطاقات االقتصادية املضافة 
إليها من عالقتها غري املتكافئة بشعوب املستعمرات، وكذلك مستخدمة 
احتكارها للتكنولوجيا والقوة العسكرية، وهيمنتها على املؤسسات الدولية 
النقد  السياسية واالقتصادية: كمجلس األمن والبنك الدويل وصندوق 
الدويل ومنظمة القات وأندية الدائنني، والسيما بعد هيمنتها على ثروات 
شعوب املستعمرات وخباصة على النفط، ومن مث أغراقها هلذه الدول يف 
املديونيات الضخمة بشروط ربوية قاسية، جعلت من هذه الديون قيدا 
وعبئا يتفاقم ويصادر استقالل القرار االقتصادي والسياسي لدول العامل 

اليت هي خارج معسكر الدول الصناعية الكربى الغربية. 
إن تتبع تطور فكر وتطبيقات منهج إقتصاد السوق الرأمسايل، يوضح 
وسياسية  اقتصادية  اهداف  إىل حتقيق  اطواره  يرمي يف كل  منهج  انه 
استعمارية هي ما يأيت21: 1. فرض أتباع سياسة االنفتاح االقتصادي على 
الدول النامية، برفع قيودها الوطنية عن توظيفات االستثمارات األجنبية 
يف إستثماراهتا: نطاق إتساع أعماهلا، والقطاعات اليت تتخريها، وتصدير 
أرباحها ... بغية الوصول إىل احلرية، أي: عوملة –حركة االموال والسلع 
واخلدمات-. 2. حتجيم دور الدولة، أي: القطاع العام يف الدول النامية: 
يف امللكية والنشاط االقتصادي عرب ما يأيت: أ .  تطبيق التخصيص على 
نطاق واسع، بتصفية ممتلكات القطاع العام من موارد اقتصادية ومنشأت 

السوق يف  21. د. حممد شيخون : ميادئ وأحكام االقتصاد يف صدر اإلسالم – )2( 

اإلسالم ، اخلرطوم دار األشقاء للنشر والتوزيع، 2006م، ص: 12.
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إنتاجية ومرافق خدمية، أو بيعها للقطاع اخلاص. ب . تفكيك سيطرة 
النقد األجنيب بالتشريعات اليت  الدول على عوائد االقتصاد الوطين من 
جتيز للنشاط اخلاص: حيازة العمالت األجنبية، واالسترياد بدون حتويل 
خارجي، أو بتخصيص التجارة اخلاجية: التصدير واالسترياد وإباحة جتنيب 
العوائد، وتصدير االرباح. ت . إلغاء احلماية ورفع الدعم احلكومي عن 
السلع واخلدمات واالنتاج والصادر، سواء كان الدعم واحلماية ألهداف 
ودواع تنموية، أم إجتماعية. ث . الغاء تدخل السلطات العامة يف السوق 
القومية أي : حترير االسعار فيه بإيكال مهمة حتديد االسعار يف السوق 
لقوى العرض والطلب وآليات قوى السوق احلر. 3. إن اهلدف األهم 
اجلديد، هو: عوملة   االستعماري  الدويل  للنظام  االقتصادي  الربنامج  يف 
االقتصاد وحرية التجارة. ألن حرية حركة رأس املال والسلع واخلدمات ، 
تتيح للدول الصناعية الكربى، فرص اهليمنة على املوارد االقتصادية وعلى 
االسواق يف البلدان النامية، ذلك بعد أن يتم جتريد هذه الدول من حق 
محاية اقتصادياهتا القومية، سواء مت هذا التجريد: حبملها على االنفتاح، 
أو رفع الدعم احلكومي، أو إزالة احلواجز اجلمركية أو غريها. إنه فضال 
الرخيصة،  اخلدمات  بالتمويل يف  مواردها  املستعمرات:  استغالل  عن 
وأسواقها لتصريف املنتجات العالية الثمن، جند الدول الغربية الصناعية 
الكربى قد صعدت باقتصادياهتا إىل قمة تقدمها على سلم من ركيزتني 

مها: احلماية .. والدعم . 
فعلى وفق ما نقله الدكتور خالد املبارك عن مقال كتبه جون تشانغ 
)استاذ االقتصاد يف كيمربدج( يف الغوارديان يف 2002/6/24م فان: 
)) التاريخ يدحض أسطورة حرية التجارة ((. وقال تشانغ يف مقاله: »إن 
أمريكا عام 1888 م، كانت تفرض أعلى اجلمارك على سلع الدول 
األخرى وال تلتزم برباءات االخرتاعات املسجلة يف دول اخرى .. اخل، 
فضال عن أهنا كانت نصائح كبار االقتصاديني األوربيني بأن متتنع عن 
دعم أو محاية الصناعات احمللية، لقناعتها أن بريطانيا قد افتح وتفوقت 
يف التصنيع بفضل توفري الدعم واحلماية للصناعة احمللية«. وهذا املوقف 
األمريكي من التحرير ورفع الدعم –يف تلك احلقبة-، عرب عنه الرئيس 
األمريكي )) يولسيز جرانت 1868 – 1876 (( بقوله : »ان الواليات 
تستفيد  أن  بعد  إال  الدولية  التجارة  تلتزم حبرية  لن  األمريكية  املتحدة 
اقصى ما ميكن أن توفر احلماية لصناعاهتا«22. ولكن الغرب –بزعامة 
أمريكا– اآلن حيرص على أن حيرم اقتصاديات شعوب املستعمرات من 
ركيزيت احلماية والدعم –عرب فرض سياسات التحرير وفرض الدعم-. 
وذلك يف إطار االسرتاتيجية يتبعها الغرب، أحسن االقتصادي األملاين ) 
فريدريك ليست ( وصفها بأهنا اسرتاتيجية ركل السلم: »إذ أن الدول 
األكثر تقدما ترغب دائما يف ركل السلم بعد الصعود عليه لئال يصعد 

22. املرجع السابق: ص: 14.

آخرون خلفها«23. 

موقف نظام اإلسالم االقتصادي من اقتصاد السوق في صدر 
الرسالة 

مبادئ وأحكام ) التجارة والتمويل ( في  أ . 

اإلسالم :
أوالً : حكم أرباح التجارة، ومعامالت التمويل املباحة وأحكامها يف اإلسالم 

ورد لفظ التجارة يف القرآن تسع مرات، يف مثان آيات وردت   
َنُكْم  ييْ َها بيَ يف سبع سور، قال تعإىل: } .. ِإالَّ َأن َتُكوَن جِتَاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُرونيَ
َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكُتُبوَها.. {، استثناًء ملعاملة التجارة احلاضرة يداً  فيَ
بيد من حكم كتابة الدين، ومتييزًاهلا عن البيع اآلجل. وقال تعإىل : } َيا 
َنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن جِتَاَرًة َعن  ييْ َها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم بيَ أَييُّ
َراٍض مِّنُكْم.. {، وهذا احلكم حيرم الظلم، وحيل املراحبة الناجتة عن البيع  تيَ
والشراء ) عن تراض (، كذلك جاءت االشارة الضمنية إىل مشروعية 
التجارة يف اآليات اليت جوزت كسب الزرق بامتهاهنا، قال تعإىل: } .. 
ُغوَن ِمن َفْضِل اللَِّه .. {، أي: يسافرون  ْبتيَ َوآَخُروَن َيْضِرُبوَن يِف األرض ييَ
بالتجارة وغريها )) يبتغون (( أي : )) يطلبون من فضل اهلل (( أي: من 

رزق اهلل ، كما يفيد معىن اآلية لدي املفسرين. 
ويف السنة ومعاملة التجارة امتهان البيع والشراء بقصد جين االرباح، 
والبيع والشراء لفظان مرتادفان يف املعىن، فالذي يبيع والذي يشرتي جيمع 
بينهما يف التبادل أن كاًل منهما قد تنازل لآلخر عن مال اقتصادي مقابل 
مال اقتصادي مساٍو له يف القيمة قبضه من اآلخر وهدف الطرفني يف هذه 
املعاملة إشباع احلاجة. إذاً لقد أباحت أحكام اإلسالم أرباح التجارة داللة 
ال نصا 24. أذ تدل هذه االحكام صراحة على مشروعية السبل املوصلة 
إىل الربح – أي : البيع والتجارة – يف القرآن25. ويف السنة قال رسول 
اهلل )ص(: »إجتروا يف مال اليتيم حىت التأكله الصدقة«، أي: منوه بأرباح 
التجارة. ورويَّ عن عثمان بن عفان )رض( أنه قال : »كنت أبتاع التمر 
من بطن من بطون اليهود وأبيعه بربح فبلغ ذلك النيب )ص( فقال: »يا 
عثمان إذا بعت فاكتل وإذا بعت فكل«. ويف أقضية أمري املؤمنني عمر، 

أقرت عشور التجارة، أي: ضريبة أرباح التجارة. 
ثانيًا : دور الدولة يف التبادل، أي: يف السوق :

بدأت الدولة اإلسالمية عالقتها بالسوق بالتدخل يف تأسيسه، فالسوق 
23. املرجع السابق : ص: 14.

24. د. حممد شيخون: املضارف اإلسالمية –دراسة يف املشروعية الدينية والدور االقتصادي 

والسياسي-، دار وائل، عمان، 2002م، ص: 131.
25. املرجع السابق: ص وص 69- 97 .
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اإلسالمية مل تأسسها تلقائية قوانيني العرض والطلب لفوائض املسلمني، بل 
تأسس بقرار من الدولة، إذ حدد الرسول )ص( مكاهنا، وأمر  للمسلمني 
أن يقيموا معامالهتم يف العرض والطلب فيه. وبدأ )ص( عالقة الوالية 
العامة بالعاملني بالتجارة بالدعم، أواًل باإلعفاء الضرييب، قال هلم الرسول 
)ص( : »هذا سوقكم ال خراج عليكم فيه«، مث ثانيًا بأن جعل ملكية 
أرضي السوق عامة مشاعة بينهم -من حجز منهم مكانًا لعمله أصبح 
له يف يومه وحىت فراغه من عمله، ال حيق لغريه أن ينازعه أو أن يزامحه 
فيه-. لكذلك جند يف تراث الفقه من يقول أن الرسول )ص( تصدق 
الضرييب يف حينه بعده االقتصادي  بينما لإلعفاء  للمسلمني بأسواقهم، 
ودافعه رعاية الفئة التجارية اإلسالمية وهي يف طور التنشأة، يف مواجهة 

أسواق اليهود العديدة يف املدينة. 
السوق  العامة يف  الوالية  وتعددت وتنوعت صيغ وأشكال تدخل 
اإلسالمية: 26باحلسبة ملراقبة اعتماد معايري التبادل والدقة يف التعامل هبا، 
وللسيطرة النوعية، وحتديد االسعار. ومن االحكام ما استهدفت حتويل 
إقتصاد املقايضة إىل اقتصاد نقدي ..وحتديد حجم الطلب.. وزيادة العرض 
بإقطاع األرض وتشجيع االستثمار وحترمي االكتناز واألحكام اليت نظمت 
األجور، ورفعت مستوى الدخول خاصة للفقراء وعامة للرعية مجيعًا: عرب 
املؤاخاة وتنظيم التكافل، والزكاة، والعطايا، وأسهم الغنائم وغريها، وال 
ريب أن رفع مستوى الدخول منط من أهم أمناط التدخل يف االقتصاد 

والتبادل، أي: يف السوق.
ثالثًا : اإلسالم والتجارة الدولية :

إتبعت الدولة اإلسالمية يف صدر اإلسالم سياسة احلماية اجلمركية، 
حيث أُقرت الضريبة اجلمركية ألول مرة يف عهد عمر )ر.ض(، على أساس 
مبدأ التكافؤ والتعامل باملثل يف التجارة اخلارجية. روى احلسن البصري، 
قال 27: ] كتب أبو موسى األشعري إىل عمر )ر.ض(: »إن جتاراً من 
قبلنا من املسلمني يأتون أرض احلرب فيأخذون منهم العشر«، فكتب إليه 
عمر )رض(: »خذ أنت منهم كما يأخذون من جتار املسلمني، وخذ من 
أهل الذمة نصف العشر، ومن املسلمني من كل أربعني درهم درمها، أي: 
ربع العشر. وهو نصاب زكاة النقود، وليس فيما دون املائتني شيء، فإذا 
كانت مائتني ففيها مخسة دراهم وما زاد فبحسابه [. وروى أبو يوسف 
بإسناده : ] إن أهل منبج –قوم من أهل احلرب وراء البحر– كتبوا إىل 
عمر ) رض(: »دعنا ندخل أرضك جتارنا وتعشرنا«، قال فشاور عمر 
أصحاب رسول اهلل )رض اهلل عنهم أمجعني( يف ذلك فأشاروا عليه به، 
فكانوا أول من عشر من أهل احلرب [28. وقد أقر عمر سياسة ضريبية 

26. املرجع السابق: ص وص 69- 97 .

27. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم: كتاب اخلراج، دار املعرفة، بريوت، 1979م، ص: 

 . 135
28. املرجع السابق: ص 135.

مجركية عامة عممها على عماله يف الثغور، قال هلم: »خذوا منهم ما 
يأخذون منا فإن أعياكم فخذوا منهم العشر«. ويسر أعباءها على املسلمني 
عليهم ربع العشر، وعلى أهل الذمذمة إذ جعل عليهم ربع العشر. أما رعايا 
الدول األخرى فالعالقة معهم قائمة على اجملازاة واملعاملة باملثل، واحلرص 
على العدالة فلقد هنى عمر )ر.ض( عماله إال يتكرر العبئ الضرييب على 
السلعة نفسها يف العام نفسه وبذلك كتب إىل عامله على العراق زياد بن 
حدير األسدي: »من مر عليك وأخذت منه صدقة، فال تأخذ منه شيئًا 

إىل مثل ذلك اليوم من قابل إال أن جتد فضالً «29.
مبادئ وأحكام امللكية العامة وامللكية اخلاصة يف صدراإلسالم:

ملكية األرض الزراعية – العامة والخاصة  أ . 

– في صدر اإلسالم 
عرف تاريخ صدر اإلسالم، ثالث أنواع من امللكية اخلاصة –الفردية– 
لألرض. وكذلك عرف ثالث أنواع من أراضي امللكية العامة لألرض. 
وكانت األراضي اليت أدخلتها أحكام اإلسالم يف نطاق امللكية اخلاصة 
حمدودة يف مساحتها، قياسا إىل األراضي اليت أدخلتها األحكام نفسها 

يف نطاق امللكية العامة: 
أوال : األراضي اليت أدخلتها احكام اإلسالم يف نطاق امللكية اخلاصة 

–الفردية- : 

األراضي التي أسلم عليها أصحابها في عهد الرسول ) ص (: 
استبقت أحكام اإلسالم األراضي اليت أسلم عليها مالكوها   
يف عهد الرسول ) ص ( كافة، يف ملكية مالكها ) السابقني (. كما 
حصل ألهل املدينة واليمن وكل أراضي بادية وسط اجلزيرة العربية 
اليت يسكنها العرب عبدة األوثان، حيث مل يرتك اإلسالم أمامهم 
يقبل منهم  أعناقهم (، ومل  أو ضرب  إال أحد خيارين ) اإلسالم 
جزية أو يطلب منهم خراجا ومل يقسم بني الفاحتني أرضهم –سواء 
فتحت عنوة أم  صلحا أم أسلموا عليها باختيارهم. وهذا النوع من 
األراضي تركت ملكية خاصة –فردية-. وأرض عشر30، وقضت 
أحكام اإلسالم ملالكيها حبقوق: أن يتبايعوهنا وأن يستثمروها بإجارهتا 
إن أرادوا وأن يتوارثوها، فلم يكن لغريهم حق البناء أو الزراعة أو 
حفر بئر أو رعي ماشية أو أي حق آخر، سوى احلق ملن حيتاج يف 

فضل املاء إن وجد. 

29. املرجع السابق: ص: 136.

30. أخرجه الزيلعي: نصب الراية ، طبعة دار احلديث، ج4، مصر، موقوفًا على سيدنا 

عمر )رض( .
. املرجع السابق: ص: 63 .
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األراضي التي غنمها المسلمون عنوة من يهود بني قريظة 
ويهود خيبر : 

املفتوحة عنوة على  األراضي  يوزع  بأن  إن حكم اإلسالم   
اجملاهدين الغامنني، حكم نظري. اذ كان تطبيقه العملي حمدودا يف 
حاليت، األول: أرض يهود بين قريظه وكانت مساحة صغرية جدا، 
أو كما وصفها الزهري )سديدا – تصغريا لسد( قسمها الرسول 
) ص ( بني املسلمني على السهام . والثانية: فهي أرض يهود خيرب 
اليت فتحت عنوة فقد أحاهلا الرسول ) ص ( إىل نطاق امللكية العامة 
بعد فتحها واستخدم فيها أهلها السابقني من اليهود مؤقتا، كعمال 
باجر يساوي نصف الناتج31. وبعد أن مت اجالء اليهود منها الحقا 
يف عهد خالفة أمري املؤمنني عمر ) رض (، قسمها عمر على من 

شهد خيرب واحلديبية. 

األراضي التي )) اقطعت(( لبعض المسلمين : 
قال رسول اهلل ) ص (: »من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس   
الرسول ) ص ( يف هذا  بعد ثالث سنني«32. وكان  حملتجر حق 
اليت أقطعها لعدد من املسلمني، والقطائع:  احلديث يعين األراضي 
مساحات من األراضي منحها الرسول ) ص ( لبعض املسلمني جلهم 
من املهاجرين وبعض األنصار. وكانت مساحات حمدودة ال مالك 
هلا وال حرم قرية أو مرعى أو حمتطب، أي: أرض موات، منحت 
بشرط إحيائها يف سقف زمين مدته ثالث سنوات وإال انتزعت33. 
وقد منحت القطائع أيضا يف عهدي أبو بكر وعمر )ر.ض( بالشروط 
نفسها34. ولقد كان مقصد منح ) القطائع (، زج الرعية يف العمل 
املنتج لزيادة االنتاج، وتشجيعا على احلياة احلضرية، ألن إحياء األرض 
فيه حماربة لفقر البيئة اليت دفعت الناس للتبدي. وكان ) اقطاع ( 
األراضي للمهاجرين واألنصار الفقراء ميليه أيضا هدف زيادة الناتج 
القومي يف مقابل الزيادة اهلائلة يف سكان دولة املدينة بسبب توافد 
املهاجرين. وفضال عن العمارة استهدف ) اقطاع ( األرض تأليف 
قلوب بعض الناس ممن هلم غناء لألسالم ونكاية للعدو35. ويف كل 
ما تقدم داللة واضحة تدل على أن أراضي ) القطائع ( بعد اعمارها 

قد دخلت يف نطاق امللكية اخلاصة –الفردية-.

ثانيا : األراضي التي أدخلتها أحكام اإلسالم في نطاق 
الملكية العامة :

31. د. محدان الكبيسي: أصول النظام النقدي يف الدولة العربية اإلسالمية، دار الشؤون 

الثقافية العامة، بغداد، 1988م، ص وص 34-24 .
32. رواه البيهقي: السنن الكربى، وزارة األوقاف املصرية، ج3، حديث رقم 12127 

، ص: 126.
33. د. محدان الكبيسي: املرجع السابق، ص: 29.

34. أبو يوسف: املرجع السابق، ص: 12.

35. أبو احلسن علي بنأيب الكرم الشيباين )ابن األثري(: الكامل يف التاريخ، ج2، دار الكتب 

العلمية، بريوت، 1985م، ص وص 82-75.

أراضي ) الحمى ( العام –المرعى والمحتطب-    
امللكية اخلاصة يف احلاالت  بعد أن حددت أحكام اإلسالم نطاق 
اليت حصرناها يف:  ) أوال : ) 1 ( ، ) 2 ( ، ) 3 ( (( يف ثالث 
حاالت، محى الرسول ) ص ( األرض املتبقية كلها وأدخلها يف نطاق 
امللكية العامة. قال رسول اهلل ) ص (: »ال محى إال اهلل ورسوله«، 
وقال ) ص (: »عادي األرض، أي: ما تقدم ملكه هلل وللرسول، مث 
لكم من بعد..«. وبصدور هذا احلكم انتقلت ملكية األرض كافة 
إىل ملكية الوالية العامة، وبذلك أصبح الناس شركاء فيها يف الكأل، 
أي: املرعى، ويف احملتطب. وكذلك اصبح للرسول ) ص ( حصرا 
حق )احلمى ( منها ألغراض املنفعة العامة36، وحق ) االقطاع ( منها 

لألفراد الحيائها ومتليكها.

األراضي التي آلت ملكيتها للرسول ) ص ( من الصدقات 
والفئ 

عد الرسول ) ص ( األراضي اليت متلكها مبوجب وصية أو صدقة 
العامة، وتعامل مع عوائدها بصفته ممثال للوالية  الوقاف  يف نطاق 
العامة37. وكذلك كان احلال مع أرضي الفئ –وهي األراضي اليت 
غنمها املسلمون دون قتال كأرض يهود بين النضري وفدك وتيماؤ 
ووادي القرى38. وكل هذه األراضي بعد وفاة الرسول ) ص ( عدها 
اخلليفة ابو بكر )ر.ض( يف نطاق ملكية الدولة لقول الرسول ) ص (: 

»حنن معشر االنبياء ال نورث ما تركناه صدقة«. 

األراضي الزراعية التي فتحها المسلمون بعد وفاة الرسول ) ص(  
وهذه البالد هي: العراق ، وأرض الشام، ومصر. فبعد أن فتح املسلمني 
هذه البالد، طالب بعض الصحابة الفاحتني ) ر.ض ( أن توزع عليهم 
الوالية العامة: فضال عن االموال اليت غنموها، ) األرض والناس، أي: 
أهل الذمة يف األراضي اليت فتحت(. رأى أمري املؤمنني عمر ) ر.ض 
( توزيع االموال على اجملاهدين الفاحتني وعلى وفق أحكام الشريعة 
اإلسالمية املعروفة، وعلى أن يوقف األرض ملكية عامة، يوزعها نيابة 
عن الوالية العامة مالكها السابقون نيابة مقابل ) خراج ( يدفعونه 
للدولة، وإال يسرتق أحد من أهل الذمة يف األراضي املفتوحة، بل 
يكون على رقاهبم اجلزية، على أهنم أن أسلموا مستقبال سيكون يف 

36. أبو احلسن علي بن حممد البغدادي )املاوردي(: األحكام السلطانية والواليات الدينية، 

دار الكتب العلمية، 1985م ، ص 233.
37. أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل اخلثعمي )السهيلي( :الروض االنف يف تفسري السرية 

النبوية إلبن هشام ، ج1 ، مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة ، 1973م ، ص: 168 .
38. إبن األثري :مرجع سبق ذكره ، ص وص 75- 82 .
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ذلك رفد كبري للمسلمني واجلهاد اإلسالمي39. 
وبعد التشاور مع الصحابة ) ر.ض ( من املهاجرين واألنصار، وتأييد 
أكثرهم لرأيه، كتب عمر )ر.ض( إىل سعد بن أيب وقاص يف العراق وإىل 
أبو عبيدة بن اجلراح يف الشام وإىل عمرو بن العاص يف مصر   ) رضي 
العراق  أراضي:  اصبحت كل  احلكم، وبذلك  لتنفيذ هذا   ) عنهم  اهلل 
والشام ومصر مملوكة للوالية العامة، والعمال الزراعيون اإلجراء الذين 
رأت الوالية العامة إجازة األرض هلم مقابل ) خراج ( يدفعونه للدولة، 
هم مالكها سابقا40. حىت كان عهد عثمان بن عفان ) ر.ض ( فبدأ يف 
) االقطاع ( منها للصحابة املتطلعني للملكية اخلاصة. فعندما احرتقت 
يف خالل املعركة سجالت والية العراق، ضاعت الوثائق اليت سجلت 
فيها ملكية هذه األراضي للدولة منذ عهد عمر بن اخلطاب ) ر.ض ( 
، وبعد أن ضاعت هذه امللكية يف الواقع العملي –إىل حد كبري– قبل 

ذلك التاريخ41.

ملكية الثروة الحيوانية في اإلسالم : 
 ) النبايت   ( الزراعي  الناتج  ملكية  لألفراد  اإلسالم  أحكام  أباحت 
من حماصيل ومثار ما يزرعون يف أراضيهم، أو يف أراضي الغري باإلجارة 
الثروة  ملكية  لألفراد  اإلسالم  احكام  أباحت  عينا. كذلك  واملساقاة 
احليوانية ملكية خاصة، ومل يدخل اإلسالم من الثروة احليوانية يف نطاق 
العامة سوى ما قدم منها يف الصدقة وبعض خيل اجلهاد. وقد  امللكية 
محى الرسول ) ص ( أرضا بالبقيع مساحتها حنو ) 36 ستة وثالثون ميال 
مربعا ( كمرعى خليل اجلهاد وإبل الصدقة 42. علما بأن خيل اجلهاد يف 
الواقع الغالب من ممتلكات اجملاهدين. قال تعإىل: } لِلرَِّجال َنِصْيٌب مِمَّا 
ْوا َولِلنَِّساِء َنِصْيٌب مِمَّا اْكَتَسْبَ..{ سورة النساء اآلية: 32، وقال  اْكَتَسبيُ
تعاىل: } ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكْم اأَلْرِض َذُلْواًل َفاْمُشوا يِف َمَناِكِبَها َوُكُلْوا 

ِمْن ِرْزِقِه َوإلَْيِه النُُّشْور { سورة امللك اآلية: 15. 
الناس واحليوان وسقي الزروع ..اخل ( يف  . ملكية املاء ) لشرب 
أحكام اإلسالم : أوال : امللكية اخلاصة للماء يف أحكام اإلسالم : )النطاق 

والقيود ( :

39. حيي بن آدم القرشي: كتاب اخلراج، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، 1979م 

، ص وص 48-27.
40. حممد ضياء الريس :اخلراج يف الدولة اإلسالمية، مكتبة هنضة مصر ومطبعتها، القاهرة 

، 1957 ، ص: 117. كذلك إنظر :
*. حممد رواس قلعة جي: موسوعة فقه عمر بن اخلطاب، مكتبة الفالح، الكويت، 1981 

م، ص: 296 . كذلك إنظر :
*. أبو يوسف: املرجع السابق، ص 26 .

41. حممد عماره : عمر بن عبد العزيز – خامس اخللفاء الراشدين– ط:2، املؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، بريوت، 1979م، ص وص 63-62 .
42. املاوردي: املرجع السابق، ص 233 .

مياه اآلبار المملوكة ملكية خاصة : 
مل تدخل أحكام اإلسالم يف صدر الرسالة من املاء يف حقوق   
امللكية اخلاصة، سوى حالتني؛ أوهلما مياه اآلبار اليت داخل حرم األراضي 
اليت أدخلتها أحكام اإلسالم يف نطاق امللكية اخلاصة. فمياه هذه اآلبار 
أجاز اإلسالم لألفراد أصحاب تلك األراضي متلكها، وهذه امللكية على 

حمدوديتها قيدها اإلسالم مبا يأيت : 
) أ (. حددت أحكام اإلسالم حرمي اآلبار اململوكة ملكية خاصة: 
قال رسول اهلل ) ص (: »حرمي العني مخسمائة ذراع ، وحرمي بئر الناضح 
–اليت يسقى منها االبل– ستون ذراعا ، وحرمي بئر العطن –البئر اليت 
يسقى منها الناس واملاشية وال يسقى منها زرع– أربعون ذراعا عطنا 
للماشية«43. وقال ) ص (: »ال محى إال يف ثالث: ثلة البئر وطول الفرس  
وحلقة القوم«، فأما ثلة البئر فهو منتهي ) أو نطاق ( حرميها احملدد يف 
احلديث السابق، أما طول الفرس فهو ما دار فيه مبقوده اذا كان مربوطا، 
واحلديث-«.  اجللوس –للتشاور  استدارهتم يف  فهو  القوم  وأما حلقة 
وواضح أن هذا احليز احملدود من االباحة مللكية املاء لألفراد، فيه ما يفي 
لسقي مزروعات أراضي العشور اململوكة لألفراد ، وما يكفي إلحياء 

األرض املوات. كذلك لشرب االنسان واحليوان. 
) ب (. حجبت أحكام اإلسالم عن مالكي اآلبار ملكية خاصة 

حقوق بيع ) فضل املاء ( : 
أواًل : روى العالء بن كثري عن مكحول قال : قال رسول اهلل ) ص 
(: »ال متنعوا كأل وال ماء، فانه متاع للمقوين وقوة للمستضعفني«*. 
وروى حممد بن إسحق عن عبد اهلل بن أيب بكر عن عائشة ) ر.ض ( 
قالت: »هني رسول اهلل ) ص ( عن بيع املاء*. وروى عبد اهلل بن عمر 
) ر.ض( قال: مسعت رسول اهلل )ص( يقول: »من منع فضل ماء ليمنع 

به فضل كأل ، منعه اهلل فضله يوم القيامة«. 
ثانيًا :مياه االمطار ) القدر الداخل منها يف نطاق امللكية اخلاصة   
(: حول احلالة الثانية من حاليت امللكية اخلاصة للماء قال رسول اهلل ) 
ص (: ) قضى يف الشراج –السواقي أو اجلداول– من ماء املطر اذا بلغ 
الكعبني إال حيبسه األعلى عن جاره«**، وروى عبد اهلل بن مسعود قال 
: قال رسول اهلل ) ص (: »أهل األسفل من الشراب أمراء على أعاله 
حىت يروا«. ومعىن هذا احلكم: إن جماري السيول من مياه االمطار اليت 
متر على أرض مملوكة ملكية خاصة، يسقي منها صاحب األرض ملكه، 
ولكن ليس له احلق أن حيبس املاء بسد عن الذي يليه أو أن يبيعه للذي 

يليه.  
ثانيا : امللكية العامة للماء ) يف احكام اإلسالم ( :

قال رسول اهلل ) ص (: »الناس شركاء يف املاء ..«***. وهذا احلكم 
الصريح أدخل املاء يف نطاق امللكية العامة: لشرب اإلنسان واحليوان وسقي 
الزروع واملالحة ..اخل. لقد رأى الرسول ) ص (: بعد اهلجرة إىل املدينة 

43. املرجع السابق: ص: 230 .

*. أخرجه الزيلعي: املرجع السابق، ص: 230 .
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بئر رومة أكرب مصدر ملياه الشرب، مملوكة ليهودي يبيع املسلمني ماءها، 
فقال رسول اهلل ) ص (: »من يشرتي بئر رومة فيجعلها للمسلمني يضرب 
بدلوه يف دالئهم وله هبا مشروب يف اجلنة، فأتى عثمان بن عفان ) ر.ض 
( إىل اليهودي وساومه واشرتى منه البئر ووهبه للمسلمني44. واستنادا إىل 
أحكام الشراكة يف املاء يف اإلسالم، افىت الفقيه أبو يوسف أمري املؤمنني 
العباسي: هرون الرشيد بأن الناس شركاء يف مياه االهنار –دجلة والفرات 
وما حنوها– لشرب االنسان واحليوان وسقي الزروع وحقوق النقل يف 
جماريها بالسفن والقوارب .. اخل الفتوى45. وهكذا جند أن ملكية املاء 
يف اإلسالم، يف نطاق امللكية العامة –عدا االستثناءات احملدودة واملقيدة، 

اليت قضت وأباحت فيها أحكام اإلسالم بامللكية اخلاصة للماء.

د. االلتزامات التي أوجبتها أحكام اإلسالم 
على قطاع الزراعة : 

أوال : ) خراج ( األرض : )اخلراج (: أجرة مقابل االنتفاع من 
األراضي الزراعية اليت أدخلت يف نطاق امللكية العامة بعد الفتح يف العراق 
وبالد الشام ومصر. وكان الذي يزرع هذه األرض وحيوز على الناتج 
من مثارها وحماصيلها فضال عن أداء الزكاة يؤدي ) اخلراج ( للذي ميلك 
األرض، أي: يؤديها للوالية العامة. وقد سأل عمر بن اخلطاب        ) 
ر.ض ( بعد الفتح ومتلك الدولة لألراضي الزراعية يف البالد املفتوحة، 
العراق– يف  يف  –أوال  األرض  هذه  يضع  وعقل  جزالة  له  رجل  عن 
مواضعها – أي : جييد مسح األرض لوضع سجل مبساحتها، ويضع على 
العلوج ما حيتملون من ) خراج (، وكلف عثمان بن حنيف ) ر.ض ( 

هبذه املهمة 46.
ثانيًا : ضريبة الزكاة على القطاع الزراعي ) النبايت واحليواين (: )1(. 

زكاة الزروع والثمار. )2(. زكاة النعم.    
ثالثًا : حقوق الدولة واالفراد يف ملكية املوارد الطبيعة على ظاهر 

األرض ويف باطنها :
مل يشهد التاريخ االقتصادي يف العصر الوسيط يف العامل كله ، قطاعا 
صناعيًا مبعين يقارب واقع هذا القطاع الذي نعرفه يف عصرنا. إذ كان 
التصنيع يف ذلك الوقت يف مرحلته احلرفية. وكان إستخراج املعادن من 
باطن األرض يف حدود حاجة هذه املرحلة – كصناعة املعدات اليدوية 

44*. رواه البيهقي: املرجع السابق، حديث رقم 12222، 247 .

**. أورده احلافظ بن حجر يف اإلصابة : ج1 ، ص 407  .

***. أخرجه إبن األثري: جامع األصول، ج5، طبعة دار الرسالة، بريوت، حديث رقم 

2890، ص: 252 .
. د عبد الوهاب النجار: اخللفاء الراشدون، دار الكتب العلمية، بريوت، بال، ص وص 

. 265-264
. أبو يوسف: املرجع السابق، ص وص 97  - 98 .  45

46. املرجع السابق: ص: 26 .

واألواين واألسلحة وسك العملة .. إخل-. ومل تعرف البيئة اجلغرافية اليت 
كانت رحم وحاضنة مبتدأ الرسالة اإلسالمية يف القطاع الصناعي عموما 
والتعديين خصوصا ما يتعدي ما تقدم ذكره. فقد كانت الصناعة احلرفية 
واستخراج املعادن من املناجم مهنة مل تستقطب قوة عاملة أو مستثمرة 
تذكر من جمتمع مكة وما حوهلا يف عهد صدر اإلسالم. ولكن كيف 
تعاملت أقضية وأحكام اإلسالم مع هذا القطاع الذي كان يف مهده يف 
ذلك الوقت؟ وكيف ميكن األخذ هبذه األقضية واألحكام يف واقع القطاع 

الصناعي وال سيما االستخراجي منه يف عصرنا أو القيياس عليها؟.
إن حجم العمل يف قطاع الصناعة والتعدين، سواء من زاوية   
حجم قوة العمل أم من زاوية حجم االموال املستثمرة، يرتبط عمليا حبجم 
الطلب على السلع املصنعة يف السوق الوطنية أو للتصدير. وهذه كلها 
احملليية وال  الطلب عليها حمدوًدا يف االسواق  سلع معمرة لذلك يكون 
توجد حىت اآلن دراسات توضح مكانة هلذه السلع يف التجارة إخلارجية 
–رحلىت الشتاء والصيف-. وإن وجدت إشارات إمنا تدل على استرياد 
بعض من هذه السلع وليس تصديرها. لقد بدأ سك العملة يف الدولة 
اإلسالمية يف وقت متأخر من عهد خالقة عمر )ر.ض(، وما ورد عن 
وجود كميات من الفضة يف البضائع املصدرة يف القافلة اليت كان يقودها 
صفوان بن أمية، وإعرتضها وغنمها املسلمون بقيادة زيد بن حارثة يف 
الواقعة اليت جرت يف ماء من مياه جند تدعى القردة47 ليس بوسعنا أن 
نعتد به دلياًل على مكانة الفضة أو غريها من املعادن املستخرجه يف الناتج 
التعديين –املنجمي– احمللي يف مكة وما حوهلا أو يف جتارة الصادر يف 
إقتصاديات تلك احلقبة. وإذا كان هذا واقع احلال يف القطاع الصناعي يف 
جانب العرض، فال ريب أن ذلك كان له أثر يوازيه علي مكانة الطلب 

على املعادن ومن مّث على االستثمار يف التعدين.

رابعا: اإلسالم وملكية الثروات المعدنية على ظهر األرض 
وفي باطنها :

أواًل : حكم املعادن اليت على ظاهر األرض : إتفق فقهاء املذاهب 
الزيدية وبعض  املالكي والشافعي واحلنفي واحلنبلي، وكذلك  املتبوعة: 
فقهاء االمامية، إتفقوا على أن املعادن اليت على ظاهر األرض ملك االمة، 
أي: اجملتمع أو الدولة نيابة عنها. واستدلوا يف ذلك بأن األبيض بن مجال 
إستقطع رسول اهلل )ص( ملح مأرب فأقطعه، مث ملا علم بأنه يف أرض 
ليس فيه غريه وأن من ورده أخذه، رجعه وقال )ص(: »هو للمسلمني«، 
ويف رواية أخرى قال )ص(: »هو مثل املاء العد من ورده أخذه«)*(48. 
وعلى ذلك قالت كل املذاهب بعدم جواز إقطاع املعادن الظاهرة، سوى 
بعض فقهاء املالكية الذين مع تأكيد امللكية العامة للمعادن الظاهره، قد 

47. حممد حسني هيكل: حياة حممد ،..... ص: 184 .

)*(48 . أخرجه الدار قطين يف سننه: ج4، حديث رقم 64، ص: 221 .
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تركوا حق إقطاعها لألفراد رهيًنا بقرار اإلمام.
الرسول )ص(  الكنز ) دفني االنسان ( : رويَّ عن  ثانًيا : حكم 
أن فيه اخلمس –لبيت املال– وما تبقى ملن وجد، وبذلك قضى عمر 
)ر.ض( إذ عد الكرت مبثابة الفئ عليه إخلمس. ومل خيتلف فقهاء املذاهب 

حول هذا احلكم.
ثالًثا : حكم املعادن اليت يف باطن األرض :

اختلف الفقه اإلسالمي حول حكم ملكية الثروات املعدنية   
اليت يف باطن األرض. إذ يوجد من رأى أهنا ملك األمة قياسا إىل ماجاء 
ملح مأرب-. ورأى  بشأن  الرسول )ص(  أعاله، أي: حكم  أواًل  يف 
غريهم جواز أن تدخل هذه الثروة يف نطاق امللكية اخلاصة على أن يكون 
عليها اخلمس )20% عشرون يف املائة( من عوائدها لبيت املال قياسًا إىل 
ما روي أن الرسول )ص( سئل عن املال الذى يوجد يف إخلرب –أي: 
الكنز دفني االنسان– فقال )ص(: »فيه ويف الركاز إخلمس«)**(49 ويرون 
أن الركاز واملعدن لفظان مرتادفان إستناًدا إىل قول اإلمام على )ر.ض( 
لرجل أصاب معدًنا، : »أين الركاز الذى أصبت« وحينما علم أنه باع 

املعدن مبائة شاة، مخس املائة شاة.
باطن  اليت يف  املعادن  أن  إىل  الفقهاء  من  آخرون  ويذهب   
األرض ال تدخل يف نطاق امللكية العامة يف أحكام اإلسالم، وأن عليها 
فقط نصاب الزكاة. ذلك استناداً إىل أن الرسول )ص( أخذ من بالل 
بن احلارث املزين الذى كان ميتلك منجًما يف احلجاز الزكاة، لذلك قال 
العام فيما تستخرج من معادن من  الزكاة هي احلق  البعض أن ضريبة 

باطن األرض.
وخنلص من العرض الذى تقدم، إذا حبثنا عن قواعد احلكم   
الطبيعية،  الثروات  اإلسالم يف  أن جوهر حكم  إىل  استثناءاته،  وليس 

أي:

رقم 6747،  حديث  بريوت، ج11،  الرسالة،  دار  طبعة  املسند،  أمحد:  رواه   .  49)**(

ص: 359.

 املعادن كامللح والنفط والذهب..إخل ، هو أهنا ملك األمة. وتتعزز 
احلكمة يف هذا االستنباط يف التشريع، مبا أفضى إليه التطور البشرى يف 
عصرنا، حيث أصبحت هلذه الثروات يف اقتصاديات الشعوب ويف التجارة 
الدولية قيمة اسرتايتجية تتدعم عرب استثمارها كثروة قومية، رفاهية الشعوب 
واستقالهلا ومنعتها، وكذلك عرب ملكيتها ملكية عامة يتم حتقيق العدالة يف 

توزيع الثروة وتسوية الناس يف نيل استحقاقاهتم من الثروة القومية.

الخالصة  
وعند دراسة املذهب االقتصادي اإلسالمي يف عهدي الرسالة   
للدالة  األولوية  يعطي  الذي  الطريق -  نفس  والراشدين، سنجده على 
اإلجتماعية، عرب إعطاء األولوية للعام على اخلاص- وهبذا املعىن الذي تقدم 
تفصيله، غري أننا جند إنتاًجا فكرًيا غزيًرا وعدًدا من التجارب التطبيقية 
املعاصرة، ترفع شعار الدعوة إىل االقتصاد اإلسالمي بينما هي تروج يف 
االقتصادي اإلسالمي، وذلك عرب تكييف أحكام  الفكر  الوقت قطاع 
اإلسالم االقتصادية وتارخيه االقتصادي على وفق متطلبات املذهب الفردى، 
وما ميكن أن يلقى الضوء على حقائق ودوافع هذا املنهج وأهدافه، ومن 

تقوميه هو :
الرسالة  عهدى  يف  لإلسالمي  االقتصادي  املذهب  دراسة  أ . 
والراشدين من مصادره األساسية القرآن والسنة وفتاوي الصحابة وأقضيتهم 

وتطبيقات عصرى الرسالة والراشدين.
دراسة الربامج التطبيقية والفكرية املعاصرة يف الفكر االقتصادي  ب . 
اإلسالمي إللقاء الضوء على مديات حماكاهتا أو أفرتاقها عن جتربة نظام 

االقتصاد يف صدر اإلسالم.
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القرشي، حيي بن آدم: كتاب اخلراج. ط: دار املعرفة للطباعة والنشر. 

–بريوت- سنة 1979م.
الريس، حممد ضياء: اخلراج يف الدولة اإلسالمية. ط: مكتبة هنضة 

مصر ومطبعتها –القاهرة- سنة 1957م. 
قلعة جي، حممد رواس: موسوعة فقه عمر بن اخلطاب. ط: مكتبة 

الفالح –الكويت- سنة 1981 م.
عمارة حممد: عمر بن عبد العزيز – خامس اخللفاء الراشدين–. ط: 

املؤسسة العربية للدراسات والنشر-بريوت- سنة 1979م.
الكرم. جامع األصول. ط: دار  بنأيب  أبو احلسن علي  إبن األثري، 

الرسالة –بريوت-. )دون سنة(.
العلمية  الكتب  دار  الراشدون. ط:  اخللفاء  الوهاب:  النجار، عبد 

-بريوت-. )دون سنة(. 
بن حنبل، أمحد: املسند. ط: دار الرسالة. –بريوت-)دون سنة(.


