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 مقدمة:
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من 

إ  هللا وحررده شرررور فنفسررها، ومررن سرريلاا فعمالنررا، وفشررهد فن   إلرره 
 شريك له، وفشهد فن محمداً عبرده ورسروله، صرل  هللا عليره ، وعلر  

 آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً... فما بعد:
فقبل سنين قاللل هبا ريح عاتية من الغرب، لم يملرك العرالم جملرة 
إ  فن مال معها، وكان من مظاهر ميله فن سارعا كثير من دوله في 

ادئ، وففكار العولمة، التي لم ترك مرن قبرل شريلاً فري تطبيق كثيٍر من مب
تلرررك البلررردان، وكررران مرررن ذلرررك: تطبيرررق التررر مين، وتطبيرررق ال ررررالب، 
وتطبيق التخصيص، وصار لألخير ـ التخصيص ـ صرد  فري فوسراط 
ا قتصرراد، وا قتصرراديين، وكرران مررن رجررى ذاك الصررد  هررذا البحرر ، 

شررعية، وقرد لرلم لرذلك الذي غايته بيان حكم التخصيص من الناحية ال
بيانه مرن الناحيرة ا قتصرادية، علر  النحرو الرذي يتمهرد بره الكرالم علر  

 حكمه شرعاً، فإل  ثناياه، وعل  هللا قصد السبيل.
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 المبح  األول
 الدراسة ا قتصادية

 

وهذه الدراسة غايتها تصور التخصيص من خالل مايللم بيانه مرن 
 جهة فقهية. مسالله، لتتمهد بها دراسته من

 المطلب األول: تعريف التخصيص:
 فو ً: في اللغة:

التخصيص مشتق مرن الفعرل الثالثري "خصرص" مرن براب: "قعرد"، 
" خررالف "عررم 
، ف  تررر  األصرروليين (2)والتخصرريص:  ررد التعمرريم (1)

 يطلقون التخصيص عل  مايفيد ا ستثناء من العموم.
ه  رد التعمريم، ولما كران التخصريص لرد  ا قتصراديين مقصروداً بر

مررن جهررة الملكيررة، إذ تتحررول برره الملكيررة مررن كونهررا عامررة، إلرر  كونهررا 
خاصررة، فررإن معنرر  التخصرريص اللغرروي يصرردم عليرره، وهررو مناسرربة 

 ا شتقام.
وحينلذ يناسب فن يشرتق اسرم المعاملرة التري يرتم بهرا تحويرل الملكيرة 
مررررن كونهررررا عامررررة، إلرررر  كونهررررا خاصررررة مررررن "خصررررص"، وتسررررم  

 "تخصيصاً".
تسميتها "تخصيصاً" ـ فيما يظهرر لري ـ فنسرب مرن "خصخصرة"، و

و"خوصصررة" فررإن مايشررتق مررن "خصررص" هررو: "تخصرريص" حسرربما 
 وقفا عليه في معاجم اللغة.

                                                        

 .1/184انظر: المصباح المنير، كتاب الخاء مى الصاد، ومايثلثهما،  (1)

 .2/312القاموس المحيط، فصل الخاء، باب الصاد،  (2)
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 ثانياً: في ا صطالح:
معلوم فن غاية التخصيص هري: تنشريط القطرال الخراص، وإشرراكه 

 تي فرري التنميررة، لتخفيررف العرربء علرر  الدولررة، وذلررك يررتم بطرررم ـ سرري
 بسطها في مبح  فساليب، وطرم التخصيص ـ، وفظهرها:

نقل ملكية المشاريى العامة إل  القطال الخراص، برالبيى كليراً، فو  -1
 جللياً.

نقررل إدارا المشرراريى العامررة إلرر  القطررال الخرراص، إمررا بنظرررام  -2
 الت جير، فو التشغيل، ونحوه.

تحريررر ا قتصرراد، برفررى احتكررار الدولررة عررن القطررال الخرراص،  -3
 لسماح له بملاولة ماكان حكراً عل  الدولة.وا

 وهذه الغاية وماتتحقق به، يمكن فن تجمى في هذا التعريف:
)بيررى المشرراريى العامررة، كليرراً، فو جلليرراً، فو ت جيرهررا علرر  القطررال 

 الخاص، فو تكليفه بإدارتها، ورفى ا حتكار عن القطال الخاص(.
 .(1)التخصيص وقد فشار إل  قريب من هذا عدد من كتبوا في

 المطلب الثاني: تاريخ التخصيص:
كثيررراً  مررايعين النرراس واقررى مفرررداا متناق ررة، فمررا يرونرره مذمررة 

ومايطرالبون برره برراألمس يطررالبون ب ررده  ،براألمس يرونرره اليرروم محمرردا
اليوم، ومن فمثلة مايتقلب الناس فيره مرن هرذه المفراهيم،: مفهروم التر ميم 

الخاص إل  القطال العام، والتخصيص وفيه تتحول الملكية من القطال 
وفيه تتحول الملكية من القطال العام إل  القطرال الخراص، وهمرا فيهمرا 

 بين انكفاء، وارتماء، حسب الظروف، والتغيراا عل  اختالفها.
فلقد شهد القطال العام نمواً كبيراً خالل الستينياا، والسبعينياا من 

ياسررة ترردخل الحكومرراا فرري القرررن المرريالدي المنصرررم انتيهجررا فيرره س
ا قتصررراد، وإدارا المشررراريى بمرررا فررري ذلرررك الررردول الرفسرررمالية، رغرررم 

 اعتناقها المذهب الحر.

                                                        

، نحرررو تصرررور فعرررال  سرررتراتيجية 8انظرررر: تخصررريص ا قتصررراد السرررعودي، ص (1)
 .19، 8التخصيص، ص
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ولقد لقي هذا ا تجراه تشرجيعاً مرن الماسسراا الدوليرة مثرل: منظمرة 
األمم المتحدا، والبنك الدولي، وصرندوم النقرد الردولي، حير   تتعامرل 

 إ  مى القطال العام.
لهررذا التوجرره فرري حينرره بعررض المسرروغاا، إن كرران علرر  وقررد كرران 

 مستو  الدول المتقدمة، فو الدول النامية.
فما الدول المتقدمة فقد نهجا سياسة الت ميم بشكل بارل عل  فعقاب 

 الحربين العالميتين، لما يلي:
 .انإلعادا بناء مادمرته الحرب .ف
 وللتغلب عل  حا ا الركود، والكساد ا قتصادي. .ب

 را والهيمنة عل  ا قتصاد.وللسيط .ج

وللمنافسررة الحررادا فرري مجررال التقنيررة لمسررايرا التقرردم التقنرري فرري  .د
 مجال اإلنتاج.

 وفما الدول النامية فقد نهجا سياسة الت ميم لما يلي:
 للقيام بدورها التنموي. .ف
 ولتطبيق ماتعتقده من نظم، كالنظام ا شتراكي. .ب

 ولعدم توفر القطال الخاص الماهل في حينه. .ج

ومى بداية السبعينياا ثار جدل حول كفاءا ماسساا القطال العام، 
بسبب انخفاض إنتاجها و عف فعاليتها في تحقيق فهداف التنمية، وقد 
قاما عل  إثر ذلك دراسة علمية لتقويم هذه الماسساا، كانا نتيجتها 
عدم الر ر  عرن هرذه الماسسراا العامرة، ومرن ثرم قامرا الردعوا إلر  

ً التخصيص، باعتب  .(1)اره بديالً مطروحا
ثرم شررهد العقررد الثرامن مررن القرررن المريالدي المنصرررم تطرروراً مهمرراً، 
تمثل في مبادرا رليسة الولراء البريطانية "مارجريا تاتشرر" بطررح 

م، شرررمل تخصررريص قطاعررراا 1979برنررراما واسرررى للتخصررريص عرررام 
 كاملة، ثم بيعها للقطال الخاص، ومن ذلك:

                                                        

ر فعررررال  سررررتراتيجية ، نحررررو تصررررو7انظررررر: التخصرررريص فهدافرررره، وفسسرررره، ص (1)
، تخصرررريص 57، التكييررررف الهيكلررري فرررري الررردول الناميررررة، ص12التخصررريص، ص

 .16ا قتصاد السعودي، ص



 

مجلة الجمعية الفقهية السعودية                                                         142

 )العدد الثاني(

يطانية إلر  القطرال الخراص، وشرركة تحويل شركة ا تصا ا البر
. ثم تتابعرا دول غربيرة، وشررقية علر  ذلرك فقامرا (1)الغال والطيران

م بو ح خطة خمسية للتخصيص شرملا 1986الحكومة الفرنسية عام
شركة وماسسة مالية ترم تحويرل ثالثرين منهرا إلر  القطرال الخراص، 65

 .(2)خالل ثمانية عشر شهراً 
% مرررن فسرررهم 40م ببيرررى 1986عررراموقامرررا فلمانيرررا الغربيرررة فررري 

( لأللمونيرروم والمررواد الكيمياليررة، كمررا قامررا VIAGمجموعررة شررركاا )
(، ثررم بردفا فلمانيرا ا تحاديرة ـ بعررد IVG% مرن فسرهم شرركة )45ببيرى 

م فرررري تنفيررررذ برنرررراما شررررامل 1990اتحرررراد األلمررررانيتين ـ فرررري عررررام
 .(3)للتخصيص

علرر  القطررال وقامررا الحكومررة األسرربانية ببيررى عرردد مررن الشررركاا 
 .(4)الخاص

ماسسررة إلرر   198وقامررا الحكومررة النمسرراوية بتحويررل مايقررارب 
 .(5)القطال الخاص

فما فمريكا فقد ظهرا فكرا التخصيص فيها عل  مسرتو  السياسرة 
المحلية األمريكية، في عهد الرليس رونالرد ريجران، مرن خرالل خطابره 

جرال برالنظر إلر  م، وتعتبر مت خرا في هذا الم1986الذي فلقاه في عام
 .(6)غيرها من الدول المتقدمة
 هذا عن دول الغرب.

                                                        

، 18انظرررر: المرجرررى السرررابق، نحرررو تصرررور فعرررال  سرررتراتيجية التخصررريص، ص (2)
 .379الخصخصة وثقافة العاملين، ص

لين، ، الخصخصرررة وثقافرررة العرررام23انظرررر: تخصررريص ا قتصررراد السرررعودي، ص (3)
 .379ص

 .26انظر: تخصيص ا قتصاد السعودي، ص (1)

، تخصررريص ا قتصررراد السرررعودي، 379انظرررر: الخصخصرررة وثقافرررة العررراملين، ص (2)
 .26ص

 .379انظر: الخصخصة وثقافة العاملين، ص (3)

، الخصخصررررررررة وثقافررررررررة 29انظرررررررر: تخصرررررررريص ا قتصرررررررراد السرررررررعودي، ص (4)
 .379العاملين،ص
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فمرا دول الشرررم: فقررد قامرا اليابرران بتطبيررق خطرط التخصرريص فرري 
م، فحولررا شررركة الهرراتف، والخطرروط الجويررة، والخطرروط 1985عررام 

 .(1)الحديدية للقطال الخاص
م بتطبيرررق برنررراما  رررخم 1984وقامرررا ماليليرررا فررري حررردود عرررام 

قلررا برره إلرر  ملكيررة القطررال الخرراص هيلررة ا تصررا ا للتخصرريص انت
السرررررلكية، والالسرررررلكية، وخطررررروط الطيرررررران، ومحطررررراا الكهربررررراء، 

 .(2)وغيرها
فمررا الرردول العربيررة: فقررد برردفا مصررر فرري التخصرريص كجررلء مررن 
برنررراما اإلصرررالح ا قتصرررادي الشرررامل الرررذي ترررم ا تفرررام عليررره برررين 

شرررهر مرررايو عرررام  الحكومرررة المصررررية، وصرررندوم النقرررد الررردولي فررري
 .(3)م1991

م، 1985وفي المغرب بدف برناما التخصيص في شهر إبريرل عرام 
 .(4)م1992لكنه طبق بقوا في عام 

وفرري دول مجلررس التعرراون الخليجرري برردف التخصرريص بعررد احررتالل 
 .(5)م1990الكويا، في حدود عام 

ومررن هررذا السرررد الترراريخي يسررتخلص فن الرردعوا إلرر  الترر ميم، فو 
فوم فنها من مقت ياا األنظمة ا قتصادية المختلفة التري التخصيص، 

بع ررها يرردعو إلرر  الترر ميم، كالنظررام ا شررتراكي، وبع ررها يرردعو إلرر  
التخصيص كالنظرام الرفسرمالي، إ  فنهرا تخ رى  عتبراراا عردا منهرا 

 ماهو سياسي، ومنها ماهو اقتصادي.
كرران ويبرردو فن التحررول إلرر  التخصرريص الررذي يشررهده العررالم اليرروم 

نتيجررة للتحررو ا الدوليررة، كررالتي شررهدتها فوروبررا الشرررقية، وا تحرراد 
السوفيتي من تبني الفكر الرفسمالي، بعد فشرل النظرام ا شرتراكي، ممرا 

                                                        

 .379، ص28ن، صانظر: المرجعين السابقي (5)

 .379، ص31انظر: المرجعين السابقين، ص (1)

 .39انظر: تخصيص ا قتصاد السعودي، ص (2)

 انظر: المرجى السابق. (3)

، 8، التخصريص فهدافره وفسسره، ص12انظر: تجربة الخصخصة والتحردياا، ص (4)
 .373الخصخصة وثقافة العاملين، ص
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فد  إل  هيمنرة الفكرر الرفسرمالي دوليراً، ومرن ثرم نهجرا الردول فسرلوباً 
 محاكياً لهذا التغير، ومنه: سياسة التخصيص.

 ، وفسباب التخصيص:المطلب الثال : دوافى
الررردوافى واألهرررداف بينهمرررا ترررداخل مرررن جهرررة فن كرررل هررردف دافرررى، 

 و عكس.
ولهذا فإن األهداف يمكن فن تصنف عل  فنها دوافى، لكرن لمرا كران 
ثمة دوافى  تعد فهدافاً، فإن مبح  الدوافى سيكون محرراً لهذا النرول، 

داف، عل  فن فما ماكان من الدوافى هدفاً، فسيكون مو ى تصنيفه األه
 مالم يكن هدفاً، فإنه  ينفك عن هدف مختبئ وراءه.
 إذا تقرر هذا، ف ظهر دوافى التخصيص  مايلي:

العجرررل فررري موالنررراا الررردول العامرررة: وهرررذا يررردفى بالررردول إلررر   -1
التخصيص للتخلص مرن األعبراء الماليرة، واإلداريرة للمشراريى، 

 .(1)والمرافق العامة

ام، ومايتصل برذلك مرن فسراد  عف كفاءا ماسساا القطال الع -2
مالي، وإداري: وهذا يدفى بالدول إلر  التخصريص بغيرة تطروير 
هذه الماسساا، لتيحق ِّق فهدافها، وتسرهم فري التنميرة، وللرتخلص 

 .(2)من تبعاتها
انهيررررار ا قتصرررراد ا شررررتراكي: حيرررر  فسررررح انهيرررراره للهيمنررررة  -3

 الرفسررمالية، ف ررغطا دولهررا، وماسسرراتها علرر  الرردول الناميررة،
 لتتجه الوجهة الرفسمالية، التي قوامها التخصيص.

ومررررن فظهررررر الماسسرررراا الرفسررررمالية الترررري ترررردفى بالرررردول إلرررر  
 التخصيص:

 صندوم النقد الدولي. .ف
 البنك الدولي. .ب

                                                        

، التخصرريص فهدافرره وفسسرره، 15، 9انظررر: تجربررة الخصخصررة والتحرردياا، ص (1)
، الخصخصرة فري  روء الشرريعة 378، الخصخصة وثقافرة العراملين، ص12-8ص

 .27، 26اإلسالمية، ص
، التخصرريص فهدافرره وفسسرره، 57انظررر: التكييررف الهيكلرري فرري الرردول الناميررة، ص (2)

 .378، الخصخصة وثقافة العاملين، ص7ص
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حيرر  ت ررغط علرر  الرردول الناميررة، وترردفى بهررا إلرر  التخصرريص مررن 
خالل ماتمليه عليها من شروط، مصراحبة لمرا تقدمره لهرا مرن قرروض، 

 .(1)ا إصالحيةوبرام
هذا، ويت ح ممرا تقردم: فن تلرك الردوافى إنمرا هري ردود ففعرال، أللمراا، 
 وظروف طارلة، منها ماهو نابى من الدول نفسها، ومنها ماهو خارج عنها.
علررر  فن تطبيرررق التخصررريص فررري الررردول الرفسرررمالية هرررو مقت ررر  

ليره رفسماليتها، فما تطبيق الت ميم فيها فهو مخرالف لمنهجهرا،  تصرير إ
إ  عند وجود مايصرفها إليه، كما كانا عليه بعد الحربين العرالميتين، 
من ظروف طارلة كانا دافعاً إل  العدول عن التخصيص شيلاً، وكان 

 العدول عن التخصيص فثراً لها.
 المطلب الرابى: فهداف، وإيجابياا التخصيص:

ة مرن التخصيص له فهداف لد  البلدان النامية، يعرد تحقيقهرا إيجابير
إيجابياته، وعل  هذا فإن إيجابياا التخصيص، مرتبطة ب هدافه، وهرذا 

 يناسبه دمجهما في مبح  واحد،  ندماجهما واقعاً.
ومن فظهرر فهدافره ماسريذكر مرتبراً حسرب مصرداقيته، وفهميتره فري 

 تقديري، ومنه:
تجنيررب الموالنررة العامررة للدولررة تبعررة ماسسرراا القطررال العررام  -1

: وهرذا الهردف كمرا  يخفر  مختبريء وراء (2)ةالماليرة، واإلدارير
 الدافعين األول والثاني فيما تقدم.

إيجاد موارد مالية للخلينة العامة: فرإن بيرى الماسسراا العامرة،  -2
وهرذا الهردف مختبرئ  (3)من ش ن إيراده فن يدعم الخلينة العامة

 خلف الدافى األول.

ق كفاءتها تحسين فداء الماسساا المملوكة للقطال العام، وتحقي -3
وليررادا ربحهررا، وخفررض تكاليفهررا: فررإن القطررال الخرراص فجرردر 

                                                        

، نحرو تصرور 78، 77، 25انظر: الخصخصة فري  روء الشرريعة اإلسرالمية، ص (1)
 .36، 6، تخصيص ا قتصاد السعودي، ص17فعال  ستراتيجية التخصيص، ص

، التكييررف الهيكلرري فرري الرردول 15، 9انظررر: تجربررة الخصخصررة والتحرردياا، ص (1)
 .6، تخصيص ا قتصاد السعودي، ص59النامية، ص

، التخصرررريص فهدافررره وفسسرررره، 15انظرررر: تجربرررة الخصخصررررة والتحررردياا، ص (2)
، الخصخصرررة وثقافرررة 16نحرررو تصرررور فعرررال  سرررتراتيجية التخصررريص، ص، 12ص

 .373العاملين، ص
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، وهذا الهردف (1)بإدارا تلك الماسساا، وفبعد عن المحسوبياا
 مختبئ خلف الدافى الثاني.

تمكين القطال الخاص مرن اإلسرهام فري التنميرة، وا سرتفادا مرن  -4
 ـ  وهو مرتبط بسابقه ـ. (2)خبرته الفنية

لرريس علرر  إطالقرره، بررل هررو مرهررون  إيجرراد فرررص عمررل: وهررذا -5
بسرروم العرررض، والطلررب، وظررروف الطفرررا، والركررود، الترري 
تمنرر  بهررا السرروم الرفسررمالية، وتتذبررذب بسررببها الطبقررة العاملررة، 
وقد ينرتا العكرس، عنردما تتجره الماسسراا الخاصرة إلر  عمالرة 
وافدا فقل كلفة، فو تفرض جهة فجنبية ذاا نفوذ عل  الماسسة 

ظفيها،  ستبدالهم بمن ينتسبون لجنسرية الجهرة تسريح بعض مو
 المتنفذا.

كمررا قررد ينررتا عررن التخصرريص ا سررتغناء عررن بعررض العرراملين فرري 
الماسساا التي يتم تخصيصها، كمرا حصرل فري نيوليالنردا عنرد بدايرة 
التخصيص، حي  ارتفعرا البطالرة فري منتصرف الثمانينيراا إلر  فكثرر 

دء اإلصرالح ا قتصرادي %، وبعرد مررور مايقرارب عقرد مرن بر12من 
 .(3)%10انخفض معدل البطالة إل  مادون 

را في األسوام الدولية: فإن في التخصيص  -6 جلب األموال المهج 
 .(4)مجا ً  ستثمار هذه األموال، داخلياً 

العمرررل علررر  التكامرررل ا قتصرررادي برررين الررردول، ومنررره: جرررذب  -7
ا سررررتثماراا األجنبيررررة: فررررإن فرررري التخصرررريص مجررررا ً لهررررذه 

                                                        

، 12، التخصرريص فهدافرره وفسسرره، ص15انظررر: تجربررة الخصخصررة والتحرردياا، ص (3)
، تخصرريص ا قتصرراد السررعودي، 16نحررو تصررور فعررال  سررتراتيجية التخصرريص، ص

 .104، 6ص

التخصرررريص فهدافررره وفسسرررره، ، 15انظرررر: تجربرررة الخصخصررررة والتحررردياا، ص (4)
، تخصرريص ا قتصرراد 16، نحررو تصررور فعررال  سررتراتيجية التخصرريص، ص12ص

 .6السعودي، ص
، نحررو تصررور فعررال  سررتراتيجية 49، 13انظررر: التخصرريص فهدافرره وفسسرره، ص (1)

، تجررارب دوليررة فرري 20، تجربررة الخصخصررة والتحرردياا، ص83التخصرريص، ص
 .146الخصخصة، ص

، تجربرررة الخصخصرررة والتحررردياا، 6تصررراد السرررعودي، صانظرررر: تخصررريص ا ق (2)
 .13، التخصيص فهدافه وفسسه، ص18ص
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ستثماراا، عل  مرايمكن فن يصرحب ا سرتثمار األجنبري فري ا 
 .(1)الداخل من مخاطر

                                                        

، التخصرررريص فهدافررره وفسسرررره، 15انظرررر: تجربرررة الخصخصررررة والتحررردياا، ص (3)
 .13ص
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 المطلب الخامس
 سلبياا التخصيص

 
 التخصيص له سلبياا منها:

اختفاء بعض الوظالف ـ ولو ماقتاً ـ وظهور نول مرن البطالرة  -1
 .(1)وذلك في الدول النامية

لردول ليادا األعباء المالية، وانخفراض مسرتو  المعيشرة، فري ا -2
النامية، فإن ماينتجه القطرال العرام  يسرتهدف فيره الرربح، لكرن 
خدمة المجتمى، فما القطرال الخراص فيراعري معرايير التجرارا، 
وتبعاً لذلك ترتفى األسعار فيما تنتجه الماسسة بعد التخصيص 

 .(2)عما كانا عليه قبل التخصيص، وقد  يكون مط رداً 

ومن  تكار القطال العام،حلول احتكار القطال الخاص محل اح -3
 ذلك:

ا تجاه إل  تحقيق الربح، وتقرديم مبردف المنفعرة، علر  غيرره  -ف
مرن األهررداف ا جتماعيرة، ممررا ينرتا عنرره ارتفرال األسررعار، 
وحرمرران بعررض المنرراطق مررن بعررض الخرردماا، لبعرردها، فو 

 لقلة سكانها.

سرريطرا فلررة قليلررة مررن المسررتثمرين علرر  ماسسرراا القطررال  -ب
هيمنتهم عل  مجرالس إدارتهرا، ومرن ثرم  الخاص، من خالل

 .(3)توجيهها إل  خدمة فهدافهم بعيداً عن المصلحة العامة

تفويا موارد تعد رافرداً لالقتصراد فري الردول التري ينردر  فيهرا  -4
تنرول المروارد، فتفقرد برذلك مايتحصررل عنهرا مرن عوالرد ماليررة، 

                                                        

، تجررارب دوليررة فرري 32انظررر: الخصخصررة فرري  رروء الشررريعة اإلسررالمية، ص (1)
ور فعررال ، نحررو تصرر30، التخصرريص رايررة اقتصررادية، ص146الخصخصررة،  ص

، كيررف 39، 36، التخصرريص فهدافرره وفسسرره، ص64 سررتراتيجية التخصرريص، ص
 .188نحمي مجتمعاتنا اإلسالمية، ص

، 31، التخصرريص رايررة اقتصررادية، ص36انظررر: التخصرريص فهدافرره وفسسرره، ص (2)
 .102، تخصيص ا قتصاد السعودي، ص32

ف نحمررري ، كيررر59، 55انظرررر: نحرررو تصرررور فعرررال  سرررتراتيجية التخصررريص، ص (1)
 .190مجتمعاتنا اإلسالمية، ص
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وتليرررد برررذلك مخاطرهرررا كلمرررا تعر رررا مواردهرررا المحررردودا 
 .(1)ا قتصادية، وليس ثمة بديلللتقلباا 

السيطرا األجنبية، واستنلاف قدراا البالد ا قتصرادية، علر   -5
فرررض السررماح لرررفس المررال األجنبرري با سررتثمار دون تنظرريم، 

 .(2)ووعي يدرف هذه المخاطر
 المطلب السادس: فساليب، وطرم التخصيص:

التخصيص له فساليب، وطرم مختلفة متعددا، قد تصرل إلر  واحرد 
 وعشرين طريقاً، واختيار فحدها دون اآلخر يرجى ألسباب منها:

 فهداف الدولة. -ف

األو ال المتعلقة بالمشرول، تنظيميرة كانرا، فو ماليرة، فو  -ب
 إنتاجية.

 .(3)ظروف السوم، ومد  استيعابه -ج

هررذا عررن دوافررى وفسررباب ا ختيررار لواحررد مررن الطرررم واألسرراليب 
، المتعررددا، فمرن فهمهررا، المتعرددا للتخصرريص، فمرا الطرررم، واألسراليب

 وفكثرها انتشاراً مايلي:
نقرل الملكيرة مرن القطررال العرام إلر  القطررال الخراص، ببيرى فسررهم  -1

الماسسررررة العامررررة، كررررالً، فو جررررلءاً، وذلررررك يتطلررررب تحويررررل 
الماسسررراا العامرررة إلررر  شرررركة مسررراهمة يشرررترك فررري ملكيتهرررا 
القطررال العرررام والخرراص إن كررران البيررى جلليررراً، فو تتحررول مرررن 

 قطال العام إل  القطال الخاص إن كان البيى كلياً.ال
وهررذه الطريقررة تعتبررر مررن الطرررم األساسررية عالميرراً فرري التحررول، 
لسهولة إجراءاتها، إ  فنه يشكل عليها ماتعانيه ماسساا القطرال العرام 
ـر خاصرة فري الردول الناميرة ـ مرن خسرالر ومشراكل ملمنرة ممرا يعرلف 

                                                        

 .58انظر: نحو تصور فعال  ستراتيجية التخصيص، ص (2)
، كيرف نحمري مجتمعاتنرا 32انظر: الخصخصة في  روء الشرريعة اإلسرالمية، ص (3)

 .187اإلسالمية، ص
، الخصخصررة فرري  رروء الشررريعة 24انظررر: تجربررة الخصخصررة والتحرردياا، ص (4)

 .30اإلسالمية، ص
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دا هيكلتهرا اإلداريرة، والماليرة علر  بالقطال الخاص عنها، ويفرض إعا
 .(1)نحو يجعلها مقبولة لد  القطال الخاص

ومما يدخل في هذه الطريقة: إعادا تنظيم الماسسة العامة بتقسيمها 
إل  شركاا، كل منها له شخصيته المعنوية، لتكون الماسسة األم التي 
 تم تقسيمها شركة قاب ة مشرفة علر  تلرك الشرركاا المنشرطرا عنهرا،
ومرن ثرم يمكرن للقطرال الخراص شرراء ماشراء مرن فسرهم تلرك الشررركاا 

 .(2)المنشطرا بالطريق المتقدم
وهرررذا األسرررلوب يرررورده الكت ررراب فررري التخصررريص باعتبررراره طريقرررة 
مسررتقلة، وهررو بررالنظر إلرر  الطريقررة الترري يررتم بهررا التحررول إلرر  الملكيررة 

 يى األسهم.الخاصة  يعدو كونه من قبيل تحول الملكية ونقلها بطريق ب
فما ما سبق ذلرك مرن تقسريم الماسسرة العامرة إلر  شرركاا مسرتقلة، 
فتلك طريقة تنظيمية، خاصة بالماسسة، سابقة عل  نقلها وتحويلها إل  

 القطال الخاص.
نقل اإلدارا من القطال العام إل  القطال الخاص: وهذه الطريقة  -2

القطرال   تنقل الملكية جلءاً، فو كالً إلر  القطرال الخراص، لكرن
الخراص إنمرا يقروم بررإدارا، وتشرغيل الماسسراا العامرة بموجررب 

 عقد بينه وبين الحكومة، وهذا العقد  يخلو من فحد حالين:
األولرر : فن يكررون مو رروعه اإلدارا، بحيرر  تتعاقررد الحكومررة مررى 
شرررركة مرررن شرررركاا القطرررال الخررراص علررر  إدارا الماسسرررة العامرررة، 

تردفعها الحكومرة للقطرال الخراص،  وتشغيلها، مقابل رسوم متفق عليها،
مقابررل إدارترره، وفرري هررذه الحالررة تكررون الحكومررة هرري المسرراولة، فهرري 
 تتحمل تكاليف الصيانة، واإلدارا، ويكون الربح لها، والخسارا عليها.
الثانيرة: فن يكررون مو رروعه اإلجررارا، حيرر  تقرروم الحكومررة بترر جير 

القطال الخاص،  األصول، والتسهيالا الخاصة بالماسسة العامة عل 

                                                        

، التكييف الهيكلري فري الردول الناميرة، 25: تجربة الخصخصة والتحدياا، صانظر (1)
 .31، 21، نحو تصور فعال  ستراتيجية التخصيص، ص69ص

، تجربرة الخصخصرة والتحردياا، 70انظر: التكييف الهيكلي في الدول الناميرة، ص (2)
 .36ص
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وفرري هررذه الحررال يكررون القطررال الخرراص هررو المسرراول، فهررو يتحمررل 
 تكاليف الصيانة، وتكاليف اإلجارا، ويكون الربح له والخسارا عليه.
 وهذه الطريقة بنوعيها: اإلدارا، واإلجارا تتميل بميلتين هما:

 بقاء ملكية الماسسة العامة للدولة. -ف

ليف التشررغيل، وليررادا تعليررل األداء، ومررن ثررم انخفرراض تكررا -ب
 .(1)الربح

رفى احتكار الدولة عن بعض األنشرطة ا قتصرادية، والخردماا  -3
العامة: من جهة فن الدولة تسمح للقطال الخاص بملاولة ماكان 

ْكراً عل  الدولة من فنشطة وخدماا.  حِّ

فإن ذلك من ش نه فن يوجد قدراً من المنافسة، فتتحسن بذلك الكفاءا 
 .(2)تتحسن الخدمة اإلدارية، ومن ثم

وهذه الطريقة ليس فيهرا نقرل للملكيرة مرن القطرال العرام إلر  القطرال 
الخاص، وهو المعن  السالد فري التخصريص، لكنهرا طريقرة مرن طررم 
توظيف المال الخاص في ا ستثمار، والتنميرة، وهرو معنر  مرن معراني 

 التخصيص، ومقصود من مقاصده.
 

                                                        

صخصرررة ، تجربرررة الخ72، 71انظرررر: التكييرررف الهيكلررري فررري الررردول الناميرررة، ص (1)
، نحررو تصررور فعررال 16، 15، التخصرريص رايررة اقتصررادية، ص31والتحرردياا، ص

 .30، 21 ستراتيجية التخصيص، ص

 .30انظر: المرجى السابق، ص (2)
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 ابيض
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 المبح  الثاني
 هيةالدراسة الفق

 
وهررذا المبحرر  غايترره بيرران حكررم التخصرريص شرررعاً، وهررو يسررتللم 
تخريا التخصيص، ومن ثرم النظرر فيمرا يحريط بره مرن اعتبراراا يردار 

 عليها حكمه.
 المطلب األول: في بيان تخريا التخصيص:

تقدم في تعريف التخصيص فنه نقل ملكية مشروعاا القطرال العرام 
هو مملرروك للقطررال العررام علرر  إلرر  القطررال الخرراص ببيررى، فو ترر جير مررا

 القطال الخاص، وهو بذلك  يعدو كونه بيعاً، فو إجارا، طرفاها: 
القطال العام: ممثالً في الحكومرة فو مرن تنيبره، وهرو البرالى إن كران 
ر إن كران العقرد إجرارا، وقرد تكرون الحكومرة هرري  العقرد بيعراً، فو المراج ِّ

الخرراص للقيررام بررإدارا المسررت جر، كمررا فرري مسرر لة التعاقررد مررى القطررال 
 المشاريى.

القطال الخاص: وهم األفراد سواء فكانوا فراد ، فم مجاميى، وهرم 
 المشتري إن كان العقد بيعاً، فو المست جر إن كان العقد إجارا.

هرررذا، وإن المقصرررود بالقطرررال الخررراص: الملكيرررة الخاصرررة، وهررري: 
تراك، تختص بما يستحقه فرد فو مجموعة من األفراد علر  وجره ا شر

 فما ملكوه فهو من قبيل الملكية الخاصة.
فما القطال العام، فالمقصود بره: ملكيرة بيرا المرال )الدولرة(، وهري: 
تخررتص بكررل مايسررتحقه المسررلمون، ولررم يتعررين مالكرره كالمعررادن والررنفط 
ونحوهما مما هو عل  فصل اإلباحة، وقد جعل الشارل األمرر فيره إلر  

لعامرة مرايمكن فن يكرون ملكراً لألفرراد، الحاكم، وقرد يكرون مرن الملكيرة ا
ولكن الدولة جعلته حكراً عليها، كالمواصالا وا تصا ا والكهرباء، 
وغيرها مما يمكن فن يكون مورداً للدولرة تحتكرره علر  نفسرها، وتمنرى 

 منه القطال الخاص.
فجنس هذه األموال ملك لبيا مال المسلمين، وتيْصرفي في مصرالح 

 في ذلك هو اإلمام.المسلمين، والقالم 
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وهررذه الملكيررة قررد ييْطلررق عليهررا الملكيررة العامررة، وهررذا اإلطررالم فيرره 
تجررول، لمررا بينهمررا مررن فرررم، فررإن الملكيررة العامررة: تطلررق علرر  ماكرران 
الناس فيه شرل، وقد جعل الشارل األمر فيه إل  األفرراد، فمرن حصرل 
مررنهم علررر  شررريء منررره امتلكررره، فطريررق امرررتالك شررريء منررره اإلحررررال 

 الحيالا، ومن فمثلته:و
 الماء، والشجر، والصيد، ونحو ذلك.
 المطلب الثاني: في بيان حكم التخصيص:

ج التخصيص عل  فنه بيى، فو إجارا، فإن الحكم اإلجمالي  وإذ ييَخر 
للبيى، واإلجارا هو اإلباحة، كما فن الملكية ب نواعها الثالثة المتقدمة قد 

ج حكرم التخصريص بنراء فباحها الشارل الحكيم، لكن، ومرى  ذلرك  يخرر 
علرر  هررذه العمومرراا، بررل  بررد مررن النظررر فيمررا يسررت ثر برره مررن فدلررة، 

 واعتباراا، عليها مدار حكمه.
هذا وإن من ا عتباراا التي يدار عليها حكرم التخصريص الطريرق 
الذي يتم به التخصيص، لذا فإن بيان حكمه سريكون مولعراً فري طرقره 

 عل  النحو اآلتي:
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 صد األول: حكم التخصيص بطريق البيى:المق
إن في التخصيص بطريق البيى يمتلرك القطرال الخراص مشرروعاا 
منها ماهو حاجة لألمة بعامة، كالصحة، والتعليم، ونحوهما ممرا ينبغري 

 بذله لألمة.
ومنها ماهو مورد جيد لألمرة، كماسسراا ا تصرال، والمواصرالا 

شريعة فن تكون ملكية مرا هرذا ب نواعها، ونحو ذلك، فاألول  بمقاصد ال
 ش نه للدولة لما يلي:

فكرررون ملكيتررره  (1) ژ....ڳ    ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژلقولررره تعرررال :   -1
 للدولة فدن  فن  يكون دولة بين األغنياء.

 .(2) ولحدي  )الناس شركاء في ثال : في الكأل، والماء، والنار( -2

طررم: عرن رجرل، وقد ذكر الليلعي لهذا الحدي  بهذا اللفرظ ثرال  
وعن ابن عباس، وعن ابن عمر، وقرال فري األول، )قرال البيهقري 
في المعرفة: "وفصحاب النبي صرل  هللا عليره وسرلم كلهرم ثقراا، 

ذكر فسمالهم فري اإلسرناد  ي رر، إن لرم يعار ره مراهو فصرح وترك 
 .(3)منه(

وقد رو  ابن ماجة الحدي  بلفظ آخر وطريق آخر، قال: )عن فبي 
هللا عنه فن رسرول هللا صرل  هللا عليره وسرلم قرال: ثرال   هريرا ر ي

 .(4)  يمنعن: الماء، والكأل، والنار(
)هرذا إسرناد  :وقد وثق البوصريري هرذا الحردي ، بهرذا اإلسرناد، قرال

صرحيح، رجالره ثقراا: محمرد برن عبرردهللا برن يليرد المقرري، فبرو يحيرر  
سري، والخليلري، المكي، وثقره النسرالي، وابرن فبري حراتم، ومسرلمة األندل
 .(5) وغيرهم، وباقي رجال اإلسناد عل  شرط الشيخين(

قلررا: فهررذه طرررم تتظرراهر، وتتظررافر، والعمررل علرر  هررذا عنررد فهررل 
العلم، بل إنهم لم يقصروا هذا الحدي  عل  لفظه، بل عرد وه إلر  مرافي 

                                                        

 ".7سورا الحشر، اآلية: " (1)
، سررنن ابررن ماجررة، 3/278سررنن فبرري داوود، كترراب اإلجررارا، برراب فرري منررى المرراء،  (2)

، السررنن الكبررر ، كترراب 2/826اء فرري ثررال ، كترراب الرهررون، برراب المسررلمون شرررك
 .6/150إحياء المواا، باب ما  يجول إقطاعه من المعادن الظاهرا، 

 .4/294نصب الراية،  (3)
 .2/826سنن ابن ماجة، كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثال ،  (4)
 .2/55مصباح اللجاجة،  (1)
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معناه حي  قالوا بإباحة ماكان في معن  المراء والكرأل والنرار، ممرا تعرم  
إليرره، كررالملح، والررنفط، والقررار، فررال يملررك باإلحيرراء، و يملررك الحاجررة 

رال: )فنره (1)الحاكم إقطاعه ، مستدلين لذلك في راً بحردي  فبريض برن حم 
اسررتقطى النبرري صررل  هللا عليرره وسررلم ملررح مرر رب، ف قطعرره إيرراه، ثررم إن  
األقرل بن حابس، قال: يارسول هللا: إني قد وردا الملح في الجاهلية، 

لرريس بهررا ملررح، ومررن ورده فخررذه، وهررو مثررل المرراء العررد   وهررو برر رض
ررال، فقررال  برر رض، فاسررتقال النبرري صررل  هللا عليرره وسررلم فبرريض بررن حم 
فبيض: قد فقلتك فيه عل  فن تجعله مني صدقة، فقال الرسول صل  هللا 

 .(2)عليه وسلم: "هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد من ورده فخذه"(
ماتعلقا به حاجة عامة األمة يمنرى األفرراد ف نا تر  مما تقدم فن  

مررن تحجررره، رعايررة للمصررلحة العامررة، وهررذا يناسرربه منررى تخصرريص 
 ماتعلقا به حاجة العامة، كالصحة، والتعليم، ونحو ذلك.

حير   ررب  (3)ولفعل عمر ر ي هللا تعال  عنره فري الخرراج -3
الخرررراج علررر  فرا ررري سرررواد العررررام، ومصرررر، التررري فتحهرررا 

، ولم يقسمها بين الغانمين ـ مى استحقاقهم لهرا ـ المسلمون عنوا
إذ عرردل عررن قسررمتها بيررنهم إلرر   رررب الخررراج عليهررا تقررديماً 
ألقو  المصلحتين، فإن المصلحة المترتبة عل  قسمتها مصلحة 
خاصة بالفاتحين، فمرا المصرلحة المترتبرة علر   ررب الخرراج 

مة، ياول عليها، فمصلحة متعلقة بعموم األمة، إذ تكون ملكاً لأل
ريعهرا إلر  بيرا مرال المسررلمين، فرال يكرون دولرة برين الفرراتحين، 
وفرري هررذا جرراء عررن يحيرر  بررن آدم فرري كتابرره الخررراج عررن عمررر 

)لرو  فن ييتررك آخرر النراس  شريء  :ر ي هللا تعال  عنه، قال
لهررم، مررافتح هللا علرر  المسررلمين قريررة إ  قسررمتها سررهماناً، كمررا 

                                                        

، المغنرررري، 4/57، األم، 6/433، ، رد المحتررررار6/194انظررررر: برررردالى الصررررنالى،  (2)
5/571. 

مختصررررر سررررنن فبرررري داوود، كترررراب الخررررراج، واإلمررررارا، والفرررريء، برررراب إقطررررال  (3)
، سرررنن الترمرررذي، كتررراب األحكرررام، بررراب ماجررراء فررري القطرررالى، 4/260األر رررين، 

، سرررنن ابرررن ماجرررة، كتررراب الرهرررون، بررراب إقطرررال األنهرررار والعيرررون، 3/655-656
2/827. 

او ررى علرر  رقرراب األر ررين مررن حقرروم ترراد  عنهررا( األحكررام الخررراج هررو: )م (1)
 .146السلطانية، الماوردي، ص
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شر  فن يبقر  آخرر النراس  شريء قسما خيبر سهماناً، ولكن فخ
 .(1) لهم(

وحجة عمر في صنيعه هذا مرارواه يحير  برن آدم بسرنده عرن عمرر 
ر ي هللا تعال  عنه فنره قرال: )اجتمعروا حتر  ننظرر لمرن هرذا المرال ـ 
حررين فترري بررالفئ ـ فلمررا اجتمعرروا قررال:  إنرري قرررفا آيرراا مررن كترراب هللا 

، ثررم ژ ...ۓ  ڭ ژ   حترر  بلرر : ژ ...ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ فاكتفيررا بهررا، ثررم قرررف: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ژ ، ثررم قررال:  ژ    ... ې  ې  ى  ى  ائ  ائژ قرررف:  

، ثم قال: مافحد من المسلمين إ  لره فري هرذا الفريء حرق إ  (2)ژ ...ڀ  ڀ
 ً  .(3) (عبداً مملوكا

كما ييحرتَا لفعرل عمرر ر ري هللا عنره بمرا رواه مسرلم فري صرحيحه 
فبرري هريرررا، قررال: )قررال رسررول هللا صررل  هللا عليرره وسررلم: منعررا  عررن

ررْديها ودينارهررا، ومنعررا  العرررام درهمهررا، وقفيلهررا، ومنعررا الشررام مي
مصر إردبها، ودينارها، وعدتم من حي  بدفتم، وعدتم من حي  بدفتم، 

 .(4) وعدتم من حي  بدفتم، شهد عل  ذلك لحم فبي هريرا، ودمه(
من رواا الحدي : "يريد من هذا الحردي  فن  قال يحي  بن آدم وهو

ذكرررر القفيرررل، والررردرهم قبرررل فن ي رررعه عمرررر علررر   رسرررول هللا 
 .(5)األرض"

 .(6) وألن )الخراج بال مان( -4
فإذا كانا الدولرة بحكرم مسراوليتها العامرة تسرتحق فن تمتلرك ماكران 
نفعه عاماً، كالمعادن، والنفط، ونحوه، وهو من قبيرل الخرراج، فيللمهرا 

                                                        
 .44الخراج، يحي  بن آدم، ص (2)
 ".9-7سورا الحشر، اآلياا: " (3)
، 107، وانظرر: الخرراج، قدامرة برن جعفرر، ص44-43الخراج، يحي  برن آدم، ص (4)

                                                                       .67والخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراج،  فبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو يوسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررف، ص
= 
والحرردي  فخرجرره البيهقرري فرري السررنن الكبررر : كترراب قسررم الفرريء والغنيمررة، برراب =

، وابن فبري شريبة فري مصرنفه: كتراب 352-6/351ماجاء في قول فمير المامنين...، 
 .33017، رقم 6/471الجهاد، باب ماقالوا في الفيء لمن هو من الناس، 

، والحدي  فخرجه مسلم فري صرحيحه: كتراب الفرتن، 71لخراج، يحي  بن آدم، صا (1)
وفشررراط السرراعة، برراب  تقرروم السرراعة حترر  يحسررر الفررراا عررن جبررل مررن ذهررب، 

18/20. 

 .72الخراج، يحي  بن آدم، ص (2)

 .255، األشباه والنظالر، السيوطي، ص1/431األشباه والنظالر، ابن نجيم،  (3)
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ما فوتيا من خراج فن تيَكل ف برعاية مصالح األمة، وحاجاتها العامة، ل
كالصرحة، والتعلريم، ونحوهمرا، و تسرروز الملايردا علر  هرذه الحاجرراا 

 في سوم القطال الخاص.
وألن الدولة مطالبة شرعاً باألخذ ب سباب القوا، ومن القوا: القوا  -5

ا يناسبه عدم ا قتصادية، ومن فسبابها: تنول مصادر الدخل، وهذ
ا يكون مورداً جيداً من ماسساا القطال العام.  تخليها عم 

 ولما في ملكية الدولة من مصلحة عامة منها: -6

التيسير عل  الناس: إما ببذل الخدماا، والمنافى لهم بالمجان،  -ف
فو بمراعرراتهم فيمررا تقت رريه مررن مقابررل، والتيسررير علرريهم فيرره، 

 ساولية الحاكم.انطالقاً من الرفق باألمة الذي هو م

فن مايحصررل مررن ريررى مررن هررذه المرروارد يرراول إلرر  بيررا مررال  -ب
المسررلمين، فتكررون منفعترره عامررة، إذ يكررون مررورداً مررن مرروارد 

 الدولة.

ومعلوم فن من مقاصد الشريعة تقرديم فقرو  المصرلحتين، وفقواهمرا 
 فيما نحن فيه ماكانا المصلحة فيه عامة.
مررا يكررون حاجررة للنرراس فيرره وإذ تبررين ممررا تقرردم فن ملكيررة الدولررة ل

د لالستد ل للملكية العامة بالدليل اآلتي.  مصلحة عامة، فإن ذلك يمه ِّ
فن رعاية مصلحة األمة مساولية الدولرة، وإذا كران امتالكهرا لمرا  -7

يتصل بحاجاا النراس فيره مصرلحة عامرة فإنهرا بهرذا تكرون فولر  
، من القطرال الخراص بملكيرة مايعينهرا علر  تحقيرق هرذه المصرالح

 ومما يدل عل  هذه المسلولية:

مارواه ابن عمرر ر ري هللا عنهمرا عرن النبري صرل  هللا عليره  -ف
م رالٍ، وكلكم مساول عن رعيتره، فاإلمرام كوسلم فنه قال: )كل

 .(1) رالٍ، وهو مساول عن رعيته...(

مارواه معقل بن يسار عن النبي صل  هللا عليه وسلم فنه قال:  -ب
ة فلررم يحطهررا بنصررحه، لررم يجررد )مررامن عبررد يسررترعيه هللا رعيرر

                                                        

كتراب ا سرتقراض، براب العبرد رالٍ فري مرال سريده، و يعمرل إ   صحيح البخراري، (1)
 .2409، رقم 5/69بإذنه، 
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رالحررة الجنررة(. وعنرره فرري لفررظ: )مررامن واٍل يلرري رعيررة مررن 
 .(1) المسلمين، فيموا وهو غان ٍ لهم إ  حرم هللا عليه الجنة(

ماجاء عنه صل  هللا عليه وسلم فنه قال: )فنرا فولر  برالمامنين  -ج
من فنفسهم، فمن توفي، وعليه دين، فعلري  ق رااه، ومرن تررك 

 .(2) هو لورثته(ما ً، ف
وعل  ماتقدم فسس الفقهاء القاعدا اآلتيرة، التري فسروقها شراهداً آخرر 
 عل  مانحن فيه، من مساولية الدولة عن رعاية مصلحة األمة قالوا:

 .(3) )تصرف اإلمام عل  الرعية منوط بالمصلحة( -د
قلا فهذه األدلة توجب عل  الحاكم النصح لألمة، ومن النصرح لهرا 

بمررا حباهررا هللا مررن مرروارد، خولهررا الحرراكم لمسرراوليته  رعايررة مصررالحها
العامة، فال يسوز التخلي عن هذه الثرواا، والموارد، لتكون دولة بين 
األغنياء، ويشق عل  من دونهم تحصيل شيء منهرا، و يسروز التخلري 
عن حاجاا األمة، والملايدا عليها في سوم القطال الخاص، ومرن ثرم 

رره األمررة فرري سرربيل ت حقيررق حاجاتهررا إلرر  مسررارب هرري مررن قبيررل تيوج 
المكروه في فف رل فحوالهرا، كمرا هرو الشر ن فري ال ررالب، والتر مين، 
فذلك خالف المصلحة، وقد نقل السريوطي عرن المراوردي تفريعراً علر  
القاعدا السابقة، قال: )ومنها ماذكره الماوردي: فنره  يجرول ألحرد مرن 

قاً، وفن صررححنا الصررالا و ا األمررور فن ينصررب إمامرراً للصررلواا فاسرر
خلفررره، وفنهررررا مكروهرررة، وولرررري األمرررر مرررر مور بمراعررراا المصررررلحة، 

 .(4) و مصلحة في حمل الناس عل  المكروه(
هذا ومما له صلة بحمل الناس عل  المكروه فو ماهو فشد منه وهو 

 ناجم عن التخصيص ماسي تي في الدليلين التاليين وهو: 
مررن جهررة فن كثيررراً مررن  (5)فن التخصرريص يررادي إلرر  الترر مين -8

الخرردماا تكررون تكاليفهررا باهظررة، فررإذا تخلررا الحكومررة عنهررا لررم 

                                                        

 .13/127المرجى السابق، كتاب األحكام، باب من استرع  رعية فلم ينصح،  (1)

 .11/60صحيح مسلم، كتاب الفرالص،  (2)

 .233، األشباه والنظالر، السيوطي، ص1/379األشباه والنظالر، ابن نجيم،  (3)

 .234المرجى السابق، ص (1)

ن لره، فو إلر  المسرتفيد  (2) ن بمقت اه فن يادي إل  المرام  الت مين هو: )عقد يلتلم المام ِّ
َط الت مين لصالحه مبلغراً مرن المرال، فو إيرراداً مرتبراً، فو في عروض مرالي  الذي اْشتيرِّ
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يستطى األفراد َطْولها، كالصرحة مرثالً، وهرذا يرادي إلر  إحرالل 
شركاا الت مين محل الحكومة في تمكرين النراس مرن َطرول تلرك 
الحاجرراا، فو ال ررروراا مررن خررالل نظررام الترر مين التجرراري، 

 بذلك مجامى فقهية ثالثة:وهو محرم، وقد ففتا 

فحدها: مجلس هيلة كبار العلماء في المملكرة العربيرة السرعودية فري 
هررـ فرري 4/4/1397دورترره العاشرررا المنعقرردا بمدينررة الريرراض بترراريخ 

 (.55قراره رقم)
وثانيها: مجمى الفقه اإلسرالمي لرابطرة العرالم اإلسرالمي فري دورتره 

 هـ10/8/1398األول  المنعقدا في 
وثالثها: مجمى الفقه اإلسالمي لمنظمة الماتمر اإلسالمي في دورته 

 هـ.16/4/1406-10الثانية في جدا بتاريخ 
: ذلررك فن الحكومرراا (1)وألن التخصرريص يررادي إلرر  ال رررالب -9

عند تخليها عرن المشراريى العامرة، تقرل مواردهرا، فتعتراض عرن 
ذلك، بما تجنيره مرن  ررالب علر  هرذه المشراريى، وإطرالم يرد 
الحاكم عل  فموال الرعية مظنة ظلمهرم، وبهرذا تكرون ال رريبة 
طريقرراً مررن طرررم الظلررم، وسرربباً مررن فسرربابه، فررإن قيررل: ولكنهررا 

  تجول إ  بشروط منها:
حاجرررة الدولرررة، بحيررر   يوجرررد فررري بيرررا المرررال مرررايكفي لسرررد  -ف

 الحاجة.

 فن تستقطى هذه ال ريبة لمصلحة كلية لألمة. -ب

                                                        

ظيرر قسرط، آخر، في حال وقول الحاد ، فو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلرك فري ن
ن( االمرادا  ن له للمرام ِّ مرن القرانون المردني  747فو فية دفعة مالية فخر  ياديها المام 

 المصري[.

ال رالب هي: )مبل  مرن النقرود تقت ريه الدولرة جبرراً علر  األشرخاص الطبيعيرين،  (1)
فو المعنويين، بصفة نهاليرة، دون فن يكرون لهرا مقابرل معرين، وذلرك مرن فجرل تغطيرة 

 .19العامة( نظام ال رالب...، عبدالعليل النعيم، صالنفقاا 
وتعرررف عنرررد المتقررردمين برررالمكوس، جررراء فرري لسررران العررررب: )المكرررس: الجبايرررة... 
والمكس: دراهم كانا تاخرذ مرن برالى السرلى فري األسروام فري الجاهليرة... والمكرس: 

لسرران  ماي خررذ العَش ررار.. والمكررس: ال ررريبة الترري ي خررذها المرراكس، وفصررله الجبايررة(
 .6/220العرب، حرف السين، فصل الميم، 
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الوجره األول: فن التخصريص يوقرى  قلا: الجواب عنه من وجهرين:
الدولة في الحاجة إذ به تتخذ الموارد طريقها سرياً إل  القطال الخاص 
ممررا يخلرري خلينررة الدولررة، ويرردفى بهررا إلرر  ا عتيرراض بال رررالب عمررا 

 فرطا فيه من موارد. 
وهكذا صنيى النظام الرفسمالي الذي يسروده التخصريص فرإن قوامره 

ها بعد فن تخلا الدولة عن ملكية الموارد، ال رالب لوجود الحاجة إلي
 وجعلتها نهباً للقطال الخاص.

الوجه الثراني: علر  التسرليم جرد ً ب نره يمكرن للدولرة فن تطبرق نظرام 
التخصرريص دون فن ينررتا عنرره وقررول الدولررة فرري حاجررة توجررب عليهررا 
فرض ال ريبة فبداً، فال تطبق ال ريبة إ  في ظروف خاصة، ووفق 

 والجواب عنه فنه يقال: شروط و وابط،
ومن ذا الذي يكون رقيباً عل  الدولة، محاسباً لها، وكثيرراً ماتجرال  

فمور ب وابط، نظرياً، تنتهك بال  وابط، عملياً، والواقى شراهد بهرذا، 
 والظلم منتشر بين الناس اليوم ففراٍد، وحكوماا.

وقد جاء النهري عرن المكرس ـ ال رريبة ـ فري قولره صرل  هللا عليره 
وسلم بش ن الغامدية المقرا باللنا )فو الذي نفسي بيده لقد تابا توبة لو 

 .(1) تابها صاحب مكس، لغفر له(
قال النووي في شرحه الحدي : )فيه فن المكس من فقربح المعاصري 

 .(2) والذنوب، والموبقاا(
كما فن العلماء الذين رخصوا للحاكم ب خذ شيء من فموال الرعية، 

طه، كانوا مى ترخيصهم يشرددون علر  الحراكم فري لمصلحة عامة بشر
 هذا الش ن، ومن ذلك:

فري  (3)ماذكر صاحب النجروم اللاهررا عرن العرل برن عبدالسرالم -ف
، حيرر  شرراور العلمرراء فرري فمررر (4)رسررالته إلرر  السررلطان قطررل

التتار، قرال: )إذا طررم العردو برالد اإلسرالم، وجرب علر  العرالم 
                                                        

 .11/203صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد اللنا،  (1)
 .11/203شرح النووي عل  صحيح مسلم،  (2)
هرررو الشررريخ عرررل الررردين عبررردالعليل برررن عبدالسرررالم السرررلمي الدمشرررقي، كررران شررريخاً  (3)

عرن المنكرر، مراا فري عاشرر لإلسالم، عالماً، ورعاً، لاهداً، آمراً برالمعروف، ناهيراً 
 .267جماد  األول  سنة ستين وستمالة، انظر: طبقاا الفقهاء، ص

ي، كان فارساً شرجاعاً، دينراً، محببراً للرعيرة، هرلم التترار،  (4) ل  هو قطل بن عبدهللا المعِّ
وطهر الشام منهم يوم عين جرالوا، تروفي سرنة ثمران وخمسرين وسرتمالة، ولرم يكمرل 

 .23/200سير فعالم النبالء، سنة في الملك، انظر: 
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عيرة ماتسرتطيعون بره علر  قتالهم، وجال لكم فن ت خرذوا مرن الر
جهاده، بشرط ف  يبق  في بيا المال شيء، وتبيعروا مرالكم مرن 
الحروالص المذهبرة، واآل ا النفيسرة، ويقتصرر كرل الجنرد علرر  
مركوبه، وسالحه، ويتسراووا هرم والعامرة... وفمرا فخرذ األمروال 
مررن العامررة، مررى بقايررا فرري فيرردي الجنررد مررن األمرروال، واآل ا 

 .(1) الفاخرا فال(
ماذكره السيوطي عن النووي في رسالته إلر  السرلطان الظراهر  -ب

، حين خروجه إل  قتال التترار بالشرام، قرال: )و يحرل (2)بيبرس
فن ياخذ من الرعية شيء ما دام في بيا المال شيء، من نقرد، 
فو مترررال، فو فرض، فو  ررريال تبرررال، فو غيرررر ذلرررك، وهرررا ء 

 فنصاره متفقون عل  علماء المسلمين في بالد السلطان فعل هللا
 .(3) هذا، وبيا المال بحمد هللا معمور...(

في رسرالته إلر   (4)ماذكره ابن خلكان عن فبي عبدهللا بن الفراء -ج
، قال: )فما بعد ماذكره فميرر المسرلمين مرن (5)يوسف بن تاشفين

، (6)اقت اء المعونة، وت خري عرن ذلرك، وفن فبرا الوليرد البراجي
ء بالعردوا، واألنردلس ففتروا بر ن عمرر برن وجميى الق اا والفقهرا

الخطرراب ر رري هللا عنرره اقت رراها، وكرران صرراحب رسررول هللا 
صل  هللا عليره وسرلم، و رجيعه فري قبرره، و يشرك فري عدلره. 
وليس فمير المامنين بصاحب رسول هللا صل  هللا عليه وسرلم، 
و ب ررجيعه فررري قبرررره، و  مررن  يشرررك فررري عدلرره، فرررإن كررران 

                                                        

 ..73-7/72النجوم اللاهرا،  (1)
هرو الملرك الظرراهر بيبررس الصررالحي النجمري، ترول  المملكررة بعرد قتررل الملرك سرريف  (2)

الررردين قطرررل، وهرررو ملرررك عرررالي الهمرررة، شرررديد البررر س، فرررتح مرررن حصرررون الفررررنا، 
، آخرهرا سرنة واإلسماعيلية مافعي  من تقدمه من ملوك اإلسالم، وكسر التتار دفعاا

خمس وسبعين وستمالة، توفي في دمشق، سنة سا وسبعين وسرتمالة، انظرر: حسرن 
 .156-4/155المحا را، 

 .100-2/99وفياا األعيان،  (3)
هو الشيخ الصالح المسند، فبرو عبردهللا مالرك برن فحمرد برن علري البنياسري البغردادي،  (4)

ة خمس وثمانين وفربعمالرة، انظرر: كان مالكياً شيخاً صالحاً، توفي ببغداد محترقاً سن
 .18/526سير فعالم النبالء، 

هو السلطان فبو يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني، يعررف بر مير المررابطين، بنر   (5)
مرراكن، وصرريرها دار ملكرره، كران بطررالً، شررجاعاً، شررهماً، عراد ً، مهيبرراً، ترروفي فرري 

 .19/252جى السابق، فول سنة خمسمالة، وله ب ى وثمانون سنة، انظر: المر
هررو اإلمررام العالمررة، الحررافظ، ذو الفنررون، القا رري، فبررو الوليررد سررليمان بررن خلررف  (1)

البرراجي، صررنف التصررانيف النفيسررة، مرراا سررنة فربررى وسرربعين وفربعمالررة، انظررر: 
 .18/535المرجى نفسه، 



 
 

 163                                        مجلة الجمعية الفقهية السعودية )العدد الثاني(

اا فنللروك بمنللتره فري العردل، فراهلل سراللهم عرن الفقهراء، والق ر
تقلرردهم فيررك، ومررا اقت رراه عمررر حترر  دخررل مسررجد رسررول هللا 
صل  هللا عليه وسلم، وحلف فن ليس عنده درهم واحد في بيا 
المررال للمسررلمين ينفقرره علرريهم، فلترردخل المسررجد الجررامى هنرراك 
بح را فهل العلم، وتحلف فن ليس عندك درهم واحد، و  في 

 .(1)يا مال المسلمين، وحينلذ تستوجب ذلك، والسالم(ب
ماجرراء عررن الغلالرري، قررال: )قلنررا: الررذي نررراه جرروال ذلررك عنررد  -د

ظهرور وجره المصرلحة، وإنمرا النظرر فري بيران وجره المصرلحة، 
فنقول فو ً: توظيف الخراج في عصرنا هذا، وكرل عصرر هرذا 
لو ملاجه ومنهاجه، ظلم محض   رخصة فيه، فإن آحاد الجند 

َعررا علرر  الكافررة لكفرراهم برهررة مررن  ل ِّ اسررتوفيا جرايرراتهم، ووي
الررردهر، وقررردراً صرررالحاً مرررن الوقرررا، وقرررد تشرررمخوا بترررنعمهم، 
وتررررفههم فررري العرررين، وتبرررذيرهم فررري إفا رررة األمررروال علررر  
العمرراراا، ووجرروه التجمررل علرر  سررنن األكاسرررا، فكيررف نقرردر 

فغنيراء  احتياجهم إل  توظيف خراج إلمدادهم، وإرفاقهم، وكافة
 .(2)الدهر فقراء باإل افة إليهم؟!(

قلا: وماذاك إ  ألن األموال محترمة، لقوله عليه الصالا والسالم: 
، فمرا يجرول منهرا للمصرلحة، (3) )إن دماءكم، وفموالكم حرام عليكم...(

 وال رورا ينبغي فن يقدر بقدره، فال يجاوله، وهذا فمر عليل المنال.
ك األدلة السابقة من قروٍل بمنرى التخصريص فإن قيل: مافقمته عل  تل

بطريرررق البيرررى إنمرررا هرررو حكرررم إجمرررالي، يمكرررن التحلرررل منررره بالسياسرررة 
 الشرعية، التي مدارها ا عتبار بالمصالح، والمفاسد، قلا:

 فلننظر فيما يذكر للتخصيص من مصالح، ومفاسد:
 فو ً: النظر فيما يذكر للتخصيص من مصالح "إيجابياا":

 ر له من إيجابياا هي:وفظهر مايذك
تجنيررب الموالنررة العامررة للدولررة تبعررة ماسسرراا القطررال العررام  -1

 المالية.

                                                        

 .7/119حسن المحا را،  (2)

 .235شفاء الغليل، ص (1)

 .8/182باب حجة النبي صل  هللا عليه وسلم، صحيح مسلم، كتاب الحا،  (2)
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إيجرراد مررورد مررالي للخلينررة العامررة مررن خررالل بيررى ماسسرراا  -2
 القطال العام.

تحسرررين فداء ماسسررراا القطرررال العرررام، ببيعهرررا علررر  القطرررال  -3
 الخاص.

التخصيص وهذه اإليجابياا الثال  تكمن خلف دافعين  يدفعان إل  
 هما:

 العجل في موالنة الدولة. -ف

  عف كفاءا ماسساا القطال العام. -ب
 وكلها تنبيء عن فساد إداري حكومي، ينبغي إصالحه، فإن قيل:

والتخصررريص سررربيل مرررن سررربل إصرررالحه، إذ يامرررل منررره تحقيرررق 
 اإليجابياا الثال  السابقة، قلا:

لمطلرروب لكنرره لرريس فف ررل سرربيل إذ مررن خاللرره تيقَابَررلي اإليجابيرراا ا
تحقيقها بسلبياا  تقل عنها، فإن اإليجابياا الثال  المذكورا آنفاً تقابل 
بت حية الدولرة بشريء مرن مواردهرا، قرد تكرون ذاا مرردود اقتصرادي 
جيررد، فيكررون اإلصررالح ببيعهررا، والتبرررا منهررا فسرراداً آخررر فشرربه ببتررر 
األع اء بغية عالجها، وهو عرالج قراس مكلرف  ينبغري المصرير إليره 

   عند تَعيُّنِّه، وتعذر غيره.إ
والش ن كذلك فيما نحن فيره، فرال تسروز المسرارعة إلر  التجررد مرن 

 ماسساا توفر موارد للدولة، ومنافى لألمة، لعارض عرض لها.
ويلررلم إصررالحها ب قررل السرربل  رررراً، وهررو فن تعمررل الدولررة علرر  
 إصالحها، فإن قيرل: والدولرة إنمرا تهردف إلر  إصرالح هرذه الماسسراا
ببيعهررا علرر  القطررال الخرراص، قلررا: كمررا يينَشررد اإلصررالح مررن القطررال 
الخاص، فإنه يمكرن فن يينَشرد مرن الدولرة، برل يفتررض فن تكرون الدولرة 
 فول  به فإنه من حسن السياسة، وتمامها، وذلك ش ن الدولة، فإن قيل:

 ولكن القطال الخاص فف ل إدارا، وفحسن فداًء، قلا:
، وامتناعره علر  الدولرة مرجعره فسراد يلرلم ذلك  يمتنى عل  الدولة

إصررالحه، ومررا لررم يصررلح، فلررن يصررلح القطررال الخرراص، في رراً، إذ هررو 
اآلخر يحتاج إل  إصالح إداري اقتصادي حكومي، بدونه تفسد الذمم، 

 وت يى الحقوم، ويتربص القوي بال عيف، فإن قيل:
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 ثم مصالح فخر  من التخصيص هي:
 هام في التنمية.تمكين القطال الخاص من اإلس -4
 جلب األموال المهجرا، واستثمارها في الداخل. -5

 إيجاد فرٍص للعمل. -6

 قلا: وليكن، فهل توقف ذلك عل  انتلال ما للدولة من ماسساا؟
إن ذلك يمكن تحقيقه دون حاجة إل  انتلال شريء ممرا للدولرة! فرإن 

عل  بلدان العالم اإلسالمي بما فيها دول النفط، قد فسرفا في ا عتماد 
غيرهرررا، لررريس فيمرررا بابررره التكميليررراا، برررل فيمرررا بابررره ال ررررورياا، 
والحاجياا: كالغذاء، والدواء، والكسراء، ونحرو ذلرك كثيرر، برل إن مرن 

ر بثمن بخس، ثم يعود إليه مصن عاً بر ن ثمثرواا العالم اإلسالمي ماييهج 
 باهظ.

را، فو األمروال الراكردا فري خرلالن البنرو ك ـ فلتوجه األموال المهج 
دون كبيررررر فالرررردا ـ إلرررر  إنشرررراء مصررررانى تنررررتا هررررذه ال رررررورياا، 

 والحاجياا، وتحقق المصالح المذكورا.
 ثانياً: النظر فيما يذكر للتخصيص من مفاسد "سلبياا":

 ومن فظهر ماذكر له ـ فيما تقدم ـ من سلبياا:
 اختفاء بعض الوظالف، وظهور نول من البطالة. -1
 ال األسعار.ليادا األعباء المالية،  رتف -2

 حلول احتكار القطال الخاص محل احتكار القطال العام. -3

قلا: فهذه سرلبياا برارلا فري برالد الغررب معقرل الرفسرمالية، رغرم 
فنها فقدر علر  اإلصرالح المرالي ومحاربرة الفسراد، مرن بلرداننا، لمرا فري 
الغرب من شفافية، وحرية، وقدرا عل  المطالبة بالحقوم  تكون فيمرا 

 ان العالم الثال .يسم  ببلد
فما السلبية الرابعة، وهي تفويا موارد تعد رافداً للدولرة،  سريما  -4

ل مصرادر الردخل، ويكرون اعتمادهرا  في الدول التي يندر فيها تنوُّ
علررر  مرررورد واحرررد، كرررالنفط مرررثالً، فتلرررك مفسررردا كبيررررا، وخطررر  
 يسوز الوقول فيه، فإن الشارل الحكيم قد شررل لألمرة فن ت خرذ 

القرروا، ومنرره: تنررول مصررادر الرردخل، وا حتفرراظ بمررا مررن  ب سررباب
 ش نه فن يكون مورداً للدولة يدعم قوتها.
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وفما السلبية الخامسة، وهي السيطرا األجنبية من خالل اسرتثمار  -5
رفس المررال األجنبرري فرري بلرردان العررالم اإلسررالمي، فتلررك مفسرردا 

مي، كبيرا، وتدخل الدول األجنبية في شاون بلردان العرالم اإلسرال
وغيرها إن كان مباشرا، فو من خالل المنظماا الدولية: كالبنرك 
الدولي للتنمية، وصرندوم النقرد الردولي، ومرايتم مرن خاللهمرا مرن 
استثمار، وقروض، ومايمل  منهمرا مرن توجيهراا وشرروط، كرل 

 ذلك طريق ظاهر للسيطرا األجنبية.

، ولرم فإن قيل: هاهو التخصيص قد نجح فري كثيرر مرن بلردان العرالم
 يواجه تلك السلبياا، قلا:

نفي السلبياا جملة غير مسلم، ف كثر سلبياا التخصيص المرذكورا 
 في مبحثها ظاهرا في البلدان التي تطبق التخصيص.

 ثم إني فتساءل، ف قول:
 وما آية نجاح التخصيص؟

فإن قيل: تحسن فداء الشرركاا، والماسسراا، والدهرار ا قتصراد، 
 قلا:

كرر ر علرر  فصررحاب راوس المررال، وهررذا مايرر تي برره لكنرره الدهررار حِّ
التخصرريص غالبرراً، ولررو وجرره ا قتصرراد فرري حررال الدهرراره غيررر هررذه 

 الوجهة، لتعد  نفعه.
ومما تقدم يتبين فن اإلصالح بطريق التخصيص يقابل بفساد  يقرل 
عنه، كا حتكار، والبطالة، والغرالء، وتقلريص مروارد الدولرة، وفررض 

 ها ظاهرا في البلدان الداعية إل  التخصيص.الت مين وال رالب، وكل
كما يتبين فن اإلصالح ممكن خالل الدولة نفسها، فينبغي فن تشرجى 

 عليه، ويشد  من فلرها فيه.
 المقصد الثاني: حكم التخصيص بطريق اإلجارا:

وفما حكم التخصيص بطريق اإلجرارا، فينظرر، فرإن كانرا اإلجرارا 
 بالناس في حوالجهم، فال مانى.قصيرا األجل، وكانا  تلحق فذ  

فما إن كان من ش ن التخصيص بهذا الطريق فن يلحق فذ  بالنراس 
فرري حرروالجهم، فيمنررى، ومثالرره: فن ترراجر المستشررفياا الحكوميررة علرر  
القطال الخراص، بحير  يلايرد القطرال الخراص علر  حاجرة النراس إلر  



 
 

 167                                        مجلة الجمعية الفقهية السعودية )العدد الثاني(

ه من فذ  الصحة، فال يستطيعون طولها، فجنس هذا يقال بمنعه، لما في
يلحق بالناس في حوالجهم، وألن جنس هذه الحوالا هي مرن المصرالح 
العامررة الترري يجررب علرر  الدولررة القيررام بهررا، وتخليهررا عنهررا إلرر  القطررال 

 الخاص إخالٌل بواجبها.
هذا وإن ماسبق فن استشهد به علر  منرى التخصريص بطريرق البيرى 

فري صرورا يمكن فن يستشهد به عل  منى التخصيص بطريرق اإلجرارا 
 المنى.

 المقصد الثال : حكم التخصيص بطريق اإلدارا:
وفمررا التخصرريص بطريررق اإلدارا، وفيهررا تنقررل اإلدارا إلرر  القطررال 
الخرراص مررى بقرراء الملكيررة للدولررة، فررال مررانى منرره، فررإن الدولررة إذا كانررا 
عرراجلا عررن إدارا شرريء مررن ممتلكاتهررا، فررإن مررن الخيررر اسررتلجار مررن 

، وهرررو مرررن رعايرررة (1) ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ے ژ يقرررو  علررر  إدارتررره 
 المصلحة المنوطة بالدولة.

 المقصد الرابى: حكم التخصيص برفى ا حتكار عن القطال الخاص:
وفما التخصريص بطريرق رفرى احتكرار الدولرة عرن القطرال الخراص 
فيما هو محٌل للملكية الخاصة فصالً، فال مانى منه، وبخاصة إذا كانرا 

جل عن الوفاء بحاجاا الناس، وكان اإلذن بالقطال ماسساا الدولة تع
الخررراص مرررن شررر نه فن يحقرررق حاجرررة النررراس، ويرفرررى احتكرررار الدولرررة، 
ويحسن فداء ماسساتها، لكن بشرط ف  يادي إلر  إعفراء الحكومرة مرن 

 مساوليتها تجاه حوالا الناس، وبخاصة فيما تشتد حاجتهم إليه.
الناس في سروم القطرال  وبشرط ف  يادي إل  الملايدا عل  حوالا

 الخاص.
 

                                                        

 .26سورا القصص، آية:  (1)
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 ابيض
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 الخاتمة
 

الحمرد هلل الرذي بنعمتره ترتم الصرالحاا، وفصرلي، وفسرلم علر  عبرده 
 ورسوله، وآله، وصحبه، وبعد:

 فهذا بح  في التخصيص فختمه ب هم ماظهر لي فيه، ومنه:
 فن التخصيص وإن بدا وسيلة من وسالل اإلصالح فليس هو فف لها. -1

سسررراا العامرررة حاجرررة لألمرررة، كالصررررحة، فن مرررايكون مرررن الما -2
والتعلرررريم، ونحرررروه، فينبغرررري فن تبذلرررره الدولررررة لألمررررة و يسرررروز 
تخصيصه بطريرق البيرى، فو اإلجرارا طويلرة األجرل، لألدلرة التري 

 تقدما في مبح  حكم التخصيص.

فن مايكون من الماسساا مورداً للدولة، فإنه  يسوز تخصيصه  -3
جررل، لألدلررة التري تقرردما فرري بطريرق البيررى فو اإلجررارا طويلرة األ

 مبح  حكم التخصيص.

فن اإلصررالح يلررلم فن ينشررد مررن الحكومرراا، قبررل فن ينشررد مررن  -4
 القطال الخاص، ومالم يتحقق ذلك، فلن ينجح التخصيص.

فن بلررررردان مايسرررررم  بالعرررررالم الثالررررر  يسرررررود فيهرررررا الكثيرررررر مرررررن  -5
البيروقراطيررة )المركليررة(، والمحسرروبية، وتفتقررر إلرر  كثيررر مررن 

 وح، والشفافية، وهذا يعود بالسلب عل  التخصيص.الو 

فن األمررة اإلسررالمية قررد ميلهررا هللا بالرسررالة، فينبغرري فن تسررتقل  -6
 بفكرها، واقتصادها، وفن تقود األمم،  تتبعها.
 هذا وهللا فعلم وصل  هللا وسلم عل  نبينا محمد
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 المراجى
 

لقرراهرا: . النجرروم اللاهرررا. ا ي برررداألتررابكي، يوسررف بررن تغررر -1
 مطابى كوسا تسوماس، د. ا.

ابن فبي شيبة، عبدهللا بن محمد. مصنف ابن فبي شيبة. بيروا:  -2
 هـ.1409، 1دار التاج، ط

ابررن جعفررر، قدامررة. الخررراج وصررناعة الكتابررة. تحقيررق: محمررد  -3
 م.1981، 1حسين اللبيدي. العرام: دار الرشيد، ط

بيررروا:  ابررن خل ِّكرران. وفيرراا األعيرران. تحقيررق: إحسرران عبرراس. -4
 م.1971دار القلم، 

ابن عابدين، محمد فمين. رد المحتار. مصرر: مطبعرة مصرطف   -5
 هـ.1386، 2الحلبي، ط

ابن قدامة، عبدهللا بن فحمرد. المغنري. الريراض: مكتبرة الريراض  -6
 هـ.1401الحديثة، 

ابررن ماجررة، محمررد بررن ليررد القلوينرري، سررنن ابررن ماجررة. تحقيررق:  -7
 عيس  الحلبي، د. ا. محمد فااد عبدالباقي. مصر: مطبعة

ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العررب. بيرروا: دار صرادر.  -8
 د. ا.

ابن نجيم، إبراهيم بن محمد. األشباه والنظالر بحاشية الحموي.  -9
 هـ.1405، 1بيروا: دار الكتب العلمية، ط

فبو داود، سليمان السجسرتاني. سرنن فبري داوود. تحقيرق: محمرد  -10
 ر: دار إحياء السنة النبوية، د. ا.محيي الدين عبدالحميد. مص

فبو يوسف. الخراج. تحقيرق: محمرد إبرراهيم البنرا، دار النصرر، د.  -11
 ا.

فخ ر، فاروم. تخصيص ا قتصاد السعودي... جدا: الشركة  -12
 هـ.1415، 1السعودية لألبحا  والنشر، ط

فوانررررا، محمررررد صرررربري، الخصخصررررة فرررري  رررروء الشررررريعة  -13
 هـ.1420 اإلسالمية. األردن: دار النفالس،
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البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري بالفتح. القاهرا:  -14
 المطبعة السلفية، د. ا.

البوصررريري، شرررهاب الررردين، مصرررباح اللجاجرررة. بيرررروا: دار  -15
 هـ.1406، 1الجنان، ط

البيهقري، فحمرد برن الحسرين، السرنن الكبرر ، حيردر فبراد الرردكن:  -16
 هـ.1356، 1مطبعة مجلس دالرا المعارف العثمانية، ط

التركسررتاني، حبيررب هللا محمررد. الخصخصررة وثقافررة العرراملين...  -17
، 2، ل17فبحررررا  اليرمرررروك. األردن: جامعررررة اليرمرررروك، مررررا

 م.2001

الترمذي،  محمد بن سورا، سنن الترمذي. تحقيق: فحمد شاكر.  -18
 هـ.1356، 1مصر: مطبعة مصطف  الحلبي، ط

الجررلاف، مهرردي إسررماعيل. تجررارب دوليررة فرري الخصخصررة...  -19
، 2، ل24لة العلوم ا جتماعية. الكويا: جامعة الكويا، مامج

 م.1996صيف 

جميعررررري، حسرررررن. جميرررررل، رشررررريد. كيرررررف نحمررررري مجتمعاتنرررررا  -20
اإلسررررالمية... مجلررررة ا قتصرررراد اإلسررررالمي. دبرررري: بنررررك دبرررري 

 هـ.1417، 184اإلسالمي، ل
داغستاني، عبدالعليل إسماعيل. التخصيص راية اقتصرادية...  -21

يصرل للبحرو  والدراسراا اإلسرالمية، الرياض: مركرل الملرك ف
 هـ.1420

الررذهبي، محمررد بررن فحمررد. سررير فعررالم النرربالء. تحقيررق: شررعيب  -22
 هـ.1409، 6األرناوط. ماسسة الرسالة، ط

الرشيد، إبراهيم بن سعد. التكييف الهيكلي فري الردول الناميرة...  -23
 هـ.1416، 1الرياض: مطابى الخالد، ط

راية. شبرا: دار المر مون، الليلعي، عبدهللا بن يوسف. نصب ال -24
 هـ.1357، 1ط

السررريوطي، جرررالل الررردين. األشرررباه والنظرررالر. تحقيرررق: محمرررد  -25
 هـ.1407، 1البغدادي. بيروا: دار الكتاب العربي، ط

السرريوطي، جررالل الرردين. حسررن المحا رررا. تحقيررق: محمررد فبررو  -26
 هـ.1387، 1الف ل، مصر: دار إحياء الكتب العربية، ط
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يررس. األم. القرراهرا: دار الغررد العربرري، الشررافعي، محمررد بررن إدر -27
 هـ.1410، 1ط

الشرريرالي، إبررراهيم بررن علرري. طبقرراا الفقهرراء. تحقيررق: خليررل  -28
 الميس. بيروا: دار القلم، د. ا.

العمرررر، فرررااد برررن عبررردهللا. تجربرررة الخصخصرررة والتحررردياا...  -29
 م.1995الكويا: بنك الكويا الصناعي، 

فحمد الكبيسي. بغرداد:  الغلالي، فبو حامد، شفاء الغليل. تحقيق: -30
 هـ.1390مطبعة اإلرشاد، 

الفيرررول آبررادي، محمررد بررن يعقرروب. القرراموس المحرريط. مصررر:  -31
 هـ.1371، 2مطبعة مصطف  الحلبي، ط

الفيررومي، فحمررد بررن محمررد. المصررباح المنيررر. مصررر: مطبعررة  -32
 مصطف  الحلبي، د. ا.

القرشي، يحي  بن آدم. الخراج. تحقيرق: فحمرد شراكر. القراهرا:  -33
 هـ.1347مكتبة السلفية، ال

القشرريري، مسررلم بررن الحجرراج. صررحيح مسررلم بشرررح النررووي.  -34
 هـ.1403بيروا: دار الكتب العلمية، 

فسسررره... و تخصررريص، فهدافرررهالالقرررويل، عبررردهللا برررن إبرررراهيم.  -35
الرياض: مركرل الملرك فيصرل للبحرو  والدراسراا اإلسرالمية، 

 هـ.1420
لصرنالى. بيرروا: دار الكاساني، عالء الدين بن مسعود. بردالى ا -36

 هـ.1402، 2الكتاب العربي، ط
الماوردي، علي برن محمرد. األحكرام السرلطانية. مصرر: مطبعرة  -37

 هـ.1393، 2مصطف  الحلبي، ط
المنذري، عبدالعظيم برن عبردالقوي. مختصرر سرنن فبري داوود.  -38

تحقيررق: محمررد حامررد الفقهرري. مصررر: مطبعررة السررنة المحمديررة، 
 هـ.1368

العلررري. نظرررام ال ررررالب... القررراهرا: دار النعررريم، عبررردالعليل  -39
 م.1974ا تحاد العربي، 

النررووي، يحيرر  بررن شرررف. شرررح النررووي علرر  صررحيح مسررلم.  -40
 هـ.1403بيروا: دار الكتب العلمية، 

الهرررران، محمرررد برررن عبررردهللا. نحرررو تصرررور فعرررال  سرررتراتيجية  -41
التخصررريص... الريررراض: جامعرررة الملرررك سرررعود، كليرررة العلررروم 

 هـ.1421لبحو ، اإلدارية، مركل ا
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