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أولويات االستثمار في االقتصاد اإلسالمي
Investment Priorities in Islamic Economics

عبد الحفيظ بن ساسي
كلّية العلوم االقتصاديّة والعلوم التّجاريّة وعلوم التّسيري
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

ملخص:
يقوم املنهج اإلسالمي لالستثمار على ترشيد العمليات االستثمارية من خالل منظومة الضوابط الشرعية املذهبية اليت يستند إليها النموذج االقتصادي
اإلسالمي ،واليت تكسبه خصوصية حضارية يتميز هبا عن غريه من املذاهب والنماذج االقتصادية الوضعية ،حيث يعمل على حتديد وترشيد احلاجات اإلنسانية
و ترتيبها وفق مستويات حقيقية ثالث هي :احلاجات الضرورية ،واحلاجات احلاجية،واحلاجات التحسينية ،وهي مستويات متكن النشاط االستثماري من التوجه
بكفاءة يف حتقيق وتلبية كل تلك احلاجات اإلنسانية احلقيقة للمجتمع املسلم ،وبالتايل احلد والتقليل من مظاهر هدر املوارد الفردية واجملتمعية.
الكلمات المفتاحية  :النهج اإلسالمي لالستثمار ،الضوابط الشرعية ،أولويات،ضروريات ،حاجيات ،حتسينيات.
Abstract :
The Islamic investment approach is based on sharia controls, which distinguish and discriminate the
islamic economic model from other economic models. This approach rationalizes the investment processes
through the determination and classification of human needs into three main priorities levels: necessities
needs, widgets needs and accessories needs. This classification can provide the investment activity with an
efficient trend in satisfying the real needs of Muslim society. Therefore, it can minimize the inefficient use
of individual and collective resources.
Key words: Islamic Investment Approach, Sharia controls, necessities needs, widgets needs, accessories
needs.

تمهيد:
يقوم االقتصاد اإلسالمي بتوجيه حركية النشاط االقتصادي وترشيد كافة عناصره وجماالته ،ويأيت النشاط االستثماري يف هذا
اإلطار،حيث يعمل املنهج اإلسالمي لالستثمار على ترشيد العمليات االستثمارية من خالل منظومة الضوابط املذهبية (املذهب
االقتصادي اإلسالمي) ،واليت تكسبه خصوصية حضارية يتميز هبا عن غريه من املذاهب االقتصادية الوضعية.
ومن هنا تأيت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مسألة األولويات االستثمارية اليت متثل أحد أبرز العوامل املؤثرة يف رشادة النشاط
االستثماري  ،كما أهنا يف الوقت الراهن متثل معضلة االقتصاديات احلديثة يف توجهاهتا القومية واإلقليمية والعاملية ،حيث ال تزال اجلهود
تبذل حبثا عن اآلليات األمثل اليت متكن من حتديد تلك األولويات وربطها باخلطط التنموية احلالية واملستقبلية.
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ومما سبق ميكننا طرح التساؤالت اآلتية :ما هي األولويات االستثمارية في االقتصاد اإلسالمي ويي

يمكن تحديدها وترتيبها وما

طبيعة اآلليات الكفيلة بتطبيقها
وسنحاول اإلجابة على هذا التساؤالت من خالل اخلطوات اآلتية:

أوالا -مفهوم الحاجات اإلنسانية وترتيبها:

سنحاول بإبراز مفهوم احلاجات اإلنسانية ( ،)Needsوكيف هي يف كل من االقتصاد الوعي واالقتصاد اإلسالمي ،مث نبني

ترتيبها حسب أمهيتها.

 -0مفهوم الحاجة اإلنسانية:
نبدأ بتعريف احلاجة ،مث نرى كيف هي يف كل من االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي.
 -0-0تعري الحاجة (:)Need
هناك تعريفات عدة للحاجة ختتلف عن بعضها البعض حبسب الزاوية املنظور من خالهلا،فهناك من يعرفها على أهنا شعور
باحلرمان يلح على صاحبه إلشباعه ،1و هناك من يعرفها بأهنا مطلب اإلنسان جتاه املوارد املتاحة له يؤدي إىل حتقيق إمناء طاقاته الالزمة
لعمارة األرض ،2و املالحظ من هذين التعريفني أهنما يتسمان مبفهوم عام للحاجة ،إذ يفهم منهما أن احلاجة هي اليت تنبع و تصدر من
أي مطلب( شعور باحلرمان) أيا كان نوعه حقيقيا أو موهوما ،وأيا كان األثر املرتتب على ذلك ،يتسـاوى يف ذلك النفع والضـرر
و احلقيقـة أن هـذا اإلطال والتعميم يعرب عن مفهوم االقتصاد الوضعي ،أما االقتصاد اإلسالمي فإنه ينظر إلشباع احلاجة على أساس أنه
حتقيق للملحة ،ومنه كان البد من مراعاة ما حتققه احلاجة من مصلحة يف جلب النفع ودفع الضرر.
لذلك ميكننا تعريف احلاجة من وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي ،كما يعرفها حممد البشري فرحان مرعي بأهنا كل رغبة مشروعة تتطلب

اإلشباع  ،3فهو يبني أن احلاجة احلقيقة اليت جيب إشباعها هي اليت تصدر عن رغبة مشروعة.
 -6-0الحاجات بين االقتصاد الوضعي و االقتصاد اإلسالمي:

من خالل التعريفات السابقة "للحاجة" ميكننا أن نالحظ أن االقتصاد ا إلسالمـي و االقتصاد الوضعي يتفقان على أن احلاجة
تكون صادرة عن مطلب ( شعور احلرمان) ينتظر اإلشباع ،ولكنهما يتباينان ،وميكننا بيان أبرز وجوه ذلك التباين فيما يأيت:
 االقتصاد الوضعي يقر و يعرتف بإشباع احلاجة جملرد الطلب عليها ،وال يهمه نوع هذه احلاجة وال الشعور أو الرغبة اليت دفعتإلشباعها ،بينما االقتصاد اإلسالمي فيلزم النظر إىل نوع هذه احلاجة أهي نافعة أم ضارة؟ كما يهتم بنوعية الرغبات الباعثة
على اإلشباع أهي حقيقية (شرعية) أما هي موهومة (غري شرعية) ،ويستند يف ذلك كله إىل قيم الشريعة اإلسالمية و أحكامها؛
 -هناك تباين يف املعايري و اآلليـات اليت متكن من حتديد احلاجـات اإلنسانية( ،)4ففي االقتصاد الوضعي جند ما يأيت:

 النظام الرأسمالي :يعتمد يف ذلك على آلية السو  ،إذ أن مبدأ احلرية املطلقة يسمح للمستهلكني باستهالك كل مايرغبون فيه وفق ما يرو ألمزجتهم وشهواهتم هبدف حت قيق احلد األقصى من املنافع و امللذات ،فيكون ذلك السبب
الرئيسي وراء دفع املستثمرين و املنتجني لتلبية طلب هذه الرغبات واألذوا ؛

 النظام االشترايي :يقف على طرف نقيض من النظام الرأمسايل ،حيث ال يعرتف بأذوا الفرد وال حبريته و يكلمسألة حتديد احلاجات إىل الدولة ممثلة جبهاز التخطيط الذي يفرض حاجات منطية ال تليب مجيع أذوا الفرد
وتطلعاته ،مما أدى إىل قتل احلوافز لدى الفرد واجملتمع ،وواقع اجملتمعات اليت كانت تتبىن هذا االجتاه مليء بشواهد
اإلكراه و القهر و االستبداد ،فكيف يتأتى لثلة من املخططني ممثلة يف رجاالت السلطة و جهاز املوظفني
(البريوقراطية)  5أن يتمكنوا من حتديد حاجات الناس استنادا إىل أحكام شخصية؟ الشك أن مثل هذه احللول اليت
ال تنسجم مع فطرة اإلنسان وواقع حياته هي ما عجلت باندثار هذا النظام؛
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 النظام االقتصادي اإلسالمي :يعاجل املسألة استنادا إىل منظومة القيم اإلسالمية اجملسدة فـي جمموعـة الضوابطاملوضوعية الرتشيديـة (العقدية والفقهية و األصولية و األخالقية)  ،وكذا دور الدولة يف االلتزام هبا عن طريق جمموعة
التدابري التحفيزية و العقابية إن لزم األمر.
 يف االقتصاد الوضعي يغلب اجلانب املادي للحاجات ،فاهلدف الكلي من الطلب على احلاجات هو حتقيق أقصى ما ميكن مناللذة و إرضاء كل الرغبات و النزوات؛ أما االقتصاد اإلسالمي مبا يضعه من معايري وآليات لتحديد احلاجات اإلنسانية احلقيقية
فإنه جيعل عملية اإلشباع وسيلة ال غاية،أي جيعلها عبادة يتقرب هبا للوصول إىل الغاية العظمى أال وهي إرضاء اهلل تعاىل.

 -6ترتيب الحاجات حسب أهميتها:

احلاجـات اإلنسانية احلقيقية متفاوتة من حيث أمهيتها يف حتقيق املصاحل الفردية و اجلماعية على حد سواء ،لذا سعى
االقتصاديون وغريهم من العلماء الذين اهتموا مبوضوع احلاجات إىل تصنيفها حسب أمهيتها .و االقتصاد اإلسالمي بال ريب يرى أمهية
مسألة ترتيب احلاجات وجعلها أولوية األولويات.
إن أغلب كتاب االقتصاد اإلسالمي وباحثيه قد هنجوا يف ترتيب احلاجات هنج علماء أصول الفقه يف ترتيبهم ملقاصد الشرعية
اإلسالمية حسبا ألمهيتها ،حيث رتبوا املقاصد(املصاحل) إىل ثالثة أقسام ،و هاهنا نرى مدى االرتباط الوثيق بني االقتصاد اإلسالمي وعلم
أصول الفقه من خالل مقاصد الشرعية ،ونذكر من هؤالء االقتصاديني عبد العزيز فهمي هيكل،ويوسف إبراهيم يوسف،وحممد أنس
الزرقاء،وحممد البشر فرحان مرعي  ،وغريهم.
وتعرف مقاصد الشريعـة اإلسالميـة بأهنا هي الغايات و األهداف اليت يريد(اإلرادة) الشارع (قصد الشارع) من العباد
(املكلفني) االمتثال هلا ،لتحقيق مصاحلهم وسعادهتم يف الدنيا و اآلخرة  ،6إذن فاحلاجات مرتبة يف ثالثة مستويات وفقا لرتتيب مقاصد
الشرعية اليت وضعت مصاحل الناس يف ثالثة مستويات حسب أمهيتها يف جلب النفع هلم ودفع الضر عنهم.
 -0-6المصالح الضرورية ( الحاجات الضرورية):
هي ما تقوم عليه حياة الناس ،فال تستقيـم مصاحلهم إال هبـا ،وإن فقـدت اختل نظـام حياهتـم وسادهـا الفسـاد و الفوضى ،7وهي
هبذا املعىن راجعة إىل كليات مخس مرتبة كما يأيت :الدين ،النفس ،العقل ،النسل ،املال .قال أبو حامد الغزايل ومقصود الشرع من اخللق
مخسة ،وهو أن حيفظ عليهم دينهم  ،ونفسهم ،وعقلهم ،ونسلهم ،وماهلم ،فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة،
وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ،ودفعها مصلحة.8
فاحلاجات الضرورية هي هبذا املعىن جمموعة السلع و اخلدمات اليت تتصف إمجاال مبا وصفنا به املصاحل الضرورية ،فهي راجعة للحفاظ
على الكليات اخلمس.
إن احلفاظ على هذه الضروريات اخلمس يكون من جهيت الوجود و العدم ،قال الشاطيب واحلفظ هلا يكون بأمرين :أحدمها ما
يقيم أركاهنا و يثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب الوجود ،والثاين ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها ،و ذلك
عبارة عن مراعاهتا من جانب العدم  ،9وقد سرد العلماء أمثلة هلذه الكليات نذكر منها ما يأيت:
 الدين :فمن جهة الوجود أوجب اإلميان و العبادات ومن جهة العدم حرم الشرك و أوجب اجلهاد؛ النفس :إلجيادها شرع الزواج للتناسل ،وبقاء النوع اإلنساين ،وحلفظها أوجب تناول القدر الضروري من الطعام و الشرابو اللباس و السكن ،وحرم إتالفها بالقتل أو االنتحار؛
 العقل :حلفظه منع كل ما يزيله أو يدخل عليه اخللل ،فحرم اخلمر وكل مسكر وخمدر ،وعاقب متعاطي اخلمر أو املخدر؛ النسل :حلفظه شرع التناسل الناتج عن الزواج و أقر األنساب وما يرتتب عنها ،وحرم الزنا وجعل احلد على مرتكبه ،وحرمالقذف وجعل احلد على مرتكبه؛
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 -املال :لتحصيله أوجب طر الكسب احلالل ،وحلفظه حرم السرقة ،وجعل احلد على مرتكبها،وحرم كل املعامالت الباطلة.

 -6-6المصالح الحاجية و التحسينية:

املصاحل احلاجية هي ما حيتاج إليها الناس من حيث التوسعة ورفع الضرر لتتحقق مصاحلهم يف يسر  ،11و إذا ختلفت هذه املصاحل
ال خيتل نظام حياة الناس ولكن يشعرون بالضيق واحلرج ،فهي إذن ال تبلغ درجة الضروري لكنها تعني الناس على حتمل املشا  ،وكثريا ما
يضرب املثال هلا بالرخص املخففة للعبادات ،فاحلاجات احلاجية هي هبذا املعىن جمموعة السلع و اخلدمات اليت تتصف إمجاال مبا وصفنا
به املصاحل احلاجية.
أما املصاحل التحسينية فهي كل ما يرجع إىل حماسن العادات ومكارم األخال  ،وسري األمور على أفضل املناهج وإذا ختلفت ال خيتل نظام
حياة الناس ،وال يشعـرون باحلرج ولكـن حيـاهتم ال تستسيغها العقول السليمة مثل سرت العورة ،وجتنب اإلسراف والتقتري ،و أخذ الزينة .11
ومن هنا يتبني لنا كيف تساهم قيم الشريعة اإلسالمية ممثلة يف علم املقاصد يف مـد االقتصاد اإلسالمي بالرتتيب األمثل
واألنسب واألد للحاجات اإلنسانية احلقيقية ،قـال ابن القيم إن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ،ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد،
وهي عدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصاحل كلها ،وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن الرمحة إىل ضدها،وعن
املصل حة إىل املفسدة وعن احلكمة إىل العبث ،فليست من الشريعة ،وإن دخلت فيها باألقاويل ،فالشريعة عدل اهلل بني عباده ،ورمحته
بني خلقه ،وظله يف أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .12
ولزيادة بيان الرتتيب السابق ملستويات احلاجات اإلنسانية احلقيقية ،و املعتمد على ما قرره علم مقاصد الشريعة ،نتناول الشكل رقم:
(.)11
الشكل رقم(:)90هرم الحاجات اإلنسانية الحقيقية وفق الترتيب المقاصدي

املصدر :صاحلي صاحل ،احلاجات األساسية يف االقتصاد اإلسالمي ،حبث مقدم إىل ندوة السياسة االقتصادية يف اإلسالم  ،السياسة االقتصادية يف إطار
النظام اإلسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  ،البنك اإلسالمي للتنمية  ،جدة 1118 ،هـ1997/م ،ص 22
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ثانيا -ضابط االلتزام باألولويات االستثمارية و الموازنة بينها:

إن مسألة حتديد احلاجات اإلنسانية احلقيقية وترتيبها حسب أمهيتها تكتسي أمهية بالغة ،وذلك لتأثريها املباشر يف توجيه

النشاط االقتصادي عموما ،و النشاط االستثماري خصوصا ،لذا فإن املنهج اإلسالمي االستثماري يلزم املستثمر املسلم الرشيد بأن يراعي
يف نشاطه هذه األولويات االستثمارية،وذلك ألن املوارد املتاحة ليست دائما كافية لتلبية مجيع حاجات األفراد و اجملتمع.
ومنه فإن االقتصاد اإلسالمي مبنهجه االستثماري املتميز سعى إىل حتديد تلك األولويات االستثمارية مبا حيقق مصاحل األفراد
و اجملتمع يف احلال و املآل ،ومبا ينسجم مع ظروف الزمان و املكان ،مستندا يف هذه املهمة اخلطرية و احلساسة إىل ما يعرف اآلن بـفقه
األولويات ،وهو مصطلح وضعه يوسف القرضاوي ،فقد وضع من قبل هذا املصطلح مصطلحا آخر هو فقه مراتب األعمال ،إال أنه وجد
املصطلح األول أمشـل وأوسع يف الداللة على املقصود من هذا العلم الذي يقوم على الفقه و أصوله ،وقد أفرد له القرضاوي دراسة
متخصصة بعنوان "يف فقه األولويات" ،وتعد هذه الدراسة حماولة جادة يف التأسيس هلذا العلم  ،حيث تناوله بالبحث الدقيق الذي وفر
أرضية لدراسة أخرى رمبا أكثر تعميقا وتأصيال ،وحيسن بنا ههنا أن نتناول تعريفه هلذا العلم ،وكذا املوضوع الذي يدرسه هذا العلم.
فقد عرفه بأنه العلم الذي يهتم بـ وضع كل شيء يف مرتبته بالعدل ،من األحكام و القيم واألعمال ،مث يقدم األوىل فاألوىل ،بناءا على
معايري شرعية صحيحة ،يهدي إليها نور الوحي ،ونور العقل.11
مث يضيف بيان ذلك فيقول :فال يقدم غري املهم على املهم ،وال املهم على األهم،وال املرجوح على الراجح ،وال املفضول على الفاضل أو
األفضل ،بل يقدم مـا حقـه التقدمي ،ويؤخر ما حقه التأخري ،وال يكرب الصغري ،وال يهون اخلطري ،بل يوضع كل شيء يف موضعه
بالقسطاس املستقيم ،بال طغيان وال إخسار.11
كما بني املوضوع الذي يدرسه هذا العلم و أمهيته البالغة حيث يقول :فهذه الدراسة اليت أقدمها اليوم تتحدث عن موضوع أعتربه غاية يف
األمهية؛ ألنه يعاجل قضية اختالل النِّسب واضطراب املوازين من الوجهة الشرعية يف تقدير األمور و األفكار و األعمال ،وتقدمي بعضها
على البعض ،وأيها جيب أن يقدم ،وأيها ينبغي أن يؤخر ،وأيها ترت يبه األول ،وأيها ترتيبه السبعني ،فـي سلم األوامر اإلهلية و التوجهات
النبوية وال سيمـا مع ظهور اخللل فـي ميزان األولويات عند املسلميـن يف عصرنا.15
هكذا إذن تتضح لنا أمهية فقه األولويات ومدى الضرورة إليه ليس فقط يف النشاط االستثماري ،بل يف كل أوجه النشاط
اال قتصادي املتعددة ،لذا فإن املنهج اإلسالمي االستثماري باالستناد إىل فقه األولويات يقوم برتتيب االستثمار يف احلاجات اإلنسانية
احلقيقية حسب أمهيتها إىل ثالثة مستويات وهي :االستثمار يف الضروريات ،االستثمار يف احلاجيات ،االستثمار يف التحسينيات.

 -0ضابط توجيه االستثمار إلى الضروريات:

ونعين هبذا الضابط أن توجه االستثمارات إىل مجيع املسالك اليت متليها ضرورات اجملتمع ،أي االستثمار يف كل السلع
و اخلدمات اليت متس الكليات اخلمس اليت تتوقف عليها حياة األفراد و اجملتمع.
ومن وجهة نظر اقتصادية يعين االلتزام هبذا الضابط عدم ارتباط النشاط االستثماري مبعيار واحد فقط هو الربح املادي الذي
يكرس األنانية بتغليب املصلحة الفردية للمستثمر ،ولكنه يراعي معيارا آخر يهدف إىل حتقيقه املنهج اإلسالمي لالستثمار أال و هو
حتقيـق مصالـح اجملتمع الضروريـة ،إذ ال ينبغـي أن توجه موارد اجمل تمع و إمكاناته إىل مستويات غري ضرورية إال بعد استيفاء املستوى
الضروري.

 -0-0أمثلة المجاالت االستثمارية الضرورية:
إذا أردنا أن منثل للمجاالت االستثمارية الضرورية فإننا ندرك صعوبة األمر ،16وذلك ملا يتطلبه من تضافر جهود مكثفة لفر
من اخلرباء الباحثني والفنيني يف كل العلوم اليت هلا عالقة باملوضوع كالشريعة واالقتصاد والطب والبيولوجيا وعلوم االجتماع والنفس والرتبية،
لكننا سنذكر أمثلة للبيان والتوضيح ال احلصر كما يأيت:
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 االستثمارات المتعلقة بكلية الدين :هي االستثمار بالسلع و اخلدمات اليت متكن الناس من إقامة واجباهتم الدينية ممثلةيف األركان اخلمس وما يرافقها من نوافل ،ليكون كل فرد وحدة صاحلة يف بناء اجملتمع ،17وكذلك تلك اليت تساعد على
نشر الدعوة اإلسالمية ،وأيضا يف السلع و اخلدمات املتعلقة حبماية اإلسالم ومحاية أتباعه وتوفري األمن هلم وهي ما يعرب
عنه اآلن بالصناعات احلربية؛

 االستثمارات المتعلقة بكلية النفس :كاالستثمار يف الصناعات الغذائية وكل ما يسهم يف تطويرها من االستثمارات يفاجملال الزراعي ،18واحليواين لتحقيق االكتفاء الذايت (األمن الغذائي) وكذلك صناعة امللبوسات ،والصناعات املتعلقة بتوفري
مواد البناء ،وكل املوا د واخلدمات املتعلقة مبجال السكن و التهيئة العمرانية ،وأيضا تلك االستثمارات املتعلقة بالقطاع
الصحي كصناعة األدوية وصناعة األجهزة الطبية وغريها؛

 االستثمارات المتعلقة بكلية العقل :تتمثل االستثمارات املتعلقة بالسلع و اخلدمات اليت تسهم من قريب أو بعيد يفاحلفاظ على العقل وتنميته علميـا وثقافيا وتربويا كاالستثمارات املتعلقة بتوفري وجتهيز اهلياكل العلمية واملعرفية و الثقافية
كاملدارس واجلامعات وملكتبات واملراكز الثقافية،ومراكز التكوين املهين ،ومراكز إعادة التأهيل خاصة تلك املتعلقة بإعادة
تأهيل املدمنني على اخلمور واملخدرات؛

 االستثمارات المتعلقة بكلية النسل :وهي إمجاال كل االستثمارات املتعلقة بالسلع واخلدمات اليت تسهم يف احلفاظ علىمؤسسة الزواج 19وما يتصل هبا من تشجيع لإلجناب ونشر للفضيلة ،وحماربة للزنا و الفواحش عموما؛
 االستثمارات المتعلقة بكلية المال :تشمل كل االس تثمارات اليت تسهم يف احلفاظ على ثـروات األمـة وتنميتها سواءكل أجزاؤه أفراده،
أكانت هـذه األمـوال و الثروات عامة أو خاصة ،فمال الفرد هو مال األمة يقول ابن عاشور :األمة ٌّ
فمال كل أحد منها ....يعترب جزءا من ثروة جمموعها ألنه يغين صاحبه ابتداء عن االحتياج إليها ،ويغين من يعملون له،
ومعه ،ومن يرتزقون من ماله ،ومن جيب عليه أن يقوم هبم من عياله ،أو تسخو نفسه ملواساهتم من بين جنسه .21
ولعل أبرز األمثلة ألشكال االستثمار املتعلقة بكلية املال ،االستثمار يف اجلانب املايل واملصريف ممثال يف املصارف واملؤسسات املالية
وصناديق االدخار و االستثمار و املؤسسات املالية االستثمارية وشركات التأمني ،يقول عبد العزيز فهمي هيكل يف ذلك :فاالدخار
و توظيف األموال املدخرة واستثمارها تعترب بذلك حاجات ضرورية للمجتمع.21

 -6-0آليات توجيه االستثمار نحو الضروريات:

الشك أن الدولة ه ي من يقوم باالستثمارات العامة ،فهي وفق املنهج اإلسالمي لالستثمار تراعي األولويات اجملتمعية فتوجه
أمواهلا العامة وكل مواردها املتاحة لالستثمار يف الضروريات لتغطية هذا املستوى ،وخاصة اجملاالت احليوية واحلساسة كالصناعات احلربية
والطاقة النووية وما تعلق بغزو الفضاء  ،فهي حتتكر االستثمار فيها وال ميكن للقطاع اخلاص أن يلج هذه امليادين إال بعد أن تأذن له بذلك
و كذلك املشاريع االستثمارية الضخمة اليت يعجز القطاع اخلاص عن الولوج هلا،مثل مشاريع السدود الضخمة واملطارات و املوانئ،
فالدولة إذن هي املسؤولة أوال بتوجيه أمواهلا العامة حنو االستثمار يف اجملاالت الضرورية للمجتمع.22
أما بالنسبة للقطاع اخلاص فإن مسألة توجيه استثماراته حنو اجملاالت الضرورية يسري وفق اآلليات التالية:21
 التوجيه االختياري :حبيث يقوم املستثمرون اخلواص من تلقاء أنفسهم بالتوجه حنو الضروريات،وحنن نعتقد أن ذلك ميكن أنحيصل اعتمادا على مدى وعي املستثمر ونضجه يف إدراك مصاحل جمتمعه خاصة الضرورية منها،ولن يكون املستثمر على
تلك الدرجة من الوعي الذي يوجهه لالستثمار يف اجملاالت الضرورية إال بالعاملني اآلتيني:
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 إدراكه بأن ما يقوم به هو من فروض الكفاية  ،فاالستثمار يف اجملاالت الضرورية واجب على عموم األمة لكنإن هو وأمثاله قاموا به سقط التكليف عن اآلخرين  ،فإن ختلى هو عن هذا الواجب ومل يسد الثغرة اليت ميكن
أن تِؤتى منها األمة من قبله فهو آمث؛
 إدراكه أيضا أنه إن وجه استثماراته حنو جماالت غري ضرورية ،واجملتمع بال شك يف حاجة ماسة إىل كل املوارداملالية املتاحة لسد املستـوى الضـروري ،كان بذلك غاشا جملتمعه،والرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول :من غشنا
فليس منا .21

 توجيه الدولة :فللدولة يف النظام االقتصادي اإلسالمي دور هام وفعال يف توجيه النشاط االقتصادي عموما ،ومنه فإهنا تقومبتوجيه االستثمارات اخلاصة حنو اجملاالت الضرورية،فهذا ابن تيمية يبني أن من واجب احلاكم (الدولة ) إجبار أصحاب
األعمال (املستثمرين) على تأمني اجملاالت الضرورية للمجتمع ،وذلك إن هم امتنعوا طواعية عن ذلك ،فيقول :واملقصود هنا
أن ويل األمر إن أجرب أهل الصناعات على ما حيتاج إليه الناس من صناعاهتم كالفالحة واحلياكة والبناية...إخل .25
وهذا االقتصادي ( )Paul. A. Samuelsonعلى ما بينه وبيـن ابن تيمية من فوار زمنية وحضارية إال أنه يتفق معه على وجوب
تدخل الدولة التوجيهي يف النشاط االقتصادي عموما ،وعدم بقائها حمايدة كما يرى النظام لرأمسايل ،فيقول :املنافسة الكاملة وسياسة
عدم التدخل ميكن أن تؤدي إىل مقعدين يتضورون من اجلوع ،وإىل أطفال يعانون سوء التغذية يشبون لينجبوا أطفاال يعانون من سوء
التغذية ،مث ميضي يف ذلك بقوله :مل يكن آلدم مسيث  ....احلق يف التأكيد على وجود يد خفية تعمل بنجاح على توجيه األفراد الذين
يسعون سعيا أنانيا لتحقيق مصاحلهم اخلاصة ،حبيث يعملون على خدمة (املصلحة العامة) ...مل يربهن مسيث على أي شيء من هذا
القبيل ال هو وال غريه من االقتصاديني منذ .26 1776
و نرى من الضروري نقل رأي أحد منظري االقتصاد اإلسالمي املعاصرين بعبارته فعبد العزيز فهمي هيكل حني يرى أن
االقتصاد اإلسالمي يرتك احلرية جلهاز السو يف تنظيم النشاط االقتصادي ،لكن هذه احلرية ختتلف عن تلك اليت يتبناها االقتصاد احلر
(الرأمسالـي) حيث مينـح هبـا القداسـة جلهـاز السو  ،فيقول :الدولة اإلسالمية تستطيع أن جتري ما تراه من تعديالت وإصالحات حىت
جتعل السو يف تأديتها لوظائفها االقتصادية خاضعة متاما للقيم واملفاهيم اليت يقوم عليها اإلطار اإلسالمي العام .27
من هنا يتأكد وجوب وأمهية دور الدولة يف توجيه االستثمارات اخلاصة حنو ضروريات اجملتمع وذلك وفق آليات مرتبة ترتيبا منطقيا ال
ميكن جتاهله .كما يأيت:
 آلية اإلقناع :ونقصد به اإلقناع األديب ،أي مبجرد أن تقوم الدولة بوضع قائمة للمجاالت االستثمارية الضرورية (ذوات األولوية) علىاملدى القصري أو املتوسط أو الطويل ،وتعزز تلك القائمة بتحاليل ومربرات تثبت أمهية هذا التوجه يف حتقيق أهداف السياسة
االقتصادية العامة وحينئذ يتوجه املستثمرون اخلواص لالستثمار هبا طواعية ،ونعتقد أن ذلك يعتمد على مدى توفر العاملني اآلتيني:
 عامل الثقة :فالثقة بني احلاكم واحملكوم عرب كل العصور متثل أبرز مؤشر على مستوى التحضر و االزدهـار الذي مييز بنياجملتمعات أو الدول أو أنظمة احلكم  ،ولن توجد الثقة أو تنمو إال يف نظام يسوده العدل واحرتام احلريات العامة وشيوع
مبدأ التشاور بني الدولة وعامة الناس ،وخاصة املستثمرين ورجال األعمال من خالل اهليئات اليت متثلهم ،ومنه فإن أي
سياسة اقتصادية لن تتمكن من حتقيق أهدافها على الوجه الذي ترضاه إال إذا كان النظام الذي يتبناها يتمتع بالثقة يف
بيئته ،فالثقة بالنسبة ألي نظام متثل القوة؛
 عامل الطاعة :وهي عامل جد مهم ،ألنه مكمل لعامل الثقة ،فالطاعة من مبادئ احلكم يف اإلسالم ،حيث جيب علىاملواطن أن يلتزم بأوامر الدولة وتوجيهاهتا فيما ال معصية فيه ،ونريد هنا من املستثمر التوجه باستثماراته حنو ما تقرتحه
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الدولة وتطلب االستثمار فيه من جماالت ضرورية للمجتمع ،ويقرر هذا املبدأ قوله صلى اهلل عليه وسلم :على املرء املسلم
السمع والطاعة فيما أحب و كره ،إال أن يؤمر مبعصية ،فإن أمر فال مسع وال طاعة 82؛

 آلية اإلجراءات التحفيزية :وتتمثل يف كل اإلجراءات اليت من شأهنا أن تؤدي إىل جذب املستثمرين حنو اجملاالت الضروريةذوات األولوية ،مثل تقدمي املنح واملساعدات،وتسهيل احلصول علـى القروض ،29وتقدمي املعونة الفنية واإلعفاءات اجلمركية
والضريبية وميكن هلذه اإل جراءات أن تزداد فعاليتها باستعانة الدولة بكل وسائل اإلعالن والدعاية العامة واخلاصة املتاحة؛

 آلية اإلجراءات العقابية (الترهيبية) :وهي ممثلة يف منع كل أشكال املساعدات والتسهيالت،ولعل أبرزها فرض ضرائبفعالة للمستثمر الذي ينشط يف جماالت غري ضرورية،واجملتمع يف حاجة إلـى تلك املوارد ( اخلاصة) كي تسد مصاحل اجملتمع
الضرورية ،وقد قال عثمان بن عفان رضي اهلل عنه :إن اهلل ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن.

 -6ضابط توجيه االستثمار لتغطية الحاجيات:

ففي املرتبة الثانية ،وبعـد استكمـال املستـوى الضـروري من مستويات االستثمار ،جيب أن توجه االستثمارات لتغطية احلاجيات
احلاجية ،أي االستثمار يف السلع واخلدمات اليت ال تصل إىل درجة الضرورة ،ولكنها تسهم بشكل فعال يف تيسري حياة الناس ورفع احلرج
عنهم ،ولعله من اجلدير أن نشري إىل أن االستثمارات احلاجية هتدف إىل حتقيق ارتفاع يف مستوى املعيشة بني أفراد اجملتمع عامة ،كما
ميكن حتقيق استفادة أفضل من أوقات الفراغ ،وبذلك تتوفر لإلنسان راحة اجلسم والعقل فيعود إليه نشاطه وإقباله على العمل جبد
واهتمام أكثر وهي مجيعا أمور تساهم يف زيادة اإلنتاج ومنو الناتج القومي مبعدالت حتقق اخلري للجميع.11
 -3ضابط توجيه االستثمار لتغطية التحسينات :أما املرتبة الثالثة و األخرية بالنسبة لرتتيب االستثمارات حسب أمهيتها ،فهي

االستثمارات املتعلقة باحلاجات التحسينية ،ممثلة يف كل السلع واخلدمات اليت حتسن ظروف احلياة ،وإضفاء الرونق واجلمال عليها حىت
يكون بذلك اجملتمع املسلم مرغوبا فيه ،فهذه االستثمارات توفر ما ميكن االستغناء عنه ،فهي تشمل مقادير معتدلة من األشياء الربيئة اليت
تؤمن الراحة ،وميكن أن يستغىن عنها اإلنسان دون صعوبة كالسجاد و األثاث اجليد وطالء املنزل ،كما تشمل مقادير معتدلة من األشياء
اليت تتخذ للتمتع والزينة كالزهور واجملوهرات.11
ونستطيع أن منثل إمجاال لالستثمار يف املستويني احلاجي والتحسيين ،بكل ما يكمل أمثلة املستوى الضروري كما ذكرنا من
األمثلة املتعلقة بالكليات اخلمس ،ففي كل كلية تأيت األمثلة لتغطي املستويات الثالث الضروري ،مث احلاجي مث التحسيين ،فمثال كلية
(النفس) مثّلنا الستثماراهتا باالستثمار يف الصناعات الغذائية ،ويف ذات الصناعة مستوى حاجي مث مستوى حتسيين.
مث إنه جيدر بنا التنويه إىل أن أ مثلة الضروري و احلاجي و التحسيين قد تتغري من جمتمع إىل آخر ،ومن فرتة إىل أخرى ،فمشروع
ما قد يكون ضروريا يف فرتة ما من حياة اجملتمع كإقامة خط للسكة احلديدية فرضته ضرورة نقل الركاب والبضائع ،مث إن نفس املشروع
يتحول يف فرتات أخرى إىل حاجي كأن يهدف لتخفيف الضغط اجلزئي عن اخلط األول ،ويتحول ذات املشروع إىل حتسيين إذا كان
الغرض منه أن يكون خاصا بالسياح الذين يزورون املدينة.
هك ـذا إذن نكون قـد بيـنا كـيف يرتـب املنهج اإلسالمـي لالستثـمار أولوياته الضرورية ،فاحلاجية ،فالتحسينية ،لكن جيدر بنا أن
ننوه إىل عدم إمكانية جتاوز املستوى التحسيين ألن ذلك يقود إىل مستويات ال يرغب فيها املنهج اإلسالمي االستثمار بل ال يرغب فيها
النظام االقتصادي اإلسالمي عموما يف شىت نشاطاته  ،فهي مستويات ومهية مفتعلة وليست حقيقية ،وألهنا صادرة عن رغبات غري
مشروعة ومن مث يكون االستثمار يف هذه املستويات الومهية إمنا هو جتسيد لسلوكات اإلسراف والتبذير ،اليت مينعها وحيارهبا النـظام
االقتصادي اإلسالمي ،قال تعاىل يف ذلك :وآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل وال تبذر تبذيرا ،إن املبذرين كانوا إخوان
الشياطني وكان الشيطان لربه كفورا[ اإلسراء.]27-26:
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عن عبد اهلل بـن عمرو بـن العاص رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مـر بسعد رضي اهلل عنه ،وهو يتوضأ فقال له :
. 38
ما هذا السرف يا سعد؟ قال :أيف الوضوء سرف؟ قال:نعم و إن كنت على هنر جار .
ومينحنا الطريقة املثلى لإلنفا سواء كان استثماريا أو كان استهالكيا ،وهي التوسط واالعتدال قال تعاىل :والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل
يقرتوا وكان بني ذلك قواما[ الفرقان.]67:
أما يف ظل االقتصاد الوضعي الذي ال وجود فيه ألحكام قيمية ،يصبح اهلدف األول للنشاط االقتصادي هو حتقيق أقصى حد
11
نحى سلم األولويات اجملتمعية جانبا وتشيع مظاهر
ممكن من الرغبات  ،وبذلك يتوجه النشاط االستثماري إىل حتقيق هذا اهلدف في ّ
السرف والتبذير والتخمة ،وهكذا تتسع اهلوة وصوال إىل اجملتمع املرتف ( ،)The Affluent Societyولقد بينا فيما سبق أن آلية
السو وحدها مبا تتمتع به من حرية يف تلبية كل الرغبات واألهواء لن تستطيع عالج املشكلة.
إن العالج احلقيقي الذي يطرحه النظام االقتصادي اإلسالمي يتمثل فيما يوجبه منهجه االستثماري من احرتام لسلم األولويات
تلَّب فيها احلاجات الرتفية الومهية ،وحينئذ ميكننا
وحماربة لكل مظاهر السلوكات التبذرية ،وكذا كل ما يؤدي إىل مستويات الرتف اليت ى
تصور سلة لالستثمارات يف احلاجات اإلنسانية احلقيقية ،و تلك الومهية من خالل الشكل رقم.)28(:

واملال حظ أن القرآن الكرمي ال ينفك حيذر من الرتف ويعتربه السبب احلقيقي هلالك أمم غابرة ملا خيلفه من آثار مدمرة حلياة اجملتمعات
وميكنا إمجال آثار الرتف فيما يأيت:
 الرتف يؤدي إىل الفسـق :أي االحنالل األخالقـي كنتيجة للفساد الذي يسببه استعمـال املـال قـال تعـاىل :وإذا أردنا أن هنلكقرية أمرنا مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا [اإلسراء]16:؛
 الرتف يؤدي إىل الظلم :ظلم املرتفني ألنفسهم وجملتمعهم قال تعاىل :وكم قصمنا من قرية كانت ظاملة وأنشأنا بعدها قوماآخرين ،فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون،ال تركضوا وارجعوا إىل ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسئلون [األنبياء-11:
]11؛
 الرتف يؤدي إىل الكفر:كفر باملنعم ونعمه قال تعاىل :وما أرسلنا يف قرية من نذير إال قال مرتفوها إنا مبا أرسلتم بهكافرون[سبأ.]11:
فهذه أبرز آثار احلياة الرتفية واليت خترج عن مستوى التح سينات بسبب تلك السلوكات التبذيرية اليت تليب رغبات ترفية ومهية فاجلزاء يف
الدنيا هو الفسق الذي يعرب عن حياة ال أثر فيها لقيم أخالقية ،وجزاء آخر هو الظلم ظلم اإلنسان لنفسه بسبب طغيانه املادي وظلم
اإلنسان ألخيه اإلنسان مث جزاء آخر وهو الكفر ،وهو أعظم اآلثار ف ليس بعد ذلك إال نتيجة واحدة وهي الدمار قال تعاىل :وإذا أردنا
أن هنلك قرية أمرنا مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمري[ اإلسراء ،]16:أما يف اآلخرة فإن العذاب أشد و أنكى يقول
تعاىل :وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ،يف مسوم ومحيم ،وظل من حيموم ،ال بارد وال كرمي ،إهنم كانوا قبل ذلك مرتفني
[الواقعة.]15-11:
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الشكل رقم (:)96سلة الحاجات
االستثمارية

(

 :) +خطوط تعرب عن اجتاهات يف مستويات استثمارية حقيقية.

 :) +خطوط تعرب عن اجتاهات يف مستويات استثمارية ترفية .
(
املصدر:عبد احلفيظ بن ساسي ،ضوابط االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي،مذكرة ماجستري،غري منشورة،جامعة باتنة،2119،ص.151:

خالصة:
هكذا تبني أن االقتصاد اإلسالمي مبنهجه االستثماري يعمل على ترشيد احلاجات اإلنسانية ومن مث ترتيبها مستندا ملنظومة من
القيم املذهبية الرتشيدية ،وذلك وفق مستويات حقيقية ثالث هي :احلاجات الضرورية ،واحلاجات احلاجية ،واحلاجات التحسينية ،وهي
مستويات متكن النشاط االستثماري من التوجه بكفاءة يف حتقيق وتلبية كل تلك احلاجات اإلنسانية احلقيقة ،وبالتايل احلد والتقليل من
مظاهر هدر املوارد الفردية واجملتمعية.
ويف الوقت ذاته فإن املنهج ا إلسالمي لالستثمار حني يعمل على تلبية كل تلك احلاجات اإلنسانية احلقيقة فإنه ال يعرتف بتلك
احلاجات الومهية غري احلقيقية ،وأيضا ال يسمح للنشاط االستثماري بتجاوز تلك املستويات إىل مستويات أعلى ال حتقق املصاحل اجملتمعية
بل تؤدي إىل معضلة هدر املوارد االقتصادية املتاحة ممثلة يف كل أشكال التبذير والرتف ،واليت تعاين من نتائجها السيئة والوخيمة أقوى
االقتصاديات إن على املستوى القومي أو اإلقليمي أو العاملي.
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