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 ـَُِٖ/ُِ/َّتاريخ قبكلو لمنشر:  ـَُِٖ/ٖ/ٖتاريخ تسمـ البحث: 
 

 ملخص

بار عف الثركات تعد ىذه الدراسة حساسة كضركرية في الكقت الحالي؛ بسبب االنتشار الكاسع لألخ      
المتضخمة لمحكاـ كالفقر المدقع لمشعكب. كىدفت الدراسة إلى البحث في مكقؼ الشرع مف جمع كلي األمر 
بيف اإلمارة كالتجارة، كاألسباب المؤدية إلى اختالط اإلمارة بالتجارة، كاآلثار المترتبة عمى ىذه الظاىرة، 

ا إلمارة بالتجارة. كتكصمت الدراسة إلى جكاز جمع كاستعراض نماذج مف مكاقؼ أصحاب السمطة مف اختالط
كلي األمر بيف اإلمارة كالتجارة مف كجية نظر الشريعة عمى أف يككف ىناؾ ضكابط صارمة تمنع كقكع أم 
مفاسد، كتكصمت إلى أف أسباب اختالط التجارة باإلمارة تتمثؿ في الجنكح إلى حياة الترؼ كالبذخ، كالسعي إلى 

كـ، كسيكلة الحصكؿ عمى الماؿ مف خالؿ النفكذ كالسمطة، كعدـ كجكد القكانيف الصارمة التي تثبيت أركاف الح
تحد مف ىذه الظاىرة، كتغرير البطانة كالمقربيف كبعض الجيات الخارجية. كما تكصمت إلى أف أىـ آثار 

دالت التضخـ كالبطالة اختالط التجارة باإلمارة تتمثؿ في تراجع إيرادات الضريبة كقياـ االحتكار كتزايد مع
كاإلخالؿ بآلية السكؽ كتشكيو تكزيع الدخؿ كالثركة، كتراجع االقتصاد بشكؿ عاـ. كأكصت الدراسة بالحد مف 

 الشعبية.ىذه الظاىرة مف خالؿ كضع القكانيف الصارمة، كتفعيؿ دكر أجيزة الرقابة إلى جانب دكر المساءلة 

 

Abstract 
      This study is sensitive and necessary now; because of the widespread of the news 

about the huge wealth of the authority owners and the extreme poverty of peoples. The 

study aimed at searching the opinion of the Sharia about the combination of the emirate 

and trade, the reasons of this phenomenon and the economic impacts of it, and reviewing 

the historical positions of the authority owner about the combination of the emirate and 

trade. The study shows the combination of the emirate and trade is permitted in Islamic 

Sharia, but the permitting must be combined with strict laws to avoid the negative impact 

of this phenomenon, and it shows that the causes of this phenomenon are the desire to the 

luxury and opulence life, the desire of Consolidation of authority, easy access to money by 
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authority, and the lack of laws which help to stop this phenomenon. To limit this phenomenon, 

the study recommended enacting strict laws, activating the role of supervision, and activating 

the role of the Popular Control. 
 

 .املكدمة
بسـ اهلل كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل، كعمى آلو كصحبو كمف كااله، كبعد: فقػد جػاء النظػاـ        

كنظميػا. كمػف اإلسالمي نظاما متكامال، فشرع اإلسالـ األحكاـ المتعمقة بجميع جكانب الحياة، كبٌينيػا، 
جيػة مسػؤكلة عػف متابعػة  أجؿ ضماف تطبيؽ النظاـ بأفضؿ شػكؿ ممكػف، ككػاف مػف الضػركرم كجػكد

االلتػػزاـ بػػالتطبيؽ، كتػػذليؿ كافػػة العقبػػات التػػي قػػد تكاجيػػو، فظيػػرت أىميػػة كجػػكد الحػػاكـ المسػػمـ أك مػػا 
 يعرؼ بكلي األمر.

ككالية األمر ليست منصبا شرفيا، بؿ ىي كظيفة عامة ليا متطمبات شديدة األىمية، فالحػاكـ        
 كاقتصػاديان  الدكلة، فيك المسؤكؿ عف كؿ ما يجػرم سياسػيان  ىك المسؤكؿ األكؿ عف كؿ ما يجرم داخؿ

 ، كمف كاجبو أف ال ينشغؿ عف ىذه المياـ تحت أم ظرؼو كاف.كاجتماعيان 
 

 .أهنية الدراسة
تنبع أىميػة البحػث مػف أىميػة دكر كلػي األمػر فػي خدمػة األمػة اإلسػالمية، كذلػؾ مػف خػالؿ القيػاـ        

القتصادية كاالجتماعية، كما قد ينتاب ىػذه الكاجبػات مػف قصػكر كاىمػاؿ عنػد بكاجباتو الدينية كالسياسية كا
انشػػػغاؿ كلػػػي األمػػػر عنيػػػا. كمػػػا تنبػػػع األىميػػػة مػػػف جنػػػكح الكثيػػػر مػػػف أصػػػحاب السػػػمطة إلػػػى االشػػػتغاؿ 

األساسػية باألنشطة االقتصادية في مختمؼ القطاعػات كعمػى مختمػؼ المسػتكيات، عمػى حسػاب أداء الميػاـ 
 حساب مصمحة الشعكب.لمكظيفة، كعمى 

 

 .مشكلة الدراسة
 :تيةتتمثؿ مشكمة البحث في األسئمة اآل       

 ما مكقؼ الشرع مف جمع كلي األمر بيف اإلمارة كالتجارة؟ -ُ
 ما ىي األسباب المؤدية إلى اختالط اإلمارة بالتجارة؟ -ِ
 ارة؟ما مكقؼ الخمفاء المسمميف كأصحاب السمطة عبر العصكر مف اختالط اإلمارة بالتج -ّ
 ما ىي اآلثار االقتصادية المترتبة عمى اختالط اإلمارة بالتجارة؟ -ْ
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 .هدف الدراسة
 :تيةيسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآل       

 بياف الحكـ الفقيي لجمع كلي األمر بيف اإلمارة كالتجارة. -ُ
 البحث في األسباب التي تؤدم إلى الخمط بيف اإلمارة كالتجارة. -ِ
 المسمميف كمكاقؼ الحكاـ المعاصريف مف اختالط اإلمارة بالتجارة. تقصي مكاقؼ الخمفاء -ّ
 بحث اآلثار االقتصادية المترتبة عمى اختالط اإلمارة بالتجارة. -ْ
 

 .مههجية الدراسة
 اعتمد البحث عمى المنيج الكصفي كالمنيج االستنباطي.       
 

 .خمطط الدراسة
 تـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى ثالثة مباحث:       

 :اختالط اإلمارة بالتجارة في الشػريعة اإلسػالمية، كفيػو ثالثػة مطالػب؛ المطمػب  المبحث األول
األكؿ: مفيػـك اإلمػارة كالتجػػارة، المطمػب الثػػاني: أىميػة اإلمػػارة ككاجبػات كلػػي األمػر، المطمػػب 

 الثالث: مكقؼ الشرع مف اختالط اإلمارة بالتجارة.
 :اإلمارة كنماذج منيا، كفيػو مطمبػاف؛ المطمػب األكؿ: أسباب كاختالط التجارة ب المبحث الثاني

 اسباب اختالط التجارة باألمارة، المطمب الثاني: نماذج مف اختالط اإلمارة بالتجارة.
 :اآلثار االقتصادية الختالط اإلمارة بالتجارة. المبحث الثالث 
 

 .الدراسات السابكة
ت كقكاعد البيانات فقد تبيف كجػكد دراسػات مف خالؿ االطالع عمى ما أمكف مف الكتب كالمجال       

( أكؿ مػف تنػاكؿ مكضػكع ََُِنادرة تناكلت جكانب تتعمؽ بمكضكع لمبحث، حيث يعد )ابػف خمػدكف، 
ـ، حيػػث أفػػرد فصػال قصػػيرا فػػي مقدمتػو لمحػػديث عػػف ىػذا المكضػػكع تحػػت ُّٕٕتجػارة السػػمطاف عػاـ 

اية"، فبيف أف أىـ أسػباب ىػذه الظػاىرة تتمثػؿ عنكاف: "في أف تجارة السمطاف مضرة بالرعية مفسدة لمجب
فػػػي الحاجػػػة لألمػػػكاؿ لألنفػػػاؽ عمػػػى حيػػػاة البػػػذخ كالتػػػرؼ، كسػػػيكلة الحصػػػكؿ عمػػػى األربػػػاح مػػػف خػػػالؿ 
اسػػػتخداـ السػػػمطة فػػػي التجػػػارة كفػػػرض األسػػػعار. كبػػػيف أف ىػػػذه الظػػػاىرة خطيػػػرة كمضػػػرة؛ فتػػػؤدم إلػػػى 

 كتؤدم نتيجة لمزاحمة السمطاف ليـ كاحتكاره لمسكؽ،الغالء، كتؤدم إلى ترؾ الفالحيف كالتجار ألعماليـ 
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 إلى تراجع ايرادات جباية الضرائب في الدكلة.
السياسة التي طبقتيػا عائمػة ركتشػيمد الييكديػة لمسػيطرة  (Reeves, 1887تناكلت دراسة ريفز )       

ا فػي تػأجيج كتمكيػؿ عمى العالـ سياسيا كماليا، كذلؾ مف خالؿ السيطرة عمى أكبر بنكؾ العالـ، كدكرىػ
الكثيػػػر مػػػف الحػػػركب حػػػكؿ العػػػالـ، كالتػػػأثير عمػػػى القػػػرارات السياسػػػية فػػػي الػػػدكؿ الكبػػػرل كتطكيػػػع تمػػػؾ 

 القرارات لزيادة النفكذ كالثركة.
( إلى تناكؿ أبرز السالالت االقتصادية فػي العػالـ، كبينػت Hess, 1997كىدفت دراسة ىيس )       

مكانػػػة السياسػػػية، فكػػػاف ىنػػػاؾ تزاكجػػػا بػػػيف تقمػػػد المناصػػػب السياسػػػية كجػػػكد عالقػػػة كبيػػػرة بػػػيف الثػػػركة كال
كممكيػػة األنشػػطة االقتصػػادية، كمػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ االيطػػالي سػػمفيك بيرليسػػككني، كأفػػراد مػػف عائمػػة 

لخدمػة تعظػيـ رككفمير األمريكية، كىذا األمر يثير شكككا كبيرة حكؿ إمكانيػة تطكيػع المكانػة السياسػية 
 ة، أك استخداـ الثركة لمحصكؿ عمى القكة السياسية.الثركة الشخصي

 Syndromes ofالمعركفػػة بمتالزمػػات الفسػػاد (Johnston, 2005كىػػدفت دراسػػة جكنسػػتكف )       
Corruption  إلػى تنػػاكؿ مكضػكع الفسػػاد االقتصػادم ألصػػحاب النفػكذ فػػي الكثيػر مػػف دكؿ العػالـ كالكاليػػات

كينيػػا، حيػػث بػػيف أف اجتمػػاع النفػػكذ السياسػػي كالسػػعي لتحقيػػؽ الثػػركة ىػػك المتحػػدة كألمانيػػا كايطاليػػا كالصػػيف ك 
 السبب الرئيسي لمفساد.

( إلػػى دكر بعػػض األسػػر الحاكمػػة فػػي Kamrava et al, 2016كمػػف جانبيػػا ىػػدفت دراسػػة )       
اكج بػيف النشاط االقتصادم، فبينت التكسع الكبير في اسػتثمارات أفػراد األسػر الحاكمػة، كاألثػر السػمبي لمتػز 
المعيشػػة المػػاؿ كالسػػمطة، كآثػػاره السػػمبية عمػػى االقتصػػاد كالرضػػا الشػػعبي بسػػبب التيمػػيش كتراجػػع مسػػتكل 

 الناجـ عف سياسات األسر الحاكمة في ىذا المجاؿ. 
( إلى دراسػة أثػر ثػركة أعضػاء الكػكنغرس Tahoun and Lent, 2016فيما ىدفت دراسة )       

لتحقيػػػؽ  ََِٖـ المكجػػػو إلنقػػاذ المؤسسػػػات الماليػػػة خػػالؿ أزمػػػة األمريكػػي عمػػػى تصػػػكيتيـ عمػػى الػػػدع
تصػكيت استقرار االسكاؽ المالية. كقد بينت نتائج الدراسة أف الثركة الشخصية كانػت عامػؿ حاسػـ فػي 

 األعضاء عمى مشركع دعـ المؤسسات المالية.
 

 .إضافة الدراسة
اسية فػي كسػب المتنفػذيف كزيػادة ثػركتيـ يالحظ أف الدراسات السابقة تناكلت أثر السمطة السي       

مف خالؿ دخكؿ النشاط االقتصادم، فيما عدا دراسة ابف خمدكف التي استعرضت بإيجػاز أىػـ آثػار 
 تجارة السمطاف عمى المجتمع. كمف المتكقع أف تتمثؿ إضافة الدراسة في:
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 بحث مكقؼ الشرع مف اختالط اإلمارة بالتجارة. -ُ
 اب اختالط اإلمارة بالتجارة.محاكلة رصد أكبر قدر مف أسب -ِ
 استعراض نماذج مف مختمؼ العصكر لحاالت اختالط اإلمارة بالتجارة. -ّ
 التكسع في تحميؿ اآلثار االقتصادية اختالط اإلمارة بالتجارة. -ْ
 

 :املبحح األول
 .اختالط اإلمارة بالتجارة يف الشريعة اإلسالمية

 

كآثػاره االقتصػادية، البػد مػف تمييػدو يتنػاكؿ معػاني  لمبحػث فػي أسػباب اخػتالط اإلمػارة بالتجػارة       
األلفاظ ذات الصمة في المغػة كاالصػطالح، كمػف ثػـ مناقشػة مكقػؼ الشػريعة اإلسػالمية مػف اخػتالط 

  اإلمارة بالتجارة.
 

 .مفهوم اإلمارة والتجارة: املطلب األول
ىػك اإًلٍمػرىةي كاإلمػارة )ابػف منظػكر، كالمصػدر ، اليمػزة كالمػيـ كالػراء أصػؿ كاحػد: مفهوم اإلمارة لغة: أولً 

: فُُْْ ػػرى فػػالف؛ أم أنػػو اإلمػػارة تعنػػي الميمػػؾ، يقػػاؿ: ق(، كاإلمػػارة كردت بعػػدة معػػافو أًمػػرى فػػالف أك أمي
، كتػػػأٌمر عمػػػييـ؛ أم ؛ الزبيػػػدم، د.ت(ُٗٗٗصػػػار أميػػػران، كاألميػػػر ىػػػك الممػػػؾ؛ لنفػػػاذ أمػػػره )الحميػػػرم، 

ػػؤىم ره ا كتػػآمركا؛ أم أٌمػػر بعضػػيـ بعضػػ .صػػار أميػػرا م ػػؾه )ابػػف منظػػكر، : كأىميػػره مي كاإلمػػارة ق(. ُُْْميمى
 (.ُٗٗٗكتأٌمر عمييـ؛ أم تسٌمط عمييـ )الػرازم،  ، كالميؤىم ري ىك الميسىم طي )الزبيدم، د.ت(تعني السمطة

ىػـ  يقاؿ: كلؾ عمٌي أىٍمرىةه مطاعة؛ أم أف تامرني مرة كاحدة فأطيعؾ، أكلػك األمػركاإلمارة تعني الكالية، 
، كالتػػػػأمير تعنػػػػي تكليػػػػة األميػػػػر )الفيػػػػكمي، د.ت(. كاإلمػػػػارة تعنػػػػي الرؤسػػػػاء كالعممػػػػاء )الزبيػػػػدم، د.ت(

؛ ُٗٗٗ)الفيػكمي، د.ت؛ الحميػرم،  يقاؿ: آمىرتو في أىمرم إذا شػاكرتو، كتػآمركا؛ أم تشػاكركا المشاكرة،
 (.ُٕٗٗابف األثير، 

مػارة خاصػة، تعػرؼ اإلمػارة العامػة بأنيػا: "رياسػة تقسـػ اإلمػارة إلػى إمػارة  ثانياً: اإلمارة اصطالحاً: عامػة كام
تامة، كزعامة عامة، تتعمؽ بالخاصة كالعامة، فييا ميمػات الػديف كالػدنيا. ميمتيػا حفػظ الحػكزة؛ أم حػدكد 

ٍيػؼً  قامة الدعكة بالحجة كالسيؼ، ككؼ اٍلخى ٍيػؼً  ُ()اإلسالـ كنكاحيو، كرعاية الرعية، كام كىاٍلحى
، كاالنتصػاؼ ِ()

يفاؤىػػا لممسػػتحقيف" )الجػػكيني، لممظمػػ ىػػػ(، َُُْكميف مػػف الظػػالميف، كاسػػتيفاء الحقػػكؽ مػػف الممتنعػػيف، كام
فيمػػػا عرفيػػػا )المػػػاكردم، األحكػػػاـ السػػػمطانية، د.ت( بأنيػػػا: "مكضػػػكعة لخالفػػػة النبػػػكة فػػػي حراسػػػة الػػػديف 
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 كعسػكريان  كسياسػيان  كالدنيا"؛ أم أنيا تقـك عمى إشػراؼ األميػر عمػى جميػع شػؤكف الػبالد التػي يحكميػا دينيػان 
 كغير ذلؾ. كقضائيان  كماليان 

أما اإلمارة الخاصػة فيػي مػف المصػالع العامػة كيحػددىا إمػاـ المسػمميف، كتعنػي تػكلي األميػر        
لمياـ محددة مف مياـ الحاكـ، أك تكلي ميامو أك جزءا منيا فػي مكػافو محػدد، فتكػكف إلقامػة فػرض 

حاجػة لػذلؾ كالقضػاء كالجبايػة كغيرىػا دكف أف يشػرؼ عمػى مف فركض الكفاية أك أكثػر إذا دعػت ال
غيرىا مف المياـ، كاإلمارة الخاصة قد تككف ليا حدكد مكانية كالقياـ بمياـ اإلمارة في مكاف محدد، 

  أك زمانية كالقياـ بمياـ اإلمارة لفترة محددة )الماكردم، األحكاـ السمطانية، د.ت(. 
ػرى تعنػي بػاع كشػرل، كيقػاؿ رجػؿ تػاجر )ابػف  التػاء ثالثاً: التجارة في المغة: كالجػيـ كالػراء أصػؿ كاحػد، كتىجى

ػار بالكسػر كالتخفيػؼ )ابػف األثيػر، ، ق(ُُْْمنظكر،  ػار بالضـػ كالتشػديد، كًتجى ؛ ُٕٗٗكجمع تػاجر تيج 
كالتاجر ىك الشخص الذم يمارس األعماؿ التجارية عمى كجو االحتػراؼ بشػرط  ق(،ُُْْابف منظكر، 
(، كالتجػارة تعنػي تقميػب المػاؿ لغػػرض ُٖٗٗأىميػة االشػتغاؿ بالتجػارة )مجمػع المغػة العربيػة،  أف تكػكف لػو

 )الزبيدم، د.ت(. تحقيؽ الربع، كيقاؿ مجازا: عميكـ بتجارة اآلخرة كبالسمع التكاجر أم النكافؽ
ح، حيػػث معنػػى التجػػارة فػػي المغػػة تمامػػا مػػع معناىػػا فػػي االصػػطال يتطػػابؽ رابعاااً: التجااارة فااي الصااطالح:

 (، أك التصػػػػريؼ فػػػػي رأس المػػػػاؿ طمبػػػػان لمػػػػربعُّٖٗشػػػػراء شػػػػيء ليبػػػػاع بػػػػالربع )الجرجػػػػاني،  تعػػػػرؼ بأنيػػػػا
كىػػػي كػػػذلؾ عمميػػػة شػػػراء السػػػمع مػػػف منػػػاطؽ إنتاجيػػػا كالقيػػػاـ بنقميػػػا كبيعيػػػا لمػػػف ق(، ُُِْ)األصػػػفياني، 

ق؛ عبػػد البػػاقي، ُُِْيطمبيػػا فػػي مختمػػؼ المنػػاطؽ، ثػـػ أصػػبع معناىػػا شػػامال لمبيػػع كالشػػراء )الجرجػػاني، 
تنمية الماؿ مػف خػالؿ شػراء السػمع كبػذؿ الجيػد لبيعيػا بػثمف أعمػى . كتعرؼ أيضا بأنيا العمؿ عمى (ُٖٕٗ

مػػف ثمػػف الشػػراء، كيكػػكف ذلػػؾ عػػف طريػػؽ انتظػػار حكالػػة األسػػكاؽ أك نقميػػا إلػػى بػػالد أخػػرل أك بيعيػػا بػػالغالء 
 ة مػػػف صػػػكر التبػػػادؿ بقصػػػد تحقيػػػؽ الػػػربع،كتشػػػمؿ التجػػػارة أم صػػػكر (. ََُِعمػػػى اآلجػػػاؿ )ابػػػف خمػػػدكف، 

كتنميػة المػػاؿ كزيادتػػو، فيػػي عمميػػة مػف عمميػػات اإلنتػػاج، لػػذلؾ سػػاكل اإلمػاـ عمػػي بػػيف أىميػػة التجػػار كأىميػػة 
أصحاب الحرؼ الصناعات، فالتجار يكفركف حاجات النػاس مػف خػالؿ جمػب السػمع مػف أقصػى البقػاع إلػى 

يػـػ جميعػػان إاٌل بالتٌجػػار كذكم الصػػناعات، فيمػػا يجتمعػػكف عميػػو مػػف بػػالد اإلسػػالـ، فيقػػكؿ فػػي ذلػػؾ: "كال قػػكاـ ل
 .ق(ُِّْمرافقيـ، كيقيمكنو مف أسكاقيـ، كيكفكنيـ مف الترٌفؽ بأيدييـ مٌما ال يبمغو رفؽ غيره )النكيرم، 

 

 أهنية اإلمارة ومشروعيتها: املطلب الجاني
طعػػاـ كسػػكف كلبػػاس كغيرىػػا، كمػػف تتميػػز حاجػػات اإلنسػػاف بأنيػػا متعػػددة كمتنكعػػة مػػف أمػػف ك        

الصعب أف يكفرىا بمفرده، فيك يحتاج إلى مف يعينو عمى تػكفير ىػذه المتطمبػات، لػذلؾ قامػت حيػاة 
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البشػر عمػػى التجمػع فػػي منػاطؽ معينػػة لتحقيػػؽ ىػذه األىػػداؼ، كنتيجػة ليػػذه التجمعػات يقػػع التعػػارؼ 
ُُاُعوًبا َوَاَباِ اَل َيا أَيَُّها النَّاُس إِ : تعالىكاالختالط، فيقكؿ تبارؾ ك  نَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكاٍر َوأُْنثَاو َوَجَعْمَنااُكْم 

. كعمى الرغـ مف الجكانب اإليجابية الكثيرة الناتجة عمػى التجمػع كاالخػتالط، إال [ُّالحجرات: ]ِلَتَعاَرُفوا
لظمػـ كاالعتػداء. كمػف أف ىناؾ الكثير مف األمكر السمبية التي قد ترافػؽ ذلػؾ ككقػكع النػزاع كالشػقاؽ، كا

ىنا جاءت أىمية تنظيـ أمكر المجتمعات البشرية مف خالؿ كضع التشريعات الالزمة لتكػكف المرجعيػة 
فػػي حػػاؿ حػػدكث مثػػؿ ىػػذه األمػػكر، كىػػذا يتطمػػب كجػػكد أفػػراد يشػػرفكف عمػػى االلتػػزاـ بيػػذه التشػػريعات 

عػػػادة الحقػػػكؽ كتطبيقيػػػا فػػػي حػػػاؿ تجاكزىػػػا، فيعممػػػكف عمػػػى تصػػػكيب األمػػػكر مػػػف خػػػالؿ رفػػػع  الظمػػػـ كام
 كاإلنتاج كالدفاع عف البالد.ألصحابيا، كىذا يساعد عمى العيش بسالـ كيعزز دكر األفراد في العمؿ 

كمػػػف خػػػالؿ مػػػا سػػػبؽ يتبػػػيف أىميػػػة كجػػػكد مػػػف يتػػػكلى أمػػػر النػػػاس، فػػػأعتبر اإلسػػػالـ ذلػػػؾ مػػػف أىػػـػ        
لحيػاة كاسػتقرارىا، لػذلؾ فيػي ضػركرية فػي متطمبات الحفاظ عمى الػديف، كقيػاـ الػدكؿ كاسػتمرارىا، كتنظػيـ ا

اإلمػارة فػي مختمؼ أمكر الديف كالدنيا ميما كاف التجمع البشرم صغيرا. كيتبػيف مػف كػؿ مػا سػبؽ كجػكب 
 كؿ تجمع، ميما كاف صغيرا، كمف أبرز األدلة عمى ذلؾ:

 

 : أدلة من القرآن الكريم:أولً 
دُّوا اأْلََماَنااِت إلاو َأْلِمَهاا َواََِذا َحَكْماُتْم َباْيَن النَّااِس َأْن َتْحُكُماوا ِإنَّ المََّه َيْأُمُرُكْم َأْن تُاؤَ : تعالىقاؿ  -ُ

اِميًعا َبِصايرًا ًَ اا َيِعُكُكاْم ِباِه ِإنَّ المَّاَه َكااَن  كقػد اعتبػر )الطبػرم، ، [ٖٓالنسػاء: ]ِباْلَعْدِل ِإنَّ المَّاَه ِنِعمَّ
ألحكػاـ، كأختيمػؼ مػف المخاطػب بيػا، ( أف ىذه اآلية تعد مػف أميػات أُْٗالقرطبي،  ؛َََِ

كأمرائػػو، ثػػـ  : ىػػذا خطػػاب لػكالة المسػػمميف خاصػة، فيػػي لمنبػي بػف أبػػي طالػب افقػاؿ عمػػي 
، فيمػػا ركل )ابػف كثيػػر، أف ىػػذه اآليػة عامػة فػػي جميػع النػػاس كمػنيـ الػكالةتتنػاكؿ مػف بعػػدىـ، كمػا 

 أم الحكاـ بيف الناس. ( أنيا نزلت في األمراء،ُٗٗٗ
ًُوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِماْنُكمْ : تعالىك تبارؾ قاؿ اهلل  -ِ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا المََّه َوَأِطيُعوا الرَّ

(، كىػػػذه اآليػػػة الكريمػػػة صػػػريحة فػػػي َََِكاكلػػػي األمػػػر ىنػػػا ىػػـػ األمػػػراء )الطبػػػرم،  ،[ٗٓالنسػػػاء: ]
مػاء كفقيػاء، اعتبػارا لػكاليتيـ العامػة ككالة أمر المسمميف مف حكاـ كعم كجكب طاعة اهلل كرسكلو 

عمػػػى المسػػػمميف، كقػػػاؿ سػػػيؿ بػػػف عبػػػداهلل التسػػػترم: أطيعػػػكا السػػػمطاف فػػػي سػػػبعة: ضػػػرب الػػػدراىـ 
(، ُْٔٗكالػػػدنانير، كالمكاييػػػػؿ كاألكازاف، كاألحكػػػػاـ كالحػػػػج كالجمعػػػػة كالعيػػػػديف كالجيػػػػاد )القرطبػػػػي، 

 (.ُٗٗٗبف كثير، كتككف طاعة كلي أمر المسمميف في الحؽ كفي غير معصية )ا
اًدا َفااْدَفُعوا ِإَلاْيِهْم َأْماَواَلهُ  :تعػالىقاؿ  -ّ ُْ تُْم ِماْنُهْم ُر ًْ  مْ َواْبَتُموا اْلَيتَاَمو َحتَّو ِإَذا َبَمُغوا النَِّكاَح َفِإْن َآَن

، تشير ىذه اآليػة إلػى كاليػة مػف الكاليػات الخاصػة كىػي كاليػة كالػي اليتػيـ، فيبقػى الكصػي [ٔالنساء: ]
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(، كأكػػد ُْٔٗعػػف أمػػكاؿ اليتػػيـ كحاجاتػػو إلػػى أف يصػػبع قػػادرا عمػػى القيػػاـ بيػػا )القرطبػػي،  مسػػؤكال
عند بياف مكقفو مف الماؿ العاـ: إني أنزلت نفسػي مػف ىػذا  كجكد ىذه الكالية عمر بف الخطاب 

ف احتجت استقرضت )ابف كثير،   (.ُٗٗٗالماؿ بمنزلة كالي اليتيـ، إف استغنيت استعففت، كام
اَل المَّاُه َبْعَضاُهْم َعَماو َبْعاٍب َوِبَماا أَْنَفقُاوا ِماْن  :ىتعالقاؿ  -ْ ًَاِء ِبَما َفضَّ الرَِّجاُل َاوَّاُموَن َعَمو النِّ

، تشػير ىػذه اآليػة إلػى كاليػة مػف الكاليػات الخاصػة كىػي كاليػة الرجػاؿ عمػػى [ّْالنسػاء: ]َأْماَواِلِهمْ 
ييـ الحكػاـ كاألمػراء كمػف يغػزك )القرطبػي، النساء؛ فيـ يقكمكف بالنفقة عمػييف كالػدفاع عػنيف، كفػ

(، كمعنى الكالية ىنا أف الرجؿ قٌيـ عمى المػرأة؛ أم أنػو رئيسػيا ككبيرىػا كمؤدبيػا كالحػاكـ ُْٔٗ
 (.ـُٗٗٗ؛ ابف كثير، ـَََِ)الطبرم،  عمييا

 

 : أدلة من الًنة النبوية:ثانياً 
اااروا عمااايهم أحااادلمل يحااال لثالثاااة يكوناااوا بفاااالة مااان األرب إل : ))قػػػاؿ الرسػػػكؿ  -ُ ، (ّ)((أمَّ

أكجػػب اإلمػػارة فػػي حػػاؿ االجتمػػاع فػػي السػػفر، كىػػك اجتمػػاع  كيظيػر مػػف الحػػديث أف الرسػػكؿ 
عػػارض كقميػػؿ، كيعػػد ىػػذا االجتمػػاع نمكذجػػا لمختمػػؼ أنػػكاع االجتماعػػات. كمػػا أف القيػػاـ بميػػاـ 

ركؼ كالنيػي عػف اإلمارة يحتػاج إلػى القػكة كالحػـز فػي كثيػر مػف األحيػاف، كمػف ذلػؾ األمػر بػالمع
قامػػة الحػػدكد )ابػػف  ػػع كاألعيػػاد، كنصػػر المظمػػـك كام مى قامػػة الحػػج كالجي المنكػػر، كالعػػدؿ، كالجيػػاد، كام

 ىػ(.ُُْٖتيمية، 
أوصيكم بتقوى اهلل، والًمع والطاعة، وَان ُأمِّر عميكم عبٌد حبُاي، فإناه : ))قاؿ الرسكؿ  -ِ

ًااانة الخمفااااء الراُااادين مااان يعاااش مااانكم بعااادي فًااايرى اختالفاااًا كثيااارًا، فعمااايكم بًااانتي و 
المهااديين، تمًااكوا بهااا وعضااوا عميهااا بالنواجااذ، وَاياااكم ومحاادثات األمااور، فااإن كاال بدعااة 

أكجب السمع كالطاعة لألمير، ممػا يعنػي طاعتػو  كيظير مف الحديث فالنبي  ،(ْ)(ضاللة(
 في كاليتو العامة، مما يدؿ عمى عناية اإلسالـ بالكالية العامة بكافة أنكاعيا.

السػػنة أحاديػػث كثيػػرة تػػنص مػػف خالليػػا عمػػى أىميػػة الكاليػػة الخاصػػة، كتحػػث األكليػػاء عمػػى  جػػاء -3
التزاميػا، كالقيػػاـ بيػػا، كأدائيػػا عمػػى الكجػػو المطمػكب، كمػػف ذلػػؾ الكاليػػة عمػػى األكالد، كالقيػػاـ عمػػى 

مروا أولدكم بالصالة ولام أبنااء ًابع ًانين، (: )رعايتيـ كتعميميـ كتأديبيـ، قاؿ رسكؿ اهلل 
، ففػي ىػػذا الحػديث داللػػة (ٓ)(واضاربولم عميهااا ولاام أبناااء عُار، وفراااوا بياانهم فااي المضاااجع(

 كاضحة عمى كالية األب عمى األبناء مف خالؿ تأديبيـ كأمرىـ بالصالة. 
 أك أعماؿ محددة، كقد اقتدل بو الخمفاء ينكبكف عميو في مناطؽ محددةعماال  تعييف الرسكؿ  -ْ
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كيضاؼ إلى ذلؾ أف العمماء عدكا تعيػيف العمػاؿ مػف كاجبػات اإلمػاـ فػي  في ىذا األمر، الراشدكف 
 (.  ـُٖٔٗ؛ ابف قدامة، ـُْٗٗاألعماؿ التي ال يستطيع أف يباشرىا بنفسو )الخطيب الشربيني، 

 

 .واجبات ولي األمر: الجالحاملطلب 

ف نطػاؽ مسػؤكلية كلػػي فػي آفو كاحػد، لػذلؾ فػإ كسياسػػيان  دينيػان  تعػد كاليػة أمػر المسػمميف منصػبان        
مػف الشػريعة اإلسػالمية، كيشػمؿ الكثيػر مػف الميػاـ كالكاجبػات، كال بػد مػف بػذؿ جيػكدا األمر مسػتمد 

مضاعفة لمقياـ بيذه المياـ، حيث تعد ىي المعيػار األساسػي لمنجػاح كالفشػؿ، كقػد ذكػر )المػاكردم، 
 ىذه الكاجبات: ( أىـ َُِٓالركابدة،  ؛ىػَُْٖاألحكاـ السمطانية، د.ت؛ الدميجي، 

العمؿ عمى حفظ الديف، فأمكر الديف ىي أساس كجكد الدكلة المسممة، كيحافظ كلي األمر عمػى  -ُ
قامػػة الشػػرائع  الػػديف مػػف خػػالؿ العمػػؿ عمػػى نشػػر الػػديف كالػػدعكه إليػػو بكػػؿ الطػػرؽ المشػػركعة، كام

انػػػب كتنفيػػػذ الحػػػدكد كاألحكػػػاـ، كمحاربػػػة الشػػػبيات كدحػػػض األباطيػػػؿ، كالعمػػػؿ عمػػػى تنظػػػيـ الجك 
العسػػكرية حمايػػة ثغػػكر الدكلػػة المسػػممة كتػػأميف أعمػػى درجػػات الحمايػػة لممسػػمميف كالمقيمػػيف عمػػى 

 أرض اإلسالـ.
سياسة جميع أمػكر الػدنيا بالػديف، فيجػب عمػى كلػي األمػر أف يسػعى إلقامػة العػدؿ كيتحػرل ذلػؾ  -ِ

ىػي الفيصػؿ  قدر اإلمكاف، فيجتيد في اختيػاره لمػف يتػكلى أمػكر القضػاء، لتكػكف أحكػاـ الشػريعة
بػػػػيف المتخاصػػػػميف، كبػػػػذلؾ ينصػػػػر المظمػػػػـك كيػػػػردع الظػػػػالـ، كيسػػػػاىـ فػػػػي ذلػػػػؾ مػػػػنحيـ الحريػػػػة 
كالصالحيات كال يتدخؿ بشؤكف القضاء إال في حاؿ مخالفػة أحكػاـ الشػريعة. كيجػب عميػو كػذلؾ 
أف يسػػعى إلقامػػة الحػػدكد لصػػكف محػػاـر اهلل كحفػػظ حقػػكؽ العبػػاد مػػف االنتيػػاؾ. كيجػػب عميػػة أف 

ؤكف الػػػػبالد بطريقػػػػة تسػػػػاعد عمػػػػى جمػػػػع الكممػػػػة كعػػػػدـ الفرقػػػػة، كالقيػػػػاـ بعمػػػػارة األرض يػػػػدير شػػػػ
 تفعيؿ مبدأ الشكرل. كاستغالؿ خيراتيا فيما ىك صالع لإلسالـ كالمسمميف. كيتكجب عميو كذلؾ 

ىناؾ كاجبات أخرل لكلي األمر أكردىا )المػاكردم، درر السػمكؾ، د.ت(، كمنيػا: أف يكػكف كلػي  -ّ
عية؛ فيبدأ بنفسو قبؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كفي ىػذا يػرل المػأمكف األمر قدكة لمر 

كأف يرجػػع إلػػى الحػػؽ إذا أف أسػػكس الممػػكؾ مػػف سػػاس نفسػػو لرعيتػػو فيسػػقط بػػذلؾ حجػػتيـ عميػػو، 
ال يتفػػػٌرغ لشػػػيكاتو المذمكمػػػة، فػػػإذا تفػػػرغ الممػػػؾ لميػػػكل تفرغػػػت الٌرعيػػػة ، كأف قامػػػت عميػػػو الحجػػػة

العػدؿ الػذم بػو تسػتقيـ الرعيػة كتصػمع أحػكاؿ الػبالد، كلكػف إذا سػعى لتحقيػؽ ، كأف يإلفساد ممكو
ذا عػػدؿ الممػػؾ فػػي سػػمطانو اسػػتغنى عػػف  عػػزؼ الممػػؾ عػػف العػػدؿ حػػادت الرعيػػة عػػف الطاعػػة، كام
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تيػػذيب األعػػكاف كالحاشػػية، فػػال تسػػتقيـ األمػػكر لمممػػؾ كالرعيػػة إال كػػذلؾ عمػػى  ، كأف يعمػػؿأعكانػػو
ألنػػو ال يسػػتطيع مباشػػرة جميػػع األمػػكر بنفسػػو، فالبػػد مػػف االعتمػػاد بتيػػذيب األعػػكاف كالحاشػػية؛ 
 عمى ذكم الكفاءة كاألمانة. 

 

 .موقف الشرع مو اختالط اإلمارة بالتجارة: املطلب الرابع
، تحتػاج كظػائؼ عظيمػةتبيف مما سبؽ أىمية كظائؼ كلي األمر فػي اإلسػالـ، حيػث تبػيف أنيػا        

ادر أف تتػػػرؾ لػػػكالة األمػػػر المخمصػػػيف كقتػػػا كافيػػػا لرعايػػػة شػػػؤكنيـ إلػػػى جيػػػد ككقػػػت كبيػػػريف، كمػػػف النػػػ
الخاصة؛ ألف مياـ الكظيفة التي يشػغمكنيا تمػتيـ أك تكػاد جميػع أكقػاتيـ، فػإذا اشػتغمكا بغيرىػا أدل ذلػؾ 

فقػػد يػػؤدم ذلػػؾ إلػػى ضػػعؼ األمػػة، ككقػػكع  إلػػى اإلخػػالؿ بػػكظيفتيـ الرئيسػػية، كألحػػاؽ الضػػرر باألمػػة،
كؽ، كالتأثير عمى العدؿ، كفي ىذا المطمب نحػاكؿ الكصػكؿ إلػى رأم حػكؿ مكقػؼ الظمـ، كضياع الحق

الشػرع مػف اخػػتالط اإلمػارة بالتجػػارة، كالمػنيج المتبػػع فػي ذلػػؾ سػينطمؽ مػػف بحػث تػػأثير اخػتالط اإلمػػارة 
 لألنشطة االقتصادية.بالتجارة عمى قياـ كلي األمر بكاجباتو، كالبحث في مآالت ممارسة كلي األمر 

ال يستحؽ كلي األمر المسمـ المنصب الػذم تقمػده إال إذا قػاـ بجميػع الكاجبػات المناطػة بػو خيػر        
قياـ، كبذؿ فػي سػبيؿ تحقيػؽ ذلػؾ كػؿ مػا يمػـز مػف جيػد ككقػت، كأم انشػغاؿ مػف كلػي األمػر بػأمكر ال 

لي األمػر تتعمؽ بمتطمبات الحكـ ال شؾ أنو يؤدم إلى التقصػير فػي أداء كاجباتػو. فالػدكر األساسػي لػك 
ٍٍ َوُكمُُّكاْم : ))ىك القياـ بما يضمف تحقيؽ مصمحة الرعية، كيػدؿ عمػى ذلػؾ قػكؿ الرسػكؿ اهلل  كمُُّكاْم رَا

ٍٍ َعَمو َأْلِل َبْيِتِه، َوالَمْرَأُة رَاِعَيٌة َعَماو َبْياِت زَ  ، َوالرَُّجُل رَا ٍٍ ُ وٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َواأَلِميُر رَا ًْ ْوِجَهاا َوَوَلاِدِ ، َم
ُ وٌل َعْن َرِعيَِّتاِه(فَ  ًْ ٍٍ َوُكمُُّكْم َم ، كيػدؿ ىػذا الحػديث أف مػف جعمػو اهلل أمينػا عمػى شػيء ككالة (ٔ)(ُكمُُّكْم رَا

األمػر أمنػػاء عمػى أمػػتيـ، فيتكجػب أف يمنحكىػػا كامػؿ الرعايػػة، كيبػذلكا كػػؿ مػا يمػػـز لصػالح أمرىػػا )ابػػف 
َتْرَعاُ  : )(. كقكلو ََِّبطاؿ،  ًْ المَُّه َرِعيًَّة، َفَمْم َيُحْطَها ِبَنِصايَحٍة، ِإلَّ َلاْم َيِجاْد رَاِ َحاَة ما ِمْن َعْبٍد ا
ااش، َلُهاْم، ِإلَّ َحارََّم المَّاُه : )، كقكلو (ٕ)(الَجنَّةِ  ََ اِمِميَن، َفَيُماوُت َوُلاَو  ًْ َما ِماْن َواٍل َيِماي َرِعيَّاًة ِماَن الُم

يػػد شػػديد لػػكلي األمػػر الجػػائر؛ ألنػػو ضػػيع مػػف اسػػترعاه اهلل كىػػذاف الحػػديثاف فييمػػا كع ،(ٖ)(َعَمْيااِه الَجنَّااةَ 
أمػػرىـ أك خػػانيـ أػػػك ظمميػػـ بػػأم طريقػػة، كىػػذا مظػػالـ لجمػػع كبيػػر مػػف العبػػاد يصػػعب التحمػػؿ منيػػا)ابف 

(، كتقػػديـ كلػػي األمػػر لمصػػمحتو الخاصػػة كمنيػػا االنشػػغاؿ باألنشػػطة االقتصػػادية يعتبػػر ََِّبطػػاؿ، 
أنيػػا أدت أك تػػؤدم إلػػى التقصػػير فػػي الكاجبػػات األساسػػية، فػػكلي  خيانػػة لألمانػػة إذا غمػػب الظػػف عمػػى

 األمر لو مخصصات مف بيت الماؿ مقابؿ ما يقـك بو مف أعماؿ تتعمؽ بمنصبو.
 في ذلؾ: كما أف االىتماـ في عممية اختيار البطانة ميمة بالنسبة لكلي األمر، كيقكؿ الرسكؿ         
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، وَ ) اُه َما َبَعَث المَُّه ِمْن َنِبيٍّ َتْخَمَف ِمْن َخِميَفٍة، ِإلَّ َكاَنْت َلُه ِبَطاَنتَااِن: ِبَطاَناٌة تَاْأُمرُُ  ِبااْلَمْعُروِف َوَتُحضُّ ًْ َل ا
ُه َعَمْيِه، َفاْلَمْعُصوُم َمْن َعَصَم المَُّه  َُّرِّ َوَتُحضُّ ، كىػذا الحػديث فيػو تكجيػو ٗ()(تعالوَعَمْيِه، َوِبَطاَنٌة تَْأُمرُُ  ِبال

لي األمػػر فػػي إيػػالء االىتمػػاـ الكبيػػر لعمميػػة اختيػػار البطانػػة فتكػػكف مػػف أىػػؿ الصػػدؽ كالتقػػكل كاضػػع لػػك 
(؛ ألف ليا أثرا بارزا فػي أداءه لكاجباتػو، فالبطانػة الصػالحة ترشػده إلػى دركب ََِّكاألمانة )ابف بطاؿ، 

الؿ السػػمطة الخيػػر كالصػػالح، كاألخػػرل تقػػكده إلػػى دركب الشػػر كاليػػالؾ، كنػػرل أف تػػزييف الكسػػب مػػف خػػ
 يدخؿ في ىذا الباب، كأغمب ممارسات الحكاـ تعكد إلى عدـ كجكد النصع الصادؽ.

كقػػد يػػرتبط مكضػػكع اخػػتالط اإلمػػارة بالتجػػارة بمكضػػكع تقػػديـ اليػػدايا لػػكالة األمػػر أك عمػػاليـ، فيقػػكؿ        
َك َوَلاَذا ِلاي، َفَهاالَّ َجَماَس ِفاي َبْياِت أَِبياِه َما َباُل الَعاِماِل َنْبَعثُاُه َفَياْأِتي َيقُاوُل: َلاَذا َلا)في ذلػؾ:  الرسكؿ 

اْيٍء ِإلَّ َجااَء ِباِه َياْوَم الِقيَ  َُ ي ِبَياِدِ ، ل َياْأِتي ِب ًِ اَماِة َيْحِممُاُه َعَماو َوُأمِِّه، َفَيْنُكُر أَُيْهَدى َلُه َأْم ل، َوالَِّذي َنْف
ااًة تَْيَعارُ َرَاَبِتِه، ِإْن َكاَن َبِعيرًا َلُه ُرََاٌء، َأْو َبَقرَ  َُ كتنػاكؿ الحػديث أف مػا ييػدل لػكلي  ،(َُ)(ًة َلَهاا ُخاَواٌر، َأْو 

(، كتقػػٌرب الػػبعض لمسػػمطاف ََِّاألمػػر كعمالػػو بسػػبب سػػمطانيـ فيػػك لبيػػت مػػاؿ المسػػمميف )ابػػف بطػػاؿ، 
ذا كانػػت اليػػدايا  مػػف خػػالؿ االسػػتثمار السػػيؿ كالػػربع الػػكفير دكف جيػػد نػػرل أنػػو يػػدخؿ فػػي ىػػذا البػػاب، كام

مػػة بسػػبب السػػمطة مرفكضػػة، فمػػف بػػاب أكلػػى رفػػض اسػػتغالؿ السػػمطة لمكسػػب مػػف خػػالؿ ممارسػػة المقد
 المباحث التالية مف البحث.األنشطة االقتصادية؛ ألنيا قد تمحؽ ضررا باآلخريف كما سيرد في 

مف أىـ كاجبات كلي األمػر السػعي الػدؤكب لتحقيػؽ العػدؿ بػيف الجميػع، كممارسػة النشػاط االقتصػادم        
ػدىؿى كاؿو  ركم عنػو أف رسػكؿ اهلل لصالحو قد يمنعو مف تحقيؽ ىػذا اليػدؼ السػامي، فقػد  ػا عى أنػو قػاؿ: ))مى

كعمى الرغـ مػف ضػعؼ الحػديث إال أنػو يػدؿ عمػى التنػاقض الكاضػع بػيف تحقيػؽ ، (ُُ)ات جىرى ًفي رعيتو أبدنا((
تأكيػد سػػكؼ تسػتحكذ عمػػى جػزء مػػف كلػي األمػػر لمعػدؿ فػػي الحكـػ كممارسػػتو لمنشػاط االقتصػػادم؛ ألنيػا بكػػؿ 

 .التفكير كالجيد كالكقت، كقد تؤدم إلى أف يككف كلي األمر خصما كحكما في آفو كاحد
كمػػف خػػالؿ مراجعػػة سػػيرة الخمفػػاء الراشػػديف كغيػػرىـ مػػف الحكػػاـ الػػذيف عرفػػكا بالعػػدؿ، نجػػد أف        

ٌميػػػـ قػػػد تركػػػكا األعمػػػاؿ االقتصػػػادية لمتفػػػرغ لشػػػؤكف الحكػػػـ، كرعايػػػة مصػػػالع األمػػػة؛ ألنيػػػـ كجػػػدكا أف  جي
الجمع بيف األمػريف يػؤدم إلػى التقصػير فػي الجانػب األىػـ كىػك تحقيػؽ مصػمحة الرعيػة، كمػف ذلػؾ مػا 

قىبىتًػًو، ًليىت ًجػرى ًفييىػا، فىمىًقيىػوي  ركم أنو "لىم ا ايٍستيٍخًمؼى أبك بىٍكرو  مىػى رى أىٍصبىعى غىاًدينا إلى السيكًؽ يىٍحًمؿي ًثيىابنا عى
قىػػٍد كي عي  ًميفىػػةى رىسيػػكًؿ الم ػػًو، كى ػػر اًح، فىقىػػاالى لىػػوي: إلػػى أىٍيػػفى يىػػا خى ط ػػاًب، كىأىبيػػك عيبىٍيػػدىةى ٍبػػفي اٍلجى ػػري ٍبػػفي اٍلخى لييػػتى أىٍمػػرى مى

ػٍيئنا، فىػاٍنطى  ت ػى نىٍفػًرضى لىػؾ شى ـي ًعيىاًلي، قىاالى لىوي: اٍنطىًمػٍؽ حى : فىًمٍف أىٍيفى أيٍطًع ؟ قىاؿى ػكا اٍلميٍسًمًميفى ػا فىفىرىضي مىؽى مىعىييمى
ػا اٍسػتيٍخًمؼى أىبيػك بىٍكػرو  -رىًضيى الم وي عىٍنيىا-كما ركم عف عىاًئشىةى ، (ُِ)لىوي كيؿ  يىٍكـو شىٍطرى شىاة"و  أنيا قىالىٍت: لىم 

ػػٍف مىئيكنىػػًة أىٍىًمػػي ـٍ تىكيػػٍف تىٍعًجػػزي عى ـى قىػػٍكًمي أىف  ًحٍرفىتًػػي لىػػ ًمػػ : "لىقىػػٍد عى ػػدييؽي، قىػػاؿى ، الصي شيػػًغٍمتي بًػػأىٍمًر الميٍسػػًمًميفى ، كى
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يىٍحتىػًرؼي ًلٍمميٍسػًمًميفى ًفيػًو" كركم كػذلؾ أف عػامالن لمخميفػة عمػر  .(ُّ)فىسىيىٍأكيؿي آؿي أىًبي بىٍكرو ًمٍف ىىذىا المىاًؿ، كى
بف الخطاب اسمو الحارث بف كعب بف كىب ظير عميو الثراء فسألو عمػر عػف مصػدر ثرائػو فأجػاب: 

عػي فتجػػرت فييػػا فقػاؿ عمػػر: "أمػػا كاهلل مػا بعثنػػاكـ لتتجػركا"، كأخػػذ منػػو مػا حصػػؿ عميػػو خرجػتي بنفقػػةو م
  .ق(َُْْمف ربع )ابف عبدربو، 

ال يحػػؿ " كيػػركل أف الخميفػػة األمػػكم عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز كٌجػػو بياننػػا شػػامالن لعمالػػو، قػػاؿ فيػػو:       
ف لعامؿ تجارةن في سمطانو الذم ىك عميو، فػإف األميػر متػى يتجػر  يسػتأثر كيصػيب أمػكرنا فييػا عنػت كام

تجػػػارة الػػػكالة مفسػػػدة، كلمرعيػػػة : "(، كممػػػا قالػػػو أيضػػػان ُْٖٗحػػػرص عمػػػى أال يفعػػػؿ" )ابػػػف عبػػػد الحكػػػـ، 
ٍمػػًرك ٍبػػًف اٍلعىػػاًص أنػػو قىػػاؿي: ُْٗٗ)القرافػػي،  "ميمكػػة ًمػػٍف أىٍشػػرىاًط الس ػػاعىًة “(. كركم عػػف عٍبػػدي الم ػػًو ٍبػػفي عى

ػػٍمطىاًف" ) ػػارىةي السي ػػٍمطىاف كىًىػػي مػػف ُٖٗٗعمػػيش، ًتجى ػػارىة السي أعظػػـ (. كمػػا قػػاؿ )ابػػف األزرؽ، د.ت(: "ًتجى
  .اآٍلفىات اٍلمضر ة بالرعية اٍلمٍفسدىة لمجباية"

كيرل فقياء المالكية أف مف كلي اإلمارة ال يشػترم بنفسػو، كال بككيػؿ معػركؼ، حتػى ال يسػامىع فػي        
يككػؿ إال مػف بػيف شػرائو بنفسػو كبػيف تككيمػو بػذلؾ فػرؽ، كال  (: "كلػيسـََِّالبيع، كيقكؿ )ابػف شػاس، 

يأمنو عمى دينو، لئال يسػترخص لػو بسػبب الحكػـ كمػا أشػبو ذلػؾ". كأنػو كمػا حرمػت التجػارة حػـر مػا 
مىػًة ًمػٍف اٍلميبىايىعىػًة، كا ًة ًفي اٍلميعىامى ابىاةي اٍلكيالى لمػؤاجرة في معناىا؛ كعند الحنابمة يقكؿ ابف تيمية:" كىذىًلؾى ميحى

 ق(.ُُْٖكالمضاربة، كالمساقاة كالمزارعة كنحك ذلؾ" )ابف تيمية، 
اسػػتنادا إلػػى كػػؿ مػػا سػػبؽ يؤسػػس الباحثػػاف لممسػػألة انطالقػػا مػػف إعطػػاء الشػػريعة اإلسػػالمية لجميػػع        

األفػػراد حريػػة التصػػرؼ بػػأمالكيـ، فيػـػ مسػػمطكف عمييػػا، مسػػتبدكف بيػػا عػػف الغيػػر، فػػال يتصػػرؼ فييػػا إال 
 (،ـُُٗٗ، كيتصػػرفكف بيػػا كفقػػا لمػػا يركنػػو مناسػػبا إذا كػاف التصػػرؼ مكافقػػا لمشػػرع )ابػػف عبػػد السػػالـ، بػإذنيـ

ككالة األمػػر ينطبػػؽ عمػػييـ مػػا ينطبػػؽ عمػػى جميػػع أفػػراد األمػػة يتصػػرفكف بػػأمكاليـ كمػػا يريػػدكف كفقػػا لنطػػاؽ 
تصػػرفات كالمكازنػػة الشػػرع. لكػػف ىػػذه القاعػػدة ال تتػػرؾ عمػػى إطالقيػػا، فيػػي محككمػػة بػػالنظر فػػي مػػآالت ال

نمػا  بيف المصالع كالمفاسد، كىذا يعني أف الحكـػ عمػى مشػركعية تجػارة السػمطاف ال تأخػذ حكمػا محػددا، كام
 ىذا التصرؼ.تستمد حكميا مف متغيرات أخرل، كىي النتائج المترتبة عمى 

ابط كشركط كمف ىنا يرل الباحثاف جكاز جمع كلي األمر بيف اإلمارة كالتجارة إذا تكفرت ضك        
 محددة، كىي:

التحقؽ مف الحفاظ عمى كظيفػة كلػي األمػر بعيػدا عػف الشػبيات، كذلػؾ مػف خػالؿ الػتخمص ممػا  -ُ
يدنسيا، كيساىـ في تكجيو يد االتياـ إلى شاغميا استنادا إلػى مبػدأ سػد الػذرائع، كقػد يتحقػؽ ذلػؾ 

كالسػماح لمجيػات  مف خالؿ اإلعالف عف األنشػطة االقتصػادية لػكلي األمػر عنػد تػكلي الكظيفػة،
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المختصػػة بمراقبػػة سػػير ىػػذه األنشػػطة لمتحقػػؽ مػػف عػػدـ كجػػكد أثػػر لنفػػكذه عمػػى عكائػػد األنشػػطة 
االقتصادية، كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ منع أم تعامػؿ اقتصػادم بػيف الدكلػة كالمنشػآت االقتصػادية 

 لكلي األمر. 
و ككاجباتػو، فػال يكػكف التحقؽ مف عدـ تأثير ممارسة كلي األمر لألنشطة االقتصادية عمى ميام -ِ

ىنػػاؾ تػػدافع بػػيف تػػدبير أمػػكر الدكلػػة كتػػدبير أمػػكره االقتصػػادية، كتكػػكف األكلكيػػة القصػػكل لتسػػيير 
 شؤكف الدكلة.

أف يثبت عدـ كجكد استغالؿ أك تأثير لمسمطة التػي يتمتػع بيػا كلػي األمػر عمػى عكائػد نشػاطو  -ّ
 مدكلة كغير ذلؾ.االقتصادم، كالحصكؿ عمى الككاالت الحصرية، اك التسكيؽ ل

كجكد القكانيف الصارمة التي يصعب تجاكزىا، كالتي يخضػع ليػا الجميػع دكف تمييػز بمػا فػييـ  -ْ
كلي األمر، كما ىك الحاؿ في كثير مف الدكؿ المتقدمة التػي يكػكف فييػا لمشػركات شخصػيات 

دارات منفصمة انفصاؿ تاـ عف مياـ كلي األمر.   اعتبارية كام
ألمر لألنشطة االقتصادية أم أثرا سمبيا عمػى الكضػع االقتصػادم فػي أف ال تترؾ ممارسة كلي ا -ٓ

 البالد كقياـ االحتكار أك حدكث التضخـ أك التأثير عمى آليات السكؽ أك غير ذلؾ. 
خضكع كلي األمر لممساءلة في حاؿ كجكد شككؾ حكؿ االسػتفادة مػف نفػكذه لتحقيػؽ مكاسػب  -ٔ

 تتعمؽ بأنشطتو االقتصادية.
لمستحقات المترتبة عمى األنشطة االقتصادية لكلي األمر كالزكػاة كالضػرائب التحقؽ مف دفع ا -ٕ

 كغيرىا مف المستحقات. 
 

 : املبحح الجاني
 أسباب اختالط اإلمارة بالتجارة ومناذج مهها

 

بعػػد التعػػرؼ مفيػػـك التجػػارة كاإلمػػارة كأىميػػة كاليػػة األمػػر ككاجبػػات كلػػي األمػػر، كاالجتيػػاد فػػي  
مشركعية اختالط التجارة باإلمارة، يتناكؿ ىذا المبحث أسباب ىذه الظػاىرة، الكصكؿ إلى رأم حكؿ 

 كنماذج قديمة كمعاصرة منيا.
 

 أسباب اختالط التجارة باألمارة: املطلب األول
ىنػاؾ مجمكعػة مػف األسػباب التػي تػدعك أصػحاب السػمطة كالنفػكذ مػف الممػكؾ كالسػالطيف كاألمػػراء        

 إلى تممؾ األنشطة االقتصادية، كمزاحمة أصحاب األنشطة مف تجار كفالحيفكالكزراء كالقضاة كغيرىـ 
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 كمستثمريف في أعماليـ، كمف الممكف أف تتمثؿ أىـ ىذه األسباب في: 
اتجاه أصحاب السمطة إلى حياة البذخ كالترؼ، فيتكجيكا إلى الحصكؿ عمػى المػاؿ بشػتى السػبؿ  .ُ

، كمف أىـ ىذه األساليب االتجػاه إلػى االسػتثمار لالنفاؽ عمى متطمبات نمط الحياه الذم اختاركه
 في مختمؼ األنشطة االقتصادية، كالسيطرة عمييا ركيدا ركيدا.

سيكلة حصكؿ المتفذيف سياسيا عمى الماؿ بسبب سيطرة ثمة قميمة عمى جميع مفاصػؿ السػمطة،  .ِ
، كلػك بػدل ظاىريػا فالحكـ في الكثير مف دكؿ العالـ الثالػث يتميػز جػكىره بػاالنفراد التػاـ بالسػمطة

خػػالؼ ذلػػؾ، فػػال يكجػػد أم جيػػات تسػػتطيع مراجعػػة أك مناقشػػة أكامػػر أصػػحاب السػػمطة كالنفػػكذ، 
كيضاؼ لذلؾ صعكبة اثبػات مخالفػات المتنفػذيف، فيبقػى الكػالـ عػف فسػاد تمػؾ الجيػات كجمعيػا 

 اثباتو.بيف التجارة كاالمارة، كاستخداـ المكانة لمتكٌسب، كالما مرسال يصعب 
لطبيعػػػة الشػػػمكلية ألنظمػػػة الحكػػػـ تجعػػػؿ مػػػف جمػػػع التجػػػارة إلػػػى االمػػػارة، كزيػػػادة الثػػػركات كىػػػذه ا

بسػػرعة كبػػدكف تكمفػػة، أمػػرا فػػي غايػػة السػػيكلة، كيقػػكؿ ابػػف خمػػدكف فػػي ذلػػؾ: "ثػػـ إف السػػمطاف قػػد 
ينتزع الكثير مف ذلؾ )مختمؼ البضائع( إذا تعرض ليا غضػا أك بأيسػر ثمػف، إذ ال يجػد مػف ال 

ئو فيبخس ثمنو عمى بائعو"، كيقكؿ كذلؾ: "..سيما مع مػا يحصػؿ لػو مػف التجػارة يناقشو في شرا
(. فػػال ََُِبػػال مغػػـر أك مكػػس، فإنيػػا أجػػدر بنمػػك األمػػكاؿ، كأسػػرع فػػي تثميػػره" )ابػػف خمػػدكف، 

ف كانت   ظاىرة كمعركفة.أحد يستطيع أف يفرض الضرائب عمى أمكاؿ أصحاب النفكذ حتى كام
جمػع المػاؿ كتكػكيف الثػركات، كيتعػزز ذلػؾ بفسػاد األخػالؽ كعػدـ  يعتبر الطمع مػف أبػرز أسػباب .ّ

القناعػػػة بمػػػا يحصػػػؿ عميػػػو مػػػف الدكلػػػة مقابػػػؿ الكظيفػػػة التػػػي يقػػػـك بيػػػا، فيطمػػػع بمػػػا فػػػي ايػػػدم 
(. كأكػػػدت ُٔٗٗالمػػػكاطنيف، كىنػػػا يتسػػػٌكؿ لػػػو نفسػػػو اسػػػتغالؿ النفػػػكذ لكسػػػب المػػػاؿ )الخيربيتػػػي، 

لع الشخصػية ألعضػاء الكػكنغرس األمريكػي ( أف المصاTahoun and Lent, 2016دراسة )
 كانت عامؿ حاسـ في تكجيو تصكيتيـ عمى مشركع دعـ المؤسسات المالية خالؿ األزمة.

تأثير المحيطيف مف بطانة كأقارب، كىؤالء يطمعكف في الحصكؿ عمػى شػيء ممػا يكسػبو أصػحاب  .ْ
فػػكذه لمكسػػػب مػػػف سػػػتغالؿ نالسػػمطة، فيشػػػجعكنيـ عمػػى الكسػػػب بػػػأم طريقػػة، كمػػػف ذلػػؾ تكجييػػػو ال

خػػالؿ ممارسػػة األنشػػطة االقتصػػادية. كقػػد يحصػػؿ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تػػدخؿ بعػػض الجيػػات األجنبيػػة 
اليادفة إلى إضعاؼ األمػة مػف خػالؿ التغريػر بالحكػاـ لمتكجػو لتنميػة الثػركات الخاصػة كمسػاعدتيـ 

 عمى تكفير الفرص االستثمارية المغرية
األبػرز لمػاؿ إلػى السػمطة؛ ألف المػاؿ يعػد المعػزز السعي إلى تثبيت اركاف الحكـ مف خػالؿ جمػع ا .ٓ

 لمسمطة، كفي ىذه الحالة قد ينشط المتنفذ اقتصػاديا بنفسػو لمحصػكؿ عمػى المػاؿ. كال ينحصػر اخػتالط
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التجارة باإلمارة في التجارة مف السمطاف، فقد يككف مف خالؿ التقارب بػيف أىػؿ السػمطة كأىػؿ 
لعمػػؿ أىػػؿ المػػاؿ مقابػػؿ نصػػيب مػػف ذلػػؾ المػػاؿ،  المػػاؿ، كيكػػكف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تسػػييؿ السػػمطة

فإذا تقارب أصػحاب المػاؿ مػف أصػحاب السػمطاف كتكافقػكا ينػتج عػف ذلػؾ تػزاكج السػمطة كالمػاؿ، 
فيندمج النفكذ المالي مع النفكذ السياسي، فكؿ منيـ يستمد قكتػو مػف اآلخػر، كلػف ينػتج عػف ذلػؾ 

اؿ ذلػػػؾ فرعػػػكف كىامػػػاف كقػػػاركف )جعفػػػر، إال بيئػػػة سياسػػػية كاجتماعيػػػة كاقتصػػػادية مشػػػٌكىة، كمثػػػ
(. كقد يككف ذلؾ مػف خػالؿ قبػكؿ مػا يسػمى باليػدايا لتسػييؿ عمػؿ المسػتثمريف، كمػنحيـ َُِٓ

 ما يحتاجكف مف الحماية كالنفكذ كربما اإلعفاء مف دفع ما يستحؽ عمييـ لمدكلة.
كؿ ابػػف خمػػدكف ممارسػػة أصػػحاب السػػمطة سػػمطتيـ لمحصػػكؿ عمػػى المػػاؿ بقػػكة السػػمطة كالنفػػكذ، كيقػػ .ٔ

في ذلؾ: ".. فيحمؿ السمطاف عمى ذلؾ كيضرب معو بسيـ لنفسو ليحصؿ عمى غرضو مػف جمػع 
لممسػتثمريف باسػتخداـ (؛ كىػذا يعنػي مشػاركة أصػحاب السػمطة ََُِالماؿ سريعا" )ابػف خمػدكف، 

القػػكة كالنفػػػكذ دكف أف يسػػػاىمكا فػػػي النشػػػاط االقتصػػادم، أك مػػػف خػػػالؿ فػػػرض االتػػػاكات عمػػػى 
 مريف.المستث

عػػػػدـ كجػػػػكد القػػػػكانيف الصػػػػارمة التػػػػي تمنػػػػع اسػػػػتخداـ السػػػػمطة لكسػػػػب المػػػػاؿ، كقػػػػد كانػػػػت بعػػػػض  .ٕ
المجتمعات منذ القدـ تتنبو لمثؿ ىذه الممارسات، فقد كػاف الفػرس يشػترطكف عمػى الممػؾ كأىػؿ بيتػو 

 (. كلكػف كجػكد مثػؿ ىػذه القػكانيف الََُِالعدؿ كعدـ المتاجرة لتجنب كقػكع الغػالء )ابػف خمػدكف، 
اإلمػػارة بالتجػػارة، فػػال أحػػد يسػػتطيع أف يفػػرض تطبيػػؽ القػػكانيف عمػػى أصػػػحاب  يعنػػي منػػع اخػػتالط

السمطة، كال أحد يستطيع مساءلتيـ. كما أف ىناؾ أساليب تساعد عمى اخفػاء األنشػطة االقتصػادية 
ج كالثركات الحقيقية، ففي الغالب يستثمر اصحاب السمطة أمػكاليـ فػي الخػارج كيكدعكنيػا فػي الخػار 

بعيدا عف األعػيف. كقػد يكػكف ذلػؾ مػف خػالؿ اسػتخداـ الشػركات كالشػراكات الخفيػة، حيػث يحػرص 
المتنفػػذيف عمػػى عػػدـ ظيػػكر اسػػماءىـ فػػي أغمػػب االسػػتثمارات التػػي تخصػػيـ؛ أم أنيػـػ يسػػتخدمكف 

 الكاجيات االستثمارية لميركب مف المساءلة كالمحاسبة. 
 

 .تالط اإلمارة بالتجارةمناذج قدمية ومعاصرة مو اخ: املطلب الجاني

مف الصعب بمكاف عرض كؿ ما يعرؼ مػف مكاقػؼ الساسػة مػف اخػتالط التجػارة باإلمػارة، ففضػاء        
البحػػػث ال يتسػػػع لػػػذلؾ، لػػػذا اخترنػػػا طائفػػػة مػػػف النمػػػاذج المعبػػػرة عػػػف المكضػػػكع قػػػدر اإلمكػػػاف، فيقػػػٌدـ ىػػػذا 

اقتصػػػادية، كمػػػف ذلػػػؾ بقػػػاء أبػػػك بكػػػر  المطمػػػب نمػػػاذج تتعمػػػؽ باسػػػتغالؿ النفػػػكذ كالسػػػمطة لتحقيػػػؽ مكاسػػػب
يرتػػزؽ مػػف مالػػو ككسػػب يػػده لمػػدة سػػتة أشػػير بعػػد تكليػػو الخالفػػة، كمػػف ثػـػ فيػػرض لػػو عطػػاء  الصػػديؽ 
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ثابػػت مػػف بيػػت المػػاؿ؛ لكػػي يتفػػرغ إلدارة شػػؤكف الدكلػػة اإلسػػالمية كيػػتمكف مػػف القيػػاـ بميامػػو )السػػيكطي، 
 العاـ عمى القياـ بمياـ كظيفتو.(، مما يعني تأثير العمؿ الخاص لشاغؿ المنصب ََِْ
أكثػر تشػددا فػي ىػذا األمػر، حيػث مىنػع عمالػو مػف ممارسػة التجػارة  ككاف عمر بػف الخطػاب        

، كقػد حقػؽ مػع الكثيػر مػف الػكالة (ُٕٗٗأثناء تكلييـ مياـ الكالية، كصادر ما نػتج عنيػا )ابػف األثيػر، 
كصادر كؿ زيػادة غيػر طبيعيػة فػي أمػكاليـ، كنيػاىـ عػف التجػارة، فقػاؿ لمحػارث بػف كىػب: ".. كاهلل مػا 

ىػػػػػ(. كمػػػػف مكاقفػػػػو أيضػػػػا مػػػػا ركم عػػػػف ُّٕٖبعثنػػػػاؾ لمتجػػػػارة فػػػػي أمػػػػكاؿ المسػػػػمميف..." )الطبػػػػرم، 
أبػا مكسػػى ريػػؽ العػكدة اتيػػا كالػي البصػػرة كفػي ط العػراؽ، كعبيػد اهلل فػػي جػيش إلػػى ابنػاه عبػػد اهلل خػركج

فعػػػرض عمييمػػػا حمػػػؿ مػػػاؿ يريػػػد ارسػػػالو إلػػػى أميػػػر المػػػؤمنيف، عمػػػى أف يبتاعػػػاف بػػػو متاعػػػا  األشػػػعرم
ا عػػادا باعػػا كربحػػا، فممػػا دفعػػا المػػاؿ ثػػـ يؤديػػاف رأس المػػاؿ كيكػػكف الػػربع ليمػػا، كعنػػدم بالمدينػػة يبيعانػػو

عبػػد  فسػػكت قػػاؿ: "أكيػػٌؿ الجػػيش أسػػمفو مثػػؿ مػػا أسػػمفكما، قػػاال: ال، فقػػاؿ: أديػػا المػػاؿ كربحػػو، عمػػر إلػػى
فقاؿ: ما ينبغي لؾ يا أمير المػؤمنيف ىػذا، لػك نقػص ىػذا المػاؿ أك ىمػؾ لضػمناه  اهلل، كراجعو عبيد اهلل

قػد جعمتػو  عمػر يا أمير المؤمنيف لك جعمتو قراضا فقػاؿ مر:ع أدياه، فقاؿ رجؿ مف جمساء عمر: فقاؿ
نصػػؼ  عمػػر بػػف الخطػػاب ابنػػا كعبيػػد اهلل عبػػد اهلل رأس المػػاؿ كنصػػؼ ربحػػو، كأخػػذ عمػػر قراضػػا فأخػػذ

كقكفػا صػارما فػي  دؿ بكضػكح عمػى كقػكؼ عمػر (، كىذا األمػر يػََِْربع الماؿ" )اإلماـ مالؾ، 
 كجو استغالؿ المكانة كالنفكذ مف أجؿ الكسب، أك المحاباة في ذلؾ.

كسػػار عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز عمػػى الػػنيج ذاتػػو فػػي الحػػد مػػف اسػػتغالؿ النفػػكذ كالمكانػػة فػػي التػػربع        
انيػػت لتجػػار مػػف حمػػص كالتضػػييؽ عمػػى األنشػػطة االقتصػػادية لمرعيػػة، كيظيػػر ذلػػؾ مػػف استخالصػػو لحك 

السػمطاف )ابػف مف يد ركح بف الكليد بف عبد الممؾ كأعادتيا ليـ، كتنبييو لعمالو مف اآلثػار السػيئة لتجػارة 
 (. ُْٖٗالحكـ، 

ىػػ منػع السػمطاف المممػككي برسػبام تجػار الفمفػؿ مػف بيػع بضػاعتيـ عمػى ِّٖكفي مصػر سػنة        
، فأضػطر الفػرنج لمشػراء مػف السػمطاف بمائػة كعشػريف دينػارا، تجار الفرنج في االسكندرية بثمانيف دينارا

فاشػػتركا منػػو ثػػـ عػػادكا ببضػػاعتيـ إلػػى ديػػارىـ فمحػػؽ الػػبالد كالتجػػار مػػف ذلػػؾ ضػػررا كبيػػرا )المقريػػزم، 
(. كاحتكػػر كػػذلؾ تجػػارة الثيػػاب القطنيػػة الػػكاردة مػػف العػػراؽ كالشػػاـ بعػػد أف عمػػـ أنيػػا تػػدر ربحػػا ُٕٗٗ

ع إال عبر متاجر السمطاف، كمنع تجػار العػراؽ كالشػاـ مػف الكصػكؿ بثيػابيـ إلػى كفيرا، فأمر بأف ال تبا
مصػػر بحجػػة مخالفتيػػا لممقػػاييس، فحػػؿ بالنػػاس الغػػالء، فتكقفػػت ىػػذه الصػػناعة فػػي أىػػـ المػػدف المنتجػػة 

الحمػػداني تجػػارة كفػػي القػػرف العاشػػر المػػيالدم احتكػػر أميػػر حمػػب (. ُٕٗٗليػػا كالمكصػػؿ )المقريػػزم، 
 خمة لممدينة كالخارجة منيا بشكؿ كامؿ، كاحتكر الصفكيكف جميع عمميات بيع الحرير فيالبضائع الدا

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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 (.ُٖٗٗمنطقة بكرصة )شاخت كبكزكرث، 
كساد اختالط التجارة باإلمػارة فػي أكركبػا فػي العصػكر الكسػطى بشػكؿ كبيػر، فتحكلػت بعػض        

ر بالطريقػػة التػػي تسػػاعد عمػػى زيػػادة المػػدف األكركبيػػة إلػػى امػػارات مسػػتقمة يحكميػػا التجػػار، كالتػػي تػػدا
أربػػاح ىػػؤالء قػػدر اإلمكػػاف كالبندقيػػة كأمػػافي كبيػػزا. كاألمػػر ذاتػػو ينطبػػؽ عمػػى مػػدف الشػػماؿ كبػػركج 

 (.ََِٓكغنت، حيث كاف امراء تمؾ المدف تجار بامتياز )بيشكب، 
تصػػادية كمػػف الصػػعب فػػي كقتنػػا المعاصػػر الحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات تتعمػػؽ بممكيػػات األنشػػطة االق       

االعتمػػاد بشػػكؿ كبيػػر لمحكػػاـ كالمسػػؤكليف، نظػػرا لمػػا يحػػيط بيػػذه األنشػػطة مػػف سػػرية كبيػػرة، كذلػػؾ بسػػبب 
عمى االستثمار في الخارج، كاالعتماد عمى االستثمارات الخفية اعتمادا عمى الكاجيات االستثمارية، 

كعػدـ قػدرة أم طػرؼ  كصعكبة الكصكؿ إلى معمكمػات مكثكقػة عػف فسػاد أصػحاب النفػكذ نظػرا لسػمطتيـ،
بػػػاالطالع عمػػػى ىػػػذه المعمكمػػػات. كمػػػف النمػػػاذج المعاصػػػرة المتفػػػؽ عمػػػى صػػػحتيا مػػػا يتعمػػػؽ بػػػالجمع بػػػيف 
اإلمارة كالتجارة ما ينتشر حكؿ العػالـ مػف قػكة كنفػكذ عائمػة ركتشػيمد الييكديػة عبػر قػركف عػدة، حيػث تبػيف 

ر السياسػػػي العػػػالمي بمػػػا يتكافػػػؽ مػػػع كضػػػعيا لخطػػػة محكمػػػة لمسػػػيطرة عمػػػى المػػػاؿ العػػػالمي، كتكجيػػػو القػػػرا
مخططاتيا، كبينت بعض الكتابات كيفية انطالقيا مف ألمانيػا لمسػيطرة عمػى أكبػر الػدكؿ كبريطانيػا كفرنسػا 
كالنمسػػا كايطاليػػا كالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، ككػػاف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ التمػػدد المصػػرفي كدكرىػػا فػػي تػػأجيج 

صػػكال لمسػػيطرة عمػػى القػػرار العػػالمي مػػف كراء السػػتار لخدمػػة الصػػراعات كالحػػركب بمػػا يخػػدـ مصػػالحيا ك 
قضايا الييكد بالدرجة األكلى، حيث تسيطر ىذه العائمة عمى أكبر المؤسسات المصػرفية فػي العػالـ كعمػى 

الػػذم يعتقػػد كثيػػركف أنػػو بنػػؾ  The Federal Reserveرأسػػيا بنػػؾ االحتيػػاطي الفيػػدرالي األمريكػػي 
، كمػا كػاف City Groupكمجمكعػة سػيتي  Bank of Americaيكػا حكػكمي، كيضػاؼ لػذلؾ بنػؾ أمر 

ىنػػػاؾ دكرا كبيػػػرا ليػػػذه العائمػػػة فػػػػي تػػػأجيج الصػػػراعات لالسػػػتفادة مػػػف سياسػػػػيا كماليػػػا مػػػف خػػػالؿ تمكيػػػػؿ 
األطػػراؼ المتنازعػػة كمعركػػة كاترلػػك بػػيف بريطانيػػا كفرنسػػا، ككػػذلؾ تمكيػػؿ الحػػرب األىميػػة فػػي أمريكػػا بفكائػػد 

 (.Reeves, 1887% )ّٔكصمت إلى 
أثػرل أثريػا ايطاليػا لرئاسػة  Silvio Berlusconiبيرليسػككني تػكلي سػمفيك كيضػاؼ إلػى ذلػؾ        

األمريكية لمنصب نائب الرئيس  Rockefellerالكزراء لعدة دكرات، كتكلى أفراد مف عائمة رككفمير 
ة، كىػذه العائمػة كعضكيف في مجمس الشيكخ كمثميما فػي مجمػس النػكاب كثالثػة حكػاـ لكاليػات مختمفػ

، كالسػػيطرة Standard Oilتسػيطر عمػى صػػناعة الػنفط األمريكيػة مػػف خػالؿ شػػركة سػتاندرد أكيػؿ 
 تشػػيس مانيػػاتفجػػي بػػي مكرغػػاف عمػػى جػػزء ميػػـ مػػف القطػػاع المصػػرفي األمريكػػي مػػف خػػالؿ بنػػؾ 

JPMorgan Chase Bank (Hess, 1997.) 



 عبد اهلل البداريو وشادي خليفة ......................................................................................................... اختالط اإلمارة بالتجارة

 

 

                                                                               (511)                                                           م9152، 4 العدد ،52 لداجملاملهارة، 

كسػب كاإلثػراء غيػر المشػركع مػا حػدث فػي كينيػا كمف االحداث المكثقة حكؿ اسػتخداـ السػمطة لم       
( حيػػث كضػػع الػػرئيس كأعكانػػو يػػدىـ عمػػى ََِِ-ُٖٕٗخػػالؿ فتػػرة حكػػـ الػػرئيس دانييػػؿ أراب مػػكم )

أفضؿ األراضي في كينيا كمنيا أرض أشير األسكاؽ الشعبية، كما كضعكا يدىـ عمى أمػكاؿ المؤسسػة 
بالسػػػػػجف ى ىػػػػػذه التصػػػػػرفات عكقػػػػػب العامػػػػة لمضػػػػػماف االجتمػػػػػاعي لمػػػػػرتيف، ككػػػػػؿ مػػػػػف اعتػػػػػرض عمػػػػػ

(Johnston, 2005.) 
 

 : املبحح الجالح
 .اآلثار االقتصادية الختالط اإلمارة بالتجارة

 

يترؾ اختالط التجارة باإلمارة آثاره عمػى االقتصػاد الػكطني، كلكػف ىػذه اآلثػار نسػبية الحػدكث        
طني، كطبيعػة األنشػطة كالقطاعػات كالتأثير، تعتمد عمى مدل تغمغػؿ ىػذه الظػاىرة فػي االقتصػاد الػك 

االقتصادية التي تتركز فييا. كتجدر اإلشارة إلػى أف ىػذه اآلثػار تػنجـ عػف ممارسػة المتنفػذيف لألنشػطة 
تحقيػػػؽ االقتصػػادية لصػػالحيـ، أك اسػػتخداـ نفػػكذىـ لخدمػػة المقػػربيف، أك ألم أشػػخاص آخػػريف مقابػػؿ 

 مصالع خاصة مادية أك معنكية.
 اض ألىـ تمؾ اآلثار:استعر  كتاليان        

: يؤثر اختالط اإلمارة بالتجارة عمى ايرادات الدكلة مػف الضػرائب؛ بسػبب تيػرب المتنفػذيف ضػريبيا، أولً 
فمػػف يممػػؾ النفػػكذ كيبحػػث عػػف جمػػع المػػاؿ مػػف خػػالؿ االنخػػراط فػػي األنشػػطة االقتصػػادية يكػػكف ىدفػػو 

كمػػف ذلػػؾ الػػتخمص مػػف الضػػريبة تعظػػيـ الػػربع بشػػتى السػػبؿ، فيسػػعى لخفػػض التكػػاليؼ قػػدر اإلمكػػاف، 
التي تعتبر تكاليؼ اضافية تقتطع مػف الػربع، كيؤكػد ذلػؾ نتػائج فػرض الضػريبة االجماليػة التػي تيػدؼ 
إلى زيادة ايرادات الدكلة مف الضػرائب، حيػث تفػرض ضػريبة ثابتػة غيػر مرتبطػة باإلنتػاج فتكػكف جػزءا 

فتقتطػع جػزء مػف ربػع المنػتج،  ATCؼ الكميػة مف التكاليؼ الثابتة، كبالتالي تػؤثر عمػى متكسػط التكػالي
 MRحيػػػث يتسػػػاكل االيػػػراد الحػػػدم  E( أف المنػػػتج يكػػػكف متكازنػػػا عنػػػد النقطػػػة 1كيظيػػػر مػػػف شػػػكؿ )

 TR، كيكػػػكف االيػػػراد الكمػػػي QEكالكميػػػة التكازنيػػػة  PE، كيتحػػػدد السػػػعر التػػػكازني MCكالتكمفػػػة الحديػػػة 
، عنػػد تقػػاطع منحنػػى التكػػاليؼ 1256المسػػتطيؿ ، كالتكػػاليؼ الكميػػة ممثمػػة ب1234ممػػثال بالمسػػتطيؿ 
باتجػػاه منحػػى السػػعر، كعميػػو  Eمػػع امتػػداد الخػػط الصػػاعد مػػف نقطػػة التػػكازف  ATCالكميػػة المتكسػػطة 

، كعند فرض الضريبة االجمالية ينتقؿ منحنػى التكػاليؼ الكميػة 3456يتحدد ربع المنتج في المستطيؿ 
باتجػػاه  Eمتػداد الخػط الصػاعد مػف نقطػة التػكازف كعنػد تقاطعػو مػع ا ATC1إلػى  ATCالمتكسػطة مػف 
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 ، كالضػريبة ممثمػة بالمسػتطيؿ3478منحى السعر تقتطع جزء مف الربع، فيككف الػربع ممػثال فػي المسػتطيؿ 
. كبسبب النفكذ كتػكفر القػدرة عمػى التيػرب الضػريبي، فػاألرجع أف ىػذه الضػريبة لػف تػدفع، ممػا 5678

 يبة كممػػػا زاد حجػػػـ االنشػػػطة االقتصػػػادية فػػػي يػػػد المتنفػػػذيفيعنػػػي تقمػػػص الفائػػػدة مػػػف فػػػرض ىػػػذه الضػػػر 

(Nicholson and Snyder, 2008 .) 
 

 ( فرب ضريبة اجمالية عمو النُاط الاتصادي5ُكل )
 

 

ذا قػايس السػمطاف بػيف مػا يحصػؿ ََُِكيظير ىذا األثر جميا مف قكؿ )ابف خمػدكف،         (: "كام
ة كجدىا بالنسبة لمجباية أقؿ مف القميؿ"، فيشػير إلػى أف تػأثير لو مف الجباية كبيف ىذه األرباح القميم

دخكؿ أصحاب السمطة عمى االيرادات الضريبية، فكممػا زاد نصػيب أصػحاب السػمطة فػي االقتصػاد 
ET  كمما تراجعت االيػرادات الضػريبيةT ( فتختػؿ العالقػة بػيف االيػرادات ِكمػا فػي الشػكؿ ،) كالنفقػات

 تفاقـ عجز المكازنة.العامة مما يعني ظيكر أك 

Q
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 (51)( العالاة بين ايرادات الضريبة وحجم النُاط الاتصادي لممتنفذين1ُكل )
 

كتراجػػػع االيػػػرادات الضػػػريبية يػػػؤدم إلػػػى فػػػرض أنػػػكاع جديػػػدة مػػػف الضػػػرائب لزيػػػادة الجبايػػػة مػػػف        
يحٌمػػؿ الشػػعكب المزيػػد مػػف الفػػركض، ككػػأنيـ  الشػػعب لتعػػكيض تراجػػع االيػػرادات مقابػػؿ النفقػػات، ممػػا

(: "كيػػدخؿ بػػو )السػػمطاف( ََُِيمنحكنيػػا لممتنفػػذ بشػػكؿ غيػػر مباشػػر، كفػػي ىػػذا يقػػكؿ )ابػػف خمػػدكف، 
عمى الرعايا مف العنت كالمضايقة كفساد األرباح، ما يقبض آماليـ عف السعي في ذلؾ جممػة، كيػؤدم 

مػػف الفالحػػيف كالتجػػار"، كيقػػكؿ كػػذلؾ: "فػػإذا انقػػبض إلػػى فسػػاد الجبايػػة؛ فػػإف معظػػـ الجبايػػة إنمػػا ىػػي 
المتفػػاحش" الفالحػػكف عػػف الفالحػػة، كقعػػد التجػػار عػػف التجػػارة، ذىبػػت الجبايػػة جممػػة أك دخميػػا الػػنقص 

 (. ََُِ)ابف خمدكف، 
: يقػػػكد اخػػػتالط اإلمػػػارة بالتجػػػارة مػػػع مػػػركر الكقػػػت إلػػػى القضػػػاء عمػػػى المنافسػػػة تػػػدريجيا فػػػي بعػػػض ثانيااااً 

ف ثػـػ تحػػكؿ السػػكؽ إلػػى المنافسػػة االحتكاريػػة أك احتكػػار القمػػة، كعمػػى األغمػػب التحػػكؿ إلػػى القطاعػات، كمػػ
مف خالؿ العمؿ الدؤكب لممتنفذيف عمػى االنفػراد بالسػكؽ، كقػد يحػدث  Pure Monopolyاالحتكار التاـ 

رة أك ذلػؾ مػػف خػػالؿ اسػتغالؿ قػػكة النفػػكذ إذا كانػت كبيػػرة جػػدا إلخػراج المنافسػػيف مػػف السػكؽ بصػػكرة مباشػػ
غيػػػػر مباشػػػػرة، كمػػػػف المعػػػػركؼ أف عػػػػرض أم سػػػػمعة يتناسػػػػب طرديػػػػا مػػػػع عػػػػدد المنتجػػػػيف أك البػػػػائعيف 

(Rittenberg and Tregarthen, 2012 فيحػػدث بصػػكرة مباشػػرة مػػف خػػالؿ اسػػتغالؿ ثغػػرات ،)
التشػػريعات، أك تجاكزىػػا، أك مػػف خػػالؿ صػػياغة التشػػريعات؛ ألف التشػػريعات يضػػعيا مػػف يممػػؾ السػػمطة 
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عمػػػى األغمػػػب، فتصػػػبع ىػػػي الطريػػػؽ لتحقيػػؽ المصػػػالع الخاصػػػة، فاالحتكػػػار يصػػػبع محميػػػا بقػػػكة كالنفػػكذ 
القػػانكف، كمثػػاؿ ذلػػؾ الحصػػكؿ عمػػى الككػػاالت الحصػػرية، مػػف خػػالؿ الحصػػكؿ عمػػى حقػػكؽ االمتيػػاز مػػف 
الدكلة في قطاعات أك مناطؽ معينة بتكاليؼ منخفضػة، مثػؿ مػنع ىػؤالء حقػكؽ تكريػد متطمبػات الحككمػة 

افسػػػة مػػػف اآلخػػػريف. أمػػػا الصػػػكرة غيػػػر المباشػػػرة فقػػػد تكػػػكف مػػػف خػػػالؿ الحصػػػكؿ عمػػػى مػػػدخالت دكف من
االنتػػاج أك الحصػػكؿ عمػػى السػػمع مػػف المسػػتكرديف أك المنتجػػيف بأسػػعار بخسػػة بسػػبب النفػػكذ، كقػػد يصػػؿ 

مػف خػالؿ منػع اآلخػريف مػف  Monopsonyالكضع إلى احتكػار الشػراء مػف جميػع البػائعيف أك المنتجػيف 
(، كبعػد Besanko and Braeutigam, 2011في شراء السمع كخطكة الحتكػار سػكؽ البيػع ) منافستو

( فػػي ذلػػؾ: "كقػػد ينتيػػي الحػػاؿ بيػػؤالء ََُِذلػػؾ يبيعكنيػػا باألسػػعار التػػي يريػػدكف، فيقػػكؿ )ابػػف خمػػدكف، 
لسػمع مػف المنسمخيف لمتجارة كالفالحة مف األمػراء كالمتغمبػيف فػي البمػداف، أنيـػ يتعرضػكف لشػراء الغػالت كا

أربابيػػا الػػكارديف عمػػى بمػػدىـ، كيفرضػػكف لػػذلؾ مػػف الػػثمف مػػا يشػػاؤكف". كيقػػكؿ أيضػػا: "إذ ال يجػػد مػػف ال 
(، كنالحػظ ىنػا محاكلػة اسػتغالؿ النفػكذ ََُِيناقشو فػي شػرائو فيػبخس ثمنػو عمػى بائعػو" )ابػف خمػدكف، 

نتجػيف أك البػائعيف أك تجريػدىـ لخفػض التكػاليؼ كبالتػالي زيػادة األربػاح، كىػذا األمػر يػؤدم إلػى خسػارة الم
 مف أرباحيـ عمى األقؿ، مما يعني خركجيـ مف السكؽ إذا تكرر ىذا األمر كاتسع نطاقو.

كجميع ىػذه الحػاالت تقػكد إلػى قيػاـ االحتكػار فيتقيػد العػرض كترتفػع األسػعار، فيتحقػؽ لممحتكػر        
( حيػػث يتسػػاكل منحنػػى ّمػػف شػػكؿ )مبتغػػاه بجنػػي المزيػػد مػػف األربػػاح غيػػر االعتياديػػة، كيظيػػر ذلػػؾ 

فػػػػػػي سػػػػػػكؽ المنافسػػػػػػة التامػػػػػػة  MRكااليػػػػػػراد الحػػػػػػدم  ARكااليػػػػػػراد المتكسػػػػػػط  Pكالسػػػػػػعر  Dالطمػػػػػػب 
(D=P=AR=MR كيتكازف المنتج عند )EC  حيث تقػاطع منحنػى االيػراد الحػدمMR  كالتكمفػة الحديػة

MC كيتحػػدد سػػػعر التػػػكازف ،PC يعنػػػي ثبػػػات السػػػعر،  مػػػف خػػػالؿ االمتػػػداد األفقػػي لنقطػػػة التػػػكازف ممػػػا
مف خالؿ العمكد الساقط مف نقطة التكازف باتجاه محكر السينات. كعنػد قيػاـ  QCكتتحدد كمية التكازف 

كيصػػبع أكثػػر مػػيال كانخفاضػػا، كبػػاقي مككنػػات المنحنػػى  MRاالحتكػػار ينشػػؽ منحنػػى االيػػراد الحػػدم 
حيػػػث  EMالمنػػػتج عنػػػد ( لكنيػػػا تصػػػبع أكثػػػر مػػػيال مػػػف ذم قبػػػؿ، كيتػػػكازف D=P=ARتبقػػػى متسػػػاكية )

مػف خػالؿ االمتػداد  PM، كيتحػدد سػعر التػكازف MCكالتكمفة الحديػة  MRتقاطع منحنى االيراد الحدم 
مػػػف خػػػالؿ العمػػػكد  QMالعمػػػكدم لنقطػػػة التػػػكازف حتػػػى تالمػػػس منحنػػػى السػػػعر، كتتحػػػدد كميػػػة التػػػكازف 

 (. McConnell and Brue, 2002) الساقط مف نقطة التكازف باتجاة محكر السينات
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 ( أثر قياـ االحتكار عمى الكميات كاألسعارّشكؿ )
 

: قػػػد يػػػؤدم اخػػػتالط اإلمػػػارة بالتجػػػارة بشػػػكؿ كاسػػػع إلػػػى حػػػدكث التضػػػخـ؛ ألف المتنفػػػذيف يفرضػػػكف ثالثااااً 
(: "كيبيعكنيػا فػي كقتيػا ََُِاألسعار التػي يرغبػكف بيػا عنػد بيػع سػمعيـ، كفػي ذلػؾ يقػكؿ )ابػف خمػدكف، 

عايػػػا بمػػػا يفرضػػػكف مػػػف الػػػثمف"، كيتكقػػػع حػػػدكث مثػػػؿ ىػػػذا الشػػػيء إذا سػػػيطر لمػػػف تحػػػت أيػػػدييـ مػػػف الر 
المتنفػػذكف عمػػى تجػػارة السػػمع المككنػػة لسػػمة المسػػتيمؾ المعبػػرة عػػف مؤشػػر أسػػعار المسػػتيمؾ؛ ألف التضػػخـ 

 ,Dornbusch et al) يحتسػػب عمػػى أسػػاس مككنػػات تمػػؾ السػػمة التػػي تعكػػس القػػكة الشػػرائية لممػػكاطنيف

( في ذلؾ: "فيكمفكف أىػؿ تمػؾ األصػناؼ مػف تػاجر أك فػالح بشػراء ََُِخمدكف، (، كيقكؿ )ابف 2011
تمػػؾ البضػػائع، كال يرضػػكف بأثمانيػػا إال القمػـػ كأزيػػد"، كخيػػر مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ الغػػالء الػػذم حػػؿ فػػي مصػػر 

 (.ُٕٗٗبسبب احتكار السمطاف برسبام لتجارة الثياب لصالحو )المقريزم، 
جػػارة إلػػى ارتفػػاع معػػدالت البطالػػة، كتحػػدث البطالػػة مػػف خػػالؿ تػػرؾ يػػؤدم اخػػتالط اإلمػػارة بالت :رابعاااً 

أصػػحاب األعمػػاؿ االقتصػػادية ألعمػػاليـ، نتيجػػة لمتضػػييؽ عمػػييـ فػػي أعمػػاليـ، كعجػػزىـ عػػف منافسػػة 
المتنفػػذيف إذا مػػا تسػػممكا إلػػى القطاعػػات االقتصػػادية التػػي ينشػػطكف فييػػا، كيظيػػر ذلػػؾ مػػف قػػكؿ )ابػػف 

مػػػؾ البضػػػائع بأيػػػدييـ )التجػػار( عركضػػػا جامػػػدة، كيمكثػػػكف عطػػػال مػػػف (: "... كتبقػػػى تََُِخمػػدكف، 
اإلدارة التػػي فييػػا كسػػبيـ كمعاشػػيـ كربمػػا تػػدعكىـ الضػػركرة إلػػى شػػيء مػػف المػػاؿ فيبيعػػكف تمػػؾ السػػمع 
عمػػى كسػػاد مػػف األسػػكاؽ بػػأبخس ثمػػف كربمػػا يتكػػرر عمػػى التػػاجر كالفػػالح مػػنيـ بمػػا ييػػذىب رأس مالػػو، 
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كيتكرر..."، كقكلو في مكضعو آخر:"... فإف الرعايا إذا قعدكا عف تثميػر  فيقعد عف سكقو، كيتعدد ذلؾ
أمػػػكاليـ بالفالحػػػة كالتجػػػارة نقصػػػت كتالشػػػت بالنفقػػػات، ككػػػاف فييػػػا تػػػالؼ أحػػػكاليـ..." )ابػػػف خمػػػدكف، 

(، كفي ىذا السياؽ نشير إلى الضرر الذم لحؽ بتجػار مصػر كأكقػؼ حػاليـ عنػدما قفػؿ تجػار ََُِ
ببضاعتيـ دكف بيع أك شراء بسبب اجبارىـ عمى شراء الفمفؿ مف السمطاف برسػبام  الفرنج إلى ببالدىـ

 (. ُٕٗٗبسعر مرتفع )المقريزم، 
كمػػا ينػػتج عػػف تػػرؾ أصػػحاب األنشػػطة االقتصػػادية ألنشػػطتيـ إلػػى تعطػػؿ العػػامميف لػػدييـ، أك        

حػكاؿ يػرل الباحثػاف أصحاب األنشػطة االقتصػادية المرتبطػة بيػـ كالعػامميف فييػا كػذلؾ. كفػي كػؿ األ
أف البطالػػة الناشػػئة ىنػػا تعتبػػر بطالػػة اجباريػػة؛ ألف المتعطمػػيف مػػف أصػػحاب العمػػؿ كالعػػامميف لػػدييـ 

(، كلكػػف الظػركؼ االقتصػادية الناتجػػة عػف النشػػاط Gordon, 2006لػدييـ الرغبػة كالقػػدرة عمػى العمػؿ )
ة ال تنطبػػؽ عميػػو مكاصػػفات أم مػػف االقتصػػادم لممتنفػػذيف أجبػػرتيـ عمػػى التعطػػؿ. كىػػذا النػػكع مػػف البطالػػ

أنكاع البطالة االجبارية كالييكمية أك االحتكاكية، كيرجع أف نكػكف أمػاـ نػكع جديػد مػف أنػكاع البطالػة، نػرل 
أف يسػػمى "بطالػػة تجػػارة السػػمطاف"، كينػػدرج تحػػت ىػػذا النػػكع مػػا حػػؿ بصػػناعة الثيػػاب فػػي المكصػػؿ بسػػبب 

 (.ُٕٗٗتجارتو )المقريزم،  يزاحمكا السمطاف في منعيـ مف بيع بضاعتيـ في مصر كالشاـ لكي ال
إلػى إمكانيػة حػدكث  -معػا كمػا أسػمفنا  -يؤدم اجتماع معدالت مرتفعة مف التضخـ كالبطالة  :خامًاً 

 Phillips Curve، كىػذا الكضػع ينػاقض مػا يعبػر عنػو منحنػى فيميػبس Stagflationالركػكد التضػخمي 
ة ىػػي أنيػػا عالقػػة مقايضػػة؛ أم أف تطبيػػؽ سياسػػة اقتصػػادية الػػذم يفسػػر العالقػػة بػػيف التضػػخـ كالبطالػػ

(، Dornbusch et al, 2011) تكسػعية لخفػض معػدالت البطالػة يرافقيػا ارتفػاع معػدالت التضػخـ
( أف ىػذا األثػػر يتكافػػؽ مػع الدراسػػات التػي نقضػػت آراء فيميػػبس عمػى األقػػؿ فػػي Zinn, 2013كيػرل )

 Brunnerكبيرنػػر  َُٕٗ Friedmanكفريػدماف  ُِٔٗ Kuhnاألجػؿ الطكيػؿ انطالقػا مػف دراسػة كػكىف 
 المتغيريف.التي اثبتت حدكث التضخـ كالبطالة معا مف خالؿ مراجعة تاريخ العالقة بيف  َُٕٗ

: يساىـ اختالط اإلمارة بالتجارة في خفض عدالة تكزيع الدخؿ كالثركة، يتمثػؿ تكزيػع الػدخؿ كالثػركة اً دًًا
(، ففػػي ظػػؿ األكضػػاع َُِّسػػاىميف فػػي عمميػػة االنتػػاج )السػػبياني، فػػي قسػػمة النػػاتج القػػكمي عمػػى الم

ٌؿ المجتمعات مف سكء تكزيع الدخؿ كالثػركة، كمػف المؤكػد أف ىػذه األكضػاع سػكؼ تػزداد  السائدة تعاني جي
سكءا في حاؿ تغمغػؿ المتنفػذيف كسػيطرتيـ عمػى مفاصػؿ النشػاط االقتصػادم، كىػذا مخػالؼ لنظػرة النظػاـ 

ي الػػذم يسػػعى لرفػػع مسػػتكل عدالػػة التكزيػػع. كالتػػأثير عمػػى عدالػػة التكزيػػع يكػػكف مػػف االقتصػػادم اإلسػػالم
خػػالؿ التػػأثير عمػػى التكزيػػع الػػكظيفي، فالمسػػتثمريف المغػػادريف قسػػرا لألنشػػطة االقتصػػادية، كمػػا يتبػػع ذلػػؾ 
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مػػف تعطػػؿ لمعػػامميف، يػػؤدم إلػػى تكقػػؼ نصػػيب ىػػؤالء مػػف المقسػػـك االجتمػػاعي، كبالمقابػػؿ زيػػادة نصػػيب 
محػػدكد مػػػف المتنفػػذيف، كفػػػي المحصػػمة يرتفػػػع نصػػيب نسػػػبة قميمػػة مػػػف السػػكاف مػػػف الػػدخؿ كالثػػػركة،  عػػدد

كتراجػػع أك تكقػػؼ نصػػيب نسػػبة كبيػػرة مػػف السػػكاف مػػف الػػدخؿ القػػكمي. كمػػع مػػركر الكقػػت كتعٌمػػؽ النفػػكذ 
ػػؿ العناصػػر المسػػاىمة فػػي النشػػاط االقتصػػ ادم تتعمػػؽ المشػػكمة، ففػػي الغالػػب يصػػبع المتنفػػذيف مػػالكيف لجي

 مف رأس ماؿ كأرض كتنظيـ، مما يعني انخفاض عدالة التكزيع أكثر كأكثر. 

: انخفػػاض مسػػتكل المعيشػػة لمػػكاطني الدكلػػة بشػػكؿ عػػاـ، كيسػػاىـ فػػي ذلػػؾ ارتفػػاع معػػدالت ًااابعاً 
الضػػرائب لتعػػكيض انخفػػاض االيػػرادات الضػػريبية، كارتفػػاع معػػدالت البطالػػة نتيجػػةن لخػػركج جػػزء مػػف 

حجاـ المستثمريف بشكؿ عاـ عف ممارسة النشاط االقتصادم، كفقداف جزء المستثمريف مف السك  ؽ كام
مػػف القػػكل العاممػػة لعمميػػا، كتراجػػع القػػكة الشػػرائية نتيجػػة الرتفػػاع معػػدالت التضػػخـ، كىػػذا مػػا عبػػرت 

؛ أم أف جػزء مػف العائػد االسػمي المعبػر عنػو بسػعر i = re + peكىػي  Fisherعنو معادلة فيشػر 
 re (Gordon, 2006.)لينتج عنو العائد الحقيقي  peيتالشى جراء التضخـ  iالفائدة االسمي 

: االخالؿ بػبعض الضػكابط المنظمػة لمسػكؽ اإلسػالمي، كيحػدث ذلػؾ مػف خػالؿ دخػكؿ أصػحاب ثامناً 
إلػػى األنشػػطة االقتصػػادية يخػػؿ بحريػػة االختيػػار كالتراضػػي؛ ألنيػػـ يفرضػػكف مػػا يريػػدكف مػػف  السػػمطة

اء، كال يسػػػتطيع أحػػػد مخػػػالفتيـ فػػػي ذلػػػؾ، كىػػػذا يػػػؤدم إلػػػى ضػػػياع حقػػػكؽ األسػػػعار فػػػي البيػػػع كالشػػػر 
المتعامميف في السكؽ مف مستيمكيف كمنتجػيف كتجػار، كمػا تػؤدم إلػى التػأثير عمػى آليػة السػكؽ مػف 
خػػالؿ االحتكػػار كالػػتحكـ باألسػػعار، كالتػػأثير عمػػى درجػػة المنافسػػة مػػف خػػالؿ إخػػراج المنافسػػيف مػػف 

يقػع كػؿ ذلػؾ مػف خػالؿ إكػراه المتعػامميف، فمػف أكػره عمػى شػيء يمجػأ  (، كقدُِٗٗالسكؽ )عناية، 
 (.ُٖٗٗلمسمطاف، كلكف مف أكرىو السمطاف فال ممجأ لو )الدركيش، 

: مف المتكقع تراجع مستكل النشاط االقتصادم عمى المستكل الػكطني، كيسػاىـ فػي ذلػؾ حػدكث تاًعاً 
، فدكافع ىؤالء لالستثمار سكؼ تػتقمص مػع الرككد التضخمي، كقعكد المستثمريف عف ممارسة نشاطيـ

مػػركر الكقػػت كتزايػػد الضػػغط عمػػييـ، كىػػذا الضػػغط يتكلػػد عػػف زيػػادة العػػبء الضػػريبي عمػػى األنشػػطة 
االقتصادية لغير المتنفذيف، كتعرضيـ لمخسارة أك عمػى األقػؿ عػدـ القػدرة عمػى تحقيػؽ األربػاح؛ بسػبب 

راء سػمع المتنفػذيف بأسػعار مرتفعػة. كىػذا انخفػاض فرض أسعار متدنية لمنتجػاتيـ، أك اجبػارىـ عمػى شػ
االىتماـ باالقتصاد الكطني لصالع االستثمارات الخاصة )تعػارض المصػالع(. ىػركب رأس المػاؿ نقػؿ 

 االمكاؿ إلى الخارج، التأثير عمى المناخ االستثمارم.
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 .الهتائج والتوصيات
 : النتا ج: أولً 

 ة:يتتكصمت الدراسة إلى النتائج اآل       
 جكاز جمع كلي األمر بيف اإلمارة كالتجارة عمى أف يكػكف ىنػاؾ ضػكابط صػارمة لمحػد مػف كقػكع -ُ

 أم مفاسد سياسية كاقتصادية.
اإلمارة بالتجػارة الجنػكح إلػى حيػاة التػرؼ كالبػذخ، كالسػعي إلػى تثبيػت أركػاف  مف أىـ أسباب اختالط -ِ

ف خػالؿ األنشػطة االقتصػادية فػي الحكـ مف خالؿ دعميا بالماؿ، كسيكلة الحصكؿ عمػى المػاؿ مػ
كعػػدـ كجػػكد القػػكانيف الصػػارمة التػػي تحػػد مػػف ىػػذه الظػػاىرة، كيضػػاؼ  ظػػؿ كجػػكد النفػػكذ كالسػػمطة،

 لذلؾ طمع أصحاب السمطة كتغرير البطانة كالمقربيف كبعض الجيات الخارجية.
ؾ مػػف تجنبػػكا التجػػارة باالمػػارة، فينػػا تبػػيف كجػػكد الكثيػػر مػػف النمػػاذج التاريخيػػة البػػارزة الخػػتالط -ّ

، كىنػاؾ الجمع بيف السمطة كالتجارة كأبك بكر الصديؽ كعمر بف الخطاب كعمر بػف عبػدالعزيز 
حمػػػب، مػػف السػػالطيف مػػػف مػػارس التجػػارة كسػػػالطيف المماليػػؾ كأبػػرزىـ برسػػػبام، كالحمػػداني أميػػر 

 كحكاـ المدف األكركبية التجارية، كالكثير مف الحكاـ في الكقت المعاصر.
اإلمػػػارة بالتجػػػارة عمػػػى االقتصػػػاد مػػػف عػػػدة جكانػػػب؛ فيػػػؤدم إلػػػى تراجػػػع ايػػػرادات  يػػػؤثر اخػػػتالط -ْ

الضريبة كمحاكلة تعكيضيا مف خالؿ فػرض المزيػد مػف الضػرائب عمػى المػكاطنيف، كيػؤدم إلػى 
تراجع درجة المنافسة كقياـ االحتكار في سكؽ البيع كسكؽ الشراء، كيػؤدم إلػى حػدكث التضػخـ 

كبالتػػػالي انخفػػػاض القػػػكة الشػػػرائية كمسػػػتكل المعيشػػػة، كيػػػؤدم إلػػػى كالبطالػػػة كالركػػػكد التضػػػخمي 
خفػػض عدالػػة تكزيػػع الػػدخؿ كالثػػركة، كيضػػاؼ لػػذلؾ االخػػالؿ بػػبعض ضػػكابط السػػكؽ اإلسػػالمي، 

اإلمػػارة بالتجػػارة إلػػى تراجػػع النشػػاط االقتصػػادم بشػػكؿ عػػاـ كنتيجػػة حتميػػة لكػػؿ  كيػػؤدم اخػػتالط
 اآلثار السابقة.

اإلمػارة بالتجػارة نسػبية الحػدكث كالتػأثير، كيعتمػد ذلػؾ عمػى  الخػتالط تعتبر اآلثار االقتصػادية -ٓ
مدل انتشار ىذه الظاىرة كتغمغميا، كحجـ التيرب الضريبي مف أصحاب السػمطة، كاألسػاليب 

  المستخدمة لتعكيض نراجع االيرادات الضريبية.
 

   : التوصيات:ثانياً 
 :أتيكصي بما ياعتمادا عمى النتائج الدراسة فإف الدراسة ت       

 اإلمػارة بالتجػارة مػف خػالؿ اختيػار األشػخاص األنسػب لشػغؿ المناصػب الحد مف ظاىرة اختالط -ُ
 العميا في الدكلة إذا كاف ىناؾ مجاال لالختيار.
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كضع التشريعات المناسبة لمحد مف التكسب مف السمطة كالنفكذ، مف خالؿ اشػيار الذمػة الماليػة  -ِ
قػػانكف تيػػا مػػع الذمػػة الماليػػة عنػػد انتيػػاء فتػػرة العمػػؿ، كتفعيػػؿ عنػػد شػػغؿ المناصػػب العميػػا، كمطابق

 مف أيف لؾ ىذا.
تفعيؿ دكر الجيات المسؤكلة عف مكافحة الفساد في الدكلة، كمنحيػا الصػالحيات الالزمػة لمالحقػة  -ّ

 مستغمي السمطة كالنفكذ الممنكح ليـ.
 تفعيؿ دكر المسائمة الشعبية حكؿ األنشطة االقتصادية لمحكاـ.  -ْ
 
 :وام اهل

                                                 

ػا( ُ) ػٍف مىًسػيًؿ اٍلمى بىًؿ كىاٍرتىفىػعى عى دىرى عىٍف ًغمىًظ اٍلجى انظػر: الػرازم،  ًء، كالمقصػكد يرفػع عػنيـ األذل.الخيؼ : مىا اٍنحى
العصػرية، الػدار يكسػؼ الشػيخ محمػد، المكتبػة  تحقيػؽ:، مختاار الصاحاحأبك عبد اهلل محمد بف أبي بكػر، 

 .ٗٗ، صُ، جُٗٗٗالنمكذجية، بيركت، صيدا، 
ـي  (ِ) ػػٍكري كىالظيٍمػػ : اٍلجى ٍيػػؼي محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد  الػػرازم، مختػػار الصػػحاح، زيػػف الػػديف أبػػك عبػػد اهلل ،اٍلحى

، يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، بيػركت، صػيدا تحقيؽ:القادر الحنفي الرازم، 
 .ٖٔ، صُج

شػاكر، القػاىرة، دار  أحمػد تحقيػؽ:، أحمادمًاند اإلماام ـ(، ٖٓٓق/ ُِْبف حنبؿ )تػكفي  أحمد( اإلماـ ّ)
شػػػاكر. نػػػكر  أحمػػػد، كصػػػححو المحقػػػؽ ْٕٔٔ ، رقػػػـَِٔ-َِْ، صٔ(، جُ)ط ـ،ُٓٗٗالحػػػديث، 

 تحقيػػؽ:، مجمااع الزوا ااد ومنبااع الفوا اادـ(، َُْْق/ َٕٖالػػديف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر الييثمػػي )تػػكفي 
، ْحسػػػػيف الػػػػداراني، بيػػػػركت، دار المػػػػأمكف لمتػػػػراث، د.ت )د.ط(، كتػػػػاب البيػػػػكع، بػػػػاب فػػػػي الغػػػػش، ج

 .ٔٔ، صٖباب ال يتناجى اثناف دكف ثالث، ج، كتاب األدب، ْٖص
مكتبػػة كمطبعػػة مصػػطفى ، القػػاىرة، ًاانن الترمااذي ـ(،ِٖٗق/ ِٕٗ)تػػكفي  محمػػد بػػف عيسػػى الترمػػذم( ْ)

، كقػػاؿ حسػػف صػػحيع. أبػػك عبػػد اهلل الحػػاكـ ِٕٔٔ، رقػػـ ْْ، صٓ(، جِ)ط ـ،ُٕٓٗالبػػابي الحمبػػي، 
، الصااحيحينالمًااتدرك عمااو ـ(، َُُْق/ َْٓمحمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد المعػػركؼ بػػابف البيػػع )تػػكفي 

، كقػاؿ ُْٕ، صُ(، جُ)طـ، َُٗٗمصطفى عبد القادر عطا، بيركت، دار الكتب العممية،  تحقيؽ:
 حديث صحيع ليس لو عمة.

، ًانن أباي داودـ(، ٖٖٖق/ ِٕٓأبك داكد سميماف بف األشعث بػف إسػحاؽ بػف بشػير بػف شػداد )تػكفي ( ٓ)
، رقػػـ ُّّ، صُد.ط(، جمحمػػد محػػي الػػديف عبػػد الحميػػد، بيػػركت، المكتبػػة العصػػرية، د.ت ) تحقيػػؽ:

صااحيأ أبااو داود: ـ(، ُٗٗٗق/ َُِْ. أبػػك عبػػد الػػرحمف محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني )تػػكفي ْٓٗ
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إسػناده ، كقػاؿ: َٗٓ، رقـػ َُْ، صِ(، جُ)ط ـ،ََِِ، الككيػت، مؤسسػة غػراس لمنشػر كالتكزيػع، األم
 حسف صحيع. 

محمد زىيػر بػف ناصػر  تحقيؽ:، ريصحيأ البخاـ(، َٕٖق/ ِٔٓ)تكفي  محمد بف إسماعيؿ( البخارم، ٔ)
باب المرأة راعيػة فػي بيػت زكجيػا، كتاب النكاح: (، ُ)ط ،قُِِْالناصر، بيركت، دار طكؽ النجاة، 

 .ََِٓ، رقـ ِّ-ُّ، صٕج
 .َُٕٓ، رقـ ْٔ، صٗ، جمف استيرعي رعية فمـ ينصع: باب األحكام كتاب( صحيع البخارم، ٕ)
 .ُُٕٓ، رقـ ْٔ، صٗ، جمف استيرعي رعية فمـ ينصع: باب األحكام كتاب( صحيع البخارم، ٖ)
 .ُٖٕٗ، رقـ ٕٕ، صٗ، جبطانة اإلماـ كأىؿ مشكرتو: باب األحكام كتاب( صحيع البخارم، ٗ)
 .ُْٕٕ، رقـ َٕ، صٗ، جىدايا العماؿ، كتاب األحكاـ: باب صحيأ البخاري( البخارم، َُ)
مخطاوط أحادياث مًاندة (، َُّٕق/ َّْفي: بػف إسػحاؽ )تػك  أحمدبف عبد اهلل بف  أحمداألصفياني،  (ُُ)

ب. األلبػػاني، محمػػد ناصػػر الػػديف ُْٓ، بػػرقـ ؽُّ، دكف ناشػػر، د.ت )د.ط(، صفااي أبااواب القضاااء
، اشػػراؼ زىيػػر الشػػاكيش، إرواء الغمياال فااي تخااريج أحاديااث منااار الًاابيلـ(، ُٗٗٗق/ َُِْ)تػػكفي 

 كقاؿ: حديث ضعيؼ. ،ِِّٔ، رقـ َِٓ، صٖ(، جِ)ط ـ،ُٖٓٗبيركت، المكتب اإلسالمي، 
نصب الراياة ألحادياث الهداياة ماع ـ(، ُِّٓق/ِٕٔجماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل )تػكفي ( الزيمعي، ُِ)

، بيػػػركت، مؤسسػػػة الريػػػاف، جػػػدة، دار القبمػػػة لمثقافػػػة حاُااايته بغياااة األلمعاااي فاااي تخاااريج الزيمعاااي
، إرواء الغميالني، ، كقاؿ: إسػناده معضػؿ ضػعيؼ. األلبػإِٖ، صْ(، جُ)ط ـ،ُٕٗٗاإلسالمية، 

 .ِّّ، صٖج
محمد زىير بف ناصر  تحقيؽ:، صحيأ البخاريـ(، َٕٖق/ِٔٓ)تكفي  محمد بف إسماعيؿ( البخارم، ُّ)

، ّ(، بػػػػػاب كسػػػػػب الرجػػػػػؿ كعممػػػػػو بيػػػػػده، جُ)ط ،قُِِْالناصػػػػػر، بيػػػػػركت، دار طػػػػػكؽ النجػػػػػاة، 
 .ََِٕص

 ( الشكؿ مف إعداد الباحثاف.ُْ)

 

 :املراجع
 .العربية: المراجع بالمغة أولً 
  تحقيؽ:، الكامل في التاريخـ(، ُِّّىػ/ َّٔاألثير، عمي بف محمد ابف األثير )تكفي ابف 

 .ٕٓ، صّ، جـُٕٗٗ، دار الكتاب العربي، بيركت، ُعمر تدمرم، ط
  النهاياااة فاااي َرياااب الحاااديث ىػػػ(، َٔٔاألثيػػػر، مجػػػد الػػديف أبػػػك السػػػعادات المبػػارؾ بػػػف محمػػػد )ابػػف

 ،ٔٔ/ُ ـ،ُٕٗٗ، المكتبة العممية، بيركت، ُط م كمحمكد الطناحي،الزاك طاىر  تحقيؽ:، واألثر
 



 عبد اهلل البداريو وشادي خليفة ......................................................................................................... اختالط اإلمارة بالتجارة

 

 

                                                                               (511)                                                           م9152، 4 العدد ،52 لداجملاملهارة، 

 

ْ/ٖٗ، ُ/ُُٖ. 
  بادا ع الًامك فاي طباا ع المماكـ(، ُْٕٖىػػ/ٖٗٗمحمد بف عمػي بػف محمػد )تػكفي األزرؽ، ابف ،

 .َِٖ ، كزارة اإلعالـ، بغداد د.ت.ُعمي سامي النشار، ط تحقيؽ:
  ،أحادياث مخطاوط (، َُّٕىػػ/ َّْ)تػكفي: بػف إسػحاؽ  أحمػدبف عبػد اهلل بػف  أحمداألصفياني

 ، دكف ناشر، د.ت.مًندة في أبواب القضاء
  المفردات فاي َرياب ـ(، َُُٖىػػ/ َِٓاألصفياني، الراغب أبك القاسـ الحسيف بف محمد )تكفي

 ُْٔ/ُ ىػ.ُُِْ، دار القمـ، الدار الشامية، دمشؽ، بيركت ُ، طالقرآن
  مناار إرواء الغميل في تخاريج أحادياث ـ(، ُٗٗٗ/ىػَُِْاأللباني، محمد ناصر الديف )تكفي

 .ـُٖٓٗ، المكتب اإلسالمي، بيركت، ِ، اشراؼ زىير الشاكيش، طالًبيل
  مؤسسػة ، ُ، طصاحيأ أباو داود: األمـ(، ُٗٗٗىػػ/َُِْاأللباني، محمد ناصر الديف )تػكفي

 . ََِِغراس لمنشر كالتكزيع، الككيت، 
  ،بػف امحمػد زىيػر  تحقيػؽ:، صاحيأ البخااريـ(، َٕٖ/ ىػػِٔٓ)تكفي  محمد بف إسماعيؿالبخارم

 ىػ.ُِِْ، دار طكؽ النجاة، بيركت، ُناصر الناصر، ط
  طُارح صاحيأ البخااريىػػ(، ْْٗبطاؿ، أبك الحسف عمي بف خمػؼ بػف عبػدالممؾ )ابف ،ِ ،

 ِِٕ/ٖ ِْٖ/ٖ ُِٗ/ٖ .ََِّمكتبة الرشد، الرياض، 
  ،اطوبيشكب، مكريس ، المجمػس ُترجمػة: عمػي السػيد عمػي، ط، تااريخ اوروباا فاي العصاور الًو

 .ُِٖ-َِٕ، ص ـََِٓاألعمى لمثقافة، القاىرة، 
  مكتبػة كمطبعػة مصػطفى، ِ، طًانن الترماذي ـ(،ِٖٗىػػ/ ِٕٗ)تػكفي الترمذم، محمػد بػف عيسػى 

 .ُٕٓٗالبابي الحمبي، القاىرة، 
  كزارة الشػئكف ، ُ، طالًياًاة الُارعيةـ(، ُِّٖىػػ/ ِٖٕ)تكفي بف عبد الحميـ  أحمدتيمية، ابف

 ّٖ، ُُِ ىػ.ُُْٖاإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد، الرياض، 
  التعريفااتـ(، ُُّْىػػ/ُٖٔالجرجاني، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )تػكفي ،

 ّٓ-ِٓ/ُ .ُّٖٗ، دار الكتب العممية، بيركت، ُط
  ،ُُْص ،َُِٓر، القاىرة، ، دار صفصافة لمنشُ، طالقرآن وثالوث الًتبدادجعفر، نشأت. 
 ـ(،َُٖٓق /ْٖٕعبد الممؾ بف عبد اهلل بػف يكسػؼ بػف محمػد )تػكفي  الجكيني، إماـ الحرميف 

 .ِِ/ُ ،ىػَُُْ، مكتبة إماـ الحرميف، مكة، ِ، طَياث األمم في التياث الكمم
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  المًااتدرك عمااو ـ(، َُُْىػػػ/ َْٓالحػػاكـ، أبػػك عبػػد اهلل الحػػاكـ محمػػد بػػف عبػػد اهلل )تػػكفي
 .ـَُٗٗ، دار الكتب العممية، بيركت، ُمصطفى عبد القادر عطا، ط تحقيؽ:، صحيحينال

 ( ّٕٓالحميرم، نشكاف بف سػعيد ،)تحقيػؽ:، ُامس العماوم ودواء كاالم العارب مان الكماومىػػ 
 .ـُٗٗٗ، دار الفكػر المعاصػر، بيػركت، ُحسيف العمرم كمطير األرياني كيكسؼ عبػداهلل، ط

ِّٖ-ُّّ. 
  شػاكر،  أحمػد تحقيػؽ:، أحمادمًند اإلمام ـ(، ٖٓٓىػ/ ُِْبف حنبؿ )تكفي  أحمد حنبؿ، اإلماـابف

 .ـُٓٗٗ، دار الحديث، القاىرة، ُط
  مغناي المحتااج إلاو معرفاة معااني ـ(،َُٕٓىػػ/ ٕٕٗ)تػكفي  أحمدالخطيب الشربيني، محمد بف 

 .ِٗٓ/ٔ ـ،ُْٗٗ، دار الكتب العممية، بيركت، ُ، طألفاك المنهاج
  عتنػاء كدراسػة: ا، مقدمة ابن خمدونـ(، َُْٔىػػ/ َٖٖلرحمف بف محمد )تكفي عبداخمدكف، ابف

 .ْٓٗ، ُّٔ-ُّْ، ََُِ، دار األرقـ بف أبي األرقـ، بيركت، ُالزعبي، ط أحمد
  الاادرة الغااراء فااي نصاايحة الًااالطينـ(، َُْْىػػػ/ ّْٖالخيربيتػػي، محمػػكد بػػف اسػػماعيؿ )تػػكفي 

 .ُِّص ـ،ُٔٗٗالباز، الرياض، ، مكتبة نزار مصطفى ُ، طوالقضاة واألمراء
  محمػد محػي  تحقيػؽ:، ًنن أبي داودـ(، ٖٖٖىػ/ ِٕٓداكد، سميماف بف األشعث )تكفي أبك

 الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيركت، د.ت.
  ،دار ، ُ، طأحكام الًوق في اإلًالم وأثرلاا فاي الاتصااد اإلًاالميبف يكسػؼ،  أحمدالدركيش

 .ِٕٓ، صُٖٗٗعالـ الكتب، الرياض، 
  ،دار طيبػة، ُ، طاإلماماة العكماو عناد ألال الًانة والجماعاةالدميجي، عبد اهلل بػف عمػر ،

 .ّّْص ،ىػَُْٖالرياض، 
 ( ٔٔٔالرازم، زيف الديف محمػد بػف أبػي بكػر ،)يكسػؼ الشػيخ محمػد، تحقيػؽ:، مختاار الصاحاحىػػ 

 .ٗٗ/ُ، ٖٔ/ُ، ُِ/ُ .ُٗٗٗ، المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، بيركت، صيدا، ٓط
  ،المًااتجدات فااي مًااؤولية ر اايس الدولااة عاان أخطاااء  بااين الفقااه اإلًااالمي الركابػدة، كليػػد

 .ٖٓ-ٕٕ .َُِٓ، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي، ىرندف، فرجينيا، والنكم الدًتورية
 ( َُِٓالزبيدم، المرتضى محمد بف محمد بف عبدالرزاؽ .)القااموستاج العاروس مان جاوالر ىػ ،

 .ُٕٗ/َُ، ُٕ-َٕ/َُ مف المحققيف، دار اليداية، د.ت. مجمكعة
  ،معنصب الراية ألحاديث الهداية ـ(، ُِّٓىػ/ِٕٔجماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل )تكفي الزيمعي 
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القبمػػػة لمثقافػػػة ، مؤسسػػػة الريػػػاف، بيػػركت، دار ُ، طحاُاايته بغياااة األلمعاااي فاااي تخاااريج الزيمعاااي
 .ُٕٗٗاإلسالمية، جدة، 

 ـَُِّ، إربػد، مطبعػة حػالكة، ُ، طالوجيز فاي مباادئ الاتصااد اإلًاالميلجبار، السبياني، عبدا، 
 .ٕٓص

  حمػدم الػدمرداش،  تحقيؽ:، تاريخ الخمفاءـ(، َُٓٓىػ/ ُُٗالسيكطي، جالؿ الديف )تكفي
 .ّٔ، صََِْ، مكتبة نزار الباز، الرياض، ُط

  ،يكرم كحسػيف مػؤنس ، ترجمػة: محمػد السػمتراث اإلًاالمشاخت، جكزيؼ كبكزكرث، كميفػكرد
 ،ـُٖٗٗ، المجمػس الػكطني لمثقافػة كالفنػكف كاآلداب، الككيػت، ِّّالعمػد، عػالـ المعرفػة  كاحساف

 .ِٖٓص
  عقاد الجاوالر الثميناة فاي ماذلب ـ(، ُُِٗىػػ/ُٔٔشاس، جالؿ الديف عبد اهلل بف نجـ )تكفي ابف

 ـ،ََِّبيػػػركت، ، دار الغػػػرب اإلسػػػالمي، ُحميػػػد بػػػف محمػػػد لحمػػػر، ط تحقيػػػؽ:، عاااالم المديناااة
ّ/َُُِ. 

 ( َُّالطبرم، محمد بػف جريػر بػف يزيػد ،)أحمػد تحقيػؽ:، جاامع البياان فاي تأويال القارآنىػػ 
 ْٕٗ، َْٗ/ٖ .َََِ، مؤسسة الرسالة، بيركت، ُمحمد شاكر، ط

  دار ، بيػػركت، تاااريخ األماام والممااوكـ(، ِّٗىػػػ/ َُّالطبػػرم، محمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد )تػػكفي
 .َِْ-َِِص، ْىػ، جُّٕٖالتراث، 

  ،ـ،ُٖٕٗ، مكتبة كىبػة، القػاىرة، ُ، طالعمل والعمال والمهن في اإلًالمزيداف، عبد الباقي 
 .ّٖص

  ًايرة عمار بان عباد العزياز عماو ماا روا  مالاك ـ(، ِٖٗىػػ/ ُِْعبدالحكـ، عبد اهلل )تػكفي ابف
 .ٕٖ، ّٖ، ٕٓ، صُْٖٗ، عالـ الكتب، بيركت، ٔعبيد، ط أحمد تحقيؽ:، بن أنس وأصحابه

  تعميػؽ: اواعاد األحكاام فاي مصاالأ األناامىػػ(، َٔٔعبدالسالـ، أبك محمػد عزالػديف عبػدالعزيز )ابف ،
 .ٖٕ، صِ، جـُُٗٗطو عبدالرؤكؼ سعد، مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة، 

  طالعقاد الفريادـ(، َْٗىػ/ِّٖبف محمد األندلسي )تكفي  أحمدشياب الديف عبدربو، ابف ،ُ ،
 ْٓ/ُ ىػ.َُْْة، بيركت، دار الكتب العممي

  ،الجمياال ماانأ  ـ(،ُِٖٖىػػػ/ُِٗٗ)تػػكفي  بػف محمػػد المػػالكي أحمػػدأبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف عمػيش
 .ِٕٗ/ٖ ـ،ُٖٗٗ، دار الفكر، بيركت، ُ، طُرح مختصر خميل
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  ،ـُِٗٗ، دار النفػائس، بيػركت، ُ، طضوابط تنكيم الًوق في الاتصاد اإلًاالميعناية، غػازم، 
 .ّٔ، ٕٓ، ِّ، ُٗص

  ،الُارح المصاباح المنيار فاي َرياب ، ـ(َُّٔىػػ/َٕٕ)تػكفي بف محمػد بػف عمػي  أحمدالفيكمي
 .ُِ/ُ ، المكتبة العممية، بيركت، د.ت.الكبير

  المغنايـ(، ُِِّق/َِٔبػف محمػد المقدسػي )تػكفي  أحمػدقدامة، مكفػؽ الػديف عبػد اهلل بػف ابف، 
 .ُٗ/ُُ .ُٖٔٗ، مكتبة القاىرة، القاىرة، ُط

  ،دار ، ُ، طالااذخيرةـ(، ُِٖٓىػػػ/ْٖٔبػػف إدريػػس )تػػكفي  أحمػػدالعبػػاس شػػياب الػػديف  أبػػكالقرافػػي
 .ِٖ/َُ. ُْٗٗالغرب اإلسالمي، بيركت، 

  ،تفًاير القرطباي: الجاامع ـ(، ُِّٕىػػ/ُٕٔ)بػف أبػي بكػر  أحمػدأبك عبد اهلل محمد بػف القرطبي
بػػػراىيـ أطفػػػيش، ط أحمػػػد تحقيػػػؽ:، ألحكاااام القااارآن القػػػاىرة، لمصػػػرية، ، دار الكتػػػب اِالبردكنػػػي كام

ُْٗٔ. ٓ/ِٓٓ-َِٔ ،ٓ/ّْ ،ٓ/ُٖٔ. 
  سػامي تحقيػؽ:، تفًير القارآن العكايمىػ(، ْٕٕكثير، أبك الفداء اسماعيؿ بف عمر الدمشقي )ابف 

 .ِِٗ، ُِٕ، ّّْ، ُّْ/ِ .ُٗٗٗ، دار طيبة لمنشر، ِبف محمد سالمة، طا
 ُمحمػػد األعظمػػي، ط تحقيػػؽ:، الموطااأـ(، ٕٓٗىػػػ/ ُٕٗمالػػؾ، مالػػؾ بػػف أنػػس )تػػكفي إلمػػاـ ا ،

جػػاء  مػػا، بػػاب ََِْمؤسسػػة زايػػد بػػف سػػمطاف آؿ نييػػاف لألعمػػاؿ الخيريػػة كاإلنسػػانية، أبػػك ظبػػي، 
 .ّٗٗ-ِٗٗ، صْفي القراض، ج

 ( َْٓالمػػاكردم، عمػػي بػػف محمػػد ،)عبػػدالمنعـ فػػؤاد  تحقيػػؽ:، درر الًااموك فااي ًياًااة الممااوكىػػػ
 .ٔٗ-ٖٓ ، دار الكطف، الرياض، د.ت.أحمد

  ،القػػاىرة، ، دار الحػػديث، األحكااام الًاامطانيةـ(، َُٖٓىػػػ/َْٓمػػي بػػف محمػػد )تػػكفي عالمػػاكردم
 .ٓٔ، ْٔ، َْ، ُٓ د.ت.

  ،يطمجمع المغة العربية  .ِٖ/ُ ـ،ُٖٗٗ ، دار الدعكة، القاىرة،المعجم الًو
  ،تحقيػػؽ:، الًااموك لمعرفااة دول الممااوكـ(، ُِْْىػػػ/ ْٖٓ)تػػكفي بػػف عمػػي  أحمػػدالمقريػػزم 

 .ُٖٔ، ُٖٓ، صٕ، جـُٕٗٗ، دار الكتب العممية، بيركت، ُ، طمحمد عبد القادر عطا
  دار صػػادر، ّ، طلًااان العااربـ(، ُُُّىػػػ/ ُُٕمنظػػكر، عمػػي جمػػاؿ الػػديف )تػػكفي ابػػف ،

 .ٖٗ/ْ ُّ/ْ، قُُْْ
 ونانهاية األرب في فنـ(، ُّّّىػ/ ّّٕ بف عبد الكىاب )تكفي أحمد، شياب الديف النكيرم 
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 .ِّ/ٔ ،ىػُِّْالقكمية، القاىرة، ، دار الكتب كالكثائؽ ُ، طاألدب
  مجمااع الزوا ااد ومنبااع الفوا اادـ(، َُْْىػػػ/َٕٖالييثمػػي، نػػكر الػػديف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر )تػػكفي، 

 حسيف الداراني، دار المأمكف لمتراث، بيركت، د.ت. تحقيؽ:
 

 .: المراجع بالمغة اإلنجميزيةثانياً 
 Besanko, David., and Braeutigam, Ronald., Microeconomics, 4th edition, 

John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2011, p. 440. 

 Dornbusch, Rudiger. Fischer, Stanley. and Startz, Richard., Macroeconomics, 

12th edition, McGraw-Hill Irwin Companies, Boston, 2011, p. 10-11, 16. 

 Gordon, Robert., Macroeconomics, 10th edition, Pearson Education, 

Addison Wesley, Boston, 2006, p. 2008, 306-307. 

 Hess, Sthepen., America’s Political Dynasties, Transaction Publishers, New 

Jersey, 1997. 

 Johnston, Michael., Syndromes of Corruption: Wealth, Power and Democracy, 

Cambridge University Press, UK, 2005.  

 Kamrava, Mehran., Nonneman, Gerd., Nosova, Anastasia., and Valeri, 

Marc., Ruling Families and Business Elites in the Gulf Monarchies: Ever 

Closer, Chatham House: The Royal Institute of International Affairs, 

London, 2016, 5-6. 

 McConnell, Campbell. and Brue, Stanley., Microeconomics, 15th edition, 

McGraw-Hill Irwin, Boston, 2002, p. 211-212. 

 Nicholson, Walter., and Snyder, Christopher., Microeconomic Theory, 10th 

edition, Thomson South-Western, 2008, p. 126-127. 

 Reeves, Jhon, The Rothschilds: The Financial Rulers of Nations, A. C. 

McCLURG & CO., Chicago, 1887. 

 Rittenberg, Libby., and Tregarthen, Tim., Principles of Microeconomics, 2nd 

edition, Flat World, Boston, 2012, p. 143. 

 Tahoun, Ahmed. and Lent, Laurence., The Personal Wealth Interests of 

Politicians and the Stabilization of Financial Markets, Working Paper No. 

52, Institute for New Economic Thinking, New York, Oct. 2016, 26. 

 Zinn, Jesse., Stagflation and the Rejection of Keynesian Economics: A Case 

of Naïve Falsification, MPRA Paper No.50536, Munich Personal RePEc 

Archive, Munich, October 2013, p 2-3. 

 


